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০১. র্ার্র  রর্মেমটটর্ 
 
িীমের অ্সহয গরমের লদ্নগুমিা প্রা়ে লবদ্া়ে লনমে চমিমে। প্রাইমভট ড্রাইমভর পকা়োর 
হাউমজর বাল়িগুমিার চারধার েন্দ্রািু লনস্তবদ্ধো়ে লিমর পরমেমে। বাল়ির সােমন িমন 
রাো গাল়িগুমিা ঝকঝমক েকেমক ন়ে, বরিং ধূমিা়ে েলিন হম়ে দ্াাঁল়িম়ে রম়েমে। 
গাল়িগুমিা শুধু ন়ে, বাল়ি সিংিগ্ন িন, বাগানগুমিা পরামদ্র োমে শুলকম়ে লগম়ে লববর্ড! 
োন্নার েে সবুজ পদ্োমে না। অ্নাবৃলি ও জমির অ্ভামবর জনয সরকার পোটা োইে 
লদ্ম়ে গাল়ি পধাও়ো, বাগামন, িমন জি পদ্ও়ো লনলিদ্ধ কমর লদ্ম়েমে। প্রাইমভট ড্রাইমভর 
বালসন্দারা বাইমর জানািা েুমি েৃদু্ েন্দ ঠাণ্ডা হাও়োর আশা়ে গৃহবলন্দ হম়ে বমস আমে। 
সকমিই যেন বাল়িমে েেন শূধুোত্র একলট লকমশার চার নম্বর বাল়ির জানািার পকামনর 
বাগামন লচৎেটািং হম়ে শুম়ে রম়েমে। 
 
পেমিলটর শীর্ড পচহারা, োথার চুি কামিা, পচামে চশো। ব়েমসর েুিনা়ে একটু পযন ব়ি 
পদ্ো়ে অ্েুলিজলনে পচহারা়ে। ওর েরমর্র জীনসটা জীর্ড আর পনািংরা, লট শামটডর 
অ্বস্থাও পেেনই, পঝািা পঝািা লববর্ড। ওর জুমোর অ্বস্থা পেেনই, েিাটা েুমি পগমে। 
প্রলেমবশীরা হযালর েটারমক োই েেন্দ কমর না। ওরা েমন কমর পেমিটার অ্েলরেন্ন 
হম়ে থাকার জনয আইনে শালস্তর প্রম়োজন। 
 
লকন্তু হযালর েটার পো ো়িা প্রলেমবশীর সােমন িুমর পব়িামে না, ও সকমির দৃ্লির 
বাইমর লবরাট হাইমড্রলি়োর (পথামকা পথমকা সাদ্া ফুি) পঝাাঁমের আ়িামি লনমজমক 
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িুলকম়ে পরমেমে। সমেমবিা হাাঁটা চিার সে়ে পকউ োমক পদ্েমে োমে না। এক োত্র 
আঙ্কি ভানডন অ্থবা আলে পেটুলন়ো যলদ্ জানািা লদ্ম়ে েুে বা়িান পো ও বাগামন শুম়ে 
আমে পদ্েমে োমবন। 
 
সকমির দৃ্লি এল়িম়ে ওইভামব শুম়ে থাকাটা হযালর েটামরর েমন হ়ে ভািই, ওমক পো 
ধনযবাদ্ পদ্ও়ো উলচে। উত্তপ্ত, কলঠন োলটমে শুম়ে থাকা েুবই অ্স্বলস্ত কর হমিও 
আশোমশর সকমির কথা ও শুনমে োমে। ওমক পদ্েমে পেম়ে দ্াাঁে লক়িলে়ি কমর 
নানা লবরক্তকর প্রশ্ন করমে োরমে না োই পটলিলভশমনর েবরও শুনমে োমে। বসবার 
িমর চুেচাে বমস পটলিলভশমন পপ্রািাে পদ্ো, েবর পশানা ওর লবরলক্তকর েমন হ়ে। 
আঙ্কি আর আলে ওমক পদ্েমিই এেন এেন সব প্রশ্ন কমর, কথা বমি–শুনমি রামগ 
হা়ি লেলত্ত জ্বমি যা়ে। 
 
শুম়ে থাকমে থাকমে হযালরর কামন এমিা আঙ্কি ভানডমনর গিা, ভািই হম়েমে পেমিটা 
পনই, লকন্তু পকাথা়ে ও পগমিা বিমো? 
 
আলে পেটুলন়ো লনরাসক্ত কমে বিমিা–পক জামন পকান চুমিা়ে বমস আমে, বাল়িমে পো 
পনই। 
 
কথাটা শুমন আঙ্কি ভানডন পিাৎ পিাৎ কমর বিমিা–ওর পকান লকেুমেই েন পনই। লক 
কমর পকাথা়ে যা়ে ডাডলি েযডন্ত জামন না। পদ্মশর পক প্রধানেন্ত্রী োও পবাধহ়ে ও জামন 
না। আোমদ্র পদ্মশর েবমর েন পনই, েন েম়ি আমে ওর জাদু্ কুমির েবমর। 
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–ভানডন আমস্ত বিি, জানািা পোিা রম়েমে। 
 
–হযাাঁ হযাাঁ োইমো। 
 
ডাসডমি েলরবামরর কথা হযালর শুনমে পেমিা না। হযালর পঝাাঁমের আ়িাি পথমক পদ্েমে 
পেমিা পব়িাি পপ্রেী লেমসস লফগ উইলস্টলর়ো ও়োক পথমক থে থে কমর চমিমেন। 
পযমে পযমে আেন েমন লব়ি লব়ি করমেন। ভাগয ভাি লেমসস লফগ ওমক পদ্েমে 
োনলন। পদ্েমিই বিমবন–হযালর চমিা আোর বাল়িমে এক কাে চা। োমব। একটু একটু 
কমর লেমসস লফগ দৃ্লির আ়িামি চমি পযমেই হযালরর কামন এমিা ভানডমনর গিা, ডাডলি 
বাল়িমে পনই? পরাজই পদ্েলে বাইমর চা ো়ে। 
 
আলে বিমিা–বাল়িমে বমস পথমক করমবটা লক? ো়িার সকমি, বেু-বােবরা ওমক 
পদ্েমে পেমিই ো়িমে চা়ে না। সব্বাই ওমক দ্ারুর্ ভািবামস। 
 
কথাটা শুমন হযালর ওর হালস েুব কি কমর পচমে রামে। আঙ্কি-আলে ওমদ্র পেমি 
ডাডলিমক লনম়ে গদ্গদ্। বেুরা ভািবামস, চা পেমে পনেন্তন্ন কমর–সব বামজ কথা। এই 
সে়ে ও োমকড, রাস্তা়ে কেগুমিা বদ্ বেুমদ্র লনম়ে পিারামফরা কমর পোট লনরীহ পেমি 
পদ্েমি োমক ধমর োরধর কমর, পেেমন িামগ। শুধু োই ন়ে রাস্তার পকার্া়ে দ্াাঁল়িম়ে 
ভাি ভাি গাল়ি পযমে পদ্েমি ইট-োটমকি পোাঁম়ি। সেস্ত গরমের েুলটর লদ্ন এই 
ভামবই ডাডলি ইট-োটমকি পোাঁম়ি। োরমধার কমর কাটা়ে। 
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আলে পেটুলন়ো পটলিলভশন চালিম়ে লদ্মেই হযালরর কামন এমিা 
 
স্প্যালনশ পোটডারমদ্র ধেডিট, এই লনম়ে দু্সপ্তামহ ো লদ্ি। েুলট যােমনর হাজার হাজার 
পিাক লবোনবন্দমর োমদ্র োিেত্র লনম়ে অ্সহাম়ের েমো বমস রম়েমে। 
 
আঙ্কি ভানডন বিমিন–চুমিা়ে যাক। সারাজীবন ওরা লদ্বালনদ্রা লদ্ক। বাগামন শুম়ে থাকা 
হযালরর পসই েবর শুমন একটুও ভাি িামগ না। হলিমড পেকামসডর লবোনবন্দমর বমস 
থাকার পচম়ে আরও অ্মনক েবর পযেন ধ্বিংস, েৃেুযর েবর যলদ্ থাকে োহমি প্রথমেই 
পসটা জানামো। 
 
ও লবরাট একটা লনশ্বাস পফমি িন নীি আকামশর লদ্মক োলকম়ে থামক। গরমের েুলটর 
প্রলেলট লদ্ন ওর লবরলক্তকর, একমিম়ে িাগমে। নেুন লকেু পনই। আশ্চযড! এেনও েযডন্ত 
সব নীরব পকন? লকেু একটা িটমে না পকন? বযথড উমত্তজনা আশা। োমঝ োমঝ এক 
পিম়ে বে হ়ে আবার োরই েুনরাবৃলত্ত। 
 
–পকন, পকন এেনও লকেু িটমে না? ও কান পেমে রইি প্রলেক্ষা করমে িাগি। 
 
হযালর পচাে বে করি। নীি আকামশর লদ্মক োলকম়ে রইমিা প্রলেলট লদ্ন ওর 
এেলনভামব কামট–পটনসন, আশা, োরের আবার পটনসন, লকেুটা স্বলস্ত… আবার জমে 
ওঠা পটনসন বম়িা এক পিম়ে িাগমি ওর। 
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কাোন দ্াগার েমো লবরাট এক ভ়েঙ্কর শব্দ, গাল়ির েিা়ে শুম়ে একটা পব়িাি ঝম়ির 
পবমগ েুমট পগি দৃ্লির বাইমর; আেডনাদ্, অ্লভশামের শব্দ, ডাসডমির ির পথমক কাাঁমচর 
বাসন ভাঙার শব্দ? দ্ীিড প্রলেক্ষার অ্বসান। হযালর িালফম়ে উঠি। ঝুমি ে়িা জীনমসর 
পেেমনর েমকট পথমক একটা পোট কামঠর দ্ণ্ড পটমন লনি োমের েধয পথমক েমিা়োর 
পটমন পনও়োর েে। ে়িাক কমর িালফম়ে ওঠার সে়ে ডাসডমির পোিা জানািার কোমট 
োথা ঠমক পগি। শব্দ শুমন আলে পেটুলন়ো ির পথমক েুব পজামর পচাঁলচম়ে উঠমিন। 
 
হযালরর েমন হি ওর োথাটা লিেলণ্ডে হম়ে পগমে। যন্ত্রর্া়ে দু্ পচাে জমি ভমর পগি, ওর 
োথা িুরমে িাগি। পসই অ্বস্থামেই ও শব্দ, আেডনাদ্ পকাথা পথমক আসমে জানার জনয 
উঠবার পচিা করমেই দু্লট েুরুি পিােশ হাে পোিাজানািা পথমক ওর গিা পচমে ধরি। 
 
–ওটা পফমি দ্াও, পকউ পদ্েমে োবার আমগ পফমি দ্াও বিলে। আঙ্কি ভানডন িমরর 
পভের পথমক গজডন কমর উঠমিন। 
 
হযালর হাাঁফামে হাাঁফামে বিমিা–পেম়িলদ্ন, েুব িাগমে। 
 
ভানডন হযালরর হাে পথমক দ্ণ্ডটা পকম়ি পনবার পচিা করমেই হযালর দ্ণ্ডটা ভানডমনর লদ্মক 
এলগম়ে লদ্মেই ভানডন েলরোহমের েে হযালরমক পেম়ি লদ্মিন। পকানও এক অ্দৃ্শয 
শলক্ত হযালরমক েরঙ্গাল়েে কমরমে। হযালরর োথার পভের অ্কলথে এক েীি যন্ত্রর্া। ও 
পকানও েমে উমঠ দ্াাঁল়িম়ে চারলদ্মক োকাি। পকাথা পথমক পসই ভ়োি-ভ়েঙ্কর শব্দ 
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পভমস আসমে? আশোমশর বাল়ির পিামকরা পসই শব্দ শুমন জানািা পথমক েুে বাল়িম়ে 
রম়েমে হযালর পদ্েমে পেি। োলর একটুও সে়ে নি না কমর দ্ণ্ডটা জীনমসর েমকমট 
েুাঁমজ পগা-পবচারার েে োলকম়ে রইি। 
 
আঙ্কি ভানডন সােমনর সাে নম্বর বাল়ির লদ্মক োলকম়ে বিমিন–পবশ সুন্দর িাগমে 
সমেটা। আেলন কী একটা ভীির্ শব্দ শুমনমেন? আেরামো পবশ ভ়ে পেম়ে পগলে! 
 
আঙ্কি আেনেমন শব্দটার সম্বমে নানা বযােযা করমে িাগমিন। বুঝমেই োমরনলন 
প্রলেমবশীরা পয যার কামজ চমি পগমে। 
 
এই পেমি পকাথা পথমক শব্দটা এিমর? ভানডন রামগ কাাঁেমে কাাঁেমে হযালরমক বিমিন। 
 
হযালর উদ্াসীন কমে বিমিা–আলে পকেন কমর বিব? আলে পো কলরলন। ও ভান কমর 
রাস্তার এধার ওধার োলকম়ে শব্দটা পক করি জানার জনয োকামে িাগি। 
 
–আোমদ্র বাল়ির কামে পকউ লেস্তমির আও়োজ কমর পোকজনমদ্র ভ়ে পদ্োমে? 
 
–আলে জালন না, হযালর অ্লবচলিে হম়ে বিমিা। আলে পেটুলন়ো ভানডমনর োমশ এমস 
দ্াাঁ়িামিন। ওর েুমেও ভম়ের োে। েুে শুলকম়ে পগমে। 
 
–জানািার েিা়ে দ্াাঁল়িম়ে দ্াাঁল়িম়ে করলেমিটা লক শুলন? 
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 –হযাাঁ হযাাঁ লঠক বমিে পেটুলন়ো। সলেয কমর বি পো কী করলেমি? 
 
হযালর লনরাক্ত কমে বিমিা–েবর শুনলেিাে। 
 
আঙ্কি ও আলে েরস্প্মরর েুমের লদ্মক োলকম়ে রাগে স্বমর বিমিন–েবর শুনলেমি 
আবার? 
 
–েবর পো সবসে়ে এক থামক না, প্রলেলদ্নই নেুন নেুন েবর থামক। 
 
–পবলশ চািাক হমে পযও না পোকরা! আলে সলেয কথা জানমে চাই, েবর শুনলে পেফ 
ভাাঁওো। ভাি কমরই জামনা লক করলেমি। আলে পেটুলন়ো ইশারা়ে আঙ্কি ভানডনমক চুে 
করমে বিমিন। েবুও ভানডন বিমিন–েুলে পয েবর শুনমে চাও, ো আোমদ্র লটলভ 
লনউমজ থাকমব না। 
 
 আলে বিমিন–লেথুযক, োই যলদ্ হমব পো পোোর েযাাঁচাটা লক করমে? েবর না লনম়ে 
এমিা ওটা! 
 
–আহ্ যা বমিে! এই ওটামক আোমদ্র বাল়ি পথমক ো়িাও বমি লদ্িাে। ওটাই পোোর 
আমজবামজ েবর লনম়ে আমস! কথাটা শুমন হযালর জবাব লদ্মে ইেস্ত ে করি। সলেয 
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কথা বমি িাভ পনই। সলেয কথাটা বিমে ওর কেটা োরাে িাগমব আঙ্কি-আলে জামন 
না। 
 
–েযাাঁচারা আোর পকানও েবর লনম়ে আমস না, হযালর নীরস কমে বিমিা। 
 
–আমন না! আঙ্কি ভানডন দৃ্ঢ় স্বমর বিমিন। 
 
–আেরা ভাি কমরই জালন েুলে নানা রকে অ্দু্ভে অ্দু্ভে কাণ্ড কমর পব়িাে। 
 
–আোমদ্র েুলে যমোটা পবাকা ভাবে ো লকন্তু আেরা নই, আঙ্কি ভানডন বিমিন। 
 
–বাাঃ পবশ নেুন কথা শুনিাে বমি েমন হমে, হযালরর পেজাজ চ়িমে শুরু কমরমে। 
আঙ্কি-আলে আর লকেু বিার আমগই হযালর দ্রুে োম়ে িন পেম়ি বাগান টেমক রাস্তা়ে 
দ্াাঁ়িাি। োরের দ্রুে োম়ে হাাঁটমে িাগি। 
 
ও পবশ বুঝমে পেমরমে নেুন এক লবেদ্ ওর সােমন এমস দ্াাঁল়িম়েমে। বাল়ি লফরমি 
আঙ্কি-আলের সােমন দ্াাঁল়িম়ে কেগুমিা লবশ্রী েলরলস্থলের েুমোেুলে হমে হমব ো ভাি 
কমরই জামন। আরও জামন এই েুহূমেড পসই েলরলস্থলের পচম়েও আরও অ্মনক জরুলর 
লজলনস েমনর েমধয রম়েমে। 
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পয েথ লদ্ম়ে ও বরবার হাাঁমট পসই েথ ধমর ও চিমে শুরু করি। হযালর জামন পক বা 
কারা যাবার বা আসার সে়ে পসই ভুেুমর শব্দ কমরমে। অ্যাোমরলটিং, লডস অ্োমরলটিং-
এর শব্দ হাও়োমে লেলিম়ে যাবার সে়ে ডলব্ব লঠক এই রকে বীভৎস শব্দ কমরলেি। 
ডলব্ব লক োহমি প্রাইমভট ড্রাইমভ এমসলেি? লঠক এই েুহূমেড লক ডলব্ব ওর সমঙ্গ 
থাকমে চাইমে? কথাগুমিা ভাবমে ভাবমে হযালর প্রাইমভট ড্রাইমভর লদ্মক এমগামে 
িাগি। োহমিও বযাোরটা েুব োথােুণু্ডহীন েমন হি। হযালর জামন ডলব্ব অ্দৃ্শয হবার 
পকৌশি জামন না। 
 
হযালর যন্ত্রচালিমের েে হাাঁটমে হাাঁটমে ওর সবমচম়ে লপ্র়ে জা়েগা়ে পেৌঁেি। ওর প্রলে 
েদ্মক্ষমেই েমন হি পক পযন ওর পেেমন পেেমন চিমে। ও যেন আলে পেটুলন়োর 
বাগামন শুম়েলেি, েেন; বার বার েমন হলেি কারা পযন ো়োর েে যাদু্বমি ওর 
কাোকালে পিারামফরা করমে। বারবার ও পেেমন োকামে িাগি। োহমি োরা ওর 
সমঙ্গ কথা বমিলন পকন? পকন পযাগামযাগ করমে না? িুলকম়ে রম়েমে পকন? 
 
এেনও হমে োমর, পসই ভ়েঙ্কর শব্দগুমিা ঐন্দ্রজালিক লেমিা না। হ়েে পয জগমে ও 
থামক পসোনকার সাোনয পোট একটা সিংবামদ্র আশা়ে উদ্িীব হম়ে লদ্মনর ের লদ্ন 
কাটাে বমিই লক সাধারর্ লকেু পগািোমির শমব্দ ও হানফান করমে? আবার 
প্রলেমবশীমদ্র বাল়ির লকেু ভাঙামচারার শব্দও হমে োমর। 
 
লদ্মনর ের লদ্ন এক পিম়ে জীবমন হযালর শুধু আশাহে ন়ে, দ্ারুর্ অ্লেষ্ঠ হম়ে েম়িমে। 
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আগােীকাি অ্যািােড শুমন পভার োাঁচটা়ে উমঠ পডইলি প্রমফট পদ্বার জনয পোঁচামক টাকা 
লদ্মে হমব; লকন্তু েবমরর কাগজটা পনবার লক পকানও সাথডকো আমে? ইদ্ানীিং ও 
কাগজটা়ে একবার পচাে বুলিম়ে পঠমি সলরম়ে রামে। পয পবাকা পিাকগুমিা পডইলি 
প্রমফট চািা়ে, োরা পভামল্ডেমটডর আবার আলবভডাব হম়েমে এই েবরটা যেন জানমব 
েেন লনশ্চ়েই লশমরানাে হমব েবরলট। আর অ্মেক্ষা পসই েবরলটর জনয েলত্রকা পকনা। 
যলদ্ ও সলেয ভাগযবান হ়ে োহমি পোঁচারা অ্বশযই ওর লপ্র়ে বেু রন আর হারলেওমনর 
লচলঠ লনম়ে আসমব; লকন্তু আশা কমর পকানও িাভ পনই! 
 
লকেুলদ্ন আমগ ওমদ্র কাে পথমক পোট একটা লচলঠ এমসলেি 
 
পোোমক আেরা লবমশি কারমর্ সলবস্তামর লকেু জানামে োরলে না। পকন ো েুলে 
পবাধকলর জান। োমে লচলঠ হালরম়ে যা়ে পসই কারমর্ পোোমক আেরা গুরুত্বেূর্ড েবর 
লিেমে োলর না। আেরা এোমন েুবই বযস্ত আলে। বযস্তোর কারমর্ও জানামে োরলে 
না। অ্মনক লকেু এোমন িটমে, পদ্ো হমি পোোমক বিমবা। 
 
লকন্তু পদ্োটা কমব হমব? পসই লদ্নলটর কথা ওরা পকউ পিমেলন। হারলেওন অ্বশয ওর 
জন্মলদ্মনর শুমভো কাডড োঠাবার সে়ে লিমেলেি, আেরা আশা করলে পোোর সমঙ্গ েুব 
লশগলগলর পদ্ো হমব। লকন্তু পসই লদ্নলট কমব? হযালর লচলঠটা েম়ি একটুও েুলশ হ়েলন। 
রমনর বাবা-োর বাল়িমে রন আর হারলেওন পবশ েজা়ে েুলটর লদ্ন কাটামে। প্রাইমভট 
ড্রাইমভ ও পয লক কমি আর েমনর দু্াঃমে রম়েমে ো ওরা বুঝমে োরমে না। বামরামে 
ওরা পবশ ভািভামবই আমে। জন্মলদ্মনর কামডডর সমঙ্গ ওরা দু্বাক্স হালনলডউকস 
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চমকামিট োলঠম়েলেি। রাগ কমর হযালর ওমদ্র োঠান চমকামিট েুাঁম়ি পফমি লদ্ম়েলেি। 
েযামকট েযডন্ত পোমিলন। রামে পেটুলন়ো আলের বানান শুকমনা সািাদ্ পেমে পেমে 
চমকামিমটর েযামকট পফমি পদ্বার কথাটা েমন কমর দু্াঃে পেম়েলেি। 
 
রন আর হারলেওন লক এেন কামজ বযস্ত আমে? হযালর োহমি পকন থাকমব? ওমদ্র 
পচম়েও অ্মনক শক্ত শক্ত কাজ করমে োমর পসটা লক প্রোর্ীে হ়েলন? পবোিুে ভুমি 
পগমে দু্জমনই? কবরস্থামন পসডলরমকর হেযা পক পদ্মেলেি? োরের েুলন ওমক 
টম্বমস্টামন পবাঁমধ পরমে হেযা করমে চা়েলন? 
 
ওই িটনা েমন পরমো না। হযালর লনমজমক বিমিা এবিং অ্ন্তে হাজারবার েন পথমক 
সলরম়ে লদ্মে পচম়েমে লকন্তু োমরলন। শুধু রামে লবকট লনশাস্বপ্ন পদ্মে োই ন়ে োমঝ 
োমঝ লদ্মন-দু্েুমর পচামের সােমন পসই বীভৎস কাণ্ডকারোনা পভমস ওমঠ। 
 
পযমে পযমে হযালর েযাগমনালি়ো লিমসমে ঢুকমিা। গযামরমজর োমশ একেুমো সরুগলিটা 
পেম়ি আরও সাোনয এমগাি।এই োমনই ও প্রথে ওর ধেডলেো লসলর়েমসর পদ্ো। লচলঠ 
লসলর়োস োলঠম়েলেমিন ো লঠক রন আর হারলেওমনর েে দ্া়েসারা পগামের ন়ে। লচলঠর 
প্রলেলট েমত্র লেি–ভলবিযে লবেদ্ সম্বমে সেকড বােডা, সেমবদ্না, পকানও েন পোিামনা 
কথা লেমিা না। 
 
আলে জালন লচলঠটা েম়ি েুলে হোশ হমব–পোোর শরীর েন লঠক রােমব, একলদ্ন সব 
লঠক হম়ে যামব। সাবধামন থাকমব, পকানও লকেু না পভমব লচমন্ত করমব না। 
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ভাি, েুউব ভাি। েযাগমনালি়ো লিমসে পেম়ি েযাগমনালি়ো পরামড ো রােি হযালর, 
োরের অ্েকার পে োমকডর লদ্মক চিি। যা লকেু করমে সবই লসলর়েমসর পদ্ও়ো 
উেমদ্শ েে। োরই েরোশড েে জাদু্ঝা়ুি পকােমর পবাঁমধ বামরার লদ্মক একা উম়ি 
যাবার পিাভ সিংবরর্ কমরমে। ও যেই হোশ আর পরমগ থাকুক না পকন এেলদ্ন 
প্রাইমভট ড্রাইমভ লটমক থাকাটা অ্বশযই ভাি চািচিমনর েুিয। পঝাাঁমের েমধয িুলকম়ে 
বাগামন শুম়ে থাকার একোত্র কারর্ িডড পভামল্ডেটড লক করমে, লক ভাবমে, লক েক 
কিমে ো জানা। যাই পহাক না পকন, পয োনুিটা বার বের আজকাবামনর জাদু্ পজমি 
বলন্দ পথমকমে োর কথা পেমন চিা যন্ত্রর্াদ্া়েক পো বমটই… োরের পজি পথমক 
োিামনা, োো়িা েুন করমে যাও়োর অ্েরামধ অ্েরাধী প্রলেেন্ন হও়ো, চুলর কমর 
লহমোি লনম়ে োলিম়ে যাও়ো পো আমেই। 
 
হযালর োমকডর োিা িাগামনা পগটটা িালফম়ে োর হম়ে শুকমনা িামসর ওের দ্াাঁ়িাি। 
আশোমশর রাস্তা আর োকডটা জনোনবহীন। োমকডর পদ্ািনার কামে লগম়ে পদ্েি ডাডলি 
আর োর সাঙ্গোঙ্গরা েেনও পদ্ািনাটা অ্ক্ষে পরমেমে। এক হামে পদ্ািনার একটা 
পিাহার োর ধমর হযালর লবিণ্ণভামব োলটর লদ্মক োলকম়ে রইি। কাি পথমক ও আর 
ডাসডমিমদ্র (আঙ্কি-আলে) বাগামন িুলকম়ে থাকার সুমযাগ োমব না। েবর পশানার জনয 
নেুন পকানও রাস্তার কথা ভাবমে হমব। যেক্ষর্ না পকানও েবর োমে আগােী লদ্মনর 
রােগুমিা কাটমব অ্লস্থরো আর উমত্তজনার সমঙ্গ। পসডলরকমক হেযার রামের দু্াঃস্বপ্ন না 
পদ্েমিও ও োমঝ োমঝ পদ্মে অ্েকার এক কলরমডার লদ্ম়ে একা পহাঁমট চমিমে। 
কলরমডামরর পশি প্রামন্ত একলট োিাবে দ্রজা। লদ্মনর পবিা এইসব োইোশ না 
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ভাবমিও রামত্র উদ্ভট স্বপ্ন এ়িামে োমর না! োমঝ োমঝ ওর কোমির কাটা দ্াগটাও 
অ্সম্ভব চুিমকা়ে, দ্ারুর্ অ্স্বলস্ত িামগ; লকন্তু রন, হারলে়েন-লসলর়েসড পসই সেমে লকেু 
ভামব বমি েমন হ়ে না, লনমজমক আর পবাকা বানামব না। ওমদ্র কথা ভাবমব না। 
অ্েীমে ওর কোমির কাটাদ্াগটা চুিমকাবার সে়ে পক পযন সাবধান কমর লদ্ম়েলেি 
পভামল্ডেটড আবার আলবভডাব হমে প্রচুর শলক্ত লনম়ে। পযমহেু পভামল্ডেটড এমস পগমে, 
কোমির কাটাদ্াগটা চুিমকামি ধমর লনমে হমব ওইরকেভামব চুিমকামবই, োর জনয 
অ্নয লকেু লচন্তার কারর্ পনই। েুরমনা েবর ো়িা আর লকেুই ন়ে, ওই পভামল্ডেটড। 
 
যেন ও রন আর হারলেওমনর কথা ভামব েেন ও লক্ষপ্ত হম়ে ওমঠ অ্লবচামরর জনয। 
একোত্র ওর জনযই সকমি জানমে পেমরমে িডড পভামল্ডেটড প্রচুর শলক্ত লনম়ে লফমর 
এমসমে। োর উেযুক্ত প্রলেদ্ান লক ভাসডমিমদ্র পোট একটা সযাাঁে সযাাঁমে িমর–
সমূ্পর্ডভামব জাদু্ েৃলথবী পথমক লবলেন্ন হম়ে চার সপ্তাহ একরকে বলন্দ হম়ে থাকা? এে 
সহমজ কী ডাম্বিমডার ওমক ভুমি যামবন। পকন, রন আর হারলেওন ওমক বামরামে 
একসমঙ্গ েুলট কাটাবার পনেন্তন্ন কমরলন? লসলর়েমসর উেমদ্শ েে আর কেলদ্ন ও ভাি 
পেমির েে হাে গুলটম়ে বমস থাকমব অ্থবা সু্টলেড পডইলি প্রমফমট লিেমব না 
পভামল্ডেটড লফমর এমসমে? এই সেস্ত লচন্তা হযালরর োথা়ে বন বন কমর পিামর… লস্থর 
থাকমে োমর না। ও অ্নযা়ে অ্লবচামরর কথা পভমব গুমোট রামে োরা ভরা আকামশর 
লদ্মক লবিণ্ণ লচমত্ত োলকম়ে থামক। ওর আশোমশ সবলকেুই নীরব লনথর, োমঝ োমঝ 
দু্একটা গাল়ি চিার শব্দ বা লকেু পিাক োমকডর পভের লদ্ম়ে চিমে োরই শব্দ। োমদ্র 
েমধয একজন পবসুমরা লবকৃে কমে গান পগম়ে উঠি। বালক সবাই হাসমে। হঠাৎ কামন 
এি কম়েকটা পরলসিং সাইমকমির ললিং ললিং শব্দ। হযালর জামন বাইমক িলি োরমে 
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োরমে কারা আসমে। দ্মির আমগ পয বাইক চািামে পস োর োিামো ভাই, ডাডলি 
পকানও সমন্দহ পনই। ও লবশ্বস্ত সাঙ্গোঙ্গ লনম়ে গান গাইমে গাইমে বাল়ি লফরমে। 
 
ডাডলি লচরকািই পোটামসাটা। ইদ্ানীিং ডা়েলটিং আর বযা়োে কমর পদ্মহর ওজন লকেুটা 
কলেম়েমে। ওজন কোমনার সফিোর ের সাোনয কেডঠ হম়েমে। আঙ্কি যামক কামে 
ো়ে োমক ধমর বমি জামনা ডাডলি জুলন়ের পহলভওম়েট ইোর কুি বকলসিং চযালম্প়েন 
(সাউথ ওম়েমস্টর) হম়েমে। আঙ্কমির ভািা়ে পনাবি পস্প্াটড ডাডলিমক আরও পবলশ দূ্দ্ডান্ত 
কমর েুমিমে। হযালরর প্রাইোলর কুমির কথা েমন আমে… ডাডলি ওমক কামে পেমিই 
প্রচণ্ড িুলি োরমো। হযালর পযন ওর োঞ্চবি। েেন ও পোট লেি। এেন আর ডাডলিমক 
পস ভ়ে ো়ে না। পস েমন কমর না পয, অ্নযমদ্র িুলি োরার জনয ডাডলির বলক্সিং পশো, 
আর আঙ্কমির বুকফুলিম়ে যামক ো়ে োমক পডমক পেমির কৃলেমত্বর কথা বিার পকানও 
কারর্ আমে। ো়িা প্রলেমবশীর পোট পোট পেমিরা ডাডলিমক পদ্েমিই িুলকম়ে েম়ি। 
 
হযালর দূ্র পথমক পদ্েি অ্েকামরর পভের লদ্ম়ে ওরা আসমে। ভামব পক জামন আজ 
পকান এক লনরীহ পেমিমক সকমি লেমি ধমর ওরা োরমধার কমরমে। 
 
ডাডলির বেুরা হযালরমক একিা বমস থাকমে পদ্েমি লনশ্চ়েই চুে কমর থাকমো না। 
লিমর ধমর অ্বশযই লকি চ়ি োরমো, োহমি ডাডলি েেন লক করে? লকন্তু হযালর এেন 
প্রস্তুে, হামে রম়েমে েযালজক ও়োন্ড। আসুক ওরা… োরবার পচিা করুক। এেন লকেু 
পভলি পদ্োমব যামে ভলবিযমে আর ওর সােমন আসমে সাহস করমব না। 
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লকন্তু ডাডলির সাঙ্গোঙ্গরা ওমক পদ্েমে ো়েলন। অ্যথা োরলেট করমে ওর েন চা়ে না। 
পকানভামবই পস আর জাদু্দ্ণ্ড লদ্ম়ে েযালজক পদ্োমব না। অ্যথা বযবহার করমি কুি 
পথমক আবার লবোল়িে হবার সম্ভাবনা আমে। 
 
একটু একটু কমর ডাডলির বেুমদ্র গিার শব্দ কমে পগি। ওরা হযালরর দৃ্লির বাইমর 
চমি পগমে। েুব সম্ভব পেৌঁমে পগমে েযাগমনালি়ো পরামডর কামে। 
 
লসলর়েস পদ্ে আলে পোোর উেমদ্শ অ্ক্ষমর অ্ক্ষমর োিন কমরলে হযালর লনপ্রহ হম়ে 
ভামব। পকানও লকেুই সেকড না হম়ে করা লঠক ন়ে। োথা ঠাণ্ডা পরমে কাজ কর? 
লসলর়েস েুলে কমরে লঠক োর লবেরীে। 
 
হযালর দ্াাঁ়িামিা, আ়িমো়িা ভাঙি। আঙ্কি-আে সব সে়ে ভামবন রামে পয সে়ে ডাডলি 
বাল়ি পফমর পসটা সলঠক সে়ে। োরেমর বাল়ি লফরমি অ্বশযই ধমর পনন পদ্লর কমর 
লফমরমে। আঙ্কি ভানডন, হযালর পকানও কারমর্ ডাডলির েমর বাল়ি লফরমি পচাে িাি 
কমর শাসান। োিা লদ্ম়ে িমর বে কমর রাোর ভ়ে পদ্োন। হযালর ব়ি পদ্মে একটা হাই 
েুমি োমকডর পগমটর লদ্মক চিি। 
 
েযাগমনালি়ো পরাড প্রাইমভট ড্রাইমভর েে ঝকঝমক েকেমক। বাল়ির সােমন সবুজ িন, 
ফুমির বাগান। ওমদ্র বাল়ির সােমন রাো গাল়িগুমিা প্রাইমভট ড্রাইমভর েে ঝকঝমক 
েকেমক। হযালর রালত্রমবিা লিলটি হুইিংলগিং লদ্ম়ে যাও়ো েেন্দ কমর। রামত্র সব বাল়ির 
জানািা়ে েদ্ডা পফিা থামক। েদ্ডার ফাাঁক লদ্ম়ে আমিা লঠকমর েম়ি রাস্তা়ে। ওমক পদ্মে 
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নাক লসাঁটমকাবার পকউ সুমযাগ ো়ে না িমরর পভের পথমক। ও েুব পজামর পজামর হাাঁটমে 
িাগমিা, অ্মধডক রাস্তা োর হবার ের আবার পচামে ে়িি ডাডলির দ্মির। েযাগমনালি়ো 
লিমসমের েুমে ওরা শুভরালত্র জানালেি। হযালর লবরাট একটা লিিযাক গামের ো়োর 
েিা়ে দ্াাঁ়িাি যামে ওরা পদ্েমে না ো়ে। ওমদ্র চমি যাবার অ্মেক্ষা করমে িাগি। 
শুনমে পেি েযািকমের কথা–বযাটা শু়েমরর োনার েে োর পেম়ে কাাঁ কাাঁ করলেি। োই 
না? 
 
োই়োসড বিমিা–চলি লবগ-লড… আবার কাি পদ্ো হমব। ওমডলি হাে বাল়িম়ে বিমিা–
কাি একই সেম়ে। 
 
আোর বাল়িমে আ়ে। বাল়িমে বাবা-ো থাকমব না, গডডন বিমিা। 
 
বাই ডাভ! 
 
–আবার পদ্ো হমব লবগ-লড! 
 
সবকটা সাঙ্গোঙ্গ চমি না যাও়ো েযডন্ত হযালর লিিযাক গামের েিা়ে দ্াাঁল়িম়ে রইি। ওরা 
চমি পগমি েযাগমনালি়ো লিমসমের একমকামর্ লগম়ে দ্াাঁ়িাি। োরের েুব পজামর পজামর 
পহাঁমট ডাডলির সাোনয দূ্মর দ্াাঁ়িাি। ডাডলি েেন পবসুমর গান গাইমে গাইমে বাল়ির 
লদ্মক যালেি। 
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–আমর লবগ-লড! 
 
ডাডলি ডাক শুমন লেেমন োকাি। 
 
–ওহ, পিাাঁে পিাে কমর ডাডলি বিমিা–েুলে…? 
 
–কেক্ষর্ এোমন দ্াাঁল়িম়ে রম়েে লবগ-লড? 
 
-ধযাৎ বামজ বকমব না, ডাডলি দ্াাঁে লেলচম়ে বিমিা। 
 
–শালন্ত শালন্ত। বাাঃ সুন্দর পোোর নােকরর্ কমরমে; হযালর ডাডলির োমশ এমস বিমিা। 
পয যাই বিুক েুলে আোর কামে ইলকি লডলিলকন্স। 
 
–এই েুলে চুে করমব? ডাডলি ওর শু়েমরর রািং-এর েে পোটা একটা হাে িুলি োরার 
জনয এলগম়ে লদ্ম়ে বিমিা। 
 
–এই, পোোর বেুরা জামন আলে পোো়ে আদ্র কমর লক নামে ডামকন? 
 
–েুে বে করমব না করমব না? 
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–েুলে পো পোোর োম়ের েুে বে করমে োরমব না। েেলকন লডলক লডলিডােস নাে 
ব়ি েধুর, পোো়ে ওই নামে ডাকমে োলর? 
 
ডাডলি চুে কমর রইি। েুমে রা পনই। ও ইমে করমি দু্বিা োেিা হযালরমক োরমে 
োরে; লকন্তু অ্মনক পভমব লচমন্ত হাে গুলটম়ে লনি। 
 
পো আজ েুলে কামক োরমধার করমি? হযালর দ্াাঁে বার কমর হাসমে হাসমে বিমিা–
লনশ্চ়েই একটা পোট দ্শ বেমরর পেমিমক? আলে জালন োস দু্ম়েক আমগ পোেরা োকড 
ইভান্সমক একিা পেম়ে ভীির্ পেমরলেমি। 
 
–ওর লনমজর পদ্ামি োর পেম়েমে, ডাডলি পিাাঁে পিাে কমর বিমিা। 
 
–ও োই? 
 
–আোমক লনম়ে ঠাট্টা কমরলেি। 
 
–সলেয? পোোমক লনশ্চ়েই দু্োম়ে হাাঁটা শুম়োমরর েে পদ্েমে বমিলেি, ডাভ? 
 
হযালর েযালজক ও়োন্ডটা েমকট পথমক পটমন লনি। পদ্েি ডাডলি আ়ি পচামে ওর লদ্মক 
োকামে। 
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–ওটা বযবহার করার পোোর অ্লধকার পনই, ডাডলি সামথ সামথ বিমিা আলে জালন েুলে 
োরমব না। যলদ্ বযবহার কমরা োহমি পোোর ওই উদ্ভট জাদু্ কুি পথমক পোো়ে 
োল়িম়ে পদ্মব। 
 
–পকেন কমর জানমি লবগ-লড পসই আইন এেনও চািু আমে? 
 
হযালর েৃদু্ হাসি। 
 
–বুঝমি চাদু্, ওইলট ো়িা পোোর আোমদ্র সমঙ্গ ি়িাই করার সালধয পনই; ডাডলি পিাে 
পিাে কমর জাদু্দ্ণ্ডটা পদ্েমে পদ্েমে বিমিা। 
 
–সলেয পো, পযেন পোোর সােমন আর আর লেেমন চারমট কমর সাঙ্গোঙ্গ থাকমি দ্শ 
বেমরর একটা লনরীহ পেমিমক পবধ়িক পেটামে োরমে না। বুঝমি লবগ-লড, পয বলক্সিং 
টাইমটিটা লনম়ে েুলে আর আঙ্কি গবড কমর পব়িাও, পসটা পেম়ে একটা বাচ্চা পেমির 
সমঙ্গ ি়িাই কমর। কে লেি োর ব়েস? সাে না আট? 
 
–পিাি বের, এটা েুলে েমন পরে, পোো়ে জানািাে। আরও পজমন পরমো, ি়িাই পশি 
হবার েরও প্রা়ে কুল়ি লেলনট প্রা়ে পচেনা হালরম়ে োলটমে শুম়েলেি। ও পোোর পচম়ে 
দু্গুর্ লেি–দ্াাঁ়িাও ডযালডমক বমি পোোর েজা পদ্োলে। 
 
–লকমসর জমনয? 

http://www.bengaliebook.com/


 হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য অ্র্ডাি অ্ব দ্য ফরিক্স । জে. জে. িাওর িং। হ্যারি পটাি রিরিে 

23 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

 
–আবার েুলে লবলি ও়োন্ডটা বার কমর আো়ে ভ়ে পদ্লেম়েে। 
 
–এেনই েুমট যামব না লক ডযালডর কামে? বিমব পোোর লপ্র়ে বলক্সিং চযালম্প়েন, হযালরর 
হামে পসই পনািংরা জাদু্ দ্ণ্ডটা পদ্মে ভ়ে পেম়েমে? হাাঃ হাাঃ 
 
–রামে েুলে েুব সাহসী হম়ে যাও োই না? 
 
–এেন পো রালত্র, লডলডলকন্স। চেুলদ্ডক এইরকে অ্েকার হম়ে পগমি আোর রালত্র বলি। 
 
–বিলেিাে োমন িুমোবার সে়ে! েেন সাহস পকাথা়ে োিা়ে? ডাডলি চিমে চিমে 
পথমে পগি। হযালরও থােি। োলকম়ে রইি ডাডলির লদ্মক। সাোনয আমিা়ে পদ্মে েমন 
হি ডাডলির লবরাট েুে অ্দু্ভে এক জম়ের আনমন্দ ভমর পগমে। 
 
–োর োমন েুলে বিমে চাও, রামের পবিা়ে লবোনা়ে একা শুমে আলে ভ়ে োই? হযালর 
ভযাবাচাকা পেম়ে বিমিা–আলে োহমি বালিশ-লবোনা বা অ্নয লকেুমে ভ়ে োই? 
 
গে রামেও আলে পোোমক িুমের েমধয পগাাঁ পগাাঁ করমে শুমনলে। কার সমঙ্গ কথা 
বিলেমি? 
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ডাডলির কথা শুমন হযালরর পেমটর পভেরটা পকাাঁ পকাাঁ কমর উঠি–েুলে কী বিমে চাইে? 
গে রামেও আবার হযালর কবরস্থামনর পসই ভ়েঙ্কর স্বপ্নটা পদ্মেমে। ডাডলি উকটভামব 
পহমস উঠি, োরের েুব পজার গিা়ে পভলঙম়ে পভলঙম়ে বিমিা–পসডলরকমক পেমর পফমিা 
না পসডলরকমক পেমর পফমিা না! পসডলরক? পোোর অ্লে লপ্র়ে বািয বেু বুলঝ? 
 
–েুলে লেমথয কথা বিে, ডাডলিমক হযালর বিমিা। লকন্তু বিার সে়ে ওর গিা শুলকম়ে 
পগি। ও জামন ডাডলি এক বর্ডও লেমথয বিমে না–ও পকেন কমর পসডলরমকর নাে 
জানমব? 
 
–ডযাঙ! আোমক বাাঁচাও ডযাড! ও আোমক পেমর পফিমব, ডযাড! আমর পো: বু: বু: হু:! 
 
–চুে কর, হযালর ফুাঁমস উঠি–একলট কথাও বিমব না ডাডলি–আলে পোোমক সাবধান 
কমর লদ্লে! 
 
–ও ো আোমক বাাঁচাও–ডযাড! ও পসডলরকমক হেযা কমরমে। আোমকও পেমর পফিমব, 
এই এই কী করমো আোর লদ্ক পথমক ওটা সরাও! ডাডলি ভম়ে ভীে হম়ে সুর বদ্মি 
বিমিা।  
 
ডাডলি কানাগলির পদ্ও়োি পিাঁমি দ্াাঁ়িাি। হযালর ওর জাদু্দ্ণ্ডটা পসাজা ডাডলির বুমক 
োক কমরমে। পচৌদ্দ বের ধমর ডাডলির ওর লশরা, উেলশরা়ে িুরোক োমে–ও কী 
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ডাডলিমক পেম়ি পদ্মব? এেন দু্ভডাগযিস্ত করমব পয পহাঁমট বাল়ি পফরার অ্বস্থা থাকমব 
না–পোকার েে বুক িিমে িিমে বাল়ি লফরমে হমব, অ্মনকটা শুম়ো পোকার েমো। 
 
–ভলবিযমে ওই কথাগুমিা বিমব না, হযালর ধেক লদ্ি–বুঝমে পেমরে আোর কথা? 
 
–ওটা েুলে অ্নযলদ্মক সরাও! 
 
–আোর কথার োমন বুমঝে? 
 
–আোমক োক কমরা না, সলরম়ে নাও। 
 
ডাডলি অ্লস্থর লচমত্ত হাাঁফামে থামক, এেনভামব হাাঁফা়ে পযন সদ্য ওমক প্রচণ্ড বরমফর েে 
ঠাণ্ডা জি পথমক পোিা হম়েমে। 
 
আচেকা পসই রালত্রটা অ্দু্ভেভামব বদ্মি পগি–সবলকেু আমিাক লবহীন অ্োকামর আেন্ন 
হম়ে পগি। আকামশর োরা, চাাঁদ্, কানাগলির দু্ধামর ক্ষীর্ বাস্তার বালেগুমিা হঠাৎ অ্দৃ্শয 
হম়ে পগি। বহু দু্র পথমক োমঝ োমঝ পভমস আসা গাল়ি চিার শব্দ, গামের লফস 
লফসানী আর আর পশানা পগমিা না। উষ্ণ সেযা হঠাৎ বরমফর েে ঠাণ্ডা হম়ে পগি। 
লনস্তব্ধ অ্েকার, অ্মভদ্য অ্েকার সব লকেু পেম়ে পগি। কেগুমিা লবরাট লবরাট 
দদ্েযমদ্র বরমফর েে ঠাণ্ডা হাে কানাগলির সবলকেু চাাঁদ্মর পঢমক লদ্ম়ে ওমদ্র দৃ্লি 
শলক্ত পিাে োইম়ে লদ্ি। 
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হযালরর েমন হমিা পকানও লকেু না পভমব লচমন্ত–হঠাৎ অ্জামন্ত ও েযালজক কমর পফমিমে 
যলদ্ও পসটা করমব না দৃ্ঢ় প্রলেজ্ঞ লেি। ওর এেন পকানও ক্ষেো পনই আমগর অ্বস্থা 
লফলরম়ে আনার, সবলকেু ওর হামের বাইমর চমি পগমে। ও এধার–ওধার োলকম়ে লকেু 
পদ্েবার পচিা করমিা লকন্তু এক গভীর অ্েকার চাাঁদ্র ওর দু্মচাে পচমে ধমরমে। 
 
ডাডলির ভ়োেড কেস্বর হযালরর কামন ঢুকি। 
 
–এই এই হযালর েুলে লক করমি? বে কর, বে কর বিলে। 
 
–আলে লকেু কলরলন! চুে, এক চুিও ন়িমব না! 
 
–আলে লকেুই পদ্েমে োলে না, অ্ে হম়ে পগলে। 
 
–কেবাব বিব চুে কর। 
 
হযালর দৃ্লিহীন পচামে এধার ওধার োকাি। ঠাণ্ডা়ে ঠকঠক কমর কাাঁেমে িাগি। সারা 
পদ্মহ কাাঁটা লদ্ম়ে উঠি। 
 
দু্মচাে পোিার পচিা করি; লকন্তু োরমিা না। 
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প্রবিভামব বিমিা, অ্সম্ভব ওরা এোমন আসমে োমর না। লিলটি হুইিংলগিং এ ন়ে… ও 
আবার পচাে পোিার বযথড পচিা করমিা, ওমদ্র পদ্োর আমগ ওমদ্র কথা শুনমে চা়ে। 
 
ডাডলি কাাঁদ্কাাঁদ্ গিা়ে বিমিা–পোোর এই বদ্োম়েসী, বাবামক বমি পদ্ব! আ… েুলে 
পকাথা়ে? পোোর লক েেিব? েুলে কী করে? 
 
লকন্তু ও লকেু শুনমে পেমিা না। পয ভ়েঙ্কর লজলনসটা পশানার প্রেীক্ষা়ে লেি শুধুোত্র 
পসটাই ওর কামন এমিা। 
 
কানাগলিমে ওমদ্র উেলস্থলে ো়িাও অ্নয লকেুর অ্লস্তত্ব অ্স্বীকার করমে োরমে না। ব়ি 
ব়ি টানাটানা গভীর শ্বাস-প্রশ্বাস ওমদ্র েুব কামেই কারা পযন অ্লবরে পফমি চমিমে। 
বরমফর েে ঠাণ্ডা শীেি আবহাও়োমে দ্াাঁল়িম়ে থাকমে থাকমে এক ভ়েঙ্কর ধাক্কা পেি। 
ও থর থর কমর কােমে িাগি। 
 
ডাডলির গিা শুনমে পেি, হযালর–হযালর ভাি চাওমো পোোর েযালজক বে কর বিলে। 
 
–ডাডলি, চুে…। 
 
ওহ্। 
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অ্েকামরর পভের পথমক পক পযন ওর োথার ধামর প্রচণ্ড এক িুলি োরি। এমো োর 
পজার! হযালর োলনকটা শূমনয উমঠ পগি। পচামের সােমন সাদ্া সাদ্া। আমিা ফটফট শব্দ 
কমর ফুমট উঠি। এই লনম়ে এক িিার েমধয লিেী়েবার হযালরর েমন হি ওর োথার 
পভেরটা লিেলণ্ডে হম়ে পগমে, ের েুহূমেড ও ধোস কমর োলটমে েম়ি পগি আর হাে 
পথমক জাদু্দ্ণ্ডটা উম়ি পগি। 
 
–গদ্ডভ, ডাডলি! হযালর যন্ত্রর্াকাের কমে লচৎকার করি। ওর পচাে দু্মটা যন্ত্রর্া়ে জমি 
েলরেূর্ড, ও ওর হাে-ো পথমক ধূমিা ঝা়ুিমে থামক। 
 
 –ডাডলি, পযও না, ওলদ্মক পযও না, লফমর এমসা! েুলে লবেমদ্র েুমে েুমট যাে। 
 
ওর কথা পশি হবার সমঙ্গ সমঙ্গ পক পযন বীভৎসভামব লচৎকার কমর উঠি। োরেরই 
ডাডলির োম়ের শব্দ পশানা পগি না। লঠক পসই সে়ে হযালরর েমন হমিা অ্সম্ভব হা়ি 
কাাঁোমনা ঠাণ্ডা, ওর সােমন এমস দ্াাঁল়িম়েমে পকউ, োর অ্থডও জামন। একলট অ্থড, 
একজন ন়ে আরও রম়েমে োর সমঙ্গ। 
 
–ডাডলি পযোমনই থাক, েুেটা পচমে বে কমর থাক। 
 
–জাদু্দ্ণ্ড! হযালর োক়িসার েে ওর দু্হাে েুমি োগমির েে বিমিা আোর জাদু্দ্ণ্ড 
পকাথা়ে এলগম়ে এমসা–িুমোস। 
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হযালরর েুে পথমক আেনা-আেলন পস্প্ি পবলরম়ে এি। পোজবার জনয ওর আমিা 
দ্রকার–কথাটা ভাবার সামথ সামথ ওর ডানহাে পথমক আমিা লবেুলরে হমে িাগমিা। 
জাদু্দ্মর েুে পথমক আগুন জ্বমি উঠি। হযালর জাদু্দ্ণ্ডটা একরকে লহাঁচম়ি েুমি ধমর 
পসটা োম়ের কামে েম়ি িুরোক পেমে িাগি। 
 
হযালর জাদু্দ্ণ্ডটা হামে লনম়ে েুমি বিমিা: এক্সমেকমটা পেমরানাে! 
 
বিার সামথ সামথ হযালর জাদু্দ্মণ্ডর েুে পথমক রূোিী রিং-এর বাষ্প পবরুমে িাগি। 
লডমেের গলে কলেম়ে লদ্ি, লকন্তু জাদু্েন্ত্র লঠকেে কাজ কমরলন। হযালর দ্াাঁল়িম়ে উমঠ 
সাোনয লেেমন হটমিা। লডমেের েেন ওর ওের ঝাাঁলেম়ে েম়িমে, দ্ারুর্ আেমঙ্ক ওর 
েলস্তষ্ক লবভ্রান্ত, হেবুলদ্ধ হম়ে পগমে–কনমসনমরট। 
 
লডমেেমরর আিমিোল্লা পথমক এক পজা়িা ধূসর, ক্ষমের ওের োেল়ি ে়িার েে 
লিকলিমক দু্লট হাে পবলরম়ে এমস ধীমর ধীমর হযালরর লদ্মক এমগামে িাগি। অ্জানা 
এক লহস্ লহস্ শব্দ হযালরর কামন আসমে িাগি। 
 
এক্সমেকমটা পেমরানাে! 
 
ওর গিার শব্দ েুব লঢমে আর দূ্র পথমক পভমস এমিা পযন। 
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আবার একগাদ্া রূোিী বাষ্প আমগর চাইমে আরও দূ্বডি হম়ে ওর জাদু্দ্ণ্ড পথমক 
পবরুমে িাগমিা, ওর আর লকেু করমে োরমে না, জাদু্েন্ত্রও কাজ করমে না। 
 
ওর োথার পভেমর পক পযন দ্েমক দ্েমক পহমস চমিমে। েীক্ষ্ম, উচ্চস্বমরর হালস, 
লডমেেমরর েচাগে নামক আসমে, েৃেুযর শীেি লনাঃশ্বাস ওর ফুসফুস ভলরম়ে লদ্মে, 
পকান এক অ্েি েমি েলিম়ে যামে ও ভামবা আনমন্দর কথা ভামবা। 
 
লকন্তু ওর েমন পো পকানও আনন্দ পনই। লডমেেমরর হামের বরফ শীেি আঙু্গিগুমিা 
ওর গিা লটমে ধরমে এলগম়ে আসমে উচ্চস্বমরর হালসর লবরাে পনই গলে োর পবম়ি 
চমিমে। পকউ পযন োথার পভের পথমক লকেু বিমে। বিমে, হযালর, েৃেুযর কামে 
োথানে কর, যন্ত্রর্াহীন েৃেুয হমে োমর, আলে লঠক জালন পন, আোর কেনও েৃেুয 
হ়েলন। 
 
োহমি পো আর রন, হারলেলনওমনর সমঙ্গ পদ্ো হমব না। ওমদ্র েুেগুমিা ওর 
োনসচমক্ষর সােমন পভমস উঠমিা েবুও পবাঁমচ থাকার জনয লনাঃশ্বাস লনম়ে চিি। 
 
এক্সমেকমটা পেমরানাে! 
 
হযালরর যাদু্দ্মণ্ডর েুে পথমক একটা প্রকান্ড হলরর্ শাবক পবরুমে িাগি। লশিং লদ্ম়ে 
লডমেেমরর হৃদ্লেমণ্ডর কামে েুাঁ োরমে িাগি। কেনও এমগা়ে, কেনও পেমো়ে। 
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অ্েকামরর েেই ভারহীন। হলরমর্র লশিং-এর চামে লডমেেররা হঠাৎ সমবমগ লেেু হমট 
পগি, অ্মনকটা বাদু্ম়ির েমো েরালজে হম়ে লডমেের োিাি। 
 
ওইলদ্মক ধাও়ো কর। হযালর লচৎকার কমর হলরর্মক লনমদ্ডশ লদ্ি। চ়িলকবালজর েে 
িুরমে িুরমে ও কানাগলির পশি প্রামন্তর লদ্মক পবমগ েুটি। হামে প্রজ্জ্বলিে জাদু্দ্ণ্ড, 
ডাডলি ডাডলি! 
 
েুব পবলশ না, বার লক পের ো পোটার ের ও ডাডলির কামে পেৌঁেি : পদ্েমে পেি 
ডাডলি জলেমে কুাঁকম়ি শুম়ে আমে, ওর দু্হামে েুে ঢাকা। লিেী়ে লডমেের ওর ওের 
হুেল়ি পেম়ে বমস রম়েমে, ডাডলির কলি ওর িযাকেযামক সরু িম্বা িম্বা আঙু্গি পচমে 
ধমর রম়েমে। আঙু্গিগুমিা পযন নাচমে। ওর আবৃে েুে ডাডলির েুমের কামে অ্মনকটা 
নাোন পদ্মে েমন হমিা চুম্বন করমে চাইমে। ওলদ্মক যাও হযালর েুব পজামর আমদ্মশর 
সুমর লনমদ্ডশ লদ্ি হলরমর্র লশিং পক। হলরমর্র লশিং একরকে িাফামে িাফামে এলগম়ে 
পগি ডাডলির লদ্মক। লডমেেমরর চকু্ষলবহীন েুে প্রা়ে ডাডলির েুে স্প্শড কমরমে েেন 
রূোিী হলরমর্র লশিং ওমক ধমর পফিি পসই সবডাঙ্গ ঢাকা েূলেড ডাডলিমক পেম়ি লদ্ম়ে 
আমগর সঙ্গীর েে হাও়োমে লেলিম়ে পগি। হলরমর্র লশিং ও কানাগলির পশি প্রামন্ত লগম়ে 
রূোিী কু়োশার েমধয লবিীন হম়ে পগি। 
 
আকামশ আবার চাাঁদ্, োরা, রাস্তার বালে প্রার্ লফমর পেি। কানাগলিমে গরে এক ঝিক 
হাও়ো বম়ে পগি। কাোকালে বাগামনর গােগুমিার োো েৎ েৎ কমর উঠি। 
েযাগমনালি়ো লিমসে গাল়ির চিার শমব্দ গে গে কমর উঠি। হযালরর আশোমশর 
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সবলকেুই প্রার্ চঞ্চি হম়ে উঠি। একটু ের বুঝমে োরি ও পিমে পনম়ে পগমে। লট 
শাটডটা গাম়ে আাঁঠার েে পসাঁমট রম়েমে। 
 
যা িমট পগি ও পযন লকেুমেই লবশ্বাস করমে োরমে না। সলেযই লক লডমেেমররা লিলটি 
হুইিংলগিংমে এমসলেি? 
 
ডাডলি েেনও োলটমে ভম়ে জবুথবু হম়ে শুম়ে রম়েমে। কাাঁেমে কাাঁেমে লব়ি লব়ি কমর 
লকেু বিমে। হযালর হাাঁটু পগম়ি ডাডলির কামে বমস পদ্েমে চাইি ও ভম়ে অ্জ্ঞান হম়ে 
পগমে না দ্াাঁ়িাবার শলক্ত আমে। লঠক পসই সে়ে হযালর শুনমে পেি ওর পেেমন কারও 
োম়ের শব্দ। পক দ্াাঁল়িম়েমে পদ্োর জনয েুে পফরাি। হামের জাদু্দ্ণ্ড ো়িাোল়ি ওেমর 
েুিি। 
 
পদ্েমে পেি লেমসস লফগ হাাঁফামেন। োথার চকচমক োকা োকা চুি পহ়োর পনমট 
আবদ্ধ। হামের কলিমে ঝুিমে শলেিং বযাগ। বাল়িমে েরার পোট দু্মটা জুমো পথমক 
দু্োম়ের অ্মনকটা পবলরম়ে এমসমে। হযালর ো়িাোল়ি ওর জাদু্দ্ণ্ড লেমসস লফমগর দৃ্লি 
পথমক আ়িাি করি। 
 
–আমর ওটা িুমকামে পযও না েূেড পেমি! লেমসস লফগ েীক্ষ্মস্বমর বিমিন আরও দু্চারমট 
পো এোমন ওোমন থাকমে োমর? –দ্াাঁ়িাও, আলে শ়েোন েুন্ডানগাস পফ্লচারমক েুন 
করমবা! 
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০২. অ্যা জপে অ্ব আউ ি 
 
কী বিমিন? হযালর লকেু বুঝমে না পেমর বিমিা। 
 
–ও চমি পগমে। লেমসস লফগ দু্াঃে ভারািান্ত েুমে হাে কচিামে কচিামে বিমিন–
পদ্েমে পগমে ঝা়ুির পেেমন লকেু ক়িাই েম়ি আমে লকনা। আলে ওমক আমগই বমি 
লদ্ম়েলেিাে কামজ গালফিলে পোমটই আলে েেন্দ কলর না। যলদ্ সলেয যা়ে, আলে ওর 
গাম়ের চাে়িা ো়িামবা। এেন পদ্ে লডমেেররা এমসলেি! ভাগয ভাি লে. লটিসমক 
দ্াল়েত্ব লদ্ম়েলেিাে। এোমন আোমদ্র দ্াাঁল়িম়ে থাকা চিমব না! চটেট আো়ে পোোমক 
লনম়ে পযমে হমব। উ. লক দ্ারুর্ ঝামট পফমি োলিম়েমে। আলে ওমক েুন করব। 
 
লকন্তু, হযালর দ্ারুন লবলিে, পকেন কমর লব়িাি-পপ্রেী প্রলেমবশী এই বৃদ্ধা লডমেেসমদ্র 
আলবভডাব জানমে োরমিা–আেলন… আেলন ডাইলন? 
 
–না না ডাইলন হমে যাব পকন, আলে একজন েুাঁমচা, েুন্ডানগাস বযাোরটা েুব ভাি কমরই 
জামন। োহমি বি আলে পকেন কমর পোোমক লডমেেরমদ্র সমঙ্গ ি়িাই করমে সাহাযয 
করমে োলর? আলে হাজারবার ওমক বিা সমেও, পোোমক পকানও রকে রক্ষার বযবস্থা 
না কমরই জা়েগা পেম়ি োলিম়েমে। 
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–ওই েুন্ডানগাস আোর নজর রােমে? চুমিা়ে যাক–ও োহমি আোমদ্র বাল়ির সােমন 
পথমক লডস অ্যাোমরট কমর পভমগ পগমে? 
 
-হযাাঁ পগা হা লঠক ধমরে। ভালগযস আলে লে. লটব্বিসমক একটা গাল়ির লনমচ থাকমে 
বমিলেিাে। লে. লটব্বিস আোমক আমগই সেকড কমর লদ্ম়েলেি, লকন্তু পোোর বাল়িমে 
লগম়ে েবর পদ্বার আমগই েুলে বাল়ি পথমক পবলরম়ে পগমে। আজমকর এই কাণ্ডকারোনা 
ডাম্বিমডার জানমে োরমি, লক বিমবন বিে? কথাটা বিার ের োলটমে উবু হম়ে 
ডাডলিমক েম়ি থাকমে পদ্মে বিমিন–এই কুেম়িােটাস ওঠ ওঠ ওঠ লশগলগলর। 
 
হযালর লেমসস লফমগর লদ্মক োলকম়ে বিমিা–ডাম্বিমডারমক আেলন জামনন? 
 
–অ্বশযই, অ্বশযই পকন জানমবা না–োমক পক পচমন না জামন না বি। থাকমগ এেন 
বাল়ি যাও পদ্লে, পযমকানও সেম়ে ওরা আবার হানা লদ্মে োমর। ওরা এমি, আলেমো 
একটুও পোোমক সাহাযয করমে োরমবা না, আলে পো এেন জমি পভজা লট বযাগ। 
কথাটা বমি লেমসস লফগ ডাডলির লদ্মক ঝুাঁমক বিমিন ওমঠা পদ্লে িাাঁম়ির পগাবর! 
 
লকন্তু ডাডলি না োমর উঠমে না োমর চিমে। ও োলটমে পযেন লেি পেেনভামব শুম়ে 
রইি। থর থর কমর কাাঁেমে, োইম়ের েমো ফযাকামশ েুমে পক পযন োিা িালগম়ে 
লদ্ম়েমে। 
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–আলে ওমক েুিলে, হযালর অ্মনক কমি ডাডলিমক দ্াাঁ়ি করাি। ডাডলির অ্জ্ঞান হম়ে 
যাবার েে অ্বস্থা। ওর পোট পোট পচাে দু্মটা পচামের পকাটমর িুরমে, আর দ্রদ্র কমর 
িােমে। হযালর একটু আিগাভামব ধরমেই ডাডলি ধোস কমর েম়ি পগি। 
 
–নাও নাও আর নযাকামো কমরা না উমঠ ে়ি, লেমসস লফগ পরমগ লগম়ে বিমিন। 
 
হযালর ডাডলির একটা পোটা হাে ধমর লনমজর কাাঁমধর ওের পরমে ওমক লনম়ে চিমে 
িাগি। ভালর শরীরটা একলদ্মক ঝুাঁমক রইি। লেমসস লফগ চারলদ্মক োকামে োকামে 
হাাঁটমে িাগমিন। 
 
লেলন হযালরমক বিমিন–পোোর েযালজক ও়োন্ডটা লঠক েে রাে। ওই। অ্বস্থা়ে 
উহস্টলর়ো ও়োমক পেৌঁেি। এেন আর পোোমক স্টযাটুট অ্ফ লসমিলস পেমন চিমে 
হমব না। কে ব়েমসর জাদু্করমদ্র অ্বশয লকেু ো়ি আমে, োহমিও ডাম্বিমডার এই 
ভ়েটা োলেমিন। আমর রাস্তার পশি প্রামন্ত ওটা কী? ওহ, লে.. পোোর দ্ণ্ডটা সলরম়ে 
পরমে বাো, কেবার পোো়ে েমন কলরম়ে লদ্মে হমব? আোর কথা শুনমো। 
 
একহামে েযালজক ও়োন্ড লঠক ভামব ধমর পথমক অ্নয হামে স্তুিাকা়ে ডাডলিমক ধমর 
হাাঁটা েুবই অ্সুলবধাজনক। হযালর ডাডলির োজমর পরমগমেমগ একটা পোাঁচা লদ্ি, লকন্তু 
ডাডলি কারও সাহাযয ো়িা হাাঁটার পযন ইমে পনই। ও পরাগা েটকা হযালরর কামে 
লনমজমক সাঁমে লদ্ম়ে ো পটমন পটমন চিি। হযালর, লেমসস লফগমক বিমিা–আো়েমো 
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কেনও বমিনলন আেলন জাদু্করী? হযালর েেন লবরাট পবাঝা লনম়ে হাাঁটার জনয হাাঁফামে। 
আলে পো কেবার আেনার বাল়ি পগলে, িৃর্াক্ষমরও আভাস পদ্নলন, পকন? 
 
ডাম্বিমডামরর লনমদ্ডশ, আোমক সবডদ্া পোো়ে পচামে পচামে রােমে বমিমেন, লকন্তু 
পোোমক লকেু জানামে বারর্ কমরমেন। আসমি েুলেমো ব়েমস পোট োই লকেু জামনা 
না। আোর বাল়িমে এমস পোোর পোমটই ভাি িাগে না আলে জালন। যলদ্ আোর বাল়ি 
পোোর ভাি িামগ ডাসডমিরা জানমে োমর, োহমি পোোমক আোর বাল়ি লকেুমেই 
আসমে পদ্মব না, লেমসস লফগ দু্াঃে-দু্াঃে কমে বিমিন, দু্াঃমে হাে কচিামে িাগমিন। 
ডাম্বিমডার আজমকর িটনা শুনমি… েুন্ডানগাস বুঝমে োরলে না পকন পোোমক একিা 
পফমি চমি পগি। োঝরাে েযডন্ত ওর লডউলট লেি, এেন ও পগমে পকাথা়ে? বুঝমে 
োরলে না পকেন কমর ডাম্বিমডারমক েবরটা োঠাই। আলে পো আবার অ্যাোমরট 
করমে োলর না। 
 
–আোর একটা পোঁচা আমে, োমক লদ্ম়ে েবর োঠামে োমরন। হাাঁফামে হাাঁফামে 
বিমিা–ডাডলির ভামর ওর লশরদ্াাঁ়িা পভমঙ যামব না পো? 
 
–হযালর, েুলে লঠক গুরুত্বটা বুঝমে োরমে না। ডাম্বিমডার প্রম়োজনী়ে কাজ কেনও 
পফমি রামেন না, যথা সম্ভব সে়ে নি না কমর পশি কমরন। জাদু্ েন্ত্রর্ািম়ের লনজস্ব 
েদ্ধলে আমে আন্ডার এজ েযালজক েুাঁমজ বার করার। ওরা পোোর কাজকমেডর েবর যথা 
সেম়ে ধমর পফমিমে, পকানও সমন্দহ পনই, আোর কথার োমন বুঝমে লনশ্চ়েই পেমরে। 
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লডেেরমদ্র হাে পথমক বাাঁচমে আোমক েযালজক করমে হম়েমে। ওমদ্র উইমস্টলর়ো 
ও়োকড-এ অ্বামধ িুমর পব়িান সম্বমে আরও পবলশ লচলন্তে হও়ো দ্রকার কী লেি না? 
 
–ওহ, োই যলদ্ হে োহমি পো ভািই হমো। আলে োই চাই। েুন্ডানগাস পফ্লচার, আলে 
পোোমক েুন করব। 
 
লঠক পসই সে়ে পবশ পজামর একটা ক়িক়ি শব্দ পশানা পগি। আমশোমশ লেলি 
োোমকর গমে পো পো কমর উঠি। ওরা পদ্েি একটা পোঁ়িা-ফাটা জীনড ওভারমকাট 
গাম়ে লদ্ম়ে সােমন দ্াাঁল়িম়ে রম়েমেন, ওর েুমে পোাঁচা পোচা দ্াল়ি, োথা়ে িাি জট ে়িা 
ব়ি ব়ি চুি, পফািা পফািা পচাে–অ্মনকটা পবদ্নাহে পবমনট হাউমসর েে োর দৃ্লি। 
ওর হামে একটা রূোিী কােম়ির েুাঁটলি, হযালর ওটা পদ্মেই বুঝমে োরি অ্দৃ্শয হবার 
পলাক ো়িা আর লকেু ন়ে। 
 
-চুে করমব, লফগী? ও বিমিা একজন লেমসস লফগ, হযালর আর ডাডলির লদ্মক োলকম়ে। 
 
গুপ্তভামব থাকার বযাোরটা? লেমসস লফগ পরমগমেমগ বিমিন, হযাাঁ োর বযবস্থা করলে। 
লডমেেররা আিের্ কমরলেমিা জামনা, লেচমক পচার! 
 
লডমেের? েুন্ডানগাস পযন আকাশ পথমক ে়িি, বি কী লডমেের? 
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–হযাাঁ এোমন। ফাাঁলকবাজ… পকানও কাজ করার েুমরাদ্ পনই, োলি লজলনসেত্র হাোবার 
োি। 
 
–ঈশ্বর আোমক অ্েকার দ্াও, সকমির লদ্মক োলকম়ে েুন্ডনগাস লব়িলব়ি কমর বিমিা, 
প্রভু আোমক অ্ে কমর দ্াও। 
 
-েুলে পচারাই োি লকনমে কাজ পেম়ি পকমট েম়িলেমি। েই েই কমর পোোমক পচারাই 
কিড্রন লকনমে োনা কলরলন? বি আলে কলরলন? 
 
েুন্ডানগাস েুব অ্স্বলস্তমে ে়িি। পোেিামে পোেিামে বিমিা–আলে আ আ আলে–েু-
েুইবই ভাি বযাবসার সুমযাগ লেি। লেমসস হাে েুিমিন। হামে পঝািান োমরর 
বযাগটার োরগুমিা ঝন ঝন কমর উঠি। েুন্ডানগাসমক আোদ্েস্তক পদ্েমিন। বযাগটার 
পভেমর রাো লজলনসগুমিার শব্দ শুমন েমন হ়ে োমে প্রচুর পব়িামির োদ্য পঠমসমেন। 
 
–যাও যাও আোর সােমন পথমক চমি যাও, ধূেড পিালভ পধম়ি বাদু্র পকাথাকার! 
 
–হা, হা জালন ডাম্বিমডামরর কামন পকউ না পকউ কথাটা েুিমব। 
 
–হযাাঁ েুিমবই। লেমসস লফগ পব়িামির োবার ভলেড থমিটা পদ্ািামে পদ্ািামে বিমিন–
সবমচম়ে ভাি হমব েুলে যলদ্ লনমজ লগম়ে োর কামে লগম়ে বি, পকন েুলে লডউলট পথমক 
পকমট েম়িলেমি, পকন েুলে বাচ্চা পেমিটামক সাহাযয করলন। 
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েুন্ডানগাস োথা চুিমকামে চুিমকামে বিমিা–যালে, যালে আলে যালে। োথার চুমির 
জািটা লঠক কমর রাে! 
 
আরও একটা প্রচণ্ড শব্দ কমর েুন্ডানগাস অ্দৃ্শয হম়ে পগি। 
 
–আলে চাই ডাম্বিমডার ওর অ্েরামধর জনয ওমক েুন কমর পফিুক। লেমসস লফগ 
অ্সম্ভব পরমগ লগম়ে বিমিন–যাকমগ দ্াাঁল়িম়ে পথমক িাভ পনই, বাল়ি পযমে হমব। 
 
প্রা়ে অ্চচেনয ডাডলিমক পটমন লহাঁচম়ি লনম়ে হযালর চিমিা। 
 
লেমসস লফগ ওমদ্র সমঙ্গ পযমে পযমে বিমিন–চি পোোমদ্র বাল়ি অ্লব্দ পেৌঁমে লদ্ম়ে 
আলস। ভাগয ভাি ওমদ্র সিংেযা কে লেি। না হমি লক কাণ্ডটা হে বিে। পোোমক 
একিা োমদ্র সমঙ্গ ি়িাই করমে হমো, ওলদ্মক ডাম্বিমডার বমিমেন, পোোমক পযেন 
কমরই পহাক েযালজক করমে না লদ্মে, েুব ভাি কথা। এেন আর ে়িা জমি চুেুক 
লদ্ম়ে পকানও িাভ পনই। 
 
–ওমদ্র েমধয একটা পব়িািও বমস আমে। 
 
–োহমি ডাম্বিমডামরর পিামকরা আোর ওের দৃ্লি রােমে? হযালর হাাঁফামে হাাঁফামে 
বিমিা। 

http://www.bengaliebook.com/


 হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য অ্র্ডাি অ্ব দ্য ফরিক্স । জে. জে. িাওর িং। হ্যারি পটাি রিরিে 

40 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

 
লেমসস লফগ বিমিন–অ্বশযই পচামে পচামে রােমেন। েুলে কী বিমে চাও গে জুন 
োমসর িটনার ের পোোমক লনমজর েুলশেে যা ইমে োই করমে পদ্ও়ো যা়ে। ঈশ্বর 
েুলে েহান। সকমি বমি েুলে অ্লে বুলদ্ধোন, লঠক আমে, োহমি এেন বাল়ি লগম়ে বমস 
থাক পকেন। 
 
ওরা েেন চার নম্বর বাল়ির সােমন পেৌঁমে পগমে। 
 
লেমসস লফগ বিমিন–আলে আশা করলে পকউ না পকউ একটুও সে়ে নি না কমর 
পোোর সমঙ্গ পযাগামযাগ করমব। 
 
হযালর েৎক্ষর্াৎ বিমিা–এেন আেলন লক করমবন? 
 
লক আর করব, পসাজা বাল়ি যাব। নেুন পকানও আমদ্মশর প্রেীক্ষা করমে হমব বাল়িমে 
োই থাকমে হমব। শুভ রালত্র। কথাগুমিা বমি লেমসস লফগ অ্েকার রাস্তার লদ্মক 
োলকম়ে সাোনয কাাঁো কাাঁো স্বমর বিমিন। 
 
–চুমিা়ে যাক লনমদ্ডশ। আেলন এেন যামবন না! আোমক একটু েুমি বিুন। আলে সব 
বযাোরটা জানমে চাই। 
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লকন্তু লেমসস লফগ কাাঁমধ লবরাট থমিটা ঝুলিম়ে দু্িলক চামি োর বাল়ির লদ্মক আমগই 
রওনা লদ্ম়েমেন। হযালর শুনমে োমে লেমসস লফমগর োর লদ্ম়ে বানামনা থমির লটিং লটিং 
শব্দ। 
 
–দ্াাঁ়িান! হযালর লচৎকার কমর লেমসস লফগমক বিমিা। যারা প্রেযক্ষভামব জাদু্ কুমির 
পহডোস্টার লে. ডাম্বিমডামরর সমঙ্গ জল়িম়ে আমে, োমদ্র েুে পথমক হযালরর হাজার 
হাজার প্রশ্ন লজমজ্ঞস করার আমে। লকন্তু পকাথা়ে লেমসস লফগ? লেলন েেন হযালরর দৃ্লির 
বাইমর চমি পগমে। 
 
পরমগমেমগ হযালর ডাডলিমক,লঠকেে ঝুলিম়ে পন়ে। োরের ধীমর ধীমর চার নম্বর বাল়ির 
বাগামনর েথ ধমর ডাডলিমক লনম়ে চিি। চার নম্বর লপ্রমভট বাল়ির হমির বালে জ্বিমে। 
হযালর ওর হামের জাদু্দ্ণ্ডটা জীনমসর পকােরবযামন্ডর পেেমন পরমে লদ্ম়ে, দ্রজার োমশ 
িিা বাজাি। োরের পঢউ পেিান কাাঁমচর োল্লা লদ্ম়ে আলে পেটুলন়োর েযা়িামবাঁকা 
পচহারা পদ্েমে পেি। হযালরর েমন হ়ে ডাডলির ভালর শরীমরর চামে ওর শরীমরর সব 
হা়িগুমিা পভমঙ চুমর পগমে। এক ইলঞ্চও ন়িবার শলক্ত ওর পনই। 
 
–লডলি আজ পোোর এে পদ্লর পকন? আলে েুব লচন্তা়ে–লডল়ি লক হম়েমে পোোর? 
 
হযালর বাাঁকা দৃ্লিমে ডাডলিমক পদ্মে কাাঁধ পথমক এক ঝটকা়ে পফমি লদ্ি। ডাডলি 
ভারসােয রক্ষা না করমে পেমর দু্িমে িাগি। ওর েুেটা েেনও ভম়ে নীি হম়ে 

http://www.bengaliebook.com/


 হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য অ্র্ডাি অ্ব দ্য ফরিক্স । জে. জে. িাওর িং। হ্যারি পটাি রিরিে 

42 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

রম়েমে। োরের ও েুেটা েুিমেই হ়ি হ়ি কমর বলে কমর পফিি। বলে দ্রজার 
পগা়িা়ে োমোমশর ওের ে়িি। 
 
–লডলি! পসানা আোর? কী হম়েমে ভানডন ও ভানডন পকাথা়ে পগমি েুলে? আলের কমে 
উমত্তজনা ভম়ে েুে লববর্ড। 
 
আঙ্কি হন্তদ্ন্ত হম়ে বসবার ির পথমক দ্রজার কামে এমস দ্াাঁ়িামিন। োর লবরাট 
পগাাঁমফর দু্ই প্রান্ত দু্িমে। আঙ্কি েুব লবচলিে হমি পগাাঁমফর অ্বস্থা ওই রকে হ়ে। 
ভানডন, আলে পেটুলন়োর কামে েুমট এমিন। আলে পেটুলন়ো ডাডলিমক। েেন েুিমে 
বযস্ত। ডাডলি শুধু িমরর পেমঝমে ন়ে লনমজর লটশামটড বলেমে ভালসম়েমে। 
 
ভানডন ডাডলির বলে পদ্মে বিমিন–বযাোর কী? 
 
পেটুলন়ো বিমিন–েুব অ্সুস্থ ভানডন! 
 
–কী হম়েমে পোোর পবটা? লেমসস েিলকস পোোমক আমজবামজ লবমদ্শী চা 
োইম়েমেন? 
 
–পোোর শাটড-েযাে এে পনািংরা কাদ্া োোোলে পকন? েুলে কী ো লেেমি কাদ্ামে 
েম়ি লগম়েলেমি? 
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–ডযাে, পোোমক লক পকউ পেমরমে, টাকা-ে়েসা লেনোই করমে পচম়েলেি? 
 
আলে পেটুলন়ো লবকট লচৎকার কমর বিমিন–েুলিশমক পফান কর ভানডন! পসানা আোর 
লডলি, োর সমঙ্গ কথা বি! ওরা পোো়ে কী কমরমে? 
 
ডাডলির অ্বস্থা ও োর বলে পদ্মে ভানডন, পেটুলন়ো হযালরর লদ্মক েেনও োকামে 
োমরনলন। আঙ্কি ভানডন সদ্র দ্রজাটা দ়্িাে কমর বে করার সে়ে হযালর লনমজর িমরর 
লদ্মক এমগামিা। ওরা ডাডলিমক ধমর ধমর কলরমডার লদ্ম়ে রান্নািমরর লদ্মক লনম়ে 
চিমিন। হযালর লসাঁল়ির েুমে দ্াাঁ়িাি। 
 
–পবটা পক পোো়ে এেন অ্বস্থা করি? নাে বি–আলে োর বাবার নাে ভুলিম়ে পদ্ব, 
ধরমে লঠক োরব… েুলে লকেু পভমবা না পসানা আোর। 
 
–সুয ও… ও। ও লকেু বিমে চাইমে ভানডন! লডলডড পসানা োমক বিমব না? 
 
হযালর েেন লসাঁল়ির পশি ধামে পেৌঁমে পগমে। েেন ডাডলির পগাঙামনা কথা ওর কামন 
পগি। 
 
–ও। 
 
হযালর দ্াাঁ়িাি। েুেটা রামগ িাি হম়ে পগি। েমন হ়ে পফমট যামব। 
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এই পেমিটা এলদ্মক এস। 
 
হযালর রামগ থরথর কমর কাাঁেমে িাগি। োরের ধীমর ধীমর ভানডন-পেটুলন়োর কামে 
এমস দ্াাঁ়িাি। 
 
েলরষ্কার ঝকঝক করমে রান্না িরটা। বাইমরটা অ্েকার, েীি আমিামে িরটা চেকামে। 
আলে পেটুলন়ো আদ্র কমর ডাডলিমক ধমর ধমর পচ়োমর বসামিন। েেনও ওর ভম়ের 
পধার কামটলন। আঙ্কি ভানডন লসিংমকর কামে দ্াাঁল়িম়েলেমিন। পচাে োর হযালরর লদ্মক। 
গজডন কমর বিমিন–ডাডলিমক েুলে লকেু কমরে? 
 
–না, লকেু কলরলন, হযালর বিমিা। লকন্তু ও েুব ভাি কমরই জামন ভানডন ওর কথা লবশ্বাস 
করমব না। 
 
–লডলি পসানা, ও পোোমক পেমরমে? আলে পেটুলন়োর েেনও ভ়ে কামটলন। কথাগুমিা 
কাাঁো কাাঁো। ডাডলির পিদ্ার জযামকমটর সােমন জমে থাকা বলে েলরষ্কার করমে করমে 
হযালরর লদ্মক োলকম়ে বিমিন–ও লক পসই লজলনসটা বযবহার কমরমে? েুব ধীমর ধীমর 
ডাডলি িা়ি না়িি। েেনও ও কােমে। 
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–না, না আলে ওটা বযবহার কলরলন। হযালর পজার লদ্ম়ে বিমিা। আলে পেটুলন়ো কাাঁদ্মে 
শুরু করমিন। ভানডন হযালরমক োরার জনয হাে েুিমেই হযালর আবার বিমিা–আলে 
ওমক লকেু কলরলন, অ্নয লকেু…! 
 
লকন্তু লঠক পসই সেম়ে একটা পোঁচা ককডশ স্বমর ডাকমে ডাকমে লকমচমনর জানািা লদ্ম়ে 
ঢুকি। আমরকটু হমিই আঙ্কি ভার্ডনমনর োথা়ে ওর ডানা িাগে। পঠাাঁমট কমর আনা ব়ি 
আকামকর োচডমেে বাে হযালরর োম়ের েিা়ে পফমি লদ্ি। োরের ঝটেট লিমজর 
ওের লদ্ম়ে ডানা পেমি বাইমর বাগামনর লদ্মক উম়ি চমি পগি। যাবার সে়ে লিমজর 
ওেরটা ডানা লদ্ম়ে পযন ঝা়ুি লদ্ম়ে পগি। 
 
–আবার পোঁচাটা! আঙ্কি ভানডন গজডন কমর উঠমিন। কোমির পোটা পোটা লশরাগুমিা 
উমত্তজনা়ে ফুমি উঠি। ভীির্ পরমগ লগম়ে জানািাটা প্রবি পজামর বে কমর লদ্ি। 
আবার পোঁচাটা এমসমে! ভলবিযমে আোর বাল়িমে পোঁচা ঢুকমি ভাি হমব না বমি লদ্লে। 
 
হযালর েেন োমের েুেটা েুিমে বযস্ত। েুেটা েুমি ও লচলঠটা পটমন বার করি। ে়িমে 
ে়িমে ওর গিার কে েলর্টা ধ্বক ধ্বক করমে িাগি। 
 
লচলঠটা এই রকে 
 
লপ্র়ে লে. েটার 
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আেরা লবশ্বস্ত সূমত্র েবর পেম়েলে আজ রাে নটা পবমজ পেইশ লেলনমটর সে়ে োগিরা 
পয অ্ঞ্চমি থামক পসোমন একজন োগমির উেলস্থলেমে েুলে জাদু্ েন্ত্র পেমরালন়েস 
উচ্চারর্ কমরে। ব়ে:কলনষ্ঠ লশক্ষাথডীমদ্র ওই জাদু্েন্ত্র বযবহার করার অ্নুেলে পদ্ও়ো 
হ়েলন। অ্েএব, েুলে অ্লধকার িিমনর অ্েরামধ অ্েরাধী সাবযস্ত হম়েমে ও পোোমক 
পহাটডমসর জাদু্ লবদ্যািম়ের আবালসক োত্র লহমসমব লবদ্যাি়ে পথমক বলহষ্কার করা হমব। 
লশঘ্রই আোমদ্র একজন প্রলেলনলধ পোোর আবাসস্থমি লগম়ে জাদু্দ্ণ্ডলট ধ্বিংস কমর 
পদ্মব। 
আন্তজডালেক ও়োরিকস স্টযাটুট অ্ফ লসমিলসর ১৩ নিং ধারা অ্নুযা়েী অ্েীমে একবার 
পোোমক সেকড কমর পদ্ও়ো হম়েলেি। োই আেরা অ্লে দু্াঃমের সমঙ্গ পোোমক 
জানামে বাধয হলে পয, আগােী ১২ আগস্ট সকাি নটার সে়ে জাদু্ েন্ত্রর্ািম়ের 
লডলসলেনারী লহ়োলরিং কলেলটর সােমন শুনালনর জনয পোো়ে উেলস্থে থাকমে হমব। 
আশাকলর েুলে ভাি আে, 
পোোর লবশ্বস্ত, 
োফািডা পেলককড 
অ্চবধ জাদু্ বযবহার সম্পলকডে জাদু্দ্প্তর 
জাদু্ েন্ত্রর্াি়ে। 
 
হযালর লচলঠটা েুব েমনামযাগ লদ্ম়ে দু্বার ে়িি। ে়িার সে়ে আঙ্কি ভানডন ও আলে 
পেটুলন়োর পকানও কথাই কামন ঢুকমিা না। ওর োথার পভেরটা বরমফর েে ঠাণ্ডা ও 
পবাবা হম়ে পগমে। লচলঠমে েলরষ্কার কমর জানামনা হম়েমে পহাগাটডস কুি পথমক 
লবো়িমর্র কথা। এেন আর লকেু করার পনই। আর পস লফমর যামে না পহাগাটডমস। 
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ও প্রা়ে উন্মাদ্ পরমগ টিং আঙ্কি ভানডনমনর িাি েুমের লদ্মক োকাি। েেনও োর হাে 
োরবার জনয উদ্যে। আলে পেটুলন়ো ডাডলিমক জল়িম়ে বমস রম়েমে। ডাডলি োমঝ 
োমঝ বলে করার জনয ও়োক ও়োক কমর চমিমে। 
 
হযালরর হেবম্ব হম়ে যাও়ো েলস্তষ্ক আবার চািু হম়ে পগি, েন্ত্রর্ািম়ের একজন প্রলেলনলধ 
লশগলগরই পোোর আবাসস্থমি লগম়ে জাদু্দ্ণ্ডলট ধ্বিংস কমর পদ্মব। ওর কামে এেন 
একলট েথ পোিা আমে–েিা়েমনর। লকন্তু পকাথা়ে োিামব? েমব একটা লজলনস সম্বমে 
ও লনলশ্চে পয পহাগাটডস পহাক বা অ্নয পকাথাও পহাক, জাদু্দ্ণ্ড োর চাই-ই। 
 
অ্মনকটা স্বপ্নােমন্নর েে ও েযালজক ও়োন্ডটা পটমন লনম়ে রান্না ির পেম়ি যাবার জনয 
প্রস্তুে হি। 
 
–পকাথা়ে যাও়ো হমে? আঙ্কি ভানডন গজডন কমর উঠমিন। হযালরর পকানও জবাব না 
পেম়ে ভানডন পদ্ৌম়ি রান্নািমরর দ্রজা আটমক দ্াাঁ়িামিন। 
 
–পোোর সমঙ্গ পো পবাঝাে়িা পশি হ়েলন পোকরা। 
 
হযালর শান্ত স্বমর বিমিা, েথ ো়ুিন। 
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–না পকাথাও পোো়ে পযমে পদ্ব না, যেক্ষর্ না কবুি করে ডাডলির এই অ্বস্থার জনয 
দ্া়েী পক। 
 
–যলদ্ দ্রজা পথমক সমর না যান োহমি আেনার কোমি দু্াঃে আমে আমগই বমি 
লদ্িাে। কথাটা বমি হযালর জাদু্দ্ণ্ডটা েুমি ধরি। 
 
আঙ্কি ভানডন পিাাঁে পিাাঁে কমর বিমিন–ওটা লদ্ম়ে আো়ে েুলে লকেু করমে োরমব না।  
আলে জালন ওই োগিা গারদ্ যামক েুলে কুি বি, পসোমন ো়িা পকাথাও ওটা বযবহার 
করমে োরমব না। 
 
োগিাগারদ্ আোমক োল়িম়ে লদ্ম়েমে। আলে এেন এটা পযোমন েুলশ পসোমন বযবহার 
করমে োলর। োত্র লেন পসমকন্ড সে়ে লদ্লে, এক… দু্ই…। 
 
হঠাৎ রান্নািরটা দ্ারুর্ এক শমব্দ ঝন ঝন কমর উঠি। আলে পেটুলন়ো ভীির্ পজামর 
লচৎকার কমর উঠমিন। আঙ্কি ভানডন চুে কমর পগমিন। এই লনম়ে লেনবার হযালর পকাথা 
পথমক ভ়েঙ্কর শব্দটা আসমে জানার জনয লচন্তা করমে িাগি। এধার ওধার োলকম়ে 
হযালরর পচাে ে়িি একটা জবুথবু পোঁচার ওের। িক্ষীমোঁচাটা কাাঁমচর জানািামে ধাক্কা 
পেম়ে লনঝুে হম়ে বমস আমে। 
 
আঙ্কি ভানডমনর লবরলক্তকর গজডন পোঁচা ভ্রূমক্ষে না কমর হযালর িমরর েমধয ঢুমক 
জানািাটা েুমি লদ্ি। পোঁচাটা োর একটা ো বা়িাি। পদ্েি একটা োচডমেে গুলটম়ে 
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ওর োম়ে বাাঁধা রম়েমে। লচলঠ অ্বশযই! হযালর ো পথমক লচলঠটা েুমি লনি। হাে ওর 
কাাঁেমে। হযালর লিেী়ে েবরটা ে়িার জনয লচলঠটা েুিি। আাঁকাবাাঁকা, ো়িাহুম়িা কমর 
ধযাব়িা ধযাব়িা কমর কামিা কালিমে পিো। 
 
হযালর, ডাম্বিমডার এই োত্র েন্ত্রর্ািম়ে এমসমেন, পচিা করমেন পোোর বযাোরটা লেলটম়ে 
পফিমে। েুলে পোোর আঙ্কি ও আমের বাল়ি এেন ো়িমব না। আর পকান জাদু্ও 
করমব না। পোোর েযালজক ও়োন্ড কারও কামে পদ্মব না। 
আথডার উইসলি 
 
অ্লে সুেবর! ডাম্বিমডার োহমি পগািোিটা লেলটম়ে পনবার পচিা করমেন। লকন্তু 
ডাম্বিমডামরর জাদু্ েন্ত্রর্ািম়ের অ্ডডার বালেি করার ক্ষেো কেটা আমে? োহমি লক ও 
পহাগাটডমস আবার লফমর যাবার অ্লধকার োমব? ক্ষীর্ একটা আশা ওর েমন গলজম়ে 
উঠমে থামক লকন্তু েৎক্ষর্াৎ আেমঙ্ক পসই আশা লনেূডি হম়ে পগি–যেন পসভামব পকেন 
কমর ও েযালজক ও়োল্ডড প্রলেলনলধর হামে েুমি লদ্মে অ্স্বীকার করমব। েেন জাদু্ 
েন্ত্রর্ািম়ের প্রলেলনলধর সমঙ্গ ি়িাই করমে হমব, োই যলদ্ কমর োহমি আজকাবামন, 
আটক থাকা পথমকও বাাঁচমে োরমব। 
 
ওর েন েীি গলেমে পদ্ৌ়িা়ে, কী করমব ও। োিামিও েমর লকন্তু েন্ত্রর্াি়ে ওমক ধমর 
পফিমে োমর, নালক ও এোমন ধরা পদ়্োর জনয অ্মেক্ষা করমব। প্রথে লচন্তা, 
োিামনাটাই ওর কামে উলচে েমন হ়ে। লকন্তু আবার ভাবমিা, লে. উইসলির লচলঠট েম়ি 
েমন হ়ে উইসলি ওর ভাি চান, অ্ন্তর পথমক ভাি চান, যাই পহাক না পকন ডাম্বিমডার 
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এর আমগ ওর চাইমেও অ্মনক পবলশ পগািমেমি বযাোর লেলটম়ে লদ্ম়েমেন। এবারও 
লনশ্চ়েই করমবন। 
 
–লঠক আমে, হযালর বিমিা–আলে েে েলরবেডন কমরলে, আলে এেন এোমনই থাকলে। 
 
ও লকমচন পটলবমির কামে লগম়ে ডাডলি আর আলে পেটুলন়োর েুমোেুলে দ্াাঁ়িাি। 
ডাসডমিরা হঠাৎ ওর েমনর ভাব বদ্িামে পদ্মে একটু অ্বাক হম়ে পগমিন। আলে 
পেটুলন়ো আঙ্কি ভানডমনর লদ্মক োকামিন। ভানডমনর কোমির লশরাগুলি দ্েদ্ে করমে। 
 
আঙ্কি বিমিন–পনািংরা পোঁচাগুমিা এোমন পকন আমস? পক োঠা়ে? হযালর শান্তভামব 
বিমিা–প্রথেটা জাদু্ েন্ত্রর্াি়ে োলঠম়ে লেমিা আোমক কুি পথমক পবর কমর পদ্ও়োর 
লবিম়ে। লকন্তু ও কান পেমে রইি েন্ত্রর্ািম়ের প্রলেলনলধ আসার অ্মেক্ষা়ে। যলদ্ আমস 
োহমি আঙ্কি ভানডমনর প্রমশ্নর জবাব শান্তভামব লদ্মে োরমব। েেন োর রাগ কেমব। 
লিেী়েটা এমসমে আোর বেু রমনর বাবার কাে পথমক। লেলন েন্ত্রর্ািম়ে কাজ কমরন। 
 
–জাদু্ েন্ত্রর্াি়ে? আঙ্কি ভানডন গমজড উঠমিন–পোোর েে হেভাগা পিাকগুমিা সরকামর 
আমে োই না? এই কারমর্ই পদ্শটা রসােমি যামে। 
 
হযালরর েুমে পকানও কথা না শুমন ভানডন ওর লদ্মক জ্বিন্ত দৃ্লিমে োলকম়ে েযাক কমর 
থুেু পফমি বিমিা–জানমে োলর কুি পথমক পকন পোো়ে বলহষ্কার কমরমে? 
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–কারর্ আলে জাদু্ কমরলেিাে। 
 
–বাাঃ বাাঃ চেৎকার! আঙ্কি আবার গজডন কমর উঠি। হােটা লিমজর ওের পরমে 
দ্রজাটা েুিি। গাদ্া কমর রাো ডাডলির কে পেহেদ্াথডও়োিা ফাস্ট ফুড লিজ পথমক 
পেমঝমে লেটমক ে়িমিা, োহমি েুলে অ্েরাধ কবুি করে, েুলে ডাডলিমক কী কমরে? 
 
–লকেু না। এবার গিার স্বর নরে ন়ে। যা িমটমে োর সমঙ্গ আলে যুক্ত লেিাে না। 
 
–লেমি। ডাডলি লব়িলব়ি কমর বিমিা। 
 
ডাডলির কথা শুমন আঙ্কি-আলে দু্জমনই হাে েুমি হযালরমক চুে কমর থাকার ইলঙ্গে 
লদ্মিন। ডাডলির লদ্মক ঝুাঁমক ে়িমিন। বি, বি পসানা আোর, বমি যাও ও লক 
কমরলেি। আঙ্কি বিমিা। 
 
পেটুলন়ো লফস লফস কমর বিমিন–িক্ষ্মী পসানা পেমি আোর, বি। 
 
ডাডলি পিািামট পচামে অ্স্প্িভামব বিমিা–আোর লদ্মক জাদু্দ্ণ্ড োক কমরলেি। 
 
–হযাাঁ কমরলেিাে–চািু কলরলন। পরমগ টিং হম়ে বিমিা–লকন্তু। 
 
–এই পচাে! আঙ্কি ও আলে পেটুলন়ো ভানডন দু্জমনই একসমঙ্গ বমি উঠমিন। 
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–বমি যাও বাো আোর। আঙ্কি আবার পসাহাগ কমর বিমিা। ওর পগাাঁফ দু্মটা েে েে 
করমে িাগি। 
 
ডাডলি কাাঁেমে কাাঁেমে বিমিা–সব লকেু অ্েকার হম়ে পগি, োরের আলে শুনিাে 
আোর পভেমর জট োকামনা নানা কথার শব্দ। 
 
আলের ভম়ে আঙ্কমির েুে লববর্ড হম়ে পগি। েরস্প্মরর েুমের লদ্মক ভ়োেড দৃ্লিমে 
োকাি। েৃলথবীর েমধয োমদ্র সবমচম়ে অ্েেন্দ জাদু্; আর পসই জাদু্র কথা োরা 
এেন শুনমে আিহ ভমর। োমদ্র আমরকলট অ্েেন্দ হমিা, যেন প্রলেমবশীরা লনমিধাজ্ঞা 
অ্োনয কমর পোটা পহাস োইে লদ্ম়ে পবলশ োলন বাগামন পদ়্ে। 
 
–শব্দটা লক ধরমনর বাবা, েেলকন? আলের গিা শুষ্ক, ফযাকামশ েুে, দু্ পচামে জি। 
 
লকন্তু ডাডলির কথা বিার শলক্ত পনই। ও আবার পকাঁমে পকাঁমে উঠি। োথার পসানািী 
চুিগুমিা দু্মি দু্মি উঠি োথা ঝাাঁকুলন পদ্বার সামথ সামথ। 
 
হযালর প্রথে পোঁচাটা লচলঠ লনম়ে আসার ের পথমক পোটােুলট চুেচাে, োহমিও ডাডলির 
েুে পথমক লকেু পশানার পকৌেূহি হি–কােুরুি ডাডলি লডমেেরমদ্র েুে পথমক লক 
শুমনমে? 
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–ো েুলে েম়ি পগমি লক কমর বাবা? আঙ্কি ভানডন অ্স্বাভালবক শান্ত স্বমর বিমিন। 
অ্মনকটা অ্লে অ্সুস্থ পরাগীর োমশ বমস কথা বিার েে। 
 
–পহাাঁচট পেম়েলে। ডাডলি ভম়ে ভম়ে বিমিা োরের বুমক হাে পোাঁ়োি। হযালর বুঝমে 
োরি ডাডলি পসই ভ়েঙ্কর িটনা েমন করমে আঠাি সযাাঁে সযাাঁমে ঠাণ্ডা যা োনুমির েমধয 
পথমক সব আশা–আনন্দ চুমি লনম়ে বুমক েূর্ড কমর পদ়্ে। 
 
–অ্সম্ভব ভ়েঙ্কর এক শব্দ। দ্াাঁ়িকামকর েে স্বমর বিমিা ডাডলি ঠাণ্ডা, বিা যা়ে না এে 
ঠাণ্ডা। আঙ্কি ভানডন বাধয হম়ে নরে শান্ত গিা়ে বিমিন–পবশ পবশ লঠক আমে। আলে 
পেটুলন়ো ডাডলির কোমি হাে পঠলকম়ে জ্বর হম়েমে লকনা পবাঝার পচিা করমিন। 
োরের কী হি ডাডলি পসানােলন আোর? 
 
–েমন হমিা… েমন হমিা… পযন…. পযন…। 
 
–জীবমন আর কেনও েুলে সুেী হমে োরমব না। হযালর শূনযস্থান েূর্ড করি। 
 
-হযাাঁ। ডাডলি জল়িে কমে বিমিা। েেনও ওর ভম়ের কাাঁেুলন থামেলন। 
 
–বুঝিাে। আঙ্কি ভানডন পসাজা হম়ে দ্াাঁল়িম়ে বিমিন–েুলে েমন হ়ে ডাডলিমক অ্দু্ভে 
ধারর্া বম়ে পব়িাবার জাদু্ কমরে। ভাি কথা, ও এেন এক লবশ্বামস অ্লভভূে পয সুস্থ 
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জীবন, শান্ত সুন্দর জীবমনর কথা ভাবমে োরমে না, ভাবমে সবলকেুই সবডনাশ হম়ে 
পগমে। 
 
–আর কেবার আেনামদ্র বিব আলে লকেু জালন না। সবই দু্জন লড-পে স্ট-পরর কাণ্ড 
কারোনা। 
 
–ওই লডমেের আমজবামজ বস্তুলট লক শুলন? 
 
–ওরা জাদু্করমদ্র পজিোনা, আজকাবামনর োহারাদ্ার। আলে পেটুলন়ো বিমিা। েুব 
পবলশ হমব পো োত্র দু্ পসমকন্ড স্তলম্ভে হম়ে নীরব পথমক আলে পেটুলন়ো কথাটা বমি 
পঠাাঁমট আঙু্গি রােমিন, পযন এক লনলদ্রে প্রলেজ্ঞামক অ্সাবধামন জালগম়ে লদ্ম়েমেন। 
আঙ্কি ভানডন একদৃ্মি োলকম়ে রইমিন পেটুলন়োর লদ্মক। হযালরর োথার পভেরটা লঝন 
লঝন কমর উঠি। লেমসস লফগমক পোটােুলট বুঝমে পেমরমে; লকন্তু আলে পেটুলন়ো? 
 
আঙ্কি ভানডন আশ্চযড হম়ে বিমিা–ো েুলে জানমি পকেন কমর? আলে পেটুলন়ো 
ভানডমনর েুমের লদ্মক আেলঙ্কে হম়ে োকাি, অ্মনকটা ক্ষো প্রাথডনার দৃ্লিমে। োরের 
এবম়িা-পথবম়িা দ্াাঁেগুমিা ঢাকমে েুমে হাে চাো লদ্ি। 
 
–আলে ওই অ্দু্ভে পেমিটামক, বের োমনক আমগ, ওর োমক বিমে শুমনলে। আলে 
পেটুলন়ো ঝাাঁলক লদ্ম়ে বিমিা। 
 

http://www.bengaliebook.com/


 হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য অ্র্ডাি অ্ব দ্য ফরিক্স । জে. জে. িাওর িং। হ্যারি পটাি রিরিে 

55 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

–েুলে যলদ্ আোর ো-বাবার প্রসঙ্গ পোিই, োহমি োমদ্র নাে বিে না পকন? হযালর 
পবশ পজামর কথাটা বিমিা, লকন্তু পেটুলন়ো ওর কথা়ে কান লদ্মিা না। েমন হ়ে েুব 
হকচলকম়ে পগমে। 
 
হযালর দ্ারুর্ হেভম্ব হম়ে পগমে। বের োমনক আমগ একবার োত্র আলে পেটুলন়োমক 
েীক্ষ্ম আেডনাদ্ কমর বিমে শুমনমে ওর ো নালক অ্স্বাভালবক অ্দু্ভে লহি। আর কেনও 
োর পবামনর কথা (হযালরর ো) উচ্চারর্ করমে পশামনলন। হযালর আরও আশ্চযড হ়ে কু্ষদ্র 
লবি়েলট এেলদ্ন ধমর েমন পরমেমে, যলদ্ও ও ভান কমর এসব লবিম়ে লকেুই জামনন না। 
 
আৰুি ভানডন লবিম়ে পবশ উমত্তলজে, কেনও েুে পোমিন কেনও বা বে কমরন। 
অ্বমশমি কথা বিমিন–োহমি, োহমি ওরা এেনও আমে েৃলথবীমে? লক পযন বমি… 
লবকৃে েলস্তষ্ক? 
 
আলে পেটুলন়ো িা়ি না়িমিন। 
 
আঙ্কি ভানডন োিািমে ডাডলি, পেটুলন়ো আর হযালরর লদ্মক োকামিন। 
 
পযন ওমদ্র েমধয পকউ এলপ্রি ফুি বমি উঠমব। 
 
লকন্তু পকউ েুে না েুিমিও ভানডন েুে েুিমিন। েৃেী়েবার পোঁচা িমর আসার ের লক 
বিমব লঠক কমর উঠমে োমর না। 
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পোঁচাটা পোিা জানািা লদ্ম়ে অ্মনকটা োিমকর কাোমনর পগািার েে ফটফট শব্দ 
করমে করমে রান্না িমরর পটলবমি বসি। ওমক পদ্মে লেনজনই আেমঙ্ক িাফ লদ্ম়ে 
উঠি। 
 
হযালর লিেী়ে অ্লফলস়োি পোঁচার পঠাাঁট পথমক লচলঠ লনম়ে েুিি। পোঁচাটা উম়ি পগি রামের 
অ্েকামর। 
 
আঙ্কি ভানডন বিমিা–আবার পোঁচা এমসমে। কথাটা বমি জানািার কামে লগম়ে জানািার 
দু্মটা োল্লা শব্দ কমর বে কমর লদ্মিন। 
 
লপ্র়ে েটার, 
প্রা়ে বাইশ লেলনট আমগর লচলঠর েলরমপ্রলক্ষমে পোোমক জানান হমে জাদু্ েন্ত্রর্াি়ে 
োমদ্র লনর্ড়ে েুনরা়ে লবমবচনা কমরমে। পোোমক েযালজক ও়োন্ড এেনই ধ্বিংস করমে 
হমব না। ১২ই আগস্ট কলেলটর শুনালন পশি না হও়ো েযডন্ত পোোর েযালজক ও়োন্ড 
কামে রােমে োর। পসইলদ্নই অ্লফলস়োি লসদ্ধান্ত পনবার সম্ভাবনা আমে। 
পহাগাটডস জাদু্ লশক্ষা লবদ্যািম়ের পহড োস্টামরর সমঙ্গ আিাে আমিাচনার ের লঠক 
হম়েমে েন্ত্রর্াি়ে পোোমক কুি পথমক বলহষ্কার সিংিান্ত আমদ্শ ওই লদ্মনর লসদ্ধান্ত 
েযডন্ত স্থলগে থাকমব। েরবেডী লসদ্ধান্ত েযডন্ত পোোমক কুি পথমক সাসমেন্ড করা হি। 
শুমভোসহ 
পোোর লবশ্বস্ত 
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 োফিডা হফকাকড 
অ্চবধ জাদু্ বযবহার সম্পলকডে জাদু্ দ্প্তর 
জাদু্ েন্ত্রর্াি়ে 
 
হযালর দ্ে বে কমর অ্ন্তে বার লেমনক লচলঠটার আদ্যপ্রান্ত ে়িি। বুমকর েমধয পয 
হোশার িন্থী লেি পসটা সাোনয লশলথি হি। আোেে বলহষ্কার হমে না। োহমিও ভ়ে 
েমনর েমধয দ্ানা পবাঁমধ রইি। সবলকেুই ঝুমি রইি বারই আগমস্টর শুনালনর ওের। 
 
–ভাি কথা, ভানডন বিমিা। হযালরমক বিমিন–োহমি কী করমব এেন? পোোমক শালস্ত 
লদ্ম়েমে? পোোর ভামগয কী েৃেুযদ্ণ্ড ঝুিমে? 
 
–আোমক শুনালনর জনয উেলস্থে থাকমে হমব, হযালর বিমিা। 
 
–োরের পসোমনই পোোমক দ্ণ্ডামদ্শ পদ্মব? 
 
–আোর পো োই েমন হ়ে। 
 
আঙ্কি ভানডন অ্লে লবশ্রীভামব বিমিন–আলে আশা ো়িলে না, োহমি। 
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–পবশ, োহমি আেনামদ্র কথা পশি হম়েমে? হযালর উমঠ দ্াাঁ়িাি। ও এেন সমূ্পর্ড একা 
থাকমে চা়ে, ভাবমে চা়ে রন, হারলেলনও়েন অ্থবা লসলর়েসমক একটা লচলঠ োঠামনার 
কথা ভাবমে িাগমিন। 
 
–না, এোমনই পশি ন়ে, আঙ্কি ভানডন গজডন কমর ওমঠন–পযও না এোমনই বমস থাক! 
 
হযালর অ্চধযডয হম়ে বিমিা–এেন বমস থাকমে হমব পকন? 
 
ডাডলি! আঙ্কি ভানডন চীৎকার কমর বিমিন–আলে জানমে চাই লঠক লক হম়েলেি। 
 
–চেৎকার, হযালর পজার লদ্ম়ে বিমিা। ওর হামের জাদু্দ্ণ্ড পথমক িাি, পসানািী সু্ফলিঙ্গ 
লবেুলরে হমে িাগি। 
 
ডাসডলি েলরবামরর লেনজনই ভীির্ ভ়ে পেম়ে পগি, েুে লববর্ড হম়ে পগি উৎকো়ে 
আেমঙ্ক! 
 
ডাডলি আর আলে েযাগমনালি়ো লিমসে আর ওইমস্টলর়ো ও়োমকর োঝোমন 
কানাগলিমে দ্াাঁল়িম়েলেিাে, হযালর েুব দ্রুে বিমে িাগি, অ্মনক কমি েমনর রাগ পচমে, 
ডাডলি পভমবলেি আোমক একা পেম়ে োরমধার করমব। আলে োই েযালজক ও়োন্ড বার 
কমরলেিাে, লকন্তু বযবহার কলরলন। োরের দু্জন লডমেের হঠাৎ পসোমন এমস েম়ি। 
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আঙ্কি ভানডন রামগ পফমট েম়ি বিমিন–লডমেেইডস কারা? োমদ্র কাজ কী? 
 
হযালর বিমিা–আমগই বমিলে োমদ্র কাজ অ্নযমদ্র সুে-আনন্দ চুমি বার করা। যলদ্ 
সুমযাগ ো়ে পো োরা েুমে েুে িালগম়ে চুম্বন কমর। সুে শালন্ত চুমি পন়ে। 
 
–চুম্বন কমর সুে শালন্ত পচামি? আঙ্কি ভানডন পচাে সাোনয পগাি পগাি কমর বিমিন–
রক্তমচািা? 
 
–আেনার েুমে েুে িালগম়ে যেন আেনামক আত্মাহীন কমর পফমি, েেন োমদ্র লক 
বিা চমি? 
 
কথাটা শুমন লেটুলন়ো সাোনয লশউমর ওমঠন। 
 
 –ওর আত্মামো…? না োরা পো পন়েলন, এেনও ওর পভেমর আমে। 
 
 পেটুলন়ো ডাডলিমক সভম়ে আাঁকম়ি ধরমিন। বুমক কান পরমে বুঝমে পচিা করমিন 
ডাডলির শরীমর আত্মা আমে লক পনই। 
 
–ডাডলিমক পদ্মে লনশ্চ়েই বুঝমে োরমেন ওরা ওটা লনমে োমরলন। হযালর রাগে স্বমর 
বিমিা। 
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–ওমদ্র পেমর ভালগম়েমো োই বি না পকন ডাডলি? আঙ্কি ভানডন উচ্চস্বমর বিমিন–
লনশ্চ়েই পোোর বলক্সিং-এর এক-দু্ই োঞ্চ কমরে, করমে োরলন? 
 
–লডেমেটরমদ্র পকউ ো করমে োমর না, হযালর দ্াাঁে লক়িলে়ি কমর বিমিা। 
 
 –োহমি এেনও লঠক আমে পকন? এেনও পদ্মহ আত্মা আমে পকন? ফাাঁকা হম়ে যা়েলন 
পকন? আঙ্কি ভানডন েজডন-গজডন কমর বিমিন। 
 
–কারর্ আলে পেমরানাস বযবহার কমরলেিাে। 
 
হুস শব্দ কমর, ডানা উল়িম়ে, সাোনয ধূমিা েলটম়ে চেুথড পোঁচাটা রান্না িমরর ফা়োর পেস 
পথমক পবলরম়ে এি। 
 
ঈশ্বমরর পদ্াহাই। আঙ্কি ভানডন গমজড উঠমিন পগামফর পশি প্রান্ত পথমক কম়েকগাো চুি 
লোঁম়ি (আমগ কেনও কমরলন) বিমিন–আলে লকেুমেই আোর বাল়িমে পোঁচা ঢুকমে 
পদ্মবা না। বমিলেিাে একটুও বরদ্াস্ত করমবা না, আলে পোোমক বিলে। 
 
হযালর োর আমগই পোঁচার োম়ের সমঙ্গ বাধা পরাি করা োচডমেমের োেটা েুমি লনম়েমে। 
ও লনলশ্চে লচলঠটা অ্বশযই এমসমে ডাম্বিমডামরর কাে পথমক। লচলঠমে লেলন লডমেেরস, 
লেমসস লফগ, েন্ত্রর্াি়ে লক ভাবমে ও করমব, লেলন লক ভাবমেন, লক করমে চান এইসব 
জালনম়েমেন। লকন্তু জীবমন এই প্রথে লসলর়েমসর হামের পিো পদ্মে হোশ হি। আঙ্কি 
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ভানডমনর রাগ, লবরলক্ত পোঁচার প্রলে লবেৃষ্ণা ইেযালদ্ উমেক্ষা কমর হযালর লসলর়েমসর োঠান 
েবর ে়িি 
 
আথডার আোমক সব িটনা জালনম়েমে। যাই পহাক না পকন েুলে ওই বাল়ি পেম়ি এেন 
যামব না। 
 
হযালর ভাবি লচলঠটার পেেমনর োো়ে আরও লকেু পিো থাকমে োমর। লকন্তু োোটা 
উমে েুবই হোশা়ে পভমঙ ে়িি। লকেুই পনই। 
 
আবার হযালরর রাগ চ়িমে থামক। পকউ বিমে না পকন, েুলে দু্ দু্মটা লডমেেরমদ্র একা 
হামে িম়ি হালরম়ে লদ্ম়েে, দ্ারুর্ কাজ কমরে? লসলর়েস, উইসলি এেন ভাব পদ্োমে 
পয ও দ্ারুর্ অ্েরাধ কমরমে, চুেচাে রম়েমে কেটা ক্ষলে হম়েমে ো জানার প্রেীক্ষা়ে। 
 
আবার একটা পোঁচা, োমন একগাদ্া পোঁচা আোর বাল়িমে আসমে যামে। আলে পোমটই 
বরদ্াস্ত করমবা না বমি লদ্িাে পোকরা। লকেুমেই না। 
 
–আলে পো ওমদ্র আসা-যাও়ো বে করমে োলর না, হযালর লসলর়েমসর োঠামনা লচলঠটা 
হামের েুমঠামে েুচম়িামে েুচম়িামে বিমিা। 
 
–আলে জানমে চাই আজ রামের সেয িটনা–আঙ্কি ভানডন পিউ পিউ কমর উঠমিন–যলদ্ 
ওরা লডমেের হ়ে োহমি পক ডাডলিমক পেমরমে, পোো়ে োর জনয কুি পথমক পকন 
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োল়িম়ে লদ্ি? েুলে সব ভাি কমরই সেয লেথযা জান, একটু আমগ স্বীকার কমরে। োই 
না? 
 
হযালর ব়ি কমর একটা শ্বাস পন়ে। ওর োথা়ে অ্সম্ভব যন্ত্রর্া শুরু হম়েমে ও পযন রান্না 
িমর এক েুহূেড থাকমে োরমে না। অ্ন্তোঃ ডাসডমিমদ্র সােমন। 
 
লডমেেরমদ্র হাে পথমক বাাঁচার জনয যাদু্ েন্ত্র পেমরানাে বযবহার কমরলেিাে। ওই 
একলট অ্স্ত্র ওমদ্র কাবু করমে োমর। হযালর বাধয হম়ে বিমিা চুে কমর না পথমক। 
 
–লকন্তু পোকরা লডমেেইডস লিলটি হুইিংগ লগিংমগ করমে এমসলেি? আঙ্কি ভানডন রাগে 
স্বমর বিমিন। 
 
হযালর বিমিা–বিমে োলর না, আোর পকানও ধারর্া পনই। 
 
েীি আমিাক রলি পচামে েম়ি হযালরর োথাটা দ্েদ্ে করলেি। ওর রাগ একটু একটু 
কমে যামে। ও ভীির্ লান্ত, ডাসডমি দ্ম্পলে ও ডাডলি ওর লদ্মক োলকম়ে রইি। 
 
–সবই পোোর কারসালজ, ভানডন বিমিন পজামরর সমঙ্গ, পোকরা আোমক িুমকামে পযও 
না, আলে জালন। বিমে োলর ওরা পকন ওোমন লগম়েলেি? ওমদ্র কানাগলিমে লক কাজ 
লেি? েুলেই লেমি। ভানডন জাদু্কর শব্দটা বযবহার করমিন না। 
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–আলে জালন না পকন ওরা এমসলেি। 
 
আঙ্কি ভানডমনর বার বার একই কথার পেচালনমে হযালরর লান্ত েলস্তষ্ক আবার কেডেৎের 
হম়ে পগি। সলেযমো লডমেেররা লিলটি হুইিংইিংমে পকন এমসলেি? হযালরর জনয লক 
এমসলেি? ওমদ্র লক পকউ োলঠম়েলেি? জাদু্ েন্ত্রর্াি়ে কী লডেেসমদ্র গলেলবলধ 
রুেবার ক্ষেো হালরম়েমে? ওরা কী আজকাবান পথমক োলিম়ে এমস পভামল্ডেমটডর সমঙ্গ 
পযাগ লদ্ম়েমে? ডাম্বিমডার অ্মনক আমগই সূচনা লদ্ম়েলেমিন পয ওরা এইসব করমব। 
 
আঙ্কি ভানডন লজমজ্ঞস করমিন–ওই লডমেেমররা লক কেগুমিা প্রা়ে উন্মাদ্ লবকৃে 
েলস্তমষ্কর পিাকজমনর পজিোনা োহারা পদ়্ে? 
 
–হা, হযালর বিমিা। 
 
ওর েন চাইমে আঙ্কি-আমের রান্নাির পথমক চমি লগম়ে ওর অ্েকার পশাবার িমর 
লগম়ে শুম়ে েম়ি লচন্তা কমর। 
 
–ও, পহা পহা ওরা আসমে পোোমক পিফোর করমে; আঙ্কি ভানডন এেনভামব বিমিন 
পযন জলটি এক সেসযার সোধামনর সূত্র পেম়ে পগমেন। -বুঝমি পোকরা পযেন কেড 
পেেলন ফি, আইমনর জামি ধরা েম়িে। 
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–অ্বশযই না হযালর, োলে ো়িাবার েে োথা ঝাাঁকুলন লদ্ম়ে বিমিা। লক করমব পসই কথা 
ভাবমে থামক হযালর। 
 
োহমি পকন? 
 
িডড পভামল্ডেটড লনাঃসমন্দমহ োমদ্র োলঠম়েলেি; হযালর এেনভামব বিমিা পযন লনমজমক 
বিমিা, ভানডনমক ন়ে। 
 
–পস পক? পক ওমদ্র োলঠম়েলেি? 
 
–বিমিাে পো িডড পডামন্ডেটড…। 
 
হযালর একটু আশ্চযড হম়ে পগি ভাসডমিমদ্র পভামল্ডেটড সম্বমে অ্জ্ঞো পজমন। অ্থচ ওরা 
জাদু্কর, জাদু্ অ্থবা জাদু্দ্মর নাে শুনমি ভ়ে ো়ে, সঙু্কলচে হ়ে, লচৎকার কমর ওমঠ, 
অ্থচ সবচাইমে োরাত্মক ক্ষলেকর অ্শুভ জাদু্কমরর নাে জামন না, ভ়ে ো়ে না। 
 
–িডড লনোে যাক, ভানডন বিমিা–ওর েুেটা লবকৃে হি, শুম়োমরর েে পোট পোট 
পচামের দৃ্লি হযালরর কথা উেিলব্ধ করার পচিা কমর। 
 
. ও হযাাঁ, ওর নাে শুমনলে, ওই পিাকটাই পো…। 
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–আোর বাবা–োমক েুন কমরমেন; হযালর নীরসভামব বিমিা। 
 
–লকন্তু শুমনলে পিাকটা পনই; আঙ্কি ভানডন অ্চধযড সহকামর বিমিন–এেন ভামব বিমিন 
পয বাবা-োর েৃেুযটা হযালরর লকেু দু্াঃেজনক, যন্ত্রর্াদ্া়েক ন়ে। সকমি বমি পসই দদ্মেযর 
েে পিাকটামো োলিম়েমে। 
 
–লফমর এমসমেন। হযালর গম্ভীর হম়ে বিমিা। 
 
আলে পেটুলন়োর ঝকঝমক েকেমক রান্না িমর, দ্ালে লিজ আর লবরাট লকমনর লটলভর 
সােমন বমস শান্তভামব আঙ্কি ভানডমনর সমঙ্গ িডড পভামেেমটডর সম্বমে আমিাচনা করা 
ওর েুব অ্দু্ভে দু্াঃেজনক েমন হি। 
 
হযালরর জীবমনর সবলকেু পযন ওমিাটোিট হম়ে পগমে, ডাসডমিরা লবশদ্ভামব জানমে 
চাইমে জাদু্ েৃলথবীর সবলকেু, লেমসস লফমগর সমঙ্গ এিবাস ডাম্বিডমরর েলরচ়ে, 
লডমেেরসরা লিলটি হুইিংগলগিংর আমশোমশ দ্াোদ্ালে, পহাগও়োটডমস ও আর হ়েে লফমর 
পযমে োরমব না। আরও অ্মনক লকেু। 
 
হযালরর োথার পভেরটা আরও পবলশ দ্ে দ্ে করমে থামক। 
 
–লফমর এমসমে? আলে পেটুলন়ো লফস লফস কমর প্রশ্ন কমরন। 
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অ্দু্ভেভামব হযালরর েুমের লদ্মক োলকম়ে থামকন। এর আমগ কেনও এেনভামব 
োকানলন। জীবমন এই প্রথে হযালর পেমন পন়ে পেটুলন়ো ওর োম়ের আেন পবান। ও 
বুঝমে োমর না হঠাৎ পকন লেটুলন়োর সমঙ্গ োর সম্পকডটা ভীির্ভামব েমন আিাে 
কমর। এইটুকু বুঝমে ও একা ন়ে িমরর েমধয যারা রম়েমে োরা সবাই জামন িডড 
পভামেেমটডর েুনরা়ে লফমর আসাটার োমনটা কী। আলে পেটুলন়ো এর আমগ কেনই ওর 
ব়ি ব়ি লবিণ্ণ দু্ই পচাে (োম়ের েে ন়ে) আর পযন অ্েেমন্দর দৃ্লি বহন করমে না, 
রাগ পনই। হযালরর জীবমন আলে পেটুলন়ো পয েুে োলেিয পদ্লেম়ে এমসমেন ো সেয 
ন়ে। োর েমধয পকানও েযালজক পনই এবিং পয েৃলথবীমে লেলন আঙ্কমির সমঙ্গ 
অ্লেবালহে করমেন পসটা অ্মনক দূ্মর চমি পগমে। 
 
–হযাাঁ, হযালর বিমিা পসাজা আলে পেটুলন়োর লদ্মক োলকম়ে, োসোমনক আমগ উলন লফমর 
এমসমেন। আলে পদ্মেলে। পেটুলন়ো ডাডলির কাদ্াোো লবরাট কাাঁধটা পচমে ধমর 
রইমিন। 
 
–চুমিা়ে যাক, আঙ্কি ভানডন বিমিন। কথাটা বিার সে়ে হযালর, পেটুলন়োর লদ্মক 
োকাি। ভার্ডনমনর েুে পদ্মে েমন হমিা পেটুলন়ো আর হযালরর অ্ভাবনী়ে েরস্প্মরর 
প্রলে পবাঝাে়িা ওমক লবমশিভামব লবভ্রান্ত ও হেবুলদ্ধ কমরমে। চুমিা়ে যাক েুলে বিে 
ওই িডড পভামল্ডেটড লফমর এমসমে। 
 
–হযাাঁ োই বিলে, হযালর বিমিা। 
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 –এেনও লডমেেরস পোোর ক্ষলে করার জনয োঠামে? 
 
–োই পো েমন হ়ে; হযালর বিমিা। 
 
–ও আো, আঙ্কি ভানডন পেটুলন়ো আর হযালরর লদ্মক োলকম়ে ঝুমি ে়িা েযােটা পটমন 
েুিমে েুিমে বিমিন। পেটুলন়োর েুেটা েেন ফযাকামশ হম়ে পগমে। 
 
–পোকরা এেন েুলে আোমদ্র বাল়ি পথমক লবমদ়্ে হও। 
 
–কী বিমিন? হযালর বিমিা। 
 
–ভাি কমরই েুলে আোর কথা শুনমে পেম়েে–লবদ্া়ে হও। এেনভামব গমজড উমঠ ভানডন 
হযালরমক বিমিন, শুমন ডাডলি, পেটুলন়ো দু্জমনই চেমক উঠি। এক বের আমগই 
পোোমক োল়িম়ে পদ্ও়ো দ্রকার লেি লবদ্া়ে হও! লবদ্া়ে হও। লক েমন কমরমে পোোর 
পোঁচা? আোর বাল়িটা পযন োমদ্র পরস্ট হাউজ। সারা বাল়িটা পনািংরা কমর েুমিমে, 
ডাডলিমক ো়িা করমে, িমরর লসলিিং-এ ঝুিমে ফ্লাইিং পফাডড অ্যািলি়ো… ভামগা! ভামগা! 
এোন পথমক। পোোর জনয আোমদ্র োথা োরাে হম়ে পগমে। েুলে এোমন থাকমি 
ডাডলি, আোর স্ত্রী দু্জমনই লনরােদ্ ন়ে, আোমদ্র অ্লেষ্ঠ কমর েুমিমে, নানা ঝঞ্ঝাট 
পো়োমে হমে। পোোর অ্কেডনয বাবা-োর েথ ধমর চমিে, অ্মনক সহয কমরলে! পকমট 
ে়ি। 
 

http://www.bengaliebook.com/


 হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য অ্র্ডাি অ্ব দ্য ফরিক্স । জে. জে. িাওর িং। হ্যারি পটাি রিরিে 

68 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

হযালর শক্ত োম়ে দ্াাঁল়িম়ে রইি। বাাঁ হামের েুমঠার েমধয েন্ত্রর্ািম়ের লে. ওম়েসমির আর 
লসলর়েমসর লচলঠ দু্েম়ি-েুচম়ি পগমে। যাই কমরা না পকন েবরদ্ার এই বাল়ি পেম়ি 
পকাথাও যামব না, আঙ্কি–আমের বাল়ি ো়িমব না। 
 
–কী পহ পোকরা আোর কথা শুনমে োওলন! হযালরর েুমের কামে ওর লবরাট েুেটা এমন 
ভানডন বিমিন। আসমি ওর থুেু পফিমে পচম়েলেমিন। পোোর আধিিা আমগই এ 
বাল়ি পেম়ি যাও়ো উলচে লেি। ভাি়ে ভাি়ে এোন পথমক চমি যাও। ভলবিযমে আোর 
বাল়ির দ্রজার পগা়িা়ে ো রাোর পচিা করমব না। আেরা পোোর ভাি পচম়েলেিাে, 
পোোমক শুধমরাবার পচিা কমরলেিাে লকন্তু এেন পদ্েলে সবই বযথড। েুলে জন্ম পথমকই 
পগাল্লা়ে লগম়েমে, উাঃ… আর সহয হ়ে না, আবার পোঁচা! োাঁচ নম্বর পোঁচাটা লচেনীর গেড 
পথমক সমজামর পেমঝমে এমস েম়ি ভীির্ভামব কা কা কমর উঠি। 
 
পোঁচাটা পেমঝমে ে়িার আমগ আলে পেটুলন়োর োথার ওের টুক কমর পগািােী রঙ-এর 
োেটা পফমি লদ্ম়েমে। পেটুলন়ো সভম়ে আাঁেমক উমঠ দু্হামে েুে ঢাকমেই হযালর লচলঠটা 
হাে বাল়িম়ে েুমি পনবার আমগই আলে বাধা লদ্মিন। 
 
–ইমে হমি লচলঠটা আেলন ে়িমে োমরন, হযালর বিমিা। লকন্তু লচলঠমে লক পিো আমে 
আোর জানা দ্রকার। েমন হ়ে হাউিামরর! 
 
–েুমিা না, পফমি দ্াও; ভানডন গজডন কমর উঠমিন। হাে িালগও না, োরাত্মক লকেু হমে 
োমর! 
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আলে পেটুলন়ো ভ়ে লেলিে কাো কাাঁো গিা়ে বিমিন। োমে পদ্েলে আোর নাে-
লঠকানা পিো। ভানডন েুলে পদ্ে! 
 
পেটুলন়ো হামে ধরা পগািােী োেটার পভের পথমক পধাাঁ়ো পবরুমে। 
 
 হযালর পজার লদ্ম়ে বিমিা, পদ্লর করমবন না, চটেট েুমি পফিুন। যা হবার ো হমবই। 
 
–না। 
 
 পেটুলন়োর হাে কাাঁেমে। রান্নািমরর চারলদ্মক োকামিন োিাবার েথ েুাঁজমেন; লকন্তু 
অ্মনক পদ্লর হম়ে পগমে। োেটা দ্াউ দ্াউ কমর জ্বমি উঠি। আলে পেটুলন়ো আাঁেমক 
উমঠ জিন্ত োেটা পফমি লদ্মিন। 
 
অ্দু্ভে, ভীির্ বীভৎস গিার স্বর িরটা ভলরম়ে লদ্ি, প্রলেধ্বলনে হমে িাগি সারা িমর। 
স্বরটা পযন পটলবমি রাো জ্বিন্ত োে পথমক পবলরম়ে আসমে। 
 
আোর পশি কথাটা েমন পরে পেটুলন়ো 
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আলে পেটুলন়ো পযন জ্ঞান হারামব, ধে কমর ডাডলির োমশ দু্হামে েুে পঢমক বমস 
ে়িমিন। লনমেমি োমের বালক অ্িংশ েুম়ি পশি হম়ে পগি। সকমিই নীরমব পসইলদ্মক 
োলকম়ে রইি। 
 
আঙ্কি ভানডন ককডশ গিা়ে বিমিা–এসমবর োমন কী? পেটুলন়ো, আলে পো লকেুই 
বুঝমে োরলে না। 
 
আলে পেটুলন়ো পস কথার পকানও জবাব লদ্মিন না। ডাডলি পবাকার েে োর েুমের 
লদ্মক হা কমর োলকম়ে রইি। লনাঃস্তব্ধো বীভৎসযভামব সামের েে পোঁলচম়ে রইি িমর। 
হযালর হেবুলদ্ধ হম়ে আলের লদ্মক োলকম়ে থামক। ওর োথার পভেরটা। পযন যন্ত্রর্া়ে 
পফমট ে়িমব। 
 
আঙ্কি ভানডন পসাহামগর সুমর বিমিন–পে… পেটুলন়ো কী হম়েমে? পেটুলন়ো ধীমর ধীমর 
োথা েুিি। েেনও োর কাাঁেুলন থামেলন। বার বার পঢাক লগিমে িাগমিন। 
 
–হযালর পকাথাও যামব না। এোমনই থাকমব ভানডন, পেটুলন়ো দূ্বডি কমে বিমিন। 
 
–কী? কী বিমি? 
 
–ও থাকমব হযালরর লদ্মক না োলকম়ে পেটুলন়ো বিমিন। 
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–ও, লকন্তু পেটুলন়ো। 
 
পেটুলন়ো বিমিন–ওমক োল়িম়ে লদ্মি ো়িা-প্রলেমবশীরা, োাঁচজমন োাঁচ কথা বিমব। 
পেটুলন়ো একটু একটু কমর ধােস্থ হমে। 
 
–োহমিও অ্েযন্ত লবদ্িুাঁমট সব প্রশ্ন করমব পকাথা়ে পগমে জানমে চাইমব। না ওমক 
আোমদ্র কামে রােমেই হমব। 
 
আঙ্কি ভানডন পফমট যাও়ো টা়োমরর েে চুেমস পগমিন। 
 
–লকন্তু পেটুলন়ো। 
 
পেটুলন়ো ভানডমনর লদ্মক োকামিন না, কথার ভ্রূমক্ষেও করমিন না। 
 
হযালরর লদ্মক োলকম়ে বিমিন–পোোর িমর েুলে থাকমব, এই বাল়ি পেম়ি েুলে ন়িমব 
না। যাও অ্মনক রাে হি শুম়ে ে়িমগ। 
 
হযালর দ্াাঁল়িম়ে রইি। 
 
হাউিার পক? পকাথা়ে? 
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আলে পেটুলন়ো বাধা লদ্ম়ে বিমিন–প্রশ্ন করমব না। 
 
 –আেলন কী জাদু্করমদ্র সমঙ্গ পযাগামযাগ রামেন? 
 
–আলে পোোমক শুমে পযমে বমিলে না? 
 
–ওই পশি কথার োমন কী? হযালর প্রশ্ন করি। 
 
–যাও শুম়ে ে়ি বিলে! 
 
 –পকাথা পথমক এি? 
 
–েুলে লক পোোর আলের কথা শুনমে পেম়েে, টু শব্দলট না কমর ওেমরর িমর লগম়ে 
শুম়ে ে়ি। 
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০৩. দ্য অ্যার্ভান্স গার্ড 
 
আোমক লডমেেররা আিের্ কমরলেি, আোমক হ়েে পহাগাটডস পথমক বলহষ্কারও করা 
হমব। আলে জানমে চাই এোমন লক হমে এবিং আলে কমব এসব পথমক েুলক্ত োব। 
 
হযালর ওর িমর লগম়ে কথাগুমিা লেনমট আিাদ্া চাে়িার কাগমজ লিেি। প্রথেটা 
লসলর়েস, লিেী়েটা রন এবিং েৃেী়েটা হারলেওমনর জনয। ওর পোঁচা পহডউইগ োচামে 
পনই, েুব সম্ভব লশকার করমে পগমে। শূনয োাঁচাটা পডমকর ওের েম়ি রম়েমে। পোঁচার 
লফমর আসার অ্মেক্ষা়ে হযালর িমর ো়েচালর করমে িাগি। োথাটার দ্েদ্োলন েেনও 
কমেলন। ওর দু্ই লান্ত পচাে জ্বািা করমে। িুে আসমে; লকন্তু িুেুমে োরমে না। 
ডাডলিমক পটমন-লহাঁচম়ি বাল়িমে লনম়ে আসার জনয ওর লেমঠ বযথা করমে। ডাডলি ওমক 
োরার জনয পয দু্মটা জা়েগা়ে ফুমি আমে পসগুমিা়ে বযথা়ে দ্েদ্ে করমে। 
 
রামগ ও হোশা়ে ও সারা িমর দু্ে দু্ে কমর হাাঁটমে িাগি। দ্াাঁে লক়িলে়ি কমর, 
েুলিবদ্ধ কমর োরকােলচে পোিা আকামশর লদ্মক োলকম়ে রইি। বারবার ও পোিা 
জানািার কামে দ্াাঁ়িাি। লডমেেরসমদ্র ওমক ধরার জনয োলঠম়েলেি, লেমসস লফগ আর 
েুন্ডানগাস পগােমন ওমক পচামে পচামে রােমেন। জাদু্ েন্ত্রর্ািম়ে শুনালন হমব, 
পহাগও়োটস পথমক সাসমেনসন। আশ্চযড, পকউ োমক এসব পকন হমে োর লবনু্দলবসগড 
জানামে না। 
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এবিং সবমচম়ে োরাত্মক প্রশ্ন হাউিামরর লক েেিব? কার বীভৎস কেস্বর লবশ্রীভামব 
অ্নবরে লকমচমন ঢুমক প্রলেধ্বলনে হম়েমে? সকমিই োমক দু্িু বাচ্চা পেমির েে 
বযবহার করমে পকন? ভলবিযমে আর পকানও পেি পদ্লেও না, িমরর েমধয থাক। চিমে 
চিমে োম়ের কামে েম়ি কুমির টাঙ্কটা়ে ও িালথ োরি। লকন্তু োমেও রাগ একটু 
কেমিা না, আরও পেজাজ োরাে হম়ে পগি। সারা শরীমর। অ্সহয বযথা ো়িাও রামঙ্ক 
প্রচণ্ডভামব িালথ োরার জনয োম়ের আঙু্গিগুমিামে েীি বযথা করমে িাগি। পো়িামে 
পোাঁ়িামে জানািার কামে দ্াাঁ়িামেই, ওর পোঁচা পহডউইগ ডানা ঝাাঁেটা লদ্মে লদ্মে পোট 
একলট ভূমের েমো জানািা লদ্ম়ে িমর ঢুকি। 
 
লঠক সেম়ে! হযালর পরমগমেমগ বিমিা, পোঁচা ওর শূনয োচার ওের বসি। ওর েুমে 
একটা বযাঙ, দ়্ো কমর ওটা রাে; পোো়ে লকেু কাজ করমে হমব আোর। 
 
পহডউইগও পগাি ব়ি ব়ি হিুদ্ বমর্ডর ভৎসনডার পচামে হযালরর লদ্মক োকাি। পঠাাঁমটর 
পকামর্ েেনও েরা বযাঙ। 
 
–পশান, এলদ্মক এস। হযালর লেনমট লচলঠ পগাি কমর একটা চাে়িার লফমেমে ওর আাঁশ 
আাঁশ োম়ে বাাঁধমে বাাঁধমে বিমিা–দ়্ো কমর পসাজা লচলঠগুমিা লসলর়েস, রন আর 
হারলেওনমক লদ্ম়ে জবাব লনম়ে আসমব জবাব না োও়ো েযডন্ত লফরমব না। যেক্ষর্ না 
ওরা ভাি ও ব়ি কমর জবাব না লিেমব েুলে ওমদ্র েুাঁলচম়েই যামব। বুঝমি …? 
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পহডউইগ হযালরর কথা শুমন লবদ্রূে পেশান পডমক উঠি। ওর পঠাাঁমটর পকামর্ েেনও েৃে 
বযাঙটা ঝুিমে। 
 
–যাও যাও পদ্লর কমরা না, হযালর অ্চধযড হম়ে বিমিা। 
 
পহডউইগ লেনমট লচলঠ লনম়ে পসাঁ কমর উম়ি পগি। পহডউইগ চমি পগমি হযালর জাো-
েযাে না বদ্মি লবোনা়ে শুম়ে লসলিিং-এর লদ্মক োলকম়ে রইি। েমন হি পহডউইগমক 
ও ব়ি পবলশ োটামে। চার নম্বর প্রাইমভট ড্রাইমভ পোঁচা পহডউইগ একোত্র লবশ্বস্ত বেু। 
লসলর়েস, রন আর হারলেওমনর জবাব লনম়ে আসমে োরমি হযালর ওমক আদ্র করমব। 
 
ওরা, অ্বশযই যে ো়িগাল়ি োমর ওর লচলঠর জবাব পদ্মবই। ওরা লনশ্চ়েই লডমেেমরর 
আিের্ লবি়েলট েুে বমি গর্য করমব না। আগােীকাি লনশ্চ়েই ও লেনমট পোটা পোটা 
লচলঠ পেম়ে যামব। পসই লচঠগুমিামে থাকমব ভািবাসা, সহানুভূলে আর বযমরামে আসার 
আেন্ত্রর্! সুন্দর কথাগুমিা ভাবমে ভাবমে ওর দু্মচামের োো িুমে বে হম়ে পগি। 
 
*** 
 
লকন্তু েরলদ্ন সকামি পহডউইগ লফরমিা না। 
 
হযালর চুেচাে শুম়ে রইি সারাটা লদ্ন! ওঠা একোত্র বাথরুমে যাও়ো। পসইলদ্ন লেনবার 
ওর িমর োবার লদ্ম়ে পগমিন আলে পেটুলন়ো। আলে যেবারই আমসন হযালর হাউিার 
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সম্বমে জানমে চা়ে, আলে ো়িা আর পক বিমে োরমব হাউিার সম্বমে? হযালরর যলদ্ও 
আিহ পনই আঙ্কি-আলে আর ডাডলির সমঙ্গ কথা বিমে। যে না বিা যা়ে েেই ভাি। 
েমন শালন্ত থামক, রাগ হ়ে না। 
 
লেন লেনমট লদ্ন চমি পগি পহডউইমগর োত্তা পনই। আকামশর লদ্মক ও োলকম়ে থামক, 
েন্ত্রর্ািম়ে যাবার লদ্ন িলনম়ে আসমে থামক। 
 
যলদ্ ওরা ওমক পদ্ািী সাবযস্ত কমর োহমি? যলদ্ ওমক কুি পথমক বলহষ্কার করা হ়ে, ওর 
জাদু্দ্ণ্ড পভমঙ দু্টুকমরা কমর পদ়্ে োহমি কী করমব পকাথা়ে যামব? পভমব পভমব আকুি 
হ়ে হযালর। 
 
ও অ্নয এক জগমের পিাক, দু্একোস ডাসডমি েলরবামর থাকমে োমর; লকন্তু সবসেম়ের 
জনয ন়ে। এক বের আমগ েন্ত্রর্াি়ে পথমক চাকলরচুযে হও়োর আমগ লসলর়েস োর 
বাল়িমে থাকমে বমিলেমিন। ও কে ব়েক বমি কী পকামনা বাল়িমে থাকবার অ্নুেলে 
োমব? এেনমো পস শুমযাগও পনই। ইোরনযাশনাি স্টযাটুট অ্ফ লসমিসীর লবধী ভমঙ্গর 
অ্েরামধ কী ওমক আজকাবান কারাগামরর পোট পসমি বলন্দ কমর রাো হমব? যেনই 
এইসব লবেমদ্র কথা ভামব েেনই নানা আশঙ্কা়ে অ্লনশ্চ়েো়ে হযালর চুে কমর শুম়ে বা 
বমস থাকমে োমর না। উমত্তলজে হম়ে িমর ো়েচালর কমর। 
 
চেুথড লদ্মনও পহডউইগ পকানও জবাব লনম়ে লফমর আমস না। হযালর দ্ারুর্ দু্লশ্চন্তা়ে, 
েমনর দু্াঃমে লসলিিং-এর লদ্মক একদৃ্লি োলকম়ে নানা কথা ভাবমে থামক। এেনই এক 
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সেম়ে আঙ্কি ভানডন ওর িমর ঢুকমিন। হযালর ধীমর ধীমর ভানডমনর লদ্মক োকাি। আঙ্কি 
ভানডন েুব দ্ােী সুযট েম়িমেন, েুব েুলশ েুলশ ভাব পচামে েুমে। 
 
ভানডন বিমিন–আেরা একটু বাইমর যালে। 
 
 –দু্াঃলেে? 
 
–আেরা োমন পোোর আলে, ডাডলি আর আলে পকাথাও যালে। 
 
 –েুব ভাি। হযালর লনসৃ্প্হ কমে বিমিা। 
 
–আেরা যেক্ষর্ না লফলর েুলে ির পথমক পবমরামব না। 
 
–লঠক আমে। 
 
–পটলিলভশন লস্টলরও বাল়ির পকানও লজলনমস হাে পদ্মব না। 
 
 –লঠক আমে। 
 
 –লিজ পথমক োবার চুলর কমর োমব না। 
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–ভামিা কথা। 
 
–আলে পোোর ির োিাবদ্ধ কমর রােব। 
 
 –োই রােমবন। 
 
েকড লবেকড না কমর সবলকেুমেই হযালর হযাাঁ হু করামে ভানডন একটু সমন্দমহর দৃ্লিমে 
হযালরর লদ্মক োলকম়ে বাইমর পথমক ওমক িক কমর চমি পগমিন। হযালর িমর বমস 
ভানডমনর লসাঁল়ি লদ্ম়ে লনমচ নাোর েদ্শব্দ শুনমে পেি। দু্এক লেলনট ের ও শুনমে পেি 
গাল়ির দ্রজা বে করার শব্দ, ইলিমনর ির ির শব্দ। গাল়ি বারান্দার েিা পথমক 
ভানডমনর গাল়ি চমি যাও়োরও শব্দ শুনমে পেি। 
 
ওরা বাল়িমে থাকমি বা না থাকমি হযালরর লকেু যা়ে আমস না। ও এে লান্ত পয লবোনা 
পেম়ি উমঠ িমরর আমিাটা েযডন্ত অ্ফ করার শলক্ত পনই। ির একটু একটু কমর িন 
অ্েকার হম়ে যা়ে, রালত্রর শব্দ পশানা যা়ে ও জানািার লদ্মক োলকম়ে থামক পহডউইমগর 
প্রেীক্ষা়ে 
 
শূনয বাল়িটা পকেন পযন থেথে করমে। োইমে জি পদ্ও়োর শব্দ কামন আসমে। হযালর 
আেন্ন হম়ে শুম়ে রইি। েমনর েমধয দ্ারুর্ অ্স্বলস্ত, লচন্তা, ভাবনা। 
 
োরের ও েলরষ্কার শুনমে পেি লনমচর রান্না িমর লকেু পভমঙ ে়িার শব্দ। 
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হযালর উমঠ বসি। লেনজনই পো এইোত্র পবলরম়ে পগি, েমব কী বাল়িমে পচার ঢুমকমে? 
োরের সব চুেচাে আবার শব্দ! কারা পযন লফস লফস কমর কথা বিমে। পচার? পচার 
হমি পো কথা বিমব না। হযালর েযালজক ও়োন্ডটা হামে লনি। োরের পশাবার োট 
পথমক পনমে দ্রজার লদ্মক োলকম়ে রইি। বাইমর পথমক আসা কথাবােডা পশানার জনয 
কান ো়িা কমর রইি। েরক্ষমর্ই ও িালফম়ে উঠি িমরর বে দ্রজাটার ললক শমব্দ। 
দ্রজাটা েুমি পগি। 
 
হযালর লনশ্চি হম়ে পোিা দ্রজা লদ্ম়ে বাইমর অ্েকার লসাঁল়ির িযালন্ডিং-এর লদ্মক োকাি। 
কারা কথা বিমে পশানার জনয ওোমনই দ্াাঁল়িম়ে রইি। দু্এক লেলনট এমগামব লক 
এমগামব না দু্মনােমনা কমর পশি েযডন্ত লসাঁল়ির েুমের কামে পগি। 
 
ওর বুমকর হৃদ্লেণ্ড পযন পঠমি কেনািীর কামে উমঠ আসমে চাইমে। পদ্েি এক েিা়ে 
লসাঁল়ির েুমে হমি লকেু পিাক দ্াাঁল়িম়ে রম়েমে। রাস্তা পথমক কাাঁমচর জানািা লদ্ম়ে সাোনয 
আমিা এমস ওমদ্র গাম়ে েম়িমে। েুব পবলশ পো সিংেযা়ে ওরা আট-নজন হমব। 
 
–পোোর েযালজক ও়োন্ড নালেম়ে পফি, পকউ পদ্মে পফিমে োমর। একজন েুব আমস্ত 
অ্থচ রাগে স্বমর বিমিা। 
 
হযালরর বুকটা লটে লটে করমে উমত্তজনা়ে। লকেুমেই থাোমে োরমে না। পসই গিার 
স্বমরর সমঙ্গ ও েলরলচে হমিও হাে পথমক েযালজক ও়োন্ডটা সরামিা না। 
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প্রমফসর েুলড? ও লিধািস্থ হম়ে বিমিন। 
 
–আলে প্রমফসর সম্বমে লবমশি লকেু জালন না। পবশ পজার লদ্ম়ে বিমিন লনমচ পনমে এস 
আেরা পোোমক ভাি কমর পদ্েমে চাই। 
 
হযালর জাদু্দ্ণ্ডটা নাোমিও শক্ত েুলঠমে ধমর রইি। একোও ন়িমিা না। ওমদ্র সমন্দহ 
করার যমথি কারর্ আমে, কারর্ এেনও েযডন্ত োমদ্র ভাি কমর পদ্েমে ো়েলন। েুব 
পবলশলদ্ন হ়েলন প্রা়ে নোস আমগ ও েযাড আই েুলডর পিাকজমনর সমঙ্গ পথমক এমসমে। 
পিাকটা সেয েুলড না অ্নয পকউ জানমে হমব। একজন ভণ্ডও পো হমে োমর, একজন 
ভণ্ড হযালরমক হেযা করমে পচম়েলেি। 
 
লক করমব না করমব লসদ্ধান্ত পনবার আমগই আমরকলট ককডশ স্বর লনচ পথমক ওেমর 
পভমস এি। 
 
–সব লঠক আমে হযালর, আেরা পোোমক লনমে এমসলে। 
 
প্রা়ে এক বেমররও পবলশ হম়েমে গিার স্বরটা না শুনমিও ও লচনমে োরি। ওর 
হৃদ্লেণ্ডটা ধ্বক ধ্বক করমে িাগি। 
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–প্রমফসর িুলেন? ও পযন লবশ্বাস করমে োরমে না িুলেন এমসমেন। -আেলন 
এমসমেন? 
 
–পশান আেরা সবাই অ্েকামর দ্াাঁল়িম়ে রম়েলে, অ্নয একজন বিমিা। সমূ্পর্ড অ্েলরলচে 
গিা। েলহিার কেস্বর িুমোস। 
 
একটা েযালজক ও়োন্ড দ্ে কমর জ্বমি উঠমেই সেস্ত হিটা েযালজকযাি িাইমট উদ্ভালসে 
হম়ে পগি। হযালর পচাে লেট লেট করমে িাগি। পযসব পিাক এমসমে। োরা লসাঁল়ির 
েুমে একত্র হম়ে ওেমর োকাি। পকউ পকউ ওমক ভাি কমর পদ্োর জনয িা়ি উাঁচু 
করি। 
 
পরোস িুলেন হযালরর েুব কামেই দ্াাঁল়িম়েলেমিন। োর ব়েস েুব পবলশ না হমিও েুব 
অ্সুস্থ ও লান্ত পদ্োমে। পশি যেন হযালর িুলেনমক পদ্মেলেি েেন োর োথার সব চুি 
সাদ্া হম়ে যা়েলন। আমগর পচম়ে োর পবশভূিা আরও পযন জীর্ড! যাই পহাক না পকন 
হযালরমক পদ্মে িুলেন হাসমে িাগমিন। হযালরও হাসবার পচিা করি। যলদ্ও ওর েমনর 
অ্বস্থা হাসার েে ন়ে। 
 
পয ডাইলনটা হামে জ্বিন্ত ও়োন্ড ধমরলেি, পস বিমিা–উাঃ যা পভমবলেিাে লঠক পসরকেই 
পদ্েমে! দ্মির েমধয েমন হি োর ব়েস কে। ওর েুেটা িম্বা ক্ষীর্, েলিন। চকচমক 
কৃষ্ণবর্ড পচাে। োথার চুি পোট পোট ও ো়িা ো়িা, রিং পবগুলন। ও়োটমচর, হযালর! 
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-ই়ো, আলে জালন েুলে লক বিমে চাইে, পরোস, একজন টাক োথার কামিা জাদু্কর 
অ্মনক দূ্র পথমক বিমিা। ওর গিার স্বর েৃদু্ হমিও পবশ গম্ভীর। ওর কামন একটা 
কমর পসানার চাকা। ওমক পদ্েমে অ্মনকটা পজেমসর েে। 
 
–পচাে দু্মটা ো়িা; একজন রূোিী চুমির উইজাডড পফাাঁসমফাঁমস গিা়ে বিমিা–লিলির 
পচামের েে। 
 
েযাড আই েুলড, োথা়ে ওর ধূসর বমর্ডর চুি। নামকর অ্মনকটা অ্িংশ নাক পথমক 
অ্েসৃে ও সলেগ্ধভামব ওর টযারা পচামে োলকম়েলেি। একটা পচাে পোট, কাি আর 
উজ্জ্বি, অ্নযটা ব়ি ব়ি পগািাকৃলে, নীি ইমিকলরক বালের েে। পসই পচাে লদ্ম়ে ও 
পদ্ও়োি, দ্রজা পভমদ্ কমর, এেনলক লনমজর োথার পেেনটাও পদ্েমে োন। 
 
–িুলেন পোোর পকানও সমন্দহ পনই এই পসই পেমি? ও পিাৎ পিাৎ কমর বিমিা–ওর 
েে পদ্েমে একজন পডথ ইটারমক আনমে োরমি পবশ ভািই হে। আসি েটার এই 
পেমিটা লকনা জানমে হমি েটার সম্বমে ওমক প্রশ্ন করার দ্রকার আমে, যলদ্ না পকউ 
পভলরটালসরাে এমন থামক? 
 
িুলেন লজমজ্ঞস করি–পোোর পেমরানাস লক রকে রূে লনম়েলেি? 
 
–হলরমর্র লসিং হযালর িাবম়ি লগম়ে বিমিা। 
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সকমিই ওর লদ্মক োলকম়ে আমে, হযালরর েুব অ্স্বলস্ত িাগমে। পসই রকে েন লনম়ে ও 
ধীমর ধীমর লনমচ নােি। জাদু্দ্ণ্ডটা জীনমসর পেেমনর েমকমট লনমে ভুিি না। 
 
েুলড গজডন কমর বিমিন–ওমহ ওটা পোোর েমকমট পরমো না। ওটা পথমক যলদ্ আগুন 
পবমরা়ে? এইরকে ভুি কমর পোোর পচম়ে অ্মনক ব়ি ব়ি জাদু্কর োমদ্র োো… হাাঃ 
হাাঃ, েুলে পসসব জামনা না। 
 
পবগলন চুমির েলহিা েৎক্ষর্াৎ েযাড আইমক বিমিা–ো েুলে োমদ্র নাে বিমে োর? 
 
েযাড আই েুলড বিমিন–ওসব কথা়ে কান লদ্ও না। আলে যা বিিাে োই কর। ওই 
দ্ণ্ডলট েমকট পথমক বার কমর নাও। প্রাথলেক সুরক্ষা, আজকাি পকউ োর ধার ধামর 
না। কথাটা বমি লকমচমনর লদ্মক এলগম়ে পগমিন। 
 
িুলেন হাে বাল়িম়ে হযালরর সমঙ্গ করেদ্ডন করি। 
 
–পকেন আে োই বি? হযালরমক েুব কাে পথমক পদ্েমে পদ্েমে িুলেন বিমিন। 
 
–েুউব ভাি। 
 
হযালর ভাবমে িাগি ওমদ্র আসাটা স্বপ্ন না সলেয! চার চারমট সপ্তাহ ধমর ও লনষ্কেডা হম়ে 
বমস আমে প্রাইমভট ড্রাইমভ–হঠাৎ একমত্র এেগুমিা নােী জাদু্কর ওর সােমন দ্াাঁল়িম়ে? 
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েমন হ়ে ওরা অ্মনক আমগই এোমন আসার েলরকল্পনা কমর এমসমেন। িুলেনমক লিমর 
যারা দ্াাঁল়িম়ে রম়েমেন োমদ্র লদ্মক হযালর োকাি। ওরা েেনও ওর লদ্মক একদৃ্লিমে 
োলকম়ে রম়েমে। ও েুব িজ্জা়ে েম়ি পগি। গে চার োাঁচলদ্ন নানা ঝামেিা ও েন 
োরামের জনয জীনস শাটড ইেযালদ্ েরা ও চুিটুি আাঁচ়িামনার লদ্মক িক্ষয রামেলন। 
 
হযালর লেন লেন কমর বিমিা–ওরা পকউ বাল়িমে পনই আোর ভাগয ভাি। 
 
–ভাগযবান–হাাঃ হাাঃ, পবগুলন চুিও়োিা েলহিা বিমিন; আলেই েযান কমর ওমদ্র বাল়ি 
পথমক োল়িম়েলে। োগিমদ্র লদ্ম়ে একটা ফািেু লচলঠ োলঠম়েলে। লচলঠমে পিো হম়েমে 
অ্ি ইিংিযান্ড সুবারবন িন প্রলেমযালগো়ে পোেরা শটড লিমস্টড হম়েমে, ওরা েুমটমে 
প্রাইজ লনমে, পভমবমে সলেয। 
 
অ্ি ইিংিযান্ড পবস্টমকি সুবারবন িন কেলেলটসন। পেফ ভাওো জানমে পেমর আঙ্কি 
ভানডমনর েুমোভাব পকেন হমব–ভাসা ভাসা হযালরর পচামের সােমন ফুমট উঠি। 
 
ও লজমজ্ঞস করমিা–আেরা োহমি এেনই রওনা হব? েুব ো়িাোল়ি? 
 
–বিমে োর এেনই; িুলেন বিমিন। আেরা সবুজ সিংমকমের অ্মেক্ষা করলে। 
 
–আেরা পকাথা়ে যালে, বামরামে? হযালর েমনর েমধয লবরাট আশা লনম়ে জানমে চাইি। 
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–না বামরামে ন়ে; িুলেন বিমিন হযালরমক লকমচমনর লদ্মক পযমে, পযসব উইজাডডরা 
এমসলেি োরা লেেু লেেু চিি। সকমিরই হযালরর লদ্মক পকৌেূহি দৃ্লি। –েুবই ঝুাঁলকর 
বযাোর। আেরা একটা অ্লে পগােনী়ে জা়েগা়ে সদ্র দ্প্তর েুমিলে। পসোমনই যাবার 
সম্ভাবনা। 
 
েযাড আই লকমচন পটলবি লহেফ্লাক্স পথমক লকেু লনম়ে োলেমিন, ওর জাদু্র পচাে 
চেুলদ্ডমক চরলকর েে বন বন কমর িুরমে। ডাসডমিমদ্র অ্মনক েলরিে বাাঁচামনা 
অ্যােিা়েনমসর ওের ওর দৃ্লি। 
 
–উলন অ্যািস্টার েুলড, হযালর। িুলেন, েুলডমক আঙু্গলি লদ্ম়ে পদ্লেম়ে হযালরমক বিমিন। 
 
–হা হা আলে জালন, হযালর অ্লস্থর লচমত্ত বিমিা। এক বের বা োরও পবলশ ওনার সমঙ্গ 
েলরচ়ে। পচনা জানা োনুিমক োমক নেুন কমর লচলনম়ে পদ্ও়ো পকেন পযন অ্স্বলস্তকর 
িাগি। 
 
–আর ইলন লনেফামভারা। 
 
–আোমক লনফাম়িাবা বমি ডাকমবন না, পরোস অ্ল্পব়েসী জাদু্করী শরীমর কাাঁেুনী লদ্ম়ে 
বিমিা–টিংকস বমি ডাকমবন। 
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িুলেন হাসমে হাসমে বিমিন–আোমদ্র লপ্র়ে জাদু্করী লনেফামডারা টিংকস োর 
েদ্বীমে ডাকা েেন্দ কমর। 
 
–আর ইলন লকিংগম়ে শযামকিটন। 
 
িুলেন দ্ীিডকা়ে কামিা জাদু্করমক পদ্লেম়ে বিমিন। লকিংগমশ্ন োথা পনা়োি। আর ও 
এিলফ়োস পডামগ ফাসামস গিার জাদু্কর ঈিৎ োথা পহিাি। লডমডিাস লডলগ্নি পবগুলন 
রিং-এর টেহযাট হাে পথমক েম়ি পগি লডগলগমির োথা পহিামনার সে়ে। বিমিা–এর 
আমগ পদ্মেলে লেস্টার হযালরমক। 
 
–এমেিাইন ভানস। সবুজ োন্না রঙ-এর শাি গাম়ে পদ্ও়ো পবশ েমনািাহী পচহারার 
েলহিা োথা নে কমর লনমজর েলরচ়ে লদ্ম়ে বিমিা। স্টার লগস েডমোর, পচৌক 
পচা়োমির জাদু্করী োথা়ে েম়ির রঙ-এর চুি োর পচাে োরি। 
 
–আলে পহসলট়ো পজানস, পগািােী লচবুমকর কাি চুমির এক জাদু্করী পটাস্টামরর ধামর 
বমসলেি হাে নাল়িম়ে বিমিা। 
 
হযালরমক সকমির সমঙ্গ েলরচ়ে কমর পদ্বার সে়ে ও জবুথবু হম়ে োথা পনা়োি। ওর 
লদ্মক পযন ওরা না োলকম়ে থামক হযালর েমন েমন প্রাথডনা করমে িাগি। ওর েমন হি 
সবাই পযন পঠমিটুমি ওমক পস্টমজর ওের দ্াাঁ়ি কলরম়ে লদ্ম়েমে। আরও আশ্চযড হি 
একসমঙ্গ এে পিাক আসার কারর্ লক? 
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সুলেন বিমিন–অ্মনমকই পোোমক লনম়ে যাবার জনয বযাকুি হম়েলেি। এেনভামব 
বিমিন পযন িুলেন হযালরর েমনর কথা জানমে পেমরমেন। 
 
েুলড বিমিা–হা হা যা বমিমে। েটার আেরা হলে পোোর পদ্হরক্ষক। 
 
িুলেন বিমিন–রাস্তা টাস্তা সব লঠকঠাক জানার ের সদ্র দ্প্তর সবুজ সিংমকে পদ্মব, 
োরই অ্মেক্ষা করলে আেরা। িুলেন জানািা লদ্ম়ে বাইমর োকামিন। হামে আোমদ্র 
আর েমনর লেলনট সে়ে আমে। 
 
েিংকস বিমিা–োগিসরা েুবই লনঝডঞ্ঝাট েলরষ্কার েলরেন্ন োই না? কথাটা বমি 
রান্নাির েুাঁলটম়ে েুাঁলটম়ে পদ্েমে িাগি। আোর বাবা োগি েলরবামর জন্ম। জাদু্কররা 
পযেন একরকে হ়ে না, োগিরাও োই। যা বমিে, হযালর বিমিা। োরের িুলেমনর 
লদ্মক োলকম়ে বিমিা–আলে বুঝমে োরলে না লক সব িটমে। কার কাে পথমক েবরটা 
পেমি। 
 
কথাটা শুমন কম়েকজন জাদু্কর, জাদু্করী লহস লহস শব্দ করি। লডমডিাস লডগলগমির 
হাে পথমক হযাট আবার েম়ি পগি। েুলড পিাাঁৎ পিাাঁৎ কমর উঠমিন চুে চুে কর। 
 
–পকন? হযালর বিমিা। 
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েুলড একটা পচাে হযালরর লদ্মক আর েযালজক পচােটা লসলিিং-এর লদ্মক োলকম়ে বিমিন–
এোমন বমস এসব আমিাচনা করা লঠক ন়ে। চুমিা়ে যাক, জাহান্নামে থাক, পরমগমেমগ 
েযালজকযাি পচােটা হামে চাো লদ্মিন। পনািংরা পিাকটা এটা বযবহার করার ের লঠকেে 
পচামে আটকামে না। 
 
টিংকস বিমিা–েুরমনা কথা পটমন আনমবন না েযাড আই। শুনমে লবশ্রী িামগ। 
 
হযালর আোমক একমগিাস জি এমন লদ্মে োমরা?.েুলড অ্নুমরাধ করমিন। হযালর েুলডমক 
এক পগিাস েলরষ্কার জি এমন লদ্ি। জি পদ্বার সে়ে পদ্েি জাদু্কর-জাদু্করীরা ওর 
লদ্মক একদৃ্মি োলকম়ে রম়েমে। 
 
হযালরর হাে পথমক পগিাসটা লনম়ে েুলড বিমিন–লচ়োসড। োরের েুলড পগিামসর জমি 
জাদু্ই পচােটা পফমি লদ্মেই ওটা পসাাঁ পসাাঁ শব্দ কমর িুরমে িাগি। োলকম়ে রইি 
সকমির লদ্মক োিা কমর। োলকম়ে বিমিন–আলে লেনশ িাট লডলি লভলজলবলটটা চাই 
যেন আেরা সদ্র দ্প্তমর লফমর যাব। 
 
হযালর লজমজ্ঞস করি–আেরা পকেনভামব যাব, পকাথা়ে যালে? 
 
–ঝা়ুি, িুলেন বিমিা–েুলে ওই ঝা়ুিটা লঠকেে বযবহার করমে োরমব না? ওরা ফ্ল 
পনটও়োমকডর ওের নজর রােমব। 
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–পরোস বমিমে েুলে নালক েুব দ্ক্ষ উরুমক, লকিংগমশ্ন ওর গম্ভীর গিা়ে বিমিন। 
 
িুলেন বিমিন, অ্সাধারর্। িল়িমে সে়ে পদ্েি–যাকমগ, হযালর পোোর প্রম়োজনী়ে 
লজলনসেত্র গুলেম়ে নাও। সিংমকে এমিই আোমদ্র এক েুহূেড পদ্লর না কমর উ়িমে 
হমব। 
 
টিংকস হাসমে হাসমে বিমিা–আলে লক পোোমক সাহাযয করমে োলর হযালর? 
 
সকমি পকৌেূহিী আর আিমহর পচামে োলকম়ে রইি হযালর আর টিংকমসর লদ্মক। ওরা 
লসাঁল়ি লদ্ম়ে পদ্ােিা়ে উমঠ পগি। 
 
–বা সুন্দর! টিংকস বিমিা: েুব েলরষ্কার েলরেন্নও বমট। আলে লক বিমে চাইলে বুঝমে 
োরে? একটু অ্স্বাভালবক। বাাঃ পোোর িরলট আরও ভাি। 
 
হযালর িমর ঢুমক আমিা জ্বালিম়ে লদ্ি। 
 
ওর িরটা বাল়ির অ্নযসব ির ইেযালদ্র েে েলরষ্কার েলরেন্ন ন়ে। চারলদ্ন িমর বলন্দ 
হম়ে পথমক হযালর কুাঁম়ির েে শুম়েলেি। সাফসুেমরা থাকমে ইমে কমরলন। পহডউইমগর 
োাঁচাটা েুবই পনািংরা। পসটা েলরষ্কার করা হ়েলন। গে পবমরামে োাঁচা পথমক; রাঙ্কটা 
পোিা অ্বস্থা়ে রম়েমে, বাইমর পথমক পদ্ো যামে পকানও রকমে গুাঁমজ সুমজ রাো 
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লজলনসেত্র। োর েমধয োগিমদ্র জাো-েযাে ো়িাও জাদু্কমরর পবশভূিাও রম়েমে। 
পেমঝমেও লকেু লজলনসেত্র েম়ি রম়েমে। 
 
সে়ে বাাঁচামনার জনয হযালর ওর বই, োোেত্র ইেযালদ্ েুাঁম়ি েুাঁম়ি রামঙ্কর েমধয ভরমে 
িাগি। ওলদ্মক টিংকস ওর আিোলরর একটা োল্লা়ে লফট করা আ়েনামে লনমজর 
প্রলেলবম্ব পদ্েমে িাগি। 
 
ও েুব দু্াঃে ভরািান্ত সুমর বিমিা–পবগুলন গাম়ের রিং আোর ন়ে। কথা বিমে বিমেও 
পোচা পোচা বশডার ফিমকর েে চুিগুমিা টামন টিংকস। আোমক লক ফযাকামশ পদ্োমে 
হযালর? 
 
টিংকমসর োথার ওের পঝািামনা লকলডচ লটেস লিমটন আর আ়োরিযামন্ডর ফমটা পদ্েমে 
পদ্েমে হযালর বিমিা–যা বমিে। 
 
–নামগা না োই; টিংকস সাফ বিমিা। োরের পচাে দু্মটা এেনভামব পিারামিা পযন লকেু 
েমন করার পচিা করমে। এক পসমকন্ড ের ওর োথার চুমির রিং পগািােী বাবিগামের 
েে হম়ে পগি। 
 
–আমর পকেন কমর রিং বদ্িামি? হযালর টিংকমসর বে পচামের লদ্মক োলকম়ে আশ্চযড 
হম়ে বিমিা। 
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–আলে হলে বহুরূেী। আ়েনামে পদ্মে লনি ওর চুমির েলরবেডন। এর োমন আলে 
আোর পচহারাও েলরবেডন করমে োলর? টিংকস হযালরর হেভম্ব হম়ে যাও়ো েুমের লদ্মক 
োলকম়ে বিমিা। আোর জন্মগে শলক্ত বুঝমি। আরর পরলনিং-এ আলে েদ্মমবশ আর 
িুমকাচুলরমে সকমির পচম়ে পবলশ নম্বর পেম়েলেিাে। বুঝমি, পকানও ে়িাশুনা না 
কমরই। দ্ারুর্ না! 
 
–েুলে আরর? হযালর বিমিা। 
 
–হযাাঁ, টিংকস গলবডেভামব বিমিা। লকিংগমসও–েমব ও আোর পচম়ে উন্নে োমনর। আলে 
োত্র গে বেমর পযাগযো অ্জডন কমরলে। পগােনো আর অ্নুসরর্ 
 
এ গা়ুি পেমরলেিাে। োো়িা আলে একটু ন়িবম়ি। রান্না িমর কাাঁমচর লজলনস। ভাঙার 
শব্দ শুনমে োওলন? 
 
হযালরর েেন রাঙ্ক পগাোমনা পশি হম়েমে। 
 
–আোমক েুলে পকেন কমর বহুরূেী হমে হ়ে পশোমব? 
 
টিংকস চাো হাসি। –েুলে কোমির দ্াগটা িুমকামে চাও? ও হযালরর কোমির কাটা 
দ্ামগর লদ্মক োকাি। 
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—লকেু েমন কলর না। পকউ ওর কোমির কাটা দ্ামগর লদ্মক োলকম়ে থামক ওর ভাি 
িামগ না। 
 
–পশোটা েুব কলঠন কাজ। ওটা জন্মগে। ে়িাশুমনা কমর, পরলনিং লনম়ে ওটা হ়ে না। 
 
হযালর বই, জাো-কাে়ি, পটলিমকাে এবিং পকি বাক্সবলন্দ করি। টিংকস রামঙ্কর সব 
লজলনস পদ্েমে পদ্েমে বিমিা–বাাঃ সব লনম়েে পদ্েলে। 
 
ক়িাই? ঝা়ুি? ওহ! আগুমনর বি পোাঁ়িার গুিলে? 
 
হযালরর ডান হামে ধরা ঝা়ুি পদ্মে টিংকমসর দু্মচাে োনাব়িা হম়ে পগি! ঝা়ুিটুা হযালরর 
লবমশি গমবডর আনমন্দর। লসলর়েস ঝা়ুিটা ওমক উেহার লদ্ম়ে লেমিন আন্তজডালেক োমের 
ঝ়ি। 
 
–আলে এেনও কমেট টু লসক্সলট চািাই, টিংকস বিমিা। আহাহ! পোোর জীনমসর 
পেেমনর েমকমট এেনও জাদু্দ্ণ্ড রম়েমে। ওমক, চমিা আেরা পিামকামোটর ড্রামঙ্কর 
লদ্মক যাই। টিংমকর সুমর একটু ঈিডার ভাব। 
 
রাঙ্ক আর পহডউইমগর শূনয পোঁচা আর ঝা়ুি লনম়ে ওরা লনমচ নােি েুলড ওলদ্মক জমির 
পগিাস পথমক জাদু্র পচাে েমর লনম়েমে। েলরষ্কার করার ের ওটা পযন িাফামে। 
হযালরর ওটা পদ্মে ভাি িামগ না। টিংকস আর হযালরমক পদ্মে িুলেন সহামসয বিমিন–
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চেৎকার চমিা আেরা বাগামন লগম়ে দ্াাঁ়িাই। ওোন পথমকই আেরা নেুন কমর দ্প্তমর 
যামবা। আেরা প্রস্তুে। ওহ হযালর পোোর আঙ্কিমক পকানও রকে লচন্তা না করার জনয 
একটা লচলঠ পরমে পগিাে। 
 
–ওরা একটুও লচন্তা করমব না, হযালর বিমিা। 
 
 –েুলে ভাি আে পসটা জামন বমিই। 
 
–ভাি আলে জানমে োরমি েুিম়ি ে়িমবন। 
 
–আবার ওমদ্র সমঙ্গ আগােী িীমে পদ্ো হমব। 
 
–আবার এোমন আসমে হমব? 
 
িুলেন পকানও জবাব লদ্মিন না। 
 
–এলদ্মক এমস দ্াাঁ়িাও হযালর। েুলডর হামে োর ও়োন্ড। পোোমক পোহেুক্ত করামে হমব 
েুলড বিমিা। 
 
–কী করমবন …? হযালর ভ়ে ভম়ে বিমিা। 
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–জাদু্বমি সুরলক্ষে, েুলড বিমিা ওর হামের জাদু্দ্ণ্ড উাঁচু কমর। িুলেন বিলেি পোোর 
অ্দৃ্শয হম়ে যাবার একটা আিমেল্লা আমে। আেরা যেন উম়ি যাব েেন ওটার দ্রকার 
হমব না। উম়ি যামব হাও়োমে। এেন লঠক আমে। চমিা। 
 
েুলড হযালরর োথাটা শক্ত কমর েুম়ি লদ্মিন। হযালরর েমন হি েুলড পযন একটা লডে ওর 
োথার ওের ভাঙমিন। েুলড ওর গাম়ে পযোমনই জাদু্দ্ণ্ড পোাঁ়োন পসোনটা বরফ শীেি 
হম়ে যা়ে। 
 
টিংকস বিমিা–চেৎকার! েযাড আই েুলড হযালরর পেমটর লদ্মক োকামিন। 
 
হযালর লনমজর শরীমরর লদ্মক োকাি, আমগর েে আর ও পনই। অ্দৃ্শয ন়ে, একলট 
লগরলগলটর েে রঙ আর ব়েনলবনযাস। অ্মনকটা রান্নািমরর েে। ও এেন একটা 
োনুমির পদ্হ লবলশি একটা লগরলগলট হম়ে পগমে। 
 
লেেমনর লদ্মকর দ্রজাটা েুমি েুলড বিমিা–পোেরা সবাই বাইমর চি। 
 
যারা সব এমসলেি এমক এমক োরা আঙ্কি ভানডমনর সুসলজ্জে বাগামন দ্াাঁ়িাি। 
 
েুলড পিাাঁৎ পিাাঁৎ কমর বিমিন–আকাশ েলরষ্কার রম়েমে। 
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ওর জাদু্ই পচাে উেমরর আকাশ েযডমবক্ষর্ করমে থামক। আমরকটু পবলশ পেমি পঢমক 
লদ্মি ভাি হে। লঠক আমে, সকমি হযালরমক িক্ষয রােমব। আেরা েুব গা পিিামিলি 
কমর উ়িব। টিংকস থাকমব সােমন। িুলেন পোোমক লনমচ পথমক কভার করমব। আলে 
লঠক পোোর লেেমন থাকব। বালক সকমি পগািাকৃলেভামব আোমদ্র লিমর থাকমব। পযন 
অ্নযথা না হ়ে। সবাই আশা কলর বুঝমে পেমরে? যলদ্ আোমদ্র েমধয পকউ োরা যা়ে? 
 
হযালর শুকমনা েুমে বিমিা–োর সম্ভাবনা আমে? েুলড হযালরর কথা়ে কান লদ্মিন না। 
 
–চমিা, এবার আেরা সবাই উম়ি যাই, ও়িার সে়ে পকউ লকন্তু থােমব না, অ্বস্থান বদ্ি 
করমব না। পশান হযালর, ওরা যলদ্ আোমদ্র েরালজে কমর। আর েুলে পবাঁমচ থামকা েমব 
আমগর স্টযান্ডবাই প্রহরীরা পোোমক োহা়িা লদ্ম়ে লনম়ে যামব। েুলে পসাজা েূবডলদ্মক 
উ়িমব, েেন স্টযান্ডবাই প্রহরীরা পোোমক পদ্েমে পেম়ে লঠক জা়েগা়ে লনম়ে যামব। 
 
টিংকস বিমিা–েযাড আই এসব কথা বিমবন না। হযালর ভুি বুঝমে োমর, ভাবমব ওমক 
আেরা পহিামফিা কমর লনম়ে যালে। 
 
টিংকস হযালরর লজলনসেত্র ওর ঝা়ুিমে লঠকেে পবাঁমধ লদ্ি যামে দূ্রন্তভামব পেমির ওের 
লদ্ম়ে উম়ি যাবার সে়ে পকানও লকেু েম়ি না যা়ে। িুলেন বিমিা প্রথে সিংমকে 
পোেরা ঝা়ুি পবাঁমধ নাও, আকামশর লদ্মক লনশানা করমিন। 
 
লকিংগমে বিমিা–ভ়ে পনই হযালর আেরা পকউ েরলে না। 
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অ্মনক অ্মনক দূ্মর আকামশ গাদ্াগাদ্া উজ্জ্বি িাি আমিা লবেুলরে হমে িাগি। 
োরাগুমিা চকেক করমে িাগমিা। হযালর ওর ডান ো ফা়োর পবামে পরমে হােিটা 
শক্ত কমর পচমে ধরি। ফা়োর পবাে থর থর কমর পকাঁমে উঠি। 
 
–লিেী়ে সিংকমে, চমিা; িুলেন বিমিন। আকামশ আরও উজ্জ্বি িাি আমিা লবেুলরে 
হমে িাগি। 
 
হযালর পভমস চিি। লনমচ পদ্েমে পেি প্রাইমভট ড্রাইমভর পচৌমকা পচৌমকা বাল়ি, সবুজ 
িামির বাগান। ঠাণ্ডা দূ্রন্ত হাও়ো ওর ব়ি ব়ি চুিগুমিা পযন উল়িম়ে। লনম়ে যামে। 
একটু একটু কমর লনমচর সব োঠ-িাট বাল়ি অ্েকারােন্ন হম়ে পগি। ঠাণ্ডা ঝম়িা বাোস 
ওর েমনর পভের পথমক েন্ত্রর্ািম়ের লচলঠ, পযোমনর শুনালনর জনয যাও়োর ভাবনাও 
উল়িম়ে লনম়ে পগি। েমন হি েুলক্তর আনন্দ ওর বুমকর পভেরটা োন োন কমর পদ্মব। 
লবরাট অ্নন্ত আকাশ ওর সব ভাবনা লচন্তা, সেসযা একটু একটু শূমনয েলরর্ে হমিা। 
োরা ভরা আকামশ সব লকেুই েূিযহীন, অ্থডহীন, েুে েমন হি। প্রাইমভট ড্রাইভ পথমক 
োলিম়ে যাও়োর েযান আর রইি না। 
 
–বাাঁ ধামর, বা ধামর, এই পদ্ে একটা োগি আোমদ্র পদ্েমে! েুলড লচৎকার কমর 
বিমিা। টিংকস আমদ্শ েে বাাঁক লনি। হযালর ওমক অ্নুসরর্ করি, িক্ষয রােি ওর 
লেেমন বাাঁধা িম্বা শু়ি েীি হাও়োমে েৎেৎ কমর দু্িমে। আোমদ্র আরও অ্মনক 
উেমর উঠমে হমব কে কমর পকা়োটডার োইি। 
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পশা কমর ওেমর ওঠার সে়ে ঠাণ্ডামে ওর দু্মচাে লদ্ম়ে জি ে়িমে িাগি। ওর লনমচ 
সবলকেুই গভীর অ্েকারােন্ন। শুধু অ্েকামরর েমধয পদ্েমে পেি লবনু্দ লবনু্দ আমিা, 
েুব সম্ভব গাল়ির পহডিাইট। ন়েে রাস্তার আমিা। 
 
–দ্লক্ষমর্ বাাঁক নাও, েুলড পজামর পজামর বিমিন–আমগ শহর! 
 
লনমচর োক়িসার জামির েে আমিা োল়িম়ে ওরা দ্লক্ষমর্ চিি। সােমন পোট একেণ্ড 
পেি, ওটামক এল়িম়ে ওরা চিমিা। 
 
টিংকস পরমগ পেমগ বিমিা, েযাডআই আেরা পোমটই পেমির ওের লদ্ম়ে যালে না। 
সবডাঙ্গ লভমজ যামে। 
 
হযালর টিংকস-এর কথা শুমন আস্বস্ত হি। ঠাণ্ডা়ে ওর হাে-ো সেস্ত শরীর পযন বরফ 
হম়ে পগমে। ফা়োর পবামের হােি ভাি কমর পচমে ধরমে োরমে না। একটা গরে 
পকাট পেমি পযন শীে কাটে। ও ঠক ঠক কমর কাাঁেমে িাগি। 
 
যাত্রােথ েুলডর লনমদ্ডশেে ওরা কেনও কেনও বদ্িামে থামক বরফ শীেি হাও়োমে 
হযালরর পচাে বে হম়ে পযমে থামক। অ্মনক কমি োমঝ োমঝ োকা়ে। কামনও বযথা 
করমে থামক। হাফিোমফর লবরুমদ্ধ লকলডচ পেিামে এই রকে ঠাণ্ডা পিমগলেি। েেন 
ও েৃেী়ে বেমরর োত্র। ঠাণ্ডা ঝম়িা হাও়ো ও এেনও ভুিমে োমর না। ওর চারোমশর 
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প্রহরীরা রাজোেীর েে ওমক লিমর উ়িমে থামক। হযালর বুঝমে োমর না কেক্ষর্ ধমর 
উম়ি চমিমে। কে কমর এক িিা পো হমবই। 
 
–দ্লক্ষর্ েলশ্চমে চমিা, েুলড লনমদ্ডশ লদ্মিন–আোমদ্র গাল়ি চিার রাস্তা এল়িম়ে চিমে 
হমব। 
 
হযালরর এে শীে করলেি পয, েুলডর গাল়ির কথা শুমন, েিা লদ্ম়ে পয গাল়ি চিমে োর 
পভেমর ঢুকমে হযালরর ইমে করমিা। 
 
ফু্ল োউডামরর কথাও েমন হমিা। পসোমন েুব অ্স্বলস্তকরভামব িাটুর েমো িুরমিও 
অ্লগ্নলশোর উষ্ণো পো আমে। 
 
–আোমদ্র পকউ ফমিা করমে না লনলশ্চে হবার জনয পয লকেুটা লেেমন হটমে হমব, েুলড 
পবশ পজামর পজামর বিমিন। 
 
আেলন লক োগি হম়ে পগমেন েযাড আই? টিংকস সােমন পথমক পচাঁলচম়ে বিমিা, আেরা 
সবাই ঝা়ুির সমঙ্গ জমে বরফ হম়ে পগলে! এইরকেভামব রাস্তা বদ্িামি েমন হ়ে ওোমন 
পেৌঁেমে আরও এক সপ্তাহ িাগমব। োো়িা আেরা পো প্রা়ে পেৌঁমে পগলে। 
 
িুলেন বিমিন–েুলে টিংকসমক ফমিা কমরা হযালর! 
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োরের ওরা ধীমর ধীমর লনমচ নােমে থামক। 
 
হযালর এেন সব পদ্েমে োমে। বাল়িির বাগান পোট ব়ি রাস্তা রাস্তা লদ্ম়ে অ্গলর্ে 
োনুি, গাল়ি চমিমে। রাস্তার েীি আমিামে সবলকেু লদ্মনর েমো েমন হ়ে। রাস্তার 
আমিা, বাল়িিমরর আমিা, এে চেক আমগ ও পদ্মেলন। ও যে ো়িাোল়ি আকাশ পথমক 
জলেমে নােমে চা়ে। লকন্তু নােমে োরমব না পকউ ওমক ঝা়ুি পথমক লেন্ন না করমি। 
 
–এমস পগলে! টিংকস সকিমক জানাি। োরের কম়েক পসমকমন্ডর েমধয হযালর টিংকমসর 
সমঙ্গ একটা পকা়োমরর েমধয আগাোেূর্ড িামসর ওের নােি। 
 
টিংকস পনমেই চটেট হযালরর সব লজলনসেত্র নালেম়ে লদ্মিন। ঠাণ্ডা়ে কাাঁেমে কােমে 
হযালর এধার ওধার োকাি। বাল়িগুমিার বে দ্রজা পদ্মে েমন হি ওরা পকউ ওমক 
স্বাগে জানামে না। বাল়িগুমিা একটাও ঝকেমক ন়ে। জীর্ড প্রা়ে ভগ্ন দদ্নয দ্শাপ্রাপ্ত। 
পদ্ও়োমি েমিস্তরা পনই। পকানও পকানও বাল়ির পদ়্োি পথমক গাে গলজম়েমে। আমিা 
পনই বিমিই চমি। থাকমিও লটে লটে করমে। পদ্েমিই পভৌলেক েমন হ়ে। অ্মনক 
বাল়ির সােমন গাদ্া গাদ্া রালবশ, ভাঙা ইট োথর, জিাি জমরা হম়ে রম়েমে। 
 
হযালর হেভম্ব হম়ে বিমিা–আেরা পকাথা়ে এমসলে? 
 
িুলেন ওর কথা শুমন শান্ত স্বমর বিমিন–লেলনট োমনমকর েমধয জানমে োরমব। 
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েুলড ওর আিমেল্লা েুিলেমিন। ওর হাে পদ্মে েমন হ়ে বরমফ জমে পগমে। 
 
–পেম়েলে; ও লব়িলব়ি কমর বিমিা। হাে েুমি একটা রূমোর লসগামরট িাইটার 
পদ্োমিন। ওটা ললক করমিন। সমঙ্গ সমঙ্গ কামে সব রাস্তার অ্মনক আমিা লনমভ পগি। 
আবার িাইটার ললক করমেই আরও লকেু আমিা লনমভ পগি। েুলড এক এক কমর 
রাস্তার সব আমিা লনলভম়ে লদ্মিন। শুধু বাল়ির পভেমরর আমিা োও েরদ্া ঢাকা। 
আকামশর চাাঁমদ্র আমিাও। 
 
েুলড বিমিন–ডাম্বিমডামরর কাে পথমক এটা লনম়েলে। কথাটা বমি েুট আউটারটা 
েমকমট পরমে লদ্মিন। 
 
েুলড হযালরর হাে ধমর রাস্তার ধামর একটা পেভমেমের ওের দ্াাঁ়িামিন। িুলেন, টিংকস 
হযালরর লজলনসেত্র িাম়ি লনম়ে পেেমন পেেমন চিি। প্রহরীরা োমদ্র েযালজক ও়োল্ড 
জ্বালিম়ে োমশ োমশ হাাঁটমে িাগি। 
 
েুব কামের একটা পদ্ােিা বাল়ির জানািা পথমক েীিভামব লস্টলরও চিার শব্দ শুনমে 
পেি হযালর। নামক এি ডাস্টলবমন জো কমর রাো ে়েিা ইেযালদ্র েচা গে। 
 
–এমস পগলে, েুলড েুব চাোগিা়ে বিমিন। হযালরর পোহেুক্ত করা হামে এক টুকরা 
োচডমেে লদ্ি। হামের েযালজক ও়োন্ড জ্বালিম়ে পিোগুমিা ে়িার েে করমিা। পোট 
পোট হামের পিোগুমিা হযালরর েলরলচে বমি েমন হলেি। োমে পিো: 
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অ্ডডার অ্ফ ফলনমক্সর সদ্র দ্প্তর বার নম্বর লিনল্ড পেস, িন্ডমন অ্বলস্থে। 
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০৪. িাম্বাি টুম়ে ভ, রিম্মল্ড জেি 
 
হযালর প্রশ্ন করমিা–অ্ডডার অ্ব লদ্… কী? 
 
–এোমন ন়ে হযালর! েুলড চাোগিা়ে বিমিন–বাল়ির পভেমর না লগম়ে পকানও কথাবােডা 
ন়ে। 
 
কথাটা বমিই েুলড োচডমেমের টুকমরাটা একরকে হযালরর হাে পথমক লনম়ে েযালজক 
ও়োন্ড লদ্ম়ে আগুন দেলর কমর জ্বালিম়ে লদ্মিন। চাে়িার কাগজটা একটু একটু কমর 
েুম়ি োই হম়ে পগমি, হযালর অ্েকারােন্ন বাল়িগুমিার লদ্মক োকাি। ওরা এগার নম্বর 
বাল়ির বাইমর দ্াাঁল়িম়ে রম়েমে, ও বাাঁলদ্মক োলকম়ে দ্শ নম্বর বাল়ি পদ্েমে পেি, 
ডানধামর পের নম্বর। 
 
লকন্তু বার নম্বর? 
 
িুলেন শান্তভামব বিমিন–এই োত্র েুলে পযটা েমন পরমেে পসই সম্বমে ভাব। বার নম্বর 
বাল়ি েমন করার সামথ সামথ পকাথা পথমক বার নম্বর পিো একটা ভগ্নপ্রা়ে দ্রজা এগার 
ও পের নম্বর বাল়ির োমঝ এমস পগি, োরেরই পদ্েি পনািংরা পদ্ও়োি আর ঝুিকালি 
োো জানািা িাগান একটা বাল়ি। একটা অ্লেলরক্ত বাল়ি দু্ধামরর দু্লট বাল়িমক 
পঠমিঠুমি লনমজর জা়েগা কমর লনম়েমে। হযালর হাাঁ কমর বাল়িটার লদ্মক োকাি। এগার 
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নম্বর বাল়িমে গাউ গাউ শব্দ কমর লস্টলরও পবমজ চমিমে। সম্ভবে োগিসরা বাল়ির 
পভের পথমক বালজম়ে যামে, শমব্দর ধার ধারমে না। 
 
–চি চি হযালর, েুলড ওমক পঠিমে পঠিমে বাস্তমব অ্থবা সমেয েলরর্ে হও়ো দ্রজার 
সােমন পগি। দ্রজাটার ওের কাি রঙ পযেন পেেন কমর িাগান, ফাটাফাটা দ্াগ। 
দ্রজার হােিটা অ্দু্ভে ধরমনর–পযন একটা পোঁচান পোঁচান সাে। 
 
দ্রজা়ে না আমে চালবর গেড, পিটার বক্সও পনই। 
 
িুলেন ওর েযালজক ও়োন্ডটা লদ্ম়ে দ্রজা়ে েুব আমস্ত পটাকা লদ্ি। হযালর শুনমে পেি শুধু 
োিা পোিার আর পিাহার পশকমির ধন েন ঝন ঝন আও়োজ। োরেরই ক়ি ক়ি 
শব্দ কমর বে দ্রজাটা েুমি পগি। িুলেন কামন কামন বিমিন ো়িাোল়ি পভেমর 
পঢামকা। পবলশ এলগম়ে যামব না পকানও লজলনমস হাে িাগামব না। 
 
হযালর দ্রজার পগা়িা়ে ো লদ্ম়ে প্রা়ে অ্েকার সােমনর হিিরটার লদ্মক োকাি। নামক 
ভযােসা চােমস গে ধ্বক কমর এমস িাগি। সযাাঁে-সামে, ধুমিা, েচা গে সব লেলিম়ে 
বাল়িটা একটা বহু বহু বেমরর েলরেযক্ত বাল়ি বমি েমন হি। ও পেেমন লফমর যামদ্র 
সমঙ্গ এমসমে োমদ্র লদ্মক োকাি। পদ্েি টিংকস আর িুলেন ওর ভালর রাঙ্ক, 
পহডউইমগর োচা হামে লনম়ে দ্াাঁল়িম়ে রম়েমেন। েুলড রাস্তার আমিার বাগুমিা লফলরম়ে 
লদ্মে বযস্ত। একটা একটা কমর পসগুমিা উম়ি যামে পদ্েমে পেি হযালর। েুহূমেডর েমধয 
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রাস্তাটা আমিা়ে আমিাকে়ে হম়ে পগি। কেিামিবু রিং-এর আমিা। েুলড েুাঁল়িম়ে েুাঁল়িম়ে 
বাল়ির পভেমর ঢুমক সদ্র দ্রজাটা বে কমর লদ্মেই গাঢ় অ্েকার হম়ে পগি হিটা। 
 
–এোমন এমস দ্াাঁ়িাও। 
 
েুলড হযালরর োথা়ে েযালজক ও়োন্ড লদ্ম়ে হািকাভামব িা লদ্মেই েমন হি একটা গরে 
প্রবাহ সারা শরীমর েল়িম়ে ে়িমে। হযালর বুঝমে োরি জাদু্বমি সুরলক্ষে অ্বস্থা পথমক 
েুক্ত হমে ও। 
 
েুলড লফস লফস কমর বিমিন–আমিার বযবস্থা না হও়ো েযডন্ত পোেরা সবাই চুে কমর 
পযোমন আে পসোমনই দ্াাঁল়িম়ে থাক। 
 
হযালরর কামে লেমঠ দ্াাঁল়িম়ে থাকা জাদু্করমদ্র লফস্ লফস্ লহসলহস শব্দ পযন এক 
অ্েঙ্গমির েূবডাভাস বমি েমন হমে িাগি। ও পযন েৃে এক বযলক্তর িমর। ঢুমকমে–োর 
আত্মা হমিমে লনচুে হম়ে দ্াাঁল়িম়ে রম়েমে। হযালর েুব হািকা লহসলহস শব্দ শুনি, 
োরেরই চারলদ্মক পদ্ও়োমি েুরমনা কাাঁমচর গযামসর আমিা জ্বমি উঠি। প্রার্ লফমর এি 
অ্েকার গুহার জগমে! লনপ্রভ আমিামে পদ্েি পদ্ও়োমি পোঁ়িা পোঁ়িা ও়োি পেোর 
সাঁটা, লোঁম়ি সুমো পবলরম়ে যাও়ো িম্বা িম্বা কামেডট োো। লবিণ্ণ হিওম়ের োমদ্ ঝুিমে 
োক়িসার জামি ঢাকা ঝা়ুি িেন। পদ্ও়োমি টাঙ্গামনা েুরমনা েুরমনা োনুমির 
প্রলেকৃলে। পসগুমিা ধূমিা–ে়েিা পিমগ ঝাাঁেসা হম়ে পগমে। পটলবমির ওেমর রাো বালের 
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ঝা়ুি বালেদ্ান, আর ঝা়ুিবালেগুমিা কুাঁকম়ি শুম়ে থাকা সামের েে। শুনমে পেমিা পক 
পযন দ্রুে োম়ে ওর লদ্মক আসমে। 
 
দ্রুে োম়ের শব্দ শুমন োলকম়ে পদ্েি রমনর ো। লেমসস উইসলি হমির পশি লদ্ক 
পথমক একটা দ্রজা েুমি ওর লদ্মক আসমেন। ওমদ্র কামে এমস হযালর আর অ্নযমদ্র 
স্বাগে জানামিন সহামসয। হযালর পদ্েি আমগর পথমক পবশ পরাগা হম়ে পগমেন লেমসস 
উইসলি। 
 
–ও হযালর েুলে এমস পগে? পোোমক পদ্মে েুব ভাি িাগমে, হযালরমক দু্হামে জল়িম়ে 
ধমর বিমিন লেমসস উইসলি। োরের ওমক েুাঁলটম়ে েুাঁলটম়ে পদ্েমে পদ্েমে বিমিন; 
েুলে পদ্েলে েুবই পরাগা হম়ে পগে। পোো়ে এেন ভাি োও়ো-দ্াও়ো করমে হমব। 
লডনার োবার সে়ে হম়ে পগমে। 
 
োরের লেমসস উইসলি সােমন দ্াাঁল়িম়ে থাকা জাদু্কর জাদু্করীমদ্র বিমিন উলন এই 
োত্র এমসমেন, লেলটিং শুরু হম়ে পগমে। 
 
জাদু্কর–জাদু্করীরা গুিন কমর উঠি। ওমদ্র দ্ারুর্ উমত্তজনা, আিহ। হযালরমক লডলঙম়ে 
লেমসস উইসলি পয দ্রজা লদ্ম়ে হমি ঢুমকলেমিন পসই লদ্মক েুমট পযমে িাগমিন। 
হযালরও িুলেমনর পেেন পেেন যালেি লেমসস উইসলি ওমক বাাঁধা লদ্মিন। 
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–না হযালর লেলটিং শুধু কলেলটর সদ্সযমদ্র। রন আর হারলেওন ওেমর আমে েুলে োমদ্র 
সমঙ্গ গল্পটল্প কর। লেলটিং পশি হমিই আেরা লডনার পেমে বসব। হমির েমধয েুব আমস্ত 
আমস্ত কথা বিমব; লেমসস উইসলি নম্র আমদ্মশর সুমর বিমিা। 
 
–পকন? 
 
–আলে পকানও লকেু এেন বযােযা করমে চাই না। 
 
কী চান না? 
 
েমর পোোমক সব বুলঝম়ে বিব। এেন আোর একটু ো়িা আমে, লেলটিং পেম়ি চমি 
এমসলে পো, পকাথা়ে েুলে থাকমব, পশামব, পোো়ে পদ্লেম়ে লদ্লে। লেমসস উইসলি পঠাাঁমট 
আঙু্গি পঠলকম়ে ো লটমে লটমে হযালরমক লনম়ে একমজা়িা পোকা়ে কাটা েদ্ডার সােমন 
দ্াাঁ়িামিন। হযালরর েদ্ডাটা পদ্মে েমন হি োর লেেমন আর একটা দ্রজা আমে। হযালর 
োরের েুব ব়ি একটা োো রাোর স্টযান্ড পদ্েমে পেি। ো়োগুমিা পদ্মে েমন হ়ে 
একটা দ্ানমবর ো পকমট বসামনা হম়েমে। পসোন পথমক একটা অ্েকার লসাঁল়ি ওেমর 
উমঠ পগমে। লসাঁল়ির োমশ পদ়্োমির োাঁমজ োমজ রাো হম়েমে পোট পোট োনুমির োথার 
েুলি, শুষ্ক কাটা ভুেুমর েুণু্ড ও প্রমেযকলট েুণু্ডর নাকগুমিা পবশ ব়ি ব়ি, শু়েমরর নামকর 
েে। পযলদ্মক োকা়ে পসলদ্মক পদ্েমে ো়ে অ্দু্ভে অ্দু্ভে সব োাঁমচর লজলনসেত্র। 
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হযালর পদ্েমে পদ্েমে হকচলকম়ে পগি। এই রহসযে়ে বাল়িমে জাদু্কররা লক 
করমে?এোমন রহসযে়ে বাল়িমে পকন োরা আস্তানা পগম়িমে। 
 
–লেমসস উইসলি বিমিন–পকন চুে কমর থাকমে হমব? 
 
রন আর হারলেলনওন পোেমক সব বিমব। আোর একটু ো়িা আমে, এেন পোোর 
সমঙ্গ কথা বিার সে়ে পনই। লেমসস উইসলি ওমক লফস লফস কমর লবলক্ষপ্তভামব 
বিমিন। ওরা লিেী়ে িযালন্ডিং-এ পেৌঁেমি বিমিন। 
 
–পোোর ডান লদ্মক দ্রজা। লেলটিং পশি হমিই পোোমক ডাকব। কথাটা বমি লেমসস 
উইসলি হন্তদ্ন্ত হম়ে লনমচ পনমে পগমিন। 
 
হযালর অ্েলরেন্ন িযালন্ডিংটা পেলরম়ে পবডরুমের দ্রজার নবটা পিারাি। পদ্েমে ওটা 
সামের োথার েে। দ্রজাটা ও নব িুলরম়ে েুিি। 
 
ও আধা আমিা অ্েকামর অ্নুজ্জ্বি িরটার লদ্মক োকাি। লবরাট িম্বা চও়িা ির। িমর 
দু্মটা পশাবার োট। 
 
ও শুনমে পেি লকলচর লেলচর শব্দ োরেরই েীক্ষ্ম লচৎকার। ওর দৃ্লি রুদ্ধ হম়ে পগি 
একগাদ্া চুমির আ়িামি। পদ্েি হারলেওন আনমন্দর আলেশমযয ওমক দু্হামে জল়িম়ে 
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বুমক েুে পরমেমে। ওর ধাক্কা়ে আর একটু হমি ও েম়ি পযে। রন একধামর ওর পোট 
পোঁচা লেগউইলজ়েনমক হামে লনম়ে দ্াাঁল়িম়ে বমসমে। 
 
–হযালর, ওই পদ্ে রন ওলদ্মক দ্াাঁল়িম়ে রম়েমে। েুলে পয আসে আেরা েবর োইলন। 
পকেন আে? পোোর শরীর ভাি আমে পো? েুলে কী আোমদ্র ওের চমট আে? বালজ 
পরমে বিমে োলর লনশ্চ়েই আে। আেরা জালন পোোর পিো লচলঠগুমিা উলিমগ্নর–
োহমিও আেরা পোোমক লকেু জানামে োলরলন। ডাম্বিমডার আোমদ্র পোোমক লকেু 
জানামে োনা কমরমেন। সলেয আোমদ্র পোোমক অ্মনক লকেু জানামনার–বিার আমে। 
পোোমকও বিমে হমব পডথ ইটার, লডমেেরমদ্র বযাোমর! যেন আেরা শুনিাে 
েন্ত্রর্ািম়ে পোোর শুনালন হমব, োরের পথমক আেরা সলেয নাভডাস হম়ে পগলে। আলে 
জালন ওরা পোোমক বলহষ্কার করমে োরমব না, পকানও কারমর্ই োরমব না। জীবন 
বাাঁচামনার জনয েযালজক বযবহার করা কে ব়েমসর জাদু্করমদ্র লন়েমের বাইমর লকেু 
করার আইন আমে আেরা জালন। –লডলি ফর দ্য পরলিকসন অ্ফ আন্ডারএজ 
পসামরমসলর ফর দ্য ইউজ অ্ফ েযালজক। 
 
–ওমক একটু লবিাে করমে দ্াও হারলেওন, রন িমরর দ্রজা বে করমে করমে 
বিমিা। 
 
হযালর পদ্েি রন আমগর পচম়ে পবশ িম্বা হম়েমে। েমব একটু পযন পরাগা হম়ে পগমে। 
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হারলেওন েেনও আনমন্দ অ্ধীর হম়ে আমে। আরও লকেু বিমে যাবার আমগ একটা 
হুাঁশ শব্দ শুনমে পেি। লকেু একটা সাদ্ােে িমরর অ্েকার আিোলর পথমক উম়ি এমস 
হযালরর কাাঁমধ ে়িি। 
 
পহডউইগ! 
 
সাদ্া েযাাঁচাটা ওর পঠাাঁট লদ্ম়ে হযালরর কান আদ্র কমর কাে়ি লদ্মে থামক। হযালর ওর 
গাম়ের োিক চুিমক লদ্মে িাগি। 
 
রন বিমিা, পোোর েযাাঁচা লচলঠ লনম়ে আসার ের পথমক পঠাাঁট লদ্ম়ে েুাঁলচম়ে েুাঁলচম়ে আোর 
গাম়ে িা কমর লদ্ম়েমে।এই পদ্ে লক কমরমে? 
 
হযালর পদ্েি রন একটুও লেথযা বমিলন। ওর ডান হামের েধয আঙু্গমি গভীর কাটা দ্াগ, 
েমব প্রা়ে শুলকম়ে এমসমে। 
 
সলেয পো। হযালর সেমবদ্নার সুমর বিমিা। আলে সলেয সলেয লচলঠর জবামবর অ্মেক্ষা 
কমরলেিাে। 
 
আেরা পোোমক জবাব লদ্মে পচম়েলেিাে, রন বিমিা, হারলেওনও পচম়েলেি। বিলেি 
লচলঠর জবাব না পেমি েুলে পরমগ যামব, লকন্তু লক কলর বি ডাম্বিমডার আোমদ্র…। 
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–হারলেওন আোমক পসকথা আমগই বমিমে, বযলর বিমিা। 
 
দু্জন িলনষ্ঠ বেুমক কামে পেম়েও হযালরর েমনর সব আনন্দ-উদ্দীেনা হঠাৎ উধাও হম়ে 
পগি। পেমটর েমধয ঠাণ্ডােে লকেু একটা গু়ি গু়ি কমর উঠি। 
 
প্রা়ে এক োস বেুমদ্র োবার আকুি আকাঙক্ষার েরও ওর েমন হি ওমক একিা 
পরমে ওরা দু্জমন ির পথমক চমি যাক। চেুলদ্ডমক এক অ্দু্ভে লনস্তব্ধো। হযালর বেুমদ্র 
লদ্মক না োলকম়ে পহডউইগমক আদ্র করমে িাগি। 
 
হারলেওন রুদ্ধশ্বামস বিমিা, ডাম্বিমডার পভমবলেমিন লচলঠর জবাব না পদ়্োই সবমচম়ে 
ভাি। 
 
–লঠক আমে; হযালর ভুরু েুমি বিমিা, পোোমদ্র দু্জমনর েমধয কাউমক গরমের েুলটমে 
লডমেেরসরা আিের্ কমরলেি? হযালর হারলেওমনর হাে পদ্েি পহডউইমগর পঠাাঁট লদ্ম়ে 
পঠাকরামনার ক্ষে। 
 
–না, ো হ়েে কমরলন, এই জনযই পো লেলন অ্ডডার অ্ব দ্য ফলনক্স পথমক অ্নুচর 
োলঠম়েলেমিন পোোমক রক্ষা করার জনয। 
 
কথাটা শুমন হযালরর েমন হমিা লসাঁল়ি লদ্ম়ে লনমচ নাোর সে়ে লসাঁল়ির একটা পস্টে লেস 
কমর েম়ি লগম়ে পেমট অ্সম্ভব কাঁলক পিমগমে। 
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–দু্াঃমের লবি়ে ওরা কামজ আমসলন। অ্বশযই োলঠম়েলেমিন, হযালর বিমিা, েমব 
আোমকই আত্মরক্ষা করমে হম়েলেি। 
 
–ডাম্বিমডার েুব পরমগ লগম়েলেমিন, হারলেওন বিমিা–ভ়োেড স্বমর। েুন্ডানগাস কেডবয না 
কমর অ্নয পকাথা়ে চমি যাও়োমে লেলন অ্সম্ভব পরমগ লগম়েলেমিন। ও চমি যাও়োমে 
আলে েুলশ হম়েলেিাে। ও না পগমি আলে েযালজক ও়োন্ড বযবহার করমে োরোে না। 
আর ডাম্বিমডার আোমক েুমরা গরমের েুলটমে প্রাইমভট ড্রাইমভ আটমক রােমেন। 
 
–েুলে লক েযালজক েন্ত্রর্ািম়ের লচলঠ পেম়ে লচন্তা কমরালন? হারলেওন আমস্ত আমস্ত 
বিমিা। 
 
হযালর লেমথয বিমিা–একটুও না। কথাটা বমি হযালর িমরর একধামর দ্াাঁ়িাি। ওর কাাঁমধ 
পহডউইগ আরামে বমস রইি। িমরর পভের পকেন পযন আত্মলবশ্বাস হালরম়ে পফিার 
ভাব। হযালরর েমন হমে িাগি পক পযন ওর সব কথা পদ়্োমির আ়িাি পথমক শুনমে, 
লফস লফস করমে। 
 
হযালর লজমজ্ঞস করি–ডাম্বিমডার আোমক পকন লকেুই জানানলন, সব লকেু পগােন কমর 
পরমেমেন? েুলে লক োমক একবারও লজমজ্ঞস কমরে? 
 
হযালর কথা বমি ওমদ্র লদ্মক োকামিা। ওরাও োকামিা, লকন্তু হযালরর রাগ কেমিা না। 
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–হযাাঁ কমরলেিাে পোোমক এোমনর সব বযাোর জানামেও পচম়েলেিাে। লকন্তু উলন এে 
বযস্ত পয দু্একলদ্ন োমক পদ্েমে পেম়েলেিাে। উলন বমিলেমিন পোোমক লবমশি 
দ্রকালর কথাো়িা লকেু না লিেমে। এেন কী বমিলেমিন পোঁচা পযন লকেু েবর লনম়ে না 
যা়ে। 
 
–এেনও আোমক জানামে োমরন অ্বশয যলদ্ জানামে চান। 
 
হারলেওন আোমক বিমিা–বিিাে পো জানামে চানলন। 
 
–উলন হ়েে আোমক লবশ্বাসমযাগয েমন কমরন না। হযালর রন আর হারলেওমনর লদ্মক 
োলকম়ে ওমদ্র েুমের ভাব িক্ষয করমিা। 
 
রন উমত্তলজে হম়ে বিমিা–এেন কথা বিা লঠক ন়ে। 
 
–অ্থবা ভামবন, আলে অ্লে দূ্বডি পেমি োনুি। লনমজমক রক্ষা করার ক্ষেো পনই। 
 
–না, অ্বশযই ো েমন কমরন না। হারলেওন উমিমগর সমঙ্গ বিমিা। 
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–ডাসডমিমদ্র বাল়িমে আোমক থাকমে হম়েমে, আর পোেরা দু্জমন এোন পথমক সব 
লকেু জানে, উেমভাগ করে? হযালর বিমিা–ও পবশ পজামর পজামর প্রলেলট শব্দ বিমিা–
পোেরা দু্জমন এোমনর সব লকেু জানার অ্লধকার পেমি পকেন কমর? 
 
পোোর ভুি ধারর্া। ো আেরা োইলন, রন বাধা লদ্ম়ে বিমিা। ো আোমদ্র অ্ডডার অ্ব 
দ্য ফলনমক্সর লেলটিং-এর ধামর কামে পিাঁিমে পদ্ন না। ো বমিন, আেরা েুব পোট। 
 
এলট জানার আমগই হযালর উচ্চস্বমর বিমে িাগি; 
 
বাাঃ বাাঃ চেৎকার বমিে। োহমি পোেরা লেলটিং-এ লেমি না বা পযাগ লদ্ে না। দ্ারুর্ 
বযাোর! োহমিও পোেরা এোমন রম়েে! োই, রম়েে না? পোেরা দু্জমনই এোমন 
রম়েে। আর আলে ডাসডমিমদ্র বাল়িমে একোস ধমর েমচ েমরলে। ডাম্বিমডার জামনন 
পোেরা যা কমরে োর পচম়ে অ্মনক অ্মনক পবলশ আলে কমরলে। পক লফিসফার পস্টান 
রক্ষা কমরলেি বিমে োর? পক লরলভিমক ভালগম়েলেি? বমিা, লডমেেসমদ্র হাে পথমক 
পক পোোমদ্র দু্জনমক বাাঁলচম়ে লেি? 
 
অ্েীমের সুে-দু্াঃমের অ্মনক িটনা, অ্মনক কথা ওর েমন আসমে িাগমিা। পসগুমিা 
উজা়ি কমর লদ্ি ওর বেুমদ্র। েবর না পদ়্োর হোশা, ওমক বাদ্ লদ্ম়ে দু্ইজমনর লদ্লবয 
থাকা ওমক অ্েযন্ত বযথা লদ্ম়েমে এটাই বিমে চাইি। ওর হোশা, েবর না োও়ো, 
ওমদ্র একমত্র থাকা সবলকেু একত্র কমর ওর েেড পবদ্না সীোর বাাঁধন হালরম়ে পফমি। 
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ওমদ্র েকড-লবেকড শুনমে পহডউইমগর পবাধহ়ে ভাি িামগ না োই হযালরর কাাঁধ পথমক 
উম়ি আিোলরর ওেমর বসি। লেগউইজসনও আরও পবমগ ওমদ্র োথার ওের লদ্ম়ে 
উম়ি পগি। 
 
পক ড্রাগন ও অ্ধডোনব–অ্ধডোনবী পঠলকম়েলেি, আরও অ্মনক জিনয অ্েরাধেূিক 
লজলনস। পক পদ্মেলেি পভামল্ডেটডমক লফমর আসমে? পক োর হাে পথমক োিামে 
পেমরলেি? পস আলে! 
 
রন ওর সােমন হাাঁ কমর দ্াাঁল়িম়েলেি, হেবুলদ্ধ হম়ে েুমের কথা ও পযন হালরম়ে পফমিমে, 
হারলেওন প্রা়ে পকাঁমদ্ পফমিমে। 
 
লকন্তু এোমন লক হমে আলে পকন জানমে োরমবা না? পকনই বা আোমক জানামনার 
কথা েমন করমেন না–লক সব িটমে? 
 
হারলেওন বিমে পগি, হযালর আেরা পোোমক জানামে পচম়েলেিাে। 
 
পোেরা পোঁচা োরফে আোমক লকেু জানামে োরমে না? ডাম্বিমডার পোোমদ্র প্রলেজ্ঞা 
কলরম়ে োনা কমর লদ্ম়েমেন। 
 
যা লেলন োই কমরলেমিন 
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চার সপ্তাহ আলে প্রাইমভট ড্রাইমভ বলন্দ হম়েলেিাে। কু়িাদ্ান পথমক কাগজ েুমি লনম়ে 
লক িটমে ো জানবার পচিা কমরলে। 
 
আেরা পচিা কমরলেিাে 
 
আলে েমন কলর এোমন পোেরা েজা কমর লদ্ন কালটম়েে–োই না? সবাই একসমঙ্গ েজা 
কমর। 
 
না সমোর সমঙ্গ বিলে- হযালর সেযই আেরা দু্াঃলেে; হারলেওন বিমিা। ওর দু্মচাে জমি 
ভমর পগমে। েুলে যথাযথ কথা বমিে হযালর। আলে পোোর জা়েগা়ে হমি এেনই েমন 
করোে! 
 
হযালর হারলেওমনর েুমের লদ্মক লস্থর দৃ্লিমে োকাি। েেনও উমত্তজনা়ে ও ব়ি ব়ি 
লনশ্বাস পফমি চমিমে। োরেরই েুে লফলরম়ে লনম়ে িমর ো়েচালর করমে িাগি। 
পহডউইগ আিোলরর ওের পথমক লবিণ্ণভামব পডমক উঠি। অ্মনকটা পযন লবদ্ধমের 
সুমর। সকমিই চুে কমর রইি। শব্দ শুধু হযালরর কামঠর পেমঝমে চিার েট েট শব্দ। 
 
হযালর োরের রমনর হারলেওমনর লদ্মক পসাজা োলকম়ে বিমিা–যাকমগ, এই জা়েগাটামে 
লক হ়ে? 
 
–অ্ডডার অ্ফ দ্য পফলনমক্সর সদ্র দ্প্তর; রন বিমিা একটুও সে়ে না লনম়ে 
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–পোেরা লক পকউ আোমক বিমব, অ্ডডার দ্য পফলনক্স লক? 
 
–একলট পগােন সিংি বিমে োর; হারলেওন বিমিা। ডাম্বিমডার এই সিংমির প্রলেষ্ঠাো–
অ্লধকেডা। পোোর হম়ে যারা ি়িাই কমরলেি ইউ-পনা-হুর লবরুমদ্ধ োমদ্র সিংি। 
 
–কারা এর েমধয আমে? হযালর লজমজ্ঞস করি েমকমট হাে েুাঁমজ। 
 
–পবশ লকেু পিাক। 
 
এমদ্র েমধয কুল়িজমনর সমঙ্গ কথাবােডা বমিলে, রন বিমিা। আোর েমন হ়ে আরও 
পবশ লকেু পিাক হমব। হযালর ওমদ্র লদ্মক েীি দৃ্লিমে োকামিা। োহমি? 
 
রন বিমিা–োহমি লক? 
 
হযালর উমত্তলজে হম়ে বিমিা–পভামল্ডেটড! ওর গিার স্বর শুমন রন হারলেওন দু্জমনই 
চুেমস পগমিা। লক সব িটমে? ও কী চা়ে? এেন ও পকাথা়ে? আেরা ওমক কাবু করমে 
লক করলে? 
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–আমগই পো পোোমক বমিলে, সিংমির লেলটিং-এ আোমদ্র প্রমবশ লনমিধ; হারলেওন 
থেেে পেম়ে বিমিা–আেরা লবিদ্ লকেু জালন না, েমব পোটােুলট একটা ধারর্া আমে। 
কথাটা বমি হযালরর লদ্মক োকাি। 
 
–পিড আর জজড পগােন কথা পশানার একটা কান দেলর কমরমে। (এক্সমটনমডবি ই়েসড) 
রন বিমিা, ওটা েুবই কামজর। 
 
–এক্সমটনমডবি োমন? 
 
–কান, যন্ত্রচালিে কান। আোেে ওটা বযবহার বে কমরলে, কারর্ ওটা পদ্েমে পেম়ে 
অ্সম্ভব পরমগ পগমেন। লকন্তু ো ওটা পফমি পদ্বার আমগ জজড আর পিড িুলকম়ে 
পরমেলেি। আেরা ওটা পবশ ভাি কমরই বযবহার কমরলে। আেরা জালন অ্ডডামরর লনমদ্ডশ 
েলরলচে পডথ ইটারমদ্র কাজকমেড নজর রাো হমে। 
 
 –সবই আোমদ্র বাদ্ লদ্ম়ে ো পোোমদ্র লেলটিং-এ প্রমবশ লনলিদ্ধ থাকমি বমস বমস লক 
করে শুলন? এলদ্মক বিে েুব বযস্ত আলে। 
 
–অ্মনক কাজ। েুমরা বাল়িটা পরাগ সিংিের্ পথমক েুক্ত করা। বেমরর ের বের বাল়িটা 
োলি েম়িলেি, পনািংরা আবজডনা জেলেি। আেরা দু্জমন লেমি েলরষ্কার কমরলে সব 
পশাবার ির, বারান্দা, হি–লকমচন েযডন্ত। আগােীকাি ড্রইিং রুেটা করমে হমব। 
হারলেওন একটানা লফলরলস্ত লদ্ি। 
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রমনর দু্ই জেজ দ্াদ্া পিড আর জজড দু্মটা ভীির্ রকমের শব্দ কমর হঠাৎ িমর ঢুকি। 
ওমদ্র শব্দ শুমন লেগউইজন ভীির্ ভ়ে পেম়ে উম়ি লগম়ে আিোলরর উেমর পহডউইমগর 
োমশ বসি। 
 
–এই পোেরা ওই রকে আও়োজ করমব না! হারলেওন দু্ই যেজ ভাইমক ভম়ে ভম়ে 
বিমিা। 
 
রমনর দু্ই ভাই রমনর েেই িাি চুমির। পগাট্টা পগাট্টা হমিও রমনর পচম়ে িম্বা়ে পোট। 
 
–হযামিা হযালর, জজড হাসমে হাসমে বিমিা–আোরা পোোর েধুর গিার আও়োজ 
শুমনলে। 
 
পিডও হাসমে হাসমে বিমিা–পোোর রাগ অ্যথা ফিামব না এে পচাঁলচম়ে বিে পয, 
েঞ্চাশ োইি দূ্মরর পিামকরাও পোোর কথা শুনমে োমে। 
 
–পোেরা দু্জমন অ্যাোমরসন পটস্ট োস কমরে, োরের? হযালর পেজাজ পদ্লেম়ে লজমজ্ঞস 
করি। 
 
–উইথ লডলস্টিংসন, পিড বিমিা। ওর হামে িম্বা একটা িাি রমঙর োর। 
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রন বিমিা–ওটা লনম়ে লসাঁল়িমে পেৌঁেমে পোোর লেলরশ পসমকন্ড পবলশ িাগমব। 
 
–আমর টাইে হমে গযালি়েন্স, আোর পোট ভাইলট পিড বিমিা–হযালর েুলে আোমদ্র 
কামজ বাধা লদ্ে। হযালর ওমক পসই োরটা লসাঁল়ির িযালন্ডিং েযডন্ত পটমন লনম়ে পযমে 
পদ্েি। 
 
–আেরা লনমচর িমর লক কথাবােডা হমে শুনব। 
 
রন পসই কামনর লদ্মক োলকম়ে পিডমক বিমিা, সাবধামন কাজ করমব! ো পযন আবার 
পদ্েমে োন। 
 
–ঝুাঁলক পো লনমেই হমব। লনমচ জবরদ্স্ত লেলটিং চিমে; োর েবর লনমে হমব? পিড 
বিমিা। 
 
এেন সে়ে দ্রজাটা েুমি িম্বা িম্বা িাি চুিও়োিা লজলন িমর ঢুকি। লজলন রমনর পোট 
পবান–ও হযামিা হযালর, দূ্র পথমক পোোর গিা শুমনলে। োরের পিমডর লদ্মক োলকম়ে 
বিমিা–ওটা লদ্ম়ে লকেু হমব না, লকমচমনর দ্রজা়ে অ্মকমজা করার ইেোরটামববি জাদু্ 
লসে করা হম়েমে। 
 
জজড বিমিা–েুলে জানমি পকেন কমর? হোশ হম়ে যা়ে ওর েুে। 
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লজলন বিমিা–টিংকমসর কামে েবর পেম়েলে। পোেরা দ্রজামে ওটা িালগম়ে পদ্মো না। 
যলদ্ শুনমে না োও োহমি দ্রজামে ইেোবটাব়ি করা হম়েমে। আলে লসাঁল়ির ওের 
পথমক ডািংগবম্বস লফ্ললকিং করলে, পসটাও লডস্টাবড করমে। পোোর ওই এক্সমটমন্ডবি 
ই়োসড লদ্ম়ে কাজ হমব না। 
 
পিড লবরাট এক দ্ীিড লনাঃশ্বাস পফিি। 
 
জজড বিমিা–বুম়িা পোইে পকন এোমন এমসমে বুঝিাে না। 
 
হযালর সমঙ্গ সমঙ্গ বিমিা–আমর পেইে! ও এোমন আমেন? 
 
জজড বিমিা–হযাাঁ। েুব লধমর লধমর পোিা দ্রজাটা বে কমর োমটর ওের বসি। পিড 
আর লজলনও অ্নয একটা োমট বসি। েুব একটা লরমোটড জো লদ্ম়েমে। সবমচম়ে 
পগােনী়ে। 
 
–অ্েদ্াথড, পিড হাই েুমি বিমিা। 
 
হারলেওন েুে পবাঁলকম়ে বিমিা–উলন এেন আোমদ্র দ্মি। 
 
রন নাকলদ্ম়ে পজামর শব্দ কমর বিমিা, োমে অ্েদ্াথড পয ন়ে প্রোলর্ে হ়ে। যেনই 
আোমদ্র পদ্মে ও সমন্দমহর পচামে োকা়ে। 
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লজলন বিমিা–লবিও ওমক দু্মচামে পদ্েমে োমর না। এেনভামব বিমিা, যামে অ্েদ্াথড 
বা অ্েদ্াথড ন়ে প্রশ্নটা লেমট পগি। 
 
হযালরর রাগ েেনও কমেলন; লকন্তু েবরােবর োও়োর েীি আকাঙ্ক্ষা ওর লচৎকার 
পচাঁচামেলচর ইমেমক দ্েন কমর রােি। ও হযালর–জমজডর সােনাসােলন এমস ে়িি। 
 
–লবি এোমন এমসমে? হযালর লজমজ্ঞস করি। 
 
আলে পভমবলেিাে ও এেন ইলজমে কাজ করমে? 
 
পি়ি বিমিা–পোটোট একটা কামজর জনয দ্রোস্ত কমরমে। কাজটা এেন োমঝ োমঝ 
বাল়িমে এমস অ্ডডামরর কাজ করমে োরমব। 
 
–ও বমি, সব লকেুই ওর হামের বাইমর চমি যামে। যা বমি সবই পবাকার েমো পহমস 
বমি। ক্ষলেেূরর্ হম়ে যামব। 
 
–কী যা ো বিে? 
 
জজড বিমিা–বুম়িা পসই পফ্লউর পভিাকউরমক েমন আমে? ও লিনগটমস একটা কাজ 
পেম়েমে ইিংমরলজ বিা ভাি কমর পশোর জনয। 
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–লবি ওমক বাল়িমে এমন েুব োলিে লদ্মে; পিড চাো হালসমে বিমিা। 
 
জজড বিমিা–চালিডও অ্ডডামর এমস পগমে, লকন্তু ওমো এেনও রুোলন়োমে এমস আমে। 
ডাম্বিমডার চান যেদূ্র সম্ভব লবমদ্শী জাদু্কর আোমদ্র এোমন আসুক। পো চালিডও 
েুলটোটার লদ্মন এোমন-ওোমন পযাগামযাগ কমর চমিমে। 
 
হযালর বিমিা–োলসডও পো করমে োমর? োজা েবর পেম়েমে ওমদ্র পেমজা ভাই 
লডোটডমেে অ্ফ ইোরনযাশনাি েযালজকযাি পকা-অ্োমরশমনর জাদ্ েন্ত্রর্ািম়ে কাজ 
করমে। 
 
হযালরর কথা শুমন উইসলি ভাইরা আর হারলেওন এর ওর লদ্মক অ্থডেূর্ড দৃ্লিমে োকাি। 
 
রন, হযালরমক চাো উমত্তলজে স্বমর বিমিা–েুলে যাই কমরা না পকন, ভুমিও োে আর 
ডযালডর কামে ওর নাে উমল্লে করমব না। 
 
–পকন করমবা না? 
 
োলসডর নাে শুনমি ডযাড হামে যা থামক েুাঁম়ি পভমঙ পফমি, আর ো কাাঁদ্মে শুরু কমর; 
পিড বিমিা। 
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লজলন দু্াঃে দু্াঃে কমে বিমিা–সলেয আোর েুব োরাে িামগ। 
 
জজড েুেটা লবকৃে কমর বিমিা–ও আোমদ্র কামে না থাকামে ভািই হম়েমে। 
 
হযালর বিমিা–আসি বযাোর কী বিমো? 
 
পিড বিমিা–োলসড ডযামডর সমঙ্গ েকড লবেকড কমরলেি। আলে কেনও ডযালডমক ওই 
রকেভামব রাগমে পদ্লেলন, কথা কাটাকালট করমে শুলনলন। োম়ের পো পচাঁচামেলচ করা 
স্বভাব। 
 
রন বিমিা–টােড পশি হবার প্রথে সপ্তামহ আেরা আবার আসমবা, আেরা েেন অ্ডডামর 
পযাগ লদ্মে োরব। োলসড বাল়ি লফমর বমিমে, ও নালক প্রমোশন পেম়েমে। 
 
হযালর বিমিা–ধযাৎ আোমক পোেরা বাচ্চা পেমি পেম়েে? হযালর েুব ভাি কমরই জামন 
োলসড েুব উচ্চাকাঙ্ক্ষী, োহমিও োলসড ওর জাদু্ েন্ত্রর্ািম়ে প্রথে চাকলরমে পেেন লকেু 
করমে োমরলন। োলসড ধরমেই োমরলন ওর ওের ও়োিা িডড পভামল্ডেমটডর কথা়ে চমি 
(অ্বশয েন্ত্রর্াি়ে লবশ্বাস কমরলন অ্লভমযামগর বযাোরটা, ওরা সকমি ধমর লনম়েলেি লে. 
িাউমচর োথা োরাে হম়ে পগমে। 
 
–কথাটা শুমন আেরা সবাই আশ্চযড হম়ে লগম়েলেিাে; জজড বিমিা–কারর্ োলসডর সমঙ্গ 
িাউমচর পেেন বলনবনা হলেি না। েদ্ন্ত টদ্ন্ত অ্বশয হম়েলেি। কলেলট বিমিা–োলসডর 
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বুঝমে োরা উলচে লেি িাউচ ওর সােমন একলট ব়ি প্রস্তর েণ্ড আর ওর বযাোরটা 
ওের ও়োিামক জানামনা দ্রকার লেি। পোেরা পো োলসডমক জামনা িাউচ োলসডমক 
ইনচাজড বালনম়েলেি, োই পকানও অ্লভমযাগ করমে ইেুক ন়ে। 
 
–োহমি পকন ওমক প্রমোশন লদ্ম়েলেমিা? 
 
–ওটাই পো আোমদ্র কামে আশ্চমযডর বযাোর, রন বিমিা। ও চাইমে সকমি সহজভামব 
কথাবােডা বিুক। হযালর পচাঁচান বে কমরমে। আোমদ্র কামে আশ্চমযডর বযাোর! োলসড 
চমি পগি। 
 
অ্েীে ও বেডোমনর িটনা লনম়ে ওমদ্র েকডােলকড কথাবােডা চিমে িাগি। 
 
–োলসড েুব ভাি েমনই বাল়ি লফমর এমিা। বাবামক বিমিা–ফামজর অ্লফমস একটা 
অ্ফার পেম়েমে। পহাগাটডস পেম়ি আসার এক বেমরর েমধয ওইরকে অ্ফার। জুলন়ের 
অ্যালসমস্টে েল্লীর। ও আশা কমরলেমিা ডযাড শুমন েুলশ হমবন, বাবা লকন্তু েুলশ হমিন 
না। হযালর বিমিা; পকন? 
 
–ওম়েি, হমেও োমর আবার নাও হমে োমর–আোর েমন হ়ে ফাজ পজারদ্ারভামব 
েুাঁলটম়ে পদ্েমেন লেলনলিমে কারও ডাম্বিমডামরর সমঙ্গ পযাগামযাগ আমে লকনা, জজড 
বিমিা। 
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–ডাম্বিমডামরর ইদ্ানীিং লেলনলিমে পেেন পনই জামনা, পিড বিমিা সকমিই ইউ-পনা-হু 
লফমর এমসমে বমি ধূম়ো েুমি পগািোমির সৃলি করমেন। 
 
–ডযালড বমিমেন, ফাজ েলরষ্কারভামব সকিমক বমিমেন, পকউ যলদ্ ডাম্বিমডামরর সমঙ্গ 
একসুমর কথা বমি োহমি ইমে করমি কাজ পেম়ি লদ্মে োমর, জজড বিমিা। 
 
–আসমি পগািোিটা হমে ফামজর ডযামডর প্রলে সমন্দহ, উলন জামনন ডযামডর সমঙ্গ 
ডাম্বিমডামরর েুবই বেুত্ব আমে, সব সে়ে ভামবন ডযামডর োগিপ্রীলে েুব একটা ভামিা 
ন়ে। 
 
–লকন্তু এর সমঙ্গ োলসডর লক সম্বে? হযালর লবভ্রান্ত হম়ে বিমিা। 
 
–বিলে। ডযাড েমন কমরন, ফাজ োর অ্লফমস োলসডমক রাোর একোত্র উমদ্দশয 
আোমদ্র েলরবামরর সব েবর জানার, অ্মনকটা পগাম়েন্দালগলর বিমে োমরা, 
ডাম্বিমডামরর ওেরও। 
 
হযালর হািকাভামব একটা পোট লশস লদ্মিা।–বালজ, োলসড হ়েমো োই চা়ে। এন েুচমক 
হাসমিা। 
 
–এমকবামর োগমির েমো উমোোো কথা বিমে িাগমিা োলসড। 
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ও বিমিা অ্মনক অ্মনক আমজবামজ কথা। বিমিা, যমব পথমক ও লেলনলিমে জম়েন 
কমরমে, েমব পথমক ডযামডর নানা অ্লবমবচমকর েমো কাজকমেডর কথা শুনমে হমে, 
ডযামডর পকানও উচ্চ আকাক্ষা পনই, োই আোমদ্র অ্থড কে ও েলরমদ্রর েে থাকমে 
হমে। 
 
–লক বিমি? হযালরর কথা়ে অ্লবশ্বামসর সুর! লজলন পরমগ যাও়ো পব়িামির েে পগাাঁ পগাাঁ 
কমর উঠমিা। 
 
–আরও অ্মনক উাঁচু-লনচু কথা। বাবা একট েূেড োই ডাম্বিমডামরর লেেু লেেু পোমরন। 
ডাম্বিমডার লবরাট এক সেসযার সৃলি করমে চমিমেন, ডযাড পসই েমথর েলথক হমে 
চমিমেন। োলসড জামন পকাথা়ে ও কার কামে আনুগেয স্বীকার করমে হমব, পসটা হমে 
লেলনলি। োই ডযাড ও োে যলদ্ লেলনলির সমঙ্গ লবশ্বাসিােকো করা েনন্থ কমরন 
োহমি ও বাল়ির সমঙ্গ সব সম্পকড লেন্ন করমব। পসই রামেই োলসড িন্ডমন চমি পগি। 
িন্ডমন ো পগমিন োলসডমক পবাঝামে। লকন্তু োলসড োর েুমের সােমন দ্রজা বে কমর 
লদ্ি; রন বিমিা। 
 
লকন্তু পয িটনাই িটুক না পকন, োলসডর বযাোরটা লনম়ে েুব সম্ভব না বুমঝ লকেু একটা 
করা হম়েলেি; লকন্তু একটা কথা োলসড ভাি কমরই জানে পভামল্ডেটড লফমর এমসমে, 
হযালর আমস্ত আমস্ত বিমিা। ওমো পবাকামেমি ন়ে। ও েুব ভাি কমরই জানে বা জামন 
পোোর ো-বাবা প্রোর্ ো়িা পকান লকেুরই ঝুাঁলক পনমবন না। 
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–ো লঠক বমিে। হযালরর লদ্মক পচারা চাহুলন লদ্ম়ে রন বিমিা–পোোর নােও ওই কামণ্ড 
পটমন আনা হম়েলেি। োলসড বমিলেি একোত্র এলভমডন্স পোোর কথা এবিং আলে জালন 
না ওর েমক্ষ কথাগুমিা লচন্তা কমর বিা লঠক হম়েলেি লকনা। 
 
হারলেওন েীক্ষ্মভামব বিমিা–োলসড পডইলি পফমটর ওের দ্ারুর্ আস্থা রামে। সকমিই 
হারলেওমনর কথা়ে সা়ে পদ়্ে। 
 
হযালর সকমির লদ্মক োলকম়ে লজমজ্ঞস করি–পোেরা লক সব বিে? সকমিই ওর লদ্মক 
সেকডভামব োকাি। হারলেওন ভীে কমে বিমিা–পোেরা লঠকেে পডইলি প্রমফট োও 
না? 
 
হযালর বিমিা–হযাাঁ আলে োই। 
 
হারলেওন আরও পবলশ পযন বযাি হম়ে বিমিা–পোেরা কী কাগজটা ভাি ভামব ে়ি? 
 
হযালর েম়ি না, োই চাো পদ্বার জনয বিমিা–িাইমনর ের িাইন ন়ে। ওরা যলদ্ 
পভামেেমটডর সম্বমে লকেু পিমে োহমি পসটা প্রধান লশমরার্াে হমব, োই না? 
 
পভামেেমটডর নাে শুমন িমরর সবাই চুে কমর পগি। হারলেওন েল়িিল়ি বিমিা–সবলকেু 
জানমে পগমি পোোমদ্র আগামগা়িা ে়িমে হমব দব লক। লকন্তু ওরা পো পভামেেমটডর 
েবরটা পবশ কম়েকবার লদ্ম়েমে। 
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–োহমি পো আলে পদ্েোে। 
 
–শুধু প্রথে োোটা ে়িমি েুলে পদ্েমে োমব না; হারলেওন োথা না়িামে না়িামে 
বিমিা। আলে লকন্তু ব়ি প্রলেমবদ্মনর কথা বিলে না। পসগুমিা পো পোোর পচামে 
ে়িমবই, না ে়িমে চাইমিও ে়িমব। 
 
–োমন, েুলে লক বিমে চাইে? 
 
–সলেয কথা বিমে; বযাোরটা। জিনয হারলেওন শান্তভামব অ্থচ পজামরর সমঙ্গ বিমিা–
ওরা লরটার পিো লনম়ে না়িাচা়িা করমে। 
 
–লকম্ভ লবটামে ওমদ্র আর লিেমে না, লিেমে? 
 
–না, ও ওর কথাও পরমেমে। এর োমন এই ন়ে ওর পকানও অ্নয চম়েস পনই; হারলেওন 
েুলশ েমন বিমিা: লকন্তু ওরা এেন যা করবার পচিা চািামে োর লভলত্ত স্থােন লরটাই 
কমরমে। 
 
–পসটা আবার কী, বুঝিাে না; হযালর অ্চধযড হম়ে বিমিা। 
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–ওমক েুলে ভাি কমরই জান ও লিমেলেি পয েুলে প্রা়ে পশি হম়ে এমসমে, পোোর 
কোমির কাটা দ্ামগ সব সে়ে পোো়ে যন্ত্রর্া পদ়্ে? 
 
–ও হযাাঁ, হযালর বিমিা। ও লরটা লকটামসডর ওমক লনম়ে পিোর কথা ভুিমে োমর না। 
 
–ওরা অ্নবরে পোোমক লনম়ে লিমে চমিমে, পযন েুলে প্রোলরে হম়েে, ভুিেমথ 
চমিে। সকমির দৃ্লি পোোর ওের েম়ি ো ও চাইমে। েুলে লবম়োগান্ত নাটমকর না়েক, 
ওইরকে একটা লকেু, হারলেওন েুব ো়িাোল়ি বিমিা। পযন হযালরর কামে কে 
দু্াঃেজনক িামগ। ওরা পোোর সম্বমে নানা আেলত্তকর েন্তবয কমর। পকানও েুেমরাচক 
েবর থাকমিই পিমে, হযালরেটামরর উেমযাগী িটনা। োরের কারও দু্িডটনা হমি পিমে, 
আশা করা যাক হযালর েটামরর েে পযন কোমি কাটা দ্াগ না হ়ে ইেযালদ্ ইেযালদ্। 
আেরা পযন পরাজ ওর হম়ে প্রাথডনা কলর। 
 
–আলে চাই না পকউ আোর জনয প্রাথডনা কমর; হযালর পরমগ লগম়ে বমি। 
 
–েুব ভাি কমরই জালন; হারলেওন ভম়ে ভম়ে বিমিা। আলে জালন হযালর; লকো েুলে পো 
জামনা না ওরা লক করমে? ওরা পোোমক এ়িামে চাইমে। এর েূমি এম়েমে ফাজ, বালজ 
ধমর বিমে োলর। ওরা লক চা়ে জান? ওরা রাস্তার জাদু্করমদ্র লদ্ম়ে বিা়ে েুলে একলট 
পবাকা পেমি, েুলে একজন পজাকার। েুলে নালক পফোস হবার জনয োথােুণু্ডহীন গল্প 
ফাাঁমদ্া, পসগুমিা চালিম়ে পযমে চাও। 
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–আলে কারও কামে লকেু বলিলন, লকেু চাইওলন। পভামল্ডেটড আোর ো বাবামক হেযা 
কমরমে! হযালর রামগ থুথু পফিমে পফিমে বিমিা–আলে নাে কমরলে, কারর্ সকমি 
পজমনমে ও আোর ো-বাবামক হেযা কমরমে। লকন্তু আোমক হেযা করমে োমরলন। োর 
জনয পক লবেযাে হমে চা়ে? ওরা ভামব না আলে কেনই লবেযাে হমে চাইলন, পকান লদ্ন 
চাইবও না। 
 
লজলন সেমবদ্নার কমে বিমিা–আেরা জালন হযালর। হারলেওন বিমিা–এটা সলেয, 
লডমেেররা পোোমক আিের্ কমরলেি োর একলট কথাও পিমেলন লনশ্চ়েই পকউ 
োমদ্র এ লবিম়ে চুে থাকমে বমিলেি। ওরা লরমোটডও কমরলন েুলে ইোরনযাশনাি 
িাটুট অ্ফ লসমিলস ভঙ্গ কমরে। আেরা পভমবলেিাে ওরা করমব, আরও লকেু আমে। 
আোমদ্র েমন হ়ে ওরা অ্মেক্ষা করমে পোোর বলহষ্কামরর লদ্নলটর, োরের ওরা সরব 
হমব। োমন, যলদ্ েুলে বলহষ্কার হও পসই লদ্নটার জনয ওরা অ্মেক্ষা করমে, হারলেওন 
পজার লদ্ম়ে বিমিা–েুলে একদ্ে ভাবমব না, ওরা যলদ্ োমদ্র আইমন চমি, োহমিও 
পোোর লবরুমদ্ধ পকানও আইনগে সঙ্গে অ্লভমযাগ আনমে োরমব না। 
 
ওরা সকমিই শুনালনর কথা ভাবমিও হযালর একবারও পস কথা ভামব না। ও প্রসঙ্গ 
োোমে চাইি, লকন্তু বাইমর কারও োম়ের শব্দ শুমন চুে কমর রইি। 
 
পিড এক্সমটমন্ডবি ই়োমরর োমর টান লদ্ি। টানার সমঙ্গ সমঙ্গ আবার প্রচণ্ড শব্দ হমেই 
ও আর জজড অ্দৃ্শয হম়ে পগি। দু্এক পসমকন্ড ের লেমসস উইসলি পশাবার িমরর 
দ্রজার পগা়িা়ে দ্াাঁ়িামিন। 
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–লেলটিং েেে হম়েমে, এেন পোেরা সবাই লনমচ এমস লডনার পেমে চি। সকমিই 
পোোমক পদ্োর জনয েমর যামে হযালর। আো বিমো পক ডািংবম্বগুমিা রান্না িমরর 
দ্রজার পগা়িা়ে পরমেমে? 
 
লজলন বিমিা–িুকশািংকস, ওইসব লনম়ে ও পেিমে ভািবামস। 
 
–োই, লেমসস উইসলি বিমিন–আলেমো পভমবলেিাে পলচামরর কাণ্ড। ও ওই অ্দু্ভে 
অ্দু্ভে আমজবামজ লজলনস লনম়ে পেমি। পশান লকমচমন যাবার সে়ে হমিমে একদ্ে 
পজামর পজামর পকউ কথা বিমব না। লজলন পোোর হাে পদ্েলে েুব অ্েলরষ্কার, পনািংরা 
িাটলেমি পকন? অ্নুিহ কমর লডনার োবার আমগ হাে দু্লট ভাি কমর ধুম়ে পনমব। 
 
লজলন সবাইমক পভিংলচ পকমট োম়ের লেেু লেেু চিি। রন, হযালর, হারলেওন িমর রম়ে 
পগমে। দু্জমনই হযালরর েুমের লদ্মক আশঙ্কা়ে োলকম়ে রইি। পক জামন, আবার হ়েে 
পচাঁচামব, না লকেু বিমব? 
 
–পশামনা, ও লব়িলব়ি করি, রন োথা না়িি আর হারলেওন শান্তভামব বিমিা–জালন েুলে 
রাগ করমব হযালর। আেরা লকন্তু সলেয পোোমক পকানও পদ্াি লদ্লে না, লকন্তু েুলে বুঝমে 
পচিা কর, লবশ্বাস কর আেরা লকন্তু ডাম্বিমডারমক যুলক্ত লদ্ম়ে রালজ করামে পচিা 
কমরলেিাে। 
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–জালন, হযালর বিমিা। 
 
পহডোস্টার সযারমক পকানও আমিাচনার েমধয পটমন আনমে চা়ে না হযালর। 
ডাম্বিমডামরর কথা ভাবমিই হযালরর শরীমরর পভেরটা আবার জ্বমি ওমঠ। 
 
–পিচার পিাকটা পক? হযালর লজমজ্ঞস করি। 
 
রন বিমিা–আোমদ্রই একজন গৃহ-ডাইনী এোমন থামক। োগমির েমো লব়িলব়ি 
কমর, ওর েে কারও সমঙ্গ পেমশ না। 
 
হারলেওন রমনর লদ্মক োলকম়ে ভুরু পকাাঁচকাি। 
 
–ও লব়িলব়ি কমর না, োগি ন়ে, অ্স্বাভালবক ন়ে। 
 
–ওর জীবমনর আকাঙ্ক্ষা লেি ওর োথাটা পকমট ওর োম়ের েে পযন একটা পেমক 
পরমে পদ্ও়ো হ়ে; রন পরমগমেমগ বিমিা–োমক কী স্বাভালবক বিা যা়ে হারলেওন? 
 
–লঠক। লঠক আমে, ও যলদ্ একটু অ্দু্ভে প্রকৃলের হ়ে পসটামো ওর পদ্াি ন়ে। 
 
রন হযালরর লদ্মক োকাি। বিমিা–হারলেওন এেনও পস্প্উ ধমর বমস আমে। 
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–পস্প্উ ন়ে! হারলেওন পরমগ লগম়ে বিমিা–ওটার নাে পসাসাইলট ফর দ্য প্রমোশন অ্ফ 
এিলফশ ওম়েি পফ়োর। আোর কথা ন়ে, ডাম্বিমডার বমিন, আেরা পযন পিচামরর 
সদ়্ে হই। 
 
–হা হা যা বমিে; রন বিমিা–চমিা চমিা লক্ষমধমে আোর পেট জ্বমি যামে। 
 
ওরা ির পথমক পবলরম়ে লসাঁল়ির িযালন্ডিং-এ দ্াাঁ়িাি; লকন্তু লসাঁল়িমে ো পদ্বার আমগই 
 
–দ্াাঁ়িাও, রন, হযালর আর হারলেওন হাে লদ্ম়ে আটমক লদ্ি। ওরা এেনও হমি, 
রম়েমেন, লকেু কথা হ়েে আেরা শুনমে োব। 
 
ওরা লেনজমন ওের পথমক েুব সাবধামন লনমচ োলকম়ে রইি। অ্স্প্ি হিওম়েমে হযালর 
পদ্েি অ্মনক জাদু্কর–জাদু্করী লভ়ি কমর দ্াাঁল়িম়ে রম়েমেন। োমদ্র েমধয যারা োহারা 
লদ্ম়ে হযালরমক লনম়ে এমসলেি োরাও রম়েমেন, ওরা লনমজমদ্র েমধয উমত্তলজে হম়ে কথা 
বিমে। ওমদ্র োঝোমন পেিমেমি চুি, িম্বা নাকও়োিা পহাগাটডস-এর একজন োস্টার 
েশাই, প্রমফসর পেইে রম়েমেন (হযালর োমক েুবই অ্েেন্দ কমর।) হযালর ভাি কমর 
পদ্োর জনয পরলিিং ধমর আরও ঝুাঁমক ে়িি। পেইে অ্ডডার অ্ফ ফলনমক্স পকন এমসমেন 
জানার েুব পকৌেূহি হি হযালরর। 
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হযালর পদ্েি পিড আর জজড ওেমরর িযালন্ডিং পথমক ওমদ্র বানান এক্সমটমন্ডবি ই়োমসডর 
িাি োর সাবধামন ঝুলিম়ে পরমেমে যামে কারও দৃ্লি না েম়ি, লকেুক্ষর্ েরই ওরা 
সকমিই সদ্র দ্রজা লদ্ম়ে বাইমর চমি পগি। 
 
হযালরর কামন এি পিমডর গিা–চুমিা়ে যাক! পদ্েি ও োরটা পটমন লনমে। 
 
ওরা সদ্র দ্রজাটা পোিা আর বে করার শব্দ শুনমে পেি। রন, হযালরমক বিমিা, 
পেইে এোমন কেনও োও়ো-দ্াও়ো করুন না। ঈশ্বরমক অ্মশি ধনযবাদ্! bি যাও়ো 
যাক। 
 
হারলেওন আবার হযালরমক লফস লফস কমর েমন কলরম়ে লদ্ি, হমি লকন্তু পজামর পজামর 
কথা বিমব না। 
 
পদ্ও়োমির োমক সালজম়ে রাো েুণু্ড পদ্েমে পদ্েমে যাবার সে়ে ওরা সদ্র দ্রাজার 
েুমে িুলেন, লেমসস উইসলি আর টিংকসমক দ্াাঁল়িম়ে থাকমে পদ্েমে পেি। গাদ্াগাদ্া 
োিা আর বেু পেমর জাদু্বমি ওরা দ্রজা বে করমেন। 
 
লসাঁল়ির ধামে ওরা এমি লেমসস উইসলি বিমিন–হযালর লড়োর, েুলে ো লটমে লটমে ওই 
দ্রজাটা লদ্ম়ে লকমচমনর পভেমর যাও। 
 
িযাশ। 
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লেমসস উইসলি অ্সম্ভব পরমগ লগম়ে লেেমন োলকম়ে বিমিন, টিংকস 
 
–লবমশি দু্াঃলেে টিংকস বিমিা। 
 
–ওই লবশ্রী োোমঝািার স্টযান্ডটা পভমঙ েম়িমে। এই লনম়ে দু্বার ভাঙি, হ়িমক 
ে়িিাে–ওর বালক কথাগুমিা পশানা পগি না বীভৎস কানফাটামনা েীি েীক্ষ্ম–শরীমরর 
রক্ত লহে কমর পদ্বার েে পসই শব্দ! হযালরর ক্ষলর্মকর জনয েমন হি ও পসই পোকা়ে 
কাটা ফাটা, ব়ি েদ্ডাটা পনই পসোমন একটা পোিা জানািা রম়েমে। পসই জানািা লদ্ম়ে 
পদ্েমে পেি এক বুল়ি োথা়ে োর কাি টুলে, ও এেন ভীির্ভামব আেডনাদ্ করমে 
পকউ পযন ওমক দদ্লহক যন্ত্রর্া লদ্মে। োরের ও বুঝমে োরি পসসব লকেু ন়ে। এটা 
একটা েলব। এে জীবন্ত পসই েলব পদ্মে সলেয েমন হম়েলেি হযালরর। ওইরকে এক 
অ্প্রীলেকর লনরস লনরানন্দ েলব জীবমন ও প্রথে পদ্েি। 
 
বৃদ্ধার গাম়ের সব চাে়িা কুাঁচমক পগমে, পচাে বন বন কমর িুরমে, েুে লদ্ম়ে িািা 
গল়িম়ে ে়িমে আেডনামদ্র সমঙ্গ লেলিে হম়ে। ওর োমশ রাো েলবগুমিা জীবন্ত হম়ে 
উঠি, োরাও আেডনাদ্ করমে িাগি। দ্ারুর্ ভম়ে হযালর দু্হামে কান পচমে পচাে বে 
কমর রইি। 
 
িুলেন আর উইসলি হযালরর কামে এমস েদ্ডাটা পটমন লদ্ি। 
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লকন্তু পসই বৃদ্ধার আেডনাদ্ েরদ্া পভদ্ কমর কামন আসমে িাগি হযালরর। আেডনাদ্ 
করমে করমে ওরা পযন দু্হামে ওমদ্র েুে লেন্নলভন্ন কমর পদ্মব। 
 
অ্েলবত্র পগাঁজিা ওঠা পনািংরা–ধূমিা কাদ্া হাফ-লিডস আোর বাবার এই বাল়িটা কিুলিে 
কমরমে–েুলে আরও কে কিুলিে করমব? 
 
ভাঙা টুকমরাগুমিা পেমঝর একোমশ সরামে সরামে টিংকস বার বার ক্ষো চাইমে 
থামক। লেমসস উইসলি েরদ্াটা েুমরােুলর পটমন লদ্মে োরমিন না। হাি পেম়ি লদ্ম়ে 
হমিমে ো়েচালর করমে করমে সেস্ত েলবগুমিা েযালজক ও়োন্ড লদ্ম়ে ঝাাঁেসা কমর লদ্মে 
িাগমিন। লঠক পসই সেম়ে িম্বা চুিও়োিা একজন দ্রজাটা শব্দ কমর েুমি হযালরর 
সােমন এমস দ্াাঁ়িাি। ও লেমসস উইসলির পেম়ি পদ্ও়ো েরদ্াটা পটমন ধমর লচৎকার 
কমর বমি উঠি–পচাে, কুৎলসে বুল়ি, চুে কর চুে কর বিলে। 
 
বৃদ্ধার ককডশ েীক্ষ্ণ ধ্বলন েরেুহূমেডই স্তব্ধ হম়ে পগি। 
 
–েুলে–েুলে! 
 
পিাকটামক পদ্মে লবকটভামব বিমিা। বৃদ্ধার পচােদু্মটা পযন লঠকমর ে়িমে থামক। 
 
লবশ্বাসিােক, পনািংরা িৃর্য, আোর রমক্তর কিঙ্ক! 
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–িম্বা চুিও়োিা পিাকটা একটু লনমজমক সােমি লনম়ে ধেমকর স্বমর বিমিা েুলে চুে 
করমব লকনা বি? ও আর িুলেন অ্মনক টানা-পহাঁচ়িা কমর েদ্ডাটা আবার বে করমিা। 
 
বৃদ্ধ েলহিার লচৎকার বে হমিা। পসোমন এক লনরবো পনমে এমিা। 
 
হাাঁফামে হাাঁফামে, োথার িম্বা চুিগুমিা আঙু্গি লদ্ম়ে আাঁচ়িামে আাঁচ়িামে হযালরর ধেডলেো 
লসলর়েস হযালরর লদ্মক োকামিন। 
 
–হযামিা হযালর; লসলর়েস লবরস বদ্মন বিমিন–োহমি পোোরা আোর োমক পদ্েমি। 
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০৫. দ্য অ্র্ডাি অ্ব দ্য ফরিক্স 
 
পোোর…? 
 
হা আোর লপ্র়ে বৃদ্ধা ো, লসলর়েস বিমিন, েলবটা োসোমনক ধমর সরাবার পচিা করলে; 
লকন্তু উলন কযানভামসর পেেমন একলট জাদু্েন্ত্র লদ্ম়ে স্থা়েী রক্ষাকবচ স্থােনা বালনম়ে 
পরমেমেন। োই সরামে োরলে না। 
 
চি, ো়িাোল়ি চি ওরা পজমগ ওঠার আমগ আোমদ্র লনমচ পযমে হমব। 
 
হযালর হেভম্ব হম়ে লসাঁল়ি লদ্ম়ে নােমে নােমে বিমিা–আেনার োম়ের েলব এোমন কী 
করমেন? 
 
ওরা হমির একটা দ্রজা লদ্ম়ে োথমরর দেলর পোট লসাঁল়ি লদ্ম়ে নােমে িাগমিন। অ্নযরা 
লেেু লেেু আসমে িাগি। লসলর়েস পযমে পযমে বিমিন পোোমক পকউ বমিলন এটা পয, 
আোর ো-বাবার বাল়ি লেি? আলে োমদ্র এেন অ্থডাৎ ব্ল্যামকমদ্র একোত্র বিংশধর। 
বাল়িটার এেন োলিক আলে। প্রমফসর ডাম্বিমডারমক এোমন আলে কুমির সদ্র দ্প্তর 
েুিমে অ্নুমরাধ করমেই লেলন রালজ হম়ে পগমিন। জীবমন এই একলট দ্রকালর কাজ 
করিাে। 
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হযালর লসলর়েমসর কাে পথমক আশা কমরলেি সুন্দর েন পোিামনা একলট অ্ভযথডনার। 
লকন্তু শুনমিা লসলর়েমসর শুষ্ক ও লনরস কথাবােডা। ও ধেড লেো লসলর়েমসর সমঙ্গ লসাঁল়ির 
পশি ধামে পনমে একটা দ্রজা লদ্ম়ে পবসমেমে লকমচমন পগি। 
 
িরটা ওেমরর হি িমরর পচম়ে অ্নুজ্জ্বি। অ্মনকটা গুহার েে ির। এবম়িা পথবম়িা 
োথমরর পদ়্োি। িমরর একপ্রামন্ত উনুন জ্বিমে োরই আগুমনর লশোমে িরটা সাোনয 
আমিালচে কমর পরমেমে। পদ্ও়োমি পধা়ো পবরুবার োইমে পেমরক পেমর পেমর 
পঝািামনা হম়েমে ভালর ভালর ক়িাই, গােিা, েযান। নানা দেজসেত্র। িমরর চেুলদ্ডমক 
েল়িম়ে রম়েমে গাদ্া গাদ্া পোট পোট বসবার পচ়োর। োঝোমন একটা কামঠর পটলবি, 
এই িরটামেই অ্ডডার অ্ফ দ্যা ফলনমক্সর লেলটিং হ়ে। 
 
িমরর েমধয অ্মনক পচ়োর ো়িাও রম়েমে ব়ি ব়ি গােিা, োকামনা োকামনা োচডমেে, 
োন োত্র, শূনয েমদ্র পবােি, একগাদ্া পোঁ়িা পোঁ়িা কাগজ ইেযালদ্। লে. উইসলি োর 
ব়ি পেমি লবমির সমঙ্গ লফস লফস কমর কথা বিমেন প্রা়ে পটলবমির পশি প্রামন্ত বমস। 
 
লেমসস উইসলি গিা েলরষ্কার করি। োর স্বােীর োথা়ে োেিা োেিা িাি চুি, 
পোমির লসিং-এর চশো েরা, এধার ওধার োলকম়ে দ্াাঁল়িম়ে ে়িমিন। 
 
–ও হযালর! লে. উইসলি লিট করার জনয হযালরর লদ্মক এলগম়ে হাে পচমে ধমর বিমিন–
েুব েুলশ হিাে পোোমক পদ্মে! 
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লে. উইসলির পেেমন দ্াাঁল়িম়ে লেি লবি। োথা়ে পেম়েমদ্র েে িম্বা চুি েলনমটি কমর 
বাাঁধা। পটলবমির ওের রাো িম্বা িম্বা োচডমেে গুলটম়ে রােমে রােমে বিমিন–েযাড 
আই পোোমক ভা়ো লিনিযান্ড হম়ে আমননলন পো, জালনডমে অ্সুলবমধ হ়েলন পো হযালর? 
 
টিংকস বিমিা–পচিা কমরলেমিন। লবিমক সাহাযয করার জনয কাগজগুমিা লঠক করমে 
লগম়ে পটলবমির ওের একটা জ্বিন্ত পোেবালে উমে পফিি। পোেবালেটা বালক 
োচডমেমের ওের ে়িি। 
 
–আাঃ দু্াঃলেে, টিংকস বিমিা। 
 
লেমসস উইসলি পোেবালেটা েুিমে েুিমে সাোনয পরমগ লগম়ে বিমিন, এলদ্মক এস। 
আমিােম়ি োচডমেে কাগজটা েমন হি বাল়ির নকশা। 
 
উইসলি িক্ষ করমিন হযালর ওটা পদ্মেমে। েৎক্ষর্াৎ নকশাটা ওোন পথমক সলরম়ে 
লবমির কাগজভলেড হামে েুমি লদ্মিন। 
 
–এইসব কাগজেত্র লেলটিং পশি হবার সমঙ্গ সমঙ্গ সলরম়ে রাো উলচে লেি। লেমসস 
উইসলি সিংমক্ষমে বিমিন। োরের বহু েুরাকামির একটা পড্রশার পথমক লডনামরর 
পেটস ইেযালদ্ বার করমে িাগমিন। 
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লবি ওর জাদু্দ্ণ্ডটা বার কমর বিমিা–ইভামনসমকা। বিার সামথ বালন্ডি করা কাগজেত্র 
উমব পগি। 
 
–বস হযালর; লসলর়েস বিমিন, পোোর েুন্ডানগামসর সমঙ্গ এর আমগ পদ্ো হম়েমে আশা 
কলর? 
 
পযগুমিামক হযালর স্তুোকার করা অ্বযবহাযড কাগজেত্র পভমবলেি লসলর়েমসর কথা শুমন 
পজমগ উঠি একটা নাক পডমক যাও়ো িুেন্ত োনুি। 
 
–আ–আোমক পকউ ডাকি েমন হি? েুন্ডানগাস িুে জল়িে গিা়ে বিমিা আলে 
লসলর়েমসর সমঙ্গ একেে। পযন পভামটর সে়ে পভাট লদ্মে পেেনইভামব একটা হাে 
েুিি। ওর পিািামট িাি িাি পচাে দু্মটার দৃ্লি পকানলদ্মক পবাঝা পগি না। 
 
লজলন পহমস উঠি। 
 
লসলর়েস বিমিন–লেলটিং অ্মনক আমগই েেে হম়ে পগমে ডাঙ্গ! সকমি ওর চারোমশ 
পচ়োর পটমন বসি, –হযালর এমসমে। 
 
–োই নালক, েুন্ডানগাস বিমিা–ঈশ্বর েরে দ়্োিু ো পকেন আে অ্যা অ্যা হযালর? 
 
–ভািই, হযালর বিমিা। 
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েুন্ডানগাস হযালরর লদ্মক োলকম়ে থাকমে থাকমে কলম্পে হামে েমকট হােম়ি একটা 
কাি লসগামরট োইে বার করি। োরের পসটা পঠাাঁমট পচমে ওর ও়োন্ড লদ্ম়ে জ্বালিম়ে 
েুব পজামর টান লদ্ি। সবুজ রঙ-এর পধা়ো পবলরম়ে ওমক এক পসমকমন্ডর েমধয পঢমক 
লদ্ি। 
 
লেমসস উইসলি রাগে স্বমর বিমিন–এই পশিবামরর েে েুন্ডানগাস পোোমক বমিলদ্িাে 
রান্না িমরর েমধয েুলে ধুেোন করমব না। লবমশি কমর সকমি যেন পেমে বসমব। 
 
–ওহহ… লঠক বমিে েল্লী, আলে দু্াঃলেে। 
 
েুন্ডানগাস েমকমট লসগামরমটর োইেটা রাোর সমঙ্গ সমঙ্গ পধা়ো অ্দৃ্শয হম়ে পগি। লকন্তু 
িমরর েমধয োোমকর গে। 
 
লেমসস উইসলি িমরর সকিমক বিমিন–পোেরা যলদ্ োঝরামের আমগ লডনার পেমে 
চাও োহমি লকন্তু আোমক সাহাযয করমে হমব। 
 
হযালর পচ়োর পেম়ি উঠমে যালেি বাধা লদ্মিন লেমসস উইসলি–না না হযালর পোোমক 
উঠমে হমব না। অ্মনকটা েথ েুলে এমসে, লান্ত আে। 
 
টিংকস আিমহর সমঙ্গ এলগম়ে এমস বিমিা–আো়ে লক করমে হমব েল্লী? 
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–না থাক টিংকস, পোোরও লবিাে দ্রকার, সারালদ্ন েুলেও অ্মনক কাজ করে। 
 
–না না আোর লবিামের দ্রকার পনই, েুলেও অ্মনক োটা-োটুলন করে। পোোমক 
সাহাযয করমে োরমি েুলশ হব। 
 
টিংকস লজলনর সমঙ্গ পড্রশার পথমক বাসনেত্র বার কমর পটলবমি সাজামে িাগি। 
 
কাাঁটা চােমচর েটােট শব্দ, োিংস কাটার, সবলজ কাটার শমব্দ ির ভমর উঠি। লেমসস 
উইসলির েোবধামন সকমিই েুলশর পেজামজ কাজ করমে িাগি। উইসলি উনুমন ব়ি 
ক়িাইটা চাোমিন, অ্নয সবাই ব়ি ব়ি বাসনেমত্র োবার সাজামে থামক। হযালর 
পটলবমির সােমন লসলর়েস, েুন্ডানগামসর সমঙ্গ বমস রইি। েুন্ডানগাস হযালরর লদ্মক লবিণ্ণ 
দৃ্লিমে োলকম়ে রইি। 
 
ও বিমিা–লফলজ্ঞর সমঙ্গ পদ্ো হম়েমে? –না, হযালর বিমিা আোর কারও সমঙ্গ পদ্ো 
হ়েলন। 
 
–পশান, পোোমক পফমি চমি যাও়ো আোর লঠক হ়েলন; লকন্তু একটা বযবসার বযাোমর…, 
েুন্ডানগাস ঝুাঁমক েম়ি বিমিা। 
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হযালরর হাাঁটুমে লকেু পঠকি। চেমক উমঠ োলকম়ে পদ্েি কশযািংকস, হারলেওমনর লপ্র়ে 
পব়িাি লসলর়েমসর লদ্মক িালফম়ে ওর পকামি বসি। লসলর়েস ওর কামনর োমশ হাে 
বুিামে িাগমিন। েেনও লেলন হযালরর লদ্মক উমিমগর দৃ্লিমে োলকম়ে রম়েমেন। 
 
–গরমের েুলট ভািভামবই পকমটমে? 
 
–েুব একটা ভািভামব ন়ে, হযালর বিমিা। 
 
এই প্রথে পগাে়িা েুমো লসলর়েমসর েুমে হালস ফুমট উঠি। 
 
–আোর লবরুমদ্ধ পোোর নালিশ সম্বমে…! 
 
হযালর অ্লবশ্বামসর ভলঙ্গমে বিমিা–নালিশ? 
 
–বযলক্তগেভামব আলে লডমেেরমদ্র আিের্মক স্বাগে জানালে। পোোর জীবমনর 
একমিম়েেী ভাবটা সুন্দরভামব িুমচমে। েুলে েমন কর, পোোর ওের ওমদ্র আিের্ 
লঠক লেি না। যাই পহাক েুলে পসই আিের্ পথমক লনমজমক বাাঁলচম়েে। হাে-ো েুাঁম়ি 
ি়িাই করমে পেমরে, আলে পো একোস িমরর েমধয বলন্দ হম়ে রম়েলে। 
 
–পকন? হযালর ভুরু পকাাঁচকামিা। 
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–কারর্ েযালজক েন্ত্রর্াি়ে এেনও আোর পেেমন পিমগ আমে এেন আোমক 
অ্যালনমেগাস হম়ে থাকমে হমে, পভামল্ডেটড সব জামনন। েুব সম্ভব ও়োেডমটি ওর কামন 
সব েুমিমে, োই আোর েদ্মমবশ পকানও কামজ িাগি না। অ্ডডার অ্ফ দ্য ফলনমক্স 
আোর লবমশি লকেু করার পনই–এইরকে লকেু ডাম্বিমডার েমন কমর। ডাম্বিমডামরর 
নােটা লসলর়েস এেন এক েুে কমর হযালরমক বিমিা োমে হযালরর েমন হি লসলর়েস ও 
পহডোস্টামরর ওের েুব একটা েুলশ ন়ে। হঠাৎ হযালরর ধেড লেোর ওের একটা 
ভািবাসা, করুর্ার ভাব অ্ন্তমর ফুমট উঠি। 
 
–আেলন অ্বশযই জামনন লক সব িটমে, হযালর একটু উৎফুল্ল হম়ে বিমিা। 
 
–ও হযাাঁ জালন। লসলর়েমসর কমে বযামঙ্গর সুর। পেইমের লরমোটড েম়ি, োর সব কটাক্ষ 
লবচার কমর েমন হ়ে ও োর জীবন লবেন্ন কমর পসোমন লগম়েলেি। আলে েেন এোমন 
িুমোেলেিাে, েুব সুমে। আোমক লজমজ্ঞস কমরলেমিন েলরষ্কামরর কাজ পকেন চিমে। 
 
–েলরষ্কার! কী েলরষ্কার? হযালর প্রশ্ন করি। 
 
–এই বাল়ি ির োনুমির থাকার েে করার আর লক, লসলর়োস হাে িুলরম়ে রান্না িরটা 
পদ্োমে পদ্োমে বিমিন। বুঝমি গে দ্শ বেমর এোমন পকউ বাস কমরলন, না আোর 
ো োরা যাবার ের। লেলনও লকেু েলরষ্কার টলরকার করমেন না অ্মনক বের। 
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–লসলর়েস, েুন্ডানগাস বিমিা–ও ওমদ্র কথাবােডা েুব একটা কান লদ্ম়ে পশামনলন। লকন্তু 
একটা শূনয ক়িাই েুব েমনামযাগ লদ্ম়ে পদ্েলেি। বেু এটা সলিড রূমোর? 
 
–োই েমন হ়ে। লসলর়োস দূ্র পথমক ক়িাইটা পদ্েমে পদ্েমে বিমিা। 
 
–েমনর শোব্দীর স্বর্ডেলচে রুমোর, পভেমর ব্ল্যাক ফযালেলি পিস্ট এেবসড করা। 
েুন্ডানগাস জাোর আলস্তন লদ্ম়ে ওটা েুেমে েুেমে বিমিা। 
 
–পিড, জজড–না, ওগুমিা হামে কমর লনম়ে যাও! লেমসস উইসলি পচাঁলচম়ে বিমিন। 
 
এক পসমকন্ড পদ্লর না কমর হযালর, লসলর়োস ও েুন্ডানগাস পটলবি পেম়ি উমঠ পগমিন, 
বিমে একরকে িালফম়ে। 
 
পিড আর জজড জাদু্বমশ লনম়ে এি লবরাট এক ক়িাই ভলেড ি, ব়ি পিাহার পবােমি 
ভলেড বাটার লব়ের আর একটা ভালর কামঠর পিডমবাডড, কাাঁটা, চােচ, েুলর। হাও়োমে 
ভাসমে ভাসমে পটলবমি আেম়ি ওগুমিা ে়িি। সু্ট ভলেড োত্রটা পটলবমি েম়ি হ়িকামে 
হ়িকামে একধামর লগম়ে পথমে পগি। পটলবমির ওের যাবার সে়ে পটলবিটমে কামিা 
দ্াগ হম়ে পগি। পবােি ভলেড বাটার লর়ের শব্দ কমর পটলবমির ওের ে়িি, লর়ের এধার 
ওধার েিমক ে়িি। েুলরটা পবাডড পথমক লেে কমর পেমঝমে েম়ি পগমথ পগি। 
 
লসলর়েমসর ভাগয ভাি েুলরটা ওর হামে লবধি না। 
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লেমসস উইসলি আাঁেমক উমঠ বিমিন 
 
ঈশ্বমরর পদ্াহাই! পোট কাজ করার জনয েযালজক কমরা না। এেন পদ্েমি পো কাজ 
আমরা পবম়ি পগি। পোট পোট কামজর জনয পোোমদ্র জাদু্দ্ণ্ড প্রম়োমগর দ্রকার নাই। 
 
হযালর আর লসলর়েস পযন হালস থাোমে োমর না। েুন্ডানগাস পচ়োর পথমক েম়ি লগম়ে 
ঈশ্বরমক প্রামর্ বাাঁচার জনয ধনযবাদ্ জানামিন। িুকসািংক পরমগ লগম়ে গর গর করমে 
িাগি, ওর হিুদ্ রঙ-এর ব়ি ব়ি পচাক দু্মটা অ্েকামর জ্বিমে িাগি। 
 
সু্টম়ের োত্রটা পটলবমি লঠক কমর রােমে রােমে লে. উইসলি বিমিন পেমিরা পশান, 
পোোমদ্র ো লহমসমব আোর বিার অ্লধকার আমে, পোোমদ্র ব়েস হম়েমে, এেন 
পথমক একটু বুমঝ শুমন চিমে পশমো। 
 
–পোোমদ্র দ্াদ্ারা পকউ এে ঝামেিা কমরলন, লেমসস উইসলি বিমিন। 
 
লবি বিমিা–এবামর োও়ো শুরু করা যাক। 
 
িুলেন পটলবমি সাজান নানা রকে োবার, পবােি পবােি বাটারলব়ের পদ্মে পসাৎসামহ 
বিমিন–আাঃ ব়ি সুন্দর েল্লী; সােমনর পেমট সু্ট পঢমি লেমসস উইসলের লদ্মক এলগম়ে 
লদ্মিন। 
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কম়েক লেলনট সকমিই চুেচাে, োরেরই শুরু হি োও়ো-দ্াও়োর ধুে। কাাঁটা চােচ, 
চােচ, পচ়োর টানার শব্দ সব লেলিম়ে িমর শমব্দর ঝিংকার েুিি। 
 
লেমসস উইসলি লসলর়েমসর লদ্মক োকামিন। 
 
–লসলর়েস আলে পোোমক বিলে, ড্রইিং রুমের পিোর পডমকর েিা়ে লকেু পযন আটমক 
রম়েমে। োরই েুটোট শব্দ পশানা যামে। হ়েে পবাগাটড লকেু করমে োমর, লকন্তু আোর 
েমন হ়ে অ্যািাস্টারমক লজমজ্ঞস করা দ্রকার। 
 
লসলর়েস লনরাসক্ত কমে বিমিা–পোোর যা ইমে। 
 
–ওোনকার েদ্ডাগুমিা… আলে ভাবলে কাি ওগুমিা পদ্েমি পকেন হ়ে, লেমসস উইসলি 
বিমিন, 
 
–ভািইমো পদ্মো। 
 
হযালরর লসলর়েমসর কথা়ে বযাঙ্গ রম়েমে েমন হি। 
 
হযালরর উমোলদ্মক বমস টিংকস হারলেওন আর লজলনমক ওর নাক লনম়ে েজার কাণ্ড 
করলেি। ওর নাকটা কেনও েুমে ঢুমক যামে, আবার ভীির্ ফুমি উঠমে অ্মনকটা 
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পেইমের েে; কেনও বা বাটন োশরুে, নামকর গমেড গাদ্া গাদ্া পিাে। পেমে বমস 
টিংক পরাজই এইরকে েজার েজার কাণ্ড কমর পোটমদ্র হাসা়ে। পবলশর ভাগই 
হারলেওন আর লজলনর আব্দামর। 
 
ওলদ্মক লে. উইসলি লবি আর িুলেন দু্িু ভুমেমদ্র (গবলিনমদ্র) লনম়ে আমিাচনা়ে বযস্ত। 
 
লবি বিমিা–এেনও ওরা লকেু বিমে টিমে না। আলে লঠক বুঝমে োরলে ওরা ইউ-পনা-
হুর লফমর আসাটা লঠক লবশ্বাস করমে োরমে লক না। ওমদ্র অ্মনক ক্ষলে হম়েমে। েমন 
আমে নলটিংহামের কাোকালে গবলিনমদ্র ও হেযা কমরলেি? 
 
িুলেন বিমিা–সব লকেু লনভডর কমর ওমদ্র লক লদ্মে চাও়ো হম়েলেি োর ওের। আলে 
পসানা পটানার কথা বিলে না। োমদ্র যলদ্ স্বাধীনোর আশ্বাস পদ্ও়ো হম়ে থামক–যা 
আেরা শে শে বের ধমর লদ্লে না োহমি ওরা সহমজই প্রিুব্ধ হমব। পোোর সমঙ্গ 
র্ যাগনমকর কথাবােডা বিার পসৌভাগয হম়েমে লবি? 
 
–আোেে এেন জাদু্করমদ্র লবরুমদ্ধ েমন হ়ে, লবি বিমিা–ও বযাগেযামনর বযাবসা 
টযাবসা করার বযাোমর রাগ কো়েলন। ও েমন করমে েন্ত্রর্াি়ে ওর গবলিনমদ্র টাকা 
পদ়্োর বযাোরটা ধাোচাো লদ্ম়েমে। গবলিনরা ওর কাে পথমক োমদ্র প্রােয এক টুকমরা 
পসানাও ো়েলন। পসটা েুলে জান অ্বশযই। 
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এক ঝিক হালস লবমির কথাগুমিা পশি করমে পদ়্ে না। পিন্ড জজড, রন আর েুন্ডানগাস 
পচ়োমর বমস পহমস িুমটােুলট োমে। োরের োরের েুন্ডানগামসর গিা হাসমে হাসমে 
বে হম়ে পগি। োরের, পোেরা যলদ্ আোমক লবশ্বাস কর, ও আোমক বমিমে, অ্দু্ভে 
অ্দু্ভে বযাঙ্গগুমিা পকাথা পথমক পেম়েমে? এই সব আর লক। 
 
লেমসস উইসলি কলঠন স্বমর বিমিন–েুভাগাস আেরা এোমন পোোর বযবসার কথা 
শুনমে আলসলন। পোোমক ধনযবাদ্। রমনর হালস পযন থামে না। পটলবমি পজামর পজামর 
িুলি োরমে থামক েুন্ডানগামসর গল্প শুমন। 
 
েুন্ডানগাস পচাে েুেমে েুেমে হযালরর লদ্মক পচাে লেটলেট কমর বিমিা–ক্ষো চাইলে েলল্ল 
েুলে পভেমরর বযাোরটা জামনা না। 
 
লেমসস উইসলি শান্ত স্বমর বিমিন–আলে বিমে োলর না পকাথা পথমক পকানমট লঠক, বা 
পবলঠক েুলে লশেমি েুন্ডানগাস। েমন হ়ে েুলে জীবমনর অ্মনক লকেুই কলঠন লশক্ষা 
পথমক রপ্ত করমে োমরালন। 
 
পিড আর জজড বাটারলব়েমরর ব়ি ব়ি পবােমি েুে আ়িাি করি। জজড হাসমে হাসমে 
পহচলক েুিলেি। পয পকানও কারমর্ই পহাক লেমসস উইসলি লসলর়োমসর েুমের লদ্মক 
োলকম়ে শান্তভামব হাসমিন। োরের লবরাট রুহ বাবড (চাইলনজ িোোো লদ্ম়ে বানানট) 
েুলডিং টুকমরা টুকমরা করার জনয দ্াাঁ়িামিন। হযালর ওর গডফাদ্ার লসলর়েমসর লদ্মক 
োকাি। 
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লসলর়েস েুব চাো গিা়ে বিমিন–েলল্প েুভাগাসমক একটুও েেন্দ কমর না। হযালর 
শান্তস্বমর বিমিা–লক ভামব পস অ্ডডামর এমসমে। 
 
লসলর়েস বিমিন–ও েুব প্রম়োজনী়ে। সব বদ্োসমদ্র ও পচমন–জামন, লনমজর সম্বমে 
েুব সজাগ। লকন্তু োনমেই হমব ও ডাম্বিমডামরর েুব অ্নুরক্ত। একবার একটা ব়ি 
রকমের লবেদ্ পথমক ডাম্বিমডারমক বাাঁলচম়েলেমিন। আোমদ্র ডামঙ্গর েে োনুমির 
দ্রকার। েুব বাধয–আেরা হ়েমো অ্মোটা নই লকন্তু েলল্প েমন কমর ওমক লডনামর 
পনেন্তন্ন করাটা একটু পযন বা়িাবাল়ি। ও এেনও কাজ লঠকেমো না করার জনয ওর 
ওের পরমগ আমে। পোোমক গাডড ওর পদ্বার কথা লেি; লকন্তু ো কমরলন। োই োর 
ওের েন্ত্রী পরমগ আমে। 
 
একগাদ্া েুলডিং পেম়ে হযালরর পেট ফুমি উমঠমে। ডাডলির পোট হম়ে যাও়ো েলরেযাক্ত 
লজনস েরার জনয আরও অ্স্বলস্ত। ও োও়ো পশি করার সমঙ্গ সমঙ্গ কথাবােডার জোট 
ভাব বে হম়ে যা়ে। লে. উইসলি পচ়োমর পহিান লদ্ম়ে বসমিন। েুে পদ্মে েমন হ়ে প্রচুর 
োবার ের একটু আরাে কমর বসমে চান। টিংকস সোমন হাই েুমি চমিমে। ওর নাক 
এেন স্বাভালবক। লজলন পেমঝমে োম়ের ওের ো েুমি কুকশযািংমক পকামি লনম়ে বমস 
রম়েমে। োমঝ োমঝ বাটারলব়ের পবােমির লেলে েুাঁম়ি লদ্ম়ে কুকশযািংমকর সমঙ্গ পেিমে। 
 
লেমসস উইসলি বিমিন–অ্মনক রাে হি, শুমে যাবার সে়ে হম়েমে। কথাটা বমি ব়ি 
পদ্মে একটা হাই েুিি। 
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লসলর়েস বিমিন–েলল্ল এেনও সে়ে হ়েলন। শূনয োবার পেটটা সােমন পথমক সলরম়ে 
হযালরর লদ্মক োলকম়ে বিমিন–পশান আলে পোোর বযাোমর একটু আশ্চযড হম়েলে। আশা 
কমরলেিাে, েুলে এোমন এমসই পভামল্ডেটড সম্বমে লকেু জানমে চাইমব। 
 
হযালরর সমঙ্গ লডমেেরমদ্র পযাগামযামগর েবমর িমরর আবহাও়ো বদ্মি পগমে। কম়েক 
েুহূেড আমগ সকমিই প্রা়ে িুমে ঢুিলেি, এেন োরা সজাগ হম়ে উঠি, আবার চঞ্চি 
হম়ে উঠি। পভামেেমটডর নাে পশানার ের পথমকই আরও উদ্মবগ-চঞ্চিো। িুলেন এক 
পটক ও়োইন োবার চুেুক লদ্মে লগম়ে পথমে পগি। পবােিটা পঠমি সলরম়ে লদ্ি। েুে 
পদ্মে েমন হ়ে েুবই লবচলিে। 
 
–হযাাঁ, ওমদ্র সমঙ্গ আোর ি়িাই হম়েলেি। রন, হারলেওনমক েবরটা বমিও লেিাে, লকন্তু 
ওরা বিমিা অ্ডডামর যাবার কথাবােডা লক হমে ো আোমদ্র পশানার অ্লধকার পনই–
োই। হযালর বিমিা। 
 
–লঠকই বমিমে; লেমসস উইসলি বিমিন–পোোর ব়েস েুব অ্ল্প, এেনও পেমি োনুি। 
 
লেমসস উইসলি পসাজা হম়ে পচ়োমর বমসলেমিন। হাে েুমঠা করা, পচামে েুমে িুমের 
পকান পরশ পনই। 
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লসলর়েস প্রশ্ন েুিমিন, কমব পথমক োমন কে ব়েস হমি অ্ডডার অ্ফ দ্য ফলনমক্স প্রশ্ন 
পোিার অ্লধকার পেমে োমর? হযালর প্রা়ে একোমসরও পবলশ োগিমদ্র বাল়িমে আটমক 
লেি। যা লকেু িমটমে ওর জানার অ্লধকার আমে। 
 
জজড কথার োমঝ পজামর পজামর বিমিা পিমগ থাক! 
 
পিড পরমগ পেমগ বিমিা–অ্ডডামর প্রমবমশর অ্লধকার না থাকমি হযালর লক কমর ওর 
প্রমশ্নর জবাব োমব? 
 
জজড বিমিা–প্রা়ে একোস ধমর পোোমদ্র কাে পথমক েবমরর পচিা চালিম়ে যালে, লকন্তু 
পোেরা লবনু্দ লবসগড আোমদ্র লকেু বমিলন। পিড বিমিা–েুলে নাবািক োই অ্ডডার অ্ফ 
দ্যা ফলনমক্সর পোোমক জানামনা হ়েলন। েুলেমো অ্ডডামরর সভয ন়ে–পিমডর গিার স্বর 
েীি অ্মনকটা ওর োম়ের েে েেেমে। হযালর এেনও নাবািক! 
 
লসলর়েস ধীর শান্ত স্বমর বিমিন–অ্ডডার অ্ফ দ্যা ফলনক্স লক করমে না করমে, পোোমদ্র 
জানামনা হ়েলন পসটা আোর অ্েরাধ ন়ে। ওটা পোোমদ্র ো-বাবার লসদ্ধান্ত, োো়িা 
হযালর। 
 
হযালরর লকমস ভাি হমব না হমব ো পোোমদ্র লবমবচনা করার দ্াল়েেু ন়ে। লেমসস 
উইসলি েীক্ষ্মভামব বিমিন। ওনার স্বাভালবক েুমের ভাব অ্লে কলঠন পদ্োমিা। পোেরা 
আশাকলর ভুমি পগে ডাম্বিমডার লক বমিলেমিন–অ্ন্তে: আোর পো েমন হ়ে। 
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–কী লবিম়ে? লসলর়েস েুব নম্রভামব লজমজ্ঞস করমিন। লকন্তু োর েমধয োর যুদ্ধিংমদ্লহ 
ভাব ফুমট উঠি। 
 
–লবি়েটা আর লকেু ন়ে। হযালরর যা প্রম়োজন পনই ো না জানান, লেমসস উইসলি না 
জানান কথাটার ওের পবশ পজার লদ্ম়ে বিমিা। 
 
পটলনস পেিা দ্শডকরা পযেন পটলনস বমির গলেলবলধ পদ্মে, পেেলনভামব রন, হারলেওন, 
পিড আর জজড, লেমসস উইসলি আর লসলর়েমসর েুমের লদ্মক দৃ্লি পিারামে িাগি। 
 
লজলন গাদ্াোমনক পবােমির লেলে লনম়ে েুেটা সাোনয হাাঁ কমর ওমদ্র কমথােকথন 
শুনমে িাগি। িুলেন লস্থর দৃ্লিমে লসলর়েমসর েুমের লদ্মক োলকম়ে রইমিন। 
 
লসলর়েস বিমিন–আলে লনশ্চ়েই েমন কলর না পযটুকু ওর জানা দ্রকার োর পবলশ ও 
জানুক বা বিা পহাক। লকন্তু ও একজন পয পভামল্ডেটডমক লফমর আসমে পদ্েমে 
(পভামেেমটডর নাে শুমন সকমিই একটু পকাঁমে পকাঁমে উঠি) োই অ্নযমদ্র চাইমে ওর 
দ্ালব একটু পবলশ হমেই োমর। 
 
উইসলি বিমিন–দু্াঃলেে, হযালর অ্ডডার অ্ফ দ্যা ফলনমক্সর সভয ন়ে। োো়িা ও নাবািক 
ব়েস োত্র েমনর। 
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লসলর়েস বিমিা–ও অ্ডডামরর পবলশরভাগ সভযমদ্র েেই কাজ করমে। েমন হ়ে আরও 
পবলশ কমরমে। 
 
লেমসস উইসলি উচ্চস্বমর বিমিন–ো আেরা পকউ অ্স্বীকার কলর না। বিমে বিমে 
পচ়োমরর হােমি রাো হাে দু্মটা োর কাাঁেমে িাগি। 
 
–লকন্তু ও লশশু ন়ে; লসলর়েস অ্চধযড হম়ে বিমিন। 
 
–োহমিও প্রাপ্ত ব়েক ন়ে। লেমসস উইসলির বিার সে়ে েুে িাি হম়ে পগি। ও 
পজেসও ন়ে লসলর়েস! 
 
–হযালর সম্বমে আোর জানা সুস্প্ি েলল্ল। লসলর়েস দৃ্ঢ়োর সমঙ্গ বিমিা। 
 
–আোর পো েমন হ়ে না েুলে োই; লেমসস উইসলি বিমিন–োমঝ োমঝ েুলে হযালর 
সম্বমে এেনভামব কথা বি োমে েমন হ়ে বহুলদ্ন ের েুলে পোোর হালরম়ে যাও়ো লপ্র়ে 
বেুমক লফমর পেম়েে? 
 
–োমে অ্নযা়ে কী? হযালর বিমিা। 
 
–অ্নযা়ে লক? হযালর, েুলেও পোোর বাবা এক নও, োর েে পদ্েমে হমিও! লেমসস 
উইসলি লসলর়োমক লবদ্ধ করার েমো কমর েীযডকভামব কথাটা বিমিন। েুলে এেনও 
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কুমির গলণ্ড পেমরাওলন ব়িরা পোোর সব দ্াল়েত্ব লনম়েমে। এই পসাজা কথাটা েুলে 
ভুিমব না! 
 
–োর োমন েুলে বিমে চাইে েল্লী, আলে একজন দ্াল়েত্বজ্ঞানহীন ধেড লেো? লসলর়েস 
উচ্চস্বমর বিমিন। 
 
–বিমে চাই, েুলে অ্লবমবচমকর েে না পভমব লচমন্ত কাজ কর বা কথা বি এটা 
সকমিই জামন। এই জনযই ডাম্বিমডার পোোমক বার বার বাল়ির েমধয আত্মমগােন 
কমর থাকার কথা েমন কলরম়ে পদ্ন। েুলে…। 
 
–পসই লনমদ্ডশ পোোর েুমে ন়ে, ডাম্বিমডামরর কাে পথমক সরাসলর শুনমি ভাি হ়ে; 
অ্নুিহ কমর েুলে…। লসলর়েস পজার লদ্ম়ে বিমিন। 
 
–আথডার! লেমসস উইসলি হাউোউ কমর স্বােীর লদ্মক োলকম়ে বিমিন আথডার েুলে লক 
এই বযাোমর আোমক সাহাযয করমব না? 
 
লে. উইসলি সমঙ্গ সমঙ্গ জবাব লদ্মিন না। পচাে পথমক চশোটা েুমি আিমেল্লা লদ্ম়ে কাাঁচ 
েলরষ্কার কমর ধীমর ধীমর পসটা নামক িালগম়ে স্ত্রীর কথার জবাব লদ্মিন। 
 
–ডাম্বিমডার জামনন অ্বস্থার েলরবেডন হম়েমে েন্ত্রী। উলন পোটােুলট পেমন লনম়েমেন পয 
হযালরমক অ্ডডামর লনমে হমব, এেন পো োই ওমক সদ্র দ্প্তমর আনা হম়েমে। 
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–হা, লকন্তু পসই জমনয োমক যা েুলশ োই প্রশ্ন করার অ্লধকার পেমন পনও়ো এক কথা 
ন়ে। 
 
িুলেন নম্রভামব বিমিন–বযলক্তগেভামব আলে েমন কলর… (লসলর়েমসর েুমের লদ্মক না 
োলকম়ে লেমসস উইসলির লদ্মক োলকম়ে) হযালর লকেু জানুক, েমব সব ন়ে েল্লী; সলঠক 
বযাোরটা আোমদ্র কাে পথমক, লবকৃেভামব অ্নযমদ্র কাে পথমক ন়ে। 
 
–লেমসস উইসলি িুলেমনর কাে পথমক সেথডন োমেন বমি েমন করমিন। 
 
হযালর বুঝমে োরি িুলেন জানমে পেমরমেন এক্সমটনমডি ই়োরস (আল়ি পেমে পশানার 
যন্ত্র) হমে লেমসস উইসলির উম্মার কারর্। 
 
–ভাি কথা, লেমসস উইসলি েুব ব়ি পদ্মে একটা লনাঃশ্বাস পফমি সকমির লদ্মক 
োলকম়ে সেথডমনর আশা করমিন। পকউ োমক সেথডন করমে না বুঝমিন। বিমিন–
বুঝমে োরলে আোর সমঙ্গ সকমি একেে নন। েমব আলে স্প্িভামব বিলে, 
ডাম্বিমডামরর েমন লনশ্চ়েই পকানও সঙ্গে কারর্ আমে যার জনয লেলন চান 
 
হযালর পবলশ লকেু জানুক এবিং হযালরর লবমশি বেু লনমজমক েমন কমর যা বিার োই 
বমিন। 
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লসলর়েস অ্লে শান্তভামব বিমিন–ও পোোর েুত্র ন়ে। 
 
লেমসস উইসলি লক্ষপ্তভামব বিমিন–পেমির েেনই, আলে ো়িা আর পক আমে ওর? 
 
–আলে আলে। 
 
–োই! লেমসস উইসলি বিমিন–বিার সে়ে ওর পঠাাঁট পবাঁমক পগি; আসি কথা লক জান, 
পোোর েমক্ষ ওর পদ্োশুনা করা েুবই কলঠন বযাোর লেি, কারর্ েুলে আজকাবান 
পজমি আটক লেমি, োই না? লসলর়েস পচ়োর পেম়ি উঠমে পদ্মে িুলেন বিমিন, েন্ত্রী, 
এোমন যারা রম়েমে োর েমধয েুলে লনমজমক একোত্র েমন করমে োর না পয, েুলেই 
একোত্র হযালরর ভাি েন্দ পদ্ে। লসলর়েস েুলে বমসা। 
 
লেমসস উইসলির েিার পঠাাঁটটা থর থর কাাঁেমে িাগি। লসলর়েস ধীমর ধীমর ওর 
পচ়োমর বসমিন। ওর েুে ফযাকামশ হম়ে পগমে। 
 
িুলেন বিমিন–হযালরমক এই বযাোমর লকেু বিমে পদ়্ো দ্রকার। ও েুব একটা পেমি 
োনুি ন়ে পয, লনমজর ভাি-েন্দ বুঝমে োরমব না। 
 
–আলে জানমে চাই পকন এসব হমে; হযালর েৎক্ষর্াৎ বিমিা। 
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কথাটা বিার সে়ে হযালর একবারও লেমসস উইসলির লদ্মক োকাি না। ওমক আোর 
পেমির েে বিামে হযালরর েমন দ্াগ পকমটমে। োহমিও, পবলশ োত্রা়ে ওর সম্বমে ভাবা-
যত্নবান হও়ো ওর পোমটই েেন্দসই ন়ে। 
 
–েুব ভাি, লেমসস উইসলি ভাঙা ভাঙা গিা়ে বিমিন–লজলন–রন, হারলেওন–পিড জজড 
পোেরা সবাই এেন লকমচমনর বাইমর যাও। 
 
সমঙ্গ সমঙ্গ প্রলেবামদ্র ঝ়ি ওমঠ। 
 
পিড আর জজড এক সমঙ্গ বিমিন–আেরা পো পকউ পোট নই। 
 
রন বিমিা–হযালর থাকমব, লকন্তু োহমি আলে কী পদ্াি করিাে 
 
লজলন বিমিা–ও ো, আলেও শুনমে চাই! 
 
–না; লেমসস উইসলি গমজড পচ়োর পেম়ি উমঠ েম়িন; আলে চাই না পোেরা থাক। 
 
লে. উইসলি বিমিন–েল্লী, েুলে পিড আর জজডমক বাধা লদ্মে োর না, ওরা এেন 
নাবািক ন়ে। 
 
–ওরা লকন্তু এেনও কুমি ে়িমে। 
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–লকন্তু ওরা আইনে এডাে, লে. উইসলি বিমিন। গিার স্বর লান্ত। 
 
লেমসস উইসলির েুে ঈিৎ িাি হম়ে পগি। 
 
–জালন, পবশ োই পহাক। পিড আর জজড থাকমে োমর, লকন্তু রন? 
 
–হযালর, আোমক, হারলেওনমকও সব বিমব; রন উদ্ধে হম়ে বিমিা—বিমব না? বিমব 
না েুলে? 
 
োত্র কম়েক েুহূেড! হযালর লঠক করি যা িমটমে প্রাইমভট ড্রাইমভ পস সম্বমে একটা কথা 
বিমব না রন হারলেওনমক বিমব না। লকেু না জালনম়ে ওমদ্র : অ্েকামর রােমি, 
পদ্েমব পকেন কমর ওরা সহয কমর। লকন্তু ওর রাগ-অ্লভোন পো ক্ষর্স্থা়েী লসদ্ধান্ত। 
েরক্ষমর্ই হযালর বিমিা–হা হা লনশ্চ়েই। পোোমদ্র না বমি থাকমে োলর! 
 
রন আর হারলেওন েুলশমে পফমট েম়ি। 
 
–সুন্দর! লেমসস উইসলি বমি ওমঠমিন সুন্দর। লজলন েুলে োহমি শুমে যাও! 
 
লজলন লকন্তু বাধয পেম়ের েে পগি না। ওরা শুনমে পেি লজলনর কান্না হাে ো পোাঁ়িার 
শব্দ। লেমসস উইসলি ওমক পটমন লহাঁচম়ি িমর লনম়ে যামেন। আরও শুনমে পেি লেমসস 
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ব্ল্যামকর কর্ড লবদ্ারক লচৎকার। িুলেন একরকে পদ্ৌম়ি পপ্রামরটমক শান্ত করমিন। 
োরের লকমচমন লফমর এমস দ্রজাটা বে কমর লনমজর আসমন বসমিন। 
 
লসলর়েস বিমিন–ওমক! হযালর, বি েুলে লক বিমে চাও? 
 
গে একোস ধমর পয প্রশ্নটা িোগে ওমক উেযক্ত করমে পসটা ও বিমে চা়ে। 
 
–পভামল্ডেটড পকাথা়ে? ও পক্ষে করি না িমরর সকমির অ্স্বলস্ত ও কাাঁেুলন। ও কী 
করমে? আলে িোগে োগিমদ্র েবর পদ্লে; লকন্তু ওর সম্বমে পকানও েবর পনই; েমর 
যা়েলন বা অ্নয লকেু। 
 
 লসলর়েস বিমিন–েমর যা়েলন, আেরা অ্ন্তে এইটুকু জালন, যামহাক আেরা অ্মনক 
লকেুই জালন। 
 
–োহমি ও োনুি হেযা করমে না পকন? হযালর প্রশ্ন করি–আলে জালন গে এক বের 
পকামনা হেযার েবর োগরমদ্র েলত্রকা়ে োো হ়েলন। 
 
–কারর্ েুব পসাজা। ও চা়ে না পিামকর নজমর ে়িমে; পসটা হমব ওর েমক্ষ োরাত্মক। 
অ্বশয ওর আসাটা কেমনাই পশি েযডন্ত শান্তভামব হ়ে না, লসলর়েস বিমিন। িুলেন 
হাসমে হাসমে বিমিন–অ্থবা বিমে োর েুলে (হযালর) কমরে। 
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–পকেন কমর? হযালর হকচলকম়ে প্রশ্ন করমিা। 
 
লসলর়েস েৃদু্ পহমস হযালরর লদ্মক োলকম়ে বিমিন–পোোর লকন্তু পবাঁমচ থাকার কথা ন়ে। 
ওর পডথ ইটাসরা ো়িা আর কারও জানার কথা ন়ে পয ও লফমর এমসমে। লকন্তু েুলে 
সাক্ষী লহমসমব আজও পবাঁমচ রম়েে। 
 
িুলেন আরও বিমিন, ডাম্বিমডার জানুক পয পস এমসমে এটা পস কেমনাই চাইমব না। 
আর পোোর োধযমে উলন পজমন পগমিন। োমে োর অ্সুলবমধ? হযালর প্রশ্ন করি। 
 
–পেমি োনুিী করে? লবি বিমিা, ডাম্বিমডার হমেন একোত্র পিাক যামক ইউ-পনা-হু 
ভ়ে ো়ে। 
 
লসলর়েস বিমিন–পোোমদ্র সকিমক ধনযবাদ্। পভামল্ডেমটডর আলবভডামবর একিিা েমর 
ডাম্বিমডার অ্ডডার অ্ফ দ্যা ফলনমক্সর সভযমদ্র লেলটিং ডাকমে সেথড হম়েলেমিন। 
 
–োহমি অ্ডডার কী করমে? হযালর সকমির েুমের লদ্মক োলকম়ে বিমিা। 
 
লসলর়েস বিমিা–েুবই োটলে যামে আোমদ্র একরকে লনলশ্চে করমে হমব পভামল্ডেটড 
োর েলরকল্পনা অ্নুসামর কাজ করমে না োমর। 
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 হযালর সমঙ্গ সমঙ্গ লজমজ্ঞস করি–পকেন কমর জানমবন ওর েলরকল্পনা? িুলেন বিমিন 
ডাম্বিমডামরর চেুর ধারর্া আমে, পবলশরভাগ পক্ষমত্র পসগুমিা সলঠক হ়ে, িুলেন বিমিন। 
 
লসলর়েস বিমিন–প্রথেে পভামল্ডেটড োর লনজস্ব দসনয দ্ি আবার গঠন করমে চা়ে। 
আমগ ওর অ্ধীমন লবরাট সিংেযক দসনয লেি। জাদু্কর-জাদু্করীরা বাধয হম়ে ওর দ্মি 
পযাগ লদ্ম়েলেি, ওর লবশ্বস্ত রক্ত পচািারা (পডথ ইটার) নানা ধরমনর লেশাচ। েুলে 
পবাধহ়ে জান ও নানা দদ্েযমদ্র দসনযদ্মি ভলেড করমে চাইমে। ওম়েি, ওরা েমব োর 
দসনযদ্মির একটা গ্রুে হমব। ও কেনই জাদু্ েন্ত্রর্াি়ে কম়েক ডজন পডথ ইটারমদ্র 
সাহামযয দ্েি করমে চাইমব না। 
 
–োহমি, আেলনও যামে ও অ্মনক অ্নুগােী না ো়ে োর পচিা করমেন? িুলেন 
বিমিন–আেরা সাধযেে পচিা করলে। 
 
–পকেন কমর? 
 
–প্রথমেই আোমদ্র পচিা করমে হমব, যে পবলশ হ়ে েে পিাকমদ্র পবাঝামে হমব পয 
ইউ-পনা-হু সেয সলেযই লফমর এমসমে। োমদ্র হাে পথমক লনমজমদ্র রক্ষা করমে হমব, 
সাবধান হমে হমব, লবি বিমিা। কাজটা েুবই লরলক (চেুরোর) েবুও। 
 
–পকন? 
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টিংকস বিমিা–পকন আবার, েন্ত্রর্ািম়ের েমনাভাব। েুলেমো কমনডলি়েস ফাজমক পদ্মেে 
ইউ-পনা-হু লফমর আসার ের, হযালর ও োর অ্বস্থান একচুিও েলরবেডন কমরলন। ও 
একদ্ে লবশ্বাস করমে চা়ে না বযাোরটা সেয। 
 
–লকন্তু পকন? হযালর পবেমরা়ো হম়ে প্রশ্ন করি। ও এে পবাকা পকন? যলদ্ ডাম্বিমডার লে. 
উইসলি বাাঁকা হালস লদ্ম়ে বিমিা, আহ, সুন্দর, েুলে পদ্েলে সেসযাটা লঠক েে ধরমে 
পেমরে। ডাম্বিমডার। 
 
টিংকস দু্াঃে ভরািান্ত েমন বিমিা–ফাজ ওমক ভ়ে ো়ে েুলে জামনা না। হযালর অ্লবশ্বাসী 
ভলঙ্গমে বিমিা–ডাম্বিমডারমক ভ়ে োন? 
 
লে. উইসলি বিমিন–ভ়ে োও়ো ওর েমক্ষ স্বাভালবক। ফাজ েমন কমর ডাম্বিমডার ফলন্দ 
করমে ওমক ো়িাবার। ওর োথা়ে ঢুমকমে ডাম্বিমডার েযালজক েন্ত্রী হমে চা়ে। 
 
–লকন্তু ডাম্বিমডারমো ো চান না। 
 
–অ্বশযই ো চান না। উইসলি বিমিন–ওর পকান লদ্নই েন্ত্রী হবার পিাভ আকাক্ষা 
পনই–যলদ্ও বহু পিামক চা়ে লেলন েন্ত্রী হন। অ্বশয লেলল্পমসে বযাগনমল্ডর অ্বসর িহমর্র 
ের ফাজ এ েন্ত্রীত্ব ো়ে। ও জামন ডাম্বিমডামরর জনলপ্র়েো পযেন লেি পেেলন লেমিন 
এ কামজর উেযুক্ত। েজার কথা ডাম্বিমডার কেনই েন্ত্রীমত্বর জনয পচিা কমরনলন। 
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–ফাজ ভাি কমরই জামন ডাম্বিমডার ওর চাইমে অ্মনক পবলশ লবচক্ষর্ ও অ্মনক 
শলক্তশািী জাদু্কর। অ্েীমে েন্ত্রর্ািম়ের কামজ ফাজ বরাবরই ডাম্বিমডামরর সাহাযয ও 
উেমদ্শ লনম়েমে, িুলেন বিমিন–লকন্তু এেন েমন হ়ে লনমজর ওের আস্থার োত্রাটা বৃলদ্ধ 
পেম়েমে, আর পবাকার েমো পভমবমে ও েুব চেুর, ডাম্বিমডার েন্ত্রীমত্বর পিামভ অ্যথা 
নানাভামব লবমরাধ আর সিংকট সৃলি কমর চমিমে। 
 
–আশ্চযড এেন কথা ও ভাবমে োরমিন পকেন কমর? হযালর অ্সম্ভব পরমগ লগম়ে বিমিা–
পকেন কমর ভাবমে োরমিন ডাম্বিমডার স্বামথডর জনয এইসব করমেন। 
 
লসলর়েস লেক্তোর সমঙ্গ বিমিা–কারর্ পভামেেমটডর লফমর আসাটা পেমন পন়ো োমন গে 
পচৌদ্দ বেমর েন্ত্রর্ািম়ের কাজ লঠক েমো কমরনলন ো প্রকাশয হম়ে। েম়ি। ফাজ এই 
লবি়েলটর েুমোেুলে হমে চা়ে না। পভামেেমটডর লবি়েলট এ়িামনাই োর জনয ভাি। 
 
িুলেন বিমিন–এেন সেসযা পভমব পদ্ে, যেন েন্ত্রর্াি়ে বিমে পভামল্ডেটড লফমর 
আমসলন, পসোমন জনসাধারর্মক আেরা কী কমর পবাঝাই পয পস লফমর এমসমে। আরও 
একটা কথা েন্ত্রর্ািম়ের পডইলি প্রমফমটর ওের প্রচুর লনভডরো, োই বিমে োর ওমদ্র 
লচন্তা়ে ডাম্বিমডামরর গুজব ে়িান প্রকাশ না করার চাে প্রমফমটর ওের। োই পবলশর 
ভাগ জাদু্কর সম্প্রদ্া়ে লক িটমে না িটমে পস সম্বমে েবর ো়ে না, জানমেই োমর না। 
োই োরা পডথ ইটারসমদ্র সহজ টামগডট হমে োমর যলদ্ ইেমেলর়োস কাসড বযবহার 
কমর। 
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হযালর বিমিা–এই লবিম়ে আেনারা জনসাধারর্মক জানান না পকন? কথাটা বমি 
লসলর়েস, িুলেন, লবি, উইসলি আর েুন্ডানগামসর লদ্মক োকাি। সকমি পকন জানামেন 
না ও লফমর এমসমে? 
 
ওরা সকমিই পেজালজ হালসমে িরটা োইম়ে লদ্ি। 
 
লসলর়োস অ্লস্থর হম়ে বিমিন–লঠক আমে, পযেন সকমিই েমন কমর আলে একজন 
গর্হেযাকারী আর েন্ত্রর্াি়ে আোর কাটা েুণু্ডর জনয দ্শ হাজার পগলল্ল়েন পদ্মব, োহমি 
আলে পকেন কমর রাস্তা়ে রাস্তা়ে হযান্ডলবি ে়িামে োলর? োলর কী? 
 
–আলেমো পবলশরভাগ পিামকর কামে জনলপ্র়ে লডনারমগস্ট নই; িুলেন বিমিন–পনকম়ি 
হম়ে থাকার এক লব়িম্বনা বিমে োমরা। 
 
লসলর়েস বিমিন–টিংকস আর আথডার েন্ত্রর্ািম়ে চাকলরলট পো়েমব যলদ্ োরা োমদ্র েুে 
বে পোিা শুরু কমর। আরও পোেরা বালজ ধরমে োর েন্ত্রর্ািম়ে পভামল্ডেমটডর 
অ্মনমকই ওর দ্মি, েমর ও বালকমদ্র হামের েুমঠামে আনার পচিা চািামব। োই 
েন্ত্রর্ািম়ে আোমদ্র পিাক থাকা প্রম়োজনী়ে। 
 
লে. উইসলি বিমিন–লকেু পিাকমক আেরা বযাোরটা পবাঝামে সক্ষে হম়েলে। টিংকস 
গে বেমর অ্ডডার অ্ফ দ্য ফলনমক্সর সভয হও়োর ব়েস লেমিা না। এেন সভয হবার ের 
আোমদ্র েমধয থাকা েুবই সুলবমধজনক বযাোর লকিংগমে সযামকিমবােসমক বিা যা়ে 
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একলট লবমশি অ্যামসট। ও লসলর়োসমক েুাঁমজ পব়িামনার দ্াল়েমত্ব আমে, লসলর়েস লেব্বমে 
আমে পসই েবর িোগে েন্ত্রর্াি়েমক লদ্ম়ে চমিমে। 
 
লকন্তু আেনারা যলদ্ সবাই পভামটড লফমর এমসমে েবরটা পবোিুে পচমে যান োহমি, 
হযালর বিমে শুরু করি। 
 
–পক পোো়ে বিমিা পয, েবরটা আেরা পচমে যালে? লসলর়েস বিমিন োহমি পকন 
ডাম্বিমডার লবেমদ্ েম়িমেন। 
 
হযালর বিমিা–লক বিমে চাইমেন? 
 
িুলেন বিমিন–ওরা সকমি লেমি ডাম্বিমডামরর বদ্নাে করমে চাইমে। গে সপ্তামহর 
পডইলি প্রমফট লনশ্চ়েই পদ্মে থাকমব? ওরা েবর লদ্ম়েমে আন্তজডালেক কনমফডামরশন 
অ্ফ উইজামভডর পচ়োরেযানলসে পথমক ওমক পভামট সলরম়ে পদ্ও়ো হম়েমে। কারর্ ..? 
কারর্ ওর ব়েস হম়েমে আর কামজর ভার সােিামে োরমে না। লকন্তু কথাটা লভলত্তহীন। 
আসি বযাোর পভামল্ডেটড লফমর এমসমে েবরটা পদ়্োর ের জাদু্ েন্ত্রর্াি়ে পথমক ওমক 
পভাট লদ্ম়ে সলরম়ে লদ্ম়েমে। োো়িা ও়োরিক অ্ন দ্য ও়োইমজন–গযােট যামক 
জাদু্করমদ্র হাইমকাটড বিা হ়ে, পসোনকার প্রধান পথমক লনম্নেমদ্ নালেম়ে পদ্ও়ো হম়েমে 
এেন ওর অ্ডডার অ্ফ পেরলিন, প্রথে পির্ী পেোব লনম়ে পন়োর কথাবােডা চমিমে। 
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লবি বিমিা–ডাম্বিমডার বমিন, যেলদ্ন না োর কাে পথমক চমকামিট িগ কাডডসড লনমে 
না ওর লকেু যা়ে আমস না ওইসব কথাবােডা়ে। 
 
উইসলি বিমিা–হালসর বযাোর ন়ে, ও যলদ্ েন্ত্রর্াি়েমক এেলনভামব পো়োক্কা না কমর 
চমি োহমি পশি েযডন্ত ওমক আজকাবান পযমে হমে োমর। পশি েযডন্ত আেরা চাইমবা 
ডাম্বিমডারমক পজমি বে কমর রাো। ইউ-পনা-ই আগামগা়িা সব িটনার লদ্মক ক়িা 
নজর পরমে চমিমে–ডাম্বিমডারমক ইটামন ইউ পনা হুর সােমন পোিা েথ থাকমব। 
 
হযালর বিমিা–লকন্তু পভামল্ডেটড যলদ্ অ্মনক পডথ ইটারসমদ্র লনম়োমগর পচিা কমর োহমি 
কী প্রোলর্ে হমব না ও লফমর এমসমে? 
 
লসলর়েস বিমিন–হযালর পভামল্ডেটড পবাকা ন়ে, অ্সম্ভব ধূেড, োই পিাকমদ্র বাল়ির দ্রজা 
ধাক্কা়ে না। ও সুমযাগ বুমঝ লজঙ্কস কমর, লরকস কমর–ব্ল্াকমেইি কমর। যা কমর সব 
লকেু পগােমন পগােমন কমর। যাই পহাক, সাগমরদ্ পজাগার করার ওর জুল়ি পনই। ওর 
আরও অ্মনক েলরকল্পনা আমে, সবলকেুই েুব সাবধানোর সমঙ্গ কমর। এেন আোেে 
পসইসব েলরকল্পনা চািু করার জনয গভীর েমনামযাগ লদ্ম়ে বমস আমে। 
 
–ওর কেগুমিা সাগমরদ্ ো়িা আর কী আমে? হযালর বিমিা। 
 
লসলর়েস বিমিা–পগােনোর সমঙ্গ সিংিহ করা। 
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হযালর পবাকার েে োলকম়ে থামক। লসলর়েস বিমিন–পগােন অ্মস্ত্রর েে। গেবামর ওর 
কামে পসই লেমিা না। 
 
হযালর বিমিা–কী রকে অ্স্ত্র? আভা়িা পকভাভ্রার পচম়েও োরাত্মক? 
 
 –ওটাই যমথি। 
 
লেমসস উইসলি কেন লজলনমক িমর শুইম়ে লদ্ম়ে দ্রজার কামে এমস দ্াাঁল়িম়েমে লে. 
উইসলি জামন না, হযালরও না। 
 
লেমসস উইসলি দ্রজার আ়িাি পথমক অ্েযন্ত লেক্ত কমে বিমিা–আলে চাই এেন 
পোেরা শুম়ে ে়ি। পিড, জজড, রন, হারলেওন আোর কথা শুনমে পেম়েে? 
 
পিড বিমিা–আোমদ্র ওের েল়ি পিারামব না। 
 
–পশান, লেমসস উইসলি দ্রজার আ়িাি পথমক বিমিন–লসলর়েস েুলে হযালরমক প্রচুর 
েবর লদ্ম়েে। েুলে এেন ওমক সরাসলর অ্ডডামর আনমে চাইে। 
 
–পকন না? হযালর সমঙ্গ সমঙ্গ বিমিা–আলে পযাগ পদ্ব, আলে পযাগ লদ্মে চাই আলে ি়িাই 
করমে চাই। 
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–না। 
 
কথাটা বিমিন িুলেন, লেমসস উইসলি ন়ে। 
 
–অ্ডডার অ্ব দ্য ফলনক্স ব়েক জাদু্কর লদ্ম়ে গলঠে পযসব জাদু্কর কুি পথমক োস কমর 
পবলরম়েমে োমদ্র লনম়ে। পিড আর জজড লকেু বিমে যালেমিন। োমদ্র বাধা লদ্ম়ে 
আরও িুলেন বিমিন–অ্মনক োরাত্মক লবেদ্ আমে, আোর োই েমন হ়ে েন্ত্রী লঠক 
বিমে; লসলর়েস। আেরা অ্মনকটা সে়ে অ্মনক কথা বমিলে। 
 
লসলর়েস কাাঁধ ঝাাঁকামিন। লকন্তু েকড করমিন না। লেমসস উইসলি ওর পেমিমদ্র আর 
হারলেওনমক আবার ো়িা লদ্মিন। এক এক কমর ওরা পচ়োর পেম়ি দ্াাঁ়িাি। হযালর 
েরাজ়ে পেমন লনম়ে ওমদ্র লেেু লেেু চমি পগি। 
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০৬. দ্য জিাব  অ্যান্ড জোস্ট এিরিম়েটট হ্াউে অ্ব 
ব্ল্যাে 

 
লেমসস উইসলি গম্ভীর েুমে ওমদ্র সমঙ্গ লসাঁল়ি লদ্ম়ে ওেমর উঠমে িাগমিন। 
 
আলে চাই পোেরা পকানও কথা না বমি চুেচাে িমর লগম়ে পসাজা শুম়ে ে়ি। কাি 
আোমদ্র অ্মনক কাজ আমে। 
 
ওরা েেন প্রথে িযালন্ডিং-এ পেৌঁমেমে। 
 
লেমসস উইসলি হারলেওমনর লদ্মক োলকম়ে বিমিন–আোর েমন হ়ে লজলন িুলেম়ে 
েম়িমে। ওর িুে ভালঙও না। 
 
হারলেওন ওমদ্র শুভরালত্র জালনম়ে িমর চমি পগমি ওরা ওেমর উঠমে িাগি। 
 
পিড েুব আমস্ত আমস্ত বিমিা–লজলন যলদ্ না িুলেম়ে থামক আর হারলেওমনর েুে পথমক 
একেিা়ে পযসব কথাবােডা হম়েমে ো পশানার অ্মেক্ষা়ে থামক োহমি আলে একলট 
ফ্লমবরও়োেড 
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লেমসস উইসলি লিেী়ে িযালন্ডিং-এ দ্াাঁল়িম়ে ওমদ্র পদ্মে িমরর লদ্মক আঙু্গি পদ্লেম়ে 
বিমিন–রন, হযালর, যাও শুম়ে ে়ি। 
 
-শুভ রালত্র! হযালর, রন আর ওর দু্ই যেজ ভাইমদ্র বিমিা। 
 
পিড বিমিা–ভাি কমর িুমোও। 
 
ওরা দু্জমন িমর পঢাকার সমঙ্গ সমঙ্গ লেমসস উইসলি দ়্িাে কমর দ্রজাটা বাইমর পথমক 
বে কমর লদ্মিন। 
 
িরটা হযালরর কামে েমন হি ঠাণ্ডা গুহার েে। িমরর পদ়্োমির েলবগুমিা েমন হি েুব 
আমস্ত আমস্ত গভীরভামব লনাঃশ্বাস পফিমে। অ্দৃ্শয োনুিগুমিা িুেমে। হযালর োজাো 
েমর, চশো েুমি বরমফর েে ঠাণ্ডা লবোনা়ে শুম়ে ে়িি। রন, পহডউইগ আর 
লেগউইমজমনর লদ্মক ওমদ্র োবার েুাঁম়ি লদ্ি। ওরা ডানা ঝাাঁেটা লদ্ম়ে েরোনমন্দ পেমে 
িাগি। 
 
রন ওর পেরুর্ রিং-এর োজাোটা েরমে েরমে বিমিা–ওমদ্র পরাজ রামে লশকার 
করমে পযমে পদ্ও়ো লঠক হমব না। একগাদ্া পোঁচা পকা়োমর পশা পশা কমর উম়ি পব়িামনা 
ভািবামসন না ডাম্বিমডার, সমন্দহ করমে োমরন। আমর এমকবামর ভুমিই পগলে। 
 
দ্রজার কামে লগম়ে ও দ্রজাটা বে কমর লদ্ি। 
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–োর জনয লক করে? 
 
–পিচার, আমিা লনলভম়ে লদ্ম়ে রন বিমিা। প্রথে রামে পযলদ্ন আলে এোমন এমসলেিাে 
পসই পভার রাে লেনটা়ে পস ো়েচালর করমে করমে িমর ঢুমকলেি। গভীর রামে 
পোোর লবোনার োমশ পকউ এমস জালগম়ে পদ্ও়ো েুলে লনশ্চ়েই েেন্দ করমব না, 
যাকমগ। 
 
কথাগুমিা বমি রন গাম়ে কম্বি চাো লদ্ম়ে শুম়ে অ্েকামরর েমধয হযালরমক পদ্েমে পচিা 
করি। 
 
জানািা লদ্ম়ে িমর লেমঠ চাাঁমদ্র আমিা এমস েম়িমে। পসই আমিামে হযালর, রমনর আউট 
িাইন পদ্েমে থামক। 
 
রন লক বিমে চাইি হযালর ো জানমে একটুও উৎসুক হি না। 
 
–লেলটিং-এর কথাবােডা ওরা আোমদ্র সব বমিলন। আেরা োই লকেু আন্দাজ করমে 
োলর না। পোিাশা কমর লকেু বমিলেি? ও লকমচমন লডনার োবার সে়ে পযসব কোবােডা 
হম়েলেি পযগুমিা ভাবমে ভাবমে বিমিা–আলে সার কথাটা বুমঝলে। অ্ডডার সকিমক 
পভামন্ড দ্মি পযাগ পদ্ও়ো বে করার পচিা করমে। 
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রন েুব ব়ি পদ্মে একটা লনাঃশ্বাস পফিি। 
 
–পভামল্ডেটড, হযালর দৃ্ঢ়স্বমর বিমিা–কমব েুলে ওর েুমরা নােটা উচ্চারর্ করমব? লসলর়েস, 
িুলেন পো কমরন। 
 
রন পযন হযালরর পশি কথাগুমিা শুনমে ো়ে না। 
 
রন বিমিা–হযাাঁ, েুলে লঠক বমিে। ওমদ্র কথাবােডা আেরা সবই এক্সমটমন্ডবি ই়োরস 
লদ্ম়ে শুমনলে, শুধুোত্র নেুন। 
 
িযাক আউচ! 
 
-আমস্ত কথা বি রন, ো না করমি পোোর ো এেনই িমর েুমট আসমবন। 
 
 –পোেরা দু্জমন আোর হাাঁটুর ওের বমস অ্যাোমরট কর। 
 
–হযাাঁ, ভাি, অ্েকামর পসটা করা শক্ত। 
 
হযালর পদ্েি রমনর ওের পিন্ড আর জমজডর আবো আবো ো়ো। হযালরর লবোনা েচেচ 
কমর উঠি। পদ্েি জজড ওর োম়ের কামে বমস রম়েমে। 
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হযালর বিমিা–লসলর়েস অ্মস্ত্রর কথা লক বিলেি? 
 
পিড বিমিা–েুরমনা যন্ত্র লদ্ম়ে পেেন েলরষ্কারভামব শুনমে োইলন। ও রমনর লবোনা়ে 
বমসলেি। 
 
হযালর বিমিা–অ্নুোন কমর বি। 
 
–পিড বিমিা–লকেু একটা হমে োমর, লঠক বিমে োরলে না। 
 
রন বিমিা–আভা়িা পকডাভ্রা কামসডর পচম়ে োরাত্মক ন়ে লনশ্চ়েই। েৃেুযর পচম়ে ব়ি লক 
থাকমে োমর? 
 
জজ বিমিা–এেনও হমে োমর ওই অ্স্ত্রটা এক েুহূমেড শে শে োনুিমক েৃেুযর েমথ 
পঠমি লদ্মে োমর। 
 
রন ভ়োেড কমে বিমিা–এেনও হমে োমর োনুিমদ্র অ্লে যন্ত্রর্া লদ্ম়ে পেমর পফমি। 
 
হযালর বিমিা–ওর কামে কুলস়োস কাসড আমে যন্ত্রর্া পদ্বার জনয। ওর পবলশ লকেু 
কাযডকালরো দ্রকার নাও হমে োমর। 
 
সকমিই চুেচাে। হযালর বুঝমে োরি সকমিই ওই অ্মস্ত্রর বীভৎসো সম্বমে ভাবমে। 
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জজড বিমিা–এেন কার কামে পসই বীভৎস োরাত্মক অ্স্ত্রটা আমে? 
 
রন বিমিা–সাোনয নাভডাস হম়ে, আশা কলর আোমদ্র লদ্মক….। 
 
োই যলদ্ হ়ে োহমি ডাম্বিমডার সম্ভবে ওটা যত্ন কমর রােমেন; পিড বিমিা। 
 
–পকাথা়ে? রন বিমিা–পহাগও়োটডমস? 
 
জজড বিমিা–োই পযন হ়ে, ওোমনই পো েরশোথর সিংগৃলহে লেি। 
 
রন বিমিা–ভাবলে, অ্স্ত্রটা হ়েে েরশ োথমরর পচম়ে ব়ি হমে োমর। পি 
 
ড বিমিা–নাও হমে োমর। 
 
–আকার শলক্ত প্রোর্ কমর না, জজড বিমিা, লজলনমক পদ্মে। 
 
হযালর বিমিা–লক যাো বিে! 
 
–েুলে ওর বযাট–পবালগ–পহমসস পদ্েলন, পদ্মেে? 
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–শ শ চুে! পিড বিমিা–লকেু শুনমে োে? 
 
ওরা চুে কমর রইি। লসাঁল়িমে েদ্শব্দ, পক পযন ওেমর উঠমে। 
 
–ো, জজড বিমিা। 
 
দহ দচ বে হম়ে পগি। হঠাৎ হযালর শুনমে পেি একটা ক়িক়ি শব্দ। ওর েমন হি 
োম়ের েিার োলট সমর পগমে। কম়েক েুহূেড েমর ওরা শুনমে পেি ওমদ্র িমরর 
বাইমর কামঠর পেমঝমে েটেট শব্দ! লেমসস উইসলি পদ্েমে এমসমেন ওরা িুেমে না 
আিা লদ্মে। 
 
পহডউইগ আর লেগউইগ লবদ্রুমের ভলঙ্গমে পডমক উঠি। 
 
রন দু্াঃেভরা কমে বিমিা–ো আোমদ্র একদ্ে লবশ্বাস কমর না। 
 
হযালর জামন প্রাইমভট ড্রাইভ পথমক আসার ের পযসব িটনা িমটমে সেযার ের পয সেস্ত 
কথাবােডা শুমনমে, বমিমে পসগুমিা োথার েমধয িুরমে। পসই কথাগুমিা ভাবমি, েমন 
করার পচিা করমি–িুে আসার পকানও সম্ভাবনা পনই। িুে আমস পো েেনই পভমঙ্গ 
যা়ে। 
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হযালর ভাবি রমর্র সমঙ্গ কথা বমি রােটা কালটম়ে পদ়্ে। েন্দ্রােন্ন পচামে আবার লেমসস 
উইসলির েদ্শব্দ শুনমে ো়ে পযন। 
 
লেমসস উইসলি হ়েে আবার চমি পগমেন। োরেরই ও েলরষ্কার শুনমে পেি 
অ্মনকগুমিা োও়োিা লকেু একটা প্রার্ী ওর িমরর বাইমর স্বেমন্দ চিামফরা করমে। 
হঠাৎ ওর পহাগাটডস কুমির লশক্ষক বেু হযালিমডর কথা েমন ে়িি। হযালিড এবিং পক়োর 
অ্ব েযালজকযাি লিচামরর লশক্ষক বিমেন, ওরা সেযই সুন্দর, অ্েূবড প্রার্ী। হযালর 
েন্দ্রােন্ন পচামে ওমদ্র পদ্েমে পেি, পসই প্রার্ীমদ্র োথাগুমিা কাোমনর বমির েে। 
পসগুমিা ওর সােমন বনবন কমর িুরমে। ও ভম়ে োথা লনচু করি। োরেরই েমন হি 
একটা উত্তপ্ত বি ওর লবোনার েমধয রম়েমে আর ও োরই োমশ কুাঁকম়ি শুম়ে রম়েমে। 
ওর িুে পভমঙ পগি জমজডর ডামক। 
 
–হযালর, োে বিমে পোোর পিকফাস্ট লকমচমন ঢাকা পদ্ও়ো রম়েমে। পিকফাস্ট পশি 
কমর বসার িমর যাবার হুকুে। বিমেন–চেুলদ্ডমক গাদ্াগাদ্া ডলস পদ্েমে পেম়েমে, 
পসাফার েিা়ে একটা েৃে োফমঝইমনর বাসাও পদ্মেমেন। 
 
আধিিা েমর বযালর এবিং রন পিকফাস্ট েেে কমর েলরষ্কার জাো েযাে েমর যে 
লশগলগর োমর বসার িমর ঢুকি। িরটা বাল়ির প্রথে েিা়ে। 
 
িরটা পবশ ব়ি, উাঁচু োর লসলিিং। অ্লিভ সবুজ রঙ-এর পদ্ও়োমি ে়েিা কারুকাযডে়ে 
েদ্ডা পঝািামনা। কামেডমট এে ধূমিা পয পকউ োর ওের লদ্ম়ে চিমি। পেমির েমো 
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ধুমিা উম়ি। সবুজ পশওিা রিং-এর পভিমভমটর েদ্ডা হও়োমে এেন। বজবজ শব্দ করমে 
পযন োর পেেমন হাজার হাজার অ্দৃ্শয পেৌোলে িুমর পব়িামে। 
 
িমরর েমধয পিড, জজড, লজলন, হারলেওন আর লেমসস উইসলি বমস আমে। োমদ্র 
নামক-েুমে কাে়ি বাধা। োো়িা প্রমেযমকরই হামে লবরাট একটা পবােি। পবােমির 
েমধয কাি েরি েদ্াথড, েুমে নজি। 
 
লেমসস উইসলি রন আর হযালরমক িমর ঢুকমে পদ্মে বিমিন–পোোমদ্র েুে পঢমক পে 
কমর নাও। হযালর পদ্েি সরু ো়োও়োিা একটা পটলবমির ওের আরও দু্মটা কাি জি 
ভলেড পবােি রম়েমে। 
 
–ওটা ডলক্সসাইড, এই রকে জীবারু্ভলেড বাল়ি আলে জীবমন পদ্লেলন। দ্শ বের ভমর 
বাল়ির লকোর লক কমরমে একোত্র ঈশ্বর জামনন। লেমসস উইসলি লবরক্ত োো েুমে 
বিমিা, পোোমদ্র েুে পঢমক পে কমর নাও। 
 
–পিচার বুম়িা হম়ে পগমে। ওর েমক্ষ এে ব়ি বাল়ি পদ্ো হ়েে সম্ভবের ন়ে। লেমসস 
উইসলি বিমিা। 
 
হযালর পদ্েি হারলেওমনর েুেটা চাম়ের পো়োমিমে প্রা়ে অ্মধডক ঢাকা। োরই ফাাঁমক 
জ্বিন্ত দৃ্লিমে লেমসস উইসলিমক পদ্েমে। 
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পিচার পয বুম়িা হম়ে পগমে োমে কারও সমন্দহ পনই। 
 
লসলর়েস বিমিা–পিচামরর কেডক্ষেো পদ্েমি েুলে চেমক উঠমব হারলেওন অ্বশয যেন 
ও কাজ করমে চা়ে। 
 
লসলর়েস, রন আর হযালর িমর পঢাকার ের িমর এমসমেন। ওর হামে একটা রক্ত োো 
বযাগ, েুব সম্ভব োমে রম়েমে েরা সাঁদু্র। 
 
–আলে এইোত্র বাকলবক হলরর্মদ্র োইম়ে এিাে। হযালরর প্রশ্নসূচক েুে পদ্মে লসলর়েস 
বিমিা–আলে ওেমর আোর োম়ের পশাবার িমর হলরর্টামক রালে। যাইমহাক এই রাইলটিং 
পডকটা। কথাগুমিা বমি লসলর়েস বযাগ ভলেড েৃে ইাঁদু্রগুমিা একটা হােিও়োিা পচ়োমর 
রােমিন। োরের একটা োিা িাগামনা কযালবমনমটর ওের ঝুাঁমক েম়ি পদ্েমে 
িাগমিন। হযালর এই প্রথে িক্ষয করি কযালবমনটটা সাোনয পকাঁমে উঠি। 
 
–েলল্ল আোর লনলশ্চে েমন হ়ে এটা পবাগাটড, লসলর়েস চালবর গমেড একটা পচাে পরমে 
বিমিন–আোর েমন হ়ে পবাঁমচ পদ্বার আমগ এটা েযাড-আইমক একবার পচকআমের 
জনয পদ্োন দ্রকার, আোর োমক পো েুলে জান লক রকে োনুি। 
 
–েুলে লঠক বমিে লসলর়েস, লেমসস উইসলি বিমিন। 
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ওরা দু্জমনই অ্লে নরেসুমর, ভািভামব কথা বিলেমিন। গেকামির কথা কাটাকালট, 
অ্লেি দু্জমনরই েমন পনই। ওরা একটু অ্বাক হি। 
 
একেিা পথমক পবশ পজামর ঢিং ঢিং শব্দ পভমস এি বসবার িমর। োরেরই অ্লে 
লবশ্রীভামব লচৎকার আর আেডনাদ্। গেকাি রামে ওইরকে শব্দ টিংকস োোর স্টযান্ডটা 
পঠমি পফিার ের হম়েলেি। 
 
আলে ওমদ্র কেবার বমিলে দ্রজার িিা না বাজামে। লসলর়োস। ভীির্ পরমগ ির 
পথমক পবলরম়ে পগমিন। 
 
ওমদ্র কামন এি লসলর়েমসর লসাঁল়ি লদ্ম়ে নাোর দু্েদ্াে োম়ের শব্দ। লেমসস ব্ল্যামকর 
আেডনাদ্ সারা বাল়িমে অ্দু্ভেভামব প্রলেধ্বলনে হমে িাগি গেকামির েে। অ্সম্মামনর 
কিঙ্ক, পনািংরা জারজ সন্তান, রক্ত লেোসু, লবশ্বাসিােক, নরমকর কীট 
 
লেমসস উইসলি হযালরমক বিমিন–দ্রজাটা বে কমর দ্াও হযালর। 
 
হযালর ধীমর ধীমর বসার িমরর দ্রজাটা বে করি। লনমচ পক পচাঁচামে, পকন পচাঁচামে 
জানার েুব ইমে হি। লসলর়েস অ্বশযই ওর োম়ের পপ্রামটমটর ওের েরদ্াটা পটমন 
লদ্মে পেমরমেন। কারর্ হযালর আর লকেু শুনমে পেমিা না। লসলর়েমসর হমি চিার 
েদ্শব্দ শুনমে পেি, োরেরই সদ্র দ্রজা়ে পচন বাধার ঠন ঠন শব্দ। োরেরই এক 
গম্ভীর স্বর শুনমে পেি, লকিংগমল্প শযািমবাে গিা। এেন ও েুলডর আিমেল্লা পেম়েমে, 
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পভমবমে এই বযাোমর ডাম্বিমডারমক একটা লরমোটড পদ্ব। লেমসস উইসলি পেেমন 
দ্াাঁল়িম়ে রম়েমে বুঝমে পেমর হযালর িলজ্জে হম়ে আবার ডলক্স োলটডমে পযাগ লদ্ি। 
 
লেমসস উইসলি িকহাটডমসর গাইড টু হাউজমহাল্ড পেেসড পহাঁট হম়ে পচক করলেমিন। 
বইটা পসাফার ওের পোিা লেি। 
 
–লঠক আমে, পোোমদ্র েুব সাবধামন কাজ করমে হমব, ডকলসমদ্র কাে়ি আর োমদ্র 
দ্াাঁে অ্েযন্ত লবিাক্ত। আোর কামে এক পবােি প্রলেমিধক আমে, েমব আোর েমন হ়ে 
পসটা পোোমদ্র দ্রকার হমব না। 
 
লেমসস উইসলি েদ্ডার সােমন পসাজা হম়ে বমস রন, হযালর ও বালক সকিমক ওর সােমন 
বসমে ইশারা করমিন। 
 
–আলে যেন বিব পে করমে শুরু কর েেনই শুরু করমব। ডকলসরা আোমদ্র লদ্মক 
ঝাাঁমক ঝাাঁমক এলগম়ে আসমে োমর, লকন্তু ভািেে পপ্রমে ওমদ্র অ্সা়ি কমর পদ্মব। 
যেন ওরা েৃেপ্রা়ে হম়ে যামব, েেন এক জা়েগা়ে জম়িা কমর বািলেমে পরমে পদ্মব। 
 
 লেমসস উইসলি ওমদ্র এল়িম়ে লনমজর পপ্রটা হামে লনমিন। 
 
–লঠক আমে লেমটামে শুরু কর। লঠক পফা়োরার েে, বিমিন লেমসস উইসলি। 
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হযালর সমব পেইিং শুরু কমরমে েেন একটা ব়ি ডলস েদ্ডার গুটামন অ্িংমশর পভের 
পথমক চকচমক সূমচর েে পোট পোট দ্াাঁে বার কমর, কাাঁটাও়োিা ডানা পবাাঁ পবাাঁ কমর 
পিারামে িাগমিা। সারা গাম়ে োর পোটা কাি পিাে ঢাকা। পোট চারমট ো েুাঁ়িমে 
েুাঁ়িমে এলগম়ে এমস ওর েুমের সােমন পবাাঁ পবাাঁ শব্দ কমর উ়িমে িাগি। পবলশক্ষর্ 
উ়িমে োরি না, উ়িন্ত অ্বস্থামেই চিনশলক্তহীন হম়ে কামেডমটর ওের েম়ি পগি। 
হযালর েেন ডলসটা েুমি লনম়ে বািলেমে পফমি লদ্ি। 
 
–আমর পিড েুলে কী করে? লেমসস উইসলি েীক্ষ্ণ স্বমর বিমিন–ওটার গাম়ে শুধু পে 
কমর পফমি দ্াও! 
 
হযালর পদ্েি পিড একটা েটফট করা ডলস ওর দু্আঙু্গমি ধমর পরমেমে। 
 
–পদ্োলে পোোমক, পিড সহামসয ডকলসটার েুমে এক ঝিক পে করমেই ওটা লনজডীব 
হম়ে পগি। পযই লেমসস উইসলি লেেন লফমরমেন ও পচাে লেটেট কমর েৃে ডকলসটা 
েমকমট চািান কমর লদ্ি। 
 
–আেরা লকলভিং েযাকবমক্সর সমঙ্গ ডকলসর িাি লেলশম়ে েরীক্ষা করব। জজড হযালরমক 
বিমিা। 
 
দু্মটা ডকলস ওর নামকর কামে আসমেই েুব চেুরোর সমঙ্গ ওমদ্র গাম়ে পে কমর 
হযালর, জমজডর কামে এমস লফস লফস কমর বিমিা–লকলভিং েযাকবক্সটা কী? 
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–নানা রকমের পেঠাই। পদ্েমিই পোোর শরীর োরাে হম়ে যামব, জজডও বিমিা। পচাে 
লকন্তু ওর লেমসস উইসলির লদ্মক। েুব অ্সুস্থো ন়ে, েমব োমঝ োমঝ গা েে েে 
করমি লাসরুে পথমক পবলরম়ে আসমে হমব। 
 
–পিড আর আলে এই িীমে ওগুমিা দেলর করলে। দু্েুমো অ্মনকটা কেিামিবুর েে 
রঙ। েুলে যলদ্ কেিামিবু োও োহমি েুলে অ্মধডক োলকডিং েযালস্টি পফমি পদ্মব। 
 
–ওগুমিা পেমি েুলে চাঙ্গা হম়ে উঠমব, অ্বসমরর সে়ে েুলে েমনর েমো কাজ করমে 
োরমব। েুব পবলশ ন়ে, ধর িিা োমনক। অ্বসর সেম়ে হাে-ো গুলটম়ে বমস আবার 
এক পিম়েেী পথমক ো়িা োমব। 
 
পিড বিমিা–আেরা োই েমনামযাগ লদ্ম়ে েরীক্ষা করলে। উইসলির পচাে আ়িামি লেি। 
কথাটা পশি কমর েল়িম়ে থাকা েৃে ডকলসগুমিা একলত্রে করমে িাগি। ওর লকন্তু 
আরও উইসলির পেেমন োটমে হমব। আোেে আোমদ্র পটস্টাররা একটা গ়িব়ি 
করমে। 
 
–পটস্টারস? 
 
–আেরা দু্জন। োিা োিা কমর কলর। জজড শুধু পফলেিং ফযানলসসটা কমর লেি। আেরা 
দু্জমন পনাজলড নামগট। 
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–ো ভামব আেরা দু্জমন ি়িাই করলে। জজড বিমিা। 
 
–পোোমদ্র পজাকশে এেনও চািু আমে? হযালর ভান কমর বিমিা, পযন পবােমির লেলে 
লঠকেে আটকামে লকনা পদ্েমে। 
 
–আেরা অ্বশয এেনও পকানও জা়েগা োইলন, পিড বিমিা গিার স্বর আরও কলেম়ে। 
লেমসস উইসলি এেন ওর েুে রুোি লদ্ম়ে ঢাকমেন ডলসমদ্র েুনরা়ে আিের্ প্রলেহে 
করার জনয। 
 
–আোেে এেন আেরা েুব ো়িাোল়ি ওগুমিা ডামক োঠামনার বযবস্থা করলে। গে 
সপ্তামহ আেরা পডইলি পফমট অ্যাড লদ্ম়েলে। 
 
–অ্মশি ধনযবাদ্ পোোমক বেু, জজড বিমিা–লকন্তু লকেু পভব না, ো আোমদ্র 
এক্সমেলরমেে সম্বমে লকেু জামনন না। আজকাি আর পডইলি প্রমফট েম়িন না। প্রধান 
কারর্ ডাম্বিমডার সম্বমে লেমথয পিো। 
 
হযালর হাসি। উইসলির দু্ই পেমিমক পজাকশে পোিার জনয লপ্র-ওইজাডড টুনডামেে লজমে 
ও পয হাজার গযালি়েনস প্রাইজ পেম়েলেি পসগুমিা ওমদ্র লদ্ম়েমে। আরও েুলশ হি 
লেমসস উইসলি পিড হযালরর অ্যালম্বসন সম্বমে সমূ্পর্ড অ্জ্ঞাে থাকার জনয। লেমসস 

http://www.bengaliebook.com/


 হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য অ্র্ডাি অ্ব দ্য ফরিক্স । জে. জে. িাওর িং। হ্যারি পটাি রিরিে 

186 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

উইসলি েমন কমরন না পজাকশে বালনম়ে োর দু্ই পেমি লঠকেে কযালর়ের গম়ি েুিমে 
োরমব। 
 
ডকলস লনেূডি কামজ সকাি পথমক দু্েুর পকমট পগি। লেমসস উইসলি সন্তুি হম়ে েুে 
ঢাকা ব়ি রুোিটা েুমি ন়িবম়ি আেড পচ়োমর বমসই লবরলক্ত োো েুমে উমঠ ে়িমিন। 
ভুমি লগম়ে, না পদ্মেই লসলর়েমসর রাো থমি ভলেড ে়িা ইাঁদু্মরর ওের বমস েম়িমেন। 
েদ্ডার পেেমন েেন আর ডকলসমদ্র পভাাঁ পভাাঁ শব্দ পশানা যামে না। অ্মনক পে করার 
জনয ওগুমিা েমর েম়ি রম়েমে। লকেু লকেু লনমস্তজও। বািলের োমশই একটা গােিা়ে 
ডকলসমদ্র কাি কাি লডে পরমে লদ্ম়েমেন। কুক সযািংকস োমঝ োমঝ বািলে গােিা 
ঝুাঁমক যামে। পিড আর জজড লবজ়েীর দৃ্লিমে পসইলদ্মক োলকম়ে রম়েমে। 
 
লেমসস উইসলি লনমস্তজ ডকলসমদ্র আর োমদ্র কাি কাি লডমের লদ্মক োলকম়ে 
বিমিন–এগুমিার সুরাহা িামঞ্চর েমর করা যামব। োরের োকামিন েযামেিলেমসর 
দু্োমশ দু্মটা কাাঁচ িাগান কযালবমনমটর লদ্মক। পসগুমিার েমধয রম়েমে গাদ্াগাদ্া বাোই 
করা লজলনস। ে়েিা হম়ে যাও়ো অ্মনক রূমোর বাক্স, েরমচ ধরা পোরা, জমদ্র শুকমনা 
থাবা আর োকান োকান সামের পোিশ। পোর পোট পিাট বামক্সর ডািামে লকেু পিো–
হযালর পসই পিো ে়িমে োরমিা না। ওর সবমচম়ে ভাি িাগি একটা অ্িিংকৃে করা 
লিস্টাি কাাঁমচর পবােি। োর েমধয রম়েমে েরি রক্ত পকান সমন্দহ পনই। 
 
আবার ঢিং ঢিং কমর িিা পবমজ উঠি। সকমিই একমযামগ লেমসস উইসলির েুমের 
লদ্মক োকাি। 
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–পোেরা এোমন বস; পোোমদ্র জনয সযান্ডউইচ লনম়ে আসলে। লেমসস উইসলি 
ক়িাভামব বিমিা। 
 
দ্রজাটা বাইমর পথমক বে কমর লেমসস উইসলি চমি পগি। চমি যাবার সমঙ্গ সমঙ্গ ওরা 
জানািার ধামর পক দ্াাঁল়িম়ে রম়েমে পদ্োর জনয দ্াাঁ়িাি। ওরা শুধু পদ্েমে পেি উসক 
েুসক ঝাাঁক়িা চুমির একটা োথা োর ওের রম়েমে একগাদ্া ক়িাই। এেন ভামব রাো 
যামে েম়ি না যা়ে। 
 
–আমর েুন্ডানগাস! হারলেওন বিমিা–েুন্ডানগাস গাদ্া গাদ্া ক়িাইগুমিা পকন এমনমে? 
 
হযালর বিমিা–সম্ভবে একটা লনরােদ্ জা়েগা়ে িুলকম়ে রােমে। পযলদ্ন রামে আোমক 
োহারা পদ্বার কথা পসলদ্ন ও ওই ব়ি ব়ি ক়িাইগুমিা সিংিহ কমরমে। 
 
পিড বিমিা–হা হা লঠক পো লঠক পো। 
 
সদ্র দ্রজাটা পকউ েুিমেই েুন্ডানগাস ক়িাই সমেে বাল়ির পভের ঢুমক পগি। পিড 
বিমিা–লব্ল্মে, ো ওইসব একদ্ে েেন্দ কমর। 
 
লেমসস পব্ল্ক েেন ওর হাউোউ গিা ফাটান লচৎকার বে কমরমে। পিড আর জজড 
োশাোলশ দ্াাঁ়িাি। 
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পিড স্বর নালেম়ে বিমিা–েুন্ডানগাস, লসলর়েস আর লকিংগমের সমঙ্গ কথা বিমে। োরের 
পচাে পোট পোট কমর বিমিা–লক পয বিমে লকেুই শুনমে োলে না। এক্সমটনমডবি 
ই়োসডটা লনম়ে আসমে োরমি পকেন হ়ে? েমব ঝুাঁলকর বযাোর। 
 
জজড বিমিা–আনমি কামজ িাগামনা পযমে োমর। ওেমর লগম়ে লনম়ে আসমে োলর। 
 
লঠক পসই সেম়ে লনমচর েিা পথমক ভীির্ কানফাটামনা এক শব্দ শুনমে পেি। ওমদ্র 
আর এক্সমটনমডবি ই়োসড আনার পকানও প্রম়োজন হমিা না। ওরা লেমসস উইসলির 
প্রলেলট শব্দ েলরষ্কারভামব শুনমে পেি। লেমসস উইসলি গিা ফালটম়ে পচাঁচামেন। 
 
আোমদ্র এোমন পচারাই োি রাোর জা়েগা ন়ে। 
 
পিড বিমিা–ো যলদ্ অ্নয কাউমক এইরকেভামব বমকন পো শুনমে েন্দ িামগ না। 
িমরর দ্রজাটা ঈিৎ ফাাঁক করি যামে লেমসস উইসলির গিাস্বর ভািভামব পশানা যা়ে। 
–একটা েলরবেডন েমন হ়ে। 
 
–এমকবামর অ্েদ্াথড, েুলে লক েমন করে আোমদ্র? আোমদ্র লকেু পনই? পোোর 
পচারাই োি এমন বাল়িমে জো না করমি আোমদ্র অ্সুলবমধ হমব। 
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জজড বিমিা–এেন আোমদ্র েমধয পকউ োর কামে লগম়ে শান্ত করা দ্রকার। ো না 
হমি লচৎকার থাোর পকানও সম্ভাবনা পনই। েুন্ডানগাস পোোমক োহা়িা না লদ্ম়ে 
োলিম়েলেি। ো ওর ওের অ্সম্ভব পরমগ আমেন। োরেরই পযাগ হমে। লসলর়েমসর 
োম়ের কানফাটা আেডনাদ্ আর ডুকমর ডুকমর কান্নার শব্দ। 
 
কথাগুমিা জজড হযালরমক বিমিা। 
 
নেুন কমর লসলর়েমসর োম়ের পপ্রামরট পথমক লচৎকামর লেমসস উইসলির গিার স্বর কে 
শুনমে োও়ো পগি। 
 
জজড িমরর দ্রজাটা বে কমর লদ্মে যামব লঠক পসই সে়ে এক পবাঁমট োট পিাক িমর 
ঢুকি। ও শুধুোত্র একটা কােম়ির টুকমরা িজ্জা লনবারমর্র জনয েমর আমে। েুব বৃদ্ধ। 
গাম়ের চাে়িা ঝুমি পগমে। োথার চাাঁলদ্মে পগাি টাক। শুধুোত্র পেেমন আর রমগর লদ্মক 
কাাঁচা-োকা চুি। বাদু্ম়ির েে ওর দু্মটা কান। পচাে দু্মটা জমি ভরা িাি। ওর নাকটা 
শু়েমরর েে শুধু ন়ে পবশ িম্বা। 
 
পবাঁমটোট পিাকটা কারও লদ্মক না োলকম়ে (পযন কাউমক পদ্মেলন) িমর পকমে। ও ওর 
লেমঠর লবরাট কুাঁজ লনম়ে পকািাবযামঙ্গর েে িালফম়ে িালফম়ে িমরর এক পকামর্ পগি। 
লব়িলব়ি করমে, লকেু বিমে, নালির েে দু্গডে পবমরামে, আদ্যপ্রান্ত অ্সৎ–অ্েরাধী–
রক্তমিাভী লবশ্বাসিােক, যলদ্ জানমে আোর োিলকমনর বাল়িমে আস্তানা পগম়িমে। 
হা়েমর আোর অ্ভাগা োিলকন, পয সব গাাঁজিা ওরা ওর বাল়িমে এমনমে, োহমি ও 
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বুম়িা পিচারমক লক পেম়ি লদ্ে? লক িজ্জা! লক িজ্জা! রক্ত পচািা বাদু়্ি আর পনকম়ি 
বামির েে পিামকরা আর লবশ্বাসিােকরা, পচামররা। পবচারা বুম়িা পিচার… ও লক 
করমে োমর? 
 
পিড েুব পজামর পজামর বিমিা–হযামিা পিচার। কথাটা বমি পিড দ্রজাটা বে কমর 
লদ্ি। 
 
পবাঁমট এিফটা (গৃহ ডাইনী) পথমে পগমিা, ব়ি ব়ি করা পচাে বে কমর আশ্চযড হম়েমে 
এেন দৃ্লিমে োকাি। 
 
পিচার েেনও ই়েিং োলিকলটমক পদ্মেলন। লেেন লফমর োথা নে করি পিমডর লদ্মক 
লফমর; কামেডমটর লদ্মক োলকম়ে েলরষ্কার কমে ও বিমিা–পনািংরা লবশ্বাসিােমকর পেমি 
…ও। 
 
জজড বিমিা–েুব দু্াঃলেে, পোোর পশমির কথাটার োমন লঠক ধরমে োরিাে না। 
 
–পিচার লকেু বমিলন; পবাঁমট পিাকটা বিমিা। লিেী়েবার আবারও জজডমক অ্লভবাদ্ন 
করি। গিার স্বর নালেম়ে আরও বিমিা–আরও দু্মটা যেজ, অ্স্বাভালবক পোট জম্ভ 
োরা। 
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হযালর বুঝমে োমর না হাসমব লক হাসমব না। পবাঁমট পিাকটা পসাজা হম়ে যেটা োরি 
দ্াাঁ়িাি। ওমদ্র লদ্মক লহিংসুমটর দৃ্লিমে োকাি। েমন হি ওরা ওর পশি কথা শুনমে 
ো়েলন। লব়ি লব়ি কমরই চিি পিচার। 
 
আর ওই োড ব্ল্যাডটা, পেেমির েে শক্ত হম়ে দ্াাঁল়িম়ে রম়েমে। হা়ে যলদ্ আোর 
োিলকন জানমে োরে, ওহ হ োহমি কমো কাাঁদ্ে, আরও একটা নেুন পেমি। 
পিচার ওর নাে জামনন না। ও এোমন পকন এমসমে? পিচার জামন না। 
 
-এর নাে হযালর, পিচার, হারলেওন বিমিা–হযালর েটার। 
 
পিচামরর লবিণ্ণ পচাে ব়ি ব়ি হম়ে যা়ে। আমগর পচম়ে আরও দ্রুেগলেমে লব়িলব়ি 
করমে থাকি। 
 
–োড ব্ল্াড পিচামরর সমঙ্গ কথা বিমে পযন ও আোর বেু। পিচামরর োলিক যলদ্ ওমক 
এই অ্বস্থা়ে পদ্মে, ওহহ োহমি লেলন লক বিমেন। 
 
রন আর লজলন েুব পরমগ লগম়ে বিমিা–এই ওমক োড-ব্ল্াড বিমব না বমি লদ্লে। 
 
হারলেওন লফস লফস কমর বিমিা–োমে লকেু যা়ে আমস না। ওর োথার লঠক পনই। লক 
বিমে না বিমে লনমজই জামন না। 
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–হারলেওন অ্যথা লনমজমক পেমিা করমব না। ও জামন েুব ভাি কমরই জামন ও লক 
বিমে, পিড বিমিা পিচামরর লদ্মক অ্েেমন্দর দৃ্লিমে োলকম়ে। 
 
পিচার েেনও হযালরর লদ্মক োলকম়ে লব়িলব়ি কমর চমিমে। 
 
–সলেয? সলেয ও হযালর েটার? পিচার পদ্েমে চা়ে ওর কোমির কাটা দ্াগ! যলদ্ থামক 
োহমি লঠক। ওই পেমিটাইমো ডাকড িডডমক থালেম়েলেি। পিচার পভমব কুি ো়ে না 
পকেন কমর ওইটুকু পেমি 
 
পিড বিমিা–আেরা লকন্তু নই পিচার। 
 
জজড বিমিা–সলেয কমর বিমো েুলে লক চাও? 
 
–পিচার ির পদ্ার সাফ করমে এমসমে; কথা পিারা়ে পিচার। 
 
–একলট সম্ভাবয িটনা হযালরর পেেন পথমক পক পযন বিমিা। পদ্েি লসলর়েস একেিা 
পথমক লফমর এমসমে। দ্রজার পগা়িা পথমকই ও েীি দৃ্লিমে পিচামরর লদ্মক োকামিন। 
হি পথমক আর পগািোি পচাঁচামেলচর শব্দ পশানা পগি না। েুব সম্ভব েুন্ডাগাস আর 
লেমসস উইসলি লকমচমন লগম়ে কথা বিমে। 
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েুন্ডানগাসমক পদ্মেই পিচার এেনভামব নে েস্তমক অ্লভবাদ্ন করি পয ওর পোটা 
শু়েমরর েে নাকটা পেমঝমে পঠমক পগি। 
 
–পসাজা হম়ে দ্াাঁ়িাও, লসলর়েস হুিংকার লদ্ম়ে বিমিা–বি এোমন েুলে লক করমে এমসে? 
 
–পিচার ির সাফ করমে এমসমে; পবাঁমট পিাকটা বিমিন–পিচার অ্েকারােন্ন পনাবি 
বাল়িমে পবাঁমচ রম়েমে শুধু পসবা করার জনয। 
 
–করে, লকন্তু ো সমেও বাল়িটা আরও পনািংরা আর ে়েিা হম়ে যামে। 
 
পিচার আবার অ্লভভাবদ্ন কমর বিমিা–োলিক সব সে়ে পিচামরর পজাক বুঝমে োমর 
না। োরের গিার স্বর কলেম়ে বিমিা–োলিক একজন অ্কৃেজ্ঞ, পনািংরা পিাক। ও োর 
োম়ের েমন কি লদ্ম়েমে। 
 
লসলর়েস বিমিা–পিচার আোর োম়ের হৃদ়্ে–েন বমি লকেু লেি না। সারা জীবন িৃর্া 
সঞ্চ়ে কমর পবাঁমচ লেি। পিচার আবার অ্লভবাদ্ন করি। ও আোর োিলকন, এই 
োলিক োর োম়ের জুমোর কাদ্া সাফ করার পযাগয ন়ে ও আোর োিলকন। যলদ্ পদ্মে 
পিচার এমক পসবা করমে, োহমি েুলে পিচারমক কেটা পিন্না করমব, পিচার কমোটা 
হোশ হমব …! 
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লসলর়েস বিমিা–আলে জানমে চাই েুলে পকন এোমন এমসে। প্রলেবারই েুলে কাজ 
করার ভান পদ্োও। একু্ষলর্ েুলে এ ির পথমক পোোর িমর চমি যাও, আোমক পযন 
পোো়ে গিাধাকা না লদ্মে হ়ে। 
 
–পিচার ওর জা়েগা পথমক একচুিও ন়িমব না, এটা আোর োলিমকর বাল়ি। োিলকন 
একটুও বরদ্াস্ত করমব না যলদ্ েদ্ডাগুমিা পফমি পদ্ও়ো হ়ে। লকেুমেই পফিমে পদ্মবা 
না। 
 
লসলর়েস লবেরীে পদ্ও়োমির লদ্মক োলকম়ে বিমিা–যা পভমবলে োই। পিচামরর লদ্মক 
িৃর্য দৃ্লিমে োকামিন–ওমক পদ্েলে আর একটা লস্টলকিং জাদু্ েরদ্া লদ্ম়ে পঢমক লদ্মে 
হমব। দু্লদ্মকই… জালন না আলে পরহাই োব লক না, েবু আোমক পেমেই হমব। পিচার 
েুলে এোন পথমক লবদ্া়ে হও। 
 
পিচার লব়ি লব়ি করমে করমে ির পেম়ি চমি পগি। আজকাবান পথমক লফমর 
পিচারমক আমদ্শ করমে। ও আোর অ্ভাগা োিলকন, আেলন লক পদ্েমে োমেন না 
পফলনম়ে ওঠা অ্েদ্াথডরা এোমন অ্লধষ্ঠান কমরমে। আেনার সব লবি়ে সম্পলত্ত িুমটেুমট 
োমে। আেলন হিফ কমর বমিমেন ও আেনার পেমি ন়ে। ও আবার লফমর এমসমে, 
সকমি বমি ও েুনী, হেযাকারী। 
 
লসলর়োস দ্রজাটা দ্রাে কমর বে কমর বিমিা–েুলে যলদ্ চুে না কমরা পো সলেযই েুনী 
হব! 
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হারলেওন কাকুলে কমর বিমিা–লসলর়েস ওর োথার লঠক পনই। আোর েমন হ়ে ও যা 
বিমে োর োমন লবনু্দলবসগড পবামঝ না। 
 
–ও অ্মনক বের এোমন লনেক একিালট লেি। োম়ের পপ্রামরমটর সােমন দ্াাঁল়িম়ে োগি 
োগি আমদ্শ লনে, আেন েমন কথা বিে লকন্তু ও েুব সুলবমধর পিাক ন়ে। 
 
–আেলন যলদ্ ওমক এোন পথমক পেম়ি পদ্ন োহমি আশা করা যা়ে স্বাভালবক হমব; 
হারলেওন বিমিা। 
 
লসলর়োস কাঠমোট্টাভামব বিমিন–ওমক আেরা পেম়ি লদ্মে োলর না। ও অ্ডডামরর নাল়ি 
নক্ষত্র জামন। োো়িা আকলিক আিামে োরাও পযমে োমর। েুলে ওমক এোন পথমক 
চমি পযমে বি, পদ্ে লক জবাব পদ়্ে, পোোর উেমদ্শ লকভামব পন়ে। 
 
পিচার পয েরদ্াগুমিা পফমি না লদ্ম়ে লঠকেে রাোর কথা বমিলেমিন পসগুমিার লদ্মক 
লসলর়েস এমগামি, হযালর আর অ্নযরা োর লেেু লেেু চিি। 
 
েরদ্াগুমিা শুধু জীর্ড ে়েিা ন়ে শেলেন্ন। ফুমটাফুমটা পদ্মে েমন হ়ে লবিাক্ত ডকলসরা 
লচলবম়ে লচলবম়ে পশি কমর লদ্ম়েমে। োহমিও পসানার সুমোমে এেি়েডারী করা 
জা়েগাগুমিা এেনও চকচক করমে। লবরাট এক েলরবামরর েলব (ফযালেলি লর) োর 
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েিা়ে সাি োলরে পিো। হযালরর পদ্মে েমন হমিা ওটা েধয যুমগর। েরদ্ার ওেমর ব়ি 
ব়ি অ্ক্ষমর পিো 
 
দ্য পনাবি অ্যান্ড পোস্ট এনলসম়েে হাউজ অ্ব ব্ল্যাক 
টাউমজাসড োর 
 
েদ্ডার েিা়ে ব্ল্যাক েলরবামরর সদ্সযমদ্র েুাঁলটম়ে পদ্েমে পদ্েমে হযালর লসলর়েসমক 
বিমিা–ফযালেলি লরমে আেনামক পদ্েমে োলে না। 
 
–লেিাে। ওই পয, পো়িা দ্াগটা পদ্েে ওোমন লেিাে। পোি বের ব়েমস আলে বাল়ি 
পথমক োলিম়েলেিাে। ো েেন আোর ওের রাগ কমর ওোমন লসগামরমটর েযাকা লদ্ম়ে 
নি কমর লদ্ম়েলেমিন: এক লনশ্বামস লসলর়েস বিমিন। 
 
–বাল়ি পথমক োলিম়ে পগলেমিন? 
 
–বিিাে পয বাধয হম়ে। আোর ব়েস েেন পিাি হমব। 
 
–হযালর একদৃ্মি লসলর়েমসর লদ্মক োলকম়ে বিমিা–পকাথা়ে? 
 
–লসর়েস বিমিন–পোোমদ্র বাল়ি। পোোর দ্াদু্-ঠাকুো আোমক লনমজর লিেী়ে েুমত্রর 
েে ভািবাসমেন। পোোর বাবা আোর লবমশি বেু লেমিন। সমের বের ব়েমস আোর 
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লনজস্ব একটা আস্তানা জুমট পগি। আোর এক কাকা আিফামডডর পদ্ৌিমে। েৃেুযকামি 
আোর জনয অ্মনক অ্থড লদ্ম়ে পগলেমিন। যাইমহাক োরের পথমক আোর আর কারও 
সাহাযয-টাহাযয ব়ি একটা লনমে হ়েলন। প্রলে পরাববামর পোোর বাবা ো আোমক িামঞ্চ 
পনেন্তন্ন করমেন। বাল়ির পিাকমদ্র আলে পহট করোে।কথাটা পশি কমর লসলর়েস ওর 
একটা হাে ফযালেলি লরর েিা়ে পচমে বিমিা–পরগুিাস ব্ল্যাক। জন্ম-েৃেুযর সাি পিো 
আমে। ও আোর পচম়েও পোট লেি। েুব ভাি পেমি–এই কথাটা বার বার আোমক 
শুনমে হে। 
 
–ও োরা পগমিা, হযালর বিমিা। 
 
–হযাাঁ। েূেড এক নম্বমরর েূেড। ও পডথ-ইটারমদ্র দ্মি নাে লিলেম়েলেি। 
 
-ঠাট্টা করমেন? 
 
–হযালর পোোর লক বুঝমে বালক আমে আোমদ্র েলরবারটা লক ধরমনর জাদু্কর? 
 
–আেনার বাবা–োও ওমদ্র দ্মি লেমিন? 
 
–না না না পোমটই না। আোমক েুলে লবশ্বাস করমে োর। েমব োরা েমন করমেন 
পভামল্ডেটড যা করমে, লঠকই করমে। ওরা সকমিই জাদু্করমদ্র শুলদ্ধ করমর্র েমক্ষ 
লেমিন। োগি জন্ম সূত্র পথমক পরহাই পেমে পচম়েলেমিন। ওই রকে ইো োমদ্র 
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একার লেি না। আরও লকেু পিামকর লেি। পভামল্ডেটড োর আসি রূে পদ্োবার আমগ 
ভাবে ও যা করমে চা়ে বা করমে োমে পকানও ভুি পনই।   
 
ওর অ্নুগােীরা লকেুলদ্ন ের িক্ষয করি পভামল্ডেটড ক্ষেো োবার জনয ি়িাই করমে। 
আোর বাবা–ো ভাবমেন পরগুিাস একজন পোট লহমরা। 
 
–ওমক লক একজন অ্মরার হেযা কমরলেি? 
 
লসলর়েস বিমিন–না না। ওমক পভামল্ডেটড হেযা কমরলেি। োমন কাউমক লদ্ম়ে ন়ে, 
লনমজই। ভাইম়ের েৃেুযর ের েবরটা পেম়েলেিাে। পভামল্ডেটড এেন সব কাজ ওমক 
লদ্ম়েলেি ো করমে ওর েন সা়ে পদ়্েলন, ভ়ে পেম়ে লগম়েলেি। পোো়ে সাবধান কমর 
লদ্লে শে ভ়ে পদ্োমিও পভামেমটডর কামে নে হমব না। পসটা হমব িীেদ্াস হও়ো, 
ন়েে েৃেুয। 
 
িাঞ্চ–ওরা লেমসস উইসলির কথা শুনমে পেি। লেমসস উইসলি জাদু্দ্ণ্ডটা উাঁচু কমর 
োর ওের েুমি ধমর। লবরাট পর ভলেড সযান্ডউইচ ও পকক। েুে পদ্েমিই পবাঝা যা়ে 
অ্সম্ভব পরমগ আমেন। িমরর সকমিই োর লদ্মক োবার পনবার জনয এলগম়ে পগি, লকন্তু 
হযালর না লগম়ে লসলর়েমসর োমশ দ্াাঁল়িম়ে রইি। লসলর়েস েেনও েদ্ডার সােমন 
দ্াাঁল়িম়েলেি। 
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–বহুলদ্ন, বহু বের আলে আোমদ্র ফযালেলি লরর সােমন দ্াাঁ়িাইলন। ওইমট হমে আোর 
পিট–পিট িযান্ডফাদ্ার লফলনম়েস লনমগইিাস। পদ্েমে োে? পহাগাটডস কুমির একজন 
প্রেযাে পহডোস্টার লেমিন। অ্যারালেন পেলিফু়ো আোর োম়ের চাচামো পবান–জাদু্ 
েন্ত্রর্ািম়ে লবি এমন োগি হালেিং আইনে লসদ্ধ করমে পচম়েলেমিন। আোর লপ্র়ে আে 
ইল্লামডারা, লেলন বাল়ির রক্ষক (গৃহডাহী)পদ্র োথা কাটা োলরবালরক প্রথা লহসামব চািু 
কমরলেমিন, যেন োরা অ্লে বৃদ্ধ, শলক্তহীন হম়ে ে়িে। এে শলক্তহীন, একটা পর যেন 
োমদ্র হামে ধরার ক্ষেো থাকমো না। োইমো টিংকসমক এোমন পদ্েমে োলে না। 
 
আোমদ্র েলরবামরর পিামকরা যা বিমব ো করমে পিচার বাধয। আোমদ্র েলরবার 
টিংকসমক োনযো পদ়্েলন, োর জনয পিচারমক আমদ্ৌ োনমে চা়ে না। 
 
–টিংকস আেনার আত্মী়ে? হযালর আশ্চযড হম়ে লজমজ্ঞস করি। 
 
–হযাাঁ। ওর ো আনমড্রালেডা আোর অ্লেলপ্র়ে কালজন লেমিন। েদ্ডাটার কাে পথমক 
পদ্েমে পদ্েমে লসলর়েস বিমিন–কই অ্যানমড্রালেডামক পদ্েমে োলে না 
 
এই পদ্ে। 
 
হযালর পদ্েি লসলর়েস আঙু্গি লদ্ম়ে পরমেমে পযোমন পসোমনও পো়িা দ্াগ। 
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পবল্লালরকস আর নারলসসার োমঝ আরও একটা লেদ্র পদ্োমিন। অ্যামরালেডামসর 
পবামনরা আজও এোমন আমে কারর্ ওমদ্র সম্মানী়ে লেওর ব্ল্ামডর োগি েলরবামর 
জন্ম, লকন্তু অ্যামরালেডা লবম়ে কমর লেি এক োগি পটড টিংসমক। োই? 
 
লসলর়োস কথাগুমিা পশি কমরই জাদু্দ্ণ্ড লদ্ম়ে েদ্ডাটা িুলরম়ে হাসমিন। হযালর লকন্তু হাসি 
না। ও অ্যামরালেডামসর পো়িাদ্ামগর ডানধামরর নােগুমিা েুব েমনামযাগ লদ্মে পদ্েমে 
িাগি। নারলসসা ব্ল্যামকর েিা়ে দু্লট পসানার িাইন। োরই সমঙ্গ িুলস়োস োিফ়ে। 
পসানার িাইন পটমন োমদ্র নামের ের পড্রমকার নাে। 
 
–আেলন েযািফম়ের আত্মী়ে? 
 
–লেওর রমক্তর েলরবামরর সদ্সযমদ্র এমক অ্েমরর সমঙ্গ আত্মী়েো আমে। লসলর়েস 
বিমিন। েুলে যলদ্ পোোর পেমি পেম়েমদ্র (লেওর ব্ল্াড) শুদ্ধ রমক্তর পেমি–পেম়েমদ্র 
সমঙ্গ লবম়ে লদ্মে চাও পো একটু অ্সুলবমধ আমে। সিংেযা়ে োরা কে। লববাহ সূমত্র েন্ত্রী 
আর আলে কালজন, আথডার আোর পসমকন্ড কালজন। পসইসব কথা ভাবা বা লচন্তা করার 
পকানও োমন হ়ে না। যলদ্ পকউ রক্ত সম্বেী়ে লবশ্বাসিােক হ়ে োহমি পস গনয হমে 
োমর উইসলি। 
 
হযালর অ্যামরালেডামসর বাাঁ ধামরর নােগুমিা পদ্েলেি: পবল্লালরক্স ব্ল্যাক, যার নামের েিা়ে 
রডফািস পিমিমির সমঙ্গ দু্মটা িাইন লদ্ম়ে যুক্ত। 
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–পিমিি! হযালর পজামর পজামর বিমিা। নােটা পযন ওর েুবই েলরলচে, োহমিও লঠক 
েমন করমে োরি না। 
 
েমন না আসার চােটা সারা শরীমর একটু একটু কমর েল়িম়ে ে়িমে থামক। পেমটর 
েমধয অ্দু্ভে এক লশরলশমর ভাব অ্নুভূলে হ়ে। 
 
–ওরা এেন আজকাবামন; লসলর়েস বিমিন। 
 
হযালর ওর লদ্মক পকৌেূহিী হম়ে োকা়ে। 
 
লসলর়েস আমগর েে রূঢ়ভামব বিমিন–পবল্লালরক্স আর ওর স্বােী রডিফাস জুলন়ের বালটড 
িাউমচর সমঙ্গ এমসলেি। রডিফামসর ভাই রাবাস্টন ওমদ্র সমঙ্গ লেি। কথাটা পশানার 
ের হযালরর েমন েম়ি পগি ও লবল্লালরক্সমক ডাম্বিমডামরর পেনলসমভ পদ্মেমে। পযোমন 
লচন্তা আর পেেলর পস্টার কমর রাো যা়ে, এক িম্বা ডাকড েলহিা, ব়ি ব়ি োোও়োিা 
পচাে। ও োর লবচামরর সে়ে োর িডড পভামেেমটডর সমঙ্গ বহুলদ্মনর আনুগেয গমবডর 
সমঙ্গ স্বীকার কমর লেি। পভামেেমটডর েেমনর ও োর দ্ণ্ড পশি হবার ের পভামল্ডেটডমক 
েুাঁমজ বার করার পচিা কমরলেি। আশা কমরলেি োর আনুগমেযর জনয একলদ্ন না 
একলদ্ন ও েুরকৃে হমবই। 
 
-আেলন পো কেমনাই বমিনলন ও আেনার…। 
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–ও আোর কালজন হমি লক আমস যা়ে? লসলর়েস বিমিন। আোর সমঙ্গ, আোর 
েলরবামরর সমঙ্গ ওর পকানও সম্পকড পনই। েমনও কলর না, কেনই না। পোোর েে 
যেন আোর ব়েস েেন পথমকই আর ওমদ্র পদ্েমে োইলন। েুলে লক েমন কর ওমদ্র 
েে আত্মী়ে থাকার জনয আলে গলবডে। 
 
–সলেয দু্াঃলেে, হযালর বিমিা–আলে ো বলিলন, আলে একটু আশ্চযড হম়েলে। 
 
–োমে লকেু যা়ে আমস না। পোোর দু্াঃলেে হবার পকানও কারর্ পনই; লসলর়েস 
অ্স্প্িভামব বিমিন। োরের েদ্ডার কাে পথমক সমর এমস েমকমট দু্হাে ঢুলকম়ে বসার 
িরটা পদ্েমে পদ্েমে বিমিন, আলে কেনই ভালবলন আবার এই বাল়িমে এমস পগাঁমথ 
যাব। 
 
হযালর লসলর়েমসর সব কথা ভািভামবই বুঝমে োমর। লনমজর কথা ভাবি, ব়ি হম়ে 
আবার যলদ্ ওমক প্রাইমভট ড্রাইমভ লফমর পযমে হ়ে োহমি লসলর়েমসর েেই েমনর 
অ্বস্থা হমব। 
 
লসলর়েস বিমিন–এই বাল়িটা সদ্র দ্প্তমরর েমক্ষ আদ্শড। আোর বাবা যেন এোমন 
থাকমেন েেন সব রকে সুরক্ষার বযবস্থা কমরলেমিন। পো োগিরা পযন পচম়েলেি লকন্তু 
সুলবমধ করমে োমরলন। এেন ডাম্বিমডার সুরক্ষার োকাোলক বযবস্থা কমরমেন। এর 
চাইমে পকানও লনরােদ্ জা়েগা থাকমে োমর না। ডাম্বিমডার অ্ডডামরর সবমচম়ে সুদ্ক্ষ 
েলরচািক। পকউ বা কারও েমক্ষ আোমদ্র সদ্র দ্প্তর েুাঁমজ বার করা অ্সম্ভব–যলদ্ না 
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ডাম্বিমডার বযলক্তগেভামব কাউমক বমিন। পয লচরকুটটা েুলড পোো়ে গেকাি 
পদ্লেম়েলেি পসটা ডাম্বিমডামরর লনমজর হামে পিো। লসলর়েস হাাঃ হাাঃ কমর হাসমিন –
যলদ্ আোর বাবা ো এইভামব বযবহার পদ্েমে পেমেন। আোর োম়ের পোমরডট োর 
লকেু আইলড়ো লদ্মে োরমব। 
 
লসলর়েস সাোনয সে়ে চুে পথমক েুব ব়ি পদ্মে লনাঃশ্বাস পফিি। 
 
–আলে যলদ্ বাইমর পবলরম়ে োমঝ োমঝ লকেু লকেু কাজ করার দ্াল়েত্ব োই োহমি েুলশ 
হব। আলে ডাম্বিমডারমক পোোর শুনালনর সে়ে পোোর সমঙ্গ পযমে োলর লকনা লজমজ্ঞস 
কমরলে। পোোমক একটু দনলেক সেথডন পদ্ও়ো আর লক। েুলে কী েমন কর? 
 
হযালরর েমন হি ওর োকস্থিী ে়েিা ভলেড কামেডট পভদ্ কমর ডুমব পগমিা। গেকাি 
এোমন আসার ের একবারও শুনালনর কথা েমন হ়েলন। পসই দূ্ভডাবনাটা, বেু-বােব, 
েলরলচে পিাকজমনর সমঙ্গ দ্যাো হও়ো, কথাবােডা বিমে বিমে েমনর েমধয পথমক উমব 
লগম়েলেি। পদ্েি ওর বেুরা েরোনমন্দ সযান্ডউইচ লচবুমে। 
 
হযালর শান্তভামব বিমিা–ওরা যলদ্ আোমক কুি পথমক বলহষ্কার কমর, োহমি কী এোমন 
এমস আেনার কামে থাকমে োলর? 
 
লসলর়েস লবিণ্ণ েুমে হাসি। েেন পদ্ো যামব। 
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–আো়ে যলদ্ আবার ডাসডলিমদ্র কামে লফমর পযমে না হ়ে োহমি আলে েমন বি োই। 
হযালর আবার ওর েমনর কথা বমি। 
 
–েমন হ়ে েুলে এোমন থাকমি ওমদ্র োরাে িাগমে োমর। 
 
লেমসস উইসলি ো়িা পদ়্ে–পোেরা এমো পদ্লর করমি লকেুই োবার েম়ি থাকমব না। 
লসলর়েস আর হযালর ওমদ্র সমঙ্গ োও়োমে পযাগ লদ্ি। 
 
একটা পোট রূমোর নলসযর পকৌটা সরামে লগম়ে হযালরর আঙু্গি পকমট পগি। কম়েক 
পসমকমন্ডর েমধয কাটা জা়েগাটা ফুমি উঠি। 
 
লসলর়েস পফািা হােটা পদ্েমে পদ্েমে বিমিন–লঠক আমে। কথাটা বমি ওর হামের 
ও়োন্ড লদ্ম়ে পকমট যাও়ো জা়েগালট পোাঁ়োমে ওর পফািাটা কমে পগি, েমন হ়ে এর 
েমধয ও়োটডকযাে োউডার লেি। 
 
লসলর়েস পকৌটাটা পযোমন ে়েিা জো করা লেি পসোমন েুাঁম়ি পফমি লদ্ি। 
 
হযালর পদ্েি জজড ওর হােটা কােম়ি েুম়ি পকৌমটাটা েুমি লনম়ে পয েমকমট ে়িা 
ডকসীগুমিা ভলেড কমর পরমেলেি োর েমধয সযমত্ন পরমে লদ্ি। 
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ওমদ্র পচামে ে়িি অ্লে কুৎলসে পদ্েমে একটা রূমোর টুইজার। অ্মনকগুমিা োর 
ো। হযালর হাে লদ্মেই োক়িসার েে পসটা ওর হামে উঠমে িাগি। ওঠার সে়ে 
হযালরর হামের চাে়িা়ে আাঁচ়ি পকমট লদ্ি। লসলর়েস পদ্েমে পেম়ে হযালরর হাে পথমক 
ওটা লেলনম়ে লনম়ে পনচার পনালবলিলট অ্ব উইজাডড পজমনিলজ নােক পোটা বইটা লদ্ম়ে 
পসটা পভমঙ লদ্মিন। একটা লেউলজকযাি বক্স-এ হাে লদ্মেই ওটা পবমজ উঠি। সুরটা 
ওমদ্র কামন ঢুকমেই ওমদ্র িুে এমস পগি। লজলন পদ্েমে পেম়ে পদ্ৌম়ি এমস বামক্সর 
ঢাকনাটা বে কমর লদ্ি। একটা েুব ভালর িমকমটর বাক্স ওরা েুিমে োরি না। েুরমনা 
লদ্মনর অ্মনক লসিমোহর পদ্ও়ো ধূমিা ভলেড বাক্স, োর েমধয রম়েমে অ্যান অ্ডডার অ্ফ 
োরলিন, ফাস্টড লাস (লসলর়েমসর দ্াদু্মক লদ্ম়েলেি, েন্ত্রর্ািম়ে ভাি কামজর জনয) এই 
সব টুলকটালক লজলনস। 
 
লসলর়েস পেমডিটা পনািংরা ে়েিা আবজডনা ভলেড থমিমে েুাঁম়ি পফমি লদ্ম়ে বিমিন–
োহমি অ্মনক পসানা উৎমকাচ লদ্ম়েলেমিন। 
 
অ্মনকবার পিচার িমরর পোিা দ্রজা লদ্ম়ে ঢু পেমর পগি। দু্একটা লজলনসও িুলকম়ে 
িম়েন লমথ পঢমক লনম়ে পগি। লনম়ে যাবার সে়ে লব়িলব়ি কমর অ্লভসম্পাে লদ্ম়ে পগি। 
লসলর়েস যেন ওর েুমঠার েমধয একটা পসানার আিংলট লনম়ে পোচ়ি লদ্মিন। পিচার পসটা 
পদ্মে ফুাঁলেম়ে ফুাঁলেম়ে পকাঁমদ্ ির পথমক চমি পগি। লবলিভামব লসলর়েসমক লকেু বিমিা 
আমগ কেনও ওই রকে কথা হযালর পশামনলন। 
 
আিংলটটা আোর বাবার। 
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–পিচার আোর বাবার কথাটথা পবলশ শুনমো না, োর কথামেই চিে। গে সপ্তামহ 
ওমক আোর বাবার এক পজা়িা েুরমনা রাউজার িুলকম়ে িুলকম়ে লনম়ে পযমে পদ্মেলে। 
লেমসস উইসলি েমন হ়ে লকেুলদ্ন কামজর পিাকমদ্র েুব কাজ কলরম়ে পনমব। ড্রইিং 
রুেটামো জীবারু্েুক্ত করমে লেনমট লদ্ন পিমগমে। সবমশমি একোত্র আমজবামজ 
অ্প্রম়োজনী়ে লজলনস িমরর েদ্ডাটা, যামে ব্ল্যাক েলরবামরর ফযালেলি লর আমে। ওটা 
পদ়্োি পথমক সরামনার সবরকে পচিা বযথড হম়েমে, পেেলন ন়িবম়ি পিোর পডকটা। 
েুলড েেনও সদ্র দ্প্তমর আমসনলন, োই পকউ জামন না পভেমর লক আমে। 
 
ওরা ড্রইিংরুে পথমক একেিার ডাইলনিং রুমে পগি। পদ্েি ব়ি ব়ি োক়িসা থািাবালটর 
ওের অ্বামধ িুরমে। (রন এককাে চা বালনম়ে োবার জনয ির পথমক ো়িাোল়ি চমি 
লগম়ে লফরি পদ়্ি িিা ের)। 
 
কাি এস করা লচমনোলটর বাসন-েত্র লসলর়েস জো কমর পরমেলেি পফমি পদ্বার জনয। 
রিংচটা রূমোর পিমে বাধান ফমটািাফগুমিার একই অ্বস্থা। পিমের কাাঁচগুমিা পভমঙ 
পগমে। 
 
পেইে বমিন ওরা ির বাল়ির ে়েিা–জিাি সাফ করমে লকন্তু হযালরর েমন হ়ে ওরা 
সাফ করার নামে যুদ্ধ করমে। পিচার েমরামক্ষ োই বমি। 
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ওরা যেন কাজ কমর েেন ফাাঁমক ফাাঁমক পিচার আমস। ওর লনমজর েমন কথা বিা, 
লব়িলব়ি করা পযন পবম়িই চমিমে। থমিমে যা লকেু ো়ে লনম়ে চমি যা়ে। লসলর়েস ওমক 
একটু পযন পবলশ বমক। ভ়ে পদ্োমি জি ভরা পচামে োলকম়ে পথমক বমি োলিক যা 
বিমব লসলর়েস োই করমব। োরের চমি যাবার সে়ে উাঁচু গিা়ে বমি, োলিক 
পিচারমক ো়িামে োরমব না–কেনই না, পিচার জামন োরা এেন লক করমে। ডাকড 
িমডডর লবরুমদ্ধ োডব্ল্াড চিান্ত করমে, লবশ্বাসিােক আর পনািংরা পজিা ওঠা োনুিমদ্র 
সমঙ্গ এক হম়ে। 
 
কথাটা শুমন হারলেওমনর প্রলেবাদ্ অ্িাহয কমর লসলর়েস ওর পনিংলটর পকােমরর বাাঁধনটা 
ধমর ির পথমক বার কমর লদ্মিন। 
 
দ্রজার িলি লদ্মনর েমধয বার বার বামজ। লসলর়েমসর োম়ের লচৎকার আেডনামদ্র 
সূচনা। হযালর, রন ওরা পসই লচৎকার শুনমি লেমসস উইসলি ওমদ্র পডমক ে়েিা জিাি 
সাফ করার কাজ লদ্ম়ে পদ্ন। পেইেও বার বার বাল়ির বাইমর যান আবার লফমর 
আমসন। পেইমের সমঙ্গ হযালরর েুমোেুলে পদ্ো হ়ে না। োমঝ োমঝ ওর প্রমফসর 
েযাগমগানামির সমঙ্গ পদ্ো হ়ে। েুবই বৃদ্ধ হম়ে পগমেন, োগি পড্রস আর পকাট েমর 
থামকন, েমন হ়ে আরও পবলশলদ্ন পবাঁমচ থাকমে চান। োমঝ োমঝ অ্লেলথরাও আমস 
সাহাযয করমে। টিংকসও আমস। েুনগাস এমি লেমসস উইসলি পরমগ যান। 
 
সব লঠক আমে লকন্তু রামত্র ভাি িুে হ়ে না, ও পদ্মে অ্েকার কলরডর। োিাবে িমরর 
দু্াঃস্বপ্ন পদ্েমিও হযালর ওর বেু-বােবমদ্র সমঙ্গ আনমন্দ লদ্ন কাটা়ে। ঠাট্টা-ই়োলকড নানা 
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গল্প গুজব কমর। উইসলি ওমদ্র স্বভাবলসদ্ধ বকাবলক কমর, পসটা ওমদ্র অ্মভযস হম়ে 
পগমে। েবুও যেনই ও লান্ত হম়ে লবোনা়ে শুম়ে েম়ি, লসলিিং-এ অ্স্প্ি কামিা কামিা 
ো়ো িুমর পব়িামে পদ্মে। লেলনলির লহ়োলরিং-এর কথা েমন হমিই ও লম্র়েোন হম়ে 
যা়ে। সুচ পফাাঁটামনার ভ়ে ওর শরীমর লবধমে থামক। ভামব কুি পথমক লবোল়িে হমি ও 
লক করমব। কথাগুমিা ও রন হারলেওমনর কামে সব সেম়ে বমি না। ও িক্ষয কমরমে 
ওরা ওমক পদ্মে লফস লফস কমর কথা বমি, ওর লদ্মক ভম়ে ভম়ে োকা়ে। োো়িা োমঝ 
োমঝ স্বপ্ন পদ্মে েুণ্ড হীন লেলনলির অ্লফলস়োিরা হামের ডাণ্ডা ঠুমক ঠুমক বমিন, 
ডাসডলিমদ্র কামে লফমর যাও। 
 
বুধবার রামত্র লডনামরর সে়ে উইসলি ওমক পডমক যা বিমিা ো শুমন হযালরর পেমটর 
পভেরটা গু়ি গু়ি কমর উঠি। লেমসস উইসলি গম্ভীর হম়ে বিমিন আগােীকামির জনয 
পোোর সবমচম়ে ভাি জাো-কাে়ি পপ্রস কমর লদ্ম়েলে হযালর, আজ রামেই চুমি সাবান 
পদ্মব, ভাি কমর োন করমব। প্রথে দ্শডন ভাি হমি অ্মনক কাজ ভাি হ়ে। পোোমক 
পো লেলনলিমে পযমে হমব। 
 
রন, হারলেওন, পিড, জজড আর লজলনর কথা বে হম়ে পগি। ওরা সকমিই হযালরর লদ্মক 
োকাি। হযালর লেমসস উইসলির লনমদ্ডশ শুমন োথা না়িি, অ্ধডসোপ্ত চেটা পেমে 
িাগি। ওর েুমের পভেরটা শুকমনা হম়ে পগি, চেটা ভাি কমর লচবুমে োরি না। 
 
–পকেন কমর ওোমন যাব? হযালর লেমসস উইসলিমকও লজমজ্ঞস কমর। লেমসস উইসলি 
বিমিন–আথডার পোোমক লনম়ে যামব। 
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লে. উইসলি ওমদ্র সমঙ্গ লডনার োলেমিন, হযালরমক সাহস পযাগাবার জনয বিমিন–েুলে 
আোর অ্লফমস অ্মেক্ষা করমব, ডাক ে়িমি েুলে যামব। 
 
হযালর লসলর়েমসর েুমের লদ্মক োকাি; লকন্তু লসলর়েস লকেু বিার আমগ লেমসস উইসলি 
বিমিন; প্রমফসর ডাম্বিমডার বমিমেন, লসলর়েমসর সমঙ্গ পোোর েন্ত্রর্ািম়ে না যাও়োই 
ভাি; আলে অ্বশযই লকেু বলিলন। 
 
–হযাাঁ লেলন যথাথড বমিমেন; লসলর়েস েুে বাদ্ন কমর পহমস বিমিা। 
 
লেমসস উইসলি পঠাাঁট লদ্ম়ে লজব পভজামিন। 
 
হযালর বিমিা–ডাম্বিমডার আেনামক কেন বিমিন? কথাটা বমি লসলর়েমসর লদ্মক 
োকাি। 
 
–গেরামে এোমন এমসলেমিন, পোেরা েেন িুেুলেমি। 
 
লসলর়েস ওর কাাঁটা চােচ একটা পসদ্ধ আিুমে লবলধম়ে লদ্মিন। হযালর েুে লনচু কমর 
পেমটর লদ্মক োলকম়ে রইি। 
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ওর েন লবিামদ্ ভমর উঠি। আগােীকাি ওমক শুনালনর জনয পযমে হমব, অ্থচ 
ডাম্বিমডার এোমন এমসও ওর সমঙ্গ কথা বিমিন না। 
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০৭. দ্য রেরিরি অ্ব েযারেে 
 
হযালরর েরলদ্ন সকাি সাম়ি োাঁচটার সে়ে হঠাৎ িুে পভমঙ পগি, েমন হমিা পকউ পযন 
ওর কামনর কামে েুে এমন েীি স্বমর লকেু বিমিা। কম়েক পসমকন্ড ও কাঠ হম়ে শুম়ে 
রইি। শৃঙ্খিা ভাঙার অ্লভমযাগ, োর শুনালন ও শালস্তর সম্ভাবনা ওর োথা়ে িুরমে 
িাগি। োনলসক যন্ত্রর্া পযন পবম়িই চিি। লবোনা়ে শুম়ে থাকা অ্সহয েমন হি। ও 
লবোনা পেম়ি উমঠ চশো েরি। লেমসস উইসলি জীনস, লট শাটড ওর লবোনার োম়ের 
কামে পরমে লদ্ম়েলেমিন। হযালর ো়িাোল়ি পসগুমিা েমর লনি। পদ্ও়োমি টাঙ্গান 
েলবগুমিা পযন ওমক পদ্মে লিে কমর উঠি। 
 
রন েুেটা েুমি আাঁকাবাাঁকা হম়ে শুম়ে িুমে অ্মচেন। হযালর ির পথমক পবলরম়ে দ্রজা বে 
করি। রমনর িুে ভাঙমিা না। পক জামন আর হ়েমো রমনর সমঙ্গ বেুত্ব থাকমব না! 
পহাগাটডস কুি পথমক বলহষ্কামরর ের কুমি ওর সমঙ্গ ে়িাশুনা করমে োরমব না। 
 
হযালর ধীমর ধীমর লসাঁল়ি লদ্ম়ে পনমে লকমচমনর লদ্মক এমগাি। নাোর সে়ে পিচামরর 
লেেৃেুরুিমদ্র োথাগুমিার লদ্মক োকামেই হি। 
 
ও লকমচমন পঢাকার আমগ পভমবলেি পসোমন পকউ থাকমব না; লকন্তু বাইমর পথমক 
কথাবােডা কামন এি। দ্রজা পঠমি পভেমর লগম়ে পদ্েি লে. উইসলি, লেমসস উইসলি, 
টিংকস, িুলেন, লসলর়েস বমস রম়েমেন। ওরা পযন ওর আসার প্রেীক্ষা করলেমিন। 
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লেমসস উইসলি ো়িা সকমিই বাইমর যাবার জনয জাো-কাে়ি েমরমেন। লেমসস 
উইসলি েমরমেন পবগুলন রমঙর পড্রলসিং গাউন। হযালরমক পদ্মে বিমে পগমি িালফম়ে 
উঠমিন লেমসস উইসলি। 
 
–পিকফাস্ট, লেমসস উইসলি জাদু্দ্ণ্ড হামে লনম়ে ো়িাোল়ি উনুমনর কামে লগম়ে 
বিমিন। 
 
–ে… ে েলনডিং হযালর; হাই েুমি টিংকস বিমিা। ও েুব ভাি কমর চুি পবাঁমধমে। বিমিা–
পকেন িুে হমিা? 
 
–েুব ভাি। 
 
–আ–আ আলে প্রা়ে সারারাে িুেমে োলরলন। হাই েুমি বিমিা–এোমন। এমস বস 
হযালর। 
 
লেমসস উইসলি বিমিন–লক োমব হযালর েলরজ, েযালকন্স? লকোরস? পবকন লডে? 
পটাস্ট? িুলেস্টিংক? োরের হযালরর লদ্মক োলকম়ে বিমিন–হযাাঁ েুলে লিেমগৌর সম্বমে 
লক বিলেমি টিংকস? 
 
বিলেিাে, আোমদ্র একটু সেকড থাকা দ্রকার। পসলদ্ন আোমক আর লকিংগমেমক 
অ্দু্ভে সব প্রশ্ন করলেমিন। হযালর চুে কমর রইমিা। টিংকস বিমিা ডাম্বিমডারমক বিব 
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আলে কাি নাইট লডউলট করমে োরব না, ভীির্ লান্ত আলে। আবার ও ব়ি পদ্মে 
একটা হাই েুিি। লে. উইসলি জাদু্কমরর পোশাক েমর দেলর। টিংকস আর হযালরর 
লদ্মক োলকম়ে বিমিন–পকেন েমন হমে? 
 
টিংকস বিমিা–অ্যামেলি়ো পবানস ভাি, েক্ষোলেত্ব কমরন না। পোোর বক্তবয শুনমবন। 
 
হযালর িা়ি না়িমিা। েেনও লকেু বিার েে ওর অ্বস্থা ন়ে। পকানও কথা বিমব না যা 
িমটলেি লঠকঠাক বিমব। 
 
লসলর়েস বিমিন–োথাগরে করমব না হযালর। শান্তভামব যা িমটলেি োই বিমব। 
 
হযালর চুে কমর রইি। 
 
িুলেন েুব ধীরলস্থরভামব বিমিা–আইন পোোর লদ্মক, জীবন-েৃেুযর কারর্ হমি নাবািক 
জাদু্কররাও জাদু্ বযবহার করমে োমর। 
 
হযালরর িাম়ির পভেরটা হঠাৎ লশরলশর কমর উঠি। পক পযন অ্িমক্ষয ওর পভের 
পোহেুক্ত জাদু্ েল়িম়ে লদ্ি। িুে হম়েলেি–হঠাৎ ধােস্থ হম়ে পদ্েি লেমসস উইসলি ওর 
অ্লবনযস্ত চুিগুমিা লভমজ লচরুর্ী লদ্ম়ে আাঁচ়িাবার সে়ে োমঝ োমঝ োথামে লচরুলনটা 
লদ্ম়ে চাে লদ্মে। 
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–চুিগুমিা ভাি কমর আাঁচ়িামে োর না? লেমসস উইসলি আাঁচ়িামে আাঁচ়িামে বিমিন। 
 
হযালর শুধু োথা না়িি। 
 
লে. উইসলি িল়িমে সে়ে পদ্মে হযালরর লদ্মক োকামিন। 
 
–আোর েমন হ়ে এবার আোমদ্র উঠমে হমব। একটু আমগ পগমি েন্দ হমব। ওোমন 
লগম়ে অ্মেক্ষা করা এোমন বমস থাকার পচম়ে ভাি হমব। 
 
–লঠক আমে; হযালর পটাস্টটা সলরম়ে পরমে পচ়োর পেম়ি দ্াাঁ়িাি। 
 
টিংকস বিমিা–সব লঠক হম়ে যামব িাব়িামব না। 
 
 –গুডিাক হযালর, িুলেন ওমক সাহস লদ্ি। 
 
–যলদ্ পোোর লবরুমদ্ধ পকান লডলসসন হ়ে োহমি আলে অ্যামেলি়োর সমঙ্গ কথা বিব; 
লসলর়েস বিমিন। 
 
হযালর েৃদু্ হাসি। লেমসস উইসলি ওমক পেহভমর জল়িম়ে ধরমিন–আশাকলর সবলকেু 
আোমদ্র লদ্মক যামব। 
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–লঠক আমে; হযালর বিমিা–েমর পদ্ো হমব। 
 
হযালর, লে. উইসলির সমঙ্গ পবসমেে পথমক ওের েিার হমি পেৌঁেি। 
 
–দ্রজা েুমি ওরা যেন রাস্তা়ে দ্াাঁ়িাি েেনও পভামরর আমিা ফুমট ওমঠলন, পবশ ঠাণ্ডা। 
 
পকা়োমরর লদ্মক পযমে পযমে হযালর লে. উইসলিমক বিমিা–কামজ যাবার সে়ে আেলন 
লক পহাঁমট যান? 
 
–না, সাধারর্ে আলে জাদু্র সাহামযয যাই। েুলে পো এেন ো করমে োরমব। চি 
আেরা পহাঁমটই যাই। অ্লফমস পোোমক পহাঁমট আসমে পদ্েমি বুঝমে োরমব েুলে লন়েে 
পেমন চি। োমদ্র ভাি ধারর্া হমব। 
 
লে. উইসলির সমঙ্গ হাাঁটমে িাগি হযালর। উইসলি েমকমটর েমধয হাে পঢাকামিা। হযালর 
বুঝমে োরি জাদু্দ্ণ্ডটা উইসলি পচমে ধমর রম়েমেন। রাস্তাটা এমকবামর জনোনবহীন 
বিমিই চমি। আন্ডারিাউন্ড পরিওম়ে পস্টশমন এমস পদ্েি সকামির যাত্রীরা লভ়ি কমর 
পরমনর জনয অ্মেক্ষা করমে। োগিরা ওর ধার পিমি ওমদ্র দদ্নলন্দন কামজ চমিমে। 
লে. উইসলি অ্নবরে ওমক সাহস লদ্মে িাগি। 
 
–সলেয অ্লবশ্বামসর বযাোর; লে. উইসলি লফস লফস কমর বিমিন। স্ব়েিং চালিে লটলকট 
পকনার পেলশনটা পদ্লেম়ে বিমিন–আোমদ্র পদ্মশ দেলর। 
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–পেলশনটা কাজ করমে না। হযালর আউট অ্ফ অ্ডডার পদ্লেম়ে বিমিা। 
 
–োহমিও, পেলশনটার লদ্মক আদ্মরর দৃ্লিমে োলকম়ে লে. উইসলি বিমিন। 
 
োগি অ্থড সম্বমে লে. উইসলির পেেন জ্ঞান না থাকার জনয হযালর লটলকট লকনি। োাঁচ 
লেলনট েমর পরন আসমেই ওরা পরমন উমঠ ে়িি। পরন চিি, িন্ডমনর লদ্মক। পকান 
পস্টশমন এমসমে বা আসমে ো জানার জনয লে. উইসলি অ্লস্থরলচমত্ত আন্ডারিাউন্ড েযাে 
পদ্মে চিমিন। 
 
–আর োত্র লেনমট স্টে, আেরা দু্মটা স্টে পেম়ি এমসলে। িন্ডমনর পকন্দ্রস্থমি ওরা 
একটা পস্টশমন পনমে ে়িি। সারা পস্টশন পিামক পিাকারর্য। সকমিরই পবশভূিা 
লটেটে, হামে লিফমকস। েুমে হন্তদ্ন্ত ভাব। অ্যাসকযামিটামর পচমে ওরা পস্টশমন পনমে 
লটলকট দু্মটা পেলশমন লদ্মেই পগমটর চাকা সমর পগি। ওরা ভূগভড পথমক রাস্তা়ে 
দ্াাঁ়িামিা। 
 
চারলদ্ক পদ্েমে পদ্েমে লে. উইসলি একটু ভযাবাচযাকা পেম়ে বিমিন–আেরা পকাথা়ে 
নােিাে? হযালরর েমন হি লে. উইসলি বার বার পস্টশন পচক করা সমেও ওরা ভুি 
পস্টশমন পনমেমে। 
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চও়িা রাস্তার দু্ধামর ব়ি ব়ি বাল়ি, রাস্তা গেগে করমে যানবাহমন, শে শে পিাক বযস্ত 
সেস্ত হম়ে চিমে। 
 
–পকাথা়ে এিাে? ওই রাস্তা ধমর হাাঁটমে হমব হযালর। উইসলি হযালরমক লনম়ে একটা 
সাইড পিন ধরমিন। 
 
–আলে েুব দু্াঃলেে হযালর। সচরাচর পো পরমন চালে না োই। োগিমদ্র দৃ্লিমকার্ পথমক 
একটু অ্নযরকে। োো়িা এই রাস্তা লদ্ম়ে কদ্ালচৎ পহাঁমটলে। 
 
ওরা হাাঁটমে হাাঁটমে একটা সরু রাস্তা়ে দ্াাঁ়িাি। রাস্তার ধামরর বাল়িগুমিা পোট পোট 
ঝকঝমক েকেমক ন়ে। পকেন পযন দদ্নয দদ্নয ভাব, অ্লফসগুমিাও পোট েমন হ়ে। 
হযালর েমন েমন েযালজক েন্ত্রর্ািম়ের একটা সুন্দর ঝকঝমক েকেমক বাল়িমে অ্বলস্থে 
এেন একটা েলব এাঁমকলেি। 
 
উইসলি েুলশমে ভমর লগম়ে বিমিন–হযাাঁ এইমো এমস পগলে, একটা েুরমনা িাি রিং-এর 
পটলিমফান বুথ পদ্লেম়ে বিমিন। বুথটার কাাঁচ ভাঙা, একটা পজা়িাোলি পদ্ও়ো 
পদ্ও়োমিমে গাাঁথা। 
 
–এমসা হযালর। 
 
উইসলি পটলিমফান বমক্সর দ্রজাটা েুিমিন। 
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উইসলি দ্রজাটা বে কমর লদ্মিন। বুমথর পভেরটা এে পোট পয একজমনর পবলশ ভাি 
কমর দ্াাঁ়িামে োরা যা়ে না। হযালর পদ্েি একটা পটলিমফান পকানও রকমে ঝুমি রম়েমে। 
েলরষ্কার পবাঝা যা়ে পকউ ইমে কমর ওটার ওই রকে অ্বস্থা করমে। 
 
–উইসলি পটলিমফামনর লরলসভারটা পনবার জনয হাে বা়িামিন। 
 
হযালর বিমিা–লেস্টার উইসলি, আোর েমন হ়ে ওটা কাজ করমে না। 
 
–না না লঠক আমে; উইসলি লরলসভারটা হামে ধমর ডাম়েি করার জনয ঝুাঁমক েম়িন। 
উইসলি নম্বর পিারামে িাগমিন। … টু পফার পফার … টু। 
 
ডা়েি করা পশি হমি কামন এি একলট পেম়ের লেলি েধুর স্বর স্বাগেে, েযালজক 
েন্ত্রর্াি়ে। অ্নুিহ কমর আেনার নাে ও কামজর লবি়ে বিুন। 
 
লে. উইসলি লরলসভারটা ধমর দ্াাঁল়িম়ে রইমিন। পভমব োমে না লক বিমব। কামনর কামে 
োউথলেসটা এমন বিমিন–আরথার উইসলি, লেলসউজ অ্ফ োগি আমটডফযাক্টস অ্লফস। 
হযালরেটামরর সমঙ্গ এমসলে।ওমক শুনালনর জনয পডমক োঠান হম়েমে। 
 
–ধনযবাদ্। দ়্ো কমর বযাজটা লনম়ে বুমকর সােমন আটমক রােুন, পসই েধুর কমে 
পেম়েলট অ্ের প্রান্ত পথমক বিমিা। 
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হযালর পযোমন ে়েসা পফমি ডাম়েি করমে হ়ে পসই পচৌমকা জা়েগামে ললক করমেই 
একটা পচৌমকা রূমোর বযাজ পবলরম়ে এি। বযামজ পিো হযালর েটার লন়েে ভমির 
শুনালন। 
 
–দ্শডন প্রাথডীমদ্র অ্নুমরাধ করা হমে োরা পযন অ্লফমসর পভের যাও়োর আমগ 
লরমসেসমন লসকুলরলট পডমকর সােমন েযালজক ও়োল্ড জো পদ্ন ও পদ্হ েল্লালসর জনয 
প্রস্তুে হন। অ্যালর়েমের পশি প্রামন্ত লসলকউলরলট অ্লফস অ্বলস্থে। 
 
োরেরই পটলিমফান বুমথর পেমঝটা কাাঁেমে শুরু করি। ওরা একটু একটু কমর ভূগমভড 
নােমে শুরু করি। বুমথর কাাঁচ লদ্ম়ে হযালর পদ্েি আশোমশর বাল়িগুমিা পযন উেমরর 
লদ্মক উঠমে। োর েরই শুধু শুনমে পেি গুে গুে শব্দ পটলিমফামনর বাক্স পথমক। প্রা়ে 
এক লেলনট ের, যলদ্ও হযালরর কামে আরও পবলশ সে়ে েমন হি, োম়ের েিা়ে লচিংক 
শব্দ কমর একটা পসানািী আমিা জ্বমি উঠি। পকউ পযন ওমক েুমি ধমর ধোস কমর 
পফমি লদ্মেই একরকে েুে থুবম়ি ে়িি। বযাথা়ে ওর দু্ পচাে জমি ভমর পগি। 
 
–জাদু্ েন্ত্রর্াি়ে আেনামদ্র একলট সুন্দর লদ্ন কােনা করমে 
 
পটলিমফান বুমথর দ্রজাটা েুমি পযমেই উইসলি বাইমর দ্াাঁ়িামিন, োরই পেেমন হযালর। 
হযালর হাাঁ কমর এধার ওধার োকাি। 
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ওরা অ্লে সুন্দর কমর সাজামনা পগাোমনা একটা িম্বা হমির সােমন দ্াাঁ়িাি। হমির 
পেমঝটা এে চকচমক োলিশ করা েমন হ়ে পযন কাাঁমচর। 
 
লেকক বু্ল্ রমঙর োমদ্র লসলিিং। পযোমন নানা রকে পসানািী রমঙর লসম্বি। লসম্বিগুমিা 
িুরমে আর লবরাট একটা পনালটশ পবামডডর েে েলরবলেডে হমে। হমির দু্ ধামরর 
পদ্ও়োি কাি চকচমক োলিশ করা কামঠর। োমঝ োমঝ রম়েমে ফা়োর পেস। কম়েক 
পসমকন্ড ের ের বা ধামরর এক একটা ফা়োর পেস পথমক নরেভামব হুশ শব্দ কমর 
ডাইলন অ্থবা জাদু্কররা পবলরম়ে আসমে। োরের ডানধামর প্রমেযকলট ফা়োর পেমসর 
সােমন পোট সালরমে লকউ কমর দ্াাঁ়িামে, অ্মেক্ষা করমে চমি যাবার। 
 
হমির লনমচর লদ্মক অ্মধডকটা যাবার ের একটা পগািাকৃলে পফা়োরা রম়েমে। পফা়োরার 
চারোমশ অ্মনক পসানার েূলেড। সবকলট েূলেড প্রা়ে োনুমির আকামরর পচম়ে দ্ীিড। ওমদ্র 
পকন্দ্রস্থমি আরও পবলশ দ্ীিড এক জাদু্কমরর েূলেড। ওর হামে রম়েমে একটা জাদু্দ্ণ্ড, 
পসাজা আকামশর লদ্মক পোিা। জাদু্কর েূলেডর সােমন রম়েমে একলট সুন্দরী ডাইলন 
েূলেড, পসনটর, অ্মধডক োনুি অ্মধডক পিা়িা। একটা পবাঁমট ভূে আর একটা গৃহডাইলন। 
পশমির লেনজন ডাইলন আর জাদু্কর েুে োমদ্র অ্বাক হম়ে পদ্েমে। ওমদ্র হামের 
জাদু্দ্মণ্ডর পশি প্রান্ত পথমকও জি পবলরম়ে আসমে। 
 
হযালর পদ্েি অ্মনক ডাইনী আর জাদু্কররা হি লদ্ম়ে পহাঁমট যামে। ওরা ভাবমিশহীন। 
উইসলি বিমিন-ওই লদ্মক চি হযালর। 
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ওরা েন্ত্রর্ািম়ের লবলভন্ন কেডচারীমদ্র োশ লদ্ম়ে চিি। োরা পয যার লনমজর কাজ 
করমে। পডইলি প্রমফট কাগজ ে়িমে। পফা়োরার জমি দু্মটা চকচমক বাক্স পদ্েমে 
পেি। োর ওের পিো রম়েমে: 
 
দ্ানোত্র। জাদু্কর ভাইমদ্র জনয যা দ্ান করমবন ো পসেোিংমগাজ হাসোোমি পদ়্ো 
হমব, োমদ্র লচলকৎসা ও আিামের জনয। 
 
আলে এেনও পহাগাটডস পথমক লবোল়িে হইলন, আলে দ্শ গযালি়েনস লদ্মে োলর–হযালর 
পবেমরা়োভামব ভাবি। 
 
–এলদ্মক এমসা হযালর, উইসলি বিমিন। 
 
এক জা়েগা়ে পিো রম়েমে লসকুলরলট পচক। একজন পোচা পোচা দ্াল়িও়োিা জাদু্কর 
ে়ূেরকেী রঙ-এর আিমেল্লা েমর পসোমন বমস রম়েমে। ওমদ্র পদ্মে হামের পডইলি 
প্রমফটটা পডমক পরমে োকাি। 
 
হযালরমক পদ্লেম়ে উইসলি বিমিন–আলে এমক লনম়ে এমসলে। 
 
–এোমন দ্াাঁ়িান। লসকুলরলট অ্লফসার গম্ভীর স্বমর বিমিা। হযালর দ্াাঁ়িামেই জাদু্কর 
পসানার একটা রড, অ্মনকটা গাল়ির এলর়োমির েে েুমি ধরি। োরের পসটা হযালরর 
ো পথমক োথা েযডন্ত বুলিম়ে ককডশ স্বমর হযালরর লদ্মক োলকম়ে বিমিা, জাদু্দ্ণ্ড। 
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হযালর দ্ণ্ডটা পদ্োি। জাদু্কর ওটা লনম়ে একটা লডশও়োিা পেেমির পকমির ওের 
রােি। সমঙ্গ সমঙ্গ দ্ণ্ডটা কাাঁেমে িাগি। একটা সরু পোটা কাগজ দূ্রন্ত গলেমে পসই 
পকমির ফাটি পথমক পবলরম়ে এি। জাদু্কর পসটা লোঁম়ি লনম়ে োমে যা পিো আমে ো 
ে়িি। 
 
এগার ইলঞ্চ ফলনক্স–পফদ্ার আাঁশ চার বের ধমর বযবহৃে হমে। সেয? 
 
হযালর থেেে পেম়ে বিমিা–হযাাঁ। 
 
লসলকউলরলট জাদু্কর কাগমজর টুকমরাটা একটা পেেমি পগাঁমথ পরমে বিমিা এটা েুলে 
পফরে যাবার সে়ে োমব। 
 
–ধনযবাদ্। 
 
–এলগম়ে যাও। জাদু্কর বিমিা। 
 
জাদু্কর হযালরর কোমির কাটা দ্াগ আর বযামজর লদ্মক োলকম়ে রইি। লে. উইসলি 
বিমিন–ধনযবাদ্ এলরক। 
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োরের লে. উইসলি হযালরর কাাঁমধ হাে পরমে গাদ্াগাদ্া জাদু্করী আর জাদু্কররা পযোমন 
কাজ করমে োমদ্র োশ কালটম়ে পসানার লিমির সােমন োঁ়িামিন। 
 
লভ়ি এল়িম়ে হযালর উইসলির লেেু লেেু পসানার লিি পেলরম়ে অ্মেক্ষাকৃে একটা পোট 
হমির েমধয দ্াাঁ়িাি। পদ্েি–পসোমন পসানার গারদ্ পদ্ও়ো কে কমর কুল়িটা লিস্ট 
রম়েমে। হযালর আর উইসলি একটা লিমস্টর সােমন দ্াাঁ়িাি। ওমদ্র আমগ সাোনয কজন 
দ্াাঁল়িম়েলেি। কামেই একজন ব়ি ব়ি দ্াল়িও়োিা দ্াাঁল়িম়ে হামে োর ব়ি কাডড পবামডডর 
বাক্স। বামক্সর পভের পথমক িোগে ে়িে়ি শব্দ পবলরম়ে আসমে, হযালর শুনমে পেি। 
 
পসই দ্াল়িও়োিা জাদু্কর উইসলিমক পদ্মে োথা নালেম়ে বিমিা–ভাি আমেন আথডার? 
 
উইসলি বাক্সটার লদ্মক োলকম়ে বিমিন–েুলে এোমন দ্াাঁল়িম়ে আে পকন বব? 
 
জাদু্কর রাশভারী গিা়ে বিমিা–আেরা লঠক বুঝমে োরলেমন লে. আথডার। আমগ 
পভমবলেিাে এটা োাঁমকর েমধয আটমক যাও়ো লচমকন, যেক্ষর্ লনাঃশ্বামসর সমঙ্গ আগুন 
লঠকমর পবরুলেি। প্রথমে আোর েমন হম়েলেি এটা োিন করমে পদ্ও়ো োরাত্মক 
আইন ভমঙ্গর লনদ্শডন। 
 
িট িট শব্দ কমর একটা শূনয লিফট দ্াাঁ়িামেই সকমি োর পভেমর ঢুমক পগি। হযালরও 
উইসলির সমঙ্গ সকমির সমঙ্গ গাদ্াগালদ্ কমর দ্াাঁ়িাি। পসানার রমঙর। পগটটা বে হম়ে 
পগি। হযালর পদ্েি জাদু্কর আর জাদু্করীরা ওর লদ্মক পকৌেূহিী হম়ে োলকম়ে রম়েমে। 
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কারও দৃ্লিমে যামে ধরা না েম়ি োর জনয হযালর োথা লনচু কমর দ্াাঁল়িম়ে রইি। 
কোমির কাটাদ্াগ ঢাকার জনয োথার চুি কোমি নালেম়ে আনি। লিফমটর লিি বে 
হম়ে পগি িট িট শব্দ কমর। োরের ধীমর ধীমর ওেমর উঠমে িাগি। পচমনর ঝন ঝন 
শমব্দর োমঝ আবার পটলিমফান বমক্সর পসই পেম়েিী লেলি স্বর শুনমে পেি: 
 
পিমভি সাে, জাদু্ পেিা ও পস্প্াটডমসর লবভাগ–লিলটশ ও আইলরশ লকলডচ িীমগর সদ্র 
দ্প্তর, অ্লফলস়োি গবমস্টানস্ লাব এবিং িুলডমিা়োস পেমটেস অ্লফস 
 
লিফমটর দ্মরাজা েুমি পগি। হযালর অ্েযন্ত অ্মগাোমিা একটা কলরমডার পদ্েমে পেি। 
পসোমন পদ্েি লকলডচ লটমের অ্মনক পোস্টার পদ়্োমি পোট পোট পেমরক লদ্ম়ে সাাঁটা 
রম়েমে। লিফমটর েমধয এক জাদু্কর একগাদ্া ঝা়ুি বগিদ্াবা কমর দ্াাঁল়িম়েলেি। লিফট 
থােমেই সবাইমক পঠমি সলরম়ে কলরমডার লদ্ম়ে চমি পগি। যারা নােবার োরা পনমে 
পগমি লিফট ওেমর উমঠ পগি। 
 
আবার হযালর শুনমে পেি পেম়েলটর পিাির্া 
 
–পিমভি ে়ে, েযালজকযাি রান্সমোমটডসন, ইনকরমোমরলটিং ফ্ল–পনটও়োকড অ্থলরলট, ব্রুে 
পরগুমিটলর কমরাি, পোটকী অ্লফস এবিং অ্যাোমরশন পটস্ট পসোর। 
 
পিাির্া পশি হবার সমঙ্গ সমঙ্গ লিফমটর দ্রজা েুমি পগি। চার োাঁচ জন। জাদু্করী আর 
জাদু্কর পনমে পগমি কম়েকটা কাগমজর এমরামেন লিফমটর েমধয পশাাঁ পশাাঁ শব্দ কমর 
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ঢুকি। ওগুমিা হযালরর োথার ওেমর আিগাভামব ঝুমি রইি। পেমনর রঙ হািকা 
পবগুলন। জাদু্ েন্ত্রর্াি়ে ডানার পকানা়ে স্টযাম্প করা। 
 
লে. উইসলি বিমিন–ওগুমিা ইোর লডোটডমেোি পেমোস। আেরা পোঁচা বযবহার কলর, 
লকন্তু ওগুমিা ব়ি লবরলক্তকর, সারা ির, পডক পনািংরা কমর। 
 
–পিমভি োাঁচ, লডোটডমেে অ্ফ ইোরনযাশনাি েযালজকযাি পকা-অ্োমরশন, 
ইনকরমোমরলটিং দ্যা ইোরনযাশনাি েযালজকযাি পরলডিং স্টযান্ডাডড বলড, দ্যা ইোরনযাশনাি 
েযালকযাি অ্লফস অ্ি অ্যান্ড দ্যা ইোরনযাশনাি কনমফডামরশন অ্ফ উইজাডডস, লিলটশ 
লেটস দ্রজা েুিমি পেমোর েমধয পথমক দু্মটা। আরও লকেু জাদু্করী আর জাদু্কর 
লিফট পথমক পনমে পগি। আরও পেমো পভেমর ঢুকমিা। োথার ওেমরর আমিা আবার 
চারলদ্মক েল়িম়ে ে়িি। 
 
–পিমবি চার, লডোটডমেে অ্ফ পরগুমিশন অ্যান্ড কমরাি অ্ফ েযালজকযাি লিম়েচাসড, 
ইনকরমোমরলটিং লবস্ট, লবইিং অ্যান্ড লস্প্লরট লডলভশন, গবলিন লি়োমজা অ্লফস অ্যান্ড 
পেস্ট অ্যাডভাইসলর বুমরা। 
 
-একসলকউজ, োাঁচটা অ্লগ্ন বিডর্কারী লচমকন সমঙ্গ লনম়ে এক জাদু্কর লিফট পথমক 
পনমে পগি। দ্রজা বে হম়ে পগি লিফমটর। 
 

http://www.bengaliebook.com/


 হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য অ্র্ডাি অ্ব দ্য ফরিক্স । জে. জে. িাওর িং। হ্যারি পটাি রিরিে 

226 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

–পিমবি লেন, লডোটডমেে অ্ফ েযালজকযাি অ্যাকলসমডেস অ্যান্ড কযাটারলফস, ইনকুলডিং 
দ্য অ্যাকলসমডোি েযালজক লরভাসডি পকা়োডড, অ্বলিমডটর পহড পকা়োটাসড অ্যান্ড োগি–
ও়োলদ্ড এক্সলকউজ কলেলট। 
 
একোত্র উইসলি আর হযালর আর এক জাদু্করী লবরাট িম্বা এক টুকমরা োচডমেে 
কাগমজ লকেু পিো লেি পসটা ে়িলেি, োরা লেনজন ো়িা সকমিই পনমে পগি। 
 
–পিমবি দু্ই, লডোটডমেে অ্ব েযালজকযাি ি এনমফাসডমেে, ইনকুলন্ডিং দ্য ইেপ্রোর 
উইসলি অ্ফ েযালজক অ্লফস, অ্রর পহড পকা়োটডাসড অ্যান্ড ও়োইমজনমগেট 
অ্যাডলেলনমিশন সালভডমসস 
 
–এইোমন আোমদ্র নােমে হমব, উইসলি বিমিন। হযালর উইসলির পেেমন পেেমন 
হাাঁটমে িাগি। 
 
কলরমডামরর দু্োমশ িাইন কমর দ্রজা–ওই ধামর আোর অ্লফস, উইসলি বিমিন। 
 
হযলর বিমিা–লে. উইসলি আেরা লক এেনও আন্ডার িাউমন্ড রম়েলে? 
 
–হযাাঁ, োই; উইসলি বিমিন–ওই জানািাগুমিা পদ্েে ওগুমিা জাদু্েুক্ত জানািা। 
েযালজকযাি পেইনমটমনন্স জানা়ে, প্রলেলদ্ন আোমদ্র আবহাও়ো পকেন হমব। গেবামর 
দু্বার িূর্ডী ঝ়ি হম়েলেি। এই লদ্মক এমসা হযালর। 
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ওক গামের দু্মটা ভালর ভালর দ্রজা োর হম়ে ওরা একটা পোিা জা়েগা়ে এমস দ্াাঁ়িাি। 
দ্ারুর্ লবশৃঙ্খি জা়েগাটা। দু্ধামর দু্মটা কামঠর োলটডশান করা ির। িমরর পভের পথমক 
পিামকমদ্র কথাবােডা হইচই–হালস শুনমে পেি। ির পথমক পেমো আসমে যামে পোট 
পোট রমকমটর েে। োলটডশান করা িমরর দ্রজার োমশ এক ভারসােযহীন পবাডড ঝুিমে 
অ্মরার পহড পকা়োটডারস। 
 
হযালর িমরর পভেরটা িুলকম়ে িুলকম়ে পদ্েি। অ্মরাররা দু্মটা িমরর পদ্ও়োি পঢমক 
পরমেমে অ্মনক সব জাদু্করমদ্র েলব লদ্ম়ে, যামদ্র সোন োও়ো যামে না। োো়িা 
োমদ্র েলরবামরর সদ্সযমদ্রও েলব রম়েমে, োো়িা ওর লপ্র়ে লকলডচ লটমের পোস্টারও 
রম়েমে। পডইলি পফমটর কালটিংও বাদ্ যা়েলন। একজন লবমির পচম়েও ব়ি েলনমটি করা 
জাদু্কর পডমক ো েুমি বমস আমে। একজন পকরালনমকও লরমোটড লডমটকসন লদ্মে। 
অ্দূ্মর একটা পচামে েলট্ট বাধা একজন জাদু্করী ওোমশর িমর বমস লকিংগমজ্ঞ 
পশমকিমবামের সমঙ্গ োলটডশামনর আ়িাি পথমক কথা বিমে। 
 
ওরা উইসলির িমর ঢুকমি লকিংগমশ্ন বিমিন–সুপ্রভাে উইসলি। পোোর সমঙ্গ লকেু কথা 
বিমে চাই, দু্ এক পসমকন্ড সে়ে হমব? 
 
উইসলি বিমিন–এক পসমকন্ড হমি অ্বশযই। আোর একটু জরুলর কাজ আমে। ওরা 
এেনভামব কথা বিমিা পযন োরা ভািভামব েলরলচে ন়ে। হযালর লকিংগমেমক হযামিা 
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বিমেই লকিংগমশ্ন উমঠ দ্াাঁ়িামিন। ওরা লকিংগমন্ত্রর সমঙ্গ সালর সালর লকউলবলকমির 
পশিটার সােমন এমস দ্াাঁ়িাি। 
 
হযালর চেুলদ্ডমক লসলর়েমসর েলব পদ্মে থেেে পেম়ে পগি। েবমরর কাগমজর কালটিংস, 
েুরমনা ফমটা–ওর বাবার লবম়েমে পোিা ফমটা, সব পদ্ও়োমি সাাঁটা। োরই োমঝ সাোনয 
জা়েগা অ্লধকার কমর আমে পোট একটা েৃলথবীর োনলচত্র। োনলচত্রটা িাি লেন লদ্ম়ে 
আটকামনা। লেনগুমিা আমিা পিমগ ঝকেমক লহমরর েে জ্বিজ্বি করমে। 
 
–এোমন, লকিংগমে উইসলিমক একটু পযন রুঢ় স্বমর বমি োর হামে একটা কাগজ গুাঁমজ 
লদ্ি আলে যেটা সম্ভব োগিমদ্র উ়িন্ত যান, গে বার োমস যে পদ্ো পগমে, োর েবর 
চাই। আেরা েবর পেম়েলে ব্ল্যাক এেনও োর েুরমনা পোটর সাইমকি ইউজ করমে। 
 
লকিংগমে হযালরমক পচাে লেটলেট কমর েুব আমস্ত আমস্ত বিমিন–ওমক েযাগালজনটা দ্াও, 
েবর েম়ি ভাি িাগমব। কথাটা বমি স্বাভালবক স্বমর বিমিন পবলশ সে়ে লনও না 
উইসলি লরমোটড পেমে পদ্লর হমি আোমদ্র েদ্ন্ত একোমসর েে লেলেম়ে যামব। 
 
–েুলে যলদ্ আোর লরমোটড লঠকেে ে়িমে োহমি ফা়োর পিগস না বমি ফা়োর আেডস 
বিমে; লে. উইসলি ঠাণ্ডা পেজামজ বিমিা–োো়িা আোর েমন হ়ে পোটর সাইমকি 
সিংিান্ত েবমরর জনয পোোমক অ্মেক্ষা করমে হমব। আেরা এেন অ্লে বযাস্ত আলে। 
োরের রহসয কমর বিমিন–েুলে যলদ্ সােটার আমগ এোন পথমক যাও পো েল্লীর 
বানান লেটবি পেমে োরমব। 
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উইসলির লকিংগমর ির পথমক পবলরম়ে হযালরমক সমঙ্গ লনম়ে ভালর আর এক পসট আমগর 
েে ভালর ওক কামঠর দ্রজা পেলরম়ে এক জা়েগা়ে পেৌঁেমিন। জা়েগাটার কলরমডার 
অ্মগাোমিা, অ্েলরষ্কার, োরের কলরমডামরর পশি প্রামন্ত একটা িমরর সােমন দ্াাঁ়িামিন। 
িমরর দ্রজা়ে পেেমির পেমট পিো লেস ইউ অ্ফ োগি আমটডফযাক্টস। 
 
অ্লফস িরটা উইসলির। পোট ির, গাদ্াগালদ্ কমর অ্লফমসর কাগজেত্র, পডক, পচ়োর 
রাো। ো পফিার জা়েগা পনই। 
 
লে. উইসলি িল়ির লদ্মক োলকম়ে বিমিন–হযালর চি চি, আোমদ্র োাঁচ লেলনট আমগ 
পেৌঁোমনা দ্রকার লেি। 
 
উইসলি, হযালর একরকে পদ্ৌ়িামে পদ্ৌ়িামে চিি। 
 
একটু আমগ হযালরর সমঙ্গ উইসলি েলরচ়ে কলরম়ে লদ্ম়েমেন, দু্বডি পদ্মহর এক বৃদ্ধ 
জাদু্কমরর। ও উইসলির িমর হাাঁফামে হাাঁফামে বমি পগমে (হযালরমক না পদ্মে) –আথডার 
আলে এই দ্শ লেলনট আমগ পোোর বাল়িমে (পোঁচা লদ্ম়ে) একটা েবর োলঠম়েলে, 
লনশ্চ়েই েবরটা োওলন? 
 
উইসলি বিমিন–বাথরুে ওভার পফ্লা সম্বমে? 
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–আমর না না ওসব লকেু ন়ে, েটামরর শুনালন সম্বমে। সে়েটা বদ্মিমে। আটটার সে়ে, 
দ্শ নম্বর েুরমনা আদ্ািমের িমর। 
 
–পক জামন সে়ে বদ্মিমে পকন? হযালর উইসলির সমঙ্গ পযমে পযমে রুদ্ধশ্বামস বিমিন। 
োলসডমক পযমে পদ্েমিন। 
 
অ্মরার লকউলবকমির োশ লদ্ম়ে যাবার সে়ে অ্মনমক ওমদ্র পকৌেূহিী দৃ্লিমে পদ্মে। 
হযালরর েমন হি ও পযন োরলকনমসর পডমক ওর অ্মনক লকেু পফমি এমসমে। 
 
উইসলি বিমিন–সে়ে পকন বদ্মিমে োমো বুঝমে োরমবা না। আমগভামগ যলদ্ না 
আসোে েুব অ্সুলবমধ হমো। হযালরমক লনম়ে উইসলি হন্তদ্ন্ত হম়ে একটা লিফমটর 
পগমটর সােমন লগম়ে ডাউন পবাোেটা লটেমিন। 
 
–চমিা পদ্লর ন়ে। লিফমট ঢুমক উইসলি বার বার ন়ে নম্বর পবাে লটেমে থামক। ভীির্ 
পরমগ বিমিন–বহু বের ধমর ওই পকাটডরুেটা বযবহার হ়েলন। বুঝমে োরলে না পকন 
ওোমন বযবস্থা করি যলদ্ না… যাকমগ। 
 
একটা কুেম়িার েে জাদু্করী লিফমট ঢুকমেই উইসলি চুে কমর পগমিন। 
 
আবার হযালর পসই পেম়েলটর লেলি গিা শুনমে পেি, অ্যালর়োে লিফমটর পসানার লিি 
েুমি পগি। হযালর দূ্মর পদ্েমে পেি পফা়োরামে পসানার েূলেড। পোটা ডাইলন পনমে পগমি 
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কুাঁচকমনা কুাঁচমকামনা গাম়ের চাে়িার এক জাদু্কর লিফমট ঢুকি। েুেটা ওর েুবই 
লবিণ্ণ। 
 
–সুপ্রভাে, আথডার জাদু্কর পকেন পযন িুে িুে স্বমর বিমিা –আজকািমো পোোমক 
এোমন ব়ি একটা পদ্েমে োই না। উইসলি হযালরর লদ্মক উৎকোর দৃ্লিমে োলকম়ে 
বিমিন–েুব দ্রকালর কাজ আমে পবা়ি। 
 
পবাড হযালরমক েুাঁলটম়ে পদ্েমে পদ্েমে বিমিন–োই! হা হা োমে থাকমেই োমর। 
 
হযালরর পবামডর লদ্মক োকামনার ইো না থাকমিও ওর অ্লবচি দৃ্লি পকেন পযন 
অ্স্বলস্তকর েমন হমে িাগি। 
 
–লডোটডমেে অ্ফ লেলস্টলরজ, একটা পেম়ের লেলি কন্ঠস্বর।  
 
লিফমটর দ্রজা েুিমেই উইসলি হযালরমক বিমিন–ো়িাোল়ি ো়িাোল়ি হযালর। 
 
ওরা একটা কলরডমর দ্াাঁ়িাি। অ্নযানয কলরমডামরর পচম়ে পসটা সমূ্পর্ড লভন্ন েমন হি 
হযালরর। পদ্ও়োমি লকেু সাাঁটা পনই, জানািা পনই, িম্বা কলরডমর পকানও দ্রজা পনই। 
হযালর এলগম়ে যালেি, উইসলি ওর হাে পচমে ধমর বিমিা–ওলদ্মক না। ওমক টানমে 
টানমে বাাঁলদ্মক িুমর একটা লসাঁল়ির েুমে দ্াাঁ়িামিন। 
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–নােমে হমব। উইসলি হাাঁফামে হাফামে বিমিা। োরের িালফম়ে িালফম়ে লনমচ নােমে 
িাগমিন। বিমিন–এলদ্মক পকানও লিফট পনই। পক জামন এোমন পকন পডমক োঠামিা। 
 
ওরা আবার একটা কলরডমর পেৌঁেমিা। কলরডরটা পহাগাটডমসর পেইমের ডানলজ়েমনর 
েে পদ্েমে। সারা পদ্ও়োি এবম়িা পথবম়িা োথমরর, োমঝ োমঝ বযামকমট টচড িাগান। 
পয দ্রজাটা লদ্ম়ে ওরা পভেমর ঢুকি পসটা একটুও সাধারর্ েমন হি না। লবরাট কামঠর, 
োমে োমঝ োমঝ পিাহার বেু পোাঁো। 
 
–পকাটড রুে… দ্শ… হা কাোকালে এমস পগলে, ও হযাাঁ এই পো। 
 
ওরা কাি রঙ পদ্ও়ো একটা পিাহার দ্রজার সােমন দ্াাঁ়িাি। দ্রজার োল্লামে প্রকাণ্ড 
একটা পিাহার োিা ঝুিমে। 
 
–এস, িমরর পভেমর চটেট চমি যাও। 
 
–আেলন যামবন না? 
 
–না না! আোর প্রমবশ লনমিধ। গুড িাক! 
 
হযালরর শুধু বুমকর পভেরটা ধুক ধুক করমে ো ন়ে, গিাটাও শুলকম়ে পগমে। বার বার 
ও পসাঁক লগিমে িাগি। ও পিাহার দ্রজার হযামন্ডি িুলরম়ে পকাটড রুমে ঢুকি। 
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০৮. দ্য রহ়্োরিিং 
 
হযালর ব়ি ব়ি শ্বাস লনমে িাগি; একটু লচন্তা, একটু ভ়ে করমে িাগি। পয লবরাট 
অ্েকার িমর ও ঢুকমিা, ওর কামে পসই ির বীভৎসভামব েলরলচে। ওইরকে 
অ্েকারােন্ন সযাাঁেসযাাঁমে ির আমগ পয পদ্মেলন ো ন়ে, পসোমন পথমকমেও। এই পসই 
ির পযোমন ও আমগ এমসলেি ডাম্বিমডামরর পেনলসমভ। এই জা়েগামে ও পদ্মেলেি 
পিিানমজনসমক আজকাবামন আজীবন কারাদ্ণ্ড পভাগ করমে পযমে। 
 
কাি োথমরর পদ়্োমি লেট লেট কমর েশাি জ্বিমে। দু্ধামর িম্বা িম্বা শূনয পবলঞ্চ; 
লেেমন সবমচম়ে ব়ি ব়ি পবমঞ্চ অ্মনক আবো আবো আকৃলের পদ্েমে পেি। ওরা েুব 
লনচু গিা়ে আিাে-আমিাচনা করমে। ওর পেেমনর ভালর দ্রজাটা সমবমগ বে হম়ে 
যাবার সামথ সামথ চেুলদ্ডমকর পকািাহি বে হম়ে লনস্তব্ধ হম়ে পগি। 
 
পকাটড রুে পথমক পক পযন বরফশীেি গিা়ে বিমিা–েুলে পদ্লর কমর এমসে। 
 
–হযালর িাবম়ি লগম়ে বিমিা–দু্াঃলেে, আ–আলে জানোে না সে়ে বদ্মি পগমে। 
 
পসই গম্ভীর বরফ শীেি কেস্বর–ও়োইমজনমগেটমসর পসটা পদ্াি ন়ে। সকামি পোঁচা 
োরফৎ পোোমক সে়ে েলরবেডন জানান হম়েলেি। বসমে োর। 
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হযালর পসই িমরর োঝোমন রাো একটা পচ়োমরর লদ্মক োকাি, পচ়োমরর হােি দু্মটা 
পিাহার পচমন বাধা। হযালর পদ্মেমে ওইরকে সুপ্ত পচন, পচ়োমরর ওের লদ্ম়ে পকউ বসার 
সামথ সামথ পবাঁমধ পফিমে। ও োথমরর দেলর পেমঝর ওের পহাঁমট যাবার সে়ে শুনমে 
পেি ওরই েদ্ শমব্দর প্রলেধ্বলন। ও ধীমর ধীমর পচন বাধা শূনয পচ়োরটা়ে বসমেই পচন 
ঝন ঝন শব্দ কমর উঠি। লকন্তু ওমক বাাঁধি না। ওর পবশ ভ়ে করমে থামক। পকামনা 
রকমে সােমনর পবমঞ্চ যারা বমস রম়েমে োমদ্র লদ্মক েুে েুমি োকাি। 
 
ও পদ্েি প্রা়ে েঞ্চাশজন পিাক বমস রম়েমে। োমদ্র েরমর্ োে রমঙর িম্বা িম্বা 
পকাট। পকামটর বাাঁ লদ্মকর বুক েমকমট সুন্দর কমর রূোিী অ্ক্ষমর ডলব্ল্উ পিো রম়েমে। 
ও পচ়োমর বসমেই পিাকগুমিা েুে েুমি ওর লদ্মক োকাি। কারও দৃ্লি েুব কমঠার, 
আবার কারও কারও দৃ্লি পকৌেূহি োো। 
 
সােমনর সালরমে েধযস্থমি বমস রম়েমেন কমনডলি়েস ফাজ, জাদু্ লবভামগর েন্ত্রী। ফাজ 
পবশ পোটা পসাটা হৃিেুি পিাক। সব সে়ে োথা়ে হািকা সবুজ লিমকট পবািারমদ্র েে 
হযাট েমরন। আজ অ্বশয হযালরর লদ্মক গম্ভীর েুমে োকামিন। আমগর েমো েুমে লেলি 
হালস পনই। ফামজর বা োমশ বমস আমে পচৌমকা েুমো পোট চুিও়োিা ধুসর এক পচামে 
চশোও়োিা একজন। ভ়ে োইম়ে পদ্ও়ো পচহারা োর। ফামজর ডানধামর আর একলট 
জাদু্করী। ও এেনভামব বমস আমে পয, োর েুে ো়োমে পঢমক পগমে। 
 
–আো পবশ, ফাজ বিমিন–অ্লভযুক্ত হালজর, োহমি এেন শুরু করা যাক। আেনারা 
সবাই প্রস্তুে? ফাজ সকমির লদ্মক োকাি। 

http://www.bengaliebook.com/


 হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য অ্র্ডাি অ্ব দ্য ফরিক্স । জে. জে. িাওর িং। হ্যারি পটাি রিরিে 

235 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

 
–হযাাঁ সযার, একজন পকৌেূহিী গিা়ে বিমিা। হযালর োমক পচমন। রমনর দ্াদ্া োলসড, 
সােমনর পবমঞ্চর একমকামর্ ও বমসলেি। হযালর, োলসডর লদ্মক োকাি। পভমবলেি োলসড 
ওর লদ্মক োলকম়ে লচনমে োরমব। লকন্তু োলসড চুে কমর বমস রইি। ওর পোমির লসিং-
এর চশো েরা দু্মচাে, হামে ধরা োচডমেমের ওের পযন আটমক রম়েমে। 
 
ফাজ সকিমক অ্বলহে করার জনয বিমিন–বারই আগস্ট সিংিলটে শৃঙ্খিা ভমঙ্গর 
শুনালন। োলসড কথাটা পশানার ের লিেমে শুরু করি: লডলি ফর দ্য লরলজমনবি 
পরলিকসন অ্ফ আন্ডারএজ পসারসারী অ্যান্ড দ্য ইোরনযাশনাি স্টযাটুট অ্ফ লসমিসী 
িঙ্ঘন করার অ্েরাধী। হযালর পজেস েটার, চার নম্বর প্রাইমভট ড্রাইভ, লিলটি হুইিংলগিং 
সামর। 
 
–পজরা করমবন কমনডলি়েস অ্সও়োল্ড ফাজ, োননী়ে েন্ত্রী, জাদু্ লবি়েক। অ্যামেলি়ো 
সুসান পবানস, অ্লধকেডা, েযালজকযাি ি এনমফাসডমেে ডমিামরস পজন আেলিজ, লসলন়ের 
আন্ডার পসমিটালর োননী়ে পকাটড স্ক্রাইব েন্ত্রী; োলসড ইগমনলট়োস উইসলি 
 
প্রলেবাদ্ীর সাক্ষী অ্যািবাস োলসডভযাি ও়োিলিক, পিইন ডাম্বিমডার হযালরর পেেন পথমক 
একজন শান্ত স্বমর বিমিা–ও এে েীিভামব োথা পিারাি পয গিা়ে লিক কমর শব্দ 
হি। 
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ডাম্বিমডার িম্বা লেডনাইট–আিলেল্লা েমর অ্লে শান্তভামব িম্বা িম্বা ো পফমি পকাটড 
রুমে পিারা পফরা করলেমিন। োর শুভ্র িম্বা দ্াল়ি েশামির আমিা েম়ি চক চক 
করমে। োমঝ োমঝ হযালর ও ফামজর লদ্মক োকামেন, অ্ধড চমন্দ্রর েে চশো িম্বা 
নামকর ডগা়ে ঝুমি েম়িমে। 
 
ও়োইমজনমগেমটর সদ্সযরা আমস্ত আমস্ত লকেু বমি চমিমে। সকমির দৃ্লি ডাম্বিমডামরর 
লদ্মক। পকউ েমন হ়ে লবরক্ত, পকউ সাোনয ভীে। পেেমনর দু্জন ব়েকা জাদু্করী হাে 
েুমি সকিমক স্বাগে জানাি। 
 
ডাম্বিমডারমক পদ্েমে পেম়ে হযালর েটার পযন আনন্দ-উচ্ছ্বাস-উমত্তজনা়ে পফমট ে়িি, 
বুমকর পভেরটা ধুক ধুক করমে থামক। এক সুরলক্ষে আশাজনক অ্নুভব অ্থবা 
ওইরকে লকেু একটা ফলনমক্সর সঙ্গীমের সুর ওমক পেম়ে পফিমিা। ও এক দৃ্মি 
ডাম্বিমডামরর লদ্মক োলকম়ে োর দৃ্লি আকিডমর্র পচিা করি। লকন্তু ডাম্বিমডামরর দৃ্লি 
অ্নযলদ্মক। অ্বশযই দৃ্লি োর লবকু্ষব্ধ ফামজর লদ্মক। 
 
–ফাজ বিমিন–ওমক পদ্মে েমন হ়ে পকামটডর বযাোর সযাোমর ওর পকানই উৎসাহ পনই। 
 
–ডাম্বিমডার, হা, হা আেলন আোমদ্র শুনালনর সে়ে েলরবেডমনর বােডা লনশ্চ়েই 
পেম়েমেন? 
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–েমন হ়ে পসটা হালরম়ে পফমিলে, ডাম্বিমডার েুলশ েমন বিমিন। যাই পহাক ভাগয ভাি, 
ভুমির জনয আলে লেন িিা আমগ েন্ত্রর্ািম়ে এমসলে। 
 
–হযাাঁ 
 
–লঠক আমে, আোমদ্র আরও একলট পচ়োমরর দ্রকার। 
 
 –উইসলি আেলন লক বযবস্থা করমে োরমবন? 
 
–না না আেলন বযস্ত হমবন না; ডাম্বিমডার অ্লে অ্োল়েকভামব বিমিন। োরের েমকট 
পথমক লনজস্ব জাদু্দ্ণ্ডটা বার কমর ললক করমেই পকাথা পথমক একটা আেড পচ়োর হযালরর 
োমশ এমস পগি। ডাম্বিমডার পসই পচ়োমর বসমিন। হামের িম্বা িম্বা আঙু্গিগুমিা 
একলত্রে কমর েুব ভদ্রভামব ফামজর লদ্মক োকামিন। ও়োইমজনমগেট েেনও লব়ি লব়ি 
কমর লকেু বমি যামে আর অ্লস্থরভামব ো়েচালর করমে। ফাজ লিেী়েবার বিার ের 
সকমি চুে করি। 
 
–ও হযাাঁ, ফাজ আবার ওর হামের পনাটগুমিা না়িাচা়িা করমে করমে বিমিন, হযাাঁ, 
োহমি অ্লভমযাগ হি। ও হযাাঁ। 
 
–কথাটা বমি ফাজ ওর ফাইি পথমক এক টুকমরা োচডমেে বার কমর েুব ব়ি পদ্মে 
একটা শ্বাস লনম়ে বিমিন–অ্লভমযাগ, অ্লভযুমক্তর লবরুমদ্ধ যথািমে 
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–ও পজমনশুমন ইোকৃে এবিং সজ্ঞামন যা কমরমে ো সমূ্পর্ড আইনে অ্েরাধ। ইলেেূমবড 
ওই একই রকে অ্েরাধ করার জনয েযালজক েন্ত্রর্াি়ে োমক সাবধান কমর লদ্ম়েলেি। 
োগি অ্লধলষ্ঠে এিাকা়ে আগমস্টর দু্োলরমে রালত্র নটা পবমজ পেইশ লেলনমট েুনরা়ে 
পেমরানাস ও চােড প্রম়োগ কমরমে। ওই রূে করা েযারা লস লরলজমনবি পরলিকসন অ্ব 
আন্ডার এজ লসমিলস ১৮৭৫ পসকশন ১৩ অ্নুযা়েী গুরুের অ্েরাধ। 
 
–েুলে হযালর পজেস েটার, চার নম্বর, প্রাইমভট ড্রাইভ, লিলটি উইিংলগিং সমর থাক? ফাজ 
বিমিন, হযালরর লদ্মক োলকম়ে। 
 
–হযাাঁ, হযালর বিমিা। 
 
–লেন বের আমগ েন্ত্রর্াি়ে পথমক আইনী জাদু্ প্রম়োগ করার জনয েুলে অ্লফলস়োি 
ও়োলনডিং পেম়েলেমি, না োওলন? 
 
–পেম়েলেিাে, লকন্তু। 
 
–ো সমেও েুলে আগস্ট োমসর দু্ োলরমে পেমরানাস প্রম়োগ কমরলেমি? ফাজ 
বিমিন। 
 
–হযা; হযালর বিমিা, লকন্তু। 
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–কুমির বাইমর েযালজক বযবহার করার অ্লধকার পনই পজমনও কমরে, োো়িা পোোর 
ব়েস সমের বেমরর কে, োই না? 
 
–হযাাঁ, লকন্তু…। 
 
–পসই এিাকাটা সমূ্পর্ড োগি অ্লধলষ্ঠে পজমনও? 
 
–হা, লকন্তু। 
 
–একজন োগমির েুব কামে আে, পজমন শুমন? 
 
–হযাাঁ, হযালর পরমগ লগম়ে বিমিা; লকন্তু আলে বযবহার কমরলেিাে কারর্ আেরা…। 
 
পয জাদু্করী এক পচামে চশো েমরলেি হযালরর কামে এমস গুরুগম্ভীর গিা়ে বিমিা–
েুলে েুমরােুলর একটা পেমরানাস বযবহার কমরলেমি। 
 
–হযাাঁ কমরলেিাে, কারর্…। 
 
একলট কমেডারাি েযামরানাস? 
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–একলট কী? হযালর বিমিা। 
 
–পোোর পেমরানাস েলরষ্কারভামব বযােযা করা আমে? আলে বিমে চাই ওটা গযাস বা 
পধাাঁ়োর পচম়ে পবলশ? 
 
–লঠক বমিমেন, হযালর পবশ অ্চধযডয ও পবেমরা়ো হম়ে বিমিা–ওটা হলরমর্র লসিং, হলরমর্র 
লসিং ো়িা অ্নয লকেু ন়ে। 
 
–অ্নয লকেু ন়ে? োদ্াে পবানস গমজড উঠমিন। এর আমগ েুলে পেমরানাস বযবহার 
কমরে? 
 
হযাাঁ কমরলে, হযালর বিমিা–এক বেমররও পবলশ বযবহার করলে। 
 
–পোোর ব়েস লকন্তু োত্র েমনর বের। 
 
 –হযাাঁ, লকন্তু! 
 
 –ওটা েুলে কুমি লশমেে? 
 
–হযাাঁ, আলে যেন েৃেী়ে বেমরর োত্র েেন প্রমফসর িুলেন লশলেম়েলেমিন। 
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–োদ্াে পবানস ওর লদ্মক োলকম়ে বিমিন–দ্ারুর্ এমকবামর োলট পেমরানাস ওই 
ব়েমস; সলেযই েুব ইেমপ্রলসভ। 
 
লকেু লকেু জাদু্করী আর জাদু্কর লব়িলব়ি করমে িাগি, পকউ পকউ োথা না়িি, লকন্তু 
বালক সবাই ভুরু কুাঁচমক োথা ঝাাঁকুলন লদ্মে িাগি। 
 
ফাজ লেট লেমট গিা়ে বিমিন–প্রশ্নটা এই ন়ে েযালজকটা কমোটা ইেমপ্রলসভ লেি। 
আসমি যেটা পবলশ প্রভালবে োর পচম়েও পবলশ হমে োর ক্ষলেকারক লদ্কটা। আোর 
সুলচলন্তে েে, পেমিলট োগিমদ্র অ্লস্তত্ব পজমনও কাজটা কমরমে। 
 
যারা বমস বমস ভুরু পকাাঁচকালেি োরা ফামজর কথা পশানার ের লনমজমদ্র েমধয 
আমিাচনা করমে িাগি। লঠক পসই সে়ে োলসড েটামরর লদ্মক োলকম়ে লকেু বিার জনয 
ইলঙ্গে করি। 
 
–লডমেেসমদ্র জনয বাধয হম়ে আলে কমরলে, অ্নয পকউ বাধা পদ্বার আমগ কথাটা েুব 
পজামর পজামর বিমিা হযালর। ও পভমবলেি প্রলেবামদ্র লফসলফসালনর ঝ়ি উঠমব, লকন্তু 
সেস্ত িরটা আমগর পচম়েও লনস্তব্ধো়ে ভমর পগি। 
 
েযাডাে পবানস বিমিন–লডমেেরস? কথা বিার সে়ে ওর এক পচামে চশোটা প্রা়ে 
েুমি েম়িলেি, সােমি লনম়ে বিমিন–কী বিমে চাও েুলে? 
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–আলে বিমে চাই–আলে ও আোর কালজন যেন কানাগলিমে দ্াাঁল়িম়েলেিাে েেন ওরা 
আোমদ্র আিের্ কমরলেি। 
 
ফাজ কু্ষব্ধ দৃ্লিমে ও়োইমজনগেমটর চেুলদ্ডমক োকামিন, পযন চাইমিন আরও লকেু 
পিামকর েোেে। হযাাঁ হযাাঁ আলেও পযন পসইরকে লকেু একটা শুমনলেিাে, পযন হযালর 
পজাক করমে এেন েমনাভাব োর। 
 
েযাডাে পবানস বিমিন–লিলটি হুইিংলগিং-এ লডমেেরস? দ্ারুর্ লবি়ে ওর গিা়ে, োমন 
আলে লঠক বুঝমে োরলে না। 
 
ফাজ েেনও পবাকার েে হাসমেন। বিমিন–েুলে জান না অ্যামেলি়ো? েমন েমন 
লডমেেরমদ্র সম্বমে একটা কভার পস্টালর বানাবার প্রমচিা করলেি। োগিরা 
লডমেেরমদ্র পদ্েমে ো়ে না, োমর োই ব়ে? দ্ারুর্ সুলবধাজনক, দ্ারুর্, এটা পোোর 
কথা পকানও সাক্ষী সাবুদ্ পনই। 
 
আদ্ািমে কারও লকেু বিার আমগ হযালর উমত্তলজে হম়ে বিমিা–আলে লেমথয বিলে না! 
ওরা দু্জন লেি, কানাগলির অ্নযলদ্ক পথমক এমসলেি, পযোমন দ্ারুর্ অ্েকার শুধু ন়ে 
দ্ারুর্ ঠাণ্ডা লেি। ওরা আোর কালজমনর ওের ঝাাঁলেম়ে েম়িলেি ও পদ্ৌ়িামে লগম়ে েম়ি 
লগম়েলেি। 
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ফামজর পচামে েুমে গলবডে উন্নালসক ভাব; অ্মনক হম়েমে, অ্মনক হম়েমে। আলে অ্েযান্ত 
দু্াঃমের সমঙ্গ বিলে–েুলে কারও েরােমশড একলট সুন্দর গল্প পকাঁমদ্ে। দ্ারুর্ োলিে 
পদ্ও়ো হম়েমে। 
 
ডাম্বিমডার গিা োকালর লদ্মিন। ও়োইমজনমগেট আবার স্তব্ধ গুেট, লফসফাস শব্দ বে 
হম়ে পগি। ডাসডলি ো়িাও োলিমে লডেেরমদ্র আলবভডামবর আরও সাক্ষী আমে–আলে 
বিমে চাই। 
 
ফামজর পফািা পফািা েুে চুেমস পগি। পযন পকউ ওর েুমের েধয পথমক হাও়ো বার 
কমর লদ্ম়েমে। ডাম্বিমডামরর লদ্মক দু্এক েুহূেড োকামিন, োরের অ্েলকডমে োলটমে 
েম়ি পগমে এেনভামব পসাজা হমে হমে বিমিন–আোমদ্র লেথযা কালহনী পশানার সে়ে 
পনই। ডাম্বিমডার আলে লশগলগরই বযাোরটা পশি করমে চাই। 
 
ডাম্বিমডার বিমিন–আোর হ়েে ভুি হমে োমর; লকন্তু একটা বযাোমর আলে লনলশ্চে পয 
ওটা ও়োইমজনমগট চাটডার অ্ব রাইটমসর অ্ন্তগডে অ্লভযুমক্তর োর োেিার জনয সাক্ষী 
করার সমূ্পর্ড অ্লধকার আমে। ো পস েুরুি পহাক বা েলহিা পহাক। েযাডাে পবানস এটা 
কী েযালজকযাি ি এনমফাসডমেে লবভামগর েলিলস ন়ে? 
 
েযাডাে পবানস বিমিন–হযাাঁ এমকবামর সেয। 
 
ফাজ বিমিন–েুব ভাি েুব ভাি, ো সাক্ষীলট পকাথা়ে? 
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ডাম্বিমডার বিমিন–আলে োমক লনম়ে এমসলে। লেলন িমরর বাইমর অ্মেক্ষা। করমেন। 
োমক কী ডাকমে োলর? 
 
–না, উইসলি েুলে যাও। ফাজ োলসডর লদ্মক োলকম়ে হুিংকার লদ্মিন। 
 
োলসড কথাটা পশানা োত্র উমঠ দ্াাঁ়িাি। হযালর, ডাম্বিমডামরর লদ্মক না োলকম়ে আদ্ািমের 
বাইমর চমি পগি। 
 
সাোনয সে়ে েমর োলসড লেমসস লফগমক সমঙ্গ লনম়ে আদ্ািে কমক্ষ ঢুকমিন। লেমসস 
লফগমক সাোনয ভীে ও আমগর পচম়ে জবুথবু েমন হ়ে। লেমসস লফমগর লদ্মক োলকম়ে 
হযালরর েমন হমিা এোমন আসার আমগ বাল়িমে েরার লেোরটা পেম়ি আসমে 
োরমেন। 
 
ডাম্বিমডার উমঠ দ্াাঁল়িম়ে লেমসস লফগমক লনমজর পচ়োরটা পেম়ি লদ্মিন। েন্ত্রবমি লনমজর 
জনয একটা পচ়োর আনমিন। 
 
লেমসস লফগ পচ়োমর বসমে যামবন লঠক পসই সে়ে ফাজ পজামর পজামর বিমিা–আেনার 
েুমরা নাে? 
 
–আরামবল্লা পডালরন লফগ, লেমসস লফগ কাাঁো কাাঁো গিা়ে বিমিা। 
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–আেনার সম্বমে অ্নুিহ কমর লবস্তালরে জানান; লফগ োর একমিম়ে দ্ালম্ভক গিা়ে 
বিমিন। 
 
–হযালর েটার পযোমন থামক োরই কাোকালে হুইিংলগিং-এর অ্লধবাসী, লেমসস লফগ 
বিমিন। 
 
–হযালর েটার ো়িা ওই অ্ঞ্চমি পকানও জাদু্কর বা জাদু্করী থামক পেেন পরকডড 
আোমদ্র কামে পনই; েযাডাে পবানস উমঠ দ্াাঁল়িম়ে বিমিন। 
 
–আলে অ্লে নগনয এক েলহিা, কুইব (যারা পভলি পদ্ো়ে)। আেনামদ্র োো়ে আোর 
নাে থাকার পকানও সম্ভাবনা পনই। আমে কী? 
 
–পহাঃ পহাঃ কুইব? ফাজ বিমিন, লেমসস লফগমক একদৃ্মি পদ্েমে পদ্েমে। 
 
–আেরা পসটা পদ্মে পনব–হযাাঁ আেলন আেনারা বাবা-োর নাে লবিদ্ভামব আোর 
সহকারী উইসলির কামে পদ্মবন। এই প্রসমঙ্গ বিমে চাই একজন কুইব কী লডমেেরস 
পদ্েমে ো়ে? কথাটা বমি ফাজ ডাইমন–বাম়ে উেলবি সকিমক পদ্েমিন। লেমসস লফগ 
রাগ রাগ গিা়ে বিমিন–অ্বশযই আেরা োলর! 
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ফাজ লেমসস লফমগর লদ্মক োলকম়ে নরে সুমর বিমিন–ভাি ভাি, ো আেনার পদ্ো 
িটনালট বিুন। 
 
লেমসস লফগ পথমে পথমে বিমিন–পদ্াসরা অ্গাস্ট রাে প্রা়ে নটার সে়ে আলে 
উইলস্টলর়ো ও়োমক আোর পব়িামির জনয েুব কামের একটা পদ্াকামন োবার লকনমে 
লগম়েলেিাে। আলে যেন েযাগমনালি়ো লিমসে আর একটা কানাগলির কাোকালে পগলে 
েেন আলে লকেু দহ দচ শুনমে পেিাে, আলে হন্তদ্ন্ত হম়ে গলির েুমে লগম়ে পদ্েমে 
পেিাে লডেেররা েুমট োিামে 
 
েযাডাে পবানস বিমিন–েুটমে? লডমেেরসরা পো েুমট োিা়ে না, ওরা পো উম়ি যা়ে। 
 
–পসটাই পো আলে বিমে চাই; লেমসস লফগ সমঙ্গ সমঙ্গ বিমিন। ওর শুষ্ক গািটা সাোনয 
িাি হম়ে পগি। গলি লদ্ম়ে উ়িলেি, দু্মটা পেমির েে পদ্েমে। েযাডাে পবানস বিমিন–
লক রকে পদ্েমে? পচােটা এেনভামব পোট করমিন পয পোট চশোটা পচামের োমজ 
আটমক পগি। 
 
-একজন েুব িম্বা, একজন পরাগা। না না পেমি দু্মটা ন়ে, লডমেেররা। 
 
োমদ্র পদ্েমে পকেন োই বিুন। 
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–ওহ! গামির িাি িাি পোে আর পনই –ওরা েুব িম্বা লবরাট আকামরর। গাম়ে োমদ্র 
আিলেল্লা লেি। 
 
হযালরর পেমটর পভেরটা েমন হি পযন েলিম়ে যামে। েমন হি লেমসস লফগ যাই বিুন 
না পকন, উলন লডমেেরমদ্র েলব পদ্মেলেমিন। একটা েলব আসিটা নাও প্রকাশ করমে 
োমর। পভৌলেকভামব ওরা চিামফরা কমরলেি, োলট পথমক ইলঞ্চ োমনক ওেমর উমঠ 
ঝুিলেি অ্থবা োমদ্র গাম়ে েচা গে অ্থবা অ্লে ভ়োবহ এেন এক শব্দ করলেি পযন 
আশোমশর হাও়ো চুমি লনমে। 
 
লিেী়ে সালরমে একজন ব়ি ব়ি পগাাঁফও়োিা পবাঁমট–পোটা জাদু্কর ওর োমশর একজন 
পকাাঁক়িা পকাাঁক়িা চুিও়োিা জাদু্কমরর কামন কামন লকেু বিমিা। জাদু্করলট পবাকার 
েে পহমস োথা না়িি। 
 
েযাডাে পবানস শান্তভামব বিমে িাগমিন–লবরাট আকামরর ও আিলেল্লা েমরলেি! ফাজ 
উেহামসর ভলঙ্গমে পিাৎ পিাাঁৎ কমর বিমিন–আর লকেু আমে? 
 
–অ্বশযই! লেমসস লফগ বিমিন, আলে োমদ্র উেলস্থলে অ্নুভব কমরলে। িীমের গরমে 
সব লকেু বরমফর েে ঠাণ্ডা হম়ে লগম়েলেি, পযন আোর সব আনন্দ এই েৃলথবী পথমক 
িুপ্ত হম়ে পগমে। আজও আোর পসই ভ়েঙ্কর রােলটর কথা েমন আমে। 
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লেমসস লফমগর কেস্বর কাাঁেমে কাাঁেমে স্তব্ধ হম়ে পগি। েযাডাে পবানমসর পচাে সাোনয 
ব়ি হম়ে পগি। হযালর স্প্ি পদ্েমে পেি ওর ভুরুর লনমচ িাি পগাি দ্াগ। চশোটা 
ওোমন পচমে বমস লেি। 
 
-ো লডমেেররা ওোমন কী কমরলেি? পবানস প্রশ্ন করমিন। হযালরর েমন সাোনয আশার 
সঞ্চার হি। 
 
–ওরা পেমি দু্মটার লদ্মক পগি, লেমসস লফগ বিমিন–গিার স্বর আর লেনলেমন ন়ে, েুব 
দৃ্ঢ়ো়ে ভরা। 
 
লেমসস লফমগর গামির িাি পোে পোে দ্াগটা সমূ্পর্ডভামব লেলিম়ে পগমে। বিমিন–
একজন োলটমে েম়ি লগম়েলেি, অ্নয পয পেমিলট পেেন পথমক লডমেেরমক পঠকামে 
পচিা করলেি, পসই পেমিলট হমে হযালর। ও দু্বার পচিা করার ের শুধুোত্র এক ঝিক 
রূোিী বাষ্প সৃলি কমরলেি। যেন োমেও পকান কাজ হি না েেন ও পেমরানাস লদ্ম়ে 
আিের্ করি। পেমরানামস একজন লডমেের পহমর পগি। লিেী়ে জন ওর কালজমনর 
বুমকর ওের পচমে বমসলেি। োরের পেমরানামসর আিামে লিেী়েটা োিাি। এটাই 
সেয িটনা। 
 
কথাগুমিা লেমসস লফগ দৃ্ঢ় স্বমর বমি োর সাক্ষয পশি করমিন। হযালরর েমন হি লেমসস 
লফগ আমরা পজারদ্ার কমর কথাগুমিা বিমে োরমেন। 
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–হযাাঁ এটাই িমটলেি, লেমসস লফগ একই কথা দু্বার বিমিন। 
 
লেমসস লফমগর েুমের লদ্মক োলকম়ে ফাজ বিমিন–এবার আেলন পযমে োমরন। 
 
লেমসস লফগ, ফাজ ও ডাম্বিমডামরর েুমের লদ্মক ভম়ে ভম়ে োলকম়ে পচ়োর পেম়ি উমঠ 
দ্রজার লদ্মক লধমর লধমর এলগম়ে পগমিন। হযালর দ্রজাটা বে করার শব্দ শুনমে পেি।   
 
ফাজ দ্ালম্ভক গিা়ে বিমিন–েুব একটা লবশ্বাসমযাগয সাক্ষী ন়ে। পবানস বিমিন েমব 
উলন লডমেেরমদ্র আিের্ লনেুাঁেভামব বমিমেন। আলে ভাবমে োরলে না ওরা যলদ্ 
স্প্মট নাই আমস পো উলন সলবস্তামর পকেন কমর বিমিন? 
 
 ফাজ বাাঁকা বাাঁকা স্বমর বিমিন–লডমেেররা োগিমদ্র এিাকা়ে পিারামফরা কলহি 
োরের হঠাৎ এক জাদু্কমরর সােমন ে়িি? বযাগেযানও এেন অ্দু্ভে গল্প বিমে 
োরমেন না, আলে বালজ ধরমে োলর। 
 
ডাম্বিমডার গুরুত্ব না লদ্ম়ে বিমিন–আোমদ্র েমধয পকউ লবশ্বাস করমে োমর না বা 
করমব না এেন পকানও কারর্ পনই, অ্থচ লডমেেররা ওোমন পেৌঁমেলেি। 
 
পযসব জাদু্করীরা ফামজর ডানধামর বমসলেি, ো়োমে োমদ্র েুে পদ্ো যালেি না। ওরা 
নম়িচম়ি বসি। লকন্তু সবাই চুেচাে। 
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ফাজ বিমিন–আেরা োহমি োর লক োমন ধরমে োলর? 
 
ডাম্বিমডার বিমিন–োর একলট োমন ওমদ্রমকও পসোমন পযমে আমদ্শ করা হম়েলেি। 
 
–আলে েমন কলর এটা পরকডড কমর রাো দ্রকার, পয পকউ, একমজা়িা লডমেেরমক 
অ্ডডার লদ্ম়েলেি লিলটি হুইিংলগিংমে িুমর পব়িামে। ফাজ হুিংকার লদ্ম়ে বিমিা। 
 
ডাম্বিমডার ধীর লস্থর ভামব বিমিা–লডমেেররা ইদ্ানীিং েযালজক েন্ত্রর্ািম়ের আমদ্শ ো়িা 
অ্নয কারও কথা়ে চমি ো অ্মনক আমগই পোোর দৃ্লিমগাচর কমরলে কমনডলি়োস। 
 
–হযাাঁ, কমরমেন, ফাজ পজার লদ্ম়ে বিমিা, েমব আোর লবশ্বাস করার যমথি কারর্ 
আমে। আেনার েোেে জাহামজর লেমদ্রর েে ডাম্বিমডার। লডমেেররা আজকমন 
থামক, যা লকেু করমে শুধুোত্র আোমদ্র আমদ্মশ। 
 
–োহমি? ডাম্বিমডার বিমিন েুব সিংযে ও েলরষ্কারভামব োহমি আোমদ্র লনমজমদ্র 
প্রশ্ন করমে হ়ে, কারা েন্ত্রর্াি়ে পথমক অ্গামস্টর দু্ োলরমে ওোমন দু্জন লডমেেরমক 
পযমে বমিলেি। 
 
আদ্ািমের সমূ্পর্ড নীরবো পযন ডাম্বিমডামরর ওই প্রশ্ন সেথডন করি। 
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পয জাদু্করী ফামজর ডানোমশ বমসলেি পস েুে েুিমি হযালর োমক েলরষ্কারভামব 
পদ্েমে পেি। 
 
ও পভমবলেি জাদু্করীমক পদ্েমে পোটা কাি একটা পকািা বযামঙর েে। লকন্তু ো ন়ে। 
পচৌমকা পফািা পফািা েুে। পোট গিা আঙ্কি ভানডমনর েে চও়িা থিথমি েু। ব়ি ব়ি 
পচাে দু্মটা লঠকমর ে়িার েে। ওর পিাট পিাট কাটা োথার চুমির ওেমর একটা 
পভিমভমটর বাউ, পদ্মে েমন হি ওর িম্বা লজব লদ্ম়ে একটা োলে ধরমব। 
 
ফাজ বিমিা, অ্বশযই সকমি ডমিামরস পজন আেলিজ, লসলন়ের আন্ডার পসমিটারী েন্ত্রী 
েমহাদ়্েমক পচমনন। 
 
হযালর আেলিমজর বাচনভঙ্গী পদ্মে অ্বাক হম়ে পগি। 
 
–আলে লনলশ্চে পয, আলে আেনামক হ়েে ভুি বুমঝলে প্রমফসর ডাম্বিমডার, ও েুব 
সহজভামব বিমিা। লকন্তু আেনার কথা শুমন েমন হ়ে েন্ত্রর্াি়ে পকন ওই পেমিলটমক 
আিেমর্র লনমদ্ডশ পদ্মবন। কথাটা বমি এেনভামব হাসি পয হযালরর পসই হালস শুমন 
িাম়ির চুিগুমিা দ্াাঁল়িম়ে ে়িি। ওর সমঙ্গ ও়োইমজনমগেমটর সদ্সযরাও হাসি। 
 
ডাম্বিমডার েুবই ে ও সভযভামব বিমিন–একথা সলেয পয, একোত্র েন্ত্রর্ািম়ের আমদ্শ 
ো়িা লডমেেররা লকেু কমর না; লকন্তু এ কথাও সলেয এক সপ্তাহ আমগ হযালর আর োর 
ভাইমক দু্জন লডমেের আিের্ কমরলেি। োহমি আেরা লক বিমে োলর না েন্ত্রর্াি়ে 
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পথমক পকউ না পকউ োমদ্র আিেমর্র লনমদ্ডশ লদ্ম়ে থাকমে োমর? এেনও হমে োমর 
ওই দু্ই লডমেের েন্ত্রর্ািম়ের লন়েন্ত্রমর্র বাইমর। 
 
ফাজ বাধা লদ্ম়ে বিমিন–না পসরকে পকানও লডমেেরস েন্ত্রর্ািম়ের আ়েমত্বর বাইমর 
পনই। 
 
ফামজর েুে পদ্মে েমন হ়ে রামগ েটফট করমেন। 
 
ডাম্বিমডার োথাটা সাোনয নে করমিন। 
 
–োহমি, বিা পযমে োমর লডেেররা আজকাবামনর পথমক পকানও আমদ্শ ো়িা পকন 
ওইরকে পব-আইনী কাজ করমিা, পস সম্বমে সমূ্পর্ড েদ্ন্ত করমবন েন্ত্রর্াি়ে। 
 
আেলন ন়ে, েযালজক েন্ত্রর্াি়ে লঠক করমব েদ্ন্ত হমব লক হমব না, বাধা লদ্ম়ে বিমিন 
ফাজ। ফামজর এই কথাটা আঙ্কি ভানডন শুনমি পবাধহ়ে েুলশ হমেন। 
 
–অ্বশযই না, ডাম্বিমডার নরে সুমর বিমিন। আলে শুধু লচন্তা করমে বমিলে েদ্মন্তর 
বযাোরটা। েদ্ন্ত পযন হ়ে। কথাটা বমি ডাম্বিমডার েযাডাে পবানমসর লদ্মক োকামিন। 
ফাজ বিমিন–আলে উেলস্থে সকিমক েমন কলরম়ে লদ্মে চাই দু্জন লডমেেমরর 
কাযডকিাে যলদ্ প্রম়োজন হ়ে োহমি েদ্ন্ত করমব লকন্তু ওই পেমিলটর কল্পনা়ে করমব 
না। েদ্ন্ত আজমকর শুনালনর েমধযও সীোবদ্ধ ন়ে! আেরা এোমন এমসলে হযালর েটামরর 
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অ্েরাধ সম্বমে লবচার করমে। লরলজমনবি পরলিকসন অ্ব আন্ডার এজ লসমিসী ভমঙ্গর 
অ্েরাধ। 
 
অ্বশযই পসই জনয এমসলে, ডাম্বিমডার বিমিন। লকন্তু ওইলদ্ন গলিমে লডমেেরমদ্র 
উেলস্থলে আজমকর এই লবচামরর সমঙ্গ লবমশিভামব জল়িে। লডলির ধারা সাে বমি–
েযালজক, োগিমদ্র লবরুমদ্ধ বযবহার করা পযমে োমর পকবি োত্র অ্লনবাযড কারমর্ এবিং 
এই অ্লনবাযড কারর্ শুধুোত্র জাদু্কর জাদু্করী ন়ে অ্মনক পক্ষমত্র োগিমদ্রও 
আত্মরক্ষার সমঙ্গ লবমশিভামব জল়িে। 
 
ফাজ লবমজ্ঞর েে বিমিা–আেরা ধারা সাে সম্বমে লবমশিভামব েলরলচে। আেনামক 
ধনযবাদ্। 
 
ডাম্বিমডার অ্লে দ্রভামব বিমিন–অ্বশযই আেলন েলরলচে। আলে েমন কলর হযালরর : 
পেমরানাস চােড পসলদ্ন বযবহার করাটা োর ও োর ভাইম়ের জীবন রক্ষামথড প্রম়োজন 
হম়েলেি। বিমে োমরন লবমশি কারমর্। 
 
–লডেেটরস সলেযই এমসলেি লক না, আোর সমন্দহ হ়ে। ডাম্বিমডার বাধা লদ্ম়ে 
বিমিন–পসটামো স্বচমক্ষ পদ্ো সাক্ষীরা বমিমেন। যলদ্ লেমসস লফমগর সমোর ওের 
সমন্দহ হ়ে োহমি আবার োমক পডমক োঠান, োমক প্রশ্ন করুন, আোর েমন হ়ে না 
লেলন আেলত্ত করমবন। 
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–োমন! োমন! আলে, ফাজ সােমনর কাগজগুমিা েুেুি শব্দ কমর িটমে িটমে বিমিন–
আজই আলে এই পকস পশি করমে চাই, ডাম্বিমডার! 
 
–লকন্তু স্বাভালবকভামব পকানও লনর্ড়ে লনমে পগমি একবামররও পবলশ সাক্ষীমদ্র ডাকার 
প্রম়োজন হ়ে। পসটা না করমিও লবচামরর প্রহসন হমব, ডাম্বিমডার বিমিন। 
 
–আেলন লনশ্চই জামনন এই পেমিলট আেনার কুমি েম়ি ও নানারকে উদ্ভট োথােুণ্ডহীন 
সব গল্প সৃলি কমর। আেলন কী কেনও পসগুমিা বে করার পচিা কমরমেন? আেলন 
লনশ্চ়েই লেন বের আমগ পেমিলটর পবআইনীভামব হুভার চােড বযবহার করা ভুমি 
পগমেন। 
 
হযালর বিমিা–আলে কলরলন এিফ কমরলেি? 
 
ফাজ হাসযজ্জ্বি েুমে হযালরর লদ্মক োলকম়ে পজামর বিমিন–োই নালক? োগিমদ্র 
বাল়িমে হাউজ এিফ? লঠক কমর বি। 
 
ডাম্বিমডার বিমিন–পস এেন পহাগাটডস কুমি কাজ কমর। আলে এেনই এক পসমকমন্ডর 
েমধয োমক আনমে োলর, োমক যা প্রশ্ন করার করমে োমরন। 
 
–আোর বাল়ি পদ্ো শুনা করা পিাকমদ্র কথা পশানার সে়ে পনই। ওর আরও অ্মনক 
অ্েরাধ আমে। ওর আেমক লবরক্ত কমর–ঈশ্বর ওমক রক্ষা করুন! কথাটা বমি ফাজ 
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প্রবি লচৎকার কমর উমঠ সােমনর পটলবমি সমজামর একটা িুলি োরমেই এক পবােি 
কালি উমে েম়ি পগি। 
 
–োর জনয আশাকলর আেলন অ্লভযুক্ত করমবন না, ধমর লনলে করমবন না। আোর েমন 
হ়ে, সবমচম়ে শান্ত ভাি জাদু্কররাও সে়ে সেম়ে োমদ্র রাগ–লবরলক্ত পচমে রােমে 
োমর না। ফাজ যেন ওর কাগমজ কালি েুেবার পচিা করলেমিন। েেন ডাম্বিমডার 
পহমস বিমিা। 
 
–ওমহা! ও কুমি লক কমর, লক না কমর আলে পো পস সম্বমে এেনও জানমে চাইলন। 
 
ডাম্বিমডার শান্ত গম্ভীর স্বমর বিমিন–পহাগাটডমসর কুমিি বযাোমর লকেু আমিাচনা বা 
প্রশ্ন করার েযালজক েন্ত্রর্ািম়ের এেলে়োর পনই। আজমকর শুনালনমে োই হযালরর 
কুমির আচরর্ প্রাসলঙ্গক ন়ে। 
 
ফাজ বিমিন–ও পহা! কুমির বযাোর আোমদ্র পদ্োর লকেু পনই আেলন োই েমন 
কমরন ডাম্বিমডার? 
 
–আলে েমন কলর েন্ত্রর্ািম়ের পকানও ক্ষেো পনই পহাগাটডস কুি পথমক পকানও োত্রমক 
বলহষ্কার করার। ডাম্বিমডার বিমিন–কমর্ডলি়েস, আোর পবশ েমন আমে দু্ই আগমস্টর 
রামের িটনা আেনামক আলে জালনম়েলেিাে। োো়িা হযালরর েযালজক ও়োন্ড বামজ়োপ্ত 
করার পকানও অ্লধকার পনই–যেলদ্ন না োর লবরুমদ্ধ আনা এই অ্লভমযাগ প্রোলর্ে 
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হ়ে। োো়িা আলে আরও আেনামক দু্ই আগস্ট রামে েমন কলরম়ে লদ্ম়েলেিাে, পযন 
ো়িাোল়ি কমর লকেু করা না হ়ে। দু্াঃলেে আেলন োমঝ োমঝ আইন ভুমি যান। 
 
ফাজ উিভামব বিমিা–আইন েলরবেডন করা চমি। 
 
–অ্বশযই করা যা়ে, ডাম্বিমডার োথা ঝুাঁলকম়ে বিমিন–কমর্ডলি়েস আেলন অ্বশযই 
অ্মনক েলরবেডন কমরমেন। আলে লঠক বুঝমে োরলে না আোমক ও়োইজনমগেট পথমক 
চমি যাবার লনমদ্ডশ পদ্বার ের োত্র অ্লে সাধারর্। কম়েক সপ্তামহর েমধয পোট 
অ্েরাধেূিক বযাোর লনম়ে লবচার লটচার চিমে। োর েমধয আন্ডার এজ েযালজকও 
েম়ি। 
 
ডাম্বিমডামরর কথা পশানার ের পকামটডর অ্মনমকই নম়িচম়ি বসি। ফামজর েুেটা রলক্তে 
হম়ে পগি। ওর ডানধামর বমস থাকা বযামঙর েুমের েে জাদু্করী ভাবমিশহীন দৃ্লিমে 
ডাম্বিমডামরর লদ্মক োলকম়ে রইমিন। 
 
–আলে যেদূ্র জালন, ডাম্বিমডার বিমিন–এই আদ্ািমের, হযালরমক োর প্রলেলট েযালজক 
প্রম়োমগর শালস্ত পদ়্োর পকানও আইনে ক্ষেো পনই। ওমক একলট লবমশি অ্েরামধর 
জনয অ্লভযুক্ত করা হম়েমে এবিং আত্মেক্ষ সেথডমন যা বিার োও স্প্ি কমর বমিমে। 
এেন আেরা দু্জমনই অ্মেক্ষা করলে আেনার রাম়ের জনয। আদ্ািে কক্ষ লনাঃস্তব্ধ। 
এবার পভাট পনবার োিা। 
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ফাজ লবচারকমদ্র বিমিন–যারা শালস্তর েমক্ষ োরা হাে েুিুন। স্বভাবেই ফাজ, োর 
ডান ধামরর জাদু্করী ব়ি পগাাঁফ ও়োিা জাদু্কর ও আরও দু্চারজন শালন্তর েমক্ষ হাে 
েুিি। 
 
োরের শালস্তর লবেমক্ষ। 
 
লবেমক্ষ পবলশ সিংেযক হাে উঠি। 
 
ফাজ দু্মটা ব়ি ব়ি লনাঃশ্বাস পফমি বিমিা–েুব ভাি েুব ভাি, সব অ্লভমযাগ পথমক েুলক্ত 
পদ়্ো হমিা। 
 
ডাম্বিমডার বিমিন–সেযই আনমন্দর। োরের জাদু্দ্ণ্ড বার কমর ললক করমেই দু্মটা 
পচ়োর অ্দৃ্শয হম়ে পগমি বিমিন–আোমক এবার পযমে হমব। সকিমক আোর শুমভো 
রইি। একবারও হযালরর লদ্মক না োলকম়ে আদ্ািে পেম়ি চমি পগমিন ডাম্বিমডার। 
 
হযালর লনমজর োম়ের লদ্মক োকাি। ওর েমন হি বুমকর হৃদ্লেণ্ডটা অ্সম্ভব ফুমি 
উমঠমে, পভেরটা পজামর পজামর শব্দ কমর ধুক ধুক করমে। ও আশা কমরলেি শুনালনর 
সে়ে আমরা পবলশ হমব। সকমির সােমন েুব একটা ভাি ভাবেূলেড রােমে পেমরমে 
লকনা এ লবিম়ে ও এমকবামরই লনলশ্চে ন়ে। লডমেেরমদ্র সম্বমন্দ আরও লকেু বিার 
সুমযাগ পদ্ও়ো উলচে লেি। 
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০৯. দ্য উওি অ্ব রেমিি উইির  
 
ডামম্বািমডার হযালরমক পকানরকে ভ্রুমক্ষে না কমর আদ্ািে পথমক চমি যাও়ো়ে হযালরর 
েন োরাে হম়ে পগি। আিামের আমবগ এবিং োর পথমক েুলক্তর জনয হযালর পচন বাধা 
পচ়োমর চুে কমর বমস রইি। আদ্ািমের পভের যারা লেি োরা সব এক এক কমর 
লনমজমদ্র কাগজেত্র গুলেম়ে লনম়ে চমি পযমে িাগি। হযালর পচ়োর পেম়ি উমঠ দ্াাঁ়িাি। 
পকউ ওর লদ্মক োকামে না। ফামজর ডানোমশ বসা জাদু্কর ডাম্বিমডামরর লদ্মক না 
োলকম়ে বরিং বযামঙর েে েুে লনম়ে ওর লদ্মক োলকম়ে রইি। ওমক োত্তা না লদ্ম়ে হযালর 
ফামজর অ্থবা েযাডাে পবানমসর দৃ্লি আকিডর্ করার পচিা করি। ও আদ্ািে পেম়ি 
পযমে োমর লকনা এই আমদ্মশর প্রেীক্ষা়ে বমস রইি। ফাজ েুব সম্ভব ইমে কমরই 
হযালরর লদ্মক োকামিন না। েযাডাে পবানস লিফমকমস কাগজেত্র গুলেম়ে লনমে েুবই 
বযস্ত। অ্গেযা হযালর যামব লক যামব না এই েমনাভাব লনম়ে লকেুক্ষর্ বমস থাকার ের 
বাইমর যাবার দ্রজার লদ্মক এমগাি। পকউ যেন ওমক বাধা লদ্ি না, ও েেন ো়িাোল়ি 
দ্রজা েুমি ির পথমক বাইমর কলরডমর দ্াাঁ়িাি। 
 
লে. উইসলি বাইমর দ্াাঁল়িম়েলেমিন একটুর জমনয হযালরর ধাক্কা পথমক পবাঁমচ পগমিন। 
উইসলির েুে শুষ্ক। 
 
ডাম্বিমডার হন হন কমর চমি পগমিন, আোমক পদ্মেও লকেু বিমিন না–লে. উইসলি 
বিমিন। 
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েুলক্ত পেম়েলে, হযালর পোিা দ্রজাটা বে কমর লদ্মে লদ্মে আেন েমন বিমিা–আোর 
লবরুমদ্ধ আর পকানও অ্লভমযাগ পনই। 
 
উচ্ছ্বলসে লে. উইসলি হযালরমক জল়িম়ে ধরমিন–সলেয েুব আনমন্দর সিংবাদ্। ওরা 
পোোর লবরুমদ্ধ অ্মনক েথয, অ্মনক সাক্ষযটাক্ষয পজাগা়ি কমরও পোোমক পদ্ািী সাবযস্ত 
করমে োরি না। লকন্তু োহমিও সলেয বিলে আলে পোোর জনয লকেু করমে োলরলন। 
 
লে. উইসলি হযালরমক পেম়ি লদ্মিন। আদ্ািমের দ্রজা পভের পথমক পকউ েুিি। 
ও়োইমজনমগেমটরা পবলরম়ে আসমে ির পথমক। 
 
োরলিমনর দ্াল়ি! হযালরমক োর লদ্মক পটমন লনম়ে প্রা়ে লচৎকার কমর উমঠ লবলিে হম়ে 
বিমিা। একোমশ সমর এমস সকমির যাো়োমের সুলবধা কমর লদ্মিন। পোোমক 
অ্বশযই ফুি পকাটড পজরা কমরলেি? 
 
–আোর পো োই েমন হ়ে, হযালর আমস্ত আমস্ত বিমিা। 
 
দু্চারজন জাদু্কর জাদু্করী যাবার সে়ে হযালরমক পদ্মে োথা না়িাি। েযাডাে পবানস 
উইসলিমক পদ্মে বিমিা সুপ্রভাে আথডার, আবার অ্মনমকই োমক না পদ্োর ভান কমর 
চমি পগি। সবমশমি অ্েকার ির পথমক পবলরম়ে এমিন কমনডলি়েস ফাজ, সমঙ্গ বযাঙেুেী 
ডালকনী (জাদু্করী)। ফাজ ওমদ্র লদ্মক োলকম়ে এেন এক েুমের ভাব করমিন পযন 
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ওরা কলরডমরর পদ়্োমির এক অ্িংশ। লকন্তু সমঙ্গর জাদু্করী যাবার সে়ে হযালরর লদ্মক 
প্রশিংসনী়ে েুমে োকাি। সবমশমি পবলরম়ে এি উইসলি। োলসডও ফামজর েেই ওর 
বাবা আর হযালরমক ইোকৃে অ্বজ্ঞা কমর হন হন কমর চমি পগি। ওর হামে োচডমেে, 
লকেু কাগজ আর োলের োিমকর কিে। উইসলির েুে অ্সাধারর্ গম্ভীর হম়ে পগি; 
লকন্তু োলসডমক পয পদ্মেমেন পেেন লকেু প্রকাশ করমিন না। 
 
োলসড দৃ্লির বাইমর চমি পগমি উইসলি হযালরমক ইশারা কমর বিমিন–চমিা চমিা পসাজা 
বাল়ি চি, ওোমন পোোর বেুরা েবর জানার জনয উদ্িীব হম়ে বমস আমে। পোোমক 
পবথনযাি িীন ট়েমিমটর কামে নালেম়ে লদ্ম়ে আলে চমি যাব, চি। 
 
হযালর একগাি পহমস বিমিা, ট়েমিট? ওর কামে এেন সবলকেু োাঁচগুর্ সহজ-সুন্দর-
আনন্দ উজ্জ্বি েমন হমিা। আর পকানও েমন দু্াঃে পনই। ও আবার পহাগাটডমস লফমর 
যামব। লসাঁল়িমে ো লদ্ম়ে উইসলি বিমিা–েুবই সাধারর্ভামব বিমে োর দু্ভডামগযর 
প্রলেমরাধ। লকন্তু ক্ষলেেূরর্ েুব একটা পবলশ ন়ে, বিমে োর ধিংসসাধন েমনাবৃলত্তর 
ভাবনা। োগিমদ্র পবইলটিং লকেু লকেু জাদু্করমদ্র হ়েে েমন হমব েুব েজার বযাোর; 
লকন্তু ওটা হমে অ্লে িৃর্য পনািংরা েমনাবৃলত্তর চূ়িান্ত অ্লভবযলক্ত। 
 
লে. উইসলি কথাটা পশি না কমর পথমে পগমিন। ওরা েেন নেিার কলরডমর পেৌঁমে 
পগমে। ওরা পদ্েি কম়েক লফট দূ্মর কমনডলি়েস ফাজ দ্াাঁল়িম়ে দ্াাঁল়িম়ে ফযাকামশ েুমের 
আর লসমির েে পসানািী চুমির এক িম্বা পিামকর সমঙ্গ কথা বিমেন। 
 

http://www.bengaliebook.com/


 হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য অ্র্ডাি অ্ব দ্য ফরিক্স । জে. জে. িাওর িং। হ্যারি পটাি রিরিে 

261 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

ওমদ্র োম়ের শব্দ শুমন ওরা আমিাচনা বে কমর লদ্ি। িম্বা পিাকটার ঠাণ্ডা ধূসর পচাে 
েুমটা েীক্ষ্ম হম়ে হযালরর েুমের লদ্মক লবধি। 
 
িুলস়োস েযািফ়ে হযালরমক োলেিয কমর বিমিন, ভাি? ভাি আে, পেমরানাসেটার? 
 
হযালর ভযাবাচযাকা পেম়ে পগি। ওইরকে লবভৎস িম্বািম্বা কাটা পচাে, আিলেল্লা েরা 
পডথইটারমদ্র পদ্মেলেি। আরও একজমনর শুমনলেি আেডস্বর যেন কবরোনা়ে িডড 
পভামল্ডেটড োমক লনযডােন করলেি। 
 
হযালর লবশ্বাস করমে োরমে না পয িুলস়োস েযািফ়ে সাহস কমর ওর লদ্মক পকন 
োকামবন। ও আরও ভাবমে োমর না লেলন েযালজক েন্ত্রর্ািম়ে পকন এমসমেন। ওই 
পিাকটা পয পডথইটার কম়েক সপ্তাহ আমগ কমর্ডলি়েস ফাজমক জানাবার েরও ফাজ ওর 
সমঙ্গ কথা বিমেন। 
 
েযািফ়ে হাই েুমি অ্লে আিমসযর সমঙ্গ বিমিন–েন্ত্রীেশাই এইোত্র পোোর ভাগযবশে 
ো়িা োও়ো সম্বমে বিলেমিন, েটার। আশ্চযড িামগ ভাবমে, েুলে লক কমর পোট একটা 
গেড লদ্ম়ে সামের েমো েুচম়ি েুচম়ি পবলরম়ে এমি। 
 
লে. উইসলি সাবধান হও়োর জনয হযালরর কাাঁমধ েৃদু্ চাে লদ্মিন। 
 
–আলে দ্ারুন চািাক, োিামে ওস্তাদ্; হযালর বিমিা। 
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িুলস়োস েযািফ়ে, উইসলির েুমের লদ্মক োকামিন। 
 
–আমর আথডার উইসলি েুলেও! এোমন লক কামজ এমসে আথডার? 
 
উইসলি কাঠমোট্টাভামর বিমিন–আলে এোমন চাকলর কলর। 
 
উইসলির কাাঁমধর লেেমনর দ্রজার লদ্মক ভুরু েুমি োলকম়ে েযািফ়ে বিমিন–এই 
পফ্লামর? আলে পভমবলেিাে েুলে লেনেিা়ে। েুলে কী োগিমদ্র হামে দেলর লজলনসেত্র 
লেচমক পচামরর েে বাল়ি লনম়ে যাও়ো আর োমদ্র ো়োজামি আবদ্ধ করার বযাোমর 
জল়িম়ে আে নালক পহ? 
 
লে. উইসলি হযালরর কাাঁধটা সমজামর আঙু্গি লদ্ম়ে পচমে বিমিন, না। 
 
হযালর, েযািফ়েমক লজমজ্ঞস করি, আেলন এোমন পকন এমসমেন দ়্ো কমর বিমবন? 
 
েযািফ়ে ওর আিলেল্লার সােমনর লদ্মকর ভাাঁজ লঠক করমে করমে বিমিন, আলে েমন 
কলর না েন্ত্রী েহাশম়ের সমঙ্গ আোর পকানও বযলক্তগে আিাে আমিাচনা পোোর জানার 
দ্রকার আমে। 
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ভাাঁজ লঠক করার সে়ে েযািম়ের েমকমট পসানার টাকার টুিংটািং শব্দ হযালরর কামন এি। 
েযািফ়ে আরও বিমিন, েুলে ডাম্বিমডামরর লপ্র়ে োত্র বমি ওর কামে যা আশা কর ো 
সকমির কামে আশা নাও করমে োর। আলে অ্যথা প্রি়ে পোমটই বরদ্াস্ত কলর না। 
েন্ত্রী েশাই, আেরা কী আেনার িমর বসব? 
 
ফাজ, হযালর আর উইসলির লদ্মক লেেন লফমর বিমিন–অ্বশযই অ্বশযই, ওই ধামর চিুন 
িুলস়োস। 
 
ওরা দু্জমন েুব লনচু গিা়ে কথা কইমে কইমে চমি পগমিন। যেক্ষর্ না ওরা লিফমটর 
পভেমর পগি উইসলি হযালরর কাাঁধ শক্ত কমর পচমে রইমিন। 
 
হযালর অ্সম্ভব পরমগ পফমট েম়ি বিমিা–ওমদ্র কাজ থাকমি বাইমর দ্াাঁল়িম়ে লহমিা পকন? 
েযািফ়ে এোমন লক করমে এমসমেন? 
 
লে. উইসলিও অ্সম্ভব উমত্তলজে হম়ে পরমগ বিমিন–লেচমকর েে পকাটডরুমে যাবার পচিা 
করমে। উইসলি এধার ওধার োকামিন োমে পকউ শুনমে পেম়ে থামক পসই সমন্দহ 
লনরসমনর জনয। জানমে লগম়েলেি পোোমক বলহষ্কার করা হম়েমে লকনা। আলে এই 
সম্বমে ডাম্বিমডারমক জানাব। েযািফ়ে আবার কামজর সমঙ্গ লফসলফস গুজগুজ করমে, 
ডাম্বিমডামরর পসটা জানা দ্রকার। 
 
ওমদ্র কীরকে বযলক্তগে লবজমনস থাকমে োমর জামনন? 
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উইসলি পরমগ লগম়ে বিমিা–পসানা, পসানার লবজমনস। েযািফ়ে কাজ বাগাবার জনয, যারা 
কাজ পদ়্ে োমদ্র গাদ্া গাদ্া পসানার টাকা িুি লদ্ম়ে চমিমে। েুলে পবাধহ়ে জান না 
েযািম়ের ব়ি ব়ি পিাকমদ্র সমঙ্গ িলনষ্ঠো আমে। 
 
লিফটটা বিমে পগমি ফাাঁকা লেি। 
 
হযালর বিমিা–লে. উইসলি, ফাজ যলদ্ েযািফম়ের েে পডথ ইটারমদ্র সমঙ্গ পেমশন, যলদ্ 
ওর সমঙ্গ একামন্ত কথা বমিন আেরা পকেন কমর জানব োমক ওরা ইসমেলর়েস কাসড 
প্রম়োগ কমরলন? 
 
আোমদ্র পয পসই সমন্দহ হ়েলন ো ন়ে হযালর, লকন্তু ডাম্বিমডার েমন কমরন ফাজ 
এইসে়ে যা লকেু করমে লনমজর েুলশেে করমে। পযেন–ডাম্বিমডার বমিন, পোমটই 
আরােদ্া়েক ন়ে। যাকমগ ওই সম্বমে পকান কথা না বিা ভাি, উইসলি বিমিা। 
 
লিফমটর দ্রজা েুিমি প্রা়ে শূনয অ্যালর়েমে দ্াাঁ়িাি। জাদু্কর এলরক ও়োচ পডইলি 
প্রমফটটা ে়িলেি, ওমদ্র পদ্মে িুলকম়ে পফিি। আবার ওরা পসই পসানার পফা়োরার 
সােমন লদ্ম়ে পসাজা চিি। 
 
রন বিমিা–আলে জানোে। কথাটা বমি উচ্ছ্বামস ও হাও়োমে িুলি োরমে থামক। েুলে 
সবসে়ে পবাঁমচ যাও। 
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হারলে়েন বিমিা, পোোমক শালস্ত পদ়্ো ওমদ্র েুব একটা সহজ বযাোর লেি। হযালর রান্না 
িমর পঢাকার সে়ে হারলেওন েুবই উৎকোর েমধয লেি। হযালরর কথা পশানার ের 
হারলেওন পচামে কলম্পে হাে চাো লদ্ম়ে বিমিা–পোোর লবরুমদ্ধ শুধু ডাহা লেথযা 
অ্লভমযাগ। 
 
হযালর হাসমে হাসমে বিমিা, পোেরা লনলশ্চে লেমি ওরা আো়ে লকেু করমে োরমব না। 
োহমিও এেন পো েবরটা শুমন দু্লশ্চন্তা পথমক পবাঁমে? 
 
লেমসস উইসলি োর অ্যাপ্রন লদ্ম়ে েুে েুেমে িাগমিন। পিড, জজড, লজনী োগমির েে 
নাচানালচ করমে শুরু করি। ওমক লকেু করমে োমরলন, লকেু করমে োমরলন, লকেু 
করমে োমরলন। 
 
লে. উইসলি বিমিা, অ্মনক হম়েমে এইবার পোোমদ্র োন্ডব নৃেয আর গান থাোও। 
লেমসস উইসলিও ওমদ্র োমি োি পরমে হাসলেমিন। বিমিন লসলর়েস, িুলস়োস 
েযািফ়েমক েন্ত্রর্ািম়ে পদ্েিাে পহ। 
 
–কী বিমি? লসলর়োস েীক্ষ্মভামব বিমিন। 
 
ওমক লকেু করমে োমরলন… োমরলন োমরলন 
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–অ্মনক হম়েমে এবার পোেরা চুে করমব? উইসলি ধেমক উঠমিন। পিমভি িাইমন 
আেরা ওমক ফামজর সমঙ্গ লফসলফস কমর কথা বিমে শুমনলে। একসমঙ্গ কামজর অ্লফমস 
পযমে পদ্মেলে বযাোরটা ডাম্বিমডামরর জানা দ্রকার। 
 
–লসলর়েস বিমিন–লচন্তা কমরা না আেরা ডাম্বিমডারমক বযাোরটা জানাব। 
 
–এবামর আোমক পযমে হমব। পবথনাি িীমনর ডলেলটিং ট়েমিমট আোর জনয অ্মেক্ষা 
করমে। েন্ত্রী আোর লফরমে একটু পদ্লর হমব। আোমক টিংকমসর বযাোমর কথা বিমে 
হমব লকিংগমল্প রামে লডনামর আসমেও োমর। 
 
ওমক লকেু করমে োমরলন… োমরলন… োমরলন। 
 
লেমসস উইসলি আবার পরমগ লগম়ে বিমিন, পিড, জজড, লজনী যমথি হম়েমে এবার 
পোেরা থােমব? হযালর এস এোমন এমস বস। িাঞ্চ োও, েুলে বিমে পগমি পিকফাস্ট 
লকেু েুমে দ্াওলন। 
 
হযালরর েুমোেুলে ওরা সবাই বসি। হযালর লথেন্ড পেমস আসার ের আনমন্দর পচম়ে পবলশ 
আনন্দ আজ ওমদ্র। িুলস়ো়ে েযািম়ের সমঙ্গ পদ্ো হবার ের হযালর শরীমর পযরকে 
অ্স্বলস্তমবাধ করলেি পসটা হঠাৎ উমব পগি। 
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লবিণ্ণ বাল়িটা হঠাৎ দ্ারুর্ এক আনন্দ-উচ্ছ্বামস ভমর উঠি। পিচারমক পদ্মেও েুব 
একটা কুৎলসে েমন হি না, যেন ও লকমচমন-হইচই পকন হমে জানার জনয লকমচমনর 
পোিা দ্রজার সােমন দ্াাঁ়িাি। 
 
রন হাসমে হাসমে বিমিা–ডাম্বিমডার পোোর হম়ে ওকািলে করার ের পোোমক পদ্ািী 
সাবযস্ত করার ক্ষেো ওমদ্র আমে? কথাটা বমি সকমির পেমট গাদ্াগাদ্া আিুমসদ্ধ 
পঢমি লদ্ি। 
 
–হযাাঁ আোর জনয িম়িমেন, হযালর বিমিা। কথাটা না বিমি পেমিোনুলির চাইমে 
অ্কৃেজ্ঞো প্রোর্ীে হ়ে। আোর সমঙ্গ ডাম্বিমডার কথা না বিমিও অ্ন্তে একবার 
োকামেন। 
 
কথাগুমিা বিার সে়ে হঠাৎ ওর কোমির কাটা অ্িংশটা েীিভামব জ্বািা করমে িাগি। 
ও হাে লদ্ম়ে দ্াগটা েুব পজামর পচমে ধরি। 
 
হারলেওন হযালরর লদ্মক োলকম়ে ভ়ে পেম়ে বিমিা–কী হম়েমে? 
 
–কাটা দ্াগটা়ে আজকাি সবসে়ে জ্বািা কমর যন্ত্রর্া হ়ে, হযালর বিমিা। 
 
হারলেওন ো়িা অ্নয পকউ হযালরর অ্স্বলস্ত িক্ষয কমরলন। ওরা সকমি োও়ো, হালসঠাো 
লনম়ে বযস্ত। পিড, জজড, লজলন োবার েুমে েুরমে আর গান পগম়ে চমিমে। হারলেওন 
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উমিমগর সমঙ্গ ওমদ্র েুমের লদ্মক োকাি। রন হােোলি লদ্ম়ে বিমিা–বালজ পফমি 
বিলে আজ সেযামবিা ডাম্বিমডার আসমবনই আসমবন। পকন বিে? আোমদ্র সমঙ্গ 
পসলিমিট করমবন। 
 
লেমসস উইসলি বিমিন, আোর েমন হ়ে না উলন আসমবন। কথাটা বমি হযালরর লদ্মক 
একমেট লচমকন পরাস্ট এলগম়ে লদ্মিন। ইদ্ানীিং েুব বযস্ত আমেন। 
 
ওরা আবার গান শুরু করমেই লেমসস উইসলি পরমগমেমগ বিমিা, চুে করমব? 
 
*** 
 
কম়েকলদ্ন ের হযালর িক্ষয করি বার নম্বর লিম্মন্ড পেমস একজন রম়েমে পয হযালরর 
পহাগাটডমস লফমর যাও়োর কথা শুমন েুব একটা েুলশ হ়েলন। লসলর়েস হযালরর সবরকে 
চিান্ত পথমক েুক্ত হবার ের েবরটা শুমন প্রথমে েুবই েুলশ হম়েলেমিন। আনমন্দ হযালরর 
হাে ো়িমে চান না, লকন্তু হঠাৎ আমগর পচম়ে আরও লবির্ ও গুে হম়ে পগমিন। কে 
কথা বিমেন সকমির সমঙ্গ এেন লক হযালরর সমঙ্গও, পবলশর ভাগ সে়ে োম়ের িমর 
বাকলবমকর সমঙ্গ রম়েমেন। 
 
হযালর লসলর়েস সম্বমে োর েমনর কথাটা হারলেওনমক বিমি, হারলেওন পরমগমেমগ 
বিমিা, েুলে লনমজমক অ্েরাধী েমন করে, না? ওরা পসই সে়ে লেন েিার িমর একটা 
কাবাডড েলরষ্কার করলেি। 
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েুলে পহাগাটডমস ে়িাশুনা কর লসলর়েস জামনন। বযলক্তগেভামব েমন কলর উলন বাথডের। 
 
রন বিমিা, কথাটা একটু রূঢ় হম়ে পগি হারলেওন। েুলে এই বাল়িমে বেুহীন হম়ে 
থাকমে োরমব না। 
 
হযালর বিমিা, আোর েমন হ়ে না ওটা সলেয। আলে ওমক লজমজ্ঞস করমি পসাজাসুলজ 
পকানও জবাব পদ্ন না। 
 
হারলেওন বিমিা, উলন আশা ো়িমে চান না। েমন হ়ে লনমজমক একটু অ্েরাধী েমন 
কমরন। কারর্ আোর েমন হ়ে ওর েমনর েমধয লেি হ়েমো েুলে কুি পথমক বলহকৃে 
হমব। োহমি পোেরা দু্জমন একসমঙ্গ থাকমে োরমব না। 
 
–হযালর, রন একসমঙ্গ বমি উঠি, লবলেন্ন হমব! হারলেওন শুধু কাাঁমধ ঝাাঁকুলন লদ্ি। 
 
–লঠকেে কথা বি পোেরা। লকন্তু োমঝ োমঝ আলে ভালব রমনর ো লঠকই বমিন–
লসলর়েস োমঝ োমঝ পদ্াটানা়ে েম়ি যা়ে–ভামব েুলে না পোোর বাবা পক ব়ি। 
 
–হযালর সমঙ্গ সমঙ্গ বিমিা, োহমি েুলে ভাবে ও লঠক জা়েগা়ে আিাে লদ্ম়েমে? 
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–না, আলে েমন কলর বহু লদ্ন একা একা থাকার জনয ওর এইরকে োনলসক অ্বস্থা, 
হারলেওন বিমিা। 
 
লঠক পসইসে়ে লেমসস উইসলি িমর ঢুকি। 
 
–ইস, এেনও পোোমদ্র কাজ পশি হ়েলন? কাবামডডর লদ্মক োলকম়ে লেমসস উইসলি 
বিমিন। 
 
রন বিমিা–ও, আেরা ভাবলেিাে েুলে এমস বিমব, পোেরা অ্মনকক্ষর্ কাজ কমরে 
এবার একটু লবিাে নাও। েুলে জান এই েুরমনা ঝরঝমর কাবাডড পথমক কে ে়েিা 
পটমন পটমন বার কমরলে? কে পোকা-োক়ি ভলেড োলট আোমদ্র সাফ করমে হম়েমে? 
 
পোেরা অ্ডডারটামক সবরকেভামব সাহাযয করার জনয েুব পো আিহ পদ্লেম়েলেমি, 
লেমসস উইসলি বিমিন, সদ্র দ্প্তমরর বাল়িটা েলরষ্কার েলরেন্ন কমর থাকার উেমযাগী 
করা পোোমদ্র কাজ পসটা বিমে হমব পকন? 
 
রন েুে ভার কমর বিমিা–এক এক সে়ে েমন হ়ে আলে পযন এই বাল়ির একজন 
এিফ। 
 
হারলেওন বিমিা–োহমি বুঝমেই োরে ওমদ্র কে কি! আশা কলর SPEW-সম্বমে 
একটু সলি়ে হমব। আেরা ফান্ড জো করব SPEW-এর জনয। 
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. 
 
েুলট যে পশি হম়ে আমস হযালর েমো পহাগাটডমসর লদ্বাস্বপ্ন পদ্মে। ও আর হযালিডমক 
চা়েনা লকলডচ পেিার জন, হারমবািজী িীন হাউমজর সবুজ সলজ পক্ষমেও িুমর পব়িাবার 
কথা ভামব না। এই পনািংরা ধূমিা়ে ভরা বাল়িটা যে লশঘ্ন োমর পেম়ি পযমে চা়ে। 
বাল়িটার চরে দু্দ্ডাশা, পবলশরভাগ িমরর দ্রজা বে, আিোলরর োল্লাবে, পিচামরর 
আমজবামজ কথা পশানা। পকানও অ্সুলবমধর কথা লসলর়েসমক বিমে চা়ে না। 
 
আসি কথা পভামল্ডেমটডর লবরুমদ্ধ পয সিংগঠন হম়েমে োর সদ্র দ্প্তমর থাকা পহাগাটডমসর 
েে আনন্দ-উদ্দীেনার েমধয চমি না। 
 
অ্ডডার অ্ব ফলনমক্সর অ্মনক সদ্সয লন়েলেে আমস যা়ে, োও়ো দ্াও়ো, গল্পগুজব কমর, 
ভলবিযৎ কেডেন্থা লনম়ে আমিাচনা কমর। কেনও বা অ্মনক সে়ে, কেনও কম়েক 
লেলনট। লেমসস উইসলি চা়ে না পেমিমেম়েরা পসসব কথা পশামন বা োমদ্র সমঙ্গ 
কথাবােডা বমি। লসলর়েসও চা়ে না হযালর পযটুক পজমনমে োর পবলশ লকেু জানুক। 
 
েুলট পশি হবার আমগর লদ্ন হযালর ওর পোঁচা পহডউইমগর োাঁচা শুধু ন়ে, িমর পযসব 
পনািংরা পফমিমে পসগুমিা েলরষ্কার করলেি েেন রমনর হামে দু্মটা ইনমভিাে পদ্েমে 
পেমিা। হাে পথমক একটা এনমভিাে হযালরর লদ্মক েুাঁম়ি লদ্ম়ে বিমিা–বুকলিস্ট এমস 
পগমে, এমকবামর লঠক সেম়ে। ভাবলেিাে ওরা হ়েে ভুমি পগমে। 
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হযালর পচ়োমরর ওের দ্াাঁল়িম়ে আিোলরর ওেরটা েলরষ্কার করলেি সুসিংবাদ্ পেম়ে 
আনমন্দর আলেশমযয ে়েিা ভলেড থমিটা রমনর োথার ওের লদ্ম়ে ওম়েস্ট পেোর 
বামকমট েুাঁম়ি পফিি। ে়েিাগুমিা বামকমট শব্দ কমর ে়িি। োরের ও রমনর পদ়্ো 
োেটার েুে েুিি। োমের েমধয দু্মটা োচডমেে। প্রথেটা ে়েিা পসমেম্বর পথমক কুি 
শুরু হমব োর লচরাচলরে লনমদ্ডশ, লিেী়েটা নেুন লামস লক লক বই িাগমব োর লিস্ট। 
 
বই-এর লিস্টটা ে়িমে ে়িমে হযালর বিমিা, পকবি দু্মটা নেুন বই: দ্য স্টযান্ডাডড বুক 
অ্ব পস্প্িস পিড-৫, লেরান্ডা গশক আর লডমফলন্সভ েযালজকযাি লথওরী, উইিকাটড 
লনোদ্। 
 
শব্দ হি : িযাক 
 
পিড আর জজড ওমদ্র িমর ঢুমক হযালরর োমশ দ্াাঁ়িাি। এে িন িন পিড আর জজড 
অ্যাোমরট কমর পয হযালর অ্ভযস্ত হম়ে পগমে। 
 
পিড কথা়ে কথা়ে বিমিা, আলে বুঝমে োরলে না লনভামদ্ডর বইটা পক লসমিক্ট করি। 
 
জজড বিমিা, েমন হ়ে ডাম্বিমডার, ডাকড আটডস এর লবরুমদ্ধ আত্মরক্ষার জনয একটা লকেু 
করমে চাইমেন। 
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পিড বিমিা, সে়েও লঠক পবমে লনম়েমেন। 
 
হযালর পচ়োর পথমক িালফম়ে পনমে বিমিা–বি পো পোেরা কী বিমে চাইে? 
 
পিড হযালরমক বিমিা–কম়েক সপ্তাহ আমগ ো আর বাবামক এক্সমটমন্ডবি ই়োসড সম্বমে 
কথাবােডা বিমে শুমনলে। োরা বিলেমিন–এই বেমর পক কাজটা করমব ো লনম়ে 
ডাম্বিমডার পবশ অ্সুলবধামে েম়িমেন। 
 
–েুব একটা আশ্চমযডর বযাোর ন়ে। গে চার বেমর লক হম়েমে পভমব পদ্মেে লক? জজড 
বিমিা। 
 
–চারজমনর েমধয একজমনর চাকলর পগমে, একজন োরা পগমে, একজমনর িৃলেশলক্ত 
পগমে, আর একজন নোস রামঙ্ক োিাবদ্ধ হম়েলেমিন। হযালর আঙু্গি গুনমে গুনমে 
বিমিা–বুঝমে পেমরলে েুলে লক বিমে চাইে। 
 
পিড বিমিা, রন েুলে এে চুেচাে? 
 
রন পকানও জবাব লদ্ি না। হযালর ওর লদ্মক োকাি। রন অ্দূ্মর েুেটা সাোনয ফাাঁক 
কমর দ্াাঁল়িম়ে দ্াাঁল়িম়ে পহাগাটডস পথমক োঠামনা লচলঠ ে়িলেি। 
 
–বযাোর লক বি? পিড অ্চধযড হম়ে লচলঠটা ে়িার জনয রমনর পেেমন দ্াাঁ়িাি। 
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পিমডর েুেটাও হাাঁ হম়ে পগি। 
 
–লপ্রমফক্ট? লচলঠটার লদ্মক অ্লবশ্বামসর দৃ্লিমে োলকম়ে আবার বিমিা, লপ্রমফক্ট? 
 
জজড এলগম়ে এমস রমনর হাে পথমক োেটা পকম়ি লনম়ে পোঁ়িা েুেটা হামের োিুর ওের 
রােি। হযালর পদ্েি টকটমক িাি লকেু লজলনস আর পসানা জমজডর হামে ে়িি। 
 
–পকানও উো়ে পনই, জজড বিমিা চাো গিা়ে। 
 
পিড বিমিা–পকাথা়ে একটা ভুি হম়েমে। রমনর হাে পথমক লচলঠটা লেলনম়ে লনি। 
োরের পসটা আমিার সােমন এেনভামব েুমি ধরি পযন জিোে পদ্েমে। পকানও সুস্থ 
োথার পিাক রনমক কেনই লপ্রমফক্ট বানামব না। 
 
যেজ ভাইরা হযালরর লদ্মক োকাি। 
 
পিড বিমিা–পোোর বযাোমর পোটােুলট আেরা লনলশ্চে লেিাে। এেনভামব বিমিা পযন, 
ওর লপ্রমফক্ট হও়োর বযাোমর হযালরর হাে আমে। 
 
জজড বিমিা–আেরা জানোে ডাম্বিমডার পোোমক পবমে পনমবন। 
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পিড বিমিা–লর-উইজাডড আর অ্মনক কুমির োগিরা েমন হ়ে পোোর লবরুমদ্ধ লেি! 
 
রন কুমির লপ্রমফক্ট হম়েমে, লপ্রমফক্ট হম়েমে। 
 
–ো েবরটা শুমন আনমন্দ িালফম়ে উঠমবন। আোর লবশ্বাস হ়ে না। লপ্রমফক্ট… রন, 
ভাবমে োরলে না। 
 
জজড রমনর লদ্মক পহাগাটডস পথমক োঠান কুমির বযাজটা এেন এক েুে কমর েুাঁম়ি লদ্ি, 
পযন বযাজটা়ে সিংিােক পরামগর বীজারু্ োোন আমে। 
 
রন োলট পথমক বযাজটা েুমি লনম়ে পসটার লদ্মক পবশ োলনকটা সে়ে োলকম়ে পথমক 
হযালরর লদ্মক এেনভামব োকাি পযন একোত্র হযালরই আসি না নকি যাচাই করমে 
োরমব। হযালর বযাজটা লনি। িা়েমনর ওের একলট লবরাট লে সুোরইেমোজড করা। 
প্রথে যেন ও পহাগাটডস–এ লগম়েলেি েেন, োলসডর বুমক এইরকে একটা বযাজ আটকান 
পদ্মেলেি। 
 
বে দ্রজাটা দ়্িাস কমর েুমি পেি। ঝম়ির েে ঢুকি হারলেওন। েুে পচাে িাি, 
োথার চুি উ়িমে। ওর হামে একটা এনমভিাে। 
 
–সলেয েুলে পেম়েে? পেম়েে? হযালরর হামে বযাজটা পদ্েমে পেম়ে আনমন্দ হারলেওন 
লচৎকার কমর উঠি। 
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–আলে জানোে, ও উমত্তলজেভামব হামের োেটা দু্লিম়ে দু্লিম়ে বিমিা হযালর আলেও 
পেম়েলে! 
 
–হযালর সমঙ্গ সমঙ্গ বযাজটা রমনর হামে লদ্ম়ে বিমিা, আলে না রন পেম়েমে, আলে না। 
 
–রন? হারলেওন েুমের ভাব বদ্মি বিমিা, োমন? েুলে লঠক বিে? 
 
রন, হারলেওমনর লদ্মক োকামেই ওর েুেটা আরও িাি হম়ে পগি অ্লবশ্বামসর ো়ো 
পনমে এি। 
 
–লচলঠমে আোর নাে পিো আমে, রন বিমিা। 
 
হারলেওমনর েুেটা চুেমস যাও়ো উলচে ন়ে, েবু এন লপ্রমফক্ট হম়েমে শুমন চুেমস পগি। 
পোমো কমর বিমিা–আ… আলে… উাঃ! বাাঃ বাাঃ রন। সেযই…। 
 
জজড সম্মলেসূচক ভলঙ্গমে বিমিা–অ্ভাবনী়ে, লেমসস উইসলি িমর ঢুকমিন। ওর হামে 
ইলস্ত্র করা অ্মনক পোশাক। 
 
–লজলন বিমে বুকলিস্ট পশি েযডন্ত আেরা পেম়ে পগলে। কথাটা বিার ের পেমঝমে েম়ি 
থাকা োেগুমিার লদ্মক পচাে ে়িি। োরের লবোনার কামে লগম়ে জাোকাে়িগুমিা 
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দু্ভাগ কমর রােমিন। পোেরা যলদ্ আোমক বুকলিস্টটা দ্াও োহমি লভ়োগন অ্যামিমে 
লগম়ে বইগুমিা লকমন আনমে োলর। এই ফাাঁমক পোেরা সব লজলনসেত্র গুলেম়ে বাধাোদ্া 
কমর পফি। রন পোোর আরও লকেু ো-জাো আনমে হমব, এগুমিা কে কমর ে ইলঞ্চ 
পোট হম়ে পগমে। পদ্েলে, লদ্মন লদ্মন েুলে কিাগামের েে িম্বা হম়ে উঠমে। হযাাঁ, বি 
লক রিং পোোর েেন্দ। 
 
জজড একটু পযন বযাঙ্গ কমর বিমিা–ওর বযামজর সমঙ্গ োনান সই িাি আর পগাল্ড রিং-
এর লনম়ে এস। 
 
–েযাচ করা? কার সমঙ্গ োনানসই; লেমসস উইসলি রমনর কাে়ি জাোর ওের 
একমজা়িা পেরুন রিং-এর পোজা রােমে রােমে বিমিন। 
 
–ওর বযাজ, পিড বিমিা, জান না ও একটা সুন্দর চকেমক বযাজ পেম়েমে? 
 
লেমসস উইসলি ো-জাো পকনা লনম়ে ভাবলেমিন োই পিমডর কথাটা কামন পগমিা না। 
 
ও… লকন্তু রন, েুলে বযাজ পেম়েে? 
 
কথাটা শুমন রন বযাজটা েুমি ওমদ্র সােমন ধরি। 
 
হারলেওমনর েে লেমসস উইসলিও আনমন্দ েুব পজামর পহমস উঠমিন। 
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–আলে লবশ্বাস করমে োরলে না, সলেয োরলে না। ও রন েুলে লপ্রমফক্ট হম়েমে সলেয 
ভাবমে োরলে না। একজন লপ্রমফক্ট। োর োমন আোমদ্র েলরবামর সকমিই! োরের 
দু্হাে লদ্ম়ে পোট পেমিমক জল়িম়ে ধরমিন। 
 
–দ্াাঁ়িাও, পোোর বাবামক জানমে দ্াও রন! সলেয পোোর জনয আোর গমবড বুক ফুমি 
উঠমে, কী দ্ারুর্ েবর! পদ্ে েুলে পশি েযডন্ত কুমির পহডব়ে হমব, লবি আর োলসডর 
েমো। লপ্রমফক্ট হমে লসাঁল়ির প্রথে ধাে! আোমদ্র দ্ারুর্ দু্াঃলশ্চন্তার েমধয লক আনমন্দর 
সিংবাদ্, আনমন্দ আোর নাচমে ইমে করমে। 
 
পিড আর জজড লেমসস উইসলির পেেমন দ্াাঁল়িম়ে িোগে হাাঃ হুাঃ শব্দ আর েুে লবকৃলে 
করমে িাগি। লেমসস উইসলির পসলদ্মক দৃ্লি পনই, রনমক আদ্র করা পযন পশি হ়ে 
না। চুেুমে চুেুমে ওর েুে গিা ভলরম়ে লদ্ি। রমনর গািটা বযামজর িাি টুকটুমক রিং-
এর চাইমে পবলশ িাি হম়ে পগি পযন। 
 
–োম্মা, ো়ি না ো, রন োম়ের বেন পথমক লনমজমক েুক্ত করার পচিা করমে করমে 
বিমিা। 
 
উইসলি রনমক পেম়ি লদ্ম়ে বিমিন–রন এেন পোোমক লক পদ়্ো যা়ে বমিা? আেরা 
োলসডমক একটা পোঁচা লদ্ম়েলেিাে, লকন্তু পোোর কামে পো একটা পোট পোঁচা রম়েমে। 
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–কী বিমি োে? রন এেনভামব বিমিা–পযন ওর কামন লকেুই পঢামকলন। 
 
–পোোমক পো একটা েুরষ্কার লদ্মে হমব ো নেুন একমসট পরাবস পকেন হমব? 
 
পিড অ্েেমন্দর সুমর বিমিা–পকন ওর পো আমে। একটু নেুন ক়িাই, চালিডর 
েুরমনাটামো েমচড ধমর পগমে, ন়েমো একটা নেুন ইাঁদু্র, েুলে পো ইাঁদু্র ভািবাস। 
 
রন বিমিা–ো একটা নেুন ঝা়ুি আোমক লদ্ও। 
 
লেমসস উইসলি নীরব রইমিন। হােিও়োিা ঝা়ুির দ্াে একটু পবলশ। 
 
–েুব দ্ােী ন়ে, কে দ্ামের হমিও হমব। 
 
কথাটা শুমন লেমসস উইসলি হাসমিন–হা হা লনশ্চ়েই পদ্ব। বাল়ির জনযও একটা 
দ্রকার। যেন োমকডমট যাব দু্মটা লকমন আনব। আো এেন চলি। পোোর রামঙ্ক 
সবলকেু লঠকেে গুলেম়ে লনমে ভুিমব না, ওহ, েুলে পো লপ্রমফক্ট, পোোমক বিমে হমব 
পকন? 
 
রমনর গামি আরও একটা পেচুম্বন লদ্ম়ে উইসলি চমি পগমিন। 
 
–রন পোোর গামি একটা চুেু পেমে োলর? পিড হাসমে হাসমে বিমিা। 
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ওরা দু্জমন রনমক নানারকে লটজ করার ের ির পথমক চমি পগি। 
 
 পিড, জমজডর হালসর শব্দ হারলেওন িমরর পভের পথমক শুনমে পেি। হারলেওন 
বিমিা–রন ওমদ্র পবাধহ়ে একটু লহিংমস হম়েমে! 
 
রন বিমিা–আোর পো েমন হ়ে না। ওরা সবসে়ে বমি একোত্র পবাকারাই লপ্রমফক্ট 
হ়ে, যাকমগ যা বমি বিুক। ওরা কেনও নেুন ঝা়ুি ো়েলন, আলে পো োলে। েমন হ়ে 
ঝা়ুি োলে বমি একটুও লহিংমস করমে না। 
 
কথাগুমিা বমি রন ির পথমক চমি পগি। হযালরর ইমে করমিা না হারলেওমনর লদ্মক 
োকা়ে। ও লনমজর োমটর কামে লগম়ে লেমসস উইসলির পরমে যাও়ো কাাঁচা ইলস্ত্র করা 
কাে়ি, ওই িমরর এক পকামর্ রাো রামঙ্ক ভরমে িাগি। 
 
–হযালর? হারলেওন স্বাভালবকভামব বিমিা। 
 
–আোর েুব ভাি িাগমে রন লপ্রমফক্ট হও়োমে। লিলিম়েে! হযালর বিমিা। 
 
–ধনযবাদ্ হযালর! হারলেওন বিমিা–পোোর পেচাটা ধার লদ্মে োরমব? আলে বাবা-োমক 
ভাি েবরটা পদ্ব? েবরটা শুমন ওরা েুব েুলশ হমবন। 
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–না না পকানও অ্সুলবধা হমব না, হযালরর েেনও গিা়ে আনমন্দর পরশ। লঠক আমে 
লনমে োর! 
 
হারলেওন পহডউইমগর কামে পগমি হযালর রাঙ্কটা পগাোবার ভান করমে িাগি। 
 
হারলেওন লনাঃশমব্দ পহডউইগমক লনম়ে চমি পগি। 
 
হযালর ওর লবোনা়ে শুম়ে েম়ি অ্নযেনক হম়ে আিোলরর লদ্মক োলকম়ে হি। 
 
ও ভুমি পগমে। এমকবামরই ভুমি পগমে। লপ্রমফক্ট চ়েন করা হ়ে েঞ্চে বমিড। লদ্ন ও 
কুি পথমক বলহষ্কামরর বযাোমর এে বযস্ত, আর ভাবনা়ে লেি, অ্নয লকেু ওর োথা়ে 
পঢামকলন। 
 
পক পযন ওর েমনর পভের পথমক বিমিা–না, চ়েন লঠক হ়েলন। 
 
হযালর দু্হামে েুে ঢাকি। ও যলদ্ জানে লপ্রমফক্ট বযাজ োঠামনা হম়েমে, োহমি পসটা ওর 
জনয আসমো, রমনর জনয ন়ে। এর জনযই লক ও েযািম়ের েে উদ্ধে হম়েমে? ও লক 
অ্নযমদ্র পচম়ে লনমজমক সুলেলর়ের েমন করমে? সলেযই লক ও েমন করমে রমনর পচম়ে 
ও উচ্চের? 
 

http://www.bengaliebook.com/


 হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য অ্র্ডাি অ্ব দ্য ফরিক্স । জে. জে. িাওর িং। হ্যারি পটাি রিরিে 

282 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

না, ওর েমনর পভের পথমক পোট কথাটা পবলরম়ে এি। আলে লকলডচ পেিা়ে শঠ, লক 
অ্নয পকানও লবিম়ে ন়ে। 
 
হযালর পেমন পন়ে সেযটা। ে়িাশুনা়ে রন ওর পচম়ে ভাি, লকন্তু অ্নযলদ্মক? োডমভঞ্চার? 
রন, হারলেওমনর সমঙ্গ দু্াঃসাহলসক অ্লভযান? 
 
আবার েমনর েধয পথমক বিমিা, হযাাঁ রন আর হারলেওন আোর বেু, ওরাই পো 
সবসে়ে আোর সমঙ্গ থামক। 
 
সবসেম়ে ন়ে। কুইমরমির সমঙ্গ পো ও একাই ি়িাই কমরলেি। ওরা পোলরলভি আর 
বযালসলিমকর েুমোেুলে হ়েলন। ও একাই িম়িলেি। প্রাইমভট ড্রাইমভ লডমেেরমদ্র সমঙ্গ 
ি়িাই? পসোমনও পো ও একা পোকালবিা কমরলেি। ওরা পো 
 
আোর সমঙ্গ কবরস্থামন লেি না, পয রামে পভামল্ডেটড লফমর এমসলেি। 
 
আলে ওমদ্র পচম়ে অ্বশযই অ্মনক পবলশ কমরলে। 
 
আবার েমনর পভের গুিন কমর উঠমিা। হমে োমর, হমে োমর। লবেদ্সিংকুি কাজ 
করমিই লক ডাম্বিমডার পক বা কারা লপ্রমফক্ট হমব পসটা লঠক করমবন? হ়েে উলন আরও 
অ্নয কারমর্ লঠক কমরন, রমনর েমধয এেনলকেু আমে যা পোোর পনই? 
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হযালর লনমজর েমন পহমস উঠি। োরেমরই ওর শরীরটা দু্বডি দু্বডি েমন হি। 
 
রন অ্বশযই ডাম্বিমডারমক লপ্রমফক্ট বযাজ লদ্মে বমিলন। পসটা পেম়েমে োর জনয ওর 
পো পকান অ্েরাধ পনই। েৃলথবীর েমধয রমনর লপ্র়ে বেু হমে হযালর। বযাজ ো়েলন বমি 
েুে পগাে়িা কমর থাকমে হমব? ওর দু্ই ভাইম়ের সমঙ্গ এক হম়ে ঠাট্টা করমে হমব? ও 
বযাজ ো়েলন বমি বেুর সমঙ্গ বেুত্ব নি কমর পফিমব? 
 
লঠক পসই সে়ে ও লসাঁল়িমে রমনর েদ্শব্দ শুনমে পেি। ও লবোনা পেম়ি উমঠ দ্াাঁ়িাি। 
পচামের চশোটা লঠক কমর লনি, রন িমর ঢুকমেই েুমে হালস ফুলটম়ে েুিি। 
 
রন হাসমে হাসমে বিমিা–ওমক ধমরলে! ও বিমে এবামর ও লনমজ যামব। 
 
হযালর বিমিা–উমত্তলজে হমব না। 
 
লনমজর গিার সাজ স্বর শুমন হযালর লনমজই আশ্চযড হম়ে পগি। 
 
–রন েুলে লপ্রমফক্ট হম়েে, োই আলে েুব েুলশ হম়েলে। 
 
রমনর েুে পথমক হালস লেলিম়ে পগি। বিমিা–কেনও স্বমপ্নও ভালবলন আলে লপ্রমফক্ট বযাজ 
োব। আলে পভমবলেিাে েুলেও োমব। 
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–না, আলে অ্মনক অ্লপ্র়ে পগািমেমি কাজ কমরলে। ো়ি পো ওসব কথা। হামে সে়ে 
পনই, রাঙ্ক গুলেম়ে লনমে হমব। 
 
লেমসস উইসলি প্রা়ে েটার সে়ে ডা়েগন এলি পথমক পকনাকাটা কমর লফরমিন। হাে 
ভলেড বই আরও অ্মনক লকেু। রন পদ্ৌম়ি লগম়ে োর হাে পথমক েযালকিং কাগমজ পো়িা 
িম্বা েযামকটটা লনি। রমনর লজলনস এমস পগমে। 
 
পশান, এেন ওটা েুিমব না। লডনার পেমে লকেু পিাকজন আসমেন। পোেরা সবাই লনমচ 
এস। 
 
লকন্তু পযই লেমসস উইসলি িমরর বাইমর পগমিা রন কাগজটা লোঁম়ি পফিি। ঝা়ুিটা হামে 
লনম়ে েুাঁলটম়ে েুাঁলটম়ে পদ্েমে িাগি। 
 
পবসমেমে, লকমচমন, লডনার পটলবমি লেমসস উইসলি িাি অ্ক্ষমর ব়ি ব়ি কমর বযানামর 
লিমেমে 
 
 অ্লভনন্দন 
 রন ও হারলেওন 
নেুন লপ্রমফক্ট 
 
 দ্ীিড েুলটর লদ্মন হযালর এই প্রথে লেমসস উইসলিমক েুব েুলশর পেজামজ পদ্েি। 
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লেমসস উইসলি পেমিমেম়েমদ্র বিমিন–প্রথমে আলে পভমবলেিাে পোটোট একটা োলটড, 
লডনার হমব না। পোোমদ্র বাবা আর লবি এেনই এমস ে়িমবন। রন আলে দু্মটা পোঁচা 
োলঠম়েলেিাে। েবরটা পেম়ে সকমিই দ্ারুর্ েুলশ। 
 
পিড পচাে পিারামিা। 
 
লসলর়েস, িুলেন, টিংকস আর লকিংগমে শযামকিমবাে অ্মনক আমগই এমস পগমে। হযালর 
বাটারলর়ের পবােি পোিার েরই েযড-আই-েুলড এমস পগমিন। 
 
 আহা, অ্যামিস্টর েুলে এমস পগে, েুব েুলশ হিাে, লেমসস উইসলি হাসমে হাসমে 
বিমিন। 
 
েযাড আই কাাঁধ ঝাাঁকুলন লদ্ম়ে ভ্রেমর্র আিমেল্লাটা েুিমেন, পসইসে়ে লেমসস উইসলি 
বিমিন, পবশ লকেুলদ্ন পথমকই পোোর পোাঁজ করলে। আোমদ্র ড্রইিংরুমে একটা 
োিাবদ্ধ রাইলটিং পডক আমে, পদ্মে লদ্মে োরমব ওর পভেমর লক আমে? আেরা ওটামক 
পভমঙ্গ েুলিলন যলদ্ লকেু পনািংরা লজলনসেত্র থামক। 
 
–পকানও অ্সুলবধা পনই েলল্ল। 
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েুলডর ইমিকলরক নীি পচাে ওের লদ্মক উমঠ লকমচমনর লসলিিং-এর লদ্মক োলকম়ে 
রইি। 
 
ড্রইিং রুে? েুলড গমজড উঠমিন, পচামের োরা পোট হম়ে পগি। িমরর পকার্া়ে পসই 
পডকটা আমে? ও হযাাঁ আলে পদ্েমে োলে, ওটা পবাগাটড। েুলে লক চাও আলে ওেমর 
লগম়ে ওটা েুমি লদ্ই েল্লী? 
 
নানা পোোমক কি করমে হমব না, আলে েমর লনমজ কমর পনব, লেমসস উইসলি বাধা 
লদ্ম়ে বিমিন–লড্রঙ্ক পশি কর। আেরা পোটোট আনন্দ উৎসব করমে চাই। আসমি 
লেমসস উইসলি িাি কালিমে পিো বযানারটা পদ্োমিন, আোমদ্র েলরবামর চেুথড 
লপ্রমফক্ট। উইসলি রমনর োথার চুমি হাে বুমিামিন। 
 
লপ্রমফক্ট, োই না লক? েুলডর স্বাভালবক পচাে রমনর লদ্মক আর অ্নযটা বন বন কমর 
িুরমে িাগি। হযালরর দ্ারুন অ্স্বলস্ত হমে িাগি, পচামের দৃ্লি োমঝ োমঝ ওর ওের 
োরের লসলর়েস আর িুলেমনর ওের। 
 
েুলড বিমিন–সুন্দর, অ্লভনন্দন। ওর স্বাভালবক পচাে েেনও রমনর লদ্মক। শাসনকেডারা 
োমঝ োমঝ এেনসব কাজ কমর বমস, পয সােিামনা দ্া়ে হম়ে উমঠ। লকন্তু আোর েমন 
হ়ে ডাম্বিমডার েমন কমরন, েুলে সব ব়ি ব়ি লবেদ্আেদ্ বা ওইরকে লকেু লঠক 
সােমি পনমব। ো না হমি পোোমক লকেুমেই লপ্রমফক্ট করমেন না। 
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রন, েুলডর েোেে শুমন হকচলকম়ে পগি; জবাব পদ্বার প্রম়োজন হি না। লঠক 
পসইসে়ে ওর ব়ি ভাই আর লে. উইসলি িমর ঢুকমিন। সমঙ্গ েুন্ডানগাস। পরমগ যাও়ো 
স্বাভালবক; লকন্তু এে ভাি পেজামজ লেমিন পয চুে কমর রইমিন। েুন্ডানগামসর 
লচরাচলরে স্বভাবেে গাম়ের লবরাট ওভারমকাট ভাি কমর েমরওলন। পকাটটা েুমি রাোর 
অ্নুমরাধ না পরমে, েুলডর পব়িামে যাবার পলামকর েেই গাম়ে জল়িম়ে রােি। 
 
লে. উইসলি বিমিন, োহমি শুরু করা যাক। (সকমির হামে লড্রঙ্কস)। কথাটা বমি 
উইসলি ব়ি পগিাসটা েুমি বিমিন–রন আর হারলেওন, দু্ই নেুন লিলফন্ডর লপ্রমফক্টস! 
 
রন আর হারলেওন সবাই ওমদ্র উমদ্দমশয োন করার জনয েুব েুলশমে ভরেুর, ওরাও 
হােোলি লদ্ি। 
 
টিংকস হযালরর পেেন পথমক বিমিা, আলে কুমি কেনও লপ্রমফক্ট হইলন। 
 
সকমিই েেন পটলবমি রাো োবার পন়ো়ে বযস্ত। টিংকমসর টমেমটা রিং-এর চুিগুমিা 
পকাের োল়িম়ে পগমে। পদ্েমে অ্মনকটা লজনীর ব়ি পবামনর েে। পহমস পহমস বিমিা–
আোর হাউমজর পহড বিে আোর লকন্তু প্রম়োজনী়ে টযামিে পনই। 
 
পযেন? লজলন পসদ্ধ আিু বােমে বােমে বিমিা। 
 
–কারও কথাবােডা শুলন না, লনমজর েলজডমে চলি। 
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লজনী পহমস উঠি। হারলেওন হাসমব লক হাসমব না পভমব ো়ে না। এল়িম়ে যাবার জনয 
একটা ব়ি পগিাস ভলেড বাটারলব়ের লনম়ে চুেুক লদ্ি। 
 
হারলেওমনর লেমঠ চাে়ি পেমর লজলন বিমিা, পসটা আেনার বযাোর। 
 
লসলর়েস হযালরর োমশ বমসলেমিন। ও পযেন পহা পহা কমর হামস পেেনই ভামব পহমস 
উঠমিন। 
 
–পকউ পচিা কমরও আোমক লপ্রমফক্ট বানামে োমরলন, আলে পজেমসর সমঙ্গ পবলশর ভাগ 
সে়ে আিা লদ্ম়ে কালটম়েলে। িুলেন অ্বশয েুব ভাি পেমি লেি, বযাজও পেম়েলেি। 
 
িুলেন বিমিন–আোর েমন হ়ে ডাম্বিমডার হ়েে আশা কমরলেমিন আলে পচিা করমি 
আোর বেুবােবমদ্র লকেুটা অ্ন্তে রাশ টানমে োরমবা। সলেয অ্কেমট স্বীকার করলে 
আলে ভীির্ভামব পহমর লগম়েলেিাে। 
 
হযালরর পেজাজ হঠাৎ চাঙ্গা হম়ে পগি। ওর বাবাও পো লপ্রমফক্ট হমে োমরলন। সহসা ওর 
কামে উইসলির পদ়্ো োলটড সজীব হম়ে উঠমিা, ও পেট ভলেড োবার েুমি লনি। যারা 
যারা োলটডমে এমসমে োমদ্র সকিমকই ভীির্ প্রার্বন্ত ও অ্লে লপ্র়ে েমন হি। 
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রন ওর উেহার োও়ো ঝা়ুিটা সম্বমে উদ্দীেনার সমঙ্গ বিমে িাগি। অ্বশয সকমি পয 
ওর ঝা়ুি সম্বমে শুনমে চা়ে, ো ন়ে। 
 
হারলেওন িুলেমনর সমঙ্গ বাল়িমে যারা কাজকেড কমর (এিফ) োমদ্র সম্বমে গভীরভামব 
আমিাচনা করলেি। 
 
–আলে েমন কলর নাৎসী গুপ্ত সিংগঠমনর েে ওমদ্র আিাদ্া কমর রাো পবাকােী। 
অ্মনকটা জাদু্করমদ্র সািংিালেক লচন্তাধারা আেরা অ্নযমদ্র চাইমে পিষ্ঠর েে। 
 
লেমসস উইসলি আর লবি যথারীলে লবমির পহ়োর স্টাইি লনম়ে েকডােলকড চািামেন–
সলেয লবি চুি পোট কমর কাটমি পোোমক ভাি পদ্োমব এটা পবামঝ না পকন? 
 
হযালরর েোেে চাইমি, পযোমন েুন্ডানগাসমক লনম়ে পিন্ড আর জজড আমিাচনা়ে েত্ত 
হযালর পসইলদ্মক এলগম়ে পগি। 
 
হযালরমক পদ্মে েুন্ডানগাস চুে কমর পগি; লকন্তু পিড পচাে লটমে হযালরমক কামে আসমে 
বিমিা। 
 
ও েুন্ডানগাসমক বিমিা–আমর না না। আেরা হযালরমক লবশ্বাস করমে োলর, ও আোমদ্র 
অ্থডচনলেক েৃষ্ঠমোিক বিমে োমরন। 
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জজড বিমিা–এই পদ্ে ডািংগস আোমদ্র জনয লক এমনমে। জমজডর হামে শুকমনা 
েটরশুাঁলটর েে কাি কাি দ্ানা। দ্ানাগুমিা পথমক ে়ি ে়ি শব্দ হমে, যলদ্ও েুন্ডানগাস 
হাে না়িামে না। 
 
জজড দ্ানাগুমিা পদ্েমে পদ্েমে বিমিা, পভমনাোস পটোকুিা বীজ। এগুমিা আোমদ্র 
লকলভিং েযাকবকমসর জমনয দ্রকার লকন্তু েৃেী়ে েযডাম়ের নন-পরমডবি সাবস্টযান্স। োই 
এগুমিা ধমর রােমে সাোনয অ্সুলবধা হমে। 
 
পিড বিমিা–দ্াে োহমি দ্শ গযালি়েনস, লক বিুন ডািংগ? 
 
েুন্ডানগস ওর ঝুমি ে়িা িাি পচাে দু্মটা ব়ি ব়ি কমর বিমিা, অ্মনক ঝাট কমর 
আোমক এগুমিা পজাগা়ি করমে হম়েমে। পশান, আলে কুল়ি নামটর লনমচ লদ্মে োরমবা 
না। পিড হযালরমক বিমিা বুঝমি, ডািংগ পবশ েজার েজার কথা বিমে ভািবামস। 
 
জজড বিমিা, ওর পচম়ে েজার পজাক হি েলসকমি এক বযাগ োলের োিক পকনা। 
 
–সাবধামন কথা বিমো! হযালর ওমদ্র সেকড কমর পদ্ন। 
 
পিড বিমিা–পকন? ো পো রমনর লপ্রমফক্ট হও়ো লনম়ে সকমির সমঙ্গ েুব েজা কমর 
চমিমেন। 
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হযালর বিমিা, পস কথা ন়ে পদ্েমে োে না েুলড পোোর লদ্মক ডযাব ডযাব কমর োলকম়ে 
রম়েমে। হযালর চুলেসামর আঙু্গি লদ্ম়ে পদ্োি। 
 
েুন্ডানগাস হকচলকম়ে লেেমন োকাি। 
 
োরের বিমিা–লঠক বমিে পোেরা, পবশ দ্শই চিমব, অ্বশয যলদ্ পোেরা ো়িাোল়ি 
নাও। 
 
েুন্ডানগাস ওর দু্েমকট োলি কমর হাে বাল়িম়ে পটলবমির োবামরর লদ্মক োকামি পিড 
দ্ারুর্ েুলশমে উেমচ েম়ি বিমিা, লচ়োসড হযালর! এগুমিা পদ্াোিা়ে লনম়ে পগমি ভাি 
হ়ে। 
 
ওরা ওেমর চমি পগমি হযালর েুব লচন্তা়ে েম়ি পগি। পিড–জজড ওমদ্র পজাক শে 
বযবসা শুরু করমি পকাথা পথমক ওরা অ্থড পেি ো লে, আর লেমসস উইসলির জানমে 
চাও়ো স্বাভালবক। হযালর ওমদ্র অ্থড লদ্ম়ে সাহাযয কমরমে জানমে োরমি োরলসমক লনম়ে 
পয োলরবালরক পগািোি হম়েমে ো আবার হমব না পো! হযালরমক ওরা লনমজর পেমিমদ্র 
েে ভািবামস। পসমক্ষমত্র ওমদ্র সমঙ্গ জল়িে থাকা কী লঠক হমব? কারর্ ওরা চা়ে না 
পিন্ড জজড ওইরকে আমজবামজ কাজ কমর সে়ে ও অ্থড বয়ে করুক। 
 
ওরা চমি পগমি হযালর পযোমন দ্াাঁল়িম়েলেি পসোমনই দ্াাঁল়িম়ে রইি। পকেন পযন একটা 
অ্েরাধ পবাধ সেস্ত শরীরটামক িুলিম়ে লদ্ি। লঠক পসই সে়ে পক পযন ওর নাে উচ্চারর্ 
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করি। লকমচমনর ভীির্ পকািাহি হট্টমগামির শব্দ পভদ্ কমর লকিংগমশ্ন পশকিমবাের 
গম্ভীর গিা ওর কামন এি। 
 
–আো ডাম্বিমডার পকন েটারমক লপ্রমফক্ট করমিন না? লনশ্চ়েই োর লনজস্ব পকানও 
কারর্ থাকমে োমর, িুলেন বিমিা। 
 
লকিংগমে হাি ো়িমিন না। বিমিন, করমি পেমিটার লনমজর ওের আস্থা বা়িে। আলে 
হমি পো োই করোে। লবমশিে যেন পডইলি প্রমফট কম়েকলদ্ন অ্ন্তর অ্ন্তর ওর 
লবরুমদ্ধ লিমে চমিমে। 
 
হযালর অ্নযলদ্মক েুে কমর োলকম়ে রইি। ও চা়ে না িুলেন, লকিংগমশ্ন জানমে োরুক ও 
োমদ্র কথা শুমনমে। েুব একটা োবার ইমে না থাকমিও োবার পটলবমির লদ্মক 
এলগম়ে পগি। োলটড সম্বমে ওর আনন্দ উমব পগমে। ইমে হি ওর িমর লগম়ে শুম়ে 
েম়ি। 
 
েযাড আই েুলড েেন একটা লচমকন পিগ নামকর ডগা়ে এমন েরীক্ষা করলেমিন োমে 
রন টিংকসমক স্প্যালনশ ওক কাঠ লদ্ম়ে হােি দেলরর বযাোমর বিলেি। বিলেি োমে 
অ্যালে লজঙ্কস বালনডশ করা আমে, আর রম়েমে ভাইমিসন কমরাি। 
 
লেমসস উইসলি ব়ি পদ্মে একটা হাই েুিমিন। –আো, আলে যাবার আমগ পবাগামটডর 
সমঙ্গ পবাঝাে়িা কমর পনব, লঠক আমে? শুভ রালত্র হযালর। 
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লেমসস উইসলি চমি পগমি হযালর ভাবি–লেমসস উইসলির লেেু লেেু সকমির দৃ্লি 
এল়িম়ে চমি পগমি ভািই হে। 
 
েুলড বিমিা–শরীর ভাি পনই েটার? 
 
েটার লেমথয বিমিা–েুব ভাি আমে। 
 
েুলড ওর পকােমর বাাঁধা ফ্লাক পথমক এক পঢাক েদ্যোন করমিন োরের ওর ইমিকলরক 
নীি পচামে বাাঁকাভামব হযালরর লদ্মক োলকম়ে বিমিন–এলদ্মক এস। আোর কামে একটা 
লজলনস আমে পসটা পোোমক পদ্ব, পোোর ভাি িাগমব। 
 
কথাটা বমি ওর আিলেল্লার পভেমরর েমকট পথমক প্রা়ে পিাঁ়িামো়িা ঝাাঁেসা হম়ে যাও়ো 
একটা অ্লে েুরমনা জাদু্ পেিা পদ্োমনার ফমটা পদ্োি। 
 
েুলড পজামর পজামর বিমিন–অ্লরলজনযাি অ্ডডার অ্ব দ্য ফলনক্স। গে রামে যেন আলে 
আোর একটা অ্দৃ্শয হম়ে যাবার পলাক েুাঁজলেিাে েেন এটা পেিাে। েডমোর এেন 
অ্ভদ্র এটা আোমক পফরে পদ়্েলন, পভমবলেি পিাকমদ্র এটা পদ্মে ভাি িাগমব। 
 
হযালর, েুলডর হাে পথমক ফমটাটা লনি। পদ্েি, লকেু পিাক লভ়ি কমর ওমক পদ্মে হাে 
না়িমে, পকউ পকউ োমদ্র চশো েুমি ওর লদ্মক োলকম়ে আমে। 
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হযালর লচনমে পেমরমে োও অ্নাবশযকভামব ফমটামে একটা আঙু্গি লদ্ম়ে লনমজমক 
পদ্লেম়ে বিমিা–লচনমে োরে এটা আলে। েুলডর পকানও সমন্দহ পনই, যলদ্ও ফমটামে 
ওর োথার চুি সাোনয ধূসর আর নাকটা লঠকই আমে। এই পয পদ্েে আোর োমশ পক 
বিে? ডাম্বিমডার। ওর োমশ লডমভিাস লডগগি আর এ হমে োলিডন েযালকনন, পবচারী 
পেম়েলট! েলবটা পোিার দু্সপ্তাহ েমর পকউ ওমক পেমর পফমিমে, োরের ওর েলরবামরর 
সকিমক পেমর পফমিমে। এরা দু্জন িাঙ্ক আর অ্যালিস িিংবটে। 
 
ফমটামে অ্যালিস িিংবটেমক পদ্মে ওর পেমট বযথা করমে িাগি। ওর সমঙ্গ সাক্ষাৎ 
েলরচ়ে না হমিও ওর েুেটা হযালরর েুবই েলরলচে। বেুত্ব োোন েুমের ভাব। শুমনমে 
ওর েুেটা অ্লবকি ওর পেমি পনলভমির েে লেি। 
 
েুলড পভমঙ্গ পভমঙ্গ বিমে িাগি–পবচারা, ওমদ্র যা িমটলেি োমে সমর যাও়ো ভাি 
হম়েমে। আর এটা হমে অ্যামিিাইন ভান্স, েুলে ওমক পদ্মেে? আর এ িুলেন, অ্বশযই 
লচনমে োরে। পবনজী পফনউইক ও পদ্েলে রম়েমে, পক জামন এেন পকাথা়ে। 
ফমটািাফামরর পদ্ামি অ্মনমকই লেেমন রম়েমে, ওরা সােমন এমস ো়িামি োরে। 
 
এই পদ্ে এডগার পবানস, অ্যামেলি়ো পবানমসর ভাই। ওর েলরবামরর আর পকউ পনই। 
এডগার েুব ভাি জাদু্কর লেি। স্টারলগস েডমোর, পহ ঈশ্বর আোমক অ্ে কমর দ্াও, 
ওমক েুব কে ব়েক পদ্োমে। কযারাডক লড়োরবর্ড হঠাৎ উধাও হম়ে পগমে দু্িডটনার 
েোস েমর। লব্ল্মে ওমক আর েুাঁমজ োও়ো যা়েলন। হযালিড, আজও এেনই পদ্েমে 
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আমে। এিলফ়েস পডামগ, েুলে লনশ্চ়েই ওমক পদ্মেে, ওই পবাকার েে টুলে েরা আলে 
ভুিমে চাই। লগলড়েন পপ্রওম়ে, োাঁচোাঁচটা রক্তমচািামদ্র পডথইটার ওমক েেে করমে 
পিমগলেি। আর ওর ভাই পফলবএন, ওমদ্র সমঙ্গ দ্ারুর্ বীমরর েে ি়িাই কমরলেি। 
োমশ দ্াাঁ়িাও, একটুও ন়িমব না। 
 
ফমটার পোট পোট পিামকরা কনুই লদ্ম়ে েরস্প্রমক পগাো োরমে থামক, পেেমন যারা 
লেি োরা এলগম়ে আসমে চা়ে পযন। 
 
–হযাাঁ হযাাঁ এই েলবটা অ্যাবার পফাথড, ডাম্বিমডামরর ভাই। জীবমন ওমক একবারই পদ্মেলে, 
যামক বমি শলক্তশািী েুরুি। এ হমে পডারমকস পেমডাজ, পেম়েলটমক পভামল্ডেটড লনমজর 
হামে পেমর পফমিমে। লসলর়েস, ওর েেন োথা়ে পোট পোট চুি, েলবটা পদ্লেম়ে ভাবলে 
পোোর হ়েে আিহ থাকমে োমর! 
 
হযালরর ফমটাটা পদ্েমে পদ্েমে হৃদ্লেন্ডটা পযন পবলরম়ে আসমে চাইমে েমন হি। ওর 
বাবা-ো বমস রম়েমে ব়ি ব়ি পচামে পযন ওর লদ্মক োলকম়ে রম়েমেন োরা। 
ও়োেডমটমির োমশ বমস ওর পচাে পযন অ্শ্রুমে ভরা। হযালর োমক কেনও ভুিমে 
োমর? লচনমে োরমব না? লবশ্বাসিােক! ওই পো পভামল্ডেটডমক ওর বাবা োর পগােন 
আস্তানার সোন লদ্ম়েলেি, োমদ্র হেযার সহা়েো কমরলেি। 
 
কী ভাবে? 
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হযালর েুলডর পোট পোট গেড, আর কাটা দ্ামগ ভরলে েুমের লদ্মক োকাি। েুলডর েুে 
পদ্মে েমন হ়ে ও হযালরমক হ়েে েুলশ করমে পেমরমে। 
 
–লঠক আমে, হযালর বিমিা হাসবার বযথড পচিা কমর, ও হযাাঁ েমন েম়িমে, কাি পো 
আোমক পহাগাটডমস পযমে হমব, অ্মনক কাজ েম়ি আমে। 
 
ভাবমে পচিা করি লক করমব। লসলর়েস বিমিন, ওেমর পোোর লক কাজ আমে েযাড 
আই েুলড ওর লদ্মক োকামিন। হযালর লকমচন পথমক পবলরম়ে লসাঁল়ি লদ্ম়ে ওেমর উঠমে 
িাগি। কাউমক ডাকার সুমযাগ লদ্ি না। 
 
হযালর, েুলডর পদ্োন ফমটাটার আমগও ওর ো-বাবার েলব পদ্মেমে; লকন্তু বুঝমে োরমে 
না েুলডর েলব পদ্োর ের ওর েন এে লবিণ্ণ, এে চঞ্চি হম়ে পগমে পকন। 
ও়োেডমটিমক ও অ্মনকবার পদ্মেমে। লকন্তু ফমটার েলবগুমিা ওর লদ্মক অ্েনভামব 
োকামব পকন? যেন ওমদ্র অ্মনকমকই পচমন না। পকউ েেন্দ করমব না। ও পরমগও 
পগি। 
 
বাবা-োমক লিমর যারা রম়েমে, সকমিরই েুমে হালস। পফনউইক যামক টুকমরা টুকমরা 
অ্বস্থা়ে োও়ো লগম়েলেি। লগলভ়েন লপ্রওম়েট বীমরর েে েৃেুযবরর্ কমরমে, িিংগবটে 
োগি বমি ওমক টচডার কমর পেমর পফিা হম়েমে, ওরা পো পকউ আর লফমর আসমব না। 
েুলড হ়েে ভাবমে জীর্ড গ্রুে ফমটাটা েুব ইোমরলস্টিং, লকন্তু েুলড লক বুঝমে োমরলন 
হযালরর কামে েলবটা েুব লবরলক্তকর পিমগমে।   
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প্রথে িযালন্ডিং-এ ো রাোর সমঙ্গ সমঙ্গ শুনমে পেি পক পযন ড্রইিং রুমে ফুাঁলেম়ে ফুাঁলেম়ে 
কাাঁদ্মে। 
 
হযামিা, হযালর বিমিা। 
 
পকানও জবাব এমিা না, কান্না বে হি না। ও লসাঁল়ির একসমঙ্গ দু্মটা ধাে িালফম়ে 
িালফম়ে উমঠ ড্রইিং রুমের দ্রজাটা েুিি। 
 
ও পদ্েি একলট পেম়ে অ্েকার পদ়্োমি লেঠ পঠলকম়ে বমস রম়েমে। হামে ওর জাদু্দ্ণ্ড। 
ফুাঁলেম়ে ফুাঁলেম়ে কান্নার সামথ সামথ ওর সেস্ত পদ্হটা কাাঁেমে। ধূমিামে ভরা জীর্ড 
কামেডমট জানািা লদ্ম়ে চাাঁমদ্র আমিা লঠকমর ে়িমে। পক ও? রন? রন েৃে! 
 
হযালরর বুমকর পভেরটা েমন হি পযন শূনয হম়ে পগমে, ও পযন িমরর পেমঝ পথমক 
গল়িম়ে গল়িম়ে লনমচ েম়ি যামে, ওর পিইন জমে বরফ শীেি হম়ে পগমে। রন েমর 
পগমে, না, না, হমেই োমর না। 
 
লকন্তু রন? রনমক পো এইোত্র ও লকমচমন পদ্মে এমসমে। 
 
 –লেমসস উইসলি, ভীির্ পজামর হযালর লচৎকার কমর উঠি। লেমসস উইসলি হাাঁফামে 
হাাঁফামে িমর ঢুমক রনমক পদ্মে ওর জাদু্দ্ণ্ড কাাঁো কাাঁো রমনর েৃেমদ্মহর ওের 
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পবািামে পবািামে অ্সম্ভব শব্দমভদ্ী লচৎকার কমর উঠমিন, র… র… এ পকেন কমর 
হি? 
 
রমনর েৃেমদ্হ একটু একটু রূোন্তলরে হম়ে পগি লবমির েমো। ও ঈগমির ডানার েে 
দু্হাে েল়িম়ে শুম়ে ে়িমিা ওর দু্মচাে লবমস্ফালরে শূনযো়ে ভরা। 
 
লেমসস উইসলি আরও পজামর পকাঁমদ্ উঠি। অ্দু্ভে অ্সম্ভব, অ্সম্ভব এ হমে োমর না। 
 
িযাক 
 
লবিমসর েৃেমদ্মহর বদ্মি হম়ে পগি লে. উইসসলি। পচামের চশো কাে হম়ে েম়ি 
আমে, পঠাাঁমটর এক পকার্া পথমক রক্ত পবলরম়ে আসমে। 
 
িযাক, েৃে দু্ই যেজ ভাই, িযাক োলসড েৃে িযাক হযালর েৃে…। 
 
হযালর লেমসস উইসলির লদ্মক েীক্ষ্মদৃ্লিমে োলকম়ে লচৎকার কমর বিমিা লেমসস উইসলি 
এেনই এোন পথমক আেলন চমি যান। 
 
বযাোর লক, এে পগািোি লকমসর? িুলেন পদ্ৌ়িামে পদ্ৌ়িামে িমর ঢুমক বিমিা। 
িুলেমনর ের প্রা়ে একইসমঙ্গ িমর ঢুকমিন লসলর়েস, েুলড বিমিন অ্সম্ভব। 
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হযালরর পদ্হ অ্দৃ্শয হম়ে পগি। পযোমন ওর পদ্হ েম়িলেি পসোনটা়ে পগািাকার রূোলি 
বামষ্প লিমর রইি। িুলেন োর জাদু্দ্ণ্ডটা পিারামেই রূোলি বাষ্প পধা়োর েে উমব 
পগি। 
 
লেমসস উইসলি দু্হামে েুে পঢমক েীি স্বমর হাউ হাউ কমর কাাঁদ্মে িাগমিন। 
 
–েল্লী, িুলেন ওর কামে লগম়ে বিমিন–পকাঁমদ্া না। 
 
লেমসস উইসলি সান্তনা োবার জনয িুলেমনর কাাঁমধ োথা রােমিন। 
 
লসলর়েস কামেডমটর েযাাঁমচর লদ্মক োকামিন। ওোমনই পবাগাটড, হযালরর রূে ধমরলেি। 
িুলেন, হযালরর লদ্মক োকামেই ও দৃ্লি সলরম়ে লনি। 
 
িুলেন বিমিন–েন্ত্রী এসব পবাগামটডর কাণ্ড। সু্টলেড পবাগাটড। 
 
–হযালর, আলে দু্াঃলেে, পক জামন েুলে লক ভাবে, লেমসস উইসলি বিমিন। 
 
–আেরা একটা পবাগামটডর হাে পথমক বাাঁচামে োরিাে না। 
 
 হযালর হাসার পচিা কমর বিমিা–ওসব কথা ভাবমবন না। 
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লেমসস উইসলি আমগর েে কাাঁদ্মে কাাঁদ্মে বিমিন–আলে আর আথডার েমর পগমি, 
বালক পেমি–পেম়েরা বাাঁচমব পকেন কমর, োলসডও আোমদ্র ভুমি পগমে। 
 
–ওহ েলল্ল কমব পথমক েুলে শুনমো পভামন্ডেট লফমর এমসমে। আলে পোোমক এইটুকু 
বিমে োলর পোোমদ্র কারও পকান ক্ষলে হমব না। েুলে লক েমন কর পোেরা েমর 
পগমি, পোোর পেমি-পেম়েরা পোোমদ্র কবমরর কামে লগম়ে অ্ভুক্ত হম়ে েমর যামব? 
 
হযালর ওর িমর চমি পগমিা। ফমটামে -বাবার হালস হালস েুমের কথা েমন হি। পবাগাটড 
োহমি রন, হারলেওন ওমদ্র েৃেমদ্মহর রূে ধারর্ কমরমে? পকানও সূচনা না লদ্ম়ে ওর 
কোমির ক্ষেটা জ্বািা করমে শুরু করি। চুিকালন বে হমি ও ক্ষেমে হাে বুিামে 
িাগি। 
 
–োথাটা পকমট পফিব, হযালর দৃ্ঢ় স্বমর বিমিা। 
 
–োগমির প্রথে িক্ষর্, লনমজর োথা লনমজ কাটার কথা বিমে। পদ়্োমি টাঙ্গামনা একটা 
ফাাঁকা পিে পথমক ধূেড কমে পকউ বিমিা। 
 
হযালর পস কথার ভ্রুমক্ষে করি না। লনমজমক এই প্রথে পযন ব়েক েমন হি। ভাবমে 
ওর আশ্চযড িাগি োত্র একিিা আমগও পো ও পজাকশে আর লপ্রমফক্ট বযাজ লনম়ে 
পজাক কমরমে, এেন োরা পনই। 
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ির পেম়ি চমি আসার আমগ ওর েুলডর কথাটা কামন ভাসমে িাগি। োলসড সম্বমে েুলে 
লচন্তা করমব না, গেবামর পডথ ইটাররা আোমদ্র পচম়ে লবশগুর্ পবলশ লেি। আোমদ্র 
একটা একটা কমর েুমি লনম়েলেি। এেন অ্ডডার বানাবার ের পসই অ্বস্থা পনই। আেরা 
শলক্তশািী হলে। শুধু সেম়ের অ্মেক্ষা়ে সেি লেলনলি আোমদ্র কামে হােমজা়ি কমর 
ক্ষো লভক্ষা চাইমব। আলে বিমে োরলে না ওইসব পভামেেমটডর অ্নুগােীমদ্র ক্ষো করা 
যামব লক না। 
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১০.  িুা  াভগুর্ 
 
হযালরর রামে ভাি কমর িুে হমিা না। নানারকে স্বপ্ন পদ্মে িুে পভমঙ্গ যা়ে। ও স্বমপ্ন 
বারবার ো-বাবামক পদ্েমে ো়ে। ওর কামে এমস দ্াাঁ়িান। লকন্তু পকান কথা বমিন না। 
স্বমপ্ন পদ্মে, পিচামরর েৃেমদ্মহর কামে বমস লেমসস উইসলি ফুাঁলেম়ে ফুাঁলেম়ে কাাঁদ্মেন। 
রন আর হারলেওন ওমদ্র োথা়ে েুকুট, আবার পসই অ্েকার কলরডর লদ্ম়ে হাাঁটমে, 
কলরডমরর পশি প্রামন্ত দ্রজাটা বে। োরের ওর িুে পভমঙ্গ পগমি কোমির েুরমনা 
ক্ষেটা অ্সম্ভব চুিমকা়ে। িুে পভমঙ পচাে পেমি পদ্মে রন পবশভূিা েলরবেডন কমর ওর 
সােমন বমস কথা বিমে। 
 
–ো়িাোল়ি ওঠ, ো অ্সম্ভব লচৎকার রাগারালগ করমেন, বিমেন, আর পদ্লর করমি 
পোেরা পরন লেস করমব। 
 
হযালর জানমে োরি বাল়িমে নানারকে বাদ্লবসম্বাদ্, পগািোি হম়েমে। পিড আর জজড 
ভালর ভালর রাঙ্কগুমিা বম়ে না লনম়ে জাদু্ বমি লনমচ লনম়ে যামব। ফমি লজলনমক ধাক্কা 
লদ্ম়ে লসাঁল়ি পথমক পঠমি পফমি লদ্ম়েমে। যথারীলে লেমসস ব্ল্যাক েদ্ডার আ়িাি পথমক 
গািেন্দ করমেন, পচাঁচামেন, লকন্তু লেমসস উইসলি থােমেন না। 
 
–পোোমদ্র বুলদ্ধশুলদ্ধ পনই? ধাক্কা লদ্ম়ে পফমি লদ্মি, হা়ি ভাঙমি লক হমো! েূমেডর দ্ি 
সব। 
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–পনািংরা জারজ! আোর বাবার বাল়িটা পনািংরা কিলঙ্কে কমর লদ্মে সবাই। 
 
হারলেওন হন্তদ্ন্ত হম়ে িমর ঢুকি ওর পচামেেুমে দ্ারুর্ উমত্তজনার োে। হযালর েেন 
ওর জুমোর লফমে বাাঁধলেি। পহডউইগ হারলেওমনর কাাঁমধ বমস ডানা ঝটেট করমে 
িাগি। ওর হামে ওর পব়িাি কুকশযািংক। 
 
হারলেওন বিমিা–বাবা-োর কাে পথমক ও এইোত্র লফমর এমসমে। 
 
হারলেওমনর কাাঁধ পথমক পহডউইগ ওর োচার ওের বসি। 
 
–আমর েুলে এেনও পরলড হওলন? 
 
–একটু বালক আমে। লজলন পবলশ িামগলন পো পোোর? হযালর চশোর কাাঁচ েুেমে েুেমে 
বিমিা। 
 
লেমসস উইসলি অ্মনক কমি ওর কান্না থালেম়েমেন। হারলেওন বিমিা, েযাড আই বিমে 
স্টারলগস েডমোর না আসা েযডন্ত আোমদ্র অ্মেক্ষা করমে হমব, ো নাহমি আোমদ্র 
রক্ষীর সিংেযা একজন কমে যামব। 
 
–পদ্হরক্ষী? হযালর বিমিা, পদ্হরক্ষী লনম়ে আোমদ্র লকিং িস পস্টশমন পযমে হমব? 
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–হযাাঁ পযমে হমবই হমব, হারলেওন বিমিা। 
 
–পকন? হযালর অ্সলহষু্ণ হম়ে বিমিা–আলে পো পভমবলে পভামল্ডেটড এেন ধরাশা়েী হম়ে 
আমে। েুলে বিমে চাও ও একটা ডাস্টলবন পথমক আোমদ্র ওের িালফম়ে ে়িমব? 
 
হারলেওন হােিল়িমে সে়ে পদ্েমে পদ্েমে বিমিা, অ্েশে জালন না। েুলড পো এই 
কথা বমিমেন। এেনই আেরা যলদ্ না পবমরাই োহমি পরন পফি করমবা। 
 
–লক পহ পোেরা বকবক কমর যামব, অ্নুিহ কমর লনমচ এস। 
 
লেমসস উইসলির ধারামিা কথা শুমন হারলেওন এক পসমকন্ড পদ্লর না কমর ির পথমক 
পবলরম়ে পগি। হযালর পহডউইগমক ধমর োচার পভের ঢুলকম়ে ওর রাঙ্কটা টানমে টানমে 
হারলেওমনর লেেু লেেু লনমচ চিি। 
 
ওলদ্মক লেমসস ব্ল্যাক পোমরডট পথমক অ্লবরে পচাঁলচম়ে যামে, পকউ এমস ওর পপ্রামরটটার 
েদ্ডা পটমন পদ়্ে না। লনমচ পেমিমেম়েরা পহাগাটডমস যামে োরই পকািাহি, োর জনয 
লেমসস ব্ল্যামকর উত্মা। 
 
লেমসস উইসলি বিমিন–েুলে আর টিংকস সমঙ্গ যামব। 
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ওের পথমক লেমসস ব্ল্যাক সোমন উচ্চস্বমর পচাঁচামেন–োড ব্ল্াডস! সোমজর আবজডনা! 
পনািংরা জন্তু জামনা়োর 
 
লেমসস উইসলি হযালরমক বিমিা–এই পোোর রাঙ্ক আর পোঁচা এোমন রামোে। অ্যািস্টর 
বাক্স লবোনার বযবস্থা করমব। ওহ! ঈশ্বমরর পদ্াহাই লসলর়েস, ডাম্বিমডার লকন্তু না 
বমিমেন। 
 
ভািুমকর েে পদ্েমে একটা কাি রিং-এর কুকুর হযালরর োমশ দ্াাঁ়িাি। হযালর েেন ওর 
রাঙ্ক ইেযালদ্ ির ির ঝন ঝন শব্দ কমর টানাটালন করলেি। 
 
লেমসস উইসলি ভীির্ পরমগ লগম়ে বিমিন–ওহ! েুলে থােমব হযালর। েুলে কী ওগুমিা 
োথা়ে চালেম়ে পস্টশমন লনম়ে যামব? 
 
লেমসস উইসলি ওমদ্র লনম়ে দ্রজা েুমি দ্রজার পগা়িা়ে দ্াাঁ়িামিন। পসমেম্বমরর পভার, 
পবশ ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা ভাব। হযালর আর কাি কুকুরটা লেমসস উইসলির োমশ এমস দ্াাঁ়িাি। 
দ্রজাটা বে করার সমঙ্গ সমঙ্গ লেমসস ব্ল্যামকর লচৎকার অ্িাবয গালিগািামজর শব্দ আর 
পশানা পগি না। 
 
বার নম্বর বাল়ির োথমরর ফিমকর সােমন দ্াাঁল়িম়ে হযালর বিমিা–টিংকস, টিংকসমক 
পদ্েমে োলে না। 
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বার নম্বর বাল়ি েেক্ষমর্ অ্দৃ্শয হম়ে পগমে! ওরা েেন ফুটোমে এমস দ্াাঁল়িম়েমে। 
 
লেমসস উইসলি হযালরর োমশ িযাক িযামক লজব বার করা কামিা কুকুরটামক পদ্মে 
বিমিন–ও (টিংকস) এোমনই আোমদ্র জনয অ্মেক্ষা করমে। 
 
রাস্তার পকার্ পথমক এক বৃদ্ধা ওমদ্র লিট করি। োথা়ে ধবধমব সাদ্া পকাাঁক়িান 
পকাাঁক়িান চুি শক্ত কমর বাধা। োথা়ে পবগুলন রিং-এর হযাট, আকৃলেটা শু়েমরর োিংমসর 
লকোর ব়িার েে! 
 
হযালর হাে িল়ি পদ্েমে পদ্েমে ও বিমিা–েল্লী একটু ো়িাোল়ি পযমে হমব, সে়ে েুব 
কে। 
 
লেমসস উইসলি িম্বা িম্বা ো পফমি পযমে পযমে বিমিন–হা হা আলে জালন। েযাড আই 
পো িারলগমসর জনয আোমদ্র অ্মেক্ষা করমে বমিমেন। েন্ত্রর্াি়ে পথমক একটা গাল়ি 
পেমি েুব সুলবধা হমো; লকন্তু ফাজ লদ্মে চা়ে না। পক জামন োগিরা জাদু্ ো়িা পকেন 
কমর যাো়োে কমর। 
 
কাি কুকুরটার উৎসামহর অ্ন্ত পনই। পিউ পিউ কমর পিজ না়িমে না়িমে িালফম়ে 
িালফম়ে চমিমে, ো়েরা, োলে পদ্েমিই ো়িা করমে। হযালরর সব পদ্মে েুব েজা িাগি, 
োমঝ োমঝ পহা পহা কমর পহমস উঠমে। লেমসস উইসলি অ্মনকটা আলে পেটুলন়োর েে 
লজব লদ্ম়ে পঠাাঁট লভলজম়ে লনমিন। 
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প্রা়ে কুল়ি লেলনট হাাঁটার ের ওরা লকিং িস পস্টশমন পেৌঁেি। কুকুর বমন যাও়ো লসলর়েস 
দু্একটা পব়িািমক ভ়ে োইম়ে লদ্মে িাগমিন। ওরা লনরােমদ্ পস্টশমন পেৌঁেি বিমে 
োরা যা়ে। 
 
ন নম্বর োটফমে। লঠক নটা পবমজ োঁ়েোলল্লশ লেলনমট পহাগাটডস এক্সমপ্রস পধা়ো ো়িমে 
ো়িমে লসলট বালজম়ে োটফরমে দ্াাঁ়িাি। হযালর আনমন্দ অ্ধীর। আবার ও পহাগাটডমস 
লফমর যামে। লেমসস উইসলি পেেমন োলকম়ে পেমিমেম়েমদ্র পজামর পজামর হাাঁটার জনয 
ো়িা লদ্মিন। ওমদ্র সমঙ্গ নেুন পেমিমেম়েরাও পহাগাটডস-এ যামে। ওমদ্র েলরবামরর 
পিামকরাও এমসমে। 
 
হযালর কুকুরটা পো েুব সুন্দর পোোর। এক িম্বা েমো পেমি হযালরমক বিমিা। 
 
হযালর পহমস বিমিা–ধনযবাদ্ িী। 
 
কুকুর বমন যাও়ো লসলর়েস এেনভামব পিজ না়িমে িাগি পযন েমস ে়িমব িযাজটা। 
 
–ও বাাঁচিাে, লেমসস উইসলি স্বলস্তর লনশ্বাস পফিমিন অ্যািস্টরমক োিেত্র লনম়ে আসমে 
পদ্মে। 
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পোটডামরর একটা কযাে প্রা়ে পচাে েযডন্ত পটমন, েুলড একটা রলি পঠমিঠুমি লনম়ে এমস 
দ্াাঁ়িাি। 
 
টিংকস আর উইসলিমক পদ্মে বিমিন–সব লঠকঠাক পো? েমন কমরা না পয আোমদ্র 
পকউ ফমিা করমে না। 
 
োরেরই রন আর হারলেওন লে. উইসলির সমঙ্গ হালজর হি। েুলডর রাঙ্ক-বাক্স ভলেড রলি 
পথমক োিেত্র নাোন যেন প্রা়ে পশি হম়ে পগমে েেন পিড, জজড, লজলন এি। ওমদ্র 
সমঙ্গ রম়েমে িুলেন! 
 
েুলড বিমিন, পদ্লর পকন িুলেন? পকানও লবেলত্ত…? 
 
লকেুই না–িুলেন বিমিন। 
 
েুলড পোৎ পোৎ কমর বিমিন, এই লনম়ে দু্বার হি স্টারলগস বিা সমেও এমিা না। 
বযাোরটা আোমক ডাম্বিমডারমক বিমেই হমব। লদ্ন লদ্ন েুভানগামসর েে ফাাঁলকবাজ 
হম়ে যামে। 
 
িুলেন সকমির সমঙ্গ করেদ্ডন করমে করমে হযালরর কাাঁধ চােম়ি েুলডমক বিমিন, 
লনমজর চরকা়ে পেি দ্াও। 
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েুলড হযালরর সমঙ্গ হাে লেলিম়ে বিমিন, োথাটা লনচু কমর চারলদ্মক সেকড দৃ্লি রােমব, 
পোেরা সকমি যেন লকেু লিেমব েুবই সেকড থাকমব, সমন্দহ হমি পিোমিলের েমধয 
একদ্ে যামব না। 
 
টিংকস, লজলন আর হারলেওনমক বুমক পচমে বিমিা–এ কলদ্ন পোোমদ্র সমঙ্গ েুব 
আনমন্দ লদ্ন কাটািাে। োরের অ্নযমদ্র লদ্মক োলকম়ে বিমিা, আবার পোোমদ্র সমঙ্গ 
পদ্ো হমব। 
 
গাল়ি ো়িার প্রথে হুইলসি লদ্ি পরমনর গাডড। োত্ররা যারা োটফরমে দ্াাঁল়িম়েলেি 
েল়িিল়ি কমর পরমন উমঠ ে়িি। লেমসস উইসলি লবলক্ষপ্তভামব সকিমক পেহভামর বুমক 
পচমে হযালরমক দু্বার বিমিন–লচলঠ লিেমব, ভাি পেমি হম়ে থাকমব, যলদ্ লকেু পফমি 
লগম়ে থাক জানামব োলঠম়ে পদ্ব। নাও, ো়িাোল়ি উমঠ ে়ি পরন পেম়ি পদ্মব। 
 
হঠাৎ কামিা ভািুমকর েে কামিা কুকুরটা হযালরর দু্কামধ সােমনর দু্মটা ো েুমি 
লদ্মেই লেমসস উইসলি লহস শব্দ কমর লসলর়েসমক কােরার দ্রজার কামে লনম়ে লগম়ে 
বিমিা, লসলর়েস েুলে লকন্তু বা়িাবাল়ি করে। লঠক কুকুমরর েে পোোর চািচিন ন়ে 
লকন্তু। 
 
হযালর পহমস কুকুররূেী লসলর়েমসর গাম়ে হাে বুলিম়ে বিমিা–আহামর, লসলর়েসমক 
পোেরা অ্মনকলদ্ন পবাঁমধ পরমেে। 
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পরন চিমে শুরু করমি পোিা জানািা লদ্ম়ে হযালর েুে বাল়িম়ে বিমিা আবার পদ্ো 
হমব। 
 
রন, হারলেওন, লজলন ওর োমশ দ্াাঁল়িম়ে হাে না়িামে িাগি। 
 
একটু একটু কমর টিংকস, িুলেন, েুলড, লে. ও লেমসস উইসলি অ্মনক দূ্মর পথমক 
পগমিও কামিা কুকুরটা হযালরর লদ্মক োলকম়ে পিজ না়িামে না়িামে পরমনর সামথ সামথ 
পদ্ৌ়িামে িাগি। োরের পরনটা বাাঁক লনমি আর কাউমক পদ্ো পগি না। সকমিই 
ওমদ্র দৃ্লির বাইমর চমি পগি। হারলেওন একটু লচলন্তে েুমে বিমিা–লসলর়েমসর লকন্তু 
পস্টশমন আসা লঠক হ়েলন। 
 
রন বিমিা–পবচারা প্রা়ে এক োমসর পবলশ লদ্মনর আমিা পদ্েমে ো়েলন। হাজার হমিও 
আসমি ও পো োনুি! 
 
পিড বিমিা–এেন ওসব কথা থাক। িীর সমঙ্গ আোমদ্র বযবসা সিংিান্ত কথাবােডা 
বিমে হমব। েমর এসব কথা হমব। 
 
ও আর জজড কলরডর ধমর ডান লদ্মক চমি পগি। 
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পরন একটু একটু কমর স্প্ীড লনমে শুরু করি। বাইমরর সব বাল়িগুলি সটাসট সমর 
পযমে িাগি। ওরা পযোমন দ্াাঁল়িম়েলেি পসোমন দ্াাঁল়িম়ে দ্াাঁল়িম়ে দু্িমে িাগি পরমনর 
গলের সমঙ্গ। 
 
–হযালর বিমিা–অ্নয একটা কােরা়ে যামব? 
 
রন আর হারলেওন েরস্প্মরর লদ্মক োকাি। 
 
–পকন? রন বিমিা। 
 
–পবশমো আলে। কথাটা হারলেওন বিমিা, রন আর আোর অ্বশয লপ্রমফক্টমদ্র সমঙ্গ বসা 
উলচে। কথাটা হযালরর কামে পবাকার েমো পশানাি। 
 
রন হযালরর লদ্মক োকালেি না। বাাঁহামের আঙু্গমির নমের লদ্মক আিমহর সমঙ্গ োলকম়ে 
লেি। 
 
হযালর বিমিা–লঠক আমে, ভাি প্রস্তাব। হারলেওন বিমিা–আোর েমন হ়ে সারা েথটা 
আোমদ্র এোমন দ্াাঁল়িম়ে থাকমে হমব। আোমদ্র কামে পয লচলঠ এমসলেি োমে পিো 
আমে আোমদ্র পহড গািড আর পহড ব়েমদ্র কামে ইনিাকশন লনমে হমব, োরের 
োমজ োমঝ পেরলিিং করমে হমব কলরডমর। 
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হযালর বিমিা–েুব ভাি, েমর পোোমদ্র সমঙ্গ পদ্ো হমব, োহমি। 
 
রন বিমিা–অ্নযমদ্র সমঙ্গ বমস থাকাটা আনমন্দর কথা ন়ে, োহমিও বাধয হম়ে পযমে 
হমব। আলে পো োলসড নই…। 
 
হযালর বিমিা–েুব ভাি কমরই জালন পোেরা ওর েে নও। 
 
হারলেওন ও রন ওমদ্র বাক্স েযাটরা পোট পোঁচা কুকশযািংকসমক লনম়ে চমি পগি। 
হযালরর েুব েন োরাে হম়ে পগি। রন ো়িা আজ েযডন্ত কেনও পহাগাটডস এক্সমপ্রমস ও 
যাো়োে কমরলন। 
 
লজলন হযালরমক বিমিা–এোন পথমক আেরা অ্নয পকাথাও জা়েগা কমর লনই, একটু ফাাঁকা 
হমি আেরা বসমে োরমবা। 
 
–লঠক বমিে, হযালর বিমিা। 
 
োরের ও আর লজলন ওমদ্র রাঙ্ক দু্মটা আর পহডউইগমক লনম়ে কলরডর ধমর চিি। 
এক কােরা পথমক অ্নয কােরা়ে পযমে পযমে অ্মনক কাাঁচ িাগান দ্রজা োর হমে হি। 
লবলভন্ন কােরা়ে যারা বমসলেি োরা একটু পকৌেূহিী অ্বাক হম়ে হযালরর লদ্মক 
োকামিা। োাঁচ োাঁচটা কােরা পেম়ি এলগম়ে যাবার ের ওর েমন ে়িি পডইলি প্রমফট 
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েুমরা গরমের েুলটটা ওর সম্বমে নানা আজগুলব কথা োঠকমদ্র কামে পেৌঁমে লদ্ম়েমে। 
োই পবাধ হ়ে ওরা ওর লদ্মক োকামে, লফস লফস কমর ওমক পদ্লেম়ে লকেু বিমে। 
 
পরমনর এমকবামর পশি কােরা়ে ওমদ্র পনলভি িিংগবটমের সমঙ্গ পদ্ো হম়ে পগি। ও 
হযালরর লফফথই়োমরর লিলফন্ডর। ওর এক হামে রাঙ্ক আর অ্নয হামে বযস, পটভরমক 
লনম়ে লহেলসে োমে। 
 
হাই হযালর, হাই লজলন ও হাাঁোমে হাাঁোমে বিমিা, পকাথা়েও এক পফাাঁটা জা়েগা পনই, 
সব ভলেড। একটাও বসার জা়েগা োলে না। 
 
–পক বিমিা জা়েগা পনই? কথাটা বমি সােমনর কােরার লদ্মক োলকম়ে বিমিা–ওই পো 
ওোমন লসট োলি রম়েমে, িুনা িাভগুড ো়িা আর পকউ পনই। 
 
পনলভি েুব আমস্ত বিমিা–কাউমক লবরক্ত করা…। 
 
লজলন বিমিা–পবাকার েে কথা বিমব না। ও আমে পো লক হম়েমে। লজলন দ্রজাটা 
পঠমি কােরামে ঢুকি। ওর েমর ঢুকি হযালর আর পনলভি। 
 
লজলন বিমিা–হাই িুনা, ওই লসমট আেরা বসমি পোোর পকানও অ্সুলবমধ হমব না পো? 
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জানািার ধামর বমস থাকা পেম়েলট ওমদ্র লদ্মক োকাি। ওর োথার পসানালি রিং-এর 
পকাের েযডন্ত ে়িামনা চুিগুমিা পযেলন পনািংরা পেেলন অ্লবনযস্ত! ভুরু ফযাকামশ, 
ডযাবডযামব দু্মটা পচাে, পদ্েমিই অ্স্বলস্ত িামগ। হযালর বুঝমে োরি পনলভি কােরাটা 
োলি পদ্মেও ওোমন বসমে চা়েলন পকন। 
 
ওর লদ্মক োকামিই পেজাজ লবগম়ি যা়ে। এেনও হমে োমর ও েযালজক ও়োন্ডটা 
হারাবার ভম়ে কামনর োমশ পরমেমে, অ্থবা একগাদ্া লেলে লদ্ম়ে বানান পনকমিস 
েমরমে গিা়ে অ্থবা উমো কমর একটা েযাগালজন ে়িমে। ও প্রথমে পনলভি োরের 
হযালরর েুমের লদ্মক োকাি। লজলনর কথা শুমন ও সম্মলে জালনম়ে িা়ি না়িি। 
 
লজলন েৃদু্ পহমস বিমিা, ধনযবাদ্। 
 
হযালর আর পনলভি লেনমট রাঙ্ক আর পহডউইমগর োাঁচাটা িামগজ র্ যামক পরমে িুনার 
লবেরীে লদ্মক বসি। িুনা ওর উোমনা েযাগালজন কুইবিামরর ফাাঁক লদ্ম়ে ওমদ্র 
পদ্েমে িাগি। ও লঠক সাধারর্ োনুমির েে পচামের োো পফিমে না। ও শুধু হযালরর 
লদ্মক োলকম়ে থামক। 
 
লজলন বিমিা–হাই িুনা গরমের েুলট পোোর েুব েজামস পকমটমে? 
 
িুনা হযালরর লদ্মক পযেনভামব োলকম়েলেি পেেলন স্বমপ্নর পিামর বিমিা, হযাাঁ, হযাাঁ েুব 
আনমন্দ পকমটমে। োরের হযালর েটারমক বিমিা–েুলে কী হযালর েটার? 
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হযালর বিমিা, োইমো জালন। 
 
পনলভি েুে লটমে হাসি। িুনা ওর স্বপ্নিু দু্মচাে ওর লদ্ক পথমক সলরম়ে লনি। 
 
েুলে পক জানমে োরিাে না। আলে পকউ না; পনলভি বিমিা সমঙ্গ সমঙ্গ। 
 
লজলন েীক্ষ্মভামব বিমিা, না েুলে োই ন়ে, পনলভি িিংগবটে–আর ও হমে িুনা 
িাভগুড। িুনা আোর লামস েম়ি, লকন্তু হাউজ আিাদ্া। ও র্ যামভন হাউমজ। 
 
োনুমির নাগামির বাইমর অ্সীে উদ্ভাবনী শলক্ত সবমচম়ে ব়ি সম্পদ্। 
 
িুনা ওর হামের েযাগালজনটা পসাজা কমর েুমি েুেটা পঢমক বসি। চুে কমর রইি। 
পনলভি আর হযালর েরস্প্মরর েুমের লদ্মক োলকম়ে ভুরু উাঁচু করি। লজলন হালস পচমে 
রােি। 
 
পরন দূ্রন্ত গলেমে েট েট শব্দ কমর েুমট চিি। দু্ধামর োঠিাট শসযমক্ষত্র। আকামশ 
কেনও প্রের সূযড আবার কেনও পেমির িনিটা। 
 
পনলভি বিমিা, বিমে োর এবার আোর জন্মলদ্মন লক উেহার পেম়েলে? 
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আমরকলট লরমেেমিি? হযালর বিমিা, ওর েমন েম়ি পগি পনলভমির ঠাকুরো ওর 
অ্ন্তহীন িৃলেশলক্ত বা়িাবার জনয োথমরর পয লজলনসটা োলঠম়েলেমিন পসলটর কথা। 
 
পনলভি বিমিা, না, একটাই আোর যমথি, বহুলদ্ন আমগ েুরমনাটা েুইম়েলে। নাও, 
এইমট পদ্ে। ওর কুি বযামগর পভের হাে েুমর পোট একটা োমত্র রাো ধূসর : 
 
রিং-এর কযাকটাস বার করি। কাটাো়িা গামের গাম়ে পগাি পগাি বীজ পকাি। 
 
লেেবুিাস লেেলরমটালন়ো–ও গমবডর সমঙ্গ গামের নােটা বিমিা। 
 
হযালর গামের লদ্মক একদৃ্মি োলকম়ে রইি। গােটা েৃদু্ েৃদু্ কাাঁেমে, এটা শরীমরর 
অ্ভযন্তরীর্ রুগ্ন অ্সুস্থ অ্ঙ্গ বমি েমন হ়ে। 
 
পনলভি বিমিা, সলেয সলেয এটা দু্প্রােয গাে। আলে অ্বশয বিমে োলর না। 
 
পহাগাটডমসর িীন হাউমজ এরকে কযাকটাস আমে লক পনই। থাকমিও আলে প্রমফসর 
প্রাউটমক এটা পদ্োমে চাই না। আোর দ্াদু্র কাকা অ্িলজম়ে আোর জনয অ্যালসলর়ো 
পথমক এমন লদ্ম়েমেন। আলে ভাবলে এটা পথমক বীজ দেলর কমর ফিামনা যা়ে লক না। 
 
হযালর জামন পনলভমির লপ্র়ে সাবমজক্ট হারমবািলজ। লকন্তু োহমিও ওর জীবনধারা পদ্মে 
েমন হ়ে না, যা চাইমে ো ও করমে োরমব লকনা। 
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ও বিমিা–সলেয েুলে ফিামে োরমব? 
 
পনলভি বিমিা–অ্বশযই, পরভর (বযাঙ) একটু ধরমব? 
 
কথাটা বমি পনলভি বযাঙ বেুমক হযালরর পকামির ওের পফমি লদ্ম়ে কুি বযাগ পথমক 
একটা োলের োিক বার করি। 
 
িুনা িাভগুড ওর েুমের সােমন ধমর রাো েযাগালজমনর ওের লদ্ম়ে োলকম়ে েযাগালজনটা 
উমো কমর ধরি। পদ্েমে িাগি পনলভমির কান্ড কারোনা। পনলভি লেেবুিাস 
লেেলরমটালন়ো চারাটা লনমজর পচামের কামে ধরি। দ্াাঁমের ফাাঁক লদ্ম়ে লজবটা সাোনয 
বার কমর চারাটার একটা জা়েগা পবমে লনম়ে োলের োিক লদ্ম়ে গেড করমেই চারাটার 
লেদ্র পথমক িন চটচমট সবুজ রিং-এর জিী়ে েদ্াথড লফনলক লদ্ম়ে পবলরম়ে কােরা লসলিিং, 
কাাঁচ বে জানািা শুধু ন়ে িুনা িাভগুম়ির গাম়ে, হামের েযাগালজন ভমর পগি। সােমন 
বমস থাকা লজলন সে়েেে ওর েুেটা দু্হামে লদ্ম়ে চাো না লদ্মি পচামে িাগে। লকন্তু 
ওর োথার চুি পরহাই পেি না। এেনভামব জো হি পদ্মে েমন হ়ে একটা েিেমি 
সবুজ হযাট োথা়ে লদ্ম়েমে। হযালরর পকামি লেি পরভর। োলনকটা চটচমট সবুজ পসই 
জিী়ে েদ্াথড ওর েুমে এমস িাগি। েীি গে অ্মনকটা েচা চলবডর েে। 
 
পনলভমিরও পসই একই অ্বস্থা। পচামের ওের ে়িা পসইগুমিা োথা পনম়ি সলরম়ে লদ্ি। 
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ও েুব িজ্জা়ে েম়ি পগি। েুেটা কাচুোচু কমর বিমিা–দু্াঃলেে। আসমি এেন অ্বস্থা 
হমব বুঝমে োলরলন। েমব লস্টিংকসযােস্ লবিাক্ত ন়ে। আমগ কেনও পদ্োর পচিা 
কলরলন। োই। 
 
লঠক পসই সে়ে ওমদ্র কােরার দ্রজাটা সাোনয ফাাঁক কমর একলট পেম়ে হালসেুমে উাঁলক 
োরি। পেম়েলট পদ্েমে সুন্দরী, োথার কামিা চকচমক চুি পকাের েযডন্ত েল়িম়ে 
েম়িমে। 
 
েমন হমে অ্সেম়ে এিাে। ওর গিার স্বরটা সাোনয ভীে ভীে। 
 
হযালর ওমক পদ্মে চটেট চশোর কাাঁচ দু্মটা েুমে লনি। পরভর েেন পকাি পথমক িাফ 
লদ্ম়ে োলিম়েমে। 
 
পচা-চািং ওমদ্র কুমির পেম়ে। ব্ল্যামভনল লকলডচ লটমে পেমি।   
 
হাই পচা, হালর েুব সাধারর্ভামব বিমিা। 
 
পচা বিমিা, এোন লদ্ম়ে যালেিাে, শুনিাে েুলে এই কােরা়ে আে, োই হযামিা কমর 
পগিাে। োরের ওমদ্র পরমে পচা-চযািং দ্রজাটা বে কমর লদ্ম়ে চমি পগি। 
 
হযালর চুে কমর বমস রইি। 
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অ্মনক বেুমদ্র একসমঙ্গ বমস দহ-হুাঁমল্লা়ি করা আর িুনা িাভগুম়ির সমঙ্গ বযাঙ হামে 
লস্টিংকসযাে েুমে িালগম়ে বমস থাকা এক কথা ন়ে। 
 
পনলভি আবার বিমিা–দু্াঃলেে। যাকমগ যা হবার ো হম়েমে, লজনী হাসমে হাসমে 
বিমিা। েমব আেরা অ্লে সহমজই এই পনািংরা পথমক েুলক্ত পেমে োলর। কথাটা বমি 
ও কামনর পেেন পথমক ওর ও়োন্ডটা বার কমর বিমিা, কাউর লগলফ…, বিার সমঙ্গ সমঙ্গ 
সকমিই আমগর েে পয পযেনলট লেি পেেলন হম়ে পগি। লস্টিংসযাে অ্দৃ্শয হম়ে পগি। 
 
রন আর হারলেওমনর পদ্ো পনই। প্রা়ে িিাোমনক েমর ওরা হযালরর কােরা়ে এি। 
হযালর, লজলন, পনলভি োেলকন েযালস্টস পশি কমর চমকামিট িগ কাডডস োলেি। রমনর 
সমঙ্গ কুকশযািংকস, আর োাঁচার েমধয লেগউইলজ়েন। 
 
আোর দ্ারুর্ লক্ষমধ পেম়েমে। পহডউইমগর োমশ লেগউইলজ়েনমক গাদ্াগালদ্ কমর পরমে, 
হযালরর োমশ বমস োলনকটা চমকামিট িগ োবমি লনি রন। োরের চমকামিমটর 
পো়িকটা লোঁম়ি েুমে োলনকটা েুমর হাে-ো েল়িম়ে দু্মচাে বে কমর বসি। সকাি 
পথমকই ওর েুব ধকি চমিমে, একটু লবিাে করমে চা়ে। 
 
হারলেওন বিমিা, প্রমেযকলট হাউমজ দু্জন কমর লপ্রমফক্ট। বযাোরটা েেন্দ হ়েলন এেন 
এক েুে কমর বিমিা। একলট পেমি একলট পেম়ে। 
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–আন্দাজ কমর বিে লেদ্ালরন হাউমজর লপ্রমফক্ট পক? রন বিমিা। েেনও ওর পচাে 
বে। 
 
–েযািফ়ে; হযালর এক পসমকন্ড সে়ে বয়ে না কমর বিমিা। ও লনলশ্চে পয ওর যা ভ়ে 
োই হম়েমে। 
 
রন লেক্ত স্বমর বিমিা–অ্বশযই; চমকামিমটর বালক অ্িংশ েুমে েুমর লদ্ম়ে আরও 
োলনকটা েুমি লনি। 
 
–আর ওই গরুর েে েযানলস োরলকনসন; হারলেওন লবমিিেূর্ড গিা়ে বিমিা–পক জামন 
পকেন কমর ও লপ্রমফক্ট হি, ও পবাঁমট বােন ভূমের পচম়েও এক কালঠ পবলশ। 
 
হযালর বিমিা, হাফিোফ হাউমজ কারা কারা হম়েমে? 
 
–এরলন েযাকলেিন আর হান্না অ্যাবট; রন পগাে়িা েুমে বিমিা। 
 
–অ্যান্থলন পগাল্ডমস্টইন আর েদ্মা োলেি র্ যামভনলমে, হারলেওন বিমিা। 
 
–েুলে পো েদ্মা োলেমির সমঙ্গ ই়ুেি বমির (নাচ) কামে লগম়েলেমি। ওরা শুনমে পেি 
লনরাসক্ত এক কেস্বর। 
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ওরা সবাই িুনািাভগুমডর লদ্মক োকাি। ও, দ্য কুইবিার েযাগালজমনর ওের লদ্ম়ে 
রমনর লদ্মক একদৃ্মি োলকম়েলেি। রন এক েুে ভলেড িগ লগমি পফিি। 
 
–হযা আলে লগম়েলেিাে; একটুও আশ্চযড না হম়ে রন বিমিা। 
 
িুনা বিমিা–ও েমন কমর ওর সমঙ্গ েুলে ভাি বযবহার করলন, কারর্ েুলে ওর সমঙ্গ 
নাচমে চাওলন। ওর জা়েগা়ে আলে হমি লকেু েমন করোে না। আলে নাচফাচ একদ্ে 
েেন্দ কলর না। আবার ও দ্য কুইবিার লদ্ম়ে েুে ঢাকি। রন েযাগালজমনর কভারটা হাাঁ 
কমর পদ্েি োত্র কম়েক পসমকন্ড। োরের লজলনর লদ্মক োকাি, লজলন হালস চােমে 
েুমে আঙু্গি চাো লদ্ি। রনও েৃদু্ েৃদু্ হাসি। োরের হােিল়ির লদ্মক োকাি। 
 
–আোমদ্র বামর বামর কলরডমর িুমর লফমর পদ্েমে হমব, ও হযালর আর পনলভিমক 
বিমিা; যলদ্ পকউ অ্দ্র বযবহার কমর োহমি আেরা শালস্তর বযবস্থা করমে োলর। আলে 
অ্মহেুক িযামব আর পগাম়েমির অ্মেক্ষা করমে োলর না। 
 
হারলেওন বিমিা–োই বমি েুলে ক্ষেোর অ্েবযবহার করমে োর না। 
 
রন পবাঁলকম়ে পবাঁলকম়ে বিমিা–ই়ো রাইট, যথাথড বমিে, কারর্ েযািফ়ে একদ্ে ক্ষেোর 
অ্েবযবহার কমর না। 
 
–োহমি েুলে ওর েযডাম়ে পনমে আসে? 
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–আলে ওর বেুমদ্র আোর দ্মি আনমে চাই। আোর বেুমদ্র যামে কজা করমে না 
োমর। 
 
–ঈশ্বমরর পদ্াহাই, রন। 
 
রন আনমন্দর সমঙ্গ বিমিা–আলে পগাম়েিমক ধােস্থ করব, ওমক পেমর পফিব। ও লচলঠ 
পিোমটো েেন্দ কমর না। ও েজা কমর পগাম়েমির কযালরমকচার করি: পগাম়েমির গিার 
স্বর েুে লবকৃলে করি, শূমনয হাে িুলরম়ে িুলরম়ে পিেি। আলে… কেনই… পেেন পথমক 
পববুমনর পেেমনর েে পদ্েমে হব না। 
 
ওর েুোলভন়ে পদ্মে সবাই একসমঙ্গ পহমস উঠি। লকন্তু িুনা িাভগুমডর েে পকউ পহাাঃ 
পহাাঃ কমর দ্ে ফাটামনা হাসমে োরি না। ওর হামসর শমব্দ লঝলেম়ে ে়িা লান্ত 
পহডউইগ পজমগ পগমিা, লবরলক্ত োোন েুমে ডানা ঝটেট করমে িাগি, কুকশযািংকস 
এক িামফ োিেত্র রাোর োমকর ওের দ্াাঁল়িম়ে লহস লহস শব্দ করমে িাগমিা। শুধু 
োই ন়ে–হাসার সে়ে ওর হাে পথমক োম়ের ওের েযাগালজনটা েম়ি পগি। 
 
দ্ারুর্ েজার বযাোর লকন্তু! রমনর লদ্মক োলকম়ে ওর ডযাব ডযামব ফুমি ফুমি দু্মচাে 
জমি ভমর পগি, লনাঃশ্বাস লনমে োরমে না পযন। হাসার সে়ে পসাজা হ়ে, পেেন পফমর, 
ঝুাঁমক েম়ি সােমন। 
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সবাই িুনার হালস পদ্মে পহমস আকুি; লকন্তু হযালর হামস না। ওর পচাে োলটমে েম়ি 
থাকা েযাগালজমনর েিামটর ওের। এেনলকেু একটা পদ্েমে পসটামক পযন ও ডুবুলরর 
েে েুমি আনমে চা়ে। একটা েলব! পযেন কমরই েযাগালজনটা েম়ি থাকুক না পকন 
েলবটা পয কমনডলি়েস ফামজর পকানও সমন্দহ পনই। ওর পিবু রিং-এর হযাট পো ও ভুিমে 
োমর না। 
 
েলবমে কাজ এক হামে একটা পসানাভলেড থমি ধমর রম়েমেন। অ্নয হামে একটা 
কদ্াকার পবাঁমট ভূমের গিা লটমে ধমরমেন। বযাঙ্গলচমত্রর েিা়ে কযােশন: পগন 
লিনগটমসর কামে কেটা ফাজ পযমে োরমবন? 
 
বযাঙ্গ লচমত্রর েিামে অ্নযানয প্রলেমবদ্মনর সূলচেত্র। 
 
লকলডচ িীগ পেিা়ে দু্নডীলে: টনডামডারা পকেন কমর লনমজমদ্র আ়েমত্ব আনমে প্রাচীন 
বর্ডোিার অ্ক্ষর েুনাঃরুদ্ধার রহসয লসলর়েস ব্ল্যাক: দু্বৃত্ত না বলির োঠা? 
 
–পোোর েযাগালজনটা লক পদ্েমে োলর? হযালর িুনামক লজমজ্ঞস করি। িুনা েেনও 
রমনর লদ্মক একদৃ্মি োলকম়ে রম়েমে। শুধু োথা পনম়ি সম্মলে জানাি। 
 
হযালর েযাগালজনটা হামে লনম়ে প্রথমেই সূলচেত্র পদ্েি। পদ্েমে পদ্েমে একবারও েমন 
ে়িি না দ্য কুইবিামরর এই সিংেযালট লকিংসমি লসলর়েসমক পদ্বার জনয লে. উইসলিমক 
লদ্ম়েলেমিন। 

http://www.bengaliebook.com/


 হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য অ্র্ডাি অ্ব দ্য ফরিক্স । জে. জে. িাওর িং। হ্যারি পটাি রিরিে 

324 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

 
হযালর েযাগালজমনর প্রলেমবদ্নগুমিা উমেোমে পদ্েমে িাগি। োরের লসলর়েসমক লনম়ে 
পিো প্রলেমবদ্নটা ে়িার জনয সূলচেত্র পদ্েি। 
 
প্রথমেই একটা কাটুডন। অ্লে লনম্নোমনর আাঁকা কাটুডন। েিা়ে লসলর়েমসর নাে লদ্মি 
পবামঝ কারসাধয! লসলর়েস এক গাদ্া োনুমির হাম়ির ওের দ্াাঁল়িম়ে আমে, হামে েযালজক 
ও়োন্ড। প্রলেমবদ্মনর লশমরানাে লসলর়েস–েলবর েেই কামিা 
 
কুেযাে হেযাকারী অ্থবা লনরীহ সিংমবদ্নশীি গা়েক? হযালর প্রথে বাকযলট বারবার ে়িি 
যেক্ষর্ না পস লনলশ্চে হমে োরলেি পয পস ভুি পবামঝলন। 
 
লবগে পচৌদ্দ বের ধমর আোমদ্র এই লবশ্বাস লসলর়ে ব্ল্যাক বারজন লনরীহ োগিস ও 
একজন জাদু্করমক লনষু্ঠরভামব হেযা কমরমে। দু্বের েূমবড ব্ল্যামকর আজকাবান পথমক 
দু্াঃসাহলসকভামব েিা়েমনর ের েযালজক েন্ত্রর্াি়ে বযােকভামব গর্েল্লালশ চািা়ে োমক 
পিপ্তার কমর লডমেেরমদ্র হামে েুমি পদ্বার জনয। লকন্তু সেযই কী পস অ্েরাধী? 
 
চাঞ্চিযকর েথয আোমদ্র হস্তগে হম়েমে োমে জানা যামে ব্ল্যাক হ়েে পসই নৃশিংস 
হেযাকামণ্ড জল়িে লেি না। োমক সম্ভবে ভুিবশে আজকাবামন োঠামনা হম়েলেি। 
আসমি, পডালরস োরলকস, ১৮ অ্যাকানলথ়ো ওম়ে, লিলটি নরটন বমিমেন, ব্ল্যাক পসই 
হেযাকামণ্ডর সে়ে িটনাস্থমি লেি না। 
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আেরা একটা কথা জালন না পয লসলর়েস ব্ল্যাক োর আসি নাে ন়ে, লেমসস োরলকস 
বমিমেন। ওর আসি নাে স্টালবব পবাডডেযান, দ্য হবগবলিনস জনলপ্র়ে সঙ্গীেদ্মির এক 
প্রেযাে গা়েক। প্রা়ে ১৫ বের েূমবড লিলটি নরটন চাচড হমি সঙ্গীে অ্নুষ্ঠান সোপ্ত কমর 
পফরার সে়ে, এক গাল়ি দু্িডটনা়ে োরাত্মকভামব আহে হবার ের, সঙ্গীে জগে পথমক 
অ্বসরিহর্ কমরন। দদ্লনক েলত্রকা়ে োর েলব োোর ের আলে োমক লচনমে োলর। 
এেন েমন হ়ে স্টালব্ব ওই হেযাকামণ্ডর সমঙ্গ পকানও রূমে জল়িে ন়ে। ওইলদ্ন স্টালব্ব 
আোর সমঙ্গ পরাোলেক কযামন্ডি লিট লডনামর লেমিন। আলে এই েমেড লেলনস্টার অ্ব 
েযালজকমক সলবস্তামর একলট লচলঠ লদ্ম়েলে, আশা করলে োরা 
 
স্টালব্ব ওরমে লসলর়েসমক যে শীঘ্র সম্ভব েুলক্ত পদ্মবন। পিোটা ে়িা হমি অ্লবশ্বাসয 
পচামে হযালর প্রলেমবদ্নটার লদ্মক োলকম়ে থামক। ভামব এটা একটা পজাক ো়িা লকেুই 
ন়ে, ওর ধারর্া েযাগালজমন োমঝ োমঝ ওইরকেভামব েবর পেমে োঠকমদ্র ধাপ্পা পদ়্ে। 
োরের োো উোমে উোমে ফামজর বযাোরটা পেি। 
 
কমনডলি়েস ফাজ, োাঁচ বেমরর জনয জাদু্েন্ত্রী লহমসমব লনযুক্ত হবার ের বমিমেন, োর 
উইজালডডিং বযাঙ্ক, লিনগটস বযািংকমক অ্লধিহর্ করার পকানও েলরকল্পনা পনই। ফাজ 
বমিমেন, লেলন সবডদ্াই পচিা কমর যামেন আোমদ্র পদ্মশ স্বর্ডসম্পমদ্র অ্লধকারীমদ্র 
সমঙ্গ সমবডামোভামব সহমযালগোর হাে বা়িামে। োো়িা লেলন আর লকেু চান না। লকন্তু 
সেযই কী োই করমেন? েন্ত্রী েমহাদ্ম়ের িলনষ্ঠরা সম্প্রলে আোমদ্র দৃ্লিমগাচর কমরমেন 
পয, ফামজর সবমচম়ে ব়ি আকাঙ্খা গবলিনমদ্র স্বর্ড সরবরাহ লনমজর লন়েন্ত্রমর্ আনা এবিং 
ো বযহে হমি প্রম়োজনমবামধ দ্েন করমে লিধা না করা। 
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েন্ত্রর্ািম়ের পভেমরর পিামকরা বমিন, কমনডলি়েস ফাজ এই প্রথে গবলিন িাশার 
করমে চাইমেন না। বেুরা োই ওর নাে লদ্ম়েমে গবলিন িাশার। লেলন গবলিনমদ্র 
লবি োইম়েমেন, নদ্ীমে ডুলবম়ে পেমরমেন বাল়ির োদ্ পথমক পফমি লদ্ম়েমেন, োমদ্র 
পকমট টুকমরা টুকমরা কমর লকো বালনম়েমেন। 
 
হযালর প্রলেমবদ্নটা ে়িা পশি করি না। ফামজর অ্মনক পদ্ািত্রুলট থাকমে োমর লকন্তু 
লবশ্বাস করা অ্লে কলঠন পয লেলন গবলিনমদ্র পকমট টুকমরা টুকমরা কমর লকো 
বালনম়েমেন। োরের োো উোমে উোমে ে়িি। অ্মনমকই পদ্ািামরাে কমরমে 
টাটলশি টমনডডডস লকলডচ লিগ লজমেমে পেফ ব্ল্যাকমেইি কমর শুধু ন়ে, অ্চবধভামব ঝা়ি 
েলরবেডন এবিং ভ়ে পদ্লেম়ে। এক জাদু্কমরর সমঙ্গ সাক্ষাৎকামর জানা পগমে পয, লেলন 
ললন সুইে অ্বিম্বন কমর চাাঁমদ্ লগম়ে প্রোর্স্বরূে এক বযাগ েুন িগ লনম়ে এমসমেন। 
 
প্রাচীন লটউটলনক বর্ডোিার অ্ক্ষর সম্বমে েম়ি হযালর জানমে োরি পকন িুনা 
েযাগালজনটা উমে ে়িমে। েযাগালজমনর বক্তবয, যলদ্ পসই অ্ক্ষরগুলি উমে পদ়্ো যা়ে 
োহমি পোোর শত্রুর কান কােমকা়োটস-এ েলরবলেডে করার েন্থা জানা যামব। সব 
প্রলেমবদ্ন ও েুটমকা েবর ে়িার ের হযালর বুঝি, একোত্র লসলর়েস সম্বমে পিো–পস 
হ়েে দ্য হবগবলিনস দ্মির একজন নােী গা়েক লেি পসটা িহর্মযাগয। 
 
ে়িার ের হযালর েযাগালজনটা িুনামক পফরে লদ্মে যামব েেন রন বিমিা, ে়িার েে 
লকেু আমে? হযালর লকেু বিার আমগ হারলেওন বিমিা, অ্বশযই না দ্য কুইবিার একলট 
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বামজ েযাগালজন সকমিই জামন। িুনা হারলেওমনর কথা শুমন োর স্বমপ্নর জগে পথমক 
লফমর এমস বিমিা, ক্ষো করমব আোর বাবা ওই েযাগালজমনর সম্পাদ্ক। 
 
হারলেওন পোেিামে পোেিামব বিমিা, না না ো ন়ে েযাগালজমন ে়িার েে অ্মনক 
পিো আমে োমন ওটা েুবই…। 
 
আোমক পফরে দ্াও। কথাটা বমি একরকে েযাগালজনটা হযালরর হাে পথমক টান পেমর 
লনম়ে লনি। েযাগালজমনর সাোনুোো বার কমর পসটা উমে আমগর েেই েুে পঢমক 
ে়িমে িাগি। 
 
এই লনম়ে েৃেী়েবার কােরার দ্রজা পকউ েুিি। হযালর দ্রজার লদ্মক োকাি। ও 
একটুও চা়েলন পড্রমকা েযািফ়ে ওর দু্ই অ্ন্তরঙ্গ বেু িযালব আর পগাম়েিমক লনম়ে 
কােরা়ে টু োমর। 
 
েযািফ়ে লকেু বিার আমগই হযালর লবরক্ত েুমে বিমিা, কী বযাোর? েযািফ়ে পটমন পটমন 
আিসয ভরা কমে বিমিা, সমভযর েে কথা বিমে পশে 
 
পটনসন লদ্মে বাধয হব। ওর েুেটা অ্মনকটা ওর বাবার েমো। পশান, আলে লপ্রমফক্ট 
হম়েলে বমি পোোর আোমক েেন্দ ন়ে। োর োমন এই ন়ে পয আলে পোোমক েেন্দ 
করলে না। পোোমক শালস্ত পদ্বার ক্ষেো আমে বমিই শালস্ত পদ্ব। 
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োই নালক? হযালর বিমিা–লকন্তু েুলে অ্েদ্াথড যা আলে নই, অ্েএব এোন পথমক পবলরম়ে 
যাও, আোমদ্র লবরক্ত না করমি েুলশ হব। 
 
রন, হারলেওন, লজলন, পনলভি সবাই হযালরর কথা শুমন পহা: পহা: কমর পহমস উঠি। 
 
েযািম়ের পঠাাঁট কুলঞ্চে হি, উইসলি েলরবামর পসমকন্ড পবস্ট হম়ে থাকমে পকেন িাগমে 
েটার? 
 
হারলেওন েীক্ষ্মভামব বিমিা–েযািফ়ে আর একলট কথাও বিমব না। 
 
আহাাঃ েমন হমে েুলে সামের গমেড ো লদ্ম়েে, েযািফ়ে পবাকার েে হাসি সাবধামন 
থাকমব েটার, এই বান্দা সবডদ্াই পোোর লদ্মক পচাে পরমে চিমব যামে েুলে পসাজা 
েমথ চি। 
 
হারলেওন দ্াাঁল়িম়ে উমঠ দৃ্ঢ় স্বমর বিমিা–েুলে এোন পথমক যামব, লক যামব না? 
 
ির পথমক পবলরম়ে যাবার আমগ আবার েযািফ়ে পবাকার েে হাসমিা শুধু োই ন়ে, 
লবমিমির দৃ্লিমে দু্ই অ্ন্তরঙ্গ বেুমক োমশ লনম়ে বাাঁকা পচামে োকাি। 
 
হারলেওন লসট পথমক উমঠ সশমব্দ দ্রজাটা বে কমর হযালরর লদ্মক োকাি। ও হযালরর 
েমোই বুঝমে োরি েযািফ়ে এক নম্বমরর শ়েোন সাবধামন ো পফমি চিমে হমব। 
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–এই আর এক টুকমরা িগ দ্াও। ওর কথা শুমন েমন হি ও েযািফ়ে আর োর 
বেুমদ্র পেেন িক্ষয কমরলন, কথা বােডাও পশামনলন। 
 
হযালর, পনলভি আর িুনার সােমন লবমশি লকেু বিমে চাইি না। শুধু সাোনয ভীে হম়ে 
হারলেওমনর লদ্মক একবার োলকম়ে জানািা লদ্ম়ে বাইমর োলকম়ে রইি। 
 
লসলর়েস কুকুর রূমে পস্টশমন এমসলেি োই হযালরর েুব েজা পিমগলেি শুধু োই ন়ে, 
ভাি পিমগলেি। েমব েমন হি হারলেওন লঠকই বমিলেি, লসলর়েমসর পস্টশমন আসাটা 
লঠক হ়েলন। 
 
ওর আরও েমন হি লে. েযািফ়ে কাি কুকুরটা পদ্মে লকেু বুঝমে োমরলন পো! 
পড্রমকামক লকেু বমিলন পো? ওরা কী জামন–উইসলি, িুলেন, টিংকস, েু়িী, লসলর়েস 
পকাথা়ে আমেন? 
 
হযালরর লকেু ভাি িাগমে না। োথা়ে অ্মনক লচন্তা। ও োই জানািার কামে কোিটা 
পচমে চিন্ত পরমন বমস বাইমরর লদ্মক োলকম়ে রইি। বাইমর কেনও িন অ্েকার, 
কেনও আবো আমিা। োমঝ োমঝ বৃলি ে়িমে। োমট কাাঁচ লভমজ যামে। হযালর 
অ্েকামরর েধয লদ্ম়ে পহাগাটডসমক পদ্োর পচিা কমর পযমে িাগি। আমিার পচম়ে 
অ্েকার পবলশ োই কােরা়ে বালে জ্বমি উঠি। িুনা চটেট উমঠ লনমজর লজলনসেত্র, 
েযাগালজন পগােগাে কমর লনি। 
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হারলেওন বিমিা, আেরা পোশাক পচি কমর লনই লক বি? রাঙ্ক েুমি ওরা কুমির 
ইউলনফেড বার করি। 
 
হারলেওন আর রন ওমদ্র ইউলনফমেডর েমকমট লপ্রমফক্ট বযাজ িালগম়ে লনি। হযালর পদ্েি 
কাি কাাঁমচ রন ওর প্রলেলবম্ব পদ্েমে। 
 
পহাগামটড আসমে আর পদ্লর পনই। সারা পরমন পহাগাটডমসর োত্রোত্রীরা নাোর জনয দেলর 
হমে িাগি। সমঙ্গ োমদ্র পেটসরাও। 
 
রন আর হারলেওন দু্জমন কােরা পথমক অ্নয কােরা়ে যাবার আমগ ওমদ্র ইাঁদু্র আর 
পোঁচামক ওর কামে পরমে চমি পগি। 
 
সকমি কলরডমর লনমজমদ্র লজলনসেত্র লনম়ে দ্াাঁ়িাি কুি লটচামরর লনমদ্ডমশর অ্মেক্ষা়ে। 
হযালর বহুলদ্ন ের োইন গামের লেলি গমে োজা হম়ে উঠি। পচামের সােমন পভমস 
উঠি পিমকর ধামর সালর সালর োইন গাে। পিমকর দু্োমশ োহা়ি। কাোকালে কম়েকলট 
দৃ্গড, পিমক ভাসমে পোট পোট অ্মনক পনৌমকা। 
 
পরন োটফরমে এমি সকমি পনমে ে়িি। 
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হযালরও নােি। চারলদ্মক োকাি। ফাস্ট ই়োসড… ফাস্ট ই়োসড এলদ্মক িাইন কমর 
দ্াাঁ়িাও। লকন্তু অ্লে েলরলচে আমদ্শলট কামন এমিা না। 
 
লকন্তু পসই কে স্বমরর বদ্মি শুনমে পেি একলট েলহিার কেস্বর, ফাস্ট ই়োসড পোেরা 
সকমি এলদ্মক িাইন কমর দ্াাঁ়িাও। আোর লদ্মক। 
 
িেন পদ্ািামে পদ্ািামে একজনমক ওর লদ্মক আসমে পদ্েি। ও অ্লেেলরলচে প্রমফসর 
িাবলি েযািংকমক পদ্েমে পেি। কদ্েোট চুি আর ই়ো পগাি পগাি েুে। 
 
হযালর লজলনমক বিমিা, হযালিডমক পদ্েমে োলে না? লজলন বিমিা, আলেও পদ্েমে োলে 
না। 
 
লজলন অ্নযলদ্মক চমি পগমি হযালর অ্মনক লভ়ি আর অ্েকামরর েমধয হযালিডমক পদ্েমে 
পচিা করি লকন্তু পদ্েমে পেমিা না। োহমি হযালিড পকাথা়ে পগমিন? 
 
হযালর লনমজর েমন বিমিা–পকাথা়ে পযমে োমরন? কথাটা বমি পস্টশমনর পগমটর লদ্মক 
এমগামে িাগি, ভামব হ়েে লেলন অ্সুস্থ। লজলন অ্নযলদ্মক চমি পগি। 
 
ও রন আর হারলেওমনর পোাঁজ করি। ওমদ্র কাে পথমক জানমে ইমে করি প্রমফসর 
িাবলি প্রামঙ্কর েুন:আলবভডামবর বযাোমর। লকন্তু লভ়ি ওমক এক জা়েগামে দ্াাঁ়িামে লদ্ি 
না। সকমির সমঙ্গ ও বৃলির জমি পভজা চকচমক কামিা রাস্তা়ে দ্াাঁ়িাি। 

http://www.bengaliebook.com/


 হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য অ্র্ডাি অ্ব দ্য ফরিক্স । জে. জে. িাওর িং। হ্যারি পটাি রিরিে 

332 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

 
হগসলেড পস্টশমনর ধামর পদ্েি প্রথে বমিডর োত্রমদ্র কযামসমি লনম়ে যাবার জনয প্রা়ে 
একশ বা োরও পবলশ অ্শ্বলবহীন পস্টজ কযামরজ দ্াাঁল়িম়ে রম়েমে। হযালর পসইলদ্মক 
োলকম়ে পচাে লফলরম়ে লনম়ে আবার রন আর হারলেওমনর পোাঁজ করমে িাগি। 
 
পকাচগুমিা আর অ্শ্বলবহীন রইি না। রুগ্ন, অ্লস্থচেডসার কাি রিং-এর পিা়িাগুমিা পদ্মে 
ওর েুব ো়ো হি। ওমদ্র পদ্মহর প্রলেলট োজর পগানা যা়ে। ওমদ্র গাম়ের কাি পকাট 
কঙ্কাি সার পদ্হমে ঝুিমে, প্রলেলট পদ্মহর হা়ি পগানা যা়ে। ড্রাগমনর োথার েমো 
োমদ্র োথা। োরালবহীন পচােগুমিা সাদ্া, ডযাব ডযাব কমর োলকম়ে রম়েমে। পদ্েমি 
ভ়ে কমর। হযালরর েমন হি ওমদ্র ো়িাই পো পেমিমেম়েরা পকামচ োিেত্র চালেম়ে 
লনমজরাই পটমন লনম়ে পযমে োমর কযামসমি। 
 
হঠাৎ ডান ধামর শুনমে পেি রমনর গিা–আোর লেগ পকাথা়ে? 
 
হযালর বিমিা, িুনার কামে আমে। হযালিড পকাথা়ে জানার জনয বিমিা–েুলে হযালিডমক 
পদ্মেে? 
 
–হযালিড? আলে পো পদ্লেলন; রন বিমিা। 
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সাোনয দূ্মর ও পদ্েমে পেি েযািফ়ে আর োর অ্ন্তরঙ্গ বেুমদ্র। ওরা পঠমিঠুমি একটা 
পকাচ অ্লধকামরর জনয চমিমে। একটু ের লভম়ির েধয পথমক হারলেওন হাাঁফামে 
হাাঁফামে পবলরম়ে এমিা। 
 
হারলেওন বিমিা–েযািফ়ে নেুন পেমিমেম়েমদ্র সমঙ্গ দ্ারুর্ োরাে বযবহার করমে। 
োত্র কম়েক লেলনট আমগ লপ্রমফমক্টর বযাজ বুমক িালগম়ে ধরামক সরা জ্ঞান করমে। ওর 
নামে লরমোটড করমে হমব। কশযািংস পকাথা়ে? 
 
হযালর বিমিা–লজলনর কামে, ওই পো ওোমন দ্াাঁল়িম়ে রম়েমে। লজলনমক কুকশযািংকসমক 
পকামি লনম়ে আসমে পদ্েি লভম়ির েধয পথমক। 
 
পব়িািটা লজলনর পকাি পথমক লনম়ে হারলেওন বিমিা–ো়িাোল়ি চি, পদ্লর করমি 
কযামরজ ভলেড হম়ে যামব। 
 
রন বিমিা–আমর আোর লেগমক পদ্েমে োলে না। হারলেওন পদ্ৌ়িি পকামচর লদ্মক। 
হযালর আর রন দ্াাঁল়িম়ে রইি। 
 
হার লজরলজমর পিা়িাগুমিামক পদ্লেম়ে হযালর রনমক বিমিা, ওগুমিা লক বিমে োর? 
ওগুমিা পো পিা়িা ন়ে। 
 
–পকানগুমিা? 
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–কযামরমজর সােমন পযগুমিা রম়েমে। িুনা োাঁচা়ে বন্দী লেগউইলজ়েনমক লনম়ে দ্াাঁ়িাি। 
পোট পোঁচাটা োাঁচার পভের উমত্তজনা়ে েটফট করমে। 
 
–আ, পোেরা এোমন? 
 
িুনা বিমিা–েুব সুন্দর পোোর েযাাঁচা। 
 
–োই? 
 
ও েুব ভাি, রন বিমিা–চি একটা কযামরজ ধরা যাক। ও হযাাঁ লক বিলেমি হযালর…? 
 
পয কযামরজটা়ে হারলেওন আর লজলন বমস আমে; োর পিা়িাটামক পদ্লেম়ে বিমিা–
ওগুমিা লক পিা়িা? 
 
–হা পিা়িা পো বমটই। ওরা কযামরজ পটমন লনম়ে যামব। পদ্েমে োরমো না? ভাি কমর 
পদ্ে। 
 
–ওরা লক পিা়িা? 
 
 –কী পদ্েব; রন বিমিা। 
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–কযামরজগুমিা কারা টানমে? রন হযালরর কথা শুমন হকচলকম়ে পগি। 
 
–েুলে লঠক আে পো হযালর? 
 
–আলে? হযাাঁ, আলে লঠক আলে। 
 
হযালরর সবলকেু পযন পগািোি হম়ে যামে। লকন্তু শীমের রামে জীর্ড পিা়িাগুমিা দ্াাঁল়িম়ে 
রম়েমে যালত্রর অ্মেক্ষা়ে। নাক লদ্ম়ে ওমদ্র বাষ্প পবমরামে। পস্টশমনর আবো আমিামে 
সব পদ্েমে োমে হযালর। লকন্তু এগুমিা পো পিা়িা ন়ে। 
 
–আশ্চযড! রন েুলে পকন বুঝমে োরমো না কেগুমিা কামিা কামিা রিং-এর বাদু়্ি ডানা 
পেমি কযামরমজর সােমন দ্াাঁল়িম়ে রম়েমে! 
 
রন, হযালরর উমোোো কথা়ে েুব লচলন্তে হি। হঠাৎ হযালর লকসব বিমে? হযালর অ্দু্ভে 
পচামে বিমিা, সলেয েুলে পদ্েমে োে না? 
 
–লঠক আমে, লঠক আমে, গাল়িমে লগম়ে বস, রন বিমিা, আশ্চযড পো! েুলে পিা়িামক 
পিা়িা পদ্েমে োে না? েুলে কী োগি হম়ে পগে? 
 
রন গাল়ির পভের ঢুমক পগি। হযালর িুনামক বিমিা, েুলে পদ্েমে োে? 
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হযালর কযামরমজর সােমন পিা়িার বদ্মি পদ্েমে োমে একগাদ্া বাদু্ম়ির েমো 
ডানামেিা পিা়িা! 
 
িুনা বিমিা, হযাাঁ, পদ্েলে পো। বরাবরই পো ওরা পটমন লনম়ে যা়ে। েুলে আলে পকউ 
বদ্িাইলন। পযেন লেিাে পেেলনই আলে। 
 
কথাটা বমি ও গাল়ির েমধয ঢুমক পগি। হযালর লিধািস্ত েমন ওর লেেু লেেু গাল়িমে 
বসি। 
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১১. দ্য িরটডিং হ্যাটি রিউ িিং 
 
হযালর কাউমক বিমে চা়ে না ওর েমো িুনাও একই অ্িীক লকেু পদ্মেমে। েমব এ 
বযাোমর রন পো োত্তাই পদ়্েলন, োই ও পিা়িা সম্বমে আর লকেু না বমি কযামরমজর 
পভেমর ঢুমক দ্রজাটা বে কমর লদ্ি। োহমিও হযালরর সােমন চিন্ত পিা়ির কামিা 
ো়োর লদ্মক একদৃ্মি োলকম়ে রইি। 
 
লজলন বিমিা–পোেরা সবাই িাবলি েযাঙ্কমক পদ্মেে? েলহিা এোমন লক করমে এমসমে? 
হযালিড লনশ্চ়েই কুি পেম়ি পদ়্েলন–ো়িমে োমর লক? 
 
িুনা বিমিা–পেম়ি চমি পগমি সলেয েুলশ হব, েুব উাঁচু দ্মরর লশক্ষক নন হযালিড, োই 
না? 
 
রন, হযালর, লজলন পরমগ লগম়ে বিমিা, হযাাঁ, ভাি লশক্ষক। 
 
হযালর হারলেওমনর লদ্মক োকাি। ও গিা েলরষ্কার কমর সমঙ্গ সমঙ্গ বিমিা োর েে 
লশক্ষক হ়ে না। 
 
িুনা বিমিা, র্ যামভনল হাউমজ আেরা ওমক পজাকার ো়িা আর লকেু েমন কলর না। 
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রন ঝিংকার লদ্ম়ে বিমিা–পোোর পসন্স অ্ব লহউোর অ্লে লনচু স্তমরর, রালবশ! 
 
িুনার েুে পদ্মে েমন হ়ে না রমনর রূঢ় কথা বিামে একটুও কু্ষব্ধ হম়েমে। উেরন্তু ও 
রমনর েুমের লদ্মক এেনভামব োলকম়ে রইি পয, পটলিলভশমন দ্ারুর্ একটা পপ্রািাে 
পদ্েমে। 
 
সব কযামরমজর সমঙ্গ ওমদ্র কযামরজও িরির েরের কমর পহমি দু্মি কযামসমির লদ্মক 
এলগম়ে চিি। ওরা যেন দু্ধামর ডানামেিা দ্ীিড োথমরর লেিার োর হম়ে কুি োমঠর 
কামে পেৌঁেি, হযালর পহাঁট হম়ে পদ্েবার পচিা করি লনলিদ্ধ বাগামনর োমশ হযালিমডর 
পকলবমন বালে জ্বিমে লক না। পদ্েি চেুলদ্ডমক িুটিুাঁমট অ্েকার। 
 
লকন্তু অ্েকার আকামশর লনমচ পহাগাটডস কযামসমির একটা িমর দ্েদ্ে কমর বালে 
জ্বিমে। 
 
কযামরজগুমিা োথমরর লসাঁল়ির সােমন দ্াাঁ়িাি। লসাঁল়ি লদ্ম়ে উমঠই পভেমর যাবার ওক 
কামঠর দ্রজা। হযালর সকমির আমগ িাফ লদ্ম়ে কযামরজ পথমক নােি। ও আবার 
জঙ্গমির পভের পোট পকলবমন বালে জ্বিমে লক না পদ্েি। না, হযালিমডর পকলবমন বালে 
জ্বিমে না। িমর পযন পকানও জীবন্ত প্রার্ী বাস কমর না। লনঝুে অ্েকার হম়ে রম়েমে। 
 
হযালর এর আমগ এেন একটা লকেু পদ্মেলেি যা রমনর পচামে েম়িলন। লকন্তু পসটা 
আ়েনা়ে, একটা প্রলেলবম্ব। এেন এক লজলনস, যা একশ বনয েশুমদ্র পচম়েও পবলশ 
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শলক্তশািী, এক ঝটকা়ে সব কটা কযামরজ পভমঙ্গ চূর্ড করমে োমর। িুনার কথা যলদ্ 
লবশ্বাস করমে হ়ে পসোমন অ্মনক অ্দৃ্শয জম্ভজামনা়োর আমে। ো নাহমি সহসা হযালর 
পকন পদ্েমে পেম়েলেি, রন ো়েলন? 
 
রন বিমিা–আমর েুলে পভেমর যামব না? 
 
হযাাঁ। হযালর সব পেমিমেম়েমদ্র সমঙ্গ কযামসমির পভেমর পঢাকার জনয োথমরর লসাঁল়িমে 
ো রােি। 
 
এনমরন্স হমির দু্ধামর উজ্জ্বি েশামির আমিা়ে কলরমডারটা গেগে করমে। োথমরর 
পেমঝ লদ্ম়ে দ্ি পবাঁমধ পিট হমির লদ্মক যাবার সে়ে োত্রমদ্র েদ্শমব্দর প্রলেধ্বলন–
আমরকটু এলগম়ে ডানলদ্মক িুরমিই পিট হমি পঢাকার ওক কামঠর দু্মটা দ্রজা। পিট 
হমি অ্নুলষ্ঠে হ়ে স্টাটড অ্ব টােড লফস্ট (টােড শুরুর পভাজ)। 
 
পিট হমি চারমট সালরমে িম্বা হাউজ পটলবি। োরকালবহীন কাি রিং-এর লসলিিং, 
অ্মনকটা আকামশর েে ব়ি জানািা লদ্ম়ে োকামি পদ্েমে োও়ো যামব পটলবমির ওের 
পোেবালে স্টযামন্ড পোেবালে জ্বিমে। েমন হ়ে পিাট পিাট রূোিী রিং-এর ভূমেরা হমি 
িুমর পব়িামে। পোেবালের আমিা েম়িমে োত্রমদ্র েুমে। ওরা েুলশ-উমত্তজনার সমঙ্গ 
বেু-বােবমদ্র সমঙ্গ কথা বিমে। গরমের েুলট পকেনভামব কাটাি োরই প্রশ্ন, চারমট 
হাউমজর পেমিমেম়েরা উচ্চস্বমর েরস্প্রমক শুমভো জানামে। পক পকেন চুমির স্টাইি 
কমরমে োর লদ্মকও িক্ষয, পোশাক আশাক পো লনশ্চ়েই। আবার হযালর িক্ষয করি 
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োত্ররা ওর লদ্মক োলকম়ে লফস লফস কমর লকেু বিাবলি করমে, আিাদ্া আিাদ্াভামব। 
ও পযন লকেুই পশামনলন বা িক্ষয কমরলন এেলন এক েুমোভাব কমর সকমির সমঙ্গ 
হাসমে হাসমে শুমভো লবলনে়ে করি। 
 
সুনা, র্ যামভনল পটলবি পথমক সমর পগি। লডলি লিলফল্ডমরর লদ্মক পগমিই পফাথড 
ই়োমরর োত্ররা ওমক ডাকি, পজার কমর ওমদ্র সমঙ্গ বসাি। লিলফন্ডর হাউজ পিাস্ট এর 
কাোকালে োবডেী েযামটি, িযামভন্ডার িাউন, হযালর, রন, হারলেওন আর পনলভি একটা 
জা়েগা পেি। োবডেী েযামটি আর িযামভন্ডার িাউন হযালরমক পদ্মে িালফম়ে উমঠ সম্ভাির্ 
জানাি। হযালরর ওমদ্র েুে পদ্মে েমন হি ওরা েুব সম্ভব একটু আমগই ওর সম্বমে 
লকেু আমিাচনা করলেি। ওমদ্র কথাবােডা পশানার পথমক ওর আরও অ্মনক জরুরী 
লজলনস লনম়ে লচন্তা করার আমে। সু্টমডে পহডমসর স্টাফ পটলবমি বমস িমরর পশি প্রামন্ত 
পদ়্োমির লদ্মক োকাি। 
 
কই ওোমন পো ও পনই। 
 
রন আর হারলেওন অ্নাবশযক স্টাফ পটলবি িুমর িুমর পদ্েি। হযালিডমক পসোমন পদ্ো 
যামব না, সম্ভব ন়ে। 
 
রন েুবই উমিমগর সমঙ্গ বিমিা–আোমদ্র লকেুমেই পেম়ি পযমে োমরন না। 
 
হযালর বিমিা–অ্বশযই না। 
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হারলেওন বিমিা–পোোর কী েমন হ়ে লেলন অ্সুস্থ… বা…। 
 
–না, হযালর সমঙ্গ সমঙ্গ বিমিা। 
 
–োহমি পকাথা়ে? 
 
সাোনয সে়ে সকমিই নীরব। হযালর লনম্নস্বমর বিমিা পযমনা োবডেী িযামভন্ডর শুনমে না 
ো়ে–এেনও হমে োমর েুলট পশি কমর পফমরনলন। পোেরা পো োর কাজ জান, 
গরমের েুলটমে ডাম্বিমডামরর জনয কাজ করমে হ়ে। 
 
রন বিমিা–হমে োমর, হমে োমর েুলে যা বিে। হারলেওন েেনও পঠাাঁট কােম়ি স্টাফ 
পটলবিটা িুমরলফমর পদ্েমে িাগমিা। েমনর েমধয আশা–হযালিমডর অ্নুেলস্থলের যলদ্ 
সেযক কারর্ েুাঁমজ ো়ে। 
 
বরাবর হযালরর দৃ্লি হারলেওমনর সমঙ্গ। ওরা পদ্েমে পেি প্রমফসর ডাম্বিমডার িম্বা 
স্টাফ পটলবমির োমঝ পসানািী রিং-এর উাঁচু লেঠও়োিা পচ়োমর বমস রম়েমেন। েরমন 
োর গভীর কাি-পবগুলন রিং-এর আিলেল্লা়ে রূোিী োরকােলচে। পশিপ্রান্ত োলটমে 
েম়ি িুমটামে। োথা়ে েযালচিং হযাট। োমশ পয েলহিা বমস রম়েমেন োর কামন কামন 
লকেু বিমেন। েলহিা সােমন োকামিন। হযালর ভাবি, লেলন হ়েে এক সম্মানী়ে 
অ্লেলথ। োর োথা়ে ইাঁদু্মরর পিামের রিং এর েে বাদ্ােী চুি। পসই চুি অ্দু্ভে এক 
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পগািােী এলিসবযামন্ড পবাঁমধ পরমেমেন। আিমেল্লার ওের েমর আমেন পফািা পফািা 
পগািােী কালডডগান। কালডডগামনর আবরমর্ োর ব়ি আিলেল্লাটা পদ্ো যামে। লেলন 
সােমন রাো োত্র পথমক লকেু চুেুক লদ্মিন। হযালর োমক লচনমে োরা়ে ধাক্কা পেি। 
েুেটা োর ফযাকামশ পফািা পফািা পকািা বযামঙর েে। এক পজা়িা থলির েে পচাে 
ঝুমি রম়েমে। 
 
পসই আেলিজ েলহিা। 
 
–পক? হারলেওন বিমিা। 
 
-ওমো আোর শুনালনর সে়ে লেমিন ফামজর পিাক। 
 
 রন েুচলক েুচলক পহমস বিমিা–কালডডগানটা দ্ারুর্! 
 
হারলেওন ভুরু কুাঁচমক হযালরর কথা েুনরাবৃত্ত করি–ও ফামজর পিাক, কী করমে ওোমন 
এমসমে? 
 
–জালন না। 
 
হারলেওন আবার স্টাফ পটলবিটা েুাঁলটম়ে পদ্েমিা, পচাে দু্মটা কুাঁচমক পগি। লব়িলব়ি কমর 
বিমিা–না, কেনই না। 
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হযালর লঠক বুঝমে োমর না হারলেওন লক বিমে চাইমে। লকন্তু লকেু লজমজ্ঞস করি না। 
ওর পচাে েেন প্রমফসর িাবলি েযামঙ্কর ওের। সমবোত্র এমস স্টাফ পটলবমির পেেমন 
দ্াাঁল়িম়েমেন। পটলবমির পশি প্রামন্ত হযালিমডর জনয লনলদ্ডি পচ়োমর েযাঙ্ক বমস ে়িমিন। 
কম়েক পসমকন্ড ের এনমরন্স হমির দ্রজা েুমি, প্রথে বমিডর ভীেু ভীেু েুমের পেমিরা 
হমি ঢুকি। োমদ্র সমঙ্গ কমর এমনমেন প্রমফসর েযাকমগানাগি। ওর হামে বসার জনয 
পোট একটা পটলবি (সু্টি)। সু্টমির ওের েুরমনা যুমগর একটা জাদু্কমরর হযাট রাো। 
জরাজীর্ড অ্বস্থা পসই হযাাঁমটর। 
 
হমির গুন গুন শব্দ বে হম়ে পগি। প্রথে বমিডর োত্ররা িাইন কমর অ্নযমদ্র েুমোেুলে 
দ্াাঁ়িাি। হযালর পদ্েি ওমদ্র োমঝ পোট একলট পেমি দ্াাঁল়িম়ে ভম়ে ঠকঠক কমর 
কাাঁেমে। হযালরর েমন েম়ি পগি ওর অ্েীে কথা। কে অ্জানা লচন্ত -ভাবনা ওমক িাস 
কমর পফমিলেি প্রথে লদ্ন। অ্জানা এক েরীক্ষা লস্থর কমরলেি, পকান হাউমজ ওর স্থান 
লনধডালরে হমব। 
 
সেস্ত কুমির োত্ররা রুদ্ধ লনশ্বামস অ্মেক্ষা করমে িাগি। োরের হযাাঁমটর চারধারটা 
একলট েুমের েে হাাঁ হম়ে পগমি শলটডিং হযাট গান গাইমে িাগি। 
 
বহু বের আমগ আলে যেন নেুন 
 এবিং পহাগাটডস সমবোত্র শুরু হম়েলেি 
আোমদ্র েহান কুমির প্রলেষ্ঠাোরা 
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পভমবলেমিন কেনও োরা লবলেন্ন হমবন না 
একই উমদ্দমশয একমযামগ থাকমবন, 
োমদ্র লেি একই েমনর আকুিো, 
েৃলথবীর পিষ্ঠ জাদু্লবদ্যাি়ে দেলর কমর 
লবদ্যা েল়িম়ে পদ্মবন নবাগেমদ্র 
 আেরা সবাই এক হম়ে পশোব। 
 চার বেু লঠক করি 
এেন স্বপ্ন োরা পদ্মেলন পসলদ্ন 
একলদ্ন হ়েে োরা লবভক্ত হমব, 
এেন বেু লক পকাথা়ে লেি। 
লেদ্ালরন আর লিলফন্ডমরর েে? 
 যলদ্ না হমো লিেী়ে দু্জন 
হাফিোফ আর র্ যামভনল? 
পো পকেন কমর পস স্বপ্ন পভমঙ্গ পগি? 
পকেন কমর পসই বেুমত্বর েেন হি? 
পকন না, আলে পসোমন লেিাে, বিমে োলর 
পসই দু্াঃেমবদ্না ভরা কালহনী। 
বমিলেি লেদ্ালরন, লশক্ষা পদ্ব োমদ্র 
যামদ্র েূবড েুরুিরা েলবত্র-অ্নালবি। 
র্ যামভন ল বমিলেি, লশক্ষা পদ্ব োমদ্র যামদ্র 
বুলদ্ধেত্তা সমন্দহােীে। 
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 লিলফন্ডর বমিলেি, লশক্ষা পদ্ব োমদ্র 
যারা সাহলসকোর জনয প্রলসদ্ধ। 
হাফিোফ বমিলেি, আলে সবাইমক লশক্ষা পদ্ব 
 সকিমক একই দৃ্লিমে পদ্েব। 
লবলভন্ন েেমভদ্ পোটোট লববামদ্ েলরর্ে হি। 
যেন পসই লববাদ্ সােমন এমস দ্াাঁ়িামিা, 
চার প্রলেষ্ঠাো, প্রমেযমক োমদ্র হাউমজ 
যামদ্র োরমি োমদ্র লনম়ে পগি 
পযেন, লেদ্ালরন লনম়ে পগি শুদ্ধ রমক্তর জাদু্করমদ্র, 
ধূেডমদ্র যারা ওরই েে, 
এবিং েীক্ষ্ম বুলদ্ধ সম্পন্ন েন যামদ্র 
র্ যামভনল োমদ্র লশক্ষা লদ্ি। 
অ্সে সাহসী ও বীমররা 
চমি পগি সাহসী লিলফন্ডামরর কামে 
ভাি োনুি হাফিোফ, বালক রইি যারা 
োমদ্র লনমিন। যা োর জ্ঞান োই পশোি। 
োহমিও চার হাউমজর প্রলেষ্ঠাোমদ্র 
বেুত্ব রইি অ্টুট ও সমেযর লভলত্তমে, 
পো পহাগাটডমস ঐকযোমন কাজ চিি 
সুমের সমঙ্গ পবশ কম়েক বের, 
োরের আোমদ্র েমধয হি েোচনকয 
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আোমদ্র পদ্ািত্রুলট ইেন পজাগামে িাগমিা। 
 চারমট হাউজ শক্ত লেিার লদ্ম়ে 
 ধমর পরমেলেি আোমদ্র কুি, 
হুেল়ি পেম়ে ে়িি এমক অ্মনযর ওের, 
আর লববাদ্ হম়ে পগি লশক্ষার েূিেন্ত্র, 
োরের েমন হি েৃেুযর েমথ চমিমে কুি, 
লনেয কিহ, বেুর সমঙ্গ বেুর অ্লেি। 
োরের একলদ্ন প্রেুযমি 
বৃদ্ধ লেদ্ালরন েৃলথবী পেম়ি চমি পগি, 
 যলদ্ও কিহ হমিা অ্দৃ্শয 
 লকন্তু পস আোমদ্র গভীর এক 
 দু্াঃে সাগমর লনেলজ্জে করি 
পকামনালদ্ন বালক পসই লেন 
এক হমে োরি না, 
োমদ্র স্বপ্ন পভমঙ্গ পগি। 
এেন পোোমদ্র সােমন শলটডিং হযাট রম়েমে 
পোেরা সকমিই জান েদ্ধলে 
আলে এমসলে পোোমদ্র চারলট দ্মি 
ভাগ কমর লদ্মে। 
লকন্তু এবেমর হমব আর একটু নেুনও, 
পশান সকমি েন লদ্ম়ে আোর গান: 
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 দু্াঃেজনক হমিও আোমক ভাগ করমে হমব 
যলদ্ও েমন কলর পসটা দু্াঃেজনক অ্নযা়ে, 
আোমক পো আোর কেডবয োিন করমে হমব 
প্রলেবেরই োই করমে হমব। 
েবু আোর েমন হ়ে এই লবভাজমন 
আোর েমনর ভ়ে দূ্র হমব না, 
ওহ! লবেদ্টা জান, লচহ্ন ে়ি, 
সেমকডর ইলেহাস বিমে, 
আোমদ্র পহাগাটডস আজ ব়ি এক লবেমদ্র সমু্মেীন 
বাইমর রম়েমে, োরাত্মক শত্রু 
আোমদ্র এেন এোমন সকমির এক হমে হমব 
আলে আমগই বমিলে, আর সেকড কমর লদ্ম়েলে 
এস শলটডিং শুরু কলর। 
 
নেুন োত্রমদ্র পহাগাটডমসর চারলট োত্রাবামস লবভক্ত করা হি: লিলফন্ডর, হাফিোফ, 
র্ যামভনল, আর লেদ্ালরন। 
 
প্রমফসর েযাকমগানাগি প্রথে বমিডর োত্রমদ্র নাে ে়িমে বিমিন। 
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ভ়োনক আকৃলের পেমিটা (হযালর ওমক আমগই পদ্মেমে) এলগম়ে এমস োথা়ে হযাটটা 
িালগম়ে পজামর পজামর নাে ে়িমে শুরু করি। হযালর হাসি। ভালগযস ওর কান দু্মটা 
পবশ ব়ি ো না হমি হযাটটা ঝুমি ে়িে েুমের ওের। 
 
লিলফন্ডর। 
 
হযালর লিলফন্ডর হাউমজর (োত্রাবাস) পেমিমদ্র সমঙ্গ হােোলি লদ্ি। ইউ়োন অ্যামরকলম্ব 
োমদ্র পটলবমির কামে লগম়ে বমস ে়িি। ওর েুে পদ্মে েমন হি ও পযন হমির পেমঝর 
গমেড ঢুমক পগি, আর পযন পকউ ওমক পদ্েমে ো়ে না। পশি নাে পজিার পরাজ। ও 
পগমে হাফোমফ। প্রমফসর েযাকমগানাি হযাট আর সু্টি লনম়ে চমি পগমি প্রমফসর 
ডাম্বিমডার উমঠ দ্াাঁ়িামিন। 
 
ডাম্বিমডামরর ওের হযালরর একটু অ্েেমন্দর ভাব থাকমিও োমক সকমির সােমন 
দ্াাঁ়িামে পদ্মে উো একটু প্রশলেে হি। হযালিমডর অ্ভাব আর ওইসব পড্রগলনশ পিা়িা 
পদ্ো হযালরর েমন হমে িাগি, ওর পহাগাটডমস লফমর আসা অ্মনক অ্প্রেযালশে 
লবি়েকর, অ্মনকটা প্রমফসর েযাকমগানামির েলরলচে গামনর েমো। 
 
পহডোস্টার ডাম্বিমডার দ্াাঁ়িামিন। প্রথে েযডাম়ের কাজ পশি, এবার পভামজর োিা। 
 
ডাম্বিমডার শুরু করমিন, স্বাগে নেুন োত্রদ্ি। 
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দু্হাে োর প্রসালরে ও েুমে সুলেি হালস। আবার হিডধ্বলনর পশমি বিমিন স্বাগে সব 
বেুমদ্র। েুরমনা বেুমদ্রও। বকৃ্তোর একটা লবমশি সে়ে থামক লকন্তু পটলবমির ওের 
এে সুোদ্য পদ্মে আর োর ঘ্রার্ লনম়ে আর কথা বিমে বা শুনমে পক চা়ে? এস সবাই 
এক সামথ শুরু কলর। ডাম্বিমডামরর িম্বা দ্াল়ি পেমট পঠমকমে, োই ঝুমি ে়িা দ্াল়ি 
জল়িম়ে লনমিন। 
 
হিভলেড োত্রোত্রী, অ্ধযােকরা সশমব্দ পহমস উমঠ সােমনর পেমট হাে বা়িাি। োাঁচটা 
িম্বা পটলবি ভমর পগমে, নানারকমের সুোমদ্য। 
 
রন পেট পটমন লনম়ে বিমিা, দ্ারুর্। সােমন রাো চে পদ্মে পিাভ সিংবরর্ করমে োমর 
না। পেমট একগাদ্া চে প্রথমেই েুমি লনি। 
 
হারলেওন পহডমিস লনক (ভূে)পক বিমিা, শরলটিং-এর আমগ েুলে লক বিলেমি? হযাট 
লগলভিং-এর সেকডো? 
 
লনক বিমিা, ও হযাাঁ। রমনর কাে পথমক পকমট ে়িার একটা সুমযাগ পেি। রন েেন 
পরাস্ট আিু রাক্ষসমদ্র েমো পগািামস োলেি। 
 
 হযাাঁ শুমনলে লনমকর কম়েকলট সেকডবার্ী। যেনই ও কুমির পকানও লবেমদ্র আাঁচ ো়ে 
েেনই ও সেকড কমর। েুে ভলেড োবার, কথাই বিমে োরমে না রন। 
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লনক পভমব বিমিা–ক্ষো করমব কী বিমি েুলে? 
 
রন েুমের পভেমরর োবারগুমিা পোৎ কমর লগমি পফিি। বিমিা–আলে পকেন কমর 
জানব হযাট পথমক কুমির লবেদ্ হমব? 
 
লন়োরলি পহডমিস লনক বিমিা–আোর পকানও ধারর্া পনই। অ্বশয ওটা ডাম্বিমডামরর 
অ্লফমস আমে। যা লকেু হমে ওোমনই হমে। 
 
োর োমন সব োত্রাবামসর োত্রোত্রী এক হমে হমব? শক্ত হমব না, বেু হমব? রন 
লেদ্ালরন হাউমজর পটলবমি েযািফ়েমক বমস থাকমে পদ্মে বিমিা। 
 
লনক লেরকার সূচক গিা়ে বিমিা–ওইরকে েমনাভাব ন়ে, যামক বমি শালন্ত েূর্ড 
সহঅ্বস্থান। এটাই চালবকালঠ। আেরা ভূমেরা লকন্তু আিাদ্া হাউমজর বেুমদ্র সমঙ্গ 
পযাগামযাগ পরমে যাই। লিলফর এবিং লেদ্ালরমনর েমধয প্রলেমযালগো থাকমিও আলে 
লকেুমেই ব্ল্ালড পবরমনর সমঙ্গ পকানও েকডােলকড করব না, স্বমপ্নও না। 
 
রন বিমিা, কারর্ েুলে ওমক ভ়ে োও। 
 
লন়োরলি পহডমিস লনক ভীির্ উমত্তলজে হম়ে বিমিা–ভ়ে োই? আলে আশা কলর, সযার 
লনমকািাস দ্যা লেেসী হরলেিংটন জীবমন কেনও পকামনালদ্ন ভীেু লহমসমব পদ্ািী সাবযস্ত 
হ়েলন। আোর শরীমর েহান োনুমির রক্ত বইমে। 
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–কী রক্ত? রন প্রশ্ন করি–আশা কলর এেন পসটা পনই। লন়োরলি পহডমিস লনক বিমিা, 
ওটা কথার কথা। ওর অ্মধডক কাটা গিার ওের েুণু্ডটা থর থর কমর লবরলক্তমে কাাঁেমে 
িাগি। আরও বিমিা–আলে কী শব্দ বযবহার করব বা না করব ো আোর এেলে়োর, 
পেমে োও়ো, োন করার আনন্দ পথমক বলঞ্চে হমিও। আলে জালন এোমনর োত্ররা 
আোর েৃেুযমক ঠাট্টা-োোশা কমর, আলে হিে কমর বিলে। 
 
হারলেওন রমনর লদ্মক রাগে দৃ্লিমে োলকম়ে বিমিা–লনক লকন্তু পোোমক পকানও ঠাট্টা 
লবদ্রূে কমরলন। 
 
অ্লে দু্াঃমের বযাোর রন েেনও কথা বিমে োরমে না। যা োমে পেম়ে চমিমে। 
অ্মনক কমি বিমে োরি পনাড ইজ্জে পসোে লকউ। 
 
লনক লকন্তু পেমন পন়ে না রন দু্াঃলেে হম়েমে। লনক ভাসমে ভাসমে অ্নয এক পটলবমি 
চমি পগি। 
 
হারলেওন বিমিা–বাচামি রন। 
 
অ্মনক কমি েুমের োবার পকানওরকমে লগমি লগমি পেমট চািান কমর রন বিমিা–
আোমক পো একটাও প্রশ্ন করার সুমযাগ লদ্মিা না–োই না? 
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ভুমি যাও পদ্লে, হারলেওন লবরক্ত হম়ে বিমিা। 
 
োরের ওরা দু্জমন চুে কমর চটেট োও়ো পসমর লনি। োবার সে়ে হারলেওন েুব 
একটা কথা বিমিা না। 
 
হযালর কারও কথার েমধয লনমজমক জ়িামে চাইি না। প্রলেলট োবার ধীমর ধীমর পেম়ে 
পশি করি। 
 
কুমির নেুন-েুরােন সব োত্ররা োও়ো পশি কমর হি পেম়ি পয যার িমর যাবার জনয 
প্রস্তুে। েেন ডাম্বিমডার উমঠ দ্াাঁ়িামিন। টুকটাক যারা কথা বিলেি োরা েৎক্ষর্াৎ 
চুে কমর পগি। হযালরর িুমে দু্মচাে জল়িম়ে আসমে (ও ভাবমে িাগি পশাবার িমর ওর 
োট আর নরে উষ্ণ শযযা)। 
 
এেন আেরা যা ভাি ভাি পেম়েলে ো হজে করলে। আলে এেন পোোমদ্র নেুন 
বেমরর ে়িাশুনা ইেযালদ্ সম্বমে লকেু বিমে চাই। ডাম্বিমডার োত্রমদ্র লদ্মক োলকম়ে 
বিমিন, প্রথে বেমরর োত্রমদ্র আোমদ্র পয লনলিদ্ধ ফমরস্ট আমে পসোমন প্রমবশ 
লনমিধ। েুরমনা োত্ররাও আশা কলর লন়েেটা জান (হযালর, রন, হারলেওন েরস্প্মরর 
লদ্মক োকাি)। 
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লে. লফিচ (পহাগাটডমসর পক়োরমটকার), আোমক লবমশিভামব অ্নুমরাধ কমরমে অ্ন্তে 
চারশ এবিং িাট পসমকন্ড বার পোোমদ্র বিমে পয, কলরমডামর জাদু্ সমূ্পর্ডভামব লনলিদ্ধ। 
আরও লকেু লনমিধাজ্ঞা আমে পোেরা লে. লফিমচর অ্লফমসর দ্রজা়ে পদ্মে লনও। 
 
–আোমদ্র েমধয আরও দু্জন নেুন অ্ধযােক এমসমেন। প্রমফসর িাবলি েযাঙ্ক, 
েযালজকযাি লিচারস পশোমবন। আর ডাক আটডস প্রলেমরাধ লশক্ষা পদ্মবন প্রমফসর 
আেলিজ, োমদ্র স্বাগেে জানাই। 
 
সকমিই েুলশ হমিা। হযালর, রন, হারলেওন েুলশ হম়েমে েমন হমিা না। ডাম্বিমডার 
বিমিন না কেলদ্ন িাবিী েযাঙ্ক লশক্ষকো করমবন। 
 
ডাম্বিমডার আরও বিমিন, রাই আউটস-এর জনয হাউজ লকলডচ লটমের পেিা শুরু 
হমব। 
 
ডাম্বিমডার ভাির্ বে কমর প্রমফসর আেলিমজর লদ্মক লজজ্ঞাসুমনমত্র োকামিন। 
আেলিজ েুবই পবাঁমট োট েলহিা, সকমি বুঝমে োমর নাাঃডাম্বিমডার হঠাৎ পকন কথা 
বিা বে করমিন। লকন্তু প্রমফসর আেলিজ গিাটা েলরষ্কার কমর শব্দ করি পহে পহে। 
সকমিই বুঝমে োরি আেলিজ লকেু বিমে চান। 
 
ডাম্বিমডার সাোনয আশ্চযড হম়ে আেলিমজর লদ্মক োকামিন। ডাম্বিমডারও চান আেলিজ 
লকেু বিুন। প্রমফসর প্রাউমটর দু্মচামের ভুরু পঢমক আমে ব়ি ব়ি োথার চুমি। 
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প্রমফসর েযামগানাগি-এর েুেটা েুবই চুেমস পগমে। হযালর আমগ কেনও এেন পদ্মেলন। 
োত্রমদ্র েমধয অ্মনমকই পবাকা পবাকা ভামব হাসমে িাগি, এই েলহিা অ্বশয জামন না 
পহাগাটডস-এর কাজ লক েদ্ধলেমে চমি। 
 
প্রমফসর আেলিজ পবাকা পবাকা েুমে কাষ্ঠ হালস পহমস বিমিন–আেনার স্বাগে ভািমর্র 
জনয ধনযবাদ্।   
 
ওর গিার স্বর উচ্চ আর পেমি োনুমির েমো। হযালরর একটুও েেন্দ হ়ে না 
আেলিজমক। পকন ো লনমজই জামন না। েমব এটুকু জামন, ওমক ও এক লেিও পদ্েমে 
োমর না। সবই অ্েেমন্দর, ওর ফুমিাফুমিা পগািােী কালডডগান, পবাকার েে গিা। 
আবার আেলিজ গিা েলরষ্কার করমিন (পহে পহে) োরের বিমে িাগমিন। 
 
পহাগাটডমস আোর লফমর আসা সেযই েুবই আনমন্দর। ো আলে অ্বশযই স্বীকার কলর। 
পোট পোট পেমিমেম়েমদ্র হালস হালস েুে আোর লদ্মক আমে, েুব ভাি িাগমে! 
আেলিজ হাসমিন। হাসার সে়ে ওর পোট পোট েীক্ষ্ম দ্াাঁেগুমিা পবলরম়ে এি। 
 
হযালর অ্বশয একজনমকও হাসমে পদ্েি না। বস্তুে ওরা সবাই অ্বাক হম়ে পগমে 
আেলিমজর কথা শুমন। ওরা কী োাঁচ বেমরর পেমিমেম়ে! 
 
–আলে পোোমদ্র সমঙ্গ লেলিে হবার জনয েুবই আিহী, আশা কলর পোেরা সবাই 
আোর লপ্র়ে বেু হমব! 
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পেমিমেম়েরা েরস্প্মরর েুমের লদ্মক োকাি। পকউ পকউ আবার োমদ্র হালস থাোমে 
োরি না। 
 
আবার প্রমফসর আেলিজ গিা োকাল়ি লদ্মিন। বিমে শুরু করার আমগ কেস্বমর 
জ়িো থাকি না একমিম়ে বকৃ্তো শুরু হম়ে পগি োর। 
 
–েযালজক েন্ত্রর্াি়ে েমন কমর লশক্ষামক্ষমত্র যাদু্লবদ্যা জাদু্কর ও ডালকলন (জাদু্করী)পদ্র 
েুবই প্রম়োজনী়েো আমে। পোেরা পয প্রলেভা লনম়ে জমন্মমে পসগুমিা নি হম়ে যামব, 
যলদ্ না পোেরা পসগুমিা সযমত্ন িািন-োিন কমরা। োর জনয সুলচলন্তে ইনিাকশমনর 
প্রম়োজন। অ্েীমের জাদু্ লশক্ষা আোমদ্র নেুন প্রজন্মমক পদ্বার প্রচুর আবশযকো 
আমে। ো না হমি পসগুমিা লবিুপ্ত হমব। পসইসব পরজার যা আোমদ্র েূবড েুরুি 
জাদু্কররা পেম়ি পগমেন, ো আোমদ্র রক্ষা করা প্রম়োজন আমে। আেরা যারা এই 
েহান জাদু্লবদ্যা লশক্ষা লদ্মে এমসলে োমদ্রও সমচেন হমে হমব। 
 
বকৃ্তো লদ্মে লদ্মে আেলিজ সহকেডীমদ্র লদ্মক োলকম়ে োলরমফর আশা করলেমিন; 
লকন্তু পকউ োলরফ করি না। 
 
হযালরর পকান সমন্দহ রইি না প্রমফসর েযাকমগানাগি ও প্রমফসর োউটও আেলিমজর 
বকৃ্তো সেথডন করমিন না। আেলিজ বমি চিমিন, পহাগাটডমসর প্রলেলট লশক্ষক-লশলক্ষকা 
নেুন বেমর েমনর েমধয একগাদ্া আশা লনম়ে আমসন। নেুন েরীক্ষা-লনরীক্ষা উন্নে 
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করার আশা, লকন্তু দু্াঃমের লবি়ে পসগুমিা লক করলে, লক করব এই ভাবনার েমধয িুপ্ত 
হম়ে যা়ে। এসব েমনাভাব আোমদ্র বজডন করা একান্ত প্রম়োজন। বাস্তমব রূোন্তলরে না 
করমি পসই লচন্তাভাবনা অ্েচ়ে ো়িা আর লকেু ন়ে। ঐলেহয ও নেুমনর প্রবেডমনর েমধয 
সেো রক্ষা আোমদ্র কেডবয। 
 
হযালরর েমন হি ওর একািো একটু একটু কমর উধাও হমে। পযন ওর েলস্ত ক 
কেনও জািে কেনও সুপ্ত হমে। ডাম্বিমডামরর বকৃ্তোর সে়ে পয লনশ্রুেো লেি 
আেলিমজর সারগভড বকৃ্তো়ে পসই লনশ্রুেো িুপ্ত। সব পেমিমেম়েরা োর বকৃ্তো উমেক্ষা 
কমর লনমজমদ্র েমধয লফস লফস কমর কথাবােডা শুরু করি। নীরবো আর রইি না। 
গুিন চিি হমি। হযালর পদ্েি র্ যামভন পটলবমি পেমিমেম়েরা জটিা করমে োর েমধয 
পচা-চযািং পবশ প্রার্বন্ত হম়ে কথা বিমে। পচা-চযািং-এর লকেু দূ্মর িুনা কুইবিার 
েযাগালজনটা ে়িমে। ওলদ্মক হাফিোফ গ্রুমের পেমিমেম়েমদ্র েমধয এরলন েযাকলেিন 
প্রমফসর আেলিমজর বকৃ্তো েুব েমনামযাগ লদ্ম়ে শুমন চমিমে। েমব হযালরর েমন হি ও 
চুে কমর বকৃ্তো পশানার ভান করমে। আসমি ও বুমক আাঁটা লপ্রমফক্ট বযাজটা সকিমক 
পদ্োমে চা়ে। 
 
প্রমফসর আেলিজমক পদ্মে েমন হ়ে োত্রোত্রীরা পয োর বকৃ্তো শুনমে না। পসটা লঠক 
বুঝমে োরমেন না। হযালরর েমন হি হমির েমধয োরাোলর শুরু হমি ভাি হ়ে োহমি 
আেলিজ বাধয হম়ে োর বকৃ্তো বা ভাির্ থাোমবন। েমব কুমির লশক্ষকমদ্র পদ্মে েমন 
হি, োরা েমনামযাগ লদ্ম়ে সহকেডীর কথা শুনমে। আর হারলেওন োর প্রলেলট কথা 
লগিমে। েমব ওর েুমের ভাব পদ্মে েমন হ়ে না আেলিমজর কথা ও সেথডন করমে। 
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কারর্ লকেু েলরবেডন ভামিার লদ্মকই যামব। আর লকেু লনমজ পথমক আসমব সেম়ের 
েলরবেডমন। েেন পসই েলরবেডন পবাঝা যামব ভাি না েন্দ? লবচার করমে হমব। 
ইলেেমধয লকেু েুরমনা অ্ভযাস চািু রােমেই হমব–প্রম়োজমনর োলগমদ্। বালকগুমিা যা 
পসমকমি, গোনুগলেক, অ্বশযই পসগুমিা বজডন করমে হমব। আসুন আেরা এলগম়ে যাই, 
প্রেযালশে যুমগর লদ্মক কামযডােমযাগী েূিয লবচামরর লদ্মক, লক রক্ষা করমে হমব বা 
করমে হমব না ো সলঠক লবচার করমে। পহাঁমট পফিমে হমব অ্দ্রকারী সবলকেু। 
 
আেলিজ লান্ত হম়ে বমস ে়িমি ডাম্বিমডার করোলি লদ্মিন। অ্মনমকই োর সমঙ্গ 
করোলি লদ্ি। হযালর িক্ষয করি পকউ পকউ পযন বাধয হম়ে একটু আমধা আমধাভামব 
হামের সমঙ্গ হাে পঠকাি। 
 
লকেু লকেু োত্রোত্রী অ্বশয হােোলি লদ্ি; লকন্তু অ্মনমকই জামন না আেলিমজর সারগভড 
বকৃ্তো কেন পশি হম়েমে। েুব পবলশ পো দু্একলট িাইন শুমনমে োরা। 
 
ডাম্বিমডার আবার উমঠ দ্াাঁ়িামিন। 
 
–অ্মশি ধনযবাদ্ প্রমফসর আেলিজ, সেযই লশক্ষাদ্া়েক। োথা অ্বনে করমিন। 
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এেন, আলে বিলেিাে লকলড প্রলেমযাগীমদ্র েরীক্ষা শুরু হমব। হারলেওন েুব চাো 
গিা়ে বিমিা–অ্বশযই েুব উদ্দীেক বকৃ্তো লেি। রন বিমিা–পোোর ভাি পিমগমে লক 
িামগলন োমে বিমি না? 
 
–আোমক জীবমন প্রথে এরকে একমিম়ে অ্বান্তর বকৃ্তো শুনমে হি। আলে োলসডর 
সমঙ্গ ব়ি হম়ে উমঠলে। 
 
–আলে বমিলে উদ্দীেক, আনন্দদ্া়েক ন়ে, হারলেওন বিমিা–একগাদ্া ব়ি ব়ি কথা। 
 
–সলেয? পোোর কথা একগাদ্া পকমকর েে পশানাি; হযালর আশ্চযড হম়ে বিমিা। 
 
হারলেওন বিমিা–পকমকর েমধয লকেু িুমকান েথয আমে। 
 
রন বিমিা, লেি নালক? 
 
–প্রগলের বুলি আও়িান আর সলেযকামরর প্রগলে এক কথা ন়ে। োই কাজ চাই বুলি 
ন়ে। 
 
~ অ্ভযাস করার যা লকেু আমে ো লনলিদ্ধ করমে হমব। –বুঝিাে না োর োমন কী, রন 
একটু অ্চধযড হম়ে বিমিা। 
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–বিলে োমনটা; হারলেওন ওর ঝকঝমক দ্াাঁে বার কমর হাসি। এর একলটই োমন–
েন্ত্রর্াি়ে, পহাগাটডস-এর বযাোমর নাক গিামে। 
 
হমির োত্রোত্রীরা হি পেম়ি চমি যামে। আসার সে়ে পেেন শব্দ হ়েলন। এেন পযন 
একটু পবলশ, চেুলদ্ডমক হালস-ঠাট্টা, েদ্ শব্দ। ডাম্বিমডার প্রথে েবড সোলপ্তর পিাির্া 
করমিন, কারর্ সকমিই হি পেম়ি পযমে চা়ে। 
 
রমনর ওের ভার েম়িমে প্রথেবমিডর োত্রোত্রীমদ্র গাইড করা। 
 
একদ্ি নেুমনরা িাজুক িাজুক ভামব লিলফর ও হাফিোমফর পটলবমির োঝোন লদ্ম়ে 
রমনর সমঙ্গ বাইমর যাবার দ্রজার লদ্মক চিি। ওমদ্র ব়েস েুব একটা পবলশ ন়ে। হযালর 
যেন প্রথে পহাগাটডমস এমসলেি েেন ওর ব়েস েুব একটা কে লেি না। ও বাচ্চামদ্র 
পদ্মে হাসি। পসানািী চুিও়োিা একলট পেমি ইউ়োন অ্যাবারিেলবমক কামন কামন 
লকেু বিমিা। ইউ়োন ঐ পেমিলটর েমো ভীেেুমে হযালরর েুমের লদ্মক োকাি। 
 
রন ও হারলেওন লপ্রমফক্ট, ওমদ্র পযসব দ্াল়েত্ব পদ়্ো হম়েমে পসোমন হযালরর ভূলেকা 
পনই। হযালর এবার ওমদ্র কাে পথমক লবদ্া়ে লনি। েমর পদ্ো হমব। 
 
একাই ও পিট হি পথমক চমি পগি। 
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ওর লদ্মক োলকম়ে চারলদ্মক লফস লফস, গুনগুন ও কান পদ়্ে না। ওমক এেন িমর লগম়ে 
হাে-ো েল়িম়ে শুম়ে ে়িমে হমব। েুবই লান্ত ও। েমনর েমধয হযালিমডর জনয লচন্তা! 
 
এনমরন্স হি পেম়ি ো়িাোল়ি োথমরর লসাঁল়ির ধাে লদ্ম়ে পনমে কিংলিমটর সরু েথ ধমর 
পদ্ােিা়ে উঠার দ্রজার েুমে দ্াাঁ়িাি। পেেমন েম়ি রইি অ্মনক বেুবােব, নবাগে 
োমত্রর দ্ি। 
 
ওেমর উঠার লসাঁল়িটা সমূ্পর্ড ফাাঁকা ন়ে। সকমিই ওর লদ্মক োকামে। দু্োস আমগর 
একটা িটনা ওর পচামের সােমন পভমস উঠি। একলট সেীমথডর েৃেমদ্হ ও বুমক পচমে 
ধমর পরমেমে, পভামল্ডেটডমক েুনরা়ে লফমর আসমে পদ্মেমে। গেবামর, কবরস্থামন দ্াাঁল়িম়ে 
ভ়োনক িটনাটা সেমবে বেুবােব ও সেীথডমদ্র কামে লববৃলে পদ়্োর পেেন েলরমবশ 
বা সে়ে ো়েলন। 
 
হযালর লিলফন্ডর কেনরুমে যাবার জনয কলরমডামরর পশমি পেৌঁেি। দ্রজার সােমন 
পোটামসাটা এক েলহিার পোমরডট। েেন ওর েমন হি, নেুন োসও়োডড পো ও জামন 
না। 
 
পসই পোমরডমটর সােমন দ্াাঁল়িম়ে লক করমব ভাবমে। েলহিা োর পগািােী সালটডমনর 
পোশামকর ভাঁজ লঠক করমে করমে েীক্ষ্ম দৃ্লিমে গম্ভীর েুমে হযালরর লদ্মক োকামিন। 
 
–োসও়োডড পনই পো ঢুকমে োরমব না, েলহিা অ্বশয নরে সুমর বিমিন। 
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–হযালর আলে জালন। পক পযন পেেন পথমক বিমিা–ও পদ্েি পনলভি একরকে পদ্ৌম়ি 
হাাঁোমে হাাঁোমে ওর কামে আসমে। 
 
বিে কী, আন্দাজ কর, পনলভি পরমন পদ্োন পসই শুলকম়ে যাও়ো কযাকটামসর চারাটা 
ওর সােমন পদ্ািামে পদ্ািামে লেেবুিাস লেেলব্ল্মটালন়োর চারাটা পদ্োি। 
 
–লনভূডি, পোরমটর পোটা েলহিা বিমিা। 
 
পোমরডটটার দ্রজা হাট হম়ে েুমি পগি। পদ়্োমি একলট পগাি ব়ি গেড। পেেমন অ্েকার 
কলরডর। গা েেেমে লসাঁল়ি পযটা পচমে ও ওেমর উমঠমে। 
 
লিলফন্ডর কেনরুে আমগর েেই আনন্দদ্া়েক। লেেোে পগািাকৃলে উাঁচু ির। 
আসবাবেত্র পবলশর ভাগই জরাজীর্ড, অ্েীমের িৃলে বহনকারী। িমরর একমকামন ফা়োর 
পেস। োর সােমন বমস দু্-চার জন োমদ্র ঠান্ডা হাে পসাঁকমে। একটু ের োরা োমদ্র 
ডরমেটলরমে চমি যামব। িমরর অ্নযধামর পদ্েি পিড আর জজড উইসলি পদ়্োমির 
পনালটশ পবামডড একটা পনালটশ লেন লদ্ম়ে আটকামে। হযালরর জমজডর সমঙ্গ কথা বিার 
ইমে পনই। পনলভমির সমঙ্গ ওমদ্র ডরমেটলরর লদ্মক পযমে পযমে শুধু ওমদ্র লদ্মক হাে 
েুিি। 
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লডন থোস, লসোস লফলন্নগান প্রথমেই ডরমেটলরমে পেৌঁমে পগমে। ওরা লবোনার োমশ 
পোস্টারস আর পব্ল্া-আে ফমটা লদ্ম়ে পদ়্োি ঢাকমে বযস্ত। হযালরমক িমর ঢুকমে পদ্মে 
ওমদ্র কথাবােডা বে হম়ে পগি। হযালরর েমন হি েুব সম্ভব ওরা ওমক লনম়ে লনমজমদ্র 
েমধয কথাবােডা বিলেি। 
 
হযালর ওর রাঙ্কটা েুিমে েুিমে বিমিা–হাই। ও একমজা়িা ওম়েস্টহযাে রিং এর োজাো 
হামে লনম়ে লডনমক বিমিা–েুলট পকেন কাটি? 
 
পকেনভামব কাটি ওমদ্র বিমে পগমি রাে কাবার হম়ে যামব। োই বিমিা–এই 
একরকে। পোোর? 
 
লডন বিমিা, েন্দ ন়ে। লসোমসর পচম়ে ভাি। ও এই োত্র আোমক পসই গল্প 
পশানালেি। 
 
পনলভি ওর হামের লেেবুিাস লেেলব্ল্মটালন়ো ওর োমটর সিংিগ্ন কযালবমনমটর ওের 
যমত্নর সমঙ্গ রােমে রােমে বিমিা–পকন? লক হম়েলেি? 
 
লসোস েেন পদ্েলেি পকনমে়োর পকসমরিস লকলডচ লটমের ফমটা লঠকেে পদ়্োমি সাাঁটা 
হম়েমে লক না। োই ওর প্রমশ্নর সরাসলর জবাব লদ্ি না। লেেন লফমরই বিমিা–আোর 
ো আসমে লদ্মে চাইলেি না। 
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হযালর োজাোটা েরমে েরমে বিমিা, কী বিমি? 
 
–ো পহাগাটড-এ আসমে লদ্মে চাইলেি না। 
 
হযালর জামন লসোমসর ো একজন ডালকলন (জাদু্করী)। লঠক বুঝমে োমর না, আসমে না 
পদ্বার সলঠক কারর্। পকন? োই যলদ্ হমব োহমি ডাসডমিইশ েযডন্ত পস এমসলেমিন 
পকন? 
 
লসোস ো-জাোর পবাোে আাঁটা পশি কমর, পভমব বিমিা–কারর্টা পবাধহ়ে… েুলে। 
 
হযালর কথাটা পশানার সমঙ্গ সমঙ্গ বিমিা–োর োমন? 
 
ওর হামটডর গলে পবম়ি পগমিা, অ্দু্ভে ভাসা ভাসাভামব ওমক পকউ পযন িাস করমে 
আসমে। 
 
লসোস হযালরর দৃ্লির বাইমর পথমক বিমিা–একা েুলে নও, ডাম্বিমডার। 
 
হযালর বিমিা–পোোর ো লবশ্বাস কমরন পডইলি প্রমফমটর পস্টালর? লবশ্বাস কমরন 
ডাম্বিমডার একজন েূেড বৃদ্ধ? 
 
লসোস এবার হযালরর েুমের লদ্মক োকাি। 
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–হযা ওইরকে পগামের একটা লকেু। 
 
হযালর পকানও জবাব লদ্ি না। ও়োন্ডটা পটলবমি পরমে ধীমর-সুমস্থ োজাোটা েমর, ো়িা 
পোশাকগুমিা রামগ গনগন করমে করমে রামঙ্ক পরমে লদ্ি। যারা ওর সম্বমে সবসে়ে 
লকেু বিমে, ভাবমে োমদ্র ও সহয করমে োরমে না। ওরা যলদ্ পকউ জানে, পকউ যলদ্ 
ওর েে অ্বস্থা়ে ে়িমো, ক্ষীর্েে ধারর্া থাকমো। েূেড লেমসস লফলন্নমগমনর, লক িটমে, 
না িটমে পস সম্বমে পকানও ধারর্াই পনই। হযালর অ্লে কু্ষব্ধ হম়ে ভাবি। 
 
ও লনমজর লবোনা়ে বমস েদ্ডাটা পটমন পদ্বার আমগ লসোস বিমিা–েুলে ভাি কমরই 
জান, পসই রামে লক হম়েলেি। যেন পসলড্রক লডগলরর সমঙ্গ, 
 
কথা বিমে বিমে লসোস শুধু নাভডাস ন়ে উৎসুকও হ়ে। লডন েেন ওর রামঙ্ক ঝুাঁমক 
েম়ি লেোর পোাঁজ করলেি েেন ও সব শুনমে। হযালর িক্ষয কমরমে ও েুব েন লদ্ম়েই 
সব শুনমে। 
 
হযালর েুে পবাঁলকম়ে বিমিা–আোমক পকন প্রশ্ন করে? পোোর োর েে প্রলেলদ্ন 
পডইলিপ্রমফট ে়ি না পকন? পোোর সব প্রমশ্নর জবাব োমব। 
 
লসোস বিমিা–আোর ো সম্বমে এসব কথা বিমব না, োমক জ়িামব না। 
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হযালর বিমিা, যারা আোমক লেথযাবাদ্ী বমি োমদ্র পো সেুলচে জবাব লদ্মে হমবই। 
 
–আোর সমঙ্গ উদ্ধে হম়ে কথা বিমব না বমিলদ্িাে। 
 
–আোর যা েুলশ োই বিব। ও পরমগ পগমে, েযালজক ও়োল্ডডটা কযালবমনমটর ওের পথমক 
েুমি লনম়ে বিমিা। পোোর যলদ্ আোর সমঙ্গ এই ডরমেটলরমে থাকমে অ্সুলবধা েমন 
হ়ে, োহমি েযাকমগানাগমির কামে লগম়ে অ্নযত্র থাকার অ্নুমরাধ করমে োর। পোোর 
োর লচন্তা লনম়ে আোমক লবরক্ত করমব না, এসব বে কর। 
 
–েটার, আবার বিলে োমক পটমন আনমব না, লসোস বিমিা। 
 
–আমর এে পগািোি লকমসর? রন দ্রজার পগা়িা পথমক পদ্েি হযালর ওর হামের দ্ন্ডটা 
লসোমসর লদ্মক োক কমরমে। লসোস ওর সােমন িুলি েুমিমে। 
 
লসোস বিমিা–ওর এে ব়ি সাহস আোর ো েুমি কথা বমি। 
 
রন বিমিা–কী বিমি? হযালর অ্েন কথা বিমেই োমর না। আেরা পোোর োমক 
পদ্মেলে, কথা বমিলে, লেলন েুবই ভাি োনুি। 
 
হযালর উচ্চস্বমর বিমিা–পসটা ওই পডইলি প্রমফট আোর লবরুমদ্ধ যা পিমে োই লবশ্বাস 
করার আমগর কথা। 
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–ওহ! রন বিমিা–ওহ বুঝমে পেমরলে। 
 
–হযালরর লদ্মক লবিদৃ্লি লদ্ম়ে লসোস বিমিা–েুলে লকেুই জামনা না। ও লঠক বমিমে, 
আলে ওর সমঙ্গ একিমর থাকমে চাই না। ও োগি। 
 
–রমনর কথাটা শুমন কান িাি হম়ে পগি, লবেমদ্র ইলঙ্গে! 
 
–লসোস, আমজবামজ কথা বিমব না। 
 
–আলে? আলে আমজবামজ কথা বিলে? লসোস লববর্ড েুমে আরও পজামর বিমিা–ইউ-
পনা-হু সম্বমেও পযসব বমিমে েুলে লবশ্বাস কর ও সলেয কথা বিমে? 
 
–হযা অ্বশযই কলর, রন পরমগ লগম়ে বিমিা। লসোস লনদ্ারুর্ লবরলক্তমে বিমিা–োহমি 
েুলেও োগি। রন লনমজর বুমক একটা আঙু্গি পঠলকম়ে বিমিা, োই? পবশ! পোোর 
অ্লে দু্ভডাগয বেু, আলেও এক লপ্রমফক্ট! লডমটনশন পথমক েুলক্ত পেমে চাও পো 
বকবকালন বে কর! 
 
লসোস রমনর েুমের লদ্মক োকামিা, পযন ওর েমনর েমধয যা িটমে ো বযক্ত করমিা, 
যার উেযুক্ত দ্াে হি কম়েদ্। ও েীি লচৎকার কমর লবোনার ওের দ্াাঁ়িাি োগমির েে 
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জানািার েদ্ডাগুমিা এেনভামব টান লদ্ি পয পসগুমিা লবোনা়ে েম়ি পেমঝমে গ়িাগল়ি 
লদ্মে িাগি। 
 
রন প্রথমে লসোস োরের লডন আর পনলভমির লদ্মক োকামিা। ও ঝাাঁলঝম়ে বিমিা–
পোোমদ্র কারও বাবা-োর হযালরমক লনম়ে পকানও সেসযা আমে? 
 
লডন বিমিা–বেু আোর বাবা-ো োগি। ওরা পহাগাটডমসর পকানও েৃেুযর েবর ো়েলন, 
কারর্ আলে এে পবাকা নই পয েবরটা োমদ্র পদ্ব। 
 
লসোস ওর লদ্মক েীিভামব োলকম়ে বিমিা েুলে আোর োমক পচন না। লঠক েবর লঠক 
সেম়ে পবর কমর পনন। পোোর বাবা-ো পো পডইলি প্রমফট েম়িন না। ওরা জামনন না 
আোমদ্র পহডোস্টার ও়োইমজনমগেট অ্যান্ড দ্য ইোরনযাশনাি কনমফডামরশন অ্ব 
উইজাডডস পথমক বলহষৃ্কে হম়েমেন, কারর্ লেলন োর সেথডক হারামেন। 
 
পনলভি বিমিা, আোর ঠাকুরো বমিন–সব বামজ কথা। ডাম্বিমডার ন়ে পডইি প্রমফট 
ো হ়িকামে। লেলন পডইলি প্রমফট-এ চাদ্া পদ়্ো বে কমর লদ্ম়েমেন। আেরা হযালরর 
কথা লবশ্বাস কলর। কথাটা পশি কমর পনলভি লবোনার চাাঁদ্রটা গিা েযডন্ত পঢমক 
লসোমসর েুমের লদ্মক েযাচার েে োকাি। আোর ঠাকুরো বমিন, ইউ-পনা-হু একলদ্ন 
না একলদ্ন লফমর আসমব। ডাম্বিমডার যলদ্ও বমিন, ও লফমর এমসমে, ও লফমর 
এমসমে। 
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হযালরর পনলভমির কথা শুমন ওর ওের েুব আস্থা হি। পকউ আমগ বমিলন। লসোস ওর 
েযালজক ও়োন্ড বার কমর িন্ডভন্ড ির লবোনা জানািার েদ্ডা ইেযালদ্ যথাযথ লঠক কমর 
লনি। োশ লফমর শুি লডন। পনলভমির আর লকেু বিার পনই োই ও ওর কযাকটামসর 
লদ্মক োলকম়ে রইি। 
 
হযালর োথার েিা়ে বালিশ লদ্ম়ে শুম়ে রইি। রন ওর োমশর লবোনা়ে। লসোমসর সমঙ্গ 
েকডােলকডমে ওর েন েুবই োরাে। লসোসমক ও সবসে়ে েুবই েেন্দ কমর। 
 
ডাম্বিমডার ওরই েে সারা গরমের েুলট অ্স্বলস্তমে কালটম়েমেন? প্রথেে ও়োইমজনগেট, 
লিেী়েে ইোরনযাশনািার কনমফডামরশন অ্ব উইজাডডস এর কারমর্। হযালরর ওের 
রাগ হমে োমর, োর জনয লেলন পবশ কম়েকোস হযালরর সমঙ্গ পযাগামযাগ বে কমর 
লদ্ম়েমেন। ডাম্বিমডার হযালরর কথা লবশ্বাস না করমি পকন ও কুমির সবাইমক িটনাটা 
বিমবন, োরের সেি জাদু্কর সম্প্রদ্া়েমক। 
 
হযালরমক পকউ লেথযাবাদ্ী বিমি ডাম্বিমডারমকও বিমে হ়ে। ো না হমি ডাম্বিমডারমক 
প্রোরর্া করা হ়ে। 
 
সবমশমি সকমিই জানমে োরমব আেরা লেথযা বিলে না বা লেথযার েথ ধমর চিলে না, 
হযালর অ্লে দু্াঃে ভরা েমন কথাগুমিা ভাবমে িাগি। রন পশাবার আমগ ডরমেটলরর পশি 
পোেবালেটা লনলভম়ে লদ্ম়েমে। হযালর ভাবি, ওমক লসোমসর েমো আরও কেগুমিা 
আিের্ প্রলেহে করমে হমব। 
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১২. প্রমফিি আেরিে 
 
লসোস সকািমবিা েুব ো়িাোল়ি ইউলনফেড েমর ডরমেটলর পথমক পবলরম়ে পগি। হযালরর 
েেনও পোজা েরা হ়েলন। 
 
লসোস চমি পগমি হযালর বিমিা–ও কী েমন কমর আোমদ্র সমঙ্গ থাকমি ও জ়িবুলদ্ধ 
হম়ে যামব? 
 
লডন ওর কুিবযাগটা কাাঁমধ চালেম়ে বিমিা–এই লনম়ে লচন্তা করমব না, ও এেনই। 
 
লকন্তু লসোস পয কী রকে, পসটা বিমিা না। োরের সাোনয সে়ে চুে পথমক পসও ির 
পথমক পবলরম়ে পগি। 
 
পনলভি, রন দু্জমনই পযন হযালরমক বিমিা, হযালর ওটা ওর সেসযা পোোর ন়ে। লকন্তু 
হযালর োমেও সান্তনা ো়ে না, ভামব আরও কেলদ্ন ওমক এসব উদ্ভট কথাবােডা সহয 
করমে হমব? 
 
হারলেওন োাঁচ লেলনট েমর হযালর আর রনমক কেনরুমে পদ্মে বিমিা–হা়ে ঈশ্বর, 
পোোমদ্র েুে এে গম্ভীর পকন? 
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উত্তমরর জনয অ্মেক্ষা না কমর হারলেওন পনালটশ পবামডডর লদ্মক োকাি। একটা নেুন 
পনালটশ সাটামনা হম়েমে। 
 
গযািনস্ অ্ব গযামি়েনস! 
হাে েরমচর অ্থড লক পোোমদ্র পবলশ েরচ হম়ে যামে? 
লকেু পবলশ স্বর্ডেুদ্রা পরাজগার করমে চাও? 
পিড এবিং জজড উইসলির সমঙ্গ লিলফন্ডর কেনরুমে পযাগামযাগ কর, 
েুবই পসাজা, অ্বসর সেম়ে কাজ, পকানরকে কমির কাজ ন়ে 
(আেরা দু্াঃমের সমঙ্গ অ্বলহে করলে সেস্ত কাজ প্রাথডীর লনজ দ্াল়েমত্ব করমে হমব) 
 
হারলেওন লেন লদ্ম়ে আটকান কাগজটা েুমি লনমে লনমে বিমিা, এরকে পনালটশ পদ়্ো 
লঠক হ়েলন রন। ওমদ্র সমঙ্গ আোর কথা বিমে হমব। 
 
রন লচলন্তে হম়ে বিমিা, পকন? 
 
কারর্ আেরা লপ্রমফক্টস! হারলেওন লসাঁল়ি ধমর নােমে নােমে বিমিা আোমদ্র এগুমিা 
বে করমে হমব! 
 
রন চুে কমর রইি, হযালর রমনর েুে পদ্মে বুঝমে োরি ও পিড আর জমজডর ওইরকে 
পোস্টার পদ়্োর লবরুমদ্ধ। 
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লসাঁল়ির পদ়্োমি িাইন কমর টাঙ্গান রম়েমে েুরমনা লদ্মনর জাদু্কর আর ডালকলনমদ্র 
েলব। ওরা পসগুমিার লদ্মক দৃ্লিোে না কমর ওমদ্র কথাবােডার ওের লবমভার হম়ে 
রইি। েুলে েমন হ়ে পকান কারমর্ পরমগ রম়েে পকন বিে? লক হম়েমে, হারলেওন 
বিমিা। 
 
হযালর পকানও জবাব না লদ্মি রন বিমিা–লসোস বিলেি হযালর ইউ-পনা-হু সম্বমে লেথযা 
কথা বমিমে। 
 
হযালর আশা কমরলেি হারলেওন কথাটা শুমন পরমগ যামব ও শুধুোত্র লনশ্বাস পফিি। 
 
হারলেওন গম্ভীর হম়ে বিমিা–িযামভন্ডারও পসই রকে েমন কমর। 
 
হারলেওন বিমিা–পভামজর পশমি ডাম্বিমডার লক বমিলেমিন েমন আমে? হযালর রন 
দু্জমনই ওর লদ্মক োকাি। হারলেওন আবার দ্ীিডলনাঃশ্বাস পফিি। 
 
ইউ-পনা-হু সম্বমে? হযালর বিমিা–ওর শত্রুো, লববাদ্ করার অ্সীে ক্ষেো। আেরা 
লনমজমদ্র েমধয বেুত্ব লবশ্বাস ও ঐকযবদ্ধ হমি ওর লবরুমদ্ধ পজার কদ্মে ি়িাই করমে 
োলর। 
 
–বা! পোোর পো েুব েমন আমে? রন প্রশিংসা সূচক দৃ্লিমে বিমিা। 
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হারলেওন বিমিা–রন আলে েন লদ্ম়ে সকমির কথা শুলন। ওর কথার েমধয সাোনয 
কু্ষব্ধোর ভাব। 
 
–আলেও শুলন, েমব পোোর েে এে আলে েমন রােমে োলর না। 
 
হারলেওন পজার লদ্ম়ে বিমিা–ডাম্বিমডার বিলেমিন, োত্র দু্ োস আমগ ইউ-পনা-হু 
আবার লফমর এমসমে। দু্াঃমের লবি়ে আেরা পসইলদ্মক দৃ্লি না লদ্ম়ে লনমজমদ্র েমধয 
ি়িািল়ি করলে। শলটডিং হযাটস োই আোমদ্র সেকড কমর লদ্ম়েমে, এক হও। েমন 
আমে? 
 
রন সাোনয বাাঁকাভামব বিমিা, োর প্রোর্ গে রামে হযালর পেম়েমে, োর োমন এই ন়ে 
লেদ্ালরনমদ্র সমঙ্গ এক পিমে থাকব? োর সম্ভাবনা কে। 
 
হারলেওন োলকডক সুমর বিমিা, েুবই দু্াঃে ও িজ্জার কথা আেরা এক োত্রাবাস, অ্নয 
োত্রাবামসর সমঙ্গ একো আনমে োরলে না। 
 
ওরা কথা বিমে বিমে োথমরর লসাঁল়ির পশি ধামে পেৌঁেি। র্ যামভনলর পফাথড 
ই়োমরর োত্ররা এক িাইন পবাঁমধ এনমরন্স হি পেমরামে। ওমদ্র হযালরর লদ্মক পচাে 
েম়ি পগি। ওরা েকু্ষলর্ শক্তমোক্ত হম়ে দ্াাঁ়িাি। ভাবটা এেন পযন হযালর ওমদ্র সহসা 
আিের্ করমে োমর। 
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হযালর র্ যামভনলর পেমিমদ্র পদ্লেম়ে বযাঙ্গ কমর বিমিা, অ্বশযই, ওমদ্র েে পিাকমদ্র 
সমঙ্গও বেুত্ব োোমে হমব। 
 
ওরা র্ যামভনলমদ্র লেেু লেেু পিট হমি ঢুকি। সকমিই ঢুমক স্টাফ পটলবমির লদ্মক 
সন্ত্রস্ত হম়ে োকাি। প্রমফসর িাবলি েযাঙ্ক, প্রমফসর লেলনিার (এিনলে লটচামরর) সমঙ্গ 
কথা বিলেমিন। ওরা হযালিডমক পদ্েমে পেমিা না। িমরর জাদু্েুগ্ধ লসলিিংটা পযন 
হযালরর েমনর কথার প্রলেধ্বলন করি; েমন হি পযন ধূসর রিং-এর জিভরা পেি। 
 
হযালর বিমিা, আশ্চযড! ডাম্বিমডার একবারও বিমেন না িাবলি েযাঙ্ক কেলদ্ন থাকমবন। 
ওরা সকমি লিলফরমদ্র পটলবি োল়িম়ে লনমজমদ্র পটলবমির লদ্মক এলগম়ে পগি। 
 
হারলেওন লচলন্তে হম়ে বিমিা, হ়েে হমে োমর। হযালিমডর অ্নুেলস্থলে উলন কারও 
নজমর আনমে চান না। 
 
নজমর আনা বিমে লক বিমে চাইে? রন েৃদু্ পহমস বিমিা–আেরা কী পদ্েমে োলে 
না? 
 
হারলেওন লকেু বিমে যাবার আমগ, িম্বা চুিও়োিা একলট ব্ল্যাকগািড হযালরর সােমন 
এমস দ্াাঁ়িাি। 
 
হাই অ্যামিলিনা। 
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পেম়েলট সপ্রলেভ হম়ে বিমিা, হাই, েুলট পকেন কাটি? 
 
োরের জবামবর প্রেীক্ষা না কমর বিমিা, জামনা আলে লিলফন্ডর লকলডমর কযামেন 
হম়েলে। 
 
হযালর অ্যামিলিনার কথা শুমন বিমিা, অ্লে সুসিংবাদ্। 
 
অ্যামিলিনার েুে পদ্মে ওর েমন হমিা অ্যামিলিনা অ্লিভার উডমসর েে বকবক কমর 
সে়ে নি করমব না। 
 
অ্লিভার যাবার ের আোমদ্র একজন নেুন দ্িনা়েমকর দ্রকার লেি। আগােী শুিবার 
োাঁচটার সে়ে দ্ি লসমিকশন হমব। আলে চাই পসই সেম়ে েুমরা লটে োমঠ উেলস্থে 
থাকুক। পদ্েমে হমব নেুন পেমিমেম়েরা পকেন পেমি, দ্মি োমদ্র পনও়ো যা়ে লকনা। 
 
লঠক আমে–হযালর বিমিা। অ্যামিলিনা েৃদু্ পহমস চমি পগি। 
 
হারলেওন বিমিা, বাচা পগমে উড পগমে। কথাটা বমি রমনর োমশ বমস এক পেট 
পটাস্ট ওর সােমন পটমন লনম়ে বিমিা, আোর েমন হ়ে লটেটা ভািই হমব। 
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হযালর হারলেওমনর লবেরীে লদ্মক বমস বিমিা, আোরও োই েমন হ়ে। উড অ্বশয েন্দ 
লেি না। 
 
–ভািেমন্দর কথা ন়ে, নেুনমদ্র সুমযাগ পদ়্ো উলচে। 
 
লঠক পসই সে়ে েৎেৎ শব্দ করমে করমে প্রা়ে একশ োঁ্াচা জানািার ওের লদ্ম়ে 
হমির চেুলদ্ডমক েল়িম়ে ে়িি, ওরা প্রচুর লচলঠ আর েযামকট এমনমে। ওমদ্র গা পথমক 
টেটে কমর জি গল়িম়ে যারা পিকফাস্ট োলেি োমদ্র পেমট ে়িি, পবাঝা যা়ে বাইমর 
েুব বৃলি হমে। েযাচার দ্মি পহডউইগ পনই। হযালর জামন একোত্র লসলর়েস ো়িা োমক 
লচলঠ পদ্বার পকউ পনই। সমব পো ২৪ িিা হম়েমে এর েমধয লচলঠ আসার কারর্ পনই। 
হারলেওন ওর গ্লাসভলেড কেিামিবুর রস সলরম়ে রােি। গভীর ধূসর রিং-এর োচা 
একটা পভজা পভজা পডইলি প্রমফট এমনমে ওর পঠাাঁমট পচমে। 
 
ওই কাগজটার েমধয পোেরা লক োও জালন না, হযালর একটু পরমগ লগম়ে বিমিা। ওর 
েমনর েমধয েেনও লসোমসর কথা গজগজ করমে। হারলেওন েযাচার োম়ে একটা 
চাে়িার থলি পবাঁমধ কাগজটা লনম়ে বিমিা–আলে গাদ্াগাদ্া জিাি জম়িা করলে। শত্রুরা 
লক বিমে, লক করমে চা়ে, সবই জানা দ্রকার। হারলেন পডইলি প্রমফটটা েুমি েুে 
পঢমক বসি। হযালর আর রমনর পিকফাস্ট পশি না হও়ো েযডন্ত কাগজটা়ে েুে পঢমক 
ে়িমে িাগি। 
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শূনয োবার পেমটর ওের ে়িা কাগজটা পরমে হারলেওন বিমিা, ধযাে লকেু পনই, না 
ডাম্বিমডার, না পোোমদ্র কারও নাে। 
 
ওরা পদ্েি প্রমফসর েযাকমগানাগি একটা টাইে পটলবি হামে লনম়ে পটলবমির লদ্মক 
আসমেন। 
 
পিড এবিং জজডও ওমদ্র লদ্মক আসমে হযালর পদ্েি। 
 
রন টাইে পটলবিটা পদ্লেম়ে বিমিা, পদ্মেে? সলেয সবমচম়ে োরাে লদ্ন পসােবার। 
 
হারলেওন চুে কমর বমসলেি। টাইে পটলবি প্রসঙ্গ পেম়ি ও বিমিা, পোোমদ্র লকলভিং 
েযাকবকস প্রসমঙ্গ আসা যাক। ও পিড আর জমজডর েুমের লদ্মক োকাি। পশামনা 
পোেরা লিলফন্ডর পনালটশ পবামডড ওসব কাগজেত্র িাগামে োমরা না। 
 
জজড একটু আশ্চযড হম়ে বিমিা–পকন পক বমিমে? 
 
হারলেওন বিমিা–আলে বিলে। 
 
 রন বাধা লদ্ম়ে বিমিা–আলে, রন বিলে। আোমক পেম়ি দ্াও…।. হারলেওন ওর েুমের 
লদ্মক োকাি। পিড, জজড-এর েুমে চাো হালস। 
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হারলেওন, অ্নয সুমর গান গাইবার লদ্ন পোোর আসন্ন। পিড পটামস্ট পোটা কমর োেন 
িাগামে িাগামে বিমিা। 
 
–েুলে সমব োত্র লফপ্ত ই়োমরর োত্র, পোোমক আোমদ্র কাে পথমক েযাকবক্স চাইমে 
হমব। 
 
–লফপ্ত ই়োর আউি ই়ের জজড বিমিা। 
 
–পো? পোোর েরীক্ষা পো আসন্ন–োই না? পোোর োজা নাক শক্ত োথমর িমি পনমব, 
পিড েুব েুলশ েমন বিমিা। 
 
জজড বিমিা–ওই আউমিমে আোমদ্র জীবমনর অ্মধডকটা পকমট পগমে, পচামের জি আর 
বদ্মেজামজর পিামর, েযালরলস়ো লিেসন এোমন এমস অ্জ্ঞান হম়ে লগম়েলেি। পিড 
পভমব পভমব বিমিা, পোোর েমন আমে পকমনথ টাউিামরর সারা গাম়ে পফা়িা হম়েলেি? 
 
জজড বিমিা, েুলে ওর োজাোমে বািবান্ডক্স োউডার পরমে লদ্ম়েলেমি। 
 
পিড দ্াাঁে বার কমর পহমস বিমিা–েমন পনই, সব সে়ে কী েমন রাো যা়ে, োই না? 
 
জজড বিমিা, পস যাই পহাক েরীক্ষার ফমির কথা ভাবমি লফফথ ই়োর হি দু্াঃস্বমপ্নর 
রালত্র। যাকমগ আলে আর পফ্লভ েমনাবি লঠক পরমেলে। 
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–ই়ো… েুলে পেম়েলেমি, প্রমেযমক লেনমট কমর আউি? রন বিমিা, ওসব কথা ো়ি। 
পিড বিমিা, আোমদ্র ভলবিযে, পিোে়িার পযাগযো ও সাফমিযর বাইমর জল়িম়ে 
আমে। 
 
জজড উৎসামহর পজা়োমর বিমিা, আেরা েুব গুরুেরভামব েকড কমরলে, পসমভনথ ই়োমর 
কুমি লফমর আসব লক না এই লনম়ে। এেন পো আেরা েথ েুাঁমজ পেম়েলে। 
 
পিড ইশারা করি যামে ও পবলশ কথা না বমি। ও জামন এরেরই জজড লরউইজাডড 
সম্বমে কথা বিমে োমর। 
 
জজড বিমিা, েেন আেরা আোমদ্র লনজস্ব পোঁচা পেম়েলে। এেন সলেয কী আোমদ্র 
NEWTর দ্রকার। েমব েমন হ়ে ে়িা পশি হবার আমগভামগ কুি পেম়ি লদ্মি ো 
অ্সম্ভব আেলত্ত করমব। োলসডর কথা বিমে শুরু করমব। 
 
পিড, েুগ্ধ হম়ে পিট হি পদ্েমে পদ্েমে বিমিা–যাই পহাক আর োই পহাক পশি 
বেরটা এোমন োঁমচ েরমে চাই না। এোমন পথমক লকেু োমকডট লরসাচড করব। পদ্েমে 
হমব পহাগাও়োটড-এর শেকরা কেভাগ পেমিমেম়েরা পজাক বক্স চা়ে। েুব সেকডভামব 
আোমদ্র সিংগৃলহে েথয লবচার করমে হমব োরের োি বানামে হমব।   
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হারলেওন সমন্দহপ্রবর্ দৃ্লিমে বিমিা–পজাকশে শুরু করমে পসানা (অ্থড) োমব পকাথা 
পথমক? পোোমদ্র শুধু জা়েগা ন়ে সবরকে োিেশিা পজাগা়ি করমে হমব। 
 
হযালর দু্ই ভাইম়ের লদ্মক োকা়েলন বিমে োরা যা়ে। ও ইোকৃেভামব ওর হামের কাাঁটা 
চােচ পেমঝমে পফমি লদ্ম়ে োথা লনচু কমর হাে বাল়িম়ে পোিার পচিা করি। ও শুনমে 
পেমিা, পিড বিমিা–প্রশ্ন কর যথাযথ, জবাবও োমব যথাযথ। পবলশ প্রশ্ন করমব না, 
পবলশ লেথযাও শুনমে হমব না হারলেওন। এমসা জজড, ওোমন যলদ্ আেরা একটু 
ো়িাোল়ি পেৌঁেমে োলর োহমি কম়েেটা এক্সমটমন্ডবি ই়োরস লবলি করমে োরব। 
 
হযালর োথা েুমি পদ্েি জজড আর পিন্ড চমি যামে, হামে ডামদ্র একগাদ্া পটাস্ট। 
 
হারলেওন, রন আর হযালরর েুমের লদ্মক োলকম়ে বিমিা–বুঝিাে না ওরা কী সলেয 
সলেয পজাকশে পোিার জনয লকেু পসানা পেম়েমে? 
 
রন বিমিা, আলেও পোোর েমো একই কথা ভাবলে। ওরা আোমক এই গরেকামি 
নেুন পোশাক লকমন লদ্ম়েমে। আলে বুঝমে োরলেমন পগলিওনস পকাথা পথমক পেি। 
 
হযালর পদ্েি প্রসঙ্গটা এেন েযডাম়ে এমসমে যার পথমক পবলরম়ে আসমে হমব। বিমিা, 
পোোমদ্র লক েমন হ়ে এবেরটা েুব শক্ত হমব? রন বিমিা, হমে বাধয। ো্ঁ াচা েুবই 
প্রম়োজনী়ে, লবমশি কমর চাকলরবাকলর লচলঠ োঠামনার বযাোমর। লবি বমিমে এই 
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বেমরর পশমির লদ্মক আেরা কযালর়ের অ্যাডভাইস পেমে োলর। োহমি পোেরা পকান 
NEWTS আগােী বেমর চাও। 
 
হযালর বিমিা, পহাগাটডস ো়িার ের জজড পিড হি পথমক চমি পগমি লক করমব পভমব 
পদ্মেে? 
 
রন বিমিা, এেনও পো ভালবলন। েমব… ওমক একটু লচলন্তে েমন হ়ে হযালর। 
 
 হযালর বিমিা, জবাব লদ্ে না পকন? 
 
রন বিমিা,অ্মরার হমি েন্দ কী? 
 
হযালর বিমিা, হমে োমর। 
 
রন বিমিা, ওটা পো উৎকৃি পেমিমদ্র বযাোর পোোমক অ্বশযই ভাি োত্র হমে হমব, 
হারলেওন েুলে লক পভমবে? 
 
হারলেওন বিমিা, বিমে োরলে না। েমব েমন হ়ে এেন একটা লকেু করব যা কামজর 
কাজ। 
 
–অ্মরার হমি ভামিাই হমব, হযালর বিমিা। 
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–হযাাঁ, েমব ওটা একোত্র পযাগয জা়েগা ন়ে। হারলেওন বিমিা–ভাবলে SPEWর কামজ 
েন পদ্ব, পকেন হমব? এিফরা সলেয েুব কমি থামক। 
 
হযালর রন ইমে কমরই েরস্প্মরর লদ্মক োকাি না। 
 
জাদু্করী লবদ্যা়ে, জাদু্র ইলেহাস সবার কামেই দ্ারুর্ একমিাঁম়ে। প্রমফসর লবনস ওমদ্র 
পিাস্ট লটচার, কথা বিমে পগমি িন িন শ্বাস পফমিন। দ্শ লেলনট োর কথা শুনমি 
সকমির িুে এমস যা়ে। 
 
গরে কাি হমি ১০ লেলনমটর জা়েগা়ে োাঁচ লেলনট। একমিম়ে বমি বমি োত্রোত্রীরা 
যেটা োমর পভাট লনম়ে পন়ে। হযালর, রন প্রমফসর লবনমসর লামস েুব একটা অ্যামটন্ড 
কমর না েুবই একমিম়ে িামগ। েমর হারলেওমনর কলে বুক পথমক পনাটস কলে কমর 
পন়ে। হারলেওন েমন হ়ে একোত্র োত্রী পয লবনমসর অ্নগডি বকৃ্তোর পভাট সলঠক কলে 
কমর। 
 
লামস রন আর হযালর লেেমন বমস পথমক বকবক কমর, োচডমেে লনম়ে পেিা কমর। 
ওমদ্র ফাাঁলকবাজী হারলেওমনর দৃ্লি এ়িা়ে না। লকন্তু উো়ে পনই, দু্ই বেুর জনয লকেু 
করমে হ়ে। 
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লাস পশি হমি প্রমফসর লবনস চমি পগমি হারলেওন পচাে োলকম়ে বিমিা আোর 
পনাটস পোোমদ্র যলদ্ না লদ্ই? 
 
রন বিমিা, না লদ্মি আউি-এ পফি করব। পোোর লবমবক যলদ্ োই চা়ে, োই হমব। 
 
পসটাই পোোমদ্র প্রােয। পোেরা প্রমফসর লবনমসর একটা কথাও পশামনা না; পচিা 
কমরে কী? রন বিমিা–কমরলে; লকন্তু পোোর েে আোমদ্র প্রের বুলদ্ধ, একািো পনই। 
এস পোোর েগমজ আোমদ্র েগজ িলি োহমি যলদ্ একটু বুলদ্ধসুলদ্ধ হ়ে। 
 
–থাে! ঈশ্বমরর পদ্াহাই বামজ কথা বিমব না। 
 
হারলেওন লশলশর লসক্ত উঠমন লগম়ে দ্াাঁ়িাি। লটেলটে বৃলি ে়িমে। উমঠামনর ধামর যারা 
দ্াাঁল়িম়ে আমে োমদ্র ঝাাঁেসা ঝাাঁেসা পদ্োমে। হযালর, রন, হারলেওন ব়ি পদ্মে একটা 
বারান্দার লনমচ দ্াাঁ়িাি। জা়েগাটা লনলরলবলি। পসমেম্বর োস, পবশ কনকমন ঠান্ডা ে়িমে। 
ওরা ওমদ্র আিমেল্লার কিার েুমি লদ্ি হাও়োর স্প্শড বাাঁচামে। পসইে োর প্রথে 
লামস পকান লবি়ে সম্বমে বিমবন, োই লনম়ে ওমদ্র আমিাচনা চিমে। েমব ওমদ্র 
ধারর্া েুব শক্ত পকান লবি়ে ে়িামবন পেইে। ইমে কমরই পযন দু্োস েুলটর আনন্দ 
পভাগ করার ের একটু না়িা পদ়্ো। লঠক পসই সে়ে একজন ওমদ্র সােমন লদ্ম়ে 
যালেি। হযালরমক পদ্মে পথমে লগম়ে বিমিা হযামিা হযালর! 
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ওরা পদ্েি চা চযািং পবশ একটু েন েরা। বযাোরটা েুবই অ্স্বাভালবক। পচা পো সবসে়ে 
একগাদ্া বেুমদ্র সমঙ্গ হইহুমল্লা়ি কমর পব়িা়ে। 
 
হযালরর ইন্ডি বি নামচর প্রসঙ্গ েমন েম়ি পগি। 
 
হাই! হযালর ওমক পদ্মে বিমিা। এ বেমর পদ্েলে লস্টনকযােস লদ্ম়ে শরীর ঢামকলন। 
কথাটা অ্বশয লনমজর েমন বিমিা, পচামক ন়ে। পচা লঠক একই কথা ভাবলেি। 
 
–গরমের েুলট পকেন কাটামি? 
 
হযালর বিমিা–দ্ারুর্! হযালর হাসবার পচিা করি, পোোর? গরমের েুলট লনশ্চ়েই েুব েজা 
কমর কালটম়েে? 
 
কথাটা বিার ের হযালরর েুব িজ্জা করমে িাগি। 
 
ভািভামব কালটম়েে কথাটা না বিমিই পযন োরে। পসলড্রক পচা-এর লবমশি বেু লেি। 
পসলড্রমকর েৃেুযমে হযালর কে আিাে ো়েলন। এেনও রামে িুে পভমঙ্গ যা়ে পসই 
বীভৎসোর দৃ্শয স্বমপ্ন পদ্েমি। োহমি পচা পকেন কমর ভুমি যামব 
 
পসলড্রকমক আর পকেন কমর আনমন্দ েুলট কাটামব? 
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পচা হযালরর েুে পদ্মে ওর েমনর দু্াঃমের কথাটা বুঝমে োরি। বিমিা, সলেয বিলে েুব 
আনমন্দ কালটম়েলে। 
 
রন পচা চযািং-এর বুমক আাঁটা বযাজটা পদ্মে বিমিা–ওটা টমনডডমসর বযাজ না? আকাশ 
নীি রিং-এর পগািাকার বযাজটার েমধয দু্লট স্বর্ডেলচে লট। েুলে কী ওমদ্র সামোটড কর? 
 
–হা কলর, পচা বিমিা। 
 
–আমগ পথমক করমে? 
 
না, এেন িীগ চযালম্প়েন হম়েমে োই? হযালরর, রমনর কথা শুমন েমন হি রমনর কমে 
অ্নাবশযক পদ্ািামরামের সুর। 
 
–আলে লসক্সথ ই়োর পথমকই ওমদ্র সামোটড কলর, পচা বিমিা। যাকমগ েমর পদ্ো হমব 
হযালর। 
 
অ্মধডক রাস্তা পচা চমি যাবার ের হারলেওন বিমিা–রন পোোর োথা়ে একটুও বুলদ্ধ 
পনই, কেন লক বিমে হ়ে একটুও জামনা না। 
 
–পকন? আলে পো ওমক শুধু লজমজ্ঞস কমরলে। 
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–েুলে কী বুঝমে োরলন ও শুধু হযালরর সমঙ্গ কথা বিমে পচম়েলেি? 
 
–বিমিই োরে, আলে পো বাধা লদ্ইলন। 
 
–আশ্চযড! হঠাৎ ওমক ওর লটে লনম়ে আিের্ করার লক োমন থাকমে োমর? 
 
 –আশ্চযড! ওমক আিের্ করিাে কেন? আলে ওমক…। 
 
–ও যলদ্ টমনডডডসূমক সামোটড কমর োমে পোোর কী? 
 
–আমর গেবামর ওগুমিা লকমন অ্মনকমক লবলিম়েমে। 
 
–পোোর োমে কী আমস যা়ে?   
 
–োমন এই পয, ওরা আসি ফযান ন়ে, ওরা বযান্ড ও়োগমনর ওের নাচানালচ করমে। 
 
ওই িিা পবমজমে, হযালর িালফম়ে উমঠ বিমিা। রন আর হারলেওন এে উচ্চস্বমর 
েকডােলকড করমে পশামন কার সাধয! 
 
ওমদ্র পেইমের লাশরুমে যাও়ো েযডন্ত েকড থামেই না। 
 

http://www.bengaliebook.com/


 হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য অ্র্ডাি অ্ব দ্য ফরিক্স । জে. জে. িাওর িং। হ্যারি পটাি রিরিে 

387 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

পেইমের লামস যাবার সে়ে হযালর অ্নযানয োত্রোত্রীমদ্র সমঙ্গ িাইমন দ্াাঁ়িাি। পচা, এমস 
ওর কামে দু্একটা কথা বিমিা। আর কারও সমঙ্গ ন়ে। সকমিই জামন পচা পসলড্রমকর 
গািডমিন্ড, ওমো হযালরমক অ্ন্তর পথমক পিন্না করমে োরমো, পিভই়োডড পথমক একা 
জীলবে হম়ে লফমর আসামে। হযাাঁ ো সমেও পচা ওর সমঙ্গ কথা বমি ওমক োগি, 
লেথযাবাদ্ী বমি না অ্থবা পসলড্রমকর বীভৎসভামব হেযার জনয হযালরমক দ্া়েী কমর না। 
ভাবমিও ভাবমে োরে; লকন্তু ো ভামবলন। এই লনম়ে দু্দু্বার ওর সমঙ্গ পযমচ কথা 
বিমিা পচা চযািং। 
 
হযালর, রন আর হারলেওমনর সমঙ্গ িাইমন দ্াাঁল়িম়ে লাস রুমে ঢুমক লেেমনর সালরমে রন 
আর হারলেওমনর োমঝ বসি। সেস্ত লাসরুে োত্রমদ্র হইচই কথাবােডা়ে েূর্ড। 
 
অ্বশয পেইমের লকেু বিার প্রম়োজন লেি না; োত্রোত্রীরা পয েুহূমেড দ্রজা বমের শব্দ 
শুনি শান্ত হম়ে পগি। স্বাভালবকো লফমর এি। পেইমের উেলস্থলেই যমথি। 
 
আজমকর অ্নুশীিন শুরু করার আমগ পসইে পটলবিটা সাফ কমর পেমিমেম়েমদ্র লদ্মক 
োলকম়ে বিমিন, আগােী জুন োমস পোোমদ্র এক লবমশি েরীক্ষা়ে বসমে হমব। পসই 
েরীক্ষা়ে পোোমদ্র প্রোর্ করমে হমব পোেরা কেটা লশমেে–পোশান বানাবার পকৌশি 
এবিং োর প্রম়োগ। আলে লনাঃসমন্দহ, এই লামস লকেু ক্ষীর্ লচত্তবৃলত্তসম্পন্ন োত্রোত্রী 
থাকমে োমর। লকন্তু আলে পোোমদ্র কামে আশা কলর পয পোোমদ্র পদ়্ে েযাচামক 
পেমজ িমি িহর্মযাগয করমব, নাহমি পোেরা শালস্ত পভাগ করমব, ন়েে আোর 
অ্সমন্তাি। 

http://www.bengaliebook.com/


 হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য অ্র্ডাি অ্ব দ্য ফরিক্স । জে. জে. িাওর িং। হ্যারি পটাি রিরিে 

388 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

 
পনলভমির ওের পেইে লস্থর দৃ্লিমে োলকম়ে থাকি–ও িন িন পঢাক লগিমে িাগি। 
 
োরের পঠাাঁট পঠলকম়ে োকামিন হযালরর লদ্মক হযালরও োকাি এেন একটা ভাব লনম়ে 
পয লফফথ ই়োমর ও যা ো়িবার োও পেম়ি পদ্মব। 
 
–পসই লবদ্াম়ের শুভ েুহূেড আসমে আোমদ্র আরও একটা বের োর করমে হমব। 
পেইে েুব নরে সুমর বিমিন–আলে আোর NEWT পোশান লামশ ভাি ভাি োত্র চাই, 
োর োমন লকেু লকেু োত্রমদ্র লবদ্া়ে লনমে হমব। 
 
পেইমের পচাে হযালরর লদ্মক ে়িমেই পঠাাঁট কুলঞ্চে করমিন। হযালরর েমন েমন আশা 
লফফথ ই়োর পশি হমি ও পোশান পশো পেম়ি লদ্মে োরমব। 
 
আজমক আেরা এেন একটা েরি েদ্াথড বানামবা, যা বানামে সাধারর্ জাদু্করী স্তমর 
আরও প্রম়োজন হ়ে শালন্তর োনী়ে, আমবগ এবিং উমত্তজনা প্রশেন। সাবধান কমর 
লদ্লে–পোেরা যলদ্ পবলশ োত্রা়ে নানাভামব লেলিে েরি েদ্াথডলট কাউমক প্রম়োগ কর 
োহমি হ়েে পস লচরলনদ্রা়ে যামব। অ্েএব অ্লে বুলদ্ধলবমবচনা কমর প্রম়োগ করমে হমব। 
হযালরর বাাঁধামর বমস থাকা হারলেওন পসাজা হম়ে দ্াাঁল়িম়ে সকমির দৃ্লি আকিডর্ করি। 
পসইে োর জাদু্দ্ণ্ড ললক কমর বিমিন, লেি বস্তুর উোদ্ান ও প্রর্ািী–যা যা 
ব্ল্যাকমবামডড পিো রম়েমে োর সবই োমব। কথাটা বমি পেইে জাদু্দ্ণ্ড আবার ললক 
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করমিন। কাবামডডর পস্টামর পসগুমিা োমব। কাবামডডর দ্রজা েুমি পগি। পোেরা পদ়্ি 
িিা সে়ে োমব বানামে। শুরু কর। 
 
হযালরর েে রন আর হারলেওন আমগই জানমো, পেইে ওমদ্র েুব শক্ত একটা কাযডকরী 
েরি েদ্াথড বানামে পদ্মবন না। লবলভন্ন উোদ্ানগুমিা একলট োত্রমে সলঠক োত্রা 
অ্নুসামর সলঠকভামব পেশামে হমব। োরের পসই লেির্ লঠক যেটুকু প্রম়োজন েেটুকু 
পফাাঁটামে হমব। প্রথেে দ্লক্ষর্াবমেড োরের লবেরীেভামব। পয অ্লগ্ন উত্তামে পসই লেির্ 
টগবগ কমর ফুটমব পসটা অ্বশযই লনলদ্ডি লেলনমট কোমে হমব, পশি উোদ্ানলট োমত্র 
পদ্বার আমগ। 
 
 পেইে বিমিা, এেন পোোমদ্র ওই েরি েদ্াথড পথমক হািকা রূোিী বাষ্প অ্বশযই 
পবরুমে শুরু করমব দ্শ লেলনমটর েমধযই। 
 
 হযালর দ্রদ্র কমর িােলেি, অ্েকার িরটার চারধামর প্রচণ্ড এক দৃ্লিমে োকাি। ওর 
োত্র পথমক ধীমর ধীমর পবরুমে প্রচুর েলরোমর্ গাঢ় ধূসর বাম্প; রমনর োত্র পথমক 
সবুজ রিং-এর সু্ফলিিংগ। লসোস উমত্তলজে হম়ে োমত্রর েিা পথমক পয অ্লগ্নলশো 
পবমরামে পসটা ওর জাদু্দ্মণ্ডর আগা লদ্ম়ে পোাঁচা লদ্ম়ে বে করার পচিা করমে থামক। 
হারলেওমনর োত্র পথমক রূোিী বাষ্প পবরুমে পদ্মে পেইে পকানওরকে েন্তবয না কমর 
লবরাট িম্বা নাক বাল়িম়ে পসইলদ্মক োলকম়ে রইমিন। োর োমন এই, হারলেওমনর 
কামজ লবরূে েন্তবয করার লকেু পনই। 
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পেইে হযালরর োমত্রর লদ্মক এমস দ্াাঁল়িম়ে োথা লনচু কমর পদ্েমিন। পসটা পদ্মে েুমে 
কৃলত্রে হালসর পরো পদ্ো লদ্ি। 
 
–েটার এই লজলনসটা লক বানাে? 
 
ওর সােমনর পটলবমি লেদ্ালরন গ্রুমের োত্ররা বমসলেি। পেইমের কথা শুমন হযালরর 
লদ্মক পকৌেূহলি হম়ে োকাি। ওরা পেইমের কথাটা শুমনমে, ো পস যেই আমস্ত বিুক 
না পকন। হযালরমক অ্েদ্স্ত করা ওমদ্র ভাি িামগ, লবমশি কমর পেইে। বযাঙ্গ করমি। 
 
হযালর চাো উমত্তজনা়ে বিমিা, শালন্তর জনয ওিুধ। কথাটা শুমন পড্রমকা েযািফ়ে পহমস 
উঠি। 
 
পেইে নরে সুমর বিমিন, েটার েুলে কী ে়িমে োর? –োলর, হযালর বিমিা। ওর 
হামের েুমঠা শক্ত হম়ে পগি। –েটার, আোর পিো লনমদ্ডমশর েৃেী়ে িাইনটা ে়িমো। 
 
হযালর ব্ল্যাকমবামডডর লদ্মক োকাি। চারলদ্মকর নানা রিং-এর বাষ্প আর পধা়ো 
ব্ল্যাকমবাডডটামক আেন্ন কমর পরমেমে। পিোগুমিা ে়িমে োরা পবশ শক্ত। 
 
–েুনমস্টান চূর্ড লেির্ কমর লেনবার লবেরীে লদ্মক পিারাও, সাে লেলনট েরি েদ্াথডলট 
ফুটমে দ্াও, োরের দু্ড্রে লসরাে পহমল্লমবার (পগািাে জােী়ে ফুি) পেশাও। 
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হযালরর েুে শুলকম়ে যা়ে। ও পহমল্লমবার লসরাে পো পেশা়েলন। ও পসাজা লনমদ্ডমশর চেুথড 
িাইন ফমিা কমরমে েরি েদ্াথডটা সাে লেলনট পফাাঁটার ের। 
 
–েটার েৃেী়ে িাইমন যা যা পিো আমে ো েুলে কমরে? 
 
–েটার শান্তভামব বিমিা–না, আলে পহমল্লমবার পেশামনার কথা ভুমি লগম়েলেিাে। 
 
আলে জালন েুলে লক কমরে েটার, োই পযটা এেন হম়েমে ো একটা জগালেচুল়িমে 
েলরর্ে হম়েমে। 
 
বিার সমঙ্গ সমঙ্গ হযালর যা বালনম়েলেি পসটা অ্দৃ্শয হম়ে পগি। শূনয ক়িাইটা শুধু েম়ি 
রইি ওর সােমন। 
 
–যারা আোর লনমদ্ডশ লঠকেে েম়ি বুঝমে পেমরে, োরা েরি েদ্াথডটা একটা ব়ি 
পবােমি নেুনা লহমসমব ভমর রাে। একটা কাগমজর টুকমরামে পোোমদ্র নাে পবােমি 
লচেমক েরীক্ষার জনয আোর পটলবমি রাে। পসইে বিমিন 
 
পহােও়োকড : েুনমস্টামন প্রম়োজনী়ে দ্রবয এর ওের বার ইলঞ্চ একটা োচডমেে এবিং 
পোশান দেলরর বযবহার লবলধ লিমে আোমক বৃহস্প্লেবার অ্লে অ্বশযই পদ্মব। 
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সবাই যেন পবােি ভরলে করমে বযস্ত, হযালর েেন উমত্তলজেভামব ওর লজলনসগুমিা 
সলরম়ে রােি। রমনরও পসই একই অ্বস্থা! োর পথমক েচা লডমের গে পবমরামে: 
লসোস লসমেমের েে পযটা বালনম়েমে ো ক়িাই পথমক বুম়িা আঙু্গি লদ্ম়ে কুাঁম়ি কুাঁম়ি 
পফমি পদ়্ে। হযালর পসলদ্মনর লাস ও়োমকড পগাল্লা োমব পকানও সমন্দহ পনই। ও েযালজক 
দ্ণ্ডটা বযামগ পরমে লসমট বমস েম়ি। পদ্েি পেমিমেম়েরা পেইমের কামে লগম়ে লেলে 
আাঁটা পবােি োর পটলবমির ওের রােমে। লাস পশি হবার িিা বাজমেই হযালর ির 
পথমক পবলরম়ে সবার আমগ িাঞ্চ পেমে বমস পগি। 
 
একটু ের রন আর হারলেওন পিট হমি এি। বাইমর ঝোঝে বৃলি হমে। আকাশ 
কামিা পেমি ঢাকা। বৃলির োট এমস জানািা়ে পিমগ অ্লবরাে ফটফট শব্দ হম়ে চমিমে। 
 
হারলেওন হযালরর োমশ বমস পশফাডডস োই পেমট েুমি বিমিা, পেইমের েুব অ্নযা়ে, 
এেন লকেু েুলে োরাে করলন। পগাম়েমির পচম়ে একটুও োরাে ন়ে। ওর পটলবমির 
পবােি পথমক পোশান েিমক পবলরম়ে আগুন পিমগ ওর পোশাক জ্বমি পগি পসটা োকড 
কমরে? 
 
–কমব পথমক পেইে আোর ওের সদ়্ে? হযালর বিমিা। 
 
লেনজমনই চুেচাে। ওরা জামন পযলদ্ন পথমক হযালর পহাগাটডস-এ ো পরমেমে পেইে 
পসলদ্ন পথমক ওর সমঙ্গ অ্নাবশযক শত্রুো কমর চমিমেন। 
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হারলেওন হোশাবযিক স্বমর বিমিা, আোর েমন হ়ে এ বেমর হযালর ভািই করমব। 
কথাটা বমি আশোমশর অ্মনক শূনয পচ়োর পদ্মে েুব চাো গিা়ে বিমিা, এেন ও 
অ্ডডামর শক্ত-পোক্তভামব এমসমে। 
 
রন বিমিা, লবিাক্ত পকািা বযাঙ োমদ্র শরীমরর স্প্ট োো়ে না। যাই পহাক, আলে 
সবসে়ে ভালব ডাম্বিমডাম্র একগুম়েলের েে পকন পেইেমক লবশ্বাস কমরন। এেন 
পকান প্রোর্ আমে যা পথমক বিমে োর ও ইউ-পনা-র জনয কাজ বে কমর লদ্ম়েমে? 
 
হারলেওন বিমিা, আলে েমন কলর ডাম্বিমডামরর কামে প্রচুর প্রোর্ আমে, পোোমক 
পসটা নাও জানামে োমরন রন। 
 
হযালর বিমিা, দ়্ো কমর পোেরা দু্জন থােমব। রন হ়েে পসই সে়ে লকেু বিমে 
যালেি। হযালরর েীক্ষ্ম কথা়ে চুে কমর পগমিও হযালরর উদ্ধে আচরমর্ শুধু পরমগ পগি 
ো ন়ে েমন আিােও পেি। 
 
দ়্ো কমর পোেরা একটু চুে কমর বমস থাকমব? হযালর বিমিা, পোেরা যা েুলশ োই 
ভাবে, বমিও যাে, শুনমে শুনমে আলে পবাধহ়ে োগি হম়ে যাব। কথাটা বমি 
পশফাডডস োই অ্ধডসোপ্ত পরমে, লেমঠ কুি বযাগটা চালেম়ে হি পথমক হনহন কমর 
পবলরম়ে পগি। 
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লসাঁল়ির দু্ধাে একই সমঙ্গ টেকামে টেকামে লনমচ নােমে থামক। বহু োত্র িামঞ্চর জনয 
হুম়িাহুল়ি কমর পিট হমি চমিমে। হঠাৎ হযালর পরমগ লগম়েলেি, েেনও ও রামগ গরগর 
করমে, রাগ কমেলন। রন আর হারলেওমনর আহে েুেটা েমন কমর ওর েুব আনন্দ 
হমে িাগি। 
 
যা করা উলচে োই কমরলে। পযেন কেড পেেলন ফি। সবসে়ে বযাগ বযাগ, চুে কমর 
থাকমে োমর না। 
 
িযালন্ডিং-এ সযার কযামডাগযামনর েলব োর হবার সে়ে ওর েমন হি সযার কযামডাগযান পযন 
হামের েমিা়োরটা ওমক আিাে করার জনয ভ়োনকভামব েুমি ধমরমেন। হযালর পযন 
োমক ভ্রুমক্ষে কমরলন, এেলন েুমের ভাব করমিা। 
 
সযার কযামডাগযামনর কযােটা োর েুেটা প্রা়ে পঢমক লদ্ম়েমে। হযালর শুনমে পেি 
কযামডাগযান লবশ্রীভামব বিমে, এই যাে পকাথা়ে এলদ্মক এস রুগ্ন কুকুর! পসাজা হম়ে 
দ্াাঁ়িাও, যুদ্ধ কর! 
 
হযালর পসই েলবর লদ্ক পথমক েুে লফলরম়ে লনম়ে লনমচ নােমে িাগি; লকন্তু েমন হি সযার 
কযামভাগযান ওমক ধাও়ো করমে। 
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নথড টাও়োমরর গুপ্ত দ্রজার লনমচ একিা বমস হযালর িাঞ্চ টাইমের বালক সে়েটা কালটম়ে 
লদ্ি। েমরর লামসর িিা বাজার সমঙ্গ সমঙ্গ ও উমঠ দ্াাঁ়িামিা। লসিভার িযাডার ধমর 
লরিলনর লাসরুমে হযালরই প্রথে ঢুকি। 
 
পোশান বানাবার েদ্ধলে লামসর ের, সবমচম়ে লবরলক্তকর লাস যলদ্ হ়ে পসটা হি 
ভলবিযৎ বিা। োর প্রধান কারর্ লরিলনর স্বভাব লেলন অ্কািেৃেুয সম্বমে ভলবিযত্বার্ী 
বমিন প্রলেলট পিসমনর ের। েলহিালটমক পদ্েমিই হযালরর েমন হ়ে কেগুমিা পোকা 
সােমন লকিলবি করমে। পরাগামট িম্বা পচহারা, গাম়ে শাি জ়িান, োমে চুেলক িাগান–
আমিা েম়ি লঝকলেক কমর, পোটা কাাঁমচর চশোর আ়িামি পচাে দু্মটা অ্স্বাভালবক ব়ি 
পদ্ো়ে। 
 
হযালর যেন লরিলনর িমর ঢুকি েেন লেলন চাে়িা়ে বাাঁধান পোটা পোটা বই পটলবমি 
েল়িম়ে বমস রম়েমেন। অ্ল্প আমিা বালেটার সােমন দু্মটা কামঠর টুকমরা লদ্ম়ে ঢাকা। 
ির গরে রাোর জনয সরু সরু কাঠ জ্বািান–োরই গে। হযালর িমর ঢুমকমে লরিলন 
একটুও িক্ষয কমরনলন। হযালর একটা পচ়োমর বমস ে়িি। জা়েগাটা ো়োমে অ্েকার। 
লামশর বালক োত্ররা োাঁচ লেলনমটর েমধযই িমর ঢুমক ে়িি। রন পগােন লসাঁল়ি লদ্ম়ে ঢুমক 
চারলদ্ক োলকম়ে হালরমক আলবষ্কার করি। ওর পচ়োর পথমক সাোনয দূ্মর বসি। 
 
হযালরমক বিমিা–হারলেওন আর আলে পবাকার েমো কথা বিা বে কমরলে। কথাটা বমি 
রন ওর কামে বসি। 
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–েুব ভাি, হযালর বিমিা। 
 
রন বিমিা–হারলেওন বমিমে, েুলে যলদ্ না বুমঝ আোমদ্র ওের অ্যথা রাগ পদ্োও 
োহমি ভাি হ়ে। 
 
–আলে অ্যথা রাগ কলর না। 
 
 –না, আলে শুধুোত্র েবরটা পোোমক লদ্িাে, রন বিমিা। 
 
–েমব আোর েমে হারলেওমনর পকান পদ্াি পনই। ও সলঠক কথা বমিমে। লসোস আর 
পেইমের বযবহামরর জনয আেরা দ্া়েী নই। 
 
–এেন কথা পো আলে পোোমদ্র বলিলন, হযালর বিমিা। 
 
–প্রমসসর োর স্বাভালবক কুমহিী স্বপ্নািু কমে বিমিন, ভলবিযে বিার লামস পযাগদ্ামনর 
জনয পোোমদ্র সকমির জনয আোর অ্লভনন্দন। আলে েুলটর সে়ে পোোমদ্র সকমির 
ভাগয েুব সেকডোর সমঙ্গ লবচার কমরলে। লবচার করবার ের আলে অ্লেশ়ে েুলশ হম়েলে 
পয পোেরা সকমি লনরােমদ্ পহাগাটডমস এমস পেৌঁমে পগমে। অ্বশয, আলে জানোে 
পোেরা লনরােমদ্ আসমব। 
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–পোেরা পোোমদ্র পটলবমির সােমন পদ্েমে োমব দ্য লড্রে ওরামকমির বই-এর কলে। 
বইলট লিমেমেন ইলনমগা ইোমগা। ভলবিযৎ বিার অ্নযেে প্রধান উেকরর্ হমে স্বমপ্নর 
যথাথড বযােযা। এই যুলক্তর েরীক্ষা পোোমদ্র OWL-এ সম্ভবে করা পযমে োমর। যেন 
ভলবিযে বিার কুশিো পোোমদ্র রপ্ত হমব েেন েরীক্ষা়ে কৃেকাযড বা অ্কৃেকাযড 
পকানও লদ্ক পথমকই পোোমদ্র সােমন এমস দ্াাঁ়িামব না। পোোমদ্র যলদ্ ভলবিযৎ 
জানার শলক্ত থামক, োহমি সালটডলফমকট, পিডস েুবই নগর্য হমব। েবু পহডোস্টার চান 
পোেরা েরীক্ষা়ে বসমব। 
 
এেন সুচারুরূমে পরিওম়েি কথাগুমিা বিমিন, যামে োত্রমদ্র পকানও সমন্দহ থামক না 
পয োর অ্লভেে েরীক্ষার চাইমে অ্মনক পবলশ েূিযবান! 
 
–হযাাঁ, পোেরা দ্য লড্রে অ্ব ওরামকমির ভূলেকা েৃষ্ঠালট পোি। েুমিে? হযাাঁ এবার েন 
লদ্ম়ে ে়ি ইোমগা, স্বপ্ন লনম়ে লক বমিমেন। এবার পোেরা দু্জমন লেমি এক একলট দ্ি 
গঠন কর। পোোমদ্র হামি পদ্ো স্বপ্ন লনম়ে লড্রে ওরামকি লক বযােযা কমরমে ো লনম়ে 
আমিাচনা কর, কমর যাও। 
 
রমনর েমন হ়ে ভািই, োহমি ডবি লেলর়েড হমব না। বইটা ে়িা পশি হমি হামে োত্র 
েেন দ্শলেলনমটর েে সে়ে রম়েমে–স্বমপ্নর বযােযা করার। হযালরও রমনর েমরর পটলবমি, 
লডন পনলভমির সমঙ্গ দ্ি গঠন কমরমে। লডন বিমিা–ও এক অ্দু্ভে স্বপ্ন পদ্মেমে: ওর 
িান্ডোদ্ামরর সবমচম়ে সুন্দর টুলেমে দু্মটা ব়ি ব়ি কাাঁলচ পঝািান। ইোমগার পিো 
অ্নুসামর োরও বযােযা করি, পবশ ব়িসম়িা বযােযা। 
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হযালর ও রন লডমনর েুমের লদ্মক পবাকার েে োলকম়ে রইি। রন হযালরমক বিমিা–
আোর স্বপ্ন েমন থামক না। েুলে একটা বমিা। হযালর বিমিা–ো হমে োমর না, েুলে 
একটা পভমব বি। 
 
হযালর ওর পদ্ো স্বপ্ন কাউমক জানামে চা়ে না। ও লনেয স্বপ্ন পদ্মে, কবরোনা়ে ইউ-পনা 
হুর লনষু্ঠর হেযাকাণ্ড! পসই লবকট লনশাস্বপ্ন বাক শালন্ত িুপ্ত করা স্বপ্ন পসটা কাউমক 
জানামে চা়ে না। পসটা বযােযার জনয রন, প্রমফসর লরিলন অ্থবা োর পবাকা পবাকা লড্রে 
ওরাকি ওর দ্রকার হ়ে না। 
 
গে রামে আলে স্বপ্ন পদ্মেলে লকলডচ পেিলে, োর কী বযােযা করমে চাও? 
 
হযালর লড্রে ওরাকমির োো উমে বিমিা–েুব সম্ভব লবমির ধামর জন্মান লবরাট এক গুি 
বা ওইরকে লকেু একটা পোোমক িাস করমে এমসলেি। োো উোন বা বিার সে়ে 
হযালর পকানরকে উৎসাহ না পদ্লেম়ে লকেু বিমে হমব বমিই বিমিা। 
 
লাস পশি হবার ের প্রমফসর লরিলন বিমিা, পোেরা সকমি পবশ ব়ি েে একটা 
ডা়েলরমে, পোোমদ্র প্রলে রামের স্বপ্ন লিমে রােমব। 
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ওরা পকউই েুলশ হমিা না। পেইে, লবনস, লরিলন সকমিই গাদ্া গাদ্া পহােও়োকড 
লদ্ম়েমেন। োর চামে ওমদ্র িা়ি পভমঙ যাবার উেিে। ওরা ভাবি আেলিজ পযন 
ওমদ্র পকানও পহােও়োকড না পদ্ন। 
 
পিড আর জজড োহমি আউি ই়ের বমি লকেু ভুি কমরলন। 
 
প্রমফসর আেলিজ লাশরুমে পঢাকার সমঙ্গ সমঙ্গ িমরর পকািাহি বে হম়ে পগি। 
প্রমফসর আেলিজ ডাকড আটডমসর লবরুমদ্ধ দু্েুেী ি়িাই সম্বমে বিমবন। 
 
–ওম়েি, শুভ সেযা, আেলিজ বিমিন। লামসর সব োত্রোত্রী সেমবে কমে বিমিা, শুভ 
সেযা। 
 
আেলিজ িক্ষয করমিন দু্একজন শুধু পঠাাঁট না়িি, োরা ভািভামব শুভ সেযা বমিলন। 
 
টাই টাই, প্রমফসর আেলিজ বিমিা, নানা ওইরকেভামব ন়ে। আবার সেমবে কমে 
বিমিা, শুভ সেযা। প্রমফসর আেলিজ, এই কথাগুমিা বিা কী েুবই শক্ত। পোোমদ্র 
দ্ণ্ড সলরম়ে পরমে কুইি, কালি, োচডমেে বার কর। 
 
জাদু্দ্ণ্ড সলরম়ে রাোর আমদ্শ সাধারর্ে অ্নয প্রমফসরমদ্র কামে োত্ররা পশামন না োই 
সলরম়ে রাোর সে়ে সকমির েুে পগাে়িা হি। প্রমফসর আেলিমজর পিসন ওমদ্র ভািই 
িামগ। হযালর জাদু্দ্ণ্ড ওর বযামগর েমধয পরমে োলের োিমকর কিে, কালি আর 
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োচডমেে বার করি। প্রমফসর আেলিজ োর বযাগ েুমি জাদু্দ্ণ্ড বার করমিন। দ্ণ্ডটা 
পোট োমের। দ্ণ্ড ব্ল্যাকমবামডড পোাঁ়োমেই ফুমট উঠি 
 
ডাকড আটডমসর লবরুমদ্ধ প্রলেমরাধ 
 েূি লন়েমের েূবডাবস্থা়ে প্রেযাবেডন 
 
ওম়েি, এই লবি়ে সম্বমে আোর বক্তবয অ্সঙ্গলে ও অ্সমূ্পর্ড হম়েলেি, লঠক না? 
আেলিজ দু্মটা হাে এক কমর বিমিন। একটা কথা েলরষ্কারভামব বিমে চাই, িন িন 
লশক্ষক েলরবেডন, লশক্ষার লবি়ে েলরবেডন, জাদু্ েন্ত্রর্ািম়ের োঠযিে ইেযালদ্ পোোমদ্র 
লশক্ষার োন অ্মনক লনমচ নালেম়ে লদ্ম়েমে পস লবিম়ে পকান সমন্দহ পনই। আশা কলর 
oWL ই়োমর আোমদ্র যথাসম্ভব লশক্ষার স্তর বা োমনর েলরবেডন হমব। 
 
এেন ওই সেসযাগুলি দূ্লরভূে করমে হমব। োই েন্ত্রর্ািম়ের সুলচলন্তে ও অ্নুমোদ্ন 
লথম়োলর পসোডড প্রলেমরামধর পকাসড লবমশিভামব আোমদ্র পেমন চিমে হমব। অ্নুিহ 
কমর োঠয লবিম়ের েূি উমদ্দশয লিমে নাও। 
 
১. প্রলেমরাধ জাদু্র জ্ঞান ও েূি লবি়ে। 
 ২. পকান অ্বস্থা়ে প্রলেমরাধ জাদু্ আইন অ্নুযা়েী বযবহার করা পযমে োমর 
৩. প্রলেমরাধ জাদু্র বযবহার প্রাসলঙ্গকো 
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পবশলকেু সে়ে লামসর োত্রোত্রীমদ্র বযাগ পথমক োিমকর কিে বার করা ও োচডমেে 
সােমন রাোর শমব্দ িরটা েুেলরে হি। প্রমফসমরর লেন উমদ্দশয লিমে পনবার ের 
প্রমফসর আেলিজ বিমিন, পোোমদ্র কামে উইিবাটড লনোদ্ড এর পিো লডমফন্স 
েযালজকযাি লথম়োলর বইলট আমে? 
 
লাসরুমে আবার েৃদু্ গুিন পশানা পগমিা। 
 
প্রমফসর আেলিজ বিমিন, আোর েমন হ়ে আমরকবার ওইগুমিা প্রম়োমগর পচিা করা 
যাক। আলে পোোমদ্র প্রশ্ন করমি পোেরা জবাব পদ্মব–হযা প্রমফসর আেলিজ অ্থবা না 
প্রমফসর আেলিজ। োহমি ধমর লনিাে পোোমদ্র সবার কামে উইিবামটডর লডমফলন্সভ 
েযালজকযাি লথম়োলর বইলটর কলে আমে? 
 
–হা প্রমফসর আেলিজ। লাসরুে েুেলরে হি। 
 
–ভাি, প্রমফসর আেলিজ বিমিন, এবার পোেরা বইম়ের োাঁচ োো েুমি ে়ি। প্রথে 
েলরমেদ্, প্রাথলেক লশক্ষাথডীর লশক্ষা। এেন পকানও কথা বিার প্রম়োজন পনই। 
 
প্রমফসর আেলিজ ব্ল্যাকমবামডডর সােমন পথমক সমর এমস লনমজর পচ়োমর বসমিন। 
বযামঙর েে পফািা পফািা পচামে পক লক করমে পদ্েমে িাগমিন। হযালর োাঁচ োো েুমি 
েযালজকযাি লথওলরমে যা পিো আমে ো ে়িমে থামক। 
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জিনয! প্রমফসর লবনমসর োমঠর পচম়েও রসকিহীন। একটু একটু কমর ওর একািো 
উমব যামে অ্নুভব কমর, ও বইম়ের প্রথে িাইনটা বারবার ে়িমে থামক। োমশ রন 
বমস োলের োিমকর কিেটা অ্নযেনকভামব আঙু্গি লদ্ম়ে পিারামে থামক। ও পযন 
িুলেম়ে েম়িমে। হযালর ওমক সমচেন করার জনয না়িা লদ্ি। ওলদ্মক হারলেওন 
লডমফনলসভ েযালজক লথওলরর বই সােমন পরমে বমস আমে, বইটা পোমিলন ো আবার 
োাঁচ োো! ও একটা হাে শূমনয েুমি প্রমফসর আেলিমজর লদ্মক োলকম়ে রইমিা। 
 
হযালর এর আমগ কেনও হারলেওনমক পকান প্রমফসমরর পদ়্ো কাজ, লনমদ্ডশ অ্োনয 
করমে পদ্মেলন। হযালর লজজ্ঞাসু দৃ্লিমে হারলেওমনর েুমের লদ্মক োকাি। হারলেওন 
সাোনয োথাটা না়িি। স্প্ি ইলঙ্গে ওর প্রমফসর আেলিমজর প্রমশ্নর জবাব পদ্বার 
পোমটই ইমে পনই। পসই একই রকেভামব ও প্রমফসর আেলিমজর েুমের লদ্মক োলকম়ে 
রইি। 
 
বইম়ের েলরমেদ্ এেই একমিাঁম়ে পয পবলশরভাগ োত্রোত্রী বইটা না েম়ি হারলেওমনর 
েে োলকম়ে রইি। 
 
প্রমফসর আেলিমজর পচামে ে়িি োত্রোত্রীমদ্র বই সােমন পরমে লনবডাক হম়ে বমস 
থাকা। কেটা সে়ে লেলন ওই অ্বস্থা পেমন পনমবন? 
 
আেলিজ বিমিন, এই চযাোর সম্বমে পোোর পকামনা প্রশ্ন আমে হারলেওন? 
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হারলেওমনর লদ্মক োলকম়ে এেনভামব প্রশ্ন করমিন আেলিজ পযন োর কথােে 
হারলেওন েুব েমনামযাগ লদ্ম়ে প্রথে েলরমেদ্টা েম়িমে। 
 
হারলেওন বিমিা–না। 
 
–পোোর যলদ্ অ্নয পকান প্রশ্ন থামক, োহমি লাস পশি হবার ের আেরা আমিাচনা 
করমে োলর। 
 
–হারলেওন বিমিা–আেনার আজমকর পকামসডর এইেস্ সম্বমে আোর লকেু প্রশ্ন আমে। 
 
–কথাটা শুমন আেলিজ দু্মচামের ভুরু েুিি। পোোর নাে জানমে োলর? 
 
–হারলেওন পিিার। 
 
–েুলে যলদ্ ভূলেকা ও এক নম্বর েলরমেদ্ ে়ি োহমি অ্বশযই জানমে োরমব। 
 
–দু্াঃলেে প্রমফসর। আলে েুব ভাি কমর েম়িলে, লকন্তু প্রলেমরামধর জাদু্েন্ত্র সম্বমে 
লকেুই লবস্তালরে পনই এ বইমে। 
 
ির স্তব্ধ! অ্মনক োত্রোত্রী পবামডডর লদ্মক োলকম়ে রইি। 
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ইউলজিং লডমফনলসভ পস্প্ি? প্রমফসর আেলিজ কথাটা বমি হাসি। আোর লামস পকন 
আলে আশা করমে োলর না পয, এেন এক েলরমবশ সৃলি পহাক যামে েুলে প্রলেমরামধর 
জাদু্ বযবহার করমে োরমব, লেস পিিার? েুলে লনশ্চ়েই পসইরকে লকেু আিেমর্র 
আশা করমে না? 
 
রন পবশ পজার লদ্ম়ে বিমিা–আেরা জাদু্ প্রম়োগ করমে চাই না। 
 
–লপ্র়ে োত্ররা, যারা আোর লামস আোর সমঙ্গ বিমে চাইমব োরা হাে েুিমব, লে:…? 
 
–রন একটা হাে েুমি বিমিা উইলি। 
 
আেলিজ রমনর লদ্ক পথমক েুে সলরম়ে লনম়ে হাসমিন। েৃদু্ ন়ে, েুে অ্মনকটা ব়ি 
কমর। হযালর ও হারলেওন সমঙ্গ সমঙ্গ রমনর েে হাে েুিি। প্রমফসর আেলিজ হযালরর 
েুে পথমক দৃ্লি সলরম়ে হারলেওমনর লদ্মক োকামিন। োরের ওমক বিমিন, হযাাঁ, লেস 
পিিার? েুলে লকেু বিমে চাইে? 
 
হারলেওন বিমিা ডাকড আটডমসর লবরুমদ্ধ প্রলেমরাধ োমন জাদু্ িারা প্রলেহে করা? 
 
প্রমফসর োর েুমে কৃলত্রে হালস পটমন এমন বিমিন–েুলে কী েন্ত্রর্াি়ে িারা লশলক্ষে 
একজন লশক্ষাদ্ামনর কুশিী? 
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–না, লকন্তু…। 
 
–আোর েমন হ়ে, পোোর োহমি সেি লবি়েটা লশক্ষাদ্ামনর লামস বমস প্রকাশ করা 
লঠক ন়ে। জাদু্কররা পোোর পচম়েও ব়েমস ব়ি চািাক। আোমদ্র নেুন স্টালড পপ্রািাে 
পবাঝার বযাোমর আলে যা বিলে ো পেমন চিমি আশাকলর পকানরকে লবেদ্-আেমদ্র 
সম্ভাবনা পথমক পবলরম়ে আসমে োরমব। 
 
–হযালর উচ্চস্বমর বিমিা, পসটা কী? 
 
 –হাে পোি লে. েটার। 
 
হযালর আবার ওর েুমঠা করা হাে েুিি। প্রমফসর আেলিজ ওর লদ্মক োকামিন না। 
আরও লকেু োত্র হাে েুিি। 
 
–প্রমফসর আেলিজ লডনমক বিমিন, হযাাঁ, পোোর নাে? 
 
 –লডন টোস 
 
–আো, লে. টোস। 
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–হযালর যা বমিমে োই লঠক। আোমদ্র পকউ আিের্ করমি পসটা লবেদ্ আেমদ্র বা 
ঝুাঁলকলবহীন নাও হমে োমর। প্রমফসর আেলিজ বিমিন–কী েমন কর, এই লামসর েমধয 
আিের্ হমব? 
 
–না, েমব…। 
 
–এই কুমির ে়িাশুনা ও কাজকেড সম্বমে আলে পকানও লবরূে েন্তবয করলে। লকন্তু 
আোর েমন হ়ে পোেরা লকেু দ্াল়েত্বজ্ঞানহীন জাদু্করমদ্র আিেমর্র েুমোেুলে রম়েে। 
যার নাে না বিাই ভাি। কলেে়ে োরাত্মক বর্ডসঙ্কর বযলক্তর। 
 
লডন রামগ ঠক ঠক করমে করমে বিমিা–আেলন কী প্রমফসর সুলেমনর উমদ্দমশয কথাটা 
বিমেন? বিমে োমরন লেলন সবডমিষ্ঠ। 
 
–লে. টোস, েুলে যা ভাবে, যা বিমে চাইে বা যা েন্তবয করমি ো পোোর ব়েমসর 
োত্রমদ্র োনা়ে না। েুলে সদ্াই ভীে এই পভমব পয, একলদ্ন না একলদ্ন ডাকডরা 
পোোমক আিের্ করমব। 
 
হারলেওন বিমিা, না, পসরকে লকেু আেরা বিলে না। আেরা বিলেিাে…। 
 
–লেস পিার েুলে লকন্তু কথা বিার আমগ লে. টোমসর েে হাে পোমিালন। হারলেওন 
হাে েুিমিও প্রমফসর আেলিজ ওর লদ্মক োকামিন না। 
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-আোর দৃ্ঢ় লবশ্বাস আোর আমগ যারা পোোমদ্র ে়িামেন, োরা কেগুমিা পবআইনী 
অ্েঙ্গিকর লজলনস পোোমদ্র সােমন কমরলেমিন। অ্মনক কাসড পোোমদ্র ওের োরফেড 
কমরলেমিন। 
 
–োমক কী উম্মাদ্ েমন কমরন? আেরা োর কাে পথমক অ্মনক লকেু লশমেলে, লডন 
বিমিা। 
 
–লে. টোস েুলে লকন্তু কথা বিার আমগ হাে পোমিালন! েন্ত্রর্ািম়ের েমে েেী়ে জ্ঞান 
পোোমদ্র েরীক্ষা়ে উত্তীমর্ডর জনয যমথি, এর জনযই কুি। 
 
–োবডেী হাে েুিি। 
 
–আহ! পোোর নাে? 
 
–োবডেী োলেি। োরই সমঙ্গ বযবহালরক লশক্ষা ডাকডআটডস oWL-লরমোমটড আমে। 
 
আেলন কী বিমে োমরন কাউোর অ্যাটামকর জনয োর দ্রকার পনই? 
 
–আোর েমন হ়ে, েেী়ে জ্ঞান (লথওরী) যমথি। আলে বুঝমে োরলে না, এই 
সুলচলন্তেভামব লশক্ষা িহমর্র ের পকন পোেরা পসটা োরমব না। 
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–বযবহালরক লশক্ষা আমগ না কমরই, েরীক্ষা পদ্বার সে়ে করমিই হমব? 
 
–আবার বিলে, লামশ োলেক লশক্ষা যমথি। 
 
–শুধুোত্র োলেক লশক্ষামে সবলকেু সোধান হমব না। বাইমরর জগমে পসই লশক্ষার সামথ 
সামথ কাযডকরী লশক্ষার প্রম়োজন আমে। 
 
–লে. েটার এটা কুি বাইমরর জগে ন়ে। 
 
আো! োহমি বাইমরর আিের্ পথমক আোমদ্র দেলর থাকার প্রম়োজন পনই? হযালরর 
গিা শুমন েমন হ়ে দধমযডযর সীো হালরম়েমে। 
 
–কারা পোোমদ্র েে পোট পোট পেমিমেম়েমদ্র এইোমন আিের্ করমে োমর বিমব? 
 
–হুাঁ, ভাবমে লদ্ন, হমে োমর িডড ভমন্ডেটড? হযালর লচন্তা করমে এেন ভান কমর বিমিা। 
 
রন হাাঁফা়ে, িযামভন্ডার িাউন সাোনয আাঁেমক ওঠার শব্দ কমর, পনলভি ওর কুমির োমশ 
েম়ি যা়ে, প্রমফসর আেলিজ এক চুিও সমরন না। শুধু গম্ভীর েুমে হযালরর লদ্মক 
োলকম়ে থামকন। 
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-দ্শ েম়েে লিলফন্ডর পথমক কাটা পগি, লে, েটার। লনস্তব্ধ লাসরুে। সকমির দৃ্লি হযালর 
অ্থবা আেলিমজর লদ্মক। 
 
এেন লকেু কথা পোোমদ্র েলরকার কমর বিমে চাই। পোোমদ্র লবশ্বাস একজন 
অ্লনিকারী জাদু্কর, েৃেুযর েরও লফমর এমসমে 
 
হযালর বিমিা না পস েৃে ন়ে। হযাাঁ পস লফমর এমসমে। 
 
–লে. েটার পোোর হাউজ দ্শ েম়েে হালরম়েমে, পোোর জনয আরও পো়োমব। যা 
বিে, সবই লেথযা। 
 
–না, লেথযা ন়ে। আলে ওমক পদ্মেলে ও োর সামথ ি়িাই কমরলে। 
 
–না, েলরষ্কার কমন্ঠ পশান েন্ত্রর্াি়ে লবশ্বাস কমর না পভামল্ডেটড লফমর এমসমে। েুলে এই 
লবিম়ে আোর সমঙ্গ োাঁচটার ের আোর িমর কথা বিমে োর। আলে পোোমদ্র শুধু 
লশক্ষক নই বেুও। যাক, বই-এর েঞ্চে েৃষ্ঠা পোি পবলসকস ফর লবলগনারস। 
 
হযালর েেনও দৃ্ঢ়ভামব দ্াাঁল়িম়ে থামক। ও হারলেওন, লসোস, রন কারও কথা শুনমে চা়ে 
না। 
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–োহমি আেলন বিমে চান পসলড্রক লডগরীর স্বাভালবকভামব েৃেুয হম়েমে? পকউ োমক 
হেযা কমরলন? 
 
–প্রমফসর আেলিজ বিমিন, পসলড্রমকর েৃেুয একলট দু্াঃেজনক েৃেুয। 
 
–স্বাভালবক ন়ে ওমক হেযা করা হম়েলেি। পভামল্ডেটড ওমক হেযা কমরমে ো আেলন ভাি 
কমরই জামনন। 
 
কথাটা শুমন প্রমফসর আেলিজ শান্ত রইমিন। এে শান্ত পয বিা যা়ে না। বাচ্চা পেম়ের 
েমো েধুর গিা়ে বিমিন, এলদ্মক, এলদ্মক আোর কামে এস পেমহর েটার। 
 
হযালর েটার পচ়োমর িালথ োরি, কুব্ধ দৃ্লিমে রন–হারলেওন, পনলভি কারও অ্নুমরাধ না 
পেমন। পসাজা আেলিমজর সােমন দ্াাঁ়িাি। 
 
লামসর বেুরা হযালরর লদ্মক অ্বাক হম়ে োলকম়ে রইি। 
 
প্রমফসর আেলিজ এক পরাি পগািালে োচডমেে, হযাাঁন্ডবযাগ পথমক বার কমর পটলবমি িম্বা 
কমর েুিমিন। কালির পবােমি োিমকর কিেটা ডুলবম়ে এেনভামব লকেু লিেমে 
িাগমিন যামে হযালর পসই পিো ে়িমে না োমর। সকমিই চুেচাে। প্রা়ে এক লেলনট 
ের পসই োচডমেেটা পগাি কমর োলকম়ে োমে েযালজক ও়োন্ড পোাঁ়োমিন। পরািটার েুে 
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আেনা আেলন লসি হম়ে পগমিা। হযালরর হামে লদ্ম়ে বিমিন, এটা প্রমফসর 
েযাকমগানাগিমক লদ্ম়ে পদ্মব। 
 
হযালর োকামনা লসি করা োচডমেেটা হামে কমর লাস রুমের বাইমর লগম়ে সশমব্দ 
দ্রজাটা বে কমর লদ্ি। হারলেওন বা রন কারও লদ্মক লফমরও োকাি না। 
েযাকমগানাগিমক পদ্বার কাগজটা শক্ত কমর হামে পচমে জাদু্লবদ্যািম়ের োলিে 
হল্লাবাজ ভূে লেভমসর সােমন দ্াাঁ়িাি। লেভস হাও়োমে ভাসমে ভাসমে েেন এক 
গাদ্া কালির পদ্া়োে লদ্ম়ে জাগলিিং করলেি। লেভস বিমিা, েলড উই েটার ওটা কী? 
ওর হাে পথমক পদ্া়োে েম়ি লগম়ে পদ়্োমি কালি োোোলে হম়ে পগি। হযালর িালফম়ে 
লেেু হমট পগি। 
 
–এোন পথমক পকমট ে়ি লেভস। 
 
–োই নালক? লেট লেমট পিাকটা পবজা়ে লেট লেট করমে, লেভস বিমিা। হযালরমক 
পদ়্োমির লদ্মক পটমন এমন ওর বুমক পচমে বমস বিমিা–এেন কটা পবমজমে আোর 
লপ্র়ে বেু েলট্ট? কারও কথা শুনমে োে? পদ্েমে োে কথা বিমে? লেভস ওর লবরাট 
লজবটা িযাক িযাক কমর লবরাট একটা র্ যাস্প্মবরী বার কমর বিমিা। 
 
হযালর বিমিা, আোমক একা থাকমে দ্াও বিলে। োরের লেভসমক ধাক্কা লদ্ম়ে লসাঁল়ির 
লদ্মক েুটি। লেভস লসাঁল়ির পরলিিং-এর ধামর বমস বমি উঠি 
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সবাই ভামব আলে োলজ, আলে পচাঁলচম়ে পব়িাই। 
 
আলে পো ভাই ভাি োনুি, দু্াঃেী আলে োই েমব লেভলস জামন, পস বমি োগি পস ভাই 
 
চুে কর। 
 
বালদ্মকর দ্রজাটা েুমি প্রমফসর েযাকমগানাগি অ্লফস ির পথমক পবলরম়ে এমিন। েুে 
গম্ভীর, একটু লচন্তািস্থ। 
 
–েটার, েুলে এোমন দ্াাঁল়িম়ে? লামস যাওলন পকন? 
 
–আেনার সমঙ্গ পদ্ো করমে বিা হম়েমে। প্রমফসর আেলিমজর পদ়্ো লসি করা লচলঠটা 
ও প্রমফসর েযাকমগানাগমির হামে লদ্ি। 
 
েযাকমগানাগি ওর হামের েযালজক ও়োন্ড লদ্ম়ে েুেটা েুমি আেলিমজর োঠান লচলঠটা 
ভুরু কুাঁচমক ে়িমে িাগমিন। হযালর পদ্েি প্রমফসমরর ব়ি ব়ি পচাে দু্মটা চশোর 
কাাঁমচর আ়িামি পিারামফরা করমে। প্রলেলট িাইন ে়িার ের পচাে দু্মটা পোট হম়ে 
আসমে। 
 
–পভেমর এস েটার। 
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–েটার, েযাকমগানাগমির লেেু লেেু িমর ঢুকমেই দ্রজাটা আেনা আেলন বে হম়ে 
পগি। 
 
–প্রমফসর আেলিজ যা লিমেমেন ো সেয? 
 
–কী সেয? হযালর লজমজ্ঞস করি। 
 
 –েুলে প্রমফসর আেলিমজর েুমের ওের লচৎকার কমর কথা বমিে? 
 
 –হযাাঁ, হযালর বিমিা। 
 
–েুলে ওমক লেথযাবাদ্ী বমিে ইউ-পনা-হু যার নাে বিা যা়ে না পস লফমর এমসমে? 
 
–হযাাঁ। 
 
হযালরর কথা পশানার ের প্রমফসর েযাকমগানাগি োর পচ়োমর বমস অ্মনকটা সে়ে 
হযালরর েুমের লদ্মক োলকম়ে বিমিন, েটার, একটা লবকুট োও। 
 
–লক োব? 
 
–একটা লবকুট। পটলবমির ওের একগাদ্া কাগমজর ওের রাো এক েযামকট 
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লবকুট পদ্লেম়ে েযাকমগানাগি বিমিন। বস। 
 
এর আমগ পকানও এক িটনা়ে প্রমফসর েযাকমগানাগি ওমক পবে োরার বদ্মি ওমক 
লিলফন্ডর লকলডচ লটমে সালেি কমরলেমিন। হযালর সােমন রাো পচ়োমর বমস হাে বাল়িম়ে 
েযামকট পথমক একটা লজিার পনট লবকুট লনি। ও অ্স্বলস্ত পবাধ করমে িাগি। 
 
প্রমফসর েযাকমগানাগি কলঠন দৃ্লিমে হযালরর েুমের লদ্মক োকামিন। –েটার পোোর 
সাবধামন কথা বিা দ্রকার লেি। 
 
–হযালর েুে ভলেড লবকুট লনম়ে েযাকমগানাগমির লদ্মক োকাি। েযাকমগানাগমির গিার 
স্বরটা পযন একটু অ্নযরকে। ককডশ, দৃ্ঢ় বা কমঠার ন়ে। পেহােড। 
 
–েুলে পো জান আেলিমজর লামস অ্মশাভন বযবহার, কথাবােডা বিমি পোোর নম্বর 
কাটা ো়িা আরও ক়িা শালস্ত পেমে হমব, পযেন লাস পশি হবার ের লডমটনসন (আটক 
থাকা)। 
 
–োহমি লক করমে চান? 
 
–েটার বুলদ্ধোন, চািাক পেমির েে কথা বি। েুলে জান পকাথা পথমক লেলন এমসমেন 
আর কামক লরমোটড করমে োমরন। 
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িমরর পভের পথমক হযালর লাস পশি হবার িিা শুনমে পেি। সারা কলরডর 
োত্রোত্রীমদ্র কিরমব ভমর উঠি। দ্ে দ্ে, েট েট েদ্ শব্দ। 
 
এই লচলঠমে আেলিজ লিমেমেন কুমির েুলটর ের পোোমক সাে লদ্ন িমর আটক 
থাকমে হমব শালস্ত শুরু হমব আগােীকাি পথমক। প্রমফসর কথাটা বমি আেলিমজর 
পনামটর লদ্মক োথা লনচু কমর আবার ে়িমে িাগমিন। 
 
–প্রলেলদ্ন সেযা়ে লাস পশি হবার ের? হযালর একটু আেলঙ্কে হম়ে বিমিা, লকন্তু 
প্রমফসর আেলন লক োমরন না? 
 
–না, আলে োলর না, প্রমফসর েযাকমগানাগি েুে েুমি বিমিন। 
 
 –লকন্তু…। 
 
–লেলন পোোর লশক্ষক। পোোর অ্েরামধর জনয শালস্ত পদ়্ো োর এেলে়োরভুক্ত। কাি 
পথমক োাঁচটার ের েুলে োর িমর যামব; আর পডািমরস আেলিমজর সমঙ্গ ভলবিযমে 
সেকড হম়ে কথা বিমব। 
 
–লকন্তু আলে পো সলেয কথা বমিলে। আলে বমিলে, পভামল্ডেটড লফমর এমসমে। আেলন 
শুধু ন়ে প্রমফসর ডাম্বিমডারও পসকথা জামনন। 
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–ঈশ্বমরর পদ্াহাই েটার! প্রমফসর েযাকমগানাগি পচামের চশো লঠক করমে করমে 
বিমিন। পভামল্ডেমটডর নাে পশানার সমঙ্গ সমঙ্গ লেলন ভীির্ভামব সঙু্কলচে হমি এটা সেয 
লক লেথযা েুলে পকেন কমর জানমব? পশান, পোো়ে যা েরােশড লদ্িাে, োথা ঠাণ্ডা কমর 
োই করমব। 
 
কথাটা বমি েযাকমগানাগি পচ়োর পথমক উমঠ দ্াাঁ়িামিন। সামথ সামথ হযালর েটারও 
দ্াাঁ়িামিা 
 
লবকুমটর লটনটা েটামরর লদ্মক এলগম়ে লদ্ম়ে েযাকমগানাগি বিমিন, নাও লবকুট োও। 
অ্যথা লনমজমক উেহামসর োত্র করমব না। 
 
–হযালর েুে পগাজ কমর একটা লবকুট লনি। 
 
–েটার েুলে টােড শুরু হবার পভামজর লদ্ন আেলিমজর বকৃ্তো পশানলন? 
 
–শুমনলে, হযাাঁ শুমনলে। প্রমফসর আেলিজ বমিলেমিন, পপ্রামিস অ্লসদ্ধ করা হমব, োর 
োমন েন্ত্রর্াি়ে পহাগাটডস কুমির কাজকমেড বাধা পদ্বার পচিা করমে। 
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প্রমফসর েযাকমগানাগি েটামরর কথা শুমন ওর লদ্মক েীক্ষ্ম দৃ্লিমে এক পসমকন্ড 
োকামিন–আলে জালন েুলে হারলেওন পিিামরর কথাবােডা শুমন বিে। এবার েুলে পযমে 
োর। 
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১৩. রর্মটিিি উইথ র্ম ামিি 
 
িীমের েুলটর ের পিট হমির লডনার হযালরর কামে পোমটই আনন্দদ্া়েক হ়েলন। গরন ও 
হারলেওমনর োমশ বমস োবার সে়ে চেুলদ্ডক পথমক লফস লফস গুিন শুনমে পেি হযালর। 
সবমচম়ে েজার কথা, যারা লফসলফস করমে োমদ্র পোমটই পে়োি পনই যার সম্বমে ওরা 
বিমে োর কামন সব যামে। ওমদ্র েেিব, হযালর েুব পরমগ লগম়ে পচাঁচামেলচ করমব। 
োহমি ওর েুে পথমক আসি কথা শুনমে োমব। যামক বমি পগা়িার েবর। 
 
–ও বমিমে পসলড্রক লডগলরমক ও েুন হমে পদ্মেমে। 
 
 –ওর ধারর্া, ও নালক ইউ-পনা-হুর সমঙ্গ িন্দ্ব যুদ্ধ কমরমে। –ো়ি পো। –কামদ্র ও বুদু্ধ 
বানামে? 
 
 –যমো সব বামজ কথা। 
 
হযালর ওর হামের কাাঁটা চােচ পেমট পরমে বিমিা–(ওর রামগ হাে কাাঁেমে, লঠকেে 
ওগুমিা ধরমে োরমে না) আলে লঠক বুঝমে োরলে না োহমি দু্ োস আমগ ডাম্বিমডার 
যেন ওমদ্র এই কথা বমিলেমিন, েেন ওরা লবশ্বাস কমরলেি পকন? 
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হারলেওন গম্ভীর েুমে বিমিা, কথাটা হমে হযালর, আলে এেনও লনলশ্চে নই পয, ওরা 
োর কথা লবশ্বাস কমরলেি লক না। চি এোন পথমক আেরা যাই। 
 
কথাটা বমি হারলেওনও ওর হামের কাাঁটা চােচ শব্দ কমর পেমট পরমেলদ্ি। পবচারা 
রমনর েেনও অ্যামেি োই োও়ো পশি হ়েলন। বাধয হম়ে োও়ো পেম়ি ওমদ্র সমঙ্গ 
সমঙ্গ হি পেম়ি চমি পগি। সকমি ওমদ্র লদ্মক োলকম়ে রইমিা। হযালর বিমিা, আশ্চযড! 
েুলে কী বিমে চাইে? ওরা োহমি ডাম্বিমডামরর কথা লবশ্বাস কমরলন? ওরা েেন 
পদ্ােিা়ে পেৌঁমে পগমে। 
 
হারলেওন শান্তস্বমর বিমিা–ওই িটনার ের লক হম়েলেি েুলে লঠকেে বুঝমে োরলন। 
েুলে পসলড্রমকর েৃেমদ্হ লনম়ে িমনর োমঝ বমসলেমি। 
 
–আেরা পকউ পো বযাোরটা চাকু্ষি পদ্লেলন। আেরা শুধু হেবুলদ্ধ হম়ে ডাম্বিমডামরর 
কথা শুনলেিাে পয ইউ-পনা-হু লফমর এমসমে, পসলড্রকমক েুন কমরমে, আর পোোর সমঙ্গ 
ি়িাই কমরমে। 
 
হযালর পজামর পজামর বিমিা, োহমি সলেয কথা কী? 
 
হারলেওন লবরলক্ত োো সুমর বিমিা, হযালর েুলে থােমব? পোোর কথা শুনমে শুনমে 
আোর োথা োরাে হম়ে পগমে। পকানমট সলেয, পকানমট লেমথয প্রোলর্ে হবার আমগই 
কুমির েুলট হম়ে পগি। সকমি পয যার বাল়ি চমি পগি। দু্দু্মটা োস পসোমন ে়িাশুনা 

http://www.bengaliebook.com/


 হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য অ্র্ডাি অ্ব দ্য ফরিক্স । জে. জে. িাওর িং। হ্যারি পটাি রিরিে 

420 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

কমর কাটাি। আর কাগমজ লিেমিা েুলে একটা আধাোগি আর ডাম্বিমডার এর 
বুলদ্ধভ্রিংশ হম়েমে! 
 
লিলফল্ডর টাও়োমর শূনয কলরমডার লদ্ম়ে ওরা হাাঁটমে িাগমিা। যাবার সে়ে ঝেঝে বৃলি 
শুরু হম়ে পগি। ব়ি ব়ি বৃলির পফাাঁটা কলরমডামরর জানািার কাাঁমচ পিমগ ফটফট শব্দ 
করমে িাগি। 
 
প্রথেলদ্মক আটক পথমক হযালরর েমন হম়েলেি একলদ্ন পযন সােলদ্ন। ওর অ্মনক 
পহােও়োকড আমে। শুমে যাবার আমগ পসগুমিা পশি করমে হমব। ভাবমে ভাবমে ওর 
ডানলদ্মকর পচাে বযথা করমে থামক। ও বৃলি পধৌে জানািার কাাঁমচর লদ্মক োকাি। 
বাইমর অ্েকার লকেু পদ্ো যা়ে না। ওরা ফযাট পিডীর কলরমডামর এমস পেৌঁেি। জানািা 
লদ্ম়ে হযালিমডর িমর বালে পদ্েমে পেি না। 
 
ফযাট পিলড লকেু প্রশ্ন করার আমগই হারলেওন োস ও়োডড বিমিা লেেবুিাস 
লেেমব্ল্মটালন়ো। ফযাট পিলডর পোমরডট সমর পযমেই ওরা গমেডর পভের লদ্ম়ে ঢুমক ে়িি। 
 
কেনরুে বিমে পগমি ফাাঁকা, অ্মনমকই েেন লডনার পশি কমরলন। কুকশযািংক একটা 
হােিও়োিা পচ়োমর কুন্ডলি োলকম়ে শুম়েলেি, ওমদ্র পদ্মে িাফামে িাফামে এলগম়ে 
এি। হযালর, রন আর হারলেওন ফা়োর পেমসর কামে ওমদ্র লপ্র়ে পচ়োর পটমন লনম়ে 
বসি। কশযািংক এক িামফ হারলেওমনর পকামি উমঠ ে়িি। হযালর ফা়োর পেমসর 
কামঠর আগুমনর লদ্মক োলকম়ে রইি লান্ত লবেিডভামব। 
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বমস থাকমে থাকমে হারলেওন হঠাৎ ভীির্ পজামর বমি উঠি, ডাম্বিমডার পকন এরকে 
করমিন? 
 
হারলেওমনর কথা শুমন রন, হযালর আশ্চযড হম়ে পগমিা। কশযািংক ওর পকাি পথমক 
িালফম়ে উঠি। ও এে পজামর পচ়োমরর হােমি চাে়ি পেমরমে পয পচ়োমরর পফালল্ডিং-এর 
পভেমর যা ভরা লেি টুকমরা টুকমরা হম়ে বাইমর পবলরম়ে এমিা। ওই োলজ েলহিামক 
আোমদ্র লাস লনমে বিমিন? আোমদ্র OWL ই়োমর? আশ্চযড! 
 
হযালর বিমিা, ডাকড আটড লটচামরর লবরুমদ্ধ আোমদ্র প্রলেমরাধ এর জমনয পকান শলক্ত 
আমে কী? পোেরা জান ওটা পকেন? হযালিড আোমদ্র বমিমে, পকউ ওই লাসটা লনমে 
চা়ে না। আোমদ্র দু্ভডাগয! 
 
–লঠক, লকন্তু এেন এক লটচারমক পসই সাবমজক্টটা লনমে বিমিন পয আোমদ্র েযালজক 
করমে লদ্মে চা়ে না। ডাম্বিমডার সলেয লক চান বমিা পো? 
 
রন বিমিা, লেমসস আেলিজ েবরােবর সিমহর জনয দু্একজন গুপ্তচর লনযুক্ত 
কমরমেন। েমন পরমো আোমদ্র েুে পথমক লেলন জানমে চান ইউ-পনা-হু লফমর এমসমে 
লক না। 
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–অ্বশযই লেলন আোমদ্র লবরুমদ্ধ গুপ্তচর িালগম়েমেন, লকন্তু ো না হমি ফাজ ওমক 
এোমন আসমে বমিমেন পকন? হারলেওন বিমিা। 
 
হযালর বিমিা, এেন আর েকড করার সে়ে ন়ে। রনমক পদ্মে েমন হি লকেু বিমে 
চাইমে। হযালর বিমিা, যাক ওসব কথা, আোর এেন অ্মনক পহােও়োকড করার আমে। 
 
ওরা িমরর এক পকামর্ রাো কুি বযাগ লনম়ে এমস আবার ফা়োর পেমসর কামে বসি। 
লডনার পশি কমর েেন অ্মনমকই কেন রুমে লফরমে। হযালর িমর পঢাকার গমেডর লদ্মক 
না োকামিও ওর েমন হি অ্মনমকমই পযন ওর লদ্মক োলকম়ে রম়েমে। 
 
হযালর কালিমে োিমকর কিে ডুলবম়ে বিমিা, লক বি, পসইমের কাজ প্রথমে করা 
যাক? েুন পস্টামনর উোদ্ান ও োর বযবহার। কথাগুমিা বিমে বিমে ও োচডমেমে 
লিেমে শুরু করি। পিো হমি োর েিা়ে দ্াগ টানি। োরের হারলেওমনর েুে পথমক 
লকেু পশানার প্রলেক্ষা়ে ওর লদ্মক োকাি। 
 
–পো, বি েুন পস্টামনর লক লক উোদ্ান আমে আর পোসান বানামনার জনয পসগুমিা লক 
কামজ িামগ? 
 
লকন্তু হারলেওন শুনমে না। ও অ্মনক দূ্মর বমস পিড, জজড আর িীজডডন লক বিমে 
পসইলদ্মক োলকম়ে আমে। িীমজাডডন প্রথে বমিডর োত্র। েুব লনরীহ। ওরা সকমি ব়ি 
একটা পেোর বযাগ পথমক লকেু লনম়ে লচবুমে। পেোর বযাগটা পিডর হামে। 
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হারলেওন পবশ পরমগ পরমগ বিমিা, ওরা যা ইমে োই করমে। োরের রমনর লদ্মক 
োলকম়ে বিমিা, এলদ্মক এস রন। রন বিমিা, হারলেওন েুলে এলদ্মক এস। 
 
ওরা লেলি োও়োমে। 
 
-েুলে লকন্তু ভাি কমরই জান ওগুমিা টলফ ন়ে। ওগুমিা হমে পনাজলব্ল্ডিামগট অ্থবা 
োলকিং েযালস্টিস্। 
 
হযালর েুব আমস্ত বিমিা, পফলেিং পফনলসস? প্রথে বমিডর পেমিরা পিমডর পদ়্ো লেলি 
পেম়ে চুে কমর বমস থাকমে োরমে। পকউ পেমঝমে বমস েম়িমে, পকউ শুম়ে েম়িমে। 
পিড আর জজড ওমদ্র লদ্মক োলকম়ে, এধার-ওধার িুরমে িুরমে হযালরমক বিমিা, সব 
লঠক আমে। 
 
হারলেওন, পিড আর জমজডর েুমের লদ্মক পরমগ লগম়ে োকামিা। ওরাও একটু আশ্চযড 
হম়ে োকাি। 
 
জজড বিমিা, পোোর কথাই লঠক পডাজ একটু পবলশ হম়ে পগমে, োই না? 
 
পোোমদ্র আজ সকামিই বমিলে না ওইসব োই োশ ফাস্ট ই়োমরর পেমিমদ্র োইম়ে 
এক্সমেলরমেে করমব না, হারলেওন বিমিা। 
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ওমদ্র পো যা পদ্বার ো লদ্লে, পিড আত্মেক্ষ সেথডন কমর বিমিা। দ্াও বা না দ্াও 
েমরর কথা। লকন্তু যা করে ো েুবই োরাত্মক েমন পরে। পিড বিমিা, যমত্তাসব বামজ 
কথা। 
 
িী বিমিা, রাগ কমরা না হারলেওন ওরা সবাই লঠক আমে। 
 
কথাটা বমি ফাস্ট ই়োমরর প্রমেযমকর কামে লগম়ে এক একটা োেডি সুইটস ওমদ্র 
েুমে গুাঁমজ লদ্মে িাগি। 
 
জজড বিমিা, এবার ওরা লঠক হম়ে আসমে হারলেওন। 
 
পেমিগুমিা একটু একটু কমর জ্ঞান লফমর োমে। ওরা পদ্েি পকউ পেমঝমে বমস 
রম়েমে, পকউ বা পচ়োমর লেেমন ঢমি েম়ি দু্ো েল়িম়ে েুে নালেম়ে লনমজমদ্র অ্বস্থা 
পদ্েমে। 
 
–পকেন আে? জজড কাি চুিও়োিা একলট পোট পেম়ের োম়ের কামে বমস বিমিা। 
 
–হা হা ভািই পো আলে, পেম়েলট কলম্পে গিা়ে বিমিা। 
 
–বা! চেৎকার! পিড দ্ারুর্ েুলশ হম়ে বিমিা। 
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লঠক পসই সে়ে হারলেওন একরকে পদ্ৌম়ি এমস ওমদ্র হাে পথমক পেোর বযামগ রাো 
পফলেিং পফনলসস আর ললেমবাডড লেলনম়ে লনি। 
 
এটা লকন্তু ভাি কাজ করমি না। পোমটই চেৎকার ন়ে। পিড বিমিা, ওরা পো সবাই 
পবাঁমচ রম়েমে, অ্বশযই চেৎকার। 
 
েুলে লকন্তু এই কাজ ভলবিযমে আর করমব না। এেনও একজন পোোর ওিুধ পেম়ে 
আেন্ন হম়ে আমে। কাউমক পোেরা অ্সুস্থ করমে োর না! 
 
পোমটই না, একটুও করলে না। ওমদ্র োও়োবার আমগ লনমজরাও পেম়েলে। অ্সুস্থ হমি 
সকমিই হোে। ওমদ্রই েমো আোমদ্রও লর-অ্যাকশন হে। 
 
–পোেরা বে না করমি আলে বাধয হমবা লরমোটড করমে। 
 
–আোমদ্র আটক কমর রােবার বযবস্থা করমব, এই পো? পিড বিমিা। জজড পবাকার 
েমো পহমস বিমিা, আোমদ্র েরীক্ষার ফি লিেমে দ্াও। 
 
ওমদ্র কথাবােডা়ে িমরর সকমি েজা পেম়ে েুব হাসমে। হারলেওন পসাজা হম়ে দ্াাঁ়িাি। 
োথার চুি ওর এমিামেমিা, পচাে দু্মটা কুলঞ্চে। 
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–বিলে পোেরা করমব না, আোর কথা না শুনমি পোোমদ্র োমক সব লিমে জানাব, 
হারলেওন রামগ থর থর কমর কাাঁেমে কাাঁেমে বিমিা। 
 
জজড, হারলেওমনর কাে পথমক সাোনয লেেু হমট বিমিা, না েুলে লিেমব না। 
 
হারলেওন বিমিা, অ্বশযই লিেব। লনমজরা ওগুমিা োমব না, পোট পোট পেমিমেম়েমদ্রও 
পেমে বাধয করমব না বমি লদ্িাে। 
 
হারলেওন পয ফাাঁকা আও়োজ করমে না পিড, জজড ওর লদ্মক োলকম়ে ো বুঝমে 
োরি। পশিবার সেকড করার দৃ্লিমে ও বিমিা। ও পিমডর ললে পবাডড আর, 
পফনলসমসর বযাগটা ওমদ্র হামে পফরৎ লদ্ম়ে ফা়োর পেমসর সােমন পচ়োরটা পটমন লনম়ে 
বসি। 
 
রন েেন পচ়োমর দু্ই হাাঁটুর ফাাঁমক েুেটা ঢুলকম়ে এেন গুলটসুলট পেমর বমস রম়েমে পয, 
ওর শুধু নাকটাই হাাঁটুর ফাাঁক পথমক পদ্ো যামে। 
 
হারলেওন লেক্ত কমে বিমিা, আোমক সাহাযয করার জনয পোো়ে ধনযবাদ্ রন। অ্মনক 
রাে হি, যাই শুম়ে েল়ি। 
 
যাবার আমগ হারলেওন ওর বযাগটা েুিি। হযালর ভাবি হারলেওন হ়েে ওর বইগুমিা 
বার করমব। লকন্তু ও দু্মটা পোটব়ি উমির লজলনসবার করি। পসগুমিা ফা়োর পেমসর 

http://www.bengaliebook.com/


 হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য অ্র্ডাি অ্ব দ্য ফরিক্স । জে. জে. িাওর িং। হ্যারি পটাি রিরিে 

427 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

কামে একটা পটলবমি েুব সাবধামন রােি। প্রা়ে পিাঁ়িা পোঁ়িা োচডমেে লদ্ম়ে ওগুমিা 
পঢমক পরমে একটা ভাঙ্গা োলের োিক োর ওের পরমে োলরমফর পচামে পদ্েমে 
িাগি। 
 
রন বিমিা, আমর ওগুমিা লনম়ে লক করে? এেনভামব ও বিমিা পযন হারলেওমনর 
কামজর েলবত্রো নি না হ়ে। 
 
হাউজ এিফমদ্র হযাট দেলর করিাে। কথাটা বমি বইগুমিা বযামগর েমধয োচার করি। 
আলে েুব একটা ো়িাোল়ি করমে োলর না। গরমের েুলটমেও দু্একটা কমরলে। আলে 
আবার ো়িাোল়ি বুনমে োলর না। এেন কুমি এমসলে, টুলে দেলর করার অ্মনক সে়ে 
োব। 
 
বা! েুলে ওমদ্র হযাট বানাে লঠক আমে; লকন্তু েুম়ি রােে পোঁ়িা কাগজ আর োলের 
োিক লদ্ম়ে, রন হারলেওমনর বানান েশমের টুলে পদ্েমে পদ্েমে বিমিা। 
 
–হযা োই, হারলেওন লেমঠ বযাগ পঝািামে পঝািামে বিমিা। 
 
রন বিমিা, কাজটা লঠক ন়ে। ওমদ্র টুলে বালনম়ে লদ্ম়ে হামে রােমে চাইে। েুলে লকন্তু 
প্রকারান্তমর ওমদ্র েুলক্ত লদ্মে চাইে, ওরা লকন্তু েুলক্ত চাইমে না। 
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–অ্বশযই োরা েুলক্ত চা়ে, হারলেওন বিমিা–রন, েুলে লকন্তু টুলেগুমিামে হাে পদ্মব না 
বমিলদ্িাে। 
 
পেইমের পহােও়োকড হারলেওমনর সাহাযয ো়িা করা অ্সম্ভব। 
 
রন জামন আগােী লদ্ন লামস পহােও়োকড পশি না করার জনয বকুলন োমব, লনমজও 
দু্াঃলেে হমব। েবু বযামগর েমধয ওর বইগুমিা পরমে লদ্ম়ে বিমিা, আলেও িুোমে 
চমিাে। 
 
চমি যাবার সে়ে লসোসমক পদ্মেও পদ্েি না। হযালরর েমন হি লসোস ওমক লকেু 
বিমে চাইমে, লকন্তু রন লদ্কলবলদ্ক জ্ঞানশূনয হম়ে ওর ডরমেটলরমে যাবার োথমরর 
পিারামনা লসাঁল়ি ধমর চমি পগি। 
 
*** 
 
েমরর লদ্ন পভামর বৃলি েম়িই চমিমে, থােবার নাে পনই। হযালিডমক পসলদ্নও সকামি 
পিকফাস্ট পটলবমি পদ্ো পগি না। 
 
রন েুব েুলশ পেইেমক না পদ্মে। 
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হারলেওমনর পচামে েেনও িুে। সােমন পটলবমি রাো কলফর েট পথমক এক কাে কলফ 
পঢমি লনি। ওর েুে পদ্মে রমনর েমন হি হারলেওন েুব েুলশমে আমে। েুমেমচামে 
েুলশর োে। 
 
রন বিমিা, এে েুলশ েুলশ ভাব? হারলেওন বিমিা, ওরা টুলে পেম়ে েুব েুলশ, িীেদ্াস 
হম়ে আর থাকমে চা়ে। 
 
–ধযাৎ ওগুমিা আবার টুলে না লক? আোর পদ্মে েমন হম়েলেি েশমের ব্ল্াডার। 
 
হারলেওন রামগর পচামট সারা সকাি ওর সমঙ্গ কথা বিা বে কমর লদ্ি। 
 
প্রমফসর লিটউহক আর প্রমফসর েযাকমগানাগি োমদ্র পিসন পদ্বার সে়ে প্রথে 
েমনর লেলনট oWIর প্রম়োজনী়েো সম্বমে বকৃ্তো লদ্মিন। 
 
লিটউইক বিমিন, পোোমদ্র অ্বশযই েমন রাো দ্রকার, পোোমদ্র বইগুমিা রাোর 
সে়ে োচডড কমর রােমব যামে আলে আোর বই পদ্েমে োই। এেন পয েরীক্ষাগুমিা 
পদ্ব কুমির সারা জীবমন পোোমদ্র েমন থাকমব। এেনও যারা োমদ্র ে়িার ভলবিযে 
ও উন্নলের জনয যমথি েন দ্াওলন, এেন োমদ্র েন পদ্ও়োর সে়ে এমসমে। এেন 
পথমক েমন রােমব কমঠার েলরিে করমে হমব যামে সুলবচার পেমে োর। 
 
োরের ওরা প্রা়ে এক িিার পবলশ জাদু্লবদ্যা সম্বেী়ে ে়িার সিংমশাধন করমে িাগি। 
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প্রমফসর েযাকমগানাগি বিমিন, পোেরা OWL-এ োশ করমে োরমব না, রীলেেে 
অ্ভযাস ও ে়িাশুনা না করমি। আলে এেন পকানও কারর্ েুাঁমজ োলেমন যামে পোেরা 
রূোন্তলরে (রান্সলফগামরশন) করার সে়ে OWL োমব না। 
 
পনলভি পযন লকেুই লবশ্বাস করমে না েুে পথমক এেন শব্দ করি। প্রমফসর 
েযাকমগানাগি বিমিন, পনলভি পোোর সব লঠক থাকমিও েমন হ়ে পোোর লনমজর 
ওের আস্থা পনই। পস যাক, আজ আলে পোোমদ্র ভযালনলশিং পস্প্িস (অ্দৃ্শ হও়ো) 
পশোব। ভযালনলশিং পস্প্িস অ্বশয কনলজউলরিং পস্প্িস এর পচম়ে অ্মনক শক্ত। NEWT 
স্তমর না যাও়ো েযডন্ত পোেরা পসটা করমে োরমব না। েুব শক্ত েযালজক, OWLর সে়ে 
পোোমদ্র েরীক্ষা করা হমব। 
 
রন ও হযালর অ্মনকটা পচিা কমরও অ্দৃ্শয করা আ়েত্ত করমে োরি না। প্রমফসর 
েযাকমগানাগি লঠক কথাই বমিমেন। একটা শােুকও বহুবার অ্দৃ্শয করার পচিা কমর 
বযথড হি। হারলেওন ওলদ্মক অ্লে সহমজই শােুক অ্দৃ্শয কমর পফিি। অ্বশয 
একবামরর পচিা়ে ন়ে, লেনবার পচিার ফমি। প্রমফসর লিলফন্ডর হাউজমক দ্শ েম়েে 
লদ্মিন। একোত্র হারলেওনমক পকান পহােও়োকড পদ়্ো হি না। লাস পশি হবার ের 
েযাকমগানাগি সকিমক বিমিন সারারাে প্রযাকলটস করমে, যামে েমরর লদ্ন লামস 
এমস শােুক অ্দৃ্শয করমে সফি হ়ে। 
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এে পবলশ পহােও়োকড পয রন আর হযালর কাজ করমে করমে োথা েুিমে োমর না। 
বাধয হম়ে িাইমিলরমে বমস িাঞ্চ পশি করি। োর ওের সবমচম়ে শক্ত কাজ েুনমস্টান 
বযবহার কমর পোসান বানান। রমনর টুলে দেলর করার েন্তমবয হারলেওন েুবই পরমগলেি, 
োই ওমদ্র পোসান-এ সাহাযয করমে এলগম়ে এমিা না। লবমকমি পক়োর অ্ফ 
েযালজমকি লিচার-এ যাবার সে়ে হযালরর আবার োথার যন্ত্রর্া শুরু হি। 
 
পসলদ্ন লেি সুন্দর লদ্ন। ঠাণ্ডা েৃদু্ েন্দ বাোস বইমে। রন আর হযালর লনলিদ্ধ অ্রর্য-এর 
পশমি হযালিমডর পোট পকলবমনর লদ্মক চিি। োমঝ োমঝ বৃলির পফাাঁটা ওমদ্র েুমে 
ে়িমে। 
 
প্রমফসর িাবলি েযািংক হযালিমডর বাল়ি পথমক োত্র ১০ গজ দূ্মর োত্রমদ্র জনয অ্মেক্ষা 
করলেমিন। হারলেওন, হযালর, রন পদ্েি পসোমন এমস লভ়ি কমরমে েযািফ়ে, িযামব, 
পগাম়েি, েযানলস োরলকনসন। ওরা ওমদ্র স্বভাবেে রন হযালরমদ্র পদ্মে ঠাট্টা-োোশা 
করমে িাগি। 
 
প্রমফসর েযািংক ওমদ্র পদ্মে বিমিন, োহমি পোেরা সবাই এমস পগে পদ্েলে। 
লেদ্ালরন, লিলফক্তর গ্রুমের আশা কলর সকমিই। 
 
প্রমফসর পটলবমির ওের এক গাদ্া জো করা ডািোিা পদ্লেম়ে বিমিন, এগুমিা লক 
বিমো? হারলেওন হাে েুিি। ওর পেেমন দ্াাঁল়িম়ে লেি েযািফ়ে। পযন কে জামন 
এেলনভামব জবাব পদ্বার জনয পসও িালফম়ে উঠি। েযানলস োরলকনসন লহ লহ কমর 
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পহমস উঠি। হাসমে হাসমে হঠাৎ েীি আেডনাদ্ কমর উঠি। পটলবমি রাো পোট পোট 
শুকমনা পশকরবাকর ও গােোিাগুমিা একটু একটু কমর অ্দু্ভে পোট এক োনবী 
আকামরর হম়ে পগি। কামঠর দেলর ওর ধূসর রিং-এর হাে-োগুমিা িযাকেযাক করমে। 
দু্মটা হামে পগাটান পগাটান পশকম়ির েে দু্মটা দু্মটা চারমট আঙু্গি, গামের োমির েমো 
অ্দু্ভে োর েুে। েুমের েমধয দু্মটা জ্বিজ্বমি গুবমর পোকার েে পচাে। 
 
ও োমগা! োবডেী আর িযামভন্ডার ভম়ে আাঁেমক উঠমিা। হযালরর একটুও ভাি িামগ না 
ওমদ্র ওইরকে ভামব আাঁেমক ওঠ পদ্মে। ওরা জামন ওই অ্দু্ভে রকমের জন্তু সদৃ্শ 
োনুি হযলিড কেমনাই পদ্মেনলন। আশোমশ িুমর পব়িান। পোকাোক়িগুমিা পদ্েমে 
পযেন কুৎলসে, পেেলন ভ়েঙ্কর। সািামেন্ডাসড আর লহমোলিফস অ্বশয আকিডর্েূর্ড োমে 
পকান সমন্দহ পনই। 
 
প্রমফসর িাবলি বিমিন, পেম়েরা পোেরা একটু আমস্ত কথা বি! এক েুমঠা বাদ্ালে রিং-
এর শিয, অ্মনকটা চামির েে পসই অ্দু্ভে প্রালনটার সােমন েল়িম়ে লদ্মে ও কুটুস 
কুটুস কমর পেমে িাগি। 
 
–পোেরা পকউ এই প্রালনটার নাে বিমে োরমব? লেস পিিার েুলে? 
 
হারলেওন বিমিা, বাউরাকি। ওরা গামেমে, লবমশি কমর সরু িম্বা গামেমে থামক। 
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প্রমফসর েযািংক বিমিন, লঠক বমিে, োাঁচ েম়েে লিলফন্ডর পেি। পোেরা পকউ বিমে 
োরমব ওরা কী ো়ে? 
 
হারলেওন সমঙ্গ সমঙ্গ বিমিা, গামের উকুন। 
 
হযালর ভাবলেি বিমব বাদ্ালে চাি, আর লডে, অ্বশয যলদ্ ো়ে। 
 
েুব চািাক ভাি পেম়ে পো েুলে! পোোর হাউজ আরও োাঁচ েম়েে পেি। োহমি যেন 
পোেরা গাে পথমক ডাি অ্থবা োো পনমব েেন অ্লে অ্বশয ওমদ্র োবার জনয উড 
িাইস সমঙ্গ পনমব। নাও আোর কামে অ্মনক উডিাইস আমে, ওমক পেমে দ্াও। ও হযাাঁ, 
পোেরা ওর একটা েলব আাঁক, পদ্মহর সব অ্ঙ্গ লনেুাঁে কমর। লাশ পশি হমি আাঁকা 
েলবর েিা়ে পিমবমি পোোমদ্র নাে লিমে আোমক পদ্মব। 
 
লামশর পেমিমেম়েরা যেন বাউরাকমির েলব আাঁকা়ে বযস্ত েেন হযালর েটার প্রমফসর 
েযািংমকর পেেমন দ্াাঁল়িম়ে বিমিা, হযালিড পকাথা়ে আমেন বিমে োমরন? 
 
প্রমফসর েযািংমকর হযালিমডর সামথ সদ্ভাব পনই সকমিই জামন। পোোর জানার দ্রকার 
পনই। 
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পড্রমকা েযািফ়ে েেন ব়ি পদ্মে একটা বাউরাকি বােমে বযস্ত। হযালরর কথাটা কামন 
পগমি ওর লদ্মক লফমর বিমিা, পবাকা োনুিটা পবশ ব়ি আিাে পেম়ে শযযাশা়েী হম়ে 
আমে। 
 
হযালর বিমিা, চুে কর। বামজ কথা বিমি পোোর অ্বস্থা ওইরকে কমর পদ্মব। 
 
েযািফ়ে হযালরর সােমন এমস কাাঁমধ ঝাাঁকুলন লদ্ম়ে চমি পগি। হযালর হঠাৎ লনমজমক ভীির্ 
দু্বডি েমন কমর। েযািফ়ে, প্রমফসর হযালিড সম্বমে লকেু জামন বমি হযালরর েমন হি। 
ওর বাবা একজন রক্তমচািা (পডথইটার)। ও হযালিড সম্বমে অ্বশযই লকেু জামন, ওর লক 
হম়েমে অ্ডডামরর কামন হ়েমো পেৌঁো়েলন। 
 
 হযালর পদ্ৌম়ি রন, হারলেওমনর কামে পগি। ওরা েেন িামসর ওের বমস ব়ি পদ্মে 
একটা বাউরাকি ধরমে বযস্ত। 
 
হযালর একটা োচডমেে আর োলের োিক লনম়ে হাাঁটু পগম়ি ওমদ্র োমশ বসি। েযািফ়ে 
ওমক লক বমিমে ওমদ্র কামনর কামে ো লফস লফস কমর বিমিা। 
 
হারলেওন বিমিা, হযালিমডর লকেু ক্ষলে হমি সবার আমগ েবরটা ডাম্বিমডামরর কামে 
পেৌঁেমব। অ্যথা েযািম়ের ফািেু কথা শুমন িুমের বযািাে করমব না। আসি বযাোরটা 
আেরা পকউ জালন না। েযািফম়ের কথা বাদ্ দ্াও। ও পোোমক িযামজ পেিামে। 
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যাকমগ, বাদ্ দ্াও ওর কথা, েুলে এেন এই বাউরাকিটামক ধর পদ্লে, আলে ওর েুেটা 
এাঁমক পফলি। 
 
ওরা েযািফম়েি কথা শুনমে পেি। েযািফ়ে বিমে, বাবা লকেুলদ্ন আমগ লেলনিামরর 
সমঙ্গ কথা বিলেমিন, শুমন েমন হি লেলনলি লশক্ষকমদ্র পহাগাটডমস রােমে চা়ে না। 
েমন হ়ে ওই দদ্েয আকামরর পোটা পিাকটামক অ্নয পকাথা়ে োমসডি কমর োঠামনা 
হম়েমে। 
 
হযালর একটু অ্নযেনক হম়ে ব়ি বাউরাকিমক ধরামে পগমি ও োর দু্মটা ধারামিা নে 
লদ্ম়ে ওর হামে ভীির্ পজামর আাঁচম়ি লদ্ম়েমে। অ্মনকটা পকমট পগমে হােটা। হযালর উ! 
শব্দ কমর ওটামক পেম়ি লদ্ি। 
 
িযালব আর পগাম়েি হযালিমডর অ্বস্থা শুমন পহমস পফমট ে়িলেি, হযালরর রক্তাক্ত হাে 
পদ্মে ওরা আরও পহমস উঠি। 
 
হযালর রক্তোো হামে বারাকমির আাঁকা েলব লনম়ে হারমরািলজর লদ্মক চিি। রক্ত বমের 
জনয হারলেওন ওর রুোি লদ্ম়ে ক্ষেটা পবাঁমধ লদ্ম়েমে। পযমে পযমে ও আবার শুনমে 
পেি েযািম়ের লবদ্রুমের হালস। পসই হালস ওর কামন ঝন ঝন করমে থামক। 
 
হযালর দ্াাঁে ক়িে়ি কমর বিমিা, আমরকবার যলদ্ েযািফ়ে হযালিডমক পবাকা বুদু্ বমিমে, 
োহমি…। 
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–হযালর েুলে েযািফম়েি সমঙ্গ ঝগ়িা করমে পযও না। েমন পরে ও এেন পোোমদ্র 
লামসর একজন লপ্রমফক্ট, পোোমক নানারকেভামব পহনস্তা করমে োমর। 
 
হযালর বিমিা, লক করমব শুলন? পেেমন িাগমব? নানাভামব পহনস্তা োমন অ্েদ্স্ত করমব? 
 
রন হাসি। হারলেওন ভুরু পকাাঁচকাি। ওরা লেনজমন সলজ পক্ষমের োশ লদ্ম়ে 
কযামসমির লদ্মক চিি। আকাশ েেন গভীর পেমি ঢাকা। বৃলি হমব লক হমব না আকাশ 
জামন, পেি জামন। ওমদ্র েমন েেন হযালিমডর লচন্তা। 
 
হযালর েুব আমস্ত আমস্ত বিমিা, ঈশ্বর হযালিড পযন ো়িাোল়ি পসমর ওমঠন। আোমদ্র 
কামে ো়িাোল়ি লফমর আমসন। 
 
ওরা হাাঁটমে হাাঁটমে িীন হাউমজর কামে পেৌঁমে পগমে। 
 
 –েবরদ্ার বিমব না। েযাডাে প্রমফসর িাবলি ফ্লযাঙ্ক ভাি লশক্ষক। হারলেওন বিমিা, 
আোর আগ বাল়িম়ে বিবার পো দ্রকার পনই। হযালর বিমিা, হযালিমডর ধামরকামে 
পেৌঁোমনার ক্ষেো ওর পনই। 
 
কাোকালে একটা িীন হাউমসর দ্রজা েুমি কম়েকজন পফাথডই়োমরর োত্রোত্রী পবলরম়ে 
এি, োর েমধয লজলনমকও পদ্েমে পেি। 
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যাবার সে়ে ও বিমিা, হাই। দু্এক পসমকন্ড েমর িুনার পদ্ো োও়ো পগি। োর 
পেেমন বালক সব োত্রোত্রী। হযালরমক পদ্েমে পেম়ে িুনা েুলশ হম়েমে ো ওর হালসমে 
ভরা পচােেুে পদ্মে পবাঝা যা়ে। িুনা হযালরমক পকানও সম্ভাির্ না কমরই বিমিা, আলে 
লবশ্বাস কলর যার নাে েুমে আনমে পনই, (ইউ-পনা-হু) পস লফমর এমসমে। েুলে োর 
সামথ ি়িাই কমর লফমর এমসে। 
 
হযালর বিমিা, েুলে লঠক বমিে। িুনার কামন কেিামিবু রিং-এর দু্মটা লহ়োর লরিং। 
োবডেী আর িযামভন্ডর অ্দূ্মর দ্াাঁল়িম়ে িুনার কামনর লরিং পদ্লেম়ে হাসাহালস করমে েমন 
হমিা। 
 
পোেরা েমনর সুমে হাসমে োর, িুনা বিমিা। ওর েমন হম়েমে ওরা ওর কামনর 
লহ়োরলরিং ন়ে, ওর কথা শুমন হাসমে। সকমিই লবশ্বাস কমর চমিমে লব্ল্মবলরিং হােলডিার 
বা িাম্পি হনড়ি স্ক্রযাব বমি লকেুই পনই। 
 
িুনা ভাসা ভাসা দৃ্লিমে ওমদ্র লদ্মক কামনর কেিা রিং-এর লবরাট লরিংগুমিা পদ্ািামে 
পদ্ািামে চমি পগি। োবডেী বা িযামভন্ডর শুধু ন়ে বালক সবাই পহমস উঠি, ওমক পদ্মে। 
 
হারলেওমনর সমঙ্গ লাস রুমে পযমে পযমে হযালর বিমিা–পশামনা, পয আোর কথা লবশ্বাস 
কমর েুলে অ্বশযই োর েমন আিাে পদ্মব না। 
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হারলেওন বিমিা, েমন হ়ে ও প্রোর্ ো়িা পকান লকেুই লবশ্বাস কমর না। যার বাবা দ্যা 
কুইবিার চািা়ে োর কাে পথমক অ্ন্তে আলে লকেু আশা কলর। 
 
হযালরর েমন েম়ি পগি পহাগাটডমস আসার লদ্ন অ্দু্ভে আকামরর কামিা কামিা ডানাও়োিা 
বাদু্ম়ির েে শীর্ডকা়ে পিা়িার কথা। িুনাও অ্বশয বমিলেি আলেও পদ্মেলে। ওর েন 
আরও োরাে হম়ে পগি, ও লক োহমি লেথযা বমিলেি? ওর ভাবনা়ে পেদ্ ে়িি। এরলন 
েযাকলেিন ওর সােমন এমস দ্াাঁ়িাি। 
 
ও বিমিা, েটার েুলে েমন করমব না ভুেুম়ি অ্দু্ভে পিামকরা পোোমক সামোটড কমর। 
আলে বযলক্তগেভামব হামরড োমসডে লবশ্বাস কলর। আোমদ্র েলরবামরর সকমিই 
ডাম্বিমডামরর পেেমন শক্ত হম়ে দ্াাঁল়িম়ে রম়েমেন ও থাকমবন। 
 
অ্মশি ধনযবাদ্ পোোমক এরলন, হযালর বিমিা। হযালর ওর কথা লবশ্বাস করি। েমন হি 
অ্যথা ওমক গামে েুমি লদ্মে না। এরলনর কথা শুমন িযামভন্ডর িাউমন্সর েুমের হালস 
লেলিম়ে পগি। ও হযালরর লদ্ক পথমক েুে লফলরম়ে রন আর হারলে়েমনর সমঙ্গ কথা বিমে 
িাগি। 
 
প্রমফসর প্রাউট যেন OwLর প্রম়োজনী়েো সম্বমে বিমে শুরু করমিন, েেন কারও 
েমন পকানরকে লিধা রইমিা না োর পিসন সম্বমে। হযালর একগাদ্া পহােও়োমকডর 
ভাবনা়ে অ্লস্থর োই কারও পিসন ওর ভাি িামগ না। শুনমিই পেমটর েমধয পোচ়ি 
পদ়্ে। লাস পশি হবার একটু আমগ প্রমফসর োউট আবার নেুন একটা পিসন শুরু 
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করমিন। ড্রাগমনর লবষ্ঠা পয সার লহমসমব কেটা উেকারী পস সম্বমে ঝা়িা পদ়্ি িিার 
পবলশ পিকচার পশানার ের লিলফন্ডমরর োত্রোত্রীরা োমদ্র কযামসমি পফরার জনয ো়িা 
পেি। 
 
হযালরর শালস্ত স্বরূে লাস পশি হবার ের প্রমফসর আেলিমজর িমর এক িিা আটক 
থাকার সে়ে ওর পেট লক্ষমধমে জ্বিলেি। োই ো়িা পেমেই লিলফন্ডর টাও়োমর কুমির 
বইেত্র না পরমে পসাজা েুটি পিট হমি লডনার োবার জনয। লঠক যেন ও পিট হমির 
দ্রজার কামে পেৌমচমে পক পযন পবশ পজামর পজামর ডাকি, হাই েটার! অ্যামিলি়ো 
জনসনমক পদ্মে ওর েন লবগম়ি পগি। বিমিা, আেলন এোমন? অ্যামিলি়োর েুে পদ্মে 
েমন হ়ে অ্সম্ভব পরমগ আমে। পকন দ্াাঁল়িম়ে রম়েলে পোোমক এেনই বিলে। অ্যামিলি়ো 
গটগট কমর হযালরর সােমন দ্াাঁল়িম়ে ওর বুমক একটা আঙু্গমির পোাঁচা লদ্ম়ে বিমিন, 
শুিবার োাঁচটার ের েুলে রা়োমি না এমস আটক লেমি পকন? 
 
হযালর পোেিামে পোেিামে ওর না আসার কারর্ বিমে পচিা করি। পোোমক লক 
বলিলন লকলডমচর লেচ বানাবার সে়ে সকমির সমঙ্গ েুলে অ্বশযই থাকমব, েমন আমে? 
কার আমদ্মশ েুলে অ্যাবমসে লেমি? 
 
হযালর বিমিা, আোর লনমজর ইমেমে ন়ে েযাডাে। শালস্ত লহমসমব পসলদ্ন েুলটর ের 
আোমক আটক থাকমে হম়েলেি। ইউ-পনা-হু সম্বমে সলেয কথা বিার জনয প্রমফসর 
আেলিজ আোমক সােলদ্ন েুলটর ের আটক থাকার শালস্ত লদ্ম়েমেন। 
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অ্যামিলি়ো েুব পরমগ লগম়ে বিমিন, আলে ওসব জালন না। েুলে পসাজা আেলিমজর 
কামে লগম়ে বিমব, শুিবার েুলে কম়েদ্ থাকমে োরমব না। পক ইউ পনা-হুাঁ এসব োমক 
বিমব লক বিমব না অ্েশে আলে জালন না। আলে চাই েুলে শুিবার সকমির সমঙ্গ 
োমঠ উেলস্থে থাকমব বুমঝে? 
 
কথাটা বমি অ্যামিলি়ো গটগট কমর চমি পগমিন। 
 
রন–হারলেওন পিট হমি লডনার পেমে এমস হযালরর গম্ভীর েুমের লদ্মক োকাি। হযালর 
বিমিা, পোেরা জান না এই োত্র লক হি। আোর েমন হ়ে োমভিমের ইউনাইমটড 
এর সমঙ্গ কথাবােডা বিমে হমব। জানা দ্রকার অ্যামিলি়োর অ্নাবশযক কাজকমেডর জনয 
অ্লিভার উডমসর েৃেুয হম়েলেি লক না। 
 
–যাক পস কথা, শুিবার পোোমক প্রমফসর আেলিজ পরহাই পদ্মব লক পদ্মব পসটা বি? 
লিলফন্ডমরর পটলবমি বসমে বসমে রন বিমিা। 
 
হযালর িযাম্ব চে কাটমে কাটমে বিমিা, একটুও চান্স পনই। পদ্লে পচিা কমর। আলে 
শুিবার ো়িা োবার বদ্মি একলদ্মন দু্ িিা কম়েদ্ থাকমে রালজ আলে। জালন না 
রালজ হমবন লক না। কথাটা বমি পগাটা দু্ই পবক়ি আিু েুমে েুমর বিমিা, আশা কলর 
আজ আোমক পবলশ সে়ে আটমক রােমবন না। অ্মনক পহােও়োকড েম়ি আমে, লেনলট 
প্রবে, েযাকমগানাগমির ভযালনলশিং পস্প্ি সম্বমে েরীক্ষা, লফ্লট উইমকর জাদু্র প্রলেমরাধ, 
েলব আাঁকা, লরিনীর পবাকা পবাকা স্বমপ্নর বযােযা! 
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রন দু্াঃেভরা েুমে োমদ্র লদ্মক োলকম়ে রইি। ওর েমন হমে পেমি ঢাকা কাি আকাশ 
পথমক পযমকানও সেম়ে বৃলি হমে োমর। 
 
োর সমঙ্গ আোমদ্র পহােও়োমকডর কী সম্পকড? হারলেওন ভুরু উাঁচু কমর বিমিা। 
 
–না, লকেু না, ওর কান দু্মটা িাি হম়ে পগি। 
 
লঠক োাঁচটা বাজবার োাঁচ লেলনট আমগ হযালর প্রমফসর আেলিমজর লেনেিার িমরর 
সােমন দ্াাঁল়িম়ে দ্রজা়ে পঠাকা লদ্ি। আেলিজ িমরর পভের পথমক লেলি সুমর বিমিন, 
আসমে োর। হযালর এধার-ওধার সাবধানোর সমঙ্গ োলকম়ে িমর ঢুকি। 
 
হযালর অ্মনকবার ওই িমর আটক পথমকমে। আেলিজ আসার আমগ লেনজন প্রমফসর 
িরটামে কাজ কমর পগমেন। লগল্ডর়ে িকহাটড যেন লেমিন োর েলব পদ়্োমি োস্টার 
কমর গাাঁথা লেি। িুলেমনর আেমি িমরর েমধয কাাঁমচর টযামঙ্ক থাকে একটা অ্দু্ভে জন্তু! 
ইম্পার েুন্ডীর আেমি িমরর েমধয থাকে নানারকে যন্ত্রোলে কিকজা। সবই অ্নযা়ে 
কাজ আর সেয পগােমনর শালস্তর জনয বযবহার করমেন। 
 
এেন পসই িরটা সমূ্পর্ড অ্নযরকে। িমরর পেমঝ কােম়ি পো়িা, কারুকাযড করা েদ্ডা। 
পটলবমির ওেরও অ্নযধামর োজা অ্থবা শুকমনা ফুি। পয যার লনমজর অ্বস্থা়ে রম়েমে। 
িমরর একটা পদ়্োমি সাজামনা রম়েমে কারুকাযড করা পেট। প্রমেযকটা়ে আাঁকা রম়েমে 
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বহু রিং-এর ফুটফুমট পব়িাি োনা, োমদ্র গিা়ে লবলভ ন্ন ধরমনর ফাস। হযালরর ওগুমিা 
পদ্মে একটুও ভাি িামগ না। হযালরর চেক ভাঙি আেলিমজর গিার আও়োমজ। 
 
–শুভ সেযা লে. েটার। 
 
হযালর আেলিজমক ভাি কমর নজর লদ্মে োমরলন। পদ্মবই বা পকেন কমর? োর 
পগািালে পোশাক লেমশ পগমে পটলবি লমথর পগািালে রিং-এর সমঙ্গ 
 
–শুভ সেযা প্রমফসর, হযালর সিংযে কমে বিমিা। 
 
বমসা। আেলিজ আঙু্গি লদ্ম়ে একটা পটলবি পদ্োমিন। হযালর পদ্েি পটলবিটা পোট, 
োমে পিাে িাগান কভার পদ়্ো। োর ওের কম়েকটা োচডমেে, পটলবমির লেেমন একটা 
হােিলবহীন পোট পচ়োর। 
 
হযালর পচ়োমর বসার আমগ বিমিা, কাজ করমে বসার আমগ আেলন যলদ্ অ্নুেলে পদ্ন, 
পো একটা অ্নুমরাধ করমে োলর? 
 
আেলিমজর পফািা পফািা পচাে দু্লট কুলঞ্চে হি। –হযা বি। 
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–বিলেিাে, আলে লিলফন্ডমরর লকলডচ লটমে পেলি। আগােী শুিবার সেযামে পেিার োমঠ 
কীোরও কযামেন পক হমব ো লঠক হমব। আোমক পসলদ্ন উেলস্থে থাকমে হমব। 
আেলন যলদ্ দ়্ো কমর পসলদ্নটা আো়ে েুলট পদ্ন পো োর বদ্মি অ্নয পযমকানও লদ্ন। 
 
ও জামন বক্তবযটা একটু িম্বা হম়ে পগমে। অ্নয একলট লদ্মনর কথা বিাটা লঠক হ়েলন। 
আেলিমজর েমন যাই থাকুক না পকন সকমির সােমন লেলি কমর হাসমে োমরন। 
হযালরর কথা পশি হবার ের পসইরকে ভামব পহমস বিমিন, োমে হ়ে না লেস্টার েটার, 
শালস্ত হমে শালস্ত। শালস্ত পদ়্ো হম়েমে পোোর কেগুমিা আমজবামজ কথা ে়িামনার 
জনয। লেথযা বিার জনয, অ্েরাধীর সুলবধার লদ্মক োলকম়ে পো শালস্ত বদ্ি করা যা়ে 
না। পোোমক পো আগােীকাি োাঁচটার ের আসমেই হমব। েমরর লদ্ন শুিবারও। 
পযেন লনধডারর্ করা হম়েমে পেেনই হমব। পোোর পযটা করার ইমে পসটা করমে 
োরমে না োর জনয েন োরাে হমব, পসটাই পো শালস্তর েূি েন্ত্র। এটাই পো আলে 
পোোমক পশোমে চাই যামে ভলবিযমে এেন না কর। যাকমগ পোোর েুে পদ্মে েমন 
হ়ে েুলে পোোর েমনর রাগ সিংযে কমর আে। এটাই আলে চাই। এস এেন আেরা 
কামজর কাজ কলর লে. েটার। এক নম্বর, না পোোর কিে লদ্ম়ে ন়ে। পোোমক একটা 
পস্প্শাি কাজ আোর জনয করমে হমব, শুনমে পেম়েে? 
 
আেলিমজর কথা শুমন হযালরর রামগ েুে িাি হম়ে পগি, কান দু্মটা ঝা ঝা করমে 
িাগি। 
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প্রমফসর আেলিজ ড্র়োর পথমক পবশ ব়ি েে োলের োিমকর কিে বার করি। এটা 
লদ্ম়ে যেটা ইমে েুলে লিেমে োর। কালি? 
 
ওই কিেটা়ে কালি দ্রকার হ়ে না। আেলিজ হাসমে হাসমে বিমিন। 
 
হযালর সুচামিা েুমের োলের োিমকর কিেটা কাগমজর ওের পরমে আেলিমজর েুমের 
োমন োকাি। 
 
–েুলে পিে, আলে লেমথয কথা বিব না। হযালর কুইমি চাে লদ্ম়ে লিেি আলে লেমথয কথা 
বিব না। 
 
-পসই পিোগুমিা ওর ডান হামের পেেমন ফুমট উমঠমে। পক পযন পিোটা েুলর লদ্ম়ে 
পকমট পকমট ওর হামের পচমটামে লিমেমে। পসই রক্তাক্ত পিোর লদ্মক োকামেই পসটা 
উমব পগি। শুধু পথমক পগি িাি িাি দ্াগ। লকন্তু েসৃর্। 
 
হযালর আেলিমজর লদ্মক োকাি। পদ্েি আেলিজ ওর লদ্মক একদৃ্মি োলকম়ে রম়েমেন। 
বযামঙর েমো েুেটা আরও ফুমি উঠমে। 
 
–লকেু বিমব লেস্টার হযালর েটার? –না, লকেু না, হযালর েৃদু্স্বমর বিমিা। 
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আবার ও পসই একই কথা োচডমেমের উের লিেি। পিোর সমঙ্গ সমঙ্গ যন্ত্রর্া আর লঠক 
আমগর েেই রক্তাক্ত অ্বস্থা়ে হামের পেেমন পিোটা ফুমট উঠি। েুাঁলচম়ে েুাঁলচম়ে পিোর 
যন্ত্রর্াও। োকামেই আমগর েে শুধুোত্র েসৃর্ চাে়িা়ে িাি দ্াগ রইি। 
 
হযালর একই কথা বার বার োচডমেমে লিেমে িাগি। োরের হঠাৎ পদ্েি কালির রিং 
পো কাি ন়ে টকটমক িাি, ওর লনমজর রক্ত। যেবারই ও পিমে পসই একই অ্বস্থা 
হ়ে। 
 
আেলিমজর িমরর বাইমর অ্েকার পনমে আমস। হযালর লিমেই চমিমে। লজমজ্ঞস কমর না 
কেন পিো বে করমব। কটা পবমজমে োও জামন না। হযালর লিেমে লিেমে একটুও 
দু্বডিো পদ্ো়ে না। পিো বে না করমে বিমি সারারাে ও একই কথা লিেমব, আর 
কালির রিং ওর রমক্তর েমো িাি হম়ে যামব। একই লজলনস িমট যামব। 
 
–এলদ্মক এমসা। 
 
হযালর কিেটা পরমে আেলিমজর লদ্মক োকাি। ওর হােটা বার বার একই কথা পিোর 
জনয বযথা়ে টন টন করমে। 
 
–হাে বা়িাও। 
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হযালরর হােটা আেলিজ লনমজর হামে ধরমিন। আেলিমজর োাঁচ আঙু্গমি োাঁচটা লবদ্িুাঁমট 
েুরমনা লদ্মনর আিংলট। হযালর আেলিমজর হামে হাে রােমেই ওর সেস্ত শরীর পকাঁমে 
উঠি। 
 
পবশ পবশ েুব ভাি, কাি োহমি আবার পচিা করা যামব। আো েুলে এেন পযমে 
োর। 
 
হযালর একলট কথা না বমি আেলিমজর অ্লফস ির পথমক পবলরম়ে এি। কুিটা োাঁ োাঁ 
করমে। লনশ্চ়েই েধযরালত্র হমব। োলনকটা েথ ধীমর ধীমর হাাঁটবার ের ও প্রার্েমন 
পদ্ৌ়িাি। লনশ্চ়েই আেলিজ ওর োম়ের শব্দ শুনমে োমে না। 
 
হযালর হাাঁফামে হাাঁফামে িমর ঢুমক পদ্েি রন অ্কােমর িুেুমে। ওর েেন পহােও়োকড 
করার েে শরীর, েমনর অ্বস্থা পনই। ও ধোস কমর শুম়ে ে়িি। 
 
রন সকামি পজমগ ওঠার ের ওরা দু্জমন নথডটাও়োমর চিি। 
 
রন পযমে পযমে বিমিা, পোোর শালস্ত পকেন বি? পোো়ে লক করমে বিি আেলিজ? 
 
হযালর সাোনয সে়ে চুে কমর পথমক বিমিা, লিেমে বিমিন। 
 
 –োহমি েুব একটা োরাে ন়ে, রন বিমিা। 
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 –যা বিমিন োই করিাে। 
 
–শুিবার পোোমক েুলট পদ্মব বমিমে? 
 
–না। রন দু্াঃে দু্াঃে েুে কমর বিমিা, পদ্মবন না? 
 
েমরর লদ্ন, আরও একলট দু্াঃমের লদ্ন। হযালর ের ের লামস ওর পহােও়োকড পদ্োমে 
োরি না। সব প্রমফসররা আবার ওমক নেুন নেুন পহােও়োকড লদ্মিন। লকন্তু পকানটাই 
ওর েমক্ষ করা সম্ভব ন়ে। 
 
অ্যামিলিনা ওমক লডনার োবার সে়ে পদ্েমে পেম়ে এলগম়ে এি। 
 
আটক থাকার জনয শুিবার কীোর লনবডাচমনর েরীক্ষা়ে আসমে োরমে না শুমন বিমিা, 
লটমে থাকমে পগমি শুিবার লেস করমি চিমব না, থাকমেই হমব। 
 
হযালর বিমিা, সম্ভব ন়ে, আোর লডমটনসন হম়েমে। আেলন লক েমন কমরন। সেযা পবিা 
লকলডচ না পেমি একটা িমর বযামঙর সমঙ্গ থাকমে আোর ভাি িাগমব? 
 
হযালর, রন আর হারলেওনমক আেলিমজর িমর শালস্তর সব কথা বিমে লগম়েও বিমে 
োরি না। ও জামন, শুনমি ওমদ্র েন োরাে হম়ে যামব। ওমদ্র লদ্মক ও োকামে 
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োরমব না। বযাোরটা ওর আর আেলিমজর েমধয সীোবদ্ধ থাকাই ভাি েমন হ়ে। এক 
কথা়ে ওমদ্র কামে ও লকেু জানামব না। 
 
রন বিমিা, আলে ভাবমে োরলে না এে পহােও়োকড আোমক করমে হমব। 
 
–োইে পদ্েলে, লকন্তু গে রামে পকাথা়ে লেমি? করলন পকন? 
 
–িুমর পব়িামে ভাি িাগলেি…। 
 
হযালর বুঝমে োরি েমনর দু্াঃে চাো পদ়্োর জনয ও একা ন়ে, আরও একজন সােমন 
বমস রম়েমে। 
 
লিেী়ে আটমকর লদ্ন পসই একই িটনার েুনরাবৃলত্ত। হযালরর হামের চাে়িা প্রথে লদ্মনর 
চাইমে পবলশ পবলশ জ্বািা করমে শুরু করি শুধু োই ন়ে, আরও পবলশ রক্ত িাি হম়ে 
ফুমি রইি। হযালর িমর ঢুমক লিেমে বমস। পিো েেে হমি গুড ইলভলনিং, গুড নাইট 
বমি গভীর রামে ডরমেটলরমে লফমর যা়ে। রমনর সমঙ্গ পিট হমি লডনার ো়ে। 
আেলিমজর সমঙ্গ ওই দু্লট শব্দ ো়িা আর একলটও কথা বমি। েবু রাে পজমগ যেটুকু 
সম্ভব পহােও়োকড কমর। পকানটাই সমূ্পর্ড বা ভাি হ়ে। লকেু একটা না কমর লান্ত হম়ে 
হাে-ো গুলটম়ে বমস থাকমি পো সকমিই শালস্ত পদ্মব, আটক রােমব। 
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বৃহস্প্লেবার োর হম়ে পগি। আটমক দু্লদ্ন হম়েলেি োরই েুনরাবৃলত্ত। শুধু আলে 
অ্বশযই লেমথয কথা বিব না কথাটা হামে পিোই রম়ে পগি, েুমে পগি অ্নযলদ্মনর েে। 
রক্তও লটে লটে কমর ে়িমে িাগি হাে পথমক। 
 
েুব পজামর পজামর সুাঁচামিা োলের োিমক লিেমে পদ্মে আেলিজ ওর (হযালরর) হামের 
অ্বস্থা পদ্েমে লগম়ে পহমস বিমিন, আহ্ ভািই হম়েমে। শালস্তর কথা, আর পকন 
পোোমক এই শালস্ত পেমে হম়েমে পোোর েমন থাকমব অ্মনকলদ্ন, আজ েুলে পযমে 
োর। 
 
হযালর বিমিা, কাি লক আো়ে আসমে হমব? কুিবযাগটা বাাঁ হামে লেমঠ েুিি। ডান 
হাে লদ্ম়ে পোিার েে অ্বস্থা পনই ওর। হামে েুব যন্ত্রর্া আর জ্বািা করমে। 
 
–হা হা আসমে পো হমবই, আেলিজ বিমিন। েমব শালস্ত পশি হবার ের পোোর বযথা 
হােটা োলিশ কমর পদ্ব। েেন আর বযথা থাকমব না। 
 
হযালর আমগ ভাবে পসইমের েে লনষু্ঠর িৃর্ার পযাগয লশক্ষক কুমি পনই; লকন্তু এেন েমন 
হি আেলিজ োর পচম়েও পবলশ লনষু্ঠর। জীবমন আরও একলট ক্ষলেকর অ্শুভ, এই কথা 
ভাবমে ভাবমে ও লিলফন্ডর টাও়োমরর লদ্মক চিি। অ্সম্ভব দূ্রাত্ম-ক্ষলেকর অ্শুভ 
কথাগুমিা বারবার বিমে বিমে ও লসাঁল়ি লদ্ম়ে উঠমে িাগি। েুলশ হি এই পভমব পয 
আরও একলট অ্শুভ পেম়েমে যার সমঙ্গ ও ি়িাই করমে োরমব। দ্ারুর্ অ্শুভ! 
সােেিা়ে উমঠও েুমে ওর একই কথা। জীবমন এেন অ্শুভ ক্ষলেকর োনুি পদ্মেলন। 
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–রন? হযালর পদ্েি রন হামে একটা জাদু্র ঝা়ুি লনম়ে িাচিান দ্য িযালঙ্কর েূলেডর সােমন 
দ্াাঁল়িম়ে রম়েমে। ও হযালরমক পদ্েমে পেম়ে আনমন্দ িালফম়ে উঠি, হামে ওর নেুন ললন 
সুইে-১১। ও হাে িুলরম়ে ঝা়িটা পেেমন রামে, পযন হযালরমক ওটা পদ্োমে চা়ে না। 
 
–আমর অ্েকামর দ্াাঁল়িম়ে েুলে কী করে? হযালর লজমজ্ঞস করি। 
 
–লকেু না, েুলে এসে়ে এোমন? হযালর রমনর জবাব শুমন ভুরু কুাঁচকাি। 
 
 –পদ্লেমো পেেন লদ্মক েুলে লক িুলকম়ে রােমি? 
 
–ও লকেু না। পিড আর জজড যামে না পদ্েমে ো়ে োই। েমব পোোমক বিলে, রন 
বিমিা। 
 
দু্চারজন প্রথে বমিডর োত্র ওমদ্র োশ কালটম়ে চমি পগি। 
 
রন ওমদ্র পদ্মে বিমিা, ওরা দু্জন নেুন পেমিমদ্র লনম়ে েরীক্ষা চািামে। কেনরুমে 
বমস ওইসব করমে োমর না, ওোমন লক হারলেওন পনই? 
 
ও েুব ো়িাোল়ি, উমত্তলজে হম়ে কথাগুমিা বিমিা। হযালর বিমিা, লঠক আমে লকন্তু ঝা়ি 
লনম়ে এোমন লক করে? 
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–আলে? হা হা পোোমক লনশ্চ়েই বিব। শুমন হাসমব না বমি লদ্িাে। লঠক পো? রন 
কথা বমি আর পচােেুে িাি হম়ে যা়ে। আ… আলে পভমবলেিাে লিলফন্ডর দ্মির কীোর 
হব। োই একটা নেুন ঝা়ি পেম়েলে, হামসা েুব হামসা। 
 
হযালর বিমিা, আলে পোমটই হাসলে না। পোোর আইলড়ো অ্লে চেৎকার। লটমে েুলে 
এমি সলেয আোর েুব আনন্দ হমব। আমগ কেনও পোোমক পেিমে পদ্লেলন, সলেয েুলে 
পেিমে োর? 
 
রন বিমিা, েুব একটা োরাে না। হযালরর পকান রকে লবরূে প্রলেলি়ো না পদ্মে 
অ্সম্ভব েুলশ হমিা রন। চালিড, পিড, জজড েুলটমে লকলডচ পেিার সে়ে আোমক কীোর 
বানা়ে। 
 
–আজ রামে েুলে প্রযাকলটস কমরে? 
 
েঙ্গিবার পথমক প্রমেযকলদ্ন করলে লনমজ লনমজই। োহমিও আলে চাই পকা়োমফমি জাদু্ 
কমর আোর লদ্মক উম়ি আসমে, লকন্তু বযাোরটা পেেন পসাজা ন়ে, োো়িা কেটা 
কামজ িাগমব জালন না। রনমক েুব লবচলিে ও উলিগ্ন পদ্ো়ে। 
 
রন বিমিা, আলে েরীক্ষার জনয োমঠ পগমি ওরা লনমজমদ্র েমধয পবাকার েমো হামস। 
আলে লপ্রমফক্ট হবার ের সবসে়ে আোর পেেমন িামগ। 
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–আলে যলদ্ ওোমন পযমে োরোে, হযালর লেক্ত কমে বিমিা। োরের ওরা দু্জমন 
কেনরুমের লদ্মক চিি। 
 
পযমে পযমে রন বিমিা, োই পযন হ়ে। হযালর, পোোর হামের পেেমন লক হম়েমে? হযালর 
োরেেমক্ষ কাউমক হােটা পদ্োমে চা়ে না; লকন্তু হাে েুমি নাক চুিকাবার সে়ে রমনর 
দৃ্লি েম়ি পগমে। িুমকাবার পচিা করমে লগম়েও োমরলন। 
 
–এই একটু পকমট পগমে। পেেন লকেু ন়ে। 
 
লকন্তু রন হযালরর হাে পচমে ধরি ওর সােমন। রন ওর রক্তাক্ত অ্ক্ষমর পিোগুমিা েম়ি 
অ্সম্ভব িাবম়ি পগি। হযালরর লদ্মক সাোনয সে়ে োলকম়ে পথমক হােটা পেম়ি লদ্ি। 
 
েুলে পয বিলেমি আেলিজ পোোমক পিসন পদ়্ে, ে়িা়ে? হযালর থেেে পেম়ে পগি, ো 
যাই পহাক না পকন রন পো ওর বেু, ওর সুে-দু্াঃমের সাথী। সবসে়ে সমোর সমঙ্গ 
থামক। ওর কামে কী সেয কথা সেযই পগােন কমর রাো যা়ে? হযালর গে লেনলদ্মনর 
প্রলেলট িটনা রনমক বিমিা। বিমিা, আেলিমজর অ্লফমস আটমকর সে়ে দ্ীিড 
সে়েবযােী িাঞ্ছনার কথা। ওমক পজার কমর লেথযাবাদ্ী বালনম়েমে প্রমফসর আেলিজ, 
পসইটাই দু্াঃে। 
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রন রামগ পফমট েম়ি বিমিা, বুল়ি শালিক! ওরা েেন ফযাট পিলডর পোমরডমটর সােমন 
এমস পগমে। পদ্েি ফযাট পিলড োর পিমে োথা পঠলকম়ে ঢুিমে। আোর েমন হ়ে লেলন 
অ্সুস্থ। েযাকমগানাগমির কামে লগম়ে ওর লবরুমদ্ধ নালিশ করমে হমব। 
 
হযালরর আেলত্ত আমে। ও আেলিজমক জানমে লদ্মে চা়ে না পয আেলিজ ওমক কাবু 
কমর পফমিমে। োই রমনর কথা শুমন হযালর বিমিা, কেনই ওসমবর েমধয যামব না। 
 
–োই বমি ওমক যা ইমে োই করমে পদ়্ো চমি না। 
 
–আলে লঠক জালন না েযাকমগানাগি ওর ওের কেটা কেৃডত্ব ফিামে োমরন। 
 
–োহমি ডাম্বিমডার, ডাম্বিমডারমক বিমে হমব। 
 
 –না, োও ন়ে, হযালর সরাসলর বিমিা। 
 
–না পকন? 
 
–ডাম্বিমডামরর এেন অ্মনক কাজ। এসব বযাোমর োমক লবরক্ত করা লঠক হমব না। 
হযালর ডাম্বিমডামরর কামে লকেুমেই যামব না। গে জুন োমসর ের পথমক ডাম্বিমডার 
ওর সমঙ্গ একবারও কথা বমিনলন। 
 

http://www.bengaliebook.com/


 হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য অ্র্ডাি অ্ব দ্য ফরিক্স । জে. জে. িাওর িং। হ্যারি পটাি রিরিে 

454 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

–েুলে যাই বমিা, আোর েমন হ়ে যাও়ো উলচে। রন আরও লকেু বিমে যালেি, লকন্তু 
ফযাট পিলড পরমগমেমগ বিমিা, আমর পোেরা োসও়োডড বমি পভেমর যামব, না দ্রজার 
পগা়িা়ে দ্াাঁল়িম়ে বকবক কমর আোর োথার পোকা বার কমর পদ্মব? সারারাে পোোমদ্র 
জনয পজমগ থাকমে হমব না লক? 
 
গুলট গুলট কমর অ্নযানয লদ্মনর েে লনাঃশমব্দ শুিবার এমস পগি। হযালর পরাজকার েে 
পিট হমি ঢুমক স্টাফ পটলবমির লদ্মক োলকম়ে পদ্েি হযালিড পনই। অ্বশয আশা কমরলন 
হযালিডমক পদ্েমে োমব। হযালিমডর কথা না পভমব ওর েন ভারািান্ত হি গাদ্াগাদ্া 
পহােও়োমকডর ভাবনা়ে। দু্মটা কথা ওর েমন পগাঁমথ রম়েমে। এক পসলদ্ন শুিবার, 
সপ্তামহর পশি কামজর লদ্ন। দু্ই আবার আেলিমজর িমর কম়েদ্ হম়ে থাকা। পকান আশা 
পনই আেলিমজর কাে পথমক ো়িা োও়োর। আেলিমজর িমরর জানািা পথমক লকলডচ 
পেিার োমঠর লকেু অ্িংশ পদ্ো যা়ে ভাগয সুপ্রসন্ন হমি এই অ্িংশ লদ্ম়ে রমনর েরীক্ষা 
পদ়্ো পদ্েমে োমব। দু্রাশা হমিও পযমকান আনন্দদ্া়েক িটনা ওর েনমক েুলশমে 
ভলরম়ে লদ্মে োমর, েনমক চাঙ্গা কমর লদ্মে োমর। পহাগাটডমস আসার ের এেন ভামব 
টামেডর প্রথে সপ্তামহ দু্াঃেজনক িটনা লদ্ম়ে শুরু হ়েলন। 
 
প্রলেলদ্মনর েে পসলদ্নও লঠক োাঁচটা বাজার লকেু আমগ আেলিমজর িমরর দ্রজা়ে 
পটাকা পেমর ঢুকি। পদ্েি আেলিজ পটলবি, পচ়োর, োচডমেে পেোর, োিমকর কিে 
পযেন সালজম়ে রামে পেেনই ভামব পরমেমেন। 
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হযালরমক পদ্মে গা জ্বািান লেলি হালসমে বিমিন, কী করমে হমব েুলে পো জান লে. 
েটার। 
 
হযালর কিেটা েুমি লনম়ে পোিা জানািা লদ্ম়ে বাইমর োকাি। আেলিজ যেন কাজ 
করলেি েেন এক ফাাঁমক হযালর পটলবিটা কম়েক ইলঞ্চ জানািার কামে সলরম়ে এমনমে 
যামে পেিার োঠটা পদ্েমে ো়ে। 
 
ও পোিা জানািা লদ্ম়ে পদ্েমে পেি লিলফন্ডর লকলডচ লটমের প্রা়ে আধডজন কামিা 
কামিা রিং-এর পেমি, লেনমট উাঁচু পগাি পোমস্টর লনমচ দ্াাঁল়িম়ে রম়েমে েুব সম্ভব 
আমদ্মশর অ্মেক্ষা়ে। দূ্র পথমক রনমক পচনা েুবই অ্সম্ভব। 
 
আলে অ্বশযই লেমথয বিমবা না–ডান হামের পেেমন িুলকম়ে যাও়ো কাটা দ্াগ পথমক 
নেুন কমর রক্ত ঝমর ে়িমে িমর পঢাকার সে়ে। 
 
আলে অ্বশযই লেমথয বিমবা না েীি পবদ্না আর যন্ত্রর্া আলে অ্বশযই লেথযা বিমবা না 
রক্ত গল়িম়ে গল়িম়ে ওর কলিমে ে়িি। 
 
আবার ও জানািা লদ্ম়ে োমঠর লদ্মক োকাবার সুমযাগ পেি। যামক পগািমোমস্ট কীোর 
লহমসমব দ্াাঁ়ি করান হম়েমে পস লকেুই করমে োরমে না। পকলটমগাল্ড কম়েক পসমকমন্ডর 
েমধয েরের দু্মটা পগাি করি। কীোর লনশ্চ়েই রন ন়ে। ও দৃ্লি সলরম়ে োচডমেমের 
লদ্মক লনম়ে এি। োচডমেেটা োজা িাি রমক্ত চকচক করমে। 
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আলে অ্বশযই লেথযা বিমবা না 
 
আলে অ্বশযই লেথযা বিমবা না। 
 
আেলিজমক কিে লদ্ম়ে পিোর শব্দ, আর ড্র়োর পোিার শব্দ শুনমিই হযালর বাইমর 
োকা়ে। েৃেী়ে রাই আউমট যামক রাো হম়েমে েমন পস হি চিনসই, ভািই বিমে 
হ়ে। চেুথড জন এক কথা়ে দু্ধিড েঞ্চে জন েুবই ভািই, েমব পশিকামি একটা পগাি 
বাাঁচামে োরি না। অ্েকার হম়ে যাও়োমে োরেমরর দু্জনমক েলরষ্কারভামব পদ্েমে 
পেি না হযালর। 
 
আলে অ্বশযই লেমথয বিমবা না। 
 
আলে অ্বশযই লেমথয বিমবা না পটলবমি রাো োচডমেেটা পফাাঁটা পফাাঁটা রক্ত েম়ি পভমস 
যামে, দ্ারুর্ যন্ত্রর্া হমে হামে। িন অ্েকামরর েমধয রনমক পদ্েমে চাইি; লকন্তু 
রনমক পদ্েমে পেি না। লকলডচ োঠ আকামশর েেই অ্েকার। 
 
আেলিজ ওর কামে এমস বিমিন, পদ্লে কেবার লিমেে, পদ্েব? আেলিমজর পসই 
একই সুমর কথা। আেলিজ আিংলট েরা ওর পবাঁমট পবাঁমট আঙু্গি লদ্ম়ে হযালরর হােটা ধরি 
কেটা পকমট পগমে পদ্োর জনয। আেলিমজর স্প্মশড শুধু ওর ডান হােটা ন়ে কোমির 
কাটা দ্াগটাও েীিভামব জ্বািা করমে িাগি। পবদ্না-যন্ত্রর্া আর রক্তে়িা আরও পযন 
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পবম়ি পগি আেলিমজর স্প্মশড। ওর যকৃমের চারোশ অ্দু্ভে এক উমত্তজনা়ে কাাঁেমে 
িাগি। 
 
হযালর ওর হােটা আেলিমজর হাে পথমক ঝট কমর পটমন এমন আেলিমজর লদ্মক োলকম়ে 
লনমজর হাাঁটুর ওের পরমে লদ্ি। আেলিজ হযালরর লদ্মক োকাি। েুমে োর লেলি হালস 
পিমগই আমে। 
 
েুব বযথা, যন্ত্রর্া োই না? েুব নরে সুমর বিমিন। 
 
হযালর আেলিমজর প্রমশ্নর পকানও জবাব লদ্ি না। ওর বুমকর পভেরটা অ্সম্ভব পোিো়ি 
করমে, দ্রুে চিমে। আেলিজ কী কোমির কাটা দ্ামগ অ্থবা নেুনভামব হামের 
পচমটামে কাটার কথা বিমেন? 
 
-পবশ, আলে যা জানার ো পজমনলে, েটার এবার েুলে পযমে োর। 
 
হযালর ঝট কমর ওর কুি বযাগটা েুমি লনম়ে আেলিমজর ির পথমক বাইমর এি। 
 
লসাঁল়ি লদ্ম়ে লনমচ নােমে নােমে বারবার লনমজমক শাসন করমে িাগমিা, শান্ত হম়ে 
থাক, েুলে যা ভাবে ো নাও হমে োমর। শান্ত হম়ে থাক। 
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লেেুিাস লেেমব্ল্মটালন়ো, হযালর ফযাট পিলডর সােমন হাাঁফামে হাাঁফামে পভেমর যাবার 
োসও়োডড বিমিা। 
 
ও কেনরুমে ঢুকমেই অ্মনমকই পজার গিা়ে ওমক স্বাগে জানাি। রন েুটমে েুটমে 
ওর কামে এলগম়ে এি, েুমে আনন্দ-হালস পফমট ে়িমে, ওর হাে পথমক বাটার লব়ের 
েম়ি পগি। রন পবােিটা শুধু ধমর রইি। 
 
–হযালর, আলে পেমরলে, আোমক দ্মি লনম়েমে, আলে কীোর! –লক বিমি? ওহহ দ্ারুর্ 
একটা েবর লদ্মি, হযালর বিমিা, লকন্তু েেনও ওর বুমকর পভেরটা ধ়িফ়ি কমরমে, 
অ্সম্ভব দ্েদ্ে করমে হােটা, এবিং রক্ত ে়িমে! 
 
রন একটা পবােি হযালরর লদ্মক এলগম়ে লদ্ম়ে হাসমে হাসমে বিমিা, বেু বাটারলব়ের, 
আলে লবশ্বাস করমে োরলে না। হারলেওনমক পদ্েমে োলে না পকন? 
 
পিড একমকামর্ বমস ধীমর ধীমর বাটারলব়েমর চুেুক লদ্লেি, রমনর কথা শুমন ফা়োর 
পেসটা পদ্লেম়ে বিমিা, ওই পো ওোমন একটা আেড পচ়োমর বমস লদ্লবয আগুন 
পো়োমে। হারলেওন পচ়োমর বমস দু্িলেি, পদ্াি পেম়ে োমঝ োমঝ বাটারলব়ের পবােি 
পথমক েিমক েিমক পফ্লামর ে়িমে। 
 
রন কু্ষব্ধ হম়ে বিমিা, আলে েবরটা পদ্বার ের েুলশ হম়েলে। লরম়েলি আলে েুব েুলশ। 
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জজড বিমিা, আমর ওমক িুমোমে দ্াও। 
 
হযালর পদ্েি পবশ কম়েকজন প্রথেবমিডর োত্র পগাি হম়ে বমস আমে। ওর নাক লদ্ম়ে 
লকেুক্ষর্ আমগ রক্ত পবলরম়েমে োর দ্াগ স্প্িভামব পদ্ো যামে। 
 
পকলটমবি হামে একটা আিমেল্লা লনম়ে রনমক বিমিা, রন এলদ্মক এমসা। েমর পদ্েে 
অ্লিভামরর গেবেমরর এই পরাবটা পোোর গাম়ে হ়ে লক না। পেেমন ওর নােটা েুমি 
পোোর নােটা িাগামে হমব। 
 
রন এলগম়ে পগমি অ্যামিলিনা িাফামে িাফামে হযালরর সােমন দ্াাঁ়িাি। বিমিা, পদ্ে 
আলে জালন রন পোোর সবচাইমে লপ্র়ে বেু; লকন্তু ও েুব একটা ভাি পে়োর ন়ে, েমব 
একটু িমি পেমজ লনমে হমব। ও েুব ভাি লকলড পে়োরমদ্র েলরবার পথমক এমিও 
পেিার বযাোমর পেেন শােড ন়ে। সলেয কথা বিমে লক আলে ওর কাে পথমক আর 
একটু পবলশ আশা কমরলেিাে। 
 
লভলক িলবশার লজওমি হুোর সম্বমে কথাবােডা হবার ের অ্যামিলিনা বিমিা, কাি 
দু্মটার সশ়ে আোমদ্র প্রযাকলটস পসশন হমব, েুলে লকন্তু অ্বশযই আসমব। 
 
হযালর সম্মলে জানামি অ্যামিলিনা অ্যালিলস়ো লস্প্মনমটর লদ্মক চমি পগি। হযালর োরের 
একটা পচ়োর পটমন লনম়ে হারলেওমনর োমশ বসি। হযালরর বযাগ রাোর শব্দ শুমন 
হকচলকম়ে বিমিা, হযালর েুলে রমনর েবর শুমনে পো? দ্ারুর্ েবর োই না? লকেু েমন 
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কর না, আলে লান্ত হম়ে একটু িুলেম়ে েম়িলেিাে। গে রামে প্রা়ে একটা েযডন্ত পজমগ 
পজমগ টুলে বালনম়েলে। টুলেগুমিা োগমির েমো উধাও হম়ে যামে। 
 
হযালর বিমিা, েুব ভাি। ওর েমনর কথা যলদ্ কারও কামে না বমি পো পফমট পচৌলচর 
হম়ে যামব। োই ধীমর ধীমর বিমিা, পশান হারলেওন আলে একটু আমগ আেলিমজর িমর 
আটক হম়ে লেিাে। শালস্ত পশি হবার ের আেলিজ আোর হাে স্প্শড কমরলেমিন। 
 
হারলেওন ওর েুব কাে পিাঁমি বিমিা, আলে জালন একটা কথা শুনমি েুলে পবশ লচলন্তে 
হমব। ইউ-হুাঁ-পো েমন হ়ে লঠক কুইমরমির েমো আেলিজমক লদ্ম়ে ওর কাজ কলরম়ে 
লনমে। সমূ্পর্ডভামব আ়েমত্ত এমনমে ওমক। হযালর চারলদ্মক োলকম়ে আরও আমস্ত বিমিা, 
অ্সম্ভব ন়ে, োই হমে োমর। 
 
েমব আোর েমন হ়ে পশি েযডন্ত কুইমরমির েমো ওমক কজা করমে োরমব। হারলেওন 
বিমিা, এেন ও আবার ওর েুরমনা পদ্হ লফমর পেম়েমে, এেন আর কারও সাহাযয 
পনমব বমি েমন হ়ে না। ওমক ইেমেলর়েস কাসড লদ্ম়ে (উদ্ধে অ্লভশামে) বমশ আনমে 
োমর। 
 
হযালর পদ্েি পিড, জজড আর িী পজাডডান পবােমির লেলে লনম়ে জাগলিিং করমে। 
 
হারলেওন একটু চুে পথমক আবার বিমিা, লকন্তু গে বের পোোর ওই কাটা জা়েগাটা 
পকউ স্প্শড না করমিও বযথা পেমে। ডাম্বিমডারও বিমেন, ইউ-পনা-হু লকেু ভাবমে োর 
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জনয। ওটা হ়ে। আোর েমন হ়ে ওই বযথার সমঙ্গ আেলিমজর পকানও সম্পকড পনই। 
বযাোরটা একরকে কাকোিী়ে হমেও পো োমর? 
 
–আেলিজ একজন অ্শুভ েলহিা, হযালর পসাজাসুলজ বিমিা। 
 
–হমে োমর লেলন সািংিালেক। লকন্তু হযালর, পোোর লকন্তু ডাম্বিমডারমক জানামনা উলচে 
পোোর কাটা দ্াগটা বযথা কমর, চুিমকা়ে। 
 
এই লনম়ে দু্বার ওমক বিা হি ডাম্বিমডামরর কামে পযমে। লকন্তু ও রনমক পযেন জবাব 
লদ্ম়েলেি পেেনই জবাব লদ্ি হারলেওনমক। 
 
–আলে কাটা দ্ামগ বযথা, চুিকালন লনম়ে পোমটই োথা িাোলে না। গরেকামি এেন হ়ে। 
গে রামে একটু পবলশ হম়েলেি এই যা। 
 
–হযালর আোর পকানও সমন্দহ পনই ডাম্বিমডার বযাোরটা সহজভামব পনমবন না। 
 
হলর বিমিা, োহমি আোর কোমির কাটা দ্াগ ো়িা অ্নয লকেুমে োর যা়ে আমস না, 
লক বি? 
 
–যা সেয ন়ে ো বিমব না হযালর! 
 

http://www.bengaliebook.com/


 হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য অ্র্ডাি অ্ব দ্য ফরিক্স । জে. জে. িাওর িং। হ্যারি পটাি রিরিে 

462 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

–আলে ভাবলে লসলর়েসমক সব বযাোরটা লিমে জানাব, দ্যাো যাক উলন লক বমিন। 
 
–হযালর আোর কথা পশামনা, বযাোরটা লচলঠমে পিো লঠক হমব না। হারলেওমনর েুে 
পদ্মে েমন হ়ে েুব লচলন্তে। 
 
–েমন আমে েুলডর কথা? উলন বমিলেমিন, যা লিেমব েুব সেকডোর সমঙ্গ লিেমব! 
আোমদ্র েযাচামক লচলঠ লনম়ে যাবার সে়ে আটমক লদ্মে োমর পস সম্ভাবনা পো উল়িম়ে 
পদ্ও়ো যা়ে না। 
 
হযালর বিমিা, আো বাবা লচলঠ লিেব না। যাকমগ আোর িুে পেম়েমে শুমে চমিাে। 
 
হারলেওন বিমিা, আলেও লান্ত। আলে শুমে চমিাে। আগােীকাি অ্মনকগুমিা টুলে 
বানামে হমব। পসিাইম়ের বযাোমর েুলে যলদ্ চাও পো আোমক সাহাযয করমে োর। 
আলে এেন নেুন নেুন েযাটানড বানামে লশমেলে। 
 
হারলেওমনর উজ্জ্বি হালসেুমের লদ্মক োলকম়ে হযালর বিমিা, দু্াঃলেে আোর সে়ে হমব 
না। জান পো আোর অ্মনক পহােও়োকড বালক, পসগুমিা পশি করমে হমব। 
 
হারলেওনমক অ্েুলশ কমর হযালর চমি পগি। 
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১৪. পারিড অ্যান্ড পযার্ফুট 
 
ডরমেটলরমে সবার আমগ হযালরর িুে ভাঙ্গি। ও চুে কমর শুম়ে পোস্টামরর ফাাঁক লদ্ম়ে 
সূমযডর লকরমর্ পোট পোট ধূলিকর্া ভাসমে পদ্েি। পসলদ্ন লেি শলনবার। জাদু্লবদ্যা 
অ্নুশীিমনর আাঁকাবাাঁকা ইলেহামসর েে নেুন টামেডর প্রথে সপ্তাহটা হযালরমক পটমন চিি 
লদ্শাহীনভামব। 
 
োহমি লদ্ন শুরু হি। হযালর ঝটেট লবোনা পেম়ি উমঠ নাইট পড্রস পেম়ি কাাঁচা জাো-
েযাে েমর লনি। অ্দূ্র পথমক েৃদু্ েৃদু্ োলের ডাক পভমস আসমে, অ্মনকটা ওর 
লিলফমন্ডর িুেন্ত বেুমদ্র লনশ্বাস পফিার শমব্দর েমো। ও কুি বযাগটা েুব সন্তেডমর্ েুমি 
োচডমেে আর োিমকর কিেটা লনম়ে কেনরুমের লদ্মক চিি। 
 
প্রা়ে লনভন্ত ফা়োর পেমসর কামে ওর লপ্র়ে েুরমনা লদ্মনর আেড পচ়োরটা পটমন এমন, 
আরাে কমর বমস িরটা পদ্েমে পদ্েমে োচডমেেগুমিা েুিি। গে রামের পোঁ়িা 
োচডমেমের টুকমরা, েুরমনা গবমস্টান, পোট পোট জার, লশলশ পবােি, লবকুট-চমকামিমটর 
পো়িক আর পকাথাও েম়ি পনই। পসগুমিা হারলেওমনর বানান টুলের েমো অ্দৃ্শয হম়ে 
পগমে। ও ভাবমে পচিা করি এেনও েযডন্ত কে েবডকা়ে গৃহ েলরচারকরা োমদ্র 
লনমজমদ্র ইমে (এিফরা) বা অ্লনো়ে পসই টুলে েমর কাজ পেম়ি চমি পগমে। হযালর 
পদ্া়োমের লেলে েুমি কিেটা কালি ভলেড পদ্া়োমে পচাবাি। োরের হিুদ্ োচডমেমের 
প্রা়ে এক ইলঞ্চ ওেমর কিেটা ধমর রােি। ভাবমে থামক পকেন কমর শুরু করমব। 
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এক লেলনট, দু্লেলনট পকমট পগি, কিেটা পযেনভামব ধমরলেি পেেলন রইি, একটা 
অ্ক্ষরও লিেমে োমর লন। সবলকেু পযন ওর কামে োিমগাি োলকম়ে পগমে, লকেুই েমন 
করমে োরমে না। লনমজর অ্সহা়েো পদ্মে আন্দাজ করমে োরি পকন গরমের েুলটমে 
রন-হারলেওন ওমক লচলঠ লিেমে োমর লন। ভাবার পচম়ে পিো কলঠন ও বুঝমে োরি। 
লকেুমেই ওর োথা়ে আসমে না গে সপ্তামহর লবলভন্ন িটনা লসলর়েসমক লকভামব লিেমব। 
অ্মনক প্রশ্ন, অ্মনক জলটি প্রশ্ন যা করমে চা়ে। লচলঠ পিো হমি পো লচলঠর োঝেমথ 
পেমন পন়োর প্রশ্ন আমস? 
 
ও লনবডাক-লনশ্চি হম়ে বমস রইি। ফা়োর পেমসর লদ্মক োলকম়ে থাকমে থাকমে পশি 
েযডন্ত একটা লকেু পিোর জনয হাে সজাগ হম়ে উঠি। আবার ও োলের োিমকর 
কিেটা সােমন রাো কালির পদ্া়োমে চুলবম়ে লনম়ে লিেমে শুরু করি। 
 
লপ্র়ে োফিস্ আশা কলর আেলন ভাি আমেন, ওোন পথমক লফমর কুমির প্রথে সপ্তাহটা 
ব়ি লবশ্রীভামব পকমটমে। আজ শলনবার েুলটর লদ্ন োই েমন েুব আনন্দ। 
 
আোমদ্র কুমি নেুন এক লটচার ডাকড আমটডর প্রলেমরাধ পশোবার জনয এমসমেন। নাে 
প্রমফসর আেলিজ। লেলন োদ্াে োম়ের েেই অ্লে পেহেরা়ের্ ও ভাি! আেনামক 
লিেলে োর প্রধান কারর্ এই পয গে গরেকামির েুলটমে যা িমটলেি ো গে রামে 
আবার িমটমে, যেন আলে আেলিমজর িমর আটক হম়েলেিাে। 
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আেরা আোমদ্র সবার লপ্র়ে ব়ি বেুমক সবডদ্াই হারালে, আেরা আশা করলে লেলন 
লশঘ্রই লফমর আসমবন। 
 
েুব ো়িাোল়ি আোর লচলঠর উত্তর পদ্মবন। শুমভোসহ হযালর 
 
লচলঠটা পিোর ের হযালর পসটা পবশ কম়েকবার ে়িি। লচলঠমে এেন লকেু সিংমকে বা 
ইলঙ্গে পদ়্েলন যামে লকেু পবাঝা যামব–যলদ্ অ্নয পকউ পসটা েম়ি। লচলঠটা েম়ি হযালরর 
েমনাভাব বুঝমে লসলর়েমসর একটুও অ্সুলবধা হমব না, হযালিড সম্বমে লকেু আভাস লদ্মে 
োরমবন। হযালিড পহাগাটডমস পনই োই ওর নাে কমর লকেু লিেি না। 
 
লচলঠটা আকামর পোট হমিও হযালরর লিেমে অ্মনক সে়ে িাগি। সূযড েেন আকামশ 
পবশ ওেমর উমঠ পগমে। 
 
লচলঠর েুেটা ভাি কমর পসাঁমট োঠাবার জনয েযাচাাঁমদ্র বাসস্থান আউিালরর লদ্মক যাবার 
জনয দ্াাঁ়িাি। ওেমরর ডরমেটলরমে োত্রোত্রীমদ্র েদ্শব্দ শুনমে পেি। ওরা কেনরুমে 
আসার আমগই ির পথমক পবলরম়ে কলরডর ধমর আউিালরর লদ্মক চিি। 
 
পযমে পযমে কলরডমর পদ্ো হি পহডমিস লনমকর সমঙ্গ। লনক, লেভসমক লনম়ে পবশ 
েজার েজার কথা বিমিা। আউিালরমে পযমে হমি কলরডমরর পশমি ডানলদ্মক পযমে 
হমব। ও ডামন না লগম়ে বাাঁলদ্মক িুরি। দূ্রত্ব একটু পবলশ হমিও লবেদ্-আেমদ্র ভ়ে 
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পনই। আউিালরমে লগম়ে পহডউইমগর োম়ে লচলঠটা পবাঁমধ লসলর়েসমক োলঠম়ে ওমক অ্নয 
কাজকেড পসমর লকলডচ পেিার োমঠ পযমে হমব। 
 
েমথ পক়োরমটকামরর স্ত্রী লেমসস নলরমসর সমঙ্গ পদ্ো হম়ে পগি। লেমসস নলরস োর 
বাদ্ালে রিং-এর লপ্র়ে পব়িাি লনম়ে পব়িামে পবলরম়েমেন। লেমসস নলরস একবার 
িযাম্পমোমস্টর বালের েে হিুদ্বর্ড পচামে হযালরর লদ্মক োলকম়ে উইিমিড দ্যা 
উইস্টফুমির েূলেডর আ়িামি চমি পগমিন। হযালর নীি আকামশর লনমচ একটার ের 
একটা জানািা োর হম়ে আউিালরমে পেৌঁেি। হযালর আউিালরর পগমটর সােমন দ্াাঁল়িম়ে 
লেমসস িলরমসর লবরলক্তকর দৃ্লির কথা ভাবি। লেমসস নলরমসর লবশ্রী স্বভাব অ্কারমর্ 
োর স্বােীর কামে োত্রোত্রীমদ্র নামে নালিশ করা। সকাি সকাি হযালরর েযাচাাঁমদ্র 
আিা়ে যাও়োর (িুরেমথ) জনয হ়েে লকেু পভমবমেন। হযালর েমন েমন বিি, ভাবুক–
আলে পো পকান অ্নযা়ে কলরলন। 
 
সূযড েেন আকামশর অ্মনকটা উমঠ এমসমে। হযালর আউিালরমে ঢুকি। কাাঁমচর জানািা়ে 
পরাদ্ েম়ি পচাে ধালধম়ে লদ্মে। েযাচাাঁমদ্র পগািিমর রূোলি সূমযডর লকরর্ কুশাকামর 
েরস্প্রমক পভদ্ কমর যামে। পভামরর আমিামে প্রা়ে একশর েমো েযাচা িমরর চামি 
আ়িাআল়ি কমর রাো কামঠর দেলর বাসার পভের েটফট করমে। ে়ি পফিা পেমঝর 
উের লদ্ম়ে পহাঁমট পহডইউমগর বাসার সােমন ও দ্াাঁ়িাি। পিাট পিাট হা়ি আর ে়ি পফিা 
পেমঝটা ওর োম়ের চামের ে়িে়ি শব্দ শুমন পহডউইগ লেটলেট কমর োকামিা। 
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–বা! েুলে এোমন লদ্লবয আরামে রম়েে। পহডউইমগর বাসা িমরর লসলিিং এর লনমচ। 
এলদ্মক এমসা, পোোমক একটা লচলঠ লনম়ে পযমে হমব, হযালর বিমিা। 
 
পহডউইগ েুব আমস্ত ডাক লদ্ম়ে ওর সাদ্া দু্মটা ডানা পেমি হযালরর কাাঁমধর উের বসি। 
 
–লঠক আমে, এই লচলঠটা পোোমক লসলর়েমসর জনয লনম়ে পযমে হমব। ও পকন েৃদু্ লফস 
লফস করমে হযালর জামন না। ওর োম়ে লচলঠটা বাাঁধমে বাাঁধমে বিমিা, এটা লসলর়েসমক 
পদ্মব, বুঝমি আর কাউমক না, বুঝমে পেমরে? পহডউইগ হুস শব্দ কমর নীি আকামশ 
উম়ি পগি। হযালর েুে উাঁচু কমর পহডউইমগর লদ্মক োলকম়ে রইি। পোট এক কামিা 
লবনু্দমে েলরর্ে হম়ে ওর দৃ্লির বাইমর চমি পগি। োরের ও হযালিমডর কুলটমরর লদ্মক 
োকাি। 
 
হযালিমডর পিাট কুলটরলট েুব কামে। পযোমন হযালর দ্াাঁল়িম়ে পসোন পথমক স্প্ি পদ্ো 
যা়ে। েুব সম্ভব পসোমন হযালিড পনই, োই লচেলন পথমক পধাাঁ়ো পবমরামে না। ওর িমরর 
সব জানািা়ে েদ্ডা পফিা। 
 
লনলিি বাগামনর ব়ি ব়ি গােগুমিা হাও়োমে দু্িমে, ওর েুমে োজা হাও়ো এমস 
িাগমে। লকলডচ োমঠর লচন্তা এেন োথা়ে পনই। 
 
হঠাৎ ওর পচামে ে়িমিা একটা প্রকাণ্ড, দু্ডানাও়োিা পিা়িা। অ্মনকটা, পহাগাটডমস 
আসার সে়ে পযেন সব অ্দু্ভে সরীসৃমের েমো পিা়িা পদ্মেলেি পেেনই। চকচমক 
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চাে়িার েমো কামিা দু্মটা ডানা, পটমরাডাকটাইি। (প্রাচগলেহালসক লহিংে সরীসৃমের 
েমো, োরা উ়িমে োমর) পিা়িাটা দদ্েযাকার োলের েমো গামের ওের বসি। োরের 
গােগুমিামক লিমর লবকট শব্দ কমর উ়িমে উ়িমে গামের জঙ্গমি লবিীন হম়ে পগি। 
সেস্ত দৃ্শযটা ক্ষলর্ক সােমন এমস দৃ্লির বাইমর চমি পগি। হযালর লঠক পযন বুঝমে োরি 
না ও সলেয লকেু পদ্মেমে লক না। ওই ক্ষলর্ক ভ়েঙ্কর দৃ্মশযর চামে ওর বুমকর পভেরটা 
ধ়িাস ধ়িাস করমে থামক, থােমে চা়ে না। 
 
পক পযন আউিালরর দ্রজাটা েুিি। শুনমে পেি কাাঁচ কাাঁচ শব্দ। হযালরর সলম্বৎ লফমর 
এি। লেেমন োলকম়ে পদ্েি হামে একটা লচলঠ আর েযামকট লনম়ে পচা চযািং দ্াাঁল়িম়ে 
রম়েমে। 
 
হঠাৎ চযািংমক পদ্মে হযালর অ্শান্ত েন লকেুটা শান্ত হি। বিমিা, সুপ্রভাে। 
 
–পোোমকও, পচা বিমিা, ভাবমেই োলরলন এে সকামি পোোমক এোমন পদ্েমে োব। 
আোর োম়ের জন্মলদ্মনর জনয এটা োঠালে। 
 
পচা হাে েুমি েযামকটটা হযালরমক পদ্োি। 
 
–বা! সুন্দর, হযালর বিমিা। ওর োথার পভেরটা েেনও ভালর োথর হম়ে আমে। েেনও 
পসই বীভৎস পটমরাডাকটাইি লহিংে সরীসৃমের েমো পচহারা ওর েমনর েমধয রম়ে 
পগমে। 
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–আজমকর লদ্নটা েুব সুন্দর! ওর েমনর পভেরটা সুন্দর আবহাও়ো সমেও েলরলস্থলেমে 
কুাঁকম়ি রম়েমে পযন। 
 
–েুব ভাি, পচা বিমিা, একটা চিনসই েযাাঁচার পোাঁজ করলে। লকলডচ পেিার উেযুক্ত 
লদ্ন োই না? আলে সপ্তাহোমনক ওোমন পযমে োলরলন। 
 
পচা পোট েমো একটা েযাচা পবমে লনম়ে পকামি েুমি ওর গাম়ে হাে পবািামেই একটা 
ো বাল়িম়ে লদ্ি েযাচাটা। উমদ্দশয, আলে ও়িার জনয পো সদ্াই প্রস্তুে। 
 
পচা বিমিা, হাই! লিলফন্ডর নেুন পকানও কীোর পেম়েমে লকনা শুমনে? হযালর বিমিা, 
হযাাঁ পেম়েমে। আোর বেু রনমক। েুলে পো োমক পচন? 
 
পচা বিমিা, ও পসই টমনডমডা লবমিিী? পকানও রােঢাক পনই ওর কথা়ে। যামব? 
 
হযালর বিমিা, পকন ন়ে। অ্বশয আলে আটক থাকার জনয লসমিকসন পদ্েমে োইলন। 
 
পচা েযাচার োম়ে োমসডিটা বাাঁধমে বাাঁধমে েুে েুমি চাো গিা়ে বিমিা, পসই োলজ 
আেলিজ পোোমক সলেয কথা বিার জনয সােলদ্ন আটক কমর পরমেলেি। পসলড্রক 
পকেন কমর োরা পগি। সকমিই পসই িটনা শুমনমে। সলেয েুলে অ্েযন্ত সাহসী োই 
েলহিার েুমের ওের বিমে পেমরে। 
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পচার কথা়ে হযালরর েমন হমিা ও দ্ারুর্ ফুমি পগমে, শরীরটা হািকা হম়ে পগমে, 
হাও়োমে উম়ি যামব। পক ওই লবদ্িুাঁমট উ়িন্ত পিা়িামক পো়োক্কা কমর? পচা ওমক বমিমে 
সলেযকামরর সাহসী পেমি। হঠাৎ েমন হি পচামক ওর অ্বর্ডনী়ে যন্ত্রর্াকাের কাটা হােটা 
পদ্ো়ে। েযাচার োম়ে ওর োম়ের কামে োঠামনার জনয োমসডিটা বাাঁধমে সাহাযয কমর। 
ওইরকে এক উমত্তজক অ্বস্থা়ে ও লক বিমব, লক করমব পভমব ো়ে না। লঠক পসই 
সে়ে আউিালরর দ্রজাটা আবার পোিার শব্দ শুনমে পেি। 
 
হযালর পদ্েি পক়োরমটকার লফিচমক। 
 
ওমক পদ্মে আউিালরর পোটব়ি সব েযাচাাঁমদ্র িুে পভমঙ্গ পগি, ওরা সবাই ডানা ঝটেট 
করমে িাগি। 
 
লফিচ হযালরমক বিমিা, আোর কামে একটা েবর আমে, েুলে নালক ডািংগমবাম্বস 
সরবরামহর লবরাট একটা অ্ডডামরর পচিা করে? 
 
হযালর হাে গুলটম়ে পক়োরমটকামরর েুমের লদ্মক োকামিা। –পক বিমে আেনামক পয 
আলে ডািংগমবাম্বস সরবরামহর অ্ডডার পেম়েলে? 
 
পচা দু্জমনর কথা শুমন ভুরু পকাাঁচকামিা। ওর হামের িক্ষী েযাাঁচাটা এক োম়ে দ্াাঁল়িম়ে 
থাকমে থাকমে লান্ত হম়ে ডাকমে শুরু কমর। পচা পসলদ্মক পচাে লদ্মিা না। 
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–বুঝমি সব েবর আোর েুমঠার েমধয থামক, যারা পদ্বার োরা পদ়্ে। লফি লহসলহস শব্দ 
কমর বিমিা, পদ্লে কী োঠামে? 
 
হযালর বিমিা–পদ়্ো যামব না ওটা চমি পগমে। 
 
রামগ লফিমচর েুে িাি হম়ে পগি। বিমিা, চমি পগমে? কথাটা বমি দু্ পচাে লদ্ম়ে পযন 
হযালরর জাো-েযাে সাচড কমর। 
 
–পোোর েমকমট পো থাকমেও োমর? –োর কারর্? পচা পরমগমেমগ বিমিা, আলে ওমক 
োঠামে পদ্মেলে। লফিচ পচার ওের পযন ঝাাঁলেম়ে েম়ি–েুলে োঠামে পদ্মেে? 
 
–লঠক বমিমেন, আলে পদ্মেলে, পচা িুব্ধ দৃ্লিমে বিমিা। এক পসমকন্ড নীরব পথমক 
লফিচু দু্জমনর লদ্মক োকাি। োরের অ্যাবাউট টানড হম়ে দ্রজার লদ্মক এলগম়ে পথমে 
লগম়ে হযালরমক পদ্েমে িাগমিা দ্রজার হযামন্ডিটা পচমে ধমর। 
 
–আহামর! লক ভািই হে আলে যলদ্ বাোমস উম়ি আসা এক টুকমরা ডািংগমবাে পেোে। 
হযালর আউিালর পথমক লনমচ োকামিা। 
 
পদ্েমিা, লেমসস নলরস েযাাঁচামদ্র গুনমে। 
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পচা িক্ষ্মীেযাচার োম়ে ভাি কমর োমসডিটা পবাঁমধ বিমিা, লফিচ যা বিমিা সলেয? 
 
–পোমটই না। 
 
–ও বিমিা পকন, পচা িক্ষ্মীেযাচাটা জানািা লদ্ম়ে উল়িম়ে লদ্ি। হযালর লঠক পচার েমো 
উলিগ্ন হি। 
 
পযমে পযমে পচা বিমিা, আলে অ্নয রাস্তা লদ্ম়ে যালে। আবার পদ্ো হমব। 
 
–আো, পদ্ো হমব। 
 
পচা-চযািংর প্রশিংসা হযালরর কামন বারবার বাজমে থামক। সলেয েুলে সাহসী, ো নাহমি 
েলহিার সােমন পসাজা হম়ে দ্াাঁল়িম়ে সলেয কথা বিমব পকন? লকন্তু পসলড্রকমক পচাও 
বাাঁচামে োমরলন। 
 
পসলড্রকমক পচা েেন্দ করে পস কথা হযালর জামন। পসসব কথা এেন পভমব িাভ পনই। 
পিট হমি ঢুমক হযালর পদ্েি রন আর হারলেওন লিলফন্ডারমদ্র পটলবমি বমস রম়েমে। 
সুপ্রভাে। হযালর ওমদ্র কামে লগম়ে বিমিা। 
 
রন, হযালরর েুমের লদ্মক োলকম়ে আশ্চযড হম়ে বিমিা–কী বযাোর আজ ব়ি েুলশ েুলশ 
পদ্োমে। 
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–লকলডমচর কথা েমর হমব। হযালর একটা পেমট গাদ্াোমনক পবকন–লডে লনম়ে বিমিা। 
 
রন বিমিা, পেিার োমঠ একটু আমগ আমগ পযমে োরমব? 
 
–অ্বশযই, হযালর বিমিা। 
 
হারলেওন ওমদ্র লদ্মক পসাজা োলকম়ে বিমিা–েমন থামক পযন পোোমদ্র অ্মনক 
পহােও়োকড করমে হমব। 
 
ওমদ্র কথাবােডা বে হম়ে পগি। েলনডিং পোস্ট আসমে শুরু কমরমে। একটা েযাাঁচা লচলনর 
োমত্রর োমশ পডইলি প্রমফটটা লনম়ে বসি। 
 
ওর ো পথমক চাে়িার বযাগটা েুমি লনি হারলেওন। েযাাঁচা উম়ি পগমি হারলেওন প্রথে 
োোটা়ে পচাে রােি। 
 
রন বিমিা–পকানও চাঞ্চিযকর েবর আমে? 
 
হযালর জামন রন পহােও়োকড না করমে োরমি বাাঁমচ। গল্পস্বল্প কমর সে়ে কাটামে চা়ে।   
 
–না, পেেন লকেু পনই। এইসব গান বাজনা, লবম়েশাদ্ীর েবর, ওম়েভলসস্টামরর লবম়ে। 
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হারলেওন েুমের সােমন কাগজটা েুমি লনমজমক আ়িাি কমর রােি। হযালর পেমট আরও 
োবার ভমর লনি। রন জানািার বাইমর োলকম়ে রইি। 
 
হারলেওন হঠাৎ পবশ পজামর পজামর বিমিা–দ্াাঁ়িাও দ্াাঁ়িাও… ওহ্ না লসলর়েস! 
 
হযালর বিমিা–কী হম়েমে? কাগজটা এেনভামব টান লদ্ি পয অ্মধডকটা হারলেওমনর হামে, 
বালকটা হযালরর হামে। 
 
হারলেওন হামের কাগজটা চাো গিা়ে ে়িি–েযালজক েন্ত্রর্াি়ে লবশ্বস্ত সূমত্র েবর 
পেম়েমে, লসলর়েস ব্ল্যাক একজন গর্হেযাকারী। ব্ল্যাক বেডোমন িন্ডমন আত্মমগােন কমর 
আমে। 
 
হযালর অ্লে আমস্ত অ্থচ পরমগ বিমিা–িুলস়োস েযািফ়ে, আলে বালজ ধমর বিমে োলর ও 
পস্টশমনর োটফরমে লসলর়েসমক পদ্মেলেি। 
 
–কী বিমি? কই কথাটা েুলে পো আোমদ্র বিলন। 
 
হারলেওন পঠাাঁমট আঙু্গি পরমে শব্দ করি, শু…। জাদু্কর সম্প্রদ্া়েমক সেলকডে করা হমে 
পয লসলর়েস ব্ল্যাক অ্লে সািংিালেক েুলন, কে কমর পেরটা েুন কমরমে। আজকাবান 
পজি পভমঙ্গ পস এেন েিােক। 
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–রালবশ, হারলেওন বিমিা। বালক অ্মধডক কাগজটা পটলবমি পরমে বিমিা, ওম়েি, এেন 
ও আর বাল়ি পথমক পবমরামে োরমব না। ডাম্বিমডারও োনা কমরলেমিন। 
 
হযালর ওর হামের পডইলি প্রমফমটর অ্িংশটা পদ্েমে পদ্েমে বিমিা, োোভলেড পদ্েলে 
লবজ্ঞােন। েযাডাে োিলকন পরাবস ফর অ্ি অ্মকসান্স। এটা পদ্ে। 
 
রন বিমিা, আোর যা যা জাোকাে়ি দ্রকার সবই আোর রামঙ্ক আমে। 
 
হযালর বিমিা, এোমন লক লিমেমে পদ্ে। 
 
হারলেওন ও রন ঝুাঁমক ে়িি হযালরর হামে পোঁ়িা পডইলি পফমটর লদ্মক। পোট েবর। েুব 
পবলশ পো এক ইলঞ্চ িম্বা, এমকবামর কিমের দ্লক্ষমর্ পশমি োো 
 
েন্ত্রর্ািম়ে লবনা অ্লধকামর প্রমবশ 
গে ৩১ আগস্ট স্টারলগসেডমোর (৩৮) দু্নম্বর িাবুরনাে গামভডনস, লযােমহে, েযালজক 
েন্ত্রর্ািম়ের ও়োইমজনমগেমটর সােমন অ্নলধকার প্রমবশ ও ডাকালের উমদ্দমশয ধরা 
েম়িলেি। েন্ত্রর্ািম়ের ও়োচউইজাডড এলরকোকড োমক, একলট টে লসলকউলরলট দ্রজা 
লদ্ম়ে প্রা়ে রাে একটার সেম়ে েন্ত্রর্ািম়ে প্রমবশ করমে পদ্েমে ো়ে। ধৃে ে়িমোর 
োর আত্মেক্ষ সেথডমন একলট কথাও বমিলন; োই দু্লট অ্েরামধর লভলত্তমে োমক পদ্ািী 
সাবযস্ত কমর ে়ে োস কারাদ্ণ্ড পভাগ করার জনয আজকাবামন োঠামনা হম়েমে। 
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স্টারলগস ে়িমোর? রন েুব আমস্ত আমস্ত বিমিা–পসই োলজ পিাকটা, যার োথা পদ্েমি 
েমন হ়ে পকউ গুাঁল়িম়ে লদ্ম়েমে, োই না? ও একজন… 
 
–শুয! চুে রন, হারলেওন রনমক থালেম়ে লদ্ম়ে ভ়েঙ্কর আেলঙ্কে দৃ্লিমে োকাি। 
 
হযালর লফসলফস কমর বিমিা, েোস আজকাবামন? শুধু একটা দ্রজা লদ্ম়ে যাবার জনয। 
 
হারলেওন বিমিা,–পবাকার েে কথা বিমব না। রালত্র একটার সে়ে ও েযালজক 
েন্ত্রর্ািম়ে লকমসর জনয লগম়েলেি! 
 
রন বিমিা, ওমো অ্ডডামরর হম়ে কাজ কমর। 
 
হযালর বিমিা–এক লেলনট, পোোমদ্র লনশ্চ়েই েমন আমে স্টারলগমসর আোমদ্র লবদ্া়ে 
জানামে আসার কথা লেি? 
 
হারলেওন ও রন ওর লদ্মক োলকম়ে থামক। 
 
হারলেওন বিমিা–হা হা েমন আমে। ওর গাডড হম়ে আোমদ্র সমঙ্গ পস্টশমন যাবার কথা 
লেি। ও না আসামে েুলড অ্সম্ভব পরমগ লগম়েলেি। োহমি? োহমি লনশ্চ়েই ওমদ্র হম়ে 
পকানও কাজ করমে যা়েলন। আবার এেনও হমে োমর। 
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রন বিমিা, সব বামজ কথা! ওরা ওমক ফাাঁলসম়েমে। পশান, হারলেওমনর শাসনদৃ্লির 
লদ্মক োলকম়ে নাটকী়েভামব গিার সুর নালেম়ে বিমিা, লেলনলি েমন কমর ও 
ডাম্বিমডামরর পিাক। কারসালজ কমর স্টারলগসমক লেলনলিমে আসমে না বিমি 
আদ্মেও লবনা অ্নুেলেমে দ্রজা োর হও়োর সম্ভাবনা পনই! একটা জিনয েযান! 
 
লকলডচ লেমচর লদ্মক এমগামে এমগামে, হযালর ডানলদ্মক লনলিদ্ধ বমনর লবরাট লবরাট 
গােগুমিার লদ্মক োকামিা। ঝম়িা হাও়োমে গামের োোগুমিা েমন হ়ে পযন উম়ি 
যামব। আকাশ েলরষ্কার, পকাথাও এক লবনু্দ পেি পনই। আউিালর টাও়োমরর কামে শুধু 
েযাচারা িুরোক োমে। ওর লচন্তার অ্মনক লকেু আমে। পসই উ়িন্ত পিা়িা পো ওর 
পকানও ক্ষলে কমরলন োই ওর সম্বমে লচন্তা োথা়ে পনই। 
 
ওরা দু্জমন প্রযাকলটস শুরু করি। িিা দু্ই ধমর প্রযাকলটস করার ের কযামসমি লফমর 
এি িাঞ্চ োবার জনয। 
 
রন আর হযালরমক কেনরুমে পদ্েমে না পেম়ে হারলেওমনর েমধয একটা কথাই বারবার 
পঠিা লদ্লেি। দু্জমনই অ্েযন্ত দ্াল়েত্বজ্ঞানহীন। লকন্তু লকলডচ োমঠ অ্নুশীিমনর জনয 
লগম়েলেি পজমন লনমজর ভুি বুঝমে োরি। ওরা দু্ই বেু িাঞ্চ পশি কমর োমঠর পটমে 
লগম়ে পদ্েি, লটমের সকমিই পেৌঁমে পগমে পরলনিং পসসমনর জমনয, আমসলন শুধু 
অ্যামিলিনা। 
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–পকেন িাগমে রন? জজড পচাে লেটলেট কমর বিমিা। িাঞ্চ পশি কমর োমঠ পফরার 
সে়ে ও সারা েথ চুে কমরলেি। জমজডর প্রমশ্নর জবামব পোট কমর বিমিা, চিমে। 
 
পিড ওর পেিার জালসডমে োথা পঢাকামে পঢাকামে একটু দু্িুলে ভরা েুচলক হালসমে 
বিমিা, নেুন লপ্রমফক্ট ও কমো ব়ি পে়োর আোমদ্র আজ পদ্োমব। 
 
লনমজর লটমের জালসড প্রথেবার েরমে েরমে রন পরমগ লগম়ে বিমিা, শাট আে। 
জালসডটা অ্লিভার উমডর জনয বানামনা হম়েলেি োই রমনর গাম়ে লঠকেে লফট হি না। 
কাাঁমধর কামে হাে দু্মটা ঝুমি রইি। 
 
অ্যামিলিনা কযামেমনর অ্লফস পথমক োমঠ এমস পগমে। লটমের সকমির লদ্মক োলকম়ে 
েুলশ হম়ে বিমিা, সবলকেু লঠক আমে পো? 
 
অ্যামিলিনা লটমের কযামেন। অ্যামিলস়ো, পিড পোেরা বিটা লনম়ে এস। দু্একজন 
আেমদ্র পদ্েমে, পদ্েুক ওমদ্র লদ্মক োলকও না, োত্তা লদ্ও না। সব লঠক আমে। 
 
অ্যামিলিনা দু্লট পিামকর কথা সাধারর্ভামব বিমিও হযালর ভামব অ্নাহুে পিাক দু্মটামক 
পফর ওরা োমঠ নােমিা। োঠ-সূমযডর আমিামে ঝিেি করমে। লেদ্ালরন সামোটডাররা 
আনন্দ, উৎসাহ পদ্বার জনয দহচচ কমর উঠি। অ্মধডক পস্টলড়োে ওমদ্র সামোটডার দ্েি 
কমর বমস আমে। সেস্ত োঠ েুেলরে হম়ে উঠি ওমদ্র উচ্ছ্বামস। 
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রন ওর ঝা়ুির ওের বমস োঠ পথমক পসাাঁ কমর ওেমর উঠি। ওর পেেমন হযালর। হযালর 
বিমিা, কারুর কথা়ে কান পদ্মব না। রমনর োমশ ও ভাসমে িাগি। ভাসমে ভাসমে 
বিমিা, পদ্েমে কারা হাসাহালস, বযাঙ্গ করমে। 
 
েযািফ়ে পভলঙ্গম়ে পভলঙ্গম়ে ও পটমন পটমন বিমিা, ওমদ্র েমো আমজবামজ পে়োরমদ্র 
োথা়ে পক োো ধরমব? পিব, পগাম়েি আর েযালন্স হালসমে পফমট ে়িি েযািফম়ের কথা 
শুমন। 
 
অ্যামিলিনা উ়িমে উ়িমে হযালরর োমশ এমস বিমিা, এইরকেই পোোর কামে সকমি 
চা়ে। েুলে পেমি যাও… কারও কথা়ে কান পদ্মব না। লঠক েমো বি োস দ্াও। 
অ্যামিলিনা চ়িলকবালজর েমো ওর লটমের চারোমশ িুরমে থামক। েুমের ওের পোিা 
চুি এমস েম়িমে, চুিগুমিা পেেমন হলটম়ে লদ্মেই েযালন্স োরলকনসন বিমিা, আমর 
দ্যাে দ্যাে ওমদ্র কযামেন সারা োমঠ উকুন ে়িামে। 
 
রন লঠক েমো পেিমে োরমে না। একবার পগামির কামে বি ধরমে লগম়ে েম়ি পগি। 
পিড আর জজড পদ্মে হাসি। লকন্তু লেদ্ালরমনর কযামেন েযািফ়ে পহা পহা কমর পহমস 
উঠি রনমক েম়ি পযমে পদ্মে। 
 
–রন বি ধমর পরে না োস কমর দ্াও, অ্যামিলিনা বিমিা। অ্যামিলিনা স্বাভালবকভামব 
পেিমে, ও দ্মির প্রমেযমকর োমশ লগম়ে উৎসাহ লদ্ম়ে চমিমে। 
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রন পকা়োলফিটা অ্যালিসার লদ্মক েুাঁম়ি লদ্ি ও পসটা ধমর হযালরমক লদ্ম়ে লদ্ি। হযালর 
লদ্ি জজডমক। 
 
লঠক পসই সে়ে েযািফ়ে বমি উঠমিা, আমর হযালর পোোর কাটা দ্াগ পকেন আমে? 
লনশ্চ়েই বযথামে শুম়ে ে়িমব না? লনশ্চ়েই বযথা করমে? গে সপ্তামহ পো েুলে 
হাসোোমি লেমি, োর পরকডড আমে–লঠক না? 
 
পযেন পেিা হ়ে পেেনই চিি। লেদ্ালরন কেনও আলধেেয লবস্তার কমর লিলফন্ডর 
প্রলেমরাধ কমর, আবার লিলফন্ডর এমগামি লেদ্ালরন। 
 
জজড বিমিা, বন লঠকেমো পেিমে োরমে না। 
 
হযালর বিমিা, নেুন োমঠ পনমেমে, একটু ভুিচুক করমবই। 
 
হযালর পসানা রিং-এর বিটা লনম়ে োগমির েমো উ়িমে। পকউ ওমক ধরমে োরমে না। 
লচ়োসড, লচ়োসড ওর কামন আমস। শরৎকামির গরে হাও়োর ঝাাঁেটা ওর েুমেিামগ। 
লেদ্ালরিং দ্মির বযাঙ্গ, লচৎকার পকানওলকেুই ওর কামন আমস না। 
 
হঠাৎ হুইমসি পবমজ উঠি। অ্যামিলিনা পচাঁলচম়ে উঠি–থাে–থাে–থাে, রন েুলে পোোর 
লসলভি পোস্ট কভার করে না। 
 

http://www.bengaliebook.com/


 হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য অ্র্ডাি অ্ব দ্য ফরিক্স । জে. জে. িাওর িং। হ্যারি পটাি রিরিে 

481 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

হযালর রমনর লদ্মক োকাি। রন েুব একটা ভাি পেিমে োরমে না। েমব আজ ওর 
প্রথে প্রযাকলটস পসশন, প্রলেেক্ষ পেমিা়োম়ির লদ্মক লঠকেে নজর লদ্মে োরমে না। 
 
–ওহ, আলে দু্াঃলেে। 
 
–েুলে পচজাবমদ্র লদ্মক লঠকেে না িক্ষ কমর অ্নযলদ্মক োকাে। অ্যামিলিনা বিমিা, 
েুলে এক জা়েগা়ে লস্থর হম়ে থাক, হুে আটকাবার সে়ে ন়িাচ়িা করমব, ভযাবিার েে 
এধার ওধার োকামব না। এ জনযই পো েুলে লেন লেনমট পগামির জনয দ্া়েী। 
 
–সলেয দু্াঃলেে, রন েুে কাাঁচু োচু কমর বিমিা। ওর োকামনা অ্মনকটা িাি েুমে নীি 
উজ্জ্বি আকামশর লদ্মক বালেিমরর আমিাক সিংমকমের েে। 
 
পকলটর নামক বি পিমগ গিগি কমর রক্ত পবমরালেি। অ্যামিলিনা পকলটমক বিমিা, 
পকলট েুলে পবাকার েে দ্াাঁল়িম়ে না পথমক নামকর রক্ত বে করার পচিা করমে োরমো 
না? 
 
পকলট কাদ্ কাাঁদ্ হম়ে বিমিা–থােমে না পয, কথাটা বমি জাোর হাোটা লদ্ম়ে নামক 
পচমে ধরি। 
 
হযালর আ়ি পচামে পদ্েি পিড পবগুলন রঙ-এর একটা লকেু েমকট পথমক বার কমর 
পকলটর লদ্মক এলগম়ে লদ্ি। ওর েুমে পবশ উদ্লবমির োে! 
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–থাকমগ আবার পচিা করা যাক, অ্যামিলিনা বিমিা, ও লিদ্ালরমনর লদ্মক োকামে না। 
ওরা সবাই একমযামগ পগম়ে চমিমে লিলফররা পহমর পগমে, পহমর পগমে। লকন্তু অ্যামিলিনা 
ওমদ্র কথা়ে কান না লদ্ম়ে ঝা়ুির ওের লস্থর হম়ে বমস রইি। 
 
প্রা়ে লেন লেলনট ওরা শূমনয ঝা়ুির ওের বমস ও়িার ের অ্যামিলিনা েীিভামব হুইলসি 
লদ্ি। হযালর পসই সেম়ে লেদ্ালরমনর পগািমোমস্টর লদ্মক িুরোক োমে। হুইলসি শুমন 
পেিা পথমে পগমি হযালর লবরক্ত হি। 
 
ও অ্যালিসামক লজমজ্ঞস করমিা–কী হমিা? অ্যালিলস়ো ওর েুব কামেই ভাসলেি। 
 
–পকলট? ও বিমিা। 
 
হযালর পদ্েি অ্যামিলিনা, পিড, জজড েুব দ্রুে পকলটর লদ্মক পভমস যামে। ওমদ্র পদ্মে 
হযালর আর অ্যালিসাও পকলটর লদ্মক চিি। 
 
পকলটর অ্বস্থা পদ্মে অ্যামিলিনা পেিা বে কমর লদ্ম়েমে পকানও সমন্দহ পনই। পকলটর 
সারা শরীর রমক্ত োোোলে আর েুে ভম়ে ফযাকামস। 
 
অ্যামিলিনা বিমিা–ওমক এেন হাসোোমি লনম়ে পযমে হমব। 
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–আেরা ওমক লনম়ে যালে, পিড বিমিা, েমন হ়ে ও ভুি কমর ব্ল্াড লবিস্টার েযাড 
লগমি পফমিমে। 
 
অ্যামিলিনা পিমডর েন্তমবয কর্ডোে না কমর বিমিা–এেন লবটার আর পচজামরর পেিার 
দ্রকার পনই। পিড আর জজড েেন পকলটমক ধমর ধমর কযামসমির লদ্মক লনম়ে চমিমে। 
যাকমগ পোেরাও সব পড্রস বদ্মি নাও, অ্যামিলিনা বিমিা। 
 
লেদ্ালরমনর পেমিরা পসই একই সুমর গান গাইমে গাইমে পড্রস বদ্িাবার িমর চিি। 
 
হযালর আর রনমক পপ্রামরট পবাি লদ্ম়ে কেনরুমে পযমে পদ্মে হারলেওন পকানও রকে 
োে-উত্তাে না পদ্লেম়ে বিমিা, প্রযাকলটস পকেন হি? 
 
–এই হি একরকে পিড বিমিা। 
 
হযালর বাধা লদ্ম়ে লনমস্তজভামব বিমিা–জগা লেচুলর, হারলেওমনর োমশর পচ়োমর ধোস 
কমর বসি। হারলেওন কথাটা শুমন হাসি। 
 
–আমর এই প্রথে পেিমো পো, হমব হমব েমর আরও ভাি হমব, একিামফ হমব না। ও 
পযন হযালরমক সান্ত্বনা লদ্ি। 
 
রন বিমিা–পক পোোমক বিমিা, জগালেচুলর শুলন? যমত্তাসব বামজ কথা। 
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–পক আবার বিমব, হারলেওন অ্বাক হম়ে োকামিা, এই বিলেিাে। 
 
–েুলে পভমবলেমি আলে পেিমে জালন না? এমক্কবামর যা ো? 
 
–পোমটই ো বলিলন। পোোর কথা শুমন বমিলে। 
 
রন পরমগ পেমগ লসাঁল়ির লদ্মক পযমে পযমে বিমিা–ধযাৎ বামজ কথা বিার সে়ে পনই, 
আোর অ্মনক পহাে ও়োকড বালক আমে। 
 
ও একগাদ্া পেমির সমঙ্গ ির পথমক পবলরম়ে পগি। 
 
হারলেওন হযালরর েুমের লদ্মক োকাি। 
 
–সলেয ও পেিমে োমর লন? 
 
–না পো, হযালর বিমিা। 
 
কথাটা শুমন হারলেওমনর েুমের জোট ভাব অ্মনকটা কমে পগি। 
 

http://www.bengaliebook.com/


 হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য অ্র্ডাি অ্ব দ্য ফরিক্স । জে. জে. িাওর িং। হ্যারি পটাি রিরিে 

485 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

–আোর েমন হ়ে ও ভাি পেিমে োরমো, হযালর লব়ি লব়ি কমর বিমিা, প্রথে পরলনিং 
পসশন পো! েমর হ়েমো ভািই পেিমব, পোোরও পো প্রথে প্রথে এরকে হম়েলেি। 
 
অ্বশযই পসই রামে হযালর, রন দু্জমনর পহােও়োমকড েন বসমিা না। হযালর জামন রমনর 
েন েম়ি রম়েমে লকলডচ পেিার লদ্মক। 
 
ওর োথা়ে েেনও বাজমে লেদ্ালরনমদ্র গান–লিলফন্ডাররা পহমর পগমে, দু্ম়ো পহমর 
পগমে। 
 
ওরা দু্জন েুমরা পরাববামরর েুলটর লদ্ন কেন রুমে বইম়ে েুে গুাঁমজ বমস রইি। অ্নয 
সব পেমি–পেম়েরা পরৌমদ্রাজ্জ্বি োমঠ দহ দহ করমে িাগি এেনভামব পযন পসইলদ্ন পশি 
ঝিেমি পরৌমদ্রাজ্জ্বি লদ্ন। 
 
সেযার লদ্মক হযালরর েমন হি োথাটা এমো ভালর পয ওঠামে োরমে না। পক পযন ওর 
পিমনও হােুল়ি লেমট চমিমে িোগে। 
 
হযালর রনমক বিমিা–বুঝমি, আোমদ্র এ সপ্তামহ আরও অ্মনক অ্মনক পহােও়োকড 
করমে হমব। 
 
হযালর রমনর হামে প্রমফসর েযাকমগানাগমির পদ়্ো ইনএলনমেটাস কনলজওসড পস্প্ি 
সম্বমে লবরাট প্রবেটা পদ্েলেি। পদ্েমে লঠক সুলবমধ হ়েলন এেনই েুমের ভাব কমর 
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ওটা পরমে লদ্ি। প্রমফসর লেলনস্টামসর পেেনই এক লবরাট আকামরর অ্লে কলঠন প্রবে 
শুরু করি। 
 
–লঠক আমে, রন ওর িাি পচাে িিমে িিমে দু্একটা োচডমেে জ্বিন্ত আগুমন েুাঁম়ি 
পফমি লদ্ম়ে বিমিা, এই! হারলেওন লক লিমেমে পদ্েমি পকেন হ়ে? 
 
হযালর অ্দূ্মর পকামির ওের পব়িাি লনম়ে বমস থাকা হারলেওমনর লদ্মক োকাি। ও 
েেন লজলনর সােমন বমস এিফমদ্র জনয েশমের পোজা বুনলেি। 
 
–না, রন বিমিা, েুলে ভাি কমরই জান ও আোমদ্র পদ্োমব না। 
 
ওরা কাজ কমর চিি। ওলদ্মক পবিা গল়িম়ে সূযড পডাবার েুমে। জানািাটা অ্েকার হম়ে 
পগি। কেনরুে পথমক োত্রোত্রীরা পয যার িমর চমি পযমে শুরু করি। প্রা়ে সাম়ি 
এগামরাটার সে়ে হারলেওন লবরাট এক হাই েুমি ওমদ্র লদ্মক োকাি। 
 
–পোোমদ্র কাজ পশি কমর পফমিমো? 
 
–না, রন বিমিা। 
 
রমনর পেেমন দ্াাঁল়িম়ে ওর অ্যামিানলে প্রবমের লদ্মক আঙু্গি বাল়িম়ে হারলেওন বিমিা, 
জুলেটামরর কযালিমস্টা না গযালনমেড সবমচম়ে ব়ি চাাঁদ্? এটাই ভিকযামনা সৃলি কমর। 
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ভুি িাইনটা পকমট লদ্ম়ে রন লনসৃ্প্হ কমে বিমিা–অ্মশি ধনযবাদ্। 
 
–দু্াঃলেে ভুিটা পদ্লেম়ে পদ্ও়োমে, হারলেওন বিমিা। 
 
 –বুমজলে। বিমে হমব না, েুলে এমসমো আোর ভুি ধরমে। 
 
–রন। 
 
–পশামনা হারলেওন পোোর উেমদ্শ পশানার আোর সে়ে পনই, বুমঝে। আোর এেন 
অ্মনক কাজ বালক, রন বিমিা। 
 
–না, পশামনা। ওই পদ্মো…! 
 
ওরা পদ্েি হারলেওন জানািার লদ্মক আঙু্গি বাল়িম়েমে। জানািার পকামি পদ্েি সাদ্া 
রঙ-এর সুন্দর একটা েযাাঁচা বমস রম়েমে। েযাাঁচাটা রমনর লদ্মক একদৃ্মি োলকম়ে 
রম়েমে। 
 
–আমর হারমেস না? হারলেওন উৎসামহর সুমর বিমিা। 
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রন হামের কিে েুাঁম়ি পফমি উমঠ দ্াাঁল়িম়ে ধীমর ধীমর বিমিা, লব্ল্েমস (আশ্চযড হম়ে লকেু 
বিা)! োলসড েমন হ়ে ওমক োলঠম়েমে। আোমক আবার ও লক লিমেমে? 
 
রন বে জানািাটা ঈিৎ েুিমেই পোঁচাটা ফুরুৎ কমর িমরর েমধয উম়ি এমস রমনর 
পিো প্রবমের ওের বসি। একটা োম়ে বাাঁধা রম়েমে লচলঠ! রমনর আাঁকা চাাঁমদ্র ফালির 
ওের ো রােমেই চাাঁদ্ লবকৃে হম়ে পগি। লচলঠর োমের ওের রন পিো লঠকানা পরানাল্ড 
উইসলি, লিলফন্ডর হাউজ, পহাগও়োটডস পদ্েমে পদ্েমে বিমিা, হামের পিো পদ্েলে 
োলসডর। 
 
হারলেওন উৎসুকোর সমঙ্গ বিমিা–পোমিা, পদ্ে কী লিমেমে। হযালর সম্মলে জানামিা 
িা়ি পনম়ি। 
 
রন লচলঠটা ে়িমে শুরু করি। ে়িা পশি হমি লচলঠটা হযালর আর হারলেওমনর লদ্মক 
েুাঁম়ি লদ্ম়ে বিমিা–ে়ি। 
 
ওরা দু্জমন ে়িমে িাগি 
 
লপ্র়ে রন, 
আলে লবশ্বস্ত সূমত্র লেলনলি অ্ফ েযালজক ও পোোর নবাগে লটচার প্রমফসর আেলিমজর 
কামে শুনিাে পয েুলে পহাগও়োটডস কুমির লপ্রমফক্ট হম়েে। 
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আলে েবরটা শুমন েুবই আশ্চযড হম়ে পগিাে। েুবই স্বাভালবক। যাই পহাক েুলে প্রথমেই 
আোর আন্তলরক অ্লভনন্দন িহর্ কর। আলে অ্বশযই স্বীকার করমে লিধা কলর না পয, 
আলে সবডদ্াই পভমবলে ও ভ়ে পেম়েলে পয, েুলে পিড ও জমজডর েমো একই েমথর 
েলথক হমব ও আোর েমথ চিমব না। অ্েএব, অ্বশযই েুলে আোর েমনর আনন্দ 
উেিলব্ধ করমে োরমো! এবার পথমক েুলে যা েন চা়ে োই করমব না, বরিং দ্াল়েত্ব 
সহকামর সব কাজকেড করমব। 
লকন্তু রন, পোোমক আোর শুমভো ও আন্তলরক ভামিাবাসা ো়িা আলে পোোমক লকেু 
উেমদ্শ লদ্মে চাই। লদ্মনর বদ্মি রামে লিেলে, ও রামের ডামক োঠালে। আশা করলে 
েুলে অ্মনযর দৃ্লির আ়িামি একামন্ত শান্তেমন আোর লচলঠটা েুব েন লদ্ম়ে ে়িমব। ও 
কারও উদ্ভট প্রমশ্নর জবাব পদ্মব না। 
েন্ত্রীর পোট একলট পিো েম়ি যেন জানমে োরিাে েুলে লপ্রমফক্ট হম়েে েেন পথমক 
আোর েমন বার বার একলট প্রশ্ন উদ়্ে হম়েমে পয েুলে আজও ওই হযালর েটামরর সমঙ্গ 
আাঁোে কমর চমিে। ওই পেমিটার সমঙ্গ পেিামেশা করমি পোোর লবেদ্ আমে, লবেমদ্ 
ে়িমব ও বযাজলট হারামব। আোর কথা হ়েে পোোর েনেমো হমে না, েুলে ভাবে 
েটার েুব ভাি পেমি ও প্রমফসর ডাম্বিমডার, পোোর কুমির প্রধান–োর েুব কামের 
পিাক। েমব আলে একটা কথা পোোমক বিমে বাধয হলে পয ডাম্বিমডামরর পোোমদ্র 
কুমির প্রলে আলধেেয পশি হমে চমিমে। আশাকলর আশ্চযড হমব না, পিামকরা পোোর 
সম্বমে লভন্ন েে পোির্ কমর েমন হ়ে োরা ভুি করমে না। দু্াঃলেে ওই বযাোমর আলে 
আর লকেু বিমে চাই না, েমব েুলে যলদ্ আগােীকামির পডইলি প্রমফট ে়ি োহমি 
বাোস পকানলদ্মক বইমে বুঝমে োরমব ও পোোর অ্বস্থানটাও েলরষ্কারভামব ধরমে 
োরমব। 
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েলরহাস ন়ে রন! েুলে কী চাও েটামরর সমঙ্গ একই বুরুমশ েুমে রঙ ফিামব, োহমি 
ধমরলনও পোোর ভলবিযৎ অ্েযন্ত ক্ষলেকর হমে োমর, আলে কুি ো়িার েমরর কথা 
বিলে। আশাকলর েুলে জান, বাবা ওমক সমঙ্গ কমর পকামটড লনম়ে লগম়েলেমিন 
ও়োমজনমগেট আদ্ািমে, েটামরর লবরুমদ্ধ ওই িীেকামি শৃঙ্খিা ভমঙ্গর শুনালন 
হম়েলেি এবিং পসোন পথমক েুব একটা ভািভামব উেমর আসমে োমরলন। পটকলনকযাি 
িাউমন্ড ো়িা পেম়েলেি, আলে পকন, অ্মনমকরই ওর অ্েরাধ সম্বমে দৃ্ঢ় েমনাভাব 
আমে। 
এেনও হমে োমর েুলে েটামরর সমঙ্গ সম্পকড েযাগ করমে ভ়ে োও। আলে যেটুকু 
জালন ও সুস্থ োথার ন়ে এবিং হঠাৎ পক্ষমে লগম়ে ক্ষলে করমে োমর। আলে যা বিিাে 
যলদ্ পস সম্বমে পোোর সমন্দহ থামক অ্থবা েটামরর অ্স্বাভালবক আচরর্ িক্ষয কমর 
পোোর লবরলক্ত িামগ োহমি আলে পোোমক পডামিামরস আেলিমজর সমঙ্গ কথা বিমে 
বিলে। সলেযই এক চেৎকার েলহিা আেলিজ। আলে জালন প্রম়োজন হমি লেলন 
পোোমক উেমদ্শ পদ্মবন, লবেমদ্ সাহাযয করমবন। 
আলে পোোমক এই বযাোমর আরও একলট উেমদ্শ লদ্মে চাই। আলে পোোমক আমগ 
লিমেলে ডাম্বিমডামরর পহাগাটডমস রাজেু অ্লে লশগলগর পশি হমে চমিমে। অ্েএব রন, 
পোোর োর ওের আনুগেয না রাোই ভাি। পোোর আনুগেয থাকমব কুি আর 
েন্ত্রর্ািম়ের ওের। আলে শুমন দু্াঃলেে পয, প্রমফসর আেলিজ স্টাফমদ্র কাে পথমক 
কাজ করমে লগম়ে সবডদ্াই বাধা োমেন এবিং েুবই সাোনয সহমযালগো োমেন। 
েন্ত্রর্াি়ে পযসব েলরবেডন চাইমে ো চািু করমে োরমেন না পহাগাটডমস, েমব আগােী 
সপ্তাহ পথমক োমক আর পকউ বাধা লদ্মে োরমব না। আবার বিলে আগােীকামির 
পডইলি প্রমফট ে়িমব। আলে পোোমক এইটুকু বিমে চাই, পযসব োত্রোত্রীরা প্রমফসর 
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আেলিমজর কথা েে চিমব ও োমক অ্কুেভামব সহমযালগো করমব োরা, দু্এক 
বেমরর েমধযই পহডব়ে হম়ে পযমে োমর বা োর সম্ভাবনা আমে। 
গে িীমের েুলটমে আলে পোোমক েুব একটা সঙ্গদ্ান করমে োলরলন োর জনয অ্লে 
দু্াঃলেে। বাবা-োমক সোমিাচনা করমে সেযই অ্ন্তমর বযথা িামগ। আোর েমন হ়ে 
অ্মনক সঙ্গে কারমর্ আর আোর োমদ্র সমঙ্গ এক বাল়িমে বাস করা সম্ভবের ন়ে। 
েমোলদ্ন োমদ্র সমঙ্গ আোর এক বাল়িমে বাস করা সম্ভবের ন়ে, যেলদ্ন োরা ওই 
ভ়েঙ্কর ডাম্বিমডার আর োর পচিা চােুন্ডামদ্র লনম়ে োর জ়েগান কমর যামবন। েুলে 
যলদ্ পকামনা সেম়ে োমক লচলঠ পিে োহমি োমক জানামে োমরা জচনক স্টারলগস 
ে়িমোর, ডাম্বিমডামরর এক লবশ্বস্ত বেু, েন্ত্রর্ািম়ে লবনা অ্নুেলেমে প্রমবমশর অ্েরামধ 
লকেুলদ্ন আমগ আজকাবামন পগমে। োহমি বুঝমে োরমবন, কম়েকলট লিলেনািমদ্র 
সমঙ্গ অ্কারমর্ আাঁোে কমর সবডনামশর েমথ ো বা়িামেন। আলে পসইসব পিাকমদ্র 
েপ্পর পথমক পবলরম়ে আসমে পেমরলে বমি লনমজমক ভাগযবান েমন করলে। আলে আশা 
করলে েন্ত্রর্াি়ে আোর প্রলে সদ়্ে হমব। আলে আরও েমন কলর রন, েুলে োলরবালরক 
বেমনর জনয আোমদ্র বাবা-োম়ের েমো ভুিেমথ অ্ে হম়ে চিমব না, োমদ্র লবেমদ্-
আেমদ্ ও কাজকমেড সেথডন করমব না। আলে সবডাত্তকরমর্ লবশ্বাস কলর ও আশা করলে, 
একলদ্ন োরা লনমজমদ্র ভুি বুঝমে োরমবন এবিং আলে েেন লবনা লিধা়ে ক্ষো পচম়ে 
পনমবা। 
আলে যা যা লিেিাে ো েুলে অ্লে েমনামযাগ সহকামর ভাবমব, লবমশি কমর ওই হযালর 
েটার সম্বমে। আবার পোোমক লপ্রমফট হও়োর জনয আন্তলরক শুমভো জানািাে। 
পোোর ভাই 
োলসড 
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হযালর লচলঠটা গভীর েমনামযাগ লদ্ম়ে ে়িার ের রমনর েুমের োমন োকাি–েুব ভাি। 
 
কথাটা এেন এক ভলঙ্গমে বিমিা পযন সেি লচলঠটা়ে েল়িম়ে রম়েমে দ্ারুর্ পজাক! 
আহা! েুব ভাি কথা লিমেমে োলসড চাইমি েুলে আোর সমঙ্গ সম্পকড েযাগ করমে োর। 
এইটুকু বিমে োলর–আলে লহিংে হমবা না। 
 
–লচলঠটা পরমে দ্াও, রন ওর একটা হাে বাল়িম়ে োলসডর লচলঠটা টুকমরা টুকমরা কমর 
লোঁম়ি পফিমিা। োরের িমরর পযোমন আগুন জ্বিমে পসোমন পফমি লদ্মেই দ্াউ দ্াউ 
কমর েুম়ি োই হম়ে পগি। 
 
–আর পদ্লর ন়ে, পভার হবার আমগ প্রবেটা পশি করমে হমব; রন হযালরমক ো়িা লদ্ি। 
প্রমফসর লসনিার প্রবেটা পটমন হযালরর সােমন রােি। 
 
হারলেওন রমনর লদ্মক অ্দু্ভে এক দৃ্লিমে োলকম়েলেি। 
 
হঠাৎ বিমিা, ওগুমিা আোমক দ্াও। 
 
–পকানগুমিা? রন বিমিা। 
 
–পিোগুমিা েম়ি সিংমশাধন কমর পদ্ব, হারলেওন বিমিা। 
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রন বিমিা–সলেয বিে, সলেয েুলে আোমদ্র বাাঁচামি হারলেওন। লক কলর পভমব 
োলেমন? 
 
–লক আর করমব, প্রলেজ্ঞা কর ভলবিযমে এই রকে রাে পজমগ পহােও়োকড করমব না; 
কথাটা বমি হারলেওন ওর পিোগুমিা েুমি লনি। েুমে দু্িুেী হালস। 
 
হযালর ওর প্রবেটা হারলেওমনর হামে গুাঁমজ লদ্ম়ে একগাি পহমস বিমিা, অ্জে ধনযবাদ্। 
কথাটা বমিই, আেড পচ়োমর ধোস কমর বমস পচাে রগ়িামে িাগি। 
 
গভীর রাে, কেরুমে শুধু লেনজন আর হারলেওমনর লপ্র়ে পব়িাি কুকশযািংক। ির 
লনাঃস্তব্ধ, শুধু শব্দ পশানা যা়ে হারলেওমনর হামের কুইমির োোর োো়ে সিংমশাধন ও 
পিোর েচ েচ শব্দ। ওর সােমন েল়িম়ে রম়েমে িাইমিলর পথমক আনা পরফামরন্স বই। 
হযালরর লক্ষমধমে পেট জ্বিমে োর সমঙ্গ ওর লালন্তর পকানও সিংযুলক্ত পনই। ও পচ়োমর 
বমস আগুমন েুম়ি কামিা হম়ে যাও়ো োলসডর লচলঠর লদ্মক োলকম়ে রইি। 
 
ও জামন পহাগও়োটডমস অ্মধডমকরও পবলশ পিাক ওমক এল়িম়ে চমি, ওমক অ্দু্ভে এক 
পেমি েমন কমর, োগিভামব। আরও জামন পডইলি প্রমফট লনেয ওর লবরুমদ্ধ নানা 
আজগুলব কথা পিমে। পসসব থাক, োলসডর পিো লচলঠ ওমক সলেয আরও লবকু্ষব্ধ কমর 
েুমিমে। োলসড, ওর পোট ভাই ওর লপ্র়ে বেু রনমক ওর সমঙ্গ লেশমে লনমিধ কমরমে। 
প্রমফসর আেলিজমকও লবভ্রান্ত কমরমে সব লেলিম়ে এক লবলচত্র শুধু ন়ে োরাে অ্বস্থার 
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সৃলি করমে পচম়েমে। োলসড ওর কামে নেুন এক োনুি ন়ে। োলসড ওর েলরবামরর 
একজন। ওমদ্র বাল়িমে ও পথমকমে, অ্মনক গল্প-গুজব কমরমে, লবশ্বকাে লকলডচ পেিা 
পদ্েমে যাবার সে়ে একই োাঁবুমে পথমকমে। শুধু োই ন়ে লপ্র-উইজাডড টুনডামেমের 
লিেী়ে টামক ওমক ফুি োকডস লদ্ম়েমে, ো সমেও োলসড ওমক পকেন কমর ভাবমিা 
অ্প্রকৃলেস্থ, লহিংে! 
 
দু্াঃে-পবদ্নামে ওর লসলর়েমসর ভািবাসা, পেমহর কথা েমন হি। ওর েমনর এই 
অ্বস্থা়ে আরও েমন হি একোত্র লসলর়েস ওমক কামে পটমন পচামের জি েুলেম়ে লদ্মে 
োমর। ো পনই, বাবা পনই, আেনজন পকউ পনই পয োমক কামে পটমন পনমব। একোত্র 
লসলর়েস ওর েমনর অ্বস্থা বুঝমবন–লকন্তু োরও পো একই অ্বস্থা! জাদু্র েৃলথবীমে 
বিমে পগমি সকমিই ভামব লসলর়েস অ্লে এক ভ়েঙ্কর। লহিংে োনুি শুধু ন়ে, েুলন, 
পভামেেমটডর অ্নুগােী। এই চরে োনলসকো়ে ও জীবমনর পচৌদ্দটা বের কাটামে। 
 
হযালর অ্ধডলনেীলিে পচামে আগুমনর লদ্মক োকাি। আগুমনর েমধয লকেু একটা পদ্েি যা 
সেয হমে োমর না। হঠাৎ পচামের সােমন পভমস ওমঠ লনমেমি অ্দৃ্শয হম়ে পগি। হ়েে 
ও লসলর়েমসর কথা ভাবমে বমিই আগুমনর েমধয ওর েুেটা ক্ষলর্ক পভমস উমঠলেি। 
 
হারলেওন রমনর প্রবেটা কাটাকুলট কমর, লকেু েলরবেডন কমর বিমিা–নাও এবার লঠক 
কমর কলে কর। পশমি লিমে দ্াও আলে পোোর হম়ে লিমেলে। 
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–হারলেওন লবশ্বাস কর পোোর েে এেন সুন্দর োনুি েুব কেই আমে, অ্ন্ত ে আোর 
পচামে েম়িলন। রন কাাঁো কাাঁো ভঙু্গর কমে বিমিা–আলে পোোর সমঙ্গ যলদ্ কেনও 
অ্জামন্ত রূঢ় বযবহার কমর থালক োহমি ক্ষো কমর লদ্ও। 
 
–পবশ পবশ লঠক আমে। এেন েুলে নেডাি হম়েে, হারলেওন পহমস বিমিা। হযালর পোোর 
প্রবে, পশি অ্িংশটুকু ো়িা লঠকই আমে। েমন হ়ে েুলে প্রমফসর লসলনিামরর কথাগুমিা 
লঠকেে পশান। কথাটা ইউমরাো (কভাডড উইথ আইস)। ইাঁদু্র ন়ে, বুমঝে হযালর েটার? 
 
হযালর েেন পচ়োরটা আগুমনর কামে পটমন লনম়ে লগম়ে পচ়োমর দু্ো েুমি হাাঁটুমে েুে 
গুাঁমজ আগুমনর লশোর লদ্মক োলকম়ে রম়েমে। 
 
–অ্যাই হযালর? রন বিমিা, আগুমনর লদ্মক োলকম়ে আে পকন? 
 
–কারর্, এইোত্র আলে আগুমনর েমধয লসলর়েমসর েুেটা পদ্েিাে, হযালর বিমিা। 
 
হযালর কথাটা েুব শান্ত স্বমর বিমিা। গে বের ও আগুমনর েমধয লসলর়েমসর েুে শুধু 
পদ্মেলন ওর সমঙ্গ কথাও বমিলেি। এবার লঠকেে পদ্মেমে লক পদ্মেলন বিমে োরমে 
না, একবার পভমস উমঠ অ্দৃ্শয হম়ে পগমে। 
 
হারলেওন বিমিা, কী বিমি লসলর়েমসর েুে? পসবার পো পোোর সমঙ্গ টুনডামেমের 
লবি়ে লকেু বমিলেমিন, লকন্তু হঠাৎ এবার লসলর়েস? 
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হারলেওন, রন দু্জমনই আগুমনর েমধয লসলর়েমসর েুে পদ্েমে পেমিা। রমনর হাে 
পথমক কুইিটা পেমঝমে েম়ি পগি। অ্লগ্নলশোর োমঝ লসলর়েমসর োথা, ওর োথার ব়ি 
ব়ি চুিগুমিা ওর লবিণ্ণ েুমে এমস েম়িমে। 
 
–আোর েমন হ়ে সকমির সমঙ্গ পোেরাও পোোমদ্র িমর লগম়ে শুম়ে েম়িা। আলে 
পোোমদ্র একনাগামর িক্ষয কমর চমিলে। 
 
–িিার ের িিা? হযালর েৃদু্ পহমস বিমিা। 
 
–সাোনয কম়েক পসমকন্ড, পকাস্ট লল়োর লকনা পচক করলে। 
 
হারলেওন উৎসুকোর সমঙ্গ বিমিা–কী পদ্েমিন? 
 
–একলট পোট পেম়ে, পদ্মে েমন হ়ে প্রথে বমিডর োত্রী। হ়েমো আমগ আোমক কেনও 
ক্ষলর্ক পদ্মেলেি যাকমগ ো লনম়ে লচন্তা করার লকেু পনই। কথাগুমিা লসলর়েস হ়িব়ি 
কমর বিমিন। হারলেওন অ্বাক হম়ে একটা হাে েুমে পচমে োলকম়ে রইমিা। ও আোর 
লদ্মক োকামেই আলে চমি পগিাে। আোর েমন হ়ে পেম়েলট আোমক একটা অ্দু্ভে 
আকামরর কামঠর টুকমরা অ্থবা ওইরকে একটা লকেু পভমবলেমিা। 
 
–লকন্তু লসলর়েস, েমন হ়ে ভাবনার লকেু আমে। 
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–পোোর কথা অ্মনকটা েলল্লর েমো। লসলর়েস বিমিন, হযালর লচলঠর জবামবর এটা 
একোত্র েথ, যা আলে লদ্মে োলর, অ্বশয পকানও পকাডড বযবহার না কমর, কারর্ পকাড 
লডমকাড করা যা়ে। 
 
হযালরর লচলঠর কথা বিমেই হারলেওন, রন দু্জমনই একই সমঙ্গ হযালরর লদ্মক োকাি। 
 
–েুলে পো লসলর়েসমক লচলঠ পিোর কথা আোমদ্র লকেু বমিালন? হারলেওমনর কথা়ে 
পদ্ািামরামের সুর! 
 
–ভুমি লগম়েলেিাে, হযালর সলেয কথাই বিমিা–আউিালরমে লচলঠ পফিার সে়ে পচামক 
পদ্মে োর সমঙ্গ কথা বিমে বিমে ভুমি লগম়েলেিাে। েুমের লদ্মক এেনভামব োলকম়ে 
পথমকা না হারলেওন, কারও সাধয পনই পসই লচলঠ েম়ি পগােন েথয জানামে োমর, লঠক 
বমিলে লসলর়েস? 
 
–না, েুবই ভাি, লসলর়েস হাসমে হাসমে বিমিন, যাকমগ এেন আোমদ্র কথাবােডা 
পশি করাই ভাি, হ়েে োমঝ পকউ বাধা লদ্মে োমর, পোোর কোমির কাটাদ্াগ! 
 
–োমন? রন আরও লকেু বিমে যালেি; লকন্তু হারলেওন বাধা লদ্মে পথমে পগি। 
 
–েমর আেনামক সব বিমবা, হযাাঁ, লসলর়েস বিুন। 
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–হযাাঁ, যেন পোোর ওই কোমির কাটাদ্ামগ বযথা অ্নুভব করমব েেন পসটা েুে েমন 
করমব না। গে বেমর কাটা দ্ামগ বযথা, চুিকালন হম়েলেি না? 
 
–হযাাঁ, ডাম্বিমডার বমিমেন, পভামল্ডেটড যেন শলক্তশািী হ়ে েেন ওটা চুিমকা়ে। হযালর, 
রন আর হারলেওমনর লদ্মক না োলকম়ে বিমিা–হমে োমর পসই রামের িটনার ের ও 
আোর উের পরমগ আমে, প্রলেমশাধ লনমে চাইমে। 
 
–এেন ও লফমর এমসমে। বার বার পোোর বযথা হমব, লসলর়েস বিমিন। 
 
–োহমি বিমেন আেলিজ আোমক যেন লডমটনসন কমর গাম়ে হাে লদ্ম়েলেমিন েেন 
আোর লকেু করার পনই? আেলন লক েমন কমরন? হযালর প্রশ্ন। করি। 
 
লঠক বিমে োরলেমন, লসলর়েস বিমিা–আলে োমক অ্মনকলদ্ন পথমক জালন, আলে 
লনলশ্চে উলন একজন পডথইটার ন়ে। 
 
–হমেও োমরন, হযালর গম্ভীর স্বমর বিমিা। হারলেওন ও রন ওর কথা়ে সা়ে লদ্মিা। 
 
–হা, েৃলথবীমে ভাি োনুি পযেন আমে পেেন পডথ ইটারও আমে। লসলর়েস বিমিন–
আলে জালন উলন েুব সহজ োনুি ন়ে, োহমি পরোস ওর সম্বমে যা বিমব ো পস 
শুনমব। 
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–িুলেন ওর সম্বমে জামনন? হযালর বিমিা। সমঙ্গ সমঙ্গ প্রথে লদ্মন লাশ পনবার সে়ে ওর 
আেলিমজর হাফ-লবড সম্বমে োরাত্মক উলক্ত েমন েম়ি পগি। 
 
–না, লসলর়েস বিমিন–দু্ বের আমগ এলে-ও়োর উিফ (লনমজমক সােল়েকভামব পনকম়ি 
বামি রূোন্তলরে করার শলক্ত সম্পন্ন বযলক্ত) সম্বমে একটা আইন করার বযাোমর লকেু 
েস়িা বালনম়েলেমিন, োই ওর লকেু কাজ োও়ো শক্ত বযাোর হম়েলেি। 
 
হযালরর েমন েম়ি পগি িুলেমনর ইদ্ালনিং জবুথবু পচহারা আর আেলিমজর প্রলে োর 
লবেৃষ্ণার কথা। 
 
হারলেওন পরমগ বিমিা–ও়োরউিফমদ্র ওের ওর রাগ পকন? 
 
হ়েমো োমদ্র ভ়ে ো়ে, লসলর়েস বিমিন–উলন অ্ধড োনুি েেন্দ কমরন না। োর 
লেেিমদ্র লবরুমদ্ধ পবশ লকেু কাজকেড কমরমেন। অ্যথা সে়ে নি। পিচামরর েে 
লনরীহ পিামকর পেেমন পিমগলেি। 
 
রন হাসমিা; েমন হমিা হারলেওন লবভ্রান্ত। 
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ও বিমিা–লসলর়েস, আোর েমন হ়ে আেলন পচিা করমি পিচার আেনার কথা শুনমব, 
হাজার হমিও আেলন োর েলরবামরর একজন জীলবে পিাক। োো়িা প্রমফসর 
ডাম্বিমডার বমিমেন…। 
 
–ও, অ্যােলিজ পোোমক সব হাফ–লিডমদ্র েেে করমে লশক্ষা লদ্মেন। 
 
–আেরা কারও বযাোমর নাক গিাই না। উলন আোমদ্র েযালজক পশোন না, হযালর 
বিমিা। 
 
রন সমঙ্গ সমঙ্গ বিমিা, আোমদ্র পবাকা পবাকা বই ে়িমে বমিন, েল়ি। 
 
–হা ভাি কথা, লসলর়েস বিমিন, েমব লেলনলি পথমক েবর পেম়েলে ফাজ পোোমদ্র 
কেবযামটর পরলনিং লদ্মে চান না। 
 
–পরন্ড ইন কেবযাট! হযালর একটু আশ্চযড হম়ে কথাটা বিমিা–উলন লক েমন কমরন 
এোমন আেরা জাদু্করমদ্র লনম়ে দসনযদ্ি বানালে? 
 
লঠকই ধমরমে। লেলন োই েমন করমেন, লসলর়েস বিমিন। অ্থবা ডাম্বিমডার যা 
করমেন োমে ভ়ে োমেন। লনমজর দসনযদ্ি দেলর করার অ্লধকার েযালজক েন্ত্রর্াি়ে 
কমর পনমবন। 
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–পহা পহা এেন অ্দু্ভে কথা একোত্র িুনািাভগুমডর েুমে োনা়ে, রন বিমিা। 
 
হারলেওন গম্ভীর হম়ে বিমিা–পোদ্দা কথা ফাজ ভ়ে োমেন োই ডাকড আমটডর লবরুমদ্ধ 
ি়িাইম়ের লশক্ষা লদ্মে চান না। পসই পরলনিং পেমি আেরা হ়েমো লেলনলির লবরুমদ্ধ 
পস্প্ি বযবহার করমে োলর োই না? হারলেওন অ্সম্ভব পরমগ পগমে েুে পচাে পদ্মে 
ওমদ্র েমন হি। 
 
–লঠকই ধরমো, লসলর়েস বিমিন–ফাজ েমন করমে ডাম্বিমডার ক্ষেোর জনয যা ইমে 
ো করমে োমরন। লদ্মনর ের লদ্ন ডাম্বিমডামরর লবরুমদ্ধ ভ্রান্ত ধারর্া পোির্ কমর 
চমিমেন। েমন হ়ে েমি েমি ডাম্বিমডারমক পিফোমরর েথ েুাঁজমেন। েুমো পো 
অ্মনক আমে। 
 
হযালরর েমন েম়ি পগমিা োলসডর লচলঠর কথা। 
 
–আেলন লক জামনন আগােীকাি পডইলি পফমটর ইসুযমে ডাম্বিমডার সিংিান্ত লকেু পস্টালর 
থাকমে োমর? রমনর দ্াদ্া এেনই একটা ইলঙ্গে লদ্ম়েমে োর লচলঠমে। 
 
–আলে জালন না, লসলর়েস বিমিন, সারা সপ্তামহ আোমদ্র অ্ডডামর কারও সমঙ্গ 
পোিাকাে েুব কে হ়ে। লসলর়েমসর গিা়ে লবরলক্তর সুর। ওোমন শুধু আলে আর পিচার 
থালক। 
 

http://www.bengaliebook.com/


 হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য অ্র্ডাি অ্ব দ্য ফরিক্স । জে. জে. িাওর িং। হ্যারি পটাি রিরিে 

502 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

–আেলন োহমি হযালিমডর পকানও েবর োনলন? 
 
–আহা! ওর পো পফরা উলচে, ও পকাথা়ে পকেন আমে পকউ বিমে োরমে। কথাটা বমি 
লসলর়েস ওমদ্র উদ্লবগ্ন েুমের লদ্মক োকামিন। ওমদ্র োনলসক অ্বস্থা বুঝমে পেমর 
লসলর়েস বিমিন, লকন্তু ডাম্বিমডারমো একটুও ভালবে ন়ে, আোর ধারর্া হযালিড ভািই 
আমে। 
 
হারলেওন বিমিা–োহমিও পো ওর এেন পফরা উলচে। 
 
-েযাডাে েযাকলসে ওর সমঙ্গ লেমিন। আেরা োর সমঙ্গ সিংমযাগ কমরলেিাে। লেলন 
বিমিন, োঝ েমথই োরা আিাদ্া হম়ে পগমে, লকন্তু এেন পকানও সিংবাদ্ পনই পয লেলন 
অ্সুস্থ। 
 
হযালর, রন, হারলেওন লসলর়েমসর কথা পযন লবশ্বাস কমর না। 
 
–পশামনা, পোেরা হযালিড সম্বমে অ্মহেুক পবলশ প্রশ্ন করমব না। ডাম্বিমডার পসটা চান 
না। হযালিড শক্ত সেথড পিাক। ও ভািই আমে। থাকমগ, আবার কমব পোোমদ্র 
হগসলেমড উইক এন্ড হমব? ভাবলে আবার কুকুমরর পবমশ পোোমদ্র সমঙ্গ ওোমন যামবা 
লক যামবা না? 
 
–না! হারলেওন বিমিা–লসলর়েস আেলন লক পডইলি প্রমফট েম়িনলন? 
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–ও পহা হা! ওরা পো সব সে়ে আোর সম্বমে পগে কমর চমিমে। ওরা লকন্তু আজ েযডন্ত 
একটারও ল ো়েলন। 
 
–হ়েমো োই, েমব এইবার পবাধহ়ে পেম়েমে, হযালর বিমিা, েযািফ়ে এোমন আসার 
সে়ে পরমন আেনার সম্বমে এেন একটা ইলঙ্গে কমরলেমিা যামে েমন হ়ে লকেু জামন। 
ওর বাবা েেন োটফরমে দ্াাঁল়িম়ে লেি। লসলর়েস, আেলন অ্বশযই িুলস়োস েযািফ়েমক 
জামনন, এোমন আমেন জানমে োরমি, োমন আেনামক লচনমে োরমি…। 
 
–লঠক আমে, লঠক আমে, পোোর কথা ধরমে পেমরলে, লসলর়েস বিমিন। কথার সুমর 
ওমদ্র েমন হমিা লসলর়েস েুব দু্াঃলেে হম়েমেন। একটা আইলড়ো, ভাবলে পসটা করমি 
আেরা একসমঙ্গ হমে োলর। 
 
হযালর বিমিা–আেরা চাই না আবার আেনামক আজকাবামন দ্ধমর লনম়ে যা়ে। 
 
হযালর আগুমনর েমধয িক্ষয করমিা লসলর়েমসর পচামের েিাটা কুচমক পগমিা, পদ্মে েমন 
হমিা পযন বৃদ্ধ হম়ে পগমেন। ব়ি লবিণ্ণ েুে। হঠাৎ হালস হালস ভাব উধাও হম়ে পগি। 
 
–পভমবলেিাে েুলে পোোর বাবা পজেমসর েে সাহসী, উদ্দাে হমব। লসলর়েমসর কথার 
েমধয পবদ্নার োে। েুলে ো নও। পজেমসর কামে লবেদ্ লেি পেিা। 
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–শুনুন, 
 
–না, এবার আোমক পযমে হমব। আলে পিচামরর েদ্ শব্দ শুনমে োলে েুব সম্ভব 
লসাঁল়িমে, লসলর়েস বিমিন। হযালর েলরকার বুঝমে োরমিা লসলর়েস চমি যাবার জনয 
অ্সেয বিমেন। পোোমদ্র সমঙ্গ আবার কমব পদ্ো হমব আলে লিমে জানামবা, আগুমনর 
েমধয অ্সুলবমধ বা ভ়ে োমব না পো? আলে সব সে়ে লবেদ্-শঙ্কার পোকালবিা করমে 
ভািবালস। 
 
সাোনয একটা শব্দ হমিা। আগুমনর েমধয লসলর়েসমক ওরা আর পদ্েমে পেমিা না। 
আগুমন শুধু বলহ্নলশো। ওরা লেনজন পসইলদ্মক লস্থর দৃ্লিমে োলকম়ে রইি। লসলর়েসমক 
ওরা ব়ি আেন েমন কমর, ভািবামস। সুে-দু্াঃমের সাথী লসলর়েস। ওমদ্র েন দু্াঃমে 
ভারািান্ত হম়ে পগি। 
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১৫. দ্য জহ্াগাটডি হ্াই ইিেুইরেটি 
 
ওরা হারলেওমনর পডইলি পফমটর কলের জনয পভার পবিা়ে অ্ধীর আিমহ বমসলেমিা। 
োলসড ওর লচলঠমে আমগই জালনম়ে লদ্ম়েমে। যাই পহাক েযাচা এমস হারলেওমনর পটলবমি 
দু্মধর জমগর োমশ কাগজটা পফমি লদ্ি। হারলেওন হাাঁফামে হাাঁফামে েলত্রকালট েুিমেই 
প্রথে োো়ে পচামে ে়িমিা ব়ি কমর পহডিাইমনর েিা়ে ডমিামরস আেলিমজর একলট 
ফমটািাফ। ডমিামরমসর েুমে হালস, পযন ওমদ্র বযাঙ্গ করমেন পকৌেুক ভরা দু্ই পচামে। 
েলবর েিা়ে পিো। 
 
েন্ত্রর্াি়ে লশক্ষা, প্রর্ািী সিংমশাধন করমে আিহী 
ডমিামরস আেলিজমক লনযুক্ত করা হম়েমে 
উচ্চ ক্ষেোপ্রাপ্ত েদ্ন্তকারী লহমসমব 
 
হযালর গম্ভীর স্বমর বিমিা, আেলিজ–ক্ষেোসম্পন্ন েদ্ন্তকারী? কথা বিার সে়ে ওর 
আঙু্গি পথমক অ্ধভুক্ত পটাস্টটা েম়ি পগমিা। এর োমন? কী বিমে চা়ে ওরা। 
 
হারলেওন পডইলি পফমটর সিংবাদ্ পবশ পজামর পজামর ে়িমে িাগমিা— 
 
 গেকাি রামে েযালজক েন্ত্রর্াি়ে একলট লবমশি অ্লধকামর পহাগাটডস কুি অ্ফ 
উইচিযাে অ্যান্ড উইজাডডলর েলরচািনার জনয নেুন এক আইন চািু করমিন। 
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লবগে লকেু সেম়ে পহাগও়োটডমস পয ধরমনর অ্প্রেযালশে িটনা িটমে, পস সম্বমে েন্ত্রী 
েমহাদ্ম়ের জুলন়ের অ্যালসস্টযাে োলসড উইসলি েন্তবয করমেন। োত্র-োত্রীমদ্র 
অ্লভভাবকরা কুমির েঠন-োঠন লেমস্টে ও দদ্নলন্দন িটনাবিীর বযাোমর েুবই 
উদ্লবগ্ন। োরা েমন কমরন কুি পযভামব চিমে ো আদ্মেই সেথডনমযাগয ন়ে। 
লবগে কম়েক সপ্তামহর েমধয েন্ত্রী কমনডলি়েস ফাজ উইজালডডিং কুমির উৎকিড সাধমনর 
জনয এই প্রথে নেুন আইন প্রম়োগ করমিন ো ন়ে। সম্প্রলে ৩০ আগস্ট, এডুমকশনাি 
লডলি নিং বাইশ চািু করা হম়েমে। পয পকানও কারমর্ যলদ্ বেডোমন লনযুক্ত পহড োস্টার 
েশাই পকানও লশক্ষক লনযুলক্ত করমে অ্সেথড হন োহমি েন্ত্রর্াি়ে অ্বশযই লশক্ষাগে 
পযাগযো অ্নুসামর লশক্ষক লনযুক্ত করমবন। 
এই কারমর্ই ডমিামরস আেলিজমক পহাগও়োটডমস একজন লশক্ষক লহমসমব লনযুক্ত করা 
হম়েলেি। গেরামে লে. উইসলি এই কথা বমিমেন। পযমহেু ডাম্বিমডার পেেন পকানও 
পযাগয লশক্ষক োনলন, পসই কারমর্ েন্ত্রী েমহাদ়্ে আেলিজমক োলঠম়েলেমিন, এবিং 
অ্বশযই লেলন যথাযথভামব োর কেডদ্ক্ষো প্রোর্ কমরমেন। 
 
হযালর েুব পজামর পজামর বিমিা–লেলন লক কমরমেন? 
 
হারলেওন হাে েুমি বিমিা–দ্াাঁ়িাও এেনও ে়িা পশি হ়েলন। 
 
ডাকড আমটডর লবরুমদ্ধ পোকালবিা করার েদ্ধলে, োর প্রথে সমূ্পর্ডভামব যুগান্তকারী 
কৃেকাযডো। োো়িা েন্ত্রীমক োর পহাগও়োটডমসর নানা প্রকৃে িটনাবিীর প্রম়োজনী়ে 
সিংবাদ্ালদ্র প্রদ্ান করা পো আমেই। 
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এডুমকশনাি লডলি নিং পেইশ ধারা অ্নুযা়েী েন্ত্রর্াি়ে প্রম়োজনী়ে বযবস্থা িহর্ কমরমেন 
এবিং এই আইমন পহাগাটডমস একজন উচ্চ েদ্স্থ েদ্ন্তকারীমক কাজকেড পদ্োর জনয 
বযবস্থা করা হমে। 
পহাগাটডমসর িোগে লনম্নোন পরাধ করার জনয এই বযবস্থা েুবই উমত্তজনােূর্ড সমন্দহ 
পনই বমিমেন, উইসলি। এই উচ্চ ক্ষেোসম্পন্ন েদ্ন্ত কারীর ক্ষেো থাকমব কুমির 
লবলভন্ন সহকেডী লশক্ষকমদ্র লশক্ষাদ্ামনর োন েদ্ন্ত করা। প্রমফসর আেলিজমক োর 
লশক্ষাদ্ামনর অ্লেলরক্ত এই কাযডভার পদ্ও়ো হম়েমে। আেরা অ্েযান্ত আনমন্দর সমঙ্গ 
জানালে পয লেলন সানমন্দ এইসব দ্াল়েত্ব িহর্ কমরমেন। 
পহাগাটডস কুমির োত্র-োত্রীমদ্র লেো-োো, অ্লভভাবকরা এই নেুন েদ্মক্ষে েুবই 
আিমহর সমঙ্গ আোমদ্র সেথডন কমরমেন। 
িুলস়োস েযািফ়ে, ৪১, গেকাি োর উইেশাম়ের েযানসন পথমক বমিমেন–আলে এেন 
অ্লে স্বােন্দ পবাধ করলে। আলে জালন ডাম্বিমডামরর কাযডকিামের ওের লনরমেক্ষ ও 
লবি়েেুেী োন লনর্ড়ে হমে চমিমে। ডাম্বিমডামরর লবগে কম়েক বেমরর অ্েলরকলল্পে ও 
উদ্ভট লসদ্ধামন্তর জনয শুধু আোমদ্র পেমি-পেম়েরা ক্ষলেিস্ত হম়েমে এবিং আেরা অ্েযন্ত 
েুলশ হম়েলে পয, েন্ত্রর্াি়ে সেি বযাোরটার ওের পচাে পরমেমেন। 
উদ্ভট ও োেমে়োলি লনর্ডম়ের েমধয অ্নযেে হমে লবেলকডে লশক্ষক লনম়োগ। আমগ এই 
েলত্রকা়ে ওম়েরউিফ পরোস িুলেমনর, অ্ধডদ্ানব হযালিমডর ও প্রোরক অ্বসরপ্রাপ্ত 
েদ্ন্তকারী অ্মরার েযাড-আই েুলডমক লশক্ষক লহমসমব লনম়োমগর বযাোমর আমিাচনা 
হম়েলেমিা। 
গুজব পয, এিবাস ডাম্বিমডার, একদ্া সুলপ্রে োগও়োম্প (লবমশি েযডাদ্াসম্পন্ন 
রাজচনলেক দ্মির সমঙ্গ সম্পকডহীন বযলক্ত) অ্ফ দ্যা ইোরনযাশনাি কনমফডামরন অ্ফ 
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উইজাডডস অ্যান্ড চীফ ও়োরিক অ্ফ দ্য ও়োইমজনমগেট প্রকৃে সম্মানজনক পহাগাটডমসর 
েযালজক কুি সুচারুরূমে পদ্োমশানা ও লন়েলেে কাজকেড চািামে বযথড হম়েমেন। 
েন্ত্রর্ািম়ের পভেরকার পকানও এক বযলক্ত গে রামে বমিমেন, এই েদ্ন্ত কারী লনম়োগ 
এর কারর্ এেন এক বযলক্ত পহাগাটডস কুমির পহডোস্টার হমবন যার হামে আেরা 
পেমি–পেম়েমদ্র োলঠম়ে লনলশ্চন্ত হমে োলর। এই লনম়োগ োরই প্রথে েদ্মক্ষে। 
েমন রােমে হমব পহাগাটডস একলট কুি, কমনডলি়েস ফামজর িাাঁলট বা উেলনমবশ ন়ে, 
বমিমেন োদ্াে োচডবযািংকস। আিবাস ডাম্বিমডারমক পহ়ে করার আর একলট লবরলক্তকর 
প্র়োস। 
 এই লনম়োমগর প্রলেবামদ্ ও়োইমজনমগেমটর প্রবীর্ সদ্সয োদ্াে োচডবযািংকস ও 
োইমবলর়েস অ্গমডন েদ্েযাগ কমরমেন। 
োদ্াে োচডবযািংকস বমিমেন, পহাগাটডস একলট কুি, কমনডলি়েস ফামজর দ্প্তর ন়ে। 
আিবাস ডাম্বিমডারমক পহ়ে করার একলট লবরলক্তকর প্র়োস। 
(গবলিন গ্রুমের নাশকোেূিক কামজর লবরুমদ্ধ োদ্াে োচডবযািংকমসর অ্লভমযামগর েূর্ড 
লববরর্ সমের োো়ে)। 
 
হারলেওন কাগজ ে়িা পশি কমর রন আর হযালরর েুমের োমন োকামিা। ওরা পটলবমির 
অ্নযলদ্মক বমসলেি। 
 
–ফাজ আোমদ্র িাম়ির ওের আেলিজমক চালেম়ে লদ্ম়েমেন। পদ্েমে হমব পকেন কমর 
োমক পোকালবিা করা যা়ে, পকেন কমর করমে হমব আোমদ্র জানা আমে। ফাজ লডলি 
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অ্নুসামর অ্নয লশক্ষকমদ্র ওের েল়ি পিারামবন ো চিমব না! অ্লে অ্নযা়ে, অ্লবচার ও 
পস্বোচালরো, হারলেওন লক্ষপ্ত হম়ে বিমিা। 
 
–আলে সব জালন, হযালর বিমিা। োরের ও পটলবমির ওমোর রাো ডান হােটা পদ্েমিা। 
হামে ও ব়ি ব়ি কমর লিমেমে আেলিজ। 
 
রমনর েুমে েৃদু্-েন্দ হালসর পরো। 
 
–কী বযাোর? হযালর আর হারলেওন ওর েুমের োমন োলকম়ে একই সমঙ্গ বিমিা। 
 
রন উচ্ছ্বলসে হম়ে বিমিা, েযাকমগানাগিমক প্রশ্ন করা হমে আলে পদ্েমে চাই না। 
অ্যােলিজ োমক লঠক পচমন না। 
 
–নাও নাও পদ্লর করমব না, হারলেওন সহসা িালফম়ে উমঠ বিমিা, পক জামন এেন 
হ়েমো লবনমসর লাশ েদ্ন্ত করমেন, আোমদ্র পদ্লর করা উলচে হমব না। 
 
লকন্তু পদ্েি আেলিজ ওমদ্র লহলি অ্ফ েযালজক পিসমনর লাস ইনসমেকলটিং করমেন 
না। দ্ারুর্ পবালরিং লাশ! ওরা ডবি পোসান সিংিহ করমে এমস শুনমিা, উলন পেইমের 
অ্েকার িমর পগমেন। হযালর ওোমন লগম়ে ওর েুনমস্টান প্রবে প্রমফসমরর হাে পথমক 
পেমিা। োোর উেমরর অ্িংমশ ব়ি ব়ি কমর উলন কাি অ্ক্ষমর লিমেমেন লড। 
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পেইে পহমস পহমস বিমিন–েুলে যলদ্ োচার কাজকমেডর বযাোমর এটা সাবলেট করমে 
োহমি পোোমক এই পিডটা লদ্োে। এেন বুঝমে োরমব েরীক্ষার সে়ে পকানমট 
দ্রকার। 
 
োরের পেইে লামসর সকিমক বিমিন, পোোমদ্র পহােও়োমকডর স্টযান্ডাডড েুবই 
োরাে। পোোমদ্র েরীক্ষার োো়ে এই রকে লিেমি অ্বশযই পফি করমে। যাই পহাক, 
এই সপ্তামহ আলে পভনমের প্রলেমিধক সম্বমে ে়িব, েলরিে করমব আশাকলর। 
োনাহমি যামদ্র লড পদ়্ো হম়েমে োমদ্র আটক করা হমব শালস্ত লহমসমব। 
 
েযািফ়ে স্বাভালবকভামব বযাঙ্গ কমর উঠমিা, আমর হযালর লড পিড পেম়েমে পর। হাাঃ হাাঃ 
হাাঃ। পেইেও হাসমিন। 
 
হযালর আ়িমচামে হারলেওনমক পদ্মে োোটা বযামগ পরমে লদ্ি। 
 
ওরা লাশ পথমক লফমর লিলফন্ডারমদ্র জনয রাো পটলবমি বসমিা। 
 
-হারলেওন েুলে পো জানমে চাইমি না আোর পিড, রন বিমিা। 
 
–ইমে থাকমি বিমে োমরা। 
 
রন বিমিা–আলে লে পেম়েলে, েুলশ পো? 
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জজড ইউ.লে.লড পিড োও়ো লনম়ে অ্মনক েকডােলকড ও আমিাচনার ের, পেমে বমস 
হযালরমক বিমিা–পশামনা আজ ভাি পেমি হম়ে োথা ঠাণ্ডা পরমে আেলিমজর সমঙ্গ 
কথাবােডা বিমব। লকলড প্রযাকলটমস না পগমি অ্যামিলিনা পোোর পিাঁচু করমব। 
 
ডাকড আমটডর প্রলেমরাধ সম্বমে লাশ করমে হযালরমক প্রমফসর আেলিমজর কামে পযমে 
অ্মেক্ষা করমে হমিা না। ও লড্রে ডা়েলরটা লনম়ে লডলডম়েসন রুমের এক পকামর্ বমস 
োো ওোলেমিা েেন রন ওর োজমর পোাঁচা লদ্মি ও চেমক উমঠ পদ্েমিা প্রমফসর 
আেলিজ রযামোর লদ্ম়ে িমর ঢুমকমেন। েৎক্ষর্াৎ লামশর োত্র োত্রীমদ্র কথাবােডা বে 
হম়ে পগি। প্রমফসর লরিনী হামে কলট লড্রেওরামকি লনম়ে অ্মেক্ষা করলেমিন, হঠাৎ ির 
লনাঃস্তব্ধ হম়ে যাও়োমে লকেু বুঝমে না পেমর এধার ওধার োকামিন লেলন। 
 
প্রমফসর আেলিজ সহাসয েুমে লরিনীমক পদ্মে বিমিন–শুভ সেযা আেলন আশাকলর 
আোর পনাট পেম়েমেন? আলে ইন্সমেকশমনর সে়ে ও োলরে পসই পনামট লিমেলে। 
 
প্রমফসর লরিনী সাোনয োথানে কমর অ্লভভাদ্ন জালনম়ে প্রমফসর আেলিমজর লদ্ক 
পথমক পেেন লফমর লবরলক্ত োো েুমে বইম়ের কলেগুমিা লদ্মে শুরু করমিন। প্রমফসর 
আেলিজ হাসমে হাসমে হামের কামে একটা হােিও়োিা পচ়োর পটমন আনমিন। 
প্রমফসর লরিনীর লসমটর পথমক সাোনয কএক ইলঞ্চ দূ্মর বসমিন। োরের ফুি আাঁকা 
হােবযাগ পথমক ললেমবাডড বার কমর লাশ শুরু হবার অ্মেক্ষা়ে শূমনয োলকম়ে রইমিন। 
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প্রমফসর লরিনী গাম়ের শািটা সাোনয কলম্পে হামে পটমনটুমন গাম়ে লদ্ম়ে পোটা কাাঁমচর 
চশো লদ্ম়ে োত্র-োত্রীমদ্র লদ্মক োকামিন। 
 
–আজমক আেরা প্রমফলটক লড্রেস সম্বমে আমিাচনা করব, লরিনী োর অ্স্প্ি কাাঁো 
কাাঁো গিা়ে বিমিন। এইরকেই োর বিার ভলঙ্গ হমিও পসলদ্ন পযন একটু পবলশ ধরা 
ধরা গিা েমন হমিা। পশান পোেরা সকমি দু্জমন লেমি একটা দ্ি গম়িা। আর যারা 
দদ্ববার্ী কমরন োমদ্র কথা োথা়ে পরমে সম্প্রলে পয স্বপ্ন পদ্মেমো পসটা লনমজমদ্র 
েমধয আমিাচনা কমর একটা লসদ্ধামন্ত এমসা। 
 
কথাটা বমি পচ়োমর বসমে যামবন লকন্তু বসমিন না প্রমফসর আেলিজমক োর লদ্মক 
োলকম়ে থাকমে পদ্মে। োকামিন োবডেী আর পিমভন্ডমরর লদ্মক, ওরা দু্জমন েেন 
োমদ্র পদ্ো সম্প্রলে স্বপ্ন লনম়ে গভীর আমিাচনা়ে েত্ত। 
 
হযালর দ্য লড্রে ওমরমকমির কলে বার কমর আেলিমজর লদ্মক োলকম়ে পদ্েমিা পস োর 
ললেমবামডড রাো কাগমজ গম্ভীর েুমে লকেু লিেমেন। োরের কম়েক লেলনট ের প্রমফসর 
আেলিজ পচ়োর পথমক উমঠ লাশ রুমে ো়েচালর করমে করমে, োমঝ োমঝ োত্র-
োত্রীমদ্র কামে লগম়ে োথা পহট কমর লকেু প্রশ্ন করমে আর কথাবােডা বিমে িাগমিন। 
 
হযালর োথা লনচু কমর ওর বইম়ের লদ্মক োলকম়ে রইমিা। 
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–এই ো়িাোল়ি একটা স্বমপ্নর কথা ভাব, বুম়িা বযাঙটা আোমদ্র লদ্মক োকামে, হযালর 
রনমক লফস লফস কমর বিমিা। 
 
–গেবার আলে বমিলেিাে এবার পোোর োিা, রন একগুাঁম়ের েমো বিমিা। 
 
–ওমহা আোর লকেু েমন ে়িমে না, গে কম়েকলদ্ন আলে পকানও স্বপ্নটপ্ন পদ্লেলন, 
যাকমগ গুি োলর। বলি, আেরা স্বপ্ন পদ্মেলে পেইেমক আোমদ্র লবরাট কিড্রমনর জমি 
চুমবালে। দ্ারুর্ হমব। 
 
রন ওর লড্রে ওরামকি েুিমে েুিমে েুমে েি েি শব্দ করমিা। 
 
–লঠক আমে, এেন আোমদ্র স্বপ্ন পদ্োর ব়েস, োলরে, শমব্দর সিংেযা লিেমে হমব। 
োো়িা চুমবামনা, কিড্রন অ্থবা পেইে সম্বমে লিেমে হমব? োমন লবি়ে বস্তু। 
 
–যা পহাক একটা লকেু লিেমিই হমিা, োমে লকেু যা়ে আমস না, হযালর কথাটা বমি 
আ়িমচামে লেেমন োলকম়ে পদ্েমিা প্রমফসর আেলিজ, লরিনীর োমশ দ্াাঁল়িম়ে রম়েমেন। 
পনলভিমক হ়েমো োর স্বপ্ন সম্বমে লকেু প্রশ্ন কমরমেন, আর োর বযােযাটা গম্ভীর েুমে 
পনাট করমেন। 
 
–সলেয বি, লকেু পদ্মেমো কী? রন বিমিা। 
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ওর কান েেন প্রমফসর আেলিজ আর লরিনীর কথা-বােডা়ে। গেরামের কথা আোর 
েমন পনই, যা পহাক লিেমিই হমব। আেলিজ আর লরিনী ওমদ্র পথমক েফামে দ্াাঁল়িম়ে 
দ্াাঁল়িম়ে পনাট করলেমিন। প্রমফসর লরিনীর েুে পদ্মে েমন হ়ে েুবই অ্সুলবমধর েমধয 
েম়িমেন। 
 
–আেলিজ লরিনীর লদ্মক েীক্ষ্মভামব োলকম়ে বিমিন, হযাাঁ, লঠক কমর বিুনমো কমোলদ্ন 
পথমক আেলন এই পোমস্ট রম়েমেন? 
 
প্রমফসর লরিনী লবমিমির দৃ্লিমে আেলিমজর লদ্মক োকামিন। দু্হাে বুমক জম়িা কমর 
কাাঁধ ঝাাঁকামিন। েমন হ়ে ইনসমেকশমনর অ্েোন পথমক লনমজমক বাাঁচামনা বা সলঠক 
আিাে পদ্বার জনয প্রস্তুে হমেন। সাোনয সে়ে নীরব থাকার ের হ়েমো েমন করমিন 
প্রমফসর আেলিমজর প্রশ্নটা েুব একটা অ্মশাভন ন়ে পয জবাব না লদ্মিও চিমব। োই 
পথমে পথমে বিমিন, ো প্রা়ে পিাি বের! 
 
প্রমফসর আেলিজ োর ললেমবামডড রাো কাগমজ লকেু পনাট করমে করমে বিমিন–ো 
পবশ অ্মনক বের। পো আেনামক কী প্রমফসর ডাম্বিমডার লনযুক্ত কমরলেমিন? 
 
লরিনী সিংমক্ষমে বিমিন–হযাাঁ। 
 
–আেলন পো পসলিমিমটড সা়ের কযামসনড্রা লরিনীর নােনীর কনযা (পিট পিট-িযান্ড 
ডটার)। 
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–অ্বশযই, প্রমফসর লরিনী দৃ্ঢ়োর সমঙ্গ জবাব লদ্মিা। আেলিজ পনাট করমিন। 
 
–লকন্তু, যলদ্ ভুি বলি োহমি আো়ে ক্ষো করমবন, ভুি শুধমর পদ্মবন। কযামসনড্রা 
েলরবামর আেলন হমেন প্রথে, লযলন, লিেী়ে পজনামরশমনর, োমন পসমকন্ড সাইট? 
 
–এইরকে হামেশাই হ়ে, বিমে োমরন েৃেী়ে পজনামরশন। প্রমফসর লরিনী বিমিন। 
 
আেলিমজর বযামঙর েে েুমের হালস আরও একটু লবসৃ্তে হমিা। 
 
–হযাাঁ হযাাঁ অ্বশযই, পনাট করমে করমে আেলিজ বিমিন। কথাটা শান্ত ভামবই বিমিন। 
েুে পদ্মে েমন হ়ে আরও লকেু েুাঁলটনালট জানমে চান। েুমের পসই হালস অ্ন্তলহডে হ়েলন, 
ভামিা, ভামিা, আেলন লক আোর সম্বমে লকেু ভলবিযৎ বার্ী বিমে োমরন? োমন লপ্রলডক্ট 
করমে োমরন েযাডাে? 
 
লরিনী পযন আেলিমজর কথাটা ধরমে োমরনলন। লঠক লক বিমে চাইমেন বুঝমে 
োরমেন না এেনভামব োকামিন। বিমিন, লঠক বুঝিাে না। কথাটা বিমে বিমে 
গাম়ের শামির একটা পকার্া পচমে ধমর ভাি কমর গিা়ে জ়িামিন। 
 
–আোর সম্বমে লকেু লপ্রলডকসন করুন না, প্রমফসর আেলিজ েলরষ্কার কমে বিমিন। 
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শুধু হযালর আর রন ন়ে, লামশর সবাই বই আ়িাি কমর োকামিা লরিনীর লদ্মক। 
পদ্েমিা লরিনী দৃ্ঢ়ভামব দ্াাঁ়িামিন, োথা পসাজা করমিন, হামের চুল়িগুমিা ঝনঝলনম়ে 
উঠমিা। 
 
–আেলন পবাধকলর জামনন, োনুমির অ্ন্তমর পয পচাে থামক পসটা কারও লনমদ্ডমশ পদ্মে 
না, কথাটা লরিনী লচলবম়ে লচলবম়ে বিমিন। 
 
–ো যা বমিমেন, কথাটা েুবই নরেভামব বমি আেলিজ আবার পনাট করমিন। পনাট 
করার সে়ে ললেমবাডডটা শক্ত কমর ধমর রােমিন। 
 
প্রমফসর লরিনী আেলিমজর পবামডডর লদ্মক োলকম়ে নাটকী়েভামব বিমিন, আোর েমন 
হ়ে আেনার আসন্ন লবেদ্ অ্মেক্ষা করমে। 
 
দু্জমনই নীরব। প্রমফসর আেলিজ েুাঁলটম়ে েুাঁলটম়ে লরিনীমক পদ্েমে িাগমিন। 
 
ওরা সবাই পদ্েমিা প্রমফসর আেলিজ পগটলশমট আবার লকেু লিেমিন। বিমিন, হমব 
হ়েমো হমি উো়ে কী, লঠক আমগর েেই লেমঠ সুমর বিমিন। 
 
রন হযালর জামন বৃদ্ধা লরিনী একলট পধাাঁকাবাজ। ভলবিযৎবার্ী টালন সমূ্পর্ড ভাাঁওো। লকন্তু 
ো সমেও লরিনীর অ্সহা়ে েুমের ভাব পদ্মে ওমদ্র েমন অ্নুকম্পা হমিা। আেলিমজর 
উের চমট পগমিা। 
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লরিনীর হামের সরু সরু একটা আঙু্গি হযালরর নামকর কামে এমন বিমিন, পদ্লে, েুলে 
পোোর স্বমপ্নর শুরু পকেন কমর কমরমে। 
 
হযালর লড্রেডা়েলরর লদ্মক োকামিা। লরিনী েুব উাঁচু গিা়ে হযালরর স্বপ্ন সম্বমে ে়িমে শুরু 
করমেই লামশর পেমি–পেম়েরা সচলকে হম়ে লরিনীর লদ্মক োকামিা (পকউ পকউ 
িুলকম়ে িুলকম়ে েলরজ ইেযালদ্ োলেমিা পথমে পগমিা। েমন হমিা, পযন হযালর অ্সম্ভব 
লকেু একটা লিমেমে, পসটা ওর আসন্ন েৃেুযও হমে োমর)। 
 
আেলিজ লামস যেক্ষর্ লেমিন োর ললেমবামডডর লশমট লিমে যালেমিন। িিা বাজমেই 
ির পেম়ি চমি যাবার সে়ে োত্র-োত্রীমদ্র োর িমর সেমবে হমে বিমিন। ওোমন 
ডাকআটডমসর প্রলেমরামধর লাশ োত্র দ্শ লেলনট ের শুরু হমব। 
 
ওরা িমর ঢুমক পদ্েমিা প্রমফসর আেলিজ হালস েুমে গুর্ গুর্ কমর গান গাইমেন। 
হযালর, অ্যালরথমেলসর লাশ পথমক পফরার আমগই যা যা িমটমে ো রন আর হারলেওনমক 
বমিমে। হারলেওন ওমদ্র লডমফনলসভ েযালজকযাি লথওলর সম্বমে লকেু প্রশ্ন করার আমগই 
আেলিজ োত্র-োত্রীমদ্র লদ্মক োলকম়ে বিমিন, চুে, সবাই চুে কমরা লাশ শুরু করলে। 
েুহূমেডর েমধয সবাই নীরব হম়ে পগমিা। 
 
–সবাই েযালজক দ্ণ্ড বযামগ পরমে দ্াও। 
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োত্রোত্রীরা বযামগ পরমে লদ্মিা (পকউ পকউ বযাগ পথমক বার কমরলেমিা)। আমগই চযাোর 
ও়োন পশি কমরলে… আজ উলনশোো়ে পদ্ে চযাোর দু্ই। কেন লডমফলন্সভ লথম়োলরজ 
অ্যান্ড পদ়্োর পভলরম়েসন (প্রলেমরাধ লথম়োলর ও োর লনর্ড়ে) সেমে লকেু বিার প্রম়োজন 
পনই। েুমে োর আত্মপ্রেযাম়ের হালস। 
 
আেলিজ োর পচ়োমর বসমিন। 
 
োত্র-োত্রীরা স্বলস্তর লনাঃশ্বাস পফমি এক পথমক উলনশ োো েুিমিা। হযালর েমন েমন 
ভাবমিা বইটামে আরও পবলশ চযাোর থাকমি পযন ভাি হমো, োহমি সারা বের বইটা 
ে়িমো। সূলচেত্র পদ্েমে, লঠক পসই সে়ে পদ্েমিা হারলেওন হাে েুমিমে। 
 
আেলিজ হারলেওনমক পদ্মেও পযন পদ্মেলন এেন এক ভাব কমর লামশর িমর ো়েচালর 
করমে করমে হঠাৎ হারলেওমনর সােমন দ্াাঁল়িম়ে েম়ি বিমিন, এেন আেরা লক শুরু 
করমবা লেস পিিার? 
 
–হাাঃ োহমি চযাোর লেন শুরু কমরা। 
 
–োও পশি কমরলে, আলে সমূ্পর্ড বইটা পশি কমরলে প্রমফসর। 
 
প্রমফসর সাোনয হাসমিন; লকন্তু েৎক্ষর্াৎ গম্ভীর হম়ে পগমিন। 
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–োহমি পো েুলে অ্বশযই বিমে োরমব চযাোর েমনরমে লেিংোদ্ড কাউোর–লজঙ্কস 
সম্বমে লক বমিমেন। 
 
–বমিমেন, কাউোর লজঙ্কস ভুি অ্মথড বযবহৃে হম়েমে, হারলেওন বিমিা। উলন বমিমেন, 
কাউোর লজঙ্কস হমে নােোত্র। পিামকরা লনমজমদ্র সুলবমধর জনয ওটা বযবহার কমর। 
 
কথাটা শুমন আেলিজ একটা ভুরু উাঁচু করমিন। োর েুে পদ্মে েমন হমিা হারলেওমনর 
ফটাফট জবামব েমন েমন েুলশ। যলদ্ও পসটা োর স্বভাব লবরুদ্ধ। 
 
–লকন্তু আলে োর সমঙ্গ একেে নই, হারলেওন বিমিা। 
 
কথাটা শুমন প্রমফসর আেলিজ ভুরুটা আরও ওমোমর েুিমিন। েুে পদ্মে েমন হ়ে 
একটুও সন্তুি ন়ে! 
 
–আো েুলে োহমি একেে নও? 
 
–হযাাঁ প্রমফসর, আলে একেে নই। োরের একটু পথমে চাাঁোমোিা গিা়ে ও বিমিা, লে. 
লব্ল্িংোদ্ড পোমটই লজিংকস েেন্দ কমরন না, কমরন কী? আোর েমন হ়ে প্রলেমরাধ বযথড 
হমি শব্দটার বযবহার হ়েমো কারও কারও প্রম়োজনী়ে হমে োমর। 
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–লঠক আমে, লঠক আমে লেস পিিার, ওটা োর েে, পোোর ন়ে। আমিাচনাটা 
লাশরুমে আবদ্ধ থাক লেস পিিার। 
 
হারলেওন বিমিা, লকন্তু প্রমফসর…। 
 
–অ্মনক বমিমো লেস পিিার। সকমিই িক্ষয করমিা প্রমফসর আেলিজ একটু পযন 
লেইম়ে পগমেন। লেস পিিার আলে লিলফন্ডর হাউমজর োাঁচ েম়েে পকমট লদ্িাে। 
 
লামশর েমধয গুর্-গুনানী পশানা পগমিা। 
 
হযালর বিমিা, পকন সযার? 
 
হারলেওন লফসলফস কমর বিমিা, হযালর েুলে লনমজমক এর েমধয জ়িামব না। 
 
–অ্মহেুক পোেরা আোর লামশ বাধা সৃলি আর পগািোি করমে। প্রমফসর আেলিজ 
ধীমর ধীমর বিমিন, আলে জাদু্ েন্ত্রর্ািম়ের লনমদ্ডশ েমো োমদ্র অ্নুমোলদ্ে পেথড 
অ্নুযা়েী চিলে। পসই লনমদ্ডমশ োত্রোত্রীমদ্র েোেে ইেযালদ্ যা োরা পবামঝ না বা 
সাোনয পবামঝ ো পোমটই কেয ন়ে। পোোমদ্র আমগর লশক্ষক হ়েমো পোোমদ্র কথা 
বিার িাইমসন্স লদ্ম়েলেমিন; লকন্তু োমদ্র েমধয পকউ হ়েমো প্রমফসর কুইমরি। 
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–লঠক বমিমেন, কুইমরি একজন েহান লশক্ষক লেমিন, হযালর েুব পজামর পজামর বিমিা, 
োর েমধয সাোনয একটা লেলেম়ে আসা স্বভাব লেমিা। িডড পভামল্ডেটড সবডদ্া োমক 
পেেন পথমক প্রলেমরাধ করমেন। 
 
কথাটা হযালর বিার ের লাশরুে নীরব হম়ে পগি। এমো নীরব লনস্তব্ধ পয একটা উাঁচ 
ে়িমি োর শব্দ পশানা যা়ে। 
 
আেলিজ লবরলক্ত োো েুমে বিমিন–আোর েমন হ়ে লে. েটার লিেী়েবার পোোর 
সােলদ্ন লডমটনসমনর একান্তই প্রম়োজন। 
 
*** 
 
হযালরর হামের কাটা িাটা প্রা়ে শুলকম়ে এমসলেি, েমররলদ্ন সকামি আবার পসই কাটা 
জা়েগা পথমক রক্তোে শুরু হমিা। সেযামবিা লডমটনসমনর সে়ে ও পকানও অ্লভমযাগ 
কমরলন, ও আেলিজমক পকানও রকে সুমযাগ লদ্মে চা়ে না। আবার োমক পসই একই 
কথা বার বার লিমে পযমে হমিা, আলে কেনই লেমথয বিমবা না। পিোর সে়ে পসই 
কাটা দ্াগ পথমক টেটে কমর রক্ত ে়িমিও ও চুে কমর রইমিা। প্রলেলট অ্ক্ষর োজা 
রমক্ত িাি হম়ে পযমে িাগমিা। 
 
জজড আমগই বমি লদ্ম়েলেমিা, লকলডচ োমঠ েুলে প্রযাকলটস েযামচ না পগমি অ্যামিলিনা 
পক্ষমে যামব। অ্ক্ষমর অ্ক্ষমর জমজডর কথা ফমি পগমিা। 
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পিকফাস্ট পটলবমি অ্যামিলিনা হযালরমক ধরমিা। পসলদ্ন লেি েঙ্গিবার ও এমো পজামর 
পচাঁচালেি পয, শুমন প্রমফসর েযাকমগািাগি স্টাফ পটলবি পথমক েুমট এমিন। 
 
–লেস জনসন, আশ্চযড! পিট হমি দ্াাঁল়িম়ে পোোমক পচাঁচাবার সাহস পক পজাগামিা? োাঁচ 
েম়েে লিলফর পথমক কাটা পগমিা। 
 
–লকন্তু প্রমফসর, ওমক প্রমফসর আেলিজ সােলদ্ন লডমটনসমনর োলনশমেে লদ্ম়েমেন। 
 
–কী বযাোর েটার? প্রমফসর েযাকমগানাগি হযালরমক লজমজ্ঞস করমিন। 
 
–প্রমফসর আেলিজ! হযালর লব়িলব়ি কমর বিমিা। পচাে ওর অ্নযলদ্মক। 
 
–উত্তরটা েুলে কামক লদ্ে হযালরেটার? আোমক লদ্মি আোর লদ্মক োলকম়ে বিমব। 
কথাটা েুব আমস্ত আমস্ত বিমিন, যামে র্ যামভনলম়ের োত্র-োত্রী শুনমে না ো়ে। 
সেকড কমর পদ়্ো সমেও আবার েুলে আেলিমজর লামস োথা গরে কমরমো? 
 
োথা লনচু কমর হযালর বিমিা, হযাাঁ েযাডাে। 
 
–েটার এবার েুলে লনমজমক সিংযে না করমি, সলেয েুলে ভীির্ লবেমদ্ ে়িমব! আরও 
োাঁচ েম়েে লিলফন্ডরমদ্র কাটা পগমি। 

http://www.bengaliebook.com/


 হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য অ্র্ডাি অ্ব দ্য ফরিক্স । জে. জে. িাওর িং। হ্যারি পটাি রিরিে 

523 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

 
ওই অ্নযা়েভামব নম্বর কাটার লবরুদ্ধচারর্ কমর হযালর বিমিা, লকন্তু পকন প্রমফসর? আলে 
পো পকানও পদ্াি কলরলন। আোমক পো আেলিজ শালস্ত লদ্মেন, োর ওের আেলনও 
েম়েে কাটমিন? 
 
–কারর্ িমর কম়েদ্ পথমকও পোোর পকানও লশক্ষা হ়েলন। আর পযন পোোর সম্বমে 
পকানও নালিশ না শুলন। েযাকমগানাগি বিমিন, হযাাঁ, লেস জনসন পোোর বকবকালন, 
পচাঁচামেলচ পিটহমি না কমর লকলডচ পেিার োমঠ করমব। যলদ্ আবার কমরা োহমি 
লকলডচ লটমের কযামেনলস পোোমক পো়োমে হমব। 
 
–আশ্চযড! কথা়ে কথা়ে আোমদ্র নম্বর পকমট লদ্মেন। বমিা অ্নযা়ে ন়ে? আলে পো 
রামে হামের বযাথা়ে েটফট কলর োর ওের অ্নযা়েভামব আোমক শালস্ত লদ্মেন, হযালর 
পরমগ লগম়ে বিমিা। 
 
রন বিমিা, আসি বযাোর হমে ওর এেন োথা লঠক পনই। হারলেওন পডইলি প্রমফমটর 
োো ওোলেমিা। রমনর কথাগুমিা শুমন চুে কমর রইমিা। 
 
োরের হারলেওন শান্ত সুমর বিমিা, আসমি লেলন েম়েে কামটনলন। পোোমক 
আেলিমজর সমঙ্গ েকডােলকড করমে লনমিধ কমরমেন। 
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পডইলি পফমটর প্রথে েৃষ্ঠা়ে ফামজর েলব পেমেমে। েলবটা পদ্মে েমন হ়ে পরমগ পেমগ 
পকানও ভাির্ লদ্মেন। 
 
হযালর চােডমসর লামশ হারলেওমনর সমঙ্গ পকামনাও কথা বিমিা না। লকন্তু পস আর 
কেক্ষর্? রান্সলেগামরসমনর লামশ পঢাকার সে়ে ভুমিই পগমিা ওর হারলেওমনর ওমোর 
রামগর বযাোরটা। প্রমফসর আেলিজ ললেমবাডড হামে লনম়ে লাশরুমে অ্নাবশযক েুেটা 
পগাে়িা কমর বমসলেমিন। োমক পদ্মে বযালরর শুধু পেজাজ লবগম়ি পগমিা না, একটু 
আমগর সুন্দর পিকফামস্টর কথা োথা পথমক উমব পগি। 
 
–অ্লে চেৎকার, রন ওর লনলদ্ডি লসমট বসমে বসমে বিমিা–দ্াাঁ়িাও, আেলিজমক লসমধ 
করা যা়ে লকনা পদ্েলে। 
 
প্রমফসর েযাকমগানাগি লাশরুমে ঢুকমিন। আেলিজ পয একমকামর্ ললেমবাডড লনম়ে বমস 
রম়েমেন ো পদ্মেও পদ্েমিন না। 
 
–লঠক আমে, েযাকমগানাগি োত্র-োত্রীমদ্র লদ্মক োকামিন। পেমি-পেম়েরা লনমজমদ্র 
েমধয কথাবােডা বে করমিা, লে. লফলন্নগযান, এোমন এমস পোোর পহােও়োমকডর োোটা 
পরমে যাও। লেস িাউন এই ইাঁদু্র ভলেড বাক্সটা ধমরা, আহ অ্যথা নযাকােী করমব না। 
ইাঁদু্র োনা পোোমক কাে়িামব না, সকমির হামে একটা কমর ইাঁদু্র োনা দ্াও। 
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–পহে পহে, প্রমফসর আেলিজ েুক েুক কমর কাশমিন। প্রমফসর েযাকমগানাগিও ওমক 
পদ্েমিন। লসোস, হযালরর োোটা হযালরর হামে লদ্মি হযালর ওর েুমের লদ্মক না োলকম়ে 
পদ্েমিা–ও এ পিড পেম়েমে। 
 
–লঠক আমে এবার পোেরা আোর কথা েমনামযাগ লদ্ম়ে পশান। 
 
–লডন টোস, েুলে আবার যলদ্ ইাঁদু্রটা লনম়ে দু্িুেী কমরা োহমি লডমটনসন করমে বাধয 
হমবা। হযাাঁ, পোেরা প্রা়ে সকমিই শােুক অ্দৃ্শয করমে পেমরমো? বালকরা না োরমিও 
োরমব। 
 
আজ আেরা…। 
 
–পহে পহে, প্রমফসর আেলিজ কাশমিন েুক েুক কমর। 
 
–হা, লক বিমেন? প্রমফসর েযাকমগািাগি দু্মটা ভুরু এেনভামব পকাাঁচকামিন পদ্মে েমন 
হমিা একলট কামিা সরি পরো। 
 
–প্রমফসর েযাকমগানাগি আেলন কী আোর পনাটটা োনলন? োমে আলে আেনার সমঙ্গ 
আমিাচনার োলরে, সে়ে জালনম়েলেিাে। লবমশি কমর আজমকর ইন্সমেকসমনর। 
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–অ্বশযই পেম়েলে, না োরার পকানও কারর্ পনই। কথাটা বমিই েযাকমগানাগি 
আেলিমজর লদ্মক কলঠন দৃ্লিমে োলকম়ে শুধু ন়ে অ্েযান্ত দৃ্ঢ়ভামব বিমিন, লকন্তু আলে 
কী আেনামক প্রশ্ন করমে োলর এই সেম়ে আেলন আোর লামশ পকন এমসমেন? 
লামশর পেমি-পেম়েরা েযাগমকানাগমির কথা শুমন হকচলকম়ে োলকম়ে রইমিা। হযাাঁ, 
পোোমদ্র আলে লক বিলেিাে? ও হযাাঁ, আজ আেরা একলট অ্লে দু্রূহ লজলনস প্রযাকলটস 
করমবা ইাঁদু্রমদ্র অ্দৃ্শয হম়ে যাও়ো। এেন অ্দৃ্শয হও়োর পস্প্ি। 
 
–পহে পহে, আেলিজ কাশমিন েুক েুক কমর। 
 
–আলে সলেয অ্বাক হলে প্রমফসর। অ্লে কমঠার স্বমর আেলিমজর লদ্মক োলকম়ে 
েযাকমগানাগি বিমিন এেলনভামব যলদ্ আোর লামশ এমস বমসন ও বার বার বাধা সৃলি 
কমরন োহমি লক কমর আশা করমে োমরন আোর লশক্ষা পদ্বার েদ্ধলের আইলড়ো 
োমবন? আলে সাধারর্ে: আোর কথা বিার সে়ে অ্নয পকউ কথা বিমি ো আলে 
বরদ্াস্ত কলর না। 
 
আেলিজ এেনভামব েযাকমগানাগমির লদ্মক হেবাক হম়ে োকামিন পযন সকমির 
সােমন েযাকমগানাগি ওর গামি কমি একলট চ়ি পেমরমেন। পকানও কথা না বমি 
আেলিজ ফাইমির োোগুমিা অ্নাবশযকভামব না়িাচা়িা করমে িাগমিন। 
 
েযাকমগানাগি পকানওরকে িুমক্ষে না কমর আবার োত্র-োত্রীমদ্র লদ্মক লকেু বিার 
জনয োকামিন। 
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–বিলেিাে অ্দৃ্শয কমর পদ়্োর পস্প্ি, অ্মনক সে়ে যামক অ্দৃ্শয করলে োর। বহুলবধ 
জলটি অ্বস্থার ওের লনভডর কমর। শােুক অ্লে লনরীহ লকন্তু পোোমদ্র হামের ইাঁদু্র 
সমূ্পর্ড লভন্ন প্রকৃলের। এবার পোেরা েন লদ্ম়ে পদ্মো আলে লক করলে। হযালর রনমক 
বিমিা, আশ্চযড! একলদ্ক পথমক আোমক আেলিমজর সমঙ্গ েকড করমে োনা করমেন, 
অ্নযলদ্মক লনমজই…। 
 
আেলিজ সকিমক পঠমিঠুমি হামে ললেমবাডড লনম়ে েযাকমগানাগমির সােমন দ্াাঁল়িম়ে 
বিমিন, আেলন পহাগও়োটডস কুমি কে বের লশক্ষকো করমেন? 
 
েযাকমগানাগি োর বযাগটা ফটাস কমর বে কমর লনসৃ্প্হ কমে বিমিন, সােমনর 
লডমসম্বর এমি ঊনচলল্লশ বের হমব। 
 
আেলিজ ফাইমি পনাট করমিন। 
 
–ধনযবাদ্ েমর আোর ইন্সমেকসমনর ফিাফি পেম়ে যামবন আেলন। 
 
েযাকমগানাগি বিমিন, অ্মেক্ষা়ে থাকমবা। হযালর, রন, হারলেওন পোেরা ো়িাোল়ি 
কাজ পশি কমরা। 
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লামশর কাজ পশি কমর ওরা লেনজমন পক়োর অ্ফ েযালজকযাি লিচামরর জনয অ্রমর্যর 
লদ্মক চিমিা। পযমে পযমে পদ্েমিা আেলিজ েযাঙ্কমক লকেু প্রশ্ন করমেন। 
 
িাবলি েযাঙ্ক হামের বিটা বাউন্স করমে করমে বিমিন, আলে একজন সাবলস্টলটউট 
লশক্ষক। হযালিমডর অ্নুেলস্থলেমে পেমি-পেম়েমদ্র ে়িালে। 
 
হযালর একটু োস লফমর পদ্েি লত্র-েূলেড দ্াাঁল়িম়ে রম়েমে। হযালিড সম্বমে আেলিজমক লকেু 
বিমব পস সম্বমে হযালর লনলশ্চে। 
 
–আো বিমে োমরন হযালিমডর িীভ এক্সমটড করার কারর্ কী? েযাঙ্কমক প্রশ্ন 
করমিন। 
 
–হযালর পদ্েি েযািফ়ে কান ো়িা কমর আেলিজ আর েযামঙ্কর কমথামোকথন শুনমে। 
 
–আলে লঠক আেনারই েে অ্জ্ঞ। কারর্ জালন না। লকেুলদ্ন আমগ আউি োরফে 
একটা লচলঠ পেম়েলে, লিমেমেন, প্রমফসর ডাম্বিমডার। জানমে পচম়েমেন আলে 
অ্স্থা়েীভামব এই কুমি লশক্ষকো করমে আিহী লকনা। আলে লচলঠটা োবার ের 
জানািাে, অ্বশযই। এো়িা আর লকেু জানামনার পনই। আলে লক এবার কাজ শুরু 
করমে োলর প্রমফসর আেলিজ? 
 
প্রমফসর আেলিজ োঙ্কমক বিমিন, হযাাঁ োমরন। ফাইমি লকেু লিেমে ভুিমিন আেলিজ। 
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লডন টোমসর সমঙ্গ কথাবােডার ের আেলিজ আবার োঙ্কমক লনম়ে বসমিন। 
 
–আো পহাগও়োটডস কুি আেনার পকেন িাগমে? আেলন কী কুি েযামনজমেমের কাে 
পথমক যমথি কামজর উৎসাহ োমেন? 
 
–অ্বশযই, অ্বশযই। ডাম্বিমডার অ্লে সজ্জন োনুি, প্রমফসর িাবলিোঙ্ক উচ্ছ্বলসে হম়ে 
বিমিন, দ্ারুর্ সুন্দরভামব সবলকেু চিমে, আলে সব বযাোমর েুবই আনলন্দে। 
 
কথাটা শুমন েমন হমিা আেলিজ েুব একটা েুলশ হমিন না। পনাট লিেমে লিেমে 
বিমিন, ধরুন হযালিড আর জম়েন করমিন না, োহমি োর কাজটা সমূ্পর্ড করমে 
োরমবন? 
 
িাবলিেযাঙ্ক বিমিন, একটুও না। উলন প্রা়ে পকাসড পশি কমর পফমিমেন পসগুমিা আউি 
েযডন্ত আসমব। ইউলনকনডস আর লনফিারস প্রা়ে পশি কমরমেন। আোর েমন হ়ে 
েরিকস আর লনজিস পশি করমে োরমবা, সব লঠকঠাক চিমে। 
 
অ্দূ্মর পগাম়েমির লদ্মক োলকম়ে আেলিজ বিমিন, শুমনলে পোোমদ্র লামশ লকেু আিাে 
টািাে পিমগমে…। 
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পগাম়েি কথাটা শুমন পবাকার েে দ্াাঁে বার কমর হাসমিা। েযািফ়ে এলগম়ে এমস 
বিমিা, আোর সযার, আোমক একটা লহমোিাফ–ওর েে িম্বা সরু সরু কমর হাে 
পকমটমে। 
 
আেলিজ লিেমে লিেমে বিমিন–লহমোিাফ? 
 
হযালর বিমিা, হযাাঁ সযার করমবই পো। প্রমফসর হযালিড ওমক পযেনভামব লরট করমে 
বমিলেমিন োও কমরনলন। 
 
–আর একলট লডমটনসন, আেলিজ হযালরর লদ্মক োলকম়ে বিমিন, ধনযবাদ্ প্রমফসর 
েযাঙ্ক দ্শলদ্মনর েমধয ইনসমেকসন লরমোটড পেম়ে যামবন। 
 
প্রমফসর েযাঙ্ক বিমিন, শুমন আনলন্দে হিাে। 
 
প্রমফসর আেলিজ িমনর উের লদ্ম়ে কযামসমি যাবার জনয চিমিন। 
 
আেলিমজর লডমটনসন পশি কমর হযালরর গভীর রাে হম়ে পগমিা। ওর পকমট যাও়ো হাে 
পথমক েেন গি গি কমর রক্ত পবমরামে। ও রক্ত বে করার জনয রুোি লদ্ম়ে ক্ষেটা 
বাধমিা। কেনরুমে পঢাকার আমগ পভমবলেি রন, হারলেওন ওমদ্র িমর চমি পগমে, 
লকন্তু োর বদ্মি ওমদ্র বমস থাকমে পদ্মে েুলশ হমিা। হারলেওন পকান সেম়ে কেনই 
ওমক সোমিাচনা কমর না। বুঝমে োরমিা হযালরর েমনর কি আর হামের যন্ত্রর্া। 

http://www.bengaliebook.com/


 হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য অ্র্ডাি অ্ব দ্য ফরিক্স । জে. জে. িাওর িং। হ্যারি পটাি রিরিে 

531 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

 
–এোমন বমস ওই গােিা ভলেড ওিুমধর জমি হাে পডাবাও োহমি আরাে। হমব। এটা 
পিইন্ড অ্যান্ড লেলকল্ড োটডমিমের সলিউসন। 
 
হযালর হারলেওমনর কথােমো ওর হােটা হিুদ্ বমর্ডর জমি পডাবামেই বযথা পবদ্না 
অ্মনকটা কমে পগমিা। কশযাঙ্ক কামেই গুলটগুলট হম়ে শুম়েলেি, হযালরমক পদ্মে িাফামে 
িাফামে ওর পকামি পচমে বসমিা। বাাঁ হামে ওর কামনর েিা চুিমক লদ্মে লদ্মে হযালর 
বিমিা, পকেন আে? 
 
রন বিমিা, আোর েমন হ়ে পোোর একটা কেমেন করা দ্রকার। ইমে কমর আেলিজ 
পোোর প্রলে অ্নযা়ে-অ্লবচার কমর চমিমেন। েলহিামক লশক্ষা পদ়্ো দ্রকার। 
 
–না, পকানও প্রম়োজন পনই, হযালর সরাসলর বিমিা। 
 
–েযাগমগানাগি জানমি রাগ করমবন? 
 
হযালর বিমিা, সমন্দহ পনই করমে োমরন। েুলে পো জামনা লেলনলি আইমনর বমি ওমক 
অ্মনক ক্ষেো লদ্ম়েমে। কেমেন টেমেন এই সেম়ে করমি কুি পথমক োল়িম়ে লদ্মে 
োমরন। চুে থাকাই ভামিা। 
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রন লকেু বিমে লগম়েও হযালরর কথাটা শুমন চুে কমর পগমিা। আেলিজ অ্মনক ক্ষেো 
পেম়েমেন, আোেে হার স্বীকার করা বুলদ্ধোমনর কাজ হমব। 
 
–েলহিা দ্ারুর্ বীভৎস! এই কথাটা আলে আসবার আমগ রনমক বিলেিাে। হারলেওন 
সিংমক্ষমে বিমিা–ওমক লক কমর ঠাণ্ডা করা যামব েমর ভাবমে হমব। 
 
রন বিমিা, লবি লদ্মি পকেন হ়ে? 
 
–ভ়েঙ্কর লবরলক্তকর লশক্ষক, ভাবলে আর আেরা ওর কাে পথমক লডমফন্স সম্বমে লকেু 
লশেমবা না। হারলেওন বিমিা, আলে কম়েকলদ্ন ধমর লসলর়োসলি এই কথাটা ভাবলে, 
শুধু সেম়ের অ্মেক্ষা। যা করমবা লনমজরাই করমবা। 
 
হযালর বিমিা, আেরা করমবা? েেনও ওর হাে গােিার জমি পডাবামনা। 
 
হারলেওন বিমিা, ডাকড আমটডর লবরুমদ্ধ প্রলেমরাধ আোমদ্র লনমজমদ্র লশেমে হমব। 
 
রন বিমিা, আমর ওইসব উদ্ভট লচন্তা োথা়ে এমনা না। আোমদ্র সে়ে পকাথা়ে? 
পহােও়োকড করমে করমে নাস্তানাবুদ্। অ্মনক ইেেমটডে পহােও়োকড বালক আমে। 
 
হারলেওন বিমিা, আোর েমন হ়ে এটা পহােও়োমকডর চাইমে অ্মনক পবলশ ইেেমটডে! 
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হযালর-রন ওর লদ্মক অ্েিক দৃ্লিমে োলকম়ে রইমিা। 
 
–আলে েমন কলর না, েৃলথবীমে আোর পহােও়োকড এর চাইমে অ্নয লকেু ইেেমটডে হমে 
োমর, রন বিমিা। 
 
–পবাকার েমো কথা বিমব না হারলেওন। হযালর িক্ষয করমিা হারলেওমনর পচাে েুে 
হঠাৎ েুব ঝিেি কমর উঠমিা। পযেন ওর লস্প্উ শুনমি হ়ে। 
 
–আোমদ্র একটা বের নি হবার সম্ভাবনা আমে। 
 
রন বিমিা, আেরা লেনজমন লক করমে োলর। আোর েমন হ়ে িাইমিলরমে বমস 
োনুমির দু্াঃে-দু্দ্ডশা পকেন কমর হটামনা যা়ে পস সম্বমে ে়িামশানা করা উলচে। 
 
–না, আোমদ্র বই েম়ি পশোর লদ্ন চমি পগমে, হারলেওন বিমিা। 
 
–আোমদ্র একজন দ্ক্ষ লশক্ষমকর প্রম়োজন লযলন আোমদ্র পশোমবন পকেন কমর 
জাদু্েন্ত্র (পস্প্ি) বযবহার করমে হ়ে, ভুি হমি লেলন শুধমর পদ্মবন। 
 
হযালর বিমিা, পোেরা লক িুলেন সম্বমে বিমো? 
 

http://www.bengaliebook.com/


 হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য অ্র্ডাি অ্ব দ্য ফরিক্স । জে. জে. িাওর িং। হ্যারি পটাি রিরিে 

534 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

–না না না িুলেমনর কথা বিলেমন, হারলেওন বিমিা, উলন এেন ডাম্বিমডামরর অ্লফস 
অ্ডডার লনম়ে েুব বযস্ত। হগসলেমড যলদ্ আমসন োহমি কথা বিমে োলর। েমন হ়ে 
সম্ভাবনা কে। 
 
হযালর ভুরু কুাঁচমক বিমিা–োহমি পক? 
 
হারলেওন েুব ব়ি পদ্মে একটা লনাঃশ্বাস পফিমিা। 
 
েমর বিমিা হযালর, আেরা পোোর কথা ভাবলে। 
 
সবাই চুে কমর রইমিা। রামের ঠাণ্ডা হাও়ো িমরর কাাঁমচর োল্লামে ধাক্কা লদ্মে োরই 
েট েট শব্দ শুধু পশানা যা়ে। 
 
হযালর বিমিা, আোর সেমে? লক সব বিমো? 
 
~ আেরা বিলে পোোর কথা। েুলে আোমদ্র ডাকড আমটডর লবরুমদ্ধ েন্ত্র প্রম়োগ 
পশোমব। 
 
হযালর হারলেওমনর েুমের লদ্মক োকামিা। োরের রমনর লদ্মক। অ্মনকটা হারলেওন 
যেন ভাবামবমগ লস্প্ড সম্বমে ওমদ্র কামে বমি। যাইমহাক রন চুে কমর রইি। 
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রন লকেু পযন ভাবলেমিা, োরের হঠাৎ বিমিা, দ্ারুর্ বমিমে। 
 
–দ্ারুর্ লক বমিমে? হযালর একটু আশ্চযড হম়ে বিমিা। 
 
–েুলে, রন বিমিা, েুলে আোমদ্র পশোমব। 
 
–লকন্তু…। হযালর হাসমিা। বুঝমে পেমরমে পয ওরা দু্জমন ওমক পিগ েুলিিং করমে। 
 
–লকন্তু, আলেমো লটচার নই, লকেুই জালন না, না না আোর িারা সম্ভব ন়ে। আলে 
োরমবা না। পোোমদ্র েেিবটা লক বিমো? 
 
–েুলে এই বেমর ডাকড আমটডর লবরুমদ্ধ প্রলেমরামধ দ্য পবস্ট হম়েমে পসটা আেরা ভুলিলন, 
হারলেওন বিমিা। 
 
–আলে। হযালর বিমিা। পহা পহা কমর পহমস উঠমিা হযালর। েুব ভাি কমরই জামনা আলে 
নই, েুলে সবমটমস্ট আো়ে হালরম়ে লদ্ম়েে। 
 
–লঠক বিমো না, আলে হালরম়ে লদ্ইলন, হারলেওন ধীর লস্থরভামব বিমিা, েুলে থাডড 
ই়োমর আোর পচম়ে পবলশ নম্বর পেম়েলেমি। পসই সেম়ে আেরা একই সমঙ্গ েরীক্ষা 
লদ্ম়েলেিাে, একজন লটচারও লেমিন, লেলন সাবমজক্টটা ভামিাভামবই জানমেন। আলে 
শুধু পটমস্টর পরজাে বিলে না হযালর, েমন করবার পচিা কমরা েুলে লক কমরলেমি? 
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–েুলে কী বিমে চাও শুলন? 
 
–লক চাই ভাি কমরই জান, আলে চাই আোমদ্র েমো সু্টলেডমক পকউ পশোমব, রন 
হারলেওনমক বিমিা। বিার ের হযালরর লদ্মক োকামিা। 
 
–বযাোরটা ভাি কমর ভাবা যাক, েুমের ভাব অ্মনকটা পগাম়েমির েে করমিা, হু ফাস্ট 
ই়োর। েুলে লফমিাসফার পস্টান রক্ষা কমরলেমি, ইউ-পনা-হুর কবি পথমক। 
 
–হযালর বিমিা, ওটা ভামগযর বযাোর লেমিা, পকানও দ্ক্ষো টক্ষো ন়ে। 
 
–রন বাধা লদ্ম়ে বিমিা, পসমকন্ড ই়োমর, েুলে বযালসলিকমক পেমর পফমিলেমি আর 
লরলভিমক ধ্বিংস কমরলেমি। 
 
–হযাাঁ লকন্তু ফমকস যলদ্ না আসমো? 
 
–রন েুব পজামর বিমিা, েৃেী়ে বেমর একশটা লডমেনটমসডর সমঙ্গ েুলে একাই িম়িমে। 
 
–েুলে ভাি কমরই জামনা ওটা অ্প্রেযালশে বযাোর যলদ্ টাইে টানডার না থাকমো…। 
 
–রন অ্সম্ভব পজামর বিমিা, গে বেমর েুলে ইউ-পনা-হুর সমঙ্গ আবার ি়িাই কমরলেমি। 
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–হযালর পবশ রাগ কমর বিমিা, আোর কথা শুনমব! (রন, হারলেওন দু্জমনই পবাকার েে 
েুে কমর হাসমে) পবশ, পোেরা বিমে শুনমে েন্দ িাগমে না, েমব সবগুমিাই ভাগয 
বিমে হমব। িমট পগমে, আলে পকানও েক কলিলন, পচিা কমরলে োত্র। োো়িা 
পোোমদ্র সাহাযয ো়িা ন়ে। 
 
রন আর হারলেওনমক েেনও পবাকামবাকা েুে কমর হাসমে পদ্মে হযালর আরও পরমগ 
পগমিা। পকন পয এমো পরমগমে বুঝমে োমর না। 
 
–পবাকার েে আোর লদ্মক োলকম়ে হাসমব না বমি লদ্িাে। পোেরা সবাই ভাি কমরই 
জামনা যা লকেু হম়েমে সবই পোোমদ্র সাহামযয। আোর একার পকামনা কৃলেত্ব লেমিা 
না। ডাকড আটড ও োর প্রলেমরাধ আলে ভাি কমরই জালন। জানাটা ব়ি কথা ন়ে, সাহাযয 
ব়ি কথা। যথা সেম়ে সাহাযয অ্থবা ভাগয। পোেরা হালস থাোমব! 
 
পয গােিা়ে ও হাে ডুলবম়ে পরমেলেি পসটা োলটমে েম়ি পভমঙ পগমিা ও লনমজই জামন 
না কেন ও দ্াাঁল়িম়েমে। িুকশযািংক িালফম়ে োলিম়ে পগমিা। ওর আচেকা রুদ্রেূলেড 
পদ্মে রন আর হারলেওমনর েুমের হালস লেলিম়ে পগমিা। 
 
–পোেরা সব বযাোরটা লঠক জামনা না, পোেরা দু্জমনই না, কারর্ োমক পোোমদ্র 
পফস করমে হ়েলন, কমরমো? পোোমদ্র ধারর্া কেগুমিা পস্প্ি েুেস্ত কমর ওর লদ্মক 
েুাঁম়ি পেমর েরাস্ত করা যা়ে? পোেরা পোোমদ্র সম্বমে ো়িা অ্নযলকেু ভামবা না। 
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ভাবমে োমরা, পোেরা লনলশ্চে েৃেুযর সােমন দ্াাঁল়িম়ে রম়েমে আর এক েুহূেড েমর 
পোোমক হেযা করা হমব, টচডার কমর জজডলরে করা হমব, অ্থবা পচামের সােমন 
পোোমদ্র লপ্র়েজন, বেুমক লনেডেভামব হেযা করার কথা? আোমদ্র লামশ লক কমর 
ওইসব পোকালবিা করমে হমব পশোমনা হম়েমে? লামশ পকানও লশক্ষক আোমদ্র 
পশো়েলন। পোেরা কী জামনা পভামল্ডেটড আোর বাবা োমক হেযা কমরমে, আোরও েৃেুয 
চা়ে? 
 
–আেরা সলেয ো চাই না বেু, রন বিমিা। েুমে ওর পবদ্নার োে, লডগলরমক হালরম়ে 
আেরাও কী দু্াঃে োইলন? 
 
হারলেওন চুে কমর হযালরর কথা শুনলেমিা। ও জামন হযালর রাগমি, উমত্তলজে হমি এেলন 
োর প্রকাশ কমর। 
 
–ও ভীরু ভীরু েুমে বিমিা–েুলে কী বুঝমে োরমো না হযালর, এই কারমর্ই আেরা 
পোোমক চাই। আেরা জানমে চাই পভামল্ডেটডমক পফস করমে হমি পকেনভামব 
আোমদ্র সুরলক্ষে হমে হমব। 
 
এই প্রথে হারলেওনমক অ্সহাম়ের েমো পদ্েমিা, পভামেেমটডর নাে েুমে আনমিা। হযালর 
চুে কমর পগমিা। লকন্তু হাাঁফামে িাগমিা োরের পচ়োমর বমস ে়িমিা। ওর হামের 
ক্ষেটা দ্ব দ্ব করমে িাগমিা। 
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ওর েমন হমিা, রামগর োথা়ে োটডমিমের গােিাটা পভমঙ পফমি লঠক কমরলন। 
 
হারলেওন শান্তভামব বিমিা, লেজ? হযালরও ওইরকে হঠাৎ পরমগ যা েুমে আমস োই 
বিামে েুব িলজ্জে পবাধ করমে িাগমিা। ও সম্মলে জানামিা িা়ি পনম়ি। লকন্তু জামন 
না, বুঝমে োরমিা না ওমদ্র অ্নুমরাধ পেমন লনম়ে পকাথা়ে লগম়ে দ্াাঁ়িামিা। 
 
হারলেওন উমঠ দ্াাঁ়িামিা। 
 
–আলে এেন শুমে চিিাে। শুভ রালত্র। 
 
রনও উমঠ দ্াাঁ়িামিা। 
 
–চিি, হযালরমক বিমিা। – 
 
-এক লেলনট, হযালর বিমিা। 
 
জাদু্দ্ণ্ডটা েুমি পেমঝমে েম়ি থাকা ভগ্ন গােিাটা েুাঁইম়ে বিমিা, লরেযামরা সমঙ্গ সমঙ্গ 
ওটা নেুন হম়ে পগমিা। লকন্তু োমে পো আর োটডিযাে লনযডাস পনই! 
 
এমো লান্ত পয ও িমর লফরমে চাইমিা না। পচ়োমর বমস িুমোমে চাইমিা। লকন্তু পকানও 
রকমে টিমে টিমে রমনর লেেু লেেু চিমিা। রামে িুে হমিা না, বামর বামর ও একই 
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স্বপ্ন পদ্েমিা, িম্বা কলরডর আর োিা পদ়্ো দ্মরাজাগুমিা। সকাি পবিা লবোনা পেম়ি 
ওঠার ের ওর কাটাদ্াগটা েুব চুিমকামে িাগমিা। 
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১৬. ইি দ্য হ্গি জহ্র্ 
 
হারলেওন দু্সপ্তাহবযােী ডাকড আটড প্রলেমরামধর লশক্ষা পদ়্োর সে়ে একবারও হযালরর 
কথা বিমিা না। ওলদ্মক হযালরর আেলিমজর পদ়্ো শালস্তর লদ্নও পশি েযডন্ত পশি হমিা। 
হামের পচমটামে কাটা দ্াগগুমিা লেমট যামব লকনা োর সমন্দহ রম়ে পগমিা। রন চার 
চারমট লকলডচ প্রযাকলটস েযামচ অ্িংশিহর্ করমিা। পশমির দু্মটামে পচাঁচামেলচ করমিা না। 
ওরা লেনজমন রান্সলফগামরসন লামশ উাঁদু্র অ্দৃ্শয লঠকেমো করমিা, যলদ্ও হারলেওন 
পব়িাি অ্দৃ্শয করার েদ্ধলে অ্মনকটা আ়েত্ব কমরলেি। পসমেম্বর োমসর পশমি অ্দৃ্শয 
করা লবি়েলট আবার শুরু হবার েূমবড এক ঝম়িা সেযা়ে ওরা িাইমিলরমে বমস পেইমের 
জনয পোসন উেকরর্ পোাঁজ করলেমিা। 
 
হারলেওন হঠাৎ বিমিা, আলে একটা কথা ভাবলেিাে, হযালর েুলে কী ডাকড আমটডর 
প্রলেমরামধর কথা পভমবমো। 
 
–পকন ভাবমবা না, অ্বশযই পভমবলে। পকেন কমর ভুিমবা, ওই বুল়িটার কামে আেরা লক 
লশেমবা, হযালর বদ্ পেজামজর সমঙ্গ বিমিা। 
 
–আলে আোমদ্র পসই আইলড়োর কথা বিলেিাে। 
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রন, হারলেওনমক পচাে োকামিা। হারলেওন ভুরু পকাাঁচকামিা এবিং বিমিা লঠক আমে, 
পসই ডাকড আটড প্রলেমরামধর কথা বিলেিাে, োমন েুলে যলদ্ পশোমে। 
 
হযালর েৎক্ষর্াৎ পকানও জবাব লদ্মিা না। ও এলস়োলটক অ্যালস্টমভনে বই এর োো 
ওোমে িাগমিা। এেন ভান কমর রইমিা, পযন হারলেওমনর কথা ওর কামন যা়েলন। 
আসমি ওর েমনর েমধয লক িুরোক োমে প্রকাশ করমে চা়ে না। 
 
গে েমনর লদ্ন একনাগাম়ি ও হারলেওমনর কথাগুমিা পভমবমে। োমঝ োমঝ েমন হম়ে, 
োগমির প্রস্তাব। োরেরই ও ভাবমে বমস যা়ে পযসব পস্প্িস ডাকড লিচারস আর 
পডথইটারসমদ্র সমঙ্গ ি়িাই করবার সে়ে ও প্রম়োগ কমরলেমিা পসইগুমিা। সলেয কথা 
বিমে লক, ওর অ্বমচেন েমন হারলেওমনর আইলড়ো িুরোক োমে সব সে়ে, 
লশক্ষাদ্ামনর েযান। 
 
–ও হযাাঁ আলে োমঝ োমঝ একটু পভমবলে 
 
–সলেয? হারলেওন েুলশমে উেমচ ে়িমিা। 
 
হযালর পচ়োমর ভাি হম়ে বমস বিমিা–পোোমদ্র বমিলেিাে না সবই ভামগযর ওের 
লনভডর কমর। 
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–হারলে়েন বিমিা, হযাাঁ হযালর, েুলে অ্যথা ভান কমর চমিমো ডাকড আমটডর প্রলেমরাধ 
সম্বমে পোোর পকানও জ্ঞান পনই। একোত্র েুলে গে বেমর ইেমেলর়োস কাসড লঠকেমো 
বযবহার কমরলেমি। েুলে পেমরানাস বানামে োমরা, োকা জাদু্কমরর েমো েুলে সব 
করমে োমরা। অ্মনক োকা জাদু্করও আবার পোোর েমো োমর না। লভক্টর সব 
সেম়ে বমি। 
 
রন িাি পচামে হারলেওমনর েুমের লদ্মক োকামিা–ওহ োই? ো পোোর লভলক লক 
বমি? 
 
হারলেওন বিমিা, বমিমে হযালর অ্মনক লকেু জামন যা ও জামন না, যলদ্ও ও এেন 
ড্রােস্টযািংগ-এ ফাইনাি ই়োমর। রন হারলেওমনর লদ্মক পকৌেূহিী পচামে োকামিা। 
 
–েুলে এেনও ওর সমঙ্গ সম্পকড পরমে চমিমো? সলেয? 
 
–যলদ্ োই হ়ে, োমে পদ্াি লক, হারলেওন বিমিা। কথাটা বিার সে়ে ওর গািটা 
সাোনয িাি হম়ে পগমিা, আশ্চযড! আোর পেন-েি রাোর অ্লধকার পনই? 
 
–পোের একোত্র পেন-েি ও ন়ে, রন পোচা লদ্মিা। 
 
হারলেওন রমনর কথামে পোমটই কান লদ্মিা না। হযালরমক বিমিা, যাকমগ লক লঠক 
করমি? আোমদ্র পশোমব? 
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–শুধু পোোমক আর রনমক, আর কাউমক ন়ে। 
 
–ওম়েি, হারলেওন বিমিা, আোর লকন্তু েে বদ্িামব না হযালর। আোর েমে পোোর 
যামক ইমে পশোমে োমরা, অ্বশয োরা যলদ্ লশেমে চা়ে। হযাাঁ, আেরা পভা… 
পভামেেমটডর লবরুমদ্ধ প্রলেমরামধর কথা বিলেিাে। রন, অ্যথা উমো লচন্তা করমব না, 
অ্নযমদ্র সুমযাগ না পদ়্ো লঠক হমব। 
 
হযালর দু্এক লেলনট চুে কমর পথমক বিমিা–আোর পো েমন হ়ে না পোেরা দু্জন ো়িা 
পকউ আোর কামে ডাকড আমটডর লডমফন্স লশেমে চা়ে। েমন পরমো আলে লকন্তু একটু শক্ত 
পগামের পিাক। 
 
–না ো ন়ে, েুলে শুমন আশ্চযড হমব। হারলেওন বিমিা। অ্মনমকই লশেমে চাইমে, রন 
েন লদ্ম়ে ওমদ্র কথা শুনলেমিা। জানমো অ্মক্টাবর োমসর প্রথে উইক এন্ড হমে 
হগসলেড উইক এন্ড। ওোমন িামের পিামকরা জানমে োরমি অ্মনমকই লশেমে 
আসমব, আেরা ওমদ্র সমঙ্গ কথা বিমে োরমবা। 
 
লঠক আমে, কুমির বাইমর আোমদ্র করমে হমব পকন, রন বিমিা। 
 
–কারর্, আেলিজ জানমে োরমি েুলশ হমবন না। হারলেওন চাইলনজ চেলেিং কযামবজ 
পেমে পেমে বিমিা। 
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*** 
 
হযালরর উইক এন্ড লরমে যাবার জনয েুবই উৎসাহ। োহমিও একটা বযাোমর ও েুবই 
লচলন্তে। লসলর়েস! পসমেম্বমরর পগা়িা়ে আগুমনর েধয পথমক আোর সমঙ্গ পদ্ো করার 
ের আর ওমদ্র সমঙ্গ পযাগামযাগ কমরনলন। হযালর জামন, লসলর়েসমক পহাগাটডমস না 
আসমে বিার জনয ও েুব দু্াঃলেে এবিং পরমগ আমে। োহমিও লসলর়োস পযমকানও 
সে়ে আসমে োমরন, নানাভামব েবরও লনমে োমরন। 
 
কামিা কুকুর পবলশ লসলর়েস যলদ্ হগসলেমড এমস ওমদ্র সমঙ্গ সমঙ্গ চিমেন, লবমশি 
কমর ড্রামকা েযািম়ের সােমন োহমি……? 
 
রন বিমিা, ইমে হমি লসলর়েস আসমবন, আেরা পো বাধয করমে োলর না। কথাটা ও 
বিমিা যেন হযালর হারলেওনমক লসলর়েমসর হগসলেমড আসার প্রসমঙ্গ বমিলেমিা। 
 
–বিলেিাে, গে দু্বের ধমর এেন অ্বস্থা়ে রম়েমে োই না? হাসমে োমর, কারও সমঙ্গ 
কথা বিমে োমর না, একটা এিমফর সমঙ্গ লদ্ন-রাে োমক কাটামে হ়ে। 
 
হারলেওন হযালরমক বিমিা–পভামল্ডেটড যেলদ্ন না সকমির সােমন দ্াাঁ়িামে েমোলদ্ন 
লসলর়েসমক িুলকম়ে থাকমে হমব, োই না? সু্টলেড েন্ত্রর্াি়ে বুঝমে োরমে না লসলর়েস 
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পকানও পদ্াি কমরলন। ডাম্বিমডামরর কথা সেয বমি পেমন পনও়ো উলচে। আসি পডথ 
ইটারমদ্র ধরার পচিা না করমি লসলর়েস পয োকডাোরা ন়ে ো বুঝমে োরমব না। 
 
রন চাঙ্গাসুমর বিমিা, আোর পো েমন হ়ে না লসলর়েস েুব পবাকা, জামনন ধরা ে়িমে 
োমরন। ডাম্বিমডার জানমে োরমি পক্ষমে যামবন। লসলর়েসও ডাম্বিমডারমক পোমটই 
অ্োনয কমরন না। যা বমিন োই কমরন ও পশামনন বুঝমি? 
 
 উলিগ্ন হযালরর েুমের লদ্মক পবশ োলনকটা সে়ে োলকম়ে পথমক হারলেওন বিমিা, 
পশামনারন, আলে ডাকড আটড প্রলেমরাধ সম্বমে দু্চারজমনর সমঙ্গ কথা বমিলে, আশা করলে 
ওরা হাসলেমড আসমব। হযালরর েন েম়ি রম়েমে লসলর়েমসর ওের। শুমনমে অ্থবা ভাি 
কমর পশামনলন ওর কথা। বিমিা, লঠক আমে। 
 
হারলেওন োলট কথা বমিমে। ওর অ্মনক পহােও়োকড েম়ি রম়েমে। োহমিও ইদ্ানীিং 
আেলিমজর কবি পথমক লডমটনসমনর েুলক্তর ের পিোে়িা ভািই করমে। লকলডচ পেিা 
প্রযাকলটমসর জনয রন হযালরর পথমক পোটােুলট লেলেম়ে েম়িমে। োর ওের ওর রম়েমে 
লপ্রমফমক্টর কাজকেড। হারলেওন ওমদ্র পথমক আরও অ্মনক পবলশ সাবমজমক্টর ে়িাশুনা, 
পহােও়োকড করমিও, পকানও পক্ষমত্র লেলেম়ে পনই। সে়ে পেমিই এিফমদ্র জনয পোজা 
বুমন চমিমে। 
 
হগসলেমড যাবার সকািটা ওমদ্র কামে শুধু ঠাণ্ডা িাগমে, পভাররাে পথমক কনকমন 
হাও়ো বইমে। পিকফামস্ট যাবার সে়ে পযসব োত্র-োত্রী োমদ্র বাবা-ো অ্লভভাবকমদ্র 
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কাে পথমক অ্নুেলে পেম়েমে লিমস্ট লফি োমদ্র নাে পরমেমেন। োত্রোত্রীরা সব িাইন 
পবাঁমধ দ্াাঁল়িম়ে রম়েমে। 
 
হযালরর দ্াাঁল়িম়ে থাকমে থাকমে েমন হি লসলর়েমসর সমঙ্গ দ্যাো করবার কথা হমি 
হগসলেমড পযমো না। ও লফিমচর কামে দ্াাঁ়িামেই লফিচ এেনভামব ওর লদ্মক 
োকামিন পযন হযালরর েন পথমক লকেু েেিব জানমে চান। হযালর ওর লদ্মক োলকম়ে 
ঠাণ্ডা বরমফর েে োথমরর লসাঁল়ি লদ্ম়ে লনমচ নােমিা। বাইমর েেন পেিলবহীন আকামশ 
সূযড গন গন করমে। 
 
রন বিমিা, এই হযালর, লফিচ পোোর লদ্মক োলকম়ে পবাকার েমো হাসলেি পকমনা? 
হযালর আর হারলেওন েেন োশাোলশ হাাঁটলেি পগমটর লদ্মক যাবার জনয। 
 
–েমন হ়ে আোর গাম়ে পগাবমরর গে আমে লকনা পদ্েলেি। হযালর েৃদু্ পহমস বিমিা, ও 
হযাাঁ পোোমক একটা কথা বিমে ভুমি পগলে। 
 
হযালর যেন রনমক লসলর়েমসর লচলঠর কথা বিলেি েেন িালফম়ে এমস পসই লচলঠটা 
পদ্েমে চাইমিা। হযালর হারলেওমনর লচলঠটা সম্বমে দ্ারুর্ আিহ পদ্মে একটু আশ্চযড হম়ে 
পগমিা। ওর পচম়েও পযমনা পবলশ উৎসাহ! 
 
~ ও বিমে েুলে নালক ডািংগমবাম্ব বরাে কমরমে োর জনয পোোর নাে বাদ্ লদ্ম়েমে? 
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–আলে পস রকে লকেু পো জালন না, হযালর বিমিা। 
 
–েুব সম্ভব েযািফ়েমদ্র বাাঁদ্রােী। 
 
 ওরা িামের লদ্মক চিমিা। ঠাণ্ডা কনকমন দূ্রন্ত হাও়ো এমস ওমদ্র োথার চুি পযন 
উল়িম়ে লনম়ে যামব। বার বার ওরা উম়ি আসা চুি পচাে েুমের পথমক সরামে িাগমিা। 
 
–েযািফ়ে, হারলেওন দ্াাঁমে দ্াাঁে িালগম়ে লচলবম়ে লচলবম়ে বিমিা, হযাাঁ ো হমে োমর। 
 
হগসলেমডর বাইমরর রাস্তা ধমর ওরা নীরমব চিমে িাগমিা। 
 
–আেরা পকাথা়ে চমিলে? হযালর লজমজ্ঞস করমিা। 
 
 –আলে ওমদ্র হগসলেমড আসমে বমিলে। ওোমন যাবার রাস্তাটা পেইন পরামড ন়ে। 
হগসলেড বার লহমসমব েন্দ ন়ে। েমব লি ব্রুেলস্টমকর েমো ন়ে। ওটা একটু ঝুাঁলকেূর্ড 
োব। োত্রোত্রীরা ওোমন েুব একটা যা়ে না। োই আোমদ্র আিাে-আমিাচনা়ে পকউ 
কান পদ্মব না। 
 
পজানমকার উইজালডডিং পজাক শে পেলরম়ে পেইন লিট ধমর ওরা হাাঁটমে িাগমিা। েমথ 
ওমদ্র পিড, জজড, িী পজাডডামনর সমঙ্গ পদ্ো হম়ে পগমিা। েমথর পশমি পোট একটা 
সরাইোনা পচামে ে়িমিা। ভাঙামচারা সাইনমবাডড, একটা েরমচ ধরা ব্ল্মক বুমনা ভািুমকর 
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কাটা োথার েলব ঝুিমে, রক্ত ঝরমে একটা সাদ্া কােম়ি। ঠাণ্ডা হাও়োমে সাইনমবাডড 
দু্িমে। হযালর বিমিা, আেলিজ েদ্মভামব বমস পনইমো! 
 
হারলেওন পবারো়ে ঢাকা জাদু্করীর লদ্মক োলকম়ে বিমিা, ধযাৎ আেলিজ ওমদ্র পচম়ে 
িম্বা়ে অ্মনক পোট। যলদ্ আলেিজ এমসও থামক োহমি আোমদ্র পিাঁচু করমব। হযালর, 
আলে কুমির আইন পবশ কম়েকবার ভাি কমরই েম়িলে। এোমন আসা আোমদ্র আউট 
অ্ফ বাউন্ডস (লনলিদ্ধ ন়ে। আলে এোমন আসার আমগ লফ্লটউইকমক ভাি কমরই লজমজ্ঞস 
কমর লনম়েলে। হগসলেড আোমদ্র আসা লনলিদ্ধ ন়ে। েমব বমিমেন, আেরা পযন সমঙ্গ 
কমর লনমজমদ্র পগিাস লনম়ে যাই। পহাে ও়োকড আর স্টালড গ্রুমের োত্রোত্রীমদ্র এোমন 
আসা োনা ন়ে। োহমিও আোর েমন হ়ে এোমন লক করমে এমসলে কাউমক না বিাই 
ভাি। 
 
–না, পকানেমেই আেরা পহােও়োকড গ্রুে নই, হযালর শুক স্বমর বিমিা। অ্েএব এেন 
েযান না করাই ভাি। বারেযান ব়ি ব়ি োকা দ্াল়িও়োিা পবশ পরাগা িম্বা এক বৃদ্ধ। 
ওমদ্র ভাসা ভাসা পচামে একটা বযাক রুে পদ্োমিা। হযালরর ওমক পচনা পচনা েমন 
হমিা। 
 
–লক োমব পোেরা? বৃদ্ধ বিমিা। 
 
 –লেনমট বাটার লব়ের, হারলেওন বিমিা। 
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বৃদ্ধ কাউোমরর েিা পথমক লেনমট পবােি বার করমিা। পবােমির সুর পদ্মে ওমদ্র 
লচত্ত চরকগাে। পযেলন পনািংরা, পেেলন ধূমিা োো। পবােি লেনমট শব্দ কমর পটলবমি 
পরমে বৃদ্ধ বিমিা, লসক্স লশকিস। 
 
–আলে লদ্লে, হযালর রূমোর লশকিস বার কমর বারেযামনর হামে লদ্মিা। বারেযান েুাঁলটম়ে 
েুাঁলটম়ে হযালরমক পদ্মে ওর কোমির কাটা দ্ামগর লদ্মক োকামিা। োরের ও 
কম়েনগুমিা অ্লে ন়িবম়ি ভাঙা কামঠর দেলর পদ্রামজ পরমে লদ্মিা। পদ্রামজর োল্লাটা 
না টানমেই আেনা-আেলন েুমি পগমিা। হযালর, রন আর হারলেওন ব়ি পদ্মে একটা 
পটলবমি বমস েম়ি বামরর চারধামর োকামিা। পনািংরা বযামন্ডমজ আবৃে করা জাদু্করী 
বারেযানমক আর এক পবােি পিালকিং লড্রিংক লনম়ে আসমে বিমিা। 
 
রন বিমিা–পোেরা জামনা এোমন আেরা যা েুলশ ো অ্ডডার করমে োলর। ওই 
পিাকটামক (েুরুিটামক) যা অ্ডডার করমবা োই এমন পদ্মব। আোর ফা়োর হুইলক পেমে 
েন চাইমে। 
 
হারলেওন পচাে োলকম়ে বিমিা, রন েুলে একজন লপ্রমফক্ট কথাটা েমন রােমব। 
 
ওর েুমের হালস লেলিম়ে পগমিা, ও হযাাঁ–লঠকই বমিমে। 
 
–োহমি কারা আোর সমঙ্গ এোমন কথা বিমব বমিলেমি হারলেওন? হযালর বাটার 
লব়েমরর েরমচ ে়িা েুমের কযাে েুিমে েুিমে বিমিা। 
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হারলেওন বামরর দ্রজার লদ্মক োলকম়ে হামের লরস্টও়োমচ সে়ে পদ্মে বিমিা–
দু্একজন। আলে ওমদ্র এোমন এই সেম়ে আসমে বমিলেিাে, ওমহা! েমন হ়ে এমস 
পগমে। 
 
োমবর দ্রজাটা বাইমর পথমক পকউ েুিমেই ধুমিা লেলিে সূযড লকরর্ িমর সাোনয 
প্রমবশ কমরই দ্রজা়ে অ্মনক পিাক দ্াাঁ়িাবার সামথ সামথ উধাও হম়ে পগি। 
 
িমর ঢুকমিা প্রথমে পনলভি, োর লেেন লেেন লডন আর িযামভন্ডর। োবডলে, েদ্মা 
োলেি আর পচা। পচামক পদ্মে হযালরর পেমটর পভেরটা গু়ি গু়ি কমর উঠমিা। ওর সমঙ্গ 
রম়েমে আবার িুনা িাভগুড। োো়িা পকলট পবি, অ্যালিলস়ো লস্প্মনট, অ্যামিলিনা 
জনসন, কলিন, পডলনস লিমভ, এরলন েযাকলেিন, জলস্টন লফঞ্চ, পফঞ্চমি, হান্না অ্যারট 
হাফোমফর একলট পেম়ে (হযালর ওর নাে জামন না) ওর পেেমন রম়েমে লেনলট র্ যামভন 
ল হাউমজর োত্র! অ্যান্থলন পগাল্ড পস্টইন, োইমকি কনডার, পটরী বুট আর লজলন। ওমদ্রই 
সমঙ্গ িম্বােেন আর একলট হাফ িোমফর পেমি, লকলডচ লটমের পে়োর। নােটা ওর েমন 
ে়িমে না। োো়িা রম়েমে পিড, জজড, িী পজা়িান। ওমদ্র লেনজমনর হামে লবরাট 
পেোর বযাগ ভলেড, োমে পজািংমকার লজলনসেত্র। 
 
হযালর হারলেওমনর লদ্মক আ়িমচামে োলকম়ে বিমিা, ওমহা োত্র দু্ একজন, োই না? 
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হারলেওন েুলশমে উেমে েম়ি বিমিা, হযাাঁ োই। রন েুলে আরও পচ়োর ওমদ্র বসার 
জনয আনমব? 
 
ব়ি পটলবমি বসার েেিব হযালর এবার বুঝমে োরমিা। 
 
বারেযান একটা কাাঁমচর পগিাস একটা শেলেন্ন পনািংরা ডাস্টার লদ্ম়ে েুেমে িাগমিা। 
ওর েুে পদ্মে েমন হ়ে এর আমগ োমব এমো োনুমির আগেন পদ্লেলন! একটু পযমনা 
হেভম্ব হম়ে পগমে। 
 
–হা়ে! পিড ওর কেমেলন়েনমদ্র কাউে করমে করমে বিমিা, আোমদ্র লক োঁলচশটা 
বাটার লব়ের পবােি লদ্মে োরমব? 
 
বারেযান পিমডর েুমের লদ্মক এক েুহূমেড োলকম়ে হামের পোঁ়িা ে়েিা ডাস্টারটা েুাঁম়ি 
পফমি লদ্মিা। ভাবটা পিড ওমক একটা দ্রকালর কামজর সে়ে লবরক্ত কমরমে। ও 
োরের কাউোমরর েিা পথমক ধূমিা ে়েিা ভলেড পবােি বার কমর পটলবমি রােমে 
িাগমিা। 
 
পিড ওর হামের পবােমির লেলে েুমি শূমনয েুমি বিমিা, চী়োসড! নাও পয যার পবােি, 
পোোমদ্র জনয লকন্তু আলে প্রচুর পসানা আনমে োলরলন। 
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হযালর পদ্েি সব পেমি–পেম়েরা এক একটা পবােি লনম়ে দ্াে পদ্বার জনয পরামবর 
েমকট পথমক কম়েন বার করমে, ও লঠক বুঝমে োরমিা না ওরা পকন এই পোট পনািংরা 
োমব জোম়েে হম়েমে। োরেরই ওর হারলেওমনর কথা েমন েম়ি পগমিা। োহমি কী 
ওমক ডাকড আটড প্রলেমরামধর ভাির্ লদ্মে হমব? 
 
ও েুব চাো গিা়ে হারলেওনমক বিমিা–েুলে ওমদ্র লক বমিমো? ওরা লক শুনমে 
এমসমে, পকনই বা এমসমে দ্ি পবাঁমধ হগসলেমড? 
 
হারলেওন লেলিভামব বিমিা, ওমদ্র পোোর কথা পশানাবার জনয পডমকলে। 
 
হযালর হারলেওমনর লদ্মক অ্সম্ভব এক িুব্ধ দৃ্লিমে োকামিা। হারলেওন েৎক্ষর্াৎ 
বিমিা, পোোমক প্রথমে লকেু বিমে হমব না, আলে শুরু করলে। 
 
পনলভি হযালরর লদ্মক োলকম়ে বিমিা, হাই হযালর। লঠক হযালরর লবেরীমে একটা পচ়োমর 
বমস ে়িমিা। 
 
হযালর লকেু বিমে লগম়েও োরমিা না। ওর েুেটা অ্সম্ভব শুলকম়ে পগমে, কথা পবমরামে 
না। পচা এমস বমনর োমশ বসমি, ওর িাি পকাক়িামনা চুিও়োিা বােবী শুধু হাসমিা। 
োরের এেনভামব হযালরর লদ্মক োকািা পয োমব অ্যথা এমস সে়ে নি করমে। 
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আরও দু্চারজন নেুন পিাক এমস হযালর, রন আর হারলেওনমক লিমর বসমিা। ওমদ্র 
েমধয পকউ পকউ েুব উমত্তলজে, লকেু পকৌেূহিী, িুনা িাভগুড ওমদ্র োমঝ দ্াশডলনমকর 
েমো ভামব লবহ্বি হম়ে বমস রইমিা। সকমি পচ়োর পটমন একত্র হম়ে বসার ের 
কথাবােডাও পথমে পগমিা। সকমির দৃ্লি েেন হযালরর ওের। 
 
–হা, পোেরা সবাই েমনাযাগ লদ্ম়ে পশান। হারলেওন পবশ পজামর পজামর উাঁচু গিা়ে 
বিমিা, ওম়েি, হাই। 
 
সকমি ওর লদ্মক োকামিও ওমদ্র েন লকন্তু হযালরর লদ্মক। 
 
হা পোেরা পবাধহ়ে জামনা আজ আেরা পকন এোমন লেলিে হম়েলে। হযালরর একটা 
আইলড়ো আমে, োমন বিমে চাইলে (হযালর হারলেওমনর লদ্মক েীি দৃ্লিমে োকামিা) 
ডাকড আটড প্রলেমরামধর বযাোমর আোর একটা আইলড়ো আমে, পসটা যলদ্ পোেরা ভাি 
কমর বুমঝ নাও, োহমি ভাি হমব। পোেরা সবাই জামনা প্রমফসর আেলিজ প্রকৃেেমক্ষ 
আোমদ্র সমঙ্গ েুব একটা ভাি বযবহার করমেন না, রালবশ বিমে োমরা োমক 
(হারলেওমনর গিা েুব েীক্ষ্ম আর আত্মলবশ্বাস সম্পন্ন। হম়ে পগমিা)। কামরাও োর 
লবরুমদ্ধ বিার সাহস পনই। উলন ডাকড আটড প্রলেমরামধর বযাোমর যা বিমেন ো আেরা 
সুমবাধ বািক-বালিকার েমো পেমন চমিলে। (বাাঃ বাাঃ লঠক বমিমো। অ্যানথলন 
পগাল্ডমস্টইন হাে োলি লদ্মিা। হারলেওন ওর লদ্মক োকামিা) আোর োমন, আোমদ্র 
লবশ্বাস যলদ্ প্রলেমরামধর বযাোরটা লনমজমদ্র হামে েুমি লনই োহমি পকেন হ়ে। 
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সাোনয পথমে ও োমশ বসা হযালরর লদ্মক আ়িমচামে োকামিা। োরের বিমিা, োই 
আোমদ্র বই েম়ি ন়ে কাজ কমর লশেমে হমব। লথম়োরী আর প্রযাকলটকযাি অ্মনক 
েফাৎ। আসি হমিা পস্প্মি যামে কাজ হ়ে পসজনয পসটা প্রম়োগ করমে হমব। 
 
–েুলে োহমি পোোর ডাকডআমটডর লবরুমদ্ধ প্রলেমরামধর যথাযথ েন্ত্র আউি এক করমে 
চাইমে। লঠক বমিলে? োইমকি করনর হারলেওনমক েুাঁলটম়ে পদ্েমে পদ্েমে প্রশ্ন 
করমিা। 
 
–হারলেওন ক্ষলর্ক নীরব পথমক বিমিা, অ্বশযই করলে, লকন্তু েুমে বিমি হমব না োর 
জনয লঠক লশক্ষার প্রম়োজন আমে। কারর্… হারলেওন েুব ব়ি পদ্মে একটা শ্বাস লনম়ে 
বসমে বসমে বিমিা। পোেরা কী জামনা িডড পভামল্ডেটড লফমর এমসমেন? 
 
কথাটা বিার সমঙ্গ সকমির প্রলেলি়ো পয লক বমি পবাঝামনা যামব না। পচার বােবী 
আাঁৎমক উমঠ গুে পেমর পগমিা অ্জানা ভম়ে। ওর হাে পথমক বাটার লব়ের লেটমক 
ে়িমিা, অ্স্বাভালবকভামব পকাঁমে পকাঁমে উঠমিা। েদ্মা োলেি এেনভামব কােমে িাগমিা 
পযমনা োলটমে েম়ি যামব। পনলভি ভ়ে কাটাবার জনয কাশমে িাগমিা। বালক সকমি 
হযালরর লদ্মক উৎসুক হম়ে োলকম়ে রইমিা। 
 
–ওম়েি, এটাই আোমদ্র েলরকল্পনা, হারলেওন বিমিা, পোেরা যলদ্ আোমদ্র সমঙ্গ হাে 
পেিামে চাও োহমি পকেনভামব, পকান েমথ চিব ো লেমিলেমশ কথাবােডা বমি লঠক 
করমে হমব। 
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হাফিোমফর ব্ল্ন্ড পেমিা়ো়ি বিমিা, ইউ-পনা-হু লফমর এমসমে োর প্রোর্ পকাথা়ে? ওর 
কথা়ে োরেুেী োে! 
 
–ডাম্বিমডার লবশ্বাস কমরন, হারলেওন বিমিা। 
 
–হযালর, ডাম্বিমডার ো়িা েুলেও কী লবশ্বাস কমরা? হাফি োমফর পেমিলট বিমিা। 
 
হযালর পবশ ক়িাস্বমর বিমিা, েুলে পক? 
 
–জযামকলর়ো লিথ পেমিলট বিমিা, আলে েমন কলর আোমদ্র এ সম্বমে জানার সমূ্পর্ড 
অ্লধকার আমে। পকেনভামব জানমি ইউ-পনা-হু লফমর এমসমে? 
 
–পশামনা, আজমকর লেলটিং-এ ইউ-পনা-হু লফমর এমসমে লক আমসলন পসই সম্বমে 
আমিাচনা করমে আসা হ়েলন। লেলটিংম়ের আসি উমদ্দশয, হারলেওন বিমিা। 
 
–হারলেওন, লঠক আমে লঠক আমে, হযালর বিমিা। পেমিলট হাসলেমড আসার আমগ 
বযাোরটা লঠক পবামঝলন। 
 
ইউ-পনা-হু লফমর এমসমে, লক আমসলন, েুলে পসই সম্বমে জানমে চাইমো? আলে স্বচমক্ষ 
োমক পদ্মেলে। ডাম্বিমডারও কুমির সব োত্রোত্রী লটচারমদ্র বমিমেন। েুলে যলদ্ োর 
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কথা লবশ্বাস না কমরা, োহমি আোমক লবশ্বাস করার পকানও কারর্ পনই। আলে কারও 
লবশ্বাস উৎোদ্মনর জনয সুন্দর লবমকিটা নি করমে চাই না, হযালর বিমিা। 
 
হযালরর বিার সে়ে সেস্ত োত্রোত্রী দ্ে বে কমর শুনমিা। হযালরর েমন হি পসই পরাগা 
েটকা বারেযানও ওর কথা আিমহর সমঙ্গ শুনমিা। ও একই পগিাস বার বার পনািংরা, 
পোঁ়িা, ে়েিা কাে়ি লদ্ম়ে েুেমে িাগমিা। পোোর সে়ে আরও পযন পবলশ পনািংরা কমর 
লদ্মিা গ্লাসগুমিা। 
 
জযামকলর়ো বিমিা, গে বের পিট হমি প্রমফসর ডাম্বিমডার লডগলরর ইউ পনা–হুাঁর িারা 
েৃেুয, োরের ওর েৃেমদ্হ লনম়ে পোোর পহাগাটডমস পফরা ইেযালদ্ সম্বমে পোিােুলি 
আোমদ্র লকেু বমিনলন। আেরা পোোর েুে পথমক আসি বযাোরটা জানমে চাই। 
 
–পকেন কমর লডগলর লনহে হম়েলেি পোেরা যলদ্ পস সম্বমে জানমে এমস থামকা, আর 
পভামল্ডেটড কেটা ইনভিভড লেমিা, োহমি আলে পোোমদ্র আশাহে। করলে, হযালর 
বিমিা। ও কথাগুমিা জযামকলর়োর েুমের লদ্মক েীি দৃ্লিমে োলকম়ে বমি পগমিা। 
ইদ্ানীিং ও শান্ত থাকমে োমর না। জযামকলর়ো ওমক পযন উসমক লদ্মিা আরও শক্ত কথা 
বিার জনয। 
 
হযালর শুধু জযামকলর়ো লিমথর লদ্মক োলকম়ে রইমিা, ভুমিও পচার লদ্মক োকামিা না। 
আলে এোমন পসলড্রক লডগলর সম্বমে লকেু বিমে আলসলন। 
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হযালর পভমবলেি ওর সাফ কথা পশানার ের জযামকলর়ো একিা ন়ে, আরও অ্মনমক োব 
পথমক চমি যামব, লকন্তু পদ্েমিা পকউ পচ়োর পেম়ি না উমঠ হযালরর েুমের লদ্মক োলকম়ে 
রইমিা। 
 
–অ্েএব, হারলেওন গিার স্বর উাঁচু কমর পসাজা োলকম়ে বিমিা, আলে বমিলেিাে 
পোেরা যলদ্ পকোবী ঢিং পেম়ি সলেয কমর ডাকড আমটডর লবরুমদ্ধ ি়িমে চাও োহমি 
এেন, এোমনই বমস লঠক কমর নাও কমব, পকাথা়ে, কমোবার আেরা পসই সম্বমে লবিদ্ 
আমিাচনা করমে একলত্রে হমবা। 
 
ব়ি ব়ি চুিও়োিা পেম়েলট হযালরর লদ্মক োলকম়ে থাকমে থাকমে বিমিা, ওহ োহমি 
পো েুলে েযামরানাস প্রম়োগ করমে োমরা? ওর কথা শুমন অ্মনমকই লনমজমদ্র েমধয 
গুর্গুর্ কমর উঠমিা। হযালর সাোনয আত্মরক্ষার সুমর বিমিা, অ্বশযই োলর। 
 
–একলট কমেডালরম়েি (বাস্তব বা পভৌলেক) েযামরানাস? কথাটা হযালরর িৃলের েমধয লকেু 
না়িাচা়িা কমর উঠমিা। 
 
–েুলে লক েযাডাে পবানমসর নাে শুমনমো? হযালর প্রশ্ন করমিা। বিমিা, লবলি আোর 
আলে। পেম়েলট হাসমিা। আোর নাে সুসান পবানস। লবলি আোমক পোোর কথা 
বমিমেন। েুলে যা বিমে সলেয? েুলে হলরমর্র োথাযুক্ত েযামরানাস বযবহার কমরমো? 
 
–হযাাঁ, হযালর পজার লদ্ম়ে বিমিা। 
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–ঈশ্বর আোমক অ্ে কমর লদ্ন, িী বিমিা। ওর দৃ্লির েমধয লদ্নারুন এক প্রভামবর 
োে। আলে আমগ জানোে না। 
 
পিড, হযালরর লদ্মক োলকম়ে পহমস বিমিা, ো ওমক প্রচার করমে োনা কমরমেন। 
বমিমেন–এেলনমেই পো পোোমক সকমিই পচমন, জামন। 
 
–পোমটই ভুি বমিনলন, হযালর হকচলকম়ে বিমিা। 
 
ওর কথা শুমন দু্চারজন পহা পহা কমর পহমস উঠমিা। সবডাঙ্গ আবৃে উইচলট একটু 
নম়িচম়ি বসমিা। 
 
–েুলে কী ডাম্বিমডামরর অ্লফমস োর েমরা়োি লনম়ে বযালসলিকমক হেযা কমরমে 
(েুরামনাক্ত সলরসৃে লবমশি–এমদ্র চাহলন, লনশ্বামস পযমকানও প্রার্ীর েৃেুয িটমে োমর)? 
পটলর বুট জানমে চাইমিা, ওর িমর গেবার যেন লগম়েলেিাে েেন পসোমনর এক 
পোমরডট আোমক বমিলেমিা। 
 
–হযাাঁ লঠকই বমিে, হযালর বিমিা। 
 
জালস্টন লফনচ–লশি লদ্মিা, লিভী ভ্রােৃি়ে লনমজমদ্র েমধয সন্ত্রস্ত হম়ে োকামিা! 
িযামভন্ডার িাউন উাঃ কমর উঠমিা। 

http://www.bengaliebook.com/


 হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য অ্র্ডাি অ্ব দ্য ফরিক্স । জে. জে. িাওর িং। হ্যারি পটাি রিরিে 

560 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

 
হযালর পভেমর পভেমর েুবই উমত্তলজে হম়ে উঠমিা। সকমির লদ্মক িুমর লফমর োকামে 
িাগমিা। লকন্তু পচার লদ্মক একবারও োকামিা না। 
 
–পনলভি বিমিা, েুলে যেন প্রথেবমিডর োত্র লেমি, েেন েুলে লফমিাসফ লর পস্টান 
(েরশোথর) রক্ষা কমরলেমি। 
 
হারলেওন চাোস্বমর বিমিা, লফমিাসফার। 
 
–হযাাঁ এবিং পসটা ইউ–পনা–হুাঁর কাে পথমক, পনলভি কথাটা পশি করমিা। হান্না অ্যাবমটর 
পচাে গযালিওনমসর েমো পগাি পগাি হম়ে পগমিা। পচাও বিমিা, ওগুমিামো আমেই, 
পোেরা পো জামনা গে বেমর ও লর-উইজাডড টুনডামেমে ড্রাগনমদ্র শুধু েরালজে কমরলন 
োর লেেিমদ্র হাে পথমক ও দু্ একজনমক বাাঁলচম়েলেমিা। 
 
সকমিই েুব গভীরভামব প্রভালবে হম়ে হারলেওমনর প্রস্তামব উৎসাহ পদ্োমিা। হযালর 
গম্ভীর হম়ে রইমিা। ও কাউমক েমনর কথা জানমে লদ্মে চা়ে না। পচা ওমক বাহবা 
লদ্ম়েমে শুধু কথা়ে ন়ে ওর হাবভামব। 
 
হযালর সকমির লদ্মক োলকম়ে বুঝমে োরমিা অ্যথা সে়ে নি না কমর আসি কামজ 
আসা যাক। 
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ও ধীমর ধীমর বিমিা–ড্রাগমনর সমঙ্গ যুদ্ধ, পিমকর েিমদ্শ পথমক োরলে েিমদ্র সমঙ্গ 
ি়িাই কমর বলন্দ উদ্ধার, েরশ োথর উদ্ধার, বযালসলিক হেযা, লডগলরর েৃেমদ্হ পফরে 
লনম়ে আসা সমম্বমে বেুমদ্র োলরফ শুনমে আলে আলসলন ও পোোমদ্র এোমন ডালকলন। 
আোমদ্র সােমন সবমচম়ে ব়ি দু্লট প্রশ্ন, ইউ-পনা হুর লফমর আসা ও োর ডাকড আমটডর 
লবরুমদ্ধ প্রলেমরামধর লশক্ষা। আেলিমজর পকোবী লশক্ষামে ইউ-পনা-হুমক প্রলেহে করা 
যামব না। পোোমদ্র এেন লক করমে হমব, হারলেওমনর কাে পথমক ো পোেরা শুমনমো 
লনশ্চ়েই শুমনে। 
 
হারলেওন বিমিা, প্রশ্নটা হমে–আেরা লক হযালরর কাে পথমক লশক্ষা িহর্ করমে রালজ 
আলে? 
 
সকমিই পোটােুলট সম্মলে জানামিা। 
 
হারলেওন েুলশ হম়ে বিমিা, চেৎকার। ওর েুে পদ্মে েমন হমিা োথা পথমক লবরাট এক 
পবাঝা পনমে পগমে। পবশ োহমি েমরর প্রশ্ন হমে, সপ্তামহ বা োমস কবার আেরা 
লেলিে হমব লশক্ষার জনয? আোর েমন হ়ে সপ্তামহ একলদ্ন হমি ভাি হ়ে। 
 
অ্যামিলিনা বিমিা, চুমিা়ে যাক। আোর লকলডচ প্রযাকলটমসর লদ্মন পযন লাশ হ়ে। 
 
পচা বিমিা–না হমব না। সবলদ্ক পদ্মে সপ্তামহর লদ্নলট লঠক করমে হমব। জযামকলর়ো 
লিথ একই কথা বিমিা। 
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হারলেওন বিমিা–ো পো লনশ্চ়েই। সপ্তামহর একটা সমেমবিা লঠক করমে হমব যামে 
কারও অ্সুলবমধ না হ়ে। ও একটু পযন অ্চধযড হম়ে পগমে, লকন্তু োহমিও জানমব 
পিসনটা েুবই প্রম়োজনী়ে। পভামেেমটডর পডথইটারমদ্র লবরুমদ্ধ ি়িাই করা এবিং 
(একরকে ডাকডোকড করা লডমেেরস যারা োনুিমদ্র ওমোর ঝাাঁলেম়ে েম়ি পেমর 
পফমি)… প্রলেমরাধ করার লশক্ষা। 
 
বাহ চেৎকার বমিমো! এরলন েযাকলেিন বিমিা। (হযালর আশা কমরলেি অ্মনক আমগ 
লকেু বিমব) বযলক্তগেভামব আলে েমন কলর, পভামেেমটডর পডথইটারস আর ডাকড আমটডর 
লবরুমদ্ধ একটা েুবই প্রম়োজনী়ে আউি এবের শুরু হমিও এটা েুবই দ্রকালর। 
 
কথাটা বমি ও সকমির লদ্মক োকামিা। পভমবলেি সকমি একবামকয বিমব অ্বশযই 
না। যেন পকউ লকেু বিমিা না, ও লকন্ত্র বমি চিমিা, আলে বযলক্তগেভামব বুঝমে 
োরলে না লেলনলি পকন আোমদ্র উের একজন অ্েদ্াথড লশক্ষক চালেম়ে লদ্ম়েমে, 
লবমশি কমর এই লিলটকযাি সেম়ে। অ্বশযই ওরা েমন করমে না ইউ পনা-হুর 
প্রেযাবেডন! এেন একজন লশক্ষক লেলনলি োলঠম়েমে পস পজারদ্ারভামব আোমদ্র 
প্রলেমরামধর পস্প্ি বযবহার করার বাধা লদ্মে। 
 
হারলেওন বিমিা, আেরা েমন কলর এবিং োর কারর্ও জালন, আেলিজ পকন চান না 
আেরা ডাকড আমটডর লবরুমদ্ধ প্রলেমরামধর যথাযথ লশক্ষা োই। ডাম্বিমডার োত্রমদ্র 
প্রাইমভট আলেড রূমে গম়ি েুিমে চান কথাটা োগমির প্রিাে ো়িা আর লকেু ন়ে। 
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আেলিজ েমন কমরন আেরা লেলনলির লবরুমদ্ধ ি়িাইম়ের জনয ডাম্বিমডামরর প্রমরাচনা়ে 
একাট্টা হম়েলে। 
 
বিমে পগমি উেলস্থে সবাই কথাটা শুমন চেমক উঠমিা। একোত্র িুনা িাভগুড বিমিা, 
হযাাঁ, কথাটা সলেয, শুমনলে কমনডলি়েস ফামজর লনজস্ব প্রাইমভট আলেড আমে। (বযলক্তগে 
দসনযবালহনী) 
 
হযালর একরকে িালফম়ে উমঠ বিমিা, কী বিমি? এ ধরমনর েবর এই প্রথে িুনা িাভ 
গুড সবার সােমন লদ্মিা। 
 
–হযাাঁ আমে, হযালিওেযামদ্র লনম়ে গলঠে আলেড, িুনা গম্ভীরভামব বিমিা। 
 
হারলেওন বাধা লদ্ম়ে বিমিা–না, পনই। 
 
 –হযাাঁ, আমে, িুনা আবার পজার লদ্ম়ে বিমিা। 
 
–হযালিওেযাথস কী? পনলভি ভাসা ভাসা পচামে োলকম়ে বিমিা। 
 
ওরা আগুমনর ভূে, িুনা বিমিা। বিার সে়ে িুনার অ্স্বাভালবক ব়ি ব়ি পচাে দু্মটা 
আরও ব়ি হম়ে পগমিা। ওমদ্র পদ্েমিই োগি েমন হ়ে। িম্বা িম্বা আগুমনর লশোর 
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েে সব আজ্ঞাবাহী প্রার্ী িালফম়ে িালফম়ে পব়িা়ে, সােমন যামদ্র ো়ে োমদ্র েুল়িম়ে 
োমর। 
 
হারলেওন েীক্ষ্মভামব বিমিা, পনলভি পশান, আলে বিলে ওমদ্র পকানও অ্লস্ত ত্ব পনই। 
 
–হযাাঁ আমে, আলে বিলে আমে। িুনা পরমগ পেমগ বিমিা। 
 
–আলে দু্াঃলেে, লকন্তু আমে োর প্রোর্ কী? হারলেওন এবার শক্ত সুমর বিমিা। 
 
–হাজার হাজার োনুি লনমজর পচামে পদ্মেমে। েুলে অ্লে সঙ্কীর্ডেনা, নামকর সােমন না 
ধরমি পকানও লকেুই লবশ্বাস করমে চাও না। 
 
পহে পহে (একরকে ধ্বলন), লজলন বিমিা, োমঝ োমঝ ও আেলিমজর এেন নকি কমর 
পয যারা পদ্মে, োরা না পহমস থাকমে োমর না! এেনও লকন্তু আেরা পিসন সম্বমে 
োমন কমব কেন সেমবে হমবা লঠক কলরলন। 
 
হারলেওন কথাটা শুমন বিমিা–হযাাঁ এেনও লঠক হ়েলন লজলন। 
 
িী পজাডডন বিমিা, সপ্তামহ একলদ্ন হমি ভাি হ়ে। 
 
অ্যামিলিনা বিমিা, লকলডমচর কথা েমন রােমে হমব। 
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হারলেওন বিমিা, পোোর লকলডচ পেিার কথা আোমদ্র েমন আমে। আেরা আবার 
কমব পকাথা়ে লেট করলে এেনই পসটা লঠক করমে হমব। 
 
েুবই শক্ত বযাোর। োই সকমিই চুে কমর রইমিা। 
 
পকলট পবি বিমিা, কুি িাইমিলরমে লেট করমি পকেন হ়ে? 
 
হযালর বিমিা, েযাডাে লেনস হ়েমো আোমদ্র িাইমিলরমে বমস লজঙ্কস করা েেন্দ 
করমবন না। 
 
লডন বিমিা, লাশ রুে োলি থাকমি? 
 
রন পজামর পজামর বমি উঠমিা, বাহ পবশ বমিমো। েযাকমগানাগি হ়েমো রালজ হমবন। 
লর-উইজাডডমসর সে়ে হযালরমক এিাউ কমরলেমিন। 
 
লকন্তু হযালর েুব ভাি কমরই জামন প্রমফসর েযাকমগানাগি লকেুমেই রালজ হমবন না। 
পহােও়োকড, ে়িাশুমনা ইেযালদ্ করার কথা আিাদ্া। লকন্তু আেলিমজর লবরুমদ্ধ লকেু করা! 
 
হারলেওন ওর বযাগ পথমক োচডমেে আর কুইি বার কমর বিমিা–এই লেলটিং এ যারা 
উেলস্থে হম়েমে োরা োমদ্র নাে পিমো আর োমশ দ্স্তেে কমর দ্াও। পভমব লচমন্ত 

http://www.bengaliebook.com/


 হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য অ্র্ডাি অ্ব দ্য ফরিক্স । জে. জে. িাওর িং। হ্যারি পটাি রিরিে 

566 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

দ্যাো যামব কমব, পকাথা়ে েরবেডী লেলটিং করা যামব। ও একটা কথা লকন্তু পোেরা েমন 
রােমব, এই লেলটিংম়ের কথা কাউমক বিমব না, েুবই পগােনী়ে। আেলিজ পযমনা 
িুনাক্ষমরও জানমে না োমরন। 
 
পিড েুব েুলশ েমন নাে লিমে দ্স্তেে করমিা। হযালর িক্ষয করমিা অ্মনমকই নাে লিমে 
োর োমশ দ্ক্ষে করমব লক করমব না ভাবমে। 
 
জযামকলর়ো োচডমেেটা পিমডর হাে পথমক লনম়ে সই না কমর বিমিা–েমরর লেলটিং কমব 
হমব এরলনর কামে জানমে োরমবা। 
 
ওলদ্মক হারলেওন িক্ষয করমিা এরলনও নাে লিেমে চাইমে না। হারলেওন এরলনর 
েুমের লদ্মক ভুরু কুাঁচমক োকামিা। 
 
এরলন বিমিা, আলে লপ্রমফক্ট। আোমদ্র একটু সেকডোর সমঙ্গ চিমে হমব। আেলিজ 
জানমে োরমি আোমদ্র ক্ষলে হমে োমর। 
 
হযালর বিমিা, এরলন েুলে একটু আমগ লক বমিলেমি পবোিুে ভুমি পগমো? এরলন 
আেো আেো কমর বিমিা–ও হা হা হা। 
 
হারলেওন বিমিা, এরলন েুলে কী েমন কমরা এই লিস্টটা আলে জমন জমন পদ্লেম়ে 
পব়িামবা? 
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–না না ো পকন করমব। পবশ দ্াও সই করলে। 
 
এরলন দ্স্তেে করার ের সকমিই সই করমিা, নাে লিেমিা। হযালর িক্ষয করমিা পচা 
োর বেু হমিও লকেু পযন ভাবমে। পচা পশি েযডন্ত নাে লিমে দ্স্তেে করমিা। 
 
সকমির নাে ও দ্স্তেে করা পশি হমি হারলেওন পসই লিস্টটা ওর বযামগ সযমত্ন পরমে 
লদ্মিা। 
 
পিড উমঠ দ্াাঁল়িম়ে বিমিা, সে়ে অ্মনক নি হমিা–এবার পযমে হ়ে। চমিা িী। পিড 
আর িী োব পেম়ি চমি পগমিা। 
 
সকমি এক এক কমর চমি পগমি রন, হারলেওন, হযালর চমি এমিা। 
 
হযালরর েন েুব হািকা হম়ে পগমে, বার বার পচার হালস েুে েমন ে়িমে। চমি যাবার 
সে়ে হাে েুমি অ্লভনন্দন জানামিা। হগসলেড িােলটমক পদ্েমে পদ্েমে েমন হমিা, 
সলেয ব়ি সুন্দর। 
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১৭. এরু্মেিিা  রর্রি িাম্বাি টুম়েরটট-জফাি 
 
অ্নযবার উইকএমন্ডর রােটুকু পযেন একমিম়ে লবরলক্তকর েমন হমো, হযালরর এবার ো 
েমন হমিা না। পরাববার ও আর রন ওমদ্র পহােও়োকড আবার নেুন কমর পদ্েমে 
িাগমিা। শরেকাি প্রা়ে পশি হমে চমিমে। পরামদ্র পেজ কমে আসমে একটু একটু 
কমর। বাইমর পবলরম়ে পযটুকু উেমভাগ করা যা়ে। কেনরুমে অ্িস হম়ে বমস না পথমক 
ওরা বই োো লনম়ে বাইমর লগম়ে পিমকর ধামর লবরাট এক লবচ গামের ো়ো়ে বমস 
ে়িাশুনা করমে িাগমিা। হারলেওন কেনও কাজ পফমি রামে না। অ্মনক আমগই ওর 
পহােও়োকড পশি হম়েমে। উি ও কাটা এমন শান্ত আরােদ্া়েক েলরমবমশ বমস বুনমে 
িাগমিা ও। ওমক অ্মনক টুলে ও কাফড বানামে হমব এিফমদ্র জনয। 
 
হযালর জামন োরা আেলিজ ও েন্ত্রর্ািম়ের লবরুদ্ধচারর্ করমে। ও েমন েমন েুব আনন্দ 
আর গবডমবাধ করমে িাগমিা। এেন ও লবমদ্রাহীমদ্র পনো। ও েমন েমন ভামব–শলনবার 
অ্মনমকই ওর কামে আসমব। ও োমদ্র ডাকডামটডর লবরুমদ্ধ প্রলেমরাধ পশোমব। যারা 
লশেমব োরা ওর লদ্মক অ্বাক হম়ে োলকম়ে থাকমব। পচা বমিমে আসমব। লর-উইজাডড 
টুনডামেমের েে ওমক প্রশিংসা করমব, পিামকরা ওমক আর রহসযে়ে, অ্োলথডব, ভুেুম়ি 
েমন করমব না। পসােবার সকামি ও েুবই উফুল্ল হম়ে রইমিা। 
 
ও আর রন ডরমেটলর পথমক লনমচ নােমে নােমে অ্যামিলিনার আইলড়ো েথ লিে পরাি 
সম্বমে ভাবলেমিা। নেুন একটা কামজর প্রস্তুলে। কথাটা হম়েমে রামে লকলডচ পেিার 

http://www.bengaliebook.com/


 হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য অ্র্ডাি অ্ব দ্য ফরিক্স । জে. জে. িাওর িং। হ্যারি পটাি রিরিে 

569 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

োমঠ। ওরা পরৌদ্রজ্জ্বি কেন রুমে লগম়ে পদ্েমিা কম়েকলট পেমি পেম়ে একত্র হম়ে লকেু 
আমিাচনা করমে, আরও পদ্েমে পেমিা লিলফর-এর পবামডড লবরাট একটা পনালটশ 
িাগামনা রম়েমে। পনালটমশর কাগজটা এে ব়ি পয বালক সব পোট পোট পনালটশ পঢমক 
পগমে। নানা রকমের সব পনালটশ। নেুন পনালটশটা ব়ি ব়ি কামিা অ্ক্ষমর োো। োর 
েিা়ে অ্লফলস়োি লসি। লসমির েমধয একজমনর বাাঁকামচারা দ্স্তেে। 
 
পহাগাটডমসর উচ্চ ক্ষেোপ্রাপ্ত েদ্ন্তকারীর আমদ্শ 
 
এেিারা সেস্ত োত্র সিংগঠন, সলেলে, পেমিা়ো়িী দ্ি, সিংি এবিং 
লাবগুমিামক এেন পথমক বালেি করা হইি। 
 
পসই সব সিংগঠন, সলেলে, দ্ি, সিংি ও লাবগুমিা লেন বা েমোলধক 
োত্রমদ্র লন়েলেে সোমবশ িারা সীোবদ্ধ করা হইমেমে। 
 
নেুন কলর়ো ওইগুমিা গঠমনর অ্নুেলে 
উচ্চ েদ্ন্তকারীর লনকট প্রাপ্ত হইমে োমর 
(প্রমফসর আেলিজ)। 
 
উচ্চ েদ্ন্তকারীর অ্নুেলে বযলেমরমক পকান োত্র সিংগঠন, সলেলে, দ্ি 
অ্থবা লাব গঠন করমে োরমব না। 
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পকান োত্র যলদ্ পকান োত্র সিংগঠন, সলেলে, দ্ি অ্থবা লাব উচ্চ 
েদ্ন্তকারীর লবনা অ্নুেলেমে গঠন কমর োহমি 
োহামক কুি হইমে বলহষ্কার করা হইমব। 
 
এই আমদ্শ এডুমকশনি লডলির চলব্বশ নাম্বর ধারা 
অ্নুসামর বিবৎ করা হইি। স্বা 
ক্ষর ডমিামরস পজন আেলিজ, উচ্চ েদ্ন্তকারী 
 
হযালর ও রন, লকেু লিেী়ে বমিডর োত্রোত্রীমদ্র োথা লডলঙম়ে পনালটশটা ে়িমিা। 
 
একজন োর বেুর কামে জানমে চাইি এর োমন কেৃডেক্ষ লক গবমস্টান লাব বে কমর 
লদ্মে চাইমে? 
 
–আোর পো ধারর্া পোোমদ্র গবমস্টান পযেন আমে পেেনই থাকমব, রন বযঙ্গ কমর 
বিমিা–আোমদ্র পো েমন হ়ে না আেরা ভাগযবান। েমন কমরা হযালর? লিেী়ে বমিডর 
োত্ররা ো়িাোল়ি চমি পগমিা। 
 
হযালর আবার পনালটশটা ভাি কমর ে়িমিা। শলনবার পথমক েমনর েমধয পয আনন্দ জো 
হম়েলেমিা ো লেলিম়ে পগমিা। পভেরটা ওর রামগ টগবগ কমর ফুটমে িাগমিা। 
 
এটা পোমটই কাকোিী়ে বযাোর ন়ে, ও েুলিবদ্ধ কমর বিমিা, ও লনশ্চ়েই জামন। 
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রন এক েুহূেড পদ্লর না কমর বিমিা না ও জামন না। োমব পসলদ্ন অ্মনমক লেমিা। 
সকিমক পো আেরা লচলন না, জালন না। োমদ্র েমধয পকউ হ়েমো আোমদ্র কথা শুমন 
পদ্ৌম়ি আেলিমজর কামন েুমিমে। ও পভমবমে েবরটা লদ্মি বাহবা োমব। 
 
–জযামকলর়ো লিথ? রন সমঙ্গ সমঙ্গ বিমিা, লনমজর হামে লনমজ িুলি পেমর বিমিা আোর 
পো োইমকি কনডারমক সমন্দহ হ়ে। ও পকেন পযন সমন্দহভাজন পচামে আোমদ্র লদ্মক 
োকালেি। 
 
–পক জামন, হারলেওন পনালটশটা পদ্মেমে লক না, হযালর ডরমেটলরর পেম়েমদ্র দ্মির 
লদ্মক োকামে োকামে বিমিা। 
 
–চমিা, ওমক েবরটা পদ্ও়ো যাক। 
 
ওরা স্প্াইমরি লসাঁল়ি ধমর লনমচ নােমে িাগমিা। ে নিং লসাঁল়ির ো-দ্ানীমে ো পফিমেই 
লবকট এক শমব্দ লসাঁল়িটা পকাঁমে পকাঁমে উঠমেই রন সভম়ে পদ্ও়োমি লেঠ পঠকামিা। 
আর একটু হমিই রন হযালরর ওের হুেল়ি পেম়ে েম়ি পযমো। 
 
হযালর রনমক পটমন ধমর হাসমে হাসমে বিমিা। দু্লট পেম়ে োথমরর লসাঁল়ি লদ্ম়ে 
নােলেমিা। 
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পেম়েমদ্র ডরমেটলরমে কারা যামে পর, একজন বিমিা। 
 
–আলে, রন বিমিা পেম়েলটমক। আশ্চযড পেম়েরা আোমদ্র ডরমেটলরমে আসমে োমর, 
আর আেরা োলর না? 
 
কথাটা রন হারলেওনমক বিমিা। 
 
হারলেওন রমনর কথা শুমন বিমিা, আইন, েুরমনা লদ্মনর আইন। অ্যা লহলি ইন 
পহাগাটডমস পিো আমে পেমিরা পেম়েমদ্র চাইমে কে লবশ্বাসমযাগয। যাকমগ বিি, আোর 
কামে যালেমি পকন। 
 
ওমক পনালটশ পবামডডর লদ্মক টানমে টানমে লনম়ে লগম়ে বিমিা, এটা েম়িমে? 
 
আেলিমজর পনালটশটা আদ্যপ্রান্ত ে়িার ের হারলেওমনর পচাে দু্মটা িাি হম়ে পগমিা। 
েুমের ভাবও বদ্মি পগমিা। 
 
রন পরমগমেমগ বিমিা, আোমদ্র েমধয পকউ আেলিমজর কামন েবরটা লনশ্চ়েই পেৌঁমে 
লদ্ম়েমে। 
 
হারলেওন চাোস্বমর বিমিা, আোমদ্র েমধয পকউ না। 
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–েুলে দ্ারুর্ সাদ্ালসমধ, রন বিমিা, েুলে সৎ ও লবশ্বাসমযাগয বমি সকিমকই োই 
ভামবা। 
 
–না আোমদ্র েমধয পকউ ো কমরলন। আলে সই করামনার োচডমেমে লজিংকস িালগম়ে 
লদ্ম়েলেিাে, হারলেওন হোশ হম়ে বিমিা। 
 
পকউ পদ্ৌম়ি লগম়ে আেলিজমক েবরটা লদ্মি ধমর পফিমে োলর। েবরটা যলদ্ পকউ লদ্ম়ে 
থামক োহমি োর কোমি দু্মভডাগ আমে। পস বা োমদ্র েমর অ্নুোে করমে হমব, 
হারলেওন বিমিা। 
 
রন পকৌেূহিী হম়ে বিমিা, কী হমব োমদ্র? 
 
–হারলেওন বিমিা, েুমে োমদ্র আাঁলচমি ভলেড হম়ে যামব। নাও চমিা পিকফাস্ট পেম়ে 
পনও়ো যাক। পদ্লে অ্নযসব পেমিমেম়েমদ্র প্রলেলি়ো লক। লিলফন্ডার ো়িা বালক সব 
হাউমজর পনালটশ পবামডড লনশ্চ়েই িালগম়ে লদ্ম়েমে? 
 
পিট হমি পঢাকার সমঙ্গ সমঙ্গ ওরা জানমে োরমিা পসই পনালটশ বা আমদ্শ একোত্র 
লিলফন্ডর টাও়োমর ন়ে সব হাউমজর টাও়োমর পদ্ও়ো হম়েমে। হযালর, রন আর 
হারলেওনমক হমি ঢুকমে পদ্মে পনলভি, লডন, পিড, জজড আর লজলন সেস্বমর প্রশ্ন 
করমিা, ওমদ্র পজমক ধরমিা। 
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–এই পোেরা পনালটশ পবাডড পদ্মেমো? 
 
–পোেরা ধরমে পেমরমে কার কাণ্ড? 
 
 –এেন আেরা লক করমবা? 
 
ওমদ্র প্রশ্ন হযালরমক। হযালর এধার-ওধার োলকম়ে পদ্মে লনমিা কামে লেমঠ পকানও লটচার 
আমেন লক না। 
 
ও শান্তস্বমর বিমিা, একটা লকেু করমে হমব দবলক। 
 
হযালরর লেমঠ চাে়ি পেমর জজড বিমিা, জালন েুলে এইরকে কথা বিমব। 
 
-লপ্রমফক্টমদ্র সম্বমেও একই কথা? পিড, রন আর হারলেওমনর েুমের লদ্মক োকামিা। 
হারলেওন সাধারর্ভামবই বিমিা, অ্বশযই। 
 
পিট হি পেম়ি লহলি অ্ফ েযালজক লামশ যাবার আমগ শলনবার হগসলেম়ি যারা যারা 
এমসলেমিা, দ্স্তেে কমরলেমিা োমদ্র কাে পথমক পেেন সা়িা বা প্রলেমরামধর োে 
পদ্েমে পেমিা না। এেনলক পচামকও না। ও লনলবডকার লচমত্ত গল্প করমে হযালর পদ্েমিা। 
ওরা কী োহমি আেলিমজর অ্ডডার েম়ি ভ়ে পেম়ে পগমে? 
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অ্যামিলিনামক আসমে পদ্েমিা। ওর পচাে েুে শুকমনা। 
 
–হযালর, রন, পশামনা! আোমদ্র লকলডচ লাব োহমি বে হম়ে যামব? আোমদ্রও কী নেুন 
কমর অ্নুেলে লনমে হমব? অ্যামিলিনা দু্াঃেভরা কমে বিমিা। 
 
–কী বিমি? হযালর উত্তপ্ত স্বমর বিমিা। রন বিমিা, োইমো েমন হ়ে। 
 
–পশামনা, আেলিমজর সমঙ্গ েকডােলকড কমর িাভ পনই। লেজ েুলে োথা গরে করমব না। 
ঝগ়িাঝালট করমি আোমদ্র লকলডচ লাব উমঠ যামব। আর পেিমে োরমবা না। 
 
অ্যামিলিনার কাাঁদ্ কাাঁদ্ দু্মচামের লদ্মক োলকম়ে হযালর বিমিা, লঠক আমে, লঠক আমে 
লচন্তা করমব না। আলে চুে কমর থাকব। 
 
রন প্রমফসর লবনমসর লামশর লদ্মক পযমে পযমে বিমিা–আলে বালজ ধরমে োলর 
আেলিজ লহলি অ্ফ েযালজমকর লামশ বমস আমেন। লবন্পসর লাশ উলন এেনও 
ইনসমেক্ট কমরনলন। 
 
লকন্তু রন ভুি কমরমে। িমর ঢুমক পদ্েমিা প্রমফসর লবনস একাই বমস রম়েমেন, 
আেলিজ পনই। বমস বমস লবনস একমিম়ে জাম়েে ও়োর ে়িমেন। 
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হযালর লামশ ঢুমক চুে কমর বমস রইমিা। কামনই যামে না লবনস লক বমি চমিমেন। 
হারলেওমনর কুনুইম়ের পগাত্তা পেম়েও হযালর আেন েমন োচডমেেটা পদ্মে চমিমে। হঠাৎ 
হারলেওন পবশ পজামর পগাত্তা লদ্মিা। 
 
–কী হম়েমে? হযালর পরমগ পেমগ বিমিা। 
 
 –জানািার লদ্মক োকাও। 
 
হযালর জানািার লদ্মক োলকম়ে পদ্েমিা পহডউইগ জানািার পকামি বমস রম়েমে। ওর 
এক োম়ে একটা লচলঠ বাাঁধা। হযালর সাোনয পরমগ পগমিা। লাশ রুমে লচলঠটা না লদ্মি 
চিমো না? সকামি পো পিকফাস্ট োলেমিা পসোমন লদ্মে োরমো! ওর লামশর বেুরা 
পহডউইমগর লদ্মক আঙু্গি পদ্োমে িাগমিা। 
 
হযালর শুনমে পেমিা, িযামভন্ডর বিমিা, উাঃ ভীির্ সুন্দর েযাাঁচাটা, ওমক আোর েুব ভাি 
িামগ। 
 
হযালর প্রমফসর লবনমসর লদ্মক োকামিা। প্রমফসর লবনস একনাগাম়ি পনাটস েম়ি 
যামেন। এেন েন্ম়ে হম়ে ে়িমেন পয লামশর পেমি–পেম়েরা পয োর পনাট ে়িার লদ্মক 
েমনামযাগ লদ্মে না, পসলদ্মক োর হুাঁস পনই। 
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হযালর লনাঃশমব্দ ওর পচ়োর পেম়ি উমঠ োথা লনচু কমর (যামে প্রমফসর লবনমসর পচামে না 
েম়ি) জানািার ধামর লগম়ে দ্াাঁ়িামিা। োরের জানািার োল্লাটা ধীমর ধীমর েুমি 
পহডউইমগর লদ্মক োকামিা। ও আশা কমরলেমিা পহডউইগ পযেন লচলঠ বাধা োটা েুমি 
পদ়্ে পেেলন পদ্মব, োরের লচলঠটা পনবার ের আউিালরমে উম়ি যামব। লকন্তু জানািাটার 
োল্লা পোিার সমঙ্গ সমঙ্গ পহডউইগ পোাঁ়িামে পো়িামে িমর ঢুমক বযথা পেম়েলে 
এেলনভামব পডমক উঠমিা। হযালর আ়িমচামে প্র, লবনসমক পদ্েমিা। পহডউইমগর কাের 
স্বর যলদ্ শুনমে পেম়ে থামকন োহমিই সবডনাশ! ও ভম়ে ভম়ে পহডউইগমক কাাঁমধ 
চালেম়ে পযেলনভামব জানািার ধামর োথা নালেম়ে কুাঁমজা হম়ে এমসলেমিা পেেলনভামব 
লসমট লগম়ে বসমিা। োরের কাাঁধ পথমক পহডউহগমক পকামি নালেম়ে পরমে ো পথমক 
লচলঠটা েুমি লনমিা। 
 
লচলঠ পনবার সে়ে ওর পচামে ে়িমিা পহডউইমগর গাম়ের োিকগুমিা এমিামেমিা, পকউ 
পযন টানা হযাাঁচ়িা কমরমে। শুধু োই ন়ে ওর একটা ডানা েুচম়ি লদ্ম়েমে। 
 
–ওমক পকউ পেমরমে, হযালর চাো গিা়ে রন আর হারলেওনমক বিমিা। হারলেওন, 
হযালরর কথা শুমন ওর পয ডানাটা না়িামে োরলেমিা না পসটা়ে হাে পোাঁ়োমেই ও 
সাোনয িালফম়ে উঠমিা। ডানা পথমক গাদ্াগাদ্া োিক েমি ে়িমিা। ও হযালরর লদ্মক 
রাগ রাগ পচামে োকামিা। 
 
–প্রমফসর লবনস, হযালর েুব উাঁচু গিা়ে বিমিা, লামশর সব পেমিমেম়েরা ওর লদ্মক 
োকামিা, আোর শরীর োরাে িাগমে। 
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প্রমফসর লবনস োর পনামটর োোর ওমোর পথমক েুে েুমি হযালরর লদ্মক োকামিন–
একটু পযন আশ্চযড হম়েমেন! লাশরুে ভলেড োত্র-োত্রী পদ্মে স্বাভালবকভামব বিমিন, 
শরীর ভাি পনই? প্রমফসর লবনস হযালরর লদ্মক োলকম়ে বিমিন। 
 
–না সযার, হযালর পসাজা হম়ে দ্াাঁল়িম়ে বিমিা। পহডউইগমক প্রমফসর পযন পদ্েমে না 
োন, োই হাে িুলরম়ে লেেমন রােমিা। 
 
–সযার, আোর েমন হ়ে আোমক হাসোোমি পযমে হমব। 
 
–লক বিমি, হাসোোমি পযমে হমব? হা হা ো়িাোল়ি যাও, প্রমফসর লবনস হকচলকম়ে 
বিমিন। 
 
ও পহডউইগমক কাাঁমধ চালেম়ে লামশর কলরমডার লদ্ম়ে দ্রুে চিমিা। পহডউইগমক 
এেনভামব সমঙ্গ লনম়ে চিমিা যামে অ্ধযােক লবনমসর পচামে না েম়ি। পহডউইমগর 
লচলকৎসার জনয প্রথমে ও হযালিমডর কামে পযমে োরমো, লকন্তু হযালিড পকাথা়ে আমেন, 
লক করমেন লকেুই জামনন না। োরেরই অ্বশয রম়েমেন প্রমফসর িাবিী েযাঙ্ক। আশা 
করা যা়ে উলন পহডউইগমক লঠক কমর পদ্মবন। 
 
প্রমফসর েযামঙ্কর কমটমজর জানািা লদ্ম়ে উাঁলক পেমর োমক পদ্েমে পেমিা না হযালর। েুব 
সম্ভব উলন লাশ লনমেন। এলদ্মক পহডউইমগর বযাথা সম্ভবে পবম়ি চমিমে োই োমঝ 
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োমঝ করুর্ভামব পডমক চমিমে। লামশ না থাকমি লনশ্চ়েই প্রমফসর েযাঙ্ক স্টাফরুমে 
আমেন। কাাঁমধ বমস থাকা পহডউইমগর কান্নার লবরাে। পনই। 
 
স্টাফ রুমের সােমন দ্াাঁ়িামে দু্মটা োথমরর গারগম়েমি (বৃলির জি ে়িার নি) রাো 
েূলেডর একজন বিমিা, এোমন পকন? এেন পো পোোর লামশ থাকার কথা, োই না? 
 
হযালর সিংমক্ষমে দৃ্ঢ়স্বমর বিমিা–েুব দ্রকার আমে। 
 
–আমজডে? সলেয নালক? 
 
অ্নয গারগম়েি েুব উাঁচু গিা়ে বিমিা–লাশ ফাাঁলক লদ্ম়ে এমসে? 
 
হযালরর ওমদ্র কথা পশানার সে়ে পনই। বে িমরর দ্রজা নক করমিা। দ্রজা েুিমেই 
পদ্েমিা ওর সােমন প্রমফসর েযাকমগানাগি। 
 
–পোোর পো আমরকলট কম়েদ্ বালক আমে। েযাকমগানাগি ওমক পদ্ো োত্র বমি 
উঠমিন। আমিামে ওর চশোর পোটা কাাঁচ দু্মটা ঝিমস উঠমিা। 
 
–না প্রমফসর, হযালর একটুও সে়ে নি না কমর বিমিা। 
 
–ো ভািই। জানমে োলর লামশ েুলে পনই পকন? 
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লিেী়ে গারগম়েি বিমিা–বিমে েুব নালক জরুলর। 
 
–আলে প্রমফসর েযামঙ্কর সমঙ্গ কথা বিমে এমসলে। েযাচামক পদ্লেম়ে বিমিা, েুব 
আিাে পেম়েমে। 
 
–লক বিমি আিােপ্রাপ্ত েযাচা? 
 
লঠক পসই সে়ে প্রমফসর েযাঙ্ক েযাকমগানাগমির পেেমন এমস দ্াাঁ়িামিন। েুমে োইে। 
হামে এক কলে পডইলি প্রমফট। 
 
হযালর পহডউইগমক পদ্লেম়ে বিমিা–হযাাঁ। ও লচলঠর কাজ পশি করার ের আোর কামে 
এমসমে। পদ্েুন সযার ওর একটা ডানার অ্বস্থা। 
 
প্রমফসর িাবলি েযাঙ্ক দ্াাঁে লদ্ম়ে েুমের োইেটা শক্ত কমর পচমে পহডউইগমক হযালরর 
কাধ পথমক পনবার সে়ে প্রমফসর েযাকমগানাগি োলকম়ে রইমিন। 
 
েুমের োইেটা সাোনয না়িাচা়িা করমে করমে বিমিন–েমন হ়ে এমক পকউ আিের্ 
কমরলেমিা। পিস্টািরা েযাচাাঁমদ্র পদ্েমিই আিের্ কমর লকন্তু হযালিড পো পহাগাটডমসর 
পিস্টািমদ্র লঠক লঠক লশক্ষা লদ্ম়েমেন, ওরা পো এোমন ো করমব না। 
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হযালরর পিস্টািমদ্র সম্বমে পকানও োথা বযথা পনই। ও জানমে এমসমে পহডউইগ লঠক 
হমব লক না। প্রমফসর েযাকমগানাগি েীক্ষ্ম দৃ্লিমে হযালরমক পদ্মে বিমিন–বিমে োমরা 
েটার কেটা েথ এই েযাচাটা অ্লেিে কমরমে? 
 
–আোর েমন হ়ে িন্ডন পথমক। 
 
েযাকমগানাগমির দু্মটা ভুরু সরি পরোমে েলরর্ে হমিা। বুঝমে পেমরমেন িন্ডন োমন 
বার নম্বর লিেন্ড পপ্রস! 
 
প্রমফসর েযাঙ্ক োর পরামবর েমকট পথমক একটা পোনাকি বার কমর পচামে ঠুমস 
পহডউইমগর ডানা েরীক্ষা করমিন। োরের হযালরমক বিমিন। লঠক আমে আোর কামে 
পরমে যাও েটার। পোোর েযাাঁচা লকেুলদ্ন পযন দূ্র রাস্তা োল়ি না পদ়্ে। হযালর বিমিা, 
ধনযবাদ্ প্রমফসর। লঠক পসই সে়ে পিমকর িিা পবমজ উঠমিা। 
 
প্রমফসর েযাঙ্ক পহডউইগমক পদ্মে বিমিন–পকানও অ্সুলবমধ পনই। 
 
–এক লেলনট উইিমহিলেনা! প্রমফসর েযাকমগানাগি বিমিন–ওর োম়ে েেনও বাধা 
রম়েমে েটামরর লচলঠ! 
 
হযালর পহডউইগমক লনম়ে এমো বযস্ত পয ওর োম়ে লচলঠটা েুমি পনও়ো হ়েলন। হযালর 
বিমিা–ও হযাাঁ সযার। 
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প্রমফসর েযাঙ্ক পহডউইমগর ো পথমক লচলঠটা েুমি হযালরর হামে লদ্ম়ে পহডউইগমক লনম়ে 
স্টাফ রুমে চমি পগমিন। পহডউইগ হযালরর লদ্মক োলকম়ে রইমিা। হযালরর লনমজমক েুব 
অ্েরাধী েমন হলেমিা, চমি যামে লঠক পসই সে়ে েযাকমগানাগি ওমক ডাকমিন, 
েটার! 
 
–আো়ে ডাকমেন প্রমফসর? 
 
েযাকমগানাগি কলরমডামরর দু্প্রামন্ত োকামিন, পদ্েমিন দু্লদ্ক পথমক দ্ি পবাঁমধ োত্রোত্রী 
আসমে যামে। 
 
েযাকমগানাগি েুব ো়িাোল়ি ও শান্তভামব বিমিন, েমন পরমো েটার! (োর পচাে 
হামের োকামনা োচডমেমের ওমোর) পহাগাটডমসর েবরােবর, আদ্ান প্রদ্ামনর চযামনি 
সবসে়ে ও়োচ করা হ়ে, পসটা েুলে জামনা? 
 
–জালন, হযালর বিমিা। সেুমদ্রর পঢউ-এর েে পেমিমেম়েরা হযালরর লদ্মক আসমে পদ্মে 
েযাকমগানাগি স্টাফ রুমে চমি পগমিন, হযালর ওমদ্র সমঙ্গ পকাটড ই়োমডড চিমিা। পযমে 
পযমে পদ্েমিা রন আর হারলেন এক পকামর্ দ্াাঁল়িম়ে রম়েমে। দূ্দ্ডান্ত ঠাণ্ডা হাও়োমে 
ওমদ্র পলামকর কিার উমে পগমে। হযালর োচডমেমে পিো লচলঠটা েুিমিা। পোট লচলঠ, 
সাোনয চার-োাঁচলট অ্ক্ষমর পিো। 
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আজ, একই সে়ে, একই জা়েগা়ে 
 
হারলেওন ওমক পদ্েমে পেম়ে একরকে েুমট এমস বিমিা–পহডউইগ ভামিা আমে পো? 
 
–ওমক পকাথা়ে লনম়ে লগম়েলেমি? রন লজমজ্ঞস করমিা। 
 
–প্রমফসর েযামঙ্কর কামে, হযালর বিমিা, হা পশামনা। 
 
েযাকমগানাগি লক বমিমেন পশানার ের ওরা দু্জমনই একটুও শক়ি হমিা। েরস্প্মরর 
েুমের লদ্মক অ্থডেূর্ড দৃ্লিমে োলকম়ে রইমিা। 
 
–কী বযাোর বিমো, হযালর ওমদ্র লদ্মক োলকম়ে বিমিা। 
 
–আেরা পহডউইগমক লনম়ে আমিাচনা করলেিাে। পকউ ওমক এোমন আসার সে়ে 
ইোরমসে কমরলেমিা। এর আমগ পো এে আিাে ো়েলন। 
 
রন হযালরর হামে লচলঠটা পদ্মে বিমিা, পক লিমেমে হযালর? 
 
 –োফিস (লসলর়েস) লিমেমেন। 
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–একই সে়ে, একই জা়েগা়ে। োর োমন পসই আগুমনর েমধয বিার কী আমে, অ্বশযই 
কেনরুমে, হারলেওন বিমিা। ওর কথার েমধয অ্স্বলস্তর োে, ভাবলেিাে লচলঠটা অ্নয 
পকউ েম়িলনমো। 
 
হযালর ওমদ্র আশ্বস্ত করার জনয বিমিা, েমন পো হ়ে না। লচলঠটার েুেটা পো ভাি 
কমরই লসি করা পদ্েলে, োো়িা লচলঠটা েম়ি পকউ োমন বুঝমে োরমব না। 
 
হারলেওন কুি বযাগটা কাাঁমধ পঝািামে পঝািামে বিমিা, ো লঠক বমিমো; লকন্তু 
েযালজমকর িারা সবই সম্ভব। ফুি পনটও়োকড। 
 
লকন্তু আেরা পো ওমক এোমন না আসার েবর োঠামে োলর না, ইোরমসে হমবই 
হমব। েরবেডী লামশর িিা বাজমেই ওরা লাশ রুমে চিমিা। লসাঁল়ির পশি ধামে 
পেৌঁেমেই ড্রামকা েযািফম়ের গিা শুনমে পেমিা। পদ্েি ও পেইমের িমরর সােমন 
দ্াাঁল়িম়ে রম়েমে। ওর হামে একটা োচডমেে। েমন হমিা, সরকালর লসি পদ্ও়ো। ও পযন 
সকিমক পশানাবার জনয কথাগুমিা স্বাভালবক গিার স্বমর বিমে না, অ্নযমদ্র পশানামে 
চাইমে। 
 
–আেলিজ লেদ্ালরনমদ্র লকলডচ পেিার পসাজা অ্নুেলে লদ্ম়েমেন, আলে আজ সকামি 
অ্নুেলে আনমে লগম়েলেিাে। েুব একটা শক্ত বযাোর বমি েমন হমিা না। োো়িা 
েযাডােমো আোর বাবামক েুব ভাি কমরই পচমনন ো পোেরা জামনা। উলনমো হামেশাই 
লেলনলিমে যামেন আসমেন। পদ্ো যাক লিলফন্ডররা অ্নুেলে ো়ে লক না। রন আর 
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হযালরমক েীি দৃ্লিমে োলকম়ে থাকমে পদ্মে হারলেওন েযািফ়েমক সেকড কমর লদ্মিা–
পযোমন আে পসোমনই থামকা। 
 
েযািফ়ে আরও একটু উচ্চ স্বমর বিমিা, প্রশ্নটা হমে, কামদ্র কমোটা লেলনলি েহমি 
ইনফু্লম়েন্স আমে। ওমদ্র পো পনই োই অ্নুেলে োবার আশাও পফাক্কা! বাবা বিলেমিন–
আথডার উইসলিমক চাকলর পথমক বরোস্ত করার এই এক অ্েূবড সুমযাগ। আর েটামরর 
বযাোর? পবলশ লকেু ন়ে, শুধু সেম়ের অ্মেক্ষা। ওমক পসে োিংমগাস োঠামনা হমব। 
যামদ্র েলস্তষ্ক পিািা, োলকম়ে পগমে োমদ্র জনয ওমদ্র পস্প্শাি পবড আমে। 
 
কথাগুমিা বিার সে়ে েযািফ়ে েুেটা অ্দু্ভেভামব লবকৃে করমিা। ওর হাাঁটা ব়ি হম়ে 
পগমিা, পচাে দু্মটা পগাল্লা পগাল্লা হম়ে বন বন কমর িুরমে িাগমিা। কথাগুমিা বিার 
সে়ে িযামব আর পগাম়েি লহাঃ লহাঃ কমর পহমস উঠমিা েযািম়ের রলসকো়ে। েযালন্স 
োলকডনসন হাসমে হাসমে োলটমে প্রা়ে গল়িম়ে ে়িমিা। 
 
হঠাৎ পকউ পযন হযালরর কাাঁমধ হাে রােমিা। হযালর লেেন লফমর পদ্েমিা পনলভি। পনলভি 
পয েযািফ়েমক োরমে চমিমে ওর েুে পদ্মেই হযালর বুঝমে োরমিা। ওর পবারটা পটমন 
ধমর হযালর বিমিা, না, পনলভি না। 
 
পনলভি হযালরর হাে পথমক ো়িা োবার জনয হামে টান োরমিা লকন্তু হযালরর হাে পেম়ি 
েযািফম়ের লদ্মক পযমে োরমিা না। 
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–রন, েুলেও পনলভিমক আোর সমঙ্গ ধমর রাো। ওরা ওমক টানমে টানমে একলদ্মক 
লনম়ে পগমিা। পগাম়েি আর িামব েেন োরাোলর করার জনয প্রস্তুে। 
 
পনলভি লচৎকার কমর বিমিা, আোমক ো়িা আিেু-ফািেু কথা বিার জনয ওমদ্র 
উলচে লশক্ষা পদ্মবা। োিংমগাস পদ্োে! পক কামক োিংমগাস োঠা়ে পদ্েলে। 
 
পনলভিমক লনরস্ত করার ের পনলভি ওোন পথমক চমি পগমিা। 
 
 ডানলজওমনর দ্রজা েুমি পেইে ওমদ্র পদ্মে বিমিন–েটার, উইসলি, িিংবটে পোেরা 
োরাোলর করমো? দ্শ নম্বর পোোমদ্র কাটা পগমিা। িিংবটেমক পেম়ি দ্াও েটার না 
ো়িমি পোোমদ্র লেনজনমকই লডমটনসন। 
 
 হযালর জামন পনলভিমক একবার পসে োিংমগামস োঠামনা হম়েলেি। পসই োঠামনার 
েবরটা হযালর জামন। জানমিও ও কাউমক বিমব না ো ডাম্বিমডামরর কামে শেথ 
কমরলেমিা। পনলভিও জামন না হযালর সব জামন। 
 
হযালর–রন–হারলেওন লাশ রুমে ওমদ্র জা়েগা়ে বসমিা। িমরর এমকবামর পশি লদ্মক 
বসার ের োচডমেে, কুইি আর ফািংলগ বার করমিা। লামশর সকমিই পনলভমির 
োরাোলর করমে যাও়োর গাি-গল্প লফসফাস কমর বিাবলি করলেমিা। পেইে 
(ডানলজওন) ওর অ্েকার িমরর দ্রজা বে কমর লদ্মেই সবাই চুে কমর পগামিা। 
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হযালর পদ্েমিা িমরর এক পকামর্ প্রমফসর আেলিজ বমস আমে, োর দু্ই হাাঁটুর ওের 
ললেমবাডড! প্রমফসর আেলিজ বমস রম়েমেন কথাটা জানামনার জনয হযালর, রন আর 
হারলেওনমক েুব চাো গিা়ে বিমিা। হযালর জামন, পেইে আর আেলিমজর সম্পকড 
আদ্া–কাাঁচকিা, দু্জমনই দু্জনমক পদ্েমে োমরন না। 
 
–আজ আলে পোোমদ্র পিিংমথলনিং সলিউসন সম্বমে বিমবা। েমন হ়ে িাস্ট পিসমন পয 
অ্বস্থা়ে সলিউসনটা বালনম়ে পরমেলেমি সাে লদ্ন ের পসটা শুলকম়ে পগমে, অ্বশয যলদ্ 
পোেরা লঠক েে বালনম়ে থামকা। কথাটা বমি সুইে পবামডডর ওমোর েযালজক ও়োন্ডটা 
পিারামিন এবিং বিমিন, শুরু কমরা। 
 
প্রমফসর প্রা়ে আধ িিা োর পনামটর োো়ে পনাট করমে িাগমিন। 
 
হারলেওন হযালরমক ভুি ইনমিলডম়েে পেশামে পদ্মে বিমিা, না প্রলেিামনট জুস পেশামব 
না। এমে পক়োরমিস পকন েুলে? সযািামেন্ডর ব্ল্াড পেশাও। 
 
–লঠক আমে, হযালর পবােিটা পরমে লদ্ম়ে বিমিা। ও এক দৃ্মি একমকামর্। বমস থাকা 
আেলিজমক পদ্েমে িাগমিা। আেলিজ লঠক পসই সে়ে দ্াাঁ়িামিন। হযাাঁ, আেলিজ 
বিমিন। োরের পেইমের লদ্মক এলগম়ে পগমিন। পেইে েেন েুে নালেম়ে লডন 
থোমসর কিড্রমনর পভেরটা পদ্েমেন। 
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–সুন্দর, েুব ভাি। পোেরা সবাই পদ্েলে পবশ এলগম়ে আে, আেলিজ বিমিন। আোর 
েমন হ়ে, পোোমদ্র পিিংমথলনিং েলিউসনর জনয পোসান বানামে হমব? আোর েমন হ়ে 
লেলনলি এই বযাোরটা লসমিবামস রােমে েেন্দ করমব না। উলঠম়ে পদ্মব। 
 
পেইে ধীমর সুমস্থ পসাজা হম়ে দ্াাঁল়িম়ে আেলিমজর েুমের লদ্মক োকামিন। 
 
–হযাাঁ বিুন, পহাগাটডমস কে বের লশক্ষমকর কাজ করমেন? হামের কুইি েেন 
ললেমবামডডর কাগমজ পিোর জনয প্রস্তুে। 
 
–পচৌদ্দ বের হমব, পেইে জবাব লদ্মিন। ওনার েুমের অ্বস্থা েুব একটা স্বাভালবক ন়ে। 
 
হযালর ওর পোসামন দু্এক পফাাঁটা সযািামের পেশামি। েৎক্ষর্াৎ লহে শব্দ কমর আসোনী 
রিং পথমক কেিা রিং হম়ে পগমিা। 
 
–আোর লস্থর লবশ্বাস আেলন ডাকডআমটডর লবরুমদ্ধ লডমফন্স সম্বমে লকেু পশোমেন। 
প্রমফসর আেলিজ, পেইেমক প্রশ্ন করমিন। 
 
–হযাাঁ োই, পেইে বিমিন। 
 
 –লকন্তু েমন হ়ে আেলন কৃেকাযড হমে োমরনলন। 
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পেইমের পঠাাঁট দু্মটা ঈিৎ লবকৃে হমিা, অ্বশযই। 
 
প্রমফসর আেলিজ পনাট লশমট লকেু লিেমিন। োরের বিমিন, আশাকলর শুরু পথমকই 
আেলন োত্র-োত্রীমদ্র ডাকডআমটডর লবরুমদ্ধ পোকালবিা করা পরগুিারলি লশলেম়ে যামেন? 
 
–হযাাঁ, পেইে শান্তভামব বমস ে়িমিন। েুে পদ্মে েমন হ়ে েুব পরমগ পগমেন। 
 
আেলিজ বিমিন, ডাম্বিমডার আেনামক অ্যােম়েেমেে লদ্মে অ্স্বীকার কমরলেমিন এ 
কথা জামনন। পেইে ঝলক পেমর বিমিন, আোর েমন হ়ে কথাটা োমকই লজমজ্ঞস করা 
ভামিা। প্রমফসর আেলিজ লেলি পহমস বিমিন, ও হযাাঁ, োই করমবা। 
 
–আোর েমন হ়ে োমক প্রশ্ন করাটা হমব প্রাসলঙ্গক, পেইে োর কামিা দু্ই পচামের েলর্ 
পিারামে পিারামে বিমিন। 
 
–ওহ্ অ্বশযই, লঠকই বমিমেন। প্রমফসর আেলিজ বিমিন, লেলনলি প্রলেলট লশক্ষকমদ্র 
েরস্প্মরর প্রলে বেুত্ব ও প্রীলে কােনা করমেন, োমদ্র বযাকিাউন্ডও জানমে চাইমেন। 
কথাটা বমি েযানলস োলকডনসমনর কামে লগম়ে পেইে যা ে়িামেন োর প্রশ্ন করমে 
িাগমিন। পেইে, হযালরর লদ্মক োকামিন। হযালর েুব ো়িাোল়ি ওর বানামনা পোসামনর 
লদ্মক োকামিা, ওর বানামনা পোসানটা জোট পবাঁমধ পগমে, োর পথমক রবার পো়িার 
গে পবমরামে। 
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পেইে োর হামের দ্ণ্ড লদ্ম়ে হযালরর বানামনা পোসান কিড্রন পথমক পফমি লদ্ম়ে 
বিমিন, েুলে পোসান বানামনার সলঠক েদ্ধলেটা প্রবে আকামর লিমে আোর কামে 
োঠামব, োমে জানামব পকন েুলে ভুি কমরলেমি। প্রবেটা আোমক েরবেডী লামশ পদ্মব, 
বুঝমে পেমরমো? 
 
–হযাাঁ, হযালর একটু পরমগ লগম়ে বিমিা। পেইে আমগই ওমক একগাদ্া পহােও়োকড 
লদ্ম়েমেন, সমেমবিা আবার লকলড প্রযাকলটস আমে োর োমন আরও কম়েকলট লদ্রাহীন 
রজনী! সকামি েমনর পভের েুব েুলশ েুলশ ভাব লনম়ে িুে পভমঙলেমিা, লকন্তু সারালদ্মনর 
বযাোর সযাোমর েমন হমিা লদ্নটা েুবই োরাে, যমো লশগলগর পশি হ়ে েমোই পযমনা 
ভাি। 
 
িামঞ্চর ের পকাটডই়োমডড দ্াাঁল়িম়ে হযালর বিমিা, যা অ্বস্থা োমে েমন হ়ে লডলভম়েসন 
লাশ পকৌশমি এ়িামে হমব, আোমক ভান করমে হমব পয আলে অ্সুস্থ। পেইমের প্রবে 
লিেমে হমব, োহমি আোমক োঝরাে েযডন্ত জাগমে হমব না। 
 
হারলেওন বিমিা–না, ো েুলে করমব না। 
 
–লরিনীমক েেন্দ কমরা না বমি েুলে পো োর লাশ কমরালন, রন পরমগ পেমগ বিমিা। 
 
–আলে োমক অ্েেন্দ কলর না, োমক িৃর্াও কলর না। হারলেওন বিমিা, আোর ধারনা 
উলন যা বমিন ো সম্ভব ন়ে, হমে োমর না। নাম্বার ও়োন, লেলন একজন িড েলহিা। 
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হযালর লহলি অ্ফ েযালজমকর লাশ লেস কমরমে, োই ওর আজ আর পকানও লাশ লেস 
করা উলচে হমব না। 
 
প্রমফসর লরিনীর পেজাজ দ্ারুর্ োরাে। লামশ োত্র-োত্রীমদ্র অ্যথা বকাঝকা করমেন। 
শান্ত লরিনী পকন এেন করমেন পকউ বুঝমে োরমে না। 
 
রন েুব আমস্ত আমস্ত হযালরমক বিমিা, আোর েমন হ়ে আেলিমজর লরমোটড পেম়েমেন। 
 
প্রমফসর লরিনী বিমিন, ওরা লক পভমবমে? আলে একজন সাবস্টযান্ডাডড লটচার? 
 
সকমিই পদ্েমিা োর পোটা কাাঁমচর চশোর আ়িামি ব়ি ব়ি পচাে জমি লভমজ পগমে। 
 
–প্রমফসর? োবডলে োলেি ধরা ধরা গিা়ে বিমিা। (ও আর িযামভন্ডর প্রমফসর লরিনীর 
েুব লপ্র়ে) প্রমফসর আজ লক লকেু হম়েমে, লকেু অ্নযা়ে? 
 
–অ্নযা়ে! লবহ্বি কমে লরিনী গমজড উঠমিন, লক পভমবমে আোমক? আোমক পহ়ে 
কমরমে, পোমটা কমরমে। লভলত্তহীন, অ্েূিক সব লজলনস, যা েমন এমসমে োই লিমেমে। 
কথাগুমিা বিমে বিমে লরিনীর দু্গাি পবম়ে পচামের জি ে়িমে িাগমিা। 
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–পিাি বের ধমর আলে ে়িালে, পকানও অ্নযা়ে কাজ কলরলন, ফাাঁলক লদ্ইলন। আোমক 
এইভামব অ্েোন করমব ভাবমে োলর না। 
 
োবডেী বিমিা–আেনামক পক পহ়ে কমরমে, অ্েোন কমরমে প্রমফসর? 
 
–এস্টালব্ল্শমেে! প্রমফসর লরিনী বিমিন, আলে সব জালন। ভাগয! ভাগযই এই রকে। 
োরের গিা়ে গর গর শব্দ পশানা পগমিা; গাম়ের শামির পকানা লদ্ম়ে লভমজ গাি েুমে 
েমকট পথমক এেি়েডালর করা পোট রুোি বার কমর নাক ঝা়িমিন। 
 
রন েুে লটমে হাসমে পদ্মে িযামভন্ডর লবরক্ত হম়ে ওর লদ্মক োকামিা। 
 
–প্রমফসর, োবডেী বিমিা, আেনার লক েমন হ়ে প্রমফসর আেলিজ…। 
 
–অ্নুিহ কমর পোেরা ওই েলহিার নাে আোর সােমন উচ্চারর্ করমব না, প্রমফসর 
লরিনী পজামর পজামর বিমিন। উমঠ দ্াাঁ়িাবার সে়ে গিার েুাঁলথর োিা়ে ঝন ঝন শব্দ 
হমিা, পচামের চশো েুমি পগমিা। যাকমগ পোেরা পোোমদ্র কাজ কমরা। 
 
োরের লরিনী যেক্ষর্ লামশ রইমিন পফাাঁস পফাাঁস কমর কাদ্মিন, বামর বামর পচাে 
েুেমে ও নাক ঝা়ুিমে িাগমিন শব্দ কমর। 
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পদ্ো যাক হামে ক্ষেো পেম়ে কমোটা এমগামে োমরন সকিমক অ্বনলেে করমে 
োমরন। দ্মম্ভর ফি পভাগ করমেই হমব। 
 
হযালর হারলেওনমক বিমিা, পোোর আর আেলিমজর কাজকেড কথাবােডা়ে পবশ লেি 
আমে। কথাগুমিা ও আেলিমজর লডমফন্স এমগন্সট ডাকডআটডমসর লামশ বিমিা। 
 
লঠক পসই সে়ে আেলিজ লামশ ঢুকমিন। েরমন োর পভিমভমটর পরাব আর পচামে-েুমে 
কটুোর োে। 
 
–গুড আফটারনুন। 
 
লামশর সব োত্রোত্রী সেস্বমর বমি উঠমিা–গুড আফটারনুন প্রমফসর আেলিজ। 
 
–হামের জাদু্দ্ণ্ড বার কমরা। 
 
লকন্তু আেলিমজর কথা শুমনও জাদু্দ্ণ্ড বার করার পকানও শব্দ পশানা পগমিা। পকউ 
জাদু্দ্ণ্ড বার করার পযন প্রম়োজন েমন করমিা না। 
 
–অ্নুিহ কমর পোেরা লডমফনলসভ েযালজকযাি লথম়োলরর পচৌলত্রশ োো েুমি, েৃেী়ে 
েলরমেদ্ েম়িা। পকস অ্ফ নন্ অ্মফনলসভ পরসেনমসস টু েযালজকযাি অ্যাটাক ওোমন… 
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হযালর, রন আর হারলেওন এক সমঙ্গ বমি উঠমিা–কথা বিার দ্রকার পনই। 
 
*** 
 
পসই রামত্র লডনার পেম়ে ওমদ্র কেনরুমে পঢাকার সে়ে, অ্যামিলিনা হোশার সুমর 
বিমিা–লকলডচ প্রযাকলটস হমব না েমন হমে। 
 
–লকন্তু অ্যামিলিনা, আলে যেদূ্র সম্ভব রাগ পচমে পরমেলে। আলে পো োমক লকেু বলিলন 
রন আত্মেক্ষ সেথডন কমর বিমিা। 
 
–জালন, জালন সব জালন, অ্যামিলিনা বিমিা। উলন বমিমেন, পভমব পদ্েমবন, োর জনয 
সে়ে চাই। 
 
–পভমব পদ্েমবন? কী পভমব পদ্েমবন শুলন? রন ভীির্ পরমগ লগম়ে বিমিা। 
 
লকন্তু হযালরর বুঝমে একটুও বালক রইমিা না পকন এবিং লকমসর জনয লিলফন্ডারমদ্র 
লকলডচ প্রযাকলটমস অ্নুেলে লদ্মে পদ্লর করমেন। অ্যথা োর অ্স্ত্রটা োথার ওমোর 
ঝুলিম়ে রােমিন। 
 
–ওম়েি, হারলেওন বিমিা, এেন পোেরা প্রমফসর পেইমের প্রবে পিোর অ্গাধ সে়ে 
োমব! 
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হযালর বিমিা, বিমে পগমি পসটা একরকে ভািই। রন হারলেওনমক হাে ো পনম়ি িুদ্ধ 
স্বমর বিমিা–লকলডচ প্রযাকলটস, পোসানও ন়ে। 
 
হযালর পচ়োমর বমস েম়ি ওর পোসান সম্বমে প্রবে, বযাগ পথমক বার কমর ে়িমে শুরু 
করমিা। েন পদ্ও়ো েুবই শক্ত। েবু েমনর েমধয লসলর়েমসর লচলঠর কথা িুরমে। 
আগুমনর েমধয আসমবন না পজমনও বামর বামর আগুমনর লদ্মক োকামে িাগমিা, প্রলে 
লেলনমট একবার। িমরর েমধয শান্ত ভাব পনই পিড জজড ওমদ্র পজাক বকস লনম়ে 
উমত্তলজে হম়ে কথা বমি চমিমে। 
 
পগািোমির েমধয হযালরর পিিংমথলনিং সলিউসন পেথমডর বার বার পেই হালরম়ে যা়ে। ও 
হারলেওনমক বিমিা, লেজ ওমদ্র ওইসব ফািেু পডেনমিসন থাোমে বমিা, কাজ 
করমে োরলে না। হারলেওন বিমিা, ওইসব হালবজালব কাণ্ড কমর ওরা পরাজ োলব্বশ 
গযালিওনস কাো়ে জামনা! 
 
একটু েমর এক এক কমর পেমি–পেম়েরা কেন রুে পেম়ি পয যার ডরমেটলরমে চমি 
পগমিা। পিড জজড ওমদ্র যা আ়ে হম়েমে ো গুর্মে িাগমিা। প্রা়ে োঝরামে ওরা চমি 
পগমি কেনরুমে শুধু রম়ে পগমিা হারলেওন, রন আর হযালর। হযালর পগািোমির েমধয 
েুবই সাোনয কাজ করমে পেমরমে। ও রামের েমো কাজ বে কমর পদ্েমিা রন একটা 
আেড পচ়োমর বমস ঢুিমে আর োমঝ োমঝ েুমে শব্দ করমে আর আগুমনর লদ্মক 
োকামে। 
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–লসলর়েস, উমত্তলজে হম়ে হযালর বিমিা, কথাটা শুমন বই-োো সলরম়ে পরমে আগুমনর 
লদ্মক োলকম়ে পদ্েমিা লসলর়েস! আমগর েমোই এমিামেমিা োথা়ে ব়ি ব়ি চুি লান্ত 
পচহারা। 
 
–পকেন আে পোেরা, লসলর়েস হাসমে হাসমে বিমিন। 
 
হযালর, রন, হারলেওন একই সমঙ্গ বিমিা, েুব ভাি আলে। 
 
ওরা লেনজমনই আগুমনর সােমন হাাঁটু পগম়ি বসমিা। কশযািংকও এমস ওমদ্র োমশ 
বসমিা। েুমে ওর দ্ারুর্ োে আসমে, োও লসলর়েমসর লদ্মক োলকম়ে রইমিা ও। 
 
–পকেন চিমে সব? লসলর়েস বিমিন। 
 
–েুব একটা ভাি ন়ে, হযালর বিমিা, হারলেওন কুকশযািংমক কামে পটমন লনম়ে বিমিা–
লেলনলি নেুন একটা লডলি জালর কমর আোমদ্র লকলডচ লাব বে কমর লদ্ম়েমে। 
 
–পোোমদ্র ডাকডআমটডর লবরুমদ্ধ প্রলেমরামধর গ্রুে? লসলর়েস বিমিন। 
 
সকমিই চুেচাে। 
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–আেলন পকেন কমর জানমিন, হযালর জানমে চাইমিা। 
 
–পোেরা েুব পগােনী়েভামব হসলহমড লেলটিং পেস কমরলেমি োই না? লসলর়েমসর আমগর 
চাইমে হালসটা আরও পবলশ। 
 
–লি ব্রুেলস্টমকর পচম়ে ভাি, হারলেওন বিমিা, ওোমন সব সে়ে পিামক জেজোট 
থামক। 
 
–োর োমন পোেরা কাউমক কথাবােডা শুনমে লদ্মে চাওলন, োই না? লসলর়েস বিমিন–
হারলেওন, পোোমদ্র আরও অ্মনক লকেু লশেমে হমব। 
 
হযালর বিমিা, আোমদ্র কথাবােডা পক শুমনমে? 
 
–অ্বশযই েুন্ডানগাস, লসলর়েস বিমিন। ওর েুমে হালস পদ্মে সকমি হকচলকম়ে পগমিা। 
েুন্ডানগস কামিা কােম়ি েুে পঢমকলেি পদ্েলন? 
 
–োহমি পসই পিাকটা েুন্ডানগাস? হযালর হেবুলদ্ধ হম়ে বিমিা। 
 
–ও হগসলহমড বমস লক করলেমিা? 
 
–পসটা পোেরা পভমব বমিা লসলর়েস বিমিন, পোোমদ্র ওের অ্বশযই পচাে রােলেমিা। 
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হযালর পরমগ পেমগ বিমিা–আশ্চযড! ও এেন আোমক ফমিা করমে? 
 
–হযাাঁ োইমো েমন হ়ে, লসলর়েস বিমিন, করমব না? েুলে পো আইন ভঙ্গ কমর নেুন 
সিংগঠন করমে চমিমে, দ্ি দেলর করমো োই। 
 
লকন্তু লসলর়েমসর েুে পদ্মে পবাঝা যা়ে না ও পরমগ আমেন না উৎকলেে। হযালরর লদ্মক 
একটু পযন গলবডে হম়ে োলকম়ে রম়েমেন। 
 
–ডািংগ আোমদ্র পথমক িুলকম়ে বমসলেমিন পকন? রন লজমজ্ঞস করমিা। আেরা লচনমে 
োরমি েুলশ হোে। 
 
–কুল়ি বের আমগ পথমক ওর হগসলহমড পঢাকা বারর্, লসলর়েস বিমিন, আর ওোমনর 
বারেযামনর েমন রাোর দ্ারুর্ ক্ষেো। স্টারলগস অ্যামরস্ট হবার সে়ে আেরা েুলডর 
অ্দৃ্শয হবার পলাক হালরম়ে পফমিলেিাে, োই ডািংগ ইদ্ালনিং উইমচর পবশ েমর থামক। 
যাকমগ ও কথা, রন পোোর োম়ের োঠামনা একটা েবর পদ্বার। আমে। 
 
–সলেয? রন োম়ের সিংবামদ্র প্রেীক্ষা কমর আমে এেন এক ভাব কমর বিমিা। 
 
–পোোমক পকানও অ্বস্থামেই পব-আইনী ডাকডআটডস গ্রুমের সমঙ্গ জল়িে হমে োনা 
কমরমেন। বমিমেন, কুি পথমক পোোমক শুধু োল়িম়ে পদ্মব না, পোোর বাবাও রুইন্ড 
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হম়ে যামবন। বমিমেন, ভলবিযমে ডাকড আমটডর প্রলেমরামধর বযাোমর েুলে পশোর অ্মনক 
সে়ে োমব, এেন ওইসব লনম়ে োথা িাোমব না। লেলন (লসলর়েস হযালর ও হারলেওমনর 
লদ্মক োকাি) হযালর ও হারলেওনমক একই উেমদ্শ লদ্ম়েমেন পয ওই গ্রুমের বযাোমর 
লকেু না করমে। যলদ্ও লেলন েমন কমরন োমদ্র (হযালর, হারলেওন) ওের োর পকানও 
আলধেেয পনই, োরা স্বাধীন। োহমিও োমদ্র ভািবামসন, অ্ন্তমরর সমঙ্গ শুমভা চান। 
পোোমক লিমে জানামে পচম়েলেমিন; লকন্তু োমে পকউ েযাচামক ইোরমসে কমর পসই 
আশঙ্কা়ে আোমক বিমে বমিমেন। েেন েুলে সেয সেযই লবেমদ্ ে়িমব। আজ োর 
লডউলট আমে বমিই পোোমক লনজ েুমে জানামে োরমিন না। 
 
রন কথাটা শুমনই বিমিা–লডউলট আমে? লকমসর লডউলট? 
 
–লকেু েমন করমব না, উলন পো এেন ডাম্বিমডামরর নবগলঠে অ্ডডামরর একজন স্টাফ, 
োই আলে েলল্পবাহক হম়ে ওর েবরটা পোোমক লদ্িাে। েুলে লকন্তু পোোর োমক 
জানামব আোর েুে পথমক েবরটা পেম়েমে। োমঝ োমঝ আোর েমন হ়ে পোোর োর 
আোর ওের আস্থা কে। 
 
সকমিই লনরব হম়ে আগুমনর লদ্মক োলকম়ে রইমিা। 
 
–পো আেলন আোর েুে পথমক শুনমে চান, আলে আোমদ্র গলঠে ওই সিংগঠন পথমক 
েুক্ত থাকমবা? রন লব়িলব়ি কমর লসলর়েসমক বিমিা। 
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–আলে বিলে? কেনই না। লসলর়েস আশ্চযড হম়ে বিমিন–আোর েমে আইলড়োটা অ্লে 
সুন্দর। 
 
হযালর হাাঁফামে হাাঁফামে বিমিা, সলেয? সলেয আেলন লবশ্বাস কমরন লসলর়েস? 
 
–হযাাঁ, সলেয সলেযই কলর, লসলর়েস বিমিন। েুলে কী েমন কমরা পোোর বাবা পবাঁমচ 
থাকমি, আেরা দু্জমন ওই আেলিমজর েমো হযািংগিা বৃদ্ধার কাে পথমক আমদ্শ োিন 
করোে? 
 
–লকন্তু গে টামেড আেলনইমো সেকড থাকমে ও পকানও ঝুাঁলক লনমে লনমিধ কমরলেমিন। 
 
–হযাাঁ লঠক বমিমে, গে বেমর পহাগাটডমসর পভের পথমক পকউ পোোমক হেযা করমে 
পচম়েলেমিা। এবার বাইমর পথমক শুধু পোোমক ন়ে, আোমদ্র সবাইমক হেযা করার 
েলরকল্পনা কমর চমিমে। োই পোোর আত্মরক্ষা করার জনয ওই আইলড়ো সলেযই অ্লে 
প্রম়োজনী়ে। পোোমদ্র লশেমে হমব এবিং পশোমে হমব। 
 
–লকন্তু োর জনয আোমদ্র কুি পথমক বলহষ্কার করমি? হারলেওন প্রশ্ন করমিা। 
 
হযালর বিমিা, হারলেওন এেন েুলে ভ়ে োমো পকন? আইলড়োটা পো পোোর েলস্তষ্ক 
পথমক পবলরম়েমে। 
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–জালন, েুব ভাি কমরই জালন। আলে ভাবলে ওই বযাোমর লসলর়েমসর েোেে লক। 
 
–আোর েমে ওমদ্র ভ়ে পেম়ে হাে-ো গুলটম়ে বমস থাকার চাইমে কুি পথমক বলহষ্কার 
অ্মনক ভাি–এটাই আোর েে। লসলর়েস বিমিন। 
 
লহ়োর, লহ়োর, হযালর আর রন আনমন্দ উেমচ েম়ি বিমিা। 
 
–লসলর়েস বিমিন, পো, পকেন কমর সিংগঠনটা রূোল়েে করমব? পকাথা়ে পোেরা 
লেলিে হমব? 
 
–পসটাইমো সেসযা এেন, বিমিা হযালর, জালন না পকাথা়ে আেরা সবাই লেলিে হমব। 
 
লসলর়েস বিমিন, লশমরলকিংগ শযাক পকেন হ়ে 
 
–দ্ারুর্, দ্ারুর্ আইলড়ো, রন িালফম়ে উমঠ বিমিা। এরই েমধয হারলেওন েুে লদ্ম়ে 
একটা শব্দ করমেই ওরা হারলেওমনর লদ্মক োকামিা। আগুমনর লশোর আ়িামি 
লসলর়েস োথা পদ্ািামে িাগমিন। 
 
–ওম়েি লসলর়েস, আেনারা যেন কুমি ে়িমেন েেন পো োত্র চারজন লশমরলকিংগ 
শযামক পযমেন। হারলেওন বিমিা, আেনারা চারজনই েযালজমকর সাহামযয জম্ভর রূে 
ধারর্ করমে োরমেন। োো়িা একটা োত্র অ্দৃ্শয হবার পলামক গুমোগুলে কমর অ্দৃ্শয 
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হমে োরমেন। আোমদ্র সিংেযা আঠাশ, আেরা পকউ অ্যালনমেগাস নই োো়িা আোমদ্র 
ইনলভলজলবলিলট োরকুইর অ্মোগুমিা পলাক দ্রকার পনই। 
 
–লঠক বমিমে, লসলর়েস বিমিা। েুে পদ্মে ওমদ্র েমন হমিা একটু হোশ হম়েমেন। 
লঠক আমে আোর েমন হ়ে পকাথাও একটা জা়েগা পোেরা পেম়ে যামব। ব়ি আ়েনাটার 
পেেমন একটা পগােন যাো়োমের জা়েগা লেি, পবশ ব়ি। পোেরা ওোমন পো প্রযাকলটস 
করমে োমরা, অ্বশযই েুব পগােমন। 
 
হযালর বিমিা, পিড আর রন বমিমে ওটা নালক বে কমর পদ্ও়ো হম়েমে। ওটা নালক 
পভমঙ েম়িলেি, বা ওই রকে লকেু হমব। লসলর়েস ভুরু কুাঁচমক বিমিা োই। েমন 
েম়িমে আোর একটা জরুলর কাজ আমে, আলে এেন যাই। 
 
লসলর়েমসর েুেটা হঠাৎ েুব গম্ভীর পদ্োমিা, পটনসন অ্যািােডড। েুেটা সাোনয িুলরম়ে 
লনমিন, েমন হ়ে ফা়োর পেমসর ইমটর পদ্ও়োমির লদ্মক োকামিন। 
 
–লসলর়েস? হযালর হকচলকম়ে বিমিা। 
 
লকন্তু হঠাৎ লসলর়েসমক আর পদ্ো পগমিা না। হযালর সাোনয ক্ষর্ আগুমনর লদ্মক োলকম়ে 
রইমিা োরের রন আর হারলেওমনর লদ্মক োকামিা। 
 
–হঠাৎ চমি পগমিন? 
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হারলেওন পবশ ব়ি পদ্মে একটা ভ়োেড লনাঃশ্বাস পফিমিা, আগুমনর লদ্ক পথমক দৃ্লি না 
সলরম়ে দ্াাঁ়িামিা। 
 
লেনজনই পদ্েমিা অ্লগ্ন লশো পথমক ধীমর ধীমর একটা হাে পবলরম়ে আসমে, হামের 
েুমঠা পদ্মে েমন হ়ে লকেু ধরবার পচিা করমে। পবশ শক্তমোক্ত পোট পোট আঙু্গমির 
হাে, আঙু্গমি রম়েমে েুরমনা ফযাশমনর আিংলট। 
 
হযালর আর ওরা দু্জন পদ্ৌ়িাি। পেমিমদ্র ডরমেটলরর দ্রজার কামে লগম়ে লেেন 
লফরমিা। পদ্েমিা আেলিমজর হাে পসই অ্লগ্নলশোমে এেনভামব লকেু ধরবার পচিা 
করমে পযন লসলর়েমসর িম্বা চুি ধরার প্রমচিা, একটু আমগও লেমিন লসলর়েস। লেলন দৃ্ঢ় 
প্রলেজ্ঞ ধরমবনই ধরমবন। 
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১৮. র্াম্ব মর্ািি আরেড 
 
আেলিজ লন়েলেে পোোর লচলঠ েম়ি চমিমেন হযালর, বযােযা কমর বিার পকানও কারর্ 
পনই। 
 
–েুলে লক েমন কর আেলিজ পহডউইগমক আিের্ কমরমেন? হযালর বাাঁধন ো়িা উোর 
সমঙ্গ বিমিা। 
 
লনাঃসমন্দমহ আলে েমন কলর হারলেওন হোশার সুমর বিমিা, ওই পদ্মো পোোর বযাঙ 
োিাবার পচিা করমে। 
 
হযালর ওর েযালজক ও়োন্ড েুমি িালফম়ে িালফম়ে যাও়ো বযামঙর লদ্মক এলগম়ে লদ্ম়ে 
বিমিা, অ্যালকও। বিার সমঙ্গ সমঙ্গ ওর বযাঙ ওর হামে এমস বসমিা। 
 
চােডস এক েন্ত্র পসটা প্রম়োগ করমি পকউ বযলক্তগে কথা পশানার পচিা করমিও োমর 
না। ইদ্ানীিং বম়িাই কানািুমিা, আল়িোোর ধূে চমিমে পহাগাটডমস। হযালর-রন-হারলেওন 
লসলর়েমসর কথা, লনমজমদ্র আইলড়ো, ডাকড, আটড পথমক প্রলেমরাধ, আেলিমজর 
পস্বোচালরোর কথা, িমর বমস বমস আমিাচনা করমে। িমরর সব জানািা দ্রজা বে। 
বাইমর অ্লবিান্ত বৃলি েম়ি চমিমে। বৃলির োমট েমন হ়ে জানািার কাাঁচ পভমঙ ে়িমব। 
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োরই সমঙ্গ নানা শব্দ। ওরা আগুমনর েধয পথমক আেলিমজর লসলর়েসমক প্রা়ে ধমর 
পফিার কথাও আমিাচনা করলেমিা। 
 
হারলেওন বিমিা, লফিচ েুব সুলবমধর পিাক েমন হ়ে না। ও পোোর নামে ডািংগমবাে 
বযবহামরর বযাোমর অ্লভমযাগ করলেমিা। পোোর লচলঠ পকউ যলদ্ েম়িও থামক োহমি 
েলরষ্কার কমর জানা যা়ে েুলে লনমদ্ডাি। পো পোোর লবেমদ্র পকানও সম্ভাবনা আদ্মেই 
পনই। 
 
–লচলঠ ে়িমি। পকানও লকেু জানমে োরমব না ো উলন লফিচমক যমোই লটেস লদ্ন না 
পকন। 
 
–ভাবলে আেলিজ যলদ্ োফিমক (লসলর়েস) ধমর পফিমেন। 
 
–ধরমে োরমি আজ সকামিই আজকাবামন চািান কমর লদ্মেন। 
 
হযালরর সবুজ বযঙ অ্নবরে োিাবার পচিা করমে পদ্মে হারলেওন জাদু্দ্ণ্ড েুমি বিমিা, 
সাইমিনলসও। হযালরর বযঙ শান্ত হম়ে পগমিা। 
 
–আোর েমন হ়ে পোঁচা োলঠম়ে লসলর়েসমক সাবধান কমর পদ্বার প্রম়োজন পনই। 
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রন বিমিা, েমন হ়ে না বেডোন অ্বস্থার েলরমপ্রলক্ষমে লসলর়েস আবার এোমন আসার 
ঝুাঁলক পনমব। লসলর়েস েুব একটা েথড ন়ে। 
 
রমনর দ্াাঁ়ি কাক িমর ঢুমক িোগে কযা কযা করলেমিা। রমনর সাইমিনলসওমেও চুে 
করমে না। হারলেওন পরমগমেমগ রমনর হাে পথমক দ্ণ্ডটা লনম়ে বিমিা–েুলে পোমটই 
বযবহার করমে জামনা না। 
 
হারলেওন সাইমিনলসও বমি কাকমক থালেম়ে লদ্ি। দ্াাঁ়ি কাক িোগে পচাে লেট লেট 
করমে িাগমিা; লকন্তু গিা়ে আর স্বর পনই। হারলেওমনর সাইমিনলসও শুমন আর 
ডাকমে োরমে না। 
 
–বাহ বাহ সুন্দর লেস পিিার! প্রমফসর লফ্লটউইমকর কথা শুনমেই ওরা চেমক উঠমিা। 
এেন লে. উইসলি আবার েুলে পচিা কমর পদ্লে। 
 
রন আর হযালরমক প্রমফসর লফ্লটউইক সাইমিসলসিং চােড পহােও়োকড লদ্ম়েমেন। বাইমর 
ঝেঝে বৃলির জনয ওমদ্র িমরর েমধয থাকার অ্নুেলে লদ্ম়েমেন। ওমদ্র একটা 
লাশরুমে প্রথমে কাজ করমে লদ্ম়েলেমিন; লকন্তু িমর অ্সম্ভব পগািোি, লভ়ি োর ওের 
লেভমসর দু্িুলে। পস িমর িাফািালফ করমে, কাগজ পফমি লদ্মে, কালির পদ্া়োে 
উোমে এবিং কুইি পকম়ি লনমে। 
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অ্যামিলিনা এমস ভীির্ আনমন্দ অ্ধীর হম়ে ওমদ্র বিমিা, জামনা আলে লকলডচ পেিার 
অ্নুেলে পেম়ে পগলে। 
 
 রন হযালর একসমঙ্গ বমি উঠমিা, দ্ারুর্ েবর লদ্মি। 
 
–োমো বমটই, অ্যামিলিনা বিমিা, আলে েযাকমগানাগমির কামে। বমিলেিাে। েমন হ়ে 
উলন ডাম্বিমডারমক লকেু বমিলেমিন। পস যাই পহাক আেলিজ আোমক োলেডশন 
লদ্ম়েমেন। োহমি আজ সমে সােটার সে়ে পোেরা োমঠ আসমব, বুঝমি। আোমদ্র 
অ্মনক সে়ে নি হম়েমে পসটা পেকআে করমে হমব। ও ঝম়ির েমো লাশরুে পথমক 
পবলরম়ে যাবার সে়ে কারও কারও সমঙ্গ ধাক্কা পেমিা। লেভমসর হাে পথমক রক্ষা পেমিা, 
লেভস ওর োথা়ে প্রা়ে কালি পঢমি লদ্ম়েলেমিা। 
 
রন বিমিা, েমন হ়ে বৃলিটা এবার থােমব। হারলেওন েুলে গুে পেমর বমস আে পকন? 
 
হারলেওনও জানািার লদ্মক োলকম়েলেমিা। আসমি োর দৃ্লি বৃলির লদ্মক ন়ে, ভাসা 
ভাসা দৃ্লিমে োলকম়ে অ্নয লকেু ভাবলেমিা। 
 
–ভাবলেিাে। 
 
–কী, লসলর…, োফি সম্বমে? 
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–না, ো লঠক ন়ে, হারলেওন েুব আমস্ত আমস্ত বিমিা, ভাবলে আেরা লঠক েমথ চমিলে 
োই না? োমঝ োমঝ আবার েমন হমে, হ়েমো না। 
 
–কী বিমি? হযালর রন দু্জমনই বিমিা। 
 
–হারলেওন পোো়ে আমগই বমিলে, সবই পোোর আইলড়ো, হযালর বিমিা। 
 
–আলে জালন, হারলেওন আঙু্গি েটকামে েটকামে বিমিা। লকন্তু সাফমির সমঙ্গ কথা 
বিার ের। 
 
–লকন্তু লেলন পো আোমদ্র েমক্ষ, হযালর বিমিা। 
 
–হা, পসইরকেভামব জানািার লদ্মক োলকম়ে হারলেওন বিমিা। েবু োমঝ োমঝ েমন 
হমে আোমদ্র আইলড়োটা পবাধহ়ে লঠক ন়ে। 
 
পক জামন, হযালর বিমিা, লকন্তু উলন পো সবসে়ে আোমদ্র ভামিা েরােশড পদ্ন। েুলে 
পভমবা না লিে েযামিমস কুমের ের লেলন বল্গাহীন হম়ে পগমেন। োো়িা েুলে কী েমন 
কমরা না লেলন আোমদ্র ওের ভরসা করমেন? 
 
হযালর বিমিা, আোমদ্র ওের ভরসা? োমন েুলে কী বিমে চাইমো? 
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–আোর েমন হ়ে লেলনলির একজন পিামকর নামকর ওের লসমিট আলেড গঠন করমে 
চান। েমন হ়ে েুবই লবভ্রান্ত। আোমদ্র বযবহার করমে চাইমেন রন ভযাবাচাকা পেম়ে 
োকামিা। 
 
–লসলর়েস লঠক েমথ চমিমেন, ও বিমিা। েুলে পদ্লে আোর োম়ের েমো কথা বিমো। 
 
হারলেওন পঠাাঁট কাে়িামিা, লকেু বিমিা না। 
 
 েরবেডী লামসর িিা বাজমিা। 
 
*** 
 
সেযা সােটার সেম়েও বৃলি থােমিা না। চারলদ্ক জমি দথ দথ। ওরা লভমজ জবুথবু হম়ে 
জিকাদ্া পেলরম়ে লকলডচ োমঠ পেৌঁেমিা। 
 
সােল়েক বৃলি থােমিও আকাশ িাি হম়ে আমে। পযমকানও সেম়ে আবার ঝেঝে কমর 
বৃলি শুরু হমে োমর। ওরা পদ্েমিা পিড আর জজড লফসফাস কমর লকেু বিমে। লকলডিং 
েযাকবক্স বযবহার কমর পকমট ে়িার পচিা করমে, বমি েমন হমিা রন ও হযালরর। 
 
লিলফন্ডর লটমের সবাই লকলডমচর োমঠ যাবার জনয অ্যামিলিনার কথা শুনমে পেমিা। 
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কযােমটমনর অ্লফস পথমক অ্যামিলিনা বিমিা–হযাাঁ, পোেরা সবাই ভাি কমর পশামনা। 
আলে জালন আজমকর আবহাও়ো েুব ভাি ন়ে লবমশি কমর আোমদ্র পেিার জমনয। 
লকন্তু োহমিও আেরা লেদ্ালরনমদ্র লবরুমদ্ধ পেিমবা। োহমি পোেরা পভমব নাও পকেন 
কমর পোকালবিা করমব। হযালর, েুলে পোোর চশোমে বৃলির জি আর পফনা হটামনার 
কী বযবস্থা কমরমো? হাফিোমফর সমঙ্গ পেিার সে়ে এই অ্বস্থা হম়েলেমিা। ঝ়ি-বৃলি! 
েমন আমে? 
 
হযালর ওর জাদু্দ্ণ্ডটা চশোর কাাঁমচ পঠলকম়ে বিমিা, ইেমেলর়েস! 
 
অ্যামিলিনা বিমিা–আোর েমন হ়ে পোোমদ্র সকমিরই ওটা রাই করা উলচে। যলদ্ 
আেরা েুে পথমক বৃলির জি সরামে োলর োহমি েলরষ্কার পদ্েমে োমবা। সকমিই 
একসমঙ্গ বিমিা, ইেমেলর়েস! লঠক আমে আেরা োমঠ চলি, আমিলিনা বিমিা। 
 
পেমিা়ো়িরা পয যার পরামবর েমকমট োমদ্র দ্ন্ড পরমে হামে ঝা়ুি লনম়ে অ্যামিলিনার 
লেেু লেেু চিমিা। 
 
ওরা জিকাদ্া ভলেড োমঠর োঝোমন দ্াাঁ়িামিা। েেনও বৃলির জনয সবলকেু েলরষ্কার 
পদ্ো যামে না (ইেমেলর়েস চােডস বযবহার করার েমরও)। আমিা কমে আসমে, 
চেুলদ্ডক প্রা়ে অ্েকার! 
 
–লঠক আমে, হুইলসি লদ্িাে, অ্যামিলিনা েুব পজামর বিমিা। 
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হযালর বমি লক লদ্মিা। চেুলদ্ডমক জিকাদ্া েল়িম়ে ে়িমিা। ঝা়ুির ওের বমস পশাাঁ পশাাঁ 
কমর ওেমর উমঠ পগমিা। হাও়োর প্রচণ্ড পবগ ওর গলেেথ বযাহে করমে িাগমিা। ওর 
পকানও আইলড়ো পনই পকেন কমর এই দূ্মযডাগেূর্ড আবহাও়োমে লেচ পদ্েমে োমব এবিং 
লেলনম়ে পনমব বুঝমে োরমে না। হযালর লকেুই পদ্েমে োমে না। বাধয হম়ে েেন ও 
অ্সুলবধা এ়িাবার জনয সুথলিে পরাি বযবহার করমিা। পযমকান কারমর্ই পহাক 
অ্যামিলিনার পচামে ে়িমিা না। বৃলিমে সব ঝাাঁেসা, ওর অ্বস্থা অ্নয সবাইর েমো। হু 
হু কমর বাোস হযালরমক উল়িম়ে লনম়ে চিমিা। হযালরর েমন হি ও অ্েি সেুমদ্র 
েম়িমে। একটু ের ও লবরাট পিকটার জমির ওের বৃলি ে়িার শব্দ শুনমে পেমিা। 
 
পহমর যাবার আগ েযডন্ত অ্যামিলিনা ওর লটমের পেমিা়ো়িমদ্র প্রার্েমন পেমি পযমে 
বিমিা। পেিার পশমি ওর দ্মির সকমি েুে পবজার কমর লাবিমর এমি অ্যামিলিনা 
বিমিা, আোমদ্র আজমকর প্রযাকলটস েযাচ বযথড হ়েলন। 
 
 হযালর পো়োমি লদ্ম়ে গা-হাে ো েুেমে েুেমে পচাে দু্মটা লটমে ধরি। েুব টন টন 
করমে, কোমির কাটা দ্াগটাও বযথা করমে, চুিমকামে। েমন হমিা আমগর পচম়ে পযন 
অ্মনক পবলশ। 
 
দ্মির পেমিমেম়েরা হযালরর অ্স্বলস্তেূর্ড েুমের লদ্মক োলকম়ে বিমিা, পোোর কী হম়েমে 
হযালর? 
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হযালর েুমের ওের পথমক পো়োমিটা সরামিা। পচলিিং রুেটা ঝাাঁেসা পদ্োমে চশো 
েমরলন বমি। োহমিও বুঝমে োরমিা সকমিই ওর লদ্মক লজজ্ঞাসু পনমত্র োলকম়ে 
রম়েমে। 
 
ও বিমিা–না, লকেু না। আোর পচামে আঙুি ঢুমক লগম়েলেমিা আর লকেু না। 
 
হযালর রমনর লদ্মক অ্থডেূর্ড দৃ্লিমে োলকম়ে বাইমর পযমে বিমিা। ওরা দু্জমন এক ধামে 
দ্াাঁ়িামিা। দ্মির পেমিরা েেন জাো-েযাে ইেযালদ্ বদ্িামে বযস্ত। 
 
–বযাোর কী? অ্যামিলিনা চমি পগমি রন জানমে চাইমিা। আবার কাটা দ্ামগ বযথা 
করমে? 
 
হযালর িা়ি পনম়ি বিমিা, হযাাঁ। 
 
রন জানািা লদ্ম়ে বাইমর োকামিা। বৃলি সবলকেু ঝাাঁেসা কমর লদ্ম়েমে। েমন হ়ে ও 
(পভামল্ডেটড) আোমদ্র ধামরকামে পনই, আসমে োমর না। োই না? 
 
–না, হযালর েুব আমস্ত বিমিা। োরের একটা পবমঞ্চর ওের বমস েম়ি বিমিা ও 
হ়েমো অ্মনক োইি দূ্মর। েমন হ়ে েুব রামগ পফমট ে়িমে, োই বযথা পবদ্না করমে। 
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হযালর হ়েমো কথাগুমিা বিমে চা়েলন, পকান এক অ্েলরলচে োনুি কথাটা বমিমে। 
োহমিও হযালর জামন কথাটা সলেয। ও জামন না পকেন কমর ও পজমনমে। পভামল্ডেমটডর 
কামে পকানও লকেুই পগােন রাোর উো়ে পনই। জমি-স্থমি পযোমনই থাকুন দু্দ্ডেনী়ে 
োর শলক্ত। 
 
রন বিমিা, েুলে কী োমক পদ্মেমো? ও পযন ভ়ে পেম়েমে পভামেেমটডর নাে শুমন। োর 
অ্ব়েব বা অ্নযলকেু? 
 
 হযালর লনমজর োম়ের লদ্মক োলকম়ে রইমিা। ওর েন পভামেেমটডর পথমক সলরম়ে 
আনমে চা়ে, োহমিই হ়েমো বযথার উেশে হমব। 
 
অ্েযন্ত কদ্াকার শযাওিার েমো োর পদ্মহর আকৃলে, কামনর কামে পযন িক্ষ িক্ষ 
প্রার্ীর হুিংকার। 
 
ও বিমিা–পভামল্ডেটড লকেু একটা চা়ে, পসই চাও়োটা েল়িৎ গলেমে হমে। 
 
ওর আবার েমন হ়ে কথাগুমিা ও বিমে চা়েলন ওর েুে লদ্ম়ে অ্নয পকউ বিমিা। লকন্তু 
পসই কথাগুমিা পো লেমথয ন়ে। 
 
রন বিমিা–লকন্তু েুলে পকেন কমর জানমি? 
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হযালর োথা পনম়ি দু্হামে পচাে ঢাকমিা, োিু লদ্ম়ে দু্মচামে চাে লদ্মিা। চাে পদ্বার ের 
বে পচামে পোট পোট োরকা পদ্েমে পেমিা। ওর েমন হমিারন ওর োমশ বমসমে, ওর 
লদ্মক অ্দু্ভে এক দৃ্লিমে োলকম়ে রম়েমে। 
 
–বযাথাটা কী পোোর গেবামরর েমো েীি? রন ধরা ধরা গিা়ে প্রশ্ন করমিা–
আেলিমজর অ্লফস িমর এেন হম়েলেমিা? ইউ-পনা-হু কী সেয সেযই কূলেে? 
 
হযালর োথা না়িমিা। 
 
 –োহমি পকেন বযথা? 
 
হযালরর েমন হমিা ও আেলিমজর েুমের লদ্মক োলকম়ে রম়েমে। ওর কোমিও হামের 
কাটা দ্ামগ যন্ত্রর্া, পেমটর েমধয হঠাৎ েুরমনা বযথার স্প্শডানুভূলে। আনমন্দর অ্নুভূলে 
লকন্তু বুঝমে োরমে না। পকন এইসব পদ্ো, এবিং অ্নুভব করা? এেন চঞ্চিো-লবলক্ষপ্ত 
েমনাভাব আমগ ওর কেনও হ়েলন। 
 
হযালর আবার পজার কমর লনমজমক লনমজর েমধয লফলরম়ে আনমে চাইমিা। গেবামর এেন 
হম়েলেমিা োর কারর্ লেমিা, েমন আনন্দ-সুে। আনন্দদ্া়েক লকেু একটা িটমব, 
পহাগাটডমস আসার আমগর লদ্ন েমনর অ্বস্থা এেন হম়েলেমিা না? আবার েৎক্ষর্াৎ েমন 
েম়ি পগমিা লিেন্ডমেমস রমনর িমরর কথা। অ্দু্ভে এক যন্ত্রর্া হম়েলেমিা–পযন বযথার 
পচামট োগি হম়ে যাবার উেিে হম়েলেমিা। 
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ও ধীমর ধীমর রমনর লদ্মক োকামিা। রন ওর লদ্মক বামর বামর োকালেমিা, একটানা 
ন়ে। 
 
রন বিমিা, পশামনা, েুলে আজ লরিনীর লামস পযও না। রমনর কথার েমধয একটু 
আেঙ্ক েীল়িে োে! 
 
–আলে পো ভলবিযিার্ী করলে না, হযালর বিমিা। 
 
রমনর ভ়ে োরই সমঙ্গ েনমক গভীরভামব প্রভালবে করার োে। না না েুলে পবশ ভামিা 
কমরই জামনা লক রকমে চাও? হযালর, েুলে পো ইউ-পনা-হুর েমনর কথা বুঝমে োর। 
 
–না। হযালর, অ্স্বীকার করমিা–সবলকেু ওর েুমডর ওের লনভডর কমর বমি আোর ধারর্া। 
আলে পযন ওর অ্বস্থা লকেু বুঝমে োলর। ডাম্বিমডার বমিলেমিন, গেবেমর এইরকে 
লকেু হম়েলেমিা। বমিলেমিন, পভামল্ডেটড আোর সলন্নকমট যেন আমস অ্থবা আোমক িৃর্া 
কমর েেন আোর েমনর অ্বস্থার েলরবেডন হ়ে। ওম়েি, এেন আলে অ্নুভব করমে 
োলর কেন ও লক করমে চা়ে। 
 
ওরা সাোনয সে়ে চুে কমর রইমিা। কুি বাল়ি এবিং অ্নযসব বাল়িমে বাোস আর বৃলি 
চাবুমকর েমো আিাে কমর চমিমে। 
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–এইরকে েমনর অ্বস্থা পোোর কাউমক জানামনা দ্রকার, রন বিমিা। 
 
 –গেবামর আলে লসলর়েসমক বমিলে। 
 
–পবশ, োহমি এবারও োমক বমিা। 
 
–না, আলে বিমে োরমবা না, হযালর গম্ভীর েুমে বিমিা, আেলিজ আোর েযাাঁচ ও়োচ 
করমেন। ফা়োর পেমসর কথা পোোর েমন পনই? 
 
–োহমি, োহমি েুলে আবার ডাম্বিমডারমক বমিা। 
 
–েুলে পবাধহ়ে আোর কথা ভামিা কমর পশানলন? এইোত্র পোোমক বমিলে, ডাম্বিমডার 
সব বযাোমর ও়োলকবহাি আমেন। হযালর হঠাৎ দ্াাঁল়িম়ে পলাকটা আর লেনটা (পেগ) 
রমনর েুমের সােমন পদ্ািামে পদ্ািামে বিমিা, বারবার োমক একই কথা বিার পকান 
োমন হ়ে না। 
 
রন লনমজর পলাকটা েুিমে েুিমে হযালরমক লচলন্তে েুমে পদ্েমে িাগমিা। 
 
–ডাম্বিমডার হ়েমো আবার জানমে চান, রন বিমিা। 
 
হযালর কাাঁধ নাচামিা। 
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–আমর চমিা, আোমদ্র সাইমিনলসিং চােডস প্রযাকলটস করমে হমব। 
 
অ্েকার কদ্ডোক্ত োমঠর েধয লদ্ম়ে ওরা লনমজমদ্র টাও়োমরর লদ্মক চিমিা। কাদ্াজি 
ভরা োমঠ চিার সে়ে বারবার পহাাঁচট পেমে িাগমিা। দু্জমনরই েুমে পকানও কথা 
পনই। হযালর পভামেেমটডর অ্লভসলের কথা ভাবমে িাগমিা। আশ্চযড! পভামল্ডেটড যা 
চাইমেন পসটা িটমে এমো সে়ে লনমে পকন? 
 
পভামেেমটডর োথা়ে অ্নয েলরকল্পনা আমে, পসই েলরকল্পনা লেলন েুব ধীরলস্থরভামব চািু 
করমে োমরন। যা চাইমেন পগােনভামব বযবহার করমে োমরন পসই অ্স্ত্র। এেন এক 
অ্স্ত্র যা এেনও বযবহার কমরনলন। 
 
হযালর ওই কথাগুমিা অ্মনক সপ্তাহ ভামবলন, পহাগাটডমসর ে়িাশুনা, কাজকেড লনম়ে েুবই 
বযস্ত লেমিা। আেলিমজর সমঙ্গ অ্মিালিে ি়িাই, েন্ত্রর্ািম়েি অ্লবচার, অ্নযা়ে হস্তমক্ষে, 
এেন পসইগুমিা ওমক আিের্ করমে শুরু কমরমে। ও পভমব আশ্চযড হম়ে যামে পয 
পভামল্ডেমটডর উন্মা লকেুটা পবাধগেয হমব যলদ্ ও পসই অ্বযবহৃে অ্মস্ত্র হাে না রামে, ো 
পয অ্স্ত্রই পহাক না পকন। অ্ডডার পো ওমক পসটা পকম়ি লনমে বা রুেমে বাধা পদ়্েলন। 
পকাথা়ে পসটা আমে? এেন কার হামে পসটা রম়েমে? 
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পোমরডট পহামির কামে এমস রন োসও়োডড বিমিা, লেেবুিাস লেেমব্ল্মটালন়ো। হযালর 
রমনর গিা শুমন বাস্তব জগমে লফমর এমিা লঠক সেম়ে। একই সমঙ্গ পোমরডট পহাি লদ্ম়ে 
ওরা কেনরুমে ঢুকমিা। 
 
 িুকশযািংক একটা পচ়োমর বমস রম়েমে। পটলবমি নানা রিং-এর উি ে়িামনা, উমির 
কাটামে অ্সোপ্ত এিমফমদ্র পোজা। হারলেওন পনই। েুব সম্ভব ও ো়িাোল়ি িুমোমে 
চমি পগমে। 
 
হারলেওন কেনরুমে না থাকামে হযালর েমন েমন েুলশ হমিা। ও কোমির কাটা দ্ামগর 
বযথা লনম়ে কারও সমঙ্গ আিাে আমিাচনা করমে চা়ে না। ও সম্ভবে ডাম্বিমডামরর 
কামে পযমে বিমব। রন অ্মনকটা সে়ে হযালরর লদ্মক োলকম়ে রইমিা। হযালর ওমক 
ভ্রুমক্ষে না কমর চােডস বই বার কমর অ্সোপ্ত প্রবেটা পশি করমে বসমিা। ও লকন্তু 
রমনর সমঙ্গ পকানও কথা বিমব না বমিই পিোর ভান করলেমিা। রন বিমিা, ও শুমে 
যামে। হযালর লকন্তু েেনও লকেুই পিমেলন। 
 
রন চমি পগমিা, হযালর কেনরুমে বমস বই ে়িমে িাগমিা। একই েলরমেদ্ বারবার–
কালেড িামসর বযবহার, পিামভজ আর লেলজওন। 
 
এই চারাগুমিা েলস্তমষ্ক উদ্দীেনা বা়িামনার জনয অ্েযন্ত েূিযবান এবিং পসই কারমর্ ভ্রালন্ত 
ও হেবুলদ্ধ করার ওিুমধর জনয বযবহৃে হ়ে, যেন জাদু্কররা োমদ্র োথা গরে কমর ও 
হঠকালরোর জনয চঞ্চি হম়ে ওমঠ। হারলেওন ও লসলর়েমসর লিে েযামিমস ওইরকে 
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অ্বস্থা হম়েলেমিা। পডইলি প্রমফট হ়েমো ভাবমে োমর ওর েলস্তষ্ক উমত্তলজে হম়েমে। 
ওমদ্র সমঙ্গ োরা এই ভুেুম়ি সিংমযাগটা লকমসর ো ডাম্বিমডার কেনই 
সমন্তািজনকভামব বযােযা করমে োমরন লন। 
 
–যেন জাদু্কররা কােনা কমর… 
 
–োহমি হযালরর পচামে িুে আমস লক কমর 
 
 –োথা গরে কমর চমি 
 
আগুমনর সােমন আেড পচ়োর পটমন বসা অ্মনক আরােদ্া়েক। উম্মামদ্র েমো বৃলি েম়ি 
চমিমে, োর োমট জানািার কাাঁমচর োল্লাগুমিা েট েট করমে। কশযািংক নাক ডাকমে। 
আগুমনর লশো োমঝ োমঝ ক়িক়ি শব্দ কমর চমিমে। 
 
হযালরর হাে পথমক বইটা পেমঝমে েম়ি ধে কমর শব্দ কমর উঠমিা। ওর োথাটা 
অ্িসভামব োমশ িুমর পগমিা। 
 
ও আবার একটা জানািালবহীন কলরমডামর পহাঁমট চমিমে। লনস্তব্ধোর েমধয ওর েদ্শব্দ 
ধ্বলনে হমে। কযামসমির পশি প্রামন্তর দ্রজাটা দ্ারুন ভ়োবহ েমন হমিা, উমত্তজনা়ে 
ওর হৃদ্লেন্ড দ্েদ্ে করমে িাগমিা। ও কী বে দ্রজাটা েুিমে োরমব… পভেমর পযমে 
োরমব…? 
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ও একটা হাে প্রসালরে করমিা। দ্রজা পথমক ওর হামের আঙু্গমির পশি প্রান্ত োত্র 
কম়েক ইলঞ্চ দূ্মর…। 
 
হযালর েটার সযার! 
 
ও ধ়িেল়িম়ে উমঠ ে়িমিা। কেনরুমের সব পোেবালেগুমিা জ্বিমে জ্বিমে পশি হম়ে 
পগমে। েমন হমিা পক পযন অ্েকামরর েমধয কামে দ্াাঁল়িম়ে রম়েমে, ো়োেূলেডটা ন়িমে। 
 
হযালর পচ়োমর পসাজা হম়ে বমস বিমিা, পক েুলে? িমরর ফা়োরমেমসর আগুন লটেলটে 
কমর জ্বিমে, সব প্রা়ে অ্েকার। 
 
–ডলব্ব, আেনার েযাচা সযার, েনেমন গিা়ে পকউ বিমিা। পসই গিার সুমরর লদ্মক 
োলকম়ে হযালর বিমিা, েুলে ডলব্ব? 
 
. 
 
হারলেওন পয পটলবিটার ওের ও অ্ধডডজন পসাজা আর হযাট পরমে ওর ডরমেটলরমে 
িুমোমে চমি পগমে োরই োমশ হাউস এিফ ডলব্বমক দ্াাঁল়িম়ে থাকমে পদ্েমিা হযালর। 
ডলব্ব ওর োথা়ে লেন চারমট হযাট চালেম়েমে, োই সাোনয িম্বা পদ্োমে ওমক। 
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টুলের ওের পহডউইগ বমস লেি। পদ্মে েমন হমিা পহডউইগ লঠক হম়ে পগমে। 
 
ও হযালর েটার এর েযাচামক লনমজর হামে লনম়ে এমসমে ওর েুমে লবশ্বজম়ের হালস। 
প্রমফসর িাবলি-েযাঙ্ক বিমিন, েযাচার অ্সুে পসমর পগমে সযার। কথাটা বমি ডলব্ব োথা 
নে করমেই ওর পেনলসি সদৃ্শ িম্বা নাক বিমে পগমি হযালরর পচ়োমরর হােমি পঠমক 
পবাঁমক পগমিা। পহডউইগ েটেট করমে করমে হযালরর পচ়োমরর একটা হােমি বসমিা। 
 
–অ্মশি ধনযবাদ্ পোো়ে ডলব্ব!, পহডউইমগর গিা চুিমকামে চুিমকামে হযালর ডলব্বমক 
বিমিা। ও পহডউইমথর গিা চুিমক, আদ্ার কমর স্বমপ্ন পদ্ো পসই অ্েকার গলি আর 
বে দ্রজার কথা ভুিবার পচিা করমে িাগমিা। ব়ি েলরষ্কার স্বপ্ন। ও ডলব্বর লদ্মক 
োলকম়ে পদ্েমিা ডলব্ব অ্মনকগুমিা োিা গিা়ে লদ্ম়েমে আর অ্গলর্ে পোজা েমরমে। 
োই ওমক অ্সম্ভব ফুমিা ফুমিা পোটা পদ্োমে। 
 
–ওমহা েুলে পদ্লে এিফমদ্র জনয পরমে যাও়ো হারলেওমনর সব গরে জাো, োফিার, 
টুলে, পোজা েমর বমস আমে। 
 
–না না সযার, উইলকর জনয লকেু লনম়েমে! ডলব্ব পহমস গদ্গদ্ হম়ে বিমিা। 
 
–ও হযাাঁ, ো পোোর উইলক পকেন আমে ডলব্ব? হযালর লজমজ্ঞস করমিা। 
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ডলব্বর ো়িাো়িা কান দু্মটা সাোনয ঝুমি ে়িমি, ও দু্াঃে ভরািান্ত গিা়ে বিমিা, 
উইলক এেনও অ্মনক েদ্ োমে। বিার সে়ে ওর পটলনস বমির েে সবুজ পচাে দু্মটা 
লসক্ত হম়ে উঠমিা। 
 
–ও এেনও জাো-কাে়ি লঠক কমর েমর না, হযালরেটার। অ্নয এিফরা বমিমে, ওমদ্র 
হযাট পোজা িুলকম়ে রাো হম়েমে, ওরা আর লিলফন্ডর টাও়োর সাফ করমব না। সযার 
ওমদ্র অ্েোন করা হম়েমে, োই সযার ডলব্ব একাই সব কাজ কমর োর জনয ডলব্বর 
পকানও দু্াঃে পনই, লকেু েমন কমর না সযার। ও হযালরেটামরর কামে আসমে পচম়েলেমিা 
পস আকাঙ্ক্ষা েূর্ড হম়েমে! কথাটা বমি ডলব্ব আবার গভীরভামব োথা পনা়োমিা–লকন্তু 
সযার ডলব্বর েমন হমে হযালরেটার েুব আনমন্দ পনই (ডলব্ব এমস হযালরেটারমক িুমের 
েমধয লব়ি লব়ি করমে শুমনমে)। হযালরেটার কী োরাে পকামনাও স্বপ্ন পদ্েলেমিা? 
 
–না না পসরকে োরাে লকেু ন়ে, বযালর হাই েুমি পচাে রগ়িামে রগ়িামে বিমিা, ওর 
পচম়েও অ্মনক লবশ্রী ভ়েঙ্কর স্বপ্নও পদ্মেলে। 
 
ডলব্ব ওর ব়ি ব়ি পগািাকার দু্মচামে হযালরর েুমের লদ্মক োলকম়ে রইমিা। ওর িম্বা 
কান দু্মটা আরও েৎ েৎ করমে িাগমিা–ডলব্ব কী হযালরেটামরর পকানও সাহামযয 
আসমে োমর? হযালরেটার ডলব্বর জনয অ্মনক কমরমেন, োমক েুক্ত কমরমেন। ডলব্ব 
এেন েুব আনমন্দ আমে, হযালরেটার। 
 
হযালর হাসমিা। 
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–েুলে আোমক পকানও সাহাযয করমে োরমব না ডলব্ব। পোোর এই অ্ফামরর জনয 
অ্মশি ধনযবাদ্। 
 
কথাটা বমি হযালর পহাঁট হম়ে পেমঝমে েম়ি থাকা পোসান লবি়েক বইটা েুমি লনমিা। 
আগােীকামির েমধয ওমক প্রবেটা পশি করমে হমব। ও বইটা বে করমেই আগুমনর 
পয লশো ফা়োর পেমস জ্বিলেমিা োরই সাোনয আমিা েম়ি ওর হামের কাটাদ্াগলট 
চকচক কমর উঠমিা। আেলিমজর লডমটনশমনর সে়ে এই রকে হম়েলেমিা কাটা দ্ামগ 
আমিা েম়ি। 
 
হযালর েুব ধীমর ধীমর বিমিা–এক লেলনট দ্াাঁ়িাও, আোর েমন হমে েুলে আোমক 
সাহাযয করমে োরমব। 
 
ডলব্বর সারা পদ্হ েুলশর হাও়োমে কাাঁেমে িাগমিা। 
 
–বিুন, হযালরেটার সযার। 
 
–আলে এেন একটা জা়েগা চাই পযোমন চলল্লশজন পগােমন ডাকডআমটডর লবরুমদ্ধ 
প্রলেমরামধর প্রাকলটস করমে োমর। কুমির পকানও লটচার পসই জা়েগাটা পকাথা়ে ো 
পযমনা জানমে না োমর লবমশি কমর প্রমফসর আেলিজ। হযালর হামের েুমঠামে শক্ত 
কমর বইটা পচমে ধরমিা। 
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হযালর পভমবলেমিা ওর কথা শুমন ডলব্বর েুমের হালস লেলিম়ে যামব, কামনর িলে দু্মটা 
আরও ঝুমি ে়িমব, বিমব, হযালরেটার সযার, অ্সম্ভব অ্থবা এল়িম়ে যাবার জনয বিমব, 
েুাঁমজ পদ্েমব। লকন্তু হযালরর সব পনমগলটভ লচন্তা ধূলিসাৎ কমর ডলব্ব হাে পজা়ি কমর 
অ্শ্রুলসক্ত পচামে, গভীর কমে বিমিা, ডলব্ব পসই রকে একটা পগােন জা়েগা জামন 
সযার! ডলব্ব পহাগাটডমস আসার আমগ এিফমদ্র বিমে শুমনমে, আেরা বলি যাও়ো-
আসার ির (কাে অ্যান্ড পগা রুে) বা দ্রকামরর জনয ির (রুে অ্ফ লরমকাআরমেে) 
 
হযালর পকৌেূহিী হম়ে বিমিা–োমন? 
 
–কারর্, েুব কে পিামক জামন। ডলব্বর কথার েমধয পকানও েলরহাস পনই। যেন 
প্রম়োজন হ়ে পসটা থামক, প্রম়োজন না থাকমি থামক না। লকন্তু যেন থামক েেন পয 
থাকমব োর দ্রকার েমো সাজামনা পগাোমনা হ়ে। ডলব্ব পসই িরটা়ে পথমকমে সযার, 
এিফ েুব চাো গিা়ে িাজুকোর সমঙ্গ বিমিা, (পযন পসোন পথমক পিারের অ্েরাধ 
কমরমে। ওই আোমদ্র উইলক যেন প্রচুর েদ্ পেম়ে পবসাোি হ়ে েেন ডলব্ব োমক 
পসই িমর িুলকম়ে রামে। পবলশ বাটার লব়ের োও়োর একোত্র প্রলেমিধক পসোমন েুাঁমজ 
পেম়েমে, পোট পবড আমে যা ওর জনয যমথি। 
 
–ডলব্ব জামন লে. লফিচ ওোমন িরমদ্ার সাফ করবার লজলনসেত্রও পেম়েমেন। আর… 
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–ো পোোর যলদ্ বাথরুমের দ্রকার হ়ে? হযালর বিমিা। সহসা ওর েমন েম়ি পগমিা 
গে লিস্টোমস ই়ুেি বমির সে়ে পচম্বারেট আমে। 
 
–ডলব্ব জামন আমে সযার, ডলব্ব বিমিা, দ্ারুর্ আশ্চযডজনক েজার ির সযার। 
 
–পসই িরটা সম্বমে কারা কারা জামন? হযালর পচ়োমর টান টান হম়ে বমস বিমিা। 
 
–সাোনয লকেু পিাক, সযার। যেন পিাকমদ্র েুব প্রম়োজন হ়ে েেন, লকন্তু েমর প্রা়েই 
পসটামক েুাঁমজ ো়ে না, কারর্ োরা জামন না পয পসই িরটা প্রম়োজন হমি োনুমির 
ডামকর অ্মেক্ষা়ে থামক। 
 
–দ্ারুর্ বমিমো পো, হযালর বিমিা। কথা বিার সে়ে উমত্তজনা়ে ওর বুমকর পভেরটা 
েটফট কমর। েুব ভাি েবর লদ্ম়েমে ডলব্ব, কমব েুলে পসটা আোমক পদ্োমে োরমব? 
 
–পযমকামনা লদ্ন হযালর েটার সযার, ডলব্ব েুব উৎফুল্ল হম়ে বিমিা। হযালরর উৎসাহ পদ্মে 
ও অ্সম্ভব েুলশ, যলদ্ সযার ইমে কমরন পো আজই পদ্েমে োমরন। 
 
হঠাৎ হযালরর েমন হমিা, ডলব্বর সমঙ্গ িরটা পদ্মে আমস। ও অ্দৃ্শয হবার আিমেল্লাটা 
ির পথমক আনমে যামব লঠক েেন অ্মনকটা হারলেওমনর েমো গিার স্বর ওর কামন 
পভমস এমিা… পরকমিস… বহুবার ওর কামন কথাটা পভমস এমসমে। যাই পহাক েুব পদ্লর 
হম়ে পগমে, পেইমের প্রবে পশি করমে হমব। 
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–আজ থাক ডলব্ব, হযালর পচ়োমর আরাে কমর বমস অ্লনোসহকামর বিমিা িমরর 
বযাোরটা েুবই প্রম়োজনী়ে, আলে পহিামফিা কমর উল়িম়ে লদ্লে না। পকানও লজলনস 
লঠকেমো গুলেম়ে েলরকল্পনা না কমর করা লঠক ন়ে। যাকমগ েুলে আোমক বি পসই 
িরটা লঠক পকাথা়ে আর পসটা পকেন কমর আেরা আোমদ্র দ্রকালর কামজর জনয 
পেমে োলর। 
 
*** 
 
বৃলি! বৃলি! বৃলি থামে না। োঠ-িাট সব জমি পভমস পগমে। বাইমর পযসব লাস হবার 
কথা পসগুমিা িমরর পভের হমে। পক়োর অ্ফ েযালজকযাি লিচারস ও িমরর েমধয 
হমে। অ্যামিলিনা বাধয হম়ে লকলডচ প্রযাকলটস বালেি কমর লদ্ম়েমে। 
 
হারলেওনমক, হযালর বিমিা, ভাি কথা আজ রাে আটটার সে়ে এক জা়েগা়ে আোমদ্র 
প্রথে লেলটিং-এর বযবস্থা কমরলে, টযামেস্টলর অ্ফ বানডাবামসর লবেরীমে সাে েিা়ে। েুলে 
পকলট আর অ্যালিসামক জালনম়ে পদ্মব? 
 
কথাটা শুমন হারলেওন অ্বাক হম়ে পগমিও বিমিা, আো জালনম়ে পদ্মবা। হযালরর েুব 
লক্ষমধ পেম়েমে–অ্ধডভুক্ত সমসজ আর েযাশ পেমে িাগমিা পগািামস। োও়োর পশমি 
োেলকন জুমসর পগিাস েুিমে লগম়ে পদ্েমিা হারলেওন ওর লদ্মক একদৃ্মি োলকম়ে 
রম়েমে। 
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হযালর বিমিা, কী বযাোর? 
 
–ডলব্বর েযান সব সে়ে লঠক নাও হমে োমর। গেবামর পোোর হামটর হাল়ির কথা 
েমন পনই? 
 
–ওই িরটা লকন্তু ডলব্বর আইলড়ো ন়ে বিমে োমরা। ডাম্বিমডার জামনন, ই়ুেি বমির 
সে়ে আোমক িরটা সম্বমে ইলঙ্গে লদ্ম়েলেমিন। 
 
হারলেওন শুমন আশ্বস্ত হমিা। 
 
–ডাম্বিমডার পোোমক বমিলেমিন? 
 
–এই কথা়ে কথা়ে, কাাঁধ ঝাাঁলকম়ে হযালর বিমিা। 
 
 –োহমি পো লঠকই আমে, হারলেওন বিমিা। 
 
ওর কথা শুমন েমন হমিা ওর পকানও আেলত্ত পনই। 
 
োরের হযালর, রন আর হারলেওমনর সমঙ্গ িুমর িুমর যারা হাসলেমড সই কমরলেমিা 
োমদ্র েুাঁমজ পবল়িম়ে সমেমবিা পকাথা়ে সকমি একলত্রে হমব োর েবর লদ্মিা। লজলন 
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পচা চযািংমক েবর লদ্ম়েমে শুমন হযালর হোশ হমিা। ওর ইমে লেমিা ওমক ও লনমজ েবর 
পদ্মব। যাই পহাক লডনামরর পশমি জানমে োরমিা সকমিই েবর পেম়ে পগমে। 
 
সমে সাম়ি সােটার সে়ে হযালর, রন, হারলেওন, লিলফন্ডমরর কেনরুে পথমক পবমরামিা। 
হযালরর হামে েুরমনা একটা োচডমেে। এমে পিো পকবিোত্র লফফথ। ই়োমরর পেমি–
পেম়েরা রাে নটা েযডন্ত বাইমর থাকমে োমর। ওমদ্র িুলকম়ে পবমরামে হমিা। সাোনয 
নাভডাস হম়ে পসই আটেিার লদ্মক ওরা চিমিা। 
 
ওরা পদ্েমে িাগি সকমি এমসমে লকনা। 
 
লসাঁল়ির পশি ধামে পেৌঁমে হযালর োচডমেেটা েুমি বিমিা, ধমরা, োরের ওর েযালজক 
ও়োন্ড েুাঁইম়ে বিমিা, প্রলেজ্ঞা করলে পয, আেরা পকানও অ্নযা়ে কাজ করমবা না। 
 
হযালর হারলেওনমক োচডমেেটা লদ্ম়ে বিমিা–ধমরা। 
 
 জাদু্দ্ণ্ড পোাঁ়োমেই পহাগাটডমসর একটা োনলচত্র ধীমর ধীমর ফুমট উঠমিা। োরের পোট 
পোট লবনু্দ। পসই চিোন লবনু্দর োমশ পিো রম়েমে লকেু োনুমির নাে এবিং োরা 
পকাথা়ে রম়েমে। 
 
হযালর োনলচমত্রর কামিা লবনু্দ পদ্মে বিমিা, লফি োহমি লেনেিা়ে আমে। আর লেমসস 
লবনস োাঁচেিা়ে। 
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হারলেওন রুদ্ধশ্বামস বিমিা–আেলিজ? 
 
হযালর কামিা লবনু্দর োমশ নাে পদ্েমে পদ্েমে বিমিা–অ্লফমস। থাকমগ চমি যাও়ো 
যাক। 
 
ডলব্ব পয জা়েগাটা বমিলেমিা পসলদ্মক ওরা পজামর পজামর হাাঁটমে িাগমিা। ডলবর কথা 
েমো পদ্েমিা একটা িম্বা পদ়্োি। লঠক োর লবেরীমে একটা কারুকাযডকরা েরদ্া 
(টযামেলি)। বমনাবামসর দেিলচত্র…। 
 
–লঠক আমে। ডলব্ব বমিলেমিা, লেনবার পদ্ও়োিটা প্রদ্লক্ষর্ করমে। েমনর েমধয আেরা 
লক চাই ো পগাঁমথ রােমে হমব। আেরা একটা জা়েগা চাই পযোমন অ্নযাম়ের লবরুমদ্ধ 
ি়িাই করা লশেমে োলর পসোমন আোমদ্র পকউ েুাঁমজ োমব না। হযালর েমন েমন 
বিমিা। 
 
ওরা োই করমিা। পদ্ও়োমি দ্ারুর্ োলিশ করা একটা চকচমক দ্রজা পদ্েমে পেমিা। 
রন ভযাবাচযাকা পেম়ে দ্রজাটার লদ্মক োলকম়ে রইমিা। হযালর দ্রজাটার পেেমির 
হযামন্ডি িুলরম়ে েুমি পদ্েমিা লবরাট একটা ির। িমর টমচডর আমিা জ্বিমে। অ্মনকটা 
এক েিার অ্েকার োোি িমরর েমো। িমরর পদ্ও়োমি কামঠর দেলর বইম়ের োক। 
পচ়োমরর বদ্মি পেমঝমে লসমির ব়ি ব়ি িাি কুশন োো রম়েমে। িমরর পশি প্রামন্ত 
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নানা রকে যন্ত্রোলেমে ভরা লেমকমকাে, লসমিলস পসন্সরস, আর একটা লবরাট লচ়ি 
োও়ো পফাগ্লাস। ওইরকে যন্ত্রোলে নকি েুলডর অ্লফমস হযালর পদ্মেলেমিা। 
 
রন উল্ললসে হম়ে বিমিা–আেরা যেন স্টালনিং লশেমবা েেন যন্ত্রোলেগুমিা েমন হ়ে 
দ্রকার হমে োমর। 
 
ওরা িমরর যা যা পদ্মে, োমেই উল্ললসে আর আশ্চযড হম়ে যা়ে। িমর প্রম়োজনী়ে যা 
লকেু রম়েমে পস লবিম়ে হযালরর পকান সমন্দহ পনই। অ্প্রম়োজনী়ে লজলনস একটাও পনই। 
 
সব পদ্ো সাঙ্গ হমি হারলেওন বিমিা, আোমদ্র এই সিংগঠমনর একজন দ্িেলে লঠক 
করমে হমব। 
 
পচা কথাটা শুমন এক েুহূেড অ্মেক্ষা না কমর বিমিা, হযালর। 
 
হারলেওন বিমিা, লঠক আমে, েমব দ্িেলে লনবডাচন পভামটর োধযমে করমে হমব। যারা 
যারা হযালরমক দ্িেলে করমে চাও োরা হাে পোমিা। সকমিই হাে পোমিা। 
জযামকলর়ো লিথও হাে েুিমিা, যলদ্ও েমন হমিা ও অ্লনোকৃেভামব হাে েুিমিা। 
 
হযালর, হারলেওমনর লদ্মক োকামিা এবিং বিমিা, আোমক পনো লনবডাচমনর জনয 
সকিমক ধনযবাদ্। ওর েুেটা অ্সম্ভব জ্বািা করমে িাগমিা। 
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–হযাাঁ, োরের হারলেওন? 
 
–আোমদ্র সিংগঠমনর একটা নাে দ্রকার, হারলেওন োথা উাঁচু কমর বিমিা, আোমদ্র 
দ্মির লটে লস্প্লরট, একো েুবই দ্রকার। কী নাে রাো যা়ে বমিা পোেরা। 
 
অ্যামিলিনা বিমিা, এলে আেলিজ িীগ। 
 
পিড বিমিা, এেন একটা নাে যা শুনমি বুঝমে োরা যামব না আোমদ্র কাজকেড। 
 
পচা বিমিা, লডমফন্স এমসালসম়েশন? সিংমক্ষমে লড.এ োহমি পকউ বুঝমে োরমব না। 
লড.এ বিমে ডাম্বিমডামরর আলেডও পবাঝামব েন্ত্রর্ািম়ের এটাই ভ়ে, োই না? 
 
সকমিই পেমন লনমিা এবিং হাসমে িাগমিা। 
 
–পবশ োহমি লড-এর বযাোমর হাে পভামিা। হারলেওন সকমির েুমের লদ্মক হাাঁটু পগম়ি 
কুশমন বমস হাে গুর্মে গুর্মে বিমিা, বাাঃ সকমিই পদ্েলে লড.এ নামের সমঙ্গ 
একেে। পবশ পোসান োস়ি! 
 
হারলেওন োচডমেমে পিো নাে ও দ্স্তেমের ওমোর ব়ি ব়ি অ্ক্ষমর লিেমিা: 
 
ডাম্বিমডারস আলেড 

http://www.bengaliebook.com/


 হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য অ্র্ডাি অ্ব দ্য ফরিক্স । জে. জে. িাওর িং। হ্যারি পটাি রিরিে 

632 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

 
হযালর বিমিা, লঠক আমে, োহমি আজ পথমক আেরা অ্নুশীিন শুরু কলর? আলে 
ভাবলেিাে প্রথমেই আেরা এক্সমেলি আেডস শুরু কলর। পোেরা আশাকলর লডসআলেডিং 
চােডস জামনা। আলে জালন এটা পবলসক; লকন্তু োহমিও আলে পদ্মেই এই চােড েুবই 
কাযডকরী। 
 
–ওহ লেজ, জযামকলর়ো লিথ দু্হাে বুমকর ওমোর জম়িা কমর পচাে পিারামে পিারামে 
বিমিা–আোর েমন হ়ে একসমেলি আেডস ইউ–পনা–হুাঁর লবরুমদ্ধ প্রম়োগ করা লবফি 
হমব। োই না? 
 
আলে ওর লবরুমদ্ধ ওই চােডস বযবহার কমরলে, হযালর শান্তভামব বিমিা। ওই চােডস গে 
জুন োমস আোর জীবন রক্ষা কমরমে। 
 
–েুলে যলদ্ েমন কমরা ওই চােডস পশোর পোোর প্রম়োজন পনই, োহমি লশমো না; হযালর 
বিমিা। লিথ চুে কমর রইমিা। অ্নয পেমি–পেম়েরাও। 
 
–লঠক আমে, হযালর বিমিা। সকমিই ওর লদ্মক োলকম়ে থাকার জনয ওর গিাটা সাোনয 
শুলকম়ে পগমিা। 
 
–আোর েমন হ়ে আোমদ্র এোমন যারা এমসমে োরা দু্জমন লেমি এক একটা দ্ি 
গঠন কমর প্রযাকলটস শুরু কলর। 
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ওর কথা শুমন সকমিই উমঠ দ্াাঁল়িম়ে দু্জমন লেমি এক একটা দ্ি করমিা। 
দু্ভডাগযবসোঃ পনলভি েম়ি রইমিা, ওর োটডনার পনই। 
 
হযালর বিমিা–পবশ, েুলে আোর সমঙ্গ প্রযাকলটস করমে োমরা। এক দু্ই লেন বিা পশি 
হমিই সেস্ত িরটা এক্সমেলি আেডস শমব্দ েুেলরে হমিা। ওমদ্র হামের জাদু্দ্ণ্ড িমরর 
েমধয চেুলদ্ডমক উ়িমে িাগি। ভুি েন্ত্র োমকর বইমে আিাে করমে িাগমিা। হযালর 
পনলভমির পচম়ে পবলশ সরগর। ওর জাদু্দ্ণ্ড হাে পথমক লেটমক িমরর লসলিিং-এ লগম়ে 
িাগমিা, ফুিঝুল়ির েমো আগুন পবমরামে পবমরামে বই-এর োমক আিাে করমিা। 
হযালর সােলনিং চােডমস জাদু্দ্ণ্ড হামে লফলরম়ে আনমিা। পবলসক শুরু করার কথা বমি–
অ্বস্থা পদ্মে হযালর ভাবমিা লঠকই বমিলেমিা। দ্ারুর্ হট্টমগাি, অ্মনমকই োমদ্র 
অ্মোমনেসমক লডসআলেিং করমে োরমে না শুধু আত্মরক্ষার জনয িাফািালফ কমর 
চমিমে। 
 
হযালরমক সাোনয অ্নযেনক পদ্মে পনলভি বিমিা, একৎসমেলি আেডাস, বযাস েেনই 
হযালরর হাে পথমক জাদু্দ্ণ্ড উ়িমে শুরু করমিা। 
 
পনলভি েুলশমে উেমচ েম়ি িাফামে িাফামে বিমিা, আলে পেমরলে। পেমরলে, এর 
আমগ আলে কেমনাও োলরলন এেন পেমরলে। 
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হযালর বিমিা, েুব ভাি। লকন্তু ওমক বিমিা না পয পোোর অ্মোমনে আোর েমো 
জাদু্দ্ণ্ড হািাভামব ধমর অ্নযলদ্মক োলকম়ে থাকমব না। পশামনা পনলভি এবার েুলে রন, 
অ্থবা হারলেওমনর সমঙ্গ ি়িমব? পবলশক্ষর্ না কম়েক লেলনট, োহমি আলে পদ্েমে োলর 
অ্নযরা পকেন করমে? 
 
হযালর িমরর োঝোমন দ্াাঁল়িম়ে পদ্েমে পেমিা জযামকলর়ো লিথ অ্দু্ভে লকেু কাণ্ডকারোনা 
করমে। যেেবারই ও অ্যানথলন পগাল্ড পস্টইমনর লদ্মক ওর জাদু্দ্ণ্ড েুিমে েমোবারই 
ওর হাে পথমক দ্ণ্ডটা উম়ি যামে। অ্থচ অ্যানথলনর েুে পথমক একলটও কথা পবমরামে 
না। হযালরর লেলিটা জানমে পবলশ ভাবমে হমিা না। পিড আর জজড কএক লফট দূ্মর 
দ্াাঁল়িম়েলেি আর োিা কমর লিমথর জাদু্দ্ণ্ড উল়িম়ে লদ্লেি। 
 
হযালর ধরমে পেমরমে বুঝমে পেমর জজড পবাকামবাকা পহমস বিমিা, দু্াঃলেে হযালর, ওর 
কাণ্ড পদ্মে আলে চুে থাকমে োরলেিাে না। 
 
হযালর হাসমিা, োরের িুমর িুমর সকমির ভুি শুধমর লদ্মে িাগমিা। 
 
–এবার পোেরা থামো। 
 
ভাবমিা একটা হুইলসি হমি ভামিা হমো। ভাববার সমঙ্গ সমঙ্গ পদ্েমিা বইম়ের োমক 
একটা হুইলসি রম়েমে। ও হুইলসিটা লনম়ে এমস েুব পজামর বাজামেই সকমি পথমে 
পগমিা। 
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হযালর বিমিা পোেরা সকমিই পোটােুলট ভামিা কমরমে েমব আরও ভামিা করার সুমযাগ 
রম়েমে। োমদ্র ভুি শুধমর লদ্মি জযামকলর়ো লিথ ওর লদ্মক োকামেই হযালর বিমিা, 
এমসা আর একবার কলর। 
 
হযালর সারািমর িুমর পব়িামে িাগমিা দ্ারুর্ উৎসামহ। োমঝ োমঝ দু্একজমনর সােমন 
দ্াাঁল়িম়ে ওমদ্র সামজসান লদ্মে িাগমিা। একটু একটু কমর সকমিই পোটােুলট ভামিার 
লদ্মক ো বা়িামিা। 
 
ও ইমে কমর পচার লদ্মক পগমিা না। পস সকমির কামে যামে অ্থচ ওর (পচার) কামে 
যামে না। োরাে পদ্ো়ে, কমোটা সে়ে আর ওমক না পদ্োর ভান করা যা়ে। 
 
–আমর না, পচা বিমিা, হযালরমক কামে আসমে পদ্মে। এক্সমেলি়োরলে়োস ন়ে, হমব 
একসমেলি পেলি়োস! আলে অ্লে দু্াঃলেে পেলরম়েটা! 
 
হঠাৎ ওর পরামবর হাো়ে আগুন পিমগ পযমে ও লনমজই আগুন লনলভম়ে লদ্মিা। 
এেনভামব হযালরর লদ্মক োকামিা পযন আগুন িাগার জনয হযালর দ্া়েী। 
 
পচাও হযালরমক লবিণ্ণ েুমে বিমিা–আলে সব লঠকঠাক করলেিাে। হঠাৎ আোর কামে 
এমস সব গ়ি ব়ি কমর লদ্মি হযালর। 
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হযালর লেমথয বিমিা–লঠকইমো করলেমি; লকন্তু পচা যেন ওর দু্মচাে েুমি হযালরর লদ্মক 
োকামিা হযালর বিমিা, না… হা… একটু পযন পগািমেমি হলেমিা, েমব আোর লবশ্বাস 
েুলে ভািই করমব। আলে দূ্র পথমক পোোর োরফরমেন্স পদ্েলেিাে। 
 
কথাটা শুমন পচা হাসমিা। েুব সম্ভব ওমদ্র কথাবােডা শুমন ওর বেু পেলরম়েটার ভামিা 
িাগমিা না। গটগট কমর অ্নযলদ্মক চমি পগমিা। 
 
পচা লফসলফস কমর বিমিা, ওর বযবহামর লকেু েমন করমব না, আসমি ও আোর 
োটডনার হমে চা়েলন, আলে ওমক পজার কমর এমনলে। ওর ো-বাবা আেলিমজর স্বামথডর 
লবরুমদ্ধ লকেু করমে োনা কমর লদ্ম়েমেন। েুলে পো জামনা ওর ো লেলনলিমে চাকলর 
কমরন। 
 
হযালর বিমিা–পোোর বাবা-ো? 
 
ো-বাবা আোমকও আেলিমজর লবরুমদ্ধ লকেু করমে োনা কমরমেন। পচা বিমিা পবশ 
গলবডেভামব। োো়িা পসলড্রক হেযার ের আলে ইউ–পনা–হুাঁর লবরুমদ্ধ যামবা না পসটাও 
চান না। 
 
কথাগুমিা বিমে বিমে ওর গিা ধমর পগমিা, েুে শুলকম়ে পগমিা, দু্জমনরই েুমে কথা 
পনই। পটলর বুটস-এর জাদু্দ্ণ্ড হযালরর কান পিাঁমি অ্যালিলস়ো লস্প্মনমটর নামক এমস 
িাগমিা। 
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হযালরর পেেমন িুনািাভগুড দ্াাঁল়িম়েলেমিা। বিমিা–আোর বাবা-ো পকানও অ্যালে 
লেলনলি কাজকেড হমি সেথডন কমরন। ওলদ্মক জালস্টন লফন পফ্লচমির পরাব হাও়োমে 
উম়ি োথা়ে জল়িম়ে পগমে, পসটা পোিার পচিা করমে। আবার বমিন ফাজমক েুব লবশ্বাস 
কমরন, পযেন ফাজ কে গবলিনমক পেমর পফমিমেন। আবার লেলন লডোটডমেে অ্ফ 
লেলিজমক োরাত্মক লবি দেলর করমে বমিন, যারা োমক সেথডন কমর না োমদ্র পসই 
লবি োলঠম়ে পদ্ন। োরের োর উেগুবুিার শাসলকোর পো আমেই। হযালর চাো গিা়ে 
বিমিা, ওর সমঙ্গ পকানও আিাে আমিাচনা ন়ে। পচা লকেু প্রশ্ন করমে যালেমিা েেন 
হযালর ওমক থালেম়ে লদ্মিা। পচা হাসমিা। 
 
িমরর এক পকার্া পথমক এমস হারলেওন হযালরমক বিমিা–হযালর, কটা পবমজমে পস 
পে়োি আমে? 
 
হযালর েুে নালেম়ে ওর িল়ির লদ্মক োকামিা। সাম়ি দ্শটা? োর োমন আর পদ্লর করমি 
অ্সুলবমধমে ে়িমব, ধরা েম়ি যামব। লফিচ পোমটই সুলবমধর ন়ে। হযালর হুইলসি 
বাজামেই সকমি পথমক পগমিা, কারও েুমে আর একৎসমেলিআেডস পশানা পগমিা না। 
 
হযালর বিমিা–বাাঃ েুব ভাি। আজ অ্মনকটা সে়ে আেরা প্রাকলটস কমরলে, এেন 
আোমদ্র এোন পথমক পযমে হমব। 
 
–আগােী সপ্তামহ একই সেম়ে একই জা়েগা়ে। 
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অ্মনমকই সােলদ্ন অ্মেক্ষা করমে চা়ে না। অ্যামিলিনার অ্সুলবমধ লকলডচ প্রযাকলটস! 
 
হযালর বিমিা, লঠক আমে আগােী বুধবামর একই সেম়ে। পসলদ্ন আেরা সকমির সমঙ্গ 
বমস, সুলবমধ–অ্সুলবমধ পদ্মে পডট লশট বানাব। কথাটা বমি ও োরাউডাস োনলচত্র পদ্মে 
সােেিা়ে পকান লটচার িুরমেন পচক কমর, বেুমদ্র োমদ্র িমর পযমে বমি োনলচমত্রর 
পোট পোট কামিা ডমটর ওের োলকম়ে পদ্মে লনমিা ওরা োমদ্র ডরমেটলরমে লঠকেমো 
পেৌঁোমিা লক না। লবলভন্ন হাউমজর আিাদ্া আিাদ্া েথ। 
 
ওরা সবাই চমি পগমি িমর রইমিা শুধু হযালর, হারলেওন ও রন। 
 
–কেনরুমে যাবার সে়ে ওরা পদ্াি-ত্রুলট লনম়ে আমিাচনা করমে িাগমিা। হযালরর েন 
লকন্তু পসলদ্মক ন়ে। ওর একটা পচাে োনলচমত্রর কামিা লবনু্দমে। পচার কথা ভাবমেই ও 
একটু নাভডাস হম়ে পগমিা। 
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১৯. দ্য  া়েি অ্যান্ড দ্য িািমপটট 
 
েমরর দু্সপ্তাহ হযালর ওর েলরকল্পনা অ্নুযা়েী এলগম়ে চিি। ওর বুমকর েমধয রম়েমে 
অ্মিৌলকক শলক্তসম্পন্ন সাহস আর দৃ্ঢ়ো। পসই শলক্ত ওমক আেলিমজর লামস একটুও 
অ্বনে করমে োরমে না। আেলিমজর লদ্মক োলকম়ে ও ভ়ে ো়ে না বরিং োর পফািা 
পফািা পচামের েিা পদ্মে েমন েমন হামস। আেলিজ িুর্াক্ষমরও জামন না, ডাম্বমডামরর 
লডমফন্স আলেড (লডএ) পকেনভামব এলগম়ে চমিমে। যেন আেলিজ লামস উইিবাটড 
লনকহাডডমসর বই ে়িান েেন হযালরর েন েম়ি থামক োর সিংগঠন আর েলরকল্পনার 
লদ্মক। পনলভি হারলেওনমক েরালজে কমরমে। কলিন লিমভ অ্মনক েলরিে কমর 
ইেমেলডমেে লজঙ্কস আ়েমত্ব এমনমে। লেনমট লেলটিং হম়ে পগমে, সকমি েুবই েলরিে 
কমরমে। োবডেী েযামটি দ্ারুর্ কাযডকরী লরডাক্টর কাসড দেলর কমরমে। পসগুমিামক 
বযবহার কমর পটলবমির ওের লসমকােগুমিা ধূমিা কমর লদ্ম়েমে। 
 
োহমিও লবরাট সেসযা! পকানওভামব একলট লদ্ন লঠক করমে োমর না। সেসযা 
অ্যামিলিনার লেনমট লকলডচ লটমের প্রযাকলটসমক লনম়ে, োরের সলঠক আবহাও়োর 
সেসযা। কেনও বৃলি, কেনও পরাদ্। প্রযাকলটমসর লদ্ন লঠক হমিা, লকন্তু বে হম়ে পগমিা 
ধূেধাে বৃলির জনয। এইসব কথা পভমব ও সেসযা পদ্মে হযালর লড-এর লেলটিং পকানও 
লবমশি একলট লদ্মন বালেি কমর লদ্ি। হারলেওন এলদ্মক সকমির অ্সুলবমধ ইেযালদ্ 
িক্ষয কমর দ্ারুর্ একটা পেথড অ্ফ কলেউলনমকলটিং টাইে বার কমর পফমিমে, সভযমদ্র 
পডমক োঠাবার েরবেডী লেলটিং-এর োলরে ও সে়ে জানামনার বযাোমর। 
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ও লডএর প্রলেলট সভযমক একটা কমর নকি পগলি়েন লদ্মে বিমিা (রন ঝুল়ি ভলেড 
নকি পগলি়েন পদ্মে পভমবলেমিা হারলেওন প্রমেযকমক একটা কমর আসি পসানার 
পগলি়েন লদ্মে। 
 
হারলেওন বিমিা, প্রলেলট পগলি়েমনর প্রামন্ত লকেু নম্বর আমে পদ্েমে োমো? (চেুথড 
লেলটিং-এর সে়ে ও লডজাইনটা পদ্োলেমিা) টমচডর আমিা ে়িমি ওই নকি কম়েমনর 
নাম্বার পবশ ব়ি হমব, আর হিুদ্ বমর্ডর হমব। আসি পগলি়েমন টমচডর আমিা়ে ধরমি শুধু 
োর নম্বর প্রলেফলিে হমব পগলি়েমনর গাম়ে। নকি পগলি়েমন আোমদ্র েরবেডী লেলটিং-
এর োলরে ও সে়ে েলরবেডন হমি েলরবেডমনর সে়ে ও োলরে ফুমট উঠমব। োলরে 
বদ্িামি পফক কম়েন গরে হম়ে যামব। োহমি কী হমিা? পোেরা যলদ্ নকি পগলি়েন 
েমকমট রাো োহমি োলরে বদ্িামি কম়েন গরে হমব ও পোেরা বুঝমে োরমব। 
হযালরর কামে পয নকি কম়েন থাকমব ও োমে ইো শলক্তর েলরবেডন করমব। এটা 
সম্ভব হমে আলে প্রমেযকলট নকি কম়েমন পপ্রালটন চােডস লদ্ম়েলে। হযালরর ইমে েমো 
োরা বদ্িামব। 
 
সকমিই হারলেওমনর লদ্মক পকানও কথা না বমি োলকম়ে রইি। ও বিমিা, বযাোরটা 
আেলিজও পটর োমবন না। আোমদ্র েমকমট নকি কম়েন রাোটা অ্নযা়ে ন়েঅ্বশয 
যলদ্ পসটা লকেু পকনা পটনার সে়ে বযবহার না করা হ়ে। 
 
পটলর বুট বিমিা, েুলে পপ্রালটন চােড দেলর করমে োমরা? 
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হারলেওন বিমিা–হযাাঁ। 
 
–োহমি োহমি NEWT স্টযান্ডামডড? ও আেো আেো কমর বিমিা। 
 
হারলেওন পকানও কৃলেত্ব লনমে চা়ে না। েৃদু্ পহমস বিমিা–ও হযাাঁ ো হমব। 
 
–েুলে এমো চািাক, কমো লক জামনা, োহমি েুলে র্ যামভনল হাউমজ পনই পকন? 
পোোর েমো বুলদ্ধ কজমনর আমে! ওর কথা শুমন হারলেওন হাসি। শুলটিং হযাট যা লঠক 
করমব ো োনমে হমব। প্রথমে অ্বশয আলে র্ যামভন লমে লবমবলচে হম়েলেিাে, লকন্তু 
শুলটিং হযাট পশি েযডন্ত আোমক লিলফন্ডমর োঠাি। োর োমন এই ন়ে পয, আেরা 
পগলি়েনস বযবহার করলে। 
 
সব সভযরা ঝুল়ি পথমক একটা কমর নকি পসানার পগলি়েন েুমি লনি। হযালর আ়িমচামে 
হারলেওনমক পদ্েমে িাগমিা। 
 
–েুলে জামনা এই কম়েনগুমিা পদ্মে আোর কী েমন আসমে? 
 
–না পো, কী? 
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–পডথ ইটামরর কাটা দ্াগ। একজন পডথইটামরর কাটা কামিা দ্াগ পভামল্ডেটড স্প্শড 
করমিই বালক সব পডথ ইটারমদ্র কাটা কামিাদ্ামগ জ্বািা শুরু হ়ে, েেন োরা বুঝমে 
োমর পভামল্ডেটড ওমদ্র ডাকমেন। 
 
–ও হযাাঁ, হারলেওন ধীর লস্থর হম়ে বিমিা, ওোন পথমকই আইলড়োটা পেম়েলে। েমব 
েফাৎ এই েরীক্ষাটা আলে পগলি়েমন কমরলে আর পভামল্ডেটড ওর অ্নুগােীমদ্র পদ্মহর 
চাে়িার কািদ্ামগ কমরমেন। 
 
হযালর হারলেওমনর পদ়্ো নকি পগলি়েন েমকমট পরমেলদ্ি। হারলেওন বিমিা, েমব এর 
একটা লবেদ্ লক জামনা? লবেদ্ হমে, যলদ্ আেরা ভুমি টুমি এটামক লিগযাি পটন্ডার 
পভমব েরচ কলর। 
 
রন বিমিা, প্রচুর সম্ভাবনা আমে। 
 
লিলফন্ডারমদ্র সমঙ্গ লেদ্ালরমনর লকলডচ েযামচর লদ্ন যমোই এলগম়ে আসমে থামক 
অ্যামিলিনার অ্নুমরামধ েরবেডী লডএর লেলটিং হযালর েমো লেলেম়ে লদ্মে বাধয হ়ে। 
পরাজই প্রযাকলটস করার আব্দার কমর। োো়িা অ্মনকলদ্ন পেিা লঠক েমো হ়েলন। 
সকমিরই দ্ারুর্ ইোমরস্ট। 
 
হযালর প্রমফসর েযাকমগানাগমির উদ্ারো পদ্মে অ্বাক হম়ে পগি। লিলফন্ডর গ্রুমের 
পেমি–পেম়েরা যামে ভাি কমর পেিা প্রযাকলটস করমে োমর োর জনয েযাকমগানাগি 
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পহােও়োকড পদ্ও়ো কলেম়ে লদ্মিন। দদ্নলন্দন হযালর, রন আর অ্নযমদ্র উৎসাহ লদ্মে 
িাগমিন। পেইে যামে বাধা সৃলি না করমে োমরন পসলদ্মকও সজাগ হম়ে রইমিন। 
 
োো়িা পেইে দ্ারুর্ োলটডেযান। লকলডচ োঠ োর গ্রুমের পেমি–পেম়েমদ্র প্রযাকলটমসর 
জনয বিমে পগমি পরাজই বুক কমর রােমে িাগমিন। এো়িা লেদ্ালরনমদ্র কলরমডামর 
লিলফরমদ্র ঠাট্টা-োোশা কটুলক্ত করার অ্মনক েবর পেম়েও কামন োিা লদ্ম়ে রােমিন। 
লেদ্ালরমনর কীোর োইিস পব্ল্চমি। পহ়োর লথমকলনিং চােড প্রম়োগ কমর লিলফন্ডমরর 
অ্যালিলস়ো লস্প্মনমটর দু্মচামের োো পোটা কমর লদ্মিা যামে ভাি কমর পদ্েমে না 
ো়ে। পেইে েবরটার সাক্ষী সাবুদ্ পেম়েও চুে কমর রইমিন। কে কমর পচৌদ্দজন 
প্রেযক্ষদ্শডীর কথা়ে কান লদ্মিন না। অ্যালিসা যেন িাইমিলরমে একা একা ে়িাশুনা 
করলেমিা েেন দু্িুলেটা কমরমে। 
 
হযালর লিলফন্ডরমদ্র পজোর বযাোমর েুবই আশাবাদ্ী। ওরা সাধারর্ে েযািফ়েমদ্র 
লটমের কামে হামরলন। এ কথা লঠকই রন এেনও েযডন্ত উডাস স্টযান্ডামডড পেিমে োরমে 
না, োহমিও পেিার উন্নলের জনয দ্ারুর্ েলরিে কমর চমিমে। ওর সবমচম়ে ব়ি 
দু্বডিো–আত্মলবশ্বাস হারামনা। পেিমে পেিমে একবার যলদ্ ভুি কমর বা লেলেম়ে েম়ি, 
একটা অ্বযথড পগাি যলদ্ না লদ্মে োমর োহমিা োনলসক শলক্ত এেনভামব নি হম়ে যা়ে 
পয, বার বার অ্বযথড পগাি লেস কমর। ফমেড থাকমি রনমক আটকা়ে কার সাধয। ঝা়ুিমে 
বমস ঝম়ির পবমগ পকা়োলফি লনম়ে োমঠর এক প্রান্ত পথমক অ্নয প্রামন্ত েুমট যা়ে। 
লবমরাধীদ্ি ওমক আটকামে োমর না। পিড আর জজড জামন রন একলদ্ন না একলদ্ন 
লকলডচ পেিা়ে ওর দু্ই দ্াদ্ামক অ্মনক পেেমন পফমি এলগম়ে যামব। 
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লেদ্ালরমনর পে়োররা রনমক পদ্েমিই ঠাট্টা কমর। ও পোটোমটা, লেদ্ালরনরা পবশ িম্বা-
চও়িা। কলরমডামর পদ্ো হমি বমি, উইসলি েুলে হাসোোমি পবড বুক কমর পরমেমো 
পো? পড্রমকা েযািফ়ে পদ্ো হমিই রনমক বযঙ্গ কমর। পদ্ো়ে রন পকেন কমর পকা়োলফি 
হাে পথমক পফমি পদ়্ে। রমনর েেন দু্কান িাি হম়ে যা়ে। এেনভামব কাাঁেমে থামক 
পয পসই সে়ে ওর হামে যলদ্ লকেু থামক োহমি েম়ি যাও়োর প্রচুর চান্স থামক। 
 
অ্মক্টাবর োসমক প্রবি ঠাণ্ডা হাও়ো আর বৃলিমে উল়িম়ে লনম়ে নমভম্বর এমস দ্াাঁ়িাি। 
জোট পিাহার েে ঠাণ্ডা, সকাি পথমকই শুরু হ়ে েুিারোে, বরমফর ঠাণ্ডা হাও়ো হামে 
োম়ে েুমে িাগমি েমন হ়ে দ্াাঁে বার কমর কাে়িামে। আকাশ আর পিটহমির লসলিিং-
এর রিং হম়ে পগমে লববর্ড, েুক্তর েমো পহাগাটডমসর চারোমশ লিমর রাো েবডেোিা েমন 
হ়ে েুিার আবৃে সাদ্া চাাঁদ্মর ঢাকা। কযামসমির োেোত্রা এমো পনমে পগমে পয অ্মনক 
োত্র-োত্রী হামে পোটা ড্রাগন লকমনর দ্স্তানা েমর হাে গরে কমর রাোর জনয 
কলরমডামর পিারামফরা কমর। 
 
েযামচর লদ্ন সকামির অ্বস্থা আরও োরাত্মক। হযালরর িুে ভাঙমি পদ্েি রন লবোনা়ে 
হাাঁটু েুম়ি োথা নালেম়ে বমস রম়েমে। পচামের দৃ্লি ওেমর। 
 
–এই, পোোর শরীর ভাি আমে পো? হযালর বিমিা। 
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রন শুধু িা়ি না়িমিা, কথা বিমিা না। হযালরর েমন েম়ি পগমিা রমনর োগ ভলেলটিং 
চােড ভুি কমর লনমজর ওমোর প্রম়োমগর কথা। ওর পচাে েুে ফযাকামস হম়ে পগমে, েুে 
েুিমে োরলেমিা না, কথা বিা পো দূ্মরর কথা। 
 
–পোোর এেন দ্রকার পহলভ পিকফাস্ট। হযালর বিি, চমিা। 
 
ওরা যেন পিটহমি পেৌঁোমিা, েেন পসোমন পবশ লভ়ি। সকমিই হাসমে েকরা করমে, 
পজামর পজামর কথা বিমে। লেদ্ালরন পটলবমির োস লদ্ম়ে যাবার সে়ে ওরা অ্নাবশযক 
পহা পহা কমর পহমস উঠি। হযালর িক্ষয করি ওরা সাধারর্ে পয পোশাক েমর োর 
ওমোর বুমক একটা রূোিী বযাজ আটমক পরমেমে, অ্মনকটা লাউমনর েে। অ্মনমকই 
হযালরমক পদ্মে হাে পনম়ি অ্ট্টহাসয করি। বযামজ লক পিো আমে হযালর পযমে পযমে 
ে়িবার পচিা করি। লকন্তু রনমক পদ্মে ওরা আরও হাসাহালস করমব, পসই েলরলস্থলে 
এ়িাবার জনয ো়িাোল়ি ওমদ্র পটলবি পেম়ি এলগম়ে পগি। 
 
লিলফন্ডমরর পেমি পেম়েরা হযালরমক পদ্মে দহ দহ কমর উঠি। ওরা প্রমেযমকই িাি আর 
পসানািী রঙ-এর পোশাক েমরমে। রন পস সব পদ্মে আরও েুিম়ি ে়িমিা। একটা 
োলি পচ়োমর ধোস কমর বমস পটলবমি রাো পিকফামস্টর লদ্মক এেনভামব পচম়ে রইমিা 
পযন জীবমনর পশি পিকফাস্ট পেমে এমসমে। 
 
–আোর দ্ারুর্ নাভডাস িাগমে, রন হযালরমক লফস লফস কমর বিমিা, োনলসক অ্বসাদ্! 
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হযালর বিমিা, ধযাৎ আমজবামজ কথা বিমব না। সব লঠক হম়ে যামব। োমঝ োমঝ নাভডাস 
হও়ো স্বাভালবক বযাোর। 
 
রন রুদ্ধকমে বিমিা, আলে একটা জিাি, অ্েদ্াথড, পিা়িার লডে। জীবমন লকেুই করমে 
োরিাে না। 
 
হযালর ওর লদ্মক কটেট কমর োলকম়ে বিমিা, শক্ত হবার পচিা কমরা, পসবার পোোর 
চেৎকার পগাি বাাঁচাবার দৃ্শযটা েমন করার পচিা কমরা। জজড–পিড েযডন্ত পোোর 
প্রশিংসা়ে েঞ্চেুে। 
 
রন দ্গ্ধ, লান্ত েুমে হযালরর লদ্মক োকাি। 
 
–ওটা একটা দু্িডটনা লহমসমব ধমর নাও, আলে ইমে কমর কলরলন; পোেরা সকমি 
অ্নযলদ্মক োলকম়েলেমি েেন আোর হাে পথমক ঝা়ুি েম়ি লগম়েলেমিা, ওটামক েুমি 
পনবার সে়ে আোর লক পকা়োলফমিমে পিমগ লগম়েলেি। 
 
–লঠক আমে, লঠক আমে, হযালর ওমক সান্ত্বনা লদ্ম়ে বিমিা–োহমিও আেরা লজমেলে, 
োই না? 
 
হারলেওন আর লজলন ওমদ্র লবেরীমে বমস লেি। িাি-পসানািী কাফড গিা়ে, হামে 
দ্স্তানা আর বুমক কৃলত্রে পগািাে ফুি িালগম়েমে। 
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রন ওর োও়ো পশি কমর েলরেযক্ত কাাঁমচর বালটর েিালন দু্মধর লদ্মক োলকম়েলেমিা। 
ভাবমে পসই দু্মধর েমধয ডুমব পগমি পকেন হ়ে! 
 
হযালর বিমিা–সলেয ও দ্ারুর্ নাভডাস হম়ে রম়েমে। 
 
হারলেওন বিমিা, নাভডাস হও়ো ভাি, লবমশি কমর েরীক্ষার সে়ে। গুড সাইন, আলেমো 
পদ্মেলে েুলে নাভডাস হমি েরীক্ষার োো়ে লঠক লঠক পিে। 
 
–হযামিা! কামন এি অ্লেেলরলচে এক কেস্বর, স্বমরর েমধয ভাব লবহ্বিো। হযালর 
পদ্েমিা িুনা িাভগুড। রয্ামভন ল গ্রুে পথমক ওমদ্র পেেমন দ্াাঁল়িম়ে, পদ্েমিা অ্মনমকই 
িুনার লদ্মক োলকম়ে হাসাহালস করমে। োথা়ে ও একটা অ্দু্ভে টুলে েমরমে লবরাট 
একটা লসিংমহর োথার েমো। হযাটটা পটমন টুমন োথা়ে এেনভামব আটলকম়েমে যামে 
েুমি না যা়ে। 
 
িুনা বিমিা–আলে লকন্তু লিলফন্ডামরর সামোটডার। কথাটা বমি োথার হযাটটা়ে আঙু্গি 
িালগম়ে বিমিা, এটা পকেন পদ্েমে? িুনা ওর েযালজক ও়োন্ডটা লসিংমহর েুমে পঠকামেই 
ওটা লবরাট েুেবযাদ্ন কমর লসিংমহর েমো গজডন কমর উঠমেই আশোমশ যারা বমসলেমিা 
োরা চেমক উঠমিা। আলে এটার েুমে একটা সাে পরমে লদ্ালরনমদ্র পবাঝাোে, দু্াঃে 
এই পয হামে সে়ে লেমিা না। এলনওম়ে পোোর ভাগয সুপ্রসন্ন পহাক পরানাল্ড! 
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ও এরকে পহিমে দু্িমে চমি পগমিও ওরা িুনার লসিংহেুেী টুলের শক পথমক েেনও 
উৎমরামে োমরলন। অ্যামিলিনা একরকে পদ্ৌ়িামে পদ্ৌ়িামে ওমদ্র পটলবমির সােমন 
এমস দ্াাঁ়িাি। ওর োমশ পকলট আর অ্যালিসা। েযাডাে েেমি ওর পচামের েিক পটমন 
টুমন স্বাভালবক কমর লদ্ম়েমেন। 
 
অ্যামিলিনা বিমিা, ওরা োমঠ পগমি আেরাও পসাজা োমঠ যামবা, পদ্েমে হমব লেমচর 
অ্বস্থা। 
 
হযালর ওমক আশ্বস্ত কমর বিমিা, যাবার জনয প্রস্তুে হলে। রন এই োত্র পিকফাস্ট েেে 
কমরমে। 
 
দ্শ লেলনট অ্মেক্ষা কমরও হযালর পদ্েমিা রন লকেু েুমে েুিমে না। োই লঠক করমিা 
ওমক পড্রস পচলিিং রুমে লনম়ে পগমি ভাি হমব। ওরা উঠমে লঠক পসই সেম়ে হারলেওন 
হযালরর একটা হাে পচমে ধমর একধামর পটমন লনম়ে পগি। 
 
ও হযালরর কামনর কামে েুে এমন লফস লফস কমর বিমিা, পশামনা রন পযন লেদ্ালরনমদ্র 
বযাজ না পদ্মে। 
 
হযালর ওর লদ্মক লজজ্ঞাসুমনমত্র োকামেই হারলেওন পচাে লটেি। রন ভযাগাগঙ্গারামের 
েমো হযালর ও হারলেওমনর েুমের লদ্মক োকাি। 
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হারলেওন বিমিা, গুডিাক রন, পোোমকও হযালর। হারলেওন দু্জমনর েুমে চুেু লদ্মিা। 
 
পিট হি লদ্ম়ে হাাঁটমে হাাঁটমে রন একটু ধােস্থ হি। হারলেওন ওর পয গামি চুম্বন 
কমরমে পসোমন হাে পোাঁ়োি। ও পযন বেডোমনর বাস্তব অ্বস্থাটা লঠক বুঝমে োরমে 
না। ও কারও লদ্মক না োলকম়ে পসাজা চিি। হযালর যাবার সে়ে লেদ্ালরন পটলবমির 
লদ্মক োকামিা, পদ্েমিা ওমদ্র বুমক আাঁটা িাউন পশমের েকো (বযাজ) োমে পিো 
রম়েমে 
 
উইসলি আোমদ্র রাজা। 
 
এইসব আমজবামজ লিমে ওরা লনমজমদ্র পেমিা করমে। ও একরকে টানমে টানমে 
রনমক লনম়ে হি পেম়ি বাইমর দ্াাঁ়িাি। বাইমর েেনও বরমফর েমো ঠাণ্ডা বাোস বম়ে 
চমিমে। 
 
ওরা পস্টলড়োমের লদ্মক চিি। োম়ের েিা়ে েুিার আবৃে িাসগুমিা ওমদ্র হাাঁটার সে়ে 
নুম়ে ে়িমে িাগি। একটু একটু কমর আকাশ অ্মনকটা েলরষ্কার হমে শুরু কমরমে। 
ঠাণ্ডা বাোস পনই। হযালর হািকা সূযড লকরমর্র লদ্মক োকাি। পেিার সে়ে ভাবমিা 
সূমযডর লকরর্ পচামে ে়িমব না। লভলজলবলিলট ভািই হমব। হযালর রনমক চাঙ্গা করার জনয 
আবহাও়ো েলরবেডমনর কথা বিমিা। বিমিও ও বুঝমে োরমিা ওর অ্মধডক কথা রমনর 
কামন যামে না। 
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িমর ঢুমক পদ্েি পেিমে যাবার জনয অ্যামিলিনা প্রস্তুে। লটমের পেমি পেম়েমদ্র সমঙ্গ 
রন পকৌশি লনম়ে আমিাচনা করমে। রন, অ্যালিলস়ো ওমক সাহাযয করার আমগই পরাবস 
েুমি হযালরর োমশ বমস অ্যামিলিনার কথা শুনমে িাগি। প্রা়ে শান্ত ির একটু একটু 
কমর কমর কিরমব েুেলরে হি। দ্মি দ্মি পেমি পেম়েরা কযামসি পথমক পেিা পদ্েমে 
আসমে। 
 
–দ্াাঁ়িাও, আলে লেদ্ালরনমদ্র ফাইনাি িাইন আে পদ্মে আলস। অ্যামিলিনা হামে একটা 
োচডমেমের টুকমরা লনম়ে বিমিা, গে বেমরর লবটারস পডলরক, এবার লটমে পনই, পদ্েলে 
েোগু লকেু পগলরিা এমনমে। িযাব আর পগাম়েমির পেিার ধারা আলে জালন, নেুনমদ্র 
জালন না। 
 
–আেরা জালন, রন-হযালর একসমঙ্গ বমি উঠি। 
 
অ্যামিলিনা েমকমট োচডমেেটা পরমে বিমিা, পদ্মেে ভাি েমন হ়ে না। 
 
দু্একটা লবেক্ষ লটমের পে়োরমদ্র সম্বমে কথাবােডা বিার ের অ্যামিলিনা িল়ি পদ্মে 
বিমিা, এমসা োমঠ যাই। সকিমক গুডিাক। 
 
লটমের পেমিরা একটা িাইন কমর পেিার োমঠ ঢুকমিা। আকামশ েেন সূযড উমঠমে, 
আবহাও়ো েুবই সুন্দর। সারা োমঠর দ্শডক হিডধ্বলন কমর উঠমিা, হােোলি লদ্মিা। 
োমঝ োমঝ লশমসর শব্দ! লেদ্ালরন লটে ওমদ্র কযামেন েমের সমঙ্গ িাইন কমর দ্াাঁল়িম়ে 
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আমে বুমক ওমদ্র রূোিী িাউন পশমের বযাজ। নেুন কযামেন েমেগুমক পদ্মে হযালরর 
েমন হি পযন ডাডলি ডাসডলি দ্াাঁল়িম়ে রম়েমে। সুম়োমরর েে পোটা পোটা হামে নেুন 
লবটার বযাট পদ্ািামে। ওর পেেমন রম়েমে িযামব আর পগাম়েমি। েযািফ়ে একমকামর্ 
দ্াাঁল়িম়ে রম়েমে। ওর পসানািী রঙ-এর চুমির ওমোর সূমযডর আমিা এমস েম়িমে। ওর 
পচাে হযালরর লদ্মক ে়িমেই পবাকা পবাকা পহমস বুমকর বযামজ হাে পোাঁ়োি। 
 
–কযামেনস হযান্ড পশক কমরা, পরফালর েযাডাে হুচ বিমেই অ্যামিলিনা আর েমেগু 
এলগম়ে এমস করেদ্ডন করি। হযালরর েমন হমিা লবরাট পচহারার েমেগু, অ্যামিলিনার 
হামের আঙুি লচম়ি চযােটা কমর পদ্মব। নাও এবার পোেরা সবাই পয যার ঝা়ুিমে বমস 
েম়িা, পরফলর েযাডাে হুচ বিমিা। 
 
অ্যামিলিনা রমনর েুমের পচহারা পদ্মে হযালরমক চাো গিা়ে বিমিা, রনমক ওমদ্র লদ্মক 
োকামে োনা কর। লবমশি কমর বযামজর লদ্মক। হারলেওন রমনর লেঠ চােম়ি বিমিা, 
গুডিাক, িম়ি যাও। 
 
পয গামি হারলেওন চুম্বন কমরলেি পসোমন আবারও হাে পোাঁ়োি রন। 
 
ওরা আকামশ উ়িমে শুরু করমিা। 
 
প্রমফসর েযাকমগানাগি েুব পজামর পজামর বিমিন, পজা়িান কমেলর শুরু কমরা। 
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পজাডডান বিমে শুরু করমিা, ও়োলরিংটন োস লদ্ম়েমে েমেগুমক, িযালব ওমক পেেন 
পথমক ধাক্কা পেমরমে, েমেগু পকা়োলফি লঠক ধমর পফমিমে। হযাাঁ পকলট পবি লিলফল্ডমরর, 
অ্যালিলস়োমক পেেনলদ্মক োস লদ্ম়েমে। 
 
হযালরর কামন আসমে লিমজাডডামনর কেস্বর। দ্শডকমদ্র লচত্তার, হুইমসমির শব্দ, বুে বুে 
শব্দ, লশস আর গান। 
 
ও়োলরিংটন ব্ল্জারমক এল়িম়ে েুমটমে, অ্যালিস ওোমন োহাম়ির েমো দ্াাঁল়িম়ে, ওরা সবাই 
লক গান করমে? 
 
লি গান পশানার জনয সাোনয সে়ে ধারালববরর্ী বে করি। লেদ্ালরনরা স্টযামন্ড বমস গান 
করমে 
 
উইসলি লকেু োমর না 
বি লনম়ে এমগা়ে না 
োই লেদ্ালরনরা গা়ে গান 
উইসলি আোমদ্র রাজা। 
 
উইসলি জমন্মমে একটা লবমন 
োই–পকা়োলফি পফমি গুমর্ গুমর্ 
উইসলি আোমদ্র পজোমব 
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উইসলি আোমদ্র রাজা। 
 
গান বে কমর আবার ধারালববরর্ী শুরু হি 
 
–হযাাঁ অ্যালিসা, অ্যামিলিনামক োস লদ্ম়েমে, লি লচৎকার কমর োইমকর কামে েুে এমন 
বিমিা। লি লেদ্ালরনমদ্র গান শুমনমে। 
 
অ্যামিলিনা… অ্যামিলিনা এলগম়ে এমসা। ওহ্ ও বি পেমরমে, আহাহা োরমিা না। 
োরমিা না। 
 
দ্শডকমদ্র গান লির ধারা লববরর্ী রুমে লদ্মিা। 
 
রাজা আোমদ্র উইসলি 
রাজা আোমদ্র উইসলি 
পকা়োলফি ধমর পফমিও লঠক 
উইসলি আোমদ্র রাজা। 
 
ও়োলরিংটন পকা়োলফি ধমরমে, পগামির লদ্মক েুটমে 
 
ও লামজর পথমক অ্মনক দূ্মর, এমকবামর কীোমরর সােমন ও। 
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লেদ্ালরন স্টযান্ড পথমক গান পভমস এমিা 
 
উইসলি একলট িাাঁম়ির পগাবর 
োমর না লকেু 
োথা়ে ওর… লিচু। 
 
–ওহহ, পহা পহা লেদ্ালরন পগাি লদ্ম়েমে। দ্শডকমদ্র োগমির েমো লচৎকার, হােোলি, 
লশমসর শমব্দ েলিম়ে যা়ে লির গিা। 
 
লেদ্ালরনরা আমরা উচ্চস্বমর গাইমে। 
 
উইসলি জমন্মমে একটা লবমন 
োই পকা়োলফি পফমি গুমর্ গুমর্ 
 
ও পহা পহা, দ্ারুর্ দহ দচ লচৎকার, পজাডডান গম্ভীর কাাঁো কাাঁো উমত্তলজে স্বমর বিমিা 
লিলফন্ডর লজমে পগমে। 
 
একই রকে গান পগম়ে চমিমে লেদ্ালরনরা। 
 
হযালর ভাগযবশে পেিার োঠ পথমক লেচটা ধরার জনয ডাইভ লদ্ম়ে োাঁচ েলেলনট উাঁচুমে 
লেমিা–লঠক পসই সে়ে ওর লেমঠ পক পযন বযাট লদ্ম়ে আিাে করমেই ও দ়্িাে কমর 
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বরমফর েমো ঠাণ্ডা হম়ে েম়ি পগি। হাে পথমক ঝা়ুিটা লেটমক ে়িমিা। অ্েলকডে 
আিেমর্ ও হকচলকম়ে পগি, শুনমে পেি েযাডাে হুমচর েীি হুইলসি। শুধু োই ন়ে 
পস্টলড়োে পথমক দ্শডকমদ্র োও োও শমব্দ লধক্কার, েীি স্বমর লচৎকার, ধুেধাে শব্দ, 
োরের অ্যামিলিনার ভ়োেড গিা, েুলে লঠক আমো পো? 
 
হযালর েযাডাে হুমচর একটা হাে ধমর পকানওরকমে উমঠ দ্াাঁল়িম়ে বিমিা, হযাাঁ েযাডাে 
লঠক আলে। 
 
েযাডাে হুচ উেমর োলকম়ে ধরবার পচিা করমিন লোলরমনর পকান্ পেমিটা অ্নযা়েভামব 
হযালরমক লেমঠ বযাট লদ্ম়ে োরমিা। 
 
অ্যামিলিনা রাগে স্বমর বিমিা–ওই িযালব পেমরমে। োলজটা পযই পোোমক লেটা ধরমে 
পদ্মেমে ও ফট কমর পোোমক পজামর োরমিা, যাকমগ হযালর, আেরা লজমেলে, লজমেলে, 
লজমেলে। 
 
 হযালরর পেেন পথমক পক পযন লে করি। হযালর লেচটা হামে শক্ত কমর ধমর লেেন লদ্মক 
োকামিা, পদ্েমিা ড্রামকা েযািফ়ে! ওর পচাে েুে রামগ পফমট ে়িমে, লবশ্রী েুে ভলঙ্গ 
কমর দ্ল়িম়ে রম়েমে। 
 
–েুব ভাি, উইসলির িা়ি ভামঙলন, েুলে বাাঁলচম়েে, ও হযালরমক লচলবম়ে লচলবম়ে বিমিা। 
ওইরকে কীোর পকাথা পথমক পজাটামি পহ? আলে পো জীবমন পদ্লেলন ওইরকে অ্েদ্াথড 
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কীোর। লকন্তু হা়ে! ওর জনয পয ডাস্টলবমন, আোমদ্র পিো গান পোোর েমনর েমো 
হম়েমে েটার? 
 
হযালর পদ্েমিা এক এক কমর ওমদ্র দ্মির পে়োররা োমঠ নােমে। নামেলন শুধু রন! 
পগািমোমস্টর লনমচ পনমে ধীমর ধীমর ওমক পচলিিং রুমের লদ্মক পযমে পদ্েি। একাই 
যামে। 
 
পকলট, আর অ্যামিলস়ো হযালরমক জল়িম়ে ধরমি পেেন পথমক েযািফ়ে পহমস বিমিা, ওর 
পোটা, কুৎলসমের জনয ে়িা লিেমে োলরলন, ওর োমক লনম়ে লিমেলে, শুনমব? 
 
েযািম়ের লদ্মক জ্বিন্ত দৃ্লিমে োলকম়ে অ্যামিলিনা বিমিা, সেমঝ কথা বিমব। 
 
–ওর বাবামক লনম়েও পিো হ়েলন। 
 
পিড আর জজড অ্দূ্মর হযালরর সমঙ্গ কথা বিলেমিা। কথাটা ওমদ্র কামন পযমেই ওরা 
েযািফম়ের লদ্মক োকামিা। 
 
অ্যামিলিনা, পিমডর একটা হাে পচমে ধমর বিমিা, থাকমগ পযমে দ্াও। পহমর লগম়ে 
উমোোো বকমে, আঙু্গর ফি টক। 
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–েটার উইসলিরা পো পোোর েুব বেু, েেন্দও কর েুলে োমদ্র? েযািফ়ে বিমিা, 
ওমদ্র ওোমন েুলটর সেম়ে থামকা, পবশ েজামস থামকা োই না? োগিমদ্র েচা গে 
নামক িামগ না? 
 
পিডমক ধমর রােমে োমর না পকলট, অ্যালিলস়ো, অ্যামিলিনা। হযালর অ্বশয জজডমক ধমর 
পরমেমে। েযািফ়ে েেনও লবশ্রীভামব হাসমে। 
 
হযালর েযাডাে ইমচর লদ্মক োকাি, উলন েেন িযাবমক ওর পবআইনী ব্ল্াজার আিেমর্র 
জনয ধেকামেন। 
 
জজড এলগম়ে লগম়ে েযািফম়ের পেমট একটার ের একটা প্রচণ্ডভামব িুলি োরমে িাগি। 
 
–হযালর! জজড! ওমক পেমরা না, না না। 
 
প্রচণ্ড োর পেম়ে েযািফ়ে কােরামে কােরামে োলটমে িুলটম়ে ে়িি। হযালর সমঙ্গ সমঙ্গ 
জাদু্দ্ণ্ড লদ্ম়ে ইেমেলডমেে লজঙ্কস প্রম়োগ কমরমে। েযাডাে হুচ িোগে হুইলসি 
বালজম়ে যামেন। েযািফম়ের নাক লদ্ম়ে গিগি কমর রক্ত পবমরামে, পচাে-নাক-েুে 
ফুমি পগমে জমজডর োমরর পচামট। েযাডাে হু বিমিন পোেরা েুব অ্নযা়ে কাজ কমরে। 
পোেরা দু্জমনই কযামসমি চমি যাও, পসাজা পোোমদ্র পহমডর অ্লফমস! যাও, এক 
পসমকন্ড পদ্লর করমব না। 
 

http://www.bengaliebook.com/


 হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য অ্র্ডাি অ্ব দ্য ফরিক্স । জে. জে. িাওর িং। হ্যারি পটাি রিরিে 

658 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

জজড আর হযালর হাাঁফামে হাাঁফামে পেিার োঠ পেম়ি পকানও কথা না বমি চমি পগি। 
এনমরন্স হি েযডন্ত লগম়ে আর ওরা গান শুনমে পেমিা না। জমজডর হামে, হাাঁটুমে দ্ারুর্ 
বযথা, হামে রম়েমে অ্ধড ভগ্ন লেমচর ডানা। ও পযন হযালরর আঙু্গমির ফাাঁক লদ্ম়ে োিাবার 
পচিা করমে। 
 
ওরা েযাকমগানাগমির অ্লফমসর দ্রজার কামে পেৌঁেবার আমগই লেেন লফমর পদ্েমিা 
প্রমফসর েযাকমগানাগি হন্তদ্ন্ত হম়ে কলরমডার লদ্ম়ে আসমেন। েযাকমগানাগি লিলফন্ডার 
হাউমজর কাটা গিা পথমক কলম্পে হামে েুিমে েুিমে ওমদ্র দু্জমনর েুমের লদ্মক 
কলঠন দৃ্লিমে োকামিন। দ্ারুর্ পরমগ লগম়ে বিমিন–পভেমর যাও। হযালর আর জজড 
িমরর পভের পগি। েযাকমগানাগি োর পটলবমির পেেমন চমি লগম়ে ওমদ্র লদ্মক 
োকামিন। রামগ কাাঁেমে কাাঁেমে গিা পথমক কাফডটা পটমন েুমি পেমঝমে পফমি 
লদ্মিন। 
 
–হযাাঁ? েযাকমগানাগি বিমিন–আলে জীবমন দু্জমন লেমি একজনমক োরার জিনয কাণ্ড 
আজ েযডন্ত পদ্লেলন। বমিা, জবাব দ্াও পকন এেন জিনয কাজ কমরে? 
 
হযালর বিমিা, েযািফ়ে আোমদ্র োরাে কথা বমিলেি। 
 
–পোোমদ্র োরাে কথা বমিলেমিা? প্রমফসর েযাকমগানাগি ভীির্ পজামর বিমিন। 
পডমকর ওমোর একটা চাে়ি লদ্মিন। পডমকর ওমোর রাো পচৌমকা ফুিকাটা বাক্সটা 
পেমঝমে েম়ি োর েমধয পথমক আদ্ার শুকমনা টুকমরাগুমিা েল়িম়ে ে়িমিা। হযাাঁ, ওমদ্র 
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দ্ি অ্বশয পহমর পগমে, োই পোোমদ্র পপ্রামডাক করমে পচম়েলেমিা। লকন্তু পোেরা 
দু্জমন লেমি ওমক ওইরকেভামব োরমি পকন? 
 
জজড বিমিা, ও আোর ো-বাবা েুমি কথা বমিমে। হযালরর োমকও। 
 
–েুব ভাি! ো পোেরা েযাডাে হুমচর হামে বযাোরটা পেম়ি না লদ্ম়ে োরাোলর করমি 
পকন? োগিরা ওইরকে কমর পসটা জামনা? পোোমদ্র অ্সভযোর…! কমোদূ্র অ্নযা়ে 
কমরমে জামনা? 
 
লে! লে! পহে পহে। 
 
কথাটা শুমন হযালর আর জজড লেেন লফমর োকাি। পদ্েি পডামিামরস আেলিজ দ্রজার 
পগা়িা়ে দ্াাঁল়িম়ে রম়েমেন। বযামঙর েে ফুমিা ফুমিা শরীমর সবুজ টুইমডর পকাট োমক 
আরও পোটা পদ্োমে। লবশ্রীভামব হাসমেন, হালসর েমধয দূ্রলভসলের োে! হযালর বুঝমে 
োরি োর কোমি অ্মশি দূ্গডলে আগে। 
 
–আলে লক আেনার পকানও সাহামযয আসমে োলর প্রমফসর েযাকমগানাগি? আেলিজ 
োর অ্লেেযাে লবে়ে হালসমে বিমিন। 
 
েযাকমগানাগমির েুে িাি হম়ে পগি। 
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–সাহাযয? েযাকমগানাগি বিমিন, সাহাযয বিমে আেলন লক বিমে চাইমেন? 
 
প্রমফসর লঠক পসইরকে বদ্েেভামব হাসমে হাসমে েযাকমগানাগমির িমর ধীর 
েদ্মক্ষমে ঢুকমিন। 
 
–ভাবিাে আেলন হ়েমো আোর সাহাযয পেমি েুলশ হমবন। 
 
 হযালর পদ্েি আেলিমজর নামকর চুিগুমিা পবলরম়ে এমস পযন নাচমে। 
 
েযাকমগানাগি আেলিমজর লদ্মক োলকম়ে সিংযে স্বমর বিমিন, েুব সম্ভব আেলন 
বযাোরটা লঠক অ্নুধাবন করমে োমরনলন। ও হযাাঁ, পোেরা ভাি কমর পশামনা। েযািফ়ে 
পোোমদ্র কমোটা উমক লদ্ম়েলেমিা আলে সেযক জালন না। পোোমদ্র েলরবামরর 
প্রমেযমকর প্রলে কটাক্ষ, অ্েোন সূচক েন্তমবযর বযাোমর আোর পকানও োথাবযাথা পনই; 
লকন্তু পোোমদ্র অ্োলজডে আচরর্ আোর কামে েুবই োরাে পিমগমে। োই এই 
অ্েরামধর জনয আলে পোোমদ্র এক সপ্তাহ লডমটনশমনর শালস্ত লদ্িাে। েটার, েুলে 
ওইরকেভামব আোর লদ্মক োকামব না। পোোর ববডমরালচে অ্েরামধর জনয এই শালস্ত 
প্রােয এরের যলদ্ আর কেনও…। 
 
পহে পহে। 
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প্রমফসর শালস্তর কথা বমি োর দু্মচাে বে করমিন। পযমনা ঈশ্বরমক ওমদ্র ক্ষো 
করমে প্রাথডনা করমেন। োরের ধীমর ধীমর পচাে েুমি আেলিমজর লদ্মক োকামিন, 
লকেু বিমবন প্রমফসর আেলিজ? 
 
আেলিজ গিা োকাল়ি লদ্ম়ে বমি আোর লকন্তু েমন হ়ে ওমদ্র শালস্ত আেলন অ্েরামধর 
েুিনা়ে কেই লদ্মিন। আরও কলঠন শালস্ত ওমদ্র প্রােয, আেলিমজর েুমে পনািংরা হালস! 
 
–পডামিামরস আোর েমন হ়ে ওমদ্র আলে যমথালচে শালস্ত লদ্ম়েলে। ওরা দু্জমনই আোর 
হাউমজর। হাউমজর পহড লহমসমব আলে ওমদ্র শালস্ত পদ্বার সমূ্পর্ড অ্লধকারী। 
 
–ওম়েি লেনাভডা, আেলন লিলফল্ডর হাউমসর পহড পস লবিম়ে পকানও সমন্দহ পনই। েমব 
আোর কথাটা শুনুন, পসটা পোমটই হািকাভামব পনমবন না, যমথি গুরুত্বেূর্ড। কথাটা 
বমি আেলিজ োর হযান্ডবযাগ েুমি হাে়িামে িাগমিন। আহ কমনডলি়েস ফামজর লচলঠটা 
পকাথা়ে রােিাে! এোমন আসার আমগ পো ইসয করমিন! ও হা এইমো পেম়েলে। 
আেলিজ একটা অ্লফলস়োি োচডমেে বার করমিন। 
 
ে়িবার আমগ গিা োকাল়ি লদ্মিন। 
 
–পহে পহে, এডুমকশনাি লডলি নিং োঁলচশ। 
 
–আরও একলট? েযাকমগানাগি রামগ পফমট েম়ি বিমিন। 
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আেলিমজর হামে কাগজ, েুমে অ্োল়েক েচ্চমরর হালস! 
 
–আসমি লেনাভডা, আেলন চলব্বশ নিং লডলি অ্যামেন্ড করমে প্রকারন্তমর বাধয কমরমেন। 
আেনার লনশ্চ়েই েমন আমে, লিলফল্ডরমদ্র নেুন লকলডচ লটে গঠমনর অ্নুেলে না 
পদ্ও়োর বযাোমর আেলন অ্মহেক আোর সমঙ্গ কথা কাটাকালট কমরলেমিন, শুধু োই 
ন়ে–ডাম্বিমডারমক হস্তমক্ষে করমে অ্নুমরাধ কমরলেমিন। যাইমহাক আেনার বযবহার 
আোর আদ্মেই ভাি িামগলন, োই সেি বযাোরটা বাধয হম়ে োননী়ে েন্ত্রীর পগাচমর 
এমনলেিাে। লেলন এই লচলঠমে বমিমেন, নেুন আইন অ্নুসামর োত্র-োত্রীমদ্র লক সুলবমধ 
পদ্ও়ো যামব বা যামব না ো সবই উচ্চ ক্ষেোসম্পন্ন েদ্ন্তকারীর এলক্ত়োরভুক্ত। োহমি 
বুঝমে োরমেন লেনাভডা, আলে লিলফন্ডারমদ্র লটে গঠমনর অ্নুমোদ্ন না লদ্মে পচম়ে 
পকানও অ্েরাধ কলরলন। োন নী়ে েন্ত্রী আরও লক লিমেমেন শুনুন। লিমেমেন, এরের 
পথমক লশক্ষকমদ্র পকামনারূে প্রদ্ত্ত শালস্ত, অ্নুমোদ্ন ও কুমির োত্র-োত্রীমদ্র 
পকামনারূে লপ্রলভমিজ েুমি পনবার বযাোমর েদ্ন্তকারীর েূর্ড স্বাধীনো আমে বা থাকমব। 
দ্স্তেে কমরমেন কমনডলি়েস ফাজ, েযালজক েন্ত্রী অ্ডডার োরলিন ফাস্টড লাস ইেযালদ্ 
ইেযালদ্। 
 
ে়িা পশি হমি আেলিজ োচডমেেটা ভাজ কমর হযান্ড বযামগ পরমেলদ্মিন। েুমে েেনও 
পসই অ্োল়েক হালস। 
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–পো এমদ্র দু্জনমক লচরেমর লকলডচ পেিা পথমক লনবডাসন লদ্মে হ়ে লক বিুন লেনাভডা? 
আেলিজ বিমিন। োরের লেলট লেলট পহমস হযালর আর জমজডর েুমের লদ্মক োকামিন। 
হযালরর হামের লেচটা পবসাোি হম়ে উঠমিা। 
 
–আোমদ্র আর পেিমে পদ্মবন না? হযালর বিমিা, লচরকামির জনয! ওর গিার স্বর 
পকে পকাঁমে উঠি। 
 
–আোর েমন হ়ে অ্গেযা লে. েটার সারাজীবমনর জনয বযান, লবমশি কাযডকরী হমব। 
আেলিমজর হালস পযন থােমে চা়ে না–শুনুন লেনাভডা এই দু্ই। দু্ইমেমির অ্েরামধর 
োত্রা পবলশ বমিই শালস্তর োত্রা পবলশ। সােলদ্ন লডমটনসন থাকা েমন হ়ে েুবই িিু, 
এরা দু্জন ো়িা আেনার লিলফন্ডর লটমের অ্নয পেমির অ্বশযই পেিমে োরমব। আলে 
লকন্তু একটুও অ্মযৌলক্তক কথা বিলে না। আসমি অ্নয পেমিমেম়েরা পো এমদ্র েমো 
োরাত্মক রকমের লহিংসাত্মক লকেু কমরলন। 
 
–যাকমগ এবার চলি। 
 
আেলিজ ির পেম়ি অ্েযন্ত েুলশ েমন চমি পগমিন। 
 
*** 
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লনলিদ্ধ পোোমদ্র আর পেিমে পদ্ও়ো হমব না? সেযামবিা হোশ হম়ে কেনরুমে 
অ্যামিলিনা বিমিা, সীকার ন়ে, লবটারস ন়ে োহমি…? 
 
অ্যালিসা বিমিা–অ্েযান্ত অ্নযা়ে, ব্ল্াজার লদ্ম়ে হযালরমক লেমঠ পেমরও ো়িা পেম়ে পগি? 
 
লজলন, হারলেওন পবজা়ে চমটমে। পিড লকেু কমরলন োও ওমক শালস্ত লদ্ম়েমেন 
আেলিজ। 
 
হারলেওন রামগর পচামট বার বার ওর হাাঁটুমে চাে়ি লদ্মে িাগি। 
 
পিড বিমিা, আলে পো পকানও পদ্াি কলরলন! পোেরা লেনজন যলদ্ আোমক ধমর না 
রােমে োহমি েযািফম়ের হা়ি গুাঁম়িা গুাঁম়িা কমর লদ্োে। 
 
হযালরর অ্সম্ভব েন োরাে। ভাবমেই োরমে না ও আর এই কুি জীবমন লকলডচ েযাচ 
পেিমে োরমব না। ও কারও লদ্মক না োলকম়ে অ্েকার জানািার লদ্মক োলকম়ে রইি। 
হাে পথমক লেচটা সমর লগম়ে সারা িমর পবা পবাাঁ শব্দ কমর উ়িমে। বাইমর অ্লবিান্ত 
েুিারোে হম়ে চমিমে। কুকশযািংক লেচটামক ধরবার জনয দ্াোদ্ালে করমে িাগি 
িমর। 
 
–আলে শুমে চিিাে, অ্যামিলিনা ধীমর ধীমর দ্াাঁল়িম়ে বিমিা। 
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–হমে োমর ভাি কমর িুমোমে োরমবা না, দু্াঃস্বপ্ন পদ্েমবা, হমে োমর সকামি লবোনা 
পেম়ি উমঠ েমন হমব আোমদ্র পেিা হ়েলন। 
 
অ্যালিসা, পকলট ও অ্যামিলিনার সমঙ্গ কেনরুে পেম়ি িুমোমে চমি পগি। ওরা চমি 
যাবার ের পিড-জজডও চমি পগি। লজলনও পবলশক্ষর্ বমস রইমিা না। শুধু হযালর আর 
হারলেওন আগুমনর ধামর চুে কমর বমস রইি। 
 
–রনমক পদ্েমে োলে না, হারলেওন েুব চাো গিা়ে বিমিা। 
 
হযালর শুধু োথা না়িমিা। 
 
–েমন হ়ে ও আোমদ্র বসমে লদ্মে চাইমে না, হারলেওন বিমিা, পকাথা়ে পগমে েমন 
হ়ে? 
 
লঠক পসই সেম়ে ফযাট পিলড দ্রজা েুিমেই রন িমর ঢুকি। রন পপ্রামরমটর পহাি লদ্ম়ে 
িমর ঢুমকমে। ওমক েুব লান্ত পদ্োমে। সারা শরীমর, োথা়ে পো ভমর পগমে। হযালর আর 
হারলেওনমক পদ্মে ও ধোস কমর বমস ে়িি। 
 
হারলেওন ওর লদ্মক োলকম়ে বিমিা, আমর েুলে পকাথা়ে লেমি? আেরা পভমব। অ্লস্থর। 
 
–িুরলেিাে, রন বিমিা। ও েেনও লকলডমচর জালসড েমর রম়েমে। 

http://www.bengaliebook.com/


 হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য অ্র্ডাি অ্ব দ্য ফরিক্স । জে. জে. িাওর িং। হ্যারি পটাি রিরিে 

666 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

 
–েুলে পো পদ্েলে ঠাণ্ডা়ে জমে পগে। এমসা আগুমনর ধামর বমসা, হারলেওন ওমক 
ডাকমিা। 
 
রন হযালরর লদ্মক না োলকম়ে একটা পচ়োর পটমন লনম়ে আগুমনর সােমন বমস ে়িি। 
 
চুলর কমর আনা লসচটা ওমদ্র োথার ওমোমর পবাাঁ পবাাঁ শব্দ কমর েেনও উ়িমে। 
 
রন লনমজর োম়ের লদ্মক োলকম়ে বিমিা, আলে দু্াঃলেে। 
 
হযালর বিমিা, লকমসর জনয? 
 
–পভমবলেিাে লকলডচ পেিমে োলর। রন বিমিা, কাি আোর প্রথে কাজ হমব লটে 
পথমক েদ্েযাগ। 
 
–েুলে যলদ্ পেম়ি দ্াও োহমি লটমে োত্র লেনজন বাাঁচমব। রন ওর লদ্মক পবাকার েমো 
োকামি হযালর বিমিা, আোমক আর পিড জজডমক িাইফ টাইে বযান কমরমেন প্রমফসর 
আেলিজ। 
 
রন ভাঙা ভাঙা গিা়ে বিমিা–কী বিমি? আবার বি। 
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হারলেওন রনমক িটনার আগামগা়িা সব বিমিা। রমনর আর িটনার েুনরাবৃলত্ত করমে 
েন চাইলেমিা না। সব কথা শুমন রন আরও লবেিড, হোশ হম়ে পগি। 
 
–সবই আোর পদ্াি। 
 
হযালর পরমগ লগম়ে বিমিা, বামজ কথা বিমব না রন, েুলে কী আো়ে িুলস পেমরলেমি? 
 
–আোর লকলডচ পেিা যলদ্ অ্মো োরাে না হমো। 
 
–পেিার সমঙ্গ পকানও সম্পকড পনই। 
 
 –ওমদ্র পসই গান আোমক…। 
 
–পোোমক শুধু ন়ে, আোমদ্র সবাইমক আিাে কমরমে। 
 
হারলেওন সহসা আগুমনর কাে পথমক উমঠ অ্েকার জানািার কামে দ্াাঁ়িামিা। ও েকড-
লবেমকডর েমধয থাকমে চা়ে না। হযালর পজার গিা়ে বিমিা, অ্যথা লনমজর গাম়ে পদ্াি 
চাোমব না রন। 
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রন পকানও কথা না বমি ওর পরামবর লভমজ অ্িংমশর লদ্মক দু্াঃে ভারািান্ত েমন োলকম়ে 
রইি। পবশ োলনকটা সে়ে নীরব পথমক লব়ি লব়ি কমর বিমিা, এটা আোর জীবমন 
সবমচম়ে দু্াঃমের িটনা। 
 
হযালর লেক্ত স্বমর বিমিা, লামব পযাগ দ্াও। ো়িমব না। 
 
হারলেওন জানািার লদ্মক পেেন কমর হযালর আর রমনর লদ্মক োলকম়ে বিমিা, আলে 
একটা লজলনস জালন, শুনমি পোোমদ্র দু্জমনরই হোশা পকমট যামব। 
 
–হা হা, বমিা বিি, হযালর বিমিা। 
 
–জামনা? হযালিড লফমর এমসমেন। 
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২০. হ্যারির্ি জট  
 
হারলেওমনর েুমে েবরটা শুমন হযালর িালফম়ে উমঠ এক লেলনটও পদ্লর না কমর রমনর 
সমঙ্গ ডরমেটলরমে লগম়ে অ্দৃ্শয হবার পলাক আর রাঙ্ক পথমক েরউডারস োনলচত্র লনম়ে 
হযালিমডর কমটমজ যাবার জনয প্রস্তুে হমিা। হারলেওন েেনও পেম়েমদ্র ডবমেটলর 
পথমক আমসলন। এমিা োাঁচ লেলনট েমর। হারলেওন গিা়ে েমরমে কাফড, হামে পোটা 
দ্স্তানা, োথা়ে লনমজর হামে পবানা পোটা েশমের এিফমদ্র হযাট! 
 
রন ওর পবশভূিা পদ্মে লজমব শব্দ করমি হারলেওন বিমিা, বুঝমি বাইমর েুব ঠাণ্ডা, 
হািকা পোশামক ঠাণ্ডা পিমগ পযমে োমর। 
 
ওরা পোমরডট পহাি লদ্ম়ে হাোগুল়ি লদ্ম়ে পবলরম়ে অ্দৃ্শয হবার পলাক ো়িাোল়ি গাম়ে 
জল়িম়ে হযালিমডর সমঙ্গ পদ্ো করমে চিমিা। রন হঠাৎ েুব িম্বা হম়ে পগমে, পলাকটা 
েমরও ো ঢামক না, োই সাোনয কুাঁমজা হম়ে হাাঁটমে িাগি। বাইমর পবরুমে পগমি 
অ্মনক লসাঁল়ি অ্লেিে করমে হ়ে, োো়িা লফি অ্থবা লেমসস নলরমসর পচাে পো 
এ়িামে হমবই। হযালর োই োনলচত্রটা লনম়ে পদ্েমে িাগি লফিচ এবিং নলরস পকাথা়ে 
আমে। ভাগয ভামিা ওরা পনই; লকন্তু পহডমিস লনক? ওরা পদ্েমিা লনক আেন েমন 
িুরোক োমে আর উইসলি আোমদ্র রাজা গানটা গুনগুন কমর গাইমে। ওরা েুব 
সাবধামন এনমরনস হি লদ্ম়ে বাইমরর োমঠ এমস দ্াাঁ়িামিা। চেুলদ্ডক লনস্তব্ধ শুধু ন়ে, 
সেস্ত োঠ বরমফ পঢমক পগমে। হযালর দূ্র পথমক পদ্েমে পেমিা হযালিমডর কমটমজর 

http://www.bengaliebook.com/


 হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য অ্র্ডাি অ্ব দ্য ফরিক্স । জে. জে. িাওর িং। হ্যারি পটাি রিরিে 

670 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

জানািা লদ্ম়ে বালে পদ্ো যামে, লচেলন লদ্ম়ে পধা়ো পবমরামে। হযালর বিমে পগমি 
পদ্ৌ়িামে িাগমিা, পেেমন হাাঁফামে হাাঁফামে ওমক ফমিা করমে িাগমিা হারলেওন আর 
রন! িন েুিামরর েমধয লদ্ম়ে হট ও লটমে ওবা হযালিমডর কমটমজর কামঠর দ্রজার 
সােমন দ্াাঁ়িাি। হযালর লন়েেোলফক দ্রজা়ে লেনবার নক করমেই অ্ন্দর পথমক একটা 
কুকুর ভীির্ শব্দ কমর ডাকমে িাগি। 
 
হযালর দ্রজার চালবর লেদ্রমে েুে িালগম়ে বিমিা, হযালিড আেরা এমসলে। 
 
হযালিমডর লবরলক্তসূচক গিা শুনমে পেমিা, পক আবার এমিা। ওরা হযালিমডর রাগ রাগ 
গিা শুমন থেেে পেম়ে পগমিা। বুঝমে োরমিা না হযালিমডর রামগর কারর্। োত্র লেন 
পসমকন্ড হ়েলন এমসলে। ফযািংগ.. ভামগা বিলে… কুকুরলট বিমে িাগমিা। 
 
হযালিমডর ককডশ কেস্বমর ওরা একটু আশ্চযড হমিা, দ্রজার পবাে সরামনার শমব্দর েরই 
দ্রজা ঈিৎ ফাাঁক হমে হযালিমডর েুে পদ্েমে পেি। 
 
–আমর পোেরা? পলাক েমর এমসমো? এমসা এমসা পভেমর এমসা। হারলেওন পলাক 
েুিমে েুিমে বিমিা–আেরা দু্াঃলেে হযালিড। এেলনভামব আসমেই হমিা। 
 
হযালিড বিমিন, আমর লকেু না, লকেু না। দ্রজাটা বে কমর লদ্মিন। 
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হযালিমডর পচহারা পদ্মে ওরা ভ়ে পেম়ে পগি। োথার চুমি জোট রক্ত। বাাঁমচামে আিাে 
পিমগ এমো ফুমি উমঠমে পয, পচামে পদ্ো যামে না। হামে, েুমে অ্মনক কাটা দ্াগ। 
পকানও পকানও কাটা পথমক রক্ত ে়িমে পদ্মে বুঝমে োরমিা ওরা আসবার সাোনয 
আমগ হযালিড বাল়ি লফমরমেন। পচ়োমরর ওমোর রম়েমে রামভলিিং পলাক, োর োমশই 
একটা হযাভাযডাক, যার েমধয দু্একটা পোট পোট বাচ্চামদ্র বহন করা যা়ে। হযালিড েুবই 
িম্বা চও়িা, সাধারর্ োনুিমদ্র চাইমে দু্গুর্ পবলশ। 
 
হযালিড পো়িামে পোাঁ়িামে ব়ি পদ্মে একটা োোর পকটলি উনুমন রােমিন। 
 
–কী হম়েমে, আেনার এেন অ্বস্থা পকন? হযালর লজমজ্ঞস করি। 
 
–হযালিড বিমিন, বিলে, এেন লকেু না, চা চিমব? 
 
 –থাক। আেলন একটু সুস্থ পহান, রন বিমিা। 
 
–লকেু না, লকেু না, হযালিড পসাজা হম়ে দ্াাঁল়িম়ে বিমিন। 
 
–আেনার েুমের বদ্মি যলদ্ একোউন্ড লকো থাকমো, োহমিও বিমেন লকেু হ়েলন, 
রন বিমিা। 
 
–পযমে দ্াও। পোোমদ্র পদ্মে েুব আনন্দ হমে। 
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হারলেওন বিমিা–আেনার এেন েযাডাে েেমির কামে যাও়োর প্রম়োজন আমে 
হযালথড। দু্একটা জা়েগা়ে ব়ি পবলশ পকমট পগমে। 
 
–আলে পদ্েলে লক করমে োলর, লঠক আমে? হযালিড একগুাঁম়ের েমো বিমিন। 
 
হযালিড িমরর েধযোমন রাো প্রকাণ্ড পটলবমির ওমোর পথমক একটা চাম়ের পো়োমি 
লনমিন। োর গিা়ে লেি একটা িাি–সবুজ আভাযুক্ত োিংমসর টুকমরা যা একটা গাল়ির 
টা়োমরর পচম়ে সাোনয ব়ি। 
 
রন োিংমসর টুকরাটা পদ্মে বিমিা, আশাকলর ওটা োমবন না, হযালিড? পদ্মে েমন হ়ে 
লবিাক্ত! 
 
–পদ্মে পোোমদ্র োই েমন হমে। আসমি এটা ড্রাগমনর োিংস, েযালিড বিমিন, ভ়ে 
পনই এটা আলে োমবা না। কথাটা বমি হযালিড ড্রাগমনর োিংমসর টুকমরাটা বা গামির 
ক্ষমের ওের পচমে রােমিন। হযালিমডর আরাে িাগমে পেেন একটা েুমে শব্দ 
করমিন, এটামে পসমর যামব। েযাডাে েেমির কামে যাবার দ্রকার হমব না। ড্রাগমনর 
োিংস পিষ্ঠ ওিুধ। 
 
–পো আেলন এমোলদ্ন পকাথা়ে লেমিন, আেনার লক হম়েলেমিা বিুন, হযালর বিমিা। 
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–বিা যামব না হযালর, অ্লে পগােনী়ে, বিমি আোর চাকলর যামব। 
 
–পোোমক কী দ্ানবরা োরমধার কমরমে হযালিড? হারলেন সুেধুর কমে জানমে চাইমিা। 
 
হযালিড পয হাে লদ্ম়ে ড্রাগমনর োিংসটা েুমে পচমে পরমেলেমিন পসটা সাোনয পকাঁমে 
উঠমেই োিংস েণ্ডটা বুমকর ওের েম়ি পগি। 
 
–দ্ানব? োিংস েণ্ডটা ওর েযামের পবমের কামে ে়িবার আমগই হযালিড ওটা ধমর 
পফমি গামির ক্ষেমে পচমে ধরমিন। পোোমক দ্ানমবর কথা পক বমিমে? কারা এসব 
কথা বিমে? 
 
–আেরা অ্নুোন কমরলে, হারলেওন িলজ্জে হম়ে বিমিা। 
 
পচামের পয অ্িংশটা ড্রাগমনর োিংস লদ্ম়ে ঢাকা পনই, পসই পচামে েীিভামব হারলেওনমক 
পদ্েমে পদ্েমে বিমিন, ওহ পোোর ধারর্া? অ্নুোন? 
 
–আোমদ্র েমন হম়েলেমিা, ভুি পো হমে োমর কথাটা হযালর বিমে রনও পসই কাথা়ে 
সা়ে লদ্মিা। 
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 হযালিড ওমদ্র লদ্মক োকামিন, োরের নামক শব্দ কমর োিংস েণ্ডটা পটলবমি েুাঁম়ি 
পফমি লদ্ম়ে উনুমনর কামে পগমিন। উনুমন জি চাোমনা পকটলিমে পস পস শব্দ হলেি 
ফুটন্ত জমির। 
 
হযালিড ওর বািলের েমো লেনমট েমগ গরে জি ঢািমে ঢািমে বিমিন, পোেরা 
পেমি োনুি, সব কথা জানার দ্রকার পনই। এমক বমি অ্নলধকার চচডা। 
 
কথা বিার সে়ে হযালিমডর দ্াল়ি কুাঁকম়ি পগি। 
 
–আেলন দ্ানমবর পোমজ লগম়েলেমিন? হযালর বিমিা। 
 
হযালিড ব়ি ব়ি েমগ লেনমট চা বালনম়ে ওমদ্র লদ্ম়ে আবার োিংস েণ্ডটা গামি পচমে 
ধরমিন। 
 
–হযাাঁ লঠক ধমরমো। হা পযমে হম়েলেমিা। 
 
–ওমদ্র ধরমে পেমরমেন? হারলেওন চাো গিা়ে বিমিা। 
 
–হযাাঁ, সলেয কথা বিমে লক ওমদ্র েুাঁমজ বার করা েুব শক্ত বযাোর ন়ে, হযালিড 
বিমিন, ওরা পবশ িম্বা। 
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–ওরা পকাথা়ে থামক, রন বিমিা। 
 
–োহাম়ি-েবডমে, হযালিড সিংমক্ষমে বিমিন। 
 
 –পো োগিরা ন়ে পকন? 
 
–ওরাও থামক, হযালিড বিমিন। েমর পগমি ওমদ্র োহাম়ি কবর পদ়্ে। 
 
হযালিড ড্রাগমনর োিংমসর একটা টুকমরা এবিং ডাব হামে লনমিা যামে সবচাইমে ব়ি 
কাটা জা়েগাটা ভািভামব চাো েম়ি। 
 
–হযালিড, বিুন োহাম়ি পকন লগম়েলেমিন? রন বিমিা, দ্ানবরা আেনামক পকেন কমর 
আিের্ করি। হযালর লডমেনটরমদ্র আিেমর্র কথা আেনামক বিমে োমর। 
 
হযালিড বিমিা–েুলে লক বিমে চাইমো লডমেনটররা পোোমক আিের্ কমরলেি? 
 
হারলেওন অ্বনে পচামে বিমিা, আেলন জানমেন না? 
 
–আলে এোন পথমক চমি যাবার ের লক িমটলেমিা ো পো জালন না। আলে অ্লে 
পগােনী়ে একটা কামজ লগম়েলেিাে। আলে পযোমন পগলে লেেু লেেু পোোমদ্র েযাচা, 
পসোমন পগমে, লকন্তু আলে চাইলন। আোর েমন হ়ে আেলন একটুও লসলর়োস নন। 
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–হযাাঁ েুবই লসলর়োস। ওরা লিটি হুইিংলগিং লদ্ম়ে আোমক আর আোর কালজনমক আিের্ 
কমরলেমিা, োরের লেলনলি আোমক োল়িম়ে লদ্ম়েমে। 
 
–কী বিমিন? 
 
–আোমক লেলনলির আদ্ািমে পযমে হম়েলেি, পসসব কথা থাক। 
 
–আেনামক োাঁটাই করা হম়েমে? 
 
–গরমের েুলট পকেনভামব কাটামি বি পোেরা। পশানার ের আোর কথা পোোমদ্র 
বিব। হযালিড ওমদ্র লদ্মক োকামিন পেমঝমে োিংমসর টুকমরা েম়ি লগম়েলেমিা–ফযািংগ 
ওটা েুমে লদ্ম়েলেি। হযালিড োিংমসর টুকমরাটা ওর েুে পথমক পটমন লনমিন। 
 
–হযালিড ওই োিংসটা আর গামি িাগামবন না, ওটা পনািংরা হম়ে পগমে। 
 
হযালিড আরও এক কাে চা পেমে পেমে বিমিন, আেরা অ্মনক িুমর পব়িািাে। 
গরমের েুলট পশি হমে লফমর এিাে। 
 
–েযাডাে েযালক্সে আেনার সমঙ্গ লগম়েলেমিন? হারলেওন বিমিা। 
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–েযাডাে েযালক্সে সৎ ও সাহসী েলহিা। আোর সমঙ্গ ডাম্বিমডামরর আমদ্মশ োহাম়ি–
জঙ্গমি িুমর পবল়িম়েমেন। পোেরা হ়েমো জামনা না অ্লিলম্প়ো অ্লে দ্র ও সাহসী 
েলহিা। 
 
–আেলন জানমেন পকাথা়ে দ্ানমবরা থামক, হযালর বিমিা? 
 
–আলে লঠক জানোে না, ডাম্বিমডার সব বমি লদ্ম়েলেমিন। 
 
ওরা সব পগােন পডরা়ে িুলকম়ে থামক? রন বিমিা। 
 
হযালিড গম্ভীর হম়ে বিমিন, পোেরা হ়েে জামনা না, েযালজক লেলনলি ডাম্বিমডার আর 
আোর ওের নজর পরমে চমিমে। 
 
–কী বিমেন হযালিড? 
 
হযালর অ্মনক পগােন কথা জামন যা রন জামন না। ও হযালিমডর এক োমসর িটনা 
শুনমে দ্ারুর্ উৎসুক। রমনর পকৌেুহি হযালিডমক বাধা লদ্মে হযালরর েমন হি। 
 
–পো আেলন েযালজক বযহার করমিন না পকন দ্ানবমদ্র আিা়ে যাবার জনয? সব সে়ে 
োগিমদ্র েে চিমে হম়েমে? রন বিমিা। 
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–না লঠক ো ন়ে। আোমদ্র অ্মনক সাবধামন চিমে হম়েমে, অ্মনক ভান করমে 
হম়েমে। অ্লিলম্প়োমক লনম়ে আলে পযন ওর পদ্মশ যালে। িামন্স ভী-পজামন লগম়েলেিাে 
জাহামজ কমর। 
 
হারলেওন কথা শুমন আনমন্দ হােোলি লদ্ম়ে উঠমিা, ভী-পজামন আলেও একবার েুলট 
কাটামে পব়িামে পগলে। রমনর েুে পদ্মে ও চুে কমর পগি। 
 
োরের পোলিশ বডডার পেলরম়ে দু্গডে েমথ যাত্রা। লেলনমক একটা োমব এক 
ভযােো়োমরর (ওরা লনলদ্রে বযলক্তমদ্র রক্ত পচাির্ কমর–রূেকথার গল্প) সমঙ্গ ঝগ়িা 
হম়েলেমিা। পোসামহলব আর িোগে ভ়ে পদ্লেম়ে পিাকমদ্র কাে পথমক অ্থড আদ্া়ে 
কমর। 
 
পশি েযডন্ত অ্লভি স্থামন পগিাে। আোমদ্র সব সে়ে আেঙ্ক োমে পডথ ইটারমদ্র 
োল্লা়ে েল়ি। ওলদ্মক েযালজক বযবহারও করমে োরলে না। 
 
কথাটা পশি কমর হযালিড চা পেমে িাগমিন। 
 
হযালর বিমিা, োরের? 
 
পেম়ে পগিাে ওমদ্র। একলদ্ন রামে একটা উাঁচু জা়েগা পথমক পদ্েিাে অ্মনক লনমচ 
একটা গামের েিা়ে আগুন পজ্বমি ওরা জটিা করমে। 
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রন পথমে পথমে বিমিা–ওরা পদ্েমে পকেন, েুব িম্বা চও়িা? 
 
হযালিড বিমিন, ো কুল়ি লফট হমব। আবার পকউ পকউ োঁলচশ লফটও হমে োমর। 
 
–কেজন জটিা করলেমিা? হযালর বিমিা। 
 
–ো প্রা়ে আলশজন হমব। পোেরা পো জামনা ওরা আোমদ্র আর ইউমরামের লবলভন্ন 
পদ্শ পথমক প্রার্ভম়ে োলিম়ে আলিকামে আি়ে লনম়েমে। ওরা এেন েল়িম়ে লেলটম়ে 
থামক। 
 
–োই হমব? 
 
হযালিড দু্াঃে দু্াঃে কমে বিমিা–হযাাঁ। সারা েৃলথবীমে লবলভন্ন রাইবমসও থামক। একটু 
একটু কমর ওরা সিংেযা়ে কমে যামে। জাদু্কররাও ওমদ্র লকেু পেমর। পফমিমে, েমব 
পবলশ েমরমে লনমজমদ্র েমধয োরাোলর কমর। ওরা নানা কারমর্ একসমঙ্গ থাকমে োমর 
না। ডাম্বিমডার বমিন, োরজনয দ্া়েী আেরা। জাদু্কররা ওমদ্র পদ্শ পথমক ভালগম়েমে। 
 
হযালর বিমিা, আেলন পো ওমদ্র পদ্েমে পেমিন োরের? 
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–সকাি েযডন্ত অ্মেক্ষা করিাে। অ্েকার রামে যাও়ো লঠক হমব না ভাব িাে। প্রা়ে 
লেনমটর সে়ে ওরা সবাই িুলেম়ে ে়িি। আেরা শুধু পজমগ রইিাে। ভাবিাে, ওমদ্র 
েমধয পকউ যলদ্ এধার ওধার িুরমে িুরমে আোমদ্র পদ্মে পফমি! ডাম্বিমডার আোমদ্র 
ওমদ্র হামের েুমঠামে আনার েন্ত্র লদ্ম়েমেন। পসটা হমে োমদ্র দ্িেলেমক একটা 
উেহার পদ্ও়ো। ওমদ্র ভািা়ে বিা হ়ে গাগডমক উেহার! 
 
–পক গাগড ো বুঝমবন পকেন কমর? 
 
হযালিড হাসমে হাসমে বিমিন, পক আবার, পয সবার পচম়ে োথা়ে িম্বা! শুধু োই ন়ে, 
পদ্েমে লবশ্রী আর কুাঁম়ি। পগাাঁত্তা পেমর বমস থামক কেন চযািা-চােুন্ডারা োবার লনম়ে 
আসমব োরই অ্মেক্ষা়ে! ওর নাে কারকাস। িম্বা়ে বাইশ পেইশ লফট পো হমবই। 
ডাইমনাসমরর রাইমনাসরামসর েমো গাম়ের চাে়িা। 
 
হারলেওন শুকমনা েুমে রুদ্ধ লনাঃশ্বামস বিমিা, আেলন পসাজা োর কামে চমি পগমিন? 
 
–ও আর ওর স্ত্রী চারলদ্মক োহাম়ি পিরা একটা পিমকর ধামর শুম়েলেমিা। 
 
 –আলে আর অ্লিলম্প়ো ো লটমে লটমে ওমদ্র কামে পগিাে। 
 
–ওরা পো আেনামদ্র পদ্মে পেমরও পফিমে োরে। 
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–হ়েমো োরমো হযালিড বিমিন। লকন্তু পসই অ্বস্থা এ়িামে ডাম্বিমডার আোমদ্র যা 
বমিলেমিন োই করিাে। অ্নযমদ্র পচাে এল়িম়ে গাগডমক উেহার পদ্ও়ো, লঠক োই 
করিাে। আোমদ্র পকউ িক্ষয করি না, আেরা পসাজা ওর োম়ের েিা়ে উেহারটা 
রােিাে। 
 
–কী লদ্মিন, োবার? রন বিমিা। 
 
–োবামরর গামগডর অ্ভাব পনই। েযালজক! দ্রকার হমি পসটা ওমদ্র লবরুমদ্ধ প্রম়োগ 
করমে োরমবা। যাকমগ, প্রথেলদ্ন ওমক একগুে গারমিইথান আগুন লদ্িাে। 
 
হারলেওন ভুরু পকাাঁচকামিা, েুব ধীমর ধীমর বিমিা, উ! লকন্তু হযালর আর রন বুঝমে না 
পেমর পবাকার েে হযালিমডর েুমের লদ্মক োকামিা। 
 
–এক গুে? 
 
–পস আগুন পকানও লদ্ন লনবডালেে হমব না; হারলেওন অ্চধযড হম়ে বিমিা প্রমফসর 
ললটউইক লামস অ্ন্তে দু্বার ওই আগুমনর কথা বমিমেন। 
 
রন লকেু বিার আমগই হযালিড বিমিন, যাকমগ, ডাম্বিমডার ওই গুেটামক েন্ত্রেুগ্ধ কমর 
লদ্ম়েলেমিন যামে কেনও লনবডালেে না হ়ে। পকানও জাদু্কমরর পসটা বযবহার করা সম্ভব 
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হমব না। পো আলে পসই গাগড কারকুম়ের োম়ের েিা়ে বরমফর েমধয পরমে বিিাে, 
আিবাস ডাম্বিমডার আেনামক এই উেহারটা োলঠম়েমেন। সম্মান জালনম়েমেন। 
 
–কারকাস শুমন লক বিমিা, হযালর পকৌেূহিী হম়ে বিমিা। 
 
 –লকেু না, হযালিড বিমিন–ওমো ইিংমরলজ বিমে োমর না। 
 
–আেলন আোমদ্র পবাকা বানামেন? 
 
–োমে লকেু যা়ে আমস না, হযালিড বিমিন, ডাম্বিমডার আমগই আোমদ্র সাবধান কমর 
লদ্ম়েমেন। কারকামসর হামে লকেু জাম়েে আমে যারা ইিংমরলজ ে়িমে োমর, বিমে 
োমর। ওরা অ্বশয আোমদ্র পদ্াভালির কাজ কমর। 
 
–পপ্রমজেটা ওর েেন্দ হম়েলেমিা? রন বিমিা। 
 
–ওটা কী, একবার জানমে পেমর ঝম়ির পবমগ েবরটা েল়িম়ে ে়িমিা। কথাটা বমি 
হযালিড ড্রাগমনর োিংসটা অ্নয গামি িাগামিন। পসলদ্মকর পচােটাও ফুমি লগম়েলেমিা। 
আলে ওমক বিিাে, ডাম্বিমডার আগােীকাি আবার একটা উেহার পদ্মবন বমিমেন। 
পকেন পিমগমে জানামবন। 
 
হারলেওন বিমিা–েমরর লদ্ন েযডন্ত পঠলকম়ে রােমিন পকন? 
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হযালিড বিমিন, ডাম্বিমডার ো়িাহুম়িা চান না। আগােীকাি আসমবা, নেুন একটা 
উেহার পদ্মবা, োরের আবার… এমে ভামিা ধারর্া হ়ে। প্রথেটার উেকালরো পো 
জানমব, এেন পকৌেূহি জন্মামব। 
 
যাইমহাক ওইসব দ্ানবমদ্র সমঙ্গ পবলশ কথাবােডা বিা, অ্ন্তরঙ্গো লঠক ন়ে। েমরর 
বযাোর েমর োই আেরা পোট একটা গুহামে চমি এিাে। েমররলদ্ন সকামি লগম়ে 
পদ্েিাে কারকাস আোমদ্র জনয উৎসুক হম়ে বমস রম়েমে। 
 
–ওর সমঙ্গ কথা বিমিন? 
 
–েুব পবলশ ন়ে, হযালিড বিমিন, ও যা যা বিমিা আেরা শুমন এিাে। েুব আনমন্দর 
ইলঙ্গে লদ্মিন। উলন ডাম্বিমডামরর কথা শুমনমেন। শুমনমে, লিমটমন দ্ানবমদ্র হেযার 
লবমরাধী লেমিন। ওমদ্র েমধয পকউ পকউ ভািই ইিংমরলজ জামন। কথাবােডা পবশ জমে 
উমঠলেমিা। যাকমগ, আবার আসমব বমি লবদ্া়ে লনিাে। 
 
–লকন্তু পসই রামে লকেু দু্িডটনা িটমিা। 
 
–লক বিমেন আেলন? রন সমঙ্গ সমঙ্গ বিমিা। 
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–হযাাঁ। ওমদ্র সমঙ্গ থাকা লবেজ্জনক। কথা়ে কথা়ে ওরা োরাোলর, েুন োরালব কমর, 
পেম়েরাও বাদ্ যা়ে না। ঝগ়িা হ়ে োবার আর আগুন জ্বািামনা লনম়ে। এেলন কমরই 
ওরা সিংেযা়ে কেমে শুরু কমরমে। একলদ্ন সবমশি হম়ে যামব। 
 
হযালর দ্ীিডলনাঃশ্বাস পফিমিা। 
 
–লক বিলেিাে দু্িডটনা…! পভামরর লদ্মক পদ্েিাে ওমদ্র েমধয দ্াঙ্গা শুরু হম়েমে, পবশ 
কম়েকিো ওমদ্র দ্াঙ্গা চিি, লচৎকার, কান্না, ভীির্ শব্দ! পস পোোমদ্র বমি পবাঝামে 
োরমবা না। সকাি হমিা, সূযড উঠমিা, বরফ গিমে শুরু করি পদ্েিাে পিমকর ধামর 
ওর েুণু্ডটা েম়ি রম়েমে। হারলেওন আাঁেমক উমঠ বিমিা–কার েুণু্ড? 
 
–কার আবার কারকামসর, হযালিড ভরাট গিা়ে বিমিন, োরের ওরা নেুন এক পনো 
লঠক করি। গিমগােযাথ। গিমগােযামথর কামে যাও়োর পোকা োলেিাে না। পক জামন 
লকভামব আোমদ্র পনমব। 
 
োহমিও পচিা করমে হমব পো। োরের দু্লদ্ন অ্মেক্ষা কমর গামগডর পয উেহারটা 
কামে লেমিা পসটা লনম়ে গিমগােযামথর কামে পগিাে। বীভৎসা িম্বা। কাি চকচমক চুি, 
সাজামনা দ্াাঁে। গিা়ে োনুমির হা়ি লদ্ম়ে দেলর পনকমিস, পোট পোট নরেুণ্ড। োথা়ে 
কারকামসর পহিমেট। লবশ্বাস কর আলে একটুও ভীেু নই, োও ওমক পদ্মে বুকটা 
পকাঁমে উঠি। 
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–হযাাঁ, বুমকর পভের হােুল়ি পেটামে িাগি। আলে সাহস কমর ওমক একটা লবরাট 
ড্রাগমনর চাে়িা লবনম়ের সমঙ্গ এলগম়ে লদ্িাে। বিিাে, গাগড দ্ানমবর জনয সাোনয 
উেহার। োরেরই পদ্েিাে আলে শূমনয ভাসলে, ো উেমর, োথা লনমচ। ওর দু্লট চযািা 
আোমক েুমি ধমরমে। 
 
হারলেওন হালস চােমে েুমে আঙু্গি লদ্ি। 
 
হযালর বিমিা–পসই অ্বস্থা পথমক ো়িা পেমিন পকেন কমর? 
 
–বাাঁচামিা অ্লিমম্প, ওর পচাে জ্বািা করার কাসড প্রম়োগ কমর। ওরা আোমক পেম়ি 
লদ্মেই পকমভর লদ্মক পদ্ৌ়িািাে। জানমে োরিাে, ওমদ্র নেুন পনো জাদু্করমদ্র 
লবরুমদ্ধ। এলদ্মক ডাম্বিমডামরর কাজ পশি না কমর লফরমে োলর না। দু্মটা লদ্ন পকমভ 
োথা গুাঁমজ শুম়ে রইিাে। পদ্েমে িাগিাে নেুন দ্িেলে আরও েুণ্ডমেদ্ কমরমে লকনা। 
করমি ভামিা করমে হযালিড বিমিন। 
 
–পকন? 
 
–েমর জানিাে ওর রাগ সব জাদু্কমরর ওের ন়ে। রাগ আোমদ্র ওের। 
 
হযালর চেমক উমঠ বিমিা, পডথ ইটারস? 
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–হমেও োমর, ওমদ্র পদ্েিাে োমঝোমঝ গামগডর জনয উেহার লনম়ে আসমে। ওমদ্র 
গিা লটমে ধমর পকউ শূমনয পদ্ািামে না। 
 
–কী কমর জানমিন ওরা পডথ ইটারস? রন বিমিা। 
 
–একজনমক আলে লচনমে পেমরলে, হযালিড বিমিন–েযাকমন়োরমক েমন আমে? 
বাকলবকমক হেযা করমে পিাক োলঠম়েলেি? ও েুমন প্রকৃলের গিমগােযামথর েমো 
দ্োদ্ে েুন কমর। োই ওমদ্র সমঙ্গ ভাবসাব কমর লনম়েমে। 
 
–োহমি ধমর লনমে োলর েযাকমন়োর দ্ানবমদ্র ইউ–পনা–হুাঁর দ্মি পযাগ পদ়্োর জনয 
পচিা করমে? হারলেওন বিমিা। 
 
–দধযড ধমরা। আলে এেনও আোর শুরু করা কালহনী পশি কলরলন। হযালিমডর েুে পদ্মে 
ওমদ্র েমন হমিা একটু একটু কমর বিমে হযালিড ভািবামসন। 
 
–আলে আর অ্লিলম্প়ো ভলবিযমে পকেন কমর এমগাব েযান করমে িাগিাে। 
ডাম্বিমডামরর কাজমো অ্সোপ্ত পরমে আসা যা়ে না। নেুন গাগড ইউ পনা–হুাঁর েমো 
হমিও বুঝমে োরিাে দ্মির দ্ানমবরা সকমিই ওর ফমিা়োর ন়ে। এেন েুাঁমজ বার 
করমে হমব কারা কারা গিমগােযাথমক গাগড লহমসমব পেমন লনমে োরমে না। 
 
রন বিমিা–োমদ্র লক কমর েুাঁমজ বার করমবন? 
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–অ্মনমকই েমরমে, োর পেম়েমে, োরা এোমন ওোমন িুলকম়ে রম়েমে। লঠক করিাে 
যারা ওর লবমরাধী োমদ্র েুাঁমজ পবর করমে হমব। 
 
রন বিমিা–অ্েকার গুহা পথমক ওমদ্র েুাঁমজ বার করমবন? 
 
হযালিড বিমিা, দ্ানবমদ্র লনম়ে আোর োথাবযাথা লেমিা না, লেমিা পডথইটারসমদ্র 
লনম়ে। েবর পেিাে েযাকমন়োর আোমদ্র েুাঁমজ পব়িামে। অ্লিলম্প়োমক অ্মনক কমি 
ওমক আিের্ করমে বাধা লদ্িাে। 
 
হযালিড চুে কমর রইমিন। লকেু ভাবমেন, লক বিমবন পভমব োমেন না। 
 
–হযাাঁ, কারকাস েুন হবার ের, েৃেী়ে লদ্ন রামে, আেরা দু্জমন পগােন গুহা পথমক 
পবরুিাে। পডথইটারসমদ্র েুাঁজমে িাগিাে। পশি েযডন্ত েসাে জাম়েে পেিাে যারা 
গিমগােযামথর লবরুমদ্ধ ি়িমব েমন হম়েলেমিা। োরা সাোনয ইিংমরলজও বিমে োমর। 
 
রন বিমিা, েসাে জন? ওরা এোমন এমস ইউ-পনা–হুাঁর লবরুমদ্ধ ি়িমে রালজ হম়েমে? 
 
হারলেওন বিমিা–ওমদ্র পবাঝামে পেমরমেন? 
 
হযালিড হারলেওমনর লদ্মক দু্াঃে ভরা লচমত্ত োলকম়ে রইমিন। 
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 –গিমগােযামথর পিামকরা একলদ্ন রামে গুহামে লগম়ে পরড কমরমে। যারা পবাঁমচ রম়েমে 
োরা আর পযাগ পদ্মব বমি েমন হ়ে না। 
 
রন হোশ হম়ে বিমিা–োহমি আেনার পচিা সফি হমিা না। 
 
–পকানও আশা পনই। ওমদ্র গিমগােযামথর পিামকরা আিের্ করার আমগ সাোনয 
আশার সঞ্চার হম়েলেমিা। 
 
লেনজমনই চুেচাে। বাইমর অ্লবিান্ত বরফ েম়ি চমিমে। জানািার কাাঁচ বরমফ পঢমক 
পগমে। হযালর ওর পরামবর োম়ের লদ্মক োলকম়ে পদ্েমিা লভমজ রম়েমে। ফযািংগ হযালরর 
পকামি োথা িিমে। 
 
–হযালিড! হারলেওন নীরবো ভঙ্গ কমর বিমিা। 
 
–বমিা। 
 
–আো ওোমন কী আেনার ো সম্বমে লকেু পজমনমেন? হযালিড একটু পযন শলঙ্কে হম়ে 
হারলেওমনর লদ্মক োকামিন। 
 
–হযালিড আলে েুব দু্াঃলেে প্রশ্নটা কমর। 
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–লেলন োরা পগমেন, হযালিড েুব আমস্ত আমস্ত বিমিন, ওরা বমিমে, অ্মনক বের আমগ 
োরা পগমেন। আোর এেন োর েুেটাও েমন পনই। 
 
–লকন্তু আেলনমো বমিনলন লক কমর এোমন এমিন, পক আেনামক এেনভামব আিের্ 
কমরমে। রন হযালিমডর রক্তাক্ত েুমের লদ্মক োলকম়ে প্রশ্নটা করি। 
 
হযালিড চুে কমর রইমিন। রন আবার বিমিা 
 
–পক আেনামক আিের্ কমরমে হযালিড? 
 
–আিের্ কমরমে? আলে… দ্রজা়ে হঠাৎ পকউ পজামর পজামর ধাক্কা পদ়্োমে হযালিড 
কথাটা পশি করমিন না। হারলেওমনর হাে পথমক চাম়ের েগ পেমঝমে েম়ি পগি। 
ফযািংগ পিউ পিউ কমর উঠি। ওরা চারজমনই দ্রজার কামে েদ্ডার লদ্মক োকাি। 
োেিা েদ্ডার পেেমন পোট এক োনুমির ো়ো পিারামফরা করমে ওরা স্প্ি পদ্েমে 
পেমিা। 
 
রন পোেিামে পোেিামে বিমিা, আ… আ…। 
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হযালর অ্দৃ্শয হবার আিমেল্লাটা লনম়ে বিমিা, সবাই এর পভেমর চমি যাও। ওরা পলামক 
ঢুমক ে়িমিা। ফযািংগমক থাোমনা যা়ে না। োগমির েমো চীৎকার করমে িাগমিা। ওরা 
লেনজমন একটা পকানা়ে লগম়ে দ্াাঁ়িাি। 
 
হযালিড পবাকার েে োলকম়ে রইমিন। 
 
–হযালিড আোমদ্র সলরম়ে চাম়ের েগগুমিা রােমিন। 
 
হযালিড েগগুমিা েুমি লনম়ে ফযািংগ-এর ঝুল়িমে পফমি লদ্মিন। ফযািংগ দ্রজার লদ্মক 
লগম়ে আমগর েমোই িাফািালফ করমে িাগি। 
 
হযালিড ো লদ্ম়ে বে দ্রজাটা েুিমিন। 
 
ওরা পদ্েমে পেমিা প্রমফসর আেলিজ োর সবুজ টুইমডর পকাট েমর দ্রজার পগা়িা়ে 
দ্াাঁল়িম়ে রম়েমেন। পকামটর সমঙ্গ েযাচ কমর হযাট। 
 
আেলিজ হযালিডমক পদ্েমে োবার জনয োথা পঝাকামিন। আেলিজ এমো পবাঁমট পয োর 
দদ্িড হযালিমডর নালভকুমণ্ডর কামে! 
 
–আেলিজ ধীমর ধীমর অ্থচ উচ্চস্বমর বিমিন–(পযন পকানও কািামক কথাটা বিমেন) 
আেলন পো হযালিড? 
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হযালিমডর জবামবর প্রেীক্ষা না কমর আেলিজ ওর িমর ঢুমক ফুমিা ফুমিা পচামে িমরর 
চারলদ্মক োকামে িাগমিন। 
 
–এই যাও, যাও বিলে, আেলিজ হােবযাগটা ফযািংমগর েুমের লদ্মক পদ্ািামে পদ্ািামে 
বিমিন। ফযািংগ পকানও আমদ্শ শুনমিা না। নেুন পকানও পিাক পদ্েমি োর লদ্মক 
দু্মটা ো েুমি গাি চামট। 
 
হযালিড সিংযে স্বমর আেলিমজর েুমের লদ্মক োলকম়ে বিমিন, আলে সাধারর্ে; দ্রো 
হালরম়ে পকানও েলহিার সমঙ্গ রুঢ় কথা বলি না; লকন্তু জানমে োলর আেলন পক? 
 
–আোর নাে ডমিামরস আেলিজ। 
 
আেলিমজর পচাে দু্মটা বন বন কমর িুরমে পযোমন হযালর, রন আর হারলেওন দ্াাঁল়িম়ে 
রম়েমে পসলদ্মক আেলিজ দু্বার োকামিন। 
 
 হযালিড পকানরকে ভ্রূমক্ষে না কমর বিমিন, ডমিামরস আেলিজ–আেলন লেলনলির 
একজন অ্লফসার, আেলন কী ফামজর অ্ধীমন কাজ কমরন? 
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–আলে োননী়ে েন্ত্রীর একজন লসলন়ের আন্ডার পসমিটালর, আেলিজ বিমিন। কথাটা 
বিার ের হযালিমডর িমর যা যা রম়েমে সব েুাঁলটম়ে পদ্মে আবার বিমিন, আলে 
বেডোমন ডাকডআটডস প্রলেমরাধ লবিম়ে কুমি লশক্ষাদ্ান কলর। 
 
হযালিড বিমিন–বাাঃ বাাঃ সলেযই সাহসী আেলন, আজকাি শুমনলে অ্মনমকই এই কাজটা 
লনমে চা়ে না। 
 
–োো়িা আলে বেডোমন পহাগাটডমসর উচ্চেদ্স্থ একজন েদ্ন্তকারী, এেনভামব আেলিজ 
কথাটা বিমিন পযন হযালিমডর কামন ো যাও়ো দ্রকার। 
 
হযালিড ভুরু কুাঁচমক বিমিন, পসটা কী? 
 
–এটাই আলে প্রশ্ন করমে যালেিাে, হারলেওমনর হাে পথমক েম়ি পভমঙ যাও়ো চাম়ের 
েমগর লদ্মক আঙু্গি পদ্লেম়ে বিমিন, আেলিজ। –োই িমরর পয পকামর্ ওরা লেনজমন 
দ্াাঁল়িম়ে রম়েমে পসইলদ্মক ভাসা ভাসা দৃ্লিমে োলকম়ে বিমিন–ভাঙা েগ? 
 
ওটা আোর কুকুর ফযািংগ-এর কেড। হযালিড একহামে ড্রাগমনর োিংস ধমর পচামে 
িালগম়ে, অ্নয হামে চাম়ের কাে েুিমে েুিমে কথাটা বিমিন–আরও একটা কাে 
লকনমে হমব। 
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আেলিজ পসাজা হযালিমডর লদ্মক োকামিন। িমরর লজলনমস আর েন পনই, েন 
হযালিমডর পচহারার লদ্মক। 
 
–আেনার িমর পঢাকার আমগ লকেু পেমি–পেম়েমদ্র পযন গিা শুমনলেিাে েমন হ়ে, 
আেলিজ সহজভামব বিমিন। 
 
হযালিড দৃ্ঢ়োর সমঙ্গ বিমিন–আলে আোর লপ্র়ে কুকুমরর সমঙ্গ আিাে করলেিাে। 
 
–আর ও জবাব লদ্লেমিা আেনামক? 
 
হযালিড সাোনয অ্স্বলস্তর সুমর বিমিন–বাইমরর অ্লেলথরা লঠক বুঝমে োমর না, আোর 
সমঙ্গ ফযািংগ-এর সম্পকড এইরকে। অ্মনকটা োনুমির েমো! 
 
আেলিজ অ্নুগভাজন কমে বিমিন, আোমদ্র কযামসমির পগট পথমক আেনার পকলবন 
েযডন্ত আসার রাস্তা়ে লেনমজা়িা োম়ের োে পদ্েিাে। 
 
হারলেওন, বযালর সাোনয ভ়ে পেম়ে ব়ি ব়ি লনাঃশ্বাস পফিি। আেলিমজর কমে পসই শব্দ 
পগি না। ফযািংগ েেন আেলিমজর িম্বা পরামবর পহে ধমর টানাটালন করমে। 
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–ওম়েি, আলে লকেুক্ষর্ আমগ বাল়ি লফমরলে। েুবই লান্ত, আোমক পদ্মেই বুঝমে 
োরমেন, হযালিড োর একটা প্রকাণ্ড ব়ি হাে পদ্ািামে পদ্ািামে বিমিন, এেনও হমে 
োমর আলে বাল়ি পফরার আমগ পকউ এমসলেমিা। 
 
–লকন্তু পকলবমনর দ্রজা পথমক োমদ্র লফমর যাবার সে়ে োম়ের োে পো পদ্েমে 
পেিাে না। 
 
–পকন োম়ের োে পদ্েমে পেমিন না োমো আলে বিমে োরমবা না; হযালিড বিমিন। 
োকামিন ওরা লেনজন পযোমন দ্াাঁল়িম়ে রম়েমে পসই লদ্মক। 
 
আেলিজ একটু নীলেলবরুদ্ধ কাজ কমর পযমে িাগমিন। হযালিমডর িমরর সবলকেু 
পকানওরকে পো়োক্কা না কমর সাচড করমে িাগমিন, দেজসেত্র পদ্েমিন, বারবার 
পদ্মেও পযন সন্তুি হমে োরমিন না। ওলদ্মক হারলেওন, রন আর হযালরর অ্বস্থা 
কালহি। কেটা সে়ে একটা পলামকর েমধয োরা জ়িাজল়ি কমর থাকমব? 
 
োরের সাচড থালেম়ে হযালিমডর েুমোেুলে হম়ে আেলিজ বিমিন, আেনার েুমে পক 
এেন বীভৎসভামব আিাে কমরমে? কী হম়েলেমিা? সারা েুমে ব়ি ব়ি ক্ষে? 
 
হযালিড েুমের ওমোর পথমক ড্রাগমনর োিংমসর টুকমরাটা সলরম়ে লনমিন। হযালর পদ্মেই 
বমিলেমিা, রক্ত েুমে লনন, োদ্াে েেমির কামে যান। 
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অ্যাকলসমডে হম়েমে, হযালিড বিমিন। 
 
–পকেন কমর? 
 
–ো লেেমি েম়ি লগম়ে। 
 
আেলিজ পকানও রকে োে-উত্তাে না পদ্লেম়ে বিমিন–আেলন ো লেেমি েম়ি 
লগম়েলেমিন? 
 
–ও হযাাঁ, লঠক বমিমেন। আোর এক বেুর ঝা়ুিমে ো পিমগ…। আলে ঝা়ুি লনম়ে উ়িমে 
োলর না। োো়িা, আোর পচহারা িক্ষয করুন, বুঝমে োরমেন ঝা়ুির সাইজ কে ব়ি 
হমে হমব! আোর বেুলট অ্যারালব়েন পিা়িার বযবসা কমর। আলে লঠক জালন না 
ডানাও়োিা লবরাট পিা়িা পদ্মেমেন লক না। 
 
লেলনলি কুি পথমক অ্মকমজা লশক্ষকমদ্র সলরম়ে পদ়্োর েলরকল্পনা করলে। শুভরালত্র 
লে.হযালিড। 
 
আেলিজ লবদ্া়ে লনমি ওরা লেনজন অ্দৃ্শয হবার আিমেল্লা পথমক পবলরম়ে এি। োরের 
েদ্ডার ফাাঁক লদ্ম়ে বাইমর োলকম়ে স্বলস্তর লনশ্বাস পফমি বিমিা কযামসমি চমি পগমেন। 
 
হযালিড বিমিন–বিলেমিন, েদ্ন্ত করমে এমসলেমিন। লকমসর েদ্ন্ত? 
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–লরিনী লবেমদ্ েম়িমেন। 
 
হারলেওন বিমিা, হযালিড আেলন লামস আোমদ্র নেুন লক পশোমে চাইমেন? 
 
–ও লনম়ে এেন আর পোোমদ্র োথা িাোমে হমব না। আোর োথা়ে গাদ্া গাদ্া েযান 
আমে। পোোমদ্র আউি ই়োমরর জনয আলে নেুন নেুন জম্ভ এমনলে। 
 
হারলেওন, েদ্মন্তর নামে আেলিমজর নানা পকৌশি, উৎোে সম্বমে ও়োলকবহাি আমে। 
পকামসডর বাইমর লকেু করমি হযালিমডর অ্যথা লবেদ্ হমব। োই বিমিা, হযালিড লবেদ্ 
হমে োমর এেন লকেু করমবন না। আেনামক আেলিমজর ইন্সমেকসন োশ করমে হমব 
শালন্তমে থাকমে পগমি। ফাজ ওমক অ্গাধ ক্ষেো লদ্ম়েমে সরকালর আইমনর বমি। ভাি 
হমব আেলন লামস পকেন কমর েরিকস নারিস আর পহজহগসমদ্র লভন্নো পশোন। 
 
হযালিড বিমিন, লকন্তু হারলেওন সলেযই ওইসব পশো েুব ইোমরলস্টিং। আলে যা এমনলে, 
পসগুমিা আরও অ্মনক ইোমরলস্টিং, ইেমপ্রলসভ। অ্মনক কি কমর যত্ন কমর পোোমদ্র 
পশোবার জনয এমনলে। 
 
–হযালিড, অ্নুিহ কমর আোর কথা শুনুন। ডাম্বিমডামরর বেু লটচারমদ্র আেলিজ 
সাোনয েুমোমে কুি পথমক সলরম়ে লদ্মে আদ্াজি পেম়ে পিমগমেন। পদ্াহাই হযালিড, 
ওমক সুমযাগ পদ্মবন না। েযাাঁচা, আোমদ্র েযাাঁচা সম্বমে যা পহাক লকেু পশোন। 
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হযালিড েৃদু্ পহমস একধামর রাো লবরাট লবোনার লদ্মক োলকম়ে বিমিন, িুে পেম়েমে। 
পশামনা, পোেরা অ্যথা আোর সম্বমে পভমব ে়িার ক্ষলে করমব না। পোেরা যলদ্ চাও 
পো আলে পোোমদ্র নেুন নেুন সব লজলনস পশোমবা। োহমি এেন লবিাে! এেন 
পোেরা কযামসমি লফমর যাও। যাবার সেম়ে োম়ের োে সযমত্ন েুমে পদ্মব। 
 
ওরা কযামসমি লফমর চিমিা। হারলেওমনর অ্বলিটামরশন চামেডর বমদ্ৌিমে বরমফর 
ওের ওমদ্র োম়ের োে রইি না। 
 
হারলেওন দৃ্ঢ়োর সমঙ্গ বিমিা, োহমি আগােীকাি আলে একাই হযালিমডর নেুন লকেু 
পশোর লামস পযাগ পদ্মবা। লরিলনমক হ়েমো আেলিজ ো়িামে োরমবন, লকন্তু 
হযালিডমক অ্মো সহজ হমব না; কথাটা েমন রােমব! 
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২১. দ্য আই অ্ব দ্য জেে 
 
পরাববার সকামি যেন দু্ফুট েলরোর্ বরফ জমেমে হারলেওন েেন হযালিমডর পকলবমনর 
রাস্তা়ে যাত্রা শুরু করমিা। হযালর আর রমনর েুবই আসার ইমে লেমিা, লকন্তু 
েবডেেলরোর্ পহােও়োকড ওমদ্র প্রবি ইমেমে বাধ সাধমিা। বাইমরর োমঠ পেমি-
পেম়েরা পেিা করমে, োমদ্র দহ দচ হমট্টামগাি কামন আসমি লক হমব যাবার পো উো়ে 
পনই, লদ্মনর ের লদ্ন পফমি রাো পহােও়োকড পশি পো করমে হমব। বরফজো পিমক 
পকলটিং ওমদ্র সবমচম়ে আনমন্দর পেিা। পসটাও বে পেজ গাল়ি চািামে োরমে না। ওরা 
পদ্েমে লিলফন্ডর টাও়োর পথমক শুধু বরফ ে়িমে, জানািা়ে বরফ ে়িার েটােট শব্দ 
শুনমে োমে। 
 
রন হঠাৎ পচাঁলচম়ে উঠমিা ওমহা! জানািাটা েুমি বাইমর েুণু্ডটা বার কমর পদ্েমিা পেমি-
পেম়েরা পো-বি পোাঁ়িােুাঁল়ি করমে। োরই একটা জানািার কামে এমস পিমগমে। আলে 
একজন লপ্রমফক্ট আর একটাও যলদ্ পো-বি জানািা়ে িাগমো পো… আউচ! 
 
রন োথাটা পটমন লনমিা। পবশ ব়ি আকামরর পো-বি ওর েুমে এমস পিমগমে। সারা েুে 
ওর ভমর পগমে পোমে। জানািাটা দ়্িাে কমর বে কমর বিমিা–পিড আর জমজডর 
কাণ্ড! লক আর কমর ওরা! পহােও়োকড করমে থামক। 
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িামঞ্চর একটু আমগ হারলেওন হযালিমডর পকলবন পথমক লফরমিা। ওর আিমেল্লা পো 
পিমগ লভমজ পগমে, ঠাণ্ডা়ে ঠক ঠক কমর কাাঁেমে। 
 
–হা়ে, রন বিমিা–োহমি েযান অ্নুযা়েী সব পিসন সোপ্ত? 
 
–হযাাঁ আলে আপ্রার্ পচিা কমরলে, কথাটা বমি ও হযালরর োমশ একটা োলি পচ়োমর বমস 
জাদু্দ্ণ্ড বার কমর একটা কেলেমকমটড লিলটি ওম়েভ সৃলি করমেই দ্মণ্ডর েুে পথমক 
গরে হাও়ো পবরুমে িাগমিা। ও োরের গরে হাও়ো আিমেল্লা়ে ে়িামে ে়িামে 
শুলকম়ে লনমিা, আমর আধিিা ধমর দ্রজা ধাক্কা লদ্িাে পকউ েুিমিা না। োরের 
হযালিড অ্রমর্যর পভের পথমক এমিন। 
 
হযালর লনলিদ্ধ অ্রমর্যর কথা শুমন েমনর দু্াঃমে আেডনাদ্ কমর উঠমিা। ওই অ্রনয পথমক 
ওর অ্মনক দু্প্রােয পোকাোক়ি, জম্ভ ইেযালদ্ সিংিমহর প্রবি আিহ। লকন্তু লনমিমধর 
জনয পসোমন ঢুকমে োমর না। 
 
ও বিমিা, ওোমন লক সব রােমেন জানমে োরমি? 
 
–নাাঃ হারলেওন হোশ হম়ে বিমিা, উলন বিমিন, সকিমক সলেযকামরর সারপ্রাইজ 
পদ্মবন। আলে হযালিডমক আেলিমজর েেিব অ্মনকভামব পবাঝামে পচিা করিাে, 
োত্তাই লদ্মিন না। বিমিন, যামদ্র োথার পগাবর পোরা োরা নারিস আর 
লচোম়েরামসর েেড লকেু বুঝমব না, আোর েমন হ়ে হযালিমডর কামে লচোম়েরা পনই। 

http://www.bengaliebook.com/


 হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য অ্র্ডাি অ্ব দ্য ফরিক্স । জে. জে. িাওর িং। হ্যারি পটাি রিরিে 

700 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

কথাটা বমি হারলেওন হযালর–রমনর পবাকা পবাকা েুমের োমন োলকম়ে বিমিন, ওমদ্র 
লডে সিহ সবমচম়ে দু্রূহ কাজ। আলে অ্ন্তে োমক হাজার বার িাবলি েযামঙ্কর েযান 
অ্নুসরর্ করমে বিিাে। আোর দৃ্ঢ় ধারর্া ওই লডে সিংিহ লনম়ে এমোই উমত্তলজে পয 
কথার অ্মধডকও শুনমিন না। সব সে়ে েজা কমর চমিমেন। এেনও বিমেন না, পকেন 
কমর পচাে েুমে োরাত্মক আিাে পিমগমে। 
 
েমররলদ্ন সকামি পিকফাস্ট পটলবমি হযালিমডর আলবভডাব সব োত্র-োত্রীমদ্র পকানও 
রকে উৎসাহ পদ্োমিা না। পিড, জজড, আর িী আনমন্দ দহ দহ কমর। উঠমিা। লিলফন্ডর 
আর হাফিোফ পটলবি পথমক িালফম়ে উমঠ েযালিমডর লবরাট হাে পচমে ধরমিও 
অ্নযরা–পযেন োবডলে, িযামভন্ডর শুধু ভাসা ভাসা দৃ্লিমে োলকম়ে োথা পদ্ািামিা। 
 
হযালর েুব ভাি কমরই জামন ওমদ্র েমধয অ্মনমকই প্রমফসর িাবলি-েযামঙ্কর পিসন 
েেন্দ কমর না, সবমচম়ে লবশ্রী োর পিসন। পকউ পকউ ভামব, োর আইলড়ো োলফক 
চিমি হ়েমো একলদ্ন োমদ্র েুণু্ডটা পদ্হ পথমক লবলেন্ন হমে োমর। 
 
লকেুটা েমনর েমধয সিংশ়ে লনম়ে েঙ্গিবার লদ্ন ওরা লেনজমন েযালিমডর পকলবমন 
েুটমিা। দ্ারুর্ শীে োও ওমদ্র দ্োমে োরমিা না। হযালর েুবই লচলন্তে, শুধু পয 
লসমিবামসর বাইমর পথমক হযালিড লকেু পশোমে েন োক্কা কমরমেন ো ন়ে, লামসর 
অ্নয োত্র-োত্রীরা পসই পিশন পকেনভামব পনমব োরও লচন্তা। েযািফ়ে আর োর 
সাঙ্গোঙ্গরা পবগ়ি গাইমব যলদ্ পদ্মে হযালিড বাইমর পথমক পসই পিসন পশোমেন। 
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যাইমহাক ওরা উচ্চ েদ্ন্তকারীমক হযালিমডর কাোকালে পদ্েমে পেমিা না। হযালিড 
অ্রমর্যর েুমে ওমদ্র অ্মেক্ষা়ে দ্াাঁল়িম়ে লেমিন। অ্লবিান্ত পো ফি পশি হমে পসলদ্মক 
োর পে়োি পনই। গে শলনবামরর েমো োর ক্ষে আর সবুজ–হিুদ্ বমর্ডর েমো পনই। 
লকেুটা শুলকম়েমে, আবার লকেু ক্ষে পথমক রক্তোে হম়ে চমিমে। হযালরর েমন হমিা েুব 
সম্ভব হযালিডমক এেন পকানও জন্ত আিের্ কমরলেমিা যার লবি েুবই োরাত্মক আর 
সহমজ পসটা কবমি আসমব না। হযালিডমক পদ্মে েমন হ়ে কাাঁমধর ওমোর োর েুণু্ডর 
বদ্মি একটা অ্মধডক েৃে গরু বসামনা রম়েমে। 
 
পযসব োত্র-োত্রী অ্রমর্যর ব়ি ব়ি গামের েিা়ে অ্েকামর জোম়েে হম়েমে হযালিড 
োমদ্র পদ্মে আনমন্দ অ্ধীর হম়ে বিমিন, আজমক আেরা এোমন কাজ করমবা, 
জা়েগাটা পবশ লনলরলবলি। ওরা লনজডন আর অ্েকার েেন্দ কমর। 
 
হযালরর কামন এমিা ভীে-সন্ত্রস্থ েযািফম়ের গিা। ও িযালব, পগাম়েিমক বিমিা, উলন লক 
বিমিন পর? ওরা অ্েকার েেন্দ কমর, োমন? পক েেন্দ কমর অ্েকার? 
 
–পোেরা সবাই প্রস্তুে, হযালিড োত্র-োত্রীমদ্র লদ্মক োলকম়ে হাসমে হাসমে বিমিন–
আজ েযডন্ত আলে পোোমদ্র গভীর অ্রমনয লনম়ে যাইলন, আজ আলে পোোমদ্র অ্দু্ভে 
অ্দু্ভে সব জন্তু পদ্োমবা, যারা গভীর অ্রমর্যর অ্েকামর থামক, ওোন পথমক পকাথাও 
পবমরা়ে না। আলে োমদ্র লনম়ে আজ পযসব স্টালড করমবা, কাজ করমবা ো আজ েযডন্ত 
লিমটমন পকউ কমরলন, োমদ্র পরলনিং পদ্বার ও বযবস্থা করমে োমরলন। 
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সকমিই হযালিমডর ক্ষে-লবক্ষে েুমের লদ্মক ভম়ে ভম়ে োলকম়ে রইমিা। 
 
–ভ়ে োবার লকেু পনই, োরা পরনড। েুলে লঠক জান? েযািফ়ে বিমিা। 
 
হযালিড পরমগ লগম়ে বিমিন–এেন পোেরা লক েুমের েমো আমজবামজ কথা বিমো। 
লনমজর চরকা়ে পেি লদ্ম়ে আোর সমঙ্গ চি। 
 
হযালিমডর আমদ্শ শুমন পকউ ওর সমঙ্গ অ্রমনযর পভেমর পযমে সাহস করমিা। 
 
দ্াাঁল়িম়ে পথমক েুে চাও়ো চাওল়ে করমে িাগমিা। হযালর, রন, হারলেওন স্থানুর েমো 
দ্াাঁল়িম়ে হযালিমডর আমদ্শ অ্োনয করমে সাহস করমিা না। ওরা হযালিমডর লেেু লেেু 
চিমেই বালক সবাই ওমদ্র সমঙ্গ চিমিা। হযালিড পযন পসনােলে, োর দসনযমদ্র যুদ্ধ 
পক্ষমত্র ি়িাইম়ের জনয লনম়ে চমিমেন। 
 
প্রা়ে দ্শ লেলনট হাটার ের হযালিড থােমিন। গভীর অ্রনয, ব়ি ব়ি গােগুমিা 
েরস্প্মরর সমঙ্গ জল়িম়ে রম়েমে। এমো লবিৃে গামের শাো-প্রশাো, োমদ্র সবুজ োো 
পভদ্ কমর সূমযডর আমিা আসমে োমর না। আমিা-অ্েকার, গভীর অ্েকার। গামের 
েিা়ে একলবনু্দ আমিা পনই। হযালিড পিাাঁৎ পিাৎ শব্দ কমর কাাঁমধর ওমোর চাোমনা প্রা়ে 
অ্মধডক গরুটা গামের েিা়ে রােমিন। োত্রোত্রীরা হযালিমডর েরবেডী লনমজমশর 
শy:েক্ষা়ে চুে কমর দ্াাঁল়িম়ে রইমিা। সকমির েমনর েমধয লকেু একটা িটমে োমর 
পগামের ভ়ে। 

http://www.bengaliebook.com/


 হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য অ্র্ডাি অ্ব দ্য ফরিক্স । জে. জে. িাওর িং। হ্যারি পটাি রিরিে 

703 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

 
হযালিড ওমদ্র উৎসালহে কমর বিমিন–সুন্দর! এবার পোেরা সকমি পগাি হম়ে দ্াাঁ়িাও। 
এেন পসই সব অ্দু্ভে প্রার্ীরা োিংমসর গে পেম়ে ওমদ্র স্থা়েী আস্ত না পথমক এক এক 
কমর পবলরম়ে আসমব। োহমিও আলে ওমদ্র ডাকলে, কারর্ ওরা আোর গিার স্বর 
পচমন। বুঝমে োরমব আলে এমসলে। 
 
কথাটা বমি হযালিড েুমের ওমোর ঝুমি ে়িা োথার চুিগুমিা ঝটকা পেমর সলরম়ে 
পফমি অ্দু্ভে এক শব্দ করমিন েুমের পভের পথমক। অ্দু্ভে শব্দটা প্রলেধ্বলর্ে হমে 
িাগমিা। একজনও হাসমিা না, সকমিই ভম়ে জ়িস়ি হম়ে দ্াাঁল়িম়ে রইমিা েরবেডী 
দৃ্মশযর জনয। 
 
োরের হযালর দু্মটা গামের ফাাঁক পথমক পদ্েমে পেমিা একমজা়িা উজ্জ্বি সাদ্া পচাে। 
একটু একটু কমর পসই পচাে দু্মটা ব়ি হমে িাগমিা পসই অ্েকার গামের অ্ন্তরাি 
পথমক। োরের একটা প্রকাণ্ড কৃষ্ণবর্ড ডানাও়োিা পিা়িা পদ্েমে পেমিা। পিা়িাটার পদ্হ 
কঙ্কািসার, েুে ড্রাগমনর েমো। পিা়িাটা প্রথমে হযালিমডর লদ্মক োকামিা, োরের 
োত্রোত্রীমদ্র লদ্মক। োরের ওর লবরাট চুিও়োিা িযামজর ঝাো পেমর োথাটা নালেম়ে 
ওর িম্বািম্বা দ্াাঁে লদ্ম়ে গরুর োিংস লোঁম়ি লোঁম়ি পেমে িাগমিা। 
 
িাে লদ্ম়ে হযালরর জ্বর ো়িমিা। োহমি ও পদ্েমে পেম়েমে। 
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হযালিড েুব েুলশ। েুমে অ্দু্ভে শব্দ করমেই আরও একলট কামিা পিা়িা অ্েকার গামের 
জঙ্গি পথমক ধীমর ধীমর পবলরম়ে এমিা। েমব ডানা দু্লট েুমি ন়ে। ও এমস োথা গুাঁমজ 
পেমে শুরু করমিা। যারা ওমদ্র পদ্েমে োমে োরা হাে পোি। 
 
ওই অ্দু্ভে পিা়িাদু্লটর পশি রহসয বুঝমে োরার জনয হযালর হাে েুিমিা। হযালিড 
হালসেুমে হযালরর লদ্মক োকামিন। 
 
–হযাাঁ, হযাাঁ, আলে জানোে েুলে পদ্েমে োমব হযালর, হযালিড রাশভারী কমে বিমিন। 
োরের রমনর লদ্মক োকামিন, রন েেনও গামের লদ্মক োলকম়ে রম়েমে। েুব আমস্ত 
বিমিা, হযালিড ওমদ্র পযমে বিমেন না পকন? 
 
হযালিড গামের েিা়ে েম়ি থাকা গরুর হা়ি-পগা়িগুমিা আঙু্গি লদ্ম়ে পদ্োমিন। লামসর 
সব োত্র-োত্রীরা কম়েক পসমকন্ড পসই লদ্মক োকামিা। োবডেী ভ়েজল়িে কমে লচৎকার 
কমর উঠমিা। হযালর বুঝমে োরমিা পকন হাম়ির ওমোর পথমক োিংমসর চাই একটু 
একটু কমর বাোমসর সমঙ্গ লেলিম়ে যামে। োবডেী হা়িগুমিা পদ্মে কাাঁো কাাঁো গিা়ে 
গামের আ়িাি পথমক বিমিা–কারা োমে? 
 
হযালিড গমবডর সমঙ্গ বিমিন, পপ্রিািস। হারলেওন েুব আমস্ত বিমিা, ওাঃ! ওর কথার 
েমধয উেিলব্ধর ক্ষেো।   
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হযালিড বিমিন, পহাগাটডমসর ওইরকে যমো আমে োরা সবাই এোমন এমসমে–এেন 
পক বিমে োমর? 
 
োবডেী বাধা লদ্ম়ে বিমিা, যারা এমসমে োরা সেযসেযই দূ্ভডাগা! ওর পচামে েুমে আেঙ্ক 
পেম়ে পগমে। ওমদ্র যারা পদ্েমে ো়ে োমদ্র অ্মনক োরাত্মক, লনদ্ারুর্ দু্দ্ডশা হমব। 
কথাটা আোমক একবার প্রমফসর লরিনী বমিলেমিন। 
 
–না না না পোমটই না, হযালিড চাো হালসমে বিমিন–অ্েলবশ্বাস োত্র, আসমি োরা 
পোমটই দু্ভডাগা ন়ে, োরা অ্েযন্ত চািাক এবিং কামজর! এই জন্তুগুমিা অ্মনক কামজর। 
ওমদ্র প্রধানে কুমির গাল়ি টানার জনয বযবহার করা হ়ে। েমব ডাম্বিমডামরর প্রম়োজন 
হমব কুমির গাল়ি টানার জনয ন়ে। পদ্মো, আরও এক পজা়িা এমসমে। 
 
আরও দু্লট পসইরকে পিা়িা গামের ফাাঁক পথমক পবলরম়ে এমিা। োর েমধয একটা 
োবডেীর গা পিাঁমি পযমেই োবডেী ভম়ে আাঁেমক একটা গাে জল়িম়ে ধরমিা। বিমিা, 
আোমক ধাক্কা লদ্ম়েমে। 
 
–না, ওরা পোোর পকানও ক্ষলে করমব না, হযালিড ধীর লস্থর হম়ে বিমিন। আো এেন 
আোমক সলেয কমর বমিা, পকন পোোমদ্র েমধয পকউ পকউ পিা়িামদ্র পদ্েমে োওলন, 
অ্থচ পদ্মেমো েণ্ড েণ্ড গরুর োিংস েৃে গরুর পদ্হ পথমক উধাও হম়ে যামে? 
 
হারলেওন হাে েুিমিা। 
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হযালিড বিমিন–কারর্ বমিা। 
 
ও বিমিা–পিস্টািসমদ্র পদ্েমে ো়ে পসইসব োনুমিরা যারা পচামের সােমন েৃেুয 
পদ্মেমে। যারা পদ্মেলন োরা ো়ে না। 
 
–সমূ্পর্ড সলেয, হযালিড গাম্ভীযডেূর্ড স্বমর বিমিন। দ্শ েম়েে। এেন বলি পথরাি সম্বমে। 
 
পহে–পহে! 
 
পসই একই পোশাক েমর প্রমফসর আেলিজ হামে ললেমবাডড লনম়ে হযালিমডর োমশ এমস 
দ্াাঁ়িামিন। হযালিড আমগ অ্বশয আেলিমজর শুকমনা কালস পশামননলন, শুনমি জানমে 
োরমেন আেলিজ কাগজেত্র, ফাইি লনম়ে ইন্সমেকসমন এমসমেন। 
 
েুক েুক কালস! 
 
–ওহ, হযামিা, কালসর শব্দ পকাথা পথমক আসমে পদ্েমে পেম়ে হযালিড বিমিন। 
 
আেলিজ পসই একই রকে সুমর হযালিডমক বিমিন, আজ সকামি আেনার পকলবমন পয 
পনাটলট োলঠম়েলেিাে আশাকলর পেম়ে থাকমবন? োমে আলে জালনম়েলেিাে, আজ আলে 
আেনার লামস ইন্সমেকসমন আসমবা? 
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হযালিড বিমিন, ও হযাাঁ পেম়েলে। আশাকলর এই জা়েগাটা়ে এমস আেনার ভাি 
পিমগমে। আেরা আজমক পিািস লবি়েক কাজকেড করলে। 
 
আেলিজ দু্কামন আঙু্গি পচমে, সাোনয পকমস েুব উচ্চস্বমর বিমিন, আলে অ্েযন্ত 
দু্াঃলেে, আেলন কী বিমিন? 
 
হযালিড সাোনয থেেে হম়ে আেলিমজর েুমের লদ্মক োকামিন। 
 
–পথিািস! েুব পজামর পজামর বিমিন হযালিড। ব়ি ব়ি ডানাও়োিা পিা়িা, আেলন 
জামনন না? হযালিড োর প্রকাও ব়ি দু্মটা হাে ডানার েমো পেমি ধরমিন আেলিমজর 
সােমন। 
 
আেলিজ েেন পনাট লিেমেন অ্দু্ভে অ্ঙ্গভলঙ্গ এবিং অ্দু্ভে উচ্চারর্। 
 
–থাকমগ, হযালিড োত্র-োত্রীমদ্র লদ্মক োলকম়ে সাোনয কু্ষব্ধ হম়ে বিমিন ও হযাাঁ, লক 
বিলেিাে? 
 
–েমন হ়ে িৃলে শলক্ত হযালিমডর েুবই কে। আেলিজ লব়ি লব়ি কমর বিমে বিমে 
লিেমিন। অ্বশয োর কথা উেলস্থে সকমিই শুনমে পেমিা। ড্রামকা েযািম়ের েুে পদ্মে 
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েমন হ়ে লিসোস পযমনা একোস আমগ এমসমে। ওলদ্মক হারলেওমনর েুে রামগ িাি 
হম়ে পগমে। 
 
হযালিড, আেলিমজর ললেমবাডড সাাঁটা পনামটর লদ্মক অ্বজ্ঞার দৃ্লিমে োলকম়ে বিমিন, যা 
বিলেিাে ডানাও়োিা পিা়িা সম্বমে। 
 
এই পিা়িাটা, (হযালিড প্রথমে পয ডানাও়োিা পিা়িাটা এমসলেমিা োর লেমঠ চাে়ি লদ্ম়ে 
বিমিন) এর নাে হমে পটমনিাস ও আোর সবমচম়ে লপ্র়ে। প্রথেলটর জন্ম গভীর 
অ্রমর্য। 
 
আেলিজ লচৎকার কমর বিমিন আেলন লক জামনন না েযালজক েন্ত্রর্াি়ে পিসটািমদ্র 
োরাত্মক জন্তু লহমসমব লচলহ্নে কমরমে? 
 
হযালরর বুমকর পভেরটা আেলিমজর কথা শুমন োথর হম়ে পগমিও, েযালিড শুধু েৃদু্ 
পহমস বিমিন–পিসটািরা পোমটই োরাত্মক ন়ে, েমব পকউ যলদ্ োমদ্র লবরক্ত কমর 
োহমি হ়েমো কােম়ি লদ্মে োমর। 
 
আেলিজ োর পনাটলশমট লিেমিন ভাম়োমিমন্সর কথা শুনমি েুব আনন্দ উেমভাগ কমর। 
পিোর সে়ে আমগর েমো কথাগুমিা সকমি যামে শুনমে ো়ে পেেলনভামব পথমে পথমে 
বিমে বিমে লিেমিন। 
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–ভুি লিেমিন, হযালিড বিমিন, আলে বিলে একলট কুকুমরর স্বভামবর কথা, োমক 
অ্যথা লবরক্ত করমি কােম়ি লদ্মে োমর। দু্াঃমের লবি়ে ওমদ্র সম্বমে একটা ভুি ধারর্া 
আোমদ্র েমন রম়েমে। োরা ভামব–োমন ওমদ্র পদ্েমে োও়োর বযাোমর… একটা 
অ্শুভ লকেু। সকমি বযাোরটা অ্নুধাবন করমে োমর না। োমর কী? 
 
আেলিজ োর পনাট পিো পশি কমর বিমিন, অ্নুিহ কমর আেলন আেনার লাস পশি 
করুন, আলে এেন হাাঁটমে যালে। (েযািফ়ে আর েযানলস োরলকনসন েমন েমন হাসমে 
িাগমিা।) 
 
. 
 
হযালিড এক দৃ্মি আেলিমজর চিার েমথ োলকম়ে োলকম়ে ভাবমে িাগমিন, আেলিজ 
পকন ভাবমেন ও ইিংমরলজ লঠক েমো বিমে োমর না বা পবামঝ না? 
 
হারলেওমনর পচামে জি, রাগ ও অ্েোমনর। 
 
আেলিজ োলসড োরলকনসমনর লদ্মক পগমি হারলেওন চাো গিা়ে বিমিা, আলে ভাি 
কমরই জালন আেলিজ োনুমির ক্ষলে করমে, শ়েোন, পনািংরা পেম়েমেমি। 
 
হযালিড হারলেওমনর লেমঠ হাে পরমে পেহভরা কমে বিমিন, পযমে দ্াও, যা করমেন ো 
করমে দ্াও। নাও সে়ে নি না কমর আোমদ্র আজমকর ে়িার কাজ পশি কলর। 
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প্রমফসর আেলিজ েযানলসমক লজমজ্ঞস কমরমেন, সলেয কমর বিমো েুলে কী হালিমডর 
ইিংমরলজ বুঝমে োমরা? 
 
হারলেওমনর েমো োলসড োরলকনসমনর দু্মচামে জি। েমব ওর পচামের জি অ্নয 
কারমর্, হযালিডমক প্রকারন্তমর অ্েোন করার জনয, আনমন্দর হালস চাোর জনয। 
 
হযালিড পযমনা সাকডামসর িাউন, হালসর োত্র। প্রমফসর আেলিমজর নানালবধ প্রমশ্নর 
প্রিম়ে েযািফ়ে, েযানলস, পগাম়েমি, িযামব শুধু হাসাহালস ন়ে আেলিজ চমি পগমি 
অ্সমভযর েমো আচরর্ করমে িাগমিা। 
 
রন বিমিা, আেলিজ বমি পগমিন পিস্টািরা োরাত্মক, লহিংে জন্তু। 
 
হারলেওন বিমিা, অ্দু্ভে জম্ভ! পকউ ওমদ্র পদ্েমে ো়ে, পকউ আবার পদ্েমে ো়ে না, 
আলে পকন পদ্েমে পেিাে না? 
 
রন বিমিা, আোমদ্র লামসর লেনজন োত্র পদ্েমে পেম়েমে। েযাি়ে, িামব আর 
পগাম়েমি ওর কথাটা শুমন হযাাঁ হযাাঁ কমর পহমস গান পগম়ে উঠমিা, উইসলি আোমদ্র 
রাজা। 
 
হারলেওন বিমিা–পযমে দ্াও, পযমে দ্াও, ওমদ্র কথা়ে কান লদ্ও না। 
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*** 
 
লডমসম্বর োস এমস িাম়ির ওের ে়িি। েঞ্চে বালিডক োত্র-োত্রীমদ্র জনয সমঙ্গ কমর 
লনম়ে এমিা হা়ি কাোলন ঠাণ্ডা, বরফ োে আর েবডেেলরোর্ পহাে ও়োকড। রন আর 
হারলেওমনর লপ্রমফক্ট লহমসমব েুবই গুরুভার আরও কিদ্া়েক হম়ে পগমিা লিস্টোস 
আসার অ্মেক্ষা়ে। ওমদ্র কযামসি সাজামনার বযাোমর দ্াল়েত্ব পদ্ও়ো হমিা। (েীভসমক 
লন়েন্ত্রমর্ রাোরও)। এো়িা প্রথে ও লিেী়ে বালিডমকর োত্র-োত্রীমদ্র ওের ক়িা নজর 
রাো যামে ওরা হঠাৎ বাইমর পবলরম়ে লগম়ে ঠাণ্ডা িাগা়ে। আরগাস লফিমকর সমঙ্গ োিা 
কমর কলরমডার েলরদ্শডন। এে কাজ পয, হারলেওন বাধয হম়ে এিফমদ্র জনয টুলে 
পবানা লশমক়ে েুমি রােমিা। 
 
–পবচালর এিফমদ্র আজও আলে েুলক্ত লদ্মে োলরলন, ওরা লিসোমসর দু্দ্ডান্ত শীমে 
টুলেলবহীন অ্বস্থা়ে লদ্ন-রাে কাটামে বাধয হমব। 
 
হযালর জামন ডলব্ব েুব যমত্নর সমঙ্গ এিকমদ্র জনয হারলেওমনর বুমন পদ্ও়ো টুলে, পোজা 
ইেযালদ্ যামদ্র পদ্বার লদ্ম়ে পদ্মব। োহমিও লহলি অ্ফ েযালজক লনম়ে এমে বযস্ত পয, 
হারলেওনমক েবরটা ইমে কমরই পদ়্েলন। হযালর লঠক কমরমে, এবার লিসোমসর ঠাণ্ডা 
লদ্মনর েুলটগুমিা প্রলেবামরর েমো ভাবমব না। পহাগাটডমস েুলট কাটামব না। লকন্তু যামব 
পকাথা়ে? রন অ্বশয ওমক আমগই লেমসস উইসলির বামর আসার লনেন্ত্রর্ জালনম়ে 
পরমেমে। পেিা পনই, লডএর লেলটিং-ও পনই। সব সদ্সযরা পয যার বাবা–োম়ের কামে 
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লিসোমসর েুলটমে যামব। হারলেওন আমগই জালনম়ে পরমেমে, ওর বাবা-োর কামে 
যামব। লকইিং করমব। রন কথাটা শুমন পহমস অ্লস্থর। ও কেনও পশামনলন োগিরা োম়ে 
োেিা োেিা দু্মটা কামঠর েণ্ড পবাঁমধ বরমফর োহাম়ি পদ্ৌ়িামদ্ৌল়ি কমর। রন অ্বশয 
বাল়িমে যামব! েবরটা শুমন হযালরর েুব েন োরাে হম়েলেমিা। লকন্তু েন োরামের 
পকানও কারর্ পনই। লেমসস উইসলি সািমহ রমনর সমঙ্গ হযালরর আসার প্রলেক্ষা়ে 
রম়েমেন। 
 
হারলেওন বাবা-োর কামে পগমিও ওর েন েম়ি থাকমব বামরামে উইসলি েলরবামর, 
লকন্তু উো়ে পনই। হযালর ভামব লসলর়েস পয আগুমন পদ্ো লদ্ম়েলেমিন োরের আর 
পযাগামযাগ কমরনলন। লসলর়েমসর পফলস্টভ লেলর়েমড লেমসস উইসলির বাল়িমে আসার 
পকানও সম্ভাবনা পনই। লেলন লসলর়েসমক পেেন েেন্দ কমরন না, োো়িা ডাম্বিমডার 
শুমনমে পয লেলন চান না লসলর়েস লথেন্ড পেস পেম়ি অ্নয পকাথা়ে যান। আেলিজ নানা 
রকে ফাাঁদ্ পেমে পরমেমেন লসলর়েসমক ধরার। োই এই সে়ে লসলর়েমসর সমঙ্গ 
পযাগামযাগ ক্ষলের কারর্ হমে োমর। হযালরর েমন োই গডফাদ্ার লসলর়েমসর জনয েুবই 
দু্াঃে। পবচালর বিমে পগমি একা একা োর োম়ের েুরমনা ভাঙাবাল়িমে পিচামরর সমঙ্গ 
লদ্ন কাটামবন। 
 
েুলটর আমগ পশি লডএ লেলটিং-এর জনয লরমকা়োরমেে রুমে ঢুমক হযালর েশাি জ্বািামেই 
িমরর লিসোস েূবড জেজোট সাজামনা পদ্মে চেমক পগমিা। বুঝমে বালক রইমিা না 
এিফমদ্র সাহাযয লনম়ে ডলব ির সালজম়েমে। আরও আশ্চযড হম়ে পগমিা লসলিিং-এ অ্ন্তে 
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একশটা কাাঁমচর বি ঝুলিম়েমে, োর েমধয রম়েমে ওর েলব আর লচরাচলরে পিেন হযাভ 
অ্যা পভলর হযালর (হযালে ন়ে) লিসোস। 
 
হযালর লঠক পসই সে়ে দ্রজা পোিার শব্দ হমে পদ্েমিা, িুনা িাভগুড! পচামে েুমে 
স্বাভালবকভামব স্বপ্নািু ভাব! 
 
–হযামিা, িমরর সাজ পদ্েমে পদ্েমে ও ভাসা ভাসা ভামব বিমিা। 
 
–েুব সুন্দর পদ্োমে, েুলে একা হামে সালজম়েমো? 
 
হযালর বিমিা, না, সবলকেু ডলব্ব কমরমে। আোমদ্র হাউজ এিফ। লঠক হযালরর োথার 
ওমোর একমগাো (লেসিমটা) লচরহলরৎ েরাি়েী গুল্ম পদ্মে বিমিা লেসিমটা! বাহ লক 
সুন্দর, োমঝ োমঝ এমে নাগডিস ইনমফকসন হ়ে। 
 
ওই নাগডিস পয লক পসটা জানার পকৌেূহি পথমক পবাঁমচ পগমিা অ্যামিলিনা, পকলট আর 
অ্যালিসা িমর পঢাকামে। ওমদ্র পদ্মে েমন হ়ে বাইমরর শীমে ওরা েুবই কাবু। 
 
অ্যামিলিনা ওর গাম়ের আিমেল্লাটা িমরর এক পকার্া়ে েুাঁম়ি পফমি লদ্ম়ে পকানও ভূলেকা 
না কমর বিমিা–পশি েযডন্ত পোোমক আেরা সলরম়ে লদ্িাে হযালর। 
 
–আোমক সলরম়ে লদ্মি? হযালর ভযাবাচাকা পেম়ে বিমিা। 
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–শুধু পোোমক ন়ে পিড আর জজডমকও, ও এক পসমকন্ড পদ্লর না কমর বিমিা, আেরা 
অ্নয একজন সীকার পেম়েলে। 
 
–পক? হযালর বিমিা। 
 
–লজলন উইসলি, পকলট বিমিা। 
 
হযালর ওর েুমের লদ্মক পসাজা োকামিা। 
 
–হযাাঁ, আলে লঠকই কমরলে, অ্যামিলিনা ওর েযালজক ও়োন্ডটা পবর কমর হাে েল়িম়ে 
বিমিা, ও েুবই ভাি পেমি। পোোর পেিার েমো অ্বশযই, লবমশি কারমর্ পোোমক 
রাো সম্ভব ন়ে। 
 
ও লবশ্রীভামব হযালরর লদ্মক োকামিা। 
 
হযালর েমন েমন হাসমিা। অ্যামিলিনা পভমবমে ওমক সলরম়ে দ্ারুর্ এক কাজ কমরমে। 
লকন্তু জামন না, লঠক এই রকেলট হযালর েমন েমন চাইলেমিা! ওর চাইমে শেগুর্ পবলশ। 
 
–পো লবটারমদ্র? ও গিার স্বর কাবু কমর বিমিা। 
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–অ্যালিলস়ো স্বাভালবকভামব বিমিা, অ্যান্ড্রু লকমকড, জযাক সোর দু্জমনই অ্বশয 
েুিনােূিকভামব লিলি়েে না হমিও বিা যা়ে চিনসই। অ্নযমদ্র কথা না পোিাই 
ভাি। 
 
রন, হারলেওন আর পনলভি এমস পগমি লকলভচ পে়োর েলরবেডমনর কথা যবলনকাোে 
হমিা। লেলনট োমনমকর েমধয (লডমপ্রলসিং লডসকাসন) পে়োর েলরবেডমনর হাও়ো উধাও 
হম়ে পগমিা। অ্যামিলিনার েুমের লদ্মক ইমে কমরই হযালর োকামিা না। 
 
হযালর বিমিা, পোেরা সবাই এমসমো ভািই হম়েমে। আেরা পো কম়েকলদ্ন েরই 
লিসোমসর েুলটমে পয যার বাল়ি যালে, কাজ লকেু করার পনই। আমিাচনা করা যাক, 
কেদূ্র এমগািাে আেরা। লেন সপ্তাহ েমর আবার কাজকেড হমব। 
 
–নেুন লকেু করার পনই, আমগ জানমি আজ আসোে না, জযামকলর়ো লিথ েুে পগাে়িা 
কমর বিমিা। 
 
পিড বিমিা, হযালর পোোমক না জানামনার জনয সেযই আেরা দু্াঃলেে। 
 
হযালর বিমিা, যাকমগ, আেরা দু্জমন লেমি একটা দ্ি কমর ইেমেলডমেে লজঙ্কস 
িযাকলটস করমে োলর। দ্শ লেলনট, োরের কুবমন লনম়ে েুনরা়ে স্টালনিং করমবা। 
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িিাোমনক প্রযাকলটস করার ের হযালর সকিমক থােমে বিমিা, সলেয সলেয পোেরা 
সবাই অ্সাধারর্ কাজ করমে। েুলট পথমক আসার ের আেরা পদ্মে নেুন একটা লকেু 
করমবা ধমরা পেমরালনউমসস। 
 
োরের বিমে পগমি সবাই হযালে লিসোসড জালনম়ে চমি পগমিা। রন হারলেওনও। 
হযালর েম়ি থাকা কুশনগুমিা োলট পথমক েুমি গুলেম়ে রােমে িাগমিা। োরের হঠাৎ 
ওর িমরর এক পকামর্ পচাে েম়ি পগমিা। পগাোমে পগাোমে এমো বযস্ত পয ও পচামক 
পদ্েমে ো়েলন। ওর দু্মচাে জমি ভমর পগমে। 
 
–কী বযাোর? হযালর েুব নরে সুমর বিমিা। 
 
হযালরর জীবমন এ বযাোমর পকানও অ্লভজ্ঞো পনই। জামন না লক করমে হমব, লক বিমে 
হমব! 
 
ও আবার বিমিা–কী হম়েমে, েুলে কাাঁদ্মো পকন? 
 
পচা শুধু ওর োথাটা সাোনয দু্লিম়ে জাোর হাো লদ্ম়ে পভজা পচাে েুেমিা। 
 
–দু্াঃলেে হযালর, পচা ধরা ধরা গিা়ে বিমিা, আলে ভাবলেিাে পকন এসব লশেলে, কার 
জনয লশেলে। পসলড্রক যলদ্ এসব জানমো োহমি ও হ়েমো পবাঁমচ থাকমো। 
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পচা, পসলড্রমকর কথা আজও ভুিমে োমরলন। ওর পসটা জানা উলচে লেমিা, ও পসলড্রমকর 
কথা বিমে োরমো। 
 
–েুলে পবাধহ়ে জামনা না আলে যা যা জালন ো পসলড্রক জানমো। আসমি পভামল্ডেটড 
দ্ারুর্ শলক্তশািী, ও হেযা করমে চা়ে, পযেন কমরই পহাক হেযা করমব। চাইমি 
পোোমকও করমে োমর। 
 
পভামল্ডমেমটডর নাে শুমন পচাম়ের েুে শুলকম়ে পগমিা। 
 
–শুমনলে, পোোর লশশু অ্বস্থামে ও পোোমক হেযা করমে পচিা কমরলেি, পচা বিমিা। 
 
–লঠকই শুমনে। পকন হেযা করমে পচম়েলেমিা এেনও োর কারর্ আলে জালন। অ্বশয 
এর জনয গলবডে হবার পকানও কারর্ পনই। 
 
–আলে জালন েুলে পসলড্রকমক পোোর পচামের সােমন হেযা করামে েমন কে বযথা 
পেম়েমে, আলে চাই েুলে পসইসব কথা ভুমি যাও। 
 
কথাটা শুমন হযালর চুে কমর রইমিা। 
 
–েুলে সলেয েুব ভাি লটচার, পচা বিমিা সাোনয পহমস, আলে কেনও কাউমক স্টান 
করমে োলরলন হযালর। 
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হযালর েুব িলজ্জে হম়ে বিমিা, ধনযবাদ্। 
 
ওরা দু্জমন দু্জমনর লদ্মক অ্মনকটা সে়ে োলকম়ে রইমিা। হযালর চাইমিা ির পথমক 
েুমট োলিম়ে পযমে; লকন্তু োরমিা না, পকান এক অ্দৃ্শয শলক্ত ওর ো দু্মটা পচমে ধমর 
রইমিা। 
 
–লেসিমটা? পচা লসলিিং-এ পঝািামনা গুিুগুমিা আঙু্গি লদ্ম়ে পদ্লেম়ে বিমিা। 
 
–হযাাঁ। ওর গিার পভেরটা সম্ভে: িাগডিমসর জনয শুলকম়ে পগমে। গােটা়ে িাগডিস পিমগ 
পগমে। 
 
–পসটা কী? 
 
–আোর পকানও ধারর্া পনই, হযালর বিমিা। পচা েেন অ্মনকটা হযালরর কামে এমস 
পগমে। সম্ভবে: হযালরর পিন স্টানড হম়ে পগমে। 
 
–েুলে িুলস, িুনামক লজমজ্ঞস করমে োমরা। 
 
পচা হযালরর আরও অ্মনক কামে এমস পগমে। ফুাঁলেম়ে কান্নার োমঝ লকেু শব্দ থামক পসটা 
হযালরর েুে পথমক পবলরম়ে এমিা। ও হযালরর এে কামে এমস দ্াাঁল়িম়েমে পয, ওর েপ্ত 
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লনাঃশ্বাস গামি এমস িাগমে। হযালর ওর গামির পোট পোট ির্গুমিার সিংেযাও গুমর্ 
বিমে োমর। 
 
–হযালর, হযালর আোর পোোমক ভাি িামগ, েুলে ব়ি ভাি। 
 
হযালর পদ্েমে োমে ওর গাি পবম়ে পচামের জি গল়িম়ে ে়িমে। 
 
কেনরুমে পয সে়ে হযালর সাধারর্ে আমস োর আধিিা েমর ঢুমক পদ্েমিা রন, 
হারলেওন অ্মনক আমগ আসার পদ্ৌিমে লদ্লবয দু্লট পচ়োর ফা়োরমেমসর সােমন পটমন 
এমন আগুন পো়োমে। সকমিই শীমের রাে বমি শুমে চমি পগমে। হযালর পদ্েমিা 
হারলেওন লনেগ্ন হম়ে লচলঠ লিেমে। আগুমনর কামে ো পটমন এমন রন রান্সলফগামরসমনর 
পহােও়োকড পশি করমে বযস্ত। 
 
পদ্লর পকন? হযালর রমনর োমশর পচ়োমর বসমেই রন বিমিা। হযালর ওর প্রমশ্নর পকানও 
জবাব লদ্মিা না। ওর োথার পভেরটা পচাম়ের সমঙ্গ কথা বিার ের পকেন পযন 
লকিলবি করলেমিা। যা িমটমে োর অ্মধডকটা ও রনমক বিমে চাইমিা; লকন্তু বালকটা 
পো একজন োর কবমর সমঙ্গ কমর লনম়ে পগমে। 
 
হারলেওন কুইিটা েুমি বিমিা, পোোর শরীর ভামিা আমে পো হযালর? 
 
হযালর লঠক জামন না ও ভাি আমে না পনই। োই শুধু কাাঁধটা নাচামিা। 
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–বযাোর কী? কী হম়েমে? রন ওর কামে লগম়ে প্রশ্ন করমিা। হযালর লঠক বুঝমে োরমিা 
না বযাোরটা ওমদ্র লঠক েমো গুলেম়ে বিমে োরমব লক না। 
 
–পচার বযাোর? হারলেওন লবজমনস িাইক ওম়েমে প্রশ্ন করমিা, ও পোোমক লেলটিং-এর 
ের পকানঠাসা কমরলেমিা নালক? 
 
লক জবাব পদ্মব জামন না হযালর। েবু বিমিা ও কী োই চা়ে? 
 
–েুলে ওর পঠাাঁমট কী চুেু লদ্ম়েলেমি? হারলেওন েজা কমর বিমিা। 
 
রন কথাটা শুমন িালফম়ে উঠমিা। ওর ধাক্কা়ে পটলবি পথমক কালির পদ্া়োে লেটমক 
োলটমে েম়ি পগমিা। ও হযালরর লদ্মক োলকম়ে রইমিা। 
 
–কী বযাোর? রন লজমজ্ঞস করি। 
 
ও হারলেওমনর হালস আর রমনর প্রমশ্নর োমঝ পযন আটমক পগমে। 
 
রন দ্ারুর্ এক উৎসামহ দ়্িাে কমর একলট িুলি োরমিা পযন হযালর লজমে পগমে। 
োরের দ্ারুর্ভামব লেি লেলিম়ে হাসমে িাগমিা। 
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হযালর হঠাৎ দ্ারুর্ বুদ্ধ হম়ে পগমে। লক করমব, লক বিমব পকানও লকেুই বুঝমে োরমে 
না। 
 
রন হালস থালেম়ে বিমিা, এবার সব বমিা, আেরা শুলন। 
 
বিমব লক বিমব না পভমব হযালর কম়েক েুহূেড চুে কমর রইমিা। 
 
–পবশ বিলে। 
 
রন এেন এক শব্দ করমিা যা আনন্দ না লবরলক্ত পবাঝা ভার–কারর্ ও কাাঁদ্লেমিা। 
 
–োই, রমনর েুমের হালস লেলিম়ে পযমে থামক। েুলে লক ওমক চুম্বমনর উেযুক্ত নও? 
 
–বিমে োরলে না, এই সম্বমে আলে পকানও ভাবনা লচন্তা কলরলন। কথাটা বমিই ওর 
েমন হমিা হ়েমো কথাটা লঠক বমিলন োই েৎক্ষর্াৎ বিমিা–হমেও োমর আলে উেযুক্ত 
নই। 
 
–অ্বশযই েুলে পফিনা নও, হারলেওন একবার লচলঠর কাগজ পথমক েুে েুমি সিংমক্ষমে 
কথাটা বমি আবার লিেমে িাগমিা। 
 
–েুলে লক কমর বুঝমি? রন েীক্ষ্ণভামব বিমিা। 
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–কারর্ ও আজকাি ওর অ্মধডক সে়ে ফযাচ ফযাচ কমর কাাঁমদ্, োবার সে়েও, পকাথা়ে 
কাাঁমদ্ না পসটাই বমিা, হারলেও বিমিা। 
 
রন দ্াাঁে বার কমর হাসমে হাসমে বিমিা–েুলেও োো চুেু লদ্মে োরমে, হমি ও 
একটু নেুন স্বাদ্ পেমো। 
 
রন! হারলেওন পিো বে কমর শক্ত কমে বিমিা, ইদ্ানীিং েুলে পদ্েলে েুব পবলশ বামজ 
কথা বিমে। বুঝমি োনুমির অ্ন্তমরর কথাটা বুঝমে পশমো। 
 
–বাবা! পোোর কথার োমন বুঝমে োরিাে না। একলট পেম়ে, একলট পেমিমক চুেু 
পদ্বার সে়ে পচামের জি পফিমব পকন? 
 
–বুঝমে পচিা কমরা রন। হারলেওন দ্ীিড লনাঃশ্বাস পফমি লচলঠ পিো বে করমিা। সাধারর্ 
কথা়ে এেন ও পদ্াটানা়ে েম়িমে। একলদ্মক পসলড্রক যামক ও ভামিাবাসমো, এেন আর 
ও পনই; অ্নযলদ্মক আোমদ্র হযালর। লবভ্রালন্তর আরও একটা বযাোর। ও রয্ামভনলর 
লকলডচ লটে পথমক বাদ্ পগমে, লঠক েমো পেিমে োরমে না। হযালর পশান, েুলে ওর 
ওমোর রাগ করমব না, বুঝমে পচিা করমব ওমক, ওর সমঙ্গ ভাি কমর কথা বিমব। 
 
হযালর বিমিা, আোমদ্র লডএর লেলটিং আমে, কথামো বিমে হমবই। 
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হযালর চুে কমর লকেু ভাবমে িাগমিা। হারলেওমনর কথা ওর সােমন পয এক ভ়োবহ 
যথাথডোর ও সম্ভাবনার লদ্ক উমন্মাচন কমর লদ্ম়েমে। ও একাই পচামক সমঙ্গ লনম়ে যামব। 
পকাথা়ে? হগসলেমড… আরও অ্মনক কথা োথা়ে এি ওর দকমিার–পযৌবমনর সলেক্ষমর্। 
 
রন েুমে লবচক্ষর্োর ভাব এমন হযালরর েমনর ভাব অ্মনকটা সে়ে পবাঝবার পচিা 
করমে িাগমিা। ভাবমিা–যলদ্ হযালর লেলেম়ে আমস, কথা বিমে না চা়ে? 
 
হারলেওন বিমিা, পবাকার েমো কথা বিমব না রন। হযালর ওমক চুলেসামর অ্মনকলদ্ন 
পথমক েমনর েমধয বলন্দ কমর পরমেমে, োই না হযালর? 
 
হযাাঁ, হারলেওমনর কথার েমধয পকানও অ্সেযো পনই। অ্মনকলদ্ন পথমকই ওর দকমশার 
জীবমন পচা চযািং ো়োোে কমরমে। পসই ো়ো আজও আমে। লকন্তু ও পচার দু্মটা রূে 
পদ্মে চমিমে; একলদ্মক লনমজর সুে আনন্দ লনম়ে সদ্া বযাস্ত অ্নযলদ্মক আজমকর নেুন 
রূে! কামধ োথা পরমে বিগা ো়িা িন্দন। 
 
রন হারলেওমনর লচলঠর লদ্মক োলকম়ে ে়িবার পচিা কমর বিমিা–জানমে োলর লক, কার 
জনয এই লবরাট উেনযাসটা লিেমো? 
 
–লভক্টমরর জনয। 
 
–োই নালক, িাে? 
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–কজন লভক্টরমক েুলে পচমনা? 
 
হারলেওমনর েুে পথমক পসাজাসােটা কথাটা শুমন রন লবিণ্ণ েুমে োলকম়ে রইমিা। ওরা 
আরও কুল়ি লেলনট লনাঃশমব্দ বমস রইমিা। রন অ্মনক কাটাকুলট ও বদ্িাবার ের 
রান্সলফগামরসমনর প্রবে পশি করি। হারলেওমনরও লচলঠ পিো েেে। পসটার েুেবে 
লিেমে। হযালর আগুমনর লদ্মক োলকম়ে আশা করমে যলদ্ লসলর়েস একবার পদ্ো লদ্ম়ে 
পচা সম্বমে লকেু উেমদ্শ পদ্ন। লকন্তু আগুন জ্বমি যামে ফট ফট শব্দ কমর। একটু 
একটু কমর আগুনও লনমভ পগমিা েম়ি রইমিা শুধু োই। 
 
হারলেওমনর িুে পেম়েমে, লবরাট হাই েুমি আ়িমো়িা পভমঙ গুডনাইট বমি িুমোমে 
চমি পগমিা। 
 
হযালরর সমঙ্গ লনমজমদ্র িমর পযমে পযমে রন হঠাৎ বমি উঠমিা, িামের েমধয ও কী 
েুাঁমজ পেমিা পক জামন! 
 
–েুব সম্ভব ও হারলেওমনর পচম়ে ব়ি শুধু ন়ে আন্তজডালেক েযালেসম্পন্ন লকলড পে়োর। 
 
–লকন্তু দ্ারুর্ বদ্মেজাজী। কী ভুি বিিাে? 
 
–একটু। হযালরর োথা়ে েেনও পচা িুরমে। 
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 –গুড নাইট, রন আোদ্েস্তক কম্বি েুলড লদ্ম়ে বিমিা। 
 
–গুড নাইট, হযালর িুমোবার জনয দু্মচাে বে কমর বিমিা। 
 
হযালরর পচামে িুে পনই, ও পনলভমির নাক ডাকা শুনমে পেি। োরেরই বাইমর একটা 
েযাচা লবকটভামব ডাকমে ডাকমে উম়ি পগমিা। 
 
হযালর িুলেম়ে ে়িমিা। স্বপ্ন পদ্েমিা! ও আবার লডএ রুমে লফমর এমসমে। পচা ওমক পসই 
িমর লবনা কারমর্ পডমক আনার জনয ও পরমগ পগমে। পচা একশ েঞ্চাশটা িগ চমকামিট 
পদ্মব যলদ্ লডএ রুমে আলে আলস। হযালর বিমিা, কেমনাই না। কথাটা শুমন পচা চীকার 
কমর উঠমিা, এই পদ্মো, পদ্েমব? পসডলরক আোমক গাদ্াগাদ্া িগ চমকামিট লদ্ম়েমে। 
কথাটা বমি পচা পরামবর েমধয হাে ঢুলকম়ে একেুমঠা কাটুডন বার কমর হযালরর লদ্মক েুাঁম়ি 
লদ্মিা। োরের ও হারলেওমনর লদ্মক োকামিা। হারলেওন বিমিা, বাাঃ হযালর েুলে ওমক 
পদ্মব বমি লদ্মি না? োহমি অ্নয লকেু দ্াও, ো পোোর ফা়োর পবাে? হযালর পরমগ 
লগম়ে বিমিা–কেমনাই আলে আোর ফা়োর পবাে পদ্মবা না। ওটা আেলিমজর কামে 
রম়েমে। স্বপ্নটার েমধয না আমে োথা, না আমে েুণু্ড। ওমে লডএ রুমে এমসমে 
লিসোমসর লজলনসেত্র সাজামে। লকেু লকেু লিসোস বাি অ্মনকটা ডলব্বর েুণু্ডর েমো। 
 
আবার নেুন এক স্বপ্ন পদ্েমিা হযালর। 
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ওর শরীর অ্মনক শলক্তশািী, হািকা আর নেনী়ে হম়ে পগমে। ও একটা চকচমক কামিা 
োথমরর ওেমর দু্মটা চকচমক পেটাি বামরর েধয লদ্ম়ে পভমস চমিমে, ওর পেটটা 
োথমরর উের। চেুলদ্ডক গাঢ় অ্েকার হমিও সবলকেুই পদ্েমে োমে। লজলনসগুমিা 
অ্দু্ভেভামব জ্বি জ্বি করমে। ও োথাটা েুিমিা, পদ্েমিা কলরমডারটা শূনয, না শূনয ন়ে 
অ্দূ্মর পেমঝর ওের একজন বমস রম়েমে। োর োথাটা লনচু করা, েুে পদ্েমে োমে 
না, শুধু পিাকটার অ্ব়েব, অ্েকামর জ্বি জ্বি করমে। 
 
হযালর ওর লজব পবর কমর পিাকটার গাম়ের গে বাোস পথমক পেমে চাইি। পিাকটা 
পবাঁমচ থাকমিও আমে কলরমডামরর পশি প্রামন্ত একটা বে দ্রজার সােমন। হযালরর ইমে 
পিাকটামক কােম়ি লদ্মে লকন্তু ওমক আকলিকভামব আিাে করার লশক্ষা দ্রকার। ওমক 
আকলিক কােম়ি পদ্ও়ো ো়িা আরও অ্মনক কাজ পযন বালক আমে। 
 
পিাকটা হঠাৎ দ্াাঁল়িম়ে ে়িমেই ওর রূোিী রিং-এর আিমেল্লাটা শরীর পথমক েুমি 
পফ্লামর িুলটম়ে ে়িমিা। 
 
োরের পদ্েমিা হঠাৎ ও উমঠ দ্াাঁল়িম়ে ওর লদ্মক ধীমর ধীমর এলগম়ে আসমে। ওমক বাধা 
না লদ্মি পিাকটা হ়েমো ওমকই পেমর পফিমব। হযালর পফ্লার পথমক িালফম়ে উমঠ 
একবার, দু্বার, লেনবার ওমক িম্বা িম্বা েুাঁমচামিা দ্াাঁে লদ্ম়ে কােম়ি লদ্মিা। পিাকটার 
রক্ত-োিংমসর পদ্হ পথমক লফনলক লদ্ম়ে রক্ত পবরুমে িাগমিা। ওর পদ্হ পথমক রক্ত 
গল়িম়ে গল়িম়ে চকচমক পেমঝমে ে়িমে িাগমিা। 
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পিাকটা যন্ত্রর্া়ে কােরামে িাগমিা, োরের চুে হম়ে পগমিা। 
 
হযালরর কোমি বযাথাটা অ্সম্ভবভামব পবম়ি পগমিা। েমন হমে িাগমিা োথাটা পফমট 
পচৌলচর হম়ে যামব। 
 
হযালর! হযালর? 
 
হযালর ধীমর ধীমর ওর দু্মচাে েুিমিা। ওর শরীর ঠাণ্ডা বরমফ লভমজ চে চে করমে। 
লবোনার চাাঁদ্র িণ্ডভণ্ড, োথার বালিশ পেমঝমে েম়ি পগমে। 
 
হযালর! 
 
হযাাঁ, যা যা স্বমপ্ন পদ্মেমে সবই রনমক বিমে হমব। হযালর ভালর পদ্মে একটা িম্বা 
লনাঃশ্বাস লনম়ে উমঠ বসমিা। োম়ের লদ্মক োলকম়ে পদ্েমিা কম়েকজন দ্াাঁল়িম়ে রম়েমে। 
পক পযন বিমিা–ও েুবই অ্সুস্থ। 
 
হযালর োকামে োরমে না কোমি অ্সহয যন্ত্রর্ার জনয। 
 
ও হাাঁফামে হাাঁফামে বিমিা, পোোর বাবা, োমক পকউ আিের্ কমরমে। 
 
রন অ্লবশ্বামসর দৃ্লিমে বিমিা–কী বিমি? 
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–পোোর বাবা! োমক পকউ কােম়ি লদ্ম়েমে–েুবই োরাত্মকভামব, চেুলদ্ডমক শুধু রক্ত আর 
রক্ত! 
 
–দ্াাঁ়িাও আলে পদ্েলে, আমগর পিাকলটর ভ়োেড স্বর। হযালরর কামন এমিা কারও 
ডরমেটলর পথমক চমি যাবার েদ্শব্দ। 
 
–হযালর! হযালর! রন অ্ধীর হম়ে বিমিা–েুলে ভীির্ লবশ্রী স্বপ্ন পদ্মেমে। 
 
–না, হযালর লক্ষমপ্তর েমো বিমিা, েুবই োরাত্মক, স্বপ্ন ন়ে, সাধারর্ স্বপ্ন ন়ে, আলে 
পসোমন লেিাে, আলে পদ্মেলে, আলে কােম়ি লদ্ম়েলে। 
 
লস়োস আর লডমনর কথা ওর কামন এমিা; লকন্তু লক বিমে বুঝমে োরমিা না। 
 
–হযালর পোোর শরীর েুব োরাে, পনলভি সাহামযযর জমনয বাইমর পগমে। 
 
–না, আলে েুব ভাি আলে! হযালর বিমিা, সলেয বিলে আোর লকেু হ়েলন! পোোর বাবার 
জনয েুলে ভামবা। এেন লেলন পকাথা়ে আোমদ্র েুাঁজমে হমব, োর শরীর পথমক রক্ত বে 
হমে না। আলে লেিাে… একটা লবরাট সাে। 
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হযালর লবোনা পেম়ি উঠমে পগমি রন ওমক পচমে ধমর শুইম়ে লদ্মিা। রন চুে কমর বমস 
রইমিা। ওর কাটা দ্ামগর অ্সহয বযথা ধীমর ধীমর কেমে েমন হি। োরের দু্একজমনর 
ওর ডরমেটলরমে পঢাকার েদ্শব্দ শুনমে পেমিা। 
 
–এলদ্মক, প্রমফসর। 
 
প্রমফসর েযাকমগানাগি ডরমেটলরমে ঢুমকমেন। োর গাম়ে টাটডান পড্রলসিং গাউন, নামকর 
কামে চশো ঝুমি েম়িমে। 
 
–কী হম়েমে েটার? পোোর পকাথা়ে যন্ত্রর্া হমে? 
 
ও জীবমন এমো আনলন্দে, এমো েুলশ হ়েলন েযাকমগানাগিমক পদ্মে। ও চা়ে পকানও 
অ্প্রম়োজনী়ে পোসান, োমে ওর যন্ত্রর্া কেমব না, লকেু হমব না। ওর দ্রকার অ্ডডার 
অ্ফ লফলনমক্সর একজন েদ্স্থ সদ্সয। 
 
–েুলে কী পদ্মেমে, পকেন পদ্মেমো? প্রমফসর েযাকমগানাগি োর গভীর দু্ই ভুরু একত্র 
কমর বিমিন। 
 
–আলে জালন না! আলে িুোলেিাে। োরের আলে পসোমন লেিাে। 
 
–োর োমন েুলে স্বমপ্ন পসোমন লগম়েলেমি? 
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–না, হযালর রামগ পফমট েম়ি বিমিা, আেনারা পকউ বুঝমে োরমবন না। প্রথমে আলে 
একটা পবাকা পবাকা োথােুণু্ডহীন স্বপ্ন পদ্েলেিাে… োরের, োরের অ্নয এক স্বপ্ন, 
আলে লঠক বুলঝম়ে বিমে োরলে না। লে. উইসলি োলটমে বমস িুেলেমিন। োমক েেন 
লবরাট একটা সাে োর লবরাট লবরাট দ্াাঁে বার কমর কােম়ি লদ্মিা। লফনলক লদ্ম়ে রক্ত 
পবমরামে িাগমিা, লেলন অ্জ্ঞান হম়ে পগমিন। আেনারা পকউ যান, েুাঁমজ বার করুন 
এেন লেলন পকাথা়ে। 
 
প্রমফসর েযাকমগানাগি োর দু্ই আেঙ্ক ভরা পচামে হযালরর লদ্মক োলকম়ে রইমিন। 
 
–আলে োগি নই, আলে যা বিিাে সব সলেয, প্রমফসর েযাকমগানাগি। হযালর রাগ আর 
উমত্তলজে স্বমর বিমিা। আলে আেনামক বিলে, আলে িটনাটা স্বচমক্ষ পদ্মেলে। 
েযাকমগানাগি অ্লবচলিে স্বমর বিমিন, আলে পোোর কথা অ্ক্ষমর অ্ক্ষমর লবশ্বাস করলে 
েটার। পড্রলসিং গাউন েমর নাও, আেরা এেন পহড োস্টামরর কামে যামবা। 
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২২. জিটট োিংমগাি হ্িরপটা  ফি েযারেো  
েযা ারর্ি অ্যান্ড ইিেুরিি 

 
হযালর ভাবমে োরমে না ওর লচরাচলরে লবমরাধীনী প্রমফসর েযাকমগানাগি পকন ওমক 
পসাজা ডাম্বিমডামরর কামে লনম়ে পযমে চাইমেন। েবুও ও ে়িাক কমর লবোনা পথমক 
িালফম়ে উমঠ পকানও রকমে পড্রলসিং গাউনটা গাম়ে জল়িম়ে, চশোটা নামক িালগম়ে 
দ্াাঁ়িামিা। 
 
–রন পোোরও সমঙ্গ যাও়ো দ্রকার, েযাকমগানাগি বিমিন। 
 
ওরা দু্জমন প্রমফসর েযাকমগানাগমির সমঙ্গ লস্থর হম়ে দ্াাঁল়িম়ে থাকা লডন, পনলভি আর 
লসোমসর সােমন লদ্ম়ে ডরমেটলর পেম়ি, কেনরুমের পিারামনা লসাঁল়ি পোমরডট পহাি এবিং 
চাাঁমদ্র আমিা়ে আমিালকে ফযাটমিলডর কলরমডার লদ্ম়ে ডাম্বিমডামরর অ্লফমসর উমদ্দমশয 
চিমিা। চিমে চিমে হযালরর েমন হমিা েমনর েমধয পয আেঙ্ক-উদ্মবগ জোট পবাঁমধ 
রম়েমে পযমকানও সেম়ে পসগুমিা েুে লদ্ম়ে গিগি কমর পবলরম়ে আসমব। ও েীি 
আেডনাদ্ করমে করমে ডাম্বিমডামরর কামে েুমট পযমে চাইমিা। আশ্চযড! ওলদ্মক লে. 
উইসলি রক্তােুে হম়ে অ্েকার এক কলরমডামর েম়ি রম়েমেন আর ওরা শান্ত-ধীর হম়ে 
পহাঁমট চমিমে? আর ওর ধারামিা েুলরর েমো দ্াাঁেগুমিা লবমিভরা হ়ে? লেমসস নলরমসর 
সােমন লদ্ম়ে যাবার সে়ে িযামম্পর েমো দু্মচামের দৃ্লিমে ওমদ্র পদ্মে েুব আমস্ত েুে 
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লদ্ম়ে শব্দ করমিন। লহস; লকন্তু প্রমফসর েযাকমগানাগি বিমিন শফটু। সমঙ্গ সমঙ্গ 
লেমসস নলরস অ্েকামর ডুমব পগমিন। কম়েক লেলনট ের ওরা োথমরর দেলর 
গারগম়েমির (বামির েুোকৃলে বৃলির জি লনষ্কাশমনর োইমে বযবহৃে হ়ে) সােমন 
ডাম্বিমডামরর অ্লফমস যাবার দ্রজার েুমে দ্াাঁ়িামিা। 
 
–লফলজিং হুইজবী, েযাকমগানাগি বিমিন। 
 
গারগম়েমির েুে হম়ে সাোনয সমর পগমিা। সিংিগ্ন ব়ি োথমরর পদ্ও়োিটা গরগর শব্দ 
কমর লিেলণ্ডে হমেই একটা োথমরর দেলর লসাঁল়ির (পস্ট়োর পকস) সােমন ওরা 
দ্াাঁ়িামিা। পস্ট়োর পকসটা এসকযামিটমরর েমো (যন্ত্রচালিে লসাঁল়ি) উঠমে–নােমে। পসই 
চিোন লসাঁল়ির প্রথে ধামে ো রােমেই ওরা সর সর কমর ওমোমর উঠমে িাগমিা। 
ওলদ্মক শব্দ কমর লিেলণ্ডে োথমরর পদ্ও়োি জুম়ি পগমিা। একটা ওক কামঠর চকচমক 
োলিশ করা দ্রজার কামে এসকযামিটর পেৌঁোমেই ওরা পনমে ে়িমিা। দ্রজা পোিার 
জনয পেেমির চকচমক নকার, পদ্েমে অ্মনকটা লিলফনর েমো। 
 
োঝ রাে োর হম়ে পগমে, োহমিও হযালর বে িমরর পভের পথমক কথাবােডা শুনমে 
পেমিা। দু্একজমনর ন়ে, েমন হমিা ডাম্বিমডার অ্ন্তে এক ডজন অ্লেলথমদ্র সমঙ্গ 
কথা বিমেন। 
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প্রমফসর েযাকমগানাগি লেনবার লিলফন নামর পবশ পজামর আিাে করমেই িমরর 
পভেমরর শব্দ বে হম়ে পগমিা। লঠক পযমনা হঠাৎ পিাডমশলডিং। বে দ্রজাটা আেনা-
আেলন েুমি পযমেই প্রমফসর েযাকমগানাগি হযালর আর রনমক লনম়ে িমর ঢুকমিন। 
 
িরটা আমধা আমিা আমধা অ্েকার! হযালর আমগর েেই পদ্েমিা পটলবমির ওমোর রাো 
রূমোর যন্ত্রোলেগুমিা শব্দহীন, িুরমে আর দ্েমক দ্েমক পধাাঁ়ো। লনাঃসৃে হমে (এর 
আমগও হযালর ওইরকেই পদ্মেমে)। পদ্ও়োমি পঝািামনা। অ্েীমের সব পহডোস্টার–
পহডলেমিস পিমে বাাঁধামনা ফমটার েমধয বলন্দ হম়ে নাক পডমক চমিমেন েৃদু্ েৃদু্। লঠক 
দ্রজা বরাবর অ্লে সুন্দর িাি আর পসানািী রিং-এর রাজহাাঁমসর আকামরর েে একটা 
োলে োর ডানার েমধয েুে গুাঁমজ োর দ্াাঁম়ি বমস েন্দ্রা যামে। 
 
–ওমহা, প্রমফসর েযাকমগানাগি! আসুন আসুন। ডাম্বিমডার োর পটলবমির লেেমন লবরাট 
গলদ্ো়িা পচ়োমর বমস; পটলবমির লদ্মক সাোনয ঝুাঁমক েম়িমেন। পটলবমির ওমোর 
গাদ্াগাদ্া ফাইি, কাগজেত্র। আমিা বিমে লবরাট একটা পোেবালে। পসই পোেবালের 
আমিামে কাগজেত্র পদ্েমেন। েরমন োর অ্লে েূিযবান িাি আর পসানািী সূমোমে 
এেি়েডালর করা পড্রলসিংগাউন। গাউমনর ওমোর চল়িম়েমেন দু্গ্ধমফলনভ সাদ্া নাইটশাটড; 
লকন্তু গভীর রামেও পবশ দৃ্ঢ়ভামব কাজ কমর চমিমেন। হািকা সবুজ রঙ-এর দু্ই 
পচামের েীক্ষ্ণ দৃ্লিমে েযাকামগানাগমির লদ্মক োলকম়ে বিমিন, প্রমফসর েযাকমগানাগি 
েটার কী েুব োরাে একটা লনশা স্বপ্ন পদ্মেে? ও লক আেনামক বমিমে। 
 
-লনশাস্বপ্ন ন়ে, হযালর একটুও লবিম্ব না কমর বিমিা। 
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প্রমফসর েযাকমগানাগি, হযালরেটামরর েুমের লদ্মক োলকম়ে ভুরু কুাঁচমক বিমিন, হাাঃ 
েুব ভাি। োহমি যা িমটমে েুলে বিমো, পসটা পহডোস্টারমক বমিা। 
 
–আ… আলে িুমোলেিাে, হযালর বিমিা। ওর পচহারা এবিং উৎকলেে েুমোভাব পদ্মে 
ডাম্বিমডারমক লবনু্দোত্র লবচলিে না পদ্মে ও পবশ পরমগ পগমিা। ডাম্বিমডার পযেন েুে 
নালেম়ে কাজ করলেমিন পেেলন করমে িাগমিন, হযালরর লদ্মক োকামিন না। কাজ বে 
পরমে দু্হামের আঙু্গিগুমিা ইোিডকড কমর বমস রইমিন। হযালর এক লনাঃশ্বামস বমি 
পগমিা, সাধারর্ স্বপ্ন ন়ে আলে স্বচমক্ষ পদ্মেলে িটনাটা, লে উইসলিমক একটা লবরাট সাে 
কােম়ি লদ্ম়েমে। 
 
হযালরর কথাগুমিা ডাম্বিমডামরর িমর প্রলেধ্বলর্ে হমে থামক। ওর কথাগুমিা যা ও 
বিমিা, ো অ্বাস্তব ও অ্দু্ভে। ডাম্বিমডার একটু নম়িচম়ি বসমিন এবিং িমরর লসলিিং-
এর লদ্মক োকামিন। রন, হযালর ডাম্বিমডামরর লদ্মক োকামিা। 
 
ডাম্বিমডার েুব শান্ত স্বমর প্রশ্ন করমিন হযালরর লদ্মক দৃ্লিোে না কমর, েুলে পকেন 
কমর পদ্েমি? 
 
–না, আলে লঠক জালন না, (হযালর েেনও শান্ত হ়েলন)। োমে লক আমস যা়ে? লকন্তু আলে 
পদ্মেলে, আোর োথার পভের পসই দৃ্শয িুরোক োমে, আোর েমন হ়ে…। 
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–েুলে আোমক ভুি বুমঝমে েটার। ডাম্বিমডার একইরকেভামব বমস, একইরকে সুমর 
বিমিন, আলে বিলে জা়েগাটা পকাথা়ে িমটমে, েুলে পসই সে়ে পকাথা়ে লেমি? 
 
হযালর অ্বুমঝর েমো ডাম্বিমডামরর লদ্মক োকামিা। 
 
–সামের প্রসমঙ্গ যলদ্ বিমে হ়ে োহমি পসই সােটা আলে। িমরর সকমিই লনবডাক! ওর 
কথা শুমন। 
 
রন ফযাকামস েুমে দ্াাঁল়িম়েলেমিা। ডাম্বিমডার রমনর লদ্মক োকামিন, আথডামরর আিাে 
কী েুব পবলশ? 
 
–হযাাঁ, হযালর পজার লদ্ম়ে বিমিা, োরাত্মক রকেভামব সােটা আথডারমক কােম়ি লদ্ম়েমে, 
শরীর পথমক রক্তোে বে হমে না, ব়ি ব়ি দ্াাঁে লদ্ম়ে কােম়িমে। সব পশানার েরও 
ডাম্বিমডার অ্লে সাধারর্ভামব লনমেন শুধু োই ন়ে, একবার ভুমিও হযালরর লদ্মক 
োকামেন না! 
 
ডাম্বিমডার হঠাৎ পচ়োর পেম়ি উঠমিন। হযালরও িালফম়ে উঠমিা। ডাম্বিমডার পদ্ও়োমির 
একটা পোমরডমটর লদ্মক োলকম়ে বিমিন–এভাডড? োরের েীক্ষ্ণ স্বমর বিমিন, েুলেও 
লডলিস? 
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একজন োণু্ডবর্ড েুমের জাদু্কর, োথা়ে পোট পোট কমর কাটা কামিা চুি। আর একজন 
রূোিী পিমে আবদ্ধ অ্লে বৃদ্ধ এক জাদু্কর। দু্জনমক পদ্মে পবাঝা যা়ে গভীর িুমে 
আেন্ন লেমিন, ডাম্বিমডামরর কথা শুমন োমদ্র বে পচাে েুমি পগমিা। 
 
–পোেরা অ্বশযই শুমনমো? 
 
 –স্বভাবেই সব শুমনলে। 
 
–পশামনা, এভাডড এবিং লডলিস, েুলে জানামব ও ভুি পিাক ন়ে। ভুি করমব। 
 
কথাটা শুমন দু্জমনই োমশ সমর পগমিা। োরের আর োমদ্র পিমের েমধয পদ্েমে 
োও়ো পগমিা না। একটা পিমে িযাকিাউন্ড, অ্নযটা়ে রম়েমে দু্মটা পচ়োমরর েলব। 
 
হযালর পদ্েমিা পিমের েমধয পযসব পহডোস্টার পহডলেমিস বমসমেন োরা পকৌেূহিী 
দৃ্লিমে ওর লদ্মক োলকম়ে রম়েমেন। 
 
ডাম্বিমডার এবার েুে েুমি রন, হযালর আর হারলেওনমক বিমিন–এভারড আর লডলিস 
পহাগও়োটডমসর েুবই লবশ্বস্ত। ও নােী পহড লেমিন। োরের, দ্াাঁম়ি বমস লঝলেম়ে থাকা 
পসানািী-িাি োলের গাম়ে হাে লদ্ম়ে বিমিন, ওরা দু্জন এমো নােী পহড লেমিন পয, 
পহাগাটডস ো়িা অ্নয েযালজক কুমিও ওমদ্র পোমরডট আমে। ওরা বিমে োরমবন আসি 
িটনা লক! জা়েগাটা পকাথা়ে। 
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হযালর বিমিা, লে. উইসলি পো পযমকানও জা়েগা়ে থাকমে োমরন। 
 
–অ্নুিহ কমর পোেরা সবাই পচ়োমর বমসা। প্রমফসর এভাডড আর লডলিস পযমকানও 
েুহূমেড এোমন লফমর আসমব। দ়্ো কমর ওমদ্র বসার জনয আরও দু্মটা পচ়োর লঠক 
কমর রােুন। 
 
প্রমফসর েযাকমগানাগি জাদু্দ্ণ্ডটা পড্রলসিং গাউমনর েমকট পথমক লনম়ে হাও়োমে 
না়িমেই লেনমট পচ়োর হাও়োমে পভমস এমিা। েমব কামঠর পসই পচ়োরগুমিা অ্লে 
সাধারর্। হযালরর ওমোর ডাম্বিমডার ইমোেমধয ঐন্দ্রজালিক প্রভাব লবস্তার কমরমেন। 
হযালর েন্ত্রেুমগ্ধর েমো পচ়োমর বমস ে়িমিা। ডাম্বিমডার। োর লপ্র়ে ফমকমসর ফুমিা 
ফুমিা পসানািী োথা়ে েৃদু্ েৃদু্ চাে়ি লদ্মে িাগমিন। ফমকমসর (পফলনক্স) েেক্ষমর্ িুে 
পভমঙ পগমে। ও োথাটা উাঁচু কমর উজ্জ্বি দু্ই পচামে ডাম্বিমডামরর েুমের লদ্মক োলকম়ে 
রইমিা। 
 
ডাম্বিমডার েুব চাো গিা়ে বিমিন–আোমদ্র একটা সেকড বােডার দ্রকার হমব। 
 
বিার সমঙ্গ সমঙ্গ হঠাৎ আগুন জ্বমি উঠমিা। োরের ওমক আর পদ্ো পগমিা না। 
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োরের ডাম্বিমডার পটলবমি রাো একটা হািকা রূমোর ইনিমেে (হযালর এর আমগ 
কেমনাও ওইরকে বাজনা পদ্মেলন) লনমজর পডমকর ওমোর পরমে োর ওমোর জাদু্দ্ণ্ড 
পঠকামিন। 
 
বাজনাটা েৎক্ষর্াৎ বাজমে শুরু কমর লদ্মিা। োরই সমঙ্গ ওেমর রাো সরু োইে পথমক 
হািকা সবুজ পধা়ো পবমরামে িাগমিা। 
 
লকেুক্ষর্ ের পসই হািকা সবুজ পধা়ো একটু একটু কমর িন হম়ে সামের েমো 
োকামে োকামে একটা সামের োথামে রূোন্তলরে হমিা। লবরাট োর েুে গম্বর। হযালর 
পসই লবরাট আকামরর সবুজ সামের েুণ্ড পদ্মে হকচলকম়ে পগি। োহমি কী 
ডাম্বিমডামরর বাদ্যযন্ত্র ওর কথা স্বীকার করমে? ও ভাবমিা ডাম্বিমডার লনশ্চ়েই এেক্ষমর্ 
ওর কথা লবশ্বাস কমরমেন, আর েুে িুলরম়ে বমস থাকমবন না। 
 
ডাম্বিমডার লব়ি লব়ি কমর লকেু বিমিন, হযাাঁ হযাাঁ হমবইমো েুবই স্বাভালবক। (সম্ভবে: 
লনমজমক বিমিন)। েেনও োর দৃ্লি পধাাঁ়োর বনযা়ে, েুমে কর্াোত্র আশ্চযড হবার োে 
পনই। 
 
–োহমি উোদ্ান লবভক্ত? 
 
হযালর প্রমশ্নর োথা-েুণ্ড লকেু বুঝমে োরমিা না। 
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ডাম্বিমডার পসই ইনিমেমের ওমোর হামের জাদু্দ্ণ্ড আবার পোাঁ়োমিন। ললিংক শব্দ 
হমেই পসই োকামনা োকামনা সবুজ পধা়ো ধীমর ধীমর কেমে শুরু করমিা। োরের 
শব্দ বে হম়ে পযমেই পধা়োর সাে লনমস্তজ হম়ে েম়ি রইমিা। লকেুক্ষর্ ের অ্দৃ্শয হম়ে 
পগমিা। 
 
হযালর েটফট করমে িাগমিা পসই অ্দু্ভে রূমোর বাদ্যযন্ত্রটা লক ো জানার জনয। লকন্তু 
পকানও প্রশ্ন করার আমগই ওরা পয িমর বমসলেমিা োর দ্লক্ষর্ লদ্মকর োমদ্ একটা 
োঝালর আকামরর শব্দ হমিা। ও পদ্েমিা জাদু্কর এভাডড হাফামে হাাঁফামে লনমজর 
পপ্রামরট পিমে চমি পগমিন। 
 
–ডাম্বিমডার!   
 
েবর পেমিন? ডাম্বিমডার েৎক্ষর্াৎ বিমিন। 
 
–আলে লচৎকার কমর চিিাে যেক্ষর্ না কাউমক পদ্ৌ়িামে পদ্ৌ়িামে আসমে পদ্েিাে। 
পয জাদু্কর েুাঁজমে পবলরম়েলেমিা পস েদ্ডার আ়িাি পথমক বিমিা আলে লনমচ কারুর 
েদ্শব্দ শুনমে পেিাে–োরা িুমর পব়িামে। ওরা আোর লচৎকামরর সেযোর কারর্ 
জানার জনয লনমচ পনমে যাচাই করমে পগমিা। আেলন পো জামনন পসোমন পকানও 
পোমরডট পনই–িুলকম়ে োমদ্র গলেলবলধ িক্ষয করার। যাই পহাক লকেুক্ষর্ েমর ওরা পসই 
রক্তোো পিাকলটর পদ্হ লনম়ে পগমিা। পিাকটার অ্বস্থা পদ্মে েৃে লক জীলবে বুঝমে না 
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পেমর ওরা চমি যাবার ের এিলিডা িযামগমরর পপ্রামরমট ঢুমক ে়িিাে সেযক বযাোরটা 
জানার জনয। 
 
–লঠক কমরমেন, ডাম্বিমডার বিমিন (রন সাোনয কাাঁেমে কাাঁেমে িমর িুরলেি) আোর 
েমন হ়ে লডলিস লঠকভামব ওমদ্র পদ্মেমে। 
 
কম়েক েুহূেড েমর লিেী়ে জাদু্করী (োর পোমরডমট লফমর পচ়োমর বমসলেমিন) বিমিন, 
ওরা ওমক পসে োিংমগাস হাসোোমি লনম়ে পগমে ডাম্বিমডার। োর অ্বস্থা েুব 
উমিগজনক েমন হমিা। 
 
–আেনামদ্র ধনযবাদ্, ডাম্বিমডার বিমিন। োরের প্রমফসর েযাকমগানাগমির লদ্মক 
োকামিন, লেনাভডা, আোর েমন হ়ে উইসলির পেমি পেম়েমদ্র েবরটা পদ্ও়ো দ্রকার। 
 
–হযাাঁ, হযাাঁ োমো লনশ্চ়েই…। 
 
েযাকমগানাগি পচ়োর পেম়ি উমঠ দ্রজার পগা়িা়ে পগমিন। হযালর আ়িমচামে রমনর লদ্মক 
োকামিা। রমনর েুে ভ়েঙ্কর আেলঙ্কে। 
 
–হযাাঁ, ডাম্বিমডার, েলল্লর অ্বস্থা কী? প্রমফসর দ্রজার পগা়িা়ে দ্াাঁল়িম়ে বিমিন। 
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ডাম্বিমডার োর লপ্র়ে োলের লদ্মক োলকম়ে বিমিন, কাজ পশি কমর ফমকস সব েবরা-
েবর পদ্মব। যা করবার ো আমগই েলল্প কমরমে। ওর কামে পয আজব িল়ি আমে 
েলরবামরর ভািেন্দ জানমব িল়ির কাাঁটা পদ্মে। 
 
হযালর জামন পসই িল়িটার কাজ সে়ে লনমদ্ডশ ন়ে, উইসলি েলরবামরর পিামকরা পক 
পকাথা়ে ও পকেন আমে জানামনা। লে. উইসলির হাে লনশ্চ়েই েৃেয েমথর লদ্মক লনমদ্ডশ 
লদ্মে। লেমসস উইসলি হ়েমো িুমোমেন, িল়ি পদ্োর কারর্ পনই। 
 
হযালরর েমন েম়ি পগমিা িীমের েুলটমে লে. উইসলির েলরবামর ওর েুলট কাটামনার 
কথা। লেমসস উইসলির লে. উইসলির েৃেমদ্মহর লদ্মক োলকম়ে কান্না, োর পচামের 
চশো লেযডকভামব েম়ি থাকা, েুমে রক্ত োোোলে, না না লে. উইসলি েরমে োরমবন 
না। 
 
ডাম্বিমডার েেন একটা েুরমনা কাবাডড িাটািালট করলেমিন। কাবাডড পথমক অ্লে েুরমনা 
কামিা হম়ে যাও়ো পকটলি বার কমর েুব যত্নসহকামর লনমজর পডমকর ওমোর রােমিন। 
োরের লনমজর জাদু্দ্ণ্ডটা েুমি লব়ি লব়ি কমর বিমিন, পোটাসড। ের েুহূমেড পকটলিটা 
থরথলরম়ে উঠমিা–উজ্জ্বি অ্দু্ভে এক নীি আমিামক চকচক করমে িাগমিা। োরেরই 
আবার আমগর েমো েিীন-োন হম়ে পগমিা। 
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োরের ডাম্বিমডার অ্নয এক পোমরডমটর কামে দ্াাঁ়িামিন। িম্বা োর েুে, সুাঁচামিা দ্াাঁল়ি। 
েরমন োর লেদ্ালরনমদ্র সবুজ আর রূোিী রিং-এর পোশাক। পদ্মে েমন হ়ে অ্নযমদ্র 
পচম়ে আরও পবলশ িুমে আেন্ন। এমে গভীর িুমে আেন্ন 
 
পয ডাম্বিমডার বারবার ডাকার ের োর িুে ভাঙমিা। 
 
–লফলনম়েস, লফলনম়েস। 
 
সালর সালর পঝািামনা পোরমটর সকমিই পজমগ উঠমিা। পিমের েমধয পিারা পফরা করমে 
িাগমিন োরা। চািাক চািাক েুমের জাদু্কমরর িুে ভাঙমিও লনদ্রাজল়িে পনমত্র 
োলকম়ে রইমিন। বালক সব পোমরডমটর পহডোস্টার পহডলেমিস একসমঙ্গ বমি উঠমিন 
 
লফলনম়েস লফলনম়েস। 
 
কেটভামব পচাে বুমজ থাকা আর হমিা না লফলনম়েমসর। এক ঝটকা লদ্ম়ে বে পনত্র 
েুিমিন। 
 
–পকউ লক আো়ে ডাকলেমিন? 
 
–লফলনম়ে আেলন আবার আমগর পোমরডমট লফমর যান, আোর আর একলট েবর োঠাবার 
আমে, ডাম্বিমডার বিমিন। 
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–আো়ে অ্নয পোমরডমট পযমে হমব? সরু সরু গিা়ে েুব ব়ি পদ্মে একটা হাই েুমি 
বিমিন (ওর পচাে িুরমে িুরমে েেন হযালরর ওমোর েম়িমে) না ডাম্বিমডার, আজ 
রামের পবিা আলে পকাথাও পযমে োরমবা না, ব়ি লান্ত আলে। 
 
লফলনম়েমসর গিার স্বর হযালরর েুব পচনা পচনা েমন হমিা। আমগ পযমনা পকাথা়ে শুমনমে। 
লকন্তু আরও লকেু ভাবার আমগই পদ্ও়োমি টাঙামনা পোরটগুমিা প্রলেবামদ্র ঝ়ি েুিমিা 
একই সমঙ্গ। 
 
একজন পোটা লচৎকার কমর বিমিন, অ্বাধযো সযার। পসই জাদু্কমরর নাকটা িাি। 
োরের হামের বেু েুলঠ পিারামে পিারামে বিমিন–কেডমবযর প্রলে চূ়িান্ত অ্বাধযো! 
 
এক জীর্ড পচহারার জাদু্করী কাাঁো কাাঁো গিা়ে বমিন, পোেরা বেডোন পহডোস্টারমক 
সাহাযয করার জনয প্রলেজ্ঞাবদ্ধ এটা ভুমিা না। হযালর লচনমে োরমিা আরেযামন্ডা 
লডোরমক। উলন ডাম্বিমডামরর আমগ কুমির পহডোস্টার লেমিন। পোোর িলজ্জে হও়ো 
উলচে লফলনম়েস! 
 
এক েীক্ষ্ণ দৃ্লির জাদু্কর োর পোটা জাদু্দ্ণ্ড উাঁচু কমর বিমিন, আলে লক ওমদ্র 
লবমবচনা পবাধ লফলরম়ে আনমে োলর ডাম্বিমডার? 
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লফলনম়েস আরেযামন্ডার হামের দ্ণ্ড পদ্মে সাোনয ভ়ে পেম়ে পগমিন। বিমিন–লঠক আমে, 
লঠক আমে। েমন হ়ে এেক্ষমর্ আোর েলব নি কমর পফমিমে। 
 
ডাম্বিমডার বিমিন, পোোর পোমরডট নি করমে হমব না, লসলর়েস ো জামন। 
 
লসলর়েমসর নাে আসমেই হযালরর েমন েম়ি পগমিা পকাথা়ে ও লফলনম়েমসর গিা শুমনমে। 
ও হযাাঁ লিেন্ড পেমস ওর লনজডন িমর! 
 
–লেমসস উইসলিমক পোোর এই েবরটা লদ্মে হমব পয আথডার উইসলি োরাত্মকভামব 
জেে হম়েমেন। োর পেমিমেম়েরা, হযালরেটার লশগলগরই োর বাল়িমে যামে। বুঝমে 
পেমরমেন যা বিিাে? 
 
–হযাাঁ, হযাাঁ বমিমেন েুব ভািভামব বুঝমে পেমরলে। ওরা বাল়ি যামে এই পো? 
 
কথাটা বমি লনমজর পিমের েমধয ঢুমকই অ্দৃ্শয হম়ে পগমিন। লঠক পসই সেম়ে উদ্লবগ্ন 
েুমে িমর ঢুকমিা পিড, জজড আর লজলন। ওরা েেনও রামের পোশাক োম়িলন। 
 
লজলন একটু ভীে েুমে বিমিা, হযালর লক সব শুনলে? প্রমফসর েযাকমগানাগি বিমেন, 
েুলে োমক পদ্মেমো বাবা গুরুের আহে হম়েমেন? 
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হযালর লকেু বিার আমগই ডাম্বিমডার বিমিন–অ্ডডার অ্ফ ফলনমক্সর কাজ করার সে়ে 
পোোমদ্র বাবা আহে হম়েমেন। ওমক লচলকৎসার জনয পসে োিংমগাস হাসোোমি ভলেড 
করা হম়েমে। এেন পোোমদ্র লসলর়েমসর বাল়ি োঠালে। ওর বাল়িটা হাসোোমির 
কামেই ওোমন পোোমদ্র ো আশাকলর পেৌঁমে পগমেন। 
 
পিড েুব িাবম়ি পগমে, বিমিা–ওোমন আেরা পকেন কমর যামবা? ফুাঁ োউডামর? 
 
–না। ডাম্বিমডার বিমিন–ফু োউডার এেন লনরােদ্ ন়ে। ওই পনটও়োমকড এেন ওরা 
অ্নগডি নজর রােমে। পোোমদ্র পোটডলকমে যাও়ো লনরােমদ্র হমব। ডাম্বিমডার 
পডমকর ওমোর রাো েুরমনা পকটলিটার লদ্মক োকামিন। আেরা লফলনম়েস লনমগিামসর 
লরমোমটডর অ্মেক্ষা করলে। আোর েমন হ়ে পোোমদ্র এেন যাবার পকানও অ্সুলবমধ 
পনই। েমন হ়ে পকউ ইোরমসে করমব না। 
 
িমরর োঝোমন আমিার ঝিকালন হমিা, পদ্েমিা একটা পসানািী োিক ফরামসর ওেমর 
হাও়োমে ভাসমে। 
 
োিকটা হামে ধমর ডাম্বিমডার বিমিন–এটা ফমকমসর সেকড বােডা। প্রমফসর 
আেলিমজর কামন পগমে পোেরা এেন পোোমদ্র িমর পনই। লেনাভডা েুলে ওমক লগম়ে পয 
পকানও গল্প গুলেম়ে বিমব। 
 
েেক্ষমর্ েযাকমগানাগি ঝম়ির পবমগ আেলিজমক েবর লদ্মে পগমেন। 
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ডাম্বিমডামরর লেেমন টাঙ্গামনা পোরট পথমক ওরা লফলনম়েমসর গিা শুনমে পেমিা উলন 
বিমেন, েুব আনলন্দে হমবন। আোর পিট পিট িযান্ডসমনর সব সে়ে একটা 
লকমূ্ভেলকোকার পটস্ট লেমিা বাল়ির অ্লেলথমদ্র সম্বমে। 
 
–আর পদ্লর পকমরা না এলদ্মক এমসা, ডাম্বিমডার হযালর আর উইসলিমদ্র বিমিন, ওরা 
পকউ জানার আমগ পবলরম়ে েম়িা। 
 
ডাম্বিমডার বিমিন, আশাকলর পোেরা সকমিই পোটড লক সম্বমে সমূ্পর্ডভামব 
ও়োলকবহাি আমে। কথাটা শুমন ওরা পোটডলকমে হাে পদ্বার জনয এলগম়ে পগমিা। আলে 
লেন গুর্মবা। এক… দু্ই…। 
 
ডাম্বিমডার লেন পগানবার এক পসমকন্ড বা োরও আমগ কাণ্ডটা িটমিা। হযালর েুে েুমি 
োর লদ্মক োকামিা। সকমিই েুব কাোকালে দ্াাঁল়িম়েলেমিা। ডাম্বিমডার পোটড লক পথমক 
হযালরর েুমের লদ্মক োকামিন। 
 
হযালরর শুলকম়ে যাও়ো কাটা দ্ামগ হঠাৎ অ্সম্ভব এক যন্ত্রর্া শুরু হমিা। লঠক েুরমনা 
কাটা জা়েগাটা পযন পফমট পচৌলচর হম়ে যামব। হযালরর েমনর পভের দ্ারুর্ এক িৃর্ার 
সঞ্চার হমিা। এে শলক্তশািী পসই িৃর্া পযন ও সকিমক লেন্ন লভন্ন কমর পদ্মব। পয ওর 
সােমন দ্াাঁল়িম়ে রম়েমে োমক ও ধারামিা দ্াাঁে লদ্ম়ে পকমট টুকমরা টুকমরা কমর পদ্মব। 
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লেন। 
 
হযালর ওর নালভকুমণ্ডর কামে প্রবি এক ধাক্কা অ্নুভব করার সমঙ্গ সমঙ্গ ওর োম়ের েিা 
পথমক োলট সমর পগমিা। ওরা সকমি পকটলিমে হাে পরমে উত্তাি গলেমে উম়ি চিমিা। 
পকটলি ওমদ্র আটমক পরমে পসাাঁ পসাাঁ কমর উ়িমে। ওমদ্র হাে আঠার েে আটমক 
রম়েমে পকটলিমে। 
 
উ়িমে উ়িমে হঠাৎ ওরা সশমব্দ শূনয পথমক োলটর ওের ে়িমিা। োরেরই েুব কাে 
পথমক শুনমে পেমিা আবার লফমর যাও–েুাঁচমক পেমির দ্ি। পোোমদ্র বাবা সলেয েৃেুয 
েুমে? 
 
আউট! লিেী়ে গিা গমজড উঠমিা। 
 
হযালর পকানও রকমে উমঠ দ্াাঁল়িম়ে চারলদ্মক োকামিা। পদ্েমিা ওরা ১২ নিং লিেন্ড 
হাউমজর অ্েকার পবসমেমে রান্নািমর। িমর আমিা বিমে আগুন আর একটা জ্বিন্ত 
পোেবালে! পিচার (এিফ) দ্রজা লদ্ম়ে পবলরম়ে হমি পগমিা। ও হযালরমদ্র লদ্মক 
েরশ্রীকাের দৃ্লিমে োকামিা। লসলর়েসমক ওমদ্র লদ্মক হন্তদ্ন্ত হম়ে আসমে পদ্ো 
পগমিা। ওর েুমে পচামে দ্ারুর্ লচন্তার োে। এেনও পোশাক আশাক েলরবেডন 
কমরনলন। 
 

http://www.bengaliebook.com/


 হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য অ্র্ডাি অ্ব দ্য ফরিক্স । জে. জে. িাওর িং। হ্যারি পটাি রিরিে 

748 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

লজলন েেন বযথা পেমে পেমঝমে বমসলেমিা। লসলর়েস হাে-বাল়িম়ে ওমক েুমি বিমিন, 
লক সব বযাোর সযাোর িটমে? 
 
লফলনম়েস লনমগিাস বিমিা–আথডার সািংিালেকভামব জেে হম়েমে। 
 
 পিড বিমিা, হযালরমক লজমজ্ঞস করুন। 
 
জজড বিমিা, আলেও লনমজর কামন শুনমে চাই। 
 
লজলন আর দু্ই যেজ ভাই ওর লদ্মক োলকম়ে রইমিা। বাইমর লসাঁল়ির কামে পিচামরর 
েদ্শব্দ আর শুনমে োও়ো যামে না। 
 
–হযালর বিমে শুরু করমিা; েযাকমগানাগি আর ডাম্বিমডারমক িটনাটা বিার পচম়েও 
আরও োরাে েমন হমিা। আলে পদ্মেলেিাে, িুমের েমধয স্বপ্ন ন়ে সলেয। যা যা পদ্মেমে 
হুবহু বমি পগমিা। সব লকেু বিমিও ও পয সাে হম়ে কােম়ি লেমিা পস কথা বিমিা 
না। 
 
লসলর়েমসর লদ্মক োলকম়ে পিড বিমিা, ো এমস পগমেন? 
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লসলর়েস বিমিন–েুব সম্ভব আসি িটনা পোোর ো জামনন না। সবমচম়ে ব়ি প্রশ্ন হম়ে 
উমঠলেমিা পোোমদ্র আেলিমজর হস্তমক্ষমের আমগ এোমন লনম়ে আসা আোর েমন হ়ে 
ডাম্বিমডার েলল্লমক সব জানামেন। 
 
লজলন বিমিা–এেন আোমদ্র হাসোোমি যাও়ো দ্রকার। ও ভাইমদ্র লদ্মক োকামিা। 
পসই সে়ে কারও পড্রস হাসোোমি যাবার উেযুক্ত ন়ে। ওমদ্র েরমর্ ো-জাো। 
 
লসলর়েস আেলন আোমদ্র আিমেল্লা বা ওই ধরমনর লকেু লদ্মে োমরন? 
 
–যাও়োর কথা থাক। এেন পোেরা পকউ পসে োিংমগাস হাসোোমি পযমে োরমব না, 
লসলর়েস বিমিন। 
 
–আেরা চাইমিই পসে োিংমগাস হাসোোমি পযমে োলর–কারর্ আহে হম়েমেন 
আোমদ্র বাবা। েুমে পিমডর পিামধর লচহ্ন। 
 
–আথডারমক আিের্ করা হম়েমে, হাসোোি কেৃডেক্ষ যেন োর স্ত্রীমক এেনও 
েবরটুকু জানা়েলন েেন পোেরা পকেন কমর জানমি, ওরা যলদ্ পোোমদ্র প্রশ্ন কমর? 
 
–োমে লক আমস যা়ে? জজড পরমগ লগম়ে বিমিা। 
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–আমস যা়ে দবলক, কারর্ আেরা কারও নজমর আনমে চাই না পয, হযালর হাজার োইি 
দূ্মর লক িটমে ো জানমে োমর, েলরষ্কার কমর পদ্েমে ো়ে। লসলর়েস পবশ রাগে স্বমর 
বিমিন, পোোমদ্র লক ধারর্া আমে েন্ত্রর্াি়ে ওই েবর। পেমি লক সব করমে োমর? 
 
পিড আর জজড পচাে েুে এেন কমর োকামিা পয েন্ত্রর্াি়ে লক ভাবমব, লক করমব, পস 
সম্বমে ওমদ্র লকেু আমস যা়ে না। রন েেনও েুে কামিা কমর দ্াাঁল়িম়ে রম়েমে। 
 
–লজলন বিমিা, কুি পথমকই পয কথাটা শুমনলে োর এেন পকানও োমন পনই। বাইমরর 
পকউ পো বিমে োমর। 
 
লসলর়েস বিমিন, োরা পক? পশামনা পোোমদ্র বাবা অ্ডডার অ্ফ ফলনমক্স কেডবযরে 
অ্বস্থা়ে সািংিালেকভামব আিাে পেম়েমেন। আর বযাোরটাও পগািমেমি, োর 
পেমিমেম়েরা দু্িডটনার েবরটা পবশ ের েুহূমেড পজমন পগমিা পসটাও পগািমেমি। এেন 
সব আচরর্ করমি ডাম্বিমডামরর অ্ডডামরর প্রভূে ক্ষলে হবার সম্ভাবনা আমে। 
 
–আেনার ওই পভাাঁো অ্ডডামরর (ডাম্বিমডামরর পহড পকা়োটডার) পকানও পক়োর কলর না। 
পিড পবশ পজামর পজামর বিমিা। 
 
–ওলদ্মক আোমদ্র বাবা েৃেুযশযযা়ে আর আেরা ঠুনমকা বযাোর লনম়ে োথা িাোমবা? 
জজড বিমিা। 
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–পোোমদ্র বাবা অ্ডডামরর বযাোমর যমথি িদ্ধাশীি। পোেরা আমজবামজ কথা বমি 
অ্ডডামরর সম্মানহানী করমে জানমে োরমি লেলন েুলশ হমবন বমি েমন হ়ে না। এই 
পেমি োনুিীর জনযই পোোমদ্র অ্ডডামর অ্ন্তভুডক্ত করা হ়েলন পজমন পরমো। বুমঝমো? 
অ্মনক ব়ি লজলনস আমে। যার জনয েৃেুযবরর্ করা যা়ে! লসলর়েস প্রচণ্ড পরমগ লগম়ে 
কথাগুমিা ওমদ্র বিমিন। 
 
পিড েুব সহজভামব বিমিা, চুে কমর থাকমবন, ো না হমি…। 
 
লসলর়েমসর েুমের রিং একটু একটু কমর বদ্িামে িাগমিা। পিমডর লদ্মক এেনভামব 
োকামিন পয প্রচণ্ড োর োমব োর হামে। লকন্তু েুব সিংযে হম়ে বিমিন–আলে জালন 
পোোমদ্র েমনর অ্বস্থা, োহমিও অ্বস্থার েলরমপ্রলক্ষমে পসটা পেমন লনমে হমব। 
পোোমদ্র ো না আসা েযডন্ত এোমন চুে কমর দ্াাঁল়িম়ে থাকমে হমব পোোমদ্র। কথাটা 
বুমঝমো? 
 
পিড আর জজড েেনও রামগ পযন পফমট ে়িমে। লজলন অ্বশয শান্ত হম়ে একটা পচ়োমর 
বমস ে়িমিা। হযালর রমনর লদ্মক োকামিা। ওর েমনাভাব লঠক বুঝমে োরমিা না। 
পিড-জজড লেলনট োমনক লসলর়েসমদ্র লদ্মক োলকম়ে থাকমিা। 
 
–েুব ভামিা, েুব ভামিা। পগাে়িা েুমে বমস না পথমক একসমঙ্গ লজলনর োমশ আোমদ্র 
অ্মেক্ষা করমে হমব। অ্যালকও বাটার লব়ের! লসলর়েস োর জাদু্দ্ণ্ডটা েুিমেই কে কমর 
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আধডজন পবােি ভাসমে ভাসমে এমিা। লসলর়েস পটলবি পথমক োবামরর উলেি 
েলরষ্কার কমর পবােিগুমিা ওমদ্র দু্জমনর সােমন রােমিন। 
 
হযালরর েেন লকেুই ভাি িাগমে না। জজড-পিড-লজলন-রমনর োনলসক ও দদ্লহক কমির 
কথা েমন হমিা। োই লসলর়েমসর আনা বাটার-লব়েমরর পকামনা আকিডর্ পনই ওর কামে। 
পযমনা লে. উইসলির দু্িডটনা-আিামের জনয ও দ্া়েী। 
 
োরের ও লনমজর েনমক শান্ত করমে আেন েমন বিমিা–পবাকার েমো উমোোো 
কথা ভাবমব না। পোোর কী েুলরর েমো ধারামিা দ্াাঁে আমে পয ো লদ্ম়ে েুলে লে. 
উইসলিমক আিের্ কমরলেমি? 
 
হযালর পবােমির েুে েুমি পগিামস ঢািমিা এবিং যন্ত্র চালিমের েে পেমে িাগমিা। 
 
োরের পোটডলকমে হাে পদ়্োর সে়ে ওর েমন হি ডাম্বিমডামরর অ্লফমস আলে পকন 
ডাম্বিমডারমক আিাে করমে উদ্যে হম়েলেিাে! 
 
ও পবশ শব্দ কমর শূনয পবােিটা পটলবমি পরমে লদ্ি। পবােিটা উমে লগম়ে পটলবমি 
গ়িাগল়ি লদ্মে িাগমিা। ওর লদ্মক পকউ োলকম়ে আমে বমি ওর েমন হমিা না। হঠাৎ 
িমরর োঝোমন আগুন জ্বমি উঠমে ওমদ্র সােমন রাো োবামরর থািা, পেট সবলকেু 
উদ্ভালসে হম়ে উঠমিা পসই আগুমনর আমিামক। ওরা ভ়ে পেম়ে পসলদ্মক োকামেই লকেু 
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পগাটামনা োচডমেে ধোস কমর পটলবমির ওমোর ে়িমিা োরই সমঙ্গ পফমনক্স োলের 
পসানািী রমঙর পবশ িম্বা একটা োিক! 
 
োচডমেে েুমি লনম়ে লসলর়েস বিমিন, ফকাস! এমো ডাম্বিমডামরর হামের পিো ন়ে, 
লনশ্চ়েই পোোমদ্র ো এোমন েবর োলঠম়েমেন। এই নাও। 
 
লসলর়েস লচলঠটা জমজডর হামে লদ্মিন। জজড লচলঠটা েুমি ে়িমিা 
 
পোোমদ্র ডযাড এেনও জীলবে আমেন। আলে এেন পসে োিংমগাস হাসোোমি যালে। 
পোেরা পযোমন রম়েমে পসোমনই থাকমব। যে লশগলগর োলর পোোমদ্র েবর োঠামবা। 
-ো। 
 
জজড পটলবমির লদ্মক োকামিা। লব়িলব়ি কমর বিমিা, ডযাড েৃেুযর সমঙ্গ ি়িাই করমেন। 
 
হযালরর েমন হমিা লে. উইসলি সেযই েৃেুযর সমঙ্গ ি়িাই করমেন, ওমদ্র েুব কামেই 
রম়েমেন। রন েেনও ফযাকামস েুমে বমস রম়েমে। লেমসস উইসলির লচলঠর পেেনটা 
পদ্েমিা। যলদ্ লকেু ওমক লিমে থামকন, ওমদ্র সান্ত্বনা লদ্ম়েমেন। পিড, জমজডর হাে 
পথমক একরকে পোাঁ পেমর লনম়ে োর লচলঠটা ে়িমে িাগমিা োরের হযালরর লদ্মক 
োকামিা। ওর েমন হমিা নেুন বাটার লব়েমরর পবােিটা ওর হামে আমগর েমোই 
কাাঁেমে। ও পবােিটা েুব পজামর পচমে ধরমিা। োরেরও ওর কাাঁো হামের সমঙ্গ 
পবােিও থর থর কমর কাাঁেমে িাগমিা। 
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জীবমনর একটানা এমো দ্ীিড রালত্র হযালর বমস বমস কালটম়েমে বমি েমন করমে োরমিা 
না। লসলর়েস অ্বশয একবার বমিলেমিন, পজমগ পথমক পকানও িাভ পনই পোেরা শুম়ে 
েম়িা৷ লকন্তু উইসলিমদ্র দৃ্লিমে পসই অ্নুমরামধর যমথি জবাব লেমিা। ওরা সকমিই 
পটলবি লিমর বমস রইমিা। ওমদ্র সােমন লবরাট পোেবালে জ্বিমে, োমঝ োমঝ 
পোেবালে পোট হম়ে আসমে, বালের েিাটা গিা পোমে ভলেড হম়ে আসমে, েেন আবার 
নেুন বালে িাগামে। ওরা োমঝ োমঝ িল়ির লদ্মক োকামে সে়ে জানার জনয; লকন্তু 
কথা বিমে না। পয পকানও েুহূমেড ভাি অ্থবা েন্দ েবমরর অ্মেক্ষা করমে। লকন্তু 
লেমসস উইসলি পো পসে োিংমগাস হাসোোমি অ্মনকক্ষর্ আমগ এমস পগমেন। এেনও 
েযডন্ত পকানও েবর লদ্মেন না পকন? পিড বমস থাকমে থাকমে হঠাৎ িুলেম়ে ে়িমিা। 
োথাটা কাৎ হম়ে যামে। েরক্ষর্ই পজমগ থাকার পচিা করমে। লজলন একটা পচ়োমর 
পব়িামির েমো কুাঁকম়ি শুম়ে আমে। পচাে দু্মটাই পোিা, িুে ওর আসমে না। রন 
পটলবমি হামের ওমোর োথা পরমে শুম়ে আমে। লনলদ্রে বা জািে পবাঝার উো়ে পনই। 
হযালর আর লসলর়েস প্রেীক্ষা করমে সিংবামদ্র। দু্জমনরই পচামে িুে পনই। অ্মেক্ষা… 
অ্মেক্ষা, একটা েলরবামরর দু্াঃমের সমঙ্গ ওমদ্র দু্জনমকই লেলশম়ে লনম়েমে। 
 
সকাি দ্শটা পবমজ োাঁচ লেলনমট (রমনর িল়ির সে়ে) লেমসস উইসলি লকমচমনর বে 
দ্রজা েুমি িমর ঢুকমিন। রন, পিড, হযালর লেমসস উইসলির লদ্মক োকামিা। দ্ারুর্ 
লবিণ্ণ আর পভমঙ েম়িমেন। ওমদ্র লদ্মক োলকম়ে লেমসস উইসলি লনমস্তজভামব 
হাসমিন। 
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দূ্বডি লান্ত স্বমর বিমিন, উলন ভাি হম়ে উঠমেন। এেনও িুোমেন। পোেরা একটু 
েমর পদ্ো কমর এমসা। লবি এেন ওমদ্র োমশ বমস রম়েমে। সকামি অ্লফস পথমক 
েুলট লনম়েমে। 
 
পিড পচামের ওমোর হাে চাো লদ্ম়ে িুলেম়ে েম়িমে। জজড আর লজলন উমঠ লগম়ে োমক 
জল়িম়ে ধরমিা। রন োন হাসমি, হাে পথমক লেটমক বাটার লব়ের েম়ি পগমিা। 
 
লসলর়েস িালফম়ে উমঠ বিমিন–পিকফাস্ট? আোমদ্র হাউজ এিফ পিচামরর োত্তা পনই 
পকন? পিচার, পচার! 
 
লকন্তু পিচামরর পকানও সা়িা শব্দ ওরা পকউ শুনমে পেমিা না। 
 
–যাকমগ, লসলর়েস লব়ি লব়ি কমর বিমিন। োরের গুর্মে িাগমিন এক, দু্ই, লেন… 
োহমি সাে জন পবকন আর লডে, সমঙ্গ লকেু পটাস্ট আর চা যমথি। লক বমিা? 
 
হযালর পস্টামভর কামে লগম়ে লসলর়েসমক সাহাযয করমে িাগমিা। ও উইসলি েলরবামরর 
আনমন্দর সমঙ্গ লনমজমক জ়িামে চাইমিা না। একটু েমরই হ়েমো লেমসস উইসলি ওর 
লভশন সম্বমে জানমে চাইমবন। হযালর কাবাডড পথমক পেট হামে কমর দ্াাঁ়িামেই লেমসস 
উইসলি ওর হাে পথমক ওগুমিা লনম়ে পটলবমি পরমে ওমক কামে পটমন এমন জল়িম়ে 
ধরমিন। 
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লেমসস উইসলি অ্শ্রুলবজল়িে কমে বিমিন–েুলে যলদ্ আথডামরর অ্বস্থা পদ্েমে না 
পেমে োহমি হ়েমো আথডার িিার ের িিা রক্তাক্ত অ্বস্থা়ে েম়ি পথমক প্রার্ 
হারামো। আথডার পবাঁমচ পগমেন শুধু পোোর জনয, োর জনয আোর আন্তলরক ধনযবাদ্ ও 
ভামিাবাসা লনও হযালর। েুলে না বিমি, ডাম্বিমডামরর হ়েমো জা়েগাটা েুাঁজমে অ্সুলবমধ 
হমো। 
 
োরের, লেমসস উইসলি লসলর়েসমক োর পেমি–পেম়েমদ্র পদ্োশুমনা করার জনয 
ধনযবাদ্ লদ্মিন। লসলর়েস বিমিন, আোর কেডবয আলে কমরলে লেমসস উইসলি। পয 
কটা লদ্ন আেলন হাসোোমি বযস্ত থাকমবন, পেমিমেম়েরা কুমি যামব। না, পস কটালদ্ন 
আোর কামে থাকমি েুব েুলশ হমবা। 
 
লেমসস উইসলি বিমিন–সলেয লসলর়েস আেনামক ধনযবাদ্ পদ্বার েমো ভািা েুাঁমজ 
োলে না। শুনলে, সাোনয সে়ে আথডারমক পরমে হাসোোি পথমক ওমক েুলট লদ্ম়ে 
পদ্মব। লিসোসে আগে, আেরা এোমন সবাই লেমি এবেমরর লিসোস োিন 
করমবা। লেমসস উইসলি গাম়ে এমোন জল়িম়ে পিকফাস্ট বানামে িাগমিন। 
 
–হযালর বিমিা, লসলর়েস আেনার সমঙ্গ লক দু্ একলট কথা বিমে োলর? 
 
কথাটা বমি লসলর়েসমক সমঙ্গ লনম়ে অ্েকার েযালরমে লগম়ে যা যা পদ্মেমে। সব বিমিা। 
ও পয সাে হম়ে আথডারমক দ্িংশন কমরলেমিা পস কথাটাও জানামে ভুিমিা না। 
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–ডাম্বিমডার জামনন? োমক বমিমো? 
 
–হযাাঁ বমিলে। লেলন অ্বশয আোমক অ্দু্ভে বযাোরটা সম্বমে লকেু বমিনলন। আোমক পো 
োর বযােযা লদ্মিন না ডাম্বিমডার, হযালর বিমিা। 
 
–যলদ্ প্রম়োজন হমো োহমি অ্বশযই লদ্মেন। লসলর়েস বিমিন। 
 
হযালর বিমিা–লসলর়েস আলে পবাধহ়ে োগি হম়ে যামবা। পোটডলকমে চাোর আমগ 
ডাম্বিমডামরর অ্লফমস েমন হম়েলেমিা আলে পযন ব়ি ব়ি দ্াাঁেও়োিা পসই সাে। 
পবলশক্ষর্ না, দু্একলেলনট হমব। েেন আোর কোমির কাটা দ্াগ অ্সম্ভব চুিমকালেি। 
আোর েমন হম়েলেমিা, আলে ডাম্বিমডারমক আিের্ করমবা। 
 
–ওটা পোোর পসই ভ়েঙ্কর স্বমপ্নর পরশ। েুলে েেনও লনমজমকই পসই সাে ভাবলেমি। 
 
–না, না ো ন়ে লসলর়েস, হযালর প্রবিভামব োথা না়িমিা। েমন হম়েলেমিা আোর 
শরীমরর পভের একটা সাে রম়েমে–লকেু একটা করমে চাইলেমিা। 
 
লসলর়েস বিমিন, পোোর এেন লবিাে দ্রকার হযালর। পিকফাস্ট পসমর েুলে িুলেম়ে 
নাও। ভাগয ভাি, েুলে স্বমপ্নর েমধয সব পদ্েমে পেম়েলেমি ো না হমি আথডার হ়েমো 
োরা পযমো। 
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লসলর়েস হযালরর লেঠ চােম়ি েযালর পথমক চমি পগমি হযালর একাই অ্েকার েযালরমে 
দ্াাঁল়িম়ে রইমিা। 
 
*** 
 
সকমিই পিকফাস্ট পসমর পয যার লনলদ্ডি িমর শুমে চমি পগমিা। গরমের েুলটমে পয 
িমর রমনর সমঙ্গ ও পশ়োর কমরলেমিা পসোমনই এবারও বযবস্থা কমরমেন। লেমসস 
উইসলি। রমনর েুব িুে পেম়েলেমিা, লবোনা়ে পশাও়ো োত্র িুলেম়ে ে়িমিা। হযালর বুমক 
কম্বিটা পটমন োমটর পিাহার বামর লেঠ পঠলকম়ে বমস রইমিা। আবার যলদ্ পসই বীভৎস 
স্বপ্ন পদ্মে োরই ভ়ে? ইমে কমরই লনমজমক আরােলবহীন কমর রােমে চাইমিা। ওর 
আরও ভ়ে, যলদ্ গেরামের েমো আবার সামে রূোন্ত লরে হম়ে রনমক আিের্ কমর। 
 
রন িুে পথমক উমঠ পদ্েমিা হযালর বমস রম়েমে। এেন এক েুমের ভাব পযন অ্মনক 
িুলেম়েমে। িাঞ্চ োবার সে়ে ওমদ্র রাঙ্ক পহাগাটডস পথমক এমস পগমিা। ওরা পসে 
োিংমগামস যাবার জনয োগিমদ্র পোশাক েমর লনমিা। একোত্র হযালর ো়িা সকমিই েুব 
েুলশ। ওরা আিমেল্লা পেম়ি লজন্স আর সুইটশাটডস েমরমে। েযাড আই েুলড আর পটািংক 
এমস পগমিন ওমদ্র িন্ডন শহমর লনম়ে যাবার জনয। েযাড আই োর েযালজকযাি পচাে 
িুলকম়ে রাোর জনয এেন এক চশো েমরমেন পয পবাঝার উো়ে পনই। আন্ডার িাউন্ড 
পরমন পিাকমদ্র দৃ্লি যামে োর চুমির লদ্মক েম়ি োর লদ্মক পে়োি পরমেমে পটািংক। 
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হযালরর পোমটই ইমে পনই পটািংকমক গেরামের স্বপ্ন আর ওর লভসমনর কথা বিমে; 
লকন্তু পটািংক বার বার ওমক একই প্রশ্ন কমর চমিমে। 
 
শহমর যাবার সে়ে পটািংক পরমন ওর োমশর লসমট বমস বিমিা, আো পোোর শরীমর 
লক সী়েরমদ্র (ভলবিযৎ দ্রিার) রক্ত আমে? 
 
–না পনই। হযালরর প্রমফসর লরিনীর কথা েমন কমর, পকন পযন পবশ একটু লবশ্রী আর 
অ্েোনজনক েমন হমিা। 
 
-না, পস লক পহ, আোর পো েমন হ়ে েুলে সলেয কমর ভলবিযৎবার্ী করমো, ভলবিযমে লক 
হমব পদ্েমো না, েুলে বেডোন পদ্েমে। সলেয অ্দু্ভে েমন হ়ে, োই না? যলদ্ও 
দ্রকালর…। 
 
হযালর চুে কমর রইমিা। েমরর পস্টশন এমস ে়িার জনয পবাঁমচ পগমিা। লবরাট িন্ডন 
শহমরর েধযস্থমি এমস েম়িমে ওরা। পরন ো়িবার ের পিড আর জমজডর োঝোমন 
রইমিা। পটািংক ওমদ্র েথ পদ্লেম়ে চিমিা। ওরা এসকযামিটমরর কামে পেৌঁেমিা। েুলড 
সবার পশমি কামঠর ো লনম়ে পোাঁ়িামে পোাঁ়িামে চমিমেন। েুেটা ঢাকার জনয বাউিার 
হাট অ্মনকটা নালেম়ে লদ্ম়েমেন। একটা হামে পকামটর পবাে এেন কমর ধমর পরমেমেন–
যামে পকউ ওর জাদু্দ্ণ্ড পদ্েমে না ো়ে। হযালর পবশ বুঝমে োরমিা েুলডর িুমকামনা 
পচাে ওর লদ্মক োলকম়ে রম়েমে। 
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একটা রাস্তা়ে সকমি দ্াাঁ়িামিা। বরমফর ঠাণ্ডা বাোস বইমে। রাস্তার দু্ধামর সালর সালর 
পদ্াকান। আসন্ন লিসোস উেিমক্ষ পদ্াকানেত্র সব জেজোট কমর সালজম়েমে। েুলড 
হযালরমক সাোনয সােমন পরমে লঠক ওর পেেমন পেেমন হাাঁটমে িাগমিন। হযালর োর 
হযাট লদ্ম়ে োলনকটা পঢমক রাো পচামে চেুলদ্ডক কযান কমর চমিমেন। লঠক হসলেটযাি 
করবার েমো েলরমবশ এোমন না হমিও অ্বমশমি কেৃডেক্ষ একটা জা়েগা েযামনজ 
কমরমে। অ্সুস্থ জাদু্কররা এোমন আমস, লচলকৎসা করা়ে, সুস্থ হমিই আবার লভম়ির 
সমঙ্গ লেমশ চমি যা়ে! 
 
লভম়ির পঠিা়ে যামে হযালর লবলেন্ন না হম়ে যা়ে, োই চিার সে়ে ওর কামধ একটা হাে 
পরমে েুাঁল়িম়ে েুাঁল়িম়ে হাাঁটমে িাগমিন েুলড। 
 
–এই পো এমস পগলে, েুলড একটা িাি ইমটর ব়ি বাল়ি পদ্লেম়ে বিমিন। হযালর পদ্েমিা 
অ্লে েুরমনা ফযাশামনর িাি ইমটর দেলর বাল়িমে ব়ি ব়ি কমর সাইনমবাডড পিো োজড 
অ্যান্ড ডাউস লিলেমটড। সব পদ্াকামনর অ্বস্থা হেচদ্নয। উইমন্ডা লডসমে করার জনয 
লকেু ডালে ললে লদ্ম়ে আটকামনা রম়েমে। োমদ্র োথার েরচুিা গুমিা অ্লে জীর্ড আর 
ধূমিাভলেড। কে কমর পসগুমিা দ্শ বেমরর েুরমনা ফযাশমনর। অ্মনক পদ্াকামনর দ্রজা 
বে। পসোমন ব়ি ব়ি কমর পিো সিংকার করার জনয বে রলহি। হযালরর োশ পথমক 
এক েলহিা হামে প্রালস্টক বযাগ লনম়ে েন্তবয করমিন, পকামনা কামিই পদ্াকানগুমিা 
পোিা থামক না, সিংকার ও পকানও কামিই হমব না। 
 
পটািংক বিমিন, ডান লদ্মক পযমে হমব। 
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পটািংক একটা জানািামে অ্লে জীর্ড ধূলিধূসলরে ডালে পদ্লেম়ে বিমিন, হযাাঁ লঠক আমে। 
সবাই একমত্র দ্াাঁ়িাও। 
 
ওরা সকমিই পটািংকমক লিমর ধরমিা। েুলড আবার হযালরর লেমঠ পটাকা লদ্মিন এলগম়ে 
যাবার জনয। পটািংক একটা কাাঁমচর োল্লার কামে েুে পচমে পসই কুৎলসৎ ডালের লদ্মক 
োকামিা। হযালর পদ্েমিা পটািংমকর লনাঃশ্বামসর বামষ্প কাাঁচটা সাদ্া হম়ে যামে। পটািংক 
বিমিা, উটচার আেরা এোমন আথডার উইসলির সমঙ্গ পদ্ো করমে এমসলে। 
 
হযালর সবলকেু পদ্েমে পদ্েমে হকচলকম়ে পগমিা, একটা েুরমনা ডালে লক কমর ওমদ্র 
লে. উইসলির সমঙ্গ পদ্ো করার বযবস্থা কমর পদ্মব? োো়িা ওটামো একটা জ়ি েদ্াথড! 
পটািংমকর কথা শুনমব পকেন কমর? ডালে োথা পনা়োমিা। আঙু্গি েুমি ইশারা করমিা 
পভেমর আসার। পটািংক লেমসস উইসলি আর লজলনর কনুই ধমর গ্লামসর পভেমর ঢুমক 
অ্দৃ্শয হম়ে পগমিা। 
 
পিড, রন, জজড লঠক পসইরকেভামব পভেমর ঢুমক ওমদ্র লেেু লেেু চিমিা। পবশ লভ়ি 
জাদু্কর–জাদু্করীমদ্র। সকমিই েুব বযস্ত। পক োরা, পকাথা পথমক আসমে পসলদ্মক 
োমদ্র ভ্রূমক্ষে পনই। 
 
–চমিা চমিা, েুলড আবার হযালরর লেমঠ পগাত্তা লদ্মিন। হযালরর েমন হমিা এক গাদ্া ঠাণ্ডা 
জমির েমধয েম়ি পগমে। 
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ওরা লরমসেসমনর কামে দ্াাঁ়িামিা। োর সােমন পদ্েমিা ভাঙ্গা ভাঙ্গা কামঠর পচ়োমর 
অ্মনক জাদু্কর–জাদু্করী বমস রম়েমে। ওমদ্র েমধয অ্মনকমকই অ্সুস্থ েমন হ়ে না। 
ওরা েুরমনা উইচউইকলির োো উমে চমিমে। পকউ পকউ েমন হ়ে েুবই অ্সুস্থ। 
োমদ্র হামে োম়ে োস্টার, বযামন্ডজ ইেযালদ্ পদ্ও়ো। 
 
সমন্দহ পনই হসলেটামির পভেমর এমসমে। বাইমরর পচম়ে পভেমর পবলশ পগািোি। 
অ্মনক পরাগী পচাঁচামে, কােরামে, অ্দু্ভে অ্দু্ভে নানা রকমের শব্দ করমে। একলট লেলি 
পচহারার জাদু্করী প্রথে সালরমে বমস একটা েুরমনা পডলি প্রমফট হামে লনম়ে োোর 
েে হাও়ো োও়োর জনয পদ্ািামে ওর েুমের সােমন। হযালর অ্সুস্থ োনুিমদ্র পদ্মে 
অ্সম্ভব দ্মে পগমিা। 
 
লকেু জাদু্কর-জাদু্করীরা পিবু–সবুজ রিং-এর আিমেল্লা েমর হামে ললেমবাডড লনম়ে 
পরাগীমদ্র বক্তবয লিমে যামে। হযালরর পনাট পিো পদ্মে আেলিমজর ললেমবামডড পনাট 
পনও়োর দৃ্শয েমন েম়ি পগমিা। ওমদ্র বুমক আাঁটা রম়েমে এেমিে একলট জাদু্দ্ণ্ড আর 
হা়ি িস কমর রাো। 
 
ও েুব আমস্ত রনমক লজমজ্ঞস করমিা, ওরা ডাক্তার? 
 
–ডাক্তার? রন একটু আশ্চযড হম়ে বিমিা। ধাৎ ডাক্তার হমব পকন? এোমন োগিরা কাজ 
কমর। পরাগ সালরম়ে পদ়্ে লহিাররা। 
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লেমসস উইসলি লরমসেসমনর লদ্মক আঙু্গি পদ্লেম়ে বিমিন, ওইলদ্মক চমিা িাইন 
িাগামে হমব। এনমকা়োলর পিো পবামডডর কামে এক পোটা পসাটা েলহিা বমসলেমিা। 
োর লেেমনর পদ্ও়োমি পনালটশ আর পোস্টামর ভলেড, একলটমে পিো: 
 
েলরষ্কার োমত্র পোসান ওিুধ রােমি ো লবমি েলরর্ে হ়ে না এবিং ো পসই প্রলেমিধক 
লবিম়ে লশক্ষাপ্রাপ্ত পযাগযোসম্পন্ন লহিার লচলকৎসক িারা অ্নুমোলদ্ে হ়ে। 
 
োরই েিা়ে এক জাদু্করীর পোমরডট। গিা়ে ঝুিমে িম্বা আিংলটর োিা। োমে পিো: 
 
লডলিস ডারওম়েে 
পসে োিংমগাস লহিার ১৭২২-১৭৪১ 
পহডলেসমরস অ্ব পহাগািডস কুি অ্ব উইচিযাফট অ্যান্ড উইজারলড্র 
১৭৪১-১৭৬৮ 
 
পোমরডট পথমক উইসলি েলরবামরর লদ্মক লডলিস এেনভামব োলকম়ে রম়েমেন পযমনা 
লেলন োমদ্র গুমর্ পদ্েমেন। হযালরর লদ্মক পচাোমচালে হমেই লেলন েৃদু্ পহমস, োর 
পোমরডট পথমক একটু োমশ সমর লগম়ে অ্দৃ্শয হম়ে পগমিন। 
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এলদ্মক একজন অ্ল্পব়েসী জাদু্কর িম্বা িাইমনর সবড প্রথমে দ্াাঁল়িম়ে োর সােমন পডমক 
বমস থাকা জাদু্করীমক ঝাাঁলক লদ্ম়ে োর শালররীক বযথা পবাঝাবার পচিা করমে। এক 
পজা়িা নেুন জুমো েমর োম়ে বযাথা হমে পকন ো জানাবার প্রমচিা। 
 
–আেনার পস্প্ি ডযামেজ দ্রকার, পফাথড পফ্লামর যান। পনক্সট…! উইসলি েলরবার এলগম়ে 
পযমেই হযালর পফ্লার গাইড ে়িমিা। 
 
আলটডমফক্ট অ্যাকলসমডে ……প্রথে েিা 
(অ্স্ত্র, যন্ত্রালদ্ িারা দু্িডটনা) 
কিড্রন লবমস্ফারর্, ও়োন্ড বযাকফা়োর, ঝা়ুি পভমঙ ে়িা ইেযালদ্। 
 
লিম়েচার–ইনলডউসড ইনজুলরস ……লিেী়ে েিা 
(জীব, প্রার্ীমদ্র িারা দু্িডটনা) 
দ্িংশন, হুি পফাাঁটান, পো়িা, পেরুদ্মণ্ড আিাে 
 
েযালজকাি বাগস …লেন েিা 
পোাঁ়োমচ বযালধ পযেন–ড্রাগন েক্স, ভযালনলশিং অ্সুস্থো, গিগণ্ড ইেযালদ্ 
 
পোসান এবিং েযাে ে়েজলনিং ………চারেিা 
ফুসকুলর, চুিকালন এবিং উলদ্ভদ্ িারা লবিাক্ত হও়ো 
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পস্প্ি ডযামেজ (েন্ত্র িারা ক্ষলে) ……..োাঁচ েিা 
জাদু্েন্ত্র ইেযালদ্র ভুি প্রম়োগ 
 
লভলজটরস লট রুে/হসলেটাি শে ………ে়ে েিা 
দ্শডনাথডীর চাম়ের পদ্াকান, হাসোোমির পদ্াকান 
 
যলদ্ আেনার গন্তবয স্থান সম্বমে সলঠক ধারর্া না থামক, সাধারর্ভামব কথা বিমে 
অ্সুলবধা হ়ে অ্থবা েমন রাোর অ্সুলবধা থামক, যথা–লকমসর জনয এোমন এমসমেন, 
োহমি কেডরে স্বাগে জ্ঞােন করার জাদু্কর সানন্দলচমত্ত আেনামক সমবডামোভামব 
সাহাযয করমব। 
 
এক অ্লে বৃদ্ধ, কুজ, কামন রােমেট িাগামনা জাদু্কর পঠিামঠলি কমর সােমন এমসমে। 
আলে এোমন িডলরক পবামডর সমঙ্গ দ্যােযা করমে এমসলে, পস কি সহকামর বিমিা। 
 
–ও়োডড নম্বর ফলটড নাইন, লকন্তু আোর েমন হ়ে আেলন আেনার সে়ে অ্েবযবহার 
করমবন। কেডরে জাদু্কর একরকে োলরজ কমর বিমিা–উলন বিমে পগমি সমূ্পর্ডভামব 
কুিবুলদ্ধ বযলক্ত হম়ে পগমেন, এেনও লনমজমক েমন কমরন লেলন একজন চাম়ের োত্র। 
পনক্সট! 
 
োরের দু্একজন লভলজটমরর ের লেমসস উইসলি পডমকর সােমন দ্াাঁ়িামিন। 
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–হযামিা, আোর স্বােী আথডার উইসলি আজ সকামি সম্ভবে: নেুন এক ও়োমডড বদ্লি 
হম়েমেন, দ়্ো কমর পকাথা়ে রম়েমেন বিমবন? লেমসস উইসলি লবনম়ের সমঙ্গ বিমিন। 
 
সােমন রাো একটা ব়ি লিস্ট পদ্েমে পদ্েমে লরমসেসলনস্ট বিমিা, আথডার উইসলি? ও 
এইমো ফাস্টড পফ্লার, পসমকন্ড পডার ডানলদ্মক ডাইলিমিওম়েলিন ও়োডড! 
 
–অ্মশি ধনযবাদ্। লেমসস উইসলি বিমিন, এমসা পোেরা। ওরা লবলভন্ন ও়োডড িুরমে 
িুরমে হামে পিো সাইনমবাডড লহিার ইনচাজড, লহমোিযাফট পিথউইচ, পরলনিং লহিার, 
অ্গাস্টাে োই, ইেযালদ্ পদ্মে দ্াাঁ়িামিা। 
 
পটািংক বিমিা–েলল্প আেরা বাইমর অ্মেক্ষা কলর। আথডার েুব সম্ভব পবলশ লভলজটরমদ্র 
সমঙ্গ পদ্ো করমে চাইমবন না, েলরবামরর সদ্সযমদ্র েমধয আেলন প্রথমে। 
 
েযাড আই পিাৎ পিাাঁৎ কমর পটািংমকর আইলড়ো সেথডন করমিন। পদ্ও়োমি লেঠ পঠলকম়ে 
দ্াাঁল়িম়ে চারলদ্ক পদ্েমে িাগমিন েযালজকযাি পচাে লদ্ম়ে। হযালরও চুে কমর দ্াাঁ়িামিা। 
লেমসস উইসলি ওর লদ্মক একটা হাে এলগম়ে লদ্ম়ে বিমিন, এলক েুলে বাইমর থাকমব 
পকন? পবাকা পেমি, আথডার পোোমক পদ্েমি েুলশ হমবন। 
 
ও়োমডডর িরটা েুবই পোট আর েলিন–লনপ্রভ বিা যা়ে। িমর একলট োত্র পোট জানািা 
োও দ্রজার লবেরীমে উাঁচুমে। লসলিিং-এর েধযস্থমি রাো লিস্টাি বাবিস-এর 
উজ্জ্বিো পথমক আমিা আসমে। ওক কাঠ লদ্ম়ে (েযামনি কামঠর) বানামনা পদ্ও়োি। 
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পসোমন এক জা়েগা়ে ঝুিমে একলট পোমরডট, এক বদ্মেজাজী পচামে োকামনা 
জাদু্কমরর। পোমরডমটর েিা়ে পিো 
 
আরমকাহাটড ব্ল্যাকহযামরা, ১৬১২-১৬৯৭ 
এনমটি–এক্সমেলিিং কামসডর আলবষ্কারক 
 
োত্র লেনলট পেমশে। িমরর পশি প্রামন্ত পোট জানািার ধামর লে. আথডামরর পবড। হযালর 
লে. উইসলিমক লেন চারমট বালিশ লেমঠ পঠলকম়ে বমস বমস পডইলি প্রমফক্ট ে়িমে পদ্মে 
স্বলস্ত পেমিা। পসই পোট জানািা লদ্ম়ে িমর সাোনয সূমযডর আমিা আসমে। েদ্শব্দ শুমন 
আথডার কাগজ পথমক েুে েুমি ওমদ্র পদ্মে েুবই আনমন্দ উচ্ছ্বলসে হমিন। 
 
পডইলি প্রমফটটা েুাঁম়ি পফমি উইসলি উজ্জ্বি েুমে বিমিন, হযামিা! লবি এেক্ষর্ লেমিা, 
কামজ পযমে হমব, োই এইোত্র চমি পগমিা, েমর পোোর সমঙ্গ পদ্ো করমব বমিমে। 
 
লেমসস উইসলি, লে. উইসলির েুমের লদ্মক ঝুাঁমক েম়ি বিমিন–এেন পকেন আে? 
পোোর েুেটা সাোনয ফযাকামশ িাগমে। 
 
আথডার লজলনর লদ্মক হাে বা়িামিন। ওমক কামে টানার জনয বিমিন, আলে এেন েুবই 
ভাি আলে, ওরা যলদ্ বযামন্ডজ আজ েুমি পদ়্ে পো আজই বাল়ি পযমে োলর। 
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পিড বিমিা, েুিমে না পকন ডযাড? কথাটা শুমন আথডার বিমিন, যেনই বযামন্ডজ 
েুিমে যা়ে েেনই রক্তোে শুরু হম়ে যা়ে। কথাটা বমি োমশ রাো জাদু্দ্ণ্ড িুলরম়ে 
েটা অ্লেলরক্ত পচ়োর বসার জনয বিমেই এমস পগমিা। ওরা বিলেমিা, পয সােটা 
পকমটমে োর দ্াাঁমে অ্নযজামের লবি আমে, োো়িা কাটাটাও একটু লভন্ন। এরা বিমে 
যমো ো়িাোল়ি সম্ভব হ়ে েে ো়িাোল়ি কাটার লবমির প্রলেমিধক পদ্মব। আরও 
বিমে, আোর চাইমে আরও দু্একটা বা োরও পবলশ সামে কাটা পরাগী এমসলেমিা। 
এেন প্রলে একিিা অ্ন্তর আোমক ব্ল্াড লরমেলসিং পোসান ইনমজকসন লদ্ম়ে চমিমে। 
লকন্তু পকামর্র লদ্মক ওই োনুিলট (লেলন হাে েুমি ওমদ্র অ্লভবাদ্ন জানামিন) পক 
ও়েযারউিফ কােম়িমে, োই েুবই দু্বডি পদ্োমে। েমন হ়ে পবচারী বাাঁচমব না, শুনলে 
পকানও প্রলেমিধক পনই? 
 
লেমসস উইসলি ভ়ে লবমস্ফালরে পনমত্র চাোগিা়ে বিমিন–ও়েযারউিফ! সাধারর্ পবমড 
থাকমি লেলন ভাি হম়ে যামবন? পকানও প্রাইমভট রুমে রােমি পো োমর? 
 
–এেনও েুমরা দু্মটা সপ্তাহ বালক আমে েূলর্ডো হমে। লহিাররা আজ সকামি ওমক 
বিলেমিা, ও লশগলগরই স্বাভালবক জীবন যােন করমে োরমব। নাে না কমর। আলে 
ওমক বমিলে, আলে একজন ও়েযারউিফমক জালন লযলন পোোমক লঠক কমর লদ্মে 
োরমবন, লে. উইসলি, লেমসস উইসলিমক েুব আমস্ত বিমিন। 
 
জজড বিমিা–শুমন কী বিমিন? 
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উইসলি দু্াঃে ভরা কমে বিমিন, ও আোর কথা শুমন বিমিা পোোমক আলে আর 
একটা কাে়ি পদ্মবা। 
 
োরের দ্রজার ধামে এক েলহিামক পদ্লেম়ে বিমিন, লহিারমদ্র লকেুমেই বিমে না 
লকমস কাে়িামে োমক। পো ওর কথা শুমন আোমদ্র েমন হ়ে, লনশ্চ়েই। পকানও লকেু 
পবআইনী লজলনস না়িাচা়িা করার সে়ে দু্িডটনাটা হম়েমে। পড্রলসিং করার সে়ে পদ্মেলে 
ওর ো পথমক অ্মনকটা োিংস েুমি পগমে, িাি োজা োিংস। 
 
–এেন বমিা বাবা, আসমি লক িমটলেমিা? পিড একটা পচ়োর পবমডর োমশ। পটমন 
এমন বিমিা। 
 
–বাাঃ এেনও পোেরা জামনা না? লে. উইসলি কথা বমি, অ্থডেূর্ড দৃ্লিমে হযালরর লদ্মক 
োলকম়ে হাসমিন, েুবই সাধারর্! আলে লদ্মনর পবিা়ে লঝেুলেিাে, আোর ওমোর পকউ 
অ্জামন্ত অ্জ্ঞােসামর িালফম়ে েম়ি পকমটমে। 
 
পিড, উইসলির োমশ েম়ি থাকা প্রমফটটা পদ্মে বিমিা, পোোমক আিের্ করা সম্বমে 
প্রমফমট লকেু লিমেমে? 
 
লে. উইসলি লচলবম়ে পহমস বিমিন, না, অ্বশযই না। লেলনলি সবড সাধারর্মক জানমে 
লদ্মে চা়ে না একটা পনািংরা ব়ি সাে আোমক…। 
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–আথডার? লেমসস উইসলি সেকড কমর লদ্মিন। 
 
হযালর লে. উইসলির ঢিং পদ্মে বুঝমে োরমিা আসি কথা বিমে চাইমেন ন। 
 
–েেন েুলে পকাথা়ে লেমি বাবা? জজড জানমে চাইমিা। 
 
পোট একটু হালস েুমে পটমন এমন উইসলি বিমিন, বিাটা আোর বযাোর। কথাটা বমি 
োমশ রাো পডইলি প্রমফট পদ্েমে পদ্েমে বিমিন, পোেরা আসার আমগ আলে উইসলি 
উইডারলশমন্সর পিফোমরর কালহনী ে়িলেিাে। পোেরা জামনা উইসলি গে সাোমর 
ভাঙামচারা ট়েমিমট ধরা েম়িলেমিা? এবার একই িটনা! ওর হামে লেমিা একটা লজিংক্স 
পসটা বযাকফা়োর কমরলেমিা, ফামটড দ্ারুর্ শব্দ কমর। শব্দ শুমন সকমি ট়েমিমট এমস 
পদ্মে ও অ্জ্ঞান (পসন্সমিস) হম়ে েম়ি রম়েমে। ওরা োথা পথমক ো েযডন্ত সব ভাঙা ইট 
কাঠ জমে রম়েমে। 
 
–েুলে বমিমো, েুলে কেডরে অ্বস্থা়ে লেমি, ো েুলে লক কাজ করলেমি? পিড, 
বযাকফা়োমরর কথা বাদ্ লদ্ম়ে বিমিা। 
 
–পোোর বাবার কথা কী েুলে পশানলন? এোমন বমস উলন পস সম্বমে লকেু বিমে চান 
না। ও হযাাঁ েুলে উইসলি উইডারলশমন্সর বালক কালহনী বিি, লেমসস উইসলি বিমিন। 
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–পস কথা আোর কাে পথমক জানমে পচও না। নানা রকে ফলন্দ লফলকর কমর ট়েমিমটর 
চাজড পেম়েলেমিা, েমব আোর ধারর্া পসানা হাে বদ্মির বযাোর। 
 
জজড েুব আমস্ত বিমিা–েুলেমো পসই অ্স্ত্র োহারা়ে লেমি, োই না? োহমি েুলে জামনা 
ইউ-পনা-হু ওর লেেমন লেমিা? 
 
–যাক ওসব কথা, লে. উইসলি বিমিন। ওর গিার শব্দ পবশ উমত্তলজে। এইবার 
উইসলি বিমিন, োরের োগিমদ্র কামে লবলির সে়ে ধরা েম়িমে। আলে অ্ন্তে েমন 
কলর না ও ো়িা পেম়ে যামব। প্রলেমবদ্নটা েম়ি েমন হ়ে দু্জন োগিও োমদ্র দু্মটা 
আঙু্গি হালরম়ে এই হাসোোমি আেৎকািীন হা়ি লরমিাথ এবিং পেমোলর 
েলডলফমকশমন্সর বযাোমর ভলেড হম়েমেন। আলে বিমে োরলেমন ওরা দু্জন পকান ও়োমডড 
রম়েমে। 
 
এেনভামব লে. উইসলি োকামিন, পযন ওমদ্র পযোমন লচলকৎসা হমে পসই ও়োমডডর 
সাইন পোমস্টর লদ্মক োলকম়ে রম়েমেন। 
 
পিড বিমিা, হযালর েুলে একবার বমিলেমি না, ইউ-পনা–হুাঁর কামে লবরাট একটা সাে 
আমে। সাে আমে কথাটা বমি ও বাবার েুমের লদ্মক োকামিা। পদ্েমে চাইমিা োর 
প্রলেলি়ো! পযলদ্ন রামে ও লফমর এমসলেি েুলে ওর কামে লবরাট পোটা একটা সাে 
পদ্মেলেমি। োই না হযালর? 
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–বযাস অ্মনক কথা হম়েমে। লেমসস উইসলি োঝেমথ ওমদ্র থালেম়ে লদ্ম়ে বিমিন, 
েযাড আই আর পটািংক বাইমর দ্াাঁল়িম়ে আমেন। োরা পোোর সমঙ্গ পদ্ো করমে চান 
আথডার। এবার পেমি–পেম়েরা পোেরা সবাই বাইমর অ্মেক্ষা কমরা, েমর একবার িমর 
এমস গুডবাই বিমে োমরা, েুলেও যাও। 
 
ওরা িমরর বাইমর চমি পগমি েুলড িমর ঢুমক দ্রজা বে কমর লদ্মিন। পিড ভুরু 
পকাচকামিা। 
 
–চেৎকার, ও েমকমট হাে েুমর বিমিা, পবশমো আেরা লকেু জালনও না। 
 
–এটা েুাঁজমো োই না? জজড একটা িাি রমঙর োর বার কমর বিমিা। 
 
–বাাঃ েুলে পদ্েলে আোর েমনর কথা বুঝমে োমরা। পিড দ্াাঁে বার কমর হাসমে 
হাসমে বিমিা, পদ্লে পসে োিংমগামসর বে দ্রজার িমর লক পগােন কথাবােডা চিমে। 
 
ও আর জজড জ়িামনা োর েুমি োাঁচটা ভাগ কমর লজলনর কামন একটা িালগম়ে আর 
একটা হযালরর হামে লদ্মে পগমি হযালর লনমে ইেস্তে করমিা। 
 
হযালর েুলে কামন িাগাও! েুলে বাবার প্রার্ বাাঁলচম়েমো। যলদ্ কারও বাইমর পথমক আল়ি 
োোর অ্লধকার থামক পো পসটা পোোর, একোত্র পোোর আমে। 
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অ্লনোসমেও হযালর োরটা কামন িাগামিা। পিড–জজডও িাগামিা। লজলনর কামন লহ়োলরিং 
এড পো আমগই িালগম়ে লদ্ম়েমে পিড। 
 
পিড েুব আমস্ত বিমিা–গুড, এইবার পশামনানা। 
 
োরটা োকামনা লেমিা, জট পোিার সমঙ্গ সমঙ্গ একটা পোকার েমো িমরর দ্রজার েিা 
লদ্ম়ে পভেমর চমি পগমিা। প্রথে পচামট হযালর লকেু শুনমে পেমিা না। ের েুহূমেড োমরর 
পভের লদ্ম়ে পটািংকর গিা শুমন িালফম়ে উঠমিা। এেন েলরষ্কার কেস্বর, পযমনা পটািংক 
ওর োমশ দ্াাঁল়িম়ে কথা কইমেন। 
 
ওরা সেস্ত জা়েগাটা েন্ন েন্ন কমর েুাঁমজ পসই সােটামক পদ্েমে পেমিা না। পোোমক 
দ্িংশন আর আিাে করার সমঙ্গ সমঙ্গ ও পযন হাও়োমে লেমশ পগমিা আথডার। লকন্তু ইউ-
পনা-হু একটা সােমক লবশ্বাস করমবন, োমক আনমবন এটা আশা করা যা়ে না। োমরন 
কী? 
 
 েুলড পিাৎ পিাাঁৎ কমর বিমিন–েমন হ়ে সিংবাদ্ পনবার জনয সােমক োলঠম়েলেমিন। 
কারর্ ইদ্ালনিং কারও ওমোর োর আস্থা পনই। আোর ধারর্া ইউ পনা-হুাঁ লক করমে না 
করমে বা করমব োর একটা েলরকার েলব চাইমে। আথডার পসই সেম়ে পসোমন না 
থাকমি জটার আরও পবলশ সে়ে িাগমো চেুলদ্ডক পদ্েমে। পো েটার বিমে ও নালক 
আলদ্ অ্ন্ত সব আমগই পদ্মেমে। 
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হযাাঁ লেমসস আথডার একটু লবচলিে কমে বিমিন, আেনারা আশাকলর জামনন, হযালর ওই 
রকে লকেু একটা পদ্েুক ডাম্বিমডার োর অ্মেক্ষা করলেমিন। 
 
হযাাঁ লঠকই, েুলড বিমিন, েটামরর কথাবােডার েমধয বাচ্চা পেমির ভাব েমন হ়ে না? 
 
লেমসস উইসলি বিমিন, সকামি যেন আোর সমঙ্গ কথা বিলেমিন েেন োর কথা 
শুমন েুবই উলিগ্ন েমন হম়েলেমিা। 
 
েুলড বিমিন, অ্বশযই লচলন্তে লেমিন। পেমিটা ইউ-পনা-হুর সাে ওর পভেমর অ্বস্থান 
করমে পদ্মেমে। অ্বশযই েটার লঠক বুঝমে োরমে না োর সলঠক অ্থড লক। লকন্তু 
বাইমর পথমক ইউ-পনা-হু ওমক িাস করমে চাইমে পসটা বুঝমে োরমো? 
 
হযালর একসমটমন্ডবি ই়োর লনমজর কান পথমক েুমি পফিমিা। ওর বুমকর পভেরটা়ে 
হােুল়ি লেটমে। েুব দ্রুে ওর েুে গরে হম়ে পগমিা। ও সকমির লদ্মক োকামিা। ওরাও 
সকমি েেন ওর লদ্মক োলকম়ে আমে। ওমদ্র কান পথমক এেনও লিিংগুমিা ঝুিমে। 
আেমঙ্ক ওমদ্র েুে শুলকম়ে পগমে। 
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২৩. রিস্টোি অ্ি দ্য জলাের্ ও়োর্ড 
 
এই জনযই লক ডাম্বিমডার আর হযালরর পচামের োমন োকামবন না? লকন্তু পকন? উলন লক 
ভাবমেন পভামল্ডেটড হযালরর পচাে লদ্ম়ে োর লদ্মক োলকম়ে থাকমবন? উলন লক েমন 
কমরন পভামল্ডেটড োর দু্ই পচাে হযালরর দু্ই পচামের েমধয লদ্ম়ে োলকম়ে রম়েমে। পসই 
দু্ই সবুজ পচাে সহসা িাি হম়ে যামব, পচামের েলর্ দু্মটা পব়িামির েমো সিংকীর্ড ফাাঁমক 
িুর িুর করমব? হযালরর েমন আমে সামের েুমের েমো পভামল্ডেটড একবার শলক্ত প্রম়োগ 
কমর প্রমফসর কুইমরমির োথা পেেমন পরমে োর হাে দু্মটা িুলরম়ে লদ্ম়েলেমিন। 
ভাবমে িাগমিা, পভামল্ডেটড যলদ্ ওর োথা পচৌলচর কমর েুলির েমধয পথমক পবলরম়ে 
আমসন। ো হমি পকেন অ্নুভব করমব। 
 
আন্ডার িাউন্ড পরমন পচমে হাসোোি পথমক লফমর আসার সে়ে লকেু লনরীহ, লনমদ্ডাি 
োনুিজন যামদ্র েন ও পদ্হ পভামেেমটডর অ্ন্তলনডলহে লবকৃলে পথমক েুক্ত, োমদ্র োমশ 
বমস লকেু োরাত্মক, পনািংরা পোাঁ়োমচ পরামগর বীজ বহন কমর চমিমে এেন এক 
েমনাভাব হযালরমক লবচলিে করমিা। ও শুধু পসই সােমক পদ্মেমে োই ন়ে, লনমজই পসই 
সামে রূোন্তলরে হম়েলেমিা পস কথা পো এেন পজমনমে। 
 
এক অ্মোি অ্লে ভ়েঙ্কর লচন্তা োরের ওর েমন উদ়্ে হমিা, একলট িৃলে েমনর উের 
ভাসমে থামক, হঠাৎ েমনর অ্ভযন্তমর লক পযন পোচ়ি লদ্ম়ে সামের েমো লকিলবি 
করমে থামক। 
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কী চান পভামল্ডেটড, োর অ্নুগােীরাই বা লক চা়ে? 
 
অ্মস্ত্রর সাহামযয, পচৌযডবৃলত্ত করমে চা়ে যা গেবামর আ়েমত্ব আনমে োমরনলন। 
 
হযালর লচন্তা কমর আলে হলে অ্স্ত্র, অ্মনকটা লবি পযন আোর লশরার েমধয অ্নগডি বম়ে 
চমিমে, শরীরটা বরমফর েমো এক হম়ে যামে, িামের েমধয ভাসমে। পরন চিমে 
অ্েকার এক সুরমঙ্গর েমধয লদ্ম়ে। আলে একোত্র পিাক পভামল্ডেটড যামক বযবহার করার 
অ্নবরে পচিা কমর চমিমে, োইমো আলে পযোমন যাই ওরা আো়ে প্রহরী লদ্ম়ে লিমর 
রামে। লকন্তু আোমক রক্ষার জনয ন়ে, লনমজমদ্র কামজ বযবহামরর জনয। ওরা পো সব 
সে়ে আোর সুরক্ষার জনয পহাগাটডমস কাউমক রােমে োমর না। 
 
আোমক লদ্ম়ে গেরামে লে. উইসলিমক আিের্ করামনা হম়েলেমিা। পভামল্ডেটড আোমক 
োর আিেমর্র অ্স্ত্র লহমসমব বযবহার কমরলেমিন। এেন যলদ্ লেলন আোর পভেমর 
আমসন োহমি আোর ভাবনা বুঝমে োরমবন। 
 
লেমসস উইসলি েুব আমস্ত বিমিন–হযালর পোোর শরীর ভাি আমে পো? লজলনমক 
লডলঙ্গম়ে ওমক বিমিন। পরনটা দূ্রন্ত গলেমে অ্েকার সু়িমঙ্গর েমধয চমিমে। লেমসমসর 
গিা শুমন েমন হ়ে লেলন েুবই লচলন্তে। লিেন্ড পেমসর সবুজ িামসর োঝ লদ্ম়ে চিমে 
চিমে বিমিন, পোোমক পদ্মে েুব ফযাকামশ িাগমে, সকামির লদ্মক একটু িুলেম়েলেমিা 

http://www.bengaliebook.com/


 হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য অ্র্ডাি অ্ব দ্য ফরিক্স । জে. জে. িাওর িং। হ্যারি পটাি রিরিে 

777 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

পো? যাও পোোর িমর লগম়ে কম়েক িিা িুলেম়ে নাও, লডনামরর সে়ে পোোর িুে 
ভালঙম়ে পদ্মবা। 
 
ও রালজ হম়ে লসাঁল়ি লদ্ম়ে উমঠ রমনর িমর লনমজর োমট শুম়ে ে়িমিা। ও রন আর 
লবোনার োঝ োমন লফলনম়েস লনমগিামসর শূনয পিমের লদ্মক োলকম়ে নাকালন পচাবালন 
পেমে িাগমিা। ওর োথার পভেরটা নানা প্রমশ্ন আর োরাত্মক ভাবনা়ে জজডলরে হমে 
িাগমিা। 
 
ও পকেন কমর সামে েলরর্ে হমিা? োহমি ও লক অ্যালনমেগাস? না না না ও পকন 
অ্যালনমেগাস হমব, সম্ভবে পভামল্ডেটড অ্যালনমেগাস। হযাাঁ হমে োমর, অ্বশযই লনমজমক 
সামে েলরর্ে করমে োমরন। োরের আোমক আ়েমে আনমে োরমি দু্জমনই সামে 
েলরর্ে হমব। লকেুমেই ওর োথা়ে ঢুকমে না োাঁচ লেলনমটর েমধয িন্ডমন লগম়ে, োরের 
লফমর এমস লনমজর লবোনা়ে শুম়ে ে়িমব লক কমর। েৃলথবীর েমধয বেডোমন ও সবমচম়ে 
শলক্তশািী জাদু্কর। কথাগুমিা ভাবমে ভাবমে হযালর চিমিা। 
 
ভাবমে ভাবমে হকচলকম়ে উঠমিা, লক সব পভমব হ়েরান হমে? োগমির েমো লচন্তা–
যলদ্ পভামল্ডেটড আোমক কবমি আনমে োমরন োহমি আলে োমক অ্ডডার অ্ফ ফলনমক্সর 
পহডমকা়োটডার সম্পমকড সবলকেু জালনম়ে লদ্মে োরমবা, এেনই একটুও পদ্লর না কমর। 
উলন জানমে োরমবন অ্ডডামরর সবডে়ে কেডামক? োর সবলকেু। লসলর়েস এেন পকাথা়ে। 
আলে জালন পসোমন অ্মনমক কাজ করমে লকন্তু আলে ো লকেুমেই করমবা না। প্রথে 
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যেন পহডমকা়োটডামর আোমক ডাসডলিমদ্র কাে পথমক লনম়ে আসা হম়েলেমিা পসলদ্ন রামে 
লসলর়েস আোমক অ্ডডার সম্বমে সব বমিমেন। 
 
এেন একলট োত্র উো়ে আমে লিেন্ড পেস পথমক পসাজা চম্পট পদ্ও়ো। ডাম্বিমডার 
পহাগাটডমস লিস্টোস একাই োিন করমবন। অ্নযরা পয যার বাল়িমে চমি পগমি োরা 
েুলটর লদ্নগুমিা লনরােমদ্ কাটামে োরমব। না, ো হমব না। এেনও অ্মনক পিাক 
পহাগাটডমস রম়ে পগমে োমদ্র পয পকানও েুহূমেড ক্ষ়েক্ষলে হমে োমর। েমরর বার 
লসোস, পনলভি অ্থবা লডমনরও ওর েমো অ্বস্থা হমে োমর, বা হমি? ও হাাঁটা বে কমর 
লফলনম়েস লনমগিামসর শূনয পিমের লদ্মক োলকম়ে থামক। ওর পেমটর েমধয সুপ্ত পবদ্না 
ও োকস্থিীর োঝোমন জোট হম়ে পগমে। আর পকানও লবকল্প পনই, সব জাদু্করমদ্র 
পেম়ি প্রাইমভট ড্রাইমভ চমি যাও়ো ো়িা অ্নয পকানও গলে পনই। 
 
োই যলদ্ হ়ে োহমি এোমন থাকার পকানও োমন হ়ে না। ডাসডলিরা েোস আমগ ওমক 
দ্রজার পগা়িা়ে দ্াাঁল়িম়ে থাকমে পদ্মে পকেন রূে পনমব পক জামন। কথাগুমিা ভাবমে 
ভাবমে হযালর ওর রামঙ্কর ডািাটা সমজামর বে কমর লদ্ম়ে পহডউইমগর পোাঁজ করমিা। 
লকন্তু পহডউইগ এেন পো পহাগাটডমস আমে। ভািই হম়েমে প্রাইমভট ড্রাইমভ যাবার সে়ে 
ওর োাঁচাটা বম়ে লনম়ে পযমে হমব না। ও রামঙ্কর একটা পকার্া ধমর হযাাঁচ়িামে হযাাঁচ়িামে 
দ্রজার পগা়িা়ে লনম়ে পগমিা। পক পযন েেন েন েমন গিা়ে বমি উঠমিা ওমহা োলিম়ে 
যামে, সলেয যামো? 
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ও এধার ওধার োকামিা। পদ্েমিা লফলনম়েস লনমগিাস োর পিমের কযানভামস লফমর 
এমসমে। পিে পথমক োথাটা বাল়িম়ে েজােজা েুে কমর হযালরর লদ্মক োলকম়ে হাসমে। 
 
রাঙ্কটা িমরর েমধয টানমে টানমে হযালর বিমিা, কই োলিম়ে পো যালেমন। 
 
লফলনম়ে দ্াাঁল়িম়ে হাে পবািামে পবািামে বিমিন, োই পো আলে ভাবলেিাে, লিলফন্ডর 
হাউমজর পেমিরা পো সাহসী হ়ে পগা? পোোমক পদ্মে েমন হম়েলেমিা আোর বাল়িমে 
েুলে পবশ সুমেই থাকমব। বুঝমি আেরা লেদ্ালররা সাহসী, ভীেু নই, পবাকাও নই। এই 
ধমরানা পস রকে লকেু হমি আেরা আোমদ্র োথা পনা়োমবা না, োলিম়ে যামবা না। 
 
হযালর চাাঁোমোিাভামব বিমিা, ভুি করমেন, আলে আোর োথা বাাঁচালে না পনা়োলে না। 
কথাটা বমি িমরর উত্তর-েূবড প্রামন্ত দ্রজার কামে পেমঝর এবম়িা পথবম়িা কামেডমটর 
ওের রাঙ্কটা রােমিা। 
 
–ওহ োই নালক? দ্াল়িমে পটাকা োরমে োরমে লফলনম়েস বিমিন, োহমি ভীেুর েমো 
েিা়েন ন়ে, েুলে েুবই সাহসী। 
 
হযালর লফলনম়েসমক পকানও রকে োত্তা লদ্মে চাইমিা না। দ্রজার নমব হাে লদ্মে যামব 
লঠক পসই সে়ে আবার লফলনম়েস আ়িাআম়িা ো়িাো়িা ভামব বিমিন, আিবাস 
ডাম্বিমডামরর কাে পথমক পোোর একটা েবর লনম়ে এমসলে পগা, শুনমব? 
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হযালর ঝট কমর িুমর দ্াাঁ়িামিা। 
 
–কী েবর? 
 
 –োহমি েুলে পযোমন আে পসোমন দ্াাঁল়িম়ে থামকা চুেলট কমর। 
 
হযালর দ্রজার নব পথমক ঝট কমর হাে সলরম়ে লনম়ে বিমিা, কই আলেমো দ্াাঁল়িম়ে 
আলে োিাইলন পো। পো েবরটা লক শুলন? 
 
লফলনম়েস লনমগিাস গ়ি গ়ি কমর বিমিন, বাাঃ পবাকােশাই বিলে পো, ডাম্বিমডার বমি 
োলঠম়েমেন, পযোমন আে পসোমনই েুলে থামকা। 
 
হযালর রাঙ্ক পথমক হাে সলরম়ে লনম়ে উৎসুক হম়ে বিমিা, পকন? 
 
হযালরমক অ্চধযড পদ্মে লফলনম়েস োর একটা ভুরু েুমি বিমিন, পসরকে লকেু ন়ে। 
লেলন বমিমেন, োই বিিাে। 
 
হযালরর পেজাজ সাে পযেন িম্বা িামসর ওমোর শুম়ে েটফট কমর পেেনভামব েটফট 
কমর উঠি। ও দ্ারুর্ লান্ত, েমন সীোহীন লবভ্রালন্ত। ওর ভ়েঙ্কর প্রার্ীর ও বযলক্তর 
আেমঙ্কর অ্লভজ্ঞো আমে োরের গে বামরা িিার েমধয আবার আেঙ্ক, োরেরও 
ডাম্বিমডার ওর সমঙ্গ কথা বিমে চাইমেন না। 
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ও েুব পজামর পজামর বিমিা–ও োই? পযোমন আলে পসোমন থাকমে হমব? লডেেরমদ্র 
আিেমর্র ের এেন কথা পয পকউ অ্না়োমস বিমে োমর। 
 
–ব়ি হম়েে এেন লনমজর সেসযা পযোমন আমে পসোমন বমস সােিাও হযালর! আেরা 
পোোমক লকেু বিমে চাই না বুঝমি? পোোর পোেল়ির েমধযর কু্ষদ্র েলস্তষ্ক লঠক বুমঝ 
উঠমে োরমব না। 
 
লফলনম়েস লনমগিাস ওর পচম়ে গিা চল়িম়ে বিমিন, বুঝমি, এইজনযই আলে লশক্ষক হমে 
চাইলন বুঝমি? পোোর পহড োস্টামরর পকানও লবমশি প্রম়োজন না থাকমি এেন কথা 
বিমেন না। োো়িা পহাগাটডমসর পহডোস্টারমো সব েযামনর প্রলেলট লডমটি পোোমক 
জানামে নাও োমরন। আজ েযডন্ত লক ডাম্বিমডামরর আমদ্শ প্রলেোিন কমর পোোর 
পকানও ক্ষলে হম়েমে? েুলে পদ্লে আর সব ই়েিং পেমি–পেম়েমদ্র েমে, যা ভাব, লচন্তা 
কমরা–একাই অ্নুভব কমরা, একাই লবেমদ্র েুমে দ্াাঁ়িাও। ভামবা পোেরা েুব চািাক, 
বালক সবাই পবাকা। ডাকডিডড কী েযান করমে পসটা একাই েুলে বুঝমে োরমে। 
 
–আোমক লনম়ে লকেু একটা েযান করমেন, োমে লক হমিা? হযালর একটুও পদ্লর না কমর 
বিমিা। 
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–আলে লক োই বমিলে? লনমজর হামে লসমির দ্স্তনা পদ্েমে পদ্েমে লফলনম়েস লনমগিাস 
বিমিন–এেন আোমক ক্ষো কমরা, আোর অ্মনক দ্রকালর কাজ আমে, বাচ্চা পেমির 
োনলসক যন্ত্রর্াদ্া়েক কথা পশানার আোর সে়ে পনই। চিিাে।   
 
লফলনম়েস োর পিমের বাইমর এমস উধাও হম়ে পগমিন। 
 
হযালর শূনয পিমের লদ্মক োলকম়ে বিমিা, পবশমো দ্রকালর কাজ করমে যাও, পক 
পোো়ে বাধা লদ্ম়েমে। হা ডাম্বিমডারমক বিমবন, লবনা কারমর্ োমক ধনযবাদ্ 
জালনম়েলে। 
 
হযালর োলনকক্ষর্ শূনয কযানভামসর লদ্মক োলকম়ে পথমক ওর রাঙ্কটা লবোনার োম়ের 
কামে পরমে লদ্ম়ে পোকা়ে কাটা লবোনা়ে উবুর হম়ে েুমে বালিশ পচমে শুম়ে রইমিা। 
 
হযালরর অ্বসন্ন েন, লান্ত পদ্হ। েমন হমিা ও োইমির ের োইি পহাঁমট এই োত্র 
লফমরমে। ভাবমে অ্দু্ভে িাগমে, োত্র চলব্বশ িিা আমগ পচা, ওর সমঙ্গ একটা 
োইিমস্টামনর লনমচ কথা বমিমে। ও বম়িা লান্ত, দু্মচাে িুমে বে হম়ে এমিও িুমোমে 
ভ়ে োমে। আর কেকাি ওমক এই অ্বস্থার সমঙ্গ ি়িাই কমর পবাঁমচ থাকমে হমব? 
ডাম্বিমডার ওমক এোমন থাকার লনমদ্ডশ োলঠম়েমেন। োর োমন ওমক িুমোবার অ্লধকার 
লদ্ম়েমেন। লকন্তু ও পয িুমোমে ভ়ে োমে, আবার যলদ্ গেকামিি েমো িটনা িমট; 
ভ়োি স্বপ্ন পদ্মে। 
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ও ো়োমে েলিম়ে যামে। লঠক পযন একটা লফিমের লরি োথা়ে রম়েমে পসটা শুরু 
হবার অ্মেক্ষা়ে। ও একটা লনজডন কলরমডার লদ্ম়ে একাই পহাঁমট চমিমে। দু্ধামর অ্েসৃর্ 
োথমরর পদ্ও়োি, পসোমন েশাি জ্বিমে, পযোন পথমক বা ধামর কলরমডামরর পশি প্রামন্ত 
লনমচ যাবার একটা লসাঁল়ি–লসাঁল়ি লদ্ম়ে পনমে একটা কলরম়িার, োর পশি প্রামন্ত ব়ি একটা 
কামিা দ্রজা। পসটা বে। 
 
ও পসই কামিা দ্রজার সােমন দ্াাঁ়িামিা। বে দ্রজা ধাক্কা লদ্ম়েও পোিা পগমিা না। 
পভেমর যাবার জনয উদ্িীব হম়ে দ্রজার লদ্মক ও োলকম়ে রইমিা। ও েমনর পভের 
পথমক একটা লকেু চাইমে, স্বমপ্নর বাইমর একটা েুরকার। কোমির কাটা দ্ামগ দ্ারুর্ 
চুিকালন ও বযথা পবদ্না কেমি ও লক চা়ে ো ভামিাভামব ভাবমে োমর। 
 
–হযালর, বহুদূ্র… বহুদূ্র পথমক পযন রমনর কেস্বর শুনমে পেমিা, ো বিমেন লডনার 
পরলড। 
 
হযালর োকামিা, পদ্েমিা রন িমর পনই। রন চমি পগমে লডনার পেমে। 
 
ও লনমজ পথমক আোর সমঙ্গ কথা কইমে চাইমে না। হযালর ভাবমিা েুলড লক বমিমেন ও 
পশামনলন। 
 
অ্মনক পভমব পভমব একটা লসদ্ধামন্ত পেৌঁেি। ওমক আর পকউ চা়ে না। এেন ওরা সবাই 
বুঝমে পেমরমে ওর েমনর পভেমর লক রম়েমে। 
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না, ও লনমচ লডনার পেমে যামব না; ওমদ্র সমঙ্গ ও লেশমব না। ও োশ লফমর শুমিা, 
সাোনযক্ষর্ েমর আবার িুলেম়ে ে়িমিা। ওর োমশর পবমড রন নাক ডালকম়ে িুেুমে। 
িমরর এধার ওধার োকামে ও পদ্েমিা লফলনম়েস লনমগিাস কেন এমস পোমরডমটর 
পভের দ্াাঁল়িম়ে রম়েমেন। ওর েমন হমিা, ডাম্বিমডার সম্ভবে: ওমক পদ্োমশানা করার 
জনয এোমন োলঠম়ে লদ্ম়েমেন। যলদ্ পকউ োমক আিের্ কমর োহমি ও হযালরমক 
বাাঁচামব। 
 
ওর অ্েরাধ প্রবর্ েমনর ভাবটা পযন পবম়িই চমিমে। ওর একটু একটু েমন হমিা 
ডাম্বিমডামরর আমদ্শ অ্োনয করা লঠক হমব না। লেন্ড পেমস থাকমি ওমক এেন পথমক 
এই রকে োনলসক যন্ত্রর্ার েমধয থাকমে হমব, প্রাইমভট ড্রাইমভ পগমি হ়েমো ও 
এোমনর পচম়ে ভাি থাকমব। 
 
*** 
 
পভার পথমক হযালর শুনমে োমে লিেন্ড েযামিমস যারা রম়েমেন োমদ্র দহ দচ। োরা 
লিস্টোস উেিমক্ষ ির বাল়ি সাজামে। োমঝ োমঝ ও ঠাণ্ডা ড্রইিং রুমে বমস গডফাদ্ার 
লসলর়েমসর দহ দচ, পজামর পজামর কযারি, কমথামোকথন শুনমে োমে। আমগ কেনও 
লসলর়েসমক এমো পবলশ উৎসাহী পদ্মেলন। হযালর পসলদ্ক পথমক েনটামক সলরম়ে লনম়ে 
পোিা জানািা লদ্ম়ে ধূসর আকামশর লদ্মক োলকম়ে রইমিা। লেমসস উইসলি ওমক িাঞ্চ 
োবার জনয পবশ কম়েকবার পডমকমেন ও সা়িা না লদ্ম়ে পযেন বমসলেমিা পেেনভামব 
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বমস রইমিা। িিা বাজা থাোর সমঙ্গ সমঙ্গ দ্রজা়ে লেমসস ব্ল্যাক লচৎকার কমর 
চমিমেন। ও ভাবমিা, েুব সম্ভব েুন্ডানগাস অ্থবা অ্নয পকউ দ্রজা ধাক্কামে। দু্ে দু্ে 
কমর ধাক্কা পদ্বার শব্দ! হযালরর লক্ষমধমে পেট জ্বমি যামে পযেনভামব বমসলেমিা 
পেেলনভামব বমস রইমিা। 
 
–আলে জালন েুলে পভেমর আমো, হারলেওন বাইমর পথমক বিমিা, দ়্ো কমর বাইমর 
আসমব, পোোর সমঙ্গ আোর অ্মনক কথা আমে। 
 
হযালর বাকলবমকর লদ্মক োকামিা। সেস্ত িরটামে ও গা আাঁচম়ি, আাঁচম়ি োিমক ভলেড 
কমর পফমিমে। পকানও ইাঁদু্মরর আশা়ে ওাঁে পেমে বমস রম়েমে বাকলবক। 
 
হযালর দ্রজাটা েুিমে েুিমে বিমিা, হঠাৎ েুলে এোমন পকন? েুলেমো পোোর ো-
বাবার লকইিং করমব বমি বাল়ি লগম়েলেমি? 
 
হারলেওন বিমিা–শুনমব? লকইিং করা আোর সম্ভব ন়ে, োই এোমন লিসোমসর েুলট 
কাটামে চমি এিাে। হযালর পদ্েমিা হারলেওমনর োথা পথমক ো েযডন্ত পোমে চুেচুে 
করমে, ঠাণ্ডা়ে িাি পঠাাঁট পবগুমন হম়ে পগমে। দ্ারুর্ শীমে ঠক ঠক কমর কাাঁেমে। 
 
হারলেওন বিমিা–পকন চমি এমসলে রনমক বিার দ্রকার পনই। োমক বমিলে, 
পহাগাটডমস না পগমি ে়িাশুমনা হমব না। েরীক্ষার জমনয সব পেমি-পেম়েরা এেন ওোমন 
রম়েমে। ওরা, আলে যামে ভাি পরজাে কলর োর জনয চমি আসমে বিমিন। েমব ো-
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বাবার েন েুব োরাে। যাকমগ ওসব কথা, চমিা পোোর িমর যাও়ো যাক। লেমসস 
উইসলি আোমদ্র জনয গরে গরে সযান্ডউইচ োঠামেন। 
 
হযালর হারলেওমনর সমঙ্গ রমনর িমর চিমিা (ওোমন ওর থাকার বযবস্থা হম়েমে) িমর 
ঢুমক লজলন আর রনমক পদ্মে অ্বাক হম়ে পগিা। রন আর লজলন, রমনর োমট 
বমসলেমিা। 
 
হযালর লকেু বিার আমগই হারলেওন গাম়ের জযামকটটা েুমি পফমি বিমিা, আলে নাইট 
বামস এমসলে। কুমি পগমি ডাম্বিমডার সব বমিমেন আোমক। েমব এোমন আসার 
আমগ অ্লফলস়োি টােড পশি হবার জনয কুমি লেিাে। আেলিমজর নামকর ডগা লদ্ম়ে 
পোেরা কুি পেম়ি এোমন এমসমো পজমন দ্ারুর্ চমটমেন। ডাম্বিমডার বমিমেন, লে. 
উইসলি অ্সুস্থ হম়ে পসে োিংমগাস হাসোোমি আমেন োই পোেরা সব চমি এমসমে। 
 
হারলেওন লজলনর োমশ বমস হযালরর লদ্মক োলকম়ে রইমিা। 
 
–োরের, পোেরা সবাই পকেন আমো? 
 
হযালর বিমিা–ভািই। 
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কথাটা শুমন হারলেওন বিমিা–পেফ বামজ কথা বিমি। রন–লজলন বিলেমিা পসে 
োিংমগাস পথমক লফমর এমস েুলে কারও সমঙ্গ কথা না বমি িমরর েমধয িুলকম়ে বমস 
আে? 
 
–বিমে দ্াও, বিমে দ্াও, কথাটা বমি হযালর রন আর লজলনর লদ্মক োকামিা। রন েুে 
নালেম়ে আর লজলন গম্ভীর হম়ে বমস রইমিা। 
 
–বামজ কথা বিমব না, যা বিিাে, োাঁলট কথা। 
 
হযালর পরমগ লগম়ে বিমিা, আলে নই, ওরা আোর সমঙ্গ পকউ কথা বিমে না। 
 
–হমে োমর, হমে োমর, হারলেওন েৃদু্ পহমস বিমিা। 
 
হযলর বিমিা–হমে োমর? বাাঃ… না পজমন েুব চেঙ্কার কথা বিমি। বাাঃ পবশ েজা পো, 
হযালর বিমিা। 
 
–এই পোেরা ঝগ়িা থাোও। েুলে নালক ওমদ্র পসই আল়িোো যমন্ত্রর কথা পশানার ের 
গুে হম়ে পগমে। 
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 হযালর জানািার বাইমর প্রচুর েলরোমর্ পো ে়িমে পদ্মে বিমিা, োই নালক? সকমিই 
পদ্লে আোমক লনম়ে কথা বিমে, ো েুলেই বা বাদ্ যামব পকন? শুনমে শুনমে আোর 
কান েমচ পগমে হারলেওন। 
 
লজলন বিমিা, হযালর েুলে ভুি বুমঝমে, আেরা ন়ে, েুলেই হাসোোি পথমক লফমর এমস 
কারও সমঙ্গ কথা বিমে না। 
 
–আলে চাই না কারও সমঙ্গ কথা বিমে, হযালর একটুও েমনর ভাব না বদ্মি বিমিা। 
 
লজলন পরমগ লগম়ে বিমিা–পবাকা পকাথাকার। অ্দু্ভে পেমি েুলে, েুলে যলদ্ জানমে ইউ-
পনা-হু আোমক িাস কমরমে, োহমি লক একিা পফমি পোেরা সবাই েজা করমে? 
 
হযালর চুে কমর রইমিা েমন হমিা লজলন োাঁলট কথা বমিমে। 
 
হযালর দু্াঃলেে স্বমর বিমিা, আোর েমন লেমিা না। 
 
লজলন োে উত্তাে না পদ্লেম়ে বিমিা, ভাগয ভামিা। 
 
–সলেয আলে দু্াঃলেে। পোোমদ্র লক েমন হ়ে ইউ-পনা-ই আোমক িাস কমর 
পরলেলেমিন? হযালর বিমিা। 
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লজলন বিমিা–সারালদ্ন যা করমে, বিমো, সবই কী পোোর েমন থামক না েমন রােমে 
োমরা? লকেুটা পো ফাাঁক থামকই। 
 
হযালর োথা চুিমকামিা। 
 
–ইউ-পনা-হু একোত্র পোোমক িাস কমরলন, লজলন বিমিা–আোমক কেন পয কমরলেমিা 
বিমে োলর না। আোর েমন পনই, আলে িিার ের িিা লক কমর চমিলে। হঠাৎ আলে 
পদ্েিাে এক জা়েগা়ে দ্াাঁল়িম়ে আলে। হঠাৎ পসই জা়েগা়ে পকেন কমর এমসলে–োও 
জালন না। 
 
হযালর ওর কথা লবশ্বাস করমে োমরনা। হমেও োমর, নাও হমে োমর। ওর বুমকর 
পভেরটা ক্ষে-লবক্ষে হম়ে যামে। 
 
–পসই বীভৎসয স্বপ্ন, সাে আর পোোর বাবামক লনম়ে…। 
 
হারলেওন বিমিা–ওই রকে স্বপ্নমো েুলে আমগও পদ্মেমো হযালর। গে বের পো 
পভামেেমটডর পকরােলে পদ্মেলেমি। 
 
–এই স্বপ্নটা সমূ্পর্ড আিাদ্া, হযালর োথা পদ্ািামে পদ্ািামে বিমিা, আলে সামের েমধয 
লেিাে, সাে আোমক িাস কমরলেমিা। লঠক আলে পযমনা সামে রূোন্ত লরে হম়েলেিাে। 
পভামল্ডেটড যলদ্ আো়ে পসই অ্বস্থা়ে িন্ডমন স্থানান্তলরে করমো। 
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–হারলেওন বিমিা–েুলে একলদ্ন পহাগাটডস অ্যা লহলি ে়িমব। েেন পোো়ে েমন 
কলরম়ে পদ্মব পয অ্যাোমরট অ্থবা লডসঅ্যাোমরট পহাগাটডমস করমে োরমো না। এেন 
লক পভামল্ডেটডও পোোমক পোোর ডরমেটলর পথমক সলরম়ে আনমে োরমো না হযালর। 
 
রন বিমিা–বেু েুলে একবারও লবোনা পেম়ি ওমঠলন। পোোমক জালগম়ে পদ্বার আগ 
েযডন্ত েুলে লবোনা়ে শুম়ে কাত্রালেমি। 
 
হযালর িরে়ে ো়েচালর করমে িাগমিা। ভাবমিা, ওরা যা যা বিমে সবই সুন্দর শুধু ন়ে, 
আমজবামজ কথাও ন়ে। ও পেট পথমক কম়েকটা সযান্ডউইচ েুমি লনম়ে পগািামস পেমে 
িাগমিা। 
 
পেমে পেমে ওর শরীর েন অ্মনক হািকা হম়ে পগমিা। লনমজমক আর অ্মনযর হামের 
অ্স্ত্র েমন হমিা না। ও েুমট লগম়ে লসলর়েমসর সমঙ্গ গিা লেলশম়ে কযারি গাইমে চাইমিা। 
লসলর়েস েমনর আনমন্দ গাইমেন গাইমেন গড পরস্ট ইম়ে, পেলর লহমোলিফস। 
 
*** 
 
হযালর এেন ভাবমেই োরমে না পকেন কমর ও প্রাইমভট ড্রাইমভ চমি যাবার কথা 
োথা়ে এমনলেমিা। লসলর়েস সারা বাল়িটা়ে আনমন্দর েুফান বইম়ে লদ্ম়েমেন। হযালর 
লসলর়েমসর সমঙ্গ গিা লেলিম়ে গান করমে িাগমিা। সকমির সমঙ্গ ির-বাল়ি সাজামে 
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িাগমিা। ঝা়ুি পোে সব লকেু। সারা বাল়িমে এক কর্া ধূমিাবালি, ঝুি, োক়িসার জাি 
রােমে পদ্মব না। 
 
হযালর লিসোমসর সকামি িুে পথমক উমঠ পদ্েমিা োম়ের েিা়ে লিস্টোস লগফট-এর 
েযামকট েম়ি রম়েমে। পদ্েমিা রন ওর লগফট েযামকট েুিমে। ওর েযামকটটা পবশ ব়ি। 
 
একগাদ্া কাগজ জম়িা করমে করমে রন বিমিা, বাাঃ এবার পদ্েলে পবশ ব়ি েযামকট। 
ব্রুে কেোস পদ্ও়োমে ধনযবাদ্। দ্ারুর্, হারলেওন যা লদ্ম়েমে োর পথমক অ্মনক ভাি। 
ও লদ্ম়েমে পহােও়োকড েনার। 
 
হারলেওমনর হামে পিো েযামকটটা হযালর েুিমিা। ও উেহার লদ্ম়েমে একটা ডা়েলরর 
েে বই। োর প্রলেলট োো়ে পিো, আজই কাজ পশি কমরা, পফমি রােমি েস্তামব। 
 
লসলর়েস আর িুলেন ওমক লদ্ম়েমেন প্রযাকলটকযাি লডমফনলসভ েযালজক অ্যান্ড ইটস ইউজ 
এমগনস্ট দ্য ডাকড আটডস। অ্নবদ্য বই সমন্দহ পনই। 
 
হযালর বইটার োো ওোমে ওোমে ভাবমিা, ওর লডএ সিংগঠমনর বযাোমর বইটা েুব 
উেকামর িাগমব। 
 
হযালিড োলঠম়েমেন একটা বাদ্ােী রিং-এর ও়োমিট, োর গাম়ে দ্াাঁে বসামনা, সম্ভবে 
পচামরমদ্র হাে পথমক বাাঁচার সম্ভাবনা! হযালরর েমন হমিা ও়োমিমটর পভের অ্থড টথড 
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রােমে পগমি হাে পকমট যামব। পটািংক লদ্ম়েমেন একটা ফা়োর পবাে, ওটা িরে়ে 
উ়িমে োমর। সমঙ্গ লিমেমেন ব়ি পেমন চাোর অ্মেক্ষা়ে রইিাে। রন লদ্ম়েমে এক 
বাক্স এভার পফ্লভার লবনস! লে. অ্যান্ড লেমসস উইসলি প্রলেবার যা পদ্ন োই, জাম্পার। 
ডলব্ব লদ্ম়েমে েস্তব়ি একটা পেইলেিং। সম্ভবে: এিফরা সেমবেভামব েলবটা এাঁমকমে। 
 
লঠক সে়ে শুনমে পেমিা েুব পজামর পজামর শব্দ লযাক। 
 
জজড বিমিা, পেলর লিস্টোস, েুলে লনমচ যামব না? 
 
রন বিমিা, পকন যামবা না? 
 
োলসড োর দেলর লিস্টোস জাম্পার পফরে পদ্ও়োমে ো েুব কাাঁদ্মেন। 
 
–োই নালক পফরে লদ্ম়েমে? লকন্তু এেনও পো একবার ও বাবামক পদ্েমে যা়েলন শুধু 
োই ন়ে, পকেন আমেন একবার জানমেও চা়েলন। 
 
পিড বিমিা, আেরা োমক অ্মনক সান্ত্বনা লদ্ম়েলে, ো েবু কান্না থাোমেন। োমক 
বমিলে, ও একটা সোমজর জিাি, েরা ইাঁদু্র পফিার লবন। 
 
–শুনমেন না, চমকামিট িগ পেমে পেমে বিিি, িুলেন এেন কান্না থাোমনার ভার 
লনম়েমেন। 
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ডলব্বর োঠামনা েলবটা পদ্েমে পদ্েমে পিড বিমিা, েলবটার োথােুণ্ড পবাঝার উো়ে 
পনই। েমন হ়ে ব়ি ব়ি হােও়োিা একটা উল্লক, আর োর দু্মটা পচাে! 
 
িুরমে িুরমে হারলেওমনর সমঙ্গ পদ্ো হম়ে পগমিা। হারলেওন বিমিা, পোোর উেহার 
লনউ লথম়োলর অ্ফ লনোমবািলজ ফর এমজসর জনয অ্মশি ধনযবাদ্। সলেয রন, বইটা 
সলেয লভন্ন রকমের। 
 
হারলেওমনর হামে একটা েযামকট পদ্মে রন বিমিা–ওটা পক লদ্ম়েমে পোোমক? 
 
–পিচার, হারলেওন হাসমে হাসমে বিমিা। 
 
–জাো-কাে়ি ন়ে পো? 
 
–হমেও োমর, হারলেওন বিমিা–আলে ওমক একটা পিে পদ্মবা ভাবলে। পিেটা ওর 
পবডরুমে পবশ োনামব। পবচালরর একটাও ভাি জাোকাে়ি পনই। পোঁ়িা পোঁ়িা সব েমর। 
 
–পবডরুে? েযলর বিমিা–পকেনের পবডরুে? 
 
লসলর়েস বমিন, ওই একরকে পবডরুে বিমে োমরা। কাবামডডর লনমচ এক ব়েিামরর 
োমশ িুো়ে। 
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রন েযানলরর োমশ পোট্ট একটা ন়িবম়ি কামঠর দ্রজা ঢাকা জা়েগা আঙু্গি লদ্ম়ে 
পদ্লেম়ে বিমিা–োহমি ওটামকও পবডরুে বিমে োমরা। 
 
আসমি এিফ পিচামরর ির বিমে লকেু পনই। যেন পযোমন সুলবমধ হ়ে শুম়ে েম়ি। 
 
পয িমর েুরমনা লজলনসেত্র ঠাসা থামক পসোমনও পিচার ওর সম্পলত্ত রামে। 
 
লেমসস উইসলি ওমদ্র পদ্মে বিমিন–পেলর লিস্টোস। 
 
ওরা পকউ োর পচামের লদ্মক োকামিা না। 
 
 হারলেওন পিচামরর েযালরর োমশ ির পদ্লেম়ে বিমিা–ওটা ওর পবডরুে। 
 
হারলেওন ব়ি পদ্মে একটা েযামকট পিচামরর েথাকলথে পবডরুমের দ্রজা েুমি পসটা 
পরমে বিমিা–যেন আসমব পদ্েমে োমব। েুরমনা লজলনসগুমিা পফমি লদ্মি ভাি হ়ে। 
 
লসলর়েস হামে একটা ব়ি আকামরর টালকড লনম়ে লকমচমন ঢুকমিন। টালকডটা কাবামডড 
রােমে রােমে বিমিন–পোেরা পকউ পিচারমক পদ্মেমো? 
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 হযালর বিমিা–আলে পো এোমন আসার ের ওমক পদ্লেলন। আেলনমো ওমক লকমচমনর 
বাইমর পযমে বিমেন, শুমনলেিাে। 
 
লসলর়েস ভুরু পকাাঁচকামিন, যা বমিলেিাে পো… োর োমন এই ন়ে পয বাল়ি পথমক 
পবলরম়ে পযমে বমিলেিাে। েমন হ়ে ওেমরর িমর পকাথা়ে িুলকম়ে আমে। 
 
–চমি যামব না ো জালন। নেুন জাো-কাে়ি লদ্ম়ে কাজ ো়িামে হ়ে। েযািফ়েমদ্র বাল়ি 
ো়িবার সে়ে ডলব্বমক লদ্মে হম়েলেমিা। 
 
 লসলর়েস েুব সম্ভব পিচামরর কথা ভাবলেমিন। বিমিন, আো পদ্েলে পকাথা়ে আমে। 
েুব সম্ভব আোর োম়ের েুরমনা জাো-কাে়ি বা ওইরকে লকেুর সােমন বমস কাদ্মে, 
পদ্লে লক করমে। 
 
পিড, জজড, রন পহমস উঠমি হারলেওন রাগে দৃ্লিমে ওমদ্র লদ্মক োকামিা। 
 
িাঞ্চ োবার ের হযালর-হারলেওন লঠক করমিা লে. উইসলি পকেন আমেন, পদ্েমে 
হাসোোমি যামবা। সমঙ্গ েযাড আই আর িুলেন যামবন। েুন্ডানগাস লবরাট লিস্টোস 
পকক েুলডিং লরফি সমঙ্গ এমনমে। একটা গাল়ি ও পযাগা়ি কমরমে কারর্ লিসোমস 
োোি পরি বে থামক। হযালরর েমন হমিা েুন্ডানগাস েুব সম্ভব গাল়ির োলিমকর সম্মলে 
ো়িাই গাল়িটা এমনমে। পস্প্ি কমর গাল়িটা ব়ি কমরমে, অ্মনকটা উইসলির ওল্ডমফাডড 
অ্যািংগলি়োর েেন। 
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হযালর জামন লেমসস উইসলি গাল়িমে চােমে ইেস্তে করলেমিন পকন। 
 
েুন্ডানগাস জামন লেমসস উইসলি ওর আনা গাল়ি পকন েেন্দ কমরন না। বাইমর ঠাণ্ডা়ে 
দ্াাঁল়িম়ে থাকা যা়ে না োই সকমি েুন্ডনগামসর আনা গাল়িমে বসমিন। 
 
পসে োিংমগাস হাসোোি লিস্টোস উেিমক্ষ েুব ভামিাভামব সালজম়েমে লবমশি কমর 
লসমসেসন। লভ়িও কে। 
 
ওরা লে. উইসলির িমর লগম়ে পদ্েমিা উলন উমঠ বমসমেন। পকামির ওমোর রাো পরমে 
রম়েমে টালকড লডনামরর লকেু অ্িংশ। 
 
লেমসস উইসলি বিমিন, পকেন আে? সব লঠকঠাক? 
 
পেমি-পেম়েরা লে. উইসলিমক লিস্টোস লিট কমর, উেহার লদ্মিা। 
 
লে. উইসলি পহমস বিমিন–বাাঃ পবশ সুন্দর। আো পোেরা লহিার লিথ উইকমক 
পদ্মেমো? 
 
লেমসস উইসলি বিমিন–কই নামো, পকন বিমো? 
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লে. উইসলি েযামকটগুমিা পদ্েমে পদ্েমে বিমিন–আশাকলর পোোমদ্র আজমকর লদ্নটা 
ভািই পকমটমে। ওহহহ হযালর েুলে পো পদ্েলে দ্ারুর্ পপ্রমজে এমনমো। 
 
লেমসস উইসলির েুে পদ্মে েমন হ়ে আথডামরর জবামব একটু েুলশই হম়েমেন। হযালরর 
সমঙ্গ হযান্ডমশক করমে যাবার সে়ে েলল্ল পদ্েমে পেমিন উইসলির বুমক বযামন্ডজ বাধা 
রম়েমে। 
 
–আথডার! ধরা ধরা ভ়ে োো কমে লেমসস উইসলি বিমিন। পোোর ক্ষমের বযামন্ডজ 
এেনও পড্রস কমরলন? আশ্চযড গেকািই পো পোোর বযামন্ডজ পচি করার কথা লেমিা? 
 
–কী বিমো? লোঃ উইসলি বিমিন। গিার স্বমর ভম়ের োে। চাাঁদ্রটা পটমন গিা েযডন্ত 
ঢাকমিন। না না পেেন লকেু ন়ে, োমন আলেই…। 
 
লেমসস উইসলির ক়িা দৃ্লি পথমক লনমজমক েুক্ত করার পচিা কমর বিমিন। 
 
–না না পোোর বযস্ত হবার পকানও কারর্ পনই। অ্গাসটাস োইর একটা আইলড়ো 
আমে, ও একজন লশক্ষানবীশ লহিার, েুব চটেমট সুন্দর পেমি। নানা রকমের ওিুধ 
লনম়ে কাজকেড করমে, োমন োগিমদ্র পরলেলডজ, বিা হ়ে লস্টমচস। বিমিা, োগিমদ্র 
ক্ষমে বযবহার কমর দ্ারুর্ কাজ পেম়েমে। 
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লেমসস উইসলি আথডামরর কথা শুমন আাঁেমক উঠমিন। িুলেন পবমডর কাে। পথমক উমঠ 
লগম়ে যামক ও়োরউিফ পকমটমে োর কামে পগমিন। ওর কামে পকউ পদ্ো করমে আমস 
না, অ্থচ লে. উইসলির কামে আমস অ্মনমক। লবি বিমিা, এককাে চা পেমি পকেন 
হ়ে। 
 
লেমসস উইসলি অ্সম্ভব পরমগ পগমেন। েুব পজামর পজামর বিমে িাগমিন পোো়ে পক 
োগিমদ্র পরলেলড বযবহামরর েরােশড লদ্ম়েলে জানমে োলর? প্রলেলট শব্দ লচলবম়ে লচলবম়ে 
বিমে িাগমিন লেমসস উইসলি। অ্নয পরাগীমদ্র সমঙ্গ যারা পদ্ো করমে এমসমে োরা 
হকচলকম়ে পগমিা। 
 
লে. উইসলি বিমিন–েলল্প েুলে যা ভাবমো ো ন়ে। োই আর আলে ভাব িাে ওই 
পেলডলসন বযবহার করমি পকেন হ়ে। দু্াঃমের লবি়ে আোর পয ক্ষেটা হম়েমে পসটা ওই 
ওিুমধ কাজ হমিা না। 
 
–োর োমন? 
 
–পশামনা, পশানন। লস্টমচস লক পস সম্বমে পোোর ধারর্া পনই। 
 
–োর োমন েমন হ়ে পোোর চাে়িা়ে নেুন পসিাই লদ্ম়ে আবার পসটা েুমি পফিা 
হম়েমে। লেমসস উইসলি অ্েুলশর হালস হাসমিন। লকন্তু আথডার েুলে পয এমো পবাকা 
োমো আমগ জানোে না। 
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হযালর বিমিা, আলে এককাে চা পেম়ে আলস। 
 
হযালর চমি পগমিা। ওর লেেু লেেু পগমিা জজড, হারলেওন আর লজলন। ওরা দ্রজা বে 
করার সে়ে লেমসস উইসলির েীক্ষ্ম স্বর শুনমে পেমিা। েুলে লক বিমে চাইমো, এটাই 
পোোর ধারর্া? 
 
লজলন বিমিা, বাবার ওই এক পদ্াি, পয যা বমি োই পেমন পনন। 
 
হারলেওন বিমিা, না ওমদ্র ওিুধ লঠক ন়ে ো বিলে না। নন েযালজকযাি ক্ষে হমি 
ওিুধটা কাজ কমর। আোর েমন হ়ে সামের লবি ওই ওিুধটা অ্মকমজা কমর পদ়্ে। 
আোমকও এককাে চা পেমে হমব। 
 
হযালর বিমিা, চা পেমে পগমি আোমদ্র েেিা়ে পযমে হমব। 
 
ওরা কলরমডার পেলরম়ে একটা ভগ্নপ্রা়ে সরু লসাঁল়ি লদ্ম়ে েেিা়ে উঠমে িাগমিা। লসাঁল়ির 
োমশ পদ্ও়োমি সালরবদ্ধ কমর রাো হম়েমে োরাত্মক পচহারার লহিারমদ্র পোমরডট। ওরা 
লসাঁল়ি লদ্ম়ে ওঠার সে়ে অ্মনক লহিার ওমদ্র ডাকমে িাগমিা লচলকৎসা করার জনয। 
পকউ পকউ অ্দু্ভে অ্দু্ভে অ্সুমের বর্ডনা লদ্ম়ে ওমদ্র ভ়ে োইম়ে লদ্মে িাগমিা। একজন 
লহিার রনমক বিমিা–পোোর স্প্যাটারিইট হম়েমে। রন অ্সুমের নাে শুমন িাবম়ি 
পগমিা। বিমিা–পসটা আবার কী? 
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লহিার বিমিা–োরাত্মক চেড পরাগ। েুলে এেন পোট আে ব়ি হবার সমঙ্গ সমঙ্গ পরাগটা 
বা়িমব। বসন্ত পরামগর েমো সারা েুমে ব়ি ব়ি দ্ানা পবমরামব, এেন। বীভৎস আমে 
আরও বীভৎস হমব। 
 
রন পরমগ লগম়ে বিমিা–পকাথা়ে আোমক এেন বীভৎস পদ্েমি? 
 
–একোত্র ওিুধ হমে, পটামভর (একরকমের পবঙ) লিভার পোোর গিার োমশ পবাঁমধ 
পরমে, েূলর্ডোর লদ্ন নগ্ন হম়ে একগাদ্া বানোমের লদ্মক োলকম়ে থাকমে হমব। 
 
–বিলে পো আোর স্প্যাটারিইট হ়েলন! 
 
–োহমি পোোর েুমের দ্াগগুমিা কী? 
 
 -িন আর লেি। পোোর জা়েগা়ে লগম়ে দ্াাঁ়িাও, আলে লঠক আলে। 
 
 –আেরা পকান েিা়ে উঠিাে, হযলর বিমিা। 
 
–েমন হ়ে েেিা, হারলেওন বিমিা। 
 
হযালর বিমিা, না, োাঁচেিা, আরও একটা েিা আমে। 
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িযালন্ডিং েযডন্ত উমঠ হযালর দ্াাঁ়িামিা। োমশই একটা পোট জানািা োমে দু্মটা ডবিমডার 
পসট করা। দ্রজা়ে পিো রম়েমে পস্প্ি পডমেজ। পসোন পথমক একটা কলরমডামরর 
শুরু। একজন দ্রজার োল্লার কাাঁমচর লনমচ দ্াাঁল়িম়ে আমে, োথা়ে োর িাি চুি, উজ্জ্বি 
নীি পচাে, েুমে ভাবমিশহীন হালস, ঝকঝমক দ্াাঁেগুমিা পবলরম়ে রম়েমে দু্মঠাাঁমটর ফাাঁক 
পথমক। 
 
–লব্ল্মে পসই পিাকটার লদ্মক োলকম়ে রন বিমিা। 
 
–আমর লক পসৌভাগয আোমদ্র, প্রমফসর িকহাটড! হারলেওন উচ্ছ্বামসর সমঙ্গ বিমিা। 
 
ডাকডআমটডর প্রলেমরামধর অ্বসরপ্রাপ্ত লশক্ষক দ্রজাটা েুমি ওমদ্র লদ্মক এলগম়ে এমিন। 
েরমর্ োর লিিযাক রিং-এর পড্রলসিং গাউন। 
 
–হযামিা পোেরা সবাই পকেন আে, পোেরা আোর অ্মটািাফ পনমব? 
 
হযালর, লজলনমক সাোনয পঠমি বিমিা, এেনও পদ্েলে একই রকে আমেন। 
 
রমনর ভুি জাদু্দ্ণ্ড প্রম়োমগর জনয প্রমফসর িকহামটডর িৃলে শলক্ত েুবই োরাে হম়ে 
যাও়োমে পসে োিংমগামস লচলকৎসার জনয ভলেড হম়েমেন। োই রন পদ্ািী পদ্ািী েুে 
কমর বিমিা, ভামিা আমেন, প্রমফসর? 
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িকহামটডর িৃলেমে রন, হযালর পনই বিমিই চমি। হযালর চুে কমর রইমিা। 
 
–ধনযবাদ্, ধনযবাদ্! আলে পবশ ভািই আলে, িকহাটড েুলশ হম়ে েমকট পথমক একটা 
পদ্াে়িামনা পোচ়িামনা ে়ূেমরর োিমকর কুইি (পিোর জনয) বার কমর বিমিন, আোর 
অ্মটািাফ পনমব? পোেরা জামনা আলে আজকাি গর্ আমন্দািন সম্বমে লিলে? 
 
রন, হযালরর লদ্মক োলকম়ে পচােলটমে বিমিা, এেন আোমদ্র দ্রকার পনই। 
 
হযালর বিমিা, প্রমফসর, কলরমডামর না িুমর আেলন আেনার ও়োমডড পগমি ভাি হমব। 
 
িকহামটডর েুমের হালস লেলিম়ে পগমিা। পবশ োলনকটা সে়ে হযালরর আোদ্ েস্তক পদ্মে 
বিমিন, আমগ পোো়ে পকাথা়ে পদ্মেলে বিমো? 
 
–হযাাঁ, হযাাঁ আেলনমো আোমদ্র পহাগাটডস কুমি ে়িামেন, েমন পনই? 
 
–ে়িাোে? একটু পযন অ্লস্থর হম়ে িকহাটড বিমিন, আলে ে়িাোে? 
 
োরের হঠাৎ েুমে হালস পেম়ে পগমিা। পকেন পযন অ্স্বলস্তকর। পোোমদ্র অ্মনক লকেু 
েল়িম়েলে। যাকমগ, আোর অ্মটািাফ পোোমদ্র দ্রকার পনই? পবশ আলে পোোমক 
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অ্মনকগুমিা অ্মটািাফ লদ্লে ওগুমিা পোোমদ্র কুমির বাচ্চা পেমিমেম়েমদ্র লদ্ম়ে পদ্মব, 
পকউ পযন বাদ্ না েম়ি। 
 
লঠক পসই কলরমডামরর পশি প্রান্ত পথমক একটা িমরর দ্রজা েুমি একজন েুে বাল়িম়ে 
বিমিন–লগল্ডার়ে েুলে ভালর দু্িু, কেন োলিম়ে এমি? 
 
একজন ব়েক েলহিা োথা়ে চকচমক চুেলক িাগামনা ললে এাঁমট বাইমর এমস বিমিন, 
ওহ লগল্ডার়ে পোোর পদ্েলে পবশ কম়েকজন অ্লেলথ এমসমেন। লিসোমস আসমি 
কমো ভামিা িামগ বিমো। পোেরা পবাধহ়ে জামনা না পকউ হাসোোমি পদ্ো করমে 
এমি কে ভামিা িামগ। ও পবচালরর (িকহাটড) কামে পকই পদ্ো করমে আমস না। 
পোেরা জামনা ও েুব লেলি স্বভামবর োনুি। 
 
লগন্ডার়ে বিমিন–অ্মটািাফ। 
 
ব়েক েলহিা একজন লহিার। োর কাজ িকহামটডর পদ্োশুনা করা আর িৃলে শলক্ত 
লফলরম়ে আনা। িকহামটডর সমঙ্গ োই লেলন েুবই ভাি বযবহার কমরন। োর ধারর্া 
িকহাটড অ্মটািাফ লদ্মি েুরমনা িৃলে লফমর োমবন। বে ও়োমডড থামকন। আলে যেন 
লিসোমসর পপ্রমজে পদ্ও়ো-পনও়ো়ে বযস্ত, পসই সে়ে পকান ফাাঁমক ির পেম়ি চমি 
এমসমে। সাধারর্ে িরটা োিা পদ্ও়ো থামক। োরের গিার স্বর োমটা কমর বিমিন–
জামন না পক লেলন। ির পথমক পবলরম়ে পফরার রাস্তা ভুমি যান। পোেরা িকহামটডর সমঙ্গ 
পদ্ো করমে এমসমো? েুব ভামিা। 
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রন বিমিা–ও হযাাঁ, আসমি… আসমি আেরা…। 
 
লকন্তু লহিার ওমদ্র লদ্মক োলকম়ে পহমসই চমিমেন। রমনর চা োবার কথা োথা়ে 
উঠমিা। শুধু শুধু সে়ে বরবাদ্ হমিা। ওরা পবাকার েমো োলকম়ে রইমিা। 
 
রন বিমিা–এোমন ভযাবাগঙ্গারামের েমো দ্াাঁল়িম়ে থাকার পকানও োমন হ়ে না। 
 
লহিার োর েযালজক দ্ণ্ডটা বার কমর পজনাস লিমকর ও়োমডডর দ্রজার লদ্মক োক কমর 
বিমিা, অ্যামিামহামোরা। দ্রজাটা েুমি পযমেই িকহামটডর হাে শক্ত কমর ধমর িমর 
লনম়ে লগম়ে পবমডর োমশ আেড পচ়োমর বলসম়ে লদ্মিা। 
 
লহিার, হযালরর লদ্মক োলকম়ে বিমিা, আোমদ্র এটা সবমচম়ে েুরমনা ও়োডড। অ্মনকটা 
লনমজমদ্র বাল়ির েমো। 
 
লগল্ডার়েমক পচ়োমর বলসম়ে পদ়্োর সমঙ্গ সমঙ্গ একগাদ্া োচডমেে আর কুইি লনম়ে 
ফটাফট অ্মটািাফ লদ্মে শুরু করমিন। 
 
সই পশি কমর লজলনর হামে লদ্মে লদ্মে বিমিন, এগুমিা পোোর বযামগ পরমে। দ্াও। 
েুলে জামনা পিামকরা এেনও আোমক পভামিলন। লন়েলেে ফযামনমদ্র কাে পথমক লচলঠ 
োই। গ্লযালড আোমক প্রলে সপ্তামহ একটা কমর লচলঠ োঠা়ে। কথাটা বমিই হঠাৎ 
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লচন্তাসাগমর কম়েক পসমকন্ড ডুমব পগমিন। োরেরই আবার চনেমন হম়ে সই করমে 
িাগমিন, বুঝমি আলে ভাি পিাক োই আোমক পকউ পভামিলন। 
 
িমর পবশ কম়েকলট পবড। লহিার ওমদ্র লনম়ে প্রলেলট পবমডর পেমশেমদ্র সমঙ্গ েলরচ়ে 
কলরম়ে লদ্মে লদ্মে একটা পবমডর সােমন দ্াাঁল়িম়ে বিমিন–ইলন অ্যাগমনস। ওর হামে 
লিস্টোস পপ্রমজে লদ্ম়ে বিমিন–পদ্মো, পোোমক আলে ভূলিলন। আজ পোোর পেমি 
োচার োরফে একটা লচলঠ লদ্ম়ে জালনম়েমে, আজ রামে পোোর সমঙ্গ পদ্ো করমে 
আসমব। পপ্রমজেটা পকেন? 
 
অ্যাগমনস কথাগুমিা শুমন েুব পজামর পজামর পিউ পিউ কমর উঠমিন। 
 
–এই পদ্মো িমডলরক পোোমক গামের চারা আর কযামিন্ডার োলঠম়েমে। লহমোলিফমদ্র 
সুন্দর সুন্দর বামরাটা েলব, পোোর পদ্মে েুব ভামিা িাগমব, িাগমব না? লহিার যামক 
কথাগুমিা বিমিা পস একবার েুে উাঁচু কমর সকিমক পদ্মে আেন েমন লব়ি লব়ি 
করমে িাগমিা। লহিার পসই েটটা ওর কযালবমনমটর ওমোর পরমে হামের দ্ণ্ড লদ্ম়ে 
কযামিন্ডারটা পেেমনর পদ্ও়োমি ঝুলিম়ে লদ্মিা, আহ লেমসস িিংবটে, আজ আেলন চমি 
পগমেন? 
 
কথাটা শুমন হযালর িুমর োকামিা। ও়োমডডর পশিলদ্মক দু্মটা পবমডর োমঝ েদ্ডা পদ্ও়ো। 
দু্জন লভলজটর পসই পবমডর োমশ পিারামফরা করমে। একটা পবমড এক বৃদ্ধা কৃিকা়ো 
জাদু্করী একটা সবুজ রমঙর জরাজীর্ড ফক্স ফার পকাট গাম়ে লদ্ম়ে বমস আমে। োথা়ে 
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েুাঁমচামিা পডকমরমটড হযাট, হামে একটা স্টাফড শকুলন, লঠক োর পেেমন দ্াাঁল়িম়ে 
পনলভি। 
 
হযালরর বুঝমে বালক রইমিা না পবমডমে কারা রম়েমেন। হযালর রমনর দৃ্লি এল়িম়ে 
পনলভমির কামে পকেন কমর যামব ো ভাবমে িাগমিা। লকন্তু লহিামরর িিংবটে কথাটা 
রমনর কামন পগমে। হযালরর েমো ও োকামিা। হযালর লকেু বিমে বাধা পদ়্োর আমগই 
রন পবশ পজামর পজামর বমি উঠমিা–পনলভি! 
 
পনলভি ে়িাক কমর িালফম়ে উমঠ এক োমশ সমর পগমিা। এেন এক ভাব করমিা পযন 
বুমিমটর আিাে পথমক রক্ষা পেম়ে পগমে। 
 
–পনলভি আেরা, রন ওর লদ্মক এলগম়ে পযমে পযমে বিমিা, পোোর িকহামটডর সমঙ্গ 
এোমন পদ্ো হম়েমে? েুলে কার সমঙ্গ পদ্ো করমে এমসমো? 
 
–পনলভি পদ্মো পোোর বেুরা পোো়ে ডাকমে, পনলভমির ঠাকুো ওমদ্র লদ্মক োলকম়ে 
পেহােুে কমে পনলভিমক বিমিন। 
 
পনলভি, এেনভামব োকামিা পযন এই েৃলথবীমে ও দ্াাঁল়িম়ে পথমকও পনই। ওর পফািা 
পফািা গাি দু্মটা িাি হম়ে পগমিা; লকন্তু রন হযালরর লদ্মক দৃ্লিোে করমিা না। 
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–হযাাঁ, ওর ঠাকুো শীর্ড একটা হাে হযালরর লদ্মক এলগম়ে লদ্ম়ে বিমিন, ও হযাাঁ, পোোমক 
পো আলে লচলন। পনলভি পো প্রা়েই পোোর কথা বমি। 
 
বৃদ্ধার হােটা ধমর হযালর বিমিা, ধনযবাদ্। 
 
পনলভি েেনও ওমদ্র লদ্মক না োলকম়ে লনমজর োম়ের লদ্মক োলকম়ে রইমিা। 
 
–পোোমদ্র দু্জনমক পদ্মে পো েমন হ়ে উইসলি েলরবামরর লেমসস িিংবটে বমি 
চিমিন এবিং রন আর লজলনর লদ্মক হাে বা়িামিন। আলে শুমনলে পোোমদ্র বাবা 
অ্সুস্থ, আর ওই সুন্দরী পেম়েলট লনশ্চ়েই হারলেওন, হারলেওন পিিার? 
 
হারলেওন লেমসস িিংবটমের েুমে ওর নাে শুমন হকচলকম়ে পগি। লেমসস িিংবটে ওমক 
লচনমিন পকেন কমর বুঝমে োরমিা না। 
 
–পনলভি পোোমদ্র কথা আোমক েুব বমি। পোেরা ওমক অ্মনক লবেদ্ আেদ্ পথমক 
বাাঁলচম়েমে, োই না? োরের িম্বা নাক পনলভমির িাজুক েুমের লদ্মক োলকম়ে বিমিন, 
েুবই শান্ত লশি ভাি পেমি। লকন্তু পবচালর ওর বাবার েে গুর্ ো়েলন। কথাটা বমি 
লেমসস িিংবটে িমরর পশি প্রামন্তর দু্লট পবমডর লদ্মক োকামিন। পকামির ওমোর রাো 
স্টাফ কথা বিার সে়ে ঝটেট কমর উঠি। 
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–কী বিমিন? রন বিমিা। (ও হযালরর ো লদ্ম়ে ো লটমে কথা বে করার ইলঙ্গে বুঝমে 
োমরলন। আর োরমবই বা পকেন কমর? এেন পো ও আর পরাবস েমর পনই, রীলেেে 
জীনস–শাটড েমরমে) পনলভি ওলদ্মক লযলন শুম়ে রম়েমেন লেলন পোোর বাবা? 
 
পনলভমি িমরর োমদ্র লসলিিং-এর লদ্মক োলকম়ে েুব ব়ি পদ্মে একটা লনাঃশ্বাস পফমি, 
কথা না বমি শুধু িা়ি না়িমিা। হযালরর ওর বেুর েুে পদ্মে েন েুব োরাে হম়ে 
পগমিা। পনলভিমক সাহাযয করার পকানও েথ ওর জানা পনই। 
 
লেমসস িিংবটে েমন হমিা কু্ষব্ধ হম়েমেন। বিমিন, না না এমে িজ্জার লক আমে। 
েেনও োর দৃ্লি হযালর, হারলেওন আর উইসলি েলরবামরর লদ্মক। পোোর গলবডে হও়ো 
উলচে পনলভি, সলেয গবড করার েমো। ওর বাবা-ো ওমক এেন লকেু পদ়্েলন যার জনয 
ওর িজ্জা বমি বস্তুলট থাকমব না। 
 
পনলভি দৃ্ঢ়োর সমঙ্গ বিমিা, আলে িলজ্জে নই। কথাটা বিমিা হযালরর লদ্মক োলকম়ে। 
রন েেক্ষমর্ দু্লট পবমডর োঝোমন লগম়ে দ্াাঁল়িম়েমে। 
 
–পোোমদ্র ইমে সব সে়ে পিাকমদ্র লকেু পদ্োমে চাও! লেমসস িিং বটে বিমিন, 
আোর পেমি, পেমির পবৌ, হযালর, রন, হারলেওন ও লজলনর লদ্মক োলকম়ে বমি চিমিন–
ঈশ্বর ওমদ্র অ্মনক গুর্ লদ্ম়েমেন। ও হযাাঁ, অ্যালিস েুলে লকেু বিমব? 
 

http://www.bengaliebook.com/


 হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য অ্র্ডাি অ্ব দ্য ফরিক্স । জে. জে. িাওর িং। হ্যারি পটাি রিরিে 

809 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

পনলভমির োম়ের গাম়ে নাইট পড্রস। েুলডর সমঙ্গ পয ফমটািাফটা অ্েীমে েুমি লেমিন, 
এেন আর পসইরকে পোটা পসাটা পনই, েুমেও হালস পনই। অ্লরলজনযাি অ্ডডার অ্ফ 
ফলনমক্সর গ্রুে ফমটািামফর সমঙ্গ লবস্তর েফাৎ! এেন লেলন অ্মনক শীর্ড, একটু ব়েকা 
েমন হ়ে, পচাে দু্মটাও পফািা পফািা, োথার চুি অ্মনক সাদ্া হম়ে পগমে, সব লেলিম়ে 
পকেন পযন পবদ্নার ভাব। েুে পদ্মে েমন হ়ে কথা বিমে চান না বা কথা বিার শলক্ত 
কে। হামে একটা লকেু লনম়ে পনলভমির লদ্মক এলগম়ে এমিন অ্যালিসা। 
 
–আবার? লেমসস িিংবটমের সাোনয লচলন্তে কেস্বর, আো আো েুব ভামিা অ্যালিস, 
পনলভি পোোর ো লদ্মেন নাও। োরের ওমদ্র লদ্মক োলকম়ে ধীমর ধীমর বিমিন–
ইউ-পনা-হু ওমদ্র ওের নানা অ্েযাচার কমর োগি কমর লদ্ম়েমে। ওরা দু্জমনই অ্উরর 
েুলে সম্ভবে জামনা, ওরা জাদু্কর েহমি েুবই সম্মানী়ে োনুি। 
 
পনলভি ওর োর লদ্মক হাে বাল়িম়ে লজলনসটা লনমিা। লবমশি লকেুই ন়ে, একটা উজ্জ্বি 
পবস্ট পব্ল্লডিং গামের পো়িক, পভেমর লকেুই পনই। 
 
পনলভি োম়ের লেঠ চােম়ি আদ্র করমি লেমসস িিংবটে আনমন্দর ভান কমর বিমিন, 
বাাঃ বাাঃ েুব সুন্দর লজলনস পো। 
 
পনলভি শান্তভামব বিমিা, েুব সুন্দর। ধনযবাদ্ ো। 
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ওর ো আেন েমন লব়ি লব়ি করমে করমে ও়োমডডর অ্নয প্রামন্ত এলগম়ে পযমে 
িাগমিন। পনলভি েুব সম্ভব েমন দ্ারুর্ আিাে পেম়ে লনবডাক। হযালর কেনই ভামবলন 
এই রকে এক অ্দু্ভে হাসযকর দৃ্শয পদ্েমে হমে োমর। 
 
লেমসস িিংবটে হামের সবুজ রিং-এর দ্স্তানা লঠক কমর েরমে েরমে বিমিন, আো 
এবার েমব আেরা এমগাই। পোোমদ্র পদ্মে আোর েুব ভাি িাগমিা। ওই পো়িকটা 
লবমন পফমি দ্াও পনলভি, পোোমক পো ো অ্মনক লদ্ম়েমেন। 
 
হযালর লকন্তু যাবার সে়ে পদ্েমিা, পনলভি ওর ঠাকুোর কথা েমো চমকামিমটর পো়িকটা 
লবমন পফমি না লদ্ম়ে েমকমট পরমে লদ্মিা। 
 
দ্রজা বে হম়ে পগমিা। 
 
–আলে দ্া়েী, ডাম্বিমডার বযাোরটা আোমক পগােন রােমে বমিলেমিন। আলে 
প্রলেজ্ঞাবদ্ধ কাউমক বিমবা না। আজকাবামন পনলভমির বাবা-োম়ের ওমোর কুলস়োস 
কাসড করার জনয পবল্লালরকস্ পিস্টমরিমক োঠামনা হম়েলেমিা। যেক্ষর্ না ওরা িৃলে 
ভ্রিংশ হ়ে েেক্ষর্ কাসড থামেলন। 
 
–পবল্লালরকস পিস্টমরি ওই কাজ কমরলেমিা? হারলেওন ভীেু ভীেু কমে বিমিা–
েলহিালটর ফমটা পিচার ওর িমর (পভমন) পরমে লদ্ম়েমে? 
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অ্মনক সে়ে নীরব থাকার ের িকহাটড-এর রাগে গিা শুনমে পেমিা পশামনা, আলে 
লবনা প্রম়োজমন পকামনা লকেুই কলর না, পোেরা ভাি কমরই জামনা। 
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২৪. অ্ে ামেিরি 
 
লসলর়েমসর ভম়ে পিচার লচমি পকাঠা়ে িুলকম়ে লেি। লসলর়েস েুাঁজমে েুাঁজমে পিচারমক 
ওইোমন েুাঁমজ পেম়েমে, সারা অ্ঙ্গ ঝুিকালিমে োোোলে। েমব হযালর পদ্েমিা পিচার 
এেন অ্মনকটা স্বাভালবক। কথাবােডা শুনমে, েন লদ্ম়ে কাজকেড করমে। লব়ি লব়ি কমর 
আর লকেু বমি না। োমঝ োমঝ হযালর িক্ষয কমর পিচার ওর লদ্মক পিালভর েমো 
োলকম়ে রম়েমে, হযালর ওর লদ্মক োকামি সব সে়েই পস েুে িুলরম়ে পন়ে। 
 
হযালর অ্বশয পস কথা লসলর়েসমক বমিলন। ওলদ্মক লিস্টোস পশি হবার সমঙ্গ সমঙ্গ 
লসলর়েমসর হাসযমকৌেুক ও উল্লাস একটু একটু কমর কেমে থামক। পহাগও়োটডমস লফমর 
যাবার লদ্নও িলনম়ে আসমে। 
 
লসলর়েসমক একিালট, পিচারমক লনম়ে থাকমে হমব ভাবমিই ওর েন োরাে হম়ে যা়ে। 
পহাগও়োটডমস যাও়ো োমন আধাোগি আবার ডমিামরস আেলিমজর পস্বোচালরো সহয 
করা। যেই ভামব েন উদ্াস হম়ে যা়ে। আসমি লকলডচ পেিমে োরমব না পসটাও 
দু্াঃমের বযাোর! েরীক্ষার লদ্নগুমিা আগে, পহােও়োমকডর চােও কেমব না বরিং পবম়ি 
চিমব। ওর যলদ্ লডএর বযাোরটা না থাকমো োহমি ও লসলর়েসমক অ্নুমরাধ করমে 
পহাগও়োটডস পেম়ি ওমক লিনল্ড পেমস থাকমে পদ্বার জনয। 
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োরের লফমর যাবার লঠক একলদ্ন আমগ এেন একটা লকেু িটমিা যামে ওর কুমি 
লফমর পযমে ভ়ে করমে িাগমিা। 
 
রমনর িমর বমস রন হযালরর সমঙ্গ উইজাডড দ্াবা পেিলেি। হারলেওন লজলন পেিা পদ্েমে, 
হারলেওমনর পকামি ওর কুকশযািংকস। লেমসস উইসলি দ্রজাটা ইিৎ ফাাঁক কমর েুে 
বাল়িম়ে বিমিন, পোোমদ্র সমঙ্গ প্রমফসর পেইে দু্একটা কথা বিমে এমসমেন। 
 
হযালর প্রথে পচামট লেমসস উইসলি পয লক বিমিন বুঝমে োরমিা না। ওর কযামসি 
েেন রমনর দ্াবার বম়ির সমঙ্গ দ্ারুর্ টানা পোম়িমন বযস্ত। 
 
–সলর লেমসস উইসলি, আেলন লক পযন বিমিন আোমক। 
 
–প্রমফসর পেইে লকমচমন বমস আমেন, পোোর সমঙ্গ দু্একটা কথা বিমে চান। 
 
হযালর হঠাৎ দ্ারুর্ ভ়ে পেম়ে পগমিা। রন, লজলন, হারলেওন ওর লদ্মক ভম়ে ভম়ে োলকম়ে 
রইমিা। কশযািংক হারলেওমনর পকাি পথমক িালফম়ে পনমে ে়িমিা। 
 
হযালর ভাসা ভাসাভামব বিমিা, পেইে? 
 
হযালর একটু লচন্তা়ে েম়ি পগমিা। োথা়ে লকেুমেই আসমে না হঠাৎ প্রমফসর পেইমের 
এোমন আসার কারর্ লক থাকমে োমর। 
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লেমসস উইসলি চমি পগমি রন বিমিা–োথা়ে ঢুকমে না, েুলে কী পকানও অ্নযা়ে কাজ 
কমরমো? 
 
–পোমটই না। োহমি কী ওর পশমি পদ্ও়ো পহােও়োকডটা ভাি হ়েলন? লট পেম়েলে? 
 
দু্এক লেলনমটর েমধয হযালর লকমচমন লগম়ে পদ্েমিা। লসলর়েস ও পেইে বমস রম়েমেন। 
পকউ কারও েুমের লদ্মক োলকম়ে পনই। হযালর জামন দু্জমনই দু্জনমক একটুও পদ্েমে 
োমরন না। হযালর পদ্েি লসলর়েমসর সােমন একটা পোিা লচলঠ েম়ি রম়েমে। 
 
–এমসলে, হযালর ওর উেলস্থলে জানামিা। 
 
পেইে ওর লদ্মক োকামিন। দেিাক্ত, চকচমক োর োথার চুি আর পগাে়িা েুে। 
 
–বমসা েটার, বিমিন পেইে। 
 
লসলর়েস লসলিিং-এর লদ্মক োলকম়ে ো দু্মটা েল়িম়ে গম্ভীরভামব বিমিন, প্রমফসর পেইে 
আশাকলর আেলন জামনন পয লিেন্ডমেস বাল়িটা আোর। এোমন অ্নয পকউ এমস হুকুে 
চািা়ে এটা আলে বরদ্াস্ত করমবা না। আশাকলর আেলন পকানও অ্ডডার পদ্মবন না। 
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কথাটা শুমন পেইমের পগাে়িা েুে আরও পগাে়িা হম়ে পগমিা। হযালর, লসলর়েমসর োমশ 
বসমিা। 
 
–আলে পোোর সমঙ্গ লনভৃমে কথা বিমে চাই, লকন্তু ব্ল্যাক ….! 
 
–পজমন রােমবন আলে েটামরর ধেডলেো, লসলর়েস অ্মনকটা গজডন কমর উমঠ বিমিন। 
 
–উো়ে পনই ডাম্বিমডামরর আমদ্শ, পেইমের গিা পযন লসলর়েমসর গিামক োলেম়ে 
পগমিা। আেলনও বযাোরটা়ে জল়িে আমেন। 
 
লসলর়েস পচ়োরটা পেেমন পঠমি বিমিন–আেলন লক বিমে চাইমেন? 
 
পেইে বিমিন, আোর লস্থর লবশ্বাস আেনার এই বযাোমর লকেু করার পনই। গিা পশানা 
যা়ে না এেনভামব বিমিন, অ্ডডামরর স্বামথড। পেইে লবজ়েীর েমো হযালরর েুমের লদ্মক 
োলকম়ে বিমিন, পহড োস্টার আোমক পোো়ে জানামে বমিমেন পয োর ইমে, এই 
টােড পথমক েুলে কিামেনলস সম্বমে ে়িাশুনা কমরা। 
 
হযালর বিমিা–কী ে়িমে হমব? 
 
 পেইে পবশ দৃ্ঢ় েুে ভলঙ্গ করমিন। 
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অ্কিামেলন্স েটার। বাইমরর বিেূবডক লবদ্ধো পথমক জাদু্র িারা আত্মপ্রলেমরাধ। এক 
অ্জানা–অ্জ্ঞাে জাদু্র শাো। লকন্তু পোোর অ্লে প্রম়োজনী়ে। 
 
হযালরর পেইমের কথা শুমন অ্জানা পসই োঠযিমের ভম়ে বুমকর পভেরটা দু্রু দু্রু 
করমে িাগমিা। বাইমরর লিদ্ধো পথমক প্রলেমরাধ? লকন্তু পস রকে পো লকেুই ওর 
িমটলন। 
 
ও পোেিামে পোেিামে বিমিা, পকন ওই অ্–অ্-অ্কিা লশেমে যামবা? 
 
–কারর্ পহডোস্টার েমন কমরন পশো দ্রকার। পেইে ইেস্তে না কমর বিমিন, েুলে 
লামশর ে়িা ো়িাও ওটা আিাদ্াভামব লশেমব; লকন্তু লক লশেমো কাউমক বিমে োরমব 
না, ডমিামরস আেলিজমক পো ভুমিও না! বুঝমে পেমরমো? 
 
হযাাঁ পেমরলে, পক পশোমবন? 
 
পেইে ভুরু পকাাঁচকামিন। আলে। 
 
হযালরর শরীমরর পভেরটা়ে অ্দু্ভে এক কম্পন শুরু হমিা। েমন হমিা ওর শরীমরর 
সবলকেু গমি গমি ে়িমে। এেন কী অ্েরাধ এই েৃলথবীমেও কমরমে যার জনয এই 
শালস্ত? ও লসলর়েমসর সাহামযযর জনয োর লদ্মক োকামিা। 
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–ডাম্বিমডার, হযালরমক পো পশোমে োমরন? ো পোোমক এই দ্াল়েত্ব লদ্মিন পকন 
পেইে? 
 
–এটা পহডোস্টামরর একলট লবমশি অ্লধকার, যামক েুলশ লেলন ে়িামনার দ্াল়েত্ব লদ্মে 
োমরন। পেইে সাধারর্ভামব বিমিন, পোোমক আলে এইটুকু বিমে োলর আলে পোমটই 
োমক এই দ্াল়েত্বটা আোমক লদ্মে অ্নুমরাধ কলরলন। 
 
কথাটা বমি পেইে দ্াাঁ়িামিন, হযালরর লদ্মক োলকম়ে বিমিন, েঙ্গিবার সেযা েটার 
সে়ে আলে পোোর আসার অ্মেক্ষা়ে থাকমবা। আোর অ্লফমস েটার। পকউ লজমজ্ঞস 
করমি বিমব, আলে প্রলেমিধক লহমসমব পোসান োলে। পোোর লামশর পেমিরা 
পোোমক আোর অ্লফস িমর পদ্েমি োরাও পস কথা অ্স্বীকার করমে োরমব না পয 
পোোর প্রলেমশাধমকর দ্রকার। 
 
পেইে োর রামভলিিং পরাবস দু্লিম়ে চমি পযমে পযমে বিমিন, ব্ল্যাক পোোর েমো পো 
আোর অ্েণ্ড অ্বসর পনই, আোর অ্মনক কাজ আমে। 
 
–লঠক আমে, লঠক আমে। লসলর়েস উমঠ দ্াাঁ়িামিন। হযালর পদ্েমিন পেইে লসলর়েমসর 
পচম়েও িম্বা়ে োমটা। লসলর়েস েমকমট হাে পঢাকামিন, সমন্দহ পনই লনমজর জাদু্দ্মণ্ড 
হাে লদ্ম়েমেন, পশামনা পেইে হযালর যলদ্ বমি বা আলে শুলন অ্কিামেলন্স পশোবার নাে 
কমর েুলে ওমক কি লদ্মো, োহমি পোো়ে আোমক জবাবলদ্লহ করমে হমব, েলরষ্কার 
বমিলদ্িাে। 
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–আহ লক সুন্দর কথা! পেইে েুে পবাঁকামিন, েুলে পবাধ হ়ে িক্ষয কমরমো লসলর়েস, 
েটার অ্মনকটা ওর বাবার েমো? 
 
–হা জালন, লসলর়েস গলবডেভামব বিমিন। 
 
–পবশ, োহমি জানমব… ও এমো পবলশ একগুাঁম়ে পয যলদ্ পকউ ওমক সোমিাচনা কমর 
োহমি ও পক্ষমে যা়ে, আমেমর ওরই োমে ক্ষলে হ়ে। পেইে লনমজমক শান্ত করার পচিা 
করমিন। 
 
লসলর়েস শব্দ কমর পচ়োরটা সলরম়ে পেইমের েুমোেুলে দ্াাঁ়িামিন, পেইমের লদ্মক হামের 
জাদু্দ্ণ্ডটা েুমি ধরমিন। পেইে ও োর দ্ণ্ডটা পটমন বার করমিন। দু্জমনই আমিামশ 
পফমট ে়িমেন। পেইে, লসলর়েমসর জাদু্দ্মণ্ডর লদ্মক েীি দৃ্লিমে োকামিন। 
 
–লসলর়েস, হযালর ওমক বাধা পদ্বার জনয পজামর পজামর বিমিা। 
 
–আলে পোোমক আমগই সাবধান কমর লদ্ম়েলে, পেইে। লসলর়েস োত্র এক ফুট দূ্মর 
দ্াাঁল়িম়ে বিমিন ডাম্বিমডার েমন করমে োমরন েুলে শুধমর পগমে, লকন্তু আলে েমন কলর 
না। আলে অ্মনমকর পচম়ে ভাি জালন। 
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পেইে বিমিন, ো যলদ্ জামনা োহমি োমক বমিা না পকন। হ়েমো েমন করমো 
পোোর কথা়ে কান পদ্মবন না, োই বমিা না। োো়িা অ্েরাধ কমর েুলে পোোর 
োম়ের বাল়িমে আত্মমগােন কমর রম়েমে কে কমর ে োস লক বমিা? 
 
–বমিা পো িুলস়োস েযািফ়ে পকেন আমে? আোর েমন হ়ে ওর িযাে়িগ পহাগাটডমস 
লঠক েমো কাজ করার জনয েুবই আনলন্দে োই না? 
 
–ও পহা কুকুমরর কথা বিমো? পেইে সাোনয সুর নালেম়ে বিমিন, েুলে পবাধহ়ে জামনা 
না গেবার যেন বাইমর পবলরম়েলেমি ও পোোমক লঠক লচনমে পেমরলেমিা। েুবই চািাক 
েমন কমরমে লনমজমক লসলর়েস! পভমবলেমি, পয েযাটফরমে কারও পচাে ে়িমব না 
পসোমন কুকুর হম়ে থাকমি পকউ পোোমক লচনমে োরমব না? পোোমক পো পবশ 
কম়েকবার সেকড কমর লদ্ম়েমেন বাইমর না পবমরামে, কমরনলন? 
 
লসলর়েস আবার হাে েুিমিা। 
 
হযালর িালফম়ে দু্জমনর োঝোমন দ্াাঁল়িম়ে বিমিন–না, লসলর়েস না। 
 
হযালরমক পঠমি লদ্ম়ে লসলর়েস বিমিন–আোমক েুলে ভীেু েমন কমরমো? আবার হযালরমক 
পঠমি লদ্মিন, হযালর এক ইলঞ্চও সরমিা না। 
 
পেইে বিমিন, না, েুলে পকন ভীেু হমব। 
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লসলর়েমসর পয হােটা়ে দ্ণ্ড ধরা পনই পসই হােটা লদ্ম়ে হালরমক সলরম়ে লদ্ম়ে বিমিন–
হযালর আলে বিলে েুলে সমর যাও। 
 
লকমচমনর দ্রজা পসই সে়ে েুমি পগমিা। উইসলি েলরবামরর সকমি আর হারলেওন 
ঢুকমিা। ওমদ্র সকিমকই উৎফুল্ল পদ্োমে। লে. উইসলি ওমদ্র োমঝ হালসেুমে 
দ্াাঁল়িম়ে। েরমর্ িাইেড ো-জাো আর েযালকনটশ। 
 
–পসমর পগমে, এমকবামর পসমর পগমে। 
 
ওরা সকমিই লসলর়েস আর পেইেমক জাদু্দ্ণ্ড লনম়ে েুমোেুলে দ্াাঁল়িম়ে থাকমে পদ্মে 
থেেে পেম়ে পগমিা। 
 
লে. উইসলি পহমস বিমিন, লক হমে যামে এোমন? 
 
লসলর়েস আর পেইে দু্জমনই লনমজমদ্র জাদু্দ্ণ্ড েমকমট পরমেলদ্মিন। পেইে ির পেম়ি 
চমি যাবার আমগ হযালরর লদ্মক োলকম়ে বিমে পগমি লে. উইসলিমক একরকে ধাক্কা 
লদ্ম়ে ির পথমক পবলরম়ে পগমিন। পযমে পযমে বিমিন–পসােবার সেযা েমন থামক পযন, 
েটার। 
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পেইমের চমি যাবার ের লে. উইসলি বিমিন, লক বযাোর? লসলর়েস পযমনা অ্মনকটা 
েথ পদ্ৌ়িামে পদ্ৌ়িামে এমসমেন এেন িন িন লনাঃশ্বাস পফিমে পফিমে বিমিন–লকেু 
না, এই েুরমনা কুি বেুর সমঙ্গ একটু েক্কােলক্ক করলেিাে। যাকমগ েুলে পসমর উমঠে, 
সলেয দ্ারুর্ েবর। 
 
লেমসস উইসলি স্বােীর লদ্মক একটা পচ়োর এলগম়ে লদ্ম়ে বিমিন, লহিার লিথউইক 
পশি েযডন্ত োর েযালজক পদ্োমিন। সাে ওনার শরীমর দ্াাঁে লদ্ম়ে পয লবি ঢুলকম়ে 
লদ্ম়েলেমিা পসটা বার করমে অ্মনক প্রলেমিধক লদ্মিন। আথডার োগি ওিুধেত্র সম্বমে 
পবশ লকেু জ্ঞান সঞ্চ়ে কমরমে, োই না আথডার? 
 
–হা, হা লঠক বমিমে, লে. উইসলি ভামব বিমিন। 
 
পসই রামে োও়ো-দ্াও়ো দ্ারুর্ জেমিা; লকন্তু লসলর়েস সকমির সমঙ্গ েুব একটা হালস 
ঠাট্টা করমিন না। েুেটা বযাজার কমর রইমিন। পেমে েুবই ভািবামসন, অ্থচ পিড 
জমজডর অ্মনক অ্নুমরামধও লবমশি লকেু পেমিন না েেন। হযালর েুন্ডানগাস আর 
েযাডআই েুলডর েুব কাোকালে দ্াাঁ়িামিা না। দু্জমনই লে. আথডারমক সুস্থয হম়ে 
হাসোোি পথমক পফরামে, শুমভো জানামে এমসমেন। 
 
পেইেমক েুব একটা োত্তা লদ্মে উইসলি, লসলর়েসমক োনা করমিন। ওমক ভীেু বিামে 
দু্াঃলেে হমিন। সকমিই ওমক লিেন্ড হাউমস থাকমে বিমিন। হযালর, রন আর 
হারলেওনমক অ্কিামেলন্স ে়িার কথা বিমিা। 
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হারলেওন বিমিা, ডাম্বিমডার পোোমক অ্যথা স্বমপ্নর কথা ভাবমে োনা কমরমেন যা 
বমিমেন লঠক পেমন চিমব। 
 
রন েজা কমর বিমিা, আহা, পেইমের কামে পিশন পনও়ো! আলেও পযন রামে লবশ্রী 
স্বপ্ন পদ্লে। 
 
েমরর লদ্ন সকামি ওমদ্র পহাগও়োটডমস লফমর পযমে হমব। রাজকী়ে বামস যামব, সমঙ্গ 
থাকমবন পটািংকস আর িুলেন। ওরা পিকফাস্ট োলেমিন লঠক পসই সে়ে হযালর, রন, 
হারলেওন লকমচমন ঢুকমিা। সকমিই বযস্ত, কথাবােডাও কে বিমে। 
 
ওরা যাবার জনয দেলর। জানু়োলর োমসর সকাি, বাইমর দ্ারুর্ ঠাণ্ডা। োই পোটােুলট 
শীে যামে না িামগ পেেন পোশাক েমরমে। হযালর জামন না পকন, পস লসলর়েমসর সমঙ্গ 
কথাবােডা বিমিা না। ইমে লেমিা লসলর়েসমক কারুর সমঙ্গ ঝগ়িা না করার েরােশড 
লদ্মে। ও জামন পেইমের ভীেু বিার জনয লসলর়ো দ্ারুন পরমগ আমেন, লিেন্ড পেস 
পেম়ি অ্নয পকাথাও যাবার পচিা করমেন। োও লসলর়েস ওমক একোমশ পটমন লনম়ে 
লগম়ে বিমিন–এটা েুলে সমঙ্গ নাও, পেোর বযাক বইম়ের েমো একটা েযামকট ওর 
হামে লদ্মিা। 
 
–এটা কী? হযালর লজমজ্ঞস করমিা। 
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–আলে জালন পেইে পোো়ে ভালবম়ে েুমিমে। যাকমগ, ডাম্বিমডার যা বমিমেন োই 
করমব। এেন েযামকটটা েুিমব না, োহমিও পোোর আোমক প্রম়োজন হমি এটা 
বযবহার করমব। লঠক আমে? 
 
–লঠক আমে। হযালর েমকমট েযামকটটা পরমে লদ্মিা। ও জামন েযামকমটর েমধয যা আমে 
ো ওর দ্রকার ে়িমব না। োো়িা অ্কিামেলন্স পরলনিংম়ের সে়ে পেইে ওর সমঙ্গ যাই 
বযবহার করুন না পকন, লসলর়েস প্রকারন্তমর ওমক সাবধামন থাকমে বমিমেন। 
 
হযালরর লেমঠ হাে পরমে লসলর়েস বিমিন–এবার োহমি যাও়ো যাক। ওরা। লনাঃশমব্দ 
পদ্ােিা়ে উঠমে িাগমিা। 
 
উইসলি েলরবার দ্রজার কামে লবদ্া়ে জানাবার জনয দ্াাঁল়িম়েলেমিা। 
 
লেমসস উইসলি হযালরমক আদ্র কমর জল়িম়ে ধমর বিমিন, সাবধামন যামব। শরীমরর 
পে়োি রােমব। 
 
–আবার পদ্ো হমব হযালর, আোর জনয সামের লদ্মক পচাে রােমব; লে. উইসলি হযালরর 
সমঙ্গ করেদ্ডন কমর বিমিন। 
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হযালর আরও একবার লসলর়েসমক সাবধামন থাকমে বিমে লগম়েও বিমে োরমিা না। 
লসলর়েস ওমক এক হামে জল়িম়ে ধমর লবিনু্দ েুমে বিমিন, ভামিা পথমকা, হযালর 
শরীমরর যত্ন পনমব। 
 
োরেরই পটািংকস আর িুলেমনর চামে েম়ি ও বরমফর েে ঠাণ্ডা জানু়োলর োমসর সাে 
সকামি রাস্তা়ে দ্াাঁ়িামিা। পটািংকস পেম়েরা যেটুকু োমরন পেেনই পসমজমেন। 
 
বার নম্বর লিেন্ড পেমসর দ্রজা বে হম়ে পগমিা। হযালর পযমে পযমে পেেন লফমর 
োকামিা। েমন হমিা বার নম্বর বাল়িটা একটু একটু োলটর েিা়ে চমি যামে। 
োরেরই বাল়িটা অ্দৃ্শয হম়ে পগমিা। 
 
পটািংকস ো়িা লদ্ম়ে বিমিন–পজামর ো চািাও। সে়ে হামে পনই বাস পেম়ি পদ্মবা। 
 
হযালর পদ্েমিা পটািংকস একটু নাভডাস, িুলেন ডান হােটামে বা়িামিন। 
 
ওরা পদ্েমিা গাঢ় পবগুলন রমঙর লরেি পডকার বাস রাস্তা়ে একধার লদ্ম়ে ওমদ্র কামে 
আসমে। আসার সে়ে রাস্তার িযাম্প পোমস্ট যামে না িামগ োর জনয গলেও কে। 
 
গাল়ি ওমদ্র সােমন থােমি ো-দ্ালন পথমক একজন নীি পবগুলন রমঙর ইউলনফেড েরা 
পেমি পনমে বিমিা–ওম়েিকাে। 
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–হযাাঁ, হযাাঁ আেরা জালন এই বামস আোমদ্র উঠমে হমব। নাও পহ পোেরা ো়িাোল়ি 
উমঠ েম়িা, পটািংকস ো়িা লদ্ম়ে পেমি–পেম়েমদ্র বিমিন। 
 
পটািংকস হযালরমক সমঙ্গ লনম়ে এলগম়ে যাবার সে়ে কন্ডাক্টর হযালরমক পদ্মে বিমিা, আমর… 
হযালর না? পটািংকস পরমগ লগম়ে বিমিা, পফর যলদ্ েুলে ওর নাে উচ্চারর্ কমরমে পো 
পোোমক অ্বলিলভ়েন কাসড পদ্মবা কন্ডাক্টর ভ়ে পেম়ে লজলন আর হারলেওনমক ওমদ্র 
লসমট বলসম়ে লদ্মিা। 
 
রন, হযালরর োমশ বমস জানািা লদ্ম়ে বাইমর োলকম়ে থাকমে বিমিা, আোর এইরকে 
বামস চম়ি পযমে েজা িামগ। 
 
সকামির বাস, প্রা়ে োলি। এর আমগ সেযামবিা়ে হযালর পয বামস লগম়েলেমিা শুধু লভ়ি 
আর পেেমির ডাণ্ডাভলেড লেমিা বামস। 
 
পটািংকস শুনয লসটগুমিা পদ্েমে পদ্েমে বিমিন–পোেরা সবাই এক জা়েগা়ে বসমব না। 
অ্মনক লসট োলি পদ্মে বিমিন, পিন্ড, জজড, লজলন পোেরা ওই পেেমনর লসমট লগম়ে 
বমসা। পরোসও পোোমদ্র সমঙ্গ বসমে োমর। হারলেওন লসট পথমক উমঠ রন আর 
হযালরর সমঙ্গ টে পডমক পটািংমকর সমঙ্গ উঠমিা। সােমনর লদ্মক দু্মটা লসট, আর োর 
পেেমন দু্মটা লসট োলি লেমিা। পস্টনশানোইক, কন্ডাক্টর হযালর আর রনমক লেেমনর 
লসমট বসামিা। একবার ও হযালরর লদ্মক োকামিা। রন পদ্েমিা বামসর সকমিই হযালরর 
লদ্মক োলকম়ে রম়েমে। 
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হযালর, রন, স্টযানমক এগার লশমকি আিাদ্া আিাদ্া কমর বামসর ভা়িা লদ্মিা। বাস দু্মি 
উমঠ চিমে শুরু করমিা। বাস লিেন্ড পেস চক্কর লদ্ম়ে আবার প্রচণ্ডভামব বযািংগ শব্দ 
কমর বযাক করমেই রন েম়ি পযমে পযমে সােমি লনমিা। লেগউইজন োচার েমধয 
রমনর পকামি বমসলেমিা, গাল়ির ঝাাঁকুলনমে োচার দ্রজা আিগা হমেই পবলরম়ে লগম়ে 
বামস িুরমে িাগমিা। উ়িমে উ়িমে হারলেওমনর কাাঁমধ বসমিা। হযালর সােমনর লসমটর 
কযামন্ডি িযামকট ধমর লনমজমক বাাঁলচম়ে লনমিা। 
 
বালেডিংহাে পেম়ি পযমে পযমে পস্টন লনমজর েমনই হযালরর লদ্মক োলকম়ে বিমিা, লনউজ 
পেোমর পরাজই পোোর সম্বমে েবর েল়ি হযালর। এবামর গরে কামিও েম়িলে। 
পকামনাটাই ভাি ন়ে। রমনর সামথ পোোর সম্বমে অ্মনক গল্প কমরলে। 
 
নাইট বাস এমকর ের এক বাস, গাল়ি ইেযালদ্মক ওভারমটক কমর দু্রন্ত গলেমে এলগম়ে 
চিমিা। হযালর পদ্েি লেগউইগ েেনও হারলেওমনর কাাঁমধ বমস রম়েমে। দূ্রন্ত হাও়ো 
পথমক পরহাই োও়োর জনয হারলেওন পচামের ওমোর হাে পচমে পরমেমে। 
 
বযািংগ বামসর পচ়োরগুমিা দু্মি উঠমিা। নাইটবাস বালেডিংহাে পোটরওম়ে পথমক শান্ত 
শহরেিীর রাস্তা লদ্ম়ে চিমিা, োমঝ োমঝ পহ়োরলেন বাাঁক। ওধামরর গাল়ি আসার শব্দ 
শুমন গলে কোমে সাবধামন বাাঁক োর হমে। পসোন পথমক লবভক্ত রাস্তা়ে এমস 
ে়িমিা। োরেমর পেইন লিট একটা সরগরে শহর পেম়ি লবরাট োহাম়ির োদ্মদ্মশ 
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পেৌঁেমিা। োরের ব়ি ব়ি ফ্লযাট। োহাল়ি ঝ়ি বইমে। োমঝ োমঝ প্রচণ্ড শব্দ হমে 
বযািংগ… বযািংগ। 
 
পস্টন বিমিন, এটা পহাগও়োটডস স্টে। পটািংক বিমিন, সকমি প্রস্তুে হম়ে নাও। দ্াাঁ়িাও 
দ্াাঁ়িাও প্রথমে েযাডাে োশডমক নােমে পদ্মব লকন্তু, ো়িাহুম়িা করমব না। িাইন িালগম়ে 
নােমব। 
 
লকেুক্ষর্ েমর নাইটবাস পোট একটা োমরর োমশ দ্াাঁ়িামিা। সরু রাস্তা, গাল়ির ধাক্কা 
বাাঁচামে যমোটা পেমরমে রাস্তা পেম়ি লদ্ম়েমে োমরর োলিক। ওরা শুনমে পেমিা 
পস্টমনর গিা, েযাডাে োশডমক বাস পথমক নালেম়ে লদ্মিা। বাস আবার চিমে িাগমিা, 
একটু একটু কমর গলেও পবম়ি পগমিা। 
 
বযািংগ, বযািংগ, বযািংগ শব্দ কমরই বাস চমিমে। 
 
পো ঢাকা হগসলেড লদ্ম়ে চিমিা বাস। হযালরর পচামে ে়িমিা ওর েলরলচে হগসমহড 
োব, এমকবামর রাস্তার পশি প্রামন্ত। োমবর ভাঙা পচারা, ঝুমি ে়িা সাইনমবাডড প্রচণ্ড 
লহমেি হাও়োমে দু্মি চমিমে। বামসর সােমনর কাাঁমচ পথাকা পথাকা পো জো হমে। 
অ্বমশমি বাস পহাগাটডমসর পগমটর বাইমর থােমিা। 
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িুলেন আর পটািংকস পেমি–পেম়েমদ্র ওমদ্র োিেত্র লনম়ে এক এক কমর বাস পথমক 
নােমে সাহাযয করমিন। চেুলদ্ডমক জনোনবহীন রাস্তা পদ্েমে পদ্েমে বিমিন িুলেন, 
েরীক্ষা পযন ভামিা হ়ে, ওমক। 
 
িুলেন এক এক কমর সকমির সমঙ্গ করেদ্ডন করমে করমে বিমিন লনমজমদ্র লনমজরা 
পদ্োশুমনা করমব, ভামিাভামব থাকমব। পেমি পেম়েরা যেন পটািংকমসর কামে লবদ্া়ে 
লনমে েেন িুলেন হযালরমক েুব আমস্ত আমস্ত বিমিন পশামনা, আলে েুব ভামিা কমরই 
জালন েুলে পেইেমক েেন্দ কমরা না, লকন্তু ও অ্লে গুলর্ অ্কািামেনস্। আেরা এবিং 
লসলর়েসও চা়ে েুলে ভািভামব ওটা লশমে নাও পোোমক পপ্রামটক্ট করার জনয। েমন 
থামক পযমনা? 
 
হযালর িুলেমনর কুলঞ্চে চাে়িার েুমের লদ্মক োলকম়ে বিমিা, আো আবার পদ্ো হমব। 
 
লেেি রাস্তা লদ্ম়ে অ্লে কমি ওরা কযামসমি পেৌঁমোমিা। সমঙ্গ ওমদ্র ব়ি ব়ি রাঙ্ক। 
হারলেওন এিমফর জনয অ্মনক পোজা–টুলে বালনম়েমে, পসগুমিাও সমঙ্গ কমর এমনমে। 
হযালর ওক গামের দ্রজা পথমক পদ্েমিা নাইট বাস অ্মনক দূ্মর চমি পগমে। জামন না 
ওর কোমি লক পিো আমে। 
 
*** 
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হযালরর েরলদ্ন সেযামবিার কথা পভমব উৎকো়ে লদ্ন কাটমিা। সকামি ডবি পোসান 
পিসন ওর ভ়ে লেলিে চাঞ্চিয কোমে কনাোত্র সাহাযয করমিা না। ওর অ্স্বলস্ত লডএ 
সদ্সযমদ্র লনম়ে। কলরমডামর পদ্ো হমিই জানমে পচম়েমে পসলদ্ন রামে লেলটিং হমব লক 
হমব না। 
 
হযালর ওমদ্র বার বার বমিমে, সে়ে হমি পোোমদ্র জানামবা; লকন্তু আজ রামে লকেুমেই 
সম্ভব হমব না। বিমিা, পরলেলড়েন পোসান লনমে হমব। 
 
িামঞ্চর ের জযামকলর়ো লিথ বিমিা, েুলে পরলেলড়েন পোসান োও? হযালর েেন 
এনমরন্স হমির েুমে দ্াাঁল়িম়েলেমিা। ঈশ্বর, পোোর পবাধহ়ে ে়িাশুমনার বযাোমর োরাে 
সে়ে চিমে। পেইেমো দ্ারুর্ ক়িা, কমব পথমক একিা পিসন লদ্মেন? 
 
ও েমন েমন ভাবমিা আমজবামজ কথা বিার জনয লিথমক জাদু্েমন্ত্র (লজঙ্কস) চুে 
করামব লকনা; োরের ভাবমিা, যাকমগ। 
 
–হযামিা হযালর। 
 
হযালর চেমক পেেমন োলকম়ে পদ্েমিা পচা-চযািং। হারলেওন ওর কনুই ধমর টানমে টানমে 
বিমিা–আিা লদ্মি চিমব? িাইমিলরমে পযমে হমব না? 
 
–লিস্টোস পকেন কাটামি, পচা লজমজ্ঞস করমিা। 
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–েুব একটা োরাে না; হযালর বিমিা। পোোর? 
 
–একরকে। েুব একটা দহ দচ করা হ়েলন। 
 
হযালর িক্ষয করমিা ওর েুমে দু্লশ্চন্তার োে। আগােীকাি আোমদ্র হগসলেমড লরে 
আমে, পনালটশ পবাডড পদ্মেমো? 
 
–কী বিমি? নামো, এেনও েযডন্ত পনালটশ পবাডড পদ্োর সুমযাগ োইলন। 
 
–ওটা হমব ভযামিোইন পড পে? হযালর বুঝমে োরমিা না পচা ওমক কথাটা বিমিা 
পকন। 
 
–োহমি েুলে পো যামব? 
 
–ও হযাাঁ, পযমে োলর। 
 
পবশ, যলদ্ যাওমো পোোমক ওোমন েুাঁমজ পনমবা। 
 
পচা চমি পগমিা। হযালর ওমক পদ্েমে িাগমিা। পচামক লডএর কথা বিামে পচা পেেন 
োে উত্তাে পদ্ো়েলন। 
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হঠাৎ হযালরর েমন েম়ি পগমিা একটা কথা ওমক বিা হ়েলন। ও োই পবশ পজামর পজামর 
ডাকমিা–পচা… পচা…। 
 
কথাটা বমি ওমক ধরবার জনয হযালর একরকে পদ্ৌ়িামে পদ্ৌ়িামে ওমক োথমরর লসাঁল়ির 
কামে ধমর পফিমিা। 
 
–েুলে আোর সমঙ্গ হাসলেমড ভযামিোইনমডমে যামব? 
 
–উাঃ লনশ্চ়েই, পকন যামবা না! পচার গাি দু্মটা িাি হম়ে পগমিা। 
 
–োহমি োই কথা রইমিা, েুাঁজমে হমব না, আলে যামবা। 
 
লবমকমির পহােও়োকড, ে়িাশুমনার জনয হযালর িাইমিলরমে লগম়ে পদ্েমিা রন, হারলেওন 
ে়িাশুমনা করমে। 
 
েমনর েমধয পচা-এর স্বপ্ন লনম়ে সমেয েটা বাজার আমগ প্রমফসর পেইমের িমরর সােমন 
পেৌঁোমিা। দু্রু দু্রু বুমক ও বে দ্রজা নক কমর িমর ঢুকমিা। আধা আমিা অ্েকার 
িমর পদ্েমিা পদ্ও়োি আিোলর আর রয্ামক সাজামনা রম়েমে নানা আকামরর পবােি 
আর জার। োমে রলঙন পোসামনর েমধয রম়েমে অ্মনক গামের গুিু আর পোট পোট 
জম্ভ আর পোকা োক়ি। পেইমের পটলবমির ওমোর আর কাবামডড রম়েমে পোসান ভলেড 
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অ্মনক পবােি। একবার পেইে ওমক পোসান সরামনার লেথযা অ্লভমযামগ কটুলক্ত 
কমরলেমিন। ও পডমকর োমশ পদ্েমিা একটা অ্েলরষ্কার োথমরর পবলসন। োর গাম়ে 
পোলদ্ে রম়েমে েুরমনা লদ্মনর নানা ভািার। অ্ক্ষর আর লসম্বি। পোেবালের আমিা েম়ি 
পসগুমিা জুি জুি করমে। ওর বুঝমে বালক রইমিা না পবলসনটা ও ডাম্বিমডামরর অ্লফস 
িমর েুব সম্ভব পদ্মেমে। ডাম্বিমডার পেনলসভ। পেইমের ঠাণ্ডা গিার স্বর শুমন ও 
একরকে িালফম়ে উঠমিা। 
 
–েটার, েুলে লকন্তু িমর পঢাকার ের দ্রজাটা বে করমে ভুমি পগমে, ওটা বে কমর 
দ্াও। 
 
হযালর আধমোিা দ্রজাটা বে কমর ধীমর ধীমর পেইমের পডমকর সােমন এমস দ্াাঁ়িামিা। 
 
–হযালর, েুলে লনশ্চ়েই জামনা ডাম্বিমডামরর লনমদ্ডশেমো পোোমক অ্কিামেলন্স পশোমনার 
জনয এোমন পডমক োঠামনা হম়েমে। আলে আশা করলে পোসান ো়িাই েুলে ওই 
প্রলেমরাধটা ভাি কমর লশমে পনমব। 
 
–হযাাঁ। হযালর বিমিা। হযালর বিমে যালেি, আেলন পবাধহ়ে জানমে চান কমব আোমদ্র 
লডএ লেলটিং হমব। 
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পেইে োর পোট পোট পচামে আোদ্-েস্তক েুাঁলটম়ে হযালরমক পদ্মে বিমিন, এটা লকন্তু 
সাধারর্ লাস ন়ে েমন রােমব। পযমহেু আলে পোোর এেনও লশক্ষক, োই েুলে 
আোমক সযার বা প্রমফসর বমি সমম্বাধন করমব। 
 
–হযাাঁ, সযার; হযালর বিমিা। 
 
–অ্কিামেলন্স সম্বমে পোোমক আলে পোোর অ্লে লপ্র়ে ধেডলেো লসলর়েমসর সােমন 
বমিলে। আবার বিলে, একরকমের েযালজক যা পোোমক পোোর অ্স্বাস্থযকর লচন্তা ও 
জাদু্শলক্ত পথমক প্রলেহে করমব, এই জাদু্র প্রবি শলক্তমে। 
 
হযালর বিমিা, প্রমফসর ডাম্বিমডার পকন আোমক ওটা লশেমে বমিমেন, দ়্ো কমর 
বিমবন সযার? ও পেইমের েুমের লদ্মক উত্তমরর আশা়ে োলকম়ে রইমিা। 
 
–অ্বশযই পোোর পশোর প্রম়োজন আমে। েটার েুলে পবাধহ়ে জামনা না ডাকডিডড 
প্রভূেভামব পিলগলিমেলন্স সম্বমে অ্েযান্ত োরদ্শডী। 
 
–পসটা কী সযার? 
 
–অ্নযমদ্র েমনর পভের পথমক োমদ্র পচেনা এবিং িৃলে শুমি পন়োর ক্ষেো। 
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–উলন োনুমির েমনর কথা অ্েীমের িৃলে জানমে-ে়িমে োমরন? হযালর ভ়ে পেম়ে 
পগমিা। 
 
–েটার পোোর ধরমে োরার ক্ষেো েুবই অ্ল্প, পেইে জ্বিন্ত পচামে বিমিন, পোোর 
োথডকয পবাঝার শলক্ত কে। পসই জনযই েুলে পোসান–বানামনার বযাোমর অ্লে 
দু্াঃেজনকভামব বযথড। 
 
পেইে হযালরমক প্রকারন্তমর অ্েোন করার জনয েুবই েুলশ। 
 
 োরের গর গর কমর বমি পযমে িাগমিন: 
 
–োগিরা েমনর কথা ে়িার (োইন্ড লরলডিং) কথা বমি থামক। েন লকন্তু আসমি একটা 
বই ন়ে পয যেন েুলশ ে়িমব। লচন্তা, োনুমির েুলির পভেমর পোদ্াই করা থামক না, পয 
বাইমর পথমক ে়িা যামব। লচন্তা ভাবনা েুবই জলটি বযাোর। 
 
এই ধমরা ডাকডি, পক বা কারা োর সমঙ্গ লেমথয বিমে, লকেু পগােন করমে ওই লবমদ্যর 
সাহামযয লেলন ো বুঝমে োমরন। লেমথযমক ধরমে, অ্মনযর েযান-কুেেিব ধরমে োরা 
এবিং পক বা কারা লবরুদ্ধচারর্ করমে একোত্র যারা অ্কিামেলন্সমে োরদ্শডী োরাই 
ধরমে োমর। োো়িা োনলবন না কমরই পসটা ধরমে োমরন। 
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পেইে যা বকবকালন করুন না পকন, পিলজলিমেলন্স কথাটা প্রকৃে েমনর কথা ে়িার বা 
জানার বযাোরটা ওর পেেন েনেুে হমিা না। 
 
–পো আেরা এেন যা আমিাচনা করলে ো লক পভামল্ডেটড জানমে োরমবন সযার? 
 
ডাকডিডড এেন আোমদ্র পথমক অ্মনক দূ্মর রম়েমেন, োো়িা আোমদ্র পহাগও়োটডস 
কুমির পদ্ও়োি, োঠ, অ্লে েুরােন েমন্ত্রর িারা রলক্ষে। এোমন যারা থামক োরাও 
জাদু্-েন্ত্র পথমক সব রকেভামব সুরলক্ষে। কামির ও সেম়ের যুগ্ম েলরমপ্রলক্ষে জাদু্র 
বযাোমর গুরুত্বেূর্ড ভূলেকা আমে, পেইে বিমিন। 
 
–পবশ, োহমি আোমক অ্কিামেলন্স পশোমবন পকন? 
 
পেইে হযালরর লদ্মক লস্থর দৃ্লিমে োকামিন। অ্ভযাস েমো হামের িম্বা িম্বা আঙু্গি 
লদ্ম়ে লনমজর গামি চাে লদ্মিন। 
 
–েটার বযবহালরক লন়েে পোোর ওের প্রমযাজয ন়ে। পয কাসড পোোমক হেযা করমে 
বযথড হম়েমে োমে পোোর ও ডাকডিমডডর েমধয সম্পমকডর একটা পযাগামযাগ রম়েমে। 
উদ্াহরর্ স্বরূে বিা পযমে োমর, যেন পোোর েমনর গলেমবগ সমূ্পর্ডভামব হ্রাস ো়ে 
আর ভাবামবগেূর্ড, ধমরা যেন িুমোমো, েেন েুলে ডাকডিমডডর সমঙ্গ একই পনৌমকামে 
চিমে থামকা, লচন্তা আর ভাবামবগ ভাগ কমর নাও। ডাম্বিমডার বিমেন, এইরকে 
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অ্বস্থা চিমে পদ্ও়ো লঠক হমব না। আোমক বমিমেন পযন পসই অ্বস্থার অ্বসান িমট 
এেন লকেু পশোমে। 
 
হযালরর নাল়ি আবার দ্রুে চিমে থামক, পকামনা লকেুই দ্ানা বাাঁমধ না পযন। 
 
ও একটুও সে়ে অ্েবয়ে না কমর বিমিা, ডাম্বিমডার পসটা বে করমে চাইমেন পকন? 
আলে েমন কলর ওটা দ্রকালর। লে. উইসলিমক ডাকিমডডর সাে আিের্ করমে যামে 
আলে যলদ্ না পদ্েোে োহমি প্রমফসর ডাম্বিমডার োমক বাাঁচামে োরমেন না। বিুন 
োরমেন? 
 
হযালরর প্রলেলট কথা লবশ্বাসমযাগয পভমব পেইে চুে কমর রইমিন। েুমের ওমোর েেনও 
আঙু্গি। আবার কথা বিমে শুরু করমিা হযালর। প্রলেলট শব্দ পযমনা ওমক পবলশ সে়ে 
লদ্ম়েমে। 
 
যেদূ্র েমন হ়ে ডাকডিডড বযাোরটা অ্বগে লেমিন না। েমন হ়ে এেন পথমক পোোর 
লচন্তা ভাবামবগ একই সমঙ্গ বহন করমেন। লকন্তু লিসোমসর আমগ পযটা পদ্মেমো….। 
 
–লোঃ উইসলি আর সাে? 
 
–আোমক বাধা লদ্ও না হযালর, পেইে রাগোঃ স্বমর বিমিন। যা েুলে পদ্মেমো, পসটা 
ডাকড িমডডর একলট শলক্তশািী লচন্তার বলহ আিের্ বিমে োমরা। 
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–আলে সামের েমধয আোমক পদ্মেলেিাে, োমক ন়ে! 
 
–একটু আমগই বমিলে, আোমক বাধা পদ্মব না। 
 
হযালরর পেইমের রামগ লকেু যা়ে আমস না। 
 
–আলে পকেন কমর সামের পচাে লদ্ম়ে আোর পদ্ো পদ্েিাে? যলদ্ পভামেেমটডর লচন্তা 
আলে বহন করলে? 
 
–পোোমক সাবধান কমর লদ্লে ডাকডিমডডর নাে আোর সােমন েুমে আনমব, পেইে 
বিমিন। 
 
 হযালর শান্ত স্বমর বিমিা–ডাম্বিমডারমো োই বমিন। 
 
–ডাম্বিমডার একজন অ্লে অ্লভজ্ঞ জাদু্কর, পেইে বিমিন, সুরলক্ষে থামকন। 
 
হযালর ওর হামের উেরািংমশ বুিা়ে, অ্মনকটা অ্নয েনকভামব, যলদ্ও জামন ডাকডিডড 
চাে়িাটার লকেু অ্িংশ েুল়িম়ে লদ্ম়েমেন। 
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–আলে পোটােুলট বযাোরটা জানমে চাইলেিাে, হযালর আবার বিমে শুরু করমিা। পচিা 
করমিা নরে সুমর কথা বিমে। লকন্তু পকন? 
 
পেইে েুে লবকৃে কমর বিমিন, েুলে সামের েমনর েমধয একাত্ম হম়েলেমি, কারর্ লঠক 
পসই সেম়ে ডাকডিডড পসোমন লেমিন। সাে েেন োর বমশ লেমিা, পো েুলে স্বমপ্ন 
পদ্মেলেমি েুলে সামের েমধয রম়েমে। 
 
–পো পভা… বুঝমে পেমরলেমিন পয আলে ওোমন লেিাে? 
 
পেইে বিমিন–োইমো েমন হ়ে। 
 
–পকেন কমর আেলন জানমিন? প্রমফসর ডাম্বিমডার একটা লকেু অ্নুোন কমরলেমিন। 
অ্থবা…? 
 
–কেবার পোোমক বমিলে, আোমক সযার বা প্রমফসর সমম্বাধন করমে। 
 
হযালর বিমিা–হযাাঁ সযার, লকন্তু পকেন কমর আেলন জানমিন? 
 
–যাক ও সব কথা। আেরা পজমনলে এটাই যমথি। পেইে পজার লদ্ম়ে বিমিন–ডাকডিডড 
এেন জানমে পেমরমেন েুলে োর লচন্তা ও অ্নুভূলের েমথ ঢুমক েম়িমে। বুঝমে 
পেমরমেন, যা করমে পচম়েমেন পসটা িুমর োর লবরুমদ্ধ দ্াাঁ়িামব। 
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োহমি পো আোমক লদ্ম়ে যা ইমে োই করামে োমরন, হযালর প্রশ্ন কমরই। বিমিা 
সযার? 
 
–ভাবমে োমরন, করমে োমরন, পেইে বিমিন। যাকমগ ওসব কথা, এেন আেরা 
অ্কিামেলন্স লনম়ে কথা বলি। 
 
পেইে কথাটা বমি োর পরামবর েমকট পথমক জাদু্দ্ণ্ডটা পটমন বার করমেই হযালর ওর 
পচ়োমর লস্থর হম়ে বসমিা। লকন্তু পেইে দ্ণ্ডটা োর কোমি পঠলকম়ে োর অ্িভাগটা 
োথার দেিাক্ত চুমি েুাঁজমিন। একটু েমর পসটা পটমন লনমেই লকেু রূোিী েদ্াথড 
পবলরম়ে এমস োর কোি ও জাদু্দ্ণ্ড ভমর লদ্মিা। দ্ণ্ডটা পটমন লনমেই েদ্াথডটা 
পেনলসমভ লগম়ে ে়িমিা। োরের রূোিী েদ্াথডটা িুরমে িাগমিা। রূোিী েদ্াথডটা গযাস 
অ্থবা েরি েদ্াথড ন়ে। দু্বার জাদু্দ্ণ্ড লদ্ম়ে কোমি পঠলকম়ে রূোিী েদ্াথড োথমরর 
পবলসমন জো করমিন। োরের পকানও লকেু প্রমশ্নর অ্মেক্ষা না কমর পেনলসভটা অ্লে 
যমত্নর সমঙ্গ হামে লনম়ে হযালরর েুমের লদ্মক োকামিন। হাে পথমক লকন্তু জাদু্দ্ণ্ড 
সরামিন না। অ্নয লকেু করার জনয প্রস্তুে হমিন। 
 
–েটার, পোোর জাদু্দ্ণ্ডটা হামে লনম়ে দ্াাঁ়িাও, পেইে আমদ্শ করমিন। 
 
হযালর নাভডাস হম়ে দ্াাঁ়িামিা। পডমকর দু্ধার পথমক সােনা সােলন োকামিা। 
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–এেন, েুলে পোোর জাদু্দ্ণ্ড বযবহার কমর আোর ক্ষেো েবড করমে োমরা। অ্থবা 
পযেন কমর পহাক বা পযভামবই পহাক লনমজমক বাাঁচাবার েন্থা লচন্তা কমরা, পেইে 
বিমিন। 
 
হযালর পেইমের জাদু্দ্মণ্ডর লদ্মক োলকম়ে বিমিা–আেলন এেন লক করমে চান? 
 
পেইে বিমিন, আলে পোোর েমনর পভের প্রমবশ করমে চাই। আেরা পদ্লেমে চাই 
েুলে পকেন সুন্দরভামব লনমজমক বাাঁচাও। আোমক জানামনা হম়েমে েুলে নালক 
ইেমেলর়েস কাসড প্রম়োমগ সফি হম়েমে। এেন েুলে পদ্োমব পসইরকে ক্ষেো পোোর 
েমক্ষ প্রম়োজন আমে, দৃ্ঢ় কমর লনমজমক। 
 
হযালর আত্মরক্ষা করার প্রস্তুলে পনবার আমগই পেইে ওমক আিাে করমিন। েুহূমেডর 
েমধয অ্লফমসর সবলকেু ওর পচামের সােমন আবলেডে হমে হমে অ্দৃ্শয হম়ে পগমিা, 
েমনর পভের নানা েূলেড এমকর ের এক েলবর েমো েুটমে িাগমিা। অ্মনকটা ললক 
ললক কমর েলব পোিার েে। পদ্েমে পদ্েমে সুদূ্র অ্েীমে ও চমি পগমিা। 
 
হযালর পদ্েমে 
 
ওর ব়েস োাঁচ, ও পদ্েমে ডাডলি একটা নেুন িাি বাইসাইমকমি পচমে বনবন কমর 
িুরমে। ওর লহিংমস পো হমবই। ওর ব়েস নবের, বুিডগ রূোর ওমক ো়িা করমে। 
ভম়ে ও একটা গামে উমঠ েম়িমে আর ভানডন ওর অ্বস্থা পদ্মে িমন দ্াাঁল়িম়ে পহমস 
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পফমট ে়িমে। ও সলটডিং হযামটর েিা়ে বমস রম়েমে ওমক বিা হমে, েুলে লেদ্ালরমন যাও 
পোোর ভাি হমব। হারলেওন হাসোোমির পবমড শুম়ে রম়েমে। ওর সেস্ত েুেটা কামিা 
চুমি ঢাকা। অ্েকার পিমকর ধামর ওমক একশটা লডমেেরস ো়িা কমরমে। আবো 
আবো কু়োশা, পচা চযািং ওর েুব কামে আসমে। 
 
ওর োথার পভের পথমক পক পযন বিমিা, না। পচা এেন ওর অ্মনক কামে এমসমে। 
েুলে ওটা পদ্েমো না, এটা পদ্েমো না, েুবই বযলক্তগে কথা বিমে পচা। 
 
হাাঁটুমে ওর েীি বযথা। েলরষ্কার পেইমের অ্লফস পদ্েমে োমে। ও হঠাৎ োলটমে েম়ি 
পগমিা। একটা হাাঁটু পেইমের পডমক পিমগমে। হাাঁটুমে অ্সম্ভব যন্ত্রর্া। ও পেইমের লদ্মক 
োকামিা, পেইে জাদু্দ্ণ্ড নালেম়ে পরমে লনমজর কলিমে হাে পবািামে। পক পযমনা 
চাবুক োরমিা োরই শব্দ। গাম়ে দ্াগ েম়ি পগমিা। 
 
–েুলে লক যন্ত্রর্াদ্া়েক জাদু্দ্ণ্ড বযবহার করমে চাও? পেইে লজমজ্ঞস করমিন। েুব 
নরেভামব। 
 
–না, পেমঝ পথমক ধীমর ধীমর উমঠ হযালর বিমিা। 
 
–আলেও োই পভমবলেিাে, পেইে ওমক েুব কাে পথমক েুাঁলটম়ে পদ্মে। বিমিন–েুলে 
আোমক বাধয কমরমো, েুলে লনমজমক সিংযে করমে োমরালন। 
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–আলে যা যা পদ্মেলে, আেলনও লক োই পদ্মেমেন? হযালর জামননা পেইে ওর প্রমশ্নর 
জবাব পদ্মবন লক পদ্মবন না। 
 
–আবার বমিা, পেইে বিমিন–োর পঠাাঁট পবাঁমক পগমে, কুকুরটা কার? 
 
–আোর োসী োলগডর, হযালর পেইেমক োলেিয কমর লব়িবল়ি কমর বিমিা। 
 
পেইে বিমিন, প্রথে পচামট বিমে হমব ভািই হম়েমে। এমোটা আশা কলরলন। আবার 
জাদু্দ্ণ্ড েুিমিন, েুলে আোমক োমঝ োমঝ থালেম়ে লদ্মে পচম়েমো, লচৎকার কমর সে়ে 
ও শলক্ত নি কমরমো। েুলে অ্বশযই পকন্দ্রীভূে থাকমব। পোোর েলস্তমষ্কর সাহামযয 
আোমক অ্বনলেে করমব, পোোর পযন জাদু্দ্মণ্ডর প্রম়োগ করমে না হ়ে। 
 
হযালর পরমগ লগম়ে বিমিা, আলে পচিা করলে, লকন্তু আেলন আোমক পকেন কমর ওগুমিা 
হমিা বিমেন না। পেইে দ্ারুর্ পক্ষমে লগম়ে বিমিন, সভযো, ভদ্রোর প্রম়োজন। আলে 
চাই েুলে পোোর পচাে বে কমরা। 
 
 হযালর পেইমের লদ্মক লবশ্রীভামব োকামিা, যা বিা হম়েমে ো করার আমগ। ও ওোমন 
দু্ পচাে বে কমর দ্াাঁ়িামে চা়ে না। যেন পেইে ওর লদ্মক োলকম়ে থাকমবন েেন ওর 
হামে থাকমব জাদু্দ্ণ্ড। 
 
–না-আ-আ-আ! 
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হযালর আবার দ্াাঁ়িামিা, দু্হামে েুে ঢাকমিা। পক পযন ওর োথার পভের পথমক েলস্তষ্ক 
পটমন বার করমে চাইমে, দ্ারুর্ অ্বযক্ত এক যন্ত্রর্া! 
 
–উমঠা, উমঠ দ্াাঁ়িাও বিলে, পেইে হুিংকার লদ্মিন। েুলে পকানও রকে পচিা করমে না, 
পকানও কমঠার প্রমচিা করমে চাইমে না। েুলে এেন পোোর িৃলেমে আোমক 
প্রমবশালধকার লদ্মে। পসসব িৃলেমক েুলে ভ়ে োও, পোোর অ্স্ত্র আোমক লদ্ম়ে লদ্মে 
ভ়ে োমো। 
 
হযালর আবার উমঠ দ্াাঁ়িামিা। ওর বুমকর পভেরটা পবদ্না়ে পোচ়ি লদ্ম়ে উঠমিা, পযন এই 
োত্র ও পসডলরকমক কবরস্থামন েৃে অ্বস্থা়ে পদ্েমে োমে। পেইে পযন আমগর পচম়ে 
শীর্ড-লববর্ড, আরও পবলশ রাগী লকন্তু হযালরর েমো ন়ে। 
 
ও দ্াাঁমে দ্াাঁে পচমে বিমিা–আলে পচিা করলে 
 
–পোোমক বমিলে না পোোর োনলসক আমবগ পথমক েুলে েুক্ত হও! 
 
হযালর বিমিা, আপ্রার্ পচিা কমর চমিলে। 
 
–যলদ্ না কমরা োহমি অ্লে সহমজ ডাকডিমডডর েুমঠার েমধয চমি যামব, পেইে দ্াাঁে েুে 
লেলচম়ে বিমিন–েুমথডরা োমদ্র আমবগ আ়েমে রােমে োমর না, োলিম়ে লগম়ে গলবডে 
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হ়ে, সহমজই অ্মনযর প্রমরাচনার ফাাঁমদ্ ো পদ়্ে, এক কথা়ে োরা শলক্তর কামে 
কাঠেুেিী! েটার েুলে কী বুঝমে োরমে না ডাকডিডড পোোর েমনর পভের বাধাহীন 
হম়ে প্রমবশ করমবন। 
 
হযালর চাো গিা়ে বিমিা–আলে দু্বডি নই। েমনর পভের উম্মা জো হম়ে চমিমে। ও 
ভাবমিা, পয পকানও েুহূমেড ও পেইেমক আিের্ করমে োমর। 
 
পেইে েেন থুেু পফিার েমো েুমের ভাব কমর বিমিন–োহমি প্রোর্ কমরা েুলে 
দু্বডি ন়ে। েনমক সিংযে কমরা, লন়েলন্ত্রে কমরা। আেরা আবার পচিা কলর, নাও দেলর 
হও! পিলজলিমেন্স! 
 
ও পদ্েমে োমে আঙ্কি ভানডন হােুল়ি লদ্ম়ে লচলঠর বাক্স ভাঙমেন শে শে লডমেেরসরা 
পিক পথমক ওমক ধরবার জনয সােমর সাঁেমর আসমে ও একটা জানািালবহীন কলরমডার 
লদ্ম়ে পদ্ৌ়িামে সমঙ্গ রম়েমেন লে. উইসলি একটু একটু কমর সাদ্া োটা কামিা দ্রজার 
কামে এমস পগমে। দ্রজাই পসই কলরমডামরর পশি। ও পসই দ্রজা পঠমি ঢুকমে পগমি 
লে. উইসলি ওমক বাধা লদ্মিন, বাাঁ লদ্মক লনমচ নাোর একটা োথমরর লসাঁল়ির েুমে লনম়ে 
পগমিন। 
 
আলে জালন! আলে জালন। 
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ওরা চারজমন আবার পেইমের অ্লফমস। ওর কাটাদ্ামগ লক পযমনা সূাঁমচর েমো অ্নবরে 
লবমধ চমিমে, লকন্তু েুে পথমক পবলরম়ে এমিা লবজ়ে বােডা। ও আবার পজার কমর 
দ্াাঁ়িামিা, পদ্েমিা পেইে ওর েুমের লদ্মক োলকম়ে, ওর েযালজক দ্ণ্ডটা ওঠামিা। লকন্তু 
োর আমগই জাদু্দ্ণ্ডটা েুমিমেনও হযালরর সমঙ্গ ি়িাইম়ে প্রস্তুে। 
 
–োরের লক হমিা েটার, হযালরর লদ্মক েীক্ষ্ম দৃ্লিমে োলকম়ে পেইে বিমিন। 
 
–আলে পদ্মেলে, আোর েমন আমে, হযালর হাাঁফামে হাাঁফামে বিমিা। আলে েেন বুঝমে 
োরিাে। 
 
–বুঝমে োরমি? কী বুঝমে োরমি? পেইে েীক্ষ্মভামব প্রশ্ন করমিন। 
 
হযালর েৎক্ষর্াৎ পেইমের েেড বুঝমে োরমিা না। ও কোমি হাে পবািামে িাগমিা। 
 
োমসর ের োস ও একই স্বপ্ন পদ্মে যামে–জানািালবহীন কলরমডার। কলরমডামরর পশি 
প্রামন্ত োিাবে এক দ্রজা। এেন ও বুঝমে োরমে ১২ আগস্ট ও লে. উইসলির সমঙ্গ 
েন্ত্রর্ািম়ের পকাটডরুমে যাবার জনয ওইরকে কলরমডার লদ্ম়ে লগম়েলেমিা। ওই কলরমডার 
লডোটডমেে অ্ফ লেলিমজর লদ্মক পগমে, পভামেেমটডর সাে োমক দ্িংশন করার সে়ে 
উইসলি পসই রামে ওোমন লেমিন। 
 
ও আবার পেইমের লদ্মক োকামিা। 
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 –লডোটডমেে অ্ফ লেলিজ-এ কী আমে? 
 
–কী প্রশ্ন করমি েুলে? পেইে ধীমর ধীমর বিমিন। এই প্রথে হযালর পদ্েমিা পেইে ভ়ে 
পেম়ে পগমেন। 
 
হযালর আবার বিমিা–পসোমন কী আমে সযার? 
 
 –পকন েুলে এই প্রশ্ন বার বার করমো? পেইে বিমিন। 
 
–কারর্, কারর্ স্বমপ্ন পয কলরমডামরর োমসর ের োস পদ্মে চমিলে। পসটা পকাথা়ে আলে 
বুঝমে পেমরলে। ওই কলরমডারটা পসাজা চমি পগমে লডোটডমেে অ্ফ লেলিমজর লদ্মক। 
আোর েমন হ়ে পভামল্ডেটড পসোমন লকেু সিহ করমে চাইমেন। 
 
–আলে পোোমক কেবার বিমবা পয ডাকডিমডডর নাে েুলে েুমে আনমব না? 
 
দু্জমন দু্জমনর েুমের লদ্মক োকামিা। হযালরর কাটাদ্ামগ আবার যন্ত্রর্া শুরু হমিা। োর 
জনয ওর োথা বযথা পনই, েমরা়ো কমর না। পেইেমক পদ্মে েমন হ়ে। দ্ারুর্ উমত্তলজে, 
লকন্তু যেন কথা বিমিন–েমন হ়ে পচিা করমেন শান্ত হমে আর পকানও লকেু পক্ষে না 
করমে। 
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–লডোটডমেে অ্ফ লেলিজ-এ অ্মনক লকেু আমে েটার, োর েমধয লকেু েুলে বুঝমে 
োরমব, বালকগুমিার না বুঝমিও চিমব। আলে কী পোো়ে পসাজাভামব পবাঝামে 
পেমরলে? 
 
–হা, হযালর বিমিা, েেন ও কোি চুিমক যামে, আরও পযমনা বযথা পবম়ি চমিমে। 
 
–আলে চাই আগােী বুধবার পকানও এক সেম়ে েুলে আবার এোমন আসমব, আবার 
আেরা কাজ করমবা। 
 
পেইমের অ্লফস ির পথমক হযালর চমি আসমে োরমি বাাঁমচ রন, হারলেওনমক পদ্েমে 
পেমি ভাি িাগমব। 
 
–প্রলেরামে শুমে যাবার আমগ েুলে পোোর েন পথমক সবলকেু হলটম়ে পদ্মব, শূনয েমন 
থাকমব। এবিং শান্ত রােমব বুমঝমো? 
 
–আো, হযালর অ্সু্ফট স্বমর বিমিা। োরের ও কুি বযাগটা েুমি কাাঁমধ ঝুলিম়ে দ্রজার 
লদ্মক দ্রুে োম়ে এলগম়ে পগমিা। বাইমর যাবার আমগ একবার পেইমের লদ্মক োকামিা, 
পেইে হযালরর লদ্ক পথমক পেেন লফমর বমস আেন লচন্তা়ে েগ্ন। পেনলসভটা জাদু্দ্মণ্ডর 
েুমে পঠলকম়ে েুব সাবধামন োথার ওমোর রােমিন। হযালর লনাঃশমব্দ পসোন পথমক চমি 
আসার আমগ দ্রজাটা বে কমর লদ্মিা। েেনও ওর কাটা দ্াগটা দ্েদ্ে কমর চমিমে, 
োরই সমঙ্গ বযথা কেমে না। 
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হযালর িাইমিলরমে লগম়ে পদ্েমিা রন আর হারলেওন বমস রম়েমে। ওরা আেলিমজর 
পদ্ও়ো নেুন পহােও়োকড করমে। পবলশরভাগ োত্র-োত্রী েঞ্চে বালিডমকর। বালে জ্বািামনা 
পটলবমি বমস বইমে েুে গুাঁমজ, কুইি লদ্ম়ে োথা চুিমক চমিমে। এেলনমে িরটা লনস্তব্ধ। 
জানািার বাইমর আকাশ একটু একটু অ্েকার হম়ে চমিমে। োমঝোমঝ েযাডাে 
লেনমসর জুমোর েচেচ শব্দ পশানা যামে। িাইমিলর়োন সজাগ দৃ্লি লদ্ম়ে চমিমেন 
োঠরে োত্র-োত্রীমদ্র ওমোর। োর একোত্র িক্ষয ওরা পযমনা অ্েূিয বইগুমিা নি না 
কমর। 
 
হযালর েেনও কাাঁেমে, যন্ত্রর্ার উেশে হ়েলন, েমন হ়ে ওর জ্বর আসমে। 
 
হারলেওন বিমিা, পকেন হমিা? পোোর শরীর ভাি আমে পো? 
 
–হযাাঁ ভাি, েুব ভাি। পশামনা, এেন একটা লজলনস বুঝমে পেমরলে। 
 
ও এক এক কমর পেইমের িমর যা িমটমে সব বমি পগমিা। 
 
 রন েুব আমস্ত আমস্ত বিমিা যামে েযাডাে লেনমসর কামন না যা়ে। 
 
–োহমি ওটাই েমন হ়ে অ্স্ত্র, ইউ-পনা-হু চাইমেন লেলনলি অ্ফ েযালজক আ়েমে 
আনমে। 

http://www.bengaliebook.com/


 হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য অ্র্ডাি অ্ব দ্য ফরিক্স । জে. জে. িাওর িং। হ্যারি পটাি রিরিে 

849 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

 
–লেলনলি অ্ফ লেলিজ এ পোোর বাবার সমঙ্গ পকাটড রুমে আোর লহ়োলরিং এ যাবার 
সে়ে পয কলরমডার ধমর লগম়েলেিাে পসটা পদ্মেলে। আর পসই একই কলরমডার গাডড 
লদ্লেমিন যেন োমক সামে দ্িংশন কমরলেমিা। 
 
–অ্বশযই, হারলেওন ব়ি পদ্মে একটা লনাঃশ্বাস পফমি বিমিা। 
 
–অ্বশযই লক? রন অ্চধযড হম়ে বিমিা। 
 
–রন ভাবমে পশমো। স্টারলগজ েডমোর, লেলনলি অ্ফ েযালজমকর একটা দ্রজা ভাঙার 
পচিা কমরলেমিন। পসই কলরমডার, পসই দ্রজা েুব পবলশ একটা কাকোিী়ে বযাোর ন়ে। 
 
রন বিমিা, স্টারলগজ পো আোমদ্র দ্মি। লেলন পকন দ্রজা ভাঙমে যামবন? 
 
হারলেওন বিমিা, োমো বিমে োরমবা না। পকেন পযমনা পবোপ্পা সবলকেু েমন হমে। 
 
–োহমি লডোটডমেে অ্ফ লেলিমজ লক আমে? পোোর বাবা কেনও লকেু বমিনলন? 
হযালর বিমিা। 
 
হযালর ওর কোিটা হাে লদ্ম়ে পচমে ধমর রইমিা। 
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হারলেওন বিমিা, হযালর শরীর োরাে িাগমে? 
 
–না, ভাি আমে। কথাটা বমি ও কোি পথমক হাে সলরম়ে লনমিা। আলে ভাবলেিাে 
অ্কিামেলন্স আোর একটুও ভাি িাগমে না। 
 
হারলেওন সহানুভূলের সুমর বিমিা–ভামিা না িাগাই স্বাভালবক। 
 
জজড-পিডএর অ্মনক প্রমশ্নর একটারও জবাব লদ্মিা না হযালর। ওর শরীর ভীির্ োরাে 
িাগমে। বিমিা আোমক আবার আগােীকাি পযমে হমব। 
 
–পোোর পহােও়োকড েযানামর লিমে রামো হযালর। েুলে ভুমি পযমে োমরা হারলেওন 
বিমিা। 
 
থাকমগ আলে শুমে চিিাে। ওর েমনর যা অ্বস্থা পিড আর জমজডর ভাঁ়িােী ভাি িাগমে 
না। 
 
িাইমিলর িমরর বাইমর ো লদ্মেই আবার প্রবি োথার যন্ত্রর্া। েমন হমে িাগমিা 
োথাটা টুকমরা টুকমরা হম়ে পভমঙ ে়িমব। সব পযন িুলিম়ে যামে। বুঝমে োরমে না 
পকাথাও দ্াাঁল়িম়ে রম়েমে না শুম়ে রম়েমে। লনমজর নােটাও েমন করমে োরমে না। 
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পক পযন কামনর কামে েুে এমন েন েলনম়ে হাসমে হালস োর থােমে না। আশ্চযড! ওর 
েমন হমে িাগমিা আমগর পচম়েও অ্মনক সুেী আনন্দ ভরা ওর েন। 
 
দ্ারুর্, দ্ারুর্ একটা লজলনস সিংগলঠে হম়েমে পযন! 
 
হযালর? হযালর? 
 
পক পযমনা ওর েুমে সমজামর চ়ি োরমিা। হঠাৎ েমনর পসই আনন্দ অ্ন্তহীে হম়ে 
পগমিা। লকন্তু কামনর কামে পসই লবশ্রী েনেমন হালসর লবরাে পনই। পহমসই চমিমে 
লবমদ্হী পকউ। 
 
হঠাৎ েমন হমিা, অ্নয পকউ হাসমব পকন? হাসমে পো ও লনমজই। যেনই পস উেিলব্ধ 
করমিা, হালসও বে হম়ে পগমিা। 
 
হযালর হাাঁফামে হাাঁফামে পেমঝমে বমস ে়িমিা। অ্সম্ভব যন্ত্রর্ার সমঙ্গ কাটাদ্াগ দ্েদ্ে 
কমরই চমিমে। 
 
রন ওর লেেু লেেু ডরমেটলরমে যালেমিা। হযালরমক দু্হামে কোি পচমে বমস থাকমে 
পদ্মে উলিগ্ন হম়ে বিমিা, কী হম়েমে হযালর? 
 
–বিমে োরলে না, 
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হযালর হাাঁফামে। সলেয সলেয ও েুবই আনলন্দে, সুেী। 
 
 –ইউ-পনা-হু? 
 
হযালর লব়ি লব়ি কমর বিমিা, দ্ারুর্ ভাি িাগমে, লকেু একটা িমটমে। আমগ সাে পদ্মে 
পযেন কাাঁেলেমিা পেেনভামব ও কােমে িাগমিা। লঠক লে. উইসলিমক সামে কাটার ের 
পযেন কাাঁেলেমিা। দ্ারুর্ বলে বলে োমে। রমনর গাম়ে যামে না েম়ি পসজনয েুে 
সলরম়ে লনমিা। লডন, লসোস ধামর কামে পনই। েুব ভাি, েুব ভাি! 
 
–হারলেওন আোমক পোোর সমঙ্গ পযমে বিমিা, োই এমসলে, রন বিমিা। ও দু্হামে 
হযালরমক পেমঝ পথমক েুমি ধমর বিমিা, এেন পোোর প্রলেমরামধর পকানও ক্ষেো 
পনই। 
 
হযালর শূনয দৃ্লিমে োলকম়ে রইমিা। 
 
রন হযালরমক ধমর লবোনা়ে শুইম়ে লদ্মিা। 
 
অ্কিামেনলসর প্রথে পিসন ওমক দ্ারুর্ দু্বডি কমর লদ্ম়েমে। শরীর ও েমনর সব 
ক্ষেো পযন উমব পগমে। দ্ারুর্ ভ়েজলনে কম্পমন ওর েমন হমিা এেন লক িমটমে যার 
জনয িডড পভামল্ডেটড গে পচৌদ্দ বেমর এমো সুেী পকেন কমর হমিন! 
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২৫. দ্য বীট  অ্যাট জব 
 
েমরর লদ্ন সকামি হযালর োর প্রমশ্নর জবাব পেম়ে পগমিা। হারলেওন পরাজকার েমো 
পডইলি পফমটর প্রথে োোটা পদ্মেই সরমব আাঁেমক উঠমিা। ওর েীক্ষ্ণকমের শমব্দ 
কামে যারা বমসলেি সচলকে হম়ে পগমিা। 
 
–কী বযাোর? হযালর ও রন সেস্বমর বমি উঠমিা। 
 
হারলেওন েবমরর কাগমজর প্রথে েৃষ্ঠাটা ওমদ্র লদ্মক এলগম়ে লদ্মিা। ওরা পদ্েমিা 
দ্শলট সাদ্া-কামিা েলব। প্রলেলট েলবর েিা়ে োমদ্র নাে অ্েরাধ ও শালস্তর কথা 
সিংমক্ষমে পিো রম়েমে। দ্শলট েলবর েমধয নলট জাদু্কমরর বালক একলট জাদু্কলরর। 
োমদ্র সবাইমক আজকাবান কারাগামর োঠামনা হম়েমে। 
 
অ্যামোলনও ডমিাহভমক পদ্মে হযালরর েমন হমিা ওর দ্াাঁে-েুে লেলচম়ে রম়েমে, লবশ্রী 
েুে। েলবর লনমচ পিো, লগলড়েন ও পফলব়েন পেওম়েটমক নৃশিংসভামব হেযার অ্েরামধ 
দ্লণ্ডে। 
 
অ্যািজারনন রুকউমডর েুমে বসমন্তর দ্াগ, োথার চুি দেিাক্ত, েুমে-পচামে লবেৃষ্ণার 
োে। েলবলটর লনমচ পিো, লহ-হুাঁ যার নাে অ্বশযই বযক্ত করা যা়ে না, োর কামে 
লেলনলি অ্ফ েযালজক পথমক পগােন েথয োচার করার অ্েরামধ দ্লণ্ডে। 
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হযালরর দৃ্লি ে়িমিা জাদু্করীর েলবমে। েলবর লদ্মক োকামেই েমন হমিা ও ডযাব ডযামব 
পচামে ওর লদ্মক োলকম়ে রম়েমে। জাদু্কলরর োথা়ে িম্বািম্বা কামিা চুি, েলরেন্নোর 
অ্ভাব। পচামে-েুমে লবশ্রী হালসর োে হমিও পদ্েমে সুশ্রী সমন্দহ পনই। োর েুমের 
আদ্ি লসলর়েমসর সমঙ্গ পেমি। আজকাবামন োঠামনার আমগ েলবলট পোিার জনয োর 
পসৌন্দযড বহুিািংমশ োন হম়ে পগমে। পবল্লালরক্স পিস্টমরজ্ঞ 
 
িাঙ্ক এবিং অ্যালিস িিংবটমের ওমোর অ্েযাচার এবিং স্থা়েীভামব অ্ক্ষে করার জনয 
দ্লণ্ডে। 
 
হারলেওন হযালরমক কনুইম়ের পোাঁচা পেমর েলবলটর ওের ভামগ ব়ি ব়ি অ্ক্ষমর 
লশমরানামের লদ্মক আঙু্গি লদ্ম়ে পদ্োমিা। হযালর, পবল্লালরকমসর েলবর লদ্মক োলকম়ে 
থাকার জনয লশমরানাে িক্ষয কমরলন। 
 
দ্মি দ্মি আজকাবান কারাগার পথমক েিা়েন 
েন্ত্রর্াি়ে লচলন্তে ও ভালবে  
োরা েমন কমর ব্ল্যাক হইমেমে বৃদ্ধ পডথ ইটারমদ্র পকন্দ্র লবনু্দ 
 
ব্ল্যাক? হযালর সরমব বিমিা, হমেই োমর না। 
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হারলেওন পঠাাঁমট আঙু্গি লদ্ম়ে শু শব্দ কমর পজামর পজামর কথা বিমে লনমিধ করমিা। 
আমস্ত েম়িা। 
 
েযালজক েন্ত্রর্াি়ে জালনম়েমে পয গভীর রামে আজকাবান কারাগার পথমক দ্মি দ্মি 
কম়েদ্ী োলিম়েমে। 
 
কমনডলি়েস ফাজ (েযালজক েন্ত্রর্াি়ে) োর বযলক্তগে দ্প্তর পথমক সিংবাদ্দ্াোমদ্র 
জালনম়েমেন, পয দ্শজন লবমশি লনরােত্তার অ্ধীমন বলন্দ লেি গেকাি সেযামবিা়ে োরা 
পজি পভমঙ োলিম়েমে, এবিং লেলন োগি প্রধানেন্ত্রীমক প্রলেলট বলন্দমদ্র লবেজ্জনক 
কাযডকিাে সম্বমে অ্বগে কমরমেন। 
 
আ়িাই বের েূমবড লঠক একইভামব েুলন লসলর়েস োলিম়েমে। গেরামে ফাজ জালনম়েমেন, 
আেরা োনমে রালজ নই পয ওই দু্ইজমনর পজি পভমঙ েিা়েন লভন্ন। প্রকামরর। 
বাইমরর েদ্ৎ ো়িা, ওইরকে লবরাট আকামরর েিা়েন সম্ভবের ন়ে। এইরকে েিা়েন 
অ্বশযই আোমদ্র েমন কলরম়ে পদ়্ে আজকাবান পজি পভমঙ েিা়েমনর প্রথে বলন্দ 
লসলর়েস ব্ল্যামকর কথা। োমক বিা যা়ে, এক সুলনেুর্ বলন্দ, যার েদ্াঙ্ক অ্নুসরর্ কমর 
অ্মনযরা োলিম়েমে। ওই দ্শজমনর েমধয রম়েমে পবল্লালরক্স পিস্টমরি, ব্ল্যামকর েু়িেুমো 
পবান। োরা ব্ল্যাকমক স্বাভালবক কারমর্ পনো েমন কমর। যাইমহাক আেরা অ্েরাধীমদ্র 
ধরার জনয যথাসাধয পচিা করলে ও আেরা জাদু্কর সম্প্রদ্া়েমক সেকড ও সাবধামন 
থাকার অ্নুমরাধ করলে। পকামনা কারমর্ই পযন ওইসব অ্েরাধীমদ্র সাহাযয না করা হ়ে। 
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এইবার বুঝমে পেমরমো হযালর, গেকাি লেলন পকন এমো আনমন্দ লবমভার লেমিন? রন 
লজজ্ঞাসুমনমত্র হযালরর লদ্মক োলকম়ে বিমিা। 
 
–আলে একটুও লবশ্বাস কলর না, হযালর েুে লবকৃে কমর বিমিা। পজি ভাঙ্গার পদ্াি ফাজ 
লসলর়েমসর িাম়ি চাোমেন। 
 
হারলেওন লেক্ত স্বমর বিমিা, এো়িা ফামজর আর লক যুলক্ত থাকমে োমর? বিমে োমর, 
আলে অ্লেশ়ে দু্াঃলেে। ডাম্বিমডার অ্বশয আোমক সাবধান কমর লদ্ম়ে বমিলেমিন, 
এেন একটা লকেু িটমে োমর, কারর্ আজকাবামনর গামডডরা িডড পভামেেমটডর দ্মি 
পযাগ লদ্ম়েমে। 
 
রন ওমদ্র সেকড কমর লদ্ম়ে বিমিা–এেন এসব কথা না বিাই ভাি। চুে কমর থামকা, 
পভামেেমটডর বদ্োস অ্নুচমররা পজি পভমঙ পকমট েম়িমে। গে ে োস ধমর ফাজ বমি 
চমিমেন েুলে আর ডাম্বিমডার লেথযাবাদ্ী! োই না? 
 
হযালর পিট হমির চেুলদ্ডক পদ্েমে িাগি, হারলেওন কাগজটার পভেমরর েবর ে়িমে 
শুরু করমিা। ওর োথা়ে ঢুকমে না, েবরটা পজমন কুমির োত্র-োত্রীরা পকন ভ়ে োমে 
না, অ্থবা েবরটা সম্বমে পকানও আমিাচনা না কমর লদ্লবয বমস বমস আিা োরমে। 
লকন্তু ওমদ্র সিংেযা েুবই কে, যারা হারলেওমনর েমো প্রেযহ েবমরর কাগজ পকমন 
আমে বা েম়ি। ওরা লকলডচ পেিা, পহােও়োকড লনম়ে বযস্ত। ওরা কী জামন না আরও 
দ্শলট পডথইটার পভামেেমটডর দ্মি পযাগ লদ্ম়েমে? 
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হযালর স্টাফ পটলবমির লদ্মক োলকম়ে পদ্েমিা ডাম্বিমডার আর প্রমফসর েযাকমগানাগি 
গভীরভামব কথাবােডা বিমেন। োমদ্র কামে েবরটা অ্নযরকে। দু্জমনরই েুে েুব 
গম্ভীর। প্রমফসর োউট েবমরর কাগজ এেন েমনামযাগ লদ্ম়ে ে়িমেন পয পেট পথমক 
অ্ধডমসদ্ধ লডমের কুসুে োর গাম়ে টে টে কমর েম়ি চমিমে। প্রমফসর আেলিজ 
একবালট ভলেড েলরজ পেমে বযস্ত। একবারও লেলন োর বযামঙর েে ডযাবডযামব পচাে 
লদ্ম়ে োত্র-োত্রীমদ্র দু্িুলে পদ্েমেন না। োমেন আর োমঝ োমঝ ডাম্বিমডার, 
েযাকমগানাগমির লদ্মক েুে েুমি োকামেন। 
 
–ওমহা, এটামো পচামে েম়িলন, হারলেওন েবমরর কাগজ পথমক েুে না সলরম়ে বিমিা। 
 
–কী পচামে েম়িলন? হযালর সমঙ্গ সমঙ্গ বিমিা। 
 
–সলেয সািংিালেক, হারলেওন উৎকলেে হম়ে বিমিা। ও কাগমজর দ্শনম্বর োোটা েুম়ি 
এলগম়ে লদ্মিা হযালর আর রমনর লদ্মক। 
 
েযালজক েন্ত্রর্ািম়ের এক কলেডর েেডালন্তক েৃেুয 
 
েযালজক েন্ত্রর্ািম়ের এক কেডী িডলরক পবামড-৪৯ পক গেরামে োর পবমডর ধামর 
শ্বাসরুদ্ধ কমর হেযা করা অ্বস্থা়ে োও়ো পগমে। োমক পেমর পফিা হম়েমে একলট েট 
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েযামের সাহামযয। পসে োিংমগাস হাসোোি োর হেযার বযাোমর েূর্ডাঙ্গ অ্নুসোন 
করার আশ্বাস লদ্ম়েমেন। 
পদ্ো োত্র লহিারমদ্র ডাকা হম়েলেমিা লকন্তু োরা লে পবামডমক অ্মনক পচিা কমরও 
বাাঁচামে োমরলন। েৃেুযর কম়েক সপ্তাহ েূমবড োমক োর কেডস্থান পথমক আহে অ্বস্থা়ে 
হাসোোমি ভলেড করা হম়েলেি। 
লহিার লেলর়েে িাউট, যার দ্াল়েমত্ব লে. পবাডমক রাো হম়েলেমিা োমক েূর্ড পবেনসহ 
লবিলম্বে করা হম়েমে। োমক এই লরমোটড পিোর সে়ে হাসোোি চত্বমর পদ্েমে 
োও়ো যা়েলন, লকন্তু হাসোোমির েক্ষ পথমক এক েুেোত্র বমিমেন: 
পসে োিংমগাস লোঃ পবামডর এই দু্াঃেজনক েৃেুযর জনয গভীর পশাক জানামে। েৃেুযর 
আমগ েযডন্ত োর দদ্নলন্দন স্বামস্থযর একটু একটু উন্নলে হলেমিা। আোমদ্র প্রলেলট 
ও়োমডড পয সেস্ত লহিার লডউলটমে থামকন, োমদ্র সব সে়ে সজাগ থাকার লনমদ্ডশ 
পদ্ও়ো থামক। লকন্তু েমন হ়ে, লহিার িাউট, লিসোমসর জনয সাোনয বযস্ত থাকমিও 
পকান রকে লবেমদ্র সম্ভাবনা পদ্মে েট েযােলট লে. পবামডর পবমডর োমশ পরমেলেমিন। 
লে. পবামডর কথাবােডা ও চিামফরা়ে উন্নলে িক্ষয কমর লহিার িাউট োমক েযােলট 
পদ্োশুমনা করমে লদ্ম়েলেমিন ভাবমেই োমরনলন পসলট ক্ষলেকারক লিটারবুে হমে 
োমর। লকন্তু পসটা লেমিা শ়েোমনর ফাাঁদ্। পসলট লে. পবামড স্প্শড করমেই শ়েোন 
গিালটমে োমক হেযা কমর। 
পসে োিংমগাস এেনও েযডন্ত জামন না পসই োরাত্মক েযাে পক বা কারা ও়োমডড 
এমনলেমিা। এেন হাসোোি সেস্ত জাদু্করমদ্র অ্নুমরাধ করমে, োরা যলদ্ হেযা 
সম্বমে লকেু জামনন োহমি জানাবার জনয অ্নুিহ কমর এলগম়ে আমসন। 
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পবামড, নােটা পযমনা পচনা পচনা, রন বিমিা। 
 
–ওমক আেরা পসে োিংমগামস পদ্মেলেিাে, েমন পনই? হারলেওন লফস লফস কমর 
বিমিা। পসই পয িকহামটডর পবমডর উমোলদ্মক লবোনা়ে শুম়ে োমদ্র লসলিিং এর লদ্মক 
োলকম়েলেমিা। শ়েোনমকও আসমে পদ্মেলে, পসই লহিার বমিলেমিা েযােটা নালক 
লিসোমসর উেহার। 
 
হযালর এক েমন পসে োিংমগামসর কথা ভাবমে থামক। ভাবমে ভাবমে অ্জানা এক 
আেঙ্ক ওমক পোঁলচম়ে ধমর। 
 
–আশ্চযড! আেরা শ়েোমনর ফাঁদ্ পদ্মেও ধরমে োরিাে না। 
 
রন বিমিা, পদ্াি আোমদ্র ন়ে, পয শ়েোনটা পবামডর কামে োলঠম়েলেমিা োর পদ্াি। 
পকনার সে়ে োরা পচকআে কমরলন পকন! 
 
হারলেওন বিমিা, ওহ রন এ লনম়ে আর আমিাচনা ন়ে, আলে লবশ্বাস করমে োলর না 
পয পকউ একজন ওই শ়েোমনর ফাাঁদ্টা পরমে যামব। আর েযাে েটটা পয স্প্শড করমব 
োর েৃেুয হমব? এটা লনেক েুন। েুলন েুবই চািাক। োমে সমন্দহ পনই। 
 
–পকউ যলদ্ পরমে পযমো, োহমি হসলেটামির স্টাফমদ্র জানার উো়ে পনই? হযালর েেন 
পবামডর হেযা সম্বমে লকেু ভাবলেমিা না। ও ভাবলেমিা লেলনলিমে লহ়োলরিং-এ যাবার 
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সে়ে নেিা়ে ওঠা লিফমটর কথা। পসই লবিণ্ণ েুমের পিাকলটমক পয পসলদ্ন অ্যালর়েে 
পিমবমি উমঠলেমিা। 
 
ও বিমিা, হযাাঁ আলে পবামডমক আমগ পদ্মেলেিাে। হযাাঁ পদ্মেলেিাে–পোোর সমঙ্গ 
লেলনলিমে যাবার সে়ে। 
 
কথাটা শুমন রন হাাঁ কমর োলকম়ে রইমিা। 
 
–আলেও বাবার েুমে বাল়িমে ওর কথা শুমনলে। ও পবাবা লেমিা, লেলিজ লবভামগ কাজ 
করমো। 
 
হারলেওন ওমদ্র েুমের লদ্মক ক্ষালর্কক্ষর্ োলকম়ে পথমক ওমদ্র কাে পথমক প্রমফটটা 
পটমন লনম়ে, আবার পসই দ্শলট পজি োিামনা পডথ ইটারসমদ্র েলব পদ্েমিা। োরের 
যাবার জনয দ্াাঁ়িামিা। 
 
রন বিমিা, আমর পকাথা়ে চিমি? 
 
হারলেওন হামের বযাগটা পদ্ািামে পদ্ািামে বিমিা, লচলঠ পফিমে। আোর েমন হ়ে, 
একোত্র আলেই পবামডর হেযাকালরমক ধরমে োরমবা। 
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রন পগাাঁজ পগাজ করমে করমে বিমিা, ও যেন এইসব কথা বমি েেন পেজাজ লঠক 
থামক না। 
 
হযালর ও রন দু্জমনই পচ়োর পেম়ি উমঠ দ্াাঁ়িামিা। রন বিমিা–দ্শ পসমকন্ড দ্াাঁল়িম়ে 
আোমদ্র লক করমে চা়ে জানামি োরমো। হযালিড, হযালিড আেরা এোমন। 
 
হযালিড পিট হমির দ্রজার েুমে দ্াাঁল়িম়েলেমিন। রয্ামভন ল োত্র-োত্রীমদ্র যাবার জা়েগা 
পথমক সমর পগমিন। এেনও োর েুমে ক্ষমের োে। নামকর ডগার োমশ নেুন একটা 
কাটা দ্াগ। 
 
–বাাঃ পোেরা..? 
 
–হযালিড এেন পকেন আমেন? 
 
–ভাি, েুউব ভাি। ভীেু ভীেু পচহারার প্রমফসর লভক্টমরর লদ্মক োকামিন। েুব বযস্ত 
আলে, স্টাফ পিসন লনমে হমে। হালবজালব অ্েদ্ামথডরা সবাই প্রমোশন োমে আর আলে 
এেনও লশক্ষানলবশ। 
 
–আেলন এেনও লশক্ষানলবশ? 
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রন কথাটা পবশ পজার লদ্ম়ে বিমিা। েেিব আরও অ্মনক োত্র োত্রীমদ্র কথাটা 
পশানামনা। 
 
হমির অ্মনক োত্রোত্রী ওমদ্র লদ্মক োকামিা। 
 
–হযাাঁ, হযালিড বিমিন। আো চলি। 
 
হযালিড সােমনর দ্রজা লদ্ম়ে োথমরর লসাঁল়ির লদ্মক চিমিন। োরেমরই পভজা োঠ 
পেলরম়ে লনমজর পকলবমন যামবন। হযালর হযালিমডর লদ্মক োলকম়ে রইমিা। জামন না 
হযালিডমক আর কমো দু্াঃমের সিংবাদ্ শুনমে হমব। 
 
*** 
 
কম়েকলদ্মনর েমধয কুমির অ্লধকািংশ োত্রোত্রী পজমন পগমিা হযালিড এেনও লশক্ষানলবলশ 
প্রমফসর। হযালর পদ্েমিা পকানও োত্রোত্রীমদ্র োর জনয দু্াঃে পনই, পযমনা অ্লে সাধারর্ 
বযাোর। 
 
েযািফ়ে অ্বশয হযালিমডর কথা শুমন একটুও দু্াঃলেে ন়ে। েন্ত্রর্ািম়ের কেডচারীর পসে 
োিংগাস হাসোোমি হেযার েবর রন, হযালর আর হারলেওমনর েমন পগাঁমথ পগমে। ওরা 
েুবই লচলন্তে। োরের কলরমডামর োত্রোত্রীরা একলট োত্র বস্তু সম্বমে আমিাচনা করমে 
িাগমিা। গুজব ে়িামিা কম়েকজন পডথইটারমক এযালকিং শযামক পদ্ো পগমে। ওরা 
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িযালকিং শযামক িুলকম়ে রম়েমে, লসলর়েস ব্ল্যামকর েে পহাগাটডমস ঢুমক ে়িমব। সুসান 
পবানস, ওর আঙ্কি, আে আর কালজনরা ওই দ্শলটর েমধয পকানও একজমনর হামে েুন 
হম়েমে। হামবডািলজ লামশ বিমিা হযালরর েমো অ্বস্থা ওর ও। 
 
আবার হযালর োত্রোত্রীমদ্র কামে আমিাচনার লবি়ে হম়ে পগমিা। 
 
শুধু োত্র-োত্রী ন়ে, কুমির লশক্ষকরাও পডথইটারমদ্র পজি পভমঙ েিা়েমনর আমিাচনা 
করমে িাগমিন, দু্মভডদ্য আজকাবান কারাগার পভমঙ োিামনা লক কমর সম্ভব হমিা? 
 
হারলেওন বিমিা, আজকাি আর স্টাফ রুমে বমস প্রমফসররা পোিামেিা আমিাচনা 
করমে োমরন না। আেলিজ ওোমন বমস থাকমি সকমিই চুে কমর থামকন। 
 
পনালটশ পবামডড টালঙম়ে পদ্ও়ো হম়েমে। 
 
পহাগাটডমসর উচ্চ েযডাম়ের েদ্ন্তকারীর লনমদ্ডশানুসামর 
 
এেিারা লশক্ষকমদ্র অ্বলহে করা হইমেমে পয, োত্রোত্রীমদ্র পয লবিম়ে লশক্ষাদ্ামনর 
জনয োহামদ্র লনযুক্ত করা হই়োমে োহার বলহভূডে পকানও লবিম়ে লশক্ষা এবিং েথয 
সরবরাহ পথমক অ্বশযই লবরে থাকমব। 
এই আমদ্শ এডুমকশনাি লডলি নম্বর োলব্বশ অ্নুসামর প্রদ্ত্ত হইি। 
দ্স্তেে পডামিারস পজন আেলিজ, উচ্চ েদ্ন্তকারী। 
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আেলিমজর উেমরাক্ত নেুন আমদ্শ লনম়ে োত্রোত্রীমদ্র নানা ঠাট্টা োোশা, হালসর 
পোরাক শুরু হম়ে পগমিা। ফামজর একলনষ্ঠ বােবীর আমদ্শ সম্বমে সকমিই বিাবলি 
করমে িাগমিা, েযালজক েন্ত্রর্ািম়ের োেমে়োলিেনার সুমযাগ লনম়ে আেলিজ যা েুলশ 
োই করমেন। লরিনী ও হযালিমডর েমো গুর্ী লশক্ষকমদ্র লনমজর স্বাথড লসলদ্ধর জনয 
চূ়িান্ত অ্েোন ও পহনস্থা কমরমেন। ডাম্বিমডার সব পজমনও নীরব রম়েমেন। আেলিজ 
সুমযাগ বুমঝ েমিা়োর িুলরম়ে যামেন। লশক্ষকমদ্র লশক্ষাদ্ামনর বযাোমর োথা গিামেন। 
 
হযালরর ওমোর আেলিমজর উন্মা লদ্মন লদ্মন পবম়ি চমিমে। ো চিুক, লকন্তু হযালিমডর 
বাল়ি যাও়ো, লসলর়েমসর লচলঠমে বাধাদ্ান, ফা়োর পবাে, সব লকেুমেই েীক্ষ্ণ দৃ্লি! সলেয 
বিমে লক, সবলেলিম়ে হযালরর পহাগাটড কুমির জীবন দু্লবডসহ কমর েুিমিন আেলিজ। 
আেলিমজর প্রলে প্রলেমশামধর একলট োত্র েথ, ওর লডএর কাজকেড লিগুর্ করা। হযালরর 
সমঙ্গ সকমিই একেে হমিা। 
 
জযামকলর়ো লিথ আরও উৎসামহর সমঙ্গ লডএ লামস আসমে িাগমিা। দ্শজন 
পডথইটারমদ্র পজি পভমঙ েিা়েন সকিমক রীলেেে ভ়ে োইম়ে লদ্ম়েমে। পনলভি ওর 
বাবা-োম়ের প্রলে আিেমর্ েুবই পক্ষমে রম়েমে। হযালর-হারলেওন-রমনর সমঙ্গ পসে 
োিংমগাস হাসোোমি সাক্ষামের কথা ও কাউমক বমিলন, হযালরও বমিলন। োরের পথমক 
পনলভি ওমদ্র আরও কামে এমস পগমে। পবল্লালরকস বা োর টচডার করা পিাকমদ্র 
সম্বমেও না। পনলভি কারও সমঙ্গ পবলশ কথা না বমি হযালরর লডএ লশক্ষা লামস আরও 
চেুন উৎসামহ কাজকেড করমে িাগমিা। হযালর ওর পফািা পফািা েুে চুেমস লদ্ম়ে অ্যথা 
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আিাে, দু্িডটনা সম্বমে না পভমব অ্নযমদ্র চাইমে পবলশ কমর পশোর বযাোর উৎসাহ 
লদ্মে িাগমিা। এে ো়িাোল়ি ও সবলকেু লশমে লনমে পদ্মে সকমিই েুব আশ্চযড হম়ে 
পগমিা। 
 
হযালর পেইমের কামে অ্কিামেলন্স লশেমে িাগমিও পেইমের সমঙ্গ ওর। সম্পমকডর লকেু 
উন্নলে হমিা না। বিমে োরা যা়ে লদ্ন লদ্ন অ্বনলে হমে িাগমিা। 
 
অ্কিামেলন্স লশক্ষা শুরু করার আমগ, ওর কাটা দ্ামগ কামিভমদ্র রালত্র পবিা়ে বযথা হমো 
চুিমকামো এেন পযন পসটা পবম়ি পগমে। েমন হ়ে ওর সবলকেুই িমট চমিমে 
পভামেেমটডর ইোনুসামর, অ্মনকটা পরলডও লটউলনিং-এর েমো। পেইমের কাে পথমক 
প্রথে লশক্ষা িহমর্র ের পথমক ও আশা কমরলেমিা ওর োনলসক লচন্তা থাকমব না, 
কাটাদ্ামগ বযথা অ্নুভব করমব না। ো পসসব চুমিা়ে যাক ইদ্ালনিং লেলনলি অ্ফ 
েযালজমকর অ্লফমসর শূনয কলরমডার লদ্ম়ে পহাঁমট দ্রজার কামে যাও়োর স্বপ্ন পরাজই 
পদ্েমে। 
 
 হারলেওন বিমিা, ওটা পোোর অ্সুস্থোর িক্ষর্। ওর আর রমনর সমঙ্গ েকডােলকড পযন 
একটু পবলশ কমর বাল়িম়ে চমিমে হযালর। 
 
–পোোর ওই অ্সুস্থো পথমক েুলক্ত পেমে হমব, না হমি পবম়িই চিমব। 
 

http://www.bengaliebook.com/


 হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য অ্র্ডাি অ্ব দ্য ফরিক্স । জে. জে. িাওর িং। হ্যারি পটাি রিরিে 

867 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

হযালর বিমিা, পেইমের অ্কিামেলন্স লশক্ষা আোর সলেয ভীির্ লবরলক্তকর েমন হমে। 
কাটা দ্ামগ যন্ত্রর্া, প্রলেরামে স্বমপ্ন কলরমডার লদ্ম়ে হাাঁটা, লবশ্বাস কমরা পোেরা আলে আর 
সহয করমে োরলে না। আোর েন চাইমে পসই বে দ্রজা েুমি। িমরর েমধয ঢুকমে। 
শুধু বাইমর পথমক োলকম়ে থাকা আোমক ব়ি পবলশ দু্বডি কমর লদ্মে। 
 
হারলেওন শক্ত কমে বিমিা, পসাজাভামব লনওনা হযালর। ডাম্বিমডার কেমনাই চান না 
েুলে স্বমপ্ন কলরমডার আর কামিা বে দ্রজা পদ্মো। পেইেমক অ্যথা পকন পোোমক 
অ্কিামেলন্স পশোমে বিমবন। আোর েমন হ়ে পোোমক আরও পবলশ কমর োটমে হমব, 
ডাম্বিমডার যা চাইমেন োই কমরা। 
 
হযালর বিমিা, পক বিমিা আলে লসলর়োস নই? েুলে একলদ্ন পেইমের লামস যামব, 
পদ্েমব পেইে পোোর োথার পভের ঢুকমে চাইমেন, বুঝমি বযাোরটা হালসর ন়ে? 
 
রন বিমিা, হমে োমর। 
 
–োমন কী হমে োমর? হারলেওন েীক্ষ্ণকমে বিমিা। 
 
–আমর ওমে হযালরর কী পদ্াি? ওমো ওর েমনর জগমে চাো লদ্ম়ে চমি আসমে োমর 
না, রন অ্স্প্িভামব বিমিা। 
 
–েুলে লক বিমে চাও শুলন? হারলেওন বিমিা। 
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–হমে োমর পেইে হযালরমক যথাযথভামব পশোমেন না। 
 
হযালর, হারলেওন পসাজা রমনর লদ্মক োকামিা। রন ওমদ্র লদ্মক অ্থডেূর্ড দৃ্লিমে োলকম়ে 
রইমিা। 
 
–এেনও হমে োমর, রন আরও একটু স্বর নালেম়ে বিমিা, এও হমে োমর উলন হযালরর 
েন আরও বৃহৎ করমে চাইমেন, ইউ-পনা-হুর প্রমবশ সুগে করমে। 
 
–চুে কমরা রন, হযারলেন েীক্ষ্ণভামব বিমিা। বিমো কেবার েুলে পেইেমক সমন্দহ 
করমি? যা করমেন লঠক করমেন, একবারও ো বমিমো? েুলে ভাি কমরই জামনা 
পেইেমক। ডাম্বিমডার লবশ্বাস কমরন, উলন অ্ডডামরর হম়ে কাজ কমরন এটাই যমথি ন়ে? 
 
রন একগুম়ের েমো বিমিা, উলন একসে়ে পডথইটার লেমিন পসটা জামনা? এেন 
পকানও কাজ কমরনলন যামে প্রোলর্ে হমে োমর লেলন পসই েথ পথমক সমর এমসমেন। 
 
হারলেওন আবার বিমিা, ডাম্বিমডার ওমক লবশ্বাস কমরন। আেরা যলদ্ ডাম্বিমডারমক 
লবশ্বাস না কলর, োহমি আর কাউমক লবশ্বাস করমে োলর না। 
 
*** 
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হযালরর কামে জানু়োলর োসটা পদ্েমে পদ্েমে পশি হম়ে পগমিা। একটার ের একটা 
কাজ, েঞ্চে বালিডক েরীক্ষার জনয গাদ্াগাদ্া পহােও়োকড-ে়িাশুমনা, পেইমের লশক্ষা, োর 
ওমোর ওমদ্র লডএ পসশন। বিমে পগমি শুমে শুমে োঝরাে পকমট পভার হম়ে যা়ে। 
হঠাৎ পফব্রু়োলর সােমন এমস হালজর। সমঙ্গ কমর লনম়ে এমিা উষ্ণ জিী়ে আবহাও়ো। 
লিেী়েবার (পসই বেমর) হগসলেমড যাও়ো প্রারম্ভ। হযালর েলরকল্পনা কমরলেমিা পচার 
সমঙ্গ একমত্র যাও়ো, পসলদ্ন আবার ভযামিোইন পড োহমি পো আরও েজা আরও 
আনমন্দর লদ্ন হমব। 
 
পসলদ্ন েুব পভারমবিা হযালর, রন িাটডলি পড্রস কমর পিকফাস্ট পেমে এমিা। োচার লচলঠ 
লনম়ে আসার পকানও সম্ভাবনা পনই। ওরা বসমে বসমে পদ্েমিা হারলেওন একটা 
অ্েলরলচে বাদ্ালে রিং-এর েযাচার পঠাাঁট পথমক একটা লচলঠ লনমে। 
 
হারলেওন োমের েুেটা েুিমে েুিমে হালস হালস েুমে বিমিা, আাঃ হাাঃ লঠক সেম়ে 
লচলঠটা এমসমে। ও োমের েুেটা েুমি পোট একটা োচডমেে বার করমিা। ও পগািামস 
লচলঠটা ে়িমে ে়িমে েুমের হালস আরও উজ্জ্বি হম়ে উঠমিা। 
 
–হযালর পশামনা, হারলেওন বিমিা–েুবই ইেেমটডে বযাোর, েুলে কী আজ দু্েুমরর লদ্মক 
লি ব্রুেলস্টমক আোর সমঙ্গ পদ্ো করমে োরমব? 
 
হযালর বিমিা, লঠক বিমে োরলে না। পচার সমঙ্গ আোর সারালদ্ন কাটামনার েযান আমে। 
লক করমবা, লক বিমবা, পসসব লনম়ে পকানও আমিাচনা হ়েলন। 
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–োহমি, সম্ভব হমি েুলে ওমক সমঙ্গ কমরই এমনা। হারলেওন বিমিা–লকন্তু পোোমক 
আসমেই হমব। আসমব না? 
 
–লঠক আমে, লকন্তু পকন বিমব পো? 
 
–পোোমক সব বিার এেন সে়ে পনই, আোমক লচলঠর জবাব এেনই লদ্মে হমব। 
হারলেওন এক হামে লচলঠ অ্নয হামে োউরুলট পটাস্ট লনম়ে পিট হি পথমক একরকে 
পদ্ৌ়িামে পদ্ৌ়িামে পবলরম়ে পগমিা। 
 
–েুলে আসমো পো? হযালর রনমক লজমজ্ঞস করমিা। রন লবিণ্ণ েুমে োথা না়িমিা। 
 
–আলে আদ্মেই হগসলেমড পযমে োরমবা লকনা বিমে োরলে না। অ্যামিলিনা 
সারালদ্মনর পরলনিং পপ্রািাে পরমেমে। আোমক পকন লটে পথমক বাদ্ লদ্ম়েমে বুঝমে 
োরিাে না। পোোর আর লকমকডমক দ্মি লনম়েমে। সলেয হলরবুি… েুলে ওমদ্র পেিা 
পদ্মেমো! 
 
–কারর্, েুলে ফমেড থাকমি ভাি পেমিা, হযালরর একটু পযন েযাক্ত হম়ে বিমিা। 
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পচা দ্রজার সাোনয দূ্মর দ্াাঁল়িম়ে লেমিা। োথার পকাাঁক়িামনা পকাাঁক়িামনা চুমি েলনমটি 
কমরমে। ওমক েুব সুন্দর পদ্োমে। হযালরর হাে দু্মটা পযমনা পদ্মহর পচম়ে ব়ি, দৃ্ঢ় 
েদ্মক্ষমে ও পচার লদ্মক এলগম়ে পগমিা। 
 
পচা ওমক আসমে পদ্মে বিমিা–হাই। 
 
হযালরও বিমিা–হাই। 
 
ওরা দু্জমন দু্জমনর েুমের লদ্মক োকামিা। হযালর বিমিা–োহমি চমিা আেরা যাই। 
 
–ও হযাাঁ। 
 
ওরা লফ্লমচর পরলজস্টামর সই করার জনয িাইন িাগামিা। োরের ওরা োঠ পেলরম়ে 
লকলডচ পস্টলড়োে োর হমিা। পদ্েমে পেমিা রন আর লজলন চমি যামে। জীবমন এই 
প্রথে ও উইসলিমদ্র সমঙ্গ পগমিা না, োর জনয েেডমবদ্নামো আমেই। 
 
পচা পযমে পযমে বিমিা, েমন আমে থাডডই়োমর ে়িার সে়ে আেরা দু্জমন দু্মটা লটমের 
হম়ে পেমিলেিাে? 
 
–েমন আমে, েুলে সব সেম়ে আোমক আটমক পরমেলেমি। 
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–উড আোমক পোো়ে ঝা়ুি পথমক ধাক্কা লদ্ম়ে পফমি লদ্মে বমিলেমিা? পচা হাসমে 
হাসমে বিমিা, ও প্রাইড অ্ফ পোটডলরমে পেিার চান্স পেম়েমে–সলেয? 
 
–না, োডমি পে়ের ইউনাইমটমড পেম়েমে, আলে ওমক গে বের ও়োল্ডড কামে পেিমে 
পদ্মেলে। 
 
–আলে পোোমক ওোমন পদ্মেলেিাে, েমন আমে? আেরা একই কযাম্প সাইমট লেিাে, 
েুব ভাি পিমগলেমিা–োই না? 
 
ওরা পগট েযডন্ত ও়োল্ডড লকলডচ কামের কথা কইমে কইমে হগেলসমডর লদ্মক এমগামে 
িাগমিা। হযালরর েমন হমিা ওর সমঙ্গ আমগ কথা কইমে এমো জ়িো পকন িাগমো। 
এেন পো পবশ স্বাভালবকভামবই হাাঁটমে, কথা কইমে। 
 
ওমদ্র োশ লদ্ম়ে লবরাট লেদ্ালরমনর দ্ি চমি পগমিা। োর েমধয েযানলস োরলকনসনমক 
পদ্েমে পেমিা। েযানলস ওমদ্র দু্জনমক এক সমঙ্গ পযমে পদ্মে লচৎকার কমর বিমিা, 
েটার–চযািং! হা়ে হা়ে চযািং পোোর রুলচর প্রশিংসা করমে োরিাে না। লডগলর লকন্তু 
েটামরর পচম়ে পদ্েমে ভামিা লেমিা! 
 
পেম়েরা ওমদ্র ফযাশান পদ্োমে, পহমি দু্মি চিমিা। োমঝ োমঝ হযালর আর পচার লদ্মক 
বাাঁকা দৃ্লিমে োকামে িাগমিা। হযালর লকলডচ ো়িা অ্নয পকানও কথা পযন েুাঁমজ োমে 
না। পচার েুমের লদ্মক না োলকম়ে, েুে নালেম়ে শুধু ওর ো পদ্েমে। 
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 হগাসলেমডর েুমে দ্াাঁল়িম়ে পদ্েমিা হাইলিট লদ্ম়ে কুমির োত্রোত্রীরা দ্মি দ্মি নাচমে 
নাচমে চমিমে। যাবার সে়ে ওরা রাস্তার ধামরর পদ্াকামনর কাাঁমচর জানািা লদ্ম়ে 
লজলনসেত্র পদ্েমে। রাস্তার পেভমেেস লদ্ম়ে চমি কার সাধয। 
 
হগসলেমড ঢুমক হযালর বিমিা, পকাথা়ে যামব? 
 
–পযোমন েুলশ, পচা কাাঁধ ঝাাঁলকম়ে বিমিা–উহ, রাস্তার ধামর পদ্াকানগুমিা পদ্েমে পদ্েমে 
পগমি পকেন হ়ে? 
 
ওরা দু্জমন ডারলভস আর বযামঙ্গমসর লদ্মক চিমিা। পদ্েমে পেমিা একটা লবরাট 
পোস্টার ঝুিমে, পকউ পকউ ওটা পদ্েমে। হযালর পোস্টামর োলকম়ে পদ্েমিা পয দ্শজন 
পডথইটারস পজি পভমঙ োলিম়েমে োমদ্র েলব আর অ্েরামধর বৃত্তান্ত রম়েমে। 
পোস্টামরর েিা়ে পিো রম়েমে েযালজক েন্ত্রর্ািম়ের পিাির্া। পযসব অ্েরাধীমদ্র ফমটা 
পদ্ও়ো হম়েমে োমদ্র ধরা সম্বমে যলদ্ পকানও জাদু্কর জাদু্করী সিংবাদ্/ েথয লদ্মে 
োমর োহমি োমদ্র একহাজার গযালি়েন েুরকার পদ্ও়ো হমব। 
 
পচা একটু অ্বাক হম়ে বিমিা, লসলর়েস ব্ল্যাক আজকাবান পথমক োলিম়েলেমিন? 
হগসলেমড চেুলদ্ডমক লডমেেররা েল়িম়ে েম়িলেমিা আনামচ কানামচ োমক ধরার জমনয। 
এেন দ্শ-দ্শটা পডথইটারস পজি পভমঙ োলিম়েমে। এোমন পো একটাও লডেের পনই! 
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হযালর বিমিা, োইমো পদ্েলে, হযালরর পচাে পবল্ললরক্স পিস্টমরমির েলবর লদ্মক। 
 
হযালর কাোকালে পকানও লডমেের না থাকার জনয দু্াঃলেে ন়ে, লকন্তু না থাকার জনয েমন 
হমিা বযাোরটা েুবই োৎেযডেূর্ড। েমন হ়ে পজি পথমক োমদ্র েদ্ে পদ্ও়ো হম়েলেমিা। 
োমদ্র ধরার েুব একটা পচিা করমে না। োরা পযন েন্ত্রর্ািম়ের কমরামির বাইমর। পচা 
আর হযালরর সব পদ্াকামনর োশ লদ্ম়ে যাবার সে়ে েমন হমিা দ্শজন েিােক 
পডথইটার ওমদ্র লদ্মক লবশ্রীভামব োলকম়ে রম়েমে। 
 
একটু েমরই লটেলটে কমর বৃলিে়িা শুরু হমিা োরই সমঙ্গ ঠাণ্ডা হাও়ো, োরের ব়ি 
ব়ি বৃলির পফাাঁটা ওমদ্র লভলজম়ে চুে চুে কমর লদ্মিা। 
 
পচা ঠাণ্ডা়ে কাাঁেমে কাাঁেমে বিমিা, উস্ এককাে গরে গরে কলফ পেমি পকেন হ়ে? 
 
বৃলি আরও পেমজ ে়িমে িাগমিা। 
 
হযালর এধার ওধার োলকম়ে বিমিা–লঠক আমে, লকন্তু পকাথা়ে? 
 
–কামেই পো একটা সুন্দর জা়েগা আমে, েুলে েযাডাে েুল়ি ফুমটর পদ্াকামন কেনও 
যাওলন? 
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সলেয হযালর অ্বশয আমগ কেনও যা়েলন, কলফশমের নােও পশামনলন। েুলি ফুমটর পোট 
চাম়ের পদ্াকান, প্রচুর লভ়ি। পদ্াকানটার পভের বালহর ঝাির, আর নানারকে লজলনস 
লদ্ম়ে সাজামনা। হযালরর পসই দৃ্শয পদ্মে আেলিমজর অ্লফমসর দৃ্শয েমন েম়ি পগমিা। 
 
পচা েুলশ েমন বিমিা, কলফশেটা দ্ারুর্ লকউট না? 
 
হযালর লেমথয বিমিা, হযাাঁ সলেয ব়ি সুন্দর। 
 
–ওই পদ্মো আজ ভযামিোইনমড পো োই এমো সালজম়েমে, পচা অ্মনকগুমিা পসানািী 
রঙ-এর পোট পোট ডানাও়োিা েুেুি পদ্লেম়ে বিমিা। পসানািী েুেুিগুমিা পোট পোট 
পগাি পটলবমির ওমোর পঝািামনা রম়েমে। োমঝ োমঝ োমদ্র গাম়ে আমিা েম়ি রিং 
বদ্িামে, ঝিেি করমে। 
 
–সলেয কী সুন্দর! 
 
একলট োত্র পোট পগাি পটলবি োলি লেমিা ওরা পসোমন বসমিা। োমশই জানািার কাাঁচ 
বামষ্প ভলেড, বাইমরর লকেুই পদ্ো যা়ে না। বৃলি েম়িই চমিমে। ঝেঝে কমর। ওমদ্র 
পটলবমির োমশই আর একলট পটলবমি একলট পেমি আর একলট পেম়ে হাে ধমর বমস 
রম়েমে। পচা ওর অ্ন্তরঙ্গো পদ্মে হযালরর লদ্মক োকামিা। পচা কী চাইমে হযালর ওমদ্র 
হাে ধমর বসুক? হযালরর চারোমশর দৃ্শয পদ্মে পেেন ভামিা িাগমিা না। পবলশরভাগই 
েমন হ়ে স্বােী-স্ত্রী। 
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–আেনামদ্র জনয লক আনমবা? েযাডাে েুলডড ফুমটর প্রমশ্ন হযালর েুে েুিমিা। পবশ শক্ত 
সেথড েলহিা, োথা়ে চকচমক চুমি পোো বাধা। অ্মনক কমি পরাজার পডলভম়েস আর 
ওমদ্র লটমটলবমির সাোনয ফাাঁমক দ্াাঁ়িামনা। 
 
–দু্মটা কলফ, পচা বিমিা। 
 
েযাডাে েুল়ি ফুট কলফ আনমে চমি পগমিন। হযালর পরাজার পডলভম়েমসর পটলবমির লদ্মক 
োলকম়ে পদ্েমিা ওরা দু্জমন লচলনর েটটা সলরম়ে সকমির দৃ্লি অ্িাহয কমর গভীরভামব 
চুম্বন কমর চমিমে। হযালরর পদ্মে েুব োরাে িাগমিা। েমন হমিা পডলভম়েস লক চাইমে 
হযালর পথমক ওর গািড পিমন্ডর েে সকমির সােমন চুম্বন করুক? ওর েুেটা গরে হম়ে 
পগমিা, েুে িুলরম়ে আবার জানািার লদ্মক োকামিা। জানািার কাাঁচ েেনও বামষ্প ভরা, 
বাইমরর রাস্তা পদ্ো যামে না। ও পচার লদ্মক না োলকম়ে লট-শমের লসলিিং-এর লদ্মক 
েুে েুমি োলকম়ে রইমিা। 
 
পবশ োলনকটা সে়ে দু্জমন নীরব থাকার ের পচা হঠাৎ আেলিমজর প্রসঙ্গ েুিমিা। হযালর 
েেন দ্ারুর্ স্বলস্ত পেমিা, লট শমের েলরমবশ ওর একটুও ভাি িাগলেমিা না। লকন্তু 
আেলিজ প্রসঙ্গ, লডএ লেলটিং-এে পবলশ আমিালচে হম়েমে পয, দু্একটা কথার ের নেুন 
লকেু কথা আর ওরা েুাঁমজ পেমিা না। 
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–এই, আোর সমঙ্গ লি ব্রুেলস্টমক িামঞ্চ যামব? ওোমন হারলেওমনর আসার কথা আমে, 
হযালর বিমিা। 
 
কথাটা শুমন পচা ওর সরু সরু ভুরু দু্মটা েুিমিা। 
 
 –আজ েুলে োহমি হারলেওন পিিামরর সমঙ্গ…? 
 
–হযাাঁ। ও সকামি আোমক বমিলেমিা, ভাবলে যামবা। েুলেও চমিা না। আোর েমন হ়ে 
ওর পকানও আেলত্ত পনই। 
 
–ও হযাাঁ, সলেয ওর বযবহার েুবই সুন্দর। 
 
লকন্তু সুন্দর কথালট বিমিও, ওর েুে পদ্মে হযালরর ো েমন হমিা না। ওর গিার স্বর 
পকেন পকেন… লকেু েমন হ়ে বমিই চমিমে। োরেরই পচার দৃ্লি ওর অ্দু্ভে েমন 
হমিা। 
 
আবার নীরবো। 
 
পরাজার পডলভম়েস আর ওর গািড পিমন্ডর উন্মত্তোর সীো োল়িম়ে যামে। ওমদ্র দু্জমনর 
পঠাাঁট পযমনা শক্ত গু্ল (আঠা) লদ্ম়ে লচেমক পগমে। 
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পচা পটলবমির ওমোর একটা হাে ওর কলফ কামের োমশ প্রসালরে কমর পরমেমে, 
হযালরর ইমে হমিা ওর হােটা ধমর। পক পযমনা ওমক ঝাটকা লদ্ম়ে বিমিা, চুে কমর কী 
পদ্েমো ধমরানা ওর হােটা। োত্র একফুমটর দূ্রেু! ও লকলডচ পেিার সে়ে আকামশ 
পযেন ভামব উ়িন্ত লব্ল্চমক পচমে ধমর, পেেনভামব পো ধরমে োমর। 
 
লকন্তু হযালর ওর একটা হাে সাোনয বা়িাবার আমগই পচা ওর হােটা পটলবমির ওমোর 
পথমক সলরম়ে লনমিা। 
 
হযালর চুে কমর রইমিা। পসানািী রমঙর পোট পোট েুেুিগুমিার কম়েকটা পেমঝমে েম়ি 
পগমে। পসলদ্মক োলকম়ে হযালর কলফর পশিটুকু চুেুক লদ্মিা, ঠাণ্ডা হম়ে পগমে। 
 
পচা বিমিা, গেবের এোমন আলে পসডলরমকর সমঙ্গ এমসলেিাে। 
 
হযালর একটু অ্নযেনক লেমিা, েুব সম্ভব পচার কথাটা ওর কামন পগমিা না। োরেমর 
বুঝমে োরমিা পচা লক বিমে পচম়েমে। 
 
পচা ইেস্ত কমর কাাঁো কাাঁো গিা়ে বিমিা, আলে অ্মনকলদ্ন পথমক পোো়ে একটা কথা 
লজমজ্ঞস করমে পচম়েলে হযালর? ও আমগ একবারও আোর কথা বমিলেমিা… আোর 
নাে…? 
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পসডলরমকর েৃেুয হযালরর জীবমন এক েেডালন্তক িটনা। ও চা়ে না পসডলরমকর েৃেুয লনম়ে 
কারও সমঙ্গ আমিাচনা করমে, পচার সমঙ্গ পো ন়েই। োই পচার কথা শুমন ও চুে কমর 
রইমিা। ও পচার লদ্মক ধীমর ধীমর োলকম়ে পদ্েমিা ওর দু্মচাে জমি ভমর পগমে, 
অ্মনকটা লডএ লামশর পশিলদ্মনর েমো। 
 
হযালর েুব আমস্ত, যেটা োমর নরেভামব বিমিা–পশামনা, পসডলরক… পসডলরক আর পনই, 
লক হমব ওর কথা পভমব। অ্নয প্রসমঙ্গ আলস অ্নয কথা বলি। 
 
হযালরর কথাটা বিার ের েমন হমিা পযমনা পসডলরমকর প্রসমঙ্গ বাধা না লদ্মিই ভামিা 
লেমিা। 
 
ও বিমিা–আলে পভমবলেিাে েুলে ওর বেু, েুলে আোর কথাটা বুঝমে োরমব। অ্বশযই 
ওর কথা েুিমব, আোমক বিমব যা যা েুলে পদ্মেলেমি। লকন্তু েুলে বমিালন। 
 
পচার কান্না শুমন পরাজার পডলভম়েস ওর বােবীর েুে পথমক েুে পটমন লনম়ে পচার লদ্মক 
োকামিা। 
 
হযালর চাইমিা পরাজার পযমনা ওমদ্র লদ্মক না োকা়ে। বােবীমক লনম়ে পযেন লচেমক 
বমসলেমিা পেেনই থাকুক। 
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পচা েুমে রুোি পচমে বিমিা, পোোর যেন হারলেওমনর সমঙ্গ িাঞ্চ োবার েযান লেমিা 
পো আোমক পকন পোোর সমঙ্গ আসমে বমিলেমি! হারলেওন ো়িা আরও কে পেম়েমক 
কথা লদ্ম়েে? 
 
–না না ো ন়ে, হযালর বিমিা। ও বুঝমে োরমিা পচা পকন কাাঁদ্মে। পসডলরমকর নাে 
উত্থােমনর ের ও পহমস পহমস পেমক সান্ত্বনা লদ্মে পচম়েলেমিা। বুঝমে োমরলন পচা 
হালসর জনয আিাে োমব। 
 
হযালর পদ্েমিা লটশমের সকমিই ওমদ্র লদ্মক োলকম়ে রম়েমে। অ্স্বলস্ত পো িাগবারই 
কথা। পচা বযাগটা পটলবি পথমক হঠাৎ েুমি লনম়ে বিমিা, চলি হযালর, েমর পোোর সমঙ্গ 
কথা হমব। 
 
হযালর লকেু বিার আমগই পচা শে কমর ওমক পেম়ি চমি পগমে। 
 
পচা একটু আমগ পরাজারমক পদ্লেম়ে বমিমে, ও আোমক ওর সমঙ্গ আসমে বমিলেমিা, 
আলে আলসলন। 
 
হযালর েমকট পথমক গযালি়েন বার কমর পটলবমি পরমে একটা লফমক িাি রমঙর 
কনমফলট্টর চুি পনম়ি লদ্ম়ে শে পথমক পবলরম়ে পগমিা। 
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বাইমর েেন ঝে ঝে কমর বৃলি ে়িমে, োরই সমঙ্গ বরমফর েমো ঠাণ্ডা হাও়ো। পসই 
বৃলির েমধয এধার–ওধার িুমর পকাথাও পচামক পদ্েমে পেমিা না। 
 
পেম়েরা! ও দ্াাঁে কট কট কমর বিমিা–দু্েমকমট ঠাণ্ডা হােদু্মঠা েুমর ো লদ্ম়ে রাস্তা়ে 
বৃলির জো জি লেমটামে লেমটামে, হাাঁটমে িাগমিা। পসডলরক সম্বমে পচা কী কথা বিমে 
চা়ে? সব সে়ে একই প্রসঙ্গ পটমন এমন িযান িযান কমর পকন? 
 
ও পসই রকেভামব হাাঁটমে হাাঁটমে লি ব্রুেলস্টমকর সােমন দ্াাঁ়িামিা। ও জামন ব্রুেলস্টমক 
ও যথাসেম়ে আসার অ্মনক আমগই এমস েম়িমে। হারলেওমনর এেনও আসার সে়ে 
হ়েলন। 
 
হযালর জামন, োমব ঢুকমি অ্মনক পচনাজানা পিাকমদ্র সমঙ্গ পদ্ো হমব, হারলেওন আসা 
েযডন্ত সে়েটুকু োমদ্র সমঙ্গ কথা বমি কাটামে োরমব। 
 
হযালর োথা ঝাাঁকুলন লদ্মিা েুমের ওমোর পথমক বৃলি পভজা চুিগুমিা সরাবার জনয। এধার 
ওধার োকামে িাগমিা। োকামে োকামে পদ্েমিা োমবর এক পকামর্ লবিণ্ণ েুমে 
হযালিড বমস রম়েমেন। 
 
অ্মনক পটলবি পচ়োমরর ফাাঁকা জা়েগা লদ্ম়ে হযালিমডর সােমন দ্াাঁল়িম়ে বিমিা, হাই 
হযালিড। 
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হযালিড েন্ম়ে হম়ে লকেু ভাবলেমিন। হযালরর কথা কামন পযমেই িাফ লদ্ম়ে উঠমিন। 
হযালর পদ্েমিা হযালিমডর েুমে আরও দু্লট নেুন কাটা দ্াগ, আাঁচম়ির দ্াগ। 
 
–ও পহা হযালর েুলে? লঠক আমে পোোর শরীর? 
 
–হযাাঁ ভািই আলে, হযালিড বিমিন–আেরা দু্জমন পো এক পনৌমকামে ো লদ্ম়ে চমিলে, 
োই না হযালর? 
 
হযালর োথা চুিকামিা। 
 
–পোোর বাবা পনই, আোরও। আেরা দু্জমনই েুব ভামিা বিংমশর। আজ যলদ্ পোোর 
বাবা পবাঁমচ থাকমেন, োহমি পোোর জীবন অ্নযরকে হমো। 
 
–হযাাঁ হ়েমো! হযালর সাবধানোর সমঙ্গ বিমিা। কথাটা বিার ের হযালর িক্ষয করমিা 
হযালিমডর েন পেজাজ একটুও ভামিা পনই। 
 
–হযালিড বিমিন, যাই বমিা না পকন োনুমির জীবমন ভামিা বিংশ পথমক আসা সবমচম়ে 
ব়ি কথা। 
 
হযালর হযালিমডর েুমের লদ্মক োলকম়ে বিমিা–আবার পদ্েলে আেলন আিাে পেম়েমেন, 
আমগরগুমিা পদ্লে এেনও ভাি কমর সামরলন। 

http://www.bengaliebook.com/


 হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য অ্র্ডাি অ্ব দ্য ফরিক্স । জে. জে. িাওর িং। হ্যারি পটাি রিরিে 

883 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

 
হযালিড বিমিন, ও লকেু ন়ে, স্বাভালবক। হযালিড ফ্লযাক্সটা েুমি লনম়ে বিমিন, চলি 
হযালর, েমর পোোর সমঙ্গ পদ্ো হমব। 
 
হযালর একটু দ্াঃলেে হমিা। পক জামন হযালিমডর লক হম়েমে। হযালিড এমো অ্সুেী পকন 
বুঝমে োরমিা না হযালর। 
 
–হযালর! আমর হযালর এলদ্মক এমসা! 
 
ডাক শুমন ও পদ্েমি হারলেওন িমরর অ্নয প্রান্ত পথমক ওমক হােোলন লদ্ম়ে ডাকমে। 
 
ও হারলেওমনর পটলরমির সােমন দ্াাঁ়িামিা। হারলেওন ওর োমশর শূনয পচ়োরটা়ে হাে 
পঠলকম়ে বিমিা, আমগই এমস পগলে, আলে ভাবলেিাে েুলে লনশ্চ়েই পচার সমঙ্গ আিা 
লদ্মে লদ্মে েশগুি হম়ে আমে। আলে আশা করলেিাে আরও িিাোমনক েমর হ়েমো 
আসমব। 
 
হযালর পদ্েমিা হারলেওন একা ন়ে। ভাবমে োরমে না একই পটলবমি িুনা, িাভগুড আর 
লরটা কীটার, পডইলি প্রমফমটর ভূেেূবড সািংবালদ্ক বমস রম়েমে! লরটা, যামক হারলেওন 
সবমচম়ে পবলশ অ্েেন্দ কমর। 
 
–পচা? লরটা সমঙ্গ সমঙ্গ বমি পচ়োরটা িুলরম়ে হযালরর লদ্মক োকামিা। একলট পেম়ে? 
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লরটা ওর কুলেমরর চাে়িা বযাগটা আাঁকম়ি ধরমিা। 
 
হারলেওন, লরটা কীটামরর লদ্মক কটেট কমর োলকম়ে বিমিা, হযালরর যলদ্ একশটা 
পেম়ে বেু থামক োমে আেনার কী? আশাকলর আেনার কথা পশি হম়েমে, এবামর 
আেলন পযমে োমরন। 
 
লরটা একটা সবুজ রমঙর কুইি বযাগ পথমক বার কমর হারলেওমনর লদ্মক এেনভামব 
োকামিা পযমনা এই োত্র কুইলনন পটবমিট পেম়েমে। 
 
হযালর পচ়োমর বমস লরটা, িুনা ও সবমশমি হারলেওমনর েুমের লদ্মক োলকম়ে লরটামক 
বিমিা, আেলন এোমন? 
 
–োরমফক্ট প্রশ্ন কমরে। আলে পোোর সামথ কথা বিমে এমসলে। কথাটা বমি লরটা ওর 
পগিামস েুব ব়ি পদ্মে একটা চুেুক লদ্মিা। োরের হারলেওমনর েুমের লদ্মক োলকম়ে 
বিমিা, কী বমিা, আলে লক হযালরর সমঙ্গ দু্একটা কথা বিমে োলর? 
 
হারলেওন লনরস কমে বিমিা, হযাাঁ, োমরন, অ্বশযই ইমে করমি োমরন। 
 
চুে কমর বমস থাকা লরটার সহয হ়ে না। ও পবাধহ়ে আসার সে়ে োথার চুি েলরোলট 
কমর পবাঁমধ এমসলেমিা। এেন পসগুমিা অ্লবনযস্ত, লকেু চুি েুমের ওমোর ঝুমি েম়িমে। 
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শযান োলের পঠাাঁমটর েমো বাাঁকা িাি রঙ-এ োলেে নেগুমিা (প্রা়ে ইলঞ্চ দু্ই পথমক রঙ 
উমঠ পগে)। চশোর হােি পথমক নকি জুম়েিও দু্একটা পনই। পগিামস আরও একবার 
চুেুক লদ্ম়ে েৃদু্ পহমস বিমিা, েুব সুন্দর পেম়ে, োই না হযালর? 
 
কথাটা শুমন হারলেওন পক্ষমে লগম়ে বিমিা, হযালরর বযলক্তগে কথা লনম়ে লকেু বিমবন না 
বমি লদ্িাে, এই পশি কথা। আেলন এেনও আেনার লডমির কথা বমিনলন। 
 
–লডি! পস আবার কী? লরটা োর, েুেটা হামের উমোলেঠ লদ্ম়ে েুেমিা। লডি সম্বমে 
এেনও পো েুলে লকেু বমিালন, েুলে পো শুধু এোমন আোমক আসমে বমিলেমি। 
 
লরটা কীটার েুব ব়ি পদ্মে একটা শ্বাস পফিমিা। 
 
–হযাাঁ, হযাাঁ, আোমক আর হযালরমক লনম়ে আজব গল্প বানামে। আোমদ্র পেেমন পিমগমেন 
পকন বিুন পো? এেন একজন কাউমক পজাগা়ি করুন পয আেনামক পদ্মে গদ্গদ্ 
হমব। 
 
লরটা বাাঁকামচামে হযালরমক পদ্মে বিমিা–কারও সাহাযয লনমে হমব না। এ বেমর পো 
হযালর সম্বমে অ্মনক ভ়োেড সব িটনা-টটনা শুমনলে। ো পোোর পসইসব ভ়োবহ িটনা 
সম্বমে পোোর বক্তবয লক? লবশ্বাসিােকো? উন্মামদ্র প্রিাে? ভুি পবাঝাবুলঝ? 
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হারলেওন বিমিা, অ্লে স্বাভালবক, আেনার কথা শুমন রাগ করার যমথি কারর্ আমে। 
কারর্ ও েযালজক েন্ত্রর্ািম়ে যা িমটমে োই বমিমে। েন্ত্রী েশাই পবাকা না হমি লবশ্বাস 
করমবন পকন। 
 
–োহমি েুলে পোোর কথামে এাঁমট বমস আমো হযালর? েুলে বিমে চাও লহ হু যার নাে 
আেরা বলি না লেলন লফমর এমসমেন? লরটা পচামের চশোটা নামকর ডগা়ে নালেম়ে 
হযালরর েুমের লদ্মক পচাে েুমি োলকম়ে বিমিা। (কথা বিার সে়ে ওর একটা হাে 
কুলেমরর চাে়িার বযাগটা পচমে রইমিা। েুলে োহমি বিমে চাইমো, ডাম্বিমডার পয 
সেস্ত আমজবামজ কথাবােডা বিমেন, োমন ইউ-পনা-হু লফমর আসমেন, ো লেমথয ন়ে 
সেয? েুলে োর একোত্র প্রধান সাক্ষী? 
 
–আলে োর একোত্র সাক্ষী হমে যামবা পকন? কেেমক্ষ বারজন পডথ ইটারসমদ্র 
পদ্মেমেন। আেলন োমদ্র নাে জানমে ইেুক, হযালর গম্ভীরভামব বিমিা। 
 
–শুনমি অ্বশযই সুেী হমবা, লরটা বযাগ িাাঁটমে িাাঁটমে বিমিা। এেনভামব হযালরর লদ্মক 
োলকম়ে রইমিা পযমনা এই প্রথে েৃলথবীর সবমচম়ে সুন্দর একলট লজলনস ওর সােমন 
রম়েমে। 
 
 লরটা বিমিা, লবরাট লশমরানাে ব়ি ব়ি অ্ক্ষমর থাকমব েটার পদ্ািামরাে করমে, োরই 
েিা়ে সাব পহলডিং, হযালর েটার বিমে, পডথইটাররা এেনও আোমদ্র েমধয রম়েমে, 
োমদ্র নাে ও জামন। োরেরই েিা়ে একলট পবশ ব়ি সুন্দর ফমটািাফ থাকমব 
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পোোর। ইউ-পনা-হুর আিেমর্র ের নাবািক হযালর েটার ১৫, গেকাি পবশ লকেু 
লবেযাে ও সম্মালনে জাদু্কর সম্প্রদ্াম়ের সদ্সযমদ্র পদ্ািামরাে কমরমে পয োরা 
পডথইটারস। 
 
কথাগুমিা বিার ের লরটা, হারলেওমনর লদ্মক োলকম়ে হামের কুইিটা দ্াাঁমে কােম়ি 
বিমিা, লেস োরমফক্ট লনশ্চ়েই েমন করমে না–এই পস্টালরটা োো পহাক। 
 
হারলেওন বিমিা, সলেয কথা বিমে লেস োরমফক্ট চা়ে, েবরটা োো পহাক। 
 
লরটা, হারলে়েমনর েুমের লদ্মক োকামিা। অ্নযলদ্ক পথমক গান পভমস এমিা, উইসলি 
আোমদ্র রাজা। লরটা ওর পগিামসর ককমটি অ্লন়েন একটা লস্টক লদ্ম়ে নাচামে 
িাগমিা। 
 
লরটা, হারলেওনমক ককডশ স্বমর বিমিা, োহমি েুলে চাইমো লহ-হুাঁ, যার নাে করা যামব 
না, লরমোটড লিেমবা পয পস লফমর এমসমে? 
 
হারলেওন পবশ পজার লদ্ম়ে বিমিা–অ্বশযই। পযেনলট হযালর বিমব পেেনই। ও পডথ 
ইটারমদ্র নােধাে সব েবর, আেনামক যথাযথ জানামব, আহা, িাব়িামবন না। এই লনন 
নযােলকন ভাি কমর ধরুন। 
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পভামেেমটডর নাে শুমন লরটা ভম়ে িালফম়ে আাঁেমক উঠমেই হাে পথমক পগিামসর 
অ্মধডকটা েিমক পেমঝমে েম়ি পগমিা। 
 
লরটা নযােলকন লদ্ম়ে ওর িালববিডালের সােমনটা পচমে ধমর েুব নীরস কমে বিমিা, দ্যা 
প্রমফট ওটা োেমব না। পকউ ওর কথা লবশ্বাস কমর না সকমিই েমন কমর, ডাম্বিমডার 
ভ্রান্ত ধারর্া়ে ভুগমেন। েুলে কী পসই কথা োথা়ে পরমে আোমক লিেমে বমিা? 
 
হারলেওন অ্সম্ভব পরমগ লগম়ে বিমিা, োহমি লিেুন হযালর েটার ওর পেিার োবডি 
পকেন কমর হালরম়েমে। ধনযবাদ্! আলে চাই যা িমটমে, পদ্মেমে ও োই বিুক। 
 
–বাজামর পসসব চিমব না, ফাজ েেন্দ করমবন না। লরটা বিমিা। 
 
–োহমি কী বিমে চান ফাজ যা যা েেন্দ করমবন োই োো হমব? হারলেওন লবরক্ত 
হম়ে বিমিা। 
 
লরটা হারলেওমনর েুমের লদ্মক অ্মনকটা সে়ে কলঠন দৃ্লিমে োলকম়ে থাকার ের 
পটলবমি ঝুাঁমক েম়ি বযবসাল়েক সুমর বিমিা–লঠক আমে, ফামজর প্রমফমটর ওমোর কেৃডত্ব 
আমে, ওরা কেনও হযালরর সম্বমে ভাি কমর লিেমব না। কারর্ পসইসব ে়িার পেজাজ 
পনই োঠকমদ্র, জনসাধারর্ েেন্দ কমর না। গেবামরর আজকাবান সম্বমে পযসব েবর 
ব়ি ব়ি কমর পবলরম়েলেমিা পসগুমিা োঠকমদ্র যমথি লচন্তার কারর্ হম়েলেমিা। পকউ 
লবশ্বাস করমে চা়ে না ইউ-পনা-ই লফমর এমসমে। 

http://www.bengaliebook.com/


 হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য অ্র্ডাি অ্ব দ্য ফরিক্স । জে. জে. িাওর িং। হ্যারি পটাি রিরিে 

889 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

 
–োহমি পডইলি প্রমফট আসি েবর োোর বদ্মি পিামকরা যা চা়ে োই োমে? 
হারলেওন বযঙ্গ কমর বিমিা। 
 
লরটা কথাটা পশানার ের পসাজা হম়ে বমস পগিামসর ফা়োর অ্ফ হুইলক পফমি লদ্মিা। 
 
–েুে েুলে, বিমে চাও পডইলি প্রমফট োঠকমদ্র েনেুি কমর চমি? 
 
িুনা বিমিা–আোর বাবা বমিন, ওই কাগজ অ্লে বামজ, ে়িার অ্মযাগয। ওমদ্র কথার 
োঝোমন অ্প্রেযালশেভামব বমি উঠমিা। োরের ওর ব়ি ব়ি পচামে লরটামক েুাঁলটম়ে 
পদ্েমে িাগমিা, আোর বাবা প্রম়োজনী়ে িটনা, গল্প োমেন, েমন কমরন পসগুমিা 
জনসাধারমর্র প্রম়োজনী়ে। অ্মথডর প্রলে োর পকান পোহ পনই। 
 
লরটা িুনার লদ্মক অ্বজ্ঞাভমর োকামিা। 
 
–পোোর বাবা সম্ভবে িামের োনুিমদ্র জনয পবাকা পবাকা সব লজলনস োমেন। েমন 
হ়ে োগিমদ্র সমঙ্গ পেিামেশার োঁলচশ রকে েদ্ধলে েমরর সিংেযা়ে থাকমব ওইরকেই 
একটা লকেু। 
 
ককমটি অ্লন়েন লগলল্লও়োটামর লেলশম়ে িুনা বিমিা–না, আোর বাবা দ্য কুইবিার 
কাগমজর এলডটর। 
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লরটা এেনভামব পিাাঁৎ পিাাঁৎ শব্দ কমর পহমস উঠমিা পয আমশোমশর পিামকরা চেমক 
উঠমিা। 
 
–লক বিমি, জনসাধারমর্র জানামনার ও জ্ঞানবৃলদ্ধর জনয পিো োো হ়ে? হালসর 
বযাোর! কাগজগুমিা পেমি আলে আোর বাগামন সার লহমসমব বযবহার করমে োলর। 
 
–বাাঃ উাঁচু গিা়ে কথা বিার দ্ারুর্ সুমযাগ পেম়ে পগমেন, োই না? 
 
িুনা আোমক বমিমে, ওর বাবা হযালরর সমঙ্গ সাক্ষাৎকার োেমি েুবই েুলশ হমবন। 
 
লরটা ওমদ্র দু্জমনর লদ্মক পসাজা োলকম়ে পহা : পহা : কমর পহমস উঠমিা। 
 
-কী বিমি, দ্যা কুইবিার? েুলে েমন করমে, পসই সাক্ষাৎকার কুইবািামর পেমে 
পবমরামি েুব একটা প্রম়োজনীয েবর বমি েমন করমব জনসাধারর্? 
 
–সকমিই না, লকেু সিংেযক হ়েমো েমন করমব, হারলেওন বিমিা–লকন্তু পডইলি পফমটর 
আজকাবামনর পজি পভমঙ েিা়েমনর েবমরর েমধয লকেু ফাাঁক আমে। আোর েমন হ়ে 
পবশ লকেু পিাক েমন করমব, যা িমটমে োর পথমক উন্নে ধরমনর বিার অ্মনক পকাে 
লেি। িােয েলত্রকা যলদ্ সলঠকভামব প্রলেমবদ্ন জনসাধারমর্র কামে পেশ করমে না 
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োমর, কথাটা বমি আ়ি পচামে িুনার লদ্মক োকামিা, োমন বিমে চাই ওইরকে 
এক…। 
 
–লঠক আমে পোোর বাবার কাগমজর হম়ে আলে ইোরলভউ পনমবা, ো পোোর বাবা 
আোমক পকেন সম্মান বা দ্লক্ষর্া োমন পিোর োলরিলেক পদ্মবন? 
 
–আোর েমন হ়ে বাবার কাগমজর পিোর জনয পিেকমদ্র বাবা পকানও পেমেে কমরন 
না, িুনা েুব সাধারর্ভামব বিমিা। পিো োঠা়ে, োো হমি সম্মান পদ্ও়ো হম়েমে েমন 
কমর। অ্বশয োোর অ্ক্ষমর নাে পদ্েমি পক না েুলশ হ়ে! 
 
কথাটা শুমন লরটা কীটার আবার পোঁমো োও়োর েে েুে লবকৃে করমিা। 
 
–েুলে কী েমন কমরা আলে লবনা োলরিলেমক পিো পিলে কলর? 
 
হারলেওন বিমিা–না না ো পকন হমব। আলে ইমে করমি পপ্রস কেৃডেক্ষমক জানামে 
োলর, আেলন একলট ভুইমফা়ি সািংবালদ্ক। অ্বশয দ্য প্রমফট হ়েমো আেনামক 
আজকাবামন বলন্দ হম়ে থাকার েরচা েত্র পদ্মব। 
 
লরটার েুেমচাে পদ্মে েমন হ়ে ও হারলেওমনর ওমোর ঝাাঁলেম়ে েম়ি ওর সবলকেু পভমঙ 
চুমর, লোঁম়ি পফমি লদ্ম়ে ওর নামকর ওমোর েুাঁম়ি োরমব। 
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লরটা বিমিা, এেন পদ্েলে আোর আর পকানও লভন্ন েথ পনই। আমে লক? ওর গিার 
স্বর সাোনয কাাঁো কাাঁো। ও আবার ওর কুলেমরর চাে়িার বযামগর েুেটা েুমি, একটা 
কুইক পকাটস কুইি কিে লনম়ে োচডমেমের ওের রােমিা। 
 
হারলেওন ওর গ্লামসর েিা পথমক একটা পচলরফি েুিমে েুিমে বিমিা এবামর োহমি 
পকমট ে়িন লরটা। 
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২৬. রিি অ্যান্ড আিমফািরিি 
 
িুনা ভাসা ভাসা ভামব বিমিা, ও লঠক জামন না কমব ওর বাবা হযালর সম্পলকডে লরটার 
ইোরলভউ দ্য কুইবিামর োেমবন। েমব হযালরর বাাঁকা লশিং-এর সুরকযাকস পদ্ো প্রসমঙ্গ 
পবশ ব়ি পদ্মে একটা প্রলেমবদ্ন লিেমবন। এবিং েুবই েূিযবান একলট পস্টালর হমব। 
োই হযালরমক েমরর সিংেযার জনয অ্মেক্ষা করমে হমব, িুনা বিমিা। 
 
 পভামেেমটডর প্রেযাবেডন সম্বমে হযালরর লকেু বিা েুব সুলবধাজনক েমন হ়ে না। েুবই 
একটা জলটি অ্লভজ্ঞো োমে পকামনা সমন্দহ পনই। ও অ্বশয লরটামক পসই রামের 
িটনা যেটুকু সম্ভব বমিমে। বমিমে, এই কারমর্ যামে পিামকরা পভামেেমটডর 
প্রেযাবেডন সম্বমে জানমে োমর। ও অ্বশয জামন না োঠকরা বা পিামকরা পকেনভামব 
ওর বক্তবয িহর্ করমব। লকেু পিাক হ়েমো ভাবমব ওর োথা। োরাে হম়ে পগমে, ও 
োগি। লশগলগরই িাম্পিড হনড সুরকযাকস লনম়ে ওর অ্লভজ্ঞো, িুনার বাবার কাগমজ 
প্রকালশে হমব। লকন্তু পবল্লালরকস পিস্টমরি আর োর সাথী পডথ ইটাররা লকেু একটা 
করার বযাোমর ওমক অ্হরহ েুাঁলচম়ে চমিমে। েমব পসটা কাযডকরী হমব লকনা জামন না। 
 
পসােবামর লডনার োবার সে়ে লডন বিমিা, পিামকমদ্র কামে পোিােুলিভামব সব 
জানামনার আমগ আেলিমজর কথা পভমবমো লক? সীোস ওর োমশ েুে গুাঁমজ একগাদ্া 
লচমকন আর হযােোই পেমিও, হযালর েুব ভাি কমরই জামন ও ওমদ্র সব কথা 
েমনামযাগ লদ্ম়ে শুনমে। 
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পনলভি বিমিা–হযালরর ওটা করা উলচে। ওর পচহারা আর আমগর েমো পনই, শীর্ড, 
জবুথবু, কথা আটমক যামে। একটু পথমে বিমিা, শক্ত হমিও বিমে হমব লঠক বমিলে। 
 
হযালর বিমিা–হযাাঁ, হযাাঁ লঠক বমিমো, েমব পিামকমদ্র পভামেেমটডর শলক্ত সম্বমেও 
ও়োলকবহাি হমে হমব। 
 
–লঠক বমিমো, যথাথড বিমো, পডথইটারমদ্র সম্বমে পিামকমদ্র জানা প্রম়োজন আমে, 
পনলভি বিমিা। 
 
েমন হ়ে পনলভি যা বিমে চা়ে ো েুমরােুলর বিমিা না। ও আবার ওর পবক়ি আিু েন 
লদ্ম়ে পেমে িাগমিা। 
 
লকেুক্ষর্ ের পনলভি, লডেস আর লডন লকলডচ প্রযাকলটস করমে চমি পগমিা। 
 
একটু েমর পচা-চযািং ওর বেু পেলরম়েটার সমঙ্গ হমি ঢুকমিা। ওমক পদ্মে হযালরর পেমটর 
পভেরটা পোচ়ি লদ্ম়ে উঠমিা। পচা লকন্তু লিলফন্ডর পটলবমির লদ্মক না োলকম়ে, হযালরর 
লদ্মক লেেন লফমর বসমিা। 
 
হারলেওন রয্ামভন পটলবমির লদ্মক উজ্জ্বি দু্মচামে োলকম়ে বিমিা, আমর ভুমিই পগলে… 
ো পোোর পচার সমঙ্গ পডমটর লক হমিা, ো়িাোল়ি লফমর এমি পকন? 
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–ও… হা হা, হযালর বিমিা। োরের এক পেট ভলেড রুবাবড িাম্বি পটমন এমন বিমিা–
বিমে োমরা লকেুই না। 
 
হযালর োরের হারলেওনমক েযাডাে েুলিফুমটর চাম়ের স্টমি যা যা িমটলেি সব 
বিমিা। 
 
হারলেওন বিমিা, লকেু েমন কমরা না হযালর, পেম়েমদ্র সম্বমে েুলে লকেুই জামনা না। 
হারলেওন কথাটা বমি পচার লদ্মক োকামিা। 
 
–পোমটই না, আলে টযাকটমিস নই, হযালর বিমিা। 
 
ওরা রনমক ওর সবডামঙ্গ কাদ্া োোোলে হম়ে পিট হমি ঢুকমে পদ্েমিা। েমন হমিা 
পেজাজও লঠক পনই। 
 
হারলেওন পসাজাসুলজ হযালরমক বিমিা–আমর েুলে পচামক দ্ারুর্ পক্ষলেম়ে লদ্ম়েমো, যেন 
বিমি েুলে আোর সমঙ্গ িাঞ্চ োমব। োো়িাও পদ্েমে চাইলেমিা কমোটা েুলে ওমক 
চাও। ওর স্বভাবই ওই রকে। 
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–বাাঃ সুন্দর! হযালর পহমস বিমিা। রন েেন পটলবমি সাজামনা োবামরর পেট। ওর কামে 
পটমন এমন পেমে শুরু কমরমে। ও পো পসাজাসুলজ আোর েমনর কথা লজমজ্ঞস করমে 
োরমো। 
 
হারলেওন বিমিা, পেম়েরা ওই রকে প্রশ্ন কমর না। 
 
হযালর পজার লদ্ম়ে বিমিা, করা উলচে, করমি আলে বিমে োরোে, হযাাঁ আলে পোোমক 
েেন্দ কলর। োহমি নেুন কমর পসলড্রমকর প্রশ্ন েুমি ফাস ফাস কমর কাাঁদ্মো না। ওর 
েৃেুযর প্রসঙ্গও আনমো না। 
 
–আলে কেমনাই বিলে না ও বুলদ্ধোমনর েমো কাজ কমরমে, হারলেওন বিমিা। 
 
লজলন লঠক রমনর েমো সারা অ্মঙ্গ কাদ্া োোোলে কমর হমি ঢুকমিা। ওরও েুমে 
পেজাজ লবগম়িামনার োে। আলে পোোমক পসই সে়ে ওর েমনর অ্বস্থার কথা 
বিলেিাে। 
 
রন পসদ্ধ আিু েুলর লদ্ম়ে কাটমে কাটমে েুে না েুমি হারলেওনমক বিমিা, পোোর 
লকন্তু বই পিো উলচে। এেনভামব লিেমব, যামে োগি পেম়েমদ্র ভাবসাব পেমিরা 
বুঝমে োমর। 
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পচা েেন রয্ামভনলর পটলবি পথমক োও়ো পসমর উমঠ দ্াাঁল়িম়েমে। হযালর পসলদ্মক 
োলকম়ে বিমিা, লঠক বমিমো। 
 
পচা হযালরর লদ্মক একবারও না োলকম়ে গটগট কমর হি পেম়ি চমি পগমিা। হযালরর 
অ্বশযই েন োরাে হম়ে যাও়োর কথা। োই োন েুমে রন আর লজলনমক লজমজ্ঞস 
করমিা, োরের লকলডচ প্রাকলটস পকেন হমিা পোোমদ্র? 
 
–দ্ারুর্ লবভীলিকা োো স্বমপ্নর েমো, রন বিমিা বদ্মেজাজী স্বমর। 
 
হারলেওন, লজলনর েুমের লদ্মক োলকম়ে পহমস বিমিা, আমর পেমে দ্াও পেমে দ্াও, রন 
যা বিমে পোমটই ো ন়ে। 
 
লজলন বিমিা, রন একটুও লেমথয বিমে না। সলেয বিলে দ্ারুর্ আেমঙ্কর। অ্যামিলিনা 
আোমদ্র সকিমক কাাঁলদ্ম়ে পেম়িমে। 
 
রন আর লজলন লডনার পশি কমর োন করমে চমি পগমিা। হযালর আর হারলেওন 
লিলফন্ডর কেনরুমে পগমিা। শুরু কমর লদ্মিা ওমদ্র রুলটন পহােও়োকড। হযালর যেন 
নেুন স্টার চাটড অ্যামিানলের জনয লহেলশে োমে েেন পিড আর জজড এমিা। 
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পিড বিমিা, রন, লজলনমক পদ্মেলেমি? োরের এধার ওধার োলকম়ে একটা পচ়োর 
পটমন বসমিা। হযালর ওর লদ্মক োকামি পিড বিমিা, ওম়েি, ওমদ্র প্রযাকলটস পেিা 
পদ্েলেিাে। ওইভামব পেিমি ওরা কচুকাটা হমব, আোমদ্র ো়িা ওমদ্র চিমব না। 
 
পিমডর লদ্মক োলকম়ে জজড বিমিা–লজলনমক যমোটা োরাে পেমিা়ো়ি বিমো লঠক 
েমোটা ন়ে। আলেমো পদ্েলে পোটােুলট ভািই পেমিমে। 
 
হারলেওন পেেন পথমক আনলসম়েে রুমনমসর োো ওোমে ওোমে বিমিা, ওর যেন 
ে বের ব়েস েেন পথমকই পদ্েলে ও পোোমদ্র েযালজক পেিা করমে। পোোমদ্র 
পচামে েম়িলন। 
 
–রন একটাও পগাি বাাঁচামে পেমরমে? হারলেওন েযালজকযাি লহ়োমরাগ্লাইলফস অ্যান্ড 
পিামগািাে পথমক েুে েুমি বিমিা। 
 
পিড ওর পচাে পিারামে পিারামে বিমিা, হযাাঁ, োমর, অ্বশয যলদ্ পকউ ওমক িক্ষয না 
কমর, শলনবার পদ্ো যাক ওরা লক কমর। দ্শডকমদ্র বিমে হমব ওর হামে যেন 
পকা়োলফি যা়ে েেন পোেরা সবাই পচাে বুমজ অ্থবা পস্টলড়োমের লদ্মক পেেন কমর 
গল্প করমব। 
 
পিড আবার উমঠ জানািার ধামর দ্াাঁল়িম়ে লবিণ্ণ েুমে পেিার োঠ পদ্েমে িাগমিা। 
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–েুলে পো জামনা না হারলেওন, লকলডচ পেিার জনযই আলে এেনও এোমন আলে। 
 
হারলেওন ওর লদ্মক কলঠন দৃ্লিমে োকামিা। 
 
–েমন পরমো সােমনই পোোর েরীক্ষা। 
 
পিড বিমিা, কমোবার পোোমক বমিলে আেরা পোোর লনউট-এর জনয একটুও ভালবে 
নই। 
 
হারলেওন বিমিা, আলে বিমে োরলে না শলনবার পোোমদ্র পেিা আদ্মেই পদ্েমে 
যামবা লক না। েমব জযামকলর়ো লিমথর দ্ি যলদ্ পজমে োহমি আোর আত্মহেযা ো়িা 
অ্নয পকান েথ পনই। 
 
পিন্ড বিমিা, োহমি আমগই ওমক পেমর পফমিা। 
 
হারালেওন অ্নযেনক হম়ে রুমনমসর অ্নুবাদ্ ে়িার জনয োথা নুইম়ে বিমিা, এই 
পেিাটা লনম়ে দু্মটা হাউমজর েমধয যলদ্ ঝগ়িা আর েন কিাকলি হ়ে। 
 
হারলেওন পস্প্িেযানস লসল্লামবলর পদ্েমে পদ্েমে সাোনয েুেটা েুমি পদ্েমিা পিড, 
জজড, হযালর ওর লদ্মক অ্বাক হম়ে োলকম়ে রম়েমে। 
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হারলেওন বিমিা, হযাাঁ এটামো একটা পেিা, ঝগ়িা পকন? 
 
পিড োথা নাল়িম়ে বিমিা, হারলেওন সমন্দহ পনই পোোর েন েুব সাদ্া। পকানও 
পরিামরলি, ঝগ়িাঝালট কমরা না। লকন্তু দু্াঃমের লবি়ে েুলে লকলডচ পেিার লকেু পবামঝা 
না। 
 
–হমে োমর; লকন্তু রন পগাি লদ্মিা বা পগাি আটকামিা ো লনম়ে আোর েনমক অ্শান্ত 
করমে চাই না। 
 
হযালরর েমনর যন্ত্রর্া কামক বিমব? আেলিজ ওমক লকলডচ পেিা পথমক লনিলম্বে 
কমরমেন। োই লজলনমক বিমিা, েুলে পো জামনা আেলিজ আোমক আজীবন লকলডচ 
পেিা পথমক বাদ্ লদ্ম়েমেন। 
 
–লজলন ওমক সান্ত্বনা লদ্মিা, বাদ্ আর পেিমে োরমব না যমোলদ্ন কুমি আেলিজ 
থাকমবন; দু্মটার েমধয েফাৎ আমে। যাকমগ আবার েুলে োমঠ নােমি আলে পচজার 
হবার পচিা করমবা। অ্যামিলিনা আর অ্যালিসামে আসমে বের কুি পথমক চমি যামব। 
লসলকিংম়ের চাইমে পগািলকলেিং আলে েেন্দ কলর। 
 
হযালর রমনর লদ্মক োকামিা। রন েেন হামে বাটারলর়েমরর পবােি লনম়ে লনমজর দু্ 
হাাঁটুর লদ্মক োলকম়ে রম়েমে। 
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–অ্যামিলিনা েমন হ়ে ওমক ো়িমব না, হযালরর লদ্মক োলকম়ে পযমনা ওমক পবাঝবার 
দৃ্লিমে, লজলন বিমিা, রমনর যমথি প্রলেভা আমে। 
 
হযালর শুমে এমস পদ্েমিা রন নাক ডালকম়ে িুেুমে। ও লনমজর লবোনা়ে শুম়ে আগােী 
শলনবামরর লকলডচ েযামচর কথা ভাবমে িাগমিা। লিলফন্ডামরর দ্মি না পেমি বাইমর 
পথমক পেিা পদ্েমে হমব! যমোবার কথাটা ভামব েমোই ওর েন োরাে হম়ে যা়ে, 
হোশ হম়ে যা়ে। েবু েমন আনন্দ লজলন ভামিা পেিমে। 
 
হযালরর পচামে িুে পনই। ওর েমন হ়ে ও লকলডচ পেিা পদ্েমে পগমে। 
 
হযালর আর হারলেওন পযোমন বমসমে োর লেনধাে লনমচ বমসমেন আেলিজ। দু্একবার 
বযামঙর েমো েুে লদ্ম়ে, লেেন লফমর ওমদ্র বমস থাকমে পদ্মেমেন। েুেটা এেন পয না 
হাসমিও েমন হ়ে পযমনা হাসমেন। লকেুমেই েন পথমক পসই দৃ্শয হটামে োরমে না। 
 
পেইে ওমক বমিমেন, পশাবার সে়ে লকেু ভাবমব না, েন সমূ্পর্ড ফাাঁকা কমর রােমব, সব 
রকে ভাবামবগ দূ্মর সলরম়ে রােমব। প্রলেলট অ্কিামেলন্সর পিসন পশি হবার ের পেইে 
কথাগুমিা বমিন। 
 
লকন্তু পেইমের উেমদ্শ হাজার পচিা কমরও পেমন চিমে োমর না হযালর। আেলিমজর 
েুেটা েমন ে়িমিই সব িণ্ডভণ্ড হম়ে যা়ে। 
 

http://www.bengaliebook.com/


 হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য অ্র্ডাি অ্ব দ্য ফরিক্স । জে. জে. িাওর িং। হ্যারি পটাি রিরিে 

902 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

কামন আসমে রমনর প্রচণ্ড নালসকা গজডন। োরের গজডন পথমে যা়ে, েুব সম্ভব এেন 
গভীর িুমে অ্মচেন রন। হযালরর লকেুমেই িুে আসমে না। শরীর ব়ি লান্ত েলস্তষ্ক 
পথমক সব ভাবনা লচন্তা হটামে পবশ সে়ে িাগমে। োরের িুলেম়ে ে়িমিা। 
 
ও স্বপ্ন পদ্েমিা: পনলভি আর প্রমফসর েযাকমগানাগি রুে অ্ফ লরমকা়োরমেেস-এ পবশ 
আনমন্দর সমঙ্গ ওমদ্র নাচ পদ্েমে। োরের লঠক করমিা ওর লডএ লামবর সব 
সদ্সযমদ্র পডমক আমন। িরটা পেম়ি পযমেই ও পদ্েমিা বানডাবামসর কারুকাযড েলচে 
পবশভূিার বদ্মি োথমরর পদ়্োমি টাঙামনা একটা জুিন্ত েশাি। ও েুেটা িুলরম়ে লনমিা 
বাাঁ ধামর। পদ্েমে পেমিা ও দ্াাঁল়িম়ে রম়েমে অ্েকার একটা জানািালবহীন কলরমডামর, 
দূ্মর রম়েমে একটা বে কামিা দ্রজা। 
 
ও েমনর েমধয উদ্মবলিে উমত্তজনা লনম়ে পসই দ্রজার লদ্মক এমগামে িাগমিা। লঠক 
করমিা আজ পস দ্রজাটা েুিমবই েুিমব। ও দ্রজার কামে লগম়ে পদ্েমিা ওর ডানধামর 
উজ্জ্বি হািকা সবুজ রমঙর রলি, দ্রজাটা সাোনয পোিা। ও দ্রজাটা সমূ্পর্ড পোিার 
জনয ডান হাে বা়িামিা… োরের 
 
িুে পভমঙ পগমিা রমনর প্রচণ্ড নাক ডাকার শমব্দ। আবার িুলেম়ে ে়িমিা। ও েেনও স্বপ্ন 
পদ্েমে–অ্েকামর োর ডান হােটা বাল়িম়েমে দ্রজাটা পোিার জনয। 
 
দ্রজাটা েেন হাজার হাজার োইি দূ্মর সমর পগমিা। লবিাদ্ আর হোশার লেিমর্ 
হােটা নালেম়ে লনমিা। একটা অ্েরাধমবাধ েনমক আেন্ন কমর রইমিা। ও জামন পসই 
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দ্রজাটা পদ্ো লঠক হমব না। েবু পদ্োর ইমে, দ্ারুন পকৌেূহি। রন সবলকেু পভমস্ত 
লদ্মে ওর উের পরমগ পগমিা। আর দু্এক লেলনট ের রন প্রবি গজডন কমর নাক 
ডাকমি ক্ষলে লক লেমিা? 
 
*** 
 
পসােবার সকামি ওরা একই সেম়ে পিকফাস্ট পেমে পিট হমি ঢুকমিা। ডাকবাহী 
েযাচার আসার সে়ে হম়ে পগমে। পডইলি পফমটর জনয শুধু হারলেওন ন়ে, হমির আরও 
অ্মনমক উদ্লিব হম়ে বমসলেমিা, পডথইটারমদ্র েবমরর জনয। পকন অ্মনক প্রমচিার ের 
োরা ধরা ে়িমে না। হারলেওন কাগজ লনম়ে ে়িমে বমস পগমিা। 
 
হযালর েমনর আনমন্দ কেিামিবুর রস পেমে িাগমিা। এই বেমর ও একলট োত্র পনাট 
পেম়েমে। েযাচাটা ওর সােমন বসমে হযালরর েমন হমিা েযাচাটা ভুি কমরমে। 
 
হযালর েযাাঁচার লদ্মক োলকম়ে বিমিা–আমর েুলে কামক চাও? লকন্তু পদ্েমিা ওর পঠাাঁমট 
রম়েমে একটা োে, ওর নাে-লঠকানা পিো 
 
হযালর েটার 
 পিটহি 
পহাগাটডস কুি 
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 ও েযাাঁচার কাে পথমক লচলঠটা লনমে লগম়েও োরমিা না। পসই সেম়ে আর লেন চারমট 
েযাাঁচা উ়িমে উ়িমে ওর োমশ বসার জনয জা়েগা েুাঁজমে িাগমিা। সকমিই োমদ্র 
বম়ে আনা লচলঠ হযালরমক লদ্মে বযস্ত। পক আমগ পদ্মব োরই প্রলেমযালগো। 
 
রন আশ্চযড হম়ে বিমিা–কী বযাোর বিমো? 
 
লিলফর পটলবমির সকমিই পচাে ব়ি ব়ি কমর োলকম়ে থামক েযাচাাঁমদ্র লচলঠ পদ্বার 
ো়িা পদ্মে। 
 
আরও সাে সােটা েযাচার আলবভডাব! 
 
হারলেওন হামের কাগজটা সলরম়ে পরমে একটা েযাচার ো পথমক োকামনা একটা 
েযামকট েুমি লনমে লনমে বিমিা, আলে জালন এটা কী। এটাই েুলে প্রথমে পোমিা 
হযালর! 
 
হযালর, িাউন রিংম়ের েযামকটটা েুিমেই দ্য কুইবিার োচড সিংেযা গল়িম়ে ে়িমিা। 
কুইবিামরর প্রথে েৃষ্ঠা়ে ব়ি ব়ি িাি অ্ক্ষমর োো 
 
হযালর েটার পশি েযডন্ত েুে েুিমিা 
লহ-হু, যার নাে েুমে বিা যামব না োর সম্বমে সেয কথা 
পসই রামে আলে োমক লফমর আসমে পদ্মেলে 
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িুনা প্রা়ে পদ্ৌ়িামে পদ্ৌ়িামে লিলফর পটলবমি এমস পিড আর রমনর োঝোমন বমস 
বিমিা–েুব ভাি, োই না? গেকাি পিোটা পবলরম়েমে। বাবামক বমিলেিাে পোোমক 
একটা কেলেমেোলর কলে োঠামে, লঠক োলঠম়েমেন। কথাটা বমি অ্নযসব োচাাঁমদ্র হুটু 
হুটু শব্দ কমর ো়িামে িাগমিা। পদ্েমে পেমিা হযালরর পটলবমির ওমোর অ্মনক 
োঠকমদ্র লচলঠ েম়ি রম়েমে। 
 
হারলেওন বিমিা, এগুমিা আলে আশা কমরলেিাে। লচলঠগুমিা যলদ্ েুলি, েুলে লকেু েমন 
করমব? 
 
হযালর সাোনয হেবুলদ্ধ হম়ে বিমিা, হযাাঁ হযাাঁ েুমি ে়ি। 
 
হারলেওন আর রন েটােট একটার ের একটা োমের েুেগুমিা লোঁ়িমে শুরু 
কমরলদ্মিা। 
 
–এটা পদ্েলে একজমনর। ও বিমে, েুলে োগি পক্ষো। আহ এটা…! এক েলহিা 
লিেমেন, পোোর পসে োিংমগামস ভলেড হম়ে শকলরটমেে করা দ্রকার, হারলেওন লচলঠটা 
হামে লনম়ে বিমিা। েুেমচামে ওর হোশার োে। 
 
–ও এটা সুন্দর, যলদ্ও হযালর লচলঠটা পদ্েমে পদ্েমে বিমিা। 
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এক জাদু্করী আাঁকাবাাঁকা অ্ক্ষমর লিমেমে। লিমেমে লেলন আোর কথা সমূ্পর্ড লবশ্বাস 
কমরন। 
 
পিডও লচলঠ েুিলেমিা। একটা লচলঠ েুমি লনি, লিধািস্ত েন। এই রকে োগি করা লচলঠ 
পদ্ো যা়ে না। লেলন লবশ্বাস কমর না ইউ-পনা-হু লফমর এমসমেন, পো লেলন জামনন না 
এেন কী ভাবমবন। ঈশ্বর রক্ষা করুন, োচডমেমের লক অ্েবযবহার। 
 
হারলেওন আর একটা লচলঠ ে়িমিা, এই োঠকমক েুলে পবাঝামে সক্ষে হম়েমো হযালর। 
হারলেওন হামের লচলঠটা উমত্তজনার সমঙ্গ ে়িমে িাগমিা, আলে পোোর বক্তবয আদ্যোন্ত 
েম়িলে। 
 
আলে এই লসদ্ধামন্ত পেৌঁোমে বাধয হম়েলে পয পডইলি প্রমফট পোোর সমঙ্গ দবোত্রসুিভ 
বযবহার কমর চমিমে। আলে লবশ্বাস কলর পয লহ-হুাঁ যার নাে বিা লঠক হমব না, লেলন 
লফমর এমসমেন। আলে অ্কেমট বিমে চাই েুলে সেয কথা বমিমো, সলেয েুলে 
ধনযবামদ্র োত্র। 
 
রন একটা লচলঠ েুাঁম়ি পফমি লদ্ম়ে বিমিা, লিেমে েুলে পিউ পিউ করমে। আর হযাাঁ এই 
লচলঠটা়ে লিেমে, েুলে ওর লচন্তা-ভাবনা বদ্মি লদ্মে সক্ষে হম়েমে, েুলে একলট আসি 
লহমরা! আমর একটা ফমটািাফও োলঠম়েমে পদ্েলে। 
 
বাচ্চা পেম়ের গিা়ে পক পযন বিমিা, এোমন লকসব হমে? 
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হযালর হাে ভলেড লচলঠ লনম়ে েুে েুমি পদ্েমিা ওর সােমন প্রমফসর আেলিজ দ্াাঁল়িম়ে 
রম়েমেন। পেেমন িুনা আর পিড। আেলিমজর পফািা পফািা ডযাব ডযামব পচাে, েযাাঁচা 
আর লচলঠর বালন্ডমি। হযালর সােমন োলকম়ে পদ্েমিা অ্মনক পেমি পেম়েরা ওমদ্র লদ্মক 
োলকম়ে রম়েমে পকৌেুহমির দৃ্লিমে। 
 
আেলিজ ধীমর ধীমর বিমিন, ওইসব লচলঠ পোোর নামে পকন এমসমে জানমে োলর লক 
েটার? 
 
পিড বিমিা, লচলঠ োও়োটা কী অ্েরাধ পযাগয? 
 
–সাবধান লে. উইসলি। েুলে যলদ্ চুে না থামকা োহমি পোোমক লডমটনসন করমে বাধয 
হমবা, আেলিজ পিমডর লদ্মক োলকম়ে বিমিন। 
 
–হযাাঁ লক বিলেিাে েটার? 
 
হযালর লক বিমব পভমব চুে কমর রইমিা। লকন্তু চুে কমর থাকার পকানও সঙ্গে কারর্ 
পনই, েুব সম্ভব ইমোেমধয আেলিজ দ্য কুইবিার এক কলে হামে পেম়েমেন। 
 
–আোর একটা ইোরলভউম়ের েলরমপ্রলক্ষমে োঠকমদ্র লচলঠ এমসমে। োমন গে জুন 
োমসর িটনাবিী সম্বমে। 
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 হযালর আেলিমজর কথা পশানার ের স্টাফ পটলবমির লদ্মক োকামিা। হযালরর েমন দৃ্ঢ় 
ধারর্া ওলদ্ক পথমক ডাম্বিমডার সবলকেু শুনমেন, পদ্েমেন। 
 
–ইোরলভউ? আেলিজ বিমিন। কী বিমে চাও, লকমসর ইোরলভউ? 
 
–এক সিংবাদ্দ্াো আোমক লকেু প্রশ্ন কমরলেমিন, োর উত্তর লদ্ম়েলে। হযালর বিমিা–
এইগুমিা…। কথাটা বমি হযালর কুইবিামরর কলেটা আেলিমজর লদ্মক েুাঁম়ি লদ্মেই 
আেলিমজর েুেটা ভীির্ লবকৃে হম়ে পগমিা। 
 
কাাঁো কাাঁো গিা়ে বিমিন–কাণ্ডটা কমব করমি? 
 
–গে উইক এমন্ড হগসলেমড। 
 
আেলিমজর হামে কাগজটা কাাঁেমে িাগমিা। পচােেুে রামগ লববর্ড! লেস্টার েটার, 
ভলবিযমে পোোর হগসলেমড যাও়ো লনলিদ্ধ করমে বাধয হলে। আশ্চযড! েুলে সাহস কমর 
ইোরলভউ লদ্মি পকেন কমর? আলে পোোমক কেবার বমিলে লেমথয কথা বিমব না। 
অ্সহয! 
 
প্রমফসর আেলিজ এমো পরমগ পগমেন পয গুলেম়ে কথা কইমে োরমেন না। বিমিন, 
েঞ্চাশ েম়েে লিলফন্ডর পথমক কাটা পগমিা। আর পোোর এক সপ্তাহ লডমটনশন। 
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–আেলিজ দ্য কুইবিামরর কলেটা বুমক পচমে চমি পগমিন। অ্মনক োত্র োত্রী োর লেেু 
লেেু চিমিা। 
 
েমরর লদ্ন সকাি পবিা একটা লনমদ্ডশ হাউজ পনালটশ পবামডড শুধু ন়ে, লচেমক পদ্ও়ো 
হম়েমে কলরমডার আর লাসরুমেও। 
 
পহাগাটডমসর উচ্চ েযডাম়ের আমদ্শ অ্নুসামর 
পকানও োত্র-োত্রীর হামে বা কামে যলদ্ দ্য কুইবিামরর 
কলে পদ্েমে োও়ো যা়ে োমক কুি পথমক বলহষ্কার করা হমব। 
এই আমদ্শ এডুমকশনাি লডলি সাোশ নম্বর অ্নুসামর প্রমযাজয হমিা। 
দ্স্তেে 
পডামিামরস আেলিজ উচ্চ েযডাম়ের েদ্ন্তকারী। 
 
পয পকানও কারমর্ই পহাক হারলেওন যেবারই পনালটশটা পদ্মে েেবারই আনমন্দ অ্ধীর 
হম়ে ওমঠ। 
 
হযালর বিমিা, এমো আনমন্দর কারর্ কী জানমে োলর? 
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হারলেওন পহমস বিমিা–েুলে পসাজা কথাটা বুঝমে োরমো না? ওই পনালটশ বা 
আমদ্শটা ে়িার ের সবাই দ্য কুইবিার ে়িার জনয উদ্িীব হম়ে থাকমব। জানমে 
ইেুক হমব পকন লনলিদ্ধ করা হমিা। 
 
হারলেওমনর বক্তবয সলঠক প্রোর্ীে হমিা। কুমির সব োত্র-োত্রী দ্য কুইবিামরর কলে 
োবার জনয পোটােুলট করমে িাগমিা। হযালররও োত্রমদ্র পোটােুলট নজমর ে়িমিা। 
 
হারলেওন হযালরমক বিমিা–হযালর অ্বমশমি সকমি পোোর কথা লবশ্বাস করমে চমিমে। 
পোোর কথা সলেয, েুলে পকানও লেমথয বমিালন। 
 
এলদ্মক প্রমফসর আেলিজ পরমগ পক্ষমে পগমেন। পযোমন োমেন পসোমন োত্র-োত্রীমদ্র 
োক়িাও কমর নানা প্রশ্ন করমেন, োমদ্র কামে কুইবিার আমে লক পনই সাচড করমেন। 
 
কুমির একজনও বাদ্ রইমিা না যারা পসই ইোরলভউ ে়িমিা না বা েম়িলন। 
 
কুমির লশক্ষকরাও এডুমকশনাি লডলি োলব্বমশর আওো়ে েম়িন। োরাও একই 
েমনাভাব বযক্ত করমে িাগমিন; লকন্তু োমদ্র েমনাভাব বযক্ত করা সমূ্পর্ড লভন্ন। 
আেলিমজর দ্শ েম়েে কাটা েূরর্ কমরলদ্মিন প্রমফসর প্রাউট। লিলফরমক কুল়ি েম়েে 
লদ্মি হযালর োমক জমির জগ এলগম়ে লদ্মিা। সবডদ্াই েুলশমে ডগেগ প্রমফসর 
লফ্লটউইক, চােডস লশক্ষার পশমি পকাম়েলকিং সুগার োইস লদ্ম়ে শু বমিই দ্রুে চমি 
পগমিন। প্রমফসর লরিনী পফাাঁোমে পফাাঁোমে োর লডলভম়েসন লামস বিমিন 
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(আেলিজমক অ্িাহয কমর) পয, হযালর কেমনাই দু্িডটনা়ে োরা যামব না, অ্মনক বের 
বাাঁচমব। ও একলদ্ন েযালজক েন্ত্রর্ািম়ের েলন্ত্র হমব, আর কে কমর বামরালট সন্তান-
সন্তুলের লেো হমব। 
 
হযালরর নেুন কমর সবমচম়ে আনলন্দে হমিা, েমরর লদ্ন যেন রান্স-লফগামরশন লামসর 
ের পচা ওমক ডাকমিা। লকেু পবাঝবার বা বিার আমগই ও হামে একলট পেম়ের নরে 
হামের স্প্শড পেমিা। পচা ওর কামনর কামে েুে এমন বিমিা, সলেয, সলেয বিলে আলে 
েুব দু্াঃলেে। পোোর সাক্ষাৎকার (ইোরলভউ) েুবই সাহসী েমনর। ে়িমে ে়িমে 
আোর পচামে জি এমস পগমে। 
 
হযালর পচার েুে পদ্মে েুবই দু্াঃলেে হমিা, ে়িমে ে়িমে ওর পচামে জি এমসলেমিা 
শুমন। আবার ওর সমঙ্গ কথা বিমে এটাই আরও পবলশ আনমন্দর। পচা ওর গামি পোট 
একটা চুম্বন কমর পদ্ৌম়ি চমি পগমিা। লবশ্বাস করা যা়ে না ও বাইমর ো রাো োত্র 
রান্সলফগামরশন অ্থবা পযমকানও জাদু্েমন্ত্র একটা লবরাট আনমন্দর ঝ়ি উঠমিা ওর 
েমন। সীোস িাইন পেম়ি ওর সােমন দ্াাঁ়িামিা। হযালরর হাে ধমর বিমিা, লবশ্বাস কমরা 
হযালর, একটা কলে আোর োম়ের কামে োলঠম়েলে। 
 
হযালর আরও েুলশ হমিা েযািফ়ে, িযামব, আর পগাম়েমির চুেমস যাও়ো েুে পদ্মে। ওরা 
লেনজমন লেন োথা এক কমর লক পযন বিাবলি করমে। হারলেওন চুলে চুলে বিমিা, 
ওমদ্র অ্বস্থা পদ্মেমো? 
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হযালর েুব ভাি কমর জামন ওমদ্র বাবামদ্র পডথইটারমদ্র লিমস্ট নাে পদ্ও়োমে ভ়ে 
পেম়ে পগমে। 
 
–দ্ারুর্ হম়েমে হযালর। এেন এেন অ্বস্থা ওরা প্রলেবাদ্ করমে সাহস করমে।, 
হারলেওন বিমিা। বিমব পকেন কমর? োহমি পো স্বীকার করমে হমব আেলিমজর 
আমদ্শ অ্োনয কমরমে। লহ: লহ:। 
 
সবমচম়ে ব়ি সিংবাদ্ লদ্ি িুনা, ও ওর স্বাভালবক ভলঙ্গমে বিমিা–বাজামর আর একলট 
কলেও েম়ি পনই, সব লবলি হম়ে পগমে বমি বাবা জালনম়েমেন। েুব সম্ভব বাবা আবার 
নেুন কলে লপ্রে করমবন। 
 
হযালর পভমব োমে না এর েমর ও লক করমব। ও বিমিা, িাস্প্ি–হনডড সুরকযাকসমদ্র 
ওমোর আর কারও পকানও উৎসাহ পনই। 
 
পসই রামে লিলফল্ডর কেন রুমে হযালর লহমরা বমন পগমিা। পিড-আর জজড কুইবিামরর 
েবরটা এনিাজডমেে চােড লদ্ম়ে এনিাজড কমর পদ়্োমি ঝুলিম়ে লদ্ম়েমে, পবাঁমটোমটা 
হযালরর পযন পদ্েমে অ্সুলবমধ না হ়ে। েন্ত্রর্াি়ে েুবই অ্েলরর্ে লচত্তবৃলত্তসম্পন্ন, আর 
আেলিজ এবার পগাবর োমবন। 
 
হারলেওমনর কামে ওটা েুব েমনর েমো হ়ে না। ও বিমিা, এইসব করমি ওর 
একািো কু্ষন্ন হমব। লবরক্ত হম়ে ো়িাোল়ি শুমে চমি পগমিা হযালর। িো দু্ই বামদ্ 
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হযালরর োনমে হমিা পোস্টারটা আমজবামজ ন়ে। লবমশি কমর টলকিংমস্প্ি যেন শুরু 
করমিা েেন পসটামক েুমে লদ্ম়ে অ্সিংিগ্নভামব পজামর পজামর পথমে পথমে বিমে 
িাগমিা ডািংগ এবিং আেলিজ শব্দ দু্লট। লকন্তু আবার ওর কাটা দ্ামগ বযথা ও চুিকালন 
শুরু হম়ে পগমিা অ্স্বলস্তকরভামব। পযসব পিামকরা ওমক লিমর বমসলেমিা োরা বারবার 
ওমক পসই সাক্ষাৎকার সম্বমে নানা প্রশ্ন করমে িাগমিা। পশি েযডন্ত হযালর বাধয হম়ে 
িুমোমে যালে বমি হি পথমক চমি পগমিা। 
 
ও ডরমেটলরমে লগম়ে পদ্েমিা ওোমন পকউ পনই। ও লবোনার ধামর জানািার ঠাণ্ডা কাাঁমচ 
কোিটা পঠলকম়ে দ্াাঁল়িম়ে রইমিা। ঠাণ্ডা েরমশ েমন হমিা পযমনা বযথা চুিকুলন ধীমর 
ধীমর কেমে। োথা ধরাটা পসমর যামব পসই আশা়ে ও লবোনা়ে শুম়ে ে়িমিা। ভীির্ িুে 
পেম়েমে োই পচাে বে করার সমঙ্গ সমঙ্গ ও িুলেম়ে ে়িমিা। 
 
আবার পসই একই স্বপ্ন পদ্েমিা ও েদ্ডা পফিা একটা অ্েকার িমর দ্াাঁল়িম়ে রম়েমে। 
িমর শুধু একটা পোেবালে জ্বিমে। ওর সােমন একটা পভিমভমট পো়িা পচ়োর, োর 
লেমঠ ও হাে পরমেমে। ওর হামের আঙু্গিগুমিা িম্বা িম্বা সাদ্া, পযন অ্মনক বের োমে 
পরাদ্ িামগলন, শুকমনা ব়ি োক়িসার োম়ের েমো ফযাকামশ। 
 
অ্দূ্মর একজন পেমঝমে হাাঁটুমগম়ি বমস রম়েমে। ওর পেেমন একটা পোেবালে জ্বিমে। 
পোেবালের লশো কাাঁেমে, পিাকটাও কাাঁেমে এবিং লশউমর উঠমে। 
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–রকউড পোোর পকানও পদ্াি পদ্েলে না, হযালর আমগর েমোই লনেডে ঠাণ্ডা স্বমর 
বিমিা। োরের ও পচ়োমরর ওমোর পথমক হাে সলরম়ে পসই পিাকটার কামে দ্াাঁ়িামিা। 
 
হযালর বিমিা, রুকউড েুলে যা বিমি, সব সেয? 
 
–হযাাঁ প্রভূ সব সলেয, আলে পো লডোটডমেমে বহু বের ধমর কাজ করলে। 
 
 –আমভলর আোমক বমিমে, পবামড ওটা সরামে োরমব। 
 
–পবামডর েমক্ষ কেনই সম্ভব হমব না প্রভু, এই কারমর্ই ও েযািম়ের ইেমেলর়েস 
কামসডর লবরুমদ্ধ প্রবিভামব ি়িাই কমরমে। 
 
–দ্াাঁল়িম়ে কথা বমিা রকউড, হযালর লফসলফস কমর বিমিা। 
 
পসই হাাঁটু পগম়ি বসা পিাকটা হযালরর োম়ে ঝাাঁলেম়ে ে়িমিা। পোেবালের আমিামে ওর 
েুমের বসমন্তর দ্াগ, কাটা দ্াগ জ্বি জ্বি কমর উঠমিা। 
 
–েুলে কথাগুমিা আোমক জালনম়ে েুব ভামিা কাজ করমি। যাকমগ অ্মনক সে়ে আোর 
নি হম়েমে। এমসা আবার নেুন কমর কাজ শুরু কলর। রকউড পোোর কামে িডড 
পভামেেমটডর কৃেজ্ঞো রইমিা। 
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–প্রভূ! আোর েহান প্রভূ, রুকউড স্বলস্তর লনাঃশ্বাস পফমি আনমন্দ পফমট েম়ি বিমিা। 
 
–পোোর কাে পথমক আোর অ্মনক েমথযর প্রম়োজন আমে, সব আোমক পদ্মব। 
 
–অ্বশযই, অ্বশযই েহান প্রভু, যা চাইমেন সবই পদ্মবা। 
 
–েুব ভাি, এবার েুলে যাও, আর আমভলরমক োলঠম়ে দ্াও 
 
 লকউড োথা অ্বনে কমর চমি পগমিা। 
 
ও়োমি একটা অ্লে েুরমনা ভাঙা কাাঁমচর। আ়েনা পঝািামনা রম়েমে। হযালর ওর েুেটা 
পদ্োর জনয আ়েনার সােমন দ্াাঁ়িামিা। িমরর অ্েকামরর েমধয ওর প্রলেলবম্ব পদ্েমিা। 
অ্মনক ব়ি পদ্োমে ওর েুেটা, েুমের রিং োথার েুলির পচম়ে সাদ্া, িাি দু্ই পচামের 
েলন পযমনা লঠকমর পবমরামে। 
 
…্না… না… আ… আ… আ…! 
 
রন ওমক পেমঝ পথমক েুমি দ্াাঁ়ি করামি হযালর চাাঁমদ্র আমিামে রমনর েুমের লদ্মক 
োকামিা। আবার শুরু হমিা ওর কাটা দ্ামগ েীি যন্ত্রর্া আর চুিকালন। 
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রন হযালরমক পজার কমর ধমর বিমিা–আবার পকউ আিান্ত হম়েমে? বাবা… আর পসই 
সাে? 
 
হযালর হাাঁফামে হাফামে বিমিা, না না সবাই ভামিা আমে। ওর শুধু কাটা দ্ামগ বযথা-
যন্ত্রর্া-চুিকালন আর োথার পভেমর পযমনা দ্াউ দ্াউ কমর আগুন জ্বিমে। লকন্তু আমভলর 
পভামল্ডেটডমক ভুি েথয পদ়্োর জনয দ্ারুর্ পরমগমেন। 
 
হযালর কথা বিার সমঙ্গ সমঙ্গ পগাঙামে পগাঙামে কোমি হাে লটমে লবোনা়ে শুম়ে 
ে়িমিা। 
 
–না, রকউড ভুি বুঝমে পেমর এেন োমক সাহাযয করমব। 
 
রন ওমক ঝাাঁকুলন লদ্ম়ে বিমিা–লক আমজবামজ বকমো। ইউ-পনা-হুমক েুলে এেন 
পদ্মেমো? রমনর একটু ভ়ে ভ়ে করমে। 
 
কথাটা শুমন হযালর ওর একটা হাে প্রসালরে কমর লনমজর েুমের সােমন ধরমিা। না, 
এেন আর আঙু্গিগুমিা োক়িসার েমো পদ্োমে না, লডগলডমগ বরমফর েমো সাদ্া িম্বা 
ন়ে। ও রকউমডর সমঙ্গ লেমিন, েুলে পো জামনা রকউড একজন পডথইটার, আজকাবান 
পজি পথমক োিামনা এক অ্েরাধী? রকউড এইোত্র োমক বমিমে, পবামড কাজটা 
করমেই োরমে না। 
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–কী করমে োরমে না? 
 
–লকেু সলরম়ে লনমে। লেলন বমিমেন পবামড পয কাজটা করমে োমর না ো লেলন 
জামনন। েযািফম়ের বাবা ওমক ইেমেলর়োস কাসড লদ্ম়ে স্তব্ধ কমর পরমেমেন। 
 
–েুলে বিমো পবামডমক েন্ত্রেুগ্ধ কমর কাজটা করমে বাধয করা হম়েমে? রন বিমিা–
লকন্তু হযালর পসটা পো করা দ্রকার লেমিা। 
 
–অ্স্ত্র! হযালর লনমজই অ্স্ত্র কথাটা বমি েুমরা কথাটা পশি করমিা, আলে জালন রন। 
 
ডবমেটলরর দ্রজাটা পকউ েুিমিা। িমর ঢুকমিা লডন আর সীোস। হযালর ওমদ্র পদ্মে 
ো েল়িম়ে আরাে কমর শুমিা। ওমদ্র হযালর স্বমপ্নর কথা জানমে লদ্মে চা়ে না। 
 
–েুলে বিলেমি না, রন হযালরর কামনর কামে েুে এমন বিমিা (এেন একটা ভাব পদ্োি 
পযন গজগ পথমক র জি োবার জনয জগ পটলবমি রােমিা) েুলে বিলেমি ইউ পনা হু 
হম়ে লগম়েলেমি েুলে? 
 
–হযালর স্বাভালবক কমে বিমিা–হযাাঁ। 
 
রন অ্যথা জগ পথমক অ্মনকটা জি ঢক ঢক কমর (দ্রকার পনই োও) পেমিা। 
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–হযালর, ও বিমিা। লডন আর সীোস এেন ওমদ্র আিমেল্লা েুিমে েুিমে দহ দহ 
করমে। হযালর লক পদ্মেমো বিমে হমব। 
 
আলে কাউমক লকেু বিমে োলর না। একিামেলন্স পশোর জনয সবলকেুই পগােন রােমে, 
োথা পথমক সবলকেু হলটম়ে লদ্মে হমব। এটাই োরা চান। 
 
োরা বিমে অ্বশযই হযালর ডাম্বিমডারমক বিমিা, হযালর োস লফমর রমনর লদ্মক পেেন 
লফমর শুমিা। হযালরর েেনও োথা়ে যন্ত্রর্া হমে। ও োথার বালিমশ প্রচণ্ড পজামর একটা 
িুলি োরমিা। পকামনা কথা ও বিমব না। ও েুব ভামিা কমরই জামন আমভলরমক শালস্ত 
পদ্ও়ো হমে। 
 
েরলদ্ন সকাি েযডন্ত হযালর আর রন হারলেওমনর আসার অ্মেক্ষা়ে রইমিা। হযালর যা 
পদ্মেমে সব বিমব হারলেওনমক। এেনভামব বিমিা যামে পকউ পযমনা একলট শব্দও 
শুনমে না ো়ে। উমঠামন দ্াাঁল়িম়ে ঠাণ্ডা বাোস গাম়ে িাগামে িাগামে ওরা লেনজমন গল্প 
করমে িাগমিা। হযালর, হারলেওনমক বিমব যেটুকু স্বমপ্নর বযাোরটা েমন আমে। হযালরর 
কথা পশমি হমি হারলেওন কম়েক পসমকন্ড চুে কমর পিড জমজডর লদ্মক োকামিা। ওরা 
েেন উমঠামনর অ্নয এক ধামর দ্াাঁল়িম়ে েযালজকযাি হযাট লবলি করমে। 
 
পিড ও জমজডর লদ্ক পথমক দৃ্লি সলরম়ে এমন হারলেওন বিমিা–পসই জনযই ওমক হেযা 
করা হম়েমে। পবামড যেন ওই অ্স্ত্রটা চুলর কমর লনমজর আ়েমত্ব রােমে পচিা কমরলেমিা 
েেন অ্দু্ভে এক িটনা িমট। েমন হ়ে প্রলেমরামধর জাদু্েন্ত্র প্রম়োগ করা হম়েলেমিা। 
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োমন যামে পকউ পসই ফুমির েটটা েুাঁমে না োমর। পসই সব কারমর্ সব িৃলে শলক্ত 
হালরম়ে ও পসে োিংমগামস ভলেড হম়েলেমিা। েমন আমে পসই লহিার আোমদ্র লক 
বমিলেমিা? বমিলেমিা ও পসমর উঠমে। লকন্তু ওমক সুস্থ করার দ্াল়েত্ব লনমে চা়েলন, 
পকেন কমর োরমব? আলে বিমে চাই, সম্ভবে পসটা স্প্শড করমে লগম়ে ও শক 
পেম়েলেমিা। েেন ইেমেলর়োস কাসড েুমি পনও়ো হম়েলেমিা। যেন ও কথা বিার শলক্ত 
লফমর পেম়েলেমি, েেন লক করমে সকিমক বমিলেমিা। লনশ্চ়েই পোোর েমন আমে? 
সম্ভবে ওরা জানমো পবামড পসই অ্স্ত্রটা চুলর করার জনয োিংমগামস ভলেড হম়েমে। 
অ্বশযই িুলস়োস েযািফম়ের েমক্ষ েুব সহজ লেমিা কাসডটা ওর ওমোর প্রম়োগ করা। 
 
–েন্ত্রর্ািম়ে আোর শুনানীর লদ্ন িমরর এক ধামর ও িুমর পব়িালেমিা। হযালর বিমিা, ও 
পসলদ্ন লডোটডমেে অ্ফ লেলিজর কলরমডামর লেমিা। পোোর বাবা বমিলেমিন, েুব 
সম্ভব ও িুলকম়ে চুলরম়ে আোর লহ়োলরিংম়ের কথাবােডা পশানার জনয লগম়েলেমিা। লকন্তু 
যলদ্…। 
 
–স্টারলগস! সকিমক অ্বাক কমর লদ্ম়ে হারলেওন বমি উঠমিা। 
 
–দু্াঃলেে! রন হেভম্ব হম়ে বিমিা। 
 
–দ্রজা পভমঙ পভেমর পঢাকার অ্েরামধ স্টারলগস ে়িমোর পিফোর হম়েলেমিন। 
িুলস়োস েযািফ়ে ওমক পদ্েমে পেম়েলেমিন। আলে বালজ ধমর বিমে োলর পযলদ্ন েুলে 
ওমক কলরমডামর পদ্মেলেমি, পসলদ্নই কাজটা কমরলেমিা। স্টারলগস েুলডর অ্দৃ্শয হবার 

http://www.bengaliebook.com/


 হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য অ্র্ডাি অ্ব দ্য ফরিক্স । জে. জে. িাওর িং। হ্যারি পটাি রিরিে 

920 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

আিমেল্লাটা গাম়ে েমরলেমিা, লঠক হযালর? পো পসটা গাম়ে লদ্ম়ে থাকমিও েযািফ়ে ওর : 
োম়ের শব্দ শুমনলেমিন অ্থবা আন্দাজ কমরলেমিন কারও উেলস্থলে অ্থবা না িামগ েুক 
না িামগ োক এই পভমব ইেমেলর়েস কাসড প্রম়োগ কমরলেমিন। পসোমন প্রহরীও পো 
লেমিা? োরের অ্নয একলদ্ন সুমযাগ পেম়ে েুব সম্ভব োর লডউলটর লদ্ন লডোটডমেমে 
ঢুমক পসই অ্স্ত্রটা পভামেেমটডর জনয চুলর করার পচিা কমরলেমিা দ্রজা পভমঙ্গ। বুঝমি 
রন, চুেচাে থামকা। পশিকামি ধরা ে়িার ের োমক আজকাবামন োঠামনা হম়েলেি। 
 
হারলেওন কথাটা বমি হযালরর লদ্মক োলকম়ে রইমিা। 
 
 –এেন রকহুড পভামল্ডেটডমক বমিমে পকেন কমর পসই অ্স্ত্রটা োও়ো যামব? 
 
–হমে োমর, লকন্তু আলে সব কথা শুনমে োইলন, লকন্তু েমন হমে লঠক বমিমো। 
রুকউড পো ওোমন চাকলর করমো, হমে োমর পভামল্ডেটড রুকউডমক োলঠম়েলেমিন 
কাজটা করার জনয, হযালর এক লনাঃশ্বামস বমি পগমিা। 
 
হারলেওন িা়ি না়িমিা। েেনও লচন্তােগ্ন। োরের হঠাৎ বমি উঠমিা–লকন্তু পোোর পো 
ওগুমিা পদ্োর কথা ন়ে হযালর…। 
 
–কী বিমি, হযালর অ্বাক হম়ে বিমিা। 
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–পোোর েলস্তষ্ক পো এ বযাোমর োিাবে কমর লনলিডপ্ত থাকা দ্রকার োইমো পেইমের 
কামে লশেমো? হারলেওন হঠাৎ গম্ভীর হম়ে বিমিা। 
 
–হযাাঁ, আলে পসইভামব চিলে, হযালর বিমিা। লকন্তু…। 
 
হারলেওন বিমিা, এেন ওইসব লচন্তা পথমক েনমক েুক্ত রােমে পচিা করমে হমব 
হযালর। োমন েুলে যা যা পদ্মেমো ওসব লচন্তা না কমর এেন পথমক েুলে অ্কিামেলন্সর 
ওমোর প্রচুর পেমট যাও। 
 
হযালর কথাটা শুমন হারলেওমনর ওমোর অ্সম্ভব চমট লগম়ে পসলদ্ন আর ওর সমঙ্গ পকামনা 
কথা বিমিা না। েমব পসলদ্নটা আমরকলট েুব োরাে লদ্ন হমিা। 
 
হাফিোমফর লবরুমদ্ধ লিলফন্ডর পহমর যাও়োমে লেদ্ালরনরা দ্ারুর্ েজা পেম়ে সারালদ্ন 
কলরমডামর দ্াাঁল়িম়ে গান গাইমে িাগমিা উইসলি আোমদ্র রাজা। আমস্ত ন়ে, সকমি 
লেমি েুব পজামর। লফিচ েুব লবরক্ত হম়ে সেযার ের কলরমডামর গান গাও়ো, দহ দহ 
করার ওমোর লনমিধাজ্ঞা জালর করমিন। 
 
আগােী সপ্তাহটা হযালরর েুব একটা শুভ হমিা না। আরও দু্মটা লড পোসামনর জনয 
পেমিা। ও েেনও উমিগ-অ্লনশ্চ়েোর ওমোর লদ্ন কাটামে িাগমিা, হযালিড হ়েমো 
বরোস্ত হমে োমরন। আর পভামেেমটডর স্বপ্ন পথমক েুলক্ত োও়ো, যলদ্ও ও রন আর 
হারলেওমনর কামে ওর েমনাভাবনা বযক্ত করমিা না। ও হারলেওমনর কাে পথমক পকামনা 

http://www.bengaliebook.com/


 হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য অ্র্ডাি অ্ব দ্য ফরিক্স । জে. জে. িাওর িং। হ্যারি পটাি রিরিে 

922 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

জ্ঞামনর কথা শুনমে চা়ে না। পস যাই পহাক সব কথা লসলর়েসমক জানামনার জনয বযাকুি 
হম়ে রইমিা। লকন্তু ভাবমি বা বযাকুি হমি পো চিমব না। পসটা সম্ভব ন়ে, োই েন 
পথমক পসইসব লচন্তা দূ্র করমে চাইমিা। 
 
অ্লে দু্াঃমের বযাোর আমগর েমো ওর েলস্তষ্ক পো একলট লনলশ্চে-লনরােদ্ স্থামন পনই। 
 
–েটার উমঠ েম়িা রকহুমডর স্বপ্ন পদ্োর ের সপ্তা দু্ই বামদ্ আবার হযালরমক পদ্েমে 
োও়ো পগমিা পেইমের অ্লফমসর পেমঝমে হাাঁটু পগম়ি বমস। থাকমে। ও েমনর পভেমর 
যা লকেু জো আমে ো দূ্র করার পচিা করমে। আবার  পস ওর দশশব অ্বস্থা়ে ডাডলির 
অ্েোনকর বযবহামরর দৃ্শয পদ্মে চমিমে। ওর প্রাইোরী কুমির পেমিমদ্র দ্িবদ্ধ 
আিের্ও ডাডলির প্রমরাচনা়ে হম়েলেমিা। 
 
–হযাাঁ, বিমো পোোর পশি িৃলেলট কী? পেইে বিমিন। –আলে বিমে োরলে না, হযালর 
উমঠ দ্াাঁল়িম়ে বিমিা। 
 
নানা ধরমনর িৃলে োথার পভের জট োলকম়ে পগমে। পকানলট আমগ, পকানলট েমর বুমঝ 
উঠমে োরমে না। গাদ্াগাদ্া িৃলের দৃ্শয আর নানারকে শব্দ। পকানলট বিমব 
পেইেমক? 
 
–আেলন বিমেন, আোর ডাডলি যেন আোমক বাথরুমের সােমন দ্াাঁ়ি কলরম়ে 
পরমেলেমিা? 
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–না না, পসই অ্েকার িমরর োঝোমন পযোমন একজনমক লনিডাউন কমর পেমঝমে 
বলসম়ে রাো হম়েলেমিা…। 
 
–না ওটা লকেু ন়ে। 
 
পেইে, হযালরর পচামের লদ্মক েীক্ষ্ণভামব োকামিন। হযালরর েমন েম়ি পগমিা পচামের 
সমঙ্গ পচামের সিংমযাগ পিগলিমেলন্সর অ্লে প্রম়োজনী়ে। হযালর পচাে লেট লেট কমর েুে 
িুলরম়ে লনমিা।   
 
পেইে বিমিন, বমিা পকেন কমর পসই পিাকটা, আর অ্েকার িরটা পোোর োথার 
পভের ঢুকমিা েটার। 
 
–পেইমের লদ্মক োলকম়ে হযালর বিমিা, স্বমপ্ন… আলে স্বপ্ন পদ্মেলেিাে। 
 
পেইে হযালরর কথাটা বিমিন স্বমপ্ন? হযালর পদ্েমিা িমরর েমধয কাাঁমচর জামর িাি 
আরমকর েমধয একটা ব়ি পকািা বযাঙ ডুলবম়ে রাো হম়েমে। 
 
–েুলে পো জামনা েটার পকন আেরা এোমন বমস আলে? পেইে বিমিন, েুলেমো 
আরও জামনা পকন এই সুন্দর সেযাটা়ে এই লবরলক্তকর কামজর জনয পোোর সমঙ্গ 
রম়েলে? 
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–হযাাঁ, হযালর সিংমক্ষমে বিমিা। 
 
 –েটার আোমক েমন কলরম়ে দ্াও পকন এোমন আেরা রম়েলে। 
 
–যামে আলে অ্কিামেলন্স লশেমে োলর। হযালর েৃে বানোমের েমো একটা লেেমি 
োমের লদ্মক োলকম়ে বিমিা। 
 
–লঠক বমিমো েটার; যমোই েুলে েনেরা হম়ে থামক না পকন। 
 
হযালর পেইমের লদ্মক িৃর্াভরা দৃ্লিমে োকামিা। 
 
–আলে আশা কমরলেিাে গে দু্োস অ্লান্ত েলরিমের ের েুলে লকেু লশমেমো। আো 
ডাকডিডডমক লনম়ে আর কটা স্বপ্ন পদ্মেমে েটার? পেইে বিমিন। 
 
–ওই একটাই, হযালর বিমিা। 
 
পেইে েীক্ষ্ণ ঠাণ্ডা পচাে দু্মটা আরও পোট পোট কমর বিমিন, হ়েমো, হ়েমো েুলে সেয 
সেযই ওই স্বপ্ন আর ভলবিযমের লকেু পদ্মে েুব উেমভাগ কমরমে। োর জনয লনমজমক 
অ্মনযর পথমক লভন্ন এবিং েুবই দ্ােী েমন করমো? 
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–পোমটই না, একবারও েমন কলর না, হযালর কথাটা বমি ওর েমকমট হাে ঢুলকম়ে 
জাদু্দ্ণ্ডটা স্প্শড করমিা। 
 
 পেইে েনেমন গিা়ে বিমিন, হমে োমর েটার, কারর্ েুলে দু্মটার েমধয পকানটাই 
নও। ডাকডিডড পডথ ইটারসমদ্র লক বিমেন, পকন বিমেন ো পোোর জানার দ্াল়েত্ব 
ন়ে। 
 
–করলে না, ভাবলে না। জালন ওগুমিামো আেনার কাজ, লঠক বমিলে? হযালর েটার 
বিমিা। 
 
–লঠক বমিমো েটার, আোর কাজ। এমসা এেন আোমদ্র কাজ শুরু কলর, েুলে প্রস্তুে 
পো? পেইে বিমিন। 
 
পেইে জাদু্দ্ণ্ড েুমি বিমিন–এক, দু্ই, লেন… পিলগলিমেন্স! 
 
হযালর পচাে বে করমিা পদ্েমিা পিক পথমক শে শে লডমেের ওর লদ্মক পধম়ে 
আসমে। একািোর জনয যথাসম্ভব ভ়ে কালটম়ে ওঠবার পচিা করমিা। লডমেেররা ওর 
লদ্মক এলগম়ে আসমে। ও ওমদ্র হুমডর েিা়ে কামিা গভীর গেড পদ্েমে োমে, ো 
সমেও পদ্েমে পেইে হযালরর লদ্মক এক দৃ্লিমে োলকম়ে রম়েমেন, এবিং লকেু লব়ি লব়ি 
কমর বিমেন। হঠাৎ পসই লডমেেররা ঝাাঁেসা হম়ে পগমিা পেইেমক ঝাাঁেসা পথমক 
েলরষ্কারভামব পদ্েমে পেমিা। 
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হযালর লঠক পসই সে়ে ওর জাদু্দ্ণ্ডটা উাঁচু করমিা। 
 
–পপ্রামটমগা! 
 
পেইে টিেি করমে িাগমিন–ওর হামের জাদু্দ্ণ্ড হাে পথমক ওমোমর উম়ি পগমিা, 
হযালরর পথমক অ্মনক দূ্মর। োরের হঠাৎ হযালরর েন নানা িৃলেমে েলরেূর্ড হম়ে 
পগমিা। পসই সব িৃলে োর ন়ে। একজন বাাঁকা নামকর পিাক পয গুলটসুলট পেমর বমস 
থাকা এক েলহিামক ধেকামে। একটা কামিা চুিও়োিা পেমি এক পকামন বমস পকাঁমদ্ 
চমিমে। োথা়ে পেি চেচমে চুিও়োিা একজন লকমশার একটা অ্েকার িমর একিালট 
বমস রম়েমে আর ওর হামের জাদু্দ্ণ্ডটা োমদ্র লদ্মক েুমি োলে পেমর চমিমে। একলট 
পেম়ে, হালিসার একটা পোট পেমির লদ্মক োলকম়ে হাসমে আর পেমিটা একটা ঝা়ুিমে 
ওঠবার বযথড পচিা কমর চমিমে। 
 
অ্মনক হম়েমে। 
 
হযালরর েমন হমিা এক অ্দৃ্শয হাে ওর বুমক হঠাৎ সমজামর আিাে করমিা। ও কম়েক 
ো লেলেম়ে পগমিা পসই আিামে। পেইে িমরর পদ়্োমির কামঠর োমক সমজামর লেটমক 
েম়ি পগমিন… লকেু পভমঙ যাবার বা পফমট যাবার শব্দ শুনমে পেমিা। ও পেইমের লদ্মক 
োলকম়ে পদ্েমিা পেইে কাাঁেমেন, োর েুে পচাে লববর্ড। 
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হযালর বুঝমে োরমিা ওর আিমেল্লার পেেনটা লভমজ পগমে। েুব সম্ভব একটা জমির 
জার পভমঙ পগমে। পদ্েমে পেমিা জামরর েমধয রাো পোকাগুমিা িমরর পেমঝমে েম়ি 
লকিলবি করমে। 
 
লরেযামরা–পেইে লহস লহস কমর বিার সমঙ্গ সমঙ্গ ভাঙা পবােি/ জার শুধু পজা়িা পিমগ 
পগমিা ন়ে, পভেমরর সবলকেু আমগর েমো ভলেড হম়ে পগমিা! েটার, অ্বশযই লকেু 
উন্নলে িক্ষয করলে। োরের পসাজা হম়ে দ্াাঁল়িম়ে ব়ি ব়ি শ্বাস পফিমে পফিমে 
পেনলসমভর পভের োর লকেু লচন্তা ভমর লদ্ম়ে পিসন শুরু করমিন। বিমিন, আলে লঠক 
েমন করমে োরলেমন লশও চােড বযবহার করা সম্বমে পোোমক লকেু বমিলে লকনা। ওই 
েন্ত্রটা লকন্তু েুব দ্রকালর ও কামজর। 
 
হযালর চুে কমর রইমিা। লকেু বিা োমন লবেমদ্র বযাোর! হযালর জামন সমবোত্র ও 
পেইমের দশশমবর িৃলেগুমিা পভমঙ লদ্ম়েমে। পেইে কাাঁদ্মেন আর োর বাবা-ো োমক 
বমক বমক চুে করামেন। হযালর ওইরকে একদৃ্মশয পেইে সম্বমে ভাবমে োমর না। 
 
পেইে বিমিন, লক বমিা আর একবার পচিা করা যাক। 
 
হযালর ভম়ে লশউমর উঠমিা, পেইমের বযাোমর যা িলটম়েমে ক়িা়ে গণ্ডা়ে োর োশুি 
লদ্মে হমব। ওরা পয যার জা়েগা়ে লগম়ে আবার দ্াাঁ়িামিা। হযালরর েমন হমিা ওর োথার 
পভেরটা আমগর চাইমে অ্মনক অ্মনক পবলশ ফাাঁকা হম়ে পগমে। 
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লেন পগানার ের হামের জাদু্দ্ণ্ড েুমি েুব পজার লদ্ম়ে পেইে বিমিন পিলগলিমেন্স! 
 
হযালর েটার লডোটডমেে অ্ফ লেলিমজর সােমনর কলরমডার ধমর হাাঁটমে, কামিা োথমরর 
পদ্ও়োি দু্ধামর, শুধু জ্বিন্ত েশাি ো়িা কলরমডামর আর লকেু পনই। পশি প্রামন্তর কামিা 
দ্রজাটা আরও পযমনা ব়ি হম়ে পগমে। ও এে দ্রুে পসলদ্মক হাাঁটমে পয গলে না কোমি 
দ্রজা়ে প্রচণ্ড আিাে োমব। োত্র একফুট বযবধান থাকমে ও পদ্েমে পেমিা অ্েকার 
পনই, হািকা সবুজ আমিামে দ্রজাটা চক চক করমে। 
 
োরের দ্রজাটা ধীমর ধীমর েুমি পগমিা! পশি েযডন্ত ও পোিা দ্রজা লদ্ম়ে পভেমর 
ঢুকমে পেমরমে। িরটা পগাি, পসই িমরর পদ়্োি, পেমঝ সবই কামিা রঙ এর। চারধামর 
সবুজ আমিা জ্বিমে পোেবালে পথমক। পসই িমরর অ্মনকগুমিা বাইমর যাবার দ্রজা। ও 
বাইমর পযমে চাইমিা; লকন্তু পকান দ্রজা লদ্ম়ে ও বাইমর যামব বুঝমে োরমে না। 
 
েটার! 
 
হযালর ওর বে পচাে েুিমিা। আবার িৃলেভ্রি হম়ে পেমঝমে লচৎ হম়ে শুম়ে ে়িমিা। ও 
ভীির্ হাাঁফামে। লেলনলি অ্ফ লেলিজ-এর কলরমডার লদ্ম়ে ও পদ্ৌ়িামে পদ্ৌ়িামে কামিা 
দ্রজা লদ্ম়ে একটা পগািাকার িমর ঢুমক পদ্ৌম়ি পদ্ৌম়ি এমসমে। 
 
পেইে ওর সােমন দ্াাঁল়িম়ে, প্রচণ্ড রামগ পযমনা পফমট ে়িমিন। বিমিন, যা যা পদ্মেমো 
েুমি বমিা। 

http://www.bengaliebook.com/


 হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য অ্র্ডাি অ্ব দ্য ফরিক্স । জে. জে. িাওর িং। হ্যারি পটাি রিরিে 

929 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

 
হযালর পকামনা রকমে দ্াাঁল়িম়ে বিমিা, আলে েমন করমে োরলে না। 
 
পদ়্োমি ধাক্কা পিমগ োথার পেেনটা ফুমি পগমে, জ্বর জ্বর িাগমে। ও বিি, যা পদ্মেলে, 
এর আমগ আলে কেনও ো পদ্লেলন। আলে আেনামক আমগও বমিলে, আলে একলট 
দ্রজার স্বপ্ন পদ্মেলে যা কেমনাও পোিা অ্বস্থা়ে লেমিা না। 
 
–েুলে যথাযথ েলরিে করমো না। 
 
পযমকান কারমর্ই পহাক হযালরর পেইেমক আরও পবলশ রালগ েমন হমিা। 
 
–েটার, েুলে শুধু কুাঁম়ি নও, লেচমক কাাঁদু্মনও। আশ্চযড, ভাবমে োরলেমন ডাকডিডড..। 
 
–সযার দ়্ো কমর আোমক কী বিমবন? আেরা সবাই পভামল্ডেটডমক ডাকডিডড বলি পকন? 
পডথইটাররা পো োমক ওই নামে ডামক শুমনলে। 
 
পেইে নামক একটা শব্দ কমর েুে েুিমিন–িমরর বাইমর পকামনা এক জা়েগা পথমক 
একলট পেম়ের আেডনাদ্ শুনমে পেমিা। 
 
পেইে োথা়ে ঝাাঁকুলন লদ্ম়ে েুে েুিমিন। পচাে বে কমর লব়িলব়ি কমর বিমিন, লক 
বযাোর…? 
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হযালর কামন নানারকে শব্দ আর োর প্রলেমরামধর শব্দ শুনমে পেমিা, েমন হমিা শব্দটা 
এনমরন্স হি পথমক আসমে। পেইে হযালরর লদ্মক ভুরু কুাঁচমক োকামিন। 
 
–েটার এোমন আসার আমগ পকানও অ্স্বাভালবক লকেু িক্ষয কমরলেমি? 
 
হযালর োথা না়িমিা। আবার পসই পেম়েটা লচৎকার কমর উঠমিা। পেইে োর জাদু্দ্ণ্ডটা 
হামে লনম়ে োর অ্লফসিমরর দ্রজা েযডন্ত পগমিন। োরের ির পথমক বাইমর পগমিন। 
 
পগািোি, পচাঁচামেলচ, দহ দহ লঠকই এনমরন্স হি পথমক পভমস আসলেমিা। অ্েকার 
োোি ির পথমক পয োথমরর লসাঁল়িটা ওমোমর উমঠ পগমে পসই লদ্মক ও এলগম়ে পগমিা। 
এনমরন্স হমি লগম়ে পদ্েমিা িমর লেি ধারমর্র স্থান পনই। োত্ররা পিটহি পথমক 
পোমের েে পবলরম়ে আসমে। পসোমন েেনও লডনার েবড পশি হ়েলন। ও পদ্েমিা 
আরও অ্মনমক োথমরর লসাঁল়ি লদ্ম়ে হমির লদ্মক আসমে। হযালর িম্বােেন এক 
লেদ্ালরনমক ধাক্কা লদ্ম়ে সলরম়ে লদ্ম়ে পদ্েমিা যারা সব এমসমে োরা পগািাকার এক বৃত্ত 
কমর দ্াাঁল়িম়ে রম়েমে। অ্মনমকরই েুমে পচামে আেমঙ্কর আর ভম়ের োে! হযালরর লঠক 
লবেরীমে হমির এক ধামর েযাকমগানাগি দ্াাঁল়িম়ে রম়েমেন। েুে পদ্মে েমন হ়ে েুব 
েুিম়ি েম়িমেন। 
 
প্রমফসর লরিনী একহামে জাদু্দ্ণ্ড অ্নয হামে শূনয পজলরর পবােি লনম়ে এনমরন্স হমির 
েমধয দ্াাঁল়িম়ে রম়েমেন। োমক পকেন পযমনা োগি োগি পদ্োমে। োর োথার চুি 
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েুমি পগমে, চশোটা ঝুমি েম়িমে। পসই কুমি ে়িা চশোর একটা কাাঁচ লদ্ম়ে একটা 
পচাে ব়ি ব়ি পদ্োমে। 
 
োর গাম়ের শাি কাধ পথমক ঝুমি পেমঝমে িুমটােুলট োমে। পদ্মে েমন হ়ে আিমেল্লা়ে 
ো জল়িম়ে েম়ি লগম়েলেমিন। োর োমশ দু্লট রাঙ্ক েম়িমে, োর েমধয একলট উমে 
রম়েমে। পদ্মে েমন হ়ে পকউ পযন েুাঁম়ি পফমি লদ্ম়েমে। লরিনী অ্দু্ভে এক ভ়োেড 
দৃ্লিমে একটা লকেুর লদ্মক োলকম়ে রম়েমেন। হযালর অ্বশয পদ্েমে পেমিা না লসাঁল়ির 
েিা়ে লক পদ্মে লেলন আেলঙ্কে। 
 
–না, লরিনী লচৎকার কমর উঠমিন না! না, এটা হমে োমর না, হমে োমর, আলে োনমে 
োলর না। 
 
একলট পেম়ে সরু সরু উাঁচু গিা়ে পযমনা বযামঙ্গর সুমর বমি উঠমিা, আেলন লক একটুও 
জানমে োমরনলন এটা হমে োমর? হযালর লটিনীর ডানধামর একটু সমর লগম়ে পদ্েমে 
পেমিা যামক জুিন্ত পচামে বিমেন লেলন আেলিজ! 
 
আেলিজ বিমেন, আেলন একলট অ্েদ্াথড! আগােীকামির আবহাও়ো পকেন হমব োর 
েূবডাভাস লদ্মে োমরন না! আোর ইন্সমেকসমনর সে়ে আেনার োত্রোত্রীমদ্র ে়িাবার 
সে়ে পদ্মেলে আেলন শুধু অ্মযাগয ন়ে আেনার িারা োমদ্র ে়িাশুমনার লকেু উন্নলে 
সম্ভব হমব না। এইসব কারমর্ আেনামক বরোস্ত করা ো়িা অ্নয পকানও েথ পনই। 
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প্রমফসর লরিনীর দু্মচাে লদ্ম়ে ঝর ঝর কমর জি ে়িমে। অ্েোলনে হম়ে থর থর কমর 
কাাঁেমেন। কাাঁো কাাঁো কমে বিমিন, আেলন লকেুমেই ো োমরন না। আলে পহাগাটডমস 
পিাি বের ধমর লশক্ষকো করলে, পহাগাটডস আোর ির বাল়ি হম়ে পগমে। 
 
–এক সেম়ে আেনার ির বাল়ি লেমিা, এেন আর ন়ে, প্রমফসর আেলিজ বিমিন। 
 
হযালর পদ্েমিা আেলিমজর পচামে-েুমে আনন্দ উল্লামসর ঝ়ি! বযামঙ্গর েমো পচামে লেমসস 
লরিনীমক পদ্েমেন এক সেম়ে েৃদু্ েৃদু্ হাসমেন। লরিনী ফুাঁলেম়ে ফুাঁলেম়ে কাাঁদ্মে কাাঁদ্মে 
োর একটা রামঙ্কর ওমোর েম়ি পগমিন। প্রমফসর আেলিজ লনষু্ঠর কমে বিমিন, োত্র 
একিিা আমগ েযালজক েন্ত্রর্াি়ে আোর পবকমেন্ডসমনর ওমোর দ্স্তক্ষে কমরমেন। 
আেলন আর এোমন থাকমে োমরন না। অ্নুিহ কমর হি পথমক লজলনসেত্র লনম়ে চমি 
যান। আেলন আোমদ্র আর দ্া়েিস্থ করমবন না। 
 
লরিনীর দু্াঃে, অ্েোমনর ওমোর পযন আেলিমজর পকানও দ্াল়েত্ব পনই। হুকুে কমরমেন, 
আর পসই হুকুে যে লশগলগর সম্ভব লরিনী োিন করুন এটাই োর আনন্দ–েমনাবৃলত্ত। 
লরিনী কাাঁদ্মি োর লকেু যা়ে আমস না। দ্াল়েত্ব লদ্ম়েমে েযালজক েন্ত্রর্াি়ে, পসই দ্াল়েত্ব 
যথাযথভামব োিন কমরমেন। কারও দু্াঃমের ওমোর েন্ত্রর্ািম়ের কমঠার লনমদ্ডশ টমি 
না। হযালর ওর োমশ কারও ফুাঁলেম়ে ফুাঁলেম়ে কান্নার শব্দ শুমন োমশ োকামিা। পদ্েমিা 
িযামভন্ডর আর োবডেী কাাঁদ্মে। োরা দু্জমন দু্জমনর গিা জল়িম়ে রম়েমে। োরেরই ও 
শুনমে পেমিা েদ্শব্দ। প্রমফসর েযাকমগানাগি লভম়ির েধয পথমক পবলরম়ে পসাজা 
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লরিনীর োমশ দ্াাঁ়িামিন। কামে লগম়ে লরিনীর লেমঠ হাে বুিামে িাগমিন স্বান্তনার 
ভলঙ্গমে। আিমেল্লার পভের পথমক একটা ব়ি রুোি বার কমর পচাে েুেমে িাগমিন। 
 
–আমর লসলবি কাাঁমদ্ না, চুে কমরা, শান্ত হও। নাও এটা লনম়ে নাক, পচাে পোমো। েুলে 
যা ভাবমো ো হমব না। আলে বিলে পকউ পোোমক পহাগাটডস পথমক সরামে োরমব না। 
 
–োই নালক প্রমফসর েযাকমগানাগি? ভুেুম়ি গিা়ে কথাটা বমি দু্এক ো এলগম়ে লগম়ে 
বিমিন, আোর আমদ্মশর লবরুমদ্ধমোোর লকেু বিার অ্লধকার পক লদ্ম়েমে জানমে 
োলর? 
 
–আোর অ্লধকার। এক গম্ভীর অ্কলম্পে কেস্বর। সােমনর দ্রজাটা হাট কমর পোিা। 
সব োত্রোত্রী, স্টামফরা সচলকে হম়ে পদ্েমিা ডাম্বিমডার পসাজা দ্াাঁল়িম়ে রম়েমেন। হযালর 
জামন না পহডোস্টার বাইমরর োমঠ পকন দ্াাঁল়িম়েলেমিন, জানার দ্রকার পনই। োর 
উেলস্থলে আর কেস্বমর এমরি হমির সােমনর আবহাও়ো োমে পগমিা। দ্রজার 
পেেমন অ্েকার, জোট কু়োশা! কথাটা বমি ডাম্বিমডার ধীর েদ্মক্ষমে পগািাকার 
বৃমত্তর একধার লদ্ম়ে প্রমফসর লরিনীর োমশ দ্াাঁ়িামিন। লরিনী েেনও কাাঁদ্মেন। োর 
পচামের জি টে টে কমর রামঙ্ক ে়িমে। রামঙ্কর োমশ রম়েমেন েযাকমগানাগি। 
 
–আেলন, প্রমফসর ডাম্বিমডার? আেলিমজর েুমে অ্স্বলস্তকর লবশ্রী হালস, আলে অ্েযান্ত 
দু্াঃলেে প্রমফসর ডাম্বিমডার। আোর েমন হ়ে বেডোন েলরলস্থলে আেলন সলঠক বুঝমে 
োরমেন না। আেলিজ একটা োকামনা োচডমেে োর আিমেল্লার েমকট পথমক পবর 
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কমর পদ্লেম়ে বিমিন, আমদ্শ আোর আর লেলনস্টার অ্ফ েযালজমকর স্বাক্ষলরে। 
এডুমকশমনি লডলির ধারা পেইশ অ্নুসামর, পহাগও়োটডমসর উচ্চ েদ্ন্তকারীমক অ্লধকার 
পদ্ও়ো হম়েমে লেলন পযমকামনা লশক্ষকমক োর অ্কেডনযো ও লঠকঠাক লশক্ষা না পদ্ও়োর 
জনয বরোস্ত করমে োমরন। ডাম্বিমডার েৃদু্ েৃদু্ হাসমেন। পসই সরি হালসমে পকামনা 
রাগ–লবমিি–অ্লভোন পনই। 
 
–োহমি! আেলিজ বিমিন, আলে নেুন একজন লডলভএসন লটচার এেম়েে করমি 
োরমো একটা থাকার জা়েগা করমে হমব। 
 
ডাম্বিমডার আবার সুন্দরভামব পহমস বিমিন–না, না োর পকামনা অ্সুলবমধ হমব না। 
লকন্তু আলে পয নেুন এক লডলভএসন লটচার লঠক কমরলে, লেলন একিা থাকমে েেন্দ 
করমবন। 
 
–আেলন লঠক কমরমেন? আেলিজ েীক্ষ্ম কমে বিমিন। 
 
–আলে লক আেনামক েমন কলরম়ে লদ্মে োলর এডুমকশনাি লডলি নম্বর বাইমশর ধারা 
অ্নুযা়েী…। 
 
–আলে জালন েন্ত্রর্াি়ে অ্বশযই একজন পযাগয প্রাথডীমক এেম়েে করমে োমরন যলদ্ 
পহডোস্টার প্রাথডী পেমে অ্সেথড হন। 
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ডাম্বিমডার বিমিন, এই সুমযামগ আলে বিলে, একজনমক পেম়েলে, োর সমঙ্গ আেনার 
েলরচ়ে কলরম়ে লদ্মে চাই! 
 
ডাম্বিমডার পোিা দ্রজার লদ্মক োকামিন। েেন আর বাইমর িন কু়োশা পনই, একটু 
একটু কমর োেিা হম়ে যামে। হযালর পিা়িার োম়ের শব্দ শুনমে পেমিা। হমির েমধয 
ভ়ে লেলিে হািকা গুিন পশানা পগমিা। যারা পোিা দ্রজার কামে দ্াাঁল়িম়েলেমিা োরা 
ো়িাোল়ি লেেু হমট পগমিা। পকউ পকউ কারও গাম়ের ওমোর েম়ি পগমিা। নেুন লযলন 
আসমেন োর আসার েথ েলরষ্কার কমর লদ্মিা োত্রোত্রীরা। 
 
পসই কু়োশার েধয পথমক একজন পবলরম়ে এমিন। হযালরর পযমনা েমন হমিা োমক 
পকাথা়ে পদ্মেমে, হযাাঁ ভ়োবহ অ্েকার এক রামে লনলিদ্ধ অ্রমর্য। োথা়ে োর সাদ্া চুি, 
গভীর নীি দু্ই পচাে, োর োথা আর ওেমরর পদ্হ োনুমির েমো হমিাও লেেনটা 
লনম্নাঙ্গ পিা়িার েমো। (লসনটযাক্স অ্ধড োনব, অ্ধড অ্শ্ব)। 
 
হেবুলদ্ধ এবিং লনবডাক আেলিজমক েুলশ েমন হাসমে হাসমে ডাম্বিমডার বিমিন, 
প্রমফসর আেলিজ। আেনার সমঙ্গ েলরচ়ে কলরম়ে লদ্ই, ইলন লফমরি, আশাকলর আেনার 
এমক পযাগয েমন হমব। 
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২৭. দ্য জিিটুযি অ্যান্ড দ্য রেে 
 
োবডেী পবাকার েমো হাসমে হাসমে হারলেওনমক লজমজ্ঞস করমিা, লডলভমনসন লামস 
যামো নালক? 
 
সে়েটা লেমিা পিকফামস্টর। প্রমফসর লরিনীর োাঁটাইম়ের দু্লদ্ন েমরর িটনা। োবডেী 
ওর পচামের োো জাদু্দ্ণ্ড লদ্ম়ে কািড কমর চকচমক চােমচর পেেন লদ্ম়ে পকেন হম়েমে 
পদ্েমে পদ্েমে লজমজ্ঞস করমিা। পসইলদ্ন সকামি লফমরমির লামস প্রথে যাও়োর 
কথা। 
 
হারলেওন েন লদ্ম়ে পডইলি প্রমফট ে়িলেমিা। োবডলের কথা শুমন সিংলক্ষপ্তভামব বিমিা, 
এেনও লঠক কলরলন। কথাটা বমি কাগমজর েৃষ্ঠাটা উমে পচাে বুিামে িাগমিা। 
 
িযামভন্ডর ভ়ে লেলিে কমে বিমিা, উলন পিা়িা পকন হমে যামবন উলন পো পসনটযার! 
 
োবডেী নাটকী়ে ভলঙ্গমে দ্ীিডলনশ্বাস পফমি বিমিা–দ্ারুর্ আাঁকজেমক পসনটযার। 
 
হারলেওন েুব সাধারর্ভামব বিমিা, ো পস যাই বযােযা কমরা না পকন োর চারমট ো 
আমে। আোর েমন হ়ে লরিনী চমি যাও়োমে পোেরা েুব কাের হম়ে েম়িমো োই 
না? 
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–হা হম়েলে, িযামভন্ডর পজার লদ্ম়ে বিমিা–আলে োর অ্লফমস পদ্ো করমে লগম়েলেিাে, 
সমঙ্গ চারমট পডমফালডিস (হিুদ্ রমঙর ফুি), প্রাউমটর পভাঁেুর েমো ন়ে, েুব সুন্দর। 
 
হযালর লজমজ্ঞস করমিা–পকেন আমেন লরিনী? 
 
িযামভন্ডর দু্াঃে ভরা কমে বিমিা, েুব একটা ভামিা ন়ে। এেনও কাাঁদ্মেন। 
 
বিমিন, এোমন আলে লকেুমেই থাকমে চাই না যলদ্ আেলিজ থামকন। আলে লকন্তু 
োমক পদ্াি লদ্লে না। আেলিজ অ্েযান্ত োরাত্মক, সলেয না? 
 
হারলেওন পজার লদ্ম়ে বিমিা, েমন হমে আেলিজ োর বীভৎসয কাজকেড শুরু 
কমরমেন। 
 
–অ্সম্ভব, রন বিমিা। ও েেন ব়ি একটা পেমট লডে আর পবকন পেমে বযাস্ত। যা 
লেমিন, োর পচম়ে পবলশ আর লক হম়েমে? পদ্মেলনও নেুন লডলভএসন লটচার োর সামথ 
েরােশড না কমর লনম়োগ করার জনয, আেলিজ ডাম্বিমডামরর লবরুমদ্ধ চিান্ত করমবন, 
প্রলেমশাধ পনমবন। আধা োনুি লফমরিমক পদ্মে োর েুমের পচহারা পকেন হম়ে 
লগম়েলেমিা আশাকলর পোেরা িক্ষয কমরলেমি। 
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হারলেওন পিকফাস্ট পশমি অ্যালরথমেলন্স লামস চমি পগমিা। োরেরই হযালর, রন, োবডেী 
ও িযামভন্ডর চমি পগমিা লডলভএসন লামস। 
 
োবডেী োথমরর লসাঁল়ি লদ্ম়ে পনমে পগমি রন একটু হেভম্ব হম়ে বিমিা, আোমদ্র নথড 
টাও়োমর যাবার কথা না? োবডেী ওর লদ্মক লবরলক্ত ভরা পচামে োকামিা… 
 
–আোমদ্র এগামরা নম্বর লাস রুমে পযমে হমব। পসোমন পযমে পগমি লফমরিমক েই 
লদ্ম়ে উঠমে হমব, োমবন পকাথা়ে? পনালটশ পবাডড পদ্মোলন? 
 
এগার নম্বর লাশরুে একেিা়ে। পিট হমির লবেরীমে কলরমডার ধমর পযমে হ়ে 
এনমরন্স হিমক োস কালটম়ে। হযালর জামন এগার নম্বর লাসরুমে োমঝ োমঝ ে়িামনা 
হ়ে, লন়েলেে ন়ে। িরটার কাবাডড, পস্টার রুে পেেন লফটফাট ন়ে। রমনর লেেুলেেু িমর 
ঢুমক পদ্েমে পেমিা ও একটা অ্রমনযর প্রমবশ েমথর েুমে দ্াাঁল়িম়েমে। কম়েক েুহূেড ও 
অ্বাক হম়ে পগমিা। 
 
–কী বযাোর? 
 
লাসরুমের পফ্লার বাাঁধামনা ন়ে। পোট পোট নরে িাস আর গুমল্ম ভলেড। সােমন রম়েমে 
ব়ি ব়ি গাে। লাসরুমে বাইমরর গামের সবুজ সবুজ েল্লব আর োো জানািা দ্রজা 
পভদ্ কমর োমদ্ পঠমকমে। িরটা োই সযাাঁেসযাাঁমে হমিও সবুজ আমিামেঝিেি করমে। 
পযোমন োকাও পসোমনই ঠাণ্ডা নরে সবুমজর স্প্শড। োত্রোত্রীরা যারা ওর আমগ এমসমে 
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োরা সকমিই নরে িামসর পেমঝমে পোমটা বম়িা গামের শাো-প্রশাোর, োঁল়িমে 
বমসমে। ওমদ্র পকউ পকউ হাাঁটু েুম়ি দু্হামে ধমর, অ্থবা বুমক হাে জল়িম়ে বমস 
রম়েমে। সকমির পচামে েুমে আেমঙ্কর ভাব। ওরা অ্রমর্যর প্রমবশ েমথর লদ্মক 
োলকম়ে। লঠক পসই প্রমবশ েমথর েুমে পযোমন পকামনা গােোিা পনই, দ্াাঁল়িম়ে রম়েমেন 
লফমরমি। 
 
–লাসরুমে হযালর েটার ঢুকমি একটা হাে প্রসালরে কমর লফমর বিমিন হযালর েটার। 
 
হযালর েটার অ্ধডোনব–অ্ধডঅ্মশ্বর সমঙ্গ করেদ্ডন কমর বিমিা, হাই। 
 
হযালরর হােটা ধমর লফমরমি হযালরমক েুাঁলটম়ে পদ্েমে িাগমিন োর ব়ি ব়ি গভীর দু্ই 
নীি পচাে লদ্ম়ে। লকন্তু োর েুমে হালস পনই। েলরলচে হম়ে েুলশ হিাে হযালর বিমিা। 
 
-আলেও হিাে। লফমরমির োথার সাদ্া সাদ্া ঝাাঁক়িা চুি পনমচ উঠমিা, আমগই 
ভলবিযত্বার্ী কমরলেিাে আবার আোমদ্র পদ্ো হমব। 
 
হযালর িক্ষয করমিা লফমরমির বুমক একটা পিা়িার েুম়ির হািা দ্াগ। 
 
লফমরমির লামসর বালক সব োত্রোত্রীমদ্র লদ্মক োলকম়ে পদ্েমিন, সবাই োর লদ্মক 
অ্বাক হম়ে োলকম়ে রম়েমে। ওমদ্র দৃ্লি পদ্মে েমন হ়ে হযালরর সমঙ্গ এেনও লফমরমির 
কথাবােডা না বিার পকামনা কারর্ পনই বা োর েুমে ভ়ে পদ্োমনার পকামনা ভাব পনই। 
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পশি োত্রলট িমর ঢুমক ওম়েস্ট পেোর বামকমটর (ে়েিা কাগজ ইেযালদ্ পফিার ঝুল়ি–
কু়িাদ্ান) োমশ একটা গামে পহিান লদ্ম়ে বসমি লাসরুমের দ্রজা বে হম়ে পগমিা। 
লফমরি িমরর চারধার বমস থাকা োত্র-োত্রীমদ্র লদ্মক োকামিন। 
 
–প্রমফসর ডাম্বিমডার অ্নুিহ কমর এই লাশরুেটা আোমদ্র জনয বযবস্থা কমর 
লদ্ম়েমেন। সকমি লস্থর হম়ে বসার ের লফমরি বিমিন। সকমির সমঙ্গ অ্ন্ত রঙ্গ বেুত্ব 
আোর অ্লে স্বাভালবক স্বভাব। আলে পোোমদ্র লনলিদ্ধ অ্রমর্যর েমধয লাস লনমে োরমি 
সুেী হোে। গে পসােবার েযডন্ত পসই গভীর অ্রর্য লেমিা আোর আস্তানা। লকন্তু 
পসইোমন পোোমদ্র লনম়ে লগম়ে লশক্ষাদ্ান আর সম্ভব ন়ে। 
 
োবডেী হাে েুমি বিমিা, সযার, ওোমন পগমি আোমদ্র ভামিা িাগমব। পকন যামবা না, 
হযালিড পো আোমদ্র ওোমন লনম়ে লগম়েলেমিন। আেরা পোমটই ভ়ে োই না। 
 
–ভ়ে োও়োর বা সাহমসর কথা হমে না, লফমরি বিমিন। এেন আোর বেডোন 
অ্বস্থার জনয ওোমন লফমর যাও়ো সম্ভবের ন়ে, হাডড আোমক লবোল়িে কমরমে। 
 
–হাডড (েশুোি)? িযামভন্ডর পোেিামে পোেিামে বিমিা। হযালরর েমন পকানও সমন্দহ 
পনই িযামভন্ডর হাডড বিামে গরুর োি েমন কমরমে! গরু চরামনার দ্ি। ওহ োই? ও 
পযন দ্মির োমন বুঝমে পেমরমে এেন একভামব েুে পেম়ে যা়ে। 
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–োহমি আেনার েমো আরও অ্মনমক পসোমন আমে? 
 
লডন পকৌেুহমির সমঙ্গ প্রশ্ন করমিা, হযালিড পিস্টামির েমো আেনামক িািন-োিন 
কমরমেন? 
 
লফমরি, লডমনর লদ্মক োলকম়ে ধীমর ধীমর োথা না়িমিন। লডন লফমরির েুে পদ্মে 
বুঝমে োরমিা না পয ও েুবই অ্সম্মানজনক প্রশ্ন কমরমে। 
 
লফমরি শান্তভামব বিমিন, পসনটযাররা োনুমির ভূেয বা পেিার ন়ে। 
 
–না না আলে ো বলিলন সযার। 
 
সাোনয নীরব সকমি। োরের োবডেী ওর হাে েুিমিা। 
 
–অ্নয পসনটযামররা আেনামক পকন দ্ি পথমক লবোল়িে করমিা সযার? 
 
–কারর্, কারর্ আলে ডাম্বিমডামরর কাজ করমে রালজ হম়েলে। ওরা েমন কমর এটা 
দ্মির প্রলে লবশ্বাসিােকো ো়িা আর লকেু ন়ে। 
 
হযালরর চার বের আমগকার একটা কথা েমন েম়ি পগমিা। পসনটযার পকমনর লফমরমির 
লদ্মক োলকম়ে লেরকার-লচৎকার। লফমরির হযালরমক লেমঠ চালেম়ে লনরােদ্ জা়েগা়ে 
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লনম়ে যাও়ো। ও োমক অ্লে সাধারর্ এক েচ্চর বমিলেমিন। ওর েমন হ়ে পসনটযার 
হ়েমো লফমরমির বুমক িালথ পেমর ওমক দ্ি পথমক বলহষ্কার কমরমে, বুমক োই েুম়ির 
দ্াগ! 
 
লফমরি বিমিন, োহমি শুরু করা যাক। কথাটা বমি োর িম্বা িযাজ ঝাোট লদ্ম়ে হাে 
েুিমিন িমরর গুমল্ম ভরা োমদ্র লদ্মক, োরের েুব ধীমর ধীমর নালেম়ে আনমিন। লঠক 
পসই সে়ে িমরর সবুজ আমিা কমে লগম়ে এেন এক েলরমবশ সৃলি হি যামে 
োত্রোত্রীরা েমন কমর সবুজ জঙ্গমির কলচ কলচ োোর ওমোর বমস আমে। আশোমশ 
ব়ি ব়ি গামের সবুজ েল্লব আর োমদ্র চাাঁমদ্া়োমে আকামশর োরা লটে লটে করমে। 
চারলদ্ক পথমক ঝম়িা বাোমসর আর শ্বামসর শব্দ। রন সাোনয আেলঙ্কে হম়ে বিমিা, 
লব্ল্মে! (পহ ঈশ্বর আোর দৃ্লি শলক্ত লনম়ে নাও)। 
 
–পোেরা েৃর্াোলদ্ে জলেমে শুম়ে েম়ি আকামশর লদ্মক োকাও, লফমরি অ্লে শান্ত 
কমে বিমিন। আকামশর োরা়ে পোোমদ্র ভামগযর কথা পিো আমে। আোমদ্র েূবড 
েুরুি বা সমগাত্র োনুমির কথা। 
 
হযালর লচৎ হম়ে শুম়ে েম়ি আকামশর লদ্মক োকামিা। ও সারা আকামশ োরার 
লঝলকলেলক পদ্েমে পেমিা। ওমোমরর অ্গলর্ে লঝলকলেলক করা োরা পথমক একলট োত্র 
োরা পযন ওমক পচাে লটেমিা। 
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লফমরি বিমিন, আলে আশাকলর পোেরা সবাই িহ আর োমদ্র চাাঁমদ্র কথা 
অ্যামিানলেমে শুমন থাকমব। শুধু োই ন়ে আকামশ োমদ্র গলেলবলধও। শে শে বিড 
ধমর আেরা পসনটযাররা োমদ্র গলেলবলধ ও রহসয উদ্িাটন কমরলে। আোমদ্র গর্না 
বিমে, লশক্ষা লদ্মে। ওমোমরর অ্নন্ত সীোহীন আকামশ আোমদ্র পসইসব অ্নুসোমনর 
সোলপ্ত িটমব, লবিীন হম়ে যামব। 
 
োবডেী শুম়ে শুম়ে হাে েুমি বিমিা, প্রমফসর লরিনী আোমদ্র পজযালেলবডদ্যা লশলেম়েমেন 
পয, োসড (েঙ্গিিহ) আোমদ্র নানা রকে দু্িডটনা িটা়ে। পযেন আকলিক অ্যাকলসমডে, 
েুম়ি যাও়ো, ওই রকে সব লবেদ্-আেদ্ যেন পস শলনর কামে পকানাকুলর্ থামক এেন 
পযেন পদ্েলে। ও শূমনয একটা সেমকার্ হামের ভলঙ্গমে আাঁকমিা। োর োমন এই, 
োনুমি নরে লজলনস বযবহার করার সে়ে েুব সাবধান হমব। 
 
–লফমরি বিমিন, ওই অ্ভযাস োনুমির েুেেী ো়িা আর লকেু ন়ে। 
 
কথাটা শুমন োবডেীর হাে ঝুমি ে়িমিা ওর এক ধামর। 
 
–োনুমির পোমটা পোমটা আিাে, দু্িডটনা, লফমরি বিমিন িমরর োসোোর ওের লদ্ম়ে 
হাাঁটার সে়ে শব্দ সৃলি করমে করমে। এগুমিার এেন আর গুরুত্ব পনই, অ্মনকটা লবরাট 
আকামশর পপ্রক্ষােমট পোট পোট লোঁেম়ি চিামফরা করার েমো। পসগুমিা চাাঁদ্-োরা সূযড 
ইেযালদ্র েহাকামশ লবচরমর্র লবঘ্ন সৃলি কমর না। 
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–প্রমফসর লরিনী? োবডেী বিমে শুরু করমিা েুবই দু্াঃলেে এবিং কটুকমে। 
 
–হযাাঁ, লেলন একজন োনুি, লফমরি স্বাভালবক কমে বিমিন, োনুি োত্রই ভুি হ়ে, ভুি 
কমর, োমদ্র একটা সীো আমে। 
 
হযালর েুেটা পিারামিা োবডেীর েুেটা পদ্োর জনয। পদ্মে েমন হমিা লফমরমির কথা়ে 
েুবই েেডাহে হম়েমে ও। 
 
-লসলবি লরিনী হ়েমো পদ্েমে পেম়েমেন। পস সম্বমে আলে লকেু জালন না, আোর জ্ঞান 
সীোবদ্ধ। লফমরি বিমিন। 
 
হযালর লফমরমির িযামজর পশাাঁ পশাাঁ শব্দ শুনমে পেমিা। সবসে়ে ো়েচালর করমেন। লকন্তু 
আোর ধারর্া লেলন লনজস্ব ধারর্া বযক্ত করমে লগম়ে, সেম়ের অ্েবযবহার কমরমেন। 
োনুমির ভলবিযৎবার্ী বা ওইরকে একটা পবাকা পবাকা আত্মপ্রশিংসা কমর। আলে এমসলে 
পোোমদ্র কামে পসনটযারসমদ্র জ্ঞামনর কথা বিমে, পসগুমিা বযলক্তগে ন়ে এবিং 
েক্ষোেশূনয। আেরা আকামশর লদ্মক অ্েিক দৃ্লিমে োলকম়ে থালক, অ্শুমভর ভালসম়ে 
লনম়ে যাও়ো পোমের লদ্মক, অ্থবা পসোমন প্রাকৃলেক লকেু সিংগঠমনর লদ্মক। এেলন 
কমর যা পদ্েলে বা ভাবলে োর সেয লনরুেমর্র জনয দ্শ দ্শটা বের কালটম়ে লদ্ই। 
কথাটা বমি লফমরি হযালরর লঠক োথার ওমোর িাি োরার লদ্মক আঙু্গি েুিমিন। দু্লট 
িমহর কাোকালে ো়োবী অ্বস্থামনর জনয না অ্শালন্ত, যুদ্ধ লবিহ চমি আসমে। োর েমধয 
প্রধান হমে েঙ্গিিহ। আোমদ্র লঠক োথার ওমোর আকামশ জ্বি জ্বি করমে। জানামে 
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লশগলগরই যুদ্ধ-লবিহ শুরু হবার সম্ভাবনা। কে লশগলগর হমে োমর পসনটযারসরা 
আমিাকোে করমে পচিা কমর চমিমে, লকেু জল়ি-বুলট-িো-োো েুল়িময এবিং আগুন 
আর গেমে। 
 
এই ধরমনর অ্দু্ভে পিসন হযালর জীবমন প্রথে শুনমিা। োত্রোত্রীরা লফমরমির কথােমো 
সেযসেযই পকােি পিােশ োোও়োিা গােোিা লাশরুমের েমধয লনম়ে এস পো়িামিা। 
লফমরি বিমিন, আগুমনর আকার ও সমঙ্কে লচহ্ন িক্ষয করমে; লকন্তু যা যা বমিমেন, 
োর একলটও আকার লচহ্ন আগুমন না পদ্ো পগমিও লফমরি বিা োত্র লবচলিে হমিন 
না। না হবার বযােযা লদ্মিন পয োনুমির এ সম্বমে লবমশি জ্ঞান পনই পসেযারমদ্র হাজার 
হাজার বের পিমগ পগমে ো আ়েমত্ব আনমে। আরও বিমিন, এই সমবর ওমোর আস্থা 
রাো েূমথডর েলরচ়ে। কারর্ হাজার হাজার সাধনা করার েরও পসনটাররা এেনও ভুি 
কমর। েুমঠার েমধয আনমে বযথড হম়েমে, ভুি গর্নার জনয। ওই রকে এক লশক্ষক 
আমগ হযালর পদ্মেলন। েমন হ়ে, োর লশক্ষাদ্ামনর বযাোরটা লঠক লেলন যা জামনন ো 
ন়ে। বিমে চাইমেন, েৃলথবীমে োনুি অ্থবা পসনটযারমদ্র জ্ঞান সীোবদ্ধ। পকউ 
প্রকৃলের ঊমধ্বড ন়ে। 
 
রন েুব চাো গিা়ে বিমিা, েমন হ়ে পকানও বযাোমরই লেলন লনলশ্চে ন়ে। পিােশ 
োোও়োিা গােোিার আগুন সকমিই পনভামে বযস্ত। আলে বিমে চাই আসন্ন যুমদ্ধর 
জনয আলে লবস্তালরে লকেু করমে োলর, েুলে োমরা না? বাইমর পথমক লাস পশি হবার 
িিা বাজমেই সকমিই লাস রুে পথমক একরকে পদ্ৌ়িামে পদ্ৌ়িামে িাফামে িাফামে 
োলিম়ে পগমিা। হযালর একদ্ে ভুমি পগমে ও কযামসমির লাসরুমে বমস রম়েমে। েমন 
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হ়ে পযমনা লনলিদ্ধ অ্রমর্যর োমঝ বমস রম়েমে। লাসরুে শূনয হমি ও সাোনয হকচলকম়ে 
পগমিা। 
 
হযালর–রন লাশরুে পেম়ি যামব লঠক পসই সে়ে লফমরমি বিমিন, হযালর েটার, পোোর 
সমঙ্গ আোর লকেু কথা আমে। 
 
হযালর েুে পফরামিা। পসনটযার ওর লদ্মক দু্এক ো এমগামে রন লিধািস্ত হম়ে পগমিা। 
 
–েুলেও ইমে করমি থাকমে োমরা; লকন্তু িমরর দ্রজাটা অ্নুিহ কমর পভলজম়ে দ্াও, 
লফমরি বিমিন। 
 
রন দ্রজাটা পভলজম়ে লদ্মিা। 
 
–হযালর েটার, েুলেমো হযালিমডর বেু, োই না? পসনটযার বিমিন। 
 
–হযাাঁ, হযালর বিমিা। 
 
–োহমি, েুলে আোর হম়ে োমক সেকড কমর লদ্ও। ওর িক্ষযমভদ্ লঠক হ়েলন। েুলশ 
হমবা যলদ্ ও আবার পচিা না কমর। 
 
হযালর আেন েমন বিমিা–িক্ষযমভদ্ হ়েলন, পচিা বযথড হম়েমে! 
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লফমরি োথা না়িমে না়িমে বিমিন, বমি লদ্ও আর পযমনা পচিা না কমরন। আলে 
অ্বশয লনমজ োমক সেকড কমর লদ্মে োরোে, লকন্তু আলে পো এেন দ্ি পথমক 
লবোল়িে। আোর েমক্ষ এেন গভীর অ্রমর্য যাও়ো অ্লবমবচমকর েমো কাজ হমব, 
হযালিড পসনটযারমদ্র সমঙ্গ যুদ্ধ না কমরই অ্মনক লবেদ্-আেদ্ পডমক এমনমে। 
 
হযালর সাোনয ভীে হম়ে জানমে চাইমিা হযালিড কী প্রমচিা কমরমেন। 
 
লফমরি হযালরমক েুলটম়ে েুাঁলটম়ে পদ্েমিন। 
 
–অ্বশয হযালিড আোর একটা লবমশি ব়ি কাজ কমর লদ্ম়েমে, লফমরমি বিমিন, সেস্ত 
জীবন্ত প্রার্ীর ওমোর ভািবাসা ও যত্ন লনম়ে আোর িদ্ধা অ্জডন কমরমে। আলে োর 
পগােনোর লবশ্বাসিােকো অ্বশযই করমবা না, লকন্তু লনমবডামধর েমো কাজ না করাই 
উলচে। ওমক বিমব, ওর প্রমচিা কাযডকরী হ়েলন। হযালর েটার গুড বাই। 
 
*** 
 
কুইবিার কাগমজর সাক্ষাক্তামরর ের হযালর েটামরর েমন পয আনন্দ, উৎসাহ হম়েলেমিা 
এেন ো আর পনই, উমব পগমে। োমচডর পশমি এলপ্রি শুরু হবার সমঙ্গ সমঙ্গ শুরু হম়ে 
পগমিা ধারাবালহকভামব নানা লচন্তা আর সেসযা। 
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ওলদ্মক আেলিজ এক নেুন চাি পেম়িমেন। লন়েে কমর পক়োর অ্ফ েযালজকযাি 
লিম়েচামরর লামস আসমে শুরু কমরমেন। পসই কারমর্ হযালিডমক লফমরমির সেকড 
বােডা পেৌঁমে পদ়্ো যামে না। 
 
সুমযাগ েুাঁজমে েুাঁজমে হযালর সুমযাগ পেম়ে পগমিা। ফযানটাসলটক লবসট অ্যান্ড পহা়োর টু 
ফাাঁইন্ড পদ্ে বইটা হালরম়ে যাও়োর অ্জুহাে লনম়ে একলদ্ন লাশ োলিম়ে হযালিমডর 
কমটমজ লগম়ে লফমরমির সেকড বােডা হযালিমডর কামন েুিমিা। হযালরর কথা শুমন হযালিড 
একটু আশ্চযড হম়ে হযালরর েুমের লদ্মক অ্মনকটা সে়ে অ্বাক হম়ে োলকম়ে রইমিন। 
হযালর িক্ষয করমিা হযালিমডর েুমের ক্ষে েেনও ভামিা কমর সামরলন, পচাে েুে ফুমি 
রম়েমে। লকন্তু সে়ে নি না কমর লনমজমক সােমি লনমিন। 
 
–লফমরি সলেয ভামিা পিাক, হযালিড পোট কমর বিমিন, আোর েমন হ়ে ও যা বিমে 
ো লনমজই জামন না। েমব উমদ্দশযটা ভামিা সমন্দহ পনই। 
 
–হযালড আেলন লক করমে চান, বিমে চান বুঝমে োরলে না। লকন্তু যাই করুন না পকন 
আেনামক সেকড থাকমে হমব। আেলিজ অ্জুহাে পদ্লেম়ে লরিনীমক বরোস্ত কমরমেন। 
যলদ্ আেলন আোমক প্রশ্ন কমরন োহমি বিমবা, োর লিমস্ট আেনার নােও আমে, োই 
যা করমেন এরের ো করমবন না। োহমি আেলন…। 
 
–আোর চাকলর বজা়ে রাোর চাইমে আরও অ্মনক কাজ করার আমে। হযালিড কথাটা 
বিমিও হযালর পদ্েমিা ওর হাে কাাঁেমে। পবলসন োলেম়ে পোট পোট কামঠর টুকমরা 
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(গ্লানরি) পেমঝমে েম়ি পভমঙ টুকমরা টুকমরা হম়ে যামে। আোমক লনম়ে অ্যথা লচন্তা 
করার প্রম়োজন নাই হযালর। ভামিামেমি হম়ে েন লদ্ম়ে ে়িাশুনা কমরা যাও। 
 
হযালরর কযামসমি লফমর যাও়ো ো়িা আর পকানও েথ পনই। হযালিমডর িমর চেুলদ্ডমক 
এমিামেমিা সব আমজবামজ েল়িম়ে থাকা পদ্েমে পদ্েমে েমনাভঙ্গ হম়ে হযালর লফমর 
এমিা। 
 
সে়ে িলনম়ে আসমে। লবলভন্ন লশক্ষকরা োত্রোত্রীমদ্র ও হযালরমক েঞ্চে বালিডক আসন্ন 
আউি-এর কথাটা বার বার েমন কলরম়ে লদ্মে থামক। সকমিই োই লচলন্তে লক হমব, 
আর লক না হমব পসই কথা পভমব। হান্না অ্যাবট সবডপ্রথে োত্রী পয েযাডাে েেমির কাে 
পথমক হামবডািলজর লামশ কালেিং ড্রট পেমিা। কাাঁদ্মে কাাঁদ্মে লঠক করমিা কুি পেম়ি 
পদ্মব। 
 
লডএ পিসমনর বযাোরটা না থাকমি হযালর েুবই অ্সুেী থাকমো সমন্দহ পনই। রুে অ্ফ 
লরমকা়োরমেে িমর অ্মনকটা সে়ে কাটামনা, পবলশ েলরিে ইেযালদ্মে ও েুবই আনলন্দে 
ও েুলশ। সদ্সয পেমি পেম়েরাও ওরই সমঙ্গ েুলশ। েুবই েলরিে কমর চিমিা ওরা। 
 
হযালর এক সে়ে পভমব ভীির্ েজা ো়ে, যেন ভামব–ওর দ্মির সদ্সযরা লডমফন্স 
এমগন্সট ডাকড আমটড আউট স্টযালন্ডিং আউি পেমি আেলিমজর েুমের দৃ্শয পভমব। 
 

http://www.bengaliebook.com/


 হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য অ্র্ডাি অ্ব দ্য ফরিক্স । জে. জে. িাওর িং। হ্যারি পটাি রিরিে 

950 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

ওরা পশমি পেমরানামসর কাজ শুরু কমর লদ্মিা। সকমিই পসটা লশেমে উদ্লিব। হযালর 
ওমদ্র একলদ্ন লডএ লশক্ষা লামস েমন কলরম়ে লদ্মিা ির ভলেড পিাক, লদ্মনর উজ্জ্বি 
আমিামে বমস পেমরানাস করা আর অ্েকার লডমেেরস বা ওই রকে লকেুর িারা 
আিান্ত হও়ো সমূ্পর্ড আিাদ্া। 
 
লডএ লশক্ষার পশিলদ্ন পচা হাাঁমসর েে সারা িমর পেমরানাস উ়িমে পদ্মে হােোলি লদ্ম়ে 
বিমিা, হযালর েুলে আোমদ্র আনন্দ-উৎসাহ নি কমর লদ্ও না। পদ্মো পদ্মো লক সুন্দর 
পদ্োমে। 
 
ইস্টামরর েুলটর আমগ পসলদ্ন লেমিা লডএ লামসর পশিলদ্ন। 
 
হযালর বিমিা, পেমরানাস পদ্েমে সুন্দর সমন্দহ পনই, লকন্তু ওরা পোোমদ্র আিের্ 
প্রলেমরাধ করমব এটাই পোদ্দা কথা। আোমদ্র সবমচম়ে প্রম়োজনী়ে অ্স্ত্র হমিা পবাগাট 
বা ওইরকে লকেু, যা আেরা আোমদ্র লডএ লামস লশমেলে। আো়ে পেমরানাস বযবহার 
করমে হম়েলেমিা যেন লডমেেরসরা েদ্মভামব পবাগাটড হম়েলেমিা। 
 
লকন্তু িযামভন্ডর ওর েযালজক দ্মণ্ডর েুে পথমক পথাকা পথাকা রূোিী বাষ্প বার 
করলেমিা। পরমগমেমগ বিমিা, ধযাৎ এেনও আলে োরলে না, েুলে কমরা। 
 
পনলভমির অ্সুলবমধ হলেমিা। ওর জাদু্দ্ণ্ড পথমক েুব ধীমর ধীমর রূোিী বাস্প্ 
পবমরালেমিা। 

http://www.bengaliebook.com/


 হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য অ্র্ডাি অ্ব দ্য ফরিক্স । জে. জে. িাওর িং। হ্যারি পটাি রিরিে 

951 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

 
হযালর বিমিা, েুে পগাে়িা কমর থাকমি চিমব না। সবলকেু লঠক লঠক হমি ভাি হমব, 
পসই লচন্তা কমরা। 
 
পনলভি বিমিা, পসই পচিা করলে। 
 
হযালর বিমিা, অ্সুলবমধমো থাকমবই। পসগুমিা েরালজে করমে হমব কলঠন েলরিে 
কমর। 
 
একোত্র হারলেওমনর পেমরানাস ো়িা সকমিরই একই অ্বস্থা। 
 
ওমদ্র লাশরুমের দ্রজাটা েুমি পকউ িমর ঢুকমিা। হযালর পক এমসমে পদ্োর জনয 
দ্রজার লদ্মক োকামিা। লকন্তু কাউমক পদ্েমে পেমিা না। লকন্তু েমন হমিা পকউ িমর 
লনাঃশমব্দ ঢুমক পকাথা়ে আত্মমগােন কমর রম়েমে। এই কথা ভাবমে, লঠক পসই সে়ে েমন 
হমিা পক পযন ওর হাাঁটুর কামে পরাব ধমর টানাটালন করমে! পক টানাটালন করমে পদ্োর 
জনয হযালর োথা পনা়োমেই পদ্েমিা এিফ ডলব্ব! ওর োথা়ে কে কমর আটটা প্রকাণ্ড 
েশমের হামট, েুেটা প্রা়ে পঢমক পগমে। 
 
–ওমহা ডলব্ব? হযালর ওমক পদ্মে বিমিা, লকেু অ্সুলবমধ, লকেু বিমব? লডএ লামসর সবাই 
ডলব্বর লদ্মক োলকম়ে থামক। 
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–হযালর েটার, সযার! ডলব্ব কাাঁেমে কাাঁেমে কলকম়ে কলকম়ে বিমিা–হযালর েটার সযার, 
ডলব্ব আেনামক আমগভামগ সাবধান কমর লদ্মে এমসমে। হাউজ এিফরা বমিমে, 
কথাটা আেনামক না জানামে, সেকড কমর লদ্ম়েমে। 
 
হযালর জামন ডলব্বর স্বভাব। রাগ-দু্াঃে হমি পসটা প্রশলেে করার জনয পদ়্োমি িুলি োমর, 
োথার হযাট েুমি পফমি, পোজা েুমি পফমি। পদ়্োমির লদ্মক ডলব্ব েুমট পযমেই হযালর 
ওমক পচমে ধরমিা। ডলব্ব সােিামে না পেমর পেমঝমে লেটমক ে়িা েশমের হাটগুমিার 
ওমোর বমস ে়িমিা। হারলেওন আর দু্একজন ওমক ধমর সহানুভূলে পদ্োমে িাগমিা। 
 
হযালর ওর পোট্ট হােটা ধমর বিমিা, পোোর কী হম়েমে ডলব্ব? হােটা না ধরমি ডলব্ব 
হ়েমো পসই হামে বুমক ভীির্ভামব চাে পেমর পেমর পকাঁমদ্ পকমট ভালসম়ে লদ্মো। 
 
–হযালর েটার… ও… ও। ডলব্ব অ্নযহামে লনমজর নামক প্রচণ্ডভামব িুলি োরমিা। হযালর 
পসই হােটাও পচমে ধরমিা। 
 
–কার কথা বিমো, ডলব্ব? 
 
হযালর জামন ডলব্ব কার কথা বিমে এমসমে। 
 
–আেলিজ? হযালর ভ়ে পেম়ে বিমিা। 
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ডলব্ব োথা পনম়ি হযালরর বুমক োথা ঠুকমে িাগমিা। 
 
–আেলিজ পো কী হম়েমে? উলন পো আোমদ্র এই লডএ লামসর সম্বমে লকেুই জামনন 
না।   
 
হযালর ডলব্বর েুে পদ্মে জবামবর প্রলেক্ষা করমে থামক। ডলব্ব হাে-ো েুাঁ়িমে েুাঁ়িমে 
হযালরর বাাঁধন পথমক েুক্ত হম়ে ধোস কমর আবার পেমঝমে েম়ি পগমিা। 
 
হযালর ধীরলস্থরভামব বিমিা, এই িমরর লদ্মক আসমেন? 
 
ডলব্ব একটা েমকট পথমক পিাহার হাো বার কমর লনমজর োম়ে দ্োদ্ে কমর লেটামে 
থামক। 
 
–হযালর, হযালর েটার, হা… হা…। 
 
হযালর, ডলব্বর কথা শুমন পসাজা হম়ে দ্াাঁল়িম়ে িমরর সকমির েুমের লদ্মক োকামিা, 
পদ্েমিা সকমিই লনশ্চি–লনে, আসন্ন ভম়ে োমদ্র েুে শুলকম়ে পগমে। 
 
হযালর গজডন কমর ওমদ্র বিমিা, এোমন পোেরা দ্াাঁল়িম়ে রম়েমে পকন? োিাও! 
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িমরর সবাই একমযামগ দ্রজা েুমি োিামিা। হযালর ির পথমক শুনমে পেমিা কলরমডামর 
ওমদ্র ভীে-সন্ত্রস্থ েদ্শব্দ! হযালর চা়ে সকমিই পযন োমদ্র ডরমেটলরমে চমি যা়ে। 
সমবোত্র দ্শটা পবমজ ন লেলনট। ইমে করমি িাইমিলর অ্থবা েযাচাাঁমদ্র থাকবার 
জা়েগা়ে (আউিালরমে)ও পযমে োমর। 
 
হারলেওন অ্বশয বিমিা, হযালর পদ্লর করমব না চমিা। 
 
ও ডলব্বর হােটা পচমে ধমর আমদ্মশর সুমর বিমিা, ডলব্ব েুলেও চমিা। পশামনা, আলে 
পোোমক বার বার লনমজমক আিাে করমে লনমিধ করলে েুলে শুনমো না। 
 
হযালর ডলব্বর হাে ধমর লহ়িলহ়ি কমর টানমে টানমে িমরর বাইমর লনম়ে এমস িমরর 
দ্রজাটা দ়্িাে কমর বে কমর লদ্মিা। 
 
ডলব্ব যুাঁলেম়ে ফুাঁলেম়ে নালসক সুমর কাাঁদ্মে কাাঁদ্মে বিমিা–ধনযবাদ্ হযালর েটার। োরের 
বযামঙর েমো িাফামে িাফামে চমি পগমিা। হযালর কলরমডামর োলকম়ে পদ্েমিা 
জনোনবহীন, সকমিই চমি পগমে। ও ডানলদ্ক ধমর চিমে শুরু করমিা। সােমনই 
একটা পেমিমদ্র বাথরুে। ও ওোমন অ্না়োমস িুলকম়ে রােমে োমর! বিমে োমর 
অ্মনকটা সে়ে ও বাথরুমে লেমিা। 
 
হঠাৎ লকেু একটা ওর োম়ের োো পচমে ধরমিা। হঠাৎ পচমে ধরার জনয প্রা়ে েলফট 
দূ্মর লেটমক ে়িমিা। পহাাঁচট পেম়ে ে়িা সােিামে সােিামে পদ্েমিা ওর পেেমন 
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দ্াাঁল়িম়ে রম়েমে েযািফ়ে! পচামে েুমে ওর লবদ্রুমের আর শ়েোনী হালস! েযািফ়ে ওমক 
পদ্মে একটা ড্রাগন আকৃলে পভমসর আ়িামি দ্াাঁ়িামিা। 
 
–নাও েযালজক ফিাও েটার! েযািফ়ে বিমিা। প্রমফসর একজনমক ধমরলে। 
 
আেলিজমক হন্তদ্ন্ত হম়ে আসমে পদ্ো পগমিা। পজামর পজামর হাাঁটার জনয হাাঁফামেন। 
োহমিও লফটফাট পকোদূ্রন্ত পড্রস! েুমে একই রকে অ্োল়েক হালস। 
 
হযালরমক কলরমডামরর পফ্লামর েম়ি থাকমে পদ্মে আেলিজ েুলশমে উেমচ েম়ি বিমিন–
ও এর কথাই বিলেমি? শাবাস ড্রামকা, শাবাস! েুব ভামিা কাজ কমরমে। এর জনয 
লেদ্ালর়েন োমব েঞ্চাশ েম়েে! আলে ওমক আোর িমর লনম়ে যালে। এই পয হযালর 
েটার উমঠ দ্াাঁ়িাও। 
 
হযালর, আেলিমজর েুমের লদ্মক োকামিা। আেলিজ হাসমেন। এর আমগ আেলিজমক 
এমো েুলশর হালস হাসমে পদ্মেলন। আেলিজ হযালরর হামে টান পেমর দ্ারুর্ েুলশমে 
উেমে ে়িা েযািফম়ের লদ্মক োকামিন। 
 
–ড্রামকা, আরও যলদ্ দু্চারমটমক ধরমে োমরা পো োমদ্র আোর িমর লনম়ে এমসা। 
বাথরুে, িাইমিলর ির পচক কমরা। পেম়েমদ্র বযাোরটা লেস োরলকনসন করমে 
োমরন। েযািফ়ে আেলিমজর হুকুে োলেি করমে িাফামে িাফামে চমি পগমি 
আেলিজ বিমিন, িমর েুলে আোর সমঙ্গ পহডোস্টামরর চমিা েটার। 
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পযমে পযমে হযালরর োথা়ে অ্মনক লচন্তা : রমনর নাে লেমসস উইসলি জানমে োরমি লক 
েমন করমবন, হারলেওন হ়েমো ওর আউি োমব না। বালকমদ্র অ্বস্থাও েুব ভামিা হমব 
না বমি হযালরর েমন হ়ে। ও আেলিমজর সমঙ্গ বামির েুে পেলরম়ে ডাম্বিমডামরর িমরর 
সােমন দ্াাঁ়িামিা। আেলিজ ডাম্বিমডামরর িমরর বে দ্রজামে নক করার কথাও না 
পভমব হযালরর হাে শক্ত কমর ধমর িমর ঢুকমিন। 
 
অ্লফস ভলেড পিাক। ডাম্বিমডার পযেন সচরাচর পডমকর পেেমন বমস থামকন পেেলন 
বমস রম়েমেন। োমশই েযাকমগানাগি জবু থবু হম়ে দ্াাঁল়িম়ে রম়েমেন। েুে দ্ারুর্ 
উমত্তজনা। কমনডলি়েস ফাজ ফা়োর পেমসর চারধামর িুরমেন, েুে গম্ভীর। দ্রজার দু্ধামর 
দু্জন জাদু্কর োহারা লদ্মে। একজনমক হযালর লচনমে োরমিা লকিংগমশ্ন শযািমবাে। 
অ্নযগাডডমক হযালর লঠক লচনমে োরমিা না। োলসড উইসলিও িমরর চারধামর গম্ভীর েুমে 
পিারামফরা করমে। ওর হামে একটা কুইি আর একগাদ্া োচডমেেস। পদ্মে েমন হ়ে 
োচডমেমে পনাট পিোর জনয প্রস্তুে হম়ে আমে। 
 
অ্েীমের পহড োস্টার আর লেমিসরা োমদ্র পিমের েমধয রম়েমেন। সকমিই গম্ভীর, 
আর িমরর েমধয লক কথাবােডা হমে োর প্রলে সজাগ। 
 
হযালর িমর ঢুকমেই পপ্রামরমটর অ্েীমের জাদু্করমদ্র েমধয চাো গিা়ে লফসলফসালন শুরু 
হম়ে পগমিা। েুবই জরুলর লকেু শুনমে চান েমন হ়ে োমদ্র েুে পদ্মে। 
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হযালর আেলিমজর হাে পথমক ওর হাে োল়িম়ে লনম়ে কমনডলি়েস ফামজর েুমের োমন 
োকামিা। পদ্েমিা ফাজ ওর লদ্মক অ্সম্ভব এক লবলি দৃ্লিমে োলকম়ে রম়েমেন। েুমে 
কদ্যড হালস! 
 
–পবশ, পবশ, উলন বিমিন। 
 
হযালরও লবশ্রীভামব ফামজর লদ্মক োকামিা। অ্মনকটা শমঠ শঠযািং ভাব! ওর বুমকর পভের 
হােুল়ি লেটমিও েলস্তষ্ক অ্লেশ়ে ঠাণ্ডা ও েলরকার। 
 
আেলিজ বিমিন, েটার, লিলফন্ডর টাও়োমর পিারামফরা করলেমিা। গিার সুর অ্লেশ়ে 
কদ্যড… অ্মনকটা লরিনীমক বরোস্ত করার সেম়ের েমো। 
 
–েযািম়ের েুত্র ওমক হামেনামে ধমরমে। 
 
ফাজ েুব আনমন্দর সমঙ্গ বিমিন, সলেয, সলেয? ও পিারামফরা করলেমিা? আলে অ্বশযই 
িুলস়োসমক েবরটা লদ্মে ভুিমবা না। আো েটার আলে আশা করলে েুলে ওোমন পকন 
িুরলেমিা, লঠক বিমে োরমব–োই না? 
 
হযালর পসাৎসামহ বিমে পগমিা, হযাাঁ, লকন্তু ডাম্বিমডামরর লদ্মক পচাে ে়িমেই বালক কথাটা 
বিমে োরমিা না, েুমের পভের রম়ে পগমিা। ওলদ্মক ডাম্বিমডার লকন্তু হযালর েটামরর 
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েুমের লদ্মক োলকম়ে লেমিন না। দৃ্লি োর হযালরর পেেমনর পদ়্োমি একটা লেমদ্রর 
লদ্মক। লকন্তু হযালরর লদ্মক েুব পোট কমর হাসমিন ডাম্বিমডার োর পঠাাঁট দু্মটা না েুমি। 
 
হযাাঁ লক বিলেমি? অ্নুিহ কমর বিি। 
 
ইম়ে, না। হযালর দু্বডিো কালটম়ে শক্তভামব বিমিা। 
 
–হযাাঁ লক বিমি? েুলে এোমন এমসো পকন ো েুলে জামনা না? 
 
–না, জালন না, হযালর বিমিা। 
 
ফাজ হযালরর লদ্ক পথমক ডাম্বিমডামরর লদ্মক োকামে পসই ফাাঁমক ও ডাম্বিমডারমক 
পদ্েমিা। 
 
–পকন এমসমে পস সম্বমে পোোর পকানও আইলড়ো পনই, ফজ পবশ বযামঙ্গর ভাব েুমে 
এমন বিমিন। 
 
জালন না, হযালর বিমিা। 
 
–প্রমফসর আেলিজ োহমি পকন পোোমক সমঙ্গ কমর এোমন এমনমেন? পোোর জানা 
পনই পয েুলে কুমির আইন পভমঙমো? 
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–কুমির আইন? হযালর বিমিা। না পো। 
 
–অ্থবা েন্ত্রর্ািম়ের লডলি? ফাজ আইমনর বদ্মি লডলি কথাটার ওমোর পজার লদ্ম়ে 
বিমিন। 
 
হযালর অ্লে ভদ্র ও অ্োল়েকভামব বিমিা–না সযার, পসরকে লকেু কমরলে বমি পো 
আোর েমন হ়ে না। 
 
ওর বুমকর পভের হােুল়িমেটা থামেলন। বুঝমে োরমে পসই সেম়ে ফামজর রক্তচাে 
বা়িমে। বুঝমে োরমে না পকান শলক্তমে ও োমদ্র কাে পথমক েুলক্ত োমব। পকউ যলদ্ 
ওর লডএ লশক্ষার বযাোমর আেলিজমক েবর লদ্ম়ে থামক োহমি োর না়েকমকও োর 
সমঙ্গ বাক্স েযাটরা পগাোমে হমব। 
 
ফাজ বিমিন, োহমি েুলে লকেুই জামন না। োর গিার স্বমর পিামধর আগুন। একটা 
পবআইনী সিংগঠন কুমির েমধয ধরা পগমে? 
 
–হযাাঁ লঠক বমিমেন, হযালর বিমিা। েুমে পচামে োর লনরীহ লনরােরাধীর োে। 
 
আেলিজ বিমিন, আোর েমন হ়ে পয েবরটা লদ্ম়েমে োমক পডমক োঠামি সবলকেু 
জানা যামব, োননী়ে েন্ত্রী। 
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–হযাাঁ হযাাঁ োই করুন, ফাজ বিমিন। 
 
আেলিজ ির পেম়ি চমি পগমি ফাজ লবমিিেূর্ড দৃ্লিমে ডাম্বিমডামরর লদ্মক োকামিন। 
সৎ সাক্ষীর েমো আর লকেু পনই, আমে কী, ডাম্বিমডার? 
 
ডাম্বিমডার োথা পদ্ািামে পদ্ািামে বিমিন, না একদ্ে না। কমনডলি়েস। 
 
কম়েক লেলনট পকউ কারও লদ্মক োকামিন না। োরের হযালর িমরর দ্রজা পোিার শব্দ 
শুনমে পেমিা। আেলিজ িমর ঢুকমিন পচার পকাাঁক়িামনা চুমির লবলশি বেু পেলরম়েটার 
কাাঁধটা পচমে ধমর। পেলরম়েটা দু্হামে েুে পঢমক রইমিা। 
 
প্রমফসর আেলিজ গিার স্বর েুবই নরে কমর বিমিন–ভ়ে পেম়ো না, ভ়ে োবার লকেু 
পনই। ওর লেঠ চাে়িামিন, লঠক আমে সব লঠক আমে, েুলে উলচে কাজ কমরমে। েন্ত্রী 
পোোর ওমোর েুব েুলশ। পোোর োমক অ্বশযই জানামবন পোোর েমো পেম়ে দু্লট হ়ে 
না। পেলরম়েটার োমক েন্ত্রী েশাই অ্বশযই পচমনন েযাডাে এজমকািমব। েযালজকযাি 
রান্সমোমটডশমন কাজ কমরন, ফুাঁ পনটও়োকড অ্লফমস। পহাগও়োটডমস আগুন পিমগলেমিা, 
েেন লেলন েুলিশমক েুবই সাহাযয কমর লেমিন, অ্বশযই আেলন জামনন! 
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–বাাঃ বাাঃ অ্লে সুন্দর, অ্লে সুন্দর ফাজ হাসমে হাসমে বিমিন। পযেন ো পেেন 
পেম়ে, োই না? েুব ভামিা, এলদ্মক এমস দ্াাঁ়িাও, আোর লদ্মক লনভডম়ে োকাও। হযাাঁ 
বিমো, েুলে লক জামনা। 
 
পেলরম়েটা ধীমর ধীমর োথা েুিমে ফাাঁজ এক-দু্ো লেেমন হটমেই ফা়োর পেমসর 
আগুমন োর পরামবর েিাটা়ে আগুন পিমগ পধা়ো পবমরামে িাগমিা। েৎক্ষর্াৎ ফাজ 
েন্ত্রবমি আগুন লনলভম়ে লদ্মিন। পেলরম়েটা ভ়ে পেম়ে আিমেল্লাটা েুমি েুমে পোিার 
আমগই অ্মনমকর দৃ্লি েম়ি পগমিা ওর েুমের ওমোর। ওর েুেটা িাি িাি গুলটমে 
ভলেড, একলবনু্দও জা়েগা বালক পনই। পবশ েলরষ্কারভামব নামক োর গামি পিো রম়েমে 
গুপ্তচর (লেক)। 
 
–যাক পগ, েুলে ওইসব েুমের স্প্মট ধযান লদ্ও না। েন্ত্রী েশাইমক েুলে যা জামনা 
সলবস্তামর েুে পথমক আিমেল্লাটা সলরম়ে পফমি বমিা। 
 
লকন্তু পেলরম়েটা পরাবটা না সলরম়ে আবার পচাঁলচম়ে উঠমিা। 
 
আেলিজ ওর লেঠ চােম়ি বিমিন, থাকমগ পোো়ে বিমে হমব না, আলে সবাইমক 
বিলে। আেলিজ েুমে অ্োল়েক হালস পটমন এমন বিমিন আজ সমেযমবিা লডনার পশি 
কমর লেস এজকুমম্ব আোর িমর এমস বিমিা, ওর লকেু আোমক বিার আমে। ও 
বিমিা আলে পযন ওর সমঙ্গ আটেিা়ে পগােন িমর যাই। যার নাে রুে অ্ফ 
লরমকা়েযারমেে ওোমন পগমি আোর যামে কামজ িামগ পসরকে লকেু পদ্েমে োমবা। 
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আলে ওমক দু্একটা প্রশ্ন করার ের জানমে োরিাে ওই িমর লকেু োত্র োত্রী লকেু 
একটা লেলটিং করমে। দু্াঃমের লবি়ে এইটুকু বিার ের, ওর েুমের ঢাকা সলরম়ে পদ্েিাে 
ওর েমক্ষ লকেু বিা সম্ভব ন়ে। 
 
োরের পেলরম়েটার লদ্মক োলকম়ে বিমিন, সমন্দহ পনই েুলে েুব সাহসী পেম়ে। েুলে 
সাহস কমর প্রমফসর আেলিমজর কামে সব লকেু জালনম়েমে। ো েুলে কী বিমব পসই 
লেলটিং-প়ে লক আিাে-আমিাচনা হলেমিা? লকমসর জনয আর পসোমন কারা কারা উেলস্থে 
লেমিা? 
 
লকন্তু পেলরম়েটা নীরব। ব়ি ব়ি পচামে োলকম়ে রইমিা। পচামে েুমে ভম়ের োে! 
 
ফাজ আেলিমজর লদ্মক োলকম়ে বিমিন, পেম়েলটমক েন্ত্রেুগ্ধ কমর রাো হম়েমে, ওটা 
হটাবার লকেু েন্ত্র পনই? োহমি েমন হ়ে ও বিমে োরমব। 
 
আেলিজ বিমিন, আজ েযডন্ত পো আলে জালন না। 
 
হযালর জামন জাদু্েন্ত্রটা হারলেওমনর। 
 
–যাকমগ লকেু না বিমিও, বালকটা আলে বিলে। লেলনস্টার আেনার পবাধহ়ে িরর্ আমে 
গে অ্মক্টাবর োমস আেনামক হযালরর হগসলেমডর হগসমহমড পগােন লেলটিংম়ের কথা 
লিমে জালনম়েলেিাে? 
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েযাকমগানাগমির দধমযডযর বাাঁধ পভমঙ পগমিা। বিমিন, পসই লেলটিং সম্বমে আেলন পকানও 
প্রোর্ দ্ালেি করমে োমরন? 
 
–আোর কামে উইিী ও়োইডারসাইমনর হিফনাো আমে লেনাভডা। পসৌভাগয বিুন চাই 
দু্ভডাগয বিুন পসই সে়ে হগসমহমডর োমব েজুদ্ লেমিন। োর েুমে পবলশ রকে বযামন্ডজ 
বাধা থাকমিও লকেু পশানার অ্সুলবমধ লেমিা না। আেলিজ যুদ্ধ জম়ের ভলঙ্গমে বিমিন, 
ও ওমদ্র সব কথা পশানার ের পসাজা পসোন পথমক আোর কামে এমস লরমোটড 
কমরলেমিা। 
 
প্রমফসর েযাকমগানাগি বিমিন, পসইজনয ট়েমিট লঠকেমো পদ্োশুমনা না করার 
অ্েরামধ শালস্ত োনলন, োই না? বাাঃ বাাঃ েুব সুন্দর আোমদ্র নযা়ে লবচামরর েদ্ধলে। 
 
ডাম্বিমডামরর লেেমন পদ়্োমি টাঙ্গামনা িাি নাক ও়োিা এক জাদু্কর বমি উঠমিন, 
পবশ উেমভাগ করার েমো দু্নডীলে! আোর আেমি েলন্ত্রসভা এেন দু্নডীলে বরদ্াস্ত 
করমেন না। 
 
ডাম্বিমডার েুব নমরােভামব বিমিন, ধনযবাদ্ ফরমটসকু। এইটুকু যমথি। 
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–ওমদ্র েূি উমদ্দশয লেমিা, োত্রোত্রীমদ্র এেন একটা দ্মি গঠন করা, পয দ্ি এেন 
সব লন়েে বলহভূডে কাজকেড করমব যা আোমদ্র লশক্ষা বযবস্থার সমূ্পর্ড লবেরীে, পব-
আইনী পস্প্ি আর কাসড পশো। 
 
ডাম্বিমডার বিমিন, ডমিামরস আেলন সম্ভবোঃ ভুি করমেন। বিার সে়ে োর 
অ্ধডচন্দ্রাকৃলে চশো নামকর কামে পনমে এমিা। 
 
হযালর ডাম্বিমডামরর লদ্মক োকামিা। বুঝমে োরমিা না ডাম্বিমডার ওমক পকেন কমর 
েুক্ত করমবন। উইসলি ও়োইডারসাইনস যলদ্ সলেযই সব শুমন লরমোটড কমর থামক 
োহমি পো োিাবার পকামনা েথ পনই। 
 
–ওমহা োই নালক, ফাজ বিমিন। িমরর েমধয ো়েচালর করমে িাগমিন। বি এেন 
োর পকামটড, পবশ আেনারা োহমি ডাম্বিমডামরর েুে পথমক েটারমক েুক্ত কমর পনবার 
আজগুলব গল্প শুনুন। 
 
–হযাাঁ, বমি যান ডাম্বিমডার উইসলি ও়োইডারিাইনস লেথযা কথা বিমে–োই? ো না 
হমি পসলদ্ন হগসমহমড েটামরর েে োর এক যেজ ভাই লেমিা? আরও অ্মনক লকেু। 
 
োলসড উইসলি পবশ ব়ি পদ্মে একটা দ্ীিড লনাঃশ্বাস পফিমিা। 
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–লেলনস্টার! লেলনস্টার আেলন যথাথড বমিমেন, হযালরর ইমে হমিা োলসডর পেেমন একটা 
িালথ োমর। োরেরই পদ্েমিা ডাম্বিমডার েৃদু্য েৃদু্ হাসমেন। 
 
–কমনডলি়েস ফাজ, আলে আেনার কথা পযেন অ্লবশ্বাস করলে না, পেেলন হযালর পসোমন 
লেমিা না োও না। হযাাঁ, পস লেমিা, লকন্তু পস ডাকড আমটডর লডমফমন্সর জনয সদ্সয সিংিহ 
কমরলেমিা। আলে অ্লে প্রািি ভািা়ে ডমিামরসমক বিমে চাই পয একথা ভাবমি ভুি 
হমব ও পকামনা পবআইনী কামজ লিপ্ত লেমিা। আেলন যলদ্ ভুমি পগমেন পো বলি, 
লেলনলির লডলিমে োত্রোত্রীমদ্র পকানও পসাসাইলটমে পযাগদ্ান লনমিধ করবার দু্লদ্ন 
আমগ ওরা হগসমহমড লেলিে হম়েলেমিা। োহমি স্বীকার করমে বাধা পনই পয লডলি 
চািু হও়োর ের োরা লকেু কমরলন। 
 
োলসডর েুে পদ্মে েমন হমিা পকউ একটা ভালর লজলনস ওর েুমে আচেকা েুাঁম়ি পেমরমে। 
ফাজ লেড-বাউন্স বমি অ্ন়ি হম়ে পগমিন, েুে হাাঁ কমর রইমিন। 
 
আেলিজ সবার আমগ বিমিন। যা বমিমেন, সবই েুব ভামিা পহডোস্টার। আেলিজ 
বিমিন না পয–প্রা়ে চারোস হম়ে পগমিা এডুমকশনি লডলি নম্বর চলব্বশ জালর হম়েমে। 
োহমি যলদ্ োমদ্র প্রথে সোমবশ পবআইনী না হ়ে, োহমি োরের যা িমটমে পসগুমিা 
অ্বশযই পব-আইনী। 
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–ওম়েি, ভামিাকথা, লনমজর ইোরিকড আঙু্গমির লদ্মক োলকম়ে বিমিন, পসই লডলি 
চািু হবার ের যলদ্ োরা লকেু কমর থামক। আেলন কী পকানও প্রোর্ লদ্মে োমরন পসই 
লডলি চািু হবার ের োরা লকেু সোমবশ চালিম়েলেমিা? 
 
ডাম্বিমডার যেন বিলেমিন হযালরর কামন এমিা পেেমন লকেু ঝটেট শব্দ। েমন হমিা 
লকিংগমশ্ন লকেু বিমে। আরও েমন হমিা ওর োমশ লকেু রম়েমে, সম্ভবে একটা োলের 
ডানা। ও এধার ওধার োলকম়ে লকেুই পদ্েমে পেমিা না। 
 
–প্রোর্? োর বযামঙ্গর েে েুমে লবশ্রী হালস পটমন এমন বিমিন, আেলন কী লকেুই 
শুনমে োনলন ডাম্বিমডার? আেলন পকন জামনন না লেস এজকুমম্ব পকন এোমন 
এমসমেন? 
 
–ও, োহমি লেলন আোমদ্র েোমসর লেলটিং সিংিান্ত লকেু বিমে এমসমেন? ভুরু েুমি 
ডাম্বিমডার বিমিন। আলে ভাবলেিাে লেলন হ়েমো আোমদ্র আজ রামের লেলটিংম়ের 
কথাবােডা লিলেবদ্ধ (পরকডড) করমে এমসমেন। 
 
–আেলিজ বিমিন, লেস এজকুমম্ব োহমি আোমদ্র ওমদ্র লেলটিংম়ের স্থাল়েত্বকাি দ়্ো 
কমর বিুন। আেলন শুধু োথা না়িমে বা োথা ঝাাঁকালন লদ্মে োমরন। আলে লস্থর লবশ্বাস 
কলর োমে লকেু অ্শুলদ্ধ হমব না। গে ে়ে োস ধমর লক ওরা ধারাবালহকভামব লেলটিং 
কমর চমিমে? 
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হযালর বুঝমে োমর অ্কাটয প্রোর্ আমে, ওর পেমটর পভেরটা পোচ়ি লদ্মিা। ডাম্বিমডার 
পসই প্রোর্ োলরজ করমে োরমব না। 
 
আেলিজ পেলরম়েটামক পসই একই কথা বিমিন, ো়িাোল়ি বমিা এর েমধয পোোর 
ওমোর প্রদ্ত্ত যাদু্েন্ত্র আবার সজাগ হমে োরমব না। 
 
সকমিই পেলরম়েটার লদ্মক োলকম়ে রইমিা। ওর েুে ঢাকা, শুধু পচাে দু্মটা পদ্ো যামে। 
হযালর আশ্চযড হম়ে পদ্েমিা পেলরম়েটা োথা না়িমিা। 
 
আেলিজ প্রথমে ফাজ, োরের পেলরম়েটার লদ্মক োকামিন। 
 
–আোর েমন হ়ে েুলে আোর প্রশ্ন সলঠক বুঝমে পেমরমে, পেমরমো কী? আলে জানমে 
চাই েুলে কী গে েোস ধমর ওই লেলটিংম়ে যামো? হযাাঁ লকিংবা না বমিা। 
 
আবার পেলরম়েটা োথা না়িমিা। –েুলে োথা পনম়ি লক জানামে চাইমো? আেলিজ লেক্ত 
কমে বিমিন। 
 
প্রমফসর েযাকমগানাগি ঝটেট বিমিন, আোর েমন হ়ে ও যা বিমে চাইমে ো লঠক। 
গে েোমস ওরা পকামনা পগােন লেলটিং কমরলন। কথাটা লক সেয লেস একুমম্ব? 
 
পেলরম়েটা োথা ঝাাঁকালন লদ্মিা। 
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আেলিজ পরমগ পেমি পবগুমন আগুন হম়ে বিমিন–লকন্তু আজ রামে পো লেলটিং 
হম়েলেমিা? হযাাঁ লেলটিং হম়েলেমিা পেলরম়েটা, েুলে আোমক স্প্ি নালিশ কমরলেমি। রুে 
অ্ফ লরমকা়েযারমেমে লেলটিং–এ েটার লেমিা োর লিডার োই না? 
 
েটার পসই লেলটিং অ্গডানাইজ কমরলেমিা। লকন্তু লেস পেলরম়েটা েমব পকন েুলে পোোর 
োথা না়িমে? 
 
েযাকমগানাগি বিমিন–সাধারর্ে োনুমি যেন োমদ্র োথা নাম়ি পো োরা বিমে চা়ে 
না। আোর েমন হ়ে লেস পেলরম়েটার ওই সাইন িযািংমগাম়েমজর জ্ঞান কে আমে। 
 
 প্রমফসর আেলিজ পেলরম়েটামক কামে পটমন ওর েুেটা ধমর প্রবিভামব ঝাাঁকালন লদ্মে 
িাগমিন। এক েুহূেড ের ডাম্বিমডার দ্াাঁ়িামিন, হামের জাদু্দ্ণ্ড েুিমিন। লকিংগমল্প 
এলগম়ে আসমে িাগমিা আর আেলিজ পেলরম়েটার কাে পথমক লেটমক ে়িমিন। হাে 
দু্মটা ওমোমর েুমি পদ্ািামে িাগমিন এেনভামব পযমনা হােদু্মটা আগুমন েুম়ি পগমে, 
েুম়ি যাও়োর জ্বািা পেটামেন। 
 
ডাম্বিমডার পরমগ বিমিন, ডমিামরস, েুলে আোর সােমন আোর োত্রীর উের এইরকে 
রুঢ় বযবহার করমে োরমব না। 
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হযালর এই প্রথে ডাম্বিমডারমক অ্সম্ভবভামব রাগমে পদ্েমিা। লকিংগমল্প োর ভাবগম্ভীর 
স্বমর বিমিন, েযাডাে আেলন দ়্ো কমর শান্ত হম়ে বসুন। এেন আর লনমজমক পগািোমি 
জ়িামবন না। 
 
লকিংগমের দূ্দ্ডেনী়ে পচহারার লদ্মক োলকম়ে আেলিজ বিমিন, আলে বিলে; োমন আেলন 
লঠক কথা বমিমেন। শযামকিমবাে… আ… আ… পবাধহ়ে ভুি কমরলে। 
 
আেলিমজর সােমন পেলরম়েটা প্রা়ে স্থলবমরর েমো দ্াাঁল়িম়েলেমিা। ওর ভাবভলঙ্গ বা েুে 
পদ্মে পবাঝা শক্ত ও আেলিমজর রুঢ় আচরমর্ বা ওমক েুক্ত করামে েুলশ হম়েমে। 
েেনও ও ওর আিমেল্লা়ে েুে েযডন্ত পঢমক লনবডাক হম়ে দ্াাঁল়িম়ে রইমিা। 
 
হঠাৎ হযালরর েমন সমন্দহ হমিা। জল়িে রম়েমে লকিংগমের লফস লফস কথা, আরও 
অ্মনক লকেু রম়েমে জল়িম়ে। 
 
–ফাজ বিমিন, পোিামরস একটা লকেু েীোিংসা করার পচিা়ে আজমকর ওই লেলটিং। 
আেরা জালন অ্বশযই লকেু িমটলেমিা। 
 
আেলিজ বিমিন, হযাাঁ। বযাোরটা েলরষ্কার কমর আবার বিলে, লেস এজকুমম্ব আোমক 
েবর পদ়্োর সমঙ্গ সমঙ্গ আলে আটেিা়ে উলঠ, আোর সমঙ্গ আরও কম়েকলট সৎ 
লবশ্বাসভাজন োত্রোত্রী লেমিা, আোর উমদ্দশয লেমিা ওইসব পবআইনী কামজ লিপ্ত থাকা 
োত্র-োত্রীমদ্র হামেনামে ধরা। েমন হ়ে, আোর আসার েবর ওমদ্র পকউ আমগভামগ 
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জালনম়ে লদ্ম়েলেমিা, োই আোর আসার েবর পেম়ে ওরা ির পথমক পবলরম়ে যত্রেত্র েুমট 
োিামে থামক। োমে লকেু আমস যা়ে না, ওমদ্র নাে আোর ফাইমি পিো আমে। লেস 
োরলকনসন আোর হম়ে লরমকা়োরমেে িমর ঢুমক পোাঁজ কমর, যলদ্ লকেু েথয প্রোর্ালদ্ 
োও়ো যা়ে। যাকমগ, এেন জানা দ্রকার পক ওমদ্র িরলট বযবহার করমে লদ্ম়েলেমিা। 
 
হযালর আরও িাবম়ি পগমিা আেলিজমক োর পরামবর েমকট পথমক সদ্সযমদ্র নামের 
োলিকা বার করমেন পদ্মে। নােগুমিা লরমকা়োরমেে িমর লেন লদ্ম়ে সাাঁটা লেমিা। 
আেলিজ োলিকাটা ফামজর হামে লদ্মিন। বিমিন, েটামরর নাে ওই োলিকা়ে পদ্মেই 
ধরমে পেমরলে। এেন বুঝমে োরা যামব পকন আেরা এোমন এসলে। 
 
–বাাঃ বাাঃ চেৎকার, একগাি পহমস ফাজ োলিকাটা হামে লনম়ে বিমিন। অ্লে চেৎকার 
জবাব পনই ডমিামরস, বিোে িলটম়েমেন পদ্েলে। 
 
ফাজ, ডাম্বিমডামরর লদ্মক োকামিন। ডাম্বিমডার েেনও পেলরম়েটার োমশ দৃ্ঢ়লচমত্ত 
দ্াাঁল়িম়ে, জাদু্দ্ণ্ডটা লশলথিভামব ধমর পরমেমেন। 
 
–পদ্ো যাক ওরা োমদ্র দ্মির লক নাে পরমেমে–ডাম্বিমডামরর দসলনক। 
 
ডাম্বিমডার এলগম়ে লগম়ে ফামজর হাে পথমক োচডমেেটা লনমিন। হারলেওমনর হামে 
পিো প্রা়ে একোমসর আমগ সদ্সযমদ্র নাে আর দ্মির নাে! ডাম্বিমডার কম়েক েুহূেড 
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স্তব্ধ হম়ে রইমিন। বাকরুদ্ধ হম়ে পগমে পযমনা োর। োরেরই জ়িো কালটম়ে েুে েুমি 
হাসমিন। 
 
েুব সাধারর্ভামব ডাম্বিমডার বিমিন, পেিা এেন সাঙ্গ হম়েমে। আেলন কী আোর কাে 
পথমক লিলেে স্বীকৃলে চান কমনডলি়েস অ্থবা এই সব সাক্ষীমদ্র সােমন পেৌলেক লববৃলে 
যমথি হমব। 
 
হযালর পদ্েমিা, েযাকমগানাগি আর লকিংগমশ্ন েরস্প্মরর লদ্মক োকামেন। লক হমব বা 
হমে ও পযমনা লঠক বুঝমে োরমে না, লবমশি কমর ফামজর েেিব। 
 
–লববৃলে? ফাজ েুব আমস্ত বিমিন–লকমসর? আলে লকন্তু লঠক বুঝমে োরলে না! 
 
হাসমে হাসমে ফামজর েুমের সােমন নামের োলিকাকাটা পদ্ািামে পদ্ািামে বিমিন, 
ডাম্বিমডামরর দসনযদ্ি, কমনডলি়েস। েটামরর ন়ে ডাম্বিমডামরর আলেড। 
 
–লকন্তু… েমব… েমব…। 
 
সেস্ত বযাোরটা হঠাৎ পযমনা বুঝমে পেমরমেন ফাজ, পসই পবাঝার ভাব োর পচামে েুমে 
প্রজ্জ্বলিে হমিা। ভ়ে পেম়ে দু্একো লেেু হটমিন, েীক্ষ্ম কমে আেডনাদ্ কমর উমঠ 
আগুমনর কাে পথমক িালফম়ে সমর পগমিন। 
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–আেলন? লব়িলব়ি কমর বিমিন, জ্বমি যাও়ো আিমেল্লামে েদ্ািাে করমিন। 
 
ডাম্বিমডার লেগ্ধভামব বিমিন, পকানও সমন্দহ পনই। লঠকই ধমরমেন। 
 
–আেলন, আেলন ওই দসনযদ্ি গ়িমেন? 
 
–যথাথড আলেই কমরলে, ডাম্বিমডার বিমিন। 
 
–আেলন পেমিমেম়েমদ্র লনম়ে দসনযদ্ি গঠন করমেন? 
 
–হা কমরলে। আজ রামে পসই দসনযদ্মির প্রথে সোমবশ হম়েলেমিা, ডাম্বিমডার 
সম্মলেসূচক ভলঙ্গমে োথা না়িমে না়িমে বিমিন। পদ্েলেিাে ওমদ্র উৎসাহ আর 
আিহ। এেন পদ্েলে লেস এজকুমম্বমক ডাকা অ্লে অ্বশযই ভুি হম়েলেমিা। 
 
পেলরম়েটা োথা ঝকালন লদ্মিা। ফাজ ওর লদ্মক ক্ষলর্ক োলকম়ে দৃ্লি পফরামিন 
পেলরম়েটার েুমের লদ্মক। উমত্তজনা়ে োর বুকটা হােমরর েমো ফুিলেমিা। 
 
লচৎকার কমর বিমিন, োহমি আেলন আোর লবরুমদ্ধ ি়িযন্ত্র করমেন? 
 
ডাম্বিমডার প্রার্েুমি পহমস বিমিন, লঠকই ধমরমেন। 
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 –না! হযালর সরমব বমি উঠমিা। 
 
লকিংগমে সেকড হবার দৃ্লিমে োকামিন োর লদ্মক। েযাকমগানাগি লেরকামরর ভলঙ্গমে, 
লকন্তু সহসা হযালরর েমন উদ়্ে হমিা ডাম্বিমডার যা করমে চাইমেন, ো না করাই পযমনা 
ভামিা। 
 
–না না প্রমফসর ডাম্বিমডার…! 
 
ডাম্বিমডার হযালরর লদ্মক োলকম়ে শান্ত স্বমর বিমিন, হযালর, সিংযে হও, আোর েমন হ়ে 
পোোর আোর দ্প্তর পথমক লবদ্া়ে পনও়ো ভামিা হমব। 
 
ফাজ ভীির্ পজামর বিমিন, চুে কমরা েটার, েেনও লেলন ডাম্বিমডামরর লদ্মক 
ভ়েলেলিে আনমন্দ োলকম়েলেমিন। পবশ, পবশ পবশ, আজ আলে এোমন এমসলেিাে 
েটারমক কুি পথমক বলহষ্কামরর উমদ্দমশয। লকন্তু োর বদ্মি। 
 
–োর বদ্মি আোমক পিফোর করমে হমব, ডাম্বিমডার হাসমে হাসমে বিমিন। 
অ্মনকটা অ্চি েুদ্রা হালরম়ে েুাঁজমে লগম়ে স্বর্ডেুদ্রা োও়োর োই না? 
 
–উইসলি! ফাজ বাজোই গিা়ে বিমিন। আনমন্দ অ্ধীর হম়ে কাাঁেমেন ফাজ, উইসলি 
আশা কলর েুলে সব পনাট কমরমে, যা যা ডাম্বিমডার বমিমেন। স্বীকামরালক্ত… হযাাঁ 
সবই…? 
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োলসড োথানে কমর বিমিা, অ্বশযই সযর! ওর নামকর ডগাটা়ে কালি পিমগ পগমে 
ো়িাহুম়িা কমর পিোর জনয! 
 
–লিেমব, েমি েমি েন্ত্রর্ািম়ের লবরুমদ্ধ দসনয সিংিহ কমর চমিমেন, ডাম্বিমডার 
আোমক ক্ষেোচুযে করার চিান্ত করমেন। লঠক লঠক লিমেমো পো? 
 
োলসড ওর পিো পনাটড ে়িমে ে়িমে বিমিা, হযাাঁ সযার সবই। 
 
–চেৎকার এেন েুলে ওই পনাটটার দু্কলে কমর একটুও পদ্লর না কমর পডইলি প্রমফমট 
এক কলে োলঠম়ে দ্াও। ফাজ পযমনা আনমন্দ পফমট েম়িমেন। েুলে যলদ্ দ্রুে পেৌঁমে 
পদ্বার জনয একটা েযাচা পজাগা়ি করমে োরমে োহমি আরও ভাি হমো। োহমি 
কাি সকামিই পশি শহর সিংকরমর্ েবরটা পেমে পবমরামে োমর। 
 
কথাটা শুমন োলসড ির পথমক পবলরম়ে যাবার সে়ে দ্রজাটা শব্দ কমর বে কমর লদ্মিা। 
ফাজ আবার ডাম্বিমডামরর লদ্মক োকামিন, এেন আেনামক লেলনলিমে লনম়ে যাও়ো 
হমব, পসোমন প্রথাগেভামব আেনামক চাজডলশট পদ়্ো হমব, োরের লবচার শুরু হবার 
আমগ আেনামক আজকাবান কারাগামর োঠামনা হমব। 
 
–আহ, ডাম্বিমডার অ্লে দ্রভামব বিমিন, হযাাঁ হযাাঁ এেন ভাবলে বাধা সৃলি করবার 
প্রম়োজন আমে, পোট বাধা। 
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–বাধা? ফাজ থমোেমো পেম়ে বিমিন। োহমিও েেনও লেলন অ্লে উফুল্ল, আনমন্দ 
গিার স্বর কাাঁেমে। আলে পো সােমন পকামনা বাধা পদ্েলেমন ডাম্বিমডার! 
 
–পদ্েমেন না, লকন্তু দু্াঃলেে, আোমক করমেই হমব, ডাম্বিমডার োর সমঙ্গ বিমিন। 
 
–ওহ, োই নালক? 
 
–ওম়েি, আেলন এেনও পদ্েলে ভাবজগমে লবচরর্ করমেন লে. ফাজ। কথাটা লক পযন? 
শান্তভামব আেনামক অ্নুসরর্ করমবা। দু্াঃলেে আলে পোমটই শান্ত ভামব চিমবা না 
কমনডলি়েস। আোর লকন্তু পোমটই আজকাবামন পযমে েন চাইমে না। পগমি অ্বশয পভমঙ 
পবলরম়ে আসমবা, অ্বশযই লনলশ্চন্ত থাকুন; লকন্তু আশ্চযড িাগমে আেনামদ্র সেম়ের 
অ্েবযবহার পদ্মে। সলেয কথা বিমে লক, পকামনা লকেু করবার আমগই লক করমে হমব 
োর বযবস্থা আমগই কমর রালে। 
 
আেলিমজর েুে একটু একটু কমর িাি হম়ে যামে। েমন হ়ে ওমক এক রাঙ্ক গরে 
জমি চুলরম়ে পদ্ও়ো হমে। ফাজ ডাম্বিমডামরর লদ্মক লবশ্রীভামব োলকম়ে রইমিন েমন 
হ়ে হঠাৎ পকউ োর েুমে প্রচণ্ড এক িুলি পেমরমে অ্েলকডমে। 
 
ফাাঁজ গিা লদ্ম়ে ি়ি ি়ি আও়োজ কমর লকিংগমশ্ন আর কদ্েোট ও়োিা োকাচুমির 
একজমনর লদ্মক োকামিন। িমরর সকমিই স্তব্ধ হম়ে দ্াাঁল়িম়ে রইমিা। কদ্েোট পদ্ও়ো 
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পিাকটা পদ্ও়োমির কাে পথমক সাোনয এলগম়ে এমিা, ফাজমক পযমনা সাহস পজাগামিা। 
হযালর পদ্েমিা পিাকটা ওর েমকমট হাে েুরমিা। ডাম্বিমডার ওর লদ্মক োলকম়ে দ়্ো 
েরবাস কমে বিমিন, েূমের েমো কাজ কমরা ডলিশ। আলে জালন েুলে অ্লে চেুর 
কেডবয েরা়ের্ অ্উর। আলে পযন শুনলে েুলে সব লনউটমে আউটস্টযালন্ডিং পেম়েমে। লকন্তু 
েুলে যলদ্ আোর ওমোর পোোর শলক্ত পদ্োমে চাও োহমি আলে পোোমক বাধা লদ্মে 
বাধয হমবা। 
 
ডলিশ নামের অ্উরর পবাকার েমো পচাে লেটলেট করমে িাগমিা। েুব সম্ভব আমদ্মশর 
অ্মেক্ষা়ে ফামজর লদ্মক োকামিা, ফাজ ভাবমেন োরের লক করা যা়ে ফলন্দ আাঁটার। 
 
–ফাজ সন্ত্রস্ত হমিন–পো আেলন একা একা আোমদ্র, আলে, ডলিশ, শযামকি পবাে, 
ডমিামরমসর সমঙ্গ ি়িাই করমে েনলস্থর কমরমেন ডাম্বিমডার? 
 
ডাম্বিমডার হাসমে হাসমে বিমিন, বাজোলের দ্াল়ি অ্বশযই, েমব আেনারা েূমের 
েমো আোর ওমোর শলক্ত প্রম়োমগর পবাকালে করমবন না। 
 
েযাকমগানাগি োর আিমেল্লার েমকমট হাে েুমর পবশ পজামর বিমিন, পক বমিমে 
ডাম্বিমডার একা! ডাম্বিমডার চলকমে বিমিন, হযাাঁ ো োমর, লেনাভডা। পহাগও়োটডমস 
আেনার প্রম়োজন আমে। 
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–অ্মনক কচকচালন হম়েমে! ফাজ লনমজর জাদু্দ্ণ্ডটা পটমন লনম়ে বিমিন, ডলিশ, শযামকি 
পবাে! ওমক লনম়ে যাও। 
 
সহসা রূোিী এক আমিাক রলি িরটামক জ্বি জ্বি কমর লদ্মিা। দ্ারুর্ পেমির 
গজডমনর েমো শব্দ হমেই সেস্ত িরটা থর থর কমর পকাঁমে উঠমিা। একটা হাে হযালরর 
গিার কাফড ধমর টান পেমর ওমক োলটমে পফমি লদ্মিা। োরেরই পসই রূোিী আমিা 
অ্ন্তলহডে হমিা। িমরর পোমরডটগুমিা লচষ্কার কমর উঠমিা একসমঙ্গ। ফমকশ োর স্বমর 
পডমক উঠমিা। একগাদ্া পেমির েমো ধূমিা িরটা ভলরম়ে লদ্মিা। হযালর কাশমে কাশমে 
পদ্েমিা একটা কামিােূলেড লঠক ওর সােমন এমস দ্াাঁ়িামিা। োরেরই শুনমিা আেডনাদ্, 
ধেধে শব্দ আর একজন লচৎকার কমর উঠমিা না। োরেরই কাাঁচ ভাঙার শব্দ, দ্রুে 
চমি যাও়োর েদ্শব্দ, পগাঙালন, োরেরই সব নীরব। 
 
হযালর পদ্েমে পচিা করমিা পক োমক কাফড জলজম়ে গিালটেমে পচিা কমরলেমিা; োশ 
লফমর পদ্েমিা প্রমফসর েযাকগমনাগি ওর োমশ হাাঁটুমগম়ি বমস রম়েমেন। েুব সম্ভব 
লবেদ্ পথমক ওমক আর পেলরম়েটামক রক্ষা করমে। এেনও বাোমস ধূমিা কমেলন। 
হাাঁফামে হাাঁফামে হযালর পদ্েমি েুব িম্বােমো একজন ওর লদ্মক এলগম়ে আসমে। 
 
–েুলে লঠক আমে পো? ডাম্বিমডার লজমজ্ঞস করমিন। 
 
হযালর আর পেলরম়েটামক োলট পথমক েুিমে েুিমে েযাকমগানাগি বিমিন, ভামিা আমে 
ওরা। 
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ধূমিা একটু একটু কমর কমে যামে। অ্লফমসর ির িণ্ডভণ্ড। ডাম্বিমডামরর পটলবি উমে 
রম়েমে, অ্নযানয পটলবিগুমিা িমরর পেমঝমে এোমন ওোমন েম়ি রম়েমে। রূমোর 
ইিমেেটাও টুকমরা টুকমরা। ফাজ, আেলিজ, লকিংগসমি আর ডলনস পেমঝমে অ্জ্ঞান 
হম়ে েম়ি রম়েমেন। ফমকস পফলনক্স পগাি হম়ে িমরর েমধয উ়িমে, লেলি সুমর গান 
পগম়ে চমিমে। 
 
ডাম্বিমডার েুব নরে সুমর বিমিন, দু্ভডাগযবশে আো়ে লকিংগসমিমকও সমম্মালহে 
করমে হম়েমে। না করমি সমন্দহজনক পদ্োমো। সমম্মাহন েুমি পন়োর বযাোমর ও 
েুবই েৎের লেমিা সকমি যেন এধার ওধার োকামে োরই ফাাঁমক ও লেস এজকমম্বর 
িৃলে উদ্ধার কমরমে, েমর আোর হম়ে ওমক ধনযবাদ্ জানামে ভুিমব না লেনাডডা। 
 
ডাম্বিমডার আরও বিমিন, েমন হ়ে লকেুক্ষমর্র েমধযই ওরা পজমগ উঠমব। পজমগ উমঠ 
ভাবমব পকউ ওমদ্র ধাক্কা পেমর পফমি লদ্ম়েলেমিা। অ্মনকটা সে়ে পকমট পগমে, পোোর 
আোর েমধয কথা হম়েমে বুঝমে োরমব না। 
 
–আেলন এেন পকাথা়ে যামবন ডাম্বিমডার? লিেন্ড পেমস? 
 
েযাকমগানাগি লজমজ্ঞস করমিন। 
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–আমর না না, ডাম্বিমডার বিমিন। েুমে োন হালস, আলে অ্বশযই িুলকম়ে থাকমবা না। 
কাজ েমন হ়ে আোমক আর পহাগও়োটডস পথমক ক্ষেোচুযে করার পচিা করমব না, 
এইটুকু পোোমক আশ্বাস লদ্মে োলর। 
 
–প্রমফসর ডাম্বিমডার! হযালর বিমে শুরু করমিা। 
 
ও লকন্তু জামন লক বিমব পকেন কমর বিমব লডএর দ্ি কমব কমোটা পগািোি সৃলি 
কমরমে, অ্থবা ডাম্বিমডার ওমক কুি পথমক বলহষ্কার পথমক বাাঁলচম়েমেন? লকন্তু 
ডাম্বিমডার বাধা লদ্মিন ওর সবলকেু ভাবনা-লচন্তামক। 
 
–পশামনা হযালর, এেন পথমক প্রার্েমন অ্কামেলন্স লশেমব, বুঝমে পেমরমো? প্রমফসর 
পেইে যা বিমবন ো পকামনা রকে প্রশ্ন না কমর করমব। পরাজ রামে শুমে যাবার আমগ 
যা যা লশলেম়েমেন পসটা প্রযাকলটস করমব, পোোর েন ফাাঁকা রােমব। আশাকলর েুলে 
েমর সব বুঝমে োরমব। আলে যা যা বিিাে, প্রলেজ্ঞা কমরা োই অ্ক্ষমর অ্ক্ষমর োিন 
করমব। 
 
ডলিশ নামের পিাকটা ন়িাচ়িা করলেমিা। ডাম্বিমডার হযালরর হামের কলিটা ধরমিন। 
 
–েমন আমে। েন বে কমরা। 
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ডাম্বিমডামরর আঙু্গি োলরর চাে়িা়ে স্প্শড করমেই আবার ওর পসই কাটাদ্ামগ যন্ত্রর্া 
শুরু হম়ে পগমিা। আবার অ্েীমের েমো সাে হম়ে ডাম্বিমডারমক দ্িংশামে েন চাইমিা 
আিের্ করমে আিাে করমে। 
 
ডাম্বিমডার ওর কামনর কামে েুে এমন বিমিন, েুলে বুঝমে োরমব। 
 
ডাম্বিমডামরর পসানার োলে সেস্ত অ্লফস িরটা়ে চিাকামর উ়িমে উ়িমে হযালরর োথার 
কামে োমঝ োমঝ আসমে িাগমিা। ডাম্বিমডার হযালরমক পেম়ি লদ্ম়ে েে কমর 
লফমনমক্সর পসানার িম্বা েুেটা ধমর পফিমিন। ধরমেই আগুন জ্বমি উঠমিা। োরেরই 
দু্মটাই উম়ি চমি পগমিা। 
 
ফাজ পেমঝ পথমক উঠমে উঠমে বিমিন, পস এেন পকাথা়ে পস পকাথা়ে? 
 
 লকিংগমে ওর োম়ের কামে েম়িলেি বিমিা, আলে জালন না। 
 
–ও কেমনাই লডসঅ্যােমরমটড করমে োমর না! আেলিজ বিমিন, আেলন লকেুমেই 
কুমি বমস বমস যা ইমে োই করমে োমরন না। 
 
–লসাঁল়ি! ডলিশ লচৎকার কমর উঠমিা। োরের দ্রজার কামে লগম়ে দ্রজার নবটা িুলরম়ে 
েুমি োলিম়ে পগমিা। ওর পেেমন পেেমন পগমিন আেলিজ আর লকিংগমে। ফাজ এধার 
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ওধার োলকম়ে যামবন লক যামবন না, ইেস্তে করমে িাগমিন, োরের উমঠ দ্াাঁল়িম়ে গা 
পথমক ধূমিা পঝম়ি পফিমে িাগমিন। িমরর লনস্তব্ধো ব়িই যন্ত্রর্াদ্া়েক িাগলেমিা। 
 
–লেনাভডা, জাোর পভাঁ়িা হাো লঠক করমে করমে ফাজড লবশ্রীভামব বিমিন, আোর েমন 
হ়ে আেনার বেু ডাম্বিমডামরর লদ্ন িলনম়ে এমসমে। 
 
েযাকমগানাগি লবরলক্ত ভরা কমে বিমিা, োই লক আেলন েমন কমরন। 
 
ফাজ েুমের এেন ভাব করমিন পযমনা েযাকমগানাগমির কথা শুনমে োনলন। ভাঙ্গামচারা 
অ্লফস িমরর লদ্মক োলকম়ে পদ্েমে িাগমিন। লকেু লকেু পোমরডট লহস্ লহস্ শব্দ কমর 
ওর লদ্মক োকামিা, দু্একজন ফামজর লদ্মক হাে বাল়িম়ে নানারকে অ্ঙ্গভলঙ্গ করমে 
িাগমিা। 
 
ফাজ, েযাকমগানাগিমক বিমিন, এই পেমি-পেম়ে দু্লটমক আেলন শুম়ে ে়িমে বিুন। 
 
ফাজ, হযালর আর পেলরম়েটার লদ্মক িৃর্াভমর োকামিন। 
 
প্রমফসর েযাকমগানাগি পকামনা কথা না বমি হযালর আর পেলরম়েটামক লনম়ে দ্রজার 
পগা়িা়ে চমি এমিন। দ্রজা বে হম়ে পগমি হযালর লফলনম়েস লনমগিামসর গিা শুনমে 
পেমিা। 
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–আেলন জামনন, েন্ত্রী েহাশ়ে, আোর অ্মনক বযাোমর ডাম্বিমডামরর সমঙ্গ েমের লেি 
হ়ে না লকন্তু ো হমিও আেলন পকামনােমেই োমক অ্স্বীকার করমে োরমবন না। পজমন 
রােমবন োর একটা লনজস্ব রীলে আমে, পসটা লেলন পেমন চমিন। 
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২৮. জেইপি ও়োিস্ট জেেরি 
 
লেলনলি অ্ব েযালজমকর আমদ্শ 
 
ডমিামরস পজইন আেলিজমক (উচ্চ েদ্ন্তকারী) অ্যািবাস ডাম্বিমডার-এর বদ্মি 
পহাগও়োটডস কুি অ্ব উইচ িাফট অ্যান্ড উইজাডডলরর প্রধান লনযুক্ত হমিন। 
 
উেমরাক্ত আমদ্শ এডুমকশনাি লডলি নম্বর আঠাশ অ্নুসামর প্রদ্ত্ত হইি। 
স্বাক্ষর 
কমনডলি়োস অ্সও়োল্ড ফাজ, লেলনস্টার ফর েযালজক 
 
রাোরালে পনালটশটা কুমির লবলভন্ন জা়েগা়ে আটমক পদ্ও়ো হমিও, কযামসমির একজনও 
জানমে োরমিা না পয ডাম্বিমডার পকেন কমর একা দু্জন অ্রর, উচ্চ েদ্ন্তকারী, 
লেলনি অ্ব েযালজমকর েন্ত্রী এবিং োর অ্ধীনস্থ সহকারীমক েরাস্ত কমরমেন। হযালর 
কযামসমির পকাথা়ে পগমিা না পগমি োমে লকেু আমস যা়ে না, প্রধান লবি়ে হমে 
ডাম্বিমডার এবিং যলদ্ও েূি িটনার লকেু অ্িংশ কানািুমিামে পিামকরা শুনমিা (হযালরর 
কামন এমিা এক লিেী়ে বালিডমকর োত্রী আমরকজন োত্রীমক বিমে ফাজ এেন পসে 
োিংমগাস হাসোোমি আমেন, োথা়ে একটা ব়ি কুেম়িা গলজম়েমে) বালক অ্িংশটা 
কমোটা পয সলঠক পসটাই আশ্চমযডর বযাোর। সকমিই জামন, পযেন হযালর আর পেলরম়েটা 
জামন। ওরা পসই সে়ে ডাম্বিমডামরর অ্লফমস যা লকেু িমটলেমিা োর সবই পদ্মেলেমিা। 
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পেলরম়েটা এেন হাসোোমি। হযালরমক সকমি অ্নুমরাধ করমে শুরু কমরমে আসমি লক 
হম়েলেমিা োর সলঠক লববরর্ পদ্বার জনয। 
 
হযালর সম্বমে েবরােবর পশানার ের, হারমবািলজ লাস পথমক লফমর এরলন েযাকলেিান 
েুমরাদ্স্তুর আত্মলবশ্বামসর সমঙ্গ বিমিা, সব শুমনলে, সব পজমনলে। পভমবানা ডাম্বিমডামরর 
লফমর আসমে আর পদ্লর পনই। কেলদ্ন আর আটমক রােমে োরমব, কেনও োমরলন 
এবামরও োরমব না। আেরা পসমকন্ড ই়োমর এেন োমক দ্রকার। হযালর, রন, হারলেওন 
যামে শুনমে ো়ে পেেলনভামব োমদ্র কামে এমস আমস্ত আমস্ত বিমিা, ফযাট লি়োর 
বমিমে, গে রামে আেলিজ কযামসি োচড করার ের ডাম্বিমডামরর অ্লফস িমর ঢুকমে 
পচিা কমরলেমিন। োমক ধরার জনয িমর পঢাকা পো দূ্মরর কথা গারমগাইি পেমরামে 
োমরলন। 
 
—পহড োস্টামরর িমর োর পঢাকা লনলিদ্ধ কমর লদ্ম়েলেমিন। এরলন পবাকা পবাকা 
হাসমিা, পদ্মে েমন হ়ে েলহিা একটু বদ্মেজাজী। 
 
হারলেওন আর ওরা এনমরন্স হমি পযমে পযমে েুে পভিংমচ বিমিা, শুমনলে লেলন 
পহডোস্টার হমে চান। সব োত্র-োত্রী, স্টামফমদ্র োথার ওমোর লদ্নরাে িালঠ 
পিারামনা। েূেড, ক্ষেোমিাভী, বযাঙ েুেী েলহিা। 
 
লঠক পসই সেম়ে ড্রামকা েযািফ়ে, িযামব আর পগাম়েমি পেেমনর দ্রজা েুমি আসমর 
দ্াাঁ়িামিা। ওর েুেটা েমরর অ্লনষ্ঠ করার জনয জ্বি জ্বি করমে। 
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–বালক কথাটা েেে কমরা পিিার! আসমি আলে লিলফন্ডর আর হাফ িোফমদ্র লকেু 
েম়েে োাঁটাই করমে ইেুক। েযািফ়ে আ়িমো়িা পভমঙ পটমন পটমন বিমিা। 
 
এরলন েৎক্ষর্াৎ বিমিা, েম়েে োাঁটাই করার েুলে পক পহ? োস্টার েশাইরা ো়িা পকউ 
েম়েে লদ্মে বা োাঁটাই করমে োমরন না। 
 
রন স্বাভালবকভামব পিাাঁৎ পিাাঁৎ কমর বিমিা, ওমহ েমন পরমে আেরা লপ্রমফক্ট? উইসলি 
লকিং েুে ভলঙ্গ কমর বিমিা–পসটা আলে ভামিা কমরই জালন। ওর কথা শুমন েযািফ়ে, 
িযামব, পগাম়েমি ওরই েমো হাসমিা। লকন্তু েদ্ন্তকারী দ্মির সদ্সযরা। 
 
হারলেওন ভুরু কুাঁচমক বিমিা–োমন? 
 
বুমক আাঁটা একটা রূমোর চাকলে পদ্লেম়ে েযািফ়ে বিমিা, দ্য ইনকুইলিমটালর়েি 
পকা়োড। 
 
হারলেওন পদ্েমিা ওর পরাবমসর বুমক রূমোর আই চাকলে, লঠক লপ্রমফক্ট বযামজর লনমচ 
আটকামনা রম়েমে। 
 
লকেু োত্রমদ্র লনম়ে একটা পকা়োড। ওরা লেলনলি অ্ফ েযালজকমক আেলিমজর হম়ে 
সাহাযয করমব। পো লেস পিিার, নেুন পহডলেমিমসর প্রলে অ্বাধয ও রূঢ় হও়োর জনয 
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পোোর োাঁচ েম়েে পকমট লনিাে। েযাকলেিান পোোরও োাঁচ েম়েে কাটা পগমিা কারর্ 
আোর লবরুদ্ধাচারর্ করমে। েটার আলে পোোমক েেন্দ কলর না োই োাঁচ েম়েে 
কাটিাে। উইসলি পোোর শামটডর পবাোে পনই, োাঁচ েম়েে পগমিা োর জনয। ও হযাাঁ 
ভুমি পগলে, েুলে অ্সম্ভব বদ্মেজাজী এবিং োড-ব্ল্াড োই পোোর আরও দ্শ েম়েে 
পগমিা পিিার। 
 
রন ওর জাদু্দ্ণ্ডটা বার করমে যালেমিা বাধা লদ্মিা হারলেওন, না, চুে কমর থামকা। 
 
েযািফ়ে বিমিা, চািামকর েমো কাজ কমরা পিিার। পজমন পরমো এেন পথমক নেুন 
পহড, নেুন লদ্নকাি। দু্িুলে করমব না েলট্ট উইসলি লকিং। 
 
লবশ্রীভামব হাসমে হাসমে েযািফ়ে, পগাম়েমি আর িযামবর সমঙ্গ চমি পগমিা। 
 
এলরমন বিমিা, ধযাৎ আোমদ্র গুি োরমে। ও পকেন কমর আোমদ্র েম়েে োাঁটাই 
করমব শুলন? অ্সম্ভব হালসর বযাোর। এরকে হমি পো লপ্রমফক্ট লসমস্টেমক লনচু কমর 
পদ্ো হমব। 
 
েেক্ষমর্ হযালর, রন, হারলেওন ওমদ্র পেেমনর লদ্মক পদ়্োমির কুনুলজর লনমচ লবরাট 
আও়োর গ্লামস যন্ত্রচালিমের েমো লফমর োকামিা। 
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হযালর রামগ পফমট েম়ি বিমিা, েযািফ়ে আোমদ্র সব লেলিম়ে েঞ্চাশ েম়েে পকমটমে। 
ওরা েেন লিলফন্ডমরর আও়োর গ্লাস পদ্েলেমিা। পসোন পথমক আরও অ্মনক োথমরর 
েযাব ওেমর উমঠ পগমে। 
 
জজড পিমকর সে়ে বিমিা, েমেগু আোমদ্র জনয পচিা কমরলেমিা। 
 
–পচিা কমরলেমি, োমন? রন কথাটা পশানা োত্র বিমিা। 
 
পিড বিমিা, পবাকাটা সব কথা গুলেম়ে লঠক কমর বিমে োমরলন, পকন বিমো? আেরা 
ওমক ফাস্টড পফ্লামরর ভযালনলশিং পকলবমনমট েুমর লদ্ম়েলে। 
 
হারলেওমনর েুে পদ্মে েমন হ়ে ও েুব ভ়ে পেম়ে পগমে। 
 
–পোেরা লকন্তু অ্সম্ভব লবেমদ্ ে়িমব! 
 
–োই? েমব ওই েমেগু কযালবমনমটর পভের পথমক লফমর না আসা েযডন্ত, পিড 
লনলবডকার লচমত্ত বিমিা। ো লফরমে দু্এক সপ্তাহ িাগমে োমর। লঠক জালন না ওমক 
পকাথা়ে োলঠম়েলে। যাকমগ ভলবিযমে আেরা যামে পকানও অ্সুলবধা়ে না েল়ি োর 
বযবস্থা করলে। 
 
হারলেওন লজমজ্ঞস করমিা–এর আমগ ওটা কমরলেমি? 
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–অ্বশযই আেরা কমরলে, জজড বিমিা, োর জমনয লক আেরা বলহষ্কামরর শালস্ত পেম়েলে? 
আেরা েুব ভাি কমরই জালন কেেটা এমগামে োলর। 
 
জজড োথা চুিমকামে িাগমিা, হযাাঁ, এেন…। 
 
পিড বিমিা, ডাম্বিমডার পকাথা়ে পগমেন বিমে োমরা? 
 
 জজড বিমিা, শালন্ত ভমঙ্গর পগািোমির আশিংকা করলে। 
 
 –লঠক বমিমো, এটাই আোমদ্র নেুন পহডোস্টামরর প্রােয, পিড বিমিা। হারলেওন 
পচমে পচমে বিমিা, এসব ঝামেিার েমধয যামব না, পব-আইনী লকেু করমব না। ওইসব 
করমি পোোমদ্র কুি পথমক োল়িম়ে লদ্মে োমরন। 
 
–েুলে লঠক আোমদ্র কথাটা বুঝমে োরমি না হারলেওন, পেমরমো? পিড হারলেওমনর 
েুমের লদ্মক োকম়ে হাসমে হাসমে বিমিা, আোমদ্র এই কুমি পবলশলদ্ন থাকমে বম়ে 
পগমে। ডাম্বিমডামরর জনয লকেু না করমে োরমি আোমদ্র এোন পথমক চমি যাও়োই 
ভামিা। কথাটা বমি হােিল়িমে সে়ে পদ্মে বিমিা, পো একনম্বর আইমটে আরম্ভ হমে 
বালক পনই, আোমক এেন পিট হমি িাঞ্চ পেমে পযমে হমব। পোেরা যলদ্ দু্বডি হও, 
লটচারও পোোমদ্র অ্নুসরর্ কমরন পো লকেুই করা যামব না। 
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–লকেুই করা যামব না োমন? হারলেওন জানমে ইেুক হম়ে বিমিা। 
 
—পদ্েমে চাও পো আোর সমঙ্গ পদ্ৌ়িাও, জজড বিমিা। 
 
পিড আর জজড লেেন লফমর িাঞ্চ পেমে যাও়ো লসাঁল়ি ভলেড োত্রোত্রীমদ্র লভম়ির েমধয 
লেমশ পগমিা। ওমদ্র পদ্মে একটুও উদ্লবগ্ন েমন হমিা না। এরলনর রান্সলফগামরশমনর 
পহােও়োকড বালক এেন লকেু একটা বিমিা, োরেরই পিড জজডর েমো লভম়ি লেমশ 
পগমিা। 
 
হারলেওন বিমিা–আোমদ্র ভামিার জনয এোমন আর আোমদ্র দ্াাঁল়িম়ে থাকা লঠক হমব 
না। যলদ্ সমন্দহ কমর? 
 
–লঠক বমিমো, রন বিমিা। 
 
হযালর সমবোত্র লসলিিংম়ের লদ্মক োলকম়ে পথাকা পথাকা সাদ্া পেি পদ্েমে েেন পক পযন 
ওর লেমঠ হাে রােমিা। লেেন লফমর পদ্েমিা পক়োরমটকার লফিচ! লফিচ পথমক দূ্মর 
সমর যাবার জনয ও কম়েকটা পস্টে লেলেম়ে পগমিা। লফিচমক দূ্র পথমক পদ্েমি ভামিা 
কমর পচনা যা়ে। 
 
–পহডলেমিস পোোমক োর সমঙ্গ পদ্ো করমে বমিমেন, েটার। ও ধূমেডর েমো পচাে 
কমর বিমিা। 
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পিন্ড আর জমজডর েলরকল্পনার কথা পভমব হযালর পবাকার েমো সরাসলর বিমিা, আলে 
পো লকেু কলরলন। 
 
কথাটা শুমন লফিমচর েুে চাো হালসমে ভমর পগমিা। 
 
–হাাঃ হাাঃ অ্েরাধ প্রীল়িে েন? লফিচ বিমিা, চমিা আোর সমঙ্গ। 
 
হযালর, রন আর হারলেওমনর লদ্মক োকামিা। দু্জনমক েুবই লচলন্তে েমন হমিা। ও 
কাাঁমধ ঝাাঁকালন লদ্ম়ে লফিমচর পেেমন পেেমন চিমিা। 
 
হযালর কু্ষধাথড োত্র-োত্রীমদ্র লভ়ি পঠমি লফিমচর সমঙ্গ পযমে পযমে ওমদ্র লদ্মক 
োকামিা। 
 
লফিচমক পদ্মে েমন হমিা, েুব েুলশ েমন আমে। োথমরর লসাঁল়ি লদ্ম়ে ওেমর উঠমে 
প্রথে িযালন্ডিং-এ দ্াাঁল়িম়ে লফিচ বিমিা, এোমন এেন সবলকেু বদ্মি যামে, েটার। 
 
হযালর লবিণ্ণ েুমে ঠাণ্ডা গিা়ে বিমিা–হযাাঁ আলেও িক্ষয কমরলে। 
 
লফিচ বিমিা–েুলে জামনা না হযালর, ডাম্বিমডারমক বেমরর ের বের বমি চমিলে, একটু 
শক্ত পহান, এমো নরে আর দ়্োিু হমবন না। বুঝমি, পনািংরা পিামকরা পোোর লদ্মক 
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পনািংরা েুাঁ়িমে সাহস করমব না যলদ্ পোোর হামে চাবুক থামক। যেন ঊনলত্রশ নম্বর 
লডলি জালর হমিা েটার, েেন লেলন েন্ত্রীমক একটা কাগজ লদ্ম়ে সই করমে বিমিন। 
অ্ডডার লেভমসর এই টাও়োর পথমক লবো়ির্। সলেয জালন না ওর এই েলরবেডন 
আোমদ্র পকাথা়ে লনম়ে দ্াাঁ়ি করামব। 
 
হযালর েুব ভামিা কমর জামন আেলিজ লফিচমক হামে রাোর যথাসম্ভব পচিা কমর 
যামবন। ওমক পযেন কমরই পহাক হামে রােমি অ্মনক লকেু করমে োরমবন। লফিচ, 
পহাগও়োটডমস বহু বের ধমর আমে, সব লকেু আনামচ কানামচর েবর রামে। সব পগােন 
ির, েথ, িুলকম়ে রাোর জা়েগা লফিমচর ের যলদ্ পকউ ওইসব জামন পো পিড আর 
জজড। 
 
প্রমফসর আেলিমজর িমরর সােমন এমস দ্রজা়ে লেনমট পটাকা পেমর দ্রজা েুিমে 
েুিমে লফিচ বিমিা–এমস পগলে েটার। 
 
–েযাডাে েটার এমসমে, লফিচ বিমিা। 
 
আেলিমজর ির হযালরর েুবই েলরলচে। এই িমর হযালর বহুবার লডমটনসন পথমকমে। 
সবই লঠক আমে শুধু েলরবেডন একটাই। োর পডমকর ওমের একটা কামঠর ফিমক 
পিো রম়েমে পহড লেমিস োো়িা োর ফা়োর পবাে, পিড আর জমজডর ললনসুইেস 
পসগুমিা পডমকর পেেমনর পদ়্োমি পচন ও গজাি লদ্ম়ে আটমক পরমেমেন শুধু ন়ে, পচন 
যামে পকউ েুিমে না োমর োর জনয োিা লদ্ম়ে পরমেমেন। 
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আেলিজ পডমকর পেেমন বমসলেমিন, পগািালে একটা োচডমেমে লকেু লিেলেমিন। 
ওমদ্র পদ্মে েুব ব়ি কমর হাসমিন। 
 
েুব লেলি কমর বিমিন–ধনযবাদ্ আরগে। 
 
লফিচ বিমিা, না না েযাডাে ধনযবাদ্ জানামনার লক আমে? বামের বযথা়ে পবলশ ও 
অ্বনে হমে োরমিা না। 
 
আেলিজ কাটা কাটা স্বমর বিমিন–বমসা। একটা পচ়োর পদ্লেম়ে লদ্মিন। হযালর 
পচ়োরটা়ে বমস পদ্েমিা আেলিজ ওর লদ্মক না োলকম়ে লিমে পযমে িাগমিন। হযালর 
আন্দাজ করমে োরমিা না ওর জমনয নেুন োরাত্মক লকেু েমনর েমধয েুমি পরমেমেন 
লকনা। 
 
বযামঙরা পযেন পবশ পোটা পোটা পোকা-োক়ি লগমি োবার জনয হাাঁ কমর থামক 
পেেলনভামব ওর লদ্মক োলকম়ে পিো বে কমর বিমিন, ও… এেন েুলে লক লকেু োমব 
েটার? 
 
–লক? হযালর এেনভামব োকামিা পযন ভুি লকেু শুমনমে। 
 

http://www.bengaliebook.com/


 হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য অ্র্ডাি অ্ব দ্য ফরিক্স । জে. জে. িাওর িং। হ্যারি পটাি রিরিে 

993 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

–লেস্টার েটার লকেু োনী়ে? আমগর েমোই হাসমে িাগমিন, এই োেলকন জুস, চা, 
কলফ? 
 
প্রলেলট লড্রমঙ্কর নাে বিার সমঙ্গ সমঙ্গ জাদু্দ্ণ্ড পোরামিন। চা-কলফ-োেলকন জুস 
পটলবমির ওমোর ভাসমে ভাসমে চমি এমিা। 
 
হযালর বিমিা, ধনযবাদ্, আলে লকেু োমবা না। 
 
দ্ারুর্ নরে সুমর আেলিজ বিমিন–না, আলে চাই েুলে আোর সমঙ্গ োমব। এর েমধয 
পথমক পযমকান একটা পবমে নাও। 
 
–লঠক আমে, োহমি চা, হযালর কাাঁধ ঝাাঁলকম়ে বিমিা। 
 
আেলিজ পচ়োর পথমক উমঠ হযালরর লদ্মক লেেন লফমর লনমজ দু্ধ লেলশম়ে চা বালনম়ে 
বিমিন–ঠাণ্ডা হবার আমগ পশি কমর পফিি। োমব পো? এেন, ওম়েি েটার। ভাবলে 
পোোর সমঙ্গ লকেু কথাবােডা, আিাে-আমিাচনা করা যাক। গে রামের পসই বীভৎস 
বযাোমরর ের পো আর কথা হ়েলন। 
 
হযালর চুে কমর রইমিা। আেলিজ লনমজর পচ়োমর গুলেম়ে বমস হযালরর উত্তমরর অ্মেক্ষা়ে 
ওর লদ্মক োলকম়ে রইমিন। হযালর পযেন বমসলেমিা পেেনভামব বমস রইমিা। পবশ 
োলনকটা সে়ে চুে কমর বমস থাকার ের আেলিজ বিমিন, েুলে চা োমে না? 
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হযালর কােটা েুমে পঠলকম়ে না পেম়ে পরমেলদ্মিা। পযসব পব়িাি োনার েলবগুমিা 
আেলিমজর পেেমন টাঙ্গামনা লেমিা, োর নীি পচাে পদ্মে েযাড আই েুলডর েযালজকযাি 
পচামের কথা েমন েম়ি পগমিা। কথাটা েমন হমেই ও কােটা নালেম়ে পরমে ভাবমিা, 
আেলিমজর েে শির সমঙ্গ এক পটলবমি বমস চা পেমে পদ্েমি েযাড আই েুলড লক 
ভাবমবন! শির সমঙ্গ এক পটলবমি বমস চা োও়ো? 
 
–কী বযাোর? আেলিজ ওমক েীক্ষ্মভামব পদ্মে বিমিন, চা োমব না? লচলন িাগমব? 
 
হযালর বিমিা, না। 
 
ও কােটা পঠাাঁমট পঠলকম়ে ভান করমিা চা োমে। আেলিজ বুঝমে পেমর হাসমিন। 
 
–েুব ভামিা, েুব ভামিা। হযাাঁ োরের বিমে োমরা এিবাস ডাম্বিমডার এেন পকাথা়ে 
আমেন? 
 
হযালর সমঙ্গ সমঙ্গ জবাব লদ্মিা, আোর পকামনা ধারর্া পনই। 
 
লঠক পেেলন অ্োল়েকভামব হাসমে হাসমে আেলিজ বিমিন, পদ্লর করমে পকন? চা পশি 
কমরা। পশান, ভামিা কমর পশামনা েটার। বাচ্চামদ্র েে পেমি সে়ে কাটামনার সে়ে 
আোর পনই। আলে জালন ডাম্বিমডার পকাথা়ে আমেন, েুলে ও ভামিা কমরই জামনা। 
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পগা়িা পথমকই পদ্মে চমিলে েুলে আর ডাম্বিমডার একসমঙ্গ চমিমে, পোোর অ্বস্থানটা 
েুলে ভাি কমর এেন লচমন নাও। 
 
হযালর আবার দৃ্ঢ় স্বমর বিমিা, আলে জালন না। 
 
ও আবার কামে পঠাাঁট পঠলকম়ে চা োবার ভান করমিা। আেলিজ পসই একই দৃ্লিমে 
হযালরমক পদ্মে চিমিন। 
 
–লঠক আমে, জামনা না যেন, আেলিজ বিমিন। েুে পদ্েমিই পবাঝা যা়ে েুবই হোশ 
শুধু কু্ষন্ন হম়েমেন। পবশ োহমি বি লসলর়ে ব্ল্যাক পকাথা়ে আমেন, লঠকানা জামনা? 
 
হযালরর পেমটর পভেরটা গু়ি গু়ি কমর উঠমিা, চাম়ের কােটা হামে কাাঁেমে িাগমিা। 
কাে পথমক োলনকটা চা চিমক সসামর েম়ি পগমিা। োলনকটা চা ওর আিমেল্লার 
ওমোরও েম়ি পগমিা। 
 
–আলে জালন না, জবাবটা পযমনা ো়িাোল়ি হম়ে পগমিা। 
 
–আেলিজ বিমিন–লেস্টার েটার, পোোর পবাধহ়ে েমন আমে গে অ্মক্টাবর োমস 
লিলফন্ডমর আগুন িাগার সে়ে আলে প্রা়ে ধমর পফমিলেিাে জিনয অ্েরাধী লসলর়েসমক। 
পশামনা, আোর হামে যমথি প্রোর্ আমে, েুলে প্রা়েশই লসলর়েমসর সমঙ্গ পগােমন সাক্ষাৎ 
কমরা। পজমন পরমো পোোমদ্র দু্জমনর েমধয একজনও আোর কবি পথমক োিামে 

http://www.bengaliebook.com/


 হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য অ্র্ডাি অ্ব দ্য ফরিক্স । জে. জে. িাওর িং। হ্যারি পটাি রিরিে 

996 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

োরমব না। পস যাই পহাক আলে পোোমক পেম়ি লদ্মে োলর, লসলর়েমসর সোন লদ্মি। 
আবার পোোমক বিলে, বমিা পকাথা়ে িুলকম়ে আমে লসলর়েস ব্ল্যাক? 
 
–আোর পকানও ধারর্া পনই, জালন না, হযালর একইভামব জবাব লদ্মিা, পকানও লু লদ্মে 
োরলে না। 
 
হযালর শুধু ন়ে, দু্জমনই দু্জমনর েুমের লদ্মক অ্েিক দৃ্লিমে োলকম়ে রইমিা। োলকম়ে 
থাকমে থাকমে হযালরর পচামে জি এমস পগমিা। েেন আেলিজ পচ়োর পেম়ি আবার 
উমঠ দ্াাঁ়িামিন। 
 
–েুব ভামিা। েমব একটা কথা েলরষ্কারভামব পজমনা লেলনলি আোর সমঙ্গ আমে। এই 
কুমির দদ্নলন্দন িটনা, পভের আর বাইমরর িক্ষয রাো হমে। আোর ো়িা ফুাঁ 
পনটও়োকড পরগুমিটর, প্রমেযমকর ওমোর ক়িা নজর পরমে চমিমে। আোর অ্ধীমনর 
পকা়োড, েযাচা োরফে প্রেলট লচলঠ যাও়ো ও আসার ের েুিমে আর ে়িমে। লফিচ 
কযামসমির প্রমেযকলট পগােন রাস্তার ওের নজর রােমে। আলে যলদ্ পকামনা েবর হামে 
োই…। 
 
বু-উে! 
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শমব্দ অ্লফস িরটা পকাঁমে উঠমিা ভূলেকমম্পর েমো। আেলিজ পডকটা পচমে ধমর 
েেমনর হাে পথমক লনমজমক বাাঁচামিন। একটু ভ়ে পেম়ে পগমিন। আচেকা শব্দ ও 
কম্পমন। 
 
–লকমসর শব্দ? 
 
আেলিজ িমরর দ্রজার লদ্মক োকামিন। পসই ফাাঁমক হযালর বালক চাটা োমশ রাো 
শুকমনা ফুমির টমব পফমি লদ্মিা। লনমচর েিা়ে অ্মনক পিামকর দহ হমট্টাগি, েুমটােুলটর 
শব্দ পেমিা। 
 
আেলিজ পবশ পজামর পজামর বিমিন–িাঞ্চ পেমে পযমে োমরা েটার। অ্লফস ির পথমক 
হামে জাদু্দ্ণ্ডটা উাঁচু কমর পবলরম়ে পগমিন। হযালর কম়েক পসমকন্ড দ্াাঁল়িম়ে পথমক পকন, 
পকাথা পথমক শব্দটা হমিা পদ্োর জনয লনমচর েিা়ে চমি পগমিা। 
 
পসোমন অ্সম্ভব লভ়ি, সকমিই পোটােুলট করমে। অ্নয পকউ জানুক বা না জানুক হযালর 
েুব ভাি কমরই জামন পক ওই জাদু্েুগ্ধ শব্দবালজ আর আগুন েল়িম়েমে। িমর-বাইমর 
শুধু বালজর বুে বুে কাোমনর পগািার েে শব্দ, আগুন আর পধাাঁ়ো। শুধু োই ন়ে, োাঁচ 
লফট েলরলধর উ়িন্ত সসার হুজ হুজ শব্দ কমর উ়িমে। পোট পোট রূোিী োরা সৃলি 
করমে রমকট। হযালর দ্াাঁল়িম়ে দ্াাঁল়িম়ে োইমবামটকলনকযাি লেরাকি পদ্েমে িাগমিা। পসই 
শব্দ আর লবি়েকর বযাোর পযন পশি হমব না, পবম়িই চমিমে। 
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েুমে পচামে দ্ারুর্ আেঙ্ক লনম়ে লফিচ আর আেলিজ লসাঁল়ির েুমে দ্াাঁল়িম়ে দ্াাঁল়িম়ে 
পদ্েলেমিন। পবশ ব়ি একটা কযাথলরন হুইিস পকাথা়ে যামব লঠক করমে না পেমর 
লবকট হু-ই-ই-ই শব্দ কমর িুরমে িুরমে আেলিজ আর লফিমচর লদ্মক পগমিা। ওরা 
দু্জমনই রক্ষা োবার জনয োথা পহাঁট কমর এক োমশ সমর পগমিন। ভাগয ভামিা জ্বিন্ত 
চাকাটা ওমদ্র গাম়ে না পিমগ িুরমে িুরমে পোিা জানািা লদ্ম়ে। বাইমরর োমঠ লগম়ে 
ে়িমিা। ইমোেমধয লকেু ড্রাগন আর ব়ি ব়ি বাদু়্ি বালজ ভীির্ শব্দ করমে করমে 
আর পধাাঁ়ো ে়িামে ে়িামে পোিা দ্রজা লদ্ম়ে লিেী়ে পফ্লামরর লদ্মক চমি পগমিা। 
 
আেলিজ আেলঙ্কে স্বমর বমি উঠমিন, ো়িাোল়ি, ো়িাোল়ি লফিচ ওগুমিা আোমদ্র 
কুমোকাৎ না করমি সবগুমিা কুমির পভেমর ে়িমব, সু্টলেফাই! 
 
আেলিমজর জাদু্দ্ণ্ড পথমক জ্বিন্ত িাি অ্লগ্নলশো পবলরম়ে এমস একটা রমকমট আিাে 
করমেই রমকটটা পজামর শব্দ কমর পফমট পগমিা, পদ়্োমি টাঙামনা একটা জাদু্কলরর 
আাঁকা েলবমে আিাে কমর শক্ত পদ়্োি পভদ্ কমর োমঠর োঝোমন আেম়ি ে়িমিা। 
োরেরই আবার কলরমডামর লফমর এমস েমরর েলবটা়ে আগাে করমিা। োর োমশই 
দু্জন জাদু্কলর োশ পেিলেমিা, যার েলবমে আিাে করমিা োমক বাাঁচামনার জনয কামে 
পটমন লনমিা।   
 
আেলিজ েুব পজামর পজামর বিমিন, না লফল্চ স্টান কমরা না, েমন হমে। সারা েৃলথবী 
জাদু্েমন্ত্র জজডলরে। 
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লফিচ বিমিা, পহড োস্টার আেলন লঠক বমিমেন। ও জামন পসই ফা়োর ও়োকড বে 
করার ওর ক্ষেো পনই। আেলিজ োনা করার ের লফিুচ কাবাডড পথমক একটা ঝা়ুি বার 
কমর আগুন পনভাবার পচিা করমিা। আগুন পভাি বদ্মি ঝা়ুিটা়ে পিমগ দ্াউ দ্াউ কমর 
েুম়ি পগমিা। 
 
হযালর হাসমে হাসমে পগােন দ্রজা লদ্ম়ে বাইমর এমস পদ্েমিা এক পকামর্ পিড 
আত্মমগােন কমর রম়েমে। শুনমে পেমিা েেনও আেলিজ আর লফিচ সোমন লচষ্কার 
কমর যামেন। 
 
হযালর হালস বে না কমর বিমিা–পেি পদ্লেম়েমে বমট, পোেরা ডাক্তার লফলিস্টারমকও 
হার োলনম়েমে পদ্েলে! পনা প্রবমিে। 
 
–আেলিজ রুেমে যাবার পচিা করমি যমোবার পচিা েমোবার দ্শগুর্ পবম়ি যামব। 
 
েটকা, নানা রকমে পোমটা বম়িা বালজ, বিমে পগমি লবমকি েযডন্ত সেস্ত কুমি েল়িম়ে 
ে়িমিা। দ্ারুর্ বযািাে করমিা কুমির কামজর লবমশি কমর পবাো েটকা (ফা়োর 
িযাকারস)। লশক্ষকরা পসইসব পেেন পকউ আেি লদ্মিন না। 
 
প্রমফসর েযাগকমগানাগি যেন একটা ড্রাগন িযাকার দ্ারুর্ শব্দ কমর োর িমর 
ফাটমিা েেন লেলন কাষ্ঠ হালস পহমস বিমিন–লেস িাউন… পহডলেমিসমক দ়্ো কমর 
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লগম়ে বিমবন, আোমদ্র লাশরুমে দ্ারুর্ শব্দ কমর পবাো পফমটমে, পকামনা রকমে প্রামর্ 
পবাঁমচলে। 
 
প্রমফসর আেলিমজর সারালদ্ন পকমট পগমিা–শব্দ বালজ, বালজ ইেযালদ্ বে করার 
বযাোমর। েুলটর িিা বাজমি অ্মনমকই লিলফন্ডর টাও়োমরর লদ্মক হামে কুিবযাগ লনম়ে 
েুটমিা। হযালরর সব পদ্মে েন েুলশমে ভমর পগমিা। পদ্েমিা আেলিজ দ্রদ্র কমর 
িােমেন, সারামদ্মহ, আিমেল্লা়ে কামিা কামিা দ্াগ! পবলরম়ে আসলেমিন লফ্লটউইমকর 
লাশরুে পথমক োমক সমঙ্গ লনম়ে। 
 
লফ্লটউইক েুমে পচারা বযঙ্গ হালসমে বিমিন, ধনযবাদ্ প্রমফসর আেলিজ। আলে পচিা 
করমি, আেশ বালজ, িযাকার, েটকা বে করমে োরোে। দু্াঃমের লবি়ে আোর পো 
পকামনা অ্থলরলট পনই। 
 
পসই রামে লিলফন্ডর কেনরুমে পিড জমজডর জ়ে জ়েকার–ওরা লহমরা বমন পগমে। 
সচরাচর হারলেওন যা কমর না োই করমিা। লভ়ি পঠমি দু্ই ভাইম়ের কামে লগম়ে 
অ্লভনন্দন জানামিা। 
 
–দ্ারুর্ বালনম়েমে পোেরা, চেৎকার, ও উচ্ছ্বলসে হম়ে বিমিা। 
 
ওরা হারলেওমনর অ্প্রেযালশে প্রশিংসা়ে একটু েুলশ হমিা। বুক ফুলিম়ে বিমিা, ওগুমিা 
হমে ও়োইল্ড ফা়োর হুইজ বযািংগস। একটাই দু্াঃমের বযাোর আোমদ্র স্টক আজ সব 
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েেে! আবার বানামে হমব। লিলফর োত্র-োত্রীমদ্র কাে পথমক ওর চেক পদ্বার 
আেশবালজর অ্ডডার লনমে বিমিা। হারলেওন ওম়েলটিং লিমস্ট পোোর নাে রােমে োলর 
োাঁচ পগলি়েন পবলসক পব্ল্জ ব্ল্কমসর, আর দ্শ পগলি়েন লডমিমিসন লডিাকমসর জমনয 
িাগমব। 
 
হারলেওন, হযালর আর রন পটলবমির কামে লফমর এমিা। ওমদ্র োথা়ে েেন পহােও়োকড। 
নানারকে পগািোমি ওরা লেলেম়ে েম়িমে। 
 
–শুিবার পথমক ইস্টার হলিমড শুরু হমব, আোমদ্র হামে এেন পবশ সে়ে আমে। 
ো়িাহুম়িা কমর পহােও়োকড কমরা না। 
 
ওরা দু্জমন যেন শুমে পগমিা েেনও েটকার দু্েদ্াে আও়োজ থামেলন। দু্একটা 
েটকা ওমদ্র িমরও ঢুমক েম়িমে। 
 
হযালর বরাবরই পোিা জানািা লদ্ম়ে বাইমরর আকাশ, প্রকৃলে পদ্েমে ভামিাবামস। 
েেনও আেশবালজ পোিা জানািা লদ্ম়ে বাইমর চমি যামে, বাইমরর সবলকেু ঝাাঁেসা 
ঝাাঁেসা পদ্েমে। কামিা আকামশর লনমচ উজ্জ্বি পেি পদ্েমে পদ্েমে ওর বম়িা রহসযেূর্ড, 
অ্স্প্ি েমন হমিা। অ্মনকটা সে়ে পদ্োর ের ও োশ লফমর শুমিা। ভাবমে িাগমিা, 
পক জামন আেলিজ প্রথে লদ্ন ডাম্বিমডামরর জা়েগা়ে পহডলেমিস হম়ে লক ভাবমিন। 
োরের েমন হমিা কামজর কথা। এেেক্ষমর্ লনশ্চ়েই কুমি সারালদ্ন পগািোমির কথা 
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ফামজর কামন পগমে। লক ভাবমেন ফাজ? ফামজর েুেটা েমন কমর হযালর লনমজর েমন 
হাসমিা। োরের িুমোবার জনয দু্মচাে বে করমিা। 
 
িুে আমসলন, কামন েেনও আসমে বালজর হইজ শব্দ আর েটকা, িযাকামরর দ্ে 
ফাটামনা শব্দ। েমব একটু কমেমে। কুি লবলল্ডিংম়ের অ্মনক দূ্র পথমক শব্দ পভমস 
আসমে। অ্থবা েমন হ়ে ও লনমজমক অ্মনক দূ্মর সলরম়ে লনম়েমে। স্বপ্ন পদ্েমে 
 
লডোটডমেে অ্ব লেলিমজর কলরমডার লদ্ম়ে ও চমিমে। আমস্ত ন়ে েুব পজামর। অ্দূ্মর 
পসই বে কামিা দ্রজা। ও চাইমে দ্রজাটা বে না পথমক েুমি যাক। অ্থবা পকউ পযমনা 
েুমি পদ়্ে। 
 
দ্রজা েুমি পগমিা। ও পসই আমগর পদ্ো পগাি িমরর েমধয ঢুকমিা। িমর পঢাকার জনয 
একটা ন়ে, সালর সালর দ্রজা। পয দ্রজাটা লদ্ম়ে িমর ঢুমকমে ও লঠক পসইরকে আর 
একটা দ্রজা়ে হাে রােমিা। দ্রজাটা েুমিমে, আবার বে হম়ে যামে। পসই দ্রজা 
লদ্ম়ে ও একটা পরক্টযাঙু্গিার িমর ঢুকমিা। িমরর েমধয অ্দু্ভে এক যালন্ত্রক লটক লটক শব্দ 
শুনমে পেমিা। পদ়্োমি আমিার রলি পনমচ পব়িামে। পকন হমে ওর েদ্ন্ত করার সে়ে 
পনই। ওমক আরও এলগম়ে পযমে হমব। 
 
িমরর পশি প্রামন্ত একটা দ্রজা রম়েমে, ও স্প্শড করার সমঙ্গ সমঙ্গ বে দ্রজাটা েুমি 
পগমিা। 
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ও এেন একটা আবো আমিামক েূর্ড চামচডর েে িম্বা ও ব়ি িমর এমস দ্াাঁল়িম়েমে। 
িমর অ্নয লকেু পনই, শুধু রম়েমে সালর সালর ব়ি ব়ি পসিফস। প্রমেযকটা পসিমফর 
ওমোর রম়েমে ধূমিা ে়েিা ভলেড পোমটা পোমটা কাাঁমচর বশডা। হঠাৎ হযালরর বুক 
উমত্তজনা়ে লটে লটে করমে িাগমিা। ও জামন ওমক পকাথা়ে পযমে হমব। ও পজামর 
পজামর পহাঁমট এলগম়ে পগমিা, লকন্তু পসই লবরাট শূনয িমর পজামর পজামর হাাঁটার সে়ে ও 
লনমজর েদ্ শব্দ শুনমে পেমিা না। 
 
িমরর েমধয এেন একটা লকেু আমে যা ও পদ্েমে চাইমে, লকন্তু পদ্েমে োমে না। 
অ্থবা অ্নয পকউ পসটা পদ্েমে চাইমে। 
 
ওর কাটা দ্ামগ জ্বািা শুরু হমিা। 
 
োরেরই কান ফাটামনা শব্দ 
 
বযািংগ! 
 
সমঙ্গ সমঙ্গ ওর িুে পভমঙ পগমিা। লবভ্রালন্ত আর রামগ ও পফমট ে়িমিা। অ্েকার 
ডরমেটলর পথমক পভমস ওর কামন এমিা হালসর শব্দ! 
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লসোস ওমক জাগমে পদ্মে বিমিা–ঠাণ্ডা থামকা। োলর পদ্েমিা লসোস জানািার ধামর 
দ্াাঁল়িম়ে রম়েমে। আোর েমন হ়ে কযাথরাইন হুইিমসর একটা রমকমটর সমঙ্গ সিংিিড 
হম়েমে। আমর ওইমো ওোমন েম়ি রম়েমে পদ্মে যাও। 
 
হযালর পদ্েমিা রন আর লডমনর িুে পভমঙমে। লক হম়েমে ভাি কমর পদ্োর জনয লবোনার 
ওমোর জবুথবু হম়ে বমসমে। ও লবোনা়ে চুেচাে শুম়ে রইমিা। কোমি জ্বািা–বযথা 
একটু একটু কমর কেমে শুরু কমরমে। ওর েমন আনন্দ পনই, েুলশ পনই, লনরাশা়ে েূর্ড। 
েমন হমিা ও যেন েুব সুন্দর একটা লজলনস স্প্শড করমে যামব লঠক পসই সে়ে অ্দৃ্শয 
পথমক পক পযন পসটা লেলনম়ে লনমিা। োরই রাগ েমনর েমধয ফুাঁসমে। 
 
লিলফন্ডর টাও়োমরর জানািার ধামর পদ্েমিা পগািােী ও রূমোলি রিংম়ের পোমটা পোমটা 
ডানাও়োিা লেগ পিটস পভমস যামে। ও শুম়ে শুম়ে লিলফরমদ্র আনন্দ উচ্চ লচৎকামরর 
শব্দ শুনমে পেমিা। লঠক ওর ডরমেটলরর েিা পথমক শব্দগুমিা আসমে। হঠাৎ েমন 
েম়ি পগমিা কাি সেযামবিা ওর অ্কিামেলন্সর লাস আমে। 
 
*** 
 
েমররলদ্ন িিার ের িিা ও ভাবমে িাগমিা পেইে লক পশোমবন পসই সম্বমে। পেইে 
জানমে চাইমবন স্বমপ্ন ও লক পদ্মেমে। লডোটডমেে অ্ফ লেলিমজর কমোটা গভীরভামব ও 
স্বমপ্নমে প্রমবশ কমরলেমিা। ওর েমন েম়ি পগমিা গে অ্কিামেলন্সর লামস পেইে যা 
লশলেম়েলেমিন োর লকেুই ও প্রযাকলটস কমরলন। ডাম্বিমডার চমি যাবার ের অ্মনক 
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পগািোি চিমে ও জামন অ্মনক পচিা কমরও েনমক ও ফাাঁকা করমে োরমব না। পক 
জামন পেইে পগািোি ইেযালদ্ বাহানা পেমন পনমবন লক না। 
 
োই লামস যাবার আমগ সাোনয সে়ে প্রযাকলটস কমর লনমিা, লকন্তু োমে েন ভরমিা 
না। হারলেওন অ্মনক প্রশ্ন কমরও ওর েমনর ভাব জানমে োরমিা না। 
 
যা হবার োই হমব পভমব ও পেইমের িমর যাবার জনয প্রস্তুে হমিা। অ্মধডকটা েথ 
যাবার ের ওর লদ্মক পচা-পক পবশ পজামর পজামর পহাঁমট আসমে পদ্েমিা। 
 
যাকমগ, লামশ না যাবার একটা বাহানা পেম়ে পগমিা। পচা বিমিা, এলদ্মক এমসা। 
এনমরন্স হমি যাবার রাস্তা়ে পযোমন লবরাট হাও়োর গ্লাসটা আমে োর কামে দ্াাঁ়িামিা। 
 
লিলফন্ডর েেন ফাাঁকা হম়ে পগমে। 
 
হযালর পচামক বিমিা–েুলে ভামিা আমো পো? আেলিজ লক পোোমক লডএ লাশ সম্বমে 
লকেু প্রশ্ন কমরমেন? 
 
পচা বিমিা, নামো। যাকমগ পস কথা। আলে পোোমক একটা কথা বিমে এসলে হযালর। 
আলে স্বমপ্নও ভাবমে োলরলন পেলরম়েটা সব ফাাঁস কমর পদ্মব। 
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–হা হা, লঠক আমে। লঠক আমে, হযালর পযমনা ভাবজগমে লবচরর্ করমে। এেনইভামব 
বিমিা। ও শুমনমে পেলরম়েটা এেন হসলেটযাি উইিংগ-এ েযাডাে েেমির লচলকৎসাধীমন 
রম়েমে। এেনও ওর েুমের িমর্র একটাও সামরলন। 
 
–পচা বিমিা–পেম়েটা সলেয ভামিা, ও একটা ভুি কমর পফমিমে। 
 
 –হযালর পচার লদ্মক অ্থডেূর্ড দৃ্লিমে োকামিা। 
 
–হযাাঁ সেযই পো অ্লে ভামিা পেম়ে ও পোোর বেু। একটা ভুি কমর পফমিমে এই পো? 
ও শুধু লডএর বযাোর ফাস কমরলন, পোোমকও ফাাঁলসম়েমে 
 
–লঠক আমে আেরা সকমি ো়িা পেম়ে পগলে, োই না? পচা কাকুলে োো সুমর বিমিা–
েুলে পো জামনা ওর ো লেলনলিমে কাজ কমরন, োই! 
 
–েুলে পবাধহ়ে জামনা রমনর বাবাও লেলনলিমে কাজ কমরন! হযালর দ্ারুর্ পরমগ বিমিা, 
েুলে যলদ্ িক্ষয কমর থামকা োহমি পদ্েমব ওর পোশামক ও েুমে গুপ্তচমরর োে আমে। 
 
 পচা পজার লদ্ম়ে বিমিা, সবলকেু হারলেওন পিিামরর কারসালজ। ওর বিা উলচে লেমিা 
আোমদ্র নামের োলিকা়ে ও জাদু্েন্ত্র প্রম়োগ কমরলেমিা। 
 
হযালর লেক্ত স্বমর বিমিা, ভািই কমরলেমিা। কথাটা শুমন েুে পচাে িাি হম়ে পগমিা। 
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–ও হযাাঁ আলে ভুমি লগম়েলেিাে, অ্বশযই ওটা পোোর লপ্র়ে বােবী হারলেওমনর 
আইলড়ো। 
 
হযালর সেকড কমর লদ্ম়ে বিমিা, আমজবামজ কথা বিমব না। 
 
–বুঝমি আলে বামজ কথার ধার লদ্ম়ে যাই না। 
 
–ভামিা, েুব ভামিা, হযালর বিমিা, আোর এেন অ্মনক কাজ আমে, সে়ে পনই। 
 
–পবশ পো কাজ কমরা, পক পোোমক বাধা লদ্মে, পচা অ্সম্ভব পরমগ লগম়ে বিমিা। 
োরের েুে িুলরম়ে চমি পগমিা। 
 
দ্ারুর্ পরমগমেমগ হযালর পেইমের অ্েকার িমরর লদ্মক চিমিা। ও অ্লভজ্ঞো পথমক 
পজমনমে পেইমের ওর েমনর েমধয ঢুকমে অ্মনক সহজ হমব যলদ্ও ঠাণ্ডা োথা়ে যা়ে। 
লকন্তু পভমবও লকেু হমিা না। পেলরম়েটা সম্বমে পচার েন্তবয োথা়ে লনম়ে ও পেইমের িমর 
ঢুকমিা। 
 
পেইে হযালরমক ঠাণ্ডা অ্নুভূলেহীন গিা়ে বিমিন, পদ্লর কমর এমসমে েটার। 
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পেইে, হযালরর লদ্ক পথমক পেেন লফমর দ্াাঁল়িম়েলেমিন। েমনর যাবেী়ে লচন্ত -ভাবনা 
স্বাভালবকভামব সাবধামন ডাম্বিমডামরর পেনলসমভ রােলেমিন। োরের অ্মনক উোদ্ান 
সেলিে বস্তুর উোদ্ানটা পশমি োথমরর পবলসমন পফমি হযালরর লদ্মক লফরমিন। 
 
–োরের, যা যা লশলেম়েলে োর অ্ভযাস করমে পো? পেইে বিমিন। হযালর লেমথয 
বিমিা, হযাাঁ করলে। কথাটা পেইমের লদ্মক না োলকম়ে পেইমের পডমকর একটা ো়োর 
লদ্মক োলকম়ে বিমিা। 
 
–কমোটা লশমেমো ো এেনই জানা যামব, োই না? হযাাঁ, েটার পোোর জাদু্দ্ণ্ড এবার 
পবর কমরা, পেইে সরাসলর বিমিন। 
 
–োহমি এক-দু্ই-লেন, পেইে হািকাভামব বিমিন। হযাাঁ, এক-দু্ই…। লঠক পসই সে়ে 
পেইমের িমরর দ্রজা পঠমি পড্রমকা েযািফ়ে িমর ঢুকমিা। এেন ভাব করমিা পযন ও 
পেইমের সমঙ্গ কথা বিমে এমসমে, হযালরমক পযমনা পদ্মেলন। প্রমফসর পেইে, সযার… ও 
আলে দু্াঃলেে। 
 
েযািফ়ে োরের হযালর আর পেইমের লদ্মক একটু আশ্চযড হবার ভান কমর পদ্েমিা। 
 
–লঠক আমে, লঠক আমে পড্রমকা, আলে এেন েটারমক সাোনয পোসান বযবহার কমর 
অ্সুে সারামনার কথা বিলেিাে। 
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হযালিমডর িমর েদ্ন্ত করমে এমস আেলিমজর েুে যেটা েুলশ, আনমন্দ উদ্ভালসে 
লেমিা েমন হমিা োর পচম়েও পবলশ পড্রমকার েুমের হালস। 
 
হযালরর লদ্মক সাোনয পহাঁট হম়ে বিমিন–আলে লঠক বুঝমে োরলে না, পকন ওর েুেটা 
জ্বািা জ্বািা করমে। পেইে ক়িা পেজামজ েযািফ়েমক ির পথমক পবলরম়ে পযমে বিমে 
অ্থবা উেযুক্ত একটা কাসড প্রম়োগ করমে োরমেন। 
 
–হযাাঁ এবামর বমিা, পকন আোর কামে এমসমো? পেইে বিমিন। 
 
–দ্রকার। প্রমফসর আেলিজ আেনার সাহাযয চাইমেন। েযািফ়ে বিমিা, েমেগু পফাথড 
পফ্লামরর (োাঁচেিার) বাথরুমে আটকা েম়ি পগমে সযার। 
 
পেইে বিমিন, বাথরুমে? ো পসোমন পকেন কমর আটকা ে়িমিা? 
 
েযািফ়ে সাোনয িাবম়ি লগম়ে বিমিা, োমো জালন না সযার। 
 
–েুব ভামিা, েুব ভামিা, এেন েুলে যাও, বালকেটা কাি সেযা পবিা়ে পশি করমবা, 
হযালরমক বিমিন পেইে। পেইে ির পথমক পবলরম়ে পগমিন। েযািফ়ে, হযালরমক বযাঙ্গ 
কমর বিমিা, লক বিমিন পরলেলডওি পোসান? েযািফ়ে পেইমের সমঙ্গ যাবার জনয ির 
পথমক পবলরম়ে পগমিা। 
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উমত্তলজে হম়ে হযালর েমকমট জাদু্দ্ণ্ডটা পরমে ির পথমক পবলরম়ে যাবার জনয দ্রজার 
লদ্মক পগমিা। হামে ওর এেনও কে কমর চলব্বশ িিা সে়ে রম়েমে, প্রযাকলটস করার 
অ্মনক সে়ে। আেলিমজর হাে পথমক পরহাই পেম়ে ও স্বলস্তর লনাঃশ্বাস পফিমিা। েযািফ়ে 
এেন সেস্ত কুমির পেমি–পেম়েমদ্র রলসম়ে রলসম়ে পোসামনর েবরটা পদ্মব বিমব, 
হযালরর পোসামনর দ্রকার রম়েমে। এক পসমকন্ড দ্াাঁ়িাবার ের ও িক্ষয করমিা দ্রজার 
পিমে কাাঁো কাাঁো আমিা লবেুলরে হমে। ও দ্াাঁ়িামিা, আমিার লদ্মক োলকম়ে েমন 
হমিা আমগ পযমনা পকাথাও ওইরকে কাাঁো কাাঁো আমিার রলি পদ্মেমে। হযাাঁ, গেকাি 
রামে এইরকে এক আমিার স্বপ্ন। পদ্মেমে লডোটডমেে অ্ফ লেলিমজর কলরমডার লদ্ম়ে 
পগািাকার ির সিংিগ্ন অ্নয একটা িমর ঢুকমিা। 
 
ও পেেমন োকামিা, আমিাটা পডমকর ওমোর রাো পেনলসভ পথমক আসমে। পেইমের 
লকেু লচন্তা ওর েধয পথমক িুরমে। এেনও হমে োমর লডোটডমেে অ্ফ লেলিজ লকেু 
েবর োলঠম়েমে যা লেলন হযালরমক জানামে চান না। অ্ধীর আিমহ পেইমের জনয িমর 
দ্াাঁল়িম়ে রইমিা। আশ্চযড েমেগুমক ট়েমিট পথমক েুক্ত করমে এমো সে়ে লনমেন পকন? 
পেইে লক েমেগুমক েুক্ত কমর পসাজা অ্লফমস লফমর আসমবন, না ওমক সমঙ্গ লনম়ে 
েযাডাে েেমির হাসোোমি যামবন? লনশ্চ়েই হসলেটামি যামবন। েমেগু লেদ্ালরমনর 
লকলডচ লটমের কযাস্টন। পেইে চান ও ো়িাোল়ি পযমনা পসমর যা়ে। 
 
হযালর আরও একটু পেনলসমভর কামে এমস দ্াাঁ়িামিা। েুব েীক্ষ্ণভামব োকামিা। পেনলসভ 
পথমক েেনও অ্দু্ভে রিং-এর আমিা পবমরামে। হযালর একটু ইেস্ত কমর ওর জাদু্দ্ণ্ডটা 
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বার করমিা। িমর বাইমর েেন দ্ারুর্ লনস্তব্ধো। ও পেনলসমভর েমধয রাো উোদ্ামন 
জাদু্দ্মণ্ডর েুে লদ্ম়ে হািকা না়িা লদ্মিা। 
 
পেনলসমভর েমধয জো উোদ্ান েুব দ্রুে িূলর্ডর েমো িুরমে িাগমিা। হযালর পেনলসমভর 
লদ্মক ঝুাঁমক েম়ি পদ্েমিা পভেমরর উোদ্ানটা স্বে হম়ে পগমে। ও আবার োথা লনচু 
কমর োকামিা… একটা ির পদ্েমে পেমিা। েমন হমিা োমদ্র লসলিিং-এ একটা 
পগািাকার জানািা লদ্ম়ে িরটা পদ্েমে। আসমি ও সব গুলিম়ে পফমিমে না পিট হি 
পদ্েমে। 
 
ওর লসাঃশ্বাস পেইমের লচন্তার সাগমরর ওমোর গভীর এক কামিা পেিােন্ন হম়ে পভমস 
পব়িামে িাগমিা। ওর েলস্তষ্ক েমন হমিা পযন নরমকর সীোমন্ত চমি পগমে। যা করমে 
চাইমে ো করমে পগমি ও োগি হম়ে যামব। ও কাাঁেমে িাগমিা, পযমকামনা েুহূমেড 
পেইে িমর এমস পযমে োমরন। 
 
েযািম়ের লড্রে বযঙ্গ ভরা েুে ভাবমে ভাবমে একটা িাগােো়িা সাহস ওমক িাস 
করমিা। 
 
ও বম়িা পদ্মে একটা লনাঃশ্বাস লনম়ে পেনলসমভ জো কমর রাো পেইমের লচন্ত লর 
ওমোমরর স্তমর েুেটা পোাঁ়োমিা। সমঙ্গ সমঙ্গ িমরর পেমঝটা সােমনর লদ্মক গল়ি়ে 
ে়িমেই হযালরর োথাটা পসাজা ডুমব পগমিা পেনলসমভর েমধয। প্রচণ্ডভামব িাটু্টর েমো 
িুরমে িুরমে ঠাণ্ডা অ্েকার সাগমর ডুমব পযমে িাগমিা। োরের ও পদ্েমিা পিটহমির 
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োঝোমন দ্াাঁল়িম়ে রম়েমে। চারমট হাউমজর চারমট পটলবি পসোমন পনই। োর বদ্মি 
পসোমন ের ের সাজামনা রম়েমে শে শে পটলবি। প্রমেযকটা পটলবমির সােমন পচ়োমর 
পেমিমেম়েরা ঝুাঁমক েম়ি োচডমেমে লকেু লিমে চমিমে। শব্দ শুধু োচডমেমের োো 
ওোবার আর কুইমির (কিে) পিোর েস েস শব্দ। েলরষ্কার পবাঝা যা়ে ওরা েরীক্ষা 
লদ্মে। 
 
পোিা জানািা লদ্ম়ে পরৌদ্র এমস ওমদ্র োথার উের েম়িমে। সূমযডর আমিার নানা রিং 
বাদ্ালে, োো, পসানািী। হযালর উৎসুক হম়ে োলকম়ে রইমিা। েমন হমিা, পেইে হমির 
েমধয পকাথা়ে আমেন, এটাই ওর িৃলে। 
 
হযালর পদ্েমিা ডানধামরর লেেমন একটা পটলবি। হযালর পসইলদ্মক োকামিা। পদ্েমিা, 
পেইে লকমশার অ্বস্থা়ে ওর লদ্মক উত্তলষ্ঠে ফযাকামশ োন দৃ্লিমে োলকম়ে রম়েমেন। 
অ্মনকটা অ্েকামর লকেু িুলকম়ে রাোর েমো। োথার িম্বা আর দেিাক্ত চুিগুমিা 
পটলবমির ওমোর ঝুমি েম়িমে। ওর বাাঁকা নাকটা প্রা়ে আধইলঞ্চ বযবধামন পটলবমির 
ওমোর রাো োচডমেমে রম়েমে। কুইি লদ্ম়ে োচডমেমে লকেু লিেমেন। হযালর ধীমর, ধীমর 
লকমশার পেইমের পেেমন দ্াাঁ়িামিা। েরীক্ষার োোর পহলডিং পিো পদ্থমিা ডাকড আমটডর 
লবরুমদ্ধ প্রলেমরাধ সাধারর্ জাদু্লবদ্যার পকৌশি। 
 
োহমি েেন পেইমের ব়েস কে হমব? েমনমরা–পোি, হযালররই ব়েসী। পদ্েমিা 
অ্মনকটা লিমেমেন… োমশর োমত্রর পচম়েও অ্ন্তে: এক ফুট পবলশ। োহমিও ওর পিো 
আাঁকাবাাঁকা জ়িামনা জ়িামনা। 
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আর োত্র োাঁচ লেলনট আমে কথাটা শুমন হযালর িালফম়ে উঠমিা। োশ লফমর পদ্েমিা 
প্রমফসর লফ্লটউইক পটলবমির োমশ িুরমেন। োর লকেু দূ্মর একলট পেমি বমস রম়েমে 
োর োথার চুি অ্লবনযাস্ত, ভীির্ অ্লবনযস্ত। হযালর পযন হাও়োমে ভাসমে। দু্মটা িাইন 
পদ্ও়ো পটলবমির োঝোন (আইি) লদ্ম়ে চিমিা। েৃেী়ে সালরমে দ্াাঁ়িামিা। ঝক়িা 
ঝাক়িা অ্লবনযস্ত চুমির পেমিটা োচডমেমে যা লিমেমে। ো পদ্োর জনয েুমের কামে 
ধরমিা এবিং পসাজা হম়ে বসমিা। 
 
 হযালর স্তব্ধ হম়ে ওর েমনর বেমরর বাবার লদ্মক অ্েিক দৃ্লিমে োলকম়ে রইমিা। 
 
দ্ারুর্ এক উমত্তজনা়ে কাাঁেমে হযালর। ও লনমজমক লনমজ পদ্েমে। লকন্তু োমো ন়ে, 
ইোকৃে ভূমির পবাঝা লদ্ম়ে পদ্মে চমিমে পজেসমক। পজেমসর পচাে দু্মটা হািকা 
বাদ্ালে রমঙর। নাকটা হযালরর পচম়ে সাোনয ব়ি কোমি পকামনা কাটা দ্াগ পনই। লকন্তু 
েুে পচামের পচহারা, ভাব বিমে পগমি একই রকে বাবাও পেমির একইরকে। 
পজেমসর োথার চুিও হযালরর েমো। হাে দু্মটা হযালরর েমো হমে োরমো, হযালর 
োহমি োথডকযটা বমি লদ্মে োরমো। পজেস উমঠ দ্াাঁ়িামি হামের দদ্িডয োেমে 
োরমো। 
 
পজেস দ্াাঁল়িম়ে ব়ি পদ্মে একটা হাই েুমি োথার অ্লবনযস্ত চুি হাে লদ্ম়ে আাঁচম়ি লঠক 
করমে লগম়ে আরও এমিামেমিা কমর পফিমিা। োরের পজেস। প্রমফসর লফ্লটউইমকর 
লদ্মক োলকম়ে লেেন লফমর একটা পেমির লদ্মক োলকম়ে হাসমিা। 
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আরও চেমক পদ্েমিা পসই পেমিলট আর পকউ ন়ে লসলর়েস। লসলর়েস পজেসমক পদ্মে 
পহমস বুম়িা আঙু্গি েুিমিন। লসলর়েস োর পচ়োমর আরাে কমর বমস রম়েমে, সােমনর 
লদ্মক দু্মটা ো প্রসালরে পদ্েমে েুবই সুশ্রী, ওর ব়ি ব়ি কামিা রমঙর চুি পচামের 
ওমোর ঝুমি েম়িমে। ইমে কমরই পচামের ওমোর পথমক চুিগুমিা সরামেন না। লঠক 
োর পেেমন একলট পেম়ে বমস পজেমসর লদ্মক উৎসুক ন়েমন োলকম়ে রম়েমে। েমন 
হ়ে, পজেস পেম়েলটমক িক্ষয কমরলন। লঠক োর দু্মটা। লসট আমগ বমস রম়েমে িুলেন। 
িুলেনমক পদ্মে হযালরর পেমটর পভেরটা পোচ়ি লদ্ম়ে উঠমিা। েুেটা ফযাকামশ হম়ে 
পগমি সবাই েরীক্ষার োো়ে লিেমে বযস্ত। োমঝ োমঝ যা লিমেমে োই ে়িমে আর 
ে়িার সে়ে কুইমির আগা লদ্ম়ে থুেলন চুিকামে, ভুরু পকাাঁচকামে। 
 
পো ও়োেডমটি পকাথা়ে? ও়োেডমটি লনশ্চ়েই কাোকালে পকাথাও রম়েমে। এক পসমকমন্ডর 
েমধয ও়োেডমটিমক পদ্েমে পেমিা হযালর। উসমকা েুসমো চুমির একলট পেমি, সুচামিা 
নাক। ও়োেডমটি লবচলিে হম়ে োলকম়ে রম়েমে। োমঝ োমঝ আঙু্গমির নে দ্াাঁে লদ্ম়ে 
কাটমে। োচডমেমের লদ্মক একাি দৃ্লিমে োলকম়ে পেমঝমে জুমো িিমে। হযালর, 
ও়োেডমটিমক ক্ষলর্ক পদ্মে লনম়ে পজেমসর লদ্মক োকামিা। পদ্েমিা এক টুকমরা 
োচডমেমে লহলজলবলজ লকেু লিেমে। পদ্েমিা একটা েলব, লেমচর েলব। োর ওমোর ব়ি 
ব়ি কমর লিেমিা এি.ই। োর োমন কী? 
 
প্রমফসর লফ্লট উইক গুরুগলম্ভর গিা়ে বিমিন–পোেরা সবাই অ্নুিহ কমর পিো বে 
কমরা, েুলেও কমরা। আলে পোোমদ্র োচডমেে এক এক কমর লনলে! অ্যালকও। 
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প্রা়ে শোলধক োত্র-োত্রীমদ্র োচডমেে বাোমস ভাসমে ভাসমে প্রমফসর লফ্লেউইমকর 
প্রসালরে হামের কামে ে়িমিা, ধাক্কা লদ্মিা। লফ্লটউইক পসই ধাক্কা়ে েম়ি পগমিন। হাে 
পথমক লেটমক পগমিা লকেু োচডমেে। পেমি–পেম়েরা পহমস উমঠ লফ্লটউইকমক দ্াাঁ়ি কলরম়ে 
ইেস্ত েম়ি থাকা োচডমেেগুমিা গুলেম়ে পটলবমি রােমিা। 
 
লফ্লট উইক হাাঁফামে হাাঁফামে বিমিন, ধনযবাদ্, অ্মশি ধনযবাদ্ পোোমদ্র। এেন পোেরা 
হি পেম়ি পযমে োমরা। 
 
হযালর ওর বাবার (পজেমসর) লদ্মক োকামিা, পদ্েমিা পসই এি.ই পিোটা কাটাকুলট 
কমর িালফম়ে উমঠ, কুইি, েরীক্ষার প্রশ্নেত্র দু্মটা বযামগর েমধয েুমর লসলর়েমসর 
অ্মেক্ষা়ে দ্াাঁল়িম়ে রইমিা। 
 
হযালর এধার ওধার োলকম়ে পদ্েমিা পেইে অ্দূ্মর দ্াাঁল়িম়ে রম়েমে। েেনও োর পচাে 
প্রশ্নেমত্রর ওমোর। োরের োক়িসার েমো ঝাাঁলক লদ্ম়ে কাাঁেমে কাাঁেমে এনমরন্স 
হমির লদ্মক চিমিা। 
 
পবশ কম়েকলট পেম়ে বকবক করমে করমে পেইে লসলর়েস, িুলেন আর পজেসমক 
আিাদ্া কমর লনম়ে ওমদ্র োঝোমন দ্াাঁ়ি করামিা। হযালর, পেইেমক পচামে পচামে 
রােমিা। লকন্তু পজেস আর োর বেুমদ্র পকানও কথা শুনমে পেমিা না। 
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এনমরন্স হমি এমস লসলর়েস লজমজ্ঞস করমিা, েুলন দ্শ নম্বর প্রশ্ন পোোর পকেন েমন 
হম়েমে? 
 
–েন্দ ন়ে, িুলেন বিমিা, দ্শটা লচহ্ন আাঁমকা যামে ও়েযার উিফ পবাঝা যা়ে, দ্ারুর্ প্রশ্ন 
োই না? 
 
পজেস ঠাট্টার সুমর বিমিা, েুলে সব লচহ্নগুমিা লঠক লঠক আাঁকমে পেমরমো? 
 
–েমন হ়ে পেমরলে, পরামদ্ ভরা োমঠর লদ্মক সকমির সমঙ্গ পযমে পযমে িুলেন বিমিা, 
প্রথোঃ পয আোর পচ়োমর বমস আমে, দু্ই: পয আোর জাো-কাে়ি েমর আমে। লেন 
হমে পরোস িুলেন! 
 
একোত্র ও়োেডমটি হাসমিা না। 
 
ও আিমহর সমঙ্গ বিমিা–আলে শূম়োমরর আকার আাঁকমে পেমরলে, ওাঁর কুে কুমে পচাে 
আর পোট িযাজ, আলে অ্নয লকেু ভাবমে োরলে না। 
 
পজেস অ্চধযড হম়ে বিমিা, েুলে একলট বুলদ্ধহীন, সূ্থি বুলদ্ধ সম্পন্ন পেমি, ও়োেডমটি। 
েুলে োমস একবার ও়েযার উিফমদ্র সমঙ্গ পদ্ৌ়িামদ্ৌল়ি কমরা। 
 
িুলেন বিমিা, আমস্ত কথা বমিা। 
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হযালর জামন যা পদ্েমে সবই পেইমের দকশার জীবমনর িৃলে। সকিমকই দকমশার 
অ্বস্থা়ে পদ্েমে, োমদ্র কথাবােডা শুনমে। পেইে দৃ্লির অ্ন্তরামি চমি পগমি হযালর আর 
পজেসমক পদ্েমে োমব না। োরেরই পদ্েমে পেমিা পজেস ওর লেন বেুর সমঙ্গ োঠ 
পেলরম়ে পিমকর লদ্মক পগমি পেইে ওমদ্র লেেু লেেু চিমিা। েেনও োর পচাে 
েরীক্ষার কাগমজর ওমোর। পকাথা়ে চমিমে লঠক পনই, এেনই এক উদ্ভ্রান্ত দৃ্লি। 
 
হযালর পজেস আর অ্নযমদ্র ওমোর পচাে পরমে চিমিা। 
 
শুনমে পেমিা লসলর়েস বিমে–ওই কাগজটা পভমবলেিাে একটা পকক পটক পগামের লকেু 
হমব। বুঝমি, আলে যলদ্ আউটস্টযালন্ডিং না োই পো েুব আশ্চযড হমবা। 
 
–আলেও, পজেস বিমিা। েমকমট হাে েুম়ি একটা পসানািী রমঙর লেচ পটমন বার 
করমিা। 
 
–েুলে পকাথা পথমক ওটা পেম়েমে? 
 
পজেস বিমিা আন্দাজ কমরা। ও লেচটা লনম়ে পেিা করমে িাগমিা। োমঝ োমঝ 
পসটামক উ়িমে লদ্ম়েই আবার ধমর লনম়ে এমিা। ওর অ্েূবড অ্লভবযলক্ত। ও়োেডমটি বম়িা 
বম়িা পচাে কমর পজেমসর লদ্মক োলকম়ে রইমিা। 
 

http://www.bengaliebook.com/


 হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য অ্র্ডাি অ্ব দ্য ফরিক্স । জে. জে. িাওর িং। হ্যারি পটাি রিরিে 

1018 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

পিমকর ধামর ব়ি একটা গামের ো়ো়ে দ্াাঁ়িামিা। ওই গােেিা়ে একলদ্ন পরাববার রন-
হারলেওন আর হযালর পহােও়োকড পশি কমর দ্াাঁল়িম়ে দ্াাঁল়িম়ে গল্প কমরলেমিা। গল্প করমে 
করমে িামসর ওমোর শুম়ে েম়িলেি। হযালর পদ্েমিা িন পঝাাঁেঝাম়ির ো়োেমি পেইে 
শুম়ে েম়িমে। হযালরও বীচ গাে পঝাাঁেঝাম়ির োমঝর োলি জা়েগাটা়ে বমস ওমদ্র লদ্মক 
োলকম়ে রইমিা। পিমকর জমি বাোমস সৃলি পোমটা পোমটা পঢউম়ের ওমোর সূযডামিাক 
েম়ি লঝকলেক করমে। পিমকর েীমর লকেু পেম়ের দ্ি হাসমে, গল্প করমে, েুব সম্ভব 
ওরা সমবোত্র পিট হি পেম়ি এমসমে। ওরা ো ঠাণ্ডা করার জনয জুমো পোজা েুমি 
পফমি জমি ো ডুলবম়ে। বমসমে। 
 
িুলেন একটা বই বার কমর ে়িমে িাগমিা। লসলর়েস েুব রুক্ষ পেজামজ ে়েদ্ামনর 
িামসর ওমোর পেমি পেম়েমদ্র দহ দহ, িামসর ওের লদ্ম়ে চিামফরা  পদ্েমে িাগমিা। 
পজেস েেনও লেচ লনম়ে পেিা কমর চমিমে। োমঝ োমঝ ওমদ্র পেম়ি লদ্মে আবার 
ধমর লনম়ে আসমে। ও়োেডমটি পজেমসর পেিা পদ্েমে আর োমঝ োমঝ হােোলি 
লদ্মে। হযালর পদ্েমিা, ওর বাবার লবশ্রী একটা অ্মভযস, োথার চুি কেনই লঠক কমর 
রােমে না। ইমে কমরই োমঝ োমঝ আঙু্গি লদ্ম়ে উসমকােুসমকা কমর পদ়্ে। 
 
লসলর়েস, পজেসমক অ্লবরে লেচ লনম়ে পেিা করমে পদ্মে পরমগ পগমিা। বিমিা–এই 
পোোর পেিা থাোমব? ও়োেডমটি েুলেও অ্যথা বাহবা পদ্মব না। 
 
ও়োেডমটমির কথাটা শুমন েুে িাি হম়ে পগমিা। পজেস লহ লহ কমর হাসমে িাগমিা। 
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েমকমট লেচগুমিা েুমর পরমে বিমিা–পোোর যলদ্ লবরক্ত িামগ…। 
 
হযালরর েমন হমিা পজেস একোত্র লসলর়েমসর কথা পশামন। 
 
লসলর়েস বিমিা, সলেয আোর এক পিম়ে িাগমে। আজ যলদ্ েূলর্ডো হমে পো পবশ 
হমো। 
 
–পোোর ভামিা িাগমো, িুলেন ওর হামের বই পথমক েুে না েুমি বিমিা, আোমদ্র 
এেনও রান্সলফগামরশন বালক আমে। পোোর যলদ্ এক পিম়ে িামগ পো আোমক পটস্ট 
করমে োমরা। বইটা দ্যামো লক লিমেমে। 
 
লকন্তু লসলরযস পিৎ পিাৎ কমর উঠমিা–পোোর ওই জিাি সাফ করার আোর সে়ে 
পনই। রালবশ আমজবামজ বই আলে ে়িমে চাই না। লক কমর করমে হ়ে আলে জালন। 
 
পজেস বিমিা, েযাডফুট ে়িমি েুলে অ্মনক লকেু জানমে োরমব, জ্ঞান বৃলদ্ধ হমব। 
 
লসলর়েস োথা িুলরম়ে োকামিা। কুকুমররা েরমগাস পদ্েমি োরার জনয পযন চুে কমর 
যা়ে পেেলন চুে কমর োলকম়ে রইমিা। 
 
–বাাঃ চেৎকার! েুব আমস্ত আমস্ত বিমিা লেমভিাস। 
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হযালর িুমর পদ্েমে পগমিা লসলর়েস লক পদ্েমে। 
 
পেইে আবার দ্াাঁ়িামিা। আউি-এর কাগজেত্র বযামগর েমধয গাদ্াগালদ্ কমর রােমিা। 
োরের পঝাাঁে-ঝাম়ির ো়ো পথমক সমর লগম়ে িামসর ওমোর লদ্ম়ে হাাঁটমে িাগমিা। 
একই সমঙ্গ লসলর়েস, পজেস উমঠ দ্াাঁ়িামিা। 
 
িুলেন আর ও়োেডমটি বমস রইমিা। িুলেমনর েুমের সােমন পসই বইলট পোিা। পদ্মে 
েমন হ়ে না ে়িমে। েমব োমঝ োমঝ ভুরু পকাাঁচকামে। 
 
–লঠক আমে লেমভিাস? পজেস পবশ পজামর পজামর বিমিা। 
 
পেইে েুব দ্রুে লকেু করমে চাইমে। বযাগটা পফমি পরমে হােটা আিমেল্লার েমকমট 
েুরমিা। জাদু্দ্ণ্ডটা সমূ্পর্ড বার করার আমগ পজেস লচৎকার কমর বমিন, 
একসমেলি়োরোস! 
 
পেইমের জাদু্দ্ণ্ড হাে পথমক লেটমক প্রা়ে বার লফট দূ্মর োলটমে শব্দ কমর আেম়ি 
ে়িমিা। লসলর়েস পহা পহা কমর পহমস উঠমিা। 
 
ইেমেলডমেোি! বমি পেইমের লদ্মক জাদু্দ্ণ্ডটা বাল়িম়ে বিমিা–পেইে হামের 
জাদু্দ্ণ্ডটা োলট পথমক পোিার জনয পচিা করমে িাগমিা। 
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োত্রোত্রীরা দু্র পথমক দ্াাঁল়িম়ে পদ্েমে িাগমিা, পকউ পকউ ওমদ্র েুব কামে এলগম়ে 
এমিা। কারও কারও েুমে েজা পদ্োর, আবার কারও েুমে ভীলের োে। 
 
পেইে োলটমে েম়ি লগম়ে ব়ি ব়ি লনাঃশ্বাস লনমে িাগমিা। পজেস আর লসলর়েস ওর 
লদ্মক এলগম়ে পগমিা জাদু্দ্ণ্ড হামে েুমি, পজেস পিমকর োমর োত্রীমদ্র পদ্েমে 
িাগমিা। ও়োেডমটি, আর িুলেমনর োমশ দ্াাঁল়িম়ে ওমদ্র ভামিা কমর পদ্েমে িাগমিা। 
 
পজেস লজমজ্ঞস করমিা, েরীক্ষা পকেন হমিা! লেমভলি? 
 
–আলে ওমক পদ্েলেিাে, ওর নাকমে োচডমেমে পঠমক লগম়েলেমিা, লসলর়েস আমিামশর 
সুমর বিমিা, োচডমেে পেমির দ্ামগ চযােচযামে হম়ে যামব, েরীক্ষক একটা অ্ক্ষরও 
ে়িমে োরমবন না। 
 
পবশ কম়েকজন পহমস উঠমিা ওমদ্র কথাবােডা শুমন। পেইে লক পয পেমি পেম়েরা েেন্দ 
কমর না ওমদ্র েুে পদ্েমিই পবাঝা যা়ে। ও়োেডমটি পিাৎ পিাৎ কমর উঠমিা। জাদু্ 
প্রম়োমগর জনয পেইে উঠবার পচিা কমরও দ্াাঁ়িামে োরমিা না। ওমক পযমনা দ্ল়ি লদ্ম়ে 
পকউ আমিলেমি পবাঁমধ পরমেমে। পেইে েটফট করমে িাগমিা। 
 
পজেমসর লদ্মক িৃর্াভরা দৃ্লিমে োলকম়ে হাাঁফামে হাাঁফামে বিমিা, দ্াাঁ়িাও, পোোমক 
েজা পদ্োলে! 
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পযমনা লকেুই হ়েলন লসলর়েস এেনই এক েুে কমর বিমিা, লকমসর জনয? আমর েুলে লক 
করমে োমরা লসমভলি, এবার েুলে নাক েুমে আোমদ্র লদ্মক োকাও। 
 
পেইমের জাদু্দ্ণ্ড অ্মনক দূ্মর েম়ি রম়েমে োই শুম়ে শুম়েই লব়ি লব়ি কমর নানা 
জাদু্েন্ত্র বিমিা লকন্তু কামজর লকেু হমিা না। জাদু্দ্ণ্ড পো ওর আ়েমত্ব পনই। 
 
পেইমের েুে পথমক পগািালে রমঙর সাবামনর বাবিস পবলরম়ে এমিা। 
 
বাবিস সারা েুে পঢমক লদ্মিা, কথা বিার শলক্ত পনই। পযমনা শ্বাসরুদ্ধ হম়ে যামে 
পেইমের। 
 
পজেস বিমিা, উমঠা, এবামর কাউর লজফাই। েুে ধুম়ে এমসা। 
 
পিমকর ধামর বমস থাকা পেম়েমদ্র লদ্মক োলকম়ে থাকমে থাকমে হযালরর পচাে ে়িমিা 
একলট পেম়ের লদ্মক। োথাভলেড িাি চুি োর লেমঠর ওমোর েল়িম়ে েম়িমে। চকচক 
করমে বাদ্ালে রমঙর দু্লট পচাে, অ্মনকটা হযালরর েমো। 
 
পস হযালরর ো! 
 
পজেস োমক পদ্মে অ্মনক শান্ত ও নরে হম়ে পগমিা। 
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–পকেন আমো ইভান্স? গিার স্বর ওর অ্মনক শান্ত। 
 
–েুলে পেইমের পেেমন পকন িাগে পজেস, ওমো পোোমক লকেু কমরলন। 
 
পজেস বিমিা, ও রম়েমে পকন বুঝমে োরলে না। বুঝমে োরমো আলে লক বিমে 
চাইলে? 
 
–েুলে েমন কমরমো েুলে েুব েজার পিাক! ো ন়ে, েুলে একলট একগুাঁম়ে ঝগ়িামট, 
েটার পকন েুলে লবরক্ত করমো? ওমক একিা থাকমে দ্াও পজেস। 
 
পজেস বিমিা–পেেমন িাগা বে করমে োলর একলট শমেড যলদ্ েুলে আোর সমঙ্গ চমিা 
ইভান্স। োহমি ওই বুম়িা লেমভলিমক পেম়ি পদ্মবা। 
 
লিলি বিমিা, েুলে যলদ্ কামরা পেেমন িামগা োহমি পোোর সমঙ্গ যামবা না বমি 
লদ্িাে। 
 
লসলর়েস বিমিা, ভাগয োরাে। কথাটা বমি পেইমের লদ্মক োলকম়ে বিমিা, ওমহা…। 
 
পদ্লর কমর পফমিমে পজেস। পেইে েেক্ষমর্ ওর জাদু্দ্ণ্ড েুমি লনম়ে পজেমসর লদ্মক 
েুমি ধমরমে। পজেমসর েুমের ধামর পবশ ব়ি েেন এক ঝিক আমিা পদ্ো পগমিা, 
আিমেল্লাটা রমক্তর লেমটমে ভমর পগমিা। পজেস েরাক কমর িালফম়ে সমর পগমিা। 
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লিেী়েবার আমিার ঝিক পদ্ো লদ্মি পদ্ো পগমিা পেইমের ো ওমোমর, োথা লনমচ ও 
হাও়োমে ভাসমে। গাম়ের আিমেল্লাটা োথা পথমক লনমচ ঝুমি েম়িমে, িযাক েযামক 
দু্মটা ো আর ে়েিা ে়েিা আন্ডার েযােস পদ্ো। যামে। 
 
ওোমন যারা লেমিা োরা ো়িাও পজেস, লসলর়েস আর ও়োেডমটি পেইমের ওই অ্বস্থা 
পদ্মে পহা পহা কমর পহমস পফমট ে়িমিা। 
 
লিলি ভীির্ পরমগ লগম়ে পজেসমক বিমিা, ওমক নালেম়ে দ্াও বিলে পজেস। 
 
–লনশ্চ়েই পদ্মবা, লনশ্চ়েই পদ্মবা। পজেস ওর জাদু্দ্ণ্ড ওমোমর েুিমেই পেইে ধোস 
কমর োলটমে েম়ি পগমিা। োলটমে েম়িই পেইে পবশভুিা লঠক কমর ওর জাদু্দ্ণ্ডটা 
বার করবার আমগই লসলর়োস বিমিা–পেলরলফকাস পটাটািাস! বিার সমঙ্গ সমঙ্গ পেইে 
বমস ে়িমিা একটা পবামডডর েমো। 
 
আবার লিলি পজামর পজামর বিমিা–ও পযেন লেমিা পেেনভামব ওমক থাকমে দ্াও! লিলি 
কথাটা বমিই লনমজর জাদু্দ্ণ্ড বার করমিা। পজেস আর লসলর়েস সেকড হম়ে পগমিা। 
 
পজেস অ্নুনম়ের সুমর বিমিা–ওমহা ইভান্স পোোমক সমম্মাহন করমে আোমক বাধয 
কমরা না। 
 
–পবশ োহমি ওর ওমোর পথমক পোোর সমম্মাহন েুমি নাও। 
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পজেস গভীর শ্বাস পফমি পেইমের লদ্মক োলকম়ে লবেরীে সমম্মাহন প্রম়োগ করমিা। 
 
পেইেমক পকানরকমে দ্াাঁ়িামে পদ্মে পজেস বিমিা, ইভান্স আমে বমিই েুলে আজ ো়িা 
পেম়ে পগমি। 
 
–আমর যাও যাও পক ওই পনািংরা কু্ষমদ্ োডব্ল্ামডর সাহাযয চা়ে। 
 
লিলি পচাে পোট পোট কমর হাসমিা। বাাঃ পবশ ভািই, ও শান্ত স্বমর বিমিা। 
 
পজেস পেইমের লদ্মক োলকম়ে গজডন কমর বিমিা, এই েুলে ইভামন্সর কামে ক্ষো চাও 
বিলে। আবার ওর জাদু্দ্ণ্ড পেইমের লদ্মক এলগম়ে লদ্মিা পজেস। 
 
লিলি বিমিা–আোর জনয পেইে অ্বশযই ক্ষো চাইমব না। পোেরা দু্জমনই লঠক ন়ে। 
 
–লক বিমি? পজেস পরমগ লগম়ে বিমিা, আলে পোোমক কেমনাই ওইরকে বিমবা না, 
েুলে জামনা! 
 
ইভান্স বিমিা–পজেস েুলে েুব বদ্রালগ। যা করমো সবই লঠক করমো ভামবা। কলরমডার 
লদ্ম়ে পহাঁমট পযমে পযমে যামক সােমন োও োমকই সমম্মাহন কমরা, কারর্ েুলে যা 
োমরা, অ্মনমকই ো োমর না বমি। সলেয েুলে আোমক ভালবম়ে েুমিমে। 
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কথাটা বমি ইভান্স পসোন পথমক চমি যাবার জনয িুমর দ্াাঁ়িামিা। 
 
–ইভান্স পশামনা পশামনা রাগ কমরা না, পজেস নরে সুমর বিমিা। 
 
লকন্তু ইভান্স লফমর োকামিা না। 
 
পজেস বিমিা, পক জামন ও এমো পরমগ আমে পকন! আলে পকামনা কথা ওমক আিাে 
পদ্বার জনয বলি না, োমঝ োমঝ রালগম়ে লদ্ই। 
 
আবার একটা আমিার ঝিক, পেইেমক পদ্ো পগমিা োথা লনচু ো ওমোমর, হাও়োমে 
ভাসমে। 
 
–লসমভলির েযাে েুমি লনলে পক পদ্েমে চা়ে? 
 
–লকন্তু সেযই পজেস পেইমের েযাে েুমি লনম়েমে লকনা পকউ পদ্েমে পেমিা না। পক 
পযমনা একটা হাে লদ্ম়ে ওর কাাঁধ পচমে ধরমিা। হযালর পসই হাে োল়িম়ে পক পচমে 
ধমরমে পদ্েবার পচিা করমিা। আাঁেমক উঠমিা সােমন পয দ্াাঁল়িম়ে আমে োমক পদ্মে। 
পেইে আর অ্েীমের লকমশার বািক পনই। ওর সােমন দ্াাঁল়িম়ে রম়েমেন প্রমফসর 
পেইে, রামগ গ়ি গ়ি করমে করমে বিমিন–েুব েজা পিমগমে োই না? 
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হযালরর েমন হমিা ও আকামশ উ়িমে। গরমের লদ্ন উধাও হম়ে পগমে। ঠাণ্ডা বরফশীেি 
অ্েকামর ভাসমে ভাসমে ওমোমর উঠমে। পেইে একটা হাে লদ্ম়ে ওর হাে শক্ত কমর 
পচমে ধমর রম়েমেন। োরেরই েীর পবমগ লনমচ নােমে িাগমিা। লকেুক্ষমর্র েমধয ওর 
ো পেইমের িমরর োম়ের স্প্শড পেমিা। পদ্েমিা পডমকর সােমন পেইে দ্াাঁল়িম়ে 
রম়েমেন। পডমকর ওমোর পেনলসভ। 
 
হযালরর হােটা অ্সম্ভব শক্ত কমর ধমর। এমো শক্ত কমর ধমর রম়েমেন পয, হােটা অ্সার 
হম়ে পগমে। পো, েটার েুব েজা পেম়েমো োই না? 
 
 হযালর পেইমের হাে পথমক েুক্ত হবার বযথড পচিা কমর বিমিা–না, নামো সযার। 
 
–পোোর বাবা দ্ারুর্ েজারু লেমিা োই না? পেইমের পঠাাঁট দু্মটা কাাঁেমে, েুেটা সাদ্া, 
দ্াাঁে পনই বিমিই চমি। হযালরমক এমো পজামর না়িা লদ্মে িাগমিন পয, ওর চশো 
নামকর ডগা়ে পনমে এমিা। 
 
–সলেয বিলে না। 
 
পেইে োর শরীমরর সেস্ত শলক্ত প্রম়োগ কমর হযালরমক েুাঁম়ি পফিমিন। হযালর দ্রাে 
কমর অ্েকার িমর েম়ি পগমিা। 
 
–েুলে যা যা পদ্েমি কাউমক বিমব না, পেইে ধেমক বিমিন। 
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–না, বিমবা না, হযালর পেমঝ পথমক দ্াাঁ়িাবার পচিা কমর বিমিা–কাউমক বিমবা না। 
 
–পবলরম়ে যাও, আোর অ্লফমস আর পযমনা পোোমক পদ্েমে না োই। 
 
হযালর দ্রজার লদ্মক যাবার সে়ে একগাদ্া েরা আ়িমশািা ওর োথার ওমোর ে়িমিা। 
ও দ্রজাটা েুমি কলরমডার লদ্ম়ে পো-ো কমর পদ্ৌ়িামিা। পেইে আর ওর বযবধামন 
লেনমট েিা েযডন্ত পেৌঁমে ও থােমিা। পদ্ও়োমি লেঠ পঠলকম়ে হাাঁফামে িাগমিা। চমট 
যাও়ো হামে হাে বুমিামে িাগমিা। 
 
ওর লিলফল্ডর টাও়োমর পযমে এেটুকু ইমে করমিা না। রন আর হারলেওনমক। যা যা 
পদ্মেমে ো বিারও একটু ইমে পনই। ওর বাবা সকমির সােমন পেইেমক যমথি পহ়ে 
কমরলেমিন সমন্দহ পনই। পেইমের েেনকার েমনর অ্বস্থা হযালর বুঝমে পেমরমে। সব 
লকেু পদ্মে ওর বাবা পয েুব একগুম়ে বদ্ পেজাজী, েমব েজা করমে ভামিা বাসমেন, 
পেইে এই কথালট ওমক অ্মনকবার বমিমেন। 
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২৯. জেরি়োিি এর্ভাইি 
 
হারলেওন লজমজ্ঞস করমিা, আজকাি আর অ্কিমেনলসর লামস পযমে পদ্েলে না, কী 
বযাোর? ওর েুমে লবিম়ের োে। 
 
–পোোমক পো বমিলে, পেইে বমিমেন, আোর প্রাথলেক লশক্ষা হম়ে পগমে। এেন আলে 
লনমজই চালিম়ে পযমে োরমবা। 
 
–ওহ, োহমি পো এেন অ্দু্ভে অ্দু্ভে স্বপ্ন পদ্েে না। 
 
হযালর, হারলেওমনর লদ্মক না োলকম়ে বিমিা–পবশ পদ্েলে। 
 
হারলেওন বিমিা, আোর েমন হ়ে পোোমক োঝ েমথ পেম়ি না লদ্ম়ে আরও পবলশ 
ভামিা কমর পশোমনা দ্রকার লেমিা। হযালর, আোর লকন্তু েমন হ়ে পেইমের কামে লগম়ে 
যা কথাটা, পসটা োমক বিমব, বুমঝমো? 
 
–না, হযালর পজার লদ্ম়ে বিমিা, পকামনা দ্রকার পনই সব লঠক আমে, বুমঝমো? 
 
ইস্টামরর েুলট প্রথেলদ্মন হারলেওন োর স্বভাব অ্নুযা়েী সেস্ত লদ্নটা, হযালর আর রমনর 
ও োর লনমজর লরলভসান টাইেমটলবি লনম়েও বযাস্ত হম়ে রইমিা। হযালর, রন জামন ওমক 
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বাধা লদ্ম়ে পকামনা িাভ পনই, যা ভাি বুঝমব োই করমব, কারও কথা শুনমব না। 
োো়িা কাজটা ওমদ্র েমক্ষ ভামিা। 
 
পশি েরীক্ষার আরও োত্র ে সপ্তাহ আমে পজমন রন পবশ ভ়ে পেম়ে পগমিা। ফাাঁলক লদ্মি 
আর চিমব না। 
 
হারলেওন, রমনর েুে পদ্মে বিমিা–আমর ভ়ে োবার লক আমে! কথাটা বমি ও জাদু্দ্ণ্ড 
হামে লনম়ে রমনর টাইে পটলবমি পসটা পোাঁ়োমেই লবলভন্ন সাবমজমক্ট লবলভন্ন আমিা জ্বমি 
উঠমিা। 
 
–পকানটা আমে পকানটা পনই জালন না… অ্মনক কাজ, েলেম়ে পদ্লেলন, রন বিমিা। 
 
–রন েম়ি পগে, এই নাও পোোর টাইে পটলবি। পযেন লনমদ্ডশ আমে। পেেলনভামব 
চালিম়ে যাও,… পদ্েমব ভািই পরজাে করমব। 
 
রন কথাটা শুমন প্রথমে গুে পেমর পগমিা, োরেমরই েুলশমে েুেটা ভমর পগমিা। 
 
–োহমি সপ্তামহ একলদ্ন ো়িা োলে। 
 
–পসটা পোোর লকলডচ প্রযাকলটমসর জনয হারলেওন বিমিা। 
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–কী হমব পেমি? রন উৎসাহ না পদ্লেম়ে বিমিা। 
 
হারলেওন হযালরর লদ্মক োলকম়ে পদ্েমিা ও কেনরুমের লবেরীমে পদ়্োমির লদ্মক ভাসা 
ভাসা দৃ্লিমে োলকম়ে রম়েমে। ওর পকামি আরাে কমর লকশযািংক শুম়ে রমযমে। োমঝ 
োমঝ ো বাল়িম়ে হযালরর কান চুিমকাবার পচিা করমে। 
 
–হযালর েুলে চুেচাে, হমিাটা কী? 
 
–পকন, কী আবার হমব, হযালর সমঙ্গ সমঙ্গ বিমিা, লকেুই হ়েলন। 
 
কথাটা বমি ও লডমফলন্সভ েযালজিাি লথম়োলর বইটার ইনমডক্স পদ্েমে, এেন এক ভার 
কমর বইটা েুমি সােমন পরমে বমস রইমিা। কশযািংক োত্তা না পেম়ে একিামফ 
হারলেওমনর পচ়োমর এমস বসমিা। 
 
–আজ আোর সমঙ্গ পচার পদ্ো হম়েমে, পদ্মে েমন হমিা েুব েনেরা। আবার পোোর 
সমঙ্গ কথা কাটাকালট হম়েমে নালক? হারলেওন বিমিা। 
 
–ধযাৎ ঝগ়িা হমব পকন, লক লনম়ে হমব? হযালর একটা েুমো পোাঁমজ পযমনা। 
 
–লক লনম়ে? 
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–ওর গুপ্তচর বােবী পেলরম়েটা সম্বমে বমিলে, হযালর বিমিা। 
 
টাইে পটলবি পদ্েমে পদ্েমে রন বিমিা–লঠক বমিমো, যমো নমির েূি। 
 
রন যা েমন আমস পেলরম়েটা সম্বমে বিমে িাগমিা। হযালরর শুমন ভািই িাগমিা। ও 
রাগ রাগ েুমে বিমিা হযাাঁ লঠক আমে, োর পবলশ লকেু বিমে চাইমিা না। ওর েমনর 
পভের েেন চমিমে পেনলসমভর দৃ্শয। 
 
ওর েমন হমিা পসই সব িৃলে, ওর েমনর পভেরটা পযন কুম়ি কুম়ি পেম়ে চমিমে। ওর 
েমন বদ্ধেূি ধারর্া, ওর বাবা-ো েৃলথবীর েমধয পসরা োনুি লেমিন। ওর বাবার প্রলে 
পেইমের কুৎসা (যা শুমনমে) এক কর্াও লবশ্বাস বা সমন্দহ কমর না। যলদ্ না হযালিড বা 
লসলর়েস বিমেন, পোোর বাবার েমো োনুি কে পদ্মেলে, এক কথা়ে দ্ারুর্ োনুি 
লেমিন। (হযালরর েমনর পভের পক পযমনা বমি উঠমিা লসলর়েস বিমব না? অ্মনকটা পয, 
ওর েমোই বদ্মেজাজী পিাক লেমিন) হযাাঁ, ও েযাকমগানাগািমক বিমে শুমনমে, ওর 
বাবা আর লসলর়েস কুমির েমধয দ্ারুর্ পগািোি োকামেন। উইসলি অ্মনকটা 
যেজমদ্র েমে, সবডদ্া দু্িুলে। হযালর ভাবমে োমর না পিন্ড জজড কাউমক শূমনয োথা লনচু 
আর ো ওমোমর কমর ঝুলিম়ে রােমে োমর, যলদ্ না োমদ্র ওরা েুব পবলশ অ্েেন্দ 
কমর। েমব েযািফ়ে বা ওর েরে বেুরা অ্বশযই োর পযাগয। 
 
যলদ্ লিলি, পজেসমক পেইমের লনিহ বে না করমে বিমো োহমি হযালর পবাধকলর 
সবমচম়ে পবলশ েুলশ হমো। বমিলেমিা–ওমো পোোর পকানও ক্ষলে কমরলন। হযালরর েমন 
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আমে লিেন্ড পেমস িুলজন বমিলেমিন, ডাম্বিমডার ওমক লপ্রমফক্ট এই আশামে 
বালনম়েলেমিন যামে ও লসলর়েস আর পজেমসর ওমোর লকেুটা েবরদ্ালর করমে োমর। 
লকন্তু পেনলসমভও োর লবেরীে লচত্র পদ্মেমে। 
 
হযালরর েমন হ়ে ওর োম়ের েমো সভয ভদ্র োনুি কে লেমিন। পজেসমক পেইমের 
লনযডােন বে করমে বিার সে়ে োম়ের েুেটা লকেুমেই ভুিমে োরমে না। এক এক 
বার েমন হ়ে ো পজেসমক একটুও েেন্দ করমেন না। োই যলদ্ না করমেন পো 
োমদ্র লববাহ হম়েলেমিা পকেন কমর। 
 
জীবমনর োাঁচটা বের ওর েমন আমে। পকউ যলদ্ ওমক পদ্মে বিমো, েুলে অ্মনকটা 
পজেমসর েমো োহমি ওর অ্মনক আনন্দ হমো। এেন পযন আর পেেন েমন হ়ে না, 
অ্মনক সীলেে হম়ে পগমে। ওর কামে ো এক েলহ়েসী েলহিা। 
 
ইস্টার েুলট পশি হমিা সমঙ্গ কমর লনম়ে পগমিা ঠাণ্ডা, সুন্দর লদ্নগুমিা। েুলট পশি হবার 
সমঙ্গ শুরু হমিা েৃদু্েণ্ড ঠাণ্ডা হাও়ো, োমঝ োমঝ গরে হাও়ো। লকন্তু হযালর ওর েঞ্চে 
বালিডক আর সপ্তে বালিডমকর োমঝ আটকা েম়িমে। প্রকৃলের আনন্দ বাইমর পবলরম়ে 
উেমভাগ করার সে়ে ো়ে না। গাদ্াগাদ্া ে়িা, পহােও়োকড আর িাইমিলরমে যাও়ো। 
হযালর ভান কমর ওর বযাড েুড আর অ্নযলকেু কারর্; লিলফন্ডমরর বেুরা শুধু বই–োো 
েত্র লনম়ে েুে েুাঁমজ েরীক্ষার জনয প্রস্তুে হমে। ওর বাহানা পক শুনমব? 
 
–হযালর, আলে পোোমক ডাকলে, শুনমে োমো না? 
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–হাাঃ পক? পদ্েমিা ওর পটলবমির একধামর লজলন এমস বমসমে। ও একাই বমসলেমিা। 
হারলেওন পগমে লিলফন্ডর টাও়োমর এনলসম়েে রুইনস লরভাইজ করমে। রন পগমে 
লকলডচ অ্নুশীিন করমে। পসলদ্ন লেি পরাববার। 
 
–ও েুলে? কথাটা বমি হযালর বইটা সােমন পটমন আমন। লকলডচ পেিমে না লগম়ে 
িাইমিলরমে? 
 
–পেিা, অ্নুশীিন েেে। রন জযাক সুোরমক লনম়ে হাসোোমি পগমে। 
 
–পকন? 
 
–লঠক বিমে োলর না। েমন হ়ে ওর লনমজর বযাট সমজামর োম়ে পিমগমে। কথাটা বমি 
লজলন গভীরভামব লনাঃশ্বাস পফিমিা। 
 
–যাকমগ একটা নেুন েযামকজ এমসমে, েমন হ়ে আেলিমজর পসন্সর করার বযাোমর 
নেুন এক অ্বদ্ান। কথাটা বমি লজলন পটলবমির একটা িাউন পেোমর পো়িা বাক্স 
রােমিা। বাক্সটার পো়িক পদ্মে েমন হ়ে পকউ সাবধামন েুমি আবার আমগর েমো েুম়ি 
পরমেমে। পো়িমকর গাম়ে িাি কালিমে পিো ইন্সমেকমটড অ্যান্ড োস়ি বাই লদ্ 
পহাগও়োটডস হাই ইনকুইলজটর (পহাগও়োমটডর উচ্চ েদ্ন্ত কারীর িারা েরীলক্ষে। 
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–এটা োম়ের োঠামনা ইস্টার এগ, লজলন বিমিা, এর েমধয একটা পভাোর আমে। 
 
লজলন হযালরর হামে লদ্মিা চমকামিট এগ োর গাম়ে পোট পোট আইসড লেচ। োরই 
সমঙ্গ রম়েমে এক বযাগ ভলেড লফলজিং হুইজবীজ! হযালর পসই েযামকমটর লদ্মক োকামেই 
েমন হমিা ওর গিার পভের পবশ বম়িা একটা িাম্প (োিংসলেণ্ড) হম়েমে। 
 
হযালরর েুমের ভাব পদ্মে লজলন শান্তভামব বিমিা, হযালর কী হম়েমে? শরীর লঠক আমে? 
 
গিার পভেমরর োিংসলেণ্ডটা (িাম্প) েুব যন্ত্রর্াদ্া়েক হমিও হযালর চাো পদ্ও়োর জনয 
বিমিা–নামো ভািই আলে। ও বুঝমে োরমিা না ইস্টার এমগর লদ্মক োকামেই এেন 
লবশ্রী িাগমে পকন। 
 
–েমন হ়ে আজকাি েুলে বম়িা পবলশ ভাবমো, পচা চযািংমগর ঝগ়িা লেলটম়ে পনও়ো 
ভামিা। 
 
হযালর সিংলক্ষপ্তভামব বিমিা, না না পচাম়ের বযাোর ন়ে। 
 
–োহমি? লজলন হযালরর লদ্মক েুাঁলটম়ে োলকম়ে বিমিা। 
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–আ… আলে…। ও চারলদ্মক োলকম়ে পদ্েমিা, োমে পকউ যলদ্ ওর কথা পশামন। 
পদ্েমিা োদ্াে লেনমস একগাদ্া বইম়ের ওমেোর স্টযাম্প োরমেন লক্ষপ্ত পচহারার হান্না 
অ্যাবটমক পদ্বার জমনয। 
 
হযালর লব়িলব়ি কমর বিমিা, আলে ভাবলে, লসলর়েমসর সমঙ্গ কথা বিমি পকেন হ়ে। লকন্তু 
আলে জালন পসটা সম্ভব ন়ে। 
 
লজলন পচাে না সলরম়ে একইভামব হযালরমক পদ্েমে িাগমিা। 
 
হযালর পকমকর েযামকটটা েুমি পবশ বম়িা এক টুকমরা পভমঙ লনম়ে েুমে েুরমিা। 
 
লজলন এক টুকমরা লডে েুমে লদ্ম়ে বিমিা, যলদ্ েুলে একান্তই লসলর়েমসর সমঙ্গ কথা 
বিমে চাও, োহমি আোমদ্র একটা রাস্তা বার করমে হমব। 
 
–যা বমিমো, হযালর বিমিা, আেলিমজর সবলকেু পচাে এল়িম়ে? সবডত্র উলন েুলিলসিং 
করমেন। আোমদ্র লজলনসেত্র েুিমেন, লচলঠ ে়িমেন, এবিং ফা়োর পেমস নজর 
রােমেন। 
 
–পযভামব পিড জজড কাজ কমরমে পসটা োথা়ে পরমে অ্না়োমস েুলে ওমদ্র সাহাযয লনমে 
োমরা। যলদ্ পোোর সাহস থামক। 
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হযালর লজলনর েুমের লদ্মক োকামিা। সম্ভবে ওটা চমকামিমটর প্রলেলি়ো। িুলেন সব 
সে়ে বমিন লডেমেটরমদ্র সমঙ্গ পোকালবিা করবার ের লকেু োও়ো দ্াও়ো দ্রকার। 
অ্থবা ও লসলর়েমসর কথাটা পভেমরর োলগদ্ পথমক বমি পফমিমে। পস যা পহাক লজলনর 
কথা়ে লকেু আশার সঞ্চার হমিা। 
 
েুলে লক েমন করমে ো লক েুলে জামনা? 
 
আমর ওসব ফািেু লচন্তা োথা়ে আনমব না। লজলন কথাটা বমিই একরকে িালফম়ে উমঠ 
বিমিা, ইস্ একদ্ে ভুমি পগলে। 
 
হযালর পদ্েমিা েযাডাে লেনমস ওমদ্র লদ্মক জ্বিন্ত দৃ্লিমে োলকম়ে রম়েমেন। 
 
িাইমিলরমে চমকামিট! েযাডাে লফনমস আাঁেমক উমঠ বিমিন–যাও যাও িাইমিলরর 
বাইমর যাও। বাইমর যাও বিলে। 
 
ওরা দু্জমন বই-োো-েত্র কালির পবােি বযামগ েুমর ির পেম়ি োিামিা। 
 
*** 
 
আগােী েরীক্ষা পয কমো দ্রকালর ও েূিযবান ো োত্রোত্রীমদ্র জানাবার জনয পরাজই 
লিলফন্ডমরর পটলবমির উের গাদ্াগালদ্ েযােমিট, লিফমিট আর লবলভন্ন উইজালভডিং 
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কযালর়ের সম্বমে নানা েথয েম়ি থাকমে িাগমিা। েুলটর পশমি েরীক্ষা োই োত্রোত্রীরা 
েুবই েৎের হম়ে উমঠমে। পসই সমঙ্গ পনালটশ পবামডড আরও একলট নেুন সূচনা 
 
পকলর়োরস অ্যাডভাইস 
সেি েঞ্চে বালিডক োত্র-োত্রীমদ্র অ্বগে করা হমে পয আগােী িীে অ্বকামশর 
(সাোর টামেডর) প্রথে সপ্তামহ োমদ্র ভলবিযে পকলর়োর সম্বমে একলট স্বল্পকািীন 
আমিাচনা চমির বযবস্থা করা হম়েমে। লনজ লনজ হাউজ প্রধানমদ্র সমঙ্গ পসই আমিাচনা 
চমি পযাগদ্ামনর জনয অ্নুমরাধ জানামনা হমে। প্রলেলট আমিাচনার লবি়ে, োত্রোত্রীমদ্র 
নাে ও সে়ে লনমম্ন লিলেবদ্ধ করা হমিা। 
 
হযালর পদ্েি লিমস্ট ওর নামের োমশ পিো রম়েমে–প্রমফসর েযাকমগানাগি, পসােবার, 
সে়ে আ়িাইমট। োর োমন পসলদ্ন আর লডলভএসন লাস করার সুমযাগ পনই। ও এবিং 
অ্নযানয েঞ্চে বালিডমকর োত্রোত্রীরা স্টার েুলটর উইক এমন্ড, বিমে পগমি অ্মনকটা 
সে়ে লবলভন্ন পকলর়ের সম্বমে ওরা আমিাচনা কমরমে। পক পকান সম্বমে ে়িাশুনা করমব 
োও োরা পোটােুলট লঠক কমর পফমিমে। 
 
েুলট পশি হবার আমগর লদ্ন সেযা পবিা়ে ওর পটলবমি পসে োিংমগাস হাসোোমি লহিার 
সম্বমে ে়িাশুনা করার ইস্তাহার পদ্মে বমিমে–লহিার লটিার আলে চাই না। ফমেড লিমেমে 
লনউট-এ কে কমর পোোমক ই পেমে হমব। পোসান, হামবডািলজ, রান্সলফগামরন, চােডস 
এবিং লডমফন্স এমগনস্ট ডাকড আটড! আরও লক লক চা়ে? ঈশ্বর রক্ষা করুন। 
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হারলেওন অ্নযেনমকর েমো বিমিা, ওটা েুব দ্াল়েত্বেূর্ড কাজ োই না? ও একটা 
উজ্জ্বি পগািােী আর কেিা রমঙর লিফমিট ে়িলেমিা। লিফমিমটর লশমরানাে 
 
লচন্তা কমরা েুলে লক লরমিশন সম্বেী়ে কাজ করমে চাও? োগিমদ্র সমঙ্গ সম্পকড করমে 
পগমি পোোর পেেন পকা়োলিলফমকসমনর পকানও প্রম়োজন পনই। োগি সম্বমে 
ে়িাশুমনার জনয শুধুোত্র একলট োত্র েযাচার প্রম়োজন। আরও প্রম়োজন, পোোর 
উৎসাহ, দধযডয এবিং পকৌেুকমবামধর স্প্ি পচেনা। 
 
আরও অ্মনক রকমের েযােমেট–উইজালডিংবযাঙ্ক, রামভি, অ্যাডমভঞ্চার! পসই পকলর়োর 
সিংিান্ত আমিাচনার সে়ে ওর কামনর কামে পক পযন বিমিা, পহাঃ। ও পদ্েমিা পিড 
আর জজড আমিাচনা়ে অ্িংশ লনমে এমসমে। পিড বিমিা–লজলন পোোর সমঙ্গ আোমদ্র 
লবিম়ে লকেু বমিমে। েুলে নালক লসলর়েমসর সমঙ্গ কথা বিমে চাও, পিড ো েল়িম়ে বমস 
বিমিা। 
 
হারলেওন, পেক অ্যা বযািংগ অ্যাট দ্য লডোটডমেে অ্ফ েযালজকযাি অ্যাকলসমডে অ্যান্ড 
কযাটারলফ বইটা েুিমে েুিমে পথমে লগম়ে বিমিা, কী বিমো? 
 
–হযাাঁ বিমে চাই; হযালর বিমিা, েমন হমে লকেু কথা বিা দ্রকার। 
 
হারলেওন বিমিা–লক যাো বকমো। চারলদ্মক আেলিমজর চমররা গল্প করমে, েযাাঁচা লনম়ে 
বােডা োঠাবার জমনয বমস রম়েমে। 
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জজড হাসমে হাসমে বিমিা–েুব একটা অ্সুলবমধ হমব না। একটা েথ েুাঁমজ বার করমে 
হমব। পদ্েমেই োরমো ইস্টার হলিমড লঠক এনজ়ে করমে োরিাে না, পবাকারেে 
বমস রম়েলে। 
 
পিড বিমিা, চুে কমর বমস থাকা চমি না। কাি পথমক লকেু একটা করার কথা ভাবমে 
হমব। পদ্লর কমর িাভ পনই, হযালরমক পো লসলর়েমসর সমঙ্গ কথা বিমে হমব। 
 
হারলেওন বিমিা, পোেরা যলদ্ পগািোি কমরা োহমি হযালর পকেন কমর পকাথা়ে 
লসলর়েমসর সমঙ্গ কথা বিমব? 
 
হযালর বিমিা, আেলিমজর অ্লফমস। 
 
ওই কথাটা ও েমনর লদ্ন ধমর পভমব চমিমে। লকেুলদ্ন আমগ কথা প্রসমঙ্গ আেলিজ 
বমিলেমিন, একোত্র োর িমরর ফা়োর পেমস পকানও নজর রাো হমে না। 
 
হারলেওন পচাে কোমি েুমি বিমিা, আমর েুলে োগি হমি নালক? 
 
রন েেন কালেমভমটড ফািংগাস পরমডর ইমস্তহার ে়িলেমিা। কথাটা কামন আসমে 
একবার ওমদ্র লদ্মক োকামিা। 
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হযালর কাাঁধ ঝাাঁলকম়ে বিমিা–আোর পো ো েমন হ়ে না। 
 
–লঠক আমে, লকন্তু প্রথে কথা োর িমর যামব পকেন কমর? 
 
উত্তর আমগই হযালর দেলর কমর পরমেলেমিা। বিমিা, লসলর়োমসর েুলর। 
 
–অ্নুিহ কমর েুমি বিমব? 
 
হযালর বিমিা, গে ব়িলদ্মন লসলর়েস আোমক একটা েুলর উেহার লদ্ম়েলেমিন পসটা লদ্ম়ে 
পযমকানও োিা পোিা যা়ে। 
 
িমরর দ্রজাটা জাদু্েন্ত্র কমর বে কমর রােমিও োর অ্যামিামহাোরা কাজ করমব না; 
হযালর বিমিা, আোর েমন হ়ে লনশ্চ়েই লেলন কমরমেন। 
 
হারলেওন বিমিা, পসমক্ষমত্র…? রন বিমে োরমব? 
 
রন বিমিা, ো আলে জালন না। রন একটু পবকা়েদ্া়ে েম়ি পগমিা। বিমিা হযালর যলদ্ 
চা়ে, োই করুকমগ। 
 
–োক্কা বেুর েমো কথা বমিমে রন, পিড রমনর লেঠ চােম়ি বিমিা। লঠক আমে কাি 
লাস পশি হবার ের করমবা। েেন সকমি কলরমডামর থাকমব, চুেচাে কাজ হমব। হযালর 
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ইস্টউইিংমগ আেলিমজর অ্লফমসর দ্লক্ষমর্ থাকমব। আোমদ্র কাজ পশি হমব কুল়ি 
লেলনমটর েমধয। কথাটা বমি পিড, জমজডর লদ্মক োকামিা। 
 
–েুবই পসাজা, জজড বিমিা। 
 
–েথটা পকেন, রন লজমজ্ঞস করমিা। 
 
–পদ্েমব, সে়ে হমিই পদ্েমব ভাই, পিড বিমিা। ওরা দু্জমনই উমঠ দ্াাঁ়িামিা। 
আগােীকাি পভার োাঁচটার সে়ে পিগলর দ্য িরলেমজর কলরমডামর হাাঁটমিই পদ্েমে 
োমব। 
 
*** 
 
লেলনলি অ্ব েযালজমক শুনালনর সে়ে পভারমবিা পয রকে শিংলকে ভাবনা লচন্তা লনম়ে 
লেক্ত েমন উমঠলেমিা, েমররলদ্ন অ্লে পভামর পসইরকে েমনাভাব লনম়ে হযালরর িুে 
ভাঙমিা। আেলিমজর িমরর দ্রজা পভমঙ ঢুমক োর ফা়োর পেমস লসলর়েসমক পডমক 
কথা বিা েমনর েমধয দ্ারুর্ ভ়ে, উমত্তজনা ওমক কাবু কমর লদ্মিা। োো়িা পসলদ্ন 
আবার পেইমের লামশ অ্কিামেলন্সর জনয পযমে হমব। ির পথমক োল়িম়ে পদ্বার ের 
এই প্রথে। 
 

http://www.bengaliebook.com/


 হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য অ্র্ডাি অ্ব দ্য ফরিক্স । জে. জে. িাওর িং। হ্যারি পটাি রিরিে 

1043 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

পবশ োলনক সে়ে লবোনা়ে টান টান শুম়ে থাকার ের, সারালদ্মনর কাজকমেডর কথা 
পভমব ও পনলভমির োথার কামে লগম়ে জানািার ধামর দ্াাঁ়িামিা। এক চেৎকার সকামি 
ও বাইমর োলকম়ে রইমিা। আকাশটা েলরষ্কার, সাোনয কু়োশাবৃে, আর আবো নীিা। ও 
জানািার লনমচ সালর সালর বম়িা বম়িা লবচ গামের লদ্মক োকামিা, েমন েম়ি পগমিা 
অ্েীমের একলদ্ন ওর বাবা পজেস োর সেীথড পেইেমক দ্ারুর্ যন্ত্রর্া-েী়ির্ 
কমরলেমিন। জানািা লদ্ম়ে হযালিডমক দু্একবার দ্রজার পগা়িা়ে পদ্েমে পেমিা। 
োরের অ্মনকটা সে়ে োর পকলবমনর লদ্মক একদৃ্মি োলকম়ে থাকার েরও হযালিডমক 
আর পদ্েমে পেমিা না। ও পেনলসমভ যা পদ্মেমে পসগুমিা সেয লক লেথযা লসলর়েস 
বিমে োমরন, আবার নাও বিমে োমরন। োহমিও স্বকমর্ড লসলর়েমসর েুে পথমক সব 
শুনমে চা়ে। লসলর়েসমক পসোমন উেলস্থে থাকমে পদ্মেমে। একোত্র লসলর়েস বিমে 
োরমব ওর বাবার বযবহামরর বৃত্তান্ত। 
 
হঠাৎ হযালিমডর পকলবমনর লদ্মক োলকম়ে থাকমে থাকমে লনলিদ্ধ অ্রমর্যর লদ্মক পচাে 
েম়ি পগমিা। সূযডামিামক পদ্েমিা হযালিড অ্রমর্যর পভের পথমক পবলরম়ে আসমেন, হাাঁটার 
সে়ে সাোনয পোাঁ়িামেন। হযালিড ো পটমন পকলবমনর দ্রজার সােমন লগম়ে দ্রজা েুমি 
পভেমর চমি পগমিন। আর োমক পদ্েমে পেমিা না। েমব লচেলনমে পধা়ো পদ্মে েমন 
হমিা হযালিড সম্ভবে েুব পবলশ আহে হনলন। 
 
হযালর জানািার ধার পথমক চমি এমস বাইমর যাবার জনয পোশাক বদ্িামিা। হযালর জামন 
পিড আর জমজডর েলরকল্পনা বাস্তবাল়েে করা েুব একটা সহজ ন়ে। লদ্নটা পকেনভামব 
যামব ও আন্দাজ করমে োরমিা। ওমক সকাি োাঁচটা়ে উমঠ আেলিমজর িমরর সােমন 
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যাও়ো, বার বার হারলেওমনর বাধা পদ্বার কথা েমন হমে িাগমিা। হযালর প্রথে 
পদ্মেলেমিা প্রমফসর লবনমসর লহলি অ্ফ েযালজমকর লামস হারলেওনমক অ্নযেনক 
থাকমে। 
 
হারলেওন ওমক সাবধান কমর লদ্ম়ে বমিলেমিা–যলদ্ পোোমক োমফমির সমঙ্গ কথা বিার 
সে়ে োর িমর ধমর পফমিন, োহমি পোোমক কুি পথমক শুধু োল়িম়ে পদ্মবন না, 
পোোমক পভলরটালসরাে পেমে বাধয কমর অ্মনক পগােন েথয পজমন পনবার পচিা 
করমবন। অ্েএব লনরস্ত থামকা, আোর কথা পশামনা। 
 
রন বমিলেমিা, হারলেওন, েুলে হযালরর সমঙ্গ বকবকালন বে কমর লবনমসর কাজ করমব? 
অ্থবা আোমক আোর পনাট লনমে পদ্মব? 
 
–লনমে োমরা েলরবেডমনর জনয, োহমি পো েমর যামব না। 
 
পেইমের লাসরুমে পযমে পযমে রন, হযালর ও হারলেওমনর সমঙ্গ একটা কথাও বিমিা 
না। 
 
পেইে এেন ভাব পদ্োমিন পযন হযালরমক লেলন পদ্েমে োনলন। হযালর অ্বশয জামন 
পেইে োমঝেমধয এরকে কমরন। অ্মনকটা আঙ্কি ভানডমনর েমো পদ্মেও পদ্োর ভান! 
লাস পশি হবার সে়ে ও যেন িমর একা েেন সব উোদ্ান লেলিম়ে লেলশম়ে 
ইনলভগমর়েসন ড্রট েুব সহমজ বানামিা। োরের পসই পোসান ফ্লামক পঢমি, লেলে বে 
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কমর পেইমের পডমকর কামে লনম়ে পগমিা। আশা ওইমট পদ্মে পেইে হ়েমো ই পিড 
েুমে পদ্মবন। 
 
পরমে পদ্বার ের পেেমন লফরমেই ও হুটহাট শব্দ শুনমে পেমিা। ও পদ্েমিা েযািফ়ে 
আর ওর দু্ই বেু! 
 
েযািফ়ে ওমক পদ্মে অ্নাবশযক পজামর পজামর পহমস উঠমিা। ওর হালস শুমন হযালরর 
পোসামনর সযামম্পি হাে পথমক োলটমে েম়ি পগমিা। পেইে েুব েুলশ হম়ে ওমক 
পদ্েমে িাগমিন। 
 
–হা়ে হা়ে েটার োহমি আর একটা পগাল্লা পেমি। 
 
হযালর কু্ষব্ধ লচমত্ত আর একটা পোসান বালনম়ে পেইেমক পদ্বার জনয কিড্রন হামে 
লনমেই শুনমে পেমিা হারলেওমনর গিা–আলে েুব দু্াঃলেে হযালর। আলে পভমবলেিাে েুলে 
লঠকঠাক করমব। যাকমগ আলে চিিাে। 
 
িিা েম়ি পগমিা। হযালর হারলেওনমক পকানও উেযুক্ত জবাব লদ্মে োরমিা। ও পেেমন 
না োলকম়ে পেইমের অ্েকার লাসরুে পথমক পবলরম়ে পগমিা। িামঞ্চ যামে হারলেওমনর 
সমঙ্গ কথা না বিমে হ়ে োই লসোস আর পনলভমির োঝোমন ও বসমিা। হারলেওন 
োহমি ওমক পিমডর কথােমো আেলিমজর অ্লফমস যাও়োমে িযান িযান কমর বাধা 
লদ্মে োরমব না। 
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লডলভম়েসন লামস ও এেই লবরলক্তকর পেজামজ লেমিা পয সেযা পবিা প্রমফসর 
েযাকমগানাগমির অ্লফমস পকলর়ের এেম়েেমেে এমকবামর ভুমি পগমে। েমন কলরম়ে 
লদ্মিা রন। ও রমনর কথা শুমন পদ্ৌ়িামে পদ্ৌ়িামে েযাকমগানাগমির িমর পেৌঁেমিা। এক 
লেলনট পদ্লরমে পেৌঁমেমে। 
 
দ্রজাটা বে করমে করমে হযালর বিমিা, দু্াঃলেে প্রমফসর আসমে একটু পদ্লর হম়ে 
পগমিা। আলে ভুমি লগম়েলেিাে েযাডাে। 
 
েযাকমগানাগি বিমিন, যাকমগ েটার। 
 
েযাকমগানাগি যেন কথাটা বিমিন েটার অ্নয একজমনর িমর উেলস্থলে পটর পেমিা 
োর নাক টানার শমব্দ। ও পসইলদ্মক োকামিা। 
 
পদ্েমিা প্রমফসর আেলিজ হামে একটা ললেমবাডড লনম়ে বমস আমেন। েুমে অ্লে 
েলরলচে অ্োল়েক হালস। 
 
–বমস েটার, েযাকমগানাগমি বিমিন। হযালর িক্ষয করমিা পডমক ে়িামনা ইস্তাহারগুমিা, 
পদ্োর সে়ে োর হােটা সাোনয পকাঁমে উঠমিা। 
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হযালর, আেলিমজর লদ্মক লেেন লফমর বসমিা। এেন ভান করমিা পযন আেলিমজর 
পিোর সে়ে কুইমির েসেসালন শুনমে না হ়ে। 
 
–ওম়েি েটার, আজমক আেরা আমিাচনা করমবা পোোর ভলবিযে পকলর়ের সম্বমে। 
লসক্সথ আর পসমভন্থ ই়োমর ে়িার সে়ে পকান সাবমজক্ট েুলে পনমব আর পসটা উেযুক্ত 
হমব লকনা। প্রমফসর েযাকমগানাগি বিমিন। 
 
–েুলে পহাগও়োটডস ো়িার ের লক করমব লকেু পভমবমো? 
 
–না! হযালর লেন লেন কমর বিমিা। কামন এমিা আেলিমজর ফাইমি লকেু পনাট করার 
জনয কিমের েসেস শব্দ। 
 
–হযাাঁ বমিা েটার, আলে যা লজমজ্ঞস করলে। েযাকমগানাগি বিমিন। 
 
হযালর জল়িে–অ্স্প্ি কমে বিমিা, ভাবলেিাে, অ্উরর হমি পকেন হমব। 
 
–োহমি পো পোোমক টেমিড পেমে হমব হযালর, েযাকমগানাগি বিমিন। োরের 
একটা লিফমিট বার কমর পদ্েমে পদ্েমে বিমিন–ওরা কে কমর োাঁচটা লনউট চা়ে। 
োর পচম়ে পকানও কে ন়ে। োো়িা পোোমক ওমদ্র অ্লফমস েুব শক্ত চলরত্র ও 
োরদ্লশডোর েরীক্ষা লদ্মে হমব। েটার ওটা েুবই শক্ত বযাোর। ওরা সব সেম়ে টে 
োত্র চা়ে। গে লেন বেমর, আসমি োরা পসই রকে টে োত্র ো়িা কাউমক পন়েলন। 
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লঠক পসই সে়ে প্রমফসর আেলিজ োর উেলস্থলে হযালরমক জানামনার জনয েুক ে কমর 
কাসমিন। ভাবটা এেন েযাকমগানাগি কেটা সুষু্ঠভামব ইোরলভউ লনমেন ো পদ্োমনার! 
 
েযাকমগানাগি, আেলিমজর উেলস্থলে ও গিা োকাল়ি ভ্রুমক্ষে না কমর বিমিন, পো েুলে 
লনশ্চ়েই জানমে চাও োহমি আর পকান সাবমজক্ট পোোর েমক্ষ উেযুক্ত হমব। 
 
–হযাাঁ, হযালর বিমিা। ডাকড আমটডর লবরুমদ্ধ প্রলেমরাধ? 
 
–হা হা লঠকই। পসটাই আলে পোোমক উেমদ্শ লদ্লে, প্রমফসর েযাকমগানাগি বিমিন। 
 
কথাটা পশানার ের আেিজ আর একবার শব্দ কমর েুক েুক কমর কাসমিন। 
 
প্রমফসর েযাকমগানাগি ক্ষলর্ক পচাে বে করমিন, োরের পচাে েুমি স্বাভালবকভামব 
োকামিন। 
 
–রান্সলফগামরশমনর জনয উেমদ্শ লদ্লে কারর্ অ্উররমদ্র রান্সলফগামরশন অ্থবা 
আরান্সলফগামরসন, পযেন পচহারা বদ্িামনা, পযেন োনুি কুকুমরর রূে পনও়ো ইেযালদ্ 
হরদ্ে োমদ্র কামজর জনয প্রম়োজন হ়ে। পোোমক এই কথাটা েলরষ্কার কমর জালনম়ে 
লদ্মে চাই েটার, আলে এেন পকানও োত্রমক আোর লনউট লামস ে়িামে চাই না যলদ্ 
োরা আশা অ্লেলরক্ত (একমসলসভ এক্সমেমক্টসন) অ্বস্থা়ে না পেৌঁোমে োমর। অ্থবা 
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সাধারর্ উইজালডডিং স্তমরর ওমোমর না থামক েমব আলে পোোমক এইটুকু বিমে োলর 
েুলে এেন একমসমেবি স্তমর পোটােুলট অ্বস্থান করমে। অ্েএব পসই সুমযাগ পেমে 
হমি পোোমক কমঠার েলরিে করমে হমব। োরের পোোমক চােডস (েন্ত্রেুগ্ধ) করমে 
হমব এবিং পোসানও েুব দ্রকার। হযাাঁ, েটার পোসান! কথাটুকু বমি েযাকমগানামগাি 
পঠাাঁমটর ফাাঁমক হাসমিন, পোসান আর প্রলেমরাধ (আলেমভট) লবিম়ে ে়িাশুমনা আউরর 
হবার জনয একান্ত প্রম়োজনী়ে। েুলে পো জামনা প্রমফসর পেইে পকামনােমেই পয 
োত্রোত্রীরা োর আউি লামস আউটস্টযালন্ডঙ না ো়ে োমদ্র লনমে চান না। অ্েএব… 
 
প্রমফসর আেলিজ পবশ পজামর পজামর কাসমিন। 
 
–আেনামক লক কালসর ওিুধ লদ্মে োলর ডমিামরস? েযাকমগানাগি বিমিন। আেলিমজর 
লদ্মক এবামরও োকামিন না। 
 
–না না ধনযবাদ্, আেলিজ বিমিন। হাসমিন, ওই হালসটা হযালর একদ্ে সহয করমে 
োমর না। আলে ভাবলেিাে পোোমদ্র কথাবােডার েমধয আলে লক যৎসাোনয লকেু বিমে 
োলর লসনাভডা? 
 
েযাকমগানাগি দ্াাঁেমচমে পহমস বিমিন–আলে ভাবলে, লে. েটামরর কী অ্উরর হবার 
েমো োনলসকো আমে। 
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োমঝ োর কথার েমধয পকান বাধা েম়িলন–পসই আমগ যা বমিলেমিন পসই সূত্রধমর 
বিমিন–আলে পোোমক এইটুকু উেমদ্শ লদ্মে চাই েুলে যলদ্ অ্উরর হমে চাও োহমি 
পোোর রান্সলফগামরসন আর পোসান ভামিা কমর পশো দ্রকার। প্রমফসর লফ্লটউইক 
পদ্েলে, গে দু্বের ধমর পোোমক অ্যাকমসেমটবি (পোটােুলট) আর একমসভ 
এক্সমেমক্টসন (যা আশা কমরলেমিন োর পবলশ) পিড লদ্ম়েমেন। পো পোোর চােড ও়োকড 
েমন হ়ে সমন্তািজনক। লডমফন্স এমগনস্ট ডাকড আমটডর (ডাকড আমটডর প্রলেমরাধ) োকডস 
পো পোোর ভািই পদ্েলে। প্রমফসর িুলেন, লবমশি কমর পোোমক পভমবমেন। 
পডািামরস, আেনার লক কালসর লসরাে প্রম়োজন পনই? 
 
–না না দ্রকার পনই লেনাভডা, দ্ারুর্ভামব কাসমে কাসমে আেলিজ বিমিন, আলে 
ভাবলেিাে েুলে হ়েমো হযালরর সাম্প্রলেক ডাকড আমটডর লবরুমদ্ধ প্রলেমরামধর োকড িক্ষয 
কমরালন। আলেমো ওটা একটা লেমে পোোর পটলবমির ওমোর পরমেলেিাে। 
 
–ও এইমট? প্রমফসর েযাকমগানাগি পোট্ট একটা পগািালে োচডমেে হযালরর ফাইমি 
পদ্েমে পদ্েমে বিমিন। পদ্মে ভুডরু কুাঁচমক লেেটা যথাস্থামন পরমে লদ্মিন। পকানও 
েন্তবয করমিন না। হযাাঁ লক বিলেিাে েটার? ও হযাাঁ প্রমফসর িুলেন লিমেমেন েুলে ওই 
সাবমজমক্ট সুস্প্ি েৎেরো পদ্লেম়েমো। বিমে বাধা পনই অ্উরর সম্বমে। 
 
প্রমেসর আেলিজ হেবাক! গিার স্বর অ্নযরকে, কাসমেও ভুমি পগমেন েুলে কী 
আোর পনাটটার সলঠক োমন বুঝমে োমরালন লেনাভডা? 
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–অ্বশযই পেমরলে, েযাকমগানাগি এেনভামব দ্াাঁে পচমে বিমিন পয কথাটা েুবই অ্স্প্ি 
পশানামিা। 
 
–যলদ্ সলঠক বুমঝ থামকা, োহমি পকন বৃথা েুলে েটারমক লেমথয আশ্বাস লদ্মে লেনাভডা? 
 
লেমথয আশ্বাস? প্রমফসর েযাকমগানাগি আেলিমজর কথার েুনরাবৃলত্ত করমিন। েেনও 
প্রমফসর আেলিমজর লদ্মক েুে পফরামিন না। 
 
–আলে পো পদ্েলে েটার ডাকডআমটডর লবরুমদ্ধ প্রলেমরামধর পটমস্ট সব কটামেই অ্মনক 
উচ্চ োকড পেম়েমে। 
 
–পোোর কথার প্রলেবাদ্ করমে সলেযই আোর দু্াঃে হমে লেনাভডা, েুলে যলদ্ আোর 
পনাটলট ভামিাভামব েম়ি োহমি জানমব হযালর আোর লামস অ্লে িজ্জাজনক পরজাে 
কমরমে। 
 
–আোর হ়েমো উলচে লেমিা আোর কথা পসাজা কমর বিা, প্রমফসর েযাকমগানাগি 
বিমিন। এই প্রথে আেলিমজর লদ্মক পসাজা োকামিন েযাকমগানাগি। আলে পদ্েলে 
একজন দ্ক্ষ লশক্ষক ওমক ওই সাবমজমক্ট অ্মনক পবলশ নম্বর লদ্ম়েমেন। 
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 আেলিমজর েুমের হালস সহসা লেলিম়ে পগমিা। ফাইমি েুব ো়িাোল়ি লকেু লিেমে 
িাগমিন। পফািা পফািা পচাে দু্মটা িুরমে িাগমিা। ডান পথমক বাম়ে বা পথমক ডামন। 
েযাকমগানাগি হযালরর লদ্মক োকামিন। 
 
–পোোর লকেু প্রশ্ন করার আমে? 
 
–হযাাঁ, হযালর বিমিা–আেলন যলদ্ অ্মনক লনউটস োন োহমি লেলনলি লক জােী়ে 
এেলটলটউড করমে োমর? 
 
–নানালবধ চামের লবরুমদ্ধ পোোর প্রলেলি়ো ও বুঝবার সক্ষেো ইেযালদ্ োো়িা পোোর 
একািো, একান্তভামব লনমজমক লনম়োগ করামো আমেই। কেকমর লেন বেমরর পরলনিং 
কমেড দ্ক্ষো, লবমশি কমর নানা আিেমর্র প্রলেমরাধ লশক্ষা। কুমির চাইমে আরও 
অ্মনক পবলশ ে়িাশুমনা করমে হ়ে। 
 
আেলিজ বিমিন, োো়িা যারা দ্রোস্ত কমর লেলনলি োমদ্র সম্বমে নানা পোাঁজ-েবরও 
পন়ে। পযেন পকামনা অ্েরাধেূিক কাজ কমরমে, বা লিপ্ত আমে লকনা। োমন োমদ্র 
লিলেনাি পরকডডস। 
 
েযাকমগানাগি বিমিন, সবলদ্ক লবমবচনা কমর বিমে চাই েুলে যলদ্ রালজ হও োহমি 
চান্স আমে। 
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–োহমি আেলন লক বিমে চান ডাম্বিমডামরর এোমন লফমর আসার পযেন সম্ভাবনা 
আমে, পেেলন েটামররও সম্ভাবনা আমে? 
 
প্রমফসর েযাকমগানাগি বিমিন–অ্বশযই, দ্ারুর্ সম্ভাবনা। 
 
আেলিজ হঠাৎ পযমনা পক্ষমে উমঠ বিমিন, েটামরর লিলেনাি পরকডড আমে পসটা জামনা 
লেনাভডা? 
 
েযাকমগানাগি আরও উচ্চস্বমর বিমিন পসই অ্লভমযাগ পথমক ও েুক্ত, পস কথা লনশ্চ়েই 
আেলন জামনন। 
 
আেলিজ দ্াাঁ়িামিন। লবলি েুে কমর কাাঁেমে িাগমিন। েলহিার উচ্চো এমো কে পয 
দ্াাঁ়িামনা বা বমস থাকামে ফারাক কে েমন হ়ে। পফািা পফািা েুেটা েুবই বীভৎস 
পদ্োমিা। বিমিন–অ্উরর হবার েটামরর পকামনা পযাগযো পনই। 
 
প্রমফসর েযাকমগানাগিও দ্াাঁ়িামিন। প্রভাব লবস্তারকারী েলহিা সমন্দহ পনই। আেলিজমক 
োর প্রভামবর কামে অ্লে েুে েমন হমিা েটামরর। বিমিন–েটার েুলে লনলশ্চে 
থামকা। আলে আপ্রার্ পচিা কমর যামবা যামে েুলে অ্উর হমে োমরা। আলে পোোমক 
রামে পকাচ করমবা, আলে পদ্োমবা অ্উরর হমে পগমি যা যা প্রম়োজনী়ে ো েুলে অ্জডন 
করমে োমরা। 
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আেলিজ হুিংকার লদ্ম়ে বিমিন, করমে োমরা, েমব এইটুকু পজমনা, েযালজক লেলনলি 
কেমনাও পকামনালদ্নও েটারমক অ্উরর লনযুক্ত করমব না। 
 
–আোর েমন হ়ে েটার যেন োস কমর, পরলনিং লনম়ে পবমরামব েেন েযালজক 
লেলনলিমে নেুন পকামনা লেলনস্টার হমবন। ও েেন কাজ োমব লক োমব না লেলন 
লবমবচনা করমবন, প্রমফসর েযাকমগানাগি েুব উচ্চস্বমর বিমিন। 
 
আেলিজ হামের একটা, পোটা আঙু্গি েযাকমগানাগমির লদ্মক এলগম়ে লদ্ম়ে বিমিন, 
আহা লক সুন্দর কথা বমিমে। হা হা হা লনশ্চ়েই, অ্বশযই! োই েুলে চাও লেনাভডা। 
কমনডলি়েস ফামজর জা়েগা়ে ডাম্বিমডার অ্লভলিক্ত পহান, আর ভাবে আোর জা়েগা়ে 
েুলে আসমব। লসলন়ের আন্ডার পসমিটালর টুদ্য লেলনস্টার, আর ভলবিযে পহডলেসমরস। 
 
প্রমফসর েযাকমগানাগি সিংযে হম়ে বিমিন, আেলন অ্নযা়েভামব রামগ পক্ষমে উমঠমেন 
সমন্দহ পনই। ও হযাাঁ েটার, পোোর সমঙ্গ আোর আমিাচনা পশি হম়েমে, এবার েুলে 
পযমে োমরা। 
 
কথাটা পশানার সমঙ্গ সমঙ্গ হযালর ওর বযাগ লেমঠ চালেম়ে পকামনা লদ্মক না োলকম়ে 
একরকে পদ্ৌ়িামে পদ্ৌ়িামে েযাকমগানাগমির ির পথমক চম্পট লদ্মিা। বাইমর পথমক 
শুনমে পেমিা প্রমফসর আেলিজ আর েযাকমগানাগি সরমব েকডােলকড কমর চমিমেন। 
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পসই লদ্ন লবমকমি ডাকড আমটডর লবরুমদ্ধ যেন আেলিজ লাস লনমে এমিন েেনও লেলন 
রামগ পফাাঁস পফাাঁস করমেন। 
 
নন লরটালিম়েসন অ্যান্ড পনমগালসম়েসমনর েলরমেদ্ ৩৪-এর োো েুমি হারলেওন 
হযালরমক লফসলফস কমর বিমিা–েযান কমর যা করমে বমিমো সব লঠকঠাক পো? 
আেলিজ লকন্তু আজ অ্সম্ভব চমট আমেন েমন পরমো। 
 
যমোবারই হযালর সােমন োকা়ে, পদ্মে আেলিজ ওর লদ্মক জ্বিন্ত দৃ্লিমে োলকম়ে 
রম়েমেন। ও যেটা সম্ভব সােমন না োলকম়ে লডমফনলসভ েযালজকযাি লথওলর বইটার 
োো়ে েুে গুাঁমজ রইমিা। 
 
ও যলদ্ আেলিমজর িমর ঢুমক ধরা েম়ি যা়ে, পসই কথা শুমন প্রমফসর েযাকমগানাগমির 
েুেটা পকেন হম়ে যামব ও পযমনা ভাবমে োমর না। োত্র কম়েক িো আমগ পো উলন 
হযালরর দ্াল়েত্ব লনমে রালজ হম়েমেন। োরের ভাবমিা লিলফন্ডর টাও়োমর লফমর লগম়ে 
গরমের েুলটর পকামনা এক সেম়ে লসলর়েমসর সমঙ্গ পদ্ো হমি, পেনলসমভ যা পদ্মেমে পস 
সম্বমে কথাবােডা বিার যমথি সে়ে োমব। েমব লেেু হমট যামব এ কথাটা ভাবমে ওর 
েন োরাে হম়ে যা়ে। োর ওমোর রম়েমে, পিড আর জমজডর সমঙ্গ আেলিমজর িমর 
যাও়োর সম্মলে। পয েুলরটা লনম়ে িমরর োিা েুমি ঢুকমব পসটাও কুি বযামগ ওর বাবার 
অ্দৃ্শয হবার পলামক জ়িামনা রম়েমে। 
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েমন দ্ারুর্ পদ্াটানা। োিা ভাঙমে লগম়ে যলদ্ ধরা েম়ি যা়ে! হারলেওন ওর লচন্তা়ে বাধা 
লদ্ম়ে বিমিা–েমন পরমো ডাম্বিমডার পোোমক কুমি রাোর জনয লনমজমক বলি 
লদ্ম়েমেন। আেলিজ যামে ওমদ্র কথা শুনমে না োন োর জনয ও েুবই সেকড হম়ে 
পগি। বই পথমক েুে না েুমি লফস লফস কমর কথা বমি চমিমে, ধরা েম়ি যাবার ের 
পোোমক যলদ্ কুি পথমক োল়িম়ে পদ়্ে োহমি ডাম্বিমডামরর েযাগ বৃথা যামব েমন 
পরমো। 
 
 কুল়ি বের আমগ একলদ্ন িীেকামি ওর বাবা-ো আরও অ্মনমক যা কমরমেন পসই 
িৃলে লনম়ে পবাঁমচ থাকমে োমর। োরের ওর েমন েম়ি পগমিা লিলফন্ডর কেনরুমে 
ফা়োর পেমসর আগুমনর েমধয লসলর়েমসর আলবভডাব আর কথাবােডা। 
 
বমিলেমিন, েুলে পোোর বাবার েমো সাহসী নও। পজেস পকামনা লকেু করমে ভ়ে 
পেমো না, ওর কামে আনমন্দর লেমিা লবেমদ্র েুমে এলগম়ে যাও়ো। 
 
লকন্তু হযালর লক ওর বাবার েমো হমে চা়ে? 
 
লাস পশমির িিা বাজার সমঙ্গ সমঙ্গ হারলেওন হযালরর হাে ধমর অ্নুন়ে কমর বিমিা, 
হযালর আলে অ্নুমরাধ করলে, অ্েন কাজ েুলে করমব না, লেজ করমব না। 
 
হযালর পকামনা জবাব লদ্মিা না, লকন্তু লক করমব না করমব লঠক বুমঝ উঠমে োরমে না। 
 

http://www.bengaliebook.com/


 হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য অ্র্ডাি অ্ব দ্য ফরিক্স । জে. জে. িাওর িং। হ্যারি পটাি রিরিে 

1057 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

হারলেওন েুে েুিমিও রন হা–না বমি সা়ে বা লবমরাধীো করমিা না। ও শুধু বিমিা–
ওমক ভাবমে সে়ে দ্াও হারলেওন। 
 
হযালর দ্ারুর্ উমিগ লনম়ে লাসরুে পথমক পবমরামিা। ওর বুমকর পভেরটা ভীির্ লটে 
লটে কমর চমিমে। অ্মনক সাহস সঞ্চ়ে কমর থাোমে োরমে না। কলরমডার ধমর 
অ্মধডকটা েথ পশি কমরমে লঠক পসই সে়ে শুনমে পেমিা ভীির্ শব্দ। শব্দটা আসমে 
সাোনয দূ্র পথমক। োরেরই শুনমে পেমিা ভ়োেড আেডনাদ্, লচৎকার। োত্রোত্রীরা 
লবলভন্ন লাসরুে পথমক প্রার্ ভম়ে পচাঁচামে পচাঁচামে পবলরম়ে আসমে। হযালর দ্াাঁল়িম়ে েম়ি 
োমদ্র লসলিিংম়ের লদ্মক ভম়ে ভম়ে োকামিা। 
 
আেলিজ োর পোট দু্লট োম়ে ভর কমর যে পজামর োমরন পদ্ৌ়িামে পদ্ৌ়িামে োর ির 
পথমক পবলরম়ে এমিন। েযালজক ও়োন্ডটা বার কমর লবেরীে লদ্মক প্রার্ বাাঁচামনার জনয 
েুটমিন। অ্মনকটা নাউ অ্র পনভামরর েমো। 
 
হারলেওন কাাঁদ্ কাাঁদ্ কমে বিমিা, হযালর একোও ন়িমব না পযোমন আমে পসোমনই 
থামকা। 
 
লকন্তু হযালরমো অ্মনক আমগই েনলস্থর কমর পফমিমে। দ্াাঁল়িম়ে পথমক পকামনা িাভ পনই। 
ও লভ়ি পঠমি এাঁমক পবাঁমক সােমনর লদ্মক েুটমিা। শব্দটা পকাথা পথমক আসমে 
সলঠকভামব জানমে। েূবড উইিংগ পথমক শব্দ আসমে! 
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হযালর আেলিমজর অ্লফমসর কলরমডামর পেৌঁমে পদ্েমিা জনোনব শূনয। হযালর এক েুহূেড 
পদ্লর না কমর বযাগ পথমক অ্দৃ্শয হবার পলাকটা েমর লনমিা, লসলর়েমসর পদ্ও়ো েুলরটা 
পবর কমর লনম়ে পলামকর েমকমট রােমিা। োরের কলরমডার ধমর ধীমর ধীমর 
আেলিমজর িমরর সােমন দ্াাঁ়িামিা। 
 
ও হামের েুলর ফিাকাটা োিার গমেড ঢুলকম়ে ওমোর–লনচ করমেই ললক শব্দ কমর 
দ্রজার োিা েুমি পগমিা। ও িমরর েমধয ঢুমক দ্রজাটা ফটাফট বে কমর লদ্ম়ে 
চারলদ্মক োকামিা। িমরর সবলকেুই লস্থর শুধু পদ্ও়োমি বীভৎস পব়িািোনাগুমিা 
বামজ়োপ্ত করা ঝাডুগুমিার ওমোমর িাফািালফ কমর চমিমে। 
 
হযালর ওর গাম়ের পফ্লাকটা চটেট েুমি ফা়োর পেমসর সােমন দ্াাঁ়িামিা। যা ও পদ্েমে 
চাইলেমিা এক পসমকমন্ডর েমধয পদ্েমে পেমিা–পোট্ট একটা চকচমক বাক্স। বামক্সর 
েমধয রম়েমে ফুাঁ োউডার। 
 
ও শূনয ফা়োর পেমসর োমশ হাাঁটু পগম়ি বসমিা, ওর েেন হাে কাাঁেমে। এর আমগ ও 
কেমনাও ফুাঁ োউডার বযবহার কমরলন েমব জামন পকেন কমর বযবহার করমে হ়ে। ও 
পকৌমটা পথমক এক লচেমট োউডার লনম়ে শুকমনা কামঠর ওমোর েল়িম়ে লদ্মি কাঠগুমিা 
দ্াউ দ্াউ কমর জ্বমি উঠমিা, সবুজ োর লবহ্নলশো! 
 
হযালর পজামর পজামর েলরকার কমে বিমিা, বার নম্বর লিেন্ড পেস! জীবমন এই প্রথে ও 
দ্ারুর্ পকৌেূহি উদ্দীেক কমে কথাটা বিমিা। 
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সারা শরীর ওর চনেন কমর উঠি এক অ্বযক্ত উমত্তজনা়ে। ও কাাঁেমে িাগমিা 
লসলর়েমসর প্রেীক্ষা়ে। এর আমগ ও ফুাঁ োউডামরর সাহামযয যাত্রা কমরমে। পদ্মশর েমধয 
যমো উইজালডডিং ফা়োর পেস (পনটও়োকড) েল়িম়ে আমে, পসোমন সশরীমর িা়ুির েমো 
িুরমে িুরমে চমি পগমে। এেন ও দৃ্ঢ়ভামব আেলিমজর িমরর ঠাণ্ডা পেমঝমে শক্ত হম়ে 
দ্াাঁল়িম়ে রইমিা, শুধু ওর োথাটা সবুজ বলহ্নলশোর েমধয বন বন কমর িুরমে িাগমিা। 
 
পযেনই হঠাৎ আগুন জ্বমি উমঠলেি পেেনই িূর্ডন বে হম়ে পগমিা। েমন হমিা ও পযমনা 
অ্লে উত্তপ্ত একটা োফিার োথা়ে জল়িম়ে পরমেমে। ও ধীমর ধীমর োকামিা। অ্দূ্মর 
লকমচন ফা়োর পেমসর কামে পদ্েমে পেমিা একটা কামঠর পটলবমি বমস একজন েুব 
আিমহর সমঙ্গ একটু কমর োচডমেে ে়িমে। 
 
-লসলর়েস? 
 
লকন্তু পসই পিাকলট লসলর়েস ন়ে, িুলেন। 
 
–হযালর? ও লচলন্তে েুমে বিমিা–লক হম়েমে, সব লঠক আমে পো? 
 
–হযাাঁ সব লঠক আমে। আলে লসলর়েমসর সমঙ্গ কথা বিমে এমসলে। 
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–বমসা আলে ওমক পডমক োঠালে, িুলেন বিমিন, গিার স্বমর পকেন পযমনা অ্লস্থরো; 
লসলর়েস ওমোমরর িমর পিচারমক েুাঁজমে পগমে। েমন হ়ে আবার লসাঁল়ির েিা়ে িুলকম়ে 
রম়েমে। 
 
কথাটা বমি লকমচন পথমক িুলেন চমি লগম়ে একটু েরই লসলর়েসমক সমঙ্গ লনম়ে িমর 
ঢুকমিন। 
 
লসলর়েস ওর কামিা িম্বা চুিগুমিা েুে পথমক সলরম়ে বিমিন–কী হম়েমে হযালর? 
লেজমনই ফা়োর পেমসর কামে েুমোেুলে বসমিা। 
 
–েুলে লঠক আে পো? আোমদ্র কাে পথমক কী সাহামযযর দ্রকার আমে? িুলেন 
বিমিন। 
 
–না পসরকে লকেু ন়ে, আলে আোর বাবা সম্বমে লকেু জানমে চাইলেিাে। 
 
ওরা েরস্প্মরর লদ্মক োকামিন, েুব পযমনা আশ্চযড হম়ে পগমেন হযালরর প্রমশ্ন। লকন্তু 
হযালরর লকেু ভাবার বা িলজ্জে হবার লকেু পনই। 
 
ওর হাাঁটু দু্মটা জ্বািা করমে িাগমিা। জজড ওমক কুল়ি লেলনট সে়ে লদ্ম়েমে, োর েমধয 
োাঁচ লেলনট পকমট পগমে। ও োই আর পদ্লর না কমর পেনলসমভ পদ্ো কালহনী বমি 
পগমিা গ়ি গ়ি কমর িুলেন আর লসলর়েসমক। 
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ওর কথা পশি হবার ের িুলেন, লসলর়েস দু্জমনই চুে কমর রইমিন। কারও েুমে 
পকানও কথা পনই। োরের িুলেন ধীরলস্থর ভামব বিমিন, েুলে পেইমের পেনলসমভ যা 
পদ্মেমো ো লনম়ে পোোর বাবা সম্বমে পকানও লবচার করমে যাও়ো লঠক হমব না। েমন 
পরমো হযালর, েেন পোোর বাবার ব়েস োত্র েমনমরা। 
 
হযালর গরে হম়ে বিমিা–আোরও এেন ব়েস েমনমরা। 
 
লসলর়েস বিমিন, পশামনা হযালর, পোোর বাবামক পেইে েুব লহিংমস করমো। োমদ্র 
েমধয আদ্মেই পকানও বেুত্ব লেমিা না। পোোর বাবা ভামিা লকলডচ পে়োর লেমিা ো 
পেইে সহয করমে োরে না। ডাকড আটডমক পোোর বাবা অ্েযান্ত িৃর্া করমো। 
 
–লকন্তু বাবার পেইেমক লবনা কারমর্ আিের্ করা লঠক হ়েলন। 
 
–একটু আধটু েজা করমো। পোোর বাবা আর লসলর়েস েুব বেু লেমিা ো ন়ে, কুমি 
দু্জমনই পসরা োত্র লেমিা সবলদ্ক পথমক। 
 
লসলর়েস বিমিন, সব সে়ে পগাে়িা েুে কমর বমস না পথমক োমঝ োমঝ হালস-ঠাট্টা 
করা পদ্ামির ন়ে হযালর। 
 
িুলেন হাসমিন। 
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–সব সে়ে পেইমের চুি এমিামেমিা কমর লদ্মেন। িুলেন, লসলর়েস পহা পহা কমর পহমস 
উঠমিন। 
 
–হযাাঁ হযাাঁ ো একটু করমে, লসলর়েস পহমস বিমিন, পসসব কথা ভুমিও পগলে োই। 
 
িুলেন বিমিন, পস সে়ে লক ও লেচ (পোট পোট রঙ্গীন প্রজােলে) লনম়ে পেিা করমে? 
 
–হযাাঁ পদ্মেলে। 
 
িুলেন বিমিন, ভামিা োনুি ও পোিােমনর লেমিা পজেস। েমব েুব একটা চািাক 
লেমিা না, সাহসী লেমিা। 
 
লসলর়েস বিমিন, শুধু পজেস পকন? আেরা সবাই পবাকা। 
 
োরের িুলেমনর লদ্মক োলকম়ে বিমিন, লকন্তু পস যাই পহাক পোোর বাবার লিলির 
ওমোর েুব দু্বডিো লেমিা। 
 
–বাবামক পো ো েেন্দ করমেন না, পো লবম়ে করমিন পকন? 
 
লসলর়েস বিমিন–না পো। পক বিমিা পোোমক? 
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িুলেন বিমিন; পসমভন্থ ই়োমর ে়িার সে়ে পথমকই দু্জমন এক সমঙ্গ উঠাবসা করমো। 
 
দু্চারমট কথা বিার ের লসলর়েস বিমিন–পশামনা হযালর পোোর বাবা অ্লে ভদ্র 
ভামিাোনুি লেমিা ো ন়ে; আোর অ্ন্তরঙ্গ বেু লেমিা। বহু পেমি–পেম়ে েমনমরা বের 
ব়েমস পো চািাক হ়ে না। োরই েমধয ও ব়ি হম়েমে। 
 
হযালর একটু সে়ে চুে পথমক বিমিা, আেনামদ্র কথা শুমন েমন হমে পেইমের ওমোর 
ো়ো পদ্োমনা লঠক ন়ে। 
 
িুলেন বিমিন, এেক্ষমর্ বামদ্ বিমি। যাকমগ পোোর ওইসব অ্েীমের লজলনস পদ্োর 
কথা শুমন পেইমের লক রকে প্রলেলি়ো হম়েলেমিা োই বমিা। 
 
-বমিলেমিন, আোমক আর অ্কিামেলন্স পশোমবন না। েুব হোশ হম়ে লগম়েলেমিন েমন 
হ়ে। 
 
–কী বিমি? লসলর়েস েুব পজামর বিমিন। এমো পজামর পয ফা়োর পেমস কামঠর োই 
উ়িমে িাগমিা। 
 
–লঠক বিমো হযালর? পোোমক পশোমনা বে কমর লদ্ম়েমে পেইে? িুলেন সমঙ্গ সমঙ্গ 
বিমিন। 
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–হযাাঁ, োই বমিমেন। পেইে, হযালরমক পশোমনা বে কমর লদ্ম়েমেন শুমন পয প্রলেলি়ো 
িুলেমনর েুমে পচামে পদ্োমিা ো পদ্মে আশ্চযড হম়ে পগমিা হযালর। লঠক আমে, আোর 
োমে লকেু যামব আসমব না। 
 
লসলর়েস দ্াাঁল়িম়ে উমঠ বিমিন, আলে পোোমদ্র ওোমন লগম়ে একলদ্ন পেইমের সমঙ্গ 
কথা বিমবা। 
 
িুলেন, লসলর়েসমক বলসম়ে লদ্ম়ে কলঠনভামব বিমিন, পেইেমক যলদ্ লকেু বিার দ্রকার 
হ়ে পো আলে বিমবা। হযাাঁ হযালর, েুলে পেইেমক েলরষ্কারভামব বিমব পকানও কারমর্ই ও 
পোোর পিসন বে করমে োমর না, কারর্ ডাম্বিমডার আমদ্শ লদ্ম়েমেন, োর আমদ্শ 
োনমে বাধয পেইে। 
 
হযালর শুি েুমে বিমিা, ওকথা বিমি আোমক হ়েমো পেমর পফিমবন। পেনলসভ পথমক 
আেরা যেন পবলরম়ে এমসলেিাে েেন আেনারা োর েূলেড পদ্মেনলন। 
 
িুলেন স্বমপ্নর পিামর বিমিন, পোোর কামে এেন অ্কিামেলন্স পশো ো়িা পকামনা লকেুই 
বম়িা ন়ে হযালর; আোর কথা বুঝমে পেমরমো? 
 
–লঠক আমে, লঠক আমে, হযালর বিমিা। পবশ আলে অ্বশযই বিমবা; লকন্তু পকামনা কাজ 
হমব বমি পো েমন হ়ে না। 
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িমরর বাইমর কারও েদ্শব্দ শুনমে পেমিা। 
 
–লসাঁল়ি লদ্ম়ে কী পিচার আসমে? 
 
 –না, লসলর়েস বিমিন; েমন হ়ে অ্নয পকউ। 
 
হযালরর বুমকর ধুকধুকালন পযমনা বে হম়ে আসমে। 
 
ও লিেন্ড পেমসর আগুন পথমক োথা লেেমন পটমন লনম়ে বিমিা, আলে এেন চলি। 
 
কম়েক েুহূমেডর জনয েমন হমিা কাাঁমধমে ওর েুণু্ডটা বন বন কমর িুরমে। োরেরই 
পদ্েমিা আেলিমজর ফা়োর পেমসর সােমন ও হাাঁটু পগম়ি বমস আমে। িমনট ও়োমকড 
লিেন্ড পপ্রস পথমক আবারও পহাগও়োটডমস লফমর এমসমে। ও একদৃ্মি সবুজ অ্লগ্নলশোর 
লদ্মক োলকম়ে রইমিা। অ্লগ্নলশো ধীমর ধীমর লনবডালেে হমিা। 
 
–ো়িাোল়ি, ো়িাোল়ি! হযালর ফাাঁস ফাাঁমস গিার শব্দ শুনমে পেমিা অ্লফস িমরর 
দ্রজার ডান লদ্ক পথমক। ওহ দ্রজাটা েুমি পরমে পগমেন পদ্েলে। 
 
হযালর ঝম়ির পবমগ অ্দৃ্শয হবার আিমেল্লাটা গাম়ে চ়িামিা। পদ্েমিা লফিচ বাইমর 
দ্াাঁল়িম়ে রম়েমে। ির পোিা পদ্মে ওর েুে পদ্মে হযালরর েমন হমিা েুব েুলশ হম়েমে 
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লফিচ। আেন েমন কথা বিমে বিমে িমর ঢুমক ও আেলিমজর পডমকর োল্লা েুমি 
কাগজেত্র িাটমে িাগমিা। 
 
–কিািামের অ্নুমোদ্ন, কিািামের অ্নুমোদ্ন–আলে োহমি পো এেন করমে োলর। 
বহু বের ের ওরা আসমে। কথাটা বমি ও পোট একটা োচডমেে লনম়ে বুমক পচমে 
পোিা দ্রজা লদ্ম়ে পবলরম়ে পগমিা। 
 
লফিচ ির পথমক পবলরম়ে পগমি হযালর কুি বযাগটা েুমি লনম়ে ভামিা কমর পলাকটা গাম়ে 
পটমন টুমন লদ্মিা যামে পকানও ফাাঁক না থামক। োরের লফিমচর লেেু লেেু কলরমডার 
লদ্ম়ে চিমিা। 
 
হযালর োলনকটা েথ এলগম়ে আিমেল্লাটা েুমি বযামগ ভমর লনমিা। 
 
পসোমন দ্াাঁল়িম়ে শুনমে পেমিা এমরন্স হমির েুমে লকেু পেমি-পেম়ে দ্াাঁল়িম়ে রম়েমে। 
বিমে পগমি সেস্ত কুমির োত্রোত্রী এনমরন্স হমির পভেমর বাইমর ভম়ে কাঠ হম়ে 
দ্াাঁল়িম়ে রম়েমে। অ্মনকটা লরিনীর কুি পথমক চমি পযমে বিার সে়ে ওই রকে অ্বস্থা 
হযালর পদ্মেলেমিা। 
 
পদ্েমিা প্রা়ে সকমিই েুে পঢমক দ্াাঁল়িম়ে েুব সম্ভব লস্টিংকসযাে (দু্গডে যামে নামক না 
আমস)। প্রমফসর, োত্র-োত্রী ভূমেরাও, োমদ্র েমধয লবমশি কমর আেলিমজর েদ্ন্তকারী 

http://www.bengaliebook.com/


 হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য অ্র্ডাি অ্ব দ্য ফরিক্স । জে. জে. িাওর িং। হ্যারি পটাি রিরিে 

1067 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

পকা়ো়িরাও। জজড আর পিড িমরর োঝোমন দ্াাঁল়িম়ে রম়েমে। লেভস ওমোর পথমক 
িাফামে ঝাোমে। এমদ্র েুে পদ্মে েমন হমিা ওরা ধরা েম়ি পগমে। 
 
–আেলিজ ওমদ্র লদ্মক োলকম়ে হুিংকার লদ্মিন। পোেরা েমন কমরমে কুি কলরমডারমক 
জিাভূলে কমর লদ্ম়ে দ্ারুর্ েজা িুটমব োই না? 
 
পিড বিমিা–দ্ারুর্ েজা। আেলিমজর েুমের লদ্মক লনলভডকভামব োকামিা। 
 
লফিচ কনুই লদ্ম়ে লভ়ি পঠিমে পঠিমে আেলিমজর োমশ দ্াাঁ়িামিা। েুলশমে ও েটফট 
করমে। 
 
হযালর লফিচমক পয োচডমেমের টুকমরা পডক পথমক লনমে পদ্মেলেমিা পসটা পদ্োমে 
পদ্োমে বিমিা, আলে ফেডটা পেম়েলে, পবেও লঠকঠাক আমে, কাজটা আলে কলর 
পহডলেমিস? 
 
–লঠক আমে আরগে, আেলিজ পিড আর জমজডর পশকি বাাঁধা শরীমরর লদ্মক 
োকামিন। 
 
–এেন পোেরা দু্জমন দ্ারুর্ েজা োও়োর আনন্দ উেমভাগ কমরা। আোর কুমি পকউ 
অ্নযা়ে করমি োর োমব না, শালস্ত পেমেই হমব। 
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–কী বিমিন, অ্নযা়ে? আেরামো পকানও অ্নযা়ে কলরলন, পিড বিি আেলিজ ওমদ্র 
লদ্মক োকামিন। 
 
পিড বিমিা, জজড আোমদ্র পো কুমির ে়িাশুনা েেে হম়ে পগমে। 
 
জজড বিমিা–োইমো ভাবলেিাে। 
 
 –োহমি আেরা কেটুকু লশেিাে সকিমক জানামে হ়ে, লক বমিা? জজড বিমিা, পস 
লবিম়ে সমন্দহ পনই। 
 
আেলিজ আর পকান কথা বিার আমগই পিড-জজড ওমদ্র জাদু্দ্ণ্ড উাঁচু করমিা। 
 
এলকও ব্রুেস! 
 
হযালর অ্দূ্মর োরাত্মক রকমের ক়ি ক়ি শব্দ শুনমে পেমিা। 
 
সকমি পদ্েমে পেমিা দু্লট ঝা়ুি হাও়োমে পভমস পভমস আসমে। োর েমধয একটা ঝা়ুি, 
পয পিাহার পশকি লদ্ম়ে আেলিজ ওমদ্র পবাঁমধ পরমেলেমিন পসই পশকি প্রবিভামব 
আিাে করমিা। 
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আেলিজ পদ্েমিন পিড আর জজড েুক্ত। পিাহার পশকি, পেগ োথমরর পেমঝমে ওমদ্র 
োম়ের কামে েত্রকার হম়ে েম়ি রম়েমে। 
 
পিড আর জজড পভমস আসা ঝা়ুিমে উমঠ বসমিা। 
 
পিড আেলিজমক বিমিা, আোমদ্র আর আেনার েুে পদ্েমে হমব না। আেরা চিিাে 
সযর! 
 
পিড ওর ঝা়ুিমে বসমেই ঝা়ুি ওমক উল়িম়ে লনম়ে চিমিা। 
 
জজড ওর লনমজর ঝা়ুিমে বমস বিমিা–আলেও চিিাে। 
 
ওরা দু্জমন ঝা়ুির ওমোর বমস কুি লবলল্ডিং পেম়ি আকামশ উম়ি পগমিা। জনো ওমদ্র 
লদ্মক অ্বাক হম়ে োলকম়ে রইমিা। 
 
পিড আকাশ পথমক বিমিা, পোোমদ্র েমধয পকউ যলদ্ পোমটডবি জিোত্র চাওমো পদ্লর 
করমব না, লেরানব্বই নম্বর ডা়েগন অ্যামিমে আোর সমঙ্গ পযাগামযাগ করমব। এটাই 
আোমদ্র নেুন লঠকানা। 
 
জজড আেলিমজর লদ্মক আঙু্গি পদ্লেম়ে হাসমে হাসমে বিমিা–ওই বুল়িটামক যারা অ্িাহয 
করমব োরা লবমশি ো়ি োমব পপ্রাডাক্টস পকনার সে়ে। 
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আেলিজ োর নবগলঠে পকা়োডমক বিমিন, ধমরা ধমরা ওমদ্র ধমরা। 
 
আর ধমরা! ওরা দু্ই উইসলি ভাইমদ্র একটু কামে আসমিই প্রবি েদ্ািাে পেম়ে 
োলটমে লেটমক পিাহার পশকমির কামে েম়ি পগমিা আকাশ পথমক। 
 
–লেভস, ওমদ্র আোমদ্র েক্ষ পথমক নরমক লনম়ে যাও। 
 
লেভসমক আমগ কেমনাও কুমির োত্রমদ্র আমদ্শ রক্ষা করমে হযালর পদ্মেলন। ও ওর 
ব়ি টুলেটা েুমি পদ্ািামে পদ্ািামে আকামশ উ়িন্ত জজড ও পিডমক সযািুট করমিা। 
কুমির োত্র-োত্রীরা হিডধ্বলন কমর উঠমিা পিড ও জমজডর লদ্মক োলকম়ে। 
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৩০. িপ 
 
পফড আর জমজডর েিা়েন কালহনী পহাগও়োটডস কুমি সােলদ্ন ধমর সকমির েুমে েুমে। 
হযালরর েমন হমিা, িটনাটা পহাগও়োটডমসর ইলেহামস পিাক কালহনী হম়ে থাকমব। যারা 
যারা পদ্মেমে োরা সকমিই পিড ও জমজডর বীরমত্ব আনমন্দ অ্ধীর। পিড আর জজড 
আকাশ পথমক আেলিমজর লদ্মক ডাইভমবাো েুাঁম়িমে সামথ ডািংগমবাে। শুধু োই ন়ে 
সকমিই ওমদ্র ঝা়ুি পচমে েিা়েন নকি কমর পদ্োমে িাগমিা। হযালরর কামন এমিা 
পকউ পকউ বিমে–আোমদ্রও একলদ্ন পিড আর জমজডর েমো ঝা়ুিমে পচমে োিামে 
ইমে কমর। 
 
পিড ও জজড জামন ওমদ্র পকউ ো়িাোল়ি ভুমি যামব না। একটা েস্ত ভুি কমরমে 
েেিা়ে কলরমডামর ইস্ট উইিংমগর পথমক জোজি পকেন কমর সরামব োর েদ্ধলে 
জানামে। আেলিজ আর লফিচ নানা েন্থা অ্বিম্বন কমর জি সরাবার পচিা কমর পযমে 
িাগমিা, লকন্তু কাযডকরী হমিা না। হযালর অ্বশয জামন েযাকমগানাগি বা লফ্লটউইক 
জোজি এক েুহূমেডর েমধয হলটম়ে লদ্মে োমরন, লকন্তু আেলিমজর বযথড প্র়োস পদ্মে 
পযমে িাগমিা। 
 
োরের আরও একটা িটনা। 
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আেলিমজর িমরর দ্রজা়ে দু্মটা ঝা়ুি পঢাকার েমো ব়ি ব়ি গেড! পসই গেড কমর পিড 
আর জজড পয দু্মটা ঝা়ুি লনম়েলেমিা োরা লফমর এমসমে ওমদ্র প্রভুর িমর। লফিচ 
গেডও়োিা দ্রজা বদ্মি নেুন দ্রজা িাগামিা, শুধু োই ন়ে হযালর েটামরর ফা়োর 
পবাে, োোিিমর পরমে লদ্মিা। আেলিজ লসলকউলরলট গাডড পোোম়েন করমিন। লকন্তু ো 
হমিও আেলিমজর উৎোমের পযমনা পশি হ়ে না। 
 
জজড আর পিমডর পসই কামজ অ্মনমকই উৎসালহে হম়ে, পগািোি োকামনার পনোমদ্র 
শূনযস্থান েূরর্ করার পচিা করমে িাগমিা। নেুন দ্রজা িাগাবার েরও অ্মনমকই 
আেলিমজর িমর পঢাকার পচিা করমে িাগমিা। 
 
ওলদ্মক লফিচ রাবি পেকারসমদ্র ধমর পিা়িার চাবুক লদ্ম়ে োমদ্র শাম়েস্তা করার জনয 
কলরমডামর চাবুক হামে পিারামফরা করমে িাগমিা। আেলিমজর নেুন পকা়োড লফিচমক 
সাহাযয করার জনয এলগম়ে এমিা; লকন্তু পসই পকা়োমডর সদ্সযমদ্র লনেয নেুন অ্দু্ভে 
অ্দু্ভে িটনার সমু্মেীন হমে হমিা। ও়োলরিংটন, লেদ্ালরন হাউমজর ভামিা লকলডচ পে়োর 
হঠাৎ চেডমরামগ আিান্ত হম়ে হাসোোমি ভলেড হমিা। ওর গাম়ের চাে়িা পদ্মে েমন 
হমে িাগমিা পকউ পযন কনডমফ্লকস লচেমক লদ্ম়েমে ওর গাম়ে। েযানলস োরলকনসমনর 
গাম়ে পোট পোট হলরমর্র লশঙ গজামনার জনয দু্লদ্ন লাস করমে োরমিা না। হারলেওন 
সব পদ্মে েুব েুলশ হমিা। 
 
োত্রোত্রীমদ্র লনেয নেুন ঝামেিা, কুমির পভের উদ্ভট কাণ্ড কারোনা়ে পহডোস্টার 
আেলিজ েুবই লচলন্তে হম়ে ে়িমিন। 
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হারলেওন বিমিা, হযালরমক, লজমজ্ঞস করমে হমব কমব পথমক আবার ও পেইমের কামে 
অ্কিামেলন্স পিসন লনমে যামব। 
 
হযালরর েন েুব োরাে। পিড–জমজডর কাণ্ডকারোনার গল্প সল্প পশি হম়ে যামে। 
সকমিই ে়িাশুমনা়ে বযস্ত। রন, হারলেওন আশা কমর বমস রম়েমে আবার কমব 
লসলর়েমসর েবর োমব। হযালর লসলর়েমসর সমঙ্গ ওর কথাবােডার সবলকেু পোিােুলি বমিলন 
রন–হারলেওনমক। লসলর়েস পয ওমক পেইমের কামে লগম়ে অ্বশযই অ্কিামেলন্স পিসন 
লনমে বমিমেন োও বমিলন। হযালর জামন, হারলেওনও চা়ে ও পেইমের কামে লন়েে 
কমর লগম়ে অ্কিামেলন্সর পিসন লনক। 
 
হারলেওন বিমিা, েুলে লকন্তু বিমে োরমব না পয আজকাি েুলে অ্দু্ভে অ্দু্ভে স্বপ্ন 
পদ্মো না। পদ্মো, অ্বশযই পদ্মো। রন আোমক বমিমে প্রা়েই েুলে িুমের পিামর 
বকবক কমরা। এইমো গে রামেও কমরলেমি। 
 
হযালর রমনর লদ্মক অ্লগ্নদৃ্লিমে োকামিা। রন, হারলেওমনর কামে হযালরর স্বপ্ন পদ্ো আর 
বকবকালনর কথা বিামে হযালর পয চমটমে পসটা বুঝমে পেমর িলজ্জে হমিা। 
 
রন বিমিা, েুব একটা পবলশ না। এই সাোনয বকবক করলেমি, লক পদ্মেলেমি ো জালন 
না। 
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হযালর ধাোচাো পদ়্োর জনয লেমথয বিমিা–আলে পোোমক লকলডচ পেিমে পদ্েলেিাে, 
পোোমক পকা়োলফমি (বি) ধরবার জনয পোটােুলট করমে বিলেিাে োরই বকবকালন! 
 
কথাটা শুমন রমনর কান িাি হম়ে পগমিা। হযালর রমনর েুেমচাে পদ্মে দ্ারুর্ েুলশ 
হমিা। প্রলেমশাধ লনমে পেমরমে, পসই রকে পভমব েুব েুলশ হমিা। 
 
একথা সলেয, গেরামে আবার ও একই স্বপ্ন পদ্মেমে। লডোটডমেে অ্ফ লেলিজ-এর 
কলরমডার ধমর ও পহাঁমট চমিমে। োরের পগাি েেন ির পথমক আর একটা িমর 
ঢুকমিা। আমগর েমোই সারা িরটা়ে ললক ললক শব্দ, আমিার নৃেয। পসোন পথমক অ্নয 
একটা গুহার েমো িমর। পসই িমর পদ্ও়োি ভলেড োক। োমক সাজামনা রম়েমে ে়েিা 
ধূমিা িাগা আলদ্দকামির কাাঁমচর পগািাকার সব অ্জানা লজলনস। 
 
ও সাোনব্বই সালরর লদ্মক ো়িাোল়ি এমগামিা, বাাঁ লদ্মক বাাঁক লনম়ে িাইন ধমর 
েুটমিা। েেনই হ়েমো ও পজামর পজামর লকেু কথা িুমের পিামর বমিলেমিা, আর একটু 
এলগম়ে যাও। পশি সালরমে পেৌঁোমনার আমগই ওর িুে পভমঙ লগম়েলেমিা। পচাে েুমি 
পদ্েমিা ও লবোনা়ে শুম়ে রম়েমে ও চারমট পোস্টামরর লদ্মক োলকম়ে রম়েমে। 
 
–েুলে পোোর েমনর পভেরটা বে করবার পচিা করমে বমিা, সলেয পচিা করমো না? 
হারলেওন বিমিা, হযালরর লদ্মক পোমটা পোমটা উজ্জ্বি দৃ্লিমে–পোোর অ্কিামেলন্সর 
প্রভাব এেনও পশি হ়েলন! পসইভামব চিমো? 
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–অ্বশযই চিলে, হযালর বিমিা। হারলেওমনর প্রশ্নটা ওর কামে োলনকটা অ্েোনজনক 
েমন হমিা। লকন্তু কথাটা বিার সে়ে হারলেওমনর লদ্মক োকামিা না। আসমি ওর 
েমনর েমধয সবডদ্াই িুরমে স্বমপ্ন পদ্ো পসই ধূলি-ধূসর ভলেড পগািাকার িমরর েমধয লক 
আমে জানার, োই ও চা়ে স্বপ্ন পদ্ো পযন বে না হ়ে। 
 
সেসযা, সােমন েরীক্ষা। প্রচুর ে়িা, লরলভসন, সেস্ত োথার পভেরটা োরই ভাবনামে 
ভমর রম়েমে। োই িুেুমে যাবার সে়ে েরীক্ষা–লনরীক্ষা ো়িা অ্নয লকেু োথা়ে থামক 
না। োথা পথমক পসই লচন্তা হটামে োমর না। স্বমপ্ন শুধু পদ্মে আসন্ন েরীক্ষার ভীলে। 
সবই পবাকা পবাকা স্বপ্ন। েমনর পভের একটা অ্িংশ অ্বশযই পথমক যা়ে হারলেওমনর 
অ্কিামেলন্স সম্বমে প্রশ্ন আর োলগমদ্ও। েবু োমঝ েমধয পসই স্বমপ্ন আমস, কলরমডামরর 
পশি প্রামন্ত কামিা দ্রজা লকন্তু পসোমন পেৌঁেবার আমগই পয ওর িুে ভামঙ। 
 
রন বিমিা, লেদ্ালরন আর হাফিোমফর পেিার আমগ েমেগু যলদ্ পসমর না ওমঠ োহমি 
আোমদ্র কাে পজো োমর পক! 
 
একমিম়ে লচন্তা পথমক পেিার জগমের কথাবােডামে ওর েন অ্মনকটা হািকা হ়ে। 
 
–আলে বিলে, আেরা একটা েযামচ পহমরলে, আর একটা েযামচ লজমেলে। যলদ্ আগােী 
শলনবামরর েযামচ হাফিোমফর কামে লেদ্ালর়েন হামর…। 
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–লঠক বমিমো, হযালরর বিার সে়ে পচাে েম়ি পগমিা পচা–চযািং পকাটড ই়োডড লদ্ম়ে যামে। 
ও লকন্তু একবারও হযালরর লদ্মক োকামিা না। 
 
লসলজমনর লকলডমচর ফাইনাি েযাচ লিলফল্ডর ভামসডস রয্ামভনল লঠক হম়েমে। পে োমসর 
পশি সপ্তামহর পশমি হমব। 
 
লেদ্ালরন অ্বশয পকানওরকমে পশি েযামচ হামফিোফমক হালরম়েমে, োহমিও 
লিলফন্ডমরর পজোর আশা কে। োর কারর্ রমনর অ্গাধ–অ্েি পগাি লকলেিং পরকডড! 
োহমিও রমনর েমন নেুন আশার উমদ্রক হম়েমে। 
 
রন পিকফাস্ট োবার সে়ে হযালর আর হারলেওনমক বিমিা, আলে পহমর যাও়োর কথা 
ভাবমে চাই না। চান্স আমে কী? 
 
হযালরর সমঙ্গ োমঠর লেমচর ওমোর লদ্ম়ে পহাঁমট পযমে পযমে হারলেওন বিমিা, আোর 
লকন্তু েমন হ়ে দ্মি পি়ি আর জজড না থাকার জনয রন পবশ স্বাধীনভামব পেিমব। ওর 
আস্থার অ্ভাব হমব না। 
 
পেিার োঠ পিামক পিাকারর্য! ওরা পদ্েমিা িুনা িাভগুড একা একা চমিমে, ওর োথার 
ওমোর একটা আাঁচা োর েমধয জীবন্ত ঈগি োলে চাোমনা রম়েমে। 
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–হা়ে ঈশ্বর! আলে একদ্ে ভুমি পগলে! িুনার োথার ওমোর ঈগি োোর ডানা ঝাাঁেটালন 
পদ্মে বিমিা, পচা আজ পেিমব না? 
 
হযালর কথাটা শুমন পকানও জবাব লদ্মিা না। 
 
ওরা দু্জমন স্টযামন্ডর ওেমরর লদ্মক পশি সালরমে বসবার জা়েগা পেম়ে পগমিা। আকাশ 
পসলদ্ন েলরষ্কার, পকাথাও একটুকমরা পেি পদ্ো যামে না। রন আর পবলশ কী চা়ে? 
হযালর ভাবমে িাগমিা–লেদ্ালরনমক উইসলি আোমদ্র রাজা–সেমবে কমে গান গাইবার 
সুমযাগ পদ্মব না। পিড আর জজড চমি যাও়োমে লি-পজাডডামনর েন েুব োরাে হমিও 
পযেনভামব ধারা লববরর্ী বমি পেেনভামবই বমি চমিমে। দু্দ্ি পে়োর োমঠ নােমেই ও 
স্বভাবলসদ্ধ ভলঙ্গমে োমদ্র নাে বিমে বিমে শুরু করমিও আমগর েমো পযমনা উচ্ছ্বাস 
পনই োর। 
 
–পিডমি, পডলভস, চযািং নাে বিমিা। পচা–চযািংমক োমঠ নােমে পদ্মে হযালরর পেমটর েমধয 
গু়ি গু়ি শব্দ হমে িাগমিা। পচার চকচমক কামিা চুি হাও়োমে উ়িমে, ঝা়ুিমে বসবার 
আমগ ওমক পরাজামরর সমঙ্গ কথা কইমে পদ্মে একটু লহিংমস হম়েলেমিা দবলক। 
 
–হা হা, দু্লটমের পে়োররা আমগই োমঠ পনমে েম়িমে। পজাডডান বিমে িাগমিা, পডলভস 
পকা়োফি হামে লনম়েমে, রয্ামভনলর কযামেন পডলভস। পকা়োফি হামে লনম়ে জনসন, 
পবি, লস্প্মনটমক ডজ কমর ও পসাজা পগামির লদ্মক এমগামে!, ও এবার বিটা পগামি 
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োরমব…োরমব… পেমরমে, দ্ারুর্ভামব পেমরমে। হা হা, পগা…ও..ি। দ্শডকমদ্র হিডধ্বলনর 
েমধয ওর গিা প্রা়ে পশানা পগমিা না। 
 
লিলফন্ডর পগাি োবার ের হযালর, হারলেওন স্তব্ধ! যা আশা কমরলেমিা োই হমিা। 
লেদ্ালরনরা সেমবে কমে গাইমে িাগমিা। 
 
উইসলির লকেু ধরার ক্ষেো পনই 
ও একটা পোট লরিং ও ধরমে োমর না 
 
হযালর!, হারলেওন! হযালর শুনমে পেমিা ককডশ এক কেস্বর। 
 
হযালর লেেন লফমর োকামিা। পদ্েমিা হযালিড োর লবরাট দ্াল়ি ঝুলিম়ে সােমনর লসমট 
বমস রম়েমেন। েমন হ়ে প্রথে আর লিেী়ে বালিডক োত্র-োত্রীমদ্র পঠমি ঠুমি একটা 
লসমট বমসমেন। পেমিমেম়েরা েুব েুলশ হ়েলন, ধাক্কাটাক্কা পেমর লসট দ্েি কমর বসার 
জনয। 
 
–পশামনা, সকমিই এেন পেিা পদ্ো়ে েত্ত, পোেরা এেন আোর সমঙ্গ আসমে োরমব? 
হযালিড লফসলফস কমর ওমদ্র বিমিন। 
 
–একটু েমর পগমি হ়ে না হযালিড! েযাচটা পশি হমে লদ্ন, হযালর অ্নুন়ে কমর বিমিা। 
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–অ্মেক্ষা করা যা়ে না হযালর। সকমি আোমদ্র লদ্মক োকামে, এেনই পযমে হমব। 
 
হযালর অ্মনকলদ্ন হম়ে পগমিা হযালিডমক েুব কাে পথমক পদ্মেলন। পদ্েমিা হযালিমডর 
নাক লদ্ম়ে েেনও রক্ত ে়িমে, পচামের েিা দু্মটা কামিা। ও হেভম্ব হম়ে হযালিমডর 
েুমের লদ্মক োলকম়ে রইমিা। 
 
–না না পদ্লর করমবা না, চমিা পোেরা, হযালিড বিমিন। 
 
হযালিড হারলেওন পয সালরমে বমসলেমিা পসোমন বমস থাকা পেমি–পেম়েমদ্র সমর 
বসমে বা দ্াাঁ়িামে হমব ওমদ্র েথ কমর লদ্মে। োই ওরা একটু পরমগ পগমিও ওরা 
দু্জন হযালিমডর সমঙ্গ োমঠর বাইমর যাবার জনয লসাঁল়িমে ো লদ্মিা। হযালর পদ্েমিা লসাঁল়ি 
লদ্ম়ে লনমচ নাোর সে়ে হযালিমডর ো দু্মটা লস্থর ন়ে, সাোনয কাাঁেমে। 
 
হযালিড োমঠর লদ্মক চিমে চিমে বিমিন, পোোমদ্র পেিা পেম়ি আোর সমঙ্গ যাও়োর 
জনয োলরফ করলে। পক জামন ও আোমদ্র পদ্েমে পেম়েমে লক না। 
 
–কার কথা বিমেন আেলিজ? সেস্ত পকা়োড ওমক লিমর বমস রম়েমে, পদ্েমে োমেন 
না েমন হ়ে। পেিার পশমি েমন হ়ে পগািোমির আশঙ্কা করমেন। 
 
–একটু আধটু পগািোি হমি পকানও ক্ষলে পনই, হযালিড পেিার োঠ পথমক োর পকলবন 
েযডন্ত পোিা লবিৃে োঠ ধমর চিমে চিমে বিমিন। চমিা, আমস্ত আমস্ত যাই। 
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অ্রমর্যর লদ্মক চিমে চিমে হারলেওন হযালিমডর েুমের লদ্মক োলকম়ে বিমিা, আেনার 
েুমে…। 
 
–পযোমন যালে পসোমন পগমি পদ্েমে োমব, হযালিড বিমিন। 
 
হযালর শুনমে পেমিা লচৎকার পচাঁচামেলচ, েমন হ়ে পকউ পগাি কমরমে। 
 
হযালর বিমিা, হ়েমো রয্ামভনল পগাি কমরমে। 
 
হযালিমডর পকামনা উৎসাহ পনই। বিমিন–হমে োমর, ভামিা ভামিা। 
 
হযালিড পবশ পজামর পজামর হাাঁটমেন। োর চিার সমঙ্গ ওরা দু্জমনই োি পরমে হাাঁটমে 
োরমে না, বার বার লেলেম়ে ে়িমে। 
 
হযালিমডর পকলবমনর সােমন পেৌঁমে ওরা জঙ্গমির বাাঁ লদ্মক লল়োলরিং-এর লদ্মক োকামিা। 
হযালিড পসাজা পহাঁমট অ্রমর্যর পশি প্রামন্ত গামে ঝুলিম়ে রাো একটা আ়িধনু েুমি লনম়ে 
পদ্েমে িাগমিন। পদ্েমে পদ্েমে হযালিমডর েমন হমিা হারলেওন–হযালর োর কাোকালে 
পনই। লেলন লেেন লফরমিন। 
 
হারলেওন পযমনা িাবম়ি লগম়ে বমি উঠমিা, অ্রমর্যর েমধয রম়েলে। 
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–পদ্লর কমরা না; ওরা পযমনা পদ্েমে না ো়ে, ো়িাোল়ি এমসা পোেরা। 
 
হযালর–হারলেওন গােোিা, পঝাাঁেঝা়ুি পঠমি একরকে নাকালন পচাবালন পেমে পেমে 
শযালিমডর কামে পেৌঁেমিা। 
 
হযালিড হামে পসই আ়িধনুটা লনম়ে সবুজ জঙ্গমির পভেমর চিমিন, পেেমন হযালর আর 
হারলেওন। 
 
হযালিড েুব পজামর হাাঁটমেন, হারলেওন হযালর যামে লেলেম়ে না েম়ি োই এরকে 
পদ্ৌ়িামে িাগমিা। 
 
হযালর হযালিমডর হামে আ়িধনুটা পদ্মে বিমিা, আেনার হামে অ্স্ত্র পকন হযালিড? 
 
লবরাট কাাঁধটা ঝাাঁলকম়ে বিমিন, আত্মরক্ষার জমনয। 
 
হারলেওন পহমস বিমিা–আোমদ্র পথসটাি পদ্োমনার সে়েমো আেনার। হামে পকানও 
অ্স্ত্র লেমিা না? 
 
–না না, এেন আেরা ওলদ্মক যালে না, হযালিড বিমিন। পসটা লফমরি জঙ্গি ো়িার 
আমগ লেমিা, োই না? 
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হারলেওন বিমিা, লফমরমির থাকা না থাকামে লক আমস যা়ে? 
 
–অ্মনক বযাোর আমে, এেন বিার সে়ে পনই। পকানও কথা না বমি আোর সমঙ্গ 
চমিা। 
 
হযালর বিমিা, পসলদ্ন লামশ লফমরি বিমিন, ডাম্বিমডামরর কামে কাজ করার জনয ওর 
দ্ি েুব চমট আমে? কথাটা বমি হযালর হযালিমডর েুমের ভাব িক্ষয করমিা। 
 
–হযাাঁ, হযাাঁ লঠক বমিমো। রাগ সব লকেু প্রকাশ কমর না, আলে যলদ্ লঠক সেম়ে না 
পেৌঁেোে োহমি ওরা লফমরিমক িালথ পেমর, পেমর পফিমো। 
 
–ওরা লফমরিমক আিের্ কমরলেমিা? হারলেওন ভ়ে পেম়ে বিমিা। 
 
 –লঠক বমিমো, হযালিড জঙ্গমির পোট পচাট গামের শাো-প্রশাো হাে লদ্ম়ে পঠমি ঠুমি 
পভেমর পযমে পযমে বিমিন। ওমদ্র দ্মির এেন অ্মধডক ওর সামোটডার। 
 
–আেলন আিেমর্র সে়ে বাধা পদ্নলন? একা লেমিন? হযালর বিমিা। হযালিড একটু 
পরমগ পরমগ বিমিন, না। বাধা লদ্মি ওরা লফমরমিমক পো পেমর পফিমো। ওর ভাগয 
ভামিা, পসই সে়ে আলে ওোন লদ্ম়ে যালেিাে। 
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–আলে ভাবলে আোমক ওর আগাে সেকড কমর পদ্ও়োর সব কথাবােডা! হযালর, হারলেওন, 
হযালিমডর কুলট পদ্মে আর কথা বা়িামিা না। 
 
হযালিড পবশ পজামর পজামর লনাঃশ্বাস পফমি বিমিন–যাকমগ পসসব কথা। োরের 
বালকসব পসনটযামররা আোর েোবধামন থামক। অ্সুলবমধ হমে, অ্রমনযর েমধয ওমদ্র 
পবশ আলধেেয আমে, েুব চািাক জন্তু বিমে হ়ে। 
 
–আোমদ্র লক ওমদ্র কামে লনম়ে পযমে চমিমেন হযালিড হারলেওন লজমজ্ঞস করমিা, 
পসনটযারসমদ্র কামে? 
 
–না না পোমটই না, একটু েমর জানমে োরমব পোোমদ্র পকন এোমন পডমক এমনলে। 
 
েুব একটা লবেমদ্র েধয লদ্ম়ে চমিমেন হযালিড, এেলনভামব েুব সাবধামন ওমদ্র সমঙ্গ 
লনম়ে এমগামে থাকমিন। 
 
যমো ওরা এমগা়ে েমোই গভীর জঙ্গি। এমগামে োমর না ওরা। পকানও রাস্তা পনই। 
ব়ি পোট গাে আকাশ পঢমক পরমেমে। গভীর অ্রমর্য, গভীর অ্েকার। পকানও রকমে 
হাাঁেমর হাাঁেমর চমিমে ওরা হালিমডর সমঙ্গ। 
 

http://www.bengaliebook.com/


 হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য অ্র্ডাি অ্ব দ্য ফরিক্স । জে. জে. িাওর িং। হ্যারি পটাি রিরিে 

1084 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

সলেয কথা বিমে লক হযালর-হারলেওমনর হাাঁটমে েুব অ্সুলবমধ হমে। হযালিড লকন্তু পবশ 
স্বেমন্দ চমিমেন। অ্নযানযবার গভীর অ্রমনযর পভেমর যাবার সে়ে হযালর এই রকে 
অ্সুলবমধর সমু্মেীন হম়েলেমিা। 
 
–আেরা পকাথা়ে যালে হযালিড? 
 
–আরও একটু হাাঁটমে হমব, আলে জালন পোোমদ্র অ্সুলবমধ হমে। পদ্মো দ্িেুট হম়ে 
না যাই, একই সমঙ্গ চিি। 
 
হযালিমডর সমঙ্গ পযমে ওমদ্র েুব কি হমে িাগমিা। লিমডর পকানও েমরা়ো পনই, 
কাাঁটাগাে, পোট ব়ি গামের শাো-প্রশাো, পঝাাঁেঝা়ুি, োক়িসার জাি পঠমিঠুমি হযালিড 
স্বেন্দ গলেমে চমিমেন। হযালিড, হারলেওন োি রােমে োরমে না। বার বার 
কাাঁটাগামে ওমদ্র পরাব আটমক যামে। কাটা পোিার জনয থােমে হমে। হযালরর হাে-ো 
কাটামে পিমগ লোঁম়ি যামে, পকমট যামে োমে োর পে়োি পনই। এমে অ্েকার পয 
আশোমশ লকেুই পদ্েমে োমে না। শুধু পদ্েমে োমে, গভীর অ্েকামরর সােমন লবরাট 
পদ্হ লনম়ে থে থে কমর পহাঁমট চমিমেন হযালিড। শুধু কামিা একটা পদ্হ। অ্েকামরর 
লনস্তব্ধোর োমঝ সাোনয একটু শব্দ পযমনা ওমদ্র পচাে োলকম়ে পেম়ি আসমে। পোট 
একটা গামের ডাি পভমঙ পফিার শব্দ চেুগুর্ শব্দ কমর প্রলেধ্বলনে হমে, পোট একটা 
োলে সাোনয ন়িাচ়িা করমি োরও শব্দ পযন েমন হ়ে আকাশ ভাঙা শব্দ। অ্েরাধী 
ওরা, অ্রমর্যর শালন্ত লবঘ্ন কমর চমিমে হযালিমডর লেেু লেেু। গন্তবযস্থি ওরা জামন না। 
পকন, পকাথা়ে, লকমসর জনয োও জামন না। চমিমে পো চমিমে। একটা লজলনস ওমদ্র 
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কামে অ্দু্ভে েমন হমিা, এমোটা েথ অ্লেিে কমর একটাও জন্তু জামনা়োর ওমদ্র 
পচামে ে়িমিা না। 
 
হারলেওন শান্তভামব আমস্ত আমস্ত বিমিা, হযালিড, আেরা কী েযালজক ও়োন্ডটা জ্বািামে 
োলর? 
 
–ওহ, েযালজক ও়োন্ড? আো োমরা, হযালিড লেেমন োলকম়ে বিমিন। –আসমি আেরা 
লকেু পদ্েমে োলে না, হারলেওন বিমিা। 
 
চিমে চিমে হযালিড হঠাৎ পথমে পযমেই হারলেওমনর সমঙ্গ ধাক্কা পিমগ পগমিা। 
হারলেওন জঙ্গমির োলটমে েম়ি যাবার আমগই হযালিড ওমক ধমর পফিমিন। 
 
হযালিড বুঝমে পেমরমেন ওরা েুব লান্ত। োই বিমিন, দ্াাঁ়িাও একটু লবিাে করা যাক। 
েুব লান্ত হম়ে পসোমন আেরা যালে পসোমন না যাও়ো ভাি পদ্োমব। 
 
হযালিড হারলেওনমক ধমর পসাজা দ্াাঁ়ি কলরম়ে লদ্মিন। ওরা দু্জমনই লব়ি লব়ি কমর 
বিমিা, িুেস বিার সমঙ্গ সমঙ্গ ওমদ্র জাদু্দ্মণ্ডর েুেটা টমচডর েমো জ্বমি উঠমিা। টমচডর 
আমিা হযালিমডর েুমে ে়িমে হযালর পদ্েমিা হযালিমডর েুেটা েুব গম্ভীর, একটু ভ়ে-ভীে 
ও দু্াঃে ভরািান্ত! 
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–লঠক আমে, েুব ব়ি পদ্মে একটু লনাঃশ্বাস পফমি হযালিড বিমিন। েমন হ়ে আেলিজ 
আোমক লশগলগরই োাঁটাই করমবন। 
 
–পকন একথা বিমেন? হারলেওন বিমিা। 
 
–আলে নালক ওর িমরর েমধয লনিার (দু্গডে) পরমেলেিাে। 
 
–সেযই কী িমরর েমধয পকউ পরমেলেমিা? হযালর িৃর্া লেলিে কমে বিমিা। 
 
–হযালিড একই রকে সুমর বিমিন–পেফ বামজ কথা। আোর নামে পদ্াি চালেম়ে কুি 
পথমক ো়িাবার েেিব। নানা রকে েুমো েুাঁজমে। আলে কুি পেম়ি পদ্মবা, লকেুমেই 
লরিনীর েমো অ্েোলনে হমে পদ্মবা না আোমক। 
 
হযালর, হারলেওন দু্জমনই আেলিমজর পনািংরা েযামনর জনয লধক্কার লদ্মিা। হযালিড োর 
একটা পোটা ব়ি হাে েুমি বিমিন, চুে। 
 
–েৃলথবীর সবলকেুর পশি এেন ন়ে। যমোলদ্ন আলে পবাঁমচ থাকমবা, ডাম্বিমডার আর 
অ্ডডামরর পসবা কমর যামবা–পোেরা পোোমদ্র ে়িাশুমনা কমর যাও। ভামিাভামব োশ 
কমরা এটাই আলে আশা কলর। 
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কথা বিমে োরমেন না হযালিড ভামিা কমর। েুে–পচাে থেথমে, গিার স্বর আটমক 
যামে। 
 
হারলেওন, হযালিমডর হােটা ধরমি হযালিড বিমিন, আোর জনয পোেরা পভমবা না, 
ওম়েস্ট পকামটর েমকট পথমক ব়ি একটা রুোি বার কমর লভমজ পচাে েুেমিন। আলে 
যলদ্ আজ েমর যাই পো ভামিা; লকন্তু আোর অ্মনক কথা আমে পসসব কথা কাউমক 
বমি পযমে চাই। োর আমগ আলে পোোর আর রমনর সাহাযয চাই। 
 
–হযালর বিমিা, আেরা লনশ্চ়েই আেনামক সাহাযয করমবা, বিুন আোমদ্র লক করমে 
হমব? 
 
হযালিড েুলশ হম়ে এেন পজামর হযালরর লেঠ চাে়িামিন পয, হযালর একটা গামের ওমোর 
েম়ি লগম়ে ধাক্কা পেমিা। 
 
–আলে কেনও পোোমদ্র বেুত্ব, ভামিাবাসার কথা ভুিমবা না। চমিা, আর একটু হাাঁটমে 
হমব। েুব সাবধামন হাাঁটমব লকন্তু, চারধামর লবেুলট গাে আমে। 
 
আরও লেলনট েমনর হাাঁটার ের হযালর বিমিা, আরও কেটা েথ হাাঁটমে হমব, হযালিড? 
পোটা পোটা ডান হামের আঙু্গি লদ্ম়ে পদ্লেম়ে হযালিড বিমিন–দ্াাঁ়িাও প্রা়ে এমস পগলে। 
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ওরা দু্এক ো এলগম়ে লগম়ে পদ্েমিা সােমনই োলট লদ্ম়ে জোমনা োহাম়ির েমো একটা 
লটলে। প্রা়ে হযালিমডর সোন পসই োলটর োহাম়ির উচ্চো। পসই োলটর লটলের কামে 
লগম়ে েমন হমিা ওটা োলটর সূ্তে ন়ে, লবরাট আকামরর অ্মনক জমদ্র েৃেমদ্হ োকার 
কমর রাো হম়েমে। পসই লঢলের চারধামর পোট-বম়িা গাে, পসগুমিা পযমনা লটলেটার পির। 
হারলেওন, হযালর আর হযালিড লঢলের সােমন চুে কমর দ্াাঁ়িামিা। 
 
হযালিড বিমিন, ও এেন িুেুমে। 
 
হযালরর কামন এমিা শ্বাস-প্রশ্বামসর শব্দ। েুব লবরাট দু্মটা ফুসফুস হাও়ো টানমে আর 
বার করমে সমন্দহ পনই। অ্মনকটা লবরাট আকামরর হােমরর েমো। 
 
হযালর োশ লফমর পদ্েমি হারলেওন ভ়ে-লবহ্বি পচামে পসই লঢলেটার লদ্মক। োলকম়ে 
রম়েমে। 
 
হারলেওন েুব আমস্ত আমস্ত লজমজ্ঞস করমিা, ওটা কী? 
 
হযালররও পসই একই প্রশ্ন। 
 
হযালিড পসই লঢলের লদ্মক োকামিন। ওরা দু্জমনই ভম়ে ভম়ে পসলদ্মক োকামিা। ওরা 
পদ্েমিা লবরাট োলটর লঢলেটা একটু ন়িমে। উাঁচু লনচু হমে প্রলেলট শ্বাসপ্রশ্বাস পফিার 
সামথ সামথ। 
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োহমি লঢলেটা পকানও জীবন্ত প্রার্ী? ওর লেঠ অ্মনকটা কেমের লেমঠর েমো। 
 
–আলে ওমক এোমন লনম়ে এমসলে, ও লনমজর ইমেমে আমসলন। 
 
–লকন্তু পকন? হারলেওন ভাঙা ভাঙা গিা়ে বিমিা। 
 
–আলে ওমক সভযো পশোমনার জনয জঙ্গমির বাইমর লনম়ে যামবা। ও লকন্তু লনরীহ জীব। 
কারও ক্ষলে কমর না, আিের্ কমর না। 
 
–লনরীহ, কারও ক্ষলে কমর না? হারলেওন েীক্ষ্ম গিা়ে বিমিা। 
 
হযালিড পসই লবরাট জন্তুটার কামে লগম়ে লহস লহস শব্দ কমর হােোলি লদ্মেই ওর িুে 
পভমঙ পগমিা। বুমঝলে, পোোমক ওটা আাঁচম়ি কােম়ি পদ়্ে বমি পোোর েুমে পচামে 
ক্ষে, আিামের লচহ্ন? 
 
হযালিড ওমদ্র পবাঝাবার জনয বিমিন–পদ্মহর শলক্ত সম্বমে ওর পকানও ধারর্া পনই। 
অ্মনক শান্ত হম়ে পগমে এেন আর কারও সমঙ্গ ও ি়িাই কমর না। 
 
–ওহ এরই জনয আেলন দু্োস লনরুমদ্দশ লেমিন? ো ওর অ্লনো সমেও ওমক লনম়ে 
এমিন পকন? লনমজমদ্র দ্মির েমধয থাকমি পো ভািই থাকমো। 
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–ও েুব পোমটা োই সকমি ওর পেেমন িামগ, উেযক্ত কমর, বুঝমি ও আোর ভাইম়ের 
েমো, হযালিড একরকে পকাঁমদ্ পফমি বিমিন। 
 
–পোমটা?… দ্ারুর্ পোমটা? হারলেওন বিমিা। হারলেওন হাাঁ কমর পসই জটার লদ্মক 
োলকম়ে রইমিা। 
 
–হযালিড, ওমক আেলন ভাই বিমেন পকন? হযালর বিমিা। 
 
–সৎ ভাই। হযালিড ভুি শুধমর লনমিন। আোর ো, আোমক আর বাবামক পেম়ি লদ্ম়ে 
গ্রুেমক লনম়ে সমঙ্গ থাকমে শুরু কমরলেমিন। 
 
-এে? হযালর প্রশ্ন করমিা। 
 
–হযাাঁ ওর নাে গ্রুে, ও লঠক েমো ইিংমরলজ বিমে োমর না, আলে ওমক পশোবার অ্মনক 
পচিা করলে। েমন হ়ে ো আোর পচম়ে ওমক পবলশ েেন্দ করমেন। দ্ানবীরা পকেন 
সন্তামনর জন্ম পদ়্ে পসটাই লবচাযড। ও েুব পবলশ িম্বা ন়ে োত্র পিাি লফট। 
 
হারলেওন বিমিা–ওমহা োহমিও েুব পোমটা বিমে হমব! 
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–ওমক সকমি পদ্েমে োমর না, আোর োই েুব োরাে িামগ। সলেয ওমক পেম়ি 
থাকমে োরাে িামগ। 
 
হযালর বিমিা, েযাডাে েযালক্সে ওমক লনম়ে পযমে চান? –না োমন! হযালিড োর পোটা 
লবরাট হাে কচমি বিমিন, লঠকই লেমিা সব, লকন্তু পবলশলদ্ন ভামিা িামগলন। বাল়ি 
যাবার েমথ আেরা আিাদ্া হম়ে পগিাে। োই ওমক সমঙ্গ কমর লনম়ে এিাে। 
 
–কারও নজমর ে়িমিা না? হযালর লিধািস্ত হম়ে বিমিা। 
 
–পসই জনযই পো পদ্লর হমিা। 
 
–ইদ্ানীিং ও একটু োরকুমট হম়ে পগমে। হযালিড বিমিন–পেজাজ ভামিা না থাকমি 
আোমক পেম়ি আমস। েমব এেন একটু একটু কমর ঠাণ্ডা হম়ে যামে। 
 
হযালর ওর পেেমন োলকম়ে পদ্েমে পেমিা ব়ি ব়ি গামের পগা়িা়ে আর শাোমে পোটা 
পোটা দ্ল়ি পঝািামনা রম়েমে। দ্ল়ির অ্মনকটা অ্িংশ োলটমে গুলটম়ে রম়েমে। 
 
হারলেওন পদ্েমে পদ্েমে বিমিা, ওমক পবাঁমধ রােমে হ়ে বুলঝ? 
 
–হযাাঁ, ও লঠক ওর গাম়ের শলক্ত বুঝমে োমর না। 
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আসার সে়ে অ্রমনযর েমথ পকানও প্রার্ী পচামে েম়িলন পকন ো হযালর বুঝমে োরমিা। 
 
লকেুটা সে়ে চুে পথমক গ্রুেমক পদ্েমে পদ্েমে হারলেওন বিমিা–আেলন আোমদ্র লক 
করমে বিলেমিন। 
 
হযালিড বিমিন, ওমক একটু পদ্োশুনা। সব সে়ে না, আলে না থাকমি। 
 
হযালর কথাটা শুমন িাবম়ি পগমিা। এলদ্মক ভ়ে পেমি, িাব়িামি পো চিমব, হযালিডমক 
সব রকে সাহাযয করার কথা লদ্ম়েমে ওরা। 
 
হারলেওন বিমিা, লঠক ওর জনয লক করমে হমব বিুন! 
 
–োও়ো দ্াও়োর বযাোমর পোোমদ্র ভাবমে হমব না। লক্ষমধ পেমি ও অ্রমর্যর জন্তু-
জামনা়োর, োলেটালে ধমর ো়ে। ভাবিাে পোেরা ওমক লনশ্চ়েই লঠক পদ্োশুমনা করমব, 
ইিংমরলজ পশোমব, সহবৎ পশোমব। হযালর পদ্েমিা েরোনমন্দ নাক ডালকম়ে িুেুমে এে। 
 
হযালর পসই লবরাট োলটর লঢলে, গা়েমের লদ্মক োকামিা। ওর বাাঁ ধামর ব়ি োথমরর 
েমো লকেু একটা পদ্েমে পেমিা। ভামিা কমর পদ্মে বুঝমে োরমিা শযাওিা শযাওিা 
প্রস্তর েণ্ডটা িমের েুিনা়ে পবশ ব়িই বিমে হমব। োথার চুি। পকাাঁক়িামনা পোট পোট 
োহাম়ি পোট পোট েৃর্ হ়ে পসই েৃমর্র েমো সবুজ রঙ। োশ পথমক ওর লবরাট কামনর 
একািংশ পদ্েমে োও়ো যামে। আঙ্কি ভানডমনর েমো িমের িা়ি পনই বিমিই চমি। 
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েরমর্ একটা বাদ্ালে রিং-এর লঢমিঢািা পোশাক। পদ্মে েমন হ়ে অ্মনক বনয প্রার্ীর 
চাে়িা শুলকম়ে পসগুমিা পকমট পকমট পসিাই করা। ওর পেমটর কামে ো দু্মটা গুলটম়ে 
পরমেমে। শুধু পদ্ো যামে পনািংরা–ে়েিা–পেজ গাল়ির চাকার েমো লবরাট আকামরর দু্লট 
োম়ের োো, একটার ওোর অ্নযটা নযস্ত। 
 
হযালর ফাাঁকা ফাাঁকা গিা়ে বিমিা, আেলন চান আেরা ওমক লশক্ষা পদ্মবা? বুঝমে োরমিা 
লফমরমির সেকডবার্ী! ওর প্রমচিা বযথড। ভাি়ে ভাি়ে পেম়ি পদ্ও়ো উলচে। অ্রমর্যর 
অ্নযানয জরা লনশ্চ়েই হযালিমডর গ্রুেমক ইিংমরলজ লশক্ষা পদ্ও়োর অ্সফিো শুমনমে। 
 
–েমন হ়ে পোেরা ওর সমঙ্গ একটু একটু ইিংমরলজমে কথা বিমিও ো়িাোল়ি লশমে 
যামব, হযালিড বিমিন। 
 
হযালর আেো আেো কমর বিমিা, হযাাঁ আেরা পচিা করমবা। হযালথড রুোমি েুে েুেমে 
েুেমে বিমিন, আলে জানোে পোেরা না করমব না। 
 
ওরা পদ্েমিা হযালিড ব়ি রুোিটা লদ্ম়ে েুমের িাে পোোর সে়ে রমক্ত লভমজ জব জব 
করমে। 
 
হযালিড ধীমর ধীমর ি়েমের কামে এলগম়ে পযমে িাগমিন। যেন ওর পথমক প্রা়ে দ্শ 
ফুট দূ্মর রম়েমেন েেন োলট পথমক িম্বা পদ্মে একটা গামের ডাি েুমি লনম়ে হযালর 
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আর হারলেওন েৃদু্ হাসমে হাসমে ি়েমের হাাঁটুমে েুব আমস্ত পোচা লদ্মেই িে োথা 
েুমি পদ্েমিা পক ওমক লবরক্ত করমে। 
 
োরের লবরাট গজডন উঠমেই শান্ত অ্রর্য অ্শান্ত হম়ে উঠমিা, বনযজন্তু, োলে, গামের 
োোর কিরমব। োরই প্রলেধ্বলন হমে িাগমিা চেুলদ্ডমক। 
 
হযালিড আদ্মরর সুমর বিমিন, লঠক আমে, লঠক আমে এে? কথাটা বমি লেলেম়ে এমস 
পসই রকে সুমর বিমিন, পোোর ভামিা িুে হম়েমে পো ি়েলে? 
 
হযালর, রন পবশ লকেু দূ্রত্ব পরমে গ্রুেমক পদ্েমে িাগমিা। িে দু্মটা ব়ি ব়ি গামের 
েমধয হাাঁটু পগম়ি বসমিা। গাে দু্মটামক েুব সম্ভব ও পরমগ পেমগ পগা়িা পথমক উেম়ি 
পদ়্েলন। ওরা ওর লবরাট পগাি েুমের লদ্মক ভম়ে ভম়ে োকামিা। েমন হমিা, অ্রমর্যর 
গভীর অ্েকামর একটা ধূসর বমর্ডর পগািাকৃলে চাাঁদ্ সাাঁোর পকমট পব়িামে। েমন হ়ে 
ব়ি একটা পগাি োথর পকমট েুেটা দেলর হম়েমে। লবরাট নাকটার পকানও লেলর পনই, 
শুধু থযাব়িা দু্মটা ব়ি ব়ি লেদ্র পদ্ো যামে। ব়ি ব়ি পফািা পফািা দু্ই পঠাাঁমটর ফাাঁমক 
এবম়িা পথবম়িা হিুদ্ বমর্ডর দ্াাঁে। লঠক ইমটর েমো ব়ি ব়ি। লকন্তু পচাে দু্মটা দ্ানমবর 
আকামরর েমো ন়ে, পিাট পিাট শযাওিা রিংম়ের। িুে পথমক উঠার জনয পোট পোট পচাে 
দু্মটা পফািা পফািা। হঠাৎ িুে ভালঙম়ে পদ্বার জনয ও পরমগ পগমে। লিমকট বমির েমো 
পচাে দু্মটা রগম়ি ও প্রা়ে ঝ়ি বইম়ে লদ্ম়ে উমঠ দ্াাঁ়িামিা। 
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–হযালরর োমশ হারলেওন দ্াাঁল়িম়েলেমিা। শুনমে পেমিা ওর ভ়ে লেলিে অ্সু্ফট আেডনাদ্! 
উাঃ উাঃ। 
 
পয পোটা দ্ল়িটা লদ্ম়ে ি়েমের ো আর হামের কলিমে গামের সমঙ্গ শক্ত কমর বাধা 
লেমিা–োমে কট কট শব্দ হমিা। হযালিড লঠক বমিমে সলেয পস প্রা়ে পযাি লফট িম্বা। 
এে োোর েে হাে বাল়িম়ে ব়ি একটা োইন গাে পথমক োলের বাসা োবমি লনমিা। 
সমঙ্গ লকেু গামের ব়ি ব়ি ডািও। ডািগুমিা োলটমে পফমি গজডন কমর উঠমিা। োলের 
বাসামে োলের োনা লেমিা না। লেমিা লকেু লডে। লডেগুমিা পিমনমডর েমো গামের 
েিা়ে েত্রকার হম়ে েম়ি পগমিা। ওর োথা়ে ে়িমে োরমো লকন্তু োর আমগই োোর 
েমো হােটা োথার ওমোর পরমেমে গ্রুলে। 
 
হযালিড বিমিন, ি়েলে লক করমো েুলে? যামে আর গামের োলের বাসা পথমক লডে না 
েম়ি োর জনয বিমিন, পোোর সমঙ্গ বেুত্ব করার জনয আোর বেুমদ্র এমনলে, 
পোোমক বমিলেিাে না আলে কামজর জনয বাইমর পগমি ওরা এমস পোোর সমঙ্গ গল্প 
করমব, পদ্োশুমনা করমব, েমন আমে পস কথা? 
 
ি়েলে আবার লবরাট হুিংকার লদ্মিা। পসই হুিংকার শুমন ওরা বুঝমে োরমিা ি়েলে, 
হযালিমডর কথা শুনমিা না, অ্থবা লকেু বিমে চাইমিা। োরের োর হাে লদ্ম়ে একটা 
োইন গামের আগা ধমর লনমচ নুইম়ে লদ্মে িাগমিা। েমন হ়ে ও গােটা লনম়ে পেিা 
করমে। পটমন নাোমে আবার পেম়ি লদ্মিই পসাজা হম়ে যামে পসই গােটা। 
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হযালিড বিমিন, ি়েলে গাে ধমর টানাটালন কমরা না, ওটা পভমঙ যামব। 
 
হযালর পদ্েমিা টানাটালন করার সে়ে সব গামের পগা়িাগুমিা জলে পথমক আিগা হম়ে ব়ি 
ব়ি পশক়ি পবলরম়ে পগমে। 
 
হযালিড আবার বিমিন, ি়েলে গাে টানাটালন কমরা না, এলদ্মক পদ্মো পোোর বেুরা 
পোোর লদ্মক োলকম়ে রম়েমে। ওরা পোোর সমঙ্গ কথা বিমে চা়ে। 
 
হযালিড গামের ভাঙা ডািটা লনম়ে আবার ি়েলের হাাঁটুমে পোাঁচা লদ্মেই হারলেওন ভ়োেড 
স্বমর বিমিা–না না হযালিড ওমক পোাঁচা পদ্মবন না। 
 
দ্ানব িে পয দু্একটা োইন গাে পটমন ধমরলেমিা পসগুমিা পেম়ি লদ্মেই টেটে কমর 
োইন-লনলডি (সরু সরু নেুন সবুজ েল্লব) োলটমে বৃলির েমো েল়িম়ে ে়িমে 
িাগমিা। 
 
হযালিড, হযালরর লেমঠ হাে লদ্ম়ে ি়েলেমক বিমিন–পশামনা, এর নাে হযালর, হযালর েটার। 
আলে চমি যাবার ের ও পোোমক পদ্েমে আসমব, বুঝমে পেমরমো? 
 
হযালর-হারলেওন পদ্েমিা পগাি োথর সদৃ্শ োথাটা এ়েলে ঈিৎ পনা়োমিা, ঝাাঁেসা ঝাাঁেসা 
অ্ধডলনলেিীে পচামে ওমদ্র লদ্মক োকামিা। 
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–আর এর নাে হমে হারলেওন। এমক পদ্মো, হযালিড ইেস্তে কমর হারলেওনমক 
বিমিন–েুলে কী লকেু েমন করমব িলে যলদ্ পোোমক হালেড বমি ডামক, পোোর নােটা 
পবশ ব়ি, হ়েমো েমন কমর বিমে োরমব না। 
 
হারলেওন বিমিা, না না লঠক আমে, পযেন ইমে পেেন ডাকুক। 
 
 –হাাঃ হাাঃ িে, এেন পোোর দু্জন বেু, হযালর আর হালেড। 
 
ি়েলে ওর প্রকাণ্ড হােটা হারলেওমনর লদ্মক বা়িামেই হযালর হারলেওনমক পটমন ধমর 
গামের পেেমন লনম়ে পগমিা, যামে িে ওমক েুাঁমে না োমর। 
 
হারলেওনমক হযালরর সমঙ্গ গামের আ়িামি লববর্ড েুমে ভম়ে কাাঁেমে পদ্মে হযালিড 
বিমিন, ি়েলে েুলে অ্লে দু্িু পেমি! েুউব দু্ি পেমি। কেনও ওমদ্র টানাটালন করমে 
পযও না। 
 
হযালিডমক পদ্মে হযালরর পচাে োনাব়িা! হযালিড েেন ি়েলের লেমঠ পচমে বমসমেন ও 
নামক হাে লদ্ম়েমেন। ি়েলের েমন হমিা ওর ওমোর কারও পকামনা ইোমরস্ট পনই। 
আমগর েমোই িম্বা িম্বা োইন গােগুমিা টানাটালন করমে িাগমিা। 
 
িমের কাণ্ডকারোনা পদ্মে হযালর, হারলেওন ভ়ে পেম়ে পগমিা। ভাবমিা েমক আমগ 
পদ্েমি হযালিমডর প্রস্তামব সা়ে লদ্মো না। 
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হযালিমডর সােমন হযালর, হারলেওন দ্াাঁল়িম়েলেমিা। লঠক পসই সে়ে ওমদ্র কামন এক 
েুরুিািী কমের সেকডবার্ী শুনমে পেমিা আোর েমন হ়ে পোোমক আমগই বমিলে 
আবার বিলে হযালিড। এোমন পোোমক পকউ চা়ে না। েুলে এোমন স্বাগে ন়ে। 
 
ওরা পদ্েমিা একলট োনুমির অ্ধডাঙ্গ নগ্ন পদ্হ ওমদ্র লদ্মক পভমস আসমে। পসই 
অ্ধডাঙ্গমদ্হ একটা বাদ্ােী রমঙর পিা়িার সমঙ্গ ধীমর ধীমর জুম়ি পগমিা। পসোর হম়ে 
পগমিা পসই নগ্নমদ্হ। পসোমরর েুে গমবড ভরা, শক্ত পচা়োি। োথার চুি কামিা 
চকচমক। হযালিমডর েে োর কাাঁমধ ঝুিমে লবরাট এক ধুনু আর লেমঠ এক ঝাাঁক েীর। 
 
হযালিড সেকড হম়ে বিমিন–পকেন আে েযামগালর়েন? েযামগালর়েমনর পেেমন কম়েকটা 
গাে নম়ি উঠমেই আর লেন-চারজন পসনটযার পসোমন এমস দ্াাঁ়িামিা। ওমদ্র েমধয 
পথমক হযালর, দ্াল়িও়োিা পবনমক লচনমে োরমিা। চার বের আমগ ওর সমঙ্গ েলরচ়ে। 
পবমনর েুে পদ্মে েমন হমিা ও পযন হযালরমক পচমন না। 
 
পবন িৃর্া লেলিে কমে েযামগালর়েনমক বিমিা–পোোর পবাধহ়ে েমন থাকা উলচে ওই 
কুৎলসে োনুিটা পযন পকামনা লদ্ন আোমদ্র এই অ্রমর্য ওর েুে না পদ্ো়ে। 
 
–ওই োনুিটা! হযালিড বিমিন। ও পোোমদ্র অ্কারমর্ েুন োরালব বে করমে বমি 
অ্নযা়ে কমরলে োই না? 
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োমগালর়েন বিমিা–আেরা লক করমবা না করমবা োর ভাবনা আোমদ্র। েুলে সব 
বযাোমর োিমগাি োলকম়েমে… আোমদ্র আইন আোমদ্র। লফমরি লবশ্বাসিােকো 
ো়িাও আোমদ্র অ্েোন কমরমে। 
 
–আলে বুঝমে োরলে না পোেরা এেন কথা ভাবমে োরমি পকেন কমর, লফমরি 
ডাম্বিমডারমক সাহাযয করার জনয পগমে? 
 
–লফমরি োনুিমদ্র কামে িীেদ্াসে পেমন লনম়েমে। একজন ধূসর চুিও়োমিা। কুলঞ্চে 
চাে়িার পসনটযার বিমিা। 
 
–িীেদ্াস, হযালিড কলঠন স্বমর বিমিন, ডাম্বিমডারমক উেকার কমরমেন, আর লকেু 
ন়ে। 
 
–ও োনুিমদ্র কামে আোমদ্র জ্ঞান আর পগােনী়েো লবলিম়ে লদ্মে, েযামগালর়েন 
শান্তভামব বিমিা। ওই িৃর্ার পযাগয কাজ করার জনয আোমদ্র অ্েূরর্ী়ে ক্ষলে কমরমে। 
 
পোেরা যা েুলশ োই ভাবমে োমরা। লকন্তু আলে েমন কলর, পোেরা সবাই েুব ভুি 
করমে। 
 
পবন বিমিা, ভাবমো–কারর্ েুলে আোমদ্র দ্মির ন়ে, একজন োনুি। আেরা োনা 
করা সমেও েুলে আোমদ্র অ্রমর্য আবার এমসমে। 

http://www.bengaliebook.com/


 হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য অ্র্ডাি অ্ব দ্য ফরিক্স । জে. জে. িাওর িং। হ্যারি পটাি রিরিে 

1100 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

 
হযালিড পরমগ লগম়ে বিমিন–পোোমদ্র অ্মনক কথা আলে শুমনলে, এেন পোেরা আোর 
কথা পশামনা। আলে পোোমদ্র েমো এই অ্রমনযর একজন, োই এই অ্রমনয কারা 
আসমব না আসমব ো পোেরা লঠক করমে োরমব না। 
 
েযামগলর়েন বিমিা, পোোরও ন়ে হযালিড। দু্জন অ্ল্পব়েসী পেমি পেম়েমদ্র সমঙ্গ কমর 
আসার জনয এবার পোোমক পেম়ি লদ্িাে। 
 
পবন বিমিা, ওরা এেন আর হযালিমডর োত্র-োত্রী ন়ে। ওরা লফমরমির পদ্ও়ো লশক্ষা 
পবাধকলর অ্মনকটা লশমে পফমিমে। 
 
–যাই পহাক, েযামগলর়েন শান্ত স্বমর বিমিা–েচরমদ্র (অ্মধডক গাধা, অ্মধডক অ্শ্ব) হেযা 
করা পিারের অ্েরাধ। আেরা লনরীহমদ্র স্প্শড কলর না। হযালিড, েুলে ওমদ্র লনম়ে 
এেন চমি যাও। ভলবিযমে এোমন আর আসমব না। লবশ্বাসিােক লফমরিমক আোমদ্র 
কাে পথমক োিামে সাহাযয কমরমো, েুলে সেস্ত পসনটযারমদ্র সহানুভূলে, ভামিাবাসা, 
বেুত্ব হালরম়েমো হযালিড। 
 
–পোোমদ্র েমো বুম়িা েচ্চরমদ্র (লেউি) কথা়ে আলে অ্রমনয আসা বে করমবা না, 
হযালিড উচ্চস্বমর বিমিন। 
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পবন আর োকাচুিও়োিা পসনটার োলটমে থাবা লদ্ম়ে বসমি হারলেওন ভ়োেড স্বমর 
লচৎকার কমর বমি উঠমিা, হযালিড! চিুন চিুন, আেরা এোন পথমক চমি যাই। 
 
হযালিড এলগম়ে পগমিন। হামে োর েীর ধনু। পচামের জ্বিন্ত দৃ্লি েযাগালর়েমনর ওমোর। 
 
–আেরা সবাই ভামিা কমরই জালন অ্রমনয এমস েুলে লক কমরা েযালিড! পসনটযাররা 
পসোমন লেমিা না। েযামগালর়েন োমদ্র ডাকমিা। বিমিা, পজমন পরমো আোমদ্র সমহযর 
বাধ পভমঙ যামে। 
 
হযালিড হমট যাবার পিাক ন়ে। ধীমর ধীমর েযামগালর়েমনর লদ্মক এমগামিন। পজমন পরমো 
সহয পোোমক করমেই হমব, কারর্ এই অ্রনয পোোর েমো আোরও। 
 
হযালর–হারলেওন হযালিডমক পঠমি বাধা পদ়্োর পচিা করমিা। 
 
হযালিড েমন হ়ে হযালর আর হারলেওমনর ওমক বাধা পদ্ও়ো েেন্দ করমিন। পোেরা 
উমত্তলজে হমব না। 
 
কথাটা বমি হযালিড পেেন লফরমিন বিমিন, যমত্তাসব বুম়িা েচ্চর! 
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–হযালিড, হারলেওন রুদ্ধ লনাঃশ্বামস আমগর েমোই কাাঁটা গাে সরামে সরামে বিমিা, 
হযালিড ওরা যলদ্ অ্রমর্য োনুমির আসা েেন্দ না কমর, োহমি পযন না ভামব আেরা 
ওমদ্র কথা পেমন চিমবা। ওরা আোমদ্র পযমনা দু্বডি েমন না কমর। 
 
হযালিড বিমিন, ওরা লক বমিমে শুমনমো? ওরা নালক বাচ্চা েচ্চরমদ্র গাম়ে আিাে 
কমর না। োমন পোট পোট পেমি পেম়েমদ্র। পদ্ো যাক, ওরা পকেন কমর আোমক 
ো়িামে োমর। 
 
–পচিা করুক, হযালর হারলেওনমক বিমিা। 
 
হারলেওন েেন েনেরা হম়ে লকেু ভাবলেমিা। 
 
ওরা িন অ্রমর্যর েধয লদ্ম়ে আমগর েমোই কি কমর সীোনা়ে এমস দ্াাঁ়িামিা। অ্দূ্মর 
পদ্েমে পেমিা লকলডচ পেিার োঠ। অ্মনক পিাক েেন পস্টলড়োে পথমক লফরমে। 
হালিড, হযালরও হারলেওনমক বিমিন–ো়িাোল়ি, ো়িাোল়ি ওমদ্র সমঙ্গ লেমশ যাও, 
োহমি পকউ জানমব না পোেরা আোর জনয অ্রমর্য লগম়েলেমি। 
 
হযালর বিমিা, সুন্দর প্রস্তাব। আবার আোমদ্র আেনার সমঙ্গ পদ্ো হমব। 
 
হারলেওন কাাঁো কাাঁো স্বমর বিমিা, আলে ওমক একটুও লবশ্বাস কলর না। কথাটা বিমিা, 
হযালিড ওমদ্র দৃ্লির অ্ন্তরামি চমি পগমেন। 
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হযালর বিমিা, উমত্তলজে হম়ো না। 
 
–কী বিমি, উমত্তলজে হমব না? দ্ানব, অ্রমর্যর একজন দ্ানব! ওমক আোমদ্র ইিংমরলজ 
পশোমে হমব? ওোমন পযমে পগমি আোমদ্র লবেদ্সঙু্কি রাস্তা শুধু ন়ে লবেজ্জনক 
পসনটযারমদ্র সমঙ্গ সব সে়ে পোকালবিা করমে হমব। আলে ওমক একটুও লবশ্বাস কলর 
না। 
 
–ভাবমো পকন, আেরা পো এেনও লকেু কলরলন, হযালর নরে সুমর হারলেওনমক 
পবাঝাবার পচিা কমর। 
 
ওরা পদ্েমিা আনমন্দ পফমট েম়িমে হাফোমফর পেমি–পেম়েরা, দ্ি পবাঁমধ কযামসমির 
লদ্মক চমিমে। 
 
হযালিড পো আোমদ্র লকেু করমে বিমেন না যেলদ্ন না উলন পহাগও়োটডস পেম়ি 
যামেন, লকন্তু পসটা পকান লদ্নও িটমব না। 
 
ওরা পয েমথ চমিমে পসই েমথ অ্নয পকউ না আমস, োর জনয ওরা অ্নয েথ ধরমিা। 
েুব পরমগ বিমিা, ওহ ো়িাোল়ি ো়িাোল়ি চমিা। আলে বমি লদ্লে হযালিমডর োাঁটাই 
হমব। আেরা আজ যা পদ্েিাে োর েমর লক আেলিজমক পদ্াি পদ্ও়ো চমি? 
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হারলেওমনর কথা শুমন েমনর দু্াঃমে হযালরর দু্মচাে জমি ভমর পগমিা। 
 
–সলেয, কথাগুমিা েন পথমক বিমো হারলেওন? 
 
–না। বুঝমে োরলে না পকন লেলন আোমদ্র জনয োর জীবন লবেন্ন করমেন। 
 
–আলে জালন না। 
 
উইসলি আোমদ্র রাজা 
আোমদ্র রাজা, 
পকাফালফমি আোমদ্র পগািমোমস্টর পভেমর পযমে পদ়্েলন 
উইসলি আোমদ্র রাজা 
 
হারলেওন বিমিা, আোর ইমে কমর ওমদ্র গিা লটমে ধলর, পবাকার েে অ্সভয গান। 
ওরা পো অ্মনক জ়েগলবডে উল্লাস কমরমে এেনও পশি হ়েলন। 
 
ঢািু োঠ লদ্ম়ে একগাদ্া পেমি–পেম়ে পনমে ে়িমিা। 
 
হারলেওন বিমিা, নাও লেদ্ালরনরা আসবার আমগ আেরা গান গাই। 
 
ওরা দু্জমন গাইমিা 
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উইসলি সব োমর 
একলট বিও ঢুকমে পদ়্েলন 
োইমো আেরা গান গাই 
উইসলি আোমদ্র রাজা োই 
 
হযালর েুব আমস্ত আমস্ত বিমিা, হারলেওন। 
 
গামনর শব্দ পবম়িই চমিমে; লকন্তু সবুজ রূোলি পবমশর লেদ্ালরনমদ্র কেস্বর ন়ে। িাি 
পসানািীর লভ়ি কযামসমির লদ্মক। ওরা একজনমক কাাঁমধ েুমি গান গাইমে 
 
উইসলি আোমদ্র রাজা, উইসলি আোমদ্র রাজা 
একবারও পকা়োফ লফিমক পভেমর পযমে পদ়্েলন 
 লিলফন্ডরমক পকউ হারামে োমরলন… 
 
হারলেওন চাো গিা়ে বিমিা, চুে কমরা। 
 
–হযাাঁ, হযালর উচ্চস্বমর বিমিা। 
 
ওরা রমনর গিা শুনমে পেমিা। 
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হযালর! হারলেওন! রন রূমোর লকলডচ কাে পদ্োমে পদ্োমে বিমিা, আেরা পেমরলে, 
আেরা লজমেলে। 
 
একটু একটু কমর গান আর পশানা পগমিা না। লিলফন্ডররা আনন্দ-উল্লামস ওমদ্র পেম়ি 
অ্মনকটা দূ্মর চমি পগমে। 
 
হযালর বিমিা, কাি সকাি েযডন্ত আোমদ্র েবর েুিেলব থাক। 
 
–হযাাঁ, হারলেওন বিমিা। 
 
কযামসমির দ্রজার সােমন এমস ওরা লনলিদ্ধ অ্রমর্যর লদ্মক োকামিা। হযালর বিমে 
োমর না সলেয লকেু পদ্েমিা, না ওর কল্পনা। ঝক ঝক অ্মনক নাে না জানা োলে 
অ্রমর্যর ব়ি ব়ি গামের ওমোর লদ্ম়ে িাইন পবাঁমধ পভমস চমিমে। পক জামন পকউ লক 
ওমদ্র লন়ি উেম়ি পভমঙ লদ্ম়েমে, োই নেুন বাসার সোমন উম়ি চমিমে? 
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৩১. আউ ি 
 
লিলফল্ডর হাউমজর হম়ে পেমি লকলডচ কাে োও়োর আনন্দ রমনর েমনর অ্বস্থা এমো 
পবলশ উেুি হম়েলেি পয স্বাভালবক হমে েুমরা একটা লদ্ন পকমট পগমিা। সারালদ্ন ও 
পেিার কথা লনম়ে এমো বযস্ত পয হযালর আর হারলেওনও ি়েমের কথা পশানার সে়ে 
পেমিা না। েমব রনমক বিার ওমদ্রও েুব একটা ইমে লেমিা না। লনমজমদ্র েমধয 
কথাবােডা বিা এবিং ে়িাশুনা করার আদ্শড স্থান পিমকর। ধামর লবচ গামের ো়োেি। 
পসোমন বমস ওরা কথা-বােডা বিমি অ্মনযরা শুনমে ো়ে না। কেনরুমে বমস আিাে-
আমিাচনা করমি অ্নযরা শুনমে ো়ে। ওরা পসটা চা়ে না। লকন্তু রন একটু আিাদ্া, ও 
কেনরুমে বমস বেু-বােবমদ্র লেঠ। চাে়িামনামে আনন্দ ো়ে। হযালরর হারলেওনমক 
পেম়ি কেনরুমে বমস থাকমে ভামিা িামগ না। পোিা হাও়োমে বসমি অ্মনক ভামিা 
িামগ। 
 
রন হযালর, হারলেওনমক পদ্েমে না পেম়ে কেনরুে পেম়ি লবচগামের েিা়ে চমি এমিা। 
ওরা বই-েত্র িামসর উের েল়িম়ে লকলডচ পেিার গল্প করমে িাগমিা। বক্তা রন, পিাো 
হযালর-হারলেওন। 
 
রনও বিমিা–আশ্চযড! পোেরা পডলভমসর প্রথে পগািটা ো়িা আর লকেু পদ্েমি না? 
রমনর গিা়ে হোশার োে! আোর পগাি বাাঁচানও না? 
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–না, পদ্েিাে কই, হারলেওন রমনর লদ্মক একটা হাে বাল়িম়ে বিমিা। 
 
–লকন্তু রন আেরা োঠ পেম়ি সলেয চমি আসমে চাইলন, বাধয হম়েলেিাে। 
 
 –োই? রমনর েুেটা িাি হম়ে পগমিা। পকন? 
 
হযালর বিমিা–হযালিড! হযালিড আোমদ্র ওর েুমের ক্ষে পকেন কমর হম়েমে, পদ্োমে 
পচম়ে। আোমদ্র লনম়ে অ্রমর্য লগম়েলেমিন। বুঝমেই োরমে হযালিমডর কথা আেরা 
অ্বমহিা করমে োলর না। 
 
রনমক সব িটনা বিমে পবলশ সশ়ে িাগমিা না। েমব একটু লিধা়ে েম়ি পগমিা। 
 
একজন দ্ানবমক এমন জঙ্গমি পরমেমেন? রন বিমিা 
 
। –হা, হযালর বিমিা। বিার েমধয পকানও উৎসাহ পনই। 
 
–হমে োমর না, এই কথার েমধয ও পযন বিমে চাইমিা–না ো লক কমর সম্ভভ। 
 
হারলেওন বিমিা, সলেয বিলে, উলন এমনমেন। ি়েে কে কমর পিাি লফট িম্বা, কুল়ি 
ফুট িম্বা োইন গাে পগা়িা পথমক উেম়ি েুিমে ভামিাবামস, আোমক পোটােুলট লচমন 
লনম়েমে। লকন্তু হযালর…। 
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রন হাসমিা। েমব হালসটা স্বেমন্দর ন়ে। 
 
–হযালিড আোমদ্র কী করার কথা বমিমেন? 
 
–ওমক ইিংমরলজ পশোমে হমব, হযালর বিমিা। 
 
রন অ্দু্ভে স্বমর বিমিা, েমন হ়ে হযালিড োর ভারসােয হালরম়েমেন। 
 
হারলেওন লেটলেমট স্বমর বিমিা, োই েমন হ়ে। কথাটা বমি ও ইোরলেলডম়েট 
রান্সলফগামরশন বই এর একটা োো উমে েযাচাাঁমদ্র অ্মনক রকে ডা়োিাে অ্মেরা 
গ্লাস লনম়ে েুাঁলটম়ে েুাঁলটম়ে পদ্েমে িাগমিা। দু্াঃমের সমঙ্গ োই ভাবমে হ়ে, েমব দু্ভডাগয। 
উলন আোমক আর হযালরমক প্রলেজ্ঞাবদ্ধ কমর লনম়েমেন। 
 
রন পবশ পজার লদ্ম়ে বিমিা, পসাজা সােটা কথা পোেরা ওইসব প্রলেজটলেমজর েমধয 
যামব না। ওসব লচন্তা ো়িা এেন আোমদ্র সােমনর েরীক্ষার জনয দেলর হমে হমব। 
যাই পহাক নরমবট, অ্যারমগমগর কথা েমন আমে? হযালিমডর দ্ানব বেুমদ্র সমঙ্গ লেশমি 
লক আেরা ভামিা পরজাে করমে োরমবা? 
 
হারলেওন সিংমক্ষমে বিমিা, আলে জালন, সব জালন। েবুও আেরা পো কথা লদ্ম়েলে। 
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রন ওর এমিােমিা চুি লঠক করমে িাগমিা। 
 
-হুাঁ, রন দ্ীিডলনশ্বাস পফিমিা, হযালিড এেনও োাঁটাই হনলন। এেন এই লনম়ে বযস্ত 
থাকমবন, টােড পশি হও়ো েযডন্ত চালিম়ে যামবন। আোমদ্র োই ি়েমের কামে পযমে 
হমব না। 
 
*** 
 
কযামসমির োঠ পরাদ্ েম়ি ঝক ঝক করমে, পযমনা নেুন কমর রিং করা হম়েমে। 
পেিশূনয আকাশ আনমন্দ হাসমে। আকামশর ো়ো পিমকর ওের েম়িমে। পিমকর জিও 
পরামদ্ ঝিেি করমে। জুন োমসর েৃদু্েন্দ বাোস পিমকর জমি পোট পোট পঢউ 
েুিমে। লকন্তু েঞ্চে বালিডমকর োত্র-োত্রীমদ্র একোত্র ভাবনা লচন্তা েযাাঁচা লনম়ে। 
[অ্লডডনালর উইজালভডিং পিমভি] 
 
ওমদ্র লশক্ষকরা আর পহােও়োকড চালেম়ে লদ্মেন না। যা েল়িম়েমেন পসগুমিা ভামিা 
কমর লরভাইজ করমে বমিমেন। েরীক্ষা়ে লক রকে প্রশ্ন আসমে োমর োরও ইলঙ্গে 
লদ্ম়েমেন। গভীরভামব ে়িাশুনা করা ো়িা হযালরর েন পথমক সবলকেু উধাও হম়ে, রম়ে 
পগমে েযাাঁচার লচন্তা। 
 
োমঝ োমঝ েমন হ়ে িুলেন োর পোসান পিসমনর সে়ে, পেইেমক হ়েমো বার বার 
েমন কলরম়ে লদ্ম়েমেন, হযালরমক অ্কিামেলন্স পশোমনার কথা। যলদ্ সলেয েমন কলরম়ে 
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লদ্ম়ে থামকন, োহমি সম্ভবে পেইে িুলেমনর কথা়ে কান পদ্নলন। হযালরমকও এল়িম়ে 
চমিমেন। একেমক্ষ ভাি হম়েমে। সেযামবিা পেইমের িমর লগম়ে অ্লেলরক্ত লামস 
অ্কিামেলন্স লশেমে হমে না। হারলেওনও ওর ে়িাশুনা লনম়ে েুবই বযস্ত। হযালরমক 
োগাদ্া লদ্মে না, এেনলক এিফমদ্র জনয পোজা পবানা, জাোকাে়ি পসিাই করবার ও 
সে়ে োমে না। 
 
েযাাঁচা যমোই কামে আসমে, োর জনয ও একাই লচলন্তে ন়ে। এরলন েযাকলেিান যার 
সমঙ্গ েুমোেুলে হ়ে োমকই োমদ্র লরলভসমনর বযাোমর েুাঁলটম়ে েুাঁলটম়ে প্রশ্ন কমর চমিমে। 
 
ও প্রশ্ন কমর হযালর আর রনমক–আো কমো িিা পোেরা ে়িামশানা করমো? 
 
রন বিমিা, লঠক বিমে োরলে না, এই কম়েকিিা হমব। 
 
–লনশ্চ়েই আট িিার কে ন়ে? 
 
রন সাোনয লবরক্ত হম়ে বিমিা, কেই হমব। 
 
এরলন বিমিা, আলে আট িিা ে়িলে। অ্যাভামরজ আট িিা পো হমবই। শলনবার, আলে 
দ্শ িিা েল়ি, পসােবার সাম়ি ন িিা। েঙ্গিবার পেেন ন়ে। এই সাে িিার একটু 
পবলশ। োরের বুধবার…। 
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প্রমফসর োউট, হযালর-রনমক এরলনর হাে পথমক বাাঁচামিন। লেনজনমক কথা বিমে 
পদ্মে োর িীন হাউমজ পডমক লনমিন। এরলনর আর কমো িিা ে়িমে পস সম্বমে প্রশ্ন 
করা হমিা না। হযালর রমনর এরলনর একমিম়ে প্রমশ্ন োথা ধমর পগমে। 
 
ইমোেমধয পড্রমকা েযািফ়ে েযালনক সৃলি করার নেুন এক েন্থা পেম়ে পগমিা। ওমদ্র 
স্বভাব চুে কমর থাকা ন়ে। োর ওমোর আেলিমজর সুনজর এেন পকা়োমডর উের! 
 
েরীক্ষা শুরু হবার কম়েকলদ্ন আমগ পোসান পশোর িমরর বাইমর পবশ পজামর পজামর 
িযামব আর পগাম়েমিমক বিমে পশানা পগমিা, পোেরা জামনা বাবার উইজালডডিং েরীক্ষার 
অ্থলরলটর সমঙ্গ বহু বেমরর বেুত্ব–বুম়িা লিমসল্ডা োচড বযািংকমসর পহড। আেরা োমক 
লডনামর পনেন্ত্রর্ কমরলে। হাাঃ হাাঃ বুঝমেই োরমো। 
 
হারলেওন ওর ফাাঁকা আও়োজ শুমন হযালর-রনমক বিমিা, পেফ বামজ কথা বিমে? 
 
রন লবিণ্ণ েুমে বিমিা, যলদ্ সলেয কথা নাও হ়ে, োহমিও আোমদ্র করবার লকেু পনই। 
 
পনলভি শান্ত স্বমর বিমিা, আোরও লকন্তু েমন হ়ে না ও সলেয কথা বিমে, কারর্ পসল্ডা 
োচড বযািংকস আোর দ্াদু্র বেু। কেনও পো োমক েযািম়ের নাে বিমে শুলনলন। 
 
–পকেন োনুি পসই েলহিা পনলভি? হারলেওন সমঙ্গ সমঙ্গ লজমজ্ঞস করমিা, েুব ক়িা? 
 

http://www.bengaliebook.com/


 হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য অ্র্ডাি অ্ব দ্য ফরিক্স । জে. জে. িাওর িং। হ্যারি পটাি রিরিে 

1113 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

পনলভি গিার স্বর নালেম়ে বিমিা, অ্মনকটা আোর দ্াদু্র েমো। 
 
রন উৎসাহ পদ্বার ভলঙ্গমে বিমিা, োর সমঙ্গ জানাশুনা থাকমি, পোোর পরজাে ভামিা 
হমব না োর পকামনা োমন পনই। 
 
পনলভি বিমিা, আোরও পো েমন হ়ে জানামশানা থাকমি লকেু যা়ে আমস। দ্াদু্ 
সবসেম়ে োচডবযািংমক বমিন, আলে নালক বাবার েমো ে়িাশুমনা়ে ভামিা নই। পোেরামে 
োমক পেস্ট োিংমগামস পদ্মেমো। 
 
ইমোেমধয বাজামর একািো, োনলসক শলক্ত বধডন, দু্বডিো পথমক েুলক্ত ইেযালদ্র নানা 
রকে টলনক লবলি শুরু হম়ে পগমিা। লবমশি কমর েঞ্চে আর সপ্তে বালিডকীর পেমি-
পেম়েরা পসগুমিা পকনার জনয হােমি ে়িমিা। রয্ামভন লর িষ্ঠ বালিডমকর োত্র এলড 
কালেডকযাম়েি, বারুলফওস পিন এলিজামরর নাে বিামে রন হযালর পসই টলনক োবার 
জনয দ্ারুর্ পক্ষমে পগমিা। এলড বিমিা, গে বের ওই টলনকটা পেম়ে আলে নটা আউট 
স্টযালন্ডিং পেম়েলে। দ্াে োত্র বামরা পগলি়েন। রমনর হামে পগলি়েন পনই, হযালরমক বিমিা, 
পহাগও়োটডস পেম়ি একটা কাজ-কেড পেমিই পোোর ধার পশাধ কমর পদ্মবা, অ্মধডকটা 
আোমক দ্াও। 
 
হারলেওন হাে পথমক শলক্ত বধডকটা পকম়ি লনম়ে ট়েমিমট পফমি লদ্মিা। 
 
রন লচৎকার কমর বিমিা, এই ওটা পফমি লদ্মো পকন, আেরা পো ওটা লকনমবা। 
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–হারলেওন বিমিা, পবাকার েমো বযবহার করমব না, োহমি পোেরা পহরল্ড লডিংগমির 
ড্রাগমনর থাবার গুম়িা োউডার োও, োহমিই বুলদ্ধ বা়িমব। 
 
রন পকৌেূহিী কমে বিমিা, পসটা আবার কী? 
 
হারলেওন বিমিা, পসটাও আলে বামজ়োপ্ত কমরলে। ওই দু্মটা টলনক আসমি পকানও 
কাজ কমর না। পোেরা এক নম্বমরর গদ্ডভ। 
 
রন বিমিা, েুলে জামনা না হারলেওন ড্রাগন ল দ্ারুর্ কাজ কমর? পোোর পিনমক 
শলক্তশািী কমর, কম়েকিিার েমধয কাজ শুরু কমর পদ়্ে। 
 
–হারলেওন লেজ আোমক এক লেস দ্াও, পকানও ক্ষলে করমব না। 
 
–পক বিমি করমব না? করমে োমর, হারলেওন বিমিা। আলে ওটা পদ্মেলে, আসমি 
ওটা শুকমনা ডলক্স ড্রলেিংগস। 
 
রন আর হযালরর েলস্তষ্ক শলক্তশািী করার েলরকল্পনা উধাও হম়ে পগমিা। 
 
েরবেডী রান্সলফগামরসন পিসমন েরীক্ষার লন়েেকানুন ও টাইে পটলবমি োচার প্রলসলডওর 
ওরা পেম়ে পগমিা। 
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োত্র-োত্রীরা েরীক্ষার োলরে, সে়ে ইেযালদ্ ব্ল্যাকমবাডড পথমক কলে করার সে়ে প্রমফসর 
েযাকমগানাগি বিমিন, পোেরা টাইে পটলবি পথমক আশাকলর বুঝমে োরমো। 
পোোমদ্র েযাাঁচা ের ের দু্সপ্তাহ ধমর হমব। েলনিং পসশমন লথম়োলর ও দু্েুমর প্রযাকলটস। 
পোোমদ্র অ্যামিানলে েরীক্ষার প্রযাকলটকযাি রামে হমব। 
 
–এেন পোেরা েমন রােমব প্রলেলট প্রশ্নেমত্র এলে লচলটিং চােড (নকি যামে করমে না 
োমর োর জাদু্েন্ত্র প্রম়োগ করা হম়েমে। েরীক্ষার হমি অ্মটা আনসার কুইন লনলিদ্ধ (পয 
কিমের সাহামযয সহমজই প্রমশ্নর উত্তর পিো যা়ে) করা হম়েমে। োো়িা রম়েমে 
লরমেরািস, লডটামচবি, লিলবিং ও পসিফ কামরলক্টিং ইনক। প্রলেবেরই দু্একলট োত্র-
োত্রী লন়েে ভঙ্গ কমর। ভামব উইজালডডিং একজালেমনসন্স অ্থলরলটস রুি সহমজই ভাঙমে 
োরমব। আলে আশাকলর, এই রকে লিলফন্ডমরর োত্র-োত্রীরা করমব না। আোমদ্র নেুন 
পহডলেলিস প্রমফসর েযাকমগানাগি বিমিন, (োর েুেটা আলে পেটুলন়োর েমো েমন 
হমিা হযালরর) পসই রকে পকানও লন়েে লবরুদ্ধ লকেু হমি োর লরমোটড পযমনা হাউজ 
পহডমদ্র পদ্ও়ো হ়ে। োত্র-োত্রীরা জানমব েরীক্ষা়ে লচলটিং করমি কলঠন শালস্ত পদ্ও়ো 
হমব, কারর্ পোোমদ্র েরীক্ষার ফিাফি নেুন পহডলেমিমসর কেডক্ষেোর লনদ্শডন 
হমব। 
 
কথাগুমিা একটানা বমি প্রমফসর েযাকমগানাগি গভীরভামব লনাঃশ্বাস পফিমিন, যাইমহাক 
পোেরা পোোমদ্র ভলবিযৎ জীবমনর লদ্মক োলকম়ে যথাসাধয ভামিা করমে পচিা করমব। 
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হারলেওন হাে েুমি বিমিা, প্রমফসর, কমব নাগাদ্ আোমদ্র েরীক্ষার ফি পবমরামব? 
 
–আশা করলে, জুিাই োমসর পকামনা এক সেম়ে েযাাঁচা োরফে পোোমদ্র জানামনা 
হমব। প্রমফসর েযাকমগানাগি বিমিন। 
 
–েুব ভামিা, োহমি আেরা েুলটর আমগই পজমন যামবা, লডন টোস বিমিা। হযালর েেন 
োনস পচামে প্রাইমভট ড্রাইমভর কথা ভাবলেি। ে েটা সপ্তাহ অ্মেক্ষা করমে হমব 
ফিাফমির জমনয োচার প্রেীক্ষা়ে! 
 
ওমদ্র প্রথে েরীক্ষা, লথম়োলর অ্ফ চােডস, পসােবার সকামি হবার কথা। পরাববার 
িামঞ্চর ের হযালর হারলেওনমক পটস্ট করমে রালজ হমিা। োরেরই হারলেওন েুব পরমগ 
লগম়ে সলঠক উত্তর লদ্ম়েমে পজমন ওর হাে পথমক বই পকম়ি লনম়ে, ওর নামক 
অ্যালচভমেে ইন চালেডিং-এর পকানা লদ্ম়ে োরমিা। 
 
পয বইটা হারলেওন ওমক পটস্ট করার জনয লদ্ম়েলেমিা পসটা পফরে লদ্ম়ে বিমিা, েুলে 
লনমজর েরীক্ষা লনমজই লনমে োমরা। নামক আিাে পথমক হযালরর পচামে জি এমস 
পগমে। 
 
রন কামন আঙু্গি লদ্ম়ে চােডমসর দু্বেমরর েুরমনা পনাটস েম়ি চমিমে, লসোস লফলনগন 
পেমঝমে লচৎ হম়ে ে়িমে। অ্নযলদ্মক লডন, োবডেী, িযামভন্ডার ে়িমে, স্টযান্ডাডড বুক অ্ফ 
পস্প্ি আর পবলসক পিামকামেসন চােডস। 
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লডনার অ্নযানয লদ্মনর েমো গে গে কমর না পেমিও পকউ কে পেমিা না। হযালর–রন 
চুেচাে। হারলেওন বযাগ পথমক কাগজেত্র িাাঁটমে িাগমিা, ফযাক্টস অ্যান্ড লফগার পচক 
করার জনয। ও লঠক কমরমে কে পেম়ে সারারাে ধমর ে়িমব। 
 
হারলেওন এনমরন্স হমির লদ্মক োলকম়ে আাঁেমক উঠমিা, ওরা, ওরা োহমি আোমদ্র 
েরীক্ষক হমব? 
 
সমঙ্গ সমঙ্গ হযালর ও রন োকামিা। পিট হমির পোিা দ্রজা লদ্ম়ে পদ্েমিা প্রমফসর 
আেলিজ দ্াাঁল়িম়ে রম়েমেন। োর োমশ লকেু জরা-জীর্ড জাদু্কর জাদু্কলর দ্াাঁল়িম়ে 
রম়েমে। 
 
আেলিমজর েুে পদ্মে হযালরর েমন হমিা েুব একটা স্বলস্তমে পনই লেলন। রন েুব আমস্ত 
আমস্ত বিমিা, চমিা আেরা কাে পথমক পদ্মে আলস। 
 
হযালর আর রন ো লটমে লটমে এনমরন্স হমির লদ্মক এগুমে িাগমিা। েরীক্ষকমদ্র 
পদ্োর দ্ারুর্ পকৌেূহি ওমদ্র। হযালর পভমবলেমিা প্রমফসর োচড বযািংকস একজন পবাঁমট, 
কুজ পদ্মহর জাদু্কলর েুমের–পদ্মহর চাে়িা কুাঁচকামনা, পযন েুমে োক়িসার জামি ঢাকা। 
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প্রমফসর আেলিজ োর সমঙ্গ পবশ পজামর পজামর কথা বিমেন, েুব সম্ভব োচড বযািংক 
কািা। কারর্ এক ফুট দূ্মর দ্াাঁল়িম়ে থাকা োনুিমক েুব পজামর কথা বিার দ্রকার হ়ে 
না। 
 
–যাত্রা আোমদ্র ভািই হম়েমে, েুবই আরােদ্া়েক। এর আমগ এোমন আসার অ্মনক 
েলরকল্পনা কমরলেিাে। ইদ্ালনিং পো আলে ডাম্বিমডামরর কথা শুনমে োই না। কথাটা 
বমি এেনভামব হমির লদ্মক োকামিন হঠাৎ পযন লেলন কাবামডড রাো একটা ঝা়ুিমে 
ভর লদ্ম়ে হমি চমি আসমবন। পবশ লকেুলদ্ন ডাম্বিমডামরর েবর োইলন। পকাথা়ে 
আমেন, পকেন আমেন? 
 
–পকানও েবর পনই। আেলিজ-রন, হযালর আর হারলেওমনর লদ্মক লবশ্রীভামব োলকম়ে 
বিমিন। (ওরা েেন আেলিমজর কথা শুনমে ো়েলন এেলন ভান করমিা। পকন পসোমন 
দ্াাঁল়িম়ে রম়েমে জানামনার জনয বাাঁধা জুমোর পিশ আবার পটমন টুমন বাাঁধমে িাগমিা। 
েমব পকাথা়ে আমেন েুব লশগলগলর জানমে োরমবা। 
 
–আোর েমন হ়ে ও যলদ্ লনমজ পকাথা়ে আমে না জানা়ে, পো আেনামদ্র সাধয পনই 
পকাথা়ে আমে জানার। েেন আলে রান্সলফগামরশন চামেড েরীক্ষা লনম়েলেিাে, োমন যেন 
ও NEWT কমরলেমিা। আোর অ্ন্তে একটা জাদু্দ্ণ্ড ওই কাজ করমে অ্ক্ষে আমগ 
কেনও পদ্লেলন। 
 
আেলিজ বিমিন, ও হযাাঁ োই বমট। 
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রন, হারলেওন, হযালর োথমরর লসাঁল়ি লদ্ম়ে ো পটমন পটমন উঠমে িাগমিা। চিুন স্টাফ 
রুমে যাই। 
 
পসলদ্মনর সমেমবিাটা আগােী েরীক্ষার জনয সব োত্রোত্রীমদ্র েমন দ্ারুর্ লচন্তা আর 
ভ়ে। সকমিই পশিবামরর েমো লরলভসন কমর লনমে। হযালর একটু আমগই লবোনা়ে শুম়ে 
ে়িমিা লকন্তু পচামে িুে এমিা না। শুম়ে শুম়ে ওর পকলর়ের কনসািমটসন আর 
েযাকমগানামির সদ্ম্ভ পিাির্া, ওমক লেলন অ্উরর হমে সব রকমের সাহাযয করমবন, 
কথাগুমিা বার বার েমন আসমে িাগমিা। পক জামন পশি েযডন্ত লক হমব। লকন্তু ও পয 
একাই লনদ্রাহীন হম়ে লবোনা়ে শুম়ে রম়েমে ো ন়ে, প্রা়ে সব োত্রোত্রীমদ্র অ্বস্থা 
একই। োত্রোত্রীরা েরীক্ষার ভাবনা ভাবমে ভাবমে িুলেম়ে ে়িমিা। 
 
েমরর লদ্ন সকামি েঞ্চে বালিডক োত্রোত্রীরা চুেচাে পিকফাস্ট পেমে িাগমিা। 
সকমিরই েুে পচাে পদ্মে েমন হ়ে দ্ারুর্ লচলন্তে ও েমনর পভের ভ়ে পো আমেই। 
বইম়ের োো ওোমে, োবার সে়ে হাে পথমক েুলর কাাঁটাোচ েম়ি যামে, েুে পথমক 
োবারও। 
 
পিক ফাস্ট পশি হমি েঞ্চে আর সপ্তে বালিডমকর োত্র-োত্রীরা এনমরন্স হমির েুমে 
একলত্রে হমিা। অ্নয োত্রোত্রীরা োমদ্র পিসন লামস চমি পগমিা। োরের সাম়ি নটার 
সে়ে োমদ্র পিট হমি যাবার জনয ডাক ে়িমিা। হযালর পদ্েমিা পেনলসমভ পযেনলট 
পদ্মেলেমিা লঠক পেেলনভামব েরীক্ষাথডীমদ্র পটলবি সালর সালর কমর সাজামনা হম়েমে। 
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যাো়োমের েথও লঠক পেেনই। পেইে, ওর বাবা, লসলর়েস োমদ্র েযাাঁচা েরীক্ষা 
লদ্মেন। হমির পশি প্রামন্ত প্রমফসর েযাকমগানাগমির বসবার জা়েগা। োত্র-োত্রীরা পয 
যার জা়েগা়ে শান্তভামব বমস ে়িমি েযাকমগানাগি োমদ্র লদ্মক গম্ভীর েুমে 
পোকামিন। প্রমথে সাোনয গুিন, োরের সবাই শান্ত। েেন েযাকমগানাগি বিমিন–
হযাাঁ এবার পোেরা শুরু করমে োমরা। 
 
কথাটা বমি োর পডমকর ওের রাো আও়োরগ্লাস িল়ির লদ্মক োকামিন। িল়ি ো়িা 
পডমকর ওমোর রম়েমে লকেু অ্লেলরক্ত কুইি, কালির পবােি আর োচডমেে। 
 
হযালর দু্রু দু্রু বমক্ষ ওর পেোর পদ্েমিা। চারমট লসট আমগ বমসমে হারলেওন। 
একবার ওর লদ্মক োকামিা, পদ্েমিা ও লিেমে শুরু কমর লদ্ম়েমে। ও প্রথে প্রশ্নলট 
ে়িমিা। কাঃ জাদু্েন্ত্র সম্বমে পিমো, এবিং োঃ পকানও লকেু উল়িম়ে লদ্মে পগমি 
জাদু্দ্মণ্ডর লক রকে েুভমেে প্রম়োজন হমব, ো বর্ডনা কমরা। হযালরর িৃলেমে আমে 
একটা েুগূ়ি অ্মনকটা ওমোমর ওঠার ের লবকট শব্দ কমর এক দ্ানমবর োথার পোটা 
েুলির ওমোর েম়ি যাও়ো। ও েৃদু্ পহমস দু্লট প্রমশ্নর উত্তর লিেমে শুরু করমিা। 
 
*** 
 
কী বিি েুব একটা শক্ত প্রশ্ন আমসলন? দু্িিা ের হারলেওন এনমরন্স হমির েুমে 
দ্াাঁল়িম়ে বিমিা। হামের েুমঠা়ে েেনও প্রশ্নেত্র রম়েমে। আোর েমন হ়ে চীলরিং চােডস 
লঠকেমো লিেমে পেমরলে। একদ্ে হামে সে়ে লেমিা না। লহককামের (পহাঁচলকর) 
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কাউোর চাজড লঠকেমো লিেমে পেমরমে পো? েমন হ়ে আলে লঠক েমো োলরলন। 
পেইশ নম্বর প্রশ্নটাও…। 
 
রন গম্ভীরভামব বিমিা, হারলেওন এই রকে প্রশ্ন আমগও এমসমে। এরেমর আেরা বার 
বার একই প্রমশ্নর জবাব লদ্মে চাই না, একবারই যমথি। 
 
েঞ্চে বালিডক োত্র-োত্রীরা িাঞ্চ পেমে শুরু কমরমে োমদ্র হাউমজর পটলবমি েরীক্ষার 
ের পটলবি আমগর েমো ভাগ ভাগ কমর রাো হম়েমে। োরের ওমদ্র সকিমক 
পিটহমির োমশ পোট িমরর সােমন এিফামবলটক অ্ডডামর পোট পোট দ্ি কমর 
জোম়েে হমে হমব প্রযাকলটকযাি েরীক্ষার জমনয। এক এক কমর োমদ্র ডাক ে়িমব। 
পকউ িমরর োমশ দ্াাঁল়িম়ে দ্াাঁল়িম়ে জাদু্েন্ত্র উচ্চারর্ আর জাদু্দ্ণ্ড পিারামনা প্রযাকলটস 
করমে িাগমিা। োমঝ োমঝ কারও কারও পচামে, লেমঠ ভুি কমর যাদু্দ্ণ্ড পিমগ যামে। 
 
হারলেওমনর ডাক ে়িমিা। ও অ্যানথনী পগাল্ডমস্টইন, পিগরী পগাম়েমি আর ডফমন িীন 
িামসর সমঙ্গ প্রযাকলটকযাি েরীক্ষা লদ্মে িমর ঢুকমিা। পযসব োত্র োত্রীমদ্র আমগ ডাক 
েম়িলেমিা োরা আর পফমরলন পিটহমি। োই রন আর হযালর হারলেওমনর েরীক্ষা 
পকেন হমিা জানমে োরমব না। 
 
রন বিমিা, ওমো ভামিা করমবই। েমন আমে, আোমদ্র একবার চােডস পটমস্ট একশ 
বামরা োমসডে পেম়েলেমিা? 
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দ্শ লেলনট েমর প্রমফসর লফ্লটউইক ডাকমিন, এবামর োরলকনসন, েযািলস, েদ্মাোলেি, 
োবডেী োলেি আর হযালর েটার পভেমর যাও। 
 
রন বিমিা–গুডিাক হযালর। হযালর জাদু্দ্ণ্ডটা শক্ত কমর কাাঁো কাাঁো হামে ধমর পচম্বামর 
ঢুকমিা। 
 
–প্রমফসর টফলট এেন োলি আমেন েটার, প্রমফসর লফ্লটউইক বিমিন, উলন দ্রজার 
পগা়িা়ে দ্াাঁল়িম়েলেমিন। হযালর পদ্েমিা িমরর এক পকার্া়ে প্রমফসর োচড বযািংমকর োমশ 
পোট একটা পটলবমির সােমন বমস রমযমেন পরাগা লডগলডমগ, োথা ভলেড টাকও়োিা 
অ্লে বৃদ্ধ এক জাদু্কর। েমন হমিা ড্রামকা োিফমদ্র েরীক্ষা লনমেন োচডবযািংক। 
 
যথা সেম়ে েটার পসই বৃমদ্ধর সােমন দ্াাঁ়িামি লেলন পচামের পোট চশোটা নামকর ডগা 
পথমক েুমি হযালরমক পদ্েমে পদ্েমে বিমিন, েুলে েটার? লবেযাে েটার? 
 
হযালর আ়িমচামে পদ্েমিা েযািফ়ে ওর লদ্মক োলকম়ে রম়েমে। পয েমদ্র পগিাসটা 
েযািফ়ে শূমনয ওঠাবার পচিা কমরলেমি পসটা োলটমে েম়ি পভমঙ রম়েমে। অ্বস্থাটা 
পদ্মে হযালর েরীক্ষক টফলটর সােমন হালস পচমে থাকমে োমর না। টফলটও পহমস 
পফিমিন, েুব সম্ভব হযালরমক উৎসাহ পদ্বার জনয। 
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–লঠক আমে, ওলদ্মক পচাে পদ্বার দ্রকার পনই। বৃদ্ধ েরীক্ষক কাাঁো কাাঁো গিা়ে 
বিমিন, ভ়ে োবার লকেু পনই। আলে যলদ্ পোোমক লডমের কােটা লনম়ে আসার জনয 
লকেু কাটড হুইি বানামে বলি োরমব? 
 
সবলদ্ক পভমব, হযালর লচন্তা করমিা ওর েরীক্ষা ভািই হম়েমে। ওর পিলভমটসন চােড 
অ্বশযই েযািফম়ের পচম়ে অ্মনক ভামিা হম়েমে, যলদ্ও কিার পচজ আর পিাথ চামেড 
জাদু্ েন্ত্র চারর্ কমর না লেলশম়ে করা ভামিা লেমিা। োহমি ইাঁদু্রটা কেিা রিং-এ 
েলরবলেডে ও েুব পফািামফািা হমো না, শুধু োই ন়ে পভাাঁদ্ম়ির রূেও লনমো না। হযালর 
অ্বশয ওর ভুিটা শুধমর লনমে োরমো। হারলেওন পসই সে়ে হমি না থাকা এক েমক্ষ 
ভামিা লদ্ে, েমর েরীক্ষার কথা ইমে কমরই বমিলন। রনমক বিমিও বিমে োরমো। 
রন একটা লডনার পেটমক লট োশরুমে েলরবেডন কমরলেি, আবার জামনও না পকেন 
কমর পসটা করমে পেমরলেি। 
 
পসলদ্মনর েরীক্ষার ের পরস্ট পনও়োর পকানও সুমযাগ লেমিা না। লডনামরর ের 
লফগামরশন লরলভসন লনম়ে ে়িমে হমিা। েমরর লদ্ন পসটার েরীক্ষা। হযালর োথাভলেড 
জলটি পকিেমডি আর লথম়োলর পবাঝাই কমর শুম়ে ে়িমিা। েমরর লদ্ন সকামির 
েরীক্ষা়ে ও সুইলচিং পস্প্মির পডলফমনসন লিেমে ভুি করমিা। শুধু োই ন়ে ধমর লনমিা 
ওর প্রাকলটকযাি েরীক্ষা যামে োই হমব। পো যাই পহাক ও পকামনারক েুমরােুলরভামব 
ইগু়োনা (আমেলরকার পগাসাে জােী়ে বৃক্ষচর সলরসৃে লবমশি) অ্দৃ্শয করমে োরমিা। 
োমশর পটলবমি পদ্েমিা হান্ন অ্যাট ওমক পদ্ও়ো পফমরট (পবলজর েমো সাদ্া ধবধমব জ), 
একগাদ্া পফ্ললেিংমগামে রূোন্তলরে করমে লহেলশে োমে। (পফ্ললেিংগ–ফ্লযানডাসডবাসী োলে 
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লবমশি) পশি েযডন্ত লঠক করমিা লকন্তু োলেমদ্র ঝটেটালনর জনয প্রা়ে দ্শ লেলনট 
েরীক্ষা বে রইমিা। োরের পফ্ললেিংগ োলে ধমর হমির বাইমর লনম়ে যাবার ের 
প্রযাকলটকযাি েরীক্ষা আবার শুরু হমিা। 
 
বুধবার হামবডািলজ েরীক্ষা। এধার ওধার সাোনয ভুি ো়িা হযালরর দৃ্ঢ় লবশ্বাস, আমগর 
সব েরীক্ষা পোটােুলট ভামিা হম়েমে। বৃহস্প্লেবার প্রথে শুরু হমব ডাকড আমটডর লবরুমদ্ধ 
প্রলেমরামধর েরীক্ষা। 
 
আেলিজ এনমরন্স হমির দ্রজার পগা়িা়ে বমস োত্র-োত্রীমদ্র ঠাণ্ডা োথা়ে েরীক্ষা পকেন 
লদ্মে িক্ষয পরমে চমিমেন। আেলিজ লবমশি কমর কাউোর লজনস আর লডমফনলসভ 
পস্প্ি ভামিা কমরই পদ্েমিন। প্রমফসর টফলট েরীক্ষার পশমি হযালরর লেমঠ হাে লদ্ম়ে 
বিমিন, সাবাস েটার! সব েরীক্ষা়ে েুলে ভামিাভামবই উেমর পগমে, সলেয েুব ভামিা; 
লকন্তু একটা কথা, যলদ্ েটার…। 
 
কথাটা বমি পডমক একটু ঝুাঁকমিন। আোর এক লবশ্বস্ত বেু লটমবলর়েস অ্গম়িমনর েুমে 
শুমনলে েুলে পেমরানাে দেলর করমে োমরা। পবানাস েম়েমের জনয…? 
 
হযালর ওর জাদু্দ্ণ্ডটা েুিমিা, আেলিমজর লদ্মক পসাজা োকামিা, ধমর লনমিা োমক 
োাঁটাই করার েেিব হমে। 
 
এক্সমেমরা পেমরানাে! 
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ওর জাদু্দ্ণ্ড পথমক রূোলি রমঙর হলরমর্র দ্ি পবলরম়ে এমস হমির পভের স্বেন্দগলেমে 
িুরমে িাগমিা। সেস্ত েরীক্ষকরা অ্বাক হম়ে োমদ্র গলেলবলধ পদ্েমে িাগমিন, 
োরের োরা রূোিী কু়োশা়ে লেমশ পগমি প্রমফসর টফলট োর। সরু সরু হা়ি পবর 
করা। লগট ও়োিা পফািা পফািা লশরও়োিা হামে হােোলি লদ্ম়ে উচ্ছ্বলসে হম়ে বিমিন, 
বাাঃ বাাঃ অ্লে সুন্দর। েটার এবার েুলে পযমে োমরা। 
 
হযালর ির পেম়ি যাবার সে়ে আেলিমজর লদ্মক োকামিা। আেলিমজর বযামঙর। েে 
পফািা পফািা েুমে পদ্েমিা লবলি হালস। হযালর পকানও িমক্ষে করমিা না আেলিজমক! 
যলদ্ না ও ভুি কমর থামক, োহমি জামন ও লনলশ্চে আউটস্টযালন্ডিং আউি পেম়েমে। 
 
শুিবার হযালর রমনর েুলট, পকামনা েরীক্ষা পনই। হারলেওন ওর অ্যানলসম়েে রুমনস 
লনম়ে বযস্ত। সােমন এক সপ্তাহ েম়ি রম়েমে, লরলভসন করমে আর ভামিা িাগমে না। 
ওরা িমরর জানািা েুমি হাে-ো েল়িম়ে উইজাডড পচশ পেিমে বসমিা। পোিা জানািা 
লদ্ম়ে গরে হাও়ো আসমে। হযালর পদ্েমে পেমিা হযালিড অ্রমর্যর েূমে লাস লনমেন। ও 
পদ্েমে পচিা করমিা পকান জন্তুমদ্র হযািড ে়ুি়োমদ্র পদ্োমেন। লনশ্চ়েই ইউলনকর্ড 
হমব। কারর্ ওরা পকান দূ্রত্ব বজা়ে পরমে দ্াাঁল়িম়ে রম়েমে, লঠক পসই পপ্রামরট পহাি 
লদ্ম়ে হারলেওন ওর িমর ঢুকমিা। েুে পদ্মেই বুঝমিা ওর পেজাজ লক্ষপ্ত। 
 
রন আ়িমো়িা ভাঙমে ভাঙমে বিমিা, পোোর রুনস পকেন হমে হারলেওন? 
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–আলে এমহা়োমজর ভুি অ্নুবাদ্ কমরলে; হারলেওন পরমগমেমগ বিমিা–ওর োমন 
োটডনারলশে, লডমফন্স (আত্মরক্ষা) ন়ে। আলে এমহা়োমজর সমঙ্গ লেলশম়ে পফমিলে। 
 
রন পকামনারকে গুরুত্ব না লদ্ম়ে বিমিা, বাাঃ পবশ কমরমে। একটা োত্র ভুি কমরমো, 
োই না? োহমিও েুলে োমব। 
 
হারলেওন ভীিন পরমগ বিমিা–চুে করমব! জামনা ওই একটা ভুমির জনয োস পফমির 
সেসযা আমে। োো়িা আরও লক জামনা? আেলিজমদ্র অ্লফমস আরও একটা লনফিার 
(োরাত্মক এক জঙ) পকউ পরমেমে। সলেয আলে বুঝমে োরলে না নেুন দ্রজা লদ্ম়ে 
পভেমর ঢুকমিা পকেন কমর। আলে ওলদ্ক লদ্ম়ে আসমে আসমে আেলিমজর পচাঁচামেলচ 
কামন এমিা। গিা শুমন েমন হ়ে ওটা োর োম়ের োলনকটা োিংস পেম়ে পফমিমে। 
 
হযালর আর রন একসমঙ্গ বিমিা, বাাঃ বাাঃ চেৎকার। 
 
হারলেওন বিমিা–পোমটই চেৎকার ন়ে। উলন ভাবমেন লনফিার পরমে যাও়ো একোত্র 
হযালিমডর কাজ। আেরা চাই না একটা অ্জুহাে লদ্ম়ে হযালিমডর কুি পথমক োাঁটাই 
করার েেিব ভাজমেন আেলিজ। 
 
–বাাঃ উলন পো এেন লাস লনমেন, ওমক পদ্াি লদ্মে োমর না। হারলেওন জানািা লদ্ম়ে 
হযালরমক পদ্লেম়ে বিমিা। 
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–ওহ্ োমঝ োমঝ েুলে এমো হাসযকর সাদ্ালসমদ্ হম়ে যাও পয বিার ন়ে। েুলে কী েমন 
কমরা আেলিজ প্রোমর্র অ্মেক্ষা়ে বমস থাকমবন? হারলেওন রামগ পফমট েম়ি গজ গজ 
করমে করমে পেম়েমদ্র ডরমেটলরর লদ্মক চমি পগমিা। যাবার সে়ে ওমদ্র িমরর 
দ্রজাটা পস শব্দ কমর বে কমর লদ্মিা। 
 
রন েুব সন্তেডমর্ হযালরর িাইমটর লদ্মক যাবার জনয কুইন এলগম়ে লদ্মে লদ্মে বিমিা, 
দ্ারুর্ লেি স্বভামবর, সুন্দর পেম়ে। 
 
 হারলেওমনর বযাড েুন্ড সপ্তাহ, পশমির দু্লদ্নই রম়ে পগমিা। রন আর হযালর পসােবামরর 
পোসান েরীক্ষার বযাোমর লরভাইস করমে পোমটই হারলেওনমক োত্তা পদ্বার সে়ে 
পেমিা না। হযালর েুব ভামিা কমর জামন েরীক্ষা োরাে হমি অ্উরর হবার পকানও আশা 
পনই। যা পভমবলেমিা োই, পিোর েরীক্ষা পবশ শক্ত েমন হমিা। যলদ্ও ও ধমর লনম়েমে, 
েলিজুস পোসামনর প্রমশ্ন ওর ফুি োকডস োবার প্রচুর সম্ভাবনা রম়েমে। 
 
দু্েুমরর প্রযাকলটকযাি েুব ভ়েঙ্কর হমব পভমবলেমিা। ো লকন্তু হমিা না। পেইে অ্নুেলস্থে 
থাকামে ওর পোসান বানামনা পবশ সহজ হম়ে পগমিা। পনলভি হযালরর কামেই রম়েলেমিা 
পোসান লামস। হযালর পদ্েমিা ও েুব চনেমন হম়ে পগমে… এর আমগ ওমক পোসান 
লামস এরকে হালসেুলশ পদ্মেলন। প্রমফসর োচড বযািংকস যেন সকিমক বিমিন, পোেরা 
সবাই পয যার কিড্রন পথমক দূ্মর বমসা লেজ, েরীক্ষা পশি হম়ে পগমে। টাইে ইজ 
আে। হযালর ওর দেলর পোসান পবােমি পঢমি লেলে আাঁটমে আাঁটমে ভাবমিা, হ়েমো ও 
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ভামিা পিড োমব না, যলদ্ না ভামগয পফি থামক। োবডেী োলেি লিলফন্ডমরর কেনরুমে 
পযমে পযমে বিমিা, যাক পগ, আর োত্র চারমট েরীক্ষা বালক আমে। 
 
–চারমট োত্র! হারলেওন সাোনয আশ্চযড হম়ে বিমিা, আোর পো সবমচম়ে শক্ত সাবমজক্ট 
অ্যালরথমেলন্স বালক আমে। 
 
হযালরর েঙ্গিবামরর েরীক্ষা পক়োর অ্ফ েযালজকযাি লিচারস। 
 
ভামিা করার জনয উমঠ েম়ি পিমগে, যামে হযালিমডর ওমোর পদ্ািামরাে না হ়ে। 
প্রযাকলটকযাি েরীক্ষা লনলিদ্ধ অ্রমর্যর েুমে। ওোমন োত্র-োত্রীমদ্র নারি লঠক েমো 
শনাক্ত করমে হ়ে। ওমদ্র িুলকম়ে রাো হম়েমে বামবাটন কাাঁটা চু়োর েমধয োমদ্র 
পকৌশি কমর দু্ধ লদ্মে হমব োিা কমর। ওরা অ্েযন্ত স্প্কাের সমন্দহবাজ জg। ওমদ্র 
োিমকর েমধয অ্মনক জাদু্র প্রোলটডজ থামক, ভাঙচুর করমে থামক। পক্ষমে যা়ে যলদ্ 
োরা েমন কমর ওমদ্র লবি োও়োমনা হমে। োরের রম়েমে বাউরাকিমদ্র লঠকেমো 
েলরচািনা করা ফা়োর িযাবমদ্র োও়োমনা, েলরষ্কার করা। েুব সাবধামন যামে আগুমন 
পদ্হ েুম়ি না যা়ে এবিং অ্মনক োবামরর েমধয পথমক লঠক েমো োবার লঠক করা, অ্সুস্থ 
ইউলনকমনর ডাম়েমটর বযবস্থা। 
 
হযালর পসোন পথমক পদ্েমিা হযালিড োর পকলবমনর জানািা লদ্ম়ে অ্ধীর আিমহ োলকম়ে 
রম়েমেন। হযালরর েরীক্ষক, একলট পোটামসাটা পোট পচহারার উইচ ওর লদ্মক োলকম়ে 
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হাসমিন। বিমিন, এবার েুলে পযমে োমরা। হযালর হযালিমডর লদ্মক োলকম়ে বুম়িা 
আঙু্গি পদ্লেম়ে কযামসমি চমি পগমিা। 
 
বুধবার সকামি অ্যামিানলের লথম়োলর েরীক্ষা পোটােুলট ভািই হমিা। হযালর শুিিমহর 
ডানধামর চাাঁমদ্র যথাযথ নাে জামন না। লকন্তু একটা লবিম়ে সুলনলশ্চে, ওমদ্র েমধয 
একটামেও ইাঁদু্র বসবাস কমর না। প্রযাকলটকযাি অ্যামিানলের জনয ওমদ্র সমে েযডন্ত 
অ্মেক্ষা করমে হমিা। পসলদ্ন আর লডলভম়েসন হমিা না। 
 
হযালরর লডলভম়েসন সম্বমে জ্ঞান েুব একটা ভামিা ন়ে, োই েরীক্ষা ভামিা হমিা না। 
রমনরও ন়ে। ওমদ্র েমে পবাকামবাকা েরীক্ষাটা বে কমর পদ্ও়োই ভামিা। 
 
–এেনও পো আেরা পেম়ি লদ্মে োলর। 
 
–হযাাঁ, ো োলর, হযালর বিমিা, জুলেটার আর উরানস বেু হম়ে পযমে োমর, পেেন লকেু 
ভান করার পকানও কারর্ পনই। 
 
–এোন পথমক, আোর েন্দ্রেুে চাম়ের োো েরমিও লকেু যা়ে আমস না। আলে 
ওগুমিামক ে়েিা পফিার লবমন পফমি লদ্লে। 
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হযালর পহমস উঠমিা, হারলেওনমক আসমে পদ্মে হালস পথমে পগমিা। পদ্েমিা হারলেওন 
একরকে পদ্ৌ়িামে পদ্ৌ়িামে আসমে। হাসমে পদ্েমি হারলেওন পরমগ পযমে োমর, 
েেন্দ নাও করমে োমর। 
 
হারলেওন বিমিা, েমন হ়ে আোর অ্যালরথমসলন্স ভািই হম়েমে। কথাটা শুমন হযালর রন 
স্বলস্তর লনাঃশ্বাস পফিমিা। োহমি লডনামরর আমগ আেরা স্টার চাটডটামে পচাে বুলিম়ে 
লনমে োলর? 
 
োরের ওরা রাে এগামরাটা়ে অ্যামিানলে টাও়োমরর োমদ্ উমঠ পদ্েমিা েলরষ্কার 
আকামশ অ্সিংেয োরা ঝিেি করমে। পেিশূনয আকামশ োরা পদ্মে, লচমন লনমে 
পকানও অ্সুলবধা পনই। রূোিী চাাঁমদ্র আমিা েম়ি োঠটামক পকেন পযন স্বপ্নে়ে েমন 
হ়ে। ঠাণ্ডা ঠাণ্ডা বাোস বইমে। 
 
সকমিই পয যার লনমজর পটলিমকাে লনম়ে দ্াাঁ়িামেই প্রমফসর োচডবযািংকস প্রমেযমকর 
হামে একটা ব্ল্যািংক স্টারচাটড লদ্মিন যামে ওরা আকামশর োরা পদ্মে চামটড োমদ্র 
অ্বস্থান পদ্োমে োমর। 
 
প্রমফসর োচডবযািংকস আর টফলট লনমজমদ্র জা়েগা়ে দ্াাঁল়িম়ে লনমজমদ্র েমধয আমস্ত আমস্ত 
লকেু কথা বমি লনেডি আকামশর লদ্মক োকামিন। েরীক্ষাথডীরা পটলিমকাে পসট কমর 
োচডমেে আর কুইি হামে লনম়ে দ্াাঁ়িামিা, প্রা়ে লনজডন োমদ্ োমদ্র পটলিমকাে পসট 
করা, োচডমেে হামে পনও়োর শব্দ পশানা পগমিা। েরীক্ষাথডীরা শুধু নীরব। আধিিা, 
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একিিা পকমট পগমিা। কযামসমির িমরর আমিা বে হম়ে পযমেই োঠ অ্েকার হম়ে 
পগমিা, োঠটা আর পসানার আমিামে ঝিেমি েমন হমিা না। 
 
হযালর আকামশর োরার লদ্মক োলকম়ে চামটড পকাথা়ে োরা রম়েমে পদ্েমিা। ওর 
েুমোেুলে কযামসমির সােমনর দ্রজাটা পোিা, োথমরর লসাঁল়ির আমিা িমনর লদ্মক 
লঠকমর েম়িমে। হযালর পটলিমকােটা লঠক পোলজসমন রােমে লগম়ে পদ্েমিা োাঁচ-েটা িম্বা 
িম্বা ো়ো িমন িুমর পব়িামে। দ্রজাটা পোিা থাকার জনয িমন আমিা েম়ি লেমিা। 
দ্রজা বে হমেই িনটা আমগর েমো অ্েকার হম়ে পগমিা। 
 
 হযালর পটলিমকামের পচাঙা়ে পচাে পরমে পভনামসর অ্বস্থান পদ্মে চামটড োকড করমে 
যাবার সে়ে হােটা পকাঁমে উঠমিা। কুইিটাও পযমনা আর চিমে চাইমিা না, োচডমেমের 
ওমোর লস্থর হম়ে রইমিা। আবার ও িমনর লদ্মক োকামিা। পদ্েমিা কে কমর েজন 
অ্েকারােন্ন িমন পযারামফরা করমে। চাাঁমদ্র সাোনয আমিা ওমদ্র োথার ওমোর 
ে়িমে না, োই োমদ্র েুে পদ্েমে পেমিা না। েুে পদ্েমে না পেমিও োমদ্র হাাঁটা-
চিার েমধয পচনা পচনা েমন হমিা োমদ্র, লবমশি কমর পয সকমির আমগভামগ হাাঁটমে। 
 
আেলিজ! 
 
ও বুঝমে োরমিা না আেলিজ োঝরামে অ্েকার িমন েসােজন পিাক লনম়ে পকন িুমর 
পব়িামেন। পক পযন পেেন পথমক েুক েুক কমর কাসমিা। লকন্তু েেনও পো ওর 
েরীক্ষা পশি হ়েলন। 
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অ্মধডকটা হম়েমে। ও পদ্েমে পেমিা না আকামশ পকাথা়ে পভনাস লবচরর্ করমে। োরের 
আবার পটলিমকামে ও পচাে রােমিা, পভনাসমক পদ্েমে পেমিা। চামটড োর অ্বস্থান 
পদ্োমে যাবার সে়ে আবার পসই েুক েুক কালসর শব্দ পযমনা কামন না আমস োর জনয 
সেকড হমিা। লকন্তু োরেরই শুনমে পেমিা অ্মনক দূ্র পথমক কারও বাল়ির দ্রজা়ে নক 
করার ঠকঠক শব্দ। পসই শব্দ বার বার প্রলেধ্বলনে হমে িাগমিা। োরেরই কামন 
এমিা লবরাট এক কুকুমরর লবকট পিউ পিউ লচৎকার। 
 
ও পচাে লফলরম়ে লনম়ে অ্রমর্যর লদ্মক োকামিা। হঠাৎ ওর বুকটা লটেলটে করমে 
িাগমিা। ও পদ্েমিা হযালিমডর পকলবমনর জানািা লদ্ম়ে আমিা বাইমর আসমে। োরের 
বাইমর োলকম়ে পদ্েমিা পসই ো়োগুমিা ওর পকলবমনর দ্রজার সােমন লেেন লফমর 
দ্াাঁ়িামিা। দ্রজাটা েুিমেই োরা গটগট কমর পকলবমন ঢুমক দ্রজা বে কমর লদ্মিা 
আবার লনস্তব্ধো। 
 
হযালর অ্সম্ভব অ্স্বলস্তর েমধয ে়িমিা। ও রন আর হারলেওমনর লদ্মক োকামিা। বুঝমে 
োরমিা না হযালিমডর পকলবমনর দ্রজা়ে পকন ঠক ঠক শব্দ, োর কুকুমরর লবকট ডাক, 
আর পসই ে-সােটা পিামকর হযালিমডর পকলবমন পঢাকা! লঠক পসই সে়ে প্রমফসর 
োচডবযািংক ওর পেেমন এমস দ্াাঁ়িামিন। কারও লদ্মক োকামেন না। েবু পচাে পদ্মে 
েমন হ়ে সকমির লদ্মক সকমির কামজর লদ্মক গুপ্তচমরর েমো োকামেন। হযালর 
ো়িাোল়ি স্টার-চামটডর লদ্মক পহাঁট হম়ে এেন একটা ভাব করমিা পযমনা কাজ করমে; 
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লকন্তু পচাে ওর হযালিমডর পকলবমনর লদ্মক। পসই পিাকগুমিা িমরর পভের পথমক 
জানািার ধামর দ্াাঁ়িামেই জানািা লদ্ম়ে বাইমরর আমিা আসা বে হম়ে পগমিা। 
 
হযালর বুঝমে োরমিা প্রমফসর োচডবযািংক ওর লেেমন দ্াাঁল়িম়ে রম়েমেন। ও আবার 
পটলিমকামে পচাে পরমে োরাগুমিা পদ্েমে িাগমিা। লকন্তু অ্মনক আমগই োমদ্র 
েলজসন ওর চামটড োকড করা হম়ে পগমে। োরেরই ও শুনমে পেমিা পকলবন পথমক 
লবরাট গজডমনর শব্দ। পসই শব্দ আকামশ, বাোমস, অ্রমর্য, অ্যামিানলের টাও়োমরর 
োমদ্ ধাক্কা পেম়ে আবার লফমর এমিা। যারা েরীক্ষা লদ্লেমিা োরা পটলিমকাে পথমক 
পচাে সলরম়ে ভ়োেুর পচামে হযালিমডর পকলবমনর লদ্মক োকামিা। 
 
প্রমফসর টফলট আবার েক েক কমর কাসমিন। 
 
টফলট েুব পেহভমর বিমিন, ওলদ্মক কান না লদ্ম়ে পোেরা পোোমদ্র কাজ কমরা 
পেমি–পেম়েরা। সকমিই আবার োমদ্র পটলিমকামে পচাে রােমিা। হযালর পসই সে়ে 
োস লফমর পদ্েমরা হারলেওন অ্দু্ভে এক দৃ্লিমে হযালিমডর পকলবমনর লদ্মক োলকম়ে 
রম়েমে। 
 
প্রমেসর টফলট বিমিন, আর োত্র কুল়ি লেলনট বালক আমে। 
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কথাটা শুমন হারলেওন একরকে িালফম়ে উমঠ ওর স্টার চামটড েুে পডাবামিা। হযালর ওর 
চামটডর লদ্মক োকামিা। পদ্েমিা, পভনামসর জা়েগা়ে োসড পিমবি কমরমে। ও োথা লনচু 
কমর পসটা সিংমশাধন করমিা। 
 
আবার োঠ পথমক ভীির্ পজামর শব্দ হমিা, পবশ কম়েকজন ভ়ে পেম়ে আউচ বমি 
পচাঁলচম়ে উঠমিা। ওরা পটলিমকাে পথমক েুে সলরম়ে লনম়ে লনমচর োমঠর লদ্মক োকামিা। 
 
হযালর োদ্ পথমক পদ্েমিা হযালিমডর পকলবমনর দ্রজাটা েুমি পগমিা। পকলবমনর বাইমর 
িাি আমিামে পদ্েমিা চার-োাঁচজন আর এক িণ্ডা োকডা পিাক ভীির্ গজডন করমে আর 
ওমক িুলি োরবার পচিা করমে। পযটুকু আমিা বাইমর আসমে োমে বুঝমে োরমিা 
হযালিডমক ওরা স্টান করবার প্রমচিা করমে। হারলেওন লচৎকার কমর উঠমিা–না। 
 
প্রমফসর টফলট হারলেওমনর লদ্মক োলকম়ে বিমিন, েুলে লকন্তু এোমন েরীক্ষা লদ্মে 
এমসমে। পচাঁলচও না, অ্নযমদ্র অ্সুলবমধ হমব। 
 
লকন্তু পকউ আর োমদ্র স্টার চামটডর লদ্মক োকামে না। েেনও েীি একটা িাি 
আমিা হযালিমডর পকলবমনর চারোমশ িুরমে। ওমক কাবু করার জনয প্রবি পচিা কমরও 
পেমর উঠমে না। হযালরর েমন হমিা েুেুি দু্ই শলক্তর ি়িাই চমিমে। লচত্তার, পচাঁচামেলচ, 
কান্নামে সেস্ত জা়েগাটা থর থর কমর কাাঁেমে। 
 
একজন দ্ারুর্ পজার গিা়ে বমি উঠমিা, হযালিড পগাাঁ়োেুডলে কমরা না। 
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কথাটা শুমন হযালিড গজডন কমর উঠমিা–লনকুলচ কমরমে পোোর কথা পেমন পনও়ো। 
ডলিশ এেলনভামব পোেরা আোমক কাবু করমে োরমব না বমিলদ্িাে। 
 
হযালর পদ্েমিা ফযািংগ ঝাাঁলেম়ে ে়িমে বারবার হযালিডমক ওমদ্র হাে পথমক বাাঁচামনার 
জনয। উইজাডডরা ওমক স্টালনিং পস্প্ি লদ্ম়ে অ্কেডনয করমেই ও োলটমে েম়ি পগমিা। 
হযালিড এক েুহূেড পদ্লর না কমর পয স্টযালনিং পস্প্ি েুাঁম়িলেমিা োমক শক্ত কমর পচমে 
ধমর েুাঁম়ি পফমি লদ্মিা। প্রা়ে দ্শলফট িম্বা পিাকটার োলট পথমক ওঠার আর শলক্ত 
রইমিা না। হারলেওন পসই ভ়েঙ্কর দৃ্শয পদ্মে েুমে হােচাো লদ্মিা। হযালর রমনর লদ্মক 
োকামিা, পদ্েমিা রমনরও েুে ভম়ে লববর্ড হম়ে পগমে। আমগ পকউ হযালিডমক ওই 
রকেভামব রাগমে, গজডনশলক্ত প্রম়োগ করমে পদ্মেলন। োবডেী োদ্ পথমক আঙু্গি লদ্ম়ে 
িনটা পদ্লেম়ে বিমিা, পদ্মেমো? 
 
ওরা পদ্েমিা সােমনর দ্রজাটা আবার েুমি পগমে, পোিা দ্রজা লদ্ম়ে অ্েকার িমন 
আবার আমিা লঠকমর েম়িমে। পসই আমিামে পদ্েমিা একটা িম্বা কামিা ো়ো োঠ 
লদ্ম়ে এলগম়ে যামে। 
 
প্রমফসর টফলট পেমি-পেম়েমদ্র লদ্মক োলকম়ে বিমিন–পশামনা, আর োত্র পিাি লেলনট 
আমে। 
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পকউ পেেন টফলটর কথা়ে কান লদ্মিা না। ওরা পদ্েমিা পসই কামিা ো়োটা হযালিমডর 
পকলবমনর লদ্মক েুব পজামর পজামর পহাঁমট চমিমে। পসই ো়োেূলেডটা গজডন কমর উঠমিা, 
আশ্চযড! পোোমদ্র সাহসমো কে ন়ে! িূলর্ডটা হযালিমডর পকলবমনর কামে পেৌঁেমিা। 
 
হারলেওন লফসলফস কমর বিমিা, প্রমফসর েযাকমগানাগি! 
 
অ্েকার পভদ্ কমর েযাকমগানাগমির েীি স্বর কামন এমিা ওমদ্র, পেম়ি দ্াও, ওমক 
পেম়ি দ্াও বিলে। পকন, লকমসর জনয পোেরা ওমক আিের্ করমো? ওমো এেন লকেু 
কমরলন যামে পোেরা এইরকে নৃশিংস বযবহার করমে সাহস কমরা। 
 
হারলেওন, োবডেী, িযামভন্ডর ভম়ে লচৎকার কমর উঠমিা–পকলবমনর আমশোমশ দ্াাঁল়িম়ে 
থাকা চারজন স্টানামরর েযাকমগানাগিমক কাবু করা শক্ত বযাোর লেি না। কযামসি আর 
পকলবমনর োঝেমথ িাি আমিা রলশর সমঙ্গ েযাকমগানাগি ধাক্কা পেমিন, েরেুহূেড পদ্ো 
পগমিা োর সবডাঙ্গ ভূেুম়ি িাি আমিামে ঝিমক উঠমিা। 
 
েযাকমগানাগি ডানোটা েুমি শক্ত হম়ে লস্থর হম়ে দ্াাঁ়িামিন োরের একচুিও। ন়িমে 
োরমিন না। 
 
প্রমফসর টফলট েরীক্ষার কথা ভুমি লগম়ে ভীির্ পজামর (োর শলক্ত অ্নুযা়েী) বমি 
উঠমিন, গযািলেিং গারগম়েি! পকানও সেকড কমরলন, সািংিালেক কাজকেড পদ্েলে। 
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–ভীরুর দ্ি! হযালিমডর েীিস্বর পভমস এমিা টাও়োমরর ওমোমর। কযামসমির লকেু 
আমিা ভাইমিসমন লনভু লনভু হম়ে পগমিা। 
 
জিংগিী ভীরু, না জালনম়ে আিের্। হারলেওন হাাঁফামে হাফামে বিমিা, হা ঈশ্বর…। 
হযালিড জামনন োর দু্ই লনকটবেডী আিের্কারীরা সিংজ্ঞা হালরম়েমে, েবু দু্মটা প্রচণ্ড 
রকমের ঝটকা লদ্মিন। ওরা এেন ঠাণ্ডা হম়ে োলটমে েম়ি রম়েমে। হযালরর হযালিডমক 
পদ্মে েমন হমিা োর ওমোর ওমদ্র পস্প্মির পকানও প্রভাব েম়িলন। পদ্েি হযালিড 
পসাজা হম়ে দ্াাঁল়িম়েমেন। োর লেমে থমির েমো একটা লকেু। োরেরই ভামিা কমর 
পদ্েমিা পসটা ফযািংগ-এর লনমস্তজ পদ্হ পবাঁমধ পরমেমেন। 
 
অ্যােলিজ দ্াাঁে লেলচম়ে বিমিন, পোেরা করমো লক, ওমক ধমরা পদ্লর কমরা। লকন্তু ওর 
বালক সাহাযযকারীরা হযালিমডর ধামর কামে দ্াাঁ়িামে সাহস করমিা। পদ্ৌম়ি োিামে লগম়ে 
োর এক অ্চচেনয সহকেডীর ওমোর পহাাঁচট পেম়ে েম়ি পগমিা। হযালিড পেেন লফমর 
একবার ওমদ্র পদ্মে ফযািংগমক লেমঠ লনম়ে পদ্ৌ়িামে িাগমিা। আেলিজ পশি পচিা 
করমিন হযালিমডর ওমোর একটা স্টালনিং পস্প্ি েুাঁ়িমে, লকন্তু পসটা লঠক িাগমিা না। 
হযালিড পেেমন না লফমর পদ্ৌ়িামে পদ্ৌ়িামে লনলিদ্ধ অ্রমর্যর পভের অ্দৃ্শয হম়ে পগমিা। 
 
ওই িটনা পদ্মে সকমিই লনবডাক। চেুলদ্ডমক লনস্তব্ধো। েেন প্রমফসর টফলটর গিা 
পশানা পগমিা। আর োত্র োাঁচ লেলনট আমে, সবাই শুমনমো পো? 
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হযালর চাটডটা েেনও সমূ্পর্ড করমে োমরলন। োত্র দু্ই-েৃেী়োিংশ করমে পেমরমে। কেন 
েরীক্ষা পশমির িিা বাজমব োরই অ্মেক্ষা়ে বমস রইমিা। িিা বাজমেই হযালর, রন, 
হারলেওন পটলিমকােগুমিা পকানও রকমে পহাল্ডামর পরমে লদ্ম়ে স্প্াইমরি লসাঁল়ির কামে 
েুটমিা। েেন পকামনা োত্র-োত্রী শুমে যা়েলন। সকমিই উমত্তলজে হম়ে লসাঁল়ির েুমে 
হযালিডমক আিেমর্র যা যা পদ্মেমে পসইসব যার পযেন েুলশ আমিাচনা কমর চমিমে। 
 
–ওই শ়েোন েলহিা, হারলেওন হাাঁফামে হাফামে বিমিা–(কথা বিমে োরলেমিা না) 
গভীর রামে হযালিমডর বাল়িমে ওমক আহে করমে লগম়েলেমিা। 
 
এরলন েযাকলেিান বিমিা, েুব সম্ভব লরিনীর েে নেুন একটা নাটক করমে চানলন। 
 
রন বিমিা–হযালিড যা কমরমেন ভািই কমরমেন, োই না? লকন্তু লক কমর অ্মোগুমিা 
পস্প্ি পথমক বাাঁচমিন ভাবা যা়ে না। 
 
হারলেওন বিমিা, ওর শরীমর দ্ানমবর রক্ত আমে। একজন দ্ানবমক সহমজ আ়েমত্ত 
আনা সহজ বযাোর ন়ে। চারজন স্টানার প্রমফসর েযাকমগানাগিমক আিের্ 
কমরলেমিা। ব়েস হম়েমে, পদ্লে সােিামে পেমরমেন লক না। 
 
এরলন বিমিা, দ্ারুর্ ভ়েঙ্কর বযাোর, আোর োথা িুরমে, আলে শুমে চিিাে। 
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একটু একটু কমর লসাঁল়ির েিা প্রা়ে ফাাঁকা হম়ে পগমিা। রন বিমিা, যাকমগ অ্মনক পচিা 
কমরও হযালিডমক ধমর পবাঁমধ আজকাবামন োঠাবার সব পনািংরা েেিব বানচাি হম়ে 
পগমিা! আোর েমন হ়ে হযালিড, ডাম্বিমডামরর কামে পগমেন। পোোমদ্র কী েমন হ়ে? 
হারলেওন েিেি পচামে বিমিা, হমে োমর। ডাম্বিমডার হ়েমো লশগলগরই লফমর 
আসমবন। লকন্তু েমন হ়ে প্রথে যুমদ্ধ আেরা পহমর পগলে। 
 
ওরা লিলফন্ডর কেনরুমে এমস পদ্েমিা, পবশ লভ়ি। পসোমনও ওরা হযালিমডর বযাোমর 
আমিাচনা করমে। হযালর, রন, হারলেওন যা যা পদ্মেমে, শুমনমে অ্যামিানলে টাও়োর 
পথমক, সব ওমদ্র বিমিা। 
 
অ্যামিলিনা জনসন বিমিা, লরিনী হ়েমো লঠকেমো ে়িামে োরমেন না; লকন্তু হযালিড 
পো ো ন়ে। ভামিা ে়িান। 
 
হারলেওন একটা আেডমচ়োমর বমস দু্িমে দু্িমে বিমিা–আেলিজ অ্মনক োনুিমক 
পিন্না কমরন। পকেন কমর হযালিডমক ো়িামনা যা়ে সবসে়ে োই পচিা কমর চমিমেন। 
 
িযামভন্ডর বিমিা, পক জামন প্রমফসর েযাগমগানাগি পকেন আমেন, েমন হমে লঠক 
আমেন লক বমিা? 
 
–ওরা েযাকমগানাগিমক ধমর কযামসমি লনম়ে পগমে, আেরা ডরমেটলরর জানািা পথমক 
পদ্মেলে। কলিন কামভড বিমিা, পদ্মে েমন হলেি েুব একটা ভামিা পনই। 
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অ্যালিলস়ো লস্প্মনর বিমিা, েযাডাে েেমি লঠক কমর পদ্মবন পভমবা না। 
 
প্রা়ে সকাি চারমট পবমজ পগমিা পস রামের িটনা সবাই বমস আমিাচনা করমে করমে। 
পচামের সােমন হযালিডমক আিের্, হযালিমডর আিেমর্র লবরুমদ্ধ আিের্, োরের 
ফযািংগমক কাাঁমধ চালেম়ে চমি যাবার দৃ্শয বার বার পচামের সােমন পভমস উঠমে িাগমিা 
হযালরর। িুমোমে োরমিা না। েবু পচামে িুে এমস পগমিা। িুলেম়ে ে়িমিা, িুে ভাঙমিা 
অ্মনক পদ্লরমে। 
 
ওমদ্র পশি েরীক্ষা, লহলি অ্ফ েযালজক, পসলদ্ন দু্েুমরর আমগ শুরু হমিা। হযালরর ইমে 
হমিা পিকফামস্টর ের একটু িুলেম়ে পন়ে, লকন্তু আমগই েনলস্থর কমরলেমিা পিকফামস্টর 
েরও পশি লরলভসন করমব। পো কেনরুমে জানািার ধামর বমস সে়ে নি না কমর পচাে 
পথমক িুে ো়িাবার পচিা করমিা। োরের হারলেওমনর পদ্ও়ো প্রা়ে সাম়ি লেন লফট 
উাঁচু জো করা পনাটগুমিা উমেোমে পদ্েমে শুরু করমিা। 
 
দু্মটার সে়ে েঞ্চে বালিডমকর োত্রোত্রীরা পিট হমি এমস োমদ্র লসমট োথা নালেম়ে প্রশ্ন 
েত্র পদ্েমে িাগমিা। হযালরর েমন আনন্দ েরীক্ষা পশি হমিই িুেুমে চমি যামব। 
োরের আগােীকাি রমনর সমঙ্গ লকলডচ পেিার োমঠ যামব, রমনর ঝা়ুিমে পচমে 
আকামশ উ়িমব। লকেুলদ্ন অ্ন্তে ে়িা, লরলভসমনর হাে পথমক পরহাই োমব। 
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প্রমফসর োচডবযািংক োর পডমকর সােমন রাো ব়ি িল়িটার লদ্মক োলকম়ে গুরু গম্ভীর 
গিা়ে বিমিন, এবার পোেরা শুরু করমে োমরা। 
 
হযালর প্রশ্নেমত্রর প্রথে প্রমশ্নর লদ্মক োকামিা। পবশ সে়ে পিমগ পগমিা ে়িমে, 
অ্মনকবার পচাে বুলিম়ে একটা শব্দও ে়িমে োমরলন। িমরর কাাঁমচর জানািামে পদ্েমিা 
একটা ব়ি পবািো বুজবুজ শব্দ কমর কাাঁমচ ধাক্কা িাগামে। পশি েযডন্ত ওর পচাে আর 
ধাাঁধামিা না, প্রথে প্রশ্নলটর উত্তর লিেমে শুরু করমিা। 
 
লকন্তু লিেমে বসমি লক হমব, লকেুমেই ওর নাে আর সলঠক োলরে েমন ে়িমে না। 
প্রথে প্রশ্নটা পেম়ি ও চার নম্বর প্রশ্নটা পদ্েমিা। পোোর লক েমন হ়ে েযালজক ও়োন্ড 
সম্বমে আইন প্রর়্েন সাহাযয কমরলেি, অ্থবা অ্িাদ্শ শোব্দীর গবলিনমদ্র দ্াঙ্গা দ্েন 
করমে পবলশ সহা়েক হম়েলেি)। 
 
প্রশ্নটা কম়েকবার ে়িার ের লঠক করমিা, বালক প্রমশ্নর উত্তর পিোর ের হামে সে়ে 
থাকমি ওটা ধরমব। োাঁচ নম্বর প্রমশ্নর লদ্মক োকামিা (১৭৯৪ সামি স্টযাটুট অ্ফ 
লসমিলস পকেন কমর ফাটি ধমরলেমিা এবিং পসটা েুনরা়ে যামে পসই অ্বস্থা়ে উেনীে 
না হ়ে োর লক বযবস্থা িহর্ করা হম়েলেমিা?) পসটা পদ্োর ের েমন হমিা ও প্রধান 
প্রধান লবি়েগুমিা েমন করমে োরমে না। লকেু একটা েমনর েমধয ঢুমক সব ওমিাট-
োমিাট কমর লদ্মে। িটনা েমন ে়িমে না। োরের সলঠক ও ভামিাভামব উত্তর লিেমে 
োরমব এেন একলট প্রশ্ন ও পদ্েমে িাগমিা। যাকমগ, দ্শ নম্বর প্রশ্নটা েুবই সুন্দরভামব 
লিেমে োরমব বমি ওর েমন হমিা। প্রথে সুলপ্রে ইোরনযাশনাি কনমফডামরশন অ্ফ 
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উইজাডডস লেমিন পবমনাকডডস। পকান েলরলস্থলেমে এলট গলঠে হম়েলেমিা োর বৃত্তান্ত 
পিমো এবিং পকন ও়োরিকস অ্ফ লিমচনমস্টইন োমে পযাগদ্ান করমে অ্স্বীকার 
কমরলেমিন, বযােযা কমরা। 
 
হযালরর োথার পভেরটা অ্বশ অ্সা়ি হম়ে পগমে েমন হমিও অ্সু্ফট স্বমর বিমিা, আলে 
এর উত্তর জালন। হারলেওমনর পদ্ও়ো পনামট পসলদ্ন সকামি ওটা পবশ কম়েকবার 
েম়িমে েমনও আমে। 
 
ও চটেট উত্তর লিেমে শুরু করমিা। লিেমে লিেমে বারবার োচডবযািংমকর পডমকর 
ওমোর রাো ব়ি িল়িমে সে়ে পদ্েমে িাগমিা। ও োবডেী োলেমির লঠক পেেমন 
বমসমে। ওর কামিা িম্বা িম্বা োথার চুি পচ়োমরর লেমঠ েল়িম়ে রম়েমে। োমঝ োমঝ ও 
োথা না়িমি, োথা়ে পগাাঁজা পসানািী ললেগুমিা চেমক উঠমে। 
 
নাি লে়োমর পবানাকডডস, ইোরনযাশানাি কনমফডামরশন অ্ফ উইজাডডসর প্রথে 
রাজচনলেক দ্মির সমঙ্গ সিংিবহীন লবমশি েযডাদ্াসম্পন্ন সমবডাচ্চ প্রধান লেমিন। লকন্তু 
োর লনম়োমগ উইজালডডিং সম্প্রদ্াম়ের লিম়েচমস্টইন লস্টন প্রলেিলন্দ্বো কমরলেমিন। কারর্ 
ো়িা করা হাঁদু্মরর েমো হযালরর কুইি োচডমেমের ওমোর পদ্ৌ়িামে িাগমিা। জানািা 
পথমক গরে পরাদ্ ওর োথার ওমোর এমস েম়িমে। লক কারমর্ লিম়েচমস্টইন লবমরাধীো 
কমরলেমিন, আর পবানাকডডস োমক পকন চলটম়েলেমিন? হযালরর এেন একটা েমনর 
েমধয ধারর্া হ়ে পয পরািমদ্র (রূেকথার বােনাকার ভূে) লনম়েই দু্জমনর েমধয েোন্তর 

http://www.bengaliebook.com/


 হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য অ্র্ডাি অ্ব দ্য ফরিক্স । জে. জে. িাওর িং। হ্যারি পটাি রিরিে 

1143 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

হম়েলেমিা। হযালর ওর জ্বািা জ্বািা করা পচাে ঠাণ্ডা করার জনয দু্মচামের োো বে কমর 
হাে লদ্ম়ে পচমে ধরমিা। একটু একটু কমর পচাে জ্বািা কমে পগমিা। 
 
ও আবার সাদ্া োচডমেমের লদ্মক োকামিা। োরের ধীমর ধীমর পরািমদ্র সম্বমে 
দু্িাইন লিেমিা। েুব একটা েমনািাহী পিো হম়েমে বমি েমন হমিা না। োহমিও 
হারলেওমনর পনামটর লভলত্তমে োোর ের োো লিমেমে। 
 
ও আবার পচাে বে করমিা। েমন করমে পচিা করমিা প্রথেবার িামন্স লগম়ে 
কনমফডামরশন সম্বমে োর আিাে-আমিাচনা। হযাাঁ োর লববরর্ পো ও বাদ্ পদ়্েলন। 
আমগই লিমেমে। 
 
লিম়েচমস্টন পস্টইন পথমক পকউ আসমে আিহ প্রকাশ কমরলন। 
 
েন লদ্ম়ে ভামবা, ও লনমজমক লনমজ বিমিা। পদ্েমিা সেীথডরা োথা পহট কমর োচডমেমে 
েেেস কমর কুইি লদ্ম়ে লিমে যামে। পদ্েমিা িল়ির ওমোর পথমক বালি ধীমর ধীমর 
ে়িমে, সে়ে চমি যামে। ও আবার অ্েকারােন্ন ঠাণ্ডা কলরডর লদ্ম়ে পহাঁমট চমিমে, 
হাাঁটামো ন়ে পদ্ৌ়ি। িমরর পভেমরর লেলিজ ওমক জানমেই হমব, পডলস্টমনসমন পেৌঁেমে 
হমব। কামিা দ্রজাটা েুমি পগমিা পযেন েুমি যা়ে পেেনভামব। ও পেৌঁমে পগমিা পসই 
পগািাকার িমর, িমরর চারলদ্মক রম়েমে দ্রজা। 
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োথমরর পেমঝ লদ্ম়ে পহাঁমট িেী়ে দ্রজা়ে পদ্ও়োমির োমঝ োমঝ আমিার রলশ নাচমে। 
েযাকালনকযাি লিিং লিিং শব্দ! পকাথা পথমক আসমে, পকন আসমে পদ্োর-জানার সে়ে 
পনই, ওমক ো়িাোল়ি কাজ সারমে হমব। 
 
ও লেন নম্বর দ্রজার লদ্মক পগমিা। অ্নযানয দ্রজার েমো পসটাও েুমি পগমিা। 
 
আবার ও পসই কযালথড্রি সাইমজর েমো িমর ঢুকমিা। িমরর োমক কাাঁমচর সলিড 
পগািাকার লজলনস। ওর বুমকর পভের অ্সম্ভব ধুক ধুক করমে, এইবার ও পসোমন 
পেৌঁেমবই। ও সাোনব্বই নম্বমর পেৌঁমে বা লদ্মক িুরমিা। দু্মটা সালরর োমঝর ফাাঁকা 
অ্িংশ লদ্ম়ে পজামর পজামর হাাঁটমে িাগমিা। 
 
িমরর পশি প্রামন্ত পদ্েমিা একটা কামিা েমো লজলনস ন়িমে, একটা আহে প্রার্ীর 
েমো। হযালরর পেমটর পভেরটা উমত্তজনা়ে গু়ি গু়ি কমর উঠমিা। 
 
ওর লনমজর েুে পথমক ঠাণ্ডা, উচ্চকমের একগুে কথা পবলরম়ে এমিা, েমন হ়ে োনুমির 
দ়্ো-ভািবাসার। 
 
এটা… আোর জনয নাও। এেনই… আলে পয ওটা স্প্শড করমে োলর না,.. লকন্তু েুলে 
োমর…। 
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পসই কামিা েমো লজলনসটা সাোনয সমর পগমিা, ও পদ্েমিা ওর লনমজর হাে। ব়ি ব়ি 
আঙু্গিও়োিা সাদ্া হাে লদ্ম়ে একটা দ্ণ্ড ধমর রম়েমে, একটা অ্লেশীেি লশরলশমর কে 
শুনমে পেমিা িলসও! 
 
পয পিাকটা পেমঝমে বমসলেমিা পস যন্ত্রর্া়ে লচৎকার কমর উঠমিা। দ্াাঁ়িাবার বযথড পচিা 
করমেই েম়ি পগমিা এবিং েটফট করমে িাগমিা। হযালর হাসমে িাগমিা। ও জাদু্দ্ণ্ড 
েুিমিা, কাসড েুমি লনমিা, পসই কামিা েূলেডটা পগাঙামে পগাঙামে লনমস্তজ হম়ে পগমিা। 
 
িডড পভামল্ডেটড অ্মেক্ষা করমেন পেমঝমে েম়ি থাকা আহে পিাকটা ধীমর ধীমর োথা 
েুিমিা। ওর েুেটা রক্তাক্ত ও অ্লে কৃশ, যন্ত্রর্া়ে কােরামিও প্রলেমরাধ করার জনয 
উনু্মে। 
 
লসলর়েস বিমিন, আোমক পোো়ে হেযা করমে হমব। 
 
পসই ঠাণ্ডা শীেি কে বিমিা, অ্বশযই সবমশমি। লকন্তু োর আমগ েুলে ওটা আোমক 
এমন পদ্মব। ব্ল্যাক েুলে কী েমন করমে পোোর যন্ত্রর্া পশি হম়ে পগমে? আবার ভামবা 
আোমদ্র এেনও অ্মনক সে়ে আমে। পশামনা, ভামিা কমর পশামনা পোোর যন্ত্রর্াকাের 
আেডনাদ্ পকউ শুনমে োমব না। 
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পভামল্ডেটড োর হামের দ্ণ্ড আবার নাোমি পকউ পযমনা আেডনাদ্ কমর উঠমিা। একজন 
একটা গরে পডক পথমক োথমরর ঠাণ্ডা পেমঝমে েম়ি পগমিা। পেমঝমে েম়ি পযমে 
হযালরর িুে ভমঙ পগমিা, েেনও ও লচৎকার করমে। 
 
ওর কাটা দ্াগ আগুমনর েমো জ্বিমে, পিট হমির সকমি ওমক লিমর ধমরমে। 
  

http://www.bengaliebook.com/


 হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য অ্র্ডাি অ্ব দ্য ফরিক্স । জে. জে. িাওর িং। হ্যারি পটাি রিরিে 

1147 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

৩২. আউট অ্ব দ্য ফা়োি 
 
আলে যামবা না, আোর হাসোোি উইিংগ-এ যাবার দ্রকার পনই, আলে যামবা না। 
 
প্রমফসর টফলটর হাে পথমক লনমজমক েুক্ত করমে ও অ্স্প্িভামব কথাগুমিা বচি 
যালেমিা। োত্রমদ্র সমঙ্গ ধরাধলর কমর টফলট হযালরমক বাইমর লনম়ে এনমরন্স হমি 
ঢুকমিন। টফলট হযালরমক পদ্মে েুবই লচলন্তে হমিন। 
 
হযালর ওর েুে পথমক িাে েুমে বিমিা, আলে… আলে ভামিা আলে। হঠাৎ আলে িুলেম়ে 
েম়ি নাইট পে়ের (লনশাঃস্বমপ্ন পদ্মেলে। 
 
বৃদ্ধ জাদু্কর সহানুভূলের সুমর বিমিন–েরীক্ষার চাে। হযালরর লেমঠ হাে পরমে বিমিন, 
এেন হ়ে ই়েিংেযান এেন হ়ে, এেন হ়ে! নাও এক পগিাস ঠাণ্ডা জি োও! পিট হমি 
বালক প্রশ্নগুলির উত্তর পদ্বার জনয পযমে োরমব পো? েরীক্ষার সে়ে প্রা়ে পশি হমে 
চমিমে, এেন েুলে পোোর পশি প্রমশ্নর জবাবলট আশাকলর সুন্দর কমর পশি করমে 
োরমব। 
 
–হযাাঁ োরমবা, হযালর োগমির েমো বিমিা, আলে বিলে… না আলে যেটুকু পেমরলে োই 
কমরলে। আলে েমন কলর…। 
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বৃদ্ধ জাদু্কর লেলি সুমর বিমিন, আলে হমি লগম়ে পোোর েরীক্ষার কাগজ লনম়ে লনলে, 
েুলে এেন পোোর িমর লগম়ে শুম়ে েম়িা। 
 
হযালর ভীির্ভামব োথা না়িমে না়িমে বিমিা, োই যামবা। আেনামক অ্মশি ধনযবাদ্ 
প্রমফসর। 
 
বৃদ্ধ জাদু্কর ধীমর ধীমর পিটহমি চমি পগমিন। 
 
হযালর এক পসমকন্ড পদ্লর না কমর োমবডি লসাঁল়ির কামে পগমিা। োরের কলরমডার লদ্ম়ে 
এমো পজামর পদ্ৌ়িামে িাগমিা পদ্মে পিটহমির জাদু্কররা ওমক বকুলন লদ্মেই ও 
ঝম়ির েমো পদ্ৌ়িামে পদ্ৌ়িামে হাসোোমির (হসলেটযাি উইিংগ) ডবি দ্রজার সােমন 
দ্াাঁ়িামিা। েযাডাে েেমি েেন অ্সুস্থ েমেগুমক চােচ লদ্ম়ে গাঢ় নীি রমঙর েরি 
একটা ওিুধ োও়োলেমিন। হযালরমক হাাঁফামে পদ্মে থেমক পগমিন। 
 
–েটার, পোোর কী হম়েমে, েুলে এেনভামব এমি পকন? 
 
হযালর পজামর পজামর লনাঃশ্বাস পফিমে পফিমে বিমিা, প্রমফসর েযাকমগানাগি পকেন 
আমেন পদ্েমে এমসলে, েুব জরুলর। হযালরর েমন হলেি বুলঝ ওর হৃদ্লেণ্ড বুমকর 
পভের পথমক লেটমক পবলরম়ে আসমব। 
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–উলন পো এোমন পনই েটার, আেরা োমক পসে োিংমগাস হাসোোমি োলঠম়ে 
লদ্ম়েলে। এই ব়েমস চার চারমট স্টালনিং পস্প্ি পসাজা োর বুমক পেমরমে। েযাডাে েেমি 
দু্াঃে ভরািান্ত গিা়ে বিমিন। 
 
হযালর হোশ হম়ে বিমিা, পনই, প্রমফসর েযাকমগানাগি পনই এোমন? 
 
ও ডরমেটলরর বাইমর েুলটর িিা শুনমে পেমিা। অ্মনক পেমি–পেম়েমদ্র হাাঁটার গেগে 
শব্দ শুনমে পেমিা। ওরা ওেমরর আর লনমচর কলরমডামরর লদ্মক চমিমে। ও চুে কমর 
েধযবেডী কলরমডামর দ্াাঁল়িম়ে রইমিা েযাডাে েেমির লদ্মক োলকম়ে। ওর েন অ্বযক্ত 
এক আশঙ্কামে েূর্ড হম়ে পগমে। 
 
কামক ও েমনর কথা বিমব? পকউ পনই। ডাম্বিমডার পনই, হযালিড চমি পগমেন, লকন্তু ও 
আশা কমরলেমিা অ্ন্তে প্রমফসর েযাকমগানাগিমক হসলেটাি উইিংগ-এ পদ্েমে োমব। 
যলদ্ও উলন ওমক োমঝ োমঝ অ্মনক শালস্ত লদ্ম়েমেন, বমকমেন, েম়েে পকমটমেন। 
কেন লক কমরন পবাঝা দু্ষ্কর ক়িা পেজামজর েলহিামক। লকন্তু লেলন কামে আমেন 
জানমে োরমি ও অ্মনক স্বলস্ত ো়ে, ভরসা ো়ে। 
 
েযাডাে েেমি দু্াঃে দু্াঃে েুমে বিমিন–আলে জালন েুবই অ্প্রেযালশে বযাোর েুলে েুবই 
আিাে পেম়েমে। লকন্তু ওমদ্র েমধয পকউ োমক লদ্মনর আমিামে স্টান প্রম়োগ করমে 
োরমব? যমো সব কােুরুমির বাচ্চা। আলে যলদ্ লচলন্তে না হোে, োহমি আোমক ো়িা 
োত্র-োত্রীমদ্র লক হমো। আলে প্রলেবাদ্ কমর েদ্েযাগ করোে। 
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পক পযন ওর োথার েমধয পথমক বিমিা, রন, হারলেওন? 
 
পসই কথাটা েমন হমেই আবার ও ঝম়ির পবমগ পদ্ৌ়িমিা। দ্াাঁল়িম়ে থাকা োত্রোত্রীমদ্র 
দু্হাে লদ্ম়ে পঠমি ঠুমি পদ্ৌ়িাি। ওর এই অ্দু্ভে কামণ্ডর জনয স্বভাবেই ওরা সবাই 
পরমগ পেমগ প্রলেবাদ্ করমিা। 
 
ও শুনমে পেমিা সকমি ওমক ডাকমে, হযালর, হযালর। হারলেওন, হযালরমক পদ্মে ভ়ে 
পেম়ে লগম়ে বিমিা–কী হম়েমে হযালর? েুলে লঠক আমে পো? শরীর োরাে হ়েলন পো? 
 
রন বিমিা–হি পেম়ি েুলে পকাথা়ে লগম়েলেমি? 
 
হযালর এক লনাঃশ্বামস বিমিা, আোর সমঙ্গ পোেরা চমিা, পোোমদ্র সমঙ্গ আোর অ্মনক 
কথা আমে। 
 
ও পদ্ােিার কলরমডার লদ্ম়ে পযমে পযমে োমশর প্রলেলট লাসরুে পদ্েমে িাগমিা। 
অ্বমশমি একটা ব়ি ির োলি রম়েমে পদ্েমে পেম়ে, িমরর েমধয িালফম়ে ঢুমক ও 
দ্রজা বে কমর লদ্মিা। োরের দ্রজা়ে লেঠ লদ্ম়ে দ্াাঁল়িম়ে রন আর হারলেওমনর লদ্মক 
োকামিা। 
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–পভামল্ডেটড লসলর়েসমক ধমরমেন। –কী বমি? –পকেন কমর জানমি? –েরীক্ষার হমি 
হঠাৎ িুলেম়ে ে়িার সে়ে স্বমপ্ন পদ্মেলে, এই োত্র পদ্মেলে। –লকন্তু পকাথা়ে? পকেন 
কমর? ফযাকামশ েুমে হারলেওন বিমিা। 
 
–আলে জালন না পকেন কমর? লকন্তু পসই জা়েগাটা আলে লঠক জালন। লডোটডমেে অ্ফ 
লেমিজ-এ একটা ির পযোমন োক ভলেড। োমে রম়েমে পোট পোট কাাঁমচর বি। 
সাোনব্বই নম্বমরর পশি প্রামন্ত, পভামল্ডেটড লসলর়েমসর কাে পথমক জানমে চাইলেমিন যা 
হমে। োই ওমক দ্ারুর্ অ্েযাচার করমেন। পশমি বমিমেন, পোোমক সবমশমি হেযা 
করমবা। 
 
হযালরর গিা শুধু ন়ে, আেমঙ্ক োম়ের হাাঁটুও কাাঁেমে। ও একটা পডমকর কামে লগম়ে বমস 
ে়িমিা, পচিা করমে িাগমিা ধােস্থ হমে। 
 
–আেরা ওোমন পকেন কমর যামবা, হযালর ওমদ্র বিমিা। সাোনয সে়ে সকমি নীরব। 
োরের নীরবো ভঙ্গ কমর রন বিমিা। 
 
হযালর পজামর পজামর বিমিা, আোমদ্র লডোটডমেে অ্ফ লেলিজ-এ পযমে হমব, োহমি 
লসলর়েসমক উদ্ধার করা যামব। 
 
হযালর বুঝমে োরমিা না পকন ওরা দু্জমন োিবাহানা করমে। ও লক পকানও অ্মযৌলক্তক 
কথা বমিমে? 
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–হযালর, হারলেওন ভ়েলেলিে গিা়ে বিমিা, পভামল্ডেটড পসোমন পগমিা পকেন কমর? 
পকউ বুঝমে োরমিা না? 
 
–ো আলে কী কমর বিমবা, প্রশ্ন হমে আেরা পকেন কমর ওোমন যামবা, হযালর একটু 
অ্সলহষু্ণ হম়ে বিমিা। 
 
–পশামনা হযালর, কথাটা েুলে বুঝমে পচিা কমরা। এেন প্রা়ে োাঁচটা বামজ, লেলনলি অ্ফ 
েযালজমক সব কেডীরা রম়েমে। বুঝমে োরলে না পভামল্ডেটড আর লসলর়েস োমদ্র পচাে 
এল়িম়ে পসোমন ঢুকমিন পকেন কমর। েুলে পো জামনা েৃলথবীমে ওই দু্জন সম্ভবে 
ও়োমেড জাদু্কর। েুলে কী বিমে চাও ওরা আউররমদ্র পচাে ফাাঁলক লদ্ম়ে পসই 
বাল়িমে ঢুমকমেন? 
 
–আলে বিমে োরলে না। সম্ভবে পভামল্ডেটড অ্দৃ্শয হবার পলাক বা ওই জােী়ে লকেু 
গাম়ে লদ্ম়েমেন; হযালর পবশ পজামর বিমিা, লকন্তু আলে যমোবার ওোমন পগলে লডোটডমেে 
অ্ফ লেলিজ ফাাঁকা পদ্মেলে। 
 
হারলেওন স্বাভালবক কমে বিমিা–েুলে পসোমন কেনও যাওলন হযালর, েুলে পসই 
জা়েগাটা স্বমপ্ন পদ্মেমো, এটাই বুঝমে পচিা কমরা। 
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হযালর হারলেওমনর লদ্মক এলগম়ে লগম়ে পজার গিা়ে বিমিা, পোমটই ওগুমিা সাধারর্ স্বপ্ন 
ন়ে। োহমি রমনর বাবার বযাোরটা কী, পসটা বমিা। আলে স্বমপ্ন পদ্মেলে বমিই পো 
বমিলেিাে। 
 
রন বিমিা, ওর কথাটা উল়িম়ে পদ্বার েমো ন়ে হারলেওন। 
 
হারলেওন লনমজর লবশ্বাস পথা়োমে চা়ে না। বিমিা, হযালর একটা কথা পশামনা, পকন েুলে 
বুঝমে োরমো না? লসলর়েস আমেন লিেন্ড পেমস, পসোন পথমক পভামল্ডেটড লসলর়েসমক 
ধমর লনম়ে যামবন পকেন কমর? 
 
হযালর বিমিা, পোেরা জামনা না লসলর়েস িুলকম়ে বাল়ির েমধয বমস পথমক পথমক অ্লস্থর 
হম়ে পগমেন। পকউ ওইরকেভামব বলন্দ হম়ে থাকমে োমর? েুব সম্ভব পিশ বাোমসর 
জনয বাইমর লগম়েলেমিন েেন! 
 
–লকন্তু পকন, হারলেওন ওর পজদ্ োম়ি না। পভামল্ডেটড পসই অ্স্ত্রটা কজা করার জনয 
লসলর়েসমক ধরমবন পকন কথাটা আোর োথা়ে ঢুকমে না। 
 
–আলে জালন না, েমব আরও অ্মনক কারর্ থাকমে োমর, হযালর বাধা লদ্ম়ে বিমিা, হমে 
োমর লসলর়েসমক আটমক পরমে…। 
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রন োঝেমথ বিমিা–আলে ভাবলেিাে, লসলর়েমসর ভাই একজন পডথ ইটার লেমিন, লঠক 
না? হমে োমর পস লসলর়েসমক লসমিট কমরমে পকেন কমর পসই অ্স্ত্রটা োও়ো যামব 
পসই জনয। 
 
হযালর বিমিা, লঠক বমিমো, পসই জনযই ডাম্বিমডার লসলর়েসমক পকাথাও পবমরামে লদ্মে 
চাইমেন না। 
 
হারলেওন বিমিা, পশামনা, আলে পোোমদ্র ভাবনা-লচন্তার সমঙ্গ একেে নই, আোমদ্র 
হামে পকানও প্রোর্ পনই পয ওরা দু্জমন পসোমন আমেন। 
 
রন বিমিা, হারলেওন এটা েমন রােমব হযালর লকন্তু স্বমপ্ন পদ্মেমে। ও স্বমপ্ন যা পদ্মে 
োই সেয হ়ে। 
 
হারলেওন বিমিা, হমে োমর, েমব আলে পোোমদ্র সমঙ্গ একেে নই। আলে েলরষ্কার 
কমর এটাই বিমে চাই…। 
 
–েুলে কী বিমে চাও? 
 
–হযালর, েুলে এটামক সোমিাচনা েমন করমব না! পোোর একটা স্বভাব হম়ে পগমে 
োনুিমক আলে বাাঁচালে। 
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হযালর, হারলেওমনর লদ্মক পসাজা োকামিা–বাাঁচালে, োমন েুলে লক বিমে চাও েুমি 
বিমব? 
 
–পবশ েুমিই বিলে, হারলেওন সিংযে হমিা। ধমরা, পিমকর জঙ্গমির েিা়ে 
পডিামকৌরমক বাাঁচামনার বযাোরটা। েুলে একটু বা়িাবাল়ি কমরলেমি োই না? 
 
কথাটা শুমন হযালরর েুেটা িাি হম়ে পগমিা। ও পবশ পরমগ পগমে, এেন পকন হারলেওন 
পসই কথা েুিমে? বা়িাবাল়ি োমন? 
 
হারলেওন বিমিা, বিমে চাই, েুলে েহৎ ও েহান। অ্বশয সকমিই বমিলেমি েুলে 
দ্ারুর্ কাজ কমরমে। 
 
–েুলে বিমে চাও আলে পডিামকৌরমক বাাঁলচম়ে লহমরা বনমে পচম়েলে? 
 
–না… না… না, হারলেওন িলজ্জে স্বমর বিমিা, েুলে যা ভাবমো আলে লকন্তু ো বিমে 
চাইলন। 
 
হযালর দধযড হালরম়ে বিমিা, যা বিবার বা যা বিমে চাও ো পোিাসা কমর বমিা, অ্যথা 
আমজবামজ কথা বমি আোর সে়ে নি কমরা না। 
 

http://www.bengaliebook.com/


 হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য অ্র্ডাি অ্ব দ্য ফরিক্স । জে. জে. িাওর িং। হ্যারি পটাি রিরিে 

1156 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

–আলে েলরষ্কার কমর বিমে চাই, পভামল্ডেটড পোোমক জামনন হযালর। লজলনমক পচম্বার 
অ্ফ লসমিটমস লনম়ে লগম়ে পোোমক ধরবার পটাে পফমিলেমিন। এই রকেই কমর লেলন 
ভাবমেন লসলর়েমসর প্রলে দূ্বডিোর জনয, েুলে োমক বাাঁচামে যামব। োমন লডোটডমেে 
অ্ফ লেলনলিমে যামব। 
 
–হারলেওন, আোমক ধরার জনয যা করমে চাইমেন োমে আোর লকেু যা়ে আমস না। 
ওরা েযাকমগািাগিমক পসে োিংমগামস লনম়ে পগমে, অ্ডডামরর েক্ষ পথমক এেন পকউ 
পহাগাটডমস পনই, আর আেরা যলদ্ ওোমন না যাই োহমি লসলর়েসমকও হেযা করমে 
োমর। 
 
–লকন্তু হযালর, আবার বিলে ওটা পোোর স্বপ্ন োত্র? 
 
হযালরর পচামে েুমে লনদ্ারুর্ হোশার োে ফুমট উঠমিা। হারলেওন কী োহমি ওর দ্মি 
পনই? ও েুবই লবেমদ্র সিংমকে পদ্েমে পেমিা। 
 
হযালর রমনর লদ্মক োলকম়ে বিমিা, আশ্চযড! পকন পোেরা আোর কথা বুঝমে চাইমো 
না? আলে সাধারর্ স্বপ্ন পদ্লেলন, নাইট পে়ের পদ্লেলন। োহমি অ্কিামেলন্স পশোর োমন 
কী? বিমে চাও ডাম্বিমডার আোমক যা িমটমে, বা যা িটমব ো পদ্ো পথমক বাধা লদ্মে 
চান? কারর্ পসগুমিা সেয, হারলেওন সেয। লসলর়েসমক ধমরমেন পভামল্ডেটড, পসটা পকউ 
জামন না আলে একোত্র পদ্মেলে। একোত্র আেরাই ওমক বাাঁচামে োলর। পোোমদ্র যলদ্ 
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সমঙ্গ থাকার পকানও অ্সুলবমধ থামক েুবই ভামিা। লকন্তু একাই আলে যালে, বুঝমে 
পেমরমো? 
 
যলদ্ আোর েমন রাোর বযাোরটা ভুি না হ়ে, আর আোর কাউমক লবেদ্ বা েৃেুযর হাে 
পথমক বাাঁচামনা পোোর কামে প্রবমিে েমন হ়ে, োহমি পোোমক লডমেেরমদ্র হাে 
পথমক বাাঁচামনা লনশ্চ়েই পকামনা প্রবমিে লেমিা না। হযালর রনমক আরও েমন কলরম়ে 
লদ্মিা, পোোর পবানমক বলসলিক পথমক বাাঁচামনা? 
 
রন গরে হম়ে লগম়ে বিমিা, কেমনাই পোোমক বলিলন আোর প্রবমিে লেমিা বা আমে। 
 
–লকন্তু হযালর, হারলেওন বিমিা, ডাম্বিমডার পোোমক অ্কিামেলন্স লশেমে বমিলেমিন, 
যামে েুলে আমজবামজ লজলনস েন বা োথা পথমক হটামে োমরা। েুলে যলদ্ অ্কিামেলন্স 
যথাযথভামব লশেমে োহমি কেনই ওই সব উদ্ভট স্বপ্ন পদ্েমে না। 
 
পোেরা যলদ্ েমন কমরা আলে যা করমে চমিলে, ো সমেযর লভলত্তমে ন়ে…। 
 
–লসলর়েস লকন্তু বমিলেমিন, পোোর েন পথমক আমজবামজ লচন্তা দূ্র কমর লদ্ম়ে লকেু 
পশোর পচম়ে অ্নয পকানও লকেুই ইম্পমটডে ন়ে। 
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লাসরুমের দ্রজাটা পক পযমনা েুিমিা। ওরা সচলকে হম়ে োলকম়ে পদ্েমিা লজলন! লজলন 
একটু আশ্চযড হম়ে ভুরু কোমি েুমি বিমিা, কী বযাোর পোেরা এমো পজামর পজামর 
কথা বিমো পকন? 
 
লজলনর পেেমন দ্াাঁল়িম়ে িুনা। ওর পচামে েুমে পকানও লচন্তা-ভাবনা পনই। 
 
সব শুমন লজলন বিমিা, হযালর েকডােলকড কমর িাভ পনই। লসলর়েস সলেয আোমদ্র পহড 
পকা়োটডামর (অ্ডডার অ্ফ ফলনক্স) আমেন বা পনই পসটা প্রথমে জানা দ্রকার। 
 
–কমোবার বিমবা, লেলন ওোমন পনই, আলে স্বমপ্ন পদ্মেলে। হযালর উমত্তলজে হম়ে 
বিমিা। 
 
হারলেওন বিমিা, িন্ডন যাবার আমগ পসটা আমগ পজমন পনও়ো দ্রকার। 
 
–যলদ্ জানা যা়ে লসলর়েস পসোমন পনই োহমি আোমদ্র একটা লকেু করমে হমব। 
প্রশ্নটা যাচাই করা প্রম়োজন লসলর়েসমক পভামল্ডেটড লনযডােন কমর চমিমে। লকনা। 
পভামল্ডেটড েুব ধূেড, ফলন্দ লফলকমর ওস্তাদ্। 
 
–পকেন কমর, পোেরা যাচাই করমব আোর কথা। 
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–আোমদ্র আেলিমজর িমর লগম়ে লসলর়েমসর সমঙ্গ পযাগামযাগ করমে হমব, হারলেওন 
বিমিা, এই বযাোমর আেরা লজলন, িুনার সাহাযয লনমে োলর। 
 
িুনা বিমিা, পকানও আেলত্ত পনই। লসলর়েস োমন পোেরা স্টালব পবাডডেযামনর (পহাাঁেকা 
পিাকটার) কথা বিমো? 
 
ওর কথার পকউ জবাব লদ্মিা না। হযালর বিমিা, অ্লে উত্তে প্রস্তাব। পোেরা োহমি 
আেলিজমক ওর ির পথমক 
 
পকানও েুমোমে হটাবার পচিা কমরা, আলে আমগর েমো িমর ঢুমক ফা়োর পপ্রমস 
লসলর়েমসর সমঙ্গ পযাগামযাগ করমবা। যা করমব এেনই কমরা হামে লকন্তু সে়ে পনই। 
 
–আেরা িমর লগম়ে বিমবা লেভস ভীির্ পগািোি করমে, োমক একটু বকাঝকা করুন। 
েেন লেলন ির পেম়ি চমি পগমিই…। 
 
রন বিমিা, পস ভার আোর। বিমবা লেভস রান্সলফগামরসন লডোটডমেে ভাঙ চুর করমে, 
োইি োমনক দূ্মর লডোটডমেে। আলে লেভসমক েুলেম়ে, োলিম়ে পসোমন োঠামে 
োরমবা বমি েমন হ়ে। 
 
হারলেওন বাধার সৃলি করমিা না। বিমিা, েুব সম্ভব এেন লেদ্ালরনরা োর িমর রম়েমে, 
ওমদ্রও পো সরামে হমব। 
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লজলন বিমিা, িুনা আর আলে কলরমডামরর দু্প্রামন্ত আিাদ্া হম়ে দ্াাঁল়িম়ে থাকমবা। পকউ 
যলদ্ আেলিমজর িমরর লদ্মক পযমে চা়ে, বিমবা পকউ ওোমন গযামরলটিং (হেমচেন 
করার) গযাস েুাঁম়িমে। 
 
হারলেওন বিমিা, েুব ভামিা। হযালর আলে আর েুলে অ্দৃ্শয হবার আিমেল্লা েমর 
পসোমন যামবা। েুলে এেন লসলর়েমসর সমঙ্গ কথা বিমব। 
 
হযালর অ্সম্ভব পরমগ থাকমিও হারলেওমনর কথা়ে রালজ হম়ে পগমিা। 
 
–োাঁচ লেলনট, োত্র োাঁচ লেলনমটর েমধয যা করবার ো করমে হমব। আেলিমজর 
ইনকুইলসটলর়েি পকা়োডড আর লফিচ পথমকও সাবধান থাকমে হমব। 
 
–হযাাঁ এেনই। েুলে লক েমন করমো লডনামরর েমর? ওলদ্মক লসলর়েসমক লনযডােন কমরই 
চমিমেন পভামল্ডেটড! 
 
–লঠক আমে লঠক আমে, েুলে অ্দৃ্শয হবার আিমেল্লার বযবস্থা কমরা, হারলেওন বিমিা। 
 
িুনা, লজলন, রন, হারলেওমনর সমঙ্গ কলরমডামর দ্াাঁ়িামিা। হযালরমক হারলেওন লফস লফস 
কমর বিমিা, েযান অ্নুযা়েী কাজ শুরু করা যাক। 
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লজলন েযান েমো কলরডমর পিারামফরা করমে করমে গযামরলটিং গযামসর ভ়ে সকিমক 
পদ্োমে িাগমিা। 
 
একজন বিমিা–গযাস? পকাথা়ে গযাস? –রিং টিং গযামস পনই, পদ্েমব পকেন কমর? 
 
লজলন আর িুনা েযান েমে আেলিজমক ির পথমক আমগই বার কমর লদ্ম়েমে। হযালর আর 
হারলেওন ো লটমে লটমে আেলিমজর িমরর সােমন (অ্দৃ্শয হবার আিমেল্লা েমর) 
দ্াাঁ়িামিা। হযালর েুলর লদ্ম়ে োিা েুমি িমর ঢুকমিা। োরের ফা়োর পেমস ফুাঁ োউডার 
েল়িম়ে আগুন জ্বািামিা। এোরল্ড রিং-এর আগুমনর রলশ িকিক কমর উঠমিা। হযালর 
হাাঁটু পগম়ি বমস ওর োথাটা আগুমন েুমর বিমিা বামরা নম্বর লিেন্ড পেস। 
 
প্রথমে ওর োথার পভেরটা অ্সম্ভব বযাথা পবদ্নার সমঙ্গ িুরমে িাগমিা। োরই সমঙ্গ 
কাটা কোমি েীি জ্বািা-যন্ত্রর্া। ও হাাঁটু দু্মটা পফ্লামর শক্ত কমর পচমে রইমিা। একটু 
ের ওর োথা পিারা কমে পগি। োরের পদ্েমিা লিেন্ড পেমসর ঠাণ্ডা লকমচমন পেৌঁমে 
পগমে। 
 
লকমচন শূনয! 
 
ও েুব পজামর পজামর ডাকমিা, লসলর়েস? লসলর়েস আেলন পকাথা়ে? ওর গিার স্বর 
প্রলেধ্বলনে হমে িাগমিা। 
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িমর েুট েুট শব্দ হমেই হযালর বিমিা–ওোমন পক? পক েুলে? ও হাউজ এিফ 
পিচারমক পদ্েমে পেমিা। ওর েুেটা হালসেুলশমে ভরা। হামে বযামন্ডজ, সম্ভবে আিাে 
পেম়েমে। 
 
পিচার আগুমনর লদ্মক োলকম়ে বিমিা–েটার েুলে? এোমন এেন? 
 
হযালরর পিচামরর প্রমশ্নর জবাব পদ্বার সে়ে পনই। বিমিা–লসলর়েস পকাথা়ে পিচার? 
 
–োস্টার পো বাল়িমে পনই, হযালরেটার। 
 
–পকাথা়ে? পকাথা়ে পগমেন? হযালরেটার বিমিা। কথাটা শুমন পিচার পবাকার েমো 
হাসমে িাগমিা। 
 
–পবাকার েমো হাসমব না। যা লজমজ্ঞস করলে োর জবাব দ্াও। পিচারমক শালস্ত পদ্বার 
পকানও োমন হ়ে না। পিচামরর স্বভাব পেমি োনুমির েমো। পকাথা়ে পগমেন বমিলন। 
িুলেন, েযাড আইও পনই? দু্জমনর েমধয একজনও পনই। পিচার ো়িা পকউ পনই হযালর 
েটার, পিচার পবাকার েমো দ্াাঁে বার কমর হাসমে হাসমে বিমিা। 
 
হযালর অ্চধযড হম়ে বিমিা–লসলর়েস কী লডোটডমেে অ্ফ লেলিমজ পগমেন? 
 
 –োস্টারমো পবচালর পিচারমক পকাথা়ে যামেন বমিন না। 
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–বামজ কথা বিমব না পিচার, আলে জালন েুলে জামনা, হযালর ধেমক বিমিা। 
 
পিচার চুে কমর রইমিা অ্দু্ভে এক দৃ্লিমে েটামরর লদ্মক োলকম়ে। োরের পিচার 
বিমিা–োস্টার আর ওোন পথমক লফমর আসমবন না হযালরেটার। পিচার আর োর 
লেমিস এোমন রম়েমে। 
 
পিচার কথাটা বমি লকমচন পথমক চমি পগমিা। 
 
হযালর পিচারমক কাসড পদ্বার জনয একলট শব্দ বযবহার করার আমগই হযালরর োথা়ে 
অ্সম্ভব যন্ত্রর্া শুরু হম়ে পগমিা। ওর নামক েুমে গাদ্াগাদ্া োই ঢুকমে িাগমিা। পক 
পযমনা ওমক টান পেমর আগুন পথমক েুিমিা। োরেরই পদ্েমিা আেলিজ ওর োথার 
চুি পটমন ধমরমেন। েুে পচাে পদ্মে েমন হ়ে গিা লটমে োরমবন। 
 
আেলিজ, হযালরর গিাটা ধমর েুেটা ওেমর েুমি লবকৃে স্বমর বিমিন, পকানসাহমস েুলে 
আোর িমর ঢুমকমো? েুলে কী জামনা না আোর িমরর চারলদ্মক িুমকামনা পসনসলরিং 
জাদু্ োোমনা আমে? বযবস্থাটা কমরলে ওই দু্মটা উইসলি িমর পঢাকার ের পথমক। 
 
আেলিজ হযালরর েমকট পথমক ওর জাদু্দ্ণ্ড লনম়ে লনমিন। হারলেওমনরটা আমগই 
লনম়েমেন। 
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আেলিজ আরও শক্ত কমর ওর চুমির েুলঠ ধমর ককডশ স্বমর আবার বিমিন, আলে 
জানমে চাই, পকান সাহমস পোেরা আোর িমর ঢুমকমে? 
 
হযালর পকা পকা কমর বিমিা, আোর ফা়োর পবােটা েুাঁজমে এমসলেিাে। 
 
–লেথযাবাদ্ী! আেলিজ আবার হযালরর চুি টানমিন, েুলে েুব ভামিা কমরই জামনা ওটা 
োোি িমর সুরলক্ষে আমে। েুলে আোর ফা়োর পেমস েুণু্ড ঢুলকম়ে জানমে োলর কার 
সমঙ্গ কথা বিলেমি? 
 
–কারও সমঙ্গ না, হযালর ওর োথাটা োল়িম়ে পনবার জনয টান লদ্মেই ওর পবশ কম়েক 
গাো চুি লোঁম়ি পগমিা। 
 
আেলিজ ওমক ধমর েুাঁম়ি পফিমেই হযালর পডমকর সমঙ্গ টক্কর পেমিা–িা়োর! 
 
হযালর পদ্েমিা লেলিমসে বািমিাড আর ো যািফ়ে হারলেওনমক পদ্ও়োমি পচমে ধমর 
রম়েমে। েযািফম়ের হামে হযালরর েযালজক ও়োন্ড। ও পসটা লনম়ে হাসমে হাসমে 
পিাফািুলফ কমর চমিমে। 
 
োরেরই পদ্েমিা একদ্ি লেদ্ালরন, লজলন, রন, িুনামক ধমর লনম়ে িমর ঢুকমে। 
পনলভিমক িযামব গিালটমে ধমরমে। না ো়িমি দ্েবে হম়ে েমর যামব। 
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ও়োলরিংটন বিমিা–সবকটামক একসামথ বাাঁমধ। রন প্রবি লবিমে লজলনমক ো়িাবার 
পচিা করলেমিা হাাঃ হাাঃ হাাঃ। 
 
পয লেদ্ালরন পেম়েটা লজলনমক ধমরলেি োর হাে পথমক ো়িা োবার জনয লজলন 
প্রচণ্ডভামব হাে-ো েুাঁ়িমে িাগমিা। 
 
আেলিজ বিমিন–ভামিা ভামিা সবকটামক একসমঙ্গ বাাঁমধা। যমো ো়িাোল়ি োলর 
আোমক পহাগাটডস পথমক উইসলিমদ্র ভাগামে হমব। উইসলিলবহীন পহাগাটডস, োই না? 
 
আেলিজ সযামোইজ চাে়িা়ে পো়িা আরাে পকদ্ারা়ে বমস পদ্েমে িাগমিন। বলন্দমদ্র, 
অ্মনকটা ফুমির বাগামন পকািা বযামঙর েমো েুে ফুলিম়ে। 
 
–পো েটার, েুলে ওইসব বােুনমদ্র আোর ির োহারা পদ্বার জনয বাইমর পরমেমো? 
রান্সলফগামরসন লডোটডমেমে নালক ভাঙচুর করমে এইসব বাাঁদ্রগুমিা। 
 
সব পটলিসমকামের কাাঁমচ আিকােরা োলেম়েমে? লেস্টার লফিচ এেনই আোমক েবর 
লদ্মিন। 
 
–হযাাঁ হযাাঁ পোোমদ্র কারও সমঙ্গ আিাে-আমিাচনা করার দ্রকার লেমিা? লকন্তু কার 
সমঙ্গ? ডাম্বিমডার, হযালিড? োই না হযালিড দ্ানবটার সমঙ্গ? অ্থবা েযাকমগানাগি? পক 
পক পযমনা আোমক বিমিা, েযাকমগানাগি কথা কইমে োরমেন না, এমে দু্বডি। 
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েযািফ়ে আর োর বেু-বােবরা পহা : পহা : কমর পহমস উঠমিা। হযালর রামগর পচামট থর 
থর কমর কাাঁেমে িাগমিা। 
 
–েুব ভামিা েুব ভামিা, েটার। েুলে পোোর কাজ কমরমে, এেন আলে আোর কাজ 
কলর েটার লক বমিা? আেলিমজর েুমে েধু ঝমর েম়ি পযমনা। আলে পোোমক অ্মনক 
কথা লজমজ্ঞস কমরলে, েুলে োর জবাব দ্াওলন। এেন পোোর ওেমরা শলক্ত প্রম়োগ করা 
ো়িা অ্নয পকানও েথ পদ্েলে না। ড্রামকা েযািফ়ে েুলে লক অ্নুিহ কমর পেইেমক 
এোমন একবার আসমে েবর পদ্মব? 
 
েযািফ়ে হযালরর জাদু্দ্ণ্ডটা হামে লনম়ে ির পথমক পবলরম়ে পগমিা। হযালরর পচাে পসলদ্মক 
ে়িমিা না। ওর েমন হমিা অ্ডডার অ্ফ ফলনমক্সর পহাে়িা পচাে়িামদ্র েমধয এেন আর 
পকউ পনই পয লসলর়েসমক বাাঁচামে োমর। লকন্তু ও ভুি করমে। এেনও ডাম্বিমডামরর 
সদ্র দ্প্তর অ্ডডার অ্ফ ফলনমক্স আর একজন আমেন, পেইে। 
 
ির বিমে পগমি লনস্তব্ধ। োমঝ োমঝ রন, হারলেওন ইেযালদ্র ো়িা োবার জনয টানা-
হাচ়িার শব্দ পশানা যামে। ও়োলরিংটমনর সমঙ্গ ধস্তাধলস্ত করার জনয রমনর পঠাাঁট পকমট 
পগমে। পেমঝমে টে টে কমর রক্ত ে়িমে। িষ্ঠবালিডকীর এক োত্রী লজলনমক দু্ হামে 
পচমে ধমর আমে। িযামব ভীির্ পজামর পনলভিমক ধমর পরমেমে। হারলেওন লেলিমসে 
বািমিামডর হাে পথমক েুক্ত হবার বযথড পচিা কমর চমিমে। িুনামক পয ধমর রম়েমে 
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োর সমঙ্গ পকানও রকে ধস্তাধলস্ত না কমর ও পোিা জানািা লদ্ম়ে বাইমর োলকম়ে 
রম়েমে। 
 
ড্রামকা েযািফ়ে িমর ঢুকমিা, ওর পেেমন পেইে। 
 
পেইে বিমিন, পহড লেমিস আেলন আোমক পডমকমেন? কথাটা বমি বলন্দমদ্র লদ্মক 
োকামিন। পদ্মে েুমোভামবর পকানও েলরবেডন পনই। 
 
–েুলশ হম়েলে পেইে। আেলন আোমক এক পবােি পভলরটালসরাে আলনম়ে লদ্মে োমরন? 
 
পেইে আেলিমজর পেি পেমি চুমির লদ্মক োলকম়ে বিমিন–েটারমক লজজ্ঞাসাবাদ্ 
করার জনয আোর পশি পবােিটা পো আেলন পসলদ্ন লনম়েমেন। 
 
আেলিমজর েুেটা িাি হম়ে পগমিা। 
 
বাচ্চা পেম়েমদ্র েমো আমধা আমধা গিা়ে আেলিজ বিমিন, আোর প্রম়োজমন আর 
একটা পবােি পো বানামে োমরন? 
 
–অ্বশযই। েমব পসটা বানামে েুমরা েুন সাইকি িাগমব। না পদ্ও়োর পো পকামনা 
কারর্ পদ্েলে না। দু্াঃলেে একোমস পসটা বানামনার সম্ভাবনা কে। 
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–একোস! আেলিজ কলকম়ে উঠমিন। আোর পো আজ সমেমবিা দ্রকার। এই োত্র 
েটারমক পদ্েিাে পকানও একজন অ্জানা পিামকর সমঙ্গ আোর ফা়োর পেস পথমক 
কথাবােডা বিমে। আলে পসই পিাকলট পক ো জানমে চাই। 
 
–োই, পেইে বিমিন। েটামরর লদ্মক েুবই পকৌেূহিী দৃ্লিমে োলকম়ে পথমক বিমিন, 
হযালরেটামরর পদ্েলে বারবার কুমির আইন ভাঙা স্বভামব দ্াাঁল়িম়েমে। নেুন কথা লক আর 
বিমেন পহড লেমিস! 
 
পেইে বরফ শীেি পচামে হযালরর েুমের লদ্মক োকামিন। হযালর চাইমিা পয েেডালন্তক 
দৃ্শযটা ও পদ্মেমে পসটা পেইে পদ্েুন। ওর েমনর গভীমর ঢুমক ে়ুিন। 
 
আমে, আলে ওমক লজজ্ঞাসাবাদ্ করলে। আেলন যলদ্ অ্নুিহ কমর এক পবােি পোসান 
পদ্ন, োহমিই হমব। আলে সলেয কথাটা ওমক বিমে বাধয করামবা, আেলিজ পরমগ লগম়ে 
বিমিন। 
 
–আলে পো আেনামক আমগ বমিলে পভলরটালসরামের স্টক আোর কামে পনই। আেলন 
যলদ্ েটারমক লবিাক্ত করমে চান োহমি আেনার ইমের সমঙ্গ আোরও ইমে রম়েমে। 
েমব েুলক্কি লক জামনন, সবমচম়ে শলক্তশািী পভনে এমো দ্রুে শরীমর লগম়ে কাজ কমর 
পয অ্েরাধী কথা বিমে অ্মনক সে়ে পন়ে। 
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পেইে হযালরর লদ্মক োকামিন। হযালর োর লদ্মক লকেু বিার জনয অ্ধীর আিমহ 
োলকম়ে রম়েমে পদ্েমিন। 
 
ও পযন বিমে চাইমে পভামল্ডেটড লসলর়েসমক হেযা করার জনয লডোটডমেে অ্ফ লেলিমজ 
আটমক পরমেমে। 
 
প্রমফসর আেলিজ পেইেমক বিমিন–শুনুন আেলন এেনও পপ্রামবসমন আমেন। আেলন 
ইমে কমরই আোমক সাহাযয করমে চাইমেন না। িুলস়োস েযািফ়ে সবডদ্া আেনার 
সুেযালে কমর, োই আশা কমরলেিাে। এেন আেলন আোর অ্লফস পথমক পযমে োমরন। 
 
পেইে োথাটা সাোনয নুইম়ে ির পথমক পবলরম়ে যাবার জনয দ্রজার কামে এলগম়ে 
পগমিন। হযালরর েমন হমিা অ্ডডামরর পশি সদ্সযমক লসলর়েমসর অ্বস্থাটা পযেন কমর 
পোক জানামনা দ্রকার। 
 
ও লচৎকার কমর বিমিা–ওনার কামে েযাড ফুট আমে। পকাথা়ে েযাডফুট িুকামনা আমে 
ভাি কমরই জামনন। 
 
আেলিজ হেভম্ব হম়ে বিমিন–েযাডফুট? েযাডফুট আবার কী, পকাথা়ে িুকামনা আমে, 
পেইে ও লক বিমে চাইমে? 
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পেইমের হাে আেলিমজর অ্লফস িমরর দ্রজার নমব, পেইে হযালরর লদ্মক োকামিন। 
অ্বর্ডর্ী়ে োর েুমের পচহারা। হযালর বুঝমে োরমিা না পেইে ওর কথাটা লঠক বুঝমে 
োরমিন লক না। লকন্তু আেলিমজর সােমন আর একলট শব্দও উচ্চারর্ করমে চাইমিা 
না। 
 
–আোর পকানও ধারর্া পনই, পেইে লেক্ত কমে বিমিন। পশামনা েটার আলে যলদ্ 
কেনও পকানও উদ্ভট, উমোোো কথা শুলন, োহমি পোোমক বযাবলিিং লবভামরজ লদ্মে 
বাধয হমবা। িযামব পোোর হােটা আিগা কমরা। িিংবটে যলদ্ দ্ে আটমক েমর যা়ে 
োহমি বুঝমেই োরমো আোমদ্র অ্মনক কাজ পবম়ি যামব। েুলে যলদ্ কেনও পকাথাও 
চাকলরর দ্রোস্ত কমরা, োহমি যলদ্ পকউ আোর কামে পোোর সম্বমে লিলেে লকেু 
জানমে চা়ে োহমি পোোর আচরর্ আলে জানামে বাধয হমবা। 
 
পেইে, হযালর ও োর বেু-বােবমদ্র লবরাট অ্শালন্ত–চাঞ্চমিযর েমধয পরমে লদ্ম়ে দ্রজাটা 
বাইমর পথমক বে কমর চমি পগমিন। হযালর আেলিমজর লদ্মক োকামিা, পদ্েমিা 
আেলিজ রামগ ফুাঁসমেন। 
 
হামের জাদু্দ্ণ্ড পরমে বিমিন, েুব ভামিা, েুব ভামিা। আোর পো পদ্েলে অ্নয লকেু 
একটু না করার আর েথ পনই। কুমির শালন্ত-শৃঙ্খিা বজা়ে রাো সবমচম়ে ব়ি কথা হা 
হা লেলনলির লনরােত্তাও এর েমধয জল়িম়ে রম়েমে। েটার েুলে আোমক কমঠার হমে 
বাধয করমি, আলে লকন্তু ো চাইলন। আেলিজ উমত্তলজে হম়ে িমর ো়েচালর করমে 
করমে বিমিন, কেনও কেনও েলরলস্থলে কমঠার হমে আোমক বাধয কমর। আলে আশা 
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করলে লেলনলি আোর কথা সেযক বুঝমে োরমবন। কমঠার লসদ্ধান্ত ো়িা আোর আর 
পকানও েথ পনই। 
 
েযািফ়ে আনমন্দ অ্ধীর হম়ে রইমিা। 
 
–িুলসম়েটাস কাসড েমন হ়ে পোোমক বিমে বাধয করামব, আেলিজ শান্ত ভামব বিমিন। 
 
হারলেওন কথাটা শুমন পচাঁলচম়ে উঠমিা, প্রমফসর! ওই কাসড বযবহার করা পব আইনী। 
 
আেলিজ পযন হারলেওমনর কথা শুনমে োনলন। হামের জাদু্দ্ণ্ডটা েুিমিন। েুমে পচামে 
োর কদ্িড প্রলেলহিংসার োে। হযালর আমগ কেনও কাউমক ওইরকে পদ্মেলন। 
 
–লেলনস্টার অ্বশযই আেনামক আেনার িৃলর্ে স্বামথডর জনয আইন ভঙ্গ করমে পদ্মবন 
না, প্রমফসর আেলিজ? হারলেওন আবার পসইরকে কমে বিমিা। 
 
–কমনডলি়েস পযটা জামনন না ো লনম়ে পকামনালদ্ন োথা িাোনলন। আেলিজ হাাঁফামে 
হাাঁফামে হযালরর আোদ্ েস্তক জাদু্দ্ণ্ড লদ্ম়ে পোাঁ়োমে িাগমিন। পযোমন সবমচম়ে পবলশ 
ওর আিাে িাগমব, পদ্মহর পসই জা়েগাটা পবমে লনমিন। ও জামন না, গে িীমের 
েুলটমে আলে লডমেেরমদ্র হযালরমক আিের্ করমে বমিলেিাে। লকন্তু উলন ওমক োর 
পেমি ো়িাবার প্রমচিা কমর েুলশ হম়েলেমিন, একই বযাোর। 
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–আেলন? আেলন লডমেেরমদ্র আোমক আিের্ করমে বমিলেমিন? হযালর ব়ি ব়ি 
লনাঃশ্বাস পফিমে পফিমে বিমিা। 
 
হযালরর কোমি জাদু্দ্ণ্ড পঠলকম়ে বিমিন, কাজটামো একজনমক করমেই হমব হযালর। 
সকমিই পো পোোর বযাোমর চুেচাে। পকউ পকানও লকেু করমে চা়ে না। পোোমক 
লডসমিলডট করমে চা়ে না, আলে একোত্র পিাক যা করমে সাহস করলে, িুস। 
 
লেলিমসে হািমিামডর পেেন পথমক হারলেওন আাঁেমক উমঠ লচৎকার কমর বিমিা–না… 
না… হযালর… আোমদ্র বিমেই হমব। 
 
–কেনই না, হযালর বিমিা। 
 
–না, হযালর আোমদ্র বিমেই হমব, পোোমক বাধয করমেন। প্রলেমরাধ করার উো়ে 
পনই। 
 
হারলেওনমক ফুাঁলেম়ে ফুাঁলেম়ে কাাঁদ্মে পদ্মে লেলিমসে ওমক পদ্ও়োমি আরও পচমে 
রােমিন। লবরক্ত হম়ে ওর লদ্মক োকামিা হারলেওন। 
 
আেলিজ বিমিন, পোট পেম়েলট আোর, আোর প্রমশ্নর সলঠক জবাব দ্াও। নাও নাও 
পদ্লর কমরা না বমিা কার সমঙ্গ ও কথা বিলেমিা। 
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রমনর গিা়ে হাে পচমে ধরা। অ্মনক কমি বিমিা–না না বিমবা না, বিমবা। 
 
লজলন পভমঙ ে়িা হারলেওমনর েুমের লদ্মক এেলনভামব োলকম়ে আমে পযন আমগ কেনও 
পদ্মেলন। 
 
হারলেওন পকানও রকমে বিমে োরমিা, ও হযাাঁ, ডাম্বিমডামরর সমঙ্গ কথা বিলেমিা 
হযালর। 
 
িমরর সকমিই হারলেওমনর লদ্মক োকামিা। ডাম্বিমডার? আেলিজ সলন্দগ্ধভামব ওর 
েুমের লদ্মক োকামিন। 
 
–োহমি পোেরা জামনা ডাম্বিমডার এেন পকাথা়ে? লনশ্চ়েই জামনা? রন পগাঙামে 
পগাঙামে বিমিা, হার… বি–পব–না, বিমব না। –পোোমদ্র অ্বস্থা পদ্মে আোমক 
বিমেই হমব। 
 
–আেরা লিলক কিড্রন ডা়েগন অ্যালিমে, লি ব্রুেলস্টমক এেন লক হগসলেমড োইলন, 
হারলেওন পফাোমে পফাোমে বিমিা। 
 
–েূেড পেম়ে। েুলে কী ভাবমো, যেন সেস্ত েলন্ত্রসভা োর পোাঁজ োবার জনয স্বগডেডত্তড এক 
করমে েেন ডাম্বিমডার েরে লনলশ্চমন্ত োমব বমস লব়োর োমবন? আেলিজ ভীির্ 
পজামর ধেমক বিমিন। 
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হারলেওন বিমিা, আেরা ওনামক েুব একটা দ্রকালর কথা বিমে পচম়েলেিাে। 
 
–বুঝিাে, পো োমক কী বিমে চাইলেমি শুলন। 
 
 –আেরা বিমে চাইলেিাে, সব প্র… প্র… প্রস্তুে আমে। 
 
–কী প্রস্তুে আমে? বমিা লঠক কমর বমিা লেস…। হারলেওন বিমিা অ্স্ত্রটা। 
 
–অ্স্ত্র? আেলিজ বিমিন। পচাে দু্মটা োর উমত্তজনা়ে জ্বিজ্বি কমর উঠমিা। পোেরা 
আিের্ প্রলেমরাধ করার জনয পকানও একটা পেথড দেলর করলেমি? এেন একটা অ্স্ত্র 
যা লেলনলির লবরুমদ্ধ বযবহার করমে োমরা। ডাম্বিমডামরর আমদ্মশ করমে চমিমে। 
োই না? 
 
–হা হা, লকন্তু পসটা পশি হবার আমগই পো ডাম্বিমডার পকাথা়ে চমি পগমিন। পসই 
অ্স্ত্রটা োর জনয আেরা দেলর কমর পফমিলে। লকন্তু পকাথা়ে আমেন জালন না বমি োমক 
জানামে োরলে না। 
 
আেলিজ ককডশস্বমর বিমিন, কী ধরমনর অ্স্ত্র? লকন্তু হারলেওমনর কাাঁধ পথমক হাে 
সরামিন না। 
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হারলেওন বিমিা, ওটা বানামিও আেরা বযবহার করমে জালন না। আ আ… প্র… প্র… 
প্রমফসর পযেন বমিমেন পেেনভামব বালনম়েলে। 
 
–প্রমফসর ডাম্বিমডার বমিলেমিন? লঠক বিমে–এেন একটা অ্স্ত্র লেলনলির লবরুমদ্ধ 
বযবহার করা পযমে োমর? 
 
–চমিামো পদ্লে পসই অ্স্ত্রটা, আেলিজ পসাজা হম়ে দ্াাঁল়িম়ে বিমিন। হারলেওন 
লেদ্ালরনমদ্র আঙু্গি লদ্ম়ে পদ্লেম়ে বিমিা, ওরা পকউ যামব না। আেলিজ ককডশভামব 
বিমিন, েুলে পকানও শেড আমরাে করমব না। 
 
–লঠক আমে, লঠক আমে, পবশ ওরা চিুক। ওরা একলদ্ন ওই অ্স্ত্র আেনার ওমোর 
েুাঁ়িমব লকন্তু। পবশ আেলন হাজার হাজার পিাকমদ্র ওটা পদ্মবন। োহমি ওরা আেনার 
কথােমো ওটা পদ্েমব, সেস্ত কুমির পেমি পেম়েমরা জানমব ওটা পকাথা়ে আমে–ওহ 
আোর েুব আনন্দ হমব, ওরা ওটা বযবহার করমে োরমব। আর আেলন যলদ্ কারও 
ওমোর লবরূে হন, শালস্ত পদ্ন োহমি ওরা আেনামক েুাঁম়ি োরমব। 
 
হারলেওমনর বক্তবয পয আিেুফািেু ও ধেডমবযর বাইমর ন়ে পসটা ভামিাভামবই আেলিজ 
বুঝমে োরমিন। পকা়োমডর পেমি–পেম়েমদ্র লদ্মক োকামিন। েযািফ়ে ওর পকৌেূহি 
চাো লদ্মে োরমিা না। েুমে িািসার োে। 
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আেলিজ অ্মনকটা সে়ে হারলেওমনর েুমের লদ্মক োলকম়ে বযাোরটা আরও গভীরভামব 
বুঝমে পচিা করমিন। 
 
হারলেওন হাাঁফামে হাাঁফামে বিমিা, লকন্তু এ… এ… একটা ক..কথা সযার। ওটা বানামনা… 
এ… একটু বালক আমে, পসটা…ই, ডাম্বিমডারমক জা.. জা… জানামে পচম়ে… লেিাে। 
 
লঠক আমে, চমিা আেরা দু্জমন শুধু পদ্মে আলস। কী বমিা েটারমকও সমঙ্গ পনও়ো 
যাক। 
 
েযািফ়ে পকৌেুহমির সমঙ্গ বিমিা, প্রমফসর আোমদ্র পকা়োমডর দু্একজন। পগমি 
ভামিা হ়ে। আেরা আেনার সমঙ্গ যামবা? 
 
আেলিজ েযািম়ের েুমের লদ্মক োলকম়ে বিমিন, েমন পরমো আলে একজন েকো আাঁটা 
েন্ত্রর্ািম়ের উচ্চেদ্স্থ অ্লফসার। পোোর িমট লক বুলদ্ধ পনই পয আলে দু্লট অ্বডাচীনমক 
সােিামে োরব না? যাই পহাক আোর েমন হ়ে অ্স্ত্রটা অ্েলরর্ে ব়েক পেমিমেম়েমদ্র 
জনয ন়ে। োমদ্র পদ্োর পকানও কারর্ পনই। পোেরা এই িমর ওমদ্র ক়িা োহারা়ে 
আটমক রােমব আলে না পফরা েযডন্ত। আেলিজ, রন, লজলন, পনলভি আর িুনামক 
পদ্োমিন। পদ্েমব ওরা পযন এোন পথমক না োিা়ে। 
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েযািফ়ে বিমিা, লঠক আমে েযাডাে। েুে পদ্মে েমন হ়ে ওমক সমঙ্গ না পনও়োমে ও 
েুবই েেডাহে ও আশাহে হমিা। পোেরা দু্জমন আমগ আমগ চমি আোমক রাস্তা 
পদ্োও, আেলিজ হযালর আর হারলেওমনর লদ্মক ক়িা দৃ্লিমে জাদু্দ্ণ্ড পদ্লেম়ে বিমিন। 
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৩৩. ফাইট অ্যান্ড ফ্লাইট 
 
হযালর লকেুই বুঝমে োরমে না হারলেওন লক করমে চমিমে বা েমনর পভের ওর লক 
েযান আমে। হযালর আেলিমজর সমঙ্গ যাবার সে়ে হারলেওমনর সমঙ্গ একটু দূ্রত্ব পরমে 
চিমিা। আেলিজ যলদ্ সমন্দহ কমরন, হারলেওমনর সমঙ্গ পকাথা়ে চমিমে োর লবনু্দলবসগড 
হযালর জামন না। হযালর চুেচাে, হারলেওমনর সমঙ্গ একলট কথাও ন়ে। আেলিজ ওমদ্র 
েুব কামে কামেই চমিমেন। চিার সে়ে ওর ভালর লনাঃশ্বাস কামন আসমে িাগমিা। 
 
ওরা লসাঁল়ি লদ্ম়ে পনমে এনমরন্স হমি ঢুকমিা। পিট হি পথমক শুনমে পেি পেমি–
পেম়েমদ্র কথাবােডা, োবার বাসমনর শব্দ। োত্র কুল়ি লফট দূ্মর ওরা েরীক্ষা পশমির 
আনমন্দ েশগুি। ওরা পযন েৃলথবীর পকামনা লকেু েমরা়ো করমে না। পসই আনন্দ, 
উৎসব, দহ দচ পথমক ওরা শুধু বাদ্ েম়িমে। 
 
হারলেওন ওক গামের দ্রজা লদ্ম়ে োথমরর লসাঁল়ি পবম়ে লনমচ পনমে সুগমে ভরা সেযা 
পশমির োমঠর সবুজ িামস ো লদ্মিা। েেনও সূযড অ্স্ত যা়েলন। সূমযডর লকরর্ গাে পভদ্ 
কমর লনলিদ্ধ অ্রমর্যর েিা়ে ে়িমে। হারলেওন ইমে কমরই সবুজ কলচ িামসর ওমোর 
লদ্ম়ে চিমিা। লদ্ন পশমির সূমযডর আমিামে ওমদ্র ো়োগুমিা িম্বা িম্বা পদ্োমে। 
 
আেলিজ হযালরর কামনর কামে েুে এমন বিমিন, ওটা কী হযালিমডর হামে িুকামনা 
আমে? 
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হারলেওন ভ়েেীল়িে গিা়ে বিমিা, না না, কেমনাই না। হযালিড হ়েমো ভুি কমর অ্নয 
পকাথাও সলরম়ে পরমেমেন। 
 
আেলিমজর উমত্তজনা েেন চরমে পেৌঁমেমে। পকানওরকমে বিমিন, হযাাঁ, োও করমে 
োমর। একটা আধা দ্ানবমো। 
 
আেলিজ হাসমিন। হযালরর ইমে হমিা আেলিমজর গিা লটমে ধমর, লকন্তু অ্মনক কমি 
গিালটমে পদ্ও়োর ইমে দ্েন করমিা। ঠাণ্ডা বাোস পিমগ ওর কোিটা দ্েদ্ে করমে 
িাগমিা। ও জামন পভামল্ডেটড ওমক হেযার েলরকল্পনা করমি কোমির কাটাদ্াগ সাদ্া 
হম়ে লগম়ে েীি জ্বিন শুরু হ়ে। 
 
হারলেওনমক পকামনা কথা না বমি অ্রমর্য ঢুকমে পদ্মে আেলিমজর েমন সাোনয সমন্দহ 
হমিা। বিমিন, পসটা োহমি পকাথা়ে আমে? 
 
–আেরা ো়িা োত্র-োত্রীরা ভুিিমে পসটা যলদ্ পদ্েমে ো়ে, োই গভীর অ্রমর্যর 
পঝাাঁেঝাম়ি িুলকম়ে পরমেমেন। ওই লদ্মক হমে োমর। হারলেওন অ্েকারােন্ন জঙ্গিটা 
পদ্োমিা। 
 
–হা হা লঠক কথা বিমে। কথার েমধয েুবই উৎকো, পবশ োহমি পোেরা দু্জন 
আমগআমগ পহাঁমট আোমক েথ পদ্োও। 

http://www.bengaliebook.com/


 হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য অ্র্ডাি অ্ব দ্য ফরিক্স । জে. জে. িাওর িং। হ্যারি পটাি রিরিে 

1180 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

 
 হযালর বিমিা–আেরা যলদ্ আমগ আমগ হলট োহমি আেনার দ্ণ্ডটা পেমে োলর? 
 
দু্াঃলেে েটার, ওটামে পদ্ও়ো যামব না। েন্ত্রর্ািম়েি কামে পোোমদ্র জীবমনর েূমিযর 
চাইমে আোর জীবমনর েূিয অ্মনক পবলশ। 
 
হযালর প্রথে ব়ি গােটার েিা়ে দ্াাঁ়িামিা। অ্েকারােন্ন অ্রমনযর েমধয দ্ণ্ড ো়িা চিা 
েুবই লবেমদ্র বযাোর হমে োমর। এর আমগ কেনও ওরা দ্ণ্ড ো়িা পভেমর যা়েলন। ও 
আেলিমজর লদ্মক অ্বজ্ঞার দৃ্লিমে োলকম়ে িনবদ্ধ ব়ি ব়ি গামের েিা়ে সরু েথচিা 
রাস্তা ধমর এমগামে িাগমিা। আেলিমজর ো দু্মটা। পোমটা পোমটা, ওমদ্র োমি োি 
পরমে চিমে োরমেন, না। েবুও পসই অ্েূিয শলক্তশািী অ্স্ত্র করা়েে করার পিামভ থে 
থে কমর এলগম়ে চিমিন। 
 
একটা কাাঁটাগামে আেলিমজর িম্বা ঝুি ও়োিা আিমেল্লাটা আটমক পগমি আেলিজ পসটা 
ো়িামে ো়িামে বিমিন, আর কমোটা হাাঁটমে হমব পহ? 
 
–হাাঁটমে হমব। ওটা েুব ভাি কমর একটা অ্েকার জা়েগা়ে িুমকামনা আমে। 
 
পয েমথ হযালিমডর সমঙ্গ এ়েেমক পদ্েমে লগম়েলেমিা পসই েথটা লদ্ম়ে না চমি অ্নয 
েমথ হারলেওনমক পযমে পদ্মে হযালররও েমন শঙ্কা হমিা। লেন বের আমগ এরাগগ 
দ্ানমবর সোমন ওই রাস্তাটা়ে পহাঁমটলেি। হারলেওন েেন ওর সমঙ্গ লেমিা না। েমন 
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হমিা, পশি েযডন্ত লক লবেমদ্র সমু্মেীন হমে হমব, পস সম্বমে হারলেওমনর পযমনা পকামনা 
লচন্তা-ভাবনা-ধারর্া পনই। 
 
–েুলে লঠক জামনা আেরা লঠক েমথ চমিলে? হারলেওন সিংমক্ষমে বিমিা, ভামিা কমরই 
জালন। 
 
আেলিমজর ব়েস হম়েমে োই দু্লট লকমশার-লকমশারীর সমঙ্গ চিা কিকর। হাাঁলেম়ে 
উঠমেন গভীর জঙ্গমি পঝাাঁে ঝা়ুি পঠমি হাাঁটমে। আেলিজ একটা ভাঙা ডামি ো পিমগ 
প্রা়ে পহাাঁচট পেম়ে প্রোে ধরনী েমি হলেমিন। পকামনা রকমে সােমি লনম়ে বিমিন, 
আর কমোটা হাাঁটমে হমব। লক কমর বিমব? 
 
হারলেওন এলগম়ে পযমে পযমে পেেন লফমর বিমিা–আর একটু। 
 
হযালর োলনকটা এলগম়ে যাও়ো হারলেওনমক সাবধান কমর লদ্মিা–হারলেওন পজামর পজামর 
কথা বমিা না, এোমন সব কথা শুনমে োও়ো যা়ে। 
 
আেলিজ েুাঁল়িম়ে েুাঁল়িম়ে ওমদ্র লেেু লেেু চিমিন, অ্মস্ত্রর সোমন। –একটু আমগ পগমিই 
পদ্েমে োমর। 
 
ওরা লনমজরাই জামন না কমোটা েথ ওরা পহাঁমট গভীর অ্েকারােন্ন অ্রমর্যর েমধয 
ঢুমকমে। হযালর েুে েুমি পদ্েমিা ব়ি ব়ি গামের শাো-প্রশাো, েল্লব একাকার হম়ে 
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আকাশ পঢমক পফমিমে। অ্মনকটা চাাঁমদ্া়োর েমো। হযালরর েমন হমিা একবার ন়ে 
অ্মনকবার জঙ্গিটার পভেমর এমসমে। আরও েমন হমিা পযমনা দু্মটা অ্মদ্ো অ্জানা 
পচাে ওর গলেলবলধ িক্ষয পরমে চমিমে। 
 
আেলিজ েুব পরমগ পগমেন। আরও কমোটা হাাঁটমে হমব? 
 
হারলেওন পবশ পজামর পজামর বিমিা–আর পবলশ দূ্মর ন়ে। ওরা এেন অ্নয একটা 
অ্েকার জঙ্গমি পঢাকার প্রমবশেমথর (লল়োলরিং) সােমন পেৌঁমেমে। 
 
হঠাৎ পকাথা পথমক একটা েীর এমস ওমদ্র সােমন লবরাট গামের সমঙ্গ ধাক্কা পেম়ে 
গামের েিা়ে ে়িমিা। আকাশ বাোস নানারকমের জg জামনা়োর, োনুমির েদ্ শমব্দ 
ভমর উঠমিা। হযালর পবশ বুঝমে োরমিা োম়ের েিার োলট কাাঁেমে। আেলিজ ভ়ে 
পেম়ে লগম়ে হারলেওমনর আ়িামি দ্াাঁ়িামিন। 
 
হযালর েেন একিা দ্াাঁল়িম়ে। ও পদ্েমিা, প্রা়ে েঞ্চাশটা পসনটযার ওমদ্র লেনজনমক লিমর 
ধমরমে। েীর-ধনুক লনম়ে। ওমদ্র লদ্মক োক কমর রম়েমে। 
 
ওরা সাোনয লেেু হমট এমিা, জঙ্গমি পঢাকার েুমের কাে পথমক। 
 
েযামগালর়েন, বাদ্ালে রমঙর পসনটযার ওমদ্র লদ্মক এলগম়ে এমিা েীর-ধনুক েুমি। 
বালকরা এেনভামব দ্াাঁ়িামিা পযন েযামগালর়েমনর আমদ্মশর প্রলেক্ষা করমে। পসনটযারমদ্র 
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পদ্মে ভম়ে আেলিমজর েুে শুলকম়ে পগমিা। পয পসনটযারটা ওর লদ্মক আসলেমিা োরা 
জাদু্দ্ণ্ড েুমি ধরমিা আেলিজমক িক্ষয কমর। 
 
আেলিজ ভ়েজল়িে কমে লব়ি লব়ি কমর লকেু বিমিন হযালর লকেু বুঝমে োরমিা না। 
আ়িমচামে হারলেওমনর েুমের লদ্মক োলকম়ে পদ্েমিা েুমে োর লবমজোর হালস। 
 
একজন ককডশ সুমর বিমিা, পোেরা পক? 
 
নীরব হম়ে লেনজনই দ্াাঁল়িম়ে রইমিা। 
 
েযামগালর়েন উদ্ধে স্বমর আবার বিমিা, আলে জানমে চাই পোেরা পক? আেলিজ যামে 
সকমি শুনমে ো়ে পেেলনভামব বিমিন, আলে ডমরামিস আেলিজ, লসলন়ের আন্ডার 
পসমিটালর, লেলনলি অ্ফ েযালজক। আর পহাগাটডমসর উচ্চ েদ্স্থ েদ্ন্তকারী অ্লফসার, 
পহডলেমিস। 
 
েযামগালর়েন বিমিা, ও েুলে লেলনলি অ্ফ েযালজমকর পিাক? 
 
–পযসব পসনটযাররা লিমর দ্াাঁল়িম়েলেমিা োরা আেলিমজর কথা শুমন উসেুস কমর 
উঠমিা। 
 
–হযাাঁ লঠকই শুমনমো, আেলিজ সাোনয গিা চল়িম়ে বিমিন। 
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–একটু সাবধামন কথা বিমব। পোেরা লক জামনা না পোোমদ্র েমো আধা োনুমির 
ওমোর আিের্, েযালজক েন্ত্রর্ািম়ের পরগুমিসন ও কমরাি অ্ফ েযালজকযাি লিচারসড 
আইন অ্নুসামর পবআইনী, অ্েরাধ? 
 
এক উি পচহারার কামিা রমঙর পসনটযার লচৎকার কমর বিমিা, আোমদ্র েুলে লক 
বিমি? 
 
হযালর ওমক লচনমে োরমিা, পবন। পবন অ্সম্ভব পরমগ দ্াাঁে লক়িলে়ি করমে িাগমিা। 
ধনুক েীর পসাজা করমিা। যারা এমস দ্াাঁল়িম়েলেমিা োমদ্র েুে আমিাশ পযমনা পফমট 
ে়িমে িাগমিা। 
 
হারলে়েন বিমিা, ওমদ্র আধা োনুি বিমবন না প্রমফসর! লকন্তু আেলিজ পযমনা শুনমে 
োনলন েমন হমিা। েযাগালর়েমনর লদ্মক জাদু্দ্ণ্ড পেেলনভামব েুমি পরমে বমি পগমিন, 
আইন েমনর ফ-এ েলরষ্কারভামব বলর্ডে আমে, পকামনা েযালজকযাি লিচার যামদ্র 
োনুমির পযাগয বুলদ্ধ পনই, োমদ্র িারা আিান্ত হমি োরা দ্াল়ে হমব োমদ্র কাজকমেডর 
জনয। 
 
–োনুমির কাোকালে বুলদ্ধ? পবন আর বালক পসনটযাররা োম়ের কু্ষ়ি লদ্ম়ে োলটমে আাঁচ়ি 
কাটমে িাগমিা। ওরা সবাই অ্েোনজনক কথামে অ্সম্ভব পরমগ পগমে। 
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–আোমদ্র অ্রমর্য লক করমে এমসমে। হযালর আর হারলেওনমক েুব সম্ভব পচমন োই 
ওমদ্রও বিমিা, পোেরা এোমন পকন? 
 
আেলিজ বযঙ্গ কমর বিমিন, কী বিমি পোোমদ্র অ্রর্য? লেলনলি অ্ফ েযালজক 
পোোমদ্র ওমোর দ়্ো কমর এই অ্রমর্যর লকেু অ্িংমশ পোোমদ্র থাকমে লদ্ম়েমেন। 
 
সাাঁ কমর একটা েুাঁচমিা ফিা ও়োিা েীর আেলিমজর কান পিাঁমি চমি পগমিা। ভাগয 
ভামিা োথা়ে িামগলন। েীর পসাাঁ শমব্দ যাবার সে়ে আেলিমজর কামনর কামে লকেু চুি 
সমঙ্গ কমর লনম়ে পগমিা। 
 
পবন বিমিা, োহমি অ্রর্যটা োনুিমদ্র? 
 
আেলিমজর হাে েেনও োথার ওমোর। বিমিন–পনািংরা আধা জg আধা োনুি! বনয 
জন্তু পোোমদ্র লন়েন্ত্রমর্ রাো শক্ত! 
 
হারলেওন পভমবলচমন্ত বিমিা, চুেচাে থাকুন। লকন্তু সাবধান করমে অ্মনক পদ্লর হম়ে 
পগমে। আেলিমজর হামের জাদু্দ্ণ্ড েযামগালর়েমনর লদ্মক োক কমর বিমিন, 
ইনারমসবাস! 
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শুধু েযামগালর়েমনর ন়ে অ্নযানয সব পসনটযারমদ্র আকাশ পথমক পোটা সামের েমো দ্ল়ি 
পভমস এমস শক্ত কমর পবাঁমধ পফিমিা। দ্ারুর্ রামগ েযামগলর়েন আর অ্নযানয 
পসনটযারসরা হাে েুাঁ়িমে িাগমিা ো়িা োবার জনয। 
 
 হযালর হারলেওনমক পটমন অ্রমর্যর োলটমে েুে পচমে ধরমিা। পসনটযারমদ্র ো প্রা়ে 
োল়িম়ে পফমিলেমিা ওমদ্র; লকন্তু ওমদ্র ওরা লডলঙম়ে আেলিমজর লদ্মক পগমিা। 
 
আেলিজ ভম়ে বযাকুি কমে আেডনাদ্ কমর উঠমিন–না-আ-আ-আ-না-আ আ আলে 
একজন লসলন়ের আন্ডার পসমিটালর, পোেরা আোমক ো লদ্ম়ে দ্লিে করমে োমরা না… 
না… না! জন্তু জামনা়োমরর দ্ি। 
 
হযালর পদ্েমিা এক ঝিক িাি আমিা। আেলিজ ওমদ্র একজনমক স্টান করমে 
পচম়েলেমিন। লকন্তু লেলন ভীির্ভামব আেডনাদ্ কমর উঠমিন। পদ্েমিা পবন, আেলিজমক 
েুমি ধমরমে আর আেলিজ ো়িা োবার জনয হাে-ো েুাঁ়িমেন। োর হামের জাদু্দ্ণ্ড 
অ্রমর্যর োলটর ওমোর েম়ি পগমে, হযালরর বুমকর পভেরটা আশঙ্কা়ে দু্রু দু্রু করমে 
িাগমিা। হযালর জাদু্দ্ণ্ডটা োলট পথমক পোিবার আমগই একজন পসনটযার ওটা লনম়ে 
টুকমরা টুকমরা কমর লদ্মিা। 
 
োকা চুিও়োিা পচা়োমির পসনটার শক্ত কমর হারলেওমনর হাে পচমে ধরমেই পেেন 
পথমক অ্নয একজন পসরার বিমিা, ওরা পেমি োনুি, আেরা পো বাচ্চামদ্র পকানও 
ক্ষলে কলর না। 
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–পরানান, ওটাই পো ওমক এোমন েথ পদ্লেম়ে এমনমে। ও শক্ত কমর হযালরর হাে 
ধমরলেি। না না ও বাচ্চা ন়ে, প্রা়ে ব়িমদ্র েযডাম়ে এমসমে। 
 
ও হযালরর গিা ধমর ঝাাঁকুলন লদ্ি। 
 
হারলেওন অ্নুন়ে কমর বিমিা, দ়্ো কমর আোমদ্র পকানও ক্ষলে করমবন না, োরমধার 
করমবন না। আেরা লেলনলি অ্ফ েযালজমকর কেডী নই। 
 
–আেরা ওমক এোমন এমনলেিাে যামে আেনারা ওমক আোমদ্র হম়ে উলচে লশক্ষা 
লদ্মে োমরন। 
 
পয োকাচুমির পসনটযার হারলে়েমনর হাে পচমে ধমর দ্াাঁল়িম়েলেমিা হযালর োর েুে পদ্মে 
বুঝমে োরমিা হারলেওন দ্ারুর্ ভুি কমর পফমিমে। ও হােটা পটমন লনম়ে পেেমনর ো 
দু্মটা অ্সম্ভব পজামর োলট আাঁচ়িামে আাঁচ়িামে বিমিা, েুলে েমন করমো পোোর 
আমদ্মশ আেরা কাজ করমবা? পোোর শত্রুমক পোিা হাউন্ড কুকুমরর পো োল়িম়ে 
পদ্মবা? 
 
–না, আলে পস কথা বলিলন, হারলেওন বিমিা, আেরা পভমবলেিাে পোেরা আোমদ্র 
সাহাযয করমে োরমব। 
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লকন্তু ওরা এমো পরমগ রম়েমে পয কারও কথা়ে কান লদ্মে চা়ে না। ো ঠক ঠক কমরই 
চমিমে, হামের েীর ধনুক োগ কমর পরমেমে। 
 
লঠক পসই সেম়ে অ্রমনয পঢাকার েুে পথমক ভীির্ শব্দ কমর গােোিা ভাঙা কট কট 
শব্দ শুনমে পেমিা। ওমদ্র হাে পথমক েীর ধনুক েম়ি পগমিা। ওরা হযালর–হারলেওমনর 
হাে পেম়ি লদ্মিা। ওরা পদ্েমিা ি়েে ওমদ্র লদ্মক ভীির্ এক েূলেড কমর এলগম়ে 
আসমে। আসার সে়ে ি়েে গােোিা পভমঙ কামে লেমঠর জঙ্গি সাফ কমর লদ্মিা। 
হাঁমটর েমো হিুদ্ দ্াাঁে বার কমর হাসমে িাগি। 
 
ও েুে বযান করামে েুেটা আরও বম়িা পদ্োমিা। –হযাগার! 
 
হযালর জামন না হযাগার বিমে িলে লক বিমিা। অ্থবা পসটা লক ভািা পথমক রূোন্তলরে 
হম়েমে। 
 
–হযাগার, িলে আবার লচৎকার কমর উঠমিা। 
 
ও আমরকটু এলগম়ে পযমেই পসনটযাররা ভীে হম়ে পগমিা, হামের েীর ধনুক োলটমে 
েম়ি পগমিা। 
 
েযামগালর়েন বিমিা, দ্ানব েুলে এোন পথমক চমি যাও, পোোমক আেরা চাই না। 
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কথাটা ি়েমের েমন পকানও দ্াগ কাটমিা না, আবার ভীির্ভামব গজডন কমর উঠমিা–
হযাগার! 
 
হারলেওন বিমিা, হযালর, েমন হ়ে ও বিমে হযালিড! হারলেওন বিমিা–ও োহমি 
আোমদ্র লচনমে পেমরমে। 
 
–হালেড! িে গজডন করমিা, হযাগার পকাথা়ে? 
 
হারলেওন বিমিা, আলে জালন না। আলে অ্লে দু্াঃলেে ি়েে, হযালিড এেন পকাথা়ে 
আেরা জালন না। 
 
কথাটা শুমন এ়েে ওর একটা োম়ের পচম়ে আরও পোটা আরও বম়িা হাে ওমদ্র লদ্মক 
এলগম়ে লদ্মেই হারলেওন ভ়ে পেম়ে লেলেম়ে পযমেই হু়িেু়ি কমর পসনটযারমদ্র গাম়ের 
ওমোর েম়ি পগমিা। 
 
পসনটযাররা েুব সম্ভব ি়েমের আিেমর্র অ্মেক্ষা করলেমিা। এ়েমের হামের ওমোর 
ওরা বশডার ফিার েমো েীর িন িন েুাঁ়িমে িাগমিা। যন্ত্রর্া কাের রক্তাক্ত ি়েে োণ্ডব 
নৃেয শুরু কমর লদ্মিা। ও েুেটা প্রকাণ্ড হামের পচমটামে েুমে লনম়ে পসনটযারমদ্র েীর-
ধনুক সব পকম়ি লনম়ে দু্েম়ি-েুচম়ি লদ্মিা। 
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হারলেওন-হযালর একটা গামের আ়িামি লগম়ে পদ্েমিা ি়েমের সেস্ত শরীর পথমক রক্ত 
লফনলক লদ্ম়ে পবমরামে, োমে ওর পকানও পে়োি পনই। ওর ভ়েঙ্কর েূলেড পদ্মে েমন 
হমিা ও পসেযারমদ্র জীবন পশি কমর পদ্মব। পসেযাররা আেলিজমক ধমর লনম়ে োলিম়ে 
পগমিা। ওরা োলিম়ে পগমি আহে বামির েমো এ়েে োহাম়ির েমো পদ্হটা লনম়ে 
দ্াোদ্ালে করমে িাগমিা। লনমেমি সব পোট বম়িা গাে পভমঙ লদ্মিা। োরের ওমদ্র 
ো়িা করমিা। 
 
হারলেওন বিমিা, হযালর আোর েমন হ়ে গ়েে ওমদ্র সবকটামক পেমর পফিমব। 
 
হযালর বিমিা, আোর পো োই েমন হ়ে। পবন পো আেলিজমক উল়িম়ে লনম়ে পগমে। 
একটু একটু কমর পগািোি বে হম়ে পগমিা। 
 
হযালরর কোিটা বযথা়ে, উমত্তজনা করমে িাগমিা শুধু ন়ে, কাটা দ্ামগ জ্বািা যন্ত্রর্া শুরু 
হম়ে পগমিা। 
 
ওরা অ্মনক সে়ে নি কমর পফমিমে। লসলর়েস ও পভামল্ডেটডমক স্বমপ্ন পদ্োর ের 
অ্মনকটা সে়ে পকমট পগমে। হযালরর হামে েযালজক ও়োন্ড পনই, অ্রর্য পথমক পফরার 
পকানও রান্সমোটডও পনই। 
 
–দ্ারুর্ েযান কমর এমসলেিাে এোমন, এেন বমিা লফলর পকেন কমর। লেলনলিমে যাই 
পকেন কমর। 
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হারলেওন বিমিা, আোমদ্র প্রথমে কযামসমি লফরমে হমব। 
 
–োর পভেমর হ়েমো লসলর়েমসর েৃেুয হমব, হযালর একটা গামের ডামি লক্ষমপ্তর েমো 
িাফ োরমে োরমে বিমিা। ওর কামন এমিা চটরেটর শব্দ, লঠক োথার ওমোর। হযালর 
পদ্োর জনয েুে েুিমিা। পদ্েমে পেমিা একটা বাউরাকি। পদ্মে েমন হ়ে েুবই পরমগ 
আমে। ও ওর িম্বা িম্বা আঙু্গিগুমিা ওমদ্র লদ্মক প্রসালরে কমর পরমেমে। 
 
হারলেওন বিমিা, জাদু্দ্ণ্ড ো়িা আেরা পো লকেুই করমে োরমবা না। হযালর এেন 
ভামবা পকেন কমর আেরা িন্ডন পযমে োরব। পস সে়ে ওমদ্র পেেন পথমক েুবই 
েলরলচে গিা়ে পকউ বমি উঠমিা। 
 
–হযাাঁ, আেরা ও ভাবলে। 
 
হযালর, হারলেওন েৎক্ষর্াৎ পেেমন গামের লদ্মক োকামিা। ওরা পদ্েমিারন। রমনর 
পেেমন লজলন, পনলভি আর িুনা। ওমদ্র পচহারা়ে িাি েম়ি যাও়োর েে দ্াগ। লজলনর 
লচবুক কাটা, পনলভমির ডানমচামের েিাটা পফািা পফািা, রমনর পঠাাঁট পকমট পগমে, কাটা 
জা়েগা লদ্ম়ে দ্রদ্র কমর রক্ত পবমরামে। লকন্তু োহমিও ওরা েুব েুলশ, েমন হমিা 
হযালরর। 
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রন একটা গামের ডাি সলরম়ে হামে হযালরর েযালজক ও়োন্ড লনম়ে সােমন দ্াাঁল়িম়ে 
বিমিা–পকানও লকেু লঠক করমি? 
 
হযালর আশ্চযড হম়ে রমনর হাে পথমক দ্ণ্ডটা লনম়ে বিমিা, পোেরা ো়িা পেমি পকেন 
কমর? 
 
–দু্ একটা স্টানস, একটা লডসআলেডিং চােড, পনলভমির পোট ইেমেলডমেে জাদু্, রন 
হারলেওমনর হামে ওর দ্ণ্ডটা লদ্মিা। লকন্তু লজলনর জবাব পনই, ও বযাট বলগ পহক্স লদ্ম়ে 
েযািফ়েমক কাবু কমরমে। ওর সেস্ত েুেটা েৎেমে ডানা লদ্ম়ে পঢমক লগম়েলেমিা। পস 
যাক আেরা জানািা লদ্ম়ে পোোমদ্র লনলিদ্ধ অ্রমর্যর লদ্মক পযমে পদ্মেলেিাে। আেলিজ 
পকাথা়ে পগমিন? 
 
–একোি পসনটযার ওমক েুমি লনম়ে পগমে। লজলন একটু আশ্চযড হম়ে পগমিা। বিমিা, 
পোোমদ্র পেম়ি লদ্মিা? –ি়েমের ো়িা়ে ওরা ওমক লনম়ে োলিম়েমে, হযালর বিমিা। 
িুনা বম়িা বম়িা পচাে কমর বিমিা–ি়েে পক? 
 
–হযালিমডর পোমটা ভাই, যাকমগ পসসব কথা, হযালর েুলে আগুমন লক পদ্মেলেমি? 
লসলর়েসমক সলেয ধমরমে ইউ-পনা-হু… অ্থবা…? 
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–হযাাঁ, কথাটা হযালর বিমেই আবার ওর কোমির কাটাদ্ামগ যন্ত্রর্া শুরু হম়ে পগমিা। 
আলে লনলশ্চে লসলর়েস এেনও পবাঁমচ রম়েমেন। লকন্তু লকেুমেই োথা়ে আসমে না, পকেন 
কমর ওোমন লগম়ে পভামেেমটডর হাে পথমক োমক উদ্ধার করমবা। 
 
কথাটা শুমন সকমিই চুে, েুমে ভীলের োে, দ্ারুর্ সেসযা েমনর েমধয দ্ানা পবাঁমধমে। 
 
িুনা এেন একটা বাস্তব কথা বিমিা পয হযালর অ্ন্তে ওর েুে পথমক আমগ পশামনলন, 
আেরা কী ওোমন উম়ি পযমে োলর না? 
 
হযালর বিমিা, লঠক আমে। প্রথে কথা হমে আেরা… আেরা বিমে পোোমক সমঙ্গ লনম়ে 
ন়ে। লিেী়ে কথা হমিা, রমনর কামে শুধু একলট ঝা়ুি আমে, পসটা আেলিমজর 
লসলকউলরলট গাডড পদ়্েলন। লজলন বিমিা, পকন আোর পো একটা আমে। 
 
রন বিমিা, দু্াঃমের লবি়ে পোো়ে পো সমঙ্গ পনও়ো যামব না। 
 
লজলন বিমিা, আো়ে পোেরা ক্ষো করমব, আলে বিমে বাধয হলে। লসলর়েসমক আলে 
পোোমদ্র কারও চাইমে কে ভামিাবালস না। ওর েুমে পিড আর জমজডর েমো দৃ্ঢ়োর 
োে পদ্ো পগমিা। ইউ–পনা-হুাঁর সমঙ্গ যেন েুলে েরশোথর (লফমিাজফার পস্টান) লনম়ে 
ি়িাই কমরলেমি পসই সে়ে পোোর যা ব়েস লেমিা এেন আোর োর পচম়ে লেন বের 
পবলশ ব়েস, বুমঝমো? আর আলেই আেলিমজর অ্লফমস েযািফ়েমক কাবু কমরলে জাম়েে 
ফ্লাইিং পবালগস লদ্ম়ে আিের্ কমর। 
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–ো লঠক, লকন্তু…। 
 
পনলভি শান্ত স্বমর বিমিা, আেরা সকমিই ডাকডআটড (লডএ) প্রলেমরামধর সদ্সয আোমদ্র 
একসমঙ্গ ইউ পনা-হুাঁর লবরুমদ্ধ ি়িমে হমব। ো না হমি বিমে হমব আেরা পেিা কমরলে 
বা ওই রকে লকেু একটা। 
 
হযালর অ্চধযড হম়ে বিমিা, না না অ্বশযই ওটা আোমদ্র পেিা ন়ে। িুনা েুব েুলশমে 
উেমচ েম়ি বিমিা, লঠক বমিমো। 
 
হযালর রমনর লদ্মক োকামিা, ও জামন রন ওরই েমো একই লচন্তা করমে। ও যলদ্ 
লেনজন ো়িা লডএর সদ্সয লসলর়েসমক ইউ-পনাহর কবি পথমক বাাঁচাবার জনয অ্নয 
কাউমক পন়ে, োহমি অ্ন্তে লজলন, পনলভি অ্থবা িুনামক পনমব না। 
 
হযালর বিমিা, লঠক আমে ও লনম়ে ভাবনা-লচন্তা কমর িাভ পনই কারর্ ওোমন পকেন 
কমর যামবা ো এেনও লঠক হ়েলন। 
 
িুনা বিমিা, পকন? আোর পো েমন হ়ে বযাোরটা লঠক হম়ে পগমে। আেরা পো উম়ি 
যামবা। 
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রন বিমিা, েুলে হ়েমো ঝা়ুি ো়িাই উম়ি পযমে োরমব, আোমদ্র পো পসই আটড জানা 
পনই। 
 
িুনা গম্ভীর হম়ে বিমিা, ঝা়ুি ো়িাও ও়িা যা়ে। 
 
রন বিমিা, োহমি পো আোর েমন হ়ে সুরকযাক বা ওই রকে লকেু একটার লেমঠ 
পচমে পযমে হমব। 
 
িুনা গম্ভীরভামব বিমিা, পকামনা লশিংও়োিা সুরকযাকরা উ়িমে োমর না। হযালিড 
আোমক বমিমেন, ওমদ্র লেমঠ যারা চামে োরা উ়িমে না োরমিও ওরা লঠক জা়েগা়ে 
পেৌঁমে পদ়্ে। 
 
হযালর দু্মটা বম়িা বম়িা গামের োমঝ িুমর দ্াাঁ়িামিা। দু্মটা পথিাি (রূে কথার ডানা 
ও়োিা পিা়িা) ওমদ্র কমথামোকথন শুনলেমিা। উজ্জ্বি শুভ্র পচামে পসোমন এমস দ্াাঁ়িামিা 
পযমনা ওমদ্র কথাবােডা বুঝমে োরমে। 
 
–হা োমর! হযালর ওমদ্র কামে লগম়ে দ্াাঁ়িামি ওরা োথা না়িমিা, কামিা িম্বা িযাজ 
পদ্ািামিা। হযালর ওর হামের কামের একটা পথিামির িাম়ির বাাঁ লদ্কটা চুিমক লদ্ম়ে 
বিমিা, পকন সকমি বমি ওমদ্র পদ্েমে কুৎলসে? 
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রন পয পথিািমক আদ্র করমিা োর লদ্মক োলকম়ে বিমিা, নামক হাে না লদ্মি 
ওমদ্র পদ্েমে োমব না। 
 
হযালর বিমিা, লঠক বমিমো। –কটা পনমব? –আোেে দু্মটা। হারলেওন বিমিা, লেনমট। 
ও েেনও লঠক ধােস্ত হমে োমরলন। –লেনমট ন়ে, চার, লজলন বিমিা। 
 
িুনা বিমিা, আেরা গুনলেমে পো েজন। 
 
হযালর বিমিা, পবাকার েমো কথা বিমব না। দু্জমন যাও়ো সম্ভব ন়ে। কথাটা বমি 
পনলভমি লজলন আর িুনার লদ্মক োকামিা। এই বযাোমর পোেরা পোমটই ও়োলকবহাি 
ন়ে, পোেরা যামব না। ওরা লেনজনই প্রলেবাদ্ করমিা। হযালরর কাটা দ্াগ আবার 
টনটন কমর উঠমিা। এেন প্রলেলট েুহূেড ওমদ্র কামে। অ্লে েূিযবান। েকড করার সে়ে 
পনই হযালরর। 
 
ও পশিকামি কাটা কাটাভামব বিমিা–পোোমদ্র যা ইমে োই কমরা। আেরা যলদ্ 
আরও পথিাি না োই োহমি েমন হ়ে পোেরা পযমে োরমব না। 
 
–আলে বিলে আরও দু্চারমট এমস যামব, লজলন বিমিা। –েুলে পকেন কমর বুঝমি? 
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–কারর্ পোেরা িক্ষয কমরালন, হারলেওন আর পোোর গাম়ে রক্ত োোোলে। লজলন 
স্বাভালবকভামব বিমিা, আলে জালন হযালিড কাাঁচা োিংস পদ্লেম়ে পিস্টািমদ্র ডামকন। এই 
কারমর্ই দু্মটা পথিাি এমসমে। 
 
হযালরর পরামব টান ে়িমেই পদ্েমিা একটা পথিাি পরাবটা টানাটালন করমে। ওর 
পরামবর হাোটা ি়েমের রমক্ত পভজা লেমিা। 
 
–বাাঃ চেৎকার ধমরমোমো! হযালর বিমিা, রন আর আলে এই দু্মটা পথিামির ওমোর 
পচমে এমগাই, হারলেওন এোমন পথমক আরও কম়েকটা পথিাি পজাগা়ি করুক োিংস–
রমক্তর পিাভ পদ্লেম়ে। 
 
হারলেওন পরমগ লগম়ে বিমিা–পোমটই না, আলে পথমক যামবা না। 
 
িুনা পবাকামবাকা হাসমে হাসমে বিমিা–োর পকানও দ্রকার পনই, ওই পদ্মো রমক্তর 
গমে আরও পথিাি আসমে। 
 
হযালর পদ্েমিা কে কমর েটা পথিাি এমস পগমে। গামের ফাাঁক লদ্ম়ে ওমদ্র ব়ি ব়ি 
পেি চকচমক ডানা লেমঠর দু্োমশ পগাটামনা রম়েমে। অ্েকামর ওমদ্র পচাে জ্বিমে। 
এেন আর ওমদ্র পবলশ পথিাি দ্রকার পনই। 
 
–লঠক আমে, যার পযটা ইমে পবমে লনম়ে লেমঠ পচমে বমসা, হযালর পরমগ লগম়ে বিমিা। 
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৩৪. দ্য রর্পাটডমেটট অ্ব রেিমটরিি 
 
হযালর হামের কামে পয পথিািটামক পদ্েমে পেমিা োর ওের পচমে বসমিা। পথিাি 
ওর চকচমক লেমঠ হযালরমক চাোমে পকানও আেলত্ত করমিা না। পথিামির দু্ডানার 
োাঁমজ হাাঁটু ঢুলকম়ে বমস পোটােুলট আরােদ্া়েক েমন হমিা। রন, পনলভি, লজলন েেনও 
পথিামির লেমঠ উঠমে োমরলন। ওমদ্র দ্াাঁল়িম়ে থাকমে পদ্মে হযালর বিমিা, কী 
বযাোর? 
 
রন বিমিা, েুলে পো লদ্লবয উঠমি, আেরা পো উঠমে োরলে না। অ্েকামর লকেুই পো 
পদ্েমে োলে না। 
 
পশি েযডন্ত সকমি পকামনা রকমে উমঠ বসমিা। 
 
হযালর পথিািমক বিমিা, লেলনলি অ্ফ েযালজক, দ্শডনকারীমদ্র এনমরন্স, িন্ডন। লঠকানা 
লঠক বিমিা লকনা ো ও জামন না, েুলে পো জা়েগাটা পচমনা? পথিাি ওর কথাটা শুমন 
শরীমর ঝাাঁকালন লদ্ম়ে েীি পবমগ ডানা পেমি আকামশ উ়িমিা। এেন প্রচণ্ড োর গলে, 
হযালরর েমন হমিা লেটমক ে়িমব। ও োই গিাটা দু্হামে শক্ত কমর পচমে ধরমিা। বালক 
সঙ্গীরাও ওর েমো পথিামির গিা আাঁকম়ি, উ়িন্ত পথিামির লেমঠ বমস গন্তবয স্থামন হু 
হু কমর পভমস পযমে িাগমিা। সােমন হযালর, ওরা োর পেেমন। 
 

http://www.bengaliebook.com/


 হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য অ্র্ডাি অ্ব দ্য ফরিক্স । জে. জে. িাওর িং। হ্যারি পটাি রিরিে 

1200 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

পথিাি ব়ি ব়ি গাে, কযামসমির ওের লদ্ম়ে উ়িমে িাগমিা। হু হু কমর ঠাণ্ডা বাোস 
বইমে, ঠাণ্ডামে হাে ো জমে পযমে িাগমিা। পয পকানও েুহূমেড েম়ি পযমে োমর-এেন 
অ্বস্থা। এক এক কমর পহাগাটডমসর োঠ, হগসলেড োল়িম়ে োহাম়ির পকাি লদ্ম়ে পভমস 
চিমিা। সূযডামস্তর িাি আমিা ওমদ্র গাম়ে এমস েম়িমে। ওোর পথমক পদ্েমিা 
পহাগাটডমসর আশোমশর িামের কুলটমর আমিা জ্বমি উমঠমে। োহাম়ির পকামি আাঁকা-
বাাঁকা, উাঁচু-লনচু রাস্তা়ে পদ্েমিা একটা গাল়ি ধীমর ধীমর চমিমে। 
 
হযালরর কামন এমিা রমনর গিা, সলেয উদ্ভট বযাোর। 
 
হযালর বুঝমে োরমিা ওমদ্র এেন অ্বস্থা! হাে সাোনয একটু আিগা হমিই ধরনীেমি 
ে়িমব! োরের পদ্েমিা আকামশ োরা ফুমট উঠমে। োগিমদ্র বসলে পদ্মে বুঝমে 
োরমিা কমোটা ওেমর উমঠমে। অ্নযরা ভ়ে পেমিও, হযালর চাইমিা ওর পথিাি আরও 
পজামর, আরও পজামর উম়ি চিুক। বার বার ওর লসলর়েমসর কথা েমন হমে িাগমিা। 
স্বমপ্ন পদ্মেলেমিা লসলর়ের লডোটডমেমের পফ্লামর েম়ি রম়েমেন, আর পভামল্ডেটড োমক 
হেযার ভ়ে পদ্োমে। োরের পো অ্মনক সে়ে পকমট পগমে। পক জামন এেন লক 
অ্বস্থামে আমেন! েমব একটা বযাোমর ও লনলশ্চে ওর ধেডলেো পভামেেমটডর ইমে 
অ্নুযা়েী লকেু করমেন না, এেন েৃেও ন়ে। পসরকে লকেু হমি পো ওর কোমির কাটা 
দ্ামগ অ্সম্ভব জ্বিন-চুিকুলন হমো! পয রামে লে. উইসলিমক আহে হমে পদ্মেলেমিা, 
পসরামে ওর কাটা দ্ামগ জ্বিন, চুিকুলন হম়েলেমিা, োথা়ে অ্সহয বযথা হম়েলেমিা। 
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ঠাণ্ডামে হযালরর সেস্ত শরীর অ্সার হম়ে যামে। হাে ো দু্মটা বরফ হম়ে পগমে, একটু 
আিগা হমি লেটমক েম়ি যামব। কামনর োস লদ্ম়ে েীি পবমগ হাও়ো বইমে। েমন হ়ে 
কামনর েদ্ডা পফমট যামব। শীেি রামে ওর গিা শুলকম়ে পগমে। পকাথা়ে এমস পেৌমচমে 
োও জামন না। ভরসা শুধু ওর পথিাি। 
 
যলদ্ ওরা পদ্লর কমর পেৌঁো়ে। 
 
ও না লসলর়েস পবাঁমচ রম়েমেন, এেনও পভামেেমটডর সমঙ্গ ি়িাই করমেন। আলে অ্নুভব 
করমে োরলে। 
 
পভামেেমটডর ভ়ে পদ্োমনা, অ্েযাচামর লসলর়েস একটুও কাবু হমেন না। সবই বুলঝ 
আলে। 
 
হযালরর পেমট চাে ে়িমিা, পথিাি হঠাৎ পসাাঁ পসাাঁ কমর লনমচ নােমে িাগমিা। নাোর 
সে়ে হযালরর েমন হমিা ও লেটমক ে়িমব। ও প্রবি শলক্তমে পথিামির গিা জল়িম়ে 
ধরমিা। ওর পেেমন যারা আসলেমিা োমদ্র একজমনর ভ়ে লবজল়িে গিার শব্দ শুনমে 
পেমিা। হু হু কমর লনমচ নােমে নােমে কাউমক েম়ি পযমে পদ্েমিা না। েুব সম্ভব 
হঠাৎ গলে েলরবেডমনর জনয ওরা ভ়ে পেম়েমে। লনমজও পো পেম়েলেমিা! 
 
নােমে নােমে পদ্েমিা কেিা রমঙর আমিা চেুলদ্ডমক। নানা ধরমনর পোমটা ব়ি বাল়ি, 
পসোমনও আমিা জ্বিমে। রাস্তা-োকড, একটা লবরাট জীবন্ত নগর। ওরা একটা ফুটোমে 
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নােমে বুঝমে োরমিা। হযালর আরও শক্ত কমর পচমে ধরমিা পেিামির গিা। লকন্তু 
পিা়িা োর গলে কলেম়ে লদ্ম়ে অ্লে সাবধামন, ধীমর ধীমর ফুটোমে নােমিা। বালক 
পিা়িাগুমিা একইভামব নােমিা। ওরা একটা রাস্তার ধামর পনমেমে। রাস্তার দু্ধামর 
িযাম্পমোস্ট, পটলিমফামনর ধ্বিংসপ্রাপ্ত োর, বাক্স। হযালর েুব সাবধামন পথিামির লেঠ 
পথমক ফুটোমে ো লদ্মিা। ঝিেমি রাস্তা আশোমশর বাল়ির জানািা লদ্ম়ে আমিা 
লঠকমর রাস্তা়ে ে়িমে। 
 
রনও পনমেমে। ও বিমিা, বাবাাঃ আর জীবমন পথিামির লেমঠ চােলে না। জীবন হামের 
েুমঠামে পচমে এমসলে। িামের একটা বাল়িমে ধাক্কা পেম়ে প্রা়ে েম়ি লগম়েলেিাে। লজলন, 
পনলভি, হারলেওন আর িুনা পনমে েম়ি পকানওরকে লবরলক্ত প্রকাশ করমিা না। 
 
–োহমি এবার আেরা পকাথা়ে যামবা? িুনা েুব দ্রভামব বিমিা পযন লদ্মনর পবিা়ে 
পব়িামে পবলরম়েমে ওরা। 
 
–এইলদ্মক এমসা, হযালর একটা েলরেযক্ত পটলিমফান বামক্সর কামে লগম়ে োর দ্রজাটা 
েুিমিা। চমি এমসা। 
 
সকমিই পভেমর যামব লক যামবনা ভাবমে িাগমিা। 
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রন আর লজলনমক ঢুকমে পদ্মে হারলেওন, পনলভি আর িুনা ওমদ্র লেেু লেেু ঢুমকমে। 
হযালর পেেন লফমর পদ্েমিা পথিািরা েরোনমন্দ রাস্তা়ে েম়ি থাকা োবার দ্াবার পেম়ে 
চমিমে। হযালর, সকমি পঢাকার পশমি লনমজ ঢুকমিা। 
 
–পোোমদ্র েমধয লরলসভামরর কামে পয রম়েমে পস ৫৪৪২ ডা়োি কমরা, হযালর বিমিা। 
 
রন ডা়োি করমিা। ডা়োি পশি হমি বমক্সর পভের পথমক একলট পেম়ের সুমরিা কে 
শুনমে পেিা : লেলনলি অ্ফ েযালজমক স্বাগে। অ্নুিহ কমর আেনামদ্র নাে ও লক 
কামজ এমসমেন জানান। 
 
হযালর েুব ো়িাোল়ি বিমিা, হযালরেটার, রন উইসলি, হারলেওন পিিার, লজলন উইসলি, 
পনলভি িিংবটে, িুনা িাভগুড, আেরা এমসলে পকানও একজনমক প্রামর্ বাাঁচামে, যলদ্ না 
পোোর লেলনলি এেনও েযডন্ত পসই কাজ কমর না থামক। 
 
পসই ঠাণ্ডা সুমরিা কমের পেম়েলট বিমিা, ধনযবাদ্। আেনারা প্রমেযমক একলট বযাজ 
লনম়ে আেনামদ্র পরাবমসর বুমক আটকান। 
 
পযোন পথমক পফরে োঠামনা কম়েন পবলরম়ে আমস, পসই পকাটর পথমক েটা পেটাি 
বযাজ পবলরম়ে এমিা। হারলেওন বযাজগুমিা লনম়ে সকমির বুমক আটমক লদ্মিা। বযামজর 
ওমোর পদ্েমিা পিো রম়েমে, হযালর েটার পরসলকউ লেশন (হযালরেটামরর উদ্ধারকারী 
দ্ি)। 
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–লভলজটরমদ্র অ্নুমরাধ করা হমে, োমদ্র সাচড করা হমব ও োমদ্র জাদু্দ্ণ্ড 
লসলকউলরলটর পডমক পরলজমিশমনর জনয জো লদ্মে হমব। অ্যালর়েমের পশমি 
পরলজমিশমনর অ্লফস। 
 
–সুন্দর, হযালর বিমিা পবশ পজামর পজামর। েেনই ওর কাটা দ্াগটা দ্েদ্ে কমর 
উঠমিা। হযাাঁ, চমিা পযেন বমিমে আেরা পেেনভামব চলি। 
 
পটলিমফান বামক্সর পফ্লারটা পকাঁমে উঠমিা। ওরা েীি পবমগ লনমচ নােমে িাগমিা। 
পদ্েমে পদ্েমে ফুটোে, পথিািমদ্র আর পদ্ো পগমিা না। লিফট জােী়ে কযামরজটা 
অ্েকার হম়ে পগমি ওরা আন্ডার িাউন্ড লেলনলি অ্ফ েযালজমক চিমিা। চিমে চিমে 
ললিংক শব্দ হমেই দ্রজাটা েুমি পগমিা। োম়ের েিা়ে পফ্লামর পসানািী আমিা জ্বিমে। 
হযালর ওর জাদু্দ্ণ্ডটা শক্ত কমর ধমর বাইমর এমস পদ্েমিা অ্যালর়েে শূনয, একলট প্রার্ীও 
পনই, আমিাগুমিা লটে লটে কমর জ্বিমে, ফা়োর পেমস েেনও আগুন জ্বিমে না। 
 
লেলনি অ্ফ েযালজক আেনামদ্র জনয সুন্দর একলট সেযা কােনা করমে একলট পেম়ের 
গিা শুনমে পেমিা। 
 
হযালর এমগামে থাকমি লেেু লেেু চিমিা পনলভি আর িুনা। অ্যালর়েমে শুধু একলট শব্দ 
শুনমে পেমিা, পসানার ফাউমেন পথমক অ্লবরি জি ে়িার শব্দ। জি পবলরম়ে আসমে 
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জাদু্কর-জাদু্কলরর দ্মর েুে পথমক শুধু ন়ে, পসনটযারমদ্র লের, পসানার টুলের 
উেলরভাগ, এিফমদ্র কান পথমক। সব জিই জো হমে একটা পিরা জমির পডাবামে। 
 
পসটা পেম়ি ওরা হযালরর সমঙ্গ সােমন এমগামে িাগমিা। ওরা পডমকর কামে পেৌঁেমি 
লসলকউলরলটর পিাকলট ওর দ্ণ্ড লদ্ম়ে ওমদ্র দ্ণ্ড ওজন কমর পডক পথমক উধাও হম়ে 
পগমিা। হযালর আশা কমরলেমিা আরও অ্মনক সুরক্ষা কেডী থাকমব, লকন্তু কাউমক পদ্েমে 
পেমিা না। োমদ্র না থাকাটা েমন হমিা অ্শুভ িক্ষর্। পসানার পগট লদ্ম়ে লিফমটর 
লদ্মক পযমে পযমে েমন হমিা চেুলদ্ডমক শুধু অ্েঙ্গমির অ্দৃ্শয লচহ্ন। পসই ভাবনা পযন 
পবম়িই চিমিা। লিফমটর পগমটর সােমন দ্াাঁল়িম়ে পদ্ও়োমির সুইমচ ডাউন লটেমিা। 
বিমে পগমি েুহূমেডর েমধয লিফট ওমদ্র সােমন থােমিা। পসানার লিমির স্ব়েিংলি়ে 
দ্রজা েুমি পযমেই ওরা লিফমটর পভেমর ঢুকমিা। হযালর ৯ নম্বমরর পবাোে লটেমেই 
লিফট লনমচ নােমে শুরু করমিা। লিফট নাোর সে়ে ঝর ঝর িিডর শব্দ হমে িাগমিা। 
হযালরর লঠক েমন পনই, লে. উইসলির সমঙ্গ আমগ যেন এমসলেমিা শব্দ শুমন লবলল্ডিং-এর 
সুরক্ষা বালহ নীর অ্বশযই লদ্রা পভমঙলেমিা। লিফট থােমি আবার পসই সুমরিা কমের 
গিা লডোটডমেে অ্ফ লেলিজ। লিফমটর লিি পদ্ও়ো দ্রজা েুমি পযমেই ওরা 
কলরমডামর ো রােমিা, কলরমডার ঔিশূনয, শুধু টমচডর আমিা জ্বিমে। পসই আমিা 
লিফমটর হাও়োমে দ্েদ্ে করমে। 
 
োমসর ের োস কলরমডামরর পশি প্রামন্ত পয বে কামিা দ্রজাটা স্বমপ্ন পদ্মেমে ওরা োর 
সােমন দ্াাঁ়িামিা। পশি েযডন্ত পসই দু্াঃস্বপ্ন পদ্ো জা়েগা়ে ও জািে অ্বস্থা়ে দ্াাঁল়িম়েমে। 
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হযালর ওমদ্র সমঙ্গ কমর পসই কামিা দ্রজার প্রা়ে ে লফট দূ্মর দ্াাঁল়িম়ে বিমিা, হমে 
োমর, দু্একজন কেডী লনশ্চ়েই িমরর েমধয পদ্োশুনা করার জনয রম়েমে। 
 
হযালর চা়ে না পকউ ওর সমঙ্গ পভেমর থাক। লকন্তু এেন পো ওর কথা চিমব। রন 
পভেমর পযমে সবমচম়ে পবলশ আিহী। লঠক স্বমপ্ন পদ্োর েমো দ্রজার সােমন দ্াাঁ়িামেই 
বে দ্রজা েুমি পগমিা। ওরা সকমিই প্রথে িমরর পভের ঢুকমিা। োরের ওরা 
পগািাকৃলে ব়ি একটা িমরর পভের ঢুকমিা। িমরর যাবেী়ে লজলনস কামিা রিং-এর 
লসলিিং, পফ্লার, হােো়িা দ্রজা ও কামিা পদ্ও়োমির োমঝ োমঝ রম়েমে। িমর সবুজ 
কম়েকটা পোেবালে জ্বিমে। সবুজ ঠাণ্ডা আমিার ো়ো িমরর োবডি পফ্লামর এমস ে়িমে, 
েমন হ়ে পযন োম়ের েিা়ে কামিা জি জমে আমে। 
 
হযালর েুব আমস্ত বিমিা–পোোমদ্র েমধয একজন িমরর দ্রজাটা বে কমর দ্াও। 
 
ও বিার আমগই পনলভি দ্রজা বে কমর লদ্ম়েমে। কলরমডামরর আমিা িমর লেমিা লকন্তু 
দ্রজা বে করার ের ব়ি একটা নীি আমিার পোেবালে লটে লটে কমর জ্বমি আরও 
পযন অ্েকারােন্ন কমর লদ্মিা িরটা। সেস্ত িরটা়ে পযমনা এক পভৌলেক েলরমবশ। স্বমপ্ন 
ও পয দ্রজা লদ্ম়ে িমর ঢুমকলেমিা লঠক োর লবেরীমে আর একলট দ্রজা। পসই দ্রজার 
লদ্মক োলকম়ে পদ্েমিা আরও বামরা পেমরালট দ্রজা রম়েমে। পকান দ্রজা লদ্ম়ে োমশর 
িমর ঢুকমব ভাবমে, েেন ভীির্ পজামর গুরু গুরু শব্দ শুনমে পেমিা। পসই শমব্দ িমরর 
জ্বিন্ত পোেবালেগুমিা কাৎ হম়ে েম়ি পগমিা। পগাি িরটা বন বন কমর িুরমে িাগমিা। 
হারলেওন হযালরর হােটা পচমে ধরমিা। ওর ভ়ে হমিা িমরর পফ্লারটাও চিমে শুরু 
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করমব। লকন্তু ো হমিা না, নীি আমিাগুমিা ধীমর ধীমর লনমভ পগমি লনওন িাইমটর 
েমো িমর আমিা জ্বমি উমঠ িমরর পদ্ও়োি আমিালকে কমর লদ্মিা। গুরু গুরু শব্দ 
পথমে লগম়ে আবার সব নীরব থেথমে হম়ে পগমিা। নীি হািকা পোেবালের আমিা়ে 
পদ্োর েুব অ্সুলবমধ, েবু ওরা লকেু পদ্োর আিমহ োলকম়ে রইমিা। 
 
রন বিমিা, এেন হমে পকন? 
 
লজলন বিমিা, পকান দ্রজা লদ্ম়ে এ িমর আেরা ঢুমকলে পসটা পবাধহ়ে েযালজক অ্লফস 
জানমে লদ্মে চা়ে না। 
 
হযালর বুঝমে োরমিা লজলনর কথা লঠক। বাইমর পবরুবার অ্মনক দ্রজা। কামিা কুচকুমচ 
োথমরর পফ্লামর কামিা লোঁেম়ি পোজার েমো ওর অ্বস্থা অ্মনকটা। লকন্তু লসলর়েস, 
লসলর়েস পকাথা়ে? 
 
পনলভমির েুে শুলকম়ে পগমে, পকান দ্রজা লদ্ম়ে আেরা পবরুমবা? হযালরর পচামের সােমন 
পয নীি নীি আমিার পরো েম়িলেমিা পচাে লেট লেট কমর পসগুমিা েুমে পফিার পচিা 
করমিা। হামের দ্ণ্ডটা শক্ত কমর পচমে ধরমিা। বিমিা, লসলর়েসমক েুাঁমজ না োও়ো 
েযডন্ত এোন পথমক আেরা একচুিও ন়িলে না। 
 
–ওর নাে লনওনা, হারলেওন বিমিা। 
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হযালর কারও েরােশড চা়ে না। ও যা করমে এসমে ো পশি না কমর যামব না। োই চুে 
কমর রইমিা হারলেওমনর কথা শুমন। 
 
রন বিমিা, ো হমি আেরা পকানলদ্মক যামবা হযালর? 
 
–আলে জা…, হযালর বিমে লগম়ে পথমে পগমিা। োরের পটাক লগমি বিমিা, স্বমপ্ন আলে 
কলরমডার লদ্ম়ে কামিা দ্রজা েুমি পগমি একটা িমর ঢুমকলেিাে, িরটা অ্েকার লেমিা, 
এই পসই ির। োরের আর একটা েুব চকচমক দ্রজা লদ্ম়ে অ্নয একটা িমর 
লগম়েলেিাে। এমসা আেরা কম়েকটা দ্রজা েুলি। দ্রজা েুমি পদ্েমি বুঝমে োরমবা 
পকান িমর ঢুমক লেিাে, এমসা। 
 
পয দ্রজাটা ওর সােমন লেমিা পসলদ্মক এগুমিা। ওর সমঙ্গ সমঙ্গ বন, হারলেওন, লজলন, 
পনলভি আর িুনা চিমিা। োরের ও পসই ঠাণ্ডা চকচমক দ্রজা়ে হাে লদ্মিা, ডান হামে 
েযালজক ও়োন্ডটা েুমি দ্রজা়ে পঠিমেই বে দ্রজা হুট কমর েুমি পগমিা। 
 
পদ্েমিা পসই পক্ষত্রাকার (পরক্ট অ্যািংগুিার) িরটা পোটােুলট আমিালকে। িমরর লসলিিং 
পথমক পসানার পচন লদ্ম়ে আমিা জ্বিমে। স্বমপ্ন লকন্তু িরটা অ্লে উজ্জ্বি পদ্মেলেমিা। 
িমরর বালেগুমিা লনভু লনভু হম়ে আবার জ্বমি উঠলেমিা অ্মনকটা পভামেজ 
ফ্লাকচুম়েসমনর েমো। িরটা়ে কম়েকটা পডক রম়েমে। িমরর লঠক োঝোমন রম়েমে 
একটা পবশ বম়িা োমের পগাি কাাঁমচর টযািংক, োর েমধয রম়েমে সবুজ জমির েমো 
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লকেু। এে বম়িা জিাধার পয োর েমধয পনমে ওরা সাাঁেরামে োমর–জমির ওমোর 
েুমক্তার েে লকেু সাদ্া সাদ্া লজলনস ভাসমে। 
 
রন বিমিা, জমির ওমোর ওগুমিা লক ভাসমে? হযালর বিমিা, বিমে োরলেমন। লজলন 
বিমিা, ওগুমিা োে? 
 
িুনা বিমিা, এমকা়োলভলরটাস েযাগটস! বাবা বমিমেন লেলনলি ওগুমিা লিড করা়ে। 
 
হারলেওন বিমিা, না ওগুমিা ো ন়ে। কথাটা বমি জমির ধামর লগম়ে একটা োেল়ি 
েুমি বিমিা–না, এগুমিা োনুমির টুকমরা টুকমরা পিইন! 
 
–পিইন! ওরা এগুমিা এোমন পরমে লক কমর? আশ্চযড! 
 
হযালর টযািংমকর েুব কামে লগম়ে একটা টুকমরা েুমি বিমিা–না, হারলেওন পকানও ভুি 
কমরলন। 
 
পসই সাদ্া টুকমরাগুমিা োমঝ োমঝ সবুজ জমির েমধয ডুমব যামে, আবার পভমস 
উঠমে। েেন ওগুমিামক অ্মনকটা পভজা পভজা ফুিকলের টুকমরা েমন হ়ে। 
 
হযালর বিমিা, েমন হ়ে এই িরটা ন়ে, চমিা আেরা অ্নয একটা িমর যাই। ওরা অ্নয 
একটা িমর ঢুকমিা। 
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আবার ওরা পসই অ্েকার পগািাকার িমরই লফমর এমিা। হযালরর পচামে েেন 
পোেবালের নীি আমিা, আর কাাঁমচর ব়ি টমবর ওমোর পিমনর টুকমরাগুমিা পভমস 
পব়িামে িাগমিা। 
 
িুনা ভাসোন পিমনর টুকমরার িমরর দ্রজাটা বে করমে যামব পসই সে়ে হারলেওন 
বিমিা, বে কমরা না, পফ্লগমরট! 
 
হারলেওন ওর েযালজক ও়োন্ড শূমনয েুমি ধরমেই জ্বিন্ত এক্স দ্রজার গাম়ে ফুমট 
উঠমিা। দ্রজাটা বে করমেই আবার কামন এমিা গুরু গুরু শব্দ। সবলকেু কাাঁেমে 
িাগমিা, িুরমে িাগমিা। এেন পসই হািকা নীি আমিার সমঙ্গ টকটমক িাি-পসানািী 
আমিা ফুমট উঠমিা, োরের সব শান্ত হম়ে পগমি। পসই আগুমনর েমো িসটা জুিমে 
িাগমিা দ্রজার গাম়ে। ওরা বুঝমিা পসই িমর পঢাকার আর প্রম়োজন পনই। 
 
–েুব ভামিা, এমসা আেরা অ্নয একটা িমর যাই। 
 
লঠক আমগর েমোই জাদু্দ্ণ্ড স্প্শড করামে িমরর দ্রজা েুমি পগমিা। সকমিই জাদু্দ্ণ্ড 
েুমি পসই িমর যাবার জনয প্রস্তুে হমিা। 
 
পসই িরটা আমগর িমরর চাইমে বম়িা। লনষ্প্রভ আমিা, িরটা পরক্টএযািংগুিার। িমরর 
োঝোনটা পভমঙ বমস পগমে। কে কমর কুল়ি লফট গমেডর সৃলি কমরমে। োর চারধামর 
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োথমরর পবঞ্চ সাজামনা, অ্মনকটা অ্যালম্পলথম়েটামর পযেন সাজামনা থামক। পেনলসমভর 
েমধয এইরকে পকাটড রুমের ির, হযালর পদ্মেলেমিা। পসই গমেডর োঝোমন পিাহার পচমন 
বাধা পচ়োমরর বদ্মি রম়েমে োথমরর ডা়োস। পসই ডা়োমসর চারধামর োথমরর 
ধুনকাকৃলে োদ্। পদ্মে েমন হমিা হাজার হাজার বেমরর েুরমনা, অ্েীমের, এেলন 
অ্বস্থা পযমকানও সেম়ে পভমঙ ে়িমে োমর। অ্দু্ভে বযাোর, পসই আচডওম়ের পকানও 
সামোটড পনই, েমন হ়ে শূনয পথমক ঝুিমে। োর চারধারটা কামিা েরামে ঢাকা। ির 
নীরব-লনস্তব্ধ, পকাথাও হাও়োর পরশোত্র পনই। েবু পসই কামিা েদ্ডাঢাকা িরটার েদ্ডা 
েৃদু্ েন্দ কােমে। েমন হ়ে পকউ পযমনা সমব োত্র পসটা পঠমি পভেমর ঢুমকমে। 
 
হারলেওন বিমিা–সাবধামন হাাঁটাচিা করমব! 
 
হযালর পসই গমেডর লসাঁল়ি লদ্ম়ে পনমে গমেডর পশি প্রামন্ত পেৌঁেমিা। ওর ডা়োমসর লদ্মক 
যাবার সে়ে োম়ের শব্দ প্রলেধ্বলনে হমে িাগমিা। গমেডর েিমদ্শ পথমক পসই ডা়োস 
আর োর আচডওম়ের লদ্মক েুে েুমি োকামেই েমন হমিা অ্মনক উাঁচুমে পসটা রম়েমে। 
পদ্েমিা েেনও পসই কামিা েদ্ডা থর থর কমর কাাঁেমে। 
 
ও েুে েুমি েুব আমস্ত আমস্ত ডাকমিা, লসলর়েস? ওর েমন হমিা পকউ পযমনা ডানধামর 
পসই ডা়োমসর েদ্ডার োমশ দ্াাঁল়িম়ে রম়েমে। ও হামের েযালজক ও়োন্ডটা শক্ত কমর 
পচমে ধমর ডা়োমসর চারধারটা েুাঁমজও কাউমক পদ্েমে পেমিা না। পদ্েমিা শুধু িমরর 
েমধয পক আমে জামন না। জীর্ড কামিা েদ্ডাটা েৃদু্ েৃদু্ কােমে। 
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হারলেওন পসই লসাঁল়ি লদ্ম়ে অ্মধডকটা পনমে হযালরমক বিমিা–হযালর চমি এমসা, এোন 
পথমক আেরা অ্নয পকাথাও যাই। 
 
হারলেওন ভ়ে পেম়েমে, জমির উের পিমনর টুকমরা ভাসমে পদ্মে ভম়ের পচম়েও পবলশ 
ভ়ে। হযালর অ্লে েুরমনা হমিও, অ্লে েুরােন পসই ডা়োস আর আচডওম়ের লদ্মক 
োলকম়ে রইমিা। 
 
হযালরমক, হারলেওন আরও একটু পজার লদ্ম়ে আবার ডাকমিা–সব লঠক আমে, চমিা 
আেরা এোন পথমক অ্নয পকাথাও যাই। 
 
হযালর বিমিা, ওমক, লকন্তু পযোমন ও দ্াাঁল়িম়েলেমিা পসোমনই দ্াাঁল়িম়ে রইমিা। ওর কামন 
আসমে েদ্ডার অ্ন্তরাি পথমক অ্স্প্ি লফসলফসালন লব়িলব়িালনর শব্দ। 
 
পোেরা লক বিমো? হযালর েুব পজামর বিমিা, এমো পজামর পয ওর কথা সেস্ত োথমরর 
পবঞ্চ, ডা়োস, আচডওম়েমে আিাে পিমগ প্রলেধ্বলনে হম়ে লফমর এমিা। 
 
হারলেওন বিমিা–পকউ পো লকেু বিমে না হযালর! কথাটা বমি হারলেওন লসাঁল়ি লদ্ম়ে 
হযালরর কামে যাবার জনয লনমচ নােমে িাগমিা। 
 
–েদ্ডার পেেন পথমক পকউ লকেু বমি চমিমে হারলেওন। হযালর সমর লগম়ে েদ্ডার লদ্মক 
ভুরু কুাঁচমক বিমিা। রন েুলে লক করমো, লকেু কথা শুনমে োমো? 
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 আচডওম়ের এক ধামর লগম়ে রন বিমিা, বেু আলে পো এই লদ্মক রম়েলে, লকেুমো 
শুনমে োলে না। 
 
পসই লব়িলব়িালন, লফসলফস শব্দ চেুগুন হম়ে ওর কামন আসমে িাগমিা। হযালর বিমিা, 
আশ্চযড! পোেরা পকউ পকন শুনমে োমো না, আলে পো োলে। 
 
োরেরই ও পদ্েমিা আচডওম়ের সিংিগ্ন ডা়োমস ও দ্াাঁল়িম়ে রম়েমে। কেন পসোমন পগমে 
জামন না। 
 
িুনা আচডওম়ের েদ্ডার লদ্মক োলকম়ে বিমিা, হুাঁ হযালর, আলে পো শুনমে োলে। 
 
ওরা সকমি পসই কলম্পে েদ্ডার সােমন দ্াাঁ়িামিা। িুনা ব়ি পদ্মে একটা শ্বাস পফমি 
বিমিা–আলে পো শুনমে োলে, ওর পভেমর পকউ আমে! হযালর, আলে ো়িা পোেরা 
পকন শুনমে োমো না? 
 
প্রম়োজমনর অ্লেলরক্ত রাগে স্বমর হারলেওন লসাঁল়ির পশিধামে দ্াাঁল়িম়ে বিমিা, পকউ ওর 
পভেমর পনই। ওটা একটা আচডওম়ে। ওোমন পকানও ির পনই পয পকউ থাকমে োমর। 
হযালর, আর সে়ে নি না কমর উেমর উমঠ এমসা। 
 
হারলেওন হযালরর একটা হাে ধমর সমজামর টান লদ্মেই। হযালর ওর হােটা পটমন লনমিা। 
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–হযালর আেরা এোমন লসলর়েসমক েুাঁজমে এমসলে, হারলেওন আরও পজামর টান লদ্ম়ে 
োলনকটা লবকৃেভামব বিমিা। 
 
–লসলর়েস; হযালর আবার বিমিা, েেনও হযালর েদ্ডার লদ্মক লস্থর দৃ্লিমে োলকম়ে রম়েমে। 
পসই কাাঁো কাাঁো জীর্ড কামিা েরদ্া ওমক পযন সমম্মালহে কমরমে। 
 
ও বুঝমে পেমরমে লসলর়েসমক পভেমর পকউ ধমর রম়েমে, পবাঁমধ পরমে লনযডােন–অ্েযাচার 
কমর চমিমে লঠক স্বমপ্নর েমো। ও আচডওম়ের লদ্মক োলকম়ে রইমিা। 
 
ও ডা়োস পথমক কম়েক ো লেলেম়ে এমস েদ্ডা পথমক পচাে সলরম়ে বিমিা, চমিা, আেরা 
যাই। 
 
হারলেওন বিমিা, এই একটা কথা পো পোোমক বার বার বিলে হযালর, নাও, আর পদ্লর 
ন়ে, চমিা। 
 
ওরা সকমি হাে ধরাধলর কমর গমেডর লসাঁল়ি লদ্ম়ে এমস পবমঞ্চর কামে জম়িা হমিা। 
 
োরের পসই অ্েকার পগািাকার িমর ঢুমক হযালর, হারলেওনমক বিমিা, ওই আচডটা 
সম্বমে েুলে কী বুঝমি হারলেওন? 
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–জালন না, েমব যাই পহাক না পকন, আোর েমন হ়ে ওটা েুবই ভম়ের, ভ়েঙ্কর। 
 
িমরর দ্রজাটা বে করমেই দ্রজার গাম়ে িসটা জ্বি জ্বি কমর উঠমিা, িরটা সাোনয 
পকাঁমে উঠমিা। োরের স্তব্ধ হম়ে পগমিা কাাঁেুলন। হযালর পকানও বাে-লবচার না কমর 
িমরর অ্নয একলট দ্রজা পঠিমিা। দ্রজাটা পোিা পগমিা না। 
 
হারলেওন বিমিা, কী বযাোর পোমি না পকন? 
 
হযালরর গাম়ে যে শলক্ত আমে ো লদ্ম়ে দ্রজাটা়ে চাে লদ্ি লকন্তু বে দ্রজাটা পোিা 
পগমিা না। হযালর বিমিা–েমন হ়ে পভের পথমক বে আমে। 
 
রন হযালরর সমঙ্গ একমযামগ ধাক্কা লদ্মিা েবু পসই বে দ্রজা েুিমে োরমিা। 
 
–দ্ারুর্ পো! হারলেওন বিমিা–পোেরা সমরা। কথাটা বমি োিার লেদ্রমে ওর জাদু্দ্ণ্ড 
পঠকামিা। বিমিা–অ্যামিামহাোরা! 
 
লকন্তু পসই বে দ্রজা েুিমিা না। 
 
–লসলর়েমসর েুলর! হযালর পরামবর েমকট পথমক লসলর়েমসর উেহার পদ্ও়ো েুলরটা বার 
কমর পদ়্োি আর দ্রজার পজাম়ি পঢাকামিা। সকমি পদ্েমে িাগমিা হযালর প্রবি লবিমে 
দ্রজা আর পদ্ও়োমির সাোনয ফাাঁমক েুলরটা পিারামে। লকন্তু শে পচিামেও একটুও 
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ন়িামে োরমিা না। োরের আবার কাাঁধ লদ্ম়ে ধাক্কা লদ্মিা। আমগর েমো োকামোক্ত 
হম়ে দ্াাঁল়িম়ে রইমিা বে দ্রজা। আরও অ্দু্ভে বযাোর, হযালর েুলরটা আিমেল্লার েমকমট 
রােমে লগম়ে পদ্েমিা েুলরর েুেটা গমি পগমে। 
 
–লঠক আমে, এই িরটা োম়িা, অ্নয িমর যাই, হারলেওন োক্কা লসদ্ধান্ত লনম়ে বিমিা। 
 
রন বে িরটার লদ্মক োলকম়ে লকেু একটা পদ্েমে োবার আশা়ে বিমিা, লকন্তু এটা 
যলদ্ পসই ির হ়ে? 
 
হারলেওন বিমিা–হমে োমর না। স্বমপ্নমে হযালর সব ির পদ্মেমে। হারলেওন পদ্েমিা 
দ্রজা়ে িস জ্বি জ্বি করমে। 
 
িুনা বিমিা–পোেরা লক বিমে োমরা ওই িমর কী আমে? িরটা আবার দু্মি দু্মি 
উঠমিা। 
 
হারলেওন দ্ে বে কমর বিমিা, পকামনা সমন্দহ পনই, িমরর লভের লকেু একটা িটিট 
শব্দ হমে। পনলভি কথাটা শুমন ভম়ে ভম়ে হাসমিা। 
 
পদ়্োমির ও িমরর কম্পন বে হম়ে পগমি হযালর হোশ না হম়ে অ্নয একলট দ্রজা়ে িা 
লদ্ি। দ্রজাটা েুমি পগমিা। 
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–হযাাঁ এমো পসই ির! 
 
স্বমপ্ন যা পদ্মেলেমিা পসই রকে ির। আমিামে উদ্ভালসে, লহমরর েমো আমিা জ্বি জ্বি 
করমে, আমিার রলি নাচমে। পচাে ঝিমস যাও়ো ির। একটু একটু কমর ওর কামে 
স্বাভালবক হম়ে পগিা। চারধামর অ্মনক পোমটা–বম়িা িল়ি। েুরমনা লদ্মনর নানা রকে 
পশৌলেন লজলনস রম়েমে কাাঁমচর আিোলরমে। বইম়ের োক আরও অ্মনক লকেু। লবরাট 
একটা লিস্টাি পবিজার রম়েমে িমরর এক পকামর্। পসইোমন আমিা েম়ি, চেুগডন হম়ে 
েল়িম়ে ে়িমে পসই আমিা। 
 
–এই লদ্মক! 
 
হযালরর উমত্তজনা়ে বম়িা বম়িা শ্বাস ে়িমে িাগমিা। ও জামন লঠক জা়েগা়ে এমস পগমে। 
 
লজলন অ্বাক হম়ে পদ্েমিা পসই কাাঁমচর জামর েজার েজার সব কাণ্ডকারোনা হমে। 
জামরর েমধয রম়েমে পোট একটা োলের লডে। লডেটা যেনই জামরর ওমোর লদ্মক 
উঠমে েেন ধাক্কা পিমগ পফমট যামে। েেন োর েমধয পথমক পবলরম়ে ে়িমে একটা 
পোট োলে। োলেটা লশস লদ্মে। োরের জামরর েিা়ে েম়ি পগমি ওর োিকগুমিা 
লসক্ত হম়ে যামে, ভালর হম়ে যামে। আবার পসটা লডে হম়ে েুরমনা অ্বস্থা়ে লফমর 
যামে। 
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লজলনমক পসই আমিা লবেুলরে জামরর সােমন দ্াাঁ়িামে পদ্মে হযালর সকিমক এলগম়ে 
যাবার জনয ো়িা লদ্ি, চমিা চমিা, এোমন দ্াাঁ়িামব না। 
 
লজলন েুে ভার কমর বিমিা–েুলে পো ডা়োস আর আচডওম়েমে কমো সে়ে নি করমি। 
ও পবিজামরর পেেমনর দ্রজার কামে দ্াাঁ়িামিা। 
 
–হযাাঁ এই পসই জা়েগা! হযালরর বুমকর পভেরটা উমত্তজনা়ে এমো পবলশ ওঠানাো করমে 
িাগমিা পয পস কথা বিমে োরমে না। 
 
হযালর সকমির েুমের লদ্মক োকামিা। সকমিই হামে লনম়েমে জাদু্দ্ণ্ড। সবারই েুে 
গম্ভীর ও দ্ারুর্ উমত্তজনা। 
 
হযালর একবার পেেমন োলকম়ে দ্রজাটা পঠিমিা। জা়েগাটা েুাঁমজ বার কমরমে। চামচডর 
সোন দ্ীিড িমর লকেুই পনই, রম়েমে উাঁচু উাঁচু োক। োমক রম়েমে ধূলি ধূসলরে পোমটা 
পোমটা কাাঁমচর পগািক। পসই কাাঁমচর পগািকগুমিামে পোেবালের আমিা েম়ি োমঝ 
োমঝ চকচক কমর উঠমে। পোেবালেগুমিা লেেমনর পগািাকার িমরর েমো জ্বিমে, োর 
পথমক নীি রলি লবেুলরে হমে। িরটা অ্সম্ভব ঠাণ্ডা। 
 
হযালর দু্সালর োমকর োমঝর সরু জা়েগা লদ্ম়ে এলগম়ে পগমিা। ওর কামন লকেুই আসমে 
না, পকামনা লকেুই পদ্েমে োমে না, সব লকেু অ্ন়ি-অ্চি। 
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হারলেওন েুব আমস্ত বিমিা–েুলে বমিলেমি সালর নিং সাোনব্বই। –হযাাঁ, পশি সালরর 
লদ্মক োলকম়ে হযালর বিমিা। নীি রলি লবেুলরে পোেবালের েিা়ে রূোিী সিংেযা়ে 
পিো চু়োন্ন। হারলেওন বিমিা–আোমদ্র পযমে হমব হযাাঁ, চু়োন্নমে, এটাই চু়োন্ন। হযালর 
সিংযে স্বমর বিমিা, পোোর দ্ণ্ড প্রস্তুে কমর রামো। 
 
ওরা োমকর ফাাঁমকর রাস্তা লদ্ম়ে োথা লনচু কমর চিমে চিমে পশি সীো়ে পেৌঁেমি 
অ্েকার পদ্েমিা। বিমে পগমি লকেুই পদ্েমে োমে না। ওরা চু়িালশ, োঁচালশ সালর 
পেম়ি পগমিা। হযালরর কামন সাোনয চিা-পফরার শব্দ হমিা, লসলর়েস? োহমি কী 
লসলর়েসমক গিালটমে পেমর পফমিমে? অ্থবা অ্চচেনয হম়ে েম়ি আমেন? 
 
–সাোনব্বই, হারলেওন বিমিা। পসোমন পকউ পনই, ফাাঁকা। 
 
সমত্তজ়ে হযালরর গিা শুলকম়ে পগমে। বিমিা পশমির লদ্মক আমেন, পোেরা এোন পথমক 
ভামিা কমর পদ্েমে োমব না। 
 
হযালর ওমদ্র নালেম়ে রাো কাাঁমচর বমির োশ লদ্ম়ে আরও এলগম়ে পগমিা। কাাঁমচর 
বিগুমিার পকামনা পকামনাটা আমিা পিমগ চেকামে। লকেু োন হম়ে রম়েমে। পশি পযমনা 
হ়ে না। ওরা একটা জা়েগা়ে পেৌঁেমিা, লকেু লকেু পোেবালে জ্বিমে, লকন্তু পসোনটাও 
ফাাঁকা। শুধু োমদ্র চিার শমব্দর প্রলেধ্বলন, আর পকান শব্দ পনই। 
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অ্নয একটা গলির েুমে লগম়ে হযালর বিমিা, এোমন থাকমে োমরন। অ্নয গলির লদ্মকও 
োকামিা, ওলদ্মকও থাকমে োমরন। 
 
–হযালর! হারলেওন েুব আমস্ত আবার বিমিা। –বমিা। –আোর েমন হ়ে লসলর়েস এোমন 
পনই। 
 
কারও েুমে কথা পনই। হযালর কারও লদ্মক োকামে চা়ে না। ওর দ্ারুর্ দু্বডিো িাগমে, 
েমন হ়ে েুবই অ্সুস্থ হম়ে েম়িমে। লকেুমেই বুঝমে োরমে না লসলর়েস এই জা়েগা 
পথমক পকাথা়ে পগমিন। এোমনই পো োর থাকার কথা। এোমনই পো লেমিন, হযালর 
স্বমপ্ন পদ্মেমে োমক। 
 
হযালর আরও একটু বিমে পগমি পদ্ৌম়ি পদ্ৌম়ি লগম়ে পদ্েমিা পকাথাও লসলর়েমসর লচহ্ন 
পনই। 
 
–হযালর? রন ডাকমিা। –বমিা। 
 
হযালর কারও কথা শুনমে চা়ে না। কারও কথামে লসলর়েসমক আলবষ্কার না কমর 
পহাগাটডমস লকেুমেই লফমর যামব না। এই গাঢ় অ্েকামর চুে কমর বমস অ্মেক্ষা করমব, 
বেুমদ্র পক্ষে ও বরদ্াস্ত করমব না। রন ওধার পথমক বিমিা, হযালর এটা পদ্মেমো? 
 
–কী? 
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–এটামে পদ্েলে পোোর নাে পিো রম়েমে। 
 
হযালর রমনর কাে পিাঁমি দ্াাঁ়িামিা। রন হযালরমক পোট্ট একটা কাাঁমচর পগািক পদ্োমিা, 
োর পভেরটা়ে আবো আবো আমিা। োহমিও বহু বের পসটামক পকউ পোাঁ়েলন, ধূমিা-
ে়েিা েলরষ্কার করামো দূ্মরর কথা। 
 
–কী বিমি আোর নাে? হযালর ভাসাভাসাভামব বিমিা। 
 
হযালর এলগম়ে এমস পদ্েমিা পগািমকর েমধয হিুদ্ হম়ে যাও়ো ওর নাে। আাঁকা বাাঁকা 
লকেু পিো রম়েমে। প্রা়ে পিাি বের আমগর োলরেও রম়েমে। 
 
এস.লে.লট টু এ.লে.ডলব্ল্উ.লব.লড 
 
ডাকড িডড এবিং (?) হযালর েটার 
 
হযালর লস্থর পচামে কাাঁমচর পভেমর পসই পিোটা ভামিা কমর পদ্েমে িাগমিা। 
 
–ওটা কী? ওর েমধয পোোর নাে পিো রম়েমে পকন? রন কাাঁো কাাঁো গিা়ে বযাোরটা 
বুঝমে চাইমিা। 
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–বিমে োরলে না। আেরা পো এোমন আলসলন। হযালর উৎকলেে গিা়ে বিমিা। 
 
হযালর পসটা ধরবার জনয হাে বা়িামে যামব, হারলেওন বাধা লদ্মিা, হযালর আোর েমন 
হ়ে ওটা েুলে পোমব না। 
 
–বাাঃ পোাঁমবা না পকন? আোর বযাোমর লকেু পিো আমে। 
 
–না, হযালর েুলে ওটামে হাে লদ্ও না, পনলভি সহসা বিমিা। হযালর ওর েুমের লদ্মক 
োকামিা। পনলভমির পগাি েুেটা চকচক করমে, সাোনয িােমে। পদ্মে েমন হ়ে ও 
অ্লনশ্চ়েো বরদ্াস্ত করমে োরমে না। 
 
হযালর বিমিা, পকন? ওমে পো আোর নাে পিো আমে। 
 
হযালর অ্লস্থর লচমত্ত পসই ধূলি-ধূসলরে কাাঁমচর বমি আঙু্গি পোাঁ়োমিা। পোাঁবার আমগ 
পভমবলেি বহুবের েলরেযাক্ত হম়ে েম়ি থাকার জনয ওটা ঠাণ্ডা বরমফর েে। হমব। লকন্তু 
ো ন়ে পবশ গরে। েমন হ়ে প্রের সূমযডর োমে এটা রাো লেি। ওরা এোমন আসবার 
আমগ েুমি এমন পকউ পরমেমে। 
 
আবার ভাবমিা, হমে োমর পভেমর আমিা জ্বিমে োই গরে হম়ে রম়েমে। 
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হযালর লঠক করমিা, আর অ্মেক্ষা ন়ে। সে়ে এমসমে, নাটকী়ে কারও পকামনা সাবধান 
বার্ী শুনমে ও রালজ ন়ে। 
 
হযালর োক পথমক বিটা েুমি লনম়ে লস্থর দৃ্লিমে োলকম়ে লকেু পবাঝবার পচিা করমিা। 
 
লকন্তু লকেুই হমিা না। বেুরা কাাঁমচর বিটা পদ্োর জনয ওমক লিমর ধরমিা। 
 
পক পযমনা পেেন পথমক টান টান গিা়ে বিমিা–ভামিা, েুব ভামিা, েটার। এেন পেেমন 
োকাও, এবার ওটা আোর হামে দ্াও। 
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৩৫. রব়েন্ড দ্য জভই  
 
হঠাৎ কামিা কামিা ো়ো দু্লদ্ক পথমক ওমদ্র লিমর ধরমিা। োমদ্র কামিা পবারোর 
আ়িামি শুধু জ্বিন্ত পচাে পদ্ো যামে। সিংেযা়ে োরা বামরাজন, োমদ্র হামে দ্ণ্ড ওমদ্র 
বুমকর লদ্মক উদ্যে। লজলন ভ়ে পেম়ে লচৎকার কমর উঠমিা। 
 
িুলস়োস েযািফ়ে হােটা বা়িামিন হযালরর লদ্মক। কাটাকাটা গিা়ে বিমিন, আোমক 
ওটা দ্াও েটার। 
 
হযালরর সেস্ত পদ্হ েন অ্জালনে আশঙ্কা়ে পকাঁমে পকাঁমে উঠমিা। ওরা ফাাঁমদ্ েম়ি পগমে। 
এমকর লবরুমদ্ধ দু্জন শত্রু! েযািফ়ে আবার বিমিন, হযাাঁ, হযাাঁ ওটা আোমক দ্াও। 
 
–বিুন লসলর়েসমক পকাথা়ে আটমক পরমেমেন? হযালর বিমিা, ওর কথা শুমন কম়েকটা 
পডথ ইটারস েন েুন কমর পহমস উঠমিা, পসই কামিা ো়ো েূলেডর উল্লাসভরা একজন 
লশরলশমর নারী কমন্ঠ বিমিা, ডাকডিডড অ্বশযই জামনন। 
 
বালক সবাই একই সমঙ্গ লবশ্রীভামব পহমস উঠমিা। 
 
–োর অ্জানা লকেু পনই। ভামিা পেমির েমো ভামিা়ে ভামিা়ে প্রলফলস (ভলবিযিার্ী 
বিার) আোমক দ্াও েটার, েযািফ়ে হযালরর লদ্মক হাে বা়িামিন। 

http://www.bengaliebook.com/


 হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য অ্র্ডাি অ্ব দ্য ফরিক্স । জে. জে. িাওর িং। হ্যারি পটাি রিরিে 

1225 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

 
আলে জানমে চাই লসলর়েস পকাথা়ে? 
 
বাোমশ দ্াাঁ়িামনা পেম়েলট পভলঙ্গম়ে পভলঙ্গম়ে বিমিা, আলে জানমে চাই লসলর়েস পকাথা়ে। 
বালক সব পডথইটারসরা ওমদ্র হামের দ্ণ্ড হযালর আর োর বেুমদ্র বুমক আরও পজামর 
চাে লদ্মিা। দ্ণ্ড পথমক েীি আমিা লঠকমর পবলরম়ে হযালর েটামরর দু্মচাে ধালধম়ে লদ্মিা। 
 
েন পথমক ভ়ে ভাবনা সলরম়ে লদ্ম়ে হযালর আবার বিমিা, পোেরা োমক ধমর পরেমো, 
আলে জালন লেলন এোমন আমেন। 
 
আবার পসই পেম়ে পডথ ইটামরর লবশ্রী বযাঙ্গাত্মক কথা–বাচ্চা পেমির িুে পভমঙমে পগা, 
ওমক পেমে দ্াও পগা পেমে দ্াও। হযালর বুঝমে োরমিা রন শান্ত হম়ে দ্াাঁল়িম়ে পনই। 
 
হযালর লব়িলব়ি কমর বিমিা, চুে লকেু করমব না, এেন না। পয পেম়েটা পভলঙম়ে কথা 
বিলেমিা অ্সমভযর েমো লহলহ কমর পহমস উঠমিা। 
 
–পশামনা পগা পশামনা বাচ্চা পেমিটার কথা, অ্নয বাচ্চামদ্র উেমদ্শ লদ্মে। পগা! 
 
েযািফ়ে বিমিন, পবিলরকস েটারমক, েুলে পভমবমো ও ো ন়ে। ওর ব়ি ব়ি কাজ 
করার প্রলে প্রচুর দু্বডিো আমে, আোমদ্র ডাকডিডড েুব ভামিা কমরই জামনন। যাকমগ 
েটার এবার ওই প্রলফলসটা আোমক দ্াও। 
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হযালরর বুমকর পভেরটা আশঙ্কামে সাোনয ধুকধুক করমে, লনাঃশ্বাস আটমক আসমে–েবু 
পসই ভাবনা কালটম়ে দৃ্ঢ় হবার পচিা কমর আবার বিমিা, আলে েুব ভামিা কমরই জালন 
লসলর়েস এোমন আমেন। আলে জালন আেনারা োমক কম়েদ্ কমর পরমেমেন। 
 
আবার পবলশরভাগ পডথইটারসরা পহা : পহা : কমর পহমস উঠমিা, পবল্লালরমক্সর হালস 
ওমদ্র োলেম়ে পগমিা। 
 
েযািফ়ে বিমিন–পোোর এেন স্বপ্ন আর জীবন সম্বমে পবাঝার যমথি ব়েস হম়েমে 
হযালর। েুলে যলদ্ প্রলফলসটা না-দ্াও, োহমি আেরা জাদু্দ্ণ্ড প্রম়োগ করমে বাধয হমবা। 
 
হযালর লনমজর জাদু্দ্ণ্ডটা বুমকর ওমোর েুমি বিমিা, পবশ োই করুন। রন, হারলেওন, 
পনলভি, লজলন, িুনা ও হযালরর েমো জাদু্দ্ণ্ড েুিমিা। হযালরর েমন দ্ারুর্ এক লচন্তা 
হমিা–লসলর়েস যলদ্ সলেয এোমন না থামকন োহমি ওর পদ্ামি ওর লপ্র়ে বেুরা অ্কামি 
প্রার্ হারামব। 
 
লকন্তু পডথইটারসরা ওমক আিের্ করমিা না। েযািফ়ে স্বাভালবক কমে বিমিন, 
প্রলফলসটা লদ্ম়ে লদ্মি পকউ পোো়ে আিাে করমব না হযালর। 
 
কথাটা শুমন হযালরর হালসর োিা। –লঠক আমে, প্রলফলসটা লদ্মি আেলন আোমদ্র বাল়ি 
লফরমে পদ্মবন পো? 
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কথাটা েেনও পশি করমে োমরলন হযালর োর আমগই পেম়ে পডথইটারস জাদু্দ্ণ্ডটা 
লনম়ে েযানমেমন গিা়ে বিমিা–অ্যালকও প্রলফ। 
 
হযালর পেম়েলটর কথা পশি হবার আমগই কাউোর চাজড করমিা–প্রলটমগা! কাাঁমচর 
পগািকটা ওর হাে পথমক প্রা়ে লেটমক েম়িলেমিা, ও ধমর পফিমিা। 
 
লবলট লবলট পবলব েটার। পবারো পথমক ওর েুেটা পবলরম়ে এমিা। ও চকচমক দ্াাঁে পবর 
কমর হাসমে। েুব ভামিা, োহমি…। 
 
িুলস়েে েযািফ়ে গজডন কমর উঠমিন, কমোবার পোোমক োনা করমবা। েুলে যলদ্ ওটা 
পভমঙ পফিি। হযালরর েমনর পভের অ্মনক ভাবনা-লচন্তা ঝম়ির পবমগ বইমে। পডথ 
ইটারসমদ্র অ্নযেে সদ্ডার ওর কাে পথমক ওর সম্পদ্ প্রলফলস লেলনম়ে পনবার জনয 
অ্মনক ভ়ে পদ্লেম়ে েি চােুলর করমেন। হযালরর প্রলফলসর ওমোর পকানও পিাভ পনই। 
ও ধরা েম়ি পগমে, পযন পেন প্রকারমর্ ওমক পডথইটারসমদ্র কবি পথমক েুক্ত হমে 
হমব। ওর পবাকা পবাকা কামজর জনয হ়েমো বেুমদ্র চরে েূিয লদ্মে হমব। পসই 
পেম়েলট পবারো েুমি অ্নয পডসইটারসমদ্র পেম়ি সােমন এমস দ্াাঁ়িামিা। আজকাবামনর 
লনষু্ঠরো পবল্লালরক্স-এর েুে পেম়ে পগমে, কমঠার কঙ্কািসার েুে। লকন্তু পপ্রোত্মা ন়ে 
এেনও জীলবে োনুি। 
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পবল্লালরক্স বিমিা, পোোর কী লঠক েমথ চিার জনয আরও সেম়ের প্রম়োজন আমে? 
রামগ–উমত্তজনা়ে ওর বুক ওঠা-নাো করমে। ওই পোট পেম়েটামক আেরা টচডার 
(লনযডােন) করলে ও দ্াাঁল়িম়ে দ্াাঁল়িম়ে টচডার পদ্েুক। 
 
হযালর এক ো লেলেম়ে এমিা প্রলফলসটা বুমক পচমে ধমর। হারলেওন রন লজলন হযালরমক 
ধমর রােমিা। 
 
–পশামনা, আোমদ্র কাউমক লনযডােন বা আিের্ করার আমগই প্রলফলসটা পভমঙ চুরোর 
কমর পদ্মবা। হযালর, পবল্লালরক্সমক শাসামিা। আোর েমন হ়ে পোোর বস শূনয হামে 
লফমর পগমি পোমটই েুলশ হমবন না, বমিা হমবন কী? 
 
পবল্লালরক্স এক ইলঞ্চ না এলগম়ে েটামরর লদ্মক োলকম়ে লজব লদ্ম়ে পঠাাঁট চাটমে িাগমিা। 
ওর পব়িামনা গাি আরও প্রকট হম়ে পগমিা। 
 
–পকান প্রলফলস লনম়ে আেরা কথাবােডা বিলে? হযালর বিমিা 
 
হযালর কথাবােডা বমি সে়ে কাটামে চা়ে। ও পনলভমির হােটা ধমর বুঝমে োরমিা ও 
কাাঁেমে। ও বুঝমে োরমে পকেন কমর ও েৃেুযর েুে পথমক োিামব োই ভাবমে। 
 
–কী বিমি, কী রকে প্রলফলস? পবল্লালরকস বিমিা ওর েুে পথমক হালস লেলিম়ে পগমিা, 
হযালর েটার েুলে আোর সমঙ্গ ঠাট্টা করমো? 
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একটার ের একটা পডথ ইটারসমদ্র পদ্েমে পদ্েমে হযালর বিমিা, না না ঠাট্টা করমে 
যামবা পকন? একটা ফাাঁকা জা়েগা েুাঁজমে িাগমিা োিাবার জনয। পভামল্ডেটড এটা 
চাইমেন নালক? 
 
কম়েকলট পডথইটারস লহস লহস শব্দ করমিা। 
 
পবল্লালরক্স রামগ পফমট েম়ি বিমিা, আশ্চযড, েুলে োর নাে েুমে আনমে সাহস কমরা? 
 
হযালর শক্ত কমর কাাঁমচর বিটা ধমর বিমিা, হা কলর। 
 
আরও একলট েযালজক েন্ত্র লদ্ম়ে ওমক লনশ্চি করমে চাইমে সমন্দহ পনই। 
 
–না, আোর পকানও প্রবমিে পনই পভামল্ডেটডমক, পভামল্ডেটড বিার। 
 
পবল্লালরক্স লচৎকার কমর উঠমিা, সাবধান হযালর েটার, পোোর এমো সাহস পয িমডডর 
নাে েুমে আমনা? পোোর পনািংরা লজব লদ্ম়ে োর নাে উচ্চারর্ করমো? এমো সাহস 
পোোর হাফ-ব্ল্াড। 
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হযালর পকানও রকে ভ্রুমক্ষে না কমর বিমিা, পোেরা কী জামনা লেলনও একজন হাফ 
ব্ল্াড? হারলেওন েুব আমস্ত আমস্ত বিমিা, পভামল্ডেমটডর ো লেমিন এক জাদু্কলর আর 
োর বাবা োগি। পোোমদ্র বিমেন কী লেওর ব্ল্ামড জন্ম োর? 
 
স্টামেফ। 
 
না! 
 
পবল্লালরক্স পিমিমির জাদু্দ্ণ্ড পথমক িাি আমিা লবেুলরে হমিা; লকন্তু েযািফ়ে পসটা 
পভমঙ চূর্ড কমর লদ্মিন। পবল্লালরক্স, েযািফম়ের পস্প্মি সমজামর লেটমক ে়িমিা একটা 
পসিমফর ওমোর, হযালরর লদ্মক প্রা়ে এক ফুট দূ্মর। োমক রাো লকেু কাাঁমচর পগাি বি 
পভমঙ োলটমে েম়ি চূর্ড-লবচূর্ড হম়ে পগমিা। 
 
দু্জন সাদ্া ধবধমব অ্মনকটা ভুেুম়ি েূলেড পধা়োর েমো োমদ্র পদ্হ, পসই ভাঙা কাাঁমচর 
েধয পথমক পবলরম়ে এমিা। োরা দু্জমনই একই সমঙ্গ লকেু কথা বিমিা। সব কথা 
েলরষ্কারভামব পবাঝা পগমিা না। েমব সাোনয লকেু পবাঝা পগমিা েযািফি আর 
পবল্লালরমক্সর গরে গরে কথার োমঝ। উত্তরা়েমর্ (২১ জুন) নেুন লকেু আলবভডাব হমব, 
ওমদ্র েমধয সবমচম়ে বৃদ্ধ োনুিলট বিমিন। শুভ্র োর দ্াল়ি, ব়েমসর ভামর কুজ। 
 
আিের্ করমব না। আোমদ্র প্রলফলসর প্রম়োজন আমে। 
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–আশ্চযড! ওর এমো সাহস, এই কথা বমি, পবল্লালরক্স দ্াাঁে লক়িলে়ি করমে করমে 
করমে বিমিা। কথাগুমিা জ়িামনা জ়িামনা ওোমন দ্াাঁ়িাও পনািংরা হাফ ব্ল্া়ি। 
 
–দ্াাঁ়িাও, কথা বে কমরা, যেক্ষর্ না আেরা প্রলফলস হামে োই। 
 
–োরের আর কারও আলবভডাব হমব না, দু্জমনর েমধয একলট পেম়ে বিমিা। 
 
োরেরই পয দু্লট বৃদ্ধা ভাঙা কাাঁমচর বি পথমক পবলরম়েলেি োরা হাও়োমে লেলিম়ে 
পগমিা। শুধু িমরর পেমঝমে কাাঁমচর টুকমরা েল়িম়ে রইমিা। ওরা হযালরমক সম্ভবে লকেু 
অ্লিে বােডা োঠামিা। সেসযা পকেন কমর বােডাটা অ্নযমদ্র কামন যামব। 
 
–আেলন পো আোমক এই প্রলফলসর লবমশিত্ব জানানলন, কথাটা বমি হযালর পেেমন 
োকামিা। েমন হমিা পকউ পযমনা আসমব। 
 
েযািফ়ে বিমিন, েটার আোমদ্র সমঙ্গ চােুরী করমব না। হযালর বিমিা, পোমটই করলে 
না। হারলেওন ওর ো লদ্ম়ে হযালরর ো লটেমিা। 
 
–ডাম্বিমডার লক পোোমক কেনও বমিমেন লক কারমর্ পোোর কোমি ওই কাটা দ্াগ 
বম়ে পব়িামো? কারর্টা লডোটডমেে অ্ফ লেলিমজর একটা োমত্র িুলকম়ে রাো হম়েমে, 
েযািফ়ে েুে ভলঙ্গ কমর বিমিন। 
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–আোর সম্বমে? হযালর বিমিা। ভুমি পগমিা ওর োলিম়ে যাবার েলরকল্পনা। কী বিমিন, 
আোর কোমির কাটা দ্াগ সম্বমে? 
 
–পসটা কী, হারলেওন ওর পেেন পথমক উৎসুক হম়ে বিমিা। 
 
–ো হমে োমর। েযািম়ের গিা লবমিি েরা়ের্ পেশামনা উল্লামসর। লকেু পডথইটারসরা 
আবার লবশ্রীভামব পহমস উঠমিা। োমদ্র হাসয পরামির োমঝ হযালর, হারলেওনমক বিমিা, 
োক পথমক কাাঁমচর বিগুমিা েুলে পভমঙ লদ্মে োরমব? 
 
–আশ্চযড! ডাম্বিমডার পোোমক আজ েযডন্ত বমিনলন? েযািফ়ে আবার বিমিন। েুলে 
আমগ পকননা আোমদ্র কামে আমসালন েটার? ডাকডিডড জানমে চান কারর্টা। 
 
–এেন োলর? 
 
–পকন, েযািম়ের েুমে হালস ধমর না পযমনা। একোত্র, েুলে যার অ্লধকার আমে 
লডোটডমেে পথমক প্রলফলস সম্বমে জানার। ডাকডিযান্ড অ্নযমদ্র ওটা চুলর করমে বমি বযথড 
হম়েমেন। 
 
–বিমে োমরন পকন আোর সম্বমে প্রলফলস চুলর করমে পচম়েলেমিন? 
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–পোোমদ্র দু্জনমকই েটার দু্জনমকই। েুলে কী জামনা না পোোর লশশু অ্বস্থা়ে পকন 
পোোমক হেযা করমে পচম়েলেমিন লেলন? 
 
হযালর েযািফম়ের পকাটারগে দু্ই ধূসর বমর্ডর পচামের লদ্মক োলকম়ে রইমিা। দু্মটা 
পচামেই েৃদু্ লদ্প্তী এই প্রলফলসর জনযই কী ওর বাবা-োমক হেযা কমরমেন। এর জনয লক 
ও আজও পসটা বহন কমর চমিমে? ওর হামের পরো়ে কী ওইসব প্রমশ্নর জবাব আমে? 
পকউ োহমি আোর আর পভামটড সম্বমে প্রলফলস কমরমে? হযালর ধীর লস্থরভামব 
েযািফম়ের লদ্মক োলকম়ে প্রশ্ন কমর। ও আঙু্গি লদ্ম়ে গরে কাাঁমচর বিটা েুব পজামর 
পচমে ধরমিা। বিটা লেমচর পচম়ে সাোনয ব়ি, েেনও োমে ধূমিা ে়েিা িাগামনা, 
আোমক এোমন আসমে বাধয কমরমেন ওটা োমক পদ্বার জনয? লনমজ পকন আসমে 
োমরনলন। পবল্লালরকস কথাটা শুমন আাঁেমক উঠমিা, লনমজ লনম়ে যামবন? কী বিমে 
চাইমো? োগমির েমো লবশ্রীভামব পহমস উঠমিা, যেন সবাই লেলনলি অ্ফ েযালজমক 
োর প্রেযাবেডমনর েধুর লবরূেো়ে বমস রম়েমে, ডাকডিডড ওোমন যামবন? অ্উররমদ্র 
কামে লনমজমক েলরলচে করামবন? োরা এই সে়ে অ্যথা নি করমব আোর ভাই। 
 
–োই লেলন পোোমক োর জনয এই পনািংরা কাজলট করমে োলঠম়েমেন। হযালর বিমিা। 
পযেন স্টারলগস ধরমে পচম়েলেমিন পবামডমক লদ্ম়ে চুলর করার জনয? 
 
েযািফ়ে আমস্ত আমস্ত বিমিন, সুন্দর, অ্লে সুন্দর েটার। লকন্তু ডাকিডড জামনন েুলে 
পোমটই েুে নও। 
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এেন! হযালর পজার লদ্ম়ে বিমিা। 
 
োাঁচলট লবলভন্ন কে ওর পেেন পথমক উচ্চালরে হমিা, লরডাকমটা। োাঁচলট কাসড োাঁচলদ্মক 
েুটমিা, োমদ্র সােমন পয োকগুমিা রম়েমে োর ওমোমর রাো সব কাাঁমচর বিগুমিা 
লেটমক পেমঝমে েম়ি োন োন হম়ে পগমিা। েুমক্তার েমো সাদ্া সাদ্া েূলেড শূমনয 
ভাসমে িাগমিা। টাও়োলরিং িাকচারটা পভমঙ গুাঁম়িা গুাঁম়িা হম়ে পগমিা। বহু বেমরর 
সলঞ্চে কাঠ–কাটারা লজলনসেত্র প্রচণ্ড বৃলিোমের েমো ধ্বমস ে়িমে িাগমিা। 
 
রান (পদ্ৌ়ি দ্াও), হযালর যে পজামর োমর বিমিা। পসই প্রচণ্ড ওমিাটোিমটর েমধয 
হযালর হারলেওমনর আিমেল্লার একটা পকার্া ধমর টানমে টানমে চিমিা। একজন 
পডথইটার পসই প্রচণ্ড ধূমিার ঝম়ির েমধয ওমদ্র পচমে ধরমে এমি হযালর কনুই লদ্ম়ে 
ভীির্ পজামর ধাক্কা লদ্মেই েম়ি পগমিা। ওর েুমোশ েুমি পগমিা। ওরা সবাই আিাে 
পেম়ে প্রচণ্ডভামব লচৎকার করমে করমে পদ়্োমির োমকর েমো পেমঝমে েমর পগমিা। 
 
হযালর সােমন একটা েলরষ্কার পবরুবার েথ পদ্মে োাঁচ বেুমদ্র সমঙ্গ ির পেম়ি োিামে 
পগমি হঠাৎ একলট হাে ওর গলেরুদ্ধ করমিা। 
 
প্রচণ্ড পজামর একজন ওর কাধ পচমে ধরমিা। পসই সে়ে শুনমে পেমিা হারলেওমনর 
গিা সু্টলেফাই। হােটা েৎক্ষর্াৎ ওমক পেম়ি লদ্মিা। 
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হযালর প্রলফলসটা হাে পথমক োম়িলন, ভামিা কমর েুমঠার েমধয পচমে পরমে, দ্রজা েযডন্ত 
ওরা পেৌঁমে পগমিা। সমল্লামোরটাস হারলেওন উাঁচু গিা়ে বিমেই পোিা দ্রজাটা কযাচ 
কযাচ শমব্দ বে হম়ে পগমিা। 
 
হযালর পভমবলেমিা রন, িুনা, লজলন ওর আমগ আমগ বাইমর চমি এমস ওমদ্র জনয বাইমর 
অ্মেক্ষা করমে। লকন্তু ওমদ্র কামে লেমঠ কাউমক পদ্েমে পেমিা না। 
 
হারলেওন ভ়ে পেম়ে বিমিা, ওরা লনশ্চ়েই ভুি রাস্তা ধমর পগমে। পনলভি লফসলফস কমর 
বিমিা–শুনমে োমে লকেু? 
 
পয িমরর দ্রজাটা ওরা বে কমরমে, োর পভের পথমক পজামর পজামর লচৎকার, েদ্শব্দ 
ওমদ্র কামন এমিা। শুনমে পেমিা িুলস়েস েযািফম়ের হুিংকার, ওমক ো়িমব না। ও 
আিাে পেমি ডাকড িডড অ্লফলস োমব না। ওর আিামের পচম়ে প্রলফলস অ্মনক েূিযবান। 
জাগসন চমি এমসা, আোমদ্র নেুন কমর লকেু ভাবমে হমব। ভাগ ভাগ হম়ে ওমক েুাঁমজ 
পেমে হমব, ধরমে হমব; ভুমিা না, যা বিিাে। েটারমক অ্ক্ষে পরমে প্রলফলস করা়োত্ত 
করমব। বালকরা েেে হমি ভামিা। 
 
–পবল্লালরক্স, রুডিফস পোেরা বাাঁ লদ্মক যাও। িামক, রবাস্টন পোেরা ডান লদ্মক; 
জাগসন, পরাডি ফস পসাজা দ্রজার লদ্মক যাও োিলসবার, েুলে আোর সমঙ্গ চমিা। 
 
হারলেওমনর োথা পথমক ো েযডন্ত কােমে। বিমিা, এেন োহমি আেরা পকাথা়ে যামবা! 
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–ওমদ্র জনয এোমন দ্াাঁ়িামব না, দ্রজার কাে পথমক আেরা োিাই, োরেরই শুনমে 
পেমিা দ্রজার কামে লকেু ভালর লজলনস ধাক্কা োও়োর শব্দ। হারলেওন দ্রজাটা চােড 
কমর বে কমরমে। 
 
–েফাৎ যাও, ককডশস্বমর পকউ বিমিা অ্যামিা পহামোরা। 
 
দ্রজাটা েুিমেই হযালর, হারলেওন, পনলভি পডমকর েিা়ে আত্মমগােন করমিা। ওরা 
দু্জন পডথইটারসমদ্র ো পদ্েমে পেমিা দ্রুে োম়ে ওমদ্র লদ্মক আসমে। 
 
হযালর পদ্েমে পেমিা পডথ ইটারমদ্র হাাঁটু, ওরা প্রলেলট পডমকর েিা সাচড করমে। হামে 
োমদ্র দ্ণ্ড। ওরা পয পডমকর েিা়ে রম়েমে োর কামে আসমেই ও পজামর পজামর 
বিমিা, সু্টলেফাই। 
 
হযালরর জাদু্দ্মণ্ডর েুে পথমক িাভার েমো িাি আমিা পবলরম়ে সবমচম়ে কামে দ্াাঁল়িম়ে 
থাকা পডথইটারসমক আিাে করমিা। ও লেটমক ে়িমিা একটা িযান্ড ফাদ্ার িল়ির 
ওমোর, িল়িটা পেমঝমে েম়ি পগমিা। লিেী়ে পডথইটার হযালরর কাে পথমক সমর লগম়ে 
হারলেওনমক োক করমিা। ভামিা কমর সাচড করার জনয ও হাোগুল়ি লদ্লেমিা। 
 
আভাদ্া 
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হযালর পডমকর েিা পথমক পবলরম়ে পসই পডথইটামরর টুলট লচমে ধমর পেমঝমে পফমি 
লদ্মেই পনলভি েুমট এমস ওমদ্র গাম়ের ওমোর একটা পডক পফমি লদ্মিা। োরের ও 
লনমজর দ্ণ্ডটা দু্ই পডথইটারসমদ্র লদ্মক এলগম়ে লদ্ম়ে বিমিা-এক্সমেলিআরোস। 
 
দু্জমনই লেটমক ে়িমিা প্রলফলস হমি পঢাকার েুমে। যন্ত্রর্া়ে ওরা েটফট করমে 
িাগমিা। 
 
হযালর একোমশ সমর দ্াাঁ়িামেই পনলভি আবার োক কমর বিমিা সু্টলেফাই! 
 
ওর দ্ণ্ড পথমক িাি আমিা পবলরম়ে এমস পডথ ইটারসমদ্র কাাঁমধর ওমোর লদ্মক হমির 
পসিমফ িাগমিা। পসিমফ সাজামনা িল়িগুমিা িণ্ডভণ্ড হম়ে োলটমে ে়িমিা, কম়েকটা 
শূমনয উ়িমে িাগমিা, কাাঁমচর লজলনসগুমিা ও ে়ি কুমটার েমো উ়িমে িাগমিা। 
োরেরই আবার পসগুমিা োমক পযেন লেমিা পেেলনভামব সাজামনা রইমিা, োরের 
আবার পযমক পসই…। 
 
হযালরর হাে পথমক োলটমে েম়ি থাকা দ্ণ্ডটা একজন পডথইটারমক েুমি লনমেই হযালর 
অ্নয একটা পডমকর লনমচ বসমিা, োরোমশই পদ্েমে পেমিা ঝিেি করমে একটা 
কাাঁমচর জার। পোটােুলট করার সে়ে পডথ ইটামরর েুমোশ সাোনয লনমচ ঝুমি ে়িমে ও 
লকেু পদ্েমে পেমিা না। পসই েুমোশটা েুে পথমক সলরম়ে হযালরমক পদ্মে দ্ণ্ডটা েুমি 
বিমিা–সু্টে। কাসডটা ও পশি করমে োরমিা না। 
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সমঙ্গ সমঙ্গ হারলেওন বিমিা–সু্টলেফাই! 
 
দ্ণ্ড পথমক িাি আমিা পডথইটামর বুমক সমজামর আিাে করমিা। ও জ়ি েদ্ামথডর েমো 
দ্াাঁল়িম়ে রইমিা। ওর একটা হাে ওঠান, োলটমে েম়ি পগমে ওর জাদু্দ্ণ্ড। ও পবি 
জামরর (কাাঁমচর োমত্রর) োমশ অ্মচেন হম়ে েম়ি পগমিা। পবি জারটা ধাক্কামে পভমঙ 
পযমেই ওর োথাটা ভাঙা কাাঁমচর োমত্রর পভেমর ঢুমক পগমিা। 
 
জামরর েমধয ওর োথাটা পদ্মে েমন হমিা সাবামনর ব়ি একটা বুদ্বুদ্। 
 
পনলভি ব়ি ব়ি পচামে কাাঁমচর জামরর পভেমর পডথইটামরর েুণু্ডর লদ্মক োলকম়ে রইমিা। 
 
ওরা লেনজমনই জাদু্দ্ণ্ড েুমি জামরর েমধয পডথইটামরর েুণু্ডটা পদ্েমে িাগমিা। 
পদ্েমিা ওর োথাটা অ্নযরকে হম়ে যামে। োথার কামিা চুিগুমিা ওর কামির েমধয 
ঢুমক এমকবামর টাকিু হম়ে পগমিা। গাি দু্মটা ফুমি উঠমিা। সেস্ত োথার ওমোরটা 
কামিালেমচ চটচট করমে িাগমিা। 
 
পডথইটার জার পথমক োথাটা পটমন পনবার পচিা করমে িাগমিা। ওরা আশ্চযড হম়ে 
পদ্েমিা পডথইটামরর েুণু্ডটা পোমটা হমে হমে একটা বাচ্চা পেমির েমো েুণু্ড হম়ে 
পগমিা। োরের একটু একটু কমর ওর েুণু্ডটা পযেন লেমিা পেেনই হম়ে পগমিা। োথা 
ভলেড কামিা চুি, পোমটা পোমটা দ্াল়ি। 
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পডথ ইটার োথাঝা়িা লদ্ম়ে আবার উঠবার পচিা করমেই ওর েুণু্ডটা পিাট পেমির েমো 
হম়ে পগমিা। 
 
কামে লেমঠর একটা ির পথমক ওরা দু্ে দু্ে আও়োজ আর লকেু পভমঙ ে়িার শব্দ 
শুনমে পেমিা। োরেরই লবকট আেডনাদ্! 
 
–রন? হযালর লচৎকার কমর উঠমিা। েুে লফলরম়ে লনমিা জামরর েমধয পডথইটামরর 
দ্ানবী়ে েলরবেডমনর লদ্ক পথমক। লজলন? িুনা? হারলেওন আাঁেমক উঠমিা, হযালর, ওরা 
সব পকাথা়ে? 
 
পডথইটার েেন ওর েুণু্ডটা জার পথমক পটমন লনম়েমে। ওমক দ্ারুর্ বীভৎস পদ্োমে। 
ওর বাচ্চা পেমির েুণু্ডটা অ্লে উচ্চস্বমর পচাঁচামে পোটা পোটা হাে দু্মটা ও এমিাোোল়ি 
পিারামে। হােটা প্রা়ে হযালরর গাম়ে এমস পিমগ লগম়েলেমিা। এক চুমির জনয ও পবাঁমচ 
পগমিা। হযালর ওর জাদু্দ্ণ্ডটা েুিমে যামব, পসই সে়ে হারলেওন ওর হাে পচমে ধমর 
বিমিা, েুলে একটা লশশুমক আিাে করমে োমরা না। 
 
এই লনম়ে বাকযুমদ্ধর সে়ে পনই। হযালরর কামন এমিা হি অ্ফপ্রলফলস পথমক আরও েদ্ 
শব্দ। একটু একটু কমর পসই শব্দ দ্রুে এলগম়ে আসমে। এেন অ্মনক পদ্লর হম়ে পগমে, 
ওমদ্র কামে আসার প্রলেক্ষা করমে িাগমিা দু্জমনই। 
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হযালর পসই কুৎলসৎ বাচ্চার েমো েুণু্ড ও়োিা পডথ ইটার পথমক দৃ্লি সলরম়ে হারলেওনমক 
বিমিা, চমিা চমি এমসা। ওরা পোিা দ্রজা লদ্ম়ে অ্েকার হমির লদ্মক এমগামে 
এমগামে পদ্েমে পেমিা দু্জন পডথ ইটার হি পথমক ওমদ্র লদ্মক টিমে টিমে 
আসমে। হযালর িমর ঢুমক দ্রজাটা বে কমর লদ্ম়ে। 
 
পসািল্লা–কাসডটা পশি করবার আমগই, পয দু্জন পডথ ইটার বাইমর ওমদ্র ধরমে 
লগম়েলেমিা োরা িমর ঢুমক ে়িমিা। 
 
দু্জমনই রাজয জম়ের েমো উল্লামস পযমনা পফমট ে়িমিা। 
 
হেমেলডমেে। িমরর সব লজলনস িণ্ডভণ্ড। পনলভমি পকাথা়ে লেটমক ে়িমিা পদ্েমে 
োও়ো পগমিা না। হযালরর োথা়ে গাদ্াগাদ্া বই উমে ে়িমিা। োথমর োথা ঠুমক 
পগমিা। হারলেওন একটা বইম়ের রয্ামক ধাক্কা পেমিা। হযালরর পচামের সােমন পোট দু্মটা 
আমিার লবনু্দ প্রা়ে ওমক দৃ্লিহীন কমর লদ্মিা। 
 
–পেম়েলে, ওমক আেরা পেম়েলে। হযালরর কামে দ্াাঁল়িম়ে থাকা পডথ ইটাররা সাফমিযর 
আনমন্দ ভীির্ পজামর পহমস উঠমিা–ইন অ্যান অ্লফস অ্ফ। 
 
–সাইমিনলসও! হারলেওন বিার সমঙ্গ সমঙ্গ ওমদ্র কেরুদ্ধ হম়ে পগমিা। একজন ওরা 
েুমোমশর আ়িামি হ়েমো লকেু বিার পচিা করি; লকম্ভ ওর কথা পকউ শুনমে পেিা না। 
োমশর পডথইটামরর োমশ ও ঢমি ে়িমিা। 
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–পেলরলফকাস পটাটািাস! হযালর গমজড উঠমিা, লিেী়ে পডথ ইটামরর হামেই জাদু্দ্ণ্ড রম়ে 
পগমিা। ওর দু্হাে, দু্ো এক সমঙ্গ জল়িম়ে পগমিা। হুেল়ি পেম়ে হযালরর োম়ের সােমন 
েম়ি পগমিা। 
 
–বাাঃ বাাঃ দ্ারুর্! 
 
লকন্তু পয পডথইটারমক হারলেওন কাবু কমরলেমিা পস হঠাৎ ন়িমে চ়িমে িাগমিা। ওর 
হামের জাদু্দ্ণ্ড পথমক পবগুলন আমিার রলি হারলেওমনর বুমক এমস লবধমিা। হারলেওন 
সশমব্দ বমি উঠমিা, উ! ও পেমঝমে েম়ি পগমিা, হাে, ো, শরীর অ্চি হম়ে পগমিা। 
 
–হারলেওন! 
 
হযালর হাাঁটু পগম়ি প্রা়ে অ্চচেনয হারলেওমনর োমশ বসমিা। পডমকর েিা পথমক পনলভি 
হাোগুল়ি লদ্ম়ে ওর কামে চমি এমিা। পনলভি একজন পডথইটামরর োথার কামে আসার 
জনয ও প্রচণ্ড একটা িালথ পনলভমির োথা়ে োরমিা। পনলভমির অ্সহয যন্ত্রর্া়ে লচৎকার 
কমর উঠমিা, হামের দ্ণ্ডটা লেটমক েম়ি দু্টুকমরা হম়ে পগমিা। 
 
হযালর পেেন লফমর পদ্েমিা পডথইটার ওর েুমোশ েুমি পফমিমে, হামের জাদু্দ্ণ্ড ওর 
লদ্মক োক কমর পরমেমে। পডথ ইটামরর েুেটা পদ্মে েমন হমিা পকাথা়ে পযমনা 
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পদ্মেমে। ও হযাাঁ িম্বা েুে, ফযাকামশ পচহারা পো পডইলিমফমটর োো়ে পদ্মেমে। নােটাও 
েমন েম়ি পগমিা–অ্যামোলনন ডমিাহভ! ও পো পপ্রমসটসমক হেযা কমরমে। 
 
ডমিাহভ দ্াাঁে বার কমর হাসমিা। একটা হাে লদ্ম়ে হযালরর েুমঠামে ধরা প্রলফলসটা 
লেলনম়ে পনবার পচিা করমিা। ও পগলঙম়ে পগলঙম়ে বিমিা, ওটা আোমক লদ্ম়ে দ্াও। যলদ্ 
না দ্াও োহমি পোোর ওই পেম়েটার েমো হাি হমব। 
 
–আলে জালন এটা পোোর হামে েুমি লদ্মি বালক আেরা সবাই প্রামর্। বাাঁচমবা, হযালর 
বিমিা। 
 
হযালরর োথা়ে অ্সম্ভব যন্ত্রর্া, পকামনা লকেু ভাবমব োর শলক্ত পনই। ও একটা হাে 
হারলেওমনর কাাঁমধ রােমিা। েেনও পস কাধটা ঠাণ্ডা হম়ে যা়েলন, োহমিও ও 
হারলেওমনর যন্ত্রর্াকাের েুমের লদ্মক োকামে োরমে না। পহ েৃেুয েুলে দ়্ো কমর। 
আোর কাে পথমক আোর লপ্র়ে বেু হারলেওনমক পকম়ি লনও না.. ওর জীবন লনও না। 
আোর পদ্ামিই ও অ্কামি প্রার্ হারামিা। 
 
প্রচণ্ড িালথ পেম়ে পনলভমির নাক েুে লদ্ম়ে রক্ত ে়িমে, লঠককমর কথা কইমে োরমে 
না। হযালর, হযালর কেমনাই ওমক কাাঁমচর বিটা পদ্মব না। 
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লঠক পসই সে়ে পোট বাচ্চার েমো োথাটা পদ্ািামে পদ্ািামে থে থে কমর দ্রজার 
কামে দ্াাঁ়িামিা। ওর পোট োথাটা দু্িমে, হামের েুমঠা দু্মটা আিাে করার জনয প্রস্তুে 
সবলকেুই পযন হামের বাইমর চমি পগমে। হযালর পশি পচিা করমিা। 
 
পেলরলফকাস পটাটািাস ডমিাহড বাধা পদ্বার আমগই হযালরর পস্প্ি ওমক লগম়ে পসাজা 
আিাে করমিা। ও হযালরর লপ্র়ে কেমরমডর োমশ ধোস কমর েম়ি পগমিা। দু্জমনই 
েৃে, কামঠর েমো োমদ্র পদ্হ, এক ইলঞ্চ আর সরমে োরমব না। 
 
–হারলেওন, হযালর পসই েুহূমেড োথাটা়ে ঝাাঁকুলন লদ্ম়ে বিমিা। কুৎলসৎ পোট োথাও়োিা 
পডথ ইটার দৃ্লির বাইমর চমি পগমিা। 
 
হারলেওন, উমঠ েম়িা। 
 
পনলভমির নাক-েুে পথমক েেনও গিগি কমর রক্ত ওর গাি পবম়ে বুমক ে়িমে। 
নামকর হা়ি পভমঙ পগমে। োও ো পটমন পটমন হযালরর োমশ বমস বিমিা ওমক লক 
কমরমে পসই পডথইটারসটা? 
 
–আলে জালন না। পনলভি হারলেওমনর কলিটা পচমে ধরমিা। 
 
–োিস আমে পো, আলে লনলশ্চে হম়ে বিলে। হযালরর লবরাট এক স্বলস্তর লনাঃশ্বাস 
পফিমিা। 
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–হযাাঁ, োইমো েমন হমে, হযালর হারলেওমনর কবলজ ধমর বিমিা, পবাঁমচ আমে। 
 
 হযালরর কামন এমিা আরও েদ্ শব্দ। শব্দগুমিা পযন ওমদ্র লদ্মক েন্থর গলেমে আসমে; 
লকন্তু পসই শব্দ পকানও নেুন পডথ ইটামরর ন়ে। যার োথাটা বাচ্চার েমো পোমটা হম়ে 
পগমে, োরই েটফটালনর শব্দ োমশর ির পথমক। 
 
হযালর বিমিা, পনলভি আেরা পবাধহ়ে সাকুডিার িমরর কামে এমস পগলে। পসোন পথমক 
বাইমর যাবার লঠক দ্রজাটা পেম়ে যামবা। আোমদ্র পবমরামেই হমব। পডথ ইটারমদ্র 
এোমন আসার আমগ। েমন হ়ে েুলে হারলেওনমক দু্হামে েুমি কলরমডার েযডন্ত লনম়ে 
পযমে োরমব, লিফমট চাোমে োরমব। পসোমন পকউ না পকউ থাকমব, োমক যা িমটমে 
সব বিমব। 
 
–োরের আেরা কী করমবা? ও আবার হাে লদ্ম়ে নাক েুেমে েুেমে হযালরর লদ্মক ভুরু 
েুমি বিমিা। 
 
–আোমক পো রন, লজলন, িুনামদ্র েুাঁজমে হমব, হযালর বিমিা। পনলভি দৃ্ঢ়োর সমঙ্গ 
বিমিা, োহমি আলেও পোোর সমঙ্গ যামব। –োহমি হারলেওন একিা েম়ি থাকমব? 
পনলভি বিমিা, লঠক আমে, োহমি ওমক আোমদ্র সমঙ্গ লনম়ে চমিা। 
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পনলভি কথাটা বমি হারলেওমনর একটা হাে েুমি কাাঁমধর ওমোর পর হযালরর লদ্মক 
োকামিা। প্রথমে ইেস্তে কমর হযালর হারলেওমনর অ্নয হােটা লনমজর কাাঁমধর ওমোর 
রােমিা। োরের হারলেওমনর েযালজক ও়োন্ডটা লনমজর আিমেল্লার েমকমট েুমর 
রােমিা। 
 
পনলভি ওর ভাঙা েযালজক ও়োন্ডটা িালথ পেমর সলরম়ে লদ্ম়ে, দ্রজার লদ্মক দু্জমন 
হারলেওনমক ধমর ধমর লনম়ে চিমিা। প্রা়ে হারলেওন েুাঁল়িম়ে েুাঁল়িম়ে চিমিা। 
 
হযালর গিা বাল়িম়ে িমরর পভের পদ্েমিা পবলব পহমডড পডথ ইটার েেনও সারা ির 
অ্স্বলস্তকর অ্বস্থা পথমক েুলক্ত োবার জনয েুটােুলট কমর চমিমে। িমরর সবলকেু পভমঙ 
েেনে কমর চমিমে। পনলভি বিমিা, ওর অ্বস্থা এেন োস্তা। আোমদ্র লদ্মক োকাবার 
ওর েমনাবি পনই, ওর লদ্মক িক্ষ পরমে চমিা। 
 
ওরা অ্লফস ির পথমক পবলরম়ে অ্েকার হিওম়েমে এমস দ্াাঁ়িামিা। একটা প্রার্ীও 
পসোমন পনই। ওরা কম়েক ো এমগামিা। হারলেওনমক লনম়ে পনলভমির হাাঁটমে একটু 
অ্সুলবমধ হলেমিা। টাইে রুমের দ্রজার সােমন দ্াাঁ়িামেই দ্রজা েুমি পগমিা, আমগর 
েমোই পদ্ও়োিটা িুরমে িাগমিা। একটু আমগ ও িাম়ি প্রচণ্ড আিাে পেম়ে েুব একটা 
সুস্থ লেমিা না। হারলেওমনর ওজমনর জনয োই হাাঁটমে অ্সুলবমধ হলেমিা। োরের 
পদ়্োিটার পিারা বে হমেই ও দ্রজার লদ্মক োকামিা, পদ্েমিা হারলেওমনর জ্বিন্ত 
িশটা আর পনই। 
 

http://www.bengaliebook.com/


 হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য অ্র্ডাি অ্ব দ্য ফরিক্স । জে. জে. িাওর িং। হ্যারি পটাি রিরিে 

1246 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

–পকান লদ্মক আেরা পবেমরা়ো হম়ে যামবা? 
 
পকান দ্রজা লদ্ম়ে ওরা যামব লঠক করার আমগই ওমদ্র ডানধামরর একটা বে দ্রজা 
েুমি পযমেই লেনজন পসোমন গল়িম়ে ওমদ্র সােমন ে়িমিা? 
 
–রন! হযালর ওর লদ্মক এলগম়ে পযমে পযমে দু্বডি কমে বিমিা, লজলন েুলে ভামিা আমো 
পো? 
 
–হযালর, রন েুন হাসমিা। হযালরর আিমেল্লার সােমনটা ধমর ওর লদ্মক োলকম়ে বিমিা, 
েুলে, েুলে োহমি আমে! হাাঃ হাাঃ হাাঃ, সলেয পোোমক েুব অ্দু্ভে িাগমে, হযালর, পকেন 
পযমনা জগালেচুল়ি হম়ে আমে! 
 
হযালর পদ্েমিা রমনর েুেটা সাদ্া, পঠাাঁমটর এক পকার্া পথমক লকেু একটা গল়িম়ে ে়িমে। 
ও হযালরর আিমেল্লাটা ধমর পবাঁমক দ্াাঁল়িম়ে রইমিা। 
 
হযালরও ওর টামন ধনুমকর েে সাোনয পবাঁমক পগমিা। –লজলন পোোর সব লঠকঠাক পো? 
 
লজলন েৃদু্ পহমস পদ়্োমি লেঠ পঠলকম়ে পকানও রকমে বমস রইমিা োম়ের পগা়িালি দু্মটা 
পচমে। 
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িুনা পযমনা বহুদূ্র পথমক বিমিা, আোর েমন হ়ে ওর পগা়িালির হা়ি পভমঙ পগমে। িুনা 
একোত্র যার লকেু হ়েলন। 
 
–ওমদ্র চারজন পিাক আোমদ্র পেেমন ো়িা কমরলেমিা, আেরা একটা অ্েকার িমর 
ঢুমক েম়িলেিাে। ির ভলেড শুধু েযামনটস, অ্দু্ভে এক জা়েগা। ওোমন লগম়ে েমন হলেি 
আেরা অ্েকার অ্েি জমি পভমস পব়িালে। 
 
রন বিমিা–জামনা আেরা উরানসমক েুব কাে পথমক পদ্মেলে। হাাঃ… আাঃ… হাাঃ…, 
হাসার সে়ে রমনর পঠাাঁমটর পকার্া পথমক কম়েকটা বুদ্বুদ্ পবলরম়ে পফমট পগমিা। 
 
–যাই পহাক, ওমদ্র একজন লজলনর ো পজারমস পচমে ধমরলেমিা। আলে লরডাক্টর কাসড 
লদ্ম়ে ওর েুমে েুমটা পেমরলে লদ্ম়েলে। 
 
লজলনর েুে পদ্মে হযালরর েমন হমিা ওর োম়ে েুব যন্ত্রর্া হমে। িন িন লনাঃশ্বাস লনমে, 
পফিমে। পচাে দু্মটা বে। 
 
রনমক শুধু হাসমে পদ্মে হযালরর েুে শুলকম়ে পগমিা। রন পো অ্নাবশযক হাাঃ হাাঃ কমর 
হামস না। ও েেনও হযালরর আিমেল্লার প্রান্তটা ধমর রম়েমে। 
 
–হযালর, রন বিমিা হযালরর একটা কান ওর েুমের কামে এমন। হাসমে হাসমে বিমিা–
ওই পেম়েটামক েুলে পচমনা হযালর? ওর নাে িুনা। িুনা িাভগুড… 
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হা হা হা। 
 
হযালর শক্ত হম়ে বিমিা–আোমদ্র একু্ষলন এোন পথমক পযমে হমব। িুনা েুলে লজলনমক 
হাাঁটমে সাহাযয করমে োরমব? 
 
কামনর োমশ জাদু্দ্ণ্ডটা গুাঁমজ িুনা বিমিা, পকানও অ্সুলবমধ পনই। 
 
ওরা একটু এলগম়ে অ্নয একলট দ্রজার সােমন দ্াাঁ়িামেই দ্রজাটা দ়্িাে কমর েুমি 
পগমিা। পবল্লালরক্স পিস্টামরমির সমঙ্গ লেনজন পডথইটারস ওমদ্র সােমন দ্াাঁ়িামিা। 
 
–ওইমো, ওইমো ওরা এোমন, পবল্লালরক্স আনমন্দ িালফম়ে উঠমিা। 
 
হযালর িমর ঢুমক রমনর হাে পেম়ি লদ্মিা। পনলভি, হারলেওনমক ধমর আমে ওমক পো 
ো়িমে োমর না। দ্রজাটা বে কমর লদ্মিা। 
 
–পফামিামোবটাস হযালর পজার গিা়ে বিমিা। পডথইটারসরা বে দ্রজা ধাক্কা লদ্মে 
িাগমিা। একজন বিমিা, ওমহা আরও পো ওোমন যাবার দ্রজা আমে। 
 
আেরা ওমদ্র পেম়েলে, ওরা এোমন আমে। 
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হযালর িুরমে িুরমে আবার পসই পির্রুমে এমিা। পদ়্োমির লদ্মক আরও দ্রজা আমে 
ওর েমন হমিা। কামন এমিা আরও অ্মনক পডথইটারসমদ্র েদ্ধ্বলন। পদ্ৌম়ি পদ্ৌম়ি 
আসমে, োই েদ্শব্দ একটু পবলশ। 
 
–িুনা পনলভি, আোমক সাহাযয কমরা! 
 
ওরা িমরর চারধার িুরমে িুরমে, এক এক কমর সব দ্রজা ভামিা কমর লসি কমর 
লদ্মিা। হযালর দ্রজার লদ্মক পদ্ৌম়ি পদ্ৌম়ি যাবার সে়ে একটা পটলবমির সমঙ্গ পজামর 
ধাক্কা পেমিা। 
 
–পকামিামোরটাস! 
 
ওরা সবাই লেমি পজামর পজামর দ্রজা়ে ধাক্কা লদ্মে িাগমিা দ্রজা পোিার জনয। 
দ্রজাগুমিা পভমঙ ে়িার েমো কট কট শব্দ হমে িাগমিা। িমরর ওেমর উঠমি িুনার 
কান্না শুনমে পেমিা। 
 
–পকামিা… আ আ আ আর ি… 
 
হযালর োলকম়ে পদ্েমিা িুনা শূমনয উ়িমে আর োাঁচজন পডথইটারস িমর ঢুমকমে। িুনা 
লঠক সেম়ে পসই দ্রজাটা বে করমে োমরলন। উ়িমে উ়িমে ও একটা পডমকর সমঙ্গ 
ধাক্কা পেম়ে হারলেওমনর েমো োলটমে লচৎেটািং হম়ে েম়ি জ্ঞান হারামিা। 
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পবল্লালরক্স বিমিা, আমগ েটারমক ধমরা। ও পদ্ৌম়ি হযালরর কামে পেৌঁেমে পচিা করমিা। 
লকন্তু হযালরমক ধরমে োরমিা না। ওরা জামন হযালরর হামে যেক্ষর্ প্রলফলস আমে 
েমোক্ষর্ ও লনরােমদ্ থাকমব। 
 
রমনর েেনও আমগর েমো অ্বস্থা, হাসমে হাসমে হযালরর কামে লগম়ে বিমিা, হা়ে 
হযালর। োোমির েে টিমে টিমে হযালরর কামে দ্াাঁ়িামিা। দ্াাঁে বার কমর হাসমে 
হাসমে বিমিা–পহ… হযালর এোমন পিন আমে। হা হা হা ভূেুমর বযাোর ন়ে হযালর? 
 
হযালর ধেমক উঠমিা–নামো! নামো এোন পথমক। লকন্তু রন োর আমগই পসই জিভলেড 
গমেড ওর দ্ণ্ড োক কমরমে। 
 
–সলেয, হযালর ওগুমিা পিমনর টুকমরা, পদ্মো। অ্যালকত্ত পিন। 
 
হঠাৎ সবলকেু পযমনা জমে বরফ হম়ে পগমিা। হযালর, পনলভমি, লজলন আর প্রলেলট 
পডথইটারসরা জিাধামরর লদ্মক োকামিা। পদ্েমিা, েুকুমরর সবুজ জমি। ভাসোন 
পিমনর টুকমরাগুমিা পোমটা পোমটা োমের েমো হম়ে বাোমস ভাসমে ভাসমে রমনর 
লদ্মক এমিা। োরের োেিা োেিা লরবমনর েমো হম়ে ফুর ফুর কমর উ়িমে 
িাগমিা। 
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–হা হা হা হযালর, ওলদ্মক পদ্মো, উ়িন্ত লরবন পদ্েমে পদ্েমে রন বিমিা। হযালর এমসা 
এমসা, এলদ্মক এমস ওগুমিা ধমরা। বালজ পফিলে ওগুমিা ফুি ন়ে, লবরন ন়ে, পোট 
পোট োে। 
 
রন, না! 
 
হযালর জামন না রন যলদ্ উ়িন্ত লজলনসগুমিা স্প্শড কমর োহমি লক হমব? েমব শুভ লকেু 
হমব না, পস সম্বমে সুলনলশ্চে। লকন্তু রন হাে বাল়িম়ে ধমর পফমিমে একটা উ়িন্ত পিন 
হযালর বাধা পদ্বার আমগই। 
 
রমনর হাে িাগার সমঙ্গ সমঙ্গ পসগুমিা রমনর হামে দ্ল়ির েমো জল়িম়ে পগমিা। 
 
–বন, রন, েুলে লক করমো, থামো, থামো, রলঙন লফমে বমন যাও়ো পিনগুমিা এবার ওর 
বুমক জ়িামে শুরু করমিা। ও পসগুমিা পটমন পটমন লোঁম়ি পফিার পচিা করমিা। োরের 
পিনগুমিা অ্মক্টাোমসর েমো হম়ে পগমিা। 
 
লডমফমন্ডা! হযালর পজামর পজামর বমি উঠমিা। লকন্তু রনমক আরও জল়িম়ে ধরমে িাগমিা 
লফমেগুমিা। রন েম়ি যাবার েরও রমনর সেস্ত শরীমর জ়িামে িাগমিা। 
 
লজলন, রমনর অ্বস্থা পদ্মে আাঁেমক উমঠ বিমিা, হযালর, হযালর ও দ্ে বে হম়ে েমর যামর্! 
হাাঁটুর বযথার জনয একচুিও ন়িমে োরমে না। লঠক পসই সে়ে একজন পডথইটামরর 
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দ্ণ্ড পথমক িাি আমিা লবেুলরে হম়ে লজলনর েুমে আিাে করমেই ও জ্ঞান হালরম়ে 
একোমশ ঢমি ে়িমিা। 
 
পনলভি বমি উঠমিা স্টালবফাই পনলভি, হারলেওমনর জাদু্দ্ণ্ডটা লনম়ে চেুলদ্ডমক িুরমে 
িুরমে এলগম়ে আসা পডথইটারসমদ্র বিমে িাগমিা, স্টালিফাই, স্টালিফাই! 
 
লকন্তু লকেুই ও কমর উঠমে োরমিা না। 
 
একজন পডথইটার পনলভমির লদ্মক স্টালনিং পস্প্ি েুাঁ়িমিা। পস্প্ি ওর গাম়ে িাগমিা না। 
হযালর আর পনলভি, েজমনর েমধয োত্র দু্জমন পডথইটারসমদ্র আিেমর্র ের আিের্ 
রুেমে িাগমিা। পোমের েমো রূোিী েীর ওমদ্র আিের্ কমর পযমে িাগমিা। 
পসগুমিা ওমদ্র দু্জমনর গাম়ে না পিমগ পদ়্োমি লবদ্ধ হম়ে পদ়্োি গেড হমে িাগমিা। 
পবল্লালরক্স েলর়ো হম়ে হযালরমক ধরবার পচিা করমে িাগমিা। হযালর শক্ত কমর প্রলফলসটা 
েুমঠার েমধয ধমর দ্রুে িমরর েমধয ঢুমক ে়িমিা। পডথইটারসমদ্র েরাস্ত ওমক করমেই 
হমব। 
 
প্রলফলস নি হম়ে পযমে োমর ওর হাে পথমক েম়ি, োই পডথইটারসরা ওমক লব-উইচ 
করমে চাইমিা না। 
 
হযালর একটা দ্রজা পোিা পেম়ে পসোন লদ্ম়ে অ্নয একটা িমর ো লদ্মেই িমরর পফ্লারটা 
অ্দৃ্শয হম়ে পগমিা। 
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ও োথমরর লসাঁল়ির প্রলেলট ধামের ওমোর লদ্ম়ে গল়িম়ে লনমচ ে়িমে িাগমিা। পশমি 
পসই গমেডর পশমি েম়ি পগিা, পযোমন ডা়োমসর ওমোর আচডওম়েটা লেমিা। হযালর পসই 
গমেড শুম়ে ওমোমরর লদ্মক োলকম়ে পদ্েমিা পচনা অ্মচনা অ্মনক পডথইটারসরা লেমটর 
লসাঁল়ি ধমর লনমচ পনমে আসমে। ও ডা়োমসর লদ্মক এমগামে িাগমিা। লকেুমেই ও ধরা 
পদ্মব না, ও ডা়োমস উমঠ লেেন লদ্মক চমি পগমিা। 
 
পডথইটারসরা ওমক ধরমে না পেমর লনচ পথমক ওরই েমো হাাঁফামে িাগমিা। 
একজমনর আিাে পিমগ প্রচুর রক্ত ে়িমে িাগমিা। ডমিাহব বলন্ড-বাইন্ড কাসড পথমক 
লনমজমক েুক্ত কমর, পসাজা হযালরর েুমের লদ্মক ওর জাদু্দ্ণ্ডটা েুিমিা। 
 
িুলস়োস েযািফ়ে েুে পথমক েুমোশ পটমন েুমি হযালরমক বিমিা, হযালর পোোর পেি 
েেে। ভামিা চাইমে প্রলফলসটা আোমক লদ্ম়ে দ্াও। হযাাঁ হযাাঁ েুব ভামিা পেমির েমো। 
 
হযালর বিমিা, হা হা, পদ্মবা লনশ্চ়েই পদ্মবা। েমব আেনার সামঙ্গাোঙ্গমদ্র এোন পথমক 
চমি পযমে বিুন। 
 
পবশ কম়েকজন পডথইটারস পহমস উঠমিা। 
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িুলস়োস েযািফ়ে বিমিন, হযালর দ্র কিাকলির এেন সে়ে পনই। েযািফম়ের ফযাকামশ 
েুেটা আনমন্দ পযমনা পফমট ে়িমে, পদ্মো এেন এোমন আেরা দ্শজন আর েুলে োত্র 
একা। ডাম্বিমডার োর কুমি কী পোো়ে গুর্মে পশো়েলন? 
 
ও একা ন়ে! ওমোর পথমক একজন েুব পজামর বিমিন, পক বিমে ও একা? এেনও 
ওর ঈশ্বর সহা়ে। 
 
হযালরর বুকটা ভম়ে পকাঁমে উঠমিা। পনলভি লসাঁল়ির ধাে ধমর পনমে আসমে পডথ 
ইটারসমদ্র লদ্মক, ওর কাাঁো কাাঁো হামে ধরা রম়েমে হারলেওমনর জাদু্দ্ণ্ড। 
 
–পনলভি, পনলভি েুলে এলদ্মক এমসা না, রমনর কামে যাও। হযালর ওর লদ্মক োলকম়ে 
বিমিা। 
 
–স্টালবফাই পনলভি আবার লচৎকার কমর বিমিা। ও জাদু্দ্ণ্ডটা োক করমিা প্রলেলট 
পডথইটামরর লদ্মক। স্টালবফাই, স্টালবফাই। 
 
একজন িম্বাচও়িা পডথইটার পনলভমির পেেন পথমক এমস ওমক ধরমিা। পনলভমির 
গাম়ে যমো শলক্ত আমে ো লদ্ম়ে হাে ো েুাঁ়িমে িাগমিা। ওর হাে দু্মটা পেেমন িুলরম়ে 
পচমে ধমর লবশ্রীভামব হাসমে িাগমিা পসই পডথইটারসটা। 
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িুলস়োস েযািফ়ে আাঁ্ যাক েযাক কমর বিমিন–আমর িিংগবটে না? েুলে লনশ্চ়েই জামনা 
পোোর িযান্ডোদ্ার আোমদ্র শুভ কামজর জমনয লনমজর েলরবামরর অ্মনকমক 
েুইম়েমেন? োই পোোর আোমদ্র হামে েৃেুয োমক েুব একটা বযলথে করমব না। 
 
–িিং বটে? পবিালরমক্সর সারা েুমে শ়েোনী হালস; েুলে লনশ্চ়েই জামনা, পকন পোোর 
বাবা-োম়ের সমঙ্গ আোর পদ্ো করার ভামগয হম়েলেমিা, দু্িু পেমি! 
 
–আলে পস কথা জালন! পনলভি হুিংকার লদ্ম়ে উঠমিা। পনলভি পডথইটারসমদ্র হাে পথমক 
েুক্ত হবার জনয ভীির্ভামব ি়িমে িাগমিা। বি আাঁটুলন লশলথি হমে িাগমিা, োগমির 
েমো ও বমি উঠমিা–পোেরা পকউ এমক স্টান কমরা! 
 
পবল্লালরক্স বাধা লদ্মিা–না না না। প্রথমে হযালর োরের পনলভমির লদ্মক োকামিা, ি়িমে 
দ্াও, পদ্লে কেক্ষর্ িম়ি। োরেরই পো ও বাবা-োম়ের েমো েুে থুবম়ি ে়িমব। 
অ্বশয েটার যলদ্ আোমদ্র প্রলফলসটা না পদ়্ে। 
 
পনলভি বিমিা, েবরদ্ার হযালর ওটা শ়েোনমদ্র পদ্মব না। পবল্লালরক্স ওমক পয 
পডথইটার ধমরলেমিা, একই সমঙ্গ োমক আর হযালরমক লনমজর কামে পটমন আনমিা। 
োরের হামের জাদু্দ্ণ্ড েুমি ধরমেই পনলভমি আবার বিমিা, হযালর পদ্মব না, পদ্মব না 
বিলে ওমদ্র। 
 
পবল্লালরক্স অ্কলম্পে গিা়ে বিমিা, কুলসও। 

http://www.bengaliebook.com/


 হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য অ্র্ডাি অ্ব দ্য ফরিক্স । জে. জে. িাওর িং। হ্যারি পটাি রিরিে 

1256 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

 
পনলভি সমঙ্গ সমঙ্গ পজা়িাোম়ে পডথইটামরর বুমক িালথ োরমিা। সমঙ্গ সমঙ্গ পডথইটার 
ওমক পেম়ি লদ্মেই পনলভি োলটমে িুলটম়ে েম়ি যন্ত্রর্া়ে কােরামে িাগমিা।   
 
পবিালরক্স পহমস বিমিা, পোমটা োমটা দ্াও়োই। 
 
পনলভমির আেডনাদ্ পথমে পগমিা, োরেরই পবিালরমক্সর োম়ের কামে েম়ি পফাঁোমে 
পফাোমে িাগমিা। পবল্লালরক্স হযালরর লদ্মক োলকম়ে আোর কথা পশামনা–হ়ে েুলে 
প্রলফলস আোর হামে দ্াও। ো না লদ্মি পোোর বেুমক আোর োম়ের কামে শুম়ে েমর 
পযমে দ্াও। 
 
হযালরর কামে েেন আর পকামনা েথ পোিা পনই বা ইো-অ্লনোর প্রশ্ন পনই। প্রলফলসটা 
েুব সম্ভব ওর হামের চামে আরও উত্তপ্ত হম়ে পগমে। ও প্রলফলসটা এলগম়ে লদ্মিা। 
েযািফ়ে প্রলফলসটা পনবার জনয িালফম়ে উঠমিন। 
 
োরেরই অ্দু্ভে এক িটনা। হযালর স্বমপ্নও ভামবলন এেন িটনা িটমব। 
 
িমরর সবমচম়ে উাঁচু পথমক দু্মটা দ্রজা শব্দ কমর েুমি পগমিা। ির পথমক পবলরম়ে 
এমিন, লসলর়েস, িুলেন, েুলড, পটািংকস আর লকিংগসমি। 
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েযািফ়ে ফট কমর িুমর দ্াাঁল়িম়ে ওমদ্র লদ্মক জাদু্দ্ণ্ডটা োক করমিন। লকন্তু োর 
আমগই পটািংকস ওমক স্টালনিং পস্প্ি েুাঁম়িমেন। 
 
পসই পস্প্ি কাজ করমিা লক করমিা না হযালরর পদ্োর অ্বকাশ পনই। 
 
হযালর ডাইভ লদ্ম়ে ডা়োস পথমক পনমে ে়িমিা। অ্ডডার অ্ফ ফলনমক্সর উচ্চ েযডাম়েি 
সদ্সযমদ্র পদ্মে পডথইটারসরা হকচলকম়ে পগমে। ওরা সকমিই অ্লবিান্ত বৃলির েমো 
পডথইটারসমদ্র লদ্মক পস্প্ি েুাঁ়িমে শুরু করমিন। ওরা পসই লেমটর লসাঁল়ির ধাে পথমক 
এমকর ের এক লেমটর েিা়ে েম়ি পযমে িাগমিা। পক্ষের্ামস্ত্রর আিামে েম়ি থাকা 
পডথইটারসমদ্র পদ্হ আর োমঝ োমঝ েীি আমিার ঝিমক হযালর পদ্েমিা পনলভি 
হাোগুল়ি লদ্ম়ে এলগম়ে আসমে। ও আবার একটা িাি আমিা পথমক পগািা পেমর পবলরম়ে 
পনলভমির কামে ে়িমিা। 
 
–েুলে ভামিা আমো পনলভি? ওমদ্র োথার ওমোর লদ্ম়ে আরও এক ঝিক পস্প্ি উম়ি 
পগমিা। 
 
–হযাাঁ, পনলভি অ্লে কমি দ্াাঁ়িামে দ্াাঁ়িামে বিমিা। 
 
–রন পকাথা়ে, পকেন আমে? 
 
–েমন হ়ে ভািই আমে। পশি পদ্মেলে ওমক পসই পোট পোট পিমনর সমঙ্গ ি়িাই করমে। 

http://www.bengaliebook.com/


 হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য অ্র্ডাি অ্ব দ্য ফরিক্স । জে. জে. িাওর িং। হ্যারি পটাি রিরিে 

1258 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

 
ওমদ্র দু্জমনর োমঝ োথমরর পফ্লার একটা পস্প্ি পিমগ দ্ারুর্ শব্দ কমর পফমট পগমিা। 
একটা বামক্সর (িযাটার) ওমোর োত্র এক পসমকন্ড আমগ পনলভমির হাে রাো লেমিা। 
পসটা পভমঙ পচৌলচর হম়ে পযমেই োর পভের পথমক একটা পোটা হাে পবলরম়ে এমিা। 
হােটা হযালরর গিা ধমর পসাজা েুমি ধরমিা। 
 
ওর কামনর কামে পক পযমনা েুে এমন বিমিা, দ্াও দ্াও, আোর হামে প্রলফলসটা দ্াও। 
 
পোটা হামের পডথইটার এমো পজামর ওর গিালটমে ধমর েুমি পরমেমে পয হযালর 
লনাঃশ্বাস লনমে োরমে না। ও আধবে পচামে পদ্েমিা লসলর়েস, পটািংকস, লকিংগসমি, 
পডথইটারস ও পবল্লালরমক্সর সমঙ্গ ভ়োেডভামব িম়ি যামেন। কারও কী পচামে ে়িমে না 
হযালর আর একটু েমর হ়েমো দ্েবে হম়ে েমর যামব? পসই পোটা হােটা হযালরর হাে 
পথমক প্রলফলসটা পনবার জনয হযালরর গিা আরও পজামর পচমে ধরমিা। 
 
আরি পনলভি লকন্তু হারলেওমনর দ্ণ্ডটা হামে লনম়ে পস্প্িটা স্প্িভামব উচ্চারর্ করমে 
োরমিা না। োই পকানও কাজ হমে না পদ্মে পসাজা দ্ণ্ডটা পডথইটামরর েুমোমশ ঢাকা 
একটা পচামে েযাট কমর লবলধম়ে লদ্মিা। ও যন্ত্রর্া়ে কাের হম়ে পচামে হাে লদ্মে লগম়ে 
হযালরমক পেম়ি লদ্মিা। হযালর চট কমর িুমর দ্াাঁল়িম়ে পডথইটামরর েুমোেুলে দ্াাঁল়িম়ে ব়ি 
ব়ি লনাঃশ্বাস লনমে লনমে বিমিা সু্টলেফাই! 
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হযালর ওর লদ্মক োকামিা, ও লেেন লদ্মক িুমর ে়িমেই ওর েুমোশ েুমি পগমি হযালর 
পদ্েমে পেি পস েযাকমন়ের! ব্ল্াডলবকমক হেযা করমে লনযুক্ত করা হম়েলেমিা। ও 
রক্তাক্ত পচােটা পচমে ধরমিা এক হামে। 
 
হযালর পনলভিমক বিমিা–ধনযবাদ্ পনলভি। 
 
োমশই লসলর়েস একজন পডথলকিামরর সমঙ্গ োরাত্মকভামব েেন ি়িাই কমর চমিমেন। 
হযালরর ো একটা পগাি েমো চাকার ওমোর ে়িমেই ও লেেমি েম়ি পগমিা। প্রথমে 
েমন হমিা ওর হাে পথমক প্রলফলসটা েম়ি পগমে। ের েুহূমেড পদ্েমিা েুলড েযালজকযার 
আই লদ্ম়ে পসটা েুাঁজমেন। 
 
পসই ফাাঁমক ডমিাভব রক্তােুে হযালর আর পনলভমির ওমোর ঝাাঁলেম়ে ে়িমিা। ওর িম্বা 
েুেটা পবাঁমক পগমিা শ়েোনী হালস আর আনমন্দ। 
 
ডমিাভব হাে েুমি বিমিা, অ্যালকও প্রফ। 
 
লসলর়েস েুমট এমস ডমিাভবমক ধমর েুাঁম়ি পফিমিন। প্রলফলসটা উ়িমে উ়িমে হযালরর 
আঙু্গমি িাগমেই হযালর ওটামক ভামিা কমর পচমে ধরমিা। 
 
ডমিাভব আবার দ্ণ্ড উঠামিা। হযালর ওমক দ্ণ্ড হামে পদ্েমে পেম়ে সমঙ্গ সমঙ্গ বিমিা, 
পেলরলফকাস পটাটািাস। 
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ডমিাভমবর হাে-ো এক সমঙ্গ জল়িম়ে পগি আর োলটমে িুলটম়ে ে়িমিা। 
 
–চেৎকার, চেৎকার, লসলর়েস বিমিন। লঠক পসই সে়ে স্টালনিং পস্প্ি ওর লদ্মক েুমট 
আসমে পদ্মে লসলর়েস ওর িা়িটা ধমর োথাটা নুইম়ে লদ্মিন। এেন েুলে এোন পথমক 
চমি পযমে োমরা, লসলর়েস বিমিন। 
 
আবার ওরা োথা নুইম়ে লনমিা, েীি এক সবুজ আমিা প্রবিভামব লসলর়েমসর োথা়ে 
আিাে করমেই লসলর়েস েম়ি পগমিন। পয িমর হযালর লেমিা পসোন পথমক পদ্েমিা 
পটািংকস োথমরর লসাঁল়ি লদ্ম়ে গ়িামে গ়িামে লনমচ ে়িমেন। পবল্লালরক্স িাফামে িাফামে 
ওর লদ্মক এলগম়ে আসমে। োরের ও পদ্েমিা লকিংগসমি েুমোশলবহীন গামি বসন্ত দ্াগ 
ও়োিা রুউমডর সমঙ্গ ি়িমেন। আবার এক সবুজ আমিার রলশ ওর োথার ওের লদ্ম়ে 
চমি পগমি ও পনলভমির লদ্মক োকামিা। 
 
–েুলে দ্াাঁ়িামে োরমব? 
 
–আোর কাাঁধটা একটু ধমরা, আলে উমঠ দ্াাঁ়িাই। 
 
পনলভি পসাজা হম়ে দ্াাঁ়িামে োরমে না, ো দু্মটা িট িট করমে। পসই সেম়ে পক েেন 
বিমিা, েটার, েটার পশিবার বিলে প্রলফলসটা ভামিা চাওমো আোর হামে দ্াও। 
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হযালর েেন পসই পগাি কাাঁমচর বিটা শক্ত কমর এক হামে ধমর আমে, অ্নয হামে 
পনলভিমক। 
 
হযালর পসাজা োলকম়ে পদ্েমিা িুলস়োস েযািফ়ে হাে বাল়িম়ে রম়েমেন। দ্ণ্ডটা ওর বুমক 
পচমে ধমরমেন। 
 
–না না পদ্মবা না, প্রার্ থাকমে পদ্মবা না। পনলভমি েুলে এটা ধমরা, হযালর প্রলফলসটা 
পনলভমির লদ্মক েুাঁম়ি লদ্মিা। েযািফ়ে এক েুহূেড পদ্লর না কমর। পনলভমির লদ্মক দ্ণ্ড 
োক করমিন। েেন হযালর পেম়ে পগমে লনজস্ব দ্ণ্ড। ইেমেলডমেো! 
 
হযালর পদ্েমিা ডা়োমসর পয অ্িংমশ লসলর়েস আর পবল্লালরক্স িন্দ্ব যুদ্ধ করমেন পসোমন 
েযািফ়ে েুে থুবম়ি ে়িমিন। েযািফ়ে উমঠ েম়ি আবার হযালর আর। 
 
পনলভমির লদ্মক দ্ণ্ড উঠামিন। িুলেন ঝাাঁে লদ্ম়ে ওমদ্র োঝোমন দ্াাঁ়িামিন। 
 
বিমিন, হযালর েুলে বালকমদ্র ধমরা, কাবু কমরা যাও। হযালর পনলভিমক টানমে টানমে 
লনম়ে চিমিা। 
 
আবার পস্প্ি এমস দু্জনমক আিাে করমিা। দু্জনই েম়ি পগমিা। পনলভমি চটেট 
প্রলফলসটা েমকমট পরমেলদ্মিা। 
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হযালর, পনলভমির আিমেল্লাটা পচমে ধমর বিমিা, পদ্লর ন়ে চমিা আমস্ত আমস্ত। পচিা 
কমর হাাঁটমে। টানবার সে়ে পনলভমির আিমেল্লাটা লোঁম়ি পযমেই েমকট পথমক প্রলফলসটা 
োলটমে েম়ি পগমিা। অ্নয পকউ পসটা পোাঁবার আমগই পনলভি ো লদ্ম়ে পসটা পঠমি 
লদ্মেই উ়িমে উ়িমে প্রা়ে দ্শ লফট দূ্মর োথমরর একটা ধামে পিমগ পফমট পগি। 
স্তলম্ভে হম়ে ওরা পসই ভগ্ন প্রলফলসর লদ্মক োকামেই একজন োনুমির েূলেড, অ্লে শুভ্র 
েুমক্তার েমো উজ্জ্বি োর গাম়ের বর্ড, বম়িা বম়িা োর দু্ই পচাে পভমস উঠমিা। ওরা 
ো়িা আর পকউ োমক পদ্মেলন। হযালর পদ্েমিা পসই োনুিলটর েুে ন়িমে লকেু বিমে 
চাইমেন। চেুলদ্ডমক আেডনাদ্, কান্না, হুম়িাহুল়ি সব লেলিম়ে অ্দু্ভে এক লকমু্ভে শব্দ! পসই 
শব্দ পভদ্ কমর প্রলফলসর কথা কারও কর্ড কুহমর প্রমবশ করমিা না। পসই োনুিলট কথা 
বে কমর একটু একটু কমর শূমনয অ্বিুপ্ত হম়ে পগমিন। 
 
পনলভি কাাঁমদ্া কাাঁমদ্া হম়ে বিমিা, আো়ে েুলে ক্ষো কমরা হযালর। আোর হাে পথমক 
ওটা…। আোর পকানও পদ্াি পনই হযালর। 
 
হযালর বিমিা, োমে লকেু আমস যামব না, েুলে এেন েমনর পজামর দ্াাঁ়িামে পচিা কমরা। 
এোন পথমক আেরা অ্নযত্র যাই। 
 
পনলভি পচাে বম়িা বম়িা কমর বিমিা, ডাম্বিমডার! পনলভি পযলদ্মক ডাম্বিমডামরর নাে 
বিমিা, হযালর পসলদ্মক োকামিা। –লক বিমো, েুলে? ডাম্বিমডার? 
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হযালর পদ্েমিা পোিা দ্রজার পচৌকামঠ দ্াাঁল়িম়ে রম়েমেন ডাম্বিমডার। োরই সমঙ্গ িামগা়ো 
পসই পিনরুে। োর হামের জাদু্দ্ণ্ড ওমোমর ওঠামনা রম়েমে, েুেটা সাদ্া; লকন্তু অ্সম্ভব 
পিামধানুক্ত। হযালরর সেস্ত শরীমরর প্রলেলট অ্নু-েরোনুমে, পযমনা েল়িৎ প্রবাহ পফমি 
পগি, োহমি আেরা সবাই পবাঁমচ আলে! 
 
ডাম্বিমডার অ্লে দ্রুে পনলভি আর হযালরর কামে এমিন। ওমদ্র আর োিাবার আকাঙ্খা 
পনই। পডথইটারসমদ্র ডাম্বিমডারমক পদ্মে েুে শুলকম়ে পগমিা, ওরা বুঝমে োরমিা লযলন 
এমসমেন োর কাে পথমক োমদ্র েলরত্রার্ পনই। একজন পডথইটার বাাঁদ্মরর েমো 
লসাঁল়ি লদ্ম়ে িালফম়ে োিামে পগমি ডাম্বিমডামরর পস্প্ি ওমক পটমন নালেম়ে লদ্মিা। 
পযমনা ওমক অ্দৃ্শয এক সুমো লদ্ম়ে পটমন আনমিন লেলন। 
 
েেনও ি়িাই চিলেমিা। ওমদ্র ডাম্বিমডামরর লদ্মক পচাে েম়িলন। হযালর পদ্েমিা 
পবল্লালরক্স ওর দ্ণ্ড লদ্ম়ে লসলর়েমসর লদ্মক িাি রলি পক্ষের্ করার সমঙ্গ সমঙ্গ লসলর়েস 
োথা নুইম়ে লদ্মিন েুকুমরর জমির হাাঁমসর েমো। পবল্লালরক্স লবশ্রীভামব পহমস বিমিা, 
এমসা এমসা শুমনলে েুলে আোর পচম়ে ভামিা পস্প্ি করমে োমরা! কথাটা বিার ের 
পবল্লালরক্স দ্েমক দ্েমক পহমস উঠমিা শ়েোনীর েমো। ওর হালস পসই গুহার িমর বার 
বার প্রলেধ্বলর্ে হমে িাগি লবকটভামব। 
 
ওর লিেী়ে িাি পস্প্ি লসলর়েমসর বুমক পসাজা আিাে করমিা। েেনও োর েুে পথমক 
হালস সমূ্পর্ড িুপ্ত হ়েলন, লকন্তু োর পচাে দু্মটা বম়িা বম়িা হম়ে পগি পসই পস্প্মির 
আিামে। 
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হযালর জামন পনলভমির আর লকেু করার ক্ষেো পনই। ও আবার লসাঁল়ির ওমোর িালফম়ে 
েম়ি হামের দ্ণ্ডটা েুিমিা। ডাম্বিমডারও ডা়োমসর লদ্মক এলগম়ে পগমিন। 
 
েমন হমিা লসলর়েমসর সাদ্া পদ্হটা আিাে পেম়ে পবাঁমক লগম়েমে লকন্তু েরালজে দসলনমকর 
েমো ন়ে। ডা়োমসর চারধামর পঝািামনা েদ্ডা়ে লেঠ িালগম়ে লসলর়েস েম়ি পগমিন। 
 
হযালর ভ়ে লেলিে আকুি ন়েমন পদ্েমিা ওর গডফাদ্ামরর শান্ত সুন্দর েুেলট একটু একটু 
কমর বদ্মি যামে োরের ধীমর ধীমর পসই অ্েীমের েদ্ডা ঢাকা আচডওম়ের পভেমর ঢুমক 
পগমিন, অ্দৃ্শয হম়ে পগমিন। আচডওম়ের েদ্ডাটা োর সমঙ্গ েৎেৎ করমে িাগমিা। পদ্মে 
েমন হমিা লবরাট এক ঝ়ি এমস েদ্ডাটা পযমনা িণ্ডভণ্ড কমর লদ্মে চাইমে। 
 
হযালর লঠক পসই সেম়ে শুনমে পেমিা পবল্লালরক্স পিস্টযডামির দেশলচক যুদ্ধ জম়ের হালস। 
হযালর পভমবলেমিা ওর লপ্র়ে লসলর়েস েদ্ডা সলরম়ে আবার হালস েুমে এমস দ্াাঁ়িামবন 
পযমকানও েুহূমেড। ও োরই প্রলেক্ষা করমে িাগমিা। 
 
লকন্তু আর লসলর়েস লফমর এমিন না। হযালর উচ্চস্বমর আকুিভামব ডাকমিা, লসলর়েস… 
লসলর়েস! 
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ও েরের কমর ওমোমর উমঠ এমিা। েলরিে আর উমত্তজনা়ে িন িন লনাঃশ্বাস পফিমে 
িাগমিা। লসলর়েস আমেন, েদ্ডার পেেমন িুলকম়ে আমেন, হযালর ওমক আবার বাইমর 
লনম়ে আসমব, পকউ ওমক বাধা লদ্মে োরমব না। 
 
ডা়োমসর ওমোর উমঠ েদ্ডার কামে পযমেই িুলেন হযালরমক ধমর পফিমিন। –আর লকেু 
করার পনই হযালর, িুলেমনর গিার স্বর দু্াঃমের। 
 
–না না লসলর়েসমক পডমক লনম়ে আসুন, ওমক বাাঁচান। হযালর োগমির েমো বমি উঠমিা। 
 
–অ্মনক পদ্লর হম়ে পগমে হযালর, লসলর়েস আোমদ্র পেম়ি চমি পগমে। 
 
হযালর, িুলেমনর কবি পথমক েুক্ত হবার জনয সমজামর হাে-ো েুাঁ়িমে িাগমিা; লকন্তু 
িুলেন ওমক পচমে ধমর রইমিন। 
 
হযালর আোমদ্র আর লকেু করার পনই। ও োরা পগমে, আোমদ্র পেম়ি চমি পগমে, 
িুলেন আবার একই কথা বিমিন। 
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৩৬. দ্য ওির  ও়োি রহ্ এভাি রফ়োর্ড 
 
হযালর উাঁচু গিা়ে বিমিা–না, লেলন আমেন। 
 
. 
 
হযালর লবশ্বাস করমে োরমে না লসলর়েস পনই–পকানলদ্নই লবশ্বাস করমব না। োই ও 
সুলেমনর কবি পথমক লনমজমক েুক্ত করার পচিা কমর চিমিা। িুলেন বুঝমে োরমে না, 
েদ্ডার আ়িামি িুলকম়ে পকউ আমে, হযালর োমদ্র লফস লফস শব্দ শুনমে পেি। ও 
িুলেমনর হাে োল়িম়ে প্রথে েদ্ডা ঢাকা িমর ঢুকমিা, লসলর়েস লনশ্চ়েই পকাথাও 
আত্মমগােন কমর রম়েমেন। 
 
–লসলর়েস ও লচৎকার কমর উঠমিা, লসলর়েস! 
 
–ও আর লফমর আসমব না হযালর, িুলেন বিমিন। বিমে লগম়ে িুলেমনর গিা পকাঁমে 
পকাঁমে উঠমিা। ও আসমব না, লসলর়েস পনই, েৃে। 
 
হযালর আকাশ ফাটামনা গিা়ে বিমিা–না লসলর়েস েৃে ন়ে। 
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িমরর বাইমর েেনও ও শুনমে এমকর ের এক পস্প্মির শব্দ, প্রচণ্ড শব্দ। উ়িন্ত 
কামসডর লদ্মক োর ধযান পনই, োমে লকেু যা়ে আমস না। ও চা়ে িুলেন ভান পেম়ি সলেয 
কথাটা বিমবন। ওর েন বিমে িমরর এক পকামর্ লসলর়েস িুলকম়ে আমেন। ওর আেড 
ডামক কী সা়িা না লদ্ম়ে চুে কমর বমস থাকমে োমরন? পযমকামনা েুহূমেড ওর সােমন 
এমস দ্াাঁ়িামবন, োথার বম়িা বম়িা চুি ঝাাঁকামে ঝাাঁকামে। পকেন কমর ি়িাই পথমক 
সমর দ্াাঁ়িামবন? 
 
িুলেন, হযালরমক ডা়োস পথমক পটমন আনমিন। হযালর েেনও এক দৃ্মি োলকম়ে রম়েমে 
েদ্ডা ঢাক আচডওম়ের লদ্মক। ও লসলর়েমসর ওমোর দ্ারুর্ পরমগ পগমে ওমক অ্যথা 
অ্মেক্ষা কলরম়ে রাোর জনয। 
 
লকন্তু সুলেমনর লদ্মক োলকম়ে েমন হমিা, কই লসলর়েসমো কেমনা, পকামনালদ্ন ওমক দ্াাঁ়ি 
কলরম়ে রামেনলন। একবার ডাকমি, েবর োঠামি চমি এসমেন,োহমি কী িুলেমনর 
কথা সেয? ো হমি কী লসলর়েস সলেয পনই, আর আসমবন না? 
 
ওলদ্মক ডাম্বিমডার পবলশরভাগ পডথইটারসমদ্র অ্দৃ্শয দ্ল়িমে পবাঁমধ পরমেমেন। ওরা 
এক ইলঞ্চও ন়িমে চ়িমে োরমে না। েযাড আই েুভী ি়িাই কমর চমিমেন। ডা়োমসর 
অ্নয ধামর েেনও ি়িাই চমিমে। লকিংগসমি লসলর়েমসর জা়েগা়ে পবল্লালরমক্সর সমঙ্গ 
িম়ি যামেন। 
 
হযালর? 
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পনলভি োথমরর লসাঁল়ি লদ্ম়ে ধীমর ধীমর পনমে এমস হযালরর োমশ দ্াাঁ়িামিা। হযালর আর 
িুলেমনর সমঙ্গ ধ্বস্তাধ্বলস্ত করমে চা়ে না। িুলেমনর েুে ওর জীবমনর েেডালন্তক েবরটা 
পেমন লনম়েমে। িুলেন লকন্তু হযালরর হাে োম়িনলন। আশঙ্কা করমেন পযমকানও েুহূমেড 
হযালর আবার চমি পযমে োমর েরদ্া ঢাকা িমর। 
 
পনলভমি বিমিা, হযালর আলে দু্াঃলেে! ভাবমেই োরলে না পোোর বেু, আোমদ্র 
সকমির বেু লসলর়েস ব্ল্যাক আর পনই। 
 
হযালর োথাটা না়িামিা। িুলেন েুব ধীর লস্থর ভামব পনলভিমক বিমিন, এলদ্মক এমসা। 
 
পনলভমির োম়ে জাদু্দ্ণ্ড েুাঁইম়ে বিমিন, ফাাঁইনাইট। পস পস্প্মি পনলভমির হাাঁটা-চিা আর 
বে রইমিা না। পনলভি স্বাভালবকভামব োলটমে ো রােমে োরমিা। িুলেমনর েুে 
অ্লেলবির্; বিমিন, চমিা পোোমদ্র বেুমদ্র পোাঁজ করা যাক। োরা সব পকাথা়ে আমে 
বিমে োমরা পনলভি? 
 
িুলেন যে ো়িাোল়ি োমরন িরটা পেম়ি চমি পযমে চাইমেন। প্রলেলট েুহূেড োমক 
যন্ত্রর্া লদ্ম়ে চমিমে োর েমন। 
 
পনলভি বিমিা–ওরা সবাই ভামিা আমে। রমনর পিমন পয অ্যাটাক হম়েলেমিা পসটাও 
ভামিা হম়ে পগমে। েমব হারলেওন েেনও সমূ্পর্ড সুস্থ হ়েলন। 
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ওরা পসই সে়ে ডা়োমসর পেেমন ভীির্ এক শব্দ শুনমে পেমিা। হযালর পদ্েমিা 
লকিংগসমি োলটমে েম়ি যন্ত্রর্া়ে েটফট করমেন। পবল্লালরক্স, লকিংগসমি আহে করার 
ের এক েুহূেড সে়ে নি না কমর ডাম্বিমডামরর লদ্মক েুমট পগমিা। ডাম্বিমডার ওর 
লদ্মক িুমর দ্াাঁ়িামিন। ওর লদ্মক একটা পস্প্ি েুাঁ়িমিন; লকন্তু পবিালরক্স পসই পস্প্িটামক 
অ্নযলদ্মক সলরম়ে লদ্মিা। েেন ও লসাঁল়ির োঝোমন দ্াাঁল়িম়েলেি। 
 
–হযালর, হযালর পশানন! পযও না বিলে, িুলেন হাে োল়িম়ে যাও়ো হযালরমক ধাও়ো 
করমিন। 
 
হযালর ভীির্ভামব লচৎকার করমে করমে বিমিা, ও পেমর পফমিমে, পবল্লালরক্স 
লসলর়েসমক পেমর পফমিমে। আলে ওমক পেমর পফিমবা। 
 
হযালর লসাঁল়ি লদ্ম়ে েরের কমর ওমোমর উঠমে িাগমিা। ও কারও কথা শুনমে চাইমে 
না। ও পবল্লালরমক্সর পরাবমসর োম়ের কামের অ্িংশ পদ্েমে পেমিা। ওরা পয েুকুমর পিন 
পভমস পব়িালেমিা পসোমন ঢুকমিা। 
 
পবল্লালরক্স েুকুমরর ভাসোন পিমনর লদ্মক পেেন লফমর কাসড েুাঁ়িমিা। েুকুরটা ওেমর 
উমঠ আসমেই হযালর জমি ডুমব পগমিা। পোসান লেলিে জমি অ্লে উিট গে। 
পিনগুমিা ওর সবডামঙ্গ আঠার েমো আটমক পগমিা। রলঙন লকিলবমি নাল়িভু ল়ির েমো 
লজলনসগুমিা ওমক পোমটা পোমটা সলরসৃমের েমো জল়িম়ে ধরমিা। হযালর পজামর পজামর 
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বিমিা, উইিংগার লড়োে পিলভওসা! বিার সমঙ্গ সমঙ্গ পসগুমিা ওমক পেম়ি লদ্ম়ে আবার 
বাোমস ভাসমে িাগমিা। ও টেকামে টেকামে োমশর িমর িুনার কামে পেৌঁেমিা। 
িুনা েেনও পেমঝমে শুম়ে যন্ত্রর্া়ে পগাঙামে। লজলনর কামে পগমি লজলন বিমিা, হযালর 
সব েবর ভামিা পো? োরের পগমিা রন আর হারলেওমনর লদ্মক। হারলেওন েেনও 
অ্জ্ঞান হম়ে রম়েমে। হযালর পগাি িমরর দ্রজাটা েুমি পদ্েমিা পবল্লালরক্স অ্নয এক 
দ্রজা লদ্ম়ে োিাবার পচিা করমে। পসোন পথমক পগমিই িম্বা কলরমডার, োরের 
লিফট! 
 
হযালর ওমক ধরবার পচিা করমিা; লকন্তু দ্রজার কামে ও পেৌঁেবার আমগই পবল্লালরক্স 
বাইমর পথমক দ্রজাটা বে কমর লদ্মিা। িমরর পদ়্োিটা েেন িুমর চমিমে। আবার 
পদ্াদু্িযোন ঝা়ুি িেমনর পোেবালের নীি আমিা ওমক লিমর ধরমিা। 
 
পদ্ও়োমির িূর্ডন পথমে পগমি হযালর োগমির েমো লচৎকার করমে করমে িরে়ে িুরমে 
িাগমিা, দ্রজা, দ্রজাটা পকাথা়ে? িমরর দ্রজা পবাধহ়ে ওর প্রমশ্নর অ্মেক্ষা়ে লেমিা। 
লঠক ওর পেেমনর লদ্মক একটা দ্রজার কোট েুমি পগমিা। সােমনই ও পদ্েমে পেমিা 
কলরডর, কলরডমরর পশি প্রান্ত লিফমটর দ্রজা। কলরমডামর টচড জ্বিমে; লকন্তু 
জনোনবহীন। হযালর পদ্ৌম়িামিা। 
 
লঠক পসই সে়ে ওর কামন এমিা লিফমটর শব্দ! ও লিফমটর েুমে দ্াাঁল়িম়ে লিফমটর জনয 
পবাোে লটেমিা। শুনমে পেমিা লিফমটর ওমোর পথমক লনমচ নাোর শব্দ। লিফট 
দ্াাঁ়িামেই লিি েুমি পগমিা। হযালর পভেমর ঢুমক অ্যালর়েে পিো পবাোেটা বার বার 
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লটমে পযমে িাগমিা। দ্রজা বে হমিই লিফট উেমর উঠমে িাগমিা। লিফট থােমি 
লিি সমূ্পর্ডভামব পোিার আমগই ও িালফম়ে বাইমর দ্াাঁ়িামিা। এধার ওধার োকামিা, 
পবল্লালরক্সমক পদ্োর জনয। পবল্লালরক্স েেন হমির অ্নয এক প্রামন্ত পটলিমফান লিফমটর 
সােমন দ্াাঁল়িম়ে লেমিা। পবল্লালরক্স ওর োম়ের শব্দ শুমন পেেন লফরমিা। একটুও সে়ে 
নি না কমর ওমক িক্ষয কমর আরও একটা পস্প্ি েুাঁ়িমিা। োথা়ে িাগার আমগই হযালর 
েথাটা লনচু কমর েযালজকযাি লবমদ্রমনর (পফা়োরা) পেেমন িুমকামিা। পবল্লালরমক্সর পস্প্ি 
ওর গাম়ে স্প্শড না কমর আর়োমের অ্নয ধামর লেটমক কারুকাযড করা পসানার পগমট 
িাগমেই টুিং টািং িো পবমজ উঠমিা। পকানও েদ্শব্দ হযালরর কামন এিা না। পবল্লালরক্স 
েেন পদ্ৌ়িামনা থালেম়েমে। স্টযাচুর পেেমন দ্াাঁল়িম়ে ও কানো়িা কমর দ্াাঁল়িম়ে রইমিা। 
 
পবল্লালরক্স বাচ্চা পেম়েমদ্র েমো গিা়ে আমধা আমধা কমর বিমিা–এমসা এমসা, এলদ্মক 
এমসা আোর পোট্টহযালর! হমির োলিশ করা কামঠর পফ্লামর প্রলেধ্বলর্ে হমে িাগমিা 
ওর ইোকৃে আমধা আমধা গিার স্বর। যলদ্ না আমসা োহমি আোর লেেু লেেু এমসমে 
পকমনা? আলে পভমবলেিাে আোর কালজনমক (লসলর়েস) হেযা কমরলে বমি েুলে 
প্রলেমশাধ লনমে এমসমে! 
 
–হযাাঁ এমসলে, হযালর লচৎকার কমর উঠমিা। প্রা়ে বামরাটা হযালরর গিা নকি কমর ভূেুম়ি 
গিা একই সমঙ্গ বিমিা, আলে এমসলে, আলে এমসলে, আলে এমসলে। 
 
–আহাহা! লিটি েটার, েুলে কী লসলর়েসমক ভামিাবাসমে? 
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অ্ভূেেূবড এক িৃর্া়ে হযালরর েন েূর্ড হম়ে পগমিা। ও পফা়োরার পেেন পথমক চমি এমস 
বিমিা, কুলসও! 
 
পনলভমির েমো পবল্লালরক্স কােমর উঠমিা যন্ত্রর্া়ে। আবার ও পসানার পফা়োরার লদ্মক 
এলগম়ে পগমিা। ওর লবমরাধী পস্প্ি সুন্দর জাদু্করমদ্র েূলেডর েুণু্ডমে িাগমিা। পসটা 
উম়ি লগম়ে কুল়ি লফট দূ্মর ে়িমিা। লেটমক ে়িার সে়ে কামঠর পফ্লামর িম্বা িম্বা কাটা 
দ্াগ েম়ি পগমিা। 
 
–পোকাবাবু, এর আমগ কেনও অ্ক্ষের্ী়ে কাসড (আফরমগমটবি কাসড) প্রম়োগ কমরমো, 
বমিা কমরমো? পবল্লালরক্স বযাঙ্গ কমর বিমিা। এেন ওর গিা। বাচ্চা পেম়ের েমো ন়ে, 
পোোর জানা দ্রকার েটার। েুলে কী আনন্দ উেমভামগর জনয যন্ত্রর্া–বযথা-পবদ্না চাও? 
পোোর রাগ আোমক পবলশ সে়ে লবিে করমে োরমব না। পকেন কমর ওই কাসড 
পোোমক ঠাণ্ডা করার জনয প্রম়োগ করলে পদ্মো, কলর? পোোমক োহমি উলচৎ লশক্ষা 
লদ্ই? 
 
হযালর েেন পফা়োরার চারধামর িুরলেমিা। েেন পবল্লালরক্স লক্ষপ্ত স্বমর বিমিা, কুলসও! ও 
আবার একটা পসনটযামরর হামের ওমোর েম়ি পগমিা–পসনটযামরর হামের ধনুকটা লনম়ে 
পফা়োরার সােমন িুলটম়ে ে়িমিা। ওর েুব কামেই েম়ি রম়েমে উম়ি যাও়ো জাদু্কর 
েূলেডর েুণু্ডটা। 
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পবল্লালরক্স দ্ম্ভ কমর লচৎকার কমর উঠমিা, পশামনা েটার পোোর এই জীবমন আোমক 
েুলে েরালজে করমে োরমব না। 
 
হযালর পদ্েমিা উন্মামদ্র েমো পবিালরক্স ওর লদ্মক এলগম়ে আসমে ধীমর ধীমর। ও 
পকামনা রকমে উমঠ েূলেডটার পেেমন দ্াাঁ়িামিা। ও ধমর রইমিা পসনটযামরর েূলেডর ো, 
োথাটা এিমফর েূলেড পথমক সাোনয ওমোমর। 
 
–পজমন পরমো হযালর, আলে ডাকডিমডডর সবমচম়ে লবশ্বাসী ভৃেয লেিাে ও এেনও আলে। 
আলে ডাকডিমডডর কাে পথমক লশমেলে। আলে এেন পস্প্ি েুাঁ়িমবা োর শলক্ত, বুমঝমো 
েুাঁচমক পেমিলট, অ্নয পকানও পস্প্মির সমঙ্গ েুিনা করমে োরমব না। 
 
হযালর লচৎকার কমর উঠমিা, সু্টলেফাই! েুণু্ডহীন জাদু্কমরর োমশ গবলিমনর েূলেডর 
আ়িামি দ্াাঁ়িামিা হযালর। পবিালরক্স এলগম়ে পগমিা পফা়োরার কামে। এমো দ্রুে পয হযালর 
োথা পহট করার সে়ে পেমিা না। 
 
–পপ্রামটমগা! 
 
আমিার রলশর ধারা ও লনজস্ব পস্প্ি িুমর লফমর এমিা লনমজরই কামে। হযালর পফা়োরার 
লদ্মক লেেু হটমে পগমি একটা গবলিমনর সমঙ্গ ধাক্কা িাগমিা। ধাক্কামে গরলিমনর েূলেডর 
একটা কান পভমঙ েম়ি িরে়ে উ়িমে িাগমিা। 
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পবল্লালরক্স বিমিা–েটার এবার পোো়ে পশি সুমযাগ লদ্লে। প্রলফলসটা আোমক দ্াও–ওটা 
আোর লদ্মক েুাঁম়ি দ্াও। যলদ্ দ্াও পো পোোর প্রার্ পনমবা না। 
 
ওটামো পনই, হযালর গজডন কমর বিমিা। বযাথা–পবদ্না–জ্বািা যন্ত্রর্া শুরু হমিা ওর 
কোমি, কাটা দ্ামগ। ও ভীির্ উমত্তলজে হম়ে উঠমিা; সুন্দর, ওটা আোর কামে পনই, 
োও েুলে আোমক হেযা করমে চাইমো! পহমস উঠমিা অ্সম্ভব পজামর। হালসটা 
পবল্লালরমক্সর সমঙ্গ পযমনা োল্লা লদ্মিা। 
 
–পোোর লপ্র়ে পভামল্ডেটডও জামনন ওটা আর পনই। োই পোোর ওমোর লেলন পোমটই 
েুলশ হমবন না, হমবন কী? 
 
–কী বিমি? েুলে কী বিমে চাইমো? পবল্লালরক্স অ্সম্ভব পরমগ লগম়ে লচৎকার কমর 
বিমিা। হযালর িক্ষয করমিা হালসটা পবল্লালরমক্সর এই প্রথে ভ়ে লেলিে হালস, আমগর 
েমো দেশালচক হালস ন়ে। 
 
–পনলভিমক পোিার সে়ে ওটা পভমঙ গুাঁম়িাগাঁম়িা হম়ে পগমে ো েুলে জামনা? পভামল্ডেটড 
পোো়ে পেম়ি পদ্মবন বিমে চাও? 
 
হযালর কাটা দ্ামগ আবার চুিকালন আর জ্বািা শুরু হমিা। যন্ত্রর্ামে ওর দু্মচামে জি 
গল়িম়ে গল়িম়ে ে়িমে িাগমিা। 
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–লেথযাবাদ্ী! পবল্লালরক্স োগমির েমো লচৎকার কমর বিমিা। লকন্তু পবল্লালরমক্সর লচৎকার 
আর রামগর সমঙ্গ লনদ্ারুর্ এক ভ়ে িুলকম়ে রম়েমে হযালর বুঝমে োরমিা, েটার ওটা 
পোোর কামে আমে, এেন পোোমক ওটা আোর হামে লদ্মেই হমব। অ্যালকও প্রমফলস! 
অ্যালকও প্রলফলস! 
 
হযালর হাসমিা। হাসার েেিব পবল্লালরক্সমক আরও উমত্তলজে করা, রালগম়ে পদ্ও়ো। লকন্তু 
ওর োথার পো যন্ত্রর্া কেমে না। েমন হমিা বযথা়ে ওর োথাটা পফমট পচৌলচর হম়ে 
যামব। 
 
ও এককান ও়োিা গবলিমনর আ়িাি পথমক একটা শূনয হাে পদ্লেম়েই, েরক্ষমর্ই 
হােটা পটমন লনমিা। েেন পবল্লালরক্স পোমের েমো সবুজ আমিা ওর লদ্মক োঠামে 
শুরু কমরমে। 
 
–পনই আোর কামে, হযালর লচৎকার কমর বিমিা, পনই, পনই ওটা পভমঙ টুকমরা টুকমরা 
হম়ে পগমে। প্রলফলস ভাঙার ের একজন লকেু বমিলেমিা, পস কথা পকউ শুনমে ো়েলন, 
পোোর োলিকমক কথাটা বিমব। 
 
–না, েুলে লেমথয কথা বিমে, সেয ন়ে লেমথয! আলে পচিা কমরলে প্রভু, আোমক আেলন 
শালস্ত পদ্মবন না! 
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হযলর বিমিা, অ্যথা কাাঁদ্মবন না! বযথা়ে ও েটফট করমে িাগমিা। পভামল্ডেটড পোোর 
কাাঁদু্লন এোন পথমক শুনমে োমেন না। 
 
–পক বিমি শুনমে োলে না, েটার? ঠাণ্ডা লশর লশমর গিা়ে পক পযমনা বমি উঠমিা। 
 
হযালর ওর পচাে েুিমিা; পদ্েমিা ওর সােমন পভামল্ডেটড। েুেটা োর বরমফর েমো সাদ্া 
ধবধমব কমঠার িম্বা, পরাগা, োথা কামিা কােম়ি ঢাকা, িাি পকাটরাগে পচাে দু্মটা 
জ্বিজ্বি করমে। িডড পভামল্ডেটড হমির োঝোমন এমস দ্াাঁল়িম়েমেন। হামের জাদু্দ্ণ্ড 
হযালরর লদ্মক প্রসালরে ও বরমফর েমো হম়ে পগমে, একচুিও ন়িমে োরমে না। 
 
–পো পশি েযডন্ত েুলে আোর প্রলফলস পভমঙ্গমো? পভামল্ডেটড োর লনদ্ড়ে িাি পচামে 
হযালরর লদ্মক োলকম়ে প্রশ্ন করমিন। না পবল্লা ও এক বর্ডও লেথযা বিমে না। আলে ওর 
েূিযহীন েমনর কথা ওর দৃ্লি পথমক পদ্েমে োরলে। োমসর ের োস প্রমচিা, োমসর 
ের োস লনমজমক দেলর। আোর পডথ ইটারসরা হযালর েটারমক লদ্ম়ে আোর সবলকেু 
আবার বযথড কমর লদ্ম়েমে…। 
 
–প্রভূ, আলে অ্লেশ়ে িলজ্জে, আলে প্রলফলসর বযাোমর লকেুই জালন না, আলে 
অ্যালনমেগাস ব্ল্যামকর সমঙ্গ ি়িাই করলেিাে। পবিালরক্স ফুাঁলেম়ে ফুাঁলেম়ে কাাঁদ্মে কা়িমে 
বিমিা–প্রভূ আেলন পো সবই জামনন। 
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পভামল্ডেটড নৃশিংস সুমর বিমিন, চুে কমরা পবল্লা। আলে এক েুহূমেড পোোর বযবস্থা 
করলে, েুলে কী েমন কমরা আলে েযালজক লেলনলিমে এমসলে পোোর হাসযকর অ্েরাধ 
স্বীকার আর দকলফ়েে শুনমে? 
 
–লকন্তু প্রভূ ও এোমন আমে, লনমচ আমে। 
 
পভামল্ডেটড পস কথা়ে কান লদ্মিন না। 
 
পভামল্ডেটড েুব আমস্ত হযালরমক বিমিন–পোোমক আোর আর লকেু বিার পনই েটার। 
েুলে িোগে লবরক্ত করমে, অ্মনক লদ্ন ধমর, অ্ভাদ্া পকদ্াভরা। 
 
হযালর বাধা লদ্মে ওর েুে পেিমে োরমিা না! ওর েমনর পভেরটা ফাাঁকা হম়ে পগমে, 
ওর জাদু্দ্ণ্ড অ্মকমজা হম়ে পেমঝমে েম়ি রম়েমে। 
 
েুণ্ডহীন পসানার জাদু্কর জীবন্ত হম়ে পগমিা। ও হযালর আর পভামেেমটডর শূনযস্থামন 
পফা়োরা পথমক ঝাাঁে লদ্ম়ে দ্াাঁ়িামিা। পভামেেমটডর পস্প্ি প্রা়ে ওর বুমক িাগার আমগ 
জীবন্ত জাদু্কমরর েুণ্ডহীন েূলেড ওমক বাাঁচামনার জনয দু্হাে প্রসালরে কমর দ্াাঁ়িামিা। 
 
–পক? পক েুলে? লচৎকার কমর উঠমিন পভামল্ডেটড। শ্বাস পফমি পফমি েূলেড বিমিন, 
ডাম্বিমডার! 
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হযালর লেেন লফমর োকামিা। বুমকর পভেরটা ধরাস ধরাস করমে িাগমিা। পদ্েমিা 
ডাম্বিমডার পসানার পগমটর সােমন দ্াাঁল়িম়ে রম়েমেন। 
 
পভামল্ডেটড আবার োর জাদু্দ্ণ্ড েুিমিন। একগুে সবুজ আমিা ডাম্বিমডামরর লদ্মক 
পবমগ এলগম়ে পগমিা। ডাম্বিমডার োমশ সমর পযমেই সবুজ আমিা িুরমে িুরমে োর 
আিমেল্লার (পরামবর) একোশ স্প্শড কমর উধাও হম়ে পগমিা। ের েুহূমেড পভামল্ডেমটডর 
পেেমন ডাম্বিমডার দ্াাঁ়িামিন, হামের জাদু্দ্ণ্ডটা পফা়োরার লদ্মক পদ্ািামিন। পফা়োরার 
আমশোমশ যেগুমিা েূলেড লেমিা োরা সবাই জীবন্ত হম়ে পগমিা। জাদু্করীর জীবন্ত েূলেড 
পবল্লালরমক্সর লদ্মক এলগম়ে পগমিা। পবল্লালরক্স বৃথাই পস্প্ি েুাঁ়িমিা। োর পস্প্ি 
জাদু্করীর বুমক িাগার আমগ কামঠর পেমঝমে েম়ি গ়িাগল়ি লদ্মে িাগমিা। পসনটযার, 
হাউজ এিফ লেলিে হম়ে পভামল্ডেটডমক আিের্ করমিা। প্রথমে লেলন অ্দৃ্শয হম়ে লগম়ে 
োরের আবার পফা়োরার জমির োমশ দ্াাঁ়িামিন। েুণু্ডহীন েূলেড হযালরমক পঠমি সলরম়ে 
লদ্মিা। পভামল্ডেটড ডাম্বিমডামরর লদ্মক আবার এলগম়ে পগমি পসানার পসনটযার দু্জমনর 
োমঝ দ্াাঁ়িামিা। 
 
ডাম্বিমডার শান্ত স্বমর বিমিন–টে (পভামল্ডেমটডর নাে) আজ রামে এোমন এমস েুবই 
েূমেডর েমো কাজ কমরমে, এেলন আউররা এোমন এমস ে়িমব। 
 
–পসই অ্বকামশ আলে চমি যামবা, আর পোোর েৃেুয হমব, কথাটা বমি পভামল্ডেটড থুেু 
পফিমিন। ডাম্বিমডামরর লদ্মক আরও একলট েৃেুযবান েুাঁ়িমিন, লকন্তু পসটা োর গাম়ে না 
পিমগ লসলকউলরলট গামডডর পডমক পিমগ আগুন ধমর পগমিা। 
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ডাম্বিমডার োর জাদু্দ্ণ্ড পথমক দ্ারুন এক শলক্তশািী পস্প্ি েুাঁ়িমিন। এমো পবলশ 
শলক্তশািী পয বযালরেটার পসানার গমেড আত্মমগােন কমর পথমকও পরহাই পেমিা না। 
সেস্ত শরীর থর থর কমর পকাঁমে উঠমিা, োথার চুিগুমিা ো়িা হম়ে পগমিা। পভামল্ডেটড 
পসই শলক্তশািী পস্প্িটা আটকাবার জনয একট রুমোর লশল্ড ঐন্দ্রজালিক প্রভামব বুমকর 
ওমোর পরমে প্রলেহে করমিন। যমোই পসই পস্প্ি শলক্তশািী পহাক না পকন োর লশমন্ড 
েুব পোট েমো এটা দ্াগ কাটমিা। েেনও হিটা থর থর কমর পকাঁমে পযমে িাগমিা, 
হাজার কাোন দ্াগার শমব্দর েমো শব্দ িুপ্ত হমিা না। 
 
পভামল্ডেটড লশল্ডটা বুমকর কামে পরমে বিমিন, েুলে কী আোমক পেমর পফিমে চাইমো 
ডাম্বিমডার? ওর পোমটা পোমটা িাি পচাে দু্মটা লেট লেট করমে থাকমিা। কথাটা শুমন 
ডাম্বিমডার শান্ত অ্লে শান্ত প্রশান্ত েুে কমর ধীর েদ্মক্ষমে পভামেেমটডর লদ্মক এলগম়ে 
পযমে িাগমিন এেনভামব পযমনা েৃলথবীর লকেুমেই লেলন ভীে ন়ে। োমক রুেমে সক্ষে 
হমব, পযমনা এেনও পকানও শলক্তশািী োরর্ অ্স্ত্র বযবহার কমরনলন। েেন পভামল্ডেটড 
েুে পবাঁলকম়ে েনেমন গিা়ে বিমিন েৃেুযর পচম়ে আর নগনয লক হমে োমর ডাম্বিমডার। 
জালন টে, পোোর জীবন লনমিই আোর শালন্ত হমব না, এটা আলে অ্স্বীকার করলে না। 
 
হযালর আশ্চযড হম়ে পগমিা দু্জমনর কথাবােডা শুমন। এেনভামব োরা কথাবােডা বিমেন 
পযমনা লকেুই হ়েলন। পসৌজনযেূিক সাক্ষাঙ্কার! 
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হযালর অ্-সুরলক্ষে ভাম্বিমডারমক পভামেেমটডর লদ্মক এলগম়ে পযমে পদ্মে ভ়ে পেম়ে 
পগমিা। ও লচৎকার কমর ডাম্বিমডারমক সাবধান কমর লদ্মে চাইমিা লকন্তু েুণু্ডহীন গাডড 
ওমক পঠমি পদ্ও়োমির লদ্মক সলরম়ে লদ্মিা। 
 
ডাম্বিমডার বিমিন–ভুি, েুলে ভুি করমো টে। েুলে বুঝমে চাওলন েৃেুযর ের োনুমির 
শলক্ত, দ্ম্ভ, ক্ষেো িামভর পিাভ; সবলকেু পশি হম়ে যা়ে। লকন্তু এই সহজ সরি সেযটা 
েুলে বুঝমে চাইমি না এটাই পোোর চরে দু্বডিো। 
 
হযালর পদ্েমিা রূমোিী লশমন্ডর পেেন পথমক সবুজ আমিার রলশ পোমের েমো পবলরম়ে 
আসমে। আর এক-হােও়োিা পসনটযার িাফামে িাফামে এলগম়ে আসমে ডাম্বিমডামরর 
লদ্মক। ও এক েুহূেড পদ্লর না কমর পসই পস্প্মি পসনটযারমক েণ্ড লবেণ্ড কমর লদ্মিা। 
ডাম্বিমডার েেন োর হামের জাদু্দ্ণ্ড পযমনা একটা চাবুমক পিারামেন এেনভামব 
পিারামে িাগমিন। দ্মত্র েুে পথমক সরু সুমোর েমো রলি পবলরম়ে এমস পভামেেমটডর 
আগাোশেিা দ্ল়ি লদ্ম়ে পবাঁমধ লদ্মিা। পদ্মে েমন হ়ে ডাম্বিমডার জ়েিাভ কমরমেন। 
লকন্তু পসই দ্ল়িগুমিা একটা প্রকাণ্ড সামে রূোন্তলরে হম়ে ডাম্বিমডামরর লদ্মক োলকম়ে 
লহস লহস করমে িাগমিা। োরের পসই সােটা পভামল্ডেটডমক েুক্ত কমরলদ্মিা। পভামল্ডেটড 
আবার ডাম্বিমডামরর েুমোেুলে হমিন। 
 
পভামল্ডেটড োরেরই অ্দৃ্শয হম়ে পগমিন। রম়ে পগমিা ডাম্বিমডামরর সােমন পসই লবরাট 
সাে! ও ডাম্বিমডারমক পোবি োরমে এলগম়ে এমিা। 
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োরেরই আবার কানফাটামনা এক শব্দ! পভামল্ডেটড লফমর এমিন। এবার ডাম্বিমডামরর 
সােমন ন়ে, পফা়োরার জমির ওমোর। একটু আমগই েূলেডগুমিা পসোমন জীবন্ত হম়ে 
উমঠলেমিা। 
 
হযালর লচৎকার কমর উঠমিা, আবার ও লফমর এমসমে। লকন্তু হযালর লচৎকার কমর সাবধান 
করার আমগই এক ঝিক সবুজ রলি পভামেেমটডর জাদু্দ্ণ্ড পথমক পবলরম়ে এমস 
সােটামক আিাে করমিা। 
 
ফমকস উ়িমে উ়িমে এমস ডাম্বিমডামরর সােমন পগাত্তা োরমিা। েুেটা হাাঁ কমর সেস্ত 
সবুজ আমিাটা লগমি পফিমেই ওর সারা পদ্মহ আগুন পিমগ পগমিা। োরের পোট্ট 
কুলঞ্চে ও উ়িার ক্ষেো হালরম়ে ফমকস পেমঝমে েম়ি পগমিা। পসই সে়ে ডাম্বিমডার 
োর িম্বা জাদু্দ্ণ্ড পিারামে পিারামে পয সােটা োমক দ্িংশন করবার জনয ধীমর ধীমর 
এলগম়ে আসলেমিা আবার োমক স্প্শড করমেই পস শূমনয উম়ি পগমিা। োরের কামিা 
পধাাঁ়োর অ্ন্তরামি লসলিম়ে পগমিা। োরের পফা়োরার জি একটু একটু কমর বা়িমে 
বা়িমে পভামল্ডেটডমক ডুলবম়ে লদ্মিা। পসই স্বে জমির েমধয পভামেেটডমক পদ্মে হযালরর 
েমন হমিা একটা পরশমের গুলট গলিে কাাঁমচর পভের েম়ি রম়েমে। 
 
পভামল্ডেটড বাাঁচার জনয জমির পভের পথমক উমঠ আসার জনয আাঁকুোাঁকু করমে 
িাগমিন। সবলকেু দু্হামে পঠমি লদ্মে িাগমিন। জি বা়িমে বা়িমে পফা়োরা উেমচ 
হমির পেমঝ ভালসম়ে লদ্মিা। 
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প্রভূ! পবল্লালরক্স আেডনাদ্ কমর উঠমিা। 
 
সব পশি হম়ে পগমে! পভামল্ডেটড োিামে লগম়েও োরমিন না। হযালর পসই গামডডর েূলেডর 
লেেন পথমক জীবমন প্রথে পদ্েমিা ডাম্বিমডার পযন একটু শলঙ্কে হম়েমেন। ডাম্বিমডার 
বিমিন, পযোমন আে পসোমনই দ্াাঁল়িম়ে থামকা হযালর। 
 
হযালর বুঝমে োমর না ডাম্বিমডার পকন শলঙ্কে। হি বিমে পগমি শূনয! ওরা দু্জন ো়িা 
পবল্লালরক্স েূলেডগুমিার (জাদু্কর) লেেমন আটকা েম়ি রম়েমে। পফমনক্স ফমকস পেমঝমে 
েমর েৃদু্েন্দ কমে পডমক চমিমে। 
 
োরের হযালরর কোমির কাটা দ্াগ পফমট পচৌলচর হম়ে পগমিা। ভাবমিা ওর েৃেুয 
হম়েমে। েীি অ্বযক্ত যন্ত্রর্ার পযমনা পশি পনই। 
 
একটা িাি পচামের জন্তু ওমক জল়িম়ে পরমেমে পোটা োমরর েমো। লনমজর শরীর েযডন্ত 
পদ্েমে োমে না। এমো শক্ত কমর ওমক জল়িম়ে ধমরমে পয বযথা়ে সেস্ত শরীরটা 
টনটন করমে। োিাবার পকানও উো়ে পনই। 
 
পসই জন্তুটা হযালরর েুে লদ্ম়ে োর কথা বিমিা, ভীির্ যন্ত্রর্া়ে ওর পচা়োি দু্মটা ন়িমিা, 
ডাম্বিমডার আোমক হেযা করুন। 
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পসই জম্ভ হযালরর েুে লদ্ম়ে লনমজর কথা বিমিা–ডাম্বিমডার েৃেুয যলদ্ স্বাভালবক হ়ে, 
োহমি হযালরমকও হেযা করুন। 
 
হযালর েমন েমন বিমিা–আোর এই েীি যন্ত্রর্ার অ্বসান পহাক, আোমদ্র ও হেযা 
করুক। ডাম্বিমডার এই যন্ত্রর্া পভাগ করার পচম়ে েৃেুয ভামিা। োহমি আে সলরসমক 
আবার পদ্েমে োমবা। হযালরর হৃদ়্ে ভাবামবমগ েূর্ড হমেই পসই জন্তুর বাাঁধন লশলথি হম়ে 
পগমিা। যন্ত্রর্া একটু একটু কমর কেমে িাগমিা। হযালর পেমঝমে েুে গুাঁমজ েম়ি 
রইমিা। পচামেমে ওর চশো পনই। এমো ঠাণ্ডা, েমন হমিা একটা লবরাট বরমফর উের 
শুম়ে রম়েমে, কামঠর পেমঝমে ন়ে। দ্ারুর্ শীমে ঠক ঠক কমর কাাঁেমে িাগমিা। 
 
হমি অ্মনমকর গিা ও শুনমে োমে, অ্মনক অ্মনক পবলশ পিামকর কথাবােডা। হযালর 
ধীমর ধীমর োকামিা। ঝাাঁেসা ঝাাঁেসা পদ্েমিা ওর চশোটা েুণু্ডহীন েূলেড পয ওমক গাডড 
লদ্লেমিা োর োম়ের কামে েম়ি রম়েমে। পসই েূলেডটা এেন জীলবে ন়ে োথর হম়ে 
পেমঝমে উমে েম়ি রম়েমে। ও হাে বাল়িম়ে চশোটা েুমি লনম়ে পচামে িালগম়ে 
েলরকারভামব পদ্েমিা, োত্র কম়েক ইলঞ্চ দূ্র পথমক ডাম্বিমডার ওর লদ্মক োলকম়ে 
রম়েমেন। 
 
–েুলে ভামিা আমো পো হযালর? শান্ত, অ্লে লেলি কেস্বর। পসই স্বর অ্মনকলদ্ন হযালর 
পশামনলন। 
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–হযাাঁ। েেনও ও কাাঁেমে, ভীির্ভামব থর থর কমর কাাঁেমে, োথাটা ভামিা কমর েুিমে 
োরমিা না। আলে পকাথা়ে? কারা এমো কথা বিমে? পকন কথা বিমে? 
 
অ্যালর়েে পিামক পিাকারর্য। অ্দূ্মর ফা়োর পেমসর সবুজ আমিা আবার েূর্ডেযামজ জ্বমি 
উমঠমে। পদ্ও়োি োরই আমিামে ঝিেি করমে। ডাম্বিমডার। সমেমহ ওমক েুমি 
ধরমিন, হযালর পসাজা হম়ে দ্াাঁ়িামিা। হযালর পদ্েমিা পোট পোট পসানার েূলেড গাবলিন 
আর এিফমদ্র। কমনডলি়েস ফাজ হেভম্ব পচামে দ্াাঁল়িম়ে রম়েমেন। 
 
–একটু আমগ ওমক আলে ওোমন পদ্মেলে। একজন টকটমক িাি রিং-এর পরাবস েরা 
পিাক েলনমটি হমির একধামর েূোকার করা পসানার কুলচর লদ্মক োলকম়ে বিমিা–
আলে একটু আমগই ওমক ফাাঁদ্ োেমে পদ্মেলে। লে. ফাজ আলে শেথ কমর বিমে োলর 
ও ইউ–পনা–হুাঁ ো়িা আর পকউ ন়ে। ও একজন েলহিামক ধমর োলিম়ে পগমে! 
(পিাকটার অ্সিংিগ্ন কথা বােডা) 
 
ফাজ বিমিন, আলে জালন, আলে জালন, উইসলি়েেসন, আলেও োমক পদ্মেলে। ফামজর 
েরমর্ োজাো গাম়ে লেনলিেন্ড পলাক। েুব হাফামেন, েমন হ়ে পদ্ৌম়ি পদ্ৌম়ি হমি 
এমসমেন। োরলিনমসর দ্াল়ি…(কু্ষদ্র বাজোলে) এোমন… এোমন লেলনলি অ্ফ েযালজমক! 
হা়ে ঈশ্বর! পকেন কমর এটা হমিা, পকেন কমর হমিা? 
 
–আেলন যলদ্ লনমচর েিা়ে লডোটডমেে অ্ফ লেলিজ-এ যান কমনডলি়েস, ডাম্বিমডার 
বিমিন। েুে পদ্মে েমন হ়ে হযালরমক দ্াাঁ়িামে পদ্মে, সুস্থ পদ্মে েুবই েুলশ! অ্মনমকই 
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প্রথে হযালরমক পদ্েমিন ওমদ্র েমধয পকউ পকউ োমদ্র জাদু্দ্ণ্ড উাঁচু করমিা। অ্নযরা 
পযমনা আনমন্দ আত্মহারা, এিফ আর গবলিমনর েূলেডগুমিা হােোলি লদ্মে েমন হমিা। 
ফাজ এমো পজামর িাফামিন পয, োর লেোর েরা 
 
ো হ়িমক েমর পগমিন। আেনারা পজি োিামনা পডথ ইটারসমদ্র পডথ পচম্বামর পদ্েমে 
োমবন, ওমদ্র অ্যালে–লডসঅ্যাোমরসান জাদু্মে পবাঁমধ রাো হম়েমে। 
 
এেন োমদ্র লনম়ে লক করা হমব আেনার লনর্ডম়ের অ্মেক্ষা! 
 
ফাজ আমগর েমোই হাাঁফামে হাফামে বিমিন–ডাম্বিমডার আেলন? আ… আ… আেলন 
এোমন…? 
 
কথাটা বমি ফাজ ওর সমঙ্গ কমর আসা আউররমদ্র লক বিমবন; না বিমবন পভমব না 
পেম়ে বিমিন, ওমক পিফোর কমরা। 
 
ডাম্বিমডার বিগম্ভীর গিা়ে বিমিন, কমনডলি়েস আলে আেনার পিাকমদ্র সমঙ্গ ি়িাই 
করমে প্রস্তুে; কম়েক লেলনট আমগ লনমজর পচমে পদ্মে োর প্রোর্ পেম়েমেন। আলে 
আেনামক গে এক বের ধমর বমি চমিলে পভামল্ডেটড আবার লফমর এমসমে। গে বামরা 
োস ধমর আেলন কেগুমিা অ্বালঞ্ছে ধূেড পিাকমদ্র ওমোর আস্থা পরমে চমিমেন। এেন 
আেনার সুবুলদ্ধর েমথ আসার সে়ে হম়েমে। 
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–আলে, োমন আলে, ফাজ এধার-ওধার োকামিন। আশা, পকউ যলদ্ োমক সাহামযযর 
জনয এলগম়ে আমস, বমি পদ়্ে অ্োঃের লক করমে হমব। যেন োর পসই আশা বযথড 
হমিা, ফাজ বিমিন–ডলিশ, উইসলি়েেসন পোেরা লডোটডমেমে যাও, পদ্মো লক 
হম়েমে। হা ডাম্বিমডার, আেলন এক এক কমর বিুন আসি বযাোরটা লক… লক হম়েমে? 
 
ফাজ পেমঝমে েম়ি থাকা উি জাদু্করমদ্র েূলেডর লদ্মক োলকম়ে রইমিন। 
 
ডাম্বিমডার বিমিন, সবই আেনার সমঙ্গ আমিাচনা করমবা, োর আমগ হযালরমক 
পহাগও়োটডমস োঠামে হমব। 
 
–হযালর, হযালর েটার? 
 
ফাজ দূ্মর দ্াাঁল়িম়ে হযালরমক পদ্েমিন। হযালর েেনও পসই ভগ্ন েূলেড, যারা জীবন্ত হম়ে 
ি়িাইম়ে সহা়েো কমরলেমিা, োমদ্র োমশ দ্াাঁল়িম়েলেমিা। পসোন পথমক ও পদ্মেমে 
পভামল্ডেটড আর ডাম্বিমডামরর ি়িাই। 
 
–হযালর, হযালর েটার এোমন? পকন? লক কাজ করমে এোমন এমসমে শুলন? ফাজ 
হযালরমক পচাে োলকম়ে পদ্েমে পদ্েমে বিমিন। 
 
ডাম্বিমডার বিমিন, সবই আেনামক লবস্তালরে জানামবা। এেন হযালর কুমি লফমর যাক। 
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ডাম্বিমডার পফা়োরার কাে পথমক পযোমন পসানার জাদু্কমরর লেন্ন েুণু্ডটা েম়িলেমিা 
পসোমন লগম়ে েুণু্ডটামক জাদু্দ্ণ্ড স্প্শড কমর বিমিন, পোটডাসড! পসই লেন্ন েুণু্ডটা নীি 
বমর্ডর হম়ে লগম়ে কামঠর পেমঝমে ঠক্ ঠক্ শব্দ করমে িাগমিা। োত্র কম়েক পসমকন্ড, 
োরের লস্থর হম়ে পগমিা। ডাম্বিমডার েুণু্ডটা হযালরর কামে লনম়ে যামেন েেন ফাজ বাধা 
লদ্ম়ে বিমিন–শুনুন ডাম্বিমডার, আেনার পোট-কী বযবহার করার অ্থরাইমজসন পনই। 
লেলনস্টার অ্ফ েযালজমকর পচামের সােমন আেলন কেনই পব-আইনী কাজ করমে োমরন 
না। বিমে বিমে ফামজর কথা আটমক পগমিা। 
 
ডাম্বিমডার োর অ্ধডচন্দ্র আকৃলে ঝুমি ে়িা চশো নামক লঠক করমে করমে বিমিন, 
অ্যােলিজমক পহাগও়োটডস পথমক অ্েসারমর্র আমদ্শ লদ্মে হমব আেনামক। আেনার 
অ্উররমদ্র বিমবন, োরা পযন পক়োর অ্ফ েযালজকযাি লিচামরর লশক্ষমকর বাল়ি েল্লালশ 
বে কমর। লেলন পযমনা আবার োর কামজ লফমর আসমে োমরন। 
 
ডাম্বিমডার েমকট পথমক িল়ি বার কমর সে়ে পদ্মে আবার বিমিন, আর আধিিা োত্র 
আোর হামে সে়ে আমে, েমন হ়ে এই সেম়ের েমধয যা যা িমটমে। ো আেনামক 
জানামে োরমবা। োরের আলে কুমি লফমর যামবা। আেলন যলদ্ আোর কাে পথমক 
পকানও সাহাযয আশা কমরন, আেলন অ্বশযই স্বাগে। লচলঠমে এমড্রস করমবন–
পহডোস্টার, োহমিই পেম়ে যামবা। 
 
ফাজ পোেিামে িাগমিন, েুে হাাঁ, োথার শুভ্র চুমির েিা়ে পগাি েুেটা িাি হম়ে 
পগমিা। 
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আ… আ… আেনামক আলে…। ডাম্বিমডার পকানও ভ্রুমক্ষে না কমর হযালরর লদ্মক 
োকামিন। 
 
পসানার েুণু্ডটা স্প্শড করমিন। হযালরও োর হাে পোাঁ়োমিা। পোটড কী ঝম়ির েমো 
উ়িমে উ়িমে পহাগাটডমস যামব, েমর লক হমব জামন না। 
 
ডাম্বিমডার বিমিন, আধিিা ের আেনার সমঙ্গ পদ্ো হমব। হযালরর পোটড-কী পচমে 
স্থানান্তমর যাও়ো নেুন ন়ে। ওর োম়ের েিা পথমক চকচমক োলিশ করা কামঠর পফ্লার 
সমর পগমিা। দ্য আর়োে, ফাজ এবিং ডাম্বিমডার সকমিই োর দৃ্লি পথমক অ্দৃ্শয হম়ে 
পগমিা। ও ভীির্ িূলর্ডঝ়ি আর নানারকে শমব্দর েধয লদ্ম়ে উম়ি চিমিা। 
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৩৭. দ্য  স্ট অ্ব প্ররফরি 
 
আকাশ পথমক হযালর েৃলথবীর বুমক ো রােমিা। ও পোটড-কী পথমক পবশ পজামর 
পগা়িালিমে পবশ বযথা পিমগমে। ও ে়িার সমঙ্গ জাদু্ করা পসানার েুণু্ডটাও েম়িমে। 
সাোনয পভমঙ পগমে। ও োলকম়ে পদ্েি পহডোস্টার ডাম্বিমডামরর অ্লফস রুমে ও 
দ্াাঁল়িম়ে রম়েমে। 
 
পহড োস্টার ডাম্বিমডামরর অ্নুেলস্থমে িমরর অ্মনক লকেু বদ্িামনা হম়েমে। পসই ক্ষমর্ 
ভঙু্গর রূমোলি ইনিমেেটা আবার লস্প্ন্ডি-পিগড পটলবমির ওের পশাভা োমে। েৃদু্ 
েৃদু্ িুরমে আর বাম্প ে়িামে। অ্েীমের পহডোস্টার পহডলেমিসরা োমদ্র পিমের 
েমধয লঝেুমেন। আেড পচ়োমরর লেেমন োমদ্র োথা পঠকামনা, ন়েমো েলবর পিমে। 
হযালর জানািা লদ্ম়ে বাইমর োকাি। আকামশর সীোমন্ত হািকা সবুজ পেমির পরো, 
একটু েরই পভার হমব। 
 
িমর-বাইমরর লনস্তব্ধো ভঙ্গ করমে িুেন্ত পপ্রামরমটর (অ্েীমের লশক্ষকমদ্র) েৃদু্ েন্দ 
নামকর ডাক, ন়েমো এোশ-ওোশ করার শব্দ। যলদ্ আশোমশর েলরমবশ ওর েমনর 
কথা বুঝমে োরে োহমি োরাও বযথা পেে। ও সুন্দরভামব সলজ্জে অ্লফস িমর েনটা 
হািকা করার জনয ধীমর ধীমর ো়েচারী করমে করমে পজামর পজামর শ্বাস পফিমে 
িাগমিা। পকামনা লজলনস ভাবমব না লচন্তা করি। লকন্তু পসই একই লচন্তা-ভাবনা েমনর 
েমধয িুরোক পেমে িাগমিা, েলরত্রামর্র েথ পনই বুঝমে োরি। 
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ওরই পদ্ামি লসলর়েস োরা পগমেন, হযাাঁ সবই ওর পদ্াি। েূেড হযালর পভামেমটডর ফাাঁমদ্ ো 
না লদ্মি হ়েমো লসলর়েস পবাঁমচ থাকমেন। ও যা স্বমপ্ন পদ্মেলেমিা পসটা বাস্তব না ভাবমি 
হ়েমো লবেমদ্র ঝুাঁলক লনমো না। হারলেওন লঠক বমিলেি–হযালর সব সে়ে লহমরা বনমে 
চা়ে। 
 
যমোবার ভামব লসলর়েমসর েৃেুযর কথা ভাবমব না; লকন্তু একই দৃ্শয ওর সােমন পভমস 
ওমঠ। পভমস ওমঠ গভীর অ্েকার এক গেড, পযোমন লসলর়েস দ্াাঁল়িম়ে লেমিন। পযোন 
পথমক লসলর়েস লবিীন হম়ে পগমেন। ও একা থাকমে চা়ে নীরবোর োমঝ। ও লকেু সহয 
করমে োরমে না। 
 
শূনয ফা়োর পেসটা হঠাৎ োন্তার েমো সবুজ আগুমনর রলিমে ভমর পগমিা। হযালর 
দ্রজা পথমক েুে লফলরম়ে আগুমনর লদ্মক োকামিা। পদ্েমিা আগুমনর পভের পথমক 
একজন োনুি পবলরম়ে আসমেন। একটু একটু কমর ডাম্বিমডার োর দ্ীিড পদ্হ লনম়ে 
আগুমনর েমধয পথমক পবলরম়ে এমস োর িমর ো রােমিন। িমরর পদ়্োমির পিমের 
জাদু্কর-জাদু্করীরা সচলকে হম়ে ডাম্বিমডারমক স্বাগে জানামিন। 
 
ডাম্বিমডার োমদ্র লদ্মক োলকম়ে েৃদু্ পহমস বিমিন, ধনযবাদ্! 
 
ডাম্বিমডার হযালরর লদ্মক োকামিন। দ্রজার োমশ রাো োলের দ্াাঁম়ির কামে লগম়ে 
আিমেল্লার েমকট পথমক োিকলবহীন পোট, দৃ্লিকটু োর লপ্র়ে ফমকসমক বার করমিন। 

http://www.bengaliebook.com/


 হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য অ্র্ডাি অ্ব দ্য ফরিক্স । জে. জে. িাওর িং। হ্যারি পটাি রিরিে 

1291 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

োরের পরমে রাো নরে োই পসানার দ্াাঁম়ির েিা়ে রােমিন। পদ্েমে পদ্েমে পসই 
পসানার দ্াাঁম়ি হৃিেুি ফকাস পদ্াি পেমিা। 
 
োরের োলে পথমক দৃ্লি সলরম়ে হযালরমক পদ্মে বিমিন–ওহ হযালর। েুলে শুমন েুলশ হমব 
পোোর পকামনা বেুমদ্র পেেন োরাত্মক আিাে িামগলন। েযাডাে েেমির পোসামন 
োরা সবাই সুস্থ হম়ে উঠমে। 
 
হযালর বিমে পচিা করমিা সুেবর! লকন্তু েুে লদ্ম়ে একলট শব্দও পবমরামিা। ওর েমন 
হমিা হ়েমো ডাম্বিমডার বিমে চাইমেন লেলন লনমজ কমোটা ক্ষলেিস্ত হম়েমেন। লকন্তু 
পচামে েুমে োর পকামনা পেদ্ পনই। শান্ত-প্রশান্ত েুে। কাউমক পকামনা পদ্াি বা বযথা 
লদ্মে চান না, লনমজরও কমির কথা কাউমক বিমে চান না। হযালর পচাে লফলরম়ে লনমিা, 
ডাম্বিমডামরর লদ্মক োকামে োরলেমিা না। 
 
ডাম্বিমডার বিমিন–েযাডাে েেমি লচলকৎসা করমেন। েমন হ়ে পটািংকসমক পবশ 
লকেুলদ্ন পসে োিংমগামস থাকমে হমে োমর। েমব লবেমদ্র পকানও সম্ভাবনা পনই। 
 
হযালর কামেডমটর লদ্মক েুে নালেম়ে চুে কমর দ্াাঁল়িম়ে রইমিা। আকামশর রিং বদ্মি যাবার 
সমঙ্গ কামেডমটর রিং বদ্মি যামে। ওর েমন হমিা িমরর যে পপ্রামরট আমে োরা উর্ড 
হম়ে ডাম্বিমডামরর কথা শুনমে। হ়েমো ভাবমে ডাম্বিমডার, হযালর পকাথা়ে লগম়েলেমিা, 
োমদ্র সারা শরীমর আিামের লচহ্ন পকন? 
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ডাম্বিমডার েুব আমস্ত আমস্ত বিমিন, হযালর, েুলে লক ভাবমো আলে সবই বুঝমে োরলে। 
 
লকন্তু হযালর হঠাৎ উদ্ধে হম়ে বিমিা, না, োরমেন না। 
 
ডাম্বিমডার ওর েমনর পভের লক হমে জানমবন পকেন কমর? লফলনম়েস লনমগািাস বমি 
উঠমিা–োত্রমদ্র েমনর কথা পবাঝার পচিা করমবন ডািমডার। ওমদ্র যারা ভামিাবামস 
োমদ্র ওরা ভািবামস না। ভামিা করমি েন্দ বমি, লনমজমদ্র দু্াঃে–পবদ্না সবলকেুই 
বম়িা কমর পদ্মে। 
 
ডাম্বিমডার বিমিন–এবামর আেলন চুে করুন অ্মনক বমিমেন। 
 
হযালর ডাম্বিমডামরর লদ্মক না োলকম়ে জানািা়ে বাইমর োলকম়ে রইমিা। ওোন পথমক ও 
লকলডচ পস্টলড়োে পদ্েমে োমে। েমন েম়ি পগমিা লসলর়েস একবার েদ্মমবমশ ওোমন 
লগম়েলেমিন, পিােও়োিা কুকুর হম়ে। হযালর জামন, েৃেুয হামের েুমঠা়ে কমর হযালরর 
পেিা পদ্েমে লগম়েলেমিন। পস কথা েমন ে়িমেই ওর দু্মচাে ঝাাঁেসা হম়ে পগমিা। 
এেনও হমে োমর পক ভাি পেমি পদ্েমে লগম়েলেমিন–হযালর না পজেস। হযালর লকন্তু 
কেনও লসলর়েসমক লনমজর কথা বমিলন। 
 
পোোর েমন যা হমে, যা ভাবমো, োর েমধয িজ্জার লকেু পনই হযালর, ডাম্বিমডার 
বিমিন। লকন্তু সব সে়ে েমন পরমো, পোোর োনলসক দদ্লহক যন্ত্রর্াই হমে পোোর 
শলক্তর উৎসস্থি। 
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হযালরর েমন হমিা ওর রামগর েীি দ্হন ওমক কুম়ি কুম়ি োমে, দ্াউ দ্াউ করমে 
শূনযো। ডাম্বিমডামরর নীরবো আর ফাাঁকা বুলি ও সহয করমে োরমে না। প্রলেিামের 
কােনা়ে েন-প্রার্ েটফট কমর উঠমিা। 
 
–আোর শলক্ত, োই? হযালর বিমিা। হযালরর গিার স্বর কাাঁেমে িাগমিা। লকলডচ 
পস্টলড়োমের লদ্মক শূনয দৃ্লিমে োলকম়ে রইমিা, আেনার জানার েন পনই। 
 
–আলে লক জালন না, না জানমে চাই না? ডাম্বিমডার পহমস বিমিন, হযালর েুলে পয যন্ত্রর্া 
োমো োমেই প্রোর্ীে হ়ে েুলে োনুি! দু্াঃে, কি, যন্ত্রর্া োনুমির জীবমনর অ্ঙ্গ। 
 
োহমি, আলে োনুি হমে চাই না! হযালর প্রা়ে গজডন কমর বিমিা। কথাটা পশি কমরই ও 
ডাম্বিমডামরর পটলবমির ওমোমর রাো ক্ষর্ ভঙু্গর সূক্ষ্ম যন্ত্রটা েুমি লনম়ে েুাঁম়ি পফিমিা। 
পদ়্োমি পসটা পিমগ োন োন হম়ে পগমিা। পদ়্োমি টাঙ্গামনা েলবগুমিা হযালরর রাগ পদ্মে 
োরাও পরমগ পগমিা। আর োমন্ডা লডমেট বিমিা সলেয! 
 
হযালর োমদ্র লদ্মক োলকম়ে বিমিা, আলে পো়োক্কা কলর না! 
 
–একটা িুনামকাে েুমি লনম়ে ফা়োর পেমস েুাঁম়ি লদ্মিা। আলে অ্মনক সহয কমরলে, 
আলে আর োরলে না, আলে এর পশি চাই, আলে আর লকেু েমরা়ো কলর না।   
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পটলবিটাও হযাচকা টান পেমর পফমি লদ্মিা। পটলবিটা শুধু ভাঙমিা না, ওর একটা ো়ো 
লেটমক ে়িমিা। 
 
ডাম্বিমডার বিমিন, পক বিমিা েুলে িাহয কমরা না। 
 
ডাম্বিমডামরর েুমে পকানও প্রলেলি়ো পনই। ধীর-লস্থর শান্ত লচমত্ত হযালরর লদ্মক োলকম়ে 
রইমিন। হযালর োর অ্লফস েেনে করমে েবু পকানও রাগ পনই, ধীর লস্থর শান্ত। েুলে 
এমো পবলশ ভাবমে পয যন্ত্রর্া়ে প্রচুর রক্তোে হমে হমে েুলে পশি হম়ে যামব। 
 
–না আলে ভাবমে চাই না! হযালর এমো পজামর কথাটা বিমিা–োমে েমন হমিা ওর 
কেনািী লেন্ন হমব। েরেুহূমেড ও চাইমিা ডাম্বিমডামরর কামে েুমট লগম়ে োমক পভমঙ 
গুাঁম়িা গুাঁম়িা করমে। শান্ত োনুিলটর প্রশান্ত েুে কাাঁলেম়ে লদ্মে, আিাে করমে, ওর 
েমনর েমধয পয লবভীলিকা বহন কমর চমিমে োর অ্িংশীদ্ার হমে। 
 
–হযাাঁ েুলে ভামবা, ডাম্বিমডার বিমিন। আরও পবলশ পযমনা শান্ত লেলন। েুলে পোোর 
বাবা-ো দু্জনমকই হালরম়েমে। োমদ্র অ্ন্তমরর পেহ–ভামিাবাসা কমোটাই বা পেম়েমো, 
েুলে পো জামনা না বাবা-োর পেহ ভামিাবাসার স্বাদ্। োর েূিয অ্মনক। 
 
–আেলন আোর েমনর দু্াঃমের গভীরো জামনন না, হযালর বিমিা। আেলন দ্াাঁল়িম়ে 
দ্াাঁল়িম়ে শুধু পদ্মে যামেন, আেলন…। 
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লকন্তু কথা বাল়িম়ে লকেু হমব না বা লজলনসেত্র ভাঙমিও। ও পদ্ৌম়ি ির পথমক োলিম়ে 
পযমে চাইমিা। ও পদ্ৌ়িামব পসলদ্মক েন চা়ে পযলদ্মক। আর লেেন লফমর োকামব না। 
পশমি এেন একটা জা়েগা়ে দ্াাঁ়িামব পযোমন ও লদ্মক নীি পচামের দৃ্লিোে পদ্েমে 
োমব না, সােমন দ্াাঁ়িামনা শান্ত, দু্মবডাধয বৃদ্ধমকও না। ও পসাজা হম়ে দ্াাঁল়িম়ে দ্রজা 
েযডন্ত একরকে পদ্ৌম়ি লগম়ে দ্রজাটা পোিার জনয দ্রজার নব পিারামিা, পিারামেই 
িাগমিা…। 
 
লকন্তু পসই বে দ্রজা েুিমিা না। হযালর, ডাম্বিমডামরর লদ্মক িুমর দ্াাঁ়িামিা। 
 
–আোমক বাইমর পযমে লদ্ন, ও কাাঁেমে কাাঁেমে বিমিা। ডাম্বিমডার শুধু বিমিন, না। 
এেন েুলে বাইমর যামব না। কম়েক েুহূেড দু্জমন দু্জমনর পচামের লদ্মক লস্থর দৃ্লিমে 
োলকম়ে রইমিা। 
 
–আোমক বাইমর পযমে লদ্ন, হযালর অ্চধযড হম়ে আবার বিমিা। ডাম্বিমডামরর েুমে 
একই কথা, না। 
 
–আেলন যলদ্ না পদ্ন, যলদ্ এোমন আটক কমর রামেন…। 
 
–েুলে চাইমি আোর সব লজলনসেত্র পভমঙ চূর্ডলবচূর্ড করমে োমরা, ডাম্বিমডার অ্চঞ্চি 
কমে বিমিন। 
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কথাটা বমি ডাম্বিমডার পচ়োমর বমস হযালরর লদ্মক োলকম়ে িক্ষয করমে িাগমিন ওর 
েুমের ভাব। 
 
ডাম্বিমডামরর েমে শান্ত স্বমর হযালর েেন বিমিা, অ্নুিহ কমর আোমক পযমে লদ্ন। 
হযালর অ্মনক শান্ত হম়ে পগমে। 
 
–আোর কথা পশি না হও়ো েযডন্ত েুলে পযমে োরমব না, ডাম্বিমডার বিমিন। 
 
–আেলন েমন কমরন আেনার কথা পশানার জনয আলে েুবই বযাি? আেলন লক বিমে 
চান োমে আোর োথা বযথা পনই, আলে শুনমে চাই না। হযালর বিমিা আেনার পকানও 
কথা আলে শুনমে চাই না, চাই না। 
 
-হা শুনমে হমব, ডাম্বিমডার অ্লবচি লচমত্ত বিমিন। আোর ওমোর পোোর যমোটা 
রাগ-অ্লভোন হও়োর কথা ো েুলে পদ্োমো না। েুলে যলদ্ আোমক আিাে কমরা, যা 
েুলে এেন কমর চমিমে, োর জনয আলে লকেু েমন করলে না, এই পভমব পয পসটা 
আোর প্রােয। 
 
–আেলন কী বিমেন? 
 
ডাম্বিমডার ঢাক ঢাক গু়ি গু়ি না কমর পসাজা বিমিন–আোর পদ্ামিই লসলর়েস োরা 
পগমে, অ্থবা আরও েলরষ্কার কমর বিা যা়ে, ওর েৃেুযর জনয সমূ্পর্ড আলে দ্াল়ে। 
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োহমিও বিলে–সমূ্পর্ড দ্া়েভার আোর ন়ে। লসলর়েস সাহসী, চেুর ও প্রার্চঞ্চি োনুি 
লেমিন। োর েমো প্রকৃলে বা চলরমত্রর োনুমির গৃহমকামর্ বলন্দ হম়ে থাকা, িুলকম়ে 
থাকমে সম্ভব না, যেন জামন োর আেনজন পকউ লবেদ্িস্ত। একটা উদ্াহরর্ লদ্মি 
ভামিা হমব, েুলে জানমব হ়েমো লবশ্বাস করমে চাইমব না পয আজ রামে পোোর অ্মনক 
কাঠ-ে়ি েুল়িম়ে লডোটডমেে অ্ফ লেলিমজ যাবার পকানও প্রম়োজন লেমিা না। হযালর 
আোর েমোই অ্মনক আমগই পোোর জানা উলচে লেি পয, পভামল্ডেটড পোোমক 
লডোটডমেে অ্ফ লেলিমজ আনার জনয ফাাঁদ্ পেমেমে! োই আজ রামে পোোর পসোমন 
যাও়োটা লঠক হ়েলন। পোোমক বাাঁচামনার জনয লসলর়েসমক পযমে হমো না। োই আলে 
একাই সমূ্পর্ড পদ্ািটা আোর িাম়িই লনলে। 
 
হযালর জামননা ওর একটা হাে েেনও দ্রজার নমব রাো। ও ভুমি পগমে হাে সলরম়ে 
লনমে। ও ডাম্বিমডামরর লদ্মক লস্থর দৃ্লিমে োলকম়ে রইমিা। ওর লনাঃশ্বাস লঠক েমো 
ে়িমে না। লকেু কথা কামন আসমে, লক লক শুনমে ো ও জামন না। 
 
–বমসা হযালর, ডাম্বিমডার বিমিন। আমদ্শ ন়ে, অ্নুমরাধ োত্র। 
 
হযালর িরে়ে স্তুোকার করা ভাঙা ে়িামনা লজলনসেত্র লডলঙম়ে লডলঙম়ে ডাম্বিমডামরর 
সােমন রাো পচ়োমর বসমিা। 
 
লফলনম়েস লনমগিাস হযালরর বা ধার পথমক ধীমর ধীমর বিমিা, োহমি আোর পিট–পিট 
িযান্ডসন, ব্ল্যাক েলরবামরর পশি সদ্সয আর পনই, োরা পগমে? 
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ডাম্বিমডার বিমিন, হযাাঁ লফলনম়েস, লসলর়েস আর পনই। লফলনম়েস বিমিন, আোর 
লবশ্বাস হ়ে না। 
 
হযালর পদ্েমি, লনমজর পপ্রামরট পথমক লফলনম়ে পবলরম়ে এমস ির পেম়ি চমি পগমিন। 
লনশ্চ়েই লিেন্ড পেমস পগমিন েবরটা যাচাই করমে। 
 
ডাম্বিমডার জবাবলদ্লহর সুমর বিমিন, আোর পোোর কামে জবাবলদ্লহ বালক আমে। 
এক বৃদ্ধ োনুমির ভুমির জবাবলদ্লহ। এেন আোর েমন হ়ে পোোর সম্বমে যা কমরলে, 
বা কলরলন, সবই আোর ব়েমসর োমের জনয। পযৌবন কেনও ব়েমসর কথা ভামব না, 
পস সম্বমে োথা িাো়ে না; লকন্তু একজন বৃদ্ধ োনুি সেযই পদ্ািী হ়ে যলদ্ োরা ব়েমসর 
কথা না পভমব কাজ কেড কমর। 
 
লদ্ন বা়িমে, সূযড েধযগগমন উঠমে োর প্রের পরৌদ্র েল়িম়ে েবডমের ওমোর কেিা রঙ 
পেম়ে পগমে। আকামশ পকামনা রঙ পনই, উজ্জ্বি হম়ে রম়েমে। 
 
বাইমর পথমক সূযড লকরর্ ডাম্বিমডামর শুভ্র ভুরুযুগমি আর পঝািামনা দ্ল়িমে এমস 
েম়িমে। েুমের বলি পরো গুলি স্প্ি পদ্ো যামে। 
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–ডাম্বিমডার বিমিন, যে দূ্র েমন হ়ে েমনর বের আমগ, যেন পোোর কোমির 
কাটাদ্াগ পদ্মেলেিাে, লকমসর জনয ো জানোে না। েমন হম়েলেি পসটা পোোর আর 
পভামেেমটডর সম্পমকডর জনয হম়েমে। 
 
হযালর বিমিা, আমগও অ্মনকবার এই কথাটা বমিমেন প্রমফসর। রূঢ়ভামব না, শান্তভামব 
বিমিা ও এেন োর ধারও ধামর না। ও এেন পকামনা লকেুরই ধার ধামর না। 
 
–হযাাঁ বমিলে; ডাম্বিমডার বিমিন, লকন্তু পোোর ওই কাটা দ্ামগর প্রসঙ্গ পোিা দ্রকার। 
আোর কামে একটা বযাোর স্প্ি হম়ে পগমে। েুলে জাদু্র জগমে প্রমবশ করার ের 
যেনই পভামল্ডেটড পোোর সালন্নমধয আসার পচিা কমর েেন পোোর কাটা দ্ামগ জ্বািা-
যন্ত্রর্া শুরু হ়ে। এটা একটা সেকড বােডা বিমে োমরা। অ্থবা যেন েুলে অ্লে 
ভাবামবমগ আেুে হও। 
 
হযালর সিংমক্ষমে বিমিা, আলে জালন। 
 
–পভামট লফমর আসবার ের পোোর ওটা পবম়িমে। হযালর চুে কমর রইমিা। এসব কথা 
ও আমগই জামন। 
 
–ইদ্ানীিং পবলশ দূ্মর পযমে হমব না, ডাম্বিমডার বিমিন। আলে লবমশিভামব উদ্লবগ্ন 
হিাে, যেন বুঝমে োরিাে পভামল্ডেটড চা়ে পোোর আর ওর েমধয ওই সম্পকডটা 
থাকুক। এমকবামর লস্থরভামব বুঝিাে পকামনা পকামনাও সেম়ে যেন েুলে ওর েন আর 
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লচন্তার েমধয প্রমবশ কমরা, ও পোোর উেলস্থলে ধরমে োমর। অ্বশয আলে বিলে পসই 
িটনাটা, যেন েুলে উইসলির ওমোর আিেমর্র স্বপ্ন পদ্মেলেমি। 
 
হযালর বিমিা, হযাাঁ, পেইে আোমক বমিলেমিন। 
 
–প্রমফসর পেইে, ডাম্বিমডার হযালরর ভুি ধলরম়ে লদ্মিন। পোোর কী একবারও োথা়ে 
আমসলন পকন আলে লনমজ পোোমক সরাসলর অ্কিামেলন্স পশোিাে না? পকন োমসর ের 
োস পোোমক পদ্েিাে না, কথা বিিাে না? 
 
হযালর ডাম্বিমডামরর লদ্মক োকামিা। োমক ব়িই লান্ত ও লবিণ্ণ পদ্োমে। –হা হা, আলে 
একটু আশ্চযড হম়ে লগম়েলেিাে। 
 
–হযাাঁ, আোর েমন হ়ে েুব একটা পবলশ লদ্মনর বযাোর ন়ে পভামল্ডেটড পোোর েমনর 
েমধয পজার কমর প্রমবশ কমর, পোোমক েযালনেুমিট কমর ভুি েমথ পোোর লচন্তামে 
হস্তমক্ষে করমে। আলে অ্বশয পসই বযাোমর ওমক পকানও উৎসাহ বা বাহবা লদ্মে চাই 
না। ও পভমবলেমিা, পোোর আোর সম্পকডটা োস্টার আর োর োমত্রর েমধয সীোবদ্ধ না 
থাকমে োরমি পোোমক লদ্ম়ে আোর লবরুমদ্ধ পগাম়েন্দালগলর করমে োরমব। হযাাঁ, ওর 
গলেেথ পদ্মে আলে পভমবলেিাে ও হ়েমো পোোমক কবিস্থ করমে োমর। আলে পস 
বযাোমর সমূ্পর্ড লনলশ্চে। পকানও এক অ্বস্থা়ে যেন আোর পোোর কামে, েুব 
কাোকালে আসার অ্বকাশ হম়েলেমিা, েেন আোর েমন হ়ে আলে পভামল্ডেমটডর 
কামিাো়ো পোোর পচামের েমধয পদ্মেলেিাে। 
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হযালরর পসই সামের কথা েমন েম়ি পগমিা একটা শুম়ে থাকা সাে োথা েুমিমে পোবি 
োরার জনয। যেন ডাম্বিমডার আর ও েুব কামে পচামের লদ্মক পচাে পরমে 
োলকম়েলেমিন। 
 
পভামল্ডেমটডর একোত্র িক্ষয লেি পোোমক আ়েমত্ব আনা, আজ রামে পযেন হম়েলেমিা। 
আোর েৃেুয ন়ে ও পোোর েৃেুয পচম়েলেমিা। 
 
এইসব কারমর্ই আলে সবডদ্া পোোর কাে পথমক সমর থাকমে পচম়েলে। পোোমক দূ্র 
পথমক রক্ষা করার জনয হযালর। এক বৃমদ্ধর পদ্ামি, লসলর়েস…। 
 
দু্োস আমগও হযালর ওইসব িটনা জানমে েুবই উৎসাহী লেমিা। এেন আর পেেন 
উৎসাহ পনই। োই বৃদ্ধ ডাম্বিমডামরর কথা়ে পেেন কান লদ্মে চাইমিা না, েন পথমক 
েুমে পফিমে োরমি পযমনা বাাঁমচ। লসলর়েস, লসলর়েমসর েৃেুযর সমঙ্গ অ্নয লকেু পেশামনার 
বযাোরটা এেন সমূ্পর্ড অ্থডহীন ওর কামে। 
 
–লসলর়েস আোমক বমিলেমিা, েুলে নালক পভামেেমটডর জাগরর্ পোোর েমনর েমধয 
অ্নুভব কমরলেমিা, উইসলিমক আিের্ সম্বমে অ্লিে স্বমপ্ন পদ্মেলেমি। েেনই আলে 
বুঝমে পেমরলেিাে আোর ভ়েটা সেয হমব। পভামল্ডেটড বুঝমে পেমরলেমিা পোোমক 
বযবহার করমে োমর। পোোর েমনর েমধয পভামেেমটডর পোোর ওমোর সহসা আিের্ 
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করার প্রলেমরামধর জনয প্রমফসর পেইেমক পোোমক অ্কিামেলন্স পশোমনার বযবস্থা 
কমরলেিাে। 
 
এইটুকু বমি ডাম্বিমডার থােমিন। হযালর পদ্েমিা সূযডামিাক, ডাম্বিমডামরর পডমকর 
ওমোর পথমক িমরর পেমঝমে এমস েম়িমে। োলনকটা আমিা রূমোর কালির পদ্া়োে 
আর অ্লে েমনারে টকটমক িাি কুইমির ওমোর েম়ি চকচক করমে। হযালর জামন পয 
সব পপ্রামরট পদ়্োমি টাঙামনা রম়েমে োরা আিহ ভমর ডাম্বিমডামরর কথা 
এক্সোমনসনগুমিা শুনমে। োমঝ োমঝ োমদ্র আিমেল্লার েস েস শব্দ হমে। 
লফলনম়েস লনমগিাস েেনও লফমর আমসলন। 
 
–প্রমফসর পেইে জানমে পেমর আোমক বমিলেমিন, েুলে োমসর ের োস লেলনলি অ্ফ 
েযালজমকর অ্েকার কলরডমর আর একটা চকচমক কামিা দ্রজার স্বপ্ন পদ্মে চমিমে। 
পভামল্ডেটড, যেন পথমক েৃেুযর ের েুনরা়ে োর পদ্হ ধারর্ কমরমে, েেন পথমকই 
সম্ভবে: প্রলফলসর কথা পশানার পচিা কমর চমিলেমিা। ও দ্রজার আমশোমশ িুমর 
লবস্তালরে জানার পচিা শুরু কমর লদ্ম়েলেমিা, েুলেও কমরলেমি। লকন্তু পসই দ্রজালট লক 
এবিং লক োর োমন েুলে জানমে োমরালন। 
 
–োরের েুলে জামনা রকউড পিফোর হবার আমগ, লডোটডমেে অ্ফ লেলিমজ কাজ 
করমো। পভামল্ডেটডমক েবর লদ্ম়েলেমিা প্রলফলস লেলনলি অ্ফ েযালজমক েুবই 
সুরলক্ষেভামব রাো আমে যা আেরা জানোে। 
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একোত্র লেলনলির পিাক, যামদ্র ওরা বিমব োরা পসই পগােন জা়েগা পথমক পসটা হাে 
লদ্মে োরমব, পকানরকে অ্সঙ্গলে ো়িা। এই বযাোমর পভামট লনমজ লেলনি অ্ফ 
েযালজমক লগম়ে এবিং োরাত্মক ঝুাঁলক লনম়ে, অ্থবা োর জনয েুলে সিংিহ করমব লঠক 
কমরলেমিা। পসই কারমর্ পোোর অ্কিামেলন্স পশো অ্লে প্রম়োজনী়ে হম়ে েম়িলেমিা। 
 
–লকন্তু আলে পো ো করমে োলরলন। আলে পশোর বযাোমর পো পেেন উৎসাহ 
পদ্োইলন। অ্েীমের সব স্বপ্ন পদ্োর জনয আলে অ্কিামেলন্স পশো বে কমরলেিাে; লকন্তু 
হারলেওন আোমক বে করমে োনা কমরলেমিা। বার বার বমিলেমিা। োহমি পকাথা়ে 
যামবা… আর লসলর়েস, লসলর়েসমক আটমক পরমে অ্েযাচার করমে জানমে োরোে না। 
 
–স্বপ্ন পদ্োর ের আলে পচিা কমরলেিাে লসলর়েসমক ধমরমে লকনা ো সলেয লকনা 
জানার। োই আলে আেলিমজর অ্লফমস পকৌশি কমর লগম়েলেিাে। লিে পেমস োর সমঙ্গ 
পদ্ো হ়েলন। পিচামরর সমঙ্গ পদ্ো হম়েলেমিা। ও বিমিা লসলরযস বাল়িমে পনই পকাথা়ে 
পগমেন ো ও জামন না! 
 
ডাম্বিমডার েুব সহজভামব বিমিন, পিচার সলেয কথা বমিলন, েুলে পো োর োস্টার 
নও। পোোর সমঙ্গ লেমথয কথা বমি ধরা ে়িমি পো শালস্ত োবার ভ়ে পনই। পিচার 
পচম়েলেমিা েুলে লেলনলি অ্ফ েযালজমক যাও। 
 
–োহমি পিচার আোমক উমদ্দশয প্রমর্ালদ্ে হম়ে জাদু্ েন্ত্রর্ািম়ে োলঠম়েলেমিা? 
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–আোর পো োই েমন হ়ে, সলেয সলেয উমদ্দশয লেমিা। ও পো অ্মনমকর বাল়িমে কাজ 
কমরমে। 
 
ডাম্বিমডার বিমিন–লেস্টোমসর লকেু আমগ পিচার সুমযাগটা লনম়েলেমিা। েমন হ়ে যেন 
লসলর়েস ওমক বমিলেমিা, চমি যাও। পিচার লসলর়েমসর ধেমকর বযাোরটা লঠক বুঝমে 
োমরলন, োই ও পভমবলেমিা লসলর়েস ওমক সলেয বাল়ি পেম়ি চমি পযমে বমিমে। ওটা 
ওর ইোরলপ্রমটসন বিমে োমরা। ও ব্ল্যাক েলরবামরর অ্মনমকর বাল়িমে, পযেন নালসডসা 
ওর কালজন। (পবল্লালরমক্সর পবান, িুলস়োস েযািফম়ের স্ত্রী) অ্মনক কারমর্ ওমদ্র ওমোর 
ওর েুব একটা পরসমেক্ট লেমিা না। 
 
হযালর বিমিা–এমো কথা আেলন জানমিন পকেন কমর? ডাম্বিমডামরর কথা শুমন 
উমত্তজনা়ে ওর লনাঃশ্বাস পজামর পজামর ে়িলেমিা। ওর োথাটা পকেন পকেন করমে 
িাগমিা লকেু একটা েমন করার জনয। েমন েম়ি পগমিা লিস্টোমসর সে়ে ওর িুলকম়ে 
থাকার কথা। অ্যালটমক (লচমি পকাঠা়ে) িুমকামনার কথা। 
 
ডাম্বিমডার বিমিন, গেকাি পিচার আো়ে সব বমিলেমিা, ও বুঝমে পেমরলেমিা েুলে 
স্বমপ্ন আগাে পদ্মেমো লসলর়েস লডোটডমেে অ্ফ লেলিমজর একটা গমেড ফাাঁমদ্ েম়িমে। 
কথাটা জানমে পেমর েৎক্ষর্াৎ ও লসলর়েমসর সমঙ্গ পযাগামযামগর পচিা কমরলেমিা। 
পশামনা একটা কথা পোোমক বিমে চাই, ডমিামরস আেলিমজর অ্লফমসর আগুমনর 
চাইমে, অ্ডডার অ্ফ ফলনমক্সর সদ্সযমদ্র পযাগামযাগ করার আরও অ্মনক েন্থা আমে। 
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প্রমফসর পেইে জানমে পেমরলেমিন পয লসলর়েস পবাঁমচ আমে ও লিেন্ড েযামিমস 
সুরলক্ষে আমে। 
 
যেন ডমিামরস অ্যােলিজমক লনম়ে লনলিদ্ধ অ্রমর্য লগম়েলেমি েেন পেইে বুঝমে 
পেমরলেমিন, েুলে পভামেেমটডর ফাাঁমদ্ ো লদ্ম়েমে, লবশ্বাস কমর বমস আমে লসলর়েস 
পভামল্ডেমটডর কামে বলন্দ। পেইে েেন আোমদ্র অ্ডডামরর লবমশি লবমশি সদ্সযমদ্র 
েৎক্ষর্াৎ বযাোরটা জালনম়ে লদ্ম়েলেি। কথাটা পশি কমর ডাম্বিমডার কম়েক েুহূেড চুে 
কমর পথমক আবার বিমে শুরু করমিন, অ্যািস্টর েুলড, লনেফামডারা পটািংকস, 
লকিংগসমি শযামকিমবাে, পরোে িুলেন পসই সে়ে আোমদ্র পহড পকা়োটডামর (অ্ডডার 
অ্ফ ফলনমক্সর সদ্র দ্প্তর লিেন্ড পেস) বমস লেমিন যেন পেইে োমদ্র সমঙ্গ 
পযাগামযাগ কমরলেমিন। সকমিই েৎক্ষর্াৎ পোোমক সাহাযয করার জনয প্রস্তুে হমিন। 
প্রমফসর পেইে অ্নুমরাধ কমরলেমিন, লসলর়েমসর যাবার দ্রকার পনই। আোর সমঙ্গ 
পযাগামযামগর জনয োর পহডমকা়োটডামর থাকা প্রম়োজন। েবরােবর পদ্ও়োও বমট। 
কারর্ পসোমন পযমকান েুহূমেড আোর যাবার কথা লেমিা। 
 
–লকন্তু লসলর়েসমক লিেন্ড পেমস পরমে অ্নযমদ্র পোোমক বাাঁচামে যাও়ো একদ্ে চাইমিন 
না কারর্ েুলে লবেমদ্ ে়িমি ও লঠক থাকমব পকেন কমর। োই পিচারমক দ্প্তমর 
থাকমে বিমিন, আরও বিমিন, আলে ওোমন পেৌঁেমি সব পযমনা আো়ে জানা়ে। 
পিচার অ্বযশই আোমক সব জালনম়েলেমিা, েমব বিমে পগমি হালসমে পফমট েম়ি। 
পকাথা়ে লসলর়েস পগমে পস কথাও বমিলেমিা। 
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–ও হাসলেমিা? হযালর ফাাঁকা ফাাঁকা গিা়ে বিমিা। 
 
ডাম্বিমডার বিমিন, অ্বশযই হা। েমব পিচার লঠক আোমদ্র সমঙ্গ সমূ্পর্ডভামব 
লবশ্বাসিােকো করমে সেথড লেমিা না। ওমো আোমদ্র পগােন কীোর ন়ে (লসমিট 
কীোর) ও েযািফ়েমক আোমদ্র গলেলবলধর কথা পযেন বিমে োমর না, পেেলন 
আোমদ্র পগােনী়ে েলরকল্পনা ওর কাউমক জানামনার অ্লধকার পনই। আরও ওমক বিা 
হম়েমে ও কেমনাই পযমনা লসলর়েসমক অ্োনয না কমর। েমব নারলসসামক ও েুব দ্ালে 
েথয লদ্ম়েলেমিা–পসই েথয পভামল্ডেমটডর কামে েুবই প্রম়োজনী়ে হম়েলেমিা। 
 
–কী রকে েথয? 
 
েৃলথবীর োনুমির েমধয পোোমকই লসলর়েস পবলশ ভামিাবামস আেনভামব। আর েুলে 
লসলর়েসমক বাবা, ধেডলেো লহমসমব সম্মান কমরা। পভামল্ডেটড জানমে লসলর়েস আোমদ্র 
অ্ডডামরর সমঙ্গ জল়িে। আর েুলে োর লঠকানা জামনা এবিং পকাথা়ে থামক। পভামল্ডেটড 
বুঝমে োরমিা পিচামরর পদ্ও়ো েথয পথমক লসলর়েস হমে একলট পিাক যামক উদ্ধার 
করার জনয েুলে স্বগড-েেড োোি এক কমর লদ্মে োমরা, এেনকী প্রার্ও লদ্মে োমরা। 
 
হযালরর দু্মঠাাঁট ঠাণ্ডা, অ্িা়ি হম়ে পগমিা। 
 
–পসই জনয যেন আলে গেরামে ওর কামে জানমে পচম়েলেিাে লসলর়েস বাল়িমে আমেন 
লক পনই। 

http://www.bengaliebook.com/


 হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য অ্র্ডাি অ্ব দ্য ফরিক্স । জে. জে. িাওর িং। হ্যারি পটাি রিরিে 

1307 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

 
–পকানও সমন্দহ পনই েযািফ়ে পভামেেমটডর লনমদ্ডশ অ্নুযা়েী ওমক বমিলেমিা পযেন 
কমরই পহাক লসলরযসমক সলরম়ে রােমে। লবমশি কমর পোোর লভসমনও যেন এমসলেমিা 
পয–লসলর়েসমক অ্েযাচার করা হমে। োই েুলে যেন পিচামরর কামে লসলর়েস বাল়িমে 
আমে লক পনই পোাঁজ কমরলেমি ও পবোিুে লেমথয বমিলেমিা। গেকাি পিচার বাকলবক 
আহে কমরলেমিা। পসই সে়ে েুলে যেন সশরীমর আগুমন পদ্ো লদ্ম়েলেমি… লসলর়েস 
েেন পদ্ােিা়ে লহমোলফমক েলরচযডা করলেমিা। 
 
কথাটা শুমন হযালর িন িন লনাঃশ্বাস লনমে শুরু করমিা। ফুসফুাঁমস এক কর্াও পযমনা 
বাোস পনই। 
 
–পিচার, েযািফম়ের কথা শুমন আেনামক লেমথয কথা বমিলেমিা, ককডশ স্বমর বিমিা 
হযালর। 
 
–লকন্তু আোমক পো পবাকা বানামনা সহজ ন়ে পস কথা ভামিা কমরই জামনা। ওমক পজরা 
কমর আসি বযাোরটা জানার ের আলে লেলনলিমে লগম়েলেিাে। 
 
–আশ্চযড! বুঝমে োরলে না হারলেওন পকন ওমদ্র সমঙ্গ ভামিা বযবহার করমে বমি। 
 
–সম্ভবে ও লঠক কথা পোোমক বমিলেমিা। ডাম্বিমডার বিমিন, আেরা যেন বামরা 
নম্বর লিেন্ড পেমস আোমদ্র সদ্র দ্প্তর পোিার কথা লসলর়েসমক বমিলেিাে েেন এ 
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কথাও ওমক বমিলেিাে, পিচামরর সমঙ্গ ভামিা বযবহার করমে, ওমক দ়্ো করমে ও 
সম্মান করমে। অ্বশয ওমক সাবধান কমর লদ্ম়েলেিাে পিচার হ়েমো আোমদ্র কামে 
সািংিালেক হম়ে পযমে োমর। আোর ধারর্া, লসলর়েস আোর কথাগুমিা েুব একটা 
গুরুত্বেূর্ডভামব পন়েলন অ্থবা পিচারমক লঠক োনুি লহমসমব েমন কমরলন। 
 
হযালর েুে িাি কমর বিমিা–দ়্ো কমর লসলর়েস সম্বমে এেন কথা বিমব না। 
ডাম্বিমডামরর পিচারমক দ়্ো পদ্োবার বযাোরটাও পেমন না লনম়ে বিমিন পিচার 
লেথযাবাদ্ী, পনািংরা, ওর শালস্ত োও়ো উলচে। 
 
–হযালর, পিচামরর অ্বস্থার জনয জাদু্কররা দ্াল়ে, োরাই ওমক ওই রকে বালনম়েমে। 
ডাম্বিমডার বিমিন, আলে েমন কলর ওমক দ়্ো করা দ্রকার। পোোর বেু ডলব্বর েমো 
ওর অ্বস্থা। লসলর়েমসর হুকুে োলেি করমে ওমক বাধয করা হম়েমে, কারর্ লসলর়েস 
োমদ্র েলরবামর পশি জীলবে সদ্সয লেমিা। ও পসই েলরবামর িীেদ্ামসর েমো কাজ 
কমর। োই এই েযডন্ত ব্ল্যাক েলরবামরর প্রলে োরেেমক্ষ ওর পকানও অ্টি আনুগেয 
লেমিা না। আলে অ্ন্তে একথা োলন লসলর়েস এেন লকেু কমরলন যার জনয পিচামরর 
জীবনযাত্রা সুেকর হমে েরমো। 
 
–লসলর়েস সম্বমে এেন কথা বিমবন না, হযালর প্রলেবাদ্ করমিা পবশ পজামর পজামর। 
 
কথাটা বমি হযালর পচ়োর পেম়ি দ্াাঁ়িামিা, পরমগ আগুন হম়ে ডাম্বিমডামরর ির পেম়ি চমি 
যাবার জনয ো বা়িামিা। ওর েমন হমিা লসলর়েসমক ডাম্বিমডার পসাজা কথা়ে একটুও 
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বুঝমে োমরনলন। বুঝমে োমরনলন লসলর়েস কমোটা সাহসী লেমিন, কমো কি 
পেম়েমেন জীবমন।  
 
হযালর পিন্না়ে নাক লসাঁলটম়ে বিমিা, আর পেইে? োর সম্বমে আেনার েোেে? োর 
সম্বমে লকেু বিমেন না পকন? আলে যেন োমক বমিলেিাে পভামল্ডেটড, লসলর়েসমক 
আটমক পরমেমেন েেন লেলন আোর লদ্মক অ্বজ্ঞার দৃ্লিমে োলকম়েলেমিন। পযমনা পসটা 
পকানও বযাোরই ন়ে। 
 
–েুলে কী জামনন না প্রমফসর পেইে অ্যােলিমজর সােমন পোোর কথার গুরুত্ব না 
পদ্ও়োর ভান করা ো়িা আর পকানও গলে লেমিা না, ডাম্বিমডার বিমিন। লকন্তু েুলে 
জামনা না.. পেইে পোোর কথা পশানার ের একটুও পদ্লর না কমর অ্ডডারমক বযাোরটা 
জালনম়েলেমিন। েুলে যেন লনলিদ্ধ অ্রমর্য অ্যােলিমজর সমঙ্গ লগম়ে পসোন পথমক সে়ে 
োর হম়ে যাবার েরও পফমরালন, পসই েবরটা আোমদ্র পেইে জালনম়েলেমিন। পেইে 
প্রমফসর আেলিজমক বমিলেমিন, োর কামে পয পভলরটামসরাে আমে পসগুমিা ভু়ো। 
আেলিজ পসই লসরাে পোোর ওমোর প্রম়োগ কমর লসলর়েমসর আোোো জানমে 
পচম়েলেমিন। 
 
ডাম্বিমডামরর প্রমফসর পেইেমক ললনলচট পদ্ও়ো হযালরর েমন একটুও দ্াগ কাটামিা না। 
ওর দৃ্ঢ় ধারর্া পেইে পসাজা পিাক ন়ে, লসলর়েমসর বযাোমর পেইে জল়িে। 
 

http://www.bengaliebook.com/


 হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য অ্র্ডাি অ্ব দ্য ফরিক্স । জে. জে. িাওর িং। হ্যারি পটাি রিরিে 

1310 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

ও সাোনয পোেিামে পোেিামে বিমিা, পেইে, পেইে! লসলর়েসমক বাল়ি পথমক 
ো়িামে পচম়েলেমিন এবিং লসলর়েসমক ভীেু বমিলেমিন। 
 
ডাম্বিমডার বিমিন, লসলর়েমসর যমথি ব়েস এবিং বুলদ্ধও লেমিা। পেইমের বযবহামরও 
পহমসলেমিা। 
 
–পেইে আোমক ির পথমক পবলরম়ে পযমে বমিলেমিন, অ্কিামেলন্স পশোমনা বে কমর 
লদ্ম়েলেমিন, হযালর বিমিা। 
 
–থাক পস কথা। আলে সব জালন। বমিলেই পো পোোমক আোর লনমজর হামে 
অ্কিামেলন্স না পশোমনাটা ভুি হম়েমে। আোর অ্লফমস, আোর উেলস্থলেমে। আলে 
ভামিা কমরই জালন, পভামেেমটডর কামে পোোর েনমক ফাাঁকা রাো োরাত্মক ভুি 
হম়েলেমিা। 
 
–পেইমের পিসমনর ের, প্রমেযকলদ্ন আোর কোমি যন্ত্রর্া হমো, কাটাদ্ামগ চুিকুলন 
হমো, আোর েুবই কি হমো। (ওর রমনর কথা েমন েম়ি পগমিা)। রন বমিলেমিা, 
েুলে পকেন কমর জানমব পেইে যা লকেু করমে ো সবই পভামেেমটডর সুলবমধ, োমন 
যামে ও পোোর েমনর েমধয ঢুকমে োমর? 
 
ডাম্বিমডার েুব সহজভামব পোিােুলি বিমিন, আলে পসমভরাস পেইমের ওমোর আস্থা 
রালে। লকন্তু আলে বিমে ভুমি পগলে এই বৃদ্ধ োনুিলটর ভূমির কথা বিমে। পকানও 
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পকানও ক্ষে সারবার েুমে এমি যন্ত্রর্া হ়ে, রক্তোেও হ়ে। আলে পভমবলেিাে প্রমফসর 
পেইমের হ়েমো পোোর বাবার লবরুমদ্ধ োর ভুি পবাঝাবুলঝ পশি হম়েমে। ভাবাটা 
হ়েমো আোর পদ্াি। 
 
–আোর বাবার প্রলে োর লবমিি! োহমি লসলর়েমসর পিচামরর প্রলে লবমিি পকন 
পদ্ামির হমব? 
 
ডাম্বিমডার বিমিন, পক পোোমক বমিমে, লসলর়েস পিচারমক িৃর্া করমেন? োমক 
ভূেয ো়িা আর লকেু েমন করমেন না? সব বযাোমর লসলর়েস উদ্াসীন থাকমেন। 
সরাসলর লবমিমির পচম়ে উমেক্ষা আর উদ্াসীনো অ্মনক পবলশ ক্ষলের কারর্ হ়ে হযালর। 
পয পফা়োমরমক আজ আেরা ধ্বিংস কমরলে, পস প্রচণ্ড একলট লেমথয কথা বমিলেমিা। 
আেরা, োমন আোমদ্র সেি জাদু্কর সেপ্রদ্া়ে আোমদ্র পিাকমদ্র সমঙ্গ লদ্মনর ের 
লদ্ন োরাে বযবহার কমরলে, গালিগািাজ কমরলে, আজ োর ফি পভাগ করলে। 
 
–োহমি লসলর়েস োর ভুি পদ্ামির শালস্ত পেম়েমেন? োই বিমে চান? হযালর বিমিা। 
 
–পশামনা, আলে ো বলিলন, কেনও আোর েুে পথমক একথা শুনমে োমব। ডাম্বিমডার 
উমত্তজনালবহীন কমে বিমিন, লসলর়েস পো লনষু্ঠর লেমিন না। হাউজ এিফমদ্র প্রলে 
দ়্োবান লেমিন সাধারর্ভামব বিা যা়ে। লকন্তু পিচামরর প্রলে োর পকানও ভািবাসা 
লেমিা একথা বিমে োলর না। কারর্ পয েলরবারমক লসলর়েস ভামিাবাসমেন না পিচার 
োমদ্রই জীলবে এক সত্তা লেমিা। 
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হযালর ডাম্বিমডামরর লদ্ক লেেন লফমর ির পেম়ি চমি যাবার জনয ো বাল়িম়ে ভাঙা ভাঙা 
গিা়ে বিমিা, হযাাঁ, লেলন পিন্না করমেন। 
 
িমর পরাদ্ এমস শুধু উষ্ণ ন়ে িরটামক ঝিেি কমর লদ্ম়েমে। যমো সব পপ্রামরট রম়েমে 
োরা হযালরর গলেেমথর লদ্মক োকামিা। হযালর বুঝমে োরমিা না ও লক বমিমে, 
অ্লফমসর লদ্মক একবারও োকামিা না। বিমিা, আেলন োমক লবনা কারমর্ িমরর েমধয 
বলন্দ কমর পরমেলেমিন, বাইমর পবমরামে অ্নুেলে পদ্নলন। লেলন আেনার বযবহার 
েমনপ্রামর্ পেমন লনমে োমরনলন বমিই গেরামে আোমক বাাঁচাবার জনয পযমে 
পচম়েলেমিন। 
 
–ডাম্বিমডার লনলবডকারভামব বিমিন, আলে লসলর়েসমক বাাঁচামে পচিা কমরলেিাে। 
 
–পকানও জীবন্ত োনুি গৃহবলন্দ থাকমে চা়ে না! হযালর ডাম্বিমডামরর লদ্মক িুমর দ্াাঁল়িম়ে 
বিমিা। গেবামরর িীমের েুলটমে আেলন আোমক গৃহবলন্দ কমর পরমেলেমিন বিা যা়ে, 
আোর সমঙ্গ একই বযবহার কমরলেমিন। 
 
ডাম্বিমডার হযালরর কথা পশানার ের োর িম্বা িম্বা দ্শটা আঙু্গি লদ্ম়ে েুে ঢাকমিন। 
হযালর োকামিা, লকন্তু ডাম্বিমডামরর লালন্ত, দু্াঃে যা লকেু পহাক হযালরর েন নরে হমিা 
না। োর বদ্মি ও আরও পযমনা উত্তপ্ত হম়ে পগমিা। আশ্চযড হম়ে ডাম্বিমডামরর েুমের 
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লদ্মক োকামিা। েুমে পচামে লালন্ত দূ্বডিোর োে। হযালর যেন শক্ত, রামগর ঝ়ি বইম়ে 
লদ্মে েেন দু্বডমির েমো শান্ত থাকার অ্থড? 
 
ডাম্বিমডার হাে সলরম়ে োর অ্ধডচমন্দ্রর েমো চশোর কাাঁচ লদ্ম়ে হযালরমক েুাঁলটম়ে েুাঁলটম়ে 
পদ্েমিন। বিমিন, হযালর োাঁচ বের আমগ পোোমক পয কথাটা বমিলেি পসটা আবার 
বিার সে়ে হম়েমে হযালর। পযওনা বমসা। আলে পোোমক সব বিলে। আোর অ্নুমরাধ 
এইটুকু, েুলে একটু দধযড ধমর পশামনা। সব পশানার ের েুলে আোর ওমোর পোোর 
রামগর ঝ়ি বইম়ে লদ্ও। যা পোোর ইমে োই বিমিা। আোর কথা পশি না হমি 
আোমক বাধা পদ্মব না। েেন আলেও পোোর প্রশ্ন শুনমবা, বাধা পদ্মবা না। 
 
হযালর সাোনয সে়ে ডাম্বিমডামরর লদ্মক োলকম়ে আবার ডাম্বিমডামরর সােমন রাো 
পচ়োমর বমস ে়িমিা। 
 
ডাম্বিমডার জানািা লদ্ম়ে বাইমর োকামিন। সূমযডর আমিামে সবুজ িামসর োঠ ঝিেি 
করমে। োরের জানািা পথমক েুে সলরম়ে হযালরর লদ্মক োলকম়ে বিমিন–কথা পশি না 
হমি বাধা পদ্মব না, পোোর প্রশ্নগুলি েমন রােমব হযালর। 
 
হযালর, আোর েলরকল্পনা অ্নুযা়েী োাঁচ বের হমিা েুলে পহাগও়োটডমস এমসমো। সব লঠক, 
পকানও বাধা হ়েলন। আবার সমূ্পর্ডভামব বাধাহীনও ন়ে। এই োাঁচ বেমর েুলে লকেু 
কিও পভাগ করমে। আলে জানোে, েুলে োরমব োই আোর লনমদ্ডমশ হযালিড পোোর 
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আলের আর আঙ্কমির বাল়ির দ্রজার পগা়িা়ে পোোমক পরমে এমসলেমি। দ্শ–দ্শটা 
বের েুবই কিদ্া়েক অ্বস্থা়ে েুলে রম়েমে আলে স্বীকার করলে। 
 
ডাম্বিমডার থােমিন। হযালর চুে কমর রইমিা। 
 
–পোোর অ্বশযই জানার অ্লধকার আমে পকন আলে ওই বযবস্থা কমরলেিাে, পকন 
পোোমক আলে জাদু্কর সম্প্রদ্াম়ের েলরবামরর কামে োঠাইলন। অ্মনমকই আোর 
অ্নুমরাধ রােমে োরমি শুধু েুলশ ন়ে, পোোমক লনমজমদ্র সন্তামনর েমো িািন-োিন 
করমে োরমি অ্বশযই লনমজমদ্র ধনয েমন করমো। 
 
 –পকন পরমেলেিাে জামনা? আোর সবডপ্রথে প্রম়োজন লেমিা পোোমক বাাঁলচম়ে রাো। 
েুলে অ্মনমকর চাইমে অ্মনক পবলশ লবেমদ্র েমধয লেমি। পভামল্ডেটড োর আমগ োরা 
পগমে, লকন্তু োর অ্নুগােীরা? ওমদ্র েমধয অ্মনকই পভামেেমটডর পচম়ে পবলশ বই কে 
নৃশিংস লেমিা না। োরা েেন েিােক, কূলেে, পবেমরা়ো আর লহিংে। োই সােমনর 
লদ্মক োলকম়ে আোর এই লসদ্ধান্ত লনমে হম়েলেমিা। আলে লকন্তু লবশ্বাস কলরলন পভামল্ডেটড 
এমকবামর লনলশ্চহ্ন হম়েমে। আলে অ্বশয জানোে 
 
ওর লফমর আসাটা কেন–দ্শ, কুল়ি বা েঞ্চাশ বের ের হমব। লকন্তু ওর লফমর আসার 
বযাোমর লকন্তু আলে সমূ্পর্ডভামব লনলশ্চে লেিাে। একথা জানোে পোোমক হেযা না কমর 
ও শান্ত হমব না, েৃলথবী পথমক লবদ্া়ে পনমব না। 
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–আলে জানোে, পভামেেমটডর েযালজক সম্বমে জ্ঞান েুবই লবস্তালরে, আর পয পকানও 
জীলবে জাদু্কমরর পচম়ে জামন অ্মনক পবলশ। আলে আরও জানোে ও যলদ্ এই 
েৃলথবীমে আরও শলক্তোন হম়ে লফমর আমস োহমি আোর অ্লে শলক্তশািী জাদু্েন্ত্র, 
(পস্প্ি) চােডস লদ্ম়ে ওমক েরাস্ত করা হ়েমো সম্ভব হমব না। 
 
–লকন্তু পভামল্ডেমটডর পকাথা়ে, কেটুকু দু্বডিো আমে ো আলে জালন। পোো়ে েরাস্ত করা 
ওর েমক্ষ সম্ভব ন়ে, কারর্ েুলে অ্লে এক পেৌরালর্ক জাদু্র িারা সুরলক্ষে। পসটা ও 
জানমো। লকন্তু আত্মদ্ আর অ্হিংকামরর জনয পসই সুরলক্ষে জাদু্মক সবডদ্াই পহ়ে ও 
েুে কমরমে, অ্বশয লনমজর ক্ষলে সাধন কমর। েুলে পবাধহ়ে শুমনমো পোোর ো 
পোোমক বাাঁচামে লগম়ে লনহে হম়েলেমিন। লেলন পোোমক একটা দ্ীিডকাি স্থা়েী সুরক্ষার 
বযবস্থা কমর পগমেন। ও পসটা লচন্তাই কমরলন। পসই সুরক্ষার অ্স্ত্র পোোর ধেনীমে আজ 
েযডন্ত বইমে। আলে পোোর োম়ের েৃেুযর ের পোোমক বাাঁলচম়ে রাোর জনয, পোোরই 
োম়ের রমক্তর সম্পমকডর সমহাদ্রা, োর একোত্র আত্মী়ে পেটুলন়ো, োর কামে োলঠম়ে 
লদ্ম়েলেিাে। 
 
–আোমক লেলন ভামিাবামস না, আলে োর কাে পথমক লকেু োই না, সবডদ্াই োরা 
আোমক পহ়ে কমর, িাঞ্ছনা কমর এেনলক ভামিা পেমে েরমে পদ়্ে না। হযালর 
প্রমফসমরর কথাটা পশি হবার সমঙ্গ সমঙ্গ রাগ লেলিে অ্লভোমনর সুমর বিমিা। 
 
ডাম্বিমডার বিমিন–োর স্বােী (ভানডন), একোত্র পেমির প্রলেবেকো থাকমিও এইটুকু 
জানমব লেলন পোোমক আি়ে লদ্ম়েমেন। শুধু োই ন়ে পোোমক রক্ষার পয চােড আলে 
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লদ্ম়ে ওমদ্র কামে োলঠম়েলেিাে পেটুলন়ো পসটা লসি কমর পরমেমে। পোোর োম়ের 
আত্মদ্ান, রমক্তর সম্পকডটা আরও দৃ্ঢ় কমর পরমেমে এইটুকু বিমে োলর। 
 
–আলে পসটা লবশ্বাস কলর না, হযালর পক্ষামভর সমঙ্গ বিমিা। 
 
–পযোমন, পয বাল়িমে পোোর োম়ের রমক্তর সম্পমকডর োনুি রম়েমেন, পযটা পোোর 
বাসস্থান বিমে োমরা, পসোমন লগম়ে হাজার পচিা কমরও পভামেেমটডর পোোমক পোাঁ়ো 
োর েমক্ষ সম্ভবের লেমিা না। লকন্তু পসই রক্ষা কবচ পোোর আর পোোর োম়ের 
পবামনর আমে। োর রক্ত পোোর আি়েস্থি হম়েমে। পোোমক পো বেমর একবার োত্র 
পযমে হ়ে। যমোলদ্ন পসোমন েুলে থাকমব লনমজর েমন করমব। েুলে পসোমন লেমি 
বমিই পভামল্ডেটড পোোর পকানও ক্ষলে করমে োমরলন। পোোর আলে বযাোরটা 
জামনন। আলে পয লচলঠটা পোোর োম়ের কামে পরমে চমি আসমে বমিলেিাে োমে সব 
লিমেলেিাে। ওোমন থাকার জনযই েুলে েমনর েমনরটা বের পবাঁমচ আমে ো পোোর 
োম়ের সহমদ্ারা জামনন। 
 
–থােুন, এক লেলনট থােুন; হযালর বিমিা। ও পসাজা হম়ে বমস ডাম্বিমডামরর েুমের 
লদ্মক োকামিা। 
 
–আেলন হাউিার গজডনকারী োলঠম়ে লেমিন। আলেমক বমিলেমিন, গিাটা আেনার, 
কথাটা েমন রােমে। 
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–আলে পভমবলেিাে, পোোর আলের হ়েমো েমন থাকা উলচৎ পকন পোোমক োর কামে 
রাো হম়েমে। আলে সমন্দহ কমরলেিাে, লডমেেরসমদ্র আিের্ হ়েমো ওমক ভীে 
করমব, শত্রুর সন্তানমক আি়ে পদ়্োর লবেমদ্র আশঙ্কা করমব। 
 
–কমরলেমিা, হযালর শান্তভামব বিমিা, লকন্তু আঙ্কি পো আলে পেটুলন়োর চাইমে আরও 
পবলশ। োই আোমক োল়িম়ে লদ্মে পচম়েলেমিন। লকন্তু পসই হাউিার পশানার ের আলে 
বমিলেমিন, আলে এোন পথমক ওমক পকাথাও োঠামবা না। 
 
–োাঁচ বের আমগ, োরের, ডাম্বিমডার বমি পযমে িাগমিন এেনভামব পযমনা োর গল্প 
পশি হ়েলন; একটু থােমিন বালকটা বিার জনয। 
 
–পো েুলে পহাগও়োমটড এমি, েন পোোর লবিণ্ণ, েুবই রুগ্ন পচহারা। আলে পচম়েলেিাে 
েুলে পবশ সুন্দর স্বাস্তযবান হম়ে এোমন আসমব। সবলকেু বুঝমে োর িাে, েলরলস্থলেমে 
েম়ি পোোর ওই হাি। েুলে ওোমন পথমক লপ্রমন্সর েমো হমবই বা পকেন কমর। 
োহমিও বুঝিাে পোটােুলট আোর েলরকল্পনা অ্নুযা়েী কাজ চিমে। 
 
–আলে পযেনলট পচম়েলেিাে, আশা কমরলেিাে, পেেনভামব েুলে প্রথে বিডটা োর 
করমি। েুলে অ্মনক বাধা-লবঘ্ন-সাহস ও উদ্দীেনার সমঙ্গ অ্লেিে কমর পবশ সুন্দরভামব 
এলগম়ে পযমে িাগমি। পভামেেমটডর েুমোেুলে হম়েও লঠক থাকমি েুলে একজন শক্ত 
সােথড পেমির েমো ি়িাই করমি, আোর ভামিা িাগমিা। 
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–োহমিও পদ্েিাে আোর সুন্দর েলরকল্পনার েমধয ত্রুলট রম়েমে। ডাম্বিমডার বিমিন, 
েুবই োরাত্মক িলট। আলে সব লকেু আগামগা়িা েযডামিাচনা কমর পদ্েিাে ওই রকে 
িলট না পশাধরামি পোোমক লনম়ে পযসব েলরকল্পনা কমরলে ো সব বানচাি হম়ে যামব। 
পসই কাজটা অ্নয কাউমক লদ্ম়ে হমব না, আোমক একাই করমে হমব। আোমক শক্ত 
হমে হমব। েুলে যেন পভামল্ডেমটডর সমঙ্গ ি়িাই কমর আহে হম়ে হসলেটামি লেমি, 
দু্বডি, অ্লে দু্বডি, পসটাই লেমিা আোর প্রথে েরীক্ষা। 
 
হযালর বিমিা, আেলন লক বিমেন আলে লঠক বুঝমে োরলেমন। 
 
–পোোর কী েমন পনই হসলেটাি পথমক আোমক লজমজ্ঞস কমরলেমি, পকন পভামল্ডেটড 
পোোমক হেযা করমে চা়ে? 
 
হযালর োথা না়িমিা; হযাাঁ েমন েম়িমে। 
 
–েুলে কী এেন আোর েলরকল্পনার িলট ধরমে োরমি? েুব সম্ভব না। পবশ, েুলে 
জামনা, আলে লঠক কমরলেিাে পোোর প্রমশ্নর জবাব পদ্মবা না। োত্র এগার বের ব়েস, 
আলে পভমবলেিাে এই কে ব়েমস সবলকেু জানার উেযুক্ত ন়ে। ওই ব়েমস পোোমক 
লকেু জানাবার আোর একটুও ইমে লেমিা না। পোোর ব়েমসর অ্নুোমে পসটা ভালর 
হম়ে যামব। 
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–আোর উলচে লেমিা পসই সে়ে লবেদ্ সিংমকে জানা। আলে লনমজমক প্রশ্ন করমে 
োরোে, আলে পকন একটু লডসটাবড হইলন। পয প্রশ্নটা েুলে কমরলেমি োর জবাব আলে 
পজমনও পকন পোো়ে লদ্ইলন। একলদ্ন পো পসই ভ়েঙ্কর প্রমশ্নর জবাব লদ্মে হমব। 
একলট লবমশি সেম়ে যের্ েুলে েুবই নাবািক, আলে পভমব েুলশ হম়েলেিাে, পোোর 
পসই পোট ব়েমস আলে জবাব লদ্ইলন। 
 
–োরের পহাগও়োমটড প্রথে বিড পশি কমর লিেী়ে বিড শুরু করমি আবার একটা 
চযামিি। এেন এক চযামিি যার েুমোেুলে োকামোক্ত জাদু্করমদ্রও হ়েলন। আবার 
েুলে সসম্মামন বাধা পেমরামি যা আলে স্বমপ্নও ভালবলন। 
 
েুলে এবারও আোমক লজমজ্ঞস কমরালন পভামল্ডেটড পকন পোোর শরীমর লচহ্ন পরমেমে। 
একবার আেরা কথা বিমে বিমে লবি়েলটর েুব কাোকালেই চমি এমসলেিাে। 
এরেরও আলে পোোমক বলিলন। পকন বলিলন? কারর্ পোোর ব়েস েেন োত্র বামরা। 
যলদ্ও আমগর বের পথমক এক বের পবলশ, েবুও েমন কলরলন পোোমক বিা যা়ে। না 
বমিই পোোমক লফমর পযমে লদ্িাে, রক্তাক্ত ও েলরিান্ত এবিং লকেুটা উদ্ভ্রান্ত, লকন্তু 
লবজ়েী। কথা প্রসমঙ্গ েুলে লবি়েলটর এমকবামর কামেই চমি এমসই আবার পথমে 
লগম়েলেমি, আলেও কথা বা়িাইলন। পভমবলেিাে পোোর েন োরাে হমব, েুলে 
দু্াঃলশ্চন্তািস্ত হমব, আলে পোোর রােটামক নি করমে চাইলন, পোোর লবজ়েমকও ন়ে। 
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এেন বুঝমেই োরমো আোর েহােলরকল্পনা়ে পকাথা়ে ভুি লেমিা, যা লেি আোর 
ইোকৃে ভুি। অ্মনক হম়েমে, আর এই ভুি করা যামব না, আোমক সিংমশাধন করমে 
হমব। 
 
হযালর বিমিা, আলে এোমন ভুি পদ্েমে োলে না…। 
 
ডাম্বিমডার বিমিন, হযালর পোোর লবিম়ে আলে পবলশ ভালব। সেয জানার পচম়ে পোোর 
সুেমকই আলে ব়ি কমর পদ্মেলে, আোর েলরকল্পনার পথমক ব়ি কমর পদ্মেলে পোোর 
েমনর শালন্ত, পোোর জীবনমক পবলশ েূিয লদ্ম়েলে। আোর েলরকল্পনা পভমস্ত পগমি 
অ্মনমকর জীবন যামব পজমনও। 
 
প্রশ্ন আসমব না বিার কারর্ লক? আলে পজার লদ্ম়ে বিমে োলর েুলে কল্পনাও করমে 
োরমব না আলে পোোর কে কামে পথমক সারাক্ষর্ নজমর পরমেলে পযন আোর দু্াঃে–
পবদ্না আর না বাম়ি এবিং েুনরাবৃলত্ত না িমট। েুলে যলদ্ না পবাঁমচ থামকা বা না সুেী 
থামকা, োহমি অ্মচনা-অ্জানা োনুি বা প্রার্ীর অ্জানা ভলবিযমের জনয জীবন লদ্ম়ে কী 
হমব? আলে স্বমপ্নও ভালবলন পোোর েমো কাউমক োমবা। েুলে পোোর েৃেী়ে বমসড 
পগমি। আলে একটু দূ্র পথমকই পদ্েিাে লডমেেসমদ্র সমঙ্গ পোোর ি়িাই, েুলে 
পসোমন লসলর়েসমক পেমি, োমক রক্ষা করমি এবিং জানমে োরমি লেলন পোোর কী 
হন! আোর লক পস সে়ে পোোমক সব বিা উলচে হমো, েুলে যেন লবজ়েী হম়ে 
েন্ত্রর্াি়ে পথমক পোোর গডফাদ্ার লসলর়েসমক লেলনম়ে আনমি। পোোর ব়েস েেন 
পের। পোোমক না জানামনার কারর্ লকন্তু িেশই কমে আসলেমিা…। 
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আর গে বের েুলে যেন অ্মল্পর জনয েৃেুযর হাে পথমক রক্ষা পেম়েমে এবিং পসডলরক 
লডগলরর েৃেুয পদ্মেমো… েেনও পোোমক বলিলন… যলদ্ও লনাঃসমন্দহ হম়েলে পয, পস 
লফমর এমসমে। আোর পবাঝা উলচে লেি, পোোর ব়েস কে হমিও েুলে পযমহেু এে 
সকি লবেদ্ অ্লেিে করমো, এর ভার সহয করার েমো োনলিক শলক্ত ও দৃ্ঢ়ো 
পোোর আমে। 
 
আোর লদ্ক পথমক বিার এটাই। পোোমক এসকি লবেদ্–সঙু্কি অ্বস্থা়ে পয দ্াল়েত্ব ও 
ভার কামধ লনম়ে েুলে িম়িমো আলে আোর জীবমন পকান োত্রমকও পোোর সাল়িমে 
দ্াাঁ়ি করামে োরমবা না। 
 
ডাম্বিমডার না থাো েযডন্ত হযালর অ্মেক্ষা কমর, োরের ডাম্বিমডার একটু পথমে বিমিন, 
এরেরও আলে বুঝলে না… পোোমক লশশু অ্বস্থা়ে পেমর পফিমে পচম়েলেমিা একলট 
ভলবিযত্বার্ীর জনয। পোোর জমন্মর অ্ল্প লকেু আমগই এই ভলবিযত্বার্ী করা হম়েলেি, 
যলদ্ও পস লবিম়ে োর কামে েুমরা েথয লেমিা না। লশশু অ্বস্থা়েই লেলন পোোমক পেমর 
পফিমে উদ্যে হ়ে। কারর্ লহমসমব লেলন েমন কমরন পসটাই হমব ভলবিযৎবার্ীর 
অ্ঙ্গীকার রক্ষা। লেলন পয ভূি কমরলেমিন, প্রোলর্ে করমিন পোোর প্রলে োর লনলক্ষপ্ত 
েৃেু যবান যাদু্ লফমর এমস উমো োমকই আিাে করমিা। লেলন যেন োর শরীমর 
আবার লফমর এমিন এবিং লবমশি কমর েুলে যেন গেবের োর কাে পথমক োলিম়ে 
এমি, েেন লেলন ভলবিযৎবার্ীর সমূ্পর্ড লবি়ে জানার জনয েলর়ো হম়ে ওমঠন। এই 
অ্স্ত্রলট োও়োর জনয েমনামযাগী হ়ে: পোোমক ধ্বিংস করার জ্ঞামনর অ্স্ত্র। 
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সকাি আমরা ফসডা হমিা। সূমযডর আমিা ডাম্বিমডামরর কমক্ষ িুলটম়ে ে়িমিা। আিোলরর 
পভেমর রাো গলডডক লিলফন্ডমরর েমিা়োর চকচক করমে। হযালর হঠাৎ কমর উচ্চস্বমর 
বিমিা, ভলবিযৎ বার্ী টুকমরা টুকমরা হম়ে পগমে। আলে পনলভিমক পবমঞ্চ পটমন পোিার 
সে়ে ওর পরাব ধমর টান লদ্মেই ওটা োলটমে েম়ি… 
 
ভলবিযত্বার্ী পভমঙ গুাঁম়িা গুাঁম়িা হমিও ভলবিযত্বার্ীলট যার কামে করা হম়েমে োর ঐ 
বার্ীলট এেনও িরর্ আমে, ডাম্বিমডার বিমিন। 
 
–পক পস? হযালর লজমজ্ঞস করমিা, যলদ্ও পস জামন োর উত্তর। 
 
–আলে, ডাম্বিমডার বিমিন। পিাি বের আমগ এক বৃলিমভজা শীমের রামে হগ পহমডর 
এক বামরর ওের েিা়ে লশক্ষকোর জনয এক প্রাথডীর সাক্ষামের জনয যাই। যলদ্ও এটা 
আোর রীলে লবরুদ্ধ। আলে লগম়েলেিাে কারর্ আমবদ্নকারীনী প্রলেোেহ লেি এক 
লবেযাে ভলবিযদ্রিা। আলে হোশ হম়েলেিাে। আমবদ্নকারীর পেেন পকান পযাগযো ও 
গুর্াবিী লেি না। আলে েেন পবশ ভদ্রভামবই জানাই পস কাজলটর জনয উেযুক্ত ন়ে। 
কথা বিমে বিমে ডাম্বিমডার হযালরর পেেন লদ্মক কো এলগম়ে আিোরী পথমক জাদু্র 
গােিা পবর কমর পটলবমি রােমিন। এরের গােিা়ে পেনলসভ রােমিন এবিং োর 
যাদু্দ্ণ্ড কোি েযডন্ত উাঁচু করমিন এবিং োর সকি লচন্তার রূোিী েদ্াথড গােিা়ে 
রােমিন। লেলন পচ়োমর বমস োর সকি লচন্তা িূর্ডাকামর দ্রুে পেনলসমভর পভেমর ঢুমক 
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পযমে পদ্েমিন। এর ের লেলন লস্থর হমিন, যাদু্দ্ণ্ড অ্ল্প একটু উাঁচু করমিন এবিং 
রূোিী েদ্ামথড পোচা লদ্ম়ে দ্মণ্ডর োথা়ে লকেুটা িাগামিন। 
 
একটা শরীমরর অ্ব়েব পভমস আসমিা–একজন েলহিা এবিং োর গাম়ে শাি জ়িামনা। 
োর ব়ি আ়েে পচাে দু্মটা পোটাভালর পিমন্সর চশোর পভের লদ্ম়েও লেি আকিডর্ী়ে। 
োর ো গােিার ওের েেনও। যেন লশলবি পটমরিলন কথা বিা শুরু করমিন োর 
কেস্বর আমগর েমো সুেধুর ও সুকেী লেি না বরিং শুষ্ক, কলঠন ও ককডশ। 
 
ডাকডিডডমক পয েরাভূে করমব োর আগের্ িমটমে… োর জন্ম হম়েমে এেন এক 
দ্ম্পলের িমর যারা লেনবার ডাকডিডডমক লবমরাধীো কমরমে… লশশুলটর জন্ম সপ্তে োমসর 
পশমি হমব… এবিং ডাকডিডড োমক োর সেেুিয শলক্তশািী লহমসমব লচলহ্নে করমবন, লকন্তু 
পস পয কে শলক্তধর হমব ো ডাকডিমডডর অ্জানাই থামক যামব,.. এবিং োরা দু্জমনর 
একজমনর অ্েরজমনর হামে েৃেুয িটমব, োমদ্র পকউ একজন পবাঁমচ থাকমি অ্েরজন 
পবাঁমচ থাকমব না। সপ্তে োমসর পশি প্রহমর োর জন্ম হমব পয ডাকডিডডমক েরাভূে 
করমব। প্রমফসর লরিনী আবার রূোলি েদ্ামথডর পভেমর আবার ডুমব পগমিন। 
 
হযালর অ্নুভব কমর পকান লকেু োর সিংস্প্মশড আসমে। আবার োর লনাঃশ্বাস পনও়ো়ে পস 
কি োমে। 
 
–পস বিমিা–োর োমন–আলে? ডাম্বিমডার হযালরমক ভাি কমর েযডমবক্ষর্ কমরন। 
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–োরাে লবি়ে হযালর, ডাম্বিমডার বিমিন, েমব এেনও হমে োমর পোোমক লনমদ্ডশ 
করা হ়েলন, লশলবমির ভলবিযত্বার্ী দু্জমনর ওের বেডা়ে। দু্ই জাদু্কমরর েুত্র পস বেমর 
জুিাই-এ জন্মিহর্ কমরমে। এ দু্জন েুমত্রর বাবা-োরা আবার অ্ডডার অ্ব ফলনমক্সর 
সদ্সয। আবার এই দু্ই দ্ম্পলত্তই লেনবার পভামেেমটডর আিের্ পথমক আত্মরক্ষা 
কমরমেন। োমদ্র েমধয অ্বলশযই েুলে একজন এবিং আমরকজন হমিা পনলভি িিংবটে। 
 
–লকন্তু োহমি… ভলবিযত্বার্ীমে আোর নাে পকন, পকন পনলভি ন়ে? 
 
–অ্লফলস়োি পরকডড নােকরর্ নেুন কমর করা হ়ে। যেন পভামল্ডেটড পোোমক লশশু 
অ্বস্থা়ে আিের্ কমর। েেন এটা ধারর্া করা হম়েমে পযমহেু পোোমক আিের্ 
কমরমে পসমহেু লশলবি পোোর কথাই বমিমেন এ লবিম়ে লেলন লনলশ্চে লেমিন। 
 
–আলেও পো না হমে োলর। 
 
–আোর েমন হ়ে ো না, পকান সমন্দহ পনই পয, এটা েুলেই। ডাম্বিমডার বিমিন। 
 
–ো হমি পয বিমিন পনলভিও পস সে়ে জন্মিহর্ কমরমে। 
 
–েুলে ভলবিযত্বার্ীর েরবেডী অ্িংশটা ভুমি যাে, ভলবিযেবার্ী চূ়িান্ত েমবড বিা হ়ে, পয 
পস েযডদু্স্ত করমব… এবিং োমক োর সেেুিয লহমসমব োমক োর পদ্মহ লচলহ্নে করমব। 
োই পস কমরমে পোোমক, হযালর। পনলভিমক ন়ে। 
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–লেলন পো ভুি কমরও ো করমে োমরন। 
 
–লেলন পোোমকই েমন কমরমেন লবেদ্ লহমসমব। িক্ষয কর, লেলন লকন্তু লে়ের ব্ল্াডমক 
লচলহ্নে কমরনলন, কমরমেন হাফ ব্ল্াডমক। লেলন পোোর েমধয লনমজমক পদ্মেমেন, 
পোোমক চাকু্ষস পদ্োর আমগই লেলন পোোমক লচলহ্নে কমরমেন। যলদ্ও োর িক্ষয 
পোোমক হেযা করার, লেলন ো কমরনলন। লকন্তু উলন পোোমক লদ্ম়েমেন শলক্ত ও এক 
ভলবিযমের, পয কারমর্ েুলে বার বার োর আিের্ পথমক লনমজমক রক্ষা করমে 
পেমরমো–যা পোোর বা পনলভমির লেো োোর কামরারই লেি না। ডাম্বিমডামরর কথা 
শুমন হযালর হেভম্ব ও বাকযহারা হি, লকেু সে়ে থেমক পথমক পস লজমজ্ঞস করমিা, ো 
হমি লেলন এটা করমিন পকন? লশশু অ্বস্থা়ে আোমক পেমর পফিমিন না পকন? লেলন 
লক অ্মেক্ষা কমরমেন, পদ্েমে, পয ব়ি হম়ে পনলভি না আলে, পক োর জনয লবেদ্জনক 
হম়ে উঠমবা। 
 
–হমে োমর, পসটা হমি পো বাস্তবসম্মে হমো; ডাম্বিমডার বিমিন, েমব পভামল্ডেমটডর 
কামে ভলবিযেবার্ীর েুমরা েবর লেি না। আোর যেন লশলবি লরিলনর সমঙ্গ সাক্ষাৎ 
হমিা হগস পহমড পসোমন কান পেমে পশানার পকউ লেি না। লকন্তু কথা বিার সে়েই 
আল়িোো আলবষ্কার হ়ে এবিং ওটামক বাইমর েুাঁম়ি পফিা হ়ে। 
 
–োই পস সবটুকু শুনমে ো়েলন? 
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পস শুধু শুরুটা শুমনমে এবিং আল়িোো োর োস্টারমক এটা বিমে োমরলন পয, 
পোোমক শলক্ত হস্তান্তর ও োর সেেুিয করমি োর লনমজর লবেদ্ পডমক আনমব। োই 
পভামল্ডেটড জামনলন পয পোোমক আিের্ কমর োর লবেদ্ পডমক আনমে োমর। োর 
উলচে লেমিা অ্মেক্ষা করা এবিং আমরা জানা। জানমোই না পয পোোর এেন শলক্ত হমব 
যা ডাকডিডড জামন না। 
 
–লকন্তু না আোর পো পস রকে শলক্ত পনই। আোর এেন পকান শলক্ত পনই যা োর পনই। 
এেনলক আজমক পযভামব উলন িম়িমেন, পস শলক্তও আোর পনই। 
 
আোর, োর েমো োনুিমক আটকামনা বা হেযা করার ক্ষেো পনই। 
 
ডাম্বিমডার হযালরর কথা থালেম়ে বিমিন, লডোটডমেে অ্ব লেলিমজ একটা কক্ষ আমে, 
পযটা সবসে়ে োিা িালগম়ে রাো হ়ে। এোমন এেন এক শলক্ত আমে যা েুবই 
আশ্চযডজনক এবিং েৃেুযর পচম়েও ভ়েঙ্কর। োনুমির জ্ঞান ও প্রকৃলের শলক্তর পচম়েও 
শলক্তশািী। এটা হমে োমর অ্মনক অ্মজ়ে ও অ্জানা লবিম়ের অ্মনক োঠ পসোমন 
রলক্ষে আমে। এই শলক্ত পয পোোর করা়েমত্ত যা োর জানা পনই। এই শলক্তই পোোমক 
লসলর়েসমক রক্ষা করার জনয লনম়ে লগম়েলেি। এই শলক্তই োর করা়েত্ব পথমক পোোমক 
রক্ষা কমরলেি। লেলন োর েীি লবমরাধী শলক্তর শরীরমক অ্লধিহর্ ও লন়েন্ত্রর্ করমে 
অ্ক্ষে। সব পশমি পোোমক রক্ষা কমরমে পোোর সদ্া জািে েন ন়ে, এটা পোোর 
হৃদ্লেণ্ড যা পোোমক রক্ষা কমরমে। 
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হযালর োর পচাে বে কমর। পস যলদ্ লসলর়েসমক বাাঁচামে না পযে ো হমি লসলর়েমসর 
েৃেুয হমো না। পসোন পথমক োর লচন্তা েুমট চমি ভলবিযেবার্ীর লদ্মক, ভলবিযে বােডার 
পশমির অ্িংমশ… পবাঁমচ থাকমে োরমব না… অ্নয একজন পবাঁমচ থাকমে.. 
 
োহমি হযালর বিমিা, েীি হোশা ও পবদ্না পথমক, োর অ্থড আোমদ্র একজনমক 
অ্েরজনমক পেমর পফিমে হমব। 
 
হা–ডাম্বিমডার বিমিন। 
 
দ্ীিড সে়ে পকউ পকান কথা বিমিা না। লনস্তব্ধো। বাইমর োত্র-োত্রীমদ্র কি কুিন। 
পিট হমি পিকফাস্ট পেমে এমসে। েমন হ়ে, এেন পিাক এমকবামরই োও়ো যামব না 
পয োমব না বা হাসমব না, োরা পকউ জামন না, জানমিও োমদ্র লকেু আমস যা়ে না–পয 
লসলর়েস ব্ল্যাক আর পনই, লচরেমর চমি পগমেন। পস এেন সহে পযাজন দূ্মর। হযালরর 
েমো োরা পকউ ন়ে পয এেমনা লবশ্বাস করমব েুমের েদ্ডাটা স়িামিই লসলর়েস পহমস 
উঠমব, োমক সম্ভাির্ করমব কুশিালদ্ লজমজ্ঞস করমব। 
 
ডাম্বিমডার হযালরর লচন্তা থালেম়ে বিমিন, হযাাঁ আোর আমরকলট কথা বিার আমে। েুলে 
লনশ্চ়েই অ্বাক হও, পকন আলে পোোমক লপ্রমফক্ট বানাইলন। আলে চাইলন, েুলে পয ভার 
বহন কমর চমিমে োর সামথ নেুন পকান ভার সিংমযাজন পহাক। পোোর ভার 
এেলনমেই যমথি। হযালর িক্ষয করমিা ডাম্বিমডামরর পচামে অ্শ্রু ঝ়িমে েুে গল়িম়ে, শুভ্র 
িম্বা দ্াাঁল়ি পবম়ে। 
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৩৮. দ্য জিমেন্ড ও়োি রবরগন্স 
 
লহ-হু োস্ট নট বী পনেড লফমর এমসমেন 
 
েযালজক েন্ত্রী কমর্ডলি়েস ফাজ গে শুিবার রামে পোট একলট লববৃলে লদ্ম়ে স্বীকার 
কমরমেন লহ-হুাঁ োস্ট নট বী পনেড (যার নাে আেরা কেমনাই েুমে আলন না) আবার 
আোমদ্র পদ্মশ লফমর এমসমেন, শুধু োই ন়ে বরিং আমগর েমোই েৎেরো চািামেন। 
অ্েযন্ত েলরোমের সমঙ্গ আলে অ্বশযই স্বীকার করলে পয, জাদু্কর লনমজর নােকরর্ 
লনমজ কমরমেন িডড। হযাাঁ, আেনারা জামনন কামক আলে ইলঙ্গে করলে–লেলন পবাঁমচ 
আমেন শুধু ন়ে আবার আোমদ্র েমধয বহাি েলব়েমে রম়েমেন। ফাজ েুবই লালন্তমে 
দ্েমক দ্েমক বিমিন–সািংবালদ্ক সমম্মিমন লরমোটডারমদ্র। একই সমঙ্গ আরও দু্াঃমের 
সমঙ্গ আেনামদ্র জানালে, আজকাবান কারাগামর লডমেেরসরা একমযামগ লবমদ্রাহ 
কমরমে। ওরা আর েন্ত্রর্ািম়ের কেডচারী লহমসমব কাজ করমে ইেুক ন়ে। আোমদ্র 
লবশ্বাস লডমেেসরা এেন িমডডর কাে পথমক আমদ্শ লনমে শুরু কমরমে। িডড যার নাে 
আেরা ভুমি পগলে, নাে েুমেও আনমে চাই না। 
আেরা আোমদ্র জাদু্কর-জাদু্করীমদ্র েৎের ও সজাগ থাকার অ্নুমরাধ করলে। 
েন্ত্রর্াি়ে লশঘ্রই আেনামদ্র ির বাল়ি রক্ষা ও আিেমর্র প্রাথলেক প্রলেমরাধ সম্বমে 
একলট গাইড েুলস্তকা প্রকালশে করমব। েুলস্তকালট লবনােূমিয সব জাদু্কর েলরবামর পদ়্ো 
হমব আগােী োমস। 
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েন্ত্রীর লববৃলেমে জাদু্কররা েুবই আেলঙ্কে হম়েমে ও লবেদ্ সিংমকে েমন করমে। কারর্ 
গে বুধবামর েন্ত্রর্াি়ে জালনম়েলেি ও দৃ্ঢ়োর সামথ আশ্বাস লদ্ম়েলেি, চমি আসা ওই 
গুজমবর পকান সেো পনই পয ইউ–পনা-হু আবার আোমদ্র েমধয রম়েমে। 
পয িটনার লভলত্তমে েন্ত্রর্াি়ে এ লসদ্ধামন্ত উেনীে হম়েমে ো েুবই অ্স্প্ি। যলদ্ও 
লবশ্বাস করা যা়ে লহ-হুাঁ যার নাে েুমে আনা যা়ে না লেলন এবিং োর কম়েকজন োকডাোরা 
অ্নুচমররা (যারা পডথ ইটারস নামে েলরলচে), বৃহস্প্লেবার সমেযমবিা়ে েযালজক 
েন্ত্রর্ািম়ে ঢুকমে পেমরলেমিন। 
এিবাস ডাম্বিমডার, পহাগও়োটডমসর েুনাঃপ্রলেলষ্ঠে পহডোস্টার এবিং ইোরনযাশনাি 
কনমফডামরশন অ্ভ উইজাডডসর েুনাঃ প্রলেলষ্ঠে সদ্সয এবিং েুনাঃপ্রলেলষ্ঠে ও়োরিক 
অ্ফ দ্য উইমজন পগেমটর প্রধান, োমক এেনও এই বযাোমর লকেু বিার জনয োও়ো 
যা়েলন। লেলন গে এক বের ধমর অ্বশয বমি আসমেন ইউ–পনা–হুাঁ েৃে ন়ে পবাঁমচ 
রম়েমেন এবিং অ্মনকই লবশ্বাস কমরন পয লেলন নেুনভামব ক্ষেো অ্লধিহমর্র পচিা 
চািামেন। ইলেেমধয দ্য ব়ে-হুাঁ লিভ়ি 
 
বমিলেিাে না হযালর? আলে জালন পযেন কমরই পহাক ওরা পোোমক পটমন আনমব। 
হারলেওন ওর সােমনর েবমরর কাগজটা পদ্েমে পদ্েমে বিমিা। 
 
ওরা হাসোোমি বমসলেি। হযালর রমনর পবমডর পশি প্রামন্ত বমস রমনর সমঙ্গ 
হারলেওমনর েবর ে়িা শুনলেি। হারলেওমনর হামে পরাববামরর প্রমফটা লজলনর একটা 
োম়ের পগা়িালি দ্ল়ি লদ্ম়ে পবাঁমধ োদ্াে েেমি সাোনয উাঁচু কমর লদ্ম়েমেন। োটা 
হারলেওমনর লবোনার লদ্মক। পনলভমির ভাঙ্গা নাকটা স্বাভালবক অ্বস্থা়ে লফমর আসমে। ও 
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দু্লট োমটর োমঝ একটা পচ়োমর বমস রম়েমে। িুনা যথারীলে লনজস্ব ভলঙ্গমে দ্য 
কুইবিার উমো কমর েম়ি চমিমে। ওর েুে পদ্মে েমন হ়ে হারলেওমনর একলট কথাও 
ওর কামন যা়েলন। 
 
–ও হযাাঁ পয পেমিলট পবাঁমচ রম়েমে ওইমো বমস রম়েমে, োই না? রন েুে পগাে়িা কমর 
বিমিা–ভ্রান্ত েমথ চিা আর ন়ে, লক বি? 
 
ও ওর পবমডর োমশ রাো কযালবমনট পথমক একগাদ্া িগ চমকামিট বার কমর কম়েকটা 
হযালর, লজলন আর পনলভমির লদ্মক েুাঁম়ি লদ্ি। লজলন আর পনলভি চমকামিট দ্াাঁে লদ্ম়ে 
কাটমে িাগি। হযালরর পয হােটা়ে ক্ষমের জনয পসিাই করা হম়েমে পসই জা়েগাটা িাি 
হম়ে ফুমি রম়েমে। পফািার ওের োদ্াে েেমি োেিা একটা জঙর োি িালগম়ে 
পরমেমেন। েেমি বমিমেন পবলশ লচন্তা করমি ক্ষে সারমে সে়ে িাগমব। ডা. 
উলব্বলিমসর লবিরর্ শীি েিে োলেম়ে লদ্ম়েমেন বযথা কোর জনয। ওর েমন হমে 
বযথার সাোনয উেশে হম়েমে। 
 
-হযাাঁ, ওরা পোোর েুব কুেযালে কমরমে হযালর, হারলেওন হামের কাগমজ পচাে পরমে 
বিমিা–একাকীমত্ব পেশান একলট সমেযর শব্দ… ভারসােযহীনভামব উেিলব্ধ করা যা়ে, 
োর গমল্প অ্টি লবশ্বাস পনই… পজার কমর উেহাস আর অ্েবাদ্ পশানামনা হমে…। হু, 
হারলেওন বমি পগি ভুরু কুাঁচমক আোর েমন হ়ে ওরা আসি িটনা বিমে না, ওরাই 
প্রমফট সম্বমে উেহাস করমে, অ্সেয বিমে। 
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কথাটা বমি ও সিংকুলচে হম়ে বুমকর ওের একটা হাে রােি। ডমিাহভ ওর ওের পয 
চােড প্রম়োগ কমরলেি, েুবই কে ক্ষেোশীি লেি। যলদ্ ও জাদু্েন্ত্রটা পজামর পজামর 
বিে, োহমি োদ্াে েেমির কথা বিা যা়ে, অ্মনক ক্ষলে করমে োরে। হারলেওনমক 
অ্সুে সারাবার জনয দ্শ রকমের পোশান লগিমে হম়েমে প্রমেযক লদ্ন। পোটােুলট এেন 
ও পসমর উঠমে, হাসোোমি থাকমে ওর আর ভাি িাগমে না। 
 
ইউ-পনা-হুর করা়েত্ব করার পশি পচিা, োো দু্ই পথমক চার, পকান ভাম্বিমডামর কথা 
পকউ কামন লদ্মে না, োো ে়ে পথমক আট, হযালর েটামরর সমঙ্গ একান্ত সাক্ষাৎকার, 
োো ন়ে… লঠক আমে, েবমরর কাগজটা গুলটম়ে একোমশ েুাঁম়ি লদ্ম়ে হারলেওন 
বিমিা–অ্মনক লকেু পিোর সুমযাগ পেম়ে পগমে। োো়িা হযালরর সমঙ্গ সাক্ষাৎকার 
পোমটই একান্ত ন়ে। ওটামো একোস আমগ দ্য কুইিামর পেমেলেি। 
 
বাবা ওই কলেটা পো ওমদ্র লবলি কমরলেমিন। িুনা ভাসা ভাসাভামব বিমিা–
কুইবিামরর কলেটা পেেনভামব ধমর। ওরা পবশ ভাি দ্াে লদ্ম়েলেি। আেরা গরেকামি 
এবার সুইমডমন পব়িামে যাব, এক্সলেলডসন টু সুইমডন–যলদ্ আেরা িেেি-হনড়ি 
সুরকযাক ধরমে োলর। 
 
হারলেওন কথা বিমব না এেন েুে কমর বমসলেি। িুনার কথা পশি হমিই বিমিা–
সলেয েুব ভাি পো…। 
 
লজলন, হযালরর েুমের লদ্মক োলকম়েই দৃ্লি সলরম়ে লনম়ে হাসমে িাগি। 
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–থাক পসসব কথা, হারলেন পসাজা হম়ে দ্াাঁল়িম়ে বিমিা। আবার বযথার জনয শরীরটা 
পকাাঁচকামিা। োরের কুমির বযাোর সযাোর লকেু শুনমি? 
 
–ও হযাাঁ, লফ্লট উইক জজড আর পিমডর জামি পডাবার হাে পথমক পবাঁমচমে। লজলন বিমিা–
ও লেন পসমকমন্ডর জনয হাবুডুবু পেম়েলেি। জানািার েিা়ে জমির সাোনয দ্াগ 
েম়িলেি, চটেট জা়েগাটা দ্ল়ি লদ্ম়ে লিমর লদ্ম়েলেি। 
 
–পকন হারলেন হকচলকম়ে বিমিা। –বিমিা, দ্ারুর্ েযালজক, লজলন েগ কমর বিমিা। 
 
–েমন হ়ে পিড আর জজডমক েমন রাোর জমনয, রন বিমিা–একগাদ্া চমকামিট লচবুমে 
লচবুমে। ওরা আোমক এইগুমিা োলঠম়েমে। রন হযালরমক একগাদ্া পোট পোট চমকামিট 
পদ্লেম়ে বিমিা–েমন হ়ে ওমদ্র পজাক শে ভািই চিমে। 
 
হারলেওন েুমে লবরলক্তর োে। ডাম্বিমডার আবার কুমি জম়েন কমরমেন েবর পেম়েমো 
পো? 
 
–হযাাঁ, পনলভি বিমিা। এবার সব লঠকঠাক হম়ে যামব েমন হ়ে। 
 
–েমন হ়ে লফিচ েুব েুলশ হমব, হম়েমে? রন লজমজ্ঞস করমিা। িগ কাডডগুমিা জমির 
জমগ ডুলবম়ে লদ্ি। কামডড ডাম্বিমডামরর েলব। 
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–একটুও না, লজলন বিমিা। পবচালর েুবই লবিে, লজলন গিার স্বর নাোমিা। লফস লফস 
কমর বিমিা–ও এেন বমি পব়িামে পহাগও়োটডমস ডাম্বিমডার বযথড হম়েমেন। পস আমরা 
বমি পব়িামে পহাগও়োটড োর প্রালপ্তর েমধয প্রমফসর আেলিজমক োও়ো হমি পিষ্ঠেে। 
 
ওরা হাসোেমির এক পকামর্ শুম়ে থাকা েযাদ্াে আেলিমজর লদ্মক োকাি। োলকম়ে 
রম়েমেন োমদ্র লদ্মক উদ্াস ন়েমন। অ্মনমকই জামন না ডাম্বিমডার পকেন কমর োমক 
গভীর জঙ্গমি পসোরমদ্র হাে পথমক বাাঁলচম়েমেন। জম্ভগুমিা হ়েে ওমক পেমর পফিে। 
গামের আ়িাি পথমক পবলরম়ে এমস গাম়ে োর একটা আাঁচ়ি কাটমে না লদ্ম়ে, 
ডাম্বিমডার ওমক ধমর ধমর জঙ্গমির বাইমর লনম়ে এমসলেমিন। আেলিজ অ্কৃেজ্ঞ োই 
হ়েে কাউমক পসই িটনা বিমব না। পকউ জানমব না আসমি োর লক হম়েলেি। ওরা 
পদ্েি লেস আেলিমজর োথার চুিগুমিা পডিা োলকম়ে পগমে। চুমির পভেমর েেন িো 
োোর টুকমরা রম়েমে। োহমিও গাম়ে োর একটা আাঁচম়ির দ্াগ পনই। 
 
হারলেওন লফস লফস কমর বিমিা–োদ্াে েেমি বিলেমিন উলন দ্ারুর্ োনলিক আিাে 
পেম়েমেন। 
 
–পগাে়িা েুে পদ্মে োই েমন হ়ে, লজলন বিমিা। 
 
–পবাঁমচ আমেন লক েমর পগমেন পদ্েমব? রন লজব লদ্ম়ে একটা আও়োজ করমেই 
আেলিজ এধার ওধার োকামিন। দৃ্লিমে েেনও োর পিার। 
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–পকানও অ্সুলবমধ হমে না পো প্রমফসর? োদ্াে েেমি োর অ্লফস িমরর দ্রজা েুমি 
হমি ঢুমক আেলিমজর লদ্মক োলকম়ে বিমিন। 
 
–না না না একটুও না। আেলিজ বালিমশ োথা গুাঁমজ বিমিন–েমন হ়ে আলে একটা স্বপ্ন 
পদ্েলেিাে। 
 
হারলেওন আর লজলন ওমদ্র গাম়ের চাাঁদ্মর আোদ্েস্তক েুলড লদ্ম়ে হালস পচমে রইি। 
 
–ও েুলে পসোরসমদ্র কথা বিলেমি না? হারলেওন হালস থালেম়ে বিমিা এেন োহমি 
পক লডলভমনসন ে়িামেন? লফমরও আমেন? 
 
–না পথমক উো়ে পনই, ওমক পো আর পসোররা লফমর আসমে পদ্মব না, হযালর বিমিা। 
পদ্মব বমি েমন হ়ে? 
 
–েমন হ়ে উলন আর রিনী দু্জমনই লাস পনমবন, লজলন বিমিা। –লকন্তু ডাম্বিমডার 
বিলেমিন শুমনলে লরিনীমক েুলট লদ্ম়ে পদ্মবন, রন বিমিা। োমন লরটা়োর কলরম়ে 
পদ্মবন। 
 
–বিমিই হি? হারলেওন োো বিমিা। আেরা জালন ওনার ভলবিযিার্ী কামরক্ট। 
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কথাটা শুমন হযালরর বুমকর পভের পক পযন হােুল়ি লেটামে িাগমিা। ও কাউমক বমিলন 
প্রলফলসর পভেমর লক আমে। পনলভি বমিমে পডথ রুমে হযালর ওমক পটমন ওঠামনার সে়ে 
ওটা পভমঙ পগমে। হযালর ওর ভুি বক্তবয শুধমর পদ়্েলন। যামদ্র পনলভি কথাটা বিমে 
োমদ্র েুেভলঙ্গও পস পদ্মেলন। 
 
–সলেয পভমঙ পগমিা, দু্াঃমের কথা, হারলেওন শান্তভামব োথা পদ্ািামে পদ্ািামে বিমিা। 
 
–লঠক বমিে, রন বিমিা। ইউ-পনা-হু জানমে োরমিা না ওর পভেমর লক। লেি। 
হযালরমক পবড পথমক উমঠ দ্াাঁ়িামে পদ্মে বিমিা–চিমি পকাথা়ে? 
 
–হালিমডর কামে, হযালর বিমিা। ওর কামে লগম়ে সকমির েবর লদ্মে হমব। শুমনলে 
লফমর এমসমেন। 
 
–বিমব, আেরা সবাই ভাি আলে। রন ডরমেটলরর পোিা জানািা লদ্ম়ে নীি আকামশর 
লদ্মক োলকম়ে থাকমে থাকমে বিমিা–আেরা যলদ্ পোোর সমঙ্গ হযালিমডর কামে পযমে 
োরোে…। 
 
হযালরমক দ্রজার পগা়িা েযডন্ত পযমে পদ্মে হারলেওন বিমিা–হযালর হযালিডমক বমিা 
আেরা ভাি আলে। হ়েমো আোমদ্র অ্বস্থার কথা উলন পশামনলন। 
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হযালর হাে েুিমিা। একরকে জালনম়ে পগি ও ওমদ্র সব কথা শুমনমে আর লঠক যা 
হম়েলেি োই বিমব হযালিডমক। 
 
পসলদ্ন লেি পরাববার। কযামসমি পকউ পনই এেনই লনস্তব্ধ। কুমির পেমি পেম়েমদ্র টােড 
পশি হমে চমিমে। বালক রম়েমে লকেু পহােও়োকড, পিশন। ও সবাই িমন েুমটােুলট 
করমে, পরাদ্ পো়োমে। সকমিই েুলশ আর কলদ্ন েমরই বাল়ি লফরমব। হযালর জনশূনয 
কলরমডার লদ্ম়ে হাাঁটমে হাাঁটমে পোিা জানািা লদ্ম়ে বাইমর োকামিা। অ্দূ্মর লকলডচ 
পেিার োঠ, পসোমন পেমি–পেম়েরা পগমে। দু্একলট পেমিমেম়ে পিমক সাাঁোর কাটমে, 
ওমদ্র আমশোমশ রম়েমে কুইডস (সােুলদ্রক োে)। 
 
ও লঠক কমর উঠমে োরমে না একিা থাকমব না পেমিমেম়েমদ্র সমঙ্গ লেমি লেমশ দহ দহ 
করমব। যেনই পকউ ওমক পদ্েমে পেমি ওর কামে আমস েেনই ও চমি যা়ে। আবার 
একিা থাকমি েমন হ়ে, বেুরা আসুক, ওর সমঙ্গ গল্প করুক। পশি েযডন্ত লঠক করমিা, 
হযালিমডর কমটমজ যামব। বিমে পগমি পসই িটনার ের ও হযালিমডর সমঙ্গ ভাি কমর 
পকানও কথা বমিলন। 
 
হযালর োবডি োথমরর লসাঁল়ির পশিধামে ো লদ্মেই পদ্েি ডানধামরর দ্রজা েুমি পবলরম়ে 
আসমে েযািফ়ে, িযামব আর পগাম়েমি। হযালর জামন লেন েূলেড লেদ্ালরন কেনরুমে 
যামে। হযালর আর এক ো না বাল়িম়ে দ্াাঁ়িামিা। ওরা ওমক পদ্েমে পেম়েমে, হযালরমক 
দ্াাঁ়িামে পদ্মে ওরাও দ্াাঁ়িামিা। ওরা সকমিই চুে কমর দ্াাঁল়িম়ে। ওরা পযোমন দ্াাঁ়িাি 
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পসোমন পকান শব্দ পনই, লনস্তব্ধ। শুধু বাইমর পথমক কুমির পেমিমেম়েমদ্র কিরব পভমস 
আসমে। 
 
েযািম়ের েুমে শ়েোলন হালস। ও এধার ওধার োকামি। েমন হ়ে পদ্েমিা পকান লটচার 
পসই লদ্মক আসমেন লক না। োরের ও লেেন লফমর হযালরর লদ্মক োকামিা। েুব চাো 
গিা়ে বিমিা–েটার, েুলে পবাঁমচ আে, েমর যাওলন। 
 
হযালর ওর ভুরু দু্মটা েুমি েযািম়ের লদ্মক োকামিা। 
 
–হযালর বিমিা–েুলে ভাবে আলে পহাঁমট চমি পব়িালে পকেন কমর। 
 
কথাটা শূমন েযািম়ের েুেটা রামগ পযন পফমট ে়িমে চাইমিা। হযালর আমগ কেনও 
েযািফ়েমক এে পবলশ রাগমে পদ্মেলন। 
 
–পোোমক েূিয লদ্মে হমব, েযািফ়ে দ্াাঁে লক়িলে়ি কমর োঝালর গিা়ে বিমিা–আোর 
বাবামক েুলে যা কমরমে োর জনয পোোমক শালস্ত পভাগ করমে হমব, এেনই আোর 
হামে। 
 
–ওমর বােমর, পোোমদ্র ভম়ে আলে থর থর কমর কাাঁেলে। আোর েমন হ়ে, িডড 
পভামল্ডেটড পোোমদ্রই েে রামগ কাাঁেমেন। যা বি লক বিমব? েযািফ়ে িযামব আর 
পগাম়েমি িডড পভামল্ডেমটডর নাে শুমন দ্ারুর্ ভ়ে পেম়ে পগমিা। িমডডর নাে শুমন ভম়ে 
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েুে নীি হম়ে পগি পকন? িডড েে পোোর বাবার লবমশি বেু, োই না? পোোর লকমসর 
ভ়ে? 
 
–েটার, েুলে লনমজমক োরই েে লবরাট োনুি েমন করে। হযালরর লদ্মক েযািফ়ে 
এলগম়ে আসমে আসমে বিমিা। 
 
িযামব আর পগাম়েমিও হযালরর লদ্মক এলগম়ে এমিা। েুলে লক েমন কমরে আলে পোোমক 
হামে পেম়েও পেম়ি পদ্মবা? েুলে আোর বাবামক আজকাবামনর পজমি োঠামব? 
 
–আলে ভাবলেিাে োইমো উলচে কাজ হমব; হযালর বিমিা। 
 
–পশামনা, লডমেেরসরা আজকাবামনর পজমি পনই। েযািফ়ে েুব ধীমর ধীমর বিমিা–ডযাড 
আর বালক সবাই লশগলগলর পসোমন পথমক চমি আসমবন। 
 
–হযাাঁ, হযাাঁ আসমবন পো, হযালর বিমিা–এেনমো সবাই পজমন পগমে লেলন পগজমি ওঠা 
পফনা ো়িা আর লকেু ন়ে। 
 
েযািফ়ে ওর একটা হাে আিমেল্লার েমকমট পঢাকামনার আমগই হযালর ওর জাদু্দ্ণ্ডটা 
েমকট পথমক পটমন বার করমিা। 
 
–েটার! এনমরন্স হমি পক পযন পজামর েুব পজামর বিমিা। 
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হযালর পদ্েমিা, পেইে অ্লফস িমর যাবার জনয লসাঁল়ি লদ্ম়ে নােমেন। হযালরর সবডশরীর 
রামগ িৃর্া়ে জ্বমি উঠমিা। পেইে সম্বমে ডাম্বিমডার ওমক যা যা বমিমেন, ওর কামন 
প্রলেধ্বলনে হমে িাগমিা। জীবমন পস কথাগুমিা ও ভুিমব না। পেইেমক ক্ষো করমব 
না। না না কেমনাই না। 
 
–কী বযাোর েটার? এোমন পোেরা লক করে? কথাটা বমি ওমদ্র চারজমনর সােমন 
এমস দ্াাঁ়িামিন। 
 
–আলে ভাবলে েযািফম়ের ওের পকান কাসডটা প্রম়োগ করমবা, হযালর েীি স্বমর বিমিা। 
 
পেইে হযালরর েুমের লদ্মক লস্থরদৃ্লিমে োলকম়ে রইমিন। 
 
–দ্ণ্ডটা এেনই েমকমট পরমে দ্াও। পেইে কাটাকাটা স্বমর বিমিন লিলফন্ডামরর দ্শ 
েম়েে কাটা পগি। 
 
কথাটা বমি পেইে লবরাট আকামরর আও়োর গ্লামসর লদ্মক োলকম়ে লবলিভামব 
হাসমিন–আহাই, োহমি পো লিলফরমদ্র আর পকানও েম়েে হামে রইমিা না িল়িটা 
পনবার। োহমি পো আোমদ্র পোোমক লকেু…। 
 
–আরও লকেু পযাগ করুন। 
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হযালর পদ্েমিা প্রমফসর েযাকমগানাগি কযামসমি যাবার জনয লসাঁল়ি লদ্ম়ে উঠমেন। োর 
একহামে টাইট কামেডমটর দেলর বযাগ, অ্নয হামে ও়োলকিং লস্টক। বযামগর ভামর একটু 
ঝুাঁমক েম়িমেন। োহমিও েুে পদ্মে েমন হ়ে সুস্থ। 
 
~ প্রমফসর েযাকমগানাগি! পেইে োর লদ্মক এলগম়ে পযমে পযমে বিমিন োহমি পসে 
োিংমগা হাসোোি পথমক আেনামক লরলিজ কমর লদ্ম়েমে, োইমো পদ্েলে। 
 
–হযাাঁ প্রমফসর পেইে, েযাকমগানাগি োর রাভলিিং ঝাাঁকুলন লদ্ম়ে বিমিন আলে এমকবামর 
নবজীবন িাভ কমরলে, পোেরা দু্জন? িযামব পগাম়েমি। 
 
েযাকমগানাগি ওমদ্র েুমের লদ্মক উদ্ধে ভলঙ্গমে োকামিন। ওরা েযাকমগানাগমির লদ্মক 
এলগম়ে এি। ওমদ্র েুে ঝুমি েম়িমে। 
 
–এলদ্মক আোর কামে এস। আোর বযাগ আর আিমেল্লাটা আোর অ্লফমস লনম়ে যাও। 
প্রমফসর েযাকমগানাগি কলঠন সুমর বিমিন–েযািম়ের দু্ই সাগমরদ্মক। 
 
–লঠক আমে, েযাকমগানাগি বালির িল়ির লদ্মক োলকম়ে বিমিন–আোর েমন হ়ে, হযালর 
আর ওর দু্ই বেুমদ্র েঞ্চাশ েম়েে কমর োও়ো উলচে। ইউ পনা–হু লফমর এমসমে 
পসই েবর েৃলথবীর সকিমক জালনম়ে পদ্বার েুরকার লহমসমব। আেলন লক বমিন, 
প্রমফসর পেইে? 
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–কী বিমেন? পেইে এক পসমকন্ড পদ্লর না কমর বিমিন। হযালর জামন পেইে 
েযাকমগানাগমির কথা েুব ভাি কমরই শুনমে পেম়েমেন। োমন লঠক বুঝিাে না। 
 
–েটার েঞ্চাশ, দু্ উইসলির েঞ্চাশ কমর, আর িিংবটে আর লেস পিিারও েঞ্চাশ। 
প্রমফসর েযাকমগানাগি বিমিন। লঠক পসই সে়ে লিলফরমদ্র আও়োর গ্লামসর বালি ঝর 
ঝর কমর লনমচর গ্লামস ে়িি। ও হযাাঁ, লেস িাভগুডও োমব েঞ্চাশ–েযাকমগানাগি 
বিমিন। আেলন েটামরর কাে পথমক দ্শ েম়েে পকমটলেমিন, োই না প্রমফসর 
পেইে? পো এেন লহমসব লঠক। েটার? েযািফ়ে এে সুন্দর একটা পরৌদ্রউজ্জ্বি লদ্মন 
কলরমডামর লক করে? যাও বাইমর লগম়ে সকমির সমঙ্গ লেমি লেমশ দহ দহ কমরা, হামসা 
পেমিা, েযাকমগানাগি বিমিন। 
 
হযালরমক দু্বার পকানও কথা বিমে হ়ে না। েযাকমগানাগমির কথা পশানার সমঙ্গ সমঙ্গ 
জাদু্দ্ণ্ডটা েমকমট পরমে সদ্র দ্রজা লদ্ম়ে বাইমর চমি পগি। 
 
হযালিমডর পকলবমনর লদ্মক হযালর চিমিা। সূযড েেন ওর োথার ওের গনগন করমে। 
পদ্েি পেমি–পেম়েরা পরাববামরর প্রমফমট ে়িমে, পরাদু্দর পো়োমে। পকউ পকউ লেলি 
োমে। ওর লদ্মক ওরা োকামিা। ওমদ্র েমধয দু্একজন ওমক ডাকমিা। দু্একজন 
সানমড প্রমফমট ওর সেমে পিো পেমেমে পসটা পদ্োমিা। ওমদ্র কামে হযালর লহমরা বমন 
পগমে। হযালর ওমদ্র লদ্মক োকামিা না। ওরা পো জামন না লেনলদ্ন আমগ লক কাণ্ড 
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িমটলেি। হযালর কারও লদ্মক না োলকম়ে হন হন কমর হযালিমডর পকলবমনর লদ্মক 
চিমিা। 
 
ও হযালরর কযালবমনর বে সদ্র দ্রজার লদ্মক োকম়ে ভাবমিা েুব সম্ভব হযালিড পকলবমন 
পনই। োরেরই পদ্েমিা ফযািংগ ওর লদ্মক িাফামে িাফামে আসমে। আনমন্দ 
আত্মহারাও। োরের পদ্েমিা হযালিড লেমঠ একটা বস্তা ভলেড লবনস চালেম়ে ওর লদ্মক 
আসমেন। হযালিমডর বাগান পিাহার জাি লদ্ম়ে পিরা। যালিড বাগামনর পভের পথমকই 
হযালরমক পদ্মে বিমিন–সব ভামিা পো হযালর! 
 
হযালর হযালিমডর হালস হালস েুমের লদ্মক োকামিা। 
 
–এস পভেমর এস, চা পেমে পেমে গল্প করা যামব, হযালিড বিমিন। 
 
হযালর হযালিমডর সমঙ্গ পকলবমনর পভেমর পগি। হযালিড োর প্রকাণ্ড কামঠর পটলবমির 
সােমন বসমে বসমে বিমিন–চা? না জুস োমব। হযাাঁ সব েবর টবর বি। পোোর 
এেন শরীর ভাি আমে পো? 
 
–েুব ভাি আলে। আেলন এেলদ্ন পকাথা়ে িুলকম়ে লেমিন? 
 
হযালিড ফুাঁলেম়ে ফুাঁলেম়ে কাাঁদ্মে কাাঁদ্মে বিমিা–লসলর়েমসর েমো িুলকম়েলেিাে। ব়ি 
একটা োহাম়ির গুহামে লেিাে। 
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হযালিঙ কান্না পচমে পগিাস ভলেড জুস োলনকটা চুেুক লদ্ম়ে পেম়ে বিমিন যার্ লফমর 
এমসলে। 
 
–আেনামক পদ্মে পো ভািই েমন হমে। হযালর বিমিা ও লসলর়েস প্রসঙ্গ আনমে চা়ে 
না। লসলর়েমসর পকউ নাে করমি ও অ্নয প্রসমঙ্গ আমস। 
 
–সলেয? কথাটা বমি হযালিড ওর পোটা পোটা দু্হামের পচমটা লদ্ম়ে েুে পঢমক বিমিন–
আোর ভাই এলে ও এেন ভাি আমে, েুশ পেজামজ আমে। ওর এেন একটা বােবী 
দ্রকার। 
 
হযালর হযালিমডর োথা পথমক গ্রুলের বােবীর প্রসঙ্গ বাদ্ লদ্মে চা়ে। আর একটা জাম়েে 
অ্রমনয না আসাই ভাি েমন হ়ে। 
 
হযালিড পথমে পথমে বিমিন–সকমিই এেন বুঝমে োরমে েুলে একচুিও লেমথয বমিালন 
হযালর। োরের হযালর েটারমক েুাঁলটম়ে েুাঁলটম়ে পদ্েমে িাগমিন হযালিড। 
 
–পদ্ে হযালর, হযালিড পটলবমি ঝুাঁমক েম়ি বিমিন। আলে পোোর পচম়ে অ্মনক আমগ 
পথমক লসলর়েসমক জালন। লসলর়েস যুদ্ধ করমে করমে োরা পগমে, অ্নযা়ে-এর লবরুমদ্ধ 
ি়িাই করমে করমে। োর েৃেুযমে পশাক কমরা না হযালর। ওইরকে বীমরর েে ও 
েরমে পচম়েলেি। 
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–না, লসলর়েস েরমে চানলন, হযালর পরমগ লগম়ে বিমিা। 
 
–না, আলে ো বলিলন। ওমো িমরর পকামর্ িুলকম়ে বমস থাকমে চা়েলন। অ্নযরা যুদ্ধ 
করুক আর ও িমর থাকুক ো চা়েলন লসলর়েস। 
 
হযালর পচ়োর পেম়ি উমঠ দ্াাঁ়িামিা, বিমিা–এবামর আোমক পযমে হমব। রন হারলেওন 
হসলেটাি উইিংগ-এ রম়েমে। 
 
–ও হযাাঁ, পযমে পো হমবই, পবশ োহমি যাও, েুব সাবধামন যামব। 
 
হযালর একরকে পদ্ৌ়িামে পদ্ৌ়িামে দ্রজা েুমিই হাসোোমির লদ্মক েুব ো়িাোল়ি 
হাাঁটমে িাগমিা। আমগর েমোই হযালর কারও লদ্মক, কারও কথা না শুমন হাাঁটমে 
িাগমিা। োমঝ োমঝ পচাে দু্মটা বে কমর হাাঁটমে িাগমিা। ভাবমে িাগমিা সবলকেু 
ওর সােমন পথমক লবিীন হম়ে যাক। ও একা, ওর পকউ পনই। 
 
লকেুলদ্ন আমগ, ওর েরীক্ষা পশি হ়েলন। ও পভামল্ডেটড ো়িা লকেুই ভাবমে োরমে না, 
ওর েমনর েমধয পভামল্ডেটড পগাঁমথ রম়েমে। ও জামন, পভামল্ডেটড সম্বমে যা বমিমে সব 
সলেয। পভামল্ডেটড লফমর এমসমে, পকউ লবশ্বাস করমে না চাইমিও যা সলেয োই বমিমে। 
ও লকেুটা হাাঁটার ের পিমকর ধামর পঝাাঁে ঝা়ুি সলরম়ে দু্হাাঁটুমে েুে পরমে বমস বমস 
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পিমকর জমির পঢউ পদ্েমে িাগমিা। এেন জা়েগা়ে বমসমে পয ওমক পদ্েমে োও়োর 
সম্ভাবনা পনই। ও একা থাকমে চা়ে। পকউ এমস ওর সােমন দ্াাঁ়িাক ো ও চা়ে না। 
 
পকন ও একা থাকমে চা়ে? ডাম্বিমডামরর কাে পথমক সব পশানার ের পথমক ও সকমির 
পথমক লনমজমক দূ্মর সলরম়ে রােমে চা়ে। একটা অ্দৃ্শয পব়িা লদ্ম়ে ওমক পযন লিমর 
রাো হ়ে। ও একা, অ্নযলদ্মক েৃলথবীর সব লকেুই। ও লেি, এেনও আমে–অ্যা োক়ি 
েযান। ওই কথাটার োমন ও জামন না। 
 
হযালর পিমকর লকনারা়ে বমস থামক লক করমব পকাথা়ে যামব পভমব ো়ে না। ওর সেস্ত 
পদ্হ-েন ভরািান্ত; ও ভাবমে োরমে না লসলর়েস আর লফমর আসমবন না। অ্মনকলদ্ন 
ের আকাশ নীি, পরাদ্ উমঠমে সকমিই হাসমে, গল্প করমে। ওমদ্র পথমক ও পযন 
আিাদ্া। ও ভাবমে োরমে না, লবশ্বাস করমে োরমে না এই েৃলথবীমে আর কেলদ্ন 
পবাঁমচ থাকমব, কমব পশি হমব েুলনর হামে। 
 
ও অ্মনকটা সে়ে নীরব হম়ে বমস রইি, ভুিমে পচিা করমে িাগমিা ওর ধেডলেো 
লসলর়েমসর কথা। েমন ে়িমে পিমকর অ্ের োমর লসলরযস একবার একশ লডমেেরমদ্র 
সমঙ্গ প্রচণ্ড ি়িাই করার ের জ্ঞান হালরম়েলেমিন। 
 
সূযড কেন অ্স্ত পগমে ও জামন না। হঠাৎ েমন হি ওর েুব শীে করমে। ও ধীমর ধীমর 
দ্াাঁ়িাি োরের কযামসমির লদ্মক হাাঁটমে িাগি। আিমেল্লার হাো লদ্ম়ে পচামের জি 
েুমে লনি। 

http://www.bengaliebook.com/


 হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য অ্র্ডাি অ্ব দ্য ফরিক্স । জে. জে. িাওর িং। হ্যারি পটাি রিরিে 

1346 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

 
*** 
 
কুি টােড পশি হবার লেনলদ্ন আমগ রন আর হারলেওন সমূ্পর্ড সুস্থ হবার ের 
হাসোোি পথমক ো়িা পেি। হারলেওন োমঝ োমঝ হযালরর কামে লসলর়েমসর কথা 
েুিমে চাইমি রন ওমক থালেম়ে লদ্ি। হযালর জামন না কমব আবার ও লসলর়েস সম্বমে 
কথা বিমে োরমব। কেনও লসলর়েমসর কথা বিমে ইমে কমর কেনও বা কমর না। 
সব লকেুই ওর েন পেজামজর ওের লনভডর কমর। অ্সম্ভব েমনামবদ্না়ে সমঙ্গ আর এক 
বযথা়ে েন ভমর ওমঠ। পহাগও়োটডস পথমক চমি যাবার লদ্ন আসন্ন, আবার ওমক 
প্রাইমভট ড্রাইমভ লফমর পযমে হমব। এেন ও বুঝমেমেমরমে পকন ওমক িীমের েুলটর 
লদ্নগুমিা প্রাইমভট ড্রাইমভ ডাসডমির সমঙ্গ থাকমে হ়ে। লকন্তু েনটা না চাইমিও পসোমন 
থাকমে হমব েৃেুযর হাে পথমক বাাঁচার জনয। 
 
টােড পশি হবার একলদ্ন আমগ প্রমফসর আেলিজ পহাগও়োটডস পথমক চমি পগমিন। 
প্রমফসর েযাকমগানাগি, আেলিজমক লবদ্া়ে জানামে োরমিন না, পসাফামে বমস 
রইমিন। উঠমবন লক কমর, হাাঁটমবন পকেন কমর লেভস ওর ও়োলকিং লস্টক লনম়ে 
োলিম়েমে। 
 
কুমির পসই টামেডর পশি সেযালট এমস পগি। সবাই োমদ্র বাবা-ো, বাল়ি যাবার আমগ 
লজলনসেত্র বামক্স ভমর লনম়েমে। একটু েমরই টােড পশমির োও়ো দ্াও়ো শুরু হমব। 
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হযালর শুধু একিালট চুে কমর বমস রম়েমে। না আমে পগােগাে করার োলগদ্ না আমে 
ভাি ভাি োবার ো়িা। 
 
রন ওমক ললি েুমে বমস থাকমে পদ্মে বিমিা–কাি গুোমিই হমব, এেন পেমে চি, 
আোর লকন্তু ভীির্ লক্ষমধ পেম়েমে। চি যাই। রন ির পেমর যাবার আমগ হযালর বিমিা–
েুলে যাও আলে আসলে। 
 
লকন্তু রন চমি যাবার েরও হযালর চুে কমর বমস রইি। ওর লফমট যাবার কর্া োত্র 
ইমে পনই েবুও পযমে হমব। ও েুব ভাি কমরই জামন ডাম্বিমডার ভাির্ পদ্বার সে়ে 
ওর নাে উমল্লে কমর বিমবন–হযালর স্বচমক্ষ পভামল্ডেটডমক পদ্মেমে, গে বের ওর সম্বমে 
বমিমেও। 
 
আর পদ্লর করা উলচে হমব না। ও রামঙ্কর েিা পথমক কম়েেটা কুাঁচকামনা আিমেল্লা বার 
করি। বার করার সে়ে পচামে ে়িি রামঙ্কর এক পকামর্ েম়ি থাকা একটা পদ্াে়িামনা 
পোচ়িামনা কাগমজর েযামকট-এর উের। হামে েুমি লনম়ে বুঝমে োরমিা না েযামকমটর 
েমধয লক আমে। ও চটেট েযামকমটর েুেটা লোঁ়িমেই পদ্েমে পেমিা ওর একটা 
পরনারস। ও পরনারস হামে লনম়ে না়িাচা়িা করমে িাগমিা। োরের েমন েম়ি পগি 
পরনারসটা লসলর়েস ওমক বার নম্বর লিেণ্ড পেমস থাকার সে়ে উেহার লদ্ম়ে বমিলেমিন, 
এটা যেন েরমব েেন লঠক আোর কথা েমন েম়ি যামব। 
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হযালর লবোনা়ে বমস পরনারসটার োট েুিমেই টুক কমর পোট একটা পচৌমকা আ়েনা 
লবোনা়ে েম়ি পগি। আ়েনাটা অ্লে েুরমনা আর োর কাাঁমচ েুরু কমর ধূমিা জমে 
পগমে। লনমজর েুেটা পদ্োর জনয হযালর আ়েনাটা ওর েুমের সােমন ধরমিা। কাাঁমচর 
উের এমো ধূমিা জমেমে পয লনমজর েুেটাই স্বেভামব পদ্েমে পেমিা না। আ়েনাটা 
আবার েযামকমটর েমধয রাোর সে়ে পদ্েমিা পেেমন পোট পোট অ্ক্ষমর লকেু পিো 
রম়েমে। হামের পিোটা লসলর়েস লক লিমেমেন ে়িমে িাগি। লসলর়েস লিমেমেন 
 
এটা একটা দু্েুেী আ়েনা, এরকে দু্মটা আমে। োর েমধয একটা আোর কামে আমে, 
এটা পোোমক লদ্িাে। েুলে যলদ্ কেনও আোর সমঙ্গ কথা বিমে চাও োহমি আ়েনাটা 
পোোর সােমন ধরমব। েেন পোোর প্রলেলবম্ব আোর আ়েনামে ফুমট উঠমব। েুলে 
আোর সমঙ্গ কথা বিমে োরমব। পজেস আর আলে এটা বযবহার করোে, যেন আেরা 
দু্জমন দু্জাগা়ে থাকোে। 
 
পিোটা ে়িার ের হযালরর বুমকর পভের পযন একটা ইলিন চিমে িাগমিা দূ্দ্ডান্ত 
গলেমে। চারবের আমগ ও ইডমরজড লেরমর বাবা-োমক পদ্মেলেি। ও লসলর়েমসর সমঙ্গ 
কথা বিমে চাইি। এেনই, একটুও পদ্লর কমর ন়ে। লকেু কথা বিার আমগ ও পদ্মে 
লনি আমশোমশ পকউ আমে লকনা। ডরমেটলর ফাাঁকা। ও আবার আ়েনার লদ্মক 
োকামিা। েুব েুমের কামে লনম়ে এি লসলর়েমসর পদ়্ো আ়েনা। েুব কামে লনম়ে এমস 
কাাঁো কাাঁো গিা়ে েুব পজামর বিমিা–লসলর়েস! 
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ওর লনাঃশ্বামসর বামস্প্ আ়েনার কাাঁচটা আরও ঝাাঁেসা হম়ে পগি, ও আ়েনাটা প্রা়ে েুমের 
সােমন পচমে ধরি। ও পদ্েি ওর পচাে দু্মটা কাাঁেমে, লেট লেট কমর ওর লদ্মক 
োলকম়ে রম়েমে। লকন্তু পচাে দু্মটা পো লসলর়েমসর ন়ে–ওরই। 
 
োরের আিমেল্লার অ্লস্তন লদ্ম়ে আ়েনার কাাঁচটা ভাি কমর েুমে লনম়ে গিা়ে যে পজার 
আমে ো লদ্ম়ে আবার বিমিা, প্রলেলট শব্দ শূনয ির ঝে ঝে কমর উঠি। 
 
লসলর়েস ব্ল্যাক! 
 
না, আ়েনা পযেন োর প্রলেেলব লনম়ে কাাঁেলেি, পেেনইভামব কাাঁেমে িাগি। পচাে 
দু্মটা লেট লেট করমে িাগমিা। 
 
হঠাৎ পক পযন ওর কামন কামন বিমিা–আমর পবাকা লসলর়েি পোোর কথার জবাব পদ্মব 
পকেন কমর? ওর কামে লক ডুলেমকট আ়েনাটা এেন আমে? 
 
–ও োই লসলর়েস ওর সমঙ্গ কথা বিমে োরমে না। 
 
হোশা ওমক লেন্ন লভন্ন কমর লদ্ি। হামের কামে যা লকেু পেি েুাঁ়িমে িাগমিা পযোমন 
পসোমন। আ়েনাটাও পভমঙ রামঙ্কর ডািার ওের েম়ি রইমিা। 
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োরের ওর োথা়ে নেুন এক বুলদ্ধ এমিা। অ্মনক েীক্ষ্ম, অ্মনক ব়ি। আমগ পো এই 
কথা ও ভামবলন–পকন লনমজমক লনমজ প্রশ্ন কমরলন? 
 
ও ির পেম়ি িাটু্টর েে িুরমে িুরমে স্প্াইমরি লসাঁল়ি লদ্ম়ে লনমচ নােমিা। নাোর সে়ে 
ওর পদ্ও়োমি োথা ঠুমক পগি, গাম়ে ধাক্কা িাগমিা। ও শূনয কেন রুমের সােমন 
দ্াাঁ়িামিা। ও ফযাট পিলডমক পকানও রকে হৃমক্ষে না কমর পপ্রামরট পহামি পচাে রােি। 
ফযাট পিলড বিমিা–লফস্টমো এেন শুরু হমে হযালর, েুলে পো জান েুলে অ্মনক 
পদ্লরমে এমসে। 
 
লকন্তু হযালররে ইমে পনই লফমস্ট পযাগ পদ্বার। 
 
লকন্তু এোমন পো ভূমের রাজত্ব, েুলে না চাইমিও পকানও একটা ভূে পোোমক ো়িমব 
না। 
 
ও েেন কলরমডার ধমর পদ্ৌ়িাি। েৃে অ্থবা জীলবে কাউমক ও পদ্েমে পেমিা না। হযাাঁ 
আমে, ওরা সবাই পিট হমি লভ়ি কমর আমে। োরের ও চােডস রুমের সােমন এমস 
দ্াাঁ়িামিা। ও হাাঁলেম়ে হাাঁলেম়ে ভাবমে িাগমিা ও পকাথা়ে যামব 
 
পযোমন দ্াাঁল়িম়ে রম়েমে পসোমনই দ্াাঁল়িম়ে থাকমব, হমি লফস্ট েেে না হও়ো েযডন্ত। 
কথাগুমিা ভাবমে লঠক পসই সে়ে ও কলরমডামরর পশিপ্রামন্ত পহডমিস লনকমক পদ্েমে 
পেি 
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–এ এই–এই লনক পশামনা পশামনা! 
 
 ভূে একোমশ ঝুমি থাকা োথাটা ওর গিার ওের পসট কমর লনি। েেন লনমকািাে 
লড লেেলস েরলেিংটনমক েলরষ্কার পদ্েমে পেি। 
 
–শুভসেযা, লনমকািাস বিমিন। বিার ের প্রস্তর েূলেড পথমক পবলরম়ে এমিন। হযালরর 
লদ্মক োলকম়ে হাসমে িাগমিন। একোত্র আলে নই পয লফমস্ট জম়েন করমে পদ্লর কমর 
পফমিলে–োহমি? োহমি লক হমব? লনমকািাস অ্দু্ভেভামব হাসমিন হযালরর লদ্মক 
োলকম়ে। 
 
–লনক আলে কী আেনামক একটা প্রশ্ন করমে োলর? 
 
হযালরর কথাটা শুমন লনমকািাস োর একটা আঙু্গি লদ্ম়ে পবাঁকান েুণু্ডটা ভাি কমর িাম়ি 
পসট কমর লনমিন। 
 
–এেনই হযালর? লফস্ট পশি হবার ের প্রশ্ন করমি চিমব না? 
 
–না, লেজ লনক! হযালর বিমিা–আলে এেনই এোমন আেনার সমঙ্গ কথা বিমে চাই। 
চিুন ওই লদ্কটা়ে যাই। যামবন? 
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কথাটা বমি কলরমডামরর সিংিগ্ন প্রথে িরটার দ্রজা েুমি দ্াাঁ়িামেই পহডমিস লনক 
দ্ীিডশ্বাস পফিমিন। 
 
–বাাঃ বাাঃ অ্লে সুন্দর, পহডমিস বিমিন। লেমথয বিলে না সলেয সলেয পোোর কামে 
এই রকেলট আশা করলেিাে। 
 
হযালর দ্রজা পোিা রােমিও লনক পদ্ও়োি পবম়ে পভেমর পগমিন। হযালর দ্রজাটা বে 
কমর বিমিা–আশা করলেমিন? 
 
–এই পয, েুলে আসমব, আর আোর অ্মেক্ষা়ে দ্াাঁল়িম়ে থাকমব। কথাটা বমি িমরর 
জানািা লদ্ম়ে অ্েকার িমনর লদ্মক োকামিন। কেনও কেনও এেন হ়ে। 
 
–যেন পকউ পকানও রকে আিাে ো়ে, লকেু লজলনস হারা়ে। 
 
হযালর পসই কথার পো়োক্কা না কমর বিমিা–লঠক ধমরমেন, আলে আেনার জনয অ্মেক্ষা 
করলেিাে। 
 
কথাটা শুমন লনক নীরব রইমিন। 
 
–লঠক কথা বমিলে, হযালর বিমিা। হযালর েমন েমন লকেু একটা িটমে োমর পসইভাব 
কমর দ্াাঁল়িম়ে রইমিা। 
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লনক আবার দ্ীিডশ্বাস পফমি অ্েকার িমনর লদ্মক োলকম়ে রইমিন। 
 
–লঠক, সব লঠক বিলে োই না? আেলন েৃে অ্থচ আেনার সমঙ্গ আলে কথা বিলে। েৃে 
হমিও আেলন পহাগও়োটডমস সবডত্র িুমর পব়িামে োরমেন সবলকেু করমেন োই না? 
 
–হযাাঁ লঠক বমিে, লনক বিমিন। হযাাঁ আলে িুমর পব়িাই, সকমির সমঙ্গ কথাও বলি। 
 
–োর োমন েৃেুয হমিও, আেলন আবার েৃলথবীমে আোমদ্র োমঝ লফমর এমসমেন, ভূে 
হম়ে এমসমেন। 
 
–সকমি ো োমর না ভূে হম়ে লফরমে। 
 
–আেনার কথার োমন বুঝিাে না। 
 
–সব জাদু্কররা ো োমর না, শুধু একোত্র োরা োমর। 
 
–োই, হযালর পহমস উঠি। ও পহডমিমসর কথার অ্থড বুঝমে পেমরমে। 
 
–আলে যামক এোমন েুাঁজমে এমসলে, লেলনও একজন জাদু্কর। োহমি োর আসমে 
বাধা লকমসর? লঠক বমিলে? 
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লনক, জানািা পথমক েুে সলরম়ে লনম়ে দু্াঃে ভরা েুমে হযালরর লদ্মক োকামিন। 
 
–লেলন আর লফমর আসমবন না। 
 
 –পক? কার কথা বিমেন? 
 
 –লসলর়েস ব্ল্যামকর কথা বিলে। লনক বিমিন। 
 
 –পকন োরমবন না? আেলন পো লফমর এমসমেন, হযালরর কমে উো। 
 
–আেলন েৃে, োওমো আেলন েুমে যানলন। 
 
-হযাাঁ োমর, জাদু্কররা োমর; লকন্তু সব েৃে জাদু্কররা ো চা়েনা। েমব োরা ইমে 
করমিই এক সে়ে পয েৃলথবীর বুমক ো পরমেলেি আবার পসই েৃলথবীমে ো রােমে 
োমর। লনক অ্মনক কমি কথাগুমিা পযন বিমিন। 
 
–পকন ন়ে? আলে অ্মনযর প্রসমঙ্গ েুিমে চাই না, বিুন লসলর়েস পকন চাইমেন 
 
না। লসলর়েস অ্স্বাভালবক পকানও লকেু পো়োক্কা কমর না। 
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কথাটা বিার ের হযালর পোিা দ্রজার লদ্মক োকামেই ওর েমন হমিা লসলর়েস দ্াাঁল়িম়ে 
দ্াাঁল়িম়ে ওর কথা শুনলেমিন। লসলর়েসমক ও ক্ষলর্ক হমিও পদ্েমে োমব, পদ্হ োর 
রমক্ত োিংমসর ন়ে, শুভ্র, রান্সোমরে, পসই ভামবই ওর কামে আসমবন। 
 
–না, উলন কেমনাই আসমবন না, লনক কথাটা আবার পজার লদ্ম়ে বিমিা। উলন 
লচরকামির জনয লবিীন হম়ে পগমেন। 
 
–লক বিমেন? লবিীন হম়ে পগমেন োমন? োহমি আেলন হমিন না পকন? অ্নযরা পকন 
লফমর আসমে চা়ে না? োহমি এই জা়েগাটা়ে এে ভূমের সিংেযা পকন? পকন োরা 
েৃেুযর ের লবিীন হমে চা়েলন? 
 
–আোর কামে পোোর এই প্রমশ্নর জবাব পনই হযালর, লনক বিমিন। 
 
–আেলন পো েৃে, োই না? হযালর হোশ হম়ে বিমিা–আেলন পকন জবাব লদ্মে োরমবন 
না? 
 
-হযাাঁ, আলে েৃে। োও আলে েৃলথবী পেম়ি যাইলন। আসমি আলে অ্ন্দমর না বালহমর। 
লনক সাোনয পোেিামিন। আলে জীবন ও েৃেুয রহসয সম্বমে লকেু জালন 
 
হযালর। পকন আলে নকি জীবন ধারর্ কমর রম়েলে োও জালন না। আলে শুমনলে 
লডোটডমেে অ্ফ লেলিস এ সম্বমে গমবির্া চালিম়ে যামেন।   
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–পসই জা়েগাটা পকাথা়ে দ়্ো কমর আোমক বিমবন লনমকািাস, হযালর েলর়ো হম়ে 
বিমিা। 
 
লনমকািাস হযালরর পসই প্রমশ্নর জবাব না লদ্ম়ে পযেনভামব িমর ঢুমক লেমিন পেেনই 
ভামব চমি পগমিন হযালরমক িমর লনেক একিালট পরমে। 
 
লনমকািাস ির পেম়ি চমি যাবার ের হযালরর েমন হি ক্ষীর্কাি আমগ পযন ওর 
গডফাদ্ারমক হালরম়েলে। আবার লেলন লফমর আসমবন। ওর সমঙ্গ কথা বিমবন োর 
পকানও আশার আমিা পদ্েমে পেমিা না। ও প্রা়ে শূনয কযামসমির লদ্মক ধীর েদ্মক্ষমে 
চিমিা। েমন োর দ্ারুর্ পবদ্না, জীবমন আবার কী ও হাসমে োরমব? সকমির সমঙ্গ 
েন েুমি গল্প করমে োরমব? ফযাটমিলড পযোমন থামকন ও পসই লদ্মক চিমিা। োরের 
চিমে চিমে হঠাৎ পচামে েম়ি পগি িুনা আসমে। িুনার দৃ্লির বাইমর যামব পেেন 
পকানও িুমকাবার জা়েগা হযালর পদ্েমে পেমিা না। িুলকম়ে পব়িাবার শলক্ত ওর েন পথমক 
অ্বিুপ্ত হম়ে পগমে। 
 
–হযামিা, িুনা ভাসাভাসাভামব ওমক পদ্মে বিমিা। হযালর পয ওমক পদ্মে িুমকামে 
পচম়েলেি পসটা বুঝমে োমরলন। 
 
–েুলে লফমস্ট যাওলন? এোমন পকন িুরে? হযালর ওমক লজমজ্ঞস করমিা। 
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িুনা পনালটশ পবামডডর লদ্মক আঙু্গি পদ্োি। হযালর পদ্েি িুনা ওর হালরম়ে যাও়ো সব 
লজলনমসর একটা ফদ্ড টালঙম়ে পরমেমে। ওর েমনর আশা ওগুমিা ও পফরে োমব। 
 
–আমর পোোর লজলনসেত্র পেমি–পেম়েরা িুলকম়ে রােমে যামব পকন? হযালর 
সাদ্ালসমধভামব বিমিা–েুলে কী কারও সাহাযয চাও? 
 
–না, পোমটই না। এই রকে অ্বস্থা প্রলেবের আোর হ়ে, আবার আলে পসগুমিা পেম়েও 
যাই। ওগুমিা িমর পনই োই, আজ রামেই পো পগােগাে কমর লনমে হমব। ও েুলে 
লফমস্ট যাওলন? 
 
হযালর লনরাসক্তভামব বিমিা–োবার ইমে পনই। এর অ্নয পকানও কারর্ পনই। 
 
–না, েুলে লঠক বিমি না। িুনা জি ভরা পচামে ওর লদ্মক োলকম়ে বিমিা। লজলন 
বিলেমিা, পোোর গডফাদ্ার পডথ ইটারসমদ্র হামে োরা যাও়োমে েুলে েুব…। 
 
হযালর িা়ি না়িমিা। অ্নয পকউ লসলর়েস প্রসঙ্গ েুিমি হ়েমো পরমগ পযে, কথার জবাব 
লদ্মো না। িুনার কথা শুমন লকেু েমন করমিা না। হঠাৎ ওর েমন েম়ি পগমিা িুনা পো 
েৃে োনুিমক েৃলথবীমে পটমন আনমে োমর। 
 
–েুলে কী এেন পকউ েৃে… োমন োর েৃেুযর ের োমক পদ্েমে পেম়েে? েৃলথবীমে 
এমনে? 
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–হযাাঁ, িুনা সিংমক্ষমে বিমিা। হযাাঁ, আলে োমক পদ্মেলে। ো েুব নােকরা একজন 
জাদু্করী (উইচ) লেমিন, েুলে হ়েমো জামনা। ো পস সম্বমে নানা এক্সমেলরমেে 
করমেন, যামক েযানমচট বিা হ়ে। পসই রকে করমে লগম়ে যাদু্র ভুমি, একলদ্ন লেলন 
লনমজই চমি পগমিন, আোর ব়েস েেন নবের। 
 
–সলেয আলে দু্াঃলেে। 
 
–লবশ্বাস কর, েুবই দু্ভডাগযজনক িুনা েুবই স্বাভালবক কমে বিমিা–োমঝ োমঝ পসই 
কথা েমন হমি েুব দু্াঃে হ়ে, োরাে িামগ। োহমিও এেনও পো আবার ডযাড পবাঁমচ 
আমেন, এেন ন়ে পয আলে আর আোর োমক আর পদ্েমে োমবা না। 
 
–ধযাৎ োই আবার হ়ে নালক, িুনা োথা না়িি। 
 
হযালরর কথা পযন ওর লবশ্বাস হ়ে না। 
 
–েুলে পো যারা পনই োমদ্র কথা শুনমে োও। 
 
 –োমন? 
 
–ওই আচডওম়ের িমর; ওরা সবাই অ্দৃ্শয হম়ে কথা বমি। শুনলেমি না ওরা বিলেমিা? 
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ওরা েরস্প্মরর লদ্মক োকামিা। িুনার েুমে েৃদু্ হালস। হযালর বুঝমে োমর না লক 
বিমব। 
 
–সলেয, েুলে পোোর লপ্র়েজন যারা েৃে োমদ্র কথা শুনমে চাও না? হযালর বিমিা। 
 
–না, একদ্ে না। োর পচম়ে চি আেরা লনমচ লগম়ে লকেু েুলডিং পেম়ে আলস। সকমিই 
পো ওোমন আসমব, োরের আেরা পয যার বাল়ি চমি যাব, আোমদ্র েুলট েুব েজামস 
কাটমব, িুনা বিমিা। 
 
–সলেয, সলেয েুলে লঠক বমিে। 
 
িুনা লনজস্ব চিার ভলঙ্গমে চমি পগি পযোমন টােড পশমির পভাজ হমে। হযালরর িুনার 
লদ্মক োলকম়ে থাকমে থাকমে েমন হি ওর পেমটর েমধয পয লবরাট পবাঝাটা ওমক 
যন্ত্রর্া লদ্ম়ে চমিলেি, িোগে পসই ভারটা পযন অ্মনক কমে পগমে। 
 
*** 
 
েমরর লদ্ন পহাগও়োটডস এক্সমপ্রমস পচমে বাল়ি যাও়ো ওমদ্র কামে িরর্ী়ে এক িটনা 
হম়ে রইি সমন্দহ পনই। প্রথেে েযািফ়ে, পিাম়েমি আর িযালব সুমযাগ েুাঁজলেি হযালরমক 
পরমনর কলরমডামর আিের্ করার, যেন ধামর কামে পকানও স্বাক্ষী থাকমব না। ওরা 
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পসই েরে সুমযাগ পেম়ে পগি। হযালর ট়েমিট পথমক একা ওর পকলবমন লফরলেি। ওরা 
পচম়েলেি এেন একটা জা়েগামে হযালরমক একিা পেমে, যেন পসোমন পকান লডএর 
সদ্সয েজুদ্ থাকমব না। 
 
ওরা ওমদ্র কাাঁমচর োলটডশন লদ্ম়ে পদ্েমে পেি হযালরমক লেনেূলেড আিের্ করার জনয 
এমগামে। েেন এরলন েযাকলেিন, হান্না অ্যাবট, সুথান পবমনস, জালস্টন লফঞ্চ, পিমি, 
অ্যানথনী পগাল্ড পস্টইন আর পটরী বুট (সকমিই লডএর সদ্সয) ওমদ্র কােরা পথমক 
পবলরম়ে এমস ওমদ্র লেনজনমক এেন অ্বস্থা়ে েলরর্ে করি পযন লেনমট িামগজ! হযালর 
এরলন, জালস্টন ওমদ্র ধমর পহাগও়োটডস এক্সমপ্রমসর িমগজ বযামক চািান কমর লদ্ি। 
 
এরলন হাসমে হাসমে বিমিা–পরন পথমক পনমে আলে েযািম়ের োম়ের েুেটা পদ্েমে 
চাই। পেমির অ্বস্থা পদ্মে েুেটা পকেন হমব বুঝমে োরে? 
 
েযািফ়ে েেন ওর োথার ওের পয িমগমজর বযাগটা রম়েমে পসোমন জবুথবু হম়ে শুম়ে 
কােরামে। 
 
রন বিমিা–োম়িা োম়েমদ্র কথা। লক্ষমধমে আোর পেমটর পভেরটা চনচন করমে, 
কথাটা পশি হমে না হমে িালফম়ে উমঠ বিমিা–আমর ওইমো োবার রলি আসমে। 
 

http://www.bengaliebook.com/


 হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য অ্র্ডাি অ্ব দ্য ফরিক্স । জে. জে. িাওর িং। হ্যারি পটাি রিরিে 

1361 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

বেুমদ্র ধনযবাদ্ জালনম়ে হযালর–রন ওমদ্র কােরামে লগম়ে পদ্েি হারলেন একগাদ্া 
পডইলি প্রমফট লনম়ে বমস রম়েমে। হারলেওন ওমদ্র কােরা়ে ঢুকমে পদ্মে হামের 
পডইলি প্রমফট পথমক পজামর পজামর ে়িমে িাগি। টুকমরা েবর এই রকে 
 
লডমেেসমদ্র আিের্ পকেন কমর প্রলেহে করা যামব, লেলনলি পডথইটারসমদ্র 
পকেনভামব ধরমব। আর এক োগমির লচলঠ; পস নালক সকামি পভামল্ডেটডমক ওর বাল়ির 
সােমন লদ্ম়ে গট গট কমর পহাঁমট পযমে পদ্মেমে। 
 
হারলেওন পডইলি প্রমফটটা েুম়ি োমশ পরমে বিমিা–যমত্তাসব বামজ েবর। এেনও পো 
ওমদ্র হােিা শুরু হ়েলন, েমব লশগলগলর হমব েমন হ়ে। 
 
রমনর োমশ হযালর বমসলেি। হঠাৎ রমনর কাাঁমচর োলটডশমন পচাে ে়িমেই হযালরমক পোাঁচা 
পেমর বিমিা–পহ হযালর পদ্ে পদ্ে পচা যামে। 
 
হযালর পদ্েি পচা পেলরম়েটা এজমকামির সমঙ্গ কলরমডার লদ্ম়ে যামে। এক েুহূমেডর জনয 
পচার দৃ্লি হযালরর ওের ে়িমেই পচার গািদু্মটা িাি হম়ে পগি। হযালর েুে নালেম়ে 
পচসমবাডড পদ্েমে িাগি। রন প্রা়ে লকলস্তোৎ কমরমে। 
 
রন েুে লটমে বিমিা–ওর সমঙ্গ পোোর ইদ্ানীিং পকেন চিমে বেু? –লবমশি লকেু বিার 
পনই, হযালর বিমিা। 
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হারলেওন বিমিা–কামন েবর এমসমে এেন ও নেুন একলট পেমির সমঙ্গ পিারামফরা 
করমে। 
 
হযালর হাসি। হালসমে পবাঝামে চাইি অ্েীে অ্েীে, বেডোন লনম়ে োথা িাোও। 
 
রন বিমিা–এেন আর ও পগাে়িা েুমে থামক না। েুব হালস েুলশমে থামক। 
 
হযালর বিমিা–পসটাই পো দ্রকার। 
 
শুনলে অ্নয একজন…। লজলন বিমিা োইমকি কনডার। 
 
রন বিমিা–োইমকি? লকন্তু েুলে পো পদ্লে ওর সমঙ্গ পিারামফরা কর। 
 
লজলন বিমিা–হা করোে, এেন আর কলর না। এেন লডন থোস! 
 
হযালর বিমিা–আমর ওটামো একটা গা়িি। 
 
–কী বিমি? রন পচাঁলচম়ে উঠি। 
 
পরন েেন লকিংস িমসর কামে এমস পগমে। হযালরর েন চা়ে না পরন পথমক পনমে আবার 
আলে পেটুলন়োর কামে পযমে। পরমন অ্নন্তকাি থাকমি পকেন হমো? পসমেম্বর েযডন্ত 
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লক থাকমে োরমব না? েেন পরনটা আবার লকিংস িস পথমক পহাগও়োটডস-এ লফমর 
যামব নেুন আর েুরমনা োত্র-োত্রীমদ্র লনম়ে। 
 
পরন েন্থর গলেমে েটফরমে পেৌঁেবার আমগই লটমকট ইন্সমেক্টর এমস হযালর, রন আর 
হারলেওনমক েযাটফরে ৯ ও ১০-এর োমঝ েযালজকাি পবলর়োমর নােমে লনমদ্ডশ লদ্ি। 
হযালরর পহাগও়োটডস এক্সমপ্রমস আগােী পসমেম্বর েযডন্ত িুলকম়ে থাকার স্বপ্ন পভমঙ পগি। 
 
পরমন হযালর আর রমনর সে়ে পকমটমে দ্াবা পেমি, আর হারলেওমনর প্রমফমটর টুকমরা 
েবর েম়ি। লডমেেরস আর পডথ ইটারসমদ্র লনম়ে একই েবর। আর সকাি পবিা 
পভামেেমটডর একা একা পহাঁমট পযমে পদ্োর লচলঠ। 
 
পচা নােলেি পসই সে়ে হযালরর সমঙ্গ ওর পদ্ো হম়ে পগি। ওর সমঙ্গ পেলরম়েটা, ওর 
গাম়ে কাি রমঙর পবিাি়িা (টাইট পসাম়েটার। সবডাঙ্গ ঢাকা–শুধু েুমের কােটা পোিা 
থামক)। 
 
পস্টশমন ওমদ্র লরলসভ করমে এমসমেন েযাড আই েুলড (একইরকে োর পড্রস), োর 
পেেমন দ্াাঁল়িম়ে পটাকিংস। পটািংকমসর বাবিগামের েমো চুি পরাদ্ েম়ি ঝক ঝক 
করমে। গাম়ে ওর োেডি রিং-এর লট শাটড। পটািংকমসর োমশ িুলেন দ্াাঁল়িম়ে লেমিন। 
গাম়ে পসই সুমো পবলরম়ে ে়িা ওভারমকাট। শীর্ড, লচলন্তে েুে। লে. ও লেমসস উইসলিও 
এমসমেন। 
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পেমি পেম়ে আর হযালরমক পদ্মে েুলশমে উেমে েম়ি ওমদ্র বুমক জল়িম়ে ধরমিন। 
োরের হারলেওনমকও আদ্র করমিন। 
 
িুলেন বিমিন–পোোর প্রাইমভট ড্রাইমভ যাবার আমগ আেরা ডাসডমিমদ্র সমঙ্গ একটু 
কথা বিমে চাই। 
 
হযালর পদ্েি অ্দূ্মর আঙ্কি, আলে আর োমদ্র লপ্র়ে েুত্র দ্াাঁল়িম়ে রম়েমে। হযালর বিমিা–
বমি পকানও িাভ পনই। ও পদ্েি েযাড আই েলড ডাসডমির লদ্মক একদৃ্মি োলকম়ে 
রম়েমেন। সম্ভবে লেলনও লকেু বিমে চান। 
 
হারলেওমনর বাবা-োও এমসমেন। ো বাবার সমঙ্গ লবলেন্ন হম়ে হারলেওন, হযালর আর 
রমনর সমঙ্গ ডাসডমি েলরবামরর লদ্মক চিমিা। ওমদ্র পেেমন িুলেন আর েুলড। 
 
লে. উইসলিও চমিমেন ওমদ্র সমঙ্গ। হযালরর দু্বের আমগকার আঙ্কি ভানডন আর আঙ্কি 
উইসলির ড্রই়েিংরুমের িটনা েমন েম়ি পগি। ডাসডমিমদ্র িমর একাই লে. উইসলি 
সকি লকেু ধ্বিংস কমর লদ্ম়েলেমিন। হযালর ভাবি আঙ্কি ভানডন লনশ্চই পসই িটনার কথা 
ভুমি যান। ডাসডমি েলরবামরর লেনজন আর ওমদ্র সিংেযা অ্মনক। এ কারমর্ যেই 
পরমগ থাকুক ভানডমনর েমক্ষ লকেু প্রকাশ করা সম্ভব ন়ে। 
 
লে. উইসলি, ভানডনমনর লদ্মক হাে বাল়িম়ে লিে েুমে বিমিন–লকেু েমন করমবন না, 
হযালর আেনার বাল়িমে যাবার আমগ দু্একটা কথা বিমে চাই। 
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েুলড পিাঁৎ পিাৎ কমর বিমিন–হযালর আেনামদ্র ওোমন থাকমে পসই লবিম়ে। 
 
আঙ্কি ভানডনমদ্র পগাাঁফ পজা়িা পনমে পগি অ্েযডাদ্ার আভাস পেম়ে। পবশ গুরুগম্ভীর স্বমর 
েুলডমক বিমিন–পসটা আোর লবমবচয, আেনামদ্র পো োথাগিাবার প্রম়োজন আমে বমি 
েমন কলর না। 
 
েুলড বিমিন–আলে যা বিমে চাই আেনামক ো োথামে পগমি অ্মনকগুমিা বইম়ের 
প্রম়োজন হমব, যলদ্ পিো যা়ে। 
 
পটািংকস বিমিন–ওসব কথা থাক েুলড। 
 
পটাকিংস-এর পগািােী চুি আলে পেটুলন়োর একটুও পযন পচামে বরদ্াস্ত হলেি না। 
কথাটা হমে আোমদ্র দৃ্লির বাইমর হযালর থাকমি োর সমঙ্গ আেনারা পকেন বযবহার 
করমবন। 
 
লে. উইসলি বিমিন–হযালরমক যলদ্ পফলল্লমটান বযবহার করমে না পদ্ন পসই সম্বমে 
বিমে চাই। 
 
হারলেওন লফস লফস কমর বিমিন–পটলিমফান। 
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েুলড কটকট কমর বিমিন–যলদ্ আেরা হযালরর কাে পথমক পকানও আভাি োই পয 
আেনারা ওর সমঙ্গ সভয বযবহার করমেন না োহমি… োহমি আেনার জবাবলদ্হী 
করমে হমে োমর। 
 
কথাটা শুমন ভানডমনর েুেটা আরও ফুমি উঠমিা। প্রচণ্ড রামগ ওর সাহমসর সীো োল়িম়ে 
পগি। বিমিন–আেনারা লক আো়ে ভ়ে পদ্োমেন? কথাটা এে পজামর পজামর বিমিন 
পয, আশোমশর পিাক থেমক দ্াাঁ়িাি। 
 
েুলড বিমিন–ো একটু োও়োলে দবলক। েুলড বুঝমে োরমিন ভানডমনর োথা়ে কথাটা 
লঠকেে প্রমবশ কমরমে। 
 
আঙ্কি ভানডন কাাঁেমে কাাঁেমে বিমিন–আোমক পদ্মে লক আেনামদ্র োই েমন হ়ে? 
 
েুলড োর বাউিার হযাট সলরম়ে বিমিন–শুনুন, েুলডর েযালজকযাি আই িুরমে িাগি। 
ভানডন ভ়ে পেম়ে দু্ো লেলেম়ে পগমিন। োর পেেমনর একটা িমগজ রলিমে ধাক্কা 
পেমিন। বযথামে েুেটা আরও চুেমস পগি। হযাাঁ োই েমন হ়ে, ভ়েই োও়োলে ডাসডমি? 
 
েুলড ভানডমনর লদ্ক পথমক েুে িুলরম়ে হযালরর লদ্মক োকামিন। 
 

http://www.bengaliebook.com/


 হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য অ্র্ডাি অ্ব দ্য ফরিক্স । জে. জে. িাওর িং। হ্যারি পটাি রিরিে 

1367 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

–পো েটার, যলদ্ আোমদ্র কেনও পবাধকর োহমি অ্বশযই জানামব। যলদ্ লেন চারলদ্ন 
একনাগাম়ি পোোর পকানও েবর আেরা না োই, োহমি আেরা পোোমদ্র ওোমন 
আসব। 
 
কথাটা শুমন আলে পেটুলন়ো একটু িাবম়ি পগমিন। সদ্িবমি যলদ্ ওরা হযালরর পোাঁজ 
করমে প্রাইমভট ড্রাইমভ আমস োহমি ো়িার পিামকরা অ্নয লকেু ভাবমে োমর। পসটাও 
ভম়ের বযাোর! 
 
–োহমি েটার আজ আেরা আলস, েুলড েটামরর কাাঁমধ োর গামের পশকম়ির েমো 
হামে চাে লদ্ম়ে বিমিন। 
 
িুলেন বিমিন–সাবধামন চিামফরা করমব হযালর। েবরা েবর পদ্মব। 
 
লেমসস উইসলি বিমিন–েন োরাে করমব না হযালর, যে ো়িাোল়ি সম্ভব পোোমক 
আেরা আোমদ্র বাল়িমে লনম়ে আসব। 
 
রন প্রবিভামব হযালরর হাে দু্মটা পচমে ধমর বিমিা–আবার পদ্ো হমব বেু। 
 
হারলেওন বিমিা–সলেয, সলেয, সলেয, সলেয…। 
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হযালর সকমির লদ্মক োলকম়ে রইি পকানও রকমে পচামের জি পচমে। ওর েুে পথমক 
কথা পবমরামে না। ও একটু হাসমিা, একটা হাে েুমি লবদ্া়ে লনি। ওরা হযালরর লদ্মক 
োকামে োকামে পস্টশমনর বাইমর চমি পগমি বযালর আঙ্কি ভানডন, আলে পেটুলন়ো আর 
ডাডলির সমঙ্গ অ্নয রাস্তা়ে দ্াাঁ়িাি। প্রাইমভট ড্রাইভ যাবার জনয ো পটমন পটমন চিমিা। 
রাস্তা েেন প্রের সূযডামিামক পযন পফমট যামে। 
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