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দ্য আদ্াি রিরিস্টাি 
 
তখি িা  িধ্যরামি। িধ্ািিন্ত্রী তার অ্মফর্ ঘযর একা বযর্,  াযত তার লম্বা একট্া 
র্রকামর িমর্। িমর্ট্া বার বার পডার পরও মবষ বস্তু তার িগযজ ঢয কযে িা। িি তার 
পযড রয যে হট্মলযফাি যন্ত্রমট্র ওপর। িমতক্ষা করযেি একট্া হফাি কযলর। দূ্রযদ্যশর 
এক হিমর্যিন্ট তাযক হফাি করযবি। অ্যপক্ষা করযেি ওই মবরমিকর িািযষমট্ কখি 
তাযক হফাি করযবি। হর্ই অ্যপক্ষার র্াযর্ গত র্প্তায  এক িাগাযড ঘযট্ যাও া 
ি ঙ্কর র্ব ঘট্িার কর্া িি হর্যক র্মরয  হফলার বৃর্া হেষ্টা কযর েযলযেি। এতর্ব 
মেন্তা র্যেও িধ্ািিন্ত্রী তার  াযতর হর্ই লম্বা োপার কাগযজর হলখা পডার হেষ্টা 
করযেি। পডার র্ি  হর্ই কাগযজর ওপর হিযর্ উঠযে একজযির মবদ্রূপ িাখাযিা 
িযখ। মতমি আর হকউ িি–তার রাজনিমতক িমতদ্বন্দ্বী! হর্ই িািযষমট্র বিবয ওই মদ্যির 
র্িংবাদ্পযি ফলাও কযর োপা  য যে। মতমি শুধ্য গত র্প্তায র ি ঙ্কর ঘট্িার মবযেষণ 
কযরিমি (যযযিা পাঠকরা মকেযই জাযি িা) তাযদ্র আবার িতয ি কযর হর্ র্কল ি ঙ্কর 
ঘট্িা িযি কমরয  মদ্য যেি। শুধ্য তা-ই িা, মতমি আবার িমতমট্ ঘট্িার কাযসকারণ 
বযাখযা কযরযেি। মতমি িমতমট্ দ্যুঃখজিক ি ঙ্কর ঘট্িার জিয র্রার্মর িধ্ািিন্ত্রী ও 
তার র্রকারযক দ্া ী কযর কাঠগডা  দ্াাঁড কমরয যেি। 
 
ঘট্িাগুযলা িাবযতই িধ্ািিন্ত্রীর িামড অ্মত দ্রুতগমতযত েলযত শুরু করযলা। 
মবযরাধ্ীপক্ষ যাই বলযক িা হকি তার জিয তার র্রকার এর্ব ঘট্িার জিয হকাযিা 
িযতই দ্া ী ি ।  ঠাৎ কযর মেজমট্ দ্য ট্য কযরা  য  হিযে পডা হর্যক হকিি কযর তার 
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র্রকার রুখযত পারযতা? এট্া িাবা খযবই অ্িযা   যব হয তার র্রকার ওই মেযজর 
তদ্ারমক ও মি মিত হিরািযতর জিয যযর্ষ্ট বয  কযরমি। মেজমট্ িাি দ্শ বের আযগ 
বািাযিা  য যে। মবযশষজ্ঞরা হিযব মকিারা করযত পারযেি িা  ঠাৎ হকি পাকাযপাি 
িতয ি মেজট্া র্িাি দ্যিাযগ মবিি  য  হিযে পডযলা। আর হর্ র্ি  মেযজর ওপর 
মদ্য  যাও াকালীি বার-হেৌদ্দট্া গামড িদ্ীযত তমলয  হগল। আর হকউ অ্মিযযাগ করযত 
পারযব িা হয পযমলযশর গামফলমত বা অ্কিসিযতার জিয দ্য মট্ জঘিযতি  তযা  য যে। 
তাোডা হদ্যশর পমিি িাযগ িবল র্ািযমিক ঝযডর কর্া। হর্ই ঝড… আকমিক, ঝড 
হতা আগাি র্িংবাদ্ মদ্য  আযর্মি? ঝযড বহু িািযযষর িৃতয য  য যে, আ ত  য যে, 
ঘরবামড মিমিহ্ন  য যে। জয মি র িন্ত্রী  ারপট্ হোরযলর বযাপারট্া? এর জিয মতমি কী 
দ্া ী, িন্ত্রী  ারপট্ িমত র্প্তায র কাযজর পমরকপিা এিিিাযব কযরি, হযি হবমশরিাগ 
র্ি  মতমি তার পমরবাযরর র্াযর্ র্াকযত পাযরি। 
 
হদ্শ, মিদ্ারুণ এক পমরমিমতর কবযল, মবযরাধ্ী হিতা তার র্যযখর  ামর্ হেযপ এই কর্া 
বযল তার বিবয হশষ কযরযেি। 
 
দ্যিসাগযবশত কর্াট্া মিযিসজাল র্তয। িধ্ািিন্ত্রী  াযড  াযড বযঝযত পাযরি জিগযণর 
এখি িািমর্ক অ্বিা স্বািামবক ি , তারা শমঙ্কত। ি  িা পাবার হকাযিা কারণ হিই। 
এিিমক আব াও া ও দ্যযযসাযগ িরা; িধ্য জযলাইযত মশরমশযর ঠান্ডা  াও া আর 
কয  াশাচ্ছন্ন–এিি হতা  ও ার কর্া ি , স্বািামবক হতা ি ই। 
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িধ্ািিন্ত্রী হিযিার মদ্বতী  পাতা উল্টাযলি, উুঃ হলখার হযযিা হশষ হিই! পডার হেষ্টা 
করযত করযত ক্লান্ত  য  একপাযশ র্মরয  রাখযলি। একট্য  স্বমি পাবার জিয িার্ার 
ওপর  াত দ্যযট্া তয যল দ্যুঃখ িরাোন্ত িযি তার ঘযরর োরমদ্যক তাকাযলি। তার অ্মফর্ 
ঘরমট্ অ্মত র্যন্দরিাযব র্াজাযিা। লম্বা জািালার পাল্লাগুযলা কাাঁযের র্ামশস হদ্ া। তারই 
মবপরীযত রয যে েকেযক কাযলা পার্যরর ফা ার হের্। বাইযরর কিকযি ঠান্ডা  াও া 
যাযত ঘযর ঢয কযত িা পাযর তার জিয জািালার কাাঁে িালিাযব আট্া। আব াও াট্া 
স্বািামবক ি ।  ঠাৎ ঠান্ডাযত তার গাট্া মশর মশর কযর উঠযলা। হে ার হর্যক উযঠ 
জািালার মদ্যক িযখ কযর দ্াাঁডাযলি। হদ্খযলি বাইযর হর্যক  ালকা কয  াশা জািালার 
কাাঁযে ধ্াক্কা মদ্যচ্ছ। তখিই শুিযত হপযলি, হপেি হর্যক হক হযি খযক খযক কযর 
কাশযলা। ঘি কাযলা কাাঁযের র্ামশসযত তার ি  হপয  যাও া িমতমবযম্বর মদ্যক মির  য  
তামকয  রইযলি। র্িি শরীর হযি জযি বরফ  য  হগযে। একট্য ও হযি িডবার শমি 
হিই। হর্ই কামশর শব্দ িধ্ািিন্ত্রীর কাযে অ্পমরমেত ি । আযগও অ্যিকবার শুযিযেি। 
ধ্ীযর ধ্ীযর মপেি মফযর শূিযঘযরর মদ্যক তাকাযলি। 
 
 যাযলা? একট্য  র্া র্ র্ঞ্চ  কযর বলযলি। 
 
কয ক হর্যকন্ড িীরব হর্যক িাবযলি হকউ তার িযের জবাব হদ্যব িা। মকন্তু 
পরক্ষযণই শুিযত হপযলি তার িযের জবাব মেড মেযড, মকন্তু গলার শব্দ মির অ্যিকট্া 
মলমখত ব াি পডার িযতা। ির্ি কামশর শযব্দই িধ্ািিন্ত্রী বযঝযত পারযলি হক 
আর্যে। হলাকমট্ হবাঁযট্ খাযট্া বযাযের িযতা িািযষ, িার্া  তার লম্বা রূপালী উইগ। হর্ই 
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িািযষমট্র হোট্ হিািংরা ততলমেি হদ্ াযলর এক হকাযণ হঝালাযিা রয যে। হর্ই 
ততলমেযির িািযষমট্ গডগড কযর বলযলা, 
 
মি  িাগলযদ্র িধ্ািিন্ত্রী, আপিার র্যে যযতা তাডাতামড র্ম্ভব র্াক্ষাযত কর্া বলযত 
োই, অ্িযগ্র  কযর জবাব হদ্যবি। আপিার মবশ্বি, ফাজ। 
 
. 
 
ততলমেযির িািযষমট্ কর্াট্া হশষ কযর িধ্ািিন্ত্রীর িযযখর মদ্যক জবাযবর িতীক্ষা  
তামকয  রইযলা। 
 
হুাঁ  : িধ্ািিন্ত্রী বলযলি, হশাযিা, আিার পযক্ষ র্ি  হদ্ া র্ম্ভবপর ি , আমি একট্া 
হট্মলযফাি কযলর অ্যপক্ষা করমে, কলট্া করযবি একমট্ দূ্র হদ্যশর হিমর্যিন্ট। 
 
হর্ট্া আপাতত িযলতবী রাখযি, পযর হদ্খা যাযব, হফ্রযির ততলমেি হজার মদ্য  বলযলা। 
িধ্ািিন্ত্রী েয পযর্ হগযলি কর্াট্া হশািার পর। এই ি ই মতমি পামচ্ছযলি। 
 
মকন্তু আিার হয তার র্যে কর্া বলা দ্রকার, তার হফাযিরই অ্যপক্ষা করমে। 
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আিরা হর্ই দূ্র হদ্যশর হিমর্যিন্টযক, হট্মলযফাি করার বযাপারট্া তার িি হর্যক 
িয মলয  হদ্যবা। হদ্খযবি আজ ি  কাল রাযি মতমি হফাি করযবি, েমবর হোট্ িািযষমট্ 
বলযলা। অ্িযগ্র  কযর মি, ফাজযক এখিই আপিার উত্তর জািাি। 
 
আমি, ওয া… আচ্ছা, মঠক আযে, েয পযর্ যাও া গলা  িধ্ািিন্ত্রী বাধ্য  য ই বলযলি; 
হবশ, মি, ফাজ আর্যত পাযরি। 
 
কর্াট্া বযল িাইি মিমিস্টার  ন্তদ্ন্ত  য  হে াযরর মদ্যক হযযত হযযত গলার ট্াই 
মঠকঠাক কযর মিযলি। হগািডা িযখ কযর হে াযর র্যবিাি বযর্যেি তখিই ফা ার 
হেযর্ উজ্জ্বল র্বযজ রযের মশখা দ্প দ্প কযর উঠযলা। িধ্ািিন্ত্রী হর্ই জ্বলন্ত উজ্জ্বল 
র্বযজ মশখার মদ্যক এক দৃ্মষ্টযত তামকয  রইযলি। একট্য  পযরই হর্ই আগুযির হিতর 
হর্যক লাডয র িত বি বি কযর ঘযরযত ঘযরযত একজি হবমরয  এযলি। পরক্ষযণই বহু 
পযরাতি ঘযরর কাযপসযট্র ওপর দ্াাঁমডয  তার ঢলঢযল হিারাকাট্া হক্লাযকর আমিি হর্যক 
োই ঝাডয যত লাগযলি। তার  াযত হলবয রযের একট্া বাউলার ট্য মপ। 
 
আ া… মি  িধ্ািিন্ত্রী, কযিসমল ার্ ফাজ বলযলি। এমগয  এযর্ করিদ্সযির জিয  াত 
বাডাযলি। আবার আপিার র্যে হদ্খা  য  খযব িাযলা লাগযে। 
 
র্মতয কর্া বলযত মক িধ্ািিন্ত্রী কযিসমল ার্ ফাযজর (িযামজক িন্ত্রণালয র দ্াম ত্বিাপ্ত 
িন্ত্রী) কর্ার আন্তমরকিাযব হকাযিা জবাব মদ্যলি িা, েয প কযর রইযলি। ফাজযক হদ্যখ 
একট্য ও খযমশ  িমি। িাযঝ িযধ্যই ফাজ তার ঘযর আযর্ি, তার আর্াট্াও িাযলা লাযগ 
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িা। হবমশরিাগ র্ি  ফাজ র্যখবর ি , দ্যুঃর্িংবাদ্ ব ি কযর আযিি। এবারও 
হর্ধ্রযির হকাি র্িংবাদ্ হশািার জিয ফাযজর িযযখর মদ্যক তাকাযলি। হদ্খযলি ফাজ 
খযবই মেমন্তত। ফাজ আযগর িত হিই, িার্া  ট্াক পডযত শুরু কযরযে, অ্যিক হরাগা 
 য  হগযেি। এযলাযিযলা িাব। রাজনিমতক হিতাযদ্র বা পমলমট্মর্ ািযদ্র ওই রকি 
িযযখািাযবর র্যে িধ্ািিন্ত্রী খযবই পমরমেত এবিং মতমি জাযিি এট্া শুি লক্ষণ ি । 
 
আপিার মক র্া াযযয আর্যত পামর? উমি ফাযজর  াত আলযতা কযর ধ্যর বলযলি। 
তারপর তার র্ািযির একট্া হে ার হদ্মখয  ফাজযক বর্যত অ্িযযরাধ্ করযলি। 
 
হকার্া হর্যক শুরু কমর বযঝযত পারমে িা। ফাজ হে ারট্া হট্যি  াাঁট্য র ওপযর র্বযজ 
বাউলার  যাট্ট্া হরযখ মবড মবড কযর বলযলি। বলযি হতা… উুঃ মক িীষণ খারাপিাযব 
গত র্প্তা ট্া হগযলা। 
 
তা যল আপিারও খারাপ র্ি  হগযে? হবশ গম্ভীর গলা  বলযলি িধ্ািিন্ত্রী। বলযত 
োইযলি তারও র্প্তা ট্া র্যখকর   মি, তার জিয ফাজ মক-ই-বা করযত পাযরি। 
 
িধ্ািিন্ত্রীর মদ্যক মবষণ্ণ িযযখ তামকয  হোখ রগডাযত রগডাযত ফাজ বলযলি,  যাাঁ, তা যা 
বযলযেি। আপিারই িযতা র্ারা র্প্তা ট্া আিার হগযে, িাইি মিমিস্টার। ব্রুকযিল 
মেজ…, হবাির্, িািযর্র  তযা, হদ্যশর পমিিাঞ্চযলর কর্া, র্বই হতা জাযিি। 
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ওয া আপমি যখি এযর্যেি, আমি বলযত োই আপিাযদ্র মকেয হলাক ওই র্ব দ্যঘসট্িার 
র্যে জমডত, িয ল বললাি? 
 
ফাজ িধ্ািিন্ত্রীর িযযখর মদ্যক মিরিাযব তাকাযলি। 
 
অ্বশযই, অ্বশযই, ফাজ বলযলি। আপমি িযি    র্বই জাযিি, বযঝযত পারযেি র্িগ্র 
বযাপারট্া? 
 
আমি, িধ্ািিন্ত্রী হতা হতা কযর বলযলি। 
 
ফাজ োাঁোযোলা কর্া বযলি, তার জিয িধ্ািিন্ত্রী ফাজযক অ্পেন্দ কযরি। মতমি হতা 
একজি িধ্ািিন্ত্রী তাযক কী ফাজ একট্া বাচ্চা হেযল বা স্কয যল পড া হেযলর িযতা 
অ্িমিজ্ঞ িযি কযরযে? মকন্তু িধ্ািিন্ত্রীর যযর্ষ্ট িযি আযে, হযমদ্ি মতমি িধ্ািন্ত্রী 
 য যেি, হর্ইমদ্িই র্যে হবলা তার র্যে ফাযজর হদ্খা  য মেযলা। হর্ই মদ্ি হর্যকই 
মতমি ফাজযক অ্পেন্দ কযরি। হর্মদ্িট্া মতমি কখযিা িয লযত পারযবি িা, িযি    হযি 
হর্ট্া গতকাযলর কর্া। হর্ই র্যে হবলার কর্া তার জীবযির বামক মদ্িগুযলা তাডা কযর 
হবডাযব। কখযিা িয লযবি িা। 
 
তার িযি আযে এই ঘযরই মতমি দ্াাঁমডয মেযলি িধ্ািিন্ত্রীযত্বর ির্ি মদ্ি। জীবযির বহু 
বেযরর আশা-আকাক্ষা-স্বযের পমরকপিা র্ার্সক  বার পর। হর্ই র্িয , ঘযর খযক খযক 
কামশর শব্দ, আজযকর রাযতর িযতা। মপেি মফযর তামকয  হদ্খযলি ঘযরর হদ্ াযল 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য হ্াফ-ব্লাড রিন্স । জে. জে. িাওর িং । হ্যারি পটাি রিরিে 

11 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

হঝালাি হোট্ ততলমেযির িািযষমট্ তার র্যে কর্া বলযে বলযে, মিমিস্টার অ্ফ িযামজক 
এখিই আপিার ঘযর এযর্ হর্ৌজিযিূলক র্াক্ষাৎ করযবি। 
 
স্বিাবতই িধ্ািিন্ত্রী িাবযলি, মিবসােযির জিয অ্মত পমরশ্রি, িাবিামেন্তা ইতযামদ্র জিয 
তার িার্ার মঠক হিই। তা িা  যল ঘযরর িযধ্য হদ্ াযল হঝালাযিা একট্া হপাযরসট্ তার 
র্যে কর্া বযলযেি শুিযবি হকি? আযরা অ্স্বািামবক কান্ড ঘঠযলা যখি তার ঘযরর 
ফা ার হেযর্র হিতর হর্যক একজি হবমরয  এযর্ তার র্যে করিদ্সি কযর ঢাক 
মপমট্য  বলযব হকি, আজও পৃমর্বীযত অ্র্িংখয জাদ্যকর আর িাইমি হবাঁযে রয যে 
হলাকেক্ষয র অ্ন্তরাযল। িধ্ািিন্ত্রী  তবাক  য  হর্মদ্ি ফাযজর ওই কর্াগুযলা 
শুযিমেযলি। ফাজ তাযক আযরা বযলমেযলি, তাযদ্র র্ম্বযে তার িার্া ঘািাবার হকাযিা 
কারণ হিই। হর্ই র্ব জাদ্যকর র্ম্প্রদ্ায র দ্াম যত্ব রয যে িযামজক িন্ত্রণাল । আর িি-
িযামজযকল র্ম্প্রদ্া  তাযদ্র যাযত হকাযিা ক্ষমত করযত িা পাযর তার মদ্যক র্জাগ দৃ্মষ্ট 
হরযখ েযলযে। ফাজ আযরা বযলমেযলি,  যাাঁ কাজট্া খযবই কমঠি কাজ, হযিি আইি 
হিযি মিযজর মবোর বয মিযত জাদ্য ঝাডয  িয াগ কযর ড্র্াগি র্ম্প্রদ্া যক মি ন্ত্রযণ রাখা 
(িধ্ািিন্ত্রীর িযি আযে হর্ই কর্া শুযি হে াযরর  াতলট্া শব্দ কযর হেযপ ধ্যরমেযলি)। 
ফাজ কর্াট্া বলার পর বাবা হযিি র্ন্তাযির মপযঠ োপড মদ্য  উৎর্া  হদ্ি মঠক 
হতিিিাযব  তবাক িাইি মিমিস্টাযরর মপঠ োপযডমেযলি। 
 
িা, িা িাবিার মকেয হিই, ফাজ বযলমেযলি, আপিার র্যে আবার হকাযিা এক র্ি  
হদ্খা িা  যল খযবই অ্র্েত  যব। আমি অ্বশযই আর্যবা, এযর্ আপিাযক মবরি 
করযবা, যখি আপিাযদ্র র্তযই হকাযিা র্ািংঘামতক মবপদ্-আপদ্  বার আশঙ্কা হদ্খা 
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হদ্যব, হযিি ধ্রুি এিি হকাযিা বযাপার, যাযত িাগলর্ িাযি িি-িযামজযকল র্ম্প্রদ্া  
মবপযদ্ পডযত পাযর। আমি অ্িযিাযব বলযত পামর মিযজ র্ম্মাযির র্যে বাাঁেয ি, 
অ্িযযদ্রও বাাঁেযত মদ্ি হর্ইিাযব। আমি আশা করমে আযগ হয িধ্ািিন্ত্রী মেযলি তার 
োইযত আপমি এ মবষ মট্ গুরুযত্বর র্াযর্ হিযবি। মতমি ির্যি আিাযক হিযবমেযলি 
আমি একমট্ হধ্াকাবাজ, তাই আিাযক ধ্যর জািালা মদ্য  বাইযর হফযল মদ্যত 
হেয মেযলি। 
 
কর্াগুযলা হশািার পর  তমবহ্বল িাইি মিমিস্টার তার কণ্ঠস্বর মফযর হপযলি, তা যল 
আপমি, তা যল আপমি হধ্াাঁকাবাজ িি? 
 
হর্ট্াই মেল তার  তাশার িযধ্য আশা। 
 
অ্বশযই িা, ফাজ অ্মত িিিাযব বলযলি। আমি অ্বশযই হধ্াকাবাজ িই। তা যল 
হদ্খযি। 
 
ফাজ পযকট্ হর্যক জাদ্যদ্ণ্ড বার কযর িধ্ািিন্ত্রীর োয র কাপট্া গারমবল বামিয  মদ্যলা। 
 
িধ্ািিন্ত্রী রুিকযণ্ঠ বলযলি, মকন্তু, হকি, হকি আিাযক আযগ হকউ বযলমি? 
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মিমিস্টার অ্ফ িযামজক শুধ্য মযমি িাগলযদ্র িধ্ািিন্ত্রী  ি তাযকই কর্াট্া জািা , তা 
মতমি পযরুষ বা িম লা হ াি, ফাজ বলযলি। তারপর িযামজক ও ান্ডট্া পযকযট্ পযরযত 
পযরযত বলযলি, হগাপিী তা রক্ষার এট্াই একিাি পর্। 
 
মকন্তু তা যল, িধ্ািিন্ত্রী মিি মিি কযর বলযলি, আিার আযগ মযমি িধ্ািিন্ত্রী মেযলি 
মতমি আিাযক এ মবষয  বযলিমি হকি? 
 
কর্াট্া শুযি ফাজ হ যর্ উঠযলি। 
 
িাইি মিমিস্টার, আপিার র্যে আজ হয আিার কর্াবাতসা  যলা তা মক আপমি কাউযক 
বলযবি? 
 
ফাজ তার মখল মখল  ামর্ িা র্ামিয  ফা ারযেযর্র আগুযি র্ািািয পাউিার েয াঁযড হফযল 
পান্না রযের আগুযির মদ্যক এমগয  হগযলি, হুর্ শব্দ কযর জ্বলন্ত আগুযির হিতর ঢয যক 
অ্দৃ্শয  য  হগযলি। িধ্ািিন্ত্রী িািযর িযতা দ্াাঁমডয  রইযলি, িযি িযি বলযলি, যযতা 
মদ্ি হবাঁযে র্াকযবা আজযকর এই ঘট্িা কারও কাযে বলযবা িা। এই মবরাট্ মবপযলা 
পৃমর্বীযত হক আিা  মবশ্বার্ করযব? 
 
হয ধ্াক্কাট্া হখয  িধ্ািিন্ত্রী মবভ্রান্ত  যলি হর্ট্া কামট্য  উঠযত হবশ খামিকট্া র্ি  
হলযগ হগল। ির্ি হোযট্ িযি  যলা, ও মিযজযক হবাঝাযত হেষ্টা করযলি হবশ কয ক 
িার্ ধ্যর মিবসােযির খাট্া-খাট্য মিযত রাযি িাযলা কযর ঘযি   মি, তারই িমতমে া বা 
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অ্লীক মকেয। অ্দ্ভযতিাযব তার ঘযর ফাযজর আমবিসাব, উপযদ্শ, কর্াবাতসা, তারপর 
আগুযির হিতযর ঢয যক উধ্াও  য  যাও া  াজাযরা হেষ্টা কযর মবষ মট্ িি হর্যক র্রাযত 
পারযলি িা। ির্যিই োয র কাপ হর্যক রূপান্তমরত  ও া গারমবল তার মি  িাইমজযক 
উপ ার মদ্যলি, তারপর তার িাইযিট্ হর্যেট্ামরযক হিযক ঘর হর্যক কয ৎমর্ত হবাঁযট্ 
হলাকট্ার হপারট্ট্া র্মরয  হফলযত বলযলি। ওই হবাঁযট্ হলাকট্াই হতা ফাযজর 
আমবিসাযবর কর্া বযলমেযলা। িধ্ািিন্ত্রী খযবই আতমঙ্কত  যলি যখি হদ্ও াল হর্যক 
হর্ই হপাযরসট্ র্মরয  হি া হগল িা। অ্যিক েযযতার, একজি আট্স র্ম্বেী  ঐমত ামর্ক 
এবিং র্বযশযষ েযাযন্সলর অ্ফ মদ্ এক্সযেকার অ্যিক পমরশ্রি, হেষ্টা কযরও হর্ই 
হপাযরসট্ট্া হদ্ও াল হর্যক খযলযত পারযলা িা। তখি িধ্ািিন্ত্রী ওট্া র্মরয  হফলার 
আশা তযাগ করযলি। আশা করযত লাগযলি, যতমদ্ি মতমি িধ্ািিন্ত্রী ম যর্যব ঘরট্াযত 
বযর্ কাজকিস করযবি, হপারট্ হযি েয পোপ র্াযক। িাযঝ িযধ্য িধ্ািিন্ত্রী বাাঁকা হোযখ 
হদ্যখি হর্ই েমবট্া  াই তয লযে, িাক েয লযকাযচ্ছ, শুধ্য তাই ি  েমবর হফ্রি হর্যক 
হবমরয  এযর্ ঘযর পা োমর করযে। তখি হফ্রযির হিতর শুধ্য র্াযক ধ্যমল ধ্যর্মরত অ্মত 
পযরযিা রিংেট্া কযািিার্। যায াক, হর্ই েমবট্ার মদ্যক আর তাকাযবি িা মঠক করযলি। 
িিযক র্ান্ত্বিা মদ্যত লাগযলি, যা মকেয হদ্খযেি তা শুধ্য দৃ্মষ্টভ্রি, বািযব মকেযই ি । 
এিি ভ্রি অ্স্বািামবক ি । 
 
তার বের মতযিক আযগ, আজযকর িযতা এক রাযত, িধ্ািিন্ত্রী তার অ্মফর্ ঘযর বযর্ 
কাজ করমেযলি তখি হর্ই হপাযরসট্ আবার খযক খযক কযর হকযশ জামিয মেযলা, ফাজ 
এখিই তার র্যে হদ্খা করযত আর্যেি। ফাজ মঠক এবাযরর িযতা হর্ র্িয ও 
ফা ারযেযর্র আগুযির হিতর হর্যক হবমরয  এযলি। র্বসাে মিযজ শপশপ করযে, 
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হোযখ িযযখ আতযঙ্কর োপ। ফাজযক মকেয িে করার আযগই ফাজ খযব হজাযর হজাযর 
একট্া হজলখািার কর্া বলযত লাগযলি। িধ্ািিন্ত্রী হবশ আিযস  য  হগযলি 
হজলখািা  আট্ক মর্মর র্ ব্লযাযকর িাি শুযি। আযগ হতা কখযিা মতমি হর্ই হজলখািার 
িাি হশাযিিমি; তাোডা আযরা দ্য মট্ িাি হ াগাট্সর্ িযামজক স্কয ল, আর  যামর পট্ার! 
ফাযজর কর্াবাতসার মকেয িাযি বযঝযত পারযলি িা। 
 
আমি এই িাি আজকাবাি হর্যক এযর্মে, ফাজ  াাঁফাযত  াাঁফাযত বলযলি। তার পযকযট্ 
রাখা বাউলার  যাট্ হর্যক জল গমডয  গমডয  হিযঝযত পডযত লাগযলা। ির্স র্ী-র 
িধ্যবতসী জা গা, আপমি শুযিযেি, হর্খাি হর্যক পামলয  আর্া মিযিন্টযররা দ্াো- াোিা 
করযে (ফাজ হকাঁযপ উঠযলি)। এর আযগ তারা কখযিা হজল হিযে, এিি ঘট্িা 
ঘট্া মি। যায াক, িাইি মিমিস্টার আপিার কাযে আমি আর্যত বাধ্য  য মে। ব্লযাক 
একজি অ্মত র্যপমরমেত িাগল  তযাকারী, আবার ইউ-হিা-হুর দ্যল হযাগ হদ্বার 
পমরকপিা করযে, তা যলও… হর্ যাকযগ িযি    ইউ-হিা-হুযক তা আপমি জাযিি িা! 
কর্াগুযলা মবমচ্ছন্নিাযব বলার পর ফাজ িধ্ািিন্ত্রীর মদ্যক অ্র্ া  দৃ্মষ্টযত তামকয  
আবার বলযত লাগযলি, মঠক আযে মঠক আযে আপমি বর্যি, আর্যি হুইমস্ক খাও া যাক। 
এর আযগ হকউ তার ঘযর ঢয যক তাযকই বর্যি বলযত কখযিা হশাযিিমি, মবরি  যলি, 
তার ওপর হর্ মিযজই হুইমস্ক পাি করার কর্া বলযে! যায াক িধ্ািিন্ত্রী তার হে াযর 
বর্যলি। ফাজ পযকট্ হর্যক তার জাদ্য-দ্ণ্ডট্া বার কযর জাদ্যর িিাযব দ্যগ্লার্ িমতস  লযদ্ 
রযের হুইমস্ক আিাযলি, একট্া গ্লার্ িধ্ািিন্ত্রীর  াযত মদ্য  একট্া হে ার হট্যি মিয  
তার র্ািযি বর্যলি। 
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ফাজ িা  এক ঘণ্টারও হবমশ িধ্ািিন্ত্রীর র্যে কর্াবাতসা বলযলি। তারই িাঝখাযি 
দ্যএকবার একজযির ির্ে তয লযলি; মকন্তু তার িাি িযযখ িা এযি এক খণ্ড পােসযিযন্ট 
মলযখ িধ্ািিন্ত্রীর হয  াযত হুইমস্কর গ্লার্ হিই হর্ই  াযত মদ্যলি। তারপর কর্াবাতসা 
হশষ  যল ফাজ হে ার হেযড মবদ্া  হিবার জিয উযঠ দ্াাঁডাযলি। িধ্ািিন্ত্রীও দ্াাঁডাযলি। 
 
হতা আপমি িযি কযরি হয… বাাঁ- াযত ধ্রা পােসযিযন্ট হতরো হোযখ িািট্া পযড 
বলযলি, লিস হিাল…। 
 
ফাজ হঘাাঁৎ হঘাাঁৎ কযর বলযলি, যার িাি িযযখ আিযত হিই! 
 
আমি দ্যুঃমখত, তা যল আপিার মির মবশ্বার্ ম -হু… যার িাি িযযখ আিযত হিই হর্ 
আজও হবাঁযে আযে, তা যল? 
 
 যাাঁ, তাই হতা িাম্বলযিার আিাযক বযলযেি, ফাজ মপিস্ট্রাইপি হক্লাকট্ার হবাি লাগাযত 
লাগাযত বলযলি, মকন্তু আিরা তাযক হকার্া ও হদ্খযত পাইমি। আপমি যমদ্ আিাযক 
মজযজ্ঞর্ কযরি তা যল বলযত পামর ও খযব িারাত্মক ি  যমদ্ িা তাযক হকউ র্া াযয 
কযর, আিাযদ্র এখি ব্লযাক র্ম্বযে র্জাগ র্াকযত  যব। তা  যল আপমি ওই র্াবধ্াি 
বাণী জামর করযেি, কী বযলি? েিৎকার। আশা করমে, খযব মশগমগর আপিার-আিার 
হদ্খা আর  যচ্ছ িা, হতা িাইি মিমিস্টার শুি রামি। 
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মকন্তু আবার তাযদ্র হদ্খা র্াক্ষাৎ  যলা। িা  এক বের পযর পমরশ্রান্ত িযযখ ফাজ 
 াও ার িধ্য হর্যক কযামবযিট্ রুযি উদ্   য  িধ্ািিন্ত্রীযক খবর মদ্যলি মকমিে হখলার 
ও ােস কাযপ হগালিাল  য যে (উচ্চারণ করযলি কয ইমিে)। হর্ই হগালিাযল মকেয 
িাগলরা জমডত; তার জিয িধ্ািিন্ত্রীর মেন্তার হকাযিা কারণ হিই। কারও কারও  াযত 
ইউ-হিা-হুর োপ আবার হদ্খা হগযে। ফাযজর িযত ওট্া একট্া মবমক্ষপ্ত ঘট্িা, িাগল 
মল াযজা অ্মফর্ যর্ারীমত হিযিারী িমিমফযকশির্ করযে বযল জামিয যে। 
 
ওয া দ্যুঃমখত, আমি একদ্ি িয যল হগমে, আিরা মতিযট্ মবযদ্শী ড্র্াগি আিদ্ামি করমে 
আর একমট্ মফিংকর্। (দ্ািবী মবযশষ: ওযদ্র িার্া মেযলা িারীর িযতা আর শরীরট্া 
মর্িংম িীর িযতা। তারা তাযদ্র র্ািযি মদ্য  িািযষজি হগযল ধ্াাঁধ্া মজযজ্ঞর্ করযতা, 
উত্তর মদ্যত িা পারযল তাযদ্র  তযা করযতা) মর-উইজািস ট্য িসাযিযন্টর জিয। মকন্তু এখি 
মিপাট্সযিন্ট ফর দ্য হরগুযলশি অ্যান্ড কাউমন্সল অ্ফ িযামজযকল মেোরর্ আিাযক বলযে 
হয রুল বযযক হলখা আযে ওই রকি িারাত্মক জন্তু-জাযিা ার হদ্যশ আিার আযগ 
আপিাযক জািাযত  যব। 
 
আিাযক, কী বলযলি, ড্র্াগি? িধ্ািিন্ত্রী হতাতলাযত হতাতলাযত বলযলি। 
 
 যাাঁ মতিযট্, ফাজ বলযলি। আযরা একট্া মফিংকর্। িাযলা র্াকয ি…। 
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িধ্ািিন্ত্রী হিযবমেযলি ড্র্াগি আর মফিংকর্ িারাত্মক জন্তু, ওযদ্র হেয  আর মকেয 
িারাত্মক  যত পাযর িা, মকন্তু তার িাবাই র্ার; দ্যবেযরর িার্া  ফাজ আবার আগুি 
হর্যক হবমরয  এযর্ খবর মদ্যলি, বহু কয দ্ী আজকাবাি হজল হিযে পামলয যে। 
 
হজ.. হজ. হজল হিযে পামলয যে? িধ্ািিন্ত্রী ককসশ কযণ্ঠ বলযলি। িা িা তার জিয 
উমদ্বযের হকাি কারণ হিই! 
 
ফাজ হজার মদ্য  বলযলি, (মফযর যাবার জিয ফা ারযেযর্র আগুযির মশখা  এখি 
একট্া পা হরযখযেি) ওযদ্র মঠকই ধ্রযত পারা যাযব, র্ি  লাগযব িা। শুধ্যিাি খবরট্া 
আপিাযক জািাযত এযর্মেলাি। িাযি আপিার জািা উমেত বযলই! 
 
িধ্ািিন্ত্রী উযত্তমজত গলা  মকেয বলার আযগই ফাজ বলযলি, এখি, এক হর্যকন্ড 
অ্যপক্ষা করুি। ফাজ হলমল াি অ্মেমশখার িযধ্য ঢয যক অ্দৃ্শয  য  হগযলি। খবযরর 
কাগজ আর তার মবযরাধ্ীরা যাই বলযক িা হকি িধ্ািিন্ত্রী মকন্তু হিাযট্ই িূখস বা হিাট্া 
িগযজর হলাক িি। মতমি একট্া মজমির্ লক্ষয করযলি, ফাজ তার র্যে ির্ি 
র্াক্ষাৎকাযর যাই আশ্বার্ মদ্য মেযলি িা হকি, এখি হদ্খা যাযচ্ছ মতমি ঘি ঘি আর্যেি 
আর িমত মিমট্িংয  হবশ ত  তে করযেি, আর েঞ্চলতা হদ্খাযচ্ছি। তযব ফাজযক িাযলা 
লাগুক োই িা লাগুক, তাযক িযামজক িন্ত্রী বলযি বা িা বলযি, িধ্ািিন্ত্রীর িযির িযধ্য 
এক িয র বার্া দ্ািা হবাঁযধ্ রইযলা   যতা ফাজ আগািীবার আযরা এক গুরুতর র্িংবাদ্ 
হদ্ ার জিয আর্যত পাযরি। আবার ফাজ এযলি হর্ই একই রকিিাযব ফা ারযেযর্র 
আগুযির হিতর হর্যক। িধ্ািিন্ত্রী ফাযজর উদ্ভ্রান্ত হে ারা উর্যখা-খযর্যকা িাব হদ্যখ 
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একট্য  আিযস  য  হগযলি। িধ্ািিন্ত্রী জাযিি িা হকি মতমি এযর্যেি, গত র্প্তায  কত 
দ্যঘসট্িা ঘযট্ হগযে, দ্ারুণ এক মবষাদ্পূণস র্প্তা ! 
 
আপিাযদ্র জাদ্যকর র্ম্প্রদ্ায র িযধ্য মক ঘট্যে িা ঘট্যে তা আমি হকিি কযর 
জািযবা? িধ্ািিন্ত্রী তীক্ষ্ণস্বযর বলযলি। শুিযি আিাযক একট্া হদ্শ োলাযত   , এখি 
অ্যিক র্ির্যা রয যে, হর্গুযলা হদ্খযত  যব। 
 
ফাজ বাধ্া মদ্য  বলযলি, আিাযদ্রও ওই একই র্ির্যা। ব্রুকযিল মেজ আর্যল জীণস 
 য  হিযে পযডমি, পমিিাঞ্চযলর বযাপারট্া ঘূমণসঝড ি ।  তযা দ্যযট্া িাগলরা কযরমি, 
 াবাট্স হোরযলর পমরবার আপাতত মিরাপযদ্ র্াকযব আশা করা যা । আিরা বতসিাযি 
তাযক হর্ন্ট িািংযগাজ  র্মপট্াল ফর িযামজযকল িযালামিজ অ্যান্ড ইিজয মরর্-এ 
িািান্তমরত করার বযবিা করমে। পাঠাযিা  যব আজ রাযতই। 
 
আপিারা মক করযবি িা করযবি তার বযাপাযর আমি…? িধ্ািিন্ত্রী মবরমিিাখা স্বযর 
বলযলি। 
 
ফাজ র্ািািয িীরব হর্যক গিীর মিুঃশ্বার্ মিয  বলযলি, মি. িাইি মিমিস্টার, আপিাযক 
গিীর দ্যুঃযখর র্যে জািামচ্ছ হয মতমি মফযর এযর্যেি। ম  হু, যার িাি অ্বশযই িযযখ 
আিা যা  িা, মফযর এযর্যেি। 
 
মফযর এযর্যেি? আপমি বলযেি মফযর এযর্যেি, তার িাযি হবাঁযে আযেি, িযরিমি? 
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বের মতযিক আযগর কর্াবাতসার িৃমতর িাণ্ডার িধ্ািিন্ত্রী  াতডাযত লাগযলি, ফাজ 
তাযক বযলমেযলি, এক ি ঙ্কর জাদ্যকযরর কর্া, যাযক র্কযল ি  হপযতা, হর্ই জাদ্যকর 
 াজার  াজার ি ঙ্কর অ্পরাধ্ কযর পযির বের আযগ  ঠাৎ র র্যজিকিাযব উধ্াও 
 য  মগয মেল। 
 
 যাাঁ, হবাঁযে আযে, ফাজ বলযলি। র্তয কর্া, অ্বশয আমি জামি িা, একজি িািযষ মি ত 
 যলও মক কযর হর্ হবাঁযে র্াযক, বা তাযক  তযা করা যা  িা। আমি যর্ার্সিাযব এর 
িাযি বয মঝ িা, িাম্বলযিারও এ মবষয  পমরষ্কারিাযব বযাখযা কযরি িা, মকন্তু হর্ যায াক–
তার এখি মিমিত একমট্ হদ্  আযে, হর্ এখি  াট্যে, কর্া বলযে,  তযা কযর েযলযে। 
তাই আমি িযি কমর, িাযি আিাযদ্র এখিকার আযলােিার জিয বলযত পামর,  যাাঁ 
অ্বশযই হর্ হবাঁযে আযে। 
 
িধ্ািিন্ত্রীর িার্া  এযলা িা, মক বলার আযে হর্ই র্ম্বযে, মকন্তু তার েমরযির একমট্ 
স্বিাব র্ব মবষয  ও ামকব াল র্াকা। তযব অ্তীযত তার র্যে কী কী মবষয  আলাপ-
আযলােিা কযরমেযলি িযি করযত পারযলি িা। 
 
ও  তা যল মর্মর র্ ব্লযাক ওর র্যে, িা িা, ম -হুর িািযতা করযত হিই? 
 
ব্লযাক? ব্লযাক? ফাজ মবক্ষয ব্ধ মেযত্ত বলযলি, তার  াযতর আেযল মদ্য  বাউলার  যাট্ ঘি 
ঘি হঘারাযত লাগযলি। মর্মর র্ ব্লযাযকর কর্া আপমি বলযত োইযেি? যার হোট্ দ্ামড, 
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িা। ব্লযাক িারা হগযে, আিাযদ্র ধ্ারণা বদ্যল হগযে, ব্লযাক র্ম্বযে িয ল কযরমে। হবোরা 
মিযদ্সাষ মেল। ও হকাি িাযবই ম -হু যার িাি অ্বশযই িযযখ আিযত হিই তার র্যে 
মেযলা িা। ফাজ মর্মর র্ ব্লযাকযক র্ির্সি কযর, আেযল মদ্য  বাউলার  যাট্ আযরা হজাযর 
হঘারাযত হঘাযরাত বলযলি, হর্ হয মিযদ্সাষ মেযলা তার অ্ন্তত পঞ্চাশজি র্াক্ষী আযে, 
বলযত পাযরি োক্ষয র্ র্াক্ষী, মকন্তু হর্ যায াক, আযগই বযলমে ও হবাঁযে হিই, বলযত 
পাযরি ওযক  তযা করা  য যে। িযামজক িন্ত্রণালয র েত্বযরই। হর্ই র্ম্বযে একট্া 
তদ্ন্ত  যব, আর্যল…। 
 
িধ্ািিন্ত্রী ফাযজর মদ্যক তাকাযলি, ফাযজর জিয  ঠাৎ তার িযি করুণার িাযব হেয  
হগযলা। মকন্তু হর্ই করুণা দ্প কযর অ্ন্তম সত  যলা। িযি  যলা কাযজর িযতা 
ফা ারযেযর্র জ্বলন্ত আগুযির িধ্য মদ্য  আর্া-যাও ার ক্ষিতার অ্িাব র্াকযলও তার 
অ্ধ্ীিি র্রকাযরর অ্ন্তগসত হকাযিা মিপাট্সযিযন্ট এখিও পযসন্ত হকাযিা  তযা-ট্তযা 
  মি। 
 
িধ্ািিন্ত্রী তার হিযস্কর কাযঠ  াত রাখযলি, ফাজ বযল েলযলি, মকন্তু বতসিাযি ব্লযাযকর 
ির্ে িা এযি বলযত পামর আিাযদ্র যযি েলযে, িধ্ািিন্ত্রী এবিং তার জিয অ্বশযই 
বযবিা মিযত  যব। 
 
যযি? িধ্ািিন্ত্রী একট্য  হযি ঘাবযড মগয  বলযলি। একট্য  অ্মতরমিত করযেি। মক? 
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ফাজ বলযলি, হয র্িি অ্িযগািীরা আজকাবাযির হজল হিযে ম -হু িাস্ট িট্-মব-
হিইিযির দ্যল হযাগ মদ্য যে। ফাজ খযব দ্রুত কর্াগুযলা বলযলি। বলার র্ি   াযতর 
আেযল মদ্য  বাউলার  যাট্ট্া এিিিাযব হিােড মদ্যত লাগাযলি হযি  যাট্ট্া হলবয 
হেপরাযচ্ছি। এরা বাইযর আর্ার পর হর্যক তারা র্বাই যাযচ্ছতাই কাণ্ডকারখািা কযর 
েযলযে, েকযিল মেজ হিযেযেি, র্যার মতমি ি  হদ্খাযচ্ছি যমদ্ আমি তার এর্ব কাযজ 
বাধ্া হদ্ই, আযরা িাগল গণ তযা করযবি…। 
 
িধ্ািিন্ত্রী ফাযজর কর্া শুযি হরযগ ট্িং  য  বলযলি, ওয া আপমি হর্ই বযমি… ও  
গি… আপিার জিযই আিাযক িরযেধ্রা খয াঁমট্ আর ক্ষয  যাও া এক্সপাির্ি জয যন্টর 
িযের জবাব মদ্যত  যব, তাোডা আযরা   যতা মকেয আযে, আমি জামি িা! 
 
আিার হদ্াষ! আজও হরযগ হগযলি। আপমি মক বলযত োি, িািািাযব আপিাযক ফাাঁযদ্ 
হফলমে, ব্লযাকযিইল করার হেষ্টা োলামচ্ছ। 
 
িাও  যত পাযর। িধ্ািিন্ত্রী দ্াাঁমডয  উযঠ ঘরি  পা োমর করযত করযত বলযলি, 
আিাযক হদ্খমে ওই ব্লযাকযিইলারযদ্র আযরা িতয ি অ্তযাোর, ববসরতা ও মিষ্ঠয রতা করার 
আযগ হিাকাযবলা করার র্বরকযির িস্তুমত মিযত  যব। 
 
আপমি মক র্তযই িযি কযরি আমি তার জিয মকেয কমরমি, ঘযমিয  রয মে? ফাজ 
িিসা ত  য  বলযলি। আিাযদ্র িন্ত্রণালয র িমতমট্ গুপ্তের অ্মতশ  র্জাগ, হর্র্ব 
হজলিাো কয দ্ীগুযলাযক শুধ্য ি  তার র্কল অ্িযগািীযদ্র ধ্রার যর্ার্াধ্য হেষ্টা করযে, 
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মকন্তু িযি রাখযবি আিরা বতসিাি পৃমর্বীর হশ্রষ্ঠ একজি ি াশমিশালী জাদ্যকরযক 
মিয  আযলােিা করমে। হর্ই ি াশমিশালী জাদ্যকর গত মতমরশ বের ধ্যর পামলয  
হবডাযচ্ছি, ধ্রা র্ম্ভব  যচ্ছ িা। 
 
তা যল আপমি একর্া বলযত োি পমিি অ্ঞ্চযলর িবল র্ািযমিক ঝযডর জিয মতমি 
দ্া ী, মতমিই ঘমট্য যেি? িধ্ািিন্ত্রী বলযলি। িমতমট্ িয ূযতসই তার উম্মা হযি হবযডই 
েযলযে। জির্াধ্ারণ হতা এর্ব কর্া মবশ্বার্ করযব িা। তাযদ্র িযত যা মকেয দ্যঘসট্িা 
ঘট্যে তার জিয িতযক্ষ ও পযরাক্ষিাযব র্রকার দ্া ী, র্রকাযরর অ্িযিাযযাগ ও 
বযর্সতা। 
 
ফাজ দ্যুঃখিারাোন্ত কযণ্ঠ বলযলি, িবল র্ািযমিক ঝড হতা   মি! 
 
আিাযক ক্ষিা করযবি, িধ্ািিন্ত্রী িবলিাযব পায র শব্দ করযত করযত পা োমর করযত 
লাগযলি। গাে পযড হগযে, োদ্ উযড হগযে, রািার আযলার হপাস্ট দ্যিযড-িযেযড হগযে, 
িারাত্মক ও করুণিাযব হলাকজি আ ত  য যে। 
 
ওইর্ব কাণ্ড ঘমট্য যে রিযোষারা, ফাজ বলযলি। তারা র্ব ম -হু যার িাি উচ্চারণ 
করযত হিই, তার অ্িযগািীরা। তাোডা আিরা িযি করমে ওই বযাপাযর দ্ািবযদ্রও  াত 
আযে। 
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পা োমর করযত করযত কাযজর কর্া শুযি িধ্ািিন্ত্রী আেিকা হর্যি হগযলি। এিিিাযব 
 ঠাৎ কযর র্ািযলি হযি েলার র্ি  িার্াট্া অ্দৃ্শয এক হদ্ াযল ধ্াক্কা হখয যেি। 
মজযজ্ঞর্ করযলি, কাযদ্র  াত রয যে! 
 
ফাজ িযখ মবকৃত করযলি, গতবাযর মতমি দ্ািবযদ্র কাযজ লামগয  মেযলি, তখি মতমি 
আিন্দ উৎর্ব করার িিমির কযরমেযলি। আিাযদ্র মির্-ইিফরযিশি দ্প্তর ঘমডর 
কাাঁট্ার িযতা মদ্ি রামি কাজ কযর েযলযে। আিাযদ্র পযসযবক্ষক দ্ল র্ব িাগলযদ্র 
যারা এ র্কল দ্যঘসট্িা  আ ত মি ত  য যে তার র্মঠক বৃত্তাযন্তর হিট্া র্িংগ্র  করযে 
তাযদ্র িৃমত হর্যক বা যা যা হদ্যখযে তা হর্যক। আিাযদ্র হরগুযলশি অ্যান্ড কাউমন্সল 
অ্ফ িযামজকযাল মেয োর োরমদ্ক তন্ন তন্ন কযর খয াঁজযে তদ্তযযদ্র পাকডাও করার 
জিয, এরপরও এর্কল দ্যঘসট্িা ঘযট্ই েযলযে। দ্য মবসপাক োডা আর মক। 
 
িধ্ািিন্ত্রী মক্ষপ্ত  য  বলযলি, ওর্ব হোঁযদ্া কর্া োডয ি। 
 
আিাযদ্র িন্ত্রণালয র র্কযলর আত্মমবশ্বার্ খযবই কযি হগযে, ফাজ বলযলি। তার ওপর 
অ্যাযিমল া হবািযর্র  তযা। 
 
মতমি হক? 
 
অ্যাযিমল া হবাির্, িযামজযকল ল এিযফার্সযিন্ট মবিাযগর িধ্াি। আিাযদ্র িযি    ম -
হু যার িাি উচ্চারণ করা মঠক িা, র্ম্ভবত মতমি তাযক  তযা কযরযেি, কারণ মতমি 
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খযবই উাঁেয িাযির িাইমি মেযলি, আর হযট্য কয  খবর হপয মে তাযত যা হবাঝা যা , র্ যজ 
মতমি  ার িাযিিমি। 
 
কর্াট্া বযল ফাজ হকযশ গলা পমরষ্কার কযর মিযলি, আর  াযতর  যাট্ট্া হঘারাযিা বে 
করযলি। 
 
 তযার খবরট্া খবযরর কাগযজ হবমরয মেযলা, িধ্ািিন্ত্রী র্ািািয র্ি  তার উম্মা 
িশমিত কযর বলযলি। আিাযদ্র কাগযজ অ্যাযিমল া হবাির্ র্ম্পযকস এট্য কয  বযলযে 
মতমি মেযলি িধ্যব স্কা এক িম লা, একা র্াকযতি। র্মতয, খযবই ঘৃণয  তযা, তাই িা? 
 তযার খবরট্া খযবই িোমরত  য যে। পযমলশও মবভ্রান্ত। 
 
ফাজ দ্ীঘসমিুঃশ্বার্ হফলযলি। মঠকই বযলযেি। হয ঘযর তাযক  তযা করা  য যে হর্ট্া 
হিতর হর্যক বে মেযলা, তাই িা? আিরা খযব িাযলা কযরই জামি হক তাযক  তযা 
কযরযে, তাযক ধ্রার হকাযিা পর্ও রাযখমি। তারপর এযম্মলাইি িািযর্র  তযা, িযি 
  , হর্ খবরট্া আপিার কাযি আযর্মি। 
 
 া  া এযর্যে! িধ্ািিন্ত্রী বলযলি। ঘট্িাট্া ঘযট্যে হতা আিাযদ্র খযবই কাোকামে, তাই 
হতা! খবযরর কাগজও ালাযদ্র হতা হপা াবাযরা, হেযপযে িধ্ািিন্ত্রীর বার্িবযির 
হপেযির বাগাযি আইি শৃঙ্খলার অ্বিমত। 
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কর্াট্ার হকাি গুরুত্ব িা মদ্য  ফাজ মিযজর মেন্তা  মবযিার  য  বলযলি, মিযিন্টররা 
যিতি ঘযযর হবডাযচ্ছ, িাইযি বাাঁয  যাযক পাযচ্ছ তার ওপর েডাও  যচ্ছ। 
 
আযগ হকাযিা এক র্ি  মিযিন্টরযদ্র বযাপারট্া িধ্ািিন্ত্রী   যতা িাল বযঝযত পারযতি 
িা, দ্যযবসাধ্য িযি  যতা, মকন্তু িতয ি পমরমিমতযত মতমি এ মবষয  র্মূ্পণস র্জাগ। 
 
আমি হতা জামি মিযিন্টযররা আজকাবাি হজল রক্ষার দ্াম যত্ব আযে। খযবই র্াবধ্াযি 
কর্াট্া িধ্ািিন্ত্রী বলযলি। 
 
মঠকই বযলযেি, এককাযল তাই হতা তারা করযতা, ফাজ ক্লান্তস্বযর বলযলি। মকন্তু এখি 
আর করযে িা, ম -হু-র দ্যল হযাগ মদ্য যে। আমি হকাযিা লযযকােয মর িা কযর বলমে িা, 
বযাপারট্া হিাযট্ই আকমিক ি । 
 
মকন্তু, িধ্ািিন্ত্রী একট্য  হযি ি াতস র্যযর বলযলি, আপমি হতা বলযেি তারা জন্তু-
জাযিা াযরর িযতা আিাযদ্র জির্াধ্ারযণর আশা এবিং শামন্ত েয যষ মিযচ্ছ? 
 
মঠকই বযলযেি, তাযদ্র র্িংখযাও মদ্যির পর মদ্ি হবযড েযলযে। হর্ই জিযই হতা 
অ্কাযল কয  াশার আমবিসাব। 
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িধ্ািিন্ত্রী তার হে াযর জবযর্বয  য  বর্যলি।  াাঁট্য যত হযি হজার হিই। ওই র্ব অ্দৃ্শয 
জম্ভরা গ্রাযি শ যর মবেরণ করযে, তার হিাট্ দ্াতাযদ্র িযধ্য  তাশা আর আতঙ্ক 
েডাযচ্ছ, কর্াট্া িাবযতই তার শরীর অ্বশ  য  যাযচ্ছ, হযি অ্জ্ঞাি  য  পযড যাযবি। 
 
তা যল হতা এখি মকেয একট্া হস্টপ হি া দ্রকার ফাজ! আিার হতা িযি    আপিার 
িযামজক িন্ত্রী ম যর্যব এর দ্াম ত্বট্া মিযত  যব, তাই িা? 
 
িধ্ািিন্ত্রী, র্তযই কী আপমি িযি িাযণ মবশ্বার্ কযরি এই র্ব ঘট্িার পরও আমি 
িযামজক িন্ত্রী আমে? আিার মতিমদ্ি আযগ োকমর হগযে! জাযিি িা, র্িি জাদ্যকর 
র্ম্প্রদ্া  গত পযির মদ্ি ধ্যর আিার পদ্তযাযগর জিয দ্াাঁত মকডমিড কযর েযলযে। 
আমি আজ পযসন্ত তাযদ্র এযতা ঐকযবি  য  আিার মবরুযি দ্াাঁডাযত হদ্মখমি! ফাজ 
 ার্ার হেষ্টা কযরও  ার্যত পারযলি িা। 
 
িধ্ািিন্ত্রী এক র্ি  বাকরুি  য  হগযলি, মক বলযবি হিযব হপযলি িা। 
 
তার র্ািযি  তাশ ও মবষণ্ণ িযযখ বযর্ র্াকা িািযষমট্যক অ্পেন্দ করযলও তার জিয 
দ্যুঃখ  যলা, খযব খারাপ লাগযলা। 
 
আমি র্তযই খযব দ্যুঃমখত মতমি ধ্ীযর ধ্ীযর বলযলি। আমি কী আপিার জিয মকেয করযত 
পামর? 
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ধ্িযবাদ্ আপিার র্ ািযিূমতর জিয িাইি মিমিস্টার, এখি আর মকেয করার হিই। 
এখিও পযসন্ত যা যা ঘযট্যে তা আপিাযক জািাযিার, আর আিার জা গা  মযমি দ্াম ত্ব 
মিযচ্ছি তার র্যে আপিার পমরে  কমরয  হদ্বার জিয আিাযক এখাযি পাঠাযিা 
 য যে। তার হতা এর িযধ্য আর্ার কর্া, মকন্তু মতমি খযবই বযি িািযষ, যা র্ব 
কাণ্ডকারখািা  যচ্ছ তার জিয র্ম্ভবত বযি রয যেি। 
 
কর্াট্া বযল ফাজ হদ্ও াযল হঝালাযিা কয ৎমর্ৎ হবাঁযট্ হলাকট্ার মদ্যক তাকাযলি। 
হদ্খযলি ও িার্ার হকাাঁকডাযিা হকাাঁকডাযিা পাকা েয ল কাযির ওপর হর্যক র্মরয  একট্া 
পামখর পালযকর কলি মদ্য  কাি েয লযক েযলযে। 
 
ফাযজর িযযখর মদ্যক ওর হোখ পডযতই বলযলা, এযর্ যাযবি, এখিই এযর্ যাযবি। এই 
িাি হতা িাম্বলযিারযক একট্া মেমঠ হলখা হশষ করযলি। 
 
িাগয তার র্যির্ন্ন, ফাজ বলযলি, এই ির্ি তার গলা  মতিতার র্যর। গত পযিযরা 
মদ্ি ধ্যর আমি িাম্বলযিারযক হরাজ অ্ন্তত দ্যযট্া কযর মেমঠ মলযখ েযলমে, মকন্তু একেয লও 
িডযে িা, যাকযগ,   যতা আিার জা গা  এযর্ মিিযগৌর আযরা িাযলা কাজ করযবি, 
কৃতকাযস  যবি। 
 
কর্াট্া বযল ফাজ িযখ হগািডা কযর রইযলি। িযখ হদ্যখ হবাঝা যা  খযবই হবদ্িা ত। 
মকন্তু ঘযরর িীরবতা িে করযলা হপাযরসট্।  ঠাৎ দ্প্তরী হিজাজ র্যলি কযণ্ঠ বলযলা। 
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িাগলযদ্র িধ্ািিন্ত্রী অ্বম ত হ াি, একমট্ জরুমর র্াক্ষাযতর অ্িযযরাধ্ রুফার্ মিিযগৌর 
িযামজক দ্প্তযরর িন্ত্রী, আশাকমর দ্রুত অ্িযযরাযধ্র জবাব হদ্যবি। 
 
িধ্ািিন্ত্রী  কেমকয  বলযলি,  যাাঁ  যাাঁ অ্বশযই। র্যবিাি কর্াট্া হশষ কযরযেি মঠক 
হর্ই র্ি  ফা ারযেযর্ পান্নার িযতা র্বযজ আগুি জ্বযল উঠযলা, তার হিতর হর্যক 
লাট্য র িত বি বি কযর ঘযরযত ঘযরযত মদ্বতী  জাদ্যকর িধ্ািিন্ত্রীর ঘযর ঢয কযলি। গা 
ঝাডা মদ্য  পযরাযিা কাযপসযট্র ওপর দ্াাঁডাযলি। ফাজ হে ার হেযড উযঠ দ্াাঁডাযলি। 
িধ্ািিন্ত্রীও ইতিত কযর হে ার হেযড একই রকিিাযব উযঠ দ্াাঁডাযলি। িতয ি অ্মতমর্ 
তার লম্বা কাযলা আলযখল্লার গা হর্যক ধ্যযলা হঝযড োরমদ্যক তাকাযলি। 
 
িধ্ািিন্ত্রীর িযি  যলা ক্লার্ মিিযগৌর একট্া বযযডা মর্িংয র িযতা। তার মর্িংয র 
হকশযরর িযতা িার্ার লম্বা লম্বা তািাযট্ রে-এর হিারাকট্া েয ল, হিাট্া ঘি িয রু,  লযদ্ 
বযণসর হোখ। হোযখ তাযরর হফ্রযির েশিা, লামফয  েলার িযতা লম্বা লম্বা দ্য মট্ পা। 
তা যলও  াাঁট্ার র্ি  র্ািািয কয াঁযজা  য   াাঁযট্ি। হোযখ িযযখ ধূ্তসতা ও দৃ্ঢ়তার োপ; 
িধ্ািিন্ত্রীর বযঝযত একট্য ও র্ি  লাগযলা িা হকি জাদ্যকর র্ম্প্রদ্া  এই মিদ্ারুণ 
মবপযদ্র র্ি  কাযজর বদ্যল তাযক তাযদ্র হিতা কযর মিযলা। 
 
িধ্ািিন্ত্রী িামজসতিাযব তার  াত ধ্যর বলযলি, হকিি আযেি? মিিযগৌর িধ্ািিন্ত্রীর 
 াত মকেযক্ষণ ধ্যর হরযখ ঘরট্া পযসযবক্ষণ কযর মিযলি তারপর তার আলযখল্লার হিতর 
হর্যক একট্া জাদ্যদ্ণ্ড হট্যি বার করযলি। 
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ফাজ অ্বশযই আপিাযক মবিামরতিাযব র্ব বযলযে? দ্রজার কাযে মগয  জাদ্যদ্ণ্ড মদ্য  
দ্রজার োমবর মেিট্া  িৃদ্য হট্াকা িারযত িারযত বলযলি। িধ্ািিন্ত্রী শুিযত হপযলি 
তালা মক্লযকর শব্দ। 
 
ও  যাাঁ, ফাজ আিাযক র্ব বযলযেি, িধ্ািিন্ত্রী বলযলি। আপমি যমদ্ মকেয িযি িা 
কযরি, তা যল দ্রজা  তালা িা হদ্ও াই িাযলা। 
 
আমি োই আিাযদ্র কর্া-বাতসা  হকউ হযি বাধ্া িা হদ্ , মিিযগৌর র্িংযক্ষযপ বলযলি, 
অ্র্বা আিার িমত হকউ লক্ষয রাযখ, কর্াট্া বযল জাদ্যদ্ণ্ডট্া জািালার মদ্যক ির্ামরত 
করযতই হখালা পরা বে  য  হগযলা।  যাাঁ মক বলমেলাি, আমি খযবই বযি িািযষ, আর্যি 
িয াজিী  কর্াবাতসা দ্রুত র্ামর। ির্িত আপিার মিরাপত্তা মবষয  আযলােিা । 
 
িধ্ািিন্ত্রী যযতাট্া পারযলি হর্াজা  য  দ্াাঁডাযলি, বলযলি আিার মিরাপত্তা র্ম্বযে আমি 
খযবই মিমিন্ত। র্ব রকযির মিরাপত্তার বযবিা আযে। আপিাযক অ্র্িংখয ধ্িযবাদ্। 
 
িাযলা, আপমি মিরাপদ্ িাবযত পাযরি; মকন্তু আিরা তা িাবমে িা, মিিযগৌর বাধ্া মদ্য  
বলযলি। িাগলরা মিযজযদ্র খযবই অ্র্ া  িাবযত পাযর যমদ্ তাযদ্র িধ্ািিন্ত্রী 
ইিযপমর ার্ কাযর্স আোন্ত  ি। আপিার আউট্ার অ্মফযর্র িতয ি হর্যেট্ামর। 
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র্মতয কর্া বলযত মক আমি মকিংগযে শযাকল হবাল্টযক বাদ্ মদ্যত োই িা, আপমি কী 
হর্ট্াই বলযত োইযেি! িধ্ািিন্ত্রী একট্য  উিত স্বযর বলযলি। মতমি খযবই এমফমর্য ন্ট, 
অ্িযর্ব অ্মফর্ারযদ্র োইযত দ্যগুণ কাজ কযরি। 
 
কারণ মতমি একজি জাদ্যকর, মিিযগৌর বলযলি। বলার র্ি  একট্য ও  ার্যলি িা। 
উমি একজি উচ্চ-মশক্ষািাপ্ত অ্উরর, আপিার মিরাপত্তার িার তাযক হদ্ া  য যে। 
 
দ্াাঁডাি, দ্াাঁডাি এক মিমিট্! িধ্ািিন্ত্রী বলযলি। শুিযি আপমি আপিার হলাক আিার 
অ্মফযর্ মিযযি করযত পাযরি িা, আমি মঠক করব হক বা কারা আিার 
 
অ্মফযর্ কাজ করযব, আমি মঠক করযবা হক আিার কাজ করযব। 
 
আমি হিযবমেলাি শযাযকল হবাযল্টর কাজকযিস আপমি র্ন্তুষ্ট। মিিযগৌর বীতরাগ  য  
বলযলি। 
 
অ্বশযই, তযব…। তা যল হতা হকাযিা র্ির্যা হদ্খমে িা, হকাযিা র্ির্যা হদ্খা মদ্য যে? 
 
আিার, িা হকাযিা র্ির্যা হিই, খযবই িাল কাজকিস কযরি শযাযকল হবাল্ট, িধ্ািিন্ত্রী 
বলযলি, মকন্তু িযি    িযামজকিন্ত্রী তার কর্া  হতিি কাি মদ্যলি িা। 
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তা  যল শুিযি  ারবাট্স হোরযলর বযাপার, আপিার জয মি র মিমিস্টার, মতমি বযল 
েলযলি। ওযতা  ার্ হর্যজ জির্াধ্ারণযক িজা মদ্যচ্ছ। 
 
মক বলযেি আপমি? িধ্ািিন্ত্রী িে করযলি। 
 
ও খযবই র্াধ্ারণ ইিযপমর ার্ কাযর্সর মরঅ্যাট কযরযে, মিিযগৌর বলযলি। হর্ই কাযর্স 
তার িমিষ্ক মঠকিযতা কাজ করযে িা হর্ই কারযণ িারাত্মক মকেয  যত পাযর। 
 
ওযতা পামত াাঁযর্র িযতা পযাক পযাক করযে! িধ্ািিন্ত্রী মিি মিি কযর বলযলি। একট্য  
মবশ্রাি মিযল, ওষযধ্ হখযল িযি    মঠক  য  যাযবি। 
 
আিরা বলার পর একদ্ল ম লার, হর্ন্ট িািংযগার্  র্মপট্যাল ফর িযামজযকল িযালমিজ 
অ্যান্ড ইিজয মরর্ ওযক পরীক্ষা করযে। খবর হপয মে ও মতিজিযক গলামট্যপ িারবার 
হেষ্টা কযরমেযলা, মিিযগৌর বলযলি। আিার িযি    ওযক মকেযমদ্যির জিয িাগলযদ্র 
কাে হর্যক র্মরয  রাখযল িাল  যব। 
 
আমি বলমেলাি মক, ও িাল  য  যাযব িা? িাইি মিমিস্টার বলযলি। কর্াট্া শুযি 
মিিযগৌর শুধ্য কাাঁধ্ ঝাাঁকাযলি, েযল হগযলি ফা ারযেযর্র কাযে। 
 
 যাাঁ এই কর্াট্াই আমি আপিাযক বলযত োই। যাকযগ ওর মেমকৎর্ার বযাপাযর 
আপিাযক যর্ারীমত জািাযিা  যব িাইি মিমিস্টার, আমি কাযজ খযব বযি র্াকযবা তাই 
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বযমিগতিাযব িাও আর্যত পামর, হর্যক্ষযি কাজযক আপিার কাযে পাঠাযবা। উমি 
আিাযদ্র র্যে উপযদ্ষ্টা কমিমট্র র্দ্র্য  য  র্াকযত র্ম্মত  য যেি। িতয ি 
িযামজকিন্ত্রীর কর্া শুযি ফাজ  ার্বার হেষ্টা করযলি, মকন্তু  ামর্ এযলা িা িযযখ। 
এিিিাযব তামকয  রইযলি হযি দ্াাঁযত বযর্া  য যে। মিিযগৌর তখি মির্যট্মর র্ 
পাউিাযরর জিয পযকট্  াতডাযচ্ছি, হর্ট্া ফা ারযেযর্র আগুযি মিযক্ষপ করযলই র্বযজ 
 য  র্াযক। িধ্ািিন্ত্রী কয ক িয ূতস ওযদ্র িযযখর মদ্যক তামকয  রইযলি। তারপর র্ারা 
র্যে হর্ কর্াগুযলা দ্িবে কযর আট্যক হরযখমেযলি িযযখর িযধ্য, হর্ই কর্াগুযলা র্ র্া 
মেট্যক হবমরয  এযলা। 
 
ঈশ্বযরর হদ্া াই আপিারা দ্যজযিই জাদ্যকর! আপিারা জাদ্য করযত পাযরি। তা যল মক 
করযত  যব িা করযত  যব দ্যজযি একর্যে বযর্ মঠক করযত পাযরি, র্বই হতা 
পাযরি! 
 
মিিযগৌর ফাযজর িযযখর মদ্যক অ্মবশ্বার্ীর দৃ্মষ্টযত তাকাযলি, এইবার  ামর্ হেযপ রাখযত 
পারযলি িা,  ার্যলি হকাযিারকযি। বলযলি, র্ির্যাট্া হকার্া  জাযিি, অ্যিযরাও হতা 
িযামজক জাযি মি. িাইি মিমিস্টার। 
 
তারপর দ্যজযি এক এক কযর র্বযজ আগুযির মশখার িযধ্য ঢয যক অ্দৃ্শয  য  হগযলি। 
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রপপিািস এন্ড 
 
িাগলযদ্র িধ্ািিন্ত্রী তার কয  াশা আবৃত হয ঘযরর জািালার কাযে বযর্মেযলি, হর্খাি 
হর্যক অ্যিক দূ্যর একট্া িদ্ী বয  েযলযে। িদ্ীর হরাযতর জযল িামর্য  মিয  েযলযে 
অ্যিক হিািংরা মজমির্পি, গােপালা, িদ্ীর দ্যপাযরও হিািংরা জযিযে। িদ্ীর ধ্াযর অ্যিক 
হোট্বড গাে, হঝাাঁপঝাডয , জেল। অ্দ্যর মবশাল আকাযরর মেিমি, হর্ট্া একট্া পমরতযি 
মিযলর িৃমত ব ি করযে। হর্ই মেিমির কাযলা ো া পযডযে িদ্ীর পাযড, হদ্খযলই িযি 
   অ্শুি এক ো া, গা েি েি কযর। িদ্ী আপি িযি রাযজযর হিািংরা বয  েযলযে, 
হশািা যা  িদ্ীর কাযলা জযলর কল কল শব্দ। কাযে মপযঠ হকাযিা জিিাণী আযে বা 
র্াযক বযল িযি    িা। িাযঝিযধ্য হশ াযলর তীে িাক। ওরা  ালকা পা হফযল লম্বা 
লম্বা ঘার্ আগাোর িযধ্য পযড র্াকা িৃত িাযের র্োযি িাক ঘযষ েযলযে। 
 
তখি হর্ই মিজসি িূতয যড িূতয যড িাযব িদ্ীর পাযর একমট্ হিয  দ্াাঁডাযলা। তার িযখ 
কাযলা কাপযড ঢাকা, পাতলা শরীর। হশ ালগুযলা তাযদ্র িাক র্ামিয , র্তকস হোযখ 
হর্ই আগত অ্দ্ভযত িূমতসর মদ্যক তাকাযলা। হর্ই িূমতস হকািমদ্যক যাযব মঠক করার জিয 
কয ক িয ূতস দ্াাঁডাযলা, তারপর লঘযপায  দ্রুত  াাঁট্যত লাগযলা।  াাঁট্ার র্ি  তার লম্বা 
মঢযল আলযখল্লার হশষ িান্ত ঘাযর্র ওপর পযড িিসর ধ্বমি রৃ্মষ্ট করযত লাগযলা। 
 
পর িয ূযতসও র্ািািয শব্দ কযর আর একমট্ র্বসাে ঢাকা িূমতস হদ্খা মদ্যলা। তারও িযখ 
ঢাকা। 
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দ্াাঁডাও! 
 
হর্ই ককসশ স্বর শুযি একট্া হশ াল েিযক উঠযলা, িামট্যত িযখ গুাঁযজ গুমট্র্য াঁমট্ হিযর 
হঝাাঁপঝাযডর হকাযল বযর্ রইযলা। তারপরই তারা িদ্ী মকিাযর হদ্ৌড মদ্যলা। মকন্তু হবমশ 
দূ্র তারা হযযত পারযলা িা। তারপরই হদ্খা হগযলা এক র্বযজ আযলার ঝলক, তীক্ষ্ণ 
কযণ্ঠ তাযদ্র িাক, তারপরই িামট্যত পযড হগযলা। তারা হবাঁযে রইযলা িা। 
 
হর্ই মদ্বতী  িূমতস িৃত হশ াযলর কাযে ধ্ীযর ধ্ীযর এযর্ দ্াাঁডাযলা। 
 
হশ ালট্াযক িৃত অ্বিা  পযড র্াকযত হদ্যখ তাযদ্র িযধ্য এক িম লা কণ্ঠ বলযলা, 
হশ াল! ওয া আমি হিযবমেলাি একজি অ্উরর, হকমর্ হযও িা দ্াাঁডাও! 
 
ির্ি িারীিূমতস মপেি মফযর তাকাযলা, র্বযজ আযলার ঝলযক হদ্খযলা হশ াল িযর পযড 
রয যে। 
 
হকমর্, িারমর্র্া, আিার কর্া হশাযিা। কর্াট্া বযল ও হদ্ৌযড মগয  ির্ি িূমতসমট্র একট্া 
 াত হেযপ ধ্রযলা। অ্িযমট্ দূ্যর র্যর হগল। 
 
তয মি মফযর যাও হবল্লা! হতািাযক আিার কর্া শুিযতই  যব! 
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আমি আজ পযসন্ত হতািার অ্যিক কর্া শুযিমে হবল্লা। আমি যা বলার, যা করার মঠক 
কযর মিয মে। আিাযক হযযত দ্াও। 
 
িারমর্র্া িাযির িম লামট্ িদ্ীর ধ্াযর দ্াাঁডাযলা, িদ্ীর ধ্ার মদ্য  েযল হগযে র্ারবি 
পযরযিা হরমলিং। হরমলিংয র ধ্ার হঘাঁযষ হখা া মদ্য  বাাঁধ্াযিা র্রু একট্া রািা। িদ্ী আর 
রািার িাঝািামঝ িরযে পডা পযরযিা হরমলিং। রািার এক ধ্াযর জীণস পমরতযি ইযট্র 
র্ামর র্ামর বামড। হবলা বামডগুযলার মদ্যক তাকাযলা, বামডর একট্াও জািালা হখালা হিই, 
আযলা জ্বলযে িা, অ্েকার। অ্েকার রািার ধ্াযর িেিা  বামডগুযলা িূযতর িযতা 
দ্াাঁমডয  রয যে। 
 
উমি এখাযি র্াযকি? হবল্লা ঘৃণামিমশ্রত স্বযর বলযলা, এখাযি? এখাযি িাগলযদ্র হগাবর-
গাদ্া ? আিরাই হবাধ্   ির্ি এই েত্বযর পা রাখলাি। 
 
িযি    িারমর্র্ার হবল্লার কর্া কাযি হগল িা। হরমলিংট্ার একট্া ফাাঁকা জা গা মদ্য  
তখি ও রািা  হিযি পযডযে। 
 
হকমর্, দ্াাঁডাও। 
 
কর্াট্া বযল হবলা ওর মপেয মপেয েলযলা। েলার র্ি  ওর লম্বা হক্লাযকর ঝয ল রািা  
লযযট্াযত লাগযলা। হদ্খযলা িারমর্র্া দ্যযট্া বামডর িাযঝ একট্া কািাগমলর িযধ্য ঢয কযলা। 
র্ব কািাগমলগুযলা একই রকযির। রািা  আযলা হিই, মস্ট্রট্ লযাম্পগুযলা হিযে হগযে, 
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ওরা দ্যজযি বলযত হগযল এক রকি আযলা-আাঁধ্ামর আর অ্েকাযর হিাডা গমলযত 
হদ্ৌডযত লাগযলা। একট্া গমলর কাযে এযর্ বাাঁক হিবার আযগই হবল্লা, িারমর্র্াযক ধ্যর 
হফলযলা এবিং ট্াি মদ্য  ওর িযযখািযমখ দ্াাঁড করাযলা। 
 
হকমর্ আিার কর্া হশাযিা, এিি কাজ তয মি করযব িা, ওর কাযে যাযব িা, ওযক মবশ্বার্ 
করা যা  িা। 
 
তয মি বলযো? মকন্তু িাকসলিস ওযক মবশ্বার্ কযরি, তাই িা? 
 
িযি    িাকসলিস মেিযত িয ল কযরযেি, আিার মবশ্বার্ িয ল কযরযেি, হবল্লা  াাঁফাযত 
 াফাযত বলযলা। ওখাযি ওরা দ্যজযি হর্ই মিজসি রািা  দ্াাঁমডয  কাযে মপযে আর হকউ 
তাযদ্র ফযলা করযে মক িা হদ্খার জিয হঘািট্া র্ািািয র্রাযলা। তয মি হতা িাযলা কযরই 
জাযিা পমরকপিার মবষয  আিাযদ্র কারও র্যে মকেয বলার মিযষধ্ আযে। বলযল 
িাকলযির র্যে মবশ্বার্ঘাতকতা করা  যব। 
 
আ… আিাযক হযযত দ্াও হবল্লা! িারমর্র্া মতি কযণ্ঠ কর্াট্া বযল তার হক্লাযকর হিতর 
হর্যক একট্া জাদ্যদ্ণ্ড হট্যি বার কযর হর্ট্া হবল্লার িযযখর র্ািযি ধ্রযলা। হবল্লা শুধ্যিাি 
 ার্যলা। 
 
হকমর্ িযি হরযখা আমি হতািার হবাি। আর আমি বলমে এিি কাজ তয মি কযরা িা। 
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এিি হকাযিা কাজ হিই যা এখি আমি করযত পামর িা! িারমর্র্া গিীর মিুঃশ্বার্ 
হফলযলা, ওর গলার স্বযর ম যস্টমর ার র্যর, কর্াট্া শুযি োকয র িযতা দ্ণ্ডট্া িামিয  
মিযলা, আবার একট্া আযলার ঝলকামি। হবল্লা ওর হবাযির  াত হেযড মদ্যলা। ওর 
 াতট্া গিগযি আগুযির িযতা উত্তপ্ত। 
 
িারমর্র্া! 
 
মকন্তু িারমর্র্া এমগয  েলযলা। হবল্লা হকালাগা  াতট্া ঘষযত ঘষযত ওর মপেয মপেয দূ্রত্ব 
বজা  হরযখ েলযলা, হগালক ধ্াাঁধ্ার িযতা রািা। রািার পাযশ ইযট্র বামড। িারমর্র্া 
আযরা হিতযরর মদ্যক ঢয যক হগল। র্বযশযষ িরামর্র্া একট্া রািা  দ্াাঁডাযলা, রািার 
িাি হদ্খযলা মিিার্স এন্ড, ওখাি হর্যক মবরাট্ মিযলর মেিমিট্া হদ্যখ িযি    একট্া 
তদ্তয তার লম্বা একট্া আেযল তয যল র্তকস কযর মদ্যচ্ছ। কাযঠর িাো িাো জািালাগুযলা 
পাযশ হরযখ হখা া হফলা রািা   াাঁট্ার র্ি  গিীর মিিব্ধতাযক খট্খট্ শব্দ িমতধ্বমি 
করযে। হশষ পযসন্ত গমলর হশযষ একট্া বামডর র্ািযি িারমর্র্া দ্াাঁডাযলা। ওর হপেযি 
হবল্লা। হর্ই বামডট্া হদ্াতলা। একতলার জািালা  পদ্সা হখালা। ফাাঁক মদ্য  ঘযরর আযলা 
রািা  এযর্ পডযে। 
 
খযব হজাযর ঘি ঘি মিুঃশ্বার্ হফলযত হফলযত ও বে দ্রজা  হট্াকা মদ্যলা। ওর পাযশ 
হবল্লা িীরযব দ্াাঁমডয  রইযলা। দ্যজযিই র্ািািয মেমন্তত, দ্রুত গমতযত মিুঃশ্বার্ হফযল 
েযলযে। রাযতর বাতার্ হর্ই িদ্ীর হিািংরা জযলর গে বয  মিয  আর্যে। কয ক 
হর্যকন্ড দ্াাঁডাযিার পর ওরা বে দ্রজার হিতর ওপার হর্যক পদ্শব্দ শুিযত হপল। 
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তারপরই দ্রজাট্া কাাঁে কাাঁে শব্দ কযর খযযল হগল। দ্রজার ফাাঁক হর্যক একজযির এক 
ফামল িযখ হদ্খা হগল। িার্া  তার লম্বা লম্বা কাযলা েয ল িাঝখাযি মর্মর্, পান্ডয র িযখ, 
কাযলা দ্যই হোখ। হলাকমট্ ওযদ্র মদ্যক তাকাযলা। 
 
িারমর্র্া ওর িার্ার হঘািট্া খযযল হফলযলা। ও এযতা রি ীি, মববণস হয। অ্েকাযর তার 
িযখ জ্বল জ্বল কযর উঠযলা। ওর িার্ার লম্বা হর্ািামল েয লগুযলা মপযঠর মদ্যক ঝয যল 
পযডযে, হদ্যখ িযি    র্দ্য োত। 
 
িারমর্র্া, হলাকমট্ উচ্চারণ কযর দ্রজাট্া আযরা একট্য  ফাাঁক করযলা, যাযত ঘযরর আযলা 
ওযদ্র ওপর পযড। বাুঃ হতািাযদ্র হদ্যখ খযব িাযলা লাগযে! 
 
হর্যিরার্, িারমর্র্া োপা গলা  বলযলা। আমি মক আপিার র্যে কর্া বলযত পামর? 
খযবই দ্রকামর কর্া। 
 
 া  া মিি ই। 
 
র্ািািয পাযশ র্যর মগয  ওযদ্র দ্যজিযক ঘযরর হিতযর হঢাকার জা গা কযর মদ্যলি। 
ওরা দ্যজযি ঘযর ঢয কযলা। 
 
হেইপ, গম্ভীর স্বযর হবল্লামরক্স বলযলা হিতযর ঢয যকই। 
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হবল্লামরক্স, হেইপ বলযলি, িযযখ র্ািািয মবিয র  ামর্। হেইপ দ্রজাট্া বে কযর 
মদ্যলি। ঘরট্া হোট্ একট্া শ ি কযক্ষর িযতা। ঘযরর হদ্ াযলর র যাক িমতস বই র্বই 
কাযলা অ্র্বা োিডার কিাযর বাাঁধ্াযিা। হকাযিাট্াই িতয ি ি । একট্া জীণস দ্শািাপ্ত 
হর্াফা। হর্াফা ঢাকার কাপড হোঁডা, অ্মত পযরযিা একট্া  াতাও ালা হে ার ও একট্া 
িডবযড হট্মবল। মর্মলিংয  হঝালাযিা হিািবামতর লণ্ঠযি ঘযর িৃদ্য আযলা। ঘযরর এিি 
তদ্িযদ্শা হয হদ্খযল িযি    হর্খাযি হকউ বড একট্া র্াযক িা। 
 
হেইপ িারমর্র্াযক হর্াফাযত বর্ার জিয ইমেত করযলি। িারমর্র্া গায র হক্লাকট্া খযযল 
হর্াফার একপাযশ েয াঁযড হরযখ তার পাযশই বর্যলা। তার হকাযল রাখা ফর্সা দ্য াযতর 
মদ্যক তাকাযলা। ওর  াত দ্যযট্া কাাঁপযে হেইপ লক্ষয করযলি। হবল্লামরক্স ওর হক্লাযকর 
হুি ধ্ীযর ধ্ীযর মিযে িািাযলা। গায র রিং ওর হবাযির িযতা ি , কাযলা, বড বড হোখ 
আর শি হো াল। ও িারমর্র্ার হপেযি দ্াাঁমডয  রইযলা। একবারও হেইযপর মদ্ক 
হর্যক দৃ্মষ্ট র্রাযলা িা। 
 
হতা আিরা হতািাযদ্র জিয মক করযত পামর? দ্যযবাযির র্ািযি রাখা একট্া  াতলও ালা 
হে াযর বযর্ বলযলি। 
 
আিরা িাযি, আিরা োডা হতা এখাযি, আর হকউ হিই। িারমর্র্া ধ্ীর শান্ত স্বযর 
বলযলা। 
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িা অ্বশযই আর হকউ হিই, তযব ও ািস হট্ল আযে। আিরা কী খযবই হগাপি মবষয  
কর্া বলযত যামচ্ছ? 
 
হেইপ তার  াযতর দ্ণ্ডট্া হযমদ্যক বইগুযলা রাখা আযে হর্মদ্যক ির্ামরত করযলি। 
র্যে র্যে শব্দ কযর একট্া হগাপি দ্রজা খযযল হগল। ওরা হদ্খযত হপল হর্খাযি একট্া 
র্রু মর্াঁমড উপযরর মদ্যক েযল হগযে। মর্াঁমডর ির্ি ধ্াযপ হোযট্া খাযট্া একজি হলাক 
মিেয প  য  দ্াাঁমডয  আযে। 
 
হেইপ হকাযিা িূমিকা িা কযর বলযলি, ও ািসযট্ল হদ্খযত পাযচ্ছা আিার ঘযর এখি 
দ্যজি অ্মতমর্ এযর্যেি। 
 
হলাকমট্ র্ািািয কয াঁযজা  য  হেইযপর ঘযর ঢয কযলা। হলাকট্ার হোখ দ্য মট্ জলিরা, লম্বা 
িাক আর িযযখ হেয  রয যে হবাকা হবাকা  ামর্। ও বাাঁ  াত মদ্য  িাি  াতট্া  এিি 
আলযতািাযব িশস করমেযলা হযি হর্খাযি বযর্া আযে। দ্িািা পরার জিয বযর্ার 
জা গাট্া হদ্খা যাযচ্ছ িা। 
 
দ্যই হবািযক হদ্যখ, হখািা হশািা গলা  ও বলযলা, ওয া িারমর্র্া, হবল্লামরক্স হতািরা? 
অ্যিকমদ্ি পর হতািাযদ্র হদ্যখ খযব িাযলা লাগযে। 
 
ও ািসযট্ল আিাযদ্র জিয মড্র্ঙ্কর্ মিয  আর্যব, অ্বশয যমদ্ হতািরা োও, হেইপ 
বলযলি। তারপর ও মিযজর হবিরুযি েযল যাযব। 
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ও ািসযট্ল দ্যপা মপমেয  হগযলা, এিি িাযব হযি হেইপ ওযক মকেয েয াঁযড হিযরযেি। 
 
ও ািসযট্ল হেইপযক রাগতুঃ স্বযর বলযলা, আমি আপিার িৃতয িই! বলার র্ি  
হেইযপর হোযখর মদ্যক তাকাল িা। 
 
তাই? আমি যতদূ্র জামি িাকসলিস আিাযক র্া াযয করার জিযই হতািাযক এখাযি 
পামঠয যেি। 
 
র্া াযয করার জিয; মকন্তু আপিার মড্র্ঙ্কর্ আিার জিয, আর ঘরযদ্ার র্াফ করার জিয 
অ্বশযই িা। 
 
দ্যুঃমখত ও ািসযট্ল! হর্ র্ম্বযে আিার হকাযিা আইমি া মেলিা হয তয মি হকাি র্ািংঘামতক 
বড কাযজ আিাযক র্া াযয করার জিয অ্যপক্ষা করযে। হেইপ মেমবয  মেমবয  বলযলি। 
হয কাজট্া বললাি হর্ট্া করযত হতািার হবাধ্   হবমশ কষ্ট  যব িা। যাকযগ এ র্ম্বযে 
আমি িাকসলযিসর র্যে আলাপ করযবা। 
 
আমি মিযজও িাকসলযিসর র্াযর্ কর্া বলযত পামর। 
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অ্বশযই, অ্বশযই পাযরা, হেইপ অ্বজ্ঞা িকাশ কযর বলযলি। হর্ পযর  যব, আপাতত 
আিাযদ্র জিয মড্র্ঙ্কর্ ততমর কযর আযিা, আপাতত এলফযদ্র ততমর ও াইি  যলই 
েলযব। 
 
ও ািসযট্ল হেইযপর কর্া শুযি হদ্াযিািযিা করযলা। হেইযপর িযযখর মদ্যক এিিিাযব 
তাকাযলা হযি িাকলিস যা বযলযেি হর্ র্ম্বযে তকস করযত িস্তুত; মকন্তু র্ািািয র্ি  
দ্াাঁমডয  হর্যক ঘযরর অ্িয একমট্ হগাপি দ্রজা মদ্য  হিতযর েযল হগযলা। ওরা বাইযরর 
ঘর হর্যক ধ্যপ ধ্াপ আর বাাঁযের গ্লাযর্র ঠি ঠি শব্দ শুিযত হপযলা। একট্য  পযর 
ও ািসযট্ল একট্া হরযত ধ্যযলা িাখাযিা একট্া হবাতল আর মতিযট্ গ্লার্  াযত কযর ঘযর 
ঢয কযলা। তারপর হরট্া িডবযড হট্মবযলর ওপর হরযখ একবার ওযদ্র মদ্যক তামকয  
হর্খাযি বই-এর তাযকর দ্রজা খযযল র্শযব্দ বে কযর হিতযর েযল হগল। 
 
হেইপ হবাতল হর্যক রি বযণসর ও াইি মতিযট্ গ্লার্ হঢযল দ্যযট্া গ্লার্ দ্যযবাযির মদ্যক 
এমগয  মদ্যলি। িারমর্র্া মবড মবড কযর ধ্িযবাদ্ জািাযলা, হবলামরক্স হকাি কর্া িা 
বযল হেইযপর মদ্যক একদৃ্যষ্ট তামকয  রইযলা। হেইপ হবলামরযক্সর অ্র্ন্তুষ্ট দৃ্মষ্টর মদ্যক 
তামকয  হকাযিা তাপ উত্তাপ হদ্খাযলি িা। মকন্তু িৃদ্য িৃদ্য  ার্যত লাগযলি। 
 
হেইপ িাকস লযিসর উযদ্দযশয গ্লার্ট্া তয যল ধ্রযলি, এক েয িযযক গ্লার্ট্া শূিয কযর মদ্যলি। 
তার হদ্খাযদ্মখ িারমর্র্া, হবল্লামরক্স তাযদ্র গ্লার্ শূিয করযতই হেইপ হবাতল হর্যক 
ওযদ্র হগলাযর্ ও াইি ঢালযলি। 
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িারমর্র্া মদ্বতী  মড্র্ঙ্ক  াযত মিয  অ্মির মেযত্ত বলযলা, মর্যিরার্ আযগ িা জামিয   ঠাৎ 
আপিার কাযে আর্ার জিয আমি দ্যুঃমখত, মকন্তু আপিার কাযে আর্যত আমি বাধ্য 
 য মে। একিাি আপমিই আিাযক র্া াযয করযত পাযরি। 
 
হেইপ  াত তয যল ওযক েয প করযত ইশারা করযলি, তারপর আবার  াযতর দ্ণ্ডট্া বই-
এর তাযকর হদ্ও াযলর মদ্যক ির্ামরত করযলি। তার হপেযিই রয যে লযযকাযিা মর্াঁমড। 
তারপরই শুিযত পাও া হগল খযব হজাযর ধ্পার্ কযর পডার শব্দ আর উচ্চস্বযর 
মেৎকার। এরপর ও ািসযট্যলর ধ্প ধ্প কযর মর্াঁমড মদ্য  ওপযর ওঠার শব্দ। 
 
মকেয িযি কযরা িা, ইদ্ািীিং ও ািসযট্যলর লযমকয  লযমকয  আমড হপযত অ্যিযর কর্া 
হশািার অ্িযার্  য যে, আমি জামি িা হকি ওইরকি করযে, যাকযগ িারমর্র্া মকেয 
বযলমেযল তয মি, এবার বযলা। 
 
িারমর্র্া খযব বড হদ্যখ একট্া শ্বার্ মিয  আবার বলযলা, মর্যিরার্ আমি জামি আিার 
আপিার কাযে আর্াট্া মঠক   মি, কাউযক মকেয বলযত মিযষধ্ করা  য যে আিাযক, 
মকন্তু…। 
 
তা যল হতা হতািার েয প কযর র্াকা উমেত, হবল্লামরক্স বলযলা। মবযশষ কযর এখাযি 
এযর্ র্কযলর র্ািযি। 
 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য হ্াফ-ব্লাড রিন্স । জে. জে. িাওর িং । হ্যারি পটাি রিরিে 

45 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

এখাযি এযর্, র্কযলর র্ািযি? কর্াট্া হেইপ মেমবয  মেমবয  বলযলি। হবল্লামরক্স তয মি 
মক বলযল মঠক বযঝযত পারলাি িা? 
 
আপিাযক আমি হিাযট্ই মবশ্বার্ কমর িা, তা আপমি িাযলা কযরই জাযিি হেইপ! 
 
িারমর্র্া হফাাঁর্ হফাাঁর্ কযর কাাঁদ্যত লাগযলা। দ্য াযত িযখ ঢাকযলা। হেইপ তার  াযতর 
শূিয গ্লার্ট্া হট্মবযল রাখযলি। হবল্লামরযক্সর বযাে িাখাযিা িযযখর মদ্যক তামকয  হে াযর 
বযর্  াতযল একট্া  াত হরযখ  ার্যলি। 
 
িারমর্র্া, আিার িযি    হবল্লামরক্স মক বলযত োইযে তা আিাযদ্র অ্বশযই হশািা 
উমেত, তা যল হর্ আলাপ-আযলােিা  হকাযিা বাধ্া রৃ্মষ্ট করযব িা, হবল্লামরক্স তয মি যা 
বলযত োইমেযল বলল,  যাাঁ তার আযগ বযলা হতা হকি তয মি আিাযক মবশ্বার্ কযরা িা? 
 
শত শত কারণ আযে। হবল্লামরক্স খযব হোঁমেয  বলযলা। হর্াফা হেযড উযঠ হট্মবযল শব্দ 
কযর শূিয গ্লার্ট্া রাখল।  যাাঁ হকার্া হর্যক শুরু করা যা ! বলমে িাকসলিস যখি হ যর 
হগযলি তখি হকার্া  মেযলি আপমি? তারপর িাকসলিস যখি অ্ন্তম সত  যলি, তখি 
তার হখাাঁজ করার হকাযিা হেষ্টা কযরিমি হকি? িাম্বলযিাযরর, েিো া  বযর্ এযতা 
বের মক কযরযেি। িাকসলিস মফযলার্ফার হস্টাি র্িংগ্র  করযত হগযল তাযক বাধ্া 
মদ্য মেযলি হকি? িাকসলিস পযিজসীমবত  বার র্াযর্ র্াযর্ আপমি েযল আযর্িমি হকি? 
কয ক র্প্তা  আযগ আপমি হকার্া  মেযলি, যখি আিরা র্কযল মিযল িাকলযিসর জিয 
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িযফর্ী উিার করযত যযি করমেলাি? আযরা বলযি হেইপ,  যামর পট্ার এখিও হকি 
হবাঁযে রয যে, পাাঁে বের ধ্যর ও মক আপিার অ্িযকম্পা  হবাঁযে আযে িা? 
 
কর্াগুযলা বলযত বলযত হবামরক্স র্ািযলা। হবমশ কর্া আর উযত্তজিার জিয ওর বযকট্া 
খযব হজাযর ওঠািািা করমেযলা ওর হপেযি িারমর্র্া েয প কযর বযর্ রইযলা, তখিও ও 
িযখ দ্য াযত হঢযক হরযখযে। 
 
হবল্লামরক্স, হতািার অ্যতাগুযলা িযের জবাব হদ্বার আযগ আমি বলযত োই! যারা 
আিার হপেযি কর্া বযল তাযদ্রযক তয মি মিিসাবিা  আিার উত্তর বলযত পাযরা, এিি 
মক িাকলিসযকও। তযব হতািার র্ব িযের জবাব হদ্বার আযগ আমি হতািাযক িে 
কমর, তয মি কী র্তযই হিযবযো, িাকস লিস হতািার ওই িেগুযলা আিাযক কযরিমি? 
একর্াও কী তয মি িাবযো তাযক আমি ওই িেগুযলার যর্াযর্ জবাব িা মদ্য  হতািাযদ্র 
র্যে আজ আমি কর্া বলমে? 
 
হবল্লামরক্স ইতিত কযর বলযলা, আমি জামি িাকলিস আপিাযক মবশ্বার্ কযরি, মকন্তু…। 
 
তা যল তয মি মক িযি কযরা মতমি িয ল কযরযেি, অ্র্বা আমি তাযক িতারণা করমে? 
পৃমর্বীর র্বযেয  শমিশালী জাদ্যকরযক হবাকা বািাযিা, আজ পযসন্ত পৃমর্বীযত এযতা 
ি াি হলমজযলযিযন্সর আমবিসাব হদ্যখমি। 
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হবলামরক্স িীরব রইযলা। এই ির্ি ওযক র্ািািয অ্স্বমিযত বযর্ র্াকা হদ্খা হগল। 
হেইপও আর অ্গ্রর্র  যলি িা। তারপর মড্র্যঙ্কর গ্লার্ট্া  াযত মিযলি, এক েয িযক মদ্য  
বলযত লাগযলি, তয মি জািযত োইযো িাকসলযিসর পতযির পর আমি হকার্া  মেলাি? 
িাকসলিস হযখাযি আিাযক র্াকযত বযলমেযলি, হর্খাযিই মেলাি, হ াগাট্সর্ স্কয ল অ্ফ 
উইেেযাফট্ অ্যান্ড উইজারমিযত। কারণ মতমি আিাযক িাম্বলযিাযরর মবরুযি গুপ্তেযরর 
কাজ করযত মিযদ্সশ মদ্য মেযলি। তয মি জাযিা, আর আমিও জামি, িাকসলযিসর আযদ্শ 
অ্িযর্াযরই আমি হ াগাট্সর্ স্কয যল কাজ মিয মেলাি। 
 
হবল্লামরক্স িার্া িাডযলা। হবাঝা হগল িা হেইযপর কর্াট্া মবশ্বার্ করল মক করল িা। 
মকেয একট্া বলযত যামচ্ছল হেইপ বাধ্া মদ্যলি। 
 
তয মি জািযত হেয যে মতমি অ্ন্তধ্সাি  বার পর হকি আমি তার হখাাঁজ করার হেষ্টা 
কমরমি। আমি হিযবমেলাি মতমি হশষ  য  হগযেি, অ্বশযই এই িাবিার জিয আমি 
গমবসত িই, আমি িয ল কযরমেলাি মকন্তু একট্া কর্া িযি রাখযব হয, আিারই িযতা যারা 
িযি কযরমেল মতমি মফযর আর্যবি িা, আিাযদ্র যমদ্ মতমি ক্ষিা িা করযতি, তা যল 
এখি কজিই বা তার অ্িযগািী র্াকযতা। 
 
আিার ওপর তার অ্গাধ্ মবশ্বার্ আযগও মেযলা, এবিং এখিও আযে! হবল্লামরক্স 
িাবাযবযগ বলযলা। আমি তার জিয বহুবের আজকাবাি হজযল বমন্দ অ্বিা  কামট্য মে! 
 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য হ্াফ-ব্লাড রিন্স । জে. জে. িাওর িং । হ্যারি পটাি রিরিে 

48 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

অ্বশযই িশিংর্ার হযাগয, হেইপ একযঘয  র্যযর বলযলি। তা যলও হজযল হর্যক তার 
মবযশষ হকাযিা উপকাযর আযর্ামি, মকন্তু তার ওপর হতািার আিযগতয িদ্শসি মিুঃর্যন্দয  
িাল। 
 
িদ্শসি! হবল্লামরক্স হরযগ হগল, িযখ হদ্যখ িযি    িার্ার মঠক হিই। আমি যখি 
মিযিন্টরযদ্র অ্তযাোযর জজসমরত তখি আপমি হ াগাট্সযর্ িাম্বলযিাযরর র্যে আরাযি 
মদ্ি কামট্য যেি, বলা হযযত পাযর তার পরি মি   য । 
 
মঠক তা ি , হেইপ শান্ত র্যযর বলযলি। তাই যমদ্  যতা তা যল মতমি আিাযক িাকস 
আযট্সর মবরুযি িমতযরাযধ্র কাজ মদ্যতি িা। আর ঐ কাজ মদ্য মেযলি আিার 
অ্তীতযক বযে করার জিয। 
 
হশখাযলই পারযতি আপিার মি  র্াবযজট, তা যল িাকলযিসর জিয আপিার 
র্যাকমরফাইর্, িাযলািাযবই হবাঝা হযযতা, তাই িা? হবল্লামরক্স বযাে কযর বলযলা। হতা 
হর্খাযি দ্ীঘসকাল মট্যক রইযলি হকিি কযর হেইপ? আিাযদ্র িিয  িৃত হজযিও হ াট্সযর্ 
মদ্মবয িাম্বলযিাযরর মবরুযি িাইিং কযর হগযলি? 
 
কর্াট্া মঠক বলযল িা, হেইপ বলযলি। হয কাযজর িার িাকসলিস আিাযক মদ্য মেযলি, 
তা র্যষ্ঠিাযব কযরমে হজযি মতমি বরিং খযমশ  য যেি। তার িৃতয যর খবর শুযিও মকন্তু 
কাজট্া অ্ধ্সর্িাপ্ত কযর হ াগাট্সর্ হেযড েযল আমর্মি। দ্ীঘস হিাল বের আমি িাম্বলযিার 
র্ম্বযে হযর্ব তর্য র্িংগ্র  কযর হরযখমেলাি হর্গুযলা িাকসলিস মফযর আর্ার পর উপ ার 
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স্বরূপ তার  াযত তয যল মদ্য মে। হতািার আজকাবাি হজযলর িৃমতর োইযত হর্র্ব 
অ্যিক হবমশ দ্রকামর মেযলা। 
 
মকন্তু িাকলযিসর িৃতয য  য যে শুযিও হ াগাট্সযর্ হর্যক মগয মেযলি? 
 
  যাাঁ মেলাি হবলামরক্স, এই ির্ি তার কর্া  মবরমির র্যর হশািা হগল। স্বীকার করমে 
আজকাবাযির অ্স্বািযকর পমরযবযশর হেয  হ াগাট্সর্ অ্যিক িাযলা। তয মি হতা জাযিা 
হর্ই র্িয  রিযোষাযদ্র িেয র ধ্রপাকড  মচ্ছযলা, িাম্বলযিার আিাযক হিাযট্কশি 
মদ্য মেযলি, আিাযক তাই রিযোষা ম যর্যব আজকাবাযি হযযত   মি। আমি হর্ই 
র্যমবযধ্র র্মূ্পণস র্দ্বযব ার কযরমে। আমি হর্খাযি হর্যক হগমেলাি বযল িাকলিস 
কণািাি অ্খযমশ  িমি, এর্ব এখি হকি তয মি িে করযো মঠক হবাধ্গিয  যচ্ছ িা। 
 
তয মি হবাধ্   জািযত উৎর্যক, হবশ হজার মদ্য ই হেইপ বলযলি, হবলামরক্স হেইপযক 
র্ািাযত োইযলা। হকি আমি িাকসলিস আর মফযলার্ফার হস্টাযির িাঝখাি 
দ্াাঁমডয মেলাি। তার জবাব খযবই র্ যজ হদ্ া যা । মতমি বযঝযত পাযরিমি আিাযক 
মবশ্বার্ করা েযল মক িা। খযব র্ম্ভব মতমি হতািারই িযতা হিযবমেযলি হয আমি মবশ্বি 
হির্ইট্ার হর্যক িাম্বলযিাযরর োিো  য মে। হর্ই র্ি  তার িযির ও শারীমরক অ্বিা 
খযবই দ্যিসাগযজিক করুণ মেযলা। মিযজর হদ্য র বদ্যল এক অ্মত-র্াধ্ারণ জাদ্যকযরর 
হদ্য র িযধ্য মেযলি। হয কর্া মতমি তার িািি মিযির কাযে িকাশ কযরিমি, মতমি 
আশঙ্কা কযরমেযলি তার িািি মিিমট্ জািযত পারযল   যতা তাযক িাম্বলযিার অ্র্বা 
িন্ত্রণালয র  াযত তয যল হদ্যব। হর্ই র্িয  মতমি আিার ওপর তার আিা রাখযত 
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পাযরিমি, এখিও মবষ মট্ িযি পডযল গিীরিাযব দ্যুঃখ পাই। িা  যল মতি বের আযগ 
মতমি ক্ষিতা  মফযর আর্যত পারযতি। হর্ই রকি পমরমিমতযত আমি অ্কিসিয ও হলািী 
কয ইযলর পার্রট্া েয মর করার িযেষ্টা লক্ষয কযর মেলাি এবিং আজ হতািাযক বলমে আমি 
যর্ার্াধ্য শমি িয াগ কযর ওর িযেষ্টা বািোল কযরমেলাি। 
 
কর্াট্া শুযি হবলামরক্স এিি এক িযখিমে করযলা হযি ও একট্া হতযতা ওষযযধ্র হিাজ 
গলাধ্করণ কযরযে। 
 
মকন্তু যখি উমি মফযর এযলি তক্ষয মণ আপমি তার কাযে যািমি, র্ি  হক্ষপণ কযরযেি, 
তখি কী আপমি িাকসিসযকসর জ্বালা অ্িযিব কযরিমি? 
 
মঠক বযলযো, আমি দ্যঘণ্টা পযর হপৌঁযেমেলাি। িাম্বলযিাযরর আযদ্যশর পযর 
মগয মেলাি। 
 
কী বলযেি, িাম্বলযিাযরর…? হবল্লামরক্স মক্ষপ্তস্বযর বলযলা। 
 
িাযবা হেইপ আবারা অ্নধ্যস  য  বলযলি। মেন্তা কযরা! দ্যঘণ্টা… শুধ্যিাি দ্যঘণ্টা। আমি 
দ্যঘণ্টা হর্যক হযয  িমবষযযতও হ াগাট্সযর্ গুপ্তেযরর কাজ করার র্যযযাগট্া রক্ষা করযত 
হপযরমে! িাম্বলযিারযক বযঝযত মদ্য মে হয আমি তার জিযই–িাকসযিসর আমবিসাযবর খবর 
হপয  হর্খাযি যামচ্ছ। আমি হর্ট্া কযরই িাকসিসযক অ্িবরত িাম্বলযিার আর তার 
হ িযকা াট্সার অ্িসার অ্ফ মফমিযক্সর তর্য পামঠয  হগমে। িাকসিাকস যখি কয ক িার্ 
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ধ্যর শমিশালী  মচ্ছযলা তখিই আিার মবশ্বার্  য মেযলা িাকসলিস আবার িবল 
শমিশালী  য  মফযর আর্যেি, র্ব রিযোষারা (যির্ ইট্াররা) জািযতা। আমি তখি 
িমবষযৎ কিসপমরকপিা র্ম্বযে মেন্তা করার র্ি  হপয মে, আিার পরবতসী পদ্যক্ষপ মিয  
হিযবমে, কারকারযফর িযতা পামলয  হযযত আমি োইমি। 
 
িাকলিস আবার শমিশালী  য  মফযর এযর্যেি খবরট্া জািার পর খামিকট্া হদ্মরযত 
আমি তার কাযে যাও া  মতমি ির্যি আিার ওপর অ্বশয েযট্মেযলি র্যন্দ  হিই; মকন্তু 
পযর তার কাযে মগয , হকি এবিং মকযর্র জিয হদ্মর  য যে, বযাখযা করার পর মতমি 
পমরষ্কার বযযঝমেযলি–আমি তার মবশ্বি অ্িযের। িাম্বলযিাযরর র্যে হ াগাট্সযর্ র্াকার 
একিাি উযদ্দশয মেযলা িাম্বলযিার ও তার হ িযকা াট্সার অ্িসার অ্ফ মফমিক্স র্ম্বযে 
তর্য র্িংগ্র  কযর িিয যক জািাযিা। 
 
মকন্তু হর্খাযি মক এিি দ্রকামর তর্য র্িংগ্র  করযত বযি মেযলি? হবল্লামরক্স মতি কযণ্ঠ 
বলযলা। হর্গুযলা আিাযদ্র হকাি কাযজ হলযগযে? 
 
আিার র্িংগৃ ীত তর্য র্রার্মর িাকসলযিসর কাযে পামঠয মে, হেইপ বলযলি। হতািাযক 
মতমি জািাযবি মক িা জািাযবি র্মূ্পণস তাাঁর মবষ । 
 
িাকসলিস র্বমকেযই আিাযক জািাি, হবল্লামরক্স হরযগ মগয  বলযলা। উমি র্ব র্ি ই 
বযলি, আমি তার অ্মত কতসবযমিষ্ঠ ও মবশ্বি অ্িযগািী। 
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র্মতযই মতমি…? কর্াট্া খযবই হ লাযফলা ও অ্মবশ্বাযর্র র্যযর বলযলি। িন্ত্রণালয  
কলঙ্ককর ঘট্িার পরও বযলযেি? 
 
হর্ই বযাপাযর আিার মবন্দযিাি হদ্াষ মেযলা িা। হবল্লামরযক্সর িযখ লাল  য  হগযলা। িাকস 
লিস দ্ীঘসমদ্ি ধ্যরই আিাযক তার মবশ্বাযর্র পাি িযি কযর আর্যেি–তযব লযমর্ ার্ যমদ্ 
িা…। 
 
কর্াট্া শুযি িারমর্র্া োপা অ্র্ে ক্ষয ব্ধ গলা  হবাযির মদ্যক তামকয  বলযলা, হতািার 
র্া র্ হতা কি ি । আিার র্ািযি আিার স্বািীযক র্যন্দ  করযো? 
 
পরিরযক এখি হদ্াষাযরাপ কযর হকাযিা লাি হিই, হেইপ শান্ত স্বযর বলযলি। যা 
 বার তাযতা  য  হগযে। 
 
মকন্তু আপিার িযযখ এর্ব কর্া িািা  িা! হবামরক্স রাযগ গর গর করযত করযত বলযলা। 
আিরা যখি মবপদ্ হিাকামবলা করমেলাি, তখি কী হর্খাযি আপমি উপমিত মেযলি 
হেইপ? 
 
আযদ্শ মেযলা হপেযি র্াকার, হেইপ বলযলি।   যতা তয মি িাকসলযিসর র্যে একিত 
িও, র্ম্ভবত তয মি িাবযত পাযরা আমি রিযোষাযদ্র র্যে হযাগ মদ্য  অ্িসার অ্ফ 
মফমিযক্সর মবরুযি লডাই করযলও, তা িাম্বলযিাযরর হোযখ পডযব িা? আর আিাযক 
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ক্ষিা করযব, তা যল বলযতই   , তয মি মবপযদ্র কর্া বলমেযল, তয মি হতা িাি েমট্ 
বালক-বামলকার মবরুযি লডাই করমেযল, তাই িা? 
 
আপমি িাযলা কযরই জাযিি ওরা অ্িসাযর অ্যিক আযগই হযাগ মদ্য মেযলা! হবল্লামরক্স 
মবরমি িাখা িযযখ বলযলা। আিরা অ্িসাযরর কর্া বলমে, দ্যুঃযখর মবষ  আজ পযসন্ত হ ি 
হকা াট্সাযরর মঠকািাট্া আপমি জাযিি িা। বলযি জাযিি মক? 
 
আমি মর্কযরট্ কীপার িই, তাই আমি বলযত পারমে িা। হবাধ্কমর, কাযজর গমত বা 
কযতা মশঘ্র কাজ করা যা  হর্ র্ম্বযে হতািার জ্ঞাি আযে। অ্িসার র্ম্বযে আিার হদ্ া 
তর্য হপয  িাকলিস খযবই খযমশ। তারই মিমত্তযত র্াম্প্রমতক এযম্মলাইযির অ্প রণ ও 
 তযার খবর র্ম্বযে অ্িযিাি করযত পাযরা। এবিং মর্মর র্ ব্লযাযকর  তযার বযাপাযরও 
আিার হদ্ া তর্য কাজ কযরমেযলা, অ্বশয মর্মর ার্ ব্লযাকযক মিিূসল করার বযাপাযর 
র্মূ্পণস হেমিট্ হতািার! 
 
হেইপ হবল্লামরক্সযক শান্ত করার যর্ার্ম্ভব হেষ্টা করযত লাগযলি, মকন্তু ওর িযখ হদ্যখ 
হবাঝা হগল িা হেইপ র্ফল  য যেি। 
 
মকন্তু হেইপ আপমি আিার িূল ও হশষ িযের জবাব মদ্যচ্ছি িা, পাশ কামট্য  যাযচ্ছি। 
 যামর পট্ার। গত পাাঁে বেযর একবারও মক র্যযযাগ হপযলি িা ওযক  তযা করার, তা 
আপমি কযরিমি, মকন্তু হকি? 
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এই বযাপারট্া মক িাকলযিসর র্যে আলাপ কযরযো? হেইপ িে করযলি। তার র্যে… 
র্াম্প্রমতক… আিরা… িেট্া আমি আপিাযক করমে, হেইপ? 
 
আমি যমদ্  যামর পট্ারযক  তযা করতাি, তা যল িাকলিস তার রি বযব ার কযর 
পযিজসন্ম লাি করযত পারযতি িা, অ্যজ   যত পারযতি িা। 
 
 যামর পট্ার হয িাকসলযিসর কাযজ আর্যব তা মক আপমি আযগই জািযতি, হবল্লামরক্স 
মবদ্রূপ করযলা। 
 
হতিি হকাযিা দ্ামব হতা আমি কমরমি; আমি িাকলযিসর পমরকপিা র্ম্বযে মকেযই জামি 
িা, হকাি ধ্ারণাই হিই। আমি হতা আযগই স্বীকার কযরমে হয আমি হিযবমেলাি িাকলিস 
িারা হগযেি। আমি শুধ্য বযাখযা করযত হেষ্টা করমে, িাকসলিস,  যামরপট্ার িযর িা 
যাও াযত হকি দ্যুঃমখত  িমি, অ্ন্তত এক বের আযগও। 
 
মকন্তু আপমি হকি ওযক বাাঁমেয  রাখযলি? 
 
তয মি কী আিার কর্া বযঝযত পাযরামি? িাম্বলযিার আিাযক হিাযট্কশি হদ্ও ার ফযলই 
আিাযক আজকাবাযির হজলখািা  হযযত   মি! এট্া হকি তয মি বযঝযত পারযে িা, তার 
মি  োিযক  তযা করযল িাম্বলযিার অ্বমশযই আিার মবরুযি হযযতি। আযরা মকেয 
মবষ  মেল। আমি হতািাযক একট্া কর্া িযি কমরয  মদ্যত োই, ির্ি যখি ও 
হ াগাট্সযর্ আযর্ তখি ওর র্ম্বযে অ্যিক গপ িোমরত মেল, অ্যিক গুজবও, হযিি হর্ 
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একজি মবরাট্ জাদ্যকর, হর্ই জিযই ও িাকসলযিসর  াত হর্যক হবাঁযে মগয মেযলা, িারা 
মগয যে ওর বাবা-িা। এ কর্াট্াও র্মতয হয িাকযিসর অ্যিক পযরযিা মবশ্বি অ্িযগািীরা 
হিযবমেযলা হয িমবষযযত  যামর পট্াযরর পতাকাতযল ওরা দ্াাঁডাযব। আমিও অ্কপযট্ 
স্বীকার করমে ও যখি কযাযর্যল ির্যি পা হরযখমেযলা আিারও ওযক হদ্যখ  তযা করার 
ইযচ্ছ   মি। 
 
হর্ যায াক আিার ওযক বযঝযত হবমশ র্ি  লাযগমি।  যামরর হিতযর উাঁেয  িাযপর 
ট্যাযলন্ট হিই। আমি হদ্যখমে ও অ্যিক বাধ্া মবপমত্ত, আকমিক র্িংকট্ হর্যক লডাই 
কযর হবমরয  আর্যত হপযরযে; এক, ট্যাযলযন্টি বেয , দ্যই, িাযগযর হজাযর। ও অ্মত 
র্াধ্ারণ বয মি র্ম্পন্ন হেযল, যাযক মিমিওকার বলা হযযত পাযর। ওর বাবার িযতাই 
মবরমিকর আত্মতৃমপ্ত র্ম্পন্ন হেযল। আমি ওযক হ াগাট্সর্ হর্যক মবতামডত করার আিাণ 
হেষ্টা কযরমে, এট্াই তার িাপয মেযলা; মকন্তু তাযক  তযা করা বা  তযা করযত হদ্ া 
আিার উপমিমতযত? কখযিাই িা, ওই রকি মকেয একট্া করযল িারাত্মক িয ল  যতা, 
কারণ, িাম্বলযিার ওযক কাোকামে হরযখ িমতমি ত আগযল হরযখমেযলি। 
 
আিরা মক বযঝযবা িাম্বলযিার আপিাযক কখযিা র্যন্দয  কযরিমি? হবল্লামরক্স িে 
করযলা। আপিার আর্যল কার ওপর আিযগতয আযে এর মক হকাযিা ধ্ারণাই তার 
মেযলা িা, এখিও কী মতমি আপিাযক মবশ্বার্ কযরি? 
 
আমি আিার িূমিকা দ্াম যত্বর র্যে পালি কযরমে, হেইপ বলযলি। তয মি িাম্বলযিাযরর 
দ্যবসলতার মদ্ক জাযিা, মতমি র্বসদ্াই িাযলা োিযদ্র মবশ্বার্ কযরি। আমি যখি স্কয যল 
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মশক্ষক ম যর্যব হযাগ মদ্য মেলাি, তখি তাযক হদ্যখ আিার খযবই মবযবক দ্িংশি 
 য মেযলা, রিযোষার দ্ল হর্যক িতয ি এযর্মে, িাম্বলযিার আিাযক দ্য াযত জমডয  
ধ্যরমেযলি, আমি তখি িাকসযট্র (কাযলা জাদ্যর) কাোকামেও যাইমি, মতমি আিাযক 
অ্যিক হশখাযত পারযতি। িাম্বলযিার হয একজি মবরাট্ জাদ্যকর হর্ র্ম্পযকস হকাযিা 
র্যন্দ  হিই, –ও  যাাঁ, হবল্লামরক্স তখি হেইযপর কর্াগুযলা শুিযত িাযলা লাগযে িা হর্ই 
রকি িযযখ একট্া শব্দ করযলা। িাকসলিসও হর্ট্া স্বীকার কযরি। িাম্বলযিাযরর ব র্ 
বাডযে, শরীযর শমি কিযে। গত িাযর্ িাকলযিসর র্যে দ্বন্দ্বযযি তাযক খযবই দ্যবসল 
কযরযে। আযগর িযতা শমি হিই বযল তার হিল ইতযামদ্ খযব দ্যবসল। আঘাত হপয যেি 
দ্বন্দ্ব যযযি। মকন্তু মতমি কখযিা মর্যিরার্ হেইপযক মবশ্বার্ করা বে রাযখিমি, আিা 
 ারিমি। এই জিযই িাকসলযিসর কাযে আিার িূলয একট্য  হবমশ। 
 
হবল্লামরক্স তখিও গম্ভীর িযযখ বযর্ রয যে। িাবযেি হকিি কযর িতয ি পযর্ হেইপযক 
আেিণ করা যা । ওযক িীরযব বযর্ র্াকযত হদ্যখ, হেইপ িারমর্র্ার মদ্যক 
তাকাযলি। 
 
 যাাঁ, এবার বযলা আমি হতািার মক র্া াযযয আর্যত পামর িারমর্র্া? 
 
িারমর্র্া হেইযপর মদ্যক তাকাযলা। মবষাদ্, কাযলা িযখ।  যাাঁ, হর্যিরর্, আিার মির 
মবশ্বার্ একিাি আপমিই আিার মবপযদ্ র্া াযয করযত পাযরি। আমি হয মক করযবা 
হিযব পামচ্ছযি, হকার্া  যাযবা কার কাযে যাযবা, লমর্ ার্ হজযল, কর্াট্া বযল িারমর্র্া 
ওর হোখ বে করযলা। দ্যযোযখর হকাল মদ্য  বড বড হোযখর জল হবমরয  এযলা। 
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িাকসলিস আিাযক এ মবষয  কারও র্যে আলাপ আযলােিা করযত মিযষধ্ কযরযেি, 
িারমর্র্া হযিি হোখ বে কযরমেযলা হতিিই িাযব হোখ বে কযর বলযলা। তার 
পমরকপিা হকউ জািযত পাযর মতমি তা োি িা। পমরকপিাট্া, খযবই হগাপিী , মকন্তু…। 
 
মতমি যমদ্ মিযষধ্ কযর র্াযকি, তা যল হতািার বলা উমেত  যব িা, হেইপ বলযলি, 
িাকসলযিসর কর্াই  যলা আইি। িারমর্র্া কর্া র্ািাযলা। হোখ মদ্য  তখিও হোযখর 
জল হরাযতর িযতা হবমরয  আর্যে। হবল্লামরক্স হবাযির মদ্যক তাকাযলা। হেইযপর 
বামডযত আর্ার পর এই ির্ি হবল্লামরযক্সর িযযখ খযমশর আিা হদ্খা হগল। 
 
মঠক আযে। ও হবাযির িযযখর মদ্যক তামকয  মবযজতার িযতা  ার্যলা। হেইপও হতা এই 
একই কর্া বযলযেি, হতািাযক মিযষধ্ করা  য যে কারও র্যে এ মবষয  কর্া িা 
বলযত, তাই েয প কযর র্াযকা! 
 
মকন্তু হেইপ বযর্ রইযলি িা। হর্াফা হর্যক উযঠ ঘযরর হোট্ জািালার ধ্াযর দ্াাঁডাযলি। 
জািালার পদ্সার ফাাঁক মদ্য  বামডর র্ািযির অ্েকার, মিজসি রািার মদ্যক তাকাযলি। 
তারপরই জািালাট্া শব্দ কযর বে করযলি। হোখ দ্যযট্া কয াঁেযক িারমর্র্ার মদ্যক 
তাকাযলি–হর্ৌিাগযবশত আমি পমরকপিাট্া জামি, হেইপ খযব আযি আযি বলযলি, 
িাকলিস ওই পমরকপিাট্া হয কয কজিযক বযলযেি, আমি তার িযধ্য একজি। আমি 
যমদ্ ওই হগাপি বযাপারট্া িা জািতাি, তা যল আিাযক কর্াট্া বলার জিয তয মি হয 
িাকসলযিসর র্যে েরি মবশ্বার্ঘাতকতা করযত তাযত হকাযিা র্যন্দ  হিই। 
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আমি জামি আপমি অ্বশযই পমরকপিাট্া জাযিি! িারমর্র্া খযব হজাযর হজাযর শ্বার্ 
হফলযত হফলযত বলযলা। আপমি তার পরি মবশ্বাযর্র পাি, আপিাযক র্মূ্পণস মবশ্বার্ 
কযরি। 
 
তা যল আপমিও জাযিি? হবল্লামরক্স তার িযযখর িাব বদ্যল হফযল, অ্পিাযি হেয  
হগল। 
 
অ্বশযই, হেইপ বলযলি। মকন্তু কী ধ্রযির র্া াযয হতািার দ্রকার িারমর্র্া? তয মি যমদ্ 
ধ্যর মিয  র্াযকা, আমি যযমি মদ্য  িাকসলযিসর িযিািাব পমরবমতসত করযত পামর, তা যল 
হকাযিা রকি িা হরযখ-হঢযক বলযত পামর হর্ আশা িা করাই িাযলা, এযকবাযরই িা। 
 
হর্যিরার্, িারমর্র্া মবডমবড করযলা, ওর মববণস গাযলর ওপর হোযখর জল গমডয  
পডযলা, আিার হেযল, একিাি হেযল…। 
 
ড্র্যাযকার হতা গবস  ও া উমেত, হবলামরক্স শুষ্ক কযণ্ঠ বলযলা। িাকলিস হতা ওযক 
দ্ারুণিাযব র্ম্মামিত করযেি। ও মিযজ হতা কতসবযেয যত  যত োইযে িা। িযি   , ও 
খযব খযমশ ওর হযাগযতার িিাণ হদ্খাযিার র্যযযাগ হপয যে বযল, িমবষযযতর কর্া হিযব 
দ্ারুণ উযত্তমজত। 
 
িারমর্র্া অ্যঝাযর কাাঁদ্যত লাগযলা, একবারও হেইযপর িযখ হর্যক ওর দৃ্মষ্ট র্রাযলা িা। 
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ও খযব হেযল িািযষ। িাি হষাল বের ব র্, ও জাযি িা ওর িাযগয মক রয যে? মকন্তু 
হর্যিরার্, হকি? হকি আিার হেযলযক হবযে মিযলি? দ্ারুণ মবপজ্জিক কাজ! এট্া 
লয মর্ াযর্র িয যলর বদ্লা োডা আর মকেয ি , আমি জামি, িাযলা কযরই জামি। 
 
হেইপ েয প কযর রইযলি। িারমর্র্ার িযযখর মদ্যক তাকাযলি িা।   যতা মতমি িযি 
করযেি কান্নাট্া খযবই অ্রুমেকর। মকন্তু তা যলও িারমর্র্ার কর্াগুযলা িি মদ্য  
শুিযলি। িা হশািার হকাযিা িেী করযলি িা। 
 
হর্ই কারযণই িাকসলিস ড্র্যাযকাযক মঠক করযলি, তাই িা? ওর বিবয হর্যক একেয লও 
র্যর এযলা িা িারমর্র্া। তার একিাি উযদ্দযশয লয মর্ ার্যক শামি হদ্ও া। 
 
হশাযিা, যমদ্ ড্র্যাযকা কৃতকাযস   , িারমর্র্ার িযযখর মদ্ক হর্যক দৃ্মষ্ট র্মরয  হেইপ 
বলযলি। তা যল হতা অ্িযযদ্র োইযত অ্যিক অ্যিক হবমশ র্ম্মামিত  যব। 
 
িারমর্র্া হফাাঁপাযত হফাাঁপাযত বলযলা, ও কৃতকাযস  যব িা! িাকসলিস হযখাযি র্ব মঠক 
কযর হরযখযেি 
 
হবল্লামরযক্সর ি   যলা, িারমর্র্াযতা পাগল  য  যা মি? 
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আমি এই কর্াট্া বলযত োই হর্যিরার্, আজ পযসন্ত হকউ কৃতকাযস   মি, হর্যিরার্ 
ড্র্যাযকাযতা আপিার র্বোইযত মি  োি, তাোডা আপমি হতা লয মর্ াযর্র বহুমদ্যির বেয , 
আপমি িাকসলযিসর মি পাি বযলই আপিার কাযে ওর িাণ মিক্ষা োইযত এযর্মে। শুধ্য 
মি পাি িি, আপমি তার অ্মত মবশ্বি উপযদ্ষ্টা, তাযক বলযি, আপমি একট্য  িালিাযব 
হেষ্টা করযল মতমি আপিার কর্া শুিযবি। 
 
তয মি হতা জাযিা িারমর্র্া, িাকলিসযক হকাযিা যযমিতকস মদ্য  িত পমরবতসি করাযিা 
র্ম্ভব ি । আমি হবাকা িই হয তাই করযত যাযবা, হেইপ হকাি কর্া িা হেযপই 
বলযলি। আমি হকাযিা রকি মিযজযক জাম র িা কযরই বলযত োই হয িাকলিস 
লয মর্ াযর্র ওপর অ্র্ম্ভব হরযগ আযেি। লডাইয  লযমর্ াযর্র হিতৃত্ব হদ্বার কর্া মেযলা, 
দ্যুঃযখর মবষ  ও আযরা অ্যিযকর র্যে ধ্রা পডযলা শুধ্য ি , িযফমর্যক উিার করযতও 
বযর্স  য মেযলা! আমি পমরষ্কারিাযব বলযত োই, িাকসলিস ওর ওপর িীষণ েয ি 
িারমর্র্া। 
 
তা যল আিার কর্াই মঠক। তাই মতমি িমতযশাধ্ হিবার জিয ড্র্যাযকাযক মিবসােি 
কযরযেি! িারমর্র্ার কণ্ঠ রুি  য  হগল। মতমি মিমিত জাযিি ড্র্যাযকা কৃতকাযস  যব 
িা, মতমি োি কাজমট্ করযত মগয  তার িৃতয য হ াক। 
 
হেইপ কর্াগুযলা শুযি েয প কযর রইযলি। িারমর্র্া তখি হবপযরা া। হকাযিা িাযবই 
তার আত্মর্িংযি হিই। িারমর্র্া উযঠ দ্াাঁডাযলা। হর্াজা হেইযপর িযযখািযমখ দ্াাঁমডয  তার 
আলযখল্লার বযযকর র্ািযির িান্ত হেযপ ধ্রযলা। িযখট্া হেইযপর িযযখর অ্যিক কাযে 
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মিয  হগল। ওর হোযখর জল হেইযপর বযক িশস করযলা, ও  াাঁফাযত লাগযলা। আপমি 
একিাি পাযরি, ড্র্যাযকার বদ্যল আপমি পাযরি কৃতকাযস  যত, অ্বশযই  যবি আপমি, 
তখি মতমি অ্যিক অ্যিক িাযব, আিাযদ্র কপিার বাইযর আপিাযক পযরসৃ্কত করযবি। 
 
হেইপ খামিকক্ষণ িারমর্র্ার  াত হেযপ ধ্যর,  াত োমডয  মিযলি, এরপর ওর 
েন্দিরত িযযখর মদ্যক তামকয  বলযলি, মতমি োি র্বসযশযষ আমিই কাজট্া কমর, 
অ্বশয এট্া আিার ধ্ারণা; মকন্তু ড্র্যাযকা ির্যি হেষ্টা করুক এট্াই মতমি োি। এ মবষয  
মতমি বিপমরকর। ড্র্যাযকার কৃতকাযস  ও া বলা যা  এযকবাযরই অ্র্ম্ভব। যায াক 
আিাযক হ াগাট্সযর্ একট্য  হবমশ র্ি  র্াকযত  যত পাযর, গুরুত্বপূণস হগায ন্দামগমরর কাজ 
আযে। 
 
তার িাযি একট্াই, ড্র্যাযকা যমদ্ িযর যা  তা যল তার মকেয যা  আর্যব িা। 
 
হেইপ আবার শান্তস্বযর বলযলি, িাকলিস িেণ্ড ক্ষয ব্ধ। ও িযফমর্র কর্া শুিযত পা মি। 
তয মি জাযিা, আমিও জামি িারমর্র্া, মতমি র্ যজ কাউযক ক্ষিা কযরি িা। 
 
িারমর্র্া হেইযপর পায র কাযে বযর্ িয কযর িয কযর কাাঁদ্যত লাগযলা। আিার হেযল… 
আিার একিাি হেযল…। 
 
হবল্লামরক্স দ্ ািা া ীি কযণ্ঠ বলযলা, হতািার হতা গমবসত  ও া উমেত িারমর্র্া। আিার 
যমদ্ হেযল র্াকযতা, তা যল হতা আমি িাকসলযিসর হর্বার জিয উৎর্গস করতাি। 
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িারমর্র্া হেইযপর পায র ওপর পযড, পাগযলর িযতা, ওর িার্ার লম্বা লম্বা হর্ািামল 
েয লগুযলা িযযঠাযত ধ্যর ট্ািযত লাগযলা। হেইপ, ওযক দ্য াযত ধ্যর দ্াাঁড করাযলি, 
তারপর হর্াফা  বর্াযলি। গ্লার্ িমতস ও াইি ওর  াযত এক রকি হজার কযর ধ্মরয  
মদ্যলি। 
 
িারমর্র্া তয মি অ্যিক কান্নাকামট্ কযরযো। ধ্যরা গ্লার্ট্া, ওট্া খাও… আিার কর্া 
হশাযিা। 
 
িারমর্র্া কাাঁপা কাাঁপা  যত ও াইি িমতস গ্লার্ র্ািািয র্িয  ধ্যর এক েয িযযক হশষ কযর 
মদ্যলা। 
 
িযি  যচ্ছ, আমি ড্র্যাযকাযক র্া াযয করযত পারযবা, কর্াট্া হশািা িাি িারমর্র্া 
হেইযপর মদ্যক তাকাযলা। ওর িযখট্া কাগযজর িযতা র্াদ্া, হোখ দ্যযট্া হযি হঠযল 
হবমরয  আর্যে। 
 
হর্যিরার্, দ্ া কযর আপমি ওযক বাাঁোি হর্যিরার্, ওযতা কাযরা হকাযিা ক্ষমত কযরমি? 
 
আমি হেষ্টা করযত পামর। 
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িারমর্র্া  াত হর্যক গ্লার্ট্া েয াঁযড হফযল মদ্যলা। গ্লার্ট্া হট্মবল ট্পযক হিযঝযত পযড 
হগযলা। িারমর্র্া আবার হেইযপর কাযে  াাঁট্য  হগযড বযর্ ওর  াত দ্যযট্া হেযপ ধ্যর 
হঠাাঁযট্ হোাঁ াযলা। 
 
র্মতয হেষ্টা করযবি? হর্যিরার্ আপমি কী িমতজ্ঞা করযবি? আপমি আিযেযকবল শপর্ 
হিযবি? (ঈশ্বযরর িাযি র্াক্ষী হরযখ অ্লঙ্ঘিী  শপর্) 
 
কী বলযল আিযেযকবল শপর্? হেইপ উদ্ার্ িাযব তামকয  বলযলি। হবল্লামরক্স 
মবযজতার িযতা হ া : হ া : কযর হ যর্ উঠযলা। 
 
িারমর্র্া তয মি িি মদ্য  শুিযত হপযল িা? হেইপ বলযেি, হেষ্টা করযবি, আমি মিমিত, 
ফাাঁকাবয মল, হযিি মেদ্ামরিরা িাযঝ িাযঝ বযলি। ওট্াও কী িাকসলযিসর আযদ্শ িযতা 
কর্া? 
 
হেইপ হবল্লামরযক্সর মদ্যক তাকাযলি িা। ওর দ্যগিীর কাযলা হোখ তখি িারমর্র্ার 
অ্শ্রুিারাোন্ত দ্যই িীল হোযখর ওপর িযি, িারমর্র্া এখিও হেইযপর  াত শি কযর 
ধ্যর রয যে। 
 
অ্বশযই িারমর্র্া, আমি আিযেযকবল (অ্লঙ্ঘিী ) শপর্ হিযবা। হেইপ শান্তিাযব 
বলযলি। তা যল হতািার হবাি আিাযদ্র শপযর্ র্াক্ষী র্াকযত রামজ  যব। 
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কর্াট্া শুযি হবামরক্স  াাঁ কযর তামকয  রইযলা। হেইপ িারমর্র্ার র্ািযি  াাঁট্য যগযড 
বর্যলি। হবল্লামরযক্সর র্ািযি ওরা দ্যজযি দ্যজযির িাি  াত ধ্রযলা। 
 
হেইপ বলযলি, হবল্লামরক্স হতািার জাদ্যদ্যণ্ডর িয াজি  যব। 
 
হবল্লামরক্স হোখ বড বড কযর আিযস  য  জাদ্যদ্ণ্ড বার করযলা। হতািাযক আযরা একট্য  
কাযে আর্যত  যব, হেইপ হবল্লামরক্সযক বলযলি। 
 
হবল্লামরক্স এমগয  এযর্ তদ্ারমক করার জিয বযর্ পডযলা। তারপর ওযদ্র দ্যজযির িাি 
 াযতর িযযঠার ওপর জাদ্যদ্যণ্ডর িযখট্া হোাঁ াযলা। িারমর্র্া বলযলা, হর্যিরার্, যখি 
ড্র্যাযকা িাকসলযিসর আযদ্শ পালি করযত যাযব, আপমি কী তখি আিার হেযলর িমত 
লক্ষ রাখযবি? 
 
 যাাঁ, আমি হদ্খযবা, হেইপ বলযলি। 
 
িারমর্র্ার  াযতর দ্ণ্ড হর্যক উজ্জ্বল র্বযজ এক অ্মেমশখা হবমরয  এযর্ একট্া 
হগালাকৃমত মরে কযর দ্যজযির  াত হবাঁযধ্ মদ্যলা। 
 
আপমি কী আপিার র্বসশমি িয াগ কযর ওযক র্কল ক্ষমতর  াত হর্যক বাাঁোযবি? 
 
অ্বশযই বাাঁোযবা, হেইপ বলযলি। 
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মদ্বতী  বার একট্া অ্মেমশখা জাদ্যদ্ণ্ড হর্যক হবমরয  এযর্ হর্ই লাল বলয র র্যে যযি 
 য  একট্া হশকল রৃ্মষ্ট করযলা। র্রু, েকেযক উজ্জ্বল হশকল! 
 
ড্র্যাযকা পারযে িা িযি  যল; হেইযপর  াতট্া মিযজর  াত মদ্য  দ্রুত হট্যি এযি 
িারমর্র্া বলযলা। হেইপ ওর  াতট্া র্মরয  মিযলা িা। িাকসলিস হয কাজট্া ড্র্যাযকাযক 
করযত বযলযেি আপমি কী তার বদ্যল হর্ট্া মিযজ করযবি? 
 
কয ক িয ূতস মতি জযিই িীরব। হবল্লামরক্স মবফামরত হোযখ তামকয  রইযলা। ওর 
 াযতর জাদ্যদ্ণ্ডট্া ওযদ্র  াযতর ওপর েয াঁয  রইযলা। 
 
অ্বশযই আমি করযবা, হেইপ বলযলি। 
 
হবল্লামরযক্সর আিযস  য  যাও া িযখ আগুযির িযতা উজ্জ্বল লাল  য  উঠযলা। জাদ্যদ্ণ্ড 
হর্যক তৃতী  অ্মেমশখা মবচ্ছয মরত  যলা। হর্ই অ্মেমশখা ওযদ্র  াত দ্যযট্াযক দৃ্ঢ়িাযব 
র্াযপর িযতা হবস্টি করযলা। 
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উই  অ্যান্ড ওয ান্ট 
 
 যামর িীষণ হজাযর িাক িামকয  ঘযযিামচ্ছযলা। হশাবার ঘযরর খাযট্র পাযশ শামশস হদ্ া 
জািালা , একমদ্যকর গাল হেযপ অ্েকার রািা হদ্খযত হদ্খযত, ক্লান্ত  য  িা  ঘণ্টা 
োযরক ঘযমিয  মেযলা ও। কাাঁযের শামশস মেযলা অ্র্ম্ভব ঠাণ্ডা। ওর হোযখর েশিা 
মতযসকিাযব রয যে আর িযখট্া মবরাট্  া-করা হখালা। ওর শ্বার্ হফলার বাষ্প, বাইযরর 
কয  াশা কাাঁযের ওপর পডযে, তারই র্াযর্ রািার কিলা রযের আযলা কাাঁযের ওপর 
পযড–কৃমিি এক আযলার আিা  ওর িযখ উদ্ভামর্ত। ওর উর্যখা খযর্যকা কাযলা েয ল, 
র্ব মিমলয  হকিি হযি িূতয যড িূতয যড হদ্খাযচ্ছ। 
 
ওর ঘরট্া হিাযট্ই পমরষ্কার ি । ঘযরর হিযঝযত িািা ট্য মকট্ামক েমডয  মেমট্য  আযে, 
বই খাতা পযড রয যে। তাোডা হপোর পালক, আযপযলর মবমে, েযকাযলযট্র র যাপার, 
যাদ্যর বই, কয েকাযিা আলযখল্লা, খবযরর কাগজ ওর মবোিার ওপর েিকার  য  
রয যে। হিযস্কর ওপর রাখা হট্মবল লযাম্পট্া জ্বলযে। তারই মিযে একট্া খবযরর 
কাগজ। কাগযজর হ িলাইিট্া হট্মবল লযাযম্পর আযলাযত আযরা হযি দৃ্শযিাি! 
 
 যামর পট্ারযক মক হবযে হি া  য যে? 
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োরমদ্যক গুজব হয, র্াম্প্রমতক র্িয  হযর্ব র র্যপূণস ঘট্িা িযামজক িন্ত্রণালয  ঘট্যে, 
অ্যিযক র্যন্দ  করযেি হয, হর্ র্কল ঘট্িার হপেযি ইউ হিা-হুাঁ যার িাি অ্বশযই 
হি া যা  িা তাাঁর  াত রয যে। তার িামক আবার আমবিসাব ঘযট্যে। 
এই মবষয  হকাযিা কর্া বলার আিাযদ্র অ্মধ্কার হিই, আিাযক এ মবষয  মকেয িে 
করযবি িা, বযলযেি একজি অ্বমলযিট্র। মতমি তার িাি জািাযত োিমি এবিং মতমি 
র্ম্প্রমত িযামজক িন্ত্রণাল  হর্যক ইিফা মদ্য যেি। 
তৎর্যেও িন্ত্রণালয র উচ্চপযসায র উৎর্ হর্যক স্বীকার করা  য যে হয হফবলি  ল 
অ্ফ িযফমর্যত হগালিাল  য মেযলা। 
অ্বশয িন্ত্রণালয র িযখপাি জাদ্যকর, িন্ত্রণালয র হিতর ওই রকি হকাযিা অ্বিাযির 
অ্মিত্ব র্ম্বযে এযকবাযরই অ্স্বীকার কযরযেি। তা যলও জাদ্যকর র্ম্প্রদ্ায র অ্যিযকই 
মবশ্বার্ কযরি, হয র্িি হির্ইট্ার অ্িমধ্কার িযবশ ও হেৌযসবৃমত্তর অ্পরাযধ্ আজকাবাি 
হজযল বতসিাযি বমন্দ আযে, তারা হর্ই িযফমর্ েয মর করার হেষ্টা কযরমেযলা। হর্ই 
িযফমর্র িকৃমত র্ম্বযে কারও হকাি জ্ঞাি হিই। তা যলও অ্যিযক অ্িযিাি করযেি, 
 যামরপট্ার এই বযাপাযর র্িংমেষ্ট এবিং হর্ই রাযি িন্ত্রণালয  মেযলা। হর্ একিাি হলাক 
হয মকমলিংকার্স হর্যক হবাঁযে হগযে। হকউ হকউ এিিও বযলযেি, হয পট্ার এিি একমট্ 
হেযল যার িাি িযফমর্ বযলযে, একিাি  যামর পট্ারই ম -হু যার িাি িযযখ আিা যাযব 
িা তার  াত হর্যক র্কলযক বাাঁোযত র্ির্স  যব। 
যমদ্ র্মতয র্মতযই িযফমর্ র্াযক, বতসিাযি তার অ্বিাি কারও জািা হিই, যমদ্ও (পৃষ্ঠা 
দ্যই, কলাি পাাঁে হদ্খযি বামক অ্িংশ) 
 
অ্পর পমিকামট্যত আর একমট্ র্িংবাদ্ রয যে। তার হ িলাইি এরকি : 
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মিিযগৌর ফাযজর জা গা  কাযসিার গ্র ণ করযলি 
 
র্কল র্িংবাদ্পযির ির্ি পাতা  মেিযগৌযরর েমব হেযপযে। বড আকাযরর র্াদ্া কাযলা 
েমব। িার্া  তার মর্িংয র হকশযরর িযতা হিাট্া ঘি েয ল। কমঠি হোখ িযখ। েমবট্া মির 
হিই কাগযজর পৃষ্ঠা । ঘযরর মর্মলিং-এ তরোম ত  য  েযলযে িাযঝ িাযঝ। খবরমট্ 
 যলা 
 
রূফার্ মিিযগৌর, মিপাট্সযিন্ট অ্ফ িযামজকযাল ল এিযফার্সযিযন্টর অ্উরর মবিাযগর 
িধ্াি, কযিসমল র্ ফাযজর পমরবযতস িযামজক িন্ত্রীর দ্াম ত্ব গ্র ণ কযরযেি। জাদ্যকর 
র্ম্প্রদ্া  তার এই মিযযমিযক উৎর্া  ও আিযন্দর র্যে শুযিচ্ছা জামিয যে। তযব গুজব 
হশািা যাযচ্ছ িবমিযযি িন্ত্রী, পযিুঃিমতমষ্ঠত ও াইযজিযগিযট্র েীফ ও ারলযকর 
দ্াম ত্বিার গ্র যণর ঘণ্টাখাযিযকর িযধ্য তার র্যে আলবার্ িাম্বলযিাযরর র্ম্পযকসর 
অ্বিমত ঘযট্যে। 
মিিযগৌযরর িযখপাি জামিয যেি হয মতমি উচ্চ পযদ্ অ্মধ্মষ্ঠত  বার ও কাযসিার গ্র ণ 
করার র্াযর্ র্াযর্, কাল মবলম্ব িা কযর িাম্বলযিাযরর র্যে হদ্খা কযরযেি, মকন্তু তাযদ্র 
িযধ্য মক ধ্রযির আযলােিা  য যে হর্ মবষয  মকেয জািািমি। আলবার্ িাম্বলযিার, 
খযবই র্যপমরমেত (পৃষ্ঠা ৩, কলাি ২ হদ্খযি) 
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ওই র্িংবাদ্পযির বাাঁ-ধ্াযরর একমট্ র্িংবাদ্ এিিিাযব পমরযবমশত  য যে যা পাঠকযদ্র 
দৃ্মষ্ট এডাযত পাযর িা। মশযরািািমট্ এই রকি, “হ াগাট্সর্ স্কয যলর োিোিীযদ্র 
মিরাপত্তার দ্াম ত্ব মিয যেি িযামজক িন্ত্রণাল ”। 
 
হ াগাট্সর্ স্কয ল অ্ফ উইেেযাফট্ অ্যান্ড উইজামিসর হযর্ব োিোিী এই শরযত হ াগাযট্স 
মফযর যাযচ্ছ তাযদ্র মিরাপত্তার জিয যযর্ামেত কডা বযবিা হি া  যচ্ছ, জামিয যেি 
িযামজক িন্ত্রণালয র িতয ি িারিাপ্ত িন্ত্রী রুফার্ মিিযগৌর। মতমি এই মবষয  মবিামরত 
মকেয জািািমি। তযব িন্ত্রণালয র এক রূ্ি আিাযদ্র জামিয যেি হয র্েত কারযণ িতয ি 
মিরাপত্তা িদ্াযির পমরকপিার িযধ্য রয যে হিল অ্যান্ড োিসর্ িয াগ  যল তার 
মি ন্ত্রণ, কাউন্টার কাযর্সর র্যশৃঙ্খলিাযব িয াগ, স্কয যলর োিোিীযদ্র রক্ষাযর্স কমতপ  
কতসবযমিষ্ঠ অ্উরর মিয াগ। 
িন্ত্রণালয র দৃ্ঢ় মিরাপত্তা বযবিা গ্র যণর পমরকপিা  োিোিীরা র্কযলই খযব আশ্বি 
 য যে, জামিয যেি অ্গিা লিংবট্ি। আযরা বযলযেি, আিার িামত হিমিল  যামর 
পট্াযরর অ্িযতি পরি বেয । গত জযি ওরা এক র্াযর্, দ্যজযি রি হোষাযদ্র মবরুযি 
লডাই কযরযে। 
 
মকন্তু ওই র্িংবাদ্ বা হস্টামরর বামক অ্িংশ পডা যাযচ্ছ িা। পমিকামট্র ওপর মবরাট্ একট্া 
খাো রাখার জিয র্িংবাযদ্র বামক অ্িংশ র্িংবাযদ্র বামক অ্িংশ ঢাকা পযড হগযে। হর্ই 
খাাঁো  রয যে র্যন্দর একট্া বরযফর িত একমট্ র্াদ্া হপাঁো। তার পান্না রযের দ্যই হোখ 
ঘযরর হিতরট্া কতৃসত্বপূণসিাযব হদ্যখ েযলযে, িাযঝ িাযঝ িার্া তয যল িযখ উাঁেয  কযর তার 
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িাক িাকা িিয র মদ্যক তাকাযচ্ছ। িাযঝ িাযঝ ও কাাঁ কাাঁ কযর িাক মদ্যচ্ছ; মকন্তু শুিযব 
হক? ওর িিয যতা পরি মিমিযন্ত িাক িামকয  কাাঁযের শামশসযত গাল হঠমকয  ঘযযিাচ্ছ। 
 
ঘযরর মঠক িাঝখাযি রয যে মবরাট্ একট্া রািংক। তার িািাট্া হখালা। হদ্যখ িযি    
তার িযধ্য রয যে অ্যিক জািা-কাপড। মকন্তু বলযত হগযল রািংকট্া িা  শূিয, র্ািািয 
মকেয মজমির্পি রয যে, হযিি মকেয পযরযিা অ্ন্তবসার্, েযকাযলট্, কামলর খামল হদ্া াত 
আর কয কট্া িাো িাো কয ইলর্ (পালযকর কলি)। হর্ই রািংযকর পাযশই পযড রয যে 
একট্া মলফযলট্। মলফযলযট্ োপা রয যে। 
 
িযামজক িন্ত্রণাল  হর্যক িোমরত 
িাকসযফাযর্সর (রি হোষা) আেিণ হর্যক আপিাযদ্র ঘরবামড পমরবার ইতযামদ্ রক্ষার 
উপা  
 
পমরলমক্ষত  যচ্ছ ইদ্ািীিং হির্ইট্ার্স িািক এক দ্ল জাদ্যকর, িািযষজিযক েিাগত 
িীমত িদ্শসি কযর েযলযে। মিম্নমলমখত কয কমট্ অ্মত র্াধ্ারণ িীমত হিযি েলযল 
আপমি ও আপিার পমরবার এবিং ঘরবামড তাযদ্র আেিযণর  াত হর্যক রক্ষা করা 
র্ম্ভব  যব। 
 ১. আপমি কখিই আপিার বামড খামল হরযখ যাযবি িা। 
 ২. র্যের পর অ্েকার  য  হগযল মবযশষিাযব র্জাগ র্াকযবি। কাযজকযিস হযখাযিই 
যাি িা হকি র্যের আযগই বামডযত মফরযত র্যেষ্ট র্াকযবি। 
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৩. আপিার বার্িাযির আশপাযশর মর্মকউমরমট্ অ্যাযরিযিন্টর্ িযিাযযাযগর র্যে 
পযিমিরীক্ষণ করযবি। হদ্খযবি আপিার পমরবাযরর িমতমট্ র্দ্র্য হযি আপকালীি 
মবপযদ্র হিাকামবলা করা র্ম্বযে র্জাগ র্াযকি, যর্া মশে অ্যান্ড মির্লযশািযিন্ট োিসর্ 
(মক করযত  যব) ও পমরবাযরর িাবালক র্দ্র্যযদ্র জিয হদ্ই পাশসি অ্পো া। 
৪. িযযখাশধ্ারী রিযোষাযদ্র শিাি করা ও তাযদ্র গমতমবমধ্ মি ন্ত্রযণর জিয আপিার 
পাডা-িমতযবশীযদ্র র্যে আলাপ-আযলােিা কযর পলজযর্ হপাশাি বযব ার করযবি (২ 
পৃষ্ঠা হদ্খযি)। 
৫. যমদ্ আপমি বযঝযত পাযরি আপিার পমরবাযরর হকাযিা র্দ্র্য র্ কিসী, বেয বােব, 
পাডা-পডশীর হকউ অ্দ্ভযত আেরণ করযে তা যল তৎক্ষণাৎ িযামজযকল ল এিযফার্সযিন্ট 
হস্কা াযি হযাগাযযাগ করযবি। তারা   যতা ইিযপমর ার্ কাযর্স আোন্ত  য  র্াকযত 
পাযর (৪ পৃষ্ঠা হদ্খযি)। ৬. যমদ্ হকাযিা িাকস িাকসযদ্র আপিার বার্িাযির অ্র্বা অ্িয 
হকাযিা বামডর আশপাযশ হদ্খযত পাি, হর্খাযি যাযবি িা, তৎক্ষণাৎ অ্রর দ্ফতযরর 
র্যে হযাগাযযাগ করযবি। 
৭. ইিযফমরর (িৃতযদ্  জাদ্য কযর অ্পরাযধ্র কাজ করাযিা, মপশাে িৃতযদ্ ) উপমিমতর 
আিাষ হপযল (পৃষ্ঠা ১০ হদ্খযি) বা ওইরকি হকাযিা মপশাে হদ্খা হগযল তৎক্ষণাৎ 
িন্ত্রণালয  মরযপাট্স করযবি। 
 
 যামর আধ্ ঘযযির িযধ্য হঘাাঁৎ হঘাাঁৎ শব্দ কযর, জািালার কাাঁে হর্যক গলাট্া ইমঞ্চখাযিক 
র্যর হগল, েশিাট্া আযরা মিযে ঝয যল পডযলা। তাযতও ওর ঘযি িােযলা িা। বহুমদ্ি 
আযগ একট্া এলািস কয ক  যামর র্ামরয  হরযখমেযলা। ঘমডট্া মট্ক মট্ক শব্দ কযর 
েলমেযলা,  ঠাৎ তার এলািস তীেিাযব হবযজ উঠযলা। তখিও এগাযরাট্া বাজযত এক 
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মিমিট্ বামক। তাোডা  যামরর  াযত ধ্রা মেযলা একট্া পােসযিন্ট। পােসযিযন্ট মতযসক 
অ্ক্ষযর  াযত হলখা একমট্ হোট্ মেমঠ। মেমঠট্া মতিমদ্ি আযগ এযর্ামেযলা। ও হর্ট্া হবশ 
কয কবার পযডযে। মেমঠট্া এযর্মেযলা িালিাযব পাকাযিা পােসযিযন্ট। হর্ট্া হখালা 
অ্বিা  ওর  াত হর্যক পযড হগল। 
 
মি   যামর, 
যমদ্ হতািার হকাযিা অ্র্যমবযধ্ িা র্াযক তা যল আগািী শুেবার রামি ১১ট্ার র্ি  ৪িিং 
িাইযিট্ ড্র্াইযি আমি হতািার কাযে যাব। হর্খাি হর্যক হতািাযক দ্য বযায াযত মিয  
যাযবা। স্কয যলর েযমট্র হশষ কট্া মদ্ি উইর্মল ফযামিমল হতািাযক হর্খাযি র্াকার মিিন্ত্রণ 
কযরযেি। 
তয মি যমদ্ রামজ র্াযকা, আমি একট্া বযাপাযর হতািার র্া াযয হপযল খযবই খযমশ  যবা; 
বযাযরা হত যাবার পযর্ হর্ মবষয  বলযবা। হদ্খা  যল মবিামরত কর্া  যব। 
হয হপাঁোট্া এই মেমঠট্া মিয  হতািার কাযে যাযচ্ছ তারই কাযে হতািার জবাব মদ্ও। 
আশা করমে শুেবার হতািার র্যে হদ্খা  যব। 
হতািার একান্ত 
আলবার্ িাম্বলযিার 
 
 যামর িাম্বলযিাযরর মেমঠট্া এক আধ্বার ি , বার বার পযড পযড তার িযখিই  য  
হগযে। র্াতট্া বাজার পর হর্যকই ও িমতমট্ মিমিট্ ঘমডর মদ্যক তাকাযচ্ছ। হবিরুযির 
জািালার ধ্াযর বর্যল িাইযিট্ ড্র্াইযির র্ািযির রািার দ্যিাযন্তর র্ব মকেয হদ্খা যা । 
 যামর জাযি িাম্বলযিাযরর মেমঠট্া আর পডার দ্রকার হিই। ও ইয র্ মলযখ ওর জবাব 
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পামঠয  মদ্য যে। এখি ও অ্ধ্ীর আগ্রয  োর িম্বর িাইযিট্ ড্র্াইযি িাম্বলযিাযরর 
আগিযির আশা  বযর্ রয যে। িাযঝ িাযঝ িাবযে   যতা কাযজর োযপ আিার কর্াট্া 
িয যল হগযেি। িার্সযলযদ্র  াত হর্যক অ্ন্তত পযিরট্া মদ্ি িযমি পাযব হর্ই আিযন্দ ও 
মজমির্পি হগাোযতও িয যল হগযে। তার িযি এখি ি   যচ্ছ আবার, িাম্বলযিার যমদ্ 
ওর জবাব িা হপয  র্াযক। আযরা িাবযে যমদ্ উমি আর্ার র্ি  হকউ তাযক পযর্ 
আট্যক হদ্ , এিিও  যত পাযর হয  যামরযক ফাাঁযদ্ হফলার িতলযব অ্িয হকউ মেমঠট্া 
পামঠয যে।   যতা হশষকাযল যাও া  যব িা, তাই মজমির্পি হগাো মি। তযব হর্ 
হ িউইগযক খাোর িযধ্য পযযর হরযখযে। 
 
ঘমডর মিমিযট্র কাাঁট্াট্া ১২ট্া  েয াঁযতই রািার র্ব আযলা দ্প কযর মিযি হগযলা। 
 
  যামর ধ্ডিড কযর উযঠ দ্াাঁডাযলা। রািার আযলা মিযি হযি এলািস ক্লযকর ঘমণ্টর কাজ 
করযলা। ও েশিাট্া মঠক কযর মিযলা। জািালা  িযখ হঠমকয  রািার মদ্যক তাকাযলা। 
হদ্খযত হপযলা একজি লম্বা িািযষ ঢলঢযল আলযখল্লা পযর বাগাযির পর্ মদ্য  ওযদ্র 
বামডর মদ্যক আর্যে। 
 
 যামর হযি আেিকা ইযলকমরযকর ঝট্কা হখয যে এিমি িাযব জািালা হর্যক র্যর 
হর্াজা  য  দ্াাঁডাযলা। তারপর েডাযিা হেট্াযিা হিযঝযত পযড র্াকা ওর মজমির্পি 
রািংযকর হিতর িরযত শুরু করযলা। র্বই েয াঁযড েয াঁযড হফলযলা রািংযক অ্যগাোযলািাযব। 
যখি ও একযর্ট্ হরাবর্, দ্যযট্া হিল বযক, এক পযাযকট্ মেির্ িরযে রািংযকর হিতর 
মঠক হর্ই র্ি  হিারযবল হবযজ উঠযলা। 
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 তারপর কাযি এযলা আঙ্কযলর মবরমিিাখা কণ্ঠস্বর, হকাি  তিাগা এযতা রাযত হবল 
বাজাযলা? 
 
 যামরর এক  াযত ওর হপতযলর হট্মলযস্কাপ, অ্িয াযত একযজাডা হরিারর্। ও 
িার্সযলযদ্র একদ্ি বলযত িয যল হগযে হয এই র্ি  িাম্বলযিার আর্যত পাযরি। 
 
ও  ডবড কযর রািংযকর তালাট্া বে কযর র্ািািয ি  মিমশ্রতিাযব  ার্যলা। এক হদ্ৌযড 
তার ঘযরর দ্রজা খযলযতই কাযি এযলা গুরুগম্ভীর গলা, শুি র্েযা, আপমি মিি ই 
মিস্টার িার্সযল। আশাকমর,  যামর আপিাযক বযলযে আমি আর্যত পামর ওযক মিয  
হযযত? 
 
 যামর মর্াঁমড মদ্য  এক রকি লাফাযত লাফাযত মিযে যাবার আযগ র্িযক দ্াাঁডাযলা। ও 
িাবযলা, যর্ার্ম্ভব আঙ্কযলর িাগাযলর বাইযর র্াকা িাল। ও ঘযরর বাইযর এযর্ র্িযক 
দ্াাঁমডয  হদ্খযলা িাম্বলযিার দ্রজার হগাডা  দ্াাঁমডয  আযেি। তার িার্া  রূপামল েয ল, 
দ্ামড হকাির পযসন্ত োমডয  িা  িামট্যত িশস করযে, পরযণ কাযলা লম্বা আলযখল্লা। দ্যই 
উজ্জ্বল, েশিার হিতর মদ্য  তার আযলা মঠকযর পডযে। িাক হবশ লম্বা, আর র্ািািয 
হর্াঁদ্া। অ্ন্তত হর্ই লম্বা িাক দ্যবার হিযেযে, িার্া  পয যন্টি ট্য মপ। িার্সযলর হগাাঁফ 
অ্যিকট্া িাম্বলযিাযরর িযতা, তযব র্াদ্া ি  কাযলা, গায  তািাযট্ বযণসর হড্র্মর্িং গাউি। 
উমি এিিিাযব আগম্ভযকর মদ্যক তামকয  আযেি, হযি মিযজর হোট্ হোট্ হোখযক 
মবশ্বার্ করযত পারযেি িা। 
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আপিার হোযখর দৃ্মষ্ট ও িযযখর িাব হদ্যখ িযি  যচ্ছ আপিার বামডযত আমি হয আর্যবা 
এ র্ম্বযে  যামর আপিাযদ্র মকেযই জািা মি, িাম্বলযিার শান্ত র্যন্দর কযণ্ঠ িািসিযক 
বলযলি। যাকযগ, তারপরও িাবযত পামর, আপমি আিাযক আপিার বামডযত অ্মত 
উষ্ণতার র্যে মিিন্ত্রণ কযরযেি। িযি   , এই দ্যুঃর্িয  আপিার বামডর দ্রজার 
র্ািযি হবমশক্ষণ দ্াাঁমডয  িা র্াকাই িাযলা। 
 
কর্াট্া বযল িাম্বলযিার ঘযরর িযধ্য ঢয যক দ্রজাট্া মিযজই বে কযর মদ্যলি। 
 
আঙ্কল িািসযির িযযখর মদ্যক লম্বা িাযকর পাশ্বসবতসী দ্যই হোযখর অ্ন্তযিসদ্ী দৃ্মষ্ট হ যি 
বলযলি, আপিার বামডযত এযর্মেলাি একবার, তা অ্যিক বের  য  হগল। িযি   , 
আপিার হকৌতয  ল খযবই হবযড েযলযে। 
 
িািসি িার্সযল একমট্ কর্াও বলযলি িা।  যামরর হকাযিা র্যন্দ  হিই, আঙ্কল দ্রুত কর্া 
বলার শমি মফযর পাযবি। তার কপাযল মশরাগুযলা ফয যল উযঠযে। িাম্বলযিার র্ম্ভবত 
আঙ্কযলর শ্বার্-িশ্বার্ হফলার ক্ষিতা র্ািম কিাযব লযপ্ত কযরযেি।   যতা িাম্বলযিাযরর 
জাদ্যকরী হে ারা, আবার   যতা এিিও  যত পাযর, মযমি র্ািযি দ্াাঁমডয  রয যেি তাযক 
তজসি-গজসি করা আঙ্কযলর ক্ষিতার বাইযর। 
 
আ , শুি র্েযা  যামর, িাম্বলযিার অ্ধ্সেযের িত েশিার কাাঁযের মিতর মদ্য  আঙ্কল 
িািসিযক পাশ কামট্য   যামরযক খযবই আিযন্দর র্াযর্ বলযলি। র্যন্দর, অ্মত েিৎকার। 
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েিৎকার শব্দট্া শুযি আঙ্কল িািসযির র্ম্ভবত িিপযত  যলা িা। হকউ  যামরযক হদ্যখ 
আিযন্দ আট্খািা  য  েিৎকার শব্দট্া বযব ার কযরি, তা হিাযট্ই পেন্দ ি  তার। 
 
আমি কারও ওপর রুঢ়  যত পেন্দ কমর িা িািসি বলযত শুরু করযলি; মকন্তু তার কর্া 
বলার িমতমট্ িমেযত রূঢ় বযব াযরর িকাশ ঘট্যলা। 
 
তবয দ্যুঃখ ও দ্যঘসট্িা  রূঢ়তা িাযঝিযধ্য িবল  য  ওযঠ, িাম্বলযিার গম্ভীরিাযব 
কর্াগুযলা বলযলি। র্বযেয  উত্তি  যলা হকাযিা কর্া িা বলা। আযর! ওখাযি হপট্য মি া 
দ্াাঁমডয  রয যে িযি   ? 
 
রান্নাঘযরর দ্রজা খযযল  যামরর আমন্ট হপট্য মি া দ্াাঁডাযলি। হপট্য মি ার পরযি  াউজ 
হকাযট্র ওপর িাইট্ গাউি,  াযত রবাযরর দ্িািা। িা র্যবিাি মকযেযির কাজ হশষ 
কযরযেি। ও িাম্বলযিারযক হদ্যখ েিযক উঠযলা। 
 
আঙ্কল িািসি হপট্য মি াযক িাম্বলযিাযরর র্যে পমরে  কমরয  মদ্যলি িা। িাম্বলযিার 
মিযজই উপযাজক  য  হপট্য মি ার মদ্যক  াত বামডয  বলযলি, আলবার্ িাম্বলযিার! 
মেমঠপযি অ্বশয আপিার র্যে আিার পমরে  আযে। 
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 যামর িাবযলা আমন্ট হপট্য মি াযক িযি কযর হদ্ া মঠক  যব িা হয িাম্বলযিার একবার 
আমন্টযক খযব কডা একট্া মেমঠ মলযখমেযলি। আমন্ট হর্ই মেমঠ হপয  েয প কযরমেযলি, 
জবাব হদ্িমি। ওই হেযলমট্ মিি ই আপিার পযি িািমল? 
 
িািমল হর্ই র্ি  বর্বার ঘযরর দ্রজার কাযে দ্াাঁমডয  উাঁমক িারমেযলা। ও 
মকম্ভযতমকিাকার পাজািা পযরমেযলা, িার্ার এযলাযিযলা লালেয ল আেডা মি। িয  িীত 
 য  িাম্বলযিাযরর িযযখর মদ্যক তাকাযলা। িাম্বলযিার ওযদ্র িযযখর মদ্যক তামকয  
রইযলি। িাবযলি ওযদ্র িযধ্য হকউ যমদ্ তার র্যে কর্া বযল। মকন্তু ওরা মতিজযিই 
েয প কযর রইযলা। িাম্বলযিার  ার্যলি। 
 
আমি কী ধ্যর মিযত পামর, তয মি আিাযদ্র হতািার বর্বার ঘযর বর্ার জিয ইিিাইট্ 
করযো? িাম্বলযিার হবাকা হবাকা িযযখ দ্াাঁমডয  র্াকা িািমলযক মিত িযযখ মজযজ্ঞর্ 
করযলি। িাম্বলযিার বর্ার ঘযর হঢাকার র্ি  িাযল জডর্ড  য  পর্ কযর মদ্যলা। 
 যামরর  াযত তখি হপতযলর হট্মলযস্কাপ আর হরিারর্। বামক কয কট্া মর্াঁমড মদ্য  মিযে 
হিযি িাম্বলযিার হযখাযি যাযচ্ছি হর্মদ্যক পা বাডাযলা। িাম্বলযিার ঘযর ঢয যক 
ফা ারযেযর্র কাযে একট্া আিস হে ার হট্যি মিয  বর্যলি। হকাযিারকি আগ্র  িা 
মিয  ঘযরর োরমদ্যক হোখ হবালাযলি। 
 
 যামর উযদ্বগ িাখাযিা িযযখ িাম্বলযিারযক বলযলা, আিরা… আিরা এখি যাযবা িা র্যার? 
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ও  যাাঁ, হযযত হতা  যবই, তার আযগ কয কট্া জরুমর মবষয  আিাযদ্র আযলােিা করার 
দ্রকার আযে, িাম্বলযিার বলযলি। তযব র্কযলর র্ািযি বলাট্া মঠক  যব িা। হতািার 
আঙ্কল আর আমন্টযক আর একট্য  মবরি করব। 
 
মিি ই! মিি ই! 
 
ঘযরর িযধ্য ির্যি িািসি ঢয কযলি। মপেয মপেয আমন্ট হপট্য মি া আর িািমল ঢয কযলা। 
 
অ্বশযই বলমে, িাম্বলযিার মিরার্ি কযণ্ঠ বলযলি।  যাাঁ মিি ই। 
 
 যামর হদ্খযতই হপযলা িা িাম্বলযিার হকাি ফাাঁযক জাদ্যদ্ণ্ডট্া পযকট্ হর্যক তাক কযর 
মক্লক কযরযেি। হদ্খযলা ঘযরর হর্াফাট্া হদ্ও াযলর এক হকাযণ েযল হগল, আর তার 
ওপর িািসি, হপট্য মি া আর িািমল হুিমড হখয  পডযলা। তারপরই আর একবার মক্লক 
করযতই ওযদ্র মতিজিযক মিয  হর্াফাট্া তার মিমদ্সষ্ট িাযি েযল এযলা। 
 
িাম্বলযিার ওযদ্র মদ্যক তামকয  বলযলি, তা যল আিরা কর্াবাতসা শুরু করযত পামর। 
িযি    আরাি কযর আিরা র্বাই বযর্মে। 
 
িাম্বলযিার তার হরাযবর পযকযট্ যাদ্যদ্ণ্ডট্া হরযখ হদ্বার র্িয   যামর হদ্খযলা, 
িাম্বলযিাযরর  াতা পযযড কাযলা  য  োিডাট্া কয াঁেযক হগযে। আযরা িযি  যলা হর্খাযির 
িািংর্ও হযযিা পযযড হগযে। 
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 যামর উমদ্বে  য  বলযলা, আপিার  াযত কী  য যে র্যার? পযর… পযর কর্া  যব  যামর, 
িাম্বলযিার বলযলি। বযর্া তয মি। 
 
 যামর ঘযরর হয আিস হে ারট্া খামল মেযলা হর্ট্া  বর্যলা। িার্সযলযদ্র িযযখর মদ্যক 
তাকাবার কণা িাি ইযচ্ছ হিই। ওরা র্কযলই গম্ভীর িযযখ হর্াফাযত পাশাপামশ বযর্ 
আযে, িীরযব অ্যপক্ষা করযে, িাম্বলযিার মক বলযবি হশািার জিয। 
 
িাম্বলযিার িািসিযক বলযলি, আমি ধ্যর মিয মেলাি আপিারা আিাযক মকেয হখযত 
হট্যত হদ্যবি। তযব র্ব হদ্যখ হট্যখ িযি  যচ্ছ ওইরকি আশা করাট্া এযকবাযর 
হবাকামির েূডান্ত  যব। 
 
তারপর জাদ্যদ্ণ্ড বার কযর মক্লক করযতই, পাাঁেট্া গ্লার্ আর একট্া ধ্যমল ধূ্র্মরত হবাতল, 
শূিয হর্যক উযড এযর্ হট্মবযল পডযলা। হবাতলট্া পাাঁেট্া গ্লাযর্। িধ্য রযের তরল পদ্ার্স 
কািা  কািা  িযর মদ্যলা, তারপর একট্া একট্া কযর গ্লার্ িযতযযকর র্ািযি  াও া  
িার্যত িার্যত এযলা। 
 
িাদ্াি হিাজযিরট্ার িধ্য হর্যক বািাযিা র্বযেয  র্যন্দর ও াইি। রেট্াও অ্মত র্যন্দর। 
িাম্বলযিাযরর র্ািযি হয ও াইি িমতস গ্লার্ট্া মেল হর্ট্া হর্  যামরর মদ্যক তামকয  উাঁেয  
কযর তয যল ধ্রযলি।  যামর ওর র্ািযির গ্লার্ট্া তয যল এক েয িযক মদ্যলা।  যামর এর আযগ 
ওই রকি মজমির্ কখযিা খা মি। িযির আিযন্দ হখযত লাগযলা। িার্সযলরা হবাকার 
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িযতা পরিযরর িযযখর মদ্যক তামকয  রইযলা। র্ািযি রাখা ও াইি িমতস গ্লার্গুযলা 
িযযখ হঠকাযব িা এই রকি িাি কযর ওরা বযর্ রইযলা। 
 
 যামর দ্ারুণ িজা হপয যে আঙ্কল-আমন্টর অ্বিা হদ্যখ। আডযোযখ িাম্বলযিারও হবশ 
িজা উপযিাগ করযেি। 
 
ওয ল  যামর, িাম্বলযিার বলযলি  যামরর িযযখর মদ্যক তামকয , একট্া হগালযিযল 
বযাপার  য যে, আিার িযি    তয মি বযাপারট্া র্িাধ্াি করযত পারযব। আিাযদ্র জিয 
আিাযদ্র  য , িাযি আমি আিাযদ্র অ্িসার অ্ফ মফমিযক্সর র্ির্যার কর্া বলমে। তার 
আযগ বলমে গত র্প্তায  মর্মর যর্র উইল খয াঁযজ পাও া হগযে, উইল কযর মর্মর র্ র্ব 
িাবর-অ্িাবর র্ম্পমত্ত হতািাযক মদ্য  হগযে। 
 
হর্াফা  হগািডা িযযখ বযর্ র্াকা িািসি  যামরর মদ্যক তাকাযলি।  যামর মকন্তু একবারও 
িািসযির মদ্যক তাকাযলা িা, শুধ্যিাি বলযলা ও তাই, খযব িাযলা। 
 
খযব িষ্ট উইল, িাম্বলযিার বযল েলযলি। হতািার হতা মগ্রিংর্ট্যর্ মিজস্ব একাউযন্ট 
হিাট্ািযমট্ িাল স্বণসিযিা জিা আযে, তারই র্যে মর্মর যর্র র্ম্পমত্ত হপয  হগযল। তযব 
উত্তরামধ্কাযরর িযে র্ািািয ফযাকডা আযে। 
 
ওর গিফাদ্ার িারা হগযে? আঙ্কল িািসি হর্াফা  বর্া অ্বিা  হবশ হজার মদ্য  
বলযলি। িাম্বলযিার আর  যামর িািসযির িযযখর মদ্যক তাকাযলি। হদ্খযলি গ্লার্ িমতস 
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ও াইযির গ্লার্ট্া জািসাযির িা  ঘি ঘি ধ্াক্কা িারযে। িািসি  াত মদ্য  গ্লার্ট্া র্রাবার 
হেষ্টা করযত লাগযলি। কী বলযলি, ওর গিফাদ্ার মর্মর র্ িারা হগযে? 
 
 যাাঁ, িাম্বলযিার বলযলি। মর্মর যর্র িৃতয য র্িংবাদ্  যামর হকি িার্সযলযদ্র জািা মি হর্ 
র্ম্বযে ওযক একমট্ িে করযলি িা। আিাযদ্র র্ির্যা, িাম্বলযিার বলযলি  যামরযক, 
এিিিাযব বলযলি হয তাযদ্র কর্ার িাযঝ হকাযিা কর্া   মি। মর্মর র্ হতািাযক তার 
মর্িন্ড হের্ট্াও (মর্মর যর্র তপমিক বার্িাি) মদ্য  হগযেি। 
 
কী বলযলি তার বামডট্াও মদ্য  হগযে? আঙ্কল িািসি হোখ হোট্ হোট্ কযর  যািংলার 
িযতা বলযলি। হকউ তার কর্া  কাি মদ্যলা িা। 
 
আপমি বামডট্াযক আপিার হ ি-হকা াট্সার ম যর্যব এখযিা োমলয  হযযত পাযরি,  যামর 
বলযলা। আিার ওই বামডট্ার এযকবাযরই দ্রকার হিই, আপমি মিযত পাযরি, র্মতযই 
বলমে, আিার আর্যলই ওট্ার দ্রকার হিই।  যামর জীবযি আর বার িম্বর মগ্রি পযাযলযর্ 
পদ্াপসণ করযত ো  িা, যমদ্ হতিি হকাযিা র্ম্ভাবিা র্াযকও। ওর িযি  যলা মর্মর যর্র 
িৃমত ওযক আিৃতয যকাল ধ্াও া করযব, যমদ্ ও মর্মর যর্র িৃমত মবজমডত ওই বামডযত 
র্াযক। কারণ মর্মর র্ মগ্রিে হেযর্ বরাবরই র্াকযতি, হর্খািট্া হেযড অ্িয হকার্াও 
র্াকযত োইযতি িা। 
 
খযবই আিযন্দর, বদ্ািযতার কর্া, িাম্বলযিার বলযলি, আিরা ইযতািযধ্য বামডট্া খামল 
কযর মদ্য মে। 
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হকি? 
 
আঙ্কল িািসযির মবডমবড করা কর্া উযপক্ষা কযর িাম্বলযিার বলযলি, ব্লযাকযদ্র ফযামিমল 
রামিশি অ্িযযা ী ব্লযাক পমরবাযরর হলাযকরাই উত্তরামধ্কার  যব, র্রার্মর ব্লযাক 
ফযামিমলর। ওই পমরবাযরর র্বসযশষ মেযলি মর্মর র্, তার হোট্ িাই হরযগলার্ আযগই 
িারা হগযেি এবিং তাাঁর হকাযিা র্ন্তািামদ্ মেযলা িা। ওর উইযল পমরষ্কারিাযব হলখা 
আযে হয তার িৃতয যর পর তয মি বামডট্ার িামলক  যব। তারপরও কর্া হয, খযব র্ম্ভব 
হর্ট্া জাদ্যিন্ত্র কযর রাখা যাযত মপওরব্লাি োডা হকউ হর্ট্া হপযত িা পাযর। 
 
 যামরর িৃমতপযট্ মর্মর যর্র বামডর হদ্ াযল ট্াোযিা িায র েমবট্া হিযর্ এযলা–র্বসদ্া 
কাাঁদ্যেি, মবকট্ িাযব হোঁোযচ্ছি। আিার িযি    হর্ই রকি মকেয,  যামর বলযলা। 
 
েয প, হিাযেিট্স বলযলি। যমদ্ হর্ই রকি হকাযিা িন্ত্র করা র্াযক তা যল ওই বামডর 
িামলক  যব মর্মর  ব্লযাযকর জীমবত আত্মী যদ্র িযধ্য একজি, িাযি ওর োোযতা 
(খযডতয যতা) হবাি হবল্লামরক্স হলর্যরিযজ। 
 
 যামর জাযি িা  ঠাৎ হকি ও হে ার হর্যক তডাক কযর লামফয  উঠযলা, ওর হকাল 
হর্যক হট্মলযস্কাপ আর হরিারর্ মেট্যক হিযঝযত পডযলা, হবল্লামরক্স হলর্যরিযজ! হয 
মর্মর াযর্র  তযাকারী, হর্ বামডর িামলক  যব। 
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িা, কখযিাই িা,  যামর বলযলা। মঠক আযে, অ্বশযই আিরা োই হর্ ওই বামডর িামলক 
িা হ াক। িাম্বলযিার শান্তস্বযর বলযলি। বযাপারট্া একট্য  জমট্ল  যত পাযর। আিরা 
জামি িা িন্ত্রকরা আযে মক িা। আিরা ধ্যর হিযবা উইলট্া মর্মর র্ কযরযেি, হক 
িামলক  যব মতমি মলযখ হগযেি। িযি    হবল্লামরক্স হয হকাযিা িয ূযতস এযর্ দ্ামব 
করযত পাযর। তাই 
 
এখি আর আযলােিা িা কযর কাযজ হিযি পডযত  যব। 
 
মকন্তু আপমি হকিি কযর মিমিত  যবি হয ওই বামডর িামলক আমি  যবা? 
 
হর্ৌিাগযবশত! িাম্বলযিার বলযলি। র্ািািয একট্া পরীক্ষা করা যা । 
 
িাম্বলযিার শূিয গ্লার্ট্া হোট্ একট্া হট্মবযলর ওপর রাখযলি তারপর আর মকেয করার 
আযগ আঙ্কল িািসি মেৎকার কযর বলযলি, অ্িযগ্র  কযর আিাযদ্র র্ািযি ওইর্ব 
আযজবাযজ আযলােিা বে রাখযবি? 
 
 ঠাৎ শূিয গ্লার্গুযলা িাযর্সযলযদ্র িার্ার খযমলর ওপর ঠার্ ঠার্ কযর বামড িারা শুরু 
করযলা, গ্লাযর্র হিতযরর ও াইি, ঘরি  েিকার  য  হগল। গ্লাযর্র ও াইি ওরা িশস 
কযরমি। 
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ও   আমি খযব দ্যুঃমখত, িাম্বলযিার অ্মত িিিাযব বলযলি। তারপর আবার জাদ্যদ্ণ্ডট্া 
তয লযলি। মতিযট্ গ্লার্  ঠাৎ অ্দৃ্শয  য  হগযলা। আিার িযি    ও াইিগুযলা আপিারা 
হখযল িিজযিামেত কাজ  যতা। 
 
আঙ্কল িািসযির িীত িযখ হদ্যখ িযি  যলা আযরা মকেয কাণ্ড কারখািার আশঙ্কা 
করযেি। মকন্তু মতি জযিই েয প কযর বযর্ রইযলি। আঙ্কল িািসি কয তকয যত হোযখ 
িাম্বলযিাযরর র্ ার্য িযযখর মদ্যক তামকয  রইযলি। 
 
হশাযিা, িাম্বলযিার  যামরর মদ্যক তাকাযলি, বলযত লাগযলি এিিিাযব হযি আঙ্কল 
িািসি একমট্ কর্াও বযলিমি, যমদ্ র্তযই বামডট্ার উত্তরামধ্কার  য  র্াযকা তা যল তয মি 
আযরা মকেযর উত্তরামধ্কারী  য যে। 
 
তারপর িাম্বলযিার আবার জাদ্যদ্ণ্ডট্া মক্লক করযলি (র্ব মিয  পাাঁেবার করযলি), খযব 
হজাযর মেডমেযড তীক্ষ্ণ শব্দ  যতই ঘযর একজি  াউজ-এলযফর (গৃ িাইমির) আমবিসাব 
 যলা। তার িাক শু যরর িযতা, বাদ্যযডর িযতা লম্বা লম্বা কাি, আর দ্ারুণ রিবণস 
হোখ। হর্ িািসযির ি লা কাপযড ঢাকা হদ্ া হলািও ালা কাযপসযট্ কয াঁযজা  য  বর্যলা। 
আমন্ট হপট্য মি া িয  আাঁতযক উঠযলি ি াতস হে ারার গৃ িাইমিযক হদ্যখ। ওর িযতা 
জঘিয হিািংরা িাণী ইমতপূযবস ওযদ্র ঘযর হঢাযকমি; িািমল ওর হিাট্া হিাট্া পা দ্যযট্া 
হিযঝ হর্যক হর্াফার ওপর তয যল এিি িয  জযডার্যডা  য  বর্যলা হযি হযযকাি 
িয ূযতস ওই গৃ িাইমিট্া ওযক আেিণ করযত পাযর। িািসি েীৎকার কযর বলযলি, 
এর্ব কী  যচ্ছ শুমি? 
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হেোর, িাম্বলযিার বলযলি। 
 
হেোর করযব িা, করযব িা, মকেযযতই করযব িা! হেোর ফয াঁমপয  ফয াঁমপয  কাাঁদ্যত 
কাাঁদ্যত বলযলা। কাি ট্ািা, েয লট্ািা, দ্য াযত গলামট্যপ ধ্রা েলযলা কান্নার র্াযর্ র্াযর্। 
ওর কান্নার শব্দ িািসযির উচ্চ কণ্ঠযকও ম্লাি কযর মদ্যলা। হেোর হকাঁযদ্ হকাঁযদ্ বলযলা, 
আমি হবামরযক্সর কাজ করযবা, আমি ব্লযাকযদ্র মকেযযতই  যামরর কাযে কাজ করযবা িা। 
 
িাম্বলযিার হেোযরর উচ্চকযণ্ঠর কর্া শুযি বলযলি, বযঝযতই পারযো  যামর, হেোর 
হতািার কাযে কাজ করযত িারাজ। ও  াযবিাযব তাই জািাযচ্ছ, বলযেও। 
 
 যামর হেোযরর কর্াবাতসা শুযি, অ্েিমে ও  াত-পা হোাঁডা হদ্যখ বলযলা, আিার মকেয 
যা  আযর্িা। িা করযত ো  হতা করযব িা। আিার ওযক দ্রকার হিই। 
 
িা িা অ্িয কারও কাযে হেোর কাজ করযব িা। তয মি তা যল মক ওযক হবল্লামরক্স 
হলর্যরিযজর কাযে মদ্যত োও? িযি হরযখা ও অ্িসার অ্ফ মফমিক্স-এর হ িযকা াট্সাযর 
মতি বের কাজ কযরযে?  যামরযক এবার মজযজ্ঞর্ করযলি িাম্বলযিার। 
 
করযবা িা, করযবা িা, করযবা িা। 
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 যামর িাম্বলযিাযরর িযযখর মদ্যক তাকাযলা।  যামর িাযলা কযরই জাযি হেোরযক 
হকাযিািাযবই হবল্লামরযক্সর কাজ করযত হদ্ া যাযব িা, মকন্তু গৃ িাইমিট্াযক মিযজর 
কাযে রাখার আইমি া, তার দ্া  দ্াম ত্ব হি া  যামরর অ্র্ম্ভব িযি  যলা। তাোডা ও 
মর্মর যর্র র্াযর্ মবযর কযরযে এট্াই বড কর্া। 
 
ওযক আযদ্শ কযরা, িাম্বলযিার বলযলি। ও যমদ্ এখি হতািার অ্ধ্ীযি র্াযক তা যল 
ওযক হতািার আযদ্শ িািযতই  যব। তা যমদ্ িা িাযি তা যল ওযক হবামরযক্সর  াত 
হর্যক র্রাবার কর্া িাবযত  যব। 
 
িা িা… কখিই িা! হেোযরর গলার স্বর হবযডই েযলযে। তারই র্যে মবলাপ।  যামর, 
তখি হকাযিা উপা  িা হদ্যখ ওযক র্ািাবার জিয গযজস উঠযলা, শাট্ আপ! 
 
িযি  যলা িয ূযতসর িযধ্য ও শ্বার্রুি  য  হশষ  য  যাযব। মিযজর গলা মট্পযত লাগযলা, 
মেৎকার করযত লাগযলা, ওর হোখ দ্যযট্া হকাট্র হর্যক হবমরয  আর্যত োইযে। কয ক 
হর্যকন্ড পযর কাযপসযট্র ওপর শুয  পযড  াত-পা েয াঁডযত লাগযলা। হপট্য মি া ওই দৃ্শয 
হদ্যখ হফাাঁপাযত শুরু করযলা। ওমদ্যক হেোর েয প  য  হগযলও ও  াত-পা হোাঁডা বে 
করযলা িা। 
 
যাকযগ খযবই র্ যজ জািা হগল, িাম্বলযিার  ার্যত  ার্যত বলযলি। িযি    মর্মর র্ 
জািযতি বযাপারট্া মক দ্াাঁডাযব, ও মক করযব। তয মি  যচ্ছ এখি। আইিত ১২িিং 
মগ্রিেযেযর্র িামলক এবিং হেোযরর িামলক। 
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 ঠাৎ হেোর পট্াযরর পায র উপর আেযড পডযলা।  যামর আবার বলযলা, এযক… এযক 
কী আিার কাযে রাখযত  যব র্যার? 
 
িা রাখার ইযচ্ছ  যল রাখযব িা, িাম্বলযিার বলযলি। যাকযগ আিার একট্া র্াযজশি 
আযে, ওযক তয মি হ াগাট্সযর্ পামঠয  মদ্যত পাযরা। ওখাযি ও অ্িযািয  াউজ এলফযদ্র 
র্যে মকযেযি কাজ করযব। অ্িযািয  াউজ এলফরা ওর ওপর িজর রাখযত পারযব। 
 
মঠক আযে,  যামর স্বমির মিুঃশ্বার্ হফলযলা। হশাযিা হেোর, আিার ইযচ্ছ 
 
তয মি হ াগাট্সযর্ মগয  হর্খাযির মকযেযি কাজ কযরা। হর্খাযি আযরা অ্যিক  াউজ 
এলফ কাজ কযর। 
 
হেোর তখি মেৎপট্ািং  য  দ্য াত আকাযশর মদ্যক তয যল শুয মেযলা। হেোর  যামরর 
কর্াট্া শুযি পাশ মফযর  যামরর মদ্যক মবশ্রীিাযব তামকয  খযব হজাযর েযাক শব্দ কযর 
উধ্াও  য  হগল। 
 
গুি, িাম্বলযিার বলযলি। ওখাযি বাকমবক, ম যপামগ্রফট্া আযে। মর্মর র্ িারা যাবার 
পর  যামগ্রি তাযদ্র হদ্খাযশািা করযে। বাকমবক এখি হতািার, অ্িয হকাযিা বযবিা িা 
করা পযসন্ত। 
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িা িা ও  যামগ্রযির কাযে র্াকযত পাযর। আিার িযি    অ্যাযরিযিন্টট্া বাকমবযকর 
কাযে িিুঃপযত  যব।  যামর বলযলা। 
 
তা যা বযলযো,  যামগ্রিও খযমশ  যব। িাম্বলযিার  ার্যলি। বাকমবকযক আবার হদ্যখ 
আিযন্দ আট্খািা  যব। িাবমেলাি ওর র্যরক্ষার জিয আপাতত ওযক উইদ্ার উইিংগর্ 
বামিয  হদ্যবা। মিমিমস্ট্র আিার িযি    অ্িযিাি করযত পারযব িী ওই  যচ্ছ ম যপামফ 
যাযক ওরা িৃতয যদ্ণ্ড মদ্য মেযলা। যাকযগ,  যামর হতািার মজমির্পি রাযঙ্ক মঠক িযতা 
গুমেয  মিয যো হতা? 
 
িা, র্যার, এবাযর গুমেয  মিমচ্ছ।  যামর ওর হট্মলযস্কাপ আর হরিারর্ট্া মিয  একরকি 
হদ্ৌডযত হদ্ৌডযত ঘর হর্যক হবমরয  হগযলা। 
 
দ্শ মিমিযট্র িযধ্য ও র্ব মজমির্পি রাযঙ্ক িযর মিযলা। মবোিার তলা হর্যক অ্দৃ্শয 
 বার হক্লাক, রে বদ্লাবার জারট্ার িযখট্ার মেমপ িাযলা কযর এযট্ রাযঙ্কর হিতযর 
হঠযর্ হরযখ, রাযঙ্কর ঢাকিাট্া বে কযর, এক  াযত হ িউইযগর খাো আর অ্িয  াযত 
কলড্র্িট্া ধ্যর এক তলা  হিযি এযলা। 
 
 লঘযর মগয  ও িাম্বলযিারযক হদ্খযত হপযলা িা। তা যল আবার ওযক মলমিিং রুযি 
হযযত  যব! 
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ঘয  ঢয যক হদ্খযলা র্কযলই েয পোপ এবিং হোযখ িযযখ অ্মিরতা। িাম্বলযিার গুি গুি 
কযর গাি গাইযেি। হদ্যখ িযি    খযবই শান্ত ও মিমবসকার। মকন্তু ঘযরর আব াও াট্া 
বরযফর িযতা শীতল। ও িার্সযলযদ্র িযযখর মদ্যক িা তামকয  বলযলা, িযফর্র আমি 
িস্তুত। 
 
গুি, িাম্বলযিার বলযলি। ও একট্া কর্া হতা আপিাযদ্র বলা   মি, িার্সযলযদ্র মদ্যক 
তাকাযলি িাম্বলযিার। আপিারা মিি ই জাযিি আগািী বেযর  যামর র্াবালক  যব। 
 
িা হতা, হপট্য মি া এই ির্ি কর্া বলযলা। িাম্বলযিার আর্া পযসন্ত হপট্য মি া একট্া 
কর্াও বযলমি। েয পোপ র্ব কর্া শুিমেযলা। 
 
ওয া তা যল হতা, আমি দ্যুঃমখত! িাম্বলযিার খযবই িাযব বলযলি। 
 
িা িা আপমি মঠক বলযেি িা।  যামর, িািমলর হেয  এক িাযর্র হোযট্া। িািমল হতা 
আর্যে বের আঠাযরাযত পা হদ্যব িা। 
 
তাই? মকন্তু আিাযদ্র জাদ্য দ্য মি াযত র্যতর বের  যলই র্াবালক   । 
 
আঙ্কল িািসি  ার্যলি।  ামর্ট্া অ্যযৌমিক র্যন্দ  হিই। মকন্তু িাম্বলযিার িািসযির 
 ামর্যক পাত্তা মদ্যলি িা। 
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আপিারা হবাধ্   জাযিি, লিস হিাযেিট্স িাযি এক জাদ্যকর আবার হদ্যশ মফযর 
এযর্যে। বলযত পাযরি জাদ্যকর র্ম্প্রদ্া  এখি িা  যযযির িযযখািযমখ। পযির বের 
আযগ আমি যখি  যামরযক আপিাযদ্র দ্রজার হগাডা  জীবি বাাঁোযিার জিয হরযখ 
মগয মেলাি, মিি ই িযি আযে আপিাযদ্র, হর্ র্ি  ওর বাবা-িার  তযার মবষ  
মলযখমেলাি। হিাযেিট্স ওর বাবা-িাযক হযিি  তযা কযরমেযলা হতিমি র্কল র্ি ই হর্ 
হেষ্টা কযর েযলযে  যামরযক  তযা করার।  যামরযক আপিাযদ্র কাযে রাখার আিার 
একিাি উযদ্দশয মেযলা মিযজযদ্র পমরবাযরর একজি িযি কযর ওযক হিাযল্টিযট্সর  াত 
হর্যক বাাঁোযিা। এখি হিাযেিট্স আযরা হবমশ শমিশালী  য  মফযরযে,  যামরর পযক্ষ 
হর্ট্া আযরা হবমশ মবপযদ্র। 
 
িাম্বলযিার কর্াগুযলা খযবই পমরষ্কার ও শান্তকযণ্ঠ বলযলি। হোযখ িযযখ তার হকাযিা 
রাযগর োপ হিই, শান্ত এবিং গম্ভীর।  যামরর শরীযরর হিতরট্া ঠান্ডাযত মশরমশর কযর 
উঠযলা িাম্বলযিাযরর কর্া শুযি। আড হোযখ হদ্খযলা আঙ্কল, আমন্ট ও িািমল িয  
কয াঁকযড আযে, আর্ন্ন মবপযদ্র  াত হর্যক বাাঁোর জিয ঘমিষ্ঠ  য  দ্াাঁমডয  রয যে। িযখ 
হদ্যখ িযি  যলা আঙ্কল আমন্ট ি  পাযচ্ছি, হকউ হযি এযর্ ওযদ্র হকাল হর্যক 
িািমলযক  তযার জিয মেমিয  মিয  যাযব। 
 
আিাযদ্র, িািারর্ হতা হকাি হদ্াষ কযরমি? আঙ্কল িািসি উযত্তমজত  য  বলযলি। 
িাম্বলযিার িীরব  য  র্াকার জিয একট্া আেযল তয যল িািসযির মদ্যক তাকাযলযি। 
আঙ্কল িািসি হর্মদ্যক তামকয  হবাবা বযি হগযলি। 
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পযির বের আযগ আমি এিি একমট্ মিরাপত্তার জাদ্য মদ্য  ওযক র্যরমক্ষত কযর 
হরযখমে, যাযত  যামর আপিাযদ্র বামডট্া মিযজর িযি করযত পাযর। যায াক, আমি জামি 
 যামরযক কখযিা পযযির হে  হদ্িমি। ওর জীবি এখাযি মেল কষ্টকর ও খযবই হবদ্িার, 
খযবই অ্িাহুত অ্মত জঘিয বযব ার কযরযেি, তা যলও অ্মিচ্ছার র্যে একমট্ ঘযর হতা 
ওযক র্াকযত মদ্য যেি, তা হর্ ঘরমট্ হযিিই হ াক িা হকি।  যামর র্যতর বেযর পা 
মদ্যলই আিার িদ্ত্ত িযামজক আর োলয র্াকযব িা, যখি হর্যক ও হযৌবযি পদ্াপসণ 
করযব। আিার এই কর্াগুযলার একিাি উযদ্দশয: আপিারা আযরা একবার ওযক 
আপিাযদ্র বামডযত র্াকযত হদ্যবি, িাযি র্যতর বেযর পা হদ্বার আযগ। তার িাযি 
আিার হদ্ া জাদ্য মিরাপত্তা হর্ই র্ি  পযসন্ত বলবৎ র্াকযব। 
 
কর্াগুযলা শুযি িার্সযল পমরবাযরর র্কযলই মিবসাক  য  রইযলি। িয রু কয াঁেযক িাবযত 
শুরু করযলি, কযব, হকাি র্িয  মতমি হকাি বযাপাযর ওর র্যে খারাপ বযব ার কযরযেি 
আঙ্কল িারিি কর্া বলযত পারযেি িা, হযি গলা  মকেয আট্মকয  বাকরুি কযর হদ্ া 
 য যে। আমন্ট হপট্য মি ার িযযখর রে পাযল্ট হগল। 
 
িাম্বলযিার তার লম্বা আলযখল্লা হট্যি হর্াজা কযর র্বযশযষ বলযলি, তা যল  যামর 
এবার হতা আিাযদ্র হযযত  যব। তারপর িার্সযলযদ্র বলযলি, আবার হদ্খা  যব। মকন্তু 
তাযদ্র িযখ হদ্যখ িযি  যলা হদ্খা  বার পমরমিমত আর হযি িা আযর্। কর্া বযলই 
 যাট্ট্া তয যল মিয  ঘর হর্যক হবমরয  হগযলি। 
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 যামর িার্সযলযদ্র  াত তয যল বলযলা, েমল, িাম্বলযিাযরর মপেয মপেয েলযলা  যামর। 
িাম্বলযিার হযযত হযযত  যামরর পাযশর রাযঙ্কর মদ্যক তাকাযলি। রাযঙ্কর উপর  যামর 
হ িউইগযক খাাঁোর িযধ্য বমন্দ কযর েযলযে। 
 
িাম্বলযিার জাদ্যদ্ণ্ড বার কযর বলযলি, এখি আিাযদ্র এইর্ব হবাঝা র্াযর্ হিবার 
অ্র্যমবধ্া আযে, বযাযরাযত এগুযলা আযগ পামঠয  হদ্ া যাক। তযব তয মি অ্দৃ্শয  বার 
হক্লাকট্া হবর কযর র্যে রাযখা। 
 
 যামরর রাঙ্ক হর্যক অ্দৃ্শয  বার হক্লাকট্া হবর করযত র্ািািয অ্র্যমবধ্া  যলা। িাম্বলযিার 
যাযত রাযঙ্কর হিতযরর মদ্কট্া িা হদ্খযত পাি তার জিয যতদূ্র র্ম্ভব  াত োপা মদ্য  
রাখযলা। জযাযকযট্র পযকযট্ হর্ট্া রাখযলা। িাম্বলযিার  াত তয যল জাদ্যদ্ণ্ডট্া হদ্ালাযতই 
 যামরর রাঙ্ক, খাো আর হ িউইগ অ্দৃ্শয  য  হগল। িাম্বলযিার আবার তার জাদ্যদ্ণ্ডট্া 
তয যল হদ্ালাযতই র্দ্র দ্রজাট্া খযলযতই ওরা হদ্খযলা ঘি কয  াশা  ঢাকা অ্েকার। 
 
এখি  যামর, এই রাযতর অ্েকাযরই আিাযদ্র হযযত  যব। র্ািযি আর্যব অ্িতযামশত 
ঘট্িা, দ্যুঃর্া মর্ক অ্মিযাি আিাযদ্র। 
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জহ্াযিি স্লাগহ্িস 
 
একমদ্ি হজযগ র্াকা িমতমট্ িয ূযতস ওর িযি দ্ারুণ এক আশার রৃ্মষ্ট  য মেযলা 
িাম্বলযিার ওযক স্ব িং এযর্ িাইযিট্ হর্যক মিয  যাযবি, এখি র্তয র্তযই িাম্বলযিার 
এযর্যেি,  যামর িাম্বলযিাযরর র্যে িাইযিট্ ড্র্াইযির বাইযর পা হরযখ হকিি হযি 
জবযর্বয  য  হগল। আযগ কখযিা হ াগাট্সযর্র বাইযর হ িিাস্টার র্যাযরর র্যে কর্াবাতসা 
  মি। মশক্ষক ও োযির দূ্রত্ব মেযলা। তার র্যে িযযখািযমখ কর্া বলার আযগর িৃমত 
িযি পডা  লজ্জা হপল। হর্ই র্িয  ও খযব হজাযর হজাযর কর্া বযলমেযলা, িাম্বলযিার 
অ্র্ািািয তধ্যযসর র্যে কর্া শুিমেযলি। হর্ট্া িযি রাখা ও ঐ ির্ে িা হতালাই এখি 
িাযলা। 
 
িাম্বলযিাযরর িযযখর মদ্যক তামকয   যামরর িযি  যলা, মতমি ধ্ীরমির ও শান্ত, তার িযি 
িাবিা-মেন্তা, তাপ-উত্তাপ হিই। 
 
 যামর হতািার জাদ্যদ্ণ্ড  াযতর কাযে রাযখা, িাম্বলযিার িফয ল-মেযত্ত বলযলি। র্যার 
স্কয যলর বাইযর জাদ্যদ্ণ্ড বযব ার করার আিার মক অ্মধ্কার আযে? 
 
 ঠাৎ যমদ্ হকাি আেিণ   , িাম্বলযিার বলযলি। আমি হতািাযক আেিণ িমত ত 
করার জিয অ্িযিমত মদ্মচ্ছ, অ্র্বা হকাযিা উপযযাগী কার্স বযব াযরর। তযব আিার িযি 
   িা আজ রাযত হতািার ওপর হকাযিা  ািলা  যত পাযর। 
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হকি  যত পাযর িা র্যার? 
 
কারণ আমি হতািার র্যে রয মে, িাম্বলযিার র্রলিাযব বলযলি। 
 
হ াযরর্ স্লাগ িস িাইযিট্ ড্র্াইযির হশষ িাযন্ত এযর্ িাম্বলযিার  ঠাৎ হর্যি হগযলি। 
 
তয মি মিি ই অ্যাপামরর্ি িমশক্ষযণ উত্তীণস  ওমি? িাম্বলযিার বলযলি। 
 
িা,  যামর বলযলা। আমি হতা জামি র্যতর বের ব র্  ও ার আযগ ওট্া হশখা যা  িা। 
 
 যাাঁ তাই, িাম্বলযিার বলযলি। আিরা হযখাযি যামচ্ছ, অ্যাপামরর্ি কযর হর্খাযি হযযত 
 যব। তয মি আিার বাাঁ  াতট্া শি কযর হেযপ ধ্রযব, হদ্যখযো আিার যাদ্যদ্ণ্ড ধ্রা িাি 
 াতট্া এখিও দ্যবসল, ঐ  াত এখি ধ্রযত পারযব িা। 
 
 যামর িাম্বলযিাযরর বাাঁ- াযতর কিযইয র কােট্া শি কযর হেযপ ধ্রযলা। বাুঃ েিৎকার, 
িাম্বলযিার বলযলি। এইবার আিরা উযড েললাি। 
 
 যামরর িযি  যলা িাম্বলযিার তার  াতট্া মদ্য  ওযক জমডয  ধ্রযলি। আযরা শি কযর 
হবযধ্ মিযলি িাম্বলযিার। তারপর ও জাযি র্ব অ্েকার  য  যাযব। োরমদ্ক হর্যক 
িবল োপ পডযত লাগযলা র্িি শরীযর ওর মিুঃশ্বার্ মিযত কষ্ট  যচ্ছ, হলা ার িযতা 
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একট্া শি  াত ওর বযযকর োমত হবস্টি কযর আযে। িার্ার হিতযর হযি দ্যযট্া কাি ও 
কাযির পদ্সা দ্যযট্া খযমলর হিতর ঢয যক যাযচ্ছ, তারপযর…। 
 
তারপর ও গিীর রাযতর ঠান্ডা বাতার্ ফয র্ফয র্ িযর মিযত পারযলা, জযল িরা দ্যযোখ 
খযলযলা। ওর িযি  যলা এতক্ষণ একট্া রবাযরর মট্উযবর িযধ্য ওযক হকউ হজার কযর 
ঢয মকয  মদ্য মেযলা। ওর িযি  যলা িাি কয ক হর্যকন্ড  য যে ওরা িাইযিট্ ড্র্াইি 
হেযড এযর্যে।  যামর হদ্খযলা, হর্ আর িাম্বলযিার একট্া শুিশাি পমরতযি গ্রাযির 
রািার হিাযড দ্াাঁমডয  রয যে। হর্ই হিাযডর িাঝখাযি রয যে অ্মত পযরযিা একট্া ও ার 
হিামর াল (যযযি যারা িাণ মদ্য যে তাযদ্র িৃমত), তার োরপাযশ কয কমট্ বর্বার 
হবঞ্চ। একট্য  একট্য  কযর ও হযি মিযজর িযধ্য মফযর আর্যে, জীবযি এই ির্ি  যামর 
মিযজযক অ্যাপাযরট্ করযলা। ওর র্ারা হদ্য  দ্ারুণ মশ রণ, অ্পূবস পযলযক ও তাকাযলা 
িাম্বলযিাযরর মদ্যক। 
 
িাম্বলযিার  যামরর িযযখর মদ্যক তামকয  বলযলি, হকিি লাগযে? স্বািামবক অ্বিা  
মফরযত একট্য  র্ি  লাগযব। 
 
র্যার মঠক আমে,  যামর বলযলা কাি রগডাযত রগডাযত। ও কাযির হকাি অ্মিত্ব অ্িযিব 
করল িা, িযি  যলা হযি কাি দ্যযট্া হর্ িাইযিট্ ড্র্াইযি হফযল এযর্যে। আিার িযি 
  , ঝাডয যত হেযপ আর্া অ্যিক িাযলা মেযলা,  যামর বলযলা। 
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ওর কর্া শুযি িাম্বলযিার  ার্যলি। রািমলিং হক্লাযকর গলাট্া র্ািািয শি কযর হবযধ্ 
বলযলি, েযলা, ঐমদ্কট্া  হযযত  যব। 
 
 যামর িাম্বলযিাযরর র্যে েলল। হযযত হযযত হফযল এযলা রািার ধ্াযর পমরতযি একট্া 
র্রাইখািা, কয কট্া জিিািবশূিয বামড ও একট্া অ্মত পযরযিা মদ্যির মগজসা। মগজসার 
ঘমডযত হদ্খযলা িা  িধ্যরামি। 
 
তা যল এখি  যামর, হতািার কপাযলর কাট্া দ্াগট্ার মক অ্বিা, মঠক আযে, েয লযকাযচ্ছ 
িা হতা? িাম্বলযিার বলযলি। অ্জাযন্তই  যামরর বা  াত কপাযলর কাট্া দ্াযগর ওপর 
আলযতা কযর েয াঁয  হগল। আযি আযি মবদ্য যযতর িযতা আাঁকাবাাঁকা কপাযলর কাট্া দ্াযগ 
 াত বয মলয  মিযলা। 
 
িা হতা, ও বলযলা, আমিও হর্ কর্াই িাবমেলাি। হিযবমেলাি হিাযেিট্স আবার 
শমিশালী  ও া  কাট্া জা গাট্া   যতা আবার জ্বালা করযব। 
 
হর্ িাম্বলযিাযরর িযযখর মদ্যক তাকাযলা, িযি  যলা জ্বালা করযে িা শুযি খযমশ  য যেি। 
 
আমি আবার অ্িযট্া িাবমেলাি, িাম্বলযিার বলযলি। আমি িাবমেলাি লিস হিাযেিট্স 
  যতা হবশ িাযলা কযরই বযযঝযেি তয মি ওর ক্ষমতকর মেন্তা আর 
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অ্িযিূমতর হতা াক্কা িা কযর খযব িাযলািাযবই আযে। িযি  যচ্ছ এখি মতমি। হতািার 
মবরুযি অ্কলাযিিমর্ িয াগ করযেি। 
 
আিার হতা হতিি মকেয িযি  যচ্ছ িা, হকাযিা মকেয উপলমব্ধ করমে িা,  যামর বলযলা। 
ওযতা হকাযিা রকি দ্যুঃস্বে হদ্খযে িা, িযির িযধ্য হিাযেিযট্সর েিকিদ্ আযলার 
ঝলক উপলমব্ধ করযে িা। 
 
কর্া কইযত কইযত ওরা রািার এক হকাণা  একট্া হট্মলযফাি বক্স আর বাযর্র গুিমট্ 
পার  যলা। 
 
 যামর আড হোযখ িাম্বলযিারযক হদ্খযলা। বলযলা িযফর্র?  যামর মকেয বলযব? 
বলমেলাি–আিরা এখি হকার্া ? এখি আিরা বািলাইগ বাযেরট্যির র্যন্দর একট্া 
গ্রাযি। এখাযি হকি এযর্মে র্যর? 
 
হতািাযক বলা   মি! িাম্বলযিার বলযলি। আমি বলযত িয যলই হগমে, আিাযদ্র এ 
বেযরও একজি মশক্ষক কি। এখাযি এযর্মে আিাযদ্র অ্র্বরিাপ্ত আিার এক 
র্ কিসীযক হেষ্টা কযর হ াগাট্সযর্ মিয  হযযত। 
 
তার জিয আিাযক হকি িয াজি, র্যর? 
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ও  যাাঁ, হতািার দ্রকার  যত পাযর, িাম্বলযিার বলযলি িার্া িার্া িাযব। েযলা, পা 
োমলয  েযলা। 
 
 াাঁট্যত  াাঁট্যত  যামরযক মিয  িাম্বলযিার একট্া র্রু রািার িযযখ এযলি। রািামট্ খাডা 
ওপযর উযঠ হগযে। রািার দ্যধ্াযর র্ামর র্ামর বামড। গিীর রামি, র্কল বামডর জািালা 
অ্েকার। গত দ্যর্প্তা  ধ্যর িাইযিট্ ড্র্াইযি খযব ঠান্ডা মেল, তার িযকাপ এখাযিও। 
 যামর িযখ কাযলা কযর কাাঁযধ্র মদ্যক তাকাযলা,  ঠাৎ মিযিন্টরযদ্র কর্া িযি  যতই 
পযকযট্ জাদ্যদ্ণ্ডট্া মঠক িযতা আযে মক িা হদ্যখ মিযলা। 
 
িযফর্র, আিরা আপিার পযরযিা র্ কিসীর বামডযত হ াঁযট্ িা হযয  র্রার্মর অ্পাযরট্ 
কযরই হতা হযযত পামর। 
 
যাও া যা  তযব যাযবা িা, কারণ ওইিাযব হগযল, কারও বামডর র্দ্র দ্রজা  লামর্ 
িারার িত অ্িিতা  যব, িাম্বলযিার বলযলি। আিাযদ্র জাদ্যকরযদ্র মশষ্টাোর এই হয 
এক জাদ্যকর অ্িয এক জাদ্যকযরর বামডযত মবিািযিমতযত িা হঢাকা। তাোডা, র্ব 
জাদ্যকরযদ্র বামড এিিিাযব জাদ্য মদ্য  র্যরমক্ষত র্াযক, যার ফযল অ্যামেত 
অ্যাপাযরট্ররা র্রার্মর হর্খাযি ঢয কযতও পাযর িা। হযিি ধ্যরা হ াগাট্সযর্। 
 
তা যল হতা আপমি কারও বামডর হিতযর অ্র্বা িাযঠ অ্যাপাযরট্ কযর হযযত পারযবি 
িা,  যামর িাম্বলযিাযরর কর্া হশািা িাি বলযলা।  ারমিওি হগ্রিার কর্াট্া আিাযক 
অ্বশয বযলমেল। 
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মঠকই বযলযে  ারমিওি, এবাযর বাাঁমদ্যক েযলা। 
 
োযেসর ঘমড িধ্যরাযতর ট্য িং ট্ািং শব্দ কযর হবযজ উঠযলা। ওযদ্র কাযি হর্ই িধ্যর শব্দ 
এযলা।  যামর বযঝযত পারযলা িা িযফর্র হকি তার পযরযিা র্ কিসীর বামডযত গিীর 
রাযত যাযচ্ছি। র্ব িে িি হর্যক র্মরয  একমট্ অ্মত িয াজিী  িে মজযজ্ঞর্ করার 
ইযচ্ছ  যলা। 
 
র্যর হিইমল হফযট্ হদ্খলাি ফাজযক বরখাি করা  য যে। 
 
 যাাঁ তাই, িাম্বলযিার বলযলি। িাম্বলযিার এবার পাযশর একট্া র্রু রািা  ঢয কযলি। 
 
ওযক র্মরয  মদ্য  রুফার্ মিিযগৌরযক আিা  য যে। মিিযগৌর আযগ হগায ন্দা (অ্রর) 
মবিাযগর িধ্াি মেযলি। 
 
তাই, আপমি মক িযি কযরি মতমি খযব হযাগয বযমি?  যামর মজযজ্ঞর্ করযলা। 
 
খযবই র্যন্দর িে কযরযে, িাম্বলযিার বলযলি। মতমি অ্মত র্যদ্ক্ষ র্যন্দ  হিই। 
কযিসমল যর্র োইযত অ্যিক হবমশ র্যেতি ও কমঠি বযমিত্ব র্ম্পন্ন িািযষ। 
 
 যত পাযরি, মকন্তু বলযত োইমে। 
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আমি বযঝযত হপযরমে তয মি মক বলযত োইযো। রুফার্ তার কিসজীবযির হবমশর িাগ 
র্ি  কাযলা জাদ্যকরযদ্র মবরুযি িবল বযমি ও মিপযণতার র্যে কাজ কযরযে ও কখযিা 
লিস হিাযেিযট্সর শমিযক হোযট্া কযর বা তযচ্ছতার র্যে হদ্যখমি। 
 
 যামর েয প কযর রইযলা; মকন্তু িাম্বলযিার হিইমল হফযট্ মেিযগৌযরর র্যে তার 
িযতামবযরাযধ্র মরযপাট্স র্িংোন্ত মবষয  একমট্ কর্াও বলযলি িা।  যামরর আর র্া র্ 
 যলা িা এই মবষয  আর কর্াবাতসা বলার। তখি ও অ্িয ির্যে েযল এযলা। 
 
র্যার, আমি িাদ্াি হবািযর্র খবর কাগযজ হদ্যখমে। 
 
 যাাঁ, িাম্বলযিার বলযলি। দ্ারুণ ক্ষমত। মবরাট্ বযমিত্বর্ম্পন্ন িাইমি মেযলি উমি। এযর্ 
হগমে,  যাাঁ এই বামডট্াই হতা, আউে, িাম্বলযিার তার আ ত  াতট্া তয যল একট্া বামড 
হদ্খাযলি। 
 
িযফর্র আপিার  াযত মক  য যে? 
 
এখি হতািাযক এ মবষয  মকেয বলার র্ি  হিই, িাম্বলযিার বলযলি। অ্যিক 
হরািাঞ্চকর ঘট্িা, পযর হতািা  র্ব বলযবা। 
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িাম্বলযিার  যামরর িযযখর মদ্যক তামকয   ার্যলি।  ামর্ হদ্যখ  যামর বযঝযত পারযলা 
িাম্বলযিার িে করার জিয অ্র্ম্ভষ্ট িি। হর্ িে করযত পাযর তার জিয অ্িযিমতর 
অ্যপক্ষা করযত  যব িা। 
 
র্যার আমি হপাঁোর কাে হর্যক মিমিমস্ট্র অ্ফ িযামজযকর একট্া মলফযলট্ হপয মে, রি 
হোষাযদ্র  াত হর্যক বাাঁোর জিয আিাযদ্র মক করযত  যব তার মিযদ্সশ আযে। 
 
 যাাঁ, আমিও এক কমপ হপয মে, িাম্বলযিার  ামর্িাখা িযযখ বলযলি। হতািার মক িযি 
   ওট্া কাযজ লাগযব? 
 
খযব একট্া িযি    িা। 
 
িা, আিারও তাই িযি   । হযিি তয মি মকন্তু আিাযক একবারও মজযজ্ঞর্ করমি, 
জযাযির হকাি হেিার আিার পেযন্দর বা অ্িয মকেয, আমি হয িাম্বলযিার এবিং অ্িয 
হকউ িই পরীক্ষা কযরামি। 
 
িা কমরমি, বযঝযত পাযর িা  যামর, িাম্বলযিার তাযক হকি িেমট্ করযেি, মতমি মক অ্িয 
হকাযিা মকেয হবাঝাবার জিয বযলযেি। 
 
িযি হরযখ র যার্পযবরী,  যাাঁ তযব, আমি যমদ্ একজি রিযোষা  তাি তা যল আমি 
অ্বশযই আিার জযাি হিফাযরন্স র্ম্বযে হিযব বলতাি, েট্ কযর বলযত পারতাি িা। 
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 যাাঁ র্যার, মঠক বযলযেি,  যামর বলযলা। ওই মলফযলযট্ ইিযফমরর কর্া মলযখযে। আর্যল 
তারা হক? মলফযলযট্ পমরষ্কার কযর মকেয বযলমি। 
 
ইিযফমর  যচ্ছ িৃতযদ্ , িাম্বলযিার গম্ভীরিাযব বলযলি। 
 
িৃতযদ্ যক জাদ্যিযন্ত্র মপশাযে পমরণত কযর, কাযলা জাদ্যকরযদ্র ইচ্ছািযর্াযর কাজ 
করাযিা   । ইিযফমররা একদ্ল তর্িয। বহু বের ওযদ্র কর্া হশািা যা মি, অ্ন্তত 
হিাযট্স িেয র শমি র্ঞ্চ  কযর মফযর আর্ার আযগ, ইিযফমর বািাযিার জিয হিাযেিট্স 
 াজার  াজার িািযষ  তযা কযরযেি। ও  এই হতা এযর্ হগমে আিরা, এখাযিই উমি 
র্াযকি। 
 
ওরা দ্যজযি পার্যরর ততমর েতয মদ্সযক বাগাযি হঘরা হোট্ একট্া মেিোি বামডর কাযে 
এযলা।  যামরর তখি বামড হদ্খার িযতা িযির অ্বিা হিই। িার্া । ঘযরযে হিাযেিযট্সর 
িৃতযদ্  মিয  বািাযিা মপশােবাম িী ইিযফমর। হগযট্র র্ািযি হপৌঁযে িাম্বলযিার িািযর 
িযতা দ্াাঁডাযলি।  যামরও তার হপেযি দ্াাঁডাযলা। 
 
বেয … বেয … আিার মি বেয । 
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িাম্বলযিাযরর দৃ্মষ্ট অ্িযর্রণ কযর  যামর বামডর র্দ্র দ্রজার র্ািযির পযর্র মদ্যক 
তাকা , তারপর বামডর দ্রজার মদ্যক তামকয  েিযক উঠযলা। র্দ্র দ্রজাট্া হকাযিা 
রকযি হেৌকাযঠর ম যজ্ঞর র্যে ঝয যল রয যে। 
 
পরিয ূযতসই িাম্বলযিাযরর দৃ্মষ্ট অ্িযমদ্যক। রািার এধ্ার ওধ্ার হদ্খযত লাগযলি। মিজসি 
রািা, বামডযত হকউ র্াযক বা আযে বযল ওর িযি  যলা িা। 
 
িাম্বলযিার মপেি মফযর  তিম্ব  যামরর মদ্যক তামকয  খযব আযি আযি বলযলি, পযকট্ 
হর্যক জাদ্যদ্ণ্ডট্া হবর কযর আিার র্াযর্ র্াযর্ এযর্া। 
 
িাম্বলযিার মিুঃশযব্দ হগট্ট্া খযযল বাগাযির রািা   াাঁট্যত লাগযলি,  যামরও মপেয মপেয 
েলযলা।  াযত তার জাদ্যদ্ণ্ড, হয হকাযিা িয ূযতস হর্ট্া বযব ার করযত িস্তুত। 
 
লযিার্! জাদ্যদ্যণ্ডর িযখ হর্যক ট্যেসর িযতা আযলার মবচ্ছয রণ ঘট্যলা। 
 
বামডর বে দ্রজা ধ্াক্কা মদ্য  খযলযলি। দ্যণ্ডর আযলাট্া একট্া র্রু কমরিযরর 
হফলযলি। কমরিযরর হিতযর যাবার জিয আর একট্া দ্রজা, দ্রজাট্া হখালা। 
িাম্বলযিার জাদ্যদ্ণ্ডট্া  াযত মিয  বর্ার ঘযর ঢয কযলি।  যামরও ঢয কযলা। 
 
ঘযরর অ্বিা হদ্যখ  যামরর েক্ষয  মির! হে ার, হট্মবল, র্বমকেয এযলাযিযলা ওযলাট্-
পালট্। ঘযরর হিযঝযত একট্া গ্রযান্ডফাদ্ার ঘমড পযড রয যে। ঘমডর কাাঁেট্া হফযট্ 
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হগযে। হপন্ডয লািট্া অ্দূ্যর পযড রয যে, অ্যিকট্া যযিযক্ষযির যযি হশযষর িযতা। মর্মলিং 
হর্যক কাাঁযের ঝাডয লণ্ঠিট্া পযড হিযে ট্য কযরা ট্য কযরা, িাো কাাঁযের ট্য কযরা েিকার, 
তার ওপর র্ািািয আযলা পযড েকেক করযে। হর্াফার কয শিগুযলা হঘাঁডাযখাডা, 
পালকগুযলা কাপড খয াঁযড হবমরয  আর্যে। ঘযরর মপ াযিাট্ার একই দ্যদ্সশা, হিযে পযড 
রয যে। তার কীগুযলাও হিযঝযত োিাকার। কাবািস হর্যক কাাঁযের গ্লার্ আর মেযিিামট্র 
কাপ-হেট্, র্ালা হিযে েয র েয র। হর্ই দৃ্শয হদ্যখ িাম্বলযিার জাদ্যদ্ণ্ডট্া আযরা একট্য  
উাঁেয যত তয লযলি যাযত আযলাযত হদ্ াযলর অ্বিা হদ্খযত পাি। হদ্খযলি, হদ্ াযল গাঢ় 
লাল আঠার িযতা মকেয হলযগ রয যে।  যামরর হোট্ মিুঃশ্বার্ হফলার শব্দশুযি িাম্বলযিার 
হপেযি তাকাযলি। 
 
বযাপারট্া খারাপ মকেয িযি   , িাম্বলযিার গম্ভীর স্বযর বলযলি।  যাাঁ একট্য  আযগ এই 
ঘযর র্ািংঘামতক মকেয ঘযট্ হগযে িযি  যচ্ছ। কর্াট্া বযল িাম্বলযিার পা মট্যপ মট্যপ 
ঘযরর িাঝখাযি দ্াাঁডাযলি। ঘযরর হিতযরর িােেয র িাযলা কযর হদ্খযত লাগযলি। র্বই 
তার পায র আশপাযশ েমডয  রয যে। ঘযরর িযধ্য হর্ই ি িংকর অ্বিা হদ্খযত হদ্খযত 
 যামরর িযি  যলা মিি ই হকউ এইর্ব কাণ্ড কযর ঘযরর িযধ্য হকার্া ও লযমকয  
রয যে, হর্াফার হপেযি ি যতা বা মপ াযিার আডাযল। মকন্তু িা হকার্া ও কাউযক 
পাও া হগল িা। 
 
আিার িযি    িীষণ একট্া আেিণ  য মেযলা িযফর্র? তাযক হট্যি বাইযর মিয  
হগযে?  যামর িাম্বলযিারযক তার আশঙ্কার কর্া বলযলা। হর্ মেন্তাও করযত পাযর িা 
একট্া হলাক কতট্া আ ত  যল এত রি েমডয  মেমট্য  র্াকযত পাযর। 
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আিার মকন্তু তা িযি    িা  যামর, িাম্বলযিার রিিাখা হদ্ াযলর কাযে একট্া 
আিসযে ার তীক্ষ্ণিাযব হদ্খযত হদ্খযত বলযলি। 
 
আপমি বলযত োইযেি, ও এই ঘযরর িযধ্য…? 
 
এখাযি হকার্া ও রয যে?  যাাঁ, তারপর এক হর্যকন্ড র্ি  িষ্ট িা কযর জাদ্যদ্ণ্ডট্া মদ্য  
আিসযে াযরর পযরু গমদ্যত হখাাঁো মদ্যলি। হদ্বার র্যে র্যে হকউ বযল উঠযলা আউে! 
 
শুি রামি হ াযরর্, হর্াজা  য  দ্াাঁমডয  িাম্বলযিার বলযলি। 
 
 যামরর েক্ষয  োিাবডা! একট্য  আযগ হযখাযি হিাট্া একট্া গমদ্ও ালা আিস হে ার মেযলা 
হর্খাযি হর্ট্া হিই। হর্ই জা গা  একজি হিাট্াযর্াট্া ট্াক িার্াও ালা বৃি, হপযট্  াত 
বযলাযত বযলাযত িাম্বলযিাযরর মদ্যক র্ািািয মবরি  য , হফালা হফালা হোযখ তামকয  
রয যেি! 
 
িাও িাও, এবার হতািার জাদ্যদ্ণ্ড র্রাও হদ্মখ, ওট্ার এখি হকাযিা দ্রকার হিই! বৃি 
হঘাাঁৎ হঘাাঁৎ শব্দ কযর দ্াাঁডাযত দ্াাঁডাযত বলযলি। হতািার জাদ্যদ্যণ্ডর হখাো  িীষণ বযর্া 
হপয মে। 
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িাম্বলযিাযরর জাদ্যণ্ডর আযলা–বৃযির িার্ার েকেযক োাঁমদ্যত, বড বড দ্যই হোযখর 
ওপর, মর্েয  হট্যকর িযতা শুভ্র হগাাঁযপ, রিরো হিলযিযট্র জযাযকযট্, আর িীল-রমিিাি 
বযণসর পাজািার ওপর পযড ঝলযর্ উঠযলা। উচ্চতা  মতমি এযতা হোযট্া হয তার িার্া 
িাম্বলযিাযরর র্যতমি পযসন্ত হপৌঁযে। 
 
তলযপযট্  াত বযলাযত বযলাযত বলযলি, কী বযাপার বলযতা?  ঠাৎ িা-বলা, -কও া 
আগিযির হ তয ? 
 
িাম্বলযিার হ যর্ হ যর্ বলযলি, িাইমি ার হ াযরর্ র্মতয যমদ্ রিযোষারা হতািার 
বামডযত আর্যতা, তা যল িাকিাযকসরা হতািার র্ারা বামডযত অ্মধ্ষ্ঠাি করযতা। 
 
জাদ্যকর তার মবরাট্ কপাযল  াত মদ্য  োপডাযলি। 
 
িাকসিাকস, মবড মবড কযর বলযলি। জামি ওই রকি একট্া মকেয  যব   যতা, মকন্তু র্ি  
পা মি। তয মি ঘযর হঢাকার আযগ আমি র্ব মজমির্পি মঠক ঠাক করমেলাি, কর্াট্া বযল 
হ াযরর্ বড কযর একট্া মিুঃশ্বার্ হফলযলি। তখি তার হগাাঁফগুযলা পৎপৎ কযর উঠযলা। 
 
িাম্বলযিার বলযলি, আমি মক হতািাযক র্া াযয করযবা র্ব গুমেয  রাখার জিয? 
 
অ্িযগ্র  কযর তাই কযরা, হ াযরর্ বলযলি। 
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লম্বা জাদ্যকর ও হবাঁযট্ জাদ্যকর দ্যজযিই দ্যজযির মপঠ হঠমকয  দ্াাঁমডয  তাযদ্র জাদ্যদ্ণ্ড 
একইিাযব  াও াযত হদ্ালাযলি। 
 
আর্বাবপি যর্ািাযি িার্যত িার্যত েযল হগযল, হর্াফার গমদ্, র্ব হিযকাযরশি 
আযগর আকাযর পমরণত  যলা, পালযকর কয শি িতয ি  য  হগযলা, বইপি মঠক িযতা 
বাাঁধ্াই  য  তাযদ্র তাযক আশ্র  মিযলা, স্টামি হট্মবযলর লণ্ঠি জ্বযল উঠযলা, েমবর 
হফ্রিগুযলা িাো অ্বিা হর্যক হজাডা হলযগ উডযত উডযত হদ্ াযল হশািা হপযত লাগল, 
র্বমকেযই আবার হযিি মেল হতিি রূপ মিযলা। পমরষ্কার ঝকঝযক তকতযক। 
 
িাম্বলযিার হদ্ াযলর রযির দ্াযগর মদ্যক আেযল হদ্মখয  বলযলি, মকযর্র রযির দ্াগ 
হ াযরর্? তার গলার স্বর খযবই উচ্চ, গ্রযান্ডফাদ্ার ও াল ক্লযকর মট্ক মট্ক শব্দ োমপয  
হগল। 
 
হদ্ াযল? ড্র্াগি, জাদ্যকর হ াযরর্ বলযলি। 
 
মপ াযিার ট্য িং ট্ািং শব্দ বে  য  হগল, ঝাডয লণ্ঠি ঘযরর কমডকাযঠ মঠক িযতা ঝয লযত 
লাগযলা। 
 
 যাাঁ ড্র্াগযির, জাদ্যকর ড্র্াগি শব্দট্া আবার হজার মদ্য  বলযলি। আিার হশষ হবাতল, 
আর তার দ্াি আকাশ হোাঁ া এখি। তা যলও এখিও হর্ট্া বযব ার হযাগয। 
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কর্াট্া বযল হ াযরর্ হট্মবযলর ওপর হর্যক হোট্ একট্া মেস্টাল হবাতল মিয  আযলার 
মদ্যক তয যল ধ্যর গিীরিাযব তার িযধ্য রাখা ঘি তরল পদ্ার্সট্া হদ্খযত লাগযলি। 
 
হু একট্য  ি লা ি লা লাগযে। 
 
হবাতলট্া কাপ-হবাযিস হরযখ হ াযরর্ দ্ীঘসশ্বার্ হফলযলি। মঠক হর্ই র্িয  তার দৃ্মষ্ট 
পডযলা  যামরর মদ্যক। 
 
ও  , হ াযরর্ বলযলি। বড বড হগাল হগাল হোযখর দৃ্মষ্ট  যামরর কপাযলর কাট্া দ্াযগর 
ওপর মিবি  যলা। ওয া হ া! 
 
িাম্বলযিার এমগয  এযর্  যামরযক পমরে  কমরয  বলযলি, ও  যামরপট্ার। আর  যামর ও 
 যচ্ছ আিার বহু পযরযিা বেয  ও র্ কিসী হ াযরর্ স্লাগ িস। 
 
স্লাগ িস িাম্বলযিাযরর মদ্যক তীক্ষ্ণিাযব তাকাযলি। িযি   , তয মি আিাযক হ াগাট্সযর্ 
হযাগ হদ্ও ার অ্িযযরাধ্ করযব, মঠক িা? খযব িাযলা। তাই যমদ্ হিযব র্াযকা তা যল 
আিার পমরষ্কার জবাব  যলা, িা। আলবার্। 
 
হ াযরর্  যামরর মদ্যক আবার তামকয  ওর পাশ মদ্য  এমগয  হগযলি।  যামরর স্লাগ িসযক 
হদ্যখ িযি  যলা খযব র্ম্ভব হ াগাট্সযর্ মফযর যাবার িত হলািিী  মবষ যক িমত ত 
করার জিয িযির িযধ্য দ্বযন্দ্ব আযেি। 
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িাম্বলযিার বলযলি, মঠক আযে, তা যলও আিরা অ্ন্তত একট্য  মড্র্ঙ্ক করযত পামর, 
পযরযিা মদ্যির হরািাঞ্চকর িৃমতর উযদ্দযশয। 
 
স্লাগ িস ইতিত করযলি। মঠক আযে, মঠক আযে, তযব একট্া মড্র্ঙ্ক, হ াযরর্ কাঠ কাঠ 
িাযব বলযলি। িাম্বলযিার  যামরযক একট্া হে াযর বর্ার ইমেত করযলি, তযব অ্বশযই 
স্লাগ িস হযিিিাযব হে াযরর হিতযর লযমকয মেযলা হতিিিাযব ি ! 
 
 যামর হে াযর বর্যলা। হয হকাযিা কারযণই হ াক, িযি  যলা িাম্বলযিার  যামরর 
উপমিমত দৃ্শযিাি করযত োইযেি। স্লাগ িস হর্ই র্িয  ওযদ্র দৃ্মষ্টর বাইযর মড্র্ঙ্ক 
বািাযত বযি মেযলি; মকন্তু তা যলও তার দৃ্মষ্ট মেল  যামরর ওপর। 
 
হুি, হ াযরর্ বলযলি,  যামরর মদ্ক হর্যক দৃ্মষ্ট র্মরয । একদৃ্যষ্ট তামকয  র্াকার ফযল 
  যতা হোখ বযর্া করযে। 
 
িাও হ , িাম্বলযিাযরর মদ্যক একট্া মড্র্ঙ্ক এমগয  মদ্যলি। হর হর্যক একট্া গ্লার্ 
 যামরযকও মদ্যলি। তারপর হর্াফার কয শযির ওপর ধ্পার্ কযর বর্যলি হ াযরর্। হোযখ 
িযযখ তার হিজাজ মবগডাযিার োপ।  যামর হদ্খযলা হ াযরর্ এযতা হবমশ হবযট্ হয 
হর্াফাযত বর্ার পর তার পা দ্য মট্ হিযঝ িশস করযত পারযে িা। যাক হগ, এখি বযলা 
তয মি হকিি আযো, িাম্বলযিার মজযজ্ঞর্ করযলি। 
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স্লাগ িস তৎক্ষণাৎ জবাব মদ্যলি, খযব একট্া িাযলা ি । বযযক বযর্া, দ্যবসল, হগাঁযট্ বাযতর 
যন্ত্রণা। আযগর িযতা আর হতিি কযর  াাঁট্যত-েলযত পামর িা। বৃিাবিা  যা   , র্ব 
র্ি  ক্লামন্তর িাব, এইর্ব। 
 
তয মি হতা খযবই কি র্িয ই আিাযদ্র ওয লকাযির বযবিা কযরে। তয মি হতা মতি 
মিমিযট্র হবমশ র্ি  পাওমি র্ব বযবিা করার। 
 
স্লাগ িস মবরমি ও গবস মিমশ্রত র্যযর বলযলি, িা িাি দ্য মিমিট্ র্ি  হপয মে। ির্যি 
আমি জািযত পামরমি কারণ আগন্তুক োিসমট্ অ্ফ করা মেল। আমি হগার্ল করমেলাি। 
এখিও…। তাোডা এট্া হতা র্মতয হয আমি এখি বৃি, কাজকিস করযত পামর িা, 
িাযলািাযব েলাযফরা করযত পামর িা। এক ক্লান্ত বৃি আমি, এখি আিার মবশ্রাি হিবার 
ও মিরুযপািব জীবি যাপযির অ্মধ্কার আযে। শামন্তরও…। 
 
স্লাগ যিসর িযখ ও হে ারা হদ্যখ  যামরর িযি  যলা উমি িাযলাই আযেি। হয ঘরট্া  ওরা 
বযর্ আযে হর্খাযি মজমির্পি ঠার্া র্াকযলও, আরািদ্া ক র্যন্দ  হিই। হকাি মকেযর 
অ্িাব আযে হকউ বলযত পারযব িা। মক হিই? িরি িরি গমদ্ও ালা হে ার পায র 
তলা  পা-দ্ামি পযসন্ত, মড্র্ঙ্কর্ আর বই, বাক্স িমতস েযকাযলট্, পামখর পালযকর হর্াফার 
কয শি। এই বামডযত হক র্াযক  যামর যমদ্ িা জািযতা, তা যল ওর ধ্ারণা  যতা, ঘযরর 
িামলক মিি ই একজি বৃিা িম লা, ধ্িী এবিং অ্কারযণ ত  তে কযরি। 
 
িাম্বলযিার বলযলি, হ াযরর্ তয মি মকন্তু আিার িযতা বৃি িও। 
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হতািারও হতা অ্বর্র হি া দ্রকার, স্লাগ িস োোযোলািাযব বলযলি। হর্ র্ি   যামরর 
হোখ পযড িাম্বলযিাযরর আঘাত লাগা  াযত, হর্খাযি তবমে ফযলর িযতা হগাল হগাল 
লাল দ্াগ।  যামর এবার মজযজ্ঞর্ করযলা িাম্বলযিারযক, আিার িযি    এট্া হকাযিা 
পাশসমে া! মঠক তাই? 
 
িাম্বলযিার তার আলযখল্লার  াতা গুমট্য  পযযড কাযলা  য  যাও া আেযলগুযলা হদ্খযত 
হদ্খযত বলযলি, মঠক ধ্যরযো। 
 
পযযড যাও া কাযলা আেযলগুযলা হদ্যখ  যামর েিযক উঠযলা, গলার হপেযি মেি মেি কযর 
উঠযলা। আমি আযগর িযতা দ্রুত কাজ করযত পামর িা, মকন্তু অ্িযমদ্যক…। কর্াট্া বযল 
িাম্বলযিার  াতট্া ির্ামরত করযলি, হদ্খাযত োইযলি শারীমরক ঘাট্মতর মবপরীযত তার 
মকেয আযে। 
 
হর্ই র্ি   যামর িাম্বলযিাযরর হপাডা আেযযল একট্া আিংমট্ হদ্খযত হপযলা। এর আযগ 
কখযিা িাম্বলযিারযক আেযযল আিংমট্ পরযত হদ্যখমি। আিংমট্ট্া র্াইযজ বড, ঢলঢল 
করযে। আিংমট্ট্া িযি  যলা হর্ািার। িাঝখাযির পার্রট্া ব্লযাক হস্টাযির র্যন্দ  হিই। 
স্লাগ িস ব্লযাকযস্টাি খমেত আিংমট্র মদ্যক তামকয  রইযলি কয ক হর্যকন্ড িাি।  যামর 
লক্ষয করযলা আিংমট্ট্া হদ্খযত হদ্খযত স্লাগ যিসর কপাল কয াঁেযক হগল। 
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বম রাগতযদ্র আেিযণর  াত হর্যক হতািার বাাঁোর হয র্কল মিরাপত্তা বযবিা হ াযরর্–
হর্গুযলা হির্ইট্ারর্ িা আিার  াত হর্যক? িাম্বলযিার মজযজ্ঞর্ করযলি। 
 
আিার িযতা এক দ্মরি িডবযড বযযডাযক আেিণ কযর ওযদ্র লাি? স্লাগ িস বলযলি। 
 
আিার হতা িযি    মিি ই ওরা হতািার জ্ঞাি–জবরদ্মি, ট্েসার আর  তযা ও অ্িযািয 
মবষয  ওযদ্র কাযজ লাগাযত োইযব। িাম্বলযিার বলযলি। 
 
তয মি কী িযি কর ওরা ইযতািযধ্য হর্ই হেষ্টা কযরমি। 
 
স্লাগ িস িাম্বলযিাযরর হোযখর মদ্যক তাকাযলি। মবডমবড কযর বলযলি, আমি ওযদ্র 
হর্ই র্যযযাগ মদ্ইমি। আমি হতা বের খাযিক বাইযর মেলাি। হকাযিা জা গা  এক 
র্প্তায র হবমশমদ্ি র্ামকমি। এক িাগলযদ্র বামড হর্যক অ্িয এক িাগলযদ্র বামড। এই 
বামডর িামলক েযমট্যত হবডাযত কযািামর আইলযাযন্ড মগয যেি। এই র্যন্দর জা গা হেযড 
হযযত আিার খযব কষ্ট লাগযব। এট্া খযবই র্ জ, মকিাযব    একবার জািযলই  যলা, 
এরা র্াধ্ারণ মফ্রমজিং োিসর্ বযব ার কযর বাগসলার এযালাযিসর জিয, হযখাযি করা উমেত 
মেকযস্কাপ োিস। তয মি মপ াযিার হিতযর ঢয যক হগযল হতািার পাযশর হলাযকরাও হট্র 
পাযব িা। 
 
িাল উদ্ভাবক, িাম্বলযিার বলযলি। তা যলও হতািার িযতা এযতা দ্ক্ষ িািযষ এই 
রকিিাযব পামলয  র্াকযব িাবা যা  িা, তয মি হ াগাট্সযর্ আবার মফযর আযর্া। 
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তয মি িযি করযে হতািার ওই মবশ্রী ক্ষমতকর কীট্ পতযের স্কয যল আমি আবার মফযর 
হগযল তয মি িাযলা র্াকযব, মিুঃশ্বার্ হফযল বাাঁেযব আলবার্? আমি   যতা 
 
লযমকয  রয মে, আিমেজ স্কয ল হেযড যাবার পর মকন্তু অ্যিক কর্া আিার কাযি এযর্যে! 
তয মি আজকাল মট্োরযদ্র র্যে ওই রকি বযব ার কযরা। 
 
িযফর্র আিমেজ আিাযদ্র Centaur heredর র্যে ঝাযিলা বাাঁমধ্য মেযলি, িাম্বলযিার 
বলযলি। আিার মকন্তু দৃ্ঢ় ধ্ারণা হ াযরর্ তয মি বযি জেযল মবেরণ কর বযাপারট্া িাযলা 
কযরই জাযিা, তয মি মিি ই েয ি িাণীযদ্র হিািংরা  াফেড বলযব িা। 
 
র্মতয ওই রকি িাষা বযব ার কযরমেযলি আিমেজ? স্লাগ িস বলযলি। দ্ারুণ িূখস 
িম লা, ওই রকি িম লা আমি হিাযট্ই পেন্দ কমর িা। 
 
 যামর িযখ মট্যপ হ যর্ িাম্বলযিার আর স্লাগ যিসর িযযখর মদ্যক তাকাযলা। 
 
দ্যুঃমখত র্যার,  যামর র্যতািযতা হখয  বলযলা। আমিও র্যার িযফর্র আিমেজযক পেন্দ 
করতাি িা। িাম্বলযিার আেিকা উযঠ দ্াাঁডাযলি। 
 
ও, তয মি তা যল েলযল? স্লাগ িস বলযলি তৎক্ষণাৎ, হে ারাযত মিরাশ িাব হিই। 
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িাবমেলাি হতািার বার্রুিট্া বযব ার করযত পামর মক িা। িাম্বলযিার বলযলি। 
 
অ্বশযই, স্লাগ িস বলযলি একট্য  মিরাশ  য ।  যলর বাাঁ-ধ্াযর। 
 
িাম্বলযিার ঘর হর্যক হবমরয  হগযলি। দ্রজাট্া বে করার র্াযর্ র্াযর্ ঘর মিিব্ধ  য  
হগল। স্লাগ িস দ্যএক িয ূতস পযর দ্াাঁডাযলি, মকন্তু িযখ হদ্যখ িযি    মক করযবি মঠক 
হযি বযযঝ উঠযত পারযেি িা। তখি মতমি  যামরর িযযখর মদ্যক লযমকয  তাকাযলি। 
তারপর আগুযির কাযে মগয  ওর হপেযি মফরযলি অ্যিকট্া দূ্রত্ব বজা  হরযখ। 
 
ওই অ্বিা   ঠাৎ বলযলি, হিযবা িা হযি, িাম্বলযিার হতািাযক হকি আিার কাযে 
মিয  এযর্যেি, আমি জামি িা। 
 
 যামর, স্লাগ যিসর মদ্যক তাকাযলা। স্লাগ যিসর অ্িযজ্জ্বল দ্যই হোযখর দৃ্মষ্ট পডযলা  যামরর 
কপাযলর আাঁকাবাকা কাট্া দ্াযগর ওপর। তযব শুধ্য কাট্া দ্াযগর ওপর মিবি রইযলা িা, 
ওর িযখট্াও খয াঁমট্য  হদ্খযলি। 
 
তয মি অ্যিকট্া হতািার বাবার িযতা হদ্খযত।  যাাঁ, র্কযল তাই বযল।  যামর বলযলা। 
অ্বশয হতািার হোখ দ্যযট্া ি । 
 
িায র িযতা হোখ হপয মে।  যামর ওই কর্াগুযলা বহু হলাযকর িযযখ অ্যিকবার শুযিযে। 
কর্াট্া এক হঘয  লাযগ। 
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হুি,  যাাঁ, িাযলা। মশক্ষকযদ্র কাযে তয মি খযব মি  িও মিি ই, তযব হতািার িা আিার 
অ্িযতি মি  োিী মেযলা। স্লাগ িস বযল েলযলি  যামরর মজজ্ঞার্য দৃ্মষ্টর মদ্যক তামকয । 
মলমল ইিাির্। আিার হদ্খা োিোিীযদ্র িযধ্য একমট্ উজ্জ্বল োিী। িাণবন্ত, র্দ্া 
িফয লয। আমি ওযক বলতাি, আিার  াউযজ হতািার আর্া উমেত মেল। হতািার িা বড 
র্যন্দর কযর আিার কর্ার জবাব মদ্যতা। 
 
আপিার  াউযজর িাি?  যামর মজযজ্ঞর্ কযর। 
 
আমি মস্লদ্ামরি  াউযজর িধ্াি মেলাি স্লাগ িস বলযলি। 
 
ও,  যাাঁ রাগ কযরা িা হশাি, মগ্রমফন্ডররা মস্লদ্ামরিযদ্র কর্া শুযি যা কযর,  যামরর 
হর্ইরকি িযখিমে হদ্যখ তাযক একট্া হিাট্া আেযযলর হখাাঁো মদ্য  বলযলি, তয মি হতািার 
িায র িযতা মগ্রমফন্ডর, তাই িা?  যাাঁ র্াধ্ারণত এক পমরবাযরর র্কলযক একই  াউযজ 
হদ্ া   । তযব র্াধ্ারণত, র্ব র্িয  ি । তয মি কী মর্মর ার্ ব্লযাযকর িাি শুযিযো? 
মিি ই শুযি র্াকযব। খবযরর কাগযজ বের দ্যই ধ্যর ওর র্ম্বযে খযব হলখামলমখ 
 মচ্ছযলা। এই কয ক র্প্তা   যলা িারা হগযেি। 
 
কর্াট্া হযি একট্া অ্দৃ্শয  াযত রূপান্তমরত  য   যামরর হপযট্র হিতরট্া অ্র্ম্ভব হজাযর 
হেযপ ধ্রযলা। 
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যাকযগ, মঠক আযে। হর্ হতািার বাবার মবযশষ বেয  মেযলা। আিার  াউযজ পযযরা ব্লযাক 
পমরবার মেযলা বলযত পাযরা। হবদ্িার মবষ  হয মর্মর ার্ েযল হগল মগ্রমফযর। ও খযব 
গুণী হেযল মেযলা। তযব ওর িাই হরগুমল ার্ আিার  াউযজ মেল। আমি ওযদ্র খযবই 
পেন্দ করতাি। 
 
স্লাগ িস এত হজাযর হজাযর কর্া বলমেযলি, মতমি হযি অ্িযযদ্র িাকযক োমপয  মতমি 
মিলাযির িাক মদ্যচ্ছি। িৃমতর অ্তল র্াগযর িয ব মদ্য যেি। িাযঝ িাযঝ মফযর 
তাকাযলি তার মবপরীযত হদ্ াযলর হর্ই রযির দ্াযগর মদ্যক তযব ফা ারযের্ হর্যক 
হবমশ দূ্যর ি । কাোকামে গরি তাপ তার হপেযির মদ্যক লাযগ। 
 
হতািার িা িাগল বিংশজাত মেযলি। ির্যি ওযক হদ্যখ আিার মবশ্বার্   মি, র্তযই 
হযি তার জন্ম মপওর ব্লাি হর্যক, র্মতয ওই রকি িাযলা হিয  আিার হোযখ কি 
পযডযে। 
 
আিার এক বেয  িাগল-বিস,  যামর বলযলা। আিাযদ্র ক্লাযর্ ও র্বোইযত হশ্রষ্ঠ োিী। 
 
র্মতয িাযঝ িাযঝ এইর্ব অ্দ্ভযত কাণ্ডকারখািা ঘযট্, তাই িা? স্লাগ িস বলযলি। 
 
িা,  যামর ঠান্ডা গলা  বলযলা। 
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স্লাগ িস  যামরর মদ্যক আিযস  য  োইযলি। তয মি মকন্তু িযি কযরা িা আমি র্িংস্কারগ্রি 
িািযষ। স্লাগ িস বলযলি। হিাযট্ই, হিাযট্ই িা। এই িাি বললাি িা হতািার িা আিার 
যযতা মি  োি মেযলা তাযদ্র িযধ্য হর্রা মেযলা!  যাাঁ আযরা একমট্ োিী মেযলা িাকস 
হের্ওয ল, যযতাদূ্র িযি পযড হতািার িায র পরবতসী বেযর। ও এখি গবমলি 
মল াযজা অ্মফযর্র হ ি, হর্ও অ্বশয িাগলবিস! িযি পযডযে আর একমট্ িাগল 
বিংশজাত উজ্জ্বল োযির কর্া, ও আিাযক মগ্রিংগট্যর্র হিতযরর খবরা-খবর হদ্ ! 
 
স্লাগ িস তারপর ঘযর পা োমর করযত করযত আপি িযি  ার্যত  ার্যত হড্র্র্াযরর 
ওপর রাখা েকেযক হফ্রযি গ্রুপ ফযট্া হদ্মখয  বলযলি, এরা র্বাই এক র্ি  আিার 
োি মেল।  যাাঁ এযক মিি ই হেি? বািসাবার্ কাযফ এখি হিইমল িযফযট্র র্ম্পাদ্ক। 
র্ব র্ি  আিার কাে হর্যক খবরা-খবর মিযতা। আযরকজি  যলা  মিমিউযকর 
অ্যািযোমর্ র্ মফউি, আিার জন্মমদ্যি অ্যিক উপ ার পাঠা , কারণ আমি ওযক 
মর্যর্রি  ারমকযর্র র্যে পমরে  কমরয  মদ্য মেলাি, হর্ তাযক। ির্ি োকমর 
মদ্য মেল! র্বার হপেযি হিয মট্  যচ্ছ গয িগ হজাির্, ও হ ামলয ি  াপসযর্র কযাযেি। 
ও এখিও আিাযক িযি হরযখযে। যখিই মফ্র মট্মকট্ োই আিাযক পামঠয  হদ্ । 
 
পযরযিা মদ্যির োিোিীযদ্র ফযট্া হদ্মখয  স্লাগ িস িযগ্ধ। 
 
এইর্ব োিোিীরা এখিও আপিাযক িযি হরযখযে, মজমির্পি পাঠাযিার জযিয মঠকািা 
জাযি?  যামর িে করযলা। তযব একট্া কর্া ওর িযি  যলা, তা যল রিযোষারা ওর 
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মঠকািা জাযি িা হকি। অ্র্ে ঝয মডিমতস মিমষ্ট; মকমিযের মট্মকট্ পাঠাবার জিয মঠকািা 
পা , হলাযকরা িািা পরািশস মিযত আযর্ স্লাগ যিসর কাযে। 
 
এখি আর হতিি ওযদ্র র্যে হযাগাযযাগ হিই,  যামরর মদ্যক তামকয  বলযলি। বের 
খাযিক আিার কারও র্যে হকাযিা হযাগাযযাগ হিই। স্লাগ যিসর িযখ হদ্যখ  যামরর িযি 
 যলা, বেরখাযিক কারও র্যে হযাগাযযাগ িা র্াকার জিয খযবই বযমর্ত। 
 
স্লাগ িস র্ািািয র্ি  িীরব র্াকার পর কাাঁযধ্ ঝাাঁকয মি মদ্যলি। তা যলও আমি মকন্তু 
র্কলযক িযি হরযখমে, র্ব র্িয  র্কযলর খবর জািার জিয উদ্গ্রীব  য  র্ামক। 
িাম্বলযিার অ্যিকমদ্ি বাযদ্ এযলা, ওর র্যে কর্াবাতসা বযল খযব িাযলা লাগল, মকন্তু ওর 
কর্া  আবার হ াগাট্সযর্ মগয  অ্ধ্যাপিা করযল হলাযকরা িাবযব আমি অ্িসার অ্ফ 
মফমিযক্সর র্যে জমডত। যমদ্ও আমি, যারা অ্িসাযরর র্যে জমডত, কাজ কযর, তাাঁযদ্র 
জিয গবস অ্িযিব কমর। ওরা র্া র্ী, িশিংর্া পাবার হযাগয, র্বযেয  বড কর্া আমি 
বযমিগতিাযব  তযাট্তযা পেন্দ কমর িা। 
 
হ াগাট্সযর্ অ্ধ্যাপিা করযলই হয আপিাযক অ্িসাযর হযাগ মদ্যত  যব, তার হকাযিা কারণ 
হিই,  যামর বলযলা। গলার স্বরও র্িংযত করযত পারযলা িা। মর্মর াযর্র জীবিযািা 
আজকাবাি হর্যক পামলয  আর্ার পর কযতা হবদ্িাদ্া ক মেযলা। একট্া গু ার িযধ্য 
লয মকয  র্াকযত  য মেযলা, তার র্যে মেযলা ইাঁদ্যর আর হপাকা িাকড। হর্মদ্ক হর্যক 
স্লাগ িস তত িালই আযেি। তযব িযফর্র কয ইযরযলর কর্া আলাদ্া। মতমি হতা 
হিাযল্টিযট্সর দ্যল হযাগ মদ্য মেযলি। 
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 যামর একট্া মবষয  মিমিত, স্লাগ িস এিি একজি জাদ্যকর মযমি হিাযল্টিযট্সর িাি 
উচ্চামরত  যল র্ য করযত পাযরি িা। ওর এই ধ্ারণা বা মিি তার জিয 
 
স্লাগ িস ওযক মিরাশ করযলি িা। হিাযেিযট্সর িাি কাযি হযযতই হকাঁযপ হকাঁযপ উঠযলি, 
িমতবাদ্ করযলি।  যামর শুযিও শুিযলা িা। 
 
আিার দৃ্ঢ় মবশ্বার্ িাম্বলযিাযরর জিািা  স্কয যলর মশক্ষকরা, কিসীরা, োিোিীরা খযবই 
র্যরমক্ষত আযে। হিাযেিট্স যমদ্ কাউযক র্মতয ি  পা  মতমি  যচ্ছি আিাযদ্র 
হ িিাস্টার িাম্বলযিার তাই িা?  যামর বলযত র্াকযলা। 
 
স্লাগ িস ঊধ্সযিযি তামকয  রইযলি। হদ্যখ িযি     যামরর কর্াগুযলা িাবযেি। 
 
 যাাঁ, এ কর্া র্মতয, িাযি ম -হু যার িাি করা যাযব িা কখিই িাম্বলযিাযরর মবরুযি 
লডাই করযত র্া র্ কযরিমি, স্লাগ িস মবড মবড কযর বলযলি। আর আিার িযি    
অ্যিযকই িাবযত পাযর হকি আমি রিযোষাযদ্র দ্যল হযাগ মদ্ইমি, ম -হু যার িাি করা 
যাযব িা, কখিই হকাযিািাযবই আিাযক তার বেয  ম যর্যব গণয কযর িা। হর্ইজিয, আমি 
আলবাযর্র কাোকামে র্াকযল মিরাপদ্ র্াকযত পামর। আমি কখিই লযযকাযত োই িা 
অ্যামিমল া হবািযর্র  তযা আিাযক িামবয  হতাযলমি, যমদ্ও ও িন্ত্রণালয র র্ব রকযির 
কিট্যাটর্ আর িযট্কশি। স্লাগ িস…, কর্াট্ হশষ করার আযগই িাম্বলযিার ঘযর 
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ঢয কযলি। স্লাগ িস এিিিাযব লাফ মদ্য  উঠযলি হয মতমি হযি জািযতিই িা িাম্বলযিার 
তার বামডযতই রয যেি। 
 
আ া, আলবার্, স্লাগ িস বলযলি। তয মি অ্যিকট্া র্ি  বার্রুযি মেযল, হপট্ খারাপ 
 য যে? 
 
িা, আমি বযর্ বযর্ িাগলযদ্র িযাগামজি পডমেলাি, িাম্বলযিার বলযলি। আমি 
কাপযডর িকশী হখালা হদ্খযত িাযলাবামর্।  যামর, আিার িযি    আিরা হ াযরযর্র 
আমতযর্ তার ওপর হবশ জযলযি কযর েযলমে, আর ি , এখি হতা আিাযদ্র যাও া 
উমেত। 
 
 যামর যাবার জিয লামফয  উঠযলা। স্লাগ িস একট্য  অ্বাক  য  হগযলি। হতািরা তা যল 
েযল যাযচ্ছা? 
 
 া তাযতা যাবই, অ্যর্া র্ি  িষ্ট  যলা। 
 
র্ি  িষ্ট  যলা? স্লাগ যিসর কযণ্ঠ অ্র্যন্তাষ।  াযতর আেযল িট্কাযত িট্কাযত 
িাম্বলযিার হদ্খযলি আলযখল্লার গলার হবাতাি আাঁট্যেি।  যামর ওর জযাযকযট্র মজপ 
ট্ািযে। 
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হ াযরর্ আমি খযবই দ্যুঃমখত। কাজট্া তয মি গ্র ণ করযল িা, িাম্বলযিার মবদ্া  হিবার 
উযদ্দযশয একট্া  াত তয যল বলযলি। তয মি আবার হ াগাট্সযর্ মফযর হগযল আিরা র্বাই 
অ্তযন্ত খযমশ  যবা। ওখাযি হতািার মিরাপত্তার র্কল বযবিাই র্াকযব। হযমদ্ি, যখি 
খযমশ হ াগাট্সযর্ তয মি যাযব। আিরা হতািাযক স্বাগত জািাবার িতীক্ষা  রইলাি। 
 
 যাাঁ…  যাাঁ…তয মি বলযো যখি, আমি যাযবা। 
 
িাম্বলযিার স্লাগ িসযক হদ্খার জিয মপেি মফরযলি। হদ্খযলি স্লাগ িস হযি মিুঃশ্বার্ বে 
কযর ওযদ্র মদ্যক তামকয  রয যেি। 
 
তা যল তয মি আর অ্বর্র জীবি যাপি করযো িা? আর্যব হতা?  যাাঁ, অ্বশযই,  যাাঁ। 
আমি মিি ই পাগল, তা িা  যল যাযবা হকযিা? েিৎকার, িাম্বলযিার আিযন্দ হফযট্ 
পডযলি। তা যল হ াযরর্ এই কর্া রইযলা, প লা হর্যেম্বর তয মি হ াগাট্সযর্ আর্যে। 
 
স্লাগ িস বলযলি,  যাাঁ  যাাঁ, মিি ই।  যামর িাম্বলযিাযরর র্যে বাগাযির পযর্ পা রাখযতই 
শুিযত হপযলা স্লাগ যিসর গলা, হশাযিা িাম্বলযিার আযগর োইযত মকন্তু িাইযি হবমশ 
মদ্যত  যব। 
 
িাম্বলযিার িযখ মট্যপ  ার্যলি। বাগাযির ফট্কট্া খযযল হগল। ওরা দ্যজযি রািা  
দ্াাঁডাযলি। 
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খযউব িাযলা কাজ কযরযে  যামর, িাম্বলযিার বলযলি।  যামর আিযস  য  বলযলা, আমি 
হতা মকেযই কমরমি র্যার। 
 
 যাাঁ  যাাঁ কযরযে। তয মি হতা হ াযরর্যক বযমঝয যে হ াগাট্সযর্ মফযর হগযল তার মক র্যমবযধ্ 
 যব। যাকযগ ওযক হকিি লাগযলা? 
 
এই…। 
 
 যামর মঠক জাযি িা হ াযরর্যক ওর িাযলা হলযগযে মক লাযগমি। মকন্তু িাগলরা িাল 
িাইমি  যত পাযর স্লাগ যিসর এ কর্াট্া খযব িাযলা হলযগযে, কারণ ওর িা মলমলও 
িাগলকিযা মেযলি। 
 
িাম্বলযিার বলযলি, হ াযরর্ আরাি-আ াযশ র্াকযত িাযলাবাযর্। িািী দ্ািী হলাকযদ্র 
র্েও িাযলাবাযর্, মবযশষ কযর শমিশালী আর কৃতী যারা তাযদ্র। র্েী। ওিাযব ওরই 
র্িংশ্রযব র্াকার জিয ওরা বড  যত হপযরযে। মিযজ অ্বশয হকাি মদ্ি কতৃসত্ব ো মি, র্ব 
র্ি  হপেযির র্ামরযত র্াকযত হেয যে, অ্বশযই অ্যিকট্া হবমশ জা গা মিয । 
হ াগাট্সযর্ র্াকার র্ি  ওর কয কজি বাোই করা হলাক মেল। তারা হকউ অ্মত 
বযমিিাি, উচ্চাকাঙ্ক্ষী, হকউ বা েিক হদ্বার িযতা অ্র্বা তাযদ্র কাযরা কাযরা মেযলা 
উচ্চ-হিধ্া। ওর আযরা একট্া অ্দ্ভযত ক্ষিতা, ও বযঝযত পাযর কারা মবমিন্ন মফযে খযবই 
িাযলা করযত পাযর। হ াগাট্সযর্ র্াকাকালীি হ াযরর্ হর্ই র্িি হর্রা োিোিীযদ্র 
মিয  একট্া দ্ল গযড এবিং তাযদ্র িধ্যিমণ হর্  য মেযলা। তার কাজ মেযলা পরিযরর 
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র্যে পমরে  কমরয  হদ্ া, মবযশষ কাযজর জিয হযাগাযযাগ করাযিা। তার জিয মতমি 
হপযতি অ্যিক মকেয–হযিি েযকাযলট্, এর মি  মেস্টালাইজি আিারযর্র বাক্স বা অ্িয 
মকেয। 
 
িাম্বলযিাযরর কর্াগুযলা শুিযত শুিযত  ঠাৎ  যামরর র্ািযি হিযর্ উঠযলা একট্া 
িাকডর্ার িমতকৃমত, তদ্তযকার িাকডর্া। িাকডর্াট্া তার োর পাযশ জাল রৃ্মষ্ট কযর 
েযলযে, িশা-িামে-হপাকা িাকডযদ্র ধ্রার জিয একট্া শি র্যযতা এখাযি ওখাযি ঝয যল 
রয যে। 
 
তারই িাযঝ িাম্বলযিার বযল েলযলি, এর্ব মকন্তু হতািাযক হ াযরযর্র মবরুযি যাবার 
জিয বা িয ল হবাঝার জিয বলমে িা। এখি হর্যক মকন্তু আিাযদ্র ওযক হ াযরর্ িা বযল 
বলযত  যব িযফর্র স্লাগ িস। তযব হতািা  র্জাগ র্াকযত  যব, হ াযরর্ হতািাযক 
 াযতর িযযঠাযত আিযত মিুঃর্যন্দয  আিাণ হেষ্টা োমলয  যাযব,  যামর। তয মি তার র্িংগ্রয  
হযি অ্িযতি জযয ল  যত পাযরা। এখি হতািা  র্কযলই বযল হর্ই হেযলট্া হয লডাই 
কযর হবাঁযে আযে, অ্র্বা বযল দ্য হোযজি ও াি। 
 
িাম্বলযিাযরর ওই কর্াগুযলা শুযি  যামরর শরীযর দ্ারুণ এক মশ রণ  যলা, যার র্যে 
েতয মদ্সযকর কয  াশা মিমশ্রত অ্মত ঠান্ডা আব াও ার র্যে হকাযিা র্ম্পকস হিই। ওর িযি 
পযড হগযলা কয ক র্প্তা  আযগ হশািা একট্া কর্া, যার িাযি ওর কাযে ি ঙ্কর ও 
একমট্ মবযশষ িিসার্স। িাইদ্ার কযাি লীি হ া াইল দ্যা আদ্ার র্ারিাইবর্। 
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োেস পযসন্ত মগয  িাম্বলযিার র্ািযলি।  যামর হ াযরযর্র বামড যাবার র্ি  োেট্া 
হদ্যখমেযলা। 
 
 যামর, তয মি শি কযর আিার  াত ধ্রযলও েলযব। 
 
িাল িা লাগযলও  যামর অ্যাপাযরর্যির জিয িস্তুত  যলা। যখি মিুঃশ্বার্ বে  য  যাবার 
অ্বিা হর্যক আবার  যামর িাণিযর শ্বার্ মিযত পারযলা, তখি হদ্খযলা 
 
ও একট্া গ্রাযির র্রু রািার ওপর িাম্বলযিাযরর পাযশ দ্াাঁমডয  রয যে। অ্দূ্যর হদ্খযলা 
পৃমর্বীর িযধ্য ওর মদ্বতী  মি  বামড, দ্য বযাযরা ঝাপর্া ঝাপর্া কয  াশার অ্ন্তরাযল 
দ্াাঁমডয  রয যে। মিদ্ারুণ কষ্টকর এক অ্বিার িধ্য হর্যক র্দ্য মফযর আর্ার পর, ওর 
শরীর িযির র্কল অ্বর্াদ্, র্কল বযর্া দূ্র  য  হগল দ্য বযাযরা হক হদ্খযত হপয  
আিযন্দ ওর হৃদ্  হিযে উঠযলা, ওই বামডযত ওর মি  শুধ্য রি ি , র্িি উইর্মল 
পমরবাযরর র্দ্র্যরা। আবার হর্ মিযর্র্ উইর্মলর  াযতর হর্রা রান্না খাযব। 
 
 তয মি যমদ্ মকেয িযি িা কযরা  যামর, িাম্বলযিার দ্য বযাযরার দ্রজার র্ািযি দ্াাঁমডয  
বলযলি। মফযর যাবার আযগ আমি হতািা  দ্যএকট্া কর্া বলযত োই। এখাযি, র্বার 
র্ািযি ি , আডাযল। 
 
উইর্মলরা আউট্  াউযজ হযখাযি ঝাই কযর রাযখি হর্খাযি একট্া বড পার্র হদ্মখয  
িাম্বলযিার বলযলি, এখাযি বর্া যাক। 
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 যামর র্ািািয িযাবাোকা হখয  িাো ফট্কট্া খযযল িাম্বলযিাযরর র্যে ঢয কযলা। জা গাট্া 
খযবই হোট্, একট্া কাবািস ধ্যর এিিই হোট্ পমরর্র। িাম্বলযিার  যামরর মদ্যক তামকয  
হ যর্  াযতর জাদ্যদ্ণ্ডট্ার িযখট্া ট্যেসর িযতা জ্বালাযলি। হর্ই আযলাযত  যামরর িযযখর 
মদ্যক তাকাযলি। 
 
আশা কমর  যামর, আিার কর্া  তয মি মকেয িযি করযব িা, িযামজক িন্ত্রণালয র ি ঙ্কর 
ঘট্িা  হতািার র্া মর্ িূমিকা হদ্যখ আমি শুধ্যিাি খযমশ িই, গমবসতও। আমি আযরা 
বলযত োই মর্মর ার্ও হবাঁযে র্াকযল হতািার জিয গমবসত  যতা। 
 
 যামর অ্মত কযষ্ট হঢাক মগলযলা; ওর িযযখর র্িি কর্া হযি ওযক মরি কযর েযল হগযে। 
ও িাবযতই পারযে িা মর্মর ার্ র্ম্বযে হকাযিা কর্া বলযত পারযব। আঙ্কল িািসি ওর 
িযি মিদ্ারুণ এক বযর্ার র্ঞ্চার কযর বযলমেযলি ওর গিফাদ্ার িযর হগযে। এিিমক 
স্লাগ যিসরও মর্মর ার্ র্ম্বযে অ্যামেত িন্তবয ওযক বযর্া মদ্য যে। 
 
র্তযই তার িৃতয যট্া অ্মত করুণ, িাম্বলযিার িরি র্যযর বলযলি। হতািাযদ্র র্ম্পকস খযব 
একট্া দ্ীঘসিা ী   মি। হতািাযদ্র দ্যজিকার আিন্দি  জীবযির  ঠাৎ হেদ্ পযড 
হগযলা। 
 
 যামর তামকয  রইযলা িাম্বলযিাযরর  যাযট্র ওপর িাকডর্াট্ার মদ্যক। িাকডর্াট্া ধ্ীযর 
ধ্ীযর িাম্বলযিাযরর ট্য মপ হবয  ওপযর উঠমেল। ও িাবযলা িাম্বলযিার মক মবশ্বার্ 
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করযবি ওই িিসামন্তক দ্যুঃযখ কযতা রাত ও ঘযযিাযত পাযরমি, র্বর্ি  আশা করযে 
িাম্বলযিাযরর একমট্ মেমঠ! িািসযির পমরবাযর কতমদ্ি অ্িয ি হর্যকযে। কয  াশািরা অ্মত 
শীতল জািালার শামশসযত গাল হেযপ বাইযর তামকয  র্াকযত র্াকযত ঘযমিয  পযডযে! 
িাযঝ িাযঝ মিযিন্টরযদ্র কর্াও িযি  য যে শূিযতার িাযঝ। 
 
িাবযতই পারমে িা র্যার মর্মর ার্ আর আিাযক আিার মি   যামর বযল হকাযিামদ্ি মেমঠ 
মলখযবি িা,  যামরর বাকরুি িযযখ কর্া এযর্ হগযলা। 
 
 ঠাৎ ওর হোখ দ্যযট্া জ্বালা কযর উঠযলা, ও হোখ কয াঁেকাযলা। িযি  যলা কর্াগুযলা 
হবাকার িযতা বলযলা, তা যলও িযি  যলা হ াগাট্সর্ স্কয যলর বাইযর হর্যক একজি তাযক 
িা-বাবার হে  মদ্য যেি, িাযলা হবযর্যেি। ওর জীবযির পরি র্তয মেযলি মর্মর ার্, 
তার গিফাদ্ার। আর হর্ই গডফাদ্াযরর হি িাখাযিা মেমঠ হপাঁো ব ি কযর মিয  আর্যব 
িা, ওযক র্ান্ত্বিা হদ্যব িা দ্যুঃযখর র্িয । 
 
মর্মর ার্ এিি একজি িািযষ মেযলি হয ইমতপূযবস হতািার জীবযি এিি িািযষ আযর্মি, 
িাম্বলযিার র্যেয  বলযলি। তাই তাযক  ারাযিা র্তযই অ্মত িিসামন্তক হবদ্িাদ্া ক। 
 
 যামরর গলার স্বর আর রুি  য  এযলা িা, আমি যখি িার্সযলযদ্র র্যে হর্যকমে, আমি 
বযঝযত হপযরমেলাি, ওযদ্র হর্যক মিযজযক র্মরয  রাখা মঠক  যব িা অ্র্বা হিযে 
পডযলও েলযব িা। মর্মর ার্ও হর্ট্া োিমি, হেয মেযলি কী? যায াক র্যার, আিাযদ্র 
জীবি খযবই হঘাট্, িাদ্াি হবাির্যক হদ্খযি, এযম্মলাইি িাির্যক হদ্খযি, আমি   যতা 
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তাযদ্র িত খযি  যত পারতাি?  যামর জাদ্যদ্যণ্ডর আযলাযত জ্বল জ্বল িাম্বলযিাযরর দ্যই 
িীল উজ্জ্বল হোযখর মদ্যক এক দৃ্মষ্টযত তামকয  বলযলা, আমি যযতাট্া পামর শুধ্য রি 
হোষাযদ্র খতি ি , হিাযেিট্সযকও খতি করার হেষ্টা োমলয  যাযবা। 
 
েিৎকার! িা-বাবা আর মর্মর াযর্র িযতা কর্া বলযো, িাম্বলযিার  যামরর মপঠ োপযড 
বলযলি। তয মি র্া র্ীর িযতা কর্া বলার জিয আমি র্তযই গমবসত। যাকযগ এই ির্যে 
একট্া িে করমে, গত দ্যর্প্তা  তয মি মক হিইমল িযফট্ পডযো? 
 
 া র্যার, ওর মিশ্বাযর্র গমত দ্রুত  যলা। 
 
তা যল অ্বশযই লক্ষয কযরযো বিযা ইতযামদ্ মিয  হলখা-হলমখ   মি; মকন্তু  ল অ্ফ 
িযফমর্যত হতািার দ্যুঃর্া মর্ক কাযজর কর্া হিইমল িযফট্ হলখা  য যে। 
 
 া র্যার,  যামর বলযলা। এখি র্বাই হজযি হগযে। 
 
িা, হর্ট্া মঠক ি , িাম্বলযিার বাধ্া মদ্য  বলযলি। এই পৃমর্বীযত িাি দ্যজি রয যেি 
যারা হতািার ও লিস হিাযল্টিযট্সর িযফমর্র বযাপাযর এ খবর পযযরা জাযি। এবিং হর্ই 
দ্যজি এই দ্যগসযে িরা, িাকডর্া িমতস ঝাডয র ঘযর দ্াাঁমডয  রয যে। অ্যিযক অ্যিক 
ধ্ারণা কযর মিয যে এবিং হর্ট্া র্তয হয হিাযেিট্স িযফমর্ েয মর করার জিয তার রি 
হোষাযদ্র হর্খাযি পামঠয মেযলি এবিং হর্ই িযফমর্ হতািার বযাপাযরই। 
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আমি িযি করমে, এবিং হর্ই িযি করা একট্ও অ্র্তয  যব িা যমদ্ আমি ধ্যর মিই 
হর্ই িযফমর্যত মক বলা  য যে তা তয মি জাযিা এবিং কাউযক হর্ কর্া বলমি। 
 
অ্বশযই কাউযক বমলমি,  যামর বলযলা। 
 
তা যল তয মি খযবই মবযবেক ও বযমিিাযির িযতা কাজ কযরযে। িাম্বলযিার বলযলি। 
এখি তা যল তয মি হতািার বেয যদ্র র্াযর্ মি. হরািাে উইর্মল, মির্  ারমিওি হগ্রিাযরর 
র্যে গপ কর ও  যাাঁ। 
 
 যামর  কেমকয  তাকাযলা িাম্বলযিাযরর িযযখর মদ্যক। 
 
আিার িযি    ওযদ্রও জািা উমেত, তয মি এ মবযশষ মবষয  ওযদ্র একবারও বলমি। 
 
আমি বলযত োইমি। 
 
ওরা দ্যুঃমিন্তা করযত পাযর বা ি  পাযব জািযল? িাম্বলযিার তার অ্ধ্সেোকার েশিার 
কাাঁযের হিতর মদ্য   যামরযক হদ্খযলি। অ্র্বা তয মি মিযজ ি  হপয যে ও মেমন্তত বযলই 
বলমি?  যামর তয মি শুধ্য একা কাজ করযল  যব িা, বেয যদ্র র্যে মিযত  যব। তয মি মঠকই 
বযলমেযল, মর্মর ার্ কখযিা হতািাযক র্কযলর হোযখর অ্ন্তরাযল একলা েলযত মদ্যত 
োিমি। 
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 যামর িীরব রইযলা। িযি    িাম্বলযিারও হকাযিা জবাব িতযাশা করযেি  যামরর কাে 
হর্যক। িাম্বলযিার বযল েলযলি, আযরকমট্ কর্া, ওই মবষয ই আিার ইযচ্ছ, এই বের 
তয মি আিার কাে হর্যক আলাদ্ািাযব মকেয হলর্ি িাও। 
 
িাইযিট্, আলাদ্ািাযব?  যামর িাম্বলযিাযরর িিাব শুযি আিযস  য  হগল। মিযজর 
কািযক মিযজ হযি মবশ্বার্ করযত পারযে িা। 
 
 যাাঁ, আমি িাবমে হতািার মশক্ষার বযাপাযর আিাযক একট্য  যত্ন মিযত  যব। আিাযক 
আলাদ্া কযর মক হশখাযবি র্যার? এই, এইর্ব একট্য  আলাদ্া, এধ্ার-হর্ধ্ার। 
িাম্বলযিার লঘযিাযব বলযলি। 
 
 যামর আশা কযরমেল িাম্বলযিার মক হশখাযবি বলযবি ওযক, মকন্তু মকেযই বলযলি িা। 
 
 যামর বলযলা, তা যল িযফর্র হেইযপর কাে হর্যক অ্কলাযিমন্স হশখার মক  যব? 
 
িযফর্র হেইযপর কাে হর্যক অ্কলাযিমন্স? িা ওট্া আর হতািাযক মশখযত  যব িা। 
 
 যামর স্বমির মিুঃশ্বার্ হফলযলা, খযব িাযলা, দ্ারুণ কষ্টদ্া ক বযাপার। কর্াট্া বলযত 
বলযত  যামর হর্যি হগল। যা বলযত হেয মেল তা বলযলা িা। 
 
িাম্বলযিার হ যর্ বলযলি, েরি বযর্সতা! তাই িা? 
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 যামরও হ যর্ হফলযলা। তার িাযি িযফর্র হেইযপর র্যে আপাতত আর হকাযিা 
র্ম্পকস র্াকযে িা। আমি যমদ্ আউল (আউট্স্টযামন্ডিং) িা পাই, অ্মিসিামর উইজারমিিং 
হলযিলর্ পাই, তা যল আিাযক হপাশাি ক্লার্ করযত হদ্যবি িা। আমি জামি আমি 
পরীক্ষাযত আউট্স্টযামন্ডিং পাইমি। 
 
কখযিা মিি হদ্যখ হপাঁোর র্িংখযা গুিযব িা, মিি হফযট্ বাচ্চা হ াক তারপর। িাম্বলযিার 
গম্ভীরিাযব বলযলি। িযি    আজই হরজাল্ট হপয  যাযব। আযরা দ্যযট্া বযাপার  যামর, 
আমি েযল যাবার আযগ িি মদ্য  হশাযিা। 
 
ির্িত এখি হর্যক িাযি আজই, তয মি র্কল র্ি ই হতািার কাযে অ্দৃ্শয  বার 
হক্লাকট্া রাখযব। এিিমক হ াগাট্সযর্র হিতযর র্াকযলও। বযঝযত পারযো, দ্রকার  যত 
পাযর। 
 
 যামর ঘাড িাডযলা। 
 
মদ্বতী ত ও হশষ : বযাযরা-হক মিমিমস্ট্র অ্ফ িযামজক র্বযেয  হবমশ র্যরমক্ষত কযর 
হরযখযে, যততমদ্ি তয মি বযাযরাযত র্াকযব। এই র্যরক্ষার বযাপাযর   যতা িমল আর 
আর্সার একট্য  মবরি  যত পাযর। ধ্যরা, ওযদ্র মঠকািা  পাঠাযিা র্ব মেমঠপি মিমিমস্ট্র 
র্ােস করযব। এ বযাপাযর ওরা মিি ই হকাযিা অ্র্যমবযধ্ িযি করযব িা, কারণ ওরাও 
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হতািার র্যরক্ষা ো । যায াক তয মি ওখাযি র্াকাকালীি-েলাযফরা  কাযজকযিস হকাযিা 
ঝয াঁমক হিযব িা। যমদ্ িাও তা যল ওযদ্র িমত অ্মবোর করা  যব। 
 
 যামর র্রার্মর জবাব মদ্যলা, বযঝযত হপযরমে র্যার। তা যল খযব িাযলা, ঝাডয  রাখার 
হশযির দ্রজাট্া হঠযল খযযল বাগাযি পা মদ্যত মদ্যত িাম্বলযিার বলযলি। ওযদ্র মকযেযি 
আযলা জ্বলযে হদ্খমে, যাকযগ র্ি  িষ্ট করযল িমল আবার, তয মি হরাগা  য  হগযে হর্ট্া 
বলযত কি র্ি  পাযব। 
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অ্যাি এেযিি অ্ব জেি 
 
 যামর, িাম্বলযিাযরর র্যে বযাযরার হপেযির দ্রজার র্ািযি দ্াাঁডাযলা। জা গাট্া খযবই 
অ্পমরষ্কার, এধ্াযর ওধ্াযর অ্যিক হফযল হদ্ া পযরযিা মজমির্, পযরযিা ওয মলিংট্ি বযট্র্, 
িরযে ধ্রা কলড্র্ি।  যামর শুিযত পাযচ্ছ অ্দূ্যর িযরমগ রাখার খাো হর্যক হিযর্ আর্া 
িযরমগর োিার িাক, হিার  য যে, ওরা হবযরাযত োইযে। িাম্বলযিার দ্রজা  মতিযট্ 
হট্াকা মদ্যলি।  যামর মকযেযির জািালা মদ্য  েলােযলর আও াজ শুিযত হপযলা। 
 
হক ওখাযি? এক িম লার ঘাবযড যাও া কণ্ঠস্বর।  যামর বযঝযত পারযলা িেট্া করযেি 
মিযর্র্ উইর্মল। আপমি হক? 
 
আমি, িাম্বলযিার…  যামরযক মিয  এযর্মে। 
 
বে দ্রজা তৎক্ষণাৎ খযযল হগল। হখালা দ্রজার িযযখ দ্াাঁডাযলি মিযর্র্ উইর্মল। হবাঁযট্ 
হগালগাল হিাট্াযর্াট্া হে ারা। পরযি র্বযজ রযের পযরযিা এক হড্র্মর্িং গাউি। 
 
ওয া  যামর, মক আিন্দ! আলবার্, আমি হতা ি ই হপয  মগয মেলাি। আপমি হতা 
বযলমেযলি র্কাযলর মদ্যক আর্যবি। 
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আিাযদ্র িাগয খযবই র্যির্ন্ন, িাম্বলযিার বলযলি,  াতোমি মদ্য  বযামরযক িাকযলি। 
স্লাগ িসযক খযব একট্া হবমশ হবাঝাযত-হর্াঝাযত   মি, ির্যি হিযবমেলাি রামজ  যব িা, 
 য  হগল হশষ পযসন্ত।  যামর মকন্তু এ বযাপাযর আিাযদ্র র্া াযয কযরযে। আযর 
িীিফাযিারা তয মি 
 
 যামর মকযেযির হিতযর তাকাযলা, হদ্খযলা মকযেযি মিযর্র্ উইর্মল োডা আযরা একমট্ 
হিয । একজি তরুণী িাইমি। মবষণ্ণ ফযাকাযশ িযখ। ধূ্র্র বযণসর িার্ার েয ল। হিয মট্ 
একট্া বডর্ড িগ দ্য াযত হেযপ হট্মবযলর র্ািযি িযখ িামিয  বযর্ রয যে। 
 
 যাযলা িযফর্র, হিয মট্ বলযলা।  যামর! 
 
হকিি আযো হট্ািংকর্?  যামরর ওযক িযি  যলা ও খযব র্িংকয মেত ও অ্র্যি  ার্যত  যব 
বযলই  ার্যলা। হোযখ িযযখ উজ্জ্বলতা হিই, ওর েয যলর রে বাবলগাি মপিংক ি । 
 
ও হক্লাকট্া কাাঁযধ্র কাে হর্যক ট্ািযত ট্ািযত মিযর্র্ উইর্মলযক বলযলা, আমি েমল 
তা যল, িমিসিং মট্ আর র্ ািযিূমতর জিয ধ্িযবাদ্ িমল। 
 
যাচ্ছ হকি, আমি এযর্মে বযল হতািাযক হযযত  যব িা, িাম্বলযিার িাযব বলযলি। আমি 
হবমশ র্ি  র্াকযবা িা, মকেয জরুমর আযলােিা করযত মেিযগৌযরর কাযে হযযত  যব 
এক্ষয মণ। 
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হট্ািংকর্ িাম্বলযিাযরর িযযখর মদ্যক িা তামকয  বলযলা, িা িা আিাযকও এখি হযযত 
 যব। শুি রামি। 
 
হশাযিা এই শমিবার আিাযদ্র র্যে রাযত হখযত আর্যব মকন্তু। হরিার্ আর িযাি-আইও 
আর্যবি। 
 
িা, মবশ্বার্ কযরা িমল, আিার আর্া র্ম্ভব  যব িা। শুিরামি আপিাযদ্র। 
 
 যামর ও িাম্বলযিাযরর মদ্যক একবারও দৃ্মষ্ট িা মদ্য  হট্ািংকর্ উযঠাযির মদ্যকর দ্রজাট্া 
খযযল েযল হগযলা। তারপরই র্কযলর মদ্যক মফযর ক্ষমণক তামকয   াও াযত অ্দৃ্শয  য  
হগল।  যামর লক্ষয করযলা মিযর্র্ উইর্মল মেমন্তত। 
 
িাম্বলযিার  যামরযক বলযলি, তা যল  যামর, হতািার র্যে হ াগাট্সযর্ হদ্খা  যব। িমল 
শরীযরর যত্ন হিযব, র্াবধ্াযি র্াকযব। 
 
িাম্বলযিার বাইযর যাবার আযগ মিযর্র্ উইর্মলযক মবদ্া  জামিয  মঠক হযখাযি হট্ািংকর্ 
অ্দৃ্শয  য মেযলা, হর্খাযি দ্াাঁডাযলি। তারপরই হট্ািংকযর্র িযতা  াও াযত অ্দৃ্শয  য  
হগযলি। 
 
 মিযর্র্ উইর্মল বামডর উযঠাযিার মদ্যকর রান্নাঘযরর দ্রজাট্া বে কযর মদ্য  হট্মবল 
রাখার বামতর আযলা   যামরযক খয াঁমট্য  হদ্খযত লাগযলি। 
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তয মি আর রি হদ্মখ একই রকি লম্বা  য যে, মিযর্র্ উইর্মল বলযলি। হদ্যখ িযি    
এই িাি হতািাযদ্র ওপর হস্ট্রমেিং মজির্ করা  য যে (লম্বা  ও ার যন্ত্র)। গতবার রযির 
জিয হয স্কয ল হরাবর্ট্া মকযিমেলাি হর্ট্া এবার আর ওর গায   যচ্ছ িা। হর্ আযরা 
ইমঞ্চ দ্যই লম্বা  য যে। যাক হর্ট্া, হতািার মক মক্ষযধ্ হপয যে  যামর? 
 
দ্ারুণ মক্ষযধ্ হপয যে, কর্াট্া শুযি মক্ষযধ্ পাও াট্া  ঠাৎ হযি হর্ উপলমব্ধ করযলা। 
 
 যামর হট্মবযলর র্ািযি হে াযর বর্ািাি একট্া হলািশ হবডাল ওর হকাযলর ওপর 
ঝাাঁমপয  পযড মিউ মিউ কযর িাকযত লাগযলা। 
 
 যামর কয কশযািংকযর্র গলা েয লকাযত েয লকাযত বলযলা, তা যল  ারমিওি এখাযি আযে? 
 
ও  যাাঁ,  ারমিওি গতপরশু এযর্যে, মিযর্র্ উইর্মল বলযলি। মিযর্র্ উইর্মল বড 
একট্া কডাই  াযত মিয  িযামজক দ্ণ্ড হোাঁ াযতই হস্টাযির ওপর শব্দ কযর হেযপ 
বর্যলা। কডাই-এর খাবার ট্গবগ কযর ফয ট্যত লাগযলা। ওরা র্কযলই অ্যঘাযর ঘযিযচ্ছ 
িযি   । তয মি এই র্িয   ঠাৎ এযর্ পডযব হকউ জাযি িা। িালই  যলা তয মি এযর্ 
হগযে। 
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আবার মতমি হস্টাযি বর্াযিা কডাইট্াযত দ্ণ্ডট্া হোাঁ াযতই  যামরর মদ্যক হিযর্ হিযর্ 
এযর্ হট্মবযলর ওপর পডযলা।  যামর হদ্খযলা কডাই িমতস গরি স্টয । স্টয  হর্যক মিমষ্ট গে 
আর বাষ্প হবযরাযচ্ছ। 
 
মিযর্র্ উইর্মল  াত িাডযতই পাউরুমট্ আর একট্া েযমর  যামরর হট্মবযল হেযট্র ওপর 
পডযলা।  যামর কয ক মপর্ রুমট্ হিবার র্যে র্যে স্টয  ও রুমট্ উধ্াও  য  হগল। 
 
 যামর খযব ধ্ীযর ধ্ীযর গরি স্টয  হখযত লাগযলা। মিযর্র্ উইর্মল ওর পাযশ একট্া হে ার 
হট্যি এযি বর্যলি। 
 
তয মি তা যল হ াযরর্ স্লাগ িসযক হতািাযদ্র স্কয যল আবার মফযর হযযত রামজ কমরয যো? 
 
 যামরর িযখ িমতস র্য যপ আর রুমট্। কর্া বলযত পারযে িা। শুধ্য ঘাড িাডযলা। 
 
মিযর্র্ উইর্মল বলযলি, উমি আর্সার আর আিাযকও পমডয যেি। বহুবের হ াগাট্সযর্ 
পমডয যেি। বলযত পাযরা, িাম্বলযিাযরর র্ির্ািম ক। হকিি িযি  যলা তাযক? 
 
তখিও  যামরর িযখ রুমট্ আর র্যযযপ িমতস।  যাাঁ বা িা বলার র্যযযাগ হিই। শুধ্য ঘাড 
িাডযলা। িাল হলযগযে িা িন্দ হলযগযে তার িযখ হদ্যখ হবাঝা হগল িা। 
 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য হ্াফ-ব্লাড রিন্স । জে. জে. িাওর িং । হ্যারি পটাি রিরিে 

137 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

মিযর্র্ উইর্মল  যামরর িযযখর মদ্যক তামকয  বলযলি, আমি বযঝযত হপযরমে তয মি মক 
বলযত োও। স্লাগ িস খযবই োলাক হলাক। িয াজযি িাযলা  ি আবার িন্দ িািযষও 
 ি। আর্সার ওযক হিাযট্ই পেন্দ করযতা িা। 
 
মিমিমস্ট্র এখি তার পযরযিা োিোিীযত িরা। মতমি অ্যিকযকই র্া াযয কযরযেি, মকন্তু 
আর্সারযক মকেয কযরিমি। হযি ওযক মকেয করার র্ি -র্যযযাগ পািমি। আর্সারযক উমি 
হকাি র্িয  উাঁেয  িাযপর িযি কযরিমি। স্লাগ িস র্ব র্িয  র্মঠক মেযলি তা ি । 
অ্যিক িয লও কযরযেি। আমি জামি িা রি হতািাযক তার হকাযিা মেমঠর কর্া বযলযে 
মক িা, যাকযগ হর্ কর্া, আর্সার িযিাশি হপয যে। 
 
মিযর্র্ উইর্মল আর্যল মক বলযত োইযলি  যামর বযঝযত পারযলা িা।  যামর অ্যিকখামি 
র্যযপ মগলযলা। 
 
মিযর্র্ উইর্মল বলযলি, র্মতয তয মি খযউব িাযলা হেযল।  যামরর হোযখ জল হদ্যখ 
মিযর্র্ উইর্মল   যতা িযি কযরযেি, আর্সাযরর িযিাশযির খবর শুযি আিযন্দ তার 
হোযখ জল এযর্যে। মতমিও আিযন্দর আমতশযযয বলযত লাগযলি িািা রকযির উৎপাত 
ও হগালযযাযগর কর্া মিি  তয মি মকেয শুযিযো। হর্গুযলা কযঠারিাযব বে করার জিয 
মিিযগৌর অ্যিকগুযলা দ্প্তর খযযলযেি। আর্সার তার িযধ্য একট্া বড অ্মফযর্র হ ি 
 য যে, মিযট্কর্ি অ্যান্ড কিমফর্যকর্ি অ্ফ কাউন্টারমফট্ মিযফন্স হিলর্ অ্যান্ড 
হিাযট্কমট্ি অ্বযজটর্। খযব দ্াম ত্বপূণস কাজ, ওর অ্ধ্ীযি খবরাখবর হদ্বার জিয 
দ্শজি কাজ কযর। 
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কী কাজ করযত   ? 
 
তয মি হতা িাযলা কযরই জাযিা, ইউ-হিা-হু মফযর এযর্যেি, খবরট্া িোমরত  বার র্যে 
র্যে োরমদ্যক আতঙ্ক েমডয  পযডযে, আর হর্ই আতযঙ্কর র্যযযাগ মিযচ্ছ মকেয অ্র্ৎ 
হলাক। ইউ-হিা-হু আর রি হোষাযদ্র  াত হর্যক বাাঁোর জিয বাজাযর িািা রকি 
তর্াকমর্ত হিাযট্কমট্ি হপাশাি মবমে    এখি। তয মি শুিযল মশউযর উঠযব, 
হপাশািগুযলা মবষাি গাে-গােডা হর্যক ততমর, আর আতঙ্কগ্রি হলাযকরা িাণ বাাঁোযিার 
জিয হর্গুযলা মকিযে। বলযে হিাযট্কমট্ি হপাশাি আর্যল বাবমট্উবাযরর পূজ হর্যক 
বািাযিা িারাত্মক র্কর্যক মবষাি হপাশাি! এইর্ব িারাত্মক হপাশাি বািাযচ্ছ িযন্ডািগার্ 
হেোযরর িযতা অ্র্ৎ ও অ্কিসিয হলাযকর দ্ল। িািযযষর ি  আর দ্যবসলতার র্যযযাগ 
মিযচ্ছ তারা, মিরী  িািযষযদ্র িযধ্য আতযঙ্কর রৃ্মষ্ট কযরযে। বলযে, মশঘ্রই মকেয একট্া 
ঘট্যব আবার হদ্যখা, এই হতা হর্মদ্ি আর্সার বাজার হর্যক এক বাক্স কার্স মর্যকা 
হস্কাযপর্ বাযজ াপ্ত। কযরযে। হর্গুযলা মিি ই রিযোষারা হরযখমেল। এখি তয মি 
র্ যজই বযঝযত পারযো, মবপদ্ দ্যই মদ্ক হর্যকই–একমদ্যক অ্র্ৎ হলাকজি ও 
অ্পরমদ্যক িৃশিংর্ রিযোষারা, এই দ্যয র  াত হর্যক মিরী  হলাকযদ্র বাাঁোযত 
আর্সারযক দ্ারুণ পমরশ্রি করযত  যচ্ছ। ওযক খযবই দ্াম ত্ব মিয  কাজ করযত  যচ্ছ। 
এখি বাজাযর আযজবাযজ িাকস-েগ বা হট্াস্টাযরর িত মিতযবযব াযরর মজমির্ 
বাযজ াপ্ত করার দ্রকার হিই, আমি আর্সারযক বযলমে। িাগলযদ্র র্যে মবযরাধ্ ি , 
বযল মিযর্র্ উইর্মল এিি দৃ্মষ্টযত  যামরর মদ্যক তাকাযলি হযি  যামর ওই র্কল মজমির্ 
বাযজ াপ্ত করার পযক্ষ। 
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 যামর বলযলা, মি. উইর্মল এখিও মক কাযজ বযি। 
 
তাইযতা িাবমে। ওর আযগই হতা হফরার কর্া বযলমেল িধ্যরাযত মফরযব, এখি হয 
হকাযিা র্িয  এযর্ পডযত পাযর। 
 
তখিও হিার  যত অ্যিক হদ্মর। মিযর্র্ উইর্মল হদ্ াযল ট্াোযিা একট্া বড হদ্ াল 
ঘমডর মদ্যক তাকাযলি।  যামর হদ্খযলা, ঘমডট্া  রয যে িমট্ কাট্া। িমতমট্ কাট্াযত 
পমরবাযরর র্দ্র্যযদ্র িাি হলখা। ও আযগ ঘমডট্া মি. উইর্মলর বর্বার ঘযর হদ্যখমেল। 
ঘমডর একট্া কাাঁট্া মিযদ্সশ মদ্যচ্ছ মিযর্র্ উইর্মল ঘমডট্া বর্ার ঘর হর্যক মিয  র্ারা 
বামডযত  াযত কযর মিয  ঘযরযেি। বামক কাাঁট্াগুযলা একযযাযগ জািাযচ্ছ, িট্সাল হপমরল। 
 
মিযর্র্ উইর্মল ঘমডট্া হদ্যখ বলযলি, যখি হর্যক হশািা হগযে ইউ-হিা-হু মফযর 
এযর্যে, তখি হর্যকই এট্া িট্সাল হপমরযল রয যে। আমি অ্বশয িযি কমর িা হয 
আিাযদ্র পমরবাযরর র্কযলই শুধ্য িট্সাল হপমরযল রয যে, হদ্যশর র্কযলর একই অ্বিা! 
অ্িয কারও কাযে এই ধ্রযির ঘমড আযে মক িা, আমি জামি িা, তাই হদ্খার র্যযযাগ 
হিই। 
 
কর্াট্া হশষ করার র্যে র্যে মিযর্র্ উইর্মল বলযলি ঘমডর মদ্যক তামকয , এই হতা 
কাট্া মিযদ্সশ করযে উইর্মল বামড মফরযেি এখি রািা  রয যেি। 
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উমি আর্যেি! একট্য  পরই হশািা হগল হপেযির দ্রজা  িক করার শব্দ! 
 
মিযর্র্ উইর্মল দ্রজার কাযে মগয  কাযঠর কপাযট্ কাি হেযপ বলযলি খযবই আযি 
আযি, হক? আর্সার তয মি এযর্যো? 
 
 যামর শুিযত হপল মি. উইর্মলর পমরশ্রান্ত কণ্ঠস্বর,  যাাঁ আমি। হশাযিা আমি বলযলও হক 
এযর্যে র্মঠক মক-িা জািার জিয িে কযর মেযি হিযব। হির্ইট্াররাও এই একই 
উত্তর মদ্যত পাযর। আিাযক মিন্ন মকেয িে করযব, উত্তর শুযি বযঝযব আমি মক-িা। 
 
অ্বশযই করযবা। িমল! িে কযরা আিাযক, দ্রজার বাইযর হর্যক মি. উইর্মল বলযলি। 
আচ্ছা আচ্ছা খযব  য যে, বলযতা হতািার র্বযেয  মি  ইযচ্ছ কী? হকিি কযর 
এযাযরাযেি ওযড তা জািা। মিযর্র্ উইর্মল  ার্যত  ার্যত দ্রজাট্া খযলযত হেষ্টা 
করযলি মকন্তু পারযলি। বাইযর হর্যক মিস্টার উইর্মল িবট্া শি কযর ধ্যর হরযখযেি 
যাযত দ্রজাট্া ঝট্ কযর হখালা িা যা । 
 
িমল আমি এখি হতািা  িে কমর? আর্সার বাইযর হর্যক বলযলি। আর্সার এখি রে 
কযরা িা, হিতযর এযর্া। 
 
বযলা হতা, ঘযর যখি আিরা দ্যজযি একলা র্ামক তখি মক িাযি হতািাযক িামক 
মি ার? 
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ঘযরর িৃদ্য আযলাযত  যামর হদ্খযলা আর্সার উইর্মলর কর্া শুযি মিযর্র্ উইর্মলর গালট্া 
হবমশ লাল  য  উঠযলা। বযঝযত পারযলা মিযর্র্ উইর্মল দ্ারুণ লজ্জা  পযডযেি। 
 যামরর কাযির কােট্া গরি  য  উঠযলা। ও িযখ িামিয  হবশ শব্দ কযর র্যযপ হখযত 
লাগল। 
 
মিযর্র্ উইর্মল দ্রজার র্ািািয ফাাঁযক িযখ হরযখ মফর্ মফর্ কযর বলযলি, িমলউবলর্! 
 
মঠক বযলযো, মিস্টার উইর্মল বলযলি। এবার আিাযক হিতযর আর্যত দ্াও মি ার। 
 
মিযর্র্ উইর্মল দ্রজাট্া খযযল স্বািীযক হদ্খযলি, মিস্টার উইর্মল হর্যজযেি হরাগা 
পট্কা, পাতলা লাল েয যলর এক জাদ্যকর। হোযখ হিাযষর মর্িং-এর হফ্রযির েশিা, গায  
লম্বা রাযিমলিং হক্লাক। 
 
মিযর্র্ উইর্মল বলযলি, বযঝযত পারমে িা িমতমদ্ি বামড হফরার র্ি  তয মি হকি িতয ি 
িতয িিাযব হর্যজ আযর্া, তয মি মক হির্ইট্ারযদ্র িয  এরকি র্াজ কযরা। 
 
মঠক রিযোষাযদ্র জিয ি , বযবিাট্া মিমিমস্ট্রর। আিাযক হর্ট্া িািযত  যব। বাুঃ র্যন্দর 
ঘ্রাণ পামচ্ছ? মিি ই অ্মি ি র্যযপ বামিয যো? কর্াট্া বযল মিস্টার উইর্মল হট্মবযলর 
কাযে রাখা একট্া হে াযর বর্যলি। 
 
 যামর তয মি কখি এযল? হতািার হতা র্কাযল আর্ার কর্া! 
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মিস্টার উইর্মল কর্াট্া বযল  যামরর পাযশ বর্যলি।  যামর  াত বামডয  মদ্যল করিদ্সি 
করযলি উইর্মল। মিযর্র্ উইর্মল বামট্ িমতস গরি গরি র্যযপ মিস্টার উইর্মলর র্ািযি 
রাখযলি। 
 
ধ্িযবাদ্ িমল। র্মতয আজযকর রাতট্া বড হবমশ মবরমিকর  য যে। কয কট্া ইমি ট্র্ 
হিট্ািরফ হিযিলর্ মবমে করার হেষ্টা করমেযলা। বলমেযলা, আপিাযদ্র গলা  এই 
হিযিলট্া ঝয মলয  রাখযল আপিার হে ারা পাযল্ট যাযব, হযিি োইযবি হতিমি। একশ 
 াজার েদ্মযবশ করা যা  হিযিলট্া পযর, িাি দ্শ গযামল ন্স এর িূলয! 
 
ওগুযলা গলা  পরার পর মক  যলা? 
 
কারও গায র রিং বদ্যল হগল, অ্যিকট্া কিলা রযের িযতা, দ্যএকজযির র্ারা গায  
হগাট্া হগাট্া আাঁমেযল িমতস  য  হগল। হর্ন্ট িািংযগার্  ার্পাতাল তাযদ্র হকাি মেমকৎর্া 
করযত পাযরমি, হেযড মদ্য যে। 
 
মিযর্র্ উইর্মল বলযলি, আিাযদ্র হফ্রি, জজস ওই র্ব কাণ্ডকারখািার র্যে জমডয  
পযডমি হতা? মঠক জাযিা হতা? 
 
আযর িা িা, ওরা এখি ওই র্যবর িযধ্য জডাযব িা। হলাযকরা এখি আত্মরক্ষার জিয 
িমর া  য  উযঠযে। 
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হিট্ািরফ-হিযিলর্ এর জিয হতািার বামড মফরযত হদ্মর  যলা? 
 
িা িা তার জিয ি , এমলফযান্ট অ্যান্ড হকিযল মবশ্রী একট্া উৎপাত  য মেযলা। আিাযক 
অ্বশয হর্খাযি হযযত   মি। িাগযবশত িযামজযকল ল এিযফার্সযিন্ট হস্কা াি তার 
আযগই বযাপারট্া মিমট্য  মদ্য মেযলা। 
 
পমরশ্রান্ত  যামর ওর দ্য াত হপেযি ঘযমরয  বড হদ্যখ একট্া  াই তয লযলা। 
 
ঘযি হপয যে হতা? মিযর্র্ উইর্মল বলযলি। আমি হফ্রি আর জযজসর ঘযর হতািার 
র্াকার বযবিা কযরমে। যাও ওখাযি মগয  শুয  পযডা। 
 
হকি, ওরা হকার্া  হগযে? 
 
মিযর্র্ উইর্মল বলযলি, হকার্া  আবার যাযব, িা গি এযামলযত ওরা হয হদ্াকাি 
কযরযে, হজাকশপ, হর্খাযিই র্াযক র্ারামদ্ি। রাযি হদ্াকাযির িযধ্য ঘযযিা । মবষ মট্ 
আিার একট্য ও িাল লাযগ িা, মকন্তু শুিলাি ওযদ্র বযবর্া িালই েলযে তাই আপমত্তও 
করলাি িা। যাও ওপযর মগয  শুয  পযডা। ঘযরই হতািার রাঙ্কট্া হরযখ মদ্য মে। 
 
মিস্টার উইর্মল বলযলি, শুিরামি  যামর। 
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ওরা মকযেি হর্যক েযল আর্ার র্ি  ও ামশিং বাযস্কযট্র ওপর রাখা হর্ই ঘমডর মদ্যক 
হোখ পডযতই হদ্খযলা ঘমডর র্বকমট্ কাাঁট্া একই র্যে িট্সার হপমরযল মির  য  
রয যে। 
 
 হফ্রি আর জযজসর ঘর মতিতলা । মিযর্র্ উইর্মল তার জাদ্যদ্ণ্ড মদ্য  ওর মবোিার 
পাযশ হট্মবযলর ওপর রাখা বামতট্া জ্বামলয  মদ্যলি। র্িি ঘরট্া  ালকা হর্ািালী 
আযলাযত হেয  হগযলা। হোট্ জািালার হকাযল একট্া হিযস্কর ওপর রয যে বড একট্া 
ফয যলর ট্ব। ফয যলর গে িাযক আর্যত  যামরর িযি  যলা বারুযদ্র গে। ঘযরর হিযঝযত 
অ্যিকগুযলা মর্ল করা কািসযবািস বক্স রয যে। তার কয কট্ার ওপর ওর স্কয যলর রাঙ্কট্া 
হরযখ মদ্য যেি মিযর্র্ উইর্মল। ওর ঘযরর অ্বিা হদ্যখ িযি  যলা হফ্রি জজস ঘরট্াযক 
ওযদ্র গুদ্ািঘর বামিয যে। হজাক বাযক্স র্ব মজমির্পযি িরা। 
 
হ িউইগ  যামরযক ঘযর ঢয কযত হদ্যখ খযমশযত হফযট্ পযড হিযক উঠযলা। মিযর্র্ উইর্মল 
ওর খাোট্া একট্া বড আলিামরর ওপর হরযখযেি।  যামর বযঝযত পারযলা হ িউইগ 
মশকাযর যাবার আযগ ওর জিয অ্যপক্ষা করযে। 
 
শুিরামি বযল মিযর্র্ উইর্মল ঘর হর্যক েযল হগযল  যামর পাজািা পযর মবোিা  শুয  
পডযলা। বামলশট্া হকিি হযি শি শি িযি  যলা। বামলযশর ও াযর  াত ঢয মকয  
একট্া েট্েযট্ পাপসল অ্যরি র্যইট্ বার করযলা। ওট্া পামকিং পযামস্টযল, খযব র্ম্ভব হফ্রি 
বা জজস হরযখযে। ওট্া র্মরয  হরযখ দ্যযোখ বে করযতই  যামর ঘযমিয  পডযলা। 
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কযতাট্া র্ি  ও ঘযমিয যে জাযি িা, দ্রজা  দ্যি দ্যি শযব্দ ওর ঘযি হিযে হগল। এিি 
শব্দ হযি হকউ কািাি দ্াগযে। দ্রজাট্া খযযল হযযতই ও মবোিা  হর্াজা  য  বর্যলা। 
হকউ ঘযর ঢয যক জািালার পদ্সা হট্যি র্মরয  মদ্যতই ঘরট্া ঝলিল কযর উঠযলা।  যামর 
দ্য াযত হোখ ঢাকযলা রূ্যযসর আযলার  াত হর্যক হোখ দ্যযট্া বাাঁোযিার জিয। হোখ বে 
কযরই  যামর বামলযশর পাযশ রাখা েিশাট্া হিবার জিয  াত বাডাযলা। 
 
উইজযগামি ি? আযর তয মি এযর্ হগযো? দ্য মতিজযির মিমলত কণ্ঠস্বর। 
 
 যামর হোখ হখালার আযগই ওযদ্র িযধ্য একজি ওর িার্ার ওপর একট্া ঘযমষ িারল। 
 
একমট্ হিয  বযক উঠযলা, মক  যচ্ছ রি ওযক িারযো হকি? 
 
 যামর েশিাট্া হপয  হগল। েট্পট্ েশিাট্া হোযখ লাগাযলা। মকন্তু ঘযরর তীে রূ্যযসর 
আযলা আবার ওর হোখ ধ্ামধ্য  মদ্যলা। 
 
ও হোখ দ্যযট্া রগযড খযলযতই হদ্খযলা ওর র্ািযি দ্াাঁমডয  রয যে রি! িযযখ  ামর্। 
 যামর,  যামরর মি  বেয  এযর্ হগযে। 
 
এই হকিি আযো বেয ? 
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 যামর িার্া   াত বযলাযত বযলাযত বলযলা, এযতা িাযলা হকাযিা মদ্িই মেলাি। তয মি 
হকিি আে? 
 
খযব একট্া খারাপ িা। রি একট্া কািসযবাযিসর বাকযর্া হট্যি মিয  তার ওপর। বর্যত 
বর্যত বলযলা, কখি এযল? িা অ্বশয হতািার এখাযি আর্ার কর্া বযলমেযলি। 
 
তা িা  রামি একট্ার র্ি  এযর্মে। িাগলরা র্ব মঠক ঠাক আযে হতা? হতািার র্যে 
িাযলা বযব ার কযরযে হতা? আযগর িযতাই, হযিি কযর হতিমি,  যামর বলযলা। 
 ারমিওি ওর মবোিার এক পাযশ বর্যলা। 
 
আিার র্যে ওরা হবমশ কর্া বযল-ট্যল িা, িা বলযলই বরিং আিার িাযলা লাযগ। 
 ারমিওি তয মি হকিি আযো? 
 
খযব িাযলা,  ারমিওি  যামরযক এিি িাযব হদ্খযত লাগযলা হযি ও িীষণ িযিাযবদ্িা  
রয যে। 
 
 যামর িাবযলা  ারমিওি জাযি ওর িযির বযর্া, তাই মর্মর াযর্র িৃতয য বা অ্িয হকািও 
দ্যুঃখজিক ঘট্িার ির্ে তয লযত ো  িা।  যামরও তাই ো ।  যামর মজযজ্ঞর্ কযর, কট্া 
হবযজযে? হতািাযদ্র হেকফাস্ট  য  হগযে? 
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আিাযদ্র জিয হিযবা িা। িার িযি  য যে হতািার খাও া-দ্াও া মঠকিযতা  যচ্ছ িা 
তাই, রি হোখ িামেয  বলযলা। এবাযর বযলা র্ব খবরা খবর; মক র্ব ঘট্যে? 
 
মকেযই জামি িা। আঙ্কল-আমন্টর বামডযত হতা এযতামদ্ি বমন্দ মেলাি। তা হতা তয মি 
জাযিা। 
 
ওর্ব বাদ্ দ্াও, রি বলযলা। শুিলাি তয মি িাম্বলযিাযরর র্যে হকার্া  মগয মেযল। 
 
খযব একট্া একাইমট্িং বযাপার ি । একজি মরট্া ািস বৃি মট্োরযক হ াগাট্সযর্ আর্ার 
কর্াবাতসা বলযত মগয মেযলি। আমিও তার র্যে মেলাি। হ াযরর্ স্লাগ িস তার িাি। 
 
তাই, রি  তাশ  য  বলযলা। আিরা হিযবমেলাি। 
 
 ারমিওি রিযক েয প র্াকযত ইশারা করযলা, রি ির্ে পাযল্ট মিযলা। আিরাও এরকি 
মকেয হিযবমেলাি। 
 
মক হিযবমেযল?  যামর  ার্যত  ার্যত বলযলা। 
 
আিমেজ হতা হিই। এখি তার জা গা  আিাযদ্র কাযলা জাদ্যর মবরুযি িমতরক্ষার জিয 
একজি মট্োর দ্রকার, তাই িা? হর্ই জযিয, ওই রকি একট্া মকেয আমি হিযবমেলাি! 
হকিি হদ্খযত উমি? 
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ওিাযক হদ্খযত অ্যিকট্া মর্েয  হঘাট্যকর িযতা লাগযলা, িার্া  ট্াক ও িযযখ হগাফ। 
আযগ মেদ্ামরি  াউযজর হ ি মেযলি,  যামর বলযলা। হকাযিা িয ল  য  হগল,  ারমিওি? 
 
 ারমিওি ওর মদ্যক এিিিাযব তামকয  রইযলা হযি  যামর ওযদ্র আযরা মকেয র্িংবাদ্ 
হদ্যব হর্ই আশা । ও িযডেযড বযর্  ার্যত লাগযলা। 
 
হতািার মক িযি   , স্লাগ িস একজি িাযলা মট্োর? 
 
তা হকিি কযর বলযবা,  যামর বলযলা। আিমেযজর হেয  মিি ই খারাপ  যবি িা। 
 
আমি জামি একজিযক, হয আিমেযজর োইযত বাযজ মট্োর, একমট্ কণ্ঠ দ্রজা হর্যক 
বলযলা। 
 
রযির হোট্ হবাি দ্রজার হগাডা হর্যক একদ্ি লাফ মদ্য  ঘযরর িযধ্য ঢয কযলা,  াই 
 যামর। 
 
তয মি কার র্যে এতক্ষণ কর্া বলমেযল? রি বলযলা। মজমি বলযলা আমি ওই হিয ট্ার 
কর্া বলমে, হয  যামরর মবোিার এক হকাযণ ধ্পার্ কযর বযর্ হরযগযিযগ আযে। 
আিাযক ও পাগল কযর োডযে। 
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 ারমিওি র্ ািযিূমতর র্যযর বলযলা, আবার মক করযলা শুমি? এিিিাযব কর্া বযল হযি 
আমি একট্া মতি বেযরর মশশু! আমি জামি,  ারমিওি োপা গলা  বলযলা। ও একট্া 
আি পাগল। 
 
মিযর্র্ উইর্মল র্ম্বযে এই রকি কর্াবাতসা শুযি  যামর আিযস  য  হগল। রি হরযগ 
বলযলা, হতািরা কী পাাঁে হর্যকন্ডও তার মবষ  বাদ্ মদ্য  র্াকযত পার িা। 
 
মজমি বলযলা, মঠক বযলযো, হিয মট্ হয মকরকি হর্ আিরা জামি, তয মি জািযব হকিি 
কযর শুমি? 
 
 যামর বযঝযত পারযলা কর্াট্া মিযর্র্ উইর্মলযক হকে কযর ি । অ্িয হকউ  যব। 
বলযলা, কার কর্া বলযো হতািরা? 
 
ওর ওই িযের জবাব হকউ হদ্বার আযগ হশাবার ঘযরর হিজাযিা দ্রজা খযযল হগল। হয 
ঢয কযলা তাযক হদ্খািাি  যামর হবিকিার মদ্য  িযখট্া ঢাকযত হগযল তাযত ট্াি পযড 
 ারমিওি আর মজমি তাল র্ািলাযত িা হপযর দ্ডাি কযর হিযঝযত পযড হগল। 
 
ওযদ্রই ব র্ী একমট্ হিয  দ্রজার হগাডা  দ্াাঁমডয  রয যে। ওর িযযখর হে ারা হদ্যখ 
ঘযরর র্কযলরই িযখ েয পযর্ হগল। বািমবক র্যন্দরী হিয  িা বযল র্াকা যা  িা। লম্বা, 
িার্া  একরাশ রূপামল েয ল, গায র রিং েকেক করযে রূপামল আিা । এইট্য কয  বযল 
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তার র্ম্বযে যবমিকাপাত করা েযল িা, িেয র পমরিাযণ হেকফাস্ট িমতস মবরাট্ একট্া হর 
ওর  াযত। 
 
হিয মট্  যামরযক জবযর্বয  য  খাযট্ োাঁদ্র হঢযক বযর্ র্াকযত হদ্যখ খিখযি গলা  
বলযলা–অ্যিকমদ্ি পর হতািার র্যে হদ্খা  যলা। মঠক হর্ই র্িয  মিযর্র্ উইর্মল 
হিয মট্র হপেযি দ্াাঁডাযলি। হতািার হতা এই বড হরট্া মিয  আর্ার দ্রকার মেযলা িা, 
আমি হতা আিতাি। 
 
িা…িা… আিার হতা হকাযিা অ্র্যমবযধ্   মি, হেউর হিলাযকৌর বলযলা িকাণ্ড হরট্া 
 যামরর  াাঁট্য র ওপর হরযখ। তারপর ও হ াঁট্  য   যামরর দ্যগাযল েয িয হখল। ওর হঠাাঁযট্র 
িযশস  যামরর িযি  যলা হযি গাল দ্যযট্া পযযড হগল। আমি, অ্যিকমদ্ি হর্যক হতািাযক 
হদ্খযত োইমেলাি। আিার হবাি হগ্রমেয লযক িযি আযে হতািার  যামর? ও হতািাযক 
হদ্খযল খযব খযমশ  যব  যামর পট্ার! 
 
 যামর হ াাঁেট্ হখয  বলযলা, ও এখি এই বামডযত আযে িামক? 
 
ধ্যাৎ দ্যষ্টয  হেযল, এখাযি হিই, হেউর বলযলা। ওর িযযখ  ামর্র মরমিমঝমি। পযরর গ্রীযের 
েযমট্যত, িাযি আিাযদ্র যখি…, মকন্তু তয মি মক র্ব খবর রাযখা? 
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ওর বড বড ট্ািা ট্ািা দ্যই হোখ িমবষযযতর আিযন্দর স্বযে মবফামরত  যলা শুধ্য ি , 
মিযর্র্ উইর্মল শুি র্িংবাদ্ িা হদ্ া  হযি ক্ষয ব্ধও  যলা। মিযর্র্ উইর্মল গম্ভীর গলা  
বলযলি, ওযক খবরট্া হদ্বার আিরা এখিও র্ি  পাইমি। 
 
হেউর ওর রূপামল েয যলর রামশ দ্য মলয   যামরযক আিযন্দ উদ্ভামর্ত হোযখ বলযলা, আমি 
আর মবল মবয  করযত েযলমে। ওর হদ্ালাযিা েয ল শপািং কযর মিযর্র্ উইর্মলর গাযল 
লাগযলও হর্মদ্যক ওর হকাযিা হক্ষপই হিই। িীষণ আিযন্দ আত্ম ারা হর্! 
 
তাই িামক,  যামর হকাযিা আগ্র  িকাশ িা কযরই বলযলা। 
 
 যামর হদ্খযল  ারমিওি, মজমি, মিযর্র্ উইর্মল ওরা হকউই হেউযরর হেযলিািযষী 
িাবিমে আর কর্া-বাতসা  খযমশ   মি। ওরা পরিযরর িযযখর মদ্যক তাকাযলা।  যামর 
হশষ করযলা এই বযল, কিগ্রােয যলর্ির্! 
 
হেউর আবার  যামরযক জমডয  ধ্যর েয িয হখযলা। 
 
মবল এখি খযব বযি, মদ্ি-রাত কাজ করযে, আমিও মগ্রিগট্যর্ পাট্সট্াইি কাজ করমে। 
ও আিাযক ইিংযরমজ হশখা, র্কযলর র্যে হিলাযিশা এবিং উইর্মলযদ্র িাযলা কযর 
জািার জিয এখাযি মকেযমদ্ি র্াকযত বযলযে। র্মতয আমি এখাযি এযর্ র্াকযত হপযর 
এযতা খযমশ  য মে হয বলার ি । এখাযি হতিি কাজ করযতও  যচ্ছ িা, একট্য -আধ্ট্য  
রান্না বা িযরমগগুযলা হদ্খাযশািা করা োডা! যাক তয মি িাল কযর িািা কযরা। 
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কর্াগুযলা বযল হেউর হযি  াও াযত িার্যত িার্যত ঘর হর্যক হবমরয  হগল। যাবার 
র্ি  ঘযরর দ্রজাট্া বে করযত িয লযলা িা। 
 
ও েযল হগযল মিযর্র্ উইর্মল িযখ হর্যক অ্পেযন্দর একট্া শব্দ বার করযলি, দ্যুঃ। 
 
মজমি বলযলা, িাি ওযক দ্যযোযখ হদ্খযত পাযরি িা। 
 
মিযর্র্ উইর্মল কর্ার মপযঠ বলযলি, হদ্খযত পামর িা এিি কর্া ি । আিার িযত 
বযাপারট্া তমডঘমড করযত ো  হর্ট্াই আিার পেন্দ। 
 
ওরা হতা বের খাযিক দ্যজযি দ্যজিযক জাযি, রি বে দ্রজার মদ্যক তামকয  অ্দ্ভযত িযখ 
কযর বলযলা। 
 
এক বেরট্া খযব একট্া হবমশ র্ি  ি  মবযশষ কযর মবয  শাদ্ীর বযাপাযর। হতা আমি 
জামি, বযঝযতও পারমে হকি ওরা এযতা মশগমগমর মর্িান্তট্া মিয যে, ইউ-হিা-হু মফযর 
আর্ার খবর হপয  অ্মিি তার জিয। হলাযকরা িাবযে, আজ হবাঁযে রয মে, আগািীকাল 
  যতা আর হবাঁযে র্াকযবা িা, হর্ই জিয হকাযিা মকেযই িযলতমব কযর রাখযত ো  িা। 
তাডাতামড মর্িান্ত করযে। র্াধ্ারণ র্িয    যতা িািযষ এইর্ব মর্িান্ত হিবার আযগ 
িাবিা-মেন্তা করযতা। এর আযগরবার যখি ইউ-হিা-হুর উত্থাি ঘযট্মেল, তখিও 
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িািযযষরা এইরকি তাডাহুযডা কযর হকাযিা মকেয িা হিযব-মেযন্ত মর্িান্ত মিয মেল। িাণ 
বাাঁোযত িাইযি-বাাঁয -িযধ্য হয হযখাযি হপযরমেল পামলয মেযলা। 
 
মজমি হোখ হিযর বলযলা, হতািরাও! হতািরাও মবয  কযরমেযল। 
 
 যাাঁ তাযত মক  য যে শুমি? হতািার বাবা আর আমি এযক অ্যিযর জিয ততমর! েয প কযর 
বযর্ র্াকার হকাযিা র্েত কারণ মেল িা, মির্র্ উইর্মল বলযলি। মকন্তু হিযব হদ্খ 
ইযিার্াি োডা ওযদ্র দ্যজযির িযধ্য মকেয মিল আযে? মবল দ্ারুণ পমরশ্রি করযত পাযর, 
আর বযমি ম যর্যব এযকবাযর িামট্র িািযষ, আর ওই হিয ট্া…। 
 
একমট্ গরু, মজমি বলযলা। মকন্তু মবলও হতা হদ্খযত হগযল হতিি র্যযযাগয হেযল ি । ও 
কার্সযেকার? ও িাযলাবাযর্ হরািাঞ্চপূণস মকেয, একট্য  হিা িী  মকেয, আিার িযি    তাই 
ও এই কি বযমিট্ার হপেযি েযযট্যে। 
 
এই ওর র্ম্বযে এিি কর্া বলমবযি মজমি, মিযর্র্ উইর্মল কাট্াকাট্ািাযব বলযলি। 
কর্াট্া শুযি  ারমিওি আর  যামর হ া হ া কযর হ যর্ উঠযলা। বযার্  যামর এখি মিি 
ঠাণ্ডা  য  যাবার আযগ হখয  িাও, আর হকাযিা কর্া ি , মিযর্র্ উইর্মল বলযলি। 
 
মিযর্র্ উইর্মল দ্য মিন্তাগ্রি িযযখ ঘর হর্যক েযল হগযলি। রি তখি আেিকা ঘযমষ হখয  
মবভ্রান্ত, অ্যিকট্া কয কয র হযিি কাযির জল হিাোর জিয হেষ্টা কযর হর্ই রকি কযর 
িার্া ঝাাঁকাযলা! 
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 যামর বলযলা, এই বামডযত র্াকযল ওযক একট্য  হিযি-হট্যি মিযত  যব। 
 
তয মি িামিয  িাও, রি বলযলা। মকন্তু ও যমদ্  ঠাৎ হতািার ওপর  ঠাৎ কযর েডাও   , 
তা যল? 
 
র্মতয বযডা হবদ্িাদ্া ক,  ারমিওি একট্য  হরযগ কর্াট্া বযল রি হর্যক দূ্যর েযল মগয  
হদ্ াযল মপঠ হঠমকয  দ্য াত বযযক জযডা কযর রাখযলা। 
 
আযর এই বামডযত মেরজন্ম ও র্াকযে িামক? মজমি রিযক বলযলা। রি ওর কর্াট্া শুযি 
রাগ করযলা। তখি মজমি আবার বলযলা, িা অ্বশয হেষ্টা করযেি, মকন্তু পারযবি বযল 
িযি    িা। 
 
 যামর বলযলা, হকিি কযর? 
 
আগািী উইক-এযন্ডর মিিাযর িা হট্ািংকর্যক আর্যত বযলযেি, িযি িযি আশা করযেি 
  যতা হট্ািংকর্যক মবল পেন্দ কযর হফলযব। আশা কমর তাই হযি   । আমি োই বরিং 
হট্ািংকর্ আিাযদ্র পমরবাযর আর্যক। 
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 যাাঁ েযািট্া  কাজ  যব, রি বযে কযর বলযলা। তযব একট্া কর্া, আমি  লফ কযর 
বলযত পামর হট্ািংকর্যক হকাযিা হেযলরই িাযলা লাগযত পাযর িা, মবযশষ কযর হেউযরর 
িযতা হিয  আশপাযশ র্াকযল। 
 
আমি বলযত োই, হট্ািংকর্ হদ্খযত শুিযত হিাট্ািযমট্ িাল যখি ও স্বািামবক র্াযক–ওই 
রকি েয যল রে কযর িা, িাযক ওর্ব লাগা  িা, মকন্তু ওই কি বযমিট্ার হেয  হদ্খযত ও 
অ্যিক িাযলা, মজমি বলযলা। 
 
এবিং অ্যিক বযমিিাি, একজি হগায ন্দা (অ্রর),  ারমিওি এক হকাণ হর্যক বলযলা। 
 
হেউর হবাকা  যত যাযব হকি? ওযতা মরউইজািস ট্য িসাযিযন্ট হখযলমেযলা,  যামর ওযক 
র্াযপাট্স কযর বলযলা। 
 
হতািার িযতা ি ,  ারমিওি  যামরর কর্া  র্া  িা মদ্য  বলযলা। 
 
মজমি হরযগযিযগ বলযলা, হেউযরর আমদ্যখযতা, হতািার গায  ঢযল পডা, হতািার িাযলাই 
হলযগযে। 
 
হিাযট্ই িা,  যামর বলযলা। 
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মজমি হজার গলা  বলযলা, আিাযদ্র পমরবাযর হট্ািংকযর্র িত হিয  আর্যক এট্াই আমি 
োই। হবশ  ামর্খযমশ হিয । 
 
আজকাল ও হতিি  াযর্ট্াযর্ িা, রি বলযলা। যখিই ওযক হদ্মখ ও হিামিিং িাট্সযলর 
িযতা হগািডা িযযখ বযর্ আযে। 
 
তা মঠক ি , ওর ওপর অ্মবোর কযরা িা,  ারমিওি বলযলা। হতািরা হতা জাযিা 
এখিও ও হর্ই ঘট্িার ধ্াক্কা কামট্য  উঠযত পাযরমি,  াজার হ াক ওর কামজি মেযলা। 
 
কর্াট্া শুযি  যামরর বযকট্া েযাাঁৎ কযর উঠযলা। আবার মর্মর াযর্র ির্ে এযর্ হগল। ও 
তখি একট্া কাাঁট্া োিে মদ্য  মিি িাজা িাডাোডা করযত লাগযলা। ও মর্মর ার্ ির্যে 
আর্যত ো  িা, রি বলযলা। 
 
 হট্ািংকর্ আর মর্মর াযর্র িযধ্য কর্াবাতসা, হদ্খা র্াক্ষাৎ খযব কিই  যতা। ওর জীবযির 
অ্যধ্সক র্ি  মর্মর ার্ আজকাবাযি মেল, হট্ািংকযর্র পমরবাযরর র্যে বলযত হগযল 
মর্মর াযর্র হদ্খা র্াক্ষাৎ   মি। 
 
 হর্ কর্া বলমে িা,  ারমিওি বলযলা। ওর িযি ধ্ারণা  য যে মর্মর াযর্র িৃতয য ওরই 
হদ্াযষ  য যে। 
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আিযস! এিি ধ্ারণা ওর  যলা হকিি কযর?  যামর বলযলা।  যামর মর্মর ার্ র্ম্বযে 
হকাযিা আযলােিা  অ্িংশ মিযত িা োইযলও মিযত  যলা হট্ািংকযর্র  য  কর্া বলার 
জিয। 
 
ও হবল্লামরক্স হলস্টযরযির র্যে লডাই কযরমেল–তাই িা? ও িযি করযে তখি যমদ্ ও 
হবল্লামরক্সযক িারযত পারযতা তা যল হবল্লামরক্স মর্মর ার্যক িারযত পারযতা িা। 
 
র্মূ্পণস আযজবাযজ হবাকার িযতা কর্া, রি বলযলা। ওট্া ওর ধ্ারণা,  ারমিওি বলযলা। 
আমি জামি, লয মপি ওর র্যে কর্া বলযত হেয মেযলা মকন্তু ওর িািমর্ক অ্বিা হদ্যখ 
কর্া বযলমি। এখিও ও আকৃমত পমরবতসযির বযাপাযর র্ির্যা  রয যে। 
 
এখি ও হে ারার পমরবতসি কযর আযগর অ্বিা  মফযর হযযত পারযে িা,  ারমিওি 
বযাপারট্া হখালদ্া কযর বলযত োইযলা, িযি    িািমর্ক আঘাযতর জিয হর্ই শমি 
 ামরয যে, অ্র্বা এিি মকেয  যত পাযর যা আিরা জামি িা। 
 
 যামর বলযলা,  যত পাযর, আিার হকাযিা ধ্ারণা হিই। আিারও িা,  ারমিওি বলযলা। 
 তাশ হকযিা বযঝযত পারমে িা! 
 
হর্ই র্িয  মিযর্র্ উইর্মল দ্রজাট্া র্ািািয ফাাঁক কযর ওযদ্র আড্ডা িারযত হদ্যখ 
মজমিযক োপা গলা  বলযলি, মজমি, মিযে রান্না ঘযর এযর্ আিাযক একট্য  লাঞ্চ ততমর 
করযত র্া াযয করযব? 
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মজমি কর্াট্া শুযি িযখ িার কযর বলযলা, আিরা এখি একট্য  গপযপা করমে। হদ্খমে 
হতা। এখিই এযর্া। 
 
আমি জামি তয মি ওই িযাকা হিয ট্ার র্যে একলা মকযেযি র্াকযত োইযে, িাযের 
বযাযলমরিার হযিি দ্য াত উাঁেয  কযর িাযের িমেযত  াাঁযট্ মজমি হতিমি িেী কযর 
(যেউযরর িযতা) মিযজর লাল েয যল ঝাপট্া মদ্য  বলযলা। 
 
মিযর্র্ উইর্মল আবার বলযলি, হবশ হতািরা র্কযলই এযর্া। কর্াট্া বযল মিযর্র্ 
উইর্মল দ্রজাট্া হিমজয  মদ্য  েযল হগযলি। 
 
  যামর র্কলযক েয প র্াকযত হদ্যখ র্ি  িষ্ট িা কযর িািার হেট্ট্া র্াবাড কযর মদ্যলা। 
 ারমিওি হফ্রি আর জযজসর কাযঠর বাক্সগুযলা হদ্খযত লাগযলা। তা যলও িাযঝ িাযঝ 
আড হোযখ  যামর ও রিযক হদ্খযত র্াকযলা। 
 
রি তখি  যামরর খাবাযর িাগ বর্াযত বযি। 
 
এট্া কী?  ারমিওি একট্া হট্মলযস্কাযপর িযতা মজমির্  াযত তয যল মিয  মজযজ্ঞর্ 
করযলা। 
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 বলযত পারমে িা, রি বলযলা। তযব যমদ্ হফ্রি-জজস হরযখ মগয  র্াযক তা যল ওট্া 
ওযদ্র হজাকশযপর জিয, তা যলও র্াবধ্াযি  াত মদ্ও। 
 
হতািার িা বলযলি, ওযদ্র হজাক-শপ িালই েলযে,  যামর বলযলা। ওযদ্র িযধ্য দ্ারুণ 
বযবর্া তিপযণয এযর্যে। 
 
িা কি কযর বযলযে, ওরা ওখাযি গযামল িযর্র ওপর িার্যে। একবার ওখাযি মগয  
র্ব হদ্যখ আর্যত  যব, আজ পযসন্ত ওখাযি যাও া   মি। িা বযলযেি ওখািকার 
মিরাপত্তা হজারদ্ার করার জযিয িযািযক হর্খাযি র্ব র্িয  হযযত   , তাোডা মতমি 
র্ব র্ি ই কাযজ বযি। রি বলযলা। 
 
পামর্সর খবর কী?  যামর মজযজ্ঞর্ করল (পামর্স বামডর র্যে খযবই কি র্ম্পকস হরযখযে)। 
ও হতািার িা-বাবার র্যে কর্াট্র্া বযল? 
 
একদ্ি িা, রি বলযলা। 
 
মকন্তু ও মক জাযি িা হতািার বাবা র্বর্ি ই র্মঠক পযর্ েযলযেি, আর এখি 
হিাযেিট্স মফযর এযর্যে। 
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িাম্বলযিার িা ই বযলি, অ্িযা  হয কযর আিরা তাযদ্র র্ যজই ক্ষিা কমর; মকন্তু িাল 
কাজ যারা কযর তাযদ্র িযি রামখ িা,  ারমিওি বলযলা। এই কর্াগুযলা হতািার িাযকও 
তাযক বলযত শুযিমে, রি। 
 
িাম্বলযিার িাযঝিযধ্য ওইরকি বযলি, রি বলযলা। 
 
এ বের হর্যক িাম্বলযিার আিাযক বযমিগতিাযব পডাযবি,  যামর কর্া ির্যে বলযলা। 
 
রি হট্াস্ট হখযত হখযত হর্যি হগল,  ারমিওি  তিম্ব  য  হগল  যামরর কর্া শুযি। 
 
এতক্ষণ কর্াট্া হেযপ হরযখমেযল হকি? রি বলযলা। 
 
এই  ঠাৎ িযি পযড হগযলা,  যামর র্মতয কর্াই বলযলা। গত রাযতই িাি মতমি আিাযক 
বযলযেি হযখাযি ঝাডয  রাখা    হর্খাযি বযর্। 
 
র্মতয! িাম্বলযিার হতািাযক িাইযিট্ হলর্ি হদ্যবি? রি বলযলা,  যামরর িযযখর মদ্যক 
র্িশিংর্ দৃ্মষ্টযত তামকয , মকন্তু বযঝযত পারমে িা  ঠাৎ হকি? 
 
ওর কর্া অ্র্মূ্পণস হর্যক হগল,  যামর লক্ষয করযলা রি আর  ারমিওি পরিযরর িযযখর 
মদ্যক আিযস  য  তাকাযলা।  যামর কাাঁট্া োিে  াযত মিয  বযর্ রইযলা।  ঠাৎ বযযকর 
হিতরট্া দ্রুত মঢপ মঢপ করযত লাগযলা। ও যা মকেয বলযলা র্বই মবোিা  বযর্ বযর্, 
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িাম্বলযিার ওযক বযলযেি, যা করার করযব। করযত  যব বা করযবা বযল হফযল রাখা 
মঠক ি । রূ্যযসর আযলা পযড ওর  াযতর োিেট্া উজ্জ্বল  য  উঠযলা। 
 
ও ধ্ীযর ধ্ীযর বলযলা, র্মঠক কারণট্া আমি বলযত পারমে িা, বলযত পারমে হকি 
আিাযক আলাদ্া কযর হলর্ি হদ্যবি। তযব আিার িযি    িযফমর্ র্ম্বযে মকেয 
বলযবি। 
 
রি,  ারমিওি দ্যজযিই িীরব।  যামরর িযি  যলা দ্যজযি জযি পার্র  য  হগযে। ও 
 াযতর োিযের মদ্যক তামকয  বলযত লাগযলা, হতািরা জাযিা ওট্াযক মিমিমস্ট্র হর্যক 
কয কজি েয মর করযত হেয মেল। িযফমর্ মক বলযত হেয মেযলা হকউ হশাযিমি, হকউ 
জাযি িা,  ারমিওি র্যে র্যে বলযলা। ওট্া হতা হিযে েয রিার  য  হগযে। 
 
যমদ্ও িযফমর্ বযলযে, রি বলযত হযযতই  ারমিওি শুু্য বযল ওযক র্ামিয  মদ্যলা। 
 
িযফমর্ মঠকই মেল,  যামর ওযদ্র দ্যজযির মদ্যক অ্যিক কযষ্ট তামকয  বলযলা। হদ্খযল 
 ারমিওি দ্ারুণ িীত আর রি মবমিত।যর্ই কাাঁযের বলট্া হযট্া হিযে মগয মেল, হর্ট্া 
িযফমর্র একিাি হরকিস ি । আিাযক িাম্বলযিার তার অ্মফযর্ বযর্ র্মূ্পণস বযলযেি, 
মতমি িযফমর্ ততমরর একজি, তাই আিাযক বলযত তার বাধ্া হিই। হর্ট্া র্ম্বযে যা যা 
আিাযক বযলযেি, এই পযসন্ত বযল  যামর দ্ীঘস মিুঃশ্বার্ হফলযলা। বযাখযা করযল যা দ্াাঁডা , 
আমিই একিাি হলাক হয হিাযেিট্সযক খতি করযত পারব। বযলযেি পৃমর্বীযত এই 
দ্যজি এক র্যে হবাঁযে র্াকযত পারযব িা, একজিযক হযযতই  যব। 
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মতিজযিই মকেযক্ষযণর জিয িীরব রইযলা। তারপরই িীষণ এক শব্দ  যলা আর তারই 
র্যে কাযলা হধ্া ার অ্ন্তরাযল  ারমিওি অ্দৃ্শয  য  হগল। 
 
রি- যামর একই র্যে মেৎকার কযর উঠযলা,  ারমিওি!  যামরর হকাযলর ওপযর রাখা 
িািার হরট্া ঝিঝি শব্দ কযর হিযঝযত আেযড পডযলা। 
 
তারপরই হধ্া ার হিতর হর্যক কার্যত কার্যত  ারমিওি হবমরয  এযলা। ওর  াযত 
হর্ই হট্মলযস্কাপট্া। ওর হোখ দ্যযট্া লাল! 
 
ও  াাঁফাযত  াাঁফাযত বলযলা, আমি এট্া হিােড মদ্যতই আিাযক িীষণ হজাযর ধ্াক্কা 
িারযলা! 
 
ওরা হট্মলযস্কাপট্ার মদ্যক তাকাযতই হদ্খযলা ওট্ার হপেি মদ্যক লম্বা একট্া মরিং 
হবমরয  এযর্যে। 
 
রি  ামর্ হেযপ বলযলা, িাবিার মকেয হিই, িাি হোযট্া খাযট্া কাট্াযোঁডা র্ামরয  মদ্যত 
পাযরি। 
 
এখি ওর্ব িাবযব িা,  ারমিওি বলযলা।  যামর, ও  যামর…।  ারমিওি আবার  যামরর 
হবযির এক হকাণা  আযগর িযতা বর্যলা। 
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আিরা িাবমেলাি হর্রকি মকেয একট্া, িন্ত্রণাল  হর্যক েযল আর্ার পর যমদ্ও 
হতািাযক মকেয বমলমি বা বলযত োইমি; মকন্তু লযমর্ ার্ িযালফ  হকাি তযর্যর মিমত্তযত 
িযফমর্ র্ম্বযে হতািার এবিং হিাযল্টিযট্সর র্ম্বযে কর্া বযলমেযলি, িা বযঝযলও ওরকি 
মকেয একট্া বযলযেি বযল আন্দাজ কযরমে।  ারমিওি  যামরর িযযখর মদ্যক তাকাযলা, 
তয মি ি  পাযচ্ছা  যামর? 
 
 খযব একট্া ি ,  যামর বলযলা। যখি আমি ির্ি শুমি, তখি ি  হপয মেলাি, মকন্তু 
এখি, এখি আিার িযি    বযাপারট্া হতা আিার কাযে অ্জ্ঞাত মেল িা, জািতাি, 
আিাযক ওর র্াযর্ লডযত  যব, হশষ পযসন্ত। 
 
যখি আিরা শুযিমেলাি িাম্বলযিার হতািাযক তার ঘযর হিযকযেি স্বিাবতই আিরা 
ধ্যর মিয মেলাি হতািাযক মকেয বলার জিয হিযকযেি, ওই িযফমর্ র্ম্বযে হতািাযক 
মকেয বলযবি, রি বলযলা একাগ্রতার র্যে। এখি বযযঝমে আিাযদ্র িাবিাট্া িয ল মেল 
িা, তাই িা? 
 
মতমি যমদ্ বযঝযতি, তয মি  ারযব, তা যল মকেযযতই তার র্ি  িষ্ট করযতি। মতমি িযি 
কযরি, তয মিই পারযব কাজট্া করযত। 
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খাাঁমট্ কর্া বযলযে রি,  ারমিওি বলযলা। তযব আমি িাবমে হতািা  মক হশখাযবি, 
 যামর? অ্যািিান্সি মিযফিমর্ি িযামজক। উন্নত জাদ্য দ্বারা আত্মরক্ষার মশক্ষা, র্ম্ভবত 
শমিশালী কাউন্টার কার্স… মজির্ মবযরাধ্ী…। 
 
তাযদ্র হকাি কর্াই এখি মঠকিত  যামরর কাযি যাযচ্ছ িা। শরীযরর িযধ্য একট্া উত্তপ্ত 
িবা  বইমেযলা যার রূ্যযসর তাযপর র্যে হকাযিা র্ম্বে হিই। বযযকর িযধ্য একট্া োপ, 
হর্ট্া একট্য  একট্য  কযর ল   যচ্ছ। ও জাযি িযফমর্র বযাপারট্া রি আর  ারমিওি 
হর্যক হগাপি রাখার জিয ওরা বযমর্ত; মকন্তু এও জাযি মবপদ্ আপযদ্ ওরা োডা আর 
হকউ ওর পাযশ এিিিাযব দ্াাঁডাযব িা। র্বসদ্া হর্যকযে। র্াকযবও। র্ান্তিা হদ্যব দ্যুঃযখ, 
হোাঁ াযে হরাগীর ও হরাযগর িযতা তফাৎ র্মরয  রাখযব িা। 
 
তা যল তয মি িতয ি হর্শযি আিার ও রযির হর্যক একট্া র্াবযজট হবমশ হলর্ি পাযব। 
আমি হতা oWLর হরজাযল্টর অ্যপক্ষা  মদ্ি গুণমে। হক জাযি কযব আর্যব? 
 
িযি    এবাযর এযর্ যাযব, এক িার্ হতা  য  হগল, রি বলযলা। 
 
 যামরর িযি পযড হগল গত রাযত িাম্বলযিাযরর র্যে কর্াবাতসা।  যামর বলযলা, 
িাম্বলযিার বলমেযলি খযব র্ম্ভব আজযকই আিাযদ্র OWL হরজাল্ট আর্যব। 
 
আজযক?  ারমিওি হোঁমেয  উঠযলা, আজযক, মকন্তু  া  ঈশ্বর তয মি আিাযদ্র আযগ 
বযলামি হকি? 
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কর্াট্া বযল  ারমিওি লামফয  উঠযলা। আমি যাই, হদ্মখ হকাযিা OWL এযলা মক িা। 
 
মিমিট্ দ্যশক পর  যামর  াযত কযর হেকফাযস্টর হর মকযেযি মিয  এযর্ হদ্খযলা 
 ারমিওি খযব উযত্তমজত  য  খাবার হট্মবযলর র্ািযি বযর্ রয যে। র্ািযি মিযর্র্ 
উইর্মল,  াযত িযামজকও ান্ড।  ারমিওযির হে ারাট্া অ্যধ্সক িালযযকর িযতা। মিযর্র্ 
উইর্মলর  াযত এক কমপ ম লার্স হ পযিযট্র পাতা হখালা। 
 
আযগ হতা কাট্াযোঁডা র্ারাবার বযাপাযর যা যা হলখা আযে তাযত কাজ  য মেযলা, আিযস 
আজ  যচ্ছ িা হকি? উইর্মল মেমন্তত িযযখ বলযলি। 
 
মজমি বলযলা, এর্ব জজস হফ্রযির কাজ। 
 
 ারমিওি বলযলা, তা যলও হতা র্ারা দ্রকার, এই রকি িালযযকর িযতা িযখ মিয  
হবযরাই হকিি কযর? 
 
মিযর্র্ উইর্মল ওযক র্ান্ত্বিা মদ্য  বলযলি, হর্যর যাযব, এর িমতযষধ্ক অ্বশযই আযে। 
 
হেউর কাযেই বযর্মেযলা, আঞ্চমলক ইিংযরমজযত বলযলা, মবল বলমেযলা আিাযদ্র হফ্রি 
আর জজস দ্ারুণ িজা কযর; ও িৃদ্য িৃদ্য হ যর্ বলযলা। 
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 ার্যো? আমি মকন্তু  ার্যত পারমে িা,  ারমিওি বলযলা। কর্াট্া বলার পর মকযেযি 
উযত্তমজত  য  পা োমর করযত করযত আেযল িট্কাযত লাগযলা। 
 
মিযর্র্ উইর্মল, আপমি এযকবাযর, এযকবাযর মিমিত হয আজ র্কাযল হকাযিা হপাঁো 
িাক মিয  আযর্মি? 
 
 মিযর্র্ উইর্মল বলযলি, িা হগা আযর্মি। এখি হতা িাি িট্া হবযজযে, হপাঁোাঁযদ্র িাক 
মিয  আর্ার এখিও অ্যিক র্ি  আযে। 
 
 ারমিওি  তাশার র্যযর বলযলা, আমি জামি আমি একট্া পযরযিা মবশৃঙ্খলার িযধ্য পযড 
হগমে। গুমেয  হলখার র্ি  আমি একট্া িারাত্মক িয ল মলযখমে। িাকস আট্স িমতযরাযধ্র 
িযাকমট্কযালও িাযলা   মি। তযব িযি    রান্সমফগাযরশি হিাট্ািযমট্ িাল  য যে, মকন্তু 
র্ব মিমলয … 
 
 ারমিওি, অ্িযগ্র  কযর তয মি একট্য  র্ািযব। একিাি তয মিই িািসার্ িও, রি হুঙ্কার 
মদ্য  বলযলা। তয মি যখি OWL এ এগারট্া আউট্স্টযামন্ডিং হপয মেযল…। 
 
বযলা িা, বযলা িা, বযলা িা,  ারমিওি িীত র্ন্ত্রি  য  বলযলা। আমি, আমি জামি, খযব 
িাল কযর জামি, র্ব মবষয  আমি হফল কযরমে। 
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মক  যব বলযতা হফল করযল?  যামর র্কযলর িযযখর মদ্যক তামকয  বলযলা। উত্তর মদ্যলা 
 ারমিওি। আিরা হতা হ ি অ্ফ দ্য  াউযজর র্যে এ মবষ মট্ মিয  আযলােিা 
কযরমেলাি, লাস্ট ট্াযিসর হশযষ িযফর্র িযাকযগািাগযলর র্যেও কর্া বযলমেলাি। 
 
 যামরর হপযট্র হিতরট্া আবার ট্াি ট্াি িযি  যত লাগযলা, এত হবমশ পমরিাযণ 
হেকফাস্ট িা হখযলই িাল  যতা, িাবল হর্। বযক্সযবট্যি, হেউর বলযলা 
আত্মির্াদ্পূণসিাযব। আিাযদ্র ওখাযি অ্িযরকি িাযব পরীক্ষা   , আিার িযি    
এখাযির োইযত িাল। পাাঁে বের ি  ে বের পডার পর আিাযদ্র পরীক্ষা মদ্যত   , 
তারপর… হেউর তার িাো িাো ইিংযরমজ ও মবকৃত উচ্চারযণ বযল েলযলা। 
 
 ারমিওি ওর কর্ার িযধ্য  ঠাৎ হোঁমেয  উঠযলা। বে  য  হগল হেউযরর বকবকামি। 
 ারমিওি লাফ মদ্য  মকযেযির জািালার কাযে হগল। 
 
রি বলযলা, হপাঁো, মিি ই হপাঁো, ও হদ্ৌযড জািালার ধ্াযর  ারমিওযির পাযশ দ্াাঁমডয  
তামকয  রইযলা। 
 
 যামরও ওযদ্র পাযশ দ্াাঁমডয  বলযলা, মতি মতিযট্ হপাঁো। 
 
আিাযদ্র মতিজযির, মক  যব, মক  যব, আিার িীষণ ি  করযে।  ারমিওি  যামর আর 
রযির কিযই হেযপ ধ্যর বলযলা। 
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মতিযট্ তািাযট্ রযের র্যন্দর হপাঁো উযড আর্যে দ্য বযাযরার মদ্যক, একট্য  একট্য  কযর 
জািালার ধ্াযর আর্যে, ওযদ্র পায  মতিযট্ বড বড হেৌযকা খাি। 
 
 ারমিওি আবার  যামর ও রযির কিযই র্যজাযর হেযপ ধ্যর বযল উঠযলা, িা মক  যব? 
 
মিযর্র্ উইর্মল জািালার পাল্লা খযযল মদ্যলি। হখালা জািালা মদ্য  এক এক কযর 
মকযেযি ঢয যক মগয  হপাঁো মতিযট্ খাবার হট্মবযল বর্যলা। মতি বেয  ওযদ্র কাযে েযযট্ 
আর্যতই ওরা িাি পা তয লযলা। হর্ই পায  বাধ্া রয যে হেৌযকা বড খাি। 
 
 যামর িাযঝর হপাঁোর পা হর্যক কাাঁপা কাাঁপা  াযত একট্া খাি খযযল মিল। বামক দ্যযট্ার পা 
হর্যক  ারমিওি ও রি ওযদ্র িাি হলখা খািগুযলা খযযল মিল।  ারমিওযির  াত হযি 
হবমশ হজাযর কাাঁপযে। 
 
মকযেযির র্কযলই িীরব, খাি হখালার আযগ ওযদ্র মতি জযির দ্ারুণ উৎকণ্ঠা! 
 
 যামর ির্যি ওর িাি হলখা খািট্া যত দ্রুত র্ম্ভব খযলযলা। তারপর খাযির হিতযরর 
পােসযিন্টট্া। 
 
অ্মিসিামর উইজামিসিং হলযিল হরজাল্ট 
 
পার্ হগ্রির্ : আউট্স্টযামন্ডিং (O) 
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আশাতীত (E) হিাট্ািযমট্ গ্র ণী  (A) 
 
হফইল হগ্রির্। পযয ার (P) 
 
হড্র্িফয ল (D) হরাল (T) 
 
 যামর হজির্ পট্ার অ্জসি কযরযে 
 
অ্যাযস্ট্রািমি হক ার অ্ফ হিমিযকল মেোরর্ োিসর্ : মিযফন্স এযগন্সট্ িাকস আট্সর্ 
মিমিযির্ি  াযবসালমজ ম মস্ট্র অ্ফ িযামজক হপাশাি রান্সমফগাযরশি : 
 
 যামর পােসযিন্টট্া  াযত মিয  একবার ি  বার বার হরজাল্ট হদ্যখ িমতবারই খযমশযত ওর 
িি িযর উঠযলা। হিযবমেযলা মিমিযিশযি পাশ করযত পারযব িা, ম মস্ট্র অ্ফ িযামজযক 
হতা মিি ই ি । পরীক্ষা হদ্বার র্ি  ওর অ্বিা খযবই খারাপ মেযলা। এরপর এক 
এক কযর হগ্রডগুযলা আবার হদ্খযত লাগযলা আেযল মদ্য । রান্সমফগাযরর্ি আর 
 াযবসালমজযত িাল হগ্রি হপয যে, হপাশাযিও আশাতীত! র্বযেয  িাল  য যে, 
আউট্স্টযামন্ডিং হপয যে, মিযফন্স এযগিস্ট িাকস আযট্স! 
 
মপেযি দ্াাঁমডয   ারমিওি িার্া মিেয  কযর হগ্রির্ হদ্খমেযলা, রি হরজাল্ট হদ্যখ খযব 
উৎফয ল্ল। 
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মিমিযির্যি আর ম মস্ট্র অ্ফ িযামজযক হফল! ধ্যাৎ তার জিয মেন্তা করার মক আযে? রি 
 যামরযক বলযলা। 
 
 যামর রযির হগ্রির্ হদ্খযলা। একট্াযতও আউট্স্টযামন্ডিং পা মি। আমি জািতাি তয মি 
মিযফন্স এযগন্সট্ িাক আযট্স ট্প  যব, রি বলযলা  যামরর কাাঁযধ্ ঘযমষ হিযর। যাকযগ 
হিাট্ািযমট্ মতিজযিই আিরা িাযলা হরজাল্ট কযরমে, মক বলল! 
 
মিযর্র্ উইর্মল ওযদ্র হরজাল্ট হদ্যখ হবশ গমবসত  য  বলযলি, বাুঃ র্বাই হদ্খমে হবশ 
িাযলা হরজাল্ট কযরযে! রযির েয ল এযলাযিযলা কযর মদ্য  বলযলি, বাবাযর র্াত র্াতট্া 
OWL, হফ্রি-জজস দ্যজযি মিযল র্াতট্া পা মি। 
 
 ারমিওি তয মি েয প কযর আযো হকি? মজমি বলযলা। হতািার হকিি  য যে?  ারমিওি 
তখিও মবষণ্ণ িযি দ্াাঁমডয  রয যে একধ্াযর। 
 
আিার? ওই এক রকি, খযব একট্া খারাপ ি ,  ারমিওি র্িংযক্ষযপ বলযলা। 
 
এই হদ্যখা, আমি দ্ারুণ হগ্রির্ হপয মে, রি  ারমিওযির কাযে মগয  OWLট্া ওর 
িযযখর র্ািযি ধ্যর বলযলা। দ্শট্া আউট্স্টযামন্ডিং আর একট্াযত আশা অ্মতমরি 
(একমর্ি এক্সযপযটর্ন্স) মিযফন্স এযগন্সট্ িাকস আট্সর্ (কাযলা জাদ্যর মবরুযি 
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আত্মরক্ষা)। কর্াট্া বযল ও  ারমিওযির িযযখর মদ্যক তাকাযলা। িযযখ  ামর্, আিযন্দ 
উদ্ভামর্ত, তয মি র্মতয র্মতয খযব মিরাশ  য যে? 
 
 ারমিওি িার্া িাডল, মকন্তু  যামর হজাযর হজাযর  ার্যলা। 
 
বযযঝযো আিরা এখি NEWTর োি! রি দ্াাঁত বার কযর  ার্যলা। িাি আর একট্য  
র্যর্জ হদ্যব?  যামর আবার ওর হরজাল্টট্া হদ্খযলা। এর হে হবমশ িাল  যব, হতিি 
মকেয হর্ কখযিাই আশা কযরমি। যা আশা কযরমেযলা, তাই হপয যে। তযব হর্ আর 
অ্রর (যগায ন্দা)  যত পারযব িা। অ্রর  বার িম্বর হপাশাি পরীক্ষাযত ও পা মি। হর্ 
বরাবরই হিযব এযর্যে অ্রর  বার হকাযিা আশা হিই, তবয যমদ্ হপাশাযি িাযলা িম্বর 
পা , অ্রর  যত র্া াযয করযব। কর্াট্া শুিযত খযবই অ্দ্ভযত লাযগ, মবশ্বার্যযাগয িযি    
িা। একজি হির্ইট্ার েদ্মযবশ ধ্ারণ কযর ওযক একবার বযলমেযলা,  যামরযক ও খযব 
িাযলা অ্রর বািাযব। হর্ই কর্াট্া ওর িযির িযধ্য হগাঁযর্ মগয যে, তাই িমবষযযত অ্রর 
োডা অ্িয মকেয  যব িাবযত পাযর িা। এক িার্ আযগ িযফমর্র িমবষযদ্বাণী শুযিমেযলা–
একজি হবাঁযে র্াকযল অ্িযজি হবাঁযে র্াকযব িা, তা যল তা যল িযফমর্র িমবষযদ্বাণী 
র্ফল করযত ওযক বাাঁেযতই  যব। একিাি কমঠি মশক্ষািাপ্ত জাদ্যকর যার কাজ  যব 
হিাযেিট্সযক খয াঁযজ বার করা, তা যল হর্ই মশক্ষা অ্জসি করযত হগযল ওযক অ্রর  যতই 
 যব। দ্ক্ষ অ্রর পারযব িিাযন্ডিট্সযক ধ্রযত ও  তযা করযত। 
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ড্র্যাযোি রডটযযি 
 
পযরর কয ক র্প্তা   যামর দ্য বযাযপার উদ্যাযিই কাট্াযলা। মদ্যির হবলা  ও ট্য -এ-র্াইি 
মকমিে হখযল র্ি  কাট্া । ও আর  ারমিওি একমদ্যক, অ্িযমদ্যক রি আর মজমি। 
 ারমিওি হতিি হখলযত পাযর িা, মজমি িাল হখলযত পাযর। র্যে হবলা  খযব খা । 
একাই মতিজযির খাবার। মিযর্র্ উইর্মল হট্মবযল যা রাযখি একাই িা  র্ব র্াবাড 
কযর। 
 
েযমট্র মদ্িগুযলা র্মতয মিরবমচ্ছন্ন আিযন্দর  যতা, যমদ্ িা মিতয হিইমল িযফট্ িািারকি 
অ্িীমতকর ঘট্িার খবর িা োপযতা। খবর র্াযক অ্ন্তধ্সাযির, মবশ্রী র্ব। দ্যঘসট্িার, 
অ্স্বািামবক িৃতয তযা ইতযামদ্ ঘট্িার। কখযিা কখযিা খবযরর কাগযজ হর্ইর্ব 
অ্বাঞ্ছিী  র্িংবাদ্ িকাযশর আযগই মবল, মিস্টার উইর্মল বামড মফযর হর্র্ব খবর হদ্ি। 
 যামরর হষাল বের পূণস  বার জন্মমদ্ি িামট্  য  হগল। বার্স হি পামট্স েলাকালীি হরিার্ 
লযমপযির (ওয রউলফ, িযফর্র মিযফন্স এযগন্সট্ িাকস আট্সর্) হলাি ষসক এক খবর 
বলার জিয। লযমপিযক অ্তযন্ত হরাগা এবিং কমঠি হদ্খামচ্ছল। বাদ্ামি রযের েয লগুযলা 
ধূ্র্র েয যলর র্যে মিযশ এযলাযিযলা, পরযির বস্ত্র র্েরাের জীণস র্াযক তার হেয ও জীণস 
আর তামল হদ্ া। 
 
মিযর্র্ উইর্মল মপিযক হবশ বড হদ্যখ এক ট্য কযরা বার্স-হি হকক এমগয  মদ্যতই লযমপি 
বলযলি, মিযিন্টররা আযরা দ্যযট্া ি াব  আেিণ কযরযে আর ইগর কারকারযফর 
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িৃতযদ্  একট্া োলা ঘযর ওরা হপয যে। উমি রি হোষাযদ্র র্যে র্ব রকি র্ম্পকস 
তযাগ করার পর িা  এক বের হবাঁযে মেযলি। যতদূ্র আিার িযি পযড মর্মর যর্র 
িাই হরগুলার্ িাি কয কমদ্ি মিযজযক বাাঁোযত হপযরমেল। 
 
মিযর্র্ উইর্মলর আিন্দ উৎর্যব ওই রকি দ্যুঃখজিক খবর হদ্ া হিাযট্ই িাল লাযগমি 
তাই বলযলি, ও আচ্ছা, এ মবষয  আিরা পযর আযলােিা করযবা। এখি অ্িয মবষয  
কর্া বলা যাক। মবল মজযজ্ঞর্ করযলা, হরিার্, আপমি মক হোমর ি হফাযট্সর্মকউ র্ম্বযে 
মকেয শুযিযেি? হেউর তখি মবলযক ও াইি র্ািস করমেযলা, িাযি হয হলাকট্ার একট্া 
আইর্মেযির হদ্াকাি মেযলা। 
 
 যামর বলযলা, ও হর্ই িা াগি এযামলর আইর্মেিও ালা? উমি হতা আিাযক আইর্মেি 
খাও াযতি, দ্াি মিযতি িা। তার কী  য যে? 
 
তাযক হদ্াকাি হর্যক হট্যি বার করা  য যে। 
 
হকি? রি বলযলা। মিযর্র্ উইর্মল তখি তীক্ষ্ণিাযব মবযলর মদ্যক তাকাযলি। 
 
হক জাযি? িযি    ওযদ্র মবরুযি মকেয বযলমেযলি, হিাট্ািযমট্ িাল িািযষ মেযলি 
হোমর ি। 
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িা াগি এযামলর কর্া বলযেি, মিস্টার উইর্মল বলযলি িযি  যচ্ছ অ্মলিান্ডার অ্বিা 
একই রকি মকেয ঘযট্যে। 
 
ও মযমি জাদ্যদ্ণ্ড বািাি? মজমি েিযক উযঠ বলযলা। 
 
 যাাঁ মতমি। হদ্াকাি শূিয, মতমি হিই, হকাযিা ধ্বিাধ্বমির মেহ্ন হিই, হকউ বলযত পারযে 
িা, হস্বচ্ছা  হদ্াকাি হেযড হগযেি, িা তাযক হকউ মকিিযাপ কযরযে। 
 
তা যল হলাযকরা হকার্া হর্যক দ্ণ্ড মকিযব? 
 
অ্িয কারও কাযে যাযব, লয মপি বলযলি। মকন্তু অ্মলিাণ্ডাযরর দ্ণ্ড র্বোইযত িাযলা, যমদ্ 
অ্পর পক্ষ ওযক ধ্যর মিয  যা  তা যল আিাযদ্র পযক্ষ বযাপারট্া শুি ি  হিাযট্ই। 
 
হর্ই মবষণ্ণ জন্মমদ্যির পযরর মদ্ি ওযদ্র কাযে হ াগাট্সর্ স্কয ল হর্যক মেমঠ এযলা, 
বযকমলস্ট এযলা। আলাদ্া একট্া মেমঠ হপয   যামর খযব আিযস  য  হগল। ওযক স্কয যলর 
মকমিযের কযাযেি করা  য যে। 
 
খবরট্া হপয  আিযন্দ উফয ল্ল  য   ারমিওি বলযলা, জাযিা, মকমিযের কযাযেি 
(অ্মধ্িা ক) আর মিযফযটর িযসাদ্া একই। এখি হর্যক তয মি আিাযদ্র হিশাল বার্রুি 
বযব ার করযত পারযব, আযরা অ্যিক মকেয র্যযযাগ র্যমবযধ্ পাযব। 
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ও াও, আিার িষ্ট িযি আযে, োমলস একবার এই রকি একট্া বযাজ হপয মেযলা, রি 
হ যর্ বলযলা।  যামর, তয মি আিাযদ্র মট্যির কযাযেি, িাবযত দ্রুণ িজা লাগযে, ম  ম  
ম , তয মি মট্ি হর্যক আিা  বাদ্ হদ্যব িা হতা? ম  ম  ম ! 
 
মিযর্র্ উইর্মল রযির বযকমলস্ট হদ্যখ দ্ীঘস মিুঃশ্বার্ হফযল বলযলি, আিাযদ্র হতা এখি 
িা াগি এযামলযত হযযত  যব, হদ্মর করযল েলযব িা। শমিবার হতািার বাবার কাযজ 
হযযত  যব িা হর্মদ্ি হগযলই িাযলা  যব, আমি হতািাযদ্র বাবাযক র্যে মিয  হযযত 
োই, একলা হযযত োই িা। 
 
 রি  ামর্ হেযপ বলযলা, িাি, হতািার মক িযি    ইউ-হিা-হু বই-এর হদ্াকাযির 
হপেযি লযমকয  আযেি? 
 
হফাযট্সর্মকউ ও অ্মলিান্ডার মক েযমট্যত হগযেি? মিযর্র্ উইর্মল বলযলি, কর্া  উম্মার 
োপ। মর্মকউমরমট্ হিাযট্ই  ামর্র বযাপার ি , তাই যমদ্ িযি কযর র্াযকা তা যল 
হতািরা বামডযত র্াযকা, দ্রকার  যল আমি একা মগয  বই খাতাপি মকযি আিযত 
পারযবা। 
 
 িা িা আমি যাযবা। হদ্যখ আর্যবা হফ্রি জজস হকিি হদ্াকাি কযরযে, রি একট্য ও হদ্মর 
িা কযর বলযলা। 
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তা যল হবমশ কর্া িা বযল েয প কযর র্াযকা হবমশ কর্া বলযল হতািাযক আমি ঘযর হরযখ 
যাব! মিযর্র্ উইর্মল হরযগযিযগ কর্াট্া বযল ঘমডট্া হট্যি মিযলি। ওরা র্বাই হদ্খযলা 
ঘমডট্ার িট্া কাাঁট্াই িট্সাল হপমরযল মির  য  রয যে। মিযর্র্ উইর্মল হবাপর বামড 
হর্যক র্দ্য হকযে আিা একট্া হতা াযলযত ঘমডট্া িযযড মিয  বলযলি, এখি হতািরা 
হ াগাট্সযর্ যাবার জিয র্ব গুমেয  ট্য মেয  মিযত আরম্ভ কযরা। হশষ িয ূযতস এট্া হিই 
হর্ট্া হিই করযব িা। কর্াগুযলা বযল হতা াযলযত হিাডা ঘমডট্া মিয  মিযর্র্ উইর্মল 
 ন্তদ্ন্ত  য  হবমরয  হগযলি। 
 
রি হবাকার িযতা  যামরর মদ্যক তামকয  রইযলা। ঈশ্বর রক্ষা কযরা, এখাযি একট্য  ঠাট্টা 
তািাশাও করা যাযব িা…। 
 
যায াক রি আগািী কয কট্া মদ্ি হিাযেিট্সযক মিয  ফাজলামি করযলা িা। শমিবার 
পযসন্ত মিযর্র্ উইর্মল হতিি হকাযিা রাগারামগ করযলি িা, মকন্তু বরাবরই িািার 
হট্মবযল র্কলযক খাবার হদ্বার র্ি  খযবই উযত্তজিা র্াযক। মবল মঠক করযলা হেউযরর 
র্যে বামডযতই র্াকযব!  ারমিওি মজমি হজযি খযমশ  যলা।  যামরযক একট্া িযিা িমতস 
িামি বযাগ মদ্যলা। 
 
রি হক্ষযপ হগল মবযলর ওপর, বাুঃ আিাযক মদ্যল িা হয? 
 
ইমি ট্ ওট্া  যামরর িামি। মবল বলযলা।  যামর হতািার হিাল্ট হর্যক মিযজ মিযল কি 
কযর পাাঁে পাাঁেমট্ ঘণ্টা র্ি  িষ্ট  যতা, অ্ন্তত র্কযলর তাই  যচ্ছ তাযদ্র হর্ািা তয যল 
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আিযত মগয । গবমলিরা এখি অ্র্ম্ভব ট্াইট্ মর্মকউমরমট্ কযরযে। দ্য মদ্ি আযগ আমকসয  
মফলপট্ ওর পমরে  কািস র্িংোন্ত বযাপাযর আট্যক পযডমেযলা, …র্ জ পযর্ এট্া মিয  
এযর্মে। 
 
 যামর পযকযট্ ওর হর্ািাগুযলা হরযখ মদ্য  বলযলা, ধ্িযবাদ্ মবল। 
 
ও হদ্খমে র্ব র্িয  একট্া মকেয মিয  হিযব েযলযে। মবযলর িাকট্া র্কযলর র্ািযি 
মট্যপ মদ্য  হেউর বলযলা। দৃ্শযট্া হদ্যখ  যামর কিসযেকর্ িযযখ মদ্য   ার্যত মগয  মবষি 
হখযলা; রি ওর মপযঠ োপড িারযলা। অ্িয ধ্ার হর্যক মজমি িযখ হবাঁমকয  হেউরযক 
হিোযলা। 
 
হর্মদ্ি মেযলা আকাশ হিঘাচ্ছন্ন। বযাযরার র্ািযি এযর্ অ্যপক্ষা করযে মিমিমস্ট্রর 
হিশাল িযামজক কার। আযগ একবার  যামর এই রকি গামডযত হেযপ মকিংের্ হস্টশযি 
মগয মেল। ওরা র্বাই হক্লাক গায  মদ্য  বামডর বাইযর এযর্ দ্াাঁডাযলা। 
 
রি গামডট্া হদ্খযত হদ্খযত বলযলা, বাবা আবার গামডট্া মরকয ইমজশি কযর এযিযেি, 
দ্ারুণ িজা। বযাযরা হর্যক গামডট্া ওযদ্র মিয  যািা শুরু করার র্ি  মবল ও হেউর 
মকযেি উইযন্ডা হর্যক  াত তয যল শুযিচ্ছা জািাযলা।  যামর, রি, মজমি আর  ারমিওি 
গামডর হপেযির মর্যট্  াত পা েমডয  বর্যলা। মর্ট্ট্া হবশ েওডা বর্যত অ্র্যমবধ্া    
িা। 
 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য হ্াফ-ব্লাড রিন্স । জে. জে. িাওর িং । হ্যারি পটাি রিরিে 

178 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

মিস্টার উইর্মল মপেি মফযর  ার্যত  ার্যত বলযলি, র্ব র্িয  মকন্তু এই িজার 
গামডট্ার আশা করযব িা, একিাি  যামরর জিয আমিয মে। 
 
মিমিমস্ট্রর গামডর োলযকর পাযশ মিস্টার অ্যান্ড মিযর্র্ উইর্মল রয যেি। পমরর্র খযব 
কি, অ্যিকট্া ট্য  মর্ট্ার হর্াফার িযতা বর্ার জা গা। মিমিমস্ট্র  যামরযক ট্প হগ্রি 
মর্মকউমরমট্ স্টযাট্ার্ মদ্য যে। মলমক কলড্র্যি হপৌঁেযল বাডমত মর্মকউমরমট্ হপয  যাযবা 
আিরা। 
 
 যামর অ্রর পমরযবমষ্টত  য  হদ্াকাি বাজাযর ঘযরযত হিাযট্ই পেন্দ কযর িা। আযগই ও 
অ্দৃ্শয  বার হক্লাকট্া আলযখল্লার হপেযি হরযখযে। অ্দৃ্শয  বার হক্লাকট্া িাম্বলযিার 
পেন্দ কযরি, তা যল মিমিমস্ট্ররও িা পেন্দ করার হকাযিা হ তয  হিই।  যামর অ্বশয 
জাযি িা ওর অ্দৃ্শয  বার হক্লাক র্ম্বযে মিমিমস্ট্রর কাযে হকাযিা ধ্ারণা আযে মক হিই। 
একট্য  পরই ড্র্াইিার বলযলা, আিরা এযর্ হগমে। গামড োলাযত োলাযত ড্র্াইিার ির্ি 
কর্া বলযলা, ওরা র্বাই কলকল খলখল করযে, মকন্তু ড্র্াইিার িযযখ কয লযপ এাঁযট্ 
বযর্মেযলা। ও মলমক কলড্র্যির কাযে েযামরিং েশ হরাযি গামডর গমত র্ামিয , গামডট্া 
দ্াাঁড কমরয  বলযলা। আপিাযদ্র জিয আিাযক অ্যপক্ষা করযত  যব, কখি আপিারা 
কাজ হর্যর মফরযবি? 
 
মি. উইর্মল বলযলি, িযি    ঘণ্টা দ্যইর িযধ্য মফযর আর্যবা। আ  দ্ারুণ, ও এযর্ 
হগযে হদ্খমে। 
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 যামর মি. উইর্মলর কর্া শুযি, হক এযর্ হগযে হদ্খার জিয গামডর জািালা মদ্য  রািা  
তাকাযলা। 
 
ও হিযবমেযলা   যতা হকাযিা মবরাট্ র্াইযজর এক অ্ররযক হদ্খযব মকন্তু তার বদ্যল 
অ্মত পমরেত এক িািযষযক হদ্খযলা– যামগ্রি! লম্বা লম্বা কাযলা দ্ামড, পরযি উিের জম্ভ 
মবিার হলািশ োিডার হকাট্।  যামরযক হদ্খযত হপয  খযমশর দ্িযক মিমট্মিমট্  ার্যেি! 
পাশ কামট্য  যাবার র্ি  িাগলরাও হদ্খযে  যামগ্রিযক।  যামগ্রিও ওযদ্র মবফামরত 
দৃ্মষ্টর মদ্যক তামকয   ার্যেি। তামকয  র্াকবার িযতাই  যামগ্রযির হে ারা। 
 
 যামর,  যামগ্রিযক হদ্যখ গামড হর্যক একরকি লাফ মদ্য  রািা  হিযি  যামগ্রযির র্ািযি 
আর্যতই  যামগ্রি ওযক এিি হজাযর দ্য াযত বযযক হেযপ ধ্লযলি,  যামরর িযি  যলা ওর 
বযযকর র্ব পাজরগুযলা েয রেয র  য  হগযে। 
 
 যামগ্রি আিযন্দ অ্ধ্ীর  য  বলযলি,  যামর বাকমবক উইদ্ার উইিংগর্ আিার কাযে 
হর্যক িীষণ খযমশ, হতািাযক ওরা হদ্খযত ো , হযি িাযঠ মফযর এযর্ িযির র্যযখ 
মিুঃশ্বার্ মিযচ্ছ। 
 
 যামর ও বযযকর পাাঁজর মট্পযত মট্পযত বলযলা, আমিও খযমশ  লাি। মর্মকউমরমট্ িাযি কী 
আপমি? 
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হ া হ া মিমিমস্ট্র হেয মেযলা হতািার মর্মকউমরমট্র জিয এক ঝাাঁক ঝািয অ্রর পাঠাযত; 
মকন্তু িাম্বলযিার আিাযক আর্যত বলযলি।  যামগ্রি গযবসর র্যে বলযলি। তারপর 
আেযল িট্কাযত িট্কাযত বলযলি, েযলা এবার যাও া যাক। িমল, আর্সার েলযি। 
 
 যামরর িৃমতযত মলমক কলড্র্ি মেযলা জিবহুল। এখি হর্ট্া ফাাঁকা। হদ্াকাি িামলক বৃি 
ট্ি, হরাগা মিগমিযগ, দ্ন্ত ীি। হর্ হদ্াকাযি বযর্ িামে িারযে। ওযদ্র হিতযর আর্যত 
হদ্যখ ট্যির মকেয মবমের আশা  যলা। মকেয িে করার আযগই  যামর বলযলা, জযর্ 
পামর্ি, ট্ি বযজযত হপযরযেি মিি ই। হ াগাট্সযর্র হকিাকাট্া, জাযিি হতা। 
 
 ট্ি ঘাড িাডযলা। তারপর হদ্াকাযির কাাঁযের গ্লার্ িযেযত আরম্ভ করযলা।  যামর, 
 ারমিওি,  যমগ্রি আর উইর্মল বাযরর িধ্য মদ্য   াাঁট্যত  াাঁট্যত হদ্াকাযির হপেযি র্যাাঁত 
র্যাাঁযত ঠান্ডা উঠাযি বর্যলা। কাযেই মেযলা আবজসিা হফলার িাস্টমবি।  যামগ্র  াযতর 
হগালামপ োতাট্া তয লযতই র্ািযির হদ্ াযলর ইট্ র্যর হগল, হদ্খযত হপল একট্া 
আেসওয , পার্র বাধ্াযিা রািা। ওরা হর্ই আেসওয  মদ্য  পার্যরর রািা  যাবার আযগ 
িাল কযর োরমদ্ক হদ্যখ মিযলা। 
 
িা াগি এযামল আর হর্ রকি হিই। বাইযর হর্যক হদ্খযত পাও া হগল িা। ঝকঝযক 
হদ্াকাযির হিতর র্যর র্যর র্াজাযিা বই, হিল বই, হপাশাযির িাল িশলা, কলড্র্ি, 
হর্গুযলা িযামজক িন্ত্রণালয র মবরাট্ মবরাট্ হপাস্টাযরর আডাযল েযল হগযে। হর্ই র্ব 
মবরাট্ মবরাট্ রিবযণসর হপাস্টাযর শুধ্য আেিণ  যল মক করযত  যব, মক কতসবয তারই 
মিযদ্সশাবলী। র্ারা গ্রীে ধ্যরই ওই রকি হপাস্টার মিমিমস্ট্র রািা  মবমল কযরযে। 
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হর্গুযলা অ্বশয রমেি। তাোডা র যে পলাতক রিযোষাযদ্র মববরণ মদ্য  কাযলা র্াদ্া 
ফযট্া। তাোডা রয যে একট্া ওষযযধ্র হদ্াকাযি, হবল্লামরক্স হলযস্ট্রিযজর ফযট্া! তাোডা 
আযরা মকেয হদ্াকাযির জািালাযত, র্াাঁট্াযিা রয যে হোমরয ি হফাযট্সর্মকউর আইর্মেি 
পালসাযরও। তাোডা রািার ফয ট্পাযত গমজয  উযঠযে হিািংরা হিািংরা হদ্াকাি। ফয মরশ 
অ্যান্ড। ব্লট্র্র হদ্াকাযির বাইযর একট্া কািসযবাযিসর র্াইি হবািস ঝয লযে : 
 
িেপযত কবে : ওয রউলফ, মিযিন্টর্ এবিং ইিযফমরর আেিণ িমতযরাযধ্র কবে 
 
একজি হবাঁযট্ জাদ্যকরযক হদ্খযলা  াতিমতস রূপামল  ার মিয  ঝিঝি শব্দ কযর ঘযরযে 
হেতা ধ্রার জিয। 
 
মিযর্র্ উইর্মলযক হদ্মখয  বলযলা, একট্া মিি আপিার ওই হোট্ হিয ট্ার জিয 
িযািাি? মজমিযক হদ্যখ বলযলা। এই  ার ওর র্যন্দর গলাযক রক্ষা করযব? 
 
মিস্টার উইর্মল হরযগ হিযগ বলযলি, আমি মিউমট্যত র্াকযল, হদ্খতাি ও হকিি কযর 
হলাকযদ্র হবাকা বািা । 
 
মিযর্র্ উইর্মল বলযলি, আিাযদ্র তাডা আযে, তয মি বাপয ওযক অ্যাযরস্ট ট্যাযরস্ট করার 
হেষ্টা কযরা িা। েযলা ির্যি আিরা িযািাি িালমকযির শযপ যাই।  ারমিওি িতয ি 
হড্র্র্ ও হরাবর্ ো , রযির স্কয ল হরাবর্ট্া লম্বা  খাযট্া  য  হগযে। হতািারও হতা িতয ি 
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একট্া হবাবর্ দ্রকার  যামর? হদ্খযত হদ্খযত তয মি ই া লম্বা  য যে! েযলা েযলা 
র্োই। 
 
মি. উইর্মল কর্াট্া শুযি বলযলি, িযািাযির শযপ র্কযল এক র্াযর্ মগয  মিড 
বাডাযিার হকাি িাযি    িা। তারযেয  ওরা মগ্রযির র্যে যাক। মিযজযদ্র পেন্দ িযতা 
মকিযব। ফয মরশ অ্যান্ড ব্লট্যর্ আিরা যাই স্কয যলর পাঠয বই মকিযত। 
 
 আমি ওর্ব জামি িা। যযতা তাডাতামড    মজমির্পি মকযি আিাযদ্র বামড হফরা 
দ্রকার।  যামগ্রি বলযি মঠক বযলমে মক িা? 
 
হকাযিা ি  হিই িমল। ওরা আিার র্যে র্াকযল হকাযিা মেন্তার কারণ হিই। মবরাট্ 
হিাট্া  াতট্া িাডযত িাডযত  যামগ্রি মিযর্র্ উইর্মলযক মেন্তা িা করার জিয বলযলি। 
 
মিযর্র্ উইর্মল স্কয যলর পাঠয পযিক হকিার জিয মজমিযক মিয  বযট্যর্র হদ্াকাযির মদ্যক 
এযগাযতই রি,  যামর আর  ারমিওি  যামগ্রযির র্যে িযািাি িালমকযির হদ্াকাযি হগল। 
 
 যামর হযযত হযযত হদ্খযলা িা াগি এযামলযত যারা হকিাকাট্া করযত এযর্যে তাযদ্র 
র্কযলরই িযযখ িীত-র্ন্ত্রি িাব। কর্াবাতসা হতিি বলযে িা, আপি আপি দ্যলর র্যে 
হকিাযকট্া করযে। র্কযলই দ্যোরজি কযর দ্যল দ্যল, একা হকউ হিই। 
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হদ্াকাযির র্ািযি এযর্  যামগ্রি বলযলি, আমি আর হদ্াকাযি ঢয যক মিড বাডাযত োই িা, 
বাইযর দ্াাঁডামচ্ছ, হতািরা হকিাকাট্া হর্যর এখাযি এযর্া। কর্াট্া বযল  যামগ্রি বাইযর 
দ্াাঁমডয  কাাঁযের জািালা মদ্য  ঘাড মিেয  কযর ওযদ্র মদ্যক িজর রাখযলি। এযতা হবমশ 
লম্বা হয ঘাড মিেয  কযরও হদ্খযত পাি িা। 
 
ওরা হদ্াকাযি হঢাকার আযগ হিযবমেযলা হদ্াকাযির হিতর হতিি মিড র্াকযব িা, মকন্তু 
দ্রজা হঠযল হিতযর ঢয যক লক্ষয করযলা যযর্ষ্ট মিড। 
 
এযগাযত এযগাযত কাযি এযলা একট্া হোট্ট হিয র গলা–িা, আমি আর হোট্ িই, তয মি 
এখাযি দ্াাঁডাও, আমি একাই র্ব মকিযত পারযবা। গলাট্া ওযদ্র খযব হেিা হেিা। 
 
 যামর শুিযত হপযলা িযািাি িালমকযির গলা, িা হগা িা, হতািার িা মঠক বযলযেি, 
আিাযদ্র কারও এখি একা একা হঘারাযফরা করা মঠক ি , হক হোযট্া, হক বড হর্ট্া 
বড কর্া ি । 
 
দ্াাঁডাও, আযর হকার্া  তয মি মপিট্া খয াঁজযো, দ্াাঁডাযব। 
 
মঠক হর্ই র্ি  ওযদ্র হোখ পডযলা হড্র্যকা িযালফয র ওপর। িযালফ  তখি এক গাঢ় 
র্বযজ হরাবর্ পযর আ িাযত মিযজর হে ারা হদ্খযে। হরাবযর্র এিি হকাযিা জা গা 
হিই হযখাযি মপি হগাাঁজা হিই। পায র কাযে,  াতাযত। হর্ আ িাযত রি,  যামর আর 
 ারমিওযির িমতমবম্ব হদ্খযত হপল। ওরা তখি হরাবর্ হকিার জিয দ্াাঁমডয যে। 
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 িাযক মক তয মি হকাযিা গে পাচ্ছ িা! এই িাি এখাযি একজি িাি-ব্লি এযর্ 
দ্াাঁমডয যে। হড্র্যকা িযালফ  বলযলা। 
 
তয মি এখাযি দ্াাঁমডয  বাযজ কর্া বলযব িা, বলযলি িযািাি িালমকি।  াযত তার িাপার 
মফযত আর িযামজক ও ান্ড। তাোডা আিার হদ্াকাযি হকউ জাদ্যদ্ণ্ড বযব ার কযর হর্ট্া 
আমি হিাযট্ই বরদ্াি করযবা িা। 
 
রি, আর  যামর তখি িযালফ যক মশক্ষা হদ্বার জিয তাযদ্র জাদ্যদ্ণ্ড উাঁেয  কযরযে। 
 ারমিওি ওযদ্র হপেযি দ্াাঁমডয মেযলা োপা গলা  বলযলা, িা িা হতািরা এখাযি েয াঁযো 
হিযর  াত গে করযবিা ওযক যা খযমশ তাই বলযত দ্াও। 
 
ওয া হতািরা হদ্খমে স্কয যলর বাইযরও িযামজক বযব ার কযরা? 
 
িযালফ  বযাে কযর বলযলা। হগ্রিার, আ াযর! হক হতািার হোযখ আঘাত কযরযে? হয 
কযরযে তাযক আমি ফয ল উপ ার হদ্যবা। 
 
িযািাি িালমকি বলযলি, হঢর  য যে, িযািাি হেযলমট্যক বারণ করুি হদ্াকাযি 
হগালিাল করযত। িযািাি মেজ! 
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িারমর্র্া িযালফ  হদ্াকাযির র যাযক মজমির্পি হদ্খমেযলি। িযািাি িালমকযির কর্া 
শুযি ওযদ্র িাযঝ এযর্ দ্াাঁডাযলি। 
 
িারমর্র্া কমঠি স্বযর  যামর ও রিযক বলযলা, হতািরা জাদ্যদ্ণ্ড িামিয  রাযখা। যমদ্ 
হতািরা আিার হেযলযক আেিণ কযরা তা যল বযলমদ্লাি আজ হতািাযদ্র জীবযির 
হশষ মদ্ি  যব। 
 
তাই?  যামর বলযলা। হর্ এমগয  হগযলা হগা ার িযালয র মদ্যক। একদৃ্যষ্ট ওর মদ্যক 
তামকয  রইযলা। অ্যিকট্া ওর হবাযির র্যে িযযখর আদ্ল আযে। হবাযির িযতাই 
হড্র্যকা লম্বা। 
 
তা যল বেয  কয কজি রি হোষাযদ্র হিযক মিয  এযর্া। 
 
িাদ্াি িালমকি ওযদ্র িারিূমতস হদ্যখ অ্র্ম্ভব ি  হপয  দ্য াযত মিযজর বযক হেযপ 
ধ্রযলি। 
 
হশাযিা হশাযিা হতািরা হদ্াকাযি দ্াাঁমডয  র্বসযিযশ কাণ্ড-কারখািা করযব িা, হতািরা 
র্বাই বাইযর েযল যাও। িাদ্াি িালমকি হশষ হেষ্টা করযলি। 
 
মকন্তু িাদ্াি িালমকযির ধ্িক শুযিও  যামর ওর  াযতর দ্ণ্ড িািাযলা িা। িারমর্র্া 
িযালফ  মবরমিিাখাযিা িযযখ বলযলি, পট্ার তয মি িাম্বলযিাযরর মি , তার কাযের 
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হলাক তাই হতািার র্া র্ হবযডযে। এখাযি িাম্বলযিার এযর্ হতািাযক রক্ষা করযবি 
হিযবযো? 
 
 যামর হিান্ট হক ারিাযব র্িি হদ্াকািট্া হদ্খযত লাগযলা। 
 
ও াও… হদ্যখা, তামকয  হদ্যখা, উমিযতা এখি এখাযি হিই। তা যল এযর্া লডাই কমর? 
আজকাবাযি আপমি ও হড্র্যকার জিয অ্বশযই দ্যযট্া হর্ল হপয  যাযবি… স্বািী যখি 
হর্খাযিই! 
 
িযালফ  িেণ্ড হরযগ  যামরর মদ্যক এমগয  হগযলা, মকন্তু লম্বা হরাবর্ পরার জিয হ াাঁেট্ 
হখয  পযড হগযলা। রি হ া হ া হ া কযর হ যর্ উঠযলা। 
 
িযালফ  েীৎকার কযর বলযলা, আিার িায র র্াযর্ এিি মবমশ্রিাযব কর্া বলযব িা 
পট্ার। 
 
মঠক আযে হড্র্যকা, িারমর্র্া বলযলা, হড্র্যকাযক ওঠাযত ওঠাযত। ওর র্যতমিযত র্রু র্রু 
র্াদ্া আেযল হঠকাযলা। পট্াযরর মর্মর াযর্র কাযে যাও ার আর হদ্মর হিই হড্র্যকা, 
লয মর্ াযর্র কাযে আিার যাবার আযগই ও যাযব। 
 
 যামর ওর জাদ্যদ্ণ্ডট্া আযরা একট্য  ওপযর তয লযলা।  ারমিওি  াত বামডয   যামরযক বাধ্া 
হদ্ ার জিয বলযলা, িা িা  যামর িা! 
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 যামর হতিমিিাযব উিত  য  দ্াাঁমডয  র্াকযলা,  ারমিওি  যামরর  াতট্া হেযপ ধ্যর 
পাযশ হট্যি মিয  বলযলা, এখাযি এর্ব মকেয করযব িা  যামর, অ্যিক হগালিাল  যত 
পাযর। 
 
িাদ্াি িালমকি অ্র্ ায র িযতা আর্ন্ন রণযক্ষযির মদ্যক এিিিাযব তাকাযলি হযি 
র্বই স্বািামবক। আশা করযলি ওরা আর হগালিাল পাকাযব িা। উমি িযালয র মদ্যক 
ঝয াঁকযলি, িযালফ  তখি  যামরর মদ্যক অ্মেদৃ্মষ্টযত তামকয  মেযলা। 
 
আিার িযি    হতািার বাাঁ  াযতর মদ্কট্া একট্য  ঝয যল রয যে। মির  য  দ্াাঁডাওযতা 
হদ্মখ, আমি মঠক কযর মদ্মচ্ছ। 
 
আউে! িযালফ  মবকৃত স্বযর কর্াট্া বযল িাদ্াি িালমকযির  াতট্া হঠযল র্মরয  মদ্ল। 
হদ্যখা হকার্া  মপি মবমধ্য যে, িিিম লা! িা, আমি এই জঘিয হরাবর্ট্া োই িা। 
 
কর্াট্া বযল হড্র্যকা হরাবর্ট্া হট্যি ম াঁেযড খযযল হফযল িাদ্াি িালমকযির পায র কাযে 
েয াঁযড হফযল মদ্যলা। 
 
মঠক বযলযো হড্র্যকা, িারমর্র্া বলযলা,  ারমিওযির মদ্যক ঘৃণািরা দৃ্মষ্টযত তামকয । 
আমি জামি মকর্ব জঘিয িাল এই হদ্াকাযি র্াযক। েযলা আিরা ট্য ইলমফট্ অ্যান্ড 
ট্যামট্িংগযর্ যাই। 
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কর্াট্া বযল িারমর্র্া আর হড্র্যকা হদ্াকাি হেযড গজগজ করযত করযত েযল হগল। 
যাবার র্ি  ও রিযক যযতাট্া গায র হজার আযে তা মদ্য  ধ্াক্কা হিযর হগল। ওয া তাই 
িামক? িাদ্াি িালমকি পায র কাযে পযড র্াকা ধূ্যলা িাখা হরাবর্ট্া তয যল মিয ,  াযতর 
জাদ্যদ্ণ্ডট্া হঠকাযলি। িয ূযতসর িযধ্য হরাবর্ ঝকঝক কযর উঠযলা। জাদ্যদ্ণ্ডট্া িযাকয  াি 
মক্লিাযরর কাজ করযলা। 
 
ওরা েযল হগযল িাদ্াি িালমকি রি আর  যামরযক মিয  পডযলি। হিাট্ািযমট্ ওযদ্র 
মফমট্িংর্ হরাবর্ মদ্য ,  ারমিওিযক িাইমির হরাবর্ িা মদ্য  জাদ্যকযরর হরাবর্ মদ্যলি। 
ওরা হকিাকাট্া কযর হদ্াকাি হেযড েযল হগযল স্বমির মিুঃশ্বার্ হফলযলি। 
 
 যামগ্রি ওযদ্র হদ্যখ বলযলি, র্ব মঠক ঠাক? 
 
একমট্ কর্া,  যামর বলযলা। আচ্ছা আপমি মক হড্র্যকাযক আপিার র্ািযি মদ্য  হযযত 
হদ্যখযেি? 
 
 যাাঁ হদ্খলাি বযট্।  যামগ্রি র্াধ্ারণিাযব বলযলি।  যামর হকাযিা মেন্তা করযব িা। 
িা াগি এযামলযত ওরা হকাযিা হগালিাল পাকাযত র্া র্ করযব িা। 
 
 যামর, রি,  ারমিওি  যামগ্রযির কর্া শুযি িযখ োও া োওম  করযলা।  যামগ্রযির ওই 
কর্ার উত্তযর মকেয বলার আযগই হর্খাযি মিস্টার মিযর্র্ উইর্মল এযর্ দ্াাঁডাযলি। 
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 মিযর্র্ উইর্মল বলযলি, হকাযিা হগালিাল কযরামিযতা? হরাবর্ মকযিযো? মঠক আযে 
তা যল েযলা আিরা হযখাযি ওষযধ্-ট্ষযধ্ বািা  হর্খাযি আর ইয লপর্ এ একট্য  েয াঁ 
হিযর আমর্। ওখাযি হফ্রি আর জযজসর র্যে হদ্খা  য  যাযব, হতািরা দূ্যর দূ্যর হর্যকা 
িা, কাোকামে হর্যকা। িাম্বারট্া হবাধ্   িাইিমট্, ট্য … িাইিমট্ হফার… 
 
 যামর ও রি হপাশাি পডযে িা তাই ওষযযধ্র হদ্াকাযির জমড বমট্ ওযদ্র। দ্রকার হিই। 
ওরা তাই হ িউইগ ও মপগউইমজ যির ঈলপর্ আউল এিযপামর াযি মগয  বড বড 
বাদ্াি মকিযলা। তারপর উইর্মলযদ্র হখাাঁজার জিয হর্াজা রািা ধ্যর েলযলা। উইজািস 
হুইযজযর্, হফ্রি আর জজস হজাক শপ খযযলযে। 
 
মিযর্র্ উইর্মল ঘমড হদ্যখ বলযলি, আিরা হবমশ দূ্যর যাযবা িা, কাোকামে হদ্যখ আিরা 
গামডযত মফযর যাযবা আিরা হবাধ্   ওযদ্র হদ্াকাযির কাোকামে এযর্মে, ওই হতা 
িাম্বার মবরািেই, েয রািেই। 
 
রি ওর পর্ হর্যক র্যর মগয  বলযলা, ও াও…। 
 
একযঘয  হপাস্টার র্াাঁট্া হদ্াকাি হদ্খযত হদ্খযত ওরা র্কযলই ক্লান্ত  য  মগয মেল, 
র্ািযিই হফ্রি আর জযজসর হদ্াকাযির র্াইিযবািস আর হিকযরশি হদ্যখ ওরা তাজ্জব 
বযি হগযলা। র্াজাযিা হগাোযিা ঝকঝযক তকতযক হদ্াকাি। মবমে করার িািা র্ািগ্রীর 
র্িংখযা কি ি । িািা রকযির মজমির্ হদ্খযল িি ো  মকিযত। ওযদ্র হদ্াকাযির 
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িািধ্াযরর জািালা মিমিমস্ট্রর মবরাট্ এক হপাস্টাযর ঢাকা পযড হগযে, মকন্তু পাযশই  লযদ্ 
অ্ক্ষযর হলখা র্যন্দর র্াইিযবািস। 
 
আযর! হকি আপিারা ইউ-হিা র জিয িীত-মেমন্তত? 
 
বরিং আপিারা ইউ-হিা-পযর জিয উমদ্বে  যবি। হকাষ্ঠকামঠিয অ্িযিূমত আিাযদ্র র্িগ্র 
হদ্শযক কাবয কযর হরযখযে। 
 
হফ্রি-জযজসর হদ্াকাযির র্াইিযবািস হদ্যখ  যামরর  ামর্ র্াযি িা। পাযশই দ্াাঁমডয  মেযলি 
মিযর্র্ উইর্মল। কাযি এযলা িৃদ্য আতযঙ্কর ধ্বমি! হদ্খযল মিযর্র্ উইর্মল  তবাক  য  
তামকয  রয যেি হর্ই জািালার পাযশ ট্াোযিা হপাস্টাযরর মদ্যক। হপাস্টারমট্ পযড তার 
হঠাাঁট্ দ্যযট্া িৃদ্য িৃদ্য কাাঁপযে। 
 
ওরা তাযদ্র মবোিা  মি ত  যব! মিযর্র্ উইর্মল োপা গলা  বলযলি। 
 
-তা  যব িা! রি বলযলা, ও মঠক  যামরর িযতাই  ার্মেল। দ্ারুণ হপাস্টার  য যে। 
 
ওরা দ্যজযি হদ্াকাযির িযধ্য ঢয কযলা। হদ্াকাি িমতস হেতা।  যামরযতা তাযকর কাযে 
হপৌঁেযতই পারযলা িা। হর্ শুধ্য এধ্ার ওধ্ার তামকয  রইযলা। 
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বাযক্সর িূপ হদ্ াযলর মদ্যক র্যর র্যর র্াজাযিা রয যে, হর্গুলা ঘযরর মর্মলিং পযসন্ত 
মগয  হঠযকযে। একমদ্যক মর্কমিিং েযািবকর্ রয যে, ওরা ওমট্ হ াগাট্সযর্ ফাইিাল 
ই াযর পডার র্িয  বামিয মেল।  যামর লক্ষয করল, খযব মবমে  য যে। তাযক একট্া 
িাি পযড রয যে। 
 
 যামর,  ারমিওি, হফ্রি, জযজসর হজাক শযপ িািারকি িজার িজার মজমির্ হিযড হেযড 
হদ্খযত লাগল। ওরা হেযল-হিয যদ্র মিড হঠযল মজমির্পি রাখা তাযকর কাযে 
হপৌঁযেযে। হফ্রড-জজস এযতা িজার িজার মজমির্ বামিয যে িা হদ্খযল মবশ্বার্ করা যা  
িা। 
 
হফ্রি জজস আর  ারমিওি,  যামরযক হদ্যখ এমগয  এযলা। 
 
 যামর তয মি হকিি আযো? ওরা  যামরর র্যে করিদ্সি করার পর  ারমিওযির মদ্যক 
তাকাযলা।  ারমিওযির হোযখর কাযলা দ্াগ আর হফালা হদ্যখ মজযজ্ঞর্ করল, হতািাযদ্র 
হোযখ মক  য যে  ারমিওি। 
 
হতািার পামঞ্চিং হট্মলযস্কাযপর হদ্ৌলযত  য যে। 
 
 া , ওট্াযতা বযাযরাযত হফযল এযর্মে। মিয  আর্যত একদ্ি িয যল হগমে, হফ্রি বলযলা, 
এই িাও। 
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হফ্রি পযকট্ হর্যক একট্া হোট্ মট্উব বার কযর  ারমিওযির  াযত মদ্ল।  ারমিওি 
মট্উব মট্পযতই  লযদ্ বযণসর খামিকট্া হপস্ট হবমরয  এযলা। 
 
হপস্টট্া হোযখর তলা  খযব র্াবধ্াযি িামলশ কযরা। আশাকমর ঘন্টাখাযিযকর িযধ্য হর্যর 
যাযব, হফ্রি বলযলা। আিরা খযব িাল একট্া ব্রুইজ মরিযিার বািাবার হেষ্টা কযরমে, 
এখিও হপস্টট্া হট্মস্টিং পযসায  আযে। হপস্টট্ার মট্উব  াযত মিয  হোযখর হফালা 
জা গা  লাগাযত র্া র্  যলা িা  ারমিওযির। একট্য  িািসার্  য  বলযলা, লাগাযল 
হকাযিা ক্ষমত  যব িা হতা? 
 
হফ্রি বলযলা, ক্ষমত হকি  যব? র্মূ্পণস মিরাপদ্।  যামর েল আিরা মক করমে হদ্খযব 
এযর্া। 
 
 যামর ও  ারমিওি কাযলা  য  যাও া হোযখ হপস্ট লাগামচ্ছযলা।  যামর ওযক হরযখ 
হফ্রযির র্াযর্ ওর হদ্াকাযির হপেযির মদ্যক হগল। হর্খাযি মগয  হদ্খযলা তার্ ও রমশর 
যাদ্য হখলার অ্যিক মজমির্। 
 
এগুযলা িাগলযদ্র িযামজক, হফ্রি তাযদ্র হখলিাগুযলা হদ্মখয  বলযলা। িযাযির িত 
আিযযদ্ িািযযষরা এ র্কল িাগলযদ্র হখলিা পেন্দ কযর। খযব হবমশ অ্র্স উপাজসি িা 
 যলও হিাট্ািযমট্ িালই েলযে, মিমিত মকেয উপাজসি   , আর এখাযি হর্ৌমখি 
মজমির্পি… ও এখাযি হদ্খমে জজস… হফ্রযির িাই জজস খযব আগ্র িযর  যামরর র্াযর্ 
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 াত হিলাযলা এবিং হফ্রযির মদ্যক তামকয  বলযলা, ওযক কী র্ব হদ্খাযচ্ছ। এখাযি আর্ 
 যামর, হদ্খ… এখািকার মজমির্ই আিাযদ্র 
 
আর্ল প র্াট্া হদ্ , হবশ দ্ামি… গযামল যি,.. গযামল যি হতা র্ারযত   । তারপরই 
একট্া হোট্ হেযলযক র্াবধ্াি কযর বলযলা, িা িা ওখাযি  াত মদ্ও িা। হেযলমট্ দ্রুত 
তার  াতমট্ তয যল মিল –একট্া হকৌযট্া, হলখা : এমিবল িাকস িাকস হয কাউযক অ্র্যি 
করযব! 
 
জজস এবার তাযদ্র হপেযির পদ্সাট্া ট্ািযলা, ওখাযি র্ামর র্ামর পযাযকট্। জজস 
পযাযকট্গুযলার মদ্যক তামকয  বলযলা, এগুযলা একট্য  মিন্ন মজমির্, আিাযদ্র উন্নততর 
কাজ। হকিি কযর জাি… আিরা এগুযলা উদ্ভাবযি এগুলাি… 
 
তয মি মবশ্বার্ করযব িা হয অ্যিযকই এিিমক মিমিমস্ট্রর হলাযকরাও িাল মশে োিস 
করযত পাযর িা। তয মি হতা জাি এট্া, মজির্ দ্যিসাগয আযি, তয মি এট্া পযড কাউযক 
বলযলা–হতা যাযক দ্যিসাগয করার জিয, হদ্খযব দ্যিসাগয ওর কাযে বাউন্স কযর মফযর 
যাযব। 
 
মিমিমস্ট্র তার হলাকযদ্র জিয পাাঁেশট্া মকযিযে। আযরা মকিযব। িেয র মবমে  যচ্ছ এট্া। 
আিরা আযরা করমে মশে হোক, মশে হগ্লাির্ ইতযামদ্। এগুযলা   যতা আিফরমগবল 
কার্স হর্যক রক্ষা করযব। 
 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য হ্াফ-ব্লাড রিন্স । জে. জে. িাওর িং । হ্যারি পটাি রিরিে 

194 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

হর্খাযি এক তরুণী িাইমিযক হর্ই েকযলট্ রিংয র হরাবর্ পরা হদ্খযলা  যামর। 
তরুণীমট্ বলযলা, মি, উইলমর্ এখাযি এক কাস্টিার এযর্যেি হজাক কলড্র্ি মকিযত। 
 যামরর হযি হকিি লাগযলা হফ্রড আর জজসযক মি. উইর্মল বযল র্যম্বাধ্ি করাট্া। 
 
 যামর হতািার যা পেন্দ মিযজই িাও, আমি একট্য  আর্মে বযল হর্ েযল যাও ার র্ি  
হপেযি তামকয  বলযলা, হকাি প র্া মদ্যত  যব িা। 
 
িা িা তা মক কযর   । বযল  যামর তার িামিবযাগ হর্যক হিকর হিযট্াযিট্যরর জিয 
িযিা হবর করযলা। 
 
িা, হতািাযক এখাযি দ্াি মদ্যত  যব িা বযল  যামরর স্বণস  াত মদ্য  র্মরয  মদ্ল। 
 
মকন্তু 
 
হতািার িযি আযে আিরা যখি এই বযবর্া শুরু কমর তখি তয মি আিাযদ্র অ্র্স মদ্য  
র্া াযয কযরমেযল। জজস বলযলা, হতািার যা ইযচ্ছ এখাি হর্যক িাও, আর হলাযকরা 
মজযজ্ঞর্ করযল বলযব হকার্া হর্যক এযিযো। এ র্ি  মজমি ও মিযর্র্ উইর্মল হিতযর 
এযলি। 
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মজমি বলযলা, আমি মক একট্া মপগমি পাফ হিযবা িা? মিযর্র্ উইর্মল বলযলি, কী 
হিযব? মক মিমষ্ট হদ্খযত িা….। মিযর্র্ উইর্মল মজমির  াত ধ্যর মপগমি পাফ হদ্খযত 
হগযলি।  ারমিওি, 
 
রি,  যামর জািালার কাযে দ্াাঁমডয  বাইযর রািার মিড হদ্খমেল। হদ্খযত হদ্খযত হোখ 
পযড হড্র্যকা িযালফ  একা একা হ াঁযট্ েলযে। হর্ উইর্মলযদ্র উইজািস হুইযজর্ 
হপযরাযতই মপেযি মফযর তাকাল। তারপর একট্য  হজাযর হজাযর  াাঁট্যত লাগল। তখি ও 
মতিজযির দৃ্মষ্টর বাইযর েযল হগল। 
 
 যামর আিযস  য  বলযলা, একা একা যাযচ্ছ, ওর িা হগযলি হকার্া ? রি বলযলা, িার 
হোখ এমডয  পালাযচ্ছ। হযযত দ্াও।  ারমিওি বলযলা, হকি, যাযচ্ছ হকার্া ? 
 
 যামরর িার্া  মকন্তু অ্িয মেন্তা, মিি ই িযালফ  মকেয একট্া করযত যাযচ্ছ। িারমর্র্া 
িযালফ  তার পযি রত্নমট্যক কখিই হোযখর আডাযল হযযত হদ্যবি িা। িযালফ  িার 
কাে হর্যক পালাযিার জিয মিি ই অ্যিক বযমি খামট্য যে। হয িাযবই ও যাক িা হকি 
বযাপারট্া লঘয কযর  যামর হদ্খযত োইল িা। 
 
 যামর হদ্খযলা মিযর্র্ উইর্মল আর মজমি মপগমি পাফ মিয  খযবই বযি। ওমদ্যক মিস্টার 
উইর্মল িাগল োযপর তাশ হকিা মিয  উযল্টপাযল্ট হদ্খযেি। হফ্রি-জজসও হদ্াকাযির 
খযদ্দর মিয  বযি। ওমদ্যক রািা  তযামগ্রি মপেি মফযর দ্াাঁমডয  রয যেি। 
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 যামর ওর অ্দৃ্শয  বার হক্লাকট্া বযাগ হর্যক বার কযর  ারমিওিযক বলযলা, হদ্মর ি , 
তাডাতামড েযলা। 
 
 ারমিওি মিযর্র্ উইর্মলর মদ্যক তাকাযলা! হকার্া  যাযবা? 
 
রি বলযলা, আযর েযলা হতা। 
 
 ারমিওি ির্যি হদ্াযিািযিািাব হদ্খাযলও তারপর  যামরর হক্লাযকর িযধ্য ঢয যক 
মতিজযি হদ্াকাি হর্যক হবমরয  হগল। হকউ ওযদ্র হদ্খযত হপল িা, হয যার হকিাকাট্া 
মিয  বযি। ওরা দ্রুতগমতযত রািা  দ্াাঁডাযলা। মকন্তু ততক্ষযণ িযালফ  ওযদ্রই িযতা 
তাডাতামড মিযড মিযশ হগযে। 
 
 যামর খযব আযি আযি বলযলা, ও ওই মদ্কট্া  হগযে। ওরা  যামগ্রযির হোযখ ধূ্যলা মদ্য  
হযযত ো । 
 
ওরা এধ্ার ওধ্ার তাকাযত তাকাযত যতদূ্র র্ম্ভব হজাযর হজাযর  াাঁট্যত লাগল। 
 
খামিকট্া যাও ার পর  ারমিওি মফর্ মফর্ কযর বলযলা, এই… ওই হয… ও যাযচ্ছ। এ-
হতা বাাঁ মদ্যক যাযচ্ছ। 
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রিও মফর্ মফর্ কযর বলযলা, আিযস বযাপার… যাযচ্ছ হকার্া ? ওমদ্যক িযালফ ও 
এধ্ার ওধ্ার তামকয  িকট্ািস এযামলর মদ্যক ঘযযর অ্দৃ্শয  য  হগল। 
 
 যামর এক হর্যকন্ড র্ি  িষ্ট িা কযর বলযলা, তাডাতামড… পা োমলয  েযলা।  ারমিওি 
বলযলা, আিাযদ্র পা হদ্খা যাযচ্ছ। একজযির অ্দৃ্শয  ও ার হক্লাযকর িযধ্য মতিজযি 
অ্দৃ্শয  য  যাও া যা  িা। 
 
এখি এর্ব িাবার র্ি  ি , পা োলাও… ও হকার্া  যাযচ্ছ জািযত  যব। 
 
মকন্তু িাকআট্সর্ অ্ধ্যযমষত িকট্ািস এযামলর পাযশর রািা বলযত হগযল জিশূিয, র্যির্াি। 
রািার ধ্াযর যযতা হদ্াকাি পডযলা একমট্ হদ্াকাযিও তারা কাাঁযের জািালা মদ্য  
হদ্াকাযির হিতযর িযালফ যক হকি হকাি হলাকযকই হদ্খযত হপযলা িা।  যামরর ধ্ারণা 
  যতা এই রকি ি ঙ্কর ও র্মন্দগ্ধ র্িয  িাকস আমট্সফযাটর্ মকিযত হলাযকরা ি  
পাযচ্ছ। শুধ্য তাই ি , হদ্াকাযি ঢয কযতও ওযদ্র পা কাাঁযপ হকউ যমদ্ হদ্যখ হফযল হর্ই 
িয । 
 
 ারমিওি  যামরর  াযত মেিমট্ কাট্যলা। 
 
উুঃ। 
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 ারমিওি বলযলা, তয…। তারপর  যামরর কাযির কাযে িযখ এযি বলযলা, ওই হদ্যখা হক 
যাযচ্ছ। 
 
ওরা পা মট্যপ মট্যপ িকট্ািস এযামলর একমট্ িাি হদ্াকাি হবারমজি অ্যান্ড বাকসযর্র 
র্ািযি দ্াাঁডাযলা। হদ্াকািট্া   যামর জীবযি কখযিা হঢাযকমি। ওখাযি িািা রকযির 
িীমতকর মজমির্পি পাও া যা –িার্ার খযমল, পযরযিা মদ্যির মশমশ হবাতল। ওরা বাইযর 
হর্যক হদ্খযলা হড্র্যকা িযালফ  হদ্াকাযির হিতযর ওযদ্র মদ্যক মপেি মদ্য  দ্াাঁমডয  
রয যে। হড্র্যকা িযালফ যক কাযলা একট্া কযামবযিযট্র র্ািযি দ্াাঁমডয  র্াকযত হদ্যখ 
 যামরর িযি পযড হগল একবার ও হড্র্যকা আর লযমর্ াযর্র  াত হর্যক বাাঁোর জিয 
এরকি একট্া কাযলা কযামবযিযট্ লযমকয মেল। িযালফয র দ্াাঁডাযিার িমে ও  াতিাডা 
হদ্যখ িযি  যলা খযব উযত্তমজত  য  কর্া বলযে। হদ্াকাযির িামলক হতলযতযল 
েয লও ালা কয জ-বৃি মি. হবারমজি তার র্যে কর্া বলযে। িযি  যলা ওরা খযব মর্মর ার্ 
মকেয আযলােিা করযে। বৃযির হোযখ িযযখ ি  মিমশ্রত োপ। 
 
 ারমিওি বলযলা, ওযদ্র কর্া যমদ্ হশািা হযত। শুিযত পারা যাযব, রি বলযলা। তারট্া 
ঝয মলয  দ্াও। 
 
রি ওর  াযতর বড বাক্সট্া হর্যক একট্া তার বার কযর বলযলা, এই হদ্যখা 
এক্সযট্িযিবল ই র্স! উুঃ এই হতা হপয মে, িামগযর্ মকযিমেলাি। 
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েিৎকার,  ারমিওি বলযলা। রি একট্য ও র্ি  িষ্ট িা কযর হোট্ িাইযোযফাি লাগাযিা 
তারট্া হদ্াকাযির দ্রজার তলার মদ্যক েয মপর্াযর লামগয  মদ্ল। িযি    দ্রজাট্া বে 
 যলও যন্ত্রট্া কাজ করযব।  ারমিওি বলযলা। 
 
রি বলযলা, েয প, হশাযিা…। ওরা মতিিার্া কাযে মিয  তাযরর িযযখ কাি রাখযলা। 
িযালফয র কর্াবাতসা পমরস্কার শুিযত হপযলা অ্যিকট্া হরমিওর িযতা। 
 
আপমি জাযিি হকিি কযর ওট্া লাগাযত   ? 
 
খযব র্ম্ভব, হবারমজি বলযলি। এিিিাযব বলযলি হযযিা িযালয র হকাি বযাপাযর 
মিযজযক জডাযত োি িা। আিাযক মিযজর হোযখ হদ্খযত  যব… তা তয মি ওট্া র্যে 
কযর হদ্াকাযি মিয  এযল িা হকি? 
 
র্ম্ভব ি , িযালফ  বলযলা। ওট্া লাগাযত  যব, আপমি শুধ্য আিাযক বলি হকিি কযর 
লাগাযত   ? 
 
 যামর হদ্খযলা হবারমজি হঠাাঁট্ দ্যযট্া িয  িয  মজব মদ্য  োট্যলা। 
 
হশাযিা, িা হদ্যখ, আমি বলমে কাজট্া খযব কমঠি, বলযত পাযরা অ্র্ম্ভব। আমি মকন্তু 
হকাযিা গযারামন্ট মদ্যত পারমে িা। 
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মদ্যত পা র হবা িা? িযালফ  মেমবয  মেমবয  বলযলা।  যামর িযালয র গলার শব্দ শুযি 
বযঝযত পারযলা িযালফ  হবারমজযির কর্া র্মূ্পণস অ্মবশ্বার্য িাবযে। তার িাযি আপমি 
করযত োি িা। 
 
িযালফ  হবারমজযির মদ্যক এমগয  হগযলা তারপর কযামবযিযট্র আডাযল েযল হগল। 
 যামর রি আর  ারমিওি একপাযশ র্যর হগল, উাঁমক ঝয াঁমক হিযর ওযক হদ্খার হেষ্টা 
করযলা, মকন্তু িযাল যক হদ্খযত হপযলা িা। মকন্তু হবারমজিযক হদ্খা হগল। তাযক খযবই 
আতমঙ্কত িযি  যলা। 
 
কাউযক এ মবষয  বলযল বযঝযতই পাযরি, িযালফ  বলযলা, কী উত্তর আপমি পাযবি। 
আপমি হফিমরর হগ্রবযাযকর িাি শুযিযেি? উমি আিাযদ্র পমরবাযরর বেয , উমি িাযঝ 
িাযঝ এযর্ হদ্যখ যাযবি আপমি এ কাজমট্ িযিাযযাগ মদ্য  করযেি মক িা। 
 
তার হকাযিা িয াজি  যব িা। 
 
হর্ আমি মঠক করযবা, িযালফ  বলযলা। যাকযগ এখি আমি েমল। আর হর্ট্া খযব 
র্াবধ্াযি রাখযবি, আিার দ্রকার  যব। 
 
তয মি ইযচ্ছ করযল এখিই ওট্া মিয  হযযত পাযরা? 
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িা, অ্বশযই িা। িূখস বযযডা ওট্া রািাযত  াযত কযর মিয  হগযল হকিি হদ্খাযব? ওট্া 
মবমে করযব িা বযল মদ্লাি। 
 
িা র্যার মিি ই মবমে করযবা িা। 
 
হবারমজি িযালয র র্ািযি িার্া িত করযলা। অ্যিকমদ্ি আযগ  যামর হবারমজিযক 
লযমর্ ার্ িযালয র র্ািযি একইিাযব িার্া হিা াযত হদ্যখমেযলা। 
 
হবারমজি, আিার র্যে আপিার হয কর্াগুযলা  যলা তা হগাপি রাখযবি, কাউযক একমট্ 
শব্দও বলযবি িা, এিিমক তার িযধ্য আিার িাও আযেি। িাযলা কযর বযঝযত 
হপযরযেি হতা? 
 
হবারমজি মঠক আযগর িযতা িার্া িযইয  মবডমবড কযর বলযলা,  যাাঁ র্যার… কাউযক িা। 
 
একট্য  পর িযালফ  ঔিত োযল হদ্াকাি হর্যক হবমরয  আর্ার র্ি  দ্রজাট্ার ঘমন্টট্া 
বাজযলা। ওর িযখ হদ্যখ  যামরযদ্র িযি  যলা ও খযমশযত িগিগ। 
 
 যামর, রি ও  ারমিওযির পার্ মদ্য ই িযালফ  হগল মকন্তু অ্দৃ্শয হক্লাক পযর র্াকা  
ওযদ্র হদ্খযত হপযলা িা। হদ্াকাযির হিতর হবারমজি পার্যরর িযতা দ্াাঁমডয , ওর 
িযযখর কৃমিি  ামর্ মিমলয  হগযে। খযবই মেমন্তত িযি  যলা। 
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রি এক্সযট্িযিবল তার হগাট্াযত হগাট্াযত বলযলা, বযাপারট্া হবাঝা হগযলা। 
 
 যামর মেন্তামিত িযযখ বলযলা, বযঝলাি িা। এইট্য কয  বযঝলাি একট্া মকেয ও র্ারযত মদ্যত 
ো , হদ্াকাযিই হরযখ…. আচ্ছা ও যখি ওইযট্ বলযলা, তার িাযি হকািট্া? 
 
হদ্মখমি, ওযতা কযামবযিযট্র আডাযল মেযলা।  ারমিওি মফর্মফর্ কযর বলযলা, হতািরা 
এখাযি দ্াাঁডাও আমি আর্মে। হকার্া  যাযচ্ছা? 
 
 ারমিওি িে করার আযগই হক্লাযকর বাইযর েযল এযর্যে। হবারমজযির হদ্াকাযির 
র্ািযি এযর্ জািালার কাাঁযে েয লগুযলা মঠক কযর মিয  গট্গট্ কযর হদ্াকাযি ঢয কযলা, 
হঢাকার র্ি  দ্রজা লাগাযিা ঘমন্টট্া ট্িং কযর হবযজ উঠযলা। রি একট্য ও র্ি  িষ্ট িা 
কযর এক্সযট্যন্ডবল ই ার্স দ্রজার কাযে আবার লামগয , একট্া তার  যামরর কাযে হট্যি 
আিযলা। 
 
 হদ্াকাযি ঢয যক  ারমিওি বলযলা, কী বাযজ র্কাল! তাই ি  মক! হদ্াকািী হকাি উত্তর 
করযলা িা।  ারমিওি একট্য  হ াঁযট্ একট্া হশাযকযর্র র্ািযি মগয  মজযজ্ঞর্ করযলা, এই 
হিকযলর্ট্া মক মবমের জিয? ঝয াঁযক পযড গ্লার্যকযর্র িযধ্য রাখা হিকযলর্ট্া হদ্খযত 
লাগযলা। 
 
হবারমজি কযাট্কযাট্ কযর বলযলা,  যাাঁ, তযব হতািার কাযে মক হদ্ড  াজার গযামলওি 
আযে? 
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ও  হিই হতা,  ারমিওি বলযলা। তারপর র্যর মগয  অ্িয একট্া িার্ার খযমল হদ্মখয  
বলযলা, বাুঃ বযডা র্যন্দরযতা… এট্ার দ্াি? 
 
হষাযলা গযামলওি। এট্া তা যল মবমের জিয হরযখযেি, হকউযতা এট্া মকিযব বযল 
যা মি? 
 
হবারমজি কর্াট্া শুযি িয রু কয াঁেকাযলা।  যামর জাযি  ারমিওি হকি হদ্াকাযি হগযে। 
হপযট্র হিতরট্া গুড গুড কযর উঠযলা। আডযোযখ বাইযর তাকাযলা। 
 
বলমেলাি, একট্য  আযগ হয হেযলমট্ আপিার হদ্াকাযি এযর্মেল হর্ হড্র্যকা িযালফ । ও 
আিার বেয , আমি ওযক ওর জন্মমদ্যি একট্া মকেয উপ ার মদ্যত োই, 
 
হতা এই র্কালট্া খযব র্যন্দর, ও যমদ্ এট্াযক মকিযব বযল আপিাযক বযল মগয  র্াযক, 
তা যল একই মজমির্ উপ ার হদ্ও া মক মঠক  যব… তাই…। 
 
 যামরর িযি  যলা  ারমিওযির কর্া যযমিগ্রা য ি , ও হয ফাাঁমক মদ্যচ্ছ এট্া হবারমজিও 
বযঝযব।  ারমিওি মিযর্য কর্া বলযে হবারমজি বযঝযত পারযলা। 
 
যাও, হবারমজি ককসশ স্বযর বলযলা, হবমরয  যাও হদ্াকাি হর্যক। 
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 ারমিওি কালমবলম্ব িা কযর হদ্াকাি হর্যক হবমরয  আর্ার জিয দ্রজার কাযে এযলা। 
ওর হপেযি হবারমজি। হবারমজি হদ্াকাযির দ্রজাট্া শব্দ কযর বে কযর মদ্ল। তারপর 
বে দ্রজা  ঝয মলয  মদ্ল হদ্াকাি বে। 
 
রি অ্দৃ্শয  বার হক্লাকট্া  ারমিওযির গায  োমপয  মদ্য  বলযলা, বাুঃ বাুঃ র্যন্দর, 
িাযলাই হেষ্টা করযল মকন্তু ধ্রা পযড হগযল। 
 
িাস্টার অ্ব মিমস্ট্র পযরর বার আিাযক মশমখও হকিি কযর করযত  যব,  ারমিওি 
কট্কট্ কযর বলযলা। 
 
 রি ও  ারমিওি উইজািস হুইযজর্ হপৌঁেযলা। হদ্খযলা মিযর্র্ উইর্মল আর  যামগ্রি 
ওযদ্র িা হদ্খযত হপয  খযব মেমন্তত  য  দ্াাঁমডয  রয যেি।  যামর ওর অ্দৃ্শয  বার 
হক্লাকট্া খযযল হফলযলা, বযাযগর িযধ্য লয মকয  রি আর  ারমিওযির পাযশ এযর্ 
দ্াাঁডাযলা। মিযর্র্ উইর্মল ওযদ্র হদ্যখ বলযলি, হতািরা হকার্া  মেযল? রি বলযলা, 
হকি, আিরা হতা হদ্াকাযির হপেযির ঘযর মজমির্পি হদ্খমেলাি। 
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দ্য স্লাগ ক্লাব 
 
 যামর পযযরা র্প্তা ট্ার েযমট্র মদ্যি িকট্ািস এযামলযত িযালয র অ্দ্ভযত আেরযণর কারণ 
উদ্ঘাট্ি করার হেষ্টা করযত লাগল। িযালফয র হদ্াকাি হর্যক হবযরাবার র্ি  তার 
িযযখর  ামর্  যামরর আযরা হবমশ মবরমির কারণ  য  উঠযলা।  ামর্ট্া র্ফলতার। শুি 
খবযরর। ওমদ্যক  ারমিওি ও রিযক িযালয র বযাপাযর উমদ্বে বযল িযি  যলা িা। 
 যামর দ্যএকমদ্ি িযালয র হবারমজযির হদ্াকাযি যাও ার বযাপাযর ওযদ্র র্যে আযলােিা 
কযরমেযলা; মকন্তু ওযদ্র হকাযিা উৎর্া  হিই হদ্যখ েয প কযর যা । 
 
 যাাঁ, আমি বলমে িা হয আিার র্যন্দ    মি, যযর্ষ্ট র্যন্দ   য মেযলা বযলই হতা 
হদ্াকাযি মগয মেলাি,  ারমিওি বলযলা।  ারমিওি হফ্রি আর জযজসর ঘযর জািালার 
ধ্াযর একট্া কাবাযিসর ওপর পা দ্যযট্া তয যল বযর্মেযলা। িাযঝ িাযঝ মবরি িাখাযিা িযযখ 
অ্যািিান্স মরউযির অ্িযবাযদ্র িতয ি কমপট্া হদ্খমেযলা। 
 
 যত পাযর ওর  াতট্া হিযে হগযে, রি ওর ঝাডয ট্ার হশষ িান্ত হর্াজা করবার হেষ্টা 
করযত করযত অ্িষ্টিাযব বলযলা। ওর কয াঁেযক যাও া  াতট্া মিি ই লক্ষয কযরযো? 
 
মকন্তু যখি ও বলযলা, ওট্া র্াবধ্াযি রাখযত িয লযব িা, তার িাযি মক?  যামর বার বার 
একই িে করযত লাগযলা। কর্াট্া শুযি আিার িযি  য যে, িযালফ  হয মজমির্ট্া 
মকিযত হেয যে–দ্যযট্া আযে, একট্া িাো, অ্িযট্া িাো ি । 
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হতািার িযি আযে? রি ঝািয র ধূ্যলা ঝাডয যত ঝাডয যত িযখ িা তয যল বলযলা। 
 
 যাাঁ, িযি আযে,  যামর বলযলা। কর্াট্া শুযি রি বা  ারমিওি েয প কযর রইযলা। 
িযালয র বাবা এখি আজকাবাযি। হতািাযদ্র মক িযি    িা িযালফ  হকাযিা 
িমতযশাধ্ মিযত োইযে? 
 
রি িযখট্া তয যল মপট্মপট্ কযর তাকাযলা। িযালফ  বদ্লা হিযব? ও এখি মক করযত 
পাযর? 
 
হর্ট্াই হতা আিার িূল িে, র্িাধ্াি করযত পারমেযি,  যামর  তাশ  য  বলযলা। মকন্তু 
ও একট্া মকেয করযত ো , আিাযদ্র উমেত ও মক করযত োইযে হর্ট্া জািা। হতািরা 
হতা জাযিা ওর বাবা একজি হির্ইট্ার… আর…। 
 
 ারমিওি হয হখালা জািালার ধ্াযর বযর্মেযলা  যামর হর্ইমদ্যক িযখ  া কযর তাকাযলা। 
 ঠাৎ তার িযি েিযক ওঠা এক িাযবর রৃ্মষ্ট  যলা। ও েিিি কযর উঠযলা।  ারমিওি 
হর্ট্া লক্ষয কযর বলযলা,  যামর,  যামর মক বযাপার বলযতা? 
 
রি  কেমকয  বলযলা, হতািার কাট্া দ্াগ েয লযকাযচ্ছ? 
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িযালফ  একজি হির্ইট্ার,  যামর খযব মঢযি তাযল বলযলা। ও ওর বাবার শূিযিাযি 
হির্ইট্ার  য যে। 
 
িীরবতা িে কযর রি  ার্যত  ার্যত হফযট্ পডযলা। 
 
িযালফ ? ওর ব র্যতা িাি হর্াল,  যামর! হতািার মক িযি    ইউ-হিা-হু ওযক 
হির্ইট্ারযদ্র দ্যল হিযবি? 
 
িযি    র্ম্ভাবিা কি,  যামর,  ারমিওি র্যমেমন্তত কযণ্ঠ বলযলা।  ঠাৎ হতািার এ কর্াট্া 
িযি  যলা হকি? 
 
িযি আযে যখি িাদ্াি িালমকি তার হদ্াকাযি… িযালফ যক িশস করার আযগই ও 
মকরকি মেৎকার কযরমেল। িাদ্াি িালমকি ওর হরাবযর্র  াতাট্া র্ািািয হগাট্াযত 
মগয মেযলি িাি। ওর বাাঁ  াত। ওই  াযত অ্বশযই িাকসিাযকসর োপ হদ্ও া  য যে। 
 
রি ও  ারমিওি  যামরর কর্া শুযি পরিযরর িযযখর মদ্যক তাকাযলা। হবশ… রযির 
কর্ার িযধ্য অ্মবশ্বাযর্র োপ। 
 
 যামর, আিার িযি    ও তখি হর্খাি হর্যক েযল আর্যত হেয মেযলা,  ারমিওি 
বলযলা। 
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ও হবারমজিযক একট্া মজমির্ হদ্মখয মেল। মজমির্ট্া হয মক আিরা হদ্খযত পাইমি, 
 যামর িযালয র মবরুযি যা বলমেযলা হর্ট্া যযমিগ্রা য করার জিয হজার মদ্য  বলযলা। 
এিি একট্া মজমির্ যাযত হবারমজি ি  হপয  মগয মেযলা। আমি জামি, িাকসিাকস 
হদ্মখয মেযলা, হতািরা হতা হবারমজযির িযখট্াও হদ্যখমেযল! ওর ধ্িকামিযত ি  
হপয মেযলা। 
 
রি,  ারমিওি আবার পরিযরর িযযখর মদ্যক তাকাযলা। আমি খযব একট্া িাযলা কযর 
হদ্মখমি,  ারমিওি বলযলা। 
 
ই া , আমি মকেযযতই মবশ্বার্ করযত পারমেযি ইউ-হিা-হু িযালফ যক তার দ্যল হিযবি। 
 
 যামর ওযদ্র ওপর হরযগ হগল; মকন্তু ওর ধ্ারণা হয ভ্রান্ত ি  হর্ র্ম্বযে ও একট্য ও 
র্রযলা িা। একরকি হরযগযিযগ পযরযিা মকমিযের জামর্স মিয  ও হবমরয  হগযলা ঘর 
হর্যক। 
 
মিযর্র্ উইর্মল হবশ কয কমদ্ি ধ্যর ওযদ্র বযল েযলযেি ওরা হযযিা ওযদ্র ি লা 
হপাশাক-আশাক িাযলা কযর ধ্যয  হি  এক্ষয মণ। যাও ার আযগর মদ্ি হযি হকাযিা 
তাডাহুযডা িা লাযগ। তাোডা দ্রকামর মজমির্পিও হযি গুমেয  হি । 
 
মর্াঁমডর লযামন্ডিং-এ  যামরর মজমির র্যে হদ্খা  য  হগযলা। মজমির  াযত লমি হর্যক 
কামেয  আিা জািা-কাপড। 
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ও  যামরযক বলযলা, আমি মকন্তু এখি মকযেযি যাযব িা। একই র্যে  যামরযক 
মবপদ্র্িংযকত মদ্যলা তয মিও হযওিা, কি-বযমিরা হর্খাযি। 
 
 যামর হ যর্ বলযলা, ি  হিই ওখাযি আমি যামচ্ছযি। 
 
মকন্তু মকযেযি হযযতই  যলা  যামরযক। মগয  হদ্খযলা খাবার হট্মবযল িযযখািযমখ বযর্, 
হেউর আর মবল তাযদ্র আর্ন্ন মবয  মিয  িািা জপিা-কপিা, কর্াবাতসা বলযে আর 
একমদ্যক মিযর্র্ উইর্মল একগাদ্া োডাযিা র্ম্পাউযট্র মদ্যক তামকয  রয যেি িযযখ 
মিদ্ারুণ মবরমির িযলপ মিয । হদ্খযলই হবাঝা যা  হযযকািও িয ূযতস হফযট্ পডযবি 
রাযগর হোযট্। 
 
মবল আর আমি মঠক কযরমে আিাযদ্র মবয যত দ্যজি িাি োইির্যিি (কযির িধ্াি 
র্ কারী রূযপ) র্াকযব, মজমি আর হগবমরয যল দ্যজযিই খযবই মিমষ্ট হিয , দ্ারুণ 
িািাযব। িাবমে তার হড্র্মর্িং  যব  াল্কা হর্ািালী হগালাপী রযের। 
 
মজমির েয যলর র্যে দ্ারুণ মবমশ্র হদ্খাযব (র্বই মবকৃত ইিংযরমজ উচ্চারযণ বলযলা)। 
 
মিযর্র্ উইর্মল  যামরযক হদ্যখ হযযিা  াযল পামি হপযলি। হেউযরর একযঘয  কর্া  
িার্া ধ্যর মগয মেযলা। আ া!  যামর তয মি এযর্যো খযব িাযলা  য যে। আমি কাল 
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হতািাযদ্র হ াগাট্সযর্ মিরাপযদ্ যাও ার বযবিার মবষয  আযলােিা করযবা হিযবমেলাি। 
আিাযদ্র এবারও মিমিমস্ট্র গামড হদ্যব, হস্টশযি অ্ররও র্াকযব। 
 
 হট্ািংকর্ মক হস্টশযি যাযব?  াযতর মকমিযের মজমির্পি হট্মবযলর ওপর হরযখ মজযজ্ঞর্ 
করল। 
 
িা, আমি খযব মিমিত িই। আর্সার বযলযে তাযক অ্িয হকাি জা গা  বদ্মল করা 
 য যে। 
 
হেউর ওর ধ্াাঁধ্া লাগাযিা িমতমবম্ব ওর  াযতর একট্া োিযের উযল্টামপযঠ হদ্খযত 
হদ্খযত খযমশ  য  ওর মবকৃত ইিংযরমজ উচ্চারযণ বলযলা, ও হযখাযি খযমশ র্াক। ওযক 
হস্টশযি র্াকযত বলযল খযব িয ল  যব। 
 
ধ্িযবাদ্! মিযর্র্ উইর্মল হেউরযক বলযলি।  যাাঁ  যামর তয মি মকন্তু আজ রাযতই হতািার 
রাঙ্ক গুমেয  রাখযব যমদ্ র্ম্ভব   । আমি মকন্তু যাবার র্ি  একট্য ও তাডাহুযডা, এট্া 
হিই, ওট্া হিই, িয যল হগমে–এর্ব একদ্ি পেন্দ কমর িা। 
 
তা যলও পরমদ্ি র্কাযল ওযদ্র বযাযরা হেযড মকিংের্ হস্টশযি যাও ার বযাপারট্া 
অ্িযবাযরর োইযত র্যন্দরিাযব  যলা। 
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মিমিমস্ট্রর গামড বযাযরার র্ািযি এযর্ দ্াাঁডাযলা। র্কযলই তখি তাযদ্র িাল হবাঝাই রাঙ্ক 
মিয  অ্যপক্ষা করযে।  ারমিওযির হবডাল কশযািংকর্ মিরাপযদ্ বাযস্কযট্র িযধ্য বযর্ 
রয যে, হ িউইগও। বযির হপাঁো মপগউইমজ ি আর মজমির মি  মপগমি-পাফ, আিস ন্ড 
খাোর িযধ্য। 
 
হেউর  যামরযক খযব হজাযর েয ম্বি কযর বলযলা,  যামর শুিযািা–মবদ্া , রি িা  হদ্ৌযড 
হদ্ৌযড আর্ার র্ি  মজমির ইচ্ছাকৃত পা বামডয  হদ্ও ার জিয হ াাঁেট্ হখয  পযড 
হগযলা–পডযলাযতা হেউযরর পায র কাযে একগাদ্া ধূ্যলা উমডয । রি অ্মেশিসা  য  
কারও র্যে কর্া িা বযল গামডযত বর্যলা। কাউযক গুিবাইও করযলা িা। 
 
মকিংের্ হস্টশযি র্দ্া ার্যিযখী  যামগ্রিযক হদ্খা হগযলা িা। তার বদ্যল দ্যজি গম্ভীরিযযখা 
দ্ামডও ালা গাঢ় রযের িাগল র্যযট্ পরা অ্রর এযর্যে। গামড র্ািযতই ওরা র্ািযি এযর্ 
দ্াাঁডাযলা। র্কলযক মঘযর হরযখ গম্ভীর িযযখ হস্টশযির মদ্যক েলযলা। 
 
মিযর্র্ উইর্মল হেযল-হিয যদ্র মিরাপত্তার বযবিা হদ্যখ ি াখযমশ। তাডা মদ্য  বলযলি, 
কয ইক, কয ইক…  যামর তয মি র্বার আযগ েযলা। 
 
মিযর্র্ উইর্মল একজি অ্ররযক ইশারা করযতই ও  যামরর কিযইট্া ধ্যর ওযক ি  ও 
দ্যশর োট্ফরযির শি বাধ্ার মদ্যক তার রমল হঠযল মিয  হযযতই  যামর বলযলা,  াতট্া 
োডয ি আমি  াাঁট্যত পামর, ধ্িযবাদ্। ট্াি হিযর  যামর  াতট্া োমডয  মিল। তারপর এক 
হর্যকন্ড পযর হদ্খযলা হপৌযি দ্শ, োট্ফরযি দ্াাঁমডয  রয যে। িাট্ফরযি ট্কট্যক লাল 
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রযের হ াগাট্সর্ এক্সযিযর্র ইমিি হর্যক কাযলা হর্া া মিগসত  যচ্ছ। একট্য  পর 
 ারমিওি, রি, মজমি এযর্ হপৌঁেল।  যামর অ্ররযক হকািরকি হতা াক্কা িা কযর হকাি 
কািরা হিাট্ািযমট্ খামল আযে হখাাঁজ করযত লাগল। ওর হপেযি হপেযি  ারমিওি ও 
রিযক আর্যত বলযলা। 
 
তা  যব হকি,  যামর, আমি আর রি মিযফট আিাযদ্র ির্যি হতা মিযফট কিপাট্সযিযন্ট 
হযযত  যব। তারপর হরযির কমরিযর হ াঁযট্ র্কল মকেয মঠকিত আযে মক িা হদ্খযত 
 যব। 
 
 যামর বলযলা, তাইযতা একদ্ি িয যল হগমে। 
 
মিযর্র্ উইর্মল খযব িািসার্। ওযদ্র ধ্বইযক পাট্ফরযি দ্াাঁমডয  কর্া বলযত হদ্যখ  াত 
ঘমডযত র্ি  হদ্যখ বলযলি, িাি কয ক মিমিট্ র্ি  আযে। হরি োডার আযগ 
মিযজযদ্র কািরা  েযল যাও। রি িি মদ্য  পডাশুিা করযব। বেরট্া হতািাযদ্র খযব 
আিযন্দ কাট্য ক। 
 
 যামর  ঠাৎ বযল উঠল, মি. উইর্মল আপিার র্যে একট্য  কর্া বলযত পামর? 
 
ও  যাাঁ অ্বশযই, আর্সার উইর্মল একট্য  আিযস  যলও মতমি  যামরযক মিয  র্ািািয তফাযত 
দ্াাঁডাযলি। 
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 যামর অ্যিক িাবিা-মেন্তার পর এই মর্িাযন্ত এযর্যে, মিস্টার আর্সার এখি মিমিমস্ট্রযত 
দ্াম ত্বশীল পযদ্ আযেি ওিাযক বযাপারট্া জািাযল   যতা কাজ  যত পাযর। তাোডা মি. 
উইর্মল খযব ঠাণ্ডা িািযষ… কর্াট্া শুযি রাগ করযবি িা। 
 
ও আডযোযখ হদ্খযলা মিযর্র্ উইর্মল আর দ্যই হুাঁযকািযযখা অ্রর ওর মদ্যক িযাব িযাব 
কযর তামকয  রয যে। 
 
আিরা হর্মদ্ি যখি িা াগি এযামলযত মগয মেলাি,  যামর বলযলা, মকন্তু তার আযগই 
মিস্টার আর্সার   যতা ও মক বলযত ো  বযঝযত হপযর ওর মদ্যক তামকয  রইযলি। 
 
আিাযক মক হতািার কাে হর্যক এ কর্া জািযত  যব হফ্রি–জযজসর হিতযরর রুযি িা 
হযয  হতািরা মতি বেয যত হকার্া  মগয মেযল? 
 
আপমি হকিি কযর জািযলি?  যামর, তয মি এিি একজি িািযযষর র্যে কর্া বলে মযমি 
হফ্রি-জযজসর বাবা। ও িা,  া… আিরা হর্খাযি মেলাি িা। খযব িাযলা, তা যল মক 
বলযত োও শুমি। আিরা অ্দৃ্শয  বার হক্লাক গায  মদ্য  হড্র্যকা িযালফয র মপেয 
মিয মেলাি। হকাযিা মবযশষ কারণ মেযলা? িা অ্িয হকাযিা কারযণ? 
 
কারণ? আিাযদ্র ধ্ারণা  য মেল িযালফ  মকেয অ্িযা  কাজ করযত যাযচ্ছ,  যামর 
বলযলা। মিস্টার উইর্মল হয ওর মদ্যক র্ াযর্য, হকৌতূ লী  য  হেয  আযেি হর্মদ্যক 
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 যামরর হকাযিা হখ াল হিই। িযালফ  ওর িার হোযখ ধূ্যলা মদ্য  হকার্া  যাযচ্ছ, হকি 
যাযচ্ছ জািার জিয। 
 
অ্বশযই হতািরা মগয মেযল আমি জামি; মকন্তু মক  য মেল তার মকেয জািযত পারযল 
িাযলা  যতা। 
 
ও হবারমজি অ্যান্ড বাকসযর্ মগয মেল,  যামর বলযলা। হর্খাযি মগয  হবারমজিযক মবরি 
করমেল, বযলমেল একট্া মকেয হিরািত কযর মদ্যত। আযরা বযলমেল ওর জিয একট্া 
মজমির্ হরযখ মদ্যত। ওর কর্া শুযি িযি  মচ্ছল দ্যযট্া একই রকযির মজমির্… একট্া 
হিরািত  যব ও একট্া হর্ মকিযব। 
 
 যামর একট্ািা কর্াগুযলা বযল খযব বড হদ্যখ একট্া মিুঃশ্বার্ মিল। 
 
তাোডা আযরা একট্া বযাপার। িাদ্াি িালমকি ওর বাাঁ  াত িশস করযতই িযালফ  হযি 
এক িাইল লামফয  উঠল, আিরা মতিজযিই হদ্যখমে। আিার র্যন্দ  ওর  াযত 
িাকসিাযকসর োপ আযে, আযরা িযি    ওর বাবার িাযি হর্ হির্ইট্ার  য যে। 
 
মি. উইর্মল অ্বাক  য   যামরর িযযখর মদ্যক তাকাযলি। তারপর কয ক হর্যকন্ড পযর 
বলযলি,  যামর, আিার িযি    িা হয ইউ-হিা-হু একট্া হযাল বেযরর হেযলযক 
হির্ইট্ার কযর তার দ্যল হিযবি। 
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র্কযলই মক জাযি ইউ-হিা-হু মক ো , মক করযে, মক করযে িা? ওর ধ্ারণাট্া 
মবশ্বার্যযাগয  যচ্ছ িা বযল  যামর একট্য  েয ি  যলা। মি. উইর্মল, আমি অ্মত দ্যুঃযখর 
র্যে বলমে… বযাপারট্া তদ্ন্ত করা দ্রকার? যমদ্ িযালফ  মকেয হিরািত করযত ো  
আর হর্ট্া এিি মকেয িা যল হবারমজিযক শার্াযত  যব হকি, িযি    ি ঙ্কর মকেয 
করযত ো । 
 
 যামর র্মতয কর্া বলযত মক আিার িযি    হর্রকি মকেয ি । মি, আর্সার কর্াগুযলা 
ধ্ীযর ধ্ীযর বলযলি। তয মি হবাধ্   জাযিা বা শুযি র্াকযব লযমর্ ার্ িযালফ যক হগ্রফতার 
করার আযগ আিরা ওর বামডযত তল্লামশ োমলয মেলাি। হযর্ব ক্ষমতকর মজমির্পি ওর 
বামডযত মেল র্বইযতা আিরা মিয  এযর্মে। 
 
আিার িযি    আপমি মকেয মজমির্ মিযত পাযরিমি,  যামর একগুাঁয র িযতা বলযলা। 
 
মি. উইর্মল বলযলি,  যত পাযর, তা   যতা  যত পাযর! মি. উইর্মলর িযখ হদ্যখ আর 
কর্া শুযি  যামরর িযি  যলা ওযক শান্ত করার জিয কর্াট্া বলযলি। 
 
 যামর শুিযত হপল হরি োডার তীে বাাঁমশর শব্দ। হদ্খযলা হরযি িা  র্কযলই উযঠ 
পযডযে, দ্রজা বে  যচ্ছ। 
 
তাডাতামড উযঠ পযডা, মি. উইর্মল  যামরযক তাডা মদ্যলি, ওমদ্যক মিযর্র্ উইর্মল খযব 
হজাযর হজাযর বলযলি,  যামর,  যামর তাডাতামড উযঠ পযডা! 
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হর্ হদ্ৌডাযলা, মিস্টার ও মিযর্র্ উইর্মল ওর রাঙ্কট্া ধ্যর হরযি তয যল মদ্যলি। 
 
হতা  যামর মি ার মের্িাযর্ আর্যো হতা? আিাযদ্র র্যে িাম্বলযিাযরর কর্াবাতসা  য  
হগযে। মশগমগরই হদ্খা  যব। মিযর্র্ উইর্মল দ্রজার জািালার কাাঁযের ওধ্ার হর্যক 
বলযলি।  যামর দ্রজাট্া বে কযর হদ্বার র্াযর্ র্াযর্ হরি ধ্ীযর ধ্ীযর েলযত শুরু 
করযলা। হতািরা র্বাই িাযলা র্াকযব, শরীযরর যত্ন হিযব, িাযলা হর্যকা…। 
 
হরি একট্য  একট্য  কযর গমত বাডাযলা। মিযর্র্ উইর্মল হরযির েলার র্াযর্ তাল হরযখ 
হদ্ৌডাযচ্ছি। 
 
িাযলা  য  র্াকযব মকন্তু। র্াবধ্াযি র্াকযব। 
 
হরিট্া বাাঁক মিয  মিযর্র্ উইর্মলর দৃ্মষ্টর অ্ন্তরাযল িা যাও া পযসন্ত  যামর  াত িাডাযত 
লাগযলি। তারপর  যামর হগল হদ্খযত রি ও  ারমিওি হকার্া  রয যে। ওরা মিযফট 
কািরা  পাশাপামশ বযর্যে। মজমিযক হদ্খল কমরিযর দ্াাঁমডয  বােবীযদ্র র্যে কর্া 
বলযে। ওযদ্র পাশ মদ্য  মিযজর রাঙ্কট্া ট্ািযত ট্ািযত  যামর একট্া কািরার মদ্যক 
েলযলা। 
 
হরযির যামিরা  যামরর মদ্যক মবিয র দৃ্মষ্টযত তাকা । অ্যিযকই কািরার জািালার 
কাাঁযে িযখ হেযপ ওযক হদ্খযত লাগযলা। 
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হরযির হদ্ালা আর ঝাাঁকয মির িযধ্য হবাকার িযতা দ্াাঁমডয  িা হর্যক শি  য  দ্াাঁডা । 
হিইমল িযফট্ ওর র্ম্বযে মলযখযে দ্য হোযজি ও াি।  যামর  াজার দৃ্মষ্টর িাযঝ মবরাট্ 
িট্ লাইযট্র উজ্জ্বল আযলাযত একট্য ও আিযন্দর অ্িযিূমত পা , বরিং এখাি হর্যক র্যর 
হযযত পারযল বাাঁযে। ও হপেযি মফযর মজমির কাাঁযধ্ িৃদ্য োপ মদ্য  বলযলা, একট্া কািরা 
খয াঁযজ হদ্যব? 
 
পারযবা িা  যামর, মিযির র্যে হদ্খা করযত  যব, মজমি  ার্যত  ার্যত বলযলা। পযর 
হদ্খা  যব  যামর। 
 
মঠক আযে,  যামর বলযলা। মজমি ওর লাল েয ল দ্য মলয  েযল যাবার র্ি  ও অ্দ্ভযত এক 
মবরমি অ্িযিব করযলা। গ্রীেকাযল ও বযাযরাযত মজমির উপমিমতযত এত অ্িযি  য  
উযঠমেযলা হয এযকবাযরই মবষ মট্ িয যল মগয মেযলা। স্কয যল মজমি শুধ্য ওর র্যেই ি  রি 
ও  ারমিওযির র্যেও হঘারাযফরা কযর িা। তারপর ও অ্ধ্সিমিমলত হোযখ 
িার্ািার্ািাযব োরমদ্যক তাকাযলা, িযি  যলা ও হযযিা অ্যিক র্যম্মা ক জাদ্যযত িরা 
মকযশারীযদ্র িাযঝ পমরযবমষ্টত  য  রয যে। ও অ্মিরিাযব হরযির হদ্ালা  দ্যলযত 
দ্যলযত িাবযত লাগল–িাম্বলযিার ওযক বারবার বযলযেি, হতািা  বাাঁেযত  যব, 
হিাযেিট্সযক রুখযত  যব, অ্িযায র মবরুযি লডাই করযত  যব, এর হকাযিা মবকপ 
হিই,  া! হতািাযক অ্বশযই ওযক  তযা করার িস্তুমত মিযত  যব। িযফমর্র জিয ি । 
কারণ তয মি, তয মি মিযজ। তয মি েয প কযর র্াকযব িা যতমদ্ি িা পৃমর্বী হর্যক পাপ মবদ্া  
মিযচ্ছ। িমবষযদ্বাণী র্াক বা িা র্াক  যামরযক মিযজর িয াজযিই পাযপর মবরুযি যযি 
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করযত  যব, পাপযক মিিূসল কযর যযিযক্ষি হর্যক িার্া উাঁেয  কযর মফরযত  যব, তাযক 
দ্াম ত্ব মিযতই  যব, কারণ িযামজক দ্য মি াযত তার িাষা  ও  যচ্ছ দ্য ব  হু মলিি। 
 
পাযপর মবরুযি লডাই করার জিযই ও হবাঁযে র্াকযব। তা যলই হতা দ্য ব  হু মলিযির 
র্ার্সকতা– যামর িাম্বলযিাযরর কাযে শুযিযে মশশু অ্বিাযত হিাযেিট্স ওযক  তযা করার 
হেষ্টা কযরমেল। হর্ই  তযা িযেষ্টা  আেিযণর মেহ্ন ম যর্যব ওর কপাযল রয যে একমট্ 
মবদ্য যযতর হরখার িযতা দ্াগ। যখিই হিাযেিট্স  যামরর িমত িযিাযযাগ হদ্ , তখিই 
হর্ই দ্াযগ জ্বালা কযর, েয লযকা ! 
 
 াই  যামর! মপেযি এক অ্মত পমরমেত কণ্ঠস্বর শুযি  যামর বািব জগযত মফযর এযলা। 
 
হপেযি তামকয  হিমিলযক হদ্যখ  যামর স্বমি হপযলা। িার্ার বযর্াট্া কিযে। হগালিযযখা 
হিমিল ওর মদ্যক  ন্তদ্ন্ত  য  আর্যে হরযির ঝাাঁকয মি উযপক্ষা কযর। হিমিযলর হপেযি 
একমট্ হিয , লম্বা লম্বা েয ল বযডা বড স্বোলয দ্যই হোখ তার! 
 
লযিা,  াই হকিি আযো তয মি? 
 
খযব িাযলা, তয মি িাযলা আযো  যামর? লযিা বললল। ওর  াযত একট্া পমিকা, বযডা 
বযডা অ্ক্ষযর োপা পমিকার িযধ্য রয যে এক হজাডা মবযশষ েশিা হিকযরর্যপকর্ 
মবিািূযলয! 
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ওয া হতািার  াযত দ্য কয ইবলার এখিও েলযে, হতািার বাবা োলাযচ্ছি?  যামর িে 
করযলা।  যামরর কয ইবলাযরর ওপর দূ্বসলতা আযে। গত বেযর ওর এক্সকয মর্ি 
র্াক্ষাৎকার হেযপমেল। 
 
লযিা কাগজট্া বযযক হেযপ ধ্যর খযমশযত উপযে পযড বলযলা, র্াকয যলশি অ্যিক হবযড 
হগযে। 
 
েযলা হকার্াও বর্া যাক,  যামর বলযলা। েলন্ত হরযি ওরা দ্যলযত দ্যলযত একদ্ল হেযলর 
দৃ্মষ্টর িামেযরর পাশ মদ্য  িা  একট্া খামল কািরা হপয  হর্খাযি বর্যলা। 
 
ওরা আিাযদ্র মদ্যকও তাকামচ্ছযলা, হযয তয  হতািার র্াযর্ আিরা আমে, হিমিল বলযলা। 
 
িা, তয মি হতা মিমিমস্ট্রযত মেযল তাই,  যামর বলযলা ওর রাঙ্কট্া লাযগজ র যাযক তয লযত 
তয লযত। তয মি হতা হিইমল িযফট্ পযডা, মিি ই আিাযদ্র হোট্খাযট্া অ্যািযিঞ্চার 
র্ম্বযে মকেয পযডযো? 
 
হিযবমেলাি গ্রযান্ডিা ওইর্ব খবর পডযল… িাযি পাবমলমর্মট্র জিয হক্ষযপ যাযবি, 
হিমিল বলযলা। মকন্তু র্মতয খযমশ  য যেি… বযলযেি, তয মি হতািার বাবার িযতা জাদ্যকর 
 য ে আমি হদ্যখ হযযত োই। এই হদ্যখা এই িতয ি দ্ণ্ডট্া মকযি মদ্য যেি। 
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 যামরযক ও জাদ্যদ্ণ্ডট্া হদ্খাযলা। হেমর আর ইউমিকযির েয ল লাগাযিা। িযি    এট্াই 
অ্মলযিন্ডাযরর হশষ মবমে, পরমদ্ি ও মিযখাাঁজ  য  হগল। এই হরির এমদ্যক এযর্া। 
ওর বযােট্া োডা পাবার জিয হেষ্টা কযরমেল। 
 
 যামর, আিরা কী মিএ মিমট্িং এ বের করযবা? লযিা কয ইলাযরর পাতা হর্যক মফ্র হদ্ও া 
র্াইযকযিমলক হিটাকলর্ মোঁডযত মোঁডযত িে করল। 
 
এখি আর দ্রকার হিই, আিমেযজর  াত হর্যক আিরা োডা হপয মে তাই?  যামর 
বলযলা বর্যত বর্যত। হিমিল হ লাি মদ্য  বাযর্স বর্যলা। কর্াট্া শুযি খযব  তাশ 
 য যে িযি  যলা। 
 
আিার মিএ (মিযফির্ এযগন্সট্ িাকস আট্সর্) খযব িাযলা হলযগমেল হতািার কাে হর্যক 
অ্যিক মকেয মশযখমেলাি। 
 
আিারও মিমট্িং খযব িাযলা লাগযতা, লযিা বলযলা। অ্যিক বেয -বােব  যতা। 
 
লযিা িাযঝ িাযঝ অ্যিক অ্িার্মেক কর্া বযল। শুযি  যামর মবরি   , ওযক  তবযমি 
িযি   । ও মকেয বলযত যাযব মঠক হর্ই র্ি  কািরার বাইযর ত  তে হশািা হগল। 
েতয র্স বযষসর মকেয োিী বাইযর হর্যক  ার্যে, মফর্ফার্ করযে। 
 
একজি বলযলা, তয মি ওযক মজযজ্ঞর্ কযরা? 
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িা, তয মি কযরা! আচ্ছা আমি করমে। 
 
ওযদ্র িযধ্য একমট্ হিয , হবশ র্া র্ী িযি  যলা ওর িযখ হদ্যখ, বড বড ট্ািা ট্ািা 
হোখ, হদ্খার িত র্যতমি, কাযলা লম্বা েয ল, কাাঁযের দ্রজা হঠযল  যামরর কািরা  ঢয কযলা। 
 াই  যামর, আমি হরামিো, হরামিন্ডা িাযি, হবশ িষ্ট কযর হজার মদ্য  বলযলা। তয মি 
এযর্া িা আিাযদ্র কািরা ? এযদ্র র্যে হতািাযক বর্যত  যব িা, হিমিলযক হদ্মখয  
বলযলা। হিমিল তখি ওর বযাে খয াঁজযত বযি। লযিা মবিািূযলযর হিকযরর্যপকর্ হোযখ 
লামগয যে। ওযক অ্মির মেযত্তর বহু রিংয র হপাঁোর িযতা হদ্খাযচ্ছ। 
 
 যামর বলযলা, ওরা আিার বেয । 
 
ওয া তাই? হিয মট্ আিযস  য  বলযলা। মঠক আযে… মঠক আযে। দ্রজাট্া বে কযর ও 
েযল হগল। 
 
লযিা বলযলা, র্কযলই শান্ত বেয  ো । লযিা তার স্বিাবমর্ি অ্িীমতকর র্তযমট্ বলযলা। 
 
হকি তয মি মক শান্ত িকৃমতর বেয  িও?  যামর বলযলা। ওযদ্র িযধ্য হকউযতা হর্মদ্ি 
মিমিমস্ট্রযত মেল িা, আিার  য  লডাইও কযরমি। 
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লযিা  যামরর কর্া  আিমন্দত  য  বলযলা, শুযি িাল লাগযলা। এরপর হর্ কয ইবলার 
পডা শুরু করযলা। 
 
 হিমিল বযােট্াযক আদ্র করযত করযত বলযলা, আিার গ্রান্ডিা বযলি, মিমিমস্ট্রর 
র্কযলর হিরুদ্ণ্ড এক করযলও হতািাযদ্র  যামর পট্াযরর হিরুদ্যণ্ডর র্িকক্ষ  যব িা। 
হতািার িযতা িামত হপযল অ্যিক অ্যিক মকেয মতমি হদ্যবি। 
 
 যামর ওই ির্ে এডাযত আউল ির্যে এযলা। হিমিল হর্াচ্চাযর ওর হগ্রযির কর্া 
বলযলা, ওযক রান্সমফগাযরর্ি মিউট্ মিযত হদ্যব মক িা র্যন্দ  িকাশ করযলা। একট্া 
অ্যাকযর্যেবল হপয যে িাি। 
 
 যামর ওর কর্া  কাি মদ্ল িা। 
 
হিমিযলর তশশবও  যামররই িযতা, হিাযেিট্স ধ্বিংর্ কযরযে। মকন্তু হিমিল এর্ব একট্য ও 
জাযি িা। জাযি িা হয ও  যামরর পমরণমতর কযতা কাোকামে এযর্ দ্াাঁমডয যে। িযফমর্, 
শুধ্য  যামরর ওপর ি  হিমিযলর ওপরও িযযাজয! ওযদ্র দ্যজযির িযধ্য একজযির 
ওপর। মকন্তু হিাযেিট্স ো   যামরর িৃতয য একিাি তারই িযিাগত কারযণ! হিাযেিট্স 
হবযে মিয যে  যামরযক, িযি কযর  যামরযক  তযা করযল ও বাাঁেযব। 
 
হিাযেিট্স যমদ্  যামরর বদ্যল হিমিলযক হবযে মিযতা তা যল এখি  যামরর বদ্যল 
হিমিযলর ওই কপাযল মবদ্য যযতর িত কাট্া দ্াগ অ্বিাি করযতা। শুধ্য তাই ি , 
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িযফমর্র হবাঝা মিয ও েলযত  যতা। অ্র্বা মক  যত পারযতা? হিমিযলর িা মক ওর 
হেযলযক বাাঁোযত মগয  িাণ মদ্যতা? হযিি  যামরর জিয মলমল িাণ মদ্য যে? মিি ই 
মদ্যতা… তা যল মক হিমিযলর িার হিাযেিট্স আর তার হেযলর িাঝখাযি দ্াাঁডাযত িা 
পারযল হকাযিা হোযজি ও াি র্াকযতা িা? হিমিল হযখাযি বযর্ রয যে হর্খাযি যমদ্ 
দ্াগমব ীি  যামরর অ্বিাি হ াত তা যল রযির িায র বদ্যল তার মিযজর িা হস্টশযি 
এযর্ েয ম্বি কযর মবদ্া  জািাযতা! 
 
 যামর তয মি মঠক আযে হতা? হতািাযক হকিি হকিি হদ্খাযচ্ছ; হিমিল  যামরর মদ্যক 
তামকয  বলযলা। 
 
দ্যুঃমখত… আমি…।  যামর েিযক উযঠ বলযলা। 
 
িযি  যচ্ছ তয মি র্িযিতযল িয যব মেযল? লযিা ওর েকডা-বকডা কাগযজর েশিা মদ্য  
 যামরর িযযখর মদ্যক তামকয  িাবযলশ ীি কযণ্ঠ বলযলা। 
 
আমি? মক বলযল? 
 
র্িযযির তলযদ্যশর গুল্ম। অ্দৃ্শয র্াযক। ওরা হতািার কাযির হিতর মদ্য  িার্া  হঢাযক 
এবিং দৃ্মষ্টশমিযক ঝাপর্া কযর হদ্ । আমি জযি জযি শব্দ শুিলাি। লযিা শূযিয দ্য াত 
তয যল মকেয অ্দৃ্শয মজমির্ ধ্রযত োইল। 
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 যামর, হিমিল দ্যজি দ্যজিার মদ্যক তামকয  মকমিে হখলার গপ করযত শুরু কযর মদ্ল। 
 
ওযদ্র হরি গন্তবযিযলর মদ্যক তীে গমতযত েযযট্ েযলযে। বাইযরর আব াও া খযব 
িযাপর্া গরিকাযল হযিিমট্   । িাযঝ িাযঝ কয  াশার হরখা হদ্খা যাযচ্ছ র্ীিাযন্ত। 
িাঠঘাট্ র্বই রূ্যসমকরযণ ঝকিক করযে। 
 
অ্বযশযষ রি আর  ারমিওি ওযদ্র কিপাট্সযিযন্টর দ্রজা হঠযল হিতযর ঢয কযলা। 
 
আযর লাযঞ্চর রমল আযর্ই িা… এমদ্যক আিার মক্ষযধ্যত হপযট্ আগুি জ্বলযে, রি 
 যামরর পাযশ বযর্ হপযট্  াত হবালাযত হবালাযত বলযলা।  াই হিমিল,  াই লযিা আন্দাজ 
করযতা মক বলযত োই? 
 
কর্াট্া বযল  যামরর মদ্যক িযখ হফরাযলা। িযালফ  মিযফযটর মিউমট্ করযে, মশ্রদ্ামরিযদ্র 
কাযে বযর্ রয যে। এখাযি আর্যত আর্যত ওযক হদ্খলাি। 
 
 যামর একট্য  কাৎ  য  বযর্মেল, রযির কর্া শুযি হর্াজা  য  বর্যলা। বযাপারট্া জািার 
জিয উৎর্যক  য  উঠল। একজি মিযফট  য  এিি অ্লর্িাযব বযর্ র্াকবার পািযতা 
ও ি । গত কয ক বেযর িযালফ  মিযফট  য  হযর্ব কাণ্ডকারখািা কযরমেল,  যামরর 
তা হখালার কর্া ি । 
 
হতািাযক হদ্যখ ও মকরকি িাব হদ্খাযলা? 
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আযগর িতই রি হতিি গুরুত্ব িা মদ্য  বলযলা। মকন্তু বযাপারট্া বযঝলাি িা। ফাস্ট 
ই াযরর োিযদ্র হপেযিও লাগযে িা। 
 
হক জাযি,  যামর বলযলা। মকন্তু  যামরর িযির িযধ্য ঘযরযত লাগল ফাস্ট ই াযরর 
হেযলযদ্র হপেযি লাগার োইযতও মিি ই আযরা মকেয বদ্ িতলব িাজযে। 
 
 যত পাযর ও তদ্যন্তর হস্কা াযির কর্া িাবযে,  ারমিওি বলযলা। ও একজি মিযফট, 
িা গি এযামলর ঘট্িাগুযলা িযি কযর   যতা মিযজযক দ্যবসল িাবযে। 
 
আিার মকন্তু হর্র্ব িযি    িা,  যামর বলযলা। আিার িযি    ও। 
 
 যামর ওর কর্াট্া হশষ করার আযগই ওযদ্র কিপাট্সযিন্ট বাইযর হর্যক হকউ খযলযলা। 
ওরা দ্রজার মদ্যক তামকয  হদ্খল একমট্ র্ািসই াযরর হিয  রুিমিুঃশ্বাযর্ ঢয কযলা। 
 
ও হতাতলাযত হতাতলাযত বলযলা, আিাযক এই মেমঠট্া হিমিল লিংবট্ি আর  যামর 
পট্ারযক মদ্যত বলা  য যে। 
 
 যামরর মদ্যক হোখ পডযতই হিয মট্র লাল গাল দ্যযট্া আযরা লালযে  য  হগল। ওর 
 াযত হবগুমি মরবযি বাধ্া দ্যযট্া পাকাযিা পােসযিন্ট! 
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 ঠাৎ দ্য মট্ মেমঠ! হিমিল– যামর বযাপারট্া মঠক উপলমব্ধ করযত পারযলা িা। ওরা হিয মট্র 
 াত হর্যক ওযদ্র িাি হলখা পাকাযিা পােসযিন্ট দ্যযট্া মিল। হিয মট্ িা  হ াাঁেট্ হখযত 
হখযত কম্পাট্সযিযন্টর বাইযর েযল হগল। 
 
রি িযখ ঝয াঁমকয  বলযলা, ওট্া কী?  যামর পােসযিন্টট্া খযলযত খযলযত বলযলা, মিিন্ত্রণ পি। 
 
 যামর, 
আমি অ্মতশ  আিমন্দত  যব যমদ্ তয মি আিার কিপাট্সযিন্ট মর্যত এযর্ আিার র্যে 
লাঞ্চ খাও। 
হতািার মবশ্বি, িযফর্র এইে.ই.এফ স্লাগ িস 
 
হিমিল ওর িাযি হলখা মিিন্ত্রণপিট্া পযড  যামরযক মজযজ্ঞর্ করল, িযফর্র স্লাগ িস 
হক? 
 
আিাযদ্র িতয ি মট্োর,  যামর বলযলা, আিার িযি    আিাযদ্র যাও া উমেত, তাই িা? 
 
মকন্তু আিাযক হকি িাকযলি? হিমিল িীত  য  বলযলা। ওর িযযখর িাব এিি হয 
মিযট্ির্যির জিয মট্োর ওযক অ্িসার পামঠয যেি। 
 
আিার হকাযিা আইমি া হিই  যামর বলযলা, মকন্তু হর্ট্া র্মূ্পণস র্তয ি , যমদ্ও মিমিত 
জাযি িা, তযব যা অ্িযিাি করযে, হর্ট্া র্তয  যত পাযর। 
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 ঠাৎ হযি ওর িার্া  বয মি হখলযলা; ও বলযলা, েযলা আিরা অ্দৃ্শয হক্লাক পযর যাই। 
যাও ার র্ি  িযালফ যক িাযলা কযর হদ্খযবা। কী করযে হর্। 
 
হক্লাক গায  েমডয  িযফর্র স্লাগ যিসর কিপাট্সযিযন্ট যাবার র্ি  িযালফ যক হদ্খার 
হতিি র্যযযাগ  যলা িা। কমরিযর লাযঞ্চর রমলর জিয অ্র্ম্ভব মিড।  যামর বাধ্য  য  
হক্লাকট্া বযাযগর িযধ্য হরযখ মদ্ল। কমরিযর মিড হবযডই েলযে,  াাঁট্া দ্যস্কর। কমরিযর 
দ্াাঁমডয  র্াকা হেযলযিয রা র্কযলই ওযক হদ্খযে, মিযজযদ্র িযধ্য ওযক হদ্মখয  মকেয 
কর্াবাতসা বলযে। হর্খাযি হো েযািংও দ্াাঁমডয মেল, ওযক হদ্যখ মিযজর কিপাট্সযিযন্ট েযল 
হগল।  যামর কিপাট্সযিযন্টর হখালা জািালা মদ্য  হদ্খযলা হো েযািং ওর বােবী িামরয ট্ার 
র্যে গপ করযে। িামরয ট্া বরাবরই হবমশ হিকআপ কযর। িযযখ অ্যিকগুযলা িযলপ 
মদ্য ও গাযলর লাল লাল বযডা বযডা েিগুযলাযক োপা মদ্যত পাযরমি।  যামর ওযদ্র 
মদ্যক তামকয  হবাকার িযতা হ যর্ এমগয  হগল। 
 
ওরা হিযবমেল িযফর্র স্লাগ িস শুধ্যিাি ওযদ্র দ্যজিযক লাঞ্চ হখযত হিযকযেি। মকন্তু 
ঘযর ঢয যক হদ্খল আযরা জিাোযরক বযর্ রয যে। 
 
স্লাগ িস ওযদ্র হদ্যখ এমগয  এযর্ স্বাগত জািাযলি। বলযলি,  যামর িাই ব  তয মি এযর্ 
হগযে! 
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হিলযিযট্ হিাডা ওর িাদ্যর্ িযদ্যর্ িূমডট্া কম্পাট্সযিযন্টর অ্যিকািংশ জযযড দ্খল কযর 
র্াযক  যামরর কাযে লামফয  এমগয  যাও ার র্ি ! ওর ওয স্ট হকাযট্র হর্ািালী 
হবাতাি, রূপালী মবরাট্ পাকা হগাাঁযফর ওপর রূ্যযসর আযলা পযড েিকাযত লাগল। 
 
আবার বলযলি, বাুঃ বাুঃ র্মতয হতািাযদ্র হদ্যখ খযব আিমন্দত। আ া! তয মি তা যল 
হিমিল লিংবট্ি? 
 
কর্াট্া শুযি শ্রিার র্যে িার্ািত করল হিমিল।  যামরর িযখ হদ্যখ িযি  যলা হিমিল 
খযব ঘাবযড হগযে স্লাগ যিসর মবরাট্ বপয ও খাযট্া হে ারা হদ্যখ। 
 
ওরা দ্যজযি দ্যযট্া খামল হে ার হদ্যখ র্ািিা-র্ািমি বর্ল। হে ার দ্যযট্া দ্রজার কাযেই 
রাখা মেল। 
 
 যামর কািরার অ্িযািয অ্মতমর্যদ্র মদ্যক তাকাল। একধ্াযর বযর্ রয যে হব্লইযর্ 
জামবমি। একই ক্লাযর্ পযড, তযব ও মেদ্ামরি  াউযজর। জামবমি এিিিাব হদ্খল হযি 
 যামর ও হিমিলযক হেযি িা। এ োডা আযরা দ্যজি এক হকাযণ বযর্ রয যে। 
 
স্লাগ িস পমরে  কমরয  মদ্যলি ওযদ্র র্যে। এর িাি করিযাক িযাকযলযগি, িযি    
হতািাযদ্র র্যে ওর পমরে  আযে? আযে মক? 
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করিযাক  াত তয যল অ্মিবাদ্ি জািাল ওযদ্র। এর িাি িারকার্ হবলমব… হতািাযদ্র 
র্যে ওর পমরে  আযে মক হিই…? হবলমব একট্য  িািসার্ িকৃমতর… অ্দ্ভযতিাযব  ার্যলা। 
 
এই োমিসিং ই িং হিয মট্ আিাযক বযলযে ও হতািাযদ্র হেযি, স্লাগ িস মজমিযক  াত মদ্য  
হদ্খাযলি। মজমি ওযদ্র মদ্যক তামকয   ার্যলা। ও স্লাগ যিসর মঠক 
 
হপেযি বযর্মেল। ওর  ামর্ স্লাগ িস লক্ষয কযরমি। 
 
িযাকযলযগি আর হবলট্া র্প্তি বযষসর োি, ওযদ্র র্যে  যামরর পমরে  িা র্াকারই 
কর্া। 
 
এখি হতািাযদ্র র্যে র্কযলর পমরে  কমরয  মদ্লাি। হতািরা িযাপমকি িাও, আমি 
আিার লাঞ্চ মিয  এযর্মে, রমলর খাবার এই বৃযির হপযট্ র্ইযব িা, 
 
মক বযলা হবলমব? 
 
কর্াট্া শুযি হবলমব  ার্ল। 
 
আমি এই িাি ই িং িারকার্যক বলমেলাি হয ওর আঙ্কল হিযিাযক্লর্যক পডাবার 
হর্ৌিাগয আিার  য মেল, স্লাগ িস হিমিল আর  যামরর মদ্যক তামকয  বলযলি। ওযদ্র 
মদ্যক এক বাযস্কট্ হরাল হঠযল মদ্যলি। আউট্স্টযামন্ডিং জাদ্যকর, র্মতযই আউট্স্টযামন্ডিং 
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এবিং ওর অ্িসার অ্ফ িামলসি িামপ্ত যর্াযযাগয মেল। িারকার্ ইদ্ামিিং মক হতািার 
আঙ্কযলর র্যে হদ্খা র্াক্ষাৎ   ? 
 
র্যবিাি হবলমব মবরাট্ এক ট্য কযরা মফজা িযযখ পযযরযে। স্লাগ যিসর িযের জবাব হদ্ ার 
জিয ওট্া হঘাাঁৎ কযর মগযল হফলযলা হবলমব। র্বট্া হপযট্ িা মগয  গলা  আট্যক রইল 
খামিকট্া। দ্ি বে  বার অ্বিা ওর! কার্যত লাগল। 
 
অ্যালাপ মিও, হবলমবর মদ্যক তামকয  ধ্ীর মিরিাযব বলযলি,  াযতর জাদ্যদ্ণ্ডট্া ওর 
মদ্যক এমগয  মদ্যলি। তৎক্ষণাৎ ওর কামশ কযি হগল। 
 
িা… খযব হবমশ জািতাি িা, হবলমবর তখিও কামর্ র্মূ্পণস র্াযিমি, হোযখ কামর্র জিয 
জল। 
 
আমি জামি মতমি খযবই বযি িািযষ। স্লাগ িস বলযলি হবলমবর মদ্যক িেরূ্েক দৃ্মষ্টযত। 
আমি অ্িযিাি করযত পামর ওর উলফর্যবি হপাশাি আমবষ্কার করযত তাযক কমঠি 
পমরশ্রি করযত  য যে। 
 
আমিও িযি কমর… হবলমব বলযলা, স্লাগ যিসর কর্া হশষ  য যে মকিা ও বযঝযত পারল 
িা। ওর র্যে আিার বাবার বমিবিা মেল িা… তাই ওই মবষয  মকেয জামি িা। 
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ওর কর্াট্া হশষ  বার আযগই স্লাগ িস করিযাযকর মদ্যক তামকয  বলযলি, হতািার 
আঙ্কল ট্াইযবমর াযর্র র্যে হতািা  অ্যিক হদ্যখমে। িগযট্লর্ বা িরযফাযক, হতািাযদ্র 
মশকার করার অ্যিক অ্পূবস েমব হদ্যখমে। 
 
 যাাঁ ওগুযলা খযব িজার বযাপার মেল, িযাকযলযগি বলযলা। 
 
আিাযদ্র র্যে মেযলি বারমট্ ম গর্ আর রূফার্ মিিযগৌর, অ্বশয মতমি িন্ত্রী  বার 
আযগ। 
 
আ  তা যল তয মি ওযদ্র হেযিা? স্লাগ িস  ার্যত লাগযলি। ওযদ্র মদ্যক হোট্ হরযত 
িট্রশুমট্ এমগয  মদ্য  বলযলি, এখি বযলা…। 
 
 যামর এই রকিই একট্া মকেয র্যন্দ  কযরযে। স্লাগ িস যাযদ্র হিযকযেি তারা    
মিযজরা খযামতিাি, বা খযামতিাি ও িিাবশালী বযমিযদ্র কাযরা মকেয   । অ্বশয মজমি 
বাযদ্। 
 
িযাকযলযগযির পযর জামবমির র্যে কর্া বলযলি। ওর িা খযবই র্যন্দরী িাইমি মেযলি, 
 যামর কর্াবাতসা  বযঝযত পারল, ওর িা র্াত র্াতট্া মবয  কযরমেযলি। িমতমট্ মবয র 
পর তার স্বািী র্যন্দ জিক িাযব িারা হগযেি, আর হরযখ হগযেি িেয র হর্ািা-দ্ািা। 
এরপর হিমিযলর পালা। হিমিযলর বাবা-িা খযবই িািকরা অ্রর মেযলি, হবল্লামরকযর্র 
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ও আযরা কয কজি র্ােপাে হির্ইট্ারযদ্র মিযসাতযি পাগল  য  হগযেি। হিমিযলর 
র্যে কর্াবাতসা হশষ  যল  যামর ধ্যর মিয যে 
 
স্লাগ িস হিমিল র্ম্বযে মকেয বলযবি িা, তযব অ্যপক্ষা করমেযলা ওর বাবা-িা র্ম্বযে 
আর মক বযলি! িা, আর িতয ি মকেয বলযলি িা, এবার  যামরর মদ্যক তাকাযলি। 
 
স্লাগ িস বলযলি, এখি তয মি বযলা হকার্া হর্যক শুরু করা যা   যামর? আিার ধ্ারণা গত 
গ্রীযে হতািার র্যে আিার যখি হদ্খা  য মেল তখি হতা হতািার মবষয  হতিি হকাি 
আলাপ   মি। 
 
স্লাগ িস মির দৃ্মষ্টযত  যামরর মদ্যক তাকাযলি এিিিাযব হয মফযজন্ট পামখর িািংযর্র 
ততমর খাবাযরর িাঝখাযির অ্িংশ হদ্খযেি। বলযলি, দ্য হোযজি ও াি… হতািাযক এখি 
র্কযল ওই িাযি িাযক তাই িা!  যামর হকাি উত্তর করল িা, িযাকযলযগি এবিং জামবমি 
তখি ওর মদ্যক একট্য  িাল কযর তাকাযলা। 
 
অ্বশযই, স্লাগ িস বলযলি  যামরযক খযব কাে হর্যক হদ্খযত হদ্খযত, অ্যিক বের ধ্যর 
কর্াট্া োরমদ্যক আযে, কখি হর্যক হর্ট্া, ও  যাাঁ হর্ই বীিৎর্ রামির পর মলমল–
হজির্– যাাঁ তয মি হবাঁযে র্াকযল, হকি বাাঁেযল হকিিা হতািার র্াধ্ারণ িািযযষর োইযত 
অ্যিক হবমশ শমি আযে বযল র্কযলর ধ্ারণা। 
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জামবমি হর্ই র্ি  গলা খাকামড মদ্ল। র্কযলই বযঝযত পারল জামবমি কর্াট্া শুযি খযব 
িজা হপয যে। মঠক হর্ই র্ি  স্লাগ যিসর হপেি হর্যক িমতবাযদ্র শব্দ হশািা হগল। 
 
 যাাঁ, জামবমি, কারণ তয মি মিযজযক খযব িমতিাশালী িযি কযরা। 
 
ও  মি ার! স্লাগ িস বলযলি মজমির মদ্যক তামকয । মজমি তখিও স্লাগ যিসর মবরাট্ 
বপযও ালা শরীযরর হপেি হর্যক জামবমির মদ্যক তামকয মেল। মক বলমেলাি স্লাগ িস 
বলযলি, হতািার একট্য  বযযঝ র্যযঝ কর্া বলা উমেত, হব্লইযর্! আর এই হিয মট্ মকন্তু খযব 
হোট্ িাযপর ি । অ্তযন্ত গুমণ হিয , আমি হদ্যখমে কত িাল বযাট্ বযল হ ক্স হখযল 
হর্। আমি ওযক অ্বজ্ঞা কমর িা। 
 
জামবমি অ্বজ্ঞার দৃ্মষ্টযত তাকাযলা। 
 
যাই হ াক,  যামরর মদ্যক মফযর স্লাগ িস বলযলি, এই গ্রীযে এত গুজব োরমদ্যক হয 
হলাযকরা জাযি িা হকািট্া মবশ্বার্ করযব, িযফট্ হয িয ল তর্য হদ্  এট্া র্যমবমদ্ত, মির্যা 
কর্াও হলযখ র্ি  র্িয –তযব হয র্িি র্াক্ষয র্াবযদ্ উযল্লখ কযরযে র্িংবাদ্মট্যত তাযত 
হতিি র্যন্দ  করা যা  িা–মিমিমস্ট্রযত হবশ মকেয হগালিাযলর রৃ্মষ্ট  য মেল এবিং হর্ই 
র্িয  তয মি হর্খাযি উপমিত মেযল। 
 
 যামরর অ্বশয মিযর্য কর্া বলা োডা অ্িয মকেয বলার পর্ মেল িা। তবযও ও েয প কযর 
রইযলা, হকাযিা কর্া বলযলা িা। স্লাগ িস হর্াজা ওর মদ্যক তাকাযলি। 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য হ্াফ-ব্লাড রিন্স । জে. জে. িাওর িং । হ্যারি পটাি রিরিে 

234 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

 
এযতা মবি ী, এযতা মবি ী… হকাযিা আিযযসর বযাপার হিই িাম্বলযিাযরর পেযন্দর তয মি 
হর্ই র্িয  হর্খাযি মেযল, তারপর? বামক ঘট্িা এযতা হরািাঞ্চকর, উযত্তজিাপূণস… 
হবাঝা-জািা কমঠি মক মবশ্বার্ করযবা–ধ্যরা, ওই উপকর্ার িযতা িযফমর্…। 
 
আিরা হকাযিা িযফমর্র কর্া শুমিমি, হিমিল বলযলা, ওর িযখট্া লাল  য  হগযলা। 
 
র্মূ্পণস র্তয, মজমি বলযলা হিমিলযক র্ির্সি কযর। হিমিল ও আমি দ্যজযিই মেলাি, ওই 
রকিই েয যজি ও াযির িত হকাি শব্দ বযলমি। 
 
স্লাগ িস খযবই উৎর্ায র র্যে বলযলি, হতািরা হর্ র্ি  হর্খাযি মেযল বলযো। হিমিল 
ও মজমির মদ্যক তাকাযলি। ওরা দ্যজযিই স্লাগ যিসর মিত  ামর্র র্ািযি শান্তিাযব বযর্ 
রইযলা।  যাাঁ, একর্া র্তয িযফট্ িা ই বামডয  েমডয  হলযখ, আিার হবশ িযি আযে 
গয িগ আিাযক বযলমেযলি, গয ক হজির্, হ ামলয ি  াপসযলযর্র কযাযেযির কর্া 
বলমে। 
 
স্লাগ িস অ্তীযতর মকেয িযি করার হেষ্টা করযত লাগযলি…  যামর মকন্তু বযঝযত পারযলা 
স্লাগ িস যা বলযত োি তা হশষ কযরিমি শুধ্য ি , হিমিল আর মজমির কর্া মঠক ি  
হর্ট্াও িাবযেি। 
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মবযকলট্া হবশ িাযলািাযবই জযি উঠযলা। র্কযলই র্াস্লাগ যিসর র্যগাযব আযরা মকেযক্ষণ 
র্াকযত ো  বযল িযি  যলা।  যামরর অ্বশয ইযচ্ছ মেযলা িা; মকন্তু অ্িিতা কযর 
মকিাযব হর্ একা েযল যাযব। স্লাগ যিসর িযতা খযামতর্ম্পন্ন। জাদ্যকযরর র্যে হর্যক 
অ্যিক মকেয হশখা-জািা হর্যক হকউ বমঞ্চত  যত োইযলা িা। 
 
হশষ পযসন্ত ওযদ্র আযরকমট্ হরৌিতপ্ত মদ্ি হশষ কযর র্েযাপূযবসর মিযঠ আযলাযত যািা 
হশষ  যলা। স্লাগ িস জািালা মদ্য  বাইযর তাকাযলি, র্েযাযলাযক হোখ মপট্মপট্ করযত 
লাগযলি। 
 
অ্বাক কাণ্ড। 
 
র্যে  য  এযর্যে হদ্খমে! লক্ষযই কমরমি কািরা  বামত হজ্বযল হদ্ া  য যে! হতািরা হয 
যার কািরা  মগয  হপাশাক-হট্াশাক বদ্যল িাও, হরাবর্ োযডা। িযাকযলযগি তয মি মকন্তু 
হদ্খা করযব আিার র্াযর্, আর তখি িগযট্ইলযর্র ওপর বইট্া মিয  আর্যব;  যামর, 
হব্লইর্ হতািরাও র্ি  কযর আর্যব, তয মিও মির্ মজমি… এখি হতািরা হযযত পাযরা। 
 
হয যার কািরা  যাবার র্ি  অ্েকার কমরিযর জামবমির র্যে  যামরর হদ্খা  যলা। 
জামবমি  যামরর মদ্যক ভ্র-কয েযক তাকাযলা।  যামরও হর্রকি কযর িতয যত্তর হদ্ । ওরা 
মতিজযি আপি আপি কািরা  েলযলা। জামবমি আযগ আযগ ওরা তার হপেযি। 
 
হিমিল বলযলা, বােলাি বাবা; অ্দ্ভযত িািযষ… তাই িা? 
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 যাাঁ যা বযলযে,  যামর বলযলা। হোখ মকন্তু ওর জামবমির মদ্যক। মজমি উমি হতািা  কখি 
হিযক পাঠাযলি? 
 
আিাযক, মিযফন্স এযগন্সট্ িাকসআট্সযর্র হর্ই হবাকা হবাকা হেযলট্া জযাযকমর া মিযর্র 
র্যে কর্া বলযত হদ্যখমেযলি… আযর  াফপাযফর হর্ই হেযলট্া! হর্ হেযলট্া তখি 
আিাযক বার বার মজযজ্ঞর্ কযরমেযলা মিমিমস্ট্রযত মক  য মেল। মবশ্বার্ কযরা, িেবাযি 
আিার িার্া ধ্মরয  মদ্য মেযলা, িযি  মচ্ছল ওর িার্াট্া হিযে গুাঁমডয  মদ্ই, আমি তাযক 
হ ক্সি কমর মঠক হর্ই র্িয  স্লাগ িস এযলি, আমি িাবলাি হবাধ্   উমি   যতা 
আিাযক মিযট্ন্ড করযবি… মকন্তু মতমি িযি কযরযেি হ ক্সিট্া খযব িাল  য মেল তা-ই 
মতমি আিাযক লাযঞ্চ আর্ার হিিন্তন্ন করযলি। দ্ারুণ বযাপার  যলা বযট্! 
 
তা যল িাল, অ্যিযক আবার মিন্ন কারযণ হিিতন্ন পা , কারও িা খযব হফিার্…  যামর 
বলযলা জামবমিযক শুমিয । অ্র্বা কারও িাি করা কাকা, িািা র্াকযল পাত্তা পাও া 
যা । 
 
বলযত বলযত ও হর্যি হগযলা। একট্া আইমি া  ঠাৎ ওর িার্া  এযর্যে, হবপযরা া 
 যলও অ্পূবস আইমি া… এক মিমিট্ পযরই হতা জামবমি ওর মর্কর্র্ ই াযরর কািরা  
ঢয কযব, িযালফ ও মিমিত হর্খাযি র্াকযব। ও মফযর হযয  হয কর্াই বলযক িাবযব ওর 
মেদ্ামরি বেয রা শুধ্য শুিযে… যমদ্  যামর হর্ই কািরা  অ্দৃ্শয  য  হঢাযক তা যল হকিি 
 যব? পর্ হতা আর হবমশ বামক হিই– গর্মিি হস্টশযি হপৌঁেযত আর আধ্ঘণ্টাও 
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লাগযব িা। অ্দৃ্শয  বার হরাবর্ট্া পযর ও ওযদ্র কািরা  ঢয কযল,  যামর হয ঢয যকযে 
জািযতই পারযব িা। 
 
 যামর হক্লাকট্া গায  োপাযত োপাযত হিমিল আর মজমিযক বলযলা, পযর হতািাযদ্র র্যে 
কর্া  যব..। 
 
মকন্তু তয মি হকার্া  েলযল? হিমিল জািযত োইযলা। 
 
পযর!  যামর মফর্ মফর্ কযর বলযলা। পা মট্যপ মট্যপ জামবমিযক হপেযি হফযল িযালয র 
কািরার র্ািযি দ্াাঁডাযলা। হরযির খট্াখট্ খট্াখট্ শযব্দ জামবমি  যামরর পায র িৃদ্যশব্দ 
শুিযত হপযলা িা। র্িি কমরিরট্া জিশূিয। হেযলযিয রা হপাশাক পমরবতসি করার 
জিয যার যার কািরা  েযল হগযে। জামবমি কািরার দ্রজাট্া খযযল হিতযর ঢয কযত যাযব 
মকন্তু পারযলা িা। জামবমির হপেি হপেযি  যামর দ্রুত হিতযর হযযত পাযরমি।  যামর 
হিতযর হঢাকার কারযণ হর্ দ্রজা বে করযত পারযে িা। 
 
ধ্যাৎ দ্রজা বে  যচ্ছ িা হকি? জামবমি োইমিিং হিারট্া হজার মদ্য  বে করার হেষ্টা 
করযত লাগযলা; মকন্তু  যামর পা বামডয  আট্যক রাখার জিয পারযলা িা।  যামর হিতযর 
ঢয যক পাট্া র্মরয  মিযতই জামবমি হুডিযড কযর কািরার িযধ্য হগ্রগমর হগায যলর হকাযলর 
ওপর পযড হগযলা।  যামর একমট্ হর্যকন্ড র্ি  িষ্ট িা কযর জামবমির মর্যট্র ওযপাযরর 
লাযগজ র যাযক বযর্ পডযলা। িাগয িাযলা হর্ র্যযযাগ হপযলা যযৎর্ই বর্ার। জামবমি আর 
হগায যল তখি তকসাতমকস করযে। কািরার র্কযলর হোখ তখি জামবমি আর হগায যলর 
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বাকযযযি মিবি।  যামর র যাযক ওঠবার র্ি  একট্য ও হখ াল কযরমি হরাবর্ হর্যক পা 
দ্যযট্া হবমরয  আযে। ও তাডাতামড অ্দৃ্শয হরাবর্ হট্যি পা ঢাকা মদ্যলা। ঢাকা হদ্বার 
র্ি  ওর িযি  যলা   ত ওর পা দ্যযট্া িযালফ  হদ্যখ হফযলযে। িা হর্রকি মকেয ি । 
জামবমি দ্রজাট্া শব্দ কযর বে কযর মদ্য  মিযজর মর্যট্ বর্যলা। 
 
িযালফ  পযািমর্ পামকসির্যির হকাযল িার্া মদ্য  পা েমডয  শুয  আযে।  যামর র যাক 
হর্যক হদ্খযলা পযািমর্ িযালফয র িার্ার েয যল মবমল কাট্যে। 
 
হরি দ্রুতগমতযত েলযে, পযািমর্ িযালফয র কপাযল  াত হবালাযচ্ছ… মঠক হর্ই র্িয  
িযালফ  কর্া বলযলা। 
 
হতা জামবমি স্লাগ িস মক োইযেি মকেয আন্দাজ করযত পারযল? যাযদ্র মকেয পমরে  
আযে উমি তাযদ্র র্াযর্ র্ম্পকস গডযত োি। তযব খযব একট্া হলাক   মি। হগায ল 
তখিও ওর মদ্যক তীক্ষ্ণ দৃ্মষ্টযত তামকয  রয যে  যামর হদ্খযলা। 
 
জামবমি হযর্ব কর্া বলযলা তা িযালয র িিপযত  যলা িা। হতািাযক োডা আর কাযক 
কাযক হিযকমেযলি? িযালফ  জািযত োইযলা। মগ্রমফন্ডাযরর িযাকযলযগি, জামবমি 
বলযলা। 
 
তাযত িাকযবই। ওর আঙ্কল মিমিমস্ট্রযত বড োকমর কযর হতা। িযালফ  বলযলা। 
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যসাযিিকয যত একজি হবলমব… তাযক…। ওট্াযতা শুধ্য বক বক কযর, পযািমর্ বলযলা। 
 
আর হিযকমেযলি লিংবট্ি, পট্ার আর উইর্মলযদ্র হিয ট্া মজমিযক। জামবমি হশষ 
করযলা। 
 
িযালফ  তডাক কযর লামফয  উঠল। পযািমর্র  াতট্া র্যজাযর পামট্সর্াযি লাগযলা। 
 
মক বলযল, লিংবট্িযক হিযকমেযলি?  যাাঁ আিার হতা তাই িযি   , জামবমি মিন্নিাযব 
কর্াট্া বলযলা। 
 
স্লাগ িস মক হপল লিংবট্যির কাযে, িযাল ফ অ্বাক  য  বলযলা। জামবমি িযালয র 
উযত্তমজত িে শুযি কাাঁধ্ ঝাাঁকাযলা। 
 
পট্ার, দ্ািী পট্ার, স্বািামবক–অ্বশযই েয যজি ও ািযক হদ্খযত হেয মেযলি, িযালফ  
বযাে কযর বলযলা, মকন্তু ওই উইর্মল হিয র! 
 
অ্যিক হেযলরাই ওযক পেন্দ কযর, পযািমর্ বযল িযালফয র িমতমে া লক্ষয করার 
জিয ওর িযযখর মদ্যক আডযোযখ তাকাযলা। তয মিও হতা বযলা হিয ট্া হদ্খযত র্যন্দর, 
বযলা িা? হব্লইর্, এবিং আিরা র্কযল জামি তয মি ওযক খযমশ করার জিয উযঠপযড 
হলযগযে! 
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আমি ওর িযতা একট্া হিািংরা ব্লি হরট্রযক িশস করযত োই িা, তা হর্ যযতাই র্যন্দরী 
হ াক িা হকি, জামবমি মতি স্বযর বলযলা। পযািমর্ ওর কর্া শুযি িযি    খযমশ  যলা। 
িযালফ  আবার পযািমর্র হকাযল িার্া রাখযলা হযি পযািমর্ ওর েয যল মবমল কাট্যত 
পাযর। 
 
ওয ল, স্লাগ যিসর রুমে হদ্যখ আিার লজ্জা করযে। িযি    অ্র্বস  য  হগযেি। লজ্জা 
কযর, আিার বাবা র্ব র্িয  বলযতি ওর আিযল স্লাগ িস খযব িাযলা জাদ্যকর ও মট্োর 
মেযলি। বাবা ওর মি ও মেযলি। খযব র্ম্ভব র্যস্লাগ িস জাযি 
 
একই হরযি আিরা হ াগাট্সর্ েযলমে। অ্র্বা…। 
 
আমি ওিার মিিন্ত্রযণর হতা াক্কা কমর িা, জামবমি বলযলা। যখি আমি হগলাি, আিাযক 
িযট্র বাবার কর্া মজযজ্ঞর্ কযরমেযলি, শুযিমে তারা খযব ঘমিষ্ঠ বেয  মেযলি, মকন্তু যখি 
শুিযলি হয মিমিমস্ট্র তাযক হগ্রফতার কযরযে তখি তার িযযখর হে ারা পাযল্ট হগযলা। 
িট্যক মতমি মিিন্ত্রণ কযরিমি? আিার িযি    স্লাগ িস হির্ইট্ার র্ম্বযে ইন্টাযরযস্টি 
িি। 
 
িযালফ যক খযব েয ি হদ্খাযলও, তবয িযযখ  ামর্ বজা  রাখযলা। হক ওর ইন্টাযরস্ট 
র্ম্বযে হতা াক্কা কযর শুমি? ও হক? র্ািািয এক হবাকা মট্োর, িযালফ   াই তয যল পা 
েমডয  বলযলা। আিার আগািী বের হ াগাট্সযর্ র্াকার ইযচ্ছ হিই। একট্া হিাট্া বযযডা 
আিাযক িাকযলা বা িা িাকযলা তাযত মক যা  আযর্? 
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কী বলযো, আর্যে বের তয মি হ াগাট্সযর্ র্াকযব িা? পযািমর্ হরযগ মগয  িযালফয র 
কপাল হর্যক  াত র্মরয  মিযলা। 
 
হতািাযদ্র বমলমি, িযালফ  িূযতর িযতা িযখ কযর বলযলা। আমি আগািী বের হকাযিা 
বড কাজও হতা করযত পামর। 
 
লাযগজ র যাযক অ্দৃ্শয  য  বযর্  যামরর বযযকর হিতরট্া দ্প দ্প করযত লাগযলা। এই 
বযাপাযর এখি রি আর  ারমিওি মক বলযব? েযাযব আর হগায যল িযালয র িযযখর 
মদ্যক  া কযর তামকয  রইযলা। ওযদ্র িযখ হদ্যখ িযি    আগািী বের ওযদ্র অ্িয 
হকাযিা জা গা  যাবার পমরকপিা হিই। তা হর্ হ াগাট্সর্ হর্যক বযডা হ াক বা হোট্ 
হ াক। জামবমি এতক্ষণ পযসন্ত হবাকার িযতা তামকয  রইযলা। পযািমর্ আবার িযালফয র 
েয যল িৃদ্য িৃদ্য ট্াি মদ্যত শুরু করযলা। িযখট্া খযবই গম্ভীর। তয মি ঠাট্টা করযে। 
 
িযালফ  কাাঁধ্ ঝাাঁকাযলা। 
 
িা োি আমি পডাশুযিা োমলয  যাই; মকন্তু বযমিগতিাযব আমি িযি কমর আজকাল এট্া 
খযব িয াজিী  ি , আিার িযি    এ মবষয  মেন্তা করার িয াজি আযে। িাকসলিস 
ক্ষিতা  আর্যল হতািরা মক িযি কযরা, হক কট্া হপাঁো হপযলা তা মিয  িার্া ঘািাযবি? 
িা ঘািাযবি িা, উমি োইযবি আিরা তার  য  কযলাট্া কাজ করযবা, তার িমত 
আিাযদ্র আিা-শ্রিা-িমির ির কতখামি। 
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হতািার মক িযি    তয মি লযিসর জিয মকেয করযত পারযব? জামবমি িে করল, তীক্ষ্ণ 
স্বযর। হতািার ব র্যতা িাি হষাল এখিও হতা মিযজযক হতিিিাযব ততমর করযত 
পাযরামি। হযাগযতা কতট্য কয ? 
 
আমি এইিাি মক বললাি? আিার হলখাপডার হযাগযতা কতখামি হর্ মবোর ি , আর্যল 
হকাি কাজট্া আিাযক মদ্য  করাযত োইযেি হর্ই কাজ করার আিার যযর্ষ্ট হযাগযতা 
আযে মক হিই হর্ট্াই মতমি মবোর করযবি, িযালফ  ধ্ীর শান্তিাযব বলযলা। 
 
োযব আর হগায যল জল হবযরাবার িালার িযতা িযখ  াাঁ কযর িযালয র কর্া শুিমেল। 
পযািমর্ বযডা বযডা হোখ কযর িযালফয র িযযখর মদ্যক এিিিাযব তামকয  রইল হযি 
এর আযগ কখযিা কাউযক এযতা আতঙ্ককর কর্া বলযত হশাযিমি। 
 
ওই হতা হ াগাট্সর্ হদ্খযত পামচ্ছ িযালফ  বলযলা। র্কযলর িযধ্য তার কর্ার 
িমতমে ার গিীরতা উপলমব্ধ কযর হর্। ও জািালার কাযলা কাাঁযের মদ্যক তামকয  
বলযলা, হরমি  য  স্কয যলর হড্র্র্ পযর িাও। 
 
 যামর এযত িযিাযযাগ মদ্য  িযালফয ল িমবষযৎ পমরকপিার কর্া শুিমেযলা হয, 
হগায যল কখি এযর্ ওর িালপি হবাঝাই রাঙ্কট্া হট্যি িািাযলা, বযঝযত পাযরমি। 
িািাবার র্ি  ওর িার্া  লাগযলা রাযঙ্কর একট্া ধ্ার। ও িৃদ্য উ শব্দ করযতই িযালফ  
লাযগজ র যাযকর মদ্যক িযখ তয যল িয রু হকাাঁেকাযলা। 
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 যামর অ্বশয িযালফ যক ি  পা  িা, ওযক হতা াক্কা কযর িা, মকন্তু এতগুযলা 
মস্লদ্ামরযির কাযে ও অ্দৃ্শয  বার হরাবর্ পযর ওযদ্র কর্া শুযিযে হর্ট্া িকাশ হপযল 
কী মবমশ্র বযাপার  যব হিযব র্াবধ্াি  যলা। মকেয ঘট্যত পাযর এইরকি আশঙ্কা  ও 
ধ্ীযর ধ্ীযর পযকট্ হর্যক িযামজক ও ান্ডট্া বার কযর িস্তুত  য  রইযলা, তযব অ্দৃ্শয 
 বার হরাবর্ট্া গায  িাযলা কযর জমডয । 
 
যাক… ও স্বমির মিুঃশ্বার্ হফলযলা। িযালফ  মিি ই শব্দট্া অ্িয হকার্াও হর্যক এযর্যে 
হিযব মিযজর রাঙ্কট্া র যাক হর্যক িামিয  তালা খযযল হরাবর্ট্া খযযল িতয ি রাযিমলিং 
হরাবর্ট্া পযর মিযলা। 
 
 যামর কমরিযরর মদ্যক তামকয  হদ্খযল খযব মিড, র্কযলই বাকযর্া–পযাট্রা মিয  িািার 
জিয িস্তুত। রি- ারমিওি মিি ই ওর রাঙ্ক োট্ফরযি িামিয  ওর জিয অ্যপক্ষা 
করযব।  যামর িযালফ যদ্র কািরা এযকবাযর খামল  য  যাও া পযসন্ত র যাযক বযর্ 
রইযলা। ও হদ্খযলা হগায যল গায র হজাযর হর্যকন্ড ই ার োিযদ্র ধ্াক্কা মদ্য  
েট্ফরযি িািযলা। ওর হপেযি হপেযি জামবমি আর েযাযব হিযি পডযলা। 
 
পযািমর্ দ্রজার বাইযর মগয  িযালফয র  াত ধ্রার জিয  াতট্া বামডয  মদ্ল। িযালফ  
ওর  াতট্া র্মরয  মদ্য  বলযলা, তয মি যাও…একট্া মজমির্ পরীক্ষা করযত  যব। পযািমর্ 
জাযি িা িযালফ  মক পরীক্ষা করযত যাযচ্ছ। 
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পযািমর্ ওর কর্া  বযমর্ত  যলা। কািরা  শুধ্য রইযলা  যামর আর িযালফ । িযালফ  
দ্রজাট্া বে কযর জািালার ব্লাইন্ডগুযলা িামিয  মদ্যলা যাযত বাইযর হর্যক মকেয হদ্খযত 
িা পাও া যা । 
 
 যামর লাযগজ র যাক হর্যক মিযে তাকাযলা। উযত্তজিা  ওর বযযকর হিতরট্া ধ্ডার্ ধ্ডার্ 
করযে। বযঝযত পারযলা িা িযালফ , পযািমর্র কাযে মক লযযকাযত োইযে? তা যল কী 
হর্ই গুপ্ত র র্যপূণস মজমির্ট্া যা ও হিরািত করার জিয হবারগাযির কাযে মগয মেযলা? 
 
পপমরমফর্ার্ হট্াট্ালার্! 
 
 যামরযক হকাযিারকি ও ামিসিং িা মদ্য  িযালফ  ওর মদ্যক জাদ্যদ্ণ্ডট্া তাক করযলা। 
 যামর তৎক্ষণাৎ অ্িড অ্বযেতি  য  হগল। ধ্ীযর ধ্ীযর  যামর লাযগজ র যাক হর্যক 
কািরার হিযঝযত িযালয র পায র কাযে পযড হিযঝযত শব্দ কযর হকাঁযপ উঠযলা। ওর 
অ্দৃ্শয  বার হক্লাকট্া খযযল হগযে ও আর অ্দৃ্শয হিই।  যামরর  াত পা িডাবার শমি 
হিই,  াাঁট্য  দ্য যট্া হিাডা গুমট্র্যমট্  য  িযালয র পায র তলা  পযড রয যে। 
 
 যামর িযালয র মদ্যক তাকাযতই িযালফ   ার্যলা। 
 
আমি এই রকিই মকেয হিযবমেলাি,  যামর উচ্ছ্বমর্ত  য  বলযলা। হগায যল র যাক হর্যক 
রাঙ্ক িািাবার র্ি  আমি হতািার গলার শব্দ শুযিমেলাি। জামবমি যখি ঘযর ঢয যকমেল 
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তখিও আমি একট্া র্াদ্া িযতা মকেয হদ্যখমেলাি। তা যল তয মিই দ্রজা আট্যক 
দ্াাঁমডয মেযল, জামবমিযক দ্রজা লাগাযত বাধ্া মদ্য মেযল? 
 
ও  যামরর জবাযবর িমতক্ষা করল র্ািািয র্ি । 
 
পট্ার আমি মক বলমে শুিযত পাওমি? কর্াট্া বযল  যামরর িযযখ র্যজাযর লামর্ িারযলা, 
 যামরর িাক হফযট্ হিযঝযত রি গডাযত লাগযলা। 
 
এট্া আিার বাবার পক্ষ হর্যক মদ্লাি, িযালফ  বলযলা। এখি হদ্খা যাযব,  যামরর 
অ্দৃ্শয  বার হক্লাকট্া ওর হদ্য র তলা হর্যক হট্যি হবর কযর ওর গায  হফযল হঢযক 
মদ্য  বলযলা, িযি    হরিট্া লন্ডযি মফযর যাবার পর হতািার হখাাঁজ পাও া যাযব। 
এখি োরমদ্যক তামকয  র্াযকা…। 
 
ঘর হর্যক পাট্ফরযি িািার র্ি  িযালফ   যামরর  াযতর আেযল পা মদ্য  হেযপ েযল 
হগযলা। 
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জেইপ রিযটারি ি 
 
 াাঁট্া-েলাযতা দূ্যরর কর্া  যামর অ্দৃ্শয অ্বিা  কািরার হিযঝযত পযড রইযলা। ওর িাক 
মদ্য  গলগল কযর রি হবমরয  ওযক মিমজয  মদ্যচ্ছ। কমরির মদ্য  যাতা াযতর পদ্শব্দ 
শুিযত পাযচ্ছ… তাযদ্র কর্াও। ওর িযি  যলা লন্ডযি হরিট্া হফরত যাবার র্ি  
মিি ই হকউ কািরা হেক করযত আর্যব তখি ওযক িা হদ্খযত হপযলও তার পা ওর 
গায  লাগযব… এট্াই ওর র্বযেয  বযডা আশা। 
 
ও শুয  শুয  িাবযলা–পৃমর্বীযত যমদ্ কাউযক ও র্বযেয  হবমশ হঘন্না কযর। হর্  যলা 
িযালফ । রি গমডয  গমডয  ওর  া করা হখালা িযযখর হিতর েযল যাযচ্ছ তাও হরাধ্ 
করার ক্ষিতা হিই। মক অ্দ্ভযত পমরমিমত! একট্য  পযর ও আর িািযযষর কর্া, পদ্শব্দ 
শুিযত হপযলা িা। র্কযলই বাইযর গিীর অ্েকার েট্ফরযি দ্াাঁমডয  রয যে। 
 
 যামর িাবযলা, রি আর  ারমিওি হস্টশযি ওযক হদ্খযত িা হপয  েযল যাযব হ াগাট্সযর্। 
তারপর হগ্রট্  যল মগয  মগ্রমফন্ডর হট্মবযল ওযক হদ্খযত িা হপয  অ্যপক্ষা করযব এবিং 
বার বার হদ্যখ যাযব হগ্রট্  ল আর হট্মবল। যখি ওরা মিমিত  যব ও হিই তখি  যামর 
লন্ডযির অ্যধ্সক রািা  েযল যাযব। 
 
অ্যিক মকেয িাবযত িাবযত  যামর কর্া বলার হেষ্টা করযলা, মকন্তু িযখ হর্যক একমট্ 
শব্দও হবযরাযলা িা। তারপর ওর িযি পডযলা মকেয জাদ্যকর আযেি, হযিি িাম্বলযিার 
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কর্া কইযত িা পারযলও হিল কাযসকরী করযত পাযরি, তখি ও ওর জাদ্যদ্ণ্ডট্া ধ্রযত 
হেষ্টা করযলা। মকন্তু জাদ্যদ্ণ্ডট্া ওর  াত হর্যক মেট্যক অ্দূ্যর পযড রয যে। ও িযি িযি 
বলযত লাগযলা 
 
অ্যামকও ও ান্ড! মকন্তু হয অ্বিা  দ্ণ্ডমট্ মেযলা হর্ই অ্বিাযতই রইযলা। 
 
ও িাবযলা হরি েলার র্ি  মবরাট্ হলযকর ধ্াযর বড বড গাযের িিসরধ্বিী শুিযত 
পাযব,   যতা বহু দূ্র হর্যক একট্া হপাঁোর তীে িাক… মকন্তু িীরব–মির্র। মকন্তু হরি 
োডবার আযগ হকউ হতা এযর্ কািরা র্ােস করযলা িা। অ্র্বা শুিযত হপযলা িা হকাযিা 
আতমঙ্কত স্বর,  যামর পট্ার হকার্া  হগযলা! 
 
ওর েতয মদ্সক  তাশা এযর্ ওযক মঘযর হফলযলা–ও হোখ বযযজ কপিা করযলা, হর্স্টাযল 
ট্ািাযত গামড কযর অ্যিক োিোিী হ াগাট্সযর্ যাযচ্ছ, অ্েকারযক হিদ্ কযর র্কযল 
 ার্যে, গাি গাইযে, কর্া বলযে। রি আর  ারমিওি কর্া বযল েযলযে কযাযরযজ বযর্। 
িযালফ  ও বেয যদ্র র্যে আলাদ্া একট্া কযাযরযজ হেযপ আিন্দ- ামর্যত হফযট্ পডযে। 
বলযে  যামরযক শামি হদ্ও ার কাম িী। 
 
হরিট্া  ঠাৎ দ্যযল উঠযলা।  যামর মেৎপট্ািং  য  শুয  মেযলা। হরিট্া হদ্ালার র্যে র্যে 
ওযক পাশ মফমরয  মদ্যলা। মর্মলিং-এর বদ্যল ও মিযজযক হদ্খযত হপযলা ধূ্মল-ধূ্র্মরত 
হবমঞ্চর তলা । হিযঝট্া কাাঁপযত শুরু করযলা… ইমিযির বাাঁমশ হবযজ উঠযলা। এক্সযির্ 
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হরি একট্য  পর হ াগাট্সর্ হস্টশি হেযড মকিংের্ হস্টশযি মফযর যাবার িস্তুমত মিযচ্ছ। 
আিযস একজিও কািরাযত ঢয কযলা বা মি িিামফক হেক করযতও আর্যলা িা। 
 
তারপর ওর িযি  যলা গা হর্যক অ্দৃ্শয  বার হক্লাকট্া র্যর হগযলা। হক হযযিা কাযির 
কাযে বলযলা,  যামর… তয মি! 
 
তারপরই উজ্জ্বল লাল আযলাযত কািরাট্া উদ্িামর্ত  যলা,  যামরর শরীর মশমর্ল  য  
হগযলা। একট্য  একট্য  শরীযর ক্ষিতা মফযর আর্যত শুরু করযল ও িাযলািাযব বর্যত 
পারযলা।  াযতর হপেি মদ্য  িাক হফযট্ হয রি পডমেযলা তা িযযে িার্া তয যল হদ্খযলা 
হট্ািংকযর্র  াযত ওর অ্দৃ্শয  বার হক্লাকট্া। 
 
হরযির কািরার কাাঁেগুযলা ইমিযির বাষ্প এযর্ ঝাপর্া কযর মদ্যলা, িন্থর গমতযত হরি 
েলযত শুরু করযলা। হদ্মর কযরা িা  যামর, দ্াাঁডাও… হরি হর্যক আিাযদ্র লাফ মদ্যত 
 যব… গমত বাডযল িািা র্ম্ভব  যব িা। 
 
এযর্া োট্ফরযি লামফয  পমড। 
 
হট্ািংকর্ কমরির ধ্যর দ্রজার কাযে মগয  দ্রজাট্া খযযল হফলযলা।  যামরও দ্াাঁমডয যে 
হট্ািংকযর্র মপেযি। হরি তখি হবশ দ্রুত েলযে। ঝয াঁমক মিয ই ওরা েলন্ত হরি হর্যক 
লামফয  পডযলা। ধ্যযলা হঝযড উযঠ তামকয  হদ্খযলা হ াগাট্সর্ এক্সযির্ হধ্া া োডযত 
োডযত েযট্যে… তারপর আর হদ্খা হগযলা িা। 
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বাইযরর ঠাণ্ডা  াও াযত  যামর ঠক ঠক কযর কাাঁপযত লাগযলা। িাকও বযর্া করযে তার। 
হট্ািংকর্  যামরর অ্দৃ্শয  ও ার হক্লাকট্া হফরত মদ্য  বলযলা! এিি কাণ্ড হক কযরযে? 
 
হড্র্যকা িযালফ , মতি স্বযর  যামর বলযলা। আিাযক বাাঁোযিার জিয ধ্িযবাদ্। 
 
মঠক আযে…, গম্ভীর িযযখ হট্ািংকর্ বলযলা। অ্েকার পাট্ফরি… হট্ািংকর্যক একইরকি 
লাগযে। বযাযরাযত হযিি হদ্যখমেযলা হতিিই। তয মি যমদ্ েয প কযর দ্াাঁডাও হতা আমি 
হতািার িাক মঠক কযর মদ্যত পামর। 
 
 যামরর ইযচ্ছ হ াগাট্সযর্ হপৌঁযে িাদ্াি িিযফ্রর কাযে মগয  ম মলিং হিল মদ্য  র্ামরয  
হিযব। িাদ্াি পািযফ্রর ওপর দ্ারুণ মবশ্বার্ ওর। 
 
এমপর্যক ট্িংকর্ বলযলা। 
 
 যামরর িাকট্া খযব গরি  য  হগযলা, তারপরই ঠাণ্ডা। ও একট্া  াত তয যল আলযতািাযব 
িাযক লাগাযলা… হতিি বযর্া আযে বযল িযি  যলা িা। তা যল হট্ািংকর্ ক্ষতট্া মঠক 
কযর মদ্য যে। 
 
হতািাযক অ্র্িংখয ধ্িযবাদ্! 
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তয মি হতািার হক্লাকট্া মপযঠ ঝয মলয  মিযত পাযরা, আিরা হ াঁযট্ই স্কয যল হযযত পামর। িযযখ 
হট্ািংকযর্র  ামর্ হিই।  যামর হক্লাকট্া মপযঠ হঝালাযতই, হট্ািংকর্  াত তয যল হদ্ালাযলা। 
 াত হদ্ালাবার র্াযর্ র্াযর্ দ্যধ্ র্াদ্া রযের একট্া োরযপয  জম্ভ র্ািযি এযর্ দ্াাঁডাযলা 
আর অ্েকাযরর িযধ্য মবদ্য যযতর গমতযত েযযট্ েযল হগযলা। 
 
তয মি মক হপযরািার্ বযব ার করযল,  যামর মজযজ্ঞর্ করযলা, ও িাম্বলযিারযক 
এইরকিিাযব র্িংবাদ্ পাঠাযত হদ্যখযে। 
 
 যাাঁ আমি কযাযর্যল খবর পাঠালাি হয হতািাযক খয াঁযজ পাও া হগযে, িা পাও া পযসন্ত 
র্কযলই মেন্তা করযতা, আর হদ্মর করা মঠক  যব িা। 
 
হয রািাট্া স্কয যলর মদ্যক হগযে হর্ই রািা ধ্যর ওরা েলযলা। তয মি আিার হখাাঁজ হপযল 
হকিি কযর? 
 
আমি হদ্খলাি তয মি হরি হর্যক িাযিামি, আর আমি জািতাি হতািার কাযে অ্দৃ্শয  য  
যাবার হক্লাক আযে। িাবলাি হকাযিা কারণবশত তয মি লযমকয  আযে। যখি হদ্খলাি ওই 
কম্পাট্সযিযন্টর জািালার রাইিগুযলা হফলা রয যে তখি িাবলাি হরযির হিতযর মগয  
হেক করা উমেত। 
 
 যামর বলযলা, তয মি এখাযি হকি এযর্যে? 
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আমি এখি  গর্য যি মিউমট্ করমে, অ্িসার আযে স্কয লযক অ্মতমরি হিাযট্কশি হদ্বার, 
হট্ািংকর্ বলযলা। 
 
তয মি একা, িা এই কাযজ আর হকউ আযে? আমি, িাউিফয ট্, হর্যিজ আর িমলশ 
এখাযি আমে িমলশ, হয গত বেযর িাম্বলযিারযক এযাট্াক কযরমেল। মঠক বযলযো। 
 
ওরা অ্েকার র্রু রািাট্া ধ্যর েলযলা। রািাট্া কযাযরজ েলার জিয িতয ি কযর করা 
 য যে।  যামর আডযোযখ হঝালাযিা হক্লাযকর ফাাঁক মদ্য  হট্ািংকর্যক হদ্খযলা।  যামরর 
িযি আযে গত বেযর হট্ািংকযর্র র্যে অ্যিক ঠাট্টা-তািাশা কযরমেযলা (িাযঝ িাযঝ 
হট্ািংকর্ হরযগ হযযতা), ঠাট্টা করযল ও  ার্যত, হজাকর্ করযতা। এখি িযি  যচ্ছ হর্ 
একজি ব স্ক, হবশ গম্ভীর ও কাযজর উপযযাগী। তা যল মিমিমস্ট্রযত হযর্ব 
কাণ্ডকারখািা  য মেযলা তারই ফল? ওর িযি পযড হগযলা কর্া  কর্া   ারমিওি 
বযলমেল িাযঝ িাযঝ মর্মর যর্র িৃতয যর জিয ওযক র্ান্তিা মদ্যত। ওযক হবাঝাযত 
মর্মর যর্র িৃতয য ওর জিয   মি, মকন্তু  যামর তা করযত পাযরমি। মর্মর যর্র িৃতয যর জিয 
ও হকাি েযি দ্াম  ি  (ওর হর্যকও কি); মকন্তু হর্মদ্ি ওর র্যে মর্মর যর্র ির্ে 
তয লযত িাযলা লাগযলা িা। িযি  যলা িা হতালাই িাযলা। ওরা দ্যজযি িীরযব শীযতর 
রাযত গিীর অ্েকাযরর িধ্য মদ্য  কযাযর্যল েলযলা। হট্ািংকযর্র লম্বা হক্লাক পযর্র 
ওযপার পযড মফর্ মফর্ শব্দ করযত লাগযলা েলার র্ি । 
 
 যামর বরাবরই কযাযরযজ হেযপ কযাযর্যল যা ।  গর্মিি হস্টশি হর্যক হ াগাট্সর্ কযতাট্া 
দূ্র তাই ও জাযি িা। হবশ খামিকট্া  াাঁট্ার পর ও অ্বযশযষ হগযট্র দ্যপাযশ বযডা বযডা 
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দ্যযট্া মপলার হদ্খযত হপযলা। দ্য মট্ মপলাযরর িার্াযত িািাও ালা বরা । ওর খযব শীত 
লাগযে তারই র্যে িেণ্ড মক্ষযধ্। ও যযতা মশগমগর পাযর িাবযলশ ীি হট্ািংকযর্র  াত 
হর্যক োডা হপযত োইযলা। হগযট্র কাযে মগয  হগট্ খযলযত মগয  হদ্খযলা মবরাট্ হগট্ 
হশকল মদ্য  বাাঁধ্া। 
 
এযলায ািরা 
 
 যামর আত্মিতযয র র্যে বলযলা, জাদ্যদ্ণ্ড তালার কাযে এমগয  মদ্য । মকন্তু হগযট্র 
তালা খযলযলা িা। 
 
ওট্া খযলযব িা  যামর… িাম্বলযিার হগট্ট্া জাদ্যিন্ত্র মদ্য  বে কযর হরযখযেি।  যামর 
োরমদ্যক তাকাযলা। 
 
আমি তা যল পাাঁমেযল উঠযত পামর,  যামর হট্ািংকর্যক হিতযর যাও ার উপা  বাতলাযলা। 
 
িা পারযবা িা, হট্ািংকর্ হর্াজার্যমজ বলযলা। র্ব জা গা অ্যামন্ট ইরিার মজঙ্কর্ (বাইযরর 
হকউ যাযত িা আর্যত পাযর তার জিয) করা আযে। এই বেযর মর্মকউমরমট্ র্ম্বযে কডা 
বযবিা হিও া  য যে।  যামর হিতযর হঢাকার বযাপাযর হট্ািংকযর্র হকাযিা র্া াযয িা 
হপয  খযব মবরি  যলা… তা যল হতা হদ্যখমে র্ারারাত বাইযর পযড পযড ঘযযিাযত  যব। 
 
ওই হদ্যখা হতািার জিয হকউ হগট্ খযলযত আর্যে, হট্ািংকর্ বলযলা। হদ্যখা। 
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 যামর হদ্খযলা কযাযর্যলর িযখ হর্যক একজি  াযত লণ্ঠি মিয  হদ্ালাযত হদ্ালাযত হগযট্র 
মদ্যক আর্যে।  যামর েিিি কযর উঠযলা। হগট্কীপার ম যর্যব মফলযের র্ম্বযে মবরূপ 
র্িাযলােিা অ্িূলক িযি  যলা। লণ্ঠি  াযত মিয  হলাকট্া দ্শমফট্ দূ্রযত্বর িযধ্য 
আর্যতই  যামর অ্দৃ্শয হক্লাক র্মরয  হফলযলা যাযত ওযক হদ্খযত পা । হদ্খযলা, 
হলাকমট্ আর হকউ ি  ও র্বযেয  হবমশ যাযক অ্পেন্দ কযর… বাাঁকা হিযকা হতল 
েকেযক বড বড কাযলা েয লও ালা হর্যিরার্ হেইপ 
 
বা! বা! বা! তয মি এযর্ হগযে, িযফর্র হেইপ কর্াট্া বযল  াযতর জাদ্যদ্ণ্ডট্া তালাযত 
হঠকাযতই তালা খযযল হগল, হশকলট্া র্যর হগযলা, কট্কট্ শব্দ কযর হগট্ খযযল হগযলা। 
আবার বলযলি, আ া! পট্ার তয মি এযর্ হগযো, তয মি হিযবযো স্কয ল। হরাবর্ িা পরযল 
হতািাযক হেিা যাযব িা? 
 
আমি হরযিযত বদ্লাবার র্যযযাগ পাইমি, আমি…। হেইপ ওযক র্ামিয  মদ্যলি। বাইযর 
দ্াাঁমডয  রইযল হকি… মিম্ ফাযিারা… পট্ার আিার কাযে র্যরমক্ষত র্াকযব… তয মি হিযবা 
িা। হেইপ হট্ািংকর্যক বলযলি। 
 
আমি িাবমে  যামগ্রি আিার পাঠাযিা র্িংবাদ্ হপয যেি মক িা? হট্ািংকর্ িয রু কয াঁেযক 
বলযলা। 
 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য হ্াফ-ব্লাড রিন্স । জে. জে. িাওর িং । হ্যারি পটাি রিরিে 

254 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

 যামগ্রি ট্ািস মফযস্ট অ্যিক রাত পযসন্ত মেযলি তাই   যতা হতািার পাঠাযিা র্িংবাদ্ 
পািমি। পট্ার এযর্যে খবর হপয ই আমি এলাি। হেইপ একট্য  র্যর মগয  পট্ারযক 
হিতযর আর্ার জা গা কযর মদ্যলি। আমি হতািার িতয ি হপযরািার্ হদ্খযত খযবই 
উৎর্যক। 
 
কর্াট্া বযল হেইপ আবার হশকল মদ্য  হগট্ট্া বাাঁধ্যত বাাঁধ্যত হট্ািংকযর্র িযযখর র্ািযি 
হগট্ট্া র্শযব্দ বে কযর ওযক বযে কযর বলযলি, িযি    হতািার পযরযিা কাজট্া 
িাযলাই মেল। িতয ি কাজট্া িযি    দ্যবসল। 
 
হেইপ লণ্ঠিট্া  যামরর িযযখর র্ািযি তয লযল হর্ই আযলাযত  যামর হদ্খযলা হট্ািংকর্ রাযগ 
হফযট্ পডযে। 
 
হট্ািংকর্ আযলা হর্যক অ্েকাযর র্যর দ্াাঁডাযলা। 
 
 যামর হেইযপর র্যে হিতযর হযযত হযযত মপেি মফযর হট্ািংকর্যক বলযলা, শুি রামি… 
র্া াযয করার জিয ধ্িযবাদ্। 
 
হদ্খা  যব  যামর। 
 
হেইপ মিমিট্ খাযিক হকাযিা কর্া িা বযল  যামরর র্যে েলযলি।  যামরর হেইযপর ওপর 
ঘৃণা উত্তযরাত্তর হবযডই েলল। এযতা হবমশ হয তার উত্তাযপ হেইপ পযযড োডখার  য  
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হযযত পাযর। ির্ি হর্যকই  যামরর হেইযপর ওযপার মবরাগ। মর্মর যর্র িমত তার 
জঘিয বযব ার ও মবযরামধ্তার জিয  যামর কখযিাই ওযক ক্ষিা করযত পারযব িা। 
 
িাম্বলযিার ওযক অ্যিক কর্া বযলযেি, হর্ই কর্াগুযলা গরযির েযমট্যত বযাযরাযত হর্যক 
অ্যিক িাবার র্ি  হপয যেযেইপ মিমিমস্ট্রযত হগালিাযলর র্ি  মর্মর র্যক যমদ্ মবদ্রূপ 
কযর িা বলযতি, অ্িসার অ্ফ মফমিযক্সর র্কযল যখি হিাযল্টিযট্সর র্যে লডাই করযে 
তখি আপমি লযমকয  বযর্ আযেি, ওই বলাট্াই মর্মর যর্র িৃতয যর িধ্াি কারণ। কর্াট্া 
হশািার পর মতমি মিমিমস্ট্রযত েযযট্ মগয মেযলি। 
 
 যামর মবষ মট্ মকিাযব িয লযত পাযর। ও জাযি হয হলাকমট্ এখি  াযত লণ্ঠি মিয  
অ্েকাযর ওর র্াযর্ যাযচ্ছ মর্মর যর্র িৃতয য তার িযি হকাযিা দ্াগ কাযট্মি, একট্য ও দ্যুঃখ 
পা মি। এই রকি একজি িািযষযক ও হকিি কযর ক্ষিা করযত পাযর? 
 
হদ্মর কযর হপৌঁোযিার জিয পঞ্চাশ পয ন্ট মগ্রমফন্ডরযদ্র হর্যক কাট্া হগল। হেইপ 
বলযলি,  যাাঁ িযি  যচ্ছ আযরা কয মড পয ন্ট হতািার িাগল িীমতর জিয। আিার িযি 
   িা হয, ট্ািস শুরু  বার আযগই হকাি  াউজ আজ পযসন্ত হিযগমট্ি পয ন্ট লাি 
কযরযে। আিরা হতা এখিও পযমিিং হখযত শুরু কমরমি। র্মতয পট্ার, তয মি একমট্ দৃ্ষ্টান্ত 
িাপি করযল। 
 
 যামরর শরীযরর রি উত্তপ্ত  য  উঠযলা। হেইযপর কাে হর্যক এর্ব িা শুযি বরিং 
লন্ডযি মফযর যাও াই িাল মেল। 
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তয মি মিি ই িািািাযব হিতযর হঢাকার হেষ্টা কযরমেযল, তাই িা? হেইপ বযল েলযলি, 
োইিংকার হিই, যাযব হকিি কযর? হর্ যাই হ াক, তয মি হবাধ্   িাবমেযল মফস্ট 
েলাকালীি ঝযডর হবযগ হগ্রট্  যল ঢয কযল হবশ িাট্কী তা  যব তাই িা? 
 
অ্যিক েয ি  ও া র্যেও  যামর মিযজযক র্িংযত কযর রাখল। িযি  মচ্ছল আর হবমশ 
র্ি  েয প কযর র্াকযল ওর র্িি শরীর হফযট্ হেৌমের  য  যাযব।  যামর জাযি, হেইপ 
ওযক িািািাযব মেত করযব, কর্ার রূ্াঁে হফাাঁট্াযত লণ্ঠি  াযত মিয  হগট্ খযলযত 
এযর্যেি। র্ ািযিূমত বা োি ম যর্যব হে  করার জিয ি । হেইযপর কর্াযতা এখি 
হকউ শুিযত পাযব িা। 
 
 াাঁট্যত  াাঁট্যত ওরা হশষ পযসন্ত কযাযর্যলর মর্াঁমডর কাযে হপৌঁেযলা, ওক গাযের কাঠ মদ্য  
বািাযিা মবরাট্ দ্রজাট্া খযযল হযযতই  যামরর হোযখ পডযলা মিযিজ এিযরন্স  ল। হগ্রট্ 
 যলর দ্রজাট্া হখালা–হর্খাি হর্যক হিযর্ আর্যে অ্যিক কর্াবাতসা,  ামর্, হেট্ আর 
হগলাযর্র ট্য িংট্ািং শব্দ!  যামর ক্ষমণযকর জিয দ্রজার িযযখ দ্াাঁমডয  িাবযলা অ্দৃ্শয  বার 
হক্লাকট্া পযর হিতযর ঢয যক লম্বা মগ্রমফের হট্মবযল (এিযরন্স  যলর র্ব হশযষ রয যে) 
র্কযলর দৃ্মষ্ট এমডয  বযর্ পডযল হকিি   ! 
 
হক্লাক পরার আযগই হেইপ ওর িযির কর্াট্া বযঝযত হপযর বলযলি, িা িা অ্দৃ্শয  য া 
িা। তয মি হর্াজা র্কযলর র্ািযি মদ্য  হ াঁযট্ যাও, র্বাই হযি হতািা  হদ্খযত পা  তাই 
হতা তয মি োইযে আিার মির মবশ্বার্। 
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 যামর হেইযপর  াত হর্যক হর াই পাবার জিয হখালা দ্রজা মদ্য  হর্াজা হিতযর ঢয যক 
হগল। ও হদ্খযলা বরাবযরর িযতা  যলর িাঝখাযি োরযট্  াউযজর জিয োরযট্ লম্বা 
হট্মবল, স্টাফ হট্মবলট্া একট্য  ওপযর পাতা রয যে। র্িি  লট্া আযলার িালা , ফয যল, 
উডন্ত হিািবামত (যাযত হট্মবযলর ওপর রাখা কাাঁযের হেট্গুযলা েকেক কযর) মদ্য  
র্াজাযিা  য যে। ির্যিই িেণ্ড আযলা  ওর হোখ ধ্াাঁমধ্য  হগল। ও খযব হজাযর হজাযর 
হ াঁযট্  াফলপাযফর হট্মবল পার  য  মিযজর  াউযজর হট্মবযলর মদ্যক এমগয  হগযলা। 
 যলর র্কযলই ওর মদ্যক  া কযর তামকয  রইযলা। হকউ হকউ ওযক িাযলা কযর 
হদ্খার জিয দ্াাঁমডয  পডযলা।  যামরর হোখ পডযলা রি,  ারমিওযির ওপর। ও কারও 
মদ্যক িা তামকয  ওযদ্র দ্যজযির িাযঝর একট্া হে াযর বযর্ পডল। 
 
মব্লযি (ঈশ্বর আিাযক অ্েকযর দ্াও), তয মি হকার্া ? 
 
হতািার িযযখ আঘাযতর মেহ্ন হকি? শুধ্য রি ি  আযরা অ্যিযকর একই িে। তারই 
র্যে িৃদ্য িৃদ্য  ামর্। 
 
 যামর একট্া োিে মিয  মিযজর িযযখর হতডাবাকা িমতমবম্ব হদ্খযত হদ্খযত বলযলা হকি 
মক  য যে? 
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হতািার র্ারা িযযখ রি হলযগ রয যে!  ারমিওি বলযলা। এমদ্যক এযর্া। ও  াযতর 
জাদ্যদ্ণ্ডট্া  যামরর িযযখর কাযে মিয  মগয  বলযলা ট্ারমজও শুকযিা রিগুযলা উধ্াও  য  
হগযলা। 
 
ধ্িযবাদ্!  যামর বলযলা। ওর িযি  যলা িযখট্া র্াফ  য  হগযে। আিার িাকট্া মক 
ফয যলাফয যলা হদ্খাযচ্ছ? 
 
স্বািামবক,  ারমিওি বলযলা। হকি হতািার িাযক মক  য মেযলা? যাকযগ তয মি হকার্া  
মেযল? আিরা হতা ি  হপয  হগমে। 
 
পযর র্ব বলা যাযব,  যামর কাঠযখাট্টািাযব বলযলা। কারণ ও লক্ষয করল মজমি, হিমিল, 
মিি আর মর্িার্ ওর কর্া শুিযে, এিিমক হ িযলর্ মিক মগ্রমফন্ডযরর িূত হকার্া হর্যক 
উযড এযর্ হট্মবল জযযড বযর্যে। 
 
মকন্তু–  ারমিওি বলযলা 
 
এখি ি   ারমিওি, গিীর অ্র্সপূণস গলা   যামর বলযলা। ওরা   যতা িাবযে  যামর খযব 
র্ম্ভব র্া যর্র র্যে মকেয হির্ইট্ার, অ্র্বা এক মিযিন্টযরর র্যে লডাই কযর মফযরযে, 
তাই এত হশািার আগ্র । তা যলও অ্মেযরই িযালফ  ঘট্িাট্া র্কলযক বামডয  েমডয  
বলযব হকাযিা র্যন্দ  হিই, তা যলও অ্যিক মগ্রমফন্ডযরর কাযি িযালফয র কর্া িাও 
হযযত পাযর। 
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 যামর রযির হেযট্র একধ্াযর রাখা কয কট্া মেযকযির ঠযাে, আর এক িযযঠা মেপর্ 
তয লযত হগল। মকন্তু  াত হদ্বার আযগই হর্গুযলা উধ্াও  য  মগয  তার বদ্যল হর্খাযি 
পযমিিং এযলা। 
 
 ারমিওি বলযলা, হতািার িাগয র্যির্ন্ন ি । র্মট্সিং হখযত হপযল িা। রি  াত বামডয  
একট্া বযডা হদ্যখ েযকাযলট্ হগট্য  িা  িাইি মদ্য  তয যল মিল। 
 
 যামর একখণ্ড হরকল ট্াট্স তয যল মিয  বলযলা, ট্য মপ ইন্টাযরমস্টিং মকেয বযলযে? 
 
হর্ই একযঘয  কর্া, র্মতয… ওই শেযদ্র আেিণ িমত ত করযত আিাযদ্র র্কলযক 
ঐকযবি  যত  যব, তয মি এর্ব জাযিা, িাম্বলযিার হিাযেিট্স র্ম্বযে মকেযই বযলিমি? 
 
খযব একট্া মকেয বযলিমি, তযব হিইি মিে উমি মফযস্টর হশযষ বলযবি, তাই িা? 
এইবার শুরু  যব িযি   । 
 
হেইপ বলমেযলি,  যামগ্রি মফযস্ট হদ্মর কযর আর্যবি। তয মি হেইপযক হদ্যখযো? মক 
কযর এযল? রি বলযলা িযখ িমতস খাবার ওর। ওর র্যেই হতা এলাি,  যামর ির্েট্া বাদ্ 
মদ্যত োইযলা। 
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হদ্মর ি ,  যামগ্রি কয ক মিমিট্ হদ্মর কযর এযর্যেি।  যামর ওমদ্যক তাকাও  যামগ্রি 
হতািা   াত িাডযেি। 
 
 যামর স্টাফ হট্মবযলর মদ্যক তামকয  হদ্খযলা,  যামগ্রি ওর মদ্যক তামকয   াত িাডযেি। 
 যামগ্রযির পাযশ বযর্যেি িযফর্র িযাকযগািাগল। মতমি এযতা খাযট্া হয তার িার্াট্া 
 যামগ্রযির কিযইয র কাযে হঠযকযে। িযাকযগািাগল ওযদ্র  াউযজর হ ি। িযখ হদ্যখ 
িযি    উমি  যামরযক হদ্যখ  যামগ্রযির  াতিাডা একদ্ি পেন্দ করযেি িা।  যামর 
 যামগ্রযির অ্িযধ্াযর মিমিযির্াি মট্োর িযফর্র মরলিীযক হদ্যখ একট্য  আিযস  য  
হগল। উমি কদ্ামেৎ তার ঘর (ট্াউ ার রুি) হেযড আযর্ি, তাোডা তাযক আযগ কখযিা 
স্টাট্স অ্ফ ট্ািস মফস্ট-এ (িতয ি হর্শযির শুরুযত হয মফস্ট   ) হযাগ মদ্যত হদ্যখমি। 
তাযক হযিি র্ব র্ি  মকম্ভযত মকিাকার হদ্খা  হতিমিিাযব অ্দ্ভযতিাযব বযর্ রয যেি। 
েয িমক লাগাযিা শাল গায , তাযত আযলা পযড ঝকিক করযে, মবরাট্ বযডা হিাট্া কাাঁযের 
েশিার আডাযল হোখ দ্যযট্া হপল্লা  হদ্খাযচ্ছ। োিোিীরা অ্যিযকই তাযক িণ্ড বলযলও 
গত ট্াযিসর শুরুযত  যামর হজযিযে তার িমবষযদ্বাণীর কারযণই হয হিাযেিট্স  যামরর 
বাবা-িাযক  তযা ও  যামরযক আেিণ কযরমেযলা। এরপর হর্যক মরলিীযক এযকবাযরই 
ওর অ্পেন্দ। তযব শুি বযাপার এই িতয ি ট্ািসযি ওযক আর মিমিযির্ি ক্লাযর্ হযযত 
 যব িা। মরলিী হবকযির িযতা দ্যই হোযখর দৃ্মষ্ট  যামরর ওপর পডযতই ও মশ্রদ্ামরি 
হট্মবযলর মদ্যক তাকাযলা। হদ্খযলা িযালফ  ওর িাক মিয  ঠাট্টা তািার্া করযে… 
 ার্যে, বেয রাও  াততামল মদ্যচ্ছ। িযালয র রমর্কতা  যামরর শরীযরর হিতর আগুি 
জ্বামলয  মদ্যলা। জ্বালা করযত লাগযলা র্িি শরীরট্া । তযব ও িযালফ যক হেযড হদ্যব 
িা। অ্তমকসযত আেিযণর র্যযযাগ আর ওযক হদ্যব িা। 
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 ারমিওি বলযলা, তা যল স্লাগ িস মক োি, মকেয বযঝযল? 
 
মিমিমস্ট্রর িযধ্য আর্যল মক  য মেল জািযত হেয মেযলি,  যামর বলযলা।  ারমিওি 
র্শযব্দ মিুঃশ্বার্ মিয  বলযলা, র্ারা পর্ আিাযদ্র িযের পর িে কযর িার্া খারাপ 
কযর মদ্য যে, তাই িা রি? 
 
র্মতয। রি বলযলা। র্কযলই জািযত হেয যে র্মতয মক তয মি েয যজি ও াি? 
 
বযঝযল িয যতরাও আজকাল এই আযলােিা করযে। হ িযলর্ মিক িাঝখাি হর্যক বযল 
উঠযলা এবিং িার্াট্া  াত মদ্য   যামরর মদ্যক হঘারাযলা। আমি পট্ার র্ম্বযে অ্যিক মকেয 
জামি। বলযত পাযরা র্কযলই জাযি পট্ার আিার বেয । আমি িূত র্ম্প্রদ্া যক জামিয মে 
হয, আমি হতািার কাে হর্যক হকাযিা খবর জািার জিয মবরি করযবা িা। তাোডা 
 যামর পট্ার খযব িাযলািাযবই জাযি, আমি ওর খযব মবশ্বি… আিাযক র্মূ্পণস মবশ্বার্ 
কযর। এই কর্াট্া আমি ওযদ্র র্াফ বযল মদ্য মে। আমি িাণ হদ্যবা, তবয ওর র্যে 
মবশ্বার্ঘাতকতা করযবা িা। 
 
রি বলযলা, কর্াট্ার হকাযিা িাযি    িা। িাণ আবার হদ্যব মক…? আযগই িযর হগযে। 
 
আবার তয মি হিাাঁতা হকাদ্াল মদ্য  িামট্ খয াঁডযত েযলযে! হ িযলর্ মিক বলযলা, ঝগডাযট্ 
গলা , তারপর মগ্রমফন্ডর হট্মবযলর হশষ িাযন্ত িার্যত িার্যত েযল হগযলা। িাম্বলযিার 
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মঠক হর্ই র্িয  স্টাফ হট্মবযলর র্ািযি হর্যক উযঠ দ্াাঁডাযলি।  যলর িযধ্যর  ট্টযগাল 
মিযিযষ িব্ধ  য  হগযলা। 
 
িাম্বলযিার হযি আমলেি করযেি হর্ইিাযব দ্য াত দ্যধ্াযর ির্ামরত কযর  ার্যত  ার্যত 
বলযলি, শুি র্েযা  র্কলযক আিার শুি কািিা।  াত হতিমি ির্ামরত রইযলা 
র্কলযক আমলেযির জিয। 
 
 যামর ওিার  াযত মক  য যে?  ারমিওি মফর্মফর্ কযর বলযলা। 
 
 ারমিওি োডা  যলর র্কযলই হদ্খযে িাম্বলযিাযরর িাি াযতর অ্যিকট্া পযযড কাযলা 
 য  হগযে, হযযিা হর্ই অ্িংযশ িাণ হিই। িার্সযলযদ্র িাইযিট্ ড্র্াইযির বামডযত হর্মদ্ি 
রাযত  যামরযক মিযত আর্ার র্ি   াতট্া এিিই মেল।  যলর মিতর মফর্মফর্ামি 
েলযলা। তারা হকি মিযজযদ্র িযধ্য কর্া বলযে। িাম্বলযিার বযঝযত পারযলি। মবষ ট্া 
তার িাি  াযত হপাডা দ্াগ! িাম্বলযিার র্যন্দর কযর হ যর্ হর্ািামল–হগালাপী জািার 
 াতাট্া হট্যি মদ্যলি ক্ষত িাযির ওপর। 
 
র্ািািয বযাপার মেন্তার হকাযিা কারণ হিই। িাম্বলযিার র্াধ্ারণিাযব বলযলি। এখি,.. 
আিাযদ্র স্কয যলর িবাগত োিোিীযদ্র আমি িীমত জািামচ্ছ, আিাযদ্র পযরাতি 
োিোিীরা যারা এখাযি উপমিত তাযদ্রও আিার আন্তমরক শুযিচ্ছা ও িাযলাবার্া। 
আর একমট্ বের িযামজকযাল এিয যকশি হতািাযদ্র জিয উি। 
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 যামর  ারমিওযির কাযি কাযি বলযলা, গরযির েযমট্র আযগ যখি আিাযক আঙ্কল 
িািসযির বামড হর্যক আিযত মগয মেযলি তখিও হপাডা দ্াগট্া হদ্যখমেলাি, হিযবমেলাি 
এযতামদ্যি   যতা হর্যর হগযে, িযািাি পিযফ্র মক মেমকৎর্া কযরিমি, করা উমেত মেল। 
 
িযি  যচ্ছ ঘাট্া শুমকয  আর্যে   যতা বা িাণ হিই,  ারমিওি মশউযর উযঠ বলযলা–
শুযিমে মকেয মকেয ক্ষত র্াযক হযগুযলা তয মি র্ারাযত পারযব িা। পযরযিা 
 
অ্মিশপ্ত মকেয মবষি  ক্ষত যার হকাযিা িমতযষধ্ক আমবষ্কার   মি। 
 
িাম্বলযিার বযল েযলযেি, 
 
মিস্টার মফলে আিাযদ্র হক ার হট্কার, আিাযক বলযত বযলযেি আিাযদ্র এখাযি 
হকাযিারকি হজাক আইযট্ির্, উইর্মল উইজািস হুইমজর্ হর্যক মকযি আিা র্মূ্পণস 
মিমষি। 
 
যারা তাযদ্র  াউযজর  য  মকমিে মট্যি হখলযত ইচ্ছযক তারা তাযদ্র িাি হ ি অ্ফ 
 াউযজর কাযে হদ্ । আিরা এই বের একজি তরুণ মকমিে ধ্ারািাষযকাযরর হখাাঁযজ 
আমে, যারা  যত ইচ্ছযক তারাও হযযিা তাযদ্র িাি তাযদ্র হ ি অ্ফ  াউযজর কাযে 
পাঠা । 
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এই বেযর আিাযদ্র মশক্ষকযদ্র দ্যল একজি িতয ি মশক্ষকযক হপয মে, িযফর্র 
স্লাগ িস। আিরা র্কযলই তাযক স্বাগত জািাই। 
 
িযফর্র স্লাগ িস হে ার হর্যক উযঠ দ্াাঁডাযলি। হিািবামতর আযলা  তার ট্াক িার্া েক 
েক কযর উঠল ওয স্ট হকাযট্র অ্ন্তরাল হর্যক তার মবরাট্ বপয হট্মবযল হঠকযলা। উমি 
আিাযদ্র স্কয যল আযগও মেযলি, আিার র্ কিসী। উমি তার অ্তীযতর হপাশাি িাস্টার 
ম যর্যব এবাযরও মশক্ষকতা করযবি। 
 
হপাশাি? হপাশাি? 
 
শব্দট্া র্ারা  যল িমতধ্বমিত  যত লাগযল িযি  যলা ওরা শব্দট্া হবাধ্   মঠক িযতা 
হশাযিমি। 
 
রি আর  ারমিওি একযযাযগ বলযলা,  যামরর মদ্যক তামকয । মকন্তু তয মি বযলমেযল 
 
 িযফর্র হেইপ! দ্ া কযর… িাম্বলযিার এিি এক উচ্চকযণ্ঠ বলযলি যাযত  যলর 
র্িযবত গুিি োমপয  যা । িযফর্র হেইপ কাযলাজাদ্যর মবরুযি আত্মরক্ষার মট্োর 
ম যর্যব কাযসিার গ্র ণ করযবি। 
 
িা!  যামর এযতা উচ্চকযণ্ঠ কর্াট্া উচ্চারণ করযলা হয  যলর র্বাই ওর মদ্যক তাকাযলা। 
 যামরযক তার জিয একট্য ও মবেমলত িযি  যলা িা, ও হোধ্দ্ীপ্ত দৃ্মষ্টযত স্টাফ হট্মবযলর 
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মদ্যক তামকয  রইযলা। আিযস হেইপযক মক কযর মিযফন্স এযগন্সট্ িাকস আযট্সর মট্োর 
করযত োইযেি িযফর্র িাম্বলযিার, মবযশষ কযর এই র্িয । র্কযলই কী জাযিি িা 
িযফর্র িাম্বলযিাযরর ওই কাযজর জিয হেইযপর ওপর আিা হিই? 
 
মকন্তু,  যামর তয মি হতা বযলমেযল স্লাগ িস আিাযদ্র মিযফন্স এযগন্সট্ িাকস আট্সর্ 
হশখাযবি…  ঠাৎ পমরবতসি  যলা হকি? র্কযলই কী এত বের ধ্যর জাযি হেইপ 
িাম্বলযিাযরর মবশ্বাযর্র পাি ি ?  ারমিওি মফর্ মফর্ কযর বলযলা। 
 
আিার িযি    বযলমেযলি,  যামর বলযলা। মকন্তু িযির এিি অ্বিা মঠক মক 
বযলমেযলি  যামরর িযি পডযে িা। 
 
হেইপ, িাম্বলযিাযরর পাযশ বযর্মেযলি। তার িাি হঘাষণার পর হর্ৌজযিযর র্ি  িৃদ্য 
হ যর্ শুধ্যিাি একট্া  াত তয লযলি।  যামর হয হলাকট্াযক র্বোইযত হবমশ হঘন্না কযর 
তার িযযখর মদ্যক তামকয  হদ্খযলা জয র  ামর্যত তার িযখট্া উদ্ভামর্ত। 
 
তযব এর িযধ্য একমট্ িাল মবষ  হয হেইপ এই বেযরর হশযষ েযল যাযবি। রি 
বলযলা, তার অ্র্স মক  যামর? 
 
হতািরা জাযিা িা ওই কাজট্ার ওযপার মজঙ্কর্ হদ্ও া আযে… হকউ ওই হপাযস্ট এক 
বেযরর হবমশ মট্কযত পাযর িা। কয ইযরল কিসরত অ্বিা  িারা হগযেি। আমি 
বযমিগতিাযব িাবমে েয পোপ র্াকযবা আর একমট্ িৃতয যর অ্যপক্ষা । 
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 যামর…? তয মি মক র্ব আযজবাযজ বকযো,  ারমিওি রাগ কযর বলযলা। 
 
রি বলযলা, এিিও হতা  যত পাযর–বেযরর হশযষ হেইপ হপাশাযির মট্োর  যত 
পাযরি। বযযডা স্লাগ িস   যতা এক বেযরর হবমশ কাজ করযত োইযবি িা। িযমিও 
কযরিমি। 
 
িাম্বলযিার গলা খাকামড মদ্যলি। শুধ্য  ারমিওি,  যামর বা রি ি   যল যারা তখি মেল, 
হেইপ হশষ পযসন্ত হয তার অ্মিষ্ট মর্ি করযত হপযরযে তা হদ্যখ র্বাই মিযজযদ্র িযধ্য 
কর্া বলাবমল করযত লাগযলা। িাম্বলযিার তারপর মশক্ষকযদ্র মিয াগ র্ম্বযে আর 
হকাযিা কর্া বলযলি িা, মকন্তু েয প কযর রইযলি  যলর র্মূ্পণস িীরবতার জিয। 
 
আপিারা র্কযলই জাযিি, লিস হিাযেিট্স এবিং তার অ্িযগািীরা এখি র্বাই িতয ি কযর 
শমি র্ঞ্চ  করযে। িীরবতা আযরা হযি হবমশ ঘমিিূত  যলা িাম্বলযিাযরর উমির পর। 
 যামর আডযোযখ িযালফয র মদ্যক তাকাযলা। িযালয র দৃ্মষ্ট িাম্বলযিাযরর মদ্যক ি , 
অ্িযমদ্যক। হর্ একট্া কাাঁট্াোিে জাদ্যদ্যণ্ডর িযযখ হরযখ হযারাযচ্ছ! এিি এক িযযখর িাব 
হয হ িিাস্টাযরর কর্া ওর কাযে িূলয ীি। 
 
আমি হজার মদ্য  বলযলও হতািাযদ্র হবাঝাযত পারযবা িা বতসিাি অ্বিা মক র্ািংঘামতক 
অ্বিা  হপৌঁযেযে; আিাযদ্র হ াগাট্সযর্ র্াকার র্ি  আিাযদ্র র্কলযকই হদ্খযত  যব 
হয আিরা র্যরমক্ষত মকিা। এই বের গরিকাল হর্যক আিরা কযাযর্লযক জাদ্যর দ্বারা 
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র্যরমক্ষত কযরমে–িতয ি িতয ি শমিশালী জাদ্য িয াযগ আিরা হিাট্ািযমট্ র্যরমক্ষত–
তা যলও আিাযদ্র োি অ্র্বা স্টাফ হিম্বাররা হযযিা র্বসদ্া িস্তুত র্াযকি। আমি তাই 
হতািাযদ্র অ্িযযরাধ্ করমে হতািাযদ্র মশক্ষকরা যমদ্ হকাি রকি মর্মকউমরমট্ হরর্মরকর্ি 
কযরি তা যল হর্গুমল মিযজযদ্র স্বাযর্স হিযি েলযত  যব। মবরমিকর হ াক িা হকি 
হতািরা কখযিা রাযত ঘযরর বাইযর হবযরাযব িা। যমদ্ কযাযর্যলর হিতযর বা বাইযর 
হকাি রকি অ্র্াধ্ারণ মকেয হদ্খ তা যল িজযর আিযব। আমি মবশ্বার্ কমর আপি স্বাযর্স 
হতািরা র্ব মি ি হিযি েলযব, মিযজর এবিং আশপাযশর িািযষযদ্র মিরাপত্তার জিয। 
 
িাম্বলযিার িাষণ হশষ কযর োিযদ্র মদ্যক তামকয   ার্যলি। 
 
এখি রাত  য যে, র্কযলর উমেত হয যার উষ্ণ মবোিা  শুয  পডার র্ি  
আগািীকাযলর হলর্যির ওপর দৃ্মষ্ট হদ্ও া। গুি িাইট্! মপপ মপপ! 
 
 োিোিীরা তাযদ্র িরযিট্মরযত যাও া শুরু করযলা, হগ্রট্  যলর হে ার হট্মবল 
যর্ািাযি রাখার বযবিা করযত লাগল কিসীরা।  যামরর র্কযলর র্যে হগ্রট্  ল হেযড 
যাও া, অ্র্বা িযালয র মগ্রমফন্ডরযদ্র শুমিয  হরযির ঘট্িা হশািার হকাি ইযচ্ছ মেযলা 
িা। 
 
 ারমিওি তার মিযফট মিউমট্ করযত বযি রইযলা, মকন্তু রি  যামরর র্যে রইযলা। 
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র্মতয কযর বলযত হতািার িাযক মক  য মেযলা? র্বাই  ল হেযড েযল যাবার পর 
 যামরযক মজযজ্ঞর্ করযলা। 
 
 যল শুধ্যিাি ওরা দ্যজি।  যামর ওযক যা যা ঘযট্মেল র্ব বলযলা। বেয র িমত িালবার্ার 
কারযণ রি র্ব হশািার পর  ার্যলা িা। 
 
রি গম্ভীর  য  বলযলা, তাই হদ্খলাি িাযক  াত মদ্য  িযালফ  মকেয বলযে আর 
 ার্যে। 
 
 যামর মতি স্বযর বলযলা, এট্া বড কর্া ি , হতািাযক হতা র্ব বযলমে ও ওখাযি 
আিাযক ধ্রার আযগ ও মক করমেযলা ও মক মবষ  আলাপ করমেযলা…। 
 
 যামর ধ্ারণা কযরমেযলা ও িযালফয র দ্যম্ভর কর্া শুযি  তবাক  যব। মকন্তু হবাকার 
িযতা েয প কযর রইযলা। 
 
এই মবষয  একট্য ও িাবযব িা হর্ মিযজযক জাম র ও অ্িযযদ্র ি  হদ্খাযিার জিয 
ওর্ব বযলযে  যামর। ইউ-হিা-হু ওযক মদ্য  মক কাজ করাযবি? 
 
তয মি হকিি কযর িাবযত পার হিাযেিট্স হ াগাট্সযর্ তার হকাি হলাক র্াকয ক তা মতমি 
োি িা? এট্া এই ির্ি ঘট্িা ি । 
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আমি িযি কমর তয মি িািট্া উচ্চারণ করযব িা,  যামর, হপেি হর্যক হক হযযিা কর্াট্া 
বলযলা–তার কর্া  িৎর্সিার র্যর।  যামর মপেযি তাকাযলা–হদ্খযলা  যামগ্রি িার্া 
িাডযেি। 
 
িাম্বলযিারও হতা িািট্া বযলি,  যামর একগুয র িযতা বলযলা। 
 
  া খাাঁমট্ কর্া! আযর মতমি হতা িাম্বলযিার… তাই িা?  যামগ্রি বলযলি, র র্যপূণস স্বযর। 
হতা এইবার  যামর বলযতা হদ্মখ মফযস্ট হদ্মর কযর আর্ার কারণ? আমি হতা খযব মেমন্তত 
মেলাি। 
 
হরযি আট্কা পযড মগয মেলাি,  যামর বলযলা। তা আপমি হকি হদ্মর কযর এযলি? 
 
আমি? আমি গ্রুযপর র্যে মেলাি,  যামগ্রি খযব খযমশ িযি বলযলি। পর্  ামরয  
হফযলমেল। ও এখি পবসযত িতয ি একট্া আিািা জয মট্য যে। অ্বশয িাম্বলযিার মঠক 
কযর মদ্য যেি–এমট্ র্যন্দর মবরাট্ গু া। জেযর িযধ্য হযিাযব মেল তার হেয  
 
এখি অ্যিক িাযলা আযে। আিরা িাযঝ িযধ্য অ্যিক কর্াবাতসা বমল। 
 
র্মতয?  যামর বলযলা। রযির দৃ্মষ্টর আডাল করযলা মিযজযক  যামর। গতবাযর  যামগ্রযির 
 াফ োদ্ার… দ্ারুণ কাণ্ডকারখািা কযরমেল। গাে হগাডা র্যি উপযড হফযলমেযলা। হর্ই 
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িাই িাি পাাঁেট্া কর্া বলযত পারযতা তার িযধ্য দ্যযট্া হতা মঠক িযতা উচ্চারণ করযত 
পারযতা িা। 
 
ও এখি অ্যিক মকেয মশযখযে।  যামগ্রি গযবসর র্যে বলযলা। তয মি শুযি অ্বাক  যব 
 যামর, আমি গ্রুপযক আিার অ্যামর্স্টযান্ট  বার জিয হরমিিং হদ্ও ার কর্া িাবমে। 
 
রি খযব হজাযর িাক মদ্য  শব্দ করযলা, তারপর দ্ারুণ শব্দ কযর  াাঁমে মদ্যলা। কর্া 
বলযত বলযত ওরা তখি ওক গাযের কাযঠর দ্রজা পযসন্ত হপৌঁযে হগযে। 
 
মগ্রি বলযলা, কাল হতািার র্যে হদ্খা  যব লাযঞ্চর পযর। র্কালযবলা পারযতা একবার 
এযর্ বাকযক  যাযলা কযর হযও িাযি উইদ্ার উইিংগযর্র কর্া বলমে। 
 
 যামগ্রি  াত তয যল হফ ারওয ল জামিয  গাঢ় অ্েকাযর ওর বামডর মদ্যক েযল হগযলি। 
 
 যামর রযির মদ্যক তাকাযলা। হদ্খযলা রযির িযখট্া তারই িযতা মবষণ্ণ। ওরই িযতা 
 তাশার র্াগযর িয যব যাযচ্ছ…। 
 
তয মি আজকাল িযামজকযাল মেোরযদ্র যত্নট্ করযো? িার্া িাডযলারি। 
 
তয মি করযো?  যামর রযির িযতা িার্া িাডযলা। আর  ারমিওি? রি বলযলা। হর্ মক 
মিযচ্ছ?  যামর একইরকিিাযব িার্া িাডযলা। 
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 যামগ্রি যখি জািযত পারযবি তার মতি মি  োি-োিী তার র্াবযজট হেযড মদ্য যে? 
 যামর িযি করযলা কর্াট্া িার্া  িা আিাই হযযিা িাযলা মেল। 
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দ্য হ্াফ-ব্লাড রিন্স 
 
পযররমদ্ি  যামর ও রি  ারমিওযির র্যে কিিরুযি িািা করার আযগ হদ্খা করযলা। 
 যামর যা িাবযে,  ারমিওি হর্যক র্ির্সি পাযব িযি কযর একট্য ও র্ি  িষ্ট িা কযর, 
হ াগাট্সর্ এক্সযিযর্ িযালয র িযখ হর্যক হয কর্াগুযলা শুযিমেল তা  ারমিওিযক 
বলযলা। 
 
 ারমিওি মকেয বলার আযগই রি বলযলা, মিযজর বা াদ্য মর হদ্খাবার জিযই িযালফ  
ওর্ব কর্া বযলযে। 
 
মঠক আযে,  ারমিওি বলযলা, তযব আিার িযি   , িযালফ  মিযজযক খযব গুরুত্বপূণস 
হকউ একট্া হবাঝাবার জিয ওর্ব িমিতা কযর র্াকযত পাযর, আর এট্া িিবড মির্যা 
হয…। 
 
 যত পাযর, তাই   যতা  যব,  যামর বলযলা, মবষ ট্া মিয  আযলােিা আর বাডাযলা িা। 
হদ্খযলা হজাডা হজাডা হোখ ওযদ্র মদ্যক তামকয  রয যে। ওযদ্র কর্াবাতসা শুিযত খযব 
বযাগ্র। মিযজযদ্র িযধ্য মফর্ মফর্ করযে। 
 
রি বলযলা, এই অ্যামেত আযলােিা… 
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হপাযরসট্ হ াযলর কাযে একদ্ল ির্ি বযষসর োি  াাঁ কযর  যামরর মদ্যক তামকয  আযে। 
রি ওযদ্র হদ্যখ বলযলা, ষষ্ঠ বামষসযকর োিযদ্র হবশ িজা, অ্যিক অ্বর্র র্ি  আযে, 
আিরা কিি রুযি বযর্ বযর্ আড্ডা িারযত পামর। 
 
রি িয যল হযও িা আড্ডা িারযল েলযব িা। ফাইিাল ই ার অ্যিক হবমশ কযর পডযত 
 যব।  ারমিওি কমরির মদ্য  হযযত হযযত বলযলা। 
 
 যাাঁ পডযত হতা  যবই, তযব আজ ি ,  যামর বলযলা। আিার িযি    আজ আিাযদ্র 
খযব িাযলা কযর ঘযমিয  হিও া দ্রকার। 
 
এই দ্াাঁডাও,  ারমিওি বলযলা। একজি েতয র্স বযষসর োি  ারমিওযির বাধ্া হদ্ও া 
 াতযক উযপক্ষা কযর  াযত একট্া হলবয রযের মিস্ক মিয  যামচ্ছযলা। তয মি জাযিা ফযািংগ 
মফ্রজমব স্কয যল আিা মিমষি। দ্াও ওট্া আিাযক, খযব কযঠারিাযব  ারমিওি বলযলা। 
হেযলমট্  ারমিওযির  াযত মফ্রজমবট্া মদ্য  বেয যদ্র র্যে েযল হগযলা। 
 
রযির িতলব অ্িয। ওরা দৃ্মষ্টর বাইযর েযল হগযল রি একরকি মফ্রজমবট্া মেমিয  
মিযলা  ারমিওযির  াত হর্যক। 
 
দ্ারুণ! মঠক এই রকিই একট্া আিার জিয োইমেলাি।  ারমিওি মকেয বলার আযগ ম  
ম  ম   ামর্ শুযি েয প কযর হগযলা। লযাযিন্ডার োউি রযির কর্া শুযি দ্ারুণ িজা 
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হপয যে। ও  ার্যত  ার্যত েলযত লাগযলা। একবার রিযক হপেযি মফযর হদ্খযলা। 
রিও খযব খযমশ। 
 
ওরা হগ্রট্  যল ঢয যক মিযজযদ্র হে াযর বযর্ িািা হখযত শুরু করযলা। হগ্রট্  যলর 
মর্মলিংট্া অ্পূবস হদ্খাযচ্ছ। গিীর িীল রিং োরপাযশ র্াদ্ার্াদ্া খণ্ড হিঘ হিযর্ যাযচ্ছ। 
পমরজ, মিি আর হবকি হখযত হখযত  যামর ও রি গতরাযত  যামগ্রযির র্যে ওযদ্র যা 
কর্াবাতসা  য যে হর্গুযলা  ারমিওিযক বলযলা।  যামর ও রি মিযজযদ্র অ্পরাধ্ী িযি 
করযে। আিার হতা িযি    িা উমি িযি কযরি আিরা হক ার অ্ফ িযামজকযাল 
মেোরর্স পডাশুযিা োলয রাখযবা,  ারমিওি মদ্বধ্াগ্রি  য  বলযলা। আিরা মক হকউ 
কখযিা  যামগ্রিযক হকাযিারকি উৎর্া  হদ্মখয মে এ মবষয ? 
 
একট্া মবরাট্ িাজা মিি িযযখ ঢয মকয  রি বলযলা,  যাাঁ আিরা হতা কযরমেই। 
 
 যামগ্রিযক আিরা িিিাণ মদ্য  শ্রিা কমর িাযলাবামর্ বযলই রীমতিত ওিার ক্লাযশ 
মগয মে, উৎর্া  হদ্মখয মে। মকন্তু আিাযদ্র উৎর্া  হদ্যখ উমি মির কযরযেি উিার 
হগৌণ র্াবযজট আিরা পেন্দ কযরমে। তয মি মক অ্িযিাি করযত পাযরা হকউ মিউট্ করযত 
যাযচ্ছ? 
 
কর্াট্া শুযি  ারমিওি,  যামর হকাযিা জবাব মদ্যলা িাুঃ কারণ তার হকাযিা িয াজি 
হিই। ওরা খযব িাযলা কযরই জাযি ওযদ্র বযষস হকউ হক ার অ্ফ িযামজকযাল মেোরর্ 
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পডযত ো  িা।  যামগ্রি যখি  াত িাডমেযলি তখি ওরা িতয যত্তর মদ্যত  যব বযলই 
 াত হিযডমেল। দ্শ মিমিট্ পর  যামগ্রি স্টাফ হট্মবল হেযড েযল হগযলি। 
 
হেকফাস্ট হশষ  ও ার পর ওরা হয যার হে াযর িযফর্র িযাকযগািাগযলর কর্া হশািার 
জিয বযর্ র্াকযলা। এবার ট্াইি হট্মবল মবতরণ অ্িযািয বেযরর তয লিা  একট্য  জমট্ল। 
িযফর্র িযাকযগািাগযলর জািার দ্রকার মিউযট্ হয যার র্াবযজট পেন্দ বাোই করার 
আযগ িয াজিী  অ্উল হপয যে মক িা 
 
 ারমিওি মিমবসবাযদ্ োিসর্, িাকস আট্সযর্র মবরুযি আত্মরক্ষা, রান্সমফগাযরশি, 
 ারযবালমজ, অ্যামরর্যিমর্, র র্যাবৃত িতীক (অ্ক্ষরজমিত) এবিং হপাশাি পডার অ্িযিমত 
হপয  হগযলা। হিমিযলর একট্য  র্ি  লাগযলা, ওর হগাল িযখট্া উমদ্বে হদ্খামচ্ছল এবিং 
িযাকযগািাগল যখি ওর আযবদ্িপি আর ওর হপাঁো হরজাল্টর্ খয াঁমট্য  খয াঁমট্য  হদ্খযত 
লাগযলি, তখি ওর র্মতযই হৃদ্কম্প শুরু  যলা। 
 
 ারযবালমজ মঠক আযে, িযাকযগািাগল বলযলি। িযফর্র রাউট্ হপাঁো-এ আউট্স্টযামন্ডিং 
হপয যে হদ্যখ খযমশ  যবি। তয মি হদ্খমে িাকস আট্সযর্র মবরুযি আত্মরক্ষা  আশাতীত 
হপয ে। মকন্তু হগাল হবযধ্যে রান্সমফগাযরশযি। আমি দ্যুঃমখত লিংবট্ি, হতািার হরজাল্ট 
হিাট্ািযমট্ (অ্যাকযর্যেবল) তযব মিউট্ পযসায  পডা োমলয  যাও ার জিয যযর্ষ্ট ি । 
আিার হতা হতািার হগ্রির্ হদ্যখ িযি    তয মি হকার্স ও াকস যর্াযর্িাযব োমলয  হযযত 
পারযব। 
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হিমিল িার্া িত করল। হিাট্া হেৌকা েশিার কাাঁযের হিতর মদ্য  িযাকযগািাগল ওযক 
তীক্ষ্ণ দৃ্মষ্টযত হদ্খযলি। 
 
বযলা, তয মি রান্সমফগাযরশি োইযো হকি? আমিযতা কখযিা এই র্াবযজযটর িমত 
হতািার উৎর্া  হদ্মখমি। 
 
হিমিল খযবই মবপাযক পযডযে এিি িযযখর িাব কযর মবডমবড কযর বলযলা, আিার গ্রান্ড 
িার ইযচ্ছ। 
 
হুি, িযাকযগািাগল হঘাৎ হঘাৎ করযলি। হতািার গ্রান্ড িার হতািার িত িামত হপয  
গমবসত  ও া উমেত… তয মি িমবষযযত মক  যব, িা  যব হর্ট্া হতািার মিযজর মঠক করার 
কর্া, মবযশষ কযর মিমিমস্ট্রর দূ্িসাগযজিক ঘট্িার পর। 
 
কর্াট্া শুযি হিমিযলর িযখট্া লাল  য  হগল এবিং বার বার হোখ মপট্ মপট্ করযত 
লাগযলা। এর আযগ হকাযিামদ্ি িযফর্র িযাকযগািাগল ওযক িশিংর্া কযরিমি। এট্া মক 
িশিংর্া িা অ্িয মকেয। 
 
আমি খযবই দ্যুঃমখত; মকন্তু আমি হতািাযক আিার মিউট্ ক্লাযশ মিযত পারমে। তয মি োিসযর্ 
িতযাশার োইযত হবমশ হপয যো–তাই োিসযর্ মিউট্ হেষ্টা কযরা হকি? 
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গ্রান্ড িা িযি কযরি োিসর্ট্া খযব হর্াজা র্াবযজট, হতাতলাযত হতাতলাযত হিমিল 
বলযলা। 
 
োিশস িাও, িযাকযগািাগল বলযলি, আমি অ্গাস্টাযক এক লাইি মলযখ হদ্যবা হয, 
হপোযত োিসর্-এ হপাঁো িা হপযলও, ওর জিয র্াবযজটট্া হকাি কাযজর ি  িাবা মঠক 
 যব িা। কর্াট্া বযল িযাকযগািাগল হিমিযলর িযযখর মদ্যক তামকয  আত্মর্ন্তুমষ্ট হগাযের 
 ার্যলি। তারপর একট্া ব্লযািংক ট্াইি হট্মবল তার িযামজক ও াযির িযযখ লামগয  
হিমিলযক মদ্য  বলযলি, হতািার িতয ি ক্লার্ র্ম্বযে এযত র্ব হলখা আযে। 
 
িযাকযগািাগল তারপর পাবসতী পযাযট্যলর মদ্যক তাকাযলি। তার িে  যলা, মফযরযি 
এখিও মক মিমিযির্ি হশখাযচ্ছি। 
 
শুযিমে ও আর িযফর্র হরলাওয যি এ বের হর্যক ক্লার্ট্া িাগািামগ কযর হিযবি, 
িযাকযগািাগল বলযলি। তার গলা  অ্পেযন্দর র্যর। র্কযলই জাযি িযাকযগািাগল 
মিমিযির্ি র্াবযজটট্া অ্বজ্ঞার দৃ্মষ্টযত হদ্যখি ষষ্ঠ বেযরর ক্লার্ িযফর্র মরলমি 
মিযচ্ছি। 
 
পাবসতী িযখ  াাঁমড কযর পাাঁে মিমিট্ পযর মিমিযির্ি ক্লাযর্র মদ্যক পা বাডাযলা। 
 
অ্তএব, পট্ার, মিস্টার পট্ার…, তার হিাট্গুযলা হদ্খযত হদ্খযত  যামরর মদ্যক 
তাকাযলি। োিসর্, মিযফন্স এযগন্সট্ িাকস আট্সর্,  ারযবালমজ, রান্সমফগাযরর্ি র্বই 
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হদ্খমে উত্তি। আমি অ্কপযট্ বলযত োই, আমি হতািার রান্সমফগাযরর্ি িম্বর হদ্যখ 
খযবই খযমশ, পট্ার র্তযই আমি অ্মত আিমন্দত। হতা তয মি হপাশাি হিবার জিয আযবদ্ি 
কযরামি হকি? আিার িযি  য যে এট্া হতািার অ্রর  বার বহুমদ্যির আকাঙ্ক্ষা তাই 
িা? 
 
আপমিযতা আিাযক বযলমেযলি হয হপাঁোযত আিাযক আউট্স্টযামন্ডিং হপযতই  যব 
িযফর্র। 
 
িযফর্র হেইপ যখি ওই র্াবযজটট্া পডামচ্ছযলি তখি হতা তয মি ওট্া মিয মেযল। 
িযফর্র স্লাগ িস তাযদ্র জিয খযমশ, হযর্ব োিরা হপাঁোযত িতযাশার হবমশ হপয যে। 
তয মি মক হপাশাি মিয  আযরা পডযত োও? 
 
 যাাঁ,  যামর বলযলা। মকন্তু আমি হতা ওই মবষয  হকাযিা বই বা িয াজিী  উপকরণ 
মকমিমি। 
 
আিার িযি    স্লাগ িস হতািাযক মকেয বই দ্রকার  যল মদ্যত পাযরি, িযফর্র 
িযাকযগািাগল বলযলি। হতািার িেল হ াক, িাযলা হ াক… এই িাও হতািার ট্াইি 
হট্বল। ওহ্ হ া একট্া দ্রকামর কর্া মগ্রমফন্ডযরর কয মডজি হেযল হিয  মকমিে হখলার 
জিয িাি মদ্য যে। আমি হতািাযক হর্ই িাযির মলস্ট র্ি িযতা হদ্ব, তয মি র্ি  িযতা 
ওরা হকিি হখযল হদ্যখ-হট্যখ মিও। 
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কয ক মিমিট্ পযর রিও  যামরর িযতা স্লাগ যিসর ক্লাযর্ মর্যলট  য  হগযলা। দ্যই বেয র 
একই র্াবযজট। তারপর দ্যজযিই একই র্যে হট্মবল হেযড েযল হগযলা। 
 
রি ট্াইি হট্মবলট্া  াযত মিয   যামরযক বলযলা, এই হদ্যখা, এখি আিাযদ্র মফ্র 
মপমর ি। লাযঞ্চর হেযকর পরই আর একট্া মফ্র মপমর ি… দ্ারুণ! ওরা আবার কিি 
রুযি মফযর এযলা। কিিরুি বলযত হগযল এযকবাযরই খামল। শুধ্য হগাট্া বাযরা হর্যিির্ 
ই াযরর হেযল-হিয , তার িযধ্য হকমট্যবিও আযে। ও অ্মরমজিযাল মগ্রমফন্ডযরর মকমিে 
মট্যির একিাি হে ার, এখিও হখলযে। ির্ি বষস হর্যক ও আর  যামর রয  হগযে। 
 
ও  যামরর বযযক আাঁট্া মকমিে কযাযেযির বযাজ হদ্যখ খযমশ  য  বলযলা, আমি জািতাি 
তয মি কযাযেি  যব। ওয ল িাি। তা যল বযলা কযব ও কখি রা াল শুরু করযো! 
 
হবাকার িযতা কর্া বলযব িা। হতািার আবার রা াল মক? গত পাাঁে বের ধ্যর হতা মট্যি 
আযো। 
 
তা যলও আমি রা াযল র্াকযবা। িতয িযদ্র িযধ্য আিার হেয ও িাযলা হে ার র্াকযত 
পাযর, হকমট্যবল বলযলা। শুধ্যিাি কযাযেযির কারযণ অ্যিক িাযলা িাযলা মট্ি িষ্ট  য  
হগযে হকযিা বলযতা? কারণ তারা িতয িযদ্র োন্স মদ্যত ো  িা, পযরযিা হে ারযদ্র 
আাঁকযড বযর্ র্াযক, অ্র্বা বেয  হতাষণ কযর। 
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কর্াট্া শুযি রি একট্য  অ্স্বমিযত পডযলা, হর্ই িাব কাট্াবার জিয হফিযজি মফ্রর্মব 
হখলযত শুরু করযলা। হযট্া  ারমিওি হফার্স ই াযরর এক োযির কাে হর্যক বাযজ াপ্ত 
কযরমেল। মফ্রর্মব র্ারা কিি রুযির োরপাযশ একট্ািািাযব হবা হবাাঁ শব্দ কযর ঘযরযত 
লাগযলা। কশযািংক হরযগ হগযলা।  লযদ্ হোযখ যখিই ওট্া কাযে আযর্ রি তখি ম র্-
ম র্ শব্দ কযর তাডা করযত লাগযলা। 
 
ঘন্টা খাযিক পযর ওরা অ্মিচ্ছার র্যে হরৌযিাজ্জ্বল কিি রুি হেযড োরতলা হর্যক 
একতলা  মিযফন্স এযগন্সট্ িাকস আট্সযর্র ক্লাশ করযত হগযলা।  ারমিওি অ্যিক 
আযগই হর্খাযি,  াযত অ্যিক বই মিয  ক্লার্ রুযি হঢাকার জিয লাইযি দ্াাঁমডয । 
 
 যামর আর রি ওর কাযে হগযল মেমন্তত িযযখ  ারমিওি বলযলা, রযির জিয এত 
হ ািও াকস আিাযদ্র মদ্য যেি হয বলার ি –পযির ইমঞ্চ িবে, দ্যযট্ার অ্িযবাদ্ করযত 
 যব আর বইগুযলা পডযত  যব বযধ্বাযরর িযধ্য! 
 
রি  াই তয যল বলযলা, খযবই বাযজ। 
 
 হতািরা দ্াাঁডাও,  ারমিওি িমতবাযদ্র র্যযর বলযলা। আমি হদ্খমে মবষ মট্, হেইপ ইযচ্ছ 
কযরই আিাযদ্র এই কাযজর িার মদ্য যে। 
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 ারমিওযির কর্া হশষ  বার আযগই ক্লার্রুযির দ্রজা খযযল হগল, হেইপ কমরিযর 
এযর্ দ্াাঁডাযলি, মেরােমরত পাণ্ডযবণস িযখ, িাঝখাযি মর্াঁমর্, েয যল েপেযপ হতল। ওযক 
হদ্যখই র্কযল েয প  য  হগযলা। 
 
হিতযর এযর্া, হেইপ োি-োিীযদ্র হদ্যখ বলযলি। িাট্ হদ্খাযিার জিয হেইপ তার 
িযখ খযব গম্ভীর কযর হরযখযেি; ঘরট্া অ্েকার… হর্ কারযণ িযি    হেইপযক আযরা 
হযযিা গম্ভীর হদ্খাযচ্ছ। আযলার জিয ক্লার্রুযি হিািবামত জ্বলযে। হদ্ াযল ট্াোযিা 
রয যে িতয ি েমব। েমবযত হদ্খা যাযচ্ছ অ্যিক িািযষ যারা বযর্া  কাতরাযচ্ছ িািা 
কারযণ আঘাতিাপ্ত আ ত িািযষ হকউবা, হখলযত মগয  ি াব  আঘাত হপয যে। 
োিোিীরা খযব শান্ত িাযব বর্যলা, র্কযলই েয পোপ। অ্যিযকই হদ্ও াযল হঝালাযিা হর্-
র্ব িীমতকর েমব হদ্খযে। 
 
আমি হতািাযদ্র এখিই বই বার করযত বলমে িা, হেইপ বলযলি। দ্রজাট্া বে কযর 
মদ্য  হিযস্কর কাযে মগয  র্কযলর র্ািযি িযখ কযর দ্াাঁডাযলি। কর্াট্া শুযিই  ারমিওি 
কিফ্রমন্টিং দ্য হফর্যলর্ বইট্া তাডাতামড ওর বযাযগর িযধ্য হরযখ বযাগট্া হট্মবযলর তলা  
হরযখ মদ্ল। আমি হতািাযদ্র মকেয কর্া বলযত োই ও এই মবষয  হতািাযদ্র র্ যযামগতা 
োই। 
 
তার অ্বিত িযখ, কাযলা হোখ দ্যযট্া েতয মদ্সযক ঘযরযত লাগযলা। র্কযলর হর্যক একট্য  
হবমশ র্ি  এক হর্যকযন্ডরও কি,  যামরর মদ্যক মির  য  রইযলা। 
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এর আযগ আমি যতদূ্র জামি এই র্াবযজযট পাাঁেজি মট্োর হতািাযদ্র পমডয যেি। 
 
 যামর িযি িযি িাবযলা এর আযগ আপমি হবাধ্   হদ্যখিমি। এবার আপিার যাবার 
পালা। 
 
স্বিাবতই ওইর্ব মট্োরযদ্র মেল মিজস্ব পডাবার হকৌশল ও পেন্দ। আমি েিকৃত  মচ্ছ 
হতািরা অ্যিযকই হপাঁোযত এই র্াবযজযট িাযলা হগ্রি হপয যে। আমি আযরা হবমশ 
েিৎকৃত  ব হতািরা যমদ্ র্কযল মিউট্র কাজকিস মঠক িযতা কযর হযযত পার, কারণ 
এখি অ্যিক উাঁেয  িযরর কাজ  যব। 
 
হেইপ বলযলি, িাকসআট্স অ্যিক রকযির আযে, িািা িকারযিদ্ র্াকযলও িমতমদ্িই 
পমরবমতসত  যলও বযাপারট্া শাশ্বত। কাযলা জাদ্যর র্যে লডাই করা িাযি অ্যিক 
িযণ্ডযও ালা রাক্ষযর্র র্যে লডাইয র র্িতয লয… তাযদ্র একট্া িযণ্ডয যচ্ছদ্ করযল পূযবসর 
হেয  আযরা হবমশ ি ঙ্কর ও েতয র  য  ওযঠ। হতািাযদ্র লডাই করযত  যব এিি র্ব 
শমির র্যে যাযদ্র আেিযণর হকাযিা মিরতা হিই, ি ঙ্কর যাযদ্র র্িং ার করার শমি। 
 
 যামর হেইযপর মদ্যক তাকাযলা। ওর িযি  যলা–একমদ্যক মতমি বলযেি িাকস আট্স  যচ্ছ 
ি ঙ্কর শ… অ্িযমদ্যক তার কযণ্ঠ হযযিা তাযদ্র িমত আপতয হে  রয যে। 
 
হতািাযদ্র আত্মরক্ষা, হেইপ একট্য  গলা েমডয  বলযলি, অ্বশযই হতািাযদ্র তাযদ্র 
মবিাযশর জিয িতয ি পযর্র র্োি করযত  যব। ওই হয েমবগুযলা হদ্ াযল ট্াোযিা আযে 
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হদ্খযত পাযচ্ছা হদ্খাযিা  য যে েমবযত িাকস আযট্সর আেিযণ কততিাযব আ ত বা 
পীমডত  যচ্ছ, উদ্া রণস্বরূপ বলা যা  েমিয ট্ার্ কার্স। (একজি িাইমির মদ্যক  াত 
তয লযলি হর্ অ্র্ম্ভব যন্ত্রণা  েট্ফট্ করযে)। এবার হদ্যখা মফল দ্য মিযিন্টরর্ মকর্ 
(একজি উইজািস হদ্ও াযলর হকাযল মবশৃঙ্খলিাযব পযড রয যে, হোখ দ্যযট্া ওর 
িাবযলশশূিয। মিযিন্টররা মকর্ করযল হদ্  হর্যক আত্মা েযল যা । র্াযক িমিষ্ক আর 
হদ্ ) অ্র্বা ইিযফমরযদ্র আেিণ কযর। (িামট্যত রিাি িৃতযদ্  পযড রয যে)। 
যাযদ্র িৃতযদ্য  জাদ্য কযর অ্পরাযধ্র কাজ করাযিা    তাযদ্র বলা    ইিযফমর। 
 
ইিযফমর ার্যদ্র মক হদ্খা হগযে, পাবসতী গলার আও াজ যতদূ্র র্ম্ভব বামডয  িে 
করযলা। আিরা মক মিমিত মতমি ইিযফমরযদ্র কাযজ লাগাযচ্ছি? 
 
িাকসলিস অ্তীযতও ইিযফমরযদ্র কাযজ লামগয যেি, হেইপ বলযলি। িযি রাখযত  যব 
মতমি তাযদ্র আবারও কাযজ লাগাযত পাযরি। 
 
কর্াগুযলা হশযষ হেইপ তার মবরাট্ আলযখল্লা হিযঝযত ললাট্াযত হলাট্াযত হিযস্কর কাযে 
হগযলি। 
 
হতািরা র্কযল, আিার মবশ্বার্, হতািরা িি িাবসাল হিলর্ বযব ার র্ম্বযে র্মূ্পণস 
অ্িমিজ্ঞ। বযলা িি িাবসাল হিযলর র্যমবধ্া কী? 
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 ারমিওি  াত তয লযলা। হেইপ ওর মদ্যক একবার তামকয  ক্লাযর্র বামক োি-োিীযদ্র 
হদ্খযত লাগযলি। হদ্খযলি একিাি  ারমিওি োডা আর হকউ  াত তয যলমি। তাই ওযক 
োডা আর কাউযক িযের উত্তর হদ্ও ার র্যযযাগ হিই। 
 
 যাাঁ, বযলা মির্ হগ্রিার। 
 
আপমি যাযক এট্া িয াগ করযবি, ঘট্িা ঘট্ার আযগ এট্া হকাি ধ্রযির িযামজক 
িয াগ  যত যাযচ্ছ হর্ জািযত পারযব িা। আর এট্া হর্যকযন্ডর খণ্ডািংশ র্যমবধ্া হদ্যব, 
 ারমিওি বলযলা। 
 
স্টযান্ডািস বযক অ্ফ হিলর্ হগ্রন্ড ৬-এ যা হলখা আযে হর্খাি হর্যক িযখি উত্তর কযরযে, 
হেইপ বলযলি (িযালফ  একযকাযণ বযর্মেযলা, িযেমক িযেমক  ার্যত লাগযলা)। তযব 
হর্ই জাদ্যিন্ত্র র্মঠকিাযব উচ্চারণ করা দ্রকার।  যাাঁ, মদ্ জাদ্যিন্ত্র হোঁোযিমে,  ইেই িা 
কযর শান্তিাযব কযর তা যল আিযসজিক ফল হদ্ । র্ব জাদ্যকররা মকন্তু তা পাযর িা, 
অ্বশযই একাগ্রতা র্বযেয  হবমশ িয াজি এবিং হকাযিা হকাযিা হক্ষযি িািমর্ক শমি। 
কর্া বলার র্ি  হেইযপর হোখ  যামরর মদ্যক মবযদ্বষপরা ণ দৃ্মষ্টযত হকেীিূত  য  
রইযলা। 
 
 যামর িাযলা কযরই জাযি হেইপ গত বেযরর তাযদ্র ধ্বিংর্াত্মক অ্ক্লাযিমন্স র্ম্বযে 
িাবযেি। ও হেইযপর হোযখর মদ্যক কট্িট্ কযর তামকয  রইযলা। হশষ পযসন্ত হেইপই 
তার দৃ্মষ্ট র্মরয  মিযলি। 
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হতািরা র্কযল র্িািিাযব দ্য মট্ দ্যল মবিি  ও। ির্ি দ্ল অ্িয দ্লযক হকাি কর্া িা 
বযল মজিক্স িয াগ করযব। অ্িযদ্ল হর্ই মজিক্স খণ্ডি করার হেষ্টা করযব। িযি র্াযক 
হযযিা িযখ হর্যক একমট্ শব্দ বার করযব িা দ্যদ্লই। িাও শুরু কযরা। 
 
হেইপ অ্বশয জাযিি িা,  যামর অ্যিক আযগই, গতবেযর ক্লাযশর অ্যধ্সক র্িংখযক 
োিোিীযক (তারা র্কযলই মিএ ক্লাযবর র্দ্র্য মেল) হকিি কযর মশেোিস করযত    
মশমখয মেল। অ্বশয ওরা শব্দ িা কযর ওই োিস মিমক্ষপ্ত করযত জাযি িা। অ্যিযকই 
হজাযর হজাযর কর্া িা বযল মফর্ মফর্ কযর জাদ্যিন্ত্র আওডাযত লাগযলা।  ারমিওি 
একমট্ও কর্া িা বযল হিমিযলর হজমলযলগর্ মজিক্স িমত ত করযলা। অ্িয হকাযিা 
মশক্ষক  যল  ারমিওযির িমত ত করার শমি হদ্যখ অ্ন্তত দ্শ পয ন্ট মগ্রমফন্ডরযক 
মদ্যতি, মকন্তু হেইপ র্মূ্পণসিাযব এমডয  হগযলি। ওযদ্র িযাকমট্যর্র র্ি  হেইপ 
অ্যিকট্া হিাট্া বাদ্যযডর িযতা ক্লাযশর এক িান্ত হর্যক অ্িয িাযন্ত ঘযযর হবডাযত 
লাগযলি।  যামর ও রি যখি হেষ্টা করযে, হেইপ ওযদ্র মদ্যক তামকয  ঘরি  হঘারাঘযমর 
কযর হদ্খযত লাগযলি। 
 
রি  যামরযক মজক্স করার কর্া। ও িযখ লাল কযর হঠাাঁট্ হেযপ রইযলা হক্ষপি করার 
র্ি  একমট্ও কর্া িা বলার অ্িযার্ র্ম্বরণ কযর।  যামর ওর দ্ণ্ড তয যল অ্যপক্ষা করযত 
লাগযলা অ্মিমিত অ্বিা  রযির মজিক্স িমত ত করার জিয। মকন্তু হর্ র্যযযাগ ও 
হপযলা িা। রি মজির্ িয াগ করযত পারযে িা। 
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হেইপ রযির মদ্যক তামকয  বলযলি, হতািার হতা করুণ অ্বিা! এমদ্যক এযর্া হকিি 
কযর করযত    হতািা  হদ্খামচ্ছ। 
 
 যামরর মদ্যক হেইপ তার জাদ্যদ্ণ্ড হফরাযলি,  যামর তৎক্ষণাৎ হর্ট্া হরাধ্ করযত হগযলা, 
মকন্তু অ্িযার্বশত হকাযিা কর্া িা বযল হিল করার কর্া িয যল হগল। ও হজার গলা  
বলযলা, িযট্যগা! 
 
ওর মশে োিস এযতা শমিশালী মেযলা হয হেইপ বযাযলন্স  ামরয  উযল্ট মগয  হিযস্কর 
ওযপার পডযলি। ক্লাযশর র্কযল তামকয  রইযলা হেইযপর মদ্যক। হেইপ িয রু কয াঁেযক 
হর্াজা  য  দ্াাঁডাযলি। 
 
হতািার মক িযি হিই পট্ার আমি বযলমেলাি কর্া িা বযল হিলর্ বযব ার করযত 
 যব? 
 
 যাাঁ বযলমেযলি,  যামর অ্িিিী  কযণ্ঠ বলযলা।  া র্যার! হেইপ বলযলি। র্যার বলার 
িয াজি িযি কমর িা। 
 
কর্াট্া িযখ হর্যক ফর্যক হবমরয  যাবার আযগ ও জািযতা িা মক বলযে।  যামরর কর্াট্া 
শুযি অ্যিযকই িূেসা যাও ার হযাগাড। এিি মক  ারমিওযিরও। হেইযপর হোযখর 
আডাযল রি, মিি আর মর্িার্ দ্াাঁত বার কযর  ার্যত লাগযলা।  ামর্ট্া এিি হযযিা 
মঠক বযলযো। 
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হেইপ বলযলি, শমিবার আিার অ্মফযর্ বমন্দ, পট্ার আমি কারও কাে হর্যক উপযদ্শ 
গ্র ণ কমর িা এিিমক েয যজি ও াযির কাে হর্যকও। 
 
খামিকক্ষণ পযর হেযকর র্ি  বাইযর  াাঁট্যত  াাঁট্যত রি বলযলা, দ্ারুণ বযলযো  যামর! 
 
রযির মদ্যক িয রু কয াঁেযক তামকয   ারমিওি বলযলা, হতািার ওট্া বলা উমেত   মি 
 যামর!  ঠাৎ ওই কর্া বলযত হগযল হকি? 
 
হতািাযদ্র হোযখর আডাযল আিাযক মজক্স করযত হেয মেযলি!  যামর েয ি কযণ্ঠ বলযলা। 
ওিার কাযে অ্কলাযিমন্স হলর্ি হিবার র্ি  অ্যিক র্ য কযরমে। আিার বদ্যল অ্িয 
একজি মগমিমপগ ম যর্যব হবযে মিযলই হতা পাযরি! িাম্বলযিার হকি হয ওিাযক 
মিযফন্স হশখাযত বলযেি? 
 
িাকস আট্সর্ র্ম্বযে কর্া বলার র্ি  ওিার হোখ িযযখর উদ্ভামর্ত িাব হদ্যখমেযল? উমি 
ওই র্িি িাযলাবাযর্ি। বলমেযলি িা, অ্জািা অ্মবিাশকারীযদ্র র্ম্বযে। 
 
আিার িযি    হেইপ মঠক হতািার িযতাই কর্া বযলি,  ারমিওি বলযলা। আিার 
িযতা িাযি? 
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 যাাঁ, তয মি যখি হিাযল্টিযট্সর িযযখািযমখ  ও ার কর্া আিাযদ্র বযলমেযল, হতািার িযযখর 
অ্বিাও ওই রকিই  য মেল। তয মি বযলমেযল, একগুচ্ছ হিল (জাদ্যিন্ত্র) িযি রাখার 
বযাপার ি , তয মি বযলমেযল, হতািার িমিষ্ক এবিং হতািার র্া র্, হেইপও এিিইিাযব 
কর্া বযলমেযলি িা? র্া র্ী ও দ্রুত মেন্তাকারীরা একই রকি    িা? 
 
 যামর আর ওই মবষ  মিয  কর্া বলযত োইযলা িা। িযি আর্যলও বলযলা, হয তার 
কর্া দ্য স্টযান্ডািস বযক অ্ব হিলর্ িযখি করার িত হশািাযচ্ছ। 
 
 যামর! এই  যামর! 
 
হপেি হর্যক হক হযযিা ওযক িাকযলা।  যামর হপেযি তাকাযলা। হদ্খযলা জযাক র্যপার, 
গত বেযরর মগ্রমফন্ডর মকমিে মট্যির অ্িযতি মবট্ার। ওর মদ্যক বলযত হগযল েযট্যত 
েযট্যত আর্যে। ওর  াযত হগাল কযর পাকাযিা পােসযিন্ট। 
 
হতািার এট্া, র্যপার  াাঁপাযত  াাঁপাযত বলযলা। শুযিমে এবাযর কযাযেি  য যো? তয মি 
কযব রা াল হগি করযো? 
 
এখিও হর্ র্ম্বযে মকেয মঠক কমরমি,  যামর মিযজর িযি িাবযলা, ও যমদ্ মট্যি জা গা 
পা , তা যল অ্বশযই ওট্া ওর হর্ৌিাগয োডা আর মকেযই বলা যাযব িা। হতািাযক পযর 
জািাযবা। 
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খযব িাযলা, আমি িাবমেলাি আগািী শমিবাযর…। 
 
 যামর মকন্তু র্যযপর হকাি কর্াই িিমদ্য  শুিযে িা। ওর হোখ পযড রয যে বাাঁকা বাাঁকা 
অ্ক্ষযর পােসযিযন্টর হলখার ওযপাযর। র্যযপর র্যে আর হকাযিা কর্া িা বামডয  রি ও 
 ারমিওযির র্যে এমগয  মগয  পােসযিন্টট্া খযলযলা। পডযত শুরু করযলা। 
 
মি   যামর, 
আিার ইযচ্ছ আিাযদ্র িাইযিট্ হলর্ি এই শমিবার হর্যক শুরু কমর। তাই তয মি রাত 
আট্ট্ার র্িয  অ্বশযই আিার অ্মফযর্ আর্যব। আশাকমর স্কয যল মফযর এযর্ ির্ি 
মদ্িট্া খযব আিযন্দর র্যে কামট্য যে। 
হতািার মবশ্বি আলবার্ িালযিার 
মব:ি: আিার এমর্ি পপস্ খযব িাযলা হলযগযে। 
 
রি  যামরর হপেি হর্যক িাম্বলযিাযরর মেমঠট্া পযড বলযলা, অ্যামর্ি পপস্ িাযলা 
হলযগযে–িাযি বযঝলাি িা। 
 
ওট্া গারগয যলর র্ািযি মগয  িাম্বলযিাযরর স্টামিযত হঢাকার পার্ও ািস।  যামর বলযলা 
খযব গলা িামিয ।  া ! খবরট্া শুযি হেইপ মিি ই খযমশ  যবি িা, আমি হর্াডাই ওর 
মিযট্ির্যি র্াকযবা। 
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িাম্বলযিার ওযক মক িাইযিট্ হলর্ি হদ্যবি তা মিয  মতিজযিরই অ্যিক জপিা-
কপিা। রি িাবযলা খযব র্ম্ভব দ্যুঃর্া মর্ক মজঙ্কর্ আর হ কযর্র্-এর উচ্চ পযসায র 
জাদ্যিন্ত্র ও জাদ্যযট্ািা হযগুযলা হিাযল্টিযট্সর অ্িযগািী হির্ইট্াররা জাযি িা।  ারমিওি 
বলযলা ওই জাদ্যিন্ত্রগুযলা র্মূ্পণস হবআইিী, খযব র্ম্ভব িাম্বলযিার  যামরযক অ্যািিান্সি 
মিযফিমর্ি িযামজক হশখাযবি। হেক হশষ  যল  ারমিওি ওর অ্যামরর্যিিমর্ ক্লাযর্ েযল 
হগযলা,  যামর আর রি হগযলা কিিরুযি। ওখাযি বযর্ িযখ হগািডা কযর হেইযপর 
হদ্ও া হ ািও াকস করযত লাগযলা। এযতা কমঠি কাজ মদ্য যেি হয িাযজ াল  য  
হগযলা, তার আযগই  ারমিওি আফট্ার লাঞ্চ মফ্র মপমর যি হযাগ মদ্যত এযলা ওযদ্র 
কাযে। যখি র্েযা হবলার িবল হপাশাযির ক্লাযর্র ঘণ্টা বাজযলা ওরা তখি র্যবিাি 
কাজ হশষ কযরযে। ওরা অ্মতপমরমেত পর্ ধ্যর িূগিসি অ্েকার ক্লার্রুযি েলযলা। ওই 
ক্লার্ট্া আযগ হেইপ মিযতি। 
 
ওরা যখি কমরিযর হপৌঁেযলা হদ্খযলা বাযরাজি োিোিী মিউট্ হলযিযল কাজ করযে। 
হগায ল আর োযব হপাঁোযত আবমশযক হগ্রি পা মি; তারপরও োরজি মেদ্ামরি 
হপয যে, এর িযধ্য িযালফ  একজি। োরজি র যাযিি কয  এবিং একজি  াযফলপাক 
রয যে, এরমি িযাকমিলাি।  যামর ওর জাাঁকাযলা োলেলি পেন্দ িা করযলও িািযষ 
ম যর্যব ওযক অ্পেন্দ কযর িা। 
 
 যামরযক হদ্যখ এরমি িযাকমিলি করিদ্সযির জিয  াত বামডয  বলযলা,  যামর আজ 
র্কাযলর ক্লাযর্ মিযফন্স এযগন্সট্ িাকস আট্সর্ ক্লাযর্ মকেয বলার র্যযযাগ হপলাি িা, 
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আিার িযত িালই হলর্ি, মকন্তু মশেোিসর্ এযকবাযর বিাপো, অ্বশয আিরা যারা মিএ 
ক্লাযর্ আযগ কযরমে… ওয া রি,  ারমিওি হকিি আযো হতািরা? 
 
ওরা মকেয বলার আযগই িািমজওি ক্লার্রুযির দ্রজা খযযল হগযল হবমরয  এযলি মবরাট্ 
বপয, ট্াক িার্াও ালা হিাট্াযর্াট্া স্লাগ িস। হেযলযিয রা লাইি লামগয  ক্লাযর্ ঢয কযলা। 
পাকাযিা র্াদ্া হগাাঁফ ওর  ামর্  ামর্ িযযখর ওপর হশািা পাযচ্ছ। অ্িয হেযলযিয যদ্র 
মদ্যক মিত িযযখ তাকাযলি; মকন্তু  যামর আর জামবমিযক একট্য  হবমশ কযর শুযিচ্ছা 
জামিয   ার্যলি।  ার্ার র্ি  স্লাগ যিসর হঠাাঁযট্র ওপর দ্যধ্াযর পাকাযিা হগাাঁফ হ যল 
দ্যযল উঠযলা। 
 
অ্েকার পাতাল ঘর খযবই অ্স্বািামবক লাগযলও হিতযর যা  যচ্ছ তা স্বািামবক। ঘযরর 
িযধ্য িেয র বাম্প আর পাঁো গে। মবরাট্ আকাযরর একট্া কলড্র্যি মকেয ট্গবগ কযর 
ফয ট্মেল। ওরা মতিজি হর্ই কলড্র্যির পাশ মদ্য  হযযত গে ও হধ্াাঁ াযত িবলিাযব 
 াাঁেযত লাগযলি। োরজি মস্লদ্ামরি একট্া হট্মবযলর কাযে এক র্যে বর্যলা, একইিাযব 
বর্যলা র যাযিি ক্লরা।  যামর, রি,  ারমিওি উপা ান্তর িা হদ্যখ এরমির র্যে অ্িয 
একট্া হট্মবযল বর্যলা। ওরা হবযে মিযলা একট্া হর্ািালী রিং-এর কলড্র্ি। হর্ই কলড্র্ি 
হর্যক এিি এক ঘযিপাডামি গে আর্মেল যা  যামর আযগ হপয মেযলা। যায াক ওর িযি 
পযড হগযলা ঘি ও মিমষ্ট গে, ঝাডয র  াতযলর কাঠ কাঠ গে মকেয ফয যলর গে। এর 
আযগও ও ওইরকি গে দ্য বাযরাযত র্াকাকালীি হপয যে। ওর িযি  যলা ও খযব ধ্ীযর 
ধ্ীযর ও গিীরিাযব শ্বার্-িশ্বার্ মিযচ্ছ। ফয ট্ন্ত হপাশাযির বাষ্প ওযক হযযিা হিশাগ্রি 
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করযে। গিীর এক িামপ্তর র্যখ ওযক আচ্ছন্ন কযরমেল, ও রযির মদ্যক তামকয  িযেমক 
 ার্যলা। রিও িযখমট্যপ  ার্যলা তযব িি খযযল ি । 
 
তারপর এখি, এখি তারপর তারপযর… স্লাগ িস বলযলি। স্লাগ যিসর মবরাট্ শরীযরর 
(যদ্  হরখা) বাযষ্প হঢযক মগয  কাাঁপযে… িষ্ট হদ্খা যাযচ্ছ িা তাযক। হতািরা র্কযল 
এবার হস্কলর্ বার কযরা, হপাশাি মকট্ও, আর হতািাযদ্র অ্যািান্স হপাশাি হিমকিং-এর 
কমপ বার করযত িয লযব িা। 
 
র্যার,  যামর একট্া  াত তয যল বলযলা।  যামর িাই ব ! 
 
আপমি যা যা বার করযত বলযলি, হর্র্ব আিার কাযে একট্াও হিই, রযিরও হিই–
আিরা আযগ বযঝযত পামরমি আিরা মিউট্ করযত পারযবা, আপমি..। 
 
ও  যাাঁ মঠকই, িযফর্র িযাকযগািাগল বলমেযলি বযট্, যাকযগ এ মিয  িাবিার মকেয 
হিই িাইমি র ব … একদ্ি মকেয মেন্তা করযব িা। আজযকর িযতা হস্টার কাবািস হর্যক 
মকেয উপাদ্াি মিযত পাযরা, আিরা হতািাযক ওজি করার যন্ত্র মদ্যত পামর। আিাযদ্র 
কাযে কয কমট্ পযরযিা বইও আযে। তয মি ফয মরশ ও েট্র্ হর্যক বই হকিার জিয হলখা 
পযসন্ত… ওগুযলা কাযজ হদ্যব। 
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কর্াগুযলা বযল স্লাগ িস র্পর্প কযর কাবাযিসর কাযে মগয  দ্যযট্া িা  হোঁডাযখাডা 
মলযবমট্ াযর্র হলখা অ্যািিান্স হপাশি হিমকিং কমপ বার কযর পাতা ওল্টাযত ওল্টাযত 
 যামর রিযক বইট্া আর মকেয রিংেট্া ওজি করার হস্কল মদ্যলি। 
 
তা যল এখি, স্লাগ িস ক্লাযর্র র্ািযি এযর্ দ্াাঁমডয  হফালা বযযক দ্ি মিয  আযরা 
ির্ামরত করযলি। তার ওয স্ট হকাযট্সর হবাতািগুযলা িা  মোঁযড পডার অ্বিা  যলা 
বযক হফালাযিার জিয। হশাযিা আমি মকেয হপাশাি হতািাযদ্র জিয বামিয মে। ইযচ্ছ 
করযল হদ্খযত পাযরা। মিউট্ হশষ করার পর হতািরা মিযজরাই এগুযলা ততমর করযত 
পারযব, িাযি ততমর করযত পারা উমেত। হতািরা মিি ই এগুযলা র্ম্পযকস শুযিযো, যমদ্ 
হর্গুযলা এখি পযসন্ত িা বামিয  র্াযকা তা যল হতািাযদ্র িযধ্য হকউ আিাযক বলল ওট্া 
কী? 
 
স্লাগ িস মদ্ামরি হট্মবযলর কাযে রাখা কলড্র্িট্া হদ্খাযলি।  যামর হদ্খার জিয হে ার 
হর্যক র্ািািয উঠার হেষ্টা করযলা, মকন্তু হদ্খযলা কলড্র্যি শুধ্য র্াদ্া জল ট্গবগ কযর 
ফয ট্যে। 
 
অ্িযরা  াত হতালার আযগই  ারমিওি  াত তয লযলা, স্লাগ িস আেযল মদ্য  ওযক বলযলি 
িযের জবাযবর জিয। 
 
ওট্া  যচ্ছ স্বাদ্-গে ীি হপাশাি, ওই হপাশািট্া হয খাযব হর্ র্তয কর্া বলযত বাধ্য 
 যব। 
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বা! বা! েিৎকার। স্লাগ িস বলযলি। িযি  যলা  ারমিওযির র্মঠক উত্তযর স্লাগ িস খযব 
খযমশ। এখি র যাযিিক্লযদ্র হট্মবযলর কাযে কলড্র্িট্া হদ্মখয  বলযলি, ওর িযধ্য হযট্া 
আযে র্কযলর খযবই পমরমেত, মিমিমস্ট্রর মলফযলযট্ও হলখা আযে, এখি হক বলযব? 
 
আবার র্বার আযগ  ারমিওি  াত তয লযলা। ওট্া পমলজযর্ হপাশাি র্যার, ও বলযলা। 
 
 যামরও জাযি কলড্র্যি কাদ্ার িযতা পদ্ার্সট্া মক। খযব ধ্ীযর ধ্ীযর কলড্র্যি ওট্া ফয ট্যে। 
মকন্তু  ারমিওিযক উত্তর হদ্ও ার র্যযযাগ মদ্য  মিযজ েয প কযর রইযলা।  ারমিওি যখি 
হর্যকন্ড ই াযর পযড তখি ও পমলজযর্ হপাশাি বামিয মেযলা। 
 
েিৎকার েিৎকার! এখি ওট্ার িযধ্য মক রয যে বলযতা? স্লাগ িস বলযলি।  ারমিওি 
পযিরা   াত তয লযল স্লাগ িস র্ািািয  তবযমি  যলি। 
 
এিযরযট্িমর্ া, র্যার। 
 
মঠক তাই, িযি    হবাকার িযতা িে কযরমে, স্লাগ িস হবশ িিামবত  য  বলযলি। 
তা যল তয মি মিি ই জাযিা এট্া মকযর্র জিয বযব ার করা   ? 
 
পৃমর্বীর িযধ্য র্বোইযত শমিশালী লাি হপাশাি,  ারমিওি স্বািামবকিাযব বলযলা। 
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এযকবাযর র্মতয জবাব মদ্য যো! তয মি ধ্রযত হপযলা, আিার িযি    এর র্যমিমদ্সষ্ট 
িাদ্ার অ্ফ পালস উজ্জ্বযলর জিয। 
 
হয কয ণ্ডয মল কয ণ্ডয মল হধ্া া হবযরাযচ্ছ ওর তবমশষ্ট,  ারমিওি খযবই আগ্রয র র্যে িযতযযকই 
এর গে আিরা আলাদ্া আলাদ্ািাযব পাই, হয গেট্া আিরা োই আমি কমে কমে ঘার্ 
কাট্ার ও িতয ি পােসযিযন্টর গে পামচ্ছ। আর…। 
 
 ঠাৎ ওর গাল দ্যযট্া হগালামপ বযণসর  য  হগযলা। কর্াট্া হশষ করযত পারযলা িা। 
 
স্লাগ িস ওর মদ্যক তামকয  বলযলি, হতািার িািমট্ হতা জািযত পারলাি িা িাইমি ার? 
স্লাগ িস  ারমিওযির হোযখ িযযখ মবহ্বলতা লক্ষয করযলি। 
 
 ারমিওি হগ্রিার র্যার। 
 
হগ্রিার? হগ্রিার? তয মি কী হ টর িাগও ার্স হগ্রিাযরর আত্মী , মযমি খযবই মবখযাত 
হর্ার্াইমট্ অ্ফ হপার্ামি র্স িমতষ্ঠা কযরমেযলি…? 
 
িা র্যার… আিার হতা িযি    িা, আমি িাগল পমরবাযর জযন্মমে। 
 
 যামর লক্ষয করযলা কর্াট্া শুযি িযালফ , িযট্র কাে হঘাঁযর্ বর্যল, ওর কাযি কাযি 
মফর্ মফর্ কযর মকেয বলযলা। তারপর দ্যজযিই মিমট্ মিমট্  ার্যলা। স্লাগ িস হকাযিারকি 
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 ারমিওযির উত্তযর  তাশ িি বরিং  ারমিওযির িযযখর মদ্যক িযগ্ধ দৃ্মষ্টযত তামকয  
এবার মতমি  যামরর মদ্যক তাকাযলি।  যামর  ারমিওযির পাযশ বযর্মেল। স্লাগ িস 
বলযলি, ওয ায া… মক র্যযখর কর্া আিার র্বযেয  মি  বেয  িাগল পমরবাযরর, এ 
বেযরর হর্রা োিী! আিার িযি     যামর তয মি এই কর্া আিাযক বযলমেযল? 
 
 া র্যার,  যামর বলযলা। 
 
িাযলা… অ্মত উত্তি। তা যল র্কযলর র্যে পাল্লা মদ্য  মগ্রমফের হপযলা কয মড পয ন্ট। 
কষ্টামজসত পয ন্ট বলযত পাযরা। মক বযলা মির্ হগ্রিার? স্লাগ িস অ্িাম কিাযব বলযলি। 
 
িযালয র িযখ হদ্যখ িযি  যলা,  ারমিওি ওর িযযখ র্যজাযর একট্া ঘযমষ হিযরযে। 
 ারমিওি  যামরর মদ্যক িযখ মফমরয  আিযন্দ উদ্ভামর্ত  য  োপা গলা  বলযলা,  যামর 
তয মি বযলযো, আমি এই বেযর র্বসযশ্রষ্ঠ স্টয যিন্ট? ও   যামর? 
 
আযর তাযত এত খযমশ  ও ার মক আযে? রিও োপা গলা  বলযলা। ও হকাযিা 
কারণবশত মেমন্তত, আিাযক যমদ্ মজযজ্ঞর্ করযতি তা যল আমি একই কর্া বলতাি। 
 
 ারমিওি  ার্যলা, শা… শা বযল েয প করযত বলযল স্লাগ যিসর কর্া হশািার জিয হর্ 
খযবই উৎর্যক। রযির িযযখ  তাশার োপ! 
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অ্বশযই বলযত  যব। অ্যািরযট্িমর্ া িাযলাবার্া রৃ্মষ্ট কযর িা। িাযলাবার্া উৎপাদ্ি 
করা অ্র্বা িকল করা অ্র্ম্ভব। িা, িাযলাবার্া একমট্ শমিশালী বয মিভ্রষ্টকারী অ্র্বা 
আযবগ রৃ্মষ্ট কযর। র্ম্ভবত র্বযেয  হবমশ মবপজ্জি ও শমিশালী হপাশাি এই ঘযর 
রয যে–ও  যাাঁ, স্লাগ িস িযালফ  ও িযট্র মদ্যক তামকয  গম্ভীর গলা  বলযলি। দ্যজযিই 
তখি িিযযাগ মদ্য  তাাঁর কর্া শুিমেযলা িা। যখি হতািাযদ্র আিার িযতা ব র্ ও 
অ্মিজ্ঞতা  যব হতািরাও িিযক আমবষ্ট করা িাযলাবার্ার িাণ শমিযক অ্িূলযা ি 
করযব িা। 
 
এখি, স্লাগ িস বলযলি। আিাযদ্র কাজ শুরু করার র্ি   য যে। র্যার, আিাযদ্র 
আপমি বযলিমি ওর হিতযর মক রয যে, এরমি িযাকমিলাি, স্লাগ যিসর হিযস্কর ওযপাযর 
রাখা একমট্ হোট্ কাযলা কলড্র্যির মদ্যক আেযল হদ্মখয  বলযলা। কলড্র্যির িযধ্য রাখা 
হপাশাি মিমবসবাযদ্ মেমট্য  মদ্মচ্ছযলা। রে তার গলাযিা তরল স্বযণসর িযতা, বযডা বযডা 
হফাাঁট্াগুযলা তরল পদ্াযর্সর ওযপাযরর িযর হগােমফযশর িযতা লাফালামফ করযলও একমট্ 
হফাাঁট্াও কলড্র্ি হর্যক মেট্যক বাইযর পডযে িা। 
 
ও তাইযতা, স্লাগ িস আবার বলযলি।  যামর মকন্তু জাযি স্লাগ িস হিাযট্ই িয যল যািমি। 
অ্যপক্ষা করযেি হপাশাযির িাট্কী  পমরণমত র্ম্বযে িযের অ্যপক্ষা । হতা হলমির্ 
অ্যান্ড হজযন্টলযিি–ওমট্  যচ্ছ একমট্ দ্যষ্প্রাপয র্ািািয এক হপাশাি। িাি হফমলক্স 
হফমলমর্র্! আচ্ছা মির্ হগ্রিার ওট্া মক কাযজ লাযগ বলযত পাযরা? 
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বলযত পামর র্যার, মলকয ইি লাক,  ারমিওি র্যে র্যে দ্াাঁমডয  উযত্তমজত স্বযর বলযলা। 
আিাযদ্র িাগয র্যির্ন্ন কযর। 
 
 ারমিওযির কর্া শুযি ক্লাযর্র র্ব হেযলযিয রা ট্ািট্াি  য  বর্যলা।  যামর হদ্খযলা 
িযালফ  র্রার্মর  ারমিওযির িযযখর মদ্যক তামকয  রয যে। ওর িরৃ্ণ হর্ািালী েয ল 
র্ািািয আযলা পযড েকেক করযে। িযি  যলা অ্যিকট্া র্ি  অ্ িযিাযযাগী  য  বযর্ 
র্াকার পর এখি ও স্লাগ যিসর িযিাযযাগ আকষসণ করযত োইযে। 
 
কাযরট! মগ্রমফন্ডযরর দ্শ পয ন্ট হযাগ  যব।…  যাাঁ, হফমলক্স হফমলমর্র্ হোট্ একমট্ 
িজাদ্ার হপাশাি, স্লাগ িস বলযলি। ওট্া বািাযত িেয র দ্ক্ষতার িয াজি। এবিং িয ল 
কযর বািাযল দ্যঘসট্িা ঘট্া । যাই হ াক, তয মি যমদ্ মঠকিযতা বািাও, হযিিমট্ আমি 
বামিয মে, তা যল তয মি হদ্খযব হতািার িযেষ্টা ফল হদ্যব। অ্বশযই যতক্ষণ পযসন্ত ওর 
কাযসক্ষিতা র্াযক। 
 
তা যল র্কযল ওট্া র্বর্ি  খা  িা হকি র্যার? হট্রী বযট্ উৎর্যক  য  মজযজ্ঞর্ 
করযলা। 
 
কারণ হবমশ পমরিাযণ হখযল িার্া ঘযরযব, হযাগযতা  ারাযব, হবপযরা া এবিং ি ঙ্করিাযব 
আত্মমবশ্বার্ী  যব, স্লাগ িস বলযলি। িাযলা মজমির্ হবমশ পমরিাযণ হখযল মবষবৎ    তা 
হতা হতািরা জাযিা। খযব র্িংযতিাযব এবিং িাযঝিযধ্য হখযত  যব। 
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আপমি কখযিা হখয যেি র্যার? িাইযকল কিসার িবল উৎর্ায র র্যে জািযত োইযলা। 
 
জীবযি িাি দ্যবার হখয মে, স্লাগ িস বলযলি। একবার যখি আিার কয মড বের ব র্, 
আযরকবার যখি র্াতান্ন বেযর। দ্য মদ্ি, মদ্যি দ্যবার হেকফাস্ট খাবার পর। 
 
উমি িার্া িার্া দৃ্মষ্টযত তামকয  রইযলি। হযযিা পৃমর্বীর বাইযর হকাযিা হদ্যশ।  যামর 
মঠক বযঝযত পারযলা িা স্লাগ িস অ্যিকমদ্ি আযগর এক জীবযি মফযর হগযেি িা িাট্ক 
করযেি মকন্তু যাই করুি িা হকি তার ফল িাযলাই  যলা। 
 
এবিং তারপর, স্লাগ িস হযি ধ্রার পৃমর্বীযত মফযর এযলি, বলযলি এই হলর্যি 
হতািাযদ্র হক পযরস্কার মদ্যত পামর। 
 
ঘযর দ্ারুণ িীরবতা। এযতা হবমশ িীরবতা হয কলড্র্যির হপাশাি ট্গবগ কযর ফয ট্যে, 
বযদ্বযদ্ উঠযে, হফযট্ যাযচ্ছ, তারই শব্দ দ্শগুণ  য  হশািা যাযচ্ছ। 
 
হোট্ এক হবাতল হফমলক্স হফমলমর্র্, স্লাগ িস। মিযজর পযকট্ হর্যক বার কযর অ্মত 
ক্ষয ি কাযঠর মেমপ আট্া হবাতল  াযত তয যল র্কলযক হদ্খাযলি। বার ঘণ্টাবযাপী 
হর্ৌিাযগযর জিয যযর্ষ্ট। হিার হর্যক র্েযা পযসন্ত, তয মি যাই করযত হেষ্টা করযব তা তয মি 
িাগযবাি ম যর্যব র্ফল  যব। 
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এখি আিার হতািাযদ্র অ্বশযই র্তকস কযর হদ্ও া িয াজি হয হফমলক্স হফমলমর্র্ 
এর্ব হক্ষযি মিমষি পদ্ার্স–হকাযিা র্িংগমঠত িমতযযামগতা , হখলাধ্যলা , হযিি–পরীক্ষা 
অ্র্বা মিবসােযি। এ পযরস্কার জ ী শুধ্য র্াধ্ারণ মদ্যি বযব ার করযত পারযব এবিং 
হদ্খযব হকিি মবমশষ্ট, মবি কর  য  যা । 
 
অ্তএব, স্লাগ িস মকেযট্া র্ি  মিয  বযল উঠযলি। তা  যল হতািরা হকিি কযর আিার 
েিৎকার পযরস্কার পাযব? পাযব, অ্যািিান্সি হপাশাি হিমকিং-এর পৃষ্ঠা দ্শ বার করযল। 
আিাযদ্র এখি এক ঘণ্টার হেয  র্ািািয হবমশ র্ি   াযত রযযযে, তা যল হতািরা 
িািযযষর েরি দ্যরবিা িমতযরাযধ্র ওষযযধ্র িািা মবষয  হবশ িাযলািাযব জািার হেষ্টা 
করযত পারযব। আমি জামি আযগ হযর্ব মশযখযো তার হেয  এট্া অ্যিক জমট্ল তাই 
কারও কাে হর্যক আমি মিখয াঁত হপাশাি আশা করমে িা। হয িমতযযামগতা  র্বযেয  
িাযলা করযব হয র্ািািয হফমলক্স পযরস্কার পাযব… িাও হতািরা এখি বািাযত শুরু কযরা 
হতািাযদ্র মর্যট্ বযর্! 
 
যার যার কলড্র্ি হট্যি হিও ার খে খে শব্দ, কারও কারও তাযদ্র হস্কযলর ওপর িামর 
বাট্খারা রাখার খট্ খট্ শব্দ। মকন্তু মিুঃশযব্দ ঘযরর িযধ্য র্কযলরই একাগ্রতা খযবই 
িষ্ট।  যামর হদ্খযলা িযালফ  ওর এিিান্সি হপাশাি হিমকিং-এর কমপট্া  াযত মিয  
এযলাপাতামড পাতার পর পাতা উযল্ট যাযচ্ছ। ওর িযখ হদ্যখ হবাঝার উপা  হিই র্মতয 
মক ও লামক হি ো । স্লাগ িস হয জীণস বইট্া ওযক মদ্য যেি হর্ট্া িার্া মিেয  কযর  যামর 
িি মদ্য  পডযত শুরু করযলা। 
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বইট্ার আযগর িামলক র্বকমট্ পাতা  অ্যিক মকেয খযবই হপোযিা অ্ক্ষযর হিাট্ মলযখ 
হগযে। হর্গুযলা হদ্যখ  যামর মবরি  যলা। বইয র িামজসযি একট্য ও র্াদ্া অ্িংশ হিই, 
বইয র োপার পাতার িযতাই িরা  াযতর িািা কাযলা হলখা । মির্াইফার করার হেষ্টা 
করযলা; মকন্তু পারযলা িা। (যযখাযি ইিযগ্রমিয ন্টর্ মি র্াইফার মিযদ্সশ আযে হর্খাযি 
আযগর িামলক িতয ি মট্কা মলযখ োপা অ্ক্ষযরর মিযদ্সশ হকযট্ মদ্য যে)।  যামর র্ি  িষ্ট 
িা কযর হস্টাযর মগয  ওর যা দ্রকার তা খয াঁজযত লাগযলা। ও মিযজর মর্যট্ মফযর 
যাও ার র্ি  হদ্খযলা িযালফ  যযতা তাডাতামড পাযর িযাযলমর ির হশকড কাট্যে। 
 
অ্িযরা মক করযে িা করযে হদ্খার জিয িযতযযকই এধ্ার ওধ্ার তাকাযত লাগযলা। 
হপাশাি বািাযিার জিয হক মক করযে িা করযে হদ্খার র্যমবযধ্, অ্র্যমবযধ্ দ্যই-ই আযে। 
অ্যিযর কাজ হদ্খযত হগযল মিযজর কাজ হগাপি রাখার উপা  হিই। দ্শ মিমিযট্র র্িি 
ক্লার্রুি র্বযজ বািযত িযর হগযলা।  ারমিওিযক হদ্যখ িযি    যতদূ্র র্ম্ভব 
িাযলািাযবই এযগাযচ্ছ। ওর হপাশাি ইযতািযধ্য িরৃ্ণ মলকয ইযি পমরণত  য যে। মঠক 
বইযত হযিি হলখা আযে। র্মূ্পণস কাযজর অ্যধ্সক অ্বিা  হপৌঁযেযে। 
 
হশকডগুযলা ট্য কযরা ট্য কযরা কযর  যামর আবার হর্ই বইমট্র পাতা  তাকাযলা। খযবই 
মবরমিকর র্যন্দ  হিই এত  াযতর হলখা হয বইযত িকৃত মির্াইফার করার মিযদ্সশ 
হবাঝা যা  িা। বইমট্র আযগর িামলক হযখাযি হপযরযে হর্খাযি যা খযমশ তাই মলযখযে 
িূযখসর িযতা। হযযকািও কারযণই হ াক কাট্াকয মট্ করার বা র্যফাযফারার্ বীি ট্য কযরা 
ট্য কযরা করার মবপরীত মিযদ্সশ ম যর্যব মলমপবি কযরযে বইয র পাতা । 
 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য হ্াফ-ব্লাড রিন্স । জে. জে. িাওর িং । হ্যারি পটাি রিরিে 

302 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

রূযপার েযমরর েযাো মদ্ক মদ্য  গুযডা করযল ট্য কযরা কযর কাট্ার োইযত অ্যিক হবমশ 
জযর্ মিগসত  যব র্যার, আপমি খযব র্ম্ভব আিার মপতাি , অ্যাোকর্ার্ িযালয র িাি 
শুযিযেি? 
 
কর্াট্া শুযি  যামর বই হর্যক িযখট্া তয লযলা। স্লাগ িস মঠক হর্ই র্িয  মশ্রদ্ামরিযদ্র 
হট্মবযলর পাশ মদ্য  যামচ্ছযলি। 
 
 যাাঁ শুযিমে, স্লাগ িস বলযলি, িযালফয র মদ্যক িা তামকয । তার িৃতয যর খবর হপয  
আমি খযবই দ্যুঃমখত  য মেলাি। ওই ব যর্ ড্র্াগি পক্স  যল বাাঁো খযবই কমঠি বযাপার, 
বযল হর্খাি হর্যক হ াঁযট্ েযল হগযলি। 
 
িযালফ  ও স্লাগ যিসর কর্া শুযি কলড্র্যি কাজ করযত করযত  যামরর িযি  যলা 
িযালফ  আশা করমেল স্লাগ িস তার র্যে তার আর জামবমির িযতাই আেরণ করযবি। 
হেইযপর কাে হর্যক হযরকি আলাদ্া খামতর হর্ পা , হর্ইরকিই মকেয আলাদ্া খামতর 
স্লাগ িস ওর র্যে করুি। িযালফ  হয কর্াট্া এখি বযঝযত হপযরযে হফমলক্স হফমলমর্মর্ 
লাি করযত  যল োই তার হিধ্া, অ্িয মকেয ি । 
 
র্যফাযফারার্ মবির্ কাট্া খযবই শি লাগযে  যামরর।  যামর  ারমিওযির মদ্যক তাকাযলা। 
 
হতািার রুযপার োকয ট্া আিাযক মকেযক্ষযণর জিয মদ্যত পারযব? 
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 ারমিওি কাজ করযত করযত িার্া ঝাাঁকাযলা, িা। একবারও ওর হপাশাি হর্যক দৃ্মষ্ট 
র্রযলা িা। তখিও ওর হপাশাযির রে গাঢ় রি-হবগুমি। যমদ্ও পাঠযপযিযক হলখা আযে, 
ওই র্িয  হপাশাযির রে  যব  ালকা িীল। 
 
 যামর োকয র েযাো অ্িংশ মদ্য  মবি গুযডা করযলা। অ্বাক  য  হদ্খযলা অ্যিক রর্ 
হর্খাি হর্যক হবর  য যে, যা হর্ আযগ িাবযতই পাযরমি। 
 
ওর বইয র আযগর িামলযকর ওযপার মবরমি উধ্াও  যলা এবিং কৃতজ্ঞতা  িযর উঠযলা 
িি।  যামর মিযদ্সযশর মদ্বতী  লাইযি হতরোিাযব তাকাযলা। মিযদ্সশ অ্িযর্াযর হপাশািট্া 
জযলর িযতা স্বচ্ছ িা  ও া পযসন্ত ঘমডর কাট্া মবপরীত মদ্যক হঘারাযিার িযতা িামডয  
হযযত  যব। আযগর িামলযকর মিযদ্সশ অ্িযর্াযর র্াতবার এিাযব কাউন্টার কয কও াইজ 
করার পর একবার কয কও াইজ করযত  যব। মকন্তু বইয র আযগর িামলযকর অ্িযর্াযর 
আবার করাট্া মক র্মঠক  যব? মকেযক্ষণ হিযব, অ্বযশযষ  যামর মিযদ্সশ িযতা িাডাযতই 
র্যে র্যে কাজ  যলা হপাশাযির রে  ালকা হগালামপযত পমরণত  যলা। 
 
তয মি হকিি কযর করযল?  ারমিওি মবযফামরত হোযখ জািযত োইযলা।  ারমিওি 
হপাশাি বািাযত মগয  গলদ্ঘিস, িার্ার েয ল উর্যখা খযর্যকা, িযখ লাল। কলড্র্যির বাযি 
ওর িার্ার েয ল হঝাাঁপ জেযলর  াল  য যে। ওর হপাশাযির তখিও রি-হবগুমি রযে 
আবি  য  রয যে। 
 
হশাযিা ক্লকও াইজ হঘারাও। 
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িা িা, বইযত আযে শুধ্যিাি কাউন্টার ক্লকও াইজ। ও  যামরর কর্ার পাল্টা যযমি 
হদ্খাযলা। 
 
 যামর কাাঁধ্ ঝাাঁকয মি মদ্য  হযিি করমেযলা হতিিইিাযব করযত লাগযলা। হর্ই একই 
পিমত। র্াতবার অ্যামন্ট-ক্লক একবার ক্লকও াইজ। 
 
ওধ্াযর রি  তাশা  অ্মিশাপ মদ্যত লাগযলা। ওর হপাশািট্া দ্ীঘস পমরশ্রযির পর 
মলকয ইি মলকারাইযর্র িযতা।  যামর োরমদ্যক তাকাযলা হক হকিি বামিয যে হদ্খার 
জিয। হদ্যখ যা বযঝযলা কারও হপাশাি ওর িযতা মববণস   মি। ও খযমশযত েিিি কযর 
উঠযলা। তার এিি আিযন্দ উদ্দীপ্ত অ্বিা এর আযগ এই অ্েকার পাতাল ঘযর কখযিা 
ঘযট্মি। 
 
আর র্ি  হিই, র্ি  হশষ, স্লাগ িস উচ্চকযণ্ঠ হেযল-হিয যদ্র জামিয  মদ্যলি। এবার 
িাডাযিা বে কযরা মেজ! 
 
স্লাগ িস এযকর পর এক হট্মবযলর র্ািযি মগয  তাযদ্র কলড্র্যি ঝয াঁযক পযড হদ্খযলি, 
কখযিা র্ািািয িাডাযলি, গে শুকযলি–মকন্তু হকাযিা িন্তবয করযলি। র্বযশযষ হযখাযি 
 যামর, রি, এরমি আর  ারমিওযির বর্ার িাযি হগযলি স্লাগ িস। রযির কলড্র্যি 
আলকাতরার িযতা পদ্ার্সট্া হদ্যখ িযেমক  ার্যলি। এরমির বািাযিা গাঢ় িীল রে-এর 
হপাশাি হদ্খযলি।  ারমিওযিরট্া হদ্যখ হিাট্ািযমট্ অ্িযযিাদ্ি করযলি। র্বযশযষ হগযলি 
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 যামরর কাযে।  যামরর বািাযিা হপাশাি হদ্যখ আিযন্দ আট্খািা  য  হগযলি। তার র্ারা 
িযযখ েমডয  পডযলা আিন্দ আর খযমশ। 
 
র্বাইযক  ামরয   যামর মবজ ী  য যে, পাতাল ঘযরর ঠাণ্ডা অ্েকাযর স্লাগ িস হবশ হজাযর 
হজাযর বলযলি। েিৎকার, েিৎকার…  যামর!  া ঈশ্বর, হকাযিা র্যন্দ  হিই তয মি 
জন্মরূ্যি হতািার িায র িমতিা হপয যে, হপাশাি বািাযিার ওর অ্পূবস  াত মেযলা, 
মলমল মেযলা তয লিা ীি। এমদ্যক এযর্া  যাাঁ,  যাাঁ, এমদ্যক এযর্া কর্া মেযলা মজতযল তয মি 
হফমিক্স হফমলমর্যর্র একট্া হবাতল পাযব, এই িাও। মঠক িযতা বযব ার কযরা মকন্তু! 
 
 যামর হোট্ হবাতযল িরা হর্ািালী তরল পদ্ার্সট্া ওর হিতযরর পযকযট্ হরযখ মদ্যলা। 
মেদ্ামরিযদ্র ম িংর দৃ্মষ্ট,  ারমিওযির  তাশা পূণস িযযখািাব, রযির  তবাক হে ারা আর 
মিযজর আিন্দ র্ব মিযলমিযশ ওর আিন্দ ধ্ারা  হকিি এক দ্যুঃখ বইযত শুরু করযলা। 
র্ব হপয ও িা পাও ার হবদ্িা। 
 
ক্লার্রুি হর্যক হবমরয  এযর্ রি ওযক বলযলা, তয মি হকিি কযর ওট্া বািাযল বলযতা? 
 
খযব র্ম্ভব িাগয, আিার ধ্ারণা, িযালফ  খযব কাযে র্াকা  র্িংযক্ষযপ বলযলা  যামর। 
 
মিিার হখযত মগ্রমফন্ডরযদ্র হট্মবযল  াত পা েমডয  বর্ার পর ও িযি করযলা এখি 
আর্ল বযাপারট্া বলযত বাধ্া হিই। কর্াট্া হশািার পর পরই  ারমিওযির িযখট্া কমঠি 
 য  হগল। 
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 ারমিওযির িযযখািাব হদ্যখ  যামর বলযলা, হতািার কী িযি    আমি িতারণা কযরমে? 
 
িতারণা বলমে িা তযব তয মি হযট্া কযরযে তা আর্যল হতািার কাজ ি , এট্া হতা 
র্মতয? 
 
 ারমিওি কমঠি স্বযর বলযলা। 
 
হর্ শুধ্য মবমিন্ন মিযদ্সশ অ্িযর্রণ কযরযে, রি বলযলা। মকেয িাও  যত পারযতা, মকন্তু ও 
ঝয াঁমক মিয মেযলা এবিং তার ফলও হপয যে, ও বড হদ্যখ একট্া মিুঃশ্বার্ মিযলা। স্লাগ িস 
হিা আিাযক বইট্া মদ্যত পারযতি, মকন্তু হদ্িমি। আমি হয বই হপয মেলাি যার পাতার 
িযধ্য হকউ হলযখমি… এিি িমলি বই, এর বা ান্ন পাতাট্া হদ্খযল হতা বমি এযর্ যা , 
মকন্তু…। 
 
হলযগ র্াযকা, ওর বাাঁ মদ্যকর কাযির কাযে হক হযযিা বলযলা। তারই র্াযর্ িাযক হিযর্ 
এযলা ফয যলর মিমষ্ট গে। ওই গেট্া স্লাগ যিসর অ্েকার পাতাল ক্লাযর্ িাযক এযর্মেযলা। 
 যামর এধ্ার ওধ্ার তামকয  হদ্খযলা মজমি ওযদ্র হট্মবযলর কাযে এযর্ দ্াাঁমডয যে। 
একর্া র্মতয হয তয মি অ্যিযর বইযত  াযতর হলখা িন্তবয ও হিাট্ পযড হপাশাি ততমর 
কযরযো? মজমির িযযখ উমদ্বে ও রাযগর োপ।  যামর পমরষ্কার বযঝযত পারযলা মজমি মক 
বলযত ো । 
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ওর্ব মকেয িা, োপা গলা   যামর অ্ি  মদ্য  বলযলা। ওট্া মকন্তু মরমিযলর িা মরর িযতা 
ি । ওট্া একট্া হট্ক্সট্ বই। 
 
মকন্তু ওই বইট্া ির্যি যার মেল তার  াযত হলখা হিাট্ পযড তয মি হপাশাি ততমর 
কযরযে। 
 
হতািাযক হক বলযলা এর্ব আমি বইয র িামজসযি হলখা মকেয মট্পর্ মিয মে, আর মকেয 
িা। 
 
মজমির কর্ার িযধ্য একট্া িে লযমকয  আযে,  ারমিওি দৃ্ঢ় স্বযর বলযলা। আিাযদ্র 
িাযলা কযর মবষ মট্ হদ্খযত  যব, হদ্খাট্া হদ্াযষর মকেয ি । ওইর্ব মিযদ্সমশকার কর্া 
বলমে, হক জাযি আর্যল ওইর্ব মক? 
 
 ারমিওি েট্ কযর  যামরর বযাগ হর্যক তার এযািিান্সি হপাশাি হিমকিং বইট্া হবর কযর 
যাদ্যদ্ণ্ড মদ্য  খযলযত হগযল, হ ই র্ািযব!  যামর িেণ্ড হরযগ মগয  বলযলা। 
 
বইট্ার িলাযট্র ওযপার জাদ্যদ্ণ্ড তয যল ধ্যর  ারমিওি বলযলা, হির্ালর্ হরযিমলও! 
হকাযিা মকেযই  যলা িা, ধূ্যলা িাখা িা  জরাজীণস বইট্া হযিি অ্বিা  মেযলা হতিিই 
রইযলা। 
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 য যে হতািার হদ্খা?  যামর মবরিিাখা িযযখ বলযলা। তয মি ওট্া মিগবামজ খা  মকিা 
হদ্খযব িা? 
 
িযি হতা    মঠক আযে,  ারমিওি কর্াট্া বলযলও বইট্ার মদ্যক র্মন্দগ্ধিাযব তামকয  
রইযলা। িযি   , র্মতযই িযি    একট্া পযরযিা পাঠযপযিক োডা আর মকেয মবযশষত্ব 
হিই। 
 
খযব িাযলা, তা যল বইট্া এখি আমি কাযে রাখযত পামর?  যামর বলযলা। কর্াট্া বযল 
বইট্া হট্মবযল রাখযত যাযব তখি ওর  াত হর্যক বইট্া হিযঝযত পযড হগযলা। 
 
কারও তখি হিযঝযত পযড র্াকা বইট্ার মদ্যক িজর হিই।  যামর মিেয   য  বইট্া তয যল 
মিযত যাবার র্ি  হদ্খযলা বইট্ার হপেযির িলাযট্র এযকবাযর হশষািংযশ হোট্ হঘাট্ 
পযাোযিা মকেয হলখা। ওই হলখাট্া এবিং বইট্ার হিতযরর পৃষ্ঠা   াযতর হলখা 
একজযিরই। ওযতা হর্ই  াযতর হলখা মিযদ্সশ হিযিই 
 
স্লাগ যিসর কাে হর্যক হফমলক্স হফমলমর্র্ পযরস্কার হপয যে। ও র্কযলর দৃ্মষ্ট এমডয  
ওযপাযর ওর হশাবার ঘযর এযর্ ওর রাযঙ্কর হিতর এক হজাডা হিাজার হিতর বইট্া 
ঢয মকয  হরযখ মদ্ল। 
 
মদ্র্ বযক ইজ দ্য হিাপামট্স অ্ব দ্য  াফ-ব্লাি মিন্স 
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দ্য হ্াউে অ্ফ গিট 
 
র্প্তায র বামক কট্া মদ্ি  যামর হপাশাি হলর্যির জিয  াফ-ব্লাি মিযন্সর মিযদ্সশাবলী 
অ্িযর্রণ করযত লাগযলা। মবযশষ কযর যখিই মলযবমট্ ার্ হবারাযজর মিযদ্সযশর র্যে 
গডমিল হদ্খা মদ্যলা। েতয র্স হলর্যির পর স্লাগ িসযতা রীমতিযতা ত নে কযর বলযত 
লাগযলি, জীবযি অ্যিক োি-োিীযক পমডয যেি, মকন্তু  যামরর িযতা িমতিাশালী োি 
খযবই কি হদ্যখযেি। স্বিাবতই রি বা  ারমিওি স্লাগ যিসর কর্াযত একট্য ও খযমশ  যত 
পাযর িা।  যামর মকন্তু অ্যিকবার ওর বই ওযদ্র মদ্য যে। রযির িযমস্কল  যলা এযতা 
মঘমি  াযতর হলখা  যামরর িত পাযঠািার করযত পাযর িা।  যামর হর্ই হলখাগুযলা হজাযর 
হজাযর পডযত বা বযল ওযক হশািাযতও পাযর িা, পাযে অ্িিযরা র্যন্দ  কযর  যামর 
ওযক র্া াযয করযে।  ারমিওি দ্ারুণ একগুাঁয  অ্মফমর্ াল মিযদ্সশ যা হট্ক্সট্ বইযত 
আযে তার বাইযর হকাযিা মকেয করযত ো  িা। ফযল হপাশাি মঠকিযতা করযত পাযর 
িা। মিম্নিাযির হরজাযল্টর জিয ও হবশ বদ্যিজাজী  য  হযযত লাগযলা।  যামর, িয াজি 
িযতা মিযন্সর মিযদ্সশাবমল অ্িযর্রণ করযত লাগযলা। স্লাগ িস খযবই তামরফ করযত 
লাগযলি। 
 
 যামর অ্যিক হিযব কয লমকিারা পা  িা হক  াফ-ব্লি মিন্স, আর মক তার আর্ল িাি 
পমরে । িেয র হ ািও াযকসর জিযও অ্যািিান্সি হপাশাি হিমকিং আদ্যিান্ত পডার র্ি  
পা  িা, তা যলও মিযন্সর দ্যযবসাধ্য  াযত হলখা পাতার পর পাতা  অ্মতমরি হিাট্ 
পডযলই ওর কাজ  য  যা ।  যামর লক্ষয কযর, অ্যিক হিাট্ আযে যা হপাশাি ততমরর 
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আওতা  পযড িা।  যামর তার কাযজর জিয হযট্য কয  দ্রকার ওখাি হর্যক হি । এখাযি 
হর্খাযি অ্যিক মিযদ্সযশর েডােমড হযগুযলা পডযল িযি    হিলর্। খযব র্ম্ভব তার 
মিযজর জিয মলযখ হরযখযে হপাশাযির। জিয ি । 
 
 যামর রিযক শমিবার র্েযা  কিিরুযি বযর্ বযর্ বইট্া আর তার হিাট্গুযলা 
হদ্খামচ্ছযলা তখি  ারমিওি মবরমির র্যযর বলযলা, মিন্স িা োই  াযতর হলখা। হদ্যখ 
িযি    হকাযিা হিয র  াযতর হলখা, হেযলযদ্র  াযতর হলখা র্াধ্ারণত ওই রকি    
িা। 
 
 াফ-রাি মিন্স ও মলযখযে,  যামর বলযলা। কজি হিয  মিিযর্র্ মেল? 
 
এই িযের উত্তর  ারমিওি খয াঁযজ পা  িা। ও তখি ওর হলখা িবে মিিমর্পলর্ অ্ফ 
মর-হিযট্মর ালাইযজর্াি রযির র্ািািয দ্যযর বযর্ িয রু কয াঁেযক উযল্ট পাযল্ট হদ্খযত 
র্াযক।  ারমিওি মক মলযখযে রি তা হদ্খার জিয উাঁমক-ঝয াঁমক হদ্ । 
 
 যামর  াতঘমডযত র্ি  হদ্খযলা এবিং হদ্মর  য  যাযব হদ্যখ দ্রুত অ্যািিান্সি হপাশাি 
হিমকিংর পযরযিা কমপট্া ওর বযাযগর িযধ্য রাযখ। 
 
এখি আট্ট্া বাজযত পাাঁে মিমিট্ বামক, আিাযক এখি হযযত  যব… তা িা  যল 
িাম্বলযিাযরর কাযে হযযত হদ্মর  য  যাযব,  যামর িযি িযি বলযলা। 
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উে!  ারমিওি র্যে র্যে িার্া তয যল োপা গলা  বলযলা। গুি লাক! হতািা  িতয ি মক 
হশখাযলি জািার জিয অ্যপক্ষা করযবা। 
 
কািিা কমর র্বমকেয িালিাযব যাযব,  যামরযক রি বলযলা।  যামর ওযদ্র মদ্যক একবার 
তামকয  হপাযরসট্ হ াল মদ্য  েযল হগযলা িাম্বলযিাযরর কাযে। 
 
শূিয কমরির মদ্য  ও এমগয  েলযলা, পা িা োমলয  েলযল হদ্মর  য  যাযব। একট্া 
স্টযােয র কাযে হপৌঁযেযে মঠক হর্ই র্ি  হদ্খযলা িযফর্র হরলাওয যি আপি িযি কর্া 
বলযত বলযত আর্যেি,  াযত এক পযাযকট্ তার্। তার্গুযলা হবশ পযরাযিা ও হিািংরা। 
িাদ্ার হরলাওয যি িাযঝ িাযঝ  াযতর তার্গুযলা হদ্খযেি। 
 
দ্যই হিযির (ইর্কাবযির) িযধ্য র্িংঘষস, মবডমবড কযর বলযলি।  যামর হরলাওয িযক 
হদ্যখ গুমট্র্যমট্ হিযর লযমকয মেযলা। র্াতট্া হিি িাযি অ্িেল, দ্শট্া  যচ্ছ  তযা-
িারািামর। হিির্যদ্র হগালাি, একজি কাযলা যযবক, র্ম্ভবত মবপযদ্ পযডযে, এিি 
একজি িে করা পেন্দ কযর িা। 
 
হযযত হযযত হর্যি হগযলি, মঠক  যামর হযখাযি লযমকয  রয যে হর্ই স্টযােয র িািধ্াযর। 
 
তা হতা  যত পাযর িা, হরলাওয যি বলযলি, মবরি  য ,  যামরর কাযি এযলা িেণ্ডিাযব 
তাযর্র িতয ি কযর শাফমলিং কযর আবার  াাঁট্যত লাগযলি। যতক্ষণ িা হরলাওয যি 
দৃ্মষ্টর বাইযর েযল হগযলি  যামর ততক্ষণ লযমকয  বযর্ রইযলা, তারপর এই মদ্যক 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য হ্াফ-ব্লাড রিন্স । জে. জে. িাওর িং । হ্যারি পটাি রিরিে 

312 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

হরলাওয যি আর আর্যবি িা মিমিন্ত  য  আট্তলার কমরিযর হপৌঁেযলা। ওখাযি 
হদ্ও াযল একট্া িাি গারগয ল রয যে। 
 
অ্যামর্ি পপর্,  যামর বলযলা। বলার র্াযর্ র্াযর্ গারগয ল লাফ মদ্য  র্যর হযযতই ওর 
হপেযির হদ্ও ালট্া একধ্াযর র্যর হগযলা। হর্খাি হর্যক হদ্খযত হপযলা একট্া েলিাি 
পার্যরর ততমর হঘারাযিা মর্াঁমড (অ্যিকট্া এর্কযাযলট্াযরর িযতা)।  যামর মর্াঁমডর 
পাদ্ামিযত পা রাখযলা। ধ্ীযর ধ্ীযর ওযক মিয  মর্াঁমড পাক হখযত হখযত এযর্ র্ািযলা 
একমট্ দ্রজার র্ািযি। দ্রজাট্া বে। দ্রজা  রয যে একট্া মপতযলর িকার। হর্ই 
দ্রজা খযলযলই িাম্বলযিাযরর অ্মফর্। 
 
 যামর দ্রজা  িক করযলা। ও িাম্বলযিাযরর গলা শুিযত হপযলা, হিতযর এযর্া। 
 
শুি র্েযা র্যার,  যামর বলযলা, হ িিাস্টাযরর কযক্ষ ঢয কযত ঢয কযত। 
 
আ , শুি র্েযা,  যামর, বযর্া। িাম্বলযিার  ামর্িযযখ বলযলি। লম্বা েযমট্র পর স্কয যল 
ির্ি র্প্তা ট্া মিি ই হতািার িাল হকযট্যে? 
 
 া র্যার, ধ্িযবাদ্,  যামর বলযলা। হতািার আজ হেইযপর ঘযর মিযট্ির্ি মেযলা হতা! 
 
ও  যাাঁ,  যামর র্তিত হখয  িাম্বলযিাযরর িযযখর মদ্যক তাকাযলা মকন্তু তাযক রুষ্ট িযি 
 যলা িা। 
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আমি হেইপযক বযলমে হতািার মিযট্ির্ি আগািী শমিবার পযসন্ত িযলতমব রাখযত। 
 
মঠক আযে র্যার,  যামর বলযলা। ওর তখি হেইযপর হদ্ও া শামির োইযত তাযক 
িামবয  তয লযে িাম্বলযিার হকি হিযকযেি। মকন্তু এখি পযসন্ত মকেযই বলযেি িা। 
িাম্বলযিাযরর হগালাকার অ্মফর্ ঘরট্া আযগ হযিিমট্ মেযলা এখযিা হতিিই আযে। র্রু 
পাও ালা হট্মবযলর ওপর দ্ািী রূযপার যন্ত্রপামত র্াজাযিা–হট্মবলট্া ঘযরযে আর হধ্াাঁ া 
েডাযচ্ছ। হদ্ও াযল হফ্রযি বাাঁধ্াযিা স্কয যলর অ্তীযতর হ ি িাস্টার আর হ িমির্যরর্যদ্র 
তোচ্ছন্ন হপাযরসট্। রয যে িাম্বলযিাযরর হোখ ধ্াাঁধ্াযিা অ্মত িযিা র মফমিক্স পামখ 
ফযকর্, দ্রজার হপেযি দ্াাঁমডযত লযাজ ঝয মলয  হদ্ালা হখযত হখযত  যামরর মদ্যক উজ্জ্বল 
দ্যই হোযখ তামকয । িাম্বলযিার দ্বন্দ্বযযি অ্িযশীলি করার জিয হয িািট্য কয  খামল কযর 
হরযখযেি হর্মদ্যক  যামর তাকাযলা িা। 
 
অ্তএব  যামর, িাম্বলযিার কাযজর কর্া  মফযর যাও ার কযণ্ঠ বলযলি। তয মি   যতা 
মিি ই িাবযো, হতািার জিয আিার মক পমরকপিা তাই িা? আযরা িষ্ট কযর বলযল 
হতািার হলর্যির জিয আিার পমরকপিা। 
 
 যাাঁ, র্যার। 
 
আমি হিযব হদ্খলাি পযির বের আযগ হিাযেিট্স মক কারযণ হতািাযক  তযা করার 
হেষ্টা কযরমেযলা তার মকেয তর্য হতািাযক জািাযিা িয াজি মকেয তর্য। 
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ঘযর িীরবতা দ্যজযিই েয পোপ। 
 
গত ট্াযিসর হশযষ আপমি আিাযক র্বমকেয জািাযবি বযলমেযলি,  যামর বলযলা। ওর 
গলা  মকেয অ্মিিাযির র্যর হর্ র্িয  বযলিমি হর্ই কারযণ। র্যার… ও বলযলা। 
 
যতট্য কয  হজযিমে তখি হতািাযক বযলমেলাি, িাম্বলযিার ধ্ীর-মির শান্ত গলা  বলযলি। 
হর্ই কর্াগুযলা িযি হরযখ আিরা হর্ই র্যতযর দৃ্ঢ় মিমত্তযক পাযর্  কযর অ্েকারাচ্ছন্ন 
িৃমত মবজমডত খালমবল হপমরয  একর্যে উন্মত্ত অ্িযিাযির মিমত্তযত গিীর জেল হ াঁযট্ 
হযযত  যব। হদ্মর আর ি   যামর। আমি   যতা  ািযফ্র হবলযের িযতা অ্মতশ  িয ল 
করযবা, মযমি হিযবমেযলি পমিযরর কলড্র্ি বািাযিার র্ি   য যে। 
 
মকন্তু আপমি িযি কযরি আপমি র্মঠক?  যামর বলযলা। 
 
অ্বশযই কমর, তযব আমি হতা িািযষ, িািযষ িািই িয ল কযর। র্মতয কর্া বলযত মক, 
মকেয িযি করযব িা, অ্িয িািযষযদ্র োইযত আমি োলাক। তযব আিার র্ািািয িয যলর 
পমরণমত মবশাল   । 
 
র্যার,  যামর হজর হট্যি বলযলা। আপমি যা আিাযক বলযবি তামক িযফমর্র র্যে 
র্িংযযি? হর্ট্া মক আিাযক বাাঁোযত র্া াযয করযব? 
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িযফমর্র র্যে ওযতাযিাতিাযব জমডত, িাম্বলযিার এিিিাযব বলযলি হযি 
আগািীকাযলর আব াও া হকিি যাযব  যামর িে কযরযে। অ্ন্তত আমি অ্বশযই আশা 
করমে হয, হতািাযক হবাঁযে র্াকযত র্া াযয করযব। 
 
িাম্বলযিার হে ার হেযড উযঠ হিযস্কর োরপাশ পা োমর করযলি,  যামরযকও িদ্মক্ষণ 
করযলি।  যামর হদ্খযলা িাম্বলযিার দ্রজার পাযশ রাখা কযামবযিযট্র ওপর ঝয াঁযক 
পডযলি। যখি হর্াজা  য  দ্াাঁডাযলি  াযত রয যে অ্মত পমরমেত হেট্াযলা পার্যরর 
হবমর্ি, তার িাযন্ত র্বসি অ্দ্ভযত মকেয হখাদ্াই করা।  যামর জাযি, হবমর্িট্ার িাি 
হপিমর্ি। িাম্বলযিার  যামরর র্ািযি হিযস্কর ওযপার হপিমর্ি রাখযলি। 
 
হতািাযক খযব মেমন্তত িযি  যচ্ছ, িাম্বলযিার িে করযলি। 
 
 যামর অ্জািা আশঙ্কা  হপিমর্যির মদ্যক একদৃ্যষ্ট তামকয মেযলা। হপিমর্ি র্ম্বযে ওর 
আযগর অ্মিজ্ঞতা ওর িৃমতযত এখযিা আযে। হযর্ব মেন্তা আর িৃমত খযবই মশক্ষািূলক 
 যলও অ্স্বমিকর মেল। গতবাযর হপিমর্ি ওযক অ্স্বমিকর অ্বিা  হফযলমেযলা। হযর্ব 
মজমির্ হদ্খযত বাধ্য  য মেল তা ও হদ্খযত ো মি। ইচ্ছার মবরুযি অ্যিক মকেয 
হদ্মখয মেল। িাম্বলযিার ওর িযযখর মদ্যক তামকয  িৃদ্য িৃদ্য  ার্যত লাগযলি। 
 
এইবাযর তয মি আিার র্যে হপিমর্যি যাযব। হবশ অ্স্বািামবকিাযব  যলও অ্িযিমত মিয  
হযযত  যব। 
 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য হ্াফ-ব্লাড রিন্স । জে. জে. িাওর িং । হ্যারি পটাি রিরিে 

316 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

আিরা হকার্া  যাযবা র্যার, 
 
এই বব ওগযিযির হিযিামর হলযি, পযকট্ হর্যক একট্া কাাঁযের হবাতল বার করযলি। 
তার হিতযর রূপামল র্াদ্া পার্র ঘূমণসর িযতা ঘযরযে–িাম্বলযিার বলযলি। 
 
বব ওগযিি হক র্যার? 
 
উমি আযগ মিপাট্সযিন্ট অ্ফ িযামজকযাল ল এিযফার্সযিন্ট মবিাযগ কাজ করযতি, 
িাম্বলযিার বলযলি। মকেযমদ্ি  যলা মতমি ি াত। তার অ্মিজ্ঞতা হশািার জিয আমি 
তাযক অ্যিক বযলমেলাি, দ্যুঃযখর মবষ  আিাযক বলার আযগই মতমি েযল হগযলি। 
আিরা এখি তার আযগর একট্া অ্মফমর্ াল মিউমট্র র্ামর্  যবা। যমদ্ তয মি একট্য  র্ য 
করযত পাযরা,  যামর। 
 
িাম্বলযিাযরর আ ত  াত মদ্য  কাাঁযের হবাতলট্ার মেমপ হট্যি খযলযত  যামরর িযি  যলা 
খযব অ্র্যমবযধ্  যলা। খযবই বযর্া হপযলি র্যন্দ  হিই। 
 
আপিার… আপিার মক… র্যার? িািা মঠক আযে,  যামর…। িাম্বলযিার িযামজক ও ান্ডট্া 
মেমপযত হঠকাযতই মেমপট্া খযযল উযড হগল। 
 
র্যার আপিার  াযত আঘাত লাগযলা হকিি কযর?  যামর িাম্বলযিাযরর পযযড যাও া িাি 
 াযতর ক্ষযতর ও কাযলা কাযলা আেযযলর মদ্যক তামকয  র্ ািযিূমতর কযণ্ঠ িে করযলা, 
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হকিিা িাম্বলযিার ক্ষতট্া  কষ্ট হপযলও মঠক িযতা পিযফ্রর কাযে মগয  মেমকৎর্া 
করাযচ্ছি িা। 
 
  যামর এখি আিাযদ্র বব ওগযিযির কাযে হযযত  যব, ওর্ব আযলােিা করার র্ি  
 াযত হিই। ওিার কাযে আিার এপয ন্টযিন্ট আযে। 
 
কর্াট্া হশষ কযর িাম্বলযিার মশমশর িযখট্া খযযল হিতযর রূপামল তরল পদ্ার্স হপিমর্যি 
হঢযল মদ্যতই হর্ট্া হপিমর্যির হিতযর ঘূমণসর িযতা ঘযরযত ঘযরযত েকেক করযত 
লাগযলা… িা মলকয ইি িা গযাযর্ রূপান্তমরত  যলা। 
 
ির্যি তয মি, পািট্া হদ্মখয   যামরযক বলযলি।  যামর ওর িার্াট্া পাযির মদ্যক িামিয  
খযব বযডা হদ্যখ একট্া শ্বার্ মিয  িযখট্া রূপামল পদ্াযর্স িয মবয  মদ্যলা। তারপর র্যে 
র্যে অ্িযিব করযলা ওর পা দ্যযট্া আর অ্মফর্ হোযর হিই। 
 
ও হিযি যাযচ্ছ, হিযি যাযচ্ছ অ্েকারাচ্ছন্ন ঘূমণস  াও ার িধ্য মদ্য । তারপরই হোখ। 
খযযল হদ্খযলা উজ্জ্বল রূ্যসাযলাযক দ্াাঁমডয  রয যে। এযতা আযলা হয তাকাযিা যা  িা। 
হোখ দ্যযট্া রগযড মঠক করার আযগই হদ্খযলা িাম্বলযিার ওর পাযশ দ্াাঁমডয  রয যেি। 
 
ওরা দ্াাঁমডয  রয যে গ্রাযির একমট্ রািাযত। রািার দ্যধ্াযর বযডা বযডা হঝাাঁপ ঝাডয । 
িার্ার ওযপার গ্রীযের রূ্যসাযলাক… উজ্জ্বল ও র্বযজ অ্যিকট্া ফরযগট্ মি িযট্র িযতা। 
িা  ওযদ্র হর্যক দ্শ মফট্ অ্দূ্যর দ্াাঁমডয  রয যেি হবাঁযট্ খাযট্া ফয যলা ফয যলা হে ারার 
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একজি পযরুষ। হোযখ হিাট্া কাাঁযের েশিা… হর্ই পযরু কাাঁযের েশিা ওর হোখ দ্যযট্াযক 
দ্য মট্ হোট্ হোট্ মবন্দযযত পমরণত কযরযে। হলাকমট্ একমট্ রািার ধ্াযর হপাাঁতা কাযঠর 
র্াইিযবািস হদ্খযেি।  যামর হলাকমট্যক হদ্যখই বযঝযত পারযলা মিি ই ওগযিি, কাযে 
মপযঠ ওই একিাি িািযষ। মকেয মকেয জাদ্যকররা িাগলযদ্র জািাকাপড পযর মিযজযদ্র 
িাগল পমরে  মদ্যত ো   যামর জাযি। ওগযিি ওইরকিই িাগলযদ্র হপাশাক পযরযেি। 
ওর অ্দ্ভযত হপাশাক  যামরর িাল কযর হদ্খার আযগই ওগযিি গ্রাযির র্রু পর্ ধ্যর 
 াাঁট্যত লাগযলি। 
 
িাম্বলযিার ও  যামর ওগযিযির মপেয মপেয  াাঁট্যত লাগযলা। র্ািািয  াাঁট্ার পর ওরা হর্ই 
কাযঠর র্াইিযবাযিসর কাযে হপৌঁেযলা।  যামর হর্ই র্াইিযবাযিসর দ্যযট্া  াযতর মদ্যক 
তাকাযলা। একট্া  াযত ওরা হয পর্ট্া ধ্যর হ াঁযট্ এযর্যে হর্মদ্ক হদ্খাযিা। তাযত হলখা 
রয যে হগ্রট্  যাযেলট্ি, িাইলর্। অ্িয  াতমট্র মদ্যক তামকয  ওগযিি বলযলি, মলমট্ল 
 যাযেলট্ি, ১ িাইল। 
 
ওরা  াাঁট্যত লাগযলি। রািার দ্যধ্াযর লম্বা লম্বা হঝাাঁপঝাডয  োডা হদ্খার মকেযই হিই, 
তাোডা িার্ার ওপর িীল আকাশ, হশাাঁ হশাাঁ বাতাযর্র শব্দ, র্ািযি েযলযেি ওগযিি 
পরযণ িবল হের্ট্ লম্বা ঝয যলর হকাট্, খামিকট্া  াাঁট্ার পর। রািাট্া বাাঁ-ধ্াযর বাাঁক 
হখযলা, রািাট্া ধ্ীযর ধ্ীযর মবরাট্ একট্া পা াযডর হকাযল েযল হগযে। ওযদ্র র্ািযি 
মবিৃত এক র্যন্দর উপতযকা। এযতা র্যন্দর িযামল র্ািযি আযে  যামর র্রু গ্রািয রািাট্া 
হদ্যখ আযগ কপিা করযত পাযরমি। পা াযডর হকাযল একমট্ গ্রাি, হকাযিা র্যন্দ  হিই 
হর্ট্াই  যব মলমট্ল  যােলট্ি। গ্রাযির দ্যপাযশ দ্য মট্ পা াড, হর্াজা উযঠ হগযে। গ্রাযির 
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োেস আর কবরিাি পমরষ্কার হদ্খা যাযচ্ছ। উপতযকার হশষ িাযন্ত পা াযডর গায  অ্মত 
র্যন্দর একমট্ িযাির (র্ম্রান্ত ইিংযরজযদ্র খার্ জমিদ্ারী)  াউজ। বামডর েতয মদ্সক 
হিলযিযট্র িযতা র্বযজ ঘাযর্ হিাডা। দূ্র হর্যক িযি    মশপীর  াযত আাঁকা র্যন্দর 
একমট্ েমব। 
 
 যামর হদ্খযলা হিিযরর বািংযলাযত যাবার রািাট্া খাডা  য  মিযে হিযি হগযে। ও িাবযলা 
মলমট্ল  যাযেলট্ি ওযদ্র েূডান্ত গন্তবযিল। একট্া কর্া ওর িার্া  ঢয কযলা িা কারও 
র্যে হদ্খা করযত এযল এযতা দূ্যর আর্যত  যব হকি। 
 
স্লাগ যিসর বামড হযযত একই  াল  য মেযলা।… রািাট্া িািধ্াযর হবাঁযক হগযে… হর্ই 
রািা ধ্যর েলযত েলযত হশষ র্ীিািা  এযর্ ওগযিিযক আর হদ্খযত হপযলা িা। 
ওগযিি তখি রািার ধ্াযর একট্া হঝাাঁযপর িযধ্য ঢয যক হগযেি। িাম্বলযিার আর  যামর 
হঝাাঁপঝাডয  র্মরয  হিতযর ঢয কযলা। হিতযর রািাট্া পার্যযর, এবযডা হর্বযডা আর িাযঝ 
িাযঝ গতস। রািাট্া মিযে হিযি হগযে। রািার দ্যধ্াযর বড বড গাে রূ্যযসর আযলা হঢযক 
হরযখযে। রূ্যযসর আযলা িা র্াকার জিয শুধ্য ি  কয লয কয লয ঠাণ্ডা  াও া আযরা ঠাণ্ডা কযর 
মদ্য যে। হযখাযি ওরা একট্া বামডর র্ািযি দ্াাঁডাযলা হর্খাি হর্যক িযামলর হিযি আর্া 
হশষ িাগট্া হদ্খা যা  িা। এিি এক জা গা  ওগযিি বামড কযরযেি হকি  যামর 
বযঝযত পারযলা িা। বামডযত হকউ র্াযক বযল ও িযি  যলা িা। বামডর বাইযরর 
হদ্ও াযল শযাওলা পযড হগযে, োযদ্র িা  র্ব ট্ামল হিযে পযডযে। োযদ্র ঢালয 
বরগাগুযলা ট্ামল িা র্াকা  হদ্খা যাযচ্ছ। েতয মদ্সযক কাাঁট্া গাে, আর মবেযমট্ গাযে িমতস। 
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হকাযিা জািালাই বে হিই, র্ব হখালা। হর্ই হখালা জািালা মদ্য  মেলযত মেলযত হধ্াাঁ া 
র্িযক র্িযক হবমরয  আর্যে হযযিা ঘযরর িযধ্য হকউ রান্না করযে। 
 
ওগযিি বামডট্ার মদ্যক ধ্ীযর ধ্ীযর মিুঃশযব্দ এমগয  হগযলি।  যামর ওর হকৌতূ ল দ্িি 
কযর রইযলা।  যামর হদ্খযলা বযডা বযডা গাযের কাযলা ো া ওগযিযির গায  পডযে। 
দ্রজার র্ািযি মগয  ওগযিি দ্াাঁডাযলি। দ্রজার কপাযট্ হকউ একট্া িরা র্াপ হপযরক 
মদ্য  হগাঁযর্ হরযখযে। 
 
তারপরই  যামরর কাযি এযলা ঝট্পট্ শব্দ। র্ািযি তামকয  হদ্খযলা র্ািযির গাে হর্যক 
একজি হলাক লামফয  পযড ওগযিযির র্ািযি দ্াাঁমডয যে। ওযক হদ্যখ ওগযিি মপেয 
 ট্যলি। 
 
হতািাযক হতা আমি আর্যত বমলমি। 
 
ওযদ্র র্ািযি দ্াাঁডাযিা হলাকট্ার হে ারা অ্দ্ভযত। ধূ্মলধূ্র্মরত িার্ার র্ব েয ল। এযতা 
হবমশ ধূ্যলা জযিযে হয েয যলর হয মক রে হবাঝার উপা  হিই। িযযখ অ্যিকগুযলা দ্াাঁত 
হিই, হোখ দ্যযট্া হোট্যোট্ এবিং কাযলা। র্ািযি িা তামকয  পাযশ তামকয  রয যে। 
ির্ি দ্শসযি ওযক িাড িযি  যলও পযর  যামর বযঝযত পারযলা ও তা ি । র্ব হদ্যখ 
শুযি  যামর একট্য  ি  হপয  হগযলা। ওগযিযির ওযক হদ্যখ র্িয  দ্যপা মপমেয  যাও া 
হিাযট্ই অ্স্বািামবক িযি  যলা িা  যামরর। 
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হ াঁ হ াঁ–র্যিিাত! আমি মিমিমস্ট্র অ্ফ িযামজক হর্যক এযর্মে। আপমি এখাযি 
অ্িাকামক্ষত। 
 
হ াঁ হ াঁ… আমি অ্মত দ্যুঃমখত। আমি বযঝযত পারমে িা, আপমি মক বলযত োি, ওগযিি 
িািসার্  য  বলযলা। 
 
 যামরর ওগযিিযক হদ্যখ িযি  যলা খযবই দ্যবসল িকৃমতর হয হলাকট্া গাে হর্যক 
লামফয যে হর্ ওগযিযির োইযত অ্যিক হবমশ র্জাগ, মবযশষ কযর হলাকট্ার এক াযত 
ও ান্ড আর অ্িয াযত হোট্ একট্া রিিাখা োকয । 
 
তয মি ওর কর্া বযঝযত হপযরযো মিি ই  যামর? িাম্বলযিার স্বিাবমর্ি শান্ত স্বযর 
বলযলি। 
 
 া  া মিি ই,  যামর বলযলা ওর গলার স্বর র্ািািয  তবযমির। ওগযিি হকি বযঝযত 
পারযেি িা? 
 
 যামরর হোখ পযড দ্রজার িৃত র্াপট্ার ওযপার। ও তক্ষয মণ বযঝযত পারযলা। ও 
পাযর্সলট্ািং (র্াযপর িাষা) বলযে। মঠক বযলযো, িাম্বলযিার  ার্যত  ার্যত বলযলি। 
 
হোঁডা-হখাডা হপাশাক পরা হলাকট্া তখি এক াযত োকয , অ্িয াযত জাদ্যদ্ণ্ড ধ্যর 
ওগযিযির মদ্যক এমগয  আর্যত লাগযলা। 
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আিার কর্া হশাযিা বযলমে- ওগযিি বলযত হগযলি, মকন্তু খযব হদ্মর  য  হগযে বযািংগ, 
ওগযিি িয লয মণ্ঠত  যলি,  াত মদ্য  িাযকর কােট্া হেযপ ধ্রযলি, তার আগুযির ফাাঁক 
মদ্য   লযদ্ রযের আঠাল এক পদ্ার্স হবমরয  এযলা। 
 
িরমফি! বাজখাই গলা  হকউ বলযলা। একজি অ্মত বৃি হলাক হর্ই জীণস িাো বামড 
হর্যক হবমরয  এযলি, দ্রজাট্া এিি হজাযর লাগাযলি িরা র্াপমট্ িা  পর পর অ্বিা  
ঝয লযত লাগযলা। আযগর হলাকমট্র হেয  লম্বা  হোট্ আর অ্দ্ভযত তার হদ্য র গঠি। 
কাাঁধ্ দ্যযট্া খযব েওডা, দ্যযট্া  াত খযব লম্বা বাদ্ামি রযের, হোখ দ্যযট্া উজ্জ্বল, কদ্িোট্ 
েয ল আর কয াঁেকাযিা িযযখর োিডা। ও হর্ই োকয   াযত ধ্রা হলাকট্ার র্ািযি এযর্ 
দ্াাঁডাযলা, ওগযিিযক িামট্যত লযমট্য  পযড র্াকযত হদ্যখ  ামর্যত হফযট্ পডযলা। 
 
মিমিমস্ট্র, তাই িা…? বৃিযলাকমট্ ওগযিযির মদ্যক তামকয  বলযলা। 
 
মঠক বযলযেি, ওগযিি হরযগ হিযগ বলযলা, আেযল মদ্য  িযখ ঘষযত ঘষযত। আর তয মি, 
আিার িযি    তয মি মি. গযিট্? 
 
হতািাযক র্ািিার্ািমি হপয মেযলা!  যাাঁ, মঠক বযলযো, গযািট্ বলযলি। 
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হতািার এখাযি আর্ার কর্া আযগ জািাযিা উমেত মেল, গযিট্ রাগত স্বযর বলযলি। এই 
জা গাট্া বযমিগত র্ম্পমত্ত। মিযজর হখ াল িামফক এখাযি আর্া যা  িা। আর আিার 
হেযল আত্মরক্ষার জিয মকেয করযব িা আশা করাট্া িয ল  যব। 
 
মকযর্র মবরুযি আত্মরক্ষা, হলাকমট্ হক? ওগযিি বলযলি িামট্ হর্যক উঠযত উঠযত। 
 
িািা রকযির অ্িযিযবশকারী, িাগলর্ আর হিািংরা র্ব হলাক। তারপর ওগযিি তার 
জাদ্যদ্ণ্ডট্া মিযজর িাযক হঠকাযলি… তখিও িাক মদ্য   লযদ্  লযদ্ পয াঁযজর িযতা 
হবযরামচ্ছযলা। দ্ণ্ড হোাঁ াবার র্যে হর্ট্া বে  য  হগযলা। মি. গযিট্ তার িযযখর একট্া 
হকাি হর্যক িরমফিযক বলযলি। 
 
বক বক িা কযর মিতযর মিয  েযলা। 
 
 যামর বযঝযত পারযলা ওযদ্র কর্াবাতসা পাযর্সলট্ািং  যচ্ছ এবিং মক কর্াবাতসা  যচ্ছ বযঝযত 
পারযলা। হর্র্ব িূতয যর ম র্ম র্ শব্দ র্বই ওগযিি শুিযে বযঝযত পারযলা। কর্াগুযলা 
 মচ্ছযলা িরমফি র্ম্বযে, িরমফি হর্গুযলা িািযে িা; মকন্তু যখি ওর বাবা ওর মদ্যক 
তীক্ষ্ণ দৃ্মষ্টযত তাকাযলা তখি ও িত পমরবতসি করযলা। হর্ই বামডট্ার মদ্যক পা হট্যি 
েলযলা, দ্রজাট্ার র্ািযি মগয  র্যজাযর ধ্াক্কা মদ্যত লাগযলা ফযল িৃত র্াপমট্ আবার 
হ লযত দ্যলযত র্াযক। 
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ওগযিি িাক হর্যক হশষ পয াঁযজর হফাাঁট্াট্া ওর হকাযট্র  াতা মদ্য  িযেযত িযেযত 
বলযলি, মি. গযিট্ আমি আপিার হেযলর র্যে হদ্খা করযত এযর্মেলাি। এট্াই হতা 
িরমফি! 
 
আ া! ও িরমফি, বৃি উদ্ার্ীিিাযব বলযলি। তয মি কী মপওর ব্লাি?  ঠাৎ কযর হজার 
মদ্য  বলযলি। 
 
হকািট্াই িা, ওগযিি বলযলি মতিিাযব। ওগযডযির কর্া শুযি  যামরর ওগযিযির 
ওপর শ্রিা আযরা হবযড হগযলা। 
 
িযি  যলা গযিযট্র ওগযিযির উত্তরট্া িিপযত  যলা িা। ওগযিযির িযযখর মদ্যক বাাঁকা 
হোযখ তাকাযলি, মবড মবড কযর মকেয বলযলি, হর্ট্া খযবই আপমত্তকর গলা , আমি 
এখি র্ব বযঝযত পারমে, মেন্তা করযত  যব। আমি গ্রাি হর্যক মিযে িািযল হতািার 
িযতা িািযষযদ্র িাক হোযখ পযড। 
 
হদ্খাট্া হিাযট্ই অ্স্বািামবক ি । যমদ্ আপমি আপিার হেযলযক হেযড হদ্ি তার যা 
ইযচ্ছ তাই করযত তা যল ওরকি িাক অ্যিক হদ্খযবি, ওগযিি বলযলি। আিার িযি 
   কর্াবাতসা আিরা হিতযর মগয  করযত পামর। 
 
হিতযর? 
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 যাাঁ, মি. গযিট্। আমি হতা আপিাযক আযগই বযলমে, আমি এখাযি িরমফযির মবষয  
এযর্মে। আিরা হপাঁোর িারফৎ আপিাযক খবর পামঠয মেলাি। 
 
আমি হপাঁোর ধ্ার ধ্ামর িা, গযিট্ বলযলি। তাোডা পঠাযলও আমি হকাযিা মেমঠ-মট্মঠ 
পমড িা। 
 
তা যল বলযত  যব আপমি অ্স্বীকার করযত পারযবি িা হয আপমি আিাযদ্র হিামট্শ 
পািমি? ওগযিি োাঁোযোলা শযব্দ বলযলি, আজ র্কাযলই আপিার এখাযি একট্া 
িারাত্মক রকযির জাদ্যকরী আইি িযের খবর হপয  এযর্মে। 
 
মঠক আযে, মঠক আযে, মঠক আযে! গযিট্ িযখ হবাঁমকয  বলযলি। তা যল রিঝরা বামডর 
হিতযর আর্যি… তা যল র্রজমিযি র্ব হদ্খযত পাযবি। আপিার কতসবয পালযি র্যমবযধ্ 
 যব! 
 
গযিযট্র হর্ই িাো বামড বলযি, বািংযলা বলযি, কযট্জ বলযি, হর্খাযি িাি মতিমট্ অ্মত 
হোট্ হোট্ ঘর। হিইি রুযি যাবার জিয দ্য মট্ দ্রজা। হর্ট্া মকযেি এবিং মলমিিং রুি 
ম যর্যব বযবহৃত   । িরমফি একট্া অ্মত হিািংরা  াতলও ালা হে াযর বযর্মেল। 
পাযশই ফা ারযের্, হর্খাি হর্যক কাযঠর আগুযির হধ্া া হবযরাযচ্ছ। িাযঝ িাযঝ ও 
হিাট্া আেযলগুযলা িট্কাাঁযচ্ছ আর পারযর্লট্ািং-এ বলযে: 
 
ম র্মর্ ম র্মর্, হোট্ হর্ািা র্াপ 
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 ট্লট্মলয  েযলা হবতাল 
কর্া শুিযব িরমফযির, িইযল 
হপযরক মদ্য  দ্রজা  হগাঁযর্ 
করযব িাযজ াল। 
 
ঘযরর হিতর হখালা জািালার হকাযণ র্রার্মর ধ্াক্কাধ্ামক্কর শব্দ হশািা হগযলা।  যামরর 
িযি  যলা ঘযরর িযধ্য আর হকউ রয যে। হক রয যে? ও হদ্খযত হপযলা একমট্ হিয  
জািালার কাযে দ্াাঁমডয । হোঁডা ি লা ধূ্র্র তার হপাশাক। হপাশাযকর রে আর 
হদ্ও াযলর রে মিযলমিযশ হগযে। ওর পাযশই একট্া কাযলা হস্টাযি জল। বর্াযিা 
রয যে, জলট্া ট্গবগ কযর ফয ট্যে। ওর ধ্াযর হদ্ও াযল একট্া তাযক রয যে 
অ্যিকগুযলা রেেট্া িাো পযাি। হিয মট্ হর্ই তাযকর মদ্যক অ্লর্যিযি তামকয  
রয যে। হিয মট্ হদ্খযত র্াধ্ারণ, ফযাকাযশ হগাল িযখ। ওর িাইয র িযতাই হোখ দ্য মট্ 
র্ািািয ট্যারা। তযব বাবা ও দ্াদ্ার হেয  পমরচ্ছন্ন বলা যা ।  যামরর ওর মদ্যক তামকয  
িযি  যলা ওর িযতা জীবযি র্বমদ্ক হর্যক পরামজত হিয  ও কখযিা হদ্যখমি। 
 
ওগযিি হিয মট্র মদ্যক মজজ্ঞার্যযিযি তাকাযল গযিট্ বলযলি, আিার হিয  হর্যরাপ। 
গযিযট্র গলা  অ্মিযযাযগর র্যর। 
 
র্যিিাত, ওগযিি বলযলা। 
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হিয মট্ ওগযিযির কর্ার হকাযিা জবাব মদ্যলা িা। বাবার মদ্যক ি াতস দৃ্মষ্টযত তামকয  
মপেি মফযর তাযক রাখা বার্িপি হগাোযত লাগযলা। 
 
 যাাঁ, মি. গযিট্ এখি আিরা কাযজর কর্া  আমর্। আিাযদ্র মবশ্বার্ আপিার হেযল 
িরমফি গতরাযত একজি িাগযলর র্ািযি িযামজক কযরমেল, ওগযিি বলযলি। 
 
হর্ই র্ি  ঝি ঝি কযর মকেয পযড যাও ার শব্দ শুযি ওগযিি হদ্খযলি হিযরাযপর 
 াত হর্যক একট্া পাি পযডযে আর হর্ িয  কাঠ  য  দ্াাঁমডয  রয যে। 
 
গযিট্ ধ্িযক বলযলি, দ্াাঁমডয  দ্াাঁমডয  মক হদ্খযো? িাো মজমির্গুযলা তয যল হফযলা, 
হিযঝট্া পমরষ্কার কযর দ্াও, হিািংরা িাগলযদ্র িযতা দ্াাঁমডয  িা হর্যক িযামজক ও ান্ডট্া 
বযব ার করযত পাযরা িা? 
 
ওগযিযির গযযিযট্র কর্া শুযি খারাপ লাগযলা, বলযলি, মি. গযিট্ দ্ া কযর আিার 
র্ািযি আপিার হিয যক বকাঝকা করযবি িা। হিযরাপ িাো পািট্া জাদ্যদ্ণ্ড মদ্য  
তয যল হফলযলও আবার  াত হর্যক পযড যা । তখি মবডমবড কযর মকেয িন্ত্র উচ্চারণ 
করযতই পািট্া তাযক েযল যাবার র্ি  হদ্ও াযল ধ্াক্কা হলযগ হিযঝযত পযড হিযে 
দ্যট্য কযরা  য  হগযলা। িয  হিারযপর িযখট্া লাল  য  যা । 
 
িরমফি  ামর্যত হফযট্ পডযলা। গযিট্ দ্াাঁত মখমেয  বলযলি, অ্পদ্ার্স, ওট্াযক হিরািত 
কযর হফযলা অ্কিসিয হিয , হিরািত কযর হফযলা। 
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হিযরাপ হ াাঁেট্ হখয  পযড যামচ্ছযলা। জাদ্যদ্ণ্ড হতালার আযগই ওগযিি মিযজর দ্ণ্ডট্া 
তয যল দৃ্ঢ় স্বযর বলযলি, মরপযাযরা। িাো বার্িট্া িয ূযতসর িযধ্য হজাডা হলযগ তাযক েযল 
হগযলা। 
 
গযিট্ ওগযিযির মদ্যক তাকাযলি। ওগযিিযক মকেয বলযত হযয ও র্ািযলি; মকন্তু 
রাগট্া হদ্খাযলি আবার অ্র্ া  হিয র ওপর। ঝাাঁমঝয  বলযলি, হতািার হর্ৌিাগয, এই 
িযলাকমট্ মিমিস্ট্র অ্ফ িযামজক হর্যক এযর্যেি, মঠকযতা, এট্াই আপমি বলযলি িা? তা 
হতািাযক আিাযদ্র কাে হর্যক মিয  আিাযদ্র িযমি মদ্যল িাযলা   , িযি   , উমি 
হতািার িযতা িগিয হিয যক হতিি অ্পেন্দ করযবি িা। 
 
হিারযপ কারও মদ্যক িা তামকয , এিিমক ওগযিিযক মকেয িা বযল হদ্ াযল হ লাি 
মদ্য  দ্াাঁডাযলা। র্ািযি জািালা, হপেযি হস্টাি ওগযিযির িযি  যলা হিয মট্ হযি 
হদ্ াযলর পার্যরর িযধ্য মিযজযক মবলীি করার হেষ্টা করযে। 
 
মিস্টার গযিট্ ওগযিি আবার বলযত শুরু করযলি। আিার এখাযি আর্ার কারণ 
আপিাযক বযলমে। 
 
আপিার কাযে আমি ির্ি শুিলাি। কর্ার িযধ্য বাধ্া মদ্য  বলযলি গযাযিট্।  যাাঁ যমদ্ 
কযরই র্াযক তাযত মক  য যে? িয াজি  য মেযলা তাই একট্া িাগলযক উমেৎ মশক্ষা 
মদ্য যে িরমফি। 
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িরমফি উইজামিসিং আইি িে কযরযে, ওগযিি কমঠি স্বযর বলযলি। 
 
িরমফি উইজামিসিং আইি হিযেযে, ওগযিিযক হিেমে হকযট্ বলযলি গযিট্। িরমফি 
বলযলা, হিািংরা একট্া িাগলযক উমেত মশক্ষা মদ্য মে… এট্াই এখি আইি… তাই িা? 
 
 যাাঁ, ওগযিি বলযলি, তাই   যতা মঠক, কর্াট্া বযল ওগযিি পযকট্ হর্যক একট্া 
পাকাযিা হোট্ পােসযিন্ট হবর কযর হর্ট্া খযলযলি। 
 
ওট্া কী, ওযক শামির আযদ্শ? গযিট্ বলযলি, গলা  অ্র্ম্ভব রাযগর ঝঝ। তা ি । 
মিমিমস্ট্রযত শুিামির র্িি। 
 
র্িি! র্িি! র্িি, আপমি মিযজযক মক িযি কযরযেি, আিার হেযলযক হযখাযি খযমশ 
র্িি মদ্য  হিযক পাঠাযচ্ছি? গযিট্ বলযলি। 
 
আমি িযামজকযাল ল এিযফার্সযিন্ট হস্কা াযির িধ্াি। ওগযিি শান্তিাযব বলযলি। 
 
আর আিরা  লাি আবজসিা? তাই-িা? গযিট্ হঘাঁমকয  উযঠ  লযদ্ বযণসর বড বড  াযতর 
িখগুযলা ওগযিযির বযযকর কাযে মিয  এযলি। মিমিমস্ট্রর িয াজযি কারা েযযট্ যা ? 
আপমি জাযিি কার র্যে কর্া বলযেি?  তিাগা হিািংরা িািব্লি? 
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আমি তা জামি, আমি মি. গযিযট্র র্যে কর্া বলমে, ওগযিি বলযলি, খযবই উযত্তমজত… 
মকন্তু মিরিাযব দ্াাঁমডয  রইযলি। 
 
 যাাঁ, মঠকই ধ্যরযেি! গযিট্ গজসি কযর উঠযলি।  যামরর িযি  যলা গযিট্ অ্মত হিািংরা, 
অ্র্িযিাযব  াতট্া তয লযলি,  াযতর িযধ্য আেযযল কাযলা পার্যরর একমট্ আিংমট্ হদ্মখয  
ওগযডযির িযযখর র্ািযি হদ্ালাযত লাগযলি। এট্া হদ্খযি? এট্া হদ্খযেি? জাযিি এট্া 
কী? জাযিি এট্া হকার্া হর্যক এযর্যে? শত শত বের ধ্যর এট্া আিাযদ্র পমরবাযর 
আযে। বযঝযলি আিরা িািব্লাি িই মপওর ব্লাি… হকার্াও তার বযমতেি   মি। জাযিি 
কৎ স্বণসিযিা মদ্য  হলাযকরা এট্া মকিযত হেয যে? এই পার্রট্ার গায  মপযিরাল হকাট্ 
অ্ফ আিসর্ হখাদ্াই করা আযে জাযিি? 
 
ওগযিি বলযলি, এ র্ম্বযে আিার হকাযিা ধ্ারণা হিই। হোযখর র্ািযি কাযলা পার্রট্া 
হদ্যখ হোখ মপট্ মপট্ করযত লাগযলি। তাোডা এর র্যে ঘট্িার হকাযিা র্ম্পকস হিই 
মিস্টার গযিট্। আপিার হেযল হবআইিী কাজকিস কযরযে। 
 
গযিট্ হরযগ উন্মাযদ্র িযতা তার হিয র মদ্যক েযযট্ হগযলি।  যামরর িযি  যলা গযিট্ 
তার হিয যক গলা মট্যপ হিযর হফলযবি। মকন্তু গলা িা মট্যপ হিযরাযপর গলার হিাট্া 
হর্ািার হেিট্া ধ্যর ওগযিযির কাযে মিয  এযলি। 
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এট্াও হদ্খযি–হদ্যখযেি? ওগযিযির মদ্যক তামকয  িযখ মবকৃত কযর একট্া হিাট্া 
হর্ািার লযকট্ হদ্খাযলি। হিযরাপ বযর্া  গলা   াত মদ্য   াাঁফাযত লাগযলা, খযব র্ম্ভব 
ওর শ্বার্ বে  য  আর্মেযলা। 
 
 যাাঁ, হদ্খলাি, হদ্খলাি, ওগযিি দ্রুত বলযলি। 
 
মেদ্ামরি! গযিট্ হজার গলা  বলযলি, র্ালাজার মেদ্ামরযির! আিরা তার হশষ জীমবত 
বিংশধ্র, এবার মক বলযবি বলযি… হ ? 
 
মি. গযিট্ আপিার হিয র গলা হর্যক  াত দ্যযট্া দ্ া কযর র্মরয  মিি! ওগযিি 
বলযলি। গযিট্  াত র্মরয  মিযতই হিযরাপ হদ্ও াযলর মদ্যক হদ্ৌযড েযল মগয   াাঁফাযত 
 াাঁফাযত গলা   াত হবালাযত লাগযলা। হযযিা ও িৃতয যর  াত হর্যক মফযর এযর্যে। 
 
অ্তএব। গযিট্ জ  উল্লাযর্ বলযলি, তযকসর িাযঝ হযি র্ির্যা র্িাধ্াযির একট্া যযমি 
হপযলি। আিরা আপিার জযযতার ি লা, এট্া িযি করার হকাযিা কারণ হিই। 
উচ্চবিংশজাত মপওর ব্লাি, র্কযলই জাদ্যকর–িযি    আপিার হর্যকও হবমশ, আপমি 
অ্স্বীকার করযত পারযবি িা। 
 
কর্াট্া বযল গযিট্ ওগযিযির পায র কাযে র্যতয  হফলযলি। িরমফি আবার অ্ট্ট ামর্যত 
হফযট্ পডযলা। হিযরাপ জািালার ধ্াযর েযল হগযলা, িার্াট্া িামিয  লম্বা লম্বা েয ল মদ্য  
িযখ ঢাকযলা। একমট্ শব্দও ওর িযখ মদ্য  হবযরাযলা িা। 
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ওগযিি গলার স্বর কমঠি কযর বলযলি, মি, গযিট্, এ মবষয  আপিার বা আিার বিংশ 
পমরেয র মকেয করার হিই। এখাযি এযর্মে িরমফযির জিয হর্ হয এক িাগলযক গত 
রাযত আেিণ কযরযে হর্ মবষয । ওগযিি তার  াযতর পােসযিন্ট খযযল হদ্যখ বলযলি, 
গত রাযত িরমফি িাগলযদ্র র্যে িারািামর কযরযে। হবআইমিিাযব জাদ্য িয াগ 
কযরযে। আিাযদ্র কাযে খবর–িরমফি মজিক্স অ্র্বা হ ক্স িয াগ কযরযে একজি 
মিরী  িাগযলর ওযপার… এই তর্য আিাযদ্র কাযে এযর্যে। 
 
িরমফি বমিশপামট্ দ্াাঁত বার কযর  া  া কযর  ার্যত লাগযলা। গযিট্ িরমফিযক 
পাযর্সল ট্ািং-এ বলযলি, েয প কযরা হবাকা হেযল। 
 
ধ্িক হখয  িরমফি েয প কযর হগযলা। 
 
গযিট্ বলযলি, মক অ্িযা  কাজ কযরযে আমি বযঝলাি িা। আমি জামি আপমিও 
িাগলযদ্র হিািংরা িযখ পমরষ্কার করযবি, ওর িযতাই। 
 
ওগযিি বলযলি, আপমি অ্িয ির্ে আিযেি। গতরাযত হকাযিারকি উস্কামি োডা 
আপিার হেযল আেিণ কযরযে। হর্ই হলাকমট্ িমতযরাধ্ করযত পাযরমি। 
 
ওয া, মিস্টার ওগযিি ির্ি দ্শসযিই বযযঝ মিয মে আপমি একজি িাগল হিমিক, 
গযিট্ কর্াট্া বযল আবার ঘযরর হিযঝযত শব্দ কযর র্যতয  হফলযলি। 
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ওগযিি দৃ্ঢ়িাযব বলযলি, এই রকি অ্বামঞ্ছত আযলােিা  আিরা হবাধ্   র্মঠক 
মঠকািা  হপৌঁেযত পারযবা িা। আপিার হেযলর হে ারা আর কর্া শুযি িযি    
গতরাযতর ঘট্িার জিয একট্য ও লমজ্জত ি ! আবার ওগযিি  াযতর পাট্সযিযন্টর মদ্যক 
তাকাযলি, ১৪ই হর্যেম্বর িরমফিযক ওর মবরুযি োযজসর জবাব মদ্যত  যব। োজস  যচ্ছ 
হবআইিীিাযব িযামজক িয াগ। এবিং হর্ই কারযণ একজি িাগল মবিা হদ্াযষ অ্মতশ  
কষ্ট হপয যে। 
 
কর্াগুযলা বলযত বলযত ওগযিি  ঠাৎ হর্যি হগযলি। ঝি ঝি শব্দ হঘাডার পায র খট্ 
খট্ শব্দ এবিং উচ্চস্বযর েীকার ও  ামর্ বাইযরর জািালা মদ্য  ঘযরর হিতযর হিযর্ 
এযলা। গযিযট্র বামডর অ্দূ্যরই গ্রাযির রািাট্া হঝাাঁযপর পাশ মদ্য  েযল হগযে। গযিট্ 
মির  য  হগযলি। বড বড হোখ কযর হর্ই আও াজ শুিযত লাগযলি। িরমফি ম র্ 
শব্দ কযর হযমদ্ক হর্যক আও াজট্া আর্মেযলা হর্ই মদ্যক তাকাযলা, িযি    হর্ 
ক্ষয ধ্াতস। হিযরাপ িযখট্া তয ললল,  যামর হদ্খযলা হিযরাযপর িযখট্া িয  র্াদ্া, ফযাকাযশ 
 য  হগযে। 
 
 া ঈশ্বর, মক জ্বালা! শুিযত হপযলা একমট্ হিয র কণ্ঠস্বর, জািালার বাইযর হর্যক ঘযর 
হিযর্ এযলা। হিয মট্ হযযিা বাইযরর জািালার ধ্াযর দ্াাঁমডয  দ্াাঁমডয  বলযলা। হতািার 
বাবা মক এই িাো বামডট্া হিযে হফলযত পাযরি িা ট্ি? 
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এট্া আিাযদ্র বামড ি , একমট্ হেযল বলযলা। িযামলর ওধ্াযর যা র্ব হদ্খযো র্বই 
আিাযদ্র, মকন্তু এই িাো বামডট্া এক বযযডা িবঘযযর গযিট্ আর ওর হেযল-হিয র, 
হেযলট্া বি পাগল, গ্রাযি হগযল শুিযত পাযব ওর র্ম্বযে িজাদ্ার র্ব গপযপা। 
 
হিয ট্া ম ম ম  কযর হ যর্ উঠযলা। ঝি ঝি, খট্ খট্ শব্দ আযরা হজাযর হশািা হযযত 
লাগযলা। িরমফি ওর হে ার হর্যক ওঠার হেষ্টা করযলা। 
 
হযখাযি বযর্ আযে হর্খাযি েয প কযর বযর্ র্াযকা। পারযর্লট্ািং-এ ওর বাবা ধ্িক মদ্য  
বলযলি। 
 
ট্ি, হিয মট্র গলা আযরা পমরস্কার হশািা হগযলা, এযকবাযর দ্রজার হগাাঁডা । আমি 
  যতা িূল বলমে–মকন্তু হকউ মক দ্রজা  একট্া িৃত র্াপ হগাঁযর্ হরযখযে? 
 
 া  ঈশ্বর, তয মিই মঠক বযলযো! হেযলমট্ বলযলা। খযব র্ম্ভব ওর হেযল। আমি হতািা  
আযগই বযলমে ওর িার্া  একট্য  মেট্ আযে। র্াকযগ মর্মর্মল া হতািার ওমদ্যক 
তাকাযিার দ্রকার হিই িামলসিং! 
 
শব্দগুযলা আযরা হজাযর  যত লাগযলা। 
 
িামলসিং? কর্াট্া িরমফি পারযর্লট্ািং-এ হবাযির মদ্যক তামকয  বলযলা, ওই হিয ট্াযক 
িামলসিং বযলযে হেযলট্া, হতািাযক বলার আর হকাযিা র্যযাগ হিই। 
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হিযরাযপর বরযফর িযতা র্াদ্া িযখ হদ্যখ বযামরর িযি  যলা ও জ্ঞাি  ারাযব। 
 
হতািরা মক কর্া বলযে? গযিট্ তীক্ষ্ণ স্বযর বলযলা (পারযর্লট্ািং-এ) হেযল ও হিয র 
িযযখর মদ্যক তামকয । তয মি মক বলমেযল িরমফি? 
 
বলমেলাি ওই িাগলট্ার মদ্যক তামকয  র্াকযত হর্ িাযলাবাযর্, িরমফি দ্ারুণ ঘৃণার 
দৃ্মষ্টযত হবাযির িযযখর মদ্যক তামকয  বলযলা। হিযরাপযক খযব িীত হদ্খামচ্ছল তখি। 
যখিই হদ্মখ ও বাগাযির পাশ মদ্য  যা  ও হ যজর ফাাঁক মদ্য  হদ্যখ। মঠক িা? গতকাল 
রাযত ওই িািব্লাি…। 
 
হিযরাপ িবলিাযব িার্া ঝাাঁকাযলা, মিিমতপূণস দৃ্মষ্টযত তাকাযলা, মকন্তু িরমফি হর্মদ্যক 
িা তামকয  মিষ্ঠয যরর িযতা বযল েলযলা, জািালা মদ্য  ওর জিয অ্যপক্ষা করযো, িাবযো 
ও হতািা  হঘাডা  োমপয  মিয  যাযব। 
 
গযিট্ শান্তিাযব বলযলি, জািালা মদ্য  িযখ বামডয  ওই িাগলট্াযক হদ্মখর্? 
 
ওরা বাবা, হেযল, আর হিয  (পারযর্লট্ািং-এ কর্া বযল েলযলা। ঘযর ওগযিি দ্াাঁমডয  
রয যেি হর্মদ্যক তাযদ্র হৃযক্ষপ হিই। ওযদ্র ম মর্িং এবিং ককসশ কযণ্ঠ কর্া শুযি 
অ্র্ম্ভব মবরি  যলি, হরযগও হগযলি। 
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ি াতস হিয র মদ্যক দ্যএক পা এমগয  েয ি স্বযর বলযলি, িরমফি যা বলযে র্ব র্মতয? 
তয ই আিার হিয  র্ালজার মেদ্ামরযির বিংশধ্র  য  একট্া হিািংরা িাগযলর জিয আকয ল 
হ ার্? 
 
কর্াট্া শুযি হিযরাপ হদ্ও াযল িেণ্ডিাযব িার্া ঠয কযত লাগযলা, িযি    কর্া বলার 
শমি হর্  ামরয যে। 
 
আমি ওযক ধ্যরমেলাি বাবা! িরমফি খক খক কযর হ যর্ বলযলা। ধ্যরমেলাি ও যখি 
যামচ্ছল, িযযখ হিৌিামের োযকর িযতা গাদ্াগাদ্া দ্ামড, কদ্াকার হদ্খামচ্ছযলা… তাই িা 
হিযরাপ? পামজ েয াঁযো বিংযশর মবশ্বার্ঘাতক হিািংরা হিয , গজসি কযর উঠযলি গযিট্। 
মিযজযক র্িংযত িা করযত হপযর দ্য াযত হিয র গলামট্যপ ধ্রযলি। 
 
কাণ্ডকারখািা হদ্যখ  যামর আর ওগযিি র্িস্বযর বযল উঠযলা, িা! র্যে র্যে ওগযিি 
তার জাদ্যদ্ণ্ড তয যল খযব হজাযর বলযলি মরলামশও! গযিট্ মপেযি উযল্ট পডযলি, হিয র 
হর্যক হবশ দূ্যর। পডার র্িয  একট্া হে াযর ধ্াক্কা লাগযলা, হিযঝযত কয যপাকাৎ  য  
পডযলি। িরমফি গযজস উযঠ হে ার হর্যক উযঠ ওগযিযির মদ্যক  াযত োকয  হঘারাযত 
হঘারাযত এমগয  এযলা শুধ্য ি  জাদ্যদ্ণ্ড মদ্য  এযলাপাতামড হ কর্ িয াগ করযত 
লাগযলা। 
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ওগযিি িাণ িয  পালাযলি। িাম্বলযিার গযিযট্র বামড হেযড েযল আর্ার জিয 
ওগযিি,  যামরযক ইশারা করযলি।  যামর িাম্বলযিাযরর পাযশ এযর্ দ্াাঁডাযলা।  যামরর 
কাযি হিযর্ আর্যত লাগযলা মিযসামতত হিযরাযপর আতসমেৎকার। 
 
ওগযিি র্িয  হদ্ৌডযত হদ্ৌডযত হিইি রািা  এযর্ দ্াাঁডাযলি। হদ্ৌযড আর্ার র্ি  
একট্া েকেযক বাদ্ামি রযের হঘাডার র্যে ধ্াক্কা হখযলি, হঘাডার োলক অ্মতর্যন্দর 
একমট্ তরুণ। হর্ই র্যশ্রী র্যন্দর তরুযণর পাযশ একট্া বাদ্ামি রযের হঘাডর ওযপার 
একমট্ অ্মত র্যশ্রী হিয । হঘাডার র্যে ট্ক্কযর ওগযিযির িার্া  আঘাত লাগাযত  াত 
মদ্য  হেযপ ধ্যর রইযলি। ধ্াক্কা হখয  ওগযিি িামট্যত পযড যাও াযত হবশিূষার অ্বিা 
তনর্বে–ধূ্যলা  িাখািামখ। লিংযকাট্ট্া িা  খযযল হগযে। তারপরই িার্াট্া হেযপ ধ্যর 
র্রু রািা ধ্যর হদ্ৌডাযত লাগযলি। 
 
এখি র্ািা হযযত পাযর,  যামরর কিযইট্া ধ্যর ট্াি মদ্য  িাম্বলযিার বলযলি। তারপরই 
ওরা শূযিয হিযর্ েলযলা। োরমদ্ক অ্েকারাচ্ছন্ন, শরীযর হকাযিা ওজি হিই, অ্যিকট্া 
পামখর পালযকর িযতা। িার্যত িার্যত ওরা দ্যজযি একট্া হখালা িাযঠ এযর্ দ্াাঁডাযলা। 
তারপরই  যামর েযল এযলা িাম্বলযিাযরর আযলামকত অ্মফযর্। 
 
িাম্বলযিার জাদ্যদ্ণ্ড মদ্য  ঘযর একট্া অ্মতমরি বামত জ্বালাবার র্ি   যামর মজযজ্ঞর্ 
করল, ওই বামডর হিয ট্ার হশষপযসন্ত মক  যলা জািযত পারলাি িা র্যার হিযরাপ বা 
ওই রকি মক একট্া িাি হযযিা। 
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ওই হিয ট্া হবাঁযে হগযে, িাম্বলযিার তার মিজস্ব হে াযর বর্যত বর্যত  যামরযকও বর্যত 
বলযলি। যা  বার তাই  য যে, ওগযিি এক হর্যকন্ড হদ্মর িা কযর অ্যাপাযরট্ কযর 
মিমিমস্ট্রযত মফযর মিমিট্ পযিযরার িযধ্য অ্যিক হলাকজি মিয  মফযর হর্ই বামডযত 
ঢয কযলি। িরমফি আর ওর বাবা র্ যজ োডবার পাি ি  তারা িমতযরাযধ্র হেষ্টা কযর। 
মকন্তু দ্যজিযকই কাবয কযর কযট্জ হর্যক ধ্যর মিয  হগযেি। ও াইযজিযগিট্ ওযদ্র 
মবোর কযর হদ্াষী র্াবযি করযলি। িরমফযির িাযি িাগল অ্তযাোযরর অ্যিক অ্মিযযাগ 
মেযলা তাই হর্ মিসৃ্কমত হপযলা িা। মতি বেযরর জিয আজকাবাযি পাঠাযলি। 
িারযতাযলাযক মিমিমস্ট্রর হলাকজি ওগযিিযক িারযধ্ার করার অ্পরাযধ্ েিার্ র্াকযত 
 য যে আজকাবাযি। 
 
িারযিাযলা? িারযিাযলা হক?  যামর মজযজ্ঞর্ করযলা। 
 
হু তয মি হদ্খমে এখি খযব র্জাগ  য যে। খযমশ  লাি, িাম্বলযিার  ার্যলি। 
 
হর্ই বৃি িারযিাযলা…? 
 
হিাল্টিযট্সর গ্রান্ডফাদ্ার িাম্বলযিার বলযলি, িারযিাযলা, ওর হেযল িরমফি আর হিয  
হিযরাপ গযিট্ পমরবাযরর হশষ বিংশধ্র। খযবই পযরাযিা জাদ্যকর পমরবার–খযি,  তযা, 
 ািা ামি ইতযামদ্র জিয ওযদ্র কয খযামত। ওইর্ব জঘিয কাজ কিস র্ীিাবি মেযলা তাযদ্র 
পমরবাযর তার একিাি কারণ ওর মিযজর োোযতা (কাকার হিয ) হবািযক মবয  করার 
জিয। বাইযরর হকাযিা পমরবাযরর র্যে মববা  রূ্যি আবি মেল িা। ওযদ্র জীবিযািা 
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মেযলা খযবই জাকজিকপূণস, িেয র হর্ািা দ্ািা খরে করযতি মবলাশবহুল জীবিযািার 
জিয। বয মি আর মেন্তা শমির অ্িাযব যা  বার হশষ পযসন্ত তাই  যলা, এর্ব অ্বশয 
িারযিাযলা জন্মাবার আযগর ঘট্িা। তয মিযতা হদ্যখই এযর্ে বতসিাযি মক মিদ্ারুণ দ্ামরি 
মিয  জীবি কাট্া । দ্ামরযির র্যে রয যে ঔিত্ব, হিািংরা হিজাজ, অ্র্স ীি গবস আর 
 ািবডাই। অ্বশয মকেয মকেয আর্বাবপি, বযমিগত অ্িাবর র্ম্পমত্ত, পযরুষািযেযি 
পাও া মকেয র্ম্পমত্ত হযিি হর্ািার হেি, দ্ািী কাযলা পার্যরর আিংমট্, ততজর্পি হর্যতা 
তয মি স্বেযক্ষ হদ্যখই এযর্যে। 
 
তা যল হিযরাপ,  যামর বলযলা হে াযর বযর্ র্ািািয ঝয াঁযক পযড িাম্বলযিাযরর মদ্যক 
তামকয । হতা হিযরাপ… িাযি র্যার, তা যল কী হর্ হিাযেিযট্সর িা? 
 
মঠকই ধ্যরযো, িাম্বলযিার বলযলি। হর্ৌিাগযবশত আিরা হিাযল্টিযট্সর বাবারও মকমঞ্চৎ 
দ্শসি হপয মে। 
 
হঘাডার র্ও ার িাগল, তা যল িরমফি যাযক িারযধ্ার কযরমেযলা? 
 
বাুঃ েিৎকার, মঠক ধ্রযত হপযরযো হদ্খমে, িাম্বলযিার বলযলি, খযবই উচ্ছ্বমর্ত  য । 
 যাাঁ ওই ট্ি-মরমিল মর্মি র, র্যন্দর র্যশ্রী িাগল ও িাযঝ িাযঝ হঘাডা  হেযপ গযিট্ 
কযট্যজর পাশ মদ্য  হযযতা… যাযক হিযরাপ গযিট্ হগাপযি িাযলাবার্যতা…। 
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তারপর তাযদ্র মবয    ?  যামর কর্াট্া অ্মবশ্বাযর্র িমেযত বলযলা। ওর মবশ্বার্ করযত 
িি ো  িা, একজি িাগল যাযক িযি িাযণ গযিট্ ঘৃণা কযর হর্। হকিি কযর 
মদ্ামরযির হশষ বিংশধ্র জাদ্যকর গযিট্ পমরবাযরর হিয যক মবয  কযরমেযলা! 
 
মঠক তা ি   যামর। ওযদ্র মবয   য মেযলা যখি িরমফি আর িারযিাযলা গযিট্ 
আজকাবাযি কারাবার্ করমেযলা। হর্ট্াই মেযলা ওযদ্র র্যমবযধ্। হর্ই র্ি ট্া মেযলা 
হিয রাপর জীবযি স্বাধ্ীিতার। ও তার আঠার বেযরর বমন্দ জীবি হর্যক িযমি হপয , 
গযিট্ কযট্জ হেযড পামলয , মর্মি র ট্ি মরমিলযক মবয  কযরমেযলা। 
 
এট্া র্তয হয হিযরাপ একজি জাদ্যকরী। আমি মকন্তু িযি কমর িা ওর িযামজকযাল 
ক্ষিতা হকাযিা কাযজ এযর্মেযলা, মবযশষ কযর যখি ওর বাবা ওযক িমতমি ত ি  
হদ্খাযতি ও অ্তযাোর করযতি। 
 
হিযরাপ হতা তার িাগল স্বািী ট্ি মরমিলযক তার িাগল বােবীর কাে হর্যক র্মরয  
আিযত পারযতি, ট্িযক হর্ই িাগল হিয মট্র কাযে যাও া বে করযত পারযতি। 
 
দ্য ইিযপমর র্কার্স! অ্র্বা লাি হপাশাি।  যামর বলযলা। 
 
খযব িাযলা কর্া বযলযে। তযব আমি বযমিগতিাযব মবশ্বার্ কমর িা হিযরপ লািযপাশাি 
বযব ার কযরমেযলা। যমদ্ করযতা তা  যল বযাপারট্া খযবই হরািামন্টক  যতা। গরযির 
মদ্যি ট্ি জল হখযত োইযল হর্ই জযল লািযপাশাি মিমশয  হদ্ও া… হতিি হকাযিা 
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কমঠি কাজ মেল িা! মকেযমদ্যির িযধ্যই মলমট্ল  যাযেল গ্রাযি খযবই কািাকামি েলযলা। 
আযরা তয যে উঠযলা অ্খযাত িাগল িন্দি ট্ি মরমিল যখি িবঘযযরর হিয  হিযরাপযক 
মিয  পামলয  হগযলা। 
 
মকন্তু গ্রািবার্ীযদ্র হবদ্িা িারযিাযলার িযতা তীে ি । ও আজকাবাি হর্যক হফরার 
র্ি  হিযবমেযলা ওর হিয  কযট্যজর দ্রজার হগাডা  দ্াাঁমডয  হর্যক অ্িযর্সিা করযব, 
গরি গরি উপাযদ্  খাবার হট্মবযল র্ামজয  রাখযব। মকন্তু হদ্ার হগাডা  দ্াাঁমডয  র্াকা 
দ্যযরর কর্া, খাবার হট্মবযল হদ্খযলা র্াত-পযরুযষ পযরুধ্যযলা ি লা জযিযে, একট্া হোট্ 
মেমঠও মলযখ হগযে িাগল ট্ি মরমিযলর র্যে েযল যাও ার কর্া জামিয । 
 
তারপর হর্যক িারযিাযলা আর হিযরাযপর িাি িযযখ আযিমি, হবাঁযে রয যে মক িযরযে 
হর্ খবরও হি মি। ওই রকি অ্িতযামশত িািমর্ক আঘাতপাবার পর িারযিাযলা আর 
হবমশমদ্ি বাাঁযেমি। অ্যিযক বযল, হর্ এযকবাযর খাও া বে কযর িারা হগযে। 
আজকাবাি হজযল র্াকার জিয ওর শরীর অ্তযন্ত দ্যবসল  য  মগয মেযলা। িরমফি হফরার 
আযগই ও িারা যা । 
 
আর হিযরাপ? উমি হতা িারা হগযেি। হিাযেিট্স হতা অ্িার্ আশ্রযি িািযষ  য যেি। 
 
মঠকই বযলযো, িাম্বলযিার বলযলি। যায াক র্বমকেয শুযি আর হদ্যখ আিাযদ্র মকেয 
অ্িযিাি করযত  যব, আর্ল ঘট্িাট্া মক? তা যলও মির মর্িাযন্ত হপৌঁোযিা কষ্টর্াধ্য। 
তারপযর হশাযিা পামলয  মগয  মবয  করার কয ক িার্ পর ট্ি মরমিল মলমট্ল 
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 যাযেলট্যি ওর িযাির  াউযজ একাই মফযর এযলা, র্যে স্ত্রী হিই। গুজব েডাযত 
লাগযলা গ্রাযি হয ট্ি বলযে তাযক িতারণা ও ঠকাযিা  য মেযলা। ও বযল মেযলা হয 
তাযক যাদ্যিযগ্ধ করা  য মেযলা এখি তা অ্পর্ামরত  য যে। যাই হ াক ট্ি মকন্তু ওই 
কর্াগুযলা িষ্টিাযব বযলমি, পাযে হলাযক ওযক উন্মাদ্ িাযব। যাই হ াক গ্রাযির 
হলাযকরা ধ্ারণা কযরমেযলা হিযরাপ ট্ি মরমিযলর কাযে মিযর্য বযলমেযলা হয তার একমট্ 
র্ন্তাি ওর গযিস এবিং হর্ই জিযই ট্িযক মবয  কযরযে। 
 
মকন্তু হিযরাযপর হতা র্ন্তাি  য মেযলা। হর্ই র্ন্তাযির মপতা হতা ট্ি মরমিল…। 
 
 যাাঁ, মকন্তু ওযদ্র মবয র ির্ি বেযর ি । ট্ি মরমিল ওযক যখি হেযড েযল যা , তখি 
হিযরাপ গিসবতী মেল। 
 
হকি, মক কারযণ?  যামর মজযজ্ঞর্ করযলা। তা যল লাি হপাশাি কাজ করযলা হকি? 
 
আবার অ্িযিাি, িাম্বলযিার বলযলি। আর্যল হিযরাপ ওর স্বািীযক খযবই িাযলাবার্যতা, 
তাই ওইর্ব জাদ্যযট্ািা মদ্য  হবাঁযধ্ রাখযত ো মি। তাই লাি হপাশাি বযব ার কযরমি। 
হিয রাপ হিযবমেযলা ট্ি মরমিলও তাযক এখি িালবার্যত শুরু কযরযে। ও আযরা 
হিযবমেযলা হয মশশুমট্ পৃমর্বীযত আর্যে তার জিযও ট্ি মরমিল ওযক হেযড হকাযিামদ্িই 
যাযব িা। দ্যুঃযখর মবষ  দ্যযট্া বযাপাযরই ও িয ল কযরমেযলা। ট্ি একমদ্ি উধ্াও  য  
হগযলা, আর হকাযিা মদ্ি হিযরাযপর কাযে আযর্মি, ও জাযিওমি তার হেযল হদ্খযত 
হকিি  য যে। 
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আকাশ  ঠাৎ গিীর কাযলা  য  হগযলা। বামতর আযলার হতজ আযরা হবযড হগযলা। 
ঘরট্া আযলাযকাজ্জ্বল  য  হগযলা আযগর হেয । 
 
  যামর তা যল আজ এই পযসন্ত। কয ক হর্যকন্ড িীরব র্াকার পর িাম্বলযিার  যামরযক 
বলযলি। 
 
আচ্ছা র্যার,  যামর বলযলা। ও দ্াাঁডাযলা মকন্তু ঘর হেযড হগযলা িা। বলযলা, র্যার 
হিাযল্টিযট্সর ইমতবৃত্ত জািা র্তযই মক খযবই িয াজিী ? 
 
খযবই িয াজিী , আমি িযি কমর, িাম্বলযিার বলযলি। এর র্যে িযফমর্র মক র্ম্পকস? 
র্বমকেযই হতা িযফমর্র ওপর…। মঠক আযে, একট্য  হযযিা হগালযিযল পযড হগযলা। 
 
র্যার,  যামর েযল যাবার জিয পা বাডাযির র্ি  আযরা একমট্ িে িার্া  এযলা। 
 
র্যার, আপমি হিাযেিট্স র্ম্বযে আিাযক যা যা বলযলি তা মক রি আর  ারমিওযির 
র্যে আলাপ করযত পামর? 
 
িাম্বলযিার  যামরর মদ্যক তামকয  েয প কযর রইযলি। মক বলযবি িাবযত লাগযলি। 
বলযলি, আিার িযি    মিস্টার উইর্মল আর মির্ হগ্রিার দ্যজযিই যযর্ষ্ট মবশ্বার্যযাগয 
এবিং তারা অ্যিক বার তার িিাণ মদ্য যে। তযব  যামর হতািাযক আযগই বমল, ওরা 
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হযযিা অ্িয কারও কাযে কর্াগুযলা িকাশ িা কযর। আমি হিাযল্টিযট্সর অ্তীত র্ম্বযে 
বা তার হগাপি মবষয  কযতাট্া জামি তা অ্িযযদ্র জািাই িাযলা। 
 
আমি আশ্বি করমে র্যার, রি ও  ারমিওি োডা আর হকউ জািযব িা। শুি রামি। 
 
 যামর হযযত হযযত দ্রজার হগাডা হর্যক আবার ঘযরর হিতযর মফযর তাকাযলা, ও 
হদ্খযলা হয লম্বা-র্রু পাও ালা হট্মবযল, হযখাযি িাম্বলযিাযরর অ্যিক রকযির রূযপার 
যন্ত্রপামত, হর্খাযি একট্া বযডা িাো কাযলা পার্র হর্ট্ করা একট্া কয ৎমর্ত স্বযণসর 
আিংমট্। 
 
র্যার,  যামর হর্ই আিংমট্ট্ার মদ্যক তামকয  বলযলা, ওই আিংমট্ট্া…।  যাাঁ, িাম্বলযিার 
বলযলি। 
 
হর্বার যখি রাযতর হবলা  আিরা স্লাগ যিসর কাযে মগয মেলাি আিংমট্ট্া আপিাযক পযর 
র্াকযত হদ্যখমেলাি। 
 
 যাাঁ পযরমেলাি, িাম্বলযিার বলযলি। িারযিাযলা গযিট্ ওগযিিযক হযট্া হদ্মখয মেযলি 
হর্ট্া মক এই রকযির আিংমট্? 
 
িাম্বলযিার িার্া মিেয  করযলি। 
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একই…। তা যল আপমি মক র্ব র্ি  এই আিংমট্ট্া পযডি? 
 
িা, আমি িাি কয কমদ্ি  যলা এট্া র্িংগ্র  কযরমে, িাম্বলযিার বলযলি, হতািাযক মিয  
আর্ার জিয হযমদ্ি হতািার আমন্টযদ্র বামড হর্যক মগয মেলাি… 
 
হর্মদ্িই…। 
 
হর্ই র্ি ট্া যখি আপিার  াযত আঘাত হলযগমেল… র্যার?  যাাঁ, ওই কাোকামে র্িয  
 যামর।  যামর মক বলযব হিযব পাযচ্ছ িা, িাম্বলযিার িৃদ্য  ার্যলি। র্যার… মকিাযব 
ঘট্যলা… 
 
আজ অ্যিক রাত  য যে। অ্িয একমদ্ি হতািাযক এর কাম িী বলা যাযব। শুিরামি। 
 
শুি রামি, র্যার। 
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হ্ািরিওিি জহ্রপিং হ্যান্ড 
 
 ারমিওি যা অ্িযিাি কযরমেযলা হর্ট্াই িিামণত  যলা, মর্ক্সর্ ই াযর মফ্র মপমর ি 
আর্যল অ্বর্র ি । রি ির্যি যা হিযবমেযলা, িমতমদ্যির ক্লাযশ হয হ ািও াকস হদ্ও া 
   মফ্র-মপমর যি হর্ কাজগুযলা তাযদ্র করযত   । তাোডা িমতমদ্িই হকাযিা িা 
হকাযিা পরীক্ষা র্াযক। িযাকযগািাগল ক্লাযশ যা পডাি  যামর তার খযবই র্ািািয বযঝযত 
পাযর।  ারমিওি অ্তযন্ত মর্মর র্ তাই বযঝযত িা পারযল  াত তয যল আবার বলার জিয 
অ্িযযরাধ্ কযর। একবার ি , কখযিা কখযিা দ্যবার হর্ বলযত অ্িযযরাধ্ কযর। অ্মবশ্বার্য, 
 ারমিওযির অ্র্ম্ভমষ্টর িযধ্যও  যামরর র্বযেয  িযিািযতা র্াবযজট  য  হগযে হপাশাি… 
 াফ-ব্লাি মিন্সযক ধ্িযবাদ্। 
 
িাবসাল হিলর্ শুধ্যিাি িাকআযট্সর মবরুযি িমতযরাধ্ ি , োিসর্ ও রান্সমফগাযরশযির 
জিযও এখি িয াজিী   য  পযডযে।  যামর কিিরুযি অ্র্বা খাবার র্িয  ক্লাযর্র 
বেয যদ্র লক্ষয কযর। তাযদ্র িযখাব ব রিবণস ও িীলাি। িযি    তাযদ্র হযি ইউ-হিা-
হুর বযাপাযর বযডা হবমশ িারাোন্ত র্কযল। হর্ জাযি তারা মিশযব্দ জাদ্যিন্ত্র িয াযগর 
দ্ারুণ হেষ্টা কযর েযলযে। তারা এখি  ারযবালমজযত মবপজ্জিক গাে-গােরা মিয  কাজ 
করযে। মগ্রি  াউযজ  ারযবালমজর কাজ করার র্ি  যখি মবষাি হট্িযট্কয ল হপেযি 
হর্যক তাযদ্র অ্কিাৎ জমডয  ধ্যর, তখি মিযজযদ্র িযি করার জিয উচ্চস্বযর 
অ্মিশাপ হদ্ও ার অ্িযিমত হয তাযদ্র হদ্ও া  য যে তা অ্বশযই স্বমিদ্া ক তাযত 
হকাযিা র্যন্দ  হিই। 
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িািা কাজ, হ ািও াকস, মি মিত লাইযেমরযত যাও া, পডাশুিার পর  ারমিওি, রি, 
 যামর একট্য ও র্ি  পা  িা  যামগ্রযির কাযে যাবার। ইদ্ামিিং  যামগ্রি স্টাফ হট্মবযল বযর্ 
হখযত আর্া বে করযেি, কারও র্যে হবমশ কর্াও বযলি িা। র্বযেয  আিযযসর 
বযাপার কদ্ামেৎ কমরিযর ওযদ্র হদ্খযল কর্াযতা বযলিই িা, উপরন্তু এিিিাব কযরি 
হযযিা ওযদ্র হদ্যখিমি। এিি কী র্ািািয  যাযলাও বযলি িা। শমিবার হেকফাযস্টর 
র্ি  স্টাফ হট্মবযল  যামগ্রিযক িা হদ্খযত হপয   ারমিওি বলযলা, আিাযদ্র মকন্তু এর 
কারণ জািার জিয  যামগ্রযির হকা াট্াযর একবার যাও া উমেত। 
 
রি বলযলা, তা মক কযর  যব বযলা, শমিবার আিাযদ্র মকমিে মট্ি মিবসােি আযে। মেট্ 
উইযকর জিয আগাযিমন্ট োিস িাকমট্যর্র দ্রকার। আর তা োডা তাযক মক বলযবা! 
বলযবা হয হতািার র্াবযজট আিাযদ্র পেন্দ ি । আিাযদ্র ওর মবষ মট্ খযব 
অ্স্বেযন্দরও ি ,  ারমিওি বলযলা। 
 
তয মি হতািার কর্া বলযত পাযরা, আমি মকন্তু হট্র্-এর কর্া িয মলমি, রি কাযলা িযযখ 
বলযলা। আিরা মকন্তু অ্যপর জিয হবাঁযে হগমে, তাোডা ওর মিযবসাধ্ িাইয র কাযে 
যাও ার বযাপারট্াও মিি ই িয যল যাওমি। আিরা ওখাযি র্াকযল ওর হর্ই মিযবসাধ্ িাই 
গ্রুপযক হকিি কযর জযযতার মফযত বাাঁধ্যত    তাও   যতা হশখাযত  যতা। 
 
আমি  যামগ্রযির র্াযর্ কর্া িা বলাট্া একদ্ি পেন্দ করমে িা,  ারমিওি বযমর্ত মেযত্ত 
বলযলা। 
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আচ্ছা আচ্ছা আিরা র্বাই মকমিে হখলার পযরই যাযবা,  যামর  ারমিওিযক আশ্বি 
করযলা। শুধ্য  ারমিওি ি  ও মিযজও  যামগ্রযির র্যে হদ্খা    িা বযল দ্যুঃমখত। তযব 
গ্রুযপর বযাপাযর ও রযির র্যে একিত, মবরমিকর গ্রপ ওযদ্র ধ্াযর কাযে িা র্াকযলই 
িাল। মকন্তু রা াল মিযত মিযত হতা র্ারা র্কালট্া হকযট্ যাযব। অ্যিক হলাক আর্যব, 
যারা যারা অ্যাোই কযরযে। জীবযি ও ির্ি কযাযেিমর্ করযে, তাই িযযখ িা বলযলও, 
হিতযর হিতযর  যামর খযবই িািসার্। 
 
ঈশ্বর জাযিি,  ঠাৎ এই মকমিে হখলাট্া হকি এযতা জিমি   য  উঠযলা,  যামর বলযলা। 
 
ওয া বাযজ কর্া োযডা  যামর। আর্যল মকমিে হখলাট্া মবষ  ি , আর্ল মবষ  তয মি… 
তয মিই জিমি , মকমিে হখলা ি । র্মতয বলযত কী, তয মি হতা কখযিা এযতা আকষসণী  
মেযল িা, এট্াই  যলা আর্ল কর্া।  ারমিওি র্ািািয অ্নধ্যস  য  বলযলা। 
 
রি বযডা কযর একট্া মকপাযর কািড মদ্যলা।  ারমিওি ওর মদ্যক একবার দ্লেযযট্র 
দৃ্মষ্ট মদ্য   যামরর মদ্যক িযখ কযর বলযলা 
 
র্কযলই জাযি তয মি এক বণসও মিযর্য বলযে িা, তাই িা? র্ারা জাদ্যকর র্ম্প্রদ্া  জাযি, 
তয মি মঠক বলযো হিাযেিট্স মফযর আর্যে… তয মি গত দ্যবেযর দ্যবার ওর মবরুযি 
লযডমেযল, দ্যবারই তয মি হবাঁযে মফযর এযর্যে। এখি তাই হতািাযক র্কযল বযল দ্য 
েয যজি ও াি। বলযত পাযরা র্বাই হতািার িমত 
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এখি হফমর্যিযট্ি, তয মি মক তা অ্িযিব কযরা িা। 
 
 যামরর িযি  যলা হগ্রট্  যলর হিতরট্া অ্র্ য গরি। যমদ্ও বাইযর বৃমষ্ট  যচ্ছ,  যলর 
োদ্মট্ও ঠান্ডা। 
 
মিমিমস্ট্রর মবযরামধ্তা, তয মি অ্র্তয কর্া বযল হবডাযচ্ছা, তয মি মির্যাবাদ্ী ও িারর্ািয ীি–
আজ তয মি হর্ র্ব হক অ্মতেি কযর এযর্যে। হয দ্য বৃত্ত িম লা হতািার রি মদ্য  
হতািাযক মলখযত বাধ্য কযরমেযলা হর্ই কাট্া দ্াগ এখিও তয মি হদ্খাযত পাযরা, মকন্তু 
তয মি হতািার মবষ  হর্যক র্যর আযর্ামি র্াকযগ…। 
 
মিমিমস্ট্রযত িগজগুযলা আিার  াত শি কযর হেযপ ধ্যরমেযলা তার দ্াগ এখিও যা মি, 
রি জািার  াতা গুমট্য   াতাট্া হদ্মখয  বলযলা। 
 
 ারমিওি মকন্তু রযির কর্া  কাি মদ্যলা িা। 
 
িাক মবমল করা হপাঁো এযর্ হগযে। বৃমষ্ট হিজা জািালা মদ্য  ঘযরর হিতযর এযর্ 
র্কযলর গায  িািা ঝট্পট্ কযর হফাাঁট্া হফাাঁট্া জল মেযট্াযত লাগযলা। র্কযলই আযগর 
হেয  এবার অ্যিক হবমশ মেমঠপি হপয যে। উমদ্বে বাবা-িায রা হেযল-হিয যদ্র খবর 
জািযত োি এবিং আশ্বি করযত োি হয তারাও িাল আযেি, উমদ্বে  ও ার মকেয হিই। 
ট্ািস শুরু  ও া হর্যক  যামর হকাযিা মেমঠপি পা মি। ওযক হয মিতয মেমঠ মলখযতি মতমি 
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আর পৃমর্বীযত হিই, তা যলও আশা কযর লযমপযির মেমঠর।   যতা লযমপি ওযক মেমঠ 
মলখযবি। মকন্তু এখি পযসন্ত একট্াও হলযখিমি। ও মবিষস  য  তামকয  র্াকযত র্াকযত 
হদ্খযলা ওর তয ষার শুভ্র হ িউইগ ঘযর ঢয যক বাদ্ািী-হপাঁোগুযলার ওপর মদ্য  পাক 
খাযচ্ছ। হ িউইগ ওর হট্মবযল িাঝামর আকাযরর হেৌযকা একট্া পযাযকযট্ হফলযলা। 
ওমদ্যক রিযক একই রকযির একট্া পযাযকট্ মদ্যলা ওর হপাঁো মপগউইজি। রযির িযি 
 যলা মপগউইজি খযবই ক্লান্ত। 
 
 যামর পযাযকযট্ োও ামরশ অ্যান্ডর্ বযট্র্ হর্যক পাঠাযিা িতয ি একমট্ কমপ অ্যািিান্সি 
হপাশাি হিমকিং হপয  খযব খযমশ। বইট্া মিয   াত তয যল বলযলা, দ্ারুণ! 
 
 ারমিওি বইট্া হদ্যখ খযমশযত উপযে পযড বলযলা, তা যল হতা তয মি এখি হর্ই পযরযিা 
হোঁডা হখাডা গাদ্াগাদ্া হিাট্ হলখা বইট্া হফরত মদ্যত পাযরা। 
 
তয মি পাগল  য যে?  যামর বলযলা। ওট্া আিার কাযে র্াকযব। হশাযিা ওই মবষয  আমি 
আযগই হিযব হরযখমে। 
 
 যামর পযরযিা বইট্া বযাগ হর্যক বার কযর ওর কিাযর জাদ্যদ্ণ্ড হঠমকয  আযি আযি 
বলযলা–মিমফের, বলার র্যে কিার খযযল পযড হগযলা। িতয ি বইট্াযতও হর্ই রকি 
করযলা,  ারমিওি র্  য  তামকয  রইযলা। তারপর ও িতয ি বইয র িলাট্ট্া পযরযিা 
বইয র ওপর হরযখ বলযলা–মরপাযরা, িলাট্ বদ্যল হগল। মিযন্সর বইযত হলযগ হগযলা 
িতয ি িলাট্। 
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আমি স্লাগ িসযক পযরযিা িলাট্ হদ্ও া িতয ি বইট্া হদ্যবা–তখি মতমি হকাি িে করযবি 
িা। এর িূলয ি  হগমল ির্। 
 
র্ব হদ্যখ  ারমিওযির িযযখ হকাি কর্া হিই। হঠাাঁট্ দ্যযট্া হেযপ রইযলা, িযখ হদ্যখ িযি 
   খযবই হরযগ হগযে। যা  যামর করযলা তাযত ওর একট্য ও র্ির্সি হিই। তারপরই 
তৃতী  হপাঁো এযর্ ওর হট্মবযলর ওযপার এক কমপ হিইমল িযফট্ হফযল মদ্যলা। ও 
তাডাতামড হপপারট্াযক খযযল ির্ি পাতা  হোখ বযযলাযত লাগযলা। 
 
 ারমিওি হিইমল িযফট্ হপযলই রি ঠাট্টা কযর বযল, কী হ  কারও িৃতয য র্িংবাদ্ আযে? 
একই িে কযলর গাযির িযতা বযল যা । 
 
িা, মকন্তু মিযিন্টরযদ্র আেিণ হবযডযে,  ারমিওি বলযলা। একজি অ্যাযরস্ট  য যে। 
 
েিৎকার, হক?  যামর বলযলা। ওর  ঠাৎ হবল্লামরকর্ হলস্টযরযির কর্া িযি পযড 
হগযলা। 
 
স্টযাি হলশািপাইক;  ারমিওি বলযলা। 
 
হক?  যামর  কেমকয  বলযলা। কার িাি বলযল। 
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জিমি  উইজামিসিংযদ্র িাইট্ বাযর্র কন্ডাটর স্টযািযল শািপাইকযক হির্ইট্ারযদ্র 
র্াম্প্রমতক কাযসকলাযপর র্াযর্ যযি র্াকার র্যন্দয  হগ্রফতার করা  য যে। ক্লাপ াযির 
তার মিজ বামডযত অ্মিযাি োমলয  গত রাযত মি. শািপাইকযক (২১) আট্ক করা   … 
 
শািপাইক একজি হির্ইট্ার?  যামর বলযলা। মতি বের আযগ ওই িাণ উচ্ছল 
হেযলমট্র র্যে রাযতর বাযর্ ির্ি পমরে   য মেল  যামরর। অ্দ্ভযত বযাপার। 
 
এিিও  যত পাযর হয ওযক হবাধ্   ইিযপমর র্ কার্স কযর রাখা  য মেল, রি বলযলা। 
 
কাগজ পযড মকন্তু তা িযি  যচ্ছ িা,  ারমিওি বলযলা। িযযখর র্ািযি ওর কাগজট্া 
হিলা। 
 
 ারমিওি কাগজ হর্যক িযখ িা তয যল বলযলা, কাগযজ মলখযে ও মকেয একট্া পাযব। ও 
হির্ইট্ারযদ্র হগাপি পমরকপিার মকেয কর্া বলমেযলা। হর্ট্া জািার পর ওযক 
হগ্রফতার করা  য যে। 
 
 ারমিওি উমদ্বে িযযখ তাকাযলা–যমদ্ ইিযপমর র্ কার্স    তা যল ও হকিি কযর পাযব 
মগয  হর্ই হগাপি েযাি র্ম্বযে কর্া বলযত পাযর, র্ম্ভব মক? 
 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য হ্াফ-ব্লাড রিন্স । জে. জে. িাওর িং । হ্যারি পটাি রিরিে 

353 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

রি বলযলা, স্টযািযল িযি    হবমশ কর্া বলমেযলা, বামিয  বামিয  মকেয বলযত মগয ই 
মিযজর মবপদ্ হিযক এযিযে। িযি আযে একবার এক মিলা  আড্ডা হদ্বার র্ি  
বযলমেযলা হয হর্ িযামজক িন্ত্রণালয র িন্ত্রী  যত যাযচ্ছ। 
 
িন্ত্রণাল  হদ্খাযত ো  তারা মকেয একট্া করযে,  ারমিওি িয রু কয াঁেযক বললল। 
হলাযকরা আতমঙ্কত–পাবসতী ও তার জিজ হবািযক ওযদ্র বাবা বামডযত মফমরয  মিয  
হযযত োযচ্ছ। ইযলাইযজ মিিযজ ি অ্যিক আযগই েযল হগযে। ওর বাবা ওযক মিয  
হগযেি। 
 
মক বলযল! রি হোখ ঘযমরয   ারমিওিযক িে করযলা। মকন্তু হ াগাট্সর্ ওযদ্র বামডর 
হেয  অ্যিক হবমশ মিরাপদ্ জা গা! আিাযদ্র অ্রর আযে, আযরা অ্যিক একস্ট্রা 
হিাযট্কমট্ি হিলর্ আযে, র্বার ওপর আিাযদ্র িাম্বলযিার আযেি! 
 
 ারমিওি বলযলা, আিরা মক র্ব র্ি  তাযক পাযবা বযল িযি    িা?  ারমিওি স্টাফ 
হট্মবযলর মদ্যক তাকাযলা,  াযত তখিও িযফট্। হতািরা মক লক্ষয কযরযো? গত 
র্াতমদ্ি  যামগ্রযির িযতা মতমিও তার হে াযর বর্যেি িা। 
 
 যামর, রি দ্যজযিই স্টাফ হট্মবযলর মদ্যক তাকাযলা। হ িিাস্টার র্যাযরর হে ার র্তয 
র্তযই খামল।  যামর একট্য  মেন্তা  পডযলা, র্মতযই হতা গযিযট্র ওখাি হর্যক হফরার পর, 
আর িাম্বলযিাযরর র্যে ওর হদ্খা   মি গত এক র্প্তা । 
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আিার িযি    অ্িসাযরর কাযজর জিয স্কয যলর বাইযর হকার্া ও হগযেি,  ারমিওি োপা 
গলা  বলযলা, আমি বলযত োইমে ওিার অ্িযপমিমতর কারণ গুরুতর মকেয  যতও পাযর, 
তাই িা? 
 
 যামর বা রি হকউই হকাযিা জবাব মদ্যলা িা। মকন্তু  যামর জাযি ওরা মতিজযিই এই 
কর্াট্াই িাবযে। তাোডা গত পরশু আযরা একট্া ি ািক কাণ্ড ঘযট্ হগযে।  ারযবালমজ 
ক্লাযশ খবর আযর্  ান্না অ্যাবযট্র িাযক িৃত অ্বিা  পাও া হগযে। খবরট্া হপয   ান্না 
েযল যাবার পর হর্যক আর ওযক পাও া যা মি। 
 
পাাঁে মিমিট্ পর ওরা মগ্রমফন্ডর হট্মবল হেযড এক র্যে মকমিে িাযঠ েলযলা। ওরা 
লযাযিন্ডার আর পাবসতী পামতযলর পাশ মদ্য  যাবার র্ি   ারমিওযির একট্া কর্া িযি 
পযড। 
 
িযফট্ মলযখযে ওযদ্র দ্যই হবািযক ওযদ্র বাবা-িা হ াগাট্স হর্যক মিয  হযযত োি।  যামর 
দ্যই ঘমিষ্ঠ বেয যক মফর্ মফর্ করযত হদ্খযত হপয  অ্বাক  যলা িা। দ্যজযিই খযব 
মেমন্তত। মকন্তু হযট্া অ্বাক কযরযে, রি যখি ওযদ্র খযব কাোকামে এযর্যে, পাবসতী 
 ঠাৎ লযাযিন্ডারযক কিযইয র হখাাঁো মদ্যতই লযাযিন্ডার রযির মদ্যক তামকয  তখি 
একগাল  ার্যলা। রি ওযক হোখ মট্পযলা, ওরই িযতা  ার্যলা। ও  াাঁট্ার র্ি  হযি 
গযবস হফযট্ পডযত লাগযলা।  যামর অ্যিক কযষ্ট  ামর্ দ্িি কযর এবিং তার িযি পযড 
 যামরর িাক িযালফ  হিযে হদ্বার পর রি লযাযিন্ডাযরর র্যে কর্া বলা হর্যক মবরত 
মেযলা।  ারমিওি অ্বশয গম্ভীর িযযখ। ওযদ্র র্যে দূ্রত্ব হরযখ হস্টমি াযির মদ্যক 
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েলযলা। তখি হবশ ঠাণ্ডা বাতার্ বইযে, কয  াশার র্যে  ালকা  ালকা বৃমষ্ট পডযে। 
হস্টমি াযির কাযে এযর্ রি আর  যামরযক হেযড বর্ার িাযির র্োযি যা   ারমিওি। 
যাবার র্ি  রি বা  যামর কাউযকই গুি উইযশর্ জামিয  হগযলা িা। 
 
 যামর যা হিযবমেযলা, বলযত হগযল পযযরা র্কালট্াই রা াল মদ্যত পার  যলা। মগ্রমফন্ডযরর 
িা  অ্যধ্সক হেযল অ্িংশ মিযত এযর্যে। ির্ি বযষসর হেযলরা মর্যলকর্যির জিয স্কয যলর 
পযরযিা ঝাডয   াযত িীতর্ন্ত্রি  য  দ্াাঁমডয  রয যে। হর্যিির্-ই াযরর োিরা র্ব হেযল-
হিয যদ্র মদ্যক মিরুত্তাপ ি  হদ্খাযিা হোযখ হদ্খযে। ওযদ্র িযধ্য একজি হবশ লম্বা-
েওডা িার্া  ঝাট্ার কামঠর িযতা েয লও ালা, হেযলমট্ হ াগাট্সর্ এক্সযিযর্  যামরযক 
হদ্যখমেযলা। 
 
মিযডর িযধ্য হর্যক হেযলমট্ হবমরয  এযর্  যামরর  াযত  াত মিমলয  বলযলা, আিাযদ্র 
হতা হরযির ওে স্লমগ কিপাট্সযিযন্ট আযগই হদ্খা  য যে কযাযেি। আিার িাি 
করিযাক িযাকযলযগি। 
 
গত বেযর রা াযল তয মি মেযল?  যামর মজযজ্ঞর্ করযলা।  যামরর ওর ই া বড হদ্  হদ্যখ 
িযি  যলা হেযলমট্ এক েয লও িা র্রযল কারও ফাাঁকা জা গা হপয  হগাল হদ্ও া 
অ্র্ম্ভব। 
 
হেযলমট্ বলযলা, গত বের রা াযলর র্ি  আমি  ার্পাতাযল মেলাি, বামজ হফযল এক 
পাউন্ড িমক্স এগ খাবার হখয  অ্র্যি  য মেলাি। 
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মঠক আযে তয মি ওই মদ্কট্া  বযর্ অ্যপক্ষা কযরা, হযমদ্যক  ারমিওি বযর্ রয যে  যামর 
ওযক হর্মদ্কট্া হদ্খাযলা। 
 
 যামরর কর্াট্া শুযি িযাকযলযগি মবিষস  যলা।   যতা হিযবমেযলা দ্যজযিই ওে র্যামগর 
মি  বযল একট্য  আলাদ্া রকযির মরট্যিন্ট পাযব। 
 
 যামর মঠক করযলা মট্ি মর্যলকর্যির আযগ একট্া হবমর্ক হট্স্ট দ্রকার। হয র্িি 
হেযল-হিয রা আযবদ্ি কযরযে তাযদ্র দ্শজি কযর এক একট্া দ্ল করযলা। তাযদ্র 
বলযলা, মপযের োরধ্াযর োই কযরা। মিণস ট্া িাযলা বলযত  যব। ির্িবযষসর োিযদ্র 
হর্যক ির্ি দ্শ জযির দ্ল োই করযত বলযলা। এর আযগ ওরা কখযিা োই কযরমি। 
ওযদ্র িযধ্য একজি িাি কয ক হর্যকন্ড উডযত পারযলা এবিং হগালযপাযস্ট ধ্াক্কা হখয  
 কেমকয  হগযলা। 
 
মদ্বতী  দ্ল দ্শমট্ হিয যক মিয । ওযদ্র িযতা হবাকারাি কিই হদ্যখযে। হুইযর্ল 
বাজাযতই ওরা উডযত হতা পারযলাই িা, িাযঠই জডাজমড কযর পযড হগযলা।  যামর 
তখি ওযদ্র িাঠ হেযড েযল হযযত বলযল ওরা খযমশ িযিই স্টযাযন্ড মগয  বযর্ অ্িযযদ্র 
হপেযি লাগা শুরু করযলা। 
 
তৃতী  দ্যলর হর্ই একই অ্বিা। েতয র্স দ্যলর হতা হকউ ঝাডয  আযিইমি।  াফল 
পাফযদ্র মিয  পঞ্চি দ্ল। 
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 যামর বলযলা, এখাযি যমদ্ মগ্রমফন্ডর োডা অ্িয  াউযজর হকউ র্াযক তা যল তারা িাঠ 
হেযড যাও। এখিই মেজ! হশষ বাকযমট্ মিযদ্সযশর স্বযর। 
 
ির্যি র্কযলই েয পোপ, তারপর দ্যএকজি র যাযিিকয   ার্যত  ার্যত লাফাযত লাফাযত 
মপে হেযড েযল হগযলা। 
 
তারপর রা াযলর ঘণ্টা দ্যই র্ি  খযব ত  তে  ট্টযগাল, হকউ আেযড পডযলা,  াত-পা 
হিােকাযলা, দ্াাঁত িােযলা, আযরা অ্যিক কাণ্ড। র্বই  যামরযক র্ািলাযত  যলা। 
 
 যামর মতিজি িাযলা হেজার হপযলা। হকমট্যবল, হিযিলজা রমবন্স আর মজমি উইর্মল। 
মজমি রা াযল একাই র্যতরট্া হগাল করযলা। হিযিল দ্যল িবাগত। হকমট্যবল আযগও 
হখযলযে। 
 
 যামর এক র্ি  যা মিযজও কযরযে, এখি অ্িযত্তীণস মবট্ারযদ্র কাে হর্যক িািা মেৎকার 
অ্মিযযাগ শুিযত  যলা। 
 
হতািরা হকাযিারকি ত  তে মেৎকার হোঁোযিমে িা কযর িাঠ হেযড েযল যাও। আর তা 
করযল আমি হতািাযদ্র মবরুযি বযবিা হিব। মিযদ্সযশর স্বযর  যামর বলযলা। 
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িতয ি মবট্াযরর িধ্য হর্যক হকউ জজস হফ্রযির কাোকামে হপৌঁেযত পারযলা িা। ওরা 
মেযলা হর্রা মবট্ারর্। তা যলও িতয ি যারা এযলা তাযদ্র হখলা   যামর খযবই খযমশ  যলা। 
িতয যির িযধ্য োজার মরমে কূট্। ওরা হকমট্, হিযিল আর মজমির র্যে হযাগ মদ্যলা। 
 
 যামর ইযচ্ছ কযরই কীপার মর্যলকর্ি র্বার হশযষ হরযখমেযলা। হিযবমেযলা হস্টমি াি 
িা  খামল  য  যাযব, আর োপ রৃ্মষ্ট কি  যব। দূ্িসাগযবর্ত: তা  যলা িা। োাঁট্াইরা 
এবিং তাযদ্র র্ােপােরা হেকফাস্ট খাও া হশষ কযর মিড জিাযলা।  যামর রযির মদ্যক 
তাকাযলা। রযির একট্াই িবযলি িাযিসর। গত বেযর হখলাযত হজতার পর  যামর 
হিযবমেল রযির িাযিসর িবযলি হিাট্ািযমট্ মঠক  য  যাযব। মকন্তু তা ি , রি আযগর 
িযতাই িািসার্। 
 
ির্ি পাাঁেজযির হকউই কীপারর্ রা াল হগযি িাযলা হখলযত পারযলা িা। হকউই দ্যযট্া 
হগাযলর হবমশ বাাঁোযত পারযলা িা।  যামর  তাশ  যলা, করিযাক িযাকযলযগি পাাঁেট্া 
হপিামল্টর িযধ্য োরযট্ বাাঁোযত হপযরযে হদ্যখ। 
 
হবাঝা হগযলা রি এগার জযির িযধ্য একজি  য  যাযব ফাইিাল মর্যলর্যি। গুিলাক! 
হক হযি দ্শসকযদ্র হর্যক বযল উঠযলা।  যামর হিযবমেযলা  ারমিওি  যব   যতা। িা 
হর্ট্া মেল লযাযিন্ডার োউি। ও লযাযিন্ডারযক হদ্যখ  াত মদ্য  িযখ হঢযক রাখযত 
পারযতা, লযাযিন্ডার অ্বশয পরিয ূযতস তাই করযলা। মকন্তু  যামর মকমিযের কযাযেি, তা 
হর্ করযত পাযর িা, রযির রা াল হখলা হদ্খযত লাগযলা। 
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িা, রিযক মিয  হকাযিা র্ির্যাই হিই, ও পর পর র্বকট্া হপিামল্ট রুযখ মদ্যলা।  যামর 
িযাকযলযগিযক পমরষ্কার কযণ্ঠ জামিয  মদ্যলা রি ওযক  ামরয  মদ্য যে। কর্াট্া শুযি 
িযাকযলযগযির িযখ ঝয যল পডযলা। হর্ দ্রুত হর্খাি হর্যক র্যর হগযলা। িযাকযলযগি ওর 
হপেযি হপেযি হগল। 
 
ওর হবাি হতা মঠক িযতা মকক কযরমি, িযাকযলযগি উযদ্দশযিূলকিাযব বলযলা। 
িযাকযলযগি মট্যি রযির জা গা  িাি হজাট্াযিার জিয িাযোডবান্দা। বলযলা, ওর হবাি 
হতা ওযক র্ জ মকক মদ্য যে। 
 
ওর হবাযির মককট্া  হর্ িা   ারযত বযর্মেযলা,  যামর জবাব মদ্যলা। তয মি োরযট্ 
বাাঁমেয যো, রি বাাঁমেয যে পাাঁেট্া। রি মজযতযে, অ্যর্া তয মি বাযজ কর্া বলযব িা, পর্ 
োড আিাযক হযযত দ্াও। 
 
 যামর হিযবমেযলা   যতা িযাকযলযগি ওর িযযখ একট্া ঘযমষ িারযব। তার জিয ও 
মিযজযক ততমর কযর মিয মেল। মকন্তু িযাক হর্রকি মকেযই করযলা িা। বদ্খত িযখ কযর 
হঘাৎ হঘাাঁৎ করযত করযত েযল হগযলা। ি  হদ্খাযিার িচ্ছন্ন একট্া ইমেত মেল অ্বশয। 
 
 যামর মপেযি তামকয  হদ্খযলা িবগমঠত মট্ি ওর মদ্যক উজ্জ্বল িযযখ দ্াাঁমডয  রয যে। 
 
খযউব… খযউব িাযলা কযরযো হতািরা… র্কযলই র্তয র্তযই িাযলা কযরযো। 
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রি তয মি অ্র্ািািয হখযলযো! 
 
 যামরর হোখ পযড হগযলা হস্টমি াযির এক অ্িংযশ। হদ্খযল  ারমিওি দ্য াত তয যল 
উচ্ছ্বমর্ত  য  ওযদ্র মদ্যক েযযট্ আর্যে। ওমদ্যক লযাযিন্ডর পাবসতীর।  াত ধ্যর মপে 
হেযড েযল যাযচ্ছ। ওর িযযখ বদ্যিজাযজর োপ। রি হযযিা খযমশযত হফযট্ পডযে। ও 
মিযজযক আযরা দ্ীঘসকা  িযি করযে। ও িতয ি মট্যির র্বার িযযখর মদ্যক তামকয  
রইযলা,  ারমিওযির মদ্যকও। 
 
 যামর ির্ি ফয ল িযাকমট্র্ আগািী বৃ িমতবার মঠক করযলা।  যামর, রি,  ারমিওি 
িতয ি দ্যলর র্কলযক শুযিচ্ছা জামিয   যামগ্রযির কয মট্যরর মদ্যক েলযত লাগযলা। 
আকাশ কাযলা হিযঘ িরা, তারই ফাাঁক হর্যক িাযঝ িাযঝ রূ্যস িযখ হদ্খাযচ্ছ। মট্প মট্প 
কযর বৃমষ্ট পডাও বে  য যে।  যামরর তখি িেণ্ড মক্ষযধ্ হপয যে। িাবযলা  যামগ্রযির 
কাযে হগযল অ্বশযই মকেয হখযত পাযব। 
 
রি হযযত হযযত আিযন্দর র্যে বলযলা, আমি হিযবমেলাি হফার্স হপিামল্টট্া বাাঁোযত 
পারযবা িা। হিযিলজা মরমক শট্ কযরমেযলা, লক্ষয কযরে। বলট্া মিি করমেযলা? 
 
 ারমিওি বলযলা, জামি জামি হতািাযক আর বলযত  যব িা। তয মি একমট্ উজ্জ্বল 
তারকা। ওর িযযখ িজা পাবার  ামর্। 
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আমি িযাকযলযগযির োইযত িাল কযরমে, বলযতই  যব। হতািরা মক হদ্যখযো পঞ্চি 
হগালমট্ ও মিযজর হদ্াযষই হখযলা। কাযঠর পাট্াতি হর্যক িয ল মদ্যক লাফ মদ্য  হগালমট্ 
হখযলা। 
 
ওরা  যামগ্রযির হকমবযির র্ািযি মগয  হদ্খযলা মবরাট্ ধূ্র্র বযণসর ম যপাগ্রাফ বাকমবক 
হশকল মদ্য  বাাঁধ্া। ওযদ্র হদ্যখ বাকমবক ি াখযমশ, লম্বা মজব বার কযর োট্যত এযলা। 
ও , মি ার!  ারমিওি িীত  য  বলযলা, এখযিা এট্া ি  পাইয  হদ্ । 
 
হকিি আযো তয মি?  যামর বাকমবকযক খযব আযি মজযজ্ঞর্ কযর ওর িার্া   াত বয মলয  
বলযলা, একা আযো, িাযলা লাগযে িা?  যামগ্রি হতা হতািার হদ্খাশুযিা করযেি তাই 
িা? 
 
ও ! ওরা শুিযত হপযলা এক বাজখাই গলা। 
 
ওরা হদ্খযলা  যামগ্রি ওর হকমবযির এক হকাযণ দ্াাঁমডয  রয যেি। পরযণ বহু রযের 
অ্যাযিাি, মপযঠ এক বিা আলয। ওর মি  বাযঘর িযতা মবরাট্ কয কয র ফযািংগ ওযদ্র হদ্যখ 
িীষণ মেৎকার করযত লাগযলা। 
 
ওর কাযে আর্যব িা ও হতািাযদ্র কািযড মদ্যত পাযর, বযল দ্রজা দ্ডাি কযর লামগয  
হিতযর েযল হগল। 
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ফযািংগ  ারমিওি আর রযির কাযে লাফাযত লাফাযত ওযদ্র কাি োট্যত োযচ্ছ।  যামর 
ওযদ্র মদ্যক ক্ষমণক তামকয  হকমবযির মদ্যক অ্গ্রর্র  যলা। হিতর হর্যক হকাযিা র্াডা 
শব্দ হিই। 
 
আপমি যমদ্ দ্রজা িা হখাযলি হতা আিরা দ্রজা হিযে হফলযবা,  যামর পযকট্ হর্যক 
জাদ্যদ্ণ্ড হবর কযর বলযলা।  ারমিওি  যামরযক র্ািাবার হেষ্টা করযলা, তয মি এট্া করযত 
পাযরা িা।  যাাঁ পামর, মকেযট্া হপেযি  যট্  যামর বলযলা। 
 
দ্রজা খযযল  যামগ্রি দ্াাঁডাযলি। িযখ হদ্যখ িযি  যলা অ্র্ম্ভব হরযগ রয যেি। 
 
মক বলযল? আমি হতািাযদ্র মট্োর িযি হরযখা!  যামগ্রি  যামরর মদ্যক লাল হোযখ 
তাকাযলি। পট্ার! হকাি র্া যর্ তয মি হতািার মট্োরযক… দ্রজা হিযে হদ্ ার ি  
হদ্খাযচ্ছা! 
 
আমি দ্যুঃমখত র্যার,  যামর বলযলা। ও র্যার কর্াট্া  ইযচ্ছ কযর হজার মদ্য  বযল 
জাদ্যদ্ন্ডট্া ওর হরাযবর হিতযর হরযখ মদ্যলা।  যামগ্রি অ্দ্ভযত এক দৃ্মষ্টযত ওর মদ্যক 
তাকাযলি। 
 
কখি হর্যক তয মি আিাযক র্যার িাকযত শুরু কযরযো? যখি হর্যক আিাযক পট্ার বযল 
িাকযেি?  যামগ্রি হঘাাঁৎ হঘাাঁৎ কযর বলযলি, খযব হদ্মখ োলাক  য যো দ্যষ্টয  হেযল, আর 
আমি োলাক-েতয র ীি হবাকা হলাক, এযর্া হতািরা হিতযর এযর্া। 
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 যামগ্রি দ্রজার এক পাযশ র্যর মগয  ওযদ্র হিতযর হঢাকার জা গা কযর মদ্যলি। 
 ারমিওি  যামরর মপেয মপেয হিতযর ঢয কযলা। িযখ হদ্যখ িযি    ও ি  হপয যে। 
 
হিজাজী র্যযর ওর মবরাট্ হট্মবযলর র্ািযি হে ারট্া হট্যি এযি বলযলি, তারপর? 
 
ফযািংগ েযযট্ এযর্  যামরর  াাঁট্য যত িার্া হেযপ ধ্রযলা। 
 
মক মবষ ? আিাযক করুণা করযত এযর্যে, িা? মিুঃর্ে বা অ্িাবশযক একজিযক…। 
 
একদ্ি িা। আিরা আপিার র্যে হদ্খা করযত এযর্মে।  ারমিওি কমম্পত স্বযর 
বলযলা, আপিাযক আিরা খযব মির্ করমে। 
 
 াুঃ  াুঃ মির্ করযো… ও  যাাঁ মঠক আযে,  যতও পাযর। 
 
কর্াট্া বযল হে ার হর্যক উযঠ ঝযডর হবযগ েযট্যত লাগযলি–মবরাট্ তািার হকট্মলযত 
োয র জিয জল গরি করযত মদ্যলি। তারপর আপি িযি মকেয বলযত লাগযলি। 
 
তারপর হি মগমি রযের ো বামিয  িযগর িযতা মবরাট্ মতিযট্ কাযপ ো ঢালযলি আর 
হেযট্ রক হক রাখযলি। 
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 যামরর অ্র্ম্ভব মক্ষযদ্ হপয যে, এিিমক  যামগ্রযির ততমর খাবার  যলও   , হোাঁ হিযর 
এক মপর্ হকক হেট্ হর্যক তয যল মিয  ও িযযখ পযরযলা। 
 
 যামগ্রি,  ারমিওি িীরু িীরু কযণ্ঠ বলযলা, মবশ্বার্ করুি আিরা আপিার হক ার ট্য  
িযামজকযাল মেোরর্ ক্লার্ বে িা কযর োমলয  হযযত হেয মেলাি আপমি হতা র্ব 
জাযিি। 
 
 যামগ্রি তখি োকয  মদ্য  আলযর হর্াষা োডামচ্ছযলি। মবরাট্ শব্দ কযর  াাঁেযলি।  যামরর 
িযি  যলা কয কট্া বযডা বযডা পার্র হযযিা েডাযিা আলযর ওপর শব্দ কযর পডযলা। 
ওরা তখি িযি িযি শমঙ্কত  যলা  যামগ্রি িা আবার ওযদ্র মিিার হখয  হযযত বযলি। 
 
আিরা হেয মেলাি, মকন্তু ট্াইি হট্মবযল হিলাযত পারলাি িা,  ারমিওি িয  িয  
বলযলা। 
 
িাযলা িাযলা হবশ িাযলা,  যামগ্রি বলযলি। 
 
 ঠাৎ ওযদ্র কাযি এযলা অ্দ্ভযত এক শব্দ। হকার্া হর্যক মেক্কার আর্যে হদ্খার জিয 
এধ্ার ওধ্ার তাকাযলা। রি হে ার হেযড উযঠ হট্মবযলর অ্দূ্যর রাখা একট্া মবরাট্ 
বযাযরযলর মদ্যক র্মন্দগ্ধ দৃ্মষ্টযত তাকাযলা। বযাযরযলর হিতযর হদ্খযলা িা  ফয ট্ খাযিক 
লম্বা কীট্পতযের শূক মকলমবল করযে। র্াদ্া র্াদ্া মকলমবযল হর্ই শূকগুযলা মিযজযদ্র 
শরীযর হিােড মদ্যচ্ছ। 
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ওগুযলা মক  যামগ্রি?  যামর শূকগুযলাযক হদ্যখ খযবই উৎর্াম ত  য যে এিি এক 
িযযখািাব কযর বলযলা। 
 
ওগুযলা বড বড কীট্পতযের শূক,  যামগ্রি বলযলি। তারপর ওগুযলা বড  যল…। রি 
একট্য  অ্জািা আশঙ্কা  বলযলা। ওগুযলা বযডা  যব িা। অ্যারাগগযক খাও াবার জিয 
এযিমে। 
 
 ঠাৎ  যামগ্রি ফয াঁমপয  ফয াঁমপয  কাাঁদ্যত লাগযলি। কাাঁযধ্ ঝাাঁকয মি মদ্য  রি বলযলা, 
কাাঁদ্যেি হকি, মক  য যে? 
 
অ্যারাগগ (িাকডর্া) খযব অ্র্যি,  যামগ্রযির দ্যযোখ জযল িরা। হিজা িযখট্া অ্যািণ মদ্য  
িযেযত িযেযত বলযলি, ও বাাঁেযব িা… গত র্ািার হর্যক ও অ্র্যি… একট্য ও র্ারযে িা। 
ও যমদ্! ও যমদ্… তা যল আমি মক করযবা। আিরা এযতামদ্ি একর্যে রয মে। 
 
 ারমিওি র্ান্ত্বিা হদ্বার জিয  যামগ্রযির মপযঠ  াত হবালাযত লাগযলা। মক বলযব হিযব 
পা  িা।  যামগ্রযির মবরাট্কা  অ্যারাগযগর হে ারাট্া  যামরর হোযখর র্ািযি হিযর্ 
উঠযলা। হলাকেক্ষয র বাইযর মিমষি অ্রযিযর হিতযর র্াযক। বের োযরক আযগ ও আর 
রি ওর  াযত িা  িরযত মগয  একেয যলর জিয হবাঁযে মগয মেযলা। 
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আিরা… আিরা ওর জিয মকেয করযত পামর? বযির িািা েযল বাধ্া হদ্ও ার হেষ্টা 
জযক্ষপ িা কযর  ারমিওি মজযজ্ঞর্ করযলা। 
 
আিার িযি    র্ম্ভব ি , রুি কযণ্ঠ  যামগ্রি বলযলি, হোযখর জল বে করার হেষ্টা 
করযত লাগযলি। আিার িযি    এই র্ি  কারও ওর কাযে যাও া মঠক  যব িা। 
আমি অ্যারাগগযক মিয  খযবই মেন্তা  আমে, যাকযগ িযফর্র গ্রাবমল েযািংক হতািাযদ্র 
পডাযচ্ছি হতা। 
 
ওরা  যামগ্রযির হকমবি হর্যক বাইযর এযর্ দ্াাঁডাযলা। অ্েকার হিযঠা পর্ জিিািব শূিয। 
 যামরর খযব মক্ষযধ্ হপয যে। রকযকক কািডাযত মগয  খট্ার্ কযর ওর দ্াাঁযত লাগা  আর 
হখযত পাযরমি। 
 
 যামর বলযলা, তাডাতামড হযযত  যব রাযত আবার হেইযপর ঘযর মিযট্ির্ি। আিার 
মিিাযর হদ্মর করযল েলযব িা। 
 
ওরা কযাযর্যলর কাযে এযর্ হদ্খযলা করিযাক িযাকযলযগি হগ্রট্  যল ঢয কযে। হঢাকার 
র্ি  ির্যি হর্ হঠাকর হখযলা। মদ্বতী বার হেষ্টা করার পর ঢয কযত পারযলা 
িযাকযলযগি। রি ওর মপেয মপেয হিতযর ঢয কযলা। 
 
 ারমিওি হিতযর হযযত হগযল  যামর ওর  াত ধ্যর ঢয কযত মদ্যলা িা। 
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কী বযাপার?  ারমিওি িে করযলা। 
 
 যামর শান্তিাযব বলযলা, আিার িযি    মিযজর অ্যযাগযতা  হর্ এযকবাযর  তাশ। ও 
মঠক হতািার হপেযি দ্াাঁমডয  মেল হখলার িাযঠ। 
 
কর্াট্া শুযি  ারমিওযির গাল দ্যযট্া লাল  য  হগযলা। 
 
মঠক আযে, আমিই কযরমে, ও োপা গলা  বলযলা। মকন্তু হতািার জািা উমেত হয রি 
আর মজমিযক কী বলমেযলা? তার বাযজ ধ্রযির িার্া গরি, দ্যল মিবসামেত িা  যত 
হপযর মক বাযজ আেরণ কযরযে হর্। 
 
রি  ঠাৎ ওযদ্র র্ািযি এযর্ দ্াাঁমডয  বলযলা, হতািরা মক আলাপ করযো? মকেয িা। 
েযলা হিতযর যাই,  যামর বলযলা। 
 
ওরা মগ্রমফন্ডযরর হট্মবযল বর্যত যাযব মঠক হর্ই র্িয  স্লাগ যিসর আমবিসাব। ওযদ্র 
বর্যত মদ্যলি িা। বলযত লাগযলি 
 
 যামর,  যামর হকার্া  হগযলা হেযলট্া, আমি হয ওযকই খয াঁজমে। মবরাট্ বপয মিয  হগাাঁফ 
পাকাযত পাকাযত দ্াাঁডাযলি। 
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আমি হতািাযক মিিাযরর আযগ পাকডাওয র হেষ্টা  রয মে। েযল এযর্া আিার ঘযর, 
রাযতর খাবারট্া হতািার র্যেই র্ামর। আিার ঘযর হোট্ একট্া পামট্স  যব। হোট্ হোট্ 
অ্যিক উমদ্ িাি তারকা হেযল-হিয  আর্যব, িযাকযলযগি আর্যব এবিং জামবমিও। 
োমিসিং হিমলন্ডা বমবি। তয মি মক হিমলন্ডাযক হেযিা? ওযদ্র পমরবার ওষযযধ্র কারবার 
কযর… েতয মদ্সযক েমডয  আযে ওযদ্র বযবর্া। ও  যাাঁ মির্ হগ্রিার তয মি যমদ্ পামট্সযত 
আযর্া তা যল খযবই আিমন্দত  যবা। 
 
স্লাগ িস এিি িাব হদ্খাযলি হযযিা হট্মবযল  যামর আর  ারমিওি োডা হকউ হিই। 
রযির মদ্যক একবারও তাকাযলি িা। 
 
 যামর বলযলা, িযফর্র আমি হতা হযযত পারযবা িা। হেইযপর ঘযর আিার মিযট্ির্ি 
আযে। 
 
ও  মি ার, দ্যষ্টয যেযল, আমি হয হতািার আশা  এযর্মে। মঠক আযে হেইপযক আমি 
এখিই জামিয  মদ্মচ্ছ। বলযলই হর্যিরার্ বযঝযত পারযব। পযর অ্িয একমদ্ি করযবি। 
অ্বশযই হতািরা দ্যজযি আর্যব। 
 
স্লাগ িস ঘর হর্যক হবমরয  যাবার র্যে র্যে  যামর বলযলা, হকাযিা আশা হিই। গত 
র্প্তায  িাম্বলযিাযরর কর্া  মপমেয  মদ্য যেি। এবার অ্িয কাযরা অ্িযযরাধ্ রাখযবি িা। 
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 ারমিওি বলযলা, তয মি িা হগযল আমিও যাযবা িা!  যামর জাযি  ারমিওি িযাকযলযগযির 
কর্া িাবযে। 
 
একা হকার্া ? মজমিও    হতা র্াকযব। রি বলযলা। িযি  যলা স্লাগ িস ওযক বাদ্ 
হদ্ও াযত মবষ মট্ র্ জ হি মি রি। 
 
মিিাযরর পর  যামর,  ারমিওি মগ্রমফন্ডর ট্াও াযর হগযলা। কিিরুি জিজিাট্। 
অ্মধ্কািংযশর খাও া দ্াও া  য  হগযে, এখাযি এযর্ গপ-গুজব করার জিয হে ার দ্খল 
কযর বযর্ আযে। রি দ্য াত বযযক হেযপ মর্মলিং-এর মদ্যক তামকয  আযে। স্লাগ িস 
আর্ার পর হর্যকই খযবই হিজাজ খারাপ ওর। 
 
 ারমিওি কাযরা হফযল যাও া এক কমপ ইমিমিিং হিইমল িযফট্ হে ার হর্যক তয যল 
মিল। কাগজট্া হোযখর র্ািযি হিলযতই  যামর বলযলা, িতয ি হকাযিা হস্টামর? 
 
 ারমিওি পমিকা খযযল হোখ হবালাযত হবালাযত বলযলা, হতিি হকাি খবর আযে বযল 
িযি    িা। ও  যাাঁ এইযতা আযে, রি হদ্যখা হতািার বাবার েমব! মলযখযে উমি 
িযালয র বামড মগয মেযলি, মদ্বতী বার হির্ইট্ারযদ্র বামড র্ােস কযর র্ম্ভবত মকেয 
পাও া যা মি। আর্সার হির্ ইট্ারযদ্র বামড র্ােস কযর র্ম্ভবত মকেয পািমি। আর্সার 
উইর্মল মিযট্কর্ি অ্যান্ড কিমফর্যকর্ি অ্ফ কাউন্টার মফট্ মিযফন্স হিলর্ অ্যান্ড 
হিাযট্কমট্ি অ্বযজকট্র্ অ্মফর্ হর্যক জামিয যেি হয তার মট্ি হগাপি রূ্যি খবর 
হপয  তদ্ন্ত োলাযচ্ছ। 
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তাইযতা, এই মবষয  হতা আমিই খবর মদ্য মেলাি,  যামর বলযলা। আমি ওিাযক মকিংেশ 
হরলওয  হস্টশযি িযালফয র বরমগযির মবষয  বযলমেলাি! খযব র্ম্ভব আমি বামজ হরযখ 
বলযত পামর ওর্ব মজমির্পি হ াগাট্সযর্ এযি হরযখযে হর্। 
 
মকন্তু হকিি কযর ও আিযব  যামর?  ারমিওি কাগজট্া পাযশ র্মরয  হরযখ র্মেি 
দৃ্মষ্টযত তামকয  বলযলা। আিরা যখি এযর্মে তখি আিাযদ্র িালপিযতা খযব কডাকমড 
র্ােস করা  য মেযলা। 
 
তাই? মকন্তু আিার হতা কযরমি।  যামর আিযস  য  বলযলা। তয মি হতা আিাযদ্র র্যে 
আযর্ামি, পযর এযর্যে। আিরা এিযরন্স  যল ঢয কযতই মফলে মর্যেমর্ হর্ির্র কাযে 
মিয  এযলা। েযাযবর কাযে একট্া কাযলা কয াঁেযকাযিা িযণ্ডয  মেযলা হর্ট্া বাযজ াপ্ত করযলা। 
তা যল িাযবা িযালফ  হকিি কযর ওইরকি িারাত্মক মজমির্ হ াগাট্সযর্ আিযত 
পাযর?   
 
 যামর হদ্খযলা মজমি উইর্মল আিসি দ্য মপগিী পাযফর র্যে হখলা করযে। 
 
 যত পাযর হপাঁো িারফৎ এযিযে,  যামর বলযলা। এিিও  যত পাযর ওর িা আযগিাযগ 
পামঠয যে। 
 
 ারমিওি বলযলা, অ্যতা হর্াজা ি  হপাঁোাঁযদ্র পাঠাযিা মজমির্ র্ব হেক   । 
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িযালফ  তা যল হকাযিা িাকস অ্বযজট বা িারাত্মক মজমির্ হ াগাট্সযর্ আিযত পাযরমি। 
 যামর রযির মদ্যক তাকাযলা। হদ্খযলা রি বযযক  াত জযডা কযর লযাযিন্ডার োউযির 
িযযখর মদ্যক তামকয  রয যে। 
 
িাবযত পারা যা  অ্িয হকাযিা উপায  িযালফ …? রি বলযলা, োযডা হতা, ওর্ব কর্া 
বাদ্ দ্াও,  যামর। 
 
 যামর বযঝযত পারযলা রযির রাযগর আর্ল কারণ। বলযলা, রি হশাযিা, আমি হতা হযযে 
মিযজযদ্র হিিন্তন্ন কযর স্লাগ যিসর ফালতয  পামট্সযত হযযত োইমি। আিরা হকউ হতা হযযত 
োইমি। 
 
হযয তয  পামট্সযত মিিমন্ত্রত   মি, আমি তা যল ঘযযিাযত যাই। রি দ্াাঁডাযত দ্াাঁডাযত 
বলযলা। কর্াট্া বযল রি িরযিট্মরর মদ্যক রওিা মদ্ল আর  যামর ও  ারমিওি ওর 
যাও ার মদ্যক তামকয  রইযলা। 
 
 যামর।  যামর হপেযি মফযর হদ্খযলা মকমিে দ্যলর িতয ি হেজার হিযিলজা রমবন্স। 
 
হতািার জিয একট্া খবর এযিমে। 
 
স্লাগ যিসর কাে হর্যক?  যামর বলযলা। 
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হেইযপর কাে হর্যক? হিযিলজা বলযলা। 
 
 যামর দ্ারুণ দ্যি হগযলা। 
 
হেইপ খবর মদ্য যেি আজ রাত র্াযড-আট্ট্া  হতািাযক তার ঘযর হযযত। হতািার 
মিযট্ির্যির বযাপাযর হকাযিা পামট্সর বযাপার আর েলযব িা। উমি জািযত বযলযেি 
হতািাযক রও ািসর্ হর্যক পোগুযলা বােযত  যব হপাশাি বািাযিার জিয। আযরা 
বযলযেি হিাযট্কমট্ি দ্িািা আিার িয াজি হিই। 
 
মঠক আযে,  যামর িযখ হবাঁমকয  বলযলা। অ্র্িংখয ধ্িযবাদ্ হিযিলজা। 
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রি িাি অ্যান্ড ওপযা ি 
 
িাম্বলযিার এখি হকার্া , এখি মতমি মক করযেি? গত কয ক র্প্তায   যামর 
হ িিাস্টার র্যারযক িাি দ্যবার হদ্যখযে। খাবার-দ্াবার র্ি  মতমি কদ্ামেৎ আযর্ি, 
আযর্িই িা বলা যা , িযি     ারমিওযির কর্াট্াই মঠক হয মতমি হবশ মকেযমদ্ি ট্ািা 
স্কয যলর বাইযর র্াকযবি। উমি মক িয যল হগযেি  যামরযক িতয ি হলর্ি হদ্বার কর্া? 
িাম্বলযিার বযলমেযলি, িূলত তার হলর্ি,  যব িযফমর্ মবষয ।  যামর বামলযশ হ লাি 
মদ্য  আরাি হবাধ্ কযরযে। মিযজযক অ্যিকট্া শ্রান্ত অ্িযিব করযে। 
 
অ্যটাবযরর িাঝািামঝ র্িয  ির্ি মরপ  গর্মিযি যাবার র্ি  এযর্ হগল।  যামরর মেন্তা 
 যলা স্কয যলর হিতযর ও বাইযর হয রকি কডা মিরাপত্তার ধ্যি েলযে। তাযত মক 
আদ্যপই মরপ র্ম্ভব  যব মকিা। মকন্তু জািযত পারযলা পমরকপিা িামফক  গর্মিযি 
হযযত হদ্ া  যব। কযাযর্যলর বাইযর কয ক ঘণ্টার জিয হগযল িি োো   , এযত 
র্যন্দ  হিই। 
 
 গর্মিযি রও ািা  ও ার মদ্ি খযব হিাযর ঘযি হর্যক উঠযলা  যামর। িযির িযধ্য ঝযডর 
উন্মাদ্িা। িািা হখযত যাবার আযগ অ্যািিান্সি হপাশাি হিমকিং পযড র্ি  কাট্াযলা। 
র্াধ্ারণত মবোিা  শুয  শুয  পাঠয পযিক পডার অ্িযার্ হিই। রযির কর্াই মঠক, 
একিাি  ারমিওি োডা আর হয কাযরা জিয কাজমট্ অ্যশািি।  ারমিওি হযিি ইযচ্ছ 
হতিিিাযব পডাযশািা কযর। হকাযিা মবযশষ পিমত ও িাযি িা।  যামর অ্বশয িযি কযর 
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 াফ-ব্লাি মিযন্সর কমপ অ্যািিান্সি হপাশাি হিমকিং পাঠয পযিযকর পযসায  পযড িা। ও 
যতই বইট্া এবিং তার হিতযর  াযত হলখা হিাট্গুযলা পযড তযতাই অ্মিিূত  য  যা । 
বইট্ার পূণসাে ও শট্সকাট্ হির্যির জিয ও হপয যে স্লাগ যিসর কাে হর্যক পযরস্কার এবিং 
ওর র্যিাি হবযডই েযলযে। তাোডা িামজসযি মিযন্সর উদ্ভব মজির্ এবিং হ কর্। বইয র 
পাতা  আন্ডার লাইি, িন্তবয পযড বইয র িামলক মিন্স শুধ্য িিসার্স কযরমি, অ্যিক িতয ি 
মকেয উদ্ভাবি কযরযে। 
 
 যামর ইযতািযধ্য মিযন্সর মিজস্ব আমবষ্কার কয কমট্ হিল বযব ার কযর হদ্যখযে খযবই 
গুরুত্বপূণস ও কাযজর। েযাযবর ওপর একবার বযব ারও কযরযে। একট্া হ কর্ করযল 
দ্রুত গমতযত লম্বা  য  যা  (েযাযবর ওপর িয াগ কযর ফল হপয যে)। একট্া 
মজন্কযর্ মজব িযযখর ওপর তালযযত আট্যক যা  এবিং র্ম্ভবত র্বোইযত শমিশালী ও 
দ্রকামর িাফমলআযতা। ওট্া কাযি হশািার পর্ বে কযর হদ্ । হর্ই হিল করযল 
ক্লাযশ এক হঘয  হলকোযরর র্ি  মিযজরা কর্াবাতসা বলযল অ্িয হকউ শুিযত পাযব িা। 
একিাি  ারমিওি োডা মিযন্সর বািাযিা োিসর্ র্কলযকই মকেয িা মকেয িাযব আিন্দ 
হদ্ , িজা পা ।  ারমিওি শুরু হর্যকই মিযন্সর উদ্ভাবযির মবরুযি। আর হর্ র্ম্বযে 
হকাযিা আযলােিা  যল হর্খাি হর্যক উযঠ যা । মবযশষ কযর যখি  যামর িাফমলআযতা 
িয াগ কযর। 
 
মবোিা  বযর্  যামর বইট্া উযল্টা কযর রাখযলা। হর্ই পাতাযত একট্া হকাযর্সর 
ইন্সরাকশি বাাঁকা-ট্যারা কযর হলখা। হর্মট্ পযড তার িযিসািার করযত পারযে িা  যামর। 
দ্ারুণ খট্িট্। হশষ পযসন্ত বইয র পাতাট্া িযযড হরযখ মদ্যলা। 
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হলখা আযে–হলমিকরপার্। 
 
ঠাণ্ডা  াও া জািালার ফাাঁক মদ্য  হু হু কযর ঘযর আর্া র্যেও হিমিল িাক হিযক 
ঘযিযযচ্ছ।  যামর বইযত  াযত হলখা N-vblর মদ্যক তাকাযলা। িাযিট্া িি-িাবসাল।  যামরর 
িযি খট্কা, র্তযই মক মবযশষ হিলট্া উিার করযত পারযব? ওর জ্ঞাি তখিও িি-
িাবসাল র্ম্পযকস খযবই র্ীমিত। ওই রকি একট্া শব্দ হেইপ মিযফন্স এযগন্সট্ িাকস আট্ 
ক্লাশ হিবার র্ি  িা ই বযলি। ওমদ্যক র্যন্দ  হিই হয হেইপ মিযন্সর ধ্াযর কাযে 
আর্যত পারযব িা। 
 
আপি িযি  যামর ওর জাদ্যদ্ণ্ড তয যল হকািরকি িাবিা-মেন্তা িা কযরই বলযলা, 
হলমিকরপার্। 
 
হর্ শুিযত হপল–আআআআআরঘ! 
 
তারপরই ঘযর আযলা ঝকিক কযর উঠযলা, মেৎকার হোঁোযিমেযত ঘর িযর উঠযলা। 
 ঠাৎ ঝলিযল আযলার র্যে হোঁোযিমে, অ্যিযকর কর্া ইতযামদ্যত র্কযলর আেিকা ঘযি 
হিযে হগযলা, মবোিা হেযড লামফয  উঠযলা। রি একট্য  হবমশ আাঁতযক উযঠ মেৎকার কযর 
উঠযলা।  যামর মক করযব হিযব িা হপয  বইট্া েয াঁযড হফলযলা; মকন্তু বইট্া হিযঝযত িা 
পযড  াও াযত িার্যত লাগযলা। রযির িার্া মিিযখী, পা দ্য মট্ উপযর,  াও াযত দ্যলযত 
লাগযলা, হকাযিা এক অ্দৃ্শয হুক ওযক মবি কযর পায র হগাডামল তয যল ধ্যরযে। 
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ক্ষিা কযরা, আমি র্মতয র্মতয দ্যুঃমখত,  যামর বলযলা। মিি আর মর্িার্  ামর্যত হফযট্ 
পডযলা। হিমিল খাট্ হর্যক হিযঝযত পযড মগয মেযলা, হকাযিাও রকযি ধ্যর ধ্যর ওযঠ 
দ্াাঁডাযলা। অ্দৃ্শয হর্যক আও াজ–ঝয যল র্াযকা, আমি হতািাযক িািামচ্ছ। 
 
 যামর উডন্ত বইট্া খপ কযর ধ্যর ফট্াফট্ পাতা ওল্টাযত লাগযলা, যমদ্ হকাযিা কাউন্টার 
মজন্কর্ র্াযক।  যামর বলযলা-মলবাযরকরপার্! হর্ র্বসশমি িয াগ করযলা। 
 
আবার ঘযর আযলার ঝলক, র্যে র্যে ঘযরর র্ব মকেয হযিি অ্বিা  মেযলা হতিিই 
 য  হগল। রি ঝয লন্ত অ্বিা হর্যক ওর মবোিা  ঝপাৎ কযর পযড হগল। 
 
রযির মদ্যক তামকয   যামর ক্ষীণ স্বযর বলযলা, র্মতয র্মতয দ্যুঃমখত। তখিও মিি এবিং 
মর্িাযর্র অ্ট্ট ামর্ র্াযিমি। 
 
রি োপা গলা  বলযলা, কাল আমি হতািা  হদ্যখ হিযবা। 
 
তারপর র্কযল হয যার হপাশাক পযর মিযলা, হর্ায ট্ার, পযলওিার মিযর্র্ উইর্মলর 
 াযত হবািা গরি জািা। হক্লাক, িাফলার, দ্িািা মকেযই বাদ্ হগল িা। ওযদ্র  গর্মিযি 
হযযত  যব। ততক্ষযণ রযির রাগ কযিযে। এখি হর্ উপলমব্ধ করযলা  যামরর িতয ি র্ব 
হিলর্ খযবই আিন্দদ্া ক এবিং িজাদ্ার। 
 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য হ্াফ-ব্লাড রিন্স । জে. জে. িাওর িং । হ্যারি পটাি রিরিে 

377 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

ওরা হেকফাস্ট হখযত হগল। িিিাণ পযড রয যে  গর্মিযির মদ্যক। রি র্যযযাগ 
হপয ই  ারমিওিযক ওই মবষ ট্া বলযলা। হখযত হখযত  ারমিওি  যামরযক বলযলা, 
হতািার হিলগুযলা,  ঠাৎ কযর ওই বইট্া হর্যক হপয ে িা মক? 
 
কর্াট্া শুযি  যামর িয রু কয াঁেকাযলা। তয মি র্ব র্ি  হদ্মখ হযট্া ি  হর্ট্া মিয  অ্যর্া 
িার্া ঘািাও, হকি বলযতা? তাই? তাই হতা িযি   । মকন্তু   ও যমদ্ তাযত ক্ষমতট্া 
মক? 
 
হতা তয মি মঠক কযর মিয যে একজি অ্যেিা িািযযষর মকেয  াযতর হলখার পাঠ উিার 
কযর হদ্খযত োও মক করযত পাযরা, তাই িা? 
 
 াযত হলখা  যল ক্ষমত মক?  যামর বলযলা র্ব িযের জবাব উ য হরযখ। 
 
কারণ তয মি যা যা করযে তার হকািট্াই র্ম্ভবত মিমিমস্ট্র অ্িযযিাদ্ি হদ্ মি,  ারমিওি 
বলযলা। আযরা একট্া কর্া– যামর ও রি  ারমিওযির িযযখর মদ্যক তাকাযলা। কারণ 
আিার িযত মিন্স এক ফমন্দবাজ, েতয র হলাক। 
 
 যামর ও রি দ্যজযিই মেৎকার কযর  ারমিওিযক র্ামিয  মদ্যলা। 
 
রি হবাতল হর্যক হকোপ র্যর্যজ হকোপ ঢালযত ঢালযত  ারমিওিযক বলযলা, শুধ্যই 
িজা করার জিয, আর মকেয ি । 
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িজা িাযি একজিযক ইাঁদ্য যরর িযতা লযাজ ধ্যর হদ্ালাযব? হতািাযক হতা তাই কযরযে। 
 ারমিওি বলযলা। ওই রকি করার র্ি  এবিং শমি কাযদ্র আযে জাযিা? 
 
কারা আবার হফ্রি আর জজস, রি বলযলা। তারাও হতা ওই রকি কযর। 
 
শুযিমে আিার বাবাও,  যামর বলযলা। 
 
মক করযতি? রি,  ারমিওি র্িস্বযর বলযলা। 
 
আিার বাবাও এই হিল করযতি। লযমপি আিাযক বযলযেি,  যামর বলযলা। 
 
ির্ি কর্ামট্ র্তয  যলও লযমপি বযলযেি কর্াট্া র্তয ি ।  যামর হদ্যখযে, হেইপযক 
বাবা এই কার্স িয াগ করযেি। হপিমর্যির িাধ্যযি যা হদ্যখযে র্কল কর্া বলযলও 
এ-কর্াট্া হর্ এখি পযসন্ত  ারমিওি বা রিযক বযলমি। এখি ওর িার্া  এক দ্ারুণ 
র্ম্ভাবিা ঘযযর হবডাযত লাগযলা, তা যল  াফ-ব্লাি মিন্স কী? 
 
 যত পাযর হতািার বাবা ওইর্ব হিল বযব ার কযরমেযলি,  ারমিওি বলযলা। মকন্তু 
মতমি হতা একা একা হর্গুযলা কযরিমি। আিরা আযগও হদ্যখমে, িযি    তয মি িয যল 
হগযে। বাতাযর্ ির কযর িািযষ দ্যলযে, তোচ্ছন্ন িািযষ। 
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 যামর  ারমিওযির মদ্যক একদৃ্যষ্ট তাকাযলা। ওর মকমিে মবশ্বকাপ ফাইিাল হখলার র্ি  
হির্ইট্ারযদ্র আেরযণর কর্া িযি  যলা, তখি তারা এরকি কার্স কযর ঘযিন্ত িািযষযক 
িামর্য মেযলা। হর্ই র্ি  রি ওযক র্া াযয করযত এমগয  এযর্মেযলা। 
 
তয মি মকমিে ও ােসকাযপর র্ি  হির্-ইট্ারযদ্র কর্া বলযো, ওট্া আলাদ্া বযাপার, রি 
হজার কযর বলযলা। ওরা অ্পিয াগ কযরমেল, যাকযগ এট্া পমরষ্কার হয তয মি 
এযকবাযরই মিন্সযক পেন্দ কযরা িা।  াত মদ্য  র্যর্জ তয লযলা খাবার জিয আর বলযলা 
মিন্স হপাশাযি হতািার হেয  িাযলা, তাই। 
 
মবষ মট্ এযকবাযরই তা ি ,  ারমিওি বলযলা। গাল দ্যযট্া ওর লাল  য  হগল। আিার 
বিবয খযব পমরষ্কার। তয মি যখি জাযিািা হিলগুযলা হকি বযব ার করা   , তখি এট্া 
বযব ার করা মঠক ি । আমি বামজ হরযখ বলযত পামর–মিন্স মট্ন্স বযল হকউ হিই, ওই 
িাযি বেয রা বা পমরমেতরা   যতা হিযক র্াকযত পাযর। বা অ্দ্ভযত িাকিাি। আিার 
কাযে হলাকট্াযক একট্য ও িাযলা বযল িযি    িা। 
 
আমি জামি িা হকি হতািার িযি এই ধ্ারণা  যলা,  যামর রাগত স্বযর বলযলা। যমদ্ ও 
হোট্খাযট্া হির্-ইট্ার  যতা তা যল ও কখিই বযক ফয মলয  জাম র করযতা িা,  াফরাি 
তাই কী করযতা? 
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কর্াট্া বলার পর  যামরর িযি  যলা ওর বাবা মেযলি মপওর ব্লাি (বিংশপরম্পরা  
জাদ্যকর)। যাকযগ ওর্ব কর্া ও িি হর্যক িযযে হফলযত ো । একদ্ি ওর্ব মিয  
িিযক তযি করযত ো  িা। পযর র্ি  িযতা িাবা যাযব। 
 
র্ব হির্-ইট্াররা মপওর ব্লাযির ি , খযব কিই এখি মপওর ব্লাযির জাদ্যকর আযে, 
 ারমিওি একযলাখার িযতা বলযলা। আিার িযি    তাযদ্র হবমশর িাগই  াফ-ব্লাি, 
িাি কযর মপওর-ব্লাি-এর। ওরা িাগল পমরবাযরর  যলই হঘন্না কযর। তারা হতািাযক 
আর রিযক হর্ই দ্লিয ি করযত ো । 
 
 াজার হেষ্টা করযলও আিাযক হির্-ইট্ার বািাযত পারযব িা, রি তামচ্ছযলযর র্যে 
বলযলা। হপট্ হর্যক কাাঁট্া োিে মদ্য  র্যর্যজর ট্য কযরা তয যল  ারমিওিযক লক্ষয কযর 
এরমি িযাকমিলাযির িার্া  েযডযলা। আিার র্িি পমরবাযরর হলাযকরা রাি হরট্রর্। 
হির্ ইট্ারযদ্র কাযে হর্ট্া িাগলযদ্র িযতাই খারাপ। 
 
আিাযক দ্যল হপযল ওরা খযমশ  যব!  যামর বযাে কযর বলযলা। আিরা র্বযেয  মি  বেয  
 য  র্াকযত পামর যমদ্ ওরা আিাযক ওযদ্র দ্যল ট্ািযত হেষ্টা কযর। 
 
কর্াট্া শুযি রি হ যর্ উঠযলা।  ারমিওি ইচ্ছার মবরুযি হ যর্ হফলযলা।  ঠাৎ মজমি 
আর্যল ওযদ্র কর্া বাধ্া হপল। 
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এই হয  যামর, হতািার মেমঠ। মজমি  যামরর  াযত একট্া পাকাযিা পােসযিন্ট মদ্যলা। 
পােসযিযন্ট  যামরর িাি হলখা। খযবই পমরমেত  াযতর বাাঁকা বাাঁকা অ্ক্ষযর হলখা। 
 
ধ্িযবাদ্ মজমি। মেমঠট্া িাম্বলযিার পামঠয যেি। খযব র্ম্ভব পযরর হলর্যির বযাপাযর! 
 যামর পােসযিযন্টর িযখট্া খযযল হোখ হবালাযত হবালাযত  ারমিওি ও রিযক বলযলা। 
হর্ািবার র্েযা ! ও  ঠাৎ খযব খযমশযত উপযে পযড। শরীর-িযির গ্লামি কযি যা । 
 
তা যল আিাযদ্র এক র্যে  ার্মিযি যাও ার মক  যব? মজমি বলযলা। 
 
তা যল আমি মিযির র্যে যামচ্ছ। ওখাযিই হতািাযদ্র র্যে হদ্খা  যব। কর্াট্া বযল 
মজমি ওযদ্র মদ্যক  াত িামডয  ঘর হেযড েযল হগল। মফলে ওক গাযের দ্রজার 
হগাডা  দ্াাঁমডয  দ্াাঁমডয  হেযলযিয যদ্র  গর্মিযি যাবার অ্িযিমত আযে মকিা হেক 
করমেযলা। 
 
মফলে একবার ি , িযতযকযক মতি মতি বার হেক করযত লাগল। িযতযযকরই মর্যেমর্ 
হর্ন্সর মেল যমদ্ও। 
 
আিরা যমদ্ িাকস স্টাফ আউট্ কমর তাযত মক আযর্ যা ? রি বলযলা, তা যল হযর্ব 
ইি মিয  আর্যবা হর্গুযলাও হতা হেক করযত  যব। 
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কর্াট্া বলযলও রি িয  িয  হর্ন্সর পার  যলা। বাইযর তখি কিকযি ঠান্ডা ও া 
বইযে। হর্ই র্যে মশলাবৃমষ্ট। তাই  গর্মিযি যাও াট্া খযব একট্া আিযন্দর  যলা িা। 
গরি জািা-কাপযড িা ঢাকা শরীযরর অ্িংশ ঠান্ডা  জযি বরফ  য  যাযচ্ছ। 
 
যায াক ওরা যখি  ার্মিযির দ্বারিাযন্ত হপৌঁেযলা তখি িজযর পডযলা হজাযঙ্কার্ হজাক 
শযপর হ ামিসিং।  যামর ধ্যরই মিযলা এবাযরর মরপট্া হিাযট্ই িজাদ্ার  যব িা। রি হিাট্া 
দ্িািা পরা  াত মদ্য   ামলমিউকর্ হদ্খাযলা। হদ্াকাযির দ্রজাট্া হখালাই মেল,  যামর ও 
 ারমিওি মিযডর র্যে মিযশ হগল। 
 
হিতযর হবশ গরি। রি খযমশ  য  বলযলা, ঈশ্বরযক ধ্িযবাদ্। গরি  াও া বইযে, ট্মফর 
গে। িাবমে মবযকল পযসন্ত এখাযিই হর্যক যাব। 
 
 যামর আিার দ্যষ্টয  হেযল,  যামরর হপেযি অ্মত পমরমেত স্বর। র্ব িামট্  য  হগযলা,  যামর 
মফর্ মফর্ কযর রি ও  ারমিওিযক বলযলা। 
 
িযফর্র স্লাগ িস! িার্া  মবরাট্ ফাযরর ট্য মপ, ওিারযকাট্, তারই র্যে িযাে করা ফাযরর 
কলার। কাাঁযধ্ হঝালাযিা বযাগিমতস মেস্টালাইজি আিারর্। বলযত হগযল হদ্াকাযির 
এক-েতয র্সািংশ দ্খল কযর রয যে তার মবরাট্ শরীর আর আিারর্ িমতস বযাগ। 
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 যামর, তয মি আিার মতি মতিযট্ তিশ হিাজ মিস্ কযরযে। স্লাগ িস ওর বযযক আেযযলর 
হখাো মদ্য  বলযলি। এর্ব েলযব িা িাই ব । মিিাযরর র্ি  আমি হতািাযক োই-ই 
োই। মির্ হগ্রিার মিি ই তয মি আিার হদ্ া মিিার পেন্দ করযব, তাই ি  মক? 
 
 ারমিওি উপা  হিই হিযব বলযলা,  যাাঁ, র্মতয দ্ারুণ। 
 
হতা তয মি অ্বশযই  যামরর র্যে আর্যব। স্লাগ িস এিিিাযব বলযলি হয  ারমিওযির  যাাঁ 
কর্াই িযখ হর্যক হবমরয  এযলা। 
 
হতা তয মি  যামরর র্যে আর্ মির্ হগ্রিার। 
 
আিার যাও া র্ম্ভব  যব িা িযফর্র। মকমিে অ্িযশীলি আযে।  যামর বলযলা। উপা  
িাই িাযঠ তাযক হযযতই  যব। 
 
বযবিাট্া পাকা কযরযেি স্লাগ িস িাফযলট্ মবরি এিারে ইিিাইযট্শি কািস পামঠয । 
 
অ্বশযই। আমি অ্বশযই আশা করমে এতত পমরশ্রি করার পর ির্ি িযাে হজতার 
জিয। তযব র্ািািয মরমেয শি র্বাইযক র্ািাযত পাযর িা। তা যল হর্ািবার রামিযত 
আর্যো হতা? অ্বশয এই রকি আব াও াযত িযি    হতািার িযাকমট্র্ র্ম্ভব  যব িা। 
 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য হ্াফ-ব্লাড রিন্স । জে. জে. িাওর িং । হ্যারি পটাি রিরিে 

384 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

ক্ষিা করযবি িযফর্র হর্ািবার র্েযা  আিার িযফর্র িাম্বলযিাযরর র্যে 
অ্যাপয ন্টযিন্ট আযে। 
 
আবার িাগযবমঞ্চত  লাি, স্লাগ িস িাট্কী িাযব বলযলি। মঠক আযে, এিমিিাযব হতা 
তয মি র্ব র্িয  আিাযক এমডয  েলযত পারযব িা;  যামর! 
 
িযফর্র স্লাগ িস রাজকী  িমেযত হদ্াকাি হেযড েযল হগযলি। রযির মদ্যক একবারও 
তাকাযলি িা। 
 
আিার িযি    এর পযরর বার তয মি  াজার অ্জয াত মদ্য  মিিার এডাযত পারযব িা 
 যামর,  ারমিওি বলযলা। ওিার ঘযর মিিার খাও া খযব একট্া হবামরিং বযাপার ি । 
িাযঝ িাযঝ হর্খাযি হবশ আিন্দ   । কর্া বলযত বলযত  ারমিওি রযির িযযখর মদ্যক 
তামকয  হর্যি হগল। রযির িযখট্া র্ির্যি। ওই হদ্যখা, ওখাযি মিলাক্স র্যগার কয ইল 
মবমে করযে, এবার হবাধ্   হদ্াকাি বে কযর হদ্যব। 
 
িালই  য যে,  ারমিওি ির্ে বদ্যলর হেষ্টা করযলা।  যামর বড বড র্যগার কয ইল 
হকিার জিয খযব উৎর্া  হদ্খাযলা। র্াধ্ারণত ও ওগুযলা হকযি িা। মকন্তু রি তখযিা 
িিিরা  য  আযে।  যামরর মদ্যক তামকয  বলযলা, েযলা হকিা যাক। 
 
 ারমিওি বলযলা, আিাযদ্র পরবতসী ট্াযগসট্? 
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েযলা আিরা মি ব্রুিমস্টকযর্ যাই,  যামর বলযলা। ওখাযি গরি  াও া পাও া যাযব। 
 
ওরা মতিজযিই কিকযি ঠান্ডা  াও াযত িযখট্া বাাঁোযিার জিয িযযখর ওপর স্কাফস োপা 
মদ্ল। একট্য   াাঁট্ার পর মিমষ্টর হদ্াকাি। ঠান্ডা  াও া শরীযরর উন্মযি িাযি ধ্ারাযলা 
অ্াঁযের িযতা মবাঁধ্যে।  ামিমিউকযর্র গরি আর বাইযরর বরযফর িযতা ঠান্ডা  ওরা ঠক 
ঠক কযর কাাঁপযত লাগযলা। রািা  খযব একট্া মিড হিই। হকউই রািা  দ্াাঁমডয  আড্ডা 
মদ্যচ্ছ িা। ওযদ্র র্ািযি হদ্খযলা দ্যজি হলাক পর্ েলযে। একজি হরাগা পযাকপযাযক 
আর লম্বা। বৃমষ্টযত হিজা েশিা  হদ্যখ হলাকট্াযক  যামর মেিযত পারযলা। বারিযাি, ও 
 গর্মিযি কাজ কযর, দ্যা  গর্য যি।  যামর-রি- ারমিওি ওর কাোকামে হগযল 
বারিযাি ওর হরাবর্ট্া মফযত মদ্য  খযব হজাযর হবাঁযধ্ মিযলা। তারপর আযরা হজার কদ্যি 
 াাঁট্যত লাগযলা। হবাঁযট্ হলাকট্ার  াযত মকেয আযে। হর্মট্ মিয  ও বারিযাযির মপেয মপেয 
েযট্যলা। িা  এক মফট্ যখি দূ্রত্ব তখি  যামর ওযক মেিযত পারযলা। 
 
িািািগার্! 
 
হবাঁযট্ খাযট্া পা-মবমশষ্ট িাঊিগার্ হেোর ওর িাি হশািার পরই  াত হর্যক র্বমকেয 
পযড হগযলা। এ র্বই জািংক শযপর জািালা হর্যক হকিা। 
 
 যামরযক হদ্যখ িািগার্ বলযলি,  যাযলা  যামর? 
 
রািা  র্যযট্যকর্ হর্যক পযড যাও া পযরযিা র্ব মজমির্পি িািগার্ কয যডাযত লাগযলি। 
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আপমি এগুযলা মবমের জিয এযিযেি?  যামর িে করযলা। 
 
 যামর রািা হর্যক হ াঁট্  য  পযরযিা মজমির্গুযলা এক এক কযর তয যল িািািগাযর্র  াযত 
মদ্যত লাগযলা। তয লযত তয লযত একট্া রুপার মজমির্  াযত মিযলা। 
 
আযর এট্াযতা হেিা হেিা। 
 
িািািগার্  যামরর  াত হর্যক রুপার িযতা মজমির্ট্া মেমিয  মিয  ওর বযাযগর িযধ্য 
হরযখ মদ্য  বলযলি, হবশ, পযর হতািাযদ্র র্যে হদ্খা  যব, আউে! 
 
 যামর ততক্ষযণ িািগার্যক একট্া হদ্ াযলর র্যে গলা হেযপ ধ্যর অ্িয  াযত িযামজক 
ও াট্া হট্যি বার করযলা। 
 
 যামর,  ারমিওি বাধ্া হদ্বার জিয হবশ হজাযর বলযলা। 
 
 যামর িািগার্যক অ্র্ম্ভব েব্ধ  য  বলযলা, আপমি এট্া মর্মর াযর্র বামড হর্যক 
মিয যেি?  যামরর িযযখর র্ািযি িািািগার্। ওর িযখ হর্যক তািাক আর অ্যালযকা যলর 
গে িক িক কযর হবরুযচ্ছ। এযত ব্লযাক পমরবাযরর িািামঙ্কত করা আযে। 
 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য হ্াফ-ব্লাড রিন্স । জে. জে. িাওর িং । হ্যারি পটাি রিরিে 

387 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

িািািগার্ আিতা আিতা কযর বলযলি, আমি িা মক মিয মে?  যামর রুক্ষস্বযর বলযলা, 
মক কযরযেি জাযিি িা, মর্মর ার্ হযমদ্ি িারা যাি হর্মদ্ি রাযত তার বামডযত মগয  তন্ন 
তন্ন কযর র্ব মজমির্পি  ামতয  মিয যেি। 
 
আমি.. িা…। আিাযক ওই হেস্টট্া মদ্ি! 
 
 যামর িান্ডািগাযর্র গলাট্া হেযপ ধ্রযলা। ওর ট্য মট্ট্া হযি ও মোঁযড হফলযব।  ঠাৎ বযা… 
শব্দ  যলা।  যামরর  াতট্া িান্ডািগাযর্র  াত হর্যক র্যর এযলা। িািািগার্  াাঁফাযত 
 াাঁফাযত মক্ষিগমতযত অ্দৃ্শয  যলি। 
 
 যামর ওর গলা  যযতা হজার আযে তা মদ্য  মেৎকার কযর িান্ডািগার্ হকার্া  পালাযলি 
হদ্খার জিয হেষ্টা করল। এধ্ার ওধ্ার হদ্খযত হদ্খযত বলযলা, মফযর আর্যি, আপমি 
হোর, েয মর কযরযেি। 
 
এখি মকেয বযল লাি হিই  যামর,  াও া হর্যক উযড এযর্ হট্ািংকর্ বললল। 
 
ওর েয লগুযলা জযল মিযজ িার্া  েয পযর্ হগযে। 
 
হশাযিা, িান্ডািগার্ এতক্ষযণ লন্ডযি হপৌঁযে হগযেি। অ্যর্া হোঁমেয  হকাযিা লাি হিই। 
 
মর্মর াযর্র বামড হর্যক মজমির্পি েয মর কযরযে। েয মর কযরযে… ওট্া। 
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 হট্ািংকর্ বলযলা, জামি র্ব জামি। েয মরর খবরট্া শুযি হট্ািংকর্ খযব র্িংযত  য  বলযলা। 
যাও এই ঠান্ডা  হতািরা হখালা জা গা  দ্াাঁমডয  হর্যকা িা। 
 
হট্ািংকর্ িখর দৃ্মষ্টযত হদ্খযলা ওরা মতিজযি মি ব্রুিমস্টযকর হিতযর হগযলা।  যামর 
হিতযর ঢয যকই উযত্তমজত  য  বলযলা, ও মর্মর াযর্র মজমির্পি র্ব মঠক র্ি িযতা 
র্মরয যে! 
 
আমি জামি  যামর, মকন্তু তয মি হদ্াকাযি হর্ারযগাল কযরা িা। র্কযল হতািার মদ্যক 
তাকাযচ্ছ,  ারমিওি মফর্মফর্ কযর বলযলা। যাও ওই খামল হে াযর বযর্া, আমি হতািার 
জিয মড্র্িংকর্ মিয  আর্মে। 
 
 ারমিওি এযর্ হদ্খযলা  যামর তখযিা রাযগ ফয াঁর্যে ৷ ও হট্মবযলর ওপর মতি হবাতল 
বাট্ার মব ার রাখযলা। 
 
 যামর বলযলা, িািগার্যক আিাযদ্র অ্িসার ধ্যর শামি মদ্যত পাযর িা? ওর েয মর করা বে 
করযত পাযর িা? ওযক হ ি হকা াট্সাযর রাখা মঠক  যব িা। ওর েয মর করা বে করযতই 
 যব। 
 
 ারমিওি হঠাাঁযট্ আেযল হরযখ োপা গলা  বলযলা র্-অ্! তারপর োরমদ্যক তামকয  
হদ্খযলা হকউ ওযদ্র হদ্খযে মক িা। খযব কাযেই মকেয িা াবী জাদ্যকর বযর্ রয যে। 
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ওযদ্র দৃ্মষ্ট  যামরর ওপর। দৃ্মষ্টযত দ্ারুণ মকেয জািার উৎর্া । খযব কাযেই জামবমি 
একট্া মপলাযর হ লাি মদ্য  দ্াাঁমডয   যামরযক হদ্খযে। হর্ বলযলা,  যামর আমিও খযব 
শমঙ্কত। আমি জামি মর্মর াযর্র যা মকেয আযে র্বই হতািার, হর্ইগুযলা ও হিযর মদ্য  
মবমে করযে। 
 
 যামর বাট্ার মব াযর িযখ মদ্যলা। র্ািািয ক্ষযণর জিয িয যল হগল, ও মগ্রিন্ডযেযর্র 
িামলক। 
 
 যামর বলযলা,  যাাঁ জামি িাযলা কযরই জামি। এ জযিযই ও আিাযক হদ্যখ খযমশ   মি 
বরিং িডযক মগয মেযলা, মবষ মট্ িাম্বলযিারযক বলযত  যব। িািগার্ একিাি 
িাম্বলযিারযক ি  পা । 
 
খযব িাযলা কর্া,  যামর একট্য  শান্ত  য যে হদ্যখ  ারমিওি স্বমি হপল এবিং বযির মদ্যক 
তামকয  বলযলা, রি তয মি মক হদ্খযো বল হতা? 
 
মকেয িা, রি বাযরর মদ্ক হর্যক ঝট্ কযর িযখ মফমরয  মিযলা। মকন্তু  যামর খযব িাযলা 
কযরই জীযি রি অ্পূবস হদ্ শ্রী ও র্যন্দরী বারযিইি িযািাি রর্যিরতার দৃ্মষ্ট আকষসণ 
করযত োইযে, বহুমদ্ি হর্যক ওর ওপর দ্যবসলতা রযির। 
 
যাক, ফা ার হুইশমক োডা অ্িয মকেযর কর্া িাবমে িা,  ারমিওি তৃষ্ণাতস  য  বলযলা। 
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রি িাযঝ িাযঝ র্যযযাগ হপযলই রর্যিরতার মদ্যক তাকাযচ্ছ।  যামর মর্মর াযর্র কর্া 
িাবমেযলা, রুপার গবযলট্র্ মর্মর ার্ হতিি পেন্দ করযতি িা 
 
তা  যামর জাযি।  ারমিওযির হোখ িাযঝ িাযঝ পযড যাযচ্ছ বারগালস আর রযির িযযখর 
মদ্যক। 
 
 যামর গ্লাযর্র হশষ মবন্দয পাি করার র্যে র্যে  ারমিওি হে ার হেযড উযঠ বলযলা, 
এবার হ াগাট্সযর্ মফরযল হকিি   , মক বযলা? ওরা রামজ  যলা। 
 
যযতা র্েযা ঘমিয  আর্যে তত ঠান্ডা বাডযে। তাই ওরা  াযত দ্িািা পরযলা, গরি 
হর্ায ট্াযর হবাি লামগয  হরাবর্ িাযলা কযর হবাঁযধ্, িাফলার মদ্য  িযখ গলা হঢযক বাইযর 
এযলা। হোযখ পডযলা  াইমস্ট্রট্ মদ্য  হকমট্ হবল তার এক বেয র র্যে মফযর যাযচ্ছ। 
ঠান্ডা িরি কাদ্ািাখা রািা মদ্য  েলযত েলযত  যামরর মজমির কর্া িযি পডযলা। ওযক 
মিযির র্যে িাদ্াি পামচ্ছফয ট্যর্র োয র হদ্াকাযি বযর্ র্াকযত হদ্যখমেযলা। র্যইরমলিং 
মস্ট্রযট্ এযর্ হকাি িযত  াাঁট্যত  াাঁট্যত ওরা হ াগাট্সযর্ েলযলা। 
 
খামিকট্া  াাঁট্ার পর  যামরর কাযি হিযর্ এযলা হকমট্ হবল আর ওর বেয র কর্াবাতসা। 
আযি আযি বলযলও ঝযডা বাতার্ ওর কাযি হপৌঁযে মদ্যত লাগযলা ওযদ্র আলাপ-
আযলােিা। হবশ পমরষ্কার শুিযত হপযলা ওযদ্র আলাপ।  যামর ওযদ্র আবো আবো 
হে ারার মদ্যক বাাঁকা হোযখ তাকাযলা। ওরা হকাযিা একমট্ মবষ  মিয  তকস করমেযলা। 
হকমট্ ওর বেয র  াত ধ্যর  াাঁট্মেযলা। 
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মলযি হর্ র্ম্বযে হতািার হকাযিা মকেয বলার হিই হকমট্ বলযলা। 
 
বড রািার হশষ িাযন্ত ওরা একমট্ গমলপর্ ধ্রযলা। তখযিা িবলিাযব তয ষারপাত, ঠাণ্ডা 
ঝযডা  াও া র্য াঁযের িযতা গায  মবধ্যে।  যামরর েশিার কাাঁে ঝাপর্া  য  যাযচ্ছ। ও 
দ্িািা পরা  াত উমঠয  েশিার কাাঁে র্াফ করযতই হোযখ পডযলা, মলযন্ন  াত বামডয  
হকমট্র  াত হর্যক একট্া পযাযকট্ হকযড মিযত োইযে। হকমট্ ধ্রযত িা মদ্য  র্ািািয 
মপেয  ট্যতই  াত হর্যক পযাযকট্ট্া হিজা রািা  কাদ্ািাখা জযল পযড হগল। 
 
র্যে র্যে হকমট্ শূযিয উযঠ হগল।  াত দ্যযট্া িািার িযতা দ্যধ্াযর হিযল ধ্রযলা। হযি 
আযরা ওপযর উযঠ উডযত ো । হদ্খযত হদ্খযত  যামরর িযি  যলা বযাপারট্া র্াধ্ারণ 
ি , অ্মতিাকৃত-িূতয যড। তীে ঝযডা  াও াযত ওর েয লগুযলা উডযে, হোখ দ্যযট্া বে, 
িযখট্া র্মূ্পণস ফাাঁকা িাবযলশ ীি।  যামর, রি,  ারমিওি আর মলযি দ্াাঁমডয  হর্যক 
হকমট্যক হদ্খযত লাগল। 
 
তারপর জমি হর্যক েমফট্ উাঁেয যত  াও াযত দ্াাঁমডয  হকমট্  ঠাৎ অ্র্ম্ভব এক তীে 
আতসিাদ্ কযর উঠযলা। ওর দ্যযোখ খযযল হগল মকন্তু ও হোযখর র্ািযি যা মকেয হদ্খযে, 
অ্র্বা যা মকেয অ্িযিব করযে, র্ব মকেযই হযি মিদ্ারুণিাযব িািমর্ক যন্ত্রণা মদ্য  
েযলযে। ও তীক্ষ্ণ আতসিাদ্ কযর েললল। মলযিও মঠক ওরই িযতা 
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আতসিাদ্ শুরু করযলা, ও হকমট্র হগাডামল ধ্যর ট্ািযলা, ওযক িামট্যত িািাবার হেষ্টা 
করযত লাগযলা।  যামর ও রি ওযক র্া াযয করার জিয েযযট্ হগল। ধ্রযত পারযলা মকন্তু 
ও এযতা হবমশ পাক খাযচ্ছ হয ওযক ধ্রা অ্র্ম্ভব িযি  যলা। অ্যিক হেষ্টা কযর ওরা 
হকমট্যক হট্যি িামিয  হজার কযর শুইয  মদ্যলা। মকন্তু হকমট্ এিিিাযব তাকাযলা হযযিা 
ওযদ্র কাউযক হর্ হেযি িা।  যামর োরমদ্যক তাকাযলা, র্ব শুিশাি। 
 
হয হযিি আে হতিমি র্াযকা! ও খযব হজাযর হজাযর বলযলা, ঝযডা গুি গুি শযব্দর 
 াও াযত। আমি হতািাযদ্র র্া াযযযর জিয যামচ্ছ। হকমট্ তখযিা রি,  ারমিওযির ওপর 
উপযড  য  পযড কািাযচ্ছ। 
 
ও দ্রুত স্কয যলর মদ্যক েযট্যত লাগল। হকমট্ হকি এিি অ্স্বািামবক কাজ করযে বযঝযত 
পারযলা িা। হয গমলট্া ধ্যর স্কয যলর মদ্যক েযট্মেযলা হর্ট্া একট্য  হবাঁযক হগযে। বাাঁক 
মিযতই িযি  যলা একট্া িকাণ্ড বড িালযযকর গায  ধ্াক্কা হখয যে। হর্ই ধ্াক্কা  হর্ 
হঝাাঁযপর ধ্াযর পযড হগল। উযঠ দ্াাঁমডয  হদ্খযলা যার র্াযর্ ধ্াক্কা হখয যে হর্ট্া িালযক 
ি ,  যামগ্রি। 
 
 যামগ্রি! ও  াাঁফাযত  াাঁফাযত হঝাাঁযপর ধ্ার হর্যক উযঠ এযর্ বলযলা। 
 
 যামর তয মি!  যামগ্রি বলযলা। এই িাি গ্রযপর র্যে হদ্খা কযর বামড মফরমে, ও এখি 
িালই আযে। 
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অ্মিশাপ মদ্য যে বা অ্িয মকেয কযরযে হর্খাযি  যামগ্রি?  যামর বলযলা। 
 
মক, মক বলযল?  যামগ্রি তীে  াও া হর্যক উযড আর্া  যামরর কর্া িযখ িামিয  শুযি 
বলযলা। 
 
 যামর আবার বলযলা, হকউ হর্খাযি অ্মিশাপ মদ্য যে। অ্মিশাপ, হক অ্মিশাপ মদ্য যে? 
রি,  ারমিওি হক? িা, ওযদ্র হকউ ি । হকমট্, হকমট্ হবল, ওই মদ্যক। 
 
হর্খাযি হকমট্যবল যন্ত্রণা  েট্ফট্ করযে। রি,  ারমিওি আর ওর বেয  ওযক ধ্যর 
রাখযত পারযে িা।  যামর  যামগ্রিযক মিয  হর্খাযি েযট্যলা।  যামর হদ্খযলা তখযিা হকমট্ 
েট্ফট্ করযে আর ওরা মতিজযি ওযক ধ্যর রাখার হেষ্টা করযে। 
 
র্যর যাও হতািরা!  যামগ্রি খযব হজাযর বলযলি। মলযি ওযক তয মি ধ্যর র্াযকা! মলযি 
কাাঁযদ্া কাাঁযদ্া কযে বলযলা, জামি িা ওর মক  য যে। 
 
 যামগ্রি মিেয   য  হকমট্যক হকাযল তয যল মিয  স্কয যলর মদ্যক েযট্যলি। হর্যকযন্ডর িযধ্য 
ওর কাতরতা বে  য  হগল। শব্দ শুধ্য শীযতর ঝযডা  াও ার। 
 
 ারমিওি হকমট্র বেয র কাযে মগয  ওযক জমডয  ধ্রযলা। 
 
তয মি মলযি, তাই িা? হিয মট্ ঘাড িাডযলা। দ্যঘসট্িাট্া মক  ঠাৎ  যলা, অ্র্বা…? 
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পযাযকট্ট্া মোঁযড যাবার পর, মলযি োউি কাাঁদ্যত কাাঁদ্যত হপপাযর হিাডা অ্প একট্া 
হখালা পযাযকযট্র মদ্যক আেযল মদ্য  হদ্মখয  বলযলা। ওর হিতর হর্যক র্বযজ মকেয 
মজমির্ েক্ করযে। রি পযাযকট্ট্া তয লযত হগযল ওর  াতট্া হট্যি মিয   যামর বাধ্া 
মদ্যলা। 
 
ওযত  াত হদ্যব িা। 
 
 যামর হখালা িাি হর্যক হদ্খযলা পযাযকযট্ কারুকাযস করা র্াদ্া উজ্জ্বল পার্র খমেত 
একট্া হিকযলর্। 
 
আমি হতা ওট্া আযগ হকার্াও হদ্যখমে,  যামর বলযলা, হিকযলর্ট্ার মদ্যক তামকয । 
হবারমগি অ্যান্ড বাকসযর্ মির্যে করা মেযলা হবশ মকেযমদ্ি আযগ। হলযবলট্া  হলখা, এট্া 
কার্স করা আযে। হকমট্ মিিই এযত  াত লামগয মেল। কর্াট্া বযল ও মলযির মদ্যক 
তাকাযলা। তখযিা ও র্র র্র কযর কাাঁপযে। হকমট্ এট্া হপল হকার্া হর্যক? 
 
হর্ট্া মিয ই হতা আিাযদ্র তকস  মচ্ছযলা, ও বার্রুযি মগয মেযলা মি ব্রুিমস্টযক। ওখাযি 
একজি িম লা তাযক পযাযকট্ট্া মদ্য  বলযে, হ াগাট্সযর্ একজিযক হপৌঁযে মদ্যত, যখি 
হর্ কর্াগুযলা আিাযক জািাযলা তখি তাযক অ্দ্ভযত হদ্খামচ্ছল। িযি    ওযক 
ইিযপমর ার্ করা  য মেল, আমি মঠক তখি বযঝযত পামরমি। 
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মলযি আবার হফাাঁপাযত লাগযলা  যামর ওর মপযঠ  াত মদ্য  র্ান্ত্বিা মদ্যত লাগযলা। 
 
িম লামট্ বযলমি হক ওযক মদ্যত বযলমেযলা, মলযি? 
 
আমি ওযক বযলমেলাি, হতািার ওট্া হি া উমেত   মি, মকন্তু হর্ আিার কর্া শুিযত 
ো মি, তারপর আমি হজার কযর পযাযকট্মট্ মেমিয  হি ার র্ি  পযাযকট্ট্া  াত হর্যক 
পযড যা । 
 
 ারমিওি বলযলা, েযলা আিরা স্কয যল যাই। ওখাযি মগয  জািযত পারযবা আর্ল 
বযাপারট্া।  ারমিওি তখযিা মলযিযক শি কযর জমডয  ধ্যর  াাঁট্মেযলা। 
 
 যামর হকাি মকেয হতা াক্কা িা কযর গলা হর্যক িাফলারট্া খযযল পযাযকট্ট্া জমডয  তয যল 
মিযলা। এট্া িযািাি পিযফ্রযক হদ্খাযত  যব। 
 
র্ারা রািা  যামর একট্া কর্াও বযলমি। স্কয যলর িাযঠ হপৌঁযে ও বলযলা, িযালফ  অ্বশযই 
বযাপারট্া জাযি। োর বের আযগ ওট্া হবারমগযির হদ্াকাযি মেযলা। আমি ওযক হর্মদ্ি 
হিকযলর্ট্া হদ্খযত হদ্যখমেলাি আডাল হর্যক। ওর বাবা মেল ওর র্াযর্, মিি ই 
হতািাযদ্র হর্মদ্যির ঘট্িাট্া িযি আযে, হর্ র্ি ই িযি    হর্ ওট্া মকযিমেল। 
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আমি, আমি মঠক হদ্মখমি  যামর, রি হেযপ হেযপ বলযলা।  াজার  াজার হলাক হতা 
হবারমগি অ্যান্ড বাকসযর্ যা , তাোডা ওই হিয মট্ হতা বযলযে, হিয যদ্র বার্রুযি হকমট্ 
ওট্া হপয যে। 
 
ও বযলমেযলা ওট্া  াযত মিয  বার্রুি হর্যক মফযরমেযলা। একবারও হতা বযলমি ওট্া 
বার্রুি হর্যক হপয যে। 
 
রি োপা গলা  বলযলা, িযাকযগািাগল! 
 
 যামর হদ্খযলা পার্যরর মর্াঁমড মদ্য  িযাকযগািাগল মিযে িািযেি। খযব র্ম্ভব ওযদ্র র্যে 
কর্া বলযত আর্যেি।  যামগ্রি বলযলি, হতািরা োরজযিই হতা জাযিা হকমট্র বযাপারট্া। 
হতািরা আিার ঘযর এযর্া হতা, আমি মবিামরত শুিযত োই, পট্ার হতািার  াযত ওট্া 
মক? 
 
 যামর বলযলা, এট্া হর্ই মজমির্, যা ও েয াঁয মেল। 
 
গুি লিস, িযাকযগািাগল হিকযলযর্র পযাযকট্ট্া  যামরর  াত হর্যক মিয  বলযলি। 
 
িা মফলে, ওরা এখি আিার র্াযর্ আযে।  যামর হপেযি মফযর হদ্খযলা মফলে  ন্তদ্ন্ত 
 য  আর্যেি। মর্যেমর্ হর্ির্র উাঁেয  কযর ধ্যর হরযখযেি। িযািাি িযাকযগািাগল 
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পযাযকট্ট্া মফলেযক মদ্য  বলযলি, হশাযিা এই পযাযকট্ট্া এখি তয মি িযফর্র হেইপযক 
হদ্যব। আর ওিাযক হিকযলর্ট্া েযযত িািা করযব। হযিাযব আযে হর্িাযব মিয  যাও। 
 
ওরা বরফ শীতল িযাকযগািাগযলর ঘযর ঢয কযলা। বাইযর বরফ পডযে, ঠান্ডা  াও ার 
দ্াপযট্ জািালার কাাঁেগুযলা িযি    হযি হিযে পডযব। 
 
ওরা িযাকযগািাগযলর র্ািিার্ািমি বর্যলা। মলযি তখিও ফয াঁমপয  ফয াঁমপয  হকাঁযদ্ 
েযলযে। 
 
 যাাঁ, এবার আর্ল ঘট্িাট্া বযলা আিাযক। মলযি হতিমিিাযবই হফাাঁপাযত হফাঁপাযত যা 
ঘযট্মেল িযফর্র িযাকযগািাগলযক বলযলা। 
 
িযাকযগািাগল র্ব হশািার পর গম্ভীর  য  বলযলি, মলযিযক মিয  হতািরা  ার্পাতাযল 
যাও। যা আিাযক বলযল র্ব িাদ্াি পিযফ্রযক খযযল বলযব, বযঝযল? িাদ্াি পিযফ্র খযব 
র্ম্ভব অ্যামন্টশক মেমকৎর্া করযবি। 
 
মলযি েযল হগযল িযাকযগািাগল,  যামর রি  ারমিওযির র্াযর্ কর্া বলযবি। 
 
হকমট্ হিকযলর্ট্া হোাঁবার পর  যলাট্া কী? 
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হোাঁবার পর ও  ঠাৎ শূযিয িার্যত লাগযলা। রি বা  ারমিওি মকেয বলবার আযগই 
বলযলা  যামর। তারপর আতযঙ্ক মেৎকার কযর কাাঁদ্যত শুরু করযলা, এবিং জ্ঞাি  ারাযলা। 
িযফর্র আমি মক িযফর্র িাম্বলযিাযরর র্যে হদ্খা করযত পামর? 
 
পারযব; মকন্তু িযফর্র িাম্বলযিার হতা হর্ািবার মফরযবি, র্ািািয আিযস  য  মগয  
িযফর্র িযাকযগািাগল বলযলি। 
 
হিই?  যামর  তাশ  য  বলযলা। 
 
 যাাঁ, মতমি হিই! িযফর্র িযাকযগািাগল খর্খযর্ গলা  বলযলি। এই র্ািংঘামতক মবষয  
যা বলার আমি মিমিত হয আিাযক বলযত পার। 
 
িযফর্র, আিার িযি    হিযকা িযালফ  হকমট্যক হিকযলর্ট্া মদ্য যে। 
 
 যামরর দ্যপাযশ দ্যজি বযর্মেযলা।  যামরযক িযালয র িাি বলযত শুযি রি ঘি ঘি িাক 
িযেযত লাগযলা। আর  ারমিওি একট্য  দূ্যর বযর্ পা ঘষযত লাগযলা। 
 
খযবই র্ািংঘামতক অ্মিযযাগ পট্ার, িযাকযগািাগল বলযলি। 
 
িযি  যলা হযি খযমশ  িমি কর্াট্া শুযি। র্ািািয র্ি  িীরব হর্যক বলযলি, হতািার 
কাযে হকাযিা িিাণ আযে? 
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িা,  যামর বলযলা। মকন্তু…।  যামর িযাল যক অ্িযর্রণ করার পর যা যা ঘযট্মেল র্বই 
পযঙ্খািযপযঙ্খ রূযপ বলযলা। 
 
কর্াগুযলা হশািার পর িযাকযগািাগল মকেযট্া মদ্বধ্া  পযড হগযলি। 
 
কী বলযল, িযালফ  একট্া মকেয হবারমগযির কাযে হিরািযতর জিয মিয  মগয মেযলা? 
 
তা ি  িযফর্র। ও হবারমগিযক মজযজ্ঞর্ কযরমেযলা, হকিি কযর হিরািত করা যা । 
ওর কাযে র্ারযত হদ্বার মজমির্ট্া মেযলা িা। হর্ট্া আর্ল বযাপার ি , মবষ মট্  যচ্ছ ও 
হর্খাি হর্যক মকেয মকযিমেযলা। 
 
তয মি িযালফ যক ওই একই রকি পযাযকট্ মিয  মফরযত হদ্যখমেযল? িা িযফর্র, ওট্া 
হর্ হবারমগযির কাযে রাখযত বযলমেযলা। 
 
 ারমিওি বলযলা, মকন্তু  যামর হবারমগি ওট্া ওযক হফরত মিয  হযযত বযলমেযলা। 
িযালফ  বযলমেযলা, িা। 
 
হি মি কারণ ও হিকযলর্ট্া িশস করযত ো মি,  যামর বলযলা। 
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ও বযলমেযলা, রািা  ওট্া আমি  াযত কযর মিয  হযযত পারযবা িা,  ারমিওি বলযলা। 
রি বলযলা, ও  যাাঁ ও পযর একা এযর্ মিয  মগয মেযলা   যতা। 
 
 ারমিওি অ্র্যন্তাযষর র্যযর বলযলা, রি তয মি অ্যর্া জলযঘালা করযো। ও ইযচ্ছ করযল 
পযাযকট্ট্া হক্লাযকর হিতযরর পযকযট্ কযর হরযখ মিয  হযযত পারযতা। মকন্তু তা হি মি। 
এিি একট্া মজমির্ ও মিয  হযযত ো মি হর্ট্া ওজযি হবমশ ও মিয  যাবার র্ি  
র্কযলর হোযখ পডযব বযল। হতািার   যতা িযি আযে আমি হবারমগিযক হিকযলযর্র 
বযাপাযর মজযজ্ঞর্ কযরমেলাি, িযি আযে হতা? িযালফ  ওর জিয মক হরযখ মদ্যত বযলযে 
তা হদ্খার জিয আমি যখি হিতযর মগয মেলাি তখি আমি হিকযলর্ট্া ওর হদ্াকাযি 
হদ্যখমেলাি। হবারমগি আিাযক দ্ািও বযলমেযলা। ও মকন্তু আিাযক বযলমি, ওট্া মবমে 
 য  হগযে বা অ্িযরকি মকেয। 
 
হবারমগি হতািার উযদ্দশয বযঝযত হবমশ র্ি  হি মি, িাি পাাঁে হর্যকযন্ড! যায াক ও 
হতািাযক মকেয জািাযত ো মি। 
 
িযাকযগািাগল বলযলি, অ্যিক কর্া  য যে। মকন্তু পট্ার শুধ্য হতািার কর্ার মিমত্তযত 
আিরা হতা মকেয করযত পামর িা, িিাণ, িিাণ োই। আিরা বযঝযত পারলাি ও 
হদ্াকাযি মগয মেযলা হিকযলর্ট্া র্ম্ভবত মকিযত। এই রকি একশট্া িািযষও মকিযত 
হযযত পাযর। 
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এই কর্াট্াই হতা বলযত োই, রি বলযলা। যায াক এই বের এখাযি আিরা কডা 
রকযির মিরাপত্তার বযবিা কযরমে। আিাযদ্র িযলযজর বাইযর হিকযলর্ট্া এখাযি েযল 
এযর্যে আমি মবশ্বার্ কমর িা। 
 
মকন্তু… 
 
 যাাঁ, আযরা একট্া কর্া িযাকযগািাগল বলযলি (আর মকেয বলযত োি িা এিি 
িযযখািাব) মিস্টার িযালফ  আজ  গর্মিযি উপমিত মেযলা িা। 
 
 যামর মিযজর বিবয পমরষ্কার করযত োইযলা। আপমি হকিি কযর জািযলি িযফর্র? 
 
কারণ ও আিার র্যে মিযট্িশযি মেযলা। ও রান্সমফগাযরশযির হ ািও াকস হশষ করযত 
পাযরমি, পরপর দ্যবার। হতািার র্যন্দয র জিয অ্যশষ ধ্িযবাদ্, পট্ার, উমি বলযলি। 
মকন্তু এখি আিাযক  র্মপট্াল উইিং-এ মগয  হদ্যখ আর্যত  যব হকমট্যক, হতািাযদ্র 
র্কলযকই গুি-হি। 
 
কর্াট্া বযল িযাকযগািাগল তার অ্মফর্ঘযরর দ্রজা খযলযলি, ওযদ্র আর মকেয বলার 
র্যযযাগ রইযলা িা। 
 
 যামর ির্ি হর্যক রি ও  ারমিওযির ওপর ক্ষয ব্ধ িযাকযগািাগযলর পক্ষ হি ার জিয। 
আবার ও ঘট্িাট্ার রূ্িপাত করযলা ঘযরর বাইযর এযর্। 
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তা যল তয মি বলযল, হকমট্যক হিকযলর্ট্া হপৌঁযে মদ্যত বযলমেযলা? কিিরুযি হযযত 
হযযত রি বলযলা। 
 
একিাি ঈশ্বর জাযিি,  ারমিওি বলযলা। হর্ হযই হ াক িা হকি, অ্যপর জিয িাযণ 
হবাঁযেযে। পযাযকট্ট্া খযলযল হিকযলর্ট্া   াত লাগযতাই। 
 
অ্যিযকরই  যত পারযতা,  যামর বলযলা। হযিি িাম্বলযিার, হির্ ইট্াররা তার  াত 
হর্যক মিষৃ্কমত হপযল খযমশ  যতা। উমি তাযদ্র ট্প ট্াযগসট্! অ্র্বা স্লাগ িস। হিাযেিট্স 
তাযক হপযত অ্যিক হেষ্টা কযরযেি, উমি িাম্বলযিাযরর পক্ষ হিও া  হিাযেিট্স মিি ই 
খযমশ  যবি িা। অ্র্বা…। 
 
অ্র্বা তয মি,  ারমিওি বলযলা, ওযক খযবই উমদ্বে হদ্খাযচ্ছ। 
 
হকমট্র মঠক হপেযি আমি দ্াাঁমডয মেলাি,   যতা ওট্া আিাযক মদ্যত হেয মেল। মি 
ব্রুিমস্টক হর্যক হবমরয  বরাবরই হতা ওর হপেযি মেলাি। হ াগাট্সযর্র বাইযর ওট্া হদ্ া 
র্বযেয  বয মিিাযির কাজ মেল, কারণ মফলযের বাইযর যাও া, বা হিতযর আর্ার র্ি  
িযতযকযকই র্ােস করার কর্া। তযব একট্া কর্া আিার িার্া  ঢয কযে িা িযালফ  হকি 
ওযক হর্ট্া কযাযর্যলর হিতর মিয  হযযত বযলমেযলা? 
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তাোডা, িযালফ  হতা  গর্মিযি মেল িা!  ারমিওি বলযলা, কর্াট্া বযল  তাশ  য  
হিযঝযত পা ঠয কযলা। 
 
হর্াজা কর্া, ও একজি র্া াযযকারী হেয মেযলা,  যামর বলযলা। 
 
েযাযব বা হগায ল অ্র্বা এিি একজি হির্ ইট্ারযক বযব ার করযত র্াকযত পাযর হয 
ওই দ্যজযির হেয  িালিাযব কাজমট্ করযত পাযর। 
 
বি ও  ারমিওি  যামরর মদ্যক তামকয  বলযলা, ওর র্যে তকস করা মিরর্সক। ফযাট্ 
হলমির কাযে মগয   ারমিওি বলযলা, মিমল-আউট্। 
 
হপাযরসট্ র্যর হগযলা। ওরা কিিরুযি ঢয কযলা। কিিরুযি হলাকজযির খযব মিড। হিজা 
হপাশাক-আশাযকর গে। হদ্যখ িযি    আব াও া খারাপ র্াকার কারযণ অ্যিযকই 
 গর্মিড হর্যক একট্য  তাডাতামড মফযরযে। হকমট্র বযাপার   যতা ওরা জাযি িা, ওরা 
র্কযল মিযজযদ্র মিয  বযি। 
 
রি একট্া ির্ি বযষসর হেযলযক আিসযে ার হর্যক  মট্য  মদ্য  হর্ট্া ফা ারযেযর্র 
কাযে হট্যি এযি বর্যত বর্যত বলযলা, আেিণট্া হিাযট্ই হতিি যযৎর্ই   মি। এট্য কয  
বলা যা  মিমচ্ছি পমরকপিা মেল িা। 
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আযর িযালফ  কযব হর্যক পৃমর্বীর হশ্রষ্ঠ মেন্তামবদ্  যলা?  যামর বলযলা।  ারমিওি ও 
রি হকউই ওর িযের জবাব মদ্যলা িা। 
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দ্য রিযেট রিড  
 
হর্ন্ট িািংযগার্  র্মপট্যাল ফর িযামজকযাল িযালামির্ অ্যান্ড ইিজয মরর্-এ হকমট্যক 
পাঠাযিার পরমদ্ি র্ারা স্কয যল দ্াবািযলর িযতা েমডয  হগল ওযক কার্স করা  য যে, 
যমদ্ও পযযরা খবরট্া  যামর, রি,  ারমিওি ও মলযি োডা হকউ জাযি িা। ওরা জাযি িা 
হয, হকমট্ হর্ই ট্াযগসযট্ মেযলা িা। 
 
আযর বা ! িযালফ  জািযব িা তা হকিি কযর   ,  যামর বলযলা রি আর 
 ারমিওিযক।  ারমিওি ও রযির িযি এই মবষয  র্যন্দ  আযে, তাই িযাল যক হির্-
ইট্ার বলযল ওরা িাযলা কযর তা হশাযি িা। 
 
 যামর িাযব কযব িাম্বলযিার মফরযবি। আগািী হর্ািবার হতা িাম্বলযিাযরর হলর্ি 
হদ্বার মদ্ি। িাম্বলযিার মফযরযেি মকিা িা হজযিও  যামর মঠক র্াযড আট্ট্ার র্ি  
িাম্বলযিাযরর ঘযরর হিতযর যাও ার জিয অ্িযিমত হপযত দ্রজা  হট্াকা মদ্যলা। ঘযর 
ঢয যক হদ্খযলা িাম্বলযিার হিযস্কর র্ািযি বযর্ রয যেি, তাযক খযবই ক্লান্ত হদ্খামচ্ছল। 
আযগর িযতাই  াযত ক্ষত, হপাডা কাযলা দ্াগ।  যামরযক হদ্যখ মিত িযযখ বর্যত 
বলযলি। হট্মবযল হপিমর্ি বর্াযিা, তার হর্যক রূপালী আযলা মবচ্ছয মরত  যচ্ছ। আযলাট্া 
মঠকযর মর্মলিং পযসন্ত হপৌঁেযচ্ছ। 
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আমি যখি হ াগাট্সযর্র বাইযর মেলাি তখি হতা তয মি বযিতার িযধ্য মেযল, িাম্বলযিার 
বলযলি। আমি শুিলাি হকমট্র দ্যঘসট্িার র্ি  তয মি ওখাযি মেযল। 
 
 যাাঁ র্যার, ও এখি হকিি আযে? 
 
এখযিা খযবই অ্র্যি, তবযও ওর িাগয িাযলা একর্া বলযতই  যব। িযি    হিকযলর্ট্া 
ওর হদ্য  র্ািািযই িশস কযরমেযলা। ওর দ্িািা  হোট্ একট্া ফয যট্া মেযলা, হর্খাি 
হর্যক র্ািািয িশস হলযগমেল, হর্ যমদ্ দ্িািা োডা হিকযলর্ট্া েয াঁযতা তা যল িশস 
িািই িযর হযযতা। হর্ৌিাগযেযি িযফর্র হেইপ কার্সট্া েডাবার আযগই তার বযবিা 
মিযত হপযরমেযলি। 
 
িযফর্র হেইপ হকি, িাদ্াি পিযফ্রওযতা হর্ট্া করযত পারযতি, তাই ি  মক?  যামর 
বলযলা। 
 
অ্বাধ্য হেযল, হপারট্ হর্যক একজি খযব িৃদ্য স্বযর বলযলা। মফযির্ মিযগলার্ ব্লযাক, 
মর্মর াযর্র হগ্রট্ হগ্রট্ গ্রযান্ড ফাদ্ার, দ্য াযত িার্া হরযখ ঘযযিামচ্ছযলি, িার্া তয লযলি, 
আিার র্িয  কখযিাই হ াগাট্সযর্র হকাযিা োযির তার মশক্ষকযদ্র র্ম্পযকস এইরকি 
িন্তবয বরদ্াি করতাি িা। 
 
ধ্িযবাদ্ মফযির্, িাম্বলযিার বলযলি। িযফর্র হেইপ কাযলা জাদ্য র্ম্পযকস িাদ্াি 
পিযফ্রর োইযত হবমশ জ্ঞাি রাযখি, আিরা জামি  যামর। যায াক  ার্পাতাযলর কিসীরা 
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িমতঘণ্টা  আিাযক হকমট্ র্ম্পযকস মরযপাট্স পাঠাযচ্ছি। আমি আশা করমে হকমট্ খযব 
তাডাতামড হর্যর উঠযব। 
 
 যামর বলযলা, র্যার এই র্প্তায  আপমি হকার্া  মেযলি? ও জাযি িযফর্র িাম্বলযিার 
  যতা ওযক হর্ খবর হদ্যবি িা, মতমি মফযির্ মিযগলাযর্র র্যে একিত  যলি। 
মিযগলার্ িযখ মদ্য  ম র্ শব্দ করযলি। 
 
আমি হতািাযক এখমি বলযত োই িা, িাম্বলযিার বলযলি। মতমি পযর বলার আশ্বার্ 
মদ্যলি। র্মতযই বলযবি?  যামর খযমশযত উপযে উঠযলা। 
 
 যাাঁ, হতিিমট্ই িযি করমে, বলযলি িাম্বলযিার। হরাবযর্র পযকট্ হর্যক এক হবাতল 
মর্লিার হিযিামরর্ হবর কযর জাদ্যদ্ণ্ড মদ্য  হবাতযলর মেমপট্া খযযল মিযলি। 
 
র্যার,  গর্মিযি িান্ডািগাযর্র র্যে আিাযদ্র হদ্খা  য মেল, বলযলা  যামর। 
 
 া  া, আমি জামি, র্ব কর্া শুযিমে, িান্ডািগার্ হতািার র্ম্পমত্ত েয মর কযর মবমে 
কযরযে, িাম্বলযিার িযেমক  ার্যলি। উমি মি ব্রুিমস্ট্রযকর বাইযরর িাযঠ হঘারাযফরা 
করমেযলি, আিার র্যে হদ্খা করযত োি িা খযব র্ম্ভব ি  পাি। আর মতমি 
মর্মর াযর্র পযরযিা র্ব িালপি মেেযক হোযরর িযতা েয মর করযত পারযবি িা, র্ব 
বযবিা আমি কযরমে। 
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ওই িযামে  াফরাি, ব্লকযদ্র র্ব মজমির্পি হিযর মদ্যচ্ছ, মিযগলার্ বলযলি। কর্াট্া 
বযল হফ্রি হর্যক হবমরয  এযর্ ১২িিং মগ্রিে হেযর্ েলযলি। 
 
র্ািািয িীরব র্াকার পর  যামর বলযলা, িযফর্র, হকমট্ আঘাত পাবার পর আমি 
িযফর্র িযাকযগািাগলযক মকেয তর্য মদ্য মেলাি, হর্ র্ম্পযকস মক মতমি আপিাযক মকেয 
বযলযেি? হর্ ির্যে আমি হড্র্যকা িযালয র মবষয  মকেয বযলমেলাি। 
 
ও  যাাঁ মির্ িযাকযগািাগল বলমেযলি বযট্, িাযি হতািার র্যন্দয র বযাপাযর, িাম্বলযিার 
বলযলি। 
 
আপমি মক িযি কযরি? 
 
হশাযিা হকমট্র ওই দ্যঘসট্িার বযাপাযর আমি তদ্ন্ত করযবা, যারা জমডত তাযদ্র মবরুযি 
উপযযি বযবিা হিব। যাকযগ ওর্ব কর্া, এখি আমি হতািার হলর্যির বযাপাযর িাবমে, 
িাম্বলযিার বলযলি। 
 
িাম্বলযিাযরর কর্া শুযি  যামর ক্ষয ব্ধ  যলা। হকমট্র িারাত্মক দ্যঘসট্িার োইযত হলর্ি 
হদ্ া যমদ্ খযবই গুরুত্বপূণস    তা যল ির্ি হলর্যির পর দ্যর্প্তা  হকার্া  মেযলি? 
যায াক ও হড্র্যকা িযালয র ির্ে আর আিযলা িা। 
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হদ্খযলা িযফর্র িাম্বলযিার হপিমর্যির িযধ্য তাজা হিিমরজ হঢযল আযগর িযতা হর্ট্া 
বড বড  াযতর আেযল মদ্য  হঘালাযত লাগযলি। 
 
হতািার হবাধ্    িযি আযে হিাযল্টিযট্সর ির্ি জীবযির কাম িী হশষ করযত পামরমি, 
বযলমেলাি হর্ই র্যপযরুষ িাগল জমিদ্ার িন্দি ট্ি মরমিল একমদ্ি তার র্যশ্রী স্ত্রী 
হিযরাপযক পমরতযাগ কযর মলমট্ল  যােলট্যি পামলয  মগয  আযরা একট্া মবয  কযর। 
হিযরাপ তখি র্ন্তাি র্ম্ভবা। তার র্ন্তািও  যলা, একমট্ পযি র্ন্তাি, পযর হর্ লিস 
হিাযেিট্স িাযি মবখযাত  যলা। 
 
িাম্বলযিার হপিমর্যির মদ্যক িযখ িামিয  তরল পদ্ার্সট্া হঘালাযত লাগযলি। মকেযক্ষণ 
পর রূপালী পদ্ার্সট্া র্মলি  য  হগল। ওপযরর অ্িংশট্া  বড বড েয যলর িযতা, 
িাম্বলযিাযরর দ্যযোখ হঢযক মদ্যলা। 
 
 যাাঁ, আিরা ওই লযকট্ হদ্ া হিকযলর্ট্া অ্দ্ভযত এক পমরমিমতযত হপয মেলাি। 
মের্িাযর্র মকেয আযগ, তা অ্যিক বের আযগ। একমট্ র্যশ্রী হে ারার জাদ্যকরী ওট্া 
মবমে করযত এযিমেযলা। ও বযলমেযলা, তার  াযত অ্র্স হিই, হর্ািার খযব িয াজি। 
ি লা জীণস হপাশাক পরা র্ন্তাি-র্ম্ভবা হিয মট্যক হদ্যখ আিার তাই িযি  য মেযলা। ও 
বলযলা, লযকট্ট্া মশ্রদ্ামরযির, যারা মবমে করযত আযর্ তারা ওইরকি কর্াযতা বযলই 
র্াযক। আ াযর! এট্া আিার িারমলযির খযবই মি  মেযলা, এই হয এট্া হদ্খযেি, ওর 
হফিামরট্ মট্ পট্। মকন্তু যখি আমি ওট্ার মদ্যক িজর মদ্লাি, হদ্খলাি ওর িাি হখাদ্াই 
করা আযে, কয কট্া র্াধ্ারণ জাদ্যিযন্ত্রই র্তয কর্া বলযব। হদ্খলাি লযকট্ট্া অ্িূলয। 
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হর্ট্ার আর্ল দ্াি র্ম্পযকস হিয ট্ার হকাযিা ধ্ারণাই মেযলা িা। যাকযগ িাি দ্শ 
হগমল ি দ্াি হপয  ও খযমশ িযি েযল হগল, বলযত পাযরা আিরা কখযিা এই কি দ্াযি 
এরকি মজমির্ পাইমি। 
 
িাি দ্শ হগমল ি ওযক মদ্য মেযলা?  যামর হরযগযিযগ বলযলা। 
 
িাম্বলযিার বলযলি, কযারাকট্াকার্ অ্যধ্সর বযাপাযর হিাযট্ই উদ্ার মেযলা িা, হপিমর্যি 
ও যখি উদ্   য মেযলা তখি হোখ িযখ হদ্যখ আর ওর কর্া শুযি অ্বশযই আন্দাজ 
করযত হপযরযো। হতা আিরা জািলাি মশশুমট্ জন্মাবার র্ি  হিযরাপ লন্ডযি মেযলা, 
আর অ্যর্সর অ্িাযবর জিয ও পাগযলর িযতা ওর একিাি িূলযবাি র্ম্পদ্, ওই 
লযকট্ট্া মবমে করমেল। হর্ট্া িারযিযলার পমরবাযরর র্ম্পমত্ত মেযলা এবিং মবয র র্ি  
হিযরাপযক উপ ার মদ্য মেযলা। 
 
মকন্তু হিযরাপ হতা জাদ্য জািযতি!  যামর অ্নধ্যস  য  বলযলা। জাদ্যর শমিযত খাবার-
দ্াবার অ্যিক মকেযই হতা মিযজর জিয র্িংগ্র  করযত পারযতি, পারযতি িা? 
 
িাম্বলযিার বলযলি,   যতা পারযতা। তযব আিার মবশ্বার্–আবার আমি ধ্ারণা করমে, 
  যতা আিার ধ্ারণা মঠক, যখি ওর স্বািী ওযক তযাগ কযর অ্িয হিয র র্যে েযল হগল 
তখি ও িযামজক বযব ার করা হেযড মদ্য মেযলা। আিার িযি    হিযরাযপা জীবযি 
আর জাদ্যকরী  য  র্াকযত ো মি। এিিও  যত পাযর দ্যুঃখ-দ্যদ্সশা, িাযলাবার্া হর্যক 
বমঞ্চত  য  ও িযামজযকর শমি  ামরয  হফযলমেযলা। তাোডা তয মি ওযদ্র কযট্যজও 
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হদ্যখযো হিযরাপ একবারও তার জাদ্যদ্ণ্ড হতাযলমি বা িয াগ কযরমি। এিি মক তার 
জীবি বাাঁোযতও। 
 
এিিমক তার হেযলর জিযও বাাঁেযত োিমি? কর্াট্া শুযি িাম্বলযিার িয রু কয াঁেকাযলি। 
তয মি কী লিস হিাযল্টিযট্সর জিয দ্যুঃখ হবাধ্ করযো? 
 
হিাযট্ই িা, এক িয ূতস হদ্মর িা কযর  যামর বলযলা। মকন্তু মতমি হতা োইযল পারযতি, 
আিার িায র িযতা হকউ তাযক  তযা কযরমি। 
 
হতািার িায রও একট্া র্যযযাগ মেযলা, িাম্বলযিার শান্ত িরি র্যযর বলযলি।  যাাঁ, 
হিযরাপ তার হেযলর িয াজযি হবাঁযে র্াকযত ো মি, মকন্তু ওযক তয মি এিাযব মবোর 
করযত পার িা  যামর, িািা অ্র্যখ-মবর্যযখ ও দ্য মিন্তা  হর্ মেল দ্যবসল এবিং হতািার 
িায র িযতা তার র্া র্ মেল িা! আর হদ্মর ি  এবার তয মি হে ার হেযড ওযঠা। 
 
 যামর জািযত োইযলা–আিরা এবার হকার্া  যাযবা? িেট্া হরযখই  যামর িাম্বলযিাযরর 
পাযশ দ্াাঁডাযলা। 
 
এবার? এবার আিরা আিার হিযিামরযত িযবশ করযবা। তয মি হদ্খযব গুরুত্বপূণস র্তয 
র্ব ঘট্িাবলী। তয মি আযগ যাও, আমি পযর যাযবা। 
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 যামর হপিমর্যি িযখ মিেয  কযর িার্া হঠকাযলা। ওর িযখ অ্র্ম্ভব শীতল  য  হগল, আবার 
ও গিীর অ্েকাযরর িযধ্য হিযর্ েলযলা। এক হর্যকন্ড পরই ও িূমি িশস করযলা। 
হোখ খযযল হদ্খযলা ও আর িাম্বলযিার জিবহুল ত নে পূণস পযরযিা ফযাশযির লন্ডযির 
একট্া রািাযত দ্াাঁমডয  রয যে। 
 
ওই হদ্যখা আমি, িাম্বলযিার উচ্ছ্বমর্ত  য , একজি র্যপযরুষ দ্ীঘসকা  হলাকযক আেযল 
মদ্য  হদ্মখয  বলযলি। একট্া হঘাডা  ট্ািা দ্যযধ্র গামডর র্ািযি মদ্য  হলাকমট্ রািা 
পার  মচ্ছযলা। 
 
হর্ই যযবক িাম্বলযিাযরর িার্া  লম্বা লম্বা েয ল, দ্ামড হিই। রািার একধ্াযর মগয  
ফয ট্পাত ধ্যর  াাঁট্যত লাগযলি। তার র্যন্দর হে ারা, হপাশাক-আশাক, পরযি 
পািযিলযিট্ হকাট্। র্বমকেযই িযিািযগ্ধকর, রািার হলাযকরা তার মদ্যক  া কযর 
তামকয  রয যে। 
 
 যামর বলযলা, র্যন্দর র্যযট্ পযরযেি র্যার। 
 
িাম্বলযিার  যামরযক র্যে মিয  যযবক িাম্বলযিাযরর মপেয মপেয েলযলি। তারপর 
কযতাগুযলা হলা ার হগট্ পার  য  একট্া উযঠাযি এযর্ দ্াাঁডাযলি। উযঠািট্া বড বড 
হরমলিং মদ্য  হঘরা। যযবক িাম্বলযিার উযঠাি হপমরয  একা বামডর রািার ধ্াযর মর্াঁমড 
হবয  উপযর উযঠ বামডর দ্রজা  িক করযলি। তারপরই হিািংরা অ্পমরচ্ছন্ন এযাযিাি 
পরা একমট্ হিয  দ্রজা খযযল মদ্যলা। 
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যযবক িাম্বলযিার ওযক বলযলি, শুি মবযকল। আিরা মিযর্র্ হকাল-এর র্যে হদ্খা 
করযত এযর্মে। র্ম্ভবত উমি আপিাযদ্র হিরি। 
 
িাম্বলযিাযরর রিং হবরিং-এর হবশিূষা হদ্যখ হিয মট্ অ্বাক  য  তামকয  হর্যক বলযলা, 
ও  যাাঁ, এক মিমিট্, মিযর্র্ হকাল! 
 
 যামর শুিযত হপল বামডর হিতর হর্যক হকউ একজি র্াডা মদ্ল। 
 
হিয মট্ িাম্বলযিাযরর মদ্যক তামকয  বলযলা, আর্যি, মিযর্র্ হকাল আপিার জিয 
অ্যপক্ষা করযেি। 
 
িাম্বলযিার কাযলা-র্াদ্া পার্যরর ট্ামললাগাযিা  লওয যত িযবশ করযলি।  যামর 
হদ্খযলা  লওয ট্া অ্যিক মজমির্-পযি িমতস র্াকযলও অ্র্ম্ভব পমরষ্কার।  যামর ও 
বতসিাি িাম্বলযিার, যযবক িাম্বলযিাযরর হপেযি হপেযি েলযলা। র্দ্র দ্রজাট্া বে 
 বার আযগই একজি অ্মিেিসর্ার িাকাল হে ারার িম লা ওযদ্র মদ্যক  ন্তদ্ন্ত  য  
এমগয  এযলি। িম লার িযখট্া খযবই তীক্ষ্ণ, হদ্যখ িযি    খযবই উমদ্বে। কর্া বলমেযলি 
হপেযি দ্াাঁমডয  র্াকা অ্িয একমট্ এযাযপাি পরা হিয র র্যে। িাম্বলযিারযক হদ্যখ তার 
মদ্যক এমগয  এযলি। 
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ওপর তলা  িার্সাযরর কাযে আয ামিি মিয  যাও। মবমল স্টাবর্ ওর পাাঁেডা েয লযকাযচ্ছ, 
এমরক ও ামলর্-এর মেযকি পক্স হর্যক জল গডাযচ্ছ, োাঁদ্র খারাপ  য  যাযচ্ছ। 
কর্াগুযলা হর্ই িম লা কাউযক লক্ষয কযর বলযলি িা। কর্া বলযত বলযত িাম্বলযিাযরর 
মদ্যক তার হোখ পডযলা। মির মবফামরত হোযখ দ্াাঁডাযলি, হযি একট্া মজরা  তার 
র্ীিািা  ঢয যক পযডযে হর্ই মবিয  িাম্বলযিাযরর মদ্যক তাকাযলি। 
 
শুি মবযকল, বযলই িাম্বলযিার করিদ্সযির জিয  াত বাডাযলি। মিযর্র্ হকাল  াাঁ কযর 
িাম্বলযিাযরর মদ্যক তামকয  রইযলি। 
 
আিার িাি অ্যালবার্ িাম্বলযিার। আমি আপিার র্যে কর্া বলার জিয একট্া মেমঠ 
পামঠয মেলাি। আপমি হর্ই মেমঠ হপয  অ্িযগ্র  কযর আিাযক আজযকই আপিার র্যে 
হদ্খা করযত বযলযেি। 
 
মিযর্র্ হকাল হোখ মপট্মপট্ করযলি। িাম্বলযিারযক হদ্যখ তাাঁর িযি    িযলাক 
আজগুমব আগন্তুক িি। আিতা আিতা কযর বলযলি, ও  যাাঁ  যাাঁ আপমি দ্ া কযর 
আিার হেম্বাযর আর্যি। 
 
মিযর্র্ হকাল িাম্বলযিারযক একট্া ঘযর মিয  হগযলি। কাযঠর পামট্সশি মদ্য  ঘরট্া 
দ্যিাযগ িাগ করা। এক িাযগ বর্ার; অ্িযিাযগ অ্মফর্। ঘযর যা মকেয রয যে র্বই অ্মত 
পযরযিা, িডবযড আর হিািংরা। এর্যবর হকাযিাট্াই ঘযরর িযধ্য রাখার উপযযি ি । 
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িম লা িাম্বলযিারযক ঝরঝযর, আধ্িাো হে াযর বর্যত বযল, মিযজ তার হিযস্কর 
হপেযি একট্া হে াযর বর্যত বর্যত  ার্ার বযর্স ি ার্ কযর িািসার্মল িাম্বলযিাযরর 
মদ্যক তাকাযলি। 
 
আমি আপিাযক মেমঠযত র্মবিাযর র্ব জামিয মে, তবয আযরকবার বলমে, আমি ট্ি 
মরমিল এবিং ওর িমবষযৎ র্ম্পযকস আলাপ-আযলােিা করযত এযর্মে। আপমি মক তার 
পমরবাযরর একজি? মিযর্র্ হকাল জািযত োইযলি। 
 
িা, আমি একজি মশক্ষক, িাম্বলযিার বলযলি। আমি ট্ি মরমিলযক আিার স্কয যল িমতস 
করাযত োই। 
 
হতা আপিার স্কয ল মক ধ্রযির বলযবি? স্কয যলর িাি হ াগাট্সর্, িাম্বলযিার বলযলি। তা 
আপমি ট্ি র্ম্পযকস উৎর্া ী হকি? 
 
আিরা বয মিিাি, হিধ্াবী োিযদ্র স্কয যল িমতস করাই, িমতিাবাি হেযলযদ্র খয াঁযজ হবডাই। 
 
আপমি বলযত োি ও বৃমত্ত পাও া োি? ও হকিি কযর বৃমত্ত পাযব? কখযিা স্কয যল 
যা মি। 
 
তা মঠক; মকন্তু ট্ি জন্মাবার পর হর্যকই ওর িাি আিাযদ্র স্কয যল িমর্িয ি  য  আযে। 
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আিযস! হক ওর িাি িমর্িয ি করাযলা? ওর বাবা-িা? হকাযিা র্যন্দয র অ্বকাশ হিই 
মিযর্র্ হকাল শুধ্য ইিযট্মলযজন্ট ি , িখর। 
 
বযমিিতী িম লা। িাম্বলযিাযররও হর্ইরকি িযি  যলা। ওমদ্যক  যামর হদ্খযলা 
িাম্বলযিার তার হিলযিযট্র আলযখল্লার পযকযট্  াত ঢয মকয  জাদ্যদ্ণ্ড বার করযেি, 
একই র্যে মিযর্র্ হকাল-এর হিস্কট্প হর্যক একট্া র্াদ্া কাগজ মিয  তার র্ািযি 
রাখযলি। 
 
এখাযি, িাম্বলযিার র্াদ্া কাগজট্া মিযর্র্ হকালযক হদ্মখয   াত হদ্ালাযত হদ্ালাযত 
বলযলি। আিার িযি    কাগজট্া হদ্যখ আপমি র্ব বযঝযত পারযেি। 
 
কর্াট্া শুযি মিযর্র্ হকাল হোযখ মকেযট্া ঝাপর্া হদ্খযত লাগযলি। তারপর িালিাযব 
কাগজট্া হদ্খযলি। গিীর িযিাযযাগ মদ্য  হর্ট্া হদ্খযত লাগযলি। তযব হবমশক্ষণ ি , 
কয ক হর্যকন্ড িাি। 
 
র্ব মঠক আযে, মিযর্র্ হকাল িাম্বলযিাযরর মদ্যক কাগজট্া এমগয  মদ্যলি। তারপরই 
হোযখ পডযলা হট্মবযলর ওপর দ্য মট্ গ্লার্ আর একট্া মজযির হবাতল।  ঠাৎ হক ওগুযলা 
হরযখ হগল বযযঝ উঠযত পারযলি িা। 
 
আমি কী আপিাযক এক গ্লার্ মজি পাি করযত অ্িযযরাধ্ করযত পামর? মিযর্র্ হকাল 
খযবই িরি গলা  বলযলি। 
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আপিাযক অ্র্িংখয ধ্িযবাদ্, িাম্বলযিার উৎফয ল্ল  য  বলযলি। 
 
মজি পাি করযত করযত িাম্বলযিার লক্ষয করযলি িদ্যপাযির বযাপাযর মিযর্র্ হকাল 
খযবই পট্য । পাযির র্ব রকি মি ি কািযি তার জািা। আযরা হদ্খযলি মজি পাি করার 
র্ি  পমরমিতিাযব গ্লাযর্ হঢযল মিযিযষ হশষ কযর আবার গ্লার্ িমতস কযরি। মিযর্র্ 
হকাল মড্র্িংকর্ হশষ  যল হঠাাঁট্ হেযট্  ার্যত  ার্যত বলযলি মঠক আযে। 
 
িাম্বলযিার এই ির্ি মিযর্র্ হকালযক  ার্যত হদ্খযলি। তখি কাজ গুমেয  হিবার 
জিয অ্িাম কিাযব বলযলি, আমি িাবমেলাি, িাযি আপমি কী ওর বযাপাযর আিাযক 
মকেয জািাযত পাযরি মকিা। িাযি ওর অ্তীত মবষয । শুযিমে, আপিাযদ্র এই অ্িার্ 
আশ্রযি ওর জন্ম! 
 
মঠকই শুযিযেি, বযলই মিযর্র্ হকাল শূিয গ্লাযর্ মজি িমতস করযলি। আিার িষ্ট কযর 
িযি আযে, তখি র্যবিাি এই িমতষ্ঠাযি হযাগ মদ্য মে। হকাযিা এক িববযষসর র্েযা, 
 াড কাাঁপাযিা শীত, বরফ পডযে, খযবই বাযজ রাত মেল হর্মদ্ি। হিয মট্ আিারই 
র্িব র্ী  যব হর্ই র্িয , হকাযিা রকযি পা হট্যি েলযত েলযত আিাযদ্র এখাযি 
এযর্ পযড হগল। আিাযদ্র এই িমতষ্ঠাযি বযাপারট্া িতয ি ি । আমি যত্ন কযর 
হিয মট্যক হিতযর মিয  হগলাি। ঘণ্টাখাযিক পর ট্ি জন্মাযলা। তার এক ঘণ্টা পর 
হিয মট্ িারা হগল। 
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কর্াট্া হশষ কযরই মিযর্র্ হকাল আবার হবাতল হর্যক গ্লাযর্ মজি ঢালযলি। িৃতয যর 
আযগ হিয মট্ মক আপিাযক মকেয বযলমেল? িাম্বলযিার মজযজ্ঞর্ করযলি। 
 
তারপযর শুিযি মক  যলা, মিযর্র্ হকাল মজি পাি কযর খযব েিিযি হিজাযজর  য  হযি 
িাম্বলযিারযক র্ব মকেয বলার জিয িস্তুত। 
 
আিার িাযলা কযরই িযি আযে, হিয মট্ বাচ্চাট্ার িযখ হদ্যখ বযলমেল, অ্মবকল ওর 
বাবার িযতা  য যে। আিার িযি    হিয মট্ র্বসান্তকরযণ ঈশ্বযরর কাযে তাই 
হেয মেল। হিয মট্ হিাট্ািযমট্ র্যশ্রী  যলও র্যন্দরীর পযসায  ি । তারপর আিাযক 
অ্িযযরাধ্ কযরমেযলা মশশুমট্র িাি হযি তার বাযপর িাযির র্াযর্ মিল হরযখ রাখা    
ট্ি। আর িারযিাযলা হিয মট্র বাযপর িাযির র্াযর্ মিল হরযখ।  যাাঁ, বযঝযত পারমে 
িািট্া আপিার অ্দ্ভযত লাগযে। আিরা হিযবমেলাি হিয মট্ খযব র্ম্ভব হকাযিা র্াকসাযর্র 
দ্যলর। তা যাক, হিয মট্ বযলমেল ওর পদ্বী  যব মরমিল। তারপর আর একমট্ শব্দও 
হবোরীর গলা হর্যক হবযরাযলা িা। 
 
যায াক ওর িাি  যলা ট্ি িারযিাযলা মরমিল। মরমিল বাচ্চাট্ার িায র হদ্ া পদ্বী। 
দ্যুঃযখর মবষ  আিরা হতা জামি িা ও হকাি পমরবাযরর র্ন্তাি। অ্মত দ্যুঃযখর মবষ  ও 
জন্মাবার পর ট্ি বা িারযিাযলা িাযির হকউ ওযক দ্ামব করযত বা হদ্খযত আযর্মি। 
তারপর হর্যকই এখি পযসন্ত আিাযদ্র এই অ্িার্ আশ্রযি র্াযক। 
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গ্লাযর্র পর গ্লার্ মজি মগযল মিযর্র্ হকাযলর অ্বিা কাম ল! গাল লাল  য  হগযে, িযযখর 
কর্া র্ািযে িা। পাি করযেি আর বলযেি, হ লমদ্ হিজারর্ অ্ফ মজি। 
 
অ্যিকট্া র্ি  েয প কযর হর্যক  ঠাৎ বযল উঠযলি, র্মতয হেযলট্া অ্দ্ভযত।  যাাঁ, আিারও 
তাই িযি  য যে, িাম্বলযিার স্বিাবমর্ি শান্ত র্যযর বলযলি। 
 
র্মতয বাচ্চাট্া অ্দ্ভযত, ও কখযিা কখযিা কাাঁদ্যতা। তারপর ব র্ বাডার র্াযর্ র্াযর্ 
একট্য  মিন্ন িকৃমতর  য  েলযলা, এযকবাযরই অ্স্বািামবক। 
 
অ্স্বািামবক মকিাযব বযঝযলি, িাম্বলযিার বলযলি। 
 
 যাাঁ, অ্স্বািামবক, ওর কর্াবাতসা, কাজকিস হদ্যখ আিার িযি   । মিযর্র্ হকাল হর্যি 
হগযলি এবিং িাম্বলযিাযরর মদ্যক তাকাযলি। হর্ই দৃ্মষ্টর িযধ্য অ্স্বািামবকতা ও হকাযিা 
মকেয মতমি হেযপ হযযত োযচ্ছি, িাম্বলযিার তা বযঝযত। পারযলি। 
 
 াযত মজযির গ্লার্ মিয  মিযর্র্ হকাল বলযলি, তা যল এট্া র্যমিমিত হয আপিার স্কয যল 
হেযলমট্ িমতস  যত যাযচ্ছ? 
 
অ্বশযই, হকাযিা বাধ্া হিই। পযর িত বদ্লাযবি িা হতা? হকাযিা িযতই িা, িাম্বলযিার 
বলযলি। 
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তা যল আপমি ওযক মিয  হযযত পাযরি। 
 
িাম্বলযিার মিযর্র্ হকাল-এর কর্া বলার িমে ও দৃ্মষ্ট হদ্যখ বযঝযত পারযলি, এযতা 
আযলােিার পযরও হযি মিযর্র্ হকাল-এর িযি র্যন্দ  আযেই। 
 
 ঠাৎ মিযর্র্ হকাল বলযলি, ট্ি মকন্তু র্ব হেযলযদ্র ি  হদ্খা । আপমি বলযত োি ও 
র্কলযক উৎপীডি কযর? 
 
আিার িযি    তাই; মকন্তু ওযক ধ্রা শি। অ্যিক আযগর ঘট্িা, একবার, িমতবেযরর 
িত বাচ্চাযদ্র গ্রাযি মিয  হগমে। অ্যামি হবির্ি ও হিমির্ মবশপ মেযলি র্যে। হর্খাযি 
এক গু া  ট্ি অ্দ্ভযত মকেয করমেল। 
 
হর্ যমদ্ এখাযি আর মফযর িা আযর্ আিার িযি    িা হকউ বযমর্ত  যব। 
 
মিযর্র্ হকাল আবার র্ািািয মজি গ্লাযর্ হঢযল পাি করযলি। মজযির হিশা  গাল দ্যযট্া 
আযরা রমিি  য  উঠযলা। 
 
ওর দ্যষ্টামির হশষ হিই। শুধ্য হেযলযিয যদ্র ি , এিি মক স্কয যলর মশক্ষকযদ্রও োযড 
িা। 
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ওট্া বাচ্চা ব যর্   । বড  যল শান্ত  য  যাযব। গরিকাযলর েযমট্  যলই এখাযি 
আর্যব, আিাযদ্র ওখাযি মকন্তু েযমট্র র্ি  স্কয ল ফাাঁকা  য  যা । োিোিীরা হয যার 
বামড েযল যা । 
 
এখাযি অ্যিযক ওযক িা হদ্খযত হপযলই বরিং খযমশ  যব। বযল মিযর্র্ হকাল হে ার 
হর্যক উযঠ দ্াাঁডাযলি।  যামর লক্ষয করযলা গ্লাযর্র পর গ্লার্ মজি পাি কযরও মিযর্র্ 
হকাযলর পা একট্য ও ট্লযে িা। 
 
আপমি ওযক একবার হদ্খযবি মিি ই, মিযর্র্ হকাল বলযলি। অ্বশযই হদ্খযবা, 
িাম্বলযিার হে ার হেযড দ্াাঁডাযলি। মিযর্র্ হকাল যযবক িাম্বলযিারযক মিয  পার্যরর 
মর্াঁমড হবয  উপযর উঠযলি। উপযর উযঠই বাচ্চাযদ্র বকযত লাগযলি শুধ্য ি  
মট্োরযদ্রও এট্া করযব, ওট্া করযব িা বযল িৃদ্য ধ্িকাযলি। অ্িার্ হেযল-হিয !  যামর 
ওযদ্র মদ্যক তাকাযলা, র্কযলই পযরযে ধূ্র্র রযের জািা। ওযদ্র হদ্খযলই হবাঝা যা  
হবশ িাযলািাযব র্াযক, আদ্র-যত্ন পা । তা যলও হযখাযি ওরা বড  যচ্ছ হর্ট্া 
বাচ্চাযদ্র পযক্ষ খযব একট্া র্যখকর বযল িযি  যলা িা। অ্িার্ আশ্রি  যামরর কাযে 
একমট্ ি ািক কযষ্টর জা গা। র্ব আযে মকন্তু হে -িাযলাবার্া হিই। এর িযধ্য ওরা 
হবযড উঠযে। 
 
 যাাঁ আিরা এযর্ হগমে, মিযর্র্ হকাল মর্াঁমডর লযামন্ডিং-এ দ্াাঁমডয  বলযলি। 
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অ্িার্ আশ্রযির হদ্াতলা  উযঠ লম্বা কমরিযরর ির্ি দ্রজাট্া  হট্াকা হিযর বলযলি–
ট্ি, হতািার র্যে একজি হদ্খা করযত এযর্যেি। মি. িাযম্বরট্ি, ওহ্ িা িা 
িািিারযবার, মতমি হতািাযক বলযত এযর্যেি…, র্াক মতমিই হতািাযক তাাঁর িাি 
বলযবি। 
 
যযবক ও বৃি এই দ্যই িাম্বলযিাযরর র্যে  যামর ঘযর ঢয কযতই মিযর্র্ হকাল দ্রজাট্া বে 
কযর েযল হগযলি।  যামর হদ্খযলা ঘরট্া খযবই হোট্, একমট্ ও ািসযরাব আর ধূ্র্র কম্বল 
পাতা একমট্ হলা ার খাট্। খাযট্ একমট্ হেযল পা লম্বা কযর বযর্ রয যে, ওর  াযত 
একট্া বই। 
 
ট্ি মরমিযলর হোযখ-িযযখ হকাযিা রকি শুষ্ক ও িমলিতার োপ হিই। হিযরাপ িৃতয যর 
র্ি  বযলমেযলা, ওর হেযল অ্যিকট্া ওর বাবার িযতা হদ্খযত। ওর বাবা খযব র্যশ্রী-
র্যন্দর। এগার বের ব র্, হর্ই তয লিা  অ্যিক লম্বা, কাযলা েয ল এবিং ফযাকাযশ িযখ। 
িাম্বলযিাযরর পাগল পাগল হে ারা হদ্যখ ট্ি িয রু কয াঁেকাযলা। র্কযলই েয পোপ। 
 
 যাযলা ট্ি, তয মি হকিি আযো? কর্াট্া বলার পর িাম্বলযিার তার একট্া  াত বামডয  
ওর মদ্যক এযগাযলি। 
 
ট্ি ির্যি িাম্বলযিাযরর ির্ামরত  াতট্া হিলাযত ইতিত করযলা; মকম্ভ হিলাযলা। হবশ 
িালিাযবই করিদ্সি করযলা। িাম্বলযিার একট্া হে ার ট্যির হলা ার খাযট্র পাযশ 
হট্যি এযি বর্যলি। অ্যিকট্া  ার্পাতাযল হরাগী হদ্খযত আর্ার িযতা। 
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আমি িযফর্র িাম্বলযিার। 
 
িযফর্র? ট্ি পযিরাবৃমত্ত করযলা। িযফর্র কী িটযরর িযতা মকেয? তা আপমি এখাযি 
হকি এযর্যেি? মিযর্র্ হকাল মক আিাযক হদ্খাযিার জিয আপিাযক এযিযেি? 
 
ট্ি দ্রজার মদ্যক তাকাযলা। মিযর্র্ হকাল তখিই ঘর হর্যক বাইযর েযল হগযলি। 
 
িা িা, আমি িািার িই, িাম্বলযিার  ার্যলি। আমি হতািার কর্া মবশ্বার্ কমর িা। 
মিযর্র্ হকাল মিি ই আিাযক িািার হদ্খাযত োি, র্মতয কযর বলযতা? ট্ি মরমিল খযব 
হজার মদ্য  বলযলা। 
 
কর্াট্া শুযি িাম্বলযিার আযগর িযতাই িধ্যরিাযব  ার্যত লাগযলি। কয ক হর্যকন্ড পর 
ট্ি আর িাম্বলযিাযরর মদ্যক তীক্ষ্ণিাযব তামকয  র্াকযলা িা। স্বািামবকিাযবই 
তাকাযলা। 
 
হক তয মি? 
 
 যাাঁ, আমি হতা হতািাযক বললাি, আমি িযফর্র িাম্বলযিার। হ াগাট্সর্ িাযি একট্া স্কয ল 
আযে হযখাযি আমি পডাই। আমি হতািাযক আিাযদ্র স্কয যল পডযত মিয  যাবার জিয 
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এযর্মে। অ্বশয তয মি যমদ্ োও। িতয ি স্কয ল, অ্যিক হেযলযিয  পযড, হতািার িাল 
লাগযব। 
 
কর্াট্া শুযি ট্ি মরমিযলর িমতমে া মেল খযবই অ্দ্ভযত। মরমিল অ্র্ম্ভব মবরি  যলা। 
মবোিা হর্যক লামফয  িাম্বলযিার হর্যক দূ্যর র্যর হগল। তয মি আিাযক হবাকা বািাযচ্ছা, 
হিযবযো আমি মকেয বয মঝ িা? তয মি আিাযক পাগলাগারযদ্ মিয  হযযত এযর্যে। স্কয ল-
মট্স্কয ল ি , তয মি পাগলাগারদ্ হর্যক এযর্যে। িযফর্র িা আযরা মকেয। িা, আমি ওখাযি 
যাযবা িা, বযযঝযো? ওই বযমড হবডালট্াযক পাগলা গারযদ্ িমতস কযর দ্াও। আমি অ্যামি 
হবির্ি বা হিমির্ মবশপযক মকেযই কমরমি। তয মি ওযদ্র মজযজ্ঞর্ করযত পাযরা। র্মতয 
িা মক মিযর্য তারা হতািাযক বযল হদ্যব। 
 
হশাযিা, আমি পাগলাগারদ্ হর্যক আমর্মি, িাম্বলযিার ধ্ীযর ধ্ীযর বলযলি। আমি 
একজি মশক্ষক, যমদ্ তয মি েয পমট্ কযর বযর্া আমি হতািাযক আিাযদ্র স্কয ল এবিং 
হ াগাট্সযর্র গপ হশািাযবা। হশািার পর যমদ্ তয মি আিাযদ্র স্কয যল পডযত িা োও হতা 
হতািাযক হকউ মকেয বলযব িা, বকযব িা। হজার কযর হকউ মিয  যাযব িা। 
 
ট্ি বলযলা আযগ শুমি আমি, তারপর যাই মক িা যাই িাবা যাযব। 
 
হ াগাট্সর্ শুধ্য িাযলা হেযলযদ্র স্কয ল, যারা অ্যিক মকেয পাযর, জাযি, িাম্বলযিার 
বলযলি। 
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আমি পাগল িই! 
 
আমি খযব িাযলা কযর জামি তয মি পাগল িও। ওট্া পাগলযদ্র স্কয ল ি , একট্া জাদ্য 
মবদ্যার স্কয ল, িাম্বলযিার ওযক আশ্বি করযলি। 
 
তারপযর ঘযর কাযরা িযযখ হকাযিা কর্া হিই। ট্ি মরমিল হযি জযি পার্র  য  হগযে, 
ওর হোখ দ্যযট্া দ্প দ্প কযর জ্বলযে, হর্ই জ্বলন্ত হোখ কখযিা িাম্বলযিাযরর কাযে 
যাযচ্ছ, আবার মফযর আর্যে। হযি িাম্বলযিার একট্া িা একট্া হোখ ধ্রবার হেষ্টা 
করযেি। 
 
িযামজক? ও মফর্ মফর্ কযর বলযলা। 
 
মঠকই বযলযো, িাম্বলযিার বলযলি। 
 
িযামজক, িযামজক! তা আমি ওখাযি মক করযবা? যা যা তয মি করযত োইযব। তয মি কী 
করযত োও বযলা? 
 
রুি মিুঃশ্বাযর্ ট্ি মরমিল বলযলা, র্বমকেয! ওর র্িি শরীর উযত্তজিা  র্র র্র কযর 
কাাঁপযত লাগযলা। আমি িা েয াঁয  হকাযিা মকেয র্রাযত পারযবা? পশুযদ্র হকাযিা িমশক্ষণ 
িা মদ্য  তাযদ্র োলিা করযত পারযবা? যারা আিার ক্ষমত করযত োইযব, তাযদ্র আমি 
শায িা করযত পারযবা? তাযদ্র আঘাত করযত পারযবা? 
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কর্াগুযলা বলার পর উযত্তজিা  মরমিযলর পা র্র র্র কযর কাাঁপযত লাগযলা। ও হকাি 
রকযি ওর মবোিা  বযর্ পযড  াযতর হরখার মদ্যক মির দৃ্মষ্টযত তামকয  রইযলা, িার্া 
িত করযলা, হযি ও িার্সিা করযে। 
 
আমি জামি, আমি জামি। র্কযলর হেয  মিন্ন আমি। ওর কাাঁপা কাাঁপা আেযলগুযলা 
হদ্খযত হদ্খযত বলযলা, আমি জামি আমি মবযশষ এক িািযষ, র্ব র্ি  আমি বযঝযত 
পামর, অ্িযযদ্র হেয  আমি আলাদ্া। 
 
হবশ, তয মি মঠক কর্া বযলযো, িাম্বলযিার বলযলি। িাম্বলযিার আর  ার্যেি, মরমিযলর 
মদ্যক তামকয  ওযক খয াঁমট্য  খয াঁমট্য  হদ্যখ েযলযেি। তয মি একজি জ দ্যকর! 
 
কর্াট্া শুযি মরমিল ওর িযখ তয লযলা। ওর হোখ িযখ অ্বযি এক আিযন্দ উপযে পডযে, 
মকন্তু হয হকাযিা কারযণই হ াক ওর র্যন্দর িযযখর হর্ৌন্দযস লযপ্ত  য  হগযে। ওর র্যলমলত 
কাট্া কাট্া হদ্ , দৃ্ঢ়  য  হগযে। ওর িযযখর িাব িা  ববসযরর িযতা  য  হগযে। 
 
তয মিও কী জাদ্যকর?  যাাঁ, আমি তাই, মঠক ধ্যরযো। 
 
তা যল িিাণ কযরা, মরমিল তৎক্ষণাৎ বলযলা। হর্ই একই র্যযর, হযিি আযগ বযলমেযলা 
র্মতয কযর বযলা। 
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িাম্বলযিার তার দ্যই িয রু তয লযলি। আমি যমদ্ জাদ্য হদ্খাই তা যল তয মি হ াগাট্সযর্ িমতস 
 যব?  যাাঁ,  যাাঁ মিি ই আমি যাযবা। তা যল আিাযক হতািা  র্যার অ্র্বা িযফর্র বযল 
িাকযত  যব। 
 
কয ক হর্যকযন্ডর জিয মরমিযলর িযযখািাব কমঠি  য  হগল। এ হযি একগুাঁয  ধৃ্ষ্টতাপূণস 
মরমিল ি , অ্জািা এক অ্মত িিস্বযর বলযলা, র্যার, আমি বলমে, অ্িযগ্র  কযর আপমি 
আিাযক িযামজক হদ্খাযত পারযবি? 
 
 যামর হিযবমেযলা িাম্বলযিার মরমিযলর অ্িযযরাধ্ উযপক্ষা করযবি, বলযবি তয মি 
হ াগাট্সযর্ েযলা তখি হতািাযক িযামজক হদ্খাযিার িেয র র্ি  পাও া যাযব। মকন্তু মক 
আিযস! িাম্বলযিার তার জাদ্যদ্ণ্ড জযাযকযট্র হিতযরর পযকট্ হর্যক হট্যি হবর কযর 
িাো িাো অ্যগাোযলা ও ারযড্র্াযবর মদ্যক তাক করযলি। জাদ্যদ্যণ্ডর এক িান্ত হর্যক 
র্ািািয অ্মেমশখা হবমরয  এযলা। 
 
ও ারযড্র্াবট্া দ্াউ দ্াউ কযর জ্বযল হগযলা। 
 
মরমিল তাই হদ্যখ িয  আাঁতযক উযঠ মবোিা হেযড দ্াাঁমডয  পডযলা।  যামর মরমিযলর 
িীতর্ন্ত্রি  ও ার দৃ্শয হদ্যখ ওযক হদ্াষ মদ্যত পারযলা িা। হক ি  িা। পাযব। মরমিল 
িাম্বলযিারযক দ্য াযত জমডয  ধ্রযতই আগুি মিযি হগল, হর্ই িাো জীণস ও ারযড্র্াব 
হযিি মেল হতিিই রয  হগল। 
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মরমিযলর িযযখর িাব শান্ত  য  হগল। িাম্বলযিাযরর  াযতর জাদ্যদ্যণ্ডর মদ্যক হলািীর 
িযতা তামকয  হর্ বলযলা, 
 
এই রকি একট্া জাদ্যদ্ণ্ড হকার্া  হপযত পামর? 
 
র্ি  িযতা অ্বশযই পাযব, িাম্বলযিার বলযলি। আিার িযি    হতািার ও ারযড্র্াযব 
এিি মকেয একট্া আযে, যা হবমরয  আর্যত োইযে। 
 
মঠক হর্ই র্ি  তার হিতর হর্যক খযব আযি খট্র খট্র শব্দ হশািা হযযত লাগযলা। 
জীবযি এই ির্ি মরমিযলর িযখ িয  শুমকয  হগযলা। 
 
ওর দ্রজাট্া হখাযলা, িাম্বলযিার বলযলি। 
 
ির্যি মরমিল হদ্াযিািযিা করযলা। তারপর ধ্ীযর ধ্ীযর ও ারযড্র্াযবর কাযে মগয  
দ্রজাট্া খযলযলা। আলিামরর ওপযরর তাযক হদ্খযল অ্যিক  াযত হবািা 
 
র্যমতর হপাশাক, একট্া হোট্ কািস হবাযিসর বাক্স, হর্গুযলা র্র র্র কযর কাাঁপযে, িযি 
   হযি তার হিতযর অ্যিকগুযলা ইাঁদ্যর ঢয যকযে, তারা হবর  য  পালাবার হেষ্টা করযে। 
 
ওগুযলা হবর কযর দ্াও, িাম্বলযিার বলযলি। 
 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য হ্াফ-ব্লাড রিন্স । জে. জে. িাওর িং । হ্যারি পটাি রিরিে 

429 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

মরমিল কাাঁপা কাাঁপা  াযত কািসযবাযিসর বাক্সট্া মিযে িািাযলা। ওযক হদ্যখ িযি  যলা 
দ্ারুণ ি  হপয যে। 
 
হদ্যখা বাযক্সর িযধ্য এিি একট্া মজমির্ আযে, যা হতািার জািা হিই, িাম্বলযিার 
বলযলি। 
 
মরমিল িাম্বলযিাযরর মদ্যক র্তকস দৃ্মষ্টযত তাকাযলা, বাযক্সর মজমির্ট্া ওর মবোিা  
রাখযলা, রাখার র্ি  হোখ খযলযলা িা।  যামর হিযবমেল বাযক্সর িযধ্য মকেয িতয ি মজমির্ 
হদ্খযত পাযব। মকন্তু হদ্খযলা র্বই পমরমেত। হোযট্া হোযট্া মজমির্, একট্া হখলার yo-
yo, একট্া রূযপার আেযযলর ট্য মপ (রূ্াঁযের আঘাত বাাঁোযত আেযযল দ্মজসরা যা লাগা ) 
একট্া রিংেট্া িাউর্-অ্গসাি। বাক্স হর্যক হবর  য  হর্গুযলা আর কাপযে িা, কম্বযলর 
ওপর মির  য  পযড রয যে। 
 
তয মি মজমির্গুযলার আর্ল িামলকযদ্র কাযে ক্ষিা হেয  হফরত হদ্যব, িাম্বলযিার 
মরমিলযক বলযলি জাদ্যদ্ণ্ডট্া পযকযট্ রাখযত রাখযত। আমি মকন্তু মঠক জািযত পারযবা 
তয মি মজমির্গুযলা হফরত মদ্য যে মক িা। একট্া কর্া িযি রাখযব, হ াগাট্সযর্ েয মর করা 
িি অ্পরাধ্। হকাযিািাযবই তা েলযব িা। 
 
মরমিল িাম্বলযিাযরর িযযখর মদ্যক তামকয  রইযলা। খামিকক্ষণ পর বলযলা,  া র্যার। 
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িাম্বলযিার বলযলি, হ াগাট্সযর্ হতািাযক শুধ্য িযামজক হশখাযিা  যব িা, হর্ট্া মি ন্ত্রযণ 
রাখারও মশক্ষা হদ্ া  যব। তয মি যমদ্ হতািার শমি িয ল বযব ার কযরা, আিাযদ্র স্কয যল 
হর্ মশক্ষা হদ্ া    িা। একট্া কর্া িযি রাখযব, তয মি ির্ি বা হশষ বযমি  যব িা হয 
িযামজক িয াগ কযর পার হপয  যাযব। ধ্রা পডযবই। এও জািযব, হ াগাট্সর্ স্কয যল 
োিরা অ্িযা  করযল স্কয ল হর্যক মবতামডত    ও আইি অ্িযর্াযর িযামজক মিমিমস্ট্র 
তাযক শামি হদ্ । যারা আইি িে কযর তাযদ্র কযঠার শামি   । তাই হয র্িি 
হেযলযিয রা হ াগাট্সযর্ জাদ্য মবদ্যা মশযখ জাদ্যকর বা িাইিী  যব তাযদ্রযক অ্বশযই 
আিাযদ্র আইি হিযি েলযত  যব। 
 
অ্বশযই র্যার, মরমিল আবার বলযলা। 
 
মরমিযলর িযখ হদ্যখ হবাঝা হগল িা ও মক িাবযে। িাবযলশ ীি িযযখ ও েয মর করা 
মজমির্গুযলা একট্া একট্া কযর বাযক্স হরযখ মদ্য  িাম্বলযিারযক িষ্টিাযব বলযলা, 
আিার কাযে হতা অ্র্স হিই। 
 
তারও বযবিা আযে, িাম্বলযিার পযকট্ হর্যক একট্া োিডার িামিবযাগ হবর করযলি। 
আিাযদ্র একট্া ফান্ড আযে, যারা বইপি বা হরাবর্ মকিযত পাযর িা তাযদ্র হকিার 
র্া াযযযর জযিয। হতািার মকেয হিল বযকর্ও মকিযত  যব। ইযচ্ছ করযল হর্যকন্ড 
 যান্ডও মকিযত পাযরা; মকন্তু…। 
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আপমি হকার্া হর্যক হিল বযকর্ হকযিি? মরমিল িাম্বলযিাযরর কর্ার িাঝখাযি বযাগ 
িমতস হর্ািার গযামল ি হদ্খযত হদ্খযত এবিং হকাযিা রকি ধ্িযবাদ্ মদ্য  বলযলা। 
 
িা াগি অ্যামলযত, িাম্বলযিার বলযলি। আিার কাযেই হতািার বযক মলস্ট আর অ্িযর্ব 
মজমির্ হকিার মলস্টও আযে। আমি হতািা  হর্গুযলা হপযত র্া াযয করযত পামর। 
 
আপমি আিার র্যে যাযবি? মরমিল মজযজ্ঞর্ করযলা। যমদ্ োও, মিিই যাযবা। 
 
িা, এই কাযজ আপিাযক দ্রকার  যব িা, মরমিল বলযলা। আমি মিযজর কাজ মিযজ 
করযত অ্িযি। তাোডা আমি র্ব র্ি  লন্ডযি একা একা হঘারাযফরা কমর। 
 
আিাযক র্যার শুধ্য বলযবি হকিি কযর িা াগি অ্যামলযত হযযত  যব। 
 
 যামর হিযবমেল, িাম্বলযিার মরমিলযক তার র্যে হযযত বলযবি; মকন্তু আবারও আিযস 
 য  হগল, িাম্বলযিার মরমিযলর  াযত মলস্ট আর গযামল ি মদ্য  বয মঝয  মদ্যলি হকিি 
কযর অ্িার্ আশ্রি হর্যক মলমক কলযড্র্যি হযযত  যব। ওমদ্কট্া  অ্যিক িাগলরা 
হযারাযফরা কযর, ওরা জাদ্য মবশ্বার্ কযর িা। দ্রকার  যল ওখািকার বারিযাি ট্িযক 
মজযজ্ঞর্ করযব। ট্ি, ট্ি হতা হতািারও িাি অ্তএব িয যল যাযব িা। 
 
মরমিল গায  িামে বর্যল হযিি মবরমিযত গা ঝাডা হদ্  হতিমিিাযব গা ঝাডা মদ্যলা। 
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তয মি ট্ি িািট্া পেন্দ কযরা িা? 
 
 াজার  াজার ট্ি আযে, মরমিল মবড মবড কযর বলযলা। তারপর অ্যিকট্া র্ি  মকেয 
একট্া হিযব বলযলা, আচ্ছা আিার বাবা মক জাদ্যকর মেযলা? ওযকও শুযিমে র্কযল ট্ি 
মরমিল বযল িাকযতা। 
 
িাম্বলযিার িরি র্যযর বলযলি, আমি মঠক জামি িা। 
 
আিার িা মিি ই িযামজক জািযতি িা। জািযল িারা হযযতি িা, মরমিল কর্াট্া হযি 
মিযজর উযদ্দযশয বলযলা, িাম্বলযিারযক ি । হতা র্যার, আিা  কযব মজমির্পি মিয  
হ াগাট্সযর্ হযযত  যব? 
 
িাম্বলযিার বলযলি, খাযির িযধ্য হয আযরকট্া পােসযিন্ট আযে তাযত যাবার। বযাপাযর 
র্বমকেয হলখা আযে। হতািাযক ১ হর্যেম্বর মকিংর্ের্ হস্টশি হর্যক হযযত  যব। খাযির 
িযধ্য হরযির মট্মকট্ও আযে। মরমিল িার্া িাডযলা। িাম্বলযিার  াত বামডয  ওর র্যে 
করিদ্সি করযলি। মরমিল িাম্বলযিাযরর  াতট্া ধ্যরই বলযলা, আমি র্াযপর র্যে কর্া 
বলযত পামর, একবার গ্রাযি হবডাযত মগয  হর্ট্া জািযত হপযরমেলাি, র্াযপরা হযখাযি 
আিাযক হদ্যখমেল, আিার র্যে মফর্ মফর্ কযর কর্া বযলমেল, জাদ্যকররা মক তাই 
পাযর? 
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 যামর জাযি র্াযপর র্যে কর্া হর্ও বলযত পাযর, তাযদ্র কর্া বযঝযত পাযর। মকন্তু ওর 
হর্ই অ্দ্ভযত ক্ষিতা ও কাউযক জািা মি। মিযজর কাযেই হগাপি হরযখযে। 
 
খযবই স্বািামবক, িাম্বলযিার বলযলি। তারপর ইতিত কযর বলযলি, তযব এিি কর্া 
হয শুমিমি তা ি । 
 
মবদ্া  ট্ি, আবার হতািার র্যে হ াগাট্সযর্ হদ্খা  যব। আজ এই পযসন্তই, বৃি 
িাম্বলযিার  যামরযক বলযলি। পর িয ূযতস  যামর পামখর পালযকর িযতা অ্েকাযরর িযধ্য 
উডযত লাগল। 
 
বতসিাি অ্মফর্ ঘযর হপৌঁযে িাম্বলযিার  যামরযক বলযলি, আিার পাযশ বযর্া। 
 
 যামর বর্যলা। ওর িযি তখি হগযর্ আযে একট্য  আযগ যা হদ্যখযে হর্ মবষ । 
 
র্যার, আপমি যখি ওযক বলযলি–তয মি জাদ্যকর, ও মকন্তু তৎক্ষণাৎ মবশ্বার্ করযলা। 
আিার মকন্তু র্ি  হলযগমেযলা।  যামগ্রি যখি আিাযক বযলমেযলি এই কর্া–আমি 
যাদ্যকর, ির্যি আমি তার কর্া মবশ্বার্ কমরমি। 
 
 া, মরমিল একট্য ও অ্মবশ্বার্ কযরমি। ওর কর্া  বলা যা  র্ািমর্িং হিশাল, িাম্বলযিার 
বলযলি। 
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আমি মক জািতাি হর্ই র্িয  আমি র্বসকাযলর একজি ি ািক িাকসউইজাযিসর র্যে 
কর্া বযল এযর্মে। আমি তখি একট্য ও বযঝযত পামরমি ও এিি  য  উঠযব। আমি 
অ্বশযই ওযক হদ্যখ মবভ্রান্ত  য মেলাি। যায াক আমি হ াগাট্সযর্ মফযর এলাি, মঠক 
করলাি ওযক হোযখ হোযখ রাখযবা। হকি জামি িা ওর িমত আিার িা া  য মেযলা। 
হেযলমট্ মিুঃর্ে, অ্িার্। তার হকউ হিই, বেয  হিই বােব হিই। মকন্তু এিি কর্া কখযিা 
িামবমি আমি হতা অ্িয অ্িার্ হেযলযদ্র জিযও এরকি করযত পারতাি, হযিি ওযক 
কযরমেলাি। হোট্ জাদ্যকর  যলও ওর ক্ষিতা অ্র্ীি  য  উঠযলা, র্াধ্ারণত অ্ত উন্নমত 
হকাি অ্প ব র্ী জাদ্যকযরর    িা। র্বযেয  বড কর্া ও দ্রুত হজযি হফলযলা আর 
পাাঁে জযির হেয  হর্ পৃর্ক, ওর অ্যিক ক্ষিতা, এবিং হর্ই ক্ষিতা মি ন্ত্রণ করার শমি 
ওর িযধ্য আযে। তাই র্যেতি  য  ও িযামজক িয াগ করযত লাগযলা, এবিং হর্ই 
িযামজক হর্ অ্িযযদ্র ওপর বযব ার করযতা িািযষযদ্র ি  পাও াযত, তাযদ্র  াযতর 
িযযঠার িযধ্য আিযত বা শামি মদ্যত শুরু করযলা। ও র্কযলর িযধ্য এ মবশ্বার্ জন্মাযত 
র্ক্ষি    হয, যাযক খযমশ তাযক আমি আঘাত করযত পামর। 
 
 যামর বলযলা, তার ওপর ও মেযলা পাযর্সলিাউর্। 
 
অ্বশযই, এিি এক ক্ষিতা যা র্কযলর র্াযক িা। আিাযক ও িামবয  তয লযলা। যাকযগ। 
 
তারপর আকাযশর কাযলা হিযঘর মদ্যক তামকয  বলযলি, র্মতয, র্ি  আিাযদ্র হবাকা 
বািা । তযব মকেয মজমির্ আিরা ওখাযি হদ্যখ এযর্মে তা মিয  হতািার র্যে 
আযলােিা  বর্যত  যব। পযরর র্াক্ষাযত এই মবষয  গিীরিাযব আলাপ করযবা। 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য হ্াফ-ব্লাড রিন্স । জে. জে. িাওর িং । হ্যারি পটাি রিরিে 

435 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

 
তার িযধ্য িধ্াি  যলা ট্ি িাযির মবষয  মরমিযলর িমতমে া, যখি আমি বযলমেলাি, 
মলমক কলড্র্যি বারব  ট্ি িাযি একমট্ হেযল আযে যা হতািারও িাি! 
 
মরমিল হর্ই কর্া শুযি মক বযলমেল, ওর িমতমে া মিি ই হতািার িযি আযে। ও 
কখযিা কাযরা র্যে মিযজযক যযি করযত ো  িা। হর্ একা একা অ্িিয  য  র্াকযত 
হেয যে। তয মি হতা জাযিা ও মিযজই ওর িািও পাযল্ট লিস হিাযেিট্স হরযখমেযলা। 
 
তা যল তয মি অ্বশযই লক্ষয কযরযো ট্ি মরমিল কাযরা কাযে হকািমদ্ি র্া াযয ো মি বা 
হি মি। হর্ খযব আত্মমিিসরশীল। ও যা মকেয কযরযে র্ব একাই কযরযে। এখিকার 
পমরণত ব স্ক হিাযেিযট্সর েমরি এখি যা অ্তীযতও তাই মেল। তয মি মিিই জাযিা 
অ্যিক হির্ ইট্ার দ্ামব কযর এবিং তারা মবশ্বার্ও কযর–যারা ওর মবশ্বি অ্মত আপিজি 
তাযদ্র কর্া হর্ গ্র ণ কযর। িয ল, এযকবাযরই িয ল োডা মকেযই ি । লিস হিাযল্টিযট্সর 
হকাযিা বেয  হিই, আপিজি হিই, আমি জামি হিাযেিট্সও হকাযিামদ্ি তা ো মি।  যাাঁ, 
যাবার আযগ আযরা একট্া কর্া শুযি যাও, আশা কমর হতািার খযব হবমশ ঘযি পা মি। 
হর্ই হোট্ ট্ি মরমিল পেন্দ করযতা রমফ র্িংগ্র  করযত। হর্ তার বেয যদ্রও অ্তযাোর 
করযতা, িারধ্র করযতা, তাযদ্র মজমির্ হকযড হি াট্া মেল ওর কাযে রমফ হজতার 
িযতা। হর্গুযলাই ওর বাযক্স পাও া মগয মেল। িযি হরযখা, ওর িযাগপাই (ট্য মকট্ামক 
মজমির্ েয মর করার) িযিাবৃমত্ত, পযর মবযশষিাযব ওর জীবযি িূমিকা রাযখ। 
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ঘর হর্যক হবমরয  যাবার র্ি   যামরর হোখ মগয  পডল হট্মবযলর ওপর। গতবার হর্ 
এখাযি িারযিাযলা গযিযট্র আিংমট্ হদ্যখমেযলা। হর্ট্া আর হট্মবযল হিই। ও দ্াাঁমডয  
পডযলা। 
 
 যামর, মকেয বলযব? িাম্বলযিার িে করযলি। 
 
আিংমট্ট্া হিই, আমি িাবমেলাি   যতা িাউর্ অ্গসাযির িযত, বা অ্িয মকেয। ট্ি 
মরমিিযলর িাউর্ অ্গসাি  ামতয  হিও ার তয লিা কযর হ যর্  যামর বলযলা। 
 
িাম্বলযিার তার অ্ধ্সেে েশিার কাাঁযের হিতর মদ্য  তীক্ষ্ণদৃ্মষ্টযত  যামরযক হদ্খযলি। 
বলযলি, খযবই বয মিিাযির িযতা িে কযরযো  যামর। তযব মক জাযিা িাউর্ অ্গসাি  যচ্ছ 
িাউর্ অ্গসাি, মেরকাল তাই র্াকযব, বদ্লাযব িা। যাও অ্যিক রাত  যলা ঘযিাযত যাও। 
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রফর ক্স রফর রিি 
 
আগািীকাল র্কাযল ির্ি মপমর ি  াযবসালমজ।  যামর িরযিট্মরযত মগয  শুয  পডযলা। 
র্কাযল িািা করার র্ি  হিযবমেযলা রি আর  ারমিওিযক িাম্বলযিাযরর হলর্ি 
র্ম্পযকস বলযব; মকন্তু আশপাযশর হেযলযিয রা শুিযত পাযব হিযব বলযলা িা। তযব 
শাক-র্বমজ-ওষযমধ্ গাযের পাশ মদ্য  গ্রীি াউযজ হযযত হযযত হপিমর্যি যা হদ্যখমেযলা 
র্ব ওযদ্র বলযলা। র্প্তা  হশযষর িারাত্মক ঠান্ডা  াও া বে  যলও, ঘি কাযলা কয  াশার 
কারযণ গ্রীি  াউযজ হপৌঁেযত হদ্মর  যলা। 
 
ও , তা যল হর্ই ি  হদ্খাযিা হেযলট্াই ইউ-হিা-হু, রি িৃদ্য স্বযর বলযলা। তারপর 
 াযত দ্িািা পযর, গাযের তলা  বযর্ হিাযজযটর কাজ শুরু করযলা, তয মি যা বলযল খযব 
ইন্টাযরমস্টিং  যলও বযঝযত পারমে িা মক কারযণ িাম্বলযিার হতািাযক ওইর্ব হদ্খাযত 
হগযলি, বলযত পাযরা? 
 
বলযত পারমে িা, উমি বযলযেি এর্ব জািা আিার খযবই িয াজি এবিং আিার হবাঁযে 
র্াকার জিয র্া াযয করযব,  যামর বলযলা। 
 
আিার িযি    বযাপারট্া খযবই িয াজিী   ারমিওি আন্তমরকিাযব বলযলা। হিাযেিট্স 
র্ম্পযকস যতদূ্র র্ম্ভব জািা দ্রকার। এোডা ওর দ্যবসলতা র্ম্পযকস তয মি জািযবই বা 
হকিি কযর? 
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হতা হকিি  যলা স্লাগ যিসর র্বসযশষ পামট্স?  যামর জািযত োইযলা। দ্ারুণ িজার, র্মতয 
বলমে,  ারমিওি হিাযট্কমট্ি েশিা পরযত পরযত বলযলা। শুধ্য তার পযরযিা 
স্টয যিন্টযদ্র গপ। িযাকযলযগযির র্যে অ্যিযকর জািাযশািা, তাই ওযক মিয  বযি  য  
পডযলি। মকন্তু হবশ মকেয িাযলা িাযলা মজমির্ খাও াযলি, তারপর আিাযদ্র মিয  
হগায িগ হজািযর্র র্যে আলাপ কমরয  মদ্যলি। 
 
মতমি হক? রি হোখ বড বড কযর বলযলা। হ ামলয ি  াপসযর্র কযাযেি? 
 
মঠক বযলযো,  ারমিওি বলযলা। বযমিগতিাযব আিার িযি    ও মিযজযক োডা আর 
মকেযই জাযি িা, মকন্তু…। 
 
 ঠাৎ ওযদ্র কর্ার িাঝখাযি িযফর্র রাউট্  ামজর  য  ধ্িক মদ্য  বলযলি। এযতা 
কর্াবাতসা মকযর্র? হতািরা হদ্খমে র্কযলর হেয  মপমেয  আযে, আর ওমদ্যক হিমিল 
ওর ির্ি কাজট্া হশষ কযর হফযলযে। 
 
ওরা হিমিযলর মদ্যক তামকয  হদ্খযলা ক্ষত মবক্ষত িযযখ একট্া র্বযজ হলবযর িযতা মবমশ্র 
একট্া মজমির্ ধ্যর বযর্ রয যে। 
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ওযক িযফর্র, এইবার আিরা কাজ শুরু করমে, রি বলযলা। যখি রাউট্ অ্িযমদ্যক 
পা-বাডাযলি রি  ার্যত  ার্যত বলযলা, আিাযদ্র িামফমল াযট্া িয াগ করা উমেত 
মেযলা,  যামর। 
 
 ারমিওি তখি উদ্ার্  য   াফ-ব্লাি মিন্স আর তার হিল মিয  মেন্তা  িে। ও 
বলযলা, আর িা, আিাযদ্র এখি উমেত কাজ শুরু করা। 
 
হকমট্ হবল  ার্পাতাযল শুয , কযব হয োডা পাযব তা হর্ জাযি িা। ওর মবোিা  পযড 
র্াকা িাযি  যামরর মকমিে দ্যলর একজি হেজার কযি যাও া।  যামর আশা  রয যে 
হকমট্ মশগমগমর োডা পাযব তাই ওর বদ্যল কাউযক হর্ হি মি। মকন্তু মেদ্ামরিযদ্র 
মবরুযি ওযদ্র হখলার মদ্ি এমগয  আর্যে। হশষ পযসন্ত হকমট্যক বাদ্ মদ্য  মট্ি ততমরর 
কর্া িাবযত লাগযলা  যামরর। 
 
 যামরর িযি  যলা আযরা একট্া ফয ল  াউজ রাই আউট্ করা ওর পযক্ষ র্ম্ভব ি । 
রান্সমফগাযরশি ক্লার্ হশষ  বার পর ওর মিি র্িাযর্র র্যে কর্াবাতসা  যলা। ক্লাযর্র 
র্ব োিরা তখি েযল হগযে, কয কমট্  লযদ্ পামখ ঘযযর হবডাযচ্ছ। এগুযলা  ারমিওযির 
ততমর। ওর িত এত পামখর পালক এ পযসন্ত হকউ র্িংগ্র  করযত পাযরমি। 
 
 যামর র্রার্মর িে করযলা, তয মি কী আিাযদ্র দ্যল হেজার  য  হখলযত রামজ আযো? 
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তাই;  া  া মিি ই হখলযবা, হকি হখলযবা িা? মিি আিযন্দ লামফয  উযঠ বলযলা। 
 যামর হদ্খযলা মিযির হপেযি দ্াাঁমডয  রয যে মর্িার্ মফমিগযাি।  াযতর বইগুযলা বযাযগ 
পযরযে, ওর িযখ কাযলা  য  হগযে  যামরর কর্া শুযি। মর্িার্ অ্পেন্দ করযব হিযবই 
এযতামদ্ি  যামর মিিযক হখলার কর্া বযলমি। 
 
তা যলও রাগ করুক আর যাই করুক মট্ি কযাযেি ম যর্যব ওর িাল হখযলা াড দ্যল 
আিযতই  যব। রাই আউযট্ মিযির ধ্াযর কাযে দ্াাঁডাযত পাযরমি মর্িার্। 
 
হবশ তা যল তাই কর্া রইযলা, আজ র্েযা র্াতট্ার র্ি  মকন্তু িযাকমট্যর্ আর্যত  । 
 
মঠক আযে, মিি বলযলা। মে ার্স  যামর! ঈশ্বর আিাযক অ্ে কযর দ্াও, কর্াট্া আিাযক 
এক্ষয মণ মজমিযক জািাযত  যব। 
 
মিি েযল হগযল ঘযর রইযলা শুধ্য মর্িার্ আর  যামর। দ্ারুণ অ্স্বমিকর অ্বিা। মঠক 
হর্ই র্িয   ারমিওযির একট্া হোট্  লযদ্ রযের কযািামর পামখ মর্িাযর্র িার্ার ওপর 
বর্যলা। 
 
মর্িার্ মকন্তু একিাি হে ার ি  হয হকমট্র বদ্যল মিিযক মট্যি অ্ন্তিয সি করা  ক্ষয ব্ধ। 
কিিরুযি অ্যিযকই বলাবমল করযত লাগযলা  যামর ওর ক্লাযর্র দ্যই বেয যক মট্যি 
মিয যে।  যামর ওর হখলার জীবযি এইরকি মবরূপ র্িাযলােিা শুযি শুযি অ্িযি  য  
হগযে, ওর আর্ল িার্া বযর্া মট্ি হজতা মিয । মেদ্ামরিযদ্র মবরুযি ওযক মজতযতই 
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 যব, এোডা অ্িয হকাযিা মেন্তা ওর িার্া  হিই। মগ্রমফন্ডর মজতযত পারযল হয র্িি 
মবরূপ র্িাযলােিা কাযি আর্যে র্ব বে  য  যাযব। মগ্রমফররা ওযক মিয  জ ধ্বমি 
করযব। ওযদ্র মট্ি স্কয যলর িযধ্য হশ্রষ্ঠ এট্াই িিামণত  যব। হ যর হগযল? কর্াট্া 
িাবযতই  যামর দ্যি হগল। 
 
 যামর র্েযা হবলা মিযির হখলা হদ্যখ দ্ারুণ িযগ্ধ। ও মজমি আর হিমিলজার র্যে খযবই 
তৎপরতার র্যে হখযলযে। মবট্ারর্, মপকর্, কয যট্যক মিয  হকাযিা র্ির্যা হিই। আর্ল 
র্ির্যা রি। 
 
 যামর জাযি রযির হখলা ধ্ারাবাম কতা ীি! কখযিা দ্ারুণ িাযলা, কখযিা এযকবাযর 
গযতস পযড যাও ার িযতা বযাপার। আিা রাখা যা  িা। তাই ওযক মিয  খযবই মেন্তা। 
মজমি ে -ে ট্া হগাল মদ্ল, রি একট্াও আট্কাযত পারল িা। ও যত হগাল খা , তত 
ওর হখলার ধ্ারা বদ্যল যা । হশযষ ও হিমিলজাযক বল ধ্রার র্ি  িযযখ একট্া ঘযমষ 
িারযলা। 
 
ওট্া দ্যঘসট্িা হিমিলজা, রি কােয িােয   য  বলযলা। র্মতয, আমি খযবই দ্যুঃমখত। 
হিমিলজার তখি িাক মদ্য  রি হবযরাযচ্ছ, িামট্যত শুয  পযডযে। 
 
মজমি হিমিলজার হকযট্ যাও া হঠাাঁট্ হদ্খযত হদ্খযত রযির ওপর দ্ারুণ হরযগ মগয  
বলযলা, তয মি আি পাগল! হদ্যখা হতা মক কাণ্ড কযরযো? 
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 যামর বলযলা, দ্াাঁডাও আমি র্ামরয  মদ্মচ্ছ, এমপর্যক। 
 
তারপর মজমিযক বলযলা, যা বলবার আমি রিযক বলযবা, আমি মট্যির কযাযেি! 
 
িাও র্কযল োই কযরা,  যামর আবার িযাকমট্র্ শুরু করার মিযদ্সশ মদ্যলা। 
 
যায াক িযাকমট্র্ হগি একরকি িালই  যলা, হখলার হশযষ একট্া কর্া িযি  যলা–র্ব 
র্ি  র্ততা রক্ষা কযর েলযল লািবাি  ও া যা  িা। 
 
 যামর দ্যলর হে ারযদ্র িযিাবল বাডাযত বলযলা, বা ! র্বাই র্যন্দর হখযলযে। এ রকি 
হখলযত পারযল আিরা মেদ্ামরিযক শুইয  মদ্যত পারযবা। 
 
হেজারর্, মবট্াররা র্কযলই মিযজযদ্র পারফরযিযন্স দ্ারুণ খযমশ। মজমি ঘর হর্যক 
হবমরয  হগযল রি বলযলা, ধ্যাৎ আমি একট্া ড্র্াগযির মবশাল বিা। 
 
হিাযট্ই িা, তয মি খযব িাযলা হখযলযো,  যামর রযির মপঠ োপযড বলযলা। যারা রা াল 
মদ্য যে তাযদ্র িযধ্য তয মি হশ্রষ্ঠ! হতািার একিাি হদ্াষ িািসার্  য  যাও। 
 
কযাযর্যল মফযর আর্যত আর্যত  যামর র্কলযকই আবার িতয ি কযর উৎর্া  মদ্যত 
লাগযলা। 
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হর্যকন্ড হোযর হপৌঁেযল রি অ্যিকট্া শান্ত  যলা। শট্সকাট্ কযর ওরা দ্যজযি মগ্রমফন্ডর 
ট্াও াযর হপৌঁযে দ্রজা খযযল  তবাক! হদ্খযলা মজমি আর মিি দ্যজি দ্যজিযক িবলিাযব 
জমডয  ধ্যর েয ম্বি কযর েযলযে। দ্য মট্ হদ্  হযি আঠা মদ্য  হজাডা হলযগ হগযে। 
 
হর্ই দৃ্শয হদ্যখ  যামরর র্িি শরীরট্া হকাঁযপ উঠযলা। ওর জীবযি  ঠাৎ িতয ি এক 
অ্িযিূমত র্ািযি এযর্ দ্াাঁডাযলা, মকেযই বযঝযত পাযর িা ও। িমিযষ্কর িযধ্য গরি রি 
বিযার িযতা িযর হগল, র্ব মেন্তা-িাবিা উযব মগয  মজমিযক একট্া হজলীর িযতা 
পদ্াযর্স পমরণত করার আকাঙ্ক্ষা   যামর মজকর্ করার জিয জাদ্যদ্যণ্ড  াত মদ্যলা। িযির 
িযধ্য দ্ারুণ এক ঝড বইযে, মঠক হর্ই র্ি  শুিযত হপযলা রযির কণ্ঠস্বর, রি হযি 
অ্যিক অ্যিক দূ্র হর্যক বলযে। 
 
ওই। মিি আর মজমি র্যর দ্াাঁডাযলা, এধ্ার ওধ্ার তাকাযত লাগযলা। মক  যলা? মজমি 
বলযলা। আিার হবাি র্কযলর হোযখর র্ািযি যা করযে আমি হদ্খযত োই িা! তয মি 
এখাযি উাঁমক হদ্বার আযগ কমরিযর হকউ মেযলা িা! মজমি বলযলা। 
 
মিি এখি লজ্জা  লাল  য  হগযে। ও  যামরর মদ্যক িয  িয  তামকয   ার্যলা।  যামরর 
িযখ গম্ভীর, িযির িযধ্য এক দ্ািব হজযগ উযঠ গজসি করযে, হর্ই গজসি োইযে মিিযক 
মকমিে মট্ি হর্যক র্ত্বর বম ষ্কার করা। 
 
আযর ি  মকযর্র মজমি, মিি বলযলা। েযলা আিরা কিি রুযি যাই। 
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তয মি যাও! মজমি বলযলা। আমি আিার দ্াদ্ার র্যে কর্া বলযত োই। হযি মকেযই   মি 
এিমি এক িযযখািাব কযর মিি েযল হগল। র্ািম ক হয লজ্জার রৃ্মষ্ট  য মেল ওর িযযখ 
তা আর লক্ষয করা হগল িা। 
 
মঠক আযে, মজমি ওর িযযখর ওপর পডা লাল েয যলর রামশ ঝট্কা মদ্য  র্মরয  রযির 
মদ্যক তাকাযলা। বলযলা আমি হকার্া  যামচ্ছ, মক করমে তা হদ্খার বা জািার হতািার 
হকাযিা কারণ হিই, বযঝযল রি। 
 
 যাাঁ বযঝলাি! রাগত স্বযর রি বলযলা। তয মি মক োও হলাযকরা আিাযক আিার হবাি 
র্ম্পযকস অ্মি  কর্া বলযক, বলযক হয…। 
 
 া, মক বলযব? মজমি ওর িযামজক দ্ণ্ড ঝমট্যত হট্যি মিয  বলযলা। মক বলযব পমরষ্কার 
কযর বযলা। 
 
ও হতািাযক হোযট্া করযত ো মি মজমি,  যামরর িযখ হর্যক কর্াট্া হবমরয  এযলা। যমদ্ও 
ওর হিতযরর জাগ্রত দ্ািব রযির িমতমট্ কর্া র্ির্সি করযলা। 
 
আমি জামি ও মক বলযত হেয যে,  যামরর মদ্যক মক্ষপ্তিাযব তামকয  মজমি বলযলা। কারণ 
হর্ জীবযি অ্যিক হিয যক হেয ও পা মি। ও আিাযদ্র আমন্ট িযমরয ল োডা অ্িয 
হকাযিা িারীর েয ম্বিও পা মি। 
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েয প কযরা মজমি, আর একমট্ কর্াও বলযব িা। অ্র্ম্ভব হরযগ মগয  রি গজসি কযর 
উঠযলা। 
 
িা আমি েয প করযবা িা, মজমি আযরা হজাযর বলযলা। আমি হতািাযক হফযির র্যে 
হদ্যখমে। তয মি হিযবযো যখিই ও হতািাযক হদ্খযব, জমডয  ধ্যর েয িয খাযব, র্মতয বডই 
দ্যুঃযখর বযাপার! একট্য  বাইযর মগয  আযরা পাাঁেট্া হেযল-হিয যক হদ্যখা, তারা র্কযলই 
র্যযযাগ হপযল…। 
 
রি জাদ্যদ্ণ্ড হবর কযরযে।  যামর দ্রুত পায  হ াঁযট্ ওযদ্র িাঝখাযি দ্াাঁডাযলা। 
 
তয মি জাযিা িা মক বলযো তয মি! রি আবার গজসি কযর উঠযলা। হর্  যামরযক এমডয  
মজমিযক মজির্ িয াগ করযত এমগয  এযলা।  যামর তখযিা দ্যজযির িাযঝ দ্াাঁমডয । 
কারণ আমি িািযযষর র্ািযি িকাযশয এিিমট্ কমর িা, রি বলযলা। 
 
তয মি মপগউইমজ িযক েয িয খাওমি? হতািার বামলযশর তলা  আমন্ট িযমরয যলর ফযট্া 
রাযখা িা? 
 
র্াযিা, আযজবাযজ কর্া বলযব িা। 
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 যামরর বাি  াযতর তলা মদ্য  কিলা রযের ফয মলে েযল এযর্ মজমির শরীযরর বাইযর 
েযল হগল। মজমি এক ইমঞ্চর জিয হবাঁযে হগল।  যামর রিযক ধ্যর ধ্াক্কাযত ধ্াক্কাযত 
হদ্ াযলর ধ্াযর মিয  হগল। 
 
হবাকার িযতা কাজ করযব িা। 
 
 যামর হো েযািং-এর হপেযি ঘযযর হবডা  িা! মজমি মেৎকার কযর উঠল, ওর দ্যযোযখ জল। 
 ারমিওি মিটর োযির হপেযি হোযট্, তয মি… একিাি তয মি… মবমশ্র কাণ্ড কযর 
হবডাও… যযত্তার্ব। বয মি হতা হতািার একট্া বাযরা বেযরর হেযলর িযতা! 
 
কর্াট্া বযল মজমি ঝযডর হবযগ কমরির হর্যক হবমরয  হগযলা।  যামর রিযক হেযড 
মদ্যলা। রযির হোখ-িযখ হযি খযমির িযতা। ওরা দ্যজযিই িযযখািযমখ দ্াাঁমডয  রইযলা। 
মিযর্র্ িমরর্ হবডাল মিয  কমরিযর এযর্ ওযদ্র মদ্যক তাকাযতই ওযদ্র উযত্তজিা কযি 
হগযলা। 
 
েযলা এখাি হর্যক,  যামর মিযর্র্ িমরর্যক হদ্যখ বলযলা। 
 
ওরা  াাঁফাযত  াাঁফাযত এযর্ র্াততলার কমরিযর দ্াাঁডাযলা। 
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ওই, তয মি আিার র্ািযি হর্যক েযল যাও, রি  যামরর মদ্যক তামকয  গজসি কযর 
উঠযলা। একট্া হোট্ হিয  কাাঁযের হবাতযল কযর বযাযের খাবার মিয  যামচ্ছযলা, রযির 
গজসি শুযি িয  হিয মট্র  াত হর্যক হবাতলট্া পযড হিযে হগযলা। 
 
 যামরর কাযি হবাতল িাোর শব্দ মকেযই এযলা িা, ও তখি কাউযক মেিযত পারযে িা, 
িার্া মঝিমঝি করযে… অ্ন্তরীক্ষ হর্যক ওর ওপর হকউ মবদ্য যৎ হ যিযে… তা যল মক ও 
রযির হবাি, ও মিযজযক িে করযলা। 
 
মিি ওযক েয ম্বি করযে বযল মক হতািার িাযলা লাযগমি! রযির হবাি তাই িাযলা 
লাযগমি…। 
 
িাবযত িাবযত  যামরর িি হপৌঁযে হগযে মজমির কাযে, িযির র্যে ওর হদ্ ও। হদ্খযলা 
মিযির জা গা  ও দ্াাঁমডয যে… মিযির িযতাই মজমিযক জমডয  ধ্যর েয ম্বি করযে… ওর 
হিতযরর আমশ্রত দ্ািবট্া েট্ফট্ করযে। তারপরই হদ্খযলা কারুকাযস করা পদ্সাট্া 
দ্যিাগ কযর র্মরয  রি িযামজক ও ান্ড মদ্য   যামরযক তাগ করযে, মেৎকার কযর বলযে, 
মবশ্বার্ঘাতক… তয মি আিার বেয  িা। 
 
তয মি মক িযি কযরা  ারমিওি, োযির র্যে হিি কযরমি, েয ম্বি কযরমি? রি ওর র্যে 
ফযাট্ হলমির কাযে হযযত হযযত র্ র্া বলযলা।  যামর ওর হঘার হর্যক মফযর এযলা। 
 
মক বলযল? ও িযাবােযাকা হখয  বলযলা। ও… িাযি। 
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হর্ই িযের উত্তর মেযলা, অ্বশযই! মকন্তু ও হর্ই িযের জবাব মদ্যলা িা। রি  যামরর 
িযযখর িাব হর্যক আযরা মকেয জািযত ো  বযল িযি  যলা। 
 
মদ্মল্লগ্রাউট্ ও অ্িষ্টিাযব ফযাট্যলমিযক বলযলা। তারপর ওরা দ্যজযি হপারযট্র গতস 
মদ্য  কিিরুযি ঢয কযলা। 
 
দ্যজযিই মজমি অ্র্বা  ারমিওযির ির্ে হট্যি আিযলা িা। হয যার কাজকিস হর্যর 
র্েযাযবলা ঘযর এযর্ শুয  পযড মিজ মিজ মেন্তা  িে রইযলা। 
 
 যামর ওর মবোিা  শুয  কমডকাঠ ও োরযট্ হপাস্টাযরর মদ্যক তামকয  মজমিযক মিয  
অ্যিক কর্াই িাবযত লাগযলা। িাবযত িাবযত ওর িযি  যলা মজমিযক মিয  একট্য  
হবমশ দ্াদ্ামগমর হদ্মখয ে। আবার িাবযলা, হদ্খাবই িা হকি? হোট্যবলা হর্যক 
গরিকাযলর েযমট্যত উইর্মল পমরবাযর আমর্, মজমি ওর হবাযির িযতা… হর্ই জিয ওর 
যাযত হকাযিা ক্ষমত িা    হর্ট্া ওর হদ্খা কতসবয। কযতা  ামর্ ঠাট্টা, মকমিে হখলা আর 
মিিযক মিয  ঠাট্টা তািাশা িজা করা! মিি খযবই অ্িযা  কযরযে, মজমিও হর্ই অ্িযায  
র্া  মদ্য যে। িা ওযক এখি মবরত র্াকযত  যব বযমিগত বযাপাযর িাক গলাযিা মঠক 
 যব িা। আর হর্ট্া দ্াদ্ার িযতা কাজ হ াক বা িা হ াক। 
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রি তখি ওধ্াযরর হবযি শুয  িাক হিযক ঘযযিাযচ্ছ। মকন্তু মজমি হতা রযির আপি 
হবাি। মজমি র্ম্পযকস িার্া বযর্া হতা রযির? রযির র্যে বেয ত্ব িষ্ট করা উমেত  যব িা। 
হকাি রকযিই িা। 
 
 যামর ওর িার্ার বামলশট্া মপমট্য  মপমট্য  মঠক কযর মিযলা যাযত মঠক িযতা িার্া হরযখ 
ঘযযিাযত পাযর। িা মকেযযতই মজমির কর্া হিযব িযির শামন্ত িষ্ট করযব িা। যা  বার তা 
 যবই। ও বাধ্া হদ্বার হক? এযতার্ব িাবযত িাবযত  যামর ঘযমিয  পডযলা। 
 
পরমদ্ি  যামর যর্ারীমত র্কাযল ঘযি হর্যক উঠযলা। গতরাযত ও রিযক মিয । অ্যিক 
আযজবাযজ স্বে হদ্যখযে, রি ওযক মকমিে হখলার র্ি  মবট্ার বযাট্ মিয  তাডা কযর 
িারযত আর্যে, তাই িার্াট্া র্ািািয িার িার। মঠক করযলা দ্যপযযর রযির কাযে স্বযের 
কর্াগুযলা বলযলই িি অ্যিক  ালকা  য  যাযব। মঠক করযলা, মজমি আর মিযির র্যে 
িয াজি োডা হকাযিা কর্াবাতসা বলযব িা, শুধ্য তাই ি ,  ারমিওযির র্যেও একট্য  
তফাযতই র্াকযব। 
 
 যামর হয গতরাযত হদ্খা স্বযের কর্া রিযক বলযত হেয মেযলা, তা বলার আযগই 
হদ্খযলা–স্বে রূঢ় বািযব পমরণত  য যে। রি, মজমি ও মিযির িমত উদ্ার্ীি ও মিমলসপ্ত 
এবিং  ারমিওযির িমত শীতল ও মিিৃ । হয হকাযিা র্ি  মবফামরত  যত পাযর হর্। 
অ্যর্া ির্িবযষসর হেযল-হিয যদ্র বকাঝকা করযলা হর্। অ্পরাধ্? ওরা িামক ওর মদ্যক 
অ্দ্ভযতিাযব তামকয মেযলা। রি মিযজই খযবই অ্দ্ভযত অ্দ্ভযত কাণ্ডকারখািা করযত লাগযলা 
োর পাাঁেমদ্ি ধ্যর। শমিবার িযাযের আযগ মকমিে িযাকমট্র্ িযাযে হেজারযদ্র িারা 
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একমট্ও হগাল বাাঁোযত পারযলা িা। িযতযযকর র্যে অ্যর্া বাকমবতণ্ডা করযলা। 
হিমিলজা রমবন্সযক কাাঁমদ্য  োডযলা। 
 
রযির বযব ার হদ্যখ মপযকর্ খযব হরযগ মগয  ধ্িক মদ্য  বলযলা, হিমিলজার র্যে তয মি 
আর একট্া কর্াও বলযব িা। ওযক ওর িযতা র্াকযত দ্াও। রযির হেয  ও অ্যিক 
খাযট্া, দ্যই-তৃতী ািংশ–মকন্তু ওর  াযত একট্া বযাট্ মেল। 
 
মজমি হযিি হখযল হতিমি হখলযলা। বযাট্  াযত ও েযট্যল ওযক র্ািাযিা িমতপক্ষযদ্র 
জিয খযবই কমঠি কাজ। 
 
মপযকযর্র র্যে বের্া শুরু  যত হদ্যখ হবামগ হ বর্ এমগয  এযলা মিট্িাট্ করার জিয। 
 যামর, মপযকর্ আর হিমিলজাযক র্যর হযযত বলযলা, র্কযলই িার্া ঠাণ্ডা রাখযব… 
শমিবার হখলা! ওমদ্যক রি ফয াঁর্যে। রিযক বলযলা, হশাযিা তয মি আিার মবযশষ বেয , তয মি 
আজ র্মতয খযব িাযলা হখযলযো, মকন্তু মট্যির র্কযলর র্যে যমদ্ অ্যর্া কর্া কাট্াকামট্ 
কযরা, ঝগডা কযরা, তা যল মট্ি হর্যক হতািাযক তামডয  হদ্যবা, কর্াট্া িযি রাখযব। 
 
 যামর হিযবমেযলা রি ওর কর্াট্া শুযি িারযত আর্যব। মকন্তু রি হর্রকি মকেযই করযলা 
িা।  যামর যা িাবযত পাযরমি তাই  যলা। ওর হোযখ িযযখ হকাযিা ঝগডা করার োপ 
হিই।  াযত ঝাডয ট্া মিয  গম্ভীর গলা  বলযলা, আমি খযবই দ্যুঃমখত, আমি হতািার মট্যি 
আর হখলযবা িা। 
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িা তয মি তা করযত পার িা, তয মি মট্ি হেযড হযযত পারযব িা।  যামর রযির হরাবযর্র 
একট্া  াত হেযপ ধ্যর বলযলা। তয মি শান্ত িযি ফযিস র্াকযল হকউ হতািাযক একট্া 
হগালও মদ্যত পারযব িা। হতািার িবযলিট্া িািমর্ক োডা আর মকেযই ি ! 
 
তয মি আিাযক িািমর্ক হরাগী বলযো?   যতা বযলমে আমি! 
 
ওরা পরিযরর মদ্যক তীে দৃ্মষ্টযত তামকয  রইযলা িাি কয ক িয ূযতসর জিয। তারপর 
রি ক্লামন্তযত ওর িার্া িাডযলা। 
 
আমি জামি এখি হতািার িতয ি হগালকীপার হখাাঁজার হকাযিা র্ি  হিই। হবশ, কাল 
আমি হতািার দ্যলর  য  হখলযবা। তযব আিরা যমদ্ হ যর যাই,  ারযবা হতা মিি ই! 
তারপর আমি দ্যল আর র্াকযবা িা। 
 
কর্াট্া শুযি  যামর হকাযিা িন্তবয করযলা িা। রিযক েিাগত মিযজর িমত আিা রাখার 
উৎর্া  মদ্যত লাগযলা, মকন্তু মিিার হখযত বযর্ও ও  ারমিওিযক হিজাজ হদ্খাযত 
লাগযলা, ককসশিাযব কর্া বলযত লাগযলা।  যামরর হর্ট্া িজযর হয পডযলা িা এিি 
ি ।  যামর জাযি রি এখি বড র্ির্যা। হশষ িয ূযতস ওর জা গা  কাউযক আিা যা  
িা। র্ারামদ্ি কিিরুযি বযর্ ও রিযক উৎর্া  মদ্যত লাগযলা, হজতাট্া হয কযতা 
িয াজিী  হর্ট্া হবাঝাযত লাগযলা। রি একগুয র িযতা বযর্ রইযলা। কাযরা র্যে 
হকাযিা কর্া বলার িয াজি িযি করযলা িা। ওমদ্যক মট্যির অ্িযর্ব হেযল-হিয রাও 
রযির বযব াযর খযব আ ত  য যে, ওরা কিিরুযির এক হকাযণ বযর্ ওর মবরুযি কর্া 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য হ্াফ-ব্লাড রিন্স । জে. জে. িাওর িং । হ্যারি পটাি রিরিে 

452 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

বলযে। হশযষ তধ্যসয  ামরয   যামরও রযির িমত অ্র্ম্ভব মবরি  য  ওযক উৎর্া  হদ্ও া 
বে কযর মদ্যলা। রযির এযতওযকাযিা িমতমে া  যলা িা। খাও া-দ্াও া হর্যর মিযজর 
ঘযর ঘযযিাযত েযল হগযলা। 
 
 যামর ঘযর মফযর ঘর অ্েকার কযর শুয  রইযলা। ও আগািী িযাযে  ারযত ো  িা, 
কযাযেি  য যে বযল ি , ওর কাযে  ারা িাযি হড্র্যকা িযালফয র কাযে  ারা। ওর 
র্যন্দ জিক গমতমবমধ্  াযত-িাযত ধ্রযত বা িিাণ িা করযত পারযলও হয িকাযরই 
হ াক ওযদ্র মট্িযক মকমিে হখলাযত  ারাযত  যব এট্াই এখি ওর িধ্াি মেন্তা। মকন্তু 
এযক্ষযি রি বযডা র্ির্যা। গত কয কট্া িযাকমট্র্ িযাযে ও হয রকি হখযলযে তাযত 
হজতার আশা খযবই কি। 
 
মকন্তু রিযক উদ্দীমপত করার হকাযিা পর্ খয াঁযজ হপযলা িা  যামর। 
 
পরমদ্ি র্কাযল িািা করার র্ি  মগ্রমফন্ডর আর মেদ্ামরিযদ্র হখলা মিয  দ্যপক্ষ হর্যক 
মট্ট্মকমর, ঠাট্টা ইতযামদ্ েরযি উঠযলা। মগ্রমফন্ডর মট্ি হগ্রট্  যল িা আর্া পযসন্ত  ল 
হিাট্ািযমট্ শান্ত মেযলা, েরযি উঠযলা ওরা  যল ঢয কযল। বরাবরই এিি   ।  যামরর িযি 
 যলা এবার হযযিা একট্য  হবমশ। ও আকাযশর মদ্যক তাকাযলা, আকাশ পমরষ্কার,  ালকা 
িীল। খযবই শুি লক্ষণ!  যামর আর রিযক  যল আর্যত হদ্যখ মগ্রমফররা আিযন্দ হফযট্ 
পডযলা। 
 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য হ্াফ-ব্লাড রিন্স । জে. জে. িাওর িং । হ্যারি পটাি রিরিে 

453 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

লাযিন্ডার বলযলা, মে ারআপ রি, আমি জামি আজ তয মি দ্ারুণ হখলযব। রি 
লাযিন্ডাযরর মদ্যক তাকাযলা িা।  যামর বলযলা, মক খাযব বযলা, ো? কমফ? পািমকি 
জযর্? 
 
রি হিজাজ হদ্মখয  বলযলা, যা ইযচ্ছ হতািার। তামচ্ছযলযর র্যে একট্া হট্াযস্ট কািড 
মদ্যলা। 
 
একট্য  পযর  যল ঢয কযলা  ারমিওি। রযির েিাগত হিজাজ হদ্খাযিার জিয ও দ্ারুণ 
ক্ষয ব্ধ। তাই ও ওযদ্র র্যে হেকফাস্ট হখযত আযর্মি। তবয হট্মবযলর পাশ মদ্য  হযযত 
হযযত রযির মদ্যক তীযসকিাযব একট্য  তামকয  দ্যজিযকই বলযলা, হতািরা হকিি আযো? 
িযি র্াযক হযযিা হজতা োই। 
 
 যামর তখি রিযক শান্ত করার জিয ওযক এক গ্লার্ জযর্ মদ্মচ্ছযলা।  ারমিওযির কর্া 
শুযি বলযলা, খযব িাযলা আমে। তয মি ওমদ্যক যাও, রি জযর্ট্া হখয  িাও। 
 
রি র্যবিাি গ্লার্ট্া হঠাাঁযট্ হঠমকয যে তখি  ারমিওি বযল উঠযলা, 
 
িা ওট্া খাযব িা রি! রি ও  যামর দ্যজযিই েিযক উযঠ  ারমিওযির মদ্যক তাকাযলা। 
খাযব িা, হকি?  যামর বলযলা। 
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 ারমিওি  যামরর িযযখর মদ্যক তামকয  রইযলা। ও হযি মিযজর হোখযক মবশ্বার্ করযত 
পারযে িা। 
 
তয মি এই িাি ওর গ্লাযর্ মকেয একট্া মদ্য যো। িাযি, মক বলযত োও মঠক বযঝলাি িা? 
 যামর বলযলা। মক বললাি তয মি শুিযল িা? আমি স্বেযক্ষ হদ্খলাি তয মি ওর মড্র্ঙ্কযর্ মকেয 
মিমশয যে। এখযিাও মশমশট্া হতািার  াযতই আযে। 
 
মক র্ব যা-তা বকযো, আমি বযঝযত পারমে িা,  যামর বলযলা। েট্ কযর হোট্ মশমশট্া ও 
মিযজর পযকযট্ হরযখ মদ্ল। 
 
রি তয মি ওই মড্র্ঙ্কর্ খাযব িা বলমে,  ারমিওি আবার বলযলা। মকন্তু রি মিযজর গ্লার্ট্া 
তয যল এক েয িযযক পািমকযির জযর্ট্া হশষ কযর মদ্য  বলযলা, র্াযিা, হতািা  আর 
িাতেরী করযত  যব িা  ারমিওি। 
 
 ারমিওযির মবষাদ্ি  এক অ্িযিূমতযত হদ্ িি হেয  হগল। ও িার্াট্া িামিয  হজাযর 
একট্া মিুঃশ্বার্ হফলযলা। হর্ই মিুঃশ্বার্  যামর োডা আর হকউ শুিযত হপল িা। হতািাযক 
স্কয ল হর্যক তামডয  হদ্ া উমেত। তয মি এিি জঘিয কাজ করযত পাযরা িাবযত পারমে 
িা। 
 
হক এর্ব বলযে,  যামর মফর্ মফর্ কযর বলযলা। আযগর র্ব কর্া মক হর্ িয যল হগযে? 
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 ারমিওি রাযগর হোযট্ হট্মবলমট্ উযল্ট মদ্য  ওযদ্র কাে হর্যক র্যর হগল।  ারমিওি 
কখযিাই মকমিে হখলার গুরুত্ব হবাযঝ িা।  যামর রযির মদ্যক তাকাযলা, হদ্খযলা রি 
পরিািযন্দ ওর হঠাাঁট্ মজব মদ্য  োট্যে। 
 
 যামর বলযলা, আর র্ি  হিই, র্বাই িাযঠ েযলা। ওরা র্কযল মশমশরযিজা ঘাযর্র ওপর 
মদ্য  হখলার িাযঠর মদ্যক েলযলা। 
 
আব াও া হবশ র্যন্দর, তাই িা রি?  যামর রযির কাযির কাযে িযখ এযি বলযলা। 
রিযক ফযাকাযশ আর দ্যবসল হদ্খাযচ্ছ। 
 
মজমি আর হিমিলজা ওযদ্র মকমিে জামর্স (যরাবর্) পযর মিয যে। হড্র্মর্িং রুযি অ্িযযদ্র 
জিয িতীক্ষা করযে হখলার িাযঠ যাবার জিয। 
 
হখলার উপযযি আব াও া, মজমি রযির উপমিমত অ্বজ্ঞা কযর বলযলা। আর একট্া 
মজমির্ র্মতযই মক বলযতা? ওই হয হিইর্, মেদ্ামরযির হেজার, িার্া  ঘা হখয যে, আর 
িযালফ  শুিলাি হখলযব িা, অ্র্যি। 
 
মক বলযল?  যামর হযযত হযযত হর্যি মগয  মজমির মদ্যক িার্া ঘযমরয  বলযলা। িযালফ  
অ্র্যি? ওর মক  য যে, মক অ্র্যখ? 
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হক জাযি আিাযদ্র হকাি ধ্ারণা হিই, মজমি  ার্যত  ার্যত বলযলা। তযব আিাযদ্র 
জিয র্যখবর। ওর জা গা  শুিমে  াপার হখলযে। হেযলট্া আিাযদ্র ক্লাযশ পযড। আি 
একট্া গাধ্া। 
 
 যামর অ্িষ্টিাযব  ার্যলা। মকন্তু লাল রযের হরাবর্ট্া হখালার র্ি  ওর িি মকমিে 
হখলা হর্যক বহুদূ্যর। িযালফ  আযগরবার হখলাযতও আঘাত পাও ার অ্জয াযত হখযলমি, 
তযব হখলার মদ্ি বদ্লাবার অ্িযযরাধ্ কযরযে এবিং হর্ই অ্িযযরাধ্ রাখাও  য মেল। 
এবার মকন্তু হকাযিা মদ্ি পমরবতসযির দ্ামব বা অ্িযযরাধ্ িা কযর বদ্মল হখযলা াযডর 
বযবিা করযে। র্মতয মক ও অ্র্যি, অ্র্বা ওট্া একট্া বা ািা িাি? 
 
 যামর রিযক োপা গলা  বলযলা, বযাপারট্া িযি    র্যন্দ জিক। র্মতয িযালফ  
হখলযে িা। 
 
আিার হতা িযি   , আিাযদ্র িাগয িাযলা, রি বলযলা। ওযক হদ্যখ িযি    
িািামধ্কয উদ্দীমপত। আর হিইযর্র ফিসও খযব িাযলা ি , আর ও  যলা ওযদ্র র্বযেয  
িাযলা হস্কারার। তারপর হগালকীপাযরর গ্লাির্ পরযত পরযত  যামরর মদ্যক তামকয  
বলযলা, হতািার মক িযি   , একট্া কর্া বলযবা? 
 
কী? 
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আমি… তয মি, রি গলার স্বর িামিয  বলযলা। িযি    খযব ি  হপয যে, শুধ্য তাই ি , 
খযবই উযত্তমজত। আিার পািমকি জযযর্, তয মি মক মকেয মিমশয মেযল,..? 
 
 যামর ওর কর্া  কাি িা মদ্য  বলযলা, পাাঁে মিমিযট্র িযধ্য আিাযদ্র হখলা। শুরু  যব। 
আযজবাযজ মেন্তা িা কযর বযট্ পযর িাও। 
 
ওরা হস্টমি াযির দ্শসকযদ্র িািা বযইিং,  াততামল, িবল হশারযগাযলর িাযঝ মপযে হপৌঁযে 
হগল। হস্টমি াযির এক ধ্াযর ট্কট্যক লাল আর হর্ািামল হরাবর্ পরা হেযলযিয , 
অ্িযমদ্যক র্বযজ আর রূপামল রযের হঢউ। তাোডা রয যে  াফযলাফ আর র যাযিি ক্লর 
হেযলযিয রা। তাযদ্র িযধ্যও দ্ারুণ উযত্তজিা। তারাও  াততামল মদ্যচ্ছ, হোঁোযচ্ছ। মপে 
হর্যক  যামরর হোখ হগল লযিা লািগুযির ওপর। ওর িার্া  তার অ্মত মি  লা িট্পি 
ট্য মপ। 
 
 যামর হখলার হরফামর িাদ্াি হুযের র্ািযি দ্াাঁডাযলা। িাদ্াি হুে ঝয মডর িযধ্য রাখা বল 
োডবার জিয িস্তুত। 
 
অ্মধ্িা করা (কযাযেি) হতািরা করিদ্সি কযরা, উমি বলযলি। মশ্রদ্ামরযির কযাযেি 
উরকয  াট্স এমগয  এযর্ িবল শমিযত  যামরর র্যে করিদ্সি করযলা। হতািরা এবার হয 
যার ঝাডয র ওপর বযর্া, আমি মতিযট্ হুইযর্ল হদ্যবা, হশষ  যলই শুরু করযব, মতি… 
দ্যই… এক…। হুইযর্ল হদ্ ার র্াযর্ র্াযর্ই  যামর আর দ্যলর হে াররা বরফ জিা িাঠ 
হর্যক িেণ্ড শমিযত মকক হিযর ঝডযত হেযপ ওপযর উযঠ হগল। 
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 যামর িাযঠর োরধ্াযর উডযত লাগযলা, হোখ পডযলা  াপসাযরর ওপর।  াপসার ওর মিযে 
এধ্ার ওধ্াযর ঘযরপাক খামচ্ছযলা। হয র্াধ্ারণত হখলাযত কযিমি কযর, তার বদ্যল অ্িয 
একজযির গলা হশািা হগল। 
 
ও হ া হ া হখলা শুরু  য  হগযে, পট্ার এবাযর তার মট্ি খযব শমিশালী কযরযে। পট্ার 
এবাযর মগ্রমফযরর িতয ি অ্মধ্িা ক, মকন্তু আিরা অ্যিযকই হিযবমেলাি হরািাে উইর্মল 
খারাপ ফযিস র্াকার জিয  যামরর মট্ি হর্যক এবাযর মিঘসাত বাদ্ পডযব, মকন্তু এমক? 
মট্যি হর্ হখলযে, আিযস। র্কযলর িযি র্যন্দ  জাগযে তা যল মক হখলার োইযত 
কযাযেযির র্যে বেয যত্বর দ্াি অ্যিক হবমশ? মবষ মট্ আিাযদ্র মবমিত কযরযে। 
 
িাষযকাযরর ওই কযিন্ট হস্টমি াযির র্কযলই শুিযলা। মস্লদ্ামরিযদ্র র্াযপাট্সাররা 
আিযন্দ হফযট্ পডযলা।  যামরও ঝাডয ট্া ঘযমরয  িাষযকাযরর িযঞ্চর মদ্যক হফরাযলা। 
হদ্খযলা িতয ি একজি িাষযকার। লম্বা হরাগা পট্কা একমট্ হেযল। ওপর মদ্যক ওঠা 
বাকা িাক। িযঞ্চর এক পাযশ দ্াাঁমডয  িযামজযকল হিগাযফাযি অ্িগসল কর্া বযল 
েযলযে। আযগ িাষযকার মেযলা লী হজাডাি। হেযলট্াযক  যামর মেিযত পারযলা, 
 াফপাযফর এককালীি হির্ার জযাযকমর া মির্,  াফপাযফর হেযল। ওযক দ্যযোযখ 
হদ্খযত পাযর িা। আ া া, দ্ারুণ দ্ারুণ মরদ্ামরি এই ির্ি হগাযলর জিয আেিণ 
করযলা। দ্ারুণ দ্ারুণ এিি শট্ র্াধ্ারণত হদ্খা যা  িা, ও হ া হ া হগা…ও… 
হগা…ও…ল। িা িা িা হগাল ি , উইর্মল বাাঁমেয  মদ্য যে হগাল। িাগয োডা মকেযই ি । 
এক রকি িাযগযর হজাযর হগাল বাাঁোযলা। 
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বাুঃ বাুঃ র্যন্দর, র্যন্দর, ও হযি  যামরযক মকেয বলযলা। দ্ারুণ দ্ারুণ িাইি মদ্য যে, 
 যামর  ার্যে। 
 
হখলার আধ্ঘণ্টা  য  হগযে, এখিও পযসন্ত মগ্রমফর ষাট্ পয যন্ট এমগয  রয যে, মর্কর্মট্ 
পয ন্ট ট্য  মজযরা। র্মতয কীপার রিযক িশিংর্া িা কযর র্াকা যা  িা, কয কট্া 
অ্বধ্ামরত হগাল ও বামেয  মদ্য যে, হগাল  য  হযত, হগাল  যলা িা, ওর আেযযলর 
িগা  হলযগ বল অ্িযমদ্যক ঘযযর হগল, ওয া হ া, িাযিসলার্ মজমি, েট্া হগাযলর ও 
একাই োরযট্ কযরযে। জযাযকমর া এখি মপযকর্ আর কয যট্যক মিয  পডল। 
 
মেদ্ামরিযদ্র হবশ িাযলা িাযবই  ামরয  মদ্যলা মগ্রমফন্ডর। 
 
হখলার হপাশাক পমরবতসি কযর হে াররা র্ব েযল হযযত লাগযলা। রয  হগল শুধ্য রি 
আর  যামর। ওর হড্র্মর্িং রুি হেযড েযল যাযব মঠক হর্ র্ি  ঢয কযলা  ারমিওি। ও 
মগ্রমফন্ডযরর স্কাফস  াযত পাকামচ্ছল। ওযক হদ্যখ িযি  যলা িািমর্ক অ্শামন্তযত র্াকযলও 
খযব দৃ্ঢ় রয যে। 
 
 ারমিওি  যামরর িযযখািযমখ  য  বলযলা, হতািার র্যে আিার মকেয কর্া আযে  যামর, 
কর্াট্া বযল  ারমিওি গিীর মিুঃশ্বার্ হফলযলা। তয মি যা কযরযে হর্ট্া মকন্তু মঠক   মি। 
িযফর্র স্লাগ যিসর কর্া মিি ই িযি আযে, উমি বযলমেযলি, ওট্া বযব ার করা 
হবআইিী। 
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তয মি আিাযদ্র মক র্যন্দ  করযো? রি বলযলা।  যামর তখি মপেি মফযর ওর হরাবর্ট্া 
ট্ামেয  রাখমেযলা। তাই হর্ রি ও  ারমিওিযক হদ্খযত হপযলা িা।  যামর তখি িৃদ্য িৃদ্য 
 ার্মেযলা।  যামর ওযদ্র মদ্যক মফযর বলযলা, হতািরা দ্যজযি মফর্ মফর্ কযর মক বলযো, 
আমি মক জািযত পামর? 
 
তয মি মকন্তু িাযলা কযরই জাযিা আিরা মক বলমে!  ারমিওি দ্াাঁযত দ্াাঁত হেযপ বলযলা। 
তয মি রযির জযযর্ লামক হপাশাি মিমশয  মদ্য মেযল। মফমলক্স মফমলমর্র্! 
 
িা, আমি ওট্া হিশাইমি।  যামর ওযদ্র মদ্যক হর্াজা তামকয  বলযলা। 
 
তয মি মিমশয মেযল  যামর, তয মি মিমশয মেযল বযলই মগ্রমফেযরর িযাে মজতযত একট্য ও 
অ্র্যমবযধ্   মি। রযির পযক্ষ মিমিত হগাল রক্ষা র্ম্ভব  য মেযলা, িযতযকট্া হগাল। 
 
িা আমি হিশাইমি,  যামর বলযলা; কর্াট্া বযল ও আযরা হজাযর হজাযর  ার্যলা। তারপর 
পযকট্ হর্যক হোট্ একট্া মশমশ বার কযর  ারমিওযির র্ািযি ধ্রযলা।  ারমিওি 
হদ্খযলা  যামরর  াযত হর্মদ্যির র্কাযলর হদ্খা মশমশ… তার িযধ্য িমতস রয যে হর্ািালী 
রযের হপাশাি। মশমশর মেমপট্া খযব শি কযর মর্ল করা ও হিাি লাগাযিা–এযকবাযরই 
হখালা   মি। আমি রিযক িাবযত মদ্য মেলাি হযযিা ও িযি কযর হপাশািট্া হখয যে। 
তয মি মশমশট্া হদ্খার র্যে র্যে আমি এট্া পযকযট্ হরযখ মদ্য মেলাি। কর্াট্া বযল রযির 
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মদ্যক তাকাযলা, তয মি হগাল বাাঁমেয মেযল, িাযলা হখযলযো, তার একিাি কারণ, তয মি 
হিযবমেযল হপাশাি হখয  তয মি লামক  য  হগযে। র্বই তয মি কযরযো মিযজর শমিযত। 
 
 যামর মশমশট্া পযকযট্ হরযখ মদ্যলা। 
 
তা যল তয মি পািমকি জযযর্ মকেয হিশাওমি? রি অ্বাক  য   যামরর িযযখর মদ্যক 
তামকয  বলযলা। যমদ্ও আব াও া িাযলা মেযলা, তবয হিইর্ হখলযত পাযরমি, তারপরও 
 যামর হতািার কর্া আমি মবশ্বার্ করযত পারমে িা। র্মতয তয মি লামক হপাশি হিশাওমি? 
 
 যামর ওর িার্া িাডাযলা, রি ওর হর্যক িযখ মফমরয   ারমিওযির মদ্যক তামকয  হিিংমে 
হকযট্ ওর কর্া পযিরাবৃমত্ত করযলা, তয মি র্কাযল হেকফাযস্টর র্ি  রযির জযযর্ মফমলক্স 
মফমলমর্র্ মিমশয মেযল বযলই ও িাযলা হখযলযে, র্ব হগাল বাাঁমেয যে! হশাযিা  ারমিওি, 
কাযরা র্া াযয োডা আমি হগাল বাাঁোযত পামর বযযঝযো? 
 
আমি কখযিা একর্া বমলমি হয, তয মি হখলযত পাযরা িা রি, তয মিও হিযবমেযল হতািার 
জযযর্  যামর হপাশাি মিমশয যে। 
 
কর্াট্া বযল রি ওর ঝাডয র লামঠট্া কাাঁযধ্ োমপয  ঘর হেযড েযল হগযলা।  যামর 
 ারমিওিযক বলযলা, তা যল েযলা আিরা পামট্সযত যাই।  ারমিওি বলযলা, হতািার 
ইযচ্ছ  যল যাও, আিার হযযত ইযচ্ছ করযে িা। 
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রযির বযব ার আিার খযব খারাপ লাগযে…। 
 
 ারমিওিও হড্র্মর্িংরুি হর্যক েযল হগযলা। 
 
 যামর ধ্ীযর ধ্ীযর হখলার িাযঠর হিতর মদ্য  কযাযর্যল েলযলা। হখলা হশষ  যলও 
অ্যিযক তখি হস্টমি াযি বযর্ গুলতামি করযে। ওযদ্র হবমশরিাগই মগ্রমফন্ডযরর 
র্াযপাট্সার।  যামরযক হদ্যখ ওরা ত  ত  কযর উঠযলা। রি আর  ারমিওযির ঝগডা, 
িযিািামলিয ওযক খযবই বযমর্ত কযর তয যলযে। ওর িযির িযধ্য আশা জযিমেযলা 
মগ্রমফন্ডর মজতযত পারযল, রযির হখলা িাযলা  যল…   যতা ওযদ্র িযধ্য অ্তীযতর বেয ত্ব 
মফযর আর্যব। ও হকিি কযর  ারমিওিযক বলযব, রযির মবরাগ  ও ার আর্ল কারণ 
হতািার মিটর োিযক েয ম্বি করা। রি মকেযযতই ওই দৃ্শয বরদ্াি করযত পারযে িা। 
মকন্তু হর্ট্াযতা অ্যিক পযরযিা মদ্যির ঘট্িা। এখযিা হর্ট্া িযি কযর বযর্ র্াকার 
হকাযিা কারণ হিই। 
 
তবয  যামরর িযি মক্ষণ আশা মেযলা মগ্রমফন্ডযরর মকমিে হখলা জয র পামট্সযত  ারমিওিযক 
হদ্খযত পাযব। মকন্তু এধ্ার ওধ্ার তামকয  দ্যজিযকই হদ্খযত হপল িা, িা  ারমিওি িা 
রি। 
 
ঘযরযত ঘযরযত ওর মজমির র্যে হদ্খা  য  হগযলা। ওর কাাঁযধ্ মপগমি পাফ আর হকাযল 
েয কশযািংকর্! 
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কাযক খয াঁজযো, রিযক… ওই ম যপােযাট্যক? মজমি বলযলা। ওইযতা ওধ্াযর দ্াাঁমডয  
রয যে, যাও, যাও িা ওর কাযে। 
 
তখযিা  যল  ষসধ্বমি েলযে। মজমির কর্ািযতা একট্য  এগুযতই  যামর হদ্খযলা রি 
লযাযিন্ডার োউিযক জমডয  দ্াাঁমডয  আযে এিিিাযব হয কার হকািট্া  াত হবাঝা যা  
িা। 
 
মজমি ওযদ্র মদ্যক তামকয  বলযলা, হদ্যখা, হদ্যখা… িযি  যচ্ছ রি লযাযিন্ডযরর িযখট্াই 
হখয  হফলযব। মজমি িাবযলশ ীি। যাই করুক আিার যা  আযর্ িা মকেয, মকন্তু আিার 
িযি    ওর মকমিে হখলার হকৌশল মঠক  যচ্ছ িা। আযরা মরফাইি করা দ্রকার। 
 
মজমি একট্য খামি েয াঁযলা  যামরর  াত। ও ! পযযরা শরীর হবযজ উঠযে হয  যামরর! ঝি ঝি 
ঝিা! অ্দ্ভযত অ্িযরকি লাগা–িাযলা লাগযে িীষণ অ্যেিারকি িাযলা। ওর  াযতর 
িযশসর র্যে র্যে  যামরর শরীরট্া েেন্ কযর উঠযলা। অ্দ্ভযত এক অ্িযিূমত। তারপর 
মজমি বাট্ারমব র খাবার জিয েযল হগযলা। 
 
মঠক হর্ই র্ি  হপারট্  লট্া বে  য  হগযলা।  যামর দ্রুত পায   যলর মদ্যক এমগয  
হরামিলদ্া িাযিযক র্মরয  ফযাট্যলমির হপারট্ র্মরয   যলর বাইযর দ্াাঁডাযলা। কমরিযর 
হকউ হিই, একজিযকও  যামরর হোযখ পডযলা িা। 
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 যামর ওযক ক্লাশরুযির িযধ্য ির্ি হদ্খযত হপযলা। দ্রজা  হকাযিা তালা হদ্ া মেযলা 
িা।  ারমিওি ক্লাশরুযি একাই মট্োর হিযস্ক বযর্মেযলা। ওর িার্ার ওপর একট্া হোট্ 
 লযদ্ রযের পামখ েোকাযর উডযে। খযব র্ম্ভব পামখট্াযক িন্ত্রবযল হিযক এযিযে।  যামর 
ওর হিলও াকস হদ্যখ িশিংর্া িা কযর র্াকযত পারযলা িা। 
 
 যামরযক হোযখ পডযতই  ারমিওি িাো িাো গলা  বলযলা,  যাযলা  যামর… আমি একট্য  
একা একা হিল িযাকমট্র্ করমেলাি। 
 
র্মতয দ্ারুণ করযল হতা, এযতা িাযলা হয বলার িাষা হিই,  যামর বলযলা। 
 
 যামর জাযি িা অ্িয মক কর্া হর্ র্িয  বলযব। ওর িযি তখযিা রযির র্যে ওর 
িযিািামলিয মিমট্য  হদ্বার িাবিা িযর আযে। পামট্সযত হবমশ রকি ত -তে হদ্যখ 
 ারমিওি   যতা েযল এযর্যে, র্াকযল রযির র্যে কর্া বলার র্যযযাগ হপযত  যামর। 
মঠক হর্ই র্ি   ারমিওি উচ্চকযণ্ঠ বযল উঠযলা, রিযক হদ্খলাি পামট্সযত হবশ র্মে , 
দ্ারুণ এিজ  করযে। 
 
এিজ  করযে হদ্খযল?  যামর বলযলা। 
 
িাি করযব িা  যামর, এিিিাযব বলযল হযযিা তয মি মকেয হদ্যখামি,  ারমিওি বলযলা। 
হকাযিা রকি রাখঢাক িা কযরই হতা ও করযে। 
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মঠক হর্ই র্ি  দ্রজাট্া খযযল হগযলা। রি হলযিন্ডযরর  াত ধ্যর ট্ািযত ট্ািযত ঘযর 
ঢয কযলা। দ্যজযিই  ামর্যত উপযে পডযে। 
 
ওয া হতািরা দ্যজযি এখাযি?  যামর আর  ারমিওিযক হদ্যখ রি বলযলা। উফ! বযলই 
হলযিন্ডর মখলমখমলয   ার্যত  ার্যত ঘর হর্যক হবমরয  হগযলা। 
 
ঘযরর হিতরট্া তখি  ঠাৎ মিিব্ধতা  পূণস  য  হগযলা।  ারমিওি রযির মদ্যক তামকয  
রইযলা। রি মকন্তু ওর িযযখর মদ্যক তাকাযলা িা, অ্িযমদ্যক িযখ ঘযমরয  রইযলা। বা াদ্য মর 
মিমশ্রত কযণ্ঠ বলযলা,  া   যামর…  যল হতািা  হদ্খযত হপয  িাবমেলাি হকার্া  লযমকয  
আযে। 
 
 ারমিওি হিস্ক হর্যক র্যর হগযলা। হোট্ হোট্ পামখগুযলা তখযিা ওর িার্ার ওপর 
হগালাকার বৃত্ত কযর উডযে, ওযক হদ্যখ িযি    হর্ৌরজগযতর অ্দ্ভযত এক পালযকর 
ততমর িযিল। 
 
রি, হলযিন্ডর বাইযর হতািার জিয অ্যপক্ষা করযে। হতািার উমেত ওর কাযে যাও া, 
 ারমিওি শান্ত কযণ্ঠ বলযলা। ও   যতা িাবযে হকার্া  লযমকয  আযো তয মি। 
 
কর্াট্া বযল  ারমিওি র্যতজ িমেযত ঘযরর দ্রজার মদ্যক এমগয  হগযলা।  যামর রযির 
িযযখর মদ্যক তাকাযলা। আর্ন্ন মবপযস  হর্যক িযমি পাবার স্বমির োপ ওর িযযখ। 
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ঘযরর দ্যরাজার হগাডা হর্যক এক তীক্ষ্ণস্বর হিযর্ এযলা ও পযগযিা!  যামর ঘযযর হদ্খযল 
 ারমিওি ওর লামঠ রযির মদ্যক ির্ামরত কযরযে। ওর িযযখর িাব উন্মত্ত, হোযট্া হোযট্া 
পামখর দ্লগুযলা হর্ািালী বযযলযট্র িযতা ওর িার্ার ওপর েোকাযর পৎ পৎ কযর উযড 
েযলযে। হর্ই বযযলট্গুযলা রিযক আেিণ করযে। রি িয  দ্য াযত িযখ হঢযক হরযখযে। 
হর্ই পামখগুযলা এযত মিবৃত িা  য  পায র িখ মদ্য  ওযক পযল পযল ঠকযর েযলযে। 
 
হগযরযিাফযি।  ারমিওি তীক্ষ্ম স্বযর মেৎকার কযর একমট্ হশষ িমতম িংর্ার দৃ্মষ্ট মদ্য  
দ্যরাজাট্া র্শযব্দ খযযল হবমরয  হগযলা।  যামর হযযিা শুিযত হপযলা ফয াঁমপয  কান্নার শব্দ! 
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দ্য আিযেযেব  িাউ 
 
মের্িাযর্র র্ি ট্া যতই এমগয  আর্যে ঘযরর র্ব জািালা  তয ষার গমডয  ি গমডয  
পডযে।  যামগ্রি িমতবাযরর িযতা একাই হগ্রট্  যল বাযরাট্া। মের্িার্ মর হরযখ হগযে। 
মর্াঁমডর হরমলিংয  ঘার্ আর জাি রযের ফয যলর হপোযিা িালা মদ্য  র্াজাযিা  য যে… 
কমরির বড বড হিািবামতযত িমরয  হদ্ও া  য যে। হোট্ হোট্ হিয রা তাযদ্র  াযত 
মির্লযট্া ফয যলর (মের মরত এক রকি গুল্ম) হতাডা মিয  ঘযরযে-মফরযে। কমরির মদ্য  
মবিা বাধ্া   াাঁট্া দ্া ।  যামরযকও কমরিযর  াাঁট্ার র্ি  অ্র্যমবযধ্র র্ম্মযখীি  যত  যলও 
তার রাযতর হগাপযি যাতা াযতর অ্িযাযর্র কারযণ হগাপিী  রািাগুমল হকার্া   যামর তা 
জাযি। হর্ কারযণ তার যাতা াযতর অ্র্যমবধ্া কি, িয াজযি হগাপি রািা হর্ বযব ার 
কযর। আর্ন্ন মের্িাযর্র র্াজ র্াজ রব, র্যর্মজ্জত ঘর,  লঘর র্কযলর িযি োঞ্চলয 
এযি মদ্য যে। 
 
আযগ রি মেযলা অ্িযরকি। মের্িাযর্র র্াজাযিা হগাোযিা কাজ কিস হদ্যখ িযখ 
বাাঁকাযতা, আর যারা ওই হগােগাে কযর কযর  যিয  য  হযযতা তাযদ্র খামল মট্ট্কামর 
মদ্য  হযযতা। এইর্ব মকেয পেন্দ করা হতা দ্যযরর কর্া খামল তযচ্ছতামচ্ছলয উপ ার্ 
কযরই েলযতা রি। এখি খযব বদ্যল হগযে ও। এখি ওর িাযলা লাযগ মের্িাযর্র এই 
হদ্ৌড বযিতা েযট্। রি এখি এইর্ব িাযলাবাযর্, এইর্যব অ্িংশ হি , আর িি িযর 
হুযল্লাড কযর। র্কযলর র্যে মিযল  ামর্ আিযন্দ কাট্া  মের্িার্। রযির এই রকি 
পমরবতসি হদ্খযত হপয   যামরর খযবই িাযলা লাযগ। হলযিন্ডার োউিযকও খযব একট্া 
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হদ্খা যা  িা। রিযক েয ম্বি কযর র্ি  অ্পে  করযত ো  িা।  যামর িাবযতই পাযরমি 
হয আবার ওর দ্যই বেয র িযিািামলিয মিযট্ যাযব, কর্াবাতসা  যব। 
 
তখযিা রযির িযযখ  ারমিওযির হোট্ হোট্ পামখর আেিযণ আাঁেযডর দ্াগ িযযে যা মি। 
ওর কর্াবাতসা  র্ব র্ি  মিযজযক রক্ষার হেষ্টা ও উম্মা। 
 
ওর হকাযিা বলার িযখ হিই, রি  যামরযক বযল। ও োযির র্যে হিি কযরমি, হতা হকউ 
যমদ্ আিার র্যে হিি কযর, আিাযক েয ম্বি কযর তাযত ওর রাগ করার হকাযিা কারণ 
হিই। আিাযদ্র হদ্শট্াযতা স্বাধ্ীি হদ্শ, হকাযিা খারাপ কাজ করমে বযল িযি    িা। 
 
 যামর রযির কর্া  কাি হদ্  িা। পযরর মদ্ি র্কাযল কয ইন্টযর্ন্স অ্যা হকায স্ট োিসযর্র 
পডাশুিা  বযিতার িাি হদ্খা । রি ও  ারমিওি দ্যজযিই তার বেয । তাই হর্ কারও 
পক্ষ মিযত ো  িা। ওযদ্র কর্ার িযধ্য িা হর্যক েয প কযর র্াযক। 
 
 যামর কয ইন্টযর্যন্সর একট্া পাতা ওল্টাযলা, ও জাযি রি ওযক লক্ষয কযর েযলযে। রি 
মবডমবড কযর মকেয বযল েযলযে,  যামর তা শুিযত পাযচ্ছ িা, কাযঠর আগুি জ্বলার জিয 
কট্ কট্ শব্দ  যচ্ছ। তযব িাযঝ িাযঝ োি শব্দট্া কাযি আর্যে। 
 
 ারমিওযির পডাশুযিার োপ এযতা হবমশ হয  যামর র্ম্বযে রিও ওর র্যে কর্া বলযত 
পাযর িা। রি যমদ্ কিিরুযি বযর্ র্াযক হতা হর্খাযি  ারমিওি র্াযক িা। হতা 
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 ারমিওযির র্যে হদ্খা করার একমট্ িাি জা গা লাইযেমর। হর্খাযিও কর্াবাতসা বলযত 
   মফর্ মফর্ কযর। 
 
আিার ওর বযাপাযর িাক গলাবার হকাযিা কারণ হদ্মখ িা, ও যাযক ইযচ্ছ জমডয  ধ্যর 
েয ম্বি করযত পাযর,  ারমিওি বলযলা। হর্ই র্ি  িাদ্াি মপিযর্ হপেযি দ্াাঁডাযত ও 
বলযলা, আমি অ্বশয মকেয িা িযি কযর পামর িা। 
 
ও কয ইলট্া  াযত মিয  পােসযিযন্ট আমি শব্দট্া এযতা হজাযর হেযপ মলখযলা হয পােসযিন্টট্া 
ফয যট্া  য  হগযলা।  যামর েয প কযর রইযলা। েয প কযর র্াকযত র্াকযত  যামরর িযি  যলা, 
িমবষযযত ও হবাধ্   আর কর্া বলার ক্ষিতা পাযব িা।  যামর িযখ মিেয  কযর অ্যািিান্সি 
হপাশাি হিমকিং হর্যক এিারলামস্টিং এমলজার র্ম্পযকস হিাট্ মলখযত শুরু করযলা। িাযঝ 
িাযঝ মিযন্সর হকাি ও ািস উিাযর মি র্াইফার করার জিয িি মদ্য  পডযত লাগযলা–
মিন্স মলবামট্ র্ হবাযরযজর্ হলখার মকেয িতয ি র্িংযযাজিা কযরযে। 
 
ও, একট্া কর্া বলার আযে। একট্য  পর  ারমিওি বলযলা। তয মি মকন্তু র্াবধ্াযি র্াকযব। 
 
িা  হপৌযি এক ঘন্টা হিাট্ািযমট্ িীরব র্াকার পর  যামর একট্য  হজাযর বলযলা, 
হশষবাযরর িযতা বযলমেলাি, আমি মকন্তু বইট্া িা পযড োডযবা িা। আমি হেইপ, অ্র্বা 
স্লাগ যিসর কাে হর্যক যা যা মশযখমে তার হেয   াফ-ব্লাড-মিযন্সর এই বইট্া পযড 
অ্যিক মকেয হবমশ মশখযত হপযরমে। 
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আমি হতািার ওই িূখস তর্াকমর্ত মিন্স র্ম্পযকস মকেয বলমে িা,  ারমিওি  যামরর  াযত 
ধ্রা বইট্ার মদ্যক মবরমিযত তামকয  বলযলা। হশাযিা, কাি মদ্য  হশাযিা, আমি একট্য  
আযগ হিয যদ্র বার্রুযি মগয মেলাি, হর্খাযি হরামিলা আর কয কট্া হিয  জট্লা 
করমেযলা। ওরা েযাি কযরযে হতািাযক হকিি কযর লাি হপাশাি খাও াযব। ওরা 
হতািার র্যে স্লাগ যিসর পামট্সযত যাযব তারপর র্যযযাগ বযযঝ হফ্রি-জযজসর হপাশাি খাইয  
হদ্যব, তয মি যমদ্ র্াবধ্াি িা র্াযকা তা যল ওরা হতািাযক হযিি কযরই হ াক খাইয  
হদ্যব মকন্তু। 
 
তয মি ওযদ্র ধ্যর ওগুযলা বাযজ াপ্ত করযল িা হকি?  যামর জািযত োইযলা।  যামরর িযি 
 যলা  ারমিওি শৃঙ্খলা িযের বযাপাযর র্মূ্পণস মিমলসপ্ত  য  হগযে। এিি একট্া অ্বিা  
দ্াাঁমডয যে হর্খাযি র্ব মকেয ওর কাযে তালযগাল পামকয  হগযে। 
 
বার্রুযি ওযদ্র কাযে মক হপাশাি মেযলা হয বাযজ াপ্ত করযবা?  ারমিওি অ্বজ্ঞার কযণ্ঠ 
বলযলা। ওরা হকিি কযর করযব হর্ই আযলােিা করমেযলা।  ারমিওি বইট্ার মদ্যক 
তামকয  বলযলা, আিার িযি    হতািার  াফ-ব্লাড-মিন্স িািা রকযির িজিখাযিক 
লাি হপাশাযির হকাযিা িমতযষধ্ক মদ্যত পারযব মক িা। আমি িাবমে হতািার র্যে 
পামট্সযত কাউযক হযযত বলযবা, তা যল ওরা িাবযব হতািাযক লাি হপাশাি খাইয  লাি 
হিই। িযি র্াযক হযি আগািীকাল রাযি, ওরা মকন্তু হতািাযক িাকাল করযত িমর া  য  
আযে। যাকযগ তয মি মকেয মড্র্ঙ্ক করার র্ি  র্জাগ র্াকযব, কারণ হরামিলদ্া অ্তযন্ত 
োলাক হিয ।  ারমিওি আবার র্াবধ্াি কযর মদ্ল  যামরযক। 
 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য হ্াফ-ব্লাড রিন্স । জে. জে. িাওর িং । হ্যারি পটাি রিরিে 

471 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

একট্য  েয প র্াযকা হতা,  যামর খযব আযি আযি বলযলা। বাইযর হর্যক উইর্মলযদ্র 
উইজািস হুইমজর্ এখাযি যাযত আর্যত িা পাযর মফলে তার র্ব কডা বযবিা কযরযেি। 
 
হতািার মফলযের মিযষযধ্র কর্া বে করযতা, হক ওর কর্া  কাি মদ্য যে বলযত 
পাযরা? কর্াট্া বযল  ারমিওি মিযজর কাট্া দ্াগ হদ্ও া লম্বা পােসযিন্টট্া হদ্খযত 
লাগযলা। 
 
আমি হতা জামি িমতমট্ হপাঁো পযসন্ত র্ােস করা  যচ্ছ। তা যল হিয গুযলা লাি হপাশাি 
স্কয যল আিযব হকিি কযর? 
 
হফ্রি আর জজস খযব োলাক। পারমফউি আর কামর্র ওষযযধ্র হবাতযল িযর লাি হপাশাি 
পামঠয যে। এগুযলা ওযদ্র আউল অ্িসার র্ামিসযর্র একমট্ অ্িংশ। 
 
তয মি হদ্খমে অ্যিক খবর রাযখা। 
 
 ারমিওি আবার অ্যািিান্সি হপাশাি-হিমকিংএর কমপর মদ্যক অ্বজ্ঞািযর তামকয  
বলযলা, ওরা মজমি আর আিাযক হবাতলগুযলা হদ্মখয যে তাই। আমি মকন্তু কাযরা 
মড্র্িংকযর্ কখযিা হপাশাি মিমশয  মদ্ই িা। অ্র্বা হদ্ও ার িািও কখযিা কমরমি। দ্যযট্াই 
অ্িযা । 
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তা যল তয মি বলযো মফলেযক র্কযলই হবাকা বািাযচ্ছ! তা যল হিয রা অ্িয হবাতযল 
হবআইমি মজমির্পি আিযে, মফলে ধ্রযত পারযে িা। তা যল িযালফ  স্কয যলর হিতর 
হিকযলর্ট্া হকি আিযত পারযব িা। 
 
মেজ  যামর, ওই কর্া আর িযি কমরয  মদ্ও িা। তা যল পযর্ এযর্া, হকি ি !  যামর 
বলযলা। 
 
মবষ ট্া  যলা,  ারমিওি মিুঃশ্বার্ হফযল বলযলা। মজির্, কার্স এবিং লযমকয  রাখা োিসর্ 
হগাপি হর্ন্সর ধ্রযত পাযর, পাযর িা? িাকস িযামজক (কাযলা জাদ্) এবিং িাকস 
অ্বযজটর্ও। ধ্রযত হবমশ র্ি  হি  িা। হিকযলর্ট্ার িত শমিশালী কার্স ধ্রযত খযব 
হবমশ  যল হতা এক হর্যকন্ড র্ি  লাগযব। মকন্তু মকেয মজমির্ যমদ্ অ্িয হবাতযল পাঠা  
তা যল ধ্রা শি, লাি হপাশািও   যতা হর্ই রকি িাযব পামঠয যে। লাি হপাশাি হর্ 
রকি কাযলা বা মবপজ্জিক ি  হয ধ্রা পডযব। 
 
হতািার পযক্ষ বলা খযবই র্ জ, হরামিলদ্ার কর্া িাবযত িাবযত  যামর বলযলা। 
 
আিার িযত মফলে হতা খযব িাযলা জাদ্যকর ি , অ্িয হবাতযল বা কাফ মর্রাযফর 
হবাতযল িযর পাঠাযল ধ্রযত িাও পাযর। 
 
 ারমিওি  ঠাৎ েয প কযর হগযলা,  যামরও  ারমিওযির িযতা শব্দমট্ শুিযত হপয যে। 
অ্েকার বই এর তাক হর্যক হকউ একজি ওযদ্র হপেযি দ্াাঁমডয যে, তারই হপেযি। 
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অ্যর্া ি  হপযলা ওরা। অ্েকাযর িাদ্াি মপিযর্ এযর্ দ্াাঁমডয যেি। িাদ্াি মপিযর্র 
হিাবডা গাল, পােসযিযন্টর িযতা শুকযিা গায র োিডা আর লম্বা বাাঁকা িাক  াযত 
লযাযম্পর আবো আযলা পযড িূতয যড িূতয যড হদ্খাযচ্ছ। 
 
হতািরা এখযিা এখাযি হকি? লাইযেমর হতা বে  য  হগযে। িাদ্াি মপিযর্ বলযলি। 
হতািরা হয র্িি বই মিয যে মঠক িযতা হফরত হদ্যব। আযর দ্যষ্টয  হেযল ওই বইট্া মিয  
তয মি মক করযো? 
 
িাদ্াি মপিযর্ হট্মবযল ঝয াঁযক র্াবা হিযর অ্যািিান্সি হপাশাি হিমকিংর কমপট্া মিয  মিযল 
 যামর বলযলা এট্া আিার বই, লাইযেমরর ি । 
 
 ামতয যো! মপিযর্ ফাাঁে ফাাঁে কযর বলযলি। অ্পমবি! কলযমষত! 
 
 যাাঁ বইট্াযত তাই হলখা আযে,  যামর বইট্া িাদ্াি মপিযর্র  াত হর্যক হকযড মিযলা। 
 
িাদ্াি মপিযর্র িযখ হদ্যখ িযি  যলা হযি একট্া বই হোরযক ধ্যরযেি।  ারমিওি যযতা 
তাডাতামড পাযর ওর মজমির্পি বযাযগ িযর মিয   যামরযক ট্ািযত ট্ািযত বাইযর মিয  
হগল। 
 
হতািাযক উমি লাইযেমরযত আর্া বে কযর মদ্যত পাযরি যমদ্ তয মি র্াবধ্াি িা  ও। শুমি 
হক হতািাযক ওই স্টয মপি বইট্া লাইযেমরযত আিযত বযলযে? 
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হিাযট্ই আিার হকাযিা হদ্াষ হিই। উমিই হতা পাগযলর িযতা হোঁোযিমে করমেযলি। 
হতািার মক িযি    িাদ্াি আিাযদ্র মফলে র্ম্পযকস আযলােিা শুযিযেি? আমি িাল 
কযরই জামি দ্যজযির িযধ্য মকেয েলযে। 
 
ওয া…  াুঃ  াুঃ…।  ারমিওি হ যর্ উঠযলা। 
 
ওরা কমরিযর এযর্ দ্াাঁডাযলা। কমরির ফাাঁকা। লযাম্প জ্বালাযিা কমরির হর্যক ওরা 
কিিরুযির মদ্যক হগল। মফলে আর মপিযর্র হগাপি িাযলাবার্া মিয  ওরা  ার্া ামর্ 
করযত লাগযলা। 
 
 যামর ফযাট্যলমিযক বলযলা, বউযের্। ওট্া হফমস্টিযাযলর জিয িতয ি পার্ও ািস। 
 
হতািাযকও, ফযাট্ হলমি বলযলি, ওযদ্র ঘযর হঢাকার জিয র্যর হগযলি। হপারট্ হ াল 
মদ্য  হিতযর ঢয কযত যাযব তখি ওযদ্র হরামিলদ্ার র্যে হদ্খা  য  হগল। 
 
 া   যামর! হরামিলদ্া বলযলা। মজমল্ল ও াট্ার খাযব? 
 
 ারমিওি  যামরর মদ্যক তাকাযলা। তাকাযিাট্া আযগই র্াবধ্াি কযর মদ্য মের িযতা। মক 
বযলমে িযি হিই? 
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 যামর হ যর্ র্যে র্যে বলযলা, ধ্িযবাদ্! আমি ওই মড্র্ঙ্কর্ট্া হতিি পেন্দ কমর িা। 
 
তা যল, এইগুযলা খাও আিার গ্রান্ডিা পামঠয যে, হরামিলা গদ্গদ্  য  এক বাক্স 
েকযলট্ কলড্র্ি  যামরর মদ্যক এমগয  মদ্য  বলযলা। 
 
অ্যিক ধ্িযবাদ্,  যামর বলযলা। ধ্িযবাদ্ হদ্ া োডা  যামর আর মক বলযব। আমি এখি 
 ারমিওযির র্যে হিতযর যামচ্ছ। 
 
 যামর কর্াট্া হশষ কযরই  ারমিওযির র্যে হিতযর হগল। 
 
মক হতািা  আযগই বযলমেলাি িা? হিয যদ্র িযধ্য কাউযক তয মি িাযকা, যাযকই িাকযব 
তাযক হতািার কাযে হরযখ েযল যাযব। 
 
কর্াট্া হশষ  যতই  ারমিওযির িযখট্া অ্েকাযর হেয  হগল। তখিই হোযখ পযডযে রি 
আর হলযিন্ডরযক। ওরা দ্যজযি একই হে াযর গাদ্াগামদ্ কযর বযর্ রয যে। 
 
আচ্ছা েমল  যামর–গুিিাইট্। তখি র্যব িাি র্যে র্াযড র্াতট্া।  ারমিওি আর একমট্ 
কর্া িা বযল হিয যদ্র িরযিট্মরর মদ্যক েযল হগল। 
 
 যামর আর র্ি  িষ্ট িা কযর মিযজর ঘযর শুযত েযল হগল। রি ও  ারমিওযির 
বযাপারট্া ওর িাযলা লাগযে িা। যাকযগ আর িাি দ্যযট্া মদ্ি আযে, তারপরই দ্য 
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বযাযরাযত েযল যাযবা। আগািীকাল একট্া ক্লার্ তারপর স্লাগ যিসর পামট্স! েযমট্ শুরু  বার 
আযগ রি আর  ারমিওযির মিট্িাট্ র্ম্ভব বযল িযি  যলা িা। মকন্তু ওর িযি  যলা েযমট্ 
 য  এক রকি িালই  যচ্ছ। মকেযমদ্ি হদ্খা র্াক্ষাৎ িা  যল আবার র্খযতা গযড 
উঠযব। এখি েয পোপ র্াকযল র্ব মঠক  য  যাযব। 
 
মকন্তু  যামরর র্বই িয ল ধ্ারণা। পযরর মদ্ি রান্সমফগাযরশি হলর্যি ওযদ্র িয রুর রিং 
বদ্লাযিার বযাপাযর তকসাতমকস শুরু  য  হগল। রি ির্ি ি াযর্ বযর্স  যতই  ারমিওি 
 ার্যত শুরু করযলা।  ামর্ট্া অ্যিকট্া হ   করার িযতা।  যামর িয রুর রযের বদ্যল 
মবরাট্ একট্া পাকাযিা হগাাঁফ করযত পারযলা।  ারমিওি পারযলা িা। িযফর্র 
িযাকযগািাগল অ্র্ম্ভষ্ট  যলি।  ারমিওযির দ্যযোখ জযল িযর হগল। তার ওপর 
হলযিন্ডার আর পাবসতীর মট্ট্মকমর! ও একরকি কাাঁদ্যত কাাঁদ্যত ক্লাশরুি হেযড েযল 
হগল, এিিমক মজমির্পিও মিযলা িা।  যামরর িযি  যলা  ারমিওযির র্বযেয  িয াজি 
ওযক, তাই  ারমিওযির র্ব মজমির্পি গুমেয  মিয  ওর হপেযি হপেযি েলযলা। 
 
অ্যিক হখাাঁজাখয াঁমজর পর  যামর ওযক হিয যদ্র বার্রুি হর্যক হবমরয  আর্যত হদ্খযলা। 
ওর র্যে মেযলা লযিা লািগুি। িযি  যলা লািগুি ওর মপযঠ  াত মদ্য  র্ান্ত্বিা মদ্যচ্ছ। 
 
 যামরযক হদ্যখ লযিা বলযলা,  যাযলা  যামর, তয মি মক জাযিা হতািার এক হোযখর িয রু 
উজ্জ্বল  লযদ্? 
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 যামর বলযলা,  াই লযিা,  ারমিওি তয মি হতািার বই খাতা র্ব ক্লার্রুযি হফযল এযর্যে। 
 যামর ওর বইগুযলা এমগয  মদ্যলা। 
 
ও  া  া, িয যল মগয মেলাি,  ারমিওি বাি রুি কযণ্ঠ বলযলা। ওর হোযখর জল  যামর 
যাযত হদ্খযত িা পা , তাই িযখট্া ঘযমরয  মিযলা। হপিমর্যলর বাক্স মদ্য  হোখ দ্যযট্া ও 
িযেযলা। ধ্িযবাদ্  যামর, যাই, আিার একট্য  কাজ আযে। 
 
 ারমিওি  ন্তদ্ন্ত  য  েযল হগল। ওযক হয র্ান্ত্বিা হদ্যব তারও র্যযযাগ হপল িা  যামর। 
মকন্তু মক কযর র্ান্ত্বিা হদ্যব ও জাযি িা। 
 
িযি    ও খযব আপযর্ট্, লযিা বলযলা। বার্রুযি ঢয যক কান্না শুযি হিযব মেলাি হিামিিং 
িাট্সল; পযড হদ্খলাি হিামিিং িাট্সল ি   ারমিওি। ও রি উইর্মল র্ম্পযকস মকেয 
বলযলা। 
 
 যাাঁ, ওযদ্র িযধ্য িযিািামলিয েলযে। 
 
রি িাযঝ িাযঝ  ার্যকর কর্া বযল, তাই িা? লযিা বলযলা। ওরা আবার কমরিযরর 
মদ্যক েলযলা। রি িা ািিতা ীি, এর আযগও আমি লক্ষয কযরমে। 
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আিারও তাই িযি   ,  যামর বলযলা। লযিা িাযঝ িাযঝ অ্মি  র্তয বযল হফযল। ওর 
িযতা অ্দ্ভযত েমরযির হিয   যামর খযবই কি হদ্যখযে। ির্ে পাযল্ট  যামর বলযলা, হতা 
হতািার এই ট্ািসট্া িালই  য যে মক বযলা? 
 
 যাাঁ হিাট্ািযমট্ িালই  য যে, লযিা বলযলা। মিএ হিই, তাই একট্য  একা একা লাগযে। 
মজমি খযব িাযলা হিয  হর্মদ্ি রান্সমফগাযরশি হলর্যি দ্যযট্া হেযল লযিী লযিী বযল আিার 
হপেযি হলযগমেযলা, ও ওযদ্র ধ্িযক ঠান্ডা কযর মদ্য যে। 
 
তয মি আিার র্যে আজ রাযত স্লাগ যিসর পামট্সযত যাযব? 
 
 যামর িিাবট্া অ্জাযন্ত কযর হফলযলা। মিযজর গলার স্বর মিযজই মেিযত পারযলা িা 
িযি  যলা। লযিা ওর ফীত হোখ দ্য মট্ মদ্য   যামরর মদ্যক আিযস  য  তাকাযলা। 
 
স্লাগ যিসর পামট্স? হতািার র্যে? 
 
 যাাঁ তাইযতা বললাি। আিরা আিাযদ্র হগস্ট র্যে কযর মিয  হযযত পামর, তাই আমি 
িাবলাি তয মি যমদ্ যাও।  যামর ওর বিবয পমরষ্কারিাযবই বলযলা। আমি বলমে বেয র 
িযতা, তযব তয মি যমদ্ িা হযযত োও…। 
 
িা িা, আমি হতািার র্যে হতািার বেয  ম যর্যবই পামট্সযত যাযবা  লযিা বলযলা।  যামর 
এর আযগ লযিাযক এযতা উচ্ছ্বমর্ত হদ্যখমি। মবশ্বার্ কযরা আজ পযসন্ত হকউ আিাযক বেয  
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ম যর্যব হকাযিা পামট্সযত হযযত বযলমি! এই জিযই মক তয মি হতািার িয রু িাই কযরযো? 
আমি মক হতািার িযতা করযবা? 
 
হিাযট্ই িা,  যামর দৃ্ঢ় স্বযর বলযলা। িয লবশত  য  হগযে। আমি  ারমিওিযক আিার 
িয রু মঠক কযর মদ্যত বলব। তা যল কর্া রইযলা হতািার র্যে আট্ট্ার র্ি  এিযরন্স 
 যল হদ্খা  যব। 
 
আ া- া! হক হযি ওযদ্র িার্ার ওপর হর্যক বলযলা। জযিই লামফয  উঠযলা। ওরা 
মপিযর্র তল মদ্য  েযলযে হখ াল কযরমি। মপির্ একট্া ঝাডয  লণ্ঠি এক  াযত ধ্যর 
িার্া মিেয  কযর দ্যলমেল। িযযখর  ামর্ট্াও অ্শুি মবযদ্বষপরা ণ! 
 
পমট্ট বযল লযমি তয মি যাযব পামট্সযত? 
পমট্ট লযমিযক িাযলাযবযর্ হফযলযে। 
পমট্ট িা… হলা… হব… হর্… হফ… হল… হে 
লয… উ… উ… উ.. মি হক! 
 
তারপর ও হবাাঁ হবাাঁ শব্দ কযর উযড হগযলা, পমট্ট লযমিযক িাযলাবাযর্। 
 
বযাপারট্া হগাপি রাখাই িাযলা,  যামর বলযলা। তা যলও যযতাই হগাপি রাখার হেষ্টা 
করুক িা হকি, স্লাগ যিসর পামট্সযত স্কয যলর র্কযলই হজযি যাযব  যামর লযিার র্যে কর্া 
বলযে। 
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তয মি হতা অ্িয কাউযক র্যে মিযত পারযত! রযির িাল লাযগমি তাই  যামরযক বলযলা, 
তয মি লযিা লািগুিযক হিযব হকি মিিার পামট্সযত? 
 
মজমি হর্খাি মদ্য  বেয যদ্র র্যে যামচ্ছল। কর্াট্া কাযি হযযতই র্িযক দ্াাঁমডয  রিযক 
বলযলা, হশাযিা ওযক হ   করযব িা। র্মতয বলমে তয মি ওযক মিয  যাযচ্ছা শুযি আিার 
খযব িাল লাগযে,  যামর, ও খযব আিযন্দ উযত্তমজত  য  আযে। 
 
তারপর, কর্াট্া বযল মিযির হট্মবযলর র্ািযি েযল হগল ওর র্যে বর্ার জিয। লযিার 
র্যে পামট্সযত  যামর কর্া বলযে হদ্যখ মজমির খযব িাযলা লাগযলা। একট্া লম্বা হট্মবযলর 
হশষ িাযন্ত  ারমিওি একা বযর্ রয যে। ওর র্ািযি রয যে একট্া স্টয -এর বামট্, 
একট্া মস্টক মদ্য  স্টয ট্া হঘালাযচ্ছ।  যামর হদ্খযলা রি  ারমিওযির মদ্যক আযড আযড 
তাকাযচ্ছ। 
 
এযতা রাগ মকযর্র হতািার? একবার আমি দ্যুঃমখত বলযলই হতা র্ব িয ল হবাঝাবয মঝর 
অ্বর্াি  য  যা ।  যামর রিযক বলযলা। 
 
আবার কযািামর পামখর আাঁেড-কািড হখযত  যব? রি বলযলা। ও হতািা  বযে কযরযে? 
 যাাঁ ও আিার হগাাঁফ হদ্যখ হ যর্যে! আমিও হতা হ যর্মে। 
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রি  যামরর কর্াট্া শুযিযে বযল িযি  যলা িা; লযাযিন্ডার পাবসতাাঁযক র্যে মিয  এযর্ 
দ্াাঁডাযলা।  যামর আর রযির িযধ্য র্ািািয ফাাঁকা জা গা, লযাযিন্ডর হর্খাযি োপাোমপ 
কযর বযর্ রযির গলা জমডয  ধ্রযলা। 
 
 া   যামর, পাবসতী বলযলা, ওর দ্যই বেয  লযাযিন্ডার ও রযির আেরযণ অ্স্বিী ও 
মবরমিযবাধ্ করযে বযল িযি  যলা। 
 
 া ,  যামর বলযলা। হকিি আযো? তয মি এখযিা হ াগাট্সযর্ আযো? শুযিমেলাি হতািার 
বাবা-িা হতািা  স্কয ল োমডয  মিয  যাযবি। 
 
পাবসতী বলযলা, অ্যিক বযল-কয  আপাতত বে হরযখমে। হকমট্র ঘট্িার পর ওরা খযব 
ঘাবযড মগয মেযলি, তযব এরপর আর মকেয ঘযট্মি হদ্যখ আপাতত েয প আযেি। আযর 
 ারমিওি তয মি? ওখাযি একা একা বযর্ আযো হকি? 
 
পাবসতীর িযখ হদ্যখ  যামর, বযঝযত পারযলা রান্সমফগাযরশযি  ারমিওিযক হদ্যখ ও 
মিযজযক অ্পরাধ্ী িযি করযে। পাবসতীর িযযখ  ামর্ হদ্যখ  ারমিওিও  ার্যলা। পাবসতীর 
হেয ও হবমশ। হিয রা িাযঝ িাযঝ খযবই অ্দ্ভযত  য  যা । 
 
 া  পাবসতী, রি আর লযাযিন্ডারযক ধ্তসযবযর িযধ্য িা এযি  ারমিওি বলযলা। তয মি 
আজ স্লাগ যিসর পামট্সযত আর্যো হতা? 
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মিিন্ত্রণ পাইমি, পাবসতী,  তাশ কযণ্ঠ বলযলা। অ্যিযক যাযচ্ছ শুযি আিার হযযত খযব 
ইযচ্ছ মেযলা; মকন্তু িাযকমি, হকিি কযর যাই। তয মি মিি ই যাযব? 
 
 যাাঁ যাযবা। করিযাক আট্ট্ার র্ি  আর্যব বযলযে, ওর র্যে যাযবা। 
 
করিযাক? পাবতী বলযলা। করিযাক িাযি তয মি করিযাক িযাকযলযগযির কর্া বলযো? 
 
মঠক ধ্যরযো,  ারমিওি অ্মত মিমষ্ট স্বযর বলযলা। হর্ই হেযলট্া হয একবার মগ্রমফন্ডযরর 
কীপার  য মেযলা। 
 
তয মি ওর র্যে যাযচ্ছা তা যল? পাবসতী বযডা বযডা হোখ কযর একট্য  হযি অ্বাক  য  
বলযলা। 
 
 া তয মি, ও তয মি জািযত িা?  ারমিওি অ্দ্ভযতিাযব হ যর্ হ যর্ বলযলা। ওর হর্ই  ামর্ 
খযবই অ্পমরমেত। 
 
িা! পাবসতী বলযলা। তয মি হদ্খমে মকমি হে ারযদ্র খযব পেন্দ কযরা। আযগ মেযলা োি, 
আর এখি িযাকযলযগি। 
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হর্ইরকি িাযবই  ার্যত  ার্যত  ারমিওি বলযলা, ও তয মি জাযিা িা আমি র্মতয র্মতয 
িাল মকমিে হে ারযদ্র পেন্দ কমর। এবার আিাযক উঠযত   , পামট্সর জিয িস্তুত  যত 
 যব। 
 
ও েযল হগল। তারপরই পাবসতী আর লযাযিন্ডার িতয ি এক খবযর েঞ্চল  য  উঠযলা। 
িযাকযলযগি র্ম্পযকস ওরা মকেযই হশাযিমি,  ারমিওযির এই মবষ মট্ তারা আন্দাজও 
করযত পাযরমি। রি িার্া িার্া দৃ্মষ্টযত তামকয  রইযলা, িযখ হর্যক একমট্ শব্দও হবর 
 যলা িা।  যামর েয পোপ িাবযত লাগযলা হিয রা িমতযশাধ্ মিযত জযলর কযতাট্া গিীযর 
িািযত পাযর। 
 
মঠক রাত আট্ট্ার র্ি   যামর এিযরন্স  যল মগয  হদ্খযলা  যল হিয যদ্র র্িংখযা হবমশ। 
র্কযলই কারযণ অ্কারযণ  ার্যে ত নে করযে। লযিার মদ্যক এমগয  হযযত শুরু  য  
হগল গা হট্পামট্মপ,  ার্া ামর্। লযিা পযরযে রূপামল েয িমক লাগাযিা হরাবর্। হরাবযর্র 
োকমেকয র্কযলরই দৃ্মষ্ট আকষসণ করযে। ওযক হবশ িাযলাও হদ্খাযচ্ছ।  যামরও খযমশ 
 যলা ওর হপাশাক হদ্যখ। হশষ পযসন্ত ও লালযে রে-এর ই রমরিংর্ পযরমি, বাট্ারমব র 
কযকসর (মেমপ) হিকযলর্ আর ওর হিকযরর্যপকর্। 
 
 যামর লযিাযক বলযলা, তা যল েলা যাক মক বযল? 
 
লযিা আিযন্দ লামফয  উযঠ বলযলা, পামট্স হকার্া   যচ্ছ? 
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 স্লাগ যিসর অ্মফযর্,  যামর বলযলা। তারপর র্কযলর হোরা ো মি আর ত  তে উযপক্ষা 
কযর। ওর  াত ধ্যর িাবসল পার্যরর মর্াঁমডর মদ্যক এমগয  হগল, তয মি মক শুযিযো 
একজি রিযোষা আর্যে? রুফার্ মিিযগৌর? লযিা িে করযলা। িাযি, িাযি তয মি 
বলযো িযামজক িন্ত্রী? 
 
 যাাঁ, উমি একজি রিযোষা, লযিা র্াদ্ামর্যধ্িাযব বলযলা। কযিসমল র্ ফাযজর বদ্যল 
মিিযগৌর িযামজক িন্ত্রী  যল আিার বাবা ওই র্ম্পযকস তার পমিকা  বড একট্া িবে 
মলযখমেযলি। মকন্তু উমি হর্ই িবেট্া যাযত োপা িা    তার জিয একজিযক পামঠয  
োপ রৃ্মষ্ট কযরমেযলি, মিমিমস্ট্র র্তয কর্াট্া িকাশ করযত ো মি। 
 
 যামর অ্বশয লযিার িন্তবয মফ্রিযগৌর একজি রিযোষা মবশ্বার্ করযত োইযলা িা। মকন্তু 
লযিা এিিিাযব ওর বাবার হলখা িবযের বযাপারট্া বারবার বলযত লাগযলা, হযি যা 
বলযে তা হকাযিা িাযবই মিযর্য ি । কর্া বলযত বলযত ওরা স্লাগ যিসর অ্মফযর্ হপৌঁযে 
হগযে। বাইযর হর্যক ওরা পামট্সর  ামর্-গাি যন্ত্রর্েীত উচ্চস্বযর আযলােিা শুিযত হপল। 
তাই ওযদ্র আযলােিা আর এযগা মি।  াাঁমট্  াাঁমট্ পা পা কযর ওরা স্লাগ যিসর অ্মফযর্ 
ঢয কযলা। 
 
ঐেজামলক শমিযত িা র্তযর্তযই স্লাগ যিসর অ্মফর্ ঘরট্া অ্িযািয মট্োরযদ্র অ্মফর্ 
ঘযরর হেয  অ্যিক বড হর্ট্া  যামর হদ্যখ বযঝযত পারযলা িা। র্বযজ, লাল আর হর্ািালী 
বামত মদ্য  ঘযরর মর্মলিং আর হদ্ও াল অ্পূবস কযর র্াজাযিা  য যে। হদ্যখ িযি    
একট্া মবরাট্ হট্যন্টর তলা  তারা জিায ত  য যে। ঘযর িেয র হলাক মতল ধ্ারযণর 
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িাি হিই। েতয মদ্সক লাল আযলাযত উদ্ভামর্ত। লাল আযলাট্া আর্যে ঘযরর িাঝখাযি 
মর্মলিং হর্যক। ঘযরর এক হকাযণ একজি দ্াাঁমডয  উচ্চস্বযর গাি গাইযে। গাযির র্যযরর 
র্যে হবযজ েযলযে হিযন্ডামলি। ব স্ক হলাযকরা পাইপ খাযচ্ছি তারই হধ্া াযত হবশ 
খামিকট্া জা গা ধ্যিাম ত। হর্খাযি মকেয বৃি জাদ্যকর মিযজযদ্র িযধ্য গিীর আযলােিা  
িে। তাোডা অ্যিক গৃ  িাইমি মিুঃশযব্দ তাযদ্র কাজ কযর েযলযে। ওযদ্র  াযত 
রূযপার হর। হরযত িািা রকযির খাবার। দূ্র হর্যক িযি    মকেয েলিাি হোযট্া হোযট্া 
হট্মবল। 
 
লযিা আর  যামর দ্রজা খযযল দ্াাঁডাযতই স্লাগ িস ওযদ্র হদ্যখ দ্রুত েযযট্ এযর্ বলযলি, 
 যামর, আিার দ্যষ্টয  হেযল, এযর্া এযর্া হিতযর এযর্া, অ্যিক হলাকজযিরা এযর্যেি 
তাযদ্র র্যে হতািার পমরে  কমরয  হদ্ই। 
 
স্লাগ যিসর িার্া  হিলযিযট্র মফযত মদ্য  বাধ্া  যাট্, তার র্যে মিমলয  হিামকিং জযাযকট্ 
পযরযেি।  যামরর  াতট্া স্লাগ িস এযতা শি কযর ধ্যর র্াকযলি হযি ওযক মিয  অ্দৃ্শয 
 য  যাযবি। স্লাগ িস ওর  াত হেযপ ধ্যর পামট্সর িযধ্য মিয  হগযলি।  যামর লযিার  াত 
ধ্যরই পামট্সর হিতযর ঢয কযলা। 
 
 যামর হতািার র্যে এলযড্র্ি ওরপযলর পমরে  কমরয  মদ্মচ্ছ। আিার এক োি ব্লাি 
বাদ্ার্স িাই লাইফ এিিংস্ট দ্যা িযাম্পা ার্সএর হলখক, এবিং র্যে রয যেি ওর বেয  
র্যািংগুইমি। 
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ওরপল হোযট্া খাযট্া েশিামব ীি িািযষ।  যামরর  াতট্া হেযপ ধ্যর িবলিাযব িাডা 
মদ্যলি। পাযশই িযাম্পা ার (রিযোষা) র্যািংগুইমি। লম্বা হোযখর মিযে কাযলা ো া বা 
দ্াগ, খযবই খযমশর র্যে িার্া ঝাাঁকাযলি। িযি    পামট্স ওর হতিি িাল লাগযে িা। এক 
ঝাাঁক হিয  ওর খযব কাযে দ্াাঁমডয  রয যে, ওযদ্র হোযখ হকৌতূ ল এবিং র্বাই 
উযত্তমজত। 
 
 যামর পট্ার হতািা  হদ্যখ আিার খযব িাল লাগল, ওরপল বলযলি। হোখ কয াঁেযক  যামরর 
মদ্যক তাকাযলি। এই হর্মদ্ি িযফর্র স্লাগ িসযক বলমেলাি,  যামর পট্াযরর আত্মজীবিী 
হলখা দ্রকার। হয বইমট্র জিয আগ্রয  অ্যপক্ষা করমে। 
 
 যামর পট্ার উচ্ছ্বমর্ত  য  বলযলা, র্মতয? 
 
হ াযরর্ হযিিমট্ বযলমেযলি তয মি হর্রকিই! ওরপল বলযলি। মকন্তু র্মতয কর্া বলযত 
মক, ওর কর্ার ঢিং বদ্যল হগল। র্ র্া হপশাদ্ার র্যলি িমেযত বলযলি, আমি হতািার 
আত্মজীবিী মলখযত পারযল র্তযই আিমন্দত  যবা, হলাযকরা হতািার অ্তীত, বতসিাি 
জািার জিয বযাপক আগ্র  মিয  অ্যপক্ষা করযে। তয মি যমদ্ আিাযক কয কমট্ 
র্াক্ষাৎকার দ্াও, ধ্যরা র্ব মিমলয  োর-পাাঁে ঘণ্টা তা যল িযি    এক িাযর্র িযধ্য 
বইট্া হশষ করযত পারযবা। িযি    তার জিয হতািার হকাযিা অ্র্যমবধ্া  যব িা। 
র্যািংগুইমিযক তয মি মজযজ্ঞর্ কযরা, যা বললাি র্ম্ভব মক িা, এই র্যািংগুইমি হকার্া  
েলযল, এখাযি দ্াাঁডাও।  ঠাৎ ওরপল কমঠি  য  হগযলি। িযাম্পা ার হিয যদ্র মদ্যক 
এমগয  যাযচ্ছ, হোযখ ক্ষয ধ্াযতসর োপ। 
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এই িাও একট্া হপমস্ট্র খাও, ওরপল গৃ িাইমির  াত ধ্রা হেট্ হর্যক একট্া হপমস্ট্র 
মিয  বলযলি। হপমস্ট্রট্া র্যািংগুইমির  াযত মদ্য   যামরর মদ্যক তাকাযলি। 
 
মি   যামর তয মি হয হর্ািা ফলাযত পাযরা হর্ র্ম্পযকস হতািার হকাযিা ধ্ারণাও। হিই। 
 
 যামর র্িংযত  য  দৃ্ঢ়স্বযর বলযলা, আিার হকাযিা ইযচ্ছ হিই। আিার এক বেয র র্যে 
র্ে মদ্যত  যব, দ্যুঃমখত। বযলই  যামর  াাঁট্যত শুরু করযলা। 
 
 যামর লযিার  াত ধ্যর মিযডর হিতযর েলযলা। ও এইিাি একজিযক হদ্যখযে যার 
আযে বাদ্ািী েয ল, হদ্খযত অ্যিকট্া ওইযিসর দ্যই হবাযির িযতা। 
 
 ারমিওি।  ারমিওি!  যামর,  যামর তয মি হকার্া ? এই হতা আমি এখাযি, মক  য যে 
হতািার? 
 
ঈশ্বরযক ধ্িযবাদ্!  া  লযিা! 
 
মক  য যে হতািার  ারমিওি?  যামর  ারমিওযির িযযখর মদ্যক তামকয  বলযলা। 
 ারমিওযির মবপযসি হে ারা, হযি ও এই িাি হকাযিা শ তাযির ঘি হকাঠর হর্যক 
িবল লডাই কযর এযর্ দ্াাঁমডয যে। 
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ওয া, আমি হকাযিা রকযি পামলয  এযর্মে, আমি িাযি করিযাকযক এই িাি হেযড 
এযর্মে, ও বলযলা। মির্লযট্ার (মের  মরৎ পরাশ্র ী গুল্ম) হিতযর।  ারমিওি হযি 
 যামরযক তকমফ ৎ মদ্যত ো ,  যামর ওর মদ্যক মজজ্ঞার্য হোযখ তামকয  র্াযক। 
 
 য যে হতা আিার র্যে িা আর্ার ফল,  যামর ওযক কমঠি স্বযর বলযলা। আমি 
হিযবমেলাি ওর র্যে হগযল রি ম িংযর্ করযব,  ারমিওি হকাযিা মেন্তা কযর বলযলা। 
আমি জযাযকমর া মির্ র্ম্পযকস তকস করমেলাি, আমি মকন্তু অ্িযরকি হিযবমেলাি ওযক। 
 
ওরা মতিজযি ঘযরর অ্িয এক পাযশ েযল হগল। গ্রযপর র্যে হদ্খা করযত হযযত হযযত 
িাযঠর গতস, গুযলর ঝাডয  ইতযামদ্ লামফয  লামফয  েলল।  ারমিওি বলযলা, করিযাক 
িযাকযলযগি গ্রুপযক অ্যিকট্া র্িযিবয কযরযে। হর্ই কারযণই পামট্সযত আমি 
করিযাযকর র্যে আর্যত হেয মেলাি। ওযদ্র হযযত হযযত একট্য ও হখ াল মেযলা িা হয 
িযফর্র মরলমি মিুঃর্েিাযব দ্াাঁমডয  রয যেি। 
 
 যাযলা, লযিা খযবই িি ও িরি র্যযর বলযলা। 
 
মরলমি লযিাযক িষ্টিাযব হদ্খযত হপযলি িা, আন্দাজ কযর বলযলি, শুি র্েযা। তারপর 
বলযলি, আমি হতািাযক অ্যিকমদ্ি  য  হগল আিার ক্লাযর্ হদ্খযত পাই িা। 
 
মফযরযির র্যে আিার কাজ েলযে এই বের, তাই। লযিা বলযলা। 
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ও  া  া, তাইযতা বযট্, মরলমি একট্য  রাগত স্বযর োপা  ামর্যত বলযলি। 
 
লযিা েয প কযর রইযলা। মরলমি িদ্যপাি কযর হবর্ািাল। অ্যিক আযজবাযজ কর্া বলযত 
শুরু করযলি, এিি মক  যামরযকও মেিযত পারযলি িা।  যামর  ারমিওযির কাযে এযর্ 
বলযলা, যাক একট্া হর্াজা িে কমর, তয মি মক রিযক বলযত পারযব কীপার মিবসােযির 
র্ি  তয মি বাধ্া রৃ্মষ্ট কযরমেযল? 
 
কর্াট্া শুযি  ারমিওি িয রু কয াঁেকাযলা। 
 
তয মিও মক িযি কযরা ওই রকিিাযব আমি মিযজযক হোযট্া করযবা?  যামর  ারমিওযির 
িযযখর মদ্যক তাকাযলা। 
 
 ারমিওি তয মি িযাকযলযগিযক মজযজ্ঞর্ করযত পাযরা। 
 
হশাযিা  যামর হতািার মট্যি হক কীপার  যব বা িা  যব তা মিয  রিযক মকেয বলার 
আিার হকাযিা ইযচ্ছ কখযিা মেযলা িা। 
 
খযব িাযলা,  যামর হজার মদ্য  বলযলা। তা যল আবার ওর িার্া মবগযড যাযব, পযরর 
িযাযে আিরা হ যর যাযবা। ওযদ্র কর্া হবমশ এযগাযলা িা।  যামরর মদ্যক মরলমির হোখ 
পযড হগল। 
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 যামর পট্ার! মরলমি কাাঁপা কাাঁপা গলা  বলযলি। হযি ির্ি বাযরর িযতা র্তকস কযর 
হদ্ া। 
 
ও   যাযলা;  যামর দ্া র্ারা হগাযে বলযলা। 
 
হশাযিা, আিার মি  হেযল। খযবই োপা গলা  বলযলি। গুজব!… িািা গপ!… দ্যা েয যজি 
ও াি! আমি হতািাযক অ্যিকমদ্ি হর্যক হদ্যখ আর্মে।  যামর, অ্শুযির পূবসািার্…, মকন্তু 
তয মি হকি মিমিযির্যি আযর্া িা? অ্িযযদ্র কর্া বাদ্ দ্াও, হতািার জিয র্াবযজটট্া 
খযবই জরুমর। 
 
আহ্ মর্মবল, আিরা িযতযযকই মিযজর বযাপারট্া র্ব র্ি  হবমশ জরুমর িযি কমর, 
ওযদ্র কাযি কর্াট্া গুরুগম্ভীরিাযব হিযর্ এযলা। পর িয ূযতস ওরা হদ্খযলা স্লাগ িস, 
মরলমির পাযশ দ্াাঁমডয  রয যেি। স্লাগ যিসর িযখট্া লাল, িার্ার হিলযিট্  যাট্ট্া 
িািেয যত। ওর এক  াযত এক গ্লার্ মড্র্িংকর্, অ্িয  াযত গাদ্াগুযচ্ছর পাই। মকন্তু আমি 
ওযক হপাশাি ক্লাযর্ কখযিা এযতা হবমশ স্বািামবক হদ্মখমি। স্লাগ িস বলযলি। 
 
আমি ওর িাযক পমডয মে, িায র িযতাই ও র্ জ িবৃমত্তজাত! ওই রকি শমির্ম্পন্ন 
োিোিী আমি আিার মশক্ষক জীবযি খযবই কি হদ্যখমে। আমি হতািাযক বলযত পামর 
মর্মবল, এিিমক হর্যিরার্ পযসন্ত। 
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 যামর আাঁতযক উঠযলা যখি স্লাগ িস একট্া  াত শূযিয ির্ামরত কযর খযব র্ম্ভব শূিয 
হর্যক ওযদ্র িাযঝ ধ্যর আিযত উদ্যত  যলি। 
 
মবপযদ্র র্ি  এমডয  যাও া বে কযরা, হর্যিরার্ এখমি এযর্ আিাযদ্র র্যে 
আযলােিা  হযাগ দ্াও, স্লাগ িস হ াঁেমক তয লযত তয লযত হযি িজা কযর বলযলি। আমি 
এইিাি  যামরর হপাশাি বািাযিার অ্র্ািািয ক্ষিতা র্ম্পযকস কর্া বলমেলাি। অ্বশয 
তাযত হতািার মকেযট্া অ্বদ্াি আযে, তয মি হতা ওযক পাাঁেট্া বের পমডয যে! 
 
হেইপযক স্লাগ িস ওর কাাঁযধ্  াত মদ্য  জমডয  রয যেি। হেইপ এক রকি যতা কযলর 
িযধ্য পযডযেি। উপা  হিই,  াত োমডয  হযযত পারযেি িা। হেইযপর বাাঁকা িাক 
আযরা হবাঁযক হগযলা, কাযলা দ্যই হোখ হোযট্া হোযট্া কযর  যামরযক হদ্খযত লাগযলি। 
হদ্খযলই হবাঝা যা   যামর তার খযবই অ্পেযন্দর মকন্তু স্লাগ যিসর র্ািযি িকাশ করযত 
পারযেি িা। 
 
আিযস! আিার হতা িযি    পট্ারযক আমি হকাযিা মকেয হশখাইমি। তাই? তা যল হতা 
বলযত  যব, র্ব মকেযই ওর জন্মগত হযাগযতা। স্লাগ িস উচ্চস্বযর বলযলি। 
 
তয মি জাযিা ও ির্ি হলর্যি মক বামিয মেল, ড্র্াট অ্ফ মলমিিং হির্ বযঝযল। আজ পযসন্ত 
আিার হকাযিা োি ির্ি হেষ্টা  এযতা রূ্ক্ষ্মিাযব বািাযত পাযরমি। আিার হতা িযি    
তয মিও পাযরামি হর্যিরার্। 
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তাই? হকাযিা তাপ উত্তাপ িা হদ্মখয  হেইপ বলযলি। ওর হোখ তখযিা মকন্তু  যামরর 
ওপর।  যামরর খযবই অ্শামন্ত লাযগ। স্লাগ িস হযি আশা করযেি হেইপ এই িতয ি 
হেযলমট্র হপাশাি ততমরর দ্ক্ষতার বযাপাযর মকেয অ্িযর্োি কযরি। 
 
 যামর, আিাযক একবার তয মি বযলমেযল; মকন্তু আিার িযি আর্যে িা, আর মক মক 
র্াবযজট মিয  পডাযশািা করযো বলযতা? 
 
মিযফন্স এযগন্সট্ িাকস আট্স (কাযলা জাদ্যর মবরুযি িমতযরাধ্), োিসর্ (জাদ্যিন্ত্র), 
রান্সমফগাযরর্ি (যে ারার পমরবতসি),  ারাযবালমজ। 
 
ওই র্ব হতা র্িংযক্ষযপ বলা যা  অ্ররযদ্র যা িয াজি   , হেইপ হঘাৎ হঘাৎ কযর 
বলযলি। 
 
 যামর একগুয র িযতা বলযলা, তাইযতা  যত োই আমি। তয মি একমদ্ি খযব িািী দ্ািী 
হলাক  যব, স্লাগ িস ঝযডর হবযগ বলযলি। 
 
আমি মকন্তু হিাযট্ই োই িা তয মি অ্রর  ও,  যামর। লযিা  ঠাৎ ওযদ্র কর্ার িযধ্য বযল 
হফলযলা। র্কযলই ওর মদ্যক তাকাযলা। ওযদ্র কাজই েোন্ত আর ষডযন্ত্র করা, আিার 
িযি    আপিারা র্বাই জাযিি। ওরা মিমিমস্ট্র অ্ফ িযামজযকর হিতযর আযে আবার 
বাইযরও আযে। মিমিমস্ট্র অ্ফ িযামজকযক হফযল মদ্যত ওরা িাকস িযামজক আর গাি 
মিমজজ মিমশয  কাজ কযর। 
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 যামর ওর খাবার হেট্  াযত মিয   ার্যত র্াযক।  ার্যত  ার্যত ওর হোযখ পডযলা 
আরগার্ মফলে, িযালয র কাি ধ্যর মিয  আর্যে। 
 
িযফর্র স্লাগ িস, মফলে উযত্তমজত  য  বলযলা। একজিযক  াযতিাযত ধ্যর হফযলযে 
হর্ই আিযন্দ ওর র্ারা শরীর উযত্তজিা  কাাঁপযে। আমি এই হেযলট্াযক ওপযরর মর্াঁমডর 
কমরিযর হদ্খলাি উাঁমকঝয াঁমক িারযে। মজযজ্ঞর্ করযত এই হেযলট্া বলযলা, ও িামক 
আপিার পামট্সযত আর্ার হিিন্তন্ন হপয মেল, আর্যত একট্য  হদ্মর  ও াযত ঘযর ঢয কযব 
মক িা িাবমেল। আপমি মক হিিন্তন্ন কযরমেযলি িযফর্র? 
 
িযালফ  র্যজাযর মফলযের  াত হর্যক মিযজযক োমডয  মিল। িযখ হদ্যখ িযি    
অ্র্ম্ভব হরযগ হগযে। 
 
মঠক আযে, মঠক আযে, আিাযক িাকা   মি, আমি ফট্ক মিমেয  িযবশ কযরমেলাি, 
খযমশ হতা? 
 
িা, আমি একট্য ও খযমশ িই, মফলে বলযলা, হোযখ িযযখ মবরমি হিশাি  ামর্। ধ্রা 
পযডযে, ধ্রা পযডযে, হতািা  মক হ িিাস্টার বযলিমি, রাযি ঘযযরমফযর। 
 
হবডাযিা মিমষি? হতািার মক অ্িযিমত আযে? 
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যাকযগ, র্ব মঠক আযে আরগার্, মঠক আযে, স্লাগ িস  াত হদ্ালাযত হদ্ালাযত বলযলি। 
এখি মের্িার্ পামট্সযত আর্া অ্পরাধ্ ি । হতািার শামির কর্া িয যল যাও, তয মি 
আিাযদ্র র্যে র্াকযত পাযরা হড্র্যকা। 
 
মফলযের হোযখ িযযখ  তাশা ও দ্ারুণ রাযগর অ্মিবযমি িকাশ যার র্ যজই হবাধ্গিয। 
মকন্তু হকি,  যামরর ওর মদ্যক তামকয  িযি  যলা, তা যল কী িযালফয র ওপর ওর 
িযতা মফলেও অ্খযমশ? হেইপ ও িযালফ  দ্যজযি দ্যজিকার িযযখর মদ্যক রাগত দৃ্মষ্টযত 
তামকয  হকি, এ হতা স্বািামবক ি ? তা যল মক িীত? 
 
 যামর হোযখর র্ািযি যা হদ্খযে হর্ট্া িযি গাাঁর্বার আযগই মফলে আপি িযি মবড মবড 
করযত করযত েযল হগল। িযালয র িযযখ  ামর্, অ্বশযই স্লাগ িসযক তার ঔদ্াযযসর জিয 
 ামর্ট্া, হেইযপর হোখ িযযখর িাব আবার অ্বণসিী   য  হগল। 
 
িযালফয র ধ্িযবাদ্ জািাযিার িতয যত্তযর স্লাগ িস  াত হদ্ালাযত হদ্ালাযত বলযলি, আযর 
এট্া হকাযিা বযাপারই ি , আমি হতািার গ্রযান্ডফাদ্ারযক যযর্ষ্ট জামি, কারণ…। 
 
িযালফ , স্লাগ যিসর কর্া হশষ  বার আযগই বলযলা, উমি র্ব র্ি  আপিার কর্া 
বলযতি র্যার, মতমি বলযেি আপিার িযতা এযতা িাযলা হপাশাি বািাযত আর কাউযক 
হদ্যখিমি। 
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 যামর িযালফয র মদ্যক তাকাযলা। হকাযিা ঔৎর্যক বা হকৌতূ ল হট্যি বার করার জিয 
ি । আর্যল হেইযপর দৃ্মষ্ট িযালয র মদ্যক র্ািািয র্ি  ি  অ্যিকট্া র্ি  ধ্যর। 
 যামর অ্যিক মদ্ি িযালফ যক র্ািযি হর্যক খয াঁমট্য  হদ্যখমি। এখি হদ্খযলা িযালফয র 
দ্যযোযখর তলা  গিীর কাযলা ো া, গায র োিডা ঈষৎ ধূ্র্র বণস  য  হগযে। 
 
 ঠাৎ হেইপ হিৌিতা িে কযর বলযলি, হড্র্যকা হতািার র্যে দ্যএকমট্ কর্া বলা 
িয াজি আিার। 
 
ওয া, িা িা হর্যিরার্ ওর্ব কর্া এখাযি ি , স্লাগ িস আবার হ াঁেমক তয লযত তয লযত 
বলযলি। এখি মের্িার্, কযঠারতা মবর্জসি দ্াও। 
 
আমি ওর হ ি অ্ফ  াউজ, তাই আমিই মঠক করযবা কযতাট্া কযঠার  যবা অ্র্বা 
অ্িযমকেয, হেইপ োাঁোযোলা কযণ্ঠ বলযলি। এযর্া আিার র্যে হড্র্যকা। 
 
হেইযপর র্যে িযালফ  েযল হগল। িযাল যক খযবই ক্ষয ব্ধ হদ্খাযচ্ছ।  যামর হর্খাযি অ্মির 
িযি দ্াাঁমডয  রইযলা, তারপর বলযলা, লযিা, আমি বার্রুি হর্যক এখমি আর্মে। 
 
লযিা বলযলা, মঠক আযে, তয মি যাও আমি এখাযি র্াকমে।  যামর  ন্তদ্ন্ত  য  মিযডর 
িযধ্য েযল হগল। লযিা জাযিও িা  যামর ওর কর্া শুিযত হপল মক হপল িা। লযিা আবার 
অ্রযরর ির্যে মফযর এযলা। িযফর্র মরলমির র্যে রট্ফযািংগ ষডযন্ত্র র্ম্বযে আযলােিা 
শুরু করযলা। মরলমি িযি    হশািার জিয খযবই উৎর্যক। 
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মিডিাট্টা হর্যক হবমরয  এযর্ মিমরমবল দ্াাঁমডয  অ্দৃ্শয  বার হক্লাকট্া পরা খযবই র্ জ। 
 যামর পযকট্ হর্যক হক্লাকট্া হবর কযর েট্পট্ পযর মিযলা। অ্দৃ্শয  বার হক্লাক হতা পযর 
মিযলা ও মকন্তু িযালফ  আর হেইপযক খয াঁযজ পাও া খযবই দ্যষ্কর। তবযও  যামর কমরিযর 
ধ্যর েযট্যলা। ওর পদ্শব্দ স্লাগ যিসর পামট্সর গাি বাজিার র্যে মিযলমিযশ হগল। খযব 
র্ম্ভব হেইপ, িযালফ যক মিয  ওর িূগিসি অ্েকার অ্মফর্ ঘযর হগযেি, অ্র্বা 
মেদ্ামরিযদ্র কিিরুযি হগযেি। জািার জিয  যামর কমরিযরর লাযগা া র্ব ঘযরর 
দ্রজা  কাি পাতযলা, হশষ ঘরট্ার হিতর হর্যক মকেয শব্দ কাযি এযলা। দ্ারুণ এক 
উযত্তজিা  ও দ্রজার োমবর গযতস  াাঁট্য  হগাঁযড বযর্ হদ্খযত হেষ্টা করযলা। 
 
এিি িারাত্মক িয ল হতািার করা মঠক   মি হড্র্যকা। যমদ্ হতািাযক স্কয ল হর্যক 
এক্সযপল করা   । 
 
এিি মকেয আমি কমরমি যার জযিয… মঠক আযে? 
 
আশা কমর তয মি র্মতয কর্া বলযে, কারণ, বযাপারট্া মবশৃিংখল আর মবোরবয মি ীি। িয যল 
হযও িা, এখািকার মবমিন্ন দ্যঘসট্িার মবষয  হতািার  াত র্াকযত পাযর বযল হতািাযক 
র্যন্দ  করা  যচ্ছ। 
 
হক আিাযক র্যন্দ  করযে বলযবি র্যার? িযালফ  খযব হরযগ মগয  বলযলা। গতবার 
আমি মকেয কমরমি মঠক আযে? হর্ই হ াযট্যলর হিয মট্র একমট্ শত্রু আযে, হর্ র্ম্পযকস 
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হকউ জাযি িা, অ্িযগ্র  কযর আিার মদ্যক ওই রকিিাযব তাকাযবি িা। আমি খযব 
িাযলা কযরই জামি আপমি মক করযেি, িা করযেি। আিাযক যযতাট্া গাধ্া িযি 
কযরযেি তা আমি িই, মকন্তু আপমি যা করযত োইযেি তা ফলিরূ্  যব িা, আমি 
আপিার কাজ বে করাযত পামর। 
 
আবার িীরবতা! হেইপ শান্ত কযণ্ঠ বলযলি, তা যল আল্ট হবল্লামরকর্ হতািাযক 
অ্কলাযিমন্স হশখাযচ্ছি? বাুঃ বাুঃ, মকন্তু মকযর্র অ্জয াযত হর্ট্া তয মি হতািার িাস্টারযক 
লযকাযচ্ছা হড্র্যকা। 
 
আমি আপিার কাযে অ্বশযই হকাি মকেযই লযকামচ্ছ িা, আর্যল আমি োই িা িাঝখাযি 
এযর্ আপমি দ্াাঁডাি। 
 
 যামর আযরা িাল কযর শুিযত ো  তাই ওর কািট্া োমবর গযতসর কাযে হেযপ রাখযলা, 
িযালফ  মক এিি ঘট্িা ঘমট্য যে যার জিয হেইযপর র্যে বলযত হগযল কয ব্ধ স্বযর কর্া 
বলযে। িযাল যক র্কল-র্িয ই হেইপযক শ্রিা করযত হদ্যখযে  যামর, হেইপযক ও 
পেন্দও কযর।   
 
ও তাই তয মি এই ট্াযিস আিাযক অ্বজ্ঞা কযর েযলযো? তয মি আিার ইন্টারমফ াযরন্স ি  
হপয যো? তয মি বযঝযত পাযরা হকউ কখযিা মক আিার অ্মফযর্ আিার িাকা র্যেও 
আযর্মি, একবার ি  বার বার, হড্র্যকা। 
 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য হ্াফ-ব্লাড রিন্স । জে. জে. িাওর িং । হ্যারি পটাি রিরিে 

498 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

তা যল আিাযক মিযট্ির্যি রাখযি! িাম্বলযিাযরর কাযে মরযপাট্স করুি। িযালফ  বযে 
কযর বলযলা। 
 
আবার দ্যজযিই েয পোপ। তারপর হেইযপর কণ্ঠস্বর, তয মি মকন্তু িাযলা কযরই জাযিা, 
আমি ওই রকযির হকাযিা কাজ করযত োই িা। 
 
তা যল আপমি আিাযক আপিার অ্মফযর্ হিযক পাঠাযবি িা! 
 
আিার কর্া হশাযিা, হেইপ বলযলি। এযতা আযি কর্াট্া বলযলি হয  যামরর হশািার 
জিয গযতসর িযযখ কািট্া আযরা হেযপ ধ্রযত  যলা। আমি হতািাযক যর্ার্াধ্য র্া াযয 
করার হেষ্টা কযর েযলমে। আমি হতািার িায র কাযে হতািাযক রক্ষা করার জিয 
িমতজ্ঞাবি, অ্িেিী  িমতজ্ঞা, হড্র্যকা। 
 
র্বমকেয হদ্যখ িযি  যচ্ছ, আপিাযক িমতজ্ঞািে করযতই  যব, কারণ আমি আপিার 
কাে হর্যক হকাযিা মিরাপত্তার দ্রকার িযি করমে িা। ওই কাজট্া আিার, মতমি 
আিাযক মদ্য যেি, আর হর্ট্া আমি করমে। অ্বশয, আমি হয র্িয র িযধ্য হশষ করযবা 
হিযবমেলাি তার হেয  হবমশ র্ি  মিযচ্ছ। 
 
তা হতািার মক পমরকপিা, জািযত পামর? এই মবষয  আপিার িাক গলাবার িয াজি 
আযে বযল আমি িযি কমর িা। 
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মক করযত োও, তয মি যমদ্ আিাযক জািাও, তা যল আমি হতািাযক র্া াযয করযত পামর। 
 
ধ্িযবাদ্, আমি র্ব রকযির র্ যযামগতা পামচ্ছ, যা আিার দ্রকার, আমি একা হর্ই কাজ 
করমে িা। 
 
িযি রাখযব আজযক মকন্তু তয মি একাই মেযল, িূযখসর িযতা এই কাজ হক করযব। 
কমরিযর কাযরা র্া াযয োডা ঘযযর হবডাযচ্ছা, র্ািযি হপেযি মক রয যে হখ াল কর িা। 
এগুযলা  যলা হেযলিািযষী িয ল। 
 
আপমি যমদ্ হজব আর হগায লযক মিযট্ির্যি িা রাখযতি তা যল ওরা আিার র্যে 
র্াকযতা। 
 
আুঃ আযি আযি কর্া বযলা িযালফ , হেইপ র্যতয  হফলযলি। যমদ্ হতািার বেয  হেব 
আর হগায ল মিযফন্স অ্যাযগন্সট্ িাকস আট্সযর্ 0.WL এ পার্ করযতা, বা এবার পার্ 
করযত ো  তা যল ওযদ্র আযরা একট্য  হবমশ পমরশ্রি করযত  যব। 
 
তাযত মক আযর্ যা । িাকস আট্সযর্র মবরুযি লডাই করা তািার্া োডা মকেয ি । 
আিাযদ্র িযতা হলাকযদ্র িাকসআযট্সর মবরুযি লডাই হশখার িয াজি আযে হড্র্যকা এট্া 
এিি একট্া কাজ, তা হযিি মবপজ্জিক, হতিমি কৃতকাযস  ও া খযবই কমঠি, হেইপ 
বলযলি। যমদ্ আমি করযত িা জামি তা যল এই দ্ীঘস বের এখাযি আমে হকি? িাও, 
এখি আিার কর্া হশাযিা। তয মি খযবই অ্র্াবধ্ামি, রাযি একা একা এখাযি হর্খাযি ঘযযর 
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হবডাও, হতািাযক ধ্রার পর তয মি এখি হেব আর হগায যলর িযতা বেয যদ্র র্া াযযযর 
ওপর মিিসর করযত োও। 
 
ওরা োডাও আযরা অ্যিযকই আিার পাযশ আযে, ওরা অ্যিক িাযলা হলাক। তা যল 
আিার ওপর আিা হিই হকি, এবিং আমি পামর…। 
 
আমি জামি আপমি কতদূ্র মক করযত পাযরি! আপমি আিার হগৌরব েয মর করযত োি! 
 
আবার মিিব্ধতা। তারপর হেইপ তীক্ষ্ণস্বযর বলযলি, তয মি একমট্ বাচ্চা হেযলর িযতা 
কর্া বলযো। আমি পমরষ্কার বযঝযত পারমে হতািার বাবাযক ধ্যর হজযল পাঠাযিার জিয 
তয মি মবভ্রান্ত, মকন্তু…। | 
 
 যামরও এক হর্যকযন্ডর কি র্ি  হপল দ্রজার কাে হর্যক র্যর হযযত। শুিযত হপল 
িযালয র পদ্ধ্বমি এবিং দ্রজার ওপাশ হর্যক িযালফ যক আর্যত হদ্খযলা। তারপর 
িযালফ  দ্যরাজাট্া র্যজাযর খযযল বাইযর এযর্ দ্াাঁডাযলা এবিং কমরির ধ্যর েলযত 
লাগযলা, স্লাগ যিসর অ্মফর্ ঘযরর হখালা দ্রজা অ্মতেি কযর এমগয  হযযত লাগযলা। 
এক র্ি   যামরর দৃ্মষ্ট অ্মতেি কযর আডাযল েযল হগল িযালফ ।  যামর তখযিা 
হিযঝযত বযর্, িি জযযড িাবিার ঝড। 
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এ জিরি ফ্ররস্ট রেস্টিাি 
 
তা যল হেইপ ওযক র্া াযয করযত োযচ্ছি? হকাযিা র্যন্দ  হিই এযত, িযালফ যক উমি 
র্া াযয করার িিাব মদ্য যেি। রি  যামরযক উযদ্দশয কযর বলযলা। 
 
আিার কর্া মক হতািার একট্য ও মবশ্বার্    িা, তয মি যমদ্ আর একবার মজযজ্ঞর্ কযরা, 
তা যল আমি রাউট্ মদ্য  হতািা  িারযবা,  যামর বলযলা। 
 
আমি মবষ মট্ বযঝযত োমচ্ছ! রি বলযলা। ওরা দ্যই বেয যত দ্য বযাযপার মকযেি মর্িংযকর 
কাযে দ্াাঁমডয  পবসত িিাণ রাউট্ মিযর্র্ উইর্মলর জিয োডামচ্ছযলা। ওযদ্র র্ািযির 
জািালা মদ্য  হদ্খা যাযচ্ছ অ্মবরাি তয ষারপাত। 
 
আযর  যাাঁ, র্মতয বলমে হেইপ ওযক র্া াযয করযবি বলমেযলি।  যামর বলযলা। হেইপ 
বলমেযলি, উমি িামক িযালয র িাযক িমতশ্রুমত মদ্য যেি, ওযক রক্ষা করার অ্িেিী  
িমতজ্ঞা। 
 
অ্িেিী  িমতজ্ঞা? রযির হোযখ িযযখ মবি । িাহ্! উমি হর্রকি মকেয করযত পাযরি 
িা, তয মি মিমিত বলযো? 
 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য হ্াফ-ব্লাড রিন্স । জে. জে. িাওর িং । হ্যারি পটাি রিরিে 

502 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

যা আমি মিমিত,  যামর বলযলা। হকি ওট্ার িাযি কী? জাযিা িা, তয মি ওই িমতজ্ঞা িে 
করযত পাযরা িা। 
 
আমি মিযজর ওপর মদ্য  হর্ট্া হদ্খযত পামর। র্তযই  ামর্র বযাপার। হতা তয মি যমদ্ ওই 
অ্িজিী  িমতজ্ঞা িে কযরা তা যল মক  যত পাযর? 
 
মক  যব আবার, তয মি িযর যাযব। আিার যখি পাাঁে বের ব র্, তখি আিার ওপর 
হফ্রি আর জজস ওট্া িয াগ করার হেষ্টা কযরমেযলা। আমি িা  ধ্যরই হফযলমেলাি। 
আমি হফ্রযির  াত ধ্যর িা  হশষ কযরমেলাি, মঠক হর্ই র্িয , িযাি আিাযদ্র হদ্খযত 
হপয  দ্ারুণ হরযগ মগয মেযলি, রি বলযলা। হোযখ িযযখ ওর হোযট্াযবলাকার অ্িষ্ট 
িৃমতর োপ। িাযির িযতাই িযি আযে বাবার রাগ। হফ্রি হদ্ৌযড পালাযলা পযান্ট ধ্যর, 
তারপর হর্যক আর এই িযেষ্টা কযরমি। 
 
আ া! তা  যল হফ্রি তার পযান্ট ধ্যর পামলয মেযলা। 
 
হতািরা মক বলযো? হফ্রযির গলা হশািা হগল। হফ্রি আর জজস–ওরা দ্যজযিই মকযেযি 
এযলা। 
 
এই জজস হদ্যখা হদ্যখা ওরা োকয  আর মক র্ব বযব ার করযে। ঈশ্বর ওযদ্র র্ া  
 উি! 
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হদ্যখা আর দ্যিার্ পযরই আিার র্যতর বের পূণস  যব। রি িযখ িার কযর বলযলা। 
তারপরই কাট্াকয মট্ োডাযিা, র্বমকেয িযামজক মদ্য  করযবা। খাবার হট্মবযল পা দ্যযট্া 
তয যল হে াযর বযর্ বলযলা, এই হদ্খাও িা হতািার হুপর্-এ হিইজী মঠক হকিি কযর 
করা   । 
 
হতািরা দ্যজযি আিাযক করাযত বাধ্য কযরমেযল! রি েযট্ মগয  হকযট্ যাও া বযযডা 
আেযলট্া েয ষযত েয ষযত বলযলা। আিার যখি র্যতর বের ব র্  যব তখি বযঝযব আমিও 
কি যাই িা। হফ্রি মবরাট্ একট্া  াই তয যল বলযলা, িাপ্ত ব স্ক  যল তয মি আিাযদ্র র্ব 
রকযির িযামজক হদ্খাযব, তাই িা? 
 
জজস বলযলা, হরািাো হতািার র্ম্পযকস মক র্ব শুিমে? মজমি বলমেযলা, তয মি আর ই িং 
হলমি, মক িাি বলযলা হযি, ও  যাাঁ লযাযিন্ডার োউি! 
 
রি  যামরর র্যে রাউট্ োডাযত োডাযত বলযলা, হতািার মিযজর েরকা  হতল দ্াও। 
 
ও  মক দ্ারুণ জবাব! হফ্রি বলযলা। মক বলযত োও? হিয মট্র মক হকাযিা দ্যঘসট্িা 
অ্র্বা অ্িয মকেয  য মেল? মক বলযল? হতা ওর িার্া আঘাত পাবার পরও হবাঁযে আযে? 
র্াবধ্াযি র্াকযব। 
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মঠক হর্ই র্ি  মিযর্র্ উইর্মল মকযেযি ঢয যক হদ্খযলি রি হরযগ অ্মেশিসা  য   াযতর 
কাযে োকয , োিে, কাাঁযের বার্ি যা মকেয পাযচ্ছ তাই হফ্রিযক েয াঁযড িারযে। হফ্রি 
হর্গুযলাযক িযামজক ও ান্ড মদ্য  কাগযজর হেি বামিয  হফলযে। 
 
রি! মিযর্র্ উইর্মল অ্র্ম্ভব হরযগ বলযলি। আর হযি কখযিা হদ্মখ িা তয মি োকয , কাাঁট্া 
েয াঁডযে। 
 
আর করব িা, রি বলযলা। তয মি হদ্যখ মিও, দ্ি হেযপ পবসতিিাণ রাউট্ োডাযত 
লাগযলা। 
 
হফ্রি-জজস, আমি অ্তযন্ত দ্যুঃমখত, যাক আজ রাযত হরিার্ আিাযদ্র বামডযত আর্যেি, 
মবল রাযি হতািাযদ্র দ্যজযির র্যে ঘযিাযব। 
 
হকাযিা অ্র্যমবধ্া হিই, জজস বলযলা। 
 
োমলস বামড আর্যে িা,  যামর আর রি োযদ্র ঘযর শুযত পাযর। হেউর মজমির র্যে 
হশ ার করযলই  যলা। 
 
র্যন্দর  যব মজমির মের্িার্, হফ্রি খযব আযি বলযলা কর্াট্া। 
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কাযরা িযি    হশাবার হকাযিা অ্র্যমবযধ্  যব িা, িযতযযকরই হতা হবি র্াকযে, মিযর্র্ 
উইর্মল বলযলি। গলার স্বর একট্য  উযদ্বগজিক। 
 
পামর্স মিি ই ওর কয ৎমর্ত িযখট্া আিাযদ্র হদ্খাযব িা, তা যল? হফ্রি মজযজ্ঞর্ করযলা। 
 
মিযর্র্ উইর্মল জবাব িা মদ্য  মপেি মফরযলি। 
 
িা, িযি    মিমিমস্ট্রর কাযজর জিয ও খযব বযি। 
 
মিমিমস্ট্রর ওযক োডা েযলও িা, মিযর্র্ উইর্মল মকযেি হর্যক েযল হগযল হফ্রি বলযলা। 
জযির র্যে একজি। জজস েযলা, আিরা যাই। 
 
বা , িাযলা আযো হতা? রি বলযলা। হতািরা দ্যজি মক রাউট্ োডাযত আিাযদ্রযক 
মকেযট্া র্া াযয করযত পাযরা িা? দ্ া কযর হতািাযদ্র জাদ্যদ্ণ্ড বযব ার কযরা তা যল 
আমি িযমি পাই। 
 
িা, আিাযদ্র পযক্ষ র্ম্ভব ি । হফ্রি গম্ভীর  য  বলযলা। িযামজক োডা রাউট্ োডাযিা 
কযষ্টর ও র্িয র িয াজি  যলও েমরি গঠযি র্া াযয কযর। বযঝযতই পারে িাগলর্ 
কত কষ্ট ও তধ্যসয ধ্যর কাজমট্ কযর। 
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জজস রযির মদ্যক কাগযজর হেি েয াঁযড বলযলা, বযঝযল কাজ বাগাযত  যল িাযলা কযর 
কর্া বলযত   । োকয  ট্াকয  েয াঁডযল    িা, এখি   যতা বযঝযব! আিরা গ্রাযির মদ্যক 
েললাি। হপপার শযপ দ্ারুণ একট্া হিয  কাজ করযে, আিার তাযর্র মরক্স হদ্খযল ও 
অ্বাক  য  যা । বযল, দ্ারুণ, আর্ল িযামজযকর িযতা। 
 
হফ্রি আর জজসযক বরযফ ঢাকা উযঠাি মদ্য  হযযত হদ্যখ রি বলযলা, অ্পদ্ার্স। আমিও 
িযামজক মদ্য  কাজট্া হশষ কযর দ্শ হর্যকযন্ডর িযধ্য েযল হযযত পারতাি। 
 
আমি করতাি িা,  যামর বলযলা। আমি িাম্বলযিাযরর কাযে িমতজ্ঞা কযরমে। 
 
আচ্ছা মঠক আযে, রি বলযলা। িযালফ  আর হেইযপর কর্া মক িাম্বলযিারযক বলযব? 
 
অ্বশযই  যামর বলযলা। যারা ওযদ্র জঘিয কাযসকলাপ বে করযত পাযর িা তাযদ্র 
র্বাইযক বলযবা। তাযদ্র িযধ্য র্কযলর আযগ িাম্বলযিারযক। তাোডা হতািার বাবার 
র্যেও কর্া বলার ইযচ্ছ আযে। 
 
মকন্তু িযালফ  আর্যল মক করযে তাযতা তয মি জাযিা িা, তা যল তয মি মক আযলােিা 
করযব? 
 
কর্াট্া র্মতয, িযালফ যতা হর্মদ্ি হেইপযক বলযত অ্স্বীকার করমেযলা। তা  যল আমি 
কী কযর জািযবা হর্ কী করযত যাযচ্ছ। 
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দ্যজযির িযযখ হকাযিা কর্া হিই। তারপর রি বলযলা, তয মি মিি ই বযঝযত পারযো হয 
হতািার কর্া হশািার পর তারা মক বলযবি? বাবা ও িাম্বলযিার র্বাই? বলযবি, হেইপ 
মিি ই িযালফ যক র্া াযয করযবি িা, িযালফয র বতসিাি কাজকিস র্ম্পযকস জািবার 
হেষ্টা মিি ই করযেি। 
 
তারা মিযজরা হতা ওর কর্া হশাযিমি,  যামর হর্াজা বলযলা। হকউ হতা ওর িযতা মবরল 
কযিসর কিসকতসা ি , এিি মক হেইপও ি । 
 
তা মঠক, আমি হতা হর্ই কর্াই বলমে, রি বলযলা।  যামর িয রু কয াঁেযক রযির িযযখর 
মদ্যক তাকাযলা। তয মি িযি কযরা আমি র্মঠক বলমে, যমদ্ও? 
 
 যাাঁ তাই! রি বলযলা। আমি র্মতয িযি করমে, মবশ্বার্ও করমে। মকন্তু র্কযলই 
মিুঃর্যন্দয  মবশ্বার্ কযর হেইপ আিাযদ্রই একজি। আিাযদ্র দ্যলর, তাই িা? 
 
 যামর আর কর্া বাডাযলা িা। ও জাযি ও যাই মকেয বলযক িা হকি, এিি মক িতয ি তর্য 
মদ্ক, এরা হকউই মবশ্বার্ করযব িা। যাকযগ, ও জািযত ো   ারমিওযির িযিািাব, 
 ারমিওি   যতা বলযব। 
 
এট্া মক তয মি বযঝযত পারযে িা  যামর হেইপ িযালফ যক র্া াযয করার কর্া বযল ও মক 
করযে হর্ট্া হজযি মিযত ো । 
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র্কযলই অ্িযিাযির মিমত্তযত কর্া বলযে। হর্ যাই হ াক এখি পযসন্তও মক ঘযট্যে, মক 
কর্া শুযিযে,  ারমিওিযক তার মকেযই জািাযত পাযরমি। স্লাগ যিসর পামট্সযত  যামর মফযর 
আর্বার আযগই  ারমিওি েযল মগয মেল, অ্র্বা ও কিিরুযি যাবার আযগই  ারমিওি 
শুযত েযল হগযে। পরমদ্ি হিার হবলা রি ও  যামর বযাযরাযত েযল আযর্,  াযত ওর 
একট্য ও র্ি  মেল িা  ারমিওিযক  যামপ মের্িার্ বলার। তাোডা েযমট্ হর্যক মফযর 
এযর্ অ্যিক মবযশষ মবযশষ খবর ওর িাণ্ডাযর জিা  য  আযে, ওযক তাও বলযত 
পাযরমি। রি আর লযাযিন্ডার যখি ওর হপেযি দ্াাঁমডয  ইশারাযত গুি বাই জািামচ্ছযলা 
তখযিা  ারমিওি ওযক মঠক হদ্খযত হপয মেযলা মক িা জাযি িা। 
 
তবযও একট্া বযাপার  ারমিওি অ্স্বীকার করযত পারযব িা হয িযালফ  র্ািংঘামতক 
রকযির মকেয একট্া করার িযেষ্টা করযে। হেইপ হয তার মকেযট্া আাঁে করযত 
হপযরযেি হর্ র্ম্পযকস ও মকেযই জাযি িা। এখি যমদ্ িযালয র মবষ  মবশ্বার্ িা কযরও 
তা  যলও  ারমিওিযকও হর্ এক র্ি  বলযত পারযব হকি আযগই হতা হতািাযক 
বযলমেলাি। রিযকও বযলমে অ্যিকবার। 
 
 যামর কয কবার হেষ্টা কযর মি. উইর্মলর র্যে একা কর্া বলার। মকন্তু র্যযযাগ হপল িা। 
মি. উইর্মল মের্িাযর্র রাত পযসন্ত মিমিমস্ট্রযত দ্ীঘস র্ি  কাযজ বযি র্াযকি। বামড 
মফরযত হদ্মর   । দ্য বযাযরাযত মের্িাযর্ অ্যিযক মিিমন্ত্রত  য  আর্যেি তাই মজমি, 
হফ্রি আর জজস শুধ্য বর্ার ঘর ি , বামডর র্ব ঘর, কমরির, মর্াঁমড, মকযেি, োযদ্র ঘর, 
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বামডর বাইযরট্া িািা রকি িাযব র্যন্দর কযর র্ামজয যে। মিিাযর িািা রকযির খাবার 
আয াজি করা মিয  মিযর্র্ উইর্মল বযি। 
 
ওরা র্কযলই মিযর্র্ উইর্মলর মি  গাম কা মর্যলর্মট্িা ও ারযবযকর গাি উদ্মগ্রব  য  
মবরাট্ হরমিওর র্ািযি বযর্ শুিযে। মিযর্র্ উইর্মল তার জাদ্যদ্ণ্ড মদ্য  িমলউি কযিাল 
করযেি। কখযিা আযি, কখযিা হজাযর। মবল আর হেউর আযবগআেযত  য  তামকয  
রয যে। হরিার্ লযমপিও এযর্যেি। আযগর হেয  অ্যিক হরাগা  য  হগযেি, হোযখর 
দৃ্মষ্টযত ক্লামন্ত িাব। আগুযির ধ্াযর বর্ার জা গা হবযে মিয যেি লযমপি। এিিিাযব 
তামকয  রয যেি হযি মর্যলর্মট্িার গাযির কর্াগুযলা শুিযত পাযচ্ছি িা মঠক িযতা। 
মর্যলর্মট্িা গাইযে। 
 
এযর্া এযর্া কলড্র্ি জামগয  হতাযলা আিা  
মঠক মঠক পাযরা যমদ্ তযব হতািা  
িমরয  হদ্যবা উষ্ণ তরল িাযলাবার্া  
র্ারারাত র্াকযব তয মি র্যখমিা  … 
 
আিার যখি আঠাযরা বের ব র্, তখি বেয যদ্র র্যে গািট্া শুযি িােতাি! মিযর্র্ 
উইর্মল পশি হবািা হর্যক হোখ উমঠয  িৃদ্য হ যর্ বলযলি। আর্সার, হর্র্ব মদ্যির কর্া 
হতািার িযি আযে? 
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িযখ িামিয  মি. উইর্মল র্যতা োডামচ্ছযলি। মিযর্র্ উইর্মলর অ্তীযতর কর্া শুযি র্া  
মদ্য  বলযলি, র্াকযব িা আবার, খয-উ-ব িযি আযে। 
 
হবশ কষ্ট কযরই মি. উইর্মল উযঠ দ্াাঁমডয  বলযলি, দ্ারুণ র্যর।  যামর ওর পাযশই মকেয 
বলযত পারার র্যযযাযগর অ্যপক্ষা  বযর্মেযলা। 
 
দ্যুঃমখত, আিার খযবই হকািযর বযর্া, আর্সার উইর্মল িার্া ঝাাঁকয মি মদ্য  হরমিওর মদ্যক 
তামকয  হর্যলর্মট্িার হকারার্ গাি শুিযত শুিযত বলযলি। 
 
খযবই স্বািামবক,  যামর  ার্যত  ার্যত বলযলা। মিমিমস্ট্রর কাযজ খযব বযি মেযলি? 
 
খযব, মি. উইর্মল বলযলি। জামি িা হশষ পযসন্ত হকার্া  আিরা হপৌঁেব, মতিজিযক 
আিরা গত দ্যিাযর্ হগ্রফতার কযরমে, ওযদ্র িযধ্য একজি হির্ ইট্ার। কাউযক মকন্তু 
একর্া বলযব িা  যামর। এধ্ার ওধ্ার তামকয   যামরযক র্াবধ্াি কযর মদ্যলি। 
 
ওরা মক স্টযাি শািপাইকযক এখযিা হরযখ মদ্য যে?  যামর মজযজ্ঞর্ করযলা। 
 
আিার হতা তাই িযি   , মি. উইর্মল বলযলি। আমি জামি িাম্বলযিার র্রার্মর 
মিিযগৌরযক স্টযাি র্ম্পযকস বযলযেি, যারা ওযক মজজ্ঞার্াবাদ্ কযরযে তারা মবিা মদ্বধ্া  
বযলযে ও এই র্াতর্যিার িযতাই হির্ ইট্ার, মকন্তু উচ্চপযসায র কতসারা ওর তদ্যন্তর 
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অ্গ্রগমত হদ্খযত ো । আর ওই মতিযট্ অ্যাযরস্ট, িয ল কযর অ্যাযরস্ট বযল হেযড 
মদ্য যে। মকন্তু িযি হরযখা এগুযলা ট্প মর্যেট্। 
 
আমি হগাপি কর্া কাউযক বমল িা,  যামর বলযলা। িাবযত লাগযলা যা বলযত ো  তা 
হকিি কযর বলযব। যখিই বলযত উদ্যত  যলা তখমি হর্যলর্মট্িা বযালাি (গার্া 
র্েীত) শুরু করযলা, আিার হৃদ্  তয মি িন্ত্রবযল মিযজর কযর মিয যে। 
 
তবয  যামর বলযলা, গতবার স্কয যল যাবার র্ি  হস্টশযি আপিাযক আমি একট্া কর্া 
বযলমেলাি, িযি আযে মিি ই? 
 
মিি ই তদ্ন্ত কযরমেলাি  যামর, মি. উইর্মল র্যে র্যে বলযলি। আমি মিযজ িযালয র 
বামড র্ােস কযরমে, হকাযিা মকেযই পাইমি, িা িাো, িা আি,   যতা হর্খাযি ও মকেযই 
রাযখমি। 
 
 যাাঁ, খবরট্া আমি িযফট্ পযড হপয মে, মকন্তু বযাপারট্া িযি    অ্িযরকি।   যতা বা 
আযরা হবমশ র্ািংঘামতক। 
 
তারপর  যামর মি. উইর্মলযক স্লাগ যিসর পামট্সর পর হেইযপর ঘযর, হেইপ আর হড্র্যকার 
হযর্ব কর্াবাতসা শুযিমেযলা র্মবিাযর বলযলা। বলযত বলযত ও লক্ষয করযলা লয মপি 
ওযদ্র মদ্যক তামকয  র্ব কর্া শুিযেি। ওর কর্া বলা হশষ  যল হর্যলর্মট্িার গাি 
েলযত লাগযলা। হর্যলর্মট্িা গুি গুি কযর হগয  েযলযে। 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য হ্াফ-ব্লাড রিন্স । জে. জে. িাওর িং । হ্যারি পটাি রিরিে 

512 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

 
ও আিার দ্যুঃযখ িরা িি তয মি  ারাযল হকার্া ? কী জাদ্যযত িয যল হগযল আিা … 
 
মি. উইর্মল বলযলি,  যামর, হতািার মক িযি    হেইপ োলামক কযর। 
 
িযালয র কাে হর্যক খবর র্িংগ্র  করমেযলি।  যামর র্যে র্যে বলযলা, আমি জািতাি 
আপমি এট্াই বলযবি, মকন্তু তাই বা আিরা মিমিত  ই মক কযর? 
 
ওট্া মিয  আিাযদ্র িার্াবযর্া মকযর্র, লযমপি িাঝখাি হর্যক বযল উঠযলি। আগুযির 
মদ্যক মপঠ কযর লযমপি বযর্মেযলি।  যামর আর উইর্মলর মদ্যক তাকাযলি। এর্ব 
িাম্বলযিাযরর মবষ । িাম্বলযিার হতা হর্যিরাযর্র ওপর দ্ারুণ আিাশীল, র্কযলর 
িাযলা  যল আিাযদ্রও িাযলা। 
 
মকন্তু,  যামর বলযলা। আপিার মক ধ্ারণা, িাম্বলযিার হেইযপর বযাপাযর িূল করযেি িা। 
 
অ্যিযকই এই কর্াট্া বহুবার বযলযে। তযব র্বমকেযই মিিসর করযে িাম্বলযিাযরর মবোর 
বয মির ওপর, তয মি তার ওপর আিা রাযখা োই িা রাযখা। 
 
মকম্ভ িাম্বলযিারও িয ল করযত পাযরি,  যামর িাযোডবান্দার িযতা বলযলা। এ কর্াট্া 
উমি মিজ িযযখ অ্যিকবার বযলযেি এবিং আপমিও। 
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 যামর হর্াজা লয মপযির মদ্যক তাকাযলা। র্মতয কী আপমি হেইপযক পেন্দ কযরি? 
 
আমি ওযক পেন্দ কমর, আবার কমরও িা, লয মপি বলযলি। িা  যামর, আমি র্তয কর্া 
বলমে।  যামর র্যন্দয র দৃ্মষ্টযত লযমপযির মদ্যক তাকাযলা। কখিই অ্ন্তরে বেয   যত 
পারযবা িা আমি তার। হজির্ এবিং মর্মর ার্ এবিং হর্যিরাযর্র িযধ্য যা ঘযট্যে, অ্ন্তত 
এরপর। খযবই মতি অ্মিজ্ঞতা আিার  য যে। আবার আর একট্া কর্া, আমি 
হ াগাট্সযর্ মশক্ষকতা করার মদ্িগুযলাযত তার র্া াযযযর কর্া িয লযবা িা। হর্যিরার্ 
আিার জিয িমতিাযর্ মিযজর  াযত উর্যবি হপাশাি বািাযতা। হকাযিা িয ল করযত িা 
হপাশাি বািাযত। ও বািাযতা যাযত আমি িমতিাযর্ পূমণসিার মদ্িগুযলাযত কষ্ট িা পাই। 
আিাযক র্যি কযর হরযখমেযলা, আমি ওর িমত যযর্ষ্ট কৃতজ্ঞ। 
 
িাম্বলযিাযরর হোযখর র্ািযি হপাশাি মিয  ওযলাট্ পাযলাট্ মকেয করযত র্া র্ হদ্খাযতা 
িা।  যামর বলযলা। 
 
 যামর তয মি ওযক িেণ্ড ঘৃণা কর িযি   । লযমপি ম্লাি হ যর্ বলযলি। আিার িযি    
তয মি হতািার বাবা, আর গিফাদ্ার মর্মর াযর্র কাে হর্যক হকাযিা মবষয  র্মূ্পণস িা 
হজযিই রা  হদ্ ার অ্িযার্মট্ উত্তরামধ্কার ম যর্যব লাি কযরে। তয মি মবিা মদ্বধ্া  
আিাযক, আর্সারযক যা যা বলযল তা িাম্বলযিারযক বলযত পাযরা, মকন্তু কখিই আশা 
করযব িা মতমি হতািার কর্া  র্া  হদ্যবি বা আিযস  যবি। হজযি হরযখা, আমি 
মিমিত িাম্বলযিাযরর আযদ্যশই হর্যিরার্ হড্র্যকাযক মজজ্ঞার্াবাদ্ কযরমেযলি। 
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এখি হতািরা মদ্বখমণ্ডত যমদ্ আিার হৃদ্  আিাযক মফমরয  দ্াও আমি হতািা  ধ্িযবাদ্ 
হদ্যবা। হর্যলর্মট্িা গাি হশষ করযলা। হবতার বয  মিযলা হশ্রাতাযদ্র  াততামল আর 
কলরব আিন্দ,  ষস উল্লাযর্র ধ্বমি। মিযর্র্ উইর্মলও তাযদ্র র্যে হযাগ মদ্যলি। 
 
হেউর ওর িাো িাো ইিংযরমজ উচ্চারযণ হজাযর হজাযর বলযলা, গাি হশষ  য যে? 
ঈশ্বরযক ধ্িযবাদ্, মক ি ঙ্কর…! 
 
আিরা মক এখি হশা ার আযগ মকেয পাি-ট্াি করযত পামর, তা যল? মি. উইর্মল উযঠ 
দ্াাঁমডয  বলযলি, হতািাযদ্র িযধ্য হক হক এগ-িগ োও? 
 
আপমি এখি মক করযেি?  যামর লযমপযির কাযে জািযত োইযলা। মি. উইর্মল তখি 
এগ-িগ র্ািস করযত শুরু কযরযেি। র্কযলই মিযজযদ্র িযধ্য আলাপ আযলােিা োমলয  
যাযচ্ছি। 
 
আমি আত্মযগাপি কযরমেলাি, লয মপি বলযলি। হর্ই জিযই হতািাযক মেমঠ মলখযত 
পামরমি, হতািার র্যে মেমঠর আদ্াি-িদ্াি হতা মবযশষ বযাপার। 
 
তার িাযি র্যার? আমি যাযদ্র র্যে র্ামক তারা আিার র্িপযসায র র্েী-র্ার্ী, লয মপি 
বলযলি। ওয র উলফ কর্াট্া হযাগ করযলি  যামরর  তবাক দৃ্মষ্টর মদ্যক তামকয । 
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তাযদ্র িা  র্কযলই হিাযল্টিযট্সর পযক্ষ। িাম্বলযিার োি হর্খাযি একজি গুপ্তের, 
আমি হতা তার  য  কাজ করমে। 
 
লযমপযির কর্ার িযধ্য  ঠাৎ মবরমির িকাশ। র্ম্ভবত হর্ট্া মতমি বযঝযত হপযরই িযখিমে 
পমরবতসি কযর খযব  ার্যত  ার্যত আবার বযল েলযলি, আমি হকাযিা অ্মিযযাগ করমে 
িা। তযব ওই কাজট্া খযবই গুরুত্বপূণস, আিার োইযত িাল হক করযব? তযব 
হিাযল্টিযট্সর এর্ব মবশ্বাযর্র পািযদ্র কাযে আিা অ্জসি করা খযবই শি। আর ওরা 
র্িাযজর িূল হরাযতর বাইযর–ওরা েয মর, লযট্তরামজ আর খযি জখি কযর জীবি মিবসা  
কযর। 
 
হিাযেিট্সযক ওযদ্র আপি িাবার কারণ মক? 
 
ওরা িাযব হিাযেিট্স ক্ষিতা  এযল ওরা র্যযখ-স্বচ্ছযন্দ র্াকযব। লযমপি বলযলি। 
হগ্রবযাকযদ্র র্যে এ মবষয  কর্া বলা খযবই কমঠি বযাপার। 
 
হগ্রবযাক হক? 
 
ওয া, আজও তয মি ওর িাি হশািমি? লযমপি তার  াত দ্যযট্া হকাযলর ওপর হরযখ 
আযক্ষযপর র্যযর বলযলি। হফিমরর হগ্রবযাক, র্বোইযত ববসর ওয র উলফ আজযকর 
দ্য মি া । ওর জীবযির উযদ্দশয  যচ্ছ কািডাযিা এবিং যযতা হবমশ র্ম্ভব িািযষযদ্র 
র্িংোমিত করা। জাদ্যকরযদ্র আ যত্ব আিযত ওরা আযরা অ্যিক ওয র উলযফর র্িংখযা 
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বাডাযত ো । ওর এর্ব কাযজর জিয হিাযেিট্স ওযক অ্ি  মদ্য যেি, হয হর্ এ 
ধ্রযির মশকার করযত পারযব। হোযট্া হোযট্া হেযলযিয যদ্র ওপর হগ্র বযাযকর আগ্র  
হবমশ, ওযদ্র কািযড হদ্ । ওযদ্র বাবা-িার কাে হর্যক র্মরয  হদ্ , ওযদ্র 
জাদ্যকরযদ্র হঘন্না করযত হশখা । হিাযেিট্স ওযক িািযষজিযদ্র হেযলযিয যদ্র ধ্রার 
জিয িযরামেত কযরযেি, ওই রকি িযরােিা  হলমলয  হদ্ াযত উত্তি ফল হপয যেি। 
 
লযমপি দ্ি মিয  বলযলি, হগ্রবযাকই আিাযক কািযড মেযলা একবার। 
 
মক বলযেি আপমি?  যামর খযব আিযস  য  বলযলা। কখি? যখি আপমি হোট্ মেযলি? 
 
হুাঁ, মঠকই বযলযো। আিার বাবা হগ্রবযাকযক অ্পিাি কযরমেযলি। ঘট্িার অ্যিকমদ্ি পর 
হজযিমেলাি হয ওয রউলফ আিাযক কািযডমেযলা হর্  যচ্ছ হগ্রবযাক। োাঁদ্মি রাযত ও 
যাযক কািডাযব তার কাযে হযয  দ্াাঁডা , যাযত ওযক োাঁযদ্র আযলাযত িালিাযব হদ্খযত 
পা । তারপর তাযক আেিণ কযর। হিাযেিট্স ওর িাধ্যযি ওয রউলফযদ্র তার পযক্ষ 
লডাইয র জিয একমিত করযে। আমি র্িংযক্ষযপ হতািাযক বমল একট্া কর্া হর্খাযি 
িোমরত, আিরা ওয রউলফযদ্র রযির িয াজি, র্াধ্ারণ িািযষযদ্র ওপর আেিণ 
কযর রি হিব আর–হগ্রবযাক তার হিতৃত্ব মদ্যচ্ছি। 
 
আপিার ওপর ওই আেিযণর পর, আপমি মক এখি স্বািামবক!  যামর দ্রুত বলযলা। 
আপিার হকাযিা র্ির্যা   মি হতা। 
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লযমপি হ া হ া হ া কযর হ যর্ উঠযলি। 
 
কখযিা কখযিা হতািাযক হদ্খযল হজিযর্র কর্া িযি   । ও আিার মবষয  বেয  
বােবযদ্র কাযে বলযতা, ওর র্ািািয একট্য  র্ির্যা আযে। অ্যিযকরই িযি এই ধ্ারণা 
মেযলা, আিার আেরণ িীষণ দ্যষ্ট খরযগাযর্র িত। 
 
ধ্িযবাদ্ জামিয  লযমপি মি. উইর্মলর  াত হর্যক এক গ্লার্ এগ-িগ মিযলি, এখি ওযক 
খযব ফয রফয যর হিজাযজ হদ্খাযচ্ছ।  যামরযক তার বাবার ির্যে বলার র্ি   যামরর িযি 
 যলা তাযক একট্া মবষয  মজজ্ঞার্া করযত  যব। 
 
আপমি মক শুযিযেি হকাযিা একজিযক দ্য  াফ-ব্লাি মিন্স বলা   ? দ্য  াফ-ব্লাি মক 
বলযল? মিন্স,  যামর বলযলা। মিন্স হক জািার আশা  লযমপযির িযযখর মদ্যক তামকয  
রইযলা। 
 
মিন্স িাযি হকাযিা জাদ্যকর আযে বযল আিার জািা হিই, লয মপি বলযলি। বলার পর 
িৃদ্য হ যর্ বলযলি, মিন্স মক হকাযিা ট্াইযট্ল, যা তয মি িাযির আযগ যযি করযত োইযো? 
হতািার   যতা িাবা উমেত মেল মিযন্সর বদ্যল দ্য েয যজি ও াি, হর্ট্াই যযর্ষ্ট। 
 
িা তার র্যে আিার হকাযিা র্ম্পকস হিই!  যামর অ্র্ম্ভষ্ট স্বযর বলযলা।  াফ-ব্লাি মিন্স 
তার িাি। এক কাযল ও হ াগাট্সযর্ যাতা াত করযতা। আিার কাযে ওর একট্া পযরযিা 
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হপাশাি বই আযে। বইট্ার আগ-পাশ তলা  ও হিল মলযখ হগযে, হিলগুযলা ওরই 
আমবষ্কার, বািাযিা বা উদ্ভাবি, তারই িযধ্য একট্া হলমিকরপার্। 
 
লযমপি িৃমত িন্থি কযর বলযলি, ও  যাাঁ, হ াগাট্সযর্ যখি পডাযশািা করতাি তখি ওই 
হিলট্া খযব োলয মেযলা, আমি তখি পঞ্চিবামষসক হশ্রণীর োি, এিি এক অ্বিার রৃ্মষ্ট 
 য মেযলা, হকউ পা িামট্যত হফযল েলযত পারযতা িা, শূযিয ঝয যল র্াকযতা। 
 
আিার বাবাও ওই হিল বযব ার করযতি,  যামর বলযলা। আমি তাযক হপিমর্যি 
হদ্যখমেলাি, উমি হেইযপর ওপর িয াগ কযরমেযলি। 
 
কর্াচ্ছযল ও বলার হেষ্টা করযলা, যা ধ্তসযবযর িযধ্য আিা যা  িা, এর হকাযিা গুরুত্ব 
হিই, মকন্তু ও জাযি িা কর্াট্া মবযশষিাযব লযমপযির ওপর িকৃত িিাব মবিার করযলা। 
লযমপযির  ামর্ একট্য  হযি হবমশ হবাঝাপডার। 
 
মঠক, লযমপি বলযলি। মকন্তু হতািার বাবা হর্ট্া একাই বযব ার কযরিমি, অ্যিযকই 
কযরযে। হতািাযক হতা আযগই বযলমে ওট্া খযব তখি জিমি  মেযলা, তয মি ওই হিযলর 
আমদ্-অ্ন্ত জাযিা, হকিি কযর ওই হিলগুযলা আযর্ আবার অ্ন্তম সত   । 
 
িযি    আপমি স্কয যল পডার র্িয  ওই হিযলর রৃ্মষ্ট  য মেযলা,  যামর অ্ট্লিাযব বযল 
েলযলা। 
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িা, তখমি  য যে এট্া বলা যা  িা, হকািট্াই মির ি , লযমপি বলযলা। ফযাশাযির িযতা 
মজিযর্র অ্বিা, আযর্ আবার েযল যা । কর্াট্া বযল  যামরর িযযখর মদ্যক তাকাযলি, 
তারপর ধ্ীর মির শান্তিাযব বলযলি, হজিযর্র জন্ম যাযক মপওর ব্লাি বলা যা , তয মি 
মিি ই তাযক মিন্স আখযা মদ্যত োও িা। 
 
 যামর হযি মকেযই জাযি িা িাি কযর বলযলা, মর্মর ার্ হতা ি ? অ্র্বা আপমি? 
 
অ্বশযই িা। 
 
আচ্ছা,  যামর আগুযির মদ্যক তামকয  বলযলা,  ঠাৎ হকি জামি িা িেট্া আিার িযি 
এযলা, হপাশাি ক্লাযশ তার বইট্া অ্যিক িাযব আিাযক র্া াযয কযরযে, িাযি এর 
হিপযর্য মিন্স বলযত পাযরি। 
 
 যত পাযর হকউ, মকন্তু হক হর্ তা আমি জামি িা, লয মপি বলযলি। 
 
একট্য  পরই হেউর হর্যলর্মট্িা গাি িকল কযর গাইযত শুরু করযলা। অ্যা কলড্র্ি ফয ল 
অ্ফ  ট্, স্ট্রিং লাি। রি আর  যামরর হর্ই র্ি  হোখ পডযলা মিযর্র্ উইর্মলর মদ্যক। 
হোযখ তার ইমেত অ্যিক রাত  য যে এবার শুযত যাও।  যামর আর রি মর্াঁমড হবয  
উযঠ রযির মেযলর হকাঠা  হগল। হর্খাযি  যামরর হশাবার জিয মিযর্র্ উইর্মল রযির 
কযট্র পাযশ একট্া কযাম্প খাট্ হরযখ মদ্য যেি। 
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রি মবোিা  শুয ই িাক িাকাযত শুরু করযলা।   
 
 যামর খাযট্র তলা হর্যক ওর রাঙ্কট্া হবর কযর মিযন্সর অ্যািিান্সি হপাশাি হিমকিং বইট্া 
হবর কযর মিযজর মবোিা  শুয  পাতা ওল্টাযত লাগযলা। অ্যিক হখাজাখয াঁমজর পর হপয  
হগল বইমট্র িকাযশর তামরখ। ম যর্ব কযর হদ্খযলা িা  পঞ্চাশ বের আযগ বইট্া োপা 
 য যে। পঞ্চাশ বের আযগ ওর বাবা বা তার বেয বােবরা হকউ হ াগাট্সযর্ পডযতি িা। 
 তাশ  য  ও বইট্া রাযঙ্ক েয াঁযড হফযল মদ্যলা। তারপর বামত মিমিয  ওয রউলফর্ আর 
হেইপ, স্টাি শািপাইক,  াফব্লাি মিযন্সর কর্া িাবযত িাবযত ঘযমিয  পডযলও িাযলা 
ঘযি  যলা িা, দ্ারুণ এক অ্স্বমিযত িরা ঘযি। কাযি আর্যত লাগযলা অ্যিক কািড 
খাও া যন্ত্রণা কাতর মশশুর েন্দি, আর হোযখর র্ািযি িার্যত লাগযলা িািা িমেযত 
েলাযফরা করযে অ্যিক কাযলা কাযলা ো ািূমতস। 
 
মিি ই ও আিার র্যে িজা কযরযে। 
 
কাযি কর্াট্া ঢয কযতই  যামরর ঘযি হিযে হগল। হদ্খযত হপল পায র কাযে একট্া হিাজা 
িমতস মকেয মজমির্। ও িাযলা কযর হদ্খার জিয েশিাট্া পযর মিল। এধ্ার ওধ্ার 
তামকয  হদ্খযলা ঘযরর হোট্ জািালার কাাঁযের পাল্লা তয ষাযর হঢযক হগযে, ওর পাযশর 
মবোিা  রি ট্াি ট্াি  য  বযর্  াযত একট্া হিাট্া হর্ািার হেইযির িযতা মকেয ধ্যর 
খয াঁমট্য  খয াঁমট্য  হদ্খযে। 
 
এই, ওট্া মক?  যামর মজযজ্ঞর্ করযলা। 
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িযি    এট্া লযাযিন্ডাযরর, রি বলযলা। ও মক কযর িাবযলা আমি হর্ািার হেইি 
পরযবা। 
 
 যামর কাযে মগয  হেইিট্া হদ্যখ  ামর্যত হফযট্ পডযলা। হদ্খযলা হেইযির লযকযট্ হলখা, 
আিার অ্মত মি  িাযলাবার্ার িািযষমট্যক। 
 
বা ! খয-উ-ব েিৎকার  যামর  ার্যত  ার্যত বলযলা। মেন্তা কযরা তয মি মক কযর এই 
হর্ািার হেইিট্া গলা  পযর র্কযলর র্ািযি যাযব। 
 
আর্যল, আিাযদ্র িযধ্য হতিি হকাযিা র্ম্পকস   মি, রি হেইিট্া বামলযশর তলা  
রাখযত রাখযত বলযলা। আমি, আমি হতািাযক…। 
 
আিাযক মক হবাঝাযত  যব?  যামর দ্াাঁত বার কযর  ার্যত  ার্যত বলযলা। 
 
আচ্ছা তয মি বযলা  যামর, ও মক কযর িাবযত পারযলা িাই র্যইট্  াট্স হলখা লযকট্ হর্ািার 
হেযি লামগয  র্কযলর র্ািযি আমি ঘযযর হবডাযবা? 
 
 ঠাৎ রি অ্যিকট্া র্ি  েয প কযর বযর্ মক হযি িাবযলা। আচ্ছা  ারমিওি মক 
িযাকযলযগযির র্যে ঘযযর হবডাযচ্ছ? 
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আমি জামি িা,  যামর বলযলা। তযব ওরা স্লাগ যিসর পামট্সর মদ্ি একর্যে ঘযযরমেযলা, 
আিার হতা িযি    িা হতিি মকেয িাববার আযে। 
 
রি হিাট্া হিাজার িযধ্য  াত ঢয মকয  খযমশ  য   ার্যলা। 
 
 যামর হপয যে মিযর্র্ উইর্মলর  াযত হবািা র্যন্দর একট্া হর্ায ট্ার। হর্ায ট্াযরর বযযক 
র্াঁট্া রয যে র্যন্দর একট্া হর্ািামল ফয ল। তাোডা একট্া বাযক্সর হিতর উইর্মল িাইযদ্র 
কাে হর্যক উইজািস হুইযজর্ হিািাটর্ আযরা একট্া হিজাযিজা োতাপডা গযের 
পযাযকট্, তাযত হলখা ট্য  িাস্টার ফ্রি হেোর। 
 
 যামর রযির মদ্যক তামকয  বলযলা, এই পযাযকট্ট্া হখালা মঠক  যব রি? িযি হতা    
িা মকেয ক্ষমতকর মজমির্ ওর হিতযর আযে। আিাযদ্র হিইল, মেমঠপি র্বই হতা 
মিমিমস্ট্র র্ােস করার পর পাঠাযচ্ছ, রি বলযলা। তবযও পাযর্সলট্ার মদ্যক র্মেগ্ধ দৃ্মষ্টযত 
তামকয  রইযলা। 
 
আিরা হতা হেোরযক মকেয উপ ার হদ্ও ার কর্া িামবমি, িামলযকরা তাযদ্র 
গৃ িাইমিযদ্র মের্িার্ উপ ার হদ্ি?  যামর পাযর্সলট্া  র্াবধ্াযি আেয যলর হখাাঁো মদ্যত 
মদ্যত বলযলা। 
 
 ারমিওি মিি ই হদ্    যতা,  যামর পযাযকট্ট্া হদ্খা যাক মক আযে বযল হখালার পর 
হিতযরর মজমির্ হদ্যখ র্িয  মেৎকার কযর মবোিা হর্যক লামফয  পডযলা। 
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পযাযকযট্র িযধ্য রয যে গাদ্া গাদ্া হোযট্া হোযট্া হপাকার মিি। অ্পূবস, রি  ামর্যত 
হফযট্ পযড বলযলা। অ্যিক হিযবমেযন্ত পামঠয যে। 
 
হতািার হিকযলযর্র োইযত িাযলা,  যামর বলযলা। কর্াট্া শুযি রি গম্ভীর  য  হগল। 
 
দ্য বযাযরাযত মের্িাযর্র লাঞ্চ হখযত বযর্যে র্বাই। তাযদ্র গায  িতয ি শীতবস্ত্র, 
হর্ায ট্ার, কামিসগাি। একিাি হেউর িতয ি হর্ায ট্ার পযরমি   যতা মিযর্র্ উইর্মল 
তাযক উপ ার হদ্ া অ্পে  িযি কযরযেি। মিযর্র্ উইর্মলও বাদ্ যািমি। তার িার্া  
িতয ি মিিিাইট্ বয উইে যাট্, েয িমকযত আযলা পযড মঝকমিক করযে। গলা  পযরযেি 
দ্ারুণ জিকাযলা হর্ািার হিকযলর্। 
 
বলযলি, হফ্রি আর জজস আিাযক মদ্য যে। খযব র্যন্দর, তাই িা? 
 
জজস বলযলা, িাি, খযবই র্যন্দর  য যে। খযবই র্যন্দর। এখি আিাযদ্র হিাজা কাাঁেযত 
 যব, ও  াত িামডয  েযল হগল। 
 
 যামর হতািার িার্ার েয যল হোট্ একট্া হপাকা আট্যক রয যে, মজমি  ার্যত  ার্যত 
হট্মবযল ঝয াঁযক পযড ওর িার্া হর্যক ক্ষয যদ্ হপাকা হট্যি হফযল মদ্যলা। 
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হেউর খাবার আর মবলযক মিয  হবাকা হবাকা কাণ্ড কারখািা করযত লাগযলা। মিযর্র্ 
উইর্মল এর্ব একদ্ি পেন্দ কযরি িা। মবযলর মদ্যক তামকয  েয প কযর রইযলি। 
 
রি হেউরযক িািা রকি ঠাট্টা করযত লাগযলা। হেউর মবলযক েয িয হখয  রিযক বলযলা, 
তয মি হদ্খমে হট্ািংকর্-এর হেয  র্ািংঘামতক। হট্ািংকর্ র্ব র্ি  আেিণ কযর কর্া 
বযল। 
 
আমি আিার মি  হট্ািংকর্যক আজ লাযঞ্চ আিাযদ্র র্যে হখযত বযলমে, মিযর্র্ উইর্মল 
বলযলি। বলার র্ি  গাজর কাট্া  হবমশ হজার মদ্যত লাগযলি হেউযরর মদ্যক 
তামকয । িযি    ও আর আর্যব িা। হরিার্ ইদ্ািীিং মক হতািার হট্ািংকযর্র র্যে 
হকাযিা কর্াবাতসা  য যে? 
 
িা, আিার র্যে আজকাল কাযরা হদ্খা র্াক্ষাৎ    িা বলযত পাযরা, লয মপি বলযলি। 
হট্ািংকযর্র হতা মিযজর আত্মী -স্বজি আযে, তাযদ্র র্যে আযে।   যতা। 
 
 যব   যতা, মিযর্র্ উইর্মল বলযলি। আিার ধ্ারণা মেযলা ও   যতা একাই মের্িার্ 
পালি করযত ো । 
 
লযমপযির মদ্যক মিযর্র্ উইর্মল এিিিাযব তাকাযলি হযি হট্ািংকযর্র লাযঞ্চ আর্াট্া 
লয মপযির হদ্াষ। হেউর ওমদ্যক কাউযক পযরা া িা কযর র্কযলর র্ািযি মবলযক তার 
এাঁযট্া কাাঁট্া োিে মদ্য  ট্ামকস খাও াযত লাগযলা। মিযর্র্ উইর্মলর িযখ হদ্যখ িযি  যলা 
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মতমি যযযি র্মূ্পণসিাযব পরামজত  য  মবধ্বি।  যামর ক্ষয ব্ধ দৃ্মষ্টযত হেউযরর মদ্যক 
তাকাযলা। 
 
  যামরর িযি পযড হগল মিযর্র্ উইর্মলও হপযরািার্ মবষয  িে কযরমেযলা। উইর্মল 
বযলমেযলি, তয মি হট্ািংকযর্র কাে হর্যক হজযি মিও। উমি হপযরািার্ মবষয  র্বমকেয 
ও ামকব াল। 
 
লযমপি বযলমেযলি, হট্ািংকযর্র হপযরািার্ মকেয বদ্যল হগযে। হেইযপরও তাই িত। 
তাযকও বযলমেযলি হতািার হপযরািার্ হকি বদ্লাযচ্ছ? 
 
লযমপি ট্ামকসর িািংর্ হখযত বযি, ধ্ীযর ধ্ীযর মেমবয  গলাধ্করণ কযর বলযলি, কখযিা 
কখযিা বড রকযির শক, …আযবগপূণস িাযবর পমরবতসি…। 
 
 যামর বলযলা, ওগুযলা খযব বড   , ওযদ্র োরযট্ পা। তারপর  ঠাৎ হর্যি মগয  বলযলা, 
ধ্যাৎ তাই কখযিা   ? 
 
আর্সার! মিযর্র্ উইর্মল োপা গলা  বলযলি। হে ার হর্যক উযঠ পযডযেি। ওর দ্য াত 
হৃদ্মপযণ্ডর ওপর োপা, মকযেযির জািালার মদ্যক তাকাযলি। আর্সার, বাইযর পামর্স 
দ্াাঁমডয  রয যে। 
 
মক বলযল? মি. উইর্মল জািালার মদ্যক তাকাযলি। ঘযরর র্কযলই তাকাযলা জািালা । 
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মজমি িাল কযর হদ্খার জিয একট্য  উাঁেয   য  দ্াাঁডাযলা। িষ্ট হদ্খা হগল তয ষারাবৃত 
উযঠাযি পামর্স দ্াাঁমডয  রয যে। রূ্যযসর আযলা পযড হিাযষর মর্িং-এর মরযি ততমর েশিার 
কাাঁে েকেক করযে। ও অ্বশয হর্খাযি একা দ্াাঁমডয  হিই। 
 
আর্সার ও… ও মিমিস্টাযরর র্যে দ্াাঁমডয  রয যে। 
 
 যামরর িযি  যলা হলাকমট্র েমব ও হকাযিা এক হিইমল হফযট্র র্িংখযা  হদ্যখযে। 
পামর্সর র্যে র্তকসিাযব  াাঁট্যে, র্ািািয খয াঁমডয  খয াঁমডয । ওর িার্ার বড বড পাকা েয ল 
আর গায র কাযলা হকাট্ তয ষাযর িযর হগযে। হকউ মকেয িে করার আযগ মি. এবিং 
মিযর্র্ উইর্মল মিযজযদ্র িযধ্য আিযস  য  যাও া দৃ্মষ্ট মবমিিয র র্যে র্যে বামডর 
হপেযির দ্রজা হখালার শব্দ  যতই হদ্খযলা পামর্স দ্াাঁমডয  রয যে। 
 
ঘযরর িযধ্য অ্দ্ভযত এক হবদ্িাদ্া ক িীরবতা। পামর্স হর্ই িীরবতা িে কযর একট্য  হযি 
র্িংযত স্বযর বলযলা, হিমর মের্িার্, িা। 
 
ওয া পামর্স! মিযর্র্ উইর্মল কর্াট্া বযলই পামর্সর কাযে েযযট্ মগয  ওযক বযযক জমডয  
ধ্রযলি। 
 
মিিযগৌর বামডর হিতযর িা ঢয যক ও ামকিং মস্টযক ির মদ্য  বাইযর দ্াাঁমডয  মেযলি। 
হর্ই মিলি উৎর্ব হদ্যখ তার িযযখ  ামর্। 
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 ঠাৎ এযর্ আপিাযদ্র পামট্সযত মবঘ্ন ঘট্ালাি বযল আিাযক ক্ষিা করযব অ্বশযই, 
মিিযগৌর বলযলি। মিযর্র্ উইর্মল পযিযক বহুবের পর আজ হদ্যখ আিযন্দ আত্ম ারা। 
কাাঁদ্যেি, হোযখর জল িযেযেি। আপিারা হতা জাযিি পামর্স আিার িযতাই রাতমদ্ি 
কাজ করযে, এযকবাযর র্ি  পা  িা হদ্খা করার, আজযকর এই আিন্দ উৎর্যব ও 
আপিাযদ্র র্কযলর র্যে মিমলত  বার আকাক্ষা র্িংবরণ করযত পারযলা িা। 
 
মকন্তু পামর্স একিাি ওর িাযক োডা বামডর কাউযক অ্মিিন্দি জািাযলা িা। হর্াজা  য  
দ্াাঁমডয  অ্দ্ভযত এক দৃ্মষ্টযত র্কযলর মদ্যক তাকাযলা। মি. উইর্মল, হফ্রি-জজস র্কযলই 
হকাযিা আযবগ িকাশ িা কযর পার্যরর িত দ্াাঁমডয  ওযক হদ্খযত লাগযলা। 
 
ট্য মপট্া মঠক কযর মিযর্র্ উইর্মল মিিযগৌরযক বলযলি, অ্িযগ্র  কযর বর্যি র্যার। 
র্ািািয একট্য  ট্ামকস, দ্ া কযর মকেয খাবার খাি। 
 
িা িা িমল, মিিযগৌর বলযলি।  যামর বযঝযত পারযলা বামডযত হঢাকার আযগ মিিযগৌর 
পামর্সর কাে হর্যক িািট্া হজযি মিয যেি। িা-বলা িা-কও া  ঠাৎ এযর্ পযড মবরি 
করার ইযচ্ছ আিার মেযলা িা, পামর্স আপিাযদ্র হদ্খযত োইযলা বযলই ওর র্যে েযল 
এলাি। 
 
মিযর্র্ উইর্মল তখযিা পামর্সযক হজাযর বযযক জমডয  হরযখযেি। হফাপাযত হফাাঁপাযত 
বলযলি, পামর্স! এতমদ্ি পর হতািার িায র কর্া িযি পডযলা? 
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মকেয িযি করযবি িা আিরা পাাঁে মিমিযট্র হবমশ এখাযি র্াকযত পারযবা িা। আিাযদ্র 
মবযশষ এক কাজ আযে। আপিারা পামর্সর র্যে কর্া বলযি হর্ই ফাাঁযক আমি আপিাযদ্র 
বাগািট্া একট্য  ঘযযর হদ্যখ আমর্। িা িা আিার র্যে কাউযক হযযত  যব িা, তযব হকউ 
যমদ্ আপিার উপযিাগয বাগািট্া  যাবার র্ি  আিার র্যে… আযর ওইযতা ওই 
হেযলমট্র খাও া হশষ  য  হগযে, ও যমদ্ ো  আিার র্যে বাগাযি হযযত পাযর। 
 
র্কযলই মিিযগৌর আর  যামরর মদ্যক তামকয  রইযলা। ওই হেযলমট্যক মিিযগৌর 
হেযিি িা, বা িাি হশাযিিমি, এিিমট্ ঘযরর র্কযলর মবশ্বার্যযাগয িযি  যলা িা। 
বযঝযত পারযলা, িা হেিার িাি করযেি। হজমি, রি, হেউর আর জযজসরও হতা হেযট্ 
মকেয মেল িা। ওযদ্র িযধ্য কাউযক হতা বাগাযি র্েী  ও ার জিয িাকযত পারযতি। 
 
িীরবতার িাযঝ  যামর বলযলা,  যাাঁ  যাাঁ েলযি। 
 
 যামর হিাযট্ই হবাকা ি । মিিযগৌযরর পামর্সর র্যে আর্া বা বাগাি হদ্খযত োও া হয 
আর্ল উযদ্দশয ি  তা  যামরর বযঝযত বামক রাইযিা িা। আর্ল কারণ  যামরর র্যে কর্া 
বলা। 
 
মঠক আযে ওঠার দ্রকার হিই, লযমপযির পাশ মদ্য  হযযত হযযত মিিযগৌর বলযলি। 
লযমপি তখি হে ার হর্যক ওঠার হেষ্টা করমেযলি। আবার বলযলি, মঠক আযে! 
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মি. উইর্মলযক হকাযিা কর্া বলার র্যযযাগ িা মদ্য  মিিযগৌর  যামরর  াত ধ্যর বাগাযি 
এযর্ বলযলি, ও ান্ডারফয ল! েযলা আিরা দ্যজযি বাগাযি একট্য   াাঁমট্, এর িযধ্য পামর্সর 
কর্া বলা হশষ  যব। তারপর আমি আর পামর্স এখাি হর্যক েযল যাযবা। এবিং হপেযি 
মফযর বলযলি, আপিারা োমলয  যাি। 
 
মিিযগৌর  যামরর র্যে তয ষার আবৃত বাগাযি এযর্ দ্াাঁডাযলি। তয ষাযর র্বগাে। হঢযক 
হগযে। বড বড দ্যএকট্া গাে িার্া তয যল এক রাশ তয ষাযরর হবাঝা মিয  হকাযিা রকযি 
দ্াাঁমডয  রয যে। 
 
মিিযগৌর মস্টক াযত মিয  খয াঁমডয  খয াঁমডয   াাঁট্যত  াাঁট্যত আবার বলযলি, োমিসিং। 
 
 যামরর িযযখ কয লযপ আাঁট্া। হবশ বযঝযত পারযলা মিিযগৌর ওর মদ্যক আডযোযখ 
তাকাযচ্ছি। 
 
হতািার র্যে আিার অ্যিকমদ্ি ধ্যর হদ্খা করার ইযচ্ছ, মিিযগৌর  যামরযক বলযলি। 
তয মি মক জাযিা? 
 
 যামর িষ্টিাযব বলযলা, কই, িা-হতা। 
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অ্যিকমদ্ি, মকন্তু িাম্বলযিার হযিাযব হতািাযক আগযল হরযখযেি, হদ্খা কযর কার র্াধ্য, 
মিিযগৌর বলযলি। স্বািামবক, খযবই স্বািামবক, মিমিমস্ট্রযত যা কাণ্ড  য মেযলা তারপর 
হতা এর িয াজি  যবই। 
 
 যামর মকেয বলযব হর্ই িমতক্ষা  ওর িযযখর মদ্যক তাকাযলি মিিযগৌর। মকন্তু  যামর েয প 
কযর রইযলা। খামিকক্ষণ অ্যপক্ষার পর মিিযগৌর বযল েলযলি, আমি িযামজক 
িন্ত্রণালয র িার হিবার পর হর্যকই হতািার র্যে কর্া বলার র্যযযাযগর অ্যপক্ষা  
মেলাি, তা আর এর আযগ র্ম্ভব   মি, আযগই বযলমে, িাম্বলযিার র্ম্ভবত হকাযিা 
মবযশষ কারযণ হতািাযক আগযল হরযখযেি। 
 
 যামর তখযিা েয প কযর রইযলা আযরা মকেয হশািার অ্যপক্ষা । 
 
োরমদ্যক গুজব, মিিযগৌর বলযলি, িা হজযি হয যার খযমশ িত বযলযে। কািাঘযষা, িাযি 
িযফমর্র তয মি েয যজি ও াি, িাম্বলযিার মিি ই এ মবষয  হতািার র্াযর্ কর্া 
বযলযেি। 
 
 যামর বযঝযত পারযলা, যা হিযবমেযলা মঠক তাই, মিিযগৌর হকি উইর্মলযদ্র বামডযত 
এযর্যেি। পামর্সযক র্যে আিা আর্যল মিেক উপলক্ষ িাি, ওর কাে হর্যক ওই ঘট্িা 
জািযতই এযর্যেি। 
 
 যামর িাবযত লাগযলা আর্ল ঘট্িা বলযব িা মিযর্য বলযব। 
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 যামর োরমদ্যক তাকাযলা, তয ষাযর ঢাকা বাগাি, তাও হকার্াও হকার্াও হোযট্া হোযট্া ফয ল 
ফয যট্যে, হফ্রযির মের্িার্মর, আযরা অ্যিক মকেয। হশষ পযসন্ত মঠক করযলা যা যা 
ঘযট্মেযলা তাই বলযব। েয যজি ও াি বা বাইযবযলর েয যজি লযান্ড, েয যজি মপপল ও জাযি 
িা। তযব জীবযি র্মঠকিাযব মর্িান্ত হি া দ্রকার হয পর্ ও হবযে হিযব। িমবষযদ্বাণী 
(িযফমর্) অ্িযযা ী দ্যজযির একজি তার বা হিাযল্টিযট্সর িৃতয য  যব মক িা জাযি িা। 
িযফমর্ যাই বলযক হিাযেিট্স তার অ্িযগািীযদ্র মিয  মবরাট্ বাম িী–রিমপশাে, 
মিযিন্টরর্, ওয রউলফ, ইিযফমরযদ্র মিয  যা কযর েযলযে তার মবযরামধ্তা করযত 
 যব। 
 
 যাাঁ, আিরা ওই মবষয  কর্া বযলমে। মিিযগৌর একট্য  হর্যি বলযলি, তয মি মক, তয মি 
মক… 
 
দ্যুঃমখত, ওই আযলােিাট্া শুধ্য আিাযদ্র িযধ্যই,  যামর বলযলা। ও , মিি ই! মিি ই! 
 
ওরা র্কযল মবশ্বার্ কযর তয মি েয যজি ও াি, আযগই বযলমে, মিিযগৌর বলযলি। িযি 
কর তয মি িা ক, অ্বশযই তয মি তাই, েয যজি অ্র্বা েয যজি িও! আজ হর্যক কযতা বার 
যার িাি িযযখ আিা েযল িা তার র্যে হিাকামবলা কযরযো? হকাযিা জবাযবর অ্যপক্ষা 
িা কযরই বলযলি, আর্ল কর্া  যচ্ছ, তয মি শামন্তমি  িািযষযদ্র আশা ও শামন্তর 
িতীক। 
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এিি একজি হকউ হয মিমিতিাযব পারযব, হয ম -হু-যার িাি অ্বশযই িযযখ আিা যাযব 
িা তাযক পৃমর্বী হর্যক র্মরয  মদ্যত, তা যল িািযষ মিিসয  হবাঁযে র্াকযত পারযব। আমি 
অ্িযিব কমর মকন্তু হর্ই পাযপর মবরুযি লডাই করার ক্ষিতা আিার একার হিই, এই 
র্ার কর্াট্া একবার তয মি বযঝযত পারযল, তয মি হিযব হদ্খযত পাযরা, ওয ল। হতািার 
কতসবয, মিমিমস্ট্রর পাযশ দ্াাঁমডয  অ্িযা , পাযপর মবরুযি লডাই করা। র্কলযক শামন্তযত 
হবাঁযে র্াকযত র্া াযয করা। 
 
ওরা হদ্খযলা, পাতাযলর ধ্ির্ম্পদ্-রক্ষাকারী বািি িূত িামট্র হিতর হর্যক হবমরয  
এযর্ একট্া কীট্যক ধ্রযলা। কীট্ট্া আিাণ হেষ্টা করযত লাগযলা িূযতর  াত হর্যক 
পমরিাণ পাবার। বরযফ জিা িামট্ হর্যক হবমরয  আর্া খযবই কষ্টকর।  যামর হদ্খযলা 
মিিযগৌর িূযতর মদ্যক তামকয  রয যেি।  যামর তখিও মিবসাক। অ্দ্ভযত র্ব হোযট্া 
হোযট্া িাণী, তাই িা? মকন্তু তয মি েয প কযর আযো হকি  যামর? 
 
আপমি যর্ার্স মক োি আমি মঠক বযঝযত পারমে িা,  যামর ধ্ীযর ধ্ীযর বলযলা। মিমিমস্ট্রর 
পাযশ এযর্ দ্াাঁডাযিা, কর্াট্ার িাযি কী? 
 
কাজট্া জরুমর  যলও খযব একট্া কষ্টদ্া ক ি , এট্াই হতািাযক আশ্বার্ মদ্যত পামর; 
মিিযগৌর বলযলি। ধ্যরা তয মি যমদ্ িাযঝ িাযঝ মিমিমস্ট্রযত আর্া-যাও া কর তা যল 
র্মঠকিাযব িিামবত করযব। আর তয মি হর্খাযি গ াইি হবাবািসযর্র র্যে হকাযিা রকি 
বাধ্া মিযষধ্ োডা আলাপ আযলােিা করযত পারযব। ও  যাাঁ মতমি মক হতািাযক বযলিমি? 
উমি এখি আিার জা গা  অ্যরর িধ্াি ম যর্যব দ্াম ত্ব পালি করযেি। আিমেজ 
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একবার আিা  হযি বযলমেযলি, তয মি িামক একজি র্যদ্ক্ষ অ্রর  বার ইচ্ছা করযে, 
হর্ট্া খযব মশঘ্র র্ যজই বযবিা করা যাযব। 
 
িযলাযরর্ আিমেযজর িাি শুযি  যামরর র্বসাে রাযগ জ্বযল উঠযলা। িি িম লা এখযিা 
মিমিমস্ট্রযত ব াল তমব যত রয যে? 
 
িূলত কর্াট্া এিিিাযব  যামর বলযলা, যাযত দ্যএকমট্ মবষ  আযরা পমরষ্কারিাযব জািা 
যা । আপমি এিি একট্া বাতাবরণ করযত োি যাযত র্কযল হবাযঝ আমি মিমিমস্ট্রযত 
কাজ করমে এই হতা? 
 
 যাাঁ মঠকই ধ্যরযো  যামর, র্কযল বযঝযব তয মি মিমিমস্ট্রযত কাজ করযে। তার কর্ার িযধ্য 
স্বমির োপ র্যিষ্ট। দ্য েয যজি ও াি, তয মি অ্বশযই জাযিা, িািযযষর আশার র্ঞ্চার 
করযব, অ্িযিব করযব, মক বযলা। ও  যাাঁ হরািাঞ্চকর মকেয একট্া র্িংঘমট্ত  যত েযলযে। 
 
 যামর কর্ার িযধ্য বেয যত্বর র্যর বজা  হরযখ বলযলা, যমদ্ আপিার কর্া িযতা 
মিমিমস্ট্রযত যাও া-আর্া কমর তা যল এট্াই মক হবাঝা যাযব িা মিমিমস্ট্র যা মকেয করযে 
বা করযত েযলযে তাযত আিার পূণস র্ির্সি আযে? 
 
ওয ল, মিিযগৌর িয রু কয াঁেযক বলযলি, ও  যাাঁ তা আিংমশকিাযব র্তয, আর তাই আিরা 
োই। 
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িা, আিার িযি    িা হর্ট্া কাযসকরী  যব,  যামর িাযব বলযলা। হদ্খযি, মকেয মকেয 
মজমির্ মিমিমস্ট্র যা করযে তা আমি র্ির্সি করযত পারমে িা, হযিি ধ্রুি স্টযাি 
শািপাইকযক আট্যক রাখা। 
 
মিিযগৌর হর্ই কর্াট্ার তাৎক্ষমণক জবাব িা মদ্যলও িযযখর হে ারা কমঠি  য  হগল। 
 
আমি অ্বশয আশা কমর িা হয তয মি মবষ মট্ বযঝযত পারযব, মিিযগৌর বলযলি,  যামরর 
িযতা উম্মা িা হদ্মখয  হেযপ রাখযলি। এখি খযব খারাপ অ্বিা েলযে, মকেয বযবিা 
গ্র ণ করার িয াজি  য যে। অ্যিক মকেয বাইযর হর্যক হবাঝা কমঠি। আর হতািার 
হতা ব র্ িাি হষাল বের। 
 
 যত পাযর, িাম্বলযিাযরর ব র্ হষালর ওপযর মকন্তু মতমিও িযি কযরি িা স্টযািযক 
আজকাবাযি পাঠাযিা দ্রকার মেল,  যামর বলযলা। আপিারা হযিি আিাযক িমতকী 
িাণী করযত োি, হতিমি স্টযািযক আজকাবাযি পযযর হদ্খাযত োি মিমিমস্ট্র কাজ 
করযে।  যামরযক হয মিমিমস্ট্র বযব ার করযত ো  হর্ মবষ মট্যক কট্াক্ষ কযরই হর্ 
বলযলা। 
 
দ্যজযি দ্যজযির িযযখর মদ্যক হত তামকয  র্াকযলি হবশ খামিকট্া র্ি । র্বযশযষ 
মিিযগৌর বলযলি হকাযিা রকি িাি িা কযর। আিার িযি    তয মি িাম্বলযিাযরর 
িযতা মিযজ মিমিমস্ট্রর র্যে হকাযিা র্ম্পকস রাখযত োও িা? 
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আিাযক হকউ বযব ার করুক আমি োই িা,  যামর বলযলা। 
 
অ্যিযকই   যতা এই িত হপাষণ করযবি, মিমিমস্ট্র হতািাযক র্কযলর িাযলার জিয 
কাযজ বযব ার করযব, হর্ট্া হিযি হি া হতািার কতসবয। 
 
 যব, মকন্তু একর্াও অ্যিযক িযি কযর কাউযক অ্যর্া হির্ ইট্ার র্যন্দ  কযর 
আজকাবাযির হজযল পাঠাযিার আযগ হর্ই র্যন্দ  র্মঠক মক িা জািা দ্রকার,  যামর 
বলযলা। ওর রাগ আযরা হবযড হগল। আপমি বামট্স োউযের িযতা েলযেি। আপিারা 
র্তযই মক র্মঠক পযর্ েলযেি? আপমিও ফাযজর িযতাই মিরী  হলাযকরা যখি 
অ্তযাোমরত  যচ্ছ, তাযদ্র  তযা করা  যচ্ছ তখি মিযজযদ্র তৎপরতা হদ্খাবার জিয 
যারা হদ্াষী ি  তাযদ্র হজযল পযরযেি। আর আিাযক হদ্মখয  বলযবি, েয যজি ও ািযক 
মিয  এযর্মে হতািাযদ্র মিরাপত্তার জিয! 
 
তা যল তয মি, েয যজি ও াি িও? মিিযগৌর বলযলি। 
 
আমি িযি কমর এট্া হকাযিা মবষ  ি  আপমি এিাযবই কর্াট্া বযলযেি,  যামর বলযলা 
মতিিাযব হ যর্। অ্ন্ততুঃপযক্ষ আপিার িা। 
 
কর্াট্া আিার বলা   যতা উমেত   মি, মিিযগৌর বলযলি র্যে র্যে। িয ল  য যে। 
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িা আপমি র্মূ্পণস র্তয বযলযেি,  যামর বলযলা। অ্যিক র্যতযর িযধ্য আিাযক অ্িযতি 
র্তয বযলযেি। আমি িমর মক বাাঁমে তাযত আপিার হকাযিা মেন্তা হিই। মকন্তু আমি যমদ্ 
দৃ্ঢ় িতযয  র্কলযক জািাই হিাযেিযট্সর মবরুযি লডাইয র জিয আমি আপিাযক 
র্া াযয করমে, হর্ই যযযি আপমি মজতযবি, আমি যমদ্ িয ল িা বযল র্ামক এট্াই হতা 
আপিার িাবিা। আমি িয যল যাইমি মিমিস্টার.. 
 
 যামরর কর্াগুযলা শুযি মিিযগৌর তার িাি  াযতর িযযঠাট্া ওপযর তয লযলি। তার িযযঠার 
হপেযি ধ্বধ্যব র্াদ্ারে ঝকিক করযে, হর্খাযি িযলাযরর্ আিমেজ তাযক বাধ্য 
কযরমেযলি হখাদ্াই করযত : আমি কখযিা মির্যা বলযবা িা। 
 
আিার িযি পযড িা যখি আমি বযলমেলাি, হিাযেিট্স আবার মফযর আর্যে তখি 
আপমি আিার বিযবযর র্ির্সযি েযযট্ এযর্মেযলি মক িা। আবার মিমিমস্ট্রও গত বের 
এ মবষয  মকেযই কযরমি। 
 
ওযদ্র পায র তলা  বরফশীতল িামট্র িযতা, ওরাও হতিিই মির  য  দ্াাঁমডয  
র্াকযলি। 
 
হিযঠা িূতগুযলা হশষ পযসন্ত িামট্ খয াঁযড কীট্গুযলা হবর করযত হপযরযে, ওরা 
রযিাযিিড্র্ি গুযচ্ছ হ লাি মদ্য  পরিািযন্দ তাযদ্র রি েয ষযে। 
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িাম্বলযিার এখি মক করযেি? মিিযগৌর একট্য  উচ্চস্বযরই বলযলি হ াগাট্সযর্ যখি 
অ্িযপমিত র্াযকি, তখি হকার্া  যাি মতমি? 
 
আিার হকাযিা ধ্ারণা হিই,  যামর বলযলা। 
 
জািযলও তয মি আিাযক বলযব িা জামি, মিিযগৌর বলযলি। বলযব? 
 
িা,  যামর বলযলা। 
 
মঠক আযে, হদ্খা যাক অ্িয হকাযিা উপায  জািা যা  মক িা। 
 
হেষ্টা করযত পাযরি,  যামর গুরুত্ব িা মদ্য  বলযলা। মকন্তু আপিাযক ফাযজর োইযত হবমশ 
বয মিিাি িযি  য মেল, হিযবমেলাি তার িয ল হর্যক মশখযবি। উমি হ াগাট্সযর্র ওপর 
খবরদ্ামর শুরু কযরমেযলি। হদ্খযত পাযচ্ছি হতা এখি মতমি 
 
আর িন্ত্রী িি, মকন্তু িাম্বলযিার এখযিা হ িিাস্টার। আমি যমদ্ আপিার িাযি র্াকতাি 
তা যল িাম্বলযিাযরর কাযজ বাধ্া রৃ্মষ্ট করতাি িা। 
 
আবার অ্যিকট্া র্ি  দ্যজযিই িীরব। 
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হবশ তা যল বযঝলাি মতমি হতািার ওপর যযর্ষ্ট িিাব মবিার কযরযেি, মিিযগৌর 
বলযলি। তার েশিার কাাঁযের হপেযি হোখ দ্যযট্া ঠান্ডা, কমঠি  য  হগযে। তয মি 
র্বসান্তকরযণ িাম্বলযিাযরর, তাই িা পট্ার? 
 
 যাাঁ, আমি তাযক শ্রিা কমর, মতমি যা বযলি তাই িামি, তাই কমর। আপিাযক কর্াট্া 
জামিয  মিযজযক অ্যিক  ালকা িযি করমে,  যামর বলযলা। 
 
কর্াট্া বযলই মিমিস্টার অ্ফ িযামজযকর মদ্ক হর্যক িযখ মফমরয   যামর হর্াজা বামডর 
মদ্যক  াাঁট্যত লাগযলা। 
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এ স্লারগশ জিযিারি 
 
িববষস হশষ  য যে। এবার হ াগাট্সযর্ হফরার পালা। র্যের মদ্যক রি, মজমি মকযেযির 
আগুযির ধ্াযর দ্াাঁমডয  রয যে হস্টশযি যাবার িতীক্ষা । ওযদ্র মজমির্পি র্ব রাযঙ্ক 
িরা  য  হগযে। ফয াঁ হিট্ও াযকসর র্া াযযয মিমিমস্ট্র র্ব োিোিীযদ্র হ াগাট্সযর্ হফরার 
বযবিা কযরযে, যাযত তারা দ্রুত আর মিরাপযদ্ স্কয যল হপৌঁেযত পাযর। একিাি মিযর্র্ 
উইর্মল ওযদ্র মবদ্া  জািাবার জিয উপমিত রয যেি। মি. উইর্মল, মবল, হফ্রি-জজস, 
হেউর হয যার কাযজ বযি। মিযর্র্ উইর্মল হর্ই হয পামর্স আর্ার পর কাাঁদ্যত শুরু 
কযরযেি তা আর মকেযযতই র্ািযে িা। মের্িার্ হি-হত ওর  ঠাৎ েযল আর্া আর 
গাজর হর্ি খাও া কাাঁযের বার্ি িাোর কর্া বার বার বড হবমশ িযি পডযে। (িাোর 
হপেযি হফ্রি, জজস, আর মজমির  াত মেযলা)। 
 
মজমি মিযর্র্ উইর্মলর মপযঠ  াত বয মলয  বলযলা, হকাঁযদ্া িা িা, র্বমকেয হতা মঠক 
আযে। 
 
ওহ্ িা! হকি আিাযদ্র জিয অ্যর্া িাবযো, রি িায র গাযল বড হদ্যখ একট্া েয ম্বি 
কযর বলযলা। পামর্স হতা িালই আযে, ওর জিয দ্যুঃখ করযো হকি। 
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 যামরযক জমডয  ধ্যর মিযর্র্ উইর্মল আযরা হফাপাযত লাগযলি। মিযর্র্ উইর্মল 
বলযলি, আিাযক িশস কযর বযলা–হতািরা র্বাই িাযলা হেযলযিয   য  পডাযশািা 
করযব, বাযজ কাযজ িি হদ্যব িা, মিযজযদ্র িমত যত্ন হিযব। 
 
তাই আমি কমর মিযর্র্ উইর্মল,  যামর বলযলা। আপমি হতা জাযিি আমি শান্ত জীবি 
োই। 
 
মিযর্র্ উইর্মল আবার র্কলযক আদ্র কযর বলযলি, কর্া মদ্যচ্ছা, আমি হযিাযব 
হতািাযদ্র বযলমে হতািরা হর্িাযব েলযব। 
 
 যামর পান্না রযের আগুযি িযবশ কযর খযব হজাযর বলযলা, হ াগাট্সর্! ও হশষবাযরর িযতা 
উইর্মলযদ্র মকযেযির মকেয অ্িংশ হদ্খযত হপল আর, মিযর্র্ উইর্মলর েন্দিরত িযখ, 
আগুি ওযক র্মূ্পণসরূযপ গ্রার্ কযর হিবার আযগ, িবলিাযব লাট্য র িযতা বিবি কর 
ঘযরযত ঘযরযত ও অ্িযািয উইজামিসিং রুি ঝাপর্া হদ্খযত হপযলা, ঘরগুযলা ওর দৃ্মষ্টর 
বাইযর েযল হগল। তারপর ও র্বমকেয স্বচ্ছিাযব হদ্খযত হপল, তারপর মিযে িািযত 
লাগযলা। হশযষ িযাকযগািাগযলর অ্মফযর্র ফা ারযেযর্ হপৌঁেযলা।  যামর হগ্রট্ ফা ার 
হেযর্র হর্যক বাইযর আর্ার আযগ হদ্খযলা মিযর্র্ িযাকযগািাগল কাজ করযত করযত 
ফা ার হেযর্র মদ্যক অ্প-একট্য  তাকাযলি। 
 
শুি র্েযা পট্ার, ঘযরর িযধ্য কাযপসযট্ হযি োই িা পযড। 
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অ্বশযই িা িযফর্র।  যামর েশিাট্া মঠক কযর বলযলা িার্ার েয লগুযলা আেযল মদ্য  
আাঁেডাযত আাঁেডাযত হদ্খযলা রি লাট্য র িযতা ঘযরযত ঘযরযত আর্যে। মজমিও হতিমিিাযব 
িযাকযগািাগযলর অ্মফর্ ঘযর হপৌঁেযলা। তারপর ওরা অ্মফর্ ঘর হর্যক এক র্যে 
মগ্রমফন্ডর ট্াও াযরর মদ্যক েলযলা। কমরির মদ্য  হযযত হযযত  যামর জািালার মদ্যক 
তাকাযলা। অ্িমিত রূ্যযসর লাল আিা বাইযরর িাযঠর ওপর পযডযে। িাঠ, কাযপসযট্র 
িযতা জিাট্ বরযফ ঢাকা রয যে। ওর উইর্মলযদ্র বাগাযির দৃ্শযট্া হোযখর র্ািযি 
হিযর্ উঠযলা। অ্দূ্যর হদ্খযত হপল  যামগ্রি ওর হকমবযির র্ািযি বাকমবকযক 
খাও াযচ্ছি। 
 
ফযাট্ হলমির র্ািযি মগয  আত্মমবশ্বাযর্র র্যে রি বলযলা, বউযব্লর্। ফযাট্ হলমি র্ািািয 
হরাগা  য যেি, একট্য  হযি ফযাকাযশ। েযমট্যত যাবার আযগ হযিিমট্ হদ্যখমেযলা হতিি 
আর হিই। 
 
িা, ফযাট্ হলমি বলযলি। 
 
িা! তার িাযি? 
 
এখি িতয ি পার্ও ািস বযব ার করযত  যব, ফযাট্যলমি একট্য  উচ্চস্বযর বলযলি। 
 
অ্িযগ্র  কযর উচ্চস্বযর কর্া বলযব িা। 
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আিরা হতা হ াগাট্সযর্ মেলাি িা, েযমট্যত বামড মগয মেলাি। িতয ি পার্ও ািস জািযবা 
হকিি কযর? 
 
 যামর-মজমি! 
 
ওরা হপেি মফযর হদ্খযল  ারমিওি ওযদ্র হদ্খযত হপয , ওযদ্র মদ্যক আর্যে। 
 
ওর পরযি  ালকা লাল রযের হক্লাক, িার্া   যাট্ আর  াযত দ্িািা। 
 
আমি িাি কয ক ঘণ্টা আযগ এযর্মে, এযর্ই  যামগ্রি আর বাক, িাযি উইদ্ার 
উইিংগযর্র র্যে হদ্খা কযর এলাি,  ারমিওি  াাঁফাযত  াাঁফাযত বলযলা। তা হতািাযদ্র 
মের্িার্ িাযলাই হকযট্যে, তাই িা? 
 
খয-উ-ব িাযলা, রি তৎক্ষণাৎ বলযলা। অ্যিক র্যন্দর র্যন্দর তবমেিযপূণস বযাপার, রুফার্ 
মেি। 
 
 ারমিওি রযির কর্ার উত্তর বা ওর মদ্যক একবারও তাকাযলা িা, ওর কর্া  কাি িা 
মদ্য   যামরর মদ্যক তামকয  বলযলা, হতািার র্যে আিার অ্যিক কর্া আযে। িতয ি 
পার্ও ািস  যচ্ছ অ্যাবমস্টযিন্স। 
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ফযাট্ হলমি দ্যবসল কযণ্ঠ বলযলা, মঠক বযলযো, কর্াট্া বযল হপাযরসযট্র মদ্যক এমগয  
হগল। 
 
 যামর  ারমিওিযক বলযলা, মক  য যে ওিার? 
 
িযি    মের্িাযর্ খযব খাও া-দ্াও া-িদ্যপাি কযরযেি। লাকিমতস কিিরুযি হযযত 
হযযত বলযলা। বেয  িায াযলযট্র র্যে োিসর্স কমরিযরর ড্র্ািংক িিংকযর্র েমবর কাযে 
িেয র ও াইি হখয যেি, যাকযগ। 
 
কর্াট্া বযল  ারমিওি ওর পযকযট্  াত পযযর িাম্বলযিাযরর হলখা পাকাযিা একট্া 
পােসযিন্ট বার করযলা। হতািার। 
 
 যামর বলযলা, েিৎকার, হদ্মখ মক মলযখযেি। িাম্বলযিার মলযখযেি, পরবতসী হলর্ি 
পযরর মদ্ি রাযত  যব। 
 
 যামর বলযলা, ওিাযক অ্যিক অ্যিক খবর হদ্বার আযে, হতািাযকও। েযলা হকার্াও 
মিমরমবমলযত বমর্। 
 
মঠক হর্ই র্ি  ওযদ্র কাযি এযলা ওি…ওি। ওরা হদ্খযলা লযাযিন্ডার োউি হদ্ৌডাযত 
হদ্ৌডাযত এযর্ রিযক দ্য াযত জমডয  ধ্রযলা। লযাযিণ্ডার রিযক আদ্র কযর ওি বযলই 
িাযক। 
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অ্যিযকই ওই দৃ্শয হদ্যখ িাক মর্াঁট্যকাযলা।  ারমিওি িযখ হবাঁমকয   ার্যলা। অ্দূ্যর 
একমট্ খামল হট্মবল হদ্মখয  বলযলা, েযলা ওইখাযি বর্া যাক। মজমিযক একা দ্াাঁমডয  
র্াকযত হদ্যখ বলযলা, মজমি মজমি। 
 
ধ্িযবাদ্, হতািরা বযর্া, আমি মিযির জিয অ্যপক্ষা করমে, মজমি বলযলা। 
 
 যামর লক্ষয করযলা,  ারমিওযির গলার স্বর মঠক স্বািামবক ি । রি আর লযাযিন্ডার 
এখি হবপযরা া  য  জডাজমড করযে।  যামর হর্মদ্যক আর িা তামকয   ারমিওিযক 
বলযলা,  যাাঁ েযলা ওইখাযি বমর্। 
 
িাও এবার হতািার মের্িাযর্র গপ বযলা। 
 
িা, আিার মকেয বলযত িাযলা লাগযে িা,  ারমিওি খযবই র্ জিাযব বলযলা। আিা  
মকেয মজযজ্ঞর্ কযরা িা  যামর। 
 
আমি িাবমেলাি যমদ্ হতািার কাযে মকেয খবর-ট্বর পাও া যা । 
 
খবর? ফযাট্ হলমি, পাাঁেশ বেযরর পযরযিা িযাট্ পাি কযরযেি।  যামর, এই খবরট্া তয মি 
আবার শুিযত োও? 
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 ারমিওি কর্াট্া বযল এিিিাযব  যামরর মদ্যক তাকাযলা হয  যামরর আর হকাযিা িে 
করযত িি োইযলা িা। রযির ির্েও িা। তখি িযালফ  আর হেইযপর হযর্ব 
কর্াবাতসা শুযিমেযলা,  ারমিওিযক র্মবিাযর বলযলা। 
 
ওর কর্া হশষ  যল দ্যএক হর্যকন্ড মকেয িাবযলা, তারপযর বলযলা, হতািার মক িযি    
িা? 
 
হেইযপর র্া াযয করার িিাব িাি োডা মকেয ি , আর্যল জািযত োি িযালফ  মক 
করযত োইযে?  যামর  ারমিওযির কর্ার বামক অ্িংশ মিযজই বলযলা। 
 
ও  যাাঁ হর্ট্াই বলযত যামচ্ছলাি।  ারমিওি বলযলা। 
 
রযির বাবা ও লযমপি হতা ওই রকিই িাবযেি,  যামর গজগজ করযত করযত বলযলা। 
হয যাই বলযক িযালফ  হয র্ািংঘামতক মকেয একট্া িতলব আট্যে। এট্া হকউ অ্স্বীকার 
করযত পারযব িা। 
 
আমি হতািার কর্া িািযত পারমে িা,  রমিওি খযব ধ্ীযর ধ্ীযর বলযলা। যা মকেয করযে 
র্বই হিাযল্টিযট্সর কর্াযত, এই র্ জ র্রল কর্াট্া আমি হতািাযক হবাঝাযত োইমে। 
 
মকন্তু ওযদ্র দ্যজযির িযধ্য র্মতয হকউ মক হিাযল্টিযট্সর িাি উচ্চারণ কযরযে? 
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 যামর কর্াট্া শুযি িযি করার হেষ্টা করযলা। 
 
আমি এখি মঠক িযি করযত পারমে িা। তযব হেইপ বযলমেযলা, হতািার িিয , এই 
কর্াট্া আিার িষ্ট িযি আযে। তা যল ওর িিয , হক  যব? 
 
আমি বলযত পারমেযি,  ারমিওি হঠাাঁট্ কািযড বলযলা। ওর বাবাও  যত পাযর। কর্াট্া 
বযল  ারমিওি ঘযরর োরমদ্যক শূিয দৃ্মষ্টযত তামকয  রইযলা। তারপর রি আর 
লযাযিন্ডাযরর মদ্যক তামকয  বলযলা, ও  যাাঁ, লয মপি হকিি আযেি? 
 
 যামর বলযলা, হদ্যখ খযব একট্া িাযলা আযেি বযল িযি  যলা িা। ওয রউলফযদ্র 
র্াযর্ আযেি তযব হতিি র্যমবধ্া করযত পারযেি িা। তারপযর বলযলা, আচ্ছা তয মি 
হফিীর হগ্রবযাযকর িাি শুযিযো? 
 
 যাাঁ শুযিমে,  ারমিওি র্ািািয  কেমকয  বলযলা। তা তয মি শুিযল হকার্া হর্যক? 
 
কযব, ম মস্ট্র অ্ফ িযামজক হর্যক? তয মি হতা িাযলা কযরই জাযিা, আমি কখযিা িাযলা 
কযর শুমিমি। 
 
আযর িা িা ম মস্ট্র অ্ফ িযামজক ি , িযালয র হবা মজিযক ধ্িক কর্া িযি আযে, 
 ারমিওি বলযলা, িকট্ািস এযামলর কর্া িযি হিই? ও বযলমেযল হগ্রবযাক ওযদ্র 
পামরবামরক বেয । ও হবা মজযির কাযজর অ্গ্রগমত িাযঝিযধ্য এযর্ হদ্যখ যাযব। 
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 যামরর মদ্যক  া কযর তাকাযলা, িযি করার হেষ্টা করযলা, ওই একদ্ি িয যল হগমে! 
তা যল হতা িাযলািাযবই হবাঝা যাযচ্ছ িযালফ  একজি হির্ ইট্ার, তা িা  যল 
হগ্রবযাকযক মক করযত  যব, িা করযত  যব বলযত পারযব হকি? 
 
 ারমিওি বড হদ্যখ একট্া মিুঃশ্বার্ হফযল বলযলা, খযবই র্যন্দ জিক, তাযত হকাযিা 
র্যন্দ  হিই, অ্বশয যমদ্ িা…। 
 
আযর আিার কর্া হশাযিা,  যামর একট্য  হরযগ বলযলা। বযাপারট্া  তয মি আর যমদ্ খয াঁজযত 
হযওিা। 
 
হকার্াও িয ল  য  র্াকযত পাযর। 
 
মঠক আযে, হতািার তা যল মবশ্বার্  যচ্ছ িা,  যামর িার্া ঝাাঁকয মি মদ্য  বলযলা। হদ্খা 
যাক কার কর্াট্া র্মতয, হশষ পযসন্ত মকন্তু হতািা  স্বীকার করযতই  যব, মিযজর উমি 
িতযা ার করযত  যব, মিমিমস্ট্রর িযতাই হজযি হরযখা  ারমিওি। ও  যাাঁ হতািা  বলা 
  মি, আিার র্যে মকন্তু মিমিস্টার অ্ফ িযামজক রুফার্ মিিযগৌযরর হবশ কর্া 
কাট্াকামট্  য যে। 
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বামক র্যেট্া দ্যজযি মিমিস্টার অ্ফ িযামজকযক গালিন্দ কযর কাট্যলা। রযির িযতা 
 ারমিওি বযঝযত পারযলা গত বের মিমিমস্ট্র অ্ফ িযামজক ওযক একট্য ও স্বমিযত র্াকযত 
হদ্ মি। এখি হকাি িযযখ ওযক র্া াযয করযত বলযে। 
 
ষষ্ঠ বেযরর হেযলযিয যদ্র িতয ি ট্ািস দ্ারুণ এক শুি রূ্েিা  শুরু  যলা। র্কাল হবলা 
কিি রুযির র্াইি হবাযিস মবরাট্ একট্া হিামট্শ হদ্খযত হপযলা। 
 
অ্যাপামরর্ি হলির্ি 
হতািার ব র্ যমদ্ র্যতর বের বা ৩১ অ্গাযস্টর িযধ্য র্যতর    তা যল 
মিমিমস্ট্র অ্ফ িযামজযকর বার র্প্তায র অ্যাপামরর্ি হলর্ি হকাযর্সর জিয তয মি মিবসামেত 
 বার উপযযি। 
মিযম্ন দ্িখত কযরা যমদ্ তয মি হযাগদ্াি করযত ইচ্ছযক  ও। 
মফর্, িাি ১২ হগমল ি। 
 
 যামর আর রি কিিরুযির হিামট্শযবাযিসর কাযে এযর্ দ্াাঁডাযলা। হেযলযিয রা মিড 
কযর রয যে, হিামট্যশর তলা  িাি দ্িখত করার জিয বযি।  ারমিওি দ্িখত করার 
পর তার তলা  রি দ্িখত বা িাি হদ্বার জিয কয ইল (পালযকর কলি) বার করযত 
যাযব মঠক হর্ই র্ি  ওর হপেযি লযাযিন্ডার এযর্ দ্াাঁডাযলা।  াত দ্যযট্া বামডয  রযির 
দ্যযোখ হেযপ মখল মখমলয  হ যর্ বলযলা, বলযতা আমি হক উি উি?  যামর হপেি মফযর 
 ারমিওিযক হদ্খযলা। ওর হিাযট্ই ইযচ্ছ হিই দ্াাঁমডয  দ্াাঁমডয  লযাযিন্ডাযরর িযাকামি 
হদ্খা। ও র্যে র্যে  ারমিওিযক ধ্রার জিয হপেি মফরযলা। মকন্তু আিযস  য  হগল 
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রিযক ওযদ্র কাযে আর্যত হদ্যখ। ওরা তখি হপাযরসট্ হ াযলর কাোকামে দ্াাঁমডয । ওর 
কািদ্যযট্া অ্র্ম্ভব লাল আর  াবিাব মবরমি িাখা।  রমিওি ওযক হদ্যখই হিমিযলর 
মদ্যক এমগয  হগল। 
 
তা যল অ্যাপাযরর্ি, রি খযব স্বািামবকিাযব কর্াট্া বলযলা। একট্য ও বযঝযত মদ্যলা িা 
মকেযক্ষণ আযগর দৃ্শযট্া,  যামরর একট্য ও িাযলা লাযগমি। অ্যাপাযরর্ি,  ামর্র বযাপার 
 যব িা হতা? 
 
আমি হতািার বযাপার বলযত পারযবা িা। িাযলা  যব, তয মি যখি  াযত কলযি ওট্া 
করযব। িাম্বলযিার অ্যাপাযরট্ করার র্ি  একবার আিাযক র্যে মিয মেযলি, র্মতয 
কর্া বলযত মক আিার মকন্তু হতিি র্যখকর িযি   মি। 
 
িয যলই মগয মেলাি তয মি আযগই ওট্া কযরযো, আিার হতা ির্িবার, রি র্ািািয 
উযদ্বগমেযত্ত বলযলা। হফ্রি আর জজসও হতা কযরযে। 
 
োমলসযতা পার্ করযত পাযরমি, তাই িা। 
 
রি ওর একট্া  াত উাঁেয  কযর বলযলা,  যাাঁ, মকন্তু োমলস হতা আিার হেয ও লম্বা েওডা। 
হতা হফ্রি আর জজস পাযরমি, তাই িাবমে। 
 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য হ্াফ-ব্লাড রিন্স । জে. জে. িাওর িং । হ্যারি পটাি রিরিে 

550 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

িাি হতা মদ্লাি, আিাযদ্র পরীক্ষা কযর হিযব জাযিা? র্যতর বের  যলই শুধ্য  যব িা। 
আিার হতা িােস িাযর্ র্যতর  যব। 
 
 া, মকন্তু িযি হরযখা কযাযর্ল হর্যক বা এখাি হর্যক অ্যাপাযরট্ করযত পারযব িা। 
 
আর্ল বযাপারট্া তা ি , তাই িা? মশখযল র্কযল মবষ মট্ জািযত পারযব, আিার যখি 
ইযচ্ছ  যব তখি অ্যাপাযরট্ করযত পারযবা। 
 
রি একিাি ি  হয অ্যাপাযরট্ করার মশক্ষা হপযত উযত্তজিা  উযদ্বমলত। র্ব 
োিোিীযদ্র িযধ্য দ্ারুণ উৎর্া  ও উযত্তজিা, িািা আযলােিা, র্ািযির হলর্ি মিয ও, 
মিযজর ইযচ্ছ  অ্দৃ্শয  য  যাও া, আর মফযর আর্া। 
 
বযলা, র্মতয যখি আিরা করযত পারযবা তখি দ্ারুণ  যব, মর্িার্ কর্াট্া বযল অ্দৃ্শয 
 ও ার আিন্দ িকাযশর জিয মক্লক শব্দ িযখ মদ্য  বার করযলা। আিার োোযতা িাই 
হফরগার্ িাযঝ িাযঝ আিাযক ি  পাও াযিার জিয অ্যাপাযরট্ করযতা। দ্াাঁডাও িা আমি 
ওট্া মশযখ মিয  ওর িজা হদ্খামচ্ছ। একট্য ও ওযক শামন্তযত র্াকযত হদ্ব িা হদ্যখ মিও। 
 
আিযন্দর জিয মর্িার্ ওর  াযতর জাদ্যদ্ণ্ডট্া মিয  খযব শব্দ কযর মক্লক করযলা। দ্যণ্ডর 
িযখ হর্যক ঝলযক ঝলযক মিযঠ জল হবযরাযিার পমরবযতস িবল হবযগ জল হবমরয  ঘর, 
শুধ্য ঘর ি  ঘযরর মর্মলিং পযসন্ত মিমজয  মদ্ল। িবল হরাযতর িযতা জল র্ র্া িযফর্র 
মেট্উইযকর িযযখ র্যজাযর ধ্াক্কা মদ্যতই ঘযরর হিযঝযত িযখ র্যবযড পযড হগযলি। 
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িযফর্র  যামরযক আযগই অ্যাপাযরশি কযরযে, রি র্ািািয অ্িমতি মর্িার্যক বলযলা। 
হিজা িযখট্া  াত মদ্য  িযযে মেট্উইক  াত মদ্য  িযযে মর্িাযর্র মদ্যক কট্িট্ হোযখ 
তামকয  জাদ্যদ্ণ্ড ঘযমরয  ওযক লাইযি দ্াাঁড কমরয  বলযলি, আমি একজি জাদ্যকর, 
হতািার িযতা হববযি িই বযযঝযো? এই হতািরা, ওযক, র্াইি লিং অ্যাপাযরশযির জিয 
দ্াাঁড করাও হতা। এইবার বযঝযত পারযব িজাট্া। 
 
ও াও! মর্িার্ মফর্ মফর্ কযর কর্াট্া বযল মিি আর হিমিযলর র্যে িার্া হঠমকয  
দ্াাঁডাযলা। ওমদ্যক ওযদ্র ক্লাযর্র র্বাই হজযি হগযে  যামর, িাম্বলযিাযরর র্যে 
অ্যাপাযরশি কযরযে। ওরা র্কযল মিযল  যামরর কাযে ওর অ্মিজ্ঞতা জািার জিয িািা 
িে কযর মদ্িট্া কামট্য  মদ্ল।  যামর মকন্তু ওযদ্র একট্য ও ি  পাইয  হদ্ মি। বলযলা, 
একট্য  অ্স্বমিকর হতা িযি  যবই। রাযতও হেযলযিয রা ওযক োডল িা। রামি িট্া 
পযসন্ত ওযক ক্লাযর্র বেয যদ্র িািা িযের জবাব মদ্যত  যলা। ওমদ্যক িাম্বলযিাযরর 
কাযে হযযত  যব, তাই ওযদ্র বলযলা, ওযক লাইযেমরযত একট্া বই হফরত মদ্যত  যব। 
ওযদ্র  াত হর্যক বাাঁোর ওই একট্া পর্। ওরা র্বাই েযল হগল। 
 
 যামর িাম্বলযিাযরর অ্মফর্ ঘযর মগয  হদ্খযলা হর্খাযি মঢযি আযলা জ্বলযে আযগর র্ব 
হ িিাস্টাযররা হপাযরসযট্র হফ্রযির হিতযর বযর্ বযর্ িাক িাকযেি। িাম্বলযিার তার 
হিযস্ক আযগর িযতাই হপিমর্ি র্ামজয  হরযখযেি। িাম্বলযিার তার দ্যযট্া  াত 
হপিমর্যির দ্যপাযশ ির্ামরত কযর হপিমর্যির মদ্যক িযখ িামিয  বযর্ রয যেি। িাি 
 াযতর ক্ষতট্া তখযিা শুযকা মি, দ্গদ্গ করযে। শুযকাযত এযতা র্ি  মিযচ্ছ হকি  যামর 
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বযঝযত পারযলা িা। কি কযর একই িে ওর িি হর্যক মকেযযতই র্রযে িা। হকি 
এিি  যলা? হক আঘাত মদ্যলা? ও এই িে িাম্বলযিারযক কখযিা কযরমি। 
র্াধ্ারণিাযব ও দ্যএকবার িে করাযত িাম্বলযিার ওযক বযলমেযলি, র্িয র বযাপার, 
একট্য  একট্য  কযর র্বই জািযত পারযব। হর্ যাক, আর একমট্ বযাপার ও িাম্বলযিাযরর 
র্যে আযলােিা করযত ো । আযলােিাট্া িযালফ  আর হেইপযক ও মকেয বলযত যাযব 
হর্ই র্িয  িাম্বলযিার বলযলি, শুিলাি মের্িাযর্ হতািার র্যে মিমিস্টার অ্ফ 
িযামজযকর র্যে র্াক্ষাৎ  য মেযলা। 
 
 যাাঁ র্যার,  যামর বলযলা। িযি  যলা আিার র্যে কর্াবাতসা বযল একট্য ও খযমশ  িমি। 
 
জামি, িাম্বলযিার দ্ীঘস মিুঃশ্বার্ হফযল বলযলি। উমি আিার ওপর একট্য ও খযমশ িি। 
আিরা ওইর্ব কর্া হিযব দ্যুঃযখর র্াগযর িয বযত োই িা, হেষ্টা োলাযত  যব।  যামর িযি 
হরযখা ওইর্ব তযচ্ছ কর্া হিযব  াত-পা গুমট্য  বযর্ র্াকযল েলযব িা। লডাই েলযে, ও 
োমলয  হযযত  যব। 
 
কর্াট্া শুযি  যামর দ্াাঁত হবর কযর  ার্যলা। 
 
উমি আিাযক মদ্য  জাদ্যকর র্ম্প্রদ্া যক হবাঝাযত হেয মেযলি, উমি মিমিস্টার অ্ফ 
িযামজক  বার পর তাযদ্র জিয দ্ারুণ র্ব কাজকিস করযেি। 
 
 যামরর কর্া শুযি িাম্বলযিার  ার্যলি। 
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বলযলি, আর্যল আইমি াট্া মেযলা ফাযজর। যখি ফাজ মিমিস্টার অ্ফ িযামজক মেযলা 
তখি আিাণ হেষ্টা কযরমেযলা যাযত ওযক ওই পদ্ হর্যক র্রাযিা িা   । হতািার র্যে 
একট্া তবঠক করযত হেয মেযলি, হিযবমেযলি তয মি ওযক র্া াযয করযব। 
 
কী বলযেি র্যার, ফাজ গত বেযর হযর্ব কাণ্ডকারখািা কযরমেযলি তারপযরও?  যামর 
উযত্তমজত  য  বলযলা। আিমেযজর কাণ্ডকারখািাও আিার িযি আযে। 
 
আমি কযিসমল র্যক যা হবাঝাযিার িয াজি তা র্বই তাযক বযমঝয মেলাি। মকন্তু হতািার 
র্ যযামগতার মবষ মট্ ফাজ মিমিমস্ট্র হেযড েযল যাবার পরও রয  হগল। মিিযগৌর োজস 
হিবার পরই আিার র্যে হদ্খা কযর হতািার র্যে কর্াবাতসা বলার ির্েট্া হতাযলি, 
বযলমেযলি আমি হযি একট্া বযবিা কযর মদ্ই। 
 
হর্ই বযাপাযর আপিার িন্ত্রীর র্যে বাদ্ািযবাদ্  য মেযলা। খবরট্া হিইমল িযফযট্ 
হবমরয মেযলা। 
 
হিইমল িযফট্ িাযঝ িযধ্য র্মতয খবর িকাশ কযর। িাম্বলযিার বলযলি। অ্বশয হর্ট্া 
বলযত পাযরা একট্া দ্যঘসট্িা।  যাাঁ আিরা বাদ্ািযবাদ্ বা তকসাতমকস কযরমেলাি। তযব পাত্তা 
িা হপয  রুফার্ িযি    হশষ পযসন্ত হতািাযক ধ্াও া কযর মিযজর ইযচ্ছট্া র্ফল 
করযত হেয মেযলা। 
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কর্াবাতসা বলার র্ি  শুরু হর্যক হশষ পযসন্ত আিাযক বযলি, তয মি িাম্বলযিাযরর 
অ্িযগািী। 
 
খযবই অ্িামজসত কর্া বযলযেি। আমি মকন্তু বযলমেলাি,  যাাঁ আমি িাম্বলযিাযরর অ্িযগািী 
ও কাযের িািযষ। 
 
িাম্বলযিার মকেয বলযত োইযলি, মকন্তু বলযলি িা।  যামরর হপেযি দ্াাঁযডর। ওপর 
বযর্মেযলা ফকর্ মফমিক্স পামখ, হর্ র্যন্দর মিমষ্ট র্যযর িাক মদ্যলা।  যামর িাম্বলযিাযরর 
মদ্যক তামকয  দ্ারুণ লজ্জা হবাধ্ করযত লাগযলা। হদ্খযলা িাম্বলযিাযরর উজ্জ্বল দ্য মট্ 
িীল হোখ জযল িযর হগযে। ও তখিই িযখ মিেয  কযর মিযজর  াাঁট্য র মদ্যক তামকয  
রইযলা। তারপর িাম্বলযিার যখি কর্া বলযলি, তখি তার কর্া খযবই শান্ত স্বািামবক। 
অ্কিাৎ িাবাযবগ হর্যক মিযজযক র্মরয  মিয যেি। 
 
 যামর,  ঠাৎ আমি িশসকাতর  য  পযডমেলাি। 
 
মিিযগৌর জািযত হেয মেযলি িাযঝিযধ্য যখি আপমি হ াগাট্সযর্ র্াযকি িা তখি 
হকার্া  যাি,  যামর িযখ িা তয যল  াাঁট্য র মদ্যক তামকয  হর্যক কর্াট্া বলযলা। 
 
আমি জামি, ওই মিয  ও খযবই ত নে কযর হবডাযচ্ছ, িাম্বলযিার বলযলি। এিি কর্ার 
িযধ্য হকাযিা দ্যুঃযখর িাব হিই।  যামর িাবযলা আর িার্া মিেয  কযর বযর্ র্াকার 
িয াজি হিই। আমি জামি, এিিমক রুফার্ হকার্া  যাই জািযত আিার হপেযি ধ্াও া 
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কযরমেযলা। র্মতয খযব  ামর্র বযাপার। আমি হকার্া  যামচ্ছ জািযত িামলশযক মিযযি 
কযরমেযলা। খযবই দ্যুঃখজিক বযাপার র্যন্দ  হিই; মকন্তু আমি িামলশযক মজক্স করযত 
বাধ্য  য মেলাি, একবার ি , কয কবার। আিার হর্ট্া করযত খযবই, খযবই দ্যুঃখ 
 য মেযলা। 
 
তা যল ওরা জাযি িা আপমি হকার্া  যাি?  যামর আশা কযরমেযলা ওই হকৌতয  ল 
জাগাযিা িযের   যতা একট্া জবাব পাযব। মকন্তু  যামর হদ্খযলা িাম্বলযিাযরর 
অ্ধ্সেযের িযতা েশিার কাাঁযের আডাযল হোখ দ্যযট্া হ যর্ উঠযলা। 
 
তারা জাযি িা, তাোডা হতািারও জািার র্ি  আযর্মি। হবশ এখি বযলা তয মি মক 
বলযত োইমেযল, মবযশষ মকেয বলার র্াকযল। 
 
আর্যল র্যার আমি িযালফ  আর হেইপ র্ম্বযে মকেয বলযত হেয মেলাি। িযফর্র 
হেইপ,  যামর। 
 
 া র্যার, আমি স্লাগ যিসর পামট্স েলাকালীি ওযদ্র মকেয কর্াবাতসা শুযিমেলাি। আমি 
হগাপযি ওযদ্র মপেয মিয  কর্াবাতসা শুযিমেলাি। 
 
িাম্বলযিার শুিযলি  যামরর িযযখ হর্ই কর্াবাতসা; মকন্তু িযযখ তার হকাি তাপ উত্তাপ হিই 
হশািার র্িয ।  যামরর কর্া হশষ  বার পর িাম্বলযিার কয ক হর্যকন্ড িীরব হর্যক 
বলযলি, কর্াগুযলা আিাযক জািাযিার জিয হতািাযক ধ্িযবাদ্  যামর। তযব আমি বলমে 
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তয মি িি হর্যক ওই বযাপারট্া িযযে হফলযলা। আিার হতা িযি    িা ওযদ্র কর্াবাতসার 
িযধ্য হকাযিা গুরুত্ব হদ্ া হযযত পাযর। 
 
মক বলযেি র্যার হকাযিা গুরুত্ব হিই?  যামর বলযলা। িযফর্র আপমি হবাধ্   মঠক 
বযঝযত পারযেি িা? 
 
 যামর, ঈশ্বর আিাযক খযব হবমশ হবাঝার ক্ষিতা মদ্য যেি। তয মি যা যা বলযল তার 
িমতমট্ শব্দ আমি বযঝযত হপযরমে। িাম্বলযিার একট্য  তীক্ষ্ণিাযব বলযলি। আিার িযি 
  , তয মি এই কর্াট্া িাবযত পাযরা, হতািার হেয  আিার হবাঝার ক্ষিতা হবমশ। 
তা যলও আমি অ্তযন্ত খযমশ হয আিার ওপর হতািার মবশ্বার্ আযে, মিিসরতা আযে। 
তা যলও আমি হতািাযক বলমে, তয মি এিি হকাযিা কর্া আিাযক বযলামি যাযত আিার 
মেন্তা বাযড। 
 
 যামর িাম্বলযিাযরর িযযখর মদ্যক মির দৃ্মষ্টযত তামকয  েয প কযর রইযলা। ও হকাি মকেযই 
একগ্রমন্থযত বাাঁধ্যত পারযে িা। তযব কী মতমি মিযজই হেইপযক বযলযেি িযালফ  মক 
করযে িা করযে তা জািাযত? তা যল হতা িাম্বলযিাযরর র্বমকেযই ইযতািযধ্য 
হজযিযেি? অ্র্বা ওর িযখ হর্যক র্ব হশািার পর মেমন্তত  য ও িাি করযেি যা 
শুিযলি তার হকাযিা গুরুত্ব হিই? র্বমকেয হযি তালযগাল পামকয  যাযচ্ছ। 
 
 যামর মকেয র্ি  িীরব র্াকার পর শান্ত স্বযর বলযলা, তা যল র্যার এখযিা হেইযপর 
ওপর আপিার আিা আযে। 
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আমি এযতাক্ষণ হতািার িযের জবাব অ্যিক তধ্যযসর র্যে মদ্য মে  যামর, িাম্বলযিার 
বলযলি। মকন্তু খযব হবমশ তধ্যস হয হিই হর্ট্া হবশ হবাঝা হগল। আিার জবাযবর হকাযিা 
পমরবতসি   মি। 
 
আমি মকন্তু হিাযট্ই তা িযি কমর িা, অ্বজ্ঞার এক কণ্ঠস্বর  যামর শুিযত হপযলা। 
হপাযরসযট্র মদ্যক তামকয  হদ্খযলা মিযগলার্ হিাযট্ই ঘযমিয  হিই, ঘযিযযচ্ছি এিি এক 
িাব কযরমেযলি। খযব িাযলা কযরই  যামর আর িাম্বলযিাযরর কর্া বাতসা শুযিযেি। 
 
িাম্বলযিার মিযগলাযর্র কর্া  হকাযিা কাি মদ্যলি িা। বলযলি,  যামর অ্িয কর্া বযল 
র্ি  িষ্ট করা মঠক  যব িা। হতািার র্যে আিার কতগুযলা জরুমর আযলােিা আযে। 
 
 যামর মবযিা ীর িযতা িযিািাব মিয  বযর্ রইযলা। ও যমদ্ হেইপ ির্ে হর্যক র্যর িা 
আযর্ তা যল হকিি  যব, ও যমদ্ িযালয র মবষ ট্া মিয  িে করযত ো  তা যল 
হকিি  যব? িাম্বলযিার হযি  যামরর িযির আযক্ষপ ধ্রযত হপযরযেি, তাই হর্ই রকি 
িযি কযর িার্া িাডযলি। বলযলি,  যামর এট্া িতয ি মকেয ি , এিিমক বেয যদ্র িযধ্যও 
  । র্কযলই িাযব, আমি যা বলমে তা মঠক, অ্যিযরা িয ল বলযে। র্কযলই মিযজর 
মেন্তা-িাবিার ওপর গুরুত্ব মদ্যত ো । অ্যিযর মেন্তাট্া িাযব িা! 
 
 যামর বলযলা, র্যার আমি হর্ই রকি িামব িা, আমি িযি কমর িা আপমি যা বলযবি তা 
জরুমর ি । 
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 া তয মি মঠক বযলযো িাম্বলযিার বলযলি। আজ আমি হতািাযক দ্যযট্া িৃমতর দৃ্শয 
হদ্খাযত োই। দ্যযট্াই আিাযক খযবই পমরশ্রি ও কযষ্ট হপযত  য যে। আিার িযি    
মদ্বতী মট্ র্বোইযত হবমশ গুরুত্বপূণস। 
 
 যামরর িযির অ্বিা তখযিা শান্ত   মি। িীষণ হরযগ আযে িাম্বলযিার  যামরর আশঙ্কার 
হকাযিা গুরুত্ব িা হদ্ াযত। মকন্তু পরক্ষযণই িযি  যলা তকস কযর হকাযিা লাি  যব িা। 
 
তা যল  যামর আিরা আজ ট্ি মরমিযলর কাম িী হশষ কমর, মক বযলা? িাম্বলযিার িধ্যর 
স্বযর বলযলি। আিরা ওর হ াগাট্সযর্ িযবযশর িযযখ এযর্ হর্যি মগয মেলাি। আশা কমর 
হতািার িযি আযে আমি হয একজি জাদ্যকর কর্াট্া হশািার পর ও কযতাট্া উযত্তমজত 
 য মেযলা? আিার র্যে িা াগি এযামলযত হযযত ো মি তাও হবাধ্   িয যলামি? তখি 
আমি ওযক স্কয যল আর্ার পর হেৌযসবৃমত্ত হর্যক মিরত র্াকার জিয র্াবধ্াি কযর 
মদ্য মেলাি তাও হবাধ্   িযি আযে? 
 
যায াক স্কয যলর ির্ি ট্ািস শুরু  যলা। ট্ি মরমিল হর্যকন্ড  যান্ড হরাবর্ পযর অ্িযািয 
হেযলযদ্র িযতা শান্তমশষ্ট  য  লাইি লামগয  দ্াাঁডাযলা। শমট্সিং শুরু  যলা, ট্ি মরমিল 
মস্লদ্ামরি  াউযজ হগল।  যাট্ ওর িার্া িশস করযলা। ও খযব মশঘ্র জািযত পারযলা ওর 
 াউযজর িমতষ্ঠাতা মেদ্ামরি র্াযপর িাষা জািযতি, তাযদ্র র্যে কর্াও বলযত 
পারযতি। ট্ি মরমিলও র্াযপর র্যে কর্া বলযত জািযতা। তাই ওর আত্মগমরিা আযরা 
হবযড হগল। 
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যায াক, ও যমদ্ কিিরুযি ওর মদ্ামরি  াউযজর বেয যদ্র র্াযপর র্যে কর্া বলা 
(পাযর্সল ট্ািং) মিয  ি  হদ্খাযতা বা হশািাযতা তা যল তার হকাযিা খবরা খবর স্কয ল 
স্টাযফর কাযি আর্যতা। ও মকন্তু একগুাঁয মি বা ঔিতয হিাযট্ই জাম র করযতা িা। 
একজি অ্র্াধ্ারণ িমতিার্ম্পন্ন র্যশ্রী অ্িার্ ম যর্যব অ্মত স্বািামবকিাযব স্কয ল স্টাযফর 
কাে হর্যক দৃ্মষ্ট আকষসণ ও র্ ািযিূমত, স্কয যল আর্ার র্যে র্যে আদ্া  করযত 
হপযরমেযলা। তাই র্কযলর কাযে খযবই মি   য  উযঠমেযলা। 
 
আপমি মক র্যার তাযদ্র অ্িার্ আশ্রযি র্াকাকালীি ও হযর্ব কাণ্ডকারখািা করযতা 
হর্র্ব স্কয যল বযলিমি? 
 
িা, আমি হতিি মকেয বমলমি। স্কয যল এযর্ হকাযিাকি মকেয করার আিার্ও হদ্ মি কারণ 
এওযতা  যত পারযতা হর্ তার অ্তীযতর কাযসকলাপ র্ম্পযকস অ্িযতপ্ত ও িতয িিাযব 
জীবিযািা করযত ো । আমিও ওযক িাযলািাযব র্াকার র্ব রকযির র্যযযাগ-র্যমবধ্া 
মদ্য মেলাি। 
 
 যামর মকেয বলযত ো  বযঝযত হপযর িাম্বলযিার ওর মদ্যক তামকয  েয প কযর রইযলি। 
এখাযি আবার িাম্বলযিার কাউযক মকেয িা বযল িািযযষর িমত তার মবশ্বার্, িাযলাবার্া, 
আিার িিাণ মদ্যলি, যমদ্ও তারা িাম্বলযিাযরর কাে হর্যক হতিি িাযলাবার্া, বযব ার 
আশা করযত পাযর িা। তখি  যামরর মকেয কর্া িযি পযড হগল…। 
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একট্া কর্া র্যার, িযিিাযণ মকন্তু আপমি ট্ি মরমিযলর ওপর হকাযিা রকি আিা 
রাযখিমি। আপমি বযলমেযলি ট্ি মরমিল ওর িা মরযত মলযখমেযলা, অ্িযািয মশক্ষকরা 
আিাযক পেন্দ করযলও িাম্বলযিার িযি    আিাযক হিাযট্ই পেন্দ করযতি িা। 
 
বলা হযযত পাযর ট্ি মরমিল হয মবশ্বার্যযাগয এিিিাব আমি হকাযিা মদ্ি িকাশ কমরমি, 
িাম্বলযিার বলযলি। হতািাযক আযগই বযলমে আমি মঠক কযরমেলাি র্বর্িয  ওযক 
হোযখ হোযখ রাখযবা। হর্ইরকি কযরও মেলাি। আমি হকাযিা কর্া হগাপি করযত োই 
িা বা িাি করযত োই িা হয আিার ির্ি িকৃমত পযসযবক্ষণ হর্যক ওর র্ম্পযকস অ্যিক 
খয াঁমট্িামট্ জািযত হপযরমেলাি। আমি অ্িযিব কযরমেলাি আিার র্ািযি ও খযব র্িংযত 
 য  েলযতা, ওর আর্ল পমরে  জািার জিয ির্ি ির্ি ও আিার র্াযর্ একট্য  হযি 
হবমশ কর্াবাতসা বযলমেযলা। পযর অ্বশয হবমশ মকেয িা বলার বযাপাযর র্াবধ্াি  য  
মগয মেযলা। তা যলও উযত্তজিার বযশ ির্ি ির্ি যা যা বযলমেযলা হর্গুযলাযত আর 
মফমরয  মিযত পাযর িা! বা মিযর্র্ হকাল অ্িার্ আশ্রযি ওর র্ম্পযকস আিাযক যা 
বযলমেযলি। বেয  বােব, র্তীর্সযদ্র মিযজযক জাম র করার জিয যা যা করযতা হর্গুযলা 
আিার কাযে করযতা িা। 
 
স্কয যল র্াকাকালীি ওর অ্যিক বেয -বােব  য  হগল, বলযত পাযরা একমিষ্ঠ বেয -বােব। 
মকন্তু তারা একমিষ্ঠ  যলও তাযদ্র ওপর মিমিযলর হতিি হকাযিা িাযলাবার্া মেযলা িা। 
ওর হর্ইর্ব বেয -বােযবর দ্ল কযাযর্যলর িযধ্য বলযত পাযরা এক ধ্রযির কাযলা জাদ্যর 
বাতাবরণ রৃ্মষ্ট কযরমেযলা। তারা িমতমদ্ি র্কযলর র্যে খযবই অ্যর্ৌজিযিূলক বযব ার 
করযতা, তা হর্যক বলযত পাযরা স্কয যলর মশক্ষকরাও বাদ্ হযযতি িা। হর্ই দ্যলর হিতা 
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 য  হগল ট্ি মরমিল। অ্বশয ওর বযব ার ওর দ্যলর হেযলযদ্র িযতা তযতাট্া 
অ্যর্ৌজিযিূলক মেযলা িা। বলযত পাযরা মরফাইন্ড ফিস অ্ফ েয য লমট্। তারাই মেযলা 
হির্ ইট্ারযদ্র অ্গ্রগািী দ্ল। িকৃতপযক্ষ ওযদ্র িযধ্য হবশ কয কজি হযাগাট্সর্ োডার 
পর ির্ি হির্ ইট্ার  য মেযলা। 
 
ট্ি মরমিল মকন্তু ওর দ্লযক িকাযশয হকাযিা রকি দ্যষ্কিস করার র্যযযাগ হদ্ মি যাযত 
ওরা ধ্রা পযড যা । বলযত পাযরা ওরা দ্শট্া বের হ াগাট্সযর্ র্াকাকালীি অ্যিক মবমশ্র 
কাজ-কিস কযরমেযলা; মকন্তু হর্ ওর্ব দ্যষ্কযিস র্রার্মরিাযব যযি মেযলা এিি হকাযিা 
িিাণ রাযখমি। র্ব োইযত গুরুতর মেযলা হেম্বার অ্ফ মর্যেট্র্ হখালা, যার ফযল 
একমট্ হিয র িৃতয য  য মেযলা। তয মি   যতা জাযিা হর্ই অ্পরাযধ্র জিয  যামগ্রিযক 
িয লবশত হদ্াষী র্াবযি করা  য মেযলা। 
 
আমি মরমিযলর হ াগাট্সযর্ র্াকাকালীি অ্যিক খবর জািযত পামরমি, িাম্বলযিার বলযলি 
হপিমর্যির ওপর একট্া  াত হঠমকয । অ্যিযকই যারা ওযক জািযত বা পমরমেত মেযলা 
তারা মিি ই ওর অ্পকিস জািযতা; মকন্তু হশষ পযসন্ত িকাশ করযত পাযরমি িীত 
 ও ার জিয। ও হ াগাট্সর্ হর্যক েযল যাবার পর অ্যিযকর র্যে কর্া বযল, অ্যিক 
তর্য র্িংগ্র  কযর, অ্যিক পমরশ্রি কযর, অ্যিক পযরযিা হরকযিসর পাতা উযল্ট-পাযল্ট, 
িাগলযদ্র িে কযর আমি ওর র্ম্পযকস মকেযট্া জািযত হপযরমেলাি। তার িযধ্য অ্যিক 
জাদ্যকরযদ্র র্াক্ষযও মিয মেলাি। 
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যাযদ্র র্যে কর্া বযল, অ্যিক বযমঝয  র্যমঝয  জািযত হপযরমেলাি ওর ওইর্ব মবকৃত 
কাযসকলাযপর জিয দ্া ী ওর জন্ম, ওর বাবার ওর িায র িমত অ্মবোর। অ্বশয হর্ট্া 
একট্া গুরুত্বপূণস কারণ, এযত র্যন্দ  হিই। তারপর ও অ্িার্ আশ্রযি আযর্। ব র্ 
বাডার র্যে র্যে ওর হক বাবা, হক িা হর্ই িেট্া র্ািযি এযর্ দ্াাঁমডয মেযলা অ্র্বা 
হকিই বা অ্িার্ আশ্রযি আর্যত  য মেযলা। মশশু িযির িািা জমট্ল িে। ও হ াগাট্সযর্ 
র্াকার র্ি  ওর বাবা মর্মি র ট্ি মরমিল র্ম্পযকস রমফরুযির অ্যিক মকেয হঘাঁযট্ 
জািার হেষ্টা কযরমেযলা; মকন্তু ওর িযেষ্টা বযর্স  য মেযলা। তাোডা অ্যিক মিযফটযদ্র 
মলস্ট খয াঁমট্য  খয াঁমট্য  হদ্যখমেযলা, স্কয ল হরকিস র্ােস কযরমেযলা, উইজামিসিং ম মস্ট্রর বইপিও 
বাদ্ হদ্ মি… তাও ওর বাবা র্ম্পযকস হকাযিা তর্য র্িংগ্র  করযত পাযরমি। হশষ পযসন্ত ও 
জািযত। হপযরমেযলা ওর বাবা হকাযিা মদ্িই হ াগাট্সযর্ পা রাযখমি। আিার িযি    
হর্ই কারযণ ও হ াগাট্সর্ হর্যক মেরকাযলর জিয মবদ্া  হি । িযি    তারপর ওর িাি 
ট্ি মরমিল বদ্যল লিস হিাযেিট্স হি … ওর িায র খবরাখবর র্িংগ্র  কযর ওর িািার 
বামডযত ঢয  িাযর। হর্ই িম লা যার র্ম্পযকস তয মি অ্বশযই জাযিা যাযক হিাযেিট্স 
একজি িাইমি িাযবমি, অ্ন্তত তার িৃতয যর কারণ র্ম্পযকস হযট্য কয  খবর র্িংগ্র  করযত 
হপযরমেযলা। 
 
অ্িার্ আশ্রি হর্যক এট্া জািযত হপযরমেযলা ওর িায র বাবার িাি মেযলা িারযিাযলা। 
তারপর ও কযঠার পমরশ্রি কযর জাদ্যকর পমরবারযদ্র পযরযিা িমর্পি হঘাঁযট্ জািযত 
হপযরমেযলা মেদ্ামরিযদ্র অ্মিত্ব। তারপর অ্িার্ আশ্রি হর্যক েযল আর্ার পর িমত 
বের ওখাযি মি ি কযর মগয  ওর িািার বামড ও বাবার র্ম্পযকস জািার হেষ্টা 
কযরমেযলা, এখি তয মি পরবতসী ঘট্িা িি মদ্য  হখ াল হরযখা। 
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িাম্বলযিার কর্াগুযলা হশষ কযর দ্াাঁডাযলি।  াযত একট্া কাাঁযের হবাতল মিযলি তার 
িযধ্য রয যে রূযপার িত উজ্জ্বল তরল পদ্ার্স, হযগুযলা মির হিই। 
 
যাযক িাম্বলযিার বযলি, পামল হিিমর। 
 
হপিমর্যি হর্ই েকিযক তরল পদ্ার্স ঢালযত ঢালযত িাম্বলযিার বলযলি, আমি যা 
হদ্খযত পাযবা হর্গুযলা র্িংগ্র  করযত হপযর মিযজযক খযব িাগযবাি িযি করমে। একট্য  
পরই আিার কর্ার যর্ার্সতা ধ্রযত পারযব আিার অ্মিজ্ঞতার দৃ্মষ্টযকাণ হর্যক। মক 
বলল, তা যল আিরা শুরু কমর? 
 
 যামর হপিমর্যির কাযে মগয  তরল পদ্ার্সপূণস হপিমর্যির উপর িাযগ র্ারযফর্ অ্ফ 
হিিমরযত িযখট্া হিাবাযলা। তারপর ও আযগর িযতা একই শূিযতা, গিীর অ্েকার 
অ্িযিব করার পর একট্া হিািংরা পার্যরর হিযঝযত পা রাখযলা। হর্খাযিও িা  গিীর 
অ্েকার। 
 
জা গাট্ার র্যে পমরমেত  যত ওর কয ক হর্যকন্ড র্ি  লাগযলা। তারপরই হদ্খযলা 
িাম্বলযিার ওর পাযশ এযর্ দ্াাঁমডয যেি। 
 
দ্যা গিট্ পমরবাযরর বামড আযগ যা হদ্যখমেযলা তার োইযত আযরা অ্যিক হবমশ হিািংরা-
অ্পমরচ্ছন্ন। জীবযি ওইরকি কদ্যস হিািংরা বামড হদ্যখমি। র্িি ঘরগুযলা শুধ্য ি  মর্মলিং 
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পযসন্ত ঘি িাকডর্ার জাল। হট্মবযল পযড রয যে পমরতযি খাবার দ্াবার, যা হর্যক পাঁো 
গে হবযরাযচ্ছ। োরমদ্যক িাোযোরা মজমির্পি, র্ব মিমলয  দ্ারুণ এক দ্যগসেি  
পমরযবশ। 
 
 যামর হদ্খযলা হর্ই ঘযর র্ািযি একট্া হিািবামত জ্বামলয  একজি বযর্ রয যে। র্ারা 
িযযখ হগাাঁফ দ্ামড, িার্া  বড বড েয ল। অ্েকাযর ওইট্য কয   যামর হদ্খযত হপযলা, হলাকট্ার 
হোখ-িযখ হদ্খযত হপযলা িা। হলাকমট্ হয আিস হে াযর বযর্ রয যে তার পাযশ একট্া 
ফা ার হের্, হর্খাযি িৃদ্যিন্দ কাযঠর আগুি জ্বলযে। অ্যিকট্া র্ি  ওযক হদ্যখ  যামর 
আন্দাজ করযত পারযলা িা পায র কাযে হোট্ হিািবামত হজ্বযল আিস হে াযর বযর্ র্াকা 
হলাকমট্ িৃত িা জীমবত। তারপরই হকউ দ্রজাট্াযত দ্িাদ্ি ধ্াক্কা মদ্যতই হে াযর বযর্ 
র্াকা হলাকমট্ িযডেযড বর্যলা। িাি  াযত ধ্যর র্াকা জাদ্যদ্ণ্ডট্া তয যল ধ্রযলা। বাাঁ  াযত 
হদ্খযলা একট্া োকয  রয যে। 
 
দ্রজাট্া শব্দ কযর খযযল হগযলা। হদ্খযলা দ্রজার হগাডা  দ্াাঁমডয  রয যে একমট্ অ্প 
ব যর্র হেযল,  াযত একট্া পযরযিা মদ্যির বামত।  যামরর হর্ই লম্বা, িমলি হে ারা 
িার্ািমতস কাযলা েয যলর র্যশ্রী হেযলমট্যক মেিযত একট্য ও অ্র্যমবযধ্  যলা িা, হেযলমট্ আর 
হকউ ি  হিাযেিট্স, মকযশার হিাযেিট্স! হেযলমট্ হর্ই িা  অ্েকার জীণস ঘরট্ার 
োরমদ্যক ধ্ীযর ধ্ীযর তাকাযলা, তারপর ওর দৃ্মষ্ট হর্যি হগযলা হে াযর বযর্ র্াকা 
হলাকমট্র ওপর। কয ক িয ূতস দ্যজযি পরিযরর মদ্যক তামকয  রইযলা, তারপর হে াযর 
বযর্ র্াকা হলাকমট্ ট্লযত ট্লযত হর্াজা  য  দ্াাঁডাযলা, পায র কাযে পযড র্াকা 
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অ্যিকগুযলা শূিয হবাতল ওর পায র ধ্াক্কা  শব্দ করযত করযত ঘযরর একধ্াযর গমডয  
পডযলা। 
 
তয মি! তয মি এখাযি? হলাকমট্ উচ্চকযণ্ঠ বলযলা। তারপর িত্ত অ্বিা   াযতর জাদ্যদ্ণ্ডট্া 
মরমিযলর মদ্যক ির্ামরত করযলা। 
 
র্াযিা 
 
কর্াট্া মরমিল মবযশষ এক িাষা  বলযলা (পাযর্সল ট্ািং-এ)। কর্াট্া শুযি িত্ত হলাকমট্ 
হট্মবযলর মদ্যক েযল হগযলা। পায র কাযে পযড র্াকা িাো বার্ি-পি পায র োযপ 
আযরা হিযে হগযলা। ও তীক্ষ্ণ দৃ্মষ্টযত মরমিযলর মদ্যক তামকয  রইযলা। অ্যিকট্া র্ি  
হকউ হকাযিা কর্া বলযলা িা। িত্ত হলাকমট্ িীরবতা ির্যি িে করযলা। 
 
তয মিই পাযর্সলট্ািং-এ কর্া বলযল? 
 
 যাাঁ মঠকই ধ্যরযো আমিই বললাি। কর্াট্া বযল মরমিল দ্রজা বে কযর হিতর ঢয কযলা। 
দ্রজার কপাট্ বে িা  য   াও াযত িডযত লাগযলা। আর মকেয 
 
হ াক হিাযেিযট্সর হকািরকি ি  িা হদ্যখ  যামর িযি িযি তামরফ িা কযর র্াকযত 
পারযলা িা। হিাযল্টিযট্সর িযযখ  তাশা আর অ্তযামধ্ক হঘন্নার োপ। 
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িারযিাযলা হকার্া ? ও িে করযলা। 
 
ও হবাঁযে হিই, হলাকমট্ জবাব মদ্যলা। অ্যিকমদ্ি আযগ িারা হগযে… তাই িা? 
 
কর্াট্া শুযি মরমিল িয রু কয াঁেকাযলা। 
 
তা যল তয মি হক? 
 
আিাযক হেযিা িা? আমি িরমফি। 
 
তয মি িারযিাযলার হেযল? মঠকই ধ্যরযো, আমি তারই হেযল। মক দ্রকার জািযত পামর? 
 
িরমফি ওর িযযখর ওপর হর্যক হিািংরা েয লগুযলা র্মরয  মদ্যলা িাযলা কযর মরমিলযক 
হদ্খার জিয।  যামর হদ্খযলা িরমফযির িাি াযতর আেযযল রয যে িারযিাযলার কাযলা 
পার্যরর আিংমট্। 
 
আমি হিযবমেলাি তয মি হর্ই িাগল, িরমফি জমডয  জমডয  কর্াট্া বলযলা। হতািাযক ঐ 
িাগলট্ার িযতা শমিশালী িযি   । 
 
কী বলযলি িাগল? মরমিল তীক্ষ্ণ স্বযর বলযলা। 
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আযর িাগল… যার জিয আিার হবাি পাগল  য  মগয মেযলা… হয হলাকট্া রািার 
ওধ্াযর বড বামডট্া  র্াকযতা, িরমফি বলযলা। কর্াট্া বযল ও ঘযরর িযধ্য একগাদ্া 
র্যতয  হফলযলা।  যামরর ওর ঘযরর িযধ্য র্যতয  হফলা হদ্যখ গা মঘি মঘি কযর উঠযলা। 
 
তয মি হদ্মখ ওই িাগলট্ার িযতা হদ্খযত। মরমিযলর এখি হতা অ্যিক ব র্  য  হগযে 
তাই িা? হতািার হেয  ব যর্ অ্যিক বড? 
 
িরমফি ট্লযত ট্লযত কর্াগুযলা বলযলা। পাযশর হে ারট্ার  াতলট্া িা ধ্রযল   যতা 
পযডই হযযতা। 
 
ও আবার মফযর এযর্যে, আিা  হদ্যখ বযঝযত পারযো িা? মরমিল হবাকার িযতা 
বলযলা। 
 
হিাযেিট্স (মরমিল) িরমফযির মদ্যক তাকাযলা। িযি    ও আেিণ করার র্যযযাগ 
খয াঁজযে। কর্াট্া বযল িরমফযির আযরা একট্য  কাযে এযর্ আবার বলযলা, মরমিল মফযর 
এযর্যে হদ্খযত পাযচ্ছ িা? 
 
এযা! ওই হলাকট্া আিার হবািযক হধ্াাঁকা মদ্য  পামলয  মগয  অ্িয একমট্ হিািংরা হিয যক 
মবয  কযরমেযলা। িরমফি আবার হিযঝযত একগাদ্া র্যতয  হফযল বলযলা। আিাযদ্র হেযড 
যাবার আযগ আিার হবাি আিাযদ্র র্ব মজমির্ মিয  পামলয মেযলা। হর্ই লযকট্ট্া 
হকার্া ? বমল, মেদ্ামরযির লযকট্ট্া হকার্া ? 
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হিাযেিট্স হর্ কর্ার হকাযিা জবাব মদ্যলা িা। িরমফি আবার হতযলযবগুযি জ্বযল 
উঠযলা।  াযতর োকয ট্া হঘারাযত হঘারাযত মেৎকার কযর বলযলা, আিাযদ্রও অ্র্ম্মাি 
কযরযে হর্ই হিয ট্া! তয মি হক এখাযি এযর্ আযবাল তাযবাল িে করযো? যাও যাও 
হকযট্ পযডা, এখি র্ব হশষ  য  হগযে। 
 
িরমফি কর্াট্া বযল আযগর িযতাই ট্লযত ট্লযত োরমদ্যক তাকাযলা। র্ািািয এমগয  
এযলা। তারপরই ঘরট্া অ্স্বািামবকিাযব অ্েকার  য  হগযলা। হিাযেিযট্সর  াযতর বামত 
আর িরমফযির হিািবামত র্বমকেযই মিযি হগযলা। 
 
িাম্বলযিার  যামরর  াতট্া আেযল মদ্য  র্যজাযর হেযপ ধ্রযলি। তারপরই  যামর হদ্খযলা 
ও িাম্বলযিাযরর অ্মফর্ ঘযর দ্াাঁমডয  রয যে। 
 
 যামর বলযলা, তা যল আর মকেয জািার হিই। র্ব অ্েকার  য  মগয মেযলা হকি? 
 
িরমফি তারপর আর মকেয িযি করযত পাযরমি, িাম্বলযিার বলযলি। তারপর ইশারা 
কযর  যামরযক বর্যত মিযদ্সশ মদ্যলি। পযরর মদ্ি র্কাযল ঘযি িাোর পর হদ্খযলি হর্ই 
মিজসি বামডযত একাই আযগর িযতা বযর্ রয যেি,  াযতর আিংমট্ট্া হিই। 
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হর্ই ঘট্িার কয কমদ্ি পর এক অ্দ্ভযত ঘট্িা ঘট্যলা মলমট্ল  যািংযগলট্ি গ্রাযি। একমট্ 
কাযজর হিয   াইমস্ট্রযট্ েযট্যত েযট্যত ি াতস স্বযর বলযত লাগযলা, বড বামডর ড্র্ইিংরুযি 
মতিজি খযি  য যে, ট্ি মরমিল (বড), ওর িা আর বাবা। 
 
গ্রাযির িাগল কতৃসপক্ষ  তিম্ব  য  হগযলা হর্ই মতি খযযির খবর হপয । যযতাদূ্র আমি 
জামি, আজ পযসন্ত হর্ই গ্রাযির িািযযষরা জাযি িা হকিি কযর মরমিলরা খযি  যলা। 
র্বযেয  আিযযসর বযাপার ওযদ্র হদ্য  হকাযিা আঘাযতর মেহ্ন মেযলা িা। ওযদ্র আিাদ্া 
হকিাদ্া কার্স কযর  তযা করার ফযল ওযদ্র হদ্য  হকাযিা আঘাযতর মেহ্ন র্াধ্ারণত 
র্াযক িা। একিাি বযমতেি হয আিার র্ািযি বযর্ রয যে, িাম্বলযিার বলযলি। 
 যামরর কপাযল কাট্া দ্াযগর মদ্যক তাকাযলি। অ্িযমদ্যক মিমিমস্ট্র তৎক্ষণাৎ জািযত 
পারযলা হকাযিা জাদ্যকর এই  তযাকাণ্ড ঘমট্য যে। ওরা আযরা জািযত পারযলা একজি 
দ্াগী িাগল হ ট্ার মরমিল  াউযজর অ্দূ্যর বর্বার্ করযে। হর্ই িাগল হ ট্ার বহু 
িািযষযক  তযা ও আেিযণর জিয ধ্রা পডার পর হজযলও হগযে। 
 
তাই মিমিমস্ট্র স্বািামবক কারযণ িরমফযির িাো বামডযত হগযলা। হিমরট্ামর্রার্ অ্র্বা 
হলমগমলযর্িমর্ িয াগ কযর ওযক হজরা করবার িয াজি  যলা িা, কারণ িরমফি 
স্বীকার করযলা হর্ই  তযা কযরযে। এিিিাযব  তযার বণসিা মদ্যলা যা একিাি আর্ল 
খযমির হদ্ও া র্ম্ভব। ও বলযলা, িাগলযদ্র খযি কযর ও হকাযিা রকি দ্যুঃমখত ি  বরিং 
গমবসত। ওযদ্র খযি করার জিয অ্যিক বের অ্যপক্ষা কযরমেযলা। ও কতৃসপযক্ষর  াযত 
ওর জাদ্যদ্ণ্ড মদ্যলা। জাদ্যদ্যণ্ডই িিামণত  যলা িরমফি  যচ্ছ আর্ল খযমি। ওই মরমিল 
পমরবাযরর মতিজিযক একই র্যে খযি কযরযে। হকাযিারকি ঝয ট্-ঝাযিলা করযলা িা 
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আজকাবাযি পাঠাযিার র্িয । তযব একট্া বযাপাযর ও খযব হরযগমেযলা, ওর বাবার 
হদ্ও া কাযলাপার্র বর্াযিা আিংমট্ট্া েয মর  য  যাও ার জিয। বলযলা, আিংমট্ েয মর 
 ও ার জিয বাবা আিাযক খযি করযবি, এই একই কর্া ও বার বার বলযত লাগযলা 
আজকাবাযি পাঠাযিার আযগ। বামক জীবিট্া ওর আজকাবাযি হকযট্মেযলা। হর্খাযি 
যযতামদ্ি হবাঁযেমেযলা আিংমট্ েয মর  ও ার জিয আযক্ষপ করযতা, আিংমট্ট্া মেযলা 
িারযিাযলা পমরবাযরর মেহ্ন। ওর িৃতয যর পর আজকাবাযি অ্িযািয দ্যিসাগাযদ্র কবযরর 
পাযশ ওযক কবর হদ্ও া  য মেযলা। 
 
  যামর কাম িী হশািার পর হে াযর হর্াজা  য  বযর্ বলযলা, তা যল িাযন্ডিট্স িরমফযির 
জাদ্যদ্ণ্ড েয মর কযর হর্ট্া বযব ার কযরমেযলি। 
 
 যাাঁ, মঠকই ধ্যরযো, িাম্বলযিার বলযলি। এখি যা বললাি তার হিিমর আিার কাযে 
হিই। তা যলও আমি মিমিত হয এিাযবই ঘযট্যে। হিাযেিট্স ওর িািা িরমফিযক 
স্টয মপফাইি কযর ওর  াত হর্যক জাদ্যদ্ণ্ডট্া েয মর কযরমেযলা। তারপর হর্ মরমিযলর 
বামডযত যা  বাবা-িা হেযলযক  তযা করযত। হয ওর িাযক হেযড মদ্য  অ্িয একট্া 
হিয যক মবয  কযরমেযলা। বাবার িমত ওর হকাযিা িা া দ্ া মেযলা িা, কারণ ওর বাবা 
ও জন্মাবার আযগই ওর িাযক পমরতযাগ কযর এক িাগল কিযাযক মবয  কযরমেযলা। 
তারপর মতিজিযক খযি কযর িািার কাযে মফযর এযর্ তার িযি ফলর্ হিযিামর িয াগ 
কযর আিংমট্ট্া  ামতয  িািার জাদ্যদ্ণ্ড িািার পাযশ হরযখ পামলয  মগয মেযলা। 
 
তাই িরমফি হিযবমেযলা খযি হর্ই কযরমেযলা। 
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 যাাঁ, মঠক ধ্যরযো। হর্ই জিয কাযর্সর িিাযব গবস কযর বযলমেযলা, আমিই খযমি। 
 
আর্যল িরমফিযতা খযি কযরমি; মকন্তু বার বার আমিই খযমি বলার জিয। মিমিমস্ট্র আর 
এযগা মি র্মতয ঘট্িা জািার জিয। আমি িরমফযির িৃতয যর মকেযমদ্ি আযগ ওর র্যে 
হদ্খা কযরমেলাি, হিাযল্টিযট্সর অ্তীত র্ম্পযকস তার কাে হর্যক মকেয জািার হেষ্টা 
কযরমেলাি। অ্যিক হেষ্টা কযর ঘট্িামট্ জািযত পামর, এর পর িরমফযির িযমির জিয 
হেষ্টা কযরমেলাি। দ্যুঃযখর বযাপার মিমিমস্ট্র তাযদ্র মর্িান্ত হদ্বার আযগই িরমফি পৃমর্বী 
হেযড েযল যা । 
 
 যামর বলযলা, মিমিমস্ট্র হকি আযগ ধ্রযত পাযরমি হয হিাযেিট্সই  যচ্ছ আর্ল খযমি? 
হর্ই র্ি  হিাযেিট্স আন্ডার এজ মেযলা। আন্ডারএজরা িযামজক িয াগ করযল ধ্রযত 
পারা খযব অ্র্ম্ভব মেযলা িা। 
 
মঠকই বযলযো, অ্বশযই মিমিমস্ট্র পারযতা; মকন্তু আর্ল অ্পরাধ্ীযক ধ্রা র্ম্ভব মেযলা িা। 
হতািার হুিার োিস বযব ার করার মবষ মট্ মিি ই িযি আযে? আর্যল হর্ট্া িয াগ 
কযরমেযলা। 
 
দ্যিসাগয! এখযিা হর্ই অ্িযা ট্া রয  হগযে  যামর মবডমবড কযর বলযলা। তা যল ব র্ কি 
 যল হর্ যমদ্ হকাযিা বড ব যর্র জাদ্যকযরর বামড হর্যক হর্ট্া িয াগ কযর তা যল 
মিমিমস্ট্র জািযত পারযব িা আর্ল হদ্াষী হক! িাম্বলযিার বলযলি, অ্বশযই তাই এ 
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মবষয  হকাযিা র্যন্দ  হিই। তারপর  যামরর িযযখর মদ্যক তামকয  বলযলি, মিমিমস্ট্র 
জাদ্যকর এবিং িাইিী বাবা-িায র ওপর এ মবষয  মিিসর কযর হয তাযদ্র হেযল-হিয রা 
যাযত তাযদ্র বামড হর্যক জাদ্য িয াগ িা কযর। 
 
র্মূ্পণস বাযজ মবষ ,  যামর বলযলা। হদ্খযি তা যল এখাযি মক  য যে, িরমফযির 
বযাপারট্া! 
 
আমি হতািার র্যে একিত, িাম্বলযিার বলযলি। হবোরীযক অ্িযা  িা কযরও শামি 
হপযত  য যে, তার িৃতয যট্া অ্মত দ্যুঃযখর বযাপার। খযি িা কযরও খযমি  যত  য যে। 
যাকযগ অ্যিক রাত  য যে, এখি আমি োই তয মি বামক হিিমরট্া হদ্যখা। 
 
িাম্বলযিার পযকট্ হর্যক আযরা একট্া কাাঁযের মশমশ হবর করযলি।  যামর েয প কযর বযর্ 
রইযলা। িাম্বলযিার ওযক আযগই বযলযেি, এট্াই  যচ্ছ র্বোইযত গুরুত্বপূণস… মতমি 
র্িংগ্র  কযরযেি। 
 
 যামর লক্ষয করযলা তরল পদ্ার্সট্া হপিমর্যি ঢালা খযব কমঠি  য  হগযে। তা যল মক 
হিিমরট্া উযব হগযে? িষ্ট  য  হগযে? 
 
অ্যিক র্াধ্য র্াধ্িা কযর হপিমর্যি হর্ই তরল পদ্ার্সট্া হঢযল িাম্বলযিার বলযলি, তয মি 
জািবার আযগই আিরা মফযর আর্যবা, তা যল আযরা একবার হপিমর্যির হিতযর যাই। 
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হপিমর্যি িযখ হঢাকাযিার পর  যামর হযখাযি হপৌঁোযলা হর্ট্া তার খযবই পমরমেত জা গা। 
মেিযত মবন্দয িাি অ্র্যমবযধ্  যলা িা। হয হলাকমট্ ওর র্ািযি দ্াাঁমডয  তাযকও মেিযত 
পারযলা। 
 
মতমি আর হকউ িি, হ াযরর্ স্লাগ িস!  যামর স্লাগ যিসর েকেযক ট্াক হদ্খযত অ্িযি। 
মকন্তু হদ্খযলা তার িার্ার োাঁমদ্যত র্ািািয েয ল উযঠ হগযলও িার্া  হবশ ঘি েয ল। িার্া  
খড রযের  যাট্। হগাাঁফ হজাডাও এখিকার িযতা বড ি । স্লাগ িস একট্া আরাি 
হকদ্ারা   াত েমডয  বযর্ রয যেি। এক াযত ও াইি িমতস কাাঁযের গ্লার্ অ্িয াযত 
এক বাক্স িমতস আিারযর্র ট্য কযরা। 
 
 যামর এধ্ার ওধ্ার তাকাযতই হদ্খযলা িাম্বলযিার ওর পাযশ দ্াাঁমডয  রয যেি। জা গাট্া 
স্লাগ যিসর অ্মফর্ ঘর। িা  আধ্িজি হেযল ওযক মঘযর বযর্ রয যে। তারা হযর্ব 
হে াযর বযর্ রয যে হর্গুযলার আকার এক ি , হকাযিাট্া হোট্, হকািট্া বড। তাযদ্র 
িযধ্য মরমিল বযর্ রয যে। হেযলযদ্র িযধ্য ওযকই ির্যি হোযখ পযড ওর র্যন্দর 
হে ারার জিয। অ্িযািয হেযলযদ্র িযতা ওর িযযখািাব ি … র্মূ্পণস িাবিা-মেন্তা ীি। ও 
একট্া  াত হে াযরর  াতযল হরযখযে। হর্ই  াযতর আেযযলর মদ্যক হোখ পডযতই  যামর 
েিযক উঠযলা! ওর আেযযল রয যে িারযিাযলার কাযলাপার্র বর্াযিা আিংমট্! ওযতা 
অ্যিক আযগই িারযিাযলার হেযলযক খযি কযর ওই আিংমট্ট্া মিয  মিয যে। 
 
র্যার, িযফর্র হিমরট্ মক অ্বর্র মিযচ্ছি? মরমিল িে করযলা। 
 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য হ্াফ-ব্লাড রিন্স । জে. জে. িাওর িং । হ্যারি পটাি রিরিে 

574 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

ট্ি, তা জািযলও মকন্তু হতািাযক আমি বলযত পারমেযি, স্লাগ িস একট্া আেযল তয যল 
মরমিযলর মদ্যক তামকয  বলযলি। বলযতা হেযল, তয মি হকার্া  বা হকার্া হর্যক এই 
র্িংবাদ্মট্ র্িংগ্র  কযরযো? তয মি হতা হদ্খমে আিাযদ্র স্টাফযদ্র োইযত হবমশ খবর 
রাযখা। 
 
কর্াট্া শুযি মরমিল  ার্যলা, বামক হেযলরাও হ যর্ উঠযলা, মরমিযলর মদ্যক িশিংর্ার 
দৃ্মষ্টযত তাকাযলা! 
 
হতািার র্িংবাদ্ জািার অ্স্বািামবক ক্ষিতা র্াকযলও তয মি ওইরকি িে করযব িা, 
হতাষাযিাদ্ হর্যক র্তকস র্াকযব…। আিারর্ হদ্বার জিয হতািাযক ধ্িযবাদ্ মদ্লাি। 
আিারর্ আিার মি  ফল, স্লাগ িস বলযলি। 
 
স্লাগ যিসর কর্া শুযি মকেয হেযল িযখমট্যপ হ যর্ উঠযতই  ঠাৎ ঘযরর িযধ্য অ্দ্ভযত এক 
বাতাবরণ রৃ্মষ্ট  যলা। র্িি ঘরট্া র্াদ্া ঘি কয  াশা  িযর হগযলা,  যামর িাম্বলযিাযরর 
িযখ োডা আর মকেযই হদ্খযত হপযলা িা। িাম্বলযিার ওর পাযশ দ্াাঁমডয মেযলি। তারপর 
কয  াশার হিতর হর্যক স্লাগ যিসর গলা হশািা হগযলা, হেযলরা হতািরা র্বাই িয ল করযো, 
আিার এই কর্াট্া িযি রাখযব। 
 
কয  াশা হযিি র্ র্া হেয  মগয মেযলা হতিিই র্ র্া অ্ন্তম সত  য  হগযলা, ঘরট্া জ্বল 
জ্বল কযর উঠযলা।  তবাক  যামর স্লাগ যিসর হিযস্কর উপর র্ামজয  রাখা র্যন্দর হোট্ 
হর্ািার ঘমডট্ার মদ্যক তামকয  রইযলা। হদ্খযলা এগারট্া হবযজযে। 
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স্লাগ িস বলযলি, ও ঈশ্বর র্ি  তা যল অ্যিক  য  হগযে? হতািরা এখি র্বাই যাও 
আিার মি  হেযলরা, তা িা  যল আিরা র্বাই মবপযদ্ পডযবা। হলযস্ট্রি আমি হতািার 
হলখা কাল অ্বশযই োই, িা  যল মিযট্ির্ি। আযিমর একই কর্া হতািাযকও বললাি। 
 
হেযলরা ঘর হর্যক এক এক কযর হবমরয  যাবার র্ি  স্লাগ িস হে ার হর্যক উযঠ শূিয 
গ্লার্ট্া হট্মবযল রাখযলি। মরমিল মকন্তু তখযিা ঘযরর িযধ্য রইযলা।  যামর বযঝযত পারযলা 
মরমিল ইযচ্ছ কযরই ঘর হর্যক বাইযর হগযলা িা, র্বার হশযষ স্লাগ যিসর ঘর হর্যক 
হবমরয  হযযত ো …। 
 
ট্ি হদ্মর কযরা িা তাডাতামড যাও, স্লাগ িস মপেি মফযর ট্ি মরমিলযক বযর্ র্াকযত 
হদ্যখ বলযলি। মঠক র্িয  ঘযর িা হগযল হতািার অ্র্যমবযধ্  যব, তাোডা তয মি মিযফট 
 য  মি ি িে করযত পাযরা িা। 
 
র্যার আপিাযক মকেয িে করযত োই। হবশ তাডাতামড কযরা… িাই ব । র্যার, আপমি 
মক জাযিি,  রোকযর্র্ র্ম্পযকস? 
 
আবার ঘরট্া কয  াশা  িযর হগযলা।  যামর স্লাগ িস বা মরমিলযক হদ্খযত হপযলা িা। 
পাযশ হদ্খযলা িাম্বলযিার দ্াাঁমডয  রয যেি মিত িযযখ। তারপর শুিযত হপযলা স্লাগ যিসর 
কণ্ঠস্বর… মঠক আযগর িযতা। 
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আমি  রোকযর্র্ র্ম্পযকস মকেযই জামি িা, জািযলও আমি হতািাযক বলযবা। তয মি 
একট্য ও হদ্মর িা কযর আিার ঘর হর্যক হবমরয  যাও… িমবষযযত তয মি আিাযক 
ওইরকি িে কযর মবেত করযব িা! 
 
হবশ, র্ব শুিযল হতা? িাম্বলযিার বলযলি, ধ্ীর শান্তিাযব। েযলা হতািার হফরার র্ি  
 য  হগযে। 
 
 যামর একট্য  পযর হদ্খযলা ও িাম্বলযিাযরর হিযস্কর র্ািযি দ্াাঁমডয  রয যে।  যামর 
আিিিািাযব বলযলা, র্যার অ্যিক মকেয জািযত পারলাি। 
 
িাম্বলযিার  যামরযক বযলমেযলি, আজযকর হিিমরট্া র্বোইযত হবমশ গুরুত্বপূণস। মকন্তু 
 যামর বযঝযত পারযলা িা অ্িযািয হিিমর যা ও হদ্যখযে তার র্যে তফাৎ হকার্া ।  ঠাৎ 
ঘি কয  াশা  ঘর িযর যাও া, তারপর আবার হর্ই কয  াশা  ঠাৎ অ্ন্তম সত  ও া 
হরািাঞ্চকর, অ্স্বািামবক তাযত হকাযিা র্যন্দ  হিই, তাোডা অ্িয মকেযযত হিই বা 
ঘযট্মি। একিাি িযিদ্ মরমিল একমট্ িে কযরমেযলা এবিং তার জবাব ও পা মি। 
 
তয মি মিি ই লক্ষয কযরযো হয, হিিমরযত মবঘ্ন ঘট্াযিা  য যে তার হিযস্কর হপেযি রাখা 
হে াযর বর্যত বর্যত, িাম্বলযিার বলযলি,। 
 
হকউ  িযক্ষপ কযরযে?  যামর বর্যত বর্যত বলযলা। 
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অ্বশযই হকাযিা র্যন্দ  হিই, িাম্বলযিার বলযলি। িযফর্র স্লাগ িস মিযজর িরণশমির 
ওপর মিযজই  িযক্ষপ কযরযেি। 
 
মকন্তু হকি করযলি? 
 
কারণ আিার ধ্ারণা উমি যা িযি হরযখযেি তা ওিার কাযে লজ্জাজিক, িাম্বলযিার 
বলযলি। উমি মিযজর হিিমর িতয িিাযব করযত হেয যেি যাযত তাযক একট্য  িাযলািাযব 
হদ্খা যা , হযর্ব মবষ  মতমি োি িা হয হিিমরযত র্াকয ক হর্গুযলা বাদ্ মদ্যত 
হেয যেি। তয মি মিি ই লক্ষয কযরযো হশযষর অ্িংশট্য কয  খাপ োডা  য যে। 
 
আজ আমি হতািাযক এই ির্ি একট্া হ ািও াকস মদ্মচ্ছ,  যামর। হতািার কাজ  যব 
িযফর্র স্লাগ িসযক আর্ল হিিমরট্া িকাশ করযত রামজ করাযিা, হর্ট্াই  যব আিাযদ্র 
র্বযেয  হবমশ দ্রকামর তর্য। 
 
অ্বশযই করযবা র্যার, গলার স্বর যযতাট্া র্ম্ভব িামিয  ও শ্রিার র্যে  যামর বলযলা। 
তযব আপমি হলমজমলযিিমর্ অ্র্বা হিমরট্াযিরাি বযব ার করযত পাযরি। 
 
র্বই পামর, আবার র্বই উমি বাধ্া মদ্যত পাযরি, হকাযিা মকেযই তার কাে হর্যক হজার 
কযর আদ্া  করা র্ম্ভব ি , তাযত িাযলা িা  য  খারাপ  বার র্ম্ভাবিা হবমশ। আমি 
োই িা আিাযদ্র এই কাযজর জিয উমি হ াগাট্সর্ হেযড েযল যাি। 
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যাকযগ, মতমি হতািার আিার িযতাই িািযষ, তারও দ্যবসলতা র্াকযবই। আিার িযি    
তয মি তার িমতযরাযধ্র পযর্ িযবশ করযত পারযব। আিাযদ্র র্বযেয  এখি িয াজি 
আর্ল হিিমর পাও া,  যামর আিরা যখি আর্লট্া হদ্খযত পাযবা তখি বযঝযত পারযব 
হর্ট্া কযতা গুরুত্বপূণস। অ্তএব গুিলাক এবিং শুি রামি। 
 
 ঠাৎ আযলােিা বে কযর িাম্বলযিার শুিরামি বলার জিয  যামর একট্য  অ্বাক  য  
হগযলা। ও তাই হে ার হেযড উযঠ দ্াাঁডাযলা। 
 
শুিরামি, র্যার। 
 
 ঘর হর্যক হবমরয  যাবার আযগ ও মিযগলাযর্র কর্া শুিযত হপযলা। িাম্বলযিার আমি 
িাবমে হেযলমট্ হতািার হেয  হবমশ করযত পারযব হকিি কযর। 
 
িাম্বলযিার বলযলি, িযি    আপমিও পারযবি িা। ফযকর্ মিমষ্ট র্যযর িাক মদ্য  
উঠযলা। 
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বার্সযড িািিাইযেি 
 
িাম্বলযিার হয মবযশষ কাজ  যামরযক মদ্য যেি পরমদ্িই হর্ রি আর  ারমিওিযক 
মবিামরত বলযলা। তযব দ্যজিযক এক র্াযর্ ি  পৃর্কিাযব, কারণ  ারমিওি তখযিা 
রযির র্ািযি দ্ীঘস র্ি  র্াকযত ো  িা। 
 
হেকফাযস্টর র্ি  রি বলযলা, হতািাযক স্লাগ িস খযব িাযলাবাযর্ি।   যতা হতািাযক িা 
করযবি িা, করযবি মক? তার হোট্ট হপাশাি মিন্সযক হতা ি ই। হলযগ র্াযকা, ক্লাশ 
হশষ  বার পর মজযজ্ঞর্ করযত পাযরা। 
 
 ারমিওি অ্বশয একট্য  মিন্নিত হপাষণ করযলা। আর্ল ঘট্িা   যতা হতািাযক বলযব 
িা, িাম্বলযিার যযতাই হেষ্টা করুি িা হকি,  ারমিওি োপা গলা  বলযলা। ওরা তখি 
বরযফ ঢাকা উযঠাযি দ্াাঁমডয  কর্া বলমেযলা।  রোকযর্র্ আমিযতা আযগ কখযিা 
শুমিমি। 
 
তয মি হশািমি?  ারমিওযির কর্া শুযি  যামর মিরাশ  যলা। ও হিযবমেযলা   যতা 
 ারমিওি  রোকযর্র্ র্ম্পযকস র্ািািয মকেয রূ্ি মদ্যত পারযব। 
 
ওট্া মিি ই অ্যািিান্সি িাকস িযামজযকর মকেয  যব, িা  যল হিাযেিট্স হর্ট্া র্ম্পযকস 
জািযত োযবি হকি? আিার িযি    এ মবষয  খবর পাও া কমঠি  যামর। হতািাযক 
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মকন্তু স্লাগ যিসর কাে হর্যক জািযত  যল খযব র্াবধ্াযি এযগাযত  যব, মেন্তা কযরা হকিি 
কযর র্ম্ভব  যব। 
 
রি বলমেযলা হপাশাি ক্লাযর্র পর জািার জিয হলযগ র্াকযত  যব।   
 
 যাাঁ, অ্বশয ওি-ওি যমদ্ হর্ রকি মকেয িযি কযরি তা যল তয মি তাই করযব, রযির 
িাি শুযি, রিযক, ওি উচ্চারণ কযর  ারমিওি েয ি  য  বলযলা। ওি ওযির হতা িয ল 
 যত পাযর িা হকািিাযবই। 
 
 ারমিওি তয মি মক ওযক ক্ষিা কযর মদ্যত পাযরা িা? 
 
িা, কখিই িা, বযলই  ারমিওি হরযগযিযগ েযল হগযলা।  যামর বরযফর ওপর একা 
দ্াাঁমডয  রইযলা। 
 
হপাশাি ক্লার্ এখি ওযদ্র জিয অ্স্বমিকর। 
 
হপাশাি ক্লাযর্  যামর, রি,  ারমিওি একই হিযস্ক কাজ কযর।  ারমিওি ওর কলড্র্ি 
একট্য  র্মরয  হট্মবযলর এরমির কাযেই হযয  বর্যলা যাযত এরমির কাযেই র্াযক। 
বর্ার র্ি   যামরও রযির মদ্যক তাকাযলা িা। 
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 ারমিওি ওযদ্র পাশাপামশ িা বযর্ অ্িযমদ্যক র্যর বর্াযত রি  যামরযক মফর্মফর্ কযর 
বলযলা, ঘট্িা মক? কর্াট্া বযল আডযোযখ  ারমিওযির মদ্যক তাকাযলা। 
 
 যামর মকেয বলযত যাবার আযগই স্লাগ িস ক্লার্রুযির দ্রজার হগাডা  দ্াাঁডাযলি। 
র্াইযলন্স। বযর্া, বযর্া, র্কযল বযর্া। আজ আিাযদ্র অ্যিক কাজ করযত  যব, 
গলপালট্যর্র-র্ািস-ল… হক আিাযক বলযত পাযর? মির্ হগ্রিার অ্বশযই পারযব। 
 
 ারমিওি গরগর কযর বযল হগযলা, গলপালট্যর্র-র্ািস-ল-হস্টট্র্-দ্যাট্-দ্যা এমন্টিট্-ফর-
অ্যা-হব্লযন্ডি-প জি-উইল-মব-ইযকায ল-ট্য -হিার-দ্যাি-দ্যা-র্াি অ্ফ-দ্যা-এমন্টিট্র্-ফর-
ইে-অ্ফ-দ্যা-হর্পাযরট্-কযম্পাযিন্টর্। 
 
এযকবাযর মঠক, স্লাগ িস উৎফয ল্ল  য  বলযলি। দ্শ পয ন্ট মগ্রমফরযদ্র। এখি যমদ্ 
আিরা গলপালট্যর্র র্ািস ল র্তয বযল ধ্যর মিই…। 
 
 যামর গলপালট্যর্র র্ািস ল র্ম্পযকস মকেযই হবাযঝমি তাই স্লাগ যিসর বিবয মবিা বাকয 
বযয  হিযি মিযলা। পযর স্লাগ িস যা বযল হগযলি তা  ারমিওি োডা কাযরা হবাধ্গিয 
 যলা িা। 
 
রি,  যামরর পাযশ বযর্মেযলা অ্যধ্সক  াাঁ কযর।  াযত ওর অ্যািিান্সি হপাশাি হিমকিং-
এর িতয ি কমপ। রি এযকবাযরই িয যল মগয মেযলা হয এখি হর্যক অ্র্যমবযধ্  যল 
 ারমিওযির র্া াযয পাযব িা। 
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স্লাগ িস োি-োিীযদ্র মদ্যক তামকয  বলযলি, আমি োই হতািরা এক এক কযর এযর্ 
আিার হিযস্কর ওপযর রাখা একট্া কযর মশমশ মিয  যাও। আজযকর ক্লার্ হশষ  বার 
আযগ এর িযধ্য হয প জি রয যে তা মদ্য  এমন্টিট্ বািাযব। গুিলাক,  াযত 
হিাযট্কমট্ি দ্িািা পরযত মকন্তু িয লযব িা। 
 
 ারমিওি ওর মশমশর িযধ্য রাখা প জিট্া কলড্র্যি হঢযল আগুযির উপর রাখল। 
তখযিা  যামর, রি, এরমি ওযদ্র হট্মবযল মফযর যা মি মশমশ  াযত মিয । 
 
 ারমিওি  যামরর মদ্যক তামকয  বলযলা,  যামর লজ্জার মবষ   যলা, এবার হবাধ্   
হতািার মিন্স হতািাযক এমন্টিট্ বািাযত র্া াযয করযত পারযব িা। হতািাযক এবার 
মিযজযকই বািাবার পিমত জািযত  যব। 
 
 যামর,  ারমিওযির বযাে শুযি খযব হরযগ মগয  কলড্র্যি েট্কদ্ার হগালামপ রিং এর তরল 
পদ্ার্সট্া হঢযল তার তলা  আগুি জ্বামলয  মদ্যলা। ও মকন্তু জাযি িা তারপর ওযক মক 
করযত  যব। ও রযির মদ্যক তাকাযলা। রিও মকেয জাযি িা। ওর িরর্া  যামর, তাই 
 যামর মক করযে হদ্যখ ও তাই করযলা। 
 
রি,  যামরযক মফর্ মফর্ কযর মজযজ্ঞর্ করযলা, র্মতয হতািাযক মিন্স এট্া বািাবার 
হকাযিা মট্পর্ হদ্ মি? 
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কর্াট্া হশািার পর  যামর ওর হর্ই পযরযিা অ্যািিান্সি হপাশাি হিমকিং-এর কমপট্া হবর 
কযর এমন্টিট্যর্র (িমতযষধ্যকর) অ্ধ্যা ট্া হবর করযলা। হদ্খযলা  ারমিওি 
গলপালট্যর্র র্ািস ল র্ম্পযকস হযিি বযলমেযলা তা হুবহু হলখা রয যে। মকন্তু মিন্স হর্ 
র্ম্পযকস হিাট্ হলযখমি। িযি    মিযন্সর বযঝযত  ারমিওযির িযতা মকেয অ্র্যমবযধ্ 
  মি। 
 
ধ্যাৎ মকেয হিই হদ্খমে,  যামর মবষণ্ণ িযযখ বলযলা। হদ্খযলা  ারমিওি ওর। দ্ণ্ডট্া খযব 
উৎর্ায র র্যে কলড্র্যির উপর হঘারাযচ্ছ। ও মবডমবড কযর মক হিল। বলযে তাও 
বযঝযত পারযলা িা দ্যজযিই। ও শুিযত হপযলা এরমি িযাকমিলাি ওর কলড্র্যির উপর 
িযখ িামিয  বলযে হিশামলর্ মরযিমলও। মকেয শব্দ তরে  যলা হিলট্া বলার পর। 
রি,  যামর মঠক হর্ই রকি করযলা। 
 
 যামরর বযঝযত পাাঁে মিমিট্ও র্ি  লাগযলা িা, র্বোইযত উত্তি হপাশাি হিকার ম যর্যব 
ওর হয িাি  য মেযলা তা হিযে েূণস  য  যাযব। হর্ই িাোর শব্দ হযযিা ওর কাযি ঝি 
ঝি করযত লাগযলা। স্লাগ িস হযিি র্বাইযক উৎর্া দ্াযির জিয িযতযযকর হট্মবযলর 
র্ািযি এযর্ দ্াাঁডাি, হতিমি দ্াাঁডাযলি। হদ্খযত লাগযলি হক মক রকি বািাযচ্ছ। বলযত 
লাগযলি র্যন্দর, র্যন্দর।  যামরর কলড্র্যির। কাযে মগয  িার্া ঝয াঁমকয  হকিি বািাযচ্ছ 
হদ্খযত মগয  পাঁো মিযির গে িাযক লাগযতই কাশযত শুরু করযলি। িাযক  াতোপা 
মদ্য  িযখট্া কলড্র্ি হর্যক র্মরয  মিযলি।  ারমিওযির িযখ  ামর্যত িরা–িমতমট্ 
হপাশাি ক্লাযর্ ও র্কলযক  ামরয  হদ্ … ও তখি হপাশাি ততমর কযর দ্শট্া কাাঁযের 
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মশমশযত িরযত শুরু কযরযে।  যামর হর্মদ্যক িা তামকয   াফব্লাি মিযন্সর বইযত ঝয াঁযক 
পযড কয কট্া পৃষ্ঠা শব্দ কযর ওল্টাযত লাগযলা। 
 
পাতা উল্টাযত উল্টাযত ম মজমবমজ কযর হলখা এমন্টিযট্র মবরাট্ মলস্ট হদ্খযত হপযলা। 
গলার মিযের মদ্যক হবযজা ার মদ্য  িবলিাযব হেযপ ধ্র। 
 
 যামর হর্ই হলখাট্ার মদ্যক কয ক িয ূতস আপলক দৃ্মষ্টযত তামকয  রইযলা। হবশ মকেযমদ্ি 
আযগ হবযজা ার শব্দট্া শুযিযে হর্। হেইপ তার হপাশাি ক্লাযর্ অ্দ্ভযত এই শব্দট্া উযল্লখ 
কযরমেযলি। োগযলর পাকিলী হর্যক একট্া পার্র বার কযর িাও, হর্ই পার্র হতািার 
অ্যিক মবযষর  াত হর্যক বাাঁোযব। গলপালট্র্ র্ির্যার হর্ট্া জবাব ি । হেইপ, যমদ্ 
এখযিা তাযদ্র এই মবষয র মশক্ষক র্াকযতি তা  যলও  যামর র্া র্ কযর হর্ট্া করযতা 
িা। মকন্তু িয  েয প কযর বযর্ র্াকযল েলযব িা। মবযষর িমতযষধ্ক যা কযরই হ াক 
বািাযতই  যব।  যামর হস্টাযরর আলিামরর মদ্যক হগযলা, হিতযর অ্যিক মজমির্–
ইউমিকযিসর মশিং, শুকযিা জমডবযমট্ ইতযামদ্ রয যে। ও এযলাপাতামড  াতডাযত  াতডাযত 
একট্া হোট্ বাক্স হপয  হগযলা। বাযক্সর ওপর হদ্খযলা হলখা রয যে হবযজা ারর্। 
 
 যামর বাযক্সর ঢাকিাট্া খযলযলা। মঠক হর্ই র্ি  স্লাগ িস বলযলি, আর িাি দ্য মিমিট্ 
বামক আযে। 
 
 যামর হদ্খযলা বাযক্সর িযধ্য োউি রিং-এর হকাাঁেকাযিা হকাাঁেকাযিা েট্া মজমির্ রয যে। 
অ্যিকট্া শুমকয  যাও া মকিমির িযতা অ্র্ে পার্যরর িযতা ি ।  যামর তার িযধ্য 
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হর্যক একট্া তয যল মিয  কাযলা বাক্সট্া যর্ািাযি হরযখ মদ্য  দ্রুতপায  মিযজর 
কলড্র্যির র্ািযি এযর্ দ্াাঁডাযলা। 
 
র্ি  হশষ  য  হগযে, স্লাগ িস মিষ্টিাযব বলযলি। 
 
হদ্মখ হতািরা আিার জিয হক মক বামিয যে। অ্যিযকই মকেযই করযত পাযরমি। 
 ারমিওি তখি আযরা মকেয উপাদ্াি ওর মশমশযত হঢাকাবার হেষ্টা কযর েযলযে। স্লাগ িস 
ওর কাযে এযর্ দ্াাঁডাযলি। রি  াল হেযড েয প কযর দ্াাঁমডয  রয যে। কলড্র্যির 
পদ্াযর্সর গে যাযত িাযক িা আযর্ তার জিয িাযক  াত োপা মদ্য  দ্াাঁমডয  রয যে। 
 যামর হিজা তার িযযঠার িযধ্য হবযজা ার মিয  দ্াাঁমডয  রয যে। 
 
স্লাগ িস োরজযির হট্মবযলর র্ািযি দ্াাঁডাযলি। এরমির বািাযিা হপাশাযির গে শুযক 
রযির হট্মবযলর র্ািযি দ্াাঁডাযলি। রযির কলড্র্যির র্ািযি হবমশ র্ি  দ্াাঁডাযত 
পারযলি িা বমি-বমি িাব আর্যতই হর্খাি হর্যক র্যর হগযলি। 
 
 যামর,  যামরর হপেযি দ্াাঁমডয  বলযলি। হদ্মখ তয মি মক কযরযো? কর্াট্া শুযি  যামর 
হবযজা ার রাখা  াযতর িযযঠাট্া এমগয  মদ্যলা। 
 
স্লাগ িস িা  দ্শ হর্যকন্ড িযখ িামিয   যামরর িযযঠাযত রাখা মজমির্ট্া হদ্খযলি।  যামরর 
আশঙ্কা  যলা ওট্া হদ্যখ স্লাগ িস হতা হরযগ মগয  হোঁমেয  উঠযবি িা! মকন্তু স্লাগ িস 
িার্াট্া র্মরয   ামর্যত হফযট্ পডযলি। 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য হ্াফ-ব্লাড রিন্স । জে. জে. িাওর িং । হ্যারি পটাি রিরিে 

586 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

 
 যামরর  াত হর্যক হবযজা ারট্া মিয  ক্লাযর্র হেযলযদ্র হদ্খাবার জিয তয যল ধ্যর 
বলযলি, র্মতয হতািার িািস আযে, র্া র্ আযে! র্মতয তয মি হতািার িায র িযতা 
 য যে, তয মি একট্য ও িয ল কযরামি, র্কল হপাশাযির মবরুযি… এই হবযজা ার অ্বশযই 
এমন্টিযট্র কাজ করযব। 
 
 ারমিওযির িযখ ঘিসাি… িাযক ি লা জযি হগযে… মববণস িযখ। ওর অ্ধ্সর্িাপ্ত 
এমন্টিট্… বা ান্নট্া ইিযগ্রমিয ন্টর্ শুধ্য ি  ওর মকেয েয লও পযডযে হর্খাযি, কলড্র্যি 
ট্গবগ কযর ফয ট্যে। মপেযিই স্লাগ িস দ্াাঁমডয , মকন্তু তার দৃ্মষ্ট শুধ্য  যামরর মদ্যক। 
 ারমিওি মবিয   যামরযক মফর্ মফর্ কযর মজযজ্ঞর্ করযলা, হবযজা ার হয এমন্টিযট্র 
কাজ করযব এট্া মক তয মি মিযজ মিযজই হিযবযো। 
 
স্লাগ িস বলযলি,  যামর অ্যিকট্া ওর িায র িযতা। তারও মঠক  যামরর িযতাই হপাশাি 
বািাযিার ক্ষিতা মেযলা, িযি    গুণট্া িায র কাে হর্যক হপয যে। 
 
 ারমিওি োডা ঘযর আর হকউ যমদ্ কয ব্ধ  য  র্াযক হর্  যলা িযালফ । িযালফ  
এমন্টিট্ বািাযত বািাযত হবডাযলর বমির িযতা একট্া মকেয কযরযে হদ্যখ  যামর খযব 
খযমশ  যলা। আিযস!  যামর হকাি পমরশ্রি িা কযরই এযামন্টিট্ বামিয  ক্লাযশর িযধ্য হর্রা 
 য  হগযলা? ওযদ্র উত্মা কিার আযগই ঘণ্টা হবযজ হগযলা। 
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এখি হতািাযদ্র ক্লাশ হশষ, হয যার মজমির্পি গুমেয  িাও, স্লস্লাগ িস বলযলি। আযরা 
দ্শ পয ন্ট মগ্রমফন্ডরযদ্র। 
 
 যামর খযব ধ্ীযর ধ্ীযর ওর মজমির্পি হগাোযত লাগযলা। িা  ারমিওি, িা রি ক্লার্রুি 
হর্যক যাবার র্ি  ওর র্যে কর্া বলযলা। দ্যজযির িযযখ মবরমির োপ। র্কযলই েযল 
হগযল ঘযর রয  হগযলি স্লাগ িস আর  যামর। 
 
স্লাগ িস  যামরযক তাডা মদ্য  বলযলি, হদ্মর কযরা িা, তাডাতামড মজমির্পি বযাযগ িযর 
িাও, পযরর হলর্যির জিয হতািার হলট্  য  যাযব। কর্াট্া হশষ কযর ড্র্াগি োিডার 
মেফযকর্ট্া হর্ািা রযের মক্লপ দ্যযট্া মদ্য  বে করযলি। 
 
র্যার, আপিার কাযে আিার একট্া িে আযে। কযরা, কযরা… তাডাতামড। র্যার… 
আপমি  রোকযর্র্ র্ম্পযকস মকেয জাযিি? 
 
কর্াট্া শুযি স্লাগ িস মির  য  হগযলি। ওর হগাল িযখট্া েয পযর্ হগযলা। হঠাাঁট্ দ্যযট্া হেযট্ 
ককসশ স্বযর বলযলি, কী বলযল তয মি? 
 
র্যার আিার িেট্া মেল, আপমি  রোকর্ র্ম্পযকস মকেয জাযিি? 
 
স্লাগ িস মফর্ মফর্ কযর বলযলি, িাম্বলযিার হতািাযক এই িে করযত বযলযেি? 
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স্লাগ িস হযযিা অ্িয িািযষ। গলার স্বর, মিন্ন শান্ত হে ারারও পমরবতসি  য যে িযি  যলা 
মতমি িীষণ উযত্তমজত। দ্যএকবার হেষ্টা কযর বযক পযকট্ হর্যক রুিাল হবর কযর িযযখর 
ঘাি িযেযলি। 
 
িাম্বলযিার হতািাযক হিিমরযত হর্ই দৃ্শয হদ্মখয যেি তাই িা? স্লাগ িস বলযলি। র্মতয 
বযলা, হদ্খাি মি? 
 
মিযর্য বলা মঠক  যব িা হিযব  যামর বলযলা,  যাাঁ র্যার। 
 
 া  া মঠক আযে, স্লাগ িস শান্ত স্বযর বলযলি। তয মি যমদ্ হর্ই হিিমরট্া হদ্যখ র্াযকা 
 যামর, তয মি এই কর্ামট্ জািযব হয আমি মকেযই জামি িা, মকেযই িা। কর্াট্া খযব হজার 
মদ্য  বলযলি। 
 
আমি  রোকর্ র্ম্পযকস মকেযই জামি িা। 
 
কর্াট্া বযল স্লাগ িস তার ড্র্াগযির োিডার মেফযকর্ট্া  াযত মিয  রুিালট্া পযকযট্ 
গুাঁযজ িািমজওযির দ্রজার মদ্যক পা বাডাযলি। 
 
র্যার,  যামর হশষ হেষ্টা করল, আিার িযি  য যে হিিমরযত র্ব মকেয আযর্মি। 
 
তাই? স্লাগ িস বলযলি, িযি    তয মি িয ল করযো–তাই িা? িয ল! 
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 যামর হর্ই কর্া শুযি মকেয বলার অ্যপক্ষা িা কযর স্লাগ যিসর ঘযরর দ্রজাট্া র্শযব্দ বে 
কযর হবমরয  হগযলি। রি বা  ারমিওি দ্যজযির হকউই স্লাগ যিসর র্যে ওর র্বসিাশা 
র্াক্ষাৎকার শুযি একট্য ও র্িবযামর্  যলা িা।  ারমিওযির িার্া  তখযিা দ্য মিন্তা,  যামর 
হকাযিা মকেয িা কযর ক্লাযর্ বামজিাযতর মবষয । রি দ্যুঃমখত,  যামর ওযক হবযজা ার িা 
হদ্ও াযত। 
 
কর্াট্া রি বলযতই  যামর হরযগ মগয  বলযলা, দ্যজযিরই একই রকি কাজ… তা    
িামক? হশাযিা আমি িাযন্ডিট্স র্ম্পযকস মকেয জািার জিয তার িিযক িরি কযরমে, 
বলযত পারযব িা হয আমি কমরমি! রি হিাযেিযট্সর িাি শুযি মপমেয  হগযলা। 
 
তারপর হবশ কয কমদ্ি রি আর  ারমিওযির ওপর  যামর রুষ্ট  য  র্াকযলা। িাবযত 
লাগযলা স্লাগ যিসর র্যে িমবষযযত এ মবষয  হকিিিাযব কর্া বলযব। তারপর মঠক 
করযলা হবশ মকেযমদ্ি  রোকযর্যর্র ির্ে তয লযব িা, তা যল মতমি র্ব িয যল যাযবি 
হর্ই র্ম্পযকস। তাযক হিাক্ষিিাযব আঘাত করার আযগ র্ি  মদ্যত  যব। 
 
 যামর ওই ির্ে িা হখালাযত স্লাগ িস আবার  যামরর র্যে স্বািামবক হেয র দৃ্মষ্টযত 
কর্াবাতসা বলযত লাগযলি। িযি  যলা স্লাগ িসও র্ব িয যল হগযেি।  যামর তাই অ্যপক্ষা 
করযত লাগযলা স্লাগ যিসর হোট্খাযট্া পামট্সর িয াজি  যল মকমিে হখলা বাদ্ মদ্য ও 
স্লাগ যিসর র্েযাকালীি পামট্সযত যাযব হর্। িয াজযি মকমিে িযাকমট্যর্র মদ্ি পমরবতসি 
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করযব। দ্যুঃযখর মবষ  স্লাগ যিসর তরফ হর্যক মিিন্ত্রণ এযলা িা।  ারমিওি হখাজ মিয  
জািযত পারযলা স্লাগ িস আপাতত হকাি র্েযাকালীি পামট্স মদ্যচ্ছি িা। 
 
পামট্স মদ্যলই  যামর আর্যব, হর্খাযি  যামর   যতা আবার হর্ই িে করযব। এই কর্াট্া 
হিযব   যতা পামট্সর বযবিা করযেি িা,  যামর িাবযলা। 
 
ইযতািযধ্য  ারমিওি হ াগাট্সযর্র লাইযেমরযত মলমিিং হিিমরযত এই ির্িবাযরর িযতা 
বযর্স  যলা। এযতা হবমশ আঘাত হপযলা হয িয যলই হগযলা  যামরর হবযজা ার মবষ মট্। 
 
 ারমিওি,  যামরযক বলযলা, আমি আাঁমতপাাঁমত কযর খয াঁযজ লাইযেমরযত  রোকযর্র মবষয  
হকাযিা বই হপলাি িা। হরমস্ট্রকযট্ি হর্কশযি আমতপামত কযর খয াঁযজও হপলাি িা, 
এিিমক হর্র্ব বইগুযলাযতও িা হযখাযি ি ঙ্কর ধ্রযির হপাশাযির মবষ ও আযে। হশষ 
পযসন্ত একট্া বই হপলাি িযামজক হিাস্ট ইমিল  রোকর্, র্বোইযত খারাপ িযামজকযাল 
ইিযিির্ািযর্র, আিরা বলযবা িা অ্র্বা পমরোলিাও করযবা িা। 
 
হফব্রু ামর িার্ শুরু  যতই স্কয যলর োরধ্ার হর্যক বরফ গলযত শুরু করযলা। তারপরই 
তার জা গা  এযলা কিকযি শীত আর মবষণ্ণ শযাতযশযত পমরযবশ। হবগুিী-ধূ্র্র হিঘ 
কযাযর্যলর ওপর ঝয যল রইযলা আর অ্মবরাি কিকযি ঠাণ্ডা বৃমষ্ট স্কয যলর লিযক কদ্সিাি 
আর মপমচ্ছল কযরযে। বাইযরর আব াও া খযবই খারাপ। মঠক মেযলা শমিবার র্কাযল 
অ্যাপাযরর্ি হলর্ি বাইযরর িাযঠ  যব যাযত মি মিত ক্লাযর্র বযাঘাত িা ঘযট্। মকন্তু 
খারাপ আব াও ার জিয বাইযরর িাযঠ িা  য  মর্িান্ত  যলা হগ্রট্  যল  যব। 
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 যামর আর  ারমিওি  যল (রি অ্বশয লযাযিন্ডাযরর র্যে এযর্যে) এযর্ হদ্খযলা হর্খাযি 
একট্াও হট্মবল হিই। বাইযর হর্যক ঝযডা  াও ার র্যে বৃমষ্ট  যলর ওপযরর কাাঁযের 
জািালা  োবযযকর িযতা কশাঘাত করযে, িন্ত্র করা  যলর মর্মলিং-এর ওপর গিীর 
কাযলা হিঘ হিযর্ েলযে।  যল দ্াাঁমডয  রয যেি িযফর্র িযাকযগািাগল, হেইপ, 
মেট্উইক আর রাউট্- াউযজর হ যিরা–আর রয যেি হোট্খাযট্া শরীযরর একজি 
যাদ্যকর।  যামর বযঝযত পারযলা জাদ্যকরমট্ মিমিমস্ট্র। হর্যক এযর্যেি–ওযদ্র অ্যাপাযরর্ি 
হশখাযবি। হে ারামট্ তার অ্দ্ভযত। স্বচ্ছ হে ারা  ালকা পাতলা গডি।  যামরর িযি  যলা, 
হয হকাযিা র্ি  দ্িকা  াও া তাযক উমডয  মিয  হযযত পাযর।  যামর অ্িযিাি করযলা 
অ্মবরত অ্ন্তধ্সাি আর পযিুঃ আগিযির ফযল তার ওইরকি হদ্য র অ্বিা  য যে। তযব 
হোট্খাযট্া  ালকা পাতলা হে ারা অ্যাপাযরর্যির জিয উপযযি। 
 
হেযল-হিয যদ্র উপমিমতর পর মিমিমস্ট্রর জাদ্যকর িাযব বলযলি, র্যিিাত। মবমিন্ন 
 াউযজর িধ্াযিরা র্কলযক কর্াবাতসা বে করযত মিযদ্সশ করযলি। 
 
জাদ্যকর বলযলি, আিার িাি উইলমক ট্য ইেশ। আমি মিমিমস্ট্র হর্যক হতািাযদ্র 
অ্যাপাযরর্যির মশক্ষক ম যর্যব এযর্মে, আগািী বাযরা র্প্তা  মশক্ষা েলযব। আমি আশা 
করমে হতািরা এই র্িয র িযধ্য মশখযব ও পরীক্ষা মদ্যত র্ক্ষি  যব। 
 
িযফর্র িযাকযগািাগল গযজস উঠযলি িযালফ । কর্া বে কযর ইিাকট্র যা বলযেি 
িযিাযযাগ মদ্য  হশাযিা। কর্াট্া শুযি িযালয র িযখ লাল  য  হগযলা, োযবর র্যে কর্া 
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বে কযর ওর পাশ হর্যক র্যর দ্াাঁডাযলা।  যামরর িযি  যলা িযাকযগািাগল ওযক ধ্িক 
মদ্য  িালই কযরযেি। 
 
আশা করমে হতািাযদ্র িযধ্য অ্যিযকই   যতা হর্ র্িয  পরীক্ষা হদ্বার জিয িস্তুত 
 যব, ট্য ইেশ বযল েযলযেি হকাযিা বাধ্াগ্রি ীিিাযব। 
 
হতািরা   যতা র্কযলই জাযিা হ াগাট্সর্ হর্যক অ্যাপাযরট্ ও মির্অ্যাপাযরট্ করা র্ম্ভব 
ি । হগ্রট্  যলর বাইযর হর্যক হতািরা হকউ করযত োইযল মকন্তু র্ক্ষি  যব িা। হেষ্টা 
করা বৃর্া  যব। এখি হতািরা র্কযল এিিিাযব দ্াাঁডাও যাযত কি কযর র্ািযি পাাঁে 
মফট্ জা গা খামল র্াযক। 
 
ষষ্ঠ বযষসর োিোিীযদ্র হর্ইরকি দ্াাঁডাযিার জিয হুযডাহুমড পযড হগযলা। ধ্াক্কাধ্ামক্ক 
েলযলা। র্কযলই হেষ্টা করযে র্ািযি পাাঁে মফট্ খামল জা গা রাখযত।  াউযজর িধ্ািগণ 
তাযদ্র  াউযজর হেযলযিয যদ্র কর্া র্ামিয  র্মঠকিাযব দ্াাঁডাবার জিয মিযদ্সশ করযত 
লাগযলি। 
 
 যামর তয মি হকার্া  যাযচ্ছা?  ারমিওি জািযত োইযলা।  যামর  ারমিওযির কর্ার হকাযিা 
জবাব িা মদ্য  মিড হঠযল এমগয  হযযত লাগযলা। হর্খাযি িযফর্র মেট্উইক মকেয 
র যাযিিক্লযদ্র মি মন্ত্রত করবার হেষ্টা করমেযলি, র্কযলই হপেযি 
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দ্াাঁমডয  ির্ি র্ামরযত দ্াাঁডাযত োইযে। ওমদ্যক িযফর্র রাউট্  ালপাফযদ্র মঠকিযতা 
লাইযি দ্াাঁড করাবার জিয ম িমশি খাযচ্ছি।  যামর হশষ পযসন্ত এরমি িযাকমিলািযক 
হঠযল মঠক িযালফয র হপেযি দ্াাঁডাযলা। িযালফ  তখযিা োযবর র্যে মবতকস কযর 
েযলযে  যামরর হর্যক পাাঁে মফট্ দূ্যর দ্াাঁমডয । 
 
হক জাযি আযরা কতক্ষণ দ্াাঁমডয  র্াকযত  যব, মঠক আযে? িযালফ , োযবর মদ্যক 
তামকয  বলযলা, যমদ্ও ওর হপেযিই মেল  যামর। যা হিযবমেলাি তার হেয  হবমশ র্ি  
হিযব িযি   । 
 
োযব মকেয বলযত যামচ্ছযলা… িযালফ  ওযক র্ামিয  মদ্যলা। 
 
হদ্যখা, আমি মক করমে িা করমে তা মিয  হতািার িার্া ঘািাযত  যব িা োযব। 
হতািাযক আর হগায লযক যা বযলমে তাই কযরা। োরমদ্যক িজর রাযখা! 
 
 যামর িযালফ যক শুমিয  শুমিয  বলযলা, আমি যমদ্ আিার বেয যদ্র র্া াযয োই তা যল 
মক করযত যামচ্ছ তাযদ্র তা বমল। কর্াট্া কাযি হযযত িযালফ  হপেযি তাকাযলা, ওর 
জাদ্যদ্যণ্ডর ওপর  াত রাখযলা; মকন্তু  াতট্া র্মরয  মিযলা োর  াউজ িধ্াযির মেৎকার 
শুযি, র্বাই েয প কযরা! র্যে র্যে র্কযল কর্া বে করযলা, িযালফ  ধ্ীযর ধ্ীযর 
র্ািযির মদ্যক তাকাযলা। 
 
ধ্িযবাদ্ হতািাযদ্র, ট্য ইেশ বলযলা। এখি তা যল…। 
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 াত হদ্ালাযতই িমতমট্ মশক্ষার্সীর র্ািযি পযরযিা স্টাইযলর কাযঠর হগাল োকা (র্াকসাযর্র 
হয বৃত্ত েযের িযধ্য মদ্য  অ্শ্বাযরা ীরা লাফ হদ্ ) এযর্ পডযলা। 
 
এপাযরমট্িং করবার র্ি  হতািাযদ্র অ্বশযই মতিযট্ মি িযি রাখযত  যব। ট্য ইেশ 
বলযলা, হিমস্টযির্ি (দূ্রত্ব), মিট্ারমিযির্ি (র্িংকযপর দৃ্ঢ়তা), হিমলবাযরর্ি 
(মবেক্ষণতা)! 
 
ির্ি হস্টপ হকার্া  যাযব হর্ট্া িিমির কযরা, ট্য ইেশ বলযলা। এবার েযের িযধ্য 
দ্াাঁডাও। 
 
র্কযলই হিতযর িা দ্াাঁমডয  আডযোযখ বেয যদ্র মদ্যক তাকাযলা। হদ্যখ মিযলা র্কযল 
েযের িযধ্য দ্াাঁডাযচ্ছ মকিা। তারপরই হযিি মিযদ্সশ হদ্ও া  য মেল হতিিই করযলা। 
 যামরও হেষ্টা করযলা হকাযিা মকেয িা িাবার। মকন্তু তা র্ম্ভবও ি , কারণ ওর িি পযড 
রয যে িযালফয র মদ্যক। 
 
হস্টপ দ্যই  : ট্য ইেশ বলযলা। দৃ্ঢ়িাযব র্িংকযপর কর্া িাযবা,  যাাঁ এবার হতািার িযির 
ইযচ্ছ, হতািার শরীযরর িমতমট্ অ্ণয হর্যক হরাযতর িযতা হর্ই জা গা  যাও া পূণস 
করযত র্াযকা! 
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 যামর লযমকয  োরমদ্যক তাকাযলা। ওর বাাঁ মদ্যক র্ািািয দূ্যর এরমি িযাকমিলািযক 
হদ্খযলা শি কযর বৃত্তট্াযক হেযপ ধ্যর রয যে। িযখ লাল, িযি    ও একট্া পবসত 
িিাণ মিি হদ্বার হেষ্টা করযে।  যামর হর্ই দৃ্শয হদ্যখ হ যর্ হফযল ওর মিযজর বৃযত্তর 
মদ্যক তাকাযলা। 
 
হস্টপ মতি  : ট্য ইেশ র্কলযক বলযলা, আমি আযদ্শ মদ্যলই র্ািযি তাকাযব, শূিযতার 
পযর্ িি হদ্যব, র্য মেমন্তত পর্ ধ্রযব!  যাাঁ, িি দ্াও আিার মিযদ্সযশ, এখি… এক…। 
 
 যামর আবার োরমদ্যক তাকাযলা। িযি  যলা অ্যিযকই ঘাবযড হগযে এযতা তাডাতামড 
এপাযরট্ করযত বলা । 
 
দ্যই… 
 
 যামর ওর বৃযত্তর মদ্যক িযিার্িংযযাগ করার হেষ্টা করযলা। ও হবিালযি মতি মির কর্া 
িয যল হগযে। 
 
মতি! 
 
হকউ ধ্পার্ কযর পযড হগযলা, হকউ কাত  য  পডযলা।  যামরর অ্বিা অ্িযযদ্র 
িযতাই। র্িি  লট্া  মশক্ষার্সীযদ্র ট্লট্লামিযত পূণস  য  হগযলা। 
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হিমিযল মেৎপট্ািং, এরমি িযাকমিলাি অ্িযমদ্যক হুযপর িযধ্য পায র আেয যল ির মদ্য  
লাফ-ঝাফ করযে। িযখ হদ্যখ িযি    খযব হরািামঞ্চত  য যে। র্যে র্যে মিি র্িার্যক 
ওর মদ্যক তামকয  মখলমখমলয   ার্যত হদ্যখ হর্যি হগযলা। 
 
ট্য ইেশ বলযলা, মঠক আযে… র্ব মঠক আযে… ির্ি িযেষ্টা এরকিই  যব। আবার 
হতািরা হয যার বৃযত্তর িযধ্য দ্াাঁডাও। 
 
মদ্বতী  িযেষ্টা ির্ি িযেষ্টার িযতাই  যলা, িাযলা মকেয বলা যা  িা। তৃতী ট্াও তাই। 
েতয র্সট্াও এিি মকেয ি । িীষণ যন্ত্রণাকাতর মেৎকার শুযি র্কযলই হদ্খযলা  াফপাযফর 
র্যর্াি তার হুযপর িযধ্য ট্লিল করযে। বাি পা ট্া ও হযখাি হর্যক শুরু কযরমেল 
(পাাঁেমফট্ দূ্যর) হর্খাযি পযড আযে। 
 
 াউযজর িধ্াি হদ্ৌযড এযর্ র্যর্ািযক উিার করযলি। র্যর্াযির োরমদ্যক তখি হবগুমি 
হধ্াাঁ াযত িযর হগযে, হর্ই র্যে শব্দ। হধ্া া পমরষ্কার  য  হগযল র্কযল হদ্খযলা র্যর্াি 
িয  র্র র্র কযর কাাঁপযে আর  াউিাউ কযর কাাঁদ্যে। পা দ্যযট্া হতা মঠক  যলা, মকন্তু 
ওর কান্না র্ািযলা িা। 
 
মশক্ষক ট্য ইেশ বলযলি, শরীযরর মবমিন্ন অ্িংশ খমণ্ডত  য  যা  যমদ্ িযির দৃ্ঢ়তা কি 
  । হতািরা হতািাযদ্র গন্তবযিযল যাবার জিয লাগাতার িযিার্িংযযাগ করযব, এবিং 
হকাযিা তাডাহুযডা িা কযর িযি করযব; মকন্তু মবেক্ষণতার (যিমলবাযরর্যির) র্যে, 
অ্তএব…। 
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কর্াট্া বযল ট্য ইেশ দ্য াত হিযল এমগয  মগয  হরাবট্াযক হদ্ালাযত হদ্ালাযত অ্দৃ্শয  য  
আবার  যল মফযর এযলা। 
 
িযি রাখযব মতি মির কর্া, ট্য ইেশ বলযলি,  যাাঁ আবার হতািরা হেষ্টা কযরা। স্টাট্স 
এক… দ্যই… মতি। 
 
এক ঘণ্টা ধ্যর েলযলা র্যর্াযির শরীর হর্যক পা মেন্ন  বার বযাপারট্া। ট্য ইেশ তার 
জিয একট্য ও  তাশ  য যেি বযল িযি  যলা িা।  ল হেযড যাবার আযগ বলযলি, 
তা যল আবার আর্যে শমিবার হতািাযদ্র র্যে হদ্খা  যব। তযব মতিযট্ মির কর্া িযি 
রাখযব… হিমস্টযির্ি, মিট্ারমিযির্ি, হিমলবাযরর্ি। 
 
তারপর  াযতর জাদ্যদ্ণ্ড হদ্ালাযতই র্ব হুপগুযলা অ্দৃ্শয  য  হগযল িযফর্র 
িযাকযগািাগযলর র্যে  ল হেযড েযল হগযলা। 
 
আবার কর্াবাতসা শুরু  য  হগযলা।  যলর র্কযল এিযরন্স  যলর মদ্যক েলযলা। 
 
 যামরর মদ্যক এমগয  মগয  রি মজযজ্ঞর্ করযলা, তয মি হকিি কযরযো? 
 
আর আমি হশষবার যখি হেষ্টা কযরমেলাি… পায র তলা  অ্র্ম্ভব বযার্া হলযগমেল। 
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আিার িযি  য মেযলা হতািার িমশক্ষক আযরা হোট্  যব, ওি… ওি! 
 
 ারমিওি বযল হিিংমে হকযট্ েযল হগল। 
 
 যামর বলযলা, আিার হতা হতিি অ্িযিব   মি। মকন্তু তাযত আিার মকেয আযর্ যা  িা। 
 
তয মি কী বলযো, যা  আযর্ িা? তয মি এপাযরট্ করা মশখযত োও িা? রি অ্মবশ্বাযর্র 
িমেযত বলযলা।  যতই পাযর িা। 
 
আমি ফাজলাযিা করমে িা, আর্যল আমি উডযত োই,  যামর বলযলা। হপেি মফযর 
হদ্খযলা িযালফ  হকার্া  দ্াাঁমডয  আযে। কর্াট্া বযল রিযক বলযলা, তাডাতামড েযলা 
িযালফ যক ধ্রযত  যব। একট্া মকেয করার আিার ইযচ্ছ আযে। 
 
রি বযাপারট্া মকেয বযঝযত িা হপযর  যামরর র্যে মগ্রমফন্ডর ট্াও াযরর মদ্যক দ্রুত  াাঁট্যত 
লাগযলা। িাঝপযর্ মপির্ ওযদ্র আট্যক মদ্যলা। পাাঁেতলার দ্রজা আট্যক রাখযলা। 
বলযলা, পযাযন্ট আগুি িা লাগাযল দ্রজা খযলযবা িা।  যামর, রি হর্খাি হর্যক র্যর মগয  
তাযদ্র পমরমেত শট্সকাট্স পর্ ধ্রযলা। পাাঁে মিমিযট্র িযধ্যই ওরা হপাযরসট্ হ াযল েযল 
এযলা। 
 
আিরা মক করযত যামচ্ছ? রি  াাঁফাযত  াাঁফাযত বলযলা। 
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 যামর রিযক মিয  ওযদ্র কিি রুযি ঢয কযলা। হর্খাি হর্যক হেযলযদ্র মর্াঁমড মদ্য  
ওযদ্র িরযিট্মরযত হগযলা। িরযিট্মর ফাাঁকা…  যামর রাঙ্কট্া হট্যি মিয  িালা খযযল 
মজমির্পি ঘাাঁট্যত লাগযলা। রি ওর কাণ্ডকারখািা অ্নধ্যস  য  হদ্খযত লাগযলা। 
 
িযালফ  আিার মবরুযি োযব আর হগায লযক লামগয যে। একট্য  আযগ ও োযবর র্যে 
তকসাতমকস করমেযলা, ওরা মক করযব জািার দ্রকার… আ …। 
 
 যামর একট্া মকেয িা হলখা পােসযিন্ট  াযত মিয  ওর দ্ণ্ড হোাঁ াযলা। আমি িযালফ যক 
হদ্যখ হিযবা, আর ওযক োডমে িা। 
 
িয ূযতসর িযধ্য ওর  াযতর পােসযিযন্টর ওপর িারাওিার্স িযাপট্া এযর্ পডযলা। ওই 
িযাযপ কযাযর্যলর িযধ্য যা যা রয যে তারা হকার্া  ঘযরযে মফরযে কাযলা একমট্ মবন্দয 
হর্ট্া জামিয  হদ্ । হোট্ অ্র্ে িষ্ট কাযলা মবন্দয। 
 
এই এমদ্যক এযর্া… িাযলা কযর হদ্যখা িযালফ  এখি হকার্া  রয যে,  যামর রুি 
মিুঃশ্বাযর্ বলযলা। 
 
িযাপট্া ওরা মবোিার ওপর হপযত ঝয াঁযক পযড িযালফ  হকার্া  রয যে খয াঁজযত লাগযলা। 
 
এইযতা ওরা! হর্ হতা মেদ্ামরিযদ্র কিিরুযি, হদ্খ… পামকসির্ি ও জামবমি এবিং োযব 
ও হগায লযকও হদ্খমে…. রি বলযলা। 
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এখি হর্যক আমি ওর ওপর হোখ রাখযবা,  যামর দৃ্ঢ় স্বযর বলযলা। যখিই আমি ওযক 
োযব আর হগায যলর র্যে ঘযরযত হদ্খযবা তখি অ্দৃ্শয  বার হরাব পযর ওর মপেয 
হিযবা, হদ্খযবা ও মক বলযে, মক করযে। আিাযক জািযতই  যব! 
 
হিমিল ঘযর ঢয কযতই  যামর িযাপট্া গুমট্য  রাখযলা। হদ্খযলা ওর পযান্টট্া পযযড হগযে। ও 
রাঙ্ক হর্যক িতয ি পযান্ট হবর কযর পরযলা। 
 
িযালফ যক ধ্রার আিাণ হেষ্টা কযরও  যামর ওযক পরবতসী দ্যর্প্তায র িযধ্য ধ্রযত 
পারযলা িা। যখিই র্ি  হপযলা তখিই িযাপট্া খযযল হকার্া  রয যে হবর করার হেষ্টা 
করযত লাগযলা। িাযঝ িাযঝ হলর্ি হেযড বার্রুযিও ঢয  িারযত লাগযলা ওযক হখাজার 
জিয। মকন্তু হকার্াও িযালফ যক র্যন্দ জিকিাযব ঘযরযত মফরযত হদ্খযত হপযলা িা। 
িযালফ যক িা হপযলও োযব আর হগায লযক কযাযর্যল একট্য  হযযিা হবমশ িািা  ঘযর 
ঘযর করযত হদ্খযলা, কখযিা জিিািব শূিয কমরিযর হদ্খযলা েয প কযর দ্াাঁমডয  রয যে; 
মকন্তু িযালফ  ওযদ্র ধ্াযর কাযে হিই, িযাযপও ওর  মদ্র্ পাও া হগযলা িা। খযবই 
র র্যজিক বযাপার র্যন্দ  হিই।  যামরর িযি  যলা িযালফ  মিি ই স্কয যলর িাযঠ 
হকার্া  লযমকয  আযে। মকন্তু তা মক কযর র্ম্ভব; কযাযর্যলর হিতর হতা কডা 
মর্মকউমরমট্র বযবিা। আবার িাবযলা, িযাযপ অ্যিক অ্যিক কাযলামবন্দযর িযধ্য   যতা 
িযালফ যক হদ্খযত পাযচ্ছ িা। আবার এিিও  যত পাযর ওরা হয যার তাযল ঘযযর 
হবডাযচ্ছ। হোট্ হবলা  একর্যে েলাযফরা করযতা। এখি বযডা  য যে তাই মিযজযদ্র 
খযমশিযতা র্াযক। হযিি রি আর  ারমিওি ওরাও হতা এখি মবমচ্ছন্ন। 
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হদ্খযত হদ্খযত িােস িার্ এযর্ হগযলা। আব াও ার হতিি হকাযিা উযল্লখযযাগয 
পমরবতসি   মি। একট্াই পমরবতসি ঘি কয  াশা আর তয ষারপাযতর বদ্যল মদ্িরাত 
ঘূমণসঝযডর িযতা কিকযি ঠাণ্ডা  াও া আর বাতাযর্ আিসতা। 
 
তযব একট্া পমরবতসযি োিোিীরা অ্র্ম্ভব মক্ষপ্ত  যলা। িযতযকমট্ কিিরুযির 
হিামট্শযবাযিস জামিয  হদ্ও া  য যে আগািী  গর্মিযির মরপ বামতল করা  য যে। 
 
র্বযেয  হবমশ মক্ষপ্ত  যলা রি। 
 
ওই মদ্ি আিার জন্মমদ্ি, ও বলযলা। কযতামদ্ি ধ্যর অ্যপক্ষা কযর আমে এই মদ্িমট্র 
জিয, ধ্যাৎ র্ব িণ্ডযল  য  হগযলা। 
 
এট্া রাগ করার বযাপার ি , হকাযিা মবিয র মবষ ও ি , হকমট্র বযাপারট্া িযি আযে 
হতা?  যামর বলযলা। 
 
হকমট্ তখযিা হর্ন্ট িািংযগার্  ার্পাতাযল পযড আযে। এোডা হিইমল িযফযট্ 
হ াগাট্সযর্র োিোিীযদ্র মিকট্ আত্মী -স্বজিযদ্র অ্ন্তধ্সাযির খবর োডাও অ্িযযদ্র 
অ্ন্তধ্সাযির খবর োপা  যচ্ছ িা ই। 
 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য হ্াফ-ব্লাড রিন্স । জে. জে. িাওর িং । হ্যারি পটাি রিরিে 

602 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

এখি হতা আিাযদ্র হর্-ই ফালতয  এপাযরর্যির িমশক্ষণ মিযত  যব, এোডা আর মক 
আযে! রি িযখ িার কযর বলযলা। আিার জন্মমদ্যির মবরাট্ হিাজ। 
 
মতি মতিযট্ হলর্ি  য  যাবার পরও একই রকি র্ির্যা িা  র্কযলর, তযব এর িযধ্য 
দ্যএকজি হেযল হিয , মকেযট্া আ ত্ত কযরযে।  তাশ  ও াট্া খযবই স্বািামবক… তাোডা 
ট্য ইেযশর মতি-মতিযট্ মির বযাপারযতা আযেই। হর্ই মি মিয  অ্যিক হকৌতয ক  যচ্ছ 
তার িযধ্য পমরমশলীত  যলা–মি িাযি িগ মের্ (কয কয যরর মিুঃশ্বার্) এবিং িািংগ হ ি। ওই 
দ্য মট্ হলখা যা , বামক র্ব অ্শ্রাবয। 
 
শুি জন্মমদ্ি রি, িাযেসর প লা তামরযখ  যামর ঘযি হর্যক উযঠই বলযলা। তখি মর্িার্ ও 
মিি মিষণ শব্দ কযর হেকফাস্ট হখযত হগল। িাও হতািার জন্মমদ্যির উপ ার। বযলই 
 যামর একট্া পযাযকট্ রযির মবোিা  েয াঁযড মদ্যলা। তার আযগই অ্যিক উপ ার রি 
হপয যে, হর্গুযলা হদ্খযলা ওর খাযট্র ওপর েডাযিা। খযব র্ম্ভব রাযতর হবলা  গৃ  
িাইিীরা মদ্য  হগযে। রি মঝিযযত মঝিযযত বলযলা, মে ার্স। রি পযাযকট্ট্া খযলযে তখি 
 যামর রাঙ্ক হর্যক িযাপট্া হগাট্াযিা হিাজার হিতর হর্যক হট্যি বার করযলা। িমতবার 
বযব াযরর পর  যামর িযাপট্া রাযঙ্ক র্যযত্ন হরযখ হদ্ । তবযও হর্ট্া অ্যিক মজমিযর্র 
তলা  লযমকয  রাখার জিয খয াঁযজ হপযত র্ি  লাযগ। রাযঙ্কর িযধ্য তখযিা ও লামক 
হপাশাি মফমলক্স মফমলমর্র্ হরযখ মদ্য যে। 
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মঠক আযে,  যামর রযির মবোিা  বযর্ িযাপট্া খযলযত খযলযত খযব োপা গলা  বলযলা। 
মবশ্বার্ কযরা, অ্যিক হেষ্টা কযরও মকেয এযগাযত পারমে িা। ও কর্াট্া এযতা আযি 
বলযলা হয হিমিল ওর পায র কাযে দ্াাঁমডয  হর্যকও শুিযত হপযলা িা। 
 
 যামর ওযক একযজাডা মকমিে কীপার্স দ্িািা উপ ার মদ্য যে। রি দ্িািা দ্যযট্া 
হদ্ালাযত হদ্ালাযত বলযলা, দ্ারুণ  যামর! 
 
মঠক  যব হতা… র্ির্যা হিই,  যামর অ্িযিিস্ক  য  বলযলা। ওর হোখ তখি িযাযপর 
মেদ্ামরি িরযিট্মরর মদ্যক। িযালফ  ওখাযি র্াকযত পাযর। আিার িযি    এখযিা ও 
আর ঘযর শুয  হিই। 
 
রযির ওমদ্যক  যামরর কর্া হশািার র্ি  হিই। মবোিা  বযর্ এযকর পর একট্া 
পযাযকট্ খযযল জন্মমদ্যি পাঠাযিা উপ ার হদ্যখ আিযন্দ আত্ম ারা। 
 
এইবার দ্ারুণ দ্ারুণ অ্যিক উপ ার হপলাি। এই হদ্খ, বাবা-িা এই র্যন্দর ঘমডট্া 
পামঠয যেি। হর্ািার ঘমড… োরধ্াযর হোট্ হোট্ তারা, মকম্ভযতমকিাকার র্ব দৃ্শযিাি 
মেহ্ন… কাট্া হিই। িযি    আগািী বের আর পাযবা িা। 
 
শান্ত  ও,  যামর িযাযপর মদ্যক হোখ হরযখ বলযলা। হদ্খমে হগ্রট্  যলর হট্মবযলর 
আশপাযশ হিই, তা যল হকার্া  আযে িযালফ ? তা যল মক হেকফাযস্ট হগযে… 
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হেইযপর কাযেও হতা হিই। উমি হতা হদ্খমে স্টামিযত বযর্ রয যেি।  ার্পাতাযল, 
বার্রুযিও হিই, হগযলা হকার্া ? 
 
রি এক বাক্স কলড্র্ি েকযলট্  যামরর মদ্যক এমগয  মদ্য  বলযলা, িাও। 
 
ধ্িযবাদ্,  যামর েকযলট্ মিযলা িা। িযাযপর মদ্যক হোখ হরযখ বলযলা, আবার হকার্া  
হগযলা? 
 
পাযব িা বেয , রি একট্া েযকাযলট্ িযযখ পযযর বলযলা। তারপর মবোিা হর্যক উযঠ 
বাইযর যাবার জিয জািাকাপড পরযলা। েযলা, তাডাতামড েযলা। হেকফাস্ট মির্ করযল 
খামল হপযট্ই অ্যাপাযরট্ করযত  যব…   যতা খামলযপট্ র্াকযল র্ জ  যব, মক বযলা? 
 
রি েযকাযলযট্র বাক্সট্ার মদ্যক তামকয  আযরা একট্া েযকাযলট্ তয যল মিয  িযযখ 
পযরযলা। এই মিয  ও মতিযট্ েযকাযলট্ হখযলা। 
 
 যামর ওর জাদ্যদ্ণ্ডট্া িযাযপ হদ্মখয  বলযলা, ি া োলাক, ধূ্তসতার র্যে লযমকয  হবডাযচ্ছ। 
আবার তা িাও  যত পাযর। অ্যিক র্ম্ভাবিার কর্া িাবযত িাবযত ও বাইযর যাবার 
জিয হড্র্র্ পযর মিযলা। িযালয র িাযঝ িাযঝ অ্ন্তধ্সাযির একট্া অ্জয াত বা র্ম্ভাবিা 
র্াকযত পাযর; মকন্তু হর্ট্াই হকি এবিং হকার্া  হযযত পাযর ওর িার্া  ঢয কযে িা। 
র্বোইযত িাযলা  যব ওযক হদ্খযত হপযল ওর হপেযি হপেযি যাও া, মকন্তু অ্দৃ্শয 
 বার হক্লাক িা পরযল হর্ট্া র্ম্ভব ি । হর্ট্াও এখি র্ম্ভব ি … একট্য  পরই 
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অ্যাপাযরট্ ক্লার্ শুরু  যব… তাোডা মকমিে িযাকমট্র্, হ ািও াকস হতা আযেই। র্ি  
হকার্া ? তাোডা ক্লাযশর পডা হেযড ওর মপেয মপেয ঘযরাও র্ম্ভব ি । খাতা  অ্িযপমিত 
িাকস  যব! 
 
হরমি েল, েল? ও রিযক বলযলা। 
 
কপা এযগাবার পর হদ্খযলা রি তার খাযট্ হ লাি মদ্য  দ্াাঁমডয  বৃমষ্টযত হিজা জািালার 
মদ্যক অ্দ্ভযত এক দৃ্মষ্টযত তামকয  রয যে। 
 
রি, হেকফাস্ট খাযব িা? আিার মক্ষযদ্ হিই।  যামর ওর মদ্যক আবার তাকাযলা। আযর, 
এই িা তয মি হেকফাস্ট খাও ার কর্া বলযল? মঠক আযে, েযলা যাই, তযব আিার মকেয 
খাবার ইযচ্ছ হিই। 
 
 যামর রিযক িাল কযর হদ্খযলা। 
 
এই িাি হতা তয মি আধ্-বাক্স েযকাযলট্ গলা  পযযরযো, মক্ষযধ্ িা র্াকাই স্বািামবক। 
 
রি দ্ীঘস মিুঃশ্বার্ হফযল বলযলা, তা ি … তয মি মঠক বযঝযত পারযব িা। 
 
পারমে,  যামর বলযলা। িা হবাঝার হকাযিা কারণ হিই,  যামর ঘযরর দ্রজাট্া হখালার জিয 
 াত বাডাযলা। 
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 যামর! রি একইিাযব দ্াাঁমডয  হর্যক বলযলা। 
 
কী  যলা? 
 
 যামর, আমি র্ য করযত পারমে িা?  যামর উমদ্বে  য  পডযলা। রযির িযখ হোখ 
ফযাকাযশ, হদ্যখ িযি  যলা  ঠাৎ ও খযবই অ্র্যি  য  পযডযে। 
 
আমি ওর কর্া িা হিযব র্াকযত পারমে িা, রি ধ্রাধ্রা গলা  বলযলা।  যামর রযির 
িযযখর মদ্যক তাকাযলা। ও রযির িযখ হর্যক ওইরকি কর্া হশািার আশা কযরমি। ওরা 
বেয   যত পাযর, মকন্তু রযির িযযখ র্বর্িয  লযাযিন্ডারযক লযাি লযাি বযল িাকা ও 
একট্য ও পেন্দ কযর িা। 
 
তার জিয তয মি হেকফাস্ট খাযব িা হকি?  যামর মজযজ্ঞর্ করযলা। ওর িার্ার িযধ্য 
র্াধ্ারণ বয মি হগাজবার হেষ্টা করযলা। 
 
আিার িযি    ও আিার অ্মিযত্বর কর্া িয যল হগযে, রি উন্মত্ত িমেযত বলযলা। 
 
ও খযব িাযলা কযরই জাযি তয মি আযো,  যামর বলযলা। ও হতািার র্যে েলিা করযত 
আরম্ভ কযরযে তাই িা? 
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রি হোখ মপট্ মপট্ করযলা। তয মি কার কর্া বলযো? কার কর্া বলমে িাযি? আযলােিা 
বে করার জিয বলযলা ও। 
 
হরামিলদ্া িাযি, রি িরি র্যযর বলযলা। িািট্া বলযত ওর র্িি হোখ িযখ উজ্জ্বল  য  
উঠযলা, হযযিা ওর িযযখ হিাযরর রূ্যসাযলাক আিযন্দ উপযে পযডযে। 
 
ওরা পরিযরর িযযখর মদ্যক িা  মিমিট্ খাযিক তামকয  রইযলা।  যামর িীরবতা িে 
কযর বলযলা, ঠাট্টা… তয মি ঠাট্টা করযো? 
 
 যামর, আিার িযি    আমি ওর হিযি পযড হগমে, রি জমডত কযণ্ঠ বলযলা। 
 
খযব িাযলা,  যামর রযির উদ্ভামর্ত হোখ িযখ আযরা িাযলা কযর হদ্খার জিয এমগয  
হগল। মঠক আযে, কর্াট্া িযখ মিেয  কযর ি  িযখ উাঁেয  কযর বযলা। 
 
রি আবার বলযলা,  যাাঁ, আমি ওযক িাযলাবামর্। তয মি কী ওর েয লগুযলা হদ্যখযো? কাযলা 
েকেযক হরশযির িযতা েয ল… আর ওর হোখ? ওর গিীর বযডা বযডা হোখ দ্যযট্া? আর 
ওর…। 
 
র্মতয তয মি এখি  ার্যকর কর্া বলযো,  যামর অ্নধ্যস  য  বলযলা। ওর্ব তািাশার কর্া 
এখি বাদ্ দ্াও, মঠক আযে? 
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 যামর ঘর হেযড যাবার জিয এমগয  হগযলা, তখি ওর িাি কাযির কাযে হকউ র্যজাযর 
আঘাত করযলা। হদ্খযলা রি মদ্বতী  ঘযমষট্া িারার জিয িযযঠা বে কযর রয যে। 
 
 যামর তৎক্ষণাৎ পযকট্ হর্যক ওর জাদ্যদ্ণ্ডট্া হবর করযলা। একট্য ও মদ্বধ্া িা কযর 
বলযলা, হলমিকরাপর্। 
 
রযির পা দ্যযট্া ওপযর আর িার্া মিম্নিযখী  য  হগল। ওর হরাবর্ মিযে ঢযল পডযলা। ও 
অ্র্ া িাযব দ্যলযত লাগযলা। 
 
 যামর বলযলা, আিাযক তয মি  ঠাৎ কাযির পাযশ ঘযমষ িারযল হকি? 
 
তয মি, ওযক অ্পিাি কযরযো  যামর। তয মি বলযল তািাশা! রি ঝয লযত ঝয লযত মেৎকার 
কযর বলযলা। ওর শরীযরর র্ব রি িযযখ হিযি এযর্যে। িযখট্া লাল  য  হগযে। 
 
তয মি পাগলািী করযো!  যামর বলযলা। 
 
 যামর তারপর রযির মবোিার ওপর েডাযিা হখালা বাক্সগুযলা হদ্খযলা। এখি বযাপারট্া 
বযঝযত পারযলা। 
 
তয মি হকার্া হর্যক কলড্র্ি েযকাযলট্ হপয যো? 
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রি খযব হজাযর হজাযর বলযলা, আিার জন্মমদ্যির উপ ার! শূিয হর্যক মিযজযক িযি 
করার হেষ্টা করযত লাগযলা। আমি হতা হতািাযক মদ্যত হেয মেলাি… োইমি? 
 
তয মিযতা ওগুযলা হিযঝ হর্যক তয যলমেযল, হতালমি? 
 
িা, আিার মবোিা হর্যক পযড মগয মেযলা, আিাযক এবাযর িামিয  দ্াও। 
 
ওগুযলা অ্বশযই হতািার মবোিা হর্যক পযড যা মি, তয মি মিযর্য বলযো িাযলা কযরই 
জাযিা। ওগুযলা মেযলা আিার, আমি িযাপট্া বার করার র্িয  রাঙ্ক হর্যক হফযল 
মদ্য মেলাি। ওগুযলা েযকাযলট্ কলড্র্ি। হরামিলদ্া আিাযক মের্িাযর্র আযগ 
মদ্য মেযলা, র্বগুযলাই লাি হপাশাযি িাখাযিা…। 
 
একমট্ িাি শব্দ রযির িার্া  ঢয কযলা। 
 
হরামিলদ্া? ও বলযলা। তয মি হরামিলদ্া বলযল িা?  যামর তয মি মক ওযক হেযিা? আিার 
র্যে পমরে  কমরয  মদ্যত পারযব? 
 
 যামর ঝয লন্ত রিযক হদ্খযলা। ওর িযযখ দ্ারুণ আশার োপ, িীষণ হজাযর  ার্যত হেষ্টা 
করযলা। ওযক িামিয  আিার কর্া িাবযলা। মকন্তু হপাশাযির িমতমে া এখযিা রয  
হগযে। হশষ  য  হগযল ওযক িামিয  আিা মঠক  যব।  যামর হতা ইযচ্ছ কযর ওযক 
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িাযরমি।  যামর জাযি রিযক িামিয  আিযল আবার ও হরামিলদ্া িাযির িমত ওর 
িাযলাবার্ার কর্া বলযব। 
 
 া  া মঠক, হতািার র্যে তাযক পমরে  কমরয  হদ্যবা,  যামর বলযলা। হবশ এখি 
হতািাযক িামিয  মদ্মচ্ছ। 
 
ও রিযক িামিয  মদ্যলা,  যামরর কািট্া তখযিা দ্পদ্প করযে। রি আবার  ার্যত 
লাগযলা। 
 
র্ম্ভবত ও স্লাগ যিসর অ্মফযর্ আযে,  যামর দ্রজার কাযে হযযত হযযত বলযলা। 
 
ওখাযি হকি ও র্াকযব? রি র্মন্দ াি  য  জািযত োইযলা। 
 
খযব র্ম্ভব ওখাযি ও এক্সরা হপাশাযির হলর্ি মিযচ্ছ,  যামর বামিয  বলযলা। আমি মক 
ওযক আিার র্যে আর্যত বলযত পামর? রি বলযলা। দ্ারুণ বযলযে,  যামর বলযলা। 
 
লযাযিন্ডার হয হপাযরসট্ হ াযলর কাযে দ্াাঁমডয  রয যে তা  যামর হদ্যখমি। তয মি হদ্মর কযর 
হফযলযে ওি-ওি! লযাযিন্ডার রিযক হদ্যখ বলযলা। আমি হতািার জামদ্যি…। 
 
তয মি এখি এখাি হর্যক যাও, রি বলযলা।  যামর আিাযক হরামিলদ্ার র্যে পমরে  
কমরয  হদ্যব বযলযে। 
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কর্াট্া বযল রি লযাযিন্ডারযক পাশ কামট্য  দ্রুত এমগয  হগল। 
 
রযির খারাপ আেরযণর জিয লযাযিন্ডারযক দ্যুঃখ িকাশ করযত পারযলা িা।  যামর। তার 
আযগই লযাযিন্ডার মবমিত ও  তিম্ব  য  েযল হগযলা। 
 
 যামর আশঙ্কা  মেযলা   যতা িযফর্র স্লাগ িসযক তার ঘযর পাযব িা… র্ম্ভবত 
হেকফাস্ট করযত হগযেি; মকন্তু ঘযরর দ্রজা  িক করযতই র্াডা মদ্যলি। 
 
বলযলি,  যামর এযতা র্কাযল? আমি হতা শমিবার র্কাযল অ্যিকট্া র্ি  শুয  র্ামক। 
 
িযফর্র আপিাযক র্কাযল এযর্ মবরি করার জিয খযবই লমজ্জত,  যামর একদ্যি 
কর্াগুযলা বলযলা। ওমদ্যক রি পায র আেযযলর তলা  ির মদ্য  স্লাগ যিসর ঘর হদ্খযত 
হেষ্টা করযত লাগযলা। র্যার আিার বেয  রি িয ল কযর লাি হপাশাি হখয  হফযলযে। 
আপমি মক র্যার ওযক এমন্টিট্ মদ্যত পারযবি? আমি অ্বশয ওযক িাদ্াি পিযফ্রর কাযে 
মিয  হযযত পারতাি… িাবলাি হর্খাযি   যতা হর্রকি মকেয পাও া যাযব িা। ওর 
অ্বিা খযবই খারাপ র্যার। 
 
আমি হতা িযি কমর তয মিই ওযক ওইরকি মকেয একট্া মদ্যত পারযব  যামর, তয মি হতা 
একজি দ্ক্ষ হপাশামি র? স্লাগ িস বলযলি। 
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 া র্যার,  যামর বলযলা। মকন্তু হপেি হর্যক স্লাগ যিসর ঘযর হঢাকার জিয রি েিাগত 
কিযইয র ধ্াক্কা মদ্যত লাগযলা  যামরযক। ও  যাাঁ আমি হতা লাি হপাশাযির এমন্টিট্ 
বািাই িা… বলযত পাযরি কখযিা বািাইমি, হেষ্টা কযর বািাযত বািাযত রযির অ্বিা 
 াযতর বাইযর েযল হযযত পাযর। 
 
রি িাঝখাি হর্যক বযল উঠযলা, আমি ওযক আর হদ্খযত পামচ্ছ িা  যামর… মিযজযক 
লযমকয  হরযখযে? 
 
িযফর্র স্লাগ িস বযির মদ্যক হপশাগত দৃ্মষ্টযত তামকয   যামরযক বলযলি, হয হপাশািট্া 
ও হখয যে হর্ট্া মক িতয ি িা পযরযিা? পযরযিা  যল িয গযত  যব ওযক। যযতা পযরযিা 
 যব হপাশাযির শমি তযতা বাডযব। 
 
আপিাযক র্ব কর্া বলযত অ্যিক র্ি  হিযব র্যার,  যামর  াাঁফাযত  াাঁফাযত বলযলা। 
রি যাযত ঘযর িা ঢয কযত পাযর তার জিয িেণ্ডিাযব বাধ্া মদ্যত লাগযলা। আজ ওর 
জন্মমদ্ি িযফর্র,  যামর অ্িযিয র র্যযর বলযলা। 
 
মঠক আযে, মঠক আযে ওযক হিতযর আর্যত দ্াও, স্লাগ িস বলযলি। আিার বযাযগ 
আযে, খযব অ্র্যমবধ্াজিক অ্যামন্টিট্ ি । 
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রি ঘযর ঢয যক যা-ইযচ্ছ তাই কাণ্ডকারখািা করযত লাগযলা। ঘযরর র্ব মজমির্পি হট্যি 
হট্যি হদ্খযত লাগযলা, ট্য যলর ওপর দ্াাঁডাযলা,  যামরযক পডযত পডযত জমডয  ধ্রযলা, 
মবডমবড কযর বলযত লাগযলা, ওযকযতা হদ্মখমি হদ্যখমে 
 
মক? 
 
ও এখি এখাযি হিই,  যামর বলযলা। আডযোযখ হদ্খযলা িযফর্র শ্রাস্লাগ িস তার 
হপাশাি ততমরর মকট্ বার কযর, এট্া ওট্া মিমশয , হোট্ একট্া কাাঁযের মশমশযত মিমশ্রত 
পদ্ার্স রাখযলি। 
 
খযব িাযলা, রি বযগ্রতার র্যে বলযলা। আিাযক হকিি হদ্খাযচ্ছ? 
 
দ্ারুণ র্যন্দর, স্লাগ িস র্াধ্ারণিাযব কর্াট্া বযল রিযক একট্া গ্লাযর্ জযলর র্যে 
মিমশয  হপাশািট্া মদ্যলি। এখি এট্া েট্ কযর হখয  িাও। এট্া ট্মিক, হতািার িািস 
শি করযব, ও যখি হতািার কাযে আর্যব, এই হপাশািট্া হতািাযক শান্ত কযর রাখযব… 
বযঝযল? 
 
দ্ারুণ, রি অ্যামন্টিট্ট্া েয ক েয ক শব্দ কযর এক েয িযযক হশষ কযর মদ্যলা। 
 
 যামর আর স্লাগ িস রিযক হদ্খযত লাগযলি। রি ক্ষমণক ওযদ্র মদ্যক তাকাযলা, তারপর 
খযব ধ্ীযর ধ্ীযর। ওর  ামর্ হর্যি হগযলা। হোখ িযযখর হে ারা স্বািামবক  য  এযলা। 
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িযি   , স্বািামবক  য  আর্যে,  যামর  ার্যত  ার্যত বলযলা। স্লাগ িস িৃদ্য োপা 
 ার্যলি। আপিাযক অ্র্িংখয ধ্িযবাদ্ িযফর্র। 
 
ওর্ব বযলা িা, আিার মি  পযি, স্লাগ িস বলযলি। রি একট্া হে াযরর ওপর ধ্প কযর 
বযর্ পডযলা। ওযক হদ্যখ িযি    র্বমকেয ওর ধ্বিংর্  য  হগযে। স্লাগ িস রিযক হদ্যখ 
বলযলি, এখি ওর দ্রকার মকেয উযত্তজক মজমির্। তারপর বযি  য  একট্া হট্মবযলর 
মদ্যক এমগয  হগযলি। হট্মবযল র্াজাযিা রয যে িািারকযির মড্র্ঙ্কর্। আিার কাযে আযে 
বাট্ার মব র, ও াইি, ওক িযামেওিস িীি (িধ্য মদ্য  ততমর িদ্)। 
 
ওট্া অ্বশয িাম্বলযিারযক মের্িাযর্ হদ্যবা হিযবমেলাি। তা হদ্ও া   মি, স্লাগ িস শ্রাগ 
করযলি। যা মতমি পািমি হর্ট্া  ারাবার কর্া িা। তা যল হদ্ও া যখি   মি তখি ওট্া 
খযযল মি. উইর্মলর জন্মমদ্ি পালি করা যাক। বযর্স হিযির যন্ত্রণা মিরািয  এর োইযত 
বড ওষযধ্ মক র্াকযত পাযর বযলা? 
 
স্লাগ িস  ার্যলি,  যামরও  ার্যলা। 
 
স্লাগ যিসর কাে হর্যক র্তয হিিমর হবর করার জিয হয বযর্স িযেষ্টা কযরমেল, তারপর 
বলযত হগযল এই ির্ি হর্ একা স্লাগ যিসর িযযখািযমখ  যলা। 
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 যামর িাবযলা, মদ্বতী বার হর্ই হেষ্টাট্া করযল হকিি   । মবযশষ কযর যখি িীি পাি 
করার পর দ্ারুণ র্যন্দর হিজাযজ র্াকযবি। 
 
স্লাগ িস,  যামর ও রিযক িীযির গ্লার্ মদ্য   াত তয যল বলযলি, মে ার্স…  যামপ বার্স 
হিরালফ। 
 
রি,  যামর মফর্মফর্ কযর শুধ্যর মদ্য  বলযলা। 
 
মকন্তু রি, িযি    িা ওর কাযি মকেয যাযচ্ছ।  যামর ও স্লাগ যিসর শুি কািিার হট্াস্ট 
হশষ  বার আযগই ও িীি িযযখর িযধ্য মিয  মগযল হফলযলা। এক হর্যকন্ড… বা তারও 
কি, একট্া  াট্স মবযট্র হেয ও কি।  যামরর িযি  যলা দ্ারুণ একট্া িয ল  য যে… 
স্লাগ িস মিি ই জািযতি িা। 
 
এই মদ্িট্া হতািার জীবযি বার বার মফযর আর্যক…। রি! 
 
রযির  াত হর্যক গ্লার্ট্া পযড হগযে… হে ার হর্যক র্ািািয একট্য  উযঠই ও পযড 
হগযলা, িবলিাযব কাাঁপযত লাগযলা, িযখ মদ্য  হফিা হবযরাযত লাগযলা। দ্যযট্া হোখ 
হকাট্র হর্যক মেট্যক হযযিা হবমরয  আর্যত োইযে। 
 
 যামর আতসিাদ্ কযর উঠযলা, িযফর্র একট্া মকেয করুি। 
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মকন্তু আেিকা রযির ওই অ্বিা হদ্যখ স্লাগ িস হযযিা অ্বশ  য  হগযেি। রি হ াঁেকাযত 
লাগযলা, দ্ি হযযিা ওর বে  য  আর্যে, গায র োিডার রে িীল  য  হগযে। 
 
স্লাগ িস অ্িষ্টিাযব বলযলি, হকি… মক  য যে… মকন্তু…। 
 
 যামর একট্া মিেয  হট্মবযলর ওপর ঝয াঁযক পযড স্লাগ যিসর হপাশাযির মকট্  াযত মিয  তার 
হিতর হর্যক জার, পাউে হট্যি বার করযলা, রি তখি িৃতয যযন্ত্রণা  কাতর… গলা মদ্য  
ঘর ঘর শব্দ হবমরয  আর্যে। হশষ পযসন্ত  যামর হযট্া হেয মেযলা হর্ট্া খয াঁযজ হপযলা। 
হর্ই শুষ্ক মকিমির িযতা পার্রট্া হযট্া স্লাগ িস হপাশাযির জিয ওর কাে হর্যক 
মিয মেযলি। 
 
ওট্া  াযত মিয  ও রযির কাযে মগয  বে িযখট্া হজার কযর খযযল হবযজা ারট্া িযযখ 
ঢয মকয  মদ্যলা। তারপরই রি িবল ঝট্কা মদ্য  হকাঁযপ উঠযলা… ওর হদ্ ট্া অ্র্ার  য  
হগযলা। 
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এ ফ জটই ি 
 
তা যল আযগর িত িাল   মি এবার রযির জন্মমদ্ি? হফ্রি বলযলা। 
 
র্যে  য  হগযে,  ার্পাতাযলর হবযি রি শুধ্য একা।  যামর,  ারমিওি আর মজমি ওর 
হবযির োরপাযশ বযর্ আযে। র্ারামদ্ি ওরা বাইযর অ্যপক্ষা কযরযে রযির অ্বিা 
জািার জিয। ঘযর িবলযিার লাগাযিা, হিতযর হকউ হগযল বা মফযর আর্যল দ্রজার 
ফাাঁক মদ্য  রিযক হদ্খা হগযে। আট্ট্ার আযগ হিতযর হঢাকার মি ি হিই। িাদ্াি 
পিযফ্রর কডা মিযদ্সশ। হফ্রি আর জজস দ্শট্ার পর এযর্যে। 
 
জজস রযির জন্মমদ্যির উপ ারট্া ওর হবযির পাযশ হোট্ট হট্মবযল রাখযত রাখযত বলযলা, 
উপ ারট্া এিি অ্বিা  মদ্যত  যব কপিাও কমরমি। ওর পাযশ মজমি বযর্ দ্াদ্ার িযযখর 
মদ্যক তামকয  রয যে। তখযিা রযির জ্ঞাি হফযরমি। 
 
জজস বলযলা, আিরা হতা  গর্মিযি হতািাযদ্র জিয অ্যপক্ষা করমেলাি। হিযবমেলাি 
র্ারিাইজ হদ্যবা। 
 
হতািরা  ার্মিযি মেযল? মজমি আিযস  য  বলযলা। 
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হর্খািকার গাে-গােডা হজাঙ্কা মকিযত মগয মেলাি, মবষাদ্ কযণ্ঠ কর্াট্া বযল ও রযির 
হবযির পাযশ একট্া হে ার হট্যি এযি  যামরর মদ্যক তামকয  বলযলা, হকিি কযর ওর 
এই অ্বিা  যলা বলযতা,  যামর? 
 
 যামর যা যা ঘযট্মেযলা তা অ্ন্তত একবার বযলযে–িাম্বলযিার, িযাকযগািাগল, িাদ্াি 
পিযফ্র হতা আযেিই, তারপর  ারমিওি, মজমিযকও। 
 
…তারপর আমি হবযজা ারট্া খয াঁযজ হপয  হজার কযর ওর িযযখ ঢয মকয  হদ্বার পর ওর 
অ্বিা একট্য  িাযলা  যলা, স্লাগ িস েযযট্ আর্যলি র্া াযয করযত। িযাকযগািাগল, পিযফ্র 
এযর্ হগযলি। রিযক  র্মপট্াল উইিং-এ মিয  এযলি, পরীক্ষা কযর বলযলি, মঠক  যত 
র্প্তা খাযিক লাগযব। এযর্ন্স অ্ফ রুয ,.. হখযত  যব। 
 
ঈশ্বর বাাঁমেয যেি, িামগযর্ হতািার হবযজা াযরর কর্াট্া িার্া  এযর্মেযলা, জজস খযব োপা 
গলা   যামরযক বলযলা। 
 
 যামর বলযলা, িাগয িাযলা, ওখাযি ওট্া মেল।  যামর  ীি  য  হগল যমদ্ হর্ট্া র্াকযতা 
তা হিযব।  ারমিওি দ্ীঘসশ্বার্ মিল র্ব শুযি, মকন্তু হকাি কর্া বলযলা িা। হর্ ির্ি 
হর্যকই মিরব। খবরট্া শুযি হদ্ৌডাযত হদ্ৌডাযত এযর্ শুধ্যিাি ঘট্িা র্ম্পযকস  যামরযক 
মজযজ্ঞর্ কযরমেযলা। রিযক প জি হদ্ও ার মবষয   যামর ও মজমির আযলােিা  
 ারমিওি অ্িংশগ্র ণ কযরমি। দ্াাঁত হেযপ, ি াতস িযযখ মিরযব দ্াাঁমডয  আযলােিা 
শুিমেযলা। 
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িা-বাবা খবর হপয যেি? হফ্রি মজমিযক মজযজ্ঞর্ করযলা। 
 
খবর হপয ই েযযট্ এযর্ রিযক হদ্যখ হগযেি, ঘন্টাখাযিক আযগ। এখি িাম্বলযিাযরর 
অ্মফযর্ হগযেি, িযি    একট্য  পযরই মফরযবি। 
 
ওরা রযির মদ্যক তাকাযলা। রি ঘযযির হঘাযর অ্িষ্ট স্বযর হযযিা মকেয বলযত োইযে। 
 
হতা মবষট্া মড্র্যঙ্কর র্যে হিশাযিা মেযলা? হফ্রি শান্ত কযণ্ঠ বলযলা। 
 
 যাাঁ, কর্াট্া শুযি  যামর তৎক্ষণাৎ বলযলা, এোডা অ্িয মক িাযব  যত পাযর। বযাপারট্া 
আযলােিার র্যযযাগ হপয  স্বমি হপযলা। 
 
স্লাগ িস মড্র্ঙ্ক হঢযলমেযলি? হতািার দৃ্মষ্টর আডাযল গ্লাযর্ মতমি মক ধ্রযির প জি মদ্য  
র্াকযত পাযরি?  যত পাযর,  যামর বলযলা। মকন্তু উমি রযির মড্র্যঙ্ক মবষ হিশাযবি হকি? 
 
বযঝযত পারমে িা, হফ্রি বলযলা। এিিওযতা  যত পাযর, হতািার গ্লাযর্ িা মদ্য  িয ল 
কযর রযির গ্লাযর্ মদ্য মেযলি? তার লক্ষয মেযলা তয মি। 
 
হকি স্লাগ িস  যামরর গ্লাযর্ মবষ হিশাযত যাযবি? মজমি িে করযলা। 
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বলযত পারমে িা। তযব অ্যিযকই র্াকযত পাযর, যারা  যামরযক মবষ খাইয  িারযত 
োযব, হফ্রি বলযলা। দ্যা েয যজি ও াি…  যামর। 
 
তা যল তয মি বলযত োইযো স্লাগ িস একজি হির্ ইট্ার? মজমি বলযলা। র্বমকেযই র্ম্ভব, 
হফ্রি বলযলা। এিিও হতা  যত পাযর ওযক ইিযপমর ার্ কার্স করা  য যে! জজস 
বলযলা। 
 
এিিও হতা  যত পাযর, উমি মকেযই জাযিি িা। ওট্া তার জিযই হকউ হরযখমেযলা? 
 
স্লাগ িসযক হক িারযত োইযব? 
 
িাম্বলযিার একবার বযলমেযলি স্লাগ িসযক হিাযেিট্স তার দ্যল হেয মেযলি,  যামর 
বলযলা। হ াগাট্সযর্ জয ি করার আযগ স্লাগ িস িা  বের খাযিক আত্মযগাপি 
কযরমেযলি। িাম্বলযিার স্লাগ যিসর র্মূ্পণস হিিমর হবর কযর আিযত পাযরিমি,  যামরর 
হর্ কর্া িযি পডা  বলযলা,  যত পাযর স্লাগ িস িাম্বলযিাযরর দ্যল হযাগ মদ্ক এট্াই 
হিাযেিট্স হেয মেল। হিযবমেযলি, িাম্বলযিার তাযক গুরুত্বপূণস কযর তয লযবি। 
 
মকন্তু তয মিযতা বযলযে, িীযির হবাতলট্া স্লাগ িস িাম্বলযিারযক মের্িাযর্র উপ ার 
হদ্যবি বযল মঠক কযরমেযলি। মজমি  যামরযক কর্াট্া িযি কমরয  মদ্যলা। 
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আিার িযি    হবাতযল প জিট্া হয হরযখমেযলা হর্ স্লাগ িসযক িাযলা কযর হেযি িা, 
 ারমিওি বলযলা। এই ির্ি ও িযখ খযলযলা, এিি এক র্যযর কর্াট্া বলযলা হযি ঠাণ্ডা 
হলযগ ওর িার্া  অ্র্ম্ভব যন্ত্রণা  যচ্ছ। যারা স্লাগ িসযক িাযলা কযর হেযি, তারা জাযি 
িাযলা মজমির্ট্া মতমি মিযজ বযব াযরর জিয রাযখি। 
 
হর্ই র্ি  রি অ্িষ্ট স্বযর আবার মকেয বযল উঠযলা। 
 
ঘযরর র্কযলই রযির মদ্যক তাকাযলা। মক বলযত ো  শুিযত োইযলা। মকন্তু পরক্ষযণই 
রি িাক হিযক ঘযযিাযত লাগযলা। 
 
 ার্পাতাযলর িরযিট্মরর দ্রজা  ঠাৎ খযযল হগযলা,  যামগ্রিযক হদ্যখ ঘযরর র্কযল 
একরকি লামফয  উঠযলা।  যামগ্রযির উর্যখা খযর্যকা েয ল, জািা-কাপডও মঠকিযতা ি , 
হকাট্ জযল হিজা,  াযত আড ধ্িযক, কদ্সিাি মবরাট্ জযযতা পায । তার  াাঁট্ার পযর্ 
িলমফি র্াইযজর পায র দ্াগ হরযখ হগযলি। 
 
 যামগ্রি তার মিজস্ব ইিংযরমজযত বলযলি, র্ারামদ্ি জেযল মেলাি। অ্যারাগগ িাযলা 
হিই… খযবই খারাপ অ্বিা। আমি ওযক মকেয পযড হশািামচ্ছলাি… তা এখি রি হকিি 
আযে? 
 
 যামর বলযলা, হিাট্ািযমট্ একরকি। তারা বলযে, মঠক  য  যাযব। 
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পিযফ্র তার অ্মফর্ হর্যক বযি  য  হবমরয  এযর্ বলযলি, ে জযির হবমশ একর্যে 
মিমজট্র র্াকা যাযব িা। 
 
 যামগ্রিযক মিয  েজি, জজস পিযফ্রযক বলযলা। 
 
িাদ্াি পিযফ্র  যামগ্রযির মবরাট্ হদ্  হদ্যখ র্ম্ভবত হিযবমেযলি–একজি ি  দ্যজি। 
মিযজর িয ল আডাল করার জিয তাডাতামড তার ও ান্ড মদ্য   যামগ্রযির পায র কাদ্ার 
োপ িযেযত লাগযলি। 
 
আমি মবশ্বার্ করযত পারমে িা,  যামগ্রি মবরাট্ ঝাকডা েয লও ালা িার্াট্া দ্য মলয  
বলযলি। রযির হতা হকাযিা শত্রু হিই হক ওযক মবষ হদ্যব! 
 
এট্াই হতা আিরা আযলােিা করমে,  যামর বলযলা। এর হবমশ হতা আিরা জামি িা। 
 
কাযরা   যতা হতািাযদ্র মকমিে মট্যির ওপর আযোশ আযে। তাযদ্র কাজও হতা  যত 
পাযর!  যামগ্রি বলযলি। মগ্রমফন্ডযরর ওপর রাগ। ির্যি হকমট্ তারপর রি! 
 
আিার হতা িযি    িা বযাপারট্া মকমিে মট্যির ওপর, জজস বলযলা। 
 
হফ্রি হিাট্ািযমট্  যামগ্রিযক র্ির্সি কযর বলযলা,  যত পাযর মস্লদ্ামরযির কাজ। ওরা 
একট্া হে ারযক আউট্ করযত হেয যে   যতা? 
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আিারও মকমিযের বযাপার বযল িযি    িা। তযব আিার িযি    এর্ব আেিযণর 
হপেযি হকাি একট্া র্িংযযাগ আযে,  ারমিওি খযব ধ্ীযর ধ্ীযর বলযলা। 
 
তয মি হকি এট্া িযি করযো হফ্রি ওর মদ্যক তামকয  বলযলা। 
 
ওয ল, এট্া একট্া িাবার মবষ , দ্যজযিই িারা হযযত পারযতা, তাই িা? তা   মি,.. 
বলযত পাযরা হর্ট্া িাযগযর বযাপার। মেন্তার মবষ   যব, হিকযলর্ বা মবষ–হয দ্যজিযক 
 তযা করার কর্া, তাযদ্র কাযে হয কযরই হ াক হপৌঁেযত পাযরমি। আযরকট্া মবষ  যারা 
এই কাজ করযে হর্ বা তারা মিি ই র্ািংঘামতক ধ্রযির, তাযদ্র লযক্ষয হপৌঁেযত অ্িয 
হলাকও হয িারা হযযত পাযর হর্ মবষয  তারা হিাযট্ই উমদ্বে িি। 
 
 ারমিওযির বিবয আযলামেত  বার আযগই মি. এবিং মিযর্র্ উইর্মল ও াযিস ঢয কযলি। 
তারা োি যযতা মশগমগর রি হর্যর উঠয ক। অ্ন্তত বামড হফরার আযগ হর্ট্া হদ্যখ হযযত 
োি। 
 
মিযর্র্ উইর্মল  যামরযক হদ্যখ ওযক বযযক জমডয  ধ্যর বলযলি। 
 
িাম্বলযিার আিাযদ্র বযলযেি, হকিি কযর তয মি রিযক হবযজা াযরর র্া াযযয 
বাাঁমেয যো, মিযর্র্ উইর্মল হফাাঁপাযত হফাাঁপাযত বলযলি। ও  যামর তয মি মজমিযক 
বাাঁমেয মেযল, আর্সারযকও, এখি তয মি রিযক বাাঁোযল! 
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িা, িা আমি হতিি মকেয কমরমি,  যামর মবি  কযর বলযলা। 
 
আিাযদ্র পমরবাযরর অ্যধ্সক হলাক হতািার কারযণ জীবি মফযর হপয যে, মি. উইর্মল 
র্িংযত গলা  বলযলি। এখি, এখি আমি িাবমে ও বলমে হয আিাযদ্র পমরবাযরর 
জযিয হর্ই মদ্িমট্ শুি মদ্ি মেযলা হযমদ্ি রি হ াগাট্সর্ এক্সযিযর্ হতািার পাযশ 
বযর্মেযলা। 
 
 যামর মি. উইর্মলর কর্ার মক জবাব হদ্যব জাযি িা, তযব িাদ্াি পিযফ্র যখি পযিরা  
জামিয  মদ্যলি েজযির হবমশ হকউ এক র্যে রযির কাযে কাযে র্াকযত পারযব িা, 
তখি হর্ আর  ারমিওি ঘর হেযড যাবার জিয উযঠ দ্াাঁডাযলা আর ওযদ্র র্যে  যামগ্রিও 
যাবার জিয িিমির করযলি। 
 
 ারমিওি,  যামর ও  যামগ্রি িরযিট্মর হেযড েযল হগযল রয  হগযল উইর্মলর পমরবাযরর 
হলাযকরা। 
 
 র্মপট্াযলর পার্যরর মর্াঁমড মদ্য  িািযত িািযত  যামগ্রি দ্ামডযত  াত বযযলাযত বযযলাযত 
বলযলি, র্ািংঘামতক বযাপার। কযতা রকি মিরাপত্তার বযবিা, তবয বাচ্চারা হর াই পাযচ্ছ 
িা। িাম্বলযিার িাবযত িাবযত অ্র্যি  য  পযডযেি। হবমশ কর্া বলযত োইযেি িা, 
মকন্তু আমি বলযত পামর…। 
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 ারমিওি বলযলা, এ ির্যে হকাযিা বিবয হিই তার? হক করযে বযল তার ধ্ারণা? 
 
তার িযতা বয মিিাি িািযযষর একট্া ি  অ্যিক ধ্ারণা র্াকযত পাযর,  যামগ্রি অ্মবেমলত 
স্বযর বলযলি। মকন্তু আিার িযি   , হক হিকযলর্ট্া পামঠয মেযলা, ও াইযি হক মবষ 
মিমশয মেল মতমি তা জাযিি িা। জািযত পারযল মিি ই ধ্রা পযড হযযতা, তাই িা? 
আিাযক এখি র্বযেয  হবমশ উমদ্বে করযে,  যামগ্রি বলযলি খযব আযি,  যামর কর্া 
হশািার দূ্রযত্ব আযে মকিা হদ্যখ মিযলি, আর মপির্ লযমকয  ওপযর বযর্ আমডযপযত 
কর্া শুিযে মকিা হদ্যখ মিয  আবার বলযলি, বাচ্চাযদ্র এরকিিাযব ক্ষমত  যত র্াকযল 
তাযদ্র অ্মিিাবকরা মেমন্তত  য  তাযদ্র স্কয ল হর্যক োমডয  মিয  যাযবি আর োি শূিয 
হ াগাট্সযক কতমদ্ি োলয রাখা যাযব। তাোডা এখাযি রয যে হেম্বার অ্ফ মর্যেট্র্। 
 
কর্া বলযত বলযত  যামগ্রি হর্যি হগযলি। হর্খাি মদ্য  লম্বা েয লও ালা হিয  িূত 
িার্যত িার্যত েযল হগযলা। তারপর  যামগ্রি বলযলি, হবািস অ্ফ গিিসরর্   যতা 
স্কয লট্া মেরতযর বে কযর মদ্যত পাযর। 
 
 যতই পাযর িা,  ারমিওি উমদ্বে  য  বলযলা। 
 
তারা তাযদ্র িাবিা-মেন্তার ওপর মর্িান্ত হিযব,  যামগ্রি গম্ভীর স্বযর বলযলি। হতািরা 
বযলা হকাি বাবা-িা তাযদ্র হোট্ হোট্ হেযলযিয যদ্র স্কয যল পাঠাযত। োইযব? একদ্ল 
হোট্ হোট্ জাদ্যকর হেযলযিয যদ্র এক িাযি রাখা আর খযি করযত োও া, এক কর্া 
ি । আিার হতা িযি    িাম্বলযিার ও হেইযপর ওপর েয ি  ও া খযবই স্বািামবক। 
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 যামগ্রি হেইযপর িািট্া র্মূ্পণস বলযলি িা। হর্যি হগযলি–িযযখ তার অ্পরাধ্ী িাব ফয যট্ 
উঠযলা। কাযলা দ্ামডযত  াত বযযলাযত লাগযলি। 
 
কী বলযলি?  যামর র্যে র্যে বলযলা। িাম্বলযিার হেইযপর ওপর েয ি? তাযত আমি 
বমলমি,  যামগ্রি বলযলি। যমদ্ও তার িযখ হর্যক িীত িাব হগযলা। ঘমডযত হদ্যখা কট্া 
হবযজযে, িধ্যরামি  য  হগযে আিাযক এখি হযযত  যব।  যামগ্রি, িাম্বলযিার হকি 
হেইযপর ওপর েয ি  য  আযেি?  যামর খযব উচ্চকযণ্ঠ জািযত োইযলা। 
 
েয … েয … েয প!  যামগ্রি খযব উযত্তমজত স্বযর বলযলি। হশাযিা হজাযর হজাযর এিি কর্া 
বলযব িা  যামর, তয মি মক োও আিার োকমরট্া যাক? তয মি মক হতািার িযামজযকর 
কাজকিস বাদ্ মদ্যত োও? 
 
আিাযক অ্পরামধ্ করার হেষ্টা করযবি িা, করযলও মকেয লাি  যব িা,  যামর হজার 
গলা  বলযলা। জাযিি হেইপ মক কযরযেি? 
 
আমি জামি িা  যামর, আমি মকেয শুমিমি, আমি হর্মদ্ি র্যেযবলা জেল হর্যক আর্বার 
র্ি  মকেয হলাক বলাবমল করমেযলা শুযিমে, তারা তকস করমেযলা। আমি ওযদ্র কর্ার 
িযধ্য মিযজযক জডাযত োইমি, তাই কাি বে কযর েযল এযর্মেলাি। তা  যলও উত্তপ্ত 
মকেয কর্া কাযি এযর্মেল। 
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যা শুযিযেি তাই বলযি,  যামর  যামগ্রিযক োপ মদ্যলা।  যামর হদ্খযলা  যামগ্রযির মবরাট্ পা 
দ্যযট্া কাাঁপযে। মঠক িযতা  াাঁট্যত পারযে িা। 
 
শুিমেলাি হেইপ িামক বযলযেি িাম্বলযিার খযব বাডাবামড করযেি, তাই এখাযি ও আর 
কাজ করযবি িা। 
 
মক বাডাবামড করযেি? 
 
আমি মঠক বলযত পারযবা িা  যামর। হেইপ িযি করযেি তার ওপর অ্যিক হবমশ কাজ 
োমপয যেি, তাোডা মেদ্ামরিযদ্র ঘর র্ােস কমরয যেি। অ্বশয হর্ট্া অ্স্বািামবক মকেয 
ি । শুধ্য হর্ই  াউযজ ি  র্কল হ ি অ্ফ  াউজযদ্র বযলযেি, হিকযলর্ট্া হখাজ 
করার জিয। 
 
 ারমিওি আর  যামর দৃ্মষ্ট মবমিি  করযলা। 
 
তাইযতা মকন্তু তা মিয  হতা কাযরা র্যে িাম্বলযিাযরর হগালিাল   মি।  যামর বলযলা। 
 
 যামগ্রি িািসার্  য  তার  াযতর আড ধ্িযক পাকাযত পাকাযত বলযলি, একট্া কর্া 
হশাযিা, তখিই ওরা শুিযত হপযলা ঝি ঝন্ শব্দ, খযব হবমশ কযর পাকাযিার ফযল 
 াযতর ধ্িযকট্া দ্যট্য কযরা  য  হগযলা। আমি জামি হেইপ র্ম্পযকস হতািার িযিািাব, 
 যামর। আমি োই িা তয মি ওই বযাপাযর মিযজযক জডাও। 
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এই হয হদ্খ,  ারমিওি খযব হজাযর বলযলা। 
 
মঠক হর্ই র্ি  ওরা আরগার্ মফলেযক হদ্ও াযল হদ্ও াযল ঘযযর হবডাযত হদ্খযলা। 
মফলে বলযলা, এযতা রাযত হতািরা ঘযযর হবডাযেো? হতািাযদ্র মিযট্ির্ি  যব। 
 
তা  যব িা মফলে,  যামগ্রি র্িংযক্ষযপ বলযলি। ওরা আিার র্যে আযে। তাযত  য যেট্া 
মক? মফলে বাযজ িাযব বলযলা। 
 
আমি ওযদ্র মট্োর, তাই িা? ধ্ামি পট্কা, তযামগ্রি ওর মদ্যক হোখ লাল কযর বলযলি। 
 
 যামগ্রি বলযলি, এবার হতািরা যাও। বলার র্যে র্যে  যামর ও  ারমিওি হর্খাি হর্যক 
মবদ্া  মিযলা। 
 
ওরা মগ্রমফন্ডর ট্াও াযরর কাযে মগয  হদ্খযলা মপির্ বাাঁযকর িযযখ দ্াাঁমডয  রয যে… 
আিযন্দ আট্খািা  য  দ্যযল দ্যযল গাি গাইযে 
 
যখি  যব ঝগডা মববাদ্ যখি  যব গণ্ডযগাল 
মপির্যক যমদ্ িাযকা তখি 
বািাযব তা িবল! 
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ফযাট্ হলমি িাক িামকয  ঘযযিামচ্ছযলি, জামগয  হদ্ও াযত হিাযট্ই খযমশ  যলি িা। 
গজগজ করযত করযত ওযদ্র ফাাঁকা কিিরুযি ঢয কযত মদ্যলি। রযির বযাপারট্া খযব 
োউর   মি বযল ওরা বযঝযত পারযলা। অ্যিক রাত  য  হগযে,  ারমিওি ওর হশাবার 
ঘযর েযল হগযলা। 
 
 যামর ওর ঘযর িা মগয  ফা ার হেযর্র কাযে একট্া হে ার হট্যি মিয  এযর্ জ্বলন্ত 
কাঠগুযলা হদ্খযত লাগযলা। 
 
হবশ বযঝযত পারা হগযলা, িাম্বলযিার হেইযপর র্যে বের্া কযরযেি। যযতাই উমি 
 যামরর কাযে তার র্াফাই গাি, হেইযপর ওপর যযর্ষ্ট আিা রাযখি বযলি, তা  যলও 
হেইযপর র্যে তার হিজাজ মঠক রাযখিমি। হেইপ হয মেদ্ামরিযদ্র তদ্ন্ত কযরিমি, 
এিি মক একজি মস্লদ্ামরিযক বা িযালফ  কাযরা র্ম্পযকস হকাযিা তদ্ন্ত কযরমি হর্ট্া 
 যামর র্যমিমিত। 
 
এিিও মক  যত পাযর িাম্বলযিার োিমি  যামর মিযজর বযমি মবযবেিা  িূযখর িযতা 
কাজ করুক, তাই  যামর হেইযপর ওপর র্যন্দয র বযাপাযর হকাযিা র্া  মদ্যত োিমি, 
িাি কযর হেইপ আডাল কযরমেযলি। আবার এিিও হতা  যত পাযর িাম্বলযিার োিমি 
এইর্ব ঝাযিলাযত জমডয  পযড  যামর ওর পডাশুিার ক্ষমত করুক। অ্র্বা হেয যেি 
স্লাগ যিসর কাে হর্যক র্মঠক হিিমর র্িংগ্র  করযত হবমশ িযিাযযাগ মদ্ক, বা হষাল 
বেযরর একমট্ োি মশক্ষকযদ্র র্যে অ্মবশ্বাযর্র আব াও া রৃ্মষ্ট করুক এট্া োিমি। 
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ও হ া পট্ার, তয মি এখাযি? আেিকা ওর িাি শুযি  যামর  াযত জাদ্যদ্ণ্ড মিয  েিযক 
লামফয  উঠযলা। 
 
কিিরুযি হঢাকার র্ি  ওর িযি  য মেযলা হকউ হিই। তাই েিযক ওঠা অ্স্বািামবক 
ি । অ্দূ্যর একট্া হে াযর হয করিযাক িযাকযলযগি বযর্ রয যে তা  যামরর হোযখ 
পযডমি। 
 
 যামর হয  াযত জাদ্যদ্ণ্ড মিয যে ও হর্মদ্যক তাকাযলই িা। বলযলা, আমি হতািার 
অ্যপক্ষা  বযর্মেলাি, তয মি মক ঘযিযমচ্ছযল? উইর্মলযক  ার্পাতাযল মিয  হযযত হদ্খলাি, 
িযি  যচ্ছ এর পযরর িযাযে ও হখলযত পারযব িা। র্ারযত কয ক র্প্তা  র্ি  লাগযব… 
তাই িা। 
 
িযাকযলযগযির কর্াট্া  যামরর কাযি ঢয যকও ঢয কযলা িা, তযব একট্য  পযর বযঝযত 
পারযলা। ও তয মি মকমিে হখলার কর্া বলযো?  যামর কর্াট্া বযল  াত হর্যক দ্ণ্ডট্া 
মজিযর্র হবযল্ট গুাঁযজ রাখযলা। তারপর উর্যখা খযর্যকা েয লগুযলা  াত মদ্য  মঠক কযর 
মিযলা। ও  যাাঁ তাই িযি   । 
 
তা যল হতা তয মি ওর জা গা  আিাযক কীপার ম যর্যব মিযত পাযরা। িযাকযলযগি 
বলযলা। 
 
 যাাঁ তাই িযি   । 
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 যামরর হবমশ কর্া বলযত ইযচ্ছ করমেযলা িা। তযব হিযব হদ্খযলা রযির পযরই ওর 
িাি। 
 
দ্ারুণ! িযাকযলযগি লামফয  উযঠ বলযলা। তা যল কযব আিাযদ্র িযাকমট্র্ িযাে  যব? 
 
মক বলযল? িযাকমট্র্ িযাে? আগািীকালইযতা  বার কর্া। 
 
হতািার কর্া শুযি খযব খযমশ  লাি পট্ার। হখলার আযগ আমি হতািার র্যে দ্যএকট্া 
কর্া বলযত োই। এই স্ট্রযাযট্মজ র্ম্পযকস শুিযল হতািার উপকার  যব। 
 
আজ আিার শরীরট্া িাযলা হিই, কাল শুিযবা… গুিিাইট্। 
 
রযির খবরট্া পযররমদ্ি হ াগাট্সযর্ র্কযল হজযি হগযলা, তযব হকমট্র িযতা ত  তে পযড 
হগযলা িা। র্কযলই ধ্যর মিযলা মবষমে া  য যে,  ার্পাতাযল আযে, অ্যামন্টিট্ হখয যে, 
মিেক একট্া দ্যঘসট্িা, দ্যোরমদ্যির িযধ্য র্যিয  য  যাযব। পযরর হখলা  াফপাযফর র্যে। 
মগ্রমফন্ডররা খযবই বযাগ্র হজতার জিয। জযাযকমর া  াফপাযফর হেজার। আযগর হখলা  ও 
ধ্ারািাষয কযরমেযলা ধ্ারািাযষয খযবই িাযজ াল কযর হেযডমেযলা মগ্রমফন্ডারযক। 
 
 যামরর মকমিে হখলা িাণ। মকন্তু ইদ্ামিিং হখলাযত আগ্র  কযি মগয  হর্ট্া পযডযে হড্র্যকা 
িযালফয র ওপর। যখিই র্ি  পা  িযাপ খযযল ওযক ধ্রবার হেষ্টা কযর। হর্াজা পযর্ 
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িা মগয  ঘযর পযর্ ও দৃ্মষ্টবি করার হেষ্টা কযর, মকন্তু তাও পা  িা। অ্যিক কযষ্ট 
িজরবমন্দ কযর মকন্তু তারপরই অ্দৃ্শয  য  যা  িযাপ হর্যক। 
 
 যামর িযালফয র বযাপাযর িি মদ্য  মকেয করার বা র্ির্যা র্িাধ্াযির একদ্ি র্ি  
পাযচ্ছ িা। মকমিে হখলা, হরগুলার ক্লার্, হ ািও াকস হতা আযেই, তার ওপর িযাকযলযগি 
আর লযাযিন্ডার োউি ওর হপেযি হফউ-এর িযতা ঘযযর হবডাযচ্ছ। 
 
ওই র্যবর িযধ্য হকািট্া হয মবরমিকর তাও মঠক করযত পারযে িা। িযাকযলযগি িা  
ওর িার্া খারাপ কযর মদ্য যে মট্যি পািসাযিন্ট হখলার জিয বলযে, হতিি র্যযযাগ মদ্যল 
ও হয রযির োইযত অ্যিক িাযলা মকপার হর্ট্া  াযত কলযি হদ্মখয  হদ্যব। তাোডা 
মট্যির মবমিন্ন হখযলয াডযদ্র মবরুযি র্যযযাগ হপযলই কর্া বযল। মট্যির হে ারযদ্র 
র্িাযলােিা োডা বক বক কযর ওর িািা হরমিিং মস্কি-এর পমরকপিা মিয । মবরি  য  
 যামর ওযক বলযত বাধ্য   , আমি মট্যির কযাযেি, যা করার আমি করযবা, তয মি িার্া 
ঘািাযব িা। 
 
ওমদ্যক লযাযিন্ডাযরর রিযক মিয  ঘযািঘযািামি িযাকযলযগযির মকমিে হলকোযরর 
োইযতও মবরমিকর িযি   । লযাযিন্ডার হরযগ আযে, রযির অ্র্যিতা ও  ার্পাতাযল 
িমতস  ও া মবষয  আযগ ওযক হকউ জািা মি বযল। ির্যি হরযগ মগয  বযলমেযলা আমি 
ওর বােবী… তারপর র্যমবযধ্  যলা িা হদ্যখ খবর জািার জিয  যামরর মপেয মপেয ঘযরযত 
লাগযলা। রি ওর মবষয  মক িাবযে িা িাবযে তা জািারও তীে আগ্র ।  যামর   যতা 
ওর িযির দ্যুঃখ, িযির কর্া বযঝযত পারযব। 
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 যামর ওর  াত হর্যক মিষৃ্কমত পাবার জিয বলযলা, এর্ব কর্া আিাযক বযল লাি মক। 
তয মি র্রার্মর রিযক বযলা। 
 
লযাযিন্ডার বলযলা, আমি তাযকই বলযবা, মকন্তু যখিই আমি  ার্পাতাযল যাই হদ্মখ ও 
ঘযযি অ্যেতি। 
 
তাই িামক?  যামর আিযস  য  বলযলা।  যামর মকন্তু যখিই রযির র্যে হদ্খা করযত 
 ার্পাতাযল যা  ওযক ঘযযিাযত হদ্যখ িা। মদ্মবয ওর র্যে কর্া বযল, খবরা খবর হি । 
িাম্বলযিার ও হেইযপর মবষয  জািযত ো  রি। রি িযাকযলযগিযক যযতাট্া পাযর 
গালাগাল হদ্ । 
 
লযাযিন্ডার  ঠাৎ একমদ্ি মজযজ্ঞর্ করযলা, আচ্ছা  ারমিওি মক রযির কাযে মি মিত 
যা ? 
 
 যামরর কর্াট্া শুযি অ্স্বমি  যলা, বলযলা, তা যাযব িা হকি? আিরা হতা পরিযরর 
হেযলযবলাকার বেয । 
 
লযাযিন্ডার মবরমিিাখা িযযখ বলযলা, বেয ? হতািার কর্া শুযি আিার  ামর্ পাযচ্ছ। যখি 
হর্যক রযির র্যে আিার বেয ত্ব তখি হর্যক  ারমিওি হতা ওর র্যে কর্া বলা বে 
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কযরযে। িযি    এখি আবার হর্ িতয ি কযর র্ম্পকস করার হেষ্টা করযে, এখি হতা 
রি খযবই আকষসণী । 
 
লযাযিন্ডার হতািার মক িযি    রিযক মবষ খাইয  হদ্ও াট্া খযব আকষসণী  বযাপার? 
 যামর ওযক বলযলা, যাকযগ েমল, ওমদ্যক িযাকযলযগি হদ্খমে মকমিে ির্যে আিার র্যে 
কর্া বলযত আর্যে। কর্াট্া বযল  যামর র্িংমক্ষপ্ত পর্ ধ্যর হপাশাযির ঘযরর মদ্যক 
েলযলা… হর্খাযি লযাযিন্ডার বা িযাকযলযগি হতা র্াকযব িা। 
 
 াফপাযফর র্যে হযমদ্ি হখলা হর্মদ্ি র্কাযল  যামর  ার্পাতাযল রযির র্যে হদ্খা 
করযত হগযলা, হর্খাি হর্যক ও র্রার্মর মপযে েযল যাযব। িযািাি পিযফ্র ওযক িাযঠ 
মগয  হখলা হদ্খযত অ্িযিমত মদ্যচ্ছি িা, তাই ও অ্র্ম্ভব হরযগ আযে। পিযফ্র বযলযেি, 
ওর এখি উযত্তমজত  ও া র্মূ্পণস মিযষধ্। হখলা হদ্খযলই উযত্তজিা বাডযব। 
 
রযির জা গা  িযাকযলযগি হখলযে হিযব রযির িি িাযলা হিই। একই িে  যামরযক 
দ্যদ্যবার করযলা িযাকযলযগি হকিি হখলযব? পারযব হতা? 
 
 যামর বলযলা, আমি হতািা  আযগই বযলমে িি মদ্য  হখলযল, িার্া হর্যক অ্িযর্ব মেন্তা, 
অ্যিযর র্িাযলােিা বে করযল ও একজি ও ােসক্লার্ হে ার  যত পারযব। ওর ধ্ারণা 
ও হযযকাযিা পমজশযি হখলযল র্কযলর হেয  িাল হখলযব। এইট্াই ওর র্বোইযত বড 
হদ্াষ। তয মি হিই তাই বাধ্য  য  ওযক রাখযত  যচ্ছ। 
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কর্াট্া বযল  যামর ওর ফা ারযবাল্ট তয যল মিযলা। তারপর বলযলা, একট্া কর্া হশাযিা, 
লযাযিন্ডার যখি হতািার র্যে হদ্খা করযত আর্যব তয মি মকন্তু ঘযমিয  র্াকার িাি করযব 
িা। ও মকন্তু আিাযক িা  পাগল কযর মদ্য যে। 
 
তাই? রি ঘযমিয  পডযব এিি িাব কযর বলযলা। আচ্ছা তাই  যব। 
 
হশাযিা, তয মি যমদ্ ওর র্যে আর বেয ত্ব রাখযত িা োও তা যল বযল হদ্যব, অ্যর্া 
ঝয মলয  রাখযব িা।  যামর বলযলা। 
 
বযযঝমে, তযব বলাট্া খযবই র্ জ ি , কর্াট্া বযল ও  ার্যলা।  ারমিওি মিি ই হখলা 
হদ্খযত যাযচ্ছ? রি র্াধ্ারণিাযব বলযলা। 
 
ও মজমির র্যে অ্যিক আযগই িাযঠ েযল হগযে। 
 
তাই, রি গম্ভীর  য  বলযলা। মঠক আযে, িযাে মজযত মফযর এযর্া। িযাকযলযগি মির্, 
ওযক একট্য  োযপর িযধ্য রাখযব। 
 
হেষ্টা করযবা,  যামর ঝাডয ট্া  াযত মিযলা। হখলার পর হদ্খা  যব। 
 
 যামর জিশূিয কমরির মদ্য  দ্রুত হখলার িাযঠর মদ্যক েলযলা। স্কয যলর র্ব হেযল-
হিয রা হখলা হদ্খযত হগযে িাযঠ। হস্টমি াযি বর্ার িাি দ্খল কযর বযর্ আযে 
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ইযতািযধ্য, ি যতা িাযঠর মদ্যক েযলযে।  যামর যাবার র্ি  হখালা জািালা মদ্য  বাইযর 
তামকয  হখলার কর্া আর হু হু কযর বয  যাও া  াও ার কর্াও িাবমেযলা।  ঠাৎ 
কাযরা পায র শব্দ শুযি েমকযত র্ািযি তাকাযলা। হদ্খযলা িযালফ  ওর মদ্যক এমগয  
আর্যে। ওর পাযশ দ্য মট্ হিয , ওযদ্র দ্যজিযকই হগািডা আর অ্ির্ন্ন হদ্খাযচ্ছ। 
 
িযালফ   যামরযক হদ্যখ র্ািযলা। তারপর তীযসকিাযব  যামরর মদ্যক তামকয  হ যর্ হিয  
দ্য মট্যক মিয  েযল হগযলা। 
 
 যামর ওর কাযে মগয  িে করযলা, হকার্া  েলযল? ও  যাাঁ  যাাঁ হতািার র্যেই হতা কর্া 
বলযত দ্াাঁডালাি, কারণট্া র্মূ্পণস হতািার িযালফ  কাট্াকাট্ািাযব, বলযলা। ও দ্াাঁমডয  
হর্যকা িা, যাও যাও র্কযল েয যজি কযাযেযির জিয অ্যপক্ষা করযে। েয যজি কযাযেি–
দ্যা ব  হু হস্কারি–হয িাযিই হতািাযক ওরা িাকয ক আজকাল। 
 
দ্য মট্ হিয র িযধ্য একজি হযযিা অ্মিচ্ছাকৃতিাযব  ার্যলা।  যামর ওর মদ্যক তাকাযতই 
ওর িযখট্া লাল  য  হগযলা। িযালফ  হিয মট্যক র্ািযির মদ্যক হঠযল মদ্য  কমরিযর 
বাাঁযকর মদ্যক হগযলা তারপর  যামরর দৃ্মষ্টর বাইযর েযল হগযলা। 
 
 যামর হযখাযি মেযলা হর্খাযিই খামিকট্া র্ি  দ্াাঁমডয  রইযলা। র্যযযাগ  ারাবার জিয িি 
িারাোন্ত। দ্াাঁডাবার র্ি  হিই, হখলা মশগমগর আরম্ভ  যব। আিযস! র্িি স্কয যলর 
হেযলযিয রা যখি িাযঠ মগয  িযাে হদ্খার জিয পাগল তখি িযালফ  হিয  দ্য মট্যক 
র্যে মিয  হকার্া  েলযলা?  যামর িযালফয র িযযখািযমখ দ্াাঁডাযিার র্যবসাচ্চ র্যযযাগ 
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 ারাযলা। পার্যরর িযতা হযখাযি দ্াাঁমডয মেযলা হর্খাযিই খামিকক্ষণ দ্াাঁমডয  রইযলা 
 যামর। 
 
 যামর  ন্তদ্ন্ত  য  হড্র্মর্িং রুযি ঢয কযল মজমি হোখ বড বড কযর বলযলা, হকার্া  মেযল, 
এযতা হদ্মর? 
 
 যামর হদ্খযলা ও োডা মট্যির র্কযলই হখলার জিয মপযে যাবার জিয িস্তুত। কয মট্ আর 
মপকর্, দ্যজযিই মবট্ারর্, দ্যজযিই িািসার্, বল িারার বযট্ মদ্য  পাএ ঠয কযে। 
 
 যামর ওর র্বযজ রযের হরাবর্ট্া  াত উাঁেয  কযর খযলযত খযলযত বলযলা, আর্ার র্িয  
আিার িযালয র র্যে হদ্খা  য মেযলা। 
 
তার জিয হদ্মর  য যে? হতািার আজযকর হখলার হেয ও…। 
 
আমি ওর কাে হর্যক জািযত হেয মেলাি, স্কয যলর র্িি হেযলযিয রা িাযঠ মিড কযরযে 
তখি তয মি দ্য মট্ হিয যক মিয  কমরিযর ঘযযর হবডাযচ্ছা হকি? 
 
এখি ওর্ব িযের হকাযিা িাযি আযে? 
 
 যাাঁ, তয মি হতা জাযিা ওযক অ্যিক হেষ্টা কযরও খয াঁযজ পামচ্ছ িা, ফা ারযবাল্ট আর েশিা 
মঠক কযর হোযখ লাগাযত লাগাযত বলযলা  যামর। েযলা এবার যাও া যাক। 
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তারপর হকাযিা কর্া িা বযল মপযের মদ্যক েলযলা। ওযক হদ্যখ দ্শসকরা মে ার্স করযলা 
আবার মবযরাধ্ীপক্ষরা মট্ট্কামর মদ্যত লাগযলা, মবমশ্রিাযব গলার আও াজ করযত 
লাগযলা।  াও া বে  য  হগযে, আকাযশ খণ্ড খণ্ড কাযলা হিঘ উযড েযলযে। হিযঘর 
ফাাঁযক ফাাঁযক রূ্যস উাঁমক িারযে, তখি িাঠ উদ্ভামর্ত  য  উঠযে রূ্যযসর িখর মকরযণ। 
 
আব াও া খযবই হঘালাযট্। িযাকযলযগি  যামরযক উযপক্ষা কযর কয ট্ আর মপকর্যক 
বলযলা, হতািরা মকন্তু রূ্যসযক আডাল িা কযর উডযব তা যল ওরা হতািাযদ্র হদ্খযত 
পাযব িা। 
 
িযাকযলযগি আমি মট্যির কযাযেি, িয াজি িযতা আমি হে ারযদ্র মিযদ্সশ হদ্যবা, তয মি 
েয প র্াকযব।  যামর মিযদ্সযশর স্বযর িযাকযলযগিযক বলযলা। যাও হগালযপাযস্টর কাযে 
হযয  দ্াাঁডাও। 
 
িযাকযলযগি েযল হগযল  যামর কয ট্ আর মপকযর্র মদ্যক তাকাযলা। 
 
িযি র্াযক হযি হতািরা মকন্তু রূ্যযসর আযলাযত উডযব িা,  যামর গজগজ করযত করযত 
ওযদ্র বলযলা। 
 
ও  াফপাযফর কযাযেযির র্যে করিদ্সি কযর িযািাি হুযের হুইযর্যলর অ্যপক্ষা করযত 
লাগযলা। হুইযর্ল হশািার র্াযর্ র্াযর্ িামট্যত মকক কযর আকাযশ উযড হগযলা। ওর 
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মট্যির হে ারযদ্র অ্যিক ওপযর িার্যত লাগযলা। ও কযাযর্যলর ওপর মদ্যক উযড মগয  
িারাওিার্স িযাপট্া মিয  এযর্ িযালফ  হকার্া  আযে হদ্খযব। র্ির্যাট্া  যচ্ছ মেেট্া 
ধ্রার। 
 
শুিযত হপযলা ধ্ারািাষয েলযে,  াফপাযফর মির্ হকা ামফল ধ্যরযে। মজমি উইর্মল ওর 
কাযে উযড এযর্যে, মিযর্র  াত হর্যক হকা ামফল েযল হগযে, মজমি ধ্যর হফযলযে, 
মজমি অ্র্াধ্ারণ হখলযে, আমি ওর হখলা খযবই পেন্দ কমর। 
 
 যামর ওপর হর্যক ধ্ারা িাযষযর িঞ্চ হদ্খযলা, হদ্খযত হপযলা লযিা লািগড আর িযফর্র 
িযাকযগািগালযক। 
 
ওয া এখি  াফপাযফর লম্বা হে ারমট্ হিয মট্র কাে হর্যক হকা ামফল মেমিয  মিয যে, 
হিয মট্র িাি আিার িযি হিই মবমবল িা, বামগির্। 
 
লযিার পাশ হর্যক খযব হজাযর হজাযর বলযলি, কযািও ালিার। দ্শসকরা হ যর্ উঠযলা। 
 
 যামর মিযে তামকয  মেযের হখাাঁজ করযলা মেযের হকাযিা পাত্তা হিই। পরিয ূযতস 
কযািও ালিার হগাল কযর মদ্যলা। হগাল হখয  িযাকযলযগি মেৎকার কযর হগাযলর জিয 
মজমিযক দ্াম  করযলা। 
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 যামর পট্ার ওপর হর্যক মিযে হিযি এযর্ িযাকযলযগিযক ধ্িযক বলযলা, তয মি অ্পরযক 
হদ্াষ মদ্যচ্ছা হকি? লাল বলট্া হতািার পাশ মদ্য  হগাযল ঢয যক হগযলা তয মি ধ্রযত 
পারযল িা? অ্যিযর মদ্যক িা তামকয  তয মি হগাল আট্কাও। আবার পট্ার ওপযরর মদ্যক 
উযড মগয  হোট্ িািাও ালা হর্ািার বলট্া হখাাঁজ করযত লাগযলা। 
 
লযিা  ঠাৎ হোঁমেয  উঠযলা, হদ্খযি হদ্খযি মগ্রমফন্ডযরর কীপার একজি মবট্াযরর বযাট্ 
হকযড মিয যে। 
 
 যামর ওপর হর্যক হদ্খযল িযাকযলযগি মপকযর্র বযাট্ট্া হকযড মিয যে। হদ্খাযচ্ছ হকিি 
কযর ব্লাজার িারযত   । 
 
 যামর ওপর হর্যক িযাকযলযগিযক বলযলা, ওর বযাট্ ওযক মদ্য  তয মি হগালযপাযস্ট যাও। 
ততক্ষযণ িযাকযলযগি বযাট্ট্া ব্লাজাযর অ্র্ম্ভব হজাযর িারযলা। হর্ট্া ব্লাজাযর িা হলযগ 
 যামরর িার্া  লাগযলা। তারপর দৃ্মষ্ট আচ্ছন্নকারী যন্ত্রিাদ্া ক তীে একট্া আযলার রমি, 
কাযরা বহুদূ্র হর্যক আতসিাদ্, মবরাট্ এক অ্েকার র্যডে মদ্য  হিযি আর্যে। 
 
জ্ঞাি মফরযল হদ্খযলা এক আরািদ্া ক শযযা  শুয  আযে। উপযর তাকাযলা, হদ্খযলা 
মর্মলিং-এ হর্ািামল রে-এর আযলা জ্বলযে। আযলাযক মঘযর রয যে একট্া 
 
র্ই বৃত্ত হর্যকও হর্ািালী আযলা মবচ্ছয মরত  যচ্ছ। ওর পাযশর মবোিা  অ্মত পমরমেত 
এক িািযষ তািাযট্ তার গায র রে, িার্ার েয ল লাল। 
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খযব িাযলা  য যে তয মি এখাযি এযর্যে, রি পাশ মফযর  যামরর মদ্যক তামকয   ার্যত 
 ার্যত বলযলা। 
 
 যামর হোখ মপট্মপট্ কযর এধ্ার ওধ্ার তাকাযলা। বযঝযত পারযলা  ার্পাতাযল শুয  
রয যে। জািালা মদ্য  হদ্খযলা িীল আকাশ, িাযঝ িাযঝ হগালামপ দ্াগ। তা যল হতা 
ওযদ্র হখলা ঘণ্টাখাযিক আযগ হশষ  য  হগযে। তা যল িযালফ যক ধ্রার হকাযিা আশা 
হিই। ওর িার্াট্া িযি  যলা অ্দ্ভযত রকযির িার।  াত মদ্য  অ্িযিব করযলা বযাযন্ডজ 
বাাঁধ্া। 
 
মক  য যে আিার িার্ার খযমল কী হফযট্ হগযে,  যামর মজযজ্ঞর্ কযর। ওযক ধ্যর বামলযশ 
িার্াট্া রাখযত রাখযত, িাদ্াি পিযফ্র বলযলি, মেন্তা করার মকেয হিই। দ্রুত বযাযন্ডজ 
হবাঁযধ্ মদ্য মে, মকন্তু আজ রাতট্া হতািাযক এখাযি র্াকযত  যব। কয ক ঘণ্টা েয পমট্ 
কযর শুয  র্াকযত  যব হবমশ িডােডা করা েলযব িা। 
 
আমি র্ারারাত এিমিিাযব এখাযি শুয  র্াকযত পারযবা িা,  যামর হরযগ বলযলা। মবোিা 
হেযড উযঠ গায  জডাযিা োাঁদ্রট্া ট্াি হিযর র্মরয  মদ্যলা, িযাকযলযগি হকার্া ? আমি 
ওযক খযি করযবা। 
 
তাই যমদ্ কযরা তা যল হবমশ িডােডা  যব, িাদ্াি পিযফ্র ওযক হজার কযর শুইয  
মদ্যলি। তারপর জাদ্যদ্ণ্ড তয যল ি  হদ্খাযিার েযল বলযলি, আমি যযতাক্ষণ 
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হতািাযক হেযড মদ্মচ্ছ এখাযি হতািাযক শুয  র্াকযত  যব পট্ার, কর্া যমদ্ িা হশাযিা 
তা যল হ িিাস্টারযক খবর মদ্যত  যব। 
 
পিযফ্র  যামরযক িৃদ্য বযকঝযক অ্মফযর্ েযল হগযলি।  যামর বামলযশ িযখ গুাঁযজ রাযগ 
ফয র্যত লাগযলা। 
 
হখলার খবর জািার জিয  যামর রিযক মজযজ্ঞর্ করযলা, আিরা কযতা হগাযল  ারলাি 
তয মি জাযিা? 
 
জামি, রি িযখ কাাঁেয িােয  কযর বলযলা, ফাইিাল হস্কার মতিযশা কয মড আর ষাট্। 
 
 যামর দ্ারুণ হরযগ মগয  বলযলা, মেমলয ন্ট, র্মতয মেমলয ন্ট! যখি আমি িযাকযলযগিযক 
ধ্রযবা 
 
ওযক তয মি ধ্রযত হযও িা, ওর হদ্য র িাপ হতা জাযিা, রি বলযলা। 
 
র্াকযগ তয মি মকেয হিযবা িা। তয মি এখাযি োলাি  বার পর আিাযদ্র মট্যির র্বাই 
ওযক উমেৎ মশক্ষা মদ্য যে। ওরা িযাকযলযগযির ওপর অ্র্ম্ভব হরযগ আযে। 
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রযির িযযখ োপা  ামর্ হদ্যখ  যামরর িযি  যলা, িযাকযলযগি হখলাট্া বরবাদ্ করার জিয 
ও খযব খযমশ।  যামর ঘযরর মর্মলিং-এর মদ্যক তামকয  রইযলা। ওর িার্ার খযমল িাোর 
জিয খযব একট্া বযর্া পামচ্ছযলা িা, মকন্তু বযাযন্ডজ বাাঁধ্ার জিয একট্য  অ্স্বমি লাগমেযলা। 
 
রি বলযলা, এখাযি বযর্ বযর্ আমি হখলার ধ্ারামববরণী শুযিমে। ওর গলার র্যর  ামর্যত 
কাপযে। শুিযত শুিযত িাযঝ িাযঝ লযিার গলার আও াজ শুিযত পামচ্ছলাি। 
 
 যামর এযতাট্া েয ি হয রযির তািাশা একট্য ও িাল লাগযলা িা। 
 
তয মি যখি অ্জ্ঞাি মেযল মজমি এযর্মেযলা, রি অ্যিকট্া র্ি  েয প কযর বযর্ র্াকার পর 
বলযলা।  যামর কর্াট্া শুযি  ঠাৎ িাব জগযত েযল হগযলা। িাবযত লাগযলা ও িৃত আর 
মজমি ওর িৃতযদ্  হদ্যখ কাাঁদ্যে। 
 
 যামরর িমত গিীর আকষসযণর স্বীকাযরামি! রি কাযে দ্াাঁমডয  র্ান্ত্বিা মদ্যচ্ছ, ওর কর্া  
র্মম্বত মফযর হপল  যামর। তয মি মঠক হখলা শুরুর আযগ িাি হপৌঁযেমেযল, এযতাক্ষণ 
হকার্া  মেযল? তয মি হতা অ্যিক আযগই এখাি হর্যক হখলার জিয হবমরয  মগয মেযল। 
 
মক বলযল? ওর হোখ হর্যক হর্ই কমম্পত দৃ্শয তখযিা উধ্াও   মি, িার্যে। ও  যাাঁ, 
িাযঠ যাও ার আযগ হদ্খলাি িযালফ  দ্য মট্ হিয যক র্যে মিয  যাযচ্ছ। হিয  দ্য মট্র িযখ 
হদ্যখ িযি  যলা িা ওরা িযালয র র্যে হযযত ো । এবার মিয  মদ্বতী বার হদ্খলাি 
স্কয যলর র্বাই যখি মকমিে হখলা হদ্খযত হগযে তখি ও িাযঠ যা মি। গতবাযরর 
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হখলাযতও মেযলা িা, হতািার মিি ই িযি আযে? কর্াট্া বযল  যামর দ্ীঘসশ্বার্ হফলযলা। 
িযােট্া ওই রকি  যব জািযল আমি হখলা হেযড ওযক ফযলা করতাি। 
 
ধ্যাৎ, হবাকার িযতা কর্া বলযব িা। মট্যির কযাযেি  য  তয মি হখলা হফযল িযালয র 
হপেি হপেি েযট্যত? রি হরযগ মগয  বলযলা। 
 
আমি জািযত োই ওর িতলবট্া মক!  যামর বলযলা। ওর র্যে হেইযপর হযর্ব কর্া 
শুযিমে, তাযত েয প কযর র্াকযত পামর িা, তয মি িাবযব িা হয আমি অ্যর্া ওযক মিয  
িাবমে। 
 
 রি িয রু কয াঁেযক কিযইয  ির মদ্য  বযর্ বলযলা, আমি তা হিাযট্ই বলমে িা, তযব হর্ 
হয একাই র্কল ষডযন্ত্র করযে তা মক কযর িাযবা, অ্িযরাও করযত পাযর। তয মি 
িযালয র বযাপাযর বামতকগ্রি  য  পযডযে,  যামর। ও একট্া িযাে মির্ কযরযে বযল ওর 
মপেয মিযত  যব? 
 
তয মি যাই বলল রি, আমি ওযক  াযতিাযত ধ্রযত োই।  যামর  তাশার র্যযর বলযলা। 
আমি জািযত োই িযাপ হর্যক উধ্াও  বার পর ও হকার্া  যা ? 
 
আমি হকিি কযর জািযবা,  গর্মিযিও হযযত পাযর। রি  াই তয লযত তয লযত বলযলা। 
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আমি কখযিা িযাযপ হদ্মখমি   যতা ও হকাযিা হগাপি পর্ মদ্য  যাযচ্ছ। আমি জামি হর্ই 
পর্গুযলা ও াে করা  যচ্ছ এখি হদ্খা যাক মক   । 
 
একই উত্তর মদ্মচ্ছ, আিার জািা হিই, রি বলযলা। দ্যজযিই েয প কযর হগযলা।  যামর 
মেমন্তত িযযখ মর্মলিং-এর মদ্যক তামকয  রইযলা। 
 
ও যমদ্ মিিযগৌর  যতা তা যল হতা হকাযিা কর্াই মেযলা িা। িযালফ  মক কযর, 
হকার্া  যা  র্বই জািযত পারযতা, আর  যামরর হতা অ্মফর্ হিই এবিং ওর কাজ করার 
জিয অ্মফর্ িমতস অ্রর হিই। ওর হকাযিা ক্ষিতা হিই, ওর কর্া হক শুিযব? ও অ্বশয 
ওর মিএর (মিযফন্স এযগন্ট িাকস আট্সর্) বেয যদ্র মিয  হখাাঁজ খবর করযত পাযর, তারা 
ওর কর্া শুিযব। মকন্তু হর্ট্া র্ম্ভব ি –ওযদ্র পডাশুিা আযে িমতমদ্যির ক্লাশ আযে। 
ক্লাশ ফাাঁমক মদ্য  হতা র্ম্ভব ি । 
 
 যামর রযির িৃদ্য িাকিাকার শব্দ শুিযত হপযলা। একট্য  পযর িাদ্াি পিযফ্র হিাট্া একট্া 
হড্র্মর্িং গাউি পযর ঘযর এযর্ োরমদ্যক তামকয  জাদ্যদ্ণ্ড মদ্য  জািালার র্ব পদ্সা হফযল 
মদ্যলি।  যামর ঘযযিাবার িাি কযর পাশ মফযর শুয  র্াকযলা। পদ্সা হফযল হদ্বার পর 
ঘযরর দ্রজাট্া বাইযর হর্যক বে কযর েযল হগযলি। ওর ঘযরর দ্রজা বযের মক্লক শব্দ 
শুযি  যামর বযঝযত পারযলা এবার মিা যাযবি। 
 
 যামর এবার মিয  মতিবার মকমিে হখলা  আঘাত হপয   ার্পাতাযল এযর্যে। গতবাযর 
মপযের োরধ্াযর মিযিন্টররা র্াকার জিয  াত হর্যক ঝাডয  পযড হগযল িামট্যত পযড 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য হ্াফ-ব্লাড রিন্স । জে. জে. িাওর িং । হ্যারি পটাি রিরিে 

646 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

মগয মেযলা। তার আযগরবার িযফর্র লক াযট্সর অ্কিসিযতার জিয  াযতর র্ব  াড 
বদ্লাযত  য মেযলা। হর্ই র্ি  তার আঘাতট্া িারাত্মক  য মেযলা। অ্র্ম্ভব যন্ত্রণাদ্া ক 
আঘাত, ওর িযি আযে এক রাযতর িযধ্য  াযত িতয ি  াড গজাযিার দ্যুঃর্  যন্ত্রণা। 
তাোডা হেিা-অ্যেিা একগাদ্া মিমজট্র হর্ই যন্ত্রণার িযধ্য এযর্…। 
 
কর্াগুযলা িাবযত িাবযত  যামর মবোিার ওপর হর্াজা  য  বর্যলা। বযযকর হিতরট্া র্র 
র্র করযত লাগযলা। িার্ার বযাযন্ডজট্া মকেযট্া িািেয যত  য  হগযলা।  যাাঁ র্ির্যার 
র্িাধ্াি হশষ পযসন্ত  য  হগযলা। িযালফয র মপেয হিবার একট্া পর্ আযে। হর্ই র্ জ 
র্রল কর্াট্া আযগ ওর িযি পযডমি হকি? 
 
মকন্তু িে, ওযক হকিি কযর বলযব? 
 
খযব শান্ত মিুঃিব্ধিাযব  যামর অ্েকাযর বলযলা–হেোর? 
 
বলার র্যে র্যে ঘযরর শান্ত আব াও া উযব হগযলা। িারাত্মক র্ব দ্যিদ্যি ফট্ফট্ শযব্দ 
তীে মেৎকার, ধ্িাধ্মির শব্দ শুযি রি মেৎকার কযর মবোিা  উযঠ বর্যলা। 
 
কী  য যে এযতা হগালিাল মকযর্র? 
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 যামর এক িয ূতস হদ্মর িা কযর ওর িযামজক দ্ণ্ডট্া িাদ্াি পিযফ্রর অ্মফযর্র মদ্যক 
ির্ামরত কযর বলযলা, িাফমল াযট্া যাযত পিযফ্র হদ্ৌযড আর্যত িা পাযরি। তারপর ও 
 ািাগুমড মদ্য  মবোিার একিাযন্ত এযর্ হদ্খযলা মক ঘট্ল। 
 
দ্যজি  াউজ এলফর্ িরযিট্মরর হোযরর িাঝখাযি গডাগমড মদ্যচ্ছ, একজযির পরযি 
কয াঁেকাযিা হিরুণ রযের জাম্পার আর একগাো উযলর ট্য মপ, অ্িয একজি হিািংরা পযরযিা 
কম্বল হকািযর জডাযিা। তারপরই আবার শব্দ, মপির্ হকার্া হর্যক এযর্ ওই দ্যই 
এলযফর উপর পডযলা। 
 
আমি ওযদ্র কাণ্ড হদ্খমেলাি, পমন্ট মপির্ বলযলা। 
 
হেোর কখযিাই িমের র্ািযি  যামর পট্ারযক অ্পিাি করযব িা, ঝগডা র্ামিয  িমে 
খযব হজাযর হজাযর বলযলা। 
 
 যামর আর রি অ্যিক কযষ্ট িমে আর হেোযরর ঝগডা র্ািাযলা। 
 
হেোর বলযলা, িাস্টার যা োইযবি হেোর তাই করযব–হেোযরর হতা ইযচ্ছ–অ্মিযচ্ছ 
হিই, তা যলও হেোযরর এিি িাস্টার পেন্দ ি । 
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িমে তা যল কাজ করযব  যামরপট্াযরর! িমে বলযলা, ওর বড বড হট্মির্ বযলর িযতা 
হোখ জযল িমতস।  যামর পট্াযরর কাজ করযত পারযল িমে মিযজযক র্ম্মামিত িযি 
করযব। 
 
হতািরা দ্যজযি আিার কাজ করযল আমি খযমশ  যবা,  যামর বলযলা। মঠক আযে, হতািরা 
দ্যজযিই যখি আিার কাজ করযে তখি আমি োই হতািরা হড্র্যকা িযালফ  হকার্া  
আযে খয াঁযজ হবর কযরা। ওর মপেয িাও।  যামর বযল েলযলা, আমি জািযত োই ও 
হকার্া  যা , কার র্যে হিলাযিশা করযে, মক করযে। আমি োই র্ারামদ্ি রাত ওযক 
ধ্াও া কযরা। 
 
 া  যামর পট্ার িমে তাই করযব, িমের বযডা বযডা হোখ দ্যযট্া জ্বল জ্বল কযর উঠযলা। 
িমে যমদ্ িয ল কযর তা যল িমে ট্াও াযরর উাঁেয  তলা হর্যক মিযে পডযব,  যামর পট্ার। 
 
 যামর তখিই বলযলা, িা িা তার দ্রকার  যব িা? 
 
িাস্টার তা যল আিাযক র্বযেয  হোট্ িযালফয র ওপর হগায ন্দামগমরর আযদ্শ মদ্যচ্ছি, 
আিার পযরযিা মপওর ব্লাযির িালমকযির িাইযপা। 
 
কর্াট্া মকন্তু হগাপি রাখযব হতািরা। 
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হেোর িার্া িত কযর বলযলা, িাস্টার যা আযদ্শ করযবি, যমদ্ও ওই িযালফ  
হেযলট্ার কাজ করযতই আিার ইচ্ছা…। 
 
তা যল হতািাযদ্র র্াযর্ এই কর্া রইযলা,  যামর বলযলা। আমি মকন্তু হতািাযদ্র কাযে 
িমতমদ্ি কাযজর মরযপাট্স োই। তযব মরযপাট্স করার র্ি  লক্ষয রাখযব অ্িয হলাকজযির 
র্ািযি মকন্তু করযব িা, শুধ্য রি আর  ারমিওি োডা। িযালয র হপেযি শরীযর 
আমেযলর িযতা আট্যক র্াকযব িযি র্াকযব হতা? 
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 ডস জিাযেিটসি রিযোয স্ট 
 
 যামর আর রি িাদ্াি পিযফ্রর র্যমেমকৎর্া  হর্ািবার র্কাযল  ার্পাতাল হর্যক োডা 
হপযলা। এখি ওরা পযযরাপযমর র্যি। হর্ট্াযতা একট্া র্যখবর, র্যন্দ  হিই। তার হেয  বড 
র্যখবর  ারমিওযির রযির র্যে পযিরা  বেয ত্ব।  ারমিওি ওযদ্র র্যে হেকফাস্ট হখযত 
শুরু করযলা। মজমির র্যে মিযির বের্ার। খবরও মদ্যলা।  যামর তার মিরািন্দ ও 
মম্র িাি িযির অ্বিা কামট্য  বযযকর িযধ্য িাণ িযর মিুঃশ্বার্ মিয  র্যমখ হবাধ্ করযলা। 
 
ওরা মক মবষয  কর্া কাট্াকামট্ কযরযে? আট্তলার িা  শূিয কমরিযরর মদ্যক তামকয  
 াাঁট্যত  াাঁট্যত গুরুত্ব িা মদ্য  বলযলা। হর্খাযি হোট্ একট্া হিয  দ্াাঁমডয  অ্পলক 
দৃ্মষ্টযত দ্ািবযদ্র পদ্সা হদ্খমেযলা। ষষ্ঠ বযষসর োি-োিীযদ্র আর্যত হদ্যখ ও ি  হপয  
হগযলা। ওর  াত হর্যক মপতযলর িামর হস্কলট্া পযড হগযলা। 
 
 ারমিওি হোট্ হিয ট্াযক আদ্র কযর বলযলা, ি  হিই, ি  হিই আমি ওট্া জযযড 
মদ্মচ্ছ। হদ্যখা মঠক  য  হগযলা,  ারমিওি িাো হস্কলট্া  জাদ্যদ্ণ্ড েয াঁইয  বলযলা, 
মরপযাযরা। 
 
হিয মট্ মকন্তু একবারও ওযদ্র ধ্িযবাদ্ও জািাযলা িা, হযখাযি দ্াাঁমডয মেযলা হর্খাযিই 
দ্াাঁমডয  হর্যক ওযদ্র হদ্খযত লাগযলা। যখি হিয মট্র দৃ্মষ্ট িা  বাইযর েযল হগযে তখি 
রি হপেি মফযর তাকাযলা হিয মট্র মদ্যক।   
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হদ্যখা ওযক আযরা কযতা হোযট্া হদ্খাযচ্ছ, রি বলযলা। 
 
ও মিয  হতািাযক িার্া ঘািাযত  যব িা,  যামর বলযলা। মজমি আর মিযির ঝগডার 
কারণ জাযিা  ারমিওি? 
 
হতািার িার্া  িযাকযলযগি ব্লাজারট্া িারার পর মিি হ যর্মেযলা,  ারমিওি বলযলা। 
 
খযব  ামর্র বযাপার  য মেযলা তাই িা? রি দৃ্শযট্া হিযব বলযলা। 
 
হিাযট্ই িা,  ারমিওি হরযগ মগয  বলযলা। খযবই বাযজ দৃ্শয মেল হর্ট্া, কয ট্ আর 
মপযকর্  যামরযক হর্ই র্িয  ধ্যর িা হফলযল ও আযরা আঘাত হপযতা! 
 
মঠক আযে, তার র্যে মজমি আর মিযির র্ম্পকস খারাপ  ও ার মক আযে?  যামর 
বযাপারট্া হতিি গুরুত্বপূণস ি  এিিিাযব বলযলা। এখযিা ওরা একর্যে হঘারাযফরা 
কযর? 
 
 যাাঁ, কযর–মকন্তু হতািার িার্া বযর্া হকি?  যামরর মদ্যক তীক্ষ্ণিাযব তামকয   ারমিওি 
বলযলা। 
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আমি আবার আিার মকমিে মট্ি জগামখেয মড বািাযত োই িা,  যামর বলযলা, মকন্তু 
 ারমিওি  যামরর মদ্যক র্মন্দগ্ধ দৃ্মষ্টযত তামকয  রইযলা। ওইরকিিাযব তামকয  র্াকা 
 যামরর খযব অ্স্বমি লাগমেযলা। বাাঁমেয  মদ্যলা লযিা। 
 
 যামর! 
 
লযিা?  যামর বলযলা। 
 
লযিা ওর বযাগট্া ঘাট্যত ঘাট্যত র্বযজ হপাঁ াযজর িযতা একট্া মজমির্, বড হদ্যখ একট্া 
বযাযের োতা আর হবডাযলর ি লার িযতা একগুচ্ছ জিাল হবর কযর রযির  াযত 
হরযখ, হশযষ একট্া হোট্ পাকাযিা পােসযিন্ট  যামরর  াযত মদ্য  বলযলা, এট্া হতািার। 
 
হর্ট্া হদ্যখই  যামর বযঝযত পারযলা িাম্বলযিাযরর হলর্যি যাবার মেমঠ! পােসযিন্টট্া খযযল 
হোখ বয মলয  বলযলা, আজ রাযত িাম্বলযিার আিাযক হলর্যি হযযত মলযখযেি। 
 
রি লযিাযক বলযলা, হতািার মকমিে কযিমি দ্ারুণ  য মেযলা! লযিা রযির  াত হর্যক 
র্বযজ হপাঁ াজ, বযাযের োতা আর হবডাযলর ি লাগুযলা হফরত হিবার র্ি  িার্া িার্া 
িাযব  ার্যলা। 
 
তয মি আিাযক মিয  িজা করযো তাই িা? লযিা বলযলা, র্কযলই বযল আমি িামক 
র্ািংঘামতক হিয ! 
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হিাযট্ই আমি হতািাযক মিয  িজা করমে িা, রি বলযলা। আিার িরণকাযল হতািার 
হেয  িাল কযিমি শুমিমি। কর্াট্া বযল ওর  াত হর্যক র্বযজ বযাযের োতাগুযলা তয যল 
মদ্য  বলযলা, এগুযলা কী? 
 
এগুযলা  যচ্ছ গামিস রুট্, লযিা বলযলা মজমির্গুযলা ওর  যান্ড বযাযগ িরযত িরযত। 
হতািার ইযচ্ছ  যল এগুযলা হতািার কাযে রাখযত পাযরা, আিার কাযে আযরা মকেয 
আযে। এগুযলা গামপিং েযণর জিয খযব কাজ হদ্ । 
 
লযিা গামিস রুট্ েট্কাযত েট্কাযত েযল হগযলা। 
 
ওরা হগ্রট্  যলর মদ্যক েলযলা। আমি জামি ওর িার্া  র্ির্যা আযে, মকন্তু হিয ট্া 
িাযলা। 
 
কর্াট্া বলযত বলযত  যামর িাঝপযর্ হর্যি হগযলা। হদ্খযলা লযাযিন্ডার োউি পার্যরর 
মর্াঁমডর িযযখ বজ্র দৃ্মষ্টযত তামকয  দ্াাঁমডয  রয যে। 
 
 াই রি, ওযক হদ্যখ আিতা আিতা কযর বলযলা। 
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 যামর  ারমিওযির  াযত িৃদ্য ট্াি মদ্য  বলযলা, েযলা, ওরা দ্রুত  াাঁট্যলা। কাযি এযলা 
লযাযিন্ডাযরর ঝাাঁঝাযলা গলা, তয মি আজ  ার্পাতাল হর্যক োডা পাযব আিাযক বযলামি 
হকি? আর  ারমিওি হতািার র্যে হকি? 
 
আধ্ঘণ্টা পযর রি হেকফাস্ট হট্মবযল এযল,  যামর রিযক হদ্খযলা ও খযবই িযখিার, 
মবরিিাব যমদ্ও ওর র্যে রয যে লযাযিন্ডার। ওরা দ্যজযি এক র্যে বযর্ র্াকযলও 
 যামর লক্ষয করযলা ওরা হকউ কাযরা র্যে কর্া বলযে িা।  ারমিওি এিি এক িাব 
কযর বযর্ আযে হযযিা ওর মকেযই অ্জািা হিই। মকন্তু িাযঝ িাযঝ লক্ষয করযলা ওর 
িযযখ কপট্  ামর্। র্ারামদ্ি ও খযব িাযলা িযযিই রয যে, র্যে হবলা কিিরুযি ও 
 যামরর  ারযবালমজর িবে হদ্যখ মদ্যত রামজ  যলা। আযগ ও হদ্খযত োইযতা িা, কারণ 
ও জাযি রিযক  যামর ওর হলখা হদ্খাযব আর রি কমপ কযর হিযব  ারমিওযির শুি 
করা  যামরর িবে। 
 
হতািাযক অ্যিক ধ্িযবাদ্,  যামর বলযলা, তারপর ওর মপযঠ একট্া োপড হিযর ঘমডযত 
িা  আট্ট্া বাযজ হদ্যখ বলযলা, িাম্বলযিাযরর কাযে আিাযক এখি হযযত  যব। 
 
 ারমিওি কর্ার জবাব িা মদ্য  দ্রুত মকেয শব্দ মঠক কযর মদ্ল।  যামর হপাযরসযট্র গতস 
মদ্য  িাম্বলযিাযরর অ্মফযর্র মদ্যক েলযলা। গারযগায ল পার্সও ািস ট্মফ একমলর্স 
বলাযত পাযশ র্যর হগযল  যামর হঘারাযিািা মর্াঁমডর মদ্যক লাফাযত লাফাযত মঠক আট্ট্ার 
র্ি  িাম্বলযিাযরর ঘযরর দ্রজা িক করযলা। 
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এযর্া, হিতযর এযর্া, িাম্বলযিার বলযলি, মকন্তু দ্রজার িবৃট্া ঘযমরয  বে দ্রজা খযযল 
হিতযর ঢয কযতই হদ্খযলা িযফর্র মরলমি দ্াাঁমডয  রয যেি। মির্ মরলমি তার েশিার 
হিাট্া কাাঁযের হিতর মদ্য   যামরযক হদ্যখ মপট্ মপট্ কযর বলযলি, ও এর জিযই 
আিাযক আপিার ঘর হর্যক তাডাযচ্ছি িাম্বলযিার। 
 
িাম্বলযিার র্ািািয উযত্তমজত কযণ্ঠ বলযলি, িাইমি ার মর্মবল, হতািাযক হকি তামডয  
মদ্যত যাযবা, মকন্তু  যামরর র্যে আযগই একট্া অ্যাপয ন্টযিন্ট কযর হরযখমে, আর 
তাোডা হতািার র্াযর্ কর্া তত হশষ  য যে। 
 
খযব িাযলা, িযফর্র মরলমি আ ত স্বযর বলযলি। আপমি যমদ্ খযতখযযত জবরদ্খল করা 
িম লাযক বাদ্ িা মদ্যত পাযরি, তা যলও আমি অ্িয হকার্াও েযল যাযবা। হযখাযি আমি 
উপযযি র্ম্মাি পাযবা। যারা আিার কাযজর দ্াি হদ্যব। 
 
একরকি  যামরযক ধ্াক্কা মদ্য  মরলমি ঘর হেযড পযাোযিা মর্াঁমড মদ্য  মিযে েযল হগযলি। 
 যামর লক্ষয করযলা মরলমি হযযিা ইযচ্ছ কযরই তার গায র শালট্া তাল হগাল পামকয  
হরযখ হগযলি। 
 
িাম্বলযিার খযব ক্লান্ত স্বযর বলযলি, দ্রজাট্া বে কযর মদ্য  এখাযি এযর্ বযর্া। 
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 যামর র্াধ্ারণত হয জা গা  বযর্ হর্খাযি বযর্ লক্ষয করযলা িাম্বলযিার আযগই ওখাযি 
হপিমর্িট্া হরযখযেি। পাযশ রয যে আযরা দ্য মট্ মেস্টাল হবাতল, তার িযধ্য হিিমর 
ঘযরপাক খাযচ্ছ। 
 
মফযরযি এখযিা মশক্ষকতা করযেি বযল মক মরলমি অ্র্যখী?  যামর মজযজ্ঞর্ করযলা। 
 
িা তা ি , িাম্বলযিার বলযলি। আমি হযরকি িযি কযরমেলাি মিমিযির্ি তার হেয  
হবমশ জমট্ল িযি  যচ্ছ। আমি হতা আযগ এ র্াবযজট পডাযশািা কমরমি। তাই 
মফযরিযক জেযল েযল হযযত বলযত পারমে িা। হর্খাযি হতা ওযক একঘযর কযরযে, 
আবার এমদ্যক মরলমিযকও েযল হযযত বলযত পারমে িা। কর্াট্া হতািার আিার িযধ্যই 
বলমে কযাযর্যলর বাইযর হগযল হয মবপযদ্র র্ম্ভাবিা রয যে হর্ মবষয  ওর হকাযিা 
ধ্ারণাই হিই। ও মকেযই জাযি িা। আিার িযি    এখি আর তাযক িতয ি কযর মকেয 
জ্ঞাি হদ্ও া মঠক  যব িা–হতািার আর হিাযেিট্স র্ম্পযকস িযফমর্ হর্ কযরমেযলা। 
 
কর্াট্া বযল িাম্বলযিার গিীর মিুঃশ্বার্ মিযলি। তারপর বলযলি, যাকযগ হতািার আিার 
স্টাফ মবষ ক র্ির্যার কর্া মেন্তা করযত  যব িা। আিাযদ্র তার হেয  অ্যিক হবমশ 
গিীর র্ির্যার বযাপার আযলােিা করার আযে। হতািাযক হয কাজট্া করযত বযলমেলাি 
তয মি মক হর্ট্া মকেয করযত হপযরযো? 
 
িাম্বলযিার ওযক িযফর্র স্লাগ যিসর কাে হর্যক হিিমর হবর করার হয কাজ 
মদ্য মেযলি, তার মকেযই করাযত পাযরমি এযকর পর এক দ্যঘসট্িার জিয। রযির 
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মবষমে া, মকমিে হখলার র্ি  ওর িার্া  আঘাত ও খযমল িাো, হড্র্যকা িযালফয র মপেয 
হি া ইতযামদ্ বযিতা  স্লাগ যিসর মবষয  কাজমট্ আর   মি। 
 
আমি িযফর্র স্লাগ িসযক ওই মবষয  মজযজ্ঞর্ কযরমেলাি মকন্তু র্যার উমি মকেযই জবাব 
হদ্িমি। 
 
দ্যজযিই েয পোপ। 
 
িাম্বলযিার অ্ধ্সেে েশিার কাাঁযের ওপর মদ্য  খামিকক্ষণ  যামরর মদ্যক গিীর দৃ্মষ্টযত 
তামকয  হর্যক বলযলি, ও তাই!  যামরর িযি  যলা িাম্বলযিার ওযক এক্সযর করযেি। 
তা তয মি মক মিমিত হয, ওই মবষয  তয মি আিাণ হেষ্টা কযরযে? হতািার যযতা হকৌশল 
জািা আযে তা িয াগ কযরযে? 
 
 যামর মক জবাব হদ্যব হিযব িা হপয  বলযলা, র্যার রি হযমদ্ি িয ল কযর লাি হপাশাি 
হখযলা, হর্মদ্ি আমি তাযক িযফর্র স্লাগ যিসর কাযে মিয  হগমেলাি। 
 
হিযবমেলাি, স্লাগ িসযক িাল িযযি পাযবা 
 
হতা মকেয করযত হপযরমেযল, িাম্বলযিার বলযলি। …িা র্যার… রযির মবষমে া  ও া , 
আর র্ম্ভব   মি। 
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র্েত কারযণই তয মি হিিমর মররাইি করার বযাপারট্া বাদ্ মদ্য মেযল। তা হতািার মি  
বেয র যখি ওই অ্বিা  য মেযলা হর্যক্ষযি আমি হতািার কাে হর্যক হর্ কাজমট্ আশা 
করযত পামর িা। মকন্তু হতািার বেয র যখি মবপদ্ হকযট্ হগযলা তারপর মক করযল? 
আমি হিযবমেলাি হিিমরট্া হয কযতা গুরুত্বপূণস তা হতািাযক আমি হবাঝাযত হপযরমে। 
হর্ট্া িা র্িংগ্র  করযল র্বই আিাযদ্র বৃর্া পমরশ্রি।  যামর। 
 
কর্াট্া শুযি  যামরর িার্া হর্যক পা পযসন্ত লজ্জা  মশরমশর কযর উঠল। িাম্বলযিার 
কর্াগুযলা বলার র্ি  স্বািামবক কযণ্ঠ বলযলি, একট্য ও রাগ হদ্খাযলি িা। মকন্তু  যামর 
োইমেযলা িাম্বলযিার রাগ করুি, মেৎকার কযর ওযক মতরস্কার করুি, তা যল ওর 
যযর্ামেত মিরাশ িযি আশার র্ঞ্চার  যতা। শান্ত িযি র্াকাট্াই বড হবমশ আঘাত 
হযযিা। 
 
র্যার ওট্াই একিাি কারণ ি , আযরা মকেয দ্যঘসট্িা ঘযট্ যাও াযত আমি… এিি ি  হয 
আমি আপিার হদ্ও া কাজ করযত োইমি! 
 
অ্িযািয মকেয হতািাযক আিার কাজ করযত বাধ্া মদ্য মেযলা? ও তাই হদ্খমে। আবার 
দ্যজযিই িীরব। 
 
িাম্বলযিাযরর র্ািযি িীরযব বযর্ র্াকার যন্ত্রণা অ্স্বমিকর, জীবযি ও এই ির্ি 
িীরবতা অ্িযিব করযলা। হর্ই িীরবতা হযযিা হশষ  যত ো  িা। িাযঝ িাযঝ কাযি 
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আর্যত লাগযলা হিাযরট্ হর্যক আরিাযন্ডা িীপাযরর িাক িাকা।  যামরর িযি  যলা ও 
অ্তল তযল তমলয  েযলযে হতা েযলযেই। 
 
কতক্ষণ আর ও ওই িীরবতার যন্ত্রণা হিাগ করযব? আর র্াকযত িা হপযর বলযলা, 
িযফর্র িাম্বলযিার র্তযই আমি দ্যুঃমখত। কাজট্া করা উমেত মেযলা। আমি মঠক বযঝযত 
পামরমি কতট্া গুরুত্বপূণস কাযজর দ্াম ত্ব আিাযক মদ্য মেযলি। 
 
কর্াট্া বলার জিয হতািা  অ্যশষ ধ্িযবাদ্  যামর। িাম্বলযিার বলযলি। তা যল তয মি এই 
কাজট্ার ওপর আজ হর্যক হবমশ গুরুত্ব হদ্যব আশা করযত পামর? 
 
ওই হিিমরট্া িা পাও ার জিয আিাযদ্র আজযকর মিমট্িং-এর িযি    মকেয কাজ 
এযগাযব িা। িাম্বলযিার র্যেয  বলযলি, তা যল গতবার হযখাযি আিাযদ্র গপ হশষ 
 য মেযলা হর্খাি হর্যক শুরু কমর কী বযলা? হকার্া  হশষ কযরমেলাি হতািার িযি 
আযে হতা? 
 
িযি আযে। হিাযেিট্স ওর বাবা আর তার বাবা-িাযক  তযা কযর এিি একট্া পমরযবশ 
রৃ্মষ্ট কযরমেযলা, র্কযল হযযিা হবাযঝ ওর িািা িরমফিই ওযদ্র  তযা কযরযে। তারপর 
ও হ াগাট্সযর্ মফযর মগয  িযফর্র র্যস্লাগ িস-এর কাযে  রোকযর্র র্ম্পযকস জািযত 
হেয মেযলি।  যামর লজ্জা অ্বিত  য  বলযলা। 
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খযব িাযলা, িাম্বলযিার বলযলি। তয মি মকন্তু এখি িযি রাখযব। আমি আশাকমর, গযপর 
শুরুযতই আমি হতািাযক বযলমেলাি হয আিরা এরপর ধ্ারণা ও অ্িযিাযির িধ্য মদ্য  
যাযবা। 
 
তা যল আশা করমে তয মি একিত  যব আমি হতািাযক হিাট্ািযমট্ মিিসরযযাগয রূ্ি হর্যক 
হদ্মখয মে হয হিাযেিট্স ওর র্যতর বের ব র্ পযসন্ত মক র্ব কযরমেযলা। 
 
 যামর িার্া িাডযলা। 
 
মকন্তু  যামর, িাম্বলযিার বলযলি এখি যা ঘট্যব র্বই  যব অ্িষ্ট ও অ্দ্ভযত ঘট্িা। 
হযখাযি আিরা হর্ই মরমিল িাযির হেযলট্ার তর্য র্িংগ্র  করযত অ্র্যমবধ্া  পমড 
হর্খাযি হিাযল্টিযট্সর অ্তীত ঘট্িা বলার িযতা কাউযক পাও া র্ম্ভব ি । আিার 
র্যন্দ  এিি একজি হকউ হবাঁযে হিই ও োডা, হয তার অ্তীত জীবি, হ াগাট্সর্ হেযড 
যাবার পযরর মবষয  আিাযদ্র র্মূ্পণসিাযব জািাযত পারযব। যাই হ াক, আিার কাযে 
দ্য মট্ হিযিামর আযে যা আমি হতািার র্যে আযলােিা করযত পামর। কর্াট্া বযল 
িাম্বলযিার হপিমর্যির পাযশ রাখা দ্য মট্ মেস্টাল হবাতল হদ্খাযলি। তা যল র্ম্ভাবয হয 
মর্িাযন্ত আমি হপৌঁেযবা হর্ হক্ষযি হতািার িতািত হপযল খযমশ  যবা। 
 
 যামর িাম্বলযিাযরর র্যমেমন্তত িূলযবাি কর্া শুযি আযরা হবমশ লমজ্জত  য  হগযলা 
ইরাকর্ হিিমর র্ম্পযকস হয কাজট্া মদ্য মেযলি তা িা করযত পারার জিয। তারপর 
িাম্বলযিার যখি মেস্টাল হবাতল দ্যযট্া পরীক্ষা করার জিয আযলার কাযে তয লযলি 
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তখি ও ধ্ীযর ধ্ীযর হযয  হপিমর্যির পাযশ দ্াাঁডাযলা। এই হয দ্যযট্া হবাতল হদ্খযো, 
এযত আিরা অ্যিযকর হিিমর জািযত পারযবা, হযগুযলা অ্তযন্ত হকৌতূ লপূণস িৃমতোরণ। 
ির্িমট্ হপয মে অ্মত পযরযিা গৃ  িাইিীর কাে হর্যক তার িাি হ াযক। হ াযক কী 
হদ্যখমেযলা আিরা তা হদ্খবার আযগ হজযি হিযবা হকি হিাযেিট্স হ াগাট্সর্ হেযড 
মেযলা। 
 
হিাযেিট্স ওর স্কয ল জীবযির র্প্তি বযষস হপৌঁেবার আযগ িমতমট্ পরীক্ষা  হর্রা হগ্রি 
হপয মেযলা, হর্ মবষয  আশাকমর তয মি জাযিা! ওর র্তীর্সরা তখি িাবযত বযর্যে স্কয ল 
োডার পর মক কাজ করযব ইতযামদ্ ইতযামদ্। র্কযলই ট্ি মরমিযলর কাে হর্যক 
অ্িূতপূবস মকেয করার আশা কযরমেযলা, মিযফট হ িব , হিশাল স্কয ল এও ািস, স্কয যলর 
িািামবধ্ কাযজর জিয। আমি জামি মকেয মশক্ষক, তার িযধ্য একজি িযফর্র স্লাগ িস 
হেয মেযলি হর্ মিমিমস্ট্র অ্ফ িযামজযক হযাগ মদ্ক। হর্ কারযণ িয াজিী  বযমিযদ্র 
র্াযর্ তার হযাগাযযাগও কমরয  মদ্য মেযলি। ও হর্র্ব িতযাখযাি কযরমেযলা। তারপর 
স্কয যলর স্টাযফরা জািযত পারযলা ও হবারমজি অ্যান্ড বাকসযর্ কাজ মিয যে। 
 
আিযস  য   যামর বলযলা হবারমজি বাকসর্! 
 
আিরা যখি হ াযকর হিিমরযত যাযবা তখি হদ্খযব হর্ই হদ্াকািট্া  ওর মক আকষসণ 
মেযলা। মকন্তু হিাযেিযট্সর ওট্া ির্ি পেন্দ মেযলা িা। তার ির্ি পেন্দ মেযলা 
হ াগাট্সযর্ মশক্ষক ম যর্যব হর্যক যাও া… আমি হর্ই র্ি  কয কজযির িযধ্য একজি, 
যারা হ িিাস্টাযরর ঘমিষ্ঠিাজি মেলাি। ও তখি িযফর্র মিযপযট্র কাযে আমজস কযর, 
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ও হ াগাট্সযর্ মশক্ষক ম যর্যব মিযযি  যত পারযব মক িা। মতমি হ াগাট্সযর্ মশক্ষকতা 
করযত হেয মেযলি হকি?  যামর িে কযর। ির্িতুঃ হর্ হ াগাট্সর্যক মিযজর বামডর 
িযতা িযি করযতা। 
 
 যামর কর্াট্া শুযি একট্য  অ্স্বমি হবাধ্ করযলা কারণ হর্ও হতা হ াগাট্সর্যক মিযজর 
বামডর িযতা িযি কযর। 
 
মদ্বতী ত ও কযাযর্ল  যচ্ছ পযরযিা মদ্যির িযামজযকর একমট্ শমিিল। 
 
একট্া কর্া িািযতই  যব হিাযেিট্স স্কয যলর অ্যিক োযির হেয  স্কয যলর হগাপি মবষ  
হবমশ জািযতা। ওর িযি এট্া হবশ িাযলািাযবই হগাঁযর্মেযলা হয অ্যিক িযামজক আযে 
যা অ্যিযকরই অ্জািা। হর্গুযলা হর্ উদ্ঘাট্ি ও জািযত হেয মেযলা। 
 
 ত যমদ্ মশক্ষক  যত পাযর তা যল হর্ র্িি তরুণ জাদ্যকর ও িাইমিযদ্র ওপর িিাব 
মবিার করযত পারযব। খযব র্ম্ভব এই ধ্ারণাট্া ও স্লাগ যিসর কাে হর্যক হপয মেযলা। 
ওর র্যে হিাযল্টিযট্সর হবশ িাযলা র্ম্পকসই মেযলা। মকন্তু হিাযল্টিযট্সর আকাঙ্ক্ষা মেযলা 
আযরা হবমশ, হর্ তার িমবষযৎ র্িংগঠযির জিবল র্িংগ্রয র একট্া হক্ষি বািাযত 
হেয মেযলা হ াগাট্সর্যক। 
 
মকন্তু ওযতা তখযিা োকমর পা মি র্যার। 
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িা, িযফর্র মিযপট্ ওযক বযলমেযলি, তার ব র্ খযব কি িাি আঠাযরা বের। মকন্তু 
কয ক বের পর িতয ি কযর দ্রখাি করযত পারযব যমদ্ হর্ তখি মট্োর  যত ো । 
 
আপমি হর্ মবষয  মক অ্মিিত মদ্য মেযলি র্যার, র্ি  বযা  িা কযর মজযজ্ঞর্ করযলা 
 যামর। 
 
িাম্বলযিার বলযলি, আমি আরিাযন্ডাযক পরািশস মদ্য মেলাি ওযক মশক্ষক ম যর্যব হযি 
মিযযি করা িা   । তার কারণ আমি তাযক বযাখযা কমরমি যা হতািাযক বযলমে, 
হিাযেিট্স িযফর্র মিযপযট্র খযব মি  মেযলি। তার র্ততা িযে তার হকাযিা র্যন্দ  
মেযলা িা। মকন্তু লিস হিাযেিট্স স্কয যল মফযর আর্যক এবিং মবযশষ কযর হকাযিা ক্ষিতা  
তা আমি োইমি। 
 
উমি হকাি োকমর বা হকাি র্াবযজট পডাযত হেয মেযলি র্যার। িাম্বলযিার মক জবাব 
হদ্যবি  যামর আযগই জািযতা। 
 
মিযফন্স এযগন্সট্ িাকস আট্সর্। হর্ই র্ি  িবীি িযফর্র গযাযলমট্ হিমরর্ট্ হর্ই 
র্াবযজটট্া পডাযতি। হ াগাট্সযর্ মতমি িা  পঞ্চাশ বের অ্ধ্যাপিা কযরমেযলি। 
 
হিাযেিট্স হশষ পযসন্ত কযলযজ পডাযিার র্যযযাগ িা হপয  হবারমজি অ্যান্ড বাকসযর্ েযল 
হগযলা। স্কয যলর হযর্ব স্টাযফরা ওযক পেন্দ করযতা, তারা বলযলি, ওর িযতা একজি 
মেমলয ন্ট যযবক জাদ্যকযরর মশক্ষকতার র্যযযাগ িা হপয  একট্া হদ্াকাযি কাজ করা খযবই 
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দ্যুঃখজিক বযাপার! হবারমজি বাকসযর্ হিাযেিট্স হকরািীর কাযজ ব াল  যলা। ওর িযতা 
র্যশ্রী ি োলাক হেযল হপয  ওরা খযবই খযমশ  য  দ্াম ত্বপূণস কাজ মদ্যলা। হতািার হতা 
অ্জািা হিই  যামর, ওরা অ্স্বািামবক এবিং শমিশালী মজমিযর্র মবযশষজ্ঞ। হিাযেিট্সযক 
ওরা বলযলা, যারা র্ব পযরযিা িািা রকযির হরজারর্ মবমে করযত ো  তয মি তাযদ্র 
র্যে হযাগাযযাগ কযর মকযি আিার বযবিা কযরা। হিাযেিট্স খযবই হযাগযতার র্যে 
হর্ইর্ব কাজকিস করযত লাগযলা। 
 
আমি মিমিত হয হিাযেিট্স হর্ই কাযজ তার দ্ক্ষতা িিাণ করযত হপযরমেযলি,  যামর 
মিযজযক র্িংবরণ িা করযত হপযর বলযলা। 
 
মঠক ধ্যরযো, িাম্বলযিার িৃদ্য হ যর্ বলযলি। এখি হশািা যাক গৃ  িাইমি। হ াযকর 
কর্া। হ পমজবা মির্ িাযি একজি বৃিা ধ্িী িাইমির কাযে হ যক কাজ করযতা। 
 
িাম্বলযিার তার জাদ্যদ্ণ্ড একট্া হবাতযলর মেমপর ওপর রাখযতই হবাতযলর িযখ হর্যক 
মেমপট্া উযড হগযলা। তারপর হবাতযলর তরল পদ্ার্সট্া িাম্বলযিার হপিমর্যি হঢযল মদ্য  
বলযলি, এবার তয মি যাও, আমিও হতািার মপেয মপেয আর্মে। 
 
 যামর হপিমর্যি শূিযতার িধ্য মদ্য  অ্র্ম্ভব হিাট্া এক বৃিার বর্ার ঘযর এযর্ িািযলা। 
িম লার িার্া  হদ্খযলা জিকাযলা মজিার পরেয লা, পরযি হগালামপ রযের ঝাডয  হদ্ও া 
হরাবর্। িম লাযক হদ্যখ  যামরর িযি  যলা একট্া িকাণ্ড আইর্ি হকক। িম লার  াযত 
একট্া হোট্ জযয যলর আ িা। মতমি আ িাযত বার বার মিযজর িযখট্া হদ্খযেি আর 
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তার লাল আিা যযি পাউিাযরর পাফ মদ্য  গাযল রুজ হিযখ েযলযেি। একজি হবাঁযট্ 
হোট্খাযট্া গৃ  িাইমি ওর পায র কাযে বযর্ তার র্ামট্যির মস্লপাযরর মফযত বাধ্যে। 
ওইরকি হে ারার গৃ  িাইিী জীবযি খযবই কি হদ্যখযে  যামর! 
 
হ াযক তাডাতামড কযরা, হ পমজিা অ্নধ্যস  য  বলযলি। ও বযলযে োরযট্র র্ি  
আর্যব, োরযট্ বাজযত দ্যএক মিমিট্ বামক। তয মি হতা জাযিা ও হয র্িয  আর্যবা বযল 
মঠক হর্ই র্িয  আযর্, এক হর্যকন্ডও হদ্মর কযর িা। 
 
 াউজ এলফ দ্াাঁডাবার র্যে র্যে হ পমজিা  াযতর পাউিার পাফট্া েয াঁযড হফযল মদ্যলা। 
এলফ এযতা হবাঁযট্ হয ওর িার্াট্া হ পমজিার হে াযরর িার্া পযসন্ত হপৌঁেযলা িা। 
হ পমজিার ঝয লঝয যল গায র োিডা িােীি হরািািযদ্র মঢযল হপাশাযকর িযতা েমডয  
পডযলা। 
 
বলযতা আিা  হকিি হদ্খাযচ্ছ? হ পমজিা  াযতর আ িা  ঘযযর ঘযযর মিযজর িমতমবম্ব 
হদ্খযত হদ্খযত বলযলি। হ পমজিার ধ্ারণা বৃিা  যলও এখযিা মতমি খযবই র্যন্দরী! 
 
দ্রজার ঘমন্টযত মট্িং মট্িং শব্দ  যতই িালমকি ও তার এলফ বলযত হগযল একরকি 
লামফয  উঠযলি। 
 
হ াযক দ্াাঁমডয  হর্যকা িা, তাডাতামড দ্রজা খযযল দ্াও, বযি  য  হ পমজিা। কর্াট্া 
বলযতই হ াযক দ্রজা হখালার জিয হদ্ৌযড ঘর হর্যক হবমরয  হগযলা। হ পমজিার ঘযর 
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রামশরামশ মজমির্পি েডাযিা, মক আযে আর মক হিই… হট্মবল, হে ার, হর্াফা, হলকাযর 
পামলশ করা অ্যিক তাকও ালা আলিামর, বাক্স, মর্যলমস্ট ল হগ্লাবর্, মপতযলর  যরক 
রকযির ফয যলর ট্ব, বইয র তাযক র্যর র্যর র্াজাযিা হর্ািার জযল বাাঁধ্াযিা িতয ি 
পযরযিা বই। ঘযরর হিতযর  াাঁট্া দ্যুঃর্াধ্য। বলযত হগযল তার ঘরট্া িােীিকাযলর দ্যিাপয 
িযামজক র্ািমগ্রর হদ্াকাি র্িংরক্ষণ করার ঘযরর িযতা। 
 
মিমিট্ খাযিযকর িযধ্য এলফ ঘযর ঢয কযলা, র্যে এক লম্বা মেপ মেযপ যযবক, খযবই র্যশ্রী। 
 যামরর হলাকমট্যক হদ্যখ মেিযত একট্য ও অ্র্যমবযধ্  যলা িা, হিাযেিট্স। হিাযল্টিযট্সর 
পরযি র্াধ্ারণ কাযলা রযের র্যযট্, স্কয যলর হেযলযদ্র োইযতও লম্বা েয ল, গাল দ্যযট্া 
র্ািািয বর্া। তা যলও ওযক হবিািাি হদ্খাযচ্ছ িা, হদ্খযত খযবই র্যন্দর। ঘযরর 
মজমির্পযির পাশ কামট্য  র্াবলীল িমেযত হ পমজিার একট্া হিাট্া  াত ধ্যর েয ম্বি 
কযর িার্া হিা াযলা। হদ্যখ িযি    আযগও ও অ্যিকবার ঘরমট্যত এযর্যে, 
হ পমজিার খযবই পমরমেত। 
 
আপিার জিয ফয ল এযিমে, ও খযব ধ্ীযর ধ্ীযর কর্াট্া বযল হ পমজিার  াযত হগালাপ 
ফয যলর একট্া হতাডা মদ্যলা। 
 
বৃিা হ পমজিা বলযলি, দ্যষ্টয  হেযল আিার জিয হক হতািাযক ফয ল আিযত বযলযে শুমি! 
 যামর হদ্খযলা হিাযল্টিযট্সর হোখ মকন্তু একট্া খামল ফয লদ্ামির ওপর। ফয লদ্ামিট্া 
হ পমজিা ওিার র্ািযিই হরযখযেি। ট্ি ফয ল এযি এই বযমডট্াযক হগাল-  মদ্যচ্ছা। 
যাকযগ বযর্া হদ্মখ। হ াযক, এই হ াযক, তয মি হকাি েয যলা  হগযল? 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য হ্াফ-ব্লাড রিন্স । জে. জে. িাওর িং । হ্যারি পটাি রিরিে 

667 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

 
হ াযক ঘযর ঢয কযলা,  াযত একট্া হর তাযত হকক রাখা। হর-ট্া হ পমজিার র্ািযি হরযখ 
মদ্য  িালমকযির কিযইয র পাযশ বর্যলা। 
 
িাও, হককট্া খাও হদ্মখ ট্ি, হ পমজিা বলযলি। আমি খযব িাযলা কযরই জামি আিার 
ততমর হকক তয মি হখযত খযব িাযলাবাযর্া। এখি বযলা তয মি আযো হকিি? হতািাযক 
এযতা হরাগা হদ্খাযচ্ছ হকি হ ? িযি    হদ্াকাযির িামলক হতািাযক খযব খাট্াযচ্ছ? 
আমি কর্াট্া ওযদ্র একযশাবার বযলমে। 
 
হিাযেিট্স  ার্যত  যব বযলই  ার্যলা, আর ওর র্ািযি বযর্ র্াকা বয মড হ পমজিা 
হবাকার িযতা মফক মফক কযর  ার্যলি। 
 
এবার তয মি মক িযি কযর এযর্যো বলযতা? হ পমজিা হোখ রগডাযত রগডাযত বলযলি। 
 
মি. বাকস আপিার হর্ই গবমলযির বািাযিা বযিসর িতয ি দ্র বামডয যেি…! হিাযেিট্স 
বলযলা। পাাঁেযশা হগমল ি, বাকস িযি কযরি দ্ািট্া মঠকই বযলযেি। 
 
হশাযিা,  ড ড কযর হকাযিা কর্া ি । তা যল আমি হতা িাবযত পামর তয মি আিার 
কাযে খযব র্াধ্ারণ হোট্ মকেয একট্া মকিযত এযর্যো। হ পমজিা গুরুগম্ভীরিাযব 
বলযলি। 
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আিাযক আর্যত বযলযেি বযলই এযর্মে, হিাযেিট্স শান্তিাযব বলযলা। আমি একজি 
হদ্াকাযির অ্মত র্াধ্ারণ কিসোরী, িযািাি, আিাযক িামলক যা আযদ্শ করযবি আিাযক 
তা করযত   । মি. বাকস আিাযক হখাজ মিযত বলযলি। 
 
ওয া বাযকসর কর্া োডাযতা! হ পমজিা  াত হিযড কর্াট্া উমডয  মদ্য  বলযলি, আজযক 
আমি হতািাযক এিি একট্া মজমির্ হদ্খাযবা যা তয মি বাযপর জিযিও হদ্যখামি! কর্াট্া 
মকন্তু হতািাযক হগাপি রাখযত  যব ট্ি! িমতজ্ঞা কযরা তয মি মি. বাকসযক বলযব িা 
মজমির্ট্া আিার কাযে আযে? যমদ্ উমি জািযত পাযরি ওট্া আিার কাযে, আর 
হতািাযক হদ্মখয মে, তা যল মতমি আিাযক পাগল কযর হদ্যবি, বযঝযল ট্ি এট্া আমি 
হবাঁেযবা িা, কাউযকও হদ্যবা িা। মকন্তু ট্ি হতািাযক যমদ্ মজমির্ট্ার ইমত ার্ বমল 
তা যল তয মি হর্ট্ার িূলয বযঝযব। হর্ট্া হদ্খার পর আিাযক বলযব কযতা হগমল ি 
আিাযক মদ্যত পারযব। 
 
মির্ হ পমজিা আিাযক মবিা মদ্বধ্া  হর্ট্া হদ্খাযত পাযরি, হিাযেিট্স বলযলা। কর্াট্া 
শুযি হ পমজিা বাচ্চা হিয র িযতা  ার্যলি। হ াযক মিয  আর্যব। হ াযক তয মি হকার্া  
হগযল? আিাযদ্র হর্ই অ্িূলয র্ম্পদ্ট্া মি. মরমিলযক একবার হদ্খাযত োই।  া আিযো 
যখি, তখি দ্যযট্াই মিয  এযর্া হকিি। 
 
এযিমে িযািাি হ াযক খর্খযর্ গলা  বলযলা।  যামর হদ্খযলা দ্যযট্া োিডার বাক্স 
 াও াযত হিযর্ মগয  মির্ হ পমজিার কাযে এযলা। িাযলা কযর হদ্খযলা 
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ওগুযলা  াও াযত হিযর্ আযর্মি। আর্যল হবযট্ হ াযক ওর িার্া  োমপয  এযিযে। 
ঘযরর হট্মবল হে ার ও অ্িযািয আর্বাবপযির জিয ওযক হোযখ পযডমি। 
 
 যাাঁ হ পমজিা দ্যযট্া বাক্স হকাযলর ওপর হরযখ ির্ি বাযক্সর ঢাকিা খযলযত খযলযত 
বলযলি, আিার িযি    এট্া হতািার খযবই পেন্দর্ই  যব। আিার পমরবাযরর হলাযকরা 
যমদ্ জাযি আমি হতািাযক এট্া হদ্মখয মে তা যল ত  তে কযর উঠযব… বযঝযল ট্ি। 
 
মির্ হ পমজিা পযযরা ঢাকিাট্া খযলযলি,  যামর বাযক্সর হিতযর মক রয যে। হদ্খার জিয 
হে ারট্া র্ািযি হট্যি আিযলা। হোট্ একট্া হর্ািার কাপ, তার দ্যপাযশ দ্যযট্া  াতল। 
 
আিার িযি    এট্া তয মি জাযিা িা ট্ি। এট্া তয যল মিয  িাযলা কযর হদ্যখা। 
হ পমজিা খযব আযি বলযলি। হিাযেিট্স ওর র্রু  াযতর আেযল মদ্য  তয যল মিযলা। 
 যামর লক্ষয করযলা হিাযল্টিযট্সর হলািাতয র দৃ্মষ্ট হ পমজিার হে ারা  িমতমবমম্বত  যলা। 
শুধ্য তার কয তকয যত হোযখ হিাযেিযট্সর র্যন্দর িযযখর মদ্যক তাকাযলি। 
 
কাযপর বাইযরর কারুকাযস পরীক্ষা করযত করযত হিাযেিট্স বলযলা, হবমজর িযতা 
হদ্খযত। তা যল এট্া মেযলা…? 
 
দ্যষ্টয  হেযল, োলাক হেযল, তয মি িাযলা কযরই জাযিা, এট্া  যলা  াপলপাযফর। কর্াট্া 
বযল তার হখাবডাযিা গাযলর গযতস মজব লামগয  একট্া শব্দ কযর বলযলি, হতািাযক মক 
বমলমি আমি ওর দূ্র র্ম্পযকসর একজি বিংশধ্র? বেযরর পর বের এট্া আিাযদ্র 
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পমরবাযর রয যে। বলল হ  খযব র্যন্দর ি  হদ্খযত? বযঝযল এর অ্র্ীি ক্ষিতা লযমকয  
আযে। তযব র্মতয কর্া বলযত মক আজ পযসন্ত আমি এগুযলা খযব িাযলা কযর কখযিাই 
পরীক্ষা কমরমি। আমি খযব যত্ন কযর আিার কাযে। হরযখমে। 
 
হ পমজিা খপ কযর হিাযল্টিযট্সর  াত হর্যক কাপট্া মিয  র্যযত্ন বাযক্সর িযধ্য হরযখ 
মদ্যলি! কাপট্া রাখার র্িয  হিাযেিযট্সর হলালযপ িযখ হোযখর হে ারার ো া কাযপর 
ওপর এযর্ পযডযে হদ্খযলি হ পমজিা। 
 
হদ্খযল হতা, হ পমজিা খযমশ  য  বলযলি। হ াযক এই র্িয  তয মি আবার হকার্া  হগযল 
বলযতা? ও  যাাঁ ওইযতা তয মি–এখি তয মি এট্া মিয  হযখাযি মেযলা মঠক হর্খাযি হরযখ 
দ্াও। 
 
হ পমজিার কর্া শুযি হ াযক তার হকাযলর ওপর হর্যক হোট্ বাক্সট্া মিয  েযল হগযলা। 
ও হোট্ বাক্সট্া মিয  হগযল হকাযলর ওপর রাখা বযডা বাক্সট্ার মদ্যক তাকাযলি। 
 
এট্া হদ্খযল তয মি েিযক উঠযব, ট্ি, খযব মফর্মফর্ কযর বলযলি। িার্াট্া ঝয াঁমকয  এট্া 
িাযলা কযর হদ্যখা। বাকস জাযি এট্া আিার কাযে আযে। ওর কাে হর্যকই হতা আমি 
মকযিমে। আমি েযল হগযল এট্া আবার হফরত হপয  ও খযব খযমশ  যব। 
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হ পমজিা রূযপার তার মদ্য  কারুকাযস করা বাক্সট্ার আিংট্াট্া তয যল ঢাকিা খযলযলি। 
 যামর হদ্খযলা হগালামপ হিলযিযট্র ওপর র্াজাযিা রয যে একট্া হবশ বযডা হর্ািার 
লযকট্। 
 
মির্ হ পমজিা হিাযল্টিট্সযক মকেয বলার আযগই হিাযেিট্স লযকট্ট্া তয যল মিয  আযলার 
র্ািযি হরযখ মিমবষ্ট িযি হদ্খযত লাগযলা। 
 
মস্লদ্ামরযির োপ রয যে হদ্খমে, হিাযেিট্স বলযলা। আযলা পযড লযকযট্র ওপর র্মপসল 
অ্লিংকৃত এর্ অ্ক্ষরট্া ঝকিক কযর উঠযলা। 
 
হিাযেিট্স িযিাযযাগ মদ্য  লযকট্ট্া হদ্খযে হদ্যখ হ পমজিা খযব খযমশ  য যেি তার িযখ 
হদ্যখ  যামরর িযি  যলা। আমি এট্াযক একট্া গলার হেি বামিয  র্ামজয  হরযখ হদ্যবা 
হিযবমেলাি, তা আর  য  ওযঠমি। এট্া আিার অ্মত মি  র্িংগ্র , কাউযক মদ্যত োই 
িা। বাকস এই লযকট্ট্া এক দ্মরি িম লার কাে হর্যক খযবই র্ািািয হগমল যি 
মকযিমেযলা, িযি    ও এট্া েয মর ট্য মর কযরমেযলা তাই এট্ার িূলয বযঝযত পাযরমি। 
 
 যামর হদ্খযলা লযকট্ট্া হকিি কযর হপয যেি বলার পর হিাযেিযট্সর হোখ িীষণিাযব 
ঝলযর্ উঠযলা, আেযলগুযলা লযকযট্র িযশস র্াদ্া  য  হগযলা। 
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আমি  লফ কযর বলযত পামর বাকস হর্ই হিয মট্যক ঠমকয মেযলা, মকন্তু আপমি কি দ্াযি 
হবাঁেযবি হকি? তাোডা এই লযকযট্র িযধ্য রয যে অ্র্ীি শমি, আিাযক যমদ্ এট্া হদ্ি 
তা যল খযব র্যযত্ন হরযখ হদ্যবা। 
 
হ পমজিা হিাযল্টিযট্সর  াত হর্যক ওট্া মিয  হিবার জিয  াত বাডাযলি।  যামরর িযি 
 যলা হযযিা হিাযেিট্স লযকট্ট্া হফরত হদ্যব িা, মকন্তু লযকট্ট্া ওর আেযল হর্যক 
মপেযল বাযক্সর লাল হিলযিযট্র ওপর আযগ হযিি মেযলা হতিিই ঝলিলাযত লাগযলা। 
 
িা, ট্ি এট্া হবোর হকাযিা িে আযর্ িা। হ পমজিা, হিাযেিযট্সর িযযখর মদ্যক অ্র্সপূণস 
দৃ্মষ্টযত তাকাযলি।  যামর হদ্খযলা তার িযযখ আর হর্ই হবাকাযবাকা  ামর্ হিই। 
 
হতািার িযখ হদ্যখ িযি   , হতািার শরীর মঠক হিই। 
 
িা িা, হবশ িাযলা আমে, হিাযেিট্স শান্তিাযব বলযলা। 
 
 যামরর মির্ হ পমজিার িযখ হদ্যখ িযি  যলা মতমিও   যতা হিাযল্টিযট্সর হোযখ লাল 
আযলা ঝলর্াযত হদ্যখযেি। হ াযক তয মি এমদ্যক এযর্া, এট্া হযখাযি মেযলা হর্খাযি িন্ত্র 
পযড তালা মদ্য  হরযখ দ্াও। 
 
িাম্বলযিার বলযলা, এবাযর তা যল হযযত  যব  যামর। হ াযক মিুঃশযব্দ বাক্সট্া মিয  েযল 
হগযলা। 
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তারপর আবার হদ্খযলা িাম্বলযিার অ্মফযর্ মফযর এযর্যে। 
 
 যামর হে াযর বর্ার পর িাম্বলযিার বলযলি, যা হদ্খযল তার দ্য মদ্ি পযর হ পমজিা িারা 
হগযলি, মিমিমস্ট্র হ াযকযক িযািাি হ পমজিাযক মবষ খাইয   তযার জিয হগ্রফতার 
করযলা। ও হ পামজিার র্েযাকালীি হকাযকার কাযপ মবষ মিমশয  মেল, অ্বশয ইযচ্ছ 
কযর ি , িয ল কযর। দ্যঘসট্িা বলযত পাযরা। 
 
 যামর বলযলা, আিার মির মবশ্বার্ হিাযেিট্স…! 
 
আমিও হতািার র্যে একিত। িাম্বলযিার বলযলি। হ পমজিার  তযার র্যে অ্বশযই 
মরমিলযদ্র  তযার র্াদৃ্শয আযে। দ্যযট্া  তযাকাযণ্ডই আর্ল  তযাকারীর পমরবযতস অ্িয 
হকউ মিযজযক  তযাকারী বযল স্বীকার কযর মিয মেযলা। 
 
হ াযকও স্বীকার কযরমেযলা? 
 
 যাাঁ হ াযক বযলমেযলা, িালমকযির হকাযকাযত মেমির বদ্যল মবষ মিমশয  মেযলা, ইযচ্ছ 
কযর ি  িয ল কযর। ব র্  য যে তাই মঠক বযঝযত পাযরমি। 
 
হিাযেিট্স িরমফযির বযাপাযর যা কযরমেযলা হ াযকর বযাপাযরও িৃমতর পমরবতসি 
কযরমেযলা। 
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মঠক তাই, িাম্বলযিার বলযলি। িরমফযির িত হ াযকযকও মিমিমস্ট্র হগ্রফতার কযর। 
 
হ াযক হদ্াষী র্াবযি  বার পর হ পমজিার আত্মী রা জািযত পারযলা হর্ই অ্িূলয দ্য মট্ 
র্ম্পদ্, হর্ই কাপমট্ আর লযকট্ েয মর  য  হগযে। তযব হজযিযে হ পমজিার িৃতয যর 
অ্যিক পযর। হ পমজিার স্বিাব মেযলা মজমির্পি র্যরমক্ষত রাখার িািা িাযি লযমকয  
রাখযতি। মতমি হকার্া  মক হরযখযেি ওর বামডর হলাযকরা অ্যিক তল্লামশর পর জািযত 
হপযরমেযলা। তা যলও ওই দ্য মট্ মজমির্ েয মর যাও াযত ওরা খযবই আিযস  য মেযলা। 
তারপর আত্মী রা জািযত পাযর হবামগসি এন্ড বাকসযর্র হয তরুণ হেযলমট্ হ পমজিার 
কাযে িা ই আর্যতা, হর্ মিযখাজ। ট্ি মরমিল িাযি এরপযর আর কাউযক পাও া 
যা মি। তার িামলকরাও হকাি হখাাঁজ পা মি। 
 
তারপর িাম্বলযিার বলযলি, তয মি যমদ্ মকেয িযি িা কযরা  যামর, তা যল আিাযদ্র 
গযপর বযাপাযর হতািাযক আযরা মকেয বলযত োই। হিাযেিট্স আযরা একট্া  তযা করযলা, 
হর্ই  তযা মরমিলযদ্র  তযার পর ির্ি মকিা আমি র্মঠক বলযত পারযবা িা। তযব 
আিার িযি    তাই। দ্যযট্া  তযার িযধ্য একট্া মেযলা িমতযশাযধ্র, অ্িযট্া মেযলা 
লাযির জিয। ও হর্ই  তবযমি বৃিাযক খযি কযরমেযলা ওই দ্যযট্া রমফ হদ্খার পর েয মরর 
জিয, হযিি ও অ্িার্ আশ্রযি বাচ্চাযদ্র িাযলা মজমির্ হদ্খযল েয মর করযতা, হযিি ও 
ওর িািা িরমফযির  াযতর কাযলা পার্র হর্ট্ করা আিংমট্ েয মর কযরমেযলা… হতা 
হ পমজিার হর্ািার কাপ আর লযকট্ েয মর কযর পামলয  হগযলা। 
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মকন্তু  যামর িয রু কয াঁেযক বলযলা, িযি    পাগল, এিি কযর োকমর বাকমর হেযড েয মর 
কযর কয কট্া মজমিযর্র জিয। 
 
হতািার কাযে পাগযলর কাজ িযি  যত পাযর, মকন্তু হিাযল্টিযট্সর কাযে ি , িাম্বলযিার 
বলযলি। আশাকমর তয মি একট্য  একট্য  কযর জািযত পারযব ওর কাযে ওই মজমির্গুযলার 
মক িূলয, তযব তয মি আিার কর্া অ্বশযই িািযব ও মিযজযক ওই লযকযট্র আর্ল 
িামলক িযি কযরমেযলা। লযকট্ট্া িা    হর্ কারযণ মিযলা, মকন্তু কাপট্া মিয  হগযলা 
হকি,  যামর বলযলা? 
 
কারণ কাপট্া একজি হ াগাট্সর্ স্কয যলর ফাউন্ডাযরর মেযলা, িাম্বলযিার বলযলি। আিার 
িযি    আজও হ াগাট্সর্ স্কয যলর িমত আকষসণ িযির িযধ্য হগাঁযর্ রয যে। ও ো মি 
হ াগাট্সর্ স্কয যলর র্ম্পমত্ত অ্িয কাযরা কাযে র্াকয ক। ওট্া হতা হ াগাট্সযর্র ইমত াযর্র 
িৃমত মেহ্ন। তাোডা আযরা অ্যিক কারণ আযে বযল আিার িযি   । আশা করমে 
কারণগুযলা হতািাযক একট্য  একট্য  কযর হদ্খাযত পারযবা। 
 
তযব, এখি হতািাযক হশষ মবকাযলকশি হদ্খাযত পারযবা যমদ্ তয মি হকাযিা উপা  
অ্বলম্বি কযর িযফর্র স্লাগ যিসর িৃমত র্িংগ্র  কযর আিাযক এযি মদ্যত পাযরা। 
হ াযকর হিিমর, এবিং এই হিযিামরর পার্সকয দ্শ বেযরর ওই দ্শট্া বের লিস হিাযেিট্স 
মক করযে তা শুধ্য িাি আিরা অ্িযিাি করযত পামর। 
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 যামরযক হপিমর্যি হশষ হিিমর হদ্খবার জিয িাকযলি। এট্া কার হিিমর…  যামর 
মজযজ্ঞর্ করযলা। 
 
আিার, িাম্বলযিার বলযলি। 
 
িাম্বলযিাযরর িযখ হদ্যখ  যামরর িযি  যলা মতমি কাযরা আর্ার অ্যপক্ষা করযেি। 
িাম্বলযিার ও  যামর র্ািািয র্ি  হর্ই ঘযরর এক হকাযণ দ্াাঁমডয  র্াকার পর অ্মফর্ 
ঘযরর দ্রজা  বাইযর হর্যক িক করযলা। িাম্বলযিার দ্রজার মদ্যক তামকয  বলযলি, 
আর্যত পাযরা। 
 
 যামর রুিশ্বার্ হফযল হদ্খযলা হিাযেিট্স ধ্ীযর ধ্ীযর দ্রজা হঠযল ঘযর ঢয কযলা। বের দ্যই 
আযগ পার্যরর কলড্র্ি হর্যক হয হিাযেিট্স হবমরয  এযর্ ওর। মি  বেয  হর্মড্র্কযক 
মিিসিিাযব  তযা কযর মেযলা হর্ই হে ারার র্যে আজযকর হে ারা অ্যিক তফাৎ। এখি 
তার হে ারাট্া র্াযপর িযতা ি , অ্স্বািামবক লাল ি  তার দ্য মট্ হোখ, িযখট্া 
িযযখাশধ্ারীর িযতা ি । আবার ট্ি মরমিযলর িযতা র্যশ্রী ি । হোযখর র্াদ্া অ্িংযশ 
লালযে আিা, হোযখর িমণ দ্যযট্াযত িৃশিংর্তার োপ হিই। র্যশ্রী হে ারাট্ার রে কাযলা, 
ঝাপর্া ঝাপর্া, িযি    হরাযদ্ পযযড ঝািা  য  হগযে। এখযিা অ্যিকট্া স্বািামবক। 
পরযি ওর কাযলা আলযখল্লা, বাইযর িেণ্ড তয ষারপাত  যচ্ছ তাই বাইযর হর্যক আর্ার 
জিয কাাঁযধ্ অ্যিক তয ষার জযি রয যে। ওর িযখট্া িমলি। 
 
িাম্বলযিার ওযক হদ্যখ স্বািামবক কযণ্ঠ বলযলি, শুির্েযা ট্ি। ওই হে ারট্া  বযর্া। 
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ধ্িযবাদ্ জামিয  হিাযেিট্স হয হে ারট্া  বর্যলা হর্ই হে ারট্া  হপিমর্যি িযখ রাখার 
আযগ  যামর বযর্মেযলা। 
 
শুিলাি আপমি এখি হ াগাট্সর্ স্কয যলর হ িিাস্টার  য যেি? ওর কণ্ঠস্বর েডা মেরমেযর। 
যর্াযযাগয মিবসােি। 
 
হতািার র্ির্সি হপয  খযমশ  লাি, ট্ি। কর্াট্া বযল িাম্বলযিার  ার্যলি। মড্র্ঙ্ক েলযব? 
 
খযবই র্যখিদ্ মিিন্ত্রণ। ঠাণ্ডা  অ্যিকট্া পর্ হ াঁযট্ এযর্মে িন্দ  যব িা। 
 
বতসিাযি হযখাযি িাম্বলযিার হপিমর্ি রাযখি  যামর হদ্খযলা হর্খাযি আলিামর রয যে। 
হর্ই আলিামরর তাযক র্াজাযিা রয যে হোযট্া বযডা িািা রকযির হবাতল িমতস 
ও াইি। িাম্বলযিার হে ার হেযড উযঠ দ্যযট্া পািপাযি ও াইি ঢালযলি। একট্া ও াইি 
িমতস পািপাি হিাযেিট্সযক মদ্য  বলযলি, বযলা, আমি হতািার জিয মক করযত পামর? 
তয মি হয আিার র্যে হদ্খা করযত এযর্যে তার জিয খযব খযমশ  য মে, ট্ি। হিাযেিট্স 
অ্মির দৃ্মষ্টযত  ার্যিযখী িাম্বলযিাযরর মদ্যক তামকয  হকাযিা জবাব িা মদ্য  পািপাি 
হঠাাঁযট্ হঠমকয  একট্া েয িযক মদ্যলা। 
 
আিাযক আজকাল হকউ ট্ি বযল িা। আমি এখি হিাযেিট্স িাযি পমরমেত। হিাযেিট্স 
বলযবি। 
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িাম্বলযিার খযব র্যন্দরিাযব হ যর্ বলযলি, মকন্তু তয মি হতা আিার কাযে ট্ি মরমিল, ওই 
িাযিই পমরমেত র্াকযব। আিাযদ্র মশক্ষকযদ্র জীবযি এই এক বড র্ির্যা! োিরা 
যযতাই বড হ াক, আিরা মশক্ষকরা তাযদ্র মশক্ষা জীবযির িািট্া িযি রামখ, হর্ই িাযি 
িাকযত পারযল িাযলাই লাযগ। কর্াট্া বযল িাম্বলযিার মিযজর  াযত ধ্রা পাি পািট্া 
র্ািািয তয যল বলযলি, মে ার্স ট্ি। 
 
 যামর লক্ষয করযলা কর্াট্া শুযি িাম্বলযিার গম্ভীর  য  হগযলা। ঘযরর আব াও া  ঠাৎ 
হযযিা বদ্লাযত শুরু করযলা।  যামরর িাল লাগযলা হয িাম্বলযিার-হিাযেিট্স বলযত 
রামজ  যলি িা, তার িাযি দ্াাঁডা  হয মতমি হিাযল্টিযট্সর কর্ািত কর্াবাতসা বলযত রামজ 
িি,  যামর মিমিত হয িাম্বলযিার হর্ট্াই হবাঝাযত হেয যেি। 
 
ধ্িযবাদ্, আজও আপমি আিাযক িযি হরযখযেি। আপিার িযতা এক িখযাত জাদ্যকর 
এখযিা এই স্কয যলর র্যে জমডত র্াকাযত খযবই আিযস  মচ্ছ। এই স্কয ল হেযড অ্িয 
হকার্াও হযযত আপিার িি ো মি? 
 
হতািার কর্া শুযি র্যখী  লাি ট্ি। িযযখ তখযিা হলযগ রয যে িৃদ্যিন্দ মিমষ্ট  ামর্। 
আিার িযতা জাদ্যকরযদ্র, মবযশষ কযর আিার িধ্াি উযদ্দশয  যলা, োিযদ্র পযরাতি 
জাদ্য মবদ্যা হশখাযিা িতয ি জ্ঞাি অ্িযযদ্রযক হদ্ও া। তার হেয  গুরুত্বপূণস কাজ আর 
 যত পাযর িা। 
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িাম্বলযিার হিাযেিট্সযক ট্ি বযল র্যম্বাধ্ি কযর যাও া   যামরর িযি  যলা, িাম্বলযিার 
এই র্াক্ষাৎ হর্িাযবই হদ্খযত োি। হিাযল্টিযট্সর িত কযর ি । 
 
একট্া মজমির্ হবাধ্গিয    িা, হকি র্িয  অ্র্িয  মিমিমস্ট্র আপিার উপযদ্শ হেয  
পাঠাি। শুধ্য তাই ি  মিমিমস্ট্রযত আপিাযক িন্ত্রী  বার জিয দ্যবার আিন্ত্রণ করা 
 য মেল। 
 
দ্যবার ি , র্বসযশষট্া মিয  মতিবার। কযামর ার ম যর্যব মিমিমস্টযত হযাগ হদ্ও ার 
আিার আগ্র  িাই। এখাযি আিাযদ্র দ্যজযির িযধ্য মিল আযে। 
 
হিাযেিট্স িার্া হিযড কর্াট্ার র্ম্মমত জািাযলা। মকন্তু ওর িযযখ  ামর্ হিই। কর্ার হিাড 
অ্িযমদ্যক ঘযরযে। 
 
হিাযেিট্স, িাম্বলযিাযরর আযরা মকেয কর্া হযযিা হশািার জিয িস্তুত  য  রয যেি। 
 
যতদূ্র আিার িযি আযে তয মি হবাধ্   হ াগাট্সর্ হর্যক মশক্ষা র্িাপ্ত কযর স্কয যলই 
মশক্ষকতা করযত হেয  আগ্র  িকাশ কযরমেযল তয মি, তাই িা? 
 
হর্ই ইযচ্ছ আজও আিার আযে। 
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 আপমি মিিই জাযিি, হর্ই র্যযযাগ আিাযক হদ্ও া   মি। শুযিমে িযফর্র মিযপট্ 
আিাযক মশক্ষকতার র্যযযাগ মদ্যত হেয মেযলি। ব র্ কি মেযলা তাই   মি। আপিার 
এখাযি আর্ার আিার িধ্াি উযদ্দশয আপমি আিাযক কযাযর্যল আর্যত মদ্ি ও 
মশক্ষকতা করার র্যযযাগ মদ্ি। আপমি হবাধ্কমর জাযিি এই স্কয ল হর্যক যাবার পর আমি 
অ্যিক মকেয হদ্যখমে, অ্যিক মশযখমেও। আিার অ্মিজ্ঞতা আপিার স্কয যলর োিযদ্র 
িেয র জ্ঞাি মদ্যত পারযব, ওরা লািবাি  যব। এই র্যযযাগ আপিার স্কয যলর োিরা অ্িয 
হকাযিা জাদ্যকর মশক্ষযকর কাে হর্যক পাযব িা। 
 
ট্ি, হর্কর্া আমি শুযিমে। আমি জামি স্কয ল হেযড যাবার পর তয মি অ্যিক মকেয হদ্যখযো 
ও মশযখযো, িাম্বলযিার শান্তিাযব বলযলি। হতািার কাজ মিয  অ্যিক গুজবও এই 
স্কয যল হপৌঁযেযে ট্ি, আমি তার অ্যধ্সক মবশ্বার্ কমর বযল খযবই। দ্যুঃমখত। 
 
হিাযেিযট্সর িযযখািাযবর হকাযিা পমরবতসি  যলা িা, আযগর িযতাই উদ্ার্ীি। িািযযষর 
ি াি  ও া ঈষসাযক জন্ম হদ্ , আর ঈষসা জন্ম হদ্  আযোযশর, আযোশ রামশ রামশ 
মির্যার রৃ্মষ্ট কযর। এই িবাদ্ বাকয আশাকমর আপমি জাযিি িাম্বলযিার। 
 
তয মি বলযত োইযে, ি াি কাজকিস করযে, হর্ই ি াি কাজট্া মক আিাযক জািাযব? 
িাম্বলযিার র্রলিাযব বলযলি। 
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অ্বশযই, হিাযেিট্স বলযলা। ওর হোখ দ্যযট্া লাল  য  হগযলা, আমি িেয র। গযবষণা ও 
এক্সযপমরযিন্ট কযর অ্মিজ্ঞতা র্ঞ্চ  কযরমে, আমি িযামজযকর গমণ্ড বামডয  মদ্য মে, 
একট্য  হবমশ িযি  যত পাযর, তযব এট্া র্মতয আিার িযতা আযগ হকউ এিি কযরমি। 
 
মকেয িযামজক, িাম্বলযিার ওযক শুধ্যর মদ্যলি। মকেয হলাযকর জিয, র্কযলর জিয ি , 
আিার িযি    িযামজক মবষয  হতািার… ক্ষিা করযব… বলযত বাধ্য  মচ্ছ, তয মি 
অ্িমিজ্ঞ! 
 
এই ির্ি হিাযেিট্স  ার্যলা।  ামর্ট্া হজার কযর বাাঁকা  ামর্, শ তামিযত িরা, উম্মার 
োইযত অ্যিক হবমশ ি  িদ্শসযির। 
 
হর্ই পযরাযিা যযমি, ও িরিিাযবই বলযলা। মকন্তু আমি পৃমর্বীর হকার্াও হদ্মখমি 
আপিার মবখযাত উমিযক িাযলাবার্া, আিার িযামজযকর হেয  হবমশ শমিশালী। 
 
িযি   , তয মি িয ল পযর্ তার র্োি কযরযো, িাম্বলযিার বলযলি। 
 
আিার মরর্ােস হ াগাট্সর্ হর্যক অ্িয হকাি িাি িাল  যত পাযর িা? হিাযেিট্স বলযলা। 
আপমি মক আিাযক কাজ করযত হদ্যবি এখাযি? আপমি মক আপিার োিযদ্র আিার 
জ্ঞাযির অ্িংশীদ্ার  যত র্া াযয করযবি? আমি আিাযক ও আিার মবযশষ িমতিাযক 
আপিার র্মূ্পণস অ্মধ্কাযর র্িমপসত করমে, আপিার আজ্ঞার অ্ধ্ীযি আমি র্াকযত োই। 
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িাম্বলযিার তার দ্যই িয রু কয েকাযলি। 
 
যারা হতািার কর্া িযতা েযল, হতািার অ্িযগািী তাযদ্র মক  যব তা যল? যারা তাযদ্র 
বযল, গুজব যা বযল, িাযি হর্ই হির্ ইট্ারযদ্র? 
 
 যামর হিাযল্টিযট্সর িযখ হদ্যখ বযঝযত পারযলা িাম্বলযিার ওই িাযির র্যে পমরমেত হর্ 
এট্া আশা কযরমি, হদ্খযলা হিাযেিযট্সর হোখ দ্যযট্া আবার জ্বযল উঠযলা আবার ওর 
হোট্ হোট্ গতসও ালা িাকট্া ফয যল উঠযলা। 
 
িযি    তখি আিার বেয রা… আিাযক োডাই তাযদ্র কাজ কিস কযর যাযব, এই 
বযাপাযর আমি মিমিত। 
 
তয মি ওযদ্র বেয  বযল িযি করযে বযল র্যখী  লাি, িাম্বলযিার বলযলি। আিারযতা এই 
ধ্ারণা মেযলা তারা হতািার আজ্ঞা িৃযতযর িযতা ব ি কযর। 
 
আপমি িয ল করযেি, হিাযেিট্স বলযলা। 
 
হর্ই কর্া যমদ্ বলল, আমি যমদ্ আজ রাযত  গর্য যি যাই তা যল হদ্খযত পাযবা িা 
হয িট্, হরামজ র, িালমকবার, িযলা ি হতািার জিয অ্যপক্ষা করযে। র্তযই পরি বেয  
তারা। এই শীতল বরফ পডা রাযত বহুদূ্র হর্যক হতািার র্যে এযর্যে, শুধ্যিাি হতািার 
মশক্ষকতার োকমর হযি   , তার শুি কািিা করযত। 
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হিাযেিট্স েমকযত বযঝযত পারযলা িাম্বলযিার জাযিি কাযদ্র র্যে ও এখাযি এযর্যে। 
তাযদ্র মবিামরত খবর মতমি রাযখি। 
 
আপমি আযগর িযতাই র্ব খবর রাযখি হদ্খমে িাম্বলযিার। 
 
িা তা মঠক ি । হতািার বেয রা হর্খাযি জট্লা করযে। িাম্বলযিার  ালকািাযব 
বলযলি। 
 
এখি বযলা আর মক বলযব ট্ি? কর্াট্া বযল িাম্বলযিার হে াযর বযর্ শূিয গ্লার্ট্া 
হট্মবল হর্যক কাযে ট্ািযলি। গ্লাযর্ আেযল রাখা তার একট্া তবমশষ্ট। হশাযিা ট্ি, 
আিাযদ্র হখালাখযমলিাযবই কর্া বলা িাযলা, আমিও জামি তয মিও জাযিা, আজ রাযত 
তয মি হতািার অ্িযেরযদ্র হকি মিয  এযর্যে। তয মি হয মশক্ষকতার জিয আযর্ামি তা 
আমি জামি। 
 
হিাযেিট্স আিযস  ও ার দৃ্মষ্টযত তাকাযলা। আমি স্কয যলর োকমর োই িা? আপমি িয ল 
বযঝযেি িাম্বলযিার, োকমর আিার খযব দ্রকার। 
 
 যাাঁ, আমি জামি তয মি হ াগাট্সযর্ আর্যত োও, মকন্তু হতািার আঠাযরা বের ব যর্ তয মি 
মশক্ষকতা করযত এখাযি আর্যত হেয মেযল, এখি হর্ কারযণ ি । তারপর তয মি মক 
কযরযে। এরপর আর হেষ্টা হকি করমি ট্ি! 
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হিাযেিট্স িাক ট্ািযলা। তা যল আপমি আিাযক োকমর হদ্যবি িা? 
 
অ্বশযই, আমি োই িা, িাম্বলযিার বলযলি। তাোডা তয মি হয আর্যল োকমর োও এট্া 
র্মতয ি । মক োও তয মি খযযল বলযলা। 
 
হিাযেিট্স হে ার হেযড উযঠ দ্াাঁডাযলা। হে ারা িযযখর িাব অ্িযরূপ মিযলা। ট্ি মরিল ও 
আর ি । রাযগ ওর হদ্  আযরা হযযিা কমঠি  য  হগযলা। 
 
এট্াই তা যল আপিার হশষ কর্া? তাই, িাম্বলযিারও উযঠ দ্াাঁডাযলি। তা যল হতা আর 
আিাযদ্র হকাযিা কর্া র্াকযত পাযর িা। 
 
িা, আিার হতা িযি    িা, িাম্বলযিার বলযলি। বলার পর তার িিট্া দ্যুঃখ িরাোন্ত 
 য  হগযলা। হর্ই মদ্ি আর হিই ট্ি, হযমদ্ি হতািাযক ি  হদ্খাযত পারতাি, 
আলিামরযত আগুি জ্বামলয  হতািার অ্পরাযধ্র শামি মদ্যত পারতাি; মকন্তু এখযিা িযির 
িযধ্য হর্ই িাব জাগ্রত রয যে ট্ি, আমি যমদ্ পারতাি। 
 
তখিই  যামর োইযলা িাম্বলযিারযক র্াবধ্াি কযর মদ্যত। ও হদ্খযলা হিাযেিট্স পযকযট্ 
 াত মদ্য যে িযামজক ও ান্ড বার করার জিয। মকন্তু পর িয ূযতস হিিমরযত হদ্খযলা 
হিাযেিট্স হিই, দ্রজাট্া বে। 
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তারপরই ও হদ্খযলা িাম্বলযিার ওর  াতট্া হেযপ ধ্যর রয যেি, আযগ হযখাযি 
দ্াাঁমডয মেযলা হর্ই একই জা গা ; মকন্তু জািালার কাাঁযে তয ষাযরর করাঘাত হিই, 
িাম্বলযিাযরর  াযত কাযলা  য  যাও া ক্ষতট্া দ্গদ্গ করযে। 
 
হকি? িাম্বলযিাযরর িযযখর মদ্যক তামকয  বলযলা। হকি এযর্মেযলা, মক উযদ্দযশয 
এযর্মেযলা, আপমি কী কখিি, হকাযিা মদ্ি তা জািযত হেষ্টা কযরিমি? 
 
আিার মকেয ধ্ারণা আযে, িাম্বলযিার বলযলি, তার হবমশ মকেয ি । কী ধ্ারণা র্যার? 
 
পযর হতািাযক বলযবা  যামর, বলযবা যখি তয মি িযফর্র স্লাগ যিসর হিিমর এযি মদ্যত 
পারযব, িাম্বলযিার বলযলি। যখি তয মি ির্ি দ্শ ও হশযষর দ্যশর িাযঝ দ্শ বেযরর 
হিযিামরট্া আিযত পারযব। তখি র্ব মকেয পমরষ্কার  য  যাযব। 
 
 যামর তখযিা হকৌতূ যলর জ্বালা  েট্ফট্ করযে। িাম্বলযিার উযঠ মগয  দ্রজার হগাডা  
দ্াাঁমডয  র্াকযলও এমগয  হগযলা িা মিযজর ঘযর মফযর হযযত। 
 
মতমি মক মিযফন্স এযগন্সট্ িাকস আট্সর্ মশক্ষক  যত হেয মেযলি, র্যার! তাই কী ও 
বযলমি…। 
 
অ্বশযই, অ্বশযই। িাম্বলযিার বলযলি। আিাযদ্র হোট্ র্াক্ষাৎকাযর হর্ট্াই হতা 
িিামণত   । তয মি হতা হদ্যখযো আিরা আজ পযসন্ত মিযফন্স এযগন্সট্ িাকস আট্সযর্র 
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হকাযিা মশক্ষকযক এক বেযরর হবমশ রাখযত পামরমি, হিাযল্টিট্সযক হর্ই োকমরট্ার জিয 
িতযাখযাি করার পর। 
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দ্য আযিায ব  িুি 
 
তামর পযরর র্প্তায  স্লাগ যিসর কাে হর্যক হিিমরট্া র্িংগ্র  করযত িািা মেন্তা 
 
িাবিা কযরও হকাযিা পর্ হপল িা। বযর্স  য  ও মিযন্সর হপাশাি বযযকর িামজসযি হলখা 
হর্যক যমদ্ মকেয উপা  পা , হর্ হেষ্টা করযত লাগযলা। এর আযগও হয অ্যিকবার হেষ্টা 
কযরমি তা ি । এখি মক করা যা , অ্যিক হিযবও হকাি র্যরা া করযত পারযলা িা। 
 
হরাববার র্েযার পর  ারমিওি  যামরযক বলযলা, বৃর্া হেষ্টা করযে… আর্যল তয মি ওই 
বইযত এ মবষয  মকেযই পাযব িা। 
 
 যামর  ারমিওযির কর্া  কাি িা মদ্য  বইট্ার িামজসযির হলখাগুযলা হবশ িযিাযযাগ 
মদ্য  পডযত লাগযলা। একট্য  আযগ বইট্াযত হকৌতূ ল জাগাযিা শব্দ শত্রুযদ্র জিয 
হলখার পাযশ খযবই ম মজমবমজ কযর হলখা একমট্ জাদ্যিন্ত্র হর্কট্াি হর্িল হপয যে। 
 ারমিওিযক মকেয িা বযল র্ যজ খয াঁযজ পাও ার জিয হর্ই পাতাট্ার একট্া হকাণা িযযড 
রাখযলা। 
 
ওরা কিিরুযির আগুযির ধ্াযর বযর্মেযলা, ওযদ্র কাোকামে ওযদ্র ক্লাযর্র 
হেযলযিয রাও মেযলা। একট্য  আযগ মিিার হশষ কযর হিামট্শ হবাযিস অ্যাপাযরর্ি 
হট্যস্টর মদ্িক্ষণ হদ্যখ ওরা হবশ উযত্তমজত। হিামট্যশ যাযদ্র ব র্ ির্ি হট্যস্টর মদ্ি 
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২১ এমিল অ্র্বা তারপযর র্যতর বের  যব, তাযদ্র অ্মতমরি িযাকমট্র্ হর্শযির জিয 
দ্রখাি করার অ্পর্ি হদ্ও া  য যে। তার িাযি, অ্মতমরি অ্যাপাযরর্ি হট্যস্ট তারা 
ইযচ্ছ করযল অ্িংশ মিযত পাযর। হর্ই হট্স্ট  যব। (অ্মতিািা  র্যপারিাইযজ) 
 গর্মিযি। 
 
রি হিামট্শট্া পডার পর খযবই আতমঙ্কত। কারণ এখযিা পযসন্ত ও অ্যাপাযরট্ করা 
আ যত্ব আিযত পাযরমি। ওমদ্যক  ারমিওি দ্যবার অ্যাপাযরর্ি কযর হিাট্ািযমট্ র্ফল 
 য যে, তাই আত্মমবশ্বার্ হবযডযে।  যামরর তখযিা র্যতর বের ব র্  যত োরিার্ 
বামক, তাই হট্স্ট মদ্যত োইযলও মদ্যত পারযব িা। 
 
রযির িযি োপা উযত্তজিা। ও  যামরযক বলযলা, হতািার ইযতািযধ্য অ্যাপাযরট্ করার 
অ্মিজ্ঞতা  য যে। আগািী জযলাই িাযর্ যখি হতািার অ্যাপাযরট্ করার ব র্  যব তখি 
আবার তয মি করযত পারযব। 
 
আমিযতা একবার িাি কযরমে,  যামর ওযক িযি কমরয  মদ্যলা গত হলর্যি ও অ্দৃ্শয 
 যত আর হুযপর হিতর মঠক িযতা হযযত র্ক্ষি  য মেযলা। 
 
অ্যাপাযরশি মিয  অ্যিক দ্যিসাবিা কযর র্ি  িষ্ট করার পর হেইযপর হদ্ও া কমঠি 
হ ািও াকস হশষ করযত উযঠ-পযড হলযগ হগযলা  যামর।  ারমিওযির হর্ই কাজ অ্যিক 
আযগই হশষ  য  হগযে।  যামর জাযি হেইপ ওযক কি িাকস হদ্যবি কারণ মিযিন্টরযদ্র 
হকিিিাযব র্ািলাযব হর্ই বযাপাযর ও হেইযপর র্যে একিত ি । তার জিয  যামর 
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হিাযট্ই মেমন্তত ি । ওর কাযে এখি স্লাগ যিসর হিিমর র্বযেয  গুরুত্বপূণস। 
িাম্বলযিাযরর িদ্ত্ত কাজ ও হফযল রাখযত পারযে িা, হযিি কযরই হ াক স্লাগ যিসর 
কাে হর্যক হপযত  যবই  যব। 
 
আমি বলমে হশাযিা, হতািার ওই স্টয মপি মিযন্সর বইযত তয মি মকেযই পাযব িা  যামর, 
অ্রযণয হরাদ্ি করযো,  ারমিওি বলযলা। তয মি কাউযক যমদ্ মকেয জািাযত, বলাযত বাধ্য 
কযরা, হর্ট্া র্মূ্পণস হবআইিী ইিযপমর র্ কাযর্সর র্িতয লয  যব বযঝযল?  যাাঁ,  যাাঁ, আমি 
খযব িাযলা কযরই হর্ট্া জামি, ধ্িযবাদ্,  যামর বই হর্যক িযখ িা তয যল  ারমিওিযক 
বলযলা। হর্ই জিযই হতা আমি অ্িয মকেয হখাজ করমে। হিমরট্াযর্রার্ কাজ করযব িা, 
িাম্বলযিার খযব িষ্ট কযরই বযল মদ্য যেি। তার বদ্যল অ্িয মকেয, হপাশাি অ্র্বা 
হিল! 
 
তয মি মকন্তু িয লপযর্ েলযে  যামর,  ারমিওি বলযলা। িযি হরযখা িাম্বলযিার বযলযেি, 
হিিমরট্া হপযত পাযরা একিাি স্লাগ যিসর কাে হর্যক, অ্িয কাযরা কাে হর্যক পাও া 
অ্র্ম্ভব। একট্া হপাশাি িয াগ কযর তাযক ঘযি পামডয  যমদ্ পাও া র্ম্ভব  যতা, 
তা যল হয হকউ হর্ট্া করযত পাযর। 
 
আচ্ছা তয মি হকিি কযর হবমল-জাযরন্ট বািাি হলযখা? রি ওর পােসযিযন্টর ওপর হলখার 
কয ইলট্া হেযপ ধ্যর বলযলা। মকেযযতই BU-M  যত পাযর িা। 
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 ারমিওি রযির খাতাট্া হট্যি মিয  বলযলা, িা ি । এবিং অ্গুমর কখযিা 0-R-G  যত 
পাযর িা। তয মি মক ধ্রযির কয ইল বযব ার করযো বলযতা? 
 
কয ইল? হফ্রি আর জযজসর হিল হেমকিংর কয ইযলর জাদ্য শমি মিি ই একট্য  একট্য  কযর 
কযি আর্যে। 
 
অ্বশযই কযি আর্যব,  ারমিওি ওর িবযের মশযরািাযি  াত হদ্মখয  বলযলা। কারণ 
আিাযদ্র মলখযত বলা  য যে মিযিন্টরযদ্র র্যে হকিি বযব ার করযবা। িাগবির্ ি । 
আিার জািা মেল িা তয মি হতািার িাি বদ্যল রুিীল ও াজমলব বা ওইরকি মকেয 
একট্া মলযখযো। 
 
আযর িা িা! রি বলযলা, পােসযিযন্টর মদ্যক িয  িয  তামকয । 
 
বযলা িা, আিাযক তা যল পযযরা মজমির্ট্া আগাযগাডা িতয ি কযর মলখযত  যব। 
 
মঠক আযে, আিরা এখমি মঠক করযত পামর,  ারমিওি বলযলা িবেট্া ওর মদ্যক হট্যি 
মিয , তারপর জাদ্যদ্ণ্ড বার করযলা। 
 
আমি হতািাযক িাযলাবামর্  ারমিওি, রি বলযলা ওর হে াযর ক্লান্তিাযব বযর্ হোখ 
রগডাযত রগডাযত। 
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 ারমিওযির রযির কর্াট্া শুযি গালট্া র্ািািয হগালামপ  য  হগযলা, শুধ্য বলযলা, বযলা 
িা, লযাযিন্ডার শুিযত হপযল…! 
 
বলযবা িা, রি হোখ রগডাযত রগডাযত দ্যই  াযতর িধ্যখাি হর্যক কর্াট্া বলযলা। বা 
আমি বলযবা শুিযত হপযল আিাযক হেযড যাযব। 
 
তয মি যমদ্ র্মতয র্মতযই র্ম্পকস হশষ করযত োও, হতা ওযক োযডা িা হকি?  যামর 
রিযক বলযলা। 
 
তয মি মক কখযিা কাউযক হধ্াাঁকা মদ্য যো? রি বলযলা। হযিি ধ্যরা হো আর তয মি? 
 
িাযি, হেযড হদ্ও া, ওই রকি মকেয,  যামর বলযলা। 
 
কািিা কমর এই রকি হযযিা আিার আর লযাযিন্ডাযরর িযধ্য   । রি বলযলা, 
 ারমিওিযক লক্ষয কযর।  ারমিওি হকাযিা কর্া িা বযল তার দ্যণ্ডর হগাডা মদ্য  রযির 
হলখা  বািাি র্িংযশাধ্ি করমেযলা। যযতাই আমি যতই ওযক োডযত োই, তযতাই ও 
আিাযক হজাযর হেযপ ধ্যর, অ্যিক িকাণ্ড র্িযযির িাযের িযতা। 
 
রযির িবেট্া আগাযগাডা হদ্যখ যা মকেয শুি করার কযর ওর  াযত হফরত মদ্য  
বলযলা, এই িাও হতািার হলখা। 
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অ্র্িংখয ধ্িযবাদ্, রি বলযলা। উপর্িং ারট্া হলখার জিয হতািার কয ইলট্া হদ্যব? 
 
রি আর  ারমিওযির কর্াবাতসা মকেযই এখি  যামরর কাযি ঢয কযে িা। ওর িার্া  শুধ্য 
স্লাগ যিসর হিিমর আর  াফরাি মিযন্সর বইয র িামজসযি ম মজমবমজ হিাযট্র িিস উিাযরর 
হেষ্টা।  ঠাৎ কিিরুযি কাযরা হকাযিাও কর্া কাযি িা আর্াযত তামকয  হদ্খযলা 
কিিরুযি ওরা মতিজি বযর্ রয যে। মর্িার্ কখি হয ঘর হেযড েযল হগযে জাযি িা। 
মিিব্ধ ঘর… শব্দ শুধ্য ফা ার হিযর্র কাঠ হপাডার র্ি , ফট্ ফট্ শব্দ! রি  ারমিওযির 
কয ইল মদ্য  মিযিন্টরযদ্র মবষয  ওর উপর্িং াযরর হশষ পযারাগ্রাফ মিমবষ্ট িযি মলযখ 
েযলযে।  যামর োরমদ্যক তামকয   াফ ব্লাি মিযন্সর বইট্া বে কযর বড কযর একট্া  াই 
তয লযলা তখি শব্দট্া শুিযত হপযলা 
 
োক! 
 
 ারমিওি  ঠাৎ হর্ই শব্দট্া শুযি র্ািািয আাঁতযক উঠযলা, রযির  াত হলযগ কামলর 
হদ্া াত উযল্ট িবযের ওপর পডযলা।  যামর িযখ তয যল বলযলা, হেোর। 
 
 াউজ এলফ হেোর িত  য  ওর িামলক  যামরযক মবিয র র্যে জািাযলা, িাস্টার 
আপমি বযলমেযলি িযালফ  িমতমদ্ি হকার্া  যা  িা যা  জািাযত, হেোর হর্ খবর 
মদ্যত এযর্যে। 
 
োক। 
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িমে হেোযরর পাযশ এযর্ দ্াাঁডাযলা। ওর মট্যকমজর িযতা িার্ার ট্য মপ হতরোিাযব ঢযল 
পযডযে। 
 
িমেও ওযক র্ব-র্ি  র্া াযয কযরযে,  যামর পট্ার! কর্াট্া বযল রাগতুঃ দৃ্মষ্টযত 
হেোযরর মদ্যক তাকাযলা। হেোযরর মকন্তু িমেযক বলা উমেত মেযলা কখি হর্ 
 যামরপট্াযরর র্যে হদ্খা করযত আর্যে। তা যল দ্যজযি মিযল মরযপাট্সট্া হদ্ও া হযযতা! 
 
বযাপারট্া মক বলযতা?  ারমিওি বলযলা। ওর িযযখ আেিকা োক শব্দ শুযি আর ওই 
দ্যই গৃ  িাইমির আগিি িযযখ আতযঙ্কর োপ। মকর্ব কাণ্ড কারখািা েলযে  যামর? 
 
 যামর জবাব হদ্বার আযগ একট্য  র্ািযলা। ও আযগ  ারমিওিযক িমে আর হেোযরর 
িযালফয র মপেয হিবার মবষ মট্ বযলমি।  ারমিওযির কাযে বযাপারট্া খযবই অ্পেযন্দর 
হগাডা হর্যকই। 
 
এিি মকেয ি , ওযদ্র িযালফ  র্ম্পযকস খবরাখবর মিযত বযলমেলাি,  যামর বলযলা। 
 
হেোর কাাঁক কাাঁক কযর বলযলা, র্ারা মদ্ি রাত। 
 
িমে র্াতমদ্ি ঘযযিা মি  যামর পট্ার! িমে হযখাযি দ্াাঁমডয  মেযলা হর্খাযি দ্যলযত 
দ্যলযত গযবসর র্যে জািাযলা। 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য হ্াফ-ব্লাড রিন্স । জে. জে. িাওর িং । হ্যারি পটাি রিরিে 

694 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

 
 ারমিওি মবরমিিরা দৃ্মষ্টযত তামকয  বলযলা, িমে তয মি র্াতমদ্ি র্াতরাত ঘযযিাওমি? 
 যামর তয মি ওযদ্র এইরকি বযলমেযল? 
 
িা িা তাই বলযত যাযবা হকি,  যামর লজ্জা হপযলা। িমে তয মি ঘযযিাযত যাও, আমি হতা 
হতািা  িা ঘযমিয  কাজ করযত বমলমি। যাকযগ হতািরা মক মকেয খবর র্িংগ্র  করযত 
হপযরযো?  ারমিওি মকেয মজযজ্ঞর্ করযত যামচ্ছযলা, তার আযগই  যামর ওযদ্র মজযজ্ঞর্ 
করযলা। 
 
িাস্টার িযালফ  এিিিাযব তাকা , এিিিাযব কর্া বযল হযযিা মতমি োডা র্কযলই 
হ  , তার হেয  বড আর হকউ হিই, হেোর দ্যুঃখ িরা গলা  বলযলা। হদ্খযত ওর 
িায র িযতা  যলও োলেলি কর্াবাতসা…। 
 
ড্র্যাযকা িযালফ  খযব খারাপ হেযল! িমে হরযগ হিযগ বলযলা। িীষণ, িীষণ দ্যষ্ট… ও… 
ও…। 
 
িমে কাাঁপযত কাাঁপযত কর্াগুযলা বলযত বলযত হর্যি হগযলা। রাযগ ওর িার্ার ট্য মপ 
হর্যক পায র হিাজা পযসন্ত কাাঁপযত লাগযলা। এিি র্ি  হদ্ৌডাযত হদ্ৌডাযত ফা ার 
হেযর্র কাযে দ্াাঁডাযলা, হযযিা আগুযি ঝাাঁপ হদ্যব। 
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 যামর ওযক আযগ হর্যকই জাযি, দ্ারুণ অ্মিিাি ওর, তাই ওযক শি কযর ধ্যর 
হফলযলা। িমে  াত-পা েয াঁডযত েয াঁডযত শান্ত  য  হগযলা। 
 
ধ্িযবাদ্,  যামরপট্ার, িমে ও ঝয যল পডা মট্কয মজর িযতা ট্য মপ মঠক করযত করযত 
উযত্তমজত  য  হেোরযক বলযলা হেোর হকযিা জাযি িা হয হড্র্যকা িযালফ  িাযলা 
িাস্টার ি , হর্ আিাযদ্র র্যে খযব খারাপ বযব ার কযর। 
 
 যামর হেোরযক বলযলা, হশাযিা হেোর, তয মি িযালফ যক কতখামি িালবাযর্া এর্ব হতা 
জািযত োইমি আমি। আমি হয কাজ হতািাযক করযত বযলমে হর্ট্া কযরযে মক িা? 
 
হেোর  যামরর কর্া শুযি িার্াট্া মিেয  কযর র্াকযলও খযব হরযগ হগযলা। বলযলা, িাস্টার 
িযালফ  হগ্রট্  যল খাও া দ্াও া কযর, িরযিট্মরর অ্েকার ঘযর ঘযযিা , িাযঝ িাযঝ 
স্কয যলর ক্লাযর্ যা । 
 
িমে এবাযর তয মি বযলা, হেোরযক র্ামিয  মদ্য  িমেযক বলযলা  যামর। ও মক হযখাযি 
যাও া উমেত ি  হর্খাযি যা ? 
 
 যামর পট্ার র্যার, িমে বলযত বলযত ওর বড বড হগালাকার হোখ দ্যযট্া আগুযির 
হগালার িযতা জ্বলযত লাগযলা। ওই িযালফ  হেযলমট্ হকাযিা অ্িযা  হবআইিী কাজ 
করযে বযল িমে হদ্যখমি, তযব লক্ষয কযরযে হয হর্ র্ব র্ি  যাযত ধ্রা িা পযড 
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হর্ইিাযব েলাযফরা করযে। হরাজ একদ্ল িািা রকযির হেযলযদ্র র্যে মিয  আট্তলা  
যা , ও যখি ঘযর হঢাযক তখি ওরা পা ারা হদ্ । 
 
 যামর অ্যািিান্সি হপাশাি হিমকিং বইট্া কপাযল র্যজাযর ঠয যক বলযলা, দ্য রুি অ্ব 
মরযকা ারযিন্ট।  ারমিওি আর রি  তিম্ব  য   যামরর মদ্যক তাকাযলা। ওই ঘযরই 
মগয  কাজকিস কযর। ও হর্খাযি মক কাজ কযর। তাই হতা আমি ওযক হদ্খযত পাই িা। 
রুি অ্ফ মরযকা ারযিন্ট আমি আজ পযসন্ত িযাযপ হদ্মখমি। 
 
রি বলযলা, তয মি মঠকই বযলযো িযাপ জাযি িা। আিার িযি    এট্া িযামজক রুযির 
একট্া অ্িংশ,  ারমিওি বলযলা। 
 
িমে, তয মি ওই ঘরট্ার িযধ্য ঢয যক হদ্যখযো িযালফ  ওখাযি মক কযর?  যামর বযাগ্র  য  
িমেযক মজযজ্ঞর্ করযলা। 
 
িা,  যামর পট্ার। ওখাযি হঢাকা এযকবাযরই র্ম্ভব ি , িমে বলযলা। 
 
আমি জামি র্ম্ভব ি ,  যামর তৎক্ষণাৎ বলযলা। গত বের মকন্তু িযালফ  আিাযদ্র হ ি 
হকা াট্সাযর ঢয যকমেযলা মঠক আযে? আমিও িযামজক রুযির হর্ই ঘরট্া  যাযবাই যাযবা… 
জািযত  যব ওখাযি ও মক কযর। হকাযিা অ্র্যমবযধ্ হিই। 
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আিার িযি    তয মি পারযব িা  যামর,  ারমিওি োপা গলা  বলযলা। িযালফ  মকন্তু 
জািযত হপযরমেযলা ওই ঘযর আিরা মক কমর–তাই িা? 
 
গদ্িস হিমরয ট্া আিাযদ্র র্ব হগাপি বযাপার ফার্ কযর মদ্য মেযলা। মিএর 
হ িযকা াট্সার করার জিয ঘরট্ার তার দ্রকার পযডমেযলা–ও তাই কযরমেযলা। মকন্তু 
তয মি হতা জাযিা িা িযালফ  হর্ই ঘযর মগয  মক কযর, তা যল হর্ই ঘরট্া মিয  তয মি মক 
ম যর্যব বযব ার করযব তাযতা তয মি জাযিা িা। 
 
মঠক আযে একট্া পর্ হবর করযত  যব,  যামর আর হবমশ মকেয বলযত োইযলা। যাকযগ, 
িমে তয মি মকন্তু আিার অ্যিক কাজ কযরযে। 
 
বা  হবশ বযলযে, হেোরও হতা হতািার অ্যিক কাজ কযরযে,  ারমিওি দ্রদ্িরা কযণ্ঠ 
বলযলা। মকন্তু হেোর  ারমিওযির মদ্যক একবারও তাকাযলা িা। জ্বলন্ত দৃ্মষ্টযত গলা  
অ্দ্ভযত এক শব্দ কযর ঘযরর কমডকাযঠর মদ্যক তামকয  রইযলা। বলযলা, িাি-ব্লাি 
হেোযরর র্যে কর্া বলযে, হেোর িাব হদ্খাযব ওর কর্া িা হশািার…, 
 
হবমরয  যাও, হবমরয  যাও এখাি হর্যক,  যামর হেোরযক ধ্িযক বলযলা। হেোর ওর 
িার্াট্া র্ািািয িামিয  উধ্াও  য  হগযলা। িমে র্াতমদ্ি তয মি ঘযযিাওমি, এবাযর তয মি 
যাও, ঘযর মগয  ঘযযিাও হকিি। 
 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য হ্াফ-ব্লাড রিন্স । জে. জে. িাওর িং । হ্যারি পটাি রিরিে 

698 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

ধ্িযবাদ্ আপিাযক  যামর পট্ার, র্যার। িমে মে মে কযর কর্াট্া বযল িযির আিযন্দ 
েযল হগযলা হেোযরর িযতা। 
 
হেোর আর িমে েযল হগযল  যামর খযমশযত িগিগ  য  বলযলা, যাকযগ অ্যিক মকেয 
জািা হগযলা। তারপর রি আর  ারমিওযির মদ্যক মফযর বলযলা, িযালফ  হকার্া  যা  
জািযত পারলাি, এখি ওযক আিাযদ্র পাকডাও করযত  যব! 
 
রি তখি খযব বযি। ওর হলখা িবযের ওপর কামল পযড মগয  িা  র্বট্াই িষ্ট  য  
হগযে। হর্গুযলা হকিি কযর মঠক করা যা  িাবযে।  ারমিওি ওর কাযে মগয  িযামজক 
ও ান্ড মদ্য  কামল শুযষ মিযলা।  যামরর কর্া শুযি রি বলযলা, হু র্মতয ওরা দ্ারুণ কাজ 
কযরযে। 
 
 ারমিওি বলযলা, িািা রকি োিরা ওর ওখাযি যাযচ্ছ, তাযদ্র মিয  হর্ মক হগাপিী  
মকেয করযত পাযর? হগাপিী  কাজ করযত হগযল এত হলাক মিয  মিি ই করা যা  িা, 
র্কযল তার মবশ্বাযর্র পাি  যত পাযর িা। 
 
 যাাঁ তাই  যব,  যামর বলযলা িয রু কয াঁেযক। োযবযক হর্মদ্ি িযালফ  বযলমেযলা ও মক 
করযে, মক িা করযে োযবর জািার িয াজি হিই… এর্ব অ্যিক কর্া। 
 
 যামর কর্া বলযত বলযত আগুযির মদ্যক তামকয  রইযলা। ঈশ্বর, আিাযক িযখ কযর 
পামঠয যেি,  যামর শান্ত স্বযর বলযলা। র্মতয িা মিযর্য বলমে? অ্েকার পাতাল ঘযরর 
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পাযশ মবরাট্ একট্া রার্া মিক িযবযর আধ্ার রাখার ঘর আযে, হর্খাযি ও ক্লার্ 
হলর্যির ফাাঁযক ফাাঁযক হযযত পাযর, হর্খাযি মগয  মকেয করযত পাযর। 
 
মক করযত পাযর? রি বলযলা। 
 
মক আবার পমলজযর্ হপাশাি। স্লাগ িস ির্িমদ্ি আিাযদ্র ক্লাযর্ এযর্ হয পমলজযর্ 
হপাশাি হদ্মখয মেযলি, তখি ও েয মর কযরমেযলা। অ্িযািযরা হতা িযালফ যক হর্ কাযজ 
র্া াযয কযরমি, র্কল র্িয র িত হর্ র্িয ও োযব আর হগায ল ওযক র্া াযয কযর, 
 যামর বলযলা। বযলই লামফয  উযঠ আযি আযি হ াঁযট্ আগুযির র্ািযি দ্াাঁডাযলা। এ 
র্কল হবাকারা িযালফ  যা বযল তা-ই কযর, যমদ্ও তারা জাযি িা, তারা হকি করযে… 
আর ও ো িা তার র্াে-পােরা রুি অ্ব মরযকা ারযিযন্টর আযশ-পাযশ আযে এট্া 
অ্িযরা হদ্খযক, তাই পমলজযর্ খাইয  ওযদ্র অ্যিযর হে ারা  রূপান্তর করা   । ওই 
হর্মদ্ি হয দ্যই হিয  ওর র্াযর্ ঘযর ঘযর করমেযলা… োযব আর হগায ল।  া…  া  া। 
 
তা যল তয মি বলযত োও,  ারমিওি োপা গলা  বলযলা, হয হিয মট্র… যার হস্কল আমি 
র্ামরয  মদ্য মেলাি? 
 
অ্বশযই!  যামর হজাযর হজাযর বলযলা, হকাযিা র্যন্দ  হিই হয হর্ র্ি  িযালফ  ঘযরর 
িযধ্যই মেযলা, হতা হর্ই হিয মট্ ওর  াযতর হস্কল হফযল মদ্য  িযালফ যক র্তকস কযর 
মদ্য মেযলা, ওযক তখি ঘর হর্যক বাইযর িা আর্যত এবিং বাইযর হকউ রয যে হর্ই 
র্িংযকত মদ্য মেযলা। আর হর্ই হিয মট্  াত হর্যক বযাে-এর োতা হফযল মদ্য মেযলা, 
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হর্ট্াও মেযলা িযালফ যক ঘযরর বাইযর িা আর্ার র্িংযকত। আিরা র্ব র্ি  ওর 
কাোকামে ঘযরমে, অ্র্ে ও হয এত কাজ কযর যাযচ্ছ, এর মকেযই জািযত পামরমি। 
 
দ্ারুণ িজাযতা ও োযব আর হগায লযক হিয যত রূপান্তমরত কযরমেযলা, রি অ্ট্ট ার্য 
কযর বলযলা। ঈশ্বর আিাযদ্র রক্ষা করুি… তাই ওযদ্র আজকাল খযব মবিষস হদ্খা । 
িমতবাদ্ও হতা কযর িা। 
 
িা, তা করযব িা… করযল, যমদ্ ওর  াযতর িাকসিাকস হদ্খা  ওযদ্র,  যামর বলযলা। 
 
হুি… মকন্তু আিরা জামি িা িাকিাকস এখি আযে মক হিই,  ারমিওি র্যন্দ যযি গলা  
বলযলা, রযির কামল পযড শুমকয  যাও া িবযের কাগজগুযলা হগাট্াযত হগাট্াযত। 
 
জািযত পারযবা,  যামর মিমিতিাযব বলযলা। 
 
 যাাঁ, আিাযদ্র খবর হতা মিযত  যবই, ও আডযিাডা িােযত িােযত বলযলা। মকন্তু  যামর, 
আিার িযি    তয মি যত উপায ই হেষ্টা কযরা িা হকি, আমি এখযিা মকন্তু িযি কমর 
িা ওখাযি মক  যচ্ছ িা  যচ্ছ িালিাযব িা হজযি রুি অ্ফ মরযকা ারযিযন্ট তয মি ঢয কযত 
পারযব। তাোডা তয মি মকন্তু এখি স্লাগ যিসর হিিমর হজাগাযড বযি র্াকযব। শুিরামি। 
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 যামর  ারমিওযির মদ্যক তামকয  হদ্খল ও ঘর হেযড েযল যাযচ্ছ। র্ািািয অ্র্যন্তাষ 
িযির িযধ্য ঘযরপাক হখযত লাগযলা। হিয যদ্র িরযিট্মর বে  ও ার শব্দ শুযি  যামর 
রিযক মিয  পডযলা। 
 
 যাাঁ, হতািার মক িযি  যচ্ছ রি? 
 
িযি  যচ্ছ? িযি  যচ্ছ হতািার ওই দ্যই গৃ -িাইিীর িযতা আমি যমদ্ উধ্াও  যত 
পারতাি। রি হযখাি হর্যক িমে আর হেোর মির্অ্যাপাযরট্ কযরযে হর্মদ্ক তামকয  
বলযলা। 
 
 যামরর হর্ রাযত িাযলা কযর ঘযি  যলা িা। িযির িযধ্য একই মেন্তা ঘণ্টার পর ঘণ্টা 
ওযক জামগয  রাখযলা, িযালফ  রুি অ্ফ মরযকা ারযিন্ট মক কারযণ বযব ার করযে, 
আর  যামর যমদ্ হকাযিা উপায  র্কাযলর মদ্যক হর্ই ঘযর হঢাযক হর্খাযি মক হদ্খযত 
পাযর!  ারমিওি যাই বলযক িা হকি, িযালফ  যমদ্ মিএর হ িযকা াট্সাযর্স  যামর কী 
করযে হদ্খযত পাযব, তা যল ওখাযি িযালফ  মক কযর তা  যামর হকযিা হদ্খযত পাযব 
িা…! হর্খাযি মক আযে, মক   ? মিমট্িং-এর  জা গা? লযমকয  র্াকার জা গা? একট্া 
গুদ্ািঘর, একট্া ও াকসশপ?  যামর হর্ র্ফল র্ম্ভাবিার কর্া মেন্তা করযত করযত ঘযমিয  
পডযলা। ঘযমিয  পডযল স্বযেও হর্র্ব হদ্খযত লাগযলা, স্বে হদ্খযত হদ্খযত িাযঝ িাযঝ 
ঘযি হিযে যা … িযালয র িযখট্া িাযঝ িাযঝ স্লাগ িস ি যতা হেইপ  য  যা । 
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পযরর মদ্ি র্কাযল হেকফাস্ট হখযত হখযত িাবযলা–মিযফন্স এযগন্সট্ িাকস আট্সযর্র 
ক্লাযর্র আযগ একঘণ্টা মফ্র মপমর ি আযে, তখি রুি অ্ফ মরযকা ারযিযন্ট হঢাকার হেষ্টা 
করযল হকিি   !  ারমিওি অ্বশয হর্ মবষয  হতিি উৎর্া  হদ্খাযলা িা। স্বিাবতই 
 যামর  ারমিওযির আগ্র  িা হদ্যখ ক্ষয ব্ধ  যলা। ওর ধ্ারণা মেযলা আর হকউ িা হ াক, 
 ারমিওি ওযক র্া াযয করযবই করযব। 
 
 ারমিওি র্যবিাি হপাঁোর মিয  আর্া হিইমল িযফট্ পডার জিয পাতাট্া হোযখর র্ািযি 
ধ্যরযে তখি হপেযি দ্াাঁডাযলা  যামর। ওযক কাগজ পডযত বাধ্া মদ্য  বলযলা, হশাযিা, 
আমি স্লাগ যিসর হিিমরর মবষ মট্ িয যল হগমে তা ি , যতক্ষণ িা ওিার হিিমরট্া পামচ্ছ, 
যতক্ষণ িা আমি হেি ওয যি হর্ট্া পামচ্ছ। ততক্ষণ হর্ই র্ি ট্া হকি আমি িযালয র 
বযাপাযর হখাাঁজখবর করযবা িা? 
 
 ারমিওি বলযলা, এক কর্া তয মি আযগও বলযো  যামর। হতািাযক বযলমে, ওর্ব হেযড 
র্যস্লাগ যিসর হপেযি হলযগ র্াযকা। তাযক মবযশষ তিপযণয হদ্খাযিা (মরমকিং) অ্র্বা িন্ত্রিযগ্ধ 
(মবউইমেিং) করার বযাপার ি । ওট্া িাম্বলযিার এক হর্যকযন্ডর িযধ্য করযত পারযবি। 
 ারমিওি  যামরর  াত হর্যক কাগজট্া এক ঝট্কা  হকযড মিয , পমিকা খযযল ির্ি 
পাতা  হোখ বযযলাযত বযযলাযত বলযলা, ওই রুি অ্ফ হরযকা ারযিযন্টর আযশপাযশ ঘযযর 
র্ি  িষ্ট িা কযর স্লাগ যিসর কাযে মগয  কাজ উিার কযরাযগ। 
 
যা মকেয করযব র্াবধ্াযি করযব। জাযিা হতা িািািগার্ েয মরর অ্পরাযধ্ আজকাবাি 
হজযল রয যে,  ারমিওি কাগজ হদ্খযত হদ্খযত বলযলা। অ্কট্ামি র্যক পাও া যাযচ্ছ 
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িা, ও হ া হ া মক র্ািংঘামতক বযাপার! একট্া িবেযরর হেযল তার মপতাি -মপতািম যক 
 তযা হেষ্টার অ্পরাযধ্ হগ্রফতার  য যে, র্কযল িযি কযর ওযক ইিযপমর ার্ কার্স করা 
 য যে। 
 
ওরা মিুঃশযব্দ ওযদ্র হেকফাস্ট খাও া হশষ করযলা।  ারমিওি েযল হগল অ্যািমর্য ন্ট 
রুইিযর্, রি কিিরুযি,  যামরর তখযিা বামক আযে হেইযপর মিযিন্টরর্ মবষয  িবে 
হলখার।  যামর হর্াজা েযল হগযলা একট্া শূিয পযাযর্যজ ও েট্পট্ অ্দৃ্শয  বার হক্লাকট্া 
গায  েমডয  মিযলা। যখি ও ওর গন্তযবয হপৌঁেযলা হর্খাযি হকাযিা জিিাণী হদ্খযত 
হপযলা িা।  যামর মঠক বযঝযত পারযলা িা িযালফ  হর্ই ঘযরর িযধ্য র্াকযল যাযব, িামক 
িা র্াকযল যাযব। মকন্তু োযব আর হগায ল যমদ্ হর্খাযি হোযট্া হিয র রূপ ধ্ারণ কযর 
র্াযক তা যল িা যাও াই িাযলা। 
 
ও হোখ বে করযলা হযখাযি রুি অ্ফ মরযকা ারযিন্টর্-এর দ্রজা লযযকাযিা আযে। ও 
জাযি ওযক মক করযত  যব। গত বের হর্যকই এই বযাপাযর খযবই অ্মিজ্ঞ। িযির র্ব 
শমি র্ঞ্চ  কযর ও মেন্তা করযলা আমি জািযত োই, হদ্খযত োই িযালফ  বে ঘযরর 
িযধ্য মক করযে, আমি জািযত োই, হদ্খযত োই িযালফ  মক করযে… আিার িয াজি 
আযে জািার িযালফ  এখাযি মক করযে! 
 
মতিবার ও হর্ই ঘযরর র্ািযি  াাঁট্যলা তারপর ওর বযকট্া উযত্তজিা  ধ্ডফড করযত 
লাগযলা, ও হোখ খযলযলা, র্ািযি তাকাযলা, মকন্তু হদ্খযলা দ্রজামব ীি লম্বা হদ্ও াল। ও 
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হদ্ও াযলর র্ািযি মগয  িযড মকিা হদ্খার জিয িদ্য ধ্াক্কা মদ্যলা। মকন্তু শি পার্যরর 
হদ্ও াল হযিি মেযলা হতিিই রইযলা, মবন্দযিাি র্রযলা িা। 
 
মঠক আযে,  যামর হজাযর হজাযর বলযলা। মঠক আযে… আমি হবাধ্   িয ল করমে। 
 
তারপর ও র্ািািয র্ি  মেন্তা কযর আবার হোখ বে কযর িযি একাগ্রতা আিার হেষ্টা 
করযলা, যযতাট্া র্ম্ভব। আকয ল হৃদ্য  িযি িযি বলযলা, আিার িয াজি আযে হর্ই 
জা গাট্া হদ্খার হযখাযি িযালফ  হগাপযি আর্া-যাও া কযর…। 
 
মতিবার হদ্ও াযলর র্ািযি ও হঘারাযফরা করযলা, তারপর িযি আশা মিয  হোখ 
খযলযলা। 
 
িা, হকাযিা দ্রজা হদ্খযত হপযলা িা। 
 
ও , দ্রজা খযযল যাও,  যামর একট্য  মবরি  য  বলযলা। এিিই হতা পমরষ্কার মিযদ্সশ 
মেযলা র্যন্দর…! হর্খাি হর্যক মফযর আর্ার আযগ আবারও গিীরিাযব কয ক মিমিট্ 
িিুঃর্িংযযাগ করযলা। 
 
আমি োই তয মি হড্র্যকা িযালফ যক হযিি জা গা মদ্য যো হতিি আিার জিয দ্াও। 
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কর্াট্া বলার পর ও র্যে র্যে হোখ খযলযলা িা, হযিি  াাঁট্মেযলা হতিিইিাযব  াাঁট্যত 
লাগযলা। তারপর ও হযি শুিযত হপযলা ও খযব হজাযর শুিযত হপযলা দ্রজা হখালার ঘড 
ঘড শব্দ। মকন্তু একট্য  পযর আর মকেযই শুিযত হপযলা িা, শুিযত হপযলা বাইযর পামখযদ্র 
কয িি। ও ধ্ীযর ধ্ীযর হোখ খযলযলা। 
 
তখযিা হকাযিা দ্রজা হোযখ পডযলা িা। 
 
 যামর ঈশ্বরযক িরণ করযলা। কখযিা হোঁোযলা। তারপর হদ্খযত হপযলা  াাঁযর্র িযতা 
পযাক পযাক করযত করযত ির্ি বযষসর মকেয হেযল একযকাণ হর্যক েযযট্ আর্যে, ওযদ্র 
িযখ হদ্যখ িযি    একট্া বীিৎর্ িযযখর িূত হদ্যখযে। 
 
 যামর িািা র্যযর িািা িমেযত বলযত হেষ্টা করযলা, আমি হদ্খযত োই হতািার ঘযরর 
হিতযর ড্র্যাযকা িযালফ  মক করযে… পযযরা একমট্ ঘণ্টা ও কর্াগুযলা মেন্তা করযলা। 
র্বযশযষ ও এই কর্াট্া হিযি মিযলা হয ঘরট্া হর্ োইযলই খযলযব িা।  তাশ ও মবরি 
 য  ও মিএ ক্লাযর্র মদ্যক েলযলা, অ্দৃ্শয  বার হক্লাকট্া খযযল মিয  বযাযগ িযর মিযলা। 
 
আবার তয মি ক্লাযর্ হদ্মর কযর এযর্যে, হেইপ বলযলি, মবরি হিশাযিা কযণ্ঠ।  যামর 
হিািবামত জ্বালাযিা ক্লার্রুযি ঢয কযলা। দ্শ পয ন্ট কাট্া হগযলা মগ্রমফরযদ্র। 
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 যামর রযির পাযশ বযর্ হেইযপর মদ্যক মবষাদ্পূণস িযখিমে কযর তাকাযলা। তখি ক্লাযর্র 
িা  অ্যধ্সক োিরা তাযদ্র বযাগ হর্যক খাতাপি হবর করযে ও ক্লাযর্ োি মঠকঠাক  য  
বর্যে। ক্লাযর্ হর্ হয খযব হবমশ হদ্মরযত ঢয যকযে তা িযি  যলা িা। 
 
ক্লাশ শুরু  বার আযগ হতািাযদ্র হয মিযিন্টরযদ্র মবষয  িবে মলখযত মদ্য মেলাি 
হর্গুযলা আিাযক দ্াও! হেইপ বলযলি। হেইপ তারপর  াযতর দ্ণ্ডট্া হদ্ালাযতই িা  
পাঁমেশট্া পাকাযিা পােসযিন্ট  াও াযত িার্যত িার্যত ওর হট্মবযলর উপর জিা  যলা। 
আমি আশা করমে হলখাগুযলা অ্বশযই আযজবাযজ  যব িা। এখি হতািাযদ্র র্াযর্ হযযিা 
ইিযপমর র্ কার্স িমতযরাধ্ মবষয  আযলােিা কমর। এখি হতািরা হতািাযদ্র বইয র 
পাতা–কী বযাপার মি. মফমিযগি? 
 
র্যার, মর্িার্ বলযলা, আিার িার্া  মঠক ঢয কযে িা ইিযফমর র্ আর হঘাযস্টর তফাৎ, 
কারণ িযফযট্ ইিযফমর র্ মিয  মকেয মলযখযে। 
 
িা, হর্রকি মকেয ি । হেইপ গম্ভীর গলা  বলযলি। মকন্তু র্যার র্কযলই বলাবমল 
করযে 
 
তয মি যমদ্ র্তযই হর্ই িবে িাযলা কযর পযড র্াযকা যার কর্া তয মি বলযো মি. 
মফমিযগি তা যল তয মি জািযব তর্াকমর্ত ইিযফমর র্ একমট্ মেেযক হোর… তার িাি 
িািািগার্ হেোর। 
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আমি িাবমে তা যল হয হেইপ আর িািািগার্ একই পযর্র পমর্ক। তাই? োপা গলা  
 যামর,  ারমিওি আর রিযক কর্াট্া বলযলা। িান্ডািগার্ ধ্রা পযডযে বযল র্মতয মক 
মতমি দ্যুঃমখত? 
 
আিার িযি    পট্ার এই বযাপাযর আিাযদ্র মকেয বলযত পারযব, হেইপ ক্লার্রুযির 
হপেযির র্ামরযত তাকাযলি। তার কাযলা হোখ  যামরর ওপর পডযলা। আিরা তা যল 
পট্াযরর কাযে জামি ইিযফমর র্ আর হঘাযস্টর িযধ্য তফাৎ মক? 
 
হেইযপর কর্া শুযি ক্লাযর্র র্বাই মপেি মফযর  যামরর মদ্যক তাকাযলা।  যামরর িযি 
পযড হগযলা িাম্বলযিাযরর হর্মদ্ি স্লাগ যিসর বামড যাও ার কর্া। 
 
হঘাযস্টরা রান্সপাযরন্ট, স্বচ্ছ, র্যার। 
 
েিৎকার, েিৎকার, হেইপ বলযলি, ওর হঠাাঁযট্র একট্া ধ্ার হবাঁযক হগযলা। হতািার কর্া 
শুযি িযি  যচ্ছ েেট্া বের হতািার িযামজক মশক্ষা এযকবাযর বৃর্া যা মি পট্ার। 
হঘাস্টরা র্মতযই রান্সপাযরন্ট! 
 
পযািমর্ পামকসির্ি হজাযর হ যর্ উঠযলা, হকউ হকউ িযেমক  ার্যলা।  যামর লম্বা শ্বার্ 
মিয  বলযলা, হঘাস্টরা রান্সপাযরন্ট, মকন্তু ইিযফমররা িৃত, তাই তারা শি। হেইপ 
বলযলি, এট্া পাাঁে বেযরর মশশুও বলযত পারযব। ইিযফমর র্  যলা শবযদ্  যা এক 
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কাযলা যাদ্যকর যাদ্যর দ্বারা পযিরুদ্দীপ্ত করা  য যে, মকন্তু জীমবত ি । আর হঘাস্ট 
হতািরা জাযিা, িৃত আত্মার পৃমর্বীযত হফযল যাও া িমতমবম্ব। 
 
 যামর গুরুত্বপূণস কর্া বযলযে… যমদ্ আিরা মিন্নিাযব বযাখযা কমর। রি বলযলা। যখি 
হকাযিা এক অ্েকার গমলযত আিাযদ্র েমকত দৃ্মষ্ট পযড হকাযিা শি মজমিযর্ তা যল 
মক তাযদ্র বলযবা, এক্সমকউজ মি, তয মি মক হকাযিা িৃত বযমির আত্মা? 
 
রযির কর্া শুযি র্িি ক্লার্রুি কল-কাকমলযত িযর উঠযলা। িয ূযতসর িযধ্য হেইপ 
তাযদ্র মদ্যক তাকাযতই র্কযলই েয প  য  হগযলা। 
 
মগ্রমফরযদ্র আযরা দ্শ পয ন্ট, হেইপ বলযলি। হরািাে উইর্মল এর হেয  হবমশ িামজসত 
মকেয হতািার কাযে আশা কমর িা…, ও এযতাই র্মলি হয অ্যাপাযরট্ করার র্ি  
আধ্ইমঞ্চও িডযত পাযর িা। 
 
িা,  ারমিওি মফর্ মফর্ কযর বলযলা,  যামর তখি হজার মদ্য  মকেয বলযত যামচ্ছযলা–
বযলা িা, বলযলই অ্যর্া মিযট্ির্ি  যব, োযডা। 
 
আচ্ছা, এবাযর হতািরা বইয র দ্যশ হতযরা পাতা হখাযলা, হেইপ বলযলি, র্ািািয কপট্ 
 ামর্যত। েমর্য ট্ার্ কাযর্সর ির্ি দ্যই পমরযচ্ছদ্ পযডা। 
 
হেইযপর বযে হশািার পর হর্যকই পযযরা ক্লার্ট্া  রি খযবই িিসা ত মেযলা। 
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ক্লার্ হশষ  ও ার ঘণ্টা বাজার পর লযাযিন্ডার এযর্  যামর আর রযির র্ািযি দ্াাঁডাযলা 
( ারমিওি লযাযিন্ডারযক আর্যত হদ্যখ হকাি ফাাঁযক েযল হগযে)। হেইযপর, রিযক 
অ্যাপাযরর্ি মিয  বযে করার জিয যা িযযখ আর্যলা তাই বলযলও রযির খযব মবরমি 
লাগযলা, একট্য ও িাযলা লাগযলা িা। ওযক দ্য াযত র্মরয  মদ্য   যামরযক হট্যি মিয  
হেযলযদ্র বার্রুযি ঢয যক হগযলা। 
 
হেইপ র্মতয কর্া বযলযেি, তাই িা? বার্রুযির মেড খাও া আ িার মদ্যক িা  মিমিট্ 
খাযিক মিযজর িমতমবম্ব খয াঁমট্য  খয াঁমট্য  হদ্খযত হদ্খযত রি বলযলা। আিার হতা িযি 
   িা আমি হট্স্ট হদ্ও ার উপযযি। আমি অ্যাপাযরশযির বযাপারট্া মঠক ধ্রযত পারমে 
িা। 
 
তয মি  গর্মিযি হয মবযশষ অ্িযশীলি হর্শি  যব হর্ট্া করযব, তখি মঠক বযঝযব, পারযব 
মক পারযব িা,  যামর ওযক বযমঝয  বলযলা। হুযপর িযধ্য দ্াাঁডাযিার োইযত আযরা িাল 
 যব, যমদ্ হদ্যখা পারযে িা তা যল তয মি হট্স্ট মপমেয  মদ্যত পাযরা। আিার র্যে 
গরযির েযমট্যত… িামট্সল এট্া হেযলযদ্র বার্রুি। 
 
একমট্ হিয  হঘাস্ট ওযদ্র হপেযির হোট্ ঘযযিাবার ঘর হর্যক এযর্ িার্যত লাগযলা, 
ওযদ্র মদ্যক হগালাকার র্াদ্া পযরু কাাঁে মদ্য  তামকয  রইযলা। 
 
ওয া মবষণ্ণ দৃ্মষ্টযত বলযলা। হতািরা দ্যজযি। 
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তয মি কার জিয অ্যপক্ষা করযো? রি বলযলা, আ িার মদ্যক তামকয । 
 
কাউযক িা হতা, িামট্সল ওর গাযলর একট্া দ্াগ হখাোযত হখাোযত আিিযি বলযলা। ও 
বযলমেযলা। মফযর এযর্ আিার র্যে হদ্খা করযব; মকন্তু তয মি বযলমেযল দ্যি কযর এযর্ 
আিার র্যে হদ্খা করযব, হিয মট্ রাগতুঃ দৃ্মষ্টযত  যামরর মদ্যক তাকাযলা। কযতা িার্ হয 
পার  য  হগযলা হতািাযক হদ্খযত পাইমি, যাকযগ আমি বযযঝমে হেযলযদ্র কাে হর্যক 
মকেয হবমশ আশা করা মঠক ি । 
 
আিার িযি    তয মি হিয যদ্র বড বার্রুযি র্াযকা।  যামর বলযলা। কয কবের হর্যক 
ওই বড বার্রুিট্া হবযে মিয ে।  যাাঁ র্ামক, িামট্সল বলযলা হোট্ কযর কাাঁধ্ িামেয । 
তা যল মক আিার অ্িয জা গা  হযযত িািা আযে। িযি আযে, আমি হতািা  বাযর্ 
হদ্যখমেলাি? 
 
খযব িযি আযে,  যামর বলযলা। 
 
আমি হিযবমেলাি ও আিাযক আজও িাযলাবাযর্, খযবই র্ জিাযব বলযলা হর্। িাবমে, 
হতািরা দ্যজযি এখাি হর্যক েযল হগযল ও আবার আর্যত পাযর, আিাযদ্র িযধ্য খযব 
মিল আযে, আমি জামি ও আিার িযির কর্া জাযি বলযলা িামট্ল। 
 
কর্াট্া বযল িামট্সল দ্যযোযখ আশা মিয  দ্রজার মদ্যক তাকাযলা। 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য হ্াফ-ব্লাড রিন্স । জে. জে. িাওর িং । হ্যারি পটাি রিরিে 

711 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

 
এই হতা তয মি বলযল, হতািাযদ্র িযধ্য খযব িযির মিল আযে, রি িজা কযর বলযলা, 
তা যল মক ও রার্া মিক পদ্াযর্সর গািলা গযড র্াযক। 
 
িা, িামট্সল দৃ্ঢ়স্বযর িমতবাদ্ করযলা। ওর গলার স্বর িাো ট্াইযলর বার্রুযি িমতধ্বমিত 
 যত লাগযলা। ও খযব িাবিবণ, হলাযক ওযক বযে কযর, হদ্খযল ঠাট্টা কযর, ও বড 
একা, হকউ ওর র্যে কর্া বযলিা, ও তাই িাযঝ িাযঝ হরযগ যা , কাাঁযদ্। 
 
এখাযি একট্া হেযল মেযলা হর্ কাাঁদ্যতা?  যামর মজজ্ঞার্য হিযি বলযলা। এক তরুি 
হেযল? 
 
ও মিয  তয মি হিযবা িা! িামট্সল বলযলা, ওর জযল িরা দ্যযোখ রযির মদ্যক মির  য  
রইযলা। িামট্সযলর কর্া  রযির িযযখ  ামর্। হিযবা িা, হগাপি কর্া আমি কাউযক বলযবা 
িা, ওর হগাপি কর্াও িা। 
 
আিৃতয য মিি ই িা? রি ঠাট্টা কযর বলযলা। অ্যিক র্ি  যারা িমতজ্ঞা কযর। 
 
কর্াট্া শুযি িামট্সল রাযগর িার্া  মেৎকার কযর উযঠ বার্ট্াযব লামফয  পডযলা, 
বার্ট্াযবর োরধ্ার হর্যক জল বার্রুযির হিযঝযত পযড তর্ তর্ করযত লাগযলা। িযি 
 যলা ঘযািঘযাযি িামট্সল রযির কর্া  খযমশ  য যে। 
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তয মি মঠক বযলযো, রি ওর স্কয ল বযাগট্া মপযঠ বাাঁধ্যলা। মঠক আযে আমি  গর্মিযি 
িযাকমট্র্ করার পর হট্যস্ট অ্িংশ হিযবা। 
 
পযরর র্প্তা  হশযষ রি,  ারমিওি ও ষষ্ঠ বযষসর অ্িয োিরা যাযদ্র ব র্ র্যতযরা  যব, 
তারা পযির মদ্ি পযরর হট্যস্টর জিয ততমর  যত লাগযলা। ওযদ্র গ্রাযি হযযত হদ্যখ 
 যামরর হিতযর হিতযর একট্য  ম িংযর্  যলা তবমক। বহুমদ্ি বাযদ্ বর্ন্তকাযলর মিিসল 
আকাযশর তলা  র্যন্দর একমট্ মট্প হর্যক বমঞ্চত  যলা। হদ্খযলা ওরা র্বাই দ্ল হবাঁযধ্ 
 গর্মিযি যাযচ্ছ। দ্যুঃখ  যলও হর্ই ফাাঁযক রুি অ্ফ মরযকা ারযিযন্ট আযরা একবার 
 ািা হদ্বার পমরকপিা করযত লাগযলা। 
 
 যামর, রি আর  ারমিওিযক ওর পমরকপিার কর্া এিযরন্স  যল বযর্ই বলযলা, 
 ারমিওি বলযলা হয  ািাট্া হতািার আযগ করার দ্রকার হর্ট্াই এখি কর। এখি বরিং 
তয মি স্লাগ যিসর কাযে যাও, ওর কাে হর্যক হিিমর আদ্া  কযর িাও। মকন্তু স্লাগ িসযক 
 যামর ধ্রযব মক কযর? এযতা হজাযর হ াঁযট্ িািমজওি হেযড মিযজর অ্মফর্ ঘযর েযল 
যাি  যামর পযর্র িযধ্য তাযক ধ্রযত পাযর িা। দ্যদ্যবার  যামর স্লাগ যিসর অ্মফর্ ঘযর 
হগযে, দ্রজা  িক কযরযে, ঘযরর হিতর হর্যক হকাযিা জবাব পা মি। ির্ি মদ্ি িা 
হপযলও মদ্বতী  মদ্ি  যামর তার ঘর হর্যক পযরযিা মদ্যির গাি গ্রাযিাযফাি হর্যক গাি 
শুযিযে। 
 
িযি    আিার র্যে কর্া বলযত ো  িা  ারমিওি! িাবযেি আমি হিিমর পাও ার 
জিয ওযক ধ্াও া করমে… তাই…! 
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মকন্তু  াল হেযড মদ্যল হতা েলযব িা, হলযগ র্াকযত  যব। তাই িা? 
 
হক ারযট্কার মফলে মর্যের্ী হর্ির্র করযে, হেযল-হিয রা লাইি মদ্য  রয যে, পাযে 
হক ারযট্কার ওর কর্া শুিযত পা  হর্ই িয  ও  ারমিওযির কর্ার হকাযিা জবাব 
মদ্যলা িা।  ারমিওি ও রিযক গুি লাক জামিয   যামর আবার পার্যরর মর্াঁমড হবয  
ওপযর উযঠ রুি অ্ফ মরযকা ারযিযন্টর ঘযরর র্ািযি দ্াাঁডাযলা। অ্ন্তত কি কযর  যলও 
দ্যঘণ্টা ওখাযি দ্াাঁডাযত  যব  ারমিওি বযলযে। 
 
এিযরন্স  যলর দৃ্মষ্টর র্ীিািার বাইযর এযর্  যামর অ্দৃ্শয  বার হক্লাক আর িযাপট্া ওর 
বযাগ হর্যক হবর করযলা। তারপর অ্দৃ্শয  য  ও িযাযপ আেযল লামগয  বলযলা, আমি 
স্বীকার করমে আমি এখযিা পযসন্ত মকেযই পাইমি, কর্াট্া ও খযব র্াবধ্ািতার র্যে বযল 
তন্ন তন্ন কযর খয াঁজযত লাগযলা। 
 
হরাববার স্কয ল েযমট্, অ্মধ্কািংশ োিোিী তাযদ্র কিিরুযি বযর্ আড্ডা মদ্যচ্ছ। হয যার 
মিযজর ট্াও াযর।  াফলপাফরা হবর্যিযন্ট, মকযেযির কাযে। িাযঝ িাযঝ দ্যএকজি 
লাইযেমর অ্র্বা কমরিযর উযদ্দশযমব ীিিাযব হঘারাযফরা করযে। মকেয হেযল হিয  
বাইযরর িাযঠ। আট্তলার কমরিযর হদ্খা হগযলা হগ্রগমর হগায লযক। হর্ই রুি অ্ফ 
মরযকা ারযিযন্টর হকাযিা মেহ্ন পাও া হগযলা িা, মকন্তু  যামর তার জিয একট্য ও মেমন্তত 
ি ; িযাযপ হকাযিা মিযদ্সশ পাও া যাক আর িা পাও া যাক, হগায ল যখি বাইযর 
পা ারা মদ্যচ্ছ, তা যল অ্বশযই ঘরট্া হখালা আযে। ও একট্য ও র্ি  বয  িা কযর পা 
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মট্যপ মট্যপ কমরিযরর এক হকাযণ দ্াাঁডাযলা। এধ্ার ওধ্ার তাকাযত হর্ই হোযট্া 
হিয ট্াযক আবার হদ্খযত হপযলা।  াযত তার বযডা একট্া মপতযলর হস্কল, হর্ট্া 
 ারমিওি পযির মদ্ি আযগ হিরািত কযর মদ্য মেযলা।  যামর হিয মট্যক ওর মদ্যক 
আর্ার অ্যপক্ষা  এক হকাযণ দ্াাঁমডয  রইযলা। কাযে আর্যতই মফর্মফর্ কযর বলযলা, 
 যাযলা… তয মি খযব র্যন্দর হদ্খযত… তাই িা? 
 
হগায ল ি  হপয  িীষণ হজাযর মেৎকার কযর উঠযলা,  াত হর্যক হর্ই িামর মপতযলর 
হস্কলট্া েয াঁযড হফযল মদ্য ই ওর দৃ্মষ্টর বাইযর পামলয  হগযলা। হস্কলট্া হিযঝযত আেযড 
পডার শব্দট্া  মিজসি কমরিরট্া ঝি ঝি কযর উঠযলা, িমতধ্বমি  যত লাগযলা। তারপর 
িমতধ্বমি হর্যি হগযল  যামর হ যর্ উঠযলা!  যামর শূিয হদ্ও াযলর মদ্যক তাকাযলা…  যামর 
জাযি হদ্ াযলর আডাযল হড্র্যকা িযালফ  মির  য  দ্াাঁমডয  রয যে… আর হর্ জাযি 
একজি অ্িা ূত এখাযি এযর্যে, মকন্তু র্া র্ কযর… র্ািযি আর্যে িা।  যামরর হিতযর 
অ্র্ািািয শমির র্ঞ্চার  যলা… ও িযি করযত হেষ্টা করযলা মক শব্দ বযব ার করযব… 
যা এখযিা পযসন্ত কযরমি। 
 
মকন্তু ওর িযি আশার আিন্দ হবমশক্ষণ রইযলা িা। আধ্ঘণ্টা ধ্যর িযালফ  মক করযত 
ো  জািার জিয হযখাযি লযমকয মেযলা হর্খাযিই লযমকয  রইযলা। অ্যিকিাযব িযি িযি 
অ্যিক অ্িযযরাধ্ কযরও িযালফ  মক করযত ো  জািযত পারযলা িা… হদ্ও ালট্া 
দ্রজাশূিয অ্বিা  মবরাজ করযত লাগযলা।  যামর অ্মবশ্বার্যিাযব  তাশ  যলা, িযালফ  
িাি কয ক মফট্ দূ্যর দ্াাঁমডয  রয যে… মকন্তু ও মক মক করযে মবন্দয িাি জািযত 
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পারযলা িা। তধ্যসয  ামরয …  যামর হদ্ও াযলর মদ্যক এমগয  হদ্ও াযল র্যজাযর লামর্ 
িারযলা। 
 
আউে! 
 
 যামরর িযি  যলা িেণ্ডিাযব র্ািযির হদ্ও াযল লামর্ িারার জিয ওর   যতা পায র 
পাতা হিযে হগযে। ও বযর্া পাও া পাট্া এক  াযত ধ্যর একপায  লামফয  লামফয  
েলযত মগয  গা হর্যক অ্দৃ্শয  বার হক্লাকট্া খযযল পযড হগযলা। 
 
 যামর?  যামর এক পায  ির মদ্য  হক িাকযলা হশািার জিয মপেি মফরযলা।  যামর 
তামকয  হদ্খযলা হট্ািংকর্! এিিিাযব ওর মদ্যক এমগয  এযলা হযি কমরিরট্া মদ্য  
মিতয ওর যাতা াত। 
 
এখাযি তয মি মক করযো?  যামর পায র পাতাট্া হিযঝ  হেযপ ধ্যর বলযলা। হকি ও এই 
মিজসি কমরিযর ঘযযর হবডাযচ্ছ? কাযক খয াঁজযে হট্ািংকর্? 
 
আমি িাম্বলযিাযরর র্যে হদ্খা করযত এযর্মেলাি। হট্ািংকর্ বলযলা।  যামরর হট্ািংকযর্র 
মদ্যক তামকয  িযি  যলা ও হযযিা খযব হবমশ হরাগা  য  হগযে, ওর ধূ্র্র বযণসর িার্ার 
েয লগুযলা হর্াজা  য  ঝয যল পযডযে। 
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িাম্বলযিাযরর অ্মফর্ হতা এখাযি ি ,  যামর বলযলা। ওর অ্মফর্ কযাযর্যলর হপেি 
মদ্যক, গারগয যলর মঠক হপেযি। 
 
আমি জামি, হট্ািংকর্ বলযলা। ওখাযি তাযক হপলাি িা। খযব র্ম্ভব আবার হকাযিা কাযজ 
বাইযর হবমরয যেি। 
 
হবর  য যেি িামক!  যামর বলযলা, বযর্া পাও া পাট্া হোযর ধ্ীযর ধ্ীযর রাখযলা। আিযস! 
তয মি জাযিা িা উমি হকার্া  যাি? 
 
িা, হট্ািংকর্ বলযলা। ওিার র্যে তয মি হকি হদ্খা করযত এযর্মেযল? 
 
হতিি হকাযিা বযাপার ি , অ্জাযন্ত গায র হরাবর্ট্া ট্ািযত ট্ািযত বলযলা হট্ািংকর্। 
আমি িাবলাি যা র্ব কাণ্ডকারখািা মিতয  যচ্ছ উমি   যতা জাযিি, োরমদ্যকর খবর, 
হলাকজিযদ্র িারযধ্ার করা  যচ্ছ। 
 
র্বই জামি, হরাজইযতা কাগযজ হবযরাযচ্ছ,  যামর বলযলা। একট্া হোট্ বাচ্চা  তযা করযত 
হেষ্টা কযরযে…। 
 
িযফট্ অ্বশয এর্ব খবর ট্বর োপযে। হট্ািংকর্ বলযলা।  যামরর িযি  যলা, হট্ািংকর্ 
খযবই অ্িযিিস্ক, ওর কর্া কাযি যাযচ্ছ িা। আচ্ছা তয মি মক অ্িসাযরর কাযরা কাে হর্যক 
ইদ্ািীিং হকাযিা মেমঠ হপয যো? 
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অ্িসার হর্যক আজকাল আিাযক হকউ মেমঠ হলযখ িা,  যামর বলযলা, মর্মর র্ িারা যাবার 
পর…।  যামর হদ্খযলা ওর হোযখ জল। আমি দ্যুঃমখত,  যামর খযব আযি আযি বলযলা। 
আমিও মর্মর র্যক খযব মির্ করমে…। 
 
মক বলযল? হট্ািংকর্ এিিিাযব বলযলা হযযিা  যামরর কর্া ওর কাযি যা মি। আচ্ছা 
েমল, পযর হতািার র্যে কর্া  যব  যামর, হট্ািংকর্  ি  ি কযর কমরির হেযড েযল 
হগযল  যামর তামকয  রইযলা হট্ািংকযর্র যাও ার পযর্। 
 
দ্যএক মিমিট্ পযর  যামর আবার অ্দৃ্শয  বার হক্লাকট্া জমডয  আবার হর্ই ঘরট্া হখাজার 
হেষ্টা করযত লাগযলা। মকন্তু হখাাঁজার মদ্যক হতিি িিযযাগ মেল িা। তারপর  ঠাৎ িযি 
পযড হগযলা রি আর  ারমিওযির হফরার হতা র্ি   য  হগযে! একট্য  পরই লাঞ্চ শুরু 
 যব। তখি ও আর িযালফয র র্োি িা কযর কমরির হেযড েযল আর্ার মর্িান্ত মিল। 
ওমদ্যক িযালফ ও   যতা লযমকয  বযর্ রইযলা  যামরর েযল যাবার অ্যপক্ষা । 
 
 যামর হদ্খযলা রি আর  ারমিওি হগ্রট্  যলর মদ্যক লাঞ্চ র্ারবার জিয তাডাতামড 
আর্যে। 
 
রিযক হদ্যখ িযি  যলা ও খযব উচ্ছ্বমর্ত।  যামরযক হদ্যখ রি একগাল হ যর্ বলযলা, 
হপযরমে, এবার খযব িাযলািাযবই হপযরমে। আিাযক িযািাি পযমড্ডফয যট্র োয র 
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হদ্াকাযির কাযে অ্যাপাযরট্ করযত বলা  য মেযলা, আমি অ্বশয তার হদ্াকাি োমডয  
মেযিিশযাফযট্র কাযে হশষ কযরমে… যাই হ াক আমি হতা িযি করযত হপযরমে। 
 
খযব িাযলা,  যামর বলযলা। হতািার হকিি  যলা  ারমিওি? 
 
ওর হতা িাল  যবই,  ারমিওি জবাব হদ্বার আযগই রি বলযলা। যাযক বযল মিখয াঁত 
মতিযট্ মি যাই বযলা িা হকি। তারপর আিরা হগলাি মি িমস্টযক কয ইক মড্র্ঙ্ক করযত। 
তারপর… তারপর তয মিযতা ট্য ইেযশর িাি শুযিযো, আিার ধ্ারণা 
 
ও মঠক ধ্রযত পারযে িা। 
 
রযির কর্া  পাত্তা িা মদ্য   ারমিওি  যামরযক বলযলা, তারপর হতািার খবর, কতদূ্র 
এগুযলা? হর্ই ঘরট্া খয াঁযজ হপয যো? 
 
মঠক িা,  যামর বলযলা। বলযত পাযরা হর্খাযি কার র্যে আিার হদ্খা  য মেল? 
হট্ািংকর্! 
 
হট্ািংকর্? রি  ারমিওি একই র্যে িািট্া আিযস  য  উচ্চারণ করযলা।  যাাঁ-অ্যা, ও 
বলযলা িাম্বলযিাযরর র্াযর্ হদ্খা করযত এযর্যে। 
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তয মি যমদ্ আিাযক মজযজ্ঞর্ কযরা, হট্ািংকর্ মবষয   যামরর কর্া হশষ  বার র্াযর্ র্াযর্ 
রি বলযলা, ওর িার্া  হগালিাল আযে। মিমিমস্ট্রর হর্ই ঘট্িার পর ও খযব িািসার্  য  
রয যে। 
 
বযাপারট্া আিার কাযেও হকিি হকিি লাগযে। ওর হতা স্কয যল পা ারা হদ্বার কর্া, 
িাম্বলযিাযরর র্যে হদ্খা করার কর্া হতা ি ।  ঠাৎ মিযজর কাজ হেযড…,  ারমিওি 
বলযলা। 
 
আিার মক িযি    জাযিা…  যামর বলযলা। হতািাযদ্র মক িযি    হয ও মর্মর র্যক 
িালবার্যতা? 
 
কর্াট্া শুযি  ারমিওি  যামরর মদ্যক হর্াজা তাকাযলা। হতািার আবার  ঠাৎ কযর এ 
িাবিাট্া হকার্া হর্যক এযলা। 
 
বলযত পামর িা,  যামর রাগ করযলা। র্মতয বলমে, আমি মর্মর যর্র িাি করযতই ও 
হকাঁযদ্ হফলযলা। 
 
িাববার কর্া,  ারমিওি খযব আযি আযি বলযলা। ও কর্া র্াক। আিার মকন্তু মকেযযতই 
িার্া  ঢয কযে িা ও হকি িাম্বলযিাযরর র্যে হদ্খা করযত এযর্মেযলা। 
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আযর আমি হতা হতািাযক বললাি, িাযলা কযর হশািমি? রি বলযলা িযযখ একগাদ্া 
েট্কাযিা আলয হর্ি পযযর। এখি ওর িার্া  মেট্, িযি    িারর্ািযও  ামরয যে। 
জ্ঞামির িযতা  যামরযক বলযলা। হিয রা র্ যজই বযমির্যমি  ামরয  হফযল। 
 
তা যলও হজযিা,  ারমিওি বলযলা। আমি আশাকমর এিি একমট্ হিয  তয মি পাযব িা, 
হয আধ্ঘণ্টা ধ্যর  ামর্ হেযপ হরযখমেযলা। কারণ িাদ্াি রর্িাতসা তাযদ্র হকৌতয ক কয রুপা 
িাইমি দ্যা ম লার অ্যান্ড দ্যা মিিবযলার্ মিিযরযট্ামি া শুযি  াযর্িমি। 
 
রি িযখিমে করযলা। 
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আফটাি দ্য জবরি যা  
 
কাযর্যলর গম্বয যজর উপযর উজ্জ্বল িীল আকাশ উাঁমক মদ্যত শুরু করল।  গ্রীেকাল 
আর্যে; মকন্তু এিি িাল আব াও া ও  যামরর িযির অ্বিার হকাযিা পমরবতসি  যলা 
িা। একমদ্যক িযালফ  কী করযে িা জািযত পারা অ্িযমদ্যক স্লাগ যিসর কাে হর্যক 
তার বেযরর পর বের হেযপ রাখা হিিমরট্া িা জািযত পারা। 
 
 ারমিওি  যামরর িািমর্ক অ্বিা হদ্যখ কমঠিিাযব বলযলা, এই হশষবাযরর িযতা 
হতািা  বলমে  যামর, িযালফয র িূত িার্া হর্যক মবদ্া  কযরা। 
 
ওরা লাঞ্চ হর্যর িাযঠর একযকাযণ হরাযদ্ বযর্মেযলা। রি আর  ারমিওযির  াযত 
মিমিমস্ট্র অ্ফ িযামজযকর হোট্ িোরপি কিি অ্যাপাযরশি মির্যট্কর্ অ্যান্ড  াউ ট্য  
অ্যািয ি হদ্ি (অ্যাপাযরর্ি করার র্ি  র্াধ্ারণ িয ল ত্রুমট্ ও হকিি কযর তা পমর ার 
করা যা )। হর্মদ্ি মবযকযল তাযদ্র পরীক্ষা মদ্যত  যব; মকন্তু ওই িোরপিমট্ ওযদ্র 
কাযে হতিি কাযজর িযি  যলা িা। রি দ্াাঁডাযত মগয  ওধ্ার হর্যক একমট্ হিয যক 
ওযদ্র মদ্যক আর্যত হদ্যখ ট্য ক কযর  ারমিওযির আডাযল দ্াাঁডাযলা। 
 
লযাযিন্ডর িা?  ারমিওি হিয মট্যক হদ্যখ ক্লান্ত র্যযর বলযলা। রি  তাশ  য  বলযলা, 
 যাাঁ ঈশ্বর!  যামরপট্ার? হিয মট্ মজযজ্ঞর্ করযলা। এই িাও… হতািাযক এট্া মদ্যত বলা 
 য যে। 
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ধ্িযবাদ্…। 
 
হোট্ পাকাযিা পােসযিন্টট্া ওর  াত হর্যক মিয  হিয মট্ হবশ দূ্যর েযল হগযল  যামর 
বলযলা, িাম্বলযিার মিি ই মলযখযেি স্লাগ যিসর কাে হর্যক হিিমর িা পাও া পযসন্ত 
আমি আর হকাযিা হলর্ি পাযবা িা! 
 
 যামর মেমঠ হখলার র্ি   ারমিওি বলযলা, উমি   যতা জািযত োি হতািার হিাযগ্রর্! 
কত দূ্র এযগাযল। 
 
িাম্বলযিাযরর লম্বা, র্রু ও হগাট্াযগাট্া  াযতর হলখার পমরবযতস, এবযডা হর্বযডা হলখা 
ও মেমঠর ওপর হবমশ কযর কামল পডার জিয পযযরা মেমঠট্া িাযলা কযর পডযত  যামরর 
খযবই অ্র্যমবযধ্  যলা। 
 
মেমঠট্া এই রকি 
 
মি   যামর, 
রি ও  ারমিওি, গতরাযত অ্যারাগগ িারা হগযে।  যামর, রি হতািরা হতা ওযক জািযত 
ও আিার কাযে কযতা মি  মেযলা।  ারমিওি আমি জামি তয মি ওযক খযবই পেন্দ 
করযত। আজ র্যের পর ওযক কবর হদ্ও া  যব, হতািরা যমদ্ হর্ই র্িয  ওখাযি 
আর্যত পাযরা তা যল আিার খযবই িাযলা লাগযব। আমি মঠক কযরমে র্েযা  ওযক 
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মেরমিা  শাম ত করযবা, কারণ এই র্ি ট্াই ওর র্বযেয  মি  মেযলা। আমি জামি ওই 
র্ি ট্া হতািাযদ্র স্কয যলর বাইযর যাও ার কর্া ি , তাই হতািরা হক্লাক বযব ার করযত 
পাযরা। আমি হতািাযদ্র আর্যত বলতাি িা; মকন্তু আমি হতা একা এট্া র্ য করযত 
পারযবা িা। 
 যামগ্রি 
 
এই মেমঠট্া পযডা,  যামর পােসযিন্টট্া  ারমিওযির  াযত মদ্য  বলযলা। 
 
 া  ঈশ্বর, মেমঠট্া আদ্যিান্ত পযড  ারমিি রুি কযণ্ঠ বলযলা। তারপর ওট্া রযির  াযত 
মদ্যলা। 
 
পাগল  য  হগযেি! রি হরযগযিযগ বলযলা। আিাযদ্র হলখা িাযি  যামর আর আিাযক 
মেত করা! আিাযদ্র িাকা িাযি…  যামগ্রি িাবযেি আিরা মগয  হর্ই বীিৎর্ েয লও ালা 
শরীরট্ার ওপর উপযর  য  শুয  হকাঁযদ্ আকয ল  যবা! 
 
বযাপারট্া তা ি ,  ারমিওি বলযলা। উমি একা তাই আিাযদ্র র্া াযয োইযেি। তাোডা 
উমি জাযিি মর্মকউমরমট্ এখি মিমল ি ট্াইি দৃ্ঢ়… আিরা যমদ্ ধ্রা পযড যাই তা যল 
মবপযদ্র অ্ন্ত র্াকযব িা, তাই হক্লাক পযর হযযত বযলযেি। 
 
আিরা হতা মবযকল মবযকল  ামগ্রযির কাযে হযযত পামর,  যামর বলযলা।  যাাঁ, মকন্তু 
বযাপারট্া অ্িযরকি তাই িা?  ারমিওি বলযলা। আিরা  যামগ্রিযক আজকাবাি হর্যক 
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আিযত অ্যিক মবপদ্ িার্া  মিয মে, মকন্তু অ্যারাগগ হতা আর হিই–ও িযর হগযে–
িেট্া তাযক রক্ষা করার ি । 
 
আিার যাবার হিাযট্ই ইযচ্ছ হিই, রি বলযলা হজার মদ্য । ওর কাযে িা যাও াই িাযলা, 
 ারমিওি। মবশ্বার্ কযরা অ্যারাগগ িযর মগয   যামগ্রযির জিয িাল  য যে। 
 
 যামর  যামগ্রযির মেমঠট্া িযযখর র্ািযি ধ্রযলা। বযঝযত পারযলা হোযখর জল পযড 
অ্ক্ষরগুযলা ঝাপর্া  য  হগযে। 
 
 যামর তয মি ওখাযি যাবার হেষ্টা কযরা িা,  ারমিওি বলযলা। ওখাযি মগয  আবার 
মিযট্িশযির শামি পাও ার হকাযিা িাযি    িা। 
 
কর্াট্া শুযি  যামর দ্ীঘস মিুঃশ্বার্ হফলযলা। 
 
 যাাঁ, হতািরা যা বলযত োও আমি বযঝযত হপযরমে,  যামর বলযলা। তার িাযি যমদ্ আিরা 
িা যাই, তা যল  যামগ্রিযক একাই ওযক কবর মদ্যত  যব।  যাাঁ তাযত করযতই  যব, 
 ারমিওি বলযলা।  যামরর কর্া শুযি ও খামিকট্া আশ্বি  যলা। হশাযিা আজ মবযকযলর 
িযধ্য হতািার হপাশাি খতি  য  যাযব। র্কাযলযতা ওট্া মিয  আিরা কাজ করমে… 
হেষ্টা কযরা স্লাগ যিসর িি িরি করযত! 
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তয মি িযি করযে র্াতান্ন বাযর র্ফল  যবা?  যামর মতি র্যযর বলযলা। র্ফল, রি 
আেিকা বলযলা।  যামর, মঠক আযে, র্ফল  ও! িাযি তয মি মক বলযত োও? হতািার 
লামক হপাশাি বযব ার করযত পাযরা। 
 
রি মঠক বযলযো, মঠক বযলযো।  ারমিওি বলযলা। অ্যিক আযগ কর্াট্া িাবা উমেত 
মেযলা। 
 
 যামর মিরিাযব দ্যজযির িযযখর মদ্যক তামকয  রইযলা। মফমলক্স মফমলমর্র্?  যামর 
বলযলা। আমি বলযত পারমে িা খযবই র্ািািয িযি    আিার কাযে এখি আযে, আমি 
এট্য কয  হরযখ মদ্যত োই। 
 
হকি এযতা কি র্াকযব? রি আিযস  য  বলযলা। হতািার ওই হিিমর র্িংগ্রয র 
োইযতও িয াজিী ?  ারমিওি বলযলা। 
 
 যামর ওর কর্ার হকাযিা জবাব মদ্যলা িা। ওর হোযখর র্ািযি হোট্ট হর্ািালী হবাতলট্া 
হিযর্ হবডাযত লাগযলা… হবশ খামিকট্া র্ি । অ্দ্ভযত র্ব কপিার কর্া… মজমির র্যে 
মিযির োডাোমড, রি, মজমির িতয ি ব যফ্রযন্ডর জিয খযমশ… র্ব অ্দ্ভযত মেন্তা… স্বযের 
িযতা। বযঝযত পারযে িা হকি ও স্বযের জগযত েযল হগযে। 
 
 যামর? তয মি মক এখি এই জগযত আযো?  ারমিওি মজযজ্ঞর্ করযলা। মক বলযল? আমে 
মিি ই আমে,  যামর বলযলা। হর্াজা  য  বর্যলা। মঠক আযে, আজ মবযকযল যমদ্ আমি 
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স্লাগ যিসর র্যে কর্া বলযত িা পামর, আমি র্ািািয হফমলক্স খাযবা, তারপর র্যেযবলা 
যাযবা। 
 
তা যল পাকা কর্া রইযলা।  ারমিওি র্িংযক্ষযপ কর্াট্া বযল বলযলা, হিমস্টযির্ি 
মিট্ারমিযির্ি হিমলবাযরর্ি। 
 
উুঃ র্ািাও, রি বলযলা। র্মতয ওই কর্াগুযলা শুযি শুযি আমি ক্লান্ত  য  হগমে, ওয া 
হ া তাডাতামড, আিার র্ািযি দ্াাঁডাও, আিাযক হযযিা হদ্খযত িা পা । 
 
আযর ি  হপও িা, লযাযিন্ডার ি ,  ারমিওি কপট্ রাগ হদ্মখয  বলযলা। দ্য মট্ হিয যক 
ওযদ্র মদ্যক আর্যত হদ্যখ রি  ারমিওযির হপেযি মিযজযক আডাল কযর দ্াাঁডাযলা। 
 
বােলাি… মকন্তু ওযদ্র িযখ এযতা মবষণ্ণ হকি? 
 
 ারমিওি বলযলা, িযন্টাযগািামররা… ওরা দ্যযবাি। তয মি জাযিা িা ওযদ্র হোযট্া িাইয র 
মক  য যে? 
 
র্মতয… হরাজ একট্া িা, এযতা ঘট্িা ঘট্যে হয… িযি রাখাই কমঠি রি বলযলা। 
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ওযদ্র িাইযক একট্া ওয রউলফ  তযা কযরযে। হলাযক বলযে ও িামক হির্ ইট্ারযদ্র 
র্া াযয করযত ো মি তাই…। িাইট্ার ব র্ খযব হবমশ  যল পাাঁে বের। হবোমর হর্ন্ট 
িািংযগার্  ার্পাতাযল িারা হগযে। অ্যিক হেষ্টা কযরও বাাঁোযিা যা মি। 
 
িারা হগযে?  যামর বলযলা। শুযিমে ওয রউলফরা হিযরযফযল িা। 
 
র্ব র্ি  হিযরযফযল িা, রি বযমর্ত িযি বলযলা। শুযিমে একট্া ওয রউলফ 
হেযলট্াযক ধ্যর মিয  মগয মেযলা। 
 
হর্ই ওয রউলযফর িািট্া জািা হগযে?  যামর বলযলা। 
 
মঠক জামি িা, তযব র্বাই বলযে ওর িাি হফিমরর হগ্র বযাক,  ারমিওি বলযলা। 
 
আমি জামি, ও হবযে হবযে বাচ্চা হেযলযদ্র ধ্যর মিয  যা , লয মপি আিাযক বযলযেি, 
 যামরর হোখ রাযগ লাল  য  হগযলা। 
 
 ারমিওি  যামরর মদ্যক মববণস িযযখ তাকাযলা। 
 
 যামর হতািার স্লাগ যিসর হিিমরর কর্া িযি আযে হতা?  ারমিওি বলযলা। ওট্া হপযল 
হিাযল্টিযট্সর শ তািী বে করা যাযব… তাই হতা আিার িযি   । হযর্ব তপশামেক 
বীিৎর্ ঘট্িা ঘট্যে তার উৎর্ হিাযল্টিযট্সর শ তািী। 
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 ঠাৎ কযাযর্যলর উপযরর ঘণ্টা হবযজ উঠযতই রি  ারমিওি লামফয  উঠযলা। িয  িযখ 
শুমকয  হগযলা। 
 
ি  পাযচ্ছা হকি, হতািরা িাযলাই করযব, ওরা একদ্ল হেযল–হিয যদ্র র্যে 
অ্যাপামরর্ি হট্যস্টর জিয এিযরন্স  যলর মদ্যক েলযলা। গুি লাক  যামর বলযলা। 
 
হতািাযকও,  যামর িািমজওযির মদ্যক েলযলা  ারমিওযির শুযিচ্ছা হশািার পর। 
 
হর্মদ্ি হপাশাযির ক্লাযর্ িাি মতিজি মেল  যামর, এরমি আর হড্র্যকা িযালফ । 
 
হতািাযদ্র তা যল অ্যাপাযরট্ করার ব র্   মি, স্লাগ িস  ার্যত  ার্যত বলযলি। র্যতর 
  মি? 
 
ওরা মতিজযিই তাযদ্র িার্া িাডযলা। 
 
খযব িাযলা, স্লাগ িস আিযন্দ বলযলি। আজ আিরা র্িংখযা  কি… এযর্া একট্য  িজার 
মকেয করা যাক। হতািরা আিাযক হোলাই কযর িজার পািী  হদ্যব। 
 
খযব িাযলা  যব র্যার, এরমি ওর দ্য াত ঘষযত ঘষযত হিার্ায বী র্যযর বলযলা। িযালফ  
গম্ভীর িযযখ দ্াাঁমডয  রইযলা। স্লাগ যিসর কর্া শুযি  ার্যলা িা, 
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িজার িাযি র্যার, িযালফ  মবকৃত স্বযর বলযলা। ওয া, আিাযক েিযক মদ্যল, স্লাগ িস 
ওর কর্া  গুরুত্ব িা মদ্য  বলযলি। 
 
িযালফ  িাযখাশ িযযখ অ্যািিান্সি হপাশাি হিমকিং বইট্া হবর করযলা। ও হিাযট্ই 
িাযবমি আজযকর হলর্িট্া হতিি গুরুত্বপূণস  যব িা। 
 
 যামরর বইয র ফাাঁক হর্যক ওর িযখ হদ্যখ িযি  যলা, স্লাগ যিসর ঘযর র্ি  অ্পে  িা 
কযর ওর হর্ই মরযকা ারযিযন্টর ঘযর যাও া হযযিা অ্যিক কাযজর  যতা। 
 
িযালফয র িযযখর মদ্যক তামকয  র্াকযত র্াকযত  যামরর িযি  যলা, র্মতয মক ওর িযখ 
ফযাকাযশ, অ্যিক হরাগা  য  হগযে, গায র রিং র্ািািয ধূ্র্র  য  হগযে। যা হদ্খযে, যা 
িাবযে তার িযধ্য র্তয হিই…   যতা হট্ািংকর্যক হদ্যখ যা িযি  য মেযলা হতিিই 
কপিা। এিিও   যতা  যত পাযর মদ্যির হবলা  ওযক হদ্খযত পা  িা বযল এিি িযি 
 যচ্ছ। তযব হ াগাট্সর্ এক্সযিযর্ হযিি উিত হে ারা মেযলা, িাবিমে মেযলা হতিি 
হযযিা আর ওর িযধ্য হিই। িযি আযে  যামরর, িযালফ  কডা ও উিত স্বযর বযলমেযলা 
হিাযেিট্স আিাযক হয মবযশষ কাজ করযত বযলযেি তা আমি যর্ার্সিাযব পালি করযবা। 
তযব  যামরর িযি হকাযিা র্িংশ  হিই ও হয কাজট্া করযত েযলযে তা হর্ িালিাযব 
করযত পারযে িা। 
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কর্াগুযলা িাবযত িাবযত  যামর িযি িযি খযব খযমশ  যলা। ওর অ্যািিান্সি হপাশাি 
হিমকিং বইট্া খযযল  াফব্লাি মিযন্সর বইযত অ্যিক কাট্াকয মট্ করা অ্যাি এমলকর্ার ট্য  
ইিমিউর্ ইউযফামর ার (ধ্াতয যক অ্িযিাযব ইউযফামর াযত পমরণত করা) মবযশষ দৃ্মষ্টিমে 
খযব িি মদ্য  পডযত পডযত ওর িযি  যলা, স্লাগ যিসর মিযদ্সশ মঠক িযতা পালি করযত 
(কর্াট্া িাবযতই  যামরর িি আিযন্দ িযর উঠযলা) পারযল হর্ট্া  াযত হপয    যতা 
খযমশ  যবি হয  যামর যমদ্ হর্ই র্িয  তার িযি মবশ্বার্ জন্মাযত পাযর তা যল   যতা 
হর্ই হিিমরর মকেযট্া হপয  হযযত পাযর। 
 
বাুঃ বাুঃ খযব র্যন্দর হদ্খাযচ্ছ,  যামরর বািাযিা কলড্র্যি রূ্যসাযলাযকর িযতা  লযদ্ পদ্ার্সট্া 
ঘণ্টা হদ্যডক পযর হদ্যখ ঘ্রাণ মিয  স্লাগ িস  াত ঘষযত ঘষযত বলযলি। ইউযফামর া 
র্যন্দ  হিই? গেট্া মক পামচ্ছ? হুি… িযি    তয মি র্ািািয মপপারযিন্ট মিমশয যে… 
তাই মক? অ্িেমলত, মকন্তু মক দ্ারুণ অ্িযযিরণা…  যামর। অ্বশযই এট্া বযব াযর র্ািািয 
িমতমে া  যব, হবমশ গাি গাও া, িাযক হ াঁেকা ট্াি… আমি র্মতয র্মতয বযঝযত পারমে 
িা হকার্া হর্যক হতািার িার্া  এর্ব উদ্ভব  যলা িাই ব , যমদ্ িা…। 
 
 যামর স্লাগ যিসর কর্া শুযি  াফব্লাি মিযন্সর বইট্া বযাযগর হিতযর িাযলািাযব লযমকয  
রাখযলা। 
 
আ…  াুঃ  াুঃ িযি    হতািার িায র গুণ হতািার িযধ্য ফয যট্ উঠযে।  যামর স্বমির 
মিুঃশ্বার্ হফযল বলযলা, ও  যাাঁ তাই   যতা! এরমি আর িযালফয র বািাযিা হপাশাি 
হদ্যখ স্লাগ িস একট্য ও খযমশ  যলি। 
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ক্লার্ হশযষর ঘণ্টা বাজযতই ওরা একট্য ও হদ্মর িা কযর ক্লার্রুি হেযড েযল হগযলা। 
 
র্যার,  যামর শুরু করযত যাযব; মকন্তু  যামরর িযির স্বে পূণস  যলা িা। স্লাগ িস ওর মদ্যক 
একবার তামকয , ঘযর একিাি  যামরযক হদ্যখ  ন্তদ্ন্ত  য  েযল হগযলি। 
 
 যামর হবপযরা া  য  বযল উঠযলা, িযফর্র, িযফর্র… আিার বািাযিা হপাশাি আপমি 
একট্য ও খাযবি িা? 
 
মকন্তু হর্খাযি আর স্লাগ িস হিই… েযল হগযেি।  যামর মিরাশ  য  কলড্র্িট্া খামল কযর 
মদ্য  বইপি গুমেয  িািমজওি হেযড ধ্ীযর ধ্ীযর মর্াঁমড হবয  কিিরুযি েযল এযলা। 
 
মবযকযলর মদ্যক রি,  ারমিওি মফযর এযলা। 
 
 যামর! হিাযট্সট্ হ াল মদ্য  ঢয কযত ঢয কযত  ারমিওি উচ্ছ্বমর্ত  য  বলযলা,  যামর, আমি 
পার্ কযরমে। 
 
বাুঃ বাুঃ েিৎকার,  যামর বলযলা। আর রি? রি–রি যর্ারীমত হফল কযরযে,  ারমিওি 
োপা গলা  বলযলা। রি পরামজত তর্মিযকর িযতা ঘযর ঢয কযলা। দ্ারুণ  তাশ, মবষণ্ণও। 
অ্যপর জিয পরীক্ষক ওযক হফল কমরয  মদ্য যে। দ্ারুণ খারাপ িাগয ওর। তারপর 
বলযলা, স্লাগ যিসর বযাপার, মকেয  যলা-ট্যলা? 
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আিযন্দর খবর হিই,  যামর বলযলা। 
 
রি ওর পাযশ বর্যল বলযলা, দ্যিসাগয বেয … যাকযগ আর্যে বার পার্ করযব, তখি তয মি 
আর আমি একই র্াযর্ পরীক্ষা হদ্যবা। 
 
রি িযখট্া কাযলা কযর বলযলা, দ্যিসাগয আর কাযক বযল… িাি অ্যপর জিয পার্ করযত 
পারলাি িা। 
 
আমি জামি,  ারমিওি র্ান্ত্বিা মদ্যলা। র্মতয খযবই কট্য  বযব ার কযরযে। 
 
ওরা মতিজযি মিিার হখযত হখযত অ্যাপামরর্ি পরীক্ষযকর িযণ্ডযপাত করযলা। পরীক্ষযকর 
িযণ্ডযপাত রযির িাযলা লাগযলা। তারপর ওরা স্লাগ যিসর র্যে হিিমর র্িংোন্ত র্ির্যা 
মিয  খামিকট্া র্ি  আলাপ আযলােিা কযর কিিরুযি েযল এযলা। 
 
হতা  যামর তয মি মফমলক্স মফমলমর্র্ িা আর মকেয বযব ার করযব মঠক করযল? রি  যামরর 
কাযে জািযত োইযলা। 
 
 যামর বলযলা, িযি    র্বট্া খরে িা কযর একট্য খামি করা িাযলা  যব। দ্য মতি ঘণ্টা 
কাজ করযলই েলযব, অ্যর্া বাযরা ঘণ্টা কযর লাি হিই। 
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রি বলযলা, দ্ারুণ মজমির্ খাবার পর বযঝযত পারযব। হখযল িযি  যব তয মি হকাযিা 
অ্িযা  কাজ করযে িা, করযত পাযরা িা। 
 
 ারমিওি  ার্যত  ার্যত বলযলা, এিিিাযব তয মি বলযল হযযিা ওট্া তয মি আযগ কখযিা 
হখয যো। 
 
হখয মে, হক বলযল, খাইমি? এিিিাযব রি বলযলা হযি আযগ ও হখয যে। 
 
একট্য  পযর স্লাগ িস হগ্রট্  যল ঢয কযলি। ওরা জাযি স্লাগ িস অ্যিকট্া র্ি  বযর্ খাবার 
খাযবি। ওরা জাযি স্লাগ িস খাও া হশষ কযর ঘযর িা হফরা পযসন্ত ওর অ্মফর্ ঘযর 
র্াকযব যখি মিমষি অ্রযণযর বড বড গাযের আডাযল িযখ লযমকয যে তখি ওরা মঠক 
করযলা র্ি   য যে। অ্মফর্ ঘযর যাবার আযগ হিমিল, মিি আর মর্িার্ কিিরুযি 
েযল হগযল ওরা হেযলযদ্র িরযিট্মরযত হগযলা। 
 
 যামর রাঙ্ক খযযল েট্পট্ হিাজার িযধ্য লয মকয  রাখা ক্ষযণ ক্ষযণ জ্বযল ওঠা হোট্ হবাতলট্া 
হবর করযলা। 
 
বযর্, কাজ শুরু। কর্াট্া বযল খামিকট্া তরল পদ্ার্স খযব র্াবধ্াযি িযযখর হিতর হঢযল 
মগযল হফলযলা। 
 
 ারমিওি  যামরর িযযখর মদ্যক তামকয  বলযলা, হখযত হকিি লাগযলা? 
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 যামর ির্যি হকাযিা জবাব মদ্যলা িা, েয প কযর বযর্ রইযলা। একট্য  পযরই ওর িযি 
 যলা, অ্িূতপূবস আত্মশমিযত েিৎকৃত  যলা… হর্ই শমিযত জগৎ র্িংর্াযর হ ি হকাযিা 
কমঠি কাজ হিই যা ও করযত পারযব িা। স্লাগ যিসর কাে হর্যক হিিমর র্িংগ্র  করা 
অ্মত তযচ্ছ বযাপার, যা ওর পযক্ষ করা অ্র্ম্ভব ি । 
 
 যামর তডাক কযর উযঠ দ্াাঁডাযলা, িযযখ  ামর্, অ্দ্িয আত্মমবশ্বার্! 
 
দ্ারুণ, ও বলযলা। র্মতয দ্ারুণ… মঠক আযে আমি  যামগ্রযির কাযে েললাি। 
 
 ারমিওি বলযলা, িা  যামর, িা… হতািার স্লাগ যিসর কাযে যাও ার কর্া িযি হিই? 
 
িা,  যামর আত্মমবশ্বাযর্র র্যে হজার মদ্য  বলযলা। আিার িি োইযে।  যামগ্রযির কাযে 
হযযত। 
 
হতািার মবরাট্ এক িাকডর্ার িৃতযদ্য র কাযে হযযত িি োইযে? রি।  যামরর মদ্যক 
তামকয  মবহ্বল  য  বলযলা। 
 
মঠক ধ্যরযো,  যামর বলযলা ওর অ্দৃ্শয  বার হক্লাকট্া হট্যি মিয । আিার িি বলযে 
আজ রাযত  যামগ্রযির কাযে র্াকা মঠক  যব, আমি মক বলমে মিি ই হতািরা বযঝযত 
পারযো? 
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রি,  ারমিওি একর্যে বলযলা,  যামর, িা তয মি হযও িা। ওযদ্র িযযখ মেন্তার োপ! 
 
আিার িযি    ওর ওপর মফমলক্স মফমলমর্যর্র িিাব পযডযে।  ারমিওি মেমন্তত  য  
বলযলা হবাতলট্া  াযত মিয । তয মি হবাধ্   হবমশ হখয  হফযলযে। হতািার কাযে আযরা 
একট্া হবাতল র্াকার কর্া… আমি মঠক জামি িা তয মি মক কযরযো…। 
 
পাগলািীর পূবস লক্ষণ!  যামর গায  অ্দৃ্শয  বার হক্লাকট্া পরবার র্ি  রি বলযলা। 
 
কর্াট্া শুযি  যামর হ া হ া কযর হ যর্ উঠযতই ওরা ঘাবযড হগযলা। 
 
হতািরা আিার ওপর আিা রাযখা, আমি জামি, আমি মক করমে। ও দৃ্ঢ় পদ্যক্ষযপ 
দ্রজার কাযে হগযলা। মফমলক্স হখযল এিি   । 
 
 যামর অ্দৃ্শয  বার হক্লাকট্া পযর মর্াঁমড মদ্য  মিযে িািযত লাগযলা। রি,  ারমিওি দ্রুত 
পায  ওর মপেয মপেয হগযলা। ওরা  যামরযক হকিি কযর হদ্খযব? 
 
অ্দৃ্শয হক্লাক পযর ওযতা অ্দৃ্শয। 
 
হযখাযি অ্দৃ্শযিাি  যামর, রি আর  ারমিওি দ্াাঁমডয মেযলা হর্মদ্যক তামকয  লযাযিন্ডার 
োউি রিযক বলযলা, ওর ( ারমিওি) র্যে তয মি মক করযো শুমি! 
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 যামর হযযত হযযত রযির পামলয  যাবার পদ্শব্দ শুিযত হপযলা।  যামর দ্ীঘস পদ্যক্ষযপ 
কযাযর্যলর মর্াঁমড ধ্যর মিযে িািযত লাগযলা। 
 
বাধ্ামবঘ্ন ীি মর্াঁমড মদ্য  িািযত িািযত ওর িযি  যলা হ াগাট্সযর্ ওর িযতা র্যখী আর 
িাগযবাি হকউ হিই। 
 
 ামগ্রযির কাযে ও হকি যাযচ্ছ, যাও াট্া র্মঠক মকিা তা ও জাযি িা। িমতমট্ মর্াঁমডর 
ধ্াযপযত পদ্যক্ষযপর র্াযর্ র্াযর্ র্ািযির মতিযট্ ধ্াযপ আযলা জ্বযল উযঠ অ্েকার 
কামট্য  মদ্যচ্ছ, র্বমকেযই হযযিা হপাশাি মি মন্ত্রত করযে। বযঝযত পারযে 
 
ও হশষ পযসন্ত হকার্া  যাযব… জাযি িা স্লাগ িস হকার্া  এযর্ দ্াাঁমডয  রয যেি, 
তা যলও মতমি র্াকয ি বা িাই র্াকয ি হিিমর হপযত ও র্মঠক পযর্ েযলযে এইট্য কয  
জাযি। ও এিযরন্স  যলর দ্রজার র্ািযি দ্াাঁমডয  হদ্খযলা দ্রজা  তালা হিই। খযব 
র্ম্ভব মফলে তালা মদ্যত িয যল হগযে। আিযন্দ অ্ধ্ীর  য   যামর বে দ্রজাট্া খযলযতই 
িাযক এযলা তাজা র্বযজ ঘাযর্র গে মিমশ্রত  াও া। ও িাণ িযর মিুঃশ্বার্ মিযলা। 
রূ্যযসর হশষ আযলা পডা িাযঠ পা হদ্বার আযগ এক িয ূতস দ্াাঁডাযলা। 
 
মর্াঁমডর হশষ ধ্াযপ পা হদ্বার আযগ ওর িযি  য মেযলা  যামগ্রযির বামডযত যাবার পযর্ 
র্বযজ ঘার্ আর শর্য হক্ষি পদ্দ্মলত কযর যাবার আিন্দ। ও জাযি হর্ই পযর্  াাঁট্া 
র্মঠক ি , অ্িয পর্ আযে; মকন্তু হিযঠা পযর্ই ও যাযব। মকন্তু একট্য  এমগয  মগয  
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িযফর্র র্যস্লাগ িসযক রাউযট্র র্যে কর্া বলযত হদ্যখ একট্য ও আিযস  যলা িা।  যামর 
েট্ কযর একট্া পার্যরর হদ্ও াযলর আডাযল লযমকয  পযড ওযদ্র কর্াবাতসা শুিযত 
লাগযলা। 
 
আপিার অ্যিক র্ি  িষ্ট করলাি, র্ি  হদ্ও ার জিয ধ্িযবাদ্, পযিািা, স্লাগ িস 
মবিীতিাযব বলযলি। অ্যিক বযডা বযডা মবজ্ঞজি আযেি তারা আিার র্যে অ্বশযই 
একিত  যবি হয র্েযা  েযান্টর্ তয লযল খযব কাযসকরী   । 
 
অ্বশযই, অ্বশযই আপিার র্যে আিার মদ্বিত হিই, িযফর্র রাউট্ বলযলি, আপিার 
িয াজি িযতা আপমি মিি। 
 
যযর্ষ্ট, যযর্ষ্ট, িযফর্র স্লাগ িস বলযলি।  যামর হদ্ াযলর আডাল হর্যক হদ্খযলা স্লাগ িস 
এক াযত যযতাট্া হি া র্ম্ভব তযতাট্া লতা মিয যেি। এগুযলা বযষসর োিযদ্র িয াজি 
 যব, একট্য  হবমশ মিলাি–কাজ করার র্ি  অ্যিক হেযল-হিয  অ্পে  কযর হফযল 
তখি দ্রকার   । আপিার উপকাযরর জিয অ্যিক অ্যিক ধ্িযবাদ্। েমল… শুির্েযা। 
 
িযফর্র রাউট্ অ্েকার রািা ধ্যর গ্রীি  াউযজর মদ্যক  াাঁট্যত লাগযলি। স্লাগ িস 
হযখাযি  যামর দ্াাঁমডয  ওযদ্র কর্াবাতসা শুিমেল হর্ইমদ্যক েলযলি। 
 
 যামর আর মিযজযক লযমকয  রাখযত োইযলা িা। গা হর্যক অ্দৃ্শয  বার হক্লাকট্া খযযল 
স্লাগ যিসর র্ািযি দ্াাঁমডয  বলযলা, শুির্েযা িযফর্র। 
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িযফর্র স্লাগ িস মেমন্তত িযযখ কযাযর্যলর মদ্যক যামচ্ছযলি, আেিকা  যামরর কর্া শুযি 
র্িযক দ্াাঁডাযলি।  যামরযক হদ্যখ বলযলি,  যামর? আযর তয মিযতা আিার মপযল েিযক 
মদ্য যো হ ! তা অ্র্িয  তয মি কযাযর্যলর বাইযর এযল হকিি কযর? 
 
 যামর  ার্যত  ার্যত বলযলা, মফলে দ্রজা  তালা মদ্যত িয যল হগযে।  যামর স্লাগ যিসর 
হগািডা িযখ হদ্যখ খযব খযমশ  যলা। 
 
িযফর্র স্লাগ িস বলযলি, তাই? ইদ্ামিিং লক্ষয করমে মফলে দ্রজা  তালা লাগাযিার 
োইযত জিাল কয যডাযত হবমশ িযিাযযাগ মদ্য যে… মরযপাট্স করযত  যব হদ্খমে। মকন্তু 
মকেয িযি কযরা িা… তা তয মি এখাযি? 
 
ওয ল র্যার,  যামগ্রযির জিয।  যামরর িযি  যলা যা র্তয হর্ট্াই বলা উমেত। ও খযবই 
মবেমলত র্যার, আশাকমর আপমি কর্াট্া কাউযক বলযবি িা, িযফর্র? আমি তাযক 
মবপযদ্ হফলযত োই িা। 
 
 যামরর কর্া শুযি স্লাগ যিসর হকৌতয  ল বাডযলা বই কিযলা িা। 
 
আমি হতািাযক কর্া মদ্যত পামর িা, স্লাগ িস শুষ্কিাযব বলযলি। তযব আমি শুযিমে, 
িাম্বলযিার  যামগ্রিযক খযবই মবশ্বাযর্র পাি িযি কযরি, তাই িযি    ও হকাযিা 
িারাত্মক মকেয কাজ করযত পাযর িা। 
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র্যার ওর হর্ই মবরাট্ তদ্যতযর িযতা িাকডর্াট্া জেযল র্াকযতা অ্যিক বের… ও 
কর্াট্র্া বলযত পারযতা। 
 
আমি শুযিমে জেযলর িযধ্য অ্যিক অ্যাযোযিলা র্াযক, স্লাগ িস িরির্যযর জেযলর 
কাযলা কাযলা গাযের মদ্যক তামকয  বলযলি। তা যল কর্াট্া র্মতয? 
 
 যাাঁ র্যার,  যামর বলযলা। তযব র্যার ওট্া অ্যারাগগ…  যামগ্রিই ওযক ির্ি হপয মেযলি। 
গত রাযত িারা হগযে, খযবই হিযে পযডযেি  যামগ্রি। ওযক কবর হদ্বার র্ি  আমি 
হযি উিার পাযশ র্ামক হর্ অ্িযরাধ্ উমি আিাযক কযরযেি… আমি বযলমে হয, আমি 
যাযবা। 
 
খযবই হবদ্িাদ্া ক, অ্শ্রুিরা বযডা বযডা হোযখ জেযল  যামগ্রযির হকমবযির মদ্যক 
তামকয  হর্যক স্লাগ িস বলযলি। ওযদ্র হিির্ হগরলা খযবই িূলযবাি। যমদ্ ওই 
বিযিাণীট্া র্যবিাি িারা যা  হতা ওর গরল এখযিা শুমকয  যা মি িযি   । যমদ্ 
 যামগ্রি রামজ    এবিং মকেয িযি িা কযর ও বযমর্ত িা    তা যল আিরা অ্যারাগযগর 
গরলট্া র্িংগ্র  করযত পামর। বযির িযধ্য র্াকা জীবন্ত অ্যাযোযিলার গরল র্িংগ্র  করা 
অ্র্ম্ভব বযাপার। 
 
স্লাগ যিসর দৃ্মষ্ট আর কর্া শুযি  যামরর িযি  যলা কর্াগুযলা উমি  যামরযক বলযেি িা 
মিযজযক বলযেি। 
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িৃত অ্যাযোযিলার কাে হর্যক ওট্া র্িংগ্র  িা করা আিার িযত মিদ্ারুণ এক অ্পে , 
এক পাইযট্র (কয মড আউন্স) দ্াি একশ গযামল ি… র্মতয কর্া বলযত মক আিার 
হবতিও অ্যতাট্া ি । 
 
 যামর কর্াট্া শুযি বযঝযত হপযর বলযলা মক করার আযে? 
 
 যামর অ্যিক হিযব মেযন্ত ইতিত কযর বলযলা, িযফর্র আপমি যমদ্ ওখাযি আিার 
র্যে যাি তা যল  যামগ্রি খযব খযমশ  যবি, অ্যারাগগযক খযব িাযলািাযব হশষ মবদ্া  
হদ্যবি, বযঝযতই পারযেি একা িািযষ। 
 
 যাাঁ  যাাঁ অ্বশযই যাযবা। কর্াট্া বলযত বলযত স্লাগ যিসর দ্যযোখ উৎর্ায  জ্বলজ্বল কযর 
উঠযলা। তয মি যাও, আমি একট্া বা দ্যযট্া হবাতল মিয  ওখাযি যামচ্ছ, হবোরা অ্যারাগযগর 
স্বাযিযর জিয ি , ওযক িাযলািাযব মবদ্া  জািাবার জিয…। ওখাযি হযয  আিার 
তদ্িমন্দি িেমলত জীবি হর্যক মকেযট্া মিন্নতা আিযত োই। 
 
কর্াট্া বযল স্লাগ িস  ি  ি কযর কযাযর্যল েযল হগযলি!  যামর িযি িযি খযব খযমশ  য  
 যামগ্রযির হকমবযির মদ্যক এযগাযত লাগযলা। 
 
তয মি এযর্ হগযো?  যামগ্রি ওযক হদ্যখ খযমশ  য  বলযলা।  যামর ওর হকমবযি ঢয যকই 
অ্দৃ্শয  বার হক্লাক খযযল হফযলযে বযল  যামগ্রযির ওযক হদ্খযত অ্র্যমবযধ্  যলা িা। 
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রি আর  ারমিওি আর্যত পারযলা িা, তার জিয ওযদ্র খযব খারাপ হলযগযে।  যামর 
বলযলা। 
 
তাযত মক  য যে  যামর, তয মি এযর্যো, আিার খযব িাযলা লাগযে।  যামর হদ্খযলা  যামগ্রি 
হশাক িকাযশর জিয  াযত একট্া কাযলা মফতা হবাঁযধ্যেি। হদ্যখ িযি    একট্া হোঁডা 
কাপড কাযরা জযযতার কামল মদ্য  কাযলা কযরযেি। কর্া বলযত বলযত হফাঁপাযচ্ছি, 
িাযঝ িাযঝ হোখ িযেযেি।  যামর র্ান্ত্বিা হদ্বার জিয  যামগ্রযির কিযইযত  াত বযলাযলা। 
এর হবমশ ওর  াত হপৌঁযোযলা িা। 
 
আিরা হকার্া  ওযক কবর হদ্যবা?  যামর মজযজ্ঞর্ করযলা। জেযল? 
 
িা, তাযতা করযত পারযবা িা, জািার  াতা মদ্য  হোখ িযেযলি  যামগ্রি। অ্রযণযর 
িাকডর্ারা বাধ্া হদ্যব। জাযিাইযতা ওযক ওরা তামডয  মদ্য মেল। আমি ওর িৃতযদ্  
অ্রযণয কবর মদ্যত হগযল ওরা আিাযকও হখয  হফলযব। বযলা  যামর কযতা দ্যুঃযখর 
বযাপার! 
 
 যামরর অ্তীযতর দ্যুঃখজিক ঘট্িার কর্া িযি পযড হগযলা। ওর আর রযির 
অ্যাযোযিট লাযদ্র র্যে িযযখািযমখ লডাই। হর্ই ি ঙ্কর লডাইয  অ্যারাগগ ওযদ্র িাণ 
বাাঁমেয মেযলা,  যামগ্রযিরও। অ্যারাগগ িা র্াকযল ওরা  যামগ্রিযক হখয  হফলযতা। 
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হতািরা মবশ্বার্ করযব িা কযতা কষ্ট কযর আমি অ্যারাগযগর িৃতযদ্  অ্রণয হর্যক মিয  
এযর্মে। তয মিযতা জাযিা ওরা তাযদ্র হকউ িারা হগযল তার িৃতযদ্  খা । আমি ওযক 
িাযলািাযব র্যন্দর কযর কবর মদ্যত োই। 
 
কর্াগুযলা বলযত বলযত  যামগ্রি আবার  াউ িাউ কযর কাাঁদ্যত লাগযলি।  যামর আবার 
কিযইয   াত বয মলয  র্ান্ত্বিা মদ্যত লাগযলা। (ওর িযি  যলা হপাশাি মঠকিযতা কাজ 
করযে, যা মকেয করার হদ্মর িা কযর করা দ্রকার। 
 
একট্য  আযগ আপিার কাযে আর্ার র্ি  আিার িযফর্র স্লাগ যিসর র্যে হদ্খা 
 য মেযলা  যামগ্রি। 
 
ও  … কযাযর্যলর বাইযর আর্ার জযিয তয মি হতা মবপযদ্ পডযব িা  যামর? ওয া হ া… 
আিার হদ্াযষ তয মি   যতা শামি পাযব। 
 
িা িা হকাযিা মেন্তার বযাপার ি । স্লাগ িস যখি শুিযলি আমি আপিার কাযে 
অ্যারাগযগর কবর হদ্বার বযাপাযর যামচ্ছ, তখি মিযজ হর্যকই বলযলি, তয মি যাও, আমি 
যামচ্ছ ওখাযি। অ্যারাগযগর িৃমতর উযদ্দযশয একট্য  মড্র্ঙ্ক করার জিয উমি দ্যএকট্া মড্র্যঙ্কর 
হবাতল র্যে আিযত পাযরি। 
 
স্লাগ িস বযলযেি এই কর্া?  যামগ্রি শুধ্য আিযস ি  িশসকাতর  য  পডযলি। 
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আমি িাবযতই পারমে িা স্লাগ িস এযতা উদ্ার  যত পাযরি। হতািা  শামি মদ্য  আিার 
দ্যুঃযখ র্ ািযিূমত জািাযত আর্যেি… িযি    উমি আিার অ্যারাগগযক খযব 
িাযলাবার্যতি। 
 
 যামর জাযি স্লাগ যিসর িযির কর্া। অ্যারাগযগর িৃতযদ্  হদ্খার জিয ও  যামগ্রযির 
মপেযির হখালা জািালা মদ্য  বাইযর তামকয  মশউযর উঠযলা। হদ্খযলা অ্যারাগযগর 
বীিৎর্ িৃতযদ্ ! িাকডর্া মেৎপট্ািং  য  শুয  রয যে… ওর র্বকট্া পা কয াঁকযড জমডয  
হগযে। 
 
ও বলযলা,  যামগ্রি ওযক মক আিরা আপিার বাগাযি কবর হদ্যবা? 
 
িাবমেলাি পািমকি গাযের তলা ,  যামগ্রি বলযলি কাযদ্া কাাঁযদ্া গলা , আমি আযগই 
ওর কবর খয াঁযড হরযখমে, কবর হদ্বার পর ওর িৃমতর উযদ্দযশয মকেয িাযলা িাযলা কর্া 
বলযবা। 
 
বলযত বলযত  যামগ্রি আবার ফয াঁমপয  উঠযলি, মঠক হর্ই র্ি  তার দ্রজা  হকউ িক 
করযলা।  যামগ্রি দ্রজাট্া খযলযতই  যামর হদ্খযলা স্লাগ িস এযর্যেি।  াযত তার কয কট্া 
হবাতল। পরযি পযরযিা আিযলর কাযলা গলাবে হকাট্। 
 
 যামগ্রি, গিীর দ্যুঃখিরা কযণ্ঠ বলযলি, স্লাগ িস। হতািার অ্যারাগযগর িৃতয যর জিয আমি 
খযবই দ্যুঃমখত। 
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আপমি অ্মত ি ািযিব,  যামগ্রি বলযলি। আপিাযক অ্যিক ধ্িযবাদ্। তাোডা মি ি 
হিযে এখাযি আর্ার জিয  যামর হকাযিা মিযট্ির্ি মদ্যচ্ছি িা তার জিযও ধ্িযবাদ্। 
 
এ কর্া আিার িযিও আযর্মি স্বযেও িামবমি, স্লাগ িস বলযলি। বডই দ্যুঃযখর রামি, 
দ্যুঃযখর রামি, হর্ই  তিাগয জমট্ হকার্া ? 
 
ওমদ্যক রয যে,  যামগ্রি কমম্পত গলা  বলযলা। তা যল… তা যল আিরা ওর হশষকৃতয 
শুরু করযত পামর? 
 
মতিজযি একই র্যে  যামগ্রযির হকমবযির হপেযির বাগাযি হগযলি। গাযের ফাাঁক হর্যক 
 ালকা োাঁযদ্র আযলা বাগাযি পডযে। োাঁযদ্র আযলার র্যে  যামগ্রযির জািালা মদ্য  
আযলা এযর্ অ্যারাগযগর িৃতযদ্য র ওপর পযডযে। ওর িৃতযদ্য র পাযশ র্দ্য কবর 
হখাাঁডার িামট্ িা  দ্শ মফট্ উাঁেয   য  জযি রয যে। 
 
িাকডর্ার িার্ার কাযে স্লাগ িস মগয  বলযলি, অ্মত উৎকৃষ্ট! ওর আট্মট্ দ্যযধ্র িযতা 
র্াদ্া হোখ আকাযশর মদ্যক তামকয  রয যে িার্ািার্ািাযব। দ্য মট্ মবরাট্ আাঁকাবাাঁকা 
র্াাঁডামশ র্দৃ্শ  াত োাঁযদ্র আযলাযত মির  য  পযড রয যে। 
 
স্লাগ িস মিেয   য  বর্ার র্ি  এিিিাযব বযর্যেি হযি ওর হলািশ  াতট্া পরীক্ষা 
করযেি। 
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স্লাগ যিসর মপেযি দ্াাঁমডয মেযলা  যামগ্রি। ও কাাঁদ্যত কাাঁদ্যত বলযলা, ওর র্যন্দর দ্য মট্  াত 
অ্যিযকই িশিংর্া িা কযর পারযব িা। আমি আযগ বযমঝমি অ্যারাগযগর িযতা িাকডর্াযক 
আপমি এযতা পেন্দ কযরি। 
 
অ্বশযই, অ্বশযই… আমি খযবই পেন্দ কমর। স্লাগ িস িৃতযদ্  হর্যক র্ািািয র্যর এযর্ 
বলযলি।  যামর হর্ই র্ি  হদ্খযত হপযলা স্লাগ যিসর  াযতর হবাতলট্া তার হক্লাযকর 
হিতর হর্যক হবমরয  এযলা। স্লাগ িস মক করযেি  যামগ্রযিরও হোযখ পডযলা িা। ও 
তখি  াপযর্ ি যি হকাঁযদ্ েযলযে। তা যল এখি ওযক কবর হদ্ও া যাক। 
 
 যামগ্রি একাই হর্ই মবরাট্ হদ্ ট্া দ্শ মফট্ গযতসর িযধ্য হঠযল হফযল মদ্যতই িেণ্ড এক 
পতযির শব্দ  যলা।  যামগ্রি আবার কাাঁদ্যত শুরু করযলি। 
 
 তয মি ওযক খযবই িাযলাবার্যত তাই ওর িৃতয য হতািার র্ য করা খযবই কমঠি, স্লাগ িস 
 যামগ্রিযক র্ান্ত্বিা হদ্বার জিয বলযলি। স্লাগ যিসর  াতও  যামগ্রযির কিযই পযসন্ত 
হপৌঁেযলা। 
 
 যামগ্রি তখযিা হকাঁযদ্ েযলযে। স্লাগ িস বলযলি, তা যল… মক বযলা আমি, মজ একট্া 
কর্া বলযল হকিি   ? 
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 যামরর বযঝযত বামক রইযলা িা স্লাগ িস, অ্যারাগযগর হবশ িাযলা রকযির গরল র্িংগ্র  
করযত হপযরযেি…। স্লাগ যিসর িযযখ কপট্  ামর্।  যামগ্রযির িযযখর মদ্যক তামকয  
কবযরর ধ্াযর মগয  খযব ধ্ীযর এবিং িিসিশসী গলা  বলযলি, অ্যারাগগ তয মি আিার 
মবদ্া  অ্মিিন্দি গ্র ণ কযরা, আকসমিির্যদ্র রাজা, হতািার মবিৃত জীবযির িাযলাবার্া, 
যারা হতািাযক জািযতা তারা হকািমদ্িই িয লযব িা! হতািার হদ্  একমদ্ি িামট্র র্যে 
মিযশ যাযব, হতািার আশা, হতািার ওই অ্রযণযর িযধ্য  াজার  াজার বযিট্ জাযলর 
(িাকডর্ার) গৃয  মের জাগরুক  য  র্াকযব। 
 
হতািার বহু হোখমবমশষ্ট বিংশধ্যররা এবিং িািযষ বেয রা হতািাযক মেরতযর  ারাযিার ক্ষমত 
হযযিা ব ি করার শমি অ্জসি কযর। 
 
 যামগ্রি অ্যারাগযগর কবযরর ওপর শুয  পযড আকয লিাযব কাাঁদ্যত কাাঁদ্যত বলযলা, 
র্যন্দর… র্যন্দর…! 
 
স্লাগ িস  াত তয যল বলযলি, আর ি , আর ি   যামগ্রি!  যামগ্রযির মবরাট্ হদ্য র োযপ 
র্দ্য িামট্ হদ্ও া কবর খামিকট্া বযর্ হগযলা, আর োরপাশ হর্যক িামট্ বাইযর েমডয  
পডযলা। স্লাগ িস,  যামগ্রযির মপযঠ  াত মদ্য  বলযলা, েযলা, হতািার হকমবযি, র্ািািয 
পাি করা যাক।  যামর তয মিও এযর্া। 
 
ওরা  যামগ্রিযক হট্মবযলর কাযে একট্া হে াযর বর্াযলা। ফযািংগ কবর হদ্বার র্ি  ওর 
খাাঁোযত বমন্দ মেযলা, বাইযর হবযরাবার জিয েট্ফট্ করমেযলা। োডা হপয  লাফাযত 
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লাফাযত  যামগ্রযির কাযে এযর্ ওর িামর িার্াট্া  যামগ্রযির হকাযল োমপয  েয পোপ বযর্ 
রইযলা। স্লাগ িস একট্া হবাতযলর মেমপ খযলযলি। 
 
হবাতল হর্যক িা  র্বট্া িদ্  যামগ্রযির বালমতর িযতা িযগ হঢযল  যামরযক বলযলি, 
এযত মবষ হিই, পরীক্ষা কযর মিয  এযর্মে  যামর, িগট্া  যামগ্রযির  াযত মদ্যলি। 
হতািার বেয  রূপাযট্সর িযতা অ্বিা  যব িা  যামর। িমতমট্ হবাতল আমি এলফযদ্র মদ্য  
পরীক্ষা কযর মিয  এযর্মে। 
 
িযদ্ মবষ আযে মক হিই এলফযদ্র খাইয  পরীক্ষা কযর র্যে মিয  এযর্যেি স্লাগ িস! 
 ারমিওি জািযত পারযল রযক্ষ হিই। 
 
স্লাগ িস তারপর অ্িয একট্া হবাতল তয যল তার অ্যধ্সকট্া  যামরর একট্া িযগ, বামকট্া 
অ্িয িযগ হরযখ বলযলি, এট্া  যামরর… অ্িযট্া আিার। তারপর মিযজর িগট্া তয যল 
বলযলি, অ্যারাগযগর িৃমতর উযদ্দযশয। 
 
 যামর আর  যামগ্রি এক র্যে বলযলা, অ্যারাগগ। 
 
স্লাগ িস আর  যামগ্রি বযডা হদ্যখ একট্া েয িযক মদ্যলি।  যামর আর্ার আযগ মফমলক্স 
মফমলমর্র্ হখয  এযর্যে, তাই জাযি স্লাগ যিসর হদ্ও া মড্র্ঙ্ক খাও া মঠক  যব িা। তাই 
এক েয িযক মদ্য ও হর্ইরকি িাি কযর বামক িদ্ট্া হট্মবযলর আডাযল েয মপর্াযর হরযখ 
মদ্যলা। 
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 যামগ্রি িদ্ হখযত হখযত অ্যারাগযগর জন্মবৃত্তান্ত গরগর কযর বযল হযযত লাগযলা, 
স্লাগ িসও শুিযত লাগযলি। শুিযত শুিযত বলযলি, খযবই মিমষ্ট কাম িী। 
 
স্কয যলর একট্া আলিামরর তাযক ওযক রাখতাি… হশযষ…। বলযত বলযত  যামগ্রযির 
িযখট্া কাযলা  য  হগযলা।  যামর জাযি পরবতসী ঘট্িা, ট্ি মরমিল িতলব কযর 
 যামগ্রিযক স্কয ল হর্যক বার কযর মদ্য মেযলা। বযলমেযলা, হেম্বার অ্ফ মর্যেট্র্ হখালার 
জিয একিাি  যামগ্রি হদ্াষী! স্লাগ িসযক হদ্যখ  যামরর িযি  যলা মতমি  যামগ্রযির কর্া 
শুিযেি িা। তার িযিাযযাগ তখি মর্মলিং হর্যক ঝয মলয  রাখা কয কমট্ মপতযলর গািলার 
মদ্যক। গািলা হর্যক একগুচ্ছ লম্বা লম্বা র্াদ্া েয ল হবমরয  রয যে। 
 
স্লাগ িস হদ্খযত হদ্খযত বলযলি, ইউমিকযিসর েয ল–তাই িা? 
 
 যামগ্রি উদ্ার্ীিিাযব বলযলা, ও  া, ওযদ্র লযাজ হর্যক হট্যি আিা  য যে… অ্রণয 
হর্যক ওযদ্র ধ্যর র্িংগ্র  কযর আিা… আপমিযতা বযঝযতই পারযেি। 
 
মকন্তু তয মি মক ওগুযলার িূলয জাযিা? 
 
হকাযিা জন্তু আঘাত হপযল ওগুযলা আমি বযাযন্ডজ ম যর্যব বযব ার কমর,  যামগ্রি 
বলযলি। খযবই শি… কাযজর মজমির্। 
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স্লাগ যিসর েতয র হোখ  যামগ্রযির হকমবযির োরমদ্যক ঘযরযত লাগযলা।  যামর। পমরষ্কার 
বযঝযত পারযলা স্লাগ িস,  যামগ্রিযক মেস্টাল আিারযর্র ট্য কযরা, হিলযিট্ হিামকিং 
জযাযকট্ আর ওক-িযামেয ািস মিি মদ্য  মবমিিয  তার িিিযতা মজমির্ র্িংগ্র  করযত 
োি। 
 
স্লাগ িস মিযজর আর  যামগ্রযির িযদ্র িগ িমতস করযলি তারপর অ্রযিযর জন্তু-
জাযিা ারযদ্র আর  যামগ্রি তাযদ্র হকিি কযর হদ্খিাল কযরি হর্ মবষয  িযের পর 
িে করযত লাগযলি।  যামগ্রিও দ্ািী িযদ্র হিশা  ও স্লাগ যিসর দ্রদ্ী কর্াবাতসা  র্ব 
িযের জবাব মদ্যত লাগযলি। 
 
দ্য মফমলক্স মফমলমর্র্ হর্ই র্ি   যামরযক র্ািািয ধ্াক্কা মদ্য  র্েমকত কযর মদ্যলা। ও 
হদ্খযলা স্লাগ িস হয পমরিাণ মড্র্ঙ্কর্ এযিমেযলি তা িা  হশষ  য  এযর্যে।  যামর 
তখযিা পযসন্ত জাদ্যিন্ত্র হজাযর হজাযর বযল, মরমফমলিং োিস আিযত পাযরমি; মকন্তু হর্ই 
রাযত হর্ট্া করযত পারযব িা, িাবিাট্া  ার্যকর িযি  যলা।  যামর মিযজর অ্ক্ষিতার 
জিয িযি িযি  ার্যলা, স্লাগ িস বা  যামগ্রি দ্যজযির িযধ্য একজিও হর্ট্া লক্ষয করযলি 
িা। (ওরা তখি ড্র্াগযির মিি হবআইিীিাযব ে  মবে  মিয  আযলােিা  িশগুল)। ও 
তখি হট্মবযলর তলা  রাখা শূিয হবাতযলর মদ্যক ওর িযামজক ও ান্ড মদ্য  িশস করযলা 
তখিই শূিয হবাতলগুযলা, িমতস  যত শুরু  যলা। তারপর ওরা িাম্বলযিার, হ াগাট্সর্ 
আর এলফযদ্র িমত িদ্যপাযির স্বািয কািিা শুরু করযলি। 
 
িা  হেৌদ্দ বালমত ও াইি গলাধ্করযণর পর  যামগ্রি বলযলি,  যামর পট্ার। 
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 যাাঁ, যর্ার্স, স্লাগ িস উচ্চস্বযর বলযলি। পযামর পট্ার ( যামর পট্ার) দ্য েয যজি বর্  যাাঁ, 
ওইরকি হগাযের িাি, স্লাগ িস হতাতলাযলি, তারপর  াযত ধ্রা িগট্া মিুঃযশষ 
করযলি। 
 
তার মকেযক্ষণ পর,  যামগ্রি আবার অ্শ্রুি যি র্িি ইউমিকযিসর লযাজট্া স্লাগ িসযক 
হদ্ি। স্লাগ িস হর্গুযলা পযকট্ি কযর বলযলি, বেয যত্বর িমত, ি ািযিবতার িমত! একমট্ 
েয যলর জিয দ্শ গযামল ি! 
 
পরক্ষযণই  যামর হদ্খযলা  যামগ্রি আর স্লাগ িস পাশাপামশ বযর্ পরিযরর গলা জমডয  
বযর্ গুণ গুণ কযর গাি গাইযেি, এযতা িৃদ্যস্বযর হয হশািাই যা  িা। অ্মত দ্যুঃযখর গাি 
ওযিা িাযি এক িৃতয যপর্যািী জাদ্যকযরর। 
 
আ া, অ্প ব যর্ ও েযল হগযলা,  যামগ্রি গাইযলি র্ািযির হট্মবলট্া  হট্াকা িারযত 
িারযত, হোখ দ্যযট্া তার হট্রা  য  হগযে। ওমদ্যক স্লাগ িস গলা কাাঁমপয  গাইযত শুরু 
কযরযেি 
 
আিার বাবার হতা যাবার র্ি    মি, র্ি    মি, 
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হতািার বাবা-িায র,  যামর…।  যামগ্রযির হকাাঁেকাযিা দ্যযোযখর হকাণা হর্যক হবমরয  
আর্যে হিাট্া হিাট্া হোযখর জল,  ঠাৎ মতমি  যামরর একট্া  াত হেযপ ধ্যর করিদ্সি 
করযলি। কযতা হোট্ ব যর্ জাদ্যকর জাদ্যকরী এযতা িিসামন্তক… িিসামন্তক…। 
 
স্লাগ িস তারই র্যে মবলাপ করযত লাগযলি। 
 
অ্মত িিসামন্তক,  যামগ্রি হঘাাঁৎ হঘাাঁৎ কযর কর্াট্া বযলই স্লাগ যিসর কাাঁযধ্ তার মবরাট্ 
িার্াট্া হরযখ ঘযমিয  পডযলি… িাক িাকযত লাগযলি। 
 
দ্যুঃমখত, স্লাগ িস বলযলি, হ াঁেমক তয লযত তয লযত। আমি হয ওর মবরাট্ িার্ার োযপ 
দ্িবে  য  হশষ  য  যাযবা। 
 
 যামর ধ্ীর মিরিাযব বলযলা,  যামগ্রি মকন্তু আপিার গাি মিয  মকেয বযলিমি… 
বলমেযলি, আিার বাবা-িা ির্যে। 
 
ও হ া হ া স্লাগ িস খযব বযডা হদ্যখ একট্া হর্াঁকয র তয লযত মগয  হেযপ রাখযলি। 
 
 া  া মঠকই বযলযো, র্মতয… র্মতয বযডাই িিসামন্তক! কর্াট্া  ঠাৎ হশষ করযলি, পযর 
মক বলযবি হযযিা হিযব হপযলি িা। আবার হবাতল হর্যক দ্যযট্া িযগ িদ্ ঢালযলি। 
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তারপরই আেিকা বলযলি, আমি বলযত পারমে িা। িযি    তয মিও ঘট্িাট্া জাযিা িা 
 যামর? 
 
িা, জািযবা হকিি কযর, আিার ব র্ হতা তখি র্যব এক বের,  যামর বলযলা। তখি 
 যামগ্রযির িবল িামর্কা গজসযির হঠলা  ঘযরর হিািবামত মিিয  মিিয । তযব আমি 
অ্যিযকর কাযে শুযিমে, শুযিমে… আিার বাবা ির্যি িারা যাি, তারপযর মক  য মেযলা 
আপমি জাযিি? 
 
িা আমি হকিি কযর জািযবা… মকেযই জামি িা, স্লাগ িস োপা গলা  বলযলি। 
 
আমি শুযিমে… হিাযেিট্স ির্যি আিার বাবাযক  তযা কযর, তারপর বাবার িৃতযদ্ ট্া 
িার মদ্যক হফযল হদ্ ,  যামর বলযলা। 
 
কর্াট্া শুযি স্লাগ িস িীষণ হজাযর হকাঁযপ উঠযলি; মকন্তু তার দৃ্মষ্ট রইযলা  যামরর িযযখর 
মদ্যক। 
 
তারপর ও আিার িাযক পর্ হর্যক র্যর হযযত বযলমেযলা,  যামর বযামর্ত মেযত্ত বলযলা। 
ও আিাযক বযলমেযলা িাযক  তযা করার ওর ইযচ্ছ মেযলা িা, আিাযক  তযা করযত ো , 
িা ইযচ্ছ করযল পামলয  হযযত পারযতি। 
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স্লাগ িস দ্ীঘস মিুঃশ্বার্ হফযল বলযলি, র্মতয বযডা িিসামন্তক, মলমল   যতা মিযজর িাণ 
রক্ষার জিয পালাযত পারযতা, উুঃ মক মিিসি  তযা। 
 
 যাাঁ, মিিসি  তযাকাণ্ড!  যামর এযতা আযি বলযলা হয শুিযত পাও া যা  িা। মকন্তু িা 
আিাযক হেযড হতা মিযজর িাযণর জিয পালাযত পাযরি িা। িা িডযলি 
 
িা, একমদ্যক বাবার িৃতযদ্ , অ্িযমদ্যক আিার িাণ। হিাযেিযট্সর কাযে আিার িাণ 
মিক্ষা হেয মেযলি, কর্াট্া শুযি হিাযেিট্স শুধ্য হ যর্মেযলা। 
 
আর বযলা িা,  যামর! একট্া কাাঁপা কাাঁপা  াত তয যল  যামরযক বলযত মিযষধ্ করযলি। 
অ্যিক অ্যিক িৃশিংর্  তযা, মিষ্ঠয র মিিসি কাম িী শুিলাি আিার মি   যামর, আমি অ্মত 
বৃি িািযষ, আমি আর শুিযত োই িা, আিা  আর তয মি শুমিওিা। 
 
আিার এখি এর্ব বলা মঠক   মি,  যামর মিযর্য বলযলা। মফমলক্স মফমলমর্র্ ওযক আযরা 
র্া র্ মদ্যলা, আপমি হতা আিার িাযক খযব পেন্দ করযতি, হে  করযতি। 
 
মক বলযল পেন্দ করতাি? স্লাগ িস বলযলি, ওর দ্যযোখ জযল িযর হগযলা! হতািার িার 
র্যে হয মিযশযে, যারা মেিযতা তারা র্কযলই ওযক পেন্দ করযতা। 
 
অ্তযন্ত র্া র্ী, র্দ্া  ার্যি ী। িৃশিংর্ ঘট্িা মেল হর্মট্। 
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আপমি তার পযিযক র্া াযয করযবি িা?  যামর বলযলা। িা আিার জিয িাণ মদ্য মেযলি 
আর আপমি আিাযক হিিমর হদ্যবি িা 
 
 যামগ্রযির িামর্কা গজসি র্িি হকমবিট্া কাাঁমপয  তয যলযে।  যামর স্লাগ যিসর অ্শ্রুিরা 
দ্যযোযখর মদ্যক অ্মবেল দৃ্মষ্টযত তামকয  রইযলা। হপাশাি, িাস্টার তখি আর হযযিা 
তাকাযত পারযেি িা! 
 
অ্িি কর্া আর বলল িা  যামর, োপা গলা  স্লাগ িস বলযলি। িা হদ্ও ার িে ি , যমদ্ 
তাযত হতািার উপকার    তা যল অ্বশযই হদ্যবা, মকন্তু এখি হর্ট্া মিয  হতািার মক 
র্যমবযধ্  যব, মক করযব হর্ট্া মিয ? 
 
 যাাঁ, আিার র্া াযয  যব,  যামর পমরস্কার কযণ্ঠ বলযলা। িাম্বলযিার তর্য োি, আমিও 
োই। 
 
 যামর জাযি ওর হকাযিা ক্ষমতর আশিংকা হিই। মফমলক্স ওযক হিতর হর্যক জামিয  
মদ্যচ্ছ তার আগািীকাল র্কাযল মকেযযতই আজ রাযতর কর্া িযি র্াকযব িা। আবার ও 
স্লাগ যিসর িযযখর মদ্যক তামকয  র্ািযি এমগয  মগয  িার্াট্া হিা াযলা। 
 
আমি েয যজি ও াি, আমি তাযক  তযা করযবা, করযতই  যব, আিার ওযক  তযা করার 
জিয হর্ই হিিমরট্া দ্রকার। 
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কর্াট্া শুযি স্লাগ যিসর িযখট্া আযরা হবমশ ফযাকাযশ  য  হগযলা। েকিযক কপালট্া ঘাযি 
মিযজ আযরা েকেক করযত লাগযলা। 
 
তয মি তা যল েয যজি ও াি? অ্বশযই আমি,  যামর শান্তিাযব বলযলা। 
 
মকন্তু তা যল, আিার অ্মত হেয র পাি, আিার কাে হর্যক তয মি হয অ্যিক োইযো, 
তয মি ধ্বিংর্ করার জিয ি , আর্যল তয মি হর্ই কাযজর র্া াযযকারী ম যর্যব োইযো। 
 
আপমি কী হর্ই শ তাি জাদ্যকর হয মলমল ইিান্সযক  তযা কযরমেযলা তাযক পৃমর্বী 
হর্যক র্মরয  মদ্যত োি িা? 
 
 যামর,  যামর অ্বশযই আমি োই, মকন্তু…। 
 
আপমি তা যল ি  পাযচ্ছি? ও আপিাযক আিাযক শায িা করার জিয আপিাযক খয াঁযজ 
হবডাযব… তার ি ? 
 
স্লাগ িস িীরব রইযলি। হোযখ িযযখ তার অ্বযি আতঙ্ক! আিার িায র িযতা আপমি 
র্া র্ী হ াি, িযফর্র। 
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 যামরর কর্াট্া শুযি স্লাগ িস তার কয মঞ্চত, ঝয যলপডা োিডা  হিাডা কমম্পত  াযতর 
আেযলগুযলা িযযখ োপা মদ্যলি। তার িযখ হদ্যখ িযি     ঠাৎ এক মশশু হযযিা, শুধ্য বড 
আকার ধ্ারণ কযরযে। 
 
আমি গমবসত িই, স্লাগ িস আেযযলর ফাাঁক মদ্য , মফর্ মফর্ কযর বলযলি, আমি একট্য  
লমজ্জত িই, যা হিিমর হদ্খাযব… আ… আ… আিার িযি    হর্মদ্ি আমি অ্যিক ক্ষমত 
কযরমেলাি। 
 
 যামর বলযলা, হিিমরট্া যমদ্ আপমি আিাযক হদ্ি তা যল হর্ পাপ হিােি করযত 
পারযবি। শুধ্য তাই ি  জাদ্যকরযদ্র ইমত াযর্ আপিার িাি অ্মত র্া র্ী ও ি ৎ 
জাদ্যকর ম যর্যব স্বণসাক্ষযর হলখা র্াকযব। 
 
 যামগ্রি ঘযযির িধ্য হর্যক িযড েযড উযঠ িবলিাযব িাক হিযক েলযলি। দ্প দ্প কযর 
হিািবামত জ্বলযে হর্ই আযলাযত স্লাগ িস আর  যামর পরিযরর িযযখর মদ্যক অ্মবেল 
দৃ্মষ্টযত তামকয  রইযলা। দ্ীঘস র্ি  হকযট্ হগযলা, দ্যজযিই িীরব।  যামরর অ্ন্তর হর্যক 
হফমলক্স হফমলমর্র্ বাতসা পাঠাযলা–অ্নধ্যস  যব িা, অ্যপক্ষা কযরা। 
 
তারপর স্লাগ িস তার পযকযট্ একট্া  াত পযযর জাদ্যদ্ণ্ডট্া হট্যি হবর করযলি এবিং অ্িয 
 াত মদ্য  হক্লাক হর্যক একট্া হোট্ শূিয হবাতল বার করযলি। 
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 যামরর িযযখর মদ্যক তামকয  জাদ্যদ্যণ্ডর িযখট্া কপাযল হঠকাযতই রূপামল র্যযতার িযতা 
হিিমর কপাল হর্যক হবমরয  এযর্ জাদ্যদ্যণ্ডর িযখট্া দৃ্ঢ়িাযব জমডয  ধ্রযলা। তারপর 
হর্খাি হর্যক পাকাযিা পাকাযিা হিিমর হবমরয  আর্যত লাগযলা, উজ্জ্বল রূপালী র্যযতার 
িযতা হিিমর। হবমরয  আর্যত আর্যত  ঠাৎ বে  য  হগযলা। স্লাগ িস তখি জাদ্যদ্যণ্ডর 
র্যে যযি র্াকা হিিমর হবাতযলর িযযখ ধ্রযতই হিিমর গযাযর্ পমরণত  য  হবাতযল পূণস 
 য  হগযলা। স্লাগ িস তখি হবাতযলর িযখট্া  মেমপ বে কযর মদ্যলি। 
 
হবাতলট্া স্লাগ িস  যামরর র্ািযি কাাঁপা কাাঁপা  াযত ধ্রযলি।  যামর হবাতলট্া মিয  
বলযলা, আপিাযক অ্যশষ ধ্িযবাদ্ িযফর্র। স্লাগ িস  যামরর মপযঠ  াত মদ্য  বলযলি, 
তয মি খযব িাযলা হেযল  যামর। 
 
 যামর স্লাগ যিসর মদ্যক তামকয  হদ্খযলা তার দ্যযোখ মদ্য  ট্প ট্প কযর জল গমডয  
পডযে। হোযখর জল মিমজয  মদ্যচ্ছ তার হগাাঁফ হজাডা। 
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হ্িোযক্সি 
 
কযাযর্যল হফরার র্িয   যামর বযঝযত পারযলা হফমলক্স হফমলমর্যর্র িিাব তার ওপর 
তখযিা আযে। কযাযর্যলর র্দ্র দ্রজাট্া ওর জিয বে   মি, মকন্তু র্ািস হোযর মগয  
হোযখ পডযলা পীির্যক, পীির্ িা  ওযক হদ্যখই হফযলমেযলা, হকাযিা রকযি পাশ 
কামট্য  ফযাট্ হলমির হপারট্ হ াযলর র্ািযি দ্াাঁমডয  অ্দৃ্শয  য  র্াকার হক্লাকট্া 
খযলযলা। ওযক হদ্যখ ফযাট্ হলমি েয ি  য  বলযলি, এযতা রাযত হতািার হফরার র্ি  
 যলা? 
 
অ্িযা   য  হগযে–খযব একট্া জরুমর কাযজ হযযত  য মেযলা। 
 
তয মি িাল কযরই জাযিা পার্ও ািস রাযতর হবলা  হেি  য  যা , এখি হতা… হতািাযক 
বামক রাতট্য কয  কমরিযর শুযত  যব, মক? 
 
ঠাট্টা করযেি!  যামর বলযলা। বাযর রামি হবলা  পমরবতসি  যব হকি? 
 
এট্াই হতা মি ি, ফযাট্ হলমি বলযলি। হতািার যমদ্ এ মবষয  হক্ষাি র্াযক 
হ িিাস্টারযক হযয  অ্মিযযাগ কযরা, মতমিই মিরাপত্তার জিয এই িতয ি মি ি োলয 
কযরযেি। 
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আিযস ঘট্িা হতা,  যামর মতি স্বযর বলযলা। হকিি কযর হিতযর ঢয কযব িাবযত 
লাগযলা। র্মতয মবপদ্ হদ্খমে, যাকযগ যাই হ িিাস্টাযরর র্যে কর্া বযল হদ্মখ, িযি    
এখিও মতমি তার ঘযর আযেি। আমি হতা মিযজর কাযজ হদ্মর কযর মফরমে িা, উমিই 
হতা আিাযক একট্া কাযজ পামঠয মেযলি। কাজ হশষ  যব তযব হতা মফরযবা। 
 
হ ি িাস্টার এখাযিই আযেি, হক হযি  যামরর হপেি হর্যক বলযলা। িযফর্র 
িাম্বলযিার ঘণ্টাখাযিক আযগ স্কয যল মফযরযেি। 
 
 যামর হপেি মফযর হদ্খযলা হ িযলর্ মিক  যামরর মদ্যক হিযর্ হিযর্ আর্যেি। গলা 
হর্যক ঝয যল পডা িযণ্ডযট্া কাাঁযধ্র ওপর লৎপৎ করযে। 
 
হ ুঃ হ ুঃ, ব্লামি বযারি আিাযক র্িংবাদ্ট্া মদ্য যে। বযারি বলযলা, দ্ারুণ িাল হিজাযজ 
আযেি, তযব হোযখ িযযখ ক্লামন্তর োপ…। 
 
মতমি এখি হকার্া  রয যেি? দ্যরু দ্যরু বযযক  যামর মজযজ্ঞর্ করযলা। 
 
হকার্া  আবার, তার অ্মত মি  অ্যাযস্ট্রািমি ট্াও াযর তারা-ট্ারা হদ্খযেি… র্ি  হপযল 
তাই হদ্যখি, তয মি জাযিা িা? 
 
ব্লামি বযারি আপিাযক িয ল খবর মদ্য যে! 
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তা যল মতমি অ্মফর্ ঘযর আযেি, মিক বলযলা। বযারি আিাযক যা বযলযে তাই 
হতািাযক বললাি। হকাযিা একট্া মবযশষ কাযজ   যতা বাইযর মগয মেযলি। 
 
 যাাঁ তাই। হিিমর র্িংগ্র  করযত হপযরযে খবরট্া িাম্বলযিারযক হদ্বার জিয ও েট্ফট্ 
করযে তা ওরা বযঝযব হকিি কযর?  যামর ফযাট্ হলমিযক হতা াক্কা িা কযর ঘযযর 
দ্াাঁডাযলা। তর তর কযর ওপযর উঠযত লাগযলা। 
 
আযর আযর রাগ কযরা িা  যামর, আমি হতািা  গুল িারমেলাি। তয মি আিার ঘযি িামেয  
মদ্য যো তাই হরযগ মগয মে! যাও, হিতযর যাও, পার্ও ািস একই আযে হট্প ও ািস! 
 
 যামর এতক্ষযণ িাম্বলযিাযরর অ্মফর্ ঘযর হঢাকার িযযখ গারগয যল হপৌঁযে হগযে। িাি 
এক মিমিট্ র্ি  হলযগযে। ও বলযলা, ট্মফ এক হক্ল ার। ও তৎক্ষণাৎ িাম্বলযিাযরর 
ঘযর যাবার জিয হঘারাযিা মর্াঁমডযত পা মদ্যলা। 
 
হিতযর এযর্া,  যামর বে দ্রজা  হট্াকা িারযতই হিতর হর্যক িাম্বলযিার বলযলি। 
 যামরর িাম্বলযিাযরর গলা শুযি িযি  যলা খযবই ক্লান্ত স্বর। 
 
 যামর দ্রজা হঠযল হিতযর ঢয কযলা। িাম্বলযিাযরর অ্মফর্ ঘর আযগ হযিি হদ্যখমেযলা 
মঠক হতিিই রয যে। ঘযরর জািালা হখালা।  যামর জািালা মদ্য  বাইযর তাকাযলা, ঘি 
কাযলা আকাযশ অ্জর তারা মঝকমিক করযে। 
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ঈশ্বর র্তযই বড দ্ ালয, এযর্া  যামর, িাম্বলযিাযরর গলা  একট্য  আিযস  ও ার আিার্। 
তা এযতা রাযত মক িযি কযর…? 
 
র্যর, আমি স্লাগ যিসর কাে হর্যক হিিমর হপয মে। 
 
কর্াট্া বযল  যামর ওর পযকট্ হর্যক হোট্ কাাঁযের হবাতলট্া হবর কযর িাম্বলযিারযক 
হদ্খাযলা। কয ক িয ূতস িাি, হ ি িাস্টার  তিম্ব  য   যামরর মদ্যক তাকাযলি। 
তারপর িাম্বলযিাযরর িযযখ  ামর্ ফয যট্ উঠযলা। 
 
 যামর, র্মতয তয মি অ্িাবিী  একট্া খবর মিয  এযর্যো, দ্ারুণ, দ্ারুণ কাজ কযরযে, 
হতািাযক কারও র্যে তয লিা করা যা  িা… আমি জািতাি, জািতাি তয মি োডা কাজট্া 
আর কারও পযক্ষ র্ম্ভব  যতা িা। 
 
িাম্বলযিার হযযিা িয যলই হগযেি রাত গিীর  য যে, কযাযর্যল এত রাযত হকউ হজযগ 
হিই। এত রাত  য যে হর্ কর্া একদ্ি িয যল মগয  হে ার হর্যক লামফয  উযঠ, আঘাত 
িাপ্ত  াতট্া বামডয   যামরর  াত হর্যক স্লাগ যিসর হিিমরর হবাতলট্া মিয  হপিমর্ি 
রাখার কযামবযিযট্র মদ্যক েযযট্ হগযলি। 
 
তা যল এখি, পার্যরর হবমর্িট্া হিযস্কর ওপর হরযখ হবাতযলর িযধ্য যা মেযলা তাযত 
হঢযল হফলযলি। হশষ পযসন্ত… আমি যা হদ্খযত হেয মেলাি  যামর তয মিও তা হদ্খযত 
পাযব। তাডাতামড… তাডাতামড এখাযি এযর্া  যামর। 
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 যামর, িাম্বলযিাযরর মিযদ্সশ িযতা হপিমর্যির িযযখ ওর িার্াট্া হিা াযতই পায র তলার 
হিযঝ হিই িযি  যলা… আবার গিীর এক অ্েকাযরর িধ্য মদ্য  হিযর্ হযযত হযযত 
র্াস্লাগ যিসর অ্তীত মদ্যির অ্মফর্ ঘযর পা রাখযলা। 
 
হদ্খযত হপযলা যযবক স্লাগ িসযক, মতমি তার অ্মফর্ ঘযর  াতাও ালা আরাি হকদ্ারা  
বযর্ রয যেি। িার্া  তার েকেযক খযডর রিং-এর েয ল, পাকাযিা হগাফ। পা দ্যযট্া 
হিলযিযট্র পাদ্াযি েডাযিা। এক  াযত গ্লার্িমতস ও াইি, অ্িয  াত মেস্টাল 
আিারযর্র বাযক্স। ওর র্ািযি বযর্ ের্াতজি অ্পব র্ী হেযল হিয , তাযদ্র িযধ্য ট্ি 
মরমিলও রয যে। ওর আেযযল িারযিাযলার কাযলা পার্র বর্াযিা হর্ািার আিংমট্যত 
আযলা পযড মঝকমিক করযে। 
 
মরমিল যখি িে করযে–র্যার িযফর্র হিমরর্ই মক অ্বর্র মিযচ্ছি? মঠক হর্ই র্িয  
িাম্বলযিার  যামরর পাযশ দ্াাঁডাযলি। 
 
ট্ি, আমি জািযলও মকন্তু হতািা  বলযত পারযবা িা, স্লাগ িস বলযলি, বলার র্ি  
মরমিযলর মদ্যক মতরস্কাযরর িমেযত একট্া আেযল তয লযলি। তা যলও হোখ দ্যযট্া আযধ্া 
বযযজ বলযলি, হবশ, শুমি হকার্া হর্যক র্িংবাদ্মট্ হপযল, তয মি িযি    হতািার বেয যদ্র 
োইযতও হবমশ খবর রাযখা। 
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মরমিল কর্াট্া শুযি িৃদ্য  ার্যলা। বামক র্ব হেযলরা হ া : হ া : হ া : কযর হ যর্ 
উঠযলা। 
 
খবর র্িংগ্রয র শমি হতািার আযে, িয াজিী  বযমিযদ্র কীিাযব হখাশািদ্ করযত    
তয মি তা জাযিা–আিারর্ আিার অ্মতমি … আিারযর্র জিয ধ্িযবাদ্। 
 
স্লাগ িসযক মঘযর বযর্ র্াকা দ্যোরজি হেযল আবার হ যর্ উঠযলা। 
 
আমি মকন্তু দৃ্ঢ়িাযব আশা করমে আগািী কয মড বের পর তয মি মিমিমস্ট্রযত িযামজক িন্ত্রী 
 যবই  যব। অ্বশয তয মি যমদ্ আিাযক আিারর্ মদ্যত র্াযকা। 
 
আিার মকন্তু মিমিমস্ট্রযত িাল হযাগাযযাগ আযে। 
 
কর্াট্া শুযি ট্ি মরমিল িযেমক  ার্যলা, অ্িযািয হেযলরা আবার আযগর িযতা  ার্যলা। 
 যামর হদ্খযলা হেযলগুযলার িযধ্য ট্ি ব যর্ বডই  যব; ওযদ্র িযখ হদ্যখ 
 
িযি  যলা ট্ি মরমিল হযযিা ওযদ্র মলিার। 
 
র্যার আিার িযি    রাজিীমত আিার জযিয ি , যর্াযযাগয বা িািাির্ই  যব িা, 
হেযলরা  ামর্ র্ািাযল ট্ি গম্ভীর িযযখ বলযলা। রাজনিমতক হিতা  বার িযতা আিার 
বযাকগ্রাউন্ড হিই। 
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ওর পাযশ হয দ্যএকট্া হেযল বযর্মেযলা তারা হবাকার িযতা  ার্যলা।  যামর মকন্তু ওযদ্র 
িযখ হদ্যখ বযঝযত পারযলা, হেযলগুযলা ওযদ্র হিতার িযযখর মদ্যক তামকয  হবশ িজা 
উপযিাগ করযে। ওরা খযব িাল কযরই জাযি তাযদ্র দ্লযিতা ট্ি মরমিযলর বিংশ 
পমরে । 
 
হবাকার িযতা কর্া বলযব িা, স্লাগ িস উচ্ছ্বমর্ত  য  বলযলি। িযি রাখযব তয মি 
এযলযবযল পমরবাযরর ি । তয মি িাি করা এক জাদ্যকর পমরবাযরর। হতািার যযর্ষ্ট বয মি 
আযে, দ্ক্ষতা আযে যা অ্যিযকরই হিই। িা িা আমি বলমে তয মি অ্যিক ওপযর উঠযব 
ট্ি। আমি আজ পযসন্ত হকাযিা োি র্ম্পযকস িয ল িমবষযদ্বাণী কমরমি। 
 
স্লাগ যিসর হপেযি হট্মবযল রাখা হোট্ হর্ািার ঘমডট্া  এগারট্া বাজার মট্িং মট্িং র্যযরলা 
শব্দ  যলা, শব্দট্া শুযি স্লাগ িস হপেযি ঘযরযলি। 
 
গুি হগ্রর্ার্ (মবিয র র্যে), এগারট্া হবযজ হগযে? তা যল হতািরা এখি হযযত পাযরা, 
তা িা  যল আিাযদ্র মবপযদ্ পডযত  যত পাযর, হলস্টযরি–হতািার হলখা িবে কাল 
মকন্তু আিার োই, তা িা  যল আট্ক র্াকযত  যব। এযিমর কর্াট্া মকন্তু তয মিও িযি 
হরযখা। 
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এক এক কযর হেযলরা ঘর হর্যক েযল হগযলা। স্লাগ িস হবশ  াত-পা েমডয  আরাি 
হকদ্ারা  বযর্ গ্লাযর্র বামক িদ্ট্া গলা  ঢালযলি, শূিয গ্লার্ট্া পাযশর হিযস্ক রাখযলি। 
মরমিল মকন্তু তখযিা ঘর হেযড যা মি। ওর িডােডার শযব্দ স্লাগ িস িযখ-তয যল তাকাযলি। 
 
ট্ি, িযি হরযখা, তয মি মকন্তু একজি মিযফট। তাই রাযতর হবলা  হতািাযক যমদ্ 
মবোিা  পাও া িা যা  তা যল…। 
 
র্যার, আিার আপিার কাযে একট্া িে মজজ্ঞার্া করার আযে। তা যল বযল হফযলা, 
হদ্মর কযরা িা। র্যার আপমি মক,  রোকর্ মবষয  মকেয জাযিি…? 
 
কর্াট্া শুযি স্লাগ িস ওর মদ্যক মির দৃ্মষ্টযত তামকয –িা  অ্িযিিস্ক  য  িযদ্র গ্লাযর্র 
কািা  হিাট্া হিাট্া আেযলগুযলা হবালাযত লাগযলি। 
 
িাকস আযট্সর মবরুযি িমতযরাধ্ করার মকেয একট্া? 
 
 যামর জাযি, স্লাগ িস খযব িাযলা কযরই জাযিি হয ওট্া ওযদ্র স্কয যলর পডা ি । 
 
র্যার, ওই শব্দট্া আমি একট্া বইযত হপয মে। শব্দট্ার র্মঠক িাযি বযঝযত পামরমি… 
 
িা, িাযি… হ াগাট্সযর্র লাইযেমরযত শব্দট্ার িাযি বা তার মবিামরত মববরণ িাও হপযত 
পাযরা। খযবই কাযলা মবষ , র্তযই খযব কাযলা মবষ , স্লাগ িস বলযলি। 
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মকন্তু র্যার, আিার িি বলযে, মবষ মট্ আপমিই জাযিি। িাযি আপিার িযতা একজি 
খযাতিািা জাদ্যকযরর িা জািার হতা কর্া ি । আপমি জাযিি, আর আপিার িা জািা 
র্াকযল অ্িয কাযরা জািার কর্া ি , তাই িাবলাি আপিাযক মজযজ্ঞর্ কমর। 
 
 যামর বযঝযত পারযলা ট্ি মরমিল খযবই েতয র ও োট্য কার। হকিি কযর কাজ আদ্া  
করযত    হর্ মবষয  তার জ্ঞাি ট্িট্যি। ট্ি মরমিল  রোকর্ মিয  কাজকিস করযে, 
গযবষণা করযে, হর্ মবষয  ও মিুঃর্যন্দ   যলা। 
 
 যাাঁ মক বলমেযল, স্লাগ িস মরমিযলর মদ্যক িা তামকয  বলযলি। মেস্টাযলর িত স্বচ্ছ 
আিারযর্র বাযক্সর মফতা   াত বযলাযত লাগযলি। তযব তয মি যখি জািযত হেয যো 
তখি হতািাযক দ্যুঃখ িা মদ্য , হতািার হবাঝার িযতা বলযত পামর।  রোকর্ শব্দমট্র 
অ্র্স–যা একজি িািযযষর লযমকয  রাখা আত্মার একমট্ অ্িংশ িাি। 
 
আমি মঠক বযঝযত পারমে িা হকিি কযর হর্ট্া কাজ কযর, যমদ্ও র্যার… মরমিল 
বলযলা। 
 
ট্ি কর্াগুযলা খযবই র্িংযতিাযব বলযলও, ট্যির িযির িযধ্য হয দ্ারুণ এক উযত্তজিার 
র্ঞ্চার  য যে  যামর তা বযঝযত পারযলা। 
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 যাাঁ হর্যক্ষযি, হতািার আত্মাযক ট্য কযরা কযরা, স্লাগ িস বলযলি। তারপর একট্া অ্িংশযক 
মিজ শরীযরর বাইযর হকাযিা বস্তুযত লযমকয  রাযখা। তারপর হর্ই িািযষমট্র হদ্  আোন্ত 
বা ধ্বিংর্  যল তার মকন্তু িৃতয য  যব িা, তার হর্ই মবিি করা আত্মার অ্িংশ পৃমর্বীযত 
হকাযিা রকি ক্ষমত োডা হর্যক যাযব। মকন্তু অ্বশযই মিন্ন অ্মিযত্ব র্াকযব… 
 
কর্াগুযলা বলার পর স্লাগ যিসর িযখট্া কয াঁেযক হগযলা।  যামরর িযি পযড হগযলা কর্াগুযলা 
িতয ি ি , িা  দ্যবের আযগ  রোকর্ র্ম্বযে ও শুযিযে। 
 
আিার হদ্  হর্যক আমি মেট্যক হবমরয  এযর্মে, আমি আিার আত্মার হেয ও ক্ষয ি, 
একমট্  ীিজাত হঘাযস্টর হেয ও  ীি… মকন্তু তা যলও এখিও আমি জীমবত। 
 
মকন্তু ট্ি খযব কি হলাক এই রকি বাাঁেযত ো , িৃতয য তার োইযত অ্যিক 
 
 যামর মরমিযলর িযযখর মদ্যক তাকযলা। ও হযযিা আযরা হবমশ মকেয জািযত ো , জািার 
লালর্া হেযপ রাখযত পারযে িা। 
 
আপমি হকিি কযর আপিার আত্মাযক ট্য কযরা ট্য কযরা করযবি? 
 
 যাাঁ, স্লাগ িস অ্স্বমিযত বলযলি। তয মি অ্বশযই জািযব িািযযষর আত্মা এিি একমট্ বস্তু 
যাযক মবিি করা মঠক ি । হর্ই অ্মবিি আত্মাযক মবিি করযল িকৃমতর মি ি 
অ্িািয করা  যব। 
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তা   যতা  যব, মকন্তু হকিি কযর ট্য কযরা ট্য কযরা করা যা ? 
 
অ্শুি কাজ দ্বারা েরি অ্শুিিাযব।  তযা কযর,  তযা করার পর তার হদ্  হর্যক 
আত্মাযক হট্যি এযি মবিি কযর…। জাদ্যকর  রোকর্ কযর তার মিযজর ক্ষমত পূরণ 
কযর। মতমি আত্মার মবমচ্ছন্ন অ্িংশ খাো  আবি কযর রাযখি। 
 
খাো  আবি…? মকন্তু হকিি কযর…? 
 
জাদ্যিযন্ত্রর বযল, হর্ট্া আিার কাযে জািযত হেও িা, আমি হর্ই হিল জামি, বৃি 
 ামতযক িশারা হযিি কািযড কািযড মবরি কযর,  ামত িশা তাডাবার জিয হযিি িার্া 
িাডা , স্লাগ িস বৃি  ামতর িযতা িার্া হদ্ালাযত হদ্ালাযত কর্াট্া বলযলি। আিাযক মক 
হতািার খযমি বযল িযি   , হর্ই রকি মকেয কযরমে িযি   ? 
 
িা র্যার, অ্বশযই িা র্যার, মরমিল এক হর্যকন্ড র্ি  িষ্ট িা কযর বলযলা। আমি 
অ্তযন্ত দ্যুঃমখত… আপিাযক আমি িিসা ত করযত োইমি। 
 
জামি, জামি তয মি আদ্যপই করযত োওমি, স্লাগ িস বলযলি।  া  া হকৌতয  লী  ও া 
স্বািামবক। এক হশ্রণীর মিমদ্সষ্ট হিধ্ার জাদ্যকররা এর্ব কযর র্াযক… 
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 যাাঁ র্যার,  যাাঁ র্যার মঠক বযলযেি, মরমিল বলযলা। আর্যল আপিার মক িযি   –
 রোকর্ র্তযই কাযজ লাযগ, হর্ট্া জািার জিযই মজযজ্ঞর্ করমে। আত্মাযক মক শুধ্য 
একবারই মবিি করা যা ? মিযজযক শমিশালী কযর, আত্মাযক হবমশ খযণ্ড মবিি করা 
মক যা  িা? হযিি র্াত িাযগ… ধ্রুি জাদ্যকরযদ্র মবযবেিা  র্াত িম্বর র্বযেয  
শমিশালী িযামজকযাল িাম্বার। হতা হর্ট্াযক র্াত িাযগ ট্য কযরা করা যাযব…? 
 
বাজপামখর দ্ামড, ট্ি স্লাগ িস গজসি কযর উঠযলি। যা বযলযে র্াত! একট্া িািযষযক 
 তযা করযবা িাবাট্াই অ্িযা ! আত্মাযক ট্য কযরা করাই অ্শুি কাজ, তা 
 
আবার হর্ট্াযক র্াতট্া ট্য কযরা করা…। 
 
স্লাগ যিসর িযখ হদ্যখ  যামরর িযি  যলা ট্যির কর্া শুযি খযবই উমদ্বে  য যেি। িযি 
করযেি, ট্যির র্যে হযযিা  রোকর্ মিয  আযলােিা িা করা িাযলা মেল। 
 
মবষ ট্া বলযত পাযরা একট্া কাপমিক আযলােিা। বলযত পাযরা একাযিমিক আযলােিা। 
 
মরমিল কর্াট্া হশািা িািই বলযলা–মঠক বযলযেি র্যার। 
 
যায াক ট্ি কারও র্যে এ মিয  আযলােিা করযব িা; িা করাই িাযলা। আিরা 
 রোকর্ মিয  আলাপ-আযলােিা কযরমে জািযত পারযল হলাযকরা পেন্দ করযব িা। 
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তয মি হজযি হরযখা হ াগাট্সযর্  রোকর্ মিয  কর্াবাতসা বলা মিমষি। মবযশষ কযর 
িাম্বলযিার  রোকর্ মিয  কর্াবাতসা বলা হিাযট্ই পেন্দ কযরি িা। 
 
কাউযক মবন্দয মবর্গস বলযবা িা। কর্াট্া বযল ট্ি েযল হগযলা।  যামর লক্ষয করযলা ট্যির 
হোযখ িযযখ আিযন্দর উল্লার্ যাদ্যকর  ও ার এক িবউপলমব্ধর আিন্দ–হয আিন্দ তার 
র্যন্দর িযখশ্রীযক আযরা লাবণযি  কযরমি বরিং কি িািমবক ও িমলি কযরযে। 
 
ধ্িযবাদ্  যামর, িাম্বলযিার বলযলি। েযলা, এবার আিরা যাই। 
 
 যামর িাম্বলযিাযরর অ্মফযর্ মফযর হদ্খযলা িাম্বলযিার ওর আযগই এযর্ হিযস্কর র্ািযি 
বযর্ রয যেি। িাম্বলযিার মকেয বলযবি হর্ই িতীক্ষা   যামর তার র্ািযি েয প কযর 
বযর্ রইযলা। 
 
হবশ মকেযট্া র্ি  েয প কযর র্াকার পর িাম্বলযিার বলযলি–অ্যিকমদ্ি হর্যক এই 
ঘট্িাগুযলা জািার অ্যপক্ষা  মেলাি। আমি যা ধ্ারণা কযরমেলাি, তার র্াযর্ অ্মবকল 
মিল এই ঘট্িাগুযলার এবিং িমবষযযত কতদূ্র হযযত  যব…। 
 
 যামর হদ্খযলা, অ্তীযতর িমতমট্ হ িিাস্টার ও হ িমিযস্ট্রর্ তাযদ্র হপাযরসযট্র হিতর 
েঞ্চল  য  উযঠযেি, ওযদ্র কর্াবাতসা কাি খাডা কযর শুিযেি। একজি লাল 
িাকও ালা জাদ্যকর হবাধ্কমর কাযি কি হশাযিি তাই কাযি ই াররািযপট্ লামগয যেি 
কর্া হশািার জিয। 
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 যামর, তা যল তয মি যা হদ্খযল ও শুিযল তার গুরুত্ব বযঝযত হপযরযো, িাম্বলযিার 
বলযলি। এখি হতািার যা ব র্, হর্ই র্ি  ট্ি মরমিযলর একই ব র্ মেযলা। তখি 
হর্যকই ও মিযজযক অ্ির কযর রাখযত োইমেযলা। 
 
আপমি মক িযি কযরি ও কৃতকাযস  যত হপযরযে?  যামর বলযলা। ও বযযঝমে হর্ই জিযই 
আিাযক যখি আেিণ কযরমেযলা তখি ও িযর যাবার পরও হবাঁযেমেযলা। মিি ই 
হকার্াও তার  রোকর্ হগাপি কযর হরযখমেযলা? ওর আত্মার একািংশ হবাঁযেমেযলা? 
 
র্ািািয… অ্র্বা হবমশ, িাম্বলযিার বলযলি। তয মি শুযিযো হিাযেিট্স হ াযরযর্র কাে 
হর্যক মবযশষ কযর হর্ট্া জািযত হেয মেযলা–একজি জাদ্যকর যমদ্ একট্ার হবমশ 
 রোকর্ বািা , তা যল হর্ই জাদ্যকযরর মক  যব। হর্ মিযজর িৃতয যযক পযরা া িা কযর 
আযরা অ্যিকযক  তযা করযত র্া র্ী  যব এবিং মিযজর আত্মা হর্যক অ্যিক অ্যিক 
 রোকর্ বািাযব। মিযজর আত্মাযক ট্য কযরা ট্য কযরা কযর অ্যিক  রোকর্ বামিয  
হগাপি কযর হরযখ হদ্যব। অ্বশয হকাযিাও বইযত হর্ইরকি হকাযিা তর্য হদ্ া হিই। 
আমি যতদূ্র জামি… বলযত পাযরা আমি এক রকি মিমিত, হিাযেিট্সও জািযতা 
 রোকর্ বািাযত র্ক্ষি হকাযিা জাদ্যকর তার আত্মাযক দ্যট্য কযরার হবমশ করযত 
পাযরমি। 
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িাম্বলযিার কয ক হর্যকন্ড িীরব রইযলি, তার মেন্তাগুযলা শৃঙ্খলাবি করার পর 
বলযলি–োর বের আযগ, আমি এিি একট্া মকেয হপয মেলাি, যা হর্যক িিামণত    
হিাযেিট্স তার আত্মাযক খমণ্ডত কযরযে। 
 
হকার্া ,  যামর মজযজ্ঞর্ করযলা। হকিি কযর? 
 
তয মিই হতা হর্ট্া আিার  াযত মদ্য মেযল  যামর, িাম্বলযিার বলযলি। িা মর, মরমিযলর 
িা মর, তাযত মিযদ্সমশত মেযলা হকিি কযর হেম্বার অ্ফ মর্যেট্র্ হখালা যা । 
 
আমি মবষ মট্ মঠক বযঝযত পারমে িা র্যার,  যামর বলযলা। 
 
ওয ল, যমদ্ও আমি মরমিযলর িা মর হদ্মখমি, তয মি যা বণসিা মদ্য মেযল তা মেযলা একট্া 
িপঞ্চ। আমি এর আযগ কখযিা হদ্মখমি হয, হিিমর মিজ হর্যকই কাজ শুরু কযর, 
মিযজই মেন্তা কযর। হয হিয মট্র  াযত হিিমরমট্ পযডমেযলা হর্ই হিয মট্র র্কল মকেয 
বদ্যল মগয  হিিমরর িত  য  হগল, হর্ হতা স্বািামবক মবষ  ি । িা, হর্ই বই এর 
হিতযর অ্িয মকেয–হকাি ক্ষমতকর উপাদ্াি মেল… খমণ্ডত আত্মা, আমি হর্ র্ম্বযে 
র্যন্দ াতীতিাযব মিমিত। িা মরট্া মেল একমট্  রোকর্। মকন্তু মবষ মট্ অ্যিক িযের 
অ্বতারণা কযরমেল এবিং তার জবাবও মেযলা। মক ষডযন্ত্র, েোন্ত ও মবপদ্ র্যঙ্কত 
মদ্য মেযলা আিাযক… হর্ই িা মরযত হযিি অ্স্ত্র ম যর্যব বযব াযরর অ্মির্ম্পাত মেযলা 
হতিমি মিরাপযদ্ রক্ষার হকৌশলও মেযলা। 
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আমি এখিও পযসন্ত মকেযই বযঝযত পামরমি,  যামর বলযলা। 
 
হর্ট্া  রোকর্ ম যর্যব কাজ কযরমেল। অ্িযিাযব বলা যা , তার িযধ্য হয খমণ্ডত আত্মা 
লযমকয  রাখা মেযলা, তা মেযলা র্যরমক্ষত… এবিং এিাযবই হর্ই খমণ্ডত আত্মার িামলক 
িৃতয যর  াত হর্যক রক্ষার বযবিা করা  য মেযলা। তযব হকাযিা র্যন্দয র অ্বকাশ হিই 
হয মরমিল হেয মেযলা তাাঁর হর্ই িা মর পডা হ াক, তার আত্মার খমণ্ডত অ্িংশ তাযত বার্া 
হবযধ্ র্াকয ক অ্র্বা হর্ট্া অ্িয হকউ গ্র ণ করুক, যাযত মর্ন্দামরি দ্ািবমট্ পয ম  জীমবত 
 য  হবপযরা া হ াক। 
 
মকন্তু মরমিল তার কযঠার পমরশ্রি পণ্ড হ াক, মিি ই তা োিমি,  যামর বলযলা। ও 
হেয মেযলা র্কযল জািযক ও মশ্রদ্ামরযির একিাি উত্তরামধ্কামর। মকন্তু তাযক যযর্াপযযি 
িযসাদ্া হদ্ া   মি। 
 
মঠক বলযো, িাম্বলযিার িার্া িাডযত িাডযত বলযলি। তয মি হতা বযঝযত পারযো  যামর, 
যমদ্ ও োইযতা ওই িা মরট্া অ্িযযদ্রও মদ্যত পারযতা, হ াগাট্সযর্র হেযল হিয যদ্রও 
মদ্যত পারযতা; মকন্তু ও তার খমণ্ডত আত্মা কাউযক মদ্যত ো মি, িা মরযত মিযজর জিয 
লযমকয  হরযখমেযলা। ওর কাযে হর্ই খমণ্ডত আত্মা খযবই িূলযবাি মেযলা। একট্য  আযগ 
হদ্খা স্লাগ যিসর বযাপারট্া অ্বশযই হতািার িযি আযে। স্লাগ িস বযলমেযলি, হকউ তার 
খমণ্ডত আত্মা ধ্বিংর্  বার িয  কাউযক মদ্যত ো  িা, তাই হলাক েক্ষয র অ্ন্তরাযল 
লযমকয  রাযখ। মকন্তু এখি হর্ই আত্মার ট্য কযরার আর অ্মিত্ব হিই তা তয মি হদ্যখযো। 
ধ্বিংর্  য  যাও াট্া খযবই অ্শুি, অ্ন্তত আিার কাযে। িযি   , হিাযেিট্স আযরা 
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অ্যিক  রোকর্ বামিয যে বা বািাবার পমরকপিা করযে–যাযত তার ির্িমট্র মবিাশ 
তার ক্ষমতর কারণ িা   । আমি োই িা, ওইর্ব অ্শুি মজমির্ ততমর হ াক তযব র্ব 
মকেয হতা আিার োও ার ওপর মিিসর কযর িা। 
 
তারপর, দ্যবের পযর তয মি আিাযক বযলমেযল… একমদ্ি রাযত হিাযেিট্স তার িৃতযদ্য  
মফযর এযর্যে, ও হির্ইট্ারযদ্র কাযে অ্মত উদ্দীপ্ত ও ি  উযিককারী বিবয মদ্য মেযলা 
অ্যিযর োইযত আমি অ্যিক হবমশ অ্গ্রর্র  যত হপযরমে… এিি একমট্ পযর্ যাযত আমি 
অ্মবিশ্বর  যবা। তয মি বযলমেযল ও বযলযে অ্িযযদ্র োইযত হবমশ অ্গ্রর্র। 
 
আমি জামি ও মক বলযত হেয মেযলা, মকন্তু হির্ইট্াররা হর্ই কর্ার িাযি বযঝযত 
পাযরমি। ও মিযজর  রোকযর্র মবষয  ইমেত কযরমেযলা, এযকর হবমশ  রোকর্-এর। 
 যামর, আমি িযি িাযণ মবশ্বার্ কমর অ্িয হকাযিা জাদ্যকর আজ পযসন্ত তা বািাযত র্ক্ষি 
  মি। যত মদ্ি যাযচ্ছ লিস হিাযেিট্স ততই অ্িািযষ  য  উঠযে…। 
 
মিযজযক  তযার ঊযধ্বস হরযখ িৃতয যি   য  অ্বাযধ্ অ্িযযদ্র  তযা কযর েযলযে?  যামর 
বলযলা। তা যল ও হকি মফযলার্ফার হস্টাি বািাযত পারযলা িা, অ্র্বা একট্া েয মর 
করযত… যমদ্ ও অ্ির, অ্মবিশ্বর  যত আগ্র ী? 
 
 যাাঁ আিরা জামি, পাাঁে বের আযগ হর্ তার হেষ্টা কযরমেযলা, িাম্বলযিার বলযলি। মকন্তু 
হকি পাযরমি তার মকেয কারণ মেযলা। আমি িযি কমর হিাযল্টিযট্সর কাযে  রোকযর্র 
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িয াজি মফযলার্ফার হস্টাযির হেয  হবমশ। তাই এখি লিস হিাযেিট্স  রোকর্ 
বািাযত হবমশ আগ্র ী। 
 
এট্া র্মতয হয এমলজার অ্ফ লাইফ জীবি বামডয  হদ্ , তযব মি মিত হর্বি করযত 
  , অ্মবিশ্বরতার জিয। র্যতরািং হিাযেিট্স জাযি এট্ার ওপর তাযক র্ব র্ি ই মিিসর 
কযরই র্াকযত  যব। মকন্তু হিাযেিট্স জাযি হর্ট্া একমদ্ি ফয মরয  হযযত পাযর, িষ্ট  য  
হযযত পাযর, হস্টাি েয মর হযযত পাযর… ফযল অ্িযযদ্র িযতাই স্বািামবকিাযব একমদ্ি ওর 
িৃতয য  যব। হিাযেিট্স অ্যিযর ওপর আিা রাখযত ো  
 
িা, যা মকেয করার তা ও মিযজই করযত ো । এিিমক হর্ এমলজাযরর ওপর মিিসর 
করযত ো মি। অ্বশয হতািাযক  তযা করার হেষ্টার র্ি  হর্ যখি ধ্বিংর্  য মেযলা, হর্ 
র্ি  তার শরীর মফযর হপযত তাযক এট্া হর্বি করযত  য মেযলা। তারপর, আমি 
মিমিত ও একিাি িরর্া রাযখ  রোকযর্র ওপর, হদ্  মফযর হপযত ও অ্িয মকেযর 
ওপর মিিসর করযত ো  িা। এখি ও িা  মর্মিলাি কযর হফযলযে। 
 
মকন্তু এখি,  যামর তয মি হয অ্িূলয হিিমর আিাযক মদ্যত র্ির্স  য যে, আিরা এিি অ্স্ত্র 
হপয মে যাযত হিাযেিট্সযক মিধ্ি করা র্ম্ভব। আযগ কাযরা পযক্ষ যা র্ম্ভব মেযলা িা। 
 যামর, তয মি মক ওযক বলযত হশািমি, তয মি যমদ্ হতািার আত্মাযক অ্যিক ট্য কযরা করযত 
পাযরা… অ্ন্তত পযক্ষ িযামজকযাল িম্বযর তা যল তয মি অ্যিক শমিশালী  যব, তয মি হতা 
জাযিা, িযামজকযাল িম্বর র্াত র্বযেয  শমিশালী। তাই মিজ আত্মা র্াত-র্াতট্া খযণ্ড 
হিাযেিট্স করযত হেয যে। 
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ও তা যল র্াতট্া  রোকর্ করযত হপযরযে?  যামর ি াতস কযণ্ঠ বলযলা। ঘযর হযর্ব 
হপাযরসট্ মেযলা তারাও একইিাযব আাঁতযক উঠযলা। তা যল বলযি  রোকর্গুযলা এখি 
মক অ্বিা  আযে পৃমর্বীযত, লযযকাযিা, িামট্যত হপাাঁতা অ্র্বা অ্দৃ্শয। 
 
আমি অ্তযন্ত খযমশ, র্মতয খযমশ, তয মি এই র্ির্যার মবরাট্ এক পযসা  বযঝযত হপযরযো, 
িাম্বলযিার শান্তিাযব বলযলি। মকন্তু ির্িত িা,  যামর, র্াতট্া  রোকর্ ি , েট্া। 
র্াত িম্বর অ্িংশট্া (ওর আত্মার খমণ্ডত অ্িংশ) মঠকই র্িংরমক্ষত আযে, হিাযল্টিযট্সর 
পযিুঃরৃ্ষ্ট হদ্য র িযধ্য। ওট্াই মেযলা ওর একমট্ অ্িংশ, বহুবের ধ্যর তার মিবসার্যির 
র্ি  মবযশষিাযব হবাঁযে মেযলা। হর্ট্া োডা, তার মিজস্বতা মকেয মেযলা িা। র্াত িম্বর 
আত্মার ট্য কযরামট্যক খতি করযত  যব যমদ্ হকউ হিাযেিট্সযক  তযা করযত ো –হযই 
আত্মার ট্য কযরামট্ এখি তার পযিরা  রৃ্ষ্ট হদ্য র িযধ্য অ্বিাি করযে। 
 
 মকন্তু বামক েমট্  রোকর্; তা যল,  যামর একট্য  িমর া  য  বলযলা–তা যল ওই েট্া 
 রোকর্ আিরা হকার্া  পাযবা? 
 
িয যল যাযচ্ছ তার িযধ্য তয মি একমট্ আর আমি একমট্ মবিাশ কযরমে। আপমি কযরযেি? 
 যামর বযার্স  য  বলযলা। 
 
অ্বশযই  যাাঁ, িাম্বলযিার বলযলি। তারপর পযযড কাযলা  য  যাও া  াতট্া তয যল 
হদ্খাযলি। আিংমট্,  যামর, িারযিযলার আিংমট্। তার ওপর িেণ্ড কার্স করা  য যে। হর্ই 
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আিংমট্  রোকর্… আমি হর্ট্া ধ্বিংর্ কযরমে। তখি আিার  াত জখি  য মেযলা। 
হেইপ িা র্াকযল মক  যতা জামি িা। ওর র্া াযযয আমি হ াগাট্সযর্ মফরযত হপযরমে। তা 
িা  যল আমি এ র্কল কর্া আর বলযত পারতাি িা। আিার এই দ্গ্ধ  াত আর 
হিাযেিযট্সর র্াত িম্বর আত্মার মবমিি   যত পাযর … যায াক হর্ই আিংমট্ এখি আর 
 রোকর্ ি । 
 
মকন্তু হর্ট্া হকিি কযর হপযলি? 
 
 যাাঁ, এখি হতা তয মি হজযিযো, বহু বের ধ্যর হিাযল্টিযট্সর অ্তীত জীবি জািার হেষ্টা 
কযরমে, ও হযর্ব জা গা  র্াকযতা হর্ইর্ব জা গা  আমি মগয মে। আিংমট্ট্া গন্টযর্র 
জিয বামডযত লযযকাযিা মেযলা। হিাযন্ডট্স িযি    িািা হকৌশযল তার আত্মার এক অ্িংশ 
হর্ই আিংমট্যত হরযখমেযলা, তারপর হর্ই আিংমট্ ও আর তার আেযযল রাযখমি। আযগই 
বযলমে, আমি হর্ই জীণস ধ্বিংর্িাপ্ত বামড হর্যক লযমকয  রাখা হর্ই আিংমট্ খয াঁযজ বার 
কযরমেলাি। হিাযেিট্স ঘযণাক্ষযরই িাবযতই পাযরমি আমি হর্খাযি যাযবা। হর্ অ্যিক 
শমিশালী যাদ্যিন্ত্র দ্বারা িািমট্ র্যরমক্ষত কযরমেযলা। 
 
হর্ কর্া র্াক… তয মি িা মরযত লযমকয  রাখা  রোকর্ ধ্বিংর্ কযরযে আর আমি ওর 
পূবসপযরুযষর আিংমট্ হর্যক। তা যল এখিও োরযট্  রোকর্ রয যে। 
 
ওই োরযট্  রোকর্ তা যল হযযকািও মজমির্  যত পাযর?  যামর বলযলা। পযরযিা 
মট্যির হকৌযট্া অ্র্বা শূিয হপাশাযির হবাতল? 
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তয মি হপাট্সকীর কর্া িাবযো  যামর, যা   , খযবই র্াধ্ারণ র্ব বস্তু, আিাযদ্র িজযর 
পডার িযতা ি । মকন্তু লিস হিাযেিট্স তার িূলযবাি আত্মার একমট্ অ্িংশ রাখার জিয 
পযরযিা মট্যির হকৌযট্া, শূিয হপাশাযির হবাতল ইতযামদ্ বযব ার করযব? কখযিাই িা, 
তয মি হবাধ্   িয যল হগযো, আমি হতািাযক হদ্মখয মেলাি, হিাযেিট্স রমফ জিাযত পেন্দ 
কযর, আর শমিশালী িযামজকযাল ম মস্ট্রর মজমির্পি। ওই র্ব হদ্যখ আিার দৃ্ঢ় মবশ্বার্, 
হিাযেিট্স আযজবাযজ মকেযযত তার মিজস্ব  রোকর্ লযমকয  রাখযত পাযর িা। তার িত 
উন্নামর্ক হলাক হকাযিা িূলযবাি মকেয োডা  রোকর্ রাখযত পাযর িা। হর্ রাখযব 
অ্তযন্ত িযসাদ্াপূণস িাযি। 
 
িা মরট্া হতা হতিি মকেয িূলযবাি মেযলা িা। 
 
অ্বশযই, অ্বশযই িা মরট্া তার কাযে খযবই িূলযবাি মেল। িা মরযত হলখা মেযলা ও 
মর্দ্ামরযির বিংশধ্র। 
 
তা যল অ্িযািয  রোকর্গুযলা?  যামর বলযলা। আপমি মকেয আন্দাজ করযত পাযরি 
র্যার? 
 
আমি হিাট্ািযমট্ একট্া অ্িযিাি করযত পামর, িাম্বলযিার বলযলি। তার কারণগুযলা 
হতািাযক আযগই বযলমে, আিার মির মবশ্বার্ লিস হিাযেিট্স র্াধ্ারণ হকাযিা মজমির্ 
পেন্দ কযর িা, ওর পেন্দ একমট্ মিন্ন রকযির… যার একট্া মবযশষত্ব আযে। তাই 
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আমি বাযর বাযর ওর অ্তীত িািািাযব হখাাঁজ কযরমে, হখাাঁজ কযর েযলমে। যমদ্ আমি 
হকাযিা মশপকযিসর র্োি পাই, িাযি হর্ই র্িি মজমির্ যা ওর কাযে এখি আর হিই, 
 ামরয  হফযলযে। 
 
লযকট্ট্া!  যামর হবশ হজাযর হজাযর বলযলা– াফপাযফর কাপ! 
 
মঠক বযলযো, িাম্বলযিার র্ াযর্য বলযলি। আমি িস্তুত, হয  াতট্া আিার দ্যবসল তা 
মদ্য  ি , শি  াযতর হয কট্া আেযল আযে তার র্া াযযয, আযরা দ্যযট্া মতি ও োর 
িম্বরমট্ ধ্বিংর্ করযত পারযবা। মতি  যচ্ছ লযকট্, আর োর  াফপাযফর কাযপ রাখা 
 রোকর্। বামক রইযলা পাাঁে ও ে … ও হতা র্বসযিাট্ েট্া  রোকর্ বামিয যে। ও 
দ্যযট্া ধ্বিংর্ করা কমঠি  যব। আবার অ্িযিাি করমে… োরজি ফাউন্ডার হযিি 
 াফলপাফ, মেদ্ামরি, হরযিি ও মগ্রমফযর হকাযিা মজমিযর্ হরযখযে। হর্  াফলপাফ ও 
মেদ্ামরি হর্যক দ্যযট্া মজমির্ পাও ার পর হেষ্টা করযত র্াযক মগ্রমফর ও র যাযিি হর্যক 
মকেয পাও ার। আমি জামি িা র যাযিিকয  হর্যক হর্ মকেয হপয যে মক িা, তযব আমি 
মিমিত মগ্রমফন্ডর হর্যক ি । কর্াগুযলা বযল িাম্বলযিার তার হপেযির হদ্ াযল 
হঝালাযিা রুমব পার্র খমেত তযলা ারট্া হদ্মখয  বলযলি, মিরাপদ্ িাি। 
 
আপিার মক িযি    র্যার এই কারযণ হ াগাট্সযর্ কাযজর জিয আপিার কাযে 
এযর্মেযলি?  যামর বলযলা। িমতষ্ঠাতার িারক র্িংগ্র  করার জিয। 
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আিার হতা তাই মির মবশ্বার্, িাম্বলযিার বলযলি। দ্যুঃযখর মবষ  ওই ধ্ারণা বা 
মবশ্বাযর্র বশবতসী  য  আিরা এযগাযত পামর িা। কাজ িা হদ্ ার ফযল হর্ স্কয যল মকেয 
হখাাঁজ করা হর্যক বমঞ্চত  য যে। তাযক স্কয যল োকমর িা মদ্য  হর্ই অ্বাধ্ র্যযযাগ হর্যক 
তাযক বমঞ্চত কযরমেলাি। আিার মির মর্িান্ত হিাযেিট্স… োর ফাউন্ডারযর্ র্কযলর 
মজমির্ র্িংগ্র  করযত এখিও র্ক্ষি   মি। দ্যযট্া আযগ  য মেল অ্র্বা এখি মতিযট্ 
 য  র্াকযত পাযর, এখি পযসন্ত এট্াই আিরা িাবযত পামর। 
 
তা  যলও, র যাযিল ক্ল অ্র্বা মগ্রমফগুযরর মকেয যমদ্ হপয ও র্াযক তা  যলও ে বামক 
র্াযক,  যামর বলযলা আেযল গুিযত গুিযত। 
 
িাম্বলযিার বলযলি–আিার হতা তা িযি    িা। আিার িি বলযে েিম্বরট্া মক? আমি 
যমদ্ িামগি র্াযপর কর্া বমল হতা তয মি মক বলযব জামি িা। 
 
হর্ই র্াপট্া,  যামর েিযক উযঠ বলযলা। মতমি মক জম্ভযক  রোকর্ ম যর্যব বযব ার 
করযত পাযরি? 
 
িা, হর্ রকি িা করাই মঠক, িাম্বলযিার বলযলি। ওরা হতা মিযজর িযতা মেন্তা করযত 
পাযর, েলযত পাযর। ওযদ্র িযধ্য আত্মার ট্য কযরা রাখা বয মিিাযির িযতা কাজ ি , মরমস্ক 
বযাপার। যাকযগ আিার গণিা যমদ্ মিিয সল    তা যল হিাযল্টিযট্সর ে মট্  যত যখি 
একট্া বামক রয যে, হর্ই জিযই হতািার বাবা-িার বামডযত মগয  হতািাযক  তযা করযত 
হেয মেযলা। 
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িযি    হকাযিা এক মবযশষযক  তযা কযর ওর হশষ  রোকর্ পূণস মরজািস কযর 
রাখযত হেয মেযলা। হর্ট্া মেযলা হতািার িৃতয য। 
 
আিরা জামি, ও র্ফল   মি। হবশ মকেযকাল েয পোপ বযর্ র্াকার পর ও তার 
িামগমিযক মদ্য  একজি িাগলযক  তযা কযরমেযলা। হর্ই  তযার পর ওর িযি 
 য মেযলা ও ষষ্ঠমট্ হপয যে যার িযধ্য ওর আত্মার ট্য কযরা হগাপি কযর রাখযত পাযর। 
তার িযধ্য মেযলা মস্লদ্ামরযির রি, হর্ ওর খযব মি জি মেযলা। তার ওপর ওর অ্মতমরি 
মি ন্ত্রণ মেযলা িযি   । তাযক হর্ খযবই পেন্দ করযতা এবিং র্াপ  যলও তাযক তার 
কাোকামে রাখযত হেয মেযলা। 
 
 যামর বলযলা–তা যল িা মর ধ্বিংর্  য যে, আিংমট্ও। কাপ, লযকট্ আর র্াপ এখিও 
অ্ট্য ট্ আযে… এরপর আপমি িযি করযেি র যাযিি অ্র্বা মগ্রমফন্ডযরর মবযশষ হকাযিা 
মজমিযর্ মতমি  রোকর্ লযমকয  হরযখযেি? 
 
িাম্বলযিার িার্া িত কযর বলযলি–তাইযতা িযি করমে, র্যন্দর র্ার র্িংযক্ষপ কযরযে। 
 
তা যল র্যার আপমি হর্গুযলা খয াঁযজ বার করার হেষ্টা োলাযচ্ছি? এই হয স্কয ল হেযড যাি 
িাযঝ-িযধ্যই তখি মক তার হখাাঁযজ…? 
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মঠক বযলযো, িাম্বলযিার বলযলি। বহুমদ্ি ধ্যর আমি খয াঁযজ েযলমে। আিার িযি   … 
  যতা… আমি আযরা একমট্ হপয  যাও ার খযব কাোকামে এযর্মে। আশার আযলা 
হদ্খযত পামচ্ছ। 
 
র্যার, এবার মকন্তু আমি আপিার অ্মিযাযির র্েী  যত োই। আমি আপিার র্যে হর্ট্া 
ধ্বিংর্ করযত োই। 
 
িাম্বলযিার ক্ষমণক র্ি   যামরর হতজদ্ীপ্ত িযযখর মদ্যক, গিীর এক দৃ্মষ্টযত তামকয  
র্াকযলি। বলযলি–আচ্ছা মঠক আযে, তয মি আিাযক র্া াযয করযত পারযব িযি   । 
 
আমি পারযবা র্যার?  যামর অ্মিিূত  য  িাম্বলযিাযরর িযযখর মদ্যক তামকয  বলযলা। 
 
অ্বশযই, িাম্বলযিার বলযলি। তয মি আিাযক র্া াযয করার হযাগযতা অ্জসি কযরযো 
 যামর। 
 
 যামরর বযযকর হিতরট্া  াপযরর িযতা ধ্ডার্ ধ্ডার্ করযত লাগযলা। র্িংযত  য  
বলযলা–র্যার হিাযেিট্স মক জাযিি হয তার লযমকয  রাখা  রোকযর্র আিরা এক 
একট্া কযর মবিাশ করমে?  যামরর হোখ তখি হপাযরসযট্র মদ্যক মেযলা িা। ও এখি 
কাউযক পযরা া কযর িা। 
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 যামর তয মি খযবই গুরুত্বপূণস িে কযরযে। আর্যল ও িািা রকি অ্শুি কাজকিস কযর 
েযলযে এখি ওর ধ্যািজ্ঞাি  রোকযর্র ওপর হিই। িযি    েমট্ মবিাশ করার পর 
র্াত িম্বর… যা ওর জীণস শরীযরর িযধ্য রয যে হর্ট্া যখি আিরা মবিাশ করযত যাযবা 
তখি ওর হুশ  যব। হযিি ধ্যরা িা মর ধ্বিংর্… লযমর্ ার্ িযালফ  িা বলযল ও 
জািযতই পারযতা িা। হিাযেিট্স িা মর ধ্বিংর্ ও তার একমট্ আত্মার ট্য কযরা মবিাযশর 
খবর শুযি অ্র্ম্ভব েয ি  য মেযলা…। 
 
মকন্তু র্যার হিাযেিট্স মিযজই হতা িযালফ যক হর্ট্া হ াগাট্সযর্ হগাপযি মিয  আর্যত 
বযলমেযলি অ্বশযই। তযব হিাযট্স তখি মিমিত মেযলা হয হর্ আযরা অ্যিক  রোকর্ 
ততমর করযত র্ির্স  যব। তাোডা লয মর্ ার্যক মিয  আর্া োডা িা মরট্া মক করযব 
মকেযই বযলমি। শুধ্য িা মরট্া ওর কাযে র্যযত্ন রাখার আযদ্শ মদ্য  হিাযেিট্স উধ্াও 
 য  মগয মেযলা। হিযবমেযলা লয মর্ ার্ িা মরট্া তার ি রা  রাখযব কারণ হর্ তাযক 
িীষণিাযব ি  কযর। ওমদ্যক লযমর্ ার্ িযি কযরমেযলা হিাযেিট্স হবাঁযে হিই। অ্বশযই 
লযমর্ ার্ জািযতা িা িা মরর িযধ্য মক হগাপি করা আযে। আিার ধ্ারণা হিাযেিট্স, 
লয মর্ ার্যক বযলমেযলা, িা মরট্াযত হেম্বার অ্ফ মর্যেট্যর্র দ্রজা হখালার যাদ্য আযে। 
লযমর্ ার্ যমদ্ জািযত ওট্ার িযধ্য তার িিয র আত্মার একমট্ ট্য কযরা রাখা আযে, তা যল 
অ্বশযই হর্ট্াযক খযবই িাযলািাযব রাখযতা। দ্যুঃযখর মবষ  ও আর্সার উইর্মলর হিয র 
ওপর িা মরর দ্াম ত্ব োমপয  মদ্য  মিযজর পমরকপিা র্ফল করযত হেয মেযল–ও আশা 
কযরমেযলা আর্সারযক লামঞ্ছত করযত র্ফল  যব এবিং আিাযকও হ াগাট্সর্ হর্যক তাডাযত 
পারযব।  া যর, লযমর্ ার্ তয মি হতািার স্বার্স মর্মির জিয িা মরট্ার হকাযিা গুরুত্ব 
দ্াওমি? ঘট্িামট্ হিাযেিট্স জািার পর, তয মি অ্বশযই জাযিা গত বের মিমিমস্ট্রযত 
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কলঙ্কি  ঘট্িার মবষয । হবোরা   যতা এখি আজকাবাযি র্াকযতই মিযজযক মিরাপদ্ 
িযি করযব। 
 
 যামর তন্ম   য  মকেয মেন্তা কযর বলযলা, তা যল র্িি  রোকযর্র মবিাযশর পর 
হিাযেিট্সযক  তযা করা যাযব? 
 
 যাাঁ, তযব ওর হদ্য র িযধ্য হযট্া রয যে হর্ট্াও মবিাশ করযত  যব। ওট্া িা করযল 
হিাযেিট্স হবাঁযে র্াকযব, তযব িাি একমট্ আত্মার ট্য কযরা মিয । যমদ্ও হর্ অ্পূরণী  
ক্ষমতগ্রি আত্মার ট্য কযরা মিয  হবাঁযে আযে, তারপরও তার িগজ এবিং যাদ্যশমি অ্ট্য ট্ 
রয যে। হিাল্টিযট্সর িত যাদ্যকরযক ধ্বিংর্ করার জিয িয াজি, অ্র্াধ্ারণ দ্ক্ষতার, 
এিিমক তার  রোকযর্র কর্া বাদ্ মদ্যলও। 
 
 যামর বলযলা–আিার িযধ্য হতা র্ার অ্র্াধ্ারণ হিই। 
 
হক বযল হিই, হতািার আযে। হতািার িযধ্য হয িবল শমি অ্ন্তমিসম ত আযে তা 
হিাযিযট্সর হিই। একিাি তয মি ওর মবিাশ করযত র্ক্ষি। 
 
আমি জামি হর্ই ক্ষিতা িািযষযক ঘৃণা করা ি …। 
 
িাযলাবার্া। আমি র্কযলর শুি কািিা কমর, র্কলযক িাযলাবার্যত পামর…। 
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 জামি  যামর, তয মি িাযলাবার্যত পাযরা। িাম্বলযিার আযরা বলযলি,  যামর হতািা  ঈশ্বর 
র্বসশমি মদ্য  অ্শুিযক মবিাশ করযত পৃমর্বীযত পামঠয যেি। তয মি এখি অ্যিক হোযট্া 
তাই   যতা বযঝযব িা হয তয মি কত অ্র্াধ্ারণ। 
 
তা যল িমফমর্ যখি বযল, আিার হিতর হয শমি আযে তা িাকসলযিসর ধ্ারণার বাইযর, 
তার িাযি িাযলাবার্া?  যামর অ্ফয ট্ স্বযর জািযত োইযলা। 
 
 া িকৃত িাযলাবার্া, িাম্বলযিার বলযলি। মকন্তু  যামর, িমফমর্ যা বযলযে। তা 
হিাযল্টিযট্সর কারযণই তাৎপযসপূণস  য যে। গত বেযরর হশষ মদ্যক হতািাযক বযলমেলাি, 
হিাযেিট্স হতািাযক একজি ি ঙ্কর িািযষ ম যর্যব মেমহ্নত কযর এবিং এট্া কযর, হর্ 
হতািাযক হর্ই বযমিযত পমরণত কযর, একিাি হয তার মবপদ্ হিযক আিযত পাযর। 
 
একই কর্া দ্াাঁডা । 
 
তা ি , িাম্বলযিার অ্মিরিাযব বলযলি।  যামরর মদ্যক তার হপাডা কাযলা  াতট্া 
ির্ামরত কযর বলযলি, িমফমর্যক তয মি খযব হবমশ িূলযবাি কযর তয লযে। 
 
মকন্তু,  যামর হতাতলাযত হতাতলাযত বলযলা। মকন্তু আপমিই হতা িমফমর্ মবষয  
বযলমেযলি…। 
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যমদ্ হিাযেিট্স কখযিা িমফমর্ র্ম্বযে মকেয জািযত িা পারযতা… তা যল মক এট্ার 
হকাি উযদ্দশয র্ামধ্ত  যতা? বা এট্ার হকাযিা অ্র্স দ্াাঁডাযতা? মিি ই ি । তয মি মক 
িযি কযরা  ল অ্ফ িমফমর্যত িমতমট্ িমফমর্র িমবষযদ্বাণীই র্মঠক বযল িিামণত 
 য যে। মিি ই ি ! 
 
মকন্তু!  যামর িযাবাোকা  য  বলযলা। মকন্তু গত বেযরই হতা আপমি বযলমেযলি, আিরা 
হয হকউ একজি আযরকজিযক  তযা করযবা। 
 
 যামর,  যামর, কারণ িযফর্র মরলিীর কর্া শুযি হিাযেিট্স দ্ারুণ একট্া িয ল 
কযরমেযলা… যমদ্ হতািার বাবাযক  তযা িা করযতা তা যল হতািার িযধ্য িমতযশাধ্ 
হিবার তীে ইচ্ছা ও র্ঞ্চামরত করযত পারযতা? অ্বশযই িা! হর্ যমদ্ হতািার জিয 
হতািার িাযক মি ত  যত বাধ্য িা করযতা, তা যল হতািার িামক হতািাযক এিি যাদ্য 
মিরাপত্তা মদ্যতি যা হিাযেিট্স িােযত পাযরিিা। মিি ই ি ,  যামর। হদ্খ মকিাযব 
র্কল অ্তযাোরী শার্কযদ্র িযতা মিযজই শত্রু ততমর কযরযে হিাযেিট্স। তয মি হতা 
জাযিা িমতমট্ অ্তযাোরী শার্ক যাযদ্র তারা অ্তযাোর কযর তাযদ্র কযতাট্া ি  পা ? 
তারা জাযি এিি একমদ্ি আর্যব যখি তাযদ্র িযধ্য এিি হকউ িার্া তয যল দ্াাঁডাযব, হয 
অ্তযাোরীযক পাল্টা আঘাত  ািযব। হিাযেিট্সও তার বাইযর ি । তাই র্ব র্ি  খয াঁযজ 
হবডাযচ্ছ তার দ্বারা মিযসামততযদ্র িযধ্য হক তাযক িমতযরাধ্ করার শমি রাযখ। হর্ 
িমফমর্র িমবষযদ্বাণী শুযিমেযলা, এবিং র্াযর্ র্াযর্ই কাযজ হিযি পযডযে। ফযল, হক 
তাযক খতি করযত পাযর হর্ শুধ্য মেমহ্নতই কযরমি, বরিং একমট্ িারাত্মক অ্স্ত্র হর্ই 
হলাকমট্র  াযত তয যল মদ্য যে। 
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মকন্তু! 
 
হতািাযক যা বলমে তা হবাঝার মবযশষ িয াজি আযে। িাম্বলযিার বলযলি। কর্াট্া 
বযল ঘরি  পা োরী করযত লাগযলি, তার লম্বা আলযখল্লাট্া  াাঁট্ার র্ি  িামট্যত 
লযযট্াযত লাগযলা ঝাডয  হদ্বার িযতা।  যামর এর আযগ তার মি  হ িিাস্টারযক এযতাট্া 
উযত্তমজত  যত হদ্যখমি। হতািাযক  তযা করার হেষ্টা কযর, হিাযেিট্স মিযজই হর্ই 
অ্র্াধ্ারণ তবমশষ্টযপূণস িািযষমট্যক মেমহ্নত কযরমেযলা এখি হর্ িািযষমট্ আিার র্ািযি 
বযর্ রয যে এবিং কতসবয র্াধ্যির জিয তার  াযত িারাত্মক অ্স্ত্রমট্ মদ্য যে। হিাযেিট্স 
মিযজই এ মবষয  দ্া ী হয তারই কারযণ তয মি তার মেন্তা বযঝযত পাযরা–তার লক্ষয এিি 
মক তার র্াযপর িাষা। তয মি হিাযল্টিযট্সর অ্ন্তজসগত জািার র্যযযাযগর কারযণ িাকস 
আট্সর্ হতািাযক হকাযিা আগ্র  রৃ্মষ্ট করযত পাযরমি। কখযিা িা, হিাযিযট্সর দ্যল হযাগ 
হদ্ও ার আগ্র ও হতািার কখযিা   মি। 
 
 মিি ই ি ,  যামর বলযলা। ও আিার শত্রু, ও আিার বাবা-িাযক  তযা কযরযে। 
 
িালবার্ার শমি ও ক্ষিতার িিাযব তয মি র্যরমক্ষত। হিাযল্টিযট্সর িযতা ক্ষিতাযলািী 
িািযযষর মবরুযি মিযজযক রক্ষা করার রক্ষা কবে  যচ্ছ িাযলাবার্া। শত িযলািযিও 
তয মি মবেয যত  ওমি এবিং তা জ  কযরযে, শত দ্যুঃখ, িিসযবদ্িার িযধ্যও–তয মি মশশু 
অ্বিা  হযিি মিিসল হৃদ্য র মেযল আজও হতিিমট্ রয যে। তয মি আ িার র্ািযি 
দ্াাঁডাযল হতািার অ্ন্তযরর ইচ্ছা িমতমবমম্বত  যব এবিং হর্ট্াই হিাযেিট্সযক বযর্স করযব, 
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এবিং হর্ পর্ ধ্িীযদ্র অ্িরযত্বর ি ।  যামর, তয মি মক বলযত পাযরা কজি জাদ্যকর 
আ িার মদ্যক তামকয  যা তয মি অ্বযলাকি করযে তা পা ? িূখস হিাযেিট্স জাযি িা 
কার র্যে ও হিাকামবলা বা িমতদ্বমন্দ্বতা করযত োইযে। 
 
হিাযেিট্স খযব িাযলা কযরই উপলমব্ধ করযত হপযরযে, তয মি হিাযল্টিযট্সর িযির িযধ্য 
হগাঁযর্ আযো মিযজর হকাযিা ক্ষমত িা কযর, ও হতািাযক িাণঘাতী মিদ্ারুণ যন্ত্রণা হদ্ া 
োডা জ  করযত পারযব িা। মিমিমস্ট্র হর্যক হর্ট্া িাযলািাযবই হর্ হজযিযে।  যামর 
একট্া কর্া আমি বযঝযত পামর িা তার মিজ আত্মাযক খমণ্ডত করযত হকি এযতা অ্মির 
 য মেযলা হর্। হকি হর্ হবাঝার হেষ্টা কযরমি কলযমষত ি  এবিং র্মূ্পণস আত্মারই আযে 
অ্তয লিী  শমি। 
 
মকন্তু র্যার,  যামর বলযলা। তা যল মবষ মট্ একই দ্াাঁডাযলা। ওযক  তযা করযত  যব 
আিাযক, বা  তযা করযত  যব। িাম্বলযিার বলযলি, অ্বশযই ওযক হতািার মবিাশ 
করযত  যব, মকন্তু িমফমর্র িমবষযদ্বাণীর পমরযিমক্ষযত ি । কারণ একট্াই, তাযক 
মবিাশ করযত পারযল তয মি কখিই হকাযিা মদ্িও শান্ত র্াকযত পারযব িা। ধ্যর িাও, 
তয মি িমফমর্র বাণী হশািমি, তা যল এখি হতািার হিাযেিট্স র্ম্পযকস মক রকি অ্িযিূমত 
 যব?  যামর িার্া হর্যক িমফমর্ মিবসামর্ত কযর হিযব হদ্খ। 
 
 যামর হদ্খযলা িাম্বলযিার উযত্তমজত  য  র্ারাঘযর পা োমর করযেি, মেন্তা করযত 
লাগযলা ওর িা-বাবা মর্মর ার্ আর মিগমরর কর্া। হিাযেিট্স আজ পযসন্ত হয র্িি ঘৃণয 
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অ্পরাধ্ কযরযে তারই কর্া। দ্ারুণ এক অ্মেমশখা ওর বযযকর িধ্য হর্যক হবমরয  এযর্ 
গলা উত্তপ্ত করযত লাগযলা। 
 
আমি ওর মবিাশ োই।  যামর ধ্ীর মির শান্তিাযব বলযলা। আমি ওযক মবিাশ করা পযসন্ত 
বযর্ র্াকযবা িা, করবই করযবা। 
 
অ্বশযই, অ্বশযই তয মি পারযব, িাম্বলযিার উচ্চকযণ্ঠ বলযলি। তয মি িযি রাখযব িমফমর্ 
হতািাযক মক করযত  যব বযল হদ্ মি। মকন্তু অ্পরমদ্যক িমফমর্ হিাযেিট্সযক হতািার 
মবরুযি যাও ার মেন্তা করার কারণ ঘমট্য যে। তয মি হতািার পর্ স্বাধ্ীিিাযব হবযে মিযত 
পাযরা, িমফমর্র কর্া িাও িািযত পাযরা। মকন্তু হতািাযক হিাযেিট্স র্বসদ্া তাডা কযর 
হবডাযব এবিং হর্ট্াই  যব স্বািামবক ও র্তয, যা…। 
 
 যাাঁ… আিাযদ্র দ্যজযিরই লক্ষয এযক অ্পযরর মবিাশ করা,  যামর বলযলা। 
 
এযতামদ্যি িাম্বলযিার র্মতয মক োি  যামর পমরষ্কার বযঝযত পারযলা। এট্া  যলা, িৃতয য 
হর্যক মিযজযক রক্ষা করার জিয লডাইয র িাযঠ িািযত বাধ্য  ও া 
 
িার্া উাঁেয  কযর লডাইয র িাযঠ শত্রুযক ঘায ল করার জিয যাও ার পার্সকয। হকউ হকউ 
বলযব   যতা, এই দ্যযট্ার িযধ্য হকািট্াই গ্র ণী  ি , মকন্তু িাম্বলযিার জাযি, আমিও 
জামি িেণ্ড গযবস িাবযলা  যামর, আিার িা-বাবাও জািযতি এরকি িািা িতযক মিয ই 
পৃমর্বী। 
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জিেটািযিম্প্িা 
 
হ িিাস্টার িাম্বলযিাযরর অ্মফর্ ঘযর র্ারারাত হিাযল্টিযট্সর েমট্  রোকর্ ির্যে 
আযলােিা করার পর খযব ক্লান্ত  যলও ির্ন্ন মেযত্ত  যামর, রি আর  ারমিওিযক পযরর 
মদ্ি র্কাযল োিসর্ হলর্ি ক্লাযর্ (িাফমল াযট্া হিল র্ম্বযে) গত রাযতর অ্মিজ্ঞতা 
মবিামরত বলযলা। স্লাগ যিসর কাে হর্যক হিিমর র্িংগ্র  করার খবরমট্ শুযি ওরা দ্যজি 
দ্ারুণ খযমশ, তারপর হিাযল্টিযট্সর  রোকযর্র কর্া আর িাম্বলযিাযরর  যামরযক র্যে 
মিয  আর একমট্ খয াঁজযত যাও ার ইচ্ছার কর্া শুযি খযবই ি  হপয  হগল। 
 
বাুঃ,  যামরর র্ব কর্া হশষ  যল রি বলযলা। রি অ্িাবশযকিাযব  াযতর জাদ্যদ্ণ্ডট্া 
ঘযরর মর্মলিংয র মদ্যক তাক কযর হদ্ালাযত লাগযলা। হকি হদ্ালাযচ্ছ ও জাযি িা। ও 
 যামরর মদ্যক িা তামকয  বলযলা, ও াও, র্মতযই তয মি িাম্বলযিাযরর র্যে যাযেো, 
…খয াঁযজ হবর কযর ধ্বিংর্ করার হেষ্টা োলাযব, ও াও, …দ্ারুণ বযাপার। 
 
রি, তয মি মর্মলিংয  হো জিাযচ্ছা হকি? কর্াট্া বযল  ারমিওি রযির কমি হেযপ ধ্যর 
িযামজক ও ান্ডট্া ঘযমরয  মদ্যলা। ততক্ষযণ গাদ্াগাদ্া র্াদ্া হগা লযাযিন্ডার োউযির িার্া  
গায  েমডয  পডযলা,  যামরর হোযখ পডযতই লাল হোযখ  ারমিওযির মদ্যক তাকাযলা, 
 ারমিওি তখমি রযির  াতট্া হেযড মদ্যলা। 
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ওয া, রি িার্া িার্া দৃ্মষ্টযত লযাযিন্ডাযরর মদ্যক তামকয  বলযলা, মকেয িযি কযরা িা, 
র্মতয দ্যুঃমখত, হতািার িার্া  িযি  যচ্ছ দ্ারুণ খযর্মক। কর্াট্া বযল রি,  ারমিওযির 
কাাঁযধ্র ওপর জযি র্াকা হস্লা র্মরয  হদ্ ার িাি করযত লাগযলা। লযাযিন্ডার হোযখ 
তখি অ্শ্রু। রি জাযি হদ্াষ কযর হফযলযে, তাই লযাযিন্ডাযরর কান্না হদ্যখ িযখ ঘযমরয  
মিযলা। 
 
আমি আর  ারমিওি যখি িরযিট্মর হর্যক আর্মেলাি তখযিা আিাযদ্র হদ্খযত 
হপয মেযলা, আিরা তখি দ্যজযি দ্যধ্াযর েযল হগলাি। হতািাযক মিি ই হর্ হদ্যখমি, 
তাই লযাযিন্ডার িযি কযরযে আমি আর  ারমিওি, রি  যামরযক বলযলা। 
 
অ্যা, তাই িামক,  যামর বলযলা। যাকযগ, ওর্ব কর্া বাদ্ দ্াও, যা  য যগযে তা মিয  
িাবার মকেয হিই। 
 
হিাযট্ই িা, রি বলযলা। ওর ওই ফাাঁে ফযাে কযর কাাঁদ্া আিার মবমশ্র লাযগ, তাোডা 
আমি হতা হকাযিা অ্িযা  কমরমি। 
 
িীতয র মিি হকার্াকার,  ারমিওি রিযক বলযলা, তযব  ার্যত  ার্যত। যা বযলযো, হিি 
করার পযক্ষ রাতট্া র্য মবযধ্র মেযলা িা;  যামর জাযিা হতা মজমি আর মিযির োডাোমড 
 য  হগযে? 
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 যামর,  ারমিওযির হোযখর মদ্যক তাকাযলা। িযি  যলা ও অ্যিক মকেয খবর রাযখ। 
খবরট্া হপয  ওর িযির হিতরট্া আিযন্দ িৃতয কযর উঠযলা। হযি বযাপারট্া মকেযই ি  
এিি একট্া আকষসণ শূিয গলা  বলযলা, হকিি কযর? 
 
ধ্যাৎ এযকবাযর হেযল িািযষী বযাপার, মজমি বযলযে, মিি িামক র্ব র্িয  ওযক হপারট্ 
হ াযলর হিতর মদ্য  হযযত র্া াযয করযত ো , িাবট্া এিি হয মজমি এযকবাযরই 
হেযলিািযষ, মিযজ উঠযত পাযর িা, মকন্তু এট্া র্তয হয, অ্যিক কাযলর পযরযিা গতসট্া 
এবযডা হর্বযডা  য  হগযে। 
 
 যামর ক্লার্রুযি এক ধ্াযর বযর্ র্াকা মিযির মদ্যক তাকাযলা। িযখট্া হদ্যখ  যামরর িযি 
 যলা খযবই িারাোন্ত। 
 
 ারমিওি,  যামরযক েয প কযর র্াকযত হদ্যখ বলযলা, তয মি উি  র্ঙ্কযট্ পযডযে, তাই িা? 
 
মক বলযো?  যামর র্যে র্যে বলযলা। 
 
মকমিে মট্ি,  ারমিওি বলযলা। যমদ্ হখলার িাযঠ ওরা দ্যজযি হকউ কারও র্যে কর্া িা 
বযল। 
 
ও  যাাঁ,  যাাঁ, যা বযলযো,  যামর বলযলা। 
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মেট্উইক, রযির গলা  র্তকস র্িংযকযতর র্যর। হোযট্াখাযট্া োিসযর্র মশক্ষক 
মেট্উইকযক িার্া হদ্ালাযত হদ্ালাযত হ যল দ্যযল আর্যত হদ্খযলা ওযদ্র মদ্যক। 
 ারমিওি তখি র্যবিাি ও াইযির পাযি মিমিগার হঢযলযে। ওর কাাঁযের োক্সট্া 
ট্কট্যক লাল তরল পদ্াযর্স িমতস। ওমদ্যক  যামর আর রযির পদ্ার্স তখযিা ঝাপর্া 
ঝাপর্া বাদ্ামি রযের। 
 
হেযলযিয রা আর হদ্মর করযব িা, অ্যিক র্ি  মিয  হফযলযে, মেট্উইক একট্য  
ঝাাঁমঝয  বলযলি। কর্া কি, কাজ হবমশ কযরা, হদ্মখ হদ্মখ হতািরা র্ব হক মক রকি 
বািাযল। ক্লাযর্র হেযলযিয রা মেট্উইযকর কর্া শুযি তট্ি  য  ওযদ্র দ্ণ্ডট্া তয যল 
োযক্সর িযযখ রাখযলা।  যামরর মিমিগার এখি আর তরল হিই, বরফ  য  হগযে। রযির 
োক্স হফযট্ হেৌমের  য  হগল। 
 
 যাাঁ, হ ািও াকস, িযফর্র মেট্উইক হট্মবযলর তলা হর্যক িার্া তয যল কাাঁযের 
ট্য কযরাগুযলা তার ট্য মপর ওপর হর্যক ঝাডয যত ঝাডয যত বলযলি–িযাকমট্র্। 
 
োিসর্ ক্লাযর্র পর হকাযিা ক্লার্ হিই, একট্া মপমর ি ফাাঁকা। হেযলযিয রা দ্ল হবাঁযধ্ 
কিিরুযির মদ্যক েললল। লযাযিন্ডাযরর র্যে বেয যত্ব িাাঁট্া পডার জিয রযির িি 
 ালকা ও িশামন্ত লাগযে এবিং  ারমিওিও এযত খযমশ। ওযক  ার্যত হদ্যখ একজি 
বলযলা, এযতা  ামর্র মক আযে?  ারমিওি বলযলা, খযব র্যন্দর মদ্ি, তাই। ওরা হকউ 
লক্ষয কযরমি  যামরর িার্া  তাণ্ডব িৃতয শুরু  য যে। 
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ও রযির হবাি,.. 
মিিযক মকন্তু ও হধ্াকা মদ্য যে। 
এখযিা ও রযির হবাি 
আমি ওর র্বযেয  মি  র্খা! 
  যাাঁ হর্ই র্ম্পকস গুবযলট্ করযব 
যমদ্ আমি ওর র্যে ির্যি কর্া বমল 
ও হতািাযক আঘাত করযত পাযর 
আমি যমদ্ পযরা া িা কমর হতা মক করযত পাযর? 
ও হয হতািার র্বযেয  বযডা বেয ! 
 
 যামর হখ ালই কযরমি কখি হর্ হপারট্ হ াযলর কাযে হপৌঁযে হরৌিকযরাজ্জ্বল কিিরুযি 
এযর্যে। িার্া িার্ািাযব হদ্খযলা র্প্তি ক্লাযর্র কয কট্া হেযল ঘযরর এক হকািা  
জট্লা করযে,  ঠাৎ ওর ধ্যাি িে  যলা  ারমিওযির উচ্চকযণ্ঠর িাক শুযি, হকমট্! আযর 
তয মি এযর্যো! তয মি িাযলা আযো হতা? 
 
 যামর স্বচ্ছদৃ্মষ্টযত তাকাযলা।  যাাঁ, হকমট্ হবল দ্াাঁমডয  রয যে অ্দূ্যর। শরীর স্বািয 
মফযরযে, ওর র্ব বেয রা খযমশযত উপযে পযড ওযক মঘযর দ্াাঁমডয  রয যে। 
 
র্মতয খযব িাল আমে, হকমট্যবল  ার্যত  ার্যত বলযলা। হর্ািবার হর্ন্ট িািংযগার্ 
আিাযক হেযড মদ্য যে।  ার্পাতাল হর্যক দ্য মদ্যির জিয বামডযত কামট্য  এলাি, বাবা 
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আিাযক  ার্পাতাল হর্যক আিযত মগয মেযলি। আজযক র্কাযল স্কয যল এযর্মে। লীযি 
এইিাি আিাযক িযাকযলাযগি ও হশষ িযােট্ার কর্া বযলমেযলা। 
 
িাল, র্ব তা যল হজযিযো?  যামর বলযলা। যাকযগ তয মি মফযর এযর্যে, রিও মঠক 
আযে।  া হশাযিা হতািরা মট্যি মফযর আর্ার ফযল র যাযিি কয -হক  ারাবার দ্ারুণ 
র্যযযাগ  য যে। তার িাযি আিরা এখযিা ঝাযপর জিয িমতযযামগতা  র্াকযবা। 
 
এখি ওর িার্া হর্যক মজমি েযল হগযে। হকমট্র কাে হর্যক এখিই মকেয খবর মিযত 
 যব। হকমট্র বেয -বােবরা বযাগ, বই, খাতাপি মিয  েযল এযর্যে।  যামর বলযলা, ও 
হর্ই হিকযলর্, িযি কযর বলযত পাযরা হক হতািাযক ওট্া মদ্য মেযলা? 
 
িা, মকেযযতই িযি করযত পারমেযি, র্কযলই আিাযক এক িে করযে।  যাাঁ এইট্য কয  
িযি আযে মি িমস্টযকর হলমির্ বার্রুযি যামচ্ছলাি। 
 
 মঠক িযি আযে বার্রুযি যামচ্ছযল,  ারমিওি বলযলা। 
 
 যাাঁ িযি আযে, হকি িযি র্াকযব িা, আমি দ্রজা হঠযল খযযল বার্রুযি হগলাি, 
তারপর… হকমট্ বলযলা। তা যল িযি    হয আিাযক কাবয কযরমেযলা, খযব র্ম্ভব হর্ 
আিার হপেযি দ্াাঁমডয মেযলা। তারপর মকেয িযি হিই। দ্যর্প্তা  পযর আিার জ্ঞাি হফযর, 
তখি আমি হর্ন্ট িািংযগার্  ার্পাতাযল শুয  রয মে। যাকযগ এখি আমি 
িযাকযগািাগযলর ক্লাযর্ েমল। আজ হর্যকই িযি    আিাযক হ ািও াকস হদ্যবি। 
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কর্াগুযলা হকমট্ এক মিুঃশ্বাযর্ বযল বইখাতা বযাগ মিয  বেয যদ্র র্যে কিিরুি হর্যক 
েযল হগল। 
 
িা, হকাযিা পযরুযষর কাজ ি । বার্রুযি হঢাকার পযর্ হিয  োডা হক দ্াাঁডাযব, 
 ারমিওি বলযলা। হলমিজ বার্রুি! 
 
এিিও  যত পযর তার হে ারাট্া হিয যদ্র বা িম লাযদ্র িযত,  যামর বলযলা। িযি 
র্াযক হযি হ াগাট্সযর্ কলড্র্ি িমতস পমল জযর্ হপাশাযির হকাযিা অ্িাব হিই। আিরা হতা 
জামি ওর হর্যক হবশ খামিকট্া েয মর হগযে। 
 
কর্া বলযলও ও িাির্ হোযখ হদ্খযলা। োযব আর হগায যল হিয যত রূপান্ত মরত  য  
হঘাডাযদ্র িযতা লামফয  লামফয  েযলযে। 
 
িযি  যচ্ছ আর এক হিাজ হফমলক্স আিাযক হখযত  যব,  যামর বলযলা। রুি অ্ফ 
মরযকা ারযিযন্ট যাও া দ্রকার িযি   । 
 
তার িাযি হপাশািট্া িষ্ট করযব,  ারমিওি হিলিযাি মর্যলযবমর বইট্া বযাগ হর্যক হবর 
কযর হট্মবযল হরযখ বলযলা।  যামর িাগয িাযলা  যল তয মি অ্যিক দূ্র এমগয  হযযত 
পাযরা। স্লাগ যিসর বযাপারট্া মেল র্মূ্পণস মিন্ন, তার কাে হর্যক হতািার জািার র্যযযাগ 
মেল, শুধ্য হতািাযক র্যযযাযগর অ্যপক্ষা করযত  য যে িাি। 
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হশাযিা বামক হপাশািট্া অ্যর্া িষ্ট করযব িা! িাম্বলযিার হতািাযক র্যে মিয  
 রোকযর্র হখাযজ হবযরাবার র্ি  হতািার ওট্া কাযজ লাগযব, কর্াগুযলা  ারমিওি 
মফর্ মফর্ কযর বলযলা। 
 
আিরা মক আর একট্য  হবমশ বািাযত পামর িা? রি  যামরযক বলযলা। বলার র্ি  
একবারও  ারমিওযির মদ্যক তাকাযলা িা। আিাযদ্র মকেয স্টক কযর রাখা দ্রকার, 
বইট্া আর একবার পযড িাও। 
 
 যামর, রযির কর্াট্া শুযি বযাগ হর্যক অ্যািিান্সি হপাশাি হিমকিং-এর কমপট্া বার কযর 
হফমলক্স হফমলমর্র্ পডযত লাগযলা। 
 
মরযি, দ্ারুণ হগালযিযল, ইিযগ্রমিয ন্টযর্র মলস্ট হদ্খযত হদ্খযত বলযলা। েিার্ লাগযব 
মিমজয  রাখার পর। 
 
র্ব একই রকি, রি বলযলা। 
 
 যামর বইট্া হরযখ হদ্বার র্ি  হোযখ পডযলা বইট্ার হশযষর মদ্যক একট্া পৃষ্ঠার হকািা 
র্ািািয হদ্ািডাযিা। পৃষ্ঠাট্া  ঝয াঁযক পযড হদ্খযলা, শেযদ্র জিয, কযাপশি মদ্য  তার 
তলা  রয যে হর্রািযর্ হিল, কয ক র্প্তা  আযগ ওর হিলট্া  ঠাৎ হোযখ 
পযডমেযলা, মকন্তু পডা  য  উযঠমি। এখযিা জাযি িা হিলট্া মক, তার কারণ ও 
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 ারমিওিযক আর এ মবষয  মকেয জািাযত ো  িা। িি মদ্য  পডযলই  ারমিওযির 
হোযখ পডযব এবিং হর্ িািা িে কযর মিরুৎর্াম ত করযব। িাযঝ একবার পডযত 
মগয মেযলা, তখি আবার িযাকযলযগি হপেযি এযর্ দ্াাঁমডয মেযলা বযল পডযত পাযরমি। 
 
হকমট্ হবল িািংযগার্ হর্যক হফরার পর একমট্ িাি হেযল খযমশ   মি, হর্মট্ মিি র্িার্! 
খযমশ িা  ও ার কারণ, হকমট্ হবল এযর্ হগযে, তা যল ও আর মকমে হখলা  হেজার 
 যত পারযব িা। কর্াট্া  যামর হয িযাকযলযগিযক বযলমি হয তা ি , বযলমেযলা। ও শ্রাগ 
কযর েযল মগয মেযলা। ও েযল যাবার পর  যামর মিি আর মর্িার্যক ওর র্ম্বযে মবডমবড 
কযর মকেয বলযত শুযিমেযলা। 
 
মদ্ি পযির পযর, মকমিে িযাযের িযাকমট্র্ হদ্যখ কযাযেি  যামর দ্ারুণ খযমশ। 
িযাকযলযগি বাদ্ পডাযত ওর মট্যির র্কযলই  াাঁফ হেযড হবাঁযেযে, হকমট্ এযর্ হগযে 
আর ওযদ্র িাবিা হিই। র্কযলই মদ্বগুণ উৎর্ায  োই করযত লাগযলা। মিি ওর র্যে 
র্ম্পকসযচ্ছদ্ করা  মজমি একট্য ও বযমর্ত ি । 
 
 যামরর িার্া  তখি মজমি িা রি? লযাযিন্ডাযরর র্াযর্ র্ম্পযকসর অ্বিমতর পর রি 
  যতা মকেয িযি করযব িা  যামর যমদ্ মজমির র্াযর্ র্ম্পকস কযর। মকন্তু ওর িযি 
পডযলা মজমিযক একমদ্ি মিিযক েয িয হখযত হদ্যখ রি খযব্ধ  য মেযলা। মজমি একট্য  
একট্য  কযর  যামরর জীবযি ো া হফলযত শুরু কযরযে। ওমদ্যক রি? রযির হোট্ হবাি 
মজমি, মজমির  াত ধ্রযল রি   যতা অ্িয মকেয িাবযত পাযর। তা  যলও  যামর মজমির 
র্যে কর্া বলা র্ািাযলা িা। িাযঝিযধ্য তাযদ্র িযধ্য কর্া বাতসা  যতা। িযাকমট্যর্র পর 
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এক র্াযর্ হফরা, অ্বশয র্কযলর র্ািযি। মজমিযক ও বলযত হগযল কখযিা একলামট্ 
পা  িা।  ঠাৎ িযি  যলা স্লাগ িস অ্যিকমদ্ি পামট্স হদ্িমি। স্লাগ যিসর পামট্সযত রি 
মিিমন্ত্রত    িা। হর্ই র্িয  ও মজমিযক রযির হোযখর আডাযল হপযত পারযব। িাযঝ 
িাযঝ ও  ারমিওযির র্া াযয হিও ার কর্া িার্া  আযর্; মকন্তু তক্ষয মণ আবার িযি 
হিযর্ ওযঠ  ারমিওযির কট্য  দৃ্মষ্ট। হর্ জাযি  ারমিওি মজমির র্যে অ্ন্তরেতা পেন্দ 
কযর িা। কর্াবাতসা  পমরষ্কার হর্ তা বযঝযত পাযর। 
 
হদ্খযত হদ্খযত মকমিে ফাইিাযলর মদ্ি এযর্ পডযলা। মগ্রমফন্ডর আর ব্লযাযিি কয -র 
হখলা। রি র্ব র্ি  হখলাযত মক রকি হকৌশল মিযত  যব হর্ র্ম্বযে র্যযযাগ হপযলই 
 যামরর র্যে আযলােিা কযর। অ্তএব রি মব ীি মজমিযক একা পাও া যা  িা। স্কয যলর 
র্ব োিোিীযদ্র একই আযলােিা–যসাযিি কয  িা মগ্রমফন্ডর েযামম্প ি।  যামর জাযি 
র যাযিি কয -হক অ্ন্তত ৩০০ পয যন্ট িা  ারাযত পারযল েযামম্প ি  বার আশা হিই। 
তার কি হপযল র যাযিি কয -র পযর িাি  যব। একশ পয যন্ট  ারযল  াফলপাফ  যব 
মদ্বতী , একশ পয যন্টর কি হপযল মগ্রমফন্ডর  যব েতয র্স। তার অ্মধ্িা কযত্ব মগ্রমফন্ডযরর 
অ্ধ্ুঃপতি র্কযলর িযি বহুমদ্ি িযি র্াকযব। কি কযর  যলও দ্যশ বের হতা মিি ই। 
 
যা অ্তীযত  যতা তাই  যত লাগযলা। িমতদ্বন্দ্বী গ্রুযপর হেযলযিয যদ্র কমরিযর 
িযযখািযমখ  যলই বযাে, মট্ট্মকমর, গাি, অ্মি  র্ব কর্াবাতসা। কখযিা উচ্চ গ্রাযি কখযিা 
বা োপা গলা । বার্রুযি যাবার র্ি ও হর াই হিই। হখলার হজতা  ারা  মজমির র্যে 
র্ম্পকস জমডত বযল িযি     যামরর।  যামর িাযব ওরা যমদ্ মতিশ পয যন্টর হবমশ 
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হজযত তা যল র্কযলই আিযন্দ লাফালামফ করযব, অ্যিকট্া হফমলক্স হফমলমর্র্ খাবার 
পযরর অ্বিা। 
 
ওইর্ব কাণ্ডকারখািার িযধ্য  যামরর িযধ্য একট্া কর্া বারবার র্ািযি এযর্ দ্াাঁডা  
িযালফ  হকি রুি অ্ফ মরযকা ারযিযন্ট এযর্মেযলা। িারাইিার্স িািমেযি বারবার িাল 
কযর হদ্যখও িযালফ যক হকার্াও পা মি। মকন্তু িযালফ  বারবার হর্ই ঘযর ঢয যক র্ি  
বযা  করযে হকি? 
 
র যাযিিক্লর মবরুযি িযাযের আযগ  যামর একাই কিিরুি হর্যক মিিার হখযত যামচ্ছযলা। 
রি হগযে বার্রুযি আর  ারমিওি হগযে িযফর্র মিটযরর কাযে অ্যামরর্যিমর্র একট্া 
িবযে িয ল র্িংযশাধ্ি করযত।  যামর হরাজকার িযতা হর্যিির্ হোযর মগয  কমরিযর 
দ্াাঁমডয  িািমেি খযযল িযালফ যক খয াঁযজযে, ওযক হদ্খযত হপল িা। তা যলও ওর িযি 
 যলা িযালফ  ওই ঘযরর িযধ্য মিি ই হঘারাযফরা করযে। তারপর  ঠাৎ হর্ই িািমেযি 
িযালফয র হোট্ িূমতস হদ্খযত হপযলা। ও মিযের হোযরর হেযলযদ্র বার্রুযির র্ািযি 
দ্াাঁমডয  রয যে, র্বযেয  আিযসজিক বযাপার ওর র্যে োযব অ্র্বা হগায যল হিই। 
পাযশ দ্াাঁমডয  রয যে হিামিিং িাট্সল। 
 
 যামর িািমেযি িযালফ যক হদ্খা বে কযর মদ্য  কমরির হর্যক িাযবসযলর মর্াঁমডর কাযে 
দ্াাঁডাযলা মিযে যাবার জিয। তারপর হয বার্রুযি িযালফ যক ঢয কযত হদ্যখমেযলা হর্ই 
বার্রুযির বে করা দ্রজা  কািট্া হেযপ রইযলা হিতর হর্যক মকেয হশািার আশা । 
হিতযরর হকাযিা শব্দও শুিযত িা হপয  ও খযব র্ন্তপসযণ দ্রজাট্া খযলযলা। ড্র্যাযকা 
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িযালফ যক হদ্খযলা দ্রজার মদ্যক হপেি মফযর দ্াাঁমডয , ঘযরর িযধ্য হয মর্িংকট্া রয যে 
তার দ্যধ্াযর ওর  াত দ্যযট্া, র্াদ্া েয যল িমতস িার্াট্া মর্িংযকর িযযখ িািাযিা। 
 
েয প কযরা, হিামিিং িাট্সযলর গাাঁ গাাঁ গলা একট্া মকউমবকল হর্যক হিযর্ এযলা। বলমে েয প 
কযরা, বযলা মক অ্র্যমবযধ্, আমি হতািাযক র্া াযয করযত পামর। 
 
হকউ আিাযক র্া াযয করযত পারযব িা, িযালফ  বলযলা।  যামর হদ্খযলা িযালফ  
র্রর্র কযর কাাঁপযে। আমি করযত পারযবা িা…, আমি পারযবা িা, ওট্াযত হকাযিা কাজ 
 যব িা…, আর আমি যমদ্ কাজট্া খযব তাডাতামড িা কমর, তা যল বযলযেি, আিাযক 
 তযা করযবি…। 
 
 যামর হযি িেণ্ড এক ধ্াক্কা হখযলা, িযালফ  কাাঁদ্যে, র্মতয কাাঁদ্যে, ওর ফযাকাযশ ম্লাি 
িযযখর দ্যগাল হবয  হোযখর জল অ্মত হিািংরা হবমর্যি ট্র্ট্র্ কযর পডযে। কাাঁদ্যত 
কাাঁদ্যত হবশ বড রকি এক ঝাাঁকয মি মদ্য  িযখট্া তয যল িাো মেড খাও া আ িার মদ্যক 
তামকয  হদ্খযত হপযলা হপেযি  যামর ওর মদ্যক তামকয  রয যে। 
 
িযালফ   যামরযক হদ্যখ ঝট্ কযর ঘযযর দ্াাঁডাযলা, পযকট্ হর্যক জাদ্যদ্ণ্ডট্া তয লযলা।  যামর 
এক হর্যকন্ড হদ্মর িা কযর মিযজর দ্ণ্ডট্া বার করযলা। িযালয র জাদ্যিন্ত্র  যামরর কাি 
হঘাঁযষ হবমরয  মগয  হদ্ াযলর বামতযত লাগযতই হর্ট্া কাাঁপযত লাগযলা।  যামর র্ািািয 
পাযশ র্যর মগয  হিযবমেযন্ত হলমি করপার্ েয াঁডযলা। তার আযগই িযালফ  হর্ই 
মজিংকর্ট্াযক ওর জাদ্যদ্ণ্ড মদ্য  আট্যক মদ্যলা। িতয ি একট্া েয াঁডযত যাযব 
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তখি হিামিিং িাট্সল বাধ্া মদ্য  খযব হজাযর হজাযর বলযলা, িা, িা র্ািাও। ওর কণ্ঠস্বর 
ট্ামল লাগাযিা র্িি ঘরট্া  িমতধ্বমিত  যলা, র্াযিা, র্াযিা। 
 
 যামরর অ্দূ্যর একট্া আবজসিা হফলার পাি িীষণ এক শব্দ কযর হফযট্ হেৌমের  য  
হগযলা।  যামর এক হর্যকন্ড হদ্মর িা কযর হলগ-লকার-কার্স িযালয র মদ্যক েয াঁডযলা। 
কার্সট্া িযালফ যক আঘাত িা কযর হিামিিং িাট্সযলর জল রাখার গািলা  লাগযতই ওট্া 
হিযে েূণসমবেূণস  য  হগল। হিামিিং িাট্সল িীষণ ি  হপয  মেৎকার কযর উঠযলা। র্িি 
ঘরট্া  জযল িযর হগযলা।  যামর িযালয র িযতাই মপেযল পযড হগযলা। িযালয র িযখট্া 
কয াঁেযক হগল, িীষণ হজাযর বলযলা, কয মর্ও। 
 
 যামর জলমর্ি হিযঝযত পযড র্াকা অ্বিাযত জাদ্যদ্ণ্ডট্া িবলিাযব হঘারাযত হঘারাযত 
বলযলা, হর্কট্ািযর্। 
 
িযালয র র্ারা শরীর হর্যক গল গল কযর রি ঝরযত লাগযলা, এিিিাযব হযি হকউ 
ওযক একট্া ধ্ারাযলা তযলা ার মদ্য  কয মপয যে। ও জলমর্ি হিযঝ হর্যক ওঠবার বযর্স 
হেষ্টা করযলা; উঠযত মগয  আবার ধ্পার্ কযর পযড হগল, েতয মদ্সযক জল মেট্যক পডযলা। 
ওর িাি  াযত ধ্যর র্াকা জাদ্যদ্ণ্ডট্া মেট্যক পডযলা। 
 
িা,  যামর  াাঁফাযত  াাঁফাযত বলযলা।  যামর হকাযিা রকযি উযঠ দ্াাঁডাযলা, িযালফয র মদ্যক 
 াতডাযত  াতডাযত মগয  বলযলা, িা, আমি কমরমি। 
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িযালয র িযখ রিবণস, ওর ফযাকাযশ র্াদ্া  াত দ্যযট্া মদ্য  বযযকর রিযরাতযক হেযপ 
ধ্যরযে। 
 
 যামর জাযি িা ও মক বলযলা, ও িযালয র পাযশ  াাঁট্য যগযড বর্যলা। িযালফ  তখযিা 
র্রর্র কযর কাাঁপযে, ওর রি ঝযর েযলযে, হিামিিং িাট্সল হর্ই দৃ্শয হদ্যখ আতযঙ্ক 
মেৎকার কযর উঠযলা। 
 
খযি, খযি, বার্রুযি খযি  য যে! 
 
মঠক হর্ই র্িয   যামর তার হপেযি দ্রজা হখালার শব্দ  ও া  ি াতস দৃ্মষ্টযত তাকাযলা। 
হেইপ দ্রুত হিতযর ঢয কযলি। িেণ্ড ক্ষয ব্ধ  য  এক ধ্াক্কা   যামরযক এক ধ্াযর হঠযল 
মদ্য  িযালফয র মদ্যক  াাঁট্য যগযড বযর্ জাদ্যদ্ণ্ডট্া বার কযর িযালয র রিাি শরীযর 
হবালাযত লাগযলি। ওর র্ারা হদ্য   যামরর ি াল, ি ঙ্কর কাযর্স গিীর ক্ষত  য  হগযে। 
হেইপ হর্ই কার্স মিবসামপত করার জিয মবড মবড কযর মকেয বলযত লাগযলি।  যামরর 
িযি  যলা হেইপ হযি মিমষ্ট এক র্যযর গাি গাইযেি। রিপডা একট্য  একট্য  কযর বে 
 য  হযযত লাগযলা। িযালয র রি হেইপ  াত। মদ্য  িযযে মদ্যত মদ্যত মিমষ্ট র্যযর গাি 
হগয  েলযলি। গায র কাট্া জা গাগুযলা। 
 
হকাি এক অ্দ্শয  ত হর্লাই কযর মদ্যত লাগযলা। 
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 যামর ি াতস িযযখ িযালফয র যন্ত্রণামক্লষ্ট িযযখর মদ্যক তামকয  রইযলা, বযঝযতই পারযে 
িা হকিি কযর দ্যঘসট্িাট্া  যলা। িযালয র িযতা ওর শরীরও রি আর জযল, লালরযে 
মর্ি  য  হগযে। হিামিিং িাট্সল তখযিা একযঘয  মবলাপ কযর েযলযে। হেইপ 
তৃতী বার মবপরীত কার্স কযর িযালফ যক আযগর অ্বিা  মফমরয  এযি, ওযক ধ্যর 
দ্াাঁড কমরয  মদ্যলি। 
 
হতািার  র্মপট্যাল উইিং-এ যাও া দ্রকার, তযব তয মি যমদ্ এখযমি মিট্ামি খাও তা যল 
  যতা  র্মপট্যাযল িাও হযযত  যত পাযর, তা যলও হকাযিা োন্স মিযত োই িা, এযর্া। 
 
হেইপ, িযাল যক যযত্নর র্যে  াত ধ্যর বার্রুযির বাইযর হযযত হযযত  যামরর মদ্যক 
েয ি দৃ্মষ্টযত তামকয  বলযলি, পট্ার আমি মফযর িা আর্া পযসন্ত তয মি হকার্া ও যাযব 
িা। এখাযিই অ্যপক্ষা করযব। 
 
হেইযপর আযদ্শ অ্িািয করার ইযচ্ছ  যামরর  যলা িা। জযলর ওপর হিযর্ হবডাযিা 
রযির হিলাগুযলাযক হদ্যখ  যামরর িযি  যলা জযলর ওপর হোট্ হোট্ লাল রযের ফয ল, 
ওমদ্যক হিামিিং িাট্সযলর মবলাপ হযি হশষ    িা, হবযডই েলযলা তার উচ্চ কযণ্ঠর 
মবলাপ। 
 
িা  দ্শ মিমিযট্র িযধ্য হেইপ মফযর এযলি। ঘযর ঢয যক বার্রুযির দ্রজাট্া বে কযর 
মদ্যলি। 
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তয মি যাও, হেইপ কডা স্বযর হিামিিং িাট্সলযক বলযলি। িাট্সল ঘর হেযড েযল হগল। 
অ্দ্ভযত এক মিিব্ধতা  পূণস  য  হগল ঘরট্া। 
 
আমি োইমি ওযক ওইরকিিাযব আঘাত করযত,  যামর মবন্দযিাি হদ্মর িা কযর বলযলা। 
ওর কর্াগুযলা মিিব্ধ জলিে ঘযর িমতধ্বমিত  যলা। 
 
আমি জামি িা ওই হিলট্া মক,  যামর বলযলা। মকন্তু হেইপ ওর কর্া  মবন্দযিাি কাি 
মদ্যলি িা। 
 
িযি    হতািাযক আমি বযঝযত হপযরমে, পট্ার, হেইপ খযব আযি বলযলি। হক জাযি 
হকার্া হর্যক তয মি ওই িাকস িযামজক মশখযল? হক হতািাযক ওই িারাত্মক হিল 
মশমখয যে  যামর পট্ার? 
 
আমি একট্া বই পযড মশযখমে। 
 
হকার্া , হকাি বই? 
 
লাইযেমরযত বইট্া আযে,  যামর বামিয  বলযলা। আমি িযি করযত পারমে িা বইট্ার 
িাি। 
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মির্যাবাদ্ী, হেইপ ধ্িযক উঠযলি।  যামরর গলাট্া শুমকয  হগল। ও জাযি হেইপ মক 
করযত োি, হকাযিামদ্ি হর্গুযলা বাধ্া মদ্যত পাযরমি। 
 
বার্রুিট্া ওর হোযখ অ্েকার  য  আর্যে, ও র্কল মেন্তা হর্যক িযি  যত োইযলা, 
মকন্তু বযর্স  যলা। ওর িযির আ িাযত  াফ-ব্লাি-মিযন্সর বই অ্যািিান্সি হপাশাি হিমকিং 
হিযর্ উঠযলা। 
 
জযল হিজা র্যাাঁতর্যাাঁযত বার্রুযি বযর্ও আবার হেইযপর কযঠার িযযখর মদ্যক তাকাযলা। 
মিরাশার িযধ্য আশা করযলা হেইপ   যতা বযঝযত পাযরিমি ও ি  হপয যে। 
 
হতািার স্কয ল বযাগট্া মিয  এযর্ আিাযক দ্াও, হেইপ একট্য  িরি র্যযর বলযলি। স্কয যলর 
র্ব বই হযি বযাযগ র্াযক। যাও, এখযমি মিয  এযর্া হতািার স্কয ল বযাগ। 
 
তকস কযর মকেয লাি  যব িা  যামর িাযলা কযরই জাযি।  যামর বার্রুি হর্যক হবমরয  
মগ্রমফন্ডর ট্াও াযরর মদ্যক এক রকি েযট্যত লাগযলা। ওর র্বসাযে রি, আলযখল্লা মর্ি, 
র্কযলই ওর মদ্যক তামকয  রইযলা অ্বাক  য । অ্যিযকই িে করযত লাগযলা,  যামর 
হর্ই িেগুযলার একট্ারও জবাব মদ্যলা িা। 
 
ও এিমিিাযব েযট্যে হযি একট্া অ্মত আদ্যরর পামলত কয কয র পাগল  য  হগযে। হকি 
হয মিন্স ওই বইযত এই হিলট্া মলযখমেযলি? হেইপ হর্ট্া হদ্খযত হপযল মক করযবি? 
তা যল মক স্লাগ িসযক িামলশ করযবি,  যামর হর্ইর্ব কর্া হিযব ক্লান্ত  য  হগল, 
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হপযট্র হিতরট্া অ্র্ম্ভব বযর্া করযত লাগযলা।  যামর হকিি কযর র্ারা বের ধ্যর 
হপাশাযি িাযলা হরজাল্ট কযরযে হর্ তর্য স্লাগ িস হপয  যাযবি। হয বইট্া পযড  যামর 
অ্যিক মকেয মশখযত হপযরযে, তা যল কী হর্ই বইট্া পযমডয  হফলা  যব, বাযজ াপ্ত করা 
 যব! বইমট্যতা ওর পরি বেয , গাইি।  যামর মকেযযতই হর্ই বইট্া  াত োডা করযব িা, 
মকেযযতই হদ্যব িা। 
 
রি মর্াঁমডর হশষ ধ্াযপ দ্াাঁমডয মেযলা,  যামরর মদ্যক অ্দ্ভযত আতযঙ্কর দৃ্মষ্টযত তাকাযলা। 
তয মি এতক্ষণ হকার্া  মেযল? হতািার গায  লাল দ্াগ, জযল হিজা রি! 
 
হতািার হপাশাি, হতািার হপাশাি বইট্া মদ্যত পারযব, আিার ওট্া দ্রকার,  যামর 
 াাঁফাযত  াাঁফাযত রযির মদ্যক তামকয  বলযলা। দ্াও, দ্াও, মেজ তাডাতামড দ্াও। 
 
 াফ-ব্লাি…? পযর হতািাযক র্ব বলযবা। 
 
রি বযাগ হর্যক ওর অ্যািিান্সি হপাশাি হিমকিং-এর কমপট্া বার কযর  যামরর  াযত 
মদ্যলা। বইট্া  াযত মিয  িা  আযগর িযতা হদ্ৌডাযত হদ্ৌডাযত কিিরুযি এযর্ স্কয ল 
বযাগট্া কাাঁযধ্ তয যল হপাযরসট্ হ াল মদ্য  হবমরয  হর্যিন্থ হোযরর কমরিযর েযল এযলা। 
ওর মদ্যক হয স্কয যলর র্ব হেযলযিয রা অ্দ্ভযত দৃ্মষ্টযত তামকয মেযলা হর্মদ্যক হখ াল 
হিই। 
 
ও িযি িযি বলযলা, 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য হ্াফ-ব্লাড রিন্স । জে. জে. িাওর িং । হ্যারি পটাি রিরিে 

808 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

 
আিার বইট্া লয মকয  রাখার একট্া জা গা দ্রকার, বইট্া লয মকয  রাখবার একট্া জা গা 
দ্রকার। আিার একট্া জা গার দ্রকার… 
 
ও রুি অ্ফ মরযকা ারযিযন্টর র্ািযি পা োমর করযত লাগযলা। শুধ্য লম্বা হদ্ াল হিতযর 
যাবার দ্রজা হিই। ও হোখ বে কযর হরযখমেযলা, হোখ খযলযতই দ্রজা। এই হতা রুি 
অ্ব মরযকা ারযিযন্টর দ্রজা হর্ র্ািািয খযযল দ্রুত হিতযর ঢয যক দ্ডাি কযর দ্রজাট্া 
বে কযর মদ্ল। 
 
 যামর  াাঁপাযত লাগযলা। ওর িযির িযধ্য ি  উল্কণ্ঠা, হক জাযি বার্রুযি হেইপ মক 
িযমতসযত অ্যপক্ষা করযেি, ও আতঙ্কপীমডত  য  র্ািযি তাকাযতই হর্ািযতা হখয  হগল। 
মক হদ্খযে, এখি হকার্া  দ্াাঁমডয  রয যে? মবরাট্ আকাযরর কযামর্ড্র্াযলর িযতা বা বড 
বড জািালাগুযলা মদ্য  বাইযর হর্যক আযলা মঠকযর পডযে মবরাট্ ঘরট্া । ঘরট্া হযি 
একট্া অ্মত পযরযিা মদ্যির শ র। অ্তীযতর িাপযতয ততমর ঘর। জািালা, দ্রজা, হদ্ াল, 
কযালমপ র্বমকেযই অ্তীত কাযলর। ঘরট্া  পযড রয যে অ্যিক জীণস-িে ফামিসোর। 
ঘযরর িযধ্য তাযক র্াজাযিা রয যে  াজার  াজার বই। হক বা কারা বইগুযলা হরযখ 
হগযে  যামর জাযি িা। হদ্ াযল ট্াোযিা রয যে পার্যরর তীর আর অ্িযািয যযিাস্ত্র, 
োরমদ্যক দ্াাঁতও ালা হখলার জিয হগালাকার মফ্রর্বীর্। তাোডা পবসতিিাণ অ্তীত 
কাযলর িািা রকি মজমির্পি, হবাতল, ট্য মপ, জযয লর্, ঘমড, ড্র্াগযির োিডা, মিি, 
হবাতল িমতস হপাশাি, মেপ আাঁট্া িািা র্াইযজর হবাতল, হিাতা বা ধ্ারাযলা অ্স্ত্রশস্ত্র, 
রিিাখা কয ঠার! মিি ই এর্ব মিমষি বস্তু। বিংশািযেযি যযযগর পর যযগ এখাযি লযমকয  
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রাখা  য যে।   যতা মিমষি িযামজক বস্তু ধ্রা পডার িয  লযমকয যে এখাযি বা 
হ াগাট্সযর্র  াউজ এলফরা এখাযি এযি হরযখযে। 
 
 যামর অ্যিক কািাগমলর িযধ্য একট্াযত পা রাখযলা। হক জাযি আযরা   যতা অ্যিক 
লযযকাযিা ধ্ির্ম্পমত্ত হদ্খযত পাযব হর্ই গমলর দ্যপাযশ। অ্যিক গমলর িধ্য মদ্য   যামর 
 াাঁট্যত লাগযলা। হযখাযি তার ইযচ্ছ, িাইযি-বাাঁয , খামিকট্া এমগয  ও অ্যামর্যি দ্গ্ধ 
একট্া কাবাযিসর র্ািযি দ্াাঁডাযলা। হর্ট্া োডা আযরা অ্যিক হোট্ বড কাবািস রয যে। 
ও একট্া িাো পাল্লার কাবািস খযলযলা। হদ্যখ িযি  যলা তার িযধ্য অ্যিক মকেয লয মকয  
রাখা  য যে; লয মকয  রাখার উপযযি কাবািস র্যন্দ  হিই। তার িযধ্য ও একট্া খাাঁো 
হদ্খযত হপল। খাাঁোর িযধ্য রয যে বহু বেযরর িৃত একমট্ পাাঁে-পা-ও ালা পামখ বা 
জম্ভর কঙ্কাল। ও  াফ-রাি-মিযন্সর বইট্া খাাঁোর িযধ্য োলাি কযর পাল্লাট্া বে কযর 
মদ্যলা। ওর বযকট্া তখি ধ্ডাি ধ্ডাি করযে। মবশৃঙ্খল অ্বিা  রাখা মজমির্পিগুযলা 
হবশ কয কবার হদ্যখ মিযলা যাযত বইট্া খয াঁযজ পা । হক জাযি খয াঁযজ পাযব মক িা। িা, 
ওই রকিিাযব রাখযল েলযব, খয াঁযজ হপযত অ্র্যমবযধ্  যব িা। তারপর র্ি  িষ্ট িা কযর 
দ্রজা খযযল বাইযর এযর্ কমরিযর দ্াাঁডাযলা। 
 
 যামর, রযির বইট্া স্কয লবযাযগর িযধ্য হরযখ বার্রুযির র্ািযি দ্াাঁডাযলা। তারপর দ্রজা 
হঠযল ঘযর ঢয যক হেইযপর র্ািযি দ্াাঁডাযলা। হেইযপর  াযত বযাগট্া মদ্যল হেইপ একট্ার 
পর একট্া বই হট্যি বার করযত লাগযলি। র্বযশযষ বার করযলি রযির হদ্ া কমপট্া। 
বইট্া  াযত মিয  হেইপ  যামরর মদ্যক তামকয  বলযলি, তা যল এই বইট্াযত আযে? 
এট্াই অ্যািিান্স হপাশাি হিমকিংয র কমপ? 
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 যাাঁ,  যামর বলযলা বড বড মিুঃশ্বার্ হফলযত হফলযত। এট্াই তয মি ফয মরয  অ্যান্ড বযট্র্ 
হর্যক মকযিযো?  যাাঁ,  যামর হজার মদ্য  বলযলা। তাই যমদ্   , তা যল বইযত িামলযকর 
িাি রুমিল ও াজমলব হকি?  যামরর বযযকর িন্দি িা  হর্যি হগযলা। আিার িাক িাি 
র্যার,  যামর বলযলা। হতািার িাকিাি, হেইপ বলযলি।  যাাঁ, আিার বেয রা আিাযক ওই 
িাযি িাযক,  যামর বলযলা। আমি জামি িাকিাি মক   , হেইপ বলযলি। 
 
 যামর হেইযপর ঠান্ডা কাযলা হোখ হর্যক তার হোখ মফমরয  এযি, িযি িযি উচ্চারণ 
করযলা, হক্লাজ ইওর িাইন্ড… হক্লাজ ইওর িাইন্ড, মকন্তু কখযিা হর্ র্মূ্পণস র্ফল   মি। 
 
 যামর হতািার র্ম্বযে আিার মক ধ্ারণা জাযিা? হেইপ বলযলি। আমি িযি কমর তয মি 
একমট্ িা া মির্যাবাদ্ী, ও মেট্। হতািার একিাি শামি  যচ্ছ কয দ্  য  র্াকা। িমতমট্ 
শমিবার, হতািার ট্ািস হশষ  ও া পযসন্ত। মক িযি করযে, পট্ার? এোডা অ্িয মক শামি 
হদ্ া হযযত পাযর? 
 
আ… আ… আমি আপিার র্যে একিত িই র্যার,  যামর বলযলা। তখি  যামর হেইযপর 
কাযলা ঠান্ডা হোযখর মদ্যক তাকাযিা এমডয  বলযলা। 
 
হবশ, হতািার মিযট্ির্যির পর িযির অ্বিাট্া হবাঝা যাযব, হকিি? িযি র্াযক হযি 
িমত শমিবার র্কাল দ্শট্া  আিার অ্মফযর্, পট্ার। র্যার,  যামর বলযলা। মকমিযের 
হশষ িযাে।  যামরর গলার স্বর আট্যক হগল। 
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বললাি, র্কাল দ্শট্া  হেইযপর  লযদ্ বযণসর দ্াাঁত হবমরয  এযলা  ামর্র র্যে। হবোরা 
মগ্রমফন্ডর, এই বের তাযদ্র পমজশি  যব োর, তাইযতা আিার িযি   । 
 
আর একমট্ও কর্া িা বযল হেইপ বার্রুি হর্যক হবমরয  হগযলি। 
 
 যামর মেড খাও া িাো আ িার মদ্যক তামকয  রইযলা। িাবযলা রযির জীবযি এই 
রকি অ্বিা কখযিা মক  য যে। 
 
বযলমে হতা আমি মকেয বলযত োই িা, ঘণ্টাখাযিক পযর কিিরুযি বযর্  ারমিওি 
বলযলা। 
 
োযডাযতা  ারমিওি, রি হরযগ মগয  বলযলা। বার্রুযি যা যা ঘযট্মেযলা রি,  ারমিওি 
আর মজমিযক বলযলা  যামর। মিিার খাবার ওর কণািাি ইযচ্ছ হিই। ওমদ্যক হিামিিং 
িাট্সল িমতমট্ বার্রুযি ঢয যক র্মবিাযরর যা যা হদ্যখযে বযল হবডাযত লাগযলা। িযালফ  
পযািমর্ পারমকির্িযক র্যে মিয   র্মপট্াল উইিং-এ হযযত বাধ্য  যলা। 
 
িযফর্র িযাকযগািাগল ওযক কিিরুি হর্যক হিযক পামঠয  বলযলি, হতািার িাগয 
িাযলা  যামর। তয মি যা কযরযে তার জিয স্কয ল হর্যক তামডয  হদ্বার র্ম্ভাবিা মেযলা। 
িযাকযগািাগল আগাযগাডা হেইপযক র্ির্সি কযর যাও া ।  যামর বযামর্ত  যলা শামির 
বযাপাযর িমতবাদ্ও করযলি িা। 
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 ারমিওি বযলমেযলা িযালয র র্যে যা ঘযট্যে ওই ির্যে একমট্ কর্াও বলযব িা হর্; 
মকন্তু হশষ পযসন্ত েয প কযর র্াকযত পারযলা িা। 
 
 যামর, হতািাযক আমি র্বর্ি ই বযলমে, মিযন্সর ওই বইট্া িা পডার জিয। বযলা আমি 
কর্াট্া বযলমেলাি মক িা? 
 
িা, তয মি মঠক বযলামি,  যামর একগুাঁয র িযতা বলযলা।  
 
খযব খারাপ র্ি  েলযে। একমদ্যক  ারমিওযির র্যে কর্া বে, অ্িযমদ্যক মকমিে 
হখলযত পারযব িা। মট্যির হে াররা কযাযেযির কাম িী শুযি েয পযর্ হগল।  যামর িা 
হখলযল ওরা মিঘসাত  ারযব। 
 
 যামর, মজমিযক হিযক বলযলা, শমিবার তয মি মর্কার  য  হখলযব, আর মিি  যব হেজার 
হতািার জা গা । 
 
বযবিাট্া বাধ্য  য   যামরযক করযত  যলা। মকন্তু িযির িযধ্য একট্া ঠান্ডা ধ্ারাযলা েযমরর 
ফলা শরীযর িযবশ করাযিার িযতা যন্ত্রণা হবাধ্ করযত লাগযলা। যমদ্ মগ্রমফন্ডর হখলা  
হজযত তা যল হতা মজমির র্যে মিযির আবার িাব  য  হযযত পাযর। আবার   যতা 
মিি মজমিযক একলা হপয  জয র আিযন্দ েয িয খাযব! 
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 যামর, এতবার বযলমে িা পডার জিয, তারপরও, হকি তয মি বইট্া পযডা বলযতা, 
 ারমিওি আবার ওযক িাস্টামর িমেযত বলযলা। তয মি যখি জািযত হিলট্া িারাত্মক! 
 
কর্াট্া শুযি  যামর দ্ারুণ েযট্ হগল। বলযলা, বার বার তয মি এক কর্া বলযব িা 
 ারমিওি। ওট্া মিযন্সর কমপ রাইট্ ি । মিন্স ওট্া অ্িয হকাযিা বই হর্যক ওর বইযত 
হিাট্ কযরযে িাি। হর্ারাই ও কাউযক ওট্া বযব ার করযত উপযদ্শ মদ্য যে। হকউ 
  যতা ওই হর্কট্ািযর্ ওর মবরুযি িয াগ কযরমেযলা। 
 
 আমি হতািার কর্া মবশ্বার্ করমে িা,  ারমিওি বলযলা। তয মি অ্যর্া মিযজযক মিযফন্ড 
করযত োইযো,  যামর। 
 
িা, হিাযট্ই িা। হতািার ধ্ারণা িয ল,  যামর র্যে র্যে বলযলা। আমি অ্মিচ্ছার র্যে 
কযরমেলাি, এিি ি  হয বাযরাট্া মিযট্ির্ি পাবার কারযণ কর্াট্া বলমে। তয মি িাযলা 
কযরই জাযিা, আমি কখিই ওই রকি িারাত্মক হিল িযালফয র ওপর িয াগ করযত 
োইমি। অ্যর্া তয মি মিন্সযক কাঠগডা  দ্াাঁড করাযব িা। ও বইযত হলযখমি, এই হিল 
তয মি বযব ার করযত পাযরা, র্তযই এট্া অ্মত উত্তি হিল। ও শুধ্যিাি মিযজর বইযত 
হিাট্ কযরযে, তাই িা? একিাি মিযজর জিয, অ্িয কারও জিয ি  বযঝযল। 
 
তা যল বইট্া তয মি মিয  আর্যব,  ারমিওি হঝযঝ উযঠ বলযলা। 
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 া যামচ্ছ হর্ট্া মিয  আর্যত। মঠক ধ্যরযো,  যামর একগুয  িযযখর িাব কযর হজাযর 
হজাযর বলযলা। হশাযিা মিযন্সর হলখা বই পযডমে বযলই হফমলক্স হফমলমর্র্ করযত 
হপযরমে, রি যখি মবযষ আোন্ত  য মেযলা তখি জািতাি িা হকিি কযর ওযক বাাঁোযিা 
যা , হকাযিা মদ্িই হর্ট্া আিার পযক্ষ জািা র্ম্ভব  যতা িা। 
 
হপাশাি ততমরর উৎকষসতার হয র্যিাি তয মি হপয যে হর্ট্া হপযত িা,  ারমিওি ওর স্বিাব 
মবরুি মবশ্রীিাযব কর্াট্া বলযলা। 
 
 ারমিওি, তয মি একট্য  র্ািযব, অ্যিক হতা বযলযে, মজমি বলযলা। কর্াট্া শুযি  যামর 
কৃতজ্ঞমেযত্ত মজমির িযযখর মদ্যক তাকাযলা। বযঝযল িযালফ  এখি আিফরমগযিবল কার্স 
িয াযগর হেষ্টা  রয যে,  যামর ওযক উমেৎ মশক্ষা মদ্য যে। 
 
 যাাঁ, ওয ল, আমি অ্বশযই খযমশ  য মে,  যামরযক ও কার্স করযত পাযরমি,  ারমিওি িযি 
হকাযিা মদ্বধ্া িা হরযখ বলযলা। তা যলও হতািাযদ্র িযি রাখা উমেত হর্কট্ািযর্ খযব 
িাযলা হিল। মজমি তয মি হতা হদ্খযো হর্ট্া বযব ার করার পর ওর অ্বিা, তাোডা 
বযঝযতই পারযো ওযক োডা এখি হতািাযদ্র িযাযের অ্বিা মক  যব। 
 
র্াযিাযতা, এিিিাযব তয মি কর্াট্া বলযল হযি মকমিে হখলার র্বমকেয তয মি হজযি বযর্ 
আযো, মজমি  ারমিওিযক কট্কট্ স্বযর বলযলা। এর্ব কর্া বযল তয মি মিযজযক মিযজই 
মেত করযে। 
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 যামর আর রি ওযদ্র িযযখর মদ্যক তামকয  রইযলা। হদ্খযলা, দ্যজযিই বযযক দ্য াত হেযপ 
অ্িযমদ্যক তামকয  রয যে। অ্র্ে তারা খযবই ঘমিষ্ঠ। রি  যামরর িযযখর মদ্যক মবেমলত 
 য  তামকয  এযলাপাতামড বই ঘাট্যত লাগযলা, একট্া বই মিয  মপেযি  াত ঘযমরয  
হরযখ মদ্যলা। যমদ্ও জাযি িা এতট্া তারিাপয মকিা,  যামর খযমশ আর আিযন্দ হফযট্ 
পডযলা। যমদ্ও র্েযা  এরপর আর কর্াবাতসা   মি। 
 
 যামরর আিযন্দ ফয রফয যর িি খযব র্িংযক্ষপ  য মেযলা কারণ পযরর মদ্ি মেদ্ামরিযদ্র 
 ামর্ ঠাট্টা বযাোত্মক গাযি ও মিইয  হগল। তাোডা ওর মট্যির হে ারযদ্র হক্ষাি িা 
উযল্লখ করযলই িাল। ফাইিাল িযাযেও ওর হখলা মিমষি কযরযেি িকারান্তযর হেইপ। 
ও শমিবাযরর র্কাল পযসন্ত  ারমিওিযক যাই বযল র্াকয ক িা হকি ও োইযলা পৃমর্বীর 
র্কলযক খযমশ িযি হফমলমর্র্ মবমলয  মদ্যত   
 
যমদ্ হর্ রি-মজমি আর অ্িযযদ্র র্যে মকমিে মপযে হযযত পাযর।  াজার  াজার 
দ্শসকযদ্র আডাযল র্াকা কযতাট্া িিসামন্তক হর্ োডা আর হক বযঝযব। ওরা হোঁোযব, ত ন  
করযব,  াততামল হদ্যব, র্িযবত কযণ্ঠ গাি গাইযব আর ও হেইযপর ঘযর কয দ্  য  
র্াকযব? কর্াগুযলা িাবযত িাবযত  যামর িািমজওযির মদ্যক এযগাযত লাগযলা। একট্য  
একট্য  কযর মকমিে হখলার িাযঠর ত  তে ও আর শুিযত হপল িা। 
 
 যামর দ্যুঃখ িরাোন্ত িযি হেইযপর ঘযরর দ্রজা  হট্াকা িারযলা। কাযি এযলা হেইযপর 
 ালকা কণ্ঠস্বর, আ  পট্ার, এযর্া হিতযর এযর্া। 
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 যামর অ্স্বমিকর ঘযর হগািডা িযযখ ঢয কযলা। ঘযরর পমরযবশট্া হিাযট্ই িাল লাগার িযতা 
ি । ঘযর মট্িমট্ি কযর আযলা জ্বলযে। হদ্ াযলর র যাযক রমেি হপাশাযির িযধ্য মকলমবল 
করা িৃত হপাকািাকড হিাবাযিা রয যে। হট্মবযলর ওপর রয যে হোযট্া হোযট্া কাাঁযের 
হকৌযট্াযত িাকডর্া আর িাকডর্ার জাল। হর্ই গা মঘি মঘি করা হট্মবযলর র্ািযি 
 যামরযক বর্যত  যলা। 
 
হেইপ বহু বেযরর পযরযিা, ধূ্মল ধূ্র্মরত–জীণস অ্যিকগুযলা ফাইল হদ্মখয  বলযলি, 
মফমলে ওই ফাইলগুযলা মক্ল ার করার জিয একজি র্া াযযকারীর কর্া বলমেযলি। 
হ াগাট্সর্ স্কয যল যারা অ্িযা  কাজকিস কযরমেযলা ফাইলগুযলা তাযদ্র হরকিস। অ্িযা  ও 
অ্পরাধ্িূলক কাজ করার জিয মক ধ্রযির শামি হপযত  য মেযলা তা এযত হলখা আযে। 
হরকযিস হকাযিা হকাযিা জা গা  কামল ঝাপর্া  য  হগযে, ইাঁদ্য যর ও হপাকা  হকযট্যে। 
এখি ওই হরকিসগুযলা বণসিালা অ্িযযা ী র্ামজয  বাযক্সর িযধ্য হরযখ মদ্যত  যব। রাখার 
র্ি  মকন্তু িযামজযকর আশ্র  মিযত পারযব িা। 
 
মঠক আযে িযফর্র,  যামর, িযফর্র কর্াট্া  হবশ হজার মদ্য  বলযলা। 
 
তা যল কাজ শুরু কযরা, হেইপ বলযলি। তার িযযখ মবযদ্বষপূণস  ামর্। হয বাযক্স ১২০০ 
হর্যক ১২৫৬ হলখা আযে, তার িযধ্য তয মি অ্যিক পমরমেত িাি হদ্খযত পাযব, হদ্খযল 
হতািার কাযজর িমত ইন্টাযরস্ট বাডযব, এই হদ্যখা। 
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হয বাক্সট্া র্বযেয  ওপযর মেল তার িধ্য হর্যক একট্া কািস বার কযর গদ্গদ্  য  
পডযত লাগযলি, হজির্ পট্ার ও মর্মর ার্ ব্লযাক। হবরট্ার্ অ্যন্ত্রর ওপর হবআইমি হ ক্স 
বযব ার করার জিয শামি। অ্যন্ত্রর িার্ার আকার মদ্বগুণ  য মেযলা। িবল মিযট্ির্ি। 
কর্াট্া বযল হেইপ অ্বজ্ঞা করার িযতা িযখিমে করযলি। ওরা দ্যজি এই পৃমর্বীযত 
আর হিই, মকন্তু তাযদ্র ি াি কযিসর হরকিস রয  হগযে। 
 
মবক্ষয ব্ধ  যামরর হপট্ হিােড মদ্য  উঠযলা। হঠাাঁট্ কািযড মিযজযক র্িংবরণ করযলা। 
 
 যামরযক ওই রকিই একট্া আযজবাযজ মবরমিকর, হবকার কাজ হদ্যবি হেইপ ধ্যর 
মিয মেযলা (যেইপও ওইরকি পমরকপিা কযরমেযলি) তা যল হতা ওযক ওর বাবার ও 
মর্মর যর্র মবমিন্ন রকি তর্য পডযত  যব। র্াধ্ারণত ও হদ্যখযে র্ব বযাপাযর দ্যজযির 
িাি এক র্যে জমডত। িাযঝ িাযঝ হরিার্ লযমপি আর মপট্ার হপমট্র িািও আযে। ও 
তাযদ্র মবমিন্ন অ্িযা  কাজ ও শামির তর্য কমপ করযত লাগযলা মকন্তু িি পযড রইযলা 
মকমিে হখলার িাযঠ। হখলা হতা শুরু  য যে, হক জাযি ওখাযি মক করযে ওর দ্যলর 
হে াররা। মজমি তা যল মর্কার। 
 
 যামর কমপ করযত করযত িাযঝ িাযঝ ঘমডর মদ্যক তাকা । মবরাট্ হদ্ াল ঘমডট্া মট্ক 
মট্ক শব্দ কযর েলযে। িযি    স্বািামবক হযিি েযল এখি হযি তার অ্যধ্সক েলযে। 
র্ি  হযি হশষ  যত ো  িা। হক জাযি হেইপযতা ওযক হবমশ র্ি  আট্যক রাখার 
জিয ঘমডট্াযক িন্ত্রিযগ্ধ কযর রাযখিমি। িা করযল এযতা কি গমতযত েলযে হকি? ওর 
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িযি    হেইযপর ঘযর এযর্যে এক ঘণ্টা হতা  যবই; মকন্তু ঘমডযত হদ্খযে িাি 
আধ্ঘন্টা। 
 
ঘমডযত র্াযড বাযরাট্া বাজযল  যামরর হপযট্র হিতর গুড গুড কযর উঠযলা।  যামর ঘযর 
আর্ার পর মক কাজ করযত  যব মিযদ্সশ মদ্য  হেইপ একবারও ঘমডর মদ্যক বা  যামরর 
মদ্যক তাকািমি। িযখ তয লযলি ঘমড কাাঁট্া যখি একট্া হবযজ দ্শ মিমিযট্ হপৌঁযেযে। 
 
হবশ আজ এই পযসন্ত র্াক, হেইপ শীতল কযণ্ঠ বলযলি। যযতাট্া কমপ কযরযে হর্খাযি 
একট্া িামকসিং কযর রাযখা। তা যল আবার আগািী শমিবার র্কাল দ্শট্ার র্ি  
আর্যো? 
 
ইয র্ র্যার। 
 
 যামর বাযক্সর িযধ্য একট্া হদ্ািডাযিা কািস ইযচ্ছিযতা গুাঁযজ মদ্য  বলযত হগযল ঘর 
হর্যক ঝযডর িযতা হবমরয  হগল। হেইপযক আর একট্া কর্া বলার র্যযযাগ মদ্যলা িা। 
ওর কাি পযড রইযলা মকমিে িাযঠ। আিযস! র্ব েয পোপ, হর্খাি হর্যক হকাযিা কলরব 
 যামরর কাযি এযলা িা। তা যল মক িযাে হশষ  য  হগযে? 
 
ও হগ্রট্  যলর র্ািযি দ্াাঁডাযলা।  যল হঢাকা যা  িা এযতা মিড। হর্খাি হর্যক পার্যরর 
মর্াঁমডর মদ্যক হদ্ৌডাযলা। ওখাযি হগযল জািযত পারযব মগ্রমফন্ডর হ যরযে িা মজযতযে। 
যারা হজযত তারা তাযদ্র কিিরুযি র্াধ্ারণত মবজ  উৎর্ব কযর। 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য হ্াফ-ব্লাড রিন্স । জে. জে. িাওর িং । হ্যারি পটাি রিরিে 

819 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

 
কয ইি এমগর্? ফযাট্যলমির কাে হর্যক ও  যলর হিতযরর খবর জািযত োইযলা। 
িাবযলশ ীি কযণ্ঠ ফযাট্যলমি বলযলা, মগয ই মিযজর হোযখ হদ্যখা।  যামর গতস মদ্য  
হদ্খযত হপল হিতযর দ্ারুি  ই-হুাঁযল্লাড  যচ্ছ।  যামর হিতযর ঢয কযল হেযলযিয রা ওযক 
মঘযর ধ্রযলা। অ্যিযকই ওর  াত ধ্যর ট্ািাট্ামি করযত লাগযলা। হে ারা  তাযদ্র 
আিন্দ উপযে পডযে। 
 
মজযতমে, আিরা মজযতমে, রি মেৎকার কযর বলযলা।  াযত ওর রূযপার কাপ। কাপট্া 
 যামরর র্ািযি হদ্ালাযত লাগযলা। জাযিা আিরা োরশ পঞ্চাশ আর ওরা িাি একশ 
েমল্লশ হপয যে। মজযতমে, আিরা মজযতমে।  যামর আিযন্দ অ্ধ্ীর  য  এধ্ার ওধ্ার 
তাকাযতই হদ্খযলা মজমি ওযক হদ্যখ একরকি েযট্যত েযট্যত ওর মদ্যক আর্যে। মজমি 
দ্ারুণ এক উযত্তজিা  দ্য াত ির্ামরত কযর  যামরযক জমডয  ধ্রযলা। হক ওযক হদ্খযে 
িা হদ্খযে হকাযিা রকি ধ্ার িা হধ্যর র্কযলর র্ািযি  যামরযক েয ম্বি করযলা।  যামরও 
ওযক েয ম্বি করযলা। 
 
ওরা দ্যজযি দ্যজিযক কযতাট্া র্ি  হেযপ ধ্যরমেযলা হখ াল হিই, অ্যিকট্া র্ি , অ্র্বা 
আধ্ঘণ্টা, অ্র্বা র্ম্ভবত হরৌি উজ্জ্বল কয কট্া মদ্ি, তারপর ওরা আলাদ্া  য  হগল। 
ঘযরর িযধ্য িীরবতা। তারপর কয কজি েযািংডাযদ্র িযতা মশর্ মদ্যলা, অ্যিযকই দ্াাঁত 
বার কযর  ার্যত লাগযলা।  যামর মজমির হপেযি দ্াাঁমডয  র্াকা হলাকযদ্র মদ্যক 
তাকাযলা। হদ্খযলা মিযির  াযত একট্া িাো গ্লার্ আর হরামিল্ট িাযির িযখ হদ্যখ িযি 
 যলা একট্া মকেয  াযত আযে হর্ট্া েয াঁযড ওযক িারযব।  ারমিওি  ামর্যত উপযে 
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পডযে।  যামর রিযক খয াঁজযত লাগযলা। রি কাপট্া হদ্মখয  অ্িযমদ্যক হগযে। হশষ পযসন্ত 
রিযক হদ্খযত হপযলা। রি তখযিা কাপট্া িার্া  তয যল েযযট্ােযমট্ করযে। 
 
 যামর রিযক হদ্যখ িযেমক হ যর্ মজমিযক মিয  হপাযরসট্ হ াল মদ্য  ঘযরর বাইযর এযলা। 
হর্খাি হর্যক উন্মযি িাযঠ। এখি ওরা িাযঠ বযর্ বযর্…। 
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দ্য রি াি ওিািহ্াডস 
 
 যামর পট্ার মজমি উইর্মলর র্যে ইদ্ামিিং ঘমিষ্টিাযব হিলাযিশা করযে, এই মবষয  
র্কযলর দ্ারুণ আগ্র  ও হকৌতূ ল। হেযলযদ্র োইযত হিয যদ্র হকৌতূ লট্া হবমশ। 
ওযক মিয  িািা কর্া আযলােিা ও গপ  যামরর কাযি আর্যত লাগযলা।  যামরর শুিযত 
খারাপ লাযগ িা। িাকস িযামজযকর ি াতস র্ব দৃ্শয হদ্খার পর মকেযট্া পমরবতসি হতা 
বযট্ই। 
 
মজমি আিাযদ্র মিয  কর্াবাতসা-আযলােিা োডা ওযদ্র মক আর মকেয হিই। কিিরুযি 
বযর্  যামরর পায  মপঠ হঠমকয  হিইমল িযফট্ পডযত পডযত বলযলা। এক র্প্তায  
মতিযট্ মিযিন্টযরর আেিণ, রমিলদ্ািাি আিাযক মজযজ্ঞর্ কযর একমদ্ি, তয মি কী 
ম পযপাগ্রাযফর উমল্ক হতািার বযযক আাঁমকয যে। 
 
কর্াট্া শুযি রি আর  ারমিওি হ া হ া কযর হ যর্ উঠযলা।  যামর ওযদ্র মদ্যক 
তাকাযলা িা। 
 
তয মি ওযক মক বলযো? 
 
ওযক বলমে িা, একট্া  াযেমর ি  িসযট্যলর উমল্ক, খবযরর কাগযজর পাতা উযল্ট বলযলা 
মজমি। তাইযতা আযরা অ্যিক হবমশ হপৌরুষ িদ্শসি   । 
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ধ্িযবাদ্,  যামর  ার্যত  ার্যত বলযলা। তা যল ওযক রযির উমি র্ম্বযে মক বলযল? 
 
মক আবার মপগিীপাফ, মকন্তু হর্ট্া শরীযরর হকার্া  তা আমি বমলমি। 
 
 ারমিওি  ামর্যত হফযট্ পডযল রি কয মট্ করযলা। 
 
 যামর আর মজমির মদ্যক আেযল হদ্মখয  রি বলযলা, আমি অ্িযিমত মদ্য মে বযল তার 
িাযি এই ি  হয আমি অ্িযিমত িতযা ার করযত পারযবা িা। 
 
হতািার অ্িযিমত? মজমি উপ াযর্র র্যযর বলযলা। কযব হর্যক তয মি আিা  অ্িযিমত 
হদ্বার অ্মধ্কারী  যল? যাকযগ, তয মি বযলমেযল িাইযকল অ্র্বা মিযির হেয   যামর 
অ্যিক িাল। 
 
 যাাঁ, বযলমেলাি, রি হঘাৎ হঘাাঁৎ কযর বলযলা। িাযি যতক্ষণ পযসন্ত হতািরা দ্যজি 
র্কযলর র্ািযি জডাজমড করযব িা। 
 
ম যপােযাট্! তয মি আর লযাযিন্ডার মক কযরমেযল? এক হজাডা পাকাল িাযের িযতা র্ব 
জা গা ঘযযর হবডাওমি? মজমি র্দ্যপস বলযলা। 
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মজমি ও  যামরযক মিয  রযির আর হবমশ িার্া ঘািাবার র্যযযাগ   মি কারণ জযি িার্ 
হর্যকই ওরা র্কযলই র্ািযির পরীক্ষা মিয  বযি  য  পডযলা। মজমির OWL পরীক্ষা, 
তার িার্া  মদ্িরাত শুধ্য পডা ও মরিাইমর্িং। তাও  যামর ও মজমি র্ি  হপযল 
লাইযেমরযত বযর্ গপ গুজব কযর। 
 
 যামর একমদ্ি  ারযবালমজর হ ািও াকস হশষ কযর কিিরুযির হখালা জািালার ধ্াযর 
বযর্মেল, মজমির র্যে লাযঞ্চর পযর হলযকর ধ্াযর বযর্ গপ করার কর্া িাবযে মঠক 
হর্ই র্ি   ারমিওি রি আর  যামরর িাযঝ এযর্ বর্যলা। ওর িযযখ অ্র্যন্তাযষর োপ। 
 
হতািার র্যে আিার মকেয কর্া আযে  যামর। 
 
কী কর্া?  যামর িয রু কয াঁেযক তাকাযলা। এই গত রাযতই  ারমিওি ওযক মজমির র্যে 
আড্ডা মদ্য  পরীক্ষার পডা  ক্ষমত িা করযত পরািশস মদ্য যে। 
 
বলমেলাি তর্াকমর্ত  াফ-ব্লাি-মিন্স র্ম্বযে। আর িা, আর িা। ও ির্ে বাদ্ দ্াও 
মেজ। 
 
 যামর তখযিা পযসন্ত মরযকা ারযিন্ট রুযি মগয  ওর হর্ই হরযখ আর্া বইট্া আিযত র্া র্ 
কযরমি। হর্ই কারযণ ওর হপাশাি র্ম্বযে পারফরযিন্স মঠক িযতা  যচ্ছ িা (স্লাগ িস 
মকন্তু মজমি আর  যামরর িালবার্ার র্ম্পকস  য যে শুযি হবশ িজা পাি)। 
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 যামর জাযি হেইপ মিযন্সর হর্ই বইট্া  াতাবার হেষ্টা  আযেি। তাই বইট্া ও হযখাযি 
লযমকয  হরযখযে হর্খাি হর্যক আিযত ো  িা অ্ন্তত হেইপ যযতামদ্ি  াতাবার আশা িা 
োডযে। 
 
িা, হতািাযক বইট্া িা আিার কর্া বলমে িা  যামর, আিার কর্াট্া আযগ িাযলা কযর 
হশাযিা। আমি জািযত হেষ্টা করমে হক ওই িাকস হিল আমবষ্কার অ্িযাযর্ পমরণত 
কযরমেযলা। 
 
হেযলমট্ হর্ট্া তার অ্িযাযর্ পমরণত কযরমি। িজার মবষ   যলা, হর্ মকন্তু হেযল ি  
একমট্ হিয । িাুঃ তা ি   ারমিওি। মিন্স,  ারমিওি তার িাি মিন্স। 
 
আমি যা বলমে হর্ট্াই মঠক! কর্াট্া বলার পর ওর িযযখর লাল দ্াগট্া আযরা জ্বল জ্বল 
কযর উঠযলা। ও পযকট্ হর্যক একট্া হদ্ািডাযিা হিােডাযিা খবযরর কাগজ বার কযর 
 যামর আর রযির র্ািযি রাখযলা। এই  যচ্ছ আর্ল মিন্স। 
 
 যামর কাগজট্া তয যল মিযলা। হদ্খযলা একট্া হিয র ফযট্া, বহু পযরযিা িা   লযদ্বযণসর 
 য  হগযে। ফযট্াট্াযত একট্া কযাপশি, এমলি মিন্স, কযাযেি, হ াগাট্সর্ গবযস্টাি মট্ি। 
হিয মট্র ব র্ খযব হবমশ  যব তত পযির-হযাল। শীণস হদ্ , হিাট্া হিাট্া িয রু, লম্বা 
ফযাকাযশ িযখ। 
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হতা, যার বই আমি লযমকয  হরযখমে তার র্যে এমলযির মক র্ম্পকস? এট্া হতা ইন্টারস্কয ল 
িমতযযামগতা র্ম্পমকসত একমট্ খবর। 
 
 যামর, হকি তয মি হদ্খযে িা, ওর িাি এমলি মিন্স। 
 
 যামর,  ারমিওযির িযযখর মদ্যক তাকাযলা। বযঝযত বামক রইযলা িা ও মক বলযত োইযে। 
ও হ া হ া কযর হ যর্ হফযট্ পডযলা। 
 
তা  যতই পাযর িা। 
 
িাযি? 
 
তয মি বলযত োও এই হিয মট্  যচ্ছ  াফ-ব্লাি? হকাযিা িযতই িা। 
 
হকি ি   যামর? জাদ্যকর জগযত আর্যল মিন্স বযল হকউ হিই। িাকিাি, অ্র্বা স্কয যল 
িমতস করার র্ি  ওর বাবা-িায র পদ্বী হলখা। অ্র্বা আর্ল িাি,  যত পাযর িা। 
িাল কযর আিার কর্া হশাযিা। ওর বাবা একজি জাদ্যকর, যার পদ্বী  যচ্ছ মিন্স। িা 
একজি িাগল, তাই ও  াফ-ব্লাি মিন্স। 
 
র্মতয দ্ারুণ হতািার উদ্ভাবিী শমি  ারমিওি। এিিও  যত পাযর ও মিযজযক  াফ-ব্লাি 
মিন্স জাম র কযর খযব গমবসত  যতা! 
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 ারমিওি হশাযিা, আমি হয  াফ-ব্লাি মিযন্সর কর্া বলমে হর্ আদ্যপই হিয  ি । 
 
তয মি িাযবা হিয রা মকেয করযত পাযর িা,  ারমিওি হরযগ মগয  বলযলা। 
 
আমি যমদ্ িযি কমর হিয রা বয মিিাি    িা তা যল মক কযর পাাঁেট্া বের হতািার র্যে 
আিার বেয ত্ব? আমি তা কখযিা বলযত পামর িা, আর কখিই হিয যদ্র হবাকাযর্াকা 
িযি কমর িা,  যামর বলযলা। বইমট্যত হয  াযতর হলখা আযে তা হদ্যখ িযি    িা 
হকাযিা হিয র  াযত হলখা। ওট্া এযকবাযরই হেযলযদ্র িযতা  াযতর হলখা। আমি বামজ 
ধ্যর বলযত তয মি কাগযজ হয হিয মট্র ফযট্া হদ্খাযচ্ছ, তার র্যে বইয র  াফ-ব্লাি 
মিযন্সর হকাযিা র্ম্পকস হিই। তয মি হকার্া হর্যক কাগজট্া হপযল বলযতা? 
 
হকার্া  আবার লাইযেমর হর্যক;  ারমিওি িমবষযদ্বাণী করার িযতা কযর বলযলা। মঠক 
আযে, হতািার মবশ্বাযর্র জিয আমি এমলি মিন্স র্ম্বযে আযরা অ্যিক খবর মিমচ্ছ। 
ওখাযি অ্যিক পযরযিা িযফট্র্-এর কমপ আযে।  যামর মবরমিিাখা িযযখ বলযলা, কষ্ট 
কযর ওর্ব খবর র্িংগ্র  িা কযর ওই র্ি ট্া আিন্দ কযর কাট্াও িা হকি। 
 
হর্ হতািাযক বলযত  যব িা,  ারমিওি বলযলা। আমি যা করার তা করযবা, কর্াট্া 
বলযত বলযত ও হপাযরসট্ হ াযলর কাযে েযল হযযত হযযত বলযলা, হপাশাি পযরস্কাযরর 
পযরযিা অ্যিক তর্যও পাও া যাযব! 
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 যামর ওর মদ্যক  তাশ  য  তামকয  রইযলা, তারপর ও েযল হগযল অ্েকার আকাযশর 
মদ্যক তামকয  রইযলা। 
 
তয মি হয হপাশাি-এ িাল করযে, িযি    ও তা র্ য করযত পারযে িা, ও াি র্াউযজন্ড 
িযামজকযাল  াবসর্ অ্যান্ড ফািংগযর্র বইট্া  আবার িযিাযযাগ মদ্য  রি বলযলা। 
 
হতািার মক িযি   , আমি ওই বইট্ার জিয পাগল  য  হগমে? 
 
অ্বশযই িা, রি বযক ফয মলয  বলযলা। মিন্স র্মতয র্মতয মজমি ার্ আর যাই হ াক, ও 
ওইরকি মট্পর্ োযড, ও হঠাাঁযট্ দ্যযট্া আেযল রাখযলা। আমি হতা হতািার। কাযে 
এযলযবযল, তযব হয িারাত্মক হিলট্া, হযট্া তয মি িযালফ যক িয াগ কযরমেযল হর্ট্া 
িা করযলই পারযত, খযবই িারাত্মক। 
 
আমিও তাই িযি কমর,  যামর র্যে র্যে বলযলা। 
 
যাকযগ, িযি    ও হর্যর উযঠযে। মশগমগমর েলাযফরা করযত পারযব, তাই িা? 
 
 যাাঁ,  যামর বলযলা। র্মতয হর্যর হগযে, যমদ্ও অ্ন্তযর অ্ন্তযর িযালফ যক হঘন্না কযর ওর 
িাযলািন্দযত একট্য ও মকেয যা  আযর্ িা। হেইপযক ধ্িযবাদ্। 
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এই শমিবারও মক হতািাযক হেইযপর ঘযর মিযট্ি র্াকযত  যব? রি িমত র্প্তায র িত 
এবারও বলযলা। 
 
তাই, এই শমিবার, তার পযরর শমিবার, তার পযরর শমিবার হশষ  যব িা েলযতই 
র্াকযব,  যামর দ্ীঘস মিুঃশ্বার্ হফলযলা। একট্া হযি আিার্ মদ্য যেি ট্ািস হশষ  বার আগ 
পযসন্ত িযি   , আিাযক মিযট্ন্ড র্াকযত  যত পাযর। যমদ্ আমি ট্ািস হশষ  বার আযগ 
বাযক্স র্াকা পযযরা কাজ হশষ িা করযত পামর, তা যল পযরর ট্াযিসও কাজমট্ করযত 
 যব। 
 
 যামরর কাযে মিযট্ির্ি বডই মবরমিকর িযি   । এখি একট্য  হবমশ মবরমিকর 
মিযট্িশযি র্াকার ফযল। মজমির র্যে হদ্খা র্াক্ষাৎ করার খযব কি র্ি  পা । 
 
 যামর অ্যিক কর্া িাবমেযলা।  ঠাৎ হপেযি হকউ একজি দ্াাঁডাযত ওর িাবিা রূ্ি মোঁযড 
হগযলা, হপেি মফযর হদ্খযলা মজমম্ম মপকর্। ওর  াযত একট্া পাকাযিা পােসযিন্ট। 
 
ধ্িযবাদ্ মজমম্ম, এট্া মক িাম্বলযিার পামঠয যেি,  যামর আিন্দ আর উযত্তজিার র্যে 
পােসযিযন্ট মক হলখা আযে পডার জিয খযলযলা। মলযখযেি, এখিই হযি ওর অ্মফযর্ 
মগয  হদ্খা কমর। 
 
ওরা পরিযরর িযযখর মদ্যক তামকয  রইযলা। 
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ঈশ্বর, রি মফর্ মফর্ কযর বলযলা, মকযর্র জিয হিযকযেি বলযতা? হর্খাযি মক বামকট্া 
মেযলা িা? 
 
হগযলই জািযত পারযবা, েমল,  যামর লামফয  উযঠ বলযলা। 
 
 যামর কিিরুি হর্যক বলযত হগযল এক রকি হদ্ৌডযত হদ্ৌডযত হর্যিন্থ হোযর 
হপৌঁেযলা। পযর্ মপিযর্র র্যে হদ্খা।  যামরযক হদ্যখ ও েক েয াঁডযত লাগযলা। হবমশ র্ি  
িষ্ট করা েলযব িা। আর পযির মিমিট্ পযর কারমফউ শুরু  য  যাযব। অ্যিযকই েযলও 
হগযে তাযদ্র কিি রুযি। কমরিরট্া িা  ফাাঁকা। 
 
মঠক হর্ই র্িয   যামরর কাযি এযলা একট্া মেৎকার আর মকেয একট্া িাোর শব্দ। ও 
িাম্বলযিাযরর ঘযরর মদ্যক িা মগয  হোঁোযিমে, মেৎকাযরর শব্দ হকার্া হর্যক আর্যে 
জািার জিয র্িযক দ্াাঁডাযলা। 
 
 যামর একট্য  এমগয  মগয  হদ্খযত হপল কমরিযর িযফর্র মরলমি মেৎপাত  য  পযড 
রয যেি। তার  াযত একট্া হশরীর হবাতল। পাযশই একট্া হবাতল হিযে পযড রয যে। 
মরলমি তার গায র শালট্া মদ্য  মিযজযক ঢাকার হেষ্টা কযর েযলযেি। মেৎকারট্া মরলমি 
কযরযেি র্যন্দ  হিই। িাোর শব্দ হবাতযলর। 
 
 যামর িযফর্র মরলমিযক হোর হর্যক ওঠার জিয একট্া  াত বামডয  মদ্য  বলযলা, মক 
 য যে িযফর্র? 
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 া  া ি  পাবার একট্া কারণ  য যে। কমরির ধ্যর  াাঁট্মে এিি র্ি  হদ্খলাি 
দ্যএকট্া কাযলা ো া, অ্িেযলর পূবস লক্ষণ! 
 
মরলমির অ্িেযলর বাতসা হশািার র্ি  হিই এখি  যামরর কমরিযরর হযখাযি 
দ্াাঁমডয মেযলা হর্খাযি হদ্ াযল হঝালাযিা পদ্সাগুযলা কাপযে িযি  যলা  যামর অ্যিকট্া 
হযি িােযে। পদ্সার হপেযি শি কাযলা পার্যরর হদ্ াল। 
 
িযফর্র, আপমি মক মরযকা ারযিন্ট রুযি হঢাকার জিয দ্রজা খয াঁজমেযলি?  যামর মজযজ্ঞর্ 
করযলা মরলমিযক। 
 
আমি হতা দ্রজা হকার্া  জামি িা, োিোিীরা জাযি। র্বাই জাযি িা, দ্যএকজি জাযি, 
 যামর বলযলা। মকন্তু মক  য যে? এযতা হজাযর হোঁোযলি হকি? িযি  যলা আপিার খযব 
হলযগযে। 
 
আমি, ও  যাাঁ, িযফর্র মরলমি তখযিা িৃদ্য িৃদ্য কাাঁপযেি। গায র শালট্া িাল কযর গায  
জডাযলি। তার বড বড হোযখ  যামরর িযযখর মদ্যক তাকাযলি।  যাাঁ এখি িালই আমে। 
ওই ঘযর আমি মকেয বযমিগত মজমির্ রাখযত মগয মেলাি। 
 
মঠক আযে, মরলমির  াযতর হশরীর হবাতল হদ্যখ  যামর বলযলা। মকন্তু তাযত জামি; মকন্তু 
ঘযরর হিতর যাযবি হকিি কযর? হিতযর ঢয কযত পারযল হতা বযমিগত মজমির্ হগাপি 
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কযর রাখযবি। মিযজর কর্াট্া  যামরর খযব হবখাপা িযি  যলা।  াফ-ব্লাি-মিযন্সর বইট্া 
লয মকয  রাখার র্ি যতা ঘযরর দ্রজা হদ্খযত হপয মেযলা হর্। 
 
মঠক আযে, মঠক আযে, আমি এখি হযযত পারযবা, কর্াট্া বযল মরলমি কাযলা র্মলি 
পার্যরর হদ্ াযলর মদ্যক তাকাযলি। মকন্তু  যামর আমি যখি হিতযর মগয মেলাি তখি 
হকউ হিতযর মেযলা, হকউ মেযলা? 
 
হক?  যামর িে করযলা। হক আবার ওখাযি র্াকযত যাযব? 
 
আিার হকাযিা ধ্ারণা হিই, মরলমি  যামরর িযযখর মদ্যক তামকয  বলযলি।  যামরর হকউ 
রয যে কর্ার িযধ্য   যতা র্তয খয াঁযজ হবর করযত োইযেি মরলমি। আমি একবার ি , 
অ্যিকবার ঘযরর িযধ্য মজমির্ রাখযত মগয মেলাি 
 
এিি ওই রকি… িাযি… িাযি… একট্া অ্দ্ভযত গলার আও াজ শুযিমে। 
 
গলার আও াজ? মক বলমেযলা? মকেয একট্া বলযত শুযিমে, বযঝযত পামরমি মক বলযে, 
মরলমি বলযলি। মবজ  উল্লার্ মেৎকাযরর িযতা। মবজ  উল্লার্?  যামর বলযলা। হকিি 
হযি উলয-মর্তিাযব, িাদ্াি মরলমি িার্া িাডযত িাডযত বলযলি। হেযল িা হিয র গলা? 
িযি    হেযল, মরলমি বলযলি। উল্লমর্ত  য  বলমেযলা?  া  া দ্ারুণ উল্লমর্ত, 
িযফর্র মরলমি হকাাঁকাযত হকাাঁকাযত বলযলি। হকাযিা মকেয হর্মলযেট্ করার িযতা? তাই 
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হতা িযি  যলা। তারপর? তখি আমি বললাি, হক হক হক তয মি? হক কর্া বলমেযলা 
হদ্খযত হপযলি িা?  যামর মিরাশ  য  বলযলা। 
 
আিার অ্ন্তদৃ্সমষ্ট বলযে, িযফর্র মরলমি তার ঝকিযক শালট্া গায  িাযলা কযর জডযত 
জডাযত জযপর িালা মঠক করযত করযত বলযলি। উল্লমর্ত কণ্ঠস্বরগুযলা। 
 
হকাযিা জাগমতক অ্মধ্কৃত অ্ঞ্চযলর বাইযর হকাযিা কাযজ মিয ামজত মেযলা। 
 
মঠক আযে,  যামর িযফর্র মরলমির অ্ন্তদৃ্মষ্ট ির্ে অ্যিক শুযিযে। হর্ই গলার আও াজ 
আপিাযক   যতা মকেয বলযত হেয মেযলা। হিযব হদ্খযি হতা ও   যতা জািযত োইমেযলা 
আপমি হক। 
 
িা, হর্ রকি মকেয ি  হতা, মরলমি বলযলি।  ঠাৎ অ্েকাযরর িযধ্য র্ব িয যব হগযলা, 
তারপরই বাইযর মিমক্ষপ্ত  লাি। 
 
আপিার র্াযর্ র্াযর্ কাউযক হবমরয  আর্যত হদ্যখিমি?  যামর িেট্া িা কযর র্াকযত 
পারযলা িা। 
 
বললাি হতা গলার আও াজ শুযিমে, অ্েকাযরর িযধ্য মকেয হদ্খা যা ? এক িীষণ ঘি 
কাযলা অ্েকার, হতািাযক মঠক হবাঝাযত পারযবা িা  যামর, কর্াট্া বযলই মরলমি  যামরর 
মদ্যক র্মন্দগ্ধিাযব তাকাযলি। 
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আিার িযি    িযফর্র মরলমি ঘট্িাট্া আপিার িাম্বলযিারযক জািাযিা দ্রকার,  যামর 
বলযলা। িযালফ  ঘযরর িযধ্য আিন্দ উৎর্ব করযে, তার দৃ্মষ্টযত আিা উমেত িযি   , 
ওযদ্রই িযধ্য হকউ ঘযরর বামত মিমিয  ঘযরর হিতর হর্যক কমরিযর ধ্াক্কা হিযর হফযল 
মদ্য যে আপিাযক। 
 
 যামর হদ্খযলা ওর কর্া শুযি মরলমি হরযগ হগযলি। রাগতযোযখ  যামরর মদ্যক 
তাকাযলি। 
 
িযফর্র িাম্বলযিাযরর িয াজি িা  যল আিাযক তার ঘযর হযযত িািা কযরযেি, 
মরলমি অ্র্ম্ভষ্ট স্বযর বলযলি। যারা আিাযক পেন্দ কযর িা তাযদ্র র্যে মিশযত বা কর্া 
বলযত আিার পেন্দ    িা  যামর। িাম্বলযিার যমদ্ আিার িমবষযদ্বাণী মবশ্বার্ িা কযরি 
হতা আিার মকেয বলার হিই। 
 
র্াবধ্াি কািস তামচ্ছলয করা উমেত   মি তার, মরলমি লযাকপযাযক িা  িািংর্মব ীি 
একট্া  াত মদ্য   যামরর কমিট্া হেযপ ধ্রযলি। তাযক আিার এই কািস হদ্মখয  
র্াবধ্াি কযর মদ্য মে, মরলমি িাট্কী িাযব তার শাযলর হিতযর  াত ঢয মকয  একট্া 
কািস বার করযলি। ট্াও াযর বজ্রপাত, দ্যযযসাগ, দ্যঘসট্িা হধ্য  আর্যে। 
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 যত পাযর,  যামর বলযলা, আিার িযি    বযাপারট্া আপিার িযফর্র িাম্বলযিারযক 
জািাযিা খযবই দ্রকার। গলার স্বর,  ঠাৎ অ্েকার  য  যাও া, ঘর হর্যক হঠযল বার 
কযর হদ্ া। 
 
হু, হতািার তাই িযি   ? মরলমি খযব র্ম্ভব  যামরর কর্া ক্ষমণক মেন্তা করযলি, মকন্তু 
 যামর বযঝযত পারযলা মরলমি, িাম্বলযিারযক মক বলযবি হর্ র্ম্বযে গপ ফাাঁদ্যেি। 
 
আিার এখি হ িিাস্টাযরর র্যে হদ্খা করযত  যব, খযব জরুমর একট্া কাযজ হিযক 
পামঠয যেি,  যামর বলযলা। আপমি োইযল আিার র্যেও হযযত পাযরি। 
 
ও তা যল হতা খযব িাযলা, িযফর্র মরলমি বলযলি। 
 
তারপর মরলমি হ াঁট্  য  হশরীর হবাতযলর িাো কাাঁেগুযলা একি কযর কাযে মপযঠর 
একট্া র্াদ্া ফয লদ্াযি রাখযলি। 
 
আমি হতািাযক আজকাল আিার ক্লাযশ হদ্খযত পাই িা  যামর, মক বযাপার বলযতা, মরলমি 
হযযত হযযত দ্যুঃখ িরা কযণ্ঠ বলযলি। আমি জামি তয মি িমবষযৎ িষ্টা িও, মবশ্বার্-
মট্শ্বার্ও কযরা িা, তা যলও োি ম যর্যব তয মি একমট্ রত্ন। 
 
  যামর মরলমির কর্া শুযি েয প কযর রইযলা। হর্ িযফর্র মরলমি হযর্ব কর্া ট্র্া বযলি, 
তা হিাযট্ই মবশ্বার্ কযর িা। র্ব র্ি  তার িযযখ র্বসিাশ  বার িমবষযদ্বাণী! 
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ওই হয হঘাডাট্া, দ্যুঃমখত হর্িট্যার, মকেয জাযি িা কাযট্াযিিমর্ (তার্ মদ্য  িমবষযৎ 
দ্শসি) মবষয  এযকবাযর হফাক্কা। দ্যযযসাগ  যব মক  যব িা বলযত পাযর। 
 
 আিাযক শুযিমে িাঁড বযল,  া … যাাঁ আডাযল আবিাযল আিাযক বযল িাড। হশাযিা 
কর্া। 
 
 যামর হফযল আর্া আধ্া হবাতল হশরী হর্যক তখযিা হিাতকা গে হপযলা। 
 
ওই হঘাডাট্া হলাযকর কাযে বযল হবডা , আমি িামক আিার হগ্রট্ হগ্রট্ গ্রযান্ড িাদ্াযরর 
কাে হর্যক মকেযই পাইমি। যারা আিাযক ঈষসা কযর তারা ওইর্ব আযজবাযজ কর্া 
রমট্য  হবডা ।  যামর, ওযদ্র আিার মক বলযত ইযচ্ছ কযর জাযিা? র্াকযগ তাই যমদ্ 
 যব, তা যল িাম্বলযিার আিাযক দ্ীঘসকাল হ াগাট্সযর্ মশক্ষকতা করযত মদ্যতি? মরলমি 
আিস গলা  হক্ষাি জািাযলি। আিার ওপর মক আিা রাখযতি যমদ্ িা আমি আিার 
হযাগযতা িা হদ্খাযত পারতাি? 
 
 যামর মবড মবড কযর মকেয বলযলা, মরলমির কাযি একমট্ শব্দও িযবশ করযলা। 
 
মরলমি ঘডঘযড গলা  তার জীবযির িািা কর্া বলযত শুরু করযলি। আিার আজও 
িাম্বলযিাযরর অ্মফযর্ হর্মদ্যির ইন্টারমিউয র কর্া িযি আযে। আমি তখি  গর্য যি 
র্াকতাি। মবশ্রী হিািংরা ঘর, হোঁডা হতাষক ও বামলশ। খাযট্ হতাষযক অ্গমণত োরযপাকা। 
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কািযড কািযড হশষ কযর হদ্ , কাউযক হর্খাযি র্াকযত আমি পরািশস মদ্ই িা। মক 
কমর বযলা,  াযত হতিি অ্র্স মেযলা িা। আমি হর্খাযি খযবই কযষ্ট রয মে হজযি 
িাম্বলযিার হদ্খা করযত এযর্মেযলি। আিাযক োকয মর হদ্ও ার ইন্টারমিউযত অ্যিক 
িে কযরমেযলি। ওর কর্াবাতসা শুযি িযি  য মেযলা মিমিযিশি র্ম্বযে তার জ্ঞাি 
র্ীিাবি। আিার কাযে িাযলা লাযগমি মবষ মট্। আমি হর্মদ্ি িা হখয  মেলাি। আমি 
তখি খযবই অ্র্সকযষ্ট িয গতাি, উপযযি মকেয হখযত হপতাি িা। রযির অ্িাযব র্বসদ্াই 
শীত শীত করযতা। 
 
তারপর…। 
 
 যামর তারপযরর কর্া জাযি। মরলমি এিি এক িমবষযদ্বাণী কযরমেযলি যাযত তার 
জীবযির অ্যিক মকেয বদ্যল মগয মেযলা। তার িযফমর্ মেযলা হিাযিযট্সর র্ম্বযে।  যামর 
তার কর্া  িযিাযযাগ হদ্ । 
 
….অ্যামেতিাযব আিার কর্া র্ািাযত  যলা। 
 
কী বলযলি? 
 
 যাাঁ, দ্রজার বাইযর মকেয একট্া শব্দ শুযি তামকয  হদ্মখ দ্রজা হখালা, দ্রজা  ি রী 
হেইপযক মিয  দ্াাঁমডয  আযে–তখি হর্ বলমেযলা িয ল কযর এই মর্াঁমডযত উযঠ এযর্যে। 
আিার র্যন্দ   য মেযলা, হর্ আিার ইন্টারমিউ শুিমেযলা দ্রজার কাযে দ্াাঁমডয  আর্যল 
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হর্ও োকমরর িার্সী মেযলা এবিং মিি ই ইন্টারমিউয র মবষ  র্ম্পযকস ধ্ারণা মিযত 
এযর্মেযলা। ঘট্িামট্র পর, িাম্বলযিার মিযজই োকমরট্া আিাযক মদ্যত আগ্র ী  য  
উযঠমেযলি। এই কর্াট্া িা হিযব পামর িা,  যামর। আিার অ্িগলি আেরণ এবিং িা 
জাম র করা হিধ্া আর অ্িযমদ্যক মিযজর জিয ধ্াবিাি তরুণ এবিং মিজ িয াজযি 
দ্রজা  কাি হপযত অ্যিযর ইন্টারমিউ হশাযি–এই দ্যজযির িযধ্য আিাযকই িাম্বলযিার 
হবযে মিয মেযলি। 
 
হেইপ। ও ো মি আমি হ াগাট্সযর্ মশক্ষকতা কমর। িাম্বলযিারযক অ্যামেত পরািশস 
মদ্য মেল আিাযক তার স্কয যল মশক্ষযকর কাজ িা হদ্ ার জিয। কারণ ও তখি হবকার, 
স্কয যল একট্া কাজ োইমেযলা। মকন্তু ও োইযল মক  যব? িাম্বলযিার আিাযক 
এপয ন্টযিন্ট মদ্যত োি হতা ও মক করযব।  যামর মি ার, ওই হলাকট্া আিার িিস মক 
বযঝযব! 
 
কর্াট্া বযল মরলমি পাযশ তাকাযলি। হদ্খযলি  যামর পাযশ হিই।  যামর তখি ওযক 
হেযড আযরা দ্শ মফট্ এমগয । 
 
 যামর হশাযিা, মরলমি  যামরযক িাকযলি। 
 
 যামরর িযযখর বণস র্াদ্া, ওর িযযখ মেন্তা ও উযদ্বযগর োপ।  যামর িািযর িত দ্াাঁমডয , 
িেণ্ড আঘাযতর হঢউ ওর ওপর এযকর পর এক আেযড পডযে, র্কল মকেয ধ্যয -িযযে 
মিয  যাযচ্ছ, মকন্তু ওর িযি হয তর্যট্য কয  হগযর্ আযে যা তাযক এতমদ্ি জািাযিা   মি। 
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মরলমির িমফমর্ হেইপ শুযিমেযলি। হেইপ হর্ই িমফমর্র কর্া হিাযেিট্সযক 
জামিয মেযলি। হেইপ আর মপট্ার হপমট্ দ্যজযি মিযল হিাযেিট্সযক পামঠয মেযলি মলমল 
আর হজির্যক  তযা করার জিয, র্যে তাযদ্র একিাি পযিযকও।  যামর তয মি   যতা 
জাযিা িা ওই হেইপ িাম্বলযিাযরর কাযে োকমর োইযত এযর্ দ্রজার বাইযর হর্যক 
োমবর গযতস কাি হেযপ আিাযদ্র র্ব কর্া শুযিমেল, আিার িমফমর্ও শুযিমেযলা। 
 
 যামরর এখি এর হেয  হবমশ মকেয হশািার হিই। 
 
 যামর? িযফর্র মরলমি আবার বলযলি।  যামর, তয মি বলমেযল িা আিরা িাম্বলযিাযরর 
কাযে যাযবা? 
 
 যামর খযব মিেয  গলা  বলযলা, আপিার যাবার দ্রকার হিই, এখাযি দ্াাঁমডয  র্াকয ি। 
 
মকন্তু তয মি হয বলযল ওই ঘযর যা শুযিমে, তা িাম্বলযিারযক বলযত।  যামর আবার 
বলযলা, আপিার যাবার দ্রকার হিই, এখাযি দ্াাঁমডয  র্াকয ি। 
 
 যামর, মরলমিযক হেযড তৃতী  গারগয যলর র্ািযি দ্াাঁডাযলা।  যামর পার্ও ািস বযলই 
েলন্ত মর্াঁমডযত পা মদ্য  এক র্যে মতিযট্ হস্টপ লামফয  লামফয  ওপযর উঠযলা। 
িাম্বলযিাযরর বে দ্রজা  িক করার বদ্যল দ্যি দ্যি কযর করাঘাত করযত লাগযলা। 
হিতর হর্যক িাম্বলযিাযরর গলা শুিযত হপযলা, এযর্া।  যামর এক িয ূতস দ্রজার হগাডা  
দ্াাঁমডয  িা হর্যক র্ট্াি ঘযরর িযধ্য ঢয যক হগযলা। 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য হ্াফ-ব্লাড রিন্স । জে. জে. িাওর িং । হ্যারি পটাি রিরিে 

839 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

 
ফযকর্ দ্াযড বযর্  যামরযক বড বড উজ্জ্বল হোযখ হদ্খযত লাগযলা। জািালা মদ্য  রূ্যযসর 
মকরণ ওর দ্যযোযখ পডাযত উজ্জ্বল হোখ দ্য মট্যত িযি  যলা হযযিা হর্ািার রমি মঠকযর 
পডযে। িাম্বলযিার হখালা জািালার ধ্াযর দ্াাঁমডয  িাযঠর মদ্যক িশান্ত দৃ্মষ্টযত 
তামকয মেযলি। তার  াযত রয যে মবরাট্ কাযলা রিং এর রাযিমলিং হক্লাক। 
 
এযর্া এমদ্যক এযর্া  যামর, তয মি মিি ই আমি হযখাযি যামচ্ছ হর্খাযি আিার র্যে 
যাযব। 
 
িাি কয ক িয ূতস  যামর মিিল  য  দ্াাঁমডয  রইযলা, এিিিাযব হযি িাম্বলযিাযরর কর্া 
ওর কাযি যা মি। মরলমির র্যে ওর কর্াবাতসা র্মূ্পণসিাযব ও িার্ার হিতর হর্যক বার 
কযর মদ্যলা। একট্য  একট্য  কযর িমিষ্ক কাজ করযত লাগযলা। 
 
আপিার র্যে আিা  হযযত  যব র্যার? 
 
 যাাঁ, অ্বশয তয মি যমদ্ োও। 
 
যমদ্ আপমি বযলি। 
 
কর্াট্া বলার পর  যামরর িযি পযড হগল হকি হর্ িাম্বলযিাযরর অ্মফযর্ আর্যত 
উদ্গ্রীব  য মেযলা। 
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আপমি একট্া হপয যেি? আপমি একট্া  রোকর্ হপয যেি? 
 
আিার তাই িযি   । 
 
দ্ারুণ হোধ্ ও অ্মিিাি  রোকর্ পাও ার উযত্তজিাযক োমপয  হগযলা,  যামর আর 
মকেয বলযত পারযলা িা। 
 
ি  পাও া খযবই স্বািামবক, িাম্বলযিার বলযলি। 
 
আমি মবন্দযিাি িীত িই! এক হর্যকন্ড হদ্মর িা কযর  যামর বলযলা। ি  একট্া 
িাবাযবগ, ওর কাযে এট্া এখি মকেযই িা। কত িম্বযরর  রোকর্? 
 
আমি মঠক বলযত পারমে িা হকািমট্ এমট্, তযব র্াপট্াযক আমি বাদ্ মদ্য মে, আিার 
িযি    হর্ট্া বহু দূ্যর, এখাি হর্যক বহুদূ্যর একট্া র্িযিতযট্র গু া  লযমকয  আযে। 
অ্যিকমদ্ি ধ্যর আমি হর্ই গু াট্া খয াঁযজ বার করার হেষ্টা কযর েযলমে, হয গু াট্ার িযধ্য 
ট্ি মরমিল অ্িার্ আশ্রযির দ্য মট্ মশশুযক ি  হদ্মখয মেযলা, িযি আযে হতািার হর্ই 
কর্া। ওযদ্র অ্িার্ আশ্রযির হেযলযিয রা িমতবের হর্ই গু াযত হবডাযত হযযতা। 
 
িযি আযে,  যামর বলযলা। হর্ই গু াট্া এখযিা আযে? 
 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য হ্াফ-ব্লাড রিন্স । জে. জে. িাওর িং । হ্যারি পটাি রিরিে 

841 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

আমি মঠক বলযত পারমে িা, আিার ধ্ারণা র্মূ্পণস িয লও  যত পাযর। িাম্বলযিার 
ইতিত কযর বলযলি। তারপর বলযলি,  যামর হতািার িযি আযে মিি ই হর্ই 
অ্মিযাযি হতািাযক আিার র্যে মিয  যাযবা কর্া মদ্য মেলাি? আমি এখযিা হর্ই 
মর্িাযন্ত আমে। তযব, যাবার আযগ আমি যমদ্ হতািাযক হর্ই অ্মিযাযি যাও া খযবই 
মবপদ্র্ঙ্কয ল ও িারাত্মক তা আযগিাযগ র্াবধ্াি িা কযর মদ্ই তা যল মঠক  যব িা। 
 
িাম্বলযিার তার কর্া হশষ করার আযগই  যামর বলযলা, আমি িস্তুত। হেইযপর কর্া 
িযি  যতই ওর িেণ্ড হোযধ্ হোখ িযখ আবার লাল  য  হগল, কয ক মিমিযট্র িযধ্য 
ওর রাগ দ্শগুণ  যলা–ও এখি হয হকাি কাজ, হয হকাি মবপজ্জিক মকেয করযত পাযর। 
িাম্বলযিার জািালার ধ্ার হর্যক র্যর এযর্  যামরর িযযখািযমখ দ্াাঁডাযলি। িাম্বলযিাযরর 
রূপালী িয রু যযগল র্ািািয কয মঞ্চত  যলা। 
 
হতািাযক খযব উযত্তমজত আর ক্ষয ব্ধ িযি  যচ্ছ? মক  য যে?  যামর মিযর্য কর্া বলযলা, 
কই িা হতা, মকেযই   মি। 
 
বলযল েলযব িা, হকাযিা একট্া বযাপাযর তয মি মবেমলত তাই িা? একট্য ও মবেমলত িই। 
 যামর, তয মি কখিই িাযলা অ্কলাযিন্স  যত পারযব িা। িাম্বলযিাযরর ওই কর্া শুযি 
 যামরর ঘৃতাহুমত  যলা। জ্বযল উঠযলা মদ্বগুণ। 
 
 যামর দ্াাঁত মকডমিড কযর খযব হজাযর বলযলা, হেইপ! ওর কর্া শুযি ফযকর্ খযব আযি 
িধ্যর স্বযর গাি হগয  উঠযলা। হেইপ… হেইপ মক কযরযে! 
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মরলমি হেইযপর অ্মফমর্ র্ম্বযে িাম্বলযিাযরর অ্মফযর্ আমডপাতার কর্া যা যা বযলমেযলা 
র্ব বলযলা। 
 
ও আমড হপযত মরলিীর িমফমর্র কর্া শুযিমেযলা। 
 
 যামরর কর্া শুযি িাম্বলযিাযরর িযযখািাব একট্য ও বদ্লাযলা িা। িাম্বলযিাযরর শুভ্রিযখ, 
রূ্যসাযির লাল আিা পযডও হতিিই শুভ্র হদ্খাযলা, মির। 
 
অ্েঞ্চল িাম্বলযিার।   যতা, তার িি পযড রয যে বহুদূ্যর মবরাট্ এক হলযকর র্িংলে 
বা র্িযযির তীযর একমট্ পা াযডর অ্েকার গু াযত। 
 
 যামরর অ্স্বমি লাযগ িাম্বলযিাযরর িীরবতা । িীরবতা র্ র্া িে করযলি িাম্বলযিার। 
এর্ব কর্া হতািা  হক বযলযে? কযব বযলযে? 
 
আপিার ঘযর আর্ার র্ি ,  যামরর কর্া আট্যক যাযচ্ছ, এরপর বাাঁধ্ িাো জলযরাযতর 
িযতা কর্া। 
 
আপমি ওযক এখাযি মশক্ষকতা করযত মদ্য যেি, হয হিাযেিট্সযক আিার বাবা-িাযক 
 তযা করযত িযরামেত কযরমেযলা। 
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কর্াগুযলা বযল  যামর অ্র্ম্ভব হজাযর মিুঃশ্বার্ হফলযত লাগযলা। িযখ র্মরয  মিযলা 
িাম্বলযিাযরর র্ািযি হর্যক। িাম্বলযিার আবার িীরব।  াাঁট্যত লাগযলি তার ঘযর। 
 াাঁট্ার র্ি  িাযঝ িাযঝ দ্য  াাঁট্য যত োপ মদ্যত লাগযলি। িযখ হদ্যখ হবাঝা যা  িা তার 
িযির অ্বিা। অ্র্ য রাযগ, অ্মিিাযি  যামর িাম্বলযিাযরর ওপর ঝাাঁমপয  পডযত 
োইযলা, আবার একই র্যে  রোকযর্র হখাাঁজ জলতযট্ পা াযডর গু া  যাবার জিয 
েট্ফট্ করযত লাগযলা। ও িাম্বলযিারযক ধ্যর বলযত োইযলা, আপমি িূখস। এযত িূখস 
হয হেইযপর িযতা একজি শ তািযক মবশ্বার্ কযর েযলযেি। মকন্তু বলযলা িা, যমদ্, 
এরপর িাম্বলযিার ওযক র্যে িামিয  যাি। 
 
 যামর, িাম্বলযিার বলযলি। আমি যা বমল তয মি মক তা শুিযব শান্ত  য ? িযফর্র 
হেইপ, অ্র্ম্ভব…। আমি ওযক স্কয যল হরযখ িয ল কযরমে এিি কর্া আিাযক বযলা িা। 
 
িয ল কযরযেি,  যাাঁ তাই কযরযেি। র্যার, আমড হপযত আপিাযদ্র র্ব কর্া শুযিমেযলি। 
 
 যামর, আিাযক র্ব কর্া বলযত দ্াও।  যামর েয প কযর রইযলা। 
 
িযফর্র হেইপ অ্র্ম্ভব এক িয ল কযরমেযলি। হর্ই রাযত যখি িযফর্র মরলমির 
িমফমর্ শুযিমেযলি তখি মতমি হিাযল্টিযট্সর পযক্ষ কাজ করযতি। অ্তএব যা 
শুযিমেযলি তা তার িিয যক জামিয মেযলি, কারণ হর্ই বযাপাযর তার িিয  িতযক্ষিাযব 
যযি মেযলি। মকম্ভ মতমি জািযতি িা, জািার হকাযিা র্যযযাগ মেল িা, হকি হেযলমট্যক 
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হিাযেিট্স  তযা করার জিয খয াঁযজ হবডাযব, অ্র্বা তার বাবা-িাযক  তযা করযব বা 
িযফর্র হেইপ জািযতি িা তারা হতািার বাবা-িা। 
 
এর্যবর হকাযিা ধ্ারণা তার মেযলা িা।  যামর হবদ্িামর্ি উচ্চ ার্য করযলা। 
 
হেইপ আিার বাবা ও মর্মর র্ দ্যজিযকই ঘৃণা করযতা। আপমি হতা জাযিি িযফর্র 
যাযদ্র ওপর হেইযপর ঘৃণা-আযোশ মেযলা তারা র্কযলই অ্কাযল িাণ  ামরয যেি। 
 
 যামর হতািার হকাযিা ধ্ারণা হিই লিস হিাযল্টিযট্সর িমফমর্ র্ম্বযে বযাখযা হেইযপর িযি 
কযতাট্া তীে বযর্া মদ্য মেযলা, অ্িযতাযপর কারণ  য মেযলা। ওর জীবযি বলযত পাযরা 
র্বযেয  বড অ্িযতাপ, আর হিাযস্টসিযট্সর মফযর আর্াট্া। 
 
মকন্তু আপমি হতা বযলযেি হেইপ একজি িমতিাশালী অ্কলাযিন্স তাই িা র্যার?  যামর 
বলযলা, ওর গলার স্বর মির ি  কাাঁপা কাাঁপা। অ্যিক হেষ্টা কযর  যামর র্িংযত কযণ্ঠ 
বলযলা, হিাযেিট্স কী এখযিা িযি কযরি িা হয হেইপ তার দ্যল রয যেি। িযফর্র 
আপমি মকিাযব িাবযেি, হেইপ আপিার র্াযর্ রয যেি? 
 
িাম্বলযিার েয প কযর রইযলি। িযখ হদ্যখ িযি   , হেষ্টা কযর েযলযেি হকাযিা একট্া 
মবষয  মির মর্িান্ত মিযত। 
 
বলযলি, হেইপযক মবশ্বার্ কযর আিার িযি    হকাযিা িয ল কমরমি  যামর। 
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কর্াট্া বলযত  যামর এক িয ূযতসর জিয গিীরিাযব শ্বার্ হফলযলা, মকন্তু িাম্বলযিাযরর 
হেইযপর িমত আিার কর্া শুযি  তিম্ব  য  হগল, মিযজযক র্ািযল রাখা কমঠি  য  
পডযলা। 
 
ও আযগর িযতাই উচ্চস্বযর বলযলা, িা, আমি মবশ্বার্ কমর িা। এই একট্য  আযগ ও 
আপিার িাযকর িগা  ড্র্যাযকা িযালফয র র্যে মকেয একট্া িতলব আাঁট্মেযলা, 
তারপযরও আপমি… 
 
আিরা এ মবষয  ইযতািযধ্য অ্যিক কর্াবাতসা বযলমে  যামর, িাম্বলযিার বলযলি। তার 
গলার স্বর হবশ কমঠি। আমি হতা হতািাযক আিার িতািত জামিয মে। 
 
আপমি হতা এখি স্কয যলর বাইযর যাযচ্ছি, আমি বামজ হফযল বলযত পামর, আপমি জাযিি 
িা আপমি িা র্াকযল হেইপ আর িযালফ  মক করযত পাযর। 
 
মক করযত পাযর? িাম্বলযিার মজযজ্ঞর্ করযলি। িয রু যযগল ওপযর তয লযলি। বযলা মক 
কারযণ, হিযবমেযন্ত বলল, হকি তাযক র্যন্দ  করযো? 
 
 যামর  াযতর িযযঠা শি কযর বলযলা, আমি জামি, ওযদ্র িতলব খারাপ, মকেয একট্া 
করার তাযল আযে। িযফর্র মরলমি মকেযক্ষণ আযগ মরযকা ারযিন্ট রুযি মগয মেযলি, 
হর্খাযি তার হশরীর হবাতল লযমকয  রাখযত, উমি িযালয র অ্দ্ভযত উল্লমর্ত কণ্ঠ 
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শুযিযেি, মকেয একট্া মিয  উল্লার্ আিন্দ করমেযলা। এই অ্বিা  এখি আপমি স্কয ল 
হেযড বাইযর হযযত োইযেি? 
 
অ্যিক বযলযো, িাম্বলযিার খযব ধ্ীর মির শান্তিাযব বলযলি।  যামরর িযি  যলা ও র্ীিা 
লিংঘি কযর হগযে। তাই িযখ মিেয  কযর রইযলা। 
 
তয মি কী িযি কযরা আমি স্কয লযক হকাযিা রকি হিাযট্কশি িা মদ্য  বাইযর যামচ্ছ, িা 
কখযিা হগমে! আজ রাযত আমি যখি স্কয যলর গমণ্ডর বাইযর যাযবা, অ্মতমরি হিাযট্কশি 
র্াকযব।  যামর িমবষযযত এিি উদ্ভট্ মেন্তা িার্া  আিযব িা। কখিই আমি 
হেযলযিয যদ্র অ্রমক্ষত অ্বিা  হফযল হরযখ যাযবা িা। 
 
 যামর লমজ্জত স্বযর বলযলা, এিি মকেয িামবমি। 
 
িাম্বলযিার বলযলি, এই বযাপাযর আর তয মি হকাযিা কর্া বলযব িা, আমিও আযলােিা 
করযত োই িা। 
 
 যামর হবশ বযঝযত পারযলা র্ীিা লিংঘি কযর কর্া বলার জিয িাম্বলযিার খযবই অ্র্ন্তুষ্ট 
 য যেি।   যতা এখি আর িাম্বলযিার পবসযতর গু া   রোকর্ খয াঁজযত তাযক র্যে 
হিযবি িা। 
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মকন্তু িাম্বলযিার ওইখাযিই তার কর্ার র্িামপ্ত করযলি িা। বলযলি, তা যল আজ রাযত 
তয মি আিার র্যে যাযচ্ছা? 
 
হুাঁ র্যার,  যামর এক হর্যকন্ড হদ্মর িা কযর বলযলা। 
 
েিৎকার, তা যল হশাযিা। িাম্বলযিার ঋজয  য  দ্াাঁডাযলি। আমি হতািাযক একমট্ শযতস 
মিয  যাযবা, আমি হতািাযক যখিই যা আযদ্শ করযবা, মবিা বাকয বযয  তয মি তা পালি 
করযব, হকাযিা িে িা কযর! 
 
 যাাঁ র্যার। 
 
র্মতয কযর আিাযক হবাঝার হেষ্টা করযব,  যামর। তয মি আিার মতিযট্ মিযদ্সশ, বাকয বয  
িা কযর পালি করযব, হযিি হদ্ৌডাও, লয মকয  পযডা, আর েযল যাও। 
 
এই বযাপাযর তয মি িমতজ্ঞা করযে আিাযক। 
 
আমি? ও  যাাঁ মিি ই। আমি যমদ্ হতািাযক লযমকয  হযযত বমল, তয মি তাই করযব?  যাাঁ। 
যমদ্ বমল পামলয  যাও, তা যল আিার আযদ্শ পালি করযব?  যাাঁ। যমদ্ বমল আিার জিয 
হিযবা িা, মিযজযক বাাঁোও, তয মি তা যল তাই করযব? আমি…।  যামর? িাম্বলযিার আর 
 যামর পরিযরর মদ্যক তামকয  রইযলি।  যাাঁ, র্যার। 
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খযব িাযলা। তা যল তয মি এখি এখাি হর্যক মগয  হতািার হক্লাক মিয  এযর্ এিযরন্স 
 যলর র্ািযি পাাঁে মিমিযট্র িযধ্য দ্াাঁডাযব। 
 
কর্াট্া বযল িাম্বলযিার হখালা জািালা মদ্য  িযি আকাযশর মদ্যক তাকাযলি। 
 
রূ্যস তখি িা  অ্িমিত। মফযক লাল রযে আকাশ হেয  হগযে। 
 
 যামর এক হর্যকন্ড হদ্মর িা কযর িাম্বলযিাযরর ঘর হেযড িাইরাল মর্াঁমডর ধ্াযপ পা 
মদ্যলা। ওর িি হর্যক মদ্বধ্া অ্ন্তম সত  য  হগযলা র্ র্া। ওযক মক করযত  যব, ও 
জাযি। 
 
রি- ারমিওি কিিরুযি বযর্মেযলা। ওরা দ্যজযিই িাম্বলযিার  ঠাৎ হকি হিযক 
পামঠয মেযলি জািযত খযবই উৎর্যক।  যামরযক ঘযর আর্যত হদ্যখ  ারমিওি বলযলা, 
িাম্বলযিার মক বলযলি?  যামর উমি িাযলা আযেি হতা? 
 
খযব িাযলা আযে। 
 
ওযদ্র র্যে আর একমট্ও কর্া িা বযল  যামর িরযিট্মরযত মগয  ওর রাঙ্কট্া খযযল 
ির্যিই িারিাউরর্ িািমেিট্া আর হগালা পাকাযিা এক হজাডা হিাজা মিযলা, তারপর 
আবার কিিরুযি ঢয কযলা। রি ও  ারমিওি ওর মদ্যক তাকাযলা। 
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দ্যজযিই আিযস  য  হগযে  যামরর আকমিক তাডাহুযডা হদ্যখ। 
 
আিার  াযত মকন্তু আর র্ি  হিই বেয ,  যামর  াাঁফাযত  াাঁফাযত বলযলা। িাম্বলযিার 
আিাযক অ্দৃ্শয  বার হক্লাকট্া র্যে মিযত বযলযেি। 
 
 যামর এক মিুঃশ্বাযর্ িাম্বলযিাযরর র্াযর্ তার কর্াবাতসা র্িংযক্ষযপ বলযলা ওযদ্র হকাি 
িযের উত্তর িা মদ্য , র্ি  এযকবাযরই হিই। িাম্বলযিার   যতা এিযরন্স  যলর িযযখ 
ওর জিয অ্যপক্ষা করযেি। 
 
হতা হতািরা বযযঝযো আমি হকার্া  যামচ্ছ।  যামর  াাঁফাযত  াফাযত বলযলা। িাম্বলযিার 
আজ রাযত এখাযি র্াকযবি িা, িযালফ  এর র্যযযাগ মিযত পাযর। হশাযিা আিার কর্া, 
িাযলা কযর হশাযিা,  যামর একট্য  রাগতস্বযর বলযলা।  যামরর কর্া বলার র্ি  রি ও 
 ারমিওি ওযক বাধ্া মদ্য  মকেয বলযত হেয মেযলা, আমি খযব িাযলা কযরই জামি 
িাম্বলযিার র্াকযেি িা হজযি ওই ঘযর উৎর্ব করযে িযালফ ।  যামর,  ারমিওযির 
 াযত িািমেিট্া গুাঁযজ মদ্যলা। হতািরা মকন্তু র্জাগ র্াকযব, ওযক িজযর রাখযব, 
হেইপযকও বাদ্ হদ্যব িা। িাম্বলযিার বযলযেি, বাডমত মিরাপত্তার বযবিা কযর স্কয যলর 
বাইযর যাযচ্ছি, তযব হেইপ যমদ্ ওই মিরাপত্তার র্াযর্ যযি  ি, তা যল মতমি হর্ট্া 
বািোল করযত পাযরি। 
 
তযব মতমি মিি ই ধ্ারণা করযবি িা হয হতািরা তার িমত িজর রাখযে। রি ও 
 ারমিওযির িয  হোখ বড বড  য  হগযে। 
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আিার মকন্তু হতািাযদ্র র্যে তকস করার র্ি  হিই,  যামর কাট্াকাট্ািাযব বলযলা। 
এইযট্ িাও রি,  যামর রযির মদ্যক হিাজার িযধ্য রাখা হফমলক্স হফমলমর্র্ েয াঁযড মদ্যলা। 
 
ধ্িযবাদ্, রি বলযলা। আযর আমি হিাজা মিয  মক করযবা? ওর িযধ্য হযট্া আযে হর্ট্া 
হতািাযদ্র দ্রকার  যত পাযর,  যামর বলযলা। 
 
হতািার,  ারমিওি আর মজমির। মজমিযক আিার পক্ষ হর্যক শুযিচ্ছা জামিও। েমল, 
িাম্বলযিার আিার জিয দ্াাঁমডয  রয যেি। িা,  ারমিওি বলযলা–রি যখি হপাশািট্া 
িাজ খযযল হবর করযলা 
 
আযর ওট্া আিাযদ্র দ্রকার হিই, তয মি কাযে হরযখ দ্াও, হতািার   যতা দ্রকার  যব। 
িািা রকি মবপদ্-আপদ্  যত পাযর। 
 
িাম্বলযিার র্যে আযেি আিার ি  মকযর্র।  ারমিওি ি  হপয া িা। র্শরীযর 
হতািাযদ্র িাযঝ মফযর আর্যবা। 
 
 যামর আর র্ি  িষ্ট িা কযর এিযরন্স  যলর মদ্যক হগল। 
 
িাম্বলযিার  যামরর জিয হগযট্র র্ািযি অ্যপক্ষা করমেযলি।  যামরযক হদ্খযত হপয  
এমগয  এযলি। তাডাতামড মর্াঁমড মদ্য  িািার জিয এখযিা  াাঁফাযচ্ছি। 
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তয মি হক্লাকট্া পযর িাও  যামর, িাম্বলযিার বলযলি।  যামর ঝট্পট্ হক্লাকট্া গায  োপাযল 
িাম্বলযিার বলযলি, বাুঃ েিৎকার। তা যল এবার আিরা যাযবা? 
 
িাম্বলযিার অ্দৃ্শয  যামরর পাযশ দ্াাঁডাযলি। তারও গায  রাযিমলিং হক্লাক দূ্রন্ত  াও াযত 
লৎপিং করযে।  যামর অ্দৃ্শয  য  তার পাযশ দ্াাঁমডয  রয যে পরবতসী আযদ্যশর 
িতীক্ষা । 
 
আপমি হবরুযচ্ছি হদ্যখ অ্িযরা মক িাবযত পাযর হয হকার্া  যাযচ্ছি িযফর্র?  যামর 
িেট্া করযলও িার্ার িযধ্য মকলমবল করযে িযালফ  আর হেইপ। 
 
িাবযব? িাবযব আমি  ার্মিযি পাি-ট্াি করযত েযলমে, িাম্বলযিার  ালকািাযব 
বলযলি। কখযিা যাই হরাজযিরার অ্র্বা  গর্য ি অ্র্বা হযখাযি িি ো । হতািাযক 
হতা হকউ হদ্খযত পাযচ্ছ িা, হতািার মেন্তা মকযর্র। 
 
িাম্বলযিাযরর র্যে  যামর হলাজযির জট্লা পার  যলা। িাযক আর্যে কমে কমে হিজা 
ঘাযর্র গে।  যামগ্রযির হলযকর ধ্াযর হকমবি হর্যক হধ্াাঁ া হবযরাযচ্ছ, হলযকর জযলর 
গেও িাযঝ িাযঝ িাযক হিযর্ আর্যে ঘাযর্র গযের র্যে। ওযদ্র হদ্খযল হকউ বলযব 
িা ওরা এক দ্যগসি অ্মিযাযি যাযচ্ছ। িৃতয য ি  ওযদ্র মবেমলত করযে িা। 
 
হগযট্র কাযে এযর্  যামর বলযলা িৃদ্য স্বযর, িযফর্র আিরা মক অ্যাপাযরমট্িং করযবা? 
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 যাাঁ, িাম্বলযিার বলযলি। তয মি হতা এখি অ্যাপাযরট্ করযত পাযরা। তাই িা? পামর, মকন্তু 
আিার হতা লাইযর্ন্স হিই,  যামর বলযলা। যািার আযগ িযফর্র িাম্বলযিারযক  যামর 
মিযর্য কর্া বলযত ো  িা। মঠক আযে, িাম্বলযিার বলযলি। আমি হতা হতািার পাযশ 
র্াকযবা। হগট্ হেযড ওরা  গর্মিযির জিশূিয রািা  এযর্ দ্াাঁডাযলা।  াই মস্ট্রযট্ যখি 
হপৌঁেযলা তখি োরমদ্যক আাঁধ্ার হিযি এযর্যে। মি ব্রুিমস্টযকর কাযে হদ্খযলা 
আশপাযশর হদ্াকাযি আযলা জ্বলযে, হদ্াকাযির হিতর হর্যক িািযষজযির হকালা ল 
হিযর্ আর্যে। 
 
হবমরয  যাও! উচ্চকযণ্ঠ হরাজযরা বলযলা। 
 
 যামর হদ্খযলা হরাজযিরা তার হদ্াকাি হর্যক এক বৃিা জাদ্যকরযক হট্যিম াঁেযড বার 
কযর মদ্যচ্ছি। িাম্বলযিারযক হদ্খযত হপয  বলযলি,  যাযলা আলবার্–খযব হদ্মর কযর 
হবমরয যেি। 
 
শুি র্েযা হরাজযিরা, শুি র্েযা, আমি  গর্য যি যাযবা িাবমে, মকেয িযি করযব িা, 
আজ আমি পেন্দ করমে এক শান্ত পমরযবশ। 
 
 াাঁট্যত  াাঁট্যত এক মিমিযট্র িযধ্য ওরা  গর্য যির র্ািযি দ্াাঁডাযলা।  যামর হদ্খযলা 
 গর্য যির হদ্াকাযির হবািসট্া ঝয যল রয যে, বাতার্ িা বইযলও হদ্াকাযির হবািসট্া 
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দ্যলযে মিতযকার িযতা।  গর্য ি পাযব ব্রুিমস্টযকর িযতা হতিি খযদ্দর ট্যদ্দর হিই, 
িযি  যলা হিাট্ািযমট্ ফাাঁকা। 
 
হিতযর যাবার আিাযদ্র দ্রকার হিই, িাম্বলযিার োপা গলা  বলযলি োরমদ্যক 
তামকয । হলাযকরা আিাযদ্র হদ্খযত পাবার আযগই,  যাাঁ এবার তয মি আিার  াযত 
হতািার  াত রাযখা,  যামর। এক-দ্যই-মতি গুণযবা। 
 
 যামর, িাম্বলযিাযরর মদ্যক তামকয   াতট্া হেযপ ধ্রযলা। পরিয ূযতসই দ্ারুণ এক 
অ্িযিূমত, ও হযি একট্া হিাট্া রবাযরর মট্উযবর িযধ্য বমন্দ, ও মিুঃশ্বার্ মিযত পারযে িা, 
হদ্য র িমতমট্ অ্ে হক হযি িবল শমিযত হেযপ ধ্রযে, ওর মক মেরকাযলর িযতা দ্ি 
বে  য  যাযব, তারপর হয অ্দৃ্শয  াত ওযক হেযপ ধ্যরমেযলা র্ র্া ওযক িযি করযলা, 
ও হদ্খযলা এক ঠান্ডা অ্েকাযরর িযধ্য দ্াাঁমডয  রয যে, িাণিযর তাজা, হিািা বাতার্ 
মিুঃশ্বার্ মিযত পারযে। 

  

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য হ্াফ-ব্লাড রিন্স । জে. জে. িাওর িং । হ্যারি পটাি রিরিে 

854 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

দ্য জেি 
 
 যামর হর্ই ঠান্ডা অ্েকাযর দ্াাঁমডয  হিািা  াও ার গে হপযলা, র্িযযির হঢউ, র্ািািয 
আযলা, ঠান্ডা  াও া ওর েয লগুযলা এযলাযিযলা কযর মদ্যত লাগযলা। হদ্খযত হপযলা, 
র্ািযি রয যে েোযলামকত র্িযি, আর িার্ার ওপর তারকাখমেত আকাশ। র্িযযির 
হকাযল ও একট্া শযাওলা ধ্রা বড পার্যরর ওপর দ্াাঁমডয  রয যে। তার তলা  র্িযযির 
হঢউ আেযড পযড, ফযািার রৃ্মষ্ট করযে। ও মপেযি তাকাযলা, হদ্খযলা একট্া মবরাট্ লম্বা 
খাডা ঋজয পা াড, তার েতয মদ্সক মঘযর রয যে গিীর কাযলা অ্েকার, একট্য ও আযলা 
হিই, শুধ্য অ্েকার। িাম্বলযিার আর  যামর হয বড পার্রট্ার ওপর দ্াাঁমডয  তার 
োরপাযশ িািা আকাযরর হোট্ বড পার্র। িযি    হর্গুযলা হকাযিা পা াড হর্যক 
হিযে পযডযে র্িযিতযট্। ঝাপর্া ঝাপর্া র্বমকেয, শুধ্য হঢউ হতালা গমজসত র্িযি। 
আশপাযশ একট্াও গােপালা হিই, বালযকণাও হিই। 
 
এখািকার পমরযবশ হতািার হকিি িযি  যচ্ছ  যামর? িাম্বলযিার মজযজ্ঞর্ করযলি। 
  যতা  যামরর কাযে জািযত োইযেি মপকমিক করার উপযযি জা গা মক িা। এই 
িাযিই ট্ি ও অ্িার্ আশ্রযির অ্িযািয বাচ্চারা এযর্মেযলা মপকমিক করযত। 
 
এই দ্যগসি জা গা  অ্িার্ আশ্রি হর্যক বাচ্চা হেযলযিয যদ্র এখাযি মিয  আশা 
 য মেযলা?  যামর বলযলা। আমি িাবযত পামর িা এিিমক মদ্যির হবলা ও হবডাবার 
জা গা ম যর্যব এট্া  যত পাযর? 
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মঠক এখাযি ি , র্ািািয দূ্যর একট্া হোট্ গ্রাযির িযতা আযে। িযি    বাচ্চাযদ্র 
এখাযি র্িযযির  াও া খাও াযত আর র্িযযির হঢউ হদ্খাযত মিয  আর্যতা। িা, আিার 
িযি    ওই একবারই ট্ি মরমিল আর ওর মশকার হোট্ হেযল-হিয রা এখাযি 
এযর্মেযলা। হকাযিা িাগলযদ্র পযক্ষ এখাযি ঢয  িারা র্ম্ভব ি , যমদ্ তারা দ্যধ্সষস 
পবসতাযরা ী িা   । 
 
লযিার্, িাম্বলযিার বলযতই  াজার  াজার আযলার মকরণ পা াডট্াযক ঝলযর্ মদ্যলা। 
 
 যামর হদ্খযলা হর্ই গগণেয মম্ব কাযলা পার্যরর িধ্য মদ্য  একট্া শীণস িদ্ীর িযতা জল 
বয  যাযচ্ছ। 
 
তয মি মিি  জযল মিজযত অ্রামজ  যব িা, িাম্বলযিার বলযলি। 
 
িা। 
 
হবশ তা যল হতািার অ্দৃ্শয  বার হক্লাক খযযল হফযলা। এযর্া আিরা িদ্ীযত ঝাাঁপ হদ্ই। 
 
বরযফর িযতা ঠান্ডা জল। জযল ওর র্বসাে, হবশ িয ষা মিযজ র্পর্প করযত লাগযলা। 
িাম্বলযিার জযলর িধ্য হর্যক হবমরয  এযলি। িাম্বলযিাযররও র্বসাে মিযজ হগযে। 
দ্ামডগুযলা মিযজ বযযকর ওপর পযডযে, বলযলি, ও  যাাঁ এই হর্ই জা গা। আিার দৃ্ঢ় 
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ধ্ারণা এই পা াডট্া  ও এযর্মেযলা, এখাযি এযর্ ওর কাযলা  াযতর োপ হরযখ হগযে। 
মবড মবড কযর মকেয বলযলি িাম্বলযিার। কর্াগুযলার িিসার্স  যামর এক বণসও বযঝযত 
পারযলা িা। তারপর িাম্বলযিার এধ্ার ওধ্ার তামকয  মপেি মফযর জলযরাযতর মদ্যক 
তাকাযলি।  যামর িািযর িযতা দ্াাঁমডয  রইযলা। 
 
দ্য দ্যবার িাম্বলযিার কাযলা পা াডট্ার কাযে মগয  যযতাট্া  াত যা  তযতাট্া উাঁেয যত তার 
 াত হোাঁ াযলি। িাযঝ িাযঝ হর্ই এবযডা হর্বযডা কাযলা পার্যরর একই জা গা  
 াযতর কয কমট্ আেযল হোাঁ াযত লাগযলি। অ্যিকট্া র্ি  একইিাযব পা াযডর পার্যর 
আেযলগুযলা োলাোমল করার পর  ঠাৎ এক জা গা  মির  য  েয াঁইয  রাখযলি। এধ্ার 
ওধ্ার করযলি িা বা  াতট্া হট্যি মিযলি িা। 
 
এখাযি, িাম্বলযিার বলযলি, এখাি হর্যকই আিাযদ্র হিতযর হযযত  যব। িযি    
হিতযর হঢাকার পর্ও লযমকয  হরযখযে। 
 
 যামরর িযি একট্য ও িযের উদ্   যলা িা, িযফর্র হকিি কযর জািযলি। শুধ্যিাি 
িশস কযরই মক বযঝযত পারযলি?  যামর হবাকার িযতা তামকয  রইযলা। 
 
িাম্বলযিার তার িযামজক ও ান্ডট্া হদ্ াযল হোাঁ াযতই পার্যরর গায  একট্া ধ্িযর িযতা 
হরখা ফয যট্ উঠযলা। হর্মদ্যক তামকয   যামরর িযি  যলা পার্যরর হপেযি তীে আযলা 
জ্বলযে। পা াযডর হযর্ব অ্ঞ্চযল ফাট্ল ধ্যরযে জাদ্যদ্ণ্ড িশস করার পর হর্খাি হর্যকও 
তীে আযলার রমি মঠকযর হবযরাযচ্ছ। 
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তীে ঠান্ডা   যামরর দ্াাঁতগুযলা ঠকঠক করমেযলা। ও হর্ই অ্বিাযতই বলযলা, হকার্া 
হর্যক এযতা আযলা আর্যে, আপমি মক কযরযেি? 
 
 যামরর কর্া হশষ  বার র্যে র্যে পা াযডর গায  যা মকেয হদ্খযে র্ব মিমলয  হগল। 
আযগর িযতা ঘি অ্েকার। ও িাম্বলযিাযরর মদ্যক তাকাযলা, আযগর িযতাই তীে ঠান্ডা 
 াও াযত ঠকঠক কযর কাাঁপযত লাগযলা। 
 
 যামর আমি খযব দ্যুঃমখত, তয মি হয মিযজ মগয  শীযত ঠক ঠক কযর কাাঁপযে, হখ াল 
কমরমি। কর্াট্া বলার পর িাম্বলযিার  যামরর গায  মর্ি বর্ি দ্ণ্ডট্া িশস করাযতই 
হর্গুযলা শুমকয  মগয  গরি  য  হগযলা। িযি  যলা হযি জ্বলন্ত অ্মেমশখার র্ািযি ও 
দ্াাঁমডয  রয যে। 
 
ধ্িযবাদ্ আপিাযক,  যামর কৃতজ্ঞমেযত্ত বলযলা। িাম্বলযিাযরর দৃ্মষ্ট হর্ই পা াযডর শি 
পার্যরর ওপর। িাম্বলযিার হর্ই পার্যরর গায  আর হকাযিা রকি িযামজক িয াগ িা 
কযর হর্ইমদ্যক এক দৃ্যষ্ট তামকয  রইযলি। তাকাযিা হদ্যখ িযি    পার্যরর হদ্ াযল 
এিি একট্া হলখা আযে যা খযবই গুরুত্বপূণস।  যামর হর্ইমদ্যক তামকয  রইযলা, হকাযিা 
িে কযর িাম্বলযিাযরর একাগ্রতা িে করযত োইযলা িা। 
 
দ্য মিমিট্ ওইরকিিাযব তামকয  র্াকার পর িাম্বলযিার খযব আযি বলযলি, িা  যত 
পাযর িা, এযতা হিািংরা িযিাবৃমত্ত! 
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মক বলযেি িযফর্র? 
 
আিার িযি   , িাম্বলযিার তার অ্ক্ষত  াতট্া হরাবযর্র পযকযট্ ঢয মকয  হোট্ একট্া 
রূযপার েযমর বার করযলি, েযমর অ্যিকট্া  যামরর হপাশাযির জিয জমড বমট্ ট্য কযরা 
ট্য কযরা করার েযমরর িযতা। আিাযদ্র হিতযর যাবার জিয মকেয দ্মক্ষণা মদ্যত  যব। 
 
দ্মক্ষণা মদ্যত  যব?  যামর বলযলা। দ্রজা হখালার জিয মকেয মদ্যত  যব আপিাযক? 
 
 যাাঁ  যামর, িাম্বলযিার অ্কমম্পত কযণ্ঠ বলযলি,  যাাঁ  যামর রি, দ্রজাযক রি মদ্যত 
 যব। 
 
রি? 
 
তাইযতা বলমেলাি, বডই স্কয ল, িাম্বলযিার বলযলি। তার কর্া শুযি িযি  যলা মিদ্ারুণ 
 তাশ আর িযি ঘৃণার র্ঞ্চার  য যে। হিাযস্টসিযট্সর িাি এতট্া মিেয  িাম্বলযিার আশা 
কযরিমি। তার ইচ্ছা শত্রুরা হিতযর হঢাকার আযগ শমিক্ষ  কযর যাযব। আবার লিস 
হিাযেিট্স বযঝযত পারযে িা হয তদ্ম ক ক্ষত বা আঘাযতর হবমশ আযরা মকেয র্াকযত 
পাযর। 
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 যত পাযর, মকন্তু আপমি হতা হর্ট্া অ্বজ্ঞা করযত পাযরি,  যামর বলযলা। ও আজ পযসন্ত 
অ্যিক বযর্া ব ি কযর েযলযে, আযরা িতয ি কযর হকাযিা বযর্া ো  িা। 
 
কখযিা কখযিা হর্ট্া এডাযিা যা  িা  যামর, িাম্বলযিার বলযলি। কর্াট্া বলার পর হয 
 াতট্া  দ্গ দ্গ করযে, হর্ই  াতট্া হরাবযর্র  াত হর্যক বার কযর েযমরট্া ধ্রযলি। 
 
িযফর্র, িযফর্র েযমরট্া হফযল মদ্ি,  যামর িাম্বলযিারযক বাধ্া হদ্বার জিয এমগয  
হগল। আমি, আমি রি হদ্ব। 
 
ও জাযি িা এর উত্তযর িাম্বলযিার মক বলযবি। ক্ষয ি বালক, খযবই ক্ষয ি! িাম্বলযিার 
মকেয িা বযল  যামরর িযযখর মদ্যক তামকয  শুধ্য  ার্যলি।  যামর হদ্খযলা রূপালী এক 
ঝলক আযলা, েতয মদ্সক ট্কট্যক লাল  য  হগযে, পা াযডর গা ঘি, েকেযক লাল মবন্দযযত 
পমরণত  য যে। 
 
 যামর তয মি খযব িাল হেযল, িাম্বলযিার বলযলি। বলার পর তার দ্যণ্ডর িযখট্া তার ক্ষত 
হর্যক লািার িযতা হবমরয  আর্া রিযরাযতর িযযখ ধ্রযলি, যাযত রিপডা বে  য  
যা  হযিি কযর হেইপ িযালয র রি পডা বে কযরমেযলি। 
 
হতািার হদ্য র রি আিার রযির োইযত িূলযবাি  যামর। আ  এখি ওর মরক র্ফল 
 য যে, তাই িা? 
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আবার রূপালী আযলা পা াযডর হদ্ াযল হতারযণর িযতা রূপ মিযলা, এবার হর্ই 
ধ্িযকাকৃমত রূপালী হরখা পা াযডর গা হর্যক অ্ন্তম সত  যলা িা। রি িাখা পা াযডর 
অ্িংশ আবার হযিি কাযলা বযণসর মেযলা হতিিই  য  হগল, েতয মদ্সক ঘি অ্েকাযর হেয  
হগল। িাম্বলযিার হিতযর ঢয কযলি। 
 
এযর্া আিার মপেয মপেয, িাম্বলযিার বলযলি। মিযজর দ্ণ্ড মদ্য  আযলা জ্বামলয  হর্ই 
রূপালী ধ্িযকাকৃমতর হিতযর ঢয যক  াাঁট্যত লাগযলি  যামরর  াত ধ্যর। খযব দ্রুত  াাঁট্যত 
লাগযলি। খামিকট্া  াাঁট্ার পর… 
 
 যামর হদ্খযলা ও িাম্বলযিাযরর  াত ধ্যর একট্া কাযলা রযের জল িমতস হ্রযদ্র র্ািযি 
দ্াাঁমডয  রয যে। এযতা েওডা হর্ই কাযলা হ্রদ্ অ্পর পার হদ্খা যা  িা। হ্রযদ্র বহু দূ্যর 
িাঝখাি হর্যক অ্দ্ভযত এক র্বযজ আযলা জ্বলযে। তারই এক িমতমবম্ব পযডযে হ্রযদ্র 
জযল। 
 
িাম্বলযিার বলযলি, েযলা এযগাযিা যাক। খযব র্াবধ্াযি েলযব, অ্েকার পর্, হ্রযদ্র 
জযল পযড িা যাও। আিার  াত ধ্যর েযলা। 
 
 যামর িাম্বলযিাযরর  াত িা ধ্যর হ্রযদ্র পাশ মদ্য  অ্মত র্ন্তপসযণ পা হফযল 
িাম্বলযিাযরর মপেয মপেয েলযলা। েয তমদ্সক এযতা মিিব্ধ হয ওযদ্র িমতমট্ পদ্যক্ষযপর 
শব্দ িমতধ্বমিত  যত লাগযলা। পযর্র ধ্াযর হ্রদ্ হর্যক উপযে পযড হয জল জযিমেযলা 
তাযত পা পযড শপ শপ শব্দ  যত লাগযলা।হ্রযদ্র এক পাযশ র্ামর র্ামর পা াড 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য হ্াফ-ব্লাড রিন্স । জে. জে. িাওর িং । হ্যারি পটাি রিরিে 

861 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

অ্িযমদ্যক কাযলা কাযলা ঘার্ আর গােপালা। হর্ই মিুঃিব্ধতা আর অ্েকার  যামরর খযবই 
অ্স্বমিকর িযি  যত লাগযলা। 
 
িযফর্র,  যামর িীরবতা িে কযর বলযলা।  রোকর্ মক এখাযি পাও া যাযব িযি 
কযরি? 
 
 যাাঁ  যাাঁ অ্বশযই, িাম্বলযিার বলযলি। আমি মিমিত পাও া যাযব। মকন্তু িে।  যলা 
হকিি কযর আিরা পাযবা। 
 
হবাধ্   পাযবা িা, একট্া র্াযিামিিং োিস করযল হকিি   ?  যামর বলযলা। 
 
িযতা িে কযরযে, হবাকার িযতা র্াযজশি মদ্য যে। আর্যল ওই পমরযবশ হেযড দ্রুত 
হবর  য  আর্ার তামগদ্ হর্যক ওই কর্া বযলযে। হকি পাযবা িা, মিি ই পাযবা, 
িাম্বলযিার েলযত েলযত  ঠাৎ হর্যি মগয  অ্েকাযর  যামরর িযযখর মদ্যক তাকাযলি। 
হকি তয মি এই িে করযল? 
 
আমি… আমি… মঠক আযে, মঠক আযে েলযি। 
 
 ঠাৎ  যামর একট্য  হকযর্ গলা পমরষ্কার কযর দ্ণ্ডট্া তয যল খযব হজাযর বলযলা, এমকও 
 রোকর্! 
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 যামরর হর্যক িা  কয মড মফট্ দূ্যর হ্রযদ্র কাযলা জযল মবরাট্ এক মবযফারণ  যলা, 
গগণযিদ্ী হর্ই মবযফারযণর শযব্দ আকাশ বাতার্ হকাঁযপ উঠযলা হযি। হ্রযদ্র শান্ত জল 
দ্ারুণ অ্শান্ত  য  বড বড হঢউ তয যল তীযর আেযড পডযত লাগযলা।  যামর আেিকা 
হর্ই মবযফারযণর শযব্দ  তিম্ব  য  হপেযি তাকাযতই পা াযড ধ্াক্কা হখযলা। তখযিা 
হর্ই শযব্দর মবিীমষকা  র্রর্র কাাঁপযে। তারই র্যে পা াযডর হদ্ াযল র্যজাযর ধ্াক্কা 
খাও ার যন্ত্রণা র্ািযল মিয  ও িাম্বলযিাযরর মদ্যক তাকাযলা। 
 
মকযর্র শব্দ িযফর্র? 
 
মকেয একট্া, িযি    আিরা  রোকযর্র কাযে েযল এযর্মে এবিং উত্তর মদ্যচ্ছ। 
 
 যামর কর্াট্া শুযি মপেি মফযর হ্রযদ্র মদ্যক তাকাযলা। হদ্খযলা গিীর কাযলা জল শান্ত 
 য  হগযে। মির অ্েঞ্চল, কাযলা কাাঁযের িযতা েকেক করযে।  যামরর বযযকর হিতরট্া 
তখযিা দ্যরু দ্যরু করযে। 
 
এিি একট্া মকেয  যব বযঝযত হপযরমেযলি, র্যার? 
 
 রোকর্ আিাযদ্র  াযতর িযযঠাযত আিযত হগযল এিিই  বার কর্া। আিার িযি    
হতািার িযেষ্টাই র্মঠক মেযলা এবিং এট্াই র্ জ পর্। 
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িেণ্ড মবযফারণ, হলযকর জযল র্িযযির িযতা হঢউ!  যামরযদ্র কাযলা জযলর মদ্যক 
তামকয  বলযলা। 
 
হকি এিি  যলা, জািযত োইযো  যামর? িাম্বলযিার অ্মবেল কযণ্ঠ বলযলি। আিার 
িযি    একট্া ি , আযরা অ্যিক  রোকর্ এখাযি লযযকাযিা আযে। েযলা, আযরকট্য  
এযগাই। 
 
িযফর্র?  যাাঁ, বযলা  যামর। আপিার মক িযি    হলযকর তলযদ্যশ আিাযদ্র যযত  যত 
পাযর? 
 
হিতযর? যমদ্ দ্যিসাগযবশত িা পাই। 
 
 রোকর্ তা যল…। 
 
িা এযকবাযর জযলর তলা  ি , িাঝািামঝ হকার্াও র্াকযত পাযর। আিাযদ্র হতা 
তা যল জযল িািযত  যব। িাম্বলযিার  যামরযকহ্রযদ্র জযলর িাঝখাযি র্বযজ আযলাট্া 
আেযল মদ্য  হদ্খাযলি। 
 
আিারও তাই িযি   , জযল িািযত  যব, িাম্বলযিার বলযলি। 
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 যামর েয প কযর রইযলা। ও িাবযত লাগযলা জল-দ্ািব, বড বড র্াপ, তদ্তয, র্ািযমিক 
গাে গােডা আর হিতাত্মার কর্া। 
 
আ , িাম্বলযিার কর্াট্া বযল আেিকা র্ািযলি।  যামর িাম্বলযিাযরর র্যে ধ্াক্কা হখয  
হলযকর জযল পা মপেযল পযড যামচ্ছযলা। িাম্বলযিার ওযক ধ্যর হফলযলি। দ্যুঃমখত 
 যামর, র্ািার আযগ হতািাযক বলা উমেত মেযলা তা যল ধ্াক্কা লাগযতা িা। িযি    
আর্ল জা গাট্া হপয  হগমে। 
 
িাম্বলযিার মক বলযত োইযলি  যামর মঠক ধ্রযত পারযলা িা। হ্রযদ্র কাযলা জযল 
হকার্া  লযযকাযিা রয যে  রোকর্? পূবস-পমিি-উত্তর দ্মক্ষণ হযখাযি তাকা  হর্খাযিই 
হতা আলকাতরার িযতা হ্রযদ্র কাযলাজল। তার িযধ্য হকার্া   রোকযর্র র্োি 
হপযলি িাম্বলযিার। 
 
 যামর হদ্খযলা িাম্বলযিার এবার পা াযডর কাযলা পার্যরর হদ্ াযলর িযতা  াত 
হবালাযচ্ছি িা,  াতট্া বামডয   াও া হর্যক মকেয ধ্রবার হেষ্টা কযর েযলযেি। িযি    
হর্ অ্দৃ্শয বস্তুট্া ধ্রার হেষ্টা করযেি হর্ট্া তার র্ািযি  াও াযত িার্যে। হর্িাযবই 
ধ্রার হেষ্টা করযত করযত জযলর খযব কাযে েযল এযলি;  যামরর বযকট্া িয  হকাঁযপ 
হকাঁযপ উঠযত লাগযলা। িাম্বলযিার এযগাযত এযগাযত হ্রযদ্র জযল পা হরযখযেি। আযরা 
একট্য  এযগাযল জযলর িযধ্য িয যব যাযবি। িাম্বলযিাযরর হকাযিা মকেযযত হখ াল হিই। 
একট্া  াত িযযঠা কযর আকাযশর মদ্যক তয লযলি, অ্িয  াযত তয লযলি তার দ্ণ্ডট্া, দ্যণ্ডর 
িযখট্া হেযপ ধ্যর হরযখযেি  াযতর 
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র্ র্া হ্রযদ্র জযলর হিতর হর্যক হপতল রযের একট্া হিাট্া মশকল উযঠ এযলা। 
িাম্বলযিার হর্ই মশকলট্া শি কযর ধ্রযলি। হর্ই মশকলট্া এিিিাযব হ লযত দ্যলযত 
লাগযলা হযি িাম্বলযিার একট্া হিাট্া র্াপযক ধ্যর হরযখযেি। িামট্যত পযড হর্ই 
মশকলট্া র্াযপর িযতা েট্ফট্ করযত লাগযলা এবিং অ্দ্ভযত এক শব্দ করযত লাগযলা, 
হর্ই শব্দ িমতধ্বমিত  যত লাগযলা হ্রযদ্র এক ধ্াযরর গগণেয মম্ব কাযলাপা াযডর গায  
হলযগ। তারপর হর্ই মশকলট্াযদ্র কাযলা জযলর হিতর হর্যক হোট্ একট্া হিৌযকা হট্যি 
তয যল জযলর মকিারা  মিয  এযলা। হিৌযকাট্া মশকযলর রযের িযতাই হপতল-র্বযজ 
হিশাযিা।  যামর রুি মিুঃশ্বাযর্ হর্ই হোট্ হিৌযকাট্ার মদ্যক তামকয  রইযলা। হিৌযকাট্া 
মকিারা  িার্যে, মকিারার এযতা কাযে হয  াত বাডাযলই ধ্রা যাযব। 
 
 যামর মবযফামরত হোযখ হিৌযকাট্ার মদ্যক তামকয  বলযলা, ওট্া জযলর হিতযর রয যে 
হকিি কযর জাযিি িযফর্র? 
 
িযামজক, িযামজক মদ্য  র্বমকেয ধ্রা যা , জািা যা , িাম্বলযিার বলযলি। 
 
হিৌযকাট্া হ্রযদ্র মকিারা  এযর্ জযলযত দ্যলযত লাগযলা। িযি হরযখা ট্ি মরমিল আিার 
োি মেযলা। িযামজক ওযক আমি মশমখয মে। আমি ওর িযামজযকর স্টাইল জামি  যামর। 
 
হিৌযকাট্া, ওট্াযত ওঠা মিরাপদ্ িযফর্র? 
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ও  যাাঁ, মিি ই! মিি ই হকাযিা িয র বযাপার হিই।হ্রদ্ পারাপাযরর জিয হিাযস্টিযট্সর 
এট্া দ্রকার। জযলর হিতর আযরা অ্যিক  রোকর্ লযযকাযিা আযে। তারা ওযক হয 
আেিণ করযব িা তা ও বলযত পাযর িা। তবয িাযঝ িাযঝ মিযজর  রোকর্ট্া হদ্খযত 
আযর্। তাযদ্র  াত হর্যক বাাঁোর জিয হিৌযকাট্া বযব ার কযর।   যতা, হেষ্টা কযর 
মিযজর  রেমকর্ট্া এখাি হর্যক র্মরয । হফলযত। 
 
হতা ওরা আিাযদ্র হিাযল্টিযট্সর হিৌযকাযত োপযত হদ্খযল মকেয করযব িা হতা? 
আিাযদ্র তাডা করযব িা হতা? 
 
আিার িযি   , ওরা করযব মক করযব িা হর্ র্ম্বযে মেন্তা করার এখি হকাযিা 
িয াজি হিই। িযি কযরা হিৌযকাট্া হিাযেিযট্সর ি । হিৌযকাট্া জযলর হিতর হর্যক 
হতালার র্ি  ওরা আিাযদ্র তয লযত বাধ্া হদ্ মি। যায াক। হিাট্ািযমট্ আিরা মঠক পযর্ 
েলমে। 
 
আিাযদ্র হকি ওরা হিৌযকা বাধ্া হদ্ মি?  যামর মজযজ্ঞর্ করযলা। ওর হোযখর র্ািযি 
জযলর হিতর হর্যক র্াযপর িযতা হবমরয  আর্া মশকল আর হিৌযকা হট্যি হতালার দৃ্শয 
িার্যে। 
 
হিাযেিট্স হিাট্ািয মট্ জাযি একজি বড িাযপর জাদ্যকর োডা আর এই হিৌযকাট্া খয াঁযজ 
পাও া অ্র্াধ্য, িাম্বলযিার বলযলি। তা যলও হর্ই মবপদ্াশঙ্কার র্ম্মযখীি  যত ও িািা 
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রকযির বাধ্ার রৃ্মষ্ট কযর হরযখযে, হযি একিাি ও হর্ই বাধ্াগুযলা অ্পর্ারণ করযত 
পাযর, হদ্খা যাক ও কযতাট্া কতকাযস  য যে। 
 
 যামর আবার হিৌযকাট্ার মদ্যক তাকাযলা। হিৌযকাট্া খযবই হোট্ একজযির হবমশ বর্া 
র্ম্ভব ি । বলযলা, আিরা দ্যজযি কী ওট্াযত বর্যত পারযবা? িামর  য  যাযব িা? 
 
িাম্বলযিার িযখ মট্যপ  ার্যলি। 
 
হিাযন্ডট্স কযতাট্া ওযজাি  যলা বা িা  যল হর্ট্া মিয  িাযব িা। ও িাযব কযতাট্া 
িযামজক শমির র্া াযযয হলকট্া পার  যত পারযব। আিার িযি    হতািার কর্াই 
মঠক। হিৌযকাযত এিি এক িযামজক িয াগ কযর হরযখযে যাযত একজযির হবমশ দ্যজযি 
োপযত পারযব িা। 
 
তা  যল মক  যব? 
 
আিার িযি    িা তয মি তার ম যর্যবর িযধ্য আযর্া িা। তয মি হেযল িািযষ ও 
অ্পমরণত। হিাযেিট্স হকাযিামদ্ি িাবযত পাযরমি িাি হযাল বের ব যর্র একমট্ হেযল 
এখাযি আর্যত পাযর। আিার িযি    আিার শমির োইযত হতািার শমি হবমশ  যত 
পাযর। 
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িাম্বলযিার জাযিি ওই কর্া বযল  যামরর আত্মমবশ্বার্ বাডাযিা যাযব িা, তবয মতমি 
বলযলি,  যামর, িয ল িয ল হিাযস্টিযট্সর িয ল। যাকযগ ওর্ব কর্া, র্াবধ্াি, হদ্যখা হযযিা 
জল িা লাযগ। 
 
 যামর িাম্বলযিাযরর মিযদ্সশ িযতা খযব র্াবধ্াযি হিৌযকাযত পা রাখযলা।  যামর হিৌযকাযত 
ওঠার পর িাম্বলযিার হিৌযকাযত উযঠ মশকলট্া হগাট্াযত হগাট্াযত হিৌযকার হিযঝযত 
রাখযলি। তারপর গাদ্াগামদ্ কযর  যামরর পাযশ বর্যলি, অ্পমরর্র জা গাযত  যামরর 
বর্যত খযব অ্র্যমবযধ্  মচ্ছল, কয াঁযজা  য   াাঁট্য  িযযড বর্যলা। হিৌযকা ধ্ীযর ধ্ীযর েলযত 
শুরু করযলা। েতয মদ্সক মিিব্ধ, শুধ্য শান্ত জযলর ওপর মদ্য  হিৌযকা হিযর্ যাও ার শব্দ 
শুিযত হপযলা  যামর।  াল োডাই হিৌযকা কাযলা জযলর ওপর মদ্য  মতর মতর কযর 
হিযর্ েলযলা। িযি    একট্া অ্দৃ্শয দ্মড হিৌযকাট্াযক হট্যি মিয  েযলযে হ্রযদ্র 
িধ্যিযল আযলার মদ্যক। একট্য  পর  যামর আর গু ার হদ্ ালগুযলা হদ্খযত হপযলা িা, 
ওরা এিি একট্া অ্মর্ি জযল িার্িাি, যার হকাযিা হঢউ হিই, একয ল ওকয ল হিই। 
হিৌযকা আপি গমতযত আযলার মদ্যক েযলযে।  যামরর হোখ পযড হগযলা কাযলা জযল। 
হদ্খযলা ওর  াযতর হর্ািালী দ্ণ্ডট্ার িমতমবম্ব পযডযে জযল, েকেক করযে। হিৌকাট্া 
েলার র্ি  তার দ্যপাযশর জযলর ওপর হোযট্া হোযট্া হঢউ তয লযে। 
 
হর্ই র্িয   যামরর হোযখ পযড হগল, হশ্বত পার্যরর িযতা র্াদ্া একট্া মকেয জযলর 
ওপযরর ির মদ্য  হিযর্ েযলযে। 
 
িযফর্র!  যামর বলযলা। ওর গলার স্বর শান্ত জযল ধ্াক্কা হখয  িমতধ্বমিত  যলা। 
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 যামর? আমি, আমি জযলর ওপর িািযযষর একট্া র্াদ্া  াত িার্যত হদ্খলাি।  া, জামি 
আমি হদ্যখমে  যামর, িাম্বলযিার শান্ত স্বযর বলযলি।  যামর জযলর মদ্যক তাকাযলা। হর্ই 
র্াদ্া  াতট্াযক আর ও হদ্খযত হপযলা, অ্দৃ্শয  য  হগযে।  যামরর গলাট্া জ্বালা করযত 
লাগযলা। 
 
 ঠাৎ  াতট্া হকার্া  অ্দৃ্শয  য  হগল িযফর্র? 
 
িযের জবাব  যামর হপয  হগল, িাম্বলযিাযরর জিয অ্যপক্ষা করযত  যলা িা। ও ওর 
দ্যণ্ডর আযলাযত হদ্খযত হপযলা অ্দূ্যর জলিযরর ইমঞ্চ কয ক তলা  একট্া িৃতযদ্  
হিযর্ েযলযে। িৃতযদ্য র হোখ দ্য মট্ হখালা আকাযশর মদ্যক তামকয  রয যে। ওর হখালা 
দ্যযোযখর ওপর িাকডর্ার রূ্ক্ষ্ম জাল, ওর িার্ার েয ল ও আলযখল্লা হধ্া ার িযতা ঘযরযে। 
 
 যামর বযল উঠযলা, এখাযিও িৃতযদ্  হিযর্ েযলযে! ওর গলার তীে মিজসিতা হিযে েূণস 
কযর মদ্যলা। অ্দ্ভযত ওর গলার স্বর, হযি অ্িয হকউ ওর গলা মদ্য  বলযলা। 
 
 যাাঁ, এখাযি অ্যিক িৃতযদ্  হদ্খযত পাযব, িাম্বলযিার বলযলি। আপাতত এই িয ূযতস 
িৃতযদ্  মিয  িার্া ঘামিও িা। 
 
এই িয ূযতস?  যামর িাম্বলযিাযরর কর্াট্া বলযলা। িৃতযদ্  হর্যক তার দৃ্মষ্ট র্মরয  মিয  
িাম্বলযিাযরর িযযখর মদ্যক তাকাযলা। 
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ওরা এখি শান্ত  য  জযলর তলা  হিযর্ েযলযে, িাম্বলযিার বলযলি। একট্া িাণ ীি 
হদ্ যক হদ্যখ িীত  বার মকেয হিই  যামর, এই অ্েকাযর হকাযিা মকেযযতই িয র কারণ 
হিই। লিস হিাযেিট্স ও ি  পা , মকন্তু কাউযক জািাযত ো  িা। তাযত ওর হয জ্ঞাযির 
অ্িাব আযে তা িকাশ   । অ্জািাযক আিাযদ্র ি , যখি িৃতয য ও অ্েকার হদ্মখ 
তখি তা-ই, এোডা মকেয ি । 
 
 যামর তকস করযত ো  িা, েয প কযর রইযলা। মকন্তু এ কর্া র্তয হয ওযদ্র োরপাযশর 
জযল িৃতযদ্  হিযর্ েযলযে, তাযদ্র তলা  আযরা বীিৎর্ মকেয র্াকযত পাযর, 
িাম্বলযিার যাই বলযি িা হকি ওই িৃতযদ্ গুযলা িারাত্মক ি  এিি কর্া ও মবশ্বার্ 
করযত ো  িা। 
 
মকন্তু িৃত  যলও একজি হতা িডােডা করমেযলা, িাম্বলযিাযরর োইযতও গলার স্বর 
আযরা শান্ত ও িামিয  বলযলা। যখি আমি  রোকর্ িাকার হেষ্টা কযর মেলাি, হলযকর 
জযলর হিতর হর্যক একট্া হদ্  িেণ্ড হবযগ লামফয  উযঠমেযলা। 
 
মঠক বযলযো, িাম্বলযিার বলযলি।  রোকর্রা র্াধ্ারণত হকাযিা উৎপাত কযর িা, 
েয পোপ র্াযক। যারা অ্মতশীতল আর অ্েকাযর বর্বার্ কযর তারা উষ্ণতা আর 
উজ্জ্বলতাযক ি  পা । িাম্বলযিার  ার্যলি, িয াজি  যল আিরাও তাযদ্র কাযজ 
লাগাযত পামর। 
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 যামর  তিম্ব  য  তামকয  রইযলা। ও  এখিই। ও িযখট্া ঘযমরয  হর্ই হলযকর 
িাঝখাযি র্বযজ উজ্জ্বল আযলার মদ্যক তামকয  বলযলা। হিৌযকাট্া হর্ইমদ্যক 
অ্বাধ্গমতযত হিযর্ েযলযে। ও হয ি  পাযচ্ছ িা তা হগাপি করযত পারযে িা। ি াতস 
দৃ্মষ্টযত আযলার মদ্যক ও তামকয  রইযলা। কাযলা হলযকর জযল িাযের িযতা 
িৃতযদ্ গুযলা হিৌযকার র্াযর্ র্াযর্ হিযর্ েললল। ওর িযি  যলা মকেযক্ষণ আযগ ি , 
অ্যিক অ্যিক মদ্ি আযগ ও মরলমির র্যে কমরিযর কর্া বযলমেযলা, তারও আযগ রি 
আর  ারমিওিযক হফমলক্স হফমলমর্র্ মদ্য মেযলা,  ঠাৎ িযি  যলা ওযদ্র র্যে হতা 
মবদ্া  জামিয  আর্া   মি, অ্যিকমদ্ি হতা মজমির র্যে হদ্খা   মি। িািা অ্র্িংলে 
মেন্তা আর কর্া  যামরর িযি। িার্ার হিতরট্া হযযিা শূিয  য  হগযে। 
 
আিরা িা  এযর্ হগমে, দ্ারুণ উৎর্ায  িালযিার বলযলি। 
 
ওরা হর্ই িজ্জ্বমলত র্বযজ আযলার অ্যিক কাযে এযর্ হগযে। হর্ই র্বযজ আযলা আর 
ক্ষয ি হদ্খাযচ্ছ িা, র্ম্ভবত মিমিট্ খাযিযকর িযধ্য হিৌযকাট্া হপৌঁযে যাযব।  ঠাৎ ওযদ্র 
হিৌযকাট্া মকেযযত ধ্াক্কা হখয  দ্যলযত লাগযলা।  যামর ওর ট্যেসর িযতা দ্ণ্ডট্ার আযলা 
মদ্য  হদ্খযলা ওরা একট্া পা ামড দ্বীযপর কাযে হপৌঁযেযে। খযবই হোট্। হিৌযকাট্া দ্বীযপর 
একধ্াযর িরৃ্ণ েকেযক পার্যর খট্ খট্ ধ্াক্কা মদ্য  েযলযে। 
 
আবার িাম্বলযিার  যামরযক বলযলি, হিৌযকা হর্যক দ্বীযপ িািার র্ি  র্াবধ্াযি িািযব, 
হদ্যখা জল হযি িা লাযগ।  যামর র্াবধ্াযি হর্ই হোট্ দ্বীযপ পা মদ্যলা। দ্বীপট্া 
িাম্বলযিাযরর অ্মফযর্র োইযত হোযট্া িযি  যলা  যামরর। দ্বীযপর ওপরট্া হেট্াযলা এক 
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েকেযক কাযলা পার্যরর, ওখাি হর্যকই উজ্জ্বল র্বযজ আযলাট্া হবযরাযচ্ছ।  যামর র্ািািয 
একট্য  এযগাযল আযলাট্া আযরা তীে িযি  যলা।  যামর তীযসক দৃ্মষ্টযত হর্মদ্যক তাকাযলা। 
ির্ি দৃ্মষ্টযত িযি  যলা এক রকযির লযাম্প; মকন্তু হর্ট্া হকাযিা লযাম্প ি  কাাঁযের 
পাি। অ্যিকট্া হপিমর্যির িযতা একট্া হবমর্ি হর্যক আযলাট্া হবযরাযচ্ছ। হবমর্িট্া 
হপযিস্টাল পাখার িযতা একট্া স্টযাযন্ড রয যে। 
 
িাম্বলযিার হবমর্িট্ার মদ্যক এযগাযত লাগযলি।  যামর তার হপেযি হপেযি েলযলা। ওরা 
দ্যজযি পাশাপামশ হবমর্িট্া হদ্খযত লাগযলা। হদ্খযত হপযলা হবমর্িট্া িমতস রয যে র্বযজ 
রিং-এর তরল পদ্াযর্স। তার হর্যক িৃদ্য আযলার রৃ্মষ্ট করযে। 
 
আমি মঠক বযঝযত পারমে িা, িাম্বলযিার বলযলি। রি আর ওই িৃতযদ্য র োইযত 
উপিবকর িযি  যচ্ছ, যাকযগ। কর্াট্া বযল িাম্বলযিার তার আলযখল্লার  াতাট্া গুমট্য  
কিযইয র কাযে তয লযলি।  যামর হখালা  াযতর মদ্যক তাকাযলা।  াতট্ার কাযলা কয েকয যে 
ক্ষত এখযিা শুযকা মি। তারপর িাম্বলযিার তার হর্ই  াযতর আেযযলর িগাগুযলা 
হবমর্যির হপাশাযির মদ্যক বামডয  মদ্যলি। 
 
র্যার, ওট্া হোাঁযবি িা, হোাঁযবি িা। 
 
িাম্বলযিার  যামরর আতমঙ্কত িযখ হদ্যখ িৃদ্য হ যর্ বলযলি, হেষ্টা করযলও আমি ওট্া 
েয াঁযত পারযবা িা,  যামর। হদ্যখা আমি একট্য ও এযগাযত পারমে িা। হেষ্টা কযর হদ্যখা 
তয মিও আর এমগয  হপাশািট্া েয াঁযত পারযব িা। 
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র্েমকত  য   যামর হবমর্িট্া   াত মদ্য  হপাশািট্া হোবার হেষ্টা করযলা। হকাযিা এক 
অ্দৃ্শয শমি তার  াত বামডয   যামরযক আট্যক মদ্যলা। 
 
 যামর িাণপযণ হপাশাযি  াত হোাঁ াবার হেষ্টা করযলা মকন্তু এক ইমঞ্চও এযগাযত পারযলা 
িা।  যামর বার বার হেষ্টা কযরও অ্র্ফল  যলা। হপাশাি আর ওর িাযঝ একট্া অ্দৃ্শয 
পার্র রয যে। 
 
র্াক আর  াত হদ্বার হেষ্টা কযরা িা  যামর, িাম্বলযিার  াযতর দ্ণ্ডট্ার মদ্যক তামকয  
বলযলি। 
 
তারপর িাম্বলযিার জাদ্যদ্ণ্ডট্া মিয  হপাশাযির র্ািািয ওপযর আর ধ্াযর হঘারাযত 
হঘারাযত িন্ত্র উচ্চারণ করযত লাগযলি।  যামর হর্ই িযন্ত্রর একট্া অ্ক্ষরও বযঝযত 
পারযলা িা। িাম্বলযিাযরর দ্ণ্ড হঘারাবার পর র্বযজ আযলাট্া আযরা তীে  য  হগযলা। 
 যামর এক পাযশ দ্াাঁমডয  িাম্বলযিাযরর িযেষ্টা হদ্খযত লাগযলা। িাম্বলযিার অ্যিক 
হেষ্টার পর যখি হপাশািট্া েয াঁযত পারযলি িা তখি  াতট্া র্মরয   যামরর মদ্যক 
তাকাযলি।  যামর িীরব  য  িাম্বলযিাযরর মদ্যক তামকয মেযলা। িাম্বলযিার  াতট্া 
র্মরয  হিবার পর  যামর কর্া বলযলা। 
 
র্যার আপিার মক িযি     রোকর্ ওই হবমর্িট্া  আযে? িাম্বলযিার আবার 
হপাশাযির মদ্যক গিীর দৃ্মষ্টযত তামকয  বলযলি, মিি ই মিি ই।  যামর হদ্খযত হপযলা 
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হবমর্যির িযধ্য রাখা হপাশাযি িাম্বলযিার িযখ িামিয  হদ্খার জিয তার িযযখর িমতমবম্ব 
পযডযে, অ্যিকট্া কাাঁযের ওপর হযিি   । মকন্তু হিতযর যাই হকিি কযর বলযত  যামর, 
হপাশািট্াযত  াত মদ্য  র্রাযিা যাযচ্ছ িা। আিার আর হপাশাযির িাযঝ বাধ্ার রৃ্মষ্ট 
কযরযে। হকাযিা িযামজক িয াগ কযরও কাজ  যচ্ছ িা। 
 
অ্িযিিস্ক  য  িাম্বলযিার িৃদ্যস্বযর জাদ্যিন্ত্র আওডাযত আওডাযত আবার হপাশাযির 
ওপর  াত তয লযলি, হপাশাযি  াত লাগাযত পারযলি িা। তারপর খপ কযর হযখাি 
হর্যক আযলা মবচ্ছয মরত  মচ্ছযলা হর্ই কাাঁযের গবযলট্ট্া ধ্যর হফলযলি। বলযলি, আিার 
মক িযি    জাযিা, হপাশািট্াযক িয মবয  হরযখযে। 
 
কী, কী বলযলি র্যার? তা কখযিা  যত পাযর?  যত পাযর িা। 
 
 যাাঁ মঠকই বলমে। এখি একিাি উপা  আমি যমদ্ হবমর্িট্া খামল করযত পামর তা যল 
হদ্খযত পামর হিতযর মক আযে। 
 
র্যার অ্িি কাজ করযবি িা, পাি করযল আপিার যমদ্ মকেয   । একিাি উপা , আর 
হতা হকাযিা পর্ হদ্খমে িা, িাম্বলযিার স্বািামবকিাযব বলযলি। এই দ্বীযপ যারা হপৌঁেযত 
পাযর হিাযেিট্স তাযদ্র  তযা করযত ো  িা। 
 
 যামরর িযি    িাম্বলযিার মক পাগল  য  হগযেি! পৃমর্বীর র্কযলর িেল োি তাই 
বযল শ তাি হিাযন্ডিযটর। 
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র্যার, র্যার আপমি হিাযেিট্সযক মবশ্বার্ কযরি?  াযতর িযযঠাযত আিাযদ্র হপয ও  তযা 
করযব িা? 
 
দ্যুঃমখত  যামর, আিার কর্াট্ার িাযিট্া মঠক ধ্রযত পারযল িা। যারা এই দ্বীযপ পা 
রাখযব তাযদ্র তৎক্ষণাৎ ও  তযা করযত ো  িা। িাম্বলযিার মিযজর কর্া র্িংযশাধ্ি 
করযলি। ও তাযদ্র বাাঁমেয  হরযখ জািযত োইযব হকিি কযর তারা ওর িমতযরাধ্ 
িযামজক হিদ্ কযর এই দ্যযিসদ্য দ্বীযপ এযর্যে। তাোডা র্বযেয  জরুমর, হকি তারা 
এখাযি এযর্যে, হকযিাই বা হবমর্যির হপাশািট্া িষ্ট করযত ো । হজযি হরযখা, 
হিাযেিট্স খযব র্াবধ্ািী, ও ো  িা আর হকউ তার  রোকযর্র র্ম্বযে মকেয জািযক। 
তাই যারা জািযত আযর্ তাযদ্র ও আট্যক হরযখ অ্তযাোর কযর হজযি হি  জািার 
রূ্িট্া। 
 
 যামর মকেয িে করযত যামচ্ছযলা িাম্বলযিার  াত তয যল ওযক র্ামিয  মদ্যলি। মিশ্রুপ 
 য  র্বযজ তরল পদ্াযর্সর মদ্যক তামকয  িাবযত লাগযলি মক করযবি। 
 
আিার হকাযিা র্যন্দ  হিই, িাম্বলযিার িীরবতা িােযলি। এই তরল পদ্ার্সট্া আিাযক 
 রোকর্ মিয  হযযত বাধ্ার রৃ্মষ্ট করযে, মক কারযণ এখাযি এযর্মে হর্ট্াও িয মলয  
হদ্বার হেষ্টা করযে অ্িবরত। হশাযিা  যামর এখি হতািার কাজ  যচ্ছ আমি যাযত 
মিমবসযঘ্ন হপাশািট্া পাি করযত পামর তয মি হর্ট্া হদ্খযব, দ্রকার  যল হপাশািট্া হজার 
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কযর আিার গলা  হঢযল হদ্যব, হঢযল হদ্বার র্ি  আিার গলা  অ্র্ য বযর্া  যত 
পাযর। 
 
হিাযেিট্স আর  যামর দ্যজযিই হর্ই তরল পদ্াযর্সর মদ্যক তাকাযলি। দ্যজযির িযখ হর্ই 
র্বযজ আযলা হযি ঝলযর্ মদ্যলা।  যামর গম্ভীর, ওর িযখ মদ্য  একমট্ শব্দও হবযরাযলা িা। 
িাবযলা এই কাযজর জিযই মক িাম্বলযিার ওযক এই দ্যগসি জা গা  মিয  এযর্যেি! 
 
িাম্বলযিার অ্িয মকেয িাবমেযলি, একট্য  হর্যি বলযলি, তয মি মকন্তু আিাযক কর্া 
মদ্য যো  যামর, আমি যা বলযবা তয মি তাই করযব, িযি আযে? 
 
 যামর, িাম্বলযিাযরর দ্যই িীল হোযখর মদ্যক তাকাযলা। হদ্খযলা িীল হোখ দ্যযট্া 
হবমর্যির আযলা পযড র্বযজ  য  জ্বল জ্বল করযে। 
 
মকন্তু যমদ্? 
 
তয মি হতা িমতজ্ঞাবি, আমি যা বলযবা তয মি তাই করযব?  যাাঁ, মকন্তু। হতািা  হতা আমি 
বযলমেলাি মবপযদ্র র্ম্ভাবিা র্াকযত পাযর, তাই িা?  যাাঁ, বযলমেযলি, মকন্তু,  যামর 
বলযলা। 
 
ওয ল, হরাযর্র  াতাট্া গুমট্য  কাাঁযের পািট্া তয লযত তয লযত িাম্বলযিার বলযলি। 
তা যল আমি হতািা  যা বযলমে তাই কযরা। 
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আপিার বদ্যল আমি মক হপাশািট্া হখযত পামর?  যামর বাধ্া হদ্বার হশষ হেষ্টা করযলা। 
 
কারণ আমি এখি বৃি, যযর্ষ্ট বয মি আযে এবিং এখি আিার জীবযির িূলয কি, 
িালযিার বলযলি। আমি এই হশষবার বলমে  যামর তয মি হতািার যর্ার্াধ্য শমি মদ্য  
আিাযক হপাশািট্া পাি করযত র্া াযয করযব, কারণ তয মি কর্া মদ্য যে। 
 
আমি পারযবা িা। 
 
যা বলমে তাই কযরা। 
 
মকন্তু। 
 
তয মি িমতজ্ঞা কযরে  যামর। 
 
মকন্তু। 
 
 যামরযক আর মকেয বলার বা বাধ্া হদ্বার র্যযযাগ িা মদ্য  িাম্বলযিার কাাঁযের পািট্া 
হপাশাযি হিাবাযলি। ক্ষমণযকর জিয  যামরর িযি  য মেযলা িাম্বলযিার   যতা কাাঁযের 
পািট্া হপাশাযি িয যবাযত পারযবি িা। মকন্তু  যামর হদ্খযলা বাধ্ামবঘ্ন অ্পর্ামরত কযর 
িাম্বলযিার হর্ই কাাঁযের পাযি হপাশাি িমতস কযর, িযযখর র্ািযি ধ্রযলি। 
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হতািার স্বাযিযর জিয… উল্লার্  যামর। একট্য  একট্য  কযর িাম্বলযিার কাাঁযের পাযির 
হপাশাি হখয  হফলযলি। 
 
 যামর ি াতস দৃ্মষ্টযত কাাঁযের পাযির কািাট্া শি কযর ধ্যর রইযলা।  যামর কাাঁযের পাি 
শি কযর হেযপ ধ্যর হপাশািট্া িাম্বলযিাযরর িযযখর িযধ্য হঢযলমেযলা। 
 
 যামর শূিয পািট্ার মদ্যক তামকয  বলযলা, িযফর্র আপিার শরীর িাযলা হতা? এখি 
হকিি িযি  যচ্ছ? 
 
িাম্বলযিার দ্যযোখ বে কযর িার্া িাডযলি।  যামর বযঝযত পারযলা িা িাম্বলযিাযরর 
শরীযর হকাযিা জ্বালা-যন্ত্রণা-বযর্া বা হকাযিা অ্র্যমবধ্া  যচ্ছ মক িা। 
 
িাম্বলযিার পািট্া আবার হবমর্যি িয মবয  হপাশাি িমতস করযলি। হোখ তখি বে। 
 যামরর র্া াযযয হর্ট্াও হখয  হফলযলি। 
 
মিুঃশযব্দ িাম্বলযিার কাাঁযের পাি িমতস হপাশাি মতি বার হখয  েতয র্সবার খাবার আযগই 
কাাঁপযত কাাঁপযত হবমর্যির ওপর হুিমড হখয  পযড হগযলি। হোখ তখযিা তার বে, 
হজাযর হজাযর মিুঃশ্বার্ হফলযত লাগযলি। 
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 যামর কাাঁপা কাাঁপা গলা  িাম্বলযিারযক েয াঁয  বলযলা, িযফর্র, িযফর্র িাম্বলযিার, 
আিার কর্া শুিযত পাযচ্ছি? 
 
িাম্বলযিার ওর কর্ার হকাযিা জবাব মদ্যলি িা। গিীর ঘযযি হযি মতমি আচ্ছন্ন। িযি 
   হকাযিা বীিৎর্ স্বে হদ্যখ েিযক েিযক উঠযেি। ওর  াযত তখযিা কাাঁযের পািট্া 
শি কযর ধ্রা মেযলা। পািট্া কাাঁপযত লাগযলা। পাযির িযধ্য হযট্য কয  হপাশাি মেযলা িা  
িামট্যত পযড যাও ার উপেি।  যামর পািট্া ধ্যর রইযলা। 
 
 যামর আবার বলযলা, িযফর্র আপমি মক আিার কর্া শুিযত পাযচ্ছি?  যামরর 
কর্াগুযলা গিীর মগমরগু াযত িমতধ্বমিত  যত লাগযলা। 
 
িাম্বলযিার  াাঁফাযত  াাঁফাযত মকেয বলযলি, বযামরর িযি  যলা গলাট্া তার ি । আজ 
পযসন্ত কখযিা িাম্বলযিারযক িীত গলা  কর্া বলযত হশাযিমি। 
 
আমি োই িা, আিাযক বাধ্য করযব িা। 
 
 যামর তার মের পমরমেত িাম্বলযিাযরর শুভ্র িযযখর মদ্যক আিযস  য  তাকাযলা,  ালকা 
উজ্জ্বল হোখ, িাক হর্যক অ্ধ্স েোকৃমত েশিা ঝয যল পযডযে।  যামর মক করযব বযঝযত 
পাযর িা। এ হযযিা িতয ি এক িাম্বলযিার। 
 
আমি োই িা, আমি আর হখযত পারমে িা, িাম্বলযিার হগাাঁ হগাাঁ কযর বলযলি। 
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িা িযফর্র, আপিাযক র্বট্য কয  হখযত  যব,  যামর বলযলা। আপমি হতা আিাযক 
বযলমেযলি হপাশািট্া মিুঃযশষ করযত  যব, িযি হিই? 
 
 যামর এযতা হবমশ ঘাবযড হগযে হর্ মক বলযে, মক করযে জাযি িা।  যামর হজার কযর 
পাযির বামক হপাশািট্া িাম্বলযিাযরর গলা  হঢযল মদ্যলা। 
 
 যামর শূিয পািট্া হবমর্যি হিাবাযত হগযল িাম্বলযিার গুমেয  গুমেয  বলযলি,, িা, আমি 
পারমে িা, আিাযক আর মদ্ও িা, আিাযক হেযড দ্াও। 
 
মঠক আযে, িযফর্র,  যামর বলযলা। ওর  াযত তখি পািট্া কাাঁপযে। আমি হতা এখাযি 
রয মে িযফর্র, আমি হতা আপিার পাযশ রয মে। 
 
বে কযরা, আর মদ্ও িা, িাম্বলযিার কাতরাযত কাতরাযত বলযলি। 
 
 যাাঁ,  যাাঁ, এই হশষবার, মিযর্য বলযলা  যামর।  যামর পাি িমতস হপাশাি িাম্বলযিাযরর 
গলা  হঢযল মদ্যলা। 
 
িাম্বলযিার তীক্ষ্ণ আতসিাদ্ করযলি। কাযলা হ্রযদ্র জল হবয  তার তীক্ষ্ণ আতসিাদ্ 
পা াযডর গু া  িযবশ কযর আবার মফযর এযলা ক্ষয ি দ্বীযপ। 
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িা, িা, িা, আমি আর হখযত পারমে িা, আিাযক আর এক মবন্দযও মদ্ও িা। আিাযক 
হজার কযরা িা। 
 
মঠক আযে, মঠক আযে, র্ব মঠক আযে িযফর্র,  যামর িীষণ হজাযর, গলা ফামট্য  
বলযলা। ওর  াত এযতা হজাযর কাাঁপযে হয পাাঁযের হশষ েিম্বর হপাশাি িমতস পািট্া 
ধ্যর রাখযত পারযে িা। হবমর্যির িযধ্যর হপাশাি তখি অ্যধ্সকও হশষ   মি। আপিার 
মকেয  যব িা িযফর্র, আপমি র্মূ্পণস র্যি আযেি, র্মতয কর্া বলমে, এট্া হকাযিা মবষ  
ি , বামক হপাশাি হখয  হফলযি। 
 
িাম্বলযিার হযি পাশ্বসিমতমে া হরাধ্ করার জিয ওষযধ্ খাযচ্ছি এিি এক িাব কযর 
বামকট্া হখয  হফলযলি। 
 
 যামরর পা িীষণ কাাঁপযে, পািট্া হবমর্যি হিাবাযত মগয   াাঁট্য  হবযক হগল। র্র র্র কযর 
 যামরও কাাঁপযত লাগযলা। 
 
আিার হদ্াষ, র্মূ্পণস আিার হদ্াষ  যামর, আর কখযিা হতািাযক মকেয করযত বলযবা িা, 
িাম্বলযিার মশশুর িযতা হফাাঁপাযত হফাাঁপাযত বলযলি। বে কযরা  যামর, বে কযরা, আর 
আিাযক মদ্ও িা। 
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 যামর আট্বার হশষ কযর িবার পাযি হপাশাি িমতস করযলা। িাম্বলযিার তখি পযড 
মগয  র্যজাযরা িামট্যত ঘযমষ িারযত িারযত বলযলি, হদ্া াই  যামর আর হখযত পারমে িা, 
আর মদ্ও িা। ওট্া হফযল দ্াও, আর আিার িযযখর কাযে এযিা িা। এবার যমদ্ দ্াও…। 
 
হখয  হফলযি িযফর্র, হখয  হফলযি। 
 
হোট্ একট্া বাচ্চা হেযল তৃষ্ণা  কাতর  য  হযিি জল খা  হতিমি িাযব িবার হপাশাি 
িমতস পািট্া মগযল হফলযলি িাম্বলযিার। খাবার পর এিি হজাযর হোঁমেয  উঠযলি হযি 
শরীযরর হিতর র্বমকেয আগুযি জ্বলযে। 
 
এট্া দ্শ, িা  হশষ  য  এযর্যে িযফর্র, হখয  মিি। 
 
 যামর, িাম্বলযিাযরর কাধ্ ধ্যর দ্াাঁমডয  পাযির হপাশািট্া তার গলা  হঢযল মদ্যলা। 
 
িযফর্র আপমি হতা বযলযেি এট্া মবষ ি , তা যল খাযবি িা হকি? 
 
আপমি হতা এখযিা জীমবত, আপমি হতা িৃত িি। ঘযযিাযবি িা উযঠ বর্যি। তারপর 
 যামর র্শযব্দ বযল উঠযলা, হরিারযিট্, র্যার, মেজ। 
 
িাম্বলযিার হোখ মপট্ মপট্ করযলি :  যামরর বযক দ্যরু দ্যরু করযত লাগযলা। র্যার, 
আপমি? 
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আিাযক জল দ্াও, িাম্বলযিার হকাাঁকাযত হকাকাযত বলযলি,  যামর,  া  া, আিাযক জল 
দ্াও। 
 
 যামর অ্মত কযষ্ট উযঠ দ্াাঁডাযলা। িামট্ হর্যক কাাঁযের পািট্া তয যল মিয  হবমর্যি রাখযত 
যাযব এিি র্ি  হদ্খযত হপযলা একট্া হর্ািার লযকট্ হবমর্যির তলা  পযড রয যে। 
 
এগু াযিমন্ট,  যামর উচ্চস্বযর বযল উঠযলা। এক হর্যকন্ড হদ্মর িা কযর হবমর্ি হর্যক 
হর্ািার লযকট্ট্া তয যল মিযলা। 
 
একট্া শূিয কাাঁযের গ্লাযর্ কািা  কািা  জল পূণস  য  উঠযলা।  যামর জলিমতস হগলার্ট্া 
দ্য াযত ধ্যর িাম্বলযিাযরর র্ািযি  াাঁট্য  হগযড বযর্ পডযলা। িালযিার িযখট্া তয লযলি, 
কাাঁযের গ্লার্ট্া হঠাাঁযট্ হঠকাযতই হগলাযর্র জল উযব হগল। িাম্বলযিার তৃষ্ণা  েট্ফট্ 
করযত লাগযলি। 
 
িাম্বলযিার শূিয গ্লাযর্র মদ্যক তামকয  বলযলি,  যামর আিাযক একট্য  জল। দ্াও। 
 
 যামর গ্লার্ িমতস জল আিার জিয দ্ণ্ডট্া তয যল বলযলা, এগু াযিমন্ট। আবার জযলিমতস 
 য  হগল গ্লার্।  যামর এক হর্যকন্ড হদ্মর িা কযর জলট্া িাম্বলযিাযরর িযযখর কাযে 
ধ্রযতই গ্লাযর্র জল উযব হগল। 
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র্যার, আমি হেষ্টা করমে, আমি হেষ্টা করমে,  যামর হবপযরা া  য  বলযলা। তযব 
িাম্বলযিার ওর কর্া শুিযত হপযলি মক িা জাযি িা।  যামর িমর া  য  জাদ্যদ্ণ্ড তয যল 
বলযলা, এগু াযিমন্ট–এগু াযিমন্ট! 
 
কাাঁযের পাি জল িমতস  যলা, আবার হর্ট্া উধ্াও  য  হগযলা। 
 
 যামর িাম্বলযিাযরর িযযখর মদ্যক তাকাযলা। িাম্বলযিার জযলর জিয তখযিা েট্ফট্ 
করযেি। বড বড মিুঃশ্বার্ হফলযেি, িযি    হদ্  হর্যক িাণ হবমরয  যাযব হযযকািও 
িয ূযতস।  যামর এধ্ার ওধ্ার তাকাযলা। র্ািযিই হলযকর কাযলা জল, হর্ই জল 
িাম্বলযিার ওযক েয াঁযত মিযষধ্ কযরযেি। মকন্তু িাম্বলযিারযক বাাঁোযত হগযল হকাযিা এক 
উপা  অ্বলম্বি কযর হলক হর্যকই আিযত  যব। মকন্তু হকিি কযর? 
 
একমট্ িাি পর্, ও কাযলা জযল ট্ইট্য ম্বযর মবশাল হ্রযদ্র মদ্যক তাকাযলা। হিাযল্টিযট্সর 
পমরকপিা বযর্স করযত  যব। 
 
ও এক হদ্ৌযড জযলর ধ্াযর মগয  পািট্া মিয  ঝাাঁমপয  পডযলা হলযকর বরফশীতল 
জযল। হকার্া হর্যক লযাকপযাযক র্াদ্া  াত ওর কমিট্া শি কযর হেযপ ধ্যর ওযক হট্যি 
মিয  েলযলা পা াযডর মদ্যক।  যামর জযলর মদ্যক তাকাযলা, জল আর আ িার িযতা 
েক েক করযে িা। অ্শান্ত েরমকর িযতা ঘযরযে।  যামর হদ্খযলা, অ্যিক অ্যিক র্াদ্া 
িার্া, র্াদ্া  াত হ্রযদ্র জল হর্যক উযঠ আর্যে, পযরুষ, িম লা আর মশশুর দ্ল। ওযদ্র 
দৃ্মষ্ট ীি হোখগুযলা ঘযরযে। ওরা র্কযলই িৃত; মকন্তু  াত তয যল িাোিামে করযে। 
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 যামর মেৎকার কযর বলযলা, হপমরমফকার্ হট্াট্ালার্! হপমরমফকার্ হট্াট্ালার্! জাদ্যদ্ণ্ডট্া 
বামডয  মদ্যলা ইিযফমরর মদ্যক (এক রকি মপশাে িৃতযদ্ )। ওরা র্বাই অ্েকারাচ্ছন্ন 
কাযলা হ্রযদ্র জযল িার্যে, ওযদ্র  াত হখালা। 
 
র্যে র্যে হয মপশাে িৃতযদ্  (ইিযফমর) ওর কমিট্া শি কযর ধ্যরমেযলা হর্ 
হেযডমদ্যলা এবিং জযলর ওপর মেট্যক পডযলা। ইিযফমরট্া জযলর ওপর দ্াাঁডাযত হেষ্টা 
করযলা,  যামর হদ্খযলা আযরা অ্যিক ইিযফমর হোট্ পা ামড দ্বীযপ জল হর্যক উঠযে। 
ওযদ্র বরফ শীতল কয  াশার িযতা হোখগুযলা ওর মদ্যক মিবে, ওযক তাডা কযরযে। 
 
 যামর আবার বলযলা, হপমরমফকার্ হট্াট্ালার্!  াযতর দ্ণ্ডট্া েমডর িযতা হঘারাযত 
লাগযলা। ওযদ্র িযধ্য র্াত-আট্জি ইিযফমর পযড হগযলা; মকন্তু আযরা অ্যিক ইিযফমর 
ওর মদ্যক এমগয  আর্যত লাগযলা।  যামর তার স্বযর বলযলা ইিযপমিযিন্ট! 
ইিকারযকরার্! ওযদ্র িযধ্য কয কজি হ াাঁেট্ হখযলা, দ্যএকজিযক শূিয হর্যক হিাট্া 
দ্মড এযর্ হবযধ্ হফলযলা, বামক যারা পার্র হবয  দ্বীযপ উঠমেযলা তারা হয র্িি 
ইিযফমর পযড মগয মেযলা তাযদ্র ওপর পডযলা। মকন্তু তখযিা তারা  াত-পা েয াঁডযে। 
 যামরও তার জাদ্যদ্ণ্ড ঘযমরয  েলযলা। তারপর বাধ্য  য  মেৎকার কযর বলযলা, 
হর্কট্ািযর্িিা! হর্কট্ািযর্িিা! 
 
ইিযফমররা হযর্ব হোঁডা হখাডা জািা পযরমেযলা, বরযফর িযতা তাযদ্র োিডা  গযার্ 
হবযরাযত লাগযলা, মকন্তু তাযদ্র শরীযর কণািাি রি হিই, তাই হকাযিা রি হবযরাযলা 
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িা। ওরা তাযদ্র কঙ্কালর্ার র্াদ্া  াত  যামরর মদ্যক বামডয  এযগাযত লাগযলা।  যামর 
ওযদ্র িশস এডাযত মপেয  ট্যত লাগযলা। ওযদ্র অ্যিযকই িামট্যত পযড হগযে, 
 ািাগুমড মদ্যচ্ছ, কারও কারও র্বসাে দ্মড মদ্য  বাধ্া।  যামর খযব হবমশ মপেয  ট্যত 
পারযলা িা, হকউ হযি হপেি হর্যক জমডয  ধ্রযলা,  াযত তার িািংর্ হিই, িৃতয যর িযতা 
শীতল। একজি ওযক তয যল ধ্যর জযলর ধ্াযর েলযলা, আর একট্য   যলই জযল ওযক 
হফযল হদ্যব।  যামর বযঝযত পারযলা ইিযফমরযদ্র (যিাযল্টিযট্সর মপশাে তর্িযদ্ল)  াত 
র্যক মিিার হিই, ঠান্ডা জযল ওযক িয মবয  হদ্যব। তারপর িৃতয য, িৃতয যর পর হিাযল্টিযট্সর 
খমণ্ডত আত্মার অ্িযতি পা ারাদ্ার  যত  যব। 
 
তারপর, তারপর অ্েকার হর্যক আগুি জ্বযল উঠযলা, আগুযির রিং গাঢ় লাল আর 
হর্ািালী। হর্ই আগুি হোট্ দ্বীপট্াযক হগাল কযর মঘযর হফলযলা। হয ইিযফমরট্া  যামরযক 
ধ্যর কাযলা শীতল জযলর মদ্যক মিয  যামচ্ছল েতয মদ্সযক আগুি হদ্যখ হর্ র্িযক 
দ্াাঁডাযলা, িয  আবার মপেযি মফযর এযলা, বমহ্নমশখার িধ্য মদ্য  হযযত পারযলা িা। 
 যামরযক ওরা িামট্যত হফযল মদ্যলা। কাযেই মেযলা শযাওলা ধ্রা পার্র,  যামর পা মপেযল 
পযড হযযত হযযত হকািিযত মিযজযক বাাঁমেয  মিয , উযঠ দ্াাঁমডয  দ্ণ্ডট্া তয যল েতয মদ্সক 
হদ্খযত লাগযলা। 
 
িাম্বলযিার এখি অ্যিকট্া র্যি, ধ্ীযর ধ্ীযর দ্াাঁডাযলি, িযখট্া তার ফযাকাযশ অ্যিকট্া 
আযশপাযশ দ্াাঁমডয  র্াকা ইিযফমরযদ্র িযতা। মকন্তু তাযদ্র হেয  দ্ীঘস তার হদ্ । 
বমহ্নমশখার িযতা তার হোযখ আগুি িৃতয করযে,  াযত িশাযলর িযতা দ্ণ্ড ধ্যর 
রয যেি। হর্ই দ্যণ্ডর িযখ হর্যক অ্মেমশখা হরাযতর িযতা হবমরয । আযে, অ্যিকট্া 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য হ্াফ-ব্লাড রিন্স । জে. জে. িাওর িং । হ্যারি পটাি রিরিে 

887 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

লযাফযর্ার িযতা (বিয জন্তুযদ্র ধ্রার জিয দ্মডর ফাাঁর্)। হর্ই আগুযির ফার্গুযলা 
ওযদ্র জমডয  ধ্রযত শুরু করযলা। 
 
ইিযফমররা মিযজযদ্র িযধ্য ধ্াক্কাধ্ামক্ক করযত লাগযলা। আর ওযদ্র মঘযর ধ্রা বমহ্নমশখা 
হর্যক পালাবার জিয হদ্ৌডাযদ্ৌমড করযত লাগযলা। 
 
িাম্বলযিার হবমর্যির কাযে মগয   াত বামডয  লযকট্ট্া মিয  তার আলযখল্লার পযকযট্ 
হরযখ মদ্যলি। তারপর হকাযিা কর্া িা বযল  যামরযক কাযে েযল আর্ার ইমেত 
করযলি। ইিযফমরযদ্র তখি হগালাকৃমত আগুি ধ্ীযর ধ্ীযর মঘযর হফযলযে। িাম্বলযিার 
 যামরযক র্যে মিয  কখি হয হিৌযকাযত উযঠ পযডযেি, ি মবহ্বল মবমক্ষপ্তমেত্ত 
ইিযফমররা জািযত পারযলা িা। অ্মেমশখা হিৌযকাট্াযক মঘযর হঢযক রাখযলা।  তিম্ব 
ইিযফমররা ঝাাঁমপয  পডযলা কাযলা জযলর হ্রযদ্। 
 
 যামর আর্ন্ন মবপদ্গুযলা হর্যক িযি  য  তখযিা বাশপাতার িযতা র্র র্র কযর হকাঁযপ 
েযলযে। ও হিযবমেযলা িাম্বলযিার   যতাবা হিৌযকাযত োপযত পারযবি িা। িাম্বলযিার 
বযি  য  রইযলি, ওযদ্র মঘযর ধ্রা িমতযরাধ্ আগুি হযি হিৌযকাযক হ্রযদ্র ওপাযর 
ধ্ীযর র্যযি মিয  যা ।  যামর িাম্বলযিারযক ধ্যর বযর্ রইযলা। কাযলা জযলর ওপর মদ্য  
হিৌযকা মতর মতর কযর হিযর্ েলযলা। হপেযি পযড রইযলা পা ামড হোট্ দ্বীপ। আগুি 
তখযিা ওযদ্র হিৌযকাযক মঘযর হরযখযে। ইিযফমররা হিৌযকার োরপাযশ হিযর্ হবডাযচ্ছ 
অ্মেবলয র জিয কাযে আর্যত র্া র্ করযে িা। 
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র্যার আমি আগুি হদ্যখ ি  হপয  মগয মেলাি,  যামর  াাঁফাযত  াাঁফাযত বলযলা। 
 
খযবই স্বািামবক, িাম্বলযিার ক্ষীণ স্বযর বলযলি। 
 
 যামর িাম্বলযিাযরর গলার স্বর শুযি আযরা ি  হপয  হগযলা। িাম্বলযিাযরর এত দ্যবসল 
কণ্ঠস্বর  যামর আযগ কখযিা হশাযিমি। 
 
ধ্ীযর ধ্ীযর হিৌযকা তীযর হপৌঁেযলা।  যামর িাম্বলযিারযক  াত ধ্যর হিৌযকা হর্যক 
িািাযলা। িাম্বলযিার হিৌযকা হর্যক হিযি  াযতর দ্ণ্ডট্া িামট্যত রাখযতই ওযদ্র মঘযর 
রাখা আগুি মিযি হগযলা। মকন্তু ইিযফমররা আর র্া র্ কযর জল হর্যক তীযর এযলা িা। 
ওরাও আগুযির িযতা অ্দৃ্শয  য  হগল। হয হিৌযকাট্া  হেযপ ওরা পারাপার কযরযেি 
হর্ট্াও হর্ কযর হ্রযদ্র জযল িয যব হগল। হলা ার মশকলট্াও মট্িং মট্িং শব্দ করযত করযত 
ট্লট্মলয  হ্রযদ্র জযল হিৌযকার িযতা িয যব হগল। 
 
িাম্বলযিার গিীর মিুঃশ্বার্ হফযল মগমরগু ার পার্যরর হদ্ াযল হ লাি মদ্য  বর্যলি। 
 
ক্ষীণ কযণ্ঠ বলযলি,  যামর আমি খযব দ্যবসল, খযব কষ্ট  যচ্ছ। 
 
মকেয মেন্তা করযবি িা র্যার,  যামর র্যে র্যে বলযলা। মকন্তু কর্াট্া বলযলও 
িাম্বলযিাযরর শরীযরর অ্বিা হদ্যখ হিতযর হিতযর খযবই ি  হপয  হগল। আিার কাাঁযধ্ 
িার্া রাখযি, আিরা মঠক মফযর হযযত পারযবা। 
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িাম্বলযিাযরর হয  াতট্া  হপাডা দ্াগ হিই হর্ট্া মিযজর কাাঁযধ্ হরযখ, ওর মি  
হ িিাস্টারযক একরকি কাাঁযধ্র ওপর োমপয  েলযলা। 
 
হযযত হযযত িাম্বলযিার আযরা ক্ষীণ স্বযর বলযলি, আিাযদ্র মিরাপত্তা খযব িাযলািাযব 
পমরকপিা অ্িযর্াযর কাজ কযরযে, মক বযলা  যামর। আমি একা কাজট্া করযত পারতাি 
িা, তয মি আিাযক র্বমদ্ক হর্যক খযবই র্া াযয কযরযে। 
 
এখি হবমশ কর্া বলযবি িা র্যার,  যমর বলযলা। 
 
িাম্বলযিার  াাঁট্যত পারযেি িা, শরীযরর র্ব শমি হযি মিুঃযশমষত  য যে, হকাযিা 
রকযি পা হট্যি হট্যি  যামরর কাাঁযধ্ ির মদ্য   াাঁট্যত লাগযলি। র্যার, দ্যবসল  যবি িা, 
আিরা মশগমগর হ াগাট্সযর্ মফযর যাযবা। 
 
আেসওয ট্া আবার বে  য  র্াকযত পাযর  যামর, আিার েযমরট্া হকার্া । দ্রকার হিই 
র্যার, আমি রি মদ্য  খযযল হদ্যবা। শুধ্য বলযি, হকার্া । এখাযি… 
 
 যামর পার্যরর ওপর ওর  াতট্া রাখযলা। ওর  াযতর রযির স্বাদ্ হপয । আেসওয  র্যে 
র্যে খযযল হগযলা। ওরা গু া অ্মতেি কযর আবার হর্ই বরফশীতল র্িযযি হযখাযি উাঁেয  
পা াযডর মেড অ্িংশ জযল িযর মদ্যচ্ছ, হর্খাযি দ্াাঁডাযলা। 
 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য হ্াফ-ব্লাড রিন্স । জে. জে. িাওর িং । হ্যারি পটাি রিরিে 

890 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

 যামর বার বার বযল হযযত লাগযলা। িাবযবি িা র্যার আপমি মশগমগরই হর্যর উঠযবি, 
মকন্তু িযির িযধ্য দ্ারুণ এক আতঙ্ক জিাট্ হবযধ্ রইযলা িাম্বলযিারযক িীরব হদ্যখ। 
 
হকাযিা মেন্তা করযবি িা র্যার আমি অ্যাপাযরট্ করযত পামর, আমি আপিাযকও মিয  
হযযত পারযবা। আমি একট্য ও উমদ্বে িই  যামর, িাম্বলযিার বলযলি।  যামরর িযি  যলা 
িাম্বলযিাযরর গলার স্বর একট্য  বমলষ্ঠ যমদ্ও জল মেল বরফ শীতল। আমি হতা হতািার 
র্যে রয মে  যামর। 
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দ্য  াইটরিিং-স্ট্রাে টাও াি 
 
িক্ষিখমেত িযি আকাযশর তলা  এযর্ একট্া মশলাখযণ্ড  যামর িাম্বলযিারযক বমর্য  
মদ্য  তার পা দ্যযট্া িামট্যত ঝয মলয  মদ্যলা।  যামরর জািা কাপড মিযজ জবজব করযে; 
ঠাণ্ডা  াও াযত ও ঠকঠক কযর কাাঁপযত লাগযলা।  যামরযক হযিি কযরই হ াক  গর্মিযি 
হপৌঁেযত  যব। িাম্বলযিারও তাই োি।  যামর িাম্বলযিারযক জমডয  ধ্যর হোখ বে কযর 
অ্যাপাযরট্ করযলা। 
 
হোখ খযযল বযঝযত পারযলা ও র্ফল  য যে। হিািা গে, র্িযযির  াও া আর হিই। 
একট্য  পর ও আর িাম্বলযিার  গর্মিযির অ্েকার  াইমস্ট্রযট্ পা রাখযলা। তখযিা 
হিজা কাপযড, ঠান্ডা  াও াযত হকাঁযপ েযলযে। রািার ধ্াযরর হদ্াকািগুযলা হদ্খযত 
হদ্খযত  যামরর িযি  যলা তখযিা শত শত হিাযল্টিযট্সর মপশাে তর্িযদ্ল ইিযফমররা ওর 
মদ্যক হধ্য  আর্যে। হোযখ পলক হফযল হদ্খযলা, িা, ইিযফমরযদ্র মেহ্ন িাি হিই। 
গিীর অ্েকার পর্, রািার কয কমট্ িাি বামত, মবমিন্ন বামডর বে জািালার ওপর 
অ্িংযশ আযলা হদ্খা যাযচ্ছ। ওপযরর জািালা মদ্য  হর্ই িৃদ্যিন্দ আযলা হদ্াকাযির 
র্ািযির রািা  পযডযে। 
 
আিরা  গর্মিযি এযর্ হগমে িযফর্র।  যামর োপাক্ষীণ কযণ্ঠ বলযলা। কর্া বলযত 
তখযিা ওর কষ্ট  যচ্ছ। বযযকর হবতরট্া ওর শুষ্ক িযি  যলা বযযকর িাঝখাযি হযি 
হর্লাই করা। অ্যিক কযষ্ট বলযলা, আিরা র্ফল  য মে!  রোকর্ট্া হপয মে! 
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৪৭৪ 
 
দ্য লাইট্মিিং-স্ট্রাক ট্াও ার 
 
৪৭৫ 
 
িাম্বলযিার ট্লযত ট্লযত  যামরর ওপর পডযলি।  যামরর িযি  যলা ওর অ্পট্য  
অ্যাপাযরর্ি   যতা িাম্বলযিাযরর শরীর আযরা দ্যবসল করার ফযল শরীযরর মি ন্ত্রণ হিই। 
দূ্যরর রািার বামতযত অ্িষ্ট আযলা   যামরর িযি  যলা িাম্বলযিার আযগর োইযতও 
হবমশ মিযিজ। আযরা ফযাকাযশ তার িযখ, হোখ দ্যযট্া মিষ্প্রি, হিজা হিজা। 
 
র্যার আপিার কষ্ট  যচ্ছ, মঠক আযেি হতা? 
 
আযগর হেয  একট্য  িাযলা আমে, িাম্বলযিার হকাযিা রকযি  যামরর িযের জবাব 
মদ্যলি। হপাশািট্া হতা আর স্বািযকর পািী  মেযলা িা…। 
 
িাম্বলযিার এর পর রািা  শুয  পডযল  যামর আযরা আতঙ্কগ্রি  যলা। র্যার, র্যার, 
আপমি মশঘ্রই র্যি  য  উঠযবি র্যার, হিাযট্ই মেন্তা করযবি িা। 
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 যামর কারও র্া াযয পাবার জিয িমর া  য  কাযে মপযঠ হোট্ােযমট্ করযত লাগযলা। 
িাম্বলযিারযক হযিি কযরই হ াক  র্মপট্াযল মিয  হযযত  যব, মকন্তু একট্া িািযষযকও 
হদ্খযত হপযলা িা। 
 
আপিাযক িযািাি পিযফ্রর কাযে মিয  হযযত  যব, যযতা তাডাতামড র্ম্ভব। 
 
 িা, িাম্বলযিার বলযলি। আিার দ্রকার িযফর্র হেইপযক, মকন্তু আমি হতা উঠযত 
পারমে িা,  মট্ হকিি কযর। 
 
মঠক আযে র্যার, আপমি হকাযিা একট্া ঘযর বর্যি, আপিাযক বমর্য  আমি হদ্ৌযড স্কয যল 
মগয  িাদ্াি পিযফ্রযক হিযক আমি। 
 
িা, বললাি হতা, হর্যিরার্যক খবর দ্াও, আিার ওযক দ্রকার। হবশ তাই হিযক 
আিমে, আপিাযক মকন্তু একা র্াকযত  যব। 
 
 যামর যাবার জিয এযগাযত যাযব মঠক হর্ই র্ি  পদ্শব্দ শুিযত হপযলা।  যামরর বযকট্া 
আিযন্দ হিযে উঠযলা, তা যল ওর কর্া হকউ শুিযত হপয যে,   যতা বযঝযত হপযরযে 
ওর র্া াযযযর দ্রকার। এধ্ার ওধ্ার তাকাযতই হদ্খযলা হরাজিাতসাযক, অ্েকার রািা 
মদ্য  িিপযদ্ ওযদ্র মদ্যক এমগয  আর্যে। পায  পালযকর ততমর  াই ম ল র্যাযন্ডল; 
শব্দট্া তা যল র্যাযন্ডযলর! হরাজিাতসার পায  ড্র্াগযির এিে িামর করা মর্যল্কর হড্র্মর্িং 
গাউি। 
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ঘযরর পদ্সাট্া র্রাবার র্ি  আপিাযদ্র অ্যাপাযরট্ কযর িািযত হদ্খলাি। ঈশ্বর 
র্কযলর িেল করুণ, ধ্িযবাদ্ িািযযষর শুিবযমিযক,  ঠাৎ অ্যাপাযরট্ কযর এযতা 
র্কাযল, এখাযি আলবার্? 
 
হরািাতসা িামর মিুঃশ্বার্ হফলযত হফলযত িাম্বলযিাযরর মদ্যক তাকাযলি। 
 
উমি খযব অ্র্যি, আঘাত হপয যেি,  যামর বলযলা। আমি মক িাম্বলযিারযক আপিার মি 
ব্রুিমস্টযক একট্য  বমর্য  রাখযত পামর? আিাযক এখযমি স্কয যল মগয  কাউযক হিযক 
আিযত  যব। 
 
তয মি হতা ওখাযি একা হযযত পারযব িা  যামর! তয মি মক মকেয বযঝযত পারযে –মকেয 
হদ্খযত পাযচ্ছা িা? 
 
হর্ কর্া  কাি িা মদ্য   যামর বলযলা, আপমি যমদ্ র্যারযক তয যল ধ্রযত একট্য  র্া যয 
কযরি, আিরা তা যল হিতযর মিয  হযযত পামর। 
 
মক  য যে হরাজিাতসা? তয মি মক বলযো? িাম্বলযিার বলযলি। 
 
িাকস, িাকস িাকস, আলবার্। হরাজিাতসা হ াগাট্সযর্র মদ্যক আেযল তয লযলা। িাকসিাকস শুযি 
 যামর আতযঙ্ক মশউযর উঠযলা, ও স্কয যলর আকাযশর মদ্যক িযখ তয যল হদ্খযলা। 
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ওইযতা, স্কয যলর ওপর আকাযশ জ্বলন্ত র্বযজ রযের িার্ার খযমল, খযমলর িযখ হর্যক হবমরয  
এযর্যে লকলযক র্াযপর িযতা মজি। হির্ ইট্াররা হযখাযিই যা ,  তযা কযর, হর্খাযিই 
ওই মেহ্ন ওযদ্র হপেযি হপেযি র্াযক। 
 
কখি িাকিাকস এযর্যে? িাম্বলযিার িে করযলি। মতমি  যামরর কাাঁযধ্ রাখা  াতমট্ ির 
মদ্য  ওঠার হেষ্টা করযেি হর্াজা  য  দ্াাঁডাবার জিয। 
 
কয ক মিমিট্  যব, আমি যখি হবডালট্াযক বাইযর হেযড এযর্মেলাি তখি হতা হদ্খযত 
পাইমি। মকন্তু হদ্াতলা  মগয  জািালা খযলযতই…। 
 
আিাযদ্র আর একট্য ও হদ্মর িা কযর কযাযর্যল মফরযত  যব  যামর, িাম্বলযিার বলযলি। 
িযখ হদ্যখ িযি  যলা অ্বিাট্া মিযজর আ যত্ব আিযত মতমি র্ক্ষি। হরাজিাতসা, 
আিাযদ্র স্কয যল যাবার জিয রান্সযপাট্স ঝাডয  দ্রকার। 
 
হরাজিাতসা বলযলা, বাযরর হপেযি দ্যযট্া ঝাডয  আযে। হরাজিাতসার িযখ িয  শুমকয  
হগযে। মিয  আমর্ আলবার্? 
 
তয মি র্াযকা,  যামর মিয  আর্যব।  যামর তৎক্ষণাৎ ওর দ্ণ্ডট্া তয যল বলযলা, অ্যামকও 
হরাজিাতসার ব্রুির্। 
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এক হর্যকযন্ডর িযধ্য িীষণ এক শযব্দ হরাজিাতসার পাযবর র্ািযির দ্রজা খযযল হগযলা, 
দ্যযট্া জাদ্য ঝাডয  বি বি কযর রািা  এযর্  যামরর র্ািযি হর্যি হগযল।  যামরর হকাির 
পযসন্ত লম্বা, িৃদ্য িৃদ্য কাাঁপযত লাগযলা। 
 
হরাজিাতসা, অ্িযগ্র  কযর মিমিমস্ট্রযত খবরট্া পাঠাযব, িাম্বলযিার একট্া ঝাডয যত বর্যত 
বর্যত বলযলি। আিার িযি    মবপযদ্র বাতসা এখযিা পযসন্ত হ াগাট্সযর্র হকউ পা মি, 
 যামর েট্পট্ হতািার অ্দৃ্শয  বার হক্লাক গায  েমডয  িাও। 
 
হরাজািাতসা ওর পাযবর মদ্যক মফযর যাবার র্যে র্যে  যামর আর িাম্বলযিার ঝাডয যত 
বযর্ হিাট্র র্াইযকযলর িযতা মকক হিযর আকাযশ উডযত শুরু করযলা। হ াগাট্সর্ 
স্কয যলর মদ্যক হযযত হযযত  যামর িাম্বলযিাযরর মদ্যক তাকাযলা। িাযঝ িাযঝ িাম্বলযিার 
 যামরর খযব কাে হঘাঁযষ উডযত লাগযলি যমদ্ পযড যাি হর্ই িয । িাম্বলযিারযক হদ্যখ 
 যামরর িযি  যলা িাণপযণ হেষ্টা করযেি যতমশঘ্ন পাযরি অ্ক্ষত অ্বিা  হ াগাট্সযর্ 
হপৌঁেযত। মকন্তু আকাযশ িাকস িাকস হদ্যখ িাম্বলযিার হযি পযরযিা শমি মফযর হপয যেি 
 
হক িযখ িামিয  িাকস িাযকসর মদ্যক তামকয  উডযত লাগযলি। দূ্রন্ত বাতাযর্ বড বড 
শুভ্র েয ল দ্ামড উডযত লাগযলা। তখযিা র্কাল   মি, েতয মদ্সক অ্েকারাচ্ছন্ন।  যামর দূ্র 
হর্যক ঝাডয যত বযর্ িাকিাযকসর খযমলর মদ্যক তাকাযলা, ি  তাযক অ্যিকট্া কাবয কযর 
হফযলযে, ওর মিুঃশ্বার্ হযি বে  য  আর্যে। হদ্খযলা খযমলট্া কযাযর্যলর ওপর ঘযরযে, 
মবষাি র্াযপর িযতা মজিট্া খযমল হর্যক হবমরয  এযর্যে। 
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মজমি,  ারমিওি, রি কী মিরাপদ্ আযে! ওযদ্র িযধ্য একজিও কী িাকিসকসযক 
িমতযরাধ্ করযত হপযরযে! হিমিল, লযিা, বা ওর মিএর অ্িয র্িযরা। ওযদ্র যমদ্ কারও 
হকাযিা ক্ষমত    তা যল কী ও দ্া ী  যব! অ্েকার আকাযশ উডযত উডযত মিযে ওরা 
পমরমেত অ্মলগমল রািা হদ্খযত হপল। কাযির পাশ মদ্য  হু হু কযর ঠান্ডা বাতার্ বইযে 
কয  কয  কয  শব্দ করযত করযত। ঝাডয যত বযর্ িাম্বলযিার মবডমবড কযর মকেয বযল 
েযলযেি। মক বলযেি  যামর জাযি িা। হখলার িাযঠর বাউন্ডামর হদ্ াযলর কাযে এযর্ 
হগযে, কাাঁপযত লাগযলা িাম্বলযিার যাবার আযগ কযাযর্যলর োরধ্ার িন্ত্রিযগ্ধ কযর 
হরযখমেযলি, তা অ্পর্ামরত করযত লাগযলি, যাযত হকাি বাধ্া িা হপয  তীে গমতযত 
যর্ািাযি হপৌঁেযত পাযরি। িাকিাকস তখি অ্যাযস্ট্রািমি ট্াও াযরর মঠক উপযর ঘযরযে। 
ট্াও ারট্া কযাযর্যলর িযধ্য র্বযেয  উাঁেয । তা যল মক ওখাযি হকউ মি ত  য যে! 
িাম্বলযিার অ্মতেি করযলা বাইযরর আেিণ হর্যক িমতযরাযধ্র জিয মিমিসত মেিি  
দ্যগস িােীর।  যামরর মদ্যক একবার তামকয  হিযি পডযলি ঝাডয  হর্যক।  যামরও িািযলা, 
তারপর োরমদ্যক তাকাযলা। 
 
দ্যগস-িােীযরর র্িতল িাি জিশূিয। ওখাি হর্যক পযাোযিা মর্াঁমড মদ্য  ওপযর ওঠার হয 
দ্রজাট্া হর্ট্া বে। হর্খাযি হকাযিা লডাই, ধ্বিাধ্বমি বা িৃতয যর হকাি মেহ্ন হদ্খযত 
হপযলা িা। 
 
মকেয বযঝযত পারমেযি র্যার। অ্কাযশ র্বযজ রযের খযমল, মজি বার কযর হবডাযচ্ছ। এট্া 
মক র্মতয িাকস? িা অ্িয হকাযিা হলাক? 
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িাকস হর্যক মবচ্ছয মরত  ালকা র্বযজ আযলার মদ্যক তামকয  িাম্বলযিার তার কাযলা 
 াতট্া বযযক হেযপ ধ্রযলি। 
 
যাও, হর্যিরার্যক ঘযি হর্যক হতাযলা, িাম্বলযিার ক্ষীণ কযণ্ঠ মকন্তু িষ্ট কযর বলযলি। 
ওযক মগয  ঘট্িামট্ জািাও এবিং আিার কাযে মিয  এযর্া। তার হবমশ মকেয ি , 
কাউযক ঘযণাক্ষযর একমট্ কর্াও বলযব িা। ও  যাাঁ, অ্দৃ্শয  বার হক্লাকট্া খযলযব িা। 
আমি এখাযি হতািাযদ্র জিয বযর্ রইলাি। 
 
মকন্তু…। 
 
 যামর, হকাযিা মকন্তু ি । িযি আযে হতা হতািার িমতজ্ঞার কর্া? হদ্মর করযব, যাও! 
 
 যামর মর্াঁমড মদ্য  ওপযর ওঠার জিয বে দ্রজার হলা ার  াতযল হখালার জিয  াত 
হোাঁ াযতই ওধ্ার হর্যক মকেয পদ্শব্দ শুিযত হপযলা। হকউ হযি হদ্ৌযড আর্যে। ও 
িাম্বলযিাযরর মদ্যক িযখ ঘযমরয  তাকাযলা। িাম্বলযিার,  যামরযক ইশারা  হযযত িািা 
করযলি।  যামর দ্রজার কাে হর্যক মফযর এযলা  াযতর দ্ণ্ডট্া উাঁেয  কযর। 
 
দ্রজাট্া র্শযব্দ খযযল একজি হবমরয  এযর্ মেৎকার কযর বলযলা, এক্সযপমলআিসার্! 
 
হিযলর র্যে র্যে  যামরর শরীর শি ও েলৎশমি ীি  য  হগল। একট্া িাো িূমতসর 
িযতা হপেযির দ্যযগসর হদ্ াযল কাৎ  য  পডযলা, িা পারযে িডযত, 
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কর্া বলযত।  ঠাৎ হকি এিি  যলা বযঝযত পারযলা িা  যামর, এক্সযপমলআিসার্ হতা 
মফ্রমজিং োিস ি , তযব হকি ওর র্বসাে পার্যরর িযতা  য  হগযলা? 
 
তারপর িাযকসর আযলাযত হদ্খযত হপযলা িাম্বলযিাযরর দ্ণ্ড দ্যযগসর এক হকাযণ উযড 
হযয  পডযলা এবিং এখি হর্ বযঝযলা িাম্বলযিার ওযক র্ািংঘামতকিাযব েলৎশমি ীি 
কযরযেি। মদ্বতী  হিল যখি করযত হগযলি, তখি তার িমতযরাধ্ করার র্কল র্যযযাগ 
িষ্ট  য  হগল। 
 
 যামর হদ্খযলা িাম্বলযিার মিরস্ত্র  য  দ্যযগসর হদ্ াযল মপঠ হঠমকয  দ্াাঁমডয  রয যেি। 
তার িযযখ হকাযিা শঙ্কা বা হবদ্িা-িিসপীডার োপ হিই। িাম্বলযিারযক হয মিরস্ত্র কযরযে 
তার মদ্যক তামকয  বলযলি, শুি র্েযা ড্র্যাযকা। 
 
িযালফ  হদ্যখ মিযলা হর্খাযি হকাযিা তৃতী  বযমি আযে মক হিই। ( যামর হতা অ্দৃ্শয 
 বার হক্লাক পযর আযে)। মদ্বতী  ঝাডয র মদ্যক ওর হোখ পযড হগযলা। 
 
এখাযি িযি    আর হকউ আযে? 
 
এই িে হতা আমিও হতািাযক করযত পামর, তয মি োডা আর হকউ হিই, একা একা র্ব 
করযো? 
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 যামর আকাশ হর্যক িাযকসর হফলা র্বযজ আযলা  িাম্বলযিাযরর মদ্যক একদৃ্মষ্টযত 
তামকয  রয যে। 
 
িা, িযালফ  বলযলা। আমি আপিাযক জািাযত এযর্মে, আপিার স্কয যল অ্যিক হির্ইট্ার 
ঢয যক পযডযে। আজযক, আজ রাযত। 
 
বাুঃ বাুঃ, িাম্বলযিার এিিিাযব কর্াট্া বলযলি হযি ড্র্যাযকার হ ািও াকস হদ্যখ খযমশ 
 য যেি। েিৎকার, েিৎকার বলযত  যব তয মি হবাধ্   ওযদ্র পর্ হদ্মখয  স্কয যল মিয  
এযর্যে, তাই িা? 
 
মিি ই, িযালফ  বলযলা। িযালফ ও  াাঁপাযচ্ছ, এবিং আপিার িাযকর িগা  মকন্তু 
কখযিা হট্র পািমি। এখি আিার একট্া কাজ বামক আযে। 
 
উদ্ভাবযি দ্ারুণ দ্ক্ষ হদ্খমে, তা যল …ওরা হকার্া … হকাযিা র্া াযযকারী োডা তয মি হয 
একা? তারা আপিার রক্ষীযদ্র র্াযর্ মিযে লডাই করযে। তারা এযর্ যাযব… আমি 
আযগই েযল এযর্মে। আিার একট্া কাজ করার আযে… 
 
তা  যল অ্যপক্ষা িা কযর কাজমট্ই কযরা, িাই মি ার ব , িাম্বলযিার বলযলি। 
 
দ্যজযিই িীরব।  যামর বমন্দ, অ্দৃ্শয  বার হরাযবর হিতযর েলৎশমি ীি হদ্  মিয । 
করার মকেয হিই শুধ্য িাম্বলযিার আর িযালফয র মদ্যক তামকয  র্াকা োডা। অ্দূ্যর 
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হির্ইট্ারযদ্র র্যে র্িংঘযষসর শব্দ শুিযত পাযচ্ছ। িযালফ  মকেয িা। কযর আলবার্ 
িাম্বলযিাযরর মদ্যক এক পলক তাকাযলা আর মতমি অ্মবশ্বার্যিাযব  ার্যলি। 
 
ড্র্যাযকা, ড্র্যাযকা তয মি হতা খযমি িও। 
 
আপমি জািযবি মক কযর? িযালফ  িাম্বলযিাযরর কর্া শুযিই বলযলা। বাচ্চা 
হেযলযিয র িযতা কর্াট্া হশািাযলা। িাযকসর উজ্জ্বল র্বযজ আযলাট্া তার িযযখর ওপর 
পডযতই  যামর হদ্খযত হপযলা। 
 
আপমি জাযিি িা, আিার করার ক্ষিতা, িযালফ  হজার মদ্য  আযরা বলযলা, আপমি 
জাযিি িা আমি মক কযরমে িা কযরমে। 
 
 যাাঁ আমি জামি, িাম্বলযিার শান্তিাযব বলযলি। তয মি হকমট্ হবল আর হরািাে 
উইর্মলযক িা   তযা করযত বযর্মেযল। আিাযক  তযা করার েক কযষ েযলযে। ক্ষিা 
করযব ড্র্যাযকা হকাযিাট্াযতই তয মি র্ফল  ওমি, খযবই দ্যবসল মেযলা হর্ই আেিণগুযলা। 
এক এক র্ি  আিার িযি    র্মতয মক তয মি িযিিাযণ  তযা করযত হেয মেযল। 
 
 যাাঁ, িযি িাযণ হেয মেলাি! িযালফ  হজার মদ্য  বলযলা। আমি গত এক বের ধ্যর 
 তযা করার পমরকপিা োমলয  যামচ্ছ, আজ রাযতও…। 
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কযাযর্যলর তলা হর্যক  যামর মবকট্ এক মেৎকার শুিযত হপযলা। মেৎকার শুযি েমকযত 
মপেযি মফযর তাকাযলা। 
 
িযি    হকউ িাযলািাযবই আেিযণ বাধ্া মদ্যচ্ছ, িাম্বলযিার কর্া ির্যে কর্াট্া 
বলযলি। মকন্তু তয মি বলযো, ও  যাাঁ তয মি হির্ইট্ারযদ্র আিাযদ্র স্কয যলর হিতযর হঢাকার 
র্যযযাগ কযর মদ্যত হপযরযে। আমি হিযবমেলাি অ্র্ম্ভব বযাপার, বলযতা, হকিি কযর 
অ্র্ম্ভবযক র্ম্ভব করযল? 
 
মকন্তু িযালফ  হর্ িযের জবাব িা মদ্য  কযাযর্যলর মিযে ঘট্িা হশািার জিয কাি খাডা 
কযর রইযলা। এবিং  যামরর িযি  যলা তার িযতা িযালফ ও অ্বশ  য  হগযে। 
 
িযি    কাজট্া তয মি একাই করযত পারযত, িাম্বলযিার বলযলি। মক  যব যমদ্ আিার 
রক্ষীরা হতািার র্া াযযকারীযদ্র এখাযি আর্া বযর্স কযর হদ্ ? তয মি মিি ই জাযিা 
আিার অ্িসার অ্ফ মফমিযক্সর হলাকযদ্র আজযকও এখাযি হিাতায ি করা আযে। হর্ 
যাই হ াক িযি    হতািার হকাযিা র্া াযযযর িয াজি িাই, দ্যিসাগযবশত আিার  াযত 
এখি দ্ণ্ডট্া হিই, আমি হতা হতািার আেিণ হর্যক মিযজযক বাাঁোযত পারযবা িা। 
 
িযালফ  কর্াট্া শুযি শুধ্য িাম্বলযিাযরর িশান্ত িযযখর পাযি তামকয  রইযলা। 
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ও আচ্ছা, িাম্বলযিার করুণা িাখা স্বযর বলযলি। িযালফ  হকাযিা কর্া িা বযল 
মিিলিাযব দ্াাঁমডয  রইযলা। কাজট্া তয মি একা করযত ি  পাযচ্ছা। ওরা িা আর্া পযসন্ত 
অ্যপক্ষা করযে। 
 
িা, আমি ি  পামচ্ছ িা! িযালফ  র্া র্ র্ঞ্চার কযর বলযলা, তা যলও, িাম্বলযিারযক 
আঘাত করযত এযগাযত পারযলা িা। আপমিই, আপমি ি  পাযচ্ছি। 
 
মকন্তু হকি? আমি িযি কমর িা তয মি আিাযক  তযা করযব, ড্র্যাযকা। িযি হরযখা  তযা 
করাট্া এত র্ জ ি , হিাট্াবয মির হলাযকরা যা িযি কযর, হয পযসন্ত হতািার বেয রা িা 
আযর্ আিরা অ্যপক্ষা করযত পামর। মিি ই হতািার কাজমট্ দ্ীঘসমদ্ি হর্যকই েযলযে 
মকন্তু মকিাযব এতর্ব কাজ করযল? 
 
িযালফ যক হদ্যখ  যামরর িযি  যলা    িীষণিাযব মেৎকার করযব, ি যতা বমি কযর 
হফলযব। ও হঢাক মগলযলা, বড বড মিুঃশ্বার্ হফলযলা। িাম্বলযিাযরর বযযক হর্াজা দ্ণ্ডট্া 
হঠমকয  তার মদ্যক মিরদৃ্মষ্টযত তাকাযলা। তারপর আর েয প র্াকযত পারযলা িা, বলযলা, 
বহু বেযরর পযড র্াকা িযামিমশিং কযামবযিট্ট্া আিাযক র্রাযত  য যে। গত বের িযন্টগু 
ওট্া  ামরয  হফযলমেযলা। 
 
আ া া, িাম্বলযিার র্ািািয  াই তয যল হোখ দ্যযট্া বে করযলি। ওট্া োলামক মেযলা, 
হর্খাযি এক হজাডা মেযলা, আমি মিয মে। 
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অ্িযমট্ হবারমজি অ্যান্ড বাকসর্-এ আযে, িযালফ  বলযলা। িযন্টগু বযলমেযলা কযামবযিট্ট্া 
কখযিা হদ্াকাযি র্াযক, আবার হ াগাট্সযর্ও র্াযক। হিাযন্টগু একবার আিাযক বযলমেযলা 
একবার হর্ যখি হ াগাট্সযর্ আট্যক মগয মেযলা–কখযিা হর্ স্কয যল মক  যচ্ছ শুিযত 
হপযতা আবার কখযিা হদ্াকাযি মক ঘট্যে তাও শুিযত হপযতা। হযযিা কযামবযিট্ট্া এই 
দ্যই িাযি যাতা াত করমেযলা। তারপর হর্ অ্যাপাযরট্ কযর হদ্াকাযি মিয  মগয মেযলা। 
যমদ্ও হর্ অ্যাপাযরট্ হট্যস্ট কখযিা উত্তীণস   মি। হর্ িা  িরযতই বযর্মেযলা। আর্ল 
বযাপারট্া হবারমজিও জাযি িা। আমি হজযিমে ওই কযামবযিযট্র র্া াযযয হ াগাট্সযর্ 
হঢাকা যা , যমদ্ হর্ট্াযক হিরািত কযর মিযত পামর। 
 
খযব িাযলা, েিৎকার, িাম্বলযিার খযব আযি আযি বলযলি। তা যল হির্ইট্াররা 
হবারমজি অ্যান্ড বাকসর্ হর্যক স্কয যল ওই কযামবযিযট্র র্া াযযয ঢয কযত হপযরযে। েিৎকার 
েযাি, খযব েতয র েযাি, এখি তয মি বলযো আিার িাযকর িগা মদ্য  র্ম্ভব  য যে। 
 
 যাাঁ, িযালফ  বলযলা। িযি    িাম্বলযিাযরর িশিংর্া শুযি ওর িযি র্া যর্র র্ঞ্চার 
 যলা,  যাাঁ, হর্ই রকিই বলযত পাযরি। 
 
মকন্তু অ্যিক র্ি  তয মি মিমিত মেযল িা কযামবযিট্ট্া মঠক িযতা র্রাযত পারযব মক িা। 
তাই তয মি আিাযক অ্িবয পর্ হবযে মিয  আিাযক একট্া কািস হিকযলর্ পামঠয মেযল, 
হর্ট্া অ্বশয অ্যিযর  াযত পযডমেযলা, তারপযর মবষাি িধ্য র্যরা পামঠয মেযল, হিযবমেযল 
যমদ্ আমি হর্ট্া পাি কমর…। 
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 যাাঁ, তযব মিি ই জািযতি িা ওই দ্যষ্কযিসর পাণ্ডাযক। জািযতি? িযালফ  মজযজ্ঞর্ 
করযলা। িাম্বলযিার একট্য  কাৎ  য  পডযলি। জীবি শমি ওর একট্য  একট্য  কযর 
কিযত শুরু কযরযে। পায  হজার হিই, হর্াজা  য  দ্াাঁডাযত পারযেি িা। তবয 
িযালফয র র্যে কর্া বযল েযলযেি। ওমদ্যক পট্ার যাদ্য-বাধ্ি হর্যক িযি  ও ার বযর্স 
হেষ্টা করযে। 
 
র্মতয কর্া বলযত মক আমি র্ব জামি; আমি জামি তয মি। 
 
তাই যমদ্ জাযিি হতা আিাযক বাধ্া হদ্িমি হকি? িযালফ  অ্যিকট্া তকমফ ৎ দ্ামবর 
র্যযর বলযলা। 
 
ড্র্যাযকা হেষ্টা হয কমরমি তা ি , তযব িযফর্র হেইপ আিার আযদ্যশ হতািাযক র্বসদ্া 
হোযখ হোযখ রাখযতি। 
 
আপিার আযদ্শ মতমি িমতপালি কযরিমি, কারণ মতমি আিার িায র কাযে। িমতজ্ঞা 
কযরযেি। 
 
 যাাঁ  যাাঁ অ্বশযই হর্ কর্া হেইপ হতািাযক বযলযে ড্র্যাযকা, মকন্তু…। 
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হেইপ এক িাবল-এযজন্ট আপিার জািা উমেত মেযলা িূষস বৃি। মতমি হকাযিামদ্িই 
আপিার  য  কাজ কযরিমি, অ্র্ে আপমি হিযবযেি মতমি আপিার কর্া িত কাজ 
করযেি। 
 
হতািার কর্ার র্যে আমি একিত িই; হয হকািও কারযণই হ াক িযফর্র হেইযপর 
ওপর আিার মবশ্বার্ আযে। 
 
তা যল আপমি হকার্া  দ্াাঁমডয  আযেি জাযিি িা! িযালফ  বযাে কযর বলযলা। আপমি 
হবাধ্   জাযিি িা মতমি আিাযক অ্যিক র্া াযয কযরযেি, অ্বশয এই কাযজর র্কল 
হগৌরব মিযজ একাই মিযত হেয মেযলি, মিযজই একা মকেয করযত হেয মেযলি। মকন্তু 
আপমি হোখ কাি খয াঁযজ বযর্ মেযলি। আপমি কযরযেিট্া মক? হিকযলর্ট্া হতা র্ব মকেয 
উমডয  মদ্যত পারযতা–মরযকা ারযিন্ট রুযি বযর্ বযর্ মক কযরমে ঘযণাক্ষযরও হেইপযক 
জািযত মদ্ইমি; কাল র্কাযল ঘযি হর্যক উযঠ হদ্খযবি তার আর মকেয করার হিই, 
হকািমদ্িই আর িাকলযিসর কাযে মি িাজি  যত পারযবি িা। আিার তয লিা  মতমি 
এযকবাযর শূিয। 
 
 বাুঃ খযব র্যর্িংবাদ্, িাম্বলযিার িরি র্যযর বলযলি। আিরা র্কযলই আিাযদ্র কমঠি 
পমরশ্রযির তামরফ োই, অ্বশযই, মকন্তু হতািার এই গুণাবলী অ্জসযির জিয বা দ্যষ্কযিসর 
র্ যযাগী অ্বশযই একজি র্াকযব।  গর্মিযি হকউ একজি মেযলা হয হকমট্যক 
আকমিকিাযব মবপযদ্ হফযলমেযলা। 
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কর্া বলযত বলযত িাম্বলযিাযরর দ্যযোখ বে  য  হগল, িযি  যলা ঘযমিয  পযডযেি, ও 
 যাাঁ মক বলমেলাি, বলযতা কযতামদ্ি ধ্যর ও ইিযপমর র্ কাযর্স মেযলা? 
 
িযালফ  উপ ার্ কযর বলযলা, তা যল হশষ পযসন্ত আর্ল জা গা  এযর্যেি। 
 
আবার কযাযর্যলর হিতর হর্যক মেৎকার, আতসিাদ্, আযগর হেয ও হবমশ হশািা হগল। 
িযালফ  একট্য  িািসার্  য  হগল। িাম্বলযিার ঘযিকাতর কযণ্ঠ বযল। েলযলি, তা যল 
হবোমর হরাজিাতসাযক বাধ্য করা  য মেযলা তার বার্রুযি ওৎ হপযত হিকযলর্ট্া 
হ াগাট্সযর্র হকাযিা এক হেযলযিয র  াযত হদ্বার জিয, অ্বশয হর্ যমদ্ একা বার্রুযি 
হঢাযক, তাই িা? তাোডা মবষাি িধ্যর র্যরা। হর্-ও স্বািামবক, হরাজিাতসা হতািার  য , 
ওট্া মবযষ পমরণত কযরমেযলা স্লাগ িসযক পাঠাযিার আযগ। মক বযলা আিার জিয 
মেস্টিাযর্র উপ ার ম যর্যব িাযলাই মেযলা, খযব র্যন্দর পযাি, খযবই উৎকৃষ্ট হতািাযদ্র 
কারর্ামজ। হবোমর মফলে িাযবওমি হরাজিাতসার পাঠাযিা হবাতলট্া পরীক্ষা করার কর্া, 
বযলা তাই মক িা। তা হতািরা হরাজিাতসার র্যে হকিি কযর হযাগাযযাগ কযরমেযল? 
আিার ধ্ারণা মেযলা আিাযদ্র স্কয যলর বাইযরর ও হিতযরর র্কল হযাগাযযাগ পযসযবক্ষণ 
করার িাল বযবিা আযে। 
 
যাদ্য বশীিূত িযিা, িযালফ  বলযলা। বলার র্ি  ওর  াযত ধ্রা দ্ণ্ডট্া কাাঁপযত লাগযলা। 
ওর কাযে মেল একট্া, আিার কাযে মেল একট্া এবিং আমি তাযক র্িংবাদ্ পাঠাযত 
পারতাি। আিার ও হরাজিাতসার হযাগাযযাযগর বযাপারট্া  হকাযিা খয াঁত মেযলা িা, 
মিরাপযদ্ র্ব তর্য আদ্াি িদ্াি করযত পারতাি। 
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হগাপি তযর্যর আদ্াি িদ্াি পিমত গত বের হর্যকই যা একট্া গ্রুপ করযতা, যারা 
মিযজযদ্র বলযতা িাম্বলযিারর্ আমিস হর্-ই একই পিমত? 
 
 যামর হদ্খযলা কর্া বলযত বলযত িাম্বলযিার মঠকিাযব দ্াাঁডযত পারযেি িা, েিাগত 
হর্াজা  য  দ্াাঁডাবার হেষ্টা করযেি। 
 
 যাাঁ, আইমি াট্া ওযদ্র কাে হর্যক র্িংগ্র  কযরমেলাি। আমি ির্যি আইমি াট্া হপয মে 
মিিযক প জমিিং কযর এবিং িািব্লাি হগ্রিাযরর কাে হর্যক, আমি তার কর্া শুযিমেলাি 
লাইযেমরযত। বলমেযলা কীিাযব মফলে হর্যক হপাশাি লযকাযিা যা । 
 
িাম্বলযিার, িযালফ যক বাধ্া মদ্য  বলযলি, িিিাযব কর্া বলযব! আিার র্ািযি 
হতািাযদ্র ওই হিািংরা িািরাি শব্দট্া বযব ার করযব িা। 
 
কর্াট্া শুযি িযালফ  কয ৎমর্তিাযব হ যর্ উঠযলা। 
 
আপমি এখি িািব্লাি মিয  দ্যুঃমখত মকন্তু আর একট্য  পযর আপমি হতা আিার  াযতই 
মি ত  যবি। 
 
 যাাঁ, জামি, িাম্বলযিার বলযলি।  যামর হদ্খযলা িাম্বলযিার হর্াজা  য  দ্াাঁডাবার বযর্স 
ি ার্ করযেি। 
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ড্র্যাযকা, আিরা দ্যজি োডা এখাযি আর হকউ হিই, তয মি স্বযেও িাযবামি আিার 
িমতযরাধ্ করার এখি ক্ষিতা র্াকযব িা, অ্যিকট্া র্ি  িষ্ট কযরযে, এখযিা 
িমতযরাধ্ ীি বৃি িাম্বলযিারযক  তযা করযে িা হকি? 
 
হতাঁযতা হখযল িযখট্া হযিি মবকৃত   , িাম্বলযিাযরর কর্া শুযি ড্র্যাযকার িযখট্া 
হতিিইিাযব মবকৃত  যলা। 
 
আজ রাযতই হকি এই ঘট্িা ঘট্যলা। তয মি খযব র্ম্ভব জািযত আমি স্কয যলর বাইযর 
যামচ্ছ? িযের জবাব িাম্বলযিার মিযজই মদ্যলি। অ্বশয হরাজিাতসা হদ্যখমেযলা, আিার 
িযি    ও হতািাযক, হতািার হর্ই িযিার মবমিিয …। 
 
মঠক ধ্যরযেি, িযালফ  বলযলা। ও বযলমেল আপমি মড্র্ঙ্ক করযত হগযেি, মশঘ্রই স্কয যল 
মফযর আর্যবি। 
 
মঠকই বলযো, আমি মড্র্ঙ্ক কযরমেলাি, মড্র্ঙ্ক কযর মফযরও এযর্মে িাম্বলযিার মবড মবড 
কযর বলযলি। তা  যল তয মি ওই র্িয র িযধ্য ফাাঁদ্ হপযতমেযল? 
 
আিরা মঠক কযরমেলাি ট্াও াযরর ওপর িাকস িাকসযক রাখযবা, কারা খযি  য যে হদ্খার 
জযিয আপমি যাযত দ্রুত মফযর আযর্ি। িযালফ  বলযলা, এবিং আিার এই পমরকপিা  
কাজ  য যে। 
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ও  যাাঁ যা বযলযো, িাম্বলযিার বলযলি। আশা কমর আিাযদ্র হকউ খযি   মি? 
 
একজি খতি  য যে, িযালফ  বলযলা। একজি কর্াট্া হবশ উচ্চস্বযর িযালফ  
বলযলা। আপিাযদ্র একজি, এখাযি আর্ার আযগ তার গায  পা পযডমেযলা; মকন্তু হক 
হর্ই হলাকমট্ তা জামি িা। অ্েকাযর তাযক হদ্খযত পাইমি। আমি এখাযি আপিার 
অ্যপক্ষা  মেলাি, আপিার মফমিক্স দ্যলর হলাযকরা মিযে বাধ্া রৃ্মষ্ট কযরযে। 
 
 যাাঁ, ওরা ওযদ্র কতসবয কযরযে, িাম্বলযিার বলযলি।  যামরর কাযি এযলা বীিৎর্ 
মেৎকার, আতসিাদ্, মবকট্ শব্দ, শব্দট্া ট্াও াযরর মিযের তলা হর্যক আর্যে। র্বমকেয 
কাযি এযলও িাম্বলযিার হকাযিা রকযি দ্াাঁমডয  রয যেি। তারপর িাইরাল মর্াঁমড হবয  
ওঠার দ্যি-দ্াি শব্দ শুিযত হপযলা। িযালফয র কর্া িযি করযতই বযকট্া ধ্বক কযর 
উঠযলা। কার িৃতয য  য যে? হর্ই িৃত বযমির গায  িযালয র পা হলযগ মগয মেল। 
 
র্ি  খযবই কি তবযও হযযকাি কারযণই হ াক, িাম্বলযিার বলযলি, তা যল ড্র্যাযকা 
হশািা যাক তয মি মক করযত োও। 
 
মক করযত োই? ড্র্যাযকা িীষণ হজাযর বলযলা। আপিার র্ািযি আিার দ্ণ্ড  াযত মিয  
দ্াাঁমডয  রয মে, আমি আপিাযক  তযা করযত োই। 
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হবশ হতা, এই মিয  িমিতা কযর মক লাি। হশাযিা, তয মি যমদ্ আিাযক  তযা করযত 
োইযত তা যল িািা আযলােিা কযর র্ি  িষ্ট করযত িা। আিাযক মিরস্ত্র করার র্াযর্ 
র্াযর্ই  তযা করযত পারযত, এযতাট্া র্ি  আিার র্যে িািা আযলােিা করযত িা। 
 
আিার এট্াই করার কর্া, মদ্বতী  হকাযিা পর্ হিই, িযালফ  বলযলা। কর্া বলার র্াযর্ 
র্াযর্ ওর িযখট্া িাম্বলযিাযরর িযতাই ফযাকাযশ  য  হগল। আপিাযক যমদ্  তযা িা কমর 
তা যল মতমি আিাযক  তযা করযবি, আিাযদ্র পমরবাযরর র্বাইযক  তযা করযবি! 
 
আমি হতািার অ্বিা খযব িাযলািাযবই জামি, িাম্বলযিার বলযলি। যমদ্ হজযিই র্ামক, 
তা যল আমি হকি হতািার মবরুযি বযবিা হিইমি হতািার িযি এই িে আর্যত পাযর। 
হিাযেিট্স যমদ্ ঘযিাক্ষযরও জািযতা আমি হতািাযক র্যন্দ  কমর তা যল আজ হবাঁযে 
হর্যক আিার র্ািযি আর্যত পারযত িা, হিাযেিট্স হতািাযক হর্ই র্ি   তযা করযতা। 
 
হিাযেিযট্সর িাি হশািা িাি ড্র্যাযকা মশউযর উঠযলা। হিাযিযট্সর িাি িযযখ আিযত 
িাকিাযকসর হলাযকরা র্া র্ কযর িা। 
 
আমি র্ব জামি ড্র্যাযকা, হতািাযক মক কাজ হদ্ া  য যে তাও জামি, হতািার ক্ষমত  যব 
হজযি আমি হতািা  মকেয জািযত মদ্ইমি, িাম্বলযিার বলযলি। মক বযলা, এখি হতা 
আিরা হখালাখযমলিাযব কর্া বলযত পামর? আমি জামি তয মি এখযিা পযসন্ত কাউযক হকাযিা 
আেিণ কযরামি,  তযা কযরামি, যমদ্ও যাযক তয মি এখি অ্মিচ্ছাকৃতিাযব  তযা করযত 
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োও হর্ হতািার র্ািযি মিরস্ত্র  য  দ্াাঁমডয  রয যে। হর্ বযাপাযর আমি হতািাযক র্া াযয 
করযত পামর ড্র্যাযকা। 
 
িা, তা আপমি পাযরি িা, িযালফ  বলযলা–ওর  াযতর দ্ণ্ডট্া িবলিাযব কাপযত 
লাগযলা। আিাযক কাজমট্ করযত বযলযেি, আিাযকই করযত  যব। কারও এই কাজট্া 
করার অ্মধ্কার হিই, যমদ্ িা কমর তা যল মতমি আিাযক  তযা করযবি। আিার মদ্বতী  
পর্ হখালা হিই। 
 
হবশ তা যল তয মি আিার িাি ধ্াযর এযর্া, ড্র্যাযকা, আমি হতািাযক হতািার কপিার 
বাইযর র্মূ্পণস মিরাপযদ্ লযমকয  রাখযত পামর, আর মক োই বযলা। আমি হতািার িাযকও 
অ্িসাযরর হলাক পামঠয  হতািার িযতাই তাযক লযমকয  রাখযত পামর। হতািার বাবা 
আজকাবাযি মিরাপযদ্ আযে। র্ি  এযল আিরাও তাযক রক্ষা করযবা, ড্র্যাযকা আিার 
িািধ্াযর এযর্ দ্াাঁডাও, আমি জামি তয মি  তযাকারী িও 
 
িযালফ , িাম্বলযিাযরর িযযখর মদ্যক তামকয  রইযলা, তারপর ধ্ীযর ধ্ীযর বলযলা, ও 
কর্া র্াক। অ্যিযকই হিযবমেযলা এই লডাইয  আমি িারা যাযবা, মকন্তু আমি িমরমি, 
এখি আপমি র্মূ্পণস আিার ইচ্ছার অ্ধ্ীযি রয যেি, আিার  াযত দ্ণ্ড রয যে, আিার 
দ্ ার ওপর আপিার জীবি-িরণ মিিসর করযে। 
 
তা ি  ড্র্যাযকা, িাম্বলযিার শান্তিাযব বলযলি, আিার দ্ া হতািার ি । িযালফ  েয প 
কযর রইযলা। ওর িযখট্া  া করা,  াতট্া তখযিা র্র র্র কযর হকাঁযপ েযলযে। 
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মকন্তু  ঠাৎ মর্াঁমডযত পদ্শব্দ হশািা হগযলা। একজযির ি , হবশ কয কজযির পদ্শব্দ। 
তারা তাডাহুযডা কযর দ্যগস-িােীযরর র্িতল িাযির মদ্যক তীে গমতযত েযযট্ আর্যে। 
তাযদ্র হদ্  কাযলা হরাবযর্ ঢাকা। ওরা মর্াঁমডর িযযখর দ্রজা খযযল র্িতল িাযি এযর্ 
দ্াাঁডাযলা।  যামর তখযিা িমবর, হোযখর পাতা পডযে িা, শমঙ্কত  য  োরজি আগষযযকর 
মদ্যক তামকয  রইযলা। ওর িযি  যলা মিযের তলা  র্িংঘযষস হির্ইট্াররা জ লাি 
কযরযে। একজি হিাট্াযর্াট্া হে ারার হলাক অ্মত কয ৎমর্ত তার বাাঁকা ো মি ম  ম  ম  
শব্দ কযর হ যর্ উঠযলা। 
 
িাম্বলযিার এখি পরাি! হলাকট্া বলযলা। তারপর ও গাট্টা হগাট্টা হে ারার একমট্ 
হিয র মদ্যক মফযর তাকাযলা, হিয মট্যক হদ্যখ িযি    ওর হবাি, হিয ট্া র্যলাকা  
হলাকট্ার কর্া শুযি দ্াাঁত হবর কযর হ যর্ উঠযলা, িাম্বলযিাযরর  াযত দ্ণ্ড হিই, 
িাম্বলযিাযরর  াযত দ্ণ্ড হিই, িাম্বলযিার এখি একা। বাুঃ বাুঃ ড্র্যাযকা তয মি দ্ারুণ কাজ 
কযরযে! 
 
গুি ইিমিিং, এমিকার্, িাম্বলযিার বলযলি ধ্ীর মিরিাযব; এিিিাযব বলযলি হযি 
দ্যজিযক োয র আর্যর মিিন্ত্রণ করযলি। তয মি হদ্খমে এযলযটাযকও র্যে এযিযো, 
োমিসিং। 
 
হিয মট্ রাগত হোযখ িাম্বলযিাযরর িযযখর মদ্যক তাকাযলা আর োপা  ার্যলা। 
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িযি করযেি এর্ব তািাশা আপিাযক িৃতয য হর্যক রক্ষা করযব, হিয মট্ উল্লার্ িরা 
কযণ্ঠ বলযলা। 
 
তািাশা? িা আিার র্ািািয িবযতা, িাম্বলযিার বলযলি। 
 
 যামরর কাোকামে দ্াাঁডাযিা হলাকট্া বলযলা, এখিই কাজ হশষ কযরা, একজি কশ হলাক 
িার্া  তার আধ্পাকা েয ল, ঝাাঁট্ার িযতা হগাাঁফ আর বড বড জযলমপ, গায  হির্ইট্ারযদ্র 
কাযলা রযের ট্াইট্ কযর পরা আলযখল্লা,  যামর জীবযি ওই রকি ফাাঁে ফযাযে গলা 
হশাযিমি। ধ্যযলা, ি লা, ঘাি মিমশয  গা হর্যক দ্ারুণ দ্যগসে হবযরাযচ্ছ। িযযখ রযির 
দ্াগ। ওর লম্বা লম্বা  াযতর িখগুযলা   লযদ্যট্ রযের। 
 
হফিমরর িা? িাম্বলযিার িে করযলি। 
 
হফিমরর ককসশ কযণ্ঠ বলযলা, মঠক ধ্যরযেি। ও  ার্যতই ওর ধ্ারাযলা দ্াাঁতগুযলা হবমরয  
এযলা, দ্াাঁত হর্যক রি হবমরয  ওর র্যতমিযত পডযলা। ও মজি মদ্য  গমডয  পডা রি 
েয যষ মিযলা। 
 
আপমি হতা জাযিি বাচ্চা হেযল-হিয যদ্র রিপাি করযত আমি কযতা িাযলাবামর্, 
িাম্বলযিার? 
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তা যল তয মি পূমণসিা োডাও িািযষযদ্র আেিণ করযো? খযবই অ্স্বািামবক, আমি জামি 
িাযর্ একবার তয মি িািযযষর িািংর্ হখযত িাযলাবাযর্া, তা যল…? 
 
মঠক বযলযেি, হগ্রবযাক বলযলা। এর জিয আপমি েিযক উঠযেি িাম্বলযিার? ি  
পাযচ্ছি? 
 
অ্বশযই তয মি িযি করযত পাযরা, আমি একট্য ও হয মবরমি হবাধ্ করমে িা, তা ি , 
িাম্বলযিার বলযলি। তযব ড্র্যাযকা হতািাযক মিয  এযর্যে তার জিয আিযস  মচ্ছ তবমক। 
 
িযালফ  বলযলা, আমি হগ্রবযাকযক এখাযি িামকমি। িযালফ  হগ্রবযাযকর মদ্যক একবারও 
িা তামকয  র্রার্মর বলযলা। আমি জািতাি িা হয এই র্িয  ও এখাযি আর্যত পাযর। 
 
আমি হ াগাট্সযর্ আর্ার হলাি র্ম্বরণ করযত পামরমি, িাম্বলযিার, হগ্রবযাকও ককসশিাযব 
বলযলা। আিার আজ খযব আিন্দ  যচ্ছ, গলার িমল হকযট্ রিপাি, আ া া, কযতা িধ্যর, 
কযতা র্যন্দর, র্যস্বাদ্য। কর্াট্া বযল হগ্রবযাক ওর  লযদ্বযণসর তীক্ষ্ণ িখও ালা  াততয যল 
ধ্ারাযলা দ্াাঁতগুযলা বার কযর িাম্বলযিাযরর মদ্যক এমগয  এযলা। 
 
আবার ও ককসশিাযব হ যর্ উঠযলা। 
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িা, তয মি মকেয করযত পারযব িা, েতয র্স হির্ইট্ার বাধ্া মদ্যলা। ওর িযখট্া অ্র্ম্ভব ম িংর, 
আিাযদ্র কাযে আযদ্শ আযে, একিাি েযাযক  তযা করযব। ড্র্যাযকা তয মি হদ্মর করযো 
হকি, এখিই ওযক  তযা কযরা। 
 
িযালফ  কর্াট্া শুযি কমঠি দৃ্মষ্টযত িাম্বলযিাযরর মববণস, ফযাকাযশ িযযখর মদ্যক 
তাকাযলা। িাম্বলযিার একট্য  একট্য  কযর হদ্য র র্িি শমি  ামরয  িা  িামট্যত পযড 
হগযেি। দ্যযগসর হদ্ াযল আর তার মপঠ হঠকাযিা হিই। 
 
হিাট্াযর্াট্া বাাঁকা হোযখর হির্ইট্ার ওর হবাযির মদ্যক তামকয  বলযলা, ওর মদ্যক 
তামকয  হদ্যখা, হতািার মক  য যে, িামম্ব? 
 
আিার হদ্য  আর হকাযিা শমি হিই, দৃ্মষ্ট ঝাপর্া  য  হগযে অ্যামিকার্, িাম্বলযিার 
হযি বহুদূ্র হর্যক কর্াগুযলা বলযলি। বৃি  য মে, একমদ্ি হতা এই র্যন্দর পৃমর্বী হেযড 
েযল হযযত  যব, হতািাযক, আিাযক আযরা অ্যিকযক। 
 
তার িাযি কী, তা যল তার িাযি কী? হির্ইট্ার র্ র্া ম িংর  য  বলযলা। িামষ 
র্কযলর হক্ষযি র্িাি ি , আিরা িরযবা িা। তয মি অ্যর্া কর্া বযল েযলযো, মকেযই 
করযে িা। আিযস, িাকসলিস হকি এখযিা হতািাযক বাাঁমেয  হরযখযেি, ড্র্যাযকা তয মি 
আযদ্শ পালি কযরা, এক িয ূতস, আর হদ্মর করযব িা। 
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মঠক হর্ই িয ূযতস ট্াও াযরর তলা হর্যক ধ্বিাধ্বমি, হোঁোযিমে, আতসিাযদ্র শব্দ হশািা 
হগল। একজি মবকট্ স্বযর বলযলা, ওরা মর্াঁমড হঘরাও কযর হরযখযে, মরিাযটা মরিাযটা! 
 
হিলট্া হশািািাি  যামরর বযকট্া দ্যর দ্যর কযর উঠযলা। তা যল এই োরজি হির্ইট্ার 
অ্িসাযরর হলাকযদ্র িমতযরাধ্ পযসদ্যি করযত িা হপযর পাইযরল মর্াঁমড মদ্য  এই র্িতল 
িাযি েযল এযর্যে। উপা  িা হদ্যখ মর্াঁমডর িযযখ বযামরযকি রৃ্মষ্ট করযে। 
 
ম িংর িযযখর হির্ইট্ার রাযগ হফযট্ পযড বলযলা, ড্র্যাযকা আর হদ্মর করযব, হশষ কযর 
দ্াও। 
 
 িযালফয র  াত তখযিা কাাঁপযে, কাাঁপযে িীষণিাযব,  াযতর দ্ণ্ডট্া ধ্যর রাখযত পারযে 
িা। 
 
হবশ আমি তা যল  তযা করমে, হগ্রবযাক মবমশ্রিাযব খিখমিয  হ যর্ বলযলা। দ্য াত 
বামডয  ধ্ারাযলা রিিাখা দ্াাঁতগুযলা বার কযর িাম্বলযিাযরর আযরা কাযে এমগয  এযলা। 
 
আমি বলমে তয মি র্াযিা হগ্রবযাক, ম িংরিযযখর হলাকট্া মেৎকার কযর বলযলা। তারপরই 
আযলা ঝলযর্ উঠযতই হগ্রবযাক মপেয  যট্ হগযলা, তারপরই ঘযরযত ঘযরযত মেট্যক পডযলা 
দ্যযগসর হদ্ াযল। ওর িযখট্া আযরা মবিৎর্  য  হগযলা। 
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 যামরর বযযকর হিতর হক হযযিা  াতয মড হপট্াযত লাগযলা। বযযকর শব্দ এযতা হবমশ হয 
হকউ ধ্াযর কাযে এযল শুিযত পাযব। িাম্বলযিাযরর হিযল বমন্দ  য  হযখাযি 
দ্াাঁমডয মেযলা হর্খাযিই িািযর িযতা এখযিা দ্াাঁমডয  আযে  যামর। অ্দৃ্শয  বার হক্লাক 
হর্যক কার্সও করযত পারযে িা। 
 
হর্ই দ্াাঁত বার করা হিয মট্ মবমশ্রিাযব বলযলা, ড্র্যাযকা    তয মি র্যর দ্াাঁডাও, তা িা 
 যল এখিই লযিসর আযদ্শ িযতা িাম্বলযিারযক  তযা কযরা। মঠক হর্ই র্িয  দ্যযগসর 
র্িতল িাযির দ্রজা হিযে পডযলা, র্কযলই হদ্খযলা হেইপ দ্াাঁমডয  রয যেি।  াযতর 
দ্ণ্ডট্া হতালা। হেইপ তার কাযলা বরফশীতল হোযখ ওযদ্র মদ্যক তাকাযলি। 
 
আিাযদ্র মকেয র্ির্যা হদ্খা মদ্য যে হেইপ, এমিকার্ বলযলা। 
 
 হেইযপর িযতা ওর তীক্ষ্ণ দৃ্মষ্ট আর  াযত উদ্যত দ্ণ্ড। এই হেযলট্া পারযে, ওর  াত 
কাাঁপযে। 
 
হক হযযিা স্বোলয স্বযর বযল উঠযলা, হর্যিরার্। 
 
হর্ই অ্দ্ভযত স্বর  যামরযক আযরা ি  পাইয  মদ্যলা। এই ির্ি িাম্বলযিারযক অ্িযি  
করযত শুিযলা। 
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হেইপ িাম্বলযিাযরর কর্া  কণসপাত িা কযর র্ািািয এমগয  এযর্ এক ধ্াক্কা  
িযালফ যক র্মরয  মদ্যলি। মতিজি হির্ইট্ার একমট্ শব্দ উচ্চারণ িা কযর হপেযি 
র্যর দ্াাঁডাযলা। এিি মক ওয রউলফও িয  জডর্ড  য  হগযলি। 
 
হেইপ িাম্বলযিাযরর মদ্যক তীে দৃ্মষ্টযত তাকাযলি, ওর হোযখ িযযখ ঘৃণা আর ককসশ 
কয মঞ্চত হরখা ফয যট্ উঠযলা। 
 
হর্যিরার্… অ্িযগ্র  কযর…। 
 
হেইপ  াযতর জাদ্যদ্ণ্ড তয যল িাম্বলযিাযরর বযযক হঠমকয  বলযলি, আিাদ্া হিাভ্রা। 
 
হেইযপর দ্যণ্ডর িযখ হর্যক হরাযতর িযতা র্বযজ আযলা হবমরয  এযর্ িাম্বলযিাযরর বযযক 
লাগযলা।  যামরর ি াতস মেৎকার তার িযখ মদ্য  হবর  যলা িা। মিশ্রুপ ও িডােডা ীি। 
ও হদ্খযলা িাম্বলযিাযরর শীণসযদ্  হর্াাঁ শযব্দ শূযিয উযড হগল। হর্যকযন্ডরও কি র্িয র 
জিয তার উজ্জ্বল ট্য মপর মিযে ঝয যল র্াকযলি, এবিং মবরাট্ কম্বযলর পযতয যলর িযতা 
হপেযি র্রযলি, দ্যযগসর গুমল হোাঁডার খাযজর ওপর মদ্য  অ্দৃ্শয  য  হগযলি। 
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োইট অ্ব দ্য রিন্স 
 
 যামরর িযি  যলা ও হযি শূযিয ঘযরপাক খাযচ্ছ, হকউ ওযক েয াঁযড হফযলযে। েযলা, েযলা, 
তাডাতামড, হেইপ িযালফ যক দ্যগস হর্যক পামলয  হযযত তাডা মদ্যলি। 
 
তারপর িযালফয র ঘাযড  াত মদ্য  বামক হলাকযদ্র র্ািযি মদ্য  দ্রুত েযল হগযলি। 
হগ্রবযাক, আর উবয  য  বযর্ র্াকা িাই-হবাি হেইযপর মপেয মপেয পামলয  হগযলা। ওরা 
হখালা দ্রজা মদ্য  অ্দৃ্শয  য  হগযল  যামরর িযি  যলা ও হযি র্ািািয িডযত েডযত 
পারযে। মির িব্ধ  যামর হদ্ াযলর মদ্যক দ্াাঁমডয  রয যে যাদ্যর ফযল ি , হয ঘট্িাগুযলা 
ওর র্ািযি  যলা তারই মবিীমষকা ও িািমর্ক আঘাযত। ও একট্াযি অ্দৃ্শয  বার 
হক্লাকট্া খযযল হফলযলা যখি হদ্খযলা ম িংরিযখী হির্-ইট্ার ট্াও াযরর ওপযরর দ্রজা 
মদ্য  পালাযচ্ছ। 
 
হপমরমফকার্ হট্াট্ালার্! 
 
হির্ইট্ারট্া র্িযক দ্াাঁডাযলা, হযি ওর মপযঠ একট্া শি মকেয আঘাত কযরযে এবিং ও 
িামট্যত লযমট্য  পডযলা, তারপর লামফয  উযঠ অ্েকার মর্াঁমডযত উযঠ পামলয  হগযলা। 
 যামর ওযক ধ্রার জিয লামফয  লামফয  মপেয মিযলা। 
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এই মিিসি র্ন্ত্রার্  যামরর হৃদ্  মবদ্ীণস… ওযক এখি িাম্বলযিাযরর কাযে হযযত  যব, 
হেইপযক ধ্রযত  যব… হয কযরই হ াক এই দ্যযট্া মজমির্ যযি…। ও যমদ্ িািযবৎ িা 
 য  র্াকযতা তা যল হর্ ঘট্িা মবপরীত করযত পারযতা, িাম্বলযিাযরর িৃতয য  যতা িা। 
 
ও মর্াঁমডর দ্শ ধ্াপ উযঠ হর্যি হগযলা। ও দ্ণ্ডট্া তয লযলা, স্বপ আযলাযত হদ্খযলা 
কমরিরট্া ধ্যমল ধূ্র্র। অ্যধ্সকট্া োদ্ হিযে পযডযে। তখযিা দ্যদ্যলর লডাই েযলযে, 
মেিযত পারযলা িা পক্ষ ও মবপযক্ষর হযািাযদ্র।  যামর যখি হেিার হেষ্টা করযে মঠক 
হর্ই র্ি  ওর কাযি হিযর্ এযলা এক তীে হবদ্িার শব্দ র্ব হশষ এবার তয মি েযল 
যাও!  যামর িমম্ভত  য  হদ্খযলা হেইপ িযালয র  াত ধ্যর দ্যদ্যলর িধ্য মদ্য  েযল 
যাযচ্ছি।  যামর হদ্ৌডযত হদ্ৌডযত দ্যজিযক ধ্রযত হগযলা। র্িংঘষসরত শত্রুপযক্ষর একজি 
দ্ল হেযড ওর মদ্যক েযযট্ এযলা–হদ্খযলা ওয রউলফ হগ্রবযাক।  যামর তার দ্ণ্ডমট্ হতালার 
আযগই হর্ তার ওপযর ঝাাঁমপয  পডযলা। িাযক এযলা হগ্রবযাযকর গায র আর রিিাখা 
দ্াাঁযতর িাক িযযখর দ্যগসে, িযখ হর্যক অ্িবরত হবমরয  আর্যে লালর্াপূণস মিুঃশ্বার্…। 
 
পযামরমফকার্ হট্াট্ালার্! 
 
 যামরর র্ািযি হগ্রবযাক উযল্ট পডযলি। তখযিা মতমি আাঁকযড রয যেি  যামরযক। 
হগ্রবযাযকর িযযখ র্বযজ আযলা পডযতই হগ্রবযাক মিগবামজ হখয  িবলযবযগ হদ্ৌডযলি, 
 যামর মপমচ্ছল ও দ্মলত মকেয পায  হলযগ হ াাঁেট্ হখযলা। দ্য যট্া িৃতযদ্  পযড আযে আর 
অ্যিক রি হর্খাযি। মকন্তু কাযদ্র িৃতযদ্  হদ্খার র্ি  হিই।  যামর র্ািযি তাকাযলা, 
হদ্খযলা মজমি ওর মদ্যক হদ্ৌযড আর্যে। ওর িার্ার লাল েয লগুযলা উডযে। মকন্তু মজমির 
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আর্া বে  য  হগযলা। িার্া হিাট্া হির্ইট্ার এমিকার্ ওযক একট্ার পর একট্া 
র্যিাম ত জাদ্যিন্ত্র েয াঁযড েযলযে আর হর্ হগাত্তা হিযর পাশ কামট্য  যাযচ্ছ। বলযলা, 
েমর্ও েমর্ও… পয াঁেযক হিয  আর কযতা িােযব? এইবার হতািার িাে হশষ  যব। মজমি 
এখযিা জাদ্যিযন্ত্র হগাাঁত্তা হখয  েযলযে। 
 
 যামর অ্র্ম্ভব হজাযর বলযলা, ইিযপমিযিন্ট! 
 
 যামরর মজির্ র্যজাযর এমিকাযর্র বযযক লাগযলা। ও শুয াযরর িযতা হিযক উঠযলা, 
বযর্া জজসমরত হদ্ ট্া হদ্ও াযল ধ্াক্কা হখযলা। তারপরই রযির হপেযি মেৎপট্ািং  য  
পযড হগযলা। হর্খাযিও িযাকযগািাগল আর লযমপি িবল মবেযি একজি হির্ইট্াযরর 
র্যে লডাই কযর েযলযেি। হট্ািংকর্ লডাই কযর েযলযে একজি লম্বা েওডা হর্ািালী 
েয যলর এক জাদ্যকযরর র্যে। জাদ্যকর হট্ািংকর্যক কাবয করার জিয একট্ার পর একট্া 
কার্স েয াঁডযে। ওর কার্স পাগযলর িযতা ঘযরযত ঘযরযত কখযিা হদ্ও াযল, কখযিা োযদ্র 
মর্মলিং-এ ধ্াক্কা হখয  মফযর আর্যে। েতয মদ্সযক আতসিাদ্, ফট্ফট্ শব্দ, জািালার কাাঁযের 
শামর্স িাোর ঝিঝি শব্দ, পার্র িাোর শযব্দ র্িি কমরির পূণস  য  হগযে। 
 
 যামর তয মি হকার্া  মেযল? মজমি মেৎকার কযর বলযলা, মকন্তু  যামরর মজমির িযের জবাব 
হদ্বার র্ি  হিই। ওর িার্ার কাযে একট্া হোট্ আগুযির হগালা এমগয  আর্মেযলা 
তীর হবযগ। ও িার্াট্া িা হিা াযল িার্াট্া েূণস  য  হযযতা। ও হবাঁযে যা  এক েয যলর 
জযিয। এবার আযরা আগুযির হগালা ওর মদ্যক োরমদ্ক হর্যক আর্যত লাগযলা, ও 
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মিযজযক ক্ষীিতার র্যে বামেয  েললল।  ঠাৎ ওর িযি  যলা হেইপ পালাযত পাযরিমি 
কাযে-মপযঠ হকার্া  আত্মযগাপি কযর রয যেি। 
 
ধ্যরা ধ্যরা,  যামর ওযদ্র ধ্যরা, িযাকযগািাগযলর কর্া শুযি র্ািযি তাকাযলা, হদ্খযলা 
এক িম লা হির্ইট্ার, এযলকযট্া দ্য াত উাঁেয  কযর অ্স্ত্র  াযত কমরির ধ্যর দ্যরন্ত হবযগ 
েযযট্ েযলযে, ওর িাি মদ্যক ওর িাই।  যামর হদ্ৌযড দ্যই িাই হবািযক ধ্রযত মগয  
ধ্পার্ কযর পা-মপেযল পযড হগযলা একজযির গায  ধ্াক্কা হলযগ। পায র কাযে হদ্খযলা 
হিমিল পযড রয যে–ওর িযখট্া মববণস, হিযঝযত শুয  কাতরাযচ্ছ। 
 
হিমিল তয মি…? 
 
আ… আমি… িাযলা আমে, হিমিল মবডমবড কযর  যামরর িযযখর মদ্যক তামকয  হপযট্  াত 
হেযপ বলযলা। ওই হয হেইপ আর িযালফ , দ্াাঁমডয  হর্যকা িা ওযদ্র ধ্যরা, হজাযর 
হদ্ৌডও। 
 
  যাাঁ, আমি ওযদ্র ধ্রমে,  যামর বলযলা। ওর র্ািযিই একট্া মবরাট্কা া হর্ািালী েয যলর 
হির্ইট্ার দ্াাঁমডয মেযলা।  যামর ওযক হদ্যখ হিল েযডযলা, হির্ইট্ারট্া মবকট্ আতসিাদ্ 
কযর হিযঝযত পযড যন্ত্রণা  েট্ফট্ করযত লাগযলা। হিলট্া র্রার্মর ওর িযযখ 
হলযগযে। তারপর  যামর িাই-হবািযক ধ্রযত েযট্যলা। 
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 যামরর পা মপেযল হগযলা, তার জযযতা রি হলযগ মপমচ্ছল  য  হগযে। হেইপ তখি 
হজাযর পালাযচ্ছ।  যামর ইযতািযধ্য কযমবযিযট্ ঢয যকযে, ওখাি মদ্য  হির্ ইট্াররা হযি 
পামলয  িা যা  হর্ট্া হরাধ্ করার জিয।  যামর এধ্ার ওধ্ার তাকাযলা, তারপর হর্াজা 
েযট্যলা। ও হকাযিা মকেযযতই কাি মদ্যলা িা… ওযক ধ্রযতই  যব, হেইপযক।  যামর 
হদ্খযলা মকেয হির্ইট্ার র্ািযির দ্রজার মদ্যক এযগাযচ্ছ তা যল হবাধ্   রুি অ্ফ 
মরযকা ারযিযন্টর দ্রজা। 
 
হির্ইট্ার িাই-হবাি তখি িাণ বাাঁোযিার জিয পার্যরর মর্াঁমডযত উযঠযে।  যামর ওযদ্র 
মদ্যক মজির্ েয াঁডযলা। মকন্তু ওযদ্র গায  িা হলযগ একট্া হপাযরসযট্ লাগযলা। তারপরই 
হকালা যলর শব্দ েতয গুণ  য  হগযলা। খযব র্ম্ভব র্বার ঘযি হিযে হগযে। 
 
 যামরযক হদ্যখ এরমি িযাকমিলাি ি িয  বলযলা, বযাপার মক, হক হযি বলযলা িাকসিাকস 
ওপযর এবিং হির্ইট্ার পামঠয  আেিণ োমলয যে? 
 
 যামর হদ্খযলা এযিল  যলর দ্রজার কাযে মতিজি দ্াাঁমডয  রয যে। ওরা খযব র্ম্ভব 
লযি পালাবার হেষ্টা করযে। ও হদ্খযলা একজি মবরাট্কা  হির্ইট্াযরর আডাযল 
দ্াাঁমডয  রয যে িযালফ  আর হেইপ। 
 
তারপরই কমরিরট্া আযলাযত উজ্জ্বল  য  উঠযলা। হদ্খযলা হর্খাযি  যামগ্রিযক।  যামগ্রি 
হর্ািালী েয যলর হির্ ইট্াযরর কার্স অ্গ্রা য কযর হেইপ আর িযালফ যক পাকডাও 
করযত েযট্যেি। একট্ার পর একট্া হিল ওর গায  লাগযে। হর্ইর্ব হিল  যামগ্রিযক 
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িশস করযে িাি। িযালফ  আর হেইপযক িাণপাত হেষ্টা কযরও ধ্রযত পারযেি িা 
 যামগ্রি।  যামরর িযি  যলা এইবার ওরা দ্যজযি মির্অ্যাপাযরট্ করযব। 
 
তার আযগই  যামর হেইপযক হপেি হর্যক িীষণ হজাযর বলযলা, স্টয মপফাই! 
 
লাল রমি হেইযপর পাশ মদ্য  েযল হগযলা। মেৎকার কযর বলযলি হদ্ৌডাও ড্র্যাযকা। 
মবশ গজ দ্যরযত হযয   যামর ও হর্ দ্যজিই দ্ণ্ড তয যল বলযলা োর্। মকন্তু  যামর কার্স 
হশষ করার আযগই হেইযপরট্া এযর্ ওর িার্া  লাগযলা। 
 
 যামর দ্যযল উযঠ আবার কার্স েযডযলা। হেইপ পালাযত পালাযত কার্স পাশ কামট্য  হগল। 
 যামর মেৎকার কর বলযলা, পালাযচ্ছি হকি লডাই করুি িীতয  হকার্াকার। 
 
আিাযক তয মি িীতয  বলযো পট্ার? হেইপ গাডম্বযর বলযলি–বযঝযল হতািার বাবা অ্ন্তত 
োরজি র্যে কযর িা আিযল আিাযক  ারাযত পারযতা িা। তা যল 
 
ওযক তয মি মক বলযব, র্া র্ী িা িীতয ? 
 
স্টয মপফাই 
 
আবাযরা আট্যক মদ্যলা। মকেযই করযত পারযব িা পট্ার। িযখ বে কযরা এবিং িার্া ঠান্ডা 
রাযখা,  যামরর হোাঁডা িমতমট্ কার্স রুখযত রুখযত হেইপ বলযলি। 
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েযল আযর্া!  যামরর হপেযি র্াকা মবরাট্াকার হির্ ইট্ারযক বলযলি, মিমিমস্ট্রর হলাযকরা 
আর্ার আযগই আিাযদ্র হযযত  যব 
 
ইিযপমি 
 
মজিকর্ হশষ করার আযগই  যামর তীে বযর্া   াাঁট্য  হগযড ঘাযর্র ওপর বযর্ পডযলা। 
একজি মেৎকার কযর বলযে, হেইপ ওযক মিযসাতি কযর হিযর হফলযি বা পাগযলর 
িত… 
 
িা! হেইযপর কণ্ঠস্বর গযজস ওঠার র্াযর্ র্াযর্  যামরর বযর্া হর্যি হগযলা। দ্ণ্ডমট্ আকযড 
ধ্যর ঘাযর্র ওপর এযক হবযক পযড হর্যক ঘি ঘি শ্বার্ মিযত মিযত শুিযলা। আিাযদ্র 
ওপর অ্মপসত মিযদ্সশ মক িয যল হগযো? পট্ার  যলা িাকসলযিসর আিাযদ্র ওযক বাদ্ মদ্যত 
 যব! যাও! যাও! 
 
 যামর অ্িযিব করযলা তার িযযখর তলা  িামট্ র্রর্র কযর হকাঁযপ উঠযলা, যখি হবাি ও 
িাই এবিং মবরাট্াকা  হির্ ইট্ার মিযদ্সশ হিযি ফট্যকর মদ্যক হদ্ৌডাযচ্ছ।  যামরর যা 
িযি এযলা, তা-ই উচ্চারণ করযলা, ওর মকেয যা  আযর্ িা। 
 
িরযব মক বাাঁেযব, আবার পার ওপর দ্াাঁমডয  র্াকার হেষ্টা কযর হেইযপর মদ্যক যাও ার 
হেষ্টা কযর–এই হলাকমট্যক এখি হর্ হিাযন্টিযট্সর িযতাই ঘৃণা কযর। 
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হর্কট্াি- 
 
হেইপ তার দ্ণ্ডমট্ মদ্য  কালসযক মফমরয  মদ্যলা আবার। 
 
 যামর তখি িমর া  য  উঠযলা হির্ ইট্ারর্ িাই হবাি আর হেইপ-ড্র্যাযকাযক ধ্রার 
জিয। ওমদ্যক  যামগ্রযির কযট্জ দ্াউদ্াউ কযর পযডযে। 
 
 যামর হদ্খযলা হেইপ আর িযালফ  তখযিা পালাবার জিয হদ্ৌড পরই তারা হগযট্র 
বাইযর েযল যাযব, তারপর হর্খাি হর্যক মির্অ্যাপাযরট্ করযত পারযব।  যামরর  াত 
হর্যক দ্ণ্ডট্া পযড মগয মেযলা। ঘাযর্র িযধ্য হর্ট্া খয াঁযজ হপয  হগযট্র মদ্যক তাকাযলা। 
ম পযপাগ্রাফ হগট্ট্া মঘযর দ্াাঁডাবার আযগই হেইপ স্কয ল বাউন্ডামরর বাইযর মগয  
মির্অ্যাপাযরট্ কযর পামলয  হগযলি। 
 
 যামগ্রি,  যামগ্রি আপমি হকার্া ?  যামগ্রি!  যামর, োরমদ্যক তামকয   যামগ্রিযক িাকযলা। 
 
 যামর হদ্খযলা  যামগ্রি ফযািংগযক কাাঁযধ্ মিয  ওর দ্াউ দ্াউ কযর জ্বলন্ত কয মট্যরর র্ািযি 
দ্াাঁমডয  রয যেি। 
 
 যামর বড বড মিুঃশ্বার্ হফলযত হফলযত বলযলা। আপিার কর্াই িাবমে  যামগ্রি। 
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 যামগ্রি  যামরযক দ্য াযত ওপযর তয যল ধ্রযলি।  যামর খযব কাে হর্যক হদ্খযলা  যামগ্রযির 
মবরাট্ িযখ িািা জা গা  হকযট্ মগয  রি েয াঁইয  েয াঁইয  হবযরাযচ্ছ। 
 
 যামগ্রি আপিার কযট্যজর আগুি আযগ হিিাযিার দ্রকার,  যামর বলযলা। দ্য োিসর্ 
এগু াযিমন্ট…। 
 
োরমদ্ক হর্যক জল পযড  যামগ্রযির কযট্যজর আগুি মিযি হগযলা। 
 
 যামগ্রি বলযলি,  ঠাৎ এর্ব কাণ্ডকারখািা? মক বযাপার  যামর? আমি হদ্খলাি হেইপ 
হির্ইট্ারযদ্র মিয  হদ্ৌডযচ্ছি, হকার্া  হগযলা? িাম্বলযিার, িাম্বলযিার হকার্া ? ওযদ্র 
ধ্রার জিয…? 
 
িাম্বলযিার, কর্া বলযত পারযে িা  যামর। গলার স্বর িব্ধ  য  হগযে। েতয মদ্সযক হধ্াাঁ া 
আর আতসিাদ্, িাণ িয  হোট্ােযমট্।  যামগ্রি িাম্বলযিার হিই, তাযক  তযা কযরযে 
হেইপ। 
 
কর্াট্া  যামগ্রি মবশ্বার্ করযত পারযলা িা। এর্ব মক বলযে  যামর? হেইপ িাম্বলযিারযক 
 তযা কযরযে! 
 
মক বলযল, িাম্বলযিার…? মতমি িৃত, হেইপ তাযক  তযা কযরযেি। 
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িা, তা  যত পাযর িা  যামগ্রি মবরমির র্াযর্ বলযলি। হেইপ িাম্বলযিারযক  তযা 
কযরযে, হবাকার িযতা কর্া বলযব িা। তা মক কযর   ? 
 
আমি তাযক  তযা করযত হদ্যখমে। 
 
িা, িা তয মি   যতা িয ল হদ্যখযো…!,  যামগ্রি… আমি স্বযোযখ হদ্যখমে।  যামগ্রি 
ফযালফযাল কযর  যামরর েলেযল িযযখর মদ্যক তামকয  রইযলি। িাম্বলযিার মিি  
হেইপযক বযলমেযলি হির্ইট্ারর্যদ্র র্াযর্ র্াকযত। তার পমরে  আডাযল রাখযত। 
িাম্বলযিার মিি ই স্কয যলর হিতর েযল হগযেি। েযলা  যামর…। 
 
 যামর েয প কযর রইযলা।  যামগ্রিযক হকিি কযর বলযব র্ব কর্া। ও তখযিা র্রর্র কযর 
কাাঁপযে। যা জািার তা একট্য  পরই  যামগ্রি জািযত পারযবি। 
 
 যামর  যামগ্রযির র্যে কযাযর্যলর হিতযর েলযলা। হদ্খযলা অ্যিক ঘযর আযলা জ্বলযে। 
 যামর হিতযরর অ্বিা কপিা করযলি, কযাযর্যলর র্বাই হির্ইট্ার মবষয  কর্া বলযে, 
িাকস িাকসযক হ াগাট্সযর্র ওপযর আকাযশ হদ্খযে…। িাকস িাকস যখি আকাযশ তা যল 
মিি ই হকউ িারা হগযে। 
 
ওক কাযঠর দ্রজাট্া হখালা মেযলা। হিতযরর আযলা পযর্ আর িাযঠ মঠকযর পযডযে। 
হড্র্মর্িং গাউি পযর অ্যিযকই আতমঙ্কত িযযখ হবমরয  আর্যে। োরমদ্যক তামকয  হদ্খযে 
হির্ইট্াররা গত রাযত পামলয  যাও ার আযগ মক কযরযে তা হদ্খা যা  মক-িা!  যামরর 
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দৃ্মষ্ট র্বযেয  লম্বা ট্াও াযরর তলা , যমদ্ও অ্যিক দূ্যর, এখাি হর্যক হদ্খা যা  িা, 
তার কপিা হর্খাযি একট্া কাযলা করা িূপ। যমদ্ও হর্ হকাযিা কর্া িা বযল হর্ই 
িািমট্র মদ্যক অ্গ্রর্র  যলা, ওর ধ্ারণা হর্খাযিই িাম্বলযিাযরর িরযদ্  পযড রয যে। 
 
তারপর হদ্খযলা দ্যল দ্যল র্কযল হর্মদ্যক েযলযে। 
 
 যামগ্রি বলযলি, ওরা র্বাই মক হদ্খযত েযলযে  যামর? ওরা কযাযর্যলর িযযখ েযল 
এযর্যে। ওযদ্র র্যে আ ত ফযািংগও েযলযে। 
 
ঘাযর্র ওপর মক পযড রয যে  যামর,  যামগ্রি হকৌতয  লী  য  বলযলি। 
 
ওরা তখি অ্যাযস্ট্রািমি ট্াও াযরর পাদ্যদ্যশ হপৌঁযে হগযে। ওখাযিও হদ্খযলা মকেয 
হলাযকর জট্লা।  যামর হদ্খযত পাযচ্ছা? ট্াও াযরর পাদ্যদ্যশর িািমদ্যক? হযখাযি 
িাকস… ঈশ্বর আিাযক অ্ে কযর দ্াও… হতািার মক িযি    ওখাযি কাউযক মিযক্ষপ 
করা  য যে? 
 
 যামর আর  যামগ্রি, হর্ইর্ব হলাকযদ্র মিড হঠযল  াাঁট্যত লাগযলা।  যামর হযযিা স্বযে 
 াাঁট্যে, বািব জগযত হিই,  যামগ্রি  াাঁট্যত পারযেি িা। র্বসাযে বযর্া…। িাযঝ িাযঝ 
বযর্ার জিয োপা গলা  হগাোযচ্ছি… তবয  াাঁট্যেি,  াাঁট্যত  াাঁট্যত হযখাযি িাম্বলযিার 
মেরমিিা  শুয মেযলি তার পাযশ  াাঁট্য  হগযড বর্যলি। 
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 যামর জাযি িাম্বলযিারযক বমি- াউন্ড কার্স কযরযে হর্ই, হযখাযি শুয  আযেি হর্খাযিই 
এখি শুয  র্াকযবি, তাযক একট্য ও িডাবার র্ম্ভাবিা হিই। একিাি র্ম্ভব যমদ্ কার্স 
মিযক্ষপকারীর িৃতয য   । 
 
 যামর হোখ বে কযর দ্াাঁমডয  রইযলা, এখযিা স্কয যলর অ্যিযকই তার িৃতযদ্য র কাযে 
র্িযবত   মি,   যতা তারা জাযি িা আজ পৃমর্বী হর্যক র্বসযশ্রষ্ঠ জাদ্যকর েযল হগযেি, 
আর তাযক হকউ হদ্খযত পাযব িা।  াত-পা েমডয  দ্যযোখ বে কযর র্বযজ ঘাযর্র ওপর 
শুয  রয যেি। হিাযরর ঠান্ডা  াও াযত তার শুভ্র আলযখল্লা, মবিৃত দ্ামড পৎপৎ করযে। 
 
িযি    মতমি ঘযিযচ্ছি।  যামর তার অ্ধ্সেযের িযতা লম্বা িাযক ঝয যল পডা েশিট্া মঠক 
কযর পমরয  মদ্যলা। িযখ হর্যক র্ািািয রি হবমরয  র্যতমিযত পযডমেযলা হর্গুযলা মিযজ 
আলযখল্লার  াতা মদ্য  িযযে মদ্যলা। জ্ঞাি-তাপর্ এই বৃযির িযযখর মদ্যক  যামর মির 
দৃ্মষ্টযত তামকয  তামকয  হবাধ্াতীত র্তযট্া উপলমব্ধ করযলা আর কখযিা িাম্বলযিার 
তার র্যে কর্া বলযবি িা, কখযিা হকাযিা মবপযদ্ তার র্া াযযযর  াত বামডয  হদ্যবি 
িা। 
 
 যামরর হপেযি জিতা হকালা ল করমেযলা।  যামর অ্যিকট্া র্ি   াাঁট্য  হগযড বযর্ 
র্াকযত র্াকযত অ্িযিব করযলা একট্া শি মকেয ওর  াাঁট্য র মিযে। ও হর্ট্া মক হদ্খার 
জিয িযখ িািাযলা। 
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 যামর হদ্খযলা একট্া লযকট্।  যাাঁ ওই লযকট্ট্াই হতা ও আর িাম্বলযিার হ্রযদ্র দ্বীপ 
হর্যক েয মর কযর এযিমেযলা। লযকট্ট্া িাম্বলযিাযরর পযকট্ হর্যক ঘাযর্র ওপর পযড 
হগযে।  যামর ধ্ীযর ধ্ীযর লযকট্ট্া ঘাযর্র ওপর হর্যক তয যল হদ্খযত হদ্খযত বযঝযত 
পারযলা; মকেয একট্া িয ল  য  হগযে। 
 
লযকট্ট্া  যামর উযল্ট পাযল্ট অ্যিকট্া র্ি  যাোই করযলা। বযঝযত পারযলা হপিমর্যি হয 
লযকট্ট্া ও হদ্যখমেযলা এট্া হর্ট্ার িত বড ি । লযকযট্ হকাযিা িামকসিং হিই, অ্লিংকৃত 
এর্ট্াও হিই… এর্ মেদ্ামরিযদ্র মেহ্ন। তাোডা হিতযর মকেয হিই; েমবর বদ্যল, হর্ই 
িাযি হদ্ািডাযিা হিােডাযিা একট্া পােসযিন্ট। 
 
 যামর হকাযিা িাবিা মেন্তা িা কযর হর্ই পােসযিন্টট্া হট্যি হবর কযর খযযল পডযলা। 
জা গট্া তখি অ্েকার ি , অ্যিযকই হর্খাযি এযর্যে  াযত তাযদ্র ট্যেসর িযতা দ্ণ্ড, 
 যামরর পডযত অ্র্যমবযধ্  যলা িা। 
 
িাকস লিসযক 
আমি জামি তয মি হলখাট্া পডার অ্যিক আযগই আমি িারা যাযবা 
তযব এইট্য কয  হজযি রাখযব আমি হতািার হগাপি মজমির্ আমবষ্কার কযরমে। 
আমি আর্ল  রোকর্ েয মর কযরমে এবিং যত মশঘ্র পামর ধ্বিংর্ করযবা, 
আমি িৃতয যবরণ করলাি এই ইচ্ছা  হয, 
যখি তয মি হতািার র্দৃ্শ িািযষমট্র র্ািযি দ্াাঁডাযব, 
তয মি আবার িরণশীল  যব। 
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আর, এ, মব 
 
 যামর জাযি িা, জািযতও ো  িা ওই হলখার িকৃত অ্র্স মক। শুধ্য একমট্ িাি মজমির্ 
ও এখি জাযি ওট্া  রোকর্ ি । িাম্বলযিার অ্যর্া ি িংকর হপাশাি পাি 
কযরমেযলি।  যামর পােসযিন্টট্া  াযতর িযযঠাযত কেলাযত কেলাযত িা  মোঁযড হফযল 
মদ্যলা। হোখ হর্যক অ্শ্রুধ্ারা বইযে, অ্র্ম্ভব জ্বালা করযে। হপেি মফযর হদ্খযলা ফযািংগ। 
ফযািংগ ওযক হদ্যখ গজসি করযত লাগযলা। 
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দ্য রফরিক্স  যাযিন্ট 
 
েযলা  যামর…। 
 
িা, আমি যাযবা িা। 
 
িা, তয মি এখাযি বযর্ র্াকযত পারযব িা, েযলা, েযলা… এখিই…। 
 
বলমে হতা যাযবা িা। 
 
 যামর িাম্বলযিাযরর িৃতযদ্  হেযড মকেযযতই হযযত ো  িা, হকার্া ও িা।  যামগ্রযির 
 াতট্া  যামরর কাাঁযধ্, ওর কাাঁপযমি মকেযযতই কিযে িা। তারপরই এক হিয মল কণ্ঠস্বর–
 যামর আিাযদ্র কর্া হশাযিা, মেজ। 
 
 যামগ্রযির িযতা শি  াত ি । অ্মত হকািল িরি  াযতর িশস। হবশ শি কযর ধ্যর 
আযে ওর কাাঁধ্। 
 
গলার স্বর  যামরর খযবই পমরমেত।  যামর িযখ তয লযলা। মজমি ওযক িাম্বলযিাযরর িৃতযদ্  
হেযড েযল আর্যত বলযে।  যামর ধ্ীযর ধ্ীযর উঠযলা।  যামরর িাযক এযলা এক বহু 
পমরমেত মিমষ্ট ফয যলর গে, আকাযশ বাতাযর্ েমডয  আযে হর্ই র্যবার্। মিযডর িধ্য মদ্য  
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 যামর মজমির  াত আলযতািাযব ধ্যর কযাযর্যলর মদ্যক েলযলা। োরমদ্ক হর্যক হিযর্ 
আর্যে কান্না, মবলাপ আর হফাাঁপামির শব্দ, তারই র্াযর্ মেৎকার অ্েকারযক আযরা 
ঘিীিূত কযর মদ্যচ্ছ। িাম্বলযিার হিই, ওর আরি, মি  হ িিাস্টার আর হিই। 
 
ওরা এিযরন্স  যলর মর্াঁমডর িযযখ দ্াাঁডাযলা। িাবসল মর্াঁমডর মদ্যক হযযত হযযত হদ্খযলা… 
স্কয যলর অ্যিক িািযষ র্ামর র্ামর দ্াাঁমডয  রয যে। ওর মদ্যক অ্পার মবিয  তামকয  
কািাকামি করযে।  াযত তাযদ্র রিবযণসর ফয ল। ফয যলর অ্যিক পাপমড হিযঝযত পযড 
েকেক করযে। দূ্র হর্যক িযি    হফাাঁট্া হফাাঁট্া তাজা রি েমডয  মেমট্য  রয যে। 
 
আিরা এখি  র্মপট্াযলর মদ্যক যাযবা  যামর, মজমি বলযলা। আিার হতা হকাযিা আঘাত 
লাযগমি,  র্মপট্াযল যাযবা হকি?  যামর বলযলা। 
 
হযযত  যব, িযাকযগািাগযলর আযদ্শ, মজমি বলযলা। র্বাই হর্খাযি হগযে, রি, 
 ারমিওি, লযমপি আযরা অ্যিযক। 
 
অ্জািা এক আশঙ্কা   যামরর বযক হকাঁযপ উঠযলা। ওর হোযখর র্ািযি হিযর্ উঠযলা 
হযর্ব অ্যেতি হদ্  হর্ হপমরয  এযর্যে। 
 
মজমি, আিাযদ্র র্কযল িাযলা আযে হতা? র্িংঘযষস…? মেন্তা কযরা িা, র্বাই িাযলা 
আযে। মকন্তু িাকসিাকস…, িযালফ  বলমেযলা হর্ একট্া শরীর হপমরয  এযর্যে। মবল, 
মবযলর কর্া বযলমেযলা। ও িাযলা আযে, হবাঁযে আযে। 
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ওর কর্ার িযধ্য হকিি হযযিা হবদ্িার র্যর। তয মি মঠক বলযো? 
 
মঠকই বলমে, িা হজযি বলযবা হকি, ও একট্য  হগালিাযলর িযধ্য পযড মগয মেযলা। 
হগ্রবযাক ওযক আেিণ কযরমেযলা। িাদ্াি পিযফ্র বযলযেি, আযগর িযতা ওর িযযখর 
হে ারা র্াকযব িা, বলযত বলযত মজমির গলা একট্য  হকাঁযপ উঠযলা। পযর মক  যব 
আিরা জামি িা, িাযি, হগ্র বযাক একজি ওয রউলফ, মকন্তু এখযিা হর্ উলযফর িযতা 
  মি। 
 
মকন্তু অ্যিযরা… আমি হয িাযঠযত অ্যিক হদ্  পযড র্াকযত হদ্যখমে মজমি। 
 
আযর িা িা, হিমিল এখি  ার্পাতাযল, িাদ্াি পিযফ্র বযলযেি, ও হর্যর উঠযব। 
িযফর্র মেট্উইকযক ওরা িারাত্মক আেিণ কযরমেযলা, একট্য  িািসার্, তযব িালই 
আযেি। বলযেি, র যাযিি ক্লরা হকিি আযে হদ্যখ আর্যত োি। একজি হির্ইট্ার 
মি ত, হর্ িারাত্মকিাযব মকমলিং কাযর্স আঘাত পা , একজি মবরাট্ আকৃমতর হর্ািালী 
েয লও ালা যিতি কার্স েয াঁডমেযলা।  যামর, আিাযদ্র কাযে যমদ্ হতািার মফমলক্স হপাশাি 
িা র্াকযতা তা যল আিরা র্বাই িরতাি, ওযদ্র হোাঁডা কার্স আিাযদ্র গায  একট্াও 
লাযগমি। 
 
ওরা  র্মপট্াল মবিাযগ মগয  দ্রজা খযযল ও াযিস মগয  হদ্খযলা হিমিল হবযি শুয  
রয যে। িযি    ঘযিাযচ্ছ। ওর হবিট্া দ্রজার কাযে। ও াযিসর িা  হশষ িাযন্ত 
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রয যে, রি,  ারমিওি, হট্ািংকর্ আর লযমপি। দ্রজা হখালার শযব্দ ওরা র্কযলই 
তাকাযলা হক ঢয কযলা হদ্খার জিয।  ারমিওি একরকি হদ্ৌডযত হদ্ৌডযত এযর্  যামরযক 
জমডয  ধ্রযলা। লযমপি ওর মদ্যক তাকাযলি। িযখ হদ্যখ  যামরর িযি  যলা, লযমপি খযবই 
মেমন্তত। 
 
 যামর হতািার হতা হকাযিা আঘাত লাযগমি, িাযলা হতা? আমি িাযলাই আমে, মবল, মবল 
হকিি আযে? 
 
ওর িযের হকউ জবাব মদ্যলা িা। মবযলর হবযির কাযে দ্াাঁডাযিা  ারমিওযির কাযধ্র 
ওপর মদ্য  হদ্খযলা, মবোিা  এক অ্যেিা িযখ, এিিিাযব হর্তলাযিা ও হখাবলা হখাবলা 
গতস হয হদ্যখ িযি    এক মবকৃত িাণী। িযািাি পিযফ্র ওর ক্ষযত কট্য  গযের র্বযজ 
রযের িলি লাগাযত বযি।  যামরর িযি পযড হগযলা হেইপ িযালফয র শরীযর িারাত্মক 
হর্কট্ািযর্র ক্ষত হকিি কযর মঠক কযর মদ্য মেযলি। 
 
ও একজি হিরিযক বলযলা, আিরা মক ওর ক্ষতগুযলা োিস িয াগ কযর মঠক করযত 
পামর িা? 
 
হকাি োিস কাযসকরী  যব িা  যামর, বলযলি িাদ্াি পিযফ্র। আমি যর্ার্াধ্য হেষ্টা কযরমে; 
মকন্তু ওয রউলযফর কািযডর হকাযিা িমতকার হিই। 
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মকন্তু ওযক হতা পূমণসিার রাযত কািডা মি, রি বলযলা। রি একদৃ্যষ্ট এিিিাযব িাই 
মবযলর িযযখর মদ্যক তামকয মেযলা হযযিা ওর দৃ্মষ্টযতই মবল মঠক  য  যাযব। হগ্রবযাক 
িযি    এখযিা র্িয   মি, মবল হতা ওর দ্াাঁযতর মবযষ উলফ  য  যাযব িা? রি 
আতমঙ্কত  য  লযমপযির মদ্যক তাকাযলা। 
 
িা িা আিার হতা তা িযি    িা, লয মপি বলযলি। অ্বশয কন্টামিযির্ি হোাঁ াযে মকেয 
 যব িা এিি কর্া বলা যা  িা। ক্ষতগুযলা  য যে কাযর্স, িযি    পযযরাপযমর হর্যর ওঠা 
র্ম্ভব  যব িা। 
 
 যামর  তাশ  য  লযমপযির িযযখর মদ্যক তাকাযলা। িযি    মবল খামিকট্া হিকযডর 
িযতা ম িংর স্বিাযবর  য  হযযত পাযর। 
 
রি বলযলা, একিাি িাম্বলযিার উলমফযশর স্বিাব আ যত্ব আিার হকৌশল জাযিি, এখি 
িাম্বলযিার অ্মফযর্ হিই? 
 
মবল হতা িাম্বলযিাযরর আযদ্যশ এই উন্মাযদ্র মবরুযি লযডযে, িাম্বলযিাযরর হতা ওর 
কাযে তার জিয কৃতজ্ঞ র্াকা উমেত, মবলযক মতমি এিাযব হফযল রাখযত পাযরি িা। 
 
রি, িাম্বলযিার আর আিাযদ্র িযধ্য হিই, মজমি কাাঁযদ্া কাাঁযদ্া গলা  বলযলা। 
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 যত পাযর িা, লয মপি এিিিাযব বলযলি যাযত র্কযল মিযল মজমির কর্ার িমতবাদ্ 
কযর; মকন্তু হদ্খযলি  যামর িীরব রয যে। লযমপি র্ো  ামরয  মবযলর হবযির পাযশ রাখা 
একট্া হে াযর পযড হগযলি।  যামর আজ পযসন্ত লযমপিযক মি ন্ত্রণ  ারাযত হদ্যখমি, ওর 
িযি  যলা হযি কারও বযমিগত বযাপাযর  িযক্ষপ করযে, খযবই অ্র্েত র্যন্দ  হিই, ও 
বযির মদ্যক তাকাযলা। রি বযঝযত পারযলা মজমি যা বযলযে তা র্তয, িাম্বলযিার আর 
হিই। 
 
হকিি কযর িাম্বলযিার িারা হগযলি? হট্ািংকর্ োপা গলা  বলযলা। কখি…? 
 
হেইপ  তযা কযরযে,  যামর রুি কযণ্ঠ বলযলা। আিার র্ািযি, আমি তখি ওখাযি 
মেলাি। আমি অ্র্যি িাম্বলযিারযক অ্যাযস্ট্রািমি ট্াও াযর মিয  মগয মেলাি, ট্াও াযরর 
ওপর িাকস হঘারাযফরা করমেযলা; তারপরই আিরা মর্াঁমডযত পায র শব্দ শুিযত 
হপয মেলাি, তার িযখ হদ্যখ িযি  য মেযলা হকউ ফাাঁদ্ হপযতযে তা মতমি বযঝযত 
হপযরমেযলি। তখি মতমি আিাযক োিস কযর িািয কযর মদ্য মেযলি, আমি তাই মকেয 
করযত পামরমি, অ্দৃ্শয হরাব পরা মেলাি, আিাযক হকউ হদ্খযত পা মি। তারপর  যামর 
িযালফয র আর্ার পর হর্যক যা যা কর্াবাতসা  য মেল, ঘট্িা ঘযট্মেযলা র্ব এক এক 
কযর বযল হগযলা। 
 
 ারমিওি হশাযক িূ যিাি  য   াত মদ্য  মিযজর িযখ ঢাকযলা, রি কয াঁমকয  উঠযলা, 
লযিার িযখট্া কাাঁপযত লাগযলা। 
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র্ব হশািার পর িাদ্াি পিযফ্র  াউ িাউ কযর কাাঁদ্যত লাগযলি। 
 
হকউ িাদ্াি পিযফ্রর মদ্যক তাকাযলা িা। একিাি মজমি হঠাাঁযট্ একট্া আেযল হরযখ শব্দ 
করযলা; শু… হশাযিা, শুিযত পাযচ্ছা। 
 
হফাাঁপাযত হফাাঁপাযত িাদ্াি পিযফ্র িযযখর ওপর তার পাাঁেট্া আেযল হেযপ ধ্রযলি। বড 
বড হোযখ হখালা জািালা মদ্য  বাইযরর অ্েকার অ্রযণযর মদ্যক তাকাযলি। র্কযলই 
শুিযত হপযলা একট্া পামখ করুণ র্যযর গাি হগয  েযলযে।  যামর কখিই ওই রকি গাি 
হশাযিমি। ও গাইযে র্যন্দর একট্া িে বামডর কামিসযশ বযর্ র্যন্দযরর অ্বলযমপ্তর বযর্া । 
 যামর জাযি, িাম্বলযিাযরর মি  মফমিক্স অ্েকারাচ্ছন্ন র্বযজ ঘাযর্র ওপর তার মি , 
অ্মত মি  িািযষমট্র মদ্যক তামকয  হশষ মবদ্া  জািাযচ্ছ। মফমিযক্সর গাি একট্য  একট্য  
কযর গাে-পালা-আকাশ বাতার্-ঘরবামড তার দ্রজা-জািালা িমতধ্বমিত  যত লাগযলা। 
 
ওরা কযতাট্া র্ি  বযর্া হবদ্িার আঘাযত জজসমরত  য  দ্াাঁমডয মেযলা জাযি িা, দ্রজা 
হখালার শযব্দ র্মম্বৎ মফযর এযলা। ঘযর ঢয কযলি িযফর্র িযাকযগািাগল। র্কযলরই 
িযতা তার হদ্য  র্দ্যর্িাপ্ত লডাইয র আঘাযতর মেহ্ন। হোযখ িযযখ মবষাযদ্র ো া, মেন্ন-
মিন্ন আলযখলা। 
 
একট্য  পর িমল আর অ্র্সার এযর্ পডযব, িযাকযগািাগল বলযলি।  ঠাৎ হর্ই করুণ র্যযর 
মফমিযক্সর গাি বে  য  হগযলা।  যলর ( ার্পাতাযলর) র্কযলই িযাকযগািাগযলর দ্যুঃখ 
িারাোন্ত িযযখর মদ্যক তাকাযলা। 
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 যামর, মকিাযব ঘট্িামট্ ঘযট্মেযলা?  যামগ্রি বলমেযলি, তয মি হতা ওখাযিই মেযল… উমি 
বলযলি, িযফর্র হেইপ িাম্বলযিাযরর  তযার বযাপাযর জমডত…। 
 
 যাাঁ, আমি হেইপযক িাম্বলযিারযক  তযা করযত হদ্যখমে। 
 
হেইপ…! িযাকযগািাগল িারর্ািয রক্ষা করযত পারযলি িা, একট্া হে াযর হকাযিা 
রকযি বযর্ পডযলি। হশষ পযসন্ত হেইপ, যাযক মতমি এযতা মবশ্বার্ করযতি, হর্… আমি 
মবশ্বার্ করযত পারমে িা। 
 
 হেইপ একজি উাঁেয  দ্যরর অ্কলাযিন্স, লযমপি বলযলি, লযমপযির গলার স্বর অ্স্বািামবক 
ককসশ। আিরা র্বাই জািতাি। 
 
মকন্তু িাম্বলযিার র্ব র্ি  বলযতি, মবযশষ হকাযিা কারযণ হেইযপর িমত তার মবশ্বার্, 
আিা মেযলা, িযাকযগািাগল মবডমবড কযর বলযলি। তারপর হোযখর হকাণা হর্যক জল 
িযযে ধ্রা ধ্রা গলা  বলযলি, আিার িযি    হেইযপর অ্তীত ইমত ার্, িাম্বলযিার 
আিাযক র্ব র্ি  বলযতি, অ্তীযতর কাযসকলাযপর জিয হেইপ র্বসদ্াই দ্যুঃমখত মেযলা, 
ওর অ্িযযশােিা  হকাযিা খাদ্ মেযলা িা। তার মবরুযি হকাযিা িামলশ শুিযত োইযতি 
িা। 
 
আিার খযব জািযত ইযচ্ছ কযর হেইযপর অ্িযতাপ র্ম্বযে হট্ািংকর্ বলযলি। 
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আমি জামি,  যামর কর্াট্া বলযতই র্কযল ওর মদ্যক তামকয  রইযলা। হেইপ 
হিাযেিট্সযক এিি একট্া খবর মদ্য মেযলা, যা জািার পর ও আিার বাবা-িাযক  তযা 
করার জিয হক্ষযপ উযঠমেযলি। হেইপ তারপর িাম্বলযিারযক বযলমেযলি, ওই পমরমিমত 
হয  যব মতমি এযকবাযর িা হজযি-বযযঝ কযরযেি। তার জিয দ্যুঃখ িকাশ কযরমেযলি, 
তাযদ্র িৃতয যর জিযও দ্যুঃখ িকাশ কযরমেযলি। 
 
ওয া! িাম্বলযিার ওর কর্া মবশ্বার্ কযরমেযলি? লযমপি  যামরর কর্া খযব মবশ্বার্যযাগয 
িযি করযলি িা। িাম্বলযিার মবশ্বার্ কযরমেযলি, হজির্ িারা যাও ার জিয র্তযই 
হেইপ দ্যুঃমখত  য মেযলা? হেইপ হজির্যক হিাযট্ই র্ য করযত পারযতা িা। 
 
আিার িায র হকাযিা গুণ আযে হেইপ তা িযি করযতি িা, কারণ আিার িা মেযলি 
িাগল,  রদ্ি তাযক বলযতি িাি ব্লাি,  যামর বলযলা। 
 
 যামর হকিি কযর কর্াগুযলা হজযিযে হকউ মজযজ্ঞর্ করযলা িা। র্কযলই তখি 
িাম্বলযিাযরর িৃতয যর বযাপাযর িািমর্ক আঘাযত জজসমরত, িিসামন্তক র্তযট্া  জি করযত 
কষ্ট  যচ্ছ। 
 
র্বই আিার হদ্াষ, িযাকযগািাগল র্ র্া বলযলি। তাযক তখি খযবই মবেমলত হদ্খাযচ্ছ। 
ঘি ঘি রুিাল মদ্য  িযখ িযেযেি, মিযজ রুিাল পাকাযচ্ছি। আমি মফমল ার্যক আজ 
রাযত হেইপযক হিযক আিযত বযলমেলাি, আর্যল আমি তাযক আিাযদ্র র্া াযযযর জিয 
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হিযক পামঠয মেলাি। আমি যমদ্ হেইপযক ঘট্িা র্ম্পযকস িা জািাতাি, তা যল   যতা 
হির্ ইট্ারযদ্র র্যে  াত হিলাযত পারযতি িা। আমি িযি কমর িা মফমল ার্ বলার 
আযগ হেইপ জািযতি, হয হির্ইট্াররা এযর্যে। 
 
িা মিিািসা হদ্াষট্া আপিার ি , লযমপি হজার মদ্য  বলযলি, আিরা র্কযলই অ্যিযকর 
র্া াযয হেয মেলাি, হেইপ হযাগ মদ্যচ্ছ শুযি খযমশ  য মেলাি। 
 
তা যল মতমি যখি আর্যলি,.. এযকই মক লডাইয  হির্ ইট্ারযদ্র দ্যল হযাগ মদ্যলি? 
 যামর বলযলা।  যামর জািযত োইমেযলা হেইযপর মবশ্বার্ঘাতকতা, শঠতা 
 
এবিং কলঙ্কপূণস কাজ কিস। হযি হর্ ওযক আযরা ঘৃণা করার জিয আযরা হবমশ জািযত 
োইমেযলা। িমতযশাধ্ ওযক মিযতই  যব। 
 
আমি মঠক জামি িা হকিি কযর কলঙ্কজিক কাজট্া  যলা। িযাকযগািাগল 
মকিংকতসবযমবিূঢ়  য  বলযলি, খযবই হগালযিযল, িাম্বলযিার আিাযক বযলমেযলি, মবযশষ 
কাযজ কয ক ঘণ্টার জিয স্কয যলর বাইযর যাযচ্ছি, আিাযদ্র কমরিরট্া ঘযযর মফযর 
হদ্খযত বযলমেযলি। িয াজি  যল, হরিার্, মবল আর মিিফাযিারা আিাযদ্র র্যে 
র্াকযব, হতা আিরা ঘযযর হবমডয মেলাি। হকার্া  হকাযিা রকি হগালিাল লক্ষয কমরমি। 
স্কয যলর বাইযর িমতমট্ হগাপিী  যাতা াত আিরা হদ্যখ হরযখমেলাি। আিরা জািতাি 
একমট্ িামে স্কয যলর হিতর ঢয কযত পারযব িা। তাোডা, কযাযর্যলর িযবশ পযর্ খযবই 
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শমিশালী জাদ্য িন্ত্র কযর রাখা  য মেযলা। তাই আিার িার্া  ঢয কযে িা হির্ইট্াররা 
হকিি কযর ঢয কযত হপযরমেযলা…। 
 
আমি জামি,  যামর িযালয র িযযখ হশািা িযামিমশিং কযামবযিট্ র্ম্বযে র্মবি হর বলযলা। 
ওরা রুি অ্ফ মরযকা ারযিন্ট মদ্য  ঢয যকমেযলা। 
 
ও ইচ্ছার মবরুযি রি- ারমিওযির িযযখর মদ্যক তাকাযলা। হদ্খযলা দ্যজযিরই িযখ 
মবধ্বি আকার ধ্ারণ কযরযে। 
 
র্বমকেয হগালিাল  য  মগয মেযলা  যামর। িারাউিার্স িািমেযি িযালফ যক হদ্খযত িা 
হপয  পযর আিরা হিযবমেলাি ও রুি অ্ফ মরযকা ারযিযন্ট র্াকযত পাযর। আমি, মজমি 
আর হিমিযল ও াে করযত মগয মেলাি, মকন্তু হকাি ফাাঁযক আিাযদ্র হোযখ ধ্যযলা মদ্য  
িযালফ  হবর  য  যা  জািযত পামরমি। মজমি বলযলা, হদ্খলাি িা  ঘণ্টাখাযিক পযর 
ও ওর হকাাঁেকাযিা  াতট্া ধ্যর হবমরয  মগয মেযলা। 
 
ওর বা াদ্য মর হদ্খাযিার  াত, রি বলযলা। 
 
যা হ াক, মজমি বযল েলযলা, ও একট্া মকেয েয াঁযডমেযলা খযব র্ম্ভব হির্ইট্ারযদ্র র্তকস 
কযর হদ্ ার জিয… তারপর র্ব গাঢ় অ্েকার  য  মগয মেযলা। 
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হপরুমি ি ইিস্টযান্ট িাযকসি পাউিার, রি বলযলা। হফ্রি আর জযজসর কাযে মগয  
জািযত  যব কারা ওই হিািাট মকযিমেযলা। 
 
আিরা যযর্ষ্ট হেষ্টা কযরমেলাি–লযিার্, ইিযর্মন্ডও, মজমি বলযলা। হকাযিা মকেযই হর্ই 
গাঢ় অ্েকারযক হিদ্ করযত পাযরমি, আিরা তখি কমরির হেযড েযল এযর্মেলাি। 
আিরা শুধ্য হলাযকযদ্র কমরির মদ্য  আর্া যাও ার পদ্শব্দ শুযিমেলাি। িযালফ  তার 
মবিৎর্  াযতর লাইট্ মদ্য  র্ব হদ্খযত পামচ্ছযলা, আিরা হকাযিা কার্স বযব ার কমরমি, 
অ্েকাযর হতা মকেযই হদ্খযত পামচ্ছলাি িা। ি  মেযলা কার্স যমদ্ আিাযদ্র কারও গায  
লাযগ। তারপর অ্িয কমরিযর হগলাি, তখি হর্খাযি আযলা মেযলা। ইমতিযধ্য ও 
পামলয মেযলা। 
 
িাগযবশত রি, মজমি আর হিমিযল হির্ইট্ারযদ্র স্কয যল হঢাকার কর্া আিাযদ্র 
বযলমেযলা, লয মপি বলযলা। আমি মিমিট্ খাযিক পযর হদ্যখমেলাি ওরা অ্যাযস্ট্রািমি 
ট্াও াযরর মদ্যক যাযচ্ছ। িযালফ  স্বািামবকিাযব ো মি ওযদ্র হকউ হদ্খযত পাক; খযব 
র্ম্ভব ওর কাযে আর িাকসযির্ পাউিার মেযলা িা। তারপর লডাই শুরু  য মেযলা, ওরা 
েিিে  যল, আিরা ধ্াও া কযরমেলাি। ওযদ্র িযধ্য একজি, মগবি, দ্লেযট্  য  
ট্াও াযরর মর্াঁমডর মদ্যক মগয মেযলা, লয মপি হিযব িযি করার হেষ্টা করযলি। 
 
 যামর  ারমিওযির মদ্যক তামকয  বলযলা, মজমি ও হিমিল রুি অ্ব মরযকা ারযিন্ট 
পা ারা মদ্মচ্ছল, তা যল তয মি মক করমেযল? 
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হেইযপর অ্মফযর্র কাযেই মেলাি,  ারমিওি উত্তরট্া হদ্ও ার র্ি  ওর হোখ অ্শ্রুযত 
েকেক করমেযলা। লযিাযক র্াযর্ মিয  দ্ীঘসক্ষণ অ্যপক্ষা কযর হর্যকমে, মকন্তু জািযত 
পামরমি উপযর মক  যচ্ছ। িারউিারর্ িযাপট্া মেল রযির কাযে। িা  িধ্যরামি,  ঠাৎ 
িযফর্র মেট্উইক েযযট্ এযলি, মতমি মেৎকার কযর বলমেযলি হির্ ইট্াররা কযাযর্যল 
ঢয যক পযডযে। আিার িযি    িা উমি লযিা বা আিাযক হদ্যখযেি। উমি দ্রুতগমতযত 
হেইযপর অ্মফযর্র মদ্যক হগযলি এবিং আিরা শুিলাি উমি বলমেযলি হেইযপর তার 
র্যে র্া াযযযর জিয যাও া উমেত এবিং আিরা শুিলাি িামর হকাযিা মকেয ধ্পার্ কযর 
পযড হযযত। তারপর হেইপ হবর  য  এযলি এবিং মতমি আিাযদ্র হদ্যখ বলযলি…..। 
 
মক বলযলি?  যামর মজযজ্ঞর্ করযলা, আমি মক হবাকামি কযরমে,  যামর!  ারমিওি হবশ 
হজাযরই কর্ামট্ বলযলা। উমি বলযলি িযফর্র মেট্উইক অ্যেতি  য  পযডযেি, 
হতািরা হযয  ওযক র্া াযয কযরা এবিং মতমি যাযচ্ছি হির্ ইট্ারযদ্র র্াযর্ লডাই 
করযত। 
 
লজ্জা   ারমিওি তার িযখ ঢাকযলা। আেযল মদ্য  ইমেযত জািাযলা। হর্ আর কর্া 
বলযত পারযে িা। একট্য  হিযি  ারমিওি বলযত শুরু করযলা, আিরা তার অ্মফযর্ 
হযয  হদ্মখ িযফর্র মফট্য উইক অ্যেতি  য  হিযঝযত পযড আযেি… আর এখি বযঝমে 
তাযক স্টয মপফাই করা  য মেযলা। মকন্তু আিরা বযঝযত পামরমি,  যামর আিরা র্মতযই 
বযঝযত পামরমি, আিরা মবিা বাধ্া  হেইপযক েযল হযযত মদ্য মে। 
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এট্া হতািাযদ্র িয ল ি ,  ারমিওি তয মি যমদ্ হেইযপর কর্া িা শুিযত তা যল, হেইপ 
হতিাযদ্রযকও  তযা করযতা, িযফর্র লযমপি বলযলি। 
 
 যামর বলযলা তারপরই মতমি উপযর েযল আর্যলি।  যামর কপিা করার হেষ্টা করযলা 
হকিি কযর হেইপ িামট্যত িান্ত হলযগ র্াকা লম্বা হরাব পযর িাযবসযলর মর্াঁমড হবয  
উপযর উঠযলি। তারপর মতমি িমতযরাধ্রত হতািাযদ্র হদ্যখমেযলি। 
 
হর্ র্ি  আিরা র্ঙ্কযট্, আিরা  ারমেলাি, হট্ািংকর্ বলযলা। যমদ্ও মগবি পযসদ্যি  য  
পযডমেযলা, মকন্তু বামক হির্-ইট্াররা িরণপি লডাই করমেযলা। হিমিল আঘাত হপল, 
হগ্রবযাযকর িৃশিংর্ আেিযণর মশকার  যলা মবল… এযকবাযর অ্েকার মকেযই হদ্খা 
যামচ্ছযলা িা…. িমতমট্ িাযিই কার্স েযট্মেযলা… িযালফয র হেযলরা উধ্াও, হর্ মিি ই 
ট্াও াযরর হপেি হর্যক র্ট্যক পযডমেযলা… বামকরা ওর মপেয মপেয হদ্ৌডামচ্ছযলা। মকন্তু 
তাযদ্র একজি পালাবার পর মর্াঁমড কার্স কযর বে কযর মদ্য মেযলা… হিমিল ওযদ্র 
মপেয মিযল হর্খাযি বাধ্াগ্রি  য  আকাযশ মিমক্ষপ্ত  যলা। 
 
আিরা হকউই হর্ বাধ্া অ্মতেি করযত পারলাি িা, রি বলযলা, হির্ ইট্াররা তখযিা 
োরমদ্যক মজির্ হোাঁডা অ্বযা ত রাখযলা এবিং অ্যপর জিয আিাযদ্র পাশ কামট্য  
হদ্ াযল আঘাত করমেযলা। 
 
তারপর  ঠাৎ হেইপযক হর্খাযি হদ্খা হগল, হট্ািংকর্ বলযলা, একট্য  পযরই হদ্খলাি 
মতমি িাই। 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য হ্াফ-ব্লাড রিন্স । জে. জে. িাওর িং । হ্যারি পটাি রিরিে 

948 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

 
তাযক হদ্খলাি আিাযদ্র মদ্যক েযযট্ আর্যেি, মবরাট্ তদ্তযাকার হির্ ইট্ার িারাত্মক 
এক মজিকর্ েযডযল আমি িার্া মিেয  কযর মিযজযক রক্ষা করার পর তাযক আর হদ্খযত 
হপলাি িা। 
 
আমি তাযক হদ্খলাি, হর্াজার্য মজ কার্স বাধ্া িাযি েযযট্ হযযত, লযমপি বলযলি, আমি তার 
মপেয েযট্যল মতমি বাধ্া অ্মতেি কযর েযল হগযলি। আর আমি হিমিযলর িত মেট্যক 
হপেযি েযল এলাি। 
 
র্বার হশযষ িযাকযগািাগল বলযলি, হেইপ মিি ই এিি এক হিল জাযিি তা আিরা 
হকউ জামি িা, মতমি হতা আিাযদ্র িাকসআযট্সর িমতযরাযধ্র মট্োর মেযলি, আমি ধ্ারণা 
কযরমেলাি হির্ইট্ারযদ্র ধ্াও া করার জিয মতমি বযি মেযলি। 
 
 যাাঁ মেযলি,  যামর িেণ্ড হরযগ বলযলা। বযি মেযলি হির্ইট্ারযদ্র র্া াযয করার জিয। 
তারপর মক কযরমেযলি? 
 
ওয ল, বড হির্ইট্ার এিি একট্া হ ক্স েয াঁযডমেযলি, অ্যধ্সক মর্মলিং হিযে পযডমেযলা, 
তাোডা কার্স বয মকিং মর্াঁমডও, লযমপি বলযলি। আিরা র্বাই হর্ইমদ্যক হদ্ৌযড মগয মেলাি, 
তারপর হেইপ আর িযালফ  ধ্যযলার িধ্য হর্যক হবমরয  এযর্মেযলা, স্বিাবতই আিরা 
ওযদ্র আেিণ করযত পামরমি। 
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আিরা ওযদ্র মবিা বাধ্া  হযযত মদ্য মেলাি, হট্ািংকর্ বলযলি কাপা কাপা গলা । 
আিরা হিযবমেলাি ওরা হির্ইট্ারযদ্র তাডা হখয  এযর্যে এবিং এর পযরই বামক 
হির্ইট্াররা আর হগ্রবযাক মফযর আর্যল আবার আিরা তাযদ্র র্যে লডাই শুরু 
কযরমেলাি, হেইপ হর্ই র্িয  মকেয একট্া বযলমেযলি, মক বযলমেযলি মঠক জামি িা। 
 
বযলমেযলি, হবশ হজাযর হজাযর বযলমেযলি, র্ব হশষ,  যামর বলযলা। যা তাযক করযত 
বলা  য মেযলা তা মতমি র্ম্পাদ্িা কযরযেি। 
 
ওরা র্বাই েয প কযর রইযলি। ফযকযর্র করুণ র্যযর গাি তখযিা অ্েকার অ্রণয িাঠ 
হর্যক িমতধ্বমিত  য  মফযর আর্মেযলা।  যামরর িযির হিতরট্া অ্স্বািামবক, অ্িা ূত 
িাবিা-মেন্তা  িযর হগযলা, ওরা মক িাম্বলযিাযরর িাণ ীি হদ্ ট্া ট্াও াযরর পাদ্যদ্শ 
হর্যক র্মরয  মিয  হগযে? তারপর, তারপর মক  যব? হকার্া  তাযক মেরমিিা  শাম ত 
করযব। ওর দ্য াত পযকযট্ পযযর  া শি করযলা, ওর  াযত তখযিা  রোকযর্র ঠাণ্ডা 
পোগে…। 
 
 র্মপট্াল উইিং-এর দ্রজাট্া খযযল হগযলা, ও াযিস যারা বযর্মেযলি র্েমকযত দ্রজার 
মদ্যক তাকাযলি। মি. আর মিযর্র্ উইর্মল লম্বা লম্বা পা হফযল ঘযর ঢয কযলি। তাযদ্র 
হপেযি হেউর, ওর র্যন্দর িযখমট্ িয  আিমর্  য  হগযে। 
 
ওযদ্র হদ্যখ িযফর্র িযাকযগািাগল বলযলি, িমল, আর্সার হতািরা এযর্ হগযে, খবর… 
দ্যুঃযখর খবর হতা র্ব শুযিযো? আমি খযবই দ্যুঃমখত। 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য হ্াফ-ব্লাড রিন্স । জে. জে. িাওর িং । হ্যারি পটাি রিরিে 

950 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

 
মবল, মবল হকার্া ? মফর্ মফর্ কযর মিযর্র্ উইর্মল বলযলি। িযাকযগািাগলযক িা  
হঠযল র্মরয  মবযলর হবযির কাযে মগয  মবযলর কাট্াযোঁডা িযযখর মদ্যক তামকয  
েন্দিজমডত কযণ্ঠ বলযলি, ওুঃ… ওুঃ… মবল! 
 
লযমপি আর হট্ািংকর্ মবযলর হবযির কাযে বযর্মেযলি। মিযর্র্ উইর্মলযক হদ্যখ তাযক 
মবযলর পাযশ বর্ার জা গা কযর মদ্যলি। 
 
মিযর্র্ উইর্মল, মবযলর রিাি কপাযল েয ম্বি করযলি, আপমি বলযেি হগ্রবযাক ওযক 
আেিণ কযরমেযলা, মি. উইর্মল মক বলযবি হিযব িা হপয  িযাকযগািাগলযক বলযলি। 
তা যল হগ্রবযাক এখি রান্সফিস   মি? তার অ্র্স মক  যত পাযর? এখি মবযলর মক  যব? 
 
আিরা এখযিা র্মঠক বলযত পারমে িা, লয মপযির মদ্যক অ্র্ া িাযব তামকয  বলযলি। 
 
খযব র্ম্ভব িযশসর জিয মকেয র্িংেিণ  যত পাযর আর্সার; লয মপি বলযলি। হকর্ট্া খযবই 
অ্স্বািামবক বলযত পাযরা, র্াধ্ারণত এিি    িা, ও জাগবার পর হকিি আেরণ 
করযব বলযত পারমে হি। 
 
মিযর্র্ উইর্মল, পিযফ্রর  াত হর্যক মবকট্ গেও ালা িলি মিয  মবযলর কপাযলর 
ক্ষযত আলযতািাযব লাগাযত লাগযলি। 
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আর িাম্বলযিার, মি. উইর্মল বলযলি। মিিািসা যা শুিমে তা র্মতয? 
 
িযফর্র িযাকযগািাগল র্ম্মমতরূ্েক িার্া িাডযলি। মজমি মঠক হর্ই র্িয   যামরর পাযশ 
এযর্ দ্াাঁডা ।  যামর ওর মদ্যক তাকাযলা। মজমি বাাঁকা হোযখ হেউযরর ি  হপয  যাও া 
িযযখর মদ্যক তাকাযলা। হেউর তখি িব্ধ দৃ্মষ্টযত মবযলর িযযখর মদ্যক তামকয মেযলা। 
 
তা যল িাম্বলযিার আিাযদ্র হেযড মেরকাযলর জযিয েযল হগযলি, মি. উইর্মল অ্িষ্ট 
স্বযর বলযলি, মকন্তু মিযর্র্ উইর্মলর মির দৃ্মষ্ট তার বড হেযলর মদ্যক। তার দ্যযোখ 
মদ্য  ট্পট্প কযর অ্শ্রু ঝযর পডযে মবযলর ক্ষতমবক্ষত িযযখর ওপর। 
 
অ্বশয ও হকিি হদ্খাযব তাযত মকেয যা  আযর্ িা, খযব একট্া ব… বড কর্া ি , মকন্তু 
ও হদ্খযত বড র্যন্দর মেযলা, র্যশ্রী র্যন্দর হেযল, ওর হতা মবয র র্ব মঠক  য  আযে। 
 
তাযত মক আযর্ যা ? হেউর হবশ হজাযর হজাযর বলযলা। হক বলযলা ওর িযযখ কাট্া 
দ্াগ র্াকযল আমি ওযক মবয  করযবা িা। আমি িযি কমর আমি যযর্ষ্ট র্যন্দরী আিাযদ্র 
দ্যজযির জিয! এ র্কল ক্ষত িিাণ কযর হয আিার স্বািী কত র্া র্ী! কর্াট্া হশষ 
কযর হেউর মিযর্র্ উইর্মলর হর্যক িলিট্া মিয  মিযজই মবলযক িাখযত লাগযলা। 
 
মিযর্র্ উইর্মল র্যর এযর্ মি. উইর্মলর পাযশ দ্াাঁডাযলি এবিং হেউযরর মবলযক িলি 
িাখাযিা হদ্খমেযলি। হকউ হকাি কর্া বলযলা িা।  যামরও িা। অ্িয র্কযলর িযতা হর্-
ও এক মবযফারযণর অ্যপক্ষা  মেযলা। 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য হ্াফ-ব্লাড রিন্স । জে. জে. িাওর িং । হ্যারি পটাি রিরিে 

952 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

 
আমি িাি হর্ কর্াট্া…. আপমি িযি কযরি ওর িযযখ ক্ষযতর জিয আিাযক মবয  করযব 
িা? িা, িা, মঠক তা বমলমি। 
 
হউর ওর লম্বা লম্বা হর্ািালী েয যলর রামশ মপযঠ হফযল ঝাাঁকয মি মদ্য  বলযলা, হকাযিা 
ওয রউলফ আিাযদ্র িাযলাবার্ার িাযঝ এযর্ দ্াাঁডাযত পারযব িা। 
 
 া  া আমি তা জামি হেউর, মিযর্র্ উইর্মল বলযলি। তযব.. আ… আিার.. িযি 
 য মেযলা। 
 
ওর িযযখর কাট্া দ্াযগ আিার িাযলাবার্া কিযব িা। ওর ওই কাট্া দ্াগ মেরকাল ওর 
র্া যর্র মেহ্ন ম যর্যব র্াকযব। 
 
মিযর্র্ উইর্মল, মিস্টার উইর্মলযক ধ্যর হর্াজা  য  দ্াাঁডাযলি। হদ্খযলি হেউর, মবযলর 
িযযখর মদ্যক অ্দ্ভযত এক দৃ্মষ্টযত তামকয  রয যে। র্কযলই েয প কযর রইযলা।  যামর 
হযখাযি দ্াাঁমডয মেযলা হর্খাযিই দ্াাঁমডয  রইযলা। ও মকন্তু অ্িযযদ্র িযতা হকাযিা 
অ্িতযামশত ঘট্িার জিয িাবযে িা। 
 
আিাযদ্র হগ্রট্ আমন্ট িযমরয ল, অ্যিকট্া র্ি  িীরব র্াকার পর মিযর্র্ উইর্মল 
বলযলি। তার একমট্ অ্মত র্যন্দর ট্া রা আিার কাযে আযে, গবমলযির ততমর। 
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হতািাযদ্র মবয র র্ি  ওট্া তয মি পরযব। মবলযক মতমি খযব িাযলাবাযর্ি, হতািার র্যন্দর 
েয যল ওট্া খযব িািাযব। 
 
িযাকযগািাগল বলযলি, আজ িাম্বলযিার আিাযদ্র িাযঝ র্াকযল র্ব োইযত হবমশ খযমশ 
 যতি, র্ব র্ি  বলযতি পৃমর্বীযত িাযলাবার্াই বড। িািযষ িািযষযক িাযলাবার্যত 
মশখযক। 
 
মঠক হর্ই র্ি  দ্রজা খযযল  যামগ্রি ঢয কযলি।  যামগ্রযির িযখট্া হফালা; েয ল দ্ামড 
অ্শ্রুমর্ি। অ্যঝাযর কাাঁদ্যেি। মবরাট্ বড রুিাল মদ্য  িাযঝ িাযঝ হোযখর জল 
িযেযেি। 
 
আমি আপিার হদ্ া কাজ কযরমে িযফর্র, ধ্রা ধ্রা গলা   যামগ্রি বলযলি। রাউট্ 
হেযল হিয যদ্র ঘযর পামঠয মেযলি। িযফর্র মেট্উইক তার ঘযর শুয  আযেি, 
বলযলি, একট্য  পযর মঠক  য  যাযবি। স্লাগ িস খবরট্া মিমিমস্ট্রযত পামঠয  মদ্য যেি। 
 
ধ্িযবাদ্  যামগ্রি, িযাকযগািাগল কর্াট্া বযল মবযলর কাযে যারা দ্াাঁমডয মেযলা তাযদ্র 
মদ্যক মফযর বলযলি– যামগ্রি, আপমি দ্ া কযর র্ব  াউজ হ িযদ্র বলযি, 
 
স্লাগ িস আপাতত মস্লদ্ামরিযদ্র িমতমিমধ্ হ াি তারা হযি যর্াশীঘ্র র্ম্ভব আিার অ্মফর্ 
ঘযর আযর্ি।  যামগ্রি আপমি যমদ্ আযর্ি তা যল খযমশ  যবা। 
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 যামগ্রড র্ম্মমত জামিয  ঘর হর্যক েযল হগযল িযাকযগািাগল  যামরর মদ্যক তাকাযলি। 
 যামর হতািার র্যে দ্যএকমট্ কর্া আযে। আিার ঘযর েযলা।  যামর উযঠ দ্াাঁডাযলা। রি, 
 ারমিওি আর মজমিযক বলযলা, হতািাযদ্র র্যে পযর কর্া বলযবা। 
 
 যামর, িযাকযগািাগযলর র্যে  ার্পাতাল হেযড  াাঁট্যত লাগযলা।  ার্পাতাযলর কমরির 
জিিািব ীি, মিিব্ধ। তখযিা হিযর্ আর্যে করুণ গাি…। 
 
হর্ইগাি হযি র্ািযত োইযে িা। 
 
 যামর হিযবমেযলা িযাকযগািাগল ওযক র্যে মিয  িাম্বলযিার হযখাযি শাম ত হর্খাযি 
যাযবি। মকন্তু তা ি –িযাকযগািাগল ওযক মিয  িাম্বলযিাযরর অ্মফর্ ঘযরর মদ্যক 
েলযলি গম্ভীর িযযখ। মকন্তু িাইযরল মর্াঁমড মদ্য  হগালাকৃমত ঘযর ঢয কযলা। তখি ওর 
িযি পযড হগযলা িযাকযগািাগল মেযলি হিপযমট্ হ ি মিযস্ট্রর্, এখি মতমি হ ি মিযস্ট্রর্! 
 
ঘযর হঢাকার আযগ  যামর হিযবমেযলা র্িি ঘরট্া কাযলা কাপযড হিাডা র্াকযব, 
িাম্বলযিাযরর হদ্ ট্া ঘযরর এক পাযশ শাম ত র্াকযব। োরমদ্ক তামকয  হদ্খযলা ঘযরর 
হকাযিা মকেযই পমরবমতসত   মি, হযিি মেযলা হতিিই রয যে। মর্লিার ইিস্ট্রযিন্টট্া 
আযগর িযতা ঘযরযে, মিমন্ডল হলগ হট্মবযলর ওপযর মগ্রমফন্ডযরর তযরা ালট্া হদ্ও াযল 
ট্াোযিা রয যে, োাঁযদ্র আযলা পযড হর্ট্া েকেক করযে। র্মট্সিং  যাট্ হিযস্কর হপেযি 
একট্া তাযক রয যে। মকন্তু ফযকযর্র দ্াাঁড শূিয, িাম্বলযিাযরর ঘযর তার করুণ র্যযরর 
গাি তখযিা অ্রণয হর্যক হিযর্ আর্যে। র্ব হপাযরসট্গুযলা হযিি মেযলা হতিিই 
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হদ্ াযল ট্াোযিা রয যে, তযব িতয ি একট্া হপাযরসট্ হযাগ  য যে, িাম্বলযিার  য  
হগযেি হ াগাট্সযর্র অ্তীত হ িিাস্টার! হর্ািার হফ্রযি বাাঁধ্াযিা িাম্বলযিাযরর হপারট্ 
হিযস্কর ওপর রয যে। তার অ্ধ্সেোকৃমত েশিাট্া হপাযরসযট্ লাগাযিা রয যে। এযতা 
িশান্ত িূমতস  যামর আযগ কখযিা হদ্যখমি। 
 
 যামর একদৃ্যষ্ট ওর মি  হ ি িাস্টাযরর মদ্যক তামকয মেযলা।  ঠাৎ িযাকযগািাগযলর 
অ্দ্ভযত গলার শযব্দ র্েমকত  য  উঠযলা।  যামর, িযাকযগািাগযলর িযযখর মদ্যক তাকাযলা। 
 
  যামর, িযাকযগািাগল বলযলি। তয মি ও িাম্বলযিার আজ র্েযা হবলা হকার্া  মগয মেযল, 
হকিই বা হর্খাযি মগয মেযল আিাযক বলল। 
 
বলযত পারযবা িা,  যামর বলযলা। ও জািযতা িযাকযগািাগল ওই িেট্া করযবি, হর্ই 
িযের জবাব িযি িযি ততমর কযর হরযখমেযলা। আিরা হকার্া  যামচ্ছ, হকি হর্খাযি 
মগয মেলাি, ঘযিাক্ষযরও কাউযক বলযব িা, এিি মক  ারমিওিযকও িা। 
 
 যামর বযাপারট্া খযবই িয াজিী   যত পাযর; মকন্তু মতমি োিমি হকার্া  হগমে, হকি 
হগমে কাউযক িা বলযত। 
 
িযফর্র িযাকযগািাগল  যামরর মদ্যক একদৃ্যষ্ট তামকয  রইযলি। 
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পট্ার (িতয ি কযর  যামর ওর পদ্বী পট্ার শুিযলা) িযফর্র িাম্বলযিাযরর িৃতয যর 
পমরযিমক্ষযত আিার িযি  যচ্ছ তয মি অ্বিার পমরবতসি িাযলা কযরই বযঝযত পারযো। 
 
আিার মকন্তু তা িযি    িা,  যামর কাাঁধ্ ঝাাঁকয মি মদ্যলা। িযফর্র িাম্বলযিার আিাযক 
কখিই বযলিমি যমদ্ মতমি িারা যাি তা যল তার আযদ্শ আমি উযপক্ষা কমর। 
 
মকন্তু…। 
 
িযফর্র অ্ন্তত একট্া কর্া আিার িযি    মিমিমস্ট্র এখাযি আর্ার আযগ আপিাযক 
জািাযিা দ্রকার, এখি হরাজিাতসা ইিযপমর র্ কাযর্স রয যে, উমি িযালফ  আর 
হির্ইট্ারযদ্র অ্যিক র্া াযয করমেযলি, তার জিযই হিকযলর্ আর মবষাি িদ্ হিতযর 
এযর্যে। 
 
মক বলযল হরাজিাতসা? িযাকযগািাগল উযত্তমজত  য  বলযলি; মকন্তু আযরা মকেয িে 
করার আযগই তার ঘযরর দ্রজা  হট্াকা পডযলা, ঘযর ঢয কযলি িযফর্র 
 
রাউট্, মেট্উইক আর স্লাগ িস। ওযদ্র হপেযি মেযলি  যামগ্রি। তখযিা মতমি 
হফাঁপাযচ্ছি, তার মবরাট্ শরীরট্া তীেযবদ্িা  কাাঁপযে, হোখ মদ্য  শ্রাবযণর ধ্ারা বইযে। 
িাযঝ িাযঝ তার মবরাট্ রুিাল মদ্য  িযখ িযেযেি। 
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তা যল হেইপ, স্লাগ িস িিসযবদ্িা ও উযত্তজিা  হফযট্ পযড কাাঁপযত কাাঁপযত বলযলি, 
িযখ মববণস, ঘািযেি দ্রদ্র কযর। হেইপ! ওযতা আিারই োি মেযলা, আমি হতা ওযক 
জামি। এিি জঘিয কাজ ও করযলা! 
 
স্লাগ যিসর কর্া শুযি হকউ মকেয বলযত যাযব তখি এক জাদ্যকর তার শূিয হফ্রযি ঢয কযত 
ঢয কযত বলযলি, মিিািসা কয ক হর্যকযন্ডর িযধ্য মিমিস্টার আর্যেি। র্যবিাি 
মির্অ্যাপাযরযট্ি কযরযেি। 
 
ধ্িযবাদ্, ধ্িযবাদ্ ইিািস, িযফর্র িযাকযগািাগল র্েমকত  য  হয র্িি মশক্ষকরা ঘযর 
র্যব িাি এযর্যেি তাযদ্র মদ্যক তাকাযলি। 
 
িন্ত্রী এখাযি আর্ার আযগ হ াগাট্সযর্ যা ঘযট্যে, আপিাযদ্র জািা দ্রকার, র্ািািয 
র্িয  িীরব হর্যক খযব তাডাতামড বলযলি–বযমিগতিাযব আমি িযি কমর িা, আগািী 
বের স্কয ল হখালা র্াকয ক। বযঝযতই পারযেি আিাযদ্রই এক র্ কিসীর  াযত হ িিাস্টার 
মি ত  য যেি, তা অ্মত র্ জিাযব হি া যা  িা। িািা ষডযন্ত্র কযর িাম্বলযিারযক 
 তযা, হ াগাট্সযর্র ইমত াযর্ একমট্ কলঙ্কি  ঘট্িা হলখা  য  র্াকযব। র্তযই বীিৎর্। 
 
আমি র্মূ্পণস মবশ্বার্ কমর, িাম্বলযিার িযি করযতি, স্কয ল হযযিা হকাযিা কারযণই বে িা 
  , িযফর্র রাউট্ বলযলি। যমদ্ একজিও োি বা োিী স্কয যল আর্যত ো , তা যল 
স্কয ল তার জিয অ্বশযই হখালা র্াকা উমেত। 
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মকন্তু এই িিসামন্তক ঘট্িার পরও মক একজি োিোিী আর্যত পাযর? স্লাগ িস বলযলি। 
কর্াট্া বলার পর ঘিসাি িযখ ঘিসাি িয রু মর্যল্কর রুিাল মদ্য  িযেযলি। বাবা িায রা 
তাযদ্র হেযল হিয যদ্র স্কয যল পাঠাযত িা োও াট্াই স্বািামবক। তযব আমি বযমিগতিাযব 
িযি কমর িা, আিরা এখাযি অ্িযািয িাযির োইযত হবমশ মবপযদ্র িযধ্য রয মে, তাই 
বযল হেযলযিয যদ্র িা-বাবাযক ওই রকি মকেয মেন্তা করযল হকাযিা হদ্াষ হদ্ও া যাযব 
িা। তারা হেযলযিয যদ্র তাযদ্র কাযে রাখযত োইযব, এট্া খযবই স্বািামবক। 
 
আমিও তাই িযি কমর, িযফর্র িযাকযগািাগল বলযলি। তযব িাম্বলযিার কখযিা 
িাবযত পাযরিমি এিি একমট্ র্ািংঘামতক কাণ্ড ঘট্যত পাযর, যার জিয হ াগাট্সর্ বে 
রাখার িয াজি  যত পাযর। যখি হেম্বার অ্ফ মর্যেট্র্ হখালা  য মেযলা তখি মতমি 
স্কয ল বে করার কর্া হিযবমেযলি, মকন্তু আমি অ্বশযই বলযত োই িাম্বলযিাযরর  তযা 
আিার কাযে খযবই উযদ্বগজিক, মেদ্ামরি দ্ািবযক দৃ্মষ্ট এমডয  কযাযর্যল র্াকযত হদ্ ার 
কর্া িাবা আিার কাযে আযরা হবমশ উযদ্বযগর বযাপার। 
 
আিাযদ্র অ্বশয গিিসরযদ্র র্যে মবষ মট্ আযলােিা করা দ্রকার, িযফর্র মেট্উইক 
তার হখািা হখািা গলা  বলযলি। মেট্উইক এর কপাল র্ািািয হকযট্ হগযে  ঠাৎ 
খবরট্া শুযি হেইযপর অ্মফযর্ পযড যাও াযত। আিরা অ্বশযই অ্িযযিামদ্ত কাযসিণালী 
হিযি েলযবা, তাডাহুযডা কযর হকাযিা মর্িান্ত হি া উপযযি  যব িা। 
 
 যামগ্রি আপমি েয প কযর আযেি হকি? আপমি মকেয বলযি, িযফর্র িযাকযগািাগল 
বলযলি। হ াগাট্সর্ হখালা র্াকযব মক র্াকযব িা হর্ র্ম্বযে আপিার িতািত বলযি? 
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কর্াট্া শুযি  যামগ্রড তার হফালা িযখ তয যল রুিাযল িযখ িযযে িাো গলা  বলযলি, আমি 
মকেয বলযত পারমেযি িযফর্র,  াউজ হ িরা, আর হ িমিযস্ট্রর্, হয মর্িান্ত হিযব তাই 
িািযত  যব। 
 
িযফর্র িাম্বলযিার র্ব র্িয  আপিার িতািত খযবই িূলযবাি িযি করযতি, িযফর্র 
িযাগযগািাগল শান্তিাযব বলযলি। হর্যক্ষযি আমিও িািযবা। 
 
আমি হকার্াও যাযবা িা, হ াগাট্সর্ আিার ঘর, আিার বামড, হতর বের ব র্ হর্যক 
এখাযি রয মে, এখাযির হেযলযিয রা আিার িাণ। যারা আিাযক োইযব তাযদ্র আমি 
পডাযবা, তযব আজ আমি িাম্বলযিার োডা হ াগাট্সযর্র কর্া িাবযত পারমে িা,  যামগ্রি 
 াপযর্ ি যি ফয যল ফয যল কাাঁদ্যত কাাঁদ্যত বলযলি। 
 
র্কযলই  যামগ্রযির কর্া শুযি েয প কযর রইযলি। 
 
খযব িাযলা কর্া, তা যল আিরা মেট্উইযকর কর্ািযতা গিিসযরর র্যে পরািশস কযর 
একট্া মির মর্িান্ত হিযবা, কর্ামট্ বযল িযাকযগািাগল হখালা জািালা মদ্য  বাইযর 
তাকাযলি, হদ্খযলি মিমিস্টার হপৌঁযেযেি মক িা। তা যল আপাতত স্কয যলর 
হেযলযিয যদ্র তাযদ্র বামড পাঠাযিার জিয হ াগাট্সর্ এক্সযিযর্র বযবিা করযত  যব 
যমদ্ িয াজি    আগািী কালই। 
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 যামর বলযলা, আিরা র্বাই হয যার বামড মফযর হগযল িাম্বলযিাযরর অ্যন্তযমষ্টমে া, 
শবািগিযির মক  যব? 
 
আমি জামি, িাম্বলযিাযরর হশষ ইচ্ছা মেযলা তাযক হযযিা এখাযি হ াগাট্সযর্ র্িাম ত 
করা   –িযাকযগািাগল কাাঁপা কাাঁপা গলা  তার গাম্ভীযস িে কযর বলযলি। 
 
তা যল তাই  যব,  যামর হজার মদ্য  বলযলা। 
 
 যাাঁ, অ্বশযই, যমদ্ মিমিমস্ট্র উপযযি িযি কযর, িযফর্র িযাকযগািাগল বলযলি। তযব 
একট্া কর্া িযি রাখযত  যব, আজ পযসন্ত হকাযিা হ িিাস্টার বা হ িমিযস্ট্রর্যক 
এখাযি র্িাম ত করা   মি। 
 
মকন্তু তার িযতা হতা হকাযিা হ িিাস্টার, হ িমিযস্ট্রর্ স্কয যলর জিয িাণ হদ্িমি,  যামর 
হক্ষাযির র্যে বলযলা। 
 
িযফর্র মেট্উইক দৃ্ঢ়তার র্যে বলযলি,  যাাঁ হ াগাট্সযর্ তাযক র্িাম ত করা  যব। 
 
হকাযিা তকস ি , িযফর্র রাউট্ বলযলি। 
 
তাই যমদ্   ,  যামর বলযলা, হশষকৃতয িা  ও া পযসন্ত আিাযদ্র কারও বামড হফরা 
উমেত  যব িা, হকউ হকউ   যতা তাযক হশষ শ্রিা জািাযত মকেয বলযত োইযব। 
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 যামর বামক কর্াট্া বলযত পারযলা িা, গলা  আট্যক হগযলা। 
 
খযব র্যন্দর বযলযে  যামর, মেট্উইক বলযলি। অ্বশযই অ্বশযই আিাযদ্র োিোিীরা 
তাযক হশষ শ্রিা জািাযব, খযবই র্ম্মািজিকিাযব, কাজ র্যর্ম্পন্ন  বার পর হিশাল 
হরযি োিোিীযদ্র বামড পাঠাযিার বযবিা করা যাযব। 
 
আমি পূণস র্ির্সি করমে, িযফর্র রাউট্ হজার মদ্য  বলযলি। 
 
আমি িযি কমর…  া…, স্লাগ িস একট্য  উযত্তমজত  য  কর্াট্া হশষ করযত যামচ্ছযলি, 
তার আযগই  যামর এক রকি ধ্রা ধ্রা গলা  র্ির্সি করযলা।  যামগ্রি হকাঁযদ্ই েলযলি। 
কান্নার হিতযরই তার র্ম্মমত জািাযলি। 
 
ওই আর্যেি, িযাকযগািাগল বাইযর তামকয   ঠাৎ বলযলি, িযি    হিমলযগর্ি মিয  
আর্যেি। 
 
এবার মক আমি হযযত পামর, িযফর্র?  যামর র্যে র্যে বলযলা। 
 
রুফার্ মিিযগৌরযক হদ্খার বা তার হজরার র্ািযি দ্াাঁডাবার হকাযিা িবৃমত্ত  যামরর 
হিই। 
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 যাাঁ, তয মি হযযত পাযরা, তাডাতামড, িযফর্র িযাকযগািাগল বলযলি। তারপর ঘযরর 
দ্রজাট্া খযযল মদ্যলি।  যামর িাইযরল মর্াঁমড মদ্য  হিযি জিশূিয কমরির মদ্য  েলযলা। 
এযস্ট্রািমি ট্াও াযর ও অ্দৃ্শয  বার হক্লাকট্া হফযল এযর্যে হর্ট্া মিযত  যব। অ্দৃ্শয 
হক্লাকট্া হিই তাযত মকেয আযর্ যা  িা। শূিয কমরিযর হকউ তাযক হদ্খযত পাযব, 
মফলে, মিযর্র্ িমরর্, মপির্ কাউযক হর্ হদ্খযত হপযলা িা। মগ্রমফির কিিরুযি হঢাকা 
পযসন্ত ও একমট্ও জীবন্ত িাণী হদ্খযত হপযলা িা। 
 
হপাযরসযট্র র্ািযি দ্াাঁডাযতই ফযাট্ হলমি বলযলা, র্মতয, র্মতয,  যামর? িাম্বলযিার, 
িাম্বলযিার আর আিাযদ্র িযধ্য হিই? িারা হগযেি? 
 
 যাাঁ,  যামর  াাঁফাযত  াাঁফাযত বলযলা। 
 
 যামরর কর্া শুযি ফযাট্ হলমি আাঁতযক উঠযলি, হকাযিা পার্ও ািস োডাই ওযক ঘযর 
ঢয কযত মদ্যলি। 
 
 যামর কিি রুযি ঢয যক হদ্খযলা মতল ধ্ারযণর িাি হিই। ওযক হদ্যখ ঘযরর র্কযল েয প 
 য  হগযলা। মিি আর মর্িার্যক খযব কাযেই বযর্ র্াকযত হদ্খযলা। তার িাযি 
িরযিট্মরযত হকউ হিই। র্কযলই এখাযি েযল এযর্যে।  যামর কারও মদ্যক িা তামকয , 
কারও র্যে একমট্ কর্া িা বযল হেযলযদ্র িরযিট্মরযত হর্াজা েযল হগযলা। 
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ঘযর হযয  হদ্খযলা রি জািা কাপড পযর মিযজর মবোিা  বযর্ রয যে।  যামর ওর খাযট্ 
বযর্ রযির িযযখর মদ্যক তাকাযলা। কারও িযযখ একমট্ কর্াও হিই। 
 
ওখাযি র্কযল বলমেযলি স্কয ল বে  য  যাযব,  যামর অ্যিকট্া পযর রিযক বলযলা। 
 
লযমপিও তাই বলমেযলি, রি বলযলা। তারপর দ্যজিই িীরব। 
 
 যল? রি এযতা আযি কর্াট্া বলযলা যাযত ঘযরর ফামিসোরগুযলা ওর কর্া হযযিা শুিযত 
িা পা । তয মি… তয মি তা যল মকেয হপয যো? 
 
কী? একট্া… একট্া…  রোকর্? 
 
 যামর শুধ্য িার্াট্া িাডযলা। ওর হোযখর র্ািযি ফয যট্ উঠযলা ি াতস স্বযের িযতা ট্লট্যল 
কাযলা জযলর হ্রদ্, হোট্ দ্বীপ আর আকাশেয মম্ব কাযলাপা াড।  যাাঁ কয ক ঘণ্টা আযগই 
হতা ও িাম্বলযিাযরর র্যে হর্যকযে, তাই িা? 
 
রি  যামরর িযখ হদ্যখ বযঝযত পারযলা বস্তুমট্ পা মি। ওখাযি ওট্া মেযলা িা? 
 
িা,  যামর বলযলা। িযি    আিরা ওখাযি হপৌঁযোবার আযগ হর্ট্া হকউ মিয  হগযে, 
তারপর িকল মকেয একট্া হরযখ হগযে। 
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হতািাযদ্র যাবার আযগই মিয  হগযে? 
 
হকাযিা কর্া িা বযল  যামর পযকট্ হর্যক িকল হিকযলর্ট্া রযির র্ািযি ধ্রযলা, 
তারপর হর্ট্া রযির  াযত মদ্যলা। আজ রাযত ি , বলার এখযিা অ্যিক র্ি  আযে। 
হশষট্য কয  বলার অ্যপক্ষা িাি। মদ্কভ্রষ্ট বযর্স অ্মিযাযির কাম িী, িাম্বলযিাযরর 
জীবিাবর্াি তারই হবদ্িা িরা কাম িী। মক লাি এযতা তাডাতামড শুমিয । 
 
RAB, রি মফর্মফর্ কযর পােসযিন্টট্া হদ্খযত হদ্খযত বলযলা। মকন্তু RAB হক? 
 
জামি িা,  যামর মবোিা  ট্াি ট্াি  য  শুয  উপযর তামকয  বলযলা। ওর িযি এখি 
RAB র্ম্বযে হকাযিা হকৌতয  ল হিই, আর কখযিা RAB র্ম্বযে হকৌতয  লী  যব িা এই 
রকিই িযি  যলা ওর। শুয  র্াকযত র্াকযত  ঠাৎ িযি  যলা বাইযরর িাঠট্া িীরব 
হকি? ফযক আর করুণ র্যযর গাি গাইযে িা হকি? 
 
ও জাযি, িাযলা কযরই জাযি ফযকর্ আর গাি হশািাযব িা। ও হ াগাট্সর্ হেযড 
মেরকাযলর িযতা েযল হগযে, মঠক ওর মি  হ িিাস্টার িাম্বলযিাযরর িযতা। মতমি শুধ্য 
স্কয ল ি  পৃমর্বী হেযড েযল হগযেি,  যামরযক হেযডও। 
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দ্য জহ্া াইট টম্ব 
 
স্কয যলর র্ব পডাশুযিা বে, পরীক্ষা িমগত  য  হগযলা। মকেয মকেয োিোিী দ্যএকমদ্ি 
পযর তাডাহুযডা কযর তাযদ্র বাবা-িায র কাযে েযল হগযলা। িাম্বলযিার িারা যাবার 
পযরর মদ্ি হেকফাযস্টর আযগ জিজ হবাযিরা হ াগাট্সর্ হর্যক েযল হগযলা। জযাযকমর া 
মির্যক ওর বাবা মর্িার্ মফমিযগি এযর্ হ াগাট্সর্ হর্যক মিয  হগযলি। মবমিন্ন জা গা 
হর্যক দ্যল দ্যল জাদ্যকর-জাদ্যকরী িাম্বলযিাযরর অ্যন্তযমষ্টযত হযাগ হদ্বার জিয  র্মিযি 
মিড করযত লাগযলা।  গর্মিযি র্াকার জা গা হিই বলযলই েযল। 
 
অ্প ব র্ী োিোিীরা মবরাট্ একট্া বামডর িযতা িীল রযের কযাযরজ বাযরাট্া 
িািাও ালা হঘাডা ( ালকা হর্ািালী োিডা আর র্াদ্া পযচ্ছ ও হকশর) আকাযশ উডযত 
উডযত মবযকযলর মদ্যক স্কয যলর কাযে অ্রযণযর িাযন্ত িািযত হদ্যখ দ্ারুণ উযত্তমজত  য  
হগযলা। আযগ ওরা কখযিা উডন্ত কযাযরজ হদ্যখমি। 
 
 যামর ওর ঘযরর জািালা মদ্য  হর্ই কযাযরজ হর্যক অ্মত র্যশ্রী লম্বা েওডা িম লাযক 
িািযত হদ্খযলা। িম লার গায র রিং অ্মলযির িযতা, িার্ার েয ল কাযলা মর্যল্কর িযতা। 
কযাযরজ হর্যক হিযিই  যামগ্রযির র্যে করিদ্সি করযলি। তাোডা অ্যন্তযমষ্টযত হযাগ 
মদ্যত এযর্যেি িযামজক িন্ত্রী, তার দ্প্তযরর জাদ্যরল আমধ্কামরকরা। কযাযর্যল তাযদ্র 
র্াকার বযবিা  য যে। 
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 যামর ইযচ্ছ কযরই যারা এযর্যেি তাযদ্র এমডয  েলযলা। বারবার একই িে, 
িাম্বলযিার হ াগাট্সর্ হর্যক হকি মগয মেযলি, হকার্া  মগয মেযলি শুিযত শুিযত ওর 
মবরমি ধ্যর হগযে। 
 
 যামর-রি- ারমিওি আর মজমি এক র্যে গপ-স্বপ কযর র্ি  কাট্া , র্যন্দর আব াও া 
 যামরর িযি আিন্দ আযি িা। িাম্বলযিাযরর িৃতয য ওর র্ব আিন্দ হযি মেমিয  মিয  
হগযে। অ্র্ে এই র্যন্দর আব াও ার জিয িমতমট্ বের ও উন্মযখ  য  র্াকযতা, পরীক্ষা 
হশযষ র্কযল মিযল আিযন্দ মদ্ি কাট্াযতা। ওর হকাযিা মকেযই িাল লাগযে িা। 
 
ওরা হরাজই দ্যবার কযর  ার্পাতাযল মগয  আ তযদ্র হদ্যখ আযর্। হিমিল োডা হপয  
হগযে, মবল িাদ্াি পিযফ্রর মেমকৎর্া   ার্পাতাযল রয যে। ওর কাট্া হোঁডা িযযখর ঘা 
এখযিা র্াযরমি। ও হদ্খযত অ্যিকট্া িযি আই িযমির িযতা  য  হগযে। এিমিযত ওর 
 াবিাব মবযশষ বদ্লা মি তযব খাও া দ্াও ার বযাপাযর একট্য  অ্িযরকি,  ঠাৎ িািংযর্র 
ট্য কযরা হখযত িাল লাগযে ওর। হেউরও খযব খযমশ। বলযে আিার খযব িাগয িাযলা, মবল 
আিাযক মবয  করযত রামজ  য যে।  ারমিওি ইিমিিং িযফযট্র পাতা ওল্টাযত ওল্টাযত 
বলযলা, িা, হেইপযক ধ্রার িেয র হেষ্টা েলযে, মকন্তু হকার্া  হর্ আত্মযগাপি কযর 
রয যে, হক জাযি। 
 
 যামর হেইযপর িাি শুিযলই োপা হোযধ্ জ্বযল ওযঠ।  ারমিওযির  াযত ইিমিিং িযফট্ 
হদ্যখ বলযলা, হিাযেিট্সযক িা ধ্রযত পারযল হেইপযক ধ্রযত পারা অ্র্ম্ভব বযাপার। 
ওরা এতমদ্যিও হিাযেিট্সযক ধ্রযত পাযরমি। 
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আিাযক ঘযিাযত হযযত  যব, ঢয লয ঢয লয হোযখ মজমি বলযলা, হর্ ঘট্িার র্ি  হর্যক আিার 
হতা হতিি ঘযি   মি। হর্ ঘযিাযত যাও ার আযগ  যামরযক েয িয হখল, অ্িয দ্যজিযক  াত 
হিযড মবদ্া  মিল। হয িয ূযতস মজমি েযল যাও ার পর দ্রজা বে  যলা,  ারমিওি 
এমগয  এযর্  যামরর মদ্যক ঝয কযলা, এখি তার হে ারা  আযগর  ারমিওযির োপ। 
 
 যামর, জাযিা আজ র্কাযল আমি লাইযেমরযত অ্দ্ভযত একট্া মজমির্ হপয মে। RAB? 
 যামর হর্াজা  য  বযর্ বলযলা। 
 
 যামরর িযি এখি একই িাবিা,  রোকযর্র র্তযতা জািযত  যব। িাম্বলযিাযরর 
অ্ধ্সর্িাপ্ত কাজ ওযক একাই করযত  যব। হর্ই পর্ হর্াজা ি , অ্মত দ্যগসি পর্। 
 
এখযিা োরযট্  রোকর্ ধ্বিংর্ করযত  যব, িযতযকট্া তন্ন তন্ন কযর খয াঁযজ হবর করযত 
 যব। তা যলই িৃতয য  যব হিাযল্টিযট্সর। ও িযি িযি িািগুযলা আওডাযত র্াযক, হযি 
হর্গুযলা ওর  াযতর কাযেই রয যে, শুধ্য  াত বামডয  ধ্রার অ্যপক্ষা। লযকট্, কাপ, 
র্াপ, মগ্রমফন্ডর অ্র্বা র যাযিিকয র মকেযর িযধ্য, লযকট্, কাপ… র্াপ… মগ্রমফন্ডর অ্র্বা 
র যাযিি ক্ল। 
 
িাবযত িাবযত ও ঘযমিয  পযড, স্বে হদ্যখ কাপ, লযকট্ আর মকেয র র্যি  মজমিযর্র, 
হয গুযলা ওর িাগাযলর বাইযর। িাম্বলযিার ওযক র্া াযযযর জিয একট্া দ্মডর িই েয াঁযড 
মদ্যচ্ছি, হর্ই দ্মডর মর্াঁমডযত পা রাখযলই হর্ট্া  য  যাযচ্ছ একট্া মবরাট্ র্াপ! 
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 ারমিওিযক ও লযকযট্র িযধ্য রাখা পােসযিন্টট্া হদ্মখয মেযলা। 
 
মক হপয যো? 
 
হেষ্টা করমে  যামর, RAB র্ম্বযে জািযতা কয কজি িািকরা জাদ্যকর, তাযদ্র পদ্বী 
হরার্ামলন্ড, অ্যামন্টযগাি, বািংগর্। রুপাট্স একযর্যবদ্ার, বযকস্টযািট্ি, িা মঠক ি । হয 
 রোকর্ েয মর কযরযে হিাযেিট্স তার িাি জাযি। মকন্তু িযি    বািংগর্ অ্র্বা 
একমর্যবোর ি । হেইপও  যত পাযর। 
 
 ারমিওি একট্য  িািসার্  য  হগযলা িািট্া বযল। ওর িাি হকি?  যামর হে াযর হ লাি 
মদ্য  বযর্ বলযলা। 
 
ওয ল, আিার িযি     াফ-ব্লাি-মিযন্সর কাজ-কিস র্ম্বযে মকেয জািযত হপযরমে, 
 ারমিওি তার ধ্ারণা ম যর্যব কর্াট্া বলযলা। 
 
তয মি মক অ্র্াফলয বারবার িরণ কমরয  মদ্যচ্ছা,  ারমিওি? তয মি মক বযঝযত পারযো িা 
আিার িযির অ্বিা? 
 
আযর িা িা  যামর, আমি হর্ই রকি মকেয িযি কযর বমলমি! 
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 ারমিওি একট্য ও হদ্মর িা কযর বলযলা। হকউ ওযদ্র কর্া শুিযে মক িা হদ্যখ মিযলা। 
বলমেলাি, আমি মিমিত এমলি মিন্স এক র্িয  বইট্ার িামলক মেযলা, তয মি হতা 
জাযিিা, ও হেইযপর িা মেযলি। 
 
আিার িযি    এই বযাপাযর তার হকাযিা মকেয বলার হিই, রি বলযলা। ওর কর্া 
 ারমিওি পাত্তা মদ্যলা িা। 
 
পযরযিা র্ব িযফযট্র পাতা উল্টামচ্ছলাি, হোট্ একট্া মবজ্ঞাপি হোযখ পযড, এমলি 
মিযন্সর র্যে হট্ামর ার্ হেইযপর মবয র অ্যািাউন্সযিন্ট, পযর একট্া অ্যািাউন্সযিন্ট, 
ওযদ্র একট্া বাচ্চা  য যে। 
 
খযমি,  যামর খযাাঁক কযর র্যর্য হফলযলা। 
 
ও  যাাঁ, মঠকই,  ারমিওি বলযলা। আিার বলযত হকাযিা মদ্বধ্া হিই, হেইপ মিযজযক 
 াফ-অ্যা মিন্স বলযত গমবসত  যতা, তাই িা? িযফট্ মলখযে হট্ামর ার্ হেইপ একজি 
িাগল মেযলি। 
 
যর্ার্স বযলযো,  যামর বলযলা। ওর পামরবামরক েমরি হিাযল্টিযট্সর িযতা, দ্রকার িযতা 
মতমি মপওর ব্লাি–যাযত লযমর্ ার্ িযালফ যক  াত করা যা , মপওর রাি িায র মদ্ক, 
বাবা িাগল পমরবাযরর, জন্মরূ্ি র্ম্বযে িয াজযি লমজ্জত, িাকস আট্সর্ বযব ার কযর 
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িীমত িদ্শসি, মিযজর িতয ি িািকরণ–লিস হিাযেিট্স–দ্য  াফ ব্লি মিন্স, িাম্বলযিার 
হকিি কযর ওযক…? 
 
ও হে ার হেযড উযঠ জািালা মদ্য  বাইযরর িাঠও অ্রযণযর মদ্যক তামকয  হেইযপর 
িমত িাম্বলযিাযরর অ্গাধ্ মবশ্বাযর্র কারণ খয াঁজযত লাগযলা। মকন্তু এই িাি কর্া  কর্া  
িযি কমরয  মদ্য যে। একই তাযদ্র িাবিা, হর্ই বইযত িাযঝ িাযঝ হোট্ হোট্ অ্ক্ষযর 
হলখা হিল, হয োলাক হেযলট্া ওযক এযতা র্া াযয করযে তার র্ম্বযে মবরূপ িযিািাব 
হপাষণ করযত ো  িা। 
 
ওযক র্া াযয কযরযে, িযি    অ্যযৌমিক, অ্র্েত মেন্তা, এখি। 
 
আমি বযঝযত পারমে হকি তয মি বইমট্ বযব ার করার জিয মবরূপ িও, রি বলযলা। তয মি 
হকার্া হর্যক হিলগুযলা পাযচ্ছা তা মিি ই তার অ্জািা মেযলা িা। 
 
মতমি জািযতি,  যামর মতি স্বযর বলযলা, আমি হর্কট্ািযর্ বযব াযরর পর িা জািার 
হতা হকাযিা কারণ মেযলা িা। তার অ্িযর্োযির হতা হকাযিা িয াজি মেযলা িা, 
স্লাগ যিসর কাে হর্যক আযগই র্ব শুযিমেযলি আমি হপাশাি ততমরর বযাপাযর কযতাট্া 
পারদ্শসী। মতমিইযতা কাবাযিস তার পযরযিা বই হরযখ মদ্য যেযলি। 
 
মকন্তু হতািাযক এই বইয র মবষয  মবপদ্ হফযলিমি হকি? 
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মতমি খযব র্ম্ভবত ওই বইট্া র্ম্বযে মিযজযক হকাযিা রকিিাযব জডাযত োিমি, 
 ারমিওি বলযলা।   যতা জািযত পারযল িাম্বলযিার খযব একট্া খযমশ  যতি িা। 
আবার যমদ্ বলযতি  াযতর হলখাট্া তার ি , তা যলও  াযতর হলখাট্া হয তার স্লাগ িস 
ধ্রযত পারযতি। হর্ যাই হ াক বইট্া হেইযপর পযরযিা ক্লাশরুযি হফযল রাখা  য মেলল, 
এবিং আমি বামজ ধ্রযত পামর িাম্বলযিার জািযতি ওর িাযক মিন্স বযল র্কযল 
িাকযতা। 
 
বইট্া আিার িাম্বলযিারযক হদ্খাযিা উমেত মেযলা,  যামর বলযলা। হিাযেিট্স হয কতট্া 
অ্শুি র্ব র্িয  মতমি আিাযক বলযতি–যখি ও স্কয যল পডাশুযিা করযতা তখি হর্যকই 
হেইপও হয একই পযর্র পমর্ক মেযলা তারও আিার কাযে যযর্ষ্ট িিাণ মেল। 
 
অ্শুি, কর্াট্া র্মতয িারাত্মক,  ারমিওি খযব আযি বলযলা। 
 
একিাি তয মিই হতা আিাযক বলযত হয বইট্া র্বসযিযশ! 
 
 যামর, আমি বলযত বাধ্য  মচ্ছ তয মি মিযজর ওপর অ্যিক হদ্াষ োমপয  েযলযে, আমি 
িামব মিযন্সর খযব একট্া হিািংরা রমর্কতা হবাধ্ আযে, তযব আমি কখযিা িযি কমর িা 
ও একজি শমিশালী খযমি। 
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দ্যজিযকই িীরবতা  আচ্ছন্ন কযরমেযলা। দ্যজযিই আপি আপি মেন্তার্াগযর িয যব 
রইযলা। তযব  যামর িাযব আগািীকাল র্কাযল িাম্বলযিাযরর পামর্সব শরীর মেরকাযলর 
জিয শাম ত করা  যব ওরই িযতা, মিিই হর্ই এক কর্াই িাবযে। 
 
এর আযগ  যামর হকাযিা শবযািা  অ্িংশগ্র ণ কযরমি, মর্মর র্ িারা যাবার পর 
একজিও মেযলা িা হয তার িৃতযদ্ যক কবর হদ্যব। ও মঠক বযঝযত পারযে িা 
আগািীকাল িাম্বলযিাযরর হশষ কৃযতযর র্ি  বা র্িাপি  বার পর ওর িযির অ্বিা 
মক  যব। ও িাবযলা হশষকৃযতযর পর মক িাম্বলযিাযরর িৃতয যট্া তার কাযে িকৃত র্তয 
 য  র্ািযি দ্াাঁডাযব। আযরা একট্া কর্া হিযব ওর আিযস লাগযে, র্বাই এযতা িীরব 
হকি? কযাযর্যল কারও িযযখ একট্া শব্দ বার  যচ্ছ িা হকি। ও মবশ্বার্ করযত পারযে 
িা ওর মি  হ িিাস্টার িাম্বলযিার আর কখযিা হকাযিামদ্ি ওর র্ািযি এযর্ দ্াাঁডাযবি 
িা,  যামর বযল র্যম্বাধ্ি করযবি িা। মর্মর াযর্র হক্ষযি হযিি হকাযিা একট্া উপায  
মফযর আর্যি এিি কর্া হিযবমেযলা, মঠক হতিিই িাম্বলযিার র্ম্বযে িাবযত লাগযলা। 
ও পযকযট্  াত হঢাকাল। িকল  রোকযর্র ঠান্ডা িশস হপযলা। ওট্া পযকযট্ মিয  
 যামর র্বসদ্া ঘযরযে, িন্ত্রপযত রক্ষা কবযের িযতা ি , একট্া িৃমত মিয  ঘযরযে। 
 
 যামর খযব র্কাযল ঘযি হর্যক উঠযলা মজমির্পি হগাে-গাে করার জিয। পযরর মদ্ি 
হিারযবলা িাম্বলযিাযরর হশষকৃতয র্িাপি  বার ঘণ্টা খাযিক পরই হ াগাট্সর্ এক্সযিযর্ 
হেযপ লন্ডযি মফরযত  যব। 
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মিেতলা  মগয  হগ্রট্  যল ঢয যক হদ্খযলা হগ্রট্  যলর হিজাজ হকািলীকৃত িীরবতা  
আচ্ছন্ন। র্কযলই কাযলা আলযখল্লা পযরযে, িযখ হদ্যখ িযি    িা কারও মক্ষযধ্ 
হপয যে! স্টাফ হট্মবযলর িাঝখাযি িযফর্র িযাকযগািাগল মর্িং ার্যির িযতা 
িাম্বলযিাযরর হে ারট্া হরযখযেি, হর্ই হে ার শূিয।  যামগ্রযির হে ারও শূিয।  যামরর 
িযি  যলা  যামগ্রি হেকফাযস্ট অ্িংশগ্র ণ করযবি িা বযলই হগ্রট্  যল আযর্িমি। 
হেইযপর হে ার অ্লিংকৃত কযর গম্ভীর িযযখ বযর্ রয যেি রুফার্ মিিযগৌর।  যামর 
 যলর োরমদ্ক হদ্খযত হদ্খযত ইযচ্ছ কযরই মেিযগৌযরর।  লযদ্ বযণসর হোযখর মদ্যক 
তাকাযলা িা। ওর িযি    হর্ই হোখ হজাডা হযি। ওযক 
 
খয াঁযজ হবডাযচ্ছ। মেিযগৌযরর র্যে যারা িাম্বলযিাযরর মফউিাযরযল অ্িংশগ্র ণ করযত 
এযর্যেি তার িযধ্য পামর্স উইর্মলযক হদ্খযত হপযলা  যামর। ওর িার্ার েয ল লাল আর 
হোযখ মশিং-এর ততমর মরি-এর েশিা। রি এিি হকাযিা িাব হদ্খাযলা িা হয ও পামর্সযক 
হেযি। 
 
ও হদ্খযলা অ্দূ্যর মস্লদ্ামরিযদ্র হট্মবযল পাশাপামশ বযর্ রয যে হগায যল আর োযব। 
ওযদ্র িা ক হড্র্যকা িযালফ  হিই।  যামরর এখি েরি হক্ষাি হেইযপর মবরুযি। 
িযালফ  র্ম্বযে মেন্তা কযর  যামর র্ি  বয  করযত ো  িা। তা যলও ট্াও াযরর উপযর 
িযালয র ি মিমশ্রত কণ্ঠস্বর আর হির্ইট্ারযদ্র আর্যত হদ্যখ দ্ণ্ড িামিয  রাখার দৃ্শযও 
হিাযলমি।  যামর হকাযিািাযবই মবশ্বার্ করযত পারযে িা িযালফ  িাম্বলযিারযক র্তযই 
খযি করযত পারযতা, র্বমকেয মিমলয  ওর িমত ঘৃণামিমশ্রত করুণা োডা আর মকেয িযির 
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িযধ্য এযলা িা। িযালফ  এখি হকার্া  আত্মযগাপি কযর রয যে? হিাযেিট্স মক ওযক 
অ্িবরত শামি মদ্যচ্ছি? ওযক আর ওর িা-বাবাযক  তযা করার ধ্িক মদ্য  েযলযেি? 
 
মজমির কিযইয র হখাাঁো   যামরর র্মম্বৎ মফযর এযলা। হদ্খযলা িযফর্র িযাকযগািাগল 
হে ার হেযড উযঠ দ্াাঁমডয যেি।  যলর গুিি  ঠাৎ হর্যি হগযলা। 
 
 াযত আর র্ি  হিই, িযাকযগািাগল বলযলি। োিোিীরা হতািরা র্কযল হয যার 
 াউজ হ যির হপেযি লাইি কযর দ্াাঁডাও। মগ্রমফররা আিার র্যে দ্াাঁডাও। 
 
 যামর হদ্খযলাস্লাগ িস মেদ্ামরিযদ্র লাইযি হ ি  য  দ্াাঁডাযলি। গায  গাঢ় পান্না র্বযজ 
রিং এর ঝাাঁকাযিা আলযখল্লা, তার িযধ্য রূযপার র্যযতা মদ্য  কারুকাযস করা। এর আযগ 
হ ি অ্ফ দ্য  াফল পা িযফর্র রাউট্যক ঝকঝযক হপাষাযক হদ্যখমি। তার ট্য মপযত 
একমট্ও পযাো হিই। িাদ্াি মপিযর্ মফলযের পাযশ পাযশ েলযলি। তার গায  হিাট্া 
কাযলা রিং-এর হিলযিযট্র আলযখল্লা, হর্ট্া এযতা লম্বা হয পায র হগাডামল পযসন্ত হঢযক 
মদ্য যে। 
 
ওরা র্বাই দ্ল হবযধ্ হলযকর মদ্যক েলযলা। পার্যরর মর্াঁমড হবয  দ্রজার হগাডাযত 
দ্াাঁডাযতই  যামরর হোযখ পডযলা হরৌিউজ্জ্বল র্কাল। িখর রূ্যযসর মকরণ র্কযলর িযযখ 
গায  পডযে। র্ািযিই িাযঠযত র্াজাযিা রয যে দ্যযট্া র্ামর হে ার। দ্যই র্ামরর িাযঝ 
আইল। র্বযশযষ একট্া িাবসল পার্যরর হট্মবল র্ামরবি হে াযরর িযযখািযমখ রয যে। 
 যামরর িযি    গ্রীেকাযলর র্বযেয  হযি র্যন্দর একমট্ মদ্ি। 
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হে াযর বযর্ রয যেি অ্যিক িািযষ, বৃি-বৃিা, যযবক-যযবমত। কারও ফযাশি হদ্ারি 
হবশিয ষা, কারও বা জীণস। হবমশরিাগ হলাকযদ্র  যামর মেিযত িা পারযলও কয কজিযক 
মেিযত পারযলা। তাযদ্র িযধ্য রয যেি অ্িসার অ্ফ মফমিযক্সর র্িযরা; মকিংযগ 
শযাযকযবাল্ট, িযাি-আই িযমি, হট্ািংকর্–তার েয লগুযলা িতয ি কযর করা হগালাপী রিং-এর 
এবিং হরিার্ লযমপি িযি    হট্ািংকযর্র  াত ধ্যর রয যেি, মি, আর মিযর্র্ উইর্মল, 
মবলযক ধ্যর রয যে হেউর, ওযদ্র পাযশই রয যে হফ্রি আর জজস। ওরা দ্যজযিই 
পযরযে কাযলা ড্র্াগি মস্কযির জযাযকট্। অ্দূ্যর িাদ্াি িাকমর্িযক হদ্খযত হপযলা। মতমি 
বলযত হগযল আডাইযট্ হে ার অ্মধ্কার কযর বযর্যেি। আযরা রয যেি মলমক কলড্র্যির 
িামলক ট্ি অ্যারাযবলা মফগ ( যামরর)। জযার্ গাম কা যাদ্যকর গ্রুযপর দ্যই হবাি, এরমি 
িািংগ, িাইট্ বাযর্র োলক, িাদ্াি িালমকি (মি াগি এযামলর হরাব শযপর িামলক), মকেয 
িািযষ যাযদ্র িাি জাযি িা অ্র্ে হেযি–হযিি  গর্য ি পািশালার িামলক, এক 
জাদ্যকরী হ াগাট্সর্ এক্সযিযর্র রমল হঠযল। কযাযর্যলর হঘাস্টরাও বাদ্ যা মি, উজ্জ্বল 
রূ্যস মকরযণ তাযদ্র িা  অ্িষ্ট হদ্খাযচ্ছ, িডযল েডযল ওযদ্র হদ্খযত পাও া যাযচ্ছ। 
 াও াযত ওরা হযযিা হিযর্ হবডাযচ্ছ। 
 
হলযকর ধ্াযর হে াযরর হশষ িাযন্ত বযর্যে রি, মজমি,  ারমিওি আর  যামর। হলাযকরা 
মফর্ফার্ কযর কর্া বযল েযলযে পরিযরর র্যে, কর্াগুযলা িযি    ঘাযর্র ওপর 
বাতার্ বয  যাও ার শযব্দর িযতা। অ্যিক দূ্যর অ্রযণযর িযধ্য পামখরা তাযদ্র গাি 
হগয  েযলযে হবশ হজাযর হজাযর। েিশ মিড হবযড েলযলা, তার এযর্যে হ াগাট্সযর্র 
মি  হ ি িাস্টাযরর িমত হশষ শ্রিা জািাযত।  ঠাৎ  যামরর হোযখ পডযলা লযিা 
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হিমিলযক একট্া মর্যট্ বমর্য  মদ্যচ্ছ। হয রাযত িাম্বলযিার িারা হগযেি,  ারমিওি র্ব 
মিএ র্িযযদ্র জামিয  মদ্য যে। ওযদ্র আশা আবার   যতা মিযফন্স এযগন্সট্ (মিএ) 
িাকস আট্সযর্র িমশক্ষণ যর্ারীমত েলযব। 
 
ওযদ্র পাশ মদ্য  র্ািযির মর্যট্র মদ্যক কযিসমল র্ ফাজ এমগয  হগযলি, তার িযখ 
হবদ্িা  িয যিাি িার্ার  যাট্ট্া যর্ারীমত ঘূমণসর িযতা পাক খাযচ্ছ। তারপযর  যামরর 
হোযখ পডযলা মরট্া স্কীট্াযরর ওপর, ও হশযি পামখর িযতা লম্বালম্বা লাল িখও ালা  াযত 
একট্া হিাট্বযযক হেযপ ধ্যর বযর্ রয যে।  যামরর ওযক হদ্যখ হিজাজ হবখাপা  য  
হগযলা। তারপর আযরা হবমশ হরযগ হগযলা িলাযরর্ আিমেজযক বযর্ র্াকযত হদ্যখ। 
ওর বযাযের িযতা হফালা হফালা িযখ মিমবসকার। হর্িট্যার মফযরিযক জযলর ধ্াযর ি রীর 
িযতা দ্াাঁমডয  র্াকযত হদ্খযলা  যামর। তারপরই অ্দূ্যর  ন্তদ্ন্ত  য  একট্া মর্যট্র কাযে 
এমগয  হগযলি। 
 
র্বার হশযষ বযর্যে স্কয যলর কিসীরা।  যামরর হোখ পডযলা মেিযগৌযরর মদ্যক, িযফর্র 
িযাকযগািাগযলর পাযশ িািী হলাযকর িযতা বযর্ রয যেি র্ািযির র্ামরযত।  যামরর 
িযি  যলা মিিযগৌর বা তার অ্মফযর্র উচ্চপদ্ি আমধ্কামরকরা িাম্বলযিাযরর িৃতয যযত 
আদ্যপই দ্যুঃমখত  িমি। তারপরই ওর কাযি এযলা অ্দ্ভযত র্যর আর র্েীত। িমন্ত্রর্িার 
িমতমিমধ্রা মবরি  য  ঘাড ঘযমরয  হলযকর জযলর মদ্যক তাকাযলা। ওরা বযঝযত পারযে 
িা হলযকর জযলর হিতর হর্যক অ্দ্ভযত র্যযর কারা গাি গাইযে। গাযির িাযি তারা হকি, 
হকউ বযঝযত পারযে িা। িযি    র্কযলই ি  হপয  হগযে। 
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মজমি  যামরর কাযির কাযে িযখ এযি বলযলা, ওরা এযর্যে।  যামর িারমপপলযদ্র 
রূ্যসাযলামকত পমরষ্কার র্বযজ জযলর উপমরিাযগর িাি ইমঞ্চখাযিক তলা  ইিযফমরযদ্র 
িযতা হিযর্ হিযর্ গাি হগয  েলযত হদ্খযলা। অ্দ্ভযত তাযদ্র িাষা, অ্দ্ভযত গাযির র্যর। 
একিাি িাম্বলযিার জািযতি তাযদ্র িাষা। বের দ্যই আযগ  যামর িাম্বলযিারযক 
িারমপপলযদ্র িধ্াযির র্যে কর্া বলযত শুযিমেযলা। ওরা হবদ্িামিমশ্রত কযণ্ঠ গাি 
গাইযত গাইযত জযলর তলা  েযল হগযলা।  যামর র্বযজ জযলর মদ্যক তামকয  রইযলা। 
অ্তীযতর কর্া িযি পযড হগযলা। মজমি আবার ওযক কিযইয র হখাাঁো মদ্য  র্ািযি 
তাকাযত বলযলা। 
 
 যামর হদ্খযলা  যামগ্রি আইল ধ্যর ধ্ীর পদ্যক্ষযপ েযলযেি হর্ই হশ্বতপার্যরর হট্মবযলর 
মদ্যক।  যামগ্রি তখযিা ফয াঁমপয  ফয াঁমপয  কাাঁদ্যেি। হোযখর জযল র্বসাে মিযজ হগযে। 
দ্য াযত মিয  েযলযেি হর্ািার তারা খমেত লাল হিলযিযট্ আবৃত িাম্বলযিাযরর 
িরযদ্ । হর্ই দৃ্শয হদ্যখ  যামরর র্িি শরীর হবদ্িা  হকাঁযপ উঠযলা।  যামর, রি, 
 ারমিওি ও মজমি কাাঁদ্যে। মজমি আর  ারমিওযির হকাযলর ওপর তাযদ্র অ্শ্রু ট্প ট্প 
কযর পযড কাপড মিমজয  মদ্যচ্ছ। 
 
ওরা ঝাপর্া হোযখ হদ্খযত পাযচ্ছ িা অ্দ্যযর হশ্বত পার্যরর হট্মবযল মক র্ব  যচ্ছ। 
 যামগ্রি িাম্বলযিাযরর িাণ ীি হদ্  র্যযত্ন হট্মবযলর ওপর শাম ত করযলি, তারপর 
রুিাযল িযখ িযযে িয ূযতস আইল মদ্য  মফযর আর্যত লাগযলি।  যামগ্রি ধ্ীযর ধ্ীযর ওর 
র্ৎ িাই এর পাযশ বর্যলি।  যামর হদ্খযলা পবসতিিাণ লম্বা েওডা গ্রপ দ্াদ্ার িার্া  
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 াত মদ্য  র্ান্ত্বিা মদ্যচ্ছ। ওর মবরাট্  াযতর িাযর  যামগ্রযির হে াযরর োর পা া িরি 
িামট্যত হদ্যব হগযলা। 
 
হবাঁযট্ খাযট্া কদ্ি েট্ও ালা অ্মত র্াধ্ারণ আলযখল্লা পরা একজি হলাক তার হে ার 
হেযড উযঠ আইলপর্ মদ্য  হশ্বত পার্যরর ওপর শাম ত িাম্বলযিাযরর র্ািযি দ্াাঁডাযলি। 
 যামর িাযলা কযর শুিযত হপযলা িা হবাঁযট্ খাযট্া হলাকমট্ মক বলযে। তযব িাযঝ িাযঝ 
কাযি আর্যত লাগযলা ি াি আত্মার অ্মধ্কারী, ি াি হৃদ্  কর্াগুযলা ্ু্ যামরর কাযে 
খযব একট্া গুরুত্বপূণস িযি  যলা িা। িাম্বলযিার মক মেযলি তা অ্যিযর িযখ হর্যক স্তুমত 
শুিযত রামজ ি   যামর। তযব িযি পযড হগযলা িাযঝ িাযঝ িাম্বলযিার বলযতি র্াধ্ারণ 
হলাক, বড মজমিযর্র ক্ষয ি অ্িংশ, অ্যর্া কাাঁযদ্ হজাযর ট্াযিা,  ামর্ হেযপ বলযতি, আচ্ছা 
বলযতা হলাকমট্র মক  য যে? 
 
 যামর পযকযট্  াত হঢাকাযলা। পযকযট্ মেযলা িকল লযকট্ট্া। বরযফর িযতা ঠান্ডা 
লযকট্ট্া ও িযযঠার িযধ্য হেযপ ধ্রযলা। ও হযযিা িাবযত পারযে িা িাম্বলযিার আর 
হিই, মেরকাযলর জিয েযল হগযেি। খযব শি কযর হেযপ ধ্রার জিয  াতট্া বযর্া করযত 
লাগযলা। দ্যযোযখর অ্শ্রু ধ্ারা ও হরাধ্ করযত পারযে িা। ও িযখ ঘযমরয  হলযকর শান্ত 
জযলর মদ্যক তাকাযলা, র্বযজ অ্রযণযর মদ্যক তাকাযলা, হর্ই কাযলা আলযখল্লা পরা হবাঁযট্ 
খাযট্া হলাকট্া অ্িগসল মক র্ব বযল যাযচ্ছ যার একমট্ শব্দও  যামরর কাযি আর্যে িা। 
 ঠাৎ গােপালাগুযলা িডযত শুরু করযলা,  যামর হদ্খযলা হর্িট্যাররা তীর-ধ্িযক মিয  
র্ীিাযন্ত দ্াাঁমডয  রয যে। তারপরই ওরা আকাযশর মদ্যক তামকয  অ্জর তীর েয াঁডযত 
লাগযলা। যারা হশাকর্িা  বযর্মেযলি হর্িট্যরযদ্র তীর হোাঁডা হদ্যখ ি  হপয  হগযলি। 
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হর্ই মদ্যক তামকয  র্াকযত র্াকযত  যামরর িযি পযড হগযলা ওর মিমষি অ্রযণয 
যাও ার কর্া, হিাযস্টিযট্সর র্যে লডাইয র কর্া। িাম্বলযিার বযলমেযলি, লডাইযত 
 ারমজৎ আযে। আিরা বযলমেযলি, লডাই, লডাই কযর যাযব, ি  হপয  যযিযক্ষি হেযড 
েযল আর্যব িা। অ্শুিযক লডাই কযর পরাি করযব। তা যলই পৃমর্বী হর্যক অ্শুিযক 
দ্িি করা যাযব তযব তারা কখযিা মিিূসল  যব িা। 
 
অ্রযণযর মদ্যক তামকয  অ্তীযতর কর্া িাবযত িাবযত িযি পযড অ্যিক কর্া। যারা 
তাযক িাযলাবার্যতি, মবপদ্ আপদ্ হর্যক রক্ষা করযতি তারা হযি ওর র্ািযি এযর্ 
দ্াাঁডাযলি: িা-বাবা, ওর ধ্িসমপতা, র্বার হশযষ িাম্বলযিার। র্কযলই তাযক অ্শুি হর্যক 
রক্ষা করার জিয বিপমরকর মেযলি। র্বযশযষ মেযলি িাম্বলযিার… মতমিও েযল 
হগযলি। রক্ষকরা আর হকউ হিই, ওর আর হিাযেিযট্সর িাযঝ আর হকউ দ্াাঁডাযব িা। 
বার বার মশশু অ্বিা হর্যকই িযি দ্ািা হবাঁযধ্ মেযলা মিরাপদ্ আশ্রয  ও হবাঁযে রয যে, 
কারও র্াধ্য হিই ওযক আঘাত কযর। ওর িযি  যলা মিযজর শমিযত আজ হর্যক ওযক 
দ্াাঁডাযত  যব। বািব, একিাি বািব ওর র্ািযি রয যে। হকাযিা রক্ষক হিই, 
র্ ািযিূমত হিই, ওর জীবযির র্বযেয  বড রক্ষক েযল হগযেি, আজ ও একা, এই 
পৃমর্বীযত একা। 
 
হর্ই হবাঁযট্ হলাকট্ার বিৃতা হশষ  য যে। এবার   যতা অ্িয হকউ হট্মবযলর পাযশ 
দ্াাঁমডয  স্তুমত শুরু করযব। এবাযর   যতা িন্ত্রী বা পমরষদ্রা শুরু করযবি। মকন্তু তারা 
হযিি বযর্মেযলি হতিিই বযর্ রইযলি। 
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তারপর  যামরর কাযি এযলা মকেয হলাযকর আতমঙ্কত স্বর। ও র্ািযি তামকয  হদ্খযলা 
শুভ্র অ্মেমশখা িাম্বলযিাযরর িরযদ্  ও হট্মবল হর্যক হবমরয  আর্যে। অ্মেমশখা একট্য  
একট্য  কযর হলমল াি  য  ওপযর উঠযে, িাম্বলযিাযরর হদ্  আর হদ্খা যাযচ্ছ িা। র্াদ্া 
হধ্াাঁ াযত েতয মদ্সক িযর হগযলা। কয ণ্ডলী পাকাযিা হর্ই হধ্াাঁ া িািা রকযির অ্দ্ভযত অ্দ্ভযত 
আকার গঠি কযর েযলযে।  যামরর হর্ই মদ্যক তামকয  িযি  যলা ওর হৃদ্য র িন্দি 
বে  য  আর্যে। িীল আকাযশর মদ্যক তাকাযলা, হদ্খযলা একট্া মফমিক্স পামখ িািা 
হিযল উডযে, গাি গাইযে, তযব পামখট্া আর দ্যুঃযখর র্যযর গাি গাইযে িা। তারপরই 
আগুি মিযি হগযলা, হধ্া াও আর হদ্খা হগযলা িা। হদ্খযলা হর্ই হশ্বতপার্যরর হট্মবলট্া 
হিই, হর্খাযি রয যে িামতদ্ীঘস একমট্ হশ্বতপার্যরর িৃমতযর্ৌধ্, তার হিতযর রয যে 
িাম্বলযিাযরর িশান্ত হদ্ । িারমপপলযদ্র িযতা অ্রণয হর্যক েযল হগযে হর্িট্যাররা। 
অ্রণয মিিব্ধ, হলযকর র্বযজ জল ট্লট্ল করযে। 
 
 যামর হিযব েযলযে িাম্বলযিাযরর অ্র্মূ্পণস কাজ ও একাই র্মূ্পণস করযব। েমট্ 
 রোকযর্র িযধ্য দ্য মট্ ধ্বিংর্  য যে, আযরা বামক রয যে োরমট্। হকার্া  হর্গুযলা 
আযে? কাযপ, লযকযট্, র্াযপ? 
 
ও পাযশ বযর্ র্াকা মজমি, রি,  ারমিওযির িযযখর মদ্যক তাকাযলা। মজমি আর কাাঁদ্যে 
িা। ও কমঠি দৃ্মষ্টযত তামকয  র্াকা  যামরর মদ্যক অ্মবেলিাযব তাকাযলা। 
 
মজমি হশাযিা,  যামর বলযলা। আমি আর হতািার র্যে হকাযিািাযবই জমডত র্াকযবা িা। 
আিাযদ্র আর হদ্খা র্াক্ষাৎ  যব িা, আিাযদ্র মিযজর পযর্ েলযত  যব। 
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মজমি খযব মবদ্রূপ কযর হ যর্ বলযলা, হতািার ওই হবাকার িত ি ৎ কারযণ? তাই 
বলযত োইযো? 
 
 যাাঁ তাই, একজযির জীবি হর্যক অ্িয জযির মবযচ্ছযদ্র িত, হতািার র্াযর্ হশষ কয ক 
র্প্তা … এখি আিাযক একাই কাজমট্ করযত  যব। 
 
মজমি েয প কযর রইযলা। 
 
হিাযেিট্স শের মিিযদ্র বযাব ার কযর েযলযেি। হতািাযকও একবার হট্াপ ম যর্যব 
বযব ার কযরমেযলি, কারণ তয মি আিার মি  বেয র হবাি। তয মি বযঝযত পারযে িা, 
আিার র্যে তয মি জমডত র্াকযল কযতাট্া মবপযদ্র র্ম্মযখীি  যত পাযরা। ও খযযজ খযযজ 
হতািাযক হবর করযব, হতািার র্া াযযয আিাযক ধ্রার ঘৃণয পমরকপিা কযর যাযব। 
 
আমি যমদ্ হর্ট্া হক ার িা কমর? মজমি হজার মদ্য  বলযলা। 
 
তয মি িা করযলও আমি কমর, হতািার িৃতয য  যল হকিি কযর আমি র্ য করযবা, আিার 
জিয   যতা হতািাযক  তযা করযত মদ্বধ্া করযব িা। 
 
মজমি  যামরর মদ্যক িা তামকয  হলযকর মদ্যক তামকয  রইযলা, আমি কখযিা আিার 
জীবি হর্যক হতািাযক মিন্ন কযর হদ্মখমি। মজমি বলযলা,  ারমিওি আিাযক বযলমেযলা, 
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আমি হযি অ্িয কারও র্যে হিলাযিশা কমর, হতািাযক স্বমি হত র্াকযত মদ্ই। তয মি 
  যতা লক্ষয কযরযো কখযিা আমি হতািার র্যে আলাদ্ািাযব িি খযযল কর্া বলযত 
পামরমি। 
 
িাট্স হিয   ারমিওি,  যামর বলযলা,  ার্বার হেষ্টা করযলা। যত দ্রুত    তাই আমি 
োই। মকন্তু িার্, বের, যযগ হলযগ হযযত পাযর। 
 
আমি অ্ন্তযর অ্ন্তযর মবশ্বার্ কমর হয দ্াম ত্ব হতািাযক িাম্বলযিার মদ্য  হগযেি হর্ট্া 
র্িাপ্ত িা কযর মফরযল তয মি খযমশ  যব িা। যাদ্য মবশ্বযক রক্ষা করার জিযই তয মি কাজ 
করযে। 
 
 যামর হে ার হেযড উযঠ দ্াাঁডাযলা। হদ্খযলা মজমি  ারমিওিযক জমডয  ধ্যরযে;  ারমিওি 
ওর িার্া   াত বযযলাযচ্ছ।  যামরর ওযদ্র মদ্যক তামকয  র্াকযল েলযব িা। ও মপেি 
মফরযলা, মজমি ও িাম্বলযিাযরর হর্ৌধ্ মপেযি পযড রইযলা। ধ্ীযর ধ্ীযর হলযকর ধ্াযর 
 াাঁট্যত লাগযলা। েয প কযর বযর্ র্াকার োইযত আপি িযি  াাঁট্যত ওর িাযলা লাগযলা। 
ওর িযি এখি একই মেন্তা কযতা তাডাতামড  রোকর্ গুযলা খয াঁযজ হবর কযর ধ্বিংর্ 
করযব, হিাযেিট্সযক  তযা করযব। বযর্ হর্যক র্ি  িষ্ট কযর হকাযিা লাি হিই। 
 
 যামর। 
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 যামর িাক শুযি হপেযি তাকাযলা। হদ্খযলা রুফার্ মিিযগৌর হখাডাযত হখাডাযত ওর 
কাযে আর্যেি।  াযত ও ামকিং মস্টক। 
 
আমি হতািার র্যে দ্যএকট্া কর্া বলযত োই  যামর, হতািার র্যে  াাঁট্যত  াাঁট্যত কর্াট্া 
বলযল আশাকমর তয মি মকেয িযি করযব িা? 
 
 যামর উদ্ার্ীি িাযব বলযলা, িা। কর্াট্া বযল মেিযগৌযরর র্যে ধ্ীযর ধ্ীযর  াাঁট্যত 
লাগযলা। 
 
 যামর, িাম্বলযিারযক  তযা খযবই দ্যুঃখজিক ঘট্িা, মিিযগৌর িরি র্যযর বলযলি। 
খবরট্া শুযি আমি কযতাট্া বযমর্ত  য মে তা হতািা  হবাঝাযত পারযবা িা। িাম্বলযিার 
একজি ি াি জাদ্যকর মেযলি; আিাযদ্র িযধ্য অ্বশযই িযতর অ্মিল মেযলা, হর্ কর্া 
  যতা তয মি জাযিা। তযব হর্ই িযতর অ্মিল র্াকা র্যেও আিার হেয  িাযলা হকউ 
তাযক জািযতা িা। 
 
 যামর র্রার্মর বলযলা, আপমি মক হযি বলযবি বলমেযলি? 
 
কর্াট্া শুযি মিিযগৌর একট্য  অ্র্ম্ভষ্ট  যলি তা ওর িযযখ ফয যট্ উঠযলা। হর্ই িযযখািাব 
ক্ষমণক, র্যে র্যে িযযখ দ্যুঃযখর োপ ফয মট্য  তয লযলি। একট্া হবাঝ। পডার িযধ্য 
আর্যত োইযেি হযি। 
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আমি জামি তয মি কযতাট্া আঘাত হপয যে, মিিযগৌর বলযলি, তয মি হতা িাম্বলযিাযরর 
খযব কাযের িািযষ মেযল, তার র্বযেয  মি  মেযল তাও জামি। হতািাযদ্র িযধ্য মেযলা 
বেি। 
 
আপমি মক বলযত োি?  যামর আবার বলযলা। ও আর কর্া বাডাযত ো  িা।  াাঁট্া বে 
কযর মেিযগৌযরর িযযখর মদ্যক তাকাযলা উত্তযরর অ্যপক্ষা । 
 
মিিযগৌর ও ামকিং মস্টকট্া শি কযর ধ্যর দ্াাঁমডয   যামরর িযযখর মদ্যক তাকাযলি, িযযখ 
হোযখ োতয যযসর োপ। 
 
র্কযল বলযে হর্ রাযত উমি স্কয ল হেযড হযখাযি মগয মেযলি তখি তয মি তার র্যে মেযল, 
তারপর মফযর আর্ার পর মতমি িারা হগযেি। 
 
কর্াগুযলা হক বযলযে, কারা বযলযে,  যামর বলযলা। 
 
িাম্বলযিার িারা যাবার পর হকউ একজি ট্াও াযরর ওপর হর্যক একজি হির্ইট্ারযক 
স্টয মপফাই কযরমেযলা, তাোডা হর্খাযি দ্যযট্া ঝাডয  পাও া হগযে। তা যল মিমিমস্ট্র দ্যই 
আর দ্যই হযাগ করযত পাযর,  যামর। দ্যই আর দ্যয  োর    তাই িা? 
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শুযি র্যখী  লাি,  যামর বলযলা। শুিযি আমি িাম্বলযিাযরর র্যে হকার্া  মগয মেলাি, 
মকযর্র জিয মগয মেলাি র্মূ্পণস আিার বযমিগত বযাপার। বযাপারট্া র্কযল জািযক মতমি 
োিমি। 
 
 া…  া… তার িমত হতািার আিযগতয র্তযই িশিংর্ার হযাগয র্যন্দ  হিই, মিিযগৌর 
বলযলি। িযি    মিযজযক র্িংযত রাখার যর্ার্াধ্য হেষ্টা করযেি। মবরমি িাখা িযযখ 
বলযলি,  যামর এখি হতা িাম্বলযিার আর হিই। 
 
যখি এই স্কয যলর একজিও তার ওপর অ্িযগত র্াকযব িা তখি মতমি অ্বশযই স্কয ল 
হেযড েযল যাযবি,  যামর  ার্যত  ার্যত বলযলা। 
 
িাই মি ার ব , এখি হতা তার র্াকা বা িা র্াকার হকাযিা িে হিই। 
 
আমি হর্ কর্া বলযত োই িা, আমি মক বলযত োই আপমি বযঝযবি িা। এর হবমশ মকেয 
আপিাযক আিার বলার হিই। 
 
মিিযগৌর েয প কযর রইযলি। র্ািািয র্ি  িীরব হর্যক ইতিত কযর খযবই িম্রিাযব 
বলযলি, মিমিমস্ট্র এখি হর্যক হতািাযক র্ব রকিিাযব হিাযট্কশি মদ্যত ো   যামর, 
হতািার হদ্ রক্ষী ম যর্যব আিার দ্যএকজি অ্রর হিাতায ি করযত োই। 
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 যামর  ার্যলা। হিাযেিট্স মিযজর  াযত আিাযক  তযা করযত ো , অ্ররযদ্র তাযক বাধ্া 
হদ্বার র্াধ্য হিই। হয িিাবট্া আিাযক জািাযলি তার জিয মিমিমস্ট্রযক ধ্িযবাদ্, 
আপিাযক ি । 
 
তা যল, মিিযগৌর বলযলি। তার গলার স্বর কমঠি। হর্ অ্িযযরাধ্মট্ গত মেস্টিাযর্ 
হতািাযক কযরমেলাি…। 
 
অ্িযযরাধ্? ও  যাাঁ িযি পযডযে, পৃমর্বীর র্বাইযক আমি উচ্চকযণ্ঠ বলযত পামর মক দ্ারুণ 
একমট্ কাজ আিার জিয করযত হেয যেি, অ্বশয একট্া মকেযর বদ্যল। 
 
র্কযলর র্া র্ বাডাবার জিয।  যামর মেিযগৌযরর িযযখর মদ্যক তাকাযলা। স্টযাি 
শািপাইযকর িযমি? মিিযগৌর আঙ্কল িািসযির োইযত আযরা মবশ্রীিাযব  ার্যলি। 
 
ওই, তয মি হদ্খমে…। 
 
এযকবাযর িাম্বলযিাযরর হলাক–ির্ি হর্যক হশষ পযসন্ত!  যামর একট্য  হযযিা বযে কযর 
বলযলা। 
 
মিিযগৌর  যামরর িযযখর মদ্যক কমঠি দৃ্মষ্টযত তামকয  ও ামকিং মস্টযক ির মদ্য  
লযািংোযত লযািংোযত েযল হগযলি। 
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 যামর হদ্খযলা অ্দূ্যর পামর্স আর মিমিমস্ট্রর হলাযকরা তার জিয অ্যপক্ষা করযে।  যামর 
অ্িয পযর্ েলযলা। রি- ারমিওি এক রকি হদ্ৌডযত হদ্ৌডযত  যামরর মদ্যক আর্যে 
হদ্যখ  যামর ওযদ্র আর্ার অ্যপক্ষা  একট্া গাযের তলা  দ্াাঁডাযলা। ওই গােট্ার তলা  
স্কয ল জীবযি বহুবার একযি বযর্  ামর্-ঠাট্টা-গপ কযর কামট্য যে। 
 
 ারমিওি মফর্ মফর্ কযর বলযলা, মিিযগৌর মক বলযলি? 
 
 যামর কাাঁধ্ ঝাাঁকয মি মদ্য  বলযলা, হর্ই একই কর্া, মেস্টিাযর্ যা বযলমেযলি। উমি োি 
িাম্বলযিাযরর র্ব হগাপি কর্া ওযক বমল, আমি মিমিমস্ট্রর িতয ি হপাস্টার ব   ই। 
 
রি মকেয বলার জিয েট্ফট্ করমেযলা। একট্য  েয প কযর র্াকার পর হজাযর হজাযর 
 ারমিওিযক বলযলা, এই হশাযিা, আমি ওমদ্যক মগয  পামর্সযক মপমট্য  আমর্। 
 
 ারমিওি রযির  াত ধ্যর বলযলা, তয মি মক পাগল  য  হগযে রি। 
 
ওযক হপট্াযল আিার িি শান্ত  যব। 
 
কর্াট্া শুযি  যামর  ার্যলা,  ারমিওিও মিমষ্টিাযব  ার্যলা। তারপর ও কযাযর্যলর মদ্যক 
তাকাযতই  ামর্ মিমলয  হগযলা। িাবযতই পারমে িা আর আিরা হ াগাট্সযর্ আর্যত 
পারযবা িা, হ াগাট্স বে  য  যাযব! 
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  যতা  যব িা, রি বলযলা। বামডর োইযত আিাযদ্র মবপদ্ এখাযি অ্যিক কি, তাই 
িা? এখি র্ব জা গা  মবপদ্, আিার িযি    হর্ তয লিা  হ াগাট্সযর্ মবপযদ্র র্ম্ভাবিা 
অ্যিক কি, অ্যিক মিরাপদ্। এখাযি অ্যিক জাদ্যকর আযেি িমতযরাধ্ করার জিয। 
 যামর, বলল মঠক বযলমে িা? 
 
আমি আবার িার্সযল পমরবাযর মফযর যামচ্ছ। িাম্বলযিাযরর আযদ্শ,  যামর বলযলা। তযব 
ওখাযি হবমশমদ্ি র্াকযবা িা। তারপর মেরকাযলর জিয ওখাি হর্যক েযল যাযবা। 
 
স্কয যল আর আর্যব িা হতা হকার্া  যাযব? 
 
িাবমে, িাবমে আবার আমি গিমরকর্  যলাযত মগয  র্াকযবা।  যামর খযব আযি আযি 
বলযলা। িাম্বলযিাযরর িৃতয যর পর হর্যকই গিমরকর্  যলাযত যাবার কর্া হিযব েযলযে 
 যামর। আিার যািা ওখাি হর্যকই শুরু করযবা এইট্য কয  বলযত পামর। ওখাযি হগযল িা-
বাবার কবযর হযযত পারযবা। আিার খযব িাযলা লাগযব। 
 
তারপর মক করযব শুমি, রি বলযলা। 
 
বযর্ র্াকযবা িা মিিই। আিার অ্যিক কাজ বামক আযে। বামক োরযট্  রোকর্ খয াঁযজ 
হবর কযর ধ্বিংর্ করযত  যব। ওর দৃ্মষ্ট হলযকর জযল। জযলযত িাম্বলযিাযরর হশ্বত 
হর্ৌযধ্র িমতমবম্ব পযড কাাঁপযে। আিাযক ওই কাজগুযলা করার কর্া বযল হগযেি। 
িাম্বলযিাযরর িাবিা মেন্তা যমদ্ মঠক   , আমি হর্ র্ম্বযে মিমিত, আযরা োরযট্ 
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 রোকর্ আযে। তারপর আিাযক হিাযল্টিযট্সর আত্মার র্াত ট্য কযরাট্া মকন্তু হর্ট্া হতা 
ওর হদ্য র হিতর রয যে, আমি একিাি হলাক হয ওযক  তযা করযত পারযবা। 
 রোকযর্র হখাযজ হযযত হযযত যমদ্ আিার হর্যিরার্ হেইযপর র্যে হদ্খা   ,  যামর 
র্ািািয হর্যি বলযলা। আিার হপৌষ িার্ আর ওর র্বসিাশ। 
 
মতি জযিই িীরব। কারও িযযখ একমট্ শব্দ হিই। হশাক র্িা  যারা এযর্মেযলি তাযদ্র 
র্কযলই েযল হগযেি। 
 
রি  ঠাৎ বলযলা,  যামর, আিরাও হতািার র্যে যাযবা। 
 
হকার্া ? 
 
হতািার আঙ্কল-আমন্টর বামডযত, রি বলযলা। তারপর তয মি হযখাযি হযখাযি যাযব আিরা 
হতািার র্যে যাযবা। 
 
িা তা    িা,  যামর র্যে র্যে বলযলা। ও মকেযযতই রি,  ারমিওিযক হবাঝাযত পারযে 
িা ও একাই দ্যগসি অ্মিযাযি হযযত ো । 
 
তয মি আযগ আিাযদ্র অ্যিক বার বযলযে,  ারমিওি হর্াজা র্াপট্া বলযলা। আিরা যা 
করযবা এক র্যে করযবা, হর্ কর্া িয যল যাযচ্ছা হকি? 
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তয মি হযখাযি আিরা হর্খাযি, মবপযদ্ আপযদ্ র্ব র্ি । যা িাযগয আযে তাই  যব। 
একট্া কর্া বেয  যাবার আযগ হতািাযক আিাযদ্র বামড হযযত  যব, তা আিরা গিমরক 
 যলা বা হযখাযিই যাই। 
 
হকি? 
 
হকি আবার? িযি হিই মবল আর হেউযরর মবয ?  যামর হর্াজা রযির িযযখর মদ্যক 
তাকাযলা, তা যল মক র্বমকেযই স্বািামবক  য  হগযে? এযতা হগালিাযলর িযধ্য আিন্দ, 
ত ন ? 
 
মঠক আযে, আিাযদ্র হতা হর্ট্া বাদ্ মদ্যল েলযব িা,  যামর র্ম্মমত জািাযলা। 
 
ওর  াতট্া যন্ত্রোমলযতর িযতা বরফশীতল িয  া  রোকর্ িশস করযলা। ওর হোযখর 
র্ািযি হিযর্ উঠযলা অ্েকার, উাঁেয  মিেয , আাঁকা বাকা র্মপসল পর্। এক িার্, এক বের, 
অ্র্বা দ্শ বের  যলও হর্ই পযর্ ওযক হযযত  যব। হিাযল্টিযট্সর র্াযর্ েূডান্ত র্াক্ষাৎ 
একমদ্ি  যব, হর্ট্া িার্ও  যত পাযর বা বের বা যযগ, তার আযগ ওর জীবযি  ারমিওি 
ও রযির র্াযর্ একমদ্যির জিয  যলও শামন্তযত আিন্দ উৎর্যব হিযত ওঠার একট্া 
র্যযযাগ অ্যপক্ষা করযে। 
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