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দ্য রিডে হ্াউে 
 
গ্রাম্োি নাম্ রলরেল হযাংগটলন। দ্ীর্ডরদ্ন পথটক, পগা টন, গ্রাটম্ি পলাকটদ্ি ব্টয পব্ডাটে 
হটে অ্স্বরি আি চা া িয। ওই অ্শারি ও অ্স্বরিি কািণ একো প াডা ব্ারড। গ্রাটম্ি 
ম্ানুষ ওই ব্ারডোটক এখনও ডাটক রিডল হাউজ ব্টল। গ্রাম্ পথটক দূ্টি  াহাটডি 
চূটডায একলা দ্াাঁরডটয থাকা ব্ারডোি নাম্ রচিরদ্ন ধটিই রিডল হাউজ। অ্টনক অ্টনক 
রদ্ন আটগ, োয ব্ছি  ঞ্চাশ পো হটব্ই, ওই ব্ারডটে ব্াস কিটো রিডল  রিব্াটিি 
পলাটকিা। ব্ারডোয েখন কটো পে পজৌলুস রছটলা! আটলা রছটলা–জানালায রছটলা সুন্দি 
ঝকঝটক কাাঁচ; আি ব্ারডি পিেটি রছটলা আনন্দ হুটলাড ফুরেডটে ডগম্গ ব্ারসন্দািা। 
এইসব্ রকছু রনটয, কটোরদ্ন আটগ রিডল হাউজ,  াহাড চূডায একা ব্টস ব্টস পচটয 
থাকটো  ুটিা গ্রাম্োি রদ্টক। রিডল হাউজ পথটক  ুটিাো গ্রাম্-এ ম্াথা পথটক ও ম্াথা–
 রিষ্কাি পদ্খা পেটো। এখন রিডল হাউজ শুধু নাটম্ই ব্ারড; পিটেচুটি একাকাি, প াটডা 
আি িূেুটড। অ্টনক র্টিি দ্িজা জানালা উধাও, অ্টনক অ্টনক জাযগায ছাটদ্ি োরল 
পিটেচুটি রছন্ন রিন্ন, পম্টঝ পফটে পফটে গরজটযটছ নানািকম্ গাছ, বু্টনা আইরিলো 
পেটক রদ্টযটছ ব্ািান্দাি কারুকাজ। হাযটি-এক সম্টযি পসই ঝকঝটক েকেটক সুন্দি, 
আি আনন্দ হারসটে িিা রিডল হাউটজি এখন কী িযানক দ্শা; সযাাঁেসযাাঁটে, রনিঃিব্ধ, 
প ািডা আি িয জাগাটনা। 
 
এখন রিডল হাউটজি রদ্টক পচাখ  ডটলই গা ছম্ছম্ কটি ওটে। পসো িাটেি পব্লাযই 
পহাক, রক রদ্টন–ওোি রদ্টক পচাখ  ডটলই িটয বু্ক ধক কটি ওটে। গ্রাটম্ি বু্টডাটদ্ি 
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হাটে এম্রনটেই কাজকম্ড থাটক কম্; সািাটব্লা িটি খারল গল্পগুজব্ কটি োিা। এই 
কথা পসই কথাি ম্টধয ম্টধয রেকই রিডল হাউটজি কথা এটস  টড। অ্টনকরদ্ন আটগ 
কী র্টেরছটলা ওই ব্ারডটে, পসই কথা রু্টি রফটি এটস  ডটব্ই োটদ্ি গটল্প। এই পে 
গ্রাটম্ি পলাটকিা রিডল হাউজটক ম্াটঝ ম্াটঝই ডাটক িূটেি ব্ারড ব্টল, পস পো রব্না 
কািটণ নয। ব্ারডোটে িযঙ্কি একো অ্শুি ব্যা াি র্টেরছটলা পো,  ঞ্চাশ ব্ছি আটগ। 
পসো রছটলা  ঞ্চাশ ব্ছি আটগি এক গ্রীটেি সকাল। পসই সকাটল খুব্ িযঙ্কি খািা  
র্েনা র্টেরছটলা। েরদ্ও গ্রাটম্ি পকউই জাটন না আদ্টে কী র্টেরছটলা এব্ং কীিাটব্ 
িযঙ্কি খািা ো র্টেরছটলা; রকন্তু ওই রব্ষটয কথা ব্লাি সম্য, আো এক গল্প ব্ারনটয 
পফটল েটেযটক–পে োি ম্টো, পেম্ন ইটে পেম্ন গল্প। েটব্ রনটজিা ো জাটন ো 
হটলা, গ্রীটেি এক পিাটি, ব্াসাি কাটজি পম্টযো র্িটদ্াি সাফ কিাি জনয দ্টিাজা 
পেটল িইংরুটম্ েুটক পদ্টখ, সব্ডনাশ হটযটছ। রিডল হাউটজি সকটল (সকটলি ব্লটে 
পো রছটলা পম্াটে রেনজন) ম্টি  টড আটছ পম্টঝি ও টি। 
 
সকলটক এইিাটব্ ম্টি  টড থাকটে পদ্টখ পম্টযো িটয রহম্ রচৎকাি রদ্টে রদ্টে 
রদ্টশহািা হটয পছাো ধটি। ওি রচৎকাটি আকাশ–ব্াোস  েডি িটয পকাঁট  ওটে, 
গ্রাম্ব্াসীিা পো ব্টেই। কী পে িযঙ্কি কথা পম্টযো পশানায সকলটক, পশাটনা পশাটনা–
পদ্রখ রক–মু্রনব্টদ্ি রেনজটনিই পচাখ হা কটি পখালা। পেন িয প টযরছটলা রকছু পদ্টখ 
খুব্ খািা  রকছু হটব্। নযটো পচাখ এম্ন হা কিা থাটক ম্িা ম্ানুটষি! হায হাযটি-
এম্ন পলাটকিা,  টড আটছ োণ্ডা পম্টঝি ও ি! রডনাটিি জাম্া–কা ডও  াল্টাযরন 
একজন! ও ঈশ্বি! পকান জীনিূে এটসরছটলা পক জাটন! ওটি ম্া পি-এই ম্িাি দৃ্শয 
জীব্টনও িুলটে  ািটব্া না–ও ঈশ্বি! 
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েথািীরে  ুরলশটক খব্ি পদ্ওযা হল। পসই অ্দু্ভে র্েনায রলরেল হযাংটগলেটনি সব্াই 
শুধু ম্ানরসক আর্াটে নয–িয–িাব্না ও পকৌেূহটল… অ্করথে উটেজনায থম্থম্ 
কিটে লাগল। রকন্তু সরেয কথা ব্লটে রক গ্রাটম্ি সকটলই পলাক পদ্খান দু্িঃখ েকাশ 
কিল। অ্িটি অ্িটি গ্রাটম্ি পলাটকিা পকউ রিডল হাউটজি পলাকটদ্ি  ছন্দ কিে 
না। এক কথায োিা রছল অ্রেম্াত্রায অ্রেয।  রিব্াটিি রম্, ও রম্টসস রিডল খুব্ ধনী 
রছটলন শুধু নয, রছটলন অ্েযি অ্হঙ্কািী ও অ্সংসৃ্কে–অ্সিয। োটদ্ি একম্াত্র পছটলও 
োই। অ্টনটকি ম্টে রেম্ রছল ব্া –ম্াটযি পচটযও পব্রশ অ্হঙ্কািী–অ্সিয! গ্রাটম্ি 
পলাটকিা, সুস্থ সকল রেনজন ম্ানুটষি ওই িকম্ মৃ্েুয, িাব্া োয পে সাধািণ মৃ্েুয নয–
ো োিা এটকব্াটি রনরিে। একই িাটে রেনজটনি এই অ্স্বািারব্ক মৃ্েুয! 
 
গ্রাটম্ি ম্দ্শালা হাংগম্যাটন পস িাটে ম্টদ্া–ম্াোলটদ্ি রিটড জম্জম্াে, হহ হুটলাড রকন্তু 
সকটলি মু্টখ একই েশ্ন, পক খুরন, পকনই ব্া ওটদ্ি খুন কিা হল। আজ্ঞা আটিা জটম্ 
উেল েখন রিডলটদ্ি কুক হোৎ  ানশালায নােকীযিাটব্ েুকল। ওিা েখন ব্টস ব্টস 
আগুন প াহারেল। ও এটস সকটলি সটে আড্ডায পোগ রদ্টয ব্লল, ফ্রযাংক ব্রাইস নাটম্ 
একজন খুটনি জটনয ধিা  টডটছ। 
 
পকউ পকউ ব্টল উটে–ফ্রযাংক? না আম্াটদ্ি রব্শ্বাস হয না–হটেই  াটি না। 
 
ফ্রযাংক ব্রাইস রিডলটদ্ি ব্াগাটনি ম্ারল। ও রিডল হাউটজি ম্াটেি এক পকাটণ একো 
কুটডর্টি থাকে। েুটে শত্রুটদ্ি গুরল পলটগ একো  া শক্ত হটয পগটছ, এটকব্াটিই 
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রনিীহ পগাটব্চািা ম্ানুষ, ও পলাকজন রিড িাট্টা পগালম্াল এরডটয চলটো। েখন পথটক 
রিডলিা ওই ব্ারডটে এটসটছ েখন পথটকই ও ব্াগাটন ম্ারলি কাজ কটি। স্বিাব্েই 
োিা  াটব্ ম্দ্ খারেল, হহ–হুাঁটলাড কিরছল োিা আিও রকছু খব্টিি আশায আাঁরকটয 
ব্সল।  ানশালা আিও সিগিম্ হটয উেল। 
 
রম্. রিডল রকমু্ভেরকম্াকাি রছল। এক ম্রহলা চািব্াি পশিী খাব্াি  ি পকৌেূহলী 
গ্রাম্ব্াসীটদ্ি ব্লল। অ্রম্শুক… আরম্ ওটক এক পব্ােটলি জাযগায একশ পব্ােল ম্দ্ 
অ্ফাি কিোম্ েরদ্ ও িদ্র িাল ম্ানুষ হে। কািও সটে কখটনা রম্শটোই না। 
 
–আহ এখন,  ানশালায এক ম্রহলা ব্লল, েুটেি সম্য ফ্রযাংক দ্ারুণ কটে রদ্ন 
কারেটযটছ, রফটি এটস একো পছােখাে কাটজ রনরিরব্রল থাকটে চাইরছল। োি ম্াটন 
এই নয পে…। 
 
কুক পজাি গলায ব্লল, দ্িজাি চারব্টো ওি কাটছই থাকে, োহটল? আরম্ িাল কটিই 
জারন প ছটনি দ্িজাি ডুরিটকে চারব্ ওি কাটছ থাকে। পকউ পো দ্িজা পিটে 
পোটকরন িারেি পব্লায, জানালাও িাো রছল না। আম্িা েখন সব্াই রু্ম্রে েখন 
ফ্রযাংক চুর সাটি দ্িজা খুটল কাজো পসটিটছ। 
 
গ্রাটম্ি পলাটকিা  িস্পটিি মু্টখি রদ্টক োকাটে লাগল। 
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একজন পর্াাঁে পর্াাঁে কটি ব্লল–ওই পলাকো দ্ারুণ রব্শ্রীিাটব্ োকায… পদ্খটল 
হাডর রে জ্বটল োয। 
 
পদ্াকাটনি ম্ারলক ব্লল, আম্ায েরদ্ োি কািণ রজটজ্ঞস কি পো আরম্ ব্লব্, েুে 
ওটক অ্দু্ভে এক ম্ানুটষ  রিণে কটিটছ। 
 
এক ম্রহলা দ্ারুণ উটেরজে হটয ব্লল–আরম্ রকন্তু সব্ সম্য ফ্রযাংটকি খািা  রদ্কো 
পদ্রখ না। পদ্রখ, েুরম্ ব্ল ডে? 
 
ডে ম্াথা পনটড ব্লল, দ্ারুণ ব্দ্িাগী… আম্াি ম্টন আটছ ও েখন পর্াে রছল…। 
 
 টিিরদ্ন সকাটল রলরেল হযাংটগলেটনি পকউ রব্শ্বাস ব্া সটন্দহ কিটে চাইল না পে 
রিডল  রিব্ািটক ফ্রযাংক খুন কটিটছ। 
 
রলরেল হযাংগটলেটনি সংলগ্ন শহি পগ্রে হযাংগটলেটনি সযাাঁেসযাাঁটে অ্ন্ধকাি পনাংিা… 
 ুরলশ পর্স্শটন ফ্রযাংক ক্রম্াগে ব্লটে লাগল, ও খুন কটিরন, রনটদ্ডাষ রনি িাধ… 
পেরদ্ন িাটে রিডলিা খুন হয ও একজন অ্টচনা অ্ল্পব্যসী পছটলটক… ও ম্াটে–
পদ্টখরছল। পিাগা েকা পচহািা, ম্াথাি চুল কাল। ও পদ্খটল রক হটব্ গ্রাটম্ি পলাকটদ্ি 
কািও নজটি  টডরন পসই পচহািাি পছটল।  ুরলশ ব্লল, নানািকম্ সব্ গল্প ফাাঁদ্টছ 
ফ্রযাংক। 
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েখন ওই িকম্ অ্ব্স্থায ফ্রযাংক সম্বটন্ধ ওইসব্ কথাব্ােডা চলটছ, েখন থানাটে 
প ার্স্ম্টেডম্ রিট ােড এল। োি িই সব্ গুজটব্ি অ্ব্সান, সব্রকছু ব্দ্টল পগল। 
 
 ুরলশ এি আটগ ওই িকম্ অ্দু্ভে অ্স্বািারব্ক রিট ােড কখটনা  াযরন। একদ্ল 
রচরকৎসক রেনরে মৃ্েটদ্হ  িীক্ষা কিাি  ি এক ম্ে হটযটছ পে, ওটদ্িটক পকউ রব্ষ 
খাওযাযরন, অ্স্ত্র রদ্টয আর্াে কটিরন, গলারেট  ব্া শ্বাসরুে কটি হেযা কটিরন। োছাডা 
আিও জারনটযটছ রিডলটদ্ি স্বাস্থয খুব্ই িাল রছল। েটব্ একো রসোটি এটসটছ; মৃ্ে 
পদ্টহি পচহািা পদ্টখ ম্টন হয, রম্. ও রম্টসস রিডল আি এটদ্ি  ুত্র িযঙ্কি িয 
প টযরছটলন এব্ং পসই িটযই খুব্ সম্ভব্ োটদ্ি মৃ্েুয হটযটছ। পকউ োটদ্ি হেযা 
কটিরন। রিট াটেডি পশষাংশ  টড  ুরলশিা হেিম্ভ হটয োয। আজ  েডি পকউ িয 
প টয হৃদ্েটেি রক্রযা ব্ন্ধ হটয ম্ািা পগটছ এম্ন কথা ওিা কখনও পশাটনরন। 
 
রিট াটেড েখন ফ্রযাংক রিডলটদ্ি হেযা কটিরন জানা পগল েখন ব্াধয হটয  ুরলশ ওটক 
পছটড রদ্ল। রিডলটদ্ি রলেল হযাংটগলেটনি চাটচডি উোটন কব্ি পদ্ওযা হল; রকন্তু 
ওটদ্ি কব্ি রকছুরদ্ন সকটলি কাটছ একো পকৌেূহটলি পখািাক হটয িইল। আিও 
সকটল আিেড হটলা েখন ফ্রযাংক ব্াগাটনি একটকাটণ ওি পর্াে কুরেটিই রফটি এটস 
থাকটে শুরু কিল। হযাংগম্যান  ানশালায ডে ব্লল,–আরম্ রনরিে কটি ব্লটে  ারি 
ওই ব্াগাটনি ম্ারলো রিডলটদ্ি খুন কটিটছ।  ুরলশ ব্া ডাক্তািিা রক ব্লটছ ো আরম্ 
ম্ারন না। পলাকোি েরদ্ সরেয সরেয সিযো, দ্রো জ্ঞান থাটক োহটল ওি ওখান পথটক 
চটল োওযা উরচে, কািণ ও জাটন আম্িাও জারন ও খুরন, খুন ও কটিটছ। 
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োি ি রিডল হাউটজ োিা ব্ারডো রকটন থাকটে লাগল ফ্রযাংক োটদ্ি ম্ারল হটয কাজ 
কিটে লাগল। রকন্তু পব্রশরদ্ন পকানও  রিব্াি ওখাটন রেকটে  ািল না। ফ্রযাংক পে 
এি কািণ ো নয, োিাই ওই ব্ারডটে থাকটে এল, োিা পসই ব্ারডোয পকম্ন পেন 
রব্রি একো গা ছম্ ছটম্ িাব্, রকছু একো রব্ দ্ হটে  াটি এই আশঙ্কায আি 
পসখাটনই থাকটে চাইল না। োিাই ম্টনি আনটন্দ থাকটে আটস িটয, িীে হটয চটল 
োয। 
 
*** 
 
এখন পসই িুেুটড ব্ারডো একজন ধনী পলাক রকনটলও পসখাটন রেরন থাটকন না। না 
থাকটলও, অ্নয কাটজও ব্যব্হাি কটিন না। গ্রাম্ অ্ঞ্চটলি ব্ারড, নানা পলাটক নানা কথা 
ব্লটে লাগল। োি ো ম্টন আটস োই ব্লটে লাগল। িদ্রটলাক পসখাটন ব্াস না 
কিটলও ফ্রযাংকটক োি চাকরি পথটক ছাডাটলন না। ব্ারডি আশ াশ  রিষ্কাি; ব্াগান 
 রিচেডাি জনয ওটক পিটখরছটলন। েটব্ ফ্রযাংক আি আটগি ম্ে চে টে পনই। বৃ্ে 
হটযটছ, ব্যস আরশ ছুাঁই ছুাঁই; কাটন শুনটে  ায না শুধু নয, শুরকটয োওযা  াো আিও 
শুরকটয পগটছ, রেকম্ে চলাটফিা কিটে  াটি না। োহটলও সকটল পদ্খটে  ায ও 
রনযরম্ে গাছ ালায ফুটলি ব্াগাটন জল রদ্টে, আগাছা  রিষ্কাি কিটছ। 
 
গাছ ালায জল পদ্ওযা, ব্াগাটনি আগাছা উ টড পফলা এসব্ কাজ ছাডাও পছটল পম্টযিা 
ওটক পদ্টখ  াথি, রেল ইেযারদ্ ছুাঁটড ব্াগান অ্ রিষ্কাি কটি পসগুটলা ওটক সাফ কিটে 
হয। শুধু ব্াগাটন নয রিডল হাউটজি জানালা পখালা থাকটল পসখান রদ্টয র্টিি ম্টধয 
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রচল– ােটকল পছাটড। োছাডা ব্াগাটনি অ্রে  রিিম্ কটি হেরি কিা ম্সৃণ র্াটসি 
জরম্টে ম্টনি সুটখ সাইটকল চালায। ম্াটঝম্টধয সাহস কটি পছটলটম্টযগুটলা রিডল 
হাউটজি জানালা ে টক ব্া দ্িজা পিটে ব্ারডি ম্টধয পোটক। পছটল–পম্টযগুটলা ফ্রযাটঙ্কি 
এই অ্রে  রিিম্ কটি ব্াগান ও র্িব্ারড  রিষ্কাি কটি িাখাি পকানও মূ্লযই পদ্য না। 
সুটোগ প টল নানা িকম্িাটব্ পনাংিা কটি আি বৃ্ে ফ্রযাংকটক পিোয। ও েখন খুাঁরডটয 
খুাঁরডটয হাাঁটে ওটদ্ি োডাব্াি জনয লারে রনটয োডা কটি, েখন ওিা আিও পিজায। 
পব্চািা ফ্রযাঙ্ক িাল কটি হাাঁেটে  াটি না, ওটদ্ি ধিটব্ পকম্ন কটি। ফ্রযাঙ্ক জাটন ওইসব্ 
পছটল–পম্টযিা ওটদ্ি ম্া-ব্াব্াি ম্টোই ম্টন কটি পস রিডলটদ্ি হেযা কটিটছ। পস কথা 
ম্টন কটি–ওটক অ্েযাচাি কটি। পো একরদ্ন আগর্স্ ম্াটসি গিীি িাটে রকছু অ্দু্ভে 
িকটম্ি শব্দ শুটন ওি রু্ম্ পিটে পগল। ওি কুরেি পথটক রিডল হাউটজি পিেটি এম্ন 
এক অ্দু্ভে রজরনস পদ্খল। পসো পদ্খাি  ি ও ম্টন ম্টন হাসল… িাব্ল পছটল–
পম্টযগুটলা োহটল ওটক আিও জ্বালােন কিাি জনয ওইসব্ িয পদ্খাটনাি 
কাণ্ডকািখানা কিটছ। রলরেল হযাংগটলেটনি আ াম্ি জনসাধািণ রনরিে পে রব্ডলটদ্ি 
ফ্রযাঙ্ক হেযা কটিটছ। হেযা কিাি শারিও  াটে। 
 
শুধু অ্দু্ভে এক রজরনস ফ্রযাঙ্ক পদ্খল ো নয, পদ্খাি  ি ওি  াটয িীষণ েেণা শুরু 
হল। ম্াটঝ ম্াটঝ ব্যথাটে ওি রু্ম্ পিটে োয। োহটলও পসরদ্টনি ব্যথাো রছল অ্রে 
েীব্র, ও রব্ছানা পথটক ওটে খুাঁরডটয খুাঁরডটয িান্নার্টি েুটক গিম্ জল কটি পসাঁক পদ্ব্াি 
জনয উনুটন জল ব্সাল। হে ওযাোি ব্যাটগ পসাঁক রদ্টয েরদ্ হাাঁেুটে শক্ত হটয োওযা 
স্থাটন ব্যথা কটম্ পসই আশায। গিম্ জল হটয পগটল ফ্রযাঙ্ক রসংটকি সাম্টন দ্াাঁরডটয 
হেওযাোি ব্যাটগ জল োলটে োলটে জানালা রদ্টয রিডল হাউটজি রদ্টক োকাল। 
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পদ্খল পদ্ােলাি র্টিি জানালা রদ্টয আটলা রেকটি  ডটছ। ফ্রযাঙ্ক বু্ঝটে  ািল দু্ে 
পছটলগুটলা ব্ারডি ম্টধয েুটক কম্  াওযাটিি ব্ারেটে অ্ন্ধকাি অ্ন্ধকাি িাব্ পদ্টখ, 
র্টিি পিেটি পেটয েুটক ফাযাি পিটস কাে জ্বারলটযটছ। কাটেি আগুটনি আটলা দ্ দ্  
কটি জ্বলটছ, োিই আটলা। 
 
ওি পকানও পেরলটফান পনই। থাকটলও ও  ুরলশটক খব্ি রদ্টো না। রিডলটদ্ি খুন 
হব্াি  ি অ্টহেুক ধটি রনটয োওযাি অ্ ম্াটনি র্া এখনও দ্গদ্গ কটি জ্বলটছ। 
 ুরলশটক ও একেুও রব্শ্বাস কটি না। ও পকেরলো পিটখ েে োডাোরড  াটি ব্যথা  া 
রনটযই পদ্ােলায উটে ব্যা ািো রক জানাি জনয ম্িটচ ধিা চারব্ি গুে রনটয রকটচটন 
এটস িাটেি প াশাক পছটড  যান্ট শােড  টি ওযারকং রর্স্কো হাটে রনটয রিডল 
হাউটসি রদ্টক চলল। 
 
সদ্ি দ্িজা পদ্টখ ওি ম্টন হল না পকউ ব্া কািা দ্িজা পিটে র্টি েুটকটছ। 
জানালাগুটলাও োই। ফ্রযাঙ্ক পখাাঁডাটে পখাাঁডাটে ব্ারডি প ছটনি রদ্টক পগল। আইরি 
লোয োকা একো দ্িজা অ্টনক হােডাব্াি  ি খুাঁটজ প ল। ও ম্িটচধিা চারব্ি গুে 
পথটক একো চারব্ ব্াি কটি ব্ন্ধ দ্িজাো পকানও িকম্ শব্দ না কটি খুলল। োি ি 
গুহাি ম্টো রনকষ কাটলা অ্ন্ধকাটি রকটচটন েুকল। রিডলটদ্ি মৃ্েুযি  ি এই েথম্ 
গুহাি ম্ে অ্ন্ধকাি আি দূ্গডটন্ধ িিা িান্না র্টি ও েুকল। িান্নার্ি পথটক দ্িজা খুটল 
হলর্টি পেটে একেুও অ্সুরব্টধ হল না। সম্ি হলর্িো পেম্রন োণ্ডা–পেম্রন অ্ন্ধকাি 
আি সযাাঁেসযাাঁটে। পম্টঝটে  ুটিা কটি ধূটলা আি ঝুল জটম্টছ। কাট ডটেি ম্টো  ুরু 
ধুটলাি ও ি রদ্টয চলটল  াটযি শব্দ পশানা োয না। হলর্টিি ব্ড ব্ড জানালাগুটলা 
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পখালা থাকটল সযাাঁেসযাাঁটে িাব্ থাকটো না। হলর্ি পথটক ফ্রযাঙ্ক রসাঁরডি মু্টখ দ্াাঁরডটয 
ও টি োকাল। কািা পেন পসই র্টিি ম্টধয রফস রফস কটি কথা ব্লটছ, চলাটফিা 
কিটছ। ও র্টিি পিেটি না েুটক করিডলটি দ্াাঁরডটয িইল। 
 
র্টিি ম্টধয পস কাটেি আগুনো জ্বলটছ পসো কডকড শব্দ কটি জ্বলটছ। ফ্রযাঙ্ক রেক 
বু্ঝটে  ািল না, এসব্ অ্দু্ভে অ্দু্ভে কাণ্ডকািখানা পকম্ন কটি হটে, কািাই ব্া 
কিটছ। আিেড হব্ািই কথা। হোৎ ও সচরকে হটয পগল, দু্একজটনি চা া কণ্ঠস্বি 
শুটন। গলাি স্বিো শুধু চা া নয পকম্ন পেন িীরেকি। 
 
ম্াই লডড আ রন েরদ্ এখনও েৃষ্ণােড থাটকন পব্ােটল আিও রকছু পব্াঁটচ আটছ। 
 
েটশ্নি জব্াটব্ অ্নয পকউ রশিরশি গলায ব্লল– টি। গলাি স্বিো অ্রে েীক্ষ্ম… এে 
োণ্ডা পে ম্টন হল ব্িটফি  াহাড পথটক োণ্ডা ব্াোস দূ্িিগরেটে ব্টয আসটছ। অ্ব্যক্ত 
এক িটয ফ্রযাটঙ্কি সম্ি শিীি কাাঁ টে লাগল, ম্াথাি চুল গাটয কাাঁো রদ্টয উেল।–
ওযাম্ডটেল আগুটনি কাটছ এটস ব্স। 
 
ফ্রযাঙ্ক দ্িজাি রদ্টক কান খাডা কটি িইল, আিও রক ব্টল পশানাি েেীক্ষায। োি ি 
শুনটে প ল পব্ােল পখালাি শব্দ, শব্দ কটি পসো পকানও একো সম্েল জাযগায িাখাি 
খে শব্দও।… োি টিই একো িারি পচযাি পেটন আনাি শব্দ। ব্াইটি পথটক ফ্রযাটকি 
পচাটখ  ডল একজন পব্াঁটে ম্টো পলাক পসই পচযািো কাটেি আগুটনি কাটছ িাখল। 
র ছন রফটি রছল ব্টল ফ্রযাঙ্ক পলাকোি মু্খ পদ্খটে প টলা না। পলাকোি  িটন রব্িাে 
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একো েলেটল কাল িং-এি আলটখলাি ম্টো প াশাক। ম্াথাি ম্াঝখাটন পগালম্টো 
োক। ও সাম্ানয সটি োওযাটে ওটক আি পদ্খটে প ল না। 
 
–নারগনী পকাথায? আব্াি পসই রহম্শীেল কণ্ঠস্বি। 
 
–লডড আরম্… আরম্ ব্লটে  ািরছ না। গলাি স্বি ওি কাাঁ টছ…। ম্টন হয ও ব্ারডো 
রু্টি রু্টি পদ্খটছ। 
 
–আরম্ শুটে োব্াি আটগ ওি সব্ দু্ধ দু্টয পনটব্ ওযাম্ডটেল। িাটত্র আম্াি দু্ধ খাব্াি 
েটযাজন হটে  াটি। অ্টনকো  থ সফি কটি আরম্ অ্রেশয ক্লাি। 
 
আিও রকছু পশানাি আশায দ্িজাি পগাডায কান খাডা কটি ও দ্াাঁরডটয িইল। সাম্ানয 
সম্য নীিব্ পথটক পব্াঁটে ওযাম্ডটেল ব্লল, 
 
–লডড… আম্িা এই ব্ারডটে আিও কেরদ্ন থাকব্ দ্যা কটি ব্লটব্ন? 
 
পসই রহম্শীেল স্বি–সপ্তাহ খাটনক, ব্া আি রকছুরদ্ন পব্রশও হটে  াটি। জাযগাো 
পম্াোমু্রে ম্ন্দ নয, আিাম্দ্াযক। োছাডা আম্াটদ্ি  রিকল্পনা এখনও পেম্ন এটগাযরন। 
রকরডচ ওযার্ল্ড কা  পখলা পশষ হব্াি আটগই আম্াটদ্ি এখান পথটক চটল োওযা 
পব্াকারম্ হটব্। 
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ফ্রযাঙ্ক কাটনি ম্টধয একো আেুল েুরকটয ম্যলা  রিষ্কাি কিাি জনয পর্ািাটে লাগল। 
ওিা আি কী ব্টল পশানাি েেীক্ষায দ্াাঁরডটয িইল। েটব্ রকরডচ কা  পখলা হটব্ 
শুটনটছ। রকরডচটো পকানও শব্দ নয। অ্দু্ভে নাম্, এি আটগ কখটনা পস পশাননরন। 
 
–লডড… রকরডচ ওযার্ল্ড কা ? পব্াঁটে ওযাম্ডটেল ব্লল। 
 
ফ্রযাঙ্ক আিও র্ন র্ন কান পখাাঁচাটে লাগল–আম্ায ক্ষম্া কিটব্ন… রেক বু্ঝটে  ািলাম্ 
না–ওযার্ল্ড কা  পশষ না হওযা  েডি পকন আম্াটদ্ি থাকটে হটব্? 
 
–মূ্খড! েুরম্ জান না ওযার্ল্ড কাট ি পখলা পদ্খটে সািা  ৃরথব্ী পথটক জাদু্কিিা আসটছ। 
জাদু্ ম্েণালটযি েরেরে কম্ডীটদ্ি অ্সম্ভব্ ব্যি থাকটে হটব্। পস সম্য োটদ্ি লক্ষয 
িাখটে হটব্ সকল ধিটনি অ্স্বািারব্ক কাটজি ও ি, পচরকং, ডব্ল পচরকং ম্াগলটদ্ি 
েকৃে  রিচয টত্রি ও ি। ম্াগলিা পেন বু্ঝটে না  াটি রক হটে, পস জনয োটদ্ি 
অ্রেম্াত্রায ব্যি থাকটে হটব্। আি পস সম্যোি জনয আম্িা অ্ট ক্ষা কিব্। 
 
ফ্রযাঙ্ক কান  রিষ্কাি কিা ব্ন্ধ কিল। ও খুব্  রিষ্কািিাটব্ শুটনটছ : জাদু্কি, ম্াগল, 
জাদু্ ম্েণালয। ওি ম্টন হল ওটদ্ি কথাব্ােডা খুব্ই পগা নীয। েটব্ গুপ্তচি আি 
অ্ িাধী কথা দু্টো খুব্ই  রিরচে। ফ্রযাঙ্ক দ্িজাি পগাডা পথটক চটল না রগটয আিও 
রকছু পশানাি েেীক্ষা কিটে লাগল। িাল কটি দ্াাঁডাব্াি জনয হাটেি লারেো শক্ত কটি 
ধটি িইল। 
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ওযাম্ডটেল অ্সহাটযি ম্ে ব্লল, োহটল লডড আ নাি রসোি নডচড কিটছন না? 
 
পসই রহম্শীেল কণ্ঠস্বি পকম্ন পেন অ্স্বািারব্ক আি রৃ্ণািিা। ওযাম্ডটেল েুরম্ পো জান 
আম্াি রসোটিি পকানও নডচড হয না। 
 
ওযাম্ডটেল পেন হাল পছটড রদ্টযটছ। হোশাি সুি, লডড হযারি  োি ছাডাও পো কাজ 
সম্ভব্ ি হটে  াটি। 
 
আি পকানও সাডা শব্দ পনই। ওিা পেন র্ি পথটক চটল পগটছ। রকন্তু নীিব্ো রছল 
ক্ষরণটকি। োি িই ও শুনটে প ল আিও করেন, আিও রনম্ডম্ স্বটি, কী ব্লটল হযারি 
 োি ছাডা? োি িই নিম্ সুি-ও োই? 
 
–লডড পছটলরেি িাল ম্টন্দি কথা পিটব্ রকন্তু আরম্ ব্লরছটন! ওযাম্ডটেল ব্লল। োি িই 
একেু উাঁচু গলায, পছটলো পো আম্াি পকউ হয না, এটকব্াটি পকউ নয। েটব্ আরম্ 
ব্লরছলাম্, ওি ব্দ্টল েরদ্ আম্িা অ্নয পকানও জাদু্কিী অ্থব্া জাদু্কি… পে পকানও 
জাদু্কি রদ্টয েরদ্ কাজ কিাই, োহটল কাজো োডাোরড হটব্! আম্াটক েরদ্ 
দু্একরদ্টনি ছুরে পদ্ন, আ রন পো জাটনন আরম্ খুব্ িালিাটব্ই ছদ্মটব্শী থাকটে  ারি, 
দু্একরদ্টনি ম্টধয একজন উ েুক্ত পলাকটক আরম্ রনটয আসব্। 
 
–অ্নয এক জাদু্কিটক আরম্ ব্হাল কিটে  ারি, পস কথা সেয। 
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ওযাম্ডটেল ব্লল, উ েুক্ত কথা ব্টলটছন। আরম্ খুব্ই রনরিে হলাম্। হযারি  োিটক 
আনা খুব্ই কেকি, োছাডা ও দ্ারুণ রনিা োি ম্টধয িটযটছ। 
 
–ও বু্টঝরছ, োই েুরম্ ওি ব্দ্টল অ্নয কাউটক রনটয আসটে চাইছ? আম্াি ম্টন হয, 
আম্াি কাজ কিটে আি পোম্াি িাল লাগটছ না, োই না ওযাম্ডটেল? এো কী পোম্াি 
আম্াটক পছটড োব্াি একো  রিকল্পনা? 
 
–লডড, আ নাটক রক কখনও আরম্ পছটড পেটে  ারি? 
 
–রম্টথয কথা ব্লটব্ না! লডড সাট ি ম্ে রহসরহস কটি ব্লল। 
 
পশান ওযাম্ডটেল, েুরম্ আম্াি কাটছ রফটি এটস পেন খুব্ই িুল কটিছ। এইিকম্ আম্াি 
ম্টন হটে। আরম্ পোম্াটক একদ্ম্ সহয কিটে  ািরছটন…. আম্াি রদ্টক োকাটল েুরম্ 
িয  াও, স্পশড কিটল কাাঁ টে থাক, ো আরম্ িাল কটিই জারন। 
 
–না লডড! আরম্ সব্ সম্য আ নাি অ্রে অ্নুগে িৃেয। 
 
–পোম্াি আনুগেয িীরুো ছাডা আি রকছু নয। আরম্ খুব্ িাল কটিই এো জারন অ্নয 
পকাথায োব্াি জাযগা থাকটল েুরম্ আম্াটক অ্টনক আটগই পছটড পেটে। েুরম্ ছাডা 
আরম্ ব্াাঁচব্ পকম্ন কটি। দু্এক র্ন্টা অ্িি েুরম্ আম্াটক দু্ধ খাওযাও। েুরম্ না 
থাকটল নারগটনি দু্ধ পক দু্ইটব্ ওযাম্ডটেল? 
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–রক লডড আ নাটক পদ্টখ পো পম্াটেই দু্ব্ডল ম্টন হয না। 
 
–রম্থুযক! রব্িাে রনিঃশ্বাস রনটয লডড ব্লল–পদ্টখ রক আম্াটক এই িকম্ ম্টন হয। 
দু্একরদ্ন পকউ আম্াটক পদ্খাশুনা না কিটল হযে ম্টি োব্। পোম্াি পসব্ায আম্াি 
হািান স্বাস্থয রফটি প টযরছ। পসই পসব্া আিরিক না হটলও। োকটগ পোম্াটক 
অ্টনকব্াি ব্টলরছ, আব্াি ব্লরছ, হযারি  োিটক আম্াি কাটজ লাগাব্াি রব্টশষ কািণ 
আটছ। আরম্ ওটক ছাডা অ্নয কাউটক কাটজ লাগাব্ না।… পেি… পেিো ব্ছি আরম্ 
অ্ট ক্ষা কটিরছ। োই আি দু্এক ম্াস পদ্রি হটল রকছু আটস োয না। পোম্াি ওই 
পছটলোি রনিা োি জব্াটব্ আরম্ ব্লরছ, আম্ািও অ্রে উন্নেম্াটনি  রিকল্পনা আটছ 
ো েুরম্ জান। পসো কােডকিী হটব্ই। েটব্ পোম্াি একেু সাহটসি েটযাজন আটছ। 
পশান ওযাম্ডটেল, েরদ্ ব্ে রিকি হও পিালটডম্টেডি পক্রাধ পথটক ব্াাঁচটে সাহস পোম্াি 
স্বেিঃসূ্ফেডিাটব্ই আসটব্। 
 
–লডড… এখাটন আসাি সম্য আরম্ সব্ সম্য পিটব্রছ… িযানও আম্াি ম্াথায আটছ… 
োছাডা ব্াথডা পজািরকটলি উধাও হটয োওযা পব্রশরদ্ন পগা ন থাকটব্ না। আম্িা েরদ্ 
রেক ম্ে এরগটয োই, আরম্ েরদ্ রেকম্ে কাজ করি…। 
 
েরদ্ েুরম্ িযান পম্াোটব্ক কাজ কি, ওযাম্ডটেল, ম্েণালয ওই উধাও হটয োব্াি 
ব্যা ািো জানটেও  ািটব্ না েরদ্ েুরম্ রস্থি ম্াথায হট্টটগাল না কটি কাজ কটি োও। 
অ্ব্শয আরম্ রনটজ েরদ্ কিটে  ািোম্ োহটল সব্টচটয িাল হে; রকন্তু আম্াি 
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শিীটিি ো অ্ব্স্থা পসটো েুরম্ পদ্খটেই  াটো। ওযাম্ডটেল আম্াটদ্ি আটিকরে ব্াধা 
দূ্ি কিটল হযারি  োটিি রদ্টক  থো সুগম্ হটয োটব্। 
 
ওযাম্ডটেল রব্ষণ্ণ গলায ব্লল, আরম্ আ নাি অ্রে রব্শ্বি িৃেয লডড। 
 
–ওযাম্ডটেল আম্াি েটযাজন শুধু রব্শ্বিো নয ম্াথাি রর্লুও। দু্িঃরখে পোম্াি দু্টোি 
ম্টধয একোও পনই। ওযাম্ডটেল অ্রিম্ান জরডে কটণ্ঠ ব্লল, আ নাটক আরম্ খুাঁটজ 
এটনরছ, ব্াথডা পজািরকনসটক আ নাি জনয পো আরম্ই এটনরছলাম্। 
 
–অ্স্বীকাি করি না। শীেল কটণ্ঠ ব্যে কটি পোটন্ডম্ে ব্লল! েুরম্ ব্াথড পজািরকনটস 
এটনরছটল; রকন্তু েখনকাি ব্াথডা আি ব্েডম্াটনি ব্াথডা রক আটগি ম্ে আটছ? েুরম্ রক 
জানটে আরম্ ওটক পকম্ন কটি গটডর টে রনটযরছ? 
 
ওযাম্ডটেল ব্লল, আরম্ এই পিটব্ ওটক এটনরছলাম্। 
 
ও আ নাটক সাহােয কিটে  াটি। 
 
–আব্াি রম্টথয ব্লছ! পিাটর্ল্ম্টেডি গলায দ্ারুণ রনষু্ঠিো–আরম্ অ্স্বীকাি কিরছ না ওি 
পদ্ওযা খব্িাখব্ি খুব্ই মূ্লযব্ান। ওটক ছাডা আম্াি িরব্ষযে কম্ড ন্থা কখনও কৃেকােড 
হটে  ািটো না। োই পোম্াি কাটজি জনয আরম্ সুখী ও পোম্াি েটথারচৎ  ুিস্কাি 
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 াওযা উরচে। ওযাম্ডটেল পোম্ায আম্াি একো অ্রে দ্িকারি কাজ কিটে হটব্। 
আম্াি অ্টনক অ্নুগেটদ্ি ম্টধয েুরম্ একজন, োটক চাইটলই  াওযা োয। 
 
–সরেয, সরেয ব্লটছন লডড? রক কাজ ব্লুন। ওযাম্ডটেটলি গলায আব্াটিা রনদ্ারুণ িটযি 
আিাস। 
 
–আহ্ চম্ৎকাি। ওযাম্ডটেল… এখন না ব্লাই িাল।… আম্াি িযান পম্াোটব্ক কাটজি 
পশটষ পোম্ায দ্িকাি হটব্। রকন্তু পোম্াটক ব্লরছ… আরম্ শ থ কটি ব্লরছ, েুরম্ 
একরদ্ন ব্াথডা পজািরকনটসি ম্টোই েটযাজনীয হব্াি সম্মান  াটব্। 
 
–আ রন… আ রন! সহসা ওযাম্ডটেটলি ওযােড কণ্ঠস্বি 
 
–আ রন পো আম্াটক হেযা কিটব্ন–োইটো চান? 
 
পসই শীেল কণ্ঠ ব্লল–হায ওযাম্ডটেল! ওযাম্ডটেল এই কথা পোম্াটক পক ব্লল? 
ব্াথডাটক আরম্ েটযাজন হটযরছল ব্টলই হেযা কটিরছ। ব্ািব্াি জাদু্ েটযাটগ ও পকানও 
কাটজি পোগয রছল না। এই সহজ সিল সেয কথাো পোম্াটক ব্ললাম্। েরদ্ ও 
ম্েণালটয রফটি োয এব্ং ব্টল পদ্য ছুরেি সম্য ও পোম্াি সটে রম্রলে হটযরছল। 
জাদু্কিিা ম্টি পগটল কখনই ম্েণালটয পকানও কাজ কিটে  াটি না। ওিা িািাি 
ধাটি সিাইখানাটে জাদু্কিীটদ্ি সটে কাজ কিটে  াটি। ওযাম্ডটেল রব্িরেি রকছু 
একো ব্লল, ফ্রযাঙ্ক শুনটে প ল না। 
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–আম্িা আব্াি ওি সৃ্মরেশরক্ত রেকম্ে চালু কিটে  ারি? রক পসো অ্টকটজা কটি 
রদ্টে  াটি পকানও শরক্তশালী জাদু্কি। ওি কাছ পথটক পে েথয প টযরছ পসো েরদ্ 
কাটজ লাগাটে না– ারি োহটল  ািে টক্ষ ওটক অ্ ম্ান কিা হটব্। ব্াধয হটযই ওটক 
হেযা কটিরছ। 
 
করিটডাটি লারে হাটে পচট  দ্াাঁরডটয ফ্রযাঙ্ক ওযাম্ডটেল ও অ্টদ্খা ম্ানুষরে োটক 
ওযাম্ডটেল অ্সম্ভব্ িয  ায োি কথা শুনরছল। হোৎ ওি ম্টন হল লারেো ও রেকম্টো 
ধিটে  ািটছ না… র্াটম্ রিটজ হাে পথটক রছেটক  ডটে চাইটছ। ওই শীেল কটণ্ঠি 
পলাকরে অ্ক টে ব্লটছ পে একরে পম্টযটক ও খুন কটিটছ… খুব্ আনন্দ সহকাটি 
ব্লটছ। পলাকো অ্সম্ভব্ ধূেড…  াগল… খুরন।… আিও খুন কিাি  রিকল্পনা কিটছ।… 
হযারি  োি পক, োি সম্বটন্ধ বৃ্ে অ্ধড  েু বৃ্েরে রকছুই জাটন না ফ্রযাঙ্ক। পেখাটনই 
পছটলরে থাকুক… পস রব্ টদ্ি ম্টধয িটযটছ। 
 
েটব্ ও কী কিটব্? পেরলটফান বু্টথ রগটয ও ো ো শুটনটছ সব্  ুরলশটক জানাটব্? 
গ্রাম্ব্াসীটদ্ি ব্লটব্?… আব্াি পসই ম্ািাত্মক ব্িটফি ম্টো োণ্ডা গলাি স্বি শুনটে 
প ল। ফ্রযাঙ্ক পেখাটন দ্াাঁরডটযরছল পসখাটনই দ্াাঁরডটয স্থানুি ম্ে িইল। 
 
–আি একরে অ্রিশা  দ্াও পহাগােডটসি আম্াি অ্রে রেয  াত্র ওযাম্ডটেল। ব্যা ািো 
 াকা হটয পগটছ। আি পকানও েকড নয।… চু … আরম্ নারগটনি ডাক পেন শুনটে 
 ারে। েুরম্  াে ওযাম্ডটেল? 
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োি িই ওি কণ্ঠস্বি ব্দ্টল োয। ও অ্দু্ভে স্বটি শুধু নানা কথা ব্লটে থাটক, কখনও 
শব্দ কটি থুথু পফটল, কখনও ব্া রব্ষাক্ত সাট ি ম্টো রহস রহস শব্দ কটি রনিঃশ্বাস 
পফলটে থাটক। ফ্রযাঙ্ক িাব্ল রনিযই ওি মৃ্রগটিাগ আটছ। হোৎ ম্টন হল অ্ন্ধকাি 
করিটডাটি পক পেন ওি প ছটন দ্াাঁরডটয িটযটছ। ফ্রযাঙ্ক পদ্খাি জনয ম্াথা পর্ািাটে পচো 
কিল… রকন্তু হাজাি পচো কটিও ম্াথা পর্ািাটে  ািল না। ওি সম্ি শিীি পেন  েু 
হটয পগটছ। অ্জানা এক িটয ম্ন রব্কল হটয পগটছ। ম্টন হল পকউ ব্া রকছু একো 
জীব্ি োণী অ্ন্ধকাি করিটডাি রদ্টয ওি রদ্টক ধীটি ধীটি এরগটয আসটছ। রেক পসই 
সম্টয র্টিি কাটেি আগুটনি এক ঝলক রূ ালী রশখা করিটডাটি এটস  ডটেই ও 
করিে পচাটখ পদ্খল একো োয ব্াি রফে লম্বা সা ! করিটডাটি পম্াো  ুরু ধূটলাি 
ও ি সা ো শুটয। এরগটয আসা সাট ি রদ্টক ও দ্ারুণ িয প টয রস্থি দৃ্রেটে 
োরকটয িইল। সা ো নীল পচাটখ ওটক পেন গ্রাস কিটে আসটছ… রকন্তু রক কিটে 
 াটি ফ্রযাঙ্ক? একরে ম্াত্র  থ–পসখান পথটক  ারলটয োওযা। রকন্তু  ারলটয ব্াাঁচটে পগটল 
র্টিি পিেটি পেটে হটব্। পসখাটন দু্টো পলাক আগুন পজ্বটল নানা িযঙ্কি সব্ কথা 
ব্লটছ, খুটনি  রিকল্পনা কিটছ। আি পেখাটন দ্াাঁরডটয আটছ পসখান পথটক না নডটল 
সা ো ওটক রনর্ডাে পম্টি পফলটব্। 
 
রকন্তু আিেড! ও রকছু কিাি আটগই… এক পসটকটন্ডি ম্টধয রহিকখরচে লযাজওযালা 
িযােড সা ো রহস রহস শব্দ কিটে কিটে সাম্ানয পখালা দ্িজাি ফাাঁক রদ্টয র্টিি 
ম্টধয েুটক পগল। 
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ফ্রযাঙ্ক দ্িদ্ি কটি শুধু র্াম্টে লাগল ো নয লারে ধটি থাকা হােো কাাঁ টে লাগল। 
রকন্তু ওি ম্টন হলসা ো পেন শীেল কটণ্ঠি খুরনটদ্ি সটে রকছু কথা ব্লটছ রহ রহস্ 
শব্দ কটি।… আিেড সা  আি ম্ানুষ দু্জটনই কথা ব্লটছ? ো কখনও হটে  াটি? 
আিেড! আিেড!… সাট ি সটে ম্ানুটষি কথা! অ্সম্ভব্!! 
 
ফ্রাঙ্ক বু্ঝটে  াটি না ওটদ্ি ম্টধয রক কথাব্ােডা হটে। আি করিটডাটি দ্াাঁডাটে ওি ম্ন 
চাইল না। িাব্ল, র্টি রফটি হাাঁেুটে পসাঁক রদ্টল অ্টনক আিাম্  াটব্। 
 
হাাঁেুি ও ি ব্যাগো পিটখ শুটয  ডটব্। রকন্তু সম্সযা হল ওি একো  াও করিটডাি 
পথটক চলটে চাইল না। পব্শ খারনকো সম্য স্থানুি ম্ে কাাঁ া কাাঁ া শিীটি দ্াাঁরডটয 
থাকাি  ি হোৎ কাটন এল পসই ম্াডডাটিি েীক্ষ্ণ কণ্ঠস্বি… ব্লল: ওযাম্ডটেল, নারগরন 
এক দ্ারুণ সুসংব্াদ্ রনটয এটসটছ… ওযাম্ডটেল। 
 
–সরেয লডড! ওযাম্ডটেল পেন লারফটয উটে ব্লল। 
 
–সেয। শীেল কটণ্ঠ ব্লল।–হযাাঁ, ও ব্লল, এক বৃ্ে ম্াগল দ্িজাি পগাডায দ্াাঁরডটয 
িটযটছ। [সাধািণ ম্ানুষটক জাদু্কিিা ম্াগল ব্টল] 
 
ফ্রযাটঙ্কি েখন  ালাব্াি ব্া লুরকটয থাকাি সুটোগ পনই। পেম্ন রছল পেম্রন দ্াাঁরডটয 
িইল। র্টিি পিেি পথটক একজন পব্রিটয এটস ওি সাম্টন দ্াাঁডাল। 
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পব্াঁটে খাে  ােলা  াকা চুলওযালা একজন। োক  ডটে আি পদ্রি পনই। লম্বা  ুাঁচটলা 
নাক, কুে কুটে একটজাডা পচাখ। পচাখ দু্টো পিজাটিজা। ওি পচাটখ মু্টখ িযরম্রিে 
উদ্টব্টগি ছা ! 
 
–ওযাম্ডটেল ওটক পিেটি রনটয এস। েুরম্ কী দ্রো জাটনা না? র্টিি পিেটি শীেল 
কটণ্ঠি পলাকরে কাটেি আগুটনি সাম্টন অ্রে  ুিটনা হােলওযালা পচযাটি ব্টস কথাো 
ব্লল। ফ্রযাঙ্ক রকন্তু পে কথাগুটলা ব্লটছ োি মু্খ পদ্খটে প টলা না। েটব্ সা ো পদ্খল 
ধূটলাটে িরেড  ুিটনা কাট ডটেি ও ি প াষা কুকুটিি ম্টো ওি  াটযি কাটছ লুটো ুরে 
খাটে। 
 
র্টিি ম্টধয একম্াত্র আটলা হটলা কাটেি আগুন! ফ্রযাঙ্ক ওি মু্খ পদ্খটে প ল, পচযাটি 
র ে পেরকটয ব্টস িটযটছ আগুটনি রদ্টক মু্খ কটি। পলাকো এে পব্াঁটে পে পচযাটি র ে 
পেরকটয ব্সাি  িও ম্টন হল পচযািো পেন শূনয। 
 
এে পব্াঁটে আি পছােখাে পে ফ্রাঙ্ক পলাকোি ম্াথাও পদ্খটে প ল না।…ফ্রযাঙ্ক র্টিি ম্টধয 
পদ্ওযাটল পেসব্ ছাযাগুটলা  টডটছ োি রদ্টক োকাল। পদ্খটে পদ্খটে ম্টন হল 
পসগুটলা পেন ছাযা নয,  ি  ি অ্টনকগুটলা ম্াকডসাি জাল ছাটদ্ি করড কাটে, 
পদ্ওযাটল হাে ধিাধরি কটি দ্াাঁরডটয িটযটছ োিই ছাযা। 
 
–ম্াগল, েুরম্ কী আম্াটদ্ি সব্ কথা শুটনছ? শীেল কণ্ঠ েশ্ন কিল। 
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ফ্রযাঙ্ক বু্ঝটে  ািল পলাকোটক ও েরদ্ িয  ায োহটল ও প টয ব্সটব্। এখন ও 
রনটজটদ্ি র্টিি ম্টধয দ্াাঁরডটয। পলাকো খুরন পহাক, োই পহাক ওটক িয প টল চলটব্ 
না। েরেটিাধ কিটে হটব্। 
 
–কী সব্ ো–ো ব্লটছন। 
 
–আরম্ পোম্াটক ম্াগল ব্লরছ। োি ম্াটন েুরম্ আম্াটদ্ি ম্ে জাদু্কি নও। 
 
–জাদু্কি ব্লটে রক ব্লটে চাইটছন বু্ঝটে  ািরছটন। ফ্রাঙ্ক ক্রম্শ রনটজি শরক্তটে 
রফটি আসটছ। আরম্ পোম্াটদ্ি পেসব্ কথাব্ােডা শুটনরছ–পসগুটলা থানায রগটয রিট ােড 
কিটে  ারি। পোম্িা দু্জটন খুরন, আিও খুন কিাি ছক কষছ! আরম্ েরদ্ এখান পথটক 
রফটি না পেটে  ারি োহটল আম্াি স্ত্রী থানায োটব্। 
 
হাসাটল পব্াকা ম্াগল। আম্িা জারন পোম্াি স্ত্রী পনই। োছাডা কাক– রক্ষও জাটন না 
েুরম্ এখাটন এটসছ। পশান ম্াগল, লডড পিাটর্ল্ম্টেডি কাটছ রম্টথয কথা ব্লটব্ না। 
ম্াগলটদ্ি আরম্ রচরন। 
 
–লডড, একেু আটগ েুরম্ সিযোি কথা ব্লরছটল–সিয হটল আম্াি রদ্টক রফটি কথা 
ব্ল। পকন সাহস পনই? ফ্রযাঙ্ক ব্লল। 
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–রকন্তু ম্াগল, আরম্ পো পোম্াটদ্ি ম্টো ম্ানুষ নই। কাে  ুডটছ খে খে শব্দ কটি। 
পসই শটব্দ কথা পেন পশানা োয না। রকন্তু আরম্ ম্ানুষটদ্ি পচটযও পব্রশ। পব্শ, েুরম্ 
েখন চাইটছ–আরম্ পোম্াি রদ্টক মু্খ কটি ব্সরছ ম্াগল।… ওযাম্ডটেল আম্াি পচযািো 
একেু রু্রিটয পদ্টব্ ম্াগটলি রদ্টক? 
 
ওযাম্ডটেল কথাো শুটন শুধু হুম্ শব্দ কিল। পচযািো রু্রিটয রদ্টলা না লটডডি আটদ্শ 
ম্টো। সাম্ানয সম্য… োি ি ও সা োটক রডরেটয শীেল কণ্ঠ লডড পিাটর্ল্ম্টেডি 
পচযাটিি কাটছ রগটয পচযািো এম্নিাটব্ পোিাল োটে দু্জটন মু্টখামু্রখ হয। সা ো 
রহস রহস শব্দ কটি ওি পচৌটকা ম্াথা েুলল। পচযাটি ব্টস থাকা লডডটক ফ্রযাঙ্ক পদ্খল। 
পদ্খা ম্াত্র ওি হাটেি লারেো শব্দ কটি পম্টঝটে  টড পগল। ও শুধু ম্াত্র েীব্র েীক্ষ্ণ 
স্বটি রচৎকাি কটি উেল। পচযাটি ব্সা লডড ওটক রকছু ব্লল–ফ্রযাটঙ্কি পসই কথা কাটন 
পগটলা না। পলাকো ওি হাটেি দ্ণ্ডো েুলল। দ্ণ্ড পথটক সবু্জ িটেি রব্দু্যৎ িীষণ এক 
শব্দ কটি ফ্রযাঙ্কটক স্পশড কিল। ফ্রযাঙ্ক জড  দ্াটথডি ম্টো ধব্ কটি কাট ডটেি ও ি 
 টড পগল।  ডব্াি আটগই ও মৃ্ে। 
 
. 
 
দু্শ ম্াইল দূ্টি হযারি  োি নাটম্ ন দ্শ ব্ছটিি পছটলরে রু্টম্ি পর্াটি আেডনাদ্ কটি 
রব্ছানায উটে ব্সল। 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য গবলেট অ্ব ফায়াি । জে. জে. িাওরেিং। হ্যারি পটাি রিরিে 

27 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

দ্য স্কাি 
 
হযারিি হোৎ দু্িঃস্বপ্ন পদ্খাি  ি রু্ম্ পিটে পগল। রচৎ হটয পচাটখ হাে চা া রদ্টয ব্ড 
ব্ড শ্বাস রনটে লাগল। পেন অ্টনকো  থ অ্সম্ভব্ পজাটি পদ্ৌটড হাাঁরফটয  টডটছ…। ও 
হাে রদ্টয মু্খো পচট  ধিল। ক াটল রব্দু্যৎ চম্কাটনাি আাঁকা–ব্াাঁকা কাো দ্াগো 
অ্সম্ভব্ ব্যথা নয শুধু জ্বালাও কিটে লাগল। ম্টন হল এক অ্দৃ্শয একো গিম্ সাদ্া 
োি ওি গাটয পচট  ধটিরছল। 
 
ক াটলি দ্াগো এক হাটে পচট  অ্নয হাটে অ্ন্ধকাটিি ম্টধয চশম্াো খুাঁজটে লাগল। 
চশম্াো ওি পশাব্াি খাটেি  াটশ পেরব্টলি ও ি পিটখ শুটযরছল। চশম্াো  িাি  ি 
র্িো পেম্ন অ্ন্ধকাি ম্টন হল না।  দ্ডা োকা জানালাি ফাাঁক রদ্টয কম্লা িটেি িািাি 
আটলা র্টি এটস  টডটছ। 
 
হযারি পেরব্ল লযািো পজ্বটল ক াটলি কাো দ্াটগ চা  রদ্টে লাগল। ব্যথা েখনও 
কটম্রন, ম্াটঝ ম্াটঝ দ্ দ্  কিটছ। োি ি ও লাফ রদ্টয রব্ছানা পছটড উটে র্টিি 
এক পকাটণ িাখা আলম্ারি খুটল আলম্ারিি  ালায রফে কিা আযনাটে মু্খো পদ্খল। 
ব্ছি পচৌদ্দ ব্যস, মু্খ  ােলা, পগাল হাাঁেু, কাটলা চুল… উজ্জ্বল দু্ই সবু্জ পচাখ। পগাল 
পগাল কাাঁটচি চশম্া। হযারি রনযম্ কটি চুল আাঁচডায না। ও আযনাটে ক াটলি কাো 
দ্াগো খুরেটয খুাঁরেটয পদ্খল। ব্যথা আি চুলকারন। 
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হযারি রু্ম্ পিটে োওযাি আটগ কী স্বপ্ন পদ্টখরছল িাব্টে পচো কিল।… স্বপ্নো পেন 
সরেয… রেনজন পলাক… োটদ্ি ম্টধয ও দু্জনটক পচটন… অ্টচনা পলাকরেটক ম্টন 
কিব্াি আোণ পচো কিটে লাগল। 
 
গিীি অ্ন্ধকািােন্ন একো র্ি ওি পচাটখি সাম্টন পিটস উেল। র্টিি ম্টধয এক 
রব্িাে সা  পনাংিা–ম্যলা কাট ডটে শুটয আটছ। পব্াঁটে পলাকো র োি, সকটল ওটক 
ওযাম্ডটেল ব্টল ডাটক।… কাটন এল ব্িফ শীেল এক কণ্ঠস্বি… কণ্ঠস্বি লডড 
পিাটর্ল্ম্টেডি। ওি পসই স্বটপ্নি কথা িাব্টেই ম্টন হল পক পেন ওি  াকসূ্থলীি ম্টধয 
একগাদ্া ব্িটফি পছাে পর্াে েুকটিা  ুটি রদ্টযটছ। 
 
ও দু্টচাখ ব্ন্ধ কটি িাব্টে পচো কিল পিাটর্ল্ম্েড পকম্ন পদ্খটে, রকন্তু ম্টন কিটে 
 ািটলা না… এইেুকু ম্টন কিটে  ািটল পিাটর্ল্ম্টেডি পচযািো েখন দু্লরছল, েখন 
পকউ পেন পসই পচযাটি ব্টসরছল; পসই দৃ্শয পদ্টখ, দ্ারুণ িয প টয ওি রু্ম্ পিটে 
রগটযরছল। পসই িযােড দৃ্শয পদ্টখ ওি কাো দ্াটগ েেণা আি জ্বালাটে ওি রু্ম্ 
পিটেটছ। 
 
রকন্তু স্বটপ্নি পসই আধ েু বৃ্ে ম্ানুষরে পক?… হা হযারি োটক পদ্টখটছ, হযারি ওটক 
পম্টঝটে ধ াস কটি  টড পেটে পদ্টখটছ। সব্ রকছু পেন পগালটম্টল হটয োটে। হযারি 
দু্হাে রদ্টয মু্খ োকল। পসই স্বটপ্নি দৃ্শয ম্ন পথটক হরেটয রনটজি র্টিি কথা িাব্টে 
লাগল। র্িো েখনও অ্ন্ধকাি। রকন্তু ও হাজাি পচো কটিও পসই দৃ্শয ম্ন পথটক 
সিাটে  ািটছ না। অ্টনকো হাটেি োলুটে জল ধটি িাখাি েযাটসি ম্টো।… 
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পিাটর্ল্ম্েড আি ওযাম্ডটেল একজনটক হেযা কটিটছ োি সম্বটন্ধ কথাব্ােডা ব্লটছ… োটক 
হেযা কটিটছ রকছুটেই োি নাম্ ম্টন আসটছ না।… োছাডা ওিা আিও একজনটক 
হেযা কিাি  রিকল্পনা কিরছল… রকন্তু পস পক?… কাটক… ও পক। 
 
হযারি হাে সরিটয ব্ন্ধ পচাখ দু্টো খুলল। অ্ন্ধকাি র্টি… রকছু পেন অ্স্বািারব্ক রজরনস 
পদ্খাি েেযাশা কিটে লাগল।… ওি রব্ছানাি  াটযি কাটছ একো পিালা িাঙ্ক, িাটঙ্কি 
ম্টধয িটযটছ একো কলিন, ঝাডু, কাল িটেি একো পিাব্স আিও রকছু ব্াছাব্াছা 
জাদু্ম্টেি ব্ই।… ওি পেরব্টলি একধাটি  টড িটযটছ একগাদ্া পগাল কটি িাখা 
 াচডটম্ন্ট প  াি… পে োাঁচাটে ওি  যাাঁচা পহডউইগ থাটক পসো শূনয। র্টিি পম্টঝটে 
একো ব্ই  টড িটযটছ।  ডটে  ডটে রু্রম্টয  ডাি সম্য ব্ইো হাে পথটক  টড 
রগটযরছল। ব্ইোি রদ্টক োকাটেই পদ্খল ব্ই-এি ছরব্গুটলা রস্থি নয, নডটছ। ঝাডুি 
ম্ধয পথটক রকছু পলাক উাঁরক ম্ািটছ। োটদ্ি  িটন উজ্জ্বল কম্লা িে-এি প াশাক। 
ওিা একো লাল ব্ল পলাফালুরফ কিটছ। 
 
হযারি ব্ইো েুটল রনল। পদ্খল একজন রকরড পিযাি োয  ঞ্চাশ ফুে হাই হুট ি ম্ধয 
রদ্টয ব্লো পফটল অ্দু্ভে সুন্দি একো পগাল কিল। োি ি ও ব্ইো শব্দ কটি ব্ন্ধ 
কটি রদ্ল। হযারিি কাটছ সব্টচটয রেয পখলা রকরডচ। ো হটলও ওি স্বটপ্নি পদ্খা 
দৃ্টশযি রব্রক্ষপ্ত ম্ন রকছুটেই শাি হল না। ও োইং উইথ কযানন্স ব্ইো ওি পেরব্টলি 
ও ি এক াটশ পিটখরছল।… োি ি জানালাি ধাটি রগটয  দ্ডাো সরিটয িািাি রদ্টক 
োকাল। 
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শরনব্াটিি পিাি। শহিেরলি উচ্চ ম্ধযরব্ে  রিব্াটিি পলাটকিা রেটিে িাইটি ব্াস 
কটি। ঝকঝটক েকেটক িািা। আটশ াটশ সব্ ব্ারডটে জানালায  দ্ডা পফলা। িািাো 
জনম্ানব্ শূনয। একো কুকুি ব্া পব্ডাল পদ্খটে প টলা হযারি। 
 
হযারিি ম্ন অ্সম্ভব্ চঞ্চল। পকাটনা রকছু পিটব্ ম্াথা পথটক পসই স্বটপ্নি দৃ্শয অ্ সারিে 
কিটে  ািটছ না। ও ছেফে কিটে কিটে রব্ছানাি ও ি ব্সল। ক াটলি কাো দ্াটগ 
আেুল পব্ালাটে লাগল। ক াটলি কাো দ্াটগ ব্যথাটে ও কাবু্ নয। ব্যথা কটি ম্াটঝ 
ম্াটঝ। একব্াি ওি ডান হাটেি সব্ হাডগুটলা পিটে চূণড হটয রগটযরছল… এক িাটেি 
ম্টধযই হাডগুটলা নেুনিাটব্ গরজটয ব্যথাি অ্ব্সান হটযরছল। আটিকব্াি পসই হােো 
পখলটে পখলটে েীক্ষ্ণ ব্শডাি ফলটক রব্ে হটযরছল–পসটিও পগটছ। গেব্ছটি পো ঝাডু 
রনটয আকাটশ ওডাি সম্য  ঞ্চাশ ফুে উাঁচু পথটক  টড রগটযরছল। ওইসব্ দু্র্ডেনা, 
আর্াটেও অ্িযি… পসগুটলাটে র্েটব্ই… পিাধ কিা োটব্ না। পহাগােড উইচক্রযাক্ট এযান্ড 
উইজাডডরি সু্কটল  ডটে পগটল ওইসব্ রব্ দ্–আ দ্ পম্টন রনটে হটব্। এসব্ ওি ধােস্থ 
হটয পগটছ। 
 
গেব্াি পিাটর্ল্ম্েড কাটছ থাকায কাো দ্াটগি জনয েেণা হটযরছল, রকন্তু এখন পো 
পিাটর্ল্ম্েড রেটিে িাইটি পনই–েটব্ পকন ব্যথা! রকন্তু পিাটর্ল্ম্েড পো এখাটন আসটে 
 াটি না, পিাটল্টম্টেডি রেটিে িাইটিি আটশ াটশ রু্টি পব্ডান একদ্ম্ অ্সম্ভব্ 
ব্যা াি।… পিাটেড পো পনই… েটব্ ওটক জরডটয িযঙ্কি স্বপ্ন পদ্খল পকন? 
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হযারি চেুরদ্ডটক নীিব্োি ম্াটঝও পেন রকছু পশানাি েেীক্ষায িটযটছ। ও কী একো 
রসাঁরড পিটে োওযাি শব্দ শুনটব্ না আলটখলাটে হাওযা পলটগ পব্াাঁ পব্াাঁ,  ৎ  ৎ শব্দ 
শুনটব্? োি ি  াটশি র্টি আরন্টি  ুত্র রনদ্রািে ডাডরলি েচণ্ড নাক ডাকাি শব্দ। 
হযারি পসই শব্দ শুটন লারফটয উেল। 
 
নীিব্ো িে কটি সিব্োি আশা কিা–পিটব্ হযারি রনটজটক একো আি পব্াকা ব্া মূ্খড 
ম্টন হল। ব্ারডটে িটযটছন আটঙ্কল িানডন, আরন্ট প েুরনযা আি োটদ্ি পছটল ডাডরল। 
ওিা পো েখনও রু্মু্টে। ওিা পো হযারিি ম্ে ব্ীিৎস স্বপ্ন পদ্টখ পজটগ ওটে না, ব্যথা 
েেণা হীন সুখ রনদ্রায সুখস্বপ্ন! 
 
ডাসডটল  রিব্াি রু্রম্টয থাকটল হযারিি অ্টনক শারি! ওিা পজটগ পথটক পো হযারিটক 
পকানও সাহােয কিটব্ না। োহটলও হযারিি জীরব্ে আত্মীয ব্লটে ওিা রেনজন। ওিা 
ম্াগল (োিা জাদু্কি নয)। ওিা েচণ্ডিাটব্ জাদু্রব্দ্যাটক রৃ্ণা কটি,  রিহাি কটি চটল। 
পোাঁ হযারি ম্যারজক সু্কটল  টড, ব্াব্া-ম্াও জাদু্কি–জাদু্কিী রছল, োই িানডন  রিব্াটি 
ও শুকটনা  াোি ম্টো অ্নাহুে। ডাসডটল  রিব্াি  ািে টক্ষ হযারি পহাগােডটস  ডাশুনা 
কটি কাউটক জানাটে চায না। ব্টল, হযারি পসন্ট ব্রুোস রলরকউ পসন্টাটি ফি 
ইনরকউটব্িল রক্ররম্নযাল ব্টযটজি সু্কটল থাটক। গে রেন ব্ছি ধটি পসখাটন আটছ। 
িানডন জাটন ওি ম্েন ব্যটসি পছটলটদ্ি জাদু্রব্দ্যা েটযাগ কিা অ্নযায-একম্াত্র সু্কটল 
ো কিটে  াটি। োহটলও োটদ্ি সংসাটি ো রকছু র্েুক না পকন োি জনয দ্াযী কটি 
হযারিটক। অ্লকু্ষটণ হযারি ব্ারডটে আটছ ব্া থাটক ব্টলই ব্ারডটে নানা অ্স্বািারব্ক 
কাণ্ডকািখানা হয। হযারি অ্ব্শয ওি সু্কটলি জীব্নোত্রা সম্বটন্ধ আটঙ্কল িানডন ব্া আরন্ট 
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প েুরনযাটক রকছুই জানায না ব্া োটদ্ি সটে ো রনটয ব্চসা কটি না। োই ওিা রু্ম্ 
পথটক ওোি  ি ওি কাোদ্াটগ ব্যথা পিাটর্ল্ম্েড সম্বটন্ধ উটেগ… জানাটনাি পকানও ম্াটন 
হয না। হাসযকি! 
 
োহটলও পিাটর্ল্ম্টেডি উৎ াটেি জনয হযারিটক ডাসডটল  রিব্াটি এটস থাকটে হয সু্কল 
ছুরেি সম্য। োহটলও হযারিি ব্াব্া-ম্াি মৃ্েুযি  ি হযারগ্রটডি সাহাটেয ও অ্টনক 
গযারলযন, রসটকল প টযটছ। ডাসডটলটদ্ি ওি জনয রকছু খিচ কিটে হয না। োহটলও 
ডাসডটল দ্িরে হযারিটক গ্রহণ কিটলও আদ্িেত্ন কটি না, ওি রু্টম্াব্াি জনয িাই 
ডাডরলি  াটশ পছাে একো র্ি, ডাডরলি  রিেযক্ত  ুিটনা কা ড  টি ওটক থাকটে 
হয। 
 
হযারিি েখন এক ব্ছি ব্যস… একরদ্ন িাটে পিাটর্ল্ম্েড শরক্তশালী ডাকড জাদু্কি, পে 
এগাি ব্ছি পচো কটি নানা অ্সৎ উ াটয শরক্ত লাি কটি, ওটদ্ি ব্ারডটে এটস ওি 
ব্াব্া-ম্াটক হেযা কটি রছল। োি ি ও জাদু্দ্ণ্ড হযারিি রদ্টক পর্ািায। পে জাদু্ম্াযায 
পিাটর্ল্ম্েড পছাে পছটলোি ম্া-ব্াব্াটক হেযা কিাি  ি ব্াচ্চা পছটলোটক হেযা কিটে 
আটস পসো বু্টম্িাং হটয পিাটল্টম্টেডি কাটছ রফটি োয। হযারি পব্াঁটচ োয–থাটক শুধু 
ক াটলি কাো দ্াগ, পিাটর্ল্ম্েড ব্লটে পগটল নাম্ম্াত্র পব্াঁটচ থাটক। ওি ক্ষম্ো রনিঃটশষ 
হয, জীব্টনি সব্রকছু রনটি োয। এি ি ও  ারলটয োয। োি িটয ও আেটঙ্ক 
জাদু্কি–জাদু্কিী সম্প্রদ্ায পগা টন রদ্ন ো ন কিরছল োি অ্ব্সান হয। পিাটম্টেডি 
সহচিটদ্ি ক্ষম্ো পকটড পনওযা হয, োি ি হযারি  োটিি নাম্ চািরদ্টক ছরডটয 
 টড। 
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ওি েখন এগাি ব্ছি ব্যস েখন জানটে  াটি, ও জাদু্কি সম্প্রদ্াটযি একজন। হযারি 
েখন পহাগােড জাদু্ রব্শ্বরব্দ্যালটয িরেড হয েখন ও আিেড হটয োয সকটল োি নাম্ 
জাটন। পেখাটনই োয পসখাটন সকটল ওটক পদ্টখ গুঞ্জন কটি। এসব্ পদ্টখশুটন এখন 
ওি সব্রকছু অ্িযাস হটয পগটছ। এ ব্ছি গিটম্ি ছুরেি  ি ও পহাগাটেডি সু্কটল চেুথড 
পিণীটে  ডটব্; সু্কল পখালাি অ্ট ক্ষায ব্টস আটছ। আটঙ্কল িানডন, প েুরনযাটদ্ি ওি 
একেুও িাল লাটগ না। 
 
এখনও আটিা  টনি রদ্ন ওটক ডাসডটল  রিব্াটি থাকটে হটব্। ও রব্িরক্ত ম্াখা মু্টখ 
র্টি  াযচারি কিটে কিটে ওি দু্ই ব্নু্ধি  াোটনা জন্মরদ্টনি শুটিো কাটডডি রদ্টক 
পচাটখ  টড। গে জুলাই ম্াটস কাডড দু্টো এটসটছ। ও েরদ্ এখন গে িাটেি দু্িঃস্বপ্ন 
আি ক াটল কাো দ্াটগি েেণা ও জ্বালাি কথা দু্ই ব্নু্ধটক রলটখ  াোয োহটল ব্নু্ধিা 
রক ব্লটব্? 
 
েখনই ও শুনটে প ল কাটনি কাটছ হািরম্ওন পগ্রঞ্জাটব্ি কথা। পশানাি  ি ওি ম্াথা 
জটম্ পগল–রশহরিে, আেঙ্কগ্রি হল। 
 
পোম্াি ক াটলি কাো দ্াটগ ব্যথা? হযারি োই েরদ্ হয োহটল সরেযই পসো ম্ািাত্মক… 
অ্ব্শযই ম্ািাত্মক। েুরম্ েটফসি ডাম্বলটডািটক রলখটব্! আরম্ পসখাটন োব্ ও কম্ন 
পম্রডকযাল এলটম্ন্টস অ্যান্ড অ্যারেকসন কথা ব্লব্… এম্নও হটে  াটি জাদু্ি রব্দ্যাি 
জনয কাোদ্াটগ অ্স্বরি ও ব্যথা। 
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হযারি একো ব্ই রনটয  ডব্াি পচো কটি, রকন্তু ব্ইটযি  াোয ম্ন রদ্টে  াটি না। 
োি টি জানালাি ধাটি দ্াাঁডায–আকাটশি রদ্টক োকায। 
 
আকাটশি িংো হালকা নীল। পিাটর্ল্ম্েড রহংসাব্শে: ও  িাজটযি  ি ওি ব্াব্া-ম্াটক 
হেযা কটিটছ, এখন ওটক হেযা কিটে চাইটছ? পস োটদ্ি  রিব্াটিি পস একম্াত্র 
জীরব্ে ও সকল সম্টযই পিাটল্টম্টেডি োিা আক্রাি। হািরম্ওটনি কথাম্ে কম্ন 
ম্যারজকযাল এলটম্ন্টস অ্যান্ড অ্যারিটকশটন ওি এই অ্সুখ সম্বটন্ধ রকছুই  াওযা োটব্ 
না। পহডম্ার্স্াি ডাম্বলটডািটক গিটম্ি ছুরেটে  াওযা োটব্ রক োটব্ না পস সম্বটন্ধ 
রনরিে নয। িাব্টে িাব্টে ওি সু্কটলি পহডম্ার্স্াি েটফসি ডাম্বলটডাটিি পসৌম্য 
পচহািাো পচাটখ পিটস ওটে। মু্খ শুভ্র লম্বা দ্ারড বু্ক  েডি ঝুটল  টিটছ  িটণ পোলা 
পোলা জাদু্কিটদ্ি আলটখলা, লম্বা েুর , নাটক সানেযান পলাসন লাগান। ডাম্বলটডাি 
পেখাটনই থাকুন না পকন পহডউইগ োটক রেক খুাঁটজ ব্াি কিটব্। ওি রব্শ্বি  যাাঁচা আজ 
 েডি পকানও কাটজ অ্কৃেকােড হযরন। এম্নরক রেকানা না রদ্টয শুধু নাম্ রলটখ রচরে 
 াোটলও প ৌঁটছ পদ্য। রকন্তু রক রলখটব্ পসোই একম্াত্র েশ্ন! 
 
রেয েটফসি ডাম্বলটডাি, 
আ নাটক রব্িক্ত কিাি জনয দু্িঃরখে,  রকন্তু পকন জারন না সকাল পথটকই আম্াি 
ক াটলি কাো দ্াগো ব্যথা কিটছ, জ্বালা কিটছ। 
আ নাি অ্নুগে 
হযারি  োি 
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রচরেো পলখাি  ি হযারিি ম্টন হটলা ব্ডই পব্াকাটব্াকা রচরে। োই ও োি অ্ ি এক 
ব্নু্ধ িটনি ম্োম্ে জানাি জনয ব্যগ্র হটলা। ওি রেয ব্নু্ধ িন উইসরল। িটনি মু্খ 
পচাটখি সাম্টন পিটস উেল। লম্বা নাক, সািা মু্টখ ঈষৎ হলুটদ্ রেল। মু্টখ হেবু্রেি 
ছা । 
 
পোম্াি ক াটলি কাো দ্াটগি ব্যথা? রক… রকন্তু ইউ–পনা–হু পকম্ন কটি এখন পোম্াি 
কাটছ আসটব্, আসটে  াটি কী? আরম্ ম্টন করি েুরম্ সব্ই পো জান োই না? ও 
পোম্াটক আব্াি আর্াে হানাি পচো কিটছ–োই না? আরম্ রক ব্লটে  ারি হযারি, ম্টন 
হয ক াটলি কাো সব্ সম্য ওই িকম্ হয… আো আরম্ ব্াব্াটক রজটজ্ঞস কিব্… 
 
ওি ব্াব্া রম্. উইসরল একজন রব্চক্ষণ জাদু্কি। জাদু্ ম্েণালটয রম্সইউজ অ্ফ ম্াগল 
আেডফযাক্টস অ্রফটস কাজ কটিন; রকন্তু পস সম্বটন্ধ োি পকানও রব্টশষ অ্রিজ্ঞোই পনই… 
হযারি এইেুকু জাটন। হযারি অ্টনক পিটব্রচটি রেক কিল ওি ক াটল কাো দ্াটগি 
ব্যা াটি উইসরল  রিব্াটি সম্ি ব্যা ািো জানাটনা রেক হটব্ না। রম্টসস উইসরল 
হািরম্ওটনি চাইটে পব্রশ হই চই কটি উেটব্ন। জজড ও পফ্রড িটনি পষাল ব্ছি ব্যসী 
দু্ই েম্জ িাই স্বিাব্ম্ে হাসাহারস কিটব্। িাব্টব্ হযারি দ্ারুণ িয প টযটছ।  ৃরথব্ীটে 
শুিাকাক্ষী–ব্নু্ধ ব্লটে হযারিি কাটছ উইসরল  রিব্াি। ও অ্ট ক্ষায আটছ পেটকানও 
সম্টয ওিা ওটক োটদ্ি কাটছ গ্রীটেি ছুরেি ব্ারক কো রদ্ন কাটছ থাকাি পনম্িন্ন 
কিটব্ন (িন রকছুরদ্ন আটগ রকরডচ ওযার্ল্ড কা  সম্বটন্ধ রলটখটছ)। হযারি ওি 
আনন্দমু্খি রদ্নগুটলা োি কাো দ্াটগি রব্ষয জারনটয নে কটি রদ্টে চায না। 
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ও এম্ন পকানও ম্ানুষ  াটে না োটক ও ব্াব্া-ম্াি ম্টো আ নজন পিটব্ ওি দু্িঃস্বপ্ন 
আি কাো দ্াটগি ব্যথা ও েেণা সম্বটন্ধ জানাটে  াটি, পজটন, োিা সান্ত্বনা পদ্টব্। জনয 
কাাঁটদ্ি ডাকড ম্যারজক সম্বটন্ধ অ্রিজ্ঞো আটছ হযারি জাটন না। 
 
েখনই রসরিযটসি কথা ম্টন  টড পগল। একম্াত্র গডফাদ্াি রসরিযস ওটক সাহােয 
কিটে  াটি োি বু্রে–রব্টব্চনা অ্রিজ্ঞো ও িালব্াসা রদ্টয। হযারি রব্ছানা পথটক উটে 
একো পম্াো হলুদ্ শক্ত কাগটজ ( াচডটম্ন্ট) কারলটে  ালটকি কলম্ো অ্টনকো সম্য 
চুরব্টয পিটখ রলখল 
 
রেয রসরিযস…. এইেুকু রলটখ পথটম্ পগল। িাব্টে লাগল ওি সম্সযাি কথা পকম্ন 
কটি গুরছটয রলখটব্। েথটম্ পো র েৃব্নু্ধ রসরিযটসি কথা ম্াথায আটসরন।… োকটগ 
র েৃব্নু্ধ ছাডা রসরিযস ওি গডফাদ্াি। ম্াত্র দু্ম্াস আটগ ব্যা ািো পজটনটছ। 
 
রসরিযস ওি কাটছ সিূণড এক অ্জানা ম্ানুষ রছটলন। োি েধান কািণ হযারি েখন 
পহাগাটেড রসরিযস েখন আজকাব্াটন ব্রন্দ থাকাি  ি  লােক। আজকাব্ান জাদু্কিটদ্ি 
পলাম্হষডক িযঙ্কি এক কটযদ্খানা। এখাটন অ্ িাটধি জনয মৃ্েুযদ্ণ্ড পদ্ওযা হয। পসই 
কটযদ্খানা  াহািা পদ্য পডটম্ন্টিিা। ওটদ্ি পচাখ পনই, িক্ত র  াসু শযোন। পহাগাটেড 
ওিা রসরিযসটক ধিটে এটসরছল। েখন পথটকই  লােক। সকটলই জাটন রসরিযস 
পকানও অ্ িাধ কটিরন, কাউটক হেযা কটিরন। পিাটর্ল্ম্টেডি কািসারজটে ও অ্ িাধী। 
আসল অ্ িাধী ও হেযাকািী রছল ওযাম্ডটেল পিাটর্ল্ম্টেডি সব্ কুকটম্ডি সহচি। এখন 
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সকটলই জাটন পিাটিেড পব্াঁটচ পনই। হযারি, িন, হািরম্ওন রকন্তু রব্শ্বাস কটি না শযোন 
পোটিম্ে মৃ্ে। োই পহাক গে ব্ছটি ওিা ওযাম্ডটেটলি মু্টখামু্রখ হটযরছল। ওটদ্ি সটে 
রছল েটফসি ডাম্বলটডাি। পিাটর্ল্ম্েড পে জীরব্ে েটফসি ডাম্বলটডাি রব্শ্বাস কটিন, ও 
পে পকানও সম্য অ্ন্ধকাি পথটক উদ্য হটয জাদু্ ম্েণালটযি রকছু রব্শ্বাসর্ােক ও োি 
শত্রুটদ্ি সটে হাে রম্রলটয ডাম্বলটডািটক ক্ষম্ো পথটক হরেটয পদ্টব্। 
 
পকানও এক সম্টয রসরিযস হযারিটক ডাসডটল  রিব্াি পথটক রনটয রগটয ওি কাটছ 
িাখটে পচটযরছল। রকন্তু ো আি হটলা কই। পিাটল্টম্টেডি ষডটে ও হেযাি দ্াটয 
আজকাব্াটন ব্রন্দ হটয থাকাি  ি  ারলটয োটণ পব্াঁটচটছ। 
 
রসরিযটসি সটে থাকাি সুটোগ আি পনই। হযারি অ্ব্শয ওটক ব্াকরব্টকি সাহাটেয 
আজকাব্ান পথটক  ালাটে সাহােয কটিরছল। োি ি পথটকই রসরিযস আন্ডািগ্রাউটন্ড। 
ওযাম্ডটেলও আজকাব্ান পথটক  ারলটয রসরিযসটক খুাঁটজ পব্ডাটে। ডাসডটলটদ্ি কাটছ 
রসরিযটসি আসাি পকানও সম্ভাব্না পনই, কািণ ওিা জাটন রসরিযস আজকাব্ান পথটক 
 লােক। 
 
োহটলও ও জাটন রসরিযস পেখাটনই থাকুক হযারিটক রব্ টদ্ি সম্য সাহােয কিটে 
 াটি। একম্াত্র রসরিযটসি জনযই ও ডাসডটল  রিব্াটি ওি সু্কটলি সব্ রজরনস ত্র রনটয 
এটস ওি পশাব্াি র্টি িাখটে প টিটছ। ডাসডটলিা কখনই পসো ম্টন–োটণ অ্নুটম্াদ্ন 
কটিরন। ওিা চায োরি অ্সুরব্টধটে থাকুক, কে  াক।… রকন্তু ডাসডটল দ্িরে আটগ 
ওি সু্কটলি রজরনস ত্র একো িাটক িটি রসাঁরডি েলায পিটখ রদ্ে। ওিা জাটন ওি 
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কাটছ একো জাদু্দ্ণ্ড আটছ ো রদ্টয অ্টনক রকছু কিটে  াটি। োটে পসো ব্যব্হাি না 
কিটে  াটি োই লুরকটয িাখে। রকন্তু েখন পথটক পজটনটছ িযঙ্কি খুরন রসরিযস ওি 
গডফাদ্াি েখন পথটক ওিা নিম্ হটযটছ, গিটম্ি ছুরেটে এটল িাঙ্কো আি লুরকটয 
িাটখ না। হযারি অ্ব্শয কখনও ওটদ্ি জানাযরন রসরিযস িাল পলাক–খুরন নয। 
 
পহাগােড পথটক রেটিে িাইটি আসাি  ি হযারি রসরিযটসি কাছ পথটক দু্টো রচরে 
প টযটছ। দু্রে রচরে  াচািা রনটয আটসরন জাদু্কিটদ্ি েথাম্ে। রচরে দু্টো রদ্টয পগটছ 
িং–পব্িং-এি ব্ড দু্ই ডানাওযালা একো  ারখ। পহডউইগ োটক রসরিযটসি রচরে 
আনটে পদ্টখ কণাম্াত্র খুরশ হযরন। পসই  ারখ উটড এটস ওি জটলি  াত্র পথটক পোাঁে 
ডুরব্টয জল খাটব্ োও  ছন্দ কটি না। হযারিি পসই রব্রচত্র িং-এি  ারখ খুব্ িাল 
লাটগ। পসই  ারখগুটলা ওটক  াম্ গাছ আি রব্িীণড ব্ালুকা পব্লা ম্টন করিটয পদ্য। 
রসরিযস রচরে  ারেটয কখনও জানায না  াটছ পকউ ম্াঝ টথ আেটক না িাটখ রকন্তু 
হযারিি খুব্ িাল লাটগ, হযারি রব্শ্বাস কটি না পডটম্ন্টিিা েখি সূটেডি আটলাটে 
পব্রশরদ্ন পব্াঁটচ থাকটে  ািটব্। পসই কািটণই হযটো এখন োিা দ্রক্ষণ অ্ঞ্চটল থাটক। 
হযারি দু্টো রচরেই ওি খাটেি রব্ছানাি েলায লুরকটয পিটখটছ। দু্টো রচরেটেই হযারিটক 
রলটখটছ, েরদ্ কখনও দ্িকাি  টড পো আম্াি সটে পোগাটোগ কিটব্। 
 
পব্লা ব্াডটে লাগল। পেরব্ল লযাটিি আটলা আি দ্িকাি হয না। পসানালী সূটেডি 
আটলা এটস র্ি ঝলম্টল কটি রদ্ল। আটঙ্কল িানডন আি আরন্ট প েুরনযাি গলাি স্বি 
শুনটে প ল হযারি। পডটস্কি ম্টধয  াচডটম্ন্ট প  াটি পে রচরেো রসরিযসটক রলটখটছ পসো 
 াোব্াি আটগ আি একব্াি  ডল। 
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রেয রসরিযস, 
আ নাি রচরেি জনয ধনযব্াদ্।  ারখো পব্শ পম্াোটসাো আি ব্ড, োই জানালাি রগ্রটলি 
ফাাঁক রদ্টয র্টি েুকটে ওি অ্সুরব্টধ হটযটছ। এখানকাি খব্ি আটগি ম্টোই। ডাডরল 
আিও পম্াো হটযটছ। আরন্টি ব্কুরনটে ডাটযে কিটছ। োহটল রক হটব্, গেকাল ওি 
র্টি একগাদ্া ডানাে পদ্টখ খুব্ পিটগ পগটছন। ধম্টক ব্টলটছন, কথাম্ে না চলটল 
 টকেম্ারন করম্টয পদ্টব্ন। োই, কথাো শুটন অ্সম্ভব্ পিটগ ওি পিটর্স্শান জানালা 
রদ্টয ব্াইটি ছুাঁটড পফটল রদ্টযটছ। ওো রদ্টয করিউোি পগম্ পখলা োয। রক পব্াকা 
ব্লুন পো! 
ও এখনও ম্ন–পম্জাজ রেক কটি িাখাি ব্ই, পম্গারসউটেটলসন  ােড রি আটনরন। োক 
পস কথা, আরম্ পব্শ িাল আরছ; োি েধান কািণ আ রন। আ নাটক আটঙ্কল–আরন্ট 
খুব্ িয  ায–আ রন চাইটল ওটদ্ি জাদু্ব্টল ব্াদু্ড ব্ারনটয রদ্টে  াটিন পসই আশঙ্কায। 
আজ পিাি িাটে অ্দু্ভে–রব্শ্রী–িযঙ্কি এক স্বপ্ন পদ্টখরছ। পসই স্বপ্ন পদ্খাি  ি আম্াি 
ক াটলি দ্াগো ব্যথা কিটছ, চুলকুরন থাম্টছ না। গে ব্ছি এম্ন হটযরছল, োি কািণ 
পিাটর্ল্ম্টেডি পহাগাটেড হোৎ আগম্ন। েটব্ আম্াি ম্টন হয না এখন ও আম্াি 
কাছাকারছ থাকটে  াটি– াটি রক? আ নাি রক ম্টন হয কাসড কিটল কাো দ্াগ 
ব্ছটিি  ি ব্ছি কে রদ্টয চলটব্? পহডউইগ এখন রশকাটি পগটছ, ও রফটি এটল আরম্ 
ওি  াটয পব্াঁটধ রচরেো আ নাি কাটছ  াোব্, ব্াকরব্কটক আম্াি েিফ পথটক হযাটলা 
জানাটব্ন। 
হযারি 
 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য গবলেট অ্ব ফায়াি । জে. জে. িাওরেিং। হ্যারি পটাি রিরিে 

40 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

রচরেো ও পডটস্ক পিটখ রদ্ল। পহডউইগ রফটি এটল  াোটব্। রচরে পলখাি  ি ওি অ্শাি 
ম্ন অ্টনকো শাি হটলা। ও চায না পকউ ওি মু্খ পদ্টখ জানটে  াটি ও িয প টযটছ, 
অ্রস্থি ম্টন হটে। আলম্ারি খুটল প াশাক ব্দ্লাব্াি জনয প াশাক–আশাক রনটয নাইে 
পিস  াল্টাল। আলম্ারি পখালাি সম্য ইো কটিই আযনাটে মু্খ পদ্খল না। 
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ইনরিলটিন 
 
রকটচটন রগটয হযারি পদ্খল ওটক ব্াদ্ রদ্টযই আটঙ্কল–আরন্ট আি ডাডরল পেরব্টল আটযশ 
কটি ব্টস নািা শুরু কটি রদ্টযটছ। ও র্টি পোকাি সম্য পকউ ওি রদ্টক োকালও না। 
আটঙ্কল িানডটনি লাল পগাল মু্খো সকাটলি পডইরল পম্ইল  রত্রকাি আডাটল োকা রছল। 
আরন্ট প েুরনযা ছুরি রদ্টয একো পগ্র ফুে চাি েুকটিা কিটছন। ওি পর্াডাি ম্টো ব্ড 
ব্ড দ্াাঁে পব্রিটয িটযটছ। পোাঁে দু্টো িস রসক্ত। 
 
ডাডরল স্বািারব্কিাটব্ রক্ষপ্ত। পচযািো পছাে োই আিাম্ কটি ব্সটে অ্সুরব্টধ হটে। ও 
সব্ সম্য পচৌটকা পেরব্লোি এক াটশ ব্টস। কািও সাম্না সাম্রন নয। আরন্ট প েুরনযা 
পগ্র ফুটেি এক চেুথডাংশ ডাডরলি পেরব্টল িাখটে িাখটে ব্লটলন, ডাডরল পসানা এো 
পোম্াি… রম্রে পম্শান পনই। ডাডরল লাল পচাটখ ম্াি রদ্টক োকাল। গিটম্ি ছুরেটে 
ব্ারড আসাি  ি ওি ম্টন হয ম্ানুটষি জীব্ন এে পে আনন্দদ্াযক হয পকম্ন কটি! ও 
পফাথডইযাি রিট ােড রনটয ব্ারড রফটিটছ। 
 
আটঙ্কল–আরন্টও কম্ ম্াকড  াওযাি জনয ওটক নয, েরেব্াি সু্কল রেচািটদ্ি পেম্ন পদ্াষ 
পদ্ন–পেম্রন রদ্টয চটলটছন। আরন্টি ম্টে ডাডরলি অ্টনক েরেিা আটছ, রহংসুটে সু্কল 
রেচািিা রেক ওটক বু্ঝটে  াটি না। আটঙ্কল িানডন ব্টলন, ডাডরল আহ্লারদ্ পম্টযটদ্ি 
ম্টো পহাক এো আরম্ চাই না। পছটলিা পছটলটদ্ি ম্টো হটব্। র্যানর্যাটন  যান যাটন 
নয–দু্দ্ডাি। রিট াটেড ও সু্কটল ম্ািাম্ারি কটি রলটখটছ–আরন্ট ব্লটলন–আহা আম্াি পছটল 
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ক্লাটশি পছটলটদ্ি ম্াটি… একদ্ম্ রম্থযা কথা। ও এে নিম্ ম্টনি পছটল একো ম্ারছ 
 েডি ম্ািটে কে  ায… পম্াোটসাো পছটল হটল রক হটব্। সু্কটলি নাসড রলটখটছ, ডাডরল 
পেন ডাটযে কটি? পেসব্গুটলা পখটে ম্ানা কটিটছ ো সব্ই ডাডরলি অ্রে রেয খাদ্য 
পেম্ন–রফরি রিংক, পকক, চটকাটলে ব্াি, ব্াজডাি। খাটব্ ফল, সব্রজ ইেযারদ্। ব্ারডি 
সকটলি জনয আরন্ট ওি খাদ্য োরলকা কটিটছন। েফাৎ এই রলর্স্ো রফ্রটজ পসাঁটে 
িাটখনরন। ডাডরল পব্চারি খাটব্ না আি ওিা খাটব্ ো রক কটি হয?  াডাি পলাটকিা 
োট্টা কটি ওটক পদ্টখ ব্টল একো পধটড রেরম্ ম্াছ। 
 
ডাডরল খুব্ খুরশ… ওটক একা একা শাক  াো–র্াস পখটে হয না। োহটল ও হযারিি 
পচটয কম্ পখটে রদ্টল অ্সম্ভব্ পিটগ োয। আরন্ট প েুরনযা ম্টন কটি ডাডরলি স্বিাব্ 
রেকম্ে িাখাি একম্াত্র  থ হটে ওটক িাল–ম্ন্দ পব্রশ কটি পখটে হটব্–হযারিি 
পচটযও পব্রশ। 
 
আরন্ট প েুরনযা রু্ণাক্ষটিও জাটন না হযারি ওি রব্ছানাি েলায রক িাটখ না িাটখ। এও 
জাটন না হযারি র্াস– াো না পখটয গিটম্ি ছুরেি ব্ারক কো রদ্ন শুধু আি কাাঁচা গাজি 
পখটয কাোটে। 
 
হযারি ওি ব্নু্ধ–ব্ান্ধব্টদ্ি পহডউইগ ম্ািফে ওটক সাহােয কিাি জনয রচরে  ারেটযটছ। 
পহডউইগ হািরম্ওটনি ব্ারড পথটক রফটি এল  াটয একো চাম্ডাি ব্যাগ রনটয। ওটদ্ি 
ব্ারড পথটক  ারেটযটছ রব্িাে ব্াক্সিরেড রচরন ব্রজডে খাব্াি (ওি ব্াব্া-ম্া পডরন্টর্স্)। 
হযারগ্রড  ারেটযটছ (টহাগােডটসি পগম্ কী াি) ব্ারডটে হেরি িক পকক। (হযারি ওগুটলা 
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স্পশড কটিরন কািণ হযারগ্রটডি িান্না সম্বটন্ধ ওি অ্রিজ্ঞো আটছ)। রম্টসস উইসরল, ওি 
 ারিব্ারিক  যাাঁচা ম্ািফে  ারেটযটছন একগাদ্া ফুে পকক আি প রি। পব্চািা এিল 
এখন বৃ্ে হটয পগটছ েটথে দু্ব্ডল, আসটে ওি  ুটিা  াাঁচরদ্ন পলটগটছ। ওি জন্মরদ্টন 
চািটে পকক  ারেটযটছ হািরম্ওন, িন, হযারগ্রড আি রসরিযস। এখটনা দু্টো পকক িটয 
পগটছ। প েুরনযাি িান্না মু্টখ পিালা োয না। ব্লটে পগটল কাাঁচা গাজি রচরব্টয রখটদ্ 
পম্োটে হযারি। 
 
আটঙ্কল িানডন একেু কটি পগ্র ফুে রনটয মু্খ পব্রকটয অ্সন্তুে হটয পখটে লাগটলন। 
 
–আি পনই রকছু? রব্িাে হাই েুটল ব্লটলন। হাই পোলাি সটে সটে োি রব্িাে পগাাঁফ 
নাচটে লাগল। 
 
আরন্ট প েুরনযা আটঙ্কল িানডটনি রদ্টক পিাষ দৃ্রেটে োরকটয ব্লটলন–েটথে রদ্টযরছ। 
কথা ব্লাি সম্য আড পচাটখ হযারিি রদ্টক োকাটলন। 
 
দ্িজাি র্রি পব্টজ উেল। র্রিি আওযাজ শুটন িানডন পক এটসটছ পদ্খাি জনয পচযাি 
পছটড িান্নার্টিি ব্াইটি চটল পগটলন। ডাডরল ব্াব্া চটল পেটেই োি পিে পথটক ব্ারক 
অ্ংশ েুটল রনল। 
 
 হযারিও র্িা শুটনটছ। আটঙ্কল িানডন চটল পগটল রকটচন পথটক শুনটে প ল পক একজন 
হাসটছ, আি আটঙ্কল িানডন েটশ্নি চাাঁচাটছালা জব্াব্ রদ্টেন। আরন্ট প েুরনযা, আটঙ্কল 
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িানডন রফিটছ না পদ্টখ পেখাটন দ্িজায পডাি পব্ল আটছ পসরদ্টক ছুেটলন। োওযাি 
আটগ হাটেি রে- েো পেরব্টল পিটখ পগটলন। একেু  ি িানডন রফটি এটলন। মু্খ োি 
রব্ব্ণড। 
 
িানডন পর্উ পর্উ কটি উেটলন, হযারিি রদ্টক োরকটয ব্লটলন, েুরম্ এখনই ব্সব্াি 
র্টি োও। পোম্াি সাটথ রকছু কথা আটছ। 
 
হযারি পিটব্  ায না, আব্াি কী অ্নযায কিল। 
 
ও আঙ্কটলি র ছু র ছু চলল। আটঙ্কল োব্াি আটগ দ্িজাো শব্দ কটি ব্ন্ধ কটি রদ্টলন। 
িানডন ফাযাি কাটছ দ্াাঁরডটয পসাজা হযারিি রদ্টক োকাটলন। এম্নিাটব্ োকাটলি পেন 
 ুরলটশ ওটক পগ্রফোি কিটে এটসটছ। 
 
হযারি, আটঙ্কল িানডটনি রব্িরক্তম্াখা মু্টখি রদ্টক োরকটয ব্লল–কী হটযটছ? 
 
োকাও, এোি রদ্টক, িানডন একো খাম্ ( ােডটম্টন্ট) হযারিটক পদ্রখটয ব্লটলন-এই 
রচরেো প ার্স্ম্যান এইম্াত্র রদ্টয পগল। 
 
হযারি খাম্োি রদ্টক োকাল। িাল খাওযা–দ্াওযা না কটি শিীি খুব্ দু্ব্ডল। 
 
পক পোম্াটক এই রচরেো  ারেটযটছ জানটে  ারি? হযারি পকানও জব্াব্ রদ্টলা না। 
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িানডন খাম্োি মু্খ খুটল রচরেো ব্াি কটি পব্শ পজাটি পজাটি  ডটে লাগটলন 
 
রেয রম্. অ্যান্ড রম্টসস ডাসডটল, 
আম্াটদ্ি কখটনা  রিচয হযরন। আরম্ রনরিে পে, হযারিি মু্টখ আম্াটদ্ি িটনি কথা 
শুটন থাকটব্ন। আগাম্ী পসাম্ব্াি পথটক পহাগােড সু্কটল রকরডচ ওযার্ল্ডকা  শুরু হটব্। 
আম্াি স্বাম্ী আথডাি ম্যারজক ম্েণালটয কম্ডসূটত্র কটযকো োইম্ রেরকে প টযটছন। 
আম্িা সরেযই খুব্ খুরশ হব্, েরদ্ আ নািা রকরডচ ফাইনাল পখলা পদ্খব্াি জনয হযারিটক 
আম্াটদ্ি কাটছ  াোন। জীব্টন এই ধিটনি পখলা পদ্খাি পসৌিাগয সহটজ হয না। 
রেরিশ ব্ছি  টি এব্াি আম্াটদ্ি পদ্টশ পখলারে হটব্। আম্িা আটিা আনরন্দে হব্, েরদ্ 
গ্রীটষি ছুরেি ব্ারক কো রদ্ন ওটক আম্াটদ্ি কাটছ থাকাি অ্নুম্রে পদ্ন। ছুরে পশষ হটল 
পস রনিা টদ্ই এখান পথটক পহাগাটেডি সু্কটল চটল োটব্। আশা করি আ রন আম্াটদ্ি 
অ্নুটিাধরে িাখটব্ন। 
আ নািা হযারিটক আম্াটদ্ি কাটছ  াোটে িারজ হটল, ওটক ব্লটব্ন ও পেন আ নাি 
উেিরে েে রশগরগি  াটি সাধািণ পম্ইটল  ারেটয পদ্য। কািণ ম্াগল প ার্স্ম্যানিা 
আম্াটদ্ি  াোটনা রচরে ত্র রেকম্ে রব্রল কটি না। আশা কিরছ, আম্িা রশগরগিই 
হযারিটক পদ্খটে  াব্। আ নাটদ্ি রব্শ্বি, 
ম্েী উইসরল 
রব্দ্র: আশাকরি আম্িা েটযাজনীয র্স্যাি খাটম্ লারগটযরছ। 
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রচরেো  ডা হটল আটঙ্কল িানডন  টকটে হাে পোকাটলন। োি ি  টকে পথটক অ্নয 
একো রজরনস ব্াি কটি রব্িরক্ত ম্াখা মু্টখ ব্লটলন,  টড পদ্খ। 
 
হযারি রম্টসস উইসরলি রচরেি এনটিলট  অ্টনক র্স্যাি পদ্খটে প টয পকাটনা ম্টে 
হারস থাম্াটলা। িানডন ব্লটলন, পদ্খ, রম্টসস উইসরল অ্েথা একগাদ্া ডাকরেটকে 
পসাঁটেটছন। আি এই কািটণই প ার্স্ম্যাটনি সটন্দহ হটযটছ, োই পস কল পব্ল রেট  
রচরেো রদ্টয পগল। 
 
হযারি রচরেো হাটে রনটয চু  কটি দ্াাঁরডটয িইল। উরনও হযারিি মু্টখি রদ্টক োরকটয 
িইটলন। দু্জটনই চু চা ! নীিব্ো িােল হযারি। 
 
–পো… আরম্ োহটল োব্? হযারি ব্লল। 
 
কথাো শুটন িানডটনি লালমু্খো আিও লাল হটয পগল। ব্ড ব্ড পগাাঁটফি আডাটল 
রনিযই রকছু ফরন্দ আাঁেটছন। হযারি ডাসডটল  রিব্াি পথটক  ালাটে  ািটল ব্াাঁটচ। সু্কটল 
োব্াি আটগ কো রদ্ন িন, হািরম্ওন, পফ্রড, জটজডি সটে উইসরল  রিব্াটি থাকটে 
 ািটব্ এব্ং এখানকাি একটর্াঁটয জীব্টনি অ্ব্সান। 
 
আটেল িানডন ব্লটলন-এই ম্রহলারে পক? 
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হযারি ব্লল–আ রন রম্টসস উইসরলটক পচটনন, পদ্টখটছন। আম্াি ব্নু্ধ িটনি ম্া…… 
োয ওি মু্টখ এটস রগটযরছল পহাগােডস এক্সটেস। আটঙ্কল িানডন কথাো শুনটল আিও 
চটে োটব্ন। ডাসডটল  রিব্াি হযারিি সু্কটলি নাম্ শুনটল চটে োয। 
 
আটঙ্কল িানডটনি মু্খ পদ্টখ হযারিি ম্টন হল পকাটনা একো রকছু ম্টন কিাি পচো 
কিটছন। 
 
–পসই পম্াো ম্রহলা–োি একগাদ্া লাল চুলওযালা পছটল–পম্টয আটছ? 
 
কথাো শুটন হযারি িুরু পকাাঁচকাটলা। পম্াো কথাো ব্টল িানডন খুব্ আনন্দ  ান। ডাডরল 
োি পছটল… পস কী কম্ পম্াো? রদ্টনি  ি রদ্ন লম্বা হওযাি ব্দ্টল েটস্থ ব্াডটছ। 
িানডন আব্াি রকরডচ পখলাি কথাো রব্ড রব্ড কটি ব্লটলন। 
 
রকরডচ! নাম্ শুনটলই গা জ্বটল োয। পসই িারব্শ পখলা? হযারিটক রেেীযব্াি আক্রম্ণ 
কিটলন িানডন। ও ব্লল, ওো একো পখলা। ম্যারজকযাল ঝাডু রদ্টয পখলটে হয। 
 
–রেক আটছ, রেক আটছ, আটঙ্কল িানডন খুব্ পজাটি ব্লটলন। হযারি লক্ষয কিল আটেল 
পেন একেু িয প টযটছন। ঝড েসে আলা  ব্সাি র্টি আনটে চায না।… িানডন 
রচরেো আব্াি  ডটে লাগটলন–আ নাি ম্োম্ে স্বািারব্কিাটব্ জানাটব্ন… থুথু পফটল 
ব্লটলন, কথাোি অ্থড? স্বািারব্কিাটব্ রচরে  াোব্াি ম্াটনো কী? 
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–ম্াটন, পেিাটব্ আম্িা রচরে  াোই… আ রন পো জাটনন আউল প াটর্স্ি ব্যা ািো। 
জাদু্কিিা  যাচাাঁটদ্ি রদ্টয রচরে  াোয। এো োটদ্ি স্বািারব্ক েথা। 
 
আটঙ্কল িানডটনি িাগ েখনও কটম্রন। িাটগ কাাঁ টে কাাঁ টে জানালা রদ্টয ব্াইটি 
োকাটলন।  াডাি পলাটকিা ওটদ্ি ব্ারডি রদ্টক োরকটয িটযটছ রকনা পদ্খাি জনয। 
 
–কেরদ্ন পোম্াটক সাব্ধান কটি রদ্টযরছ আম্াি ব্ারডটে ব্টস েুরম্ জাদু্কি আউল, 
ঝাডু, এইসব্ কথা ব্লটব্ না। অ্কৃেজ্ঞ পছটল। আম্াটদ্ি  যান্ট  টি পো দ্াাঁরডটয 
িটযটছ। 
 
হযারি পকানও িকম্ ভ্রুটক্ষ  না কটি ব্লল, সব্ইটো ডাডরলি পফটল পদ্ওযা রজরনস ত্র। 
 
হযারিি গাটয রব্িাে একো সুইেশােড। (ডাডরলি গাটয হয না)… পসো এেব্ড পে, দু্টো 
হাো ওি হাে ছারডটয পগটছ–ঝুলো হাাঁেু  েডি। হাো দু্টো কম্ কটি  াাঁচব্াি গুোটল 
করি  েডি আটস। পেম্রন ব্ড ব্যারগ জীন্স। 
 
আটঙ্কল িানডন হযারিি রদ্টক রব্রিিাটব্ োরকটয িাটগ থি থি কটি ব্লটলন আম্াি সটে 
মু্টখমু্টখ েকড কিটব্ না। 
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হযারি আজকাল আি আটঙ্কল–আরন্টটক িয কটি না। পসরদ্ন চটল পগটছ। আটঙ্কল–
আরন্টি ব্ারডি শাসন, রনযম্ আি ও ম্াটন না। রকরডচ ওযালডড কা  পদ্খটে োটব্ই 
োটব্। পকউ ব্াধা রদ্টে  ািটব্ না। 
 
েবু্ হযারি দ্ীর্ড শ্বাস পফটল ব্লল, রেক আটছ… আরম্ োব্ না।… এব্াি কী পেটে  ারি? 
আম্াটক এখন গডফাদ্াি রসরিযসটক একো রচরে রলখটে হটব্। 
 
আটঙ্কল িানডনটক নিম্ কিা, হরম্বেরম্ব ব্ন্ধ কিাি একরে ম্াত্র দ্াওযাই রসরিযটসি নাম্ 
উচ্চািণ কিা।–আ রন পো রসরিযসটক পচটনন। 
 
–েুরম্ ওটক রচরে রলখটব্? আটঙ্কল িানডন আম্ো–আম্ো কটি ব্লটলন। িটয ওি মু্খ 
শুরকটয পগটছ। পচাখ দু্টো িটয আিও পর্াে পর্াে হটয পগটছ। 
 
–হযাাঁ, রলখটে হটব্, হযারি সাধািণিাটব্ ব্লল–অ্টনক রদ্ন রসরিযস আম্াি পকানও রচরে 
না প টয খুব্ িাব্টছন। জাটনন পো না প টল… অ্নযরকছু িাব্টব্… একেু িগচো ম্ানুষ। 
কথাগুটলা ব্টল হযারি আটঙ্কল িানডটনি মু্টখি রদ্টক োকাল। িানটনি রসরিযটসি নাম্ 
শুটন মু্টখি িাব্ ব্দ্টল পগটছ। হযারি ম্টন ম্টন খুব্ খুরশ হল। 
 
হযারিটক েরদ্ পেটে না পদ্য, রসরিযসটক রচরে রদ্টয কািণো ব্ােটল রদ্টে  াটি হযারি। 
োহটল…? িানডন পিেটি পিেটি দ্ারুণ িয প টয পগটলন। 
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–পব্শ রেক আটছ। েুরম্ োহটল পকান জাহান্নাটম্ োটব্ োও, েুরম্ রলটখ জারনটয দ্াও–
েুরম্ োটব্। উইসরলিা এটস পোম্াটক রনটয োটব্ন, োই পো? 
 
হযারি খুরশ ম্টন ওি র্টিি রদ্টক চলল… ওি আনটন্দ দু্হাে  া েুটল পধই পধই কটি 
নাচটে ইটে কিল… ও পশষটম্শ োটে উইসরলটদ্ি ব্ারড োটব্ই… পসখান পথটক 
রকরডচ ওযার্ল্ড কা  পদ্খটব্। রেটিে িাইি ওি আি িাল লাগটছ না। 
 
র্টিি-ব্াইটি ডাডরল লুরকটয লুরকটয িানডন আি হযারিি কথা শুনরছল। িাব্ল ব্াব্া ওটক 
পেটে না রদ্টল খুব্ িাল হটব্। রকন্তু ওি সব্ আশা ব্িব্াদ্ হটয পগল হযারিি মু্টখ 
একগাল হারস পদ্টখ। 
 
র্টি েুটক েথটম্ই পদ্খটে প ল পহডউইগটক, ও খাাঁচাি ম্টধয ব্টসরছল। ব্ড ব্ড হলুদ্ 
ব্টণডি পচাটখ পদ্খরছল হযারিটক। পেিাটব্ ও পোাঁে দু্টো পচট  পিটখটছ োটে ম্টন হয ও 
পকানও একো ব্যা াটি পিটগ পগটছ। 
 
–আইচ। হযারি ব্লল। 
 
পছাে একো  ালটকি পেরনস ব্ল হযারিি ম্াথাি এক  াটশ  ডল। হযারি ম্াথাো ম্যাসাজ 
কিটে কিটে পদ্খটে পগল পক ব্লো ছুাঁটডটছ। পেরনস ব্ল নয একো পছাে  যাাঁচা। এে 
পছাে পে, হাটেি মু্টোটেও ওটক ধিা োয। পছাে  যাাঁচাো সািা র্ি চডরকব্ারজি ম্টো 
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রু্িটে লাগল। হোৎ হযারিি নজটি  ডল একো রচরেি ও ি। হযারি হাটেি পলখা পদ্টখ 
বু্ঝটে  ািটলা িটনি কাণ্ড! খাম্ো পম্টঝ পথটক েুটল রনটয েকু্ষরণ  ডটে আিম্ভ কিল। 
 
হযারি–ব্াব্া রেরকে প টয পগটছ েথম্ পখলা আযািলযান্ড ও বু্লটগরিযা, পসাম্ব্াি িাটত্র। 
ম্া ম্াগলটদ্ি রচরে রলটখটছন পোম্াি থাকাি জনয। সম্ভব্ে োিা রচরেরে প টয থাকটব্, 
আরম্ জারন না ম্াগল প ার্স্ম্যান এখনও পোম্াটদ্ি ওখাটন রচরেো রদ্টযটছ রকনা। 
িাব্লাম্ এই রচরেো র গটক রদ্টয  াোটল রেক হটব্। 
র গ! ম্াটন ওই পছাে  যাাঁচাো। ও েখন রসরলং পথটক পঝালান লযািটশটডি চাি াটশ 
রু্ি াক খাটে। হযারি এি আটগ র টগি ম্ে পছাে প াঁচা পদ্টখরন। ম্টন হটলা 
োডাহুটডাটে িটনি পলখা রচরে িাল কটি  টডরন োই আব্াি  ডল। 
ম্াগল  ছন্দ করুক ব্া নাই করুক আম্িা পোম্ায আনটে োরে। েুরম্ পকম্ন কটি 
ওযালডডকা  রম্স কিটব্ ো হটে  াটি না। ম্া-ব্াব্া ব্টলন, পোম্াি আটঙ্কল, আরন্টি 
কাটছ অ্নুম্রে পনওযা িাল পদ্খাটব্। েরদ্ োিা অ্নুম্রে পদ্ন, োহটল র গটক রদ্টয 
পোম্াি রচরে জলরদ্ জলরদ্  াোটব্। পিাব্ব্াি  াাঁচোি সম্য আম্িা পোম্াটক রনটে 
আসরছ। হািরম্ওন আজ রব্টকটল আসটছ।  ারসড কাজ শুরু কটিটছ দ্য রড ােডটম্ন্ট অ্ফ 
ইন্টািনযাশনাল ম্যারজকল পকা–অ্ াটিশটন। েুরম্ এখাটন অ্যাটব্রাড সম্বটন্ধ রকছু ব্লটব্ 
না। 
পদ্খা হটব্–িন 
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রনটচ এস! হযারি িটনি পছাে  যাাঁচাটক ব্লল।  যাাঁচাো পনটম্ এল। রেক জাযগায, রেক 
পলাকটক রচরেো প ৌঁটছ রদ্টে প টি র গ পব্জায খুরশ। এরদ্টক এস… আরম্ একো 
জব্াব্ রদ্রে পসো রনটয োটব্। 
 
 যাাঁচাো ডানা  ৎ  ৎ কিটে কিটে পহডউইটগি খাাঁচাি ও ি ব্টস  ডল। হযারিি ম্টন 
হল অ্জানা পলাটকি কাটছ আসটে ও িয  াটে। 
 
হযারি নেুন একো  াচডটম্ন্ট প  াি রনটয  ালটকি কলম্ রদ্টয রলখল 
 
িন, 
সব্ রেক আটছ। ম্াগলিা ব্টলটছ, আরম্ পোম্াটদ্ি ব্ারড রগটয ওযার্ল্ডকা  পদ্খটে  ারি। 
আগাম্ীকাল  াাঁচোি সম্য পোম্াি সটে পদ্খা হটব্। 
হযারি 
 
পছাে  যাাঁচাোি  াটয রচরেো হযারিি ব্াাঁধটে অ্সুরব্টধ হটলা। ব্াধব্াি  ি র গ ফুরুৎ 
কটি উটড পগল। 
 
হযারি োি ি পহডউইটগি রদ্টক োরকটয ব্লল–ওটহ এই রচরেো রসরিযসটক রদ্টয 
আসটে  ািটব্? রসরিযসটক পলখা রচরেো আি একব্াি  টড রনটয  াদ্টদ্টশ রলখল: 
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আ রন েরদ্ আম্াি সটে পোগাটোগ কিটে চান, িটনি ব্ারডটে আম্াটক  াটব্ন, ওখাটন 
ছুরেি ব্ারক কো রদ্ন থাকব্। ওি ব্াব্া রকরডচ পখলা পদ্খাি জনয রেরকে হাটে 
প টযটছন। 
 
পহডউইগটক ইশািা কটি ডাকটেই ও খাাঁচা পথটক পব্রিটয এল। রসরিযটসি জনয পলখা 
রচরেো ওি  াটয ব্াধটে ব্াাঁধটে হযারি ব্লল–পোম্ায ব্ড পব্রশ খাোরে, োই না? েুরম্ 
েখন রফটি আসটব্ েখন আরম্ িনটদ্ি ব্ারড থাকব্। পহডউইগ একো  া হযারিি হাটে 
িাখল োি িই পিালা জানালা রদ্টয দু্ম্ কটি আকাটশ উটড পগল। হযারি আকাটশি 
রদ্টক োরকটয িইল। 
 
ও োি ি ব্নু্ধটদ্ি  াোটনা জন্মরদ্টনি পকক–চটকাটলে পম্টঝটে  া ছরডটয ব্টস 
 িম্ানটন্দ পখটে লাগল। 
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বযাে টু দ্য বািও 
 
হযারি  িরদ্ন পব্লা ব্ািোি ম্টধয িাটঙ্ক ওি সব্ রজরনস ত্র গুরছটয রনল। 
 
সু্কটলি ব্ই ত্র, জাম্া–কা ড, ব্াব্াি অ্দৃ্শয হটয োব্াি আলটখলা, রসরিযটসি পদ্ওযা 
ঝাডু। পহাগাটেডি জাদু্মু্গ্ধ কিা ম্যা  (গে ব্ছি পফ্রড আি জঞ্জ ওটক রদ্টযটছ), লুরকটয 
িাখা খাব্াি–দ্াব্াি, জাদু্ম্টেি ব্ই, কারল–কলম্। পদ্ওযাটল একো চােড োরেটয 
রদ্টযরছল। পসো েরেরদ্ন পকটে পগটল ক্রস কটি রদ্ে। পব্াঝা পেে আি করদ্ন এখাটন 
কাোটে হটব্। 
 
রেটিে িাইটিি চাি নম্বি ব্ারডি সকটলই উটেরজে। জাদু্কি–জাদু্কিী ওি ব্ারডটে 
আসটব্ন োি জনয িানডন খুব্ই উদ্রব্গ্ন! ডাসডটল  রিব্াটিি পস সম্য সকটলই রছল 
অ্শাি ও অ্রস্থি। হযারি ব্টলটছ, উইসরলিা রেক  াাঁচোি সম্য আসটব্ন। 
 
–আরম্ আশাকরি েুরম্ ওটদ্ি িদ্র সিয পিস  টি আসটে ব্টলছ।… আরম্ পদ্টখরছ ওিা 
রক কুৎরসে জাম্া–কা ড  টি চলাটফিা কটি। সুন্দি–িাল পিস  টি চলাটফিা কিটে 
 াটি না? িদ্র সম্াটজ ওইিকম্ রেটলোলা আলটখলা  টি আসাো অ্দ্রজনক এো েুরম্ 
পব্াঝ। রম্. ও রম্টসস উইসরল  রিেদ্ সম্বটন্ধ উদ্াসীন। জাদু্কিিা ো  টি োই 
 টিন। রম্, ডাসডটল খুব্ রচরিে। ব্ারডটে পকউ িাল পিস  টি না আসটল রেরন পম্াটেই 
োটদ্ি  ছন্দ কটিন না।  াডাি পলাটকিা পদ্খটলই ব্া রক ব্লটব্? 
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হযারি অ্ব্শয পিস–পফ্রটসি পোযাো কটি না। িানডন পব্টছ পব্টছ োি দ্ারম্  যান্ট–শােড 
 িটলন। পলাটকিা িাব্টে  াটি অ্রেরথটদ্ি আসাি জনয িাল পিস  টিটছন। িানডন ও 
প েুরনযা পহডউইগটক োইটিে হাস াোটল চালান কিটে ব্টলটছন, ডাডরলটক। 
 
রনিঃশটব্দ ওিা লাঞ্চ পশষ কিটলন। ডাডরলও র েুরনযা ো পখটে রদ্টযটছ রনিঃশটব্দ পখটয 
পফলল। আরন্ট রকছুই মু্টখ েুলটলন না। দু্হাটে মু্খ পিটখ ব্টস িইটলন। ম্াটঝ ম্াটঝ 
শুকটনা রজব্ চােটে লাগটলন। 
 
–ওিা রনিযই রনটজটদ্ি গারডটে আসটব্? আটঙ্কল িানডন পখটে পখটে ব্লটলন। 
 
–হযাাঁ, োইে ম্টন হয, হযারি ব্লল। 
 
এখন আি উইসরলটদ্ি গারড পনই।  ুিটনা পফাডড গারডো রব্রক্র কটি রদ্টযটছন। উইসরল 
ম্যারজক ম্েণালটযি গারডটে আসটছন। এখন ওটদ্ি গারড পহাগাটেডি রনরষে জেটল 
পর্ািাটফিা কিটছ। গেব্ািও ডাসডটলটদ্ি কাটছ পদ্খা কিাি সম্টয অ্রফটসি গারডটে 
এটসরছটলন। 
 
িানডন সকলটক রব্চাি কটি োটদ্ি ম্ে অ্থড–ব্ারডর্ি–গারড চাকি–ব্াকি আটছ োি 
ও ি। োই উইসরলটদ্ি গারড পনই অ্রফটসি গারডটে পচট  হযারিটক রনটে আসটছ শুটন 
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খুরশ হটলন। েরদ্ও আটঙ্কল িানডন, রম্. উইসরল রনজস্ব পফিারি গারড পচট  এটলও খুরশ 
হটেন না। 
 
হযারি সম্ি রব্টকলো ওি র্টি শুটয কাোল। রব্িরক্ত লাটগ আরন্ট প েুরনযাটক ব্ািব্াি 
জানালা রদ্টয উাঁরক ম্ািটে পদ্টখ। সব্াই এম্ন মু্খ কটি রু্িটছ পেন একো গিাি 
 ালাটনাি সেকড ব্ােডা প টযটছ পে পকানও সম্য পকানও ব্ারডটে েুকটে  াটি। রেক 
 াাঁচো ব্াজাি  টনি রম্রনে আটগ হযারি রনটচ পনটম্ ব্সব্াি র্টি েুকল। 
 
আরন্ট প েুরনযা েখন কুশটনি কিাি োনোন কিটছন,  দ্ডা রেক কিটছন। আটঙ্কল 
িানডন হাটে একো খব্টিি কাগজ রনটয এম্ন িান কিটছন পেন ম্টনাটোগ রদ্টয 
কাগজো  ডটছন। হযারি জাটন সব্ই উৎকণ্ঠা কাোব্াি  ন্থা ও জারহি কিা। হযারিি 
ম্নটোগ পকানও গারড এটস থাম্ল রকনা োি রদ্টক। ডাডরল একো আম্ড পচযাটি 
আাঁেসাাঁে হটয ব্টস। পম্াোটসাো হাে দু্টো প ছটন রু্রিটয পিটখটছ। হযারিি দ্ারুণ 
পেনসন। র্টি পব্রশক্ষণ ব্টস থাকটে  ািটলা না। র্ি পথটক পব্রিটয হটলি রসাঁরডটে 
ব্টস িইল। ব্াটি ব্াটি র্রড পদ্টখ। হৃদ্েে খুব্ দ্রুে চলটছ। 
 
 াাঁচো পব্টজ পগল োও উইসরলটদ্ি পদ্খা পনই। আটঙ্কল িানডন গিম্ সুযে  টি দ্িদ্ি 
কটি র্াম্টছন। ব্াি ব্াি ব্াইটি পব্রিটয িািা পদ্খটছন। 
 
হযারিি উরেগ্ন মু্টখি রদ্টক োরকটয ব্লটলন–আিেড এখনও ওটদ্ি পকানও  াো পনই! 
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–হযাাঁ, হযটো িযারফক জযাটম্ আেটক পগটছন। 
 
 াাঁচো পব্টজ দ্শ, োি ি  াাঁচো  টনি োও উইসরলটদ্ি আসাি পকানও নাম্ গন্ধ 
পনই। সাটড  াাঁচো পব্টজ পগল োও পদ্খা পনই। 
 
–আিেড! ওটদ্ি পকানও বু্রে–সুরে পনই নারক? 
 
–আম্াটদ্িও পো পকানও কাজ থাকটে  াটি। 
 
–হযে িাব্টছ রডনাি পখটয োটব্। 
 
হযারি ব্াইটি পথটক পদ্খল আটঙ্কল িানডন অ্রস্থিিাটব্ র্টি  াযচারি কিটছন আি র্রড 
পদ্খটছন। 
 
–ওিা আসটব্, পছটলোটক পনটব্ আি চটল োটব্। আি পো রকছু নয।… ম্টন হয রদ্ন 
িুল কটিটছ। 
 
–আম্াি ম্টন হয ওটদ্ি সম্যজ্ঞান খুব্ কম্। িাব্টছ েখন খুরশ পগটলই হল। 
 
–ম্টন হয িাো ঝি ঝটি গারড প টযটছ। ওিা সম্য–েম্টযি ব্যা াটি ম্াথা র্াম্ায না। 
গারডো হযে িািায পিটে  টডটছ। 
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হযারি র্টিি ব্াইটি দ্াাঁরডটয আটঙ্কল–আরন্টি ম্িব্য পশাটন। 
 
হোৎ ওিা অ্দু্ভে শ শ শ… র্িি র্িি শব্দ… রকছু ধাো পদ্ওযাি শব্দ শুনটে প ল। 
হযারি েডাক কটি লারফটয উেল। ওই ওিা এটস পগটছ। রকন্তু শব্দোটো গারডি নয। 
শব্দো আসটছ  াটশি র্টিি দ্িজা পথটক। িানডন–র েুরনযা অ্সম্ভব্ িয প টয পগটলন। 
ডাডরল ছুেটে ছুেটে র্টি েুকল। ওি মু্টখ িযঙ্কি এক িটযি ছা ! 
 
–হযারি ব্লল, কী হটযটছ? 
 
ডাডরল ম্টন হয দ্াাঁে ক ারে পলটগটছ। রকছু ব্লটে পগল, রকন্তু  ািটলা না। ও এক 
পদ্ৌটড রকটচটনি রদ্টক চটল পগল। েবু্ শব্দ থাম্টছ না। 
 
হযারি ব্সব্াি র্টি েুকল। 
 
ধাো ম্ািাি আি পকানও রজরনস পিটে পফলাি শব্দ। 
 
শব্দো আসটছ োকা পদ্ওযা ফাযাি পিস পথটক। ফাযাি পিটসি সাম্টনি রদ্কো 
কটযকো কযলাি ম্টো রজরনস রদ্টয োকা। প েুরনযা েখন র্টিি এক ধাটি পদ্ওযাটলি 
রদ্টক র ে পেরকটয দ্াাঁরডটয কী ব্যা াি ব্লে?… েুরম্ একেু পদ্খ ফাযাি পিস পথটক 
রকটসি শব্দ আসটছ। 
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কটযক পসটকন্ড  িই ওই ফাযাি পিটসি পিেি পথটক ম্ানুটষি গলাি আওযাজ শুনটে 
প ল। 
 
–ওটি ব্াব্া, পফ্রড… না না রফটি চল। পকানও একো িুল হটয পগটছ। জজড েুরম্ 
ওইিকম্ শব্দ কিটব্ না।… চল চল আম্িা রফটি োই… িনটক ব্ল। 
 
–ডযাড হযারি রনিযই আম্াটদ্ি কথা শুনটে  াটে। 
 
–ফাযাি পিটসি োকা পদ্ওযা পব্াটডড কািা পেন দ্ম্াদ্ম্ কটি রু্রষ ম্ািটছ। 
 
–হযারি, হযারি আম্াটদ্ি কথা শুনটে  াে? ডাসডটলিা িীষণ পিটগ হযারিটক রর্টি িইল। 
 
-এসব্ কী ব্যা াি, রকছুই বু্ঝটে  ািরছ না। িানডন পর্াাঁৎ পর্াাঁৎ কটি ব্লটলন। 
 
হযারি ব্লল–ওিা েু- াউডাি আগুটন ছরডটয এখাটন আসটে পচো কিটছ। মু্খো ব্ন্ধ 
কটি পিটখটছন পো আসটব্ পকম্ন কটি? ওিা ম্ে ব্টল জ্বলি আগুটনি ও ি রদ্টয 
হাাঁেটে  াটি। কথাো ব্টল হযারি ব্ন্ধ ফাযাি পিটসি কাটছ রগটয ব্লল–রম্. উইসরল, 
আম্াি কথা শুনটে  াটেন? 
 
দ্ম্াদ্ম্ শব্দ পথটম্ পগল। রচম্রন পথটক পক পেন ব্লল, শ–শ–চু ! 
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–রম্. উইসরল আরম্ হযারি কথা ব্লরছ। ফাযাি পিটসি োকনা ব্ন্ধ আটছ। ওখান রদ্টয 
আসটে  ািটব্ন না। 
 
–চুটলায োক। ফাযাি পিটসি দ্িজা ব্ন্ধ কটি পিটখটছ পকন? 
 
–োটদ্ি আটিকরে ইটলকরিক ফাযাি আটছ োই। হযারি ব্যা ািো পব্াঝাটে পচো কিল। 
 
–সরেয! রম্. উইসরল উটেরজে হটয ব্লটলন–ইটলকরিক! েুরম্ োই ব্লটল হযারি–
আম্াটদ্ি পদ্খটে হটব্ পসো পকম্ন। িাব্টে দ্াও।…… িন! 
 
হযারি িটনি কথা শুনটে প ল।-এখাটন পোম্িা রক কিছ–কী হটযটছ, ব্যা াি রক? 
পফ্রটডি গলা শুনটে প ল–আম্িা এম্রনিাটব্ ব্ারডটে েুকটে পচটযরছলাম্, এম্ন অ্ব্স্থা 
হটব্ পক জাটনন? 
 
জজড ব্লল–আম্াটদ্ি দ্ম্ ব্ন্ধ হটয ম্িটে হটব্ নারক? 
 
–রম্. উইসরল ব্লটলন, আম্াি প ছটন সকটল লাইন কটি দ্াাঁডাও। আরম্ ইশািা কিটল 
পোম্িা সব্ একসটে ধাো পদ্টব্। 
 
হযারি পসাফাটে এটস ব্সল। আটঙ্কল িানডন অ্ব্স্থা বু্টঝ এরগটয পগটলন। 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য গবলেট অ্ব ফায়াি । জে. জে. িাওরেিং। হ্যারি পটাি রিরিে 

61 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

 
আ নািা পিেটি েুকটলন পকম্ন কটি এখন কী কিটে চান? 
 
–ব্যাংগ। 
 
ফাযাি পিটসি দ্িজাো ম্ডম্ড কটি পিটে  ডটেই রম্. উইসরল, িন, পফ্রড আি জজড 
ফাযাি পিস রদ্টয র্টি েুকল। োটদ্ি এম্ন অ্ব্স্থা োকাটনা োয না। সািা পদ্টহ িাো 
ইে চুনকারল ইেযারদ্টে িটি পগটছ। আসন্ন রব্ দ্ পথটক মু্রক্ত প টয সকটলই হাাঁফাটে। 
 
আরন্ট প েুরনযা ওটদ্ি অ্ব্স্থা পদ্টখ িটয োয অ্জ্ঞান হটয পসাফাি ও ি  টড পগটলন। 
 
–হািঃ ব্াাঁচলাম্! রম্. উইসরল িানডটনি রদ্টক হাে ব্ারডটয রদ্টয ব্লটলন আ রন রনিযই 
রম্. ডাসডটল? কথাো ব্টল সবু্জ আলটখলাি ধূলা ঝাডুটলন, চশম্াো মু্ছটলন। 
 
লম্বা একহািা পচহািা, োয ম্াথায োক… িানডটনি রদ্টক এরগটয এটলন। রকন্তু আটঙ্কল 
হাে না রম্রলটয দু্এক  া র রছটয এটলন। সটে প েুরনযাটকও ধটি রনটলন। 
 
আটঙ্কল িানডটনি মু্খ রদ্টয পকানও কথা পব্টিাটে না। ওি সব্ পচটয সুন্দি মূ্লযব্ান 
সুযে ধুটলাটে িটি পগটছ। পগাাঁফ ও ধুটলাটে িটি পগটছ। পদ্টখ ম্টন হয হোৎ রেরিশ 
ব্ছি ব্যস পব্টড পগটছ। 
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রম্. উইসরল ব্লল, অ্েযি দু্িঃরখে রম্. ডাসডটল… িাো ফাযাি পিস পথটক পব্রিটয 
আসটে আসটে ব্লটলন। আরম্ িাব্লাম্ আ নাি ব্ারড পথটক পব্রিটয আসটে একেু 
অ্সুরব্টধ হটে  াটি… আ নাি ফাযাি পিটসি সটে ফুাঁ পনেওযাটকডি সটে কাটনক্ট 
কটিরছ… পব্রশ সম্টযি জনয নয শুধুম্াত্র এই রব্টকটলি জনয। ম্াগলটদ্ি ফাযাি পিটসি 
সটে সাধািণে কাটনক্ট কিা োয না। আম্াি সটে েু–পিগুটলশন  যাটনটলি পোগাটোগ 
আটছ, ওিা আম্াি জনয লারগটয রদ্টযটছ। িাব্টব্ন না আরম্ জাদু্দ্ণ্ড রদ্টয আগুন সৃরে 
কিব্ েখন পছটলিা রব্না ব্াধায চটল পেটে  ািটব্। এি  টি আরম্ আ নাি ফাযাি 
পিস পম্িাম্ে কটি পদ্ব্। আরম্ উটব্ োব্াি আটগ। 
 
হযারি খুব্ িাল কটিই জাটন সম্ি ব্যা ািো িানডন, প েুরনযা ও ডাডরলি বু্রেি অ্গম্য। 
ওিা েখনও উইলরসি থান্ডািিাটক িটয রব্হ্বল হটয আটছ। পনেওযাকড সম্বটন্ধ রকছুই 
পব্াটঝ না, জাটন না। 
 
–হযাটলা হযারি পোম্াি সব্ রজরনস ত্র পগাছাটনা হটয পগটছ পো? রম্. উইসরল ব্লটলন। 
 
ও আি জজড র্ি পছটড চটল পগল। ওিা জাটন হযারিি পব্ডরুম্ পকাথায। একব্াি গিীি 
িাটে ওখান পথটক ওটক উোি কটিরছল। হযারিি সটন্দহ হয পফ্রড আি জজড, ডাডরলটক 
পদ্খটে চায। হযারিি মু্টখ ওি সম্বটন্ধ অ্টনক ম্জাি ম্জাি কথা শুটনটছ। োই একেু 
ওি সটে পজাক কিটে চায। 
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সকটলই চু চা । উইসরল র্টিি নীিব্ো িে কটি রক ব্লটব্ন পিটব্ প টলন। 
ব্লটলন–সুন্দি জাযগায, অ্রে সুন্দি ব্ারড…। 
 
ঝকঝটক েকেটক র্িো আি আটগি ম্টো পনই। ধূটলা–ব্ারল–ইটেি েুকটিাটে 
ছত্রকাি। উইসরলি ওই িকম্ গুণগান একেুও ম্টন ধিটলা না িানডটনি, ব্িং মু্খো 
িাটগ লাল হটয পগল। প েুরনযা েখন ধােস্থ হটযটছন শুরু কিটলন রজব্ পচাষা। আসটল 
ওটদ্ি গালগল্প কিাি ম্টো ম্টনি অ্ব্স্থা পনই। 
 
রম্. উইসরল সব্ খুাঁরেটয খুাঁরেটয পদ্খটে লাগটলন। ম্াগলটদ্ি প ছটন লাগটে খুব্ 
িালব্াটসন। হযারি লক্ষয কিল র্টিি পেরলরিশন, রিরডও পিকডডািগুটলা পদ্খাি জনয 
ছেফে কিটছন। উইসরল রব্টজ্ঞি ম্টো ব্লটলন–আহা–হা! আ নািা পদ্খরছ সব্রকছুটেই 
ইটলকরিরসরে ব্যব্হাি কটিন। র্টি অ্টনক িাগ পদ্খরছ। আম্াি আব্াি িাগ জম্াটনাি 
স্বিাব্। আি  ুিটনা ব্যাোরিও। আম্াি ব্ারডটে ব্যাোরি আি িাটগ িরেড। আম্াি স্ত্রী 
ব্টলন, আরম্ নারক  াগল। রকন্তু আ রনও োই পদ্খরছ। 
 
আটঙ্কটলি ম্টন পকানও সটন্দহ থাটক না রম্, উইসরলি ম্াথা খািা । িানডন একেু 
অ্স্বরিটে স্ত্রীি রদ্টক োকাটলন, িাব্টলন,  াগল পলাকো প েুরনযাটক আক্রম্ণ না কটি 
ব্টস। রেক পসই সম্য ডাডরল র্টি েুকল।হযারি রসাঁরডটে িাক োনাোরনি শব্দ শুনটে 
প ল। পকানও সটন্দহ পনই ডাডরল পসই শব্দ শুটন িয প টযটছ। ডাডরল র্টিি 
পদ্ওযাটলি এক  াটশ দ্াাঁরডটয উইসরলটক িযােড পচাটখ পদ্খটে লাগল। োি ি িটয 
িটয ম্া-ব্াব্াি প ছটন রগটয দ্াাঁডাল। শুধু োই নয রম্. উইসরলটক আেরঙ্কে হটয 
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পদ্খটে লাগল। আটঙ্কল বু্ঝটে  ািটছন না,  াগটলি হাে পথটক কাটক ব্াাঁচাটব্ন… 
পছটল না স্ত্রীটক। 
 
–আহ্… আ নাি পছটল? হযারিি কারজন… োই না হযারি? 
 
–হা ডাডরল… আম্াি কারজন; হযারি ব্লল ডাডরল িন আি হযারিি রদ্টক োরকটয মু্খ 
রফরিটয রনল।  যান্টো োটে আিও পনটম্ না োয পসই আশঙ্কায পচট  ধটি িইল। 
উইসরলি িানডটনি ম্েই ডাডরলটক একেু অ্দু্ভে ম্টন হল। সাম্ানয করুণাও হল। 
 
–ছুরে পকম্ন কাোটল ডাডরল? উইসরল পেহিটি রজটজ্ঞস কিটলন। 
 
ডাডরল চু  কটি িইল। হযারি পদ্খল ডাডরল েখনও োি রব্শাল  যান্টো খুটল না  টড 
োিও পচো কিটছ প ছটন হাে রদ্টয। পফ্রড আি জজড র্টি েুকল। ওিা ধিাধরি কটি 
এটনটছ হযারিি সু্কল িাঙ্ক। 
 
র্টিি সব্ রকছু পদ্খটে পদ্খটে ওটদ্ি পচাখ  টড পগল ডাডরলি রদ্টক। ওটদ্ি মু্টখ 
দু্েুরম্ হারস ফুটে উেল। 
 
–িাঙ্কো নাম্াটনাি সম্য পিটেটেটে পফলরন পো? উইসরল পছটলটদ্ি রজটজ্ঞস কিটলন। 
কথাো ব্টল পিাটব্ি আরিন গুরেটয  টকে পথটক ম্যারজক ওযার্ল্ জাদু্দ্ণ্ড ব্াি কিটলন। 
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ডাডরল পসো পদ্টখ িটয কুাঁকটড পগল। এেক্ষটণ ফাযাি পিটস স্বািারব্কিাটব্ আগুন 
জ্বটল উেল। এম্নিাটব্ জ্বলটে লাগল পেন অ্টনকো সম্য ধটি জ্বলটছ। 
 
–হযারি এব্াি োহটল আম্াটদ্ি পেটে হয, উইসরল ব্লটলন। 
 
–আসরছ, পফ্রড ব্লল, না না একেু অ্ট ক্ষা কিটে হটব্। 
 
পফ্রটডি  টকে পথটক পছাে ব্ড েরফ চটকাটলটেি গাদ্াগাদ্া ব্যা াি র্িম্য ছরডটয 
 ডল। পফ্রড  টকে পথটক একো পচরি েরফ ব্াি কটি ডাডরলটক রদ্ল োি ি ফাযাি 
পিটসি কাটছ রগটয ব্লল, দ্যা ব্ািটিা। সটে সটে একো হুস হুস শব্দ পশানা পেটেই 
আরন্ট প েুরনযা আাঁেটক উেটলন। রেেীয ব্াি হুস শটব্দি  ি পফ্রড অ্দৃ্শয হটয পগল। 
 
রম্. উইসরল ব্লটলন, হযারিি িাঙ্কো রনটয েুরম্ও োও। োি ি িন। 
 
িন হাে েুটল ডাসডটলটদ্ি ব্লল–আব্াি পদ্খা হটব্। োি ি ফাযাি পিটসি জ্বলি 
আগুটনি কাটছ রগটয ব্লল–ব্ািটিা োি িই পফ্রড–জটজডি ম্টো অ্দৃ্শয হটয পগল। 
 
ব্ারক িটয পগল উইসরল আি হযারি। হযারি ডাসডটলটদ্ি হাে েুটল ব্লল ব্াই…। 
 
হযারি আগুটনি কাটছ পেটেই উইসরল ব্াধা রদ্টলন। ডাসডটলি রদ্টক মৃ্দু্ পহটস ব্লটলন–
হযারি আ নাটদ্ি কাটছ গুডব্াই ব্লল, শুনটে প টযটছন? 
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হযারি পহটস উইসরলটক ব্লল, রকছু োয আটস না। আরম্ পকানও রকছু ম্টন করি না। 
 
উইসরলি হাে েখনও হযারিি কাাঁটধ নযি। 
 
–আ নািা রকন্তু হযারিটক আগাম্ী ব্ছি গিটম্ি ছুরেটে ছাডা পদ্খটে  াটব্ন। অ্ব্শযই 
আ নািা ওটক রব্দ্ায অ্রিনন্দন জানাটব্ন। োই না? 
 
কথাো শুটন আটঙ্কল িানডন পেটল-পব্গুটন জ্বটল উেটলন। পে পলাকো আধর্িা আটগ 
দ্িজা রদ্টয না এটস ফাযাি পিস পিটেচুটড একশা কটি, র্ি েছনছ কটিটছ োি সটে 
কথা ব্লটে ম্ন চাইল না। ওিা চটল পগটল পক সব্ রেকোক কিটব্– রিষ্কাি কিটব্ 
আটগি ম্টো? 
 
রকন্তু রম্. উইসরলি হাটে েখনও জাদু্দ্ণ্ড! ঝগডা কটি, কথা কাোকারে কিটল পলাকো 
আিও ক্ষরে কিটব্। োই অ্রে অ্রনোি সটে ব্লটলন–গুড ব্াই। আব্াি পদ্খা হটব্। 
 
হযারি ফাযাি পিটসি জ্বলি আগুটনি রদ্টক একো  া ব্ারডটয ব্লল–আব্াি পদ্খা হটব্–
ব্াই। 
 
হোৎ পশানা পগল গলারেট  ধিাি শব্দ। শব্দো হযারিি প ছটনি রদ্ক পথটক পিটস এল। 
হযারি প ছন রফটি পদ্খল ডাডরল ওি ম্া-ব্াব্াি আডাটল দ্াাঁরডটয পনই। করফ পেরব্টল 
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ব্টস পগাগ্রাটস একো রুরে ব্া পকক রগটল পখটে রগটয গলায আেটকটছ। শব্দো োিই… 
গলা পথটক ব্াি কিাি ব্যথড েটচো। ওটক ব্াাঁচাটনাি জনয প েুরনযা ওি মু্খ পথটক 
খাব্াটিি ব্ারক অ্ংশ পেটন পেটন ব্াি কিটে লাগল। ডাডরল েখন আেডস্বটি পচাঁচাটে। 
গলা পথটক প েুরনযা োটে খাব্াটিি ব্ারক অ্ংশ পব্ি কিটে  াটি… ডাডরল হাে– া 
ছুাঁটড ব্াধা পদ্য। োই ওি হাে দু্টো পজাি কটি পচট  ধিটলন িানডন। খাব্াি মু্খ পথটক 
পেটন আনাি জনয পিটগ রগটয ডাডরল রচৎকাি কটি চলল। অ্টনক কসিৎ কটিও ওি 
মু্খ পথটক প েুরনযা অ্ধডিূক্ত খাব্ািো পেটন ব্াি কিটে  ািটলন না। 
 
রম্. উইসরল ব্লটলন, র্াব্ডাটব্ন না, আরম্ ব্াি করি রদ্রে। না কিটল দ্ম্ ব্ন্ধ হটয 
মৃ্েুয হটে  াটি। 
 
ডাডরলি রদ্টক এরগটয রগটয জাদু্দ্ো ওি রদ্টক োক কিটলন, রকন্তু আরন্ট প েুরনযা িয 
প টয কান্নাকারে শুরু কটি ডাডরলি ও ি ঝাাঁর টয  টড উইসরলটক জাদু্ েটযাগ কিটে 
ব্াধা রদ্টলন। 
 
রম্. উইসরল পহটস ব্লটলন, আ নাি পছটলি দু্েুম্ী… ওি গলায একগাদ্া েরফ 
আেটকটছ… এনগিজটম্ন্ট চাম্ড ব্যব্হাি কিরছ। প ে পথটক খাব্াি পেটন ব্াি কিটে 
হটব্, অ্নুগ্রহ কটি র্াব্ডাটব্ন না, সব্ রেক হটয োটব্।… আরম্ রেক কটি রদ্রে। 
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রকন্তু আটঙ্কল–আরন্ট ওটদ্ি পকান কথাই শুনটে চায না। রম্. উইসরলটক ব্াধা রদ্টয 
ডাডরলি রজি ধটি োনটে লাগটলন। ডাডরল আিও িয প টয পগল। আিেড! আম্াটক 
ব্াধা রদ্টেন পকন? আরম্ পো আ নাটদ্ি সাহােয কিরছ ম্াত্র। এো আম্াি কেডব্য। 
 
িানডন, প েুরনযাি একো হাটেি ব্ালা ছুাঁটড ম্ািটলন রম্. উইসরলি রদ্টক। ক্ষযা া–
আর্ােোপ্ত গন্ডাটিি ম্টো আটঙ্কল রম্. উইসরলি হাে পথটক জাদু্দ্ণ্ড পকটি পনব্াি পচো 
কিটেই রম্, উইসরল অ্রে গম্ভীি স্বটি ব্লটলন–হযারি েুরম্ োও। এখনই োও… আরম্ 
সব্ রেক কিরছ। 
 
হযারি ম্জাি ব্যা ািো না পদ্টখ পেটে চায না। 
 
িানডন আি একো ব্ালা ছুাঁটড রদ্টলন রম্. উইসরলি রদ্টক। িাগয িাল পসো হযারিি কান 
পর্াঁটষ পব্রিটয পগল। হযারি ব্যা ািো রম্. উইসরলি হাটে পছটড পদ্ওযা রেক ম্টন কিল। 
আি পদ্রি না কটি ফাযাি পিটস একো  া পিটখ ব্লল–ব্াটিা। 
 
পশষ দৃ্শয পদ্খল আটঙ্কল িানডন  াগটলি ম্টো হাটেি কাটছ ো  াটেন োই ছুাঁডটছন 
রম্. উইসরলটক। ওরদ্টক আরন্ট প েুরনযা ডাডরলটক পচট  ধটি হাাঁরফটয হাাঁরফটয পকাঁটদ্ 
োটেন। ডাডরলি রজিো অ্জগি সাট ি ম্টো পব্রিটয লকলক কিটছ। 
 
 ি মু্হূটেড আটঙ্কল িানডটনি ব্সাি র্ি হালকা সবু্জ িেটযি অ্রগ্নরশখাটে  ূণড হটয 
পগল। 
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উইিরে’ি উইোডড হুইলেি 
 
ফাযাি পিটসি সুিটেি অ্রগ্নরশখাি ম্াঝ রদ্টক হযারি ওি দু্হাটেি কনুই দু্ াটশ পিটখ 
রু্িটে রু্িটে পব্রিটয এল। সুডে পথটক পব্রিটয আসাি আটগ হাে দু্টো ব্ারডটয রদ্টল 
পফ্রড ওটক ধটি পফলল। এই েথম্ জীব্টন আগুটনি সুডে রদ্টয চলাি অ্রিজ্ঞো। 
পব্রিটয আসাি  ি দ্ারুণ অ্রস্থিো, দু্ব্ডলো ওটক পেন  েু কটিরছল। পফ্রড না ধটি 
পফলটল ওি অ্ব্স্থা খুব্ই কারহল হে। 
 
–আগুটন পোম্াি রকছু হযরন পো? পফ্রড ওি হাে ধটি নাম্াটে নাম্াটে ব্লল। 
 
হযারি অ্টনক কটে পসাজা হটয দ্াাঁরডটয ব্লল–ডাডরলটক েুরম্ রক রদ্টযরছটল? 
 
পফ্রড পহা পহা কটি হাসটে হাসটে ব্লল, েন–োং–েরফ। জজড আি আরম্ ওো 
ব্ারনটযরছ। একজটনি ও ি এো এক্সট রিটম্ন্ট কিটে হটব্। অ্টনকরদ্ন ব্াটদ্ পের্স্ 
কিাি জনয একজনটক প লাম্।  ুটিা গিম্ কালো আম্াটদ্ি েন্ োং ব্ানাটে পলটগটছ। 
পেরব্টলি এক াটশ লাল চুলওযালা রব্ল আি চারলডটক ও এই েথম্ পদ্খল–রম্. উইসরলি 
দু্ই ব্ড পছটল। 
 
কাটছ পে ব্টসরছল একো হাে হযারিি রদ্টক ব্ারডটয রদ্টয ব্লল–পকম্ন আছ? 
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হযারি হাে পম্লাল। চারলড রুম্ারনযাটে িাগটনি ও ি গটব্ষণা কিটছ। চারলড অ্টনকো 
পফ্রড আি জটজডি ম্টো পদ্খটে পব্াঁটে খাটো ও ম্জবু্ে পচহািা।  ারসড আি িন 
অ্নযিকম্, লম্বা রছ রছট । মু্খ পদ্খটলই সিয আি িাল ম্ানুষ ম্টন হয। পিাটদ্ি োট  
গাটযি চাম্ডা েযানড হটয পগটছ। ব্রলষ্ঠ দু্ই হাে। একো হাটে প াডাদ্াগ। জাযগাো 
শুরকটয রগটয চকচক কিটছ। 
 
রব্লও হযারিি সটে হাে পম্লাল। রব্ল হোৎ এটস হারজি হটযটছ। হযারি শুটনটছ রব্ল, 
রগ্রনগেটস, উইজারডডং ব্যাংটক কাজ কটি। এক সম্য পহাগাটেড পহডব্য রছল। ওি ম্টন 
এম্ন একো ধািণা রছল ও অ্টনকো  ারসডি ম্টো পদ্খটে, আইন িে কিটে ওিাদ্ 
আি অ্টনযি ও ি ম্ােব্রি ফলাে। রব্লটক পদ্টখ ওি ধািণা  াটল্ট পগল। অ্রে শাি 
িাল ম্ানুষ। দ্ীর্ড পচহািা–ম্াথায পম্টযটদ্ি ম্টো ব্ড ব্ড চুল,  রনটেল কটি িাটখ। সব্ 
সম্টয েল েটল প াশাক  টি থাটক।  াটয িাগটনি চাম্ডাি বু্ে। কাটন রিং পদ্টখ ম্টন 
হয িক কনসােড দ্টল গান গায। 
 
েখন ওিা কথা–ব্ােডা ব্লটছ, রেক পসই সম্য ওটদ্ি কাটন খুব্ মৃ্দু্ শব্দ পিটস এল। রম্. 
উইসরল র্টি হারজি হটলন। পদ্টখ ম্টন হয অ্সম্ভব্ পিটগ আটছন। হযারি আটগ কখনও 
এম্ন পক্রাধারিে মু্খ পদ্টখরন। 
 
–আিেড হটয োরে পোম্াি কাণ্ডকািখানায, েুরম্ ম্াগলটদ্ি পছটলোটক রক পখটে 
রদ্টযরছটল? 
 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য গবলেট অ্ব ফায়াি । জে. জে. িাওরেিং। হ্যারি পটাি রিরিে 

71 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

–আরম্ রকছুই পদ্ইরন। গাদ্াগাদ্া খারেল। পসই সম্য পম্টঝটে েরফো  টড থাকটে 
পদ্টখ মু্টখ  ুটি পদ্য। গাদ্াগাদ্া পকক, প রিি সটে েরফ পখটে পগল পকন? 
 
–েুরম্ ইটে কটিই েরফো ম্ারেটে পফটলরছটল োটে ও পদ্খটে প টল খায। েুরম্ জান 
না ও পম্াো হটয োব্াি জনয ডাটযটে আটছ। 
 
জজড পকৌেূহলী সুটি ব্লল, ডযারড ওি রজব্ো কে লম্বা হটযরছল? 
 
–কম্ কটি চাি রফে। 
 
হযারি আি উইসরল দু্জটনই পহা পহা কটি পহটস উেল। 
 
–েুরম্ রকন্তু খুব্ অ্নযায কটিছ। এম্রনটেই ম্াগলটদ্ি সটে আম্াটদ্ি অ্টনক িুল 
পব্াঝাব্ারঝি ব্যা াি আটছ োি উ ি…। 
 
–ম্াগল ব্টল ওো আম্িা রদ্ই রন। ওটক পদ্টখই ম্টন হয ম্জা কিা োয। ইযা পম্াো 
পচহািা, পদ্খটলই হারসটে দ্ম্ পফটে োয। োই না হযারি! জজড ব্লল। 
 
–োই রম্. উইসরল। হযারি পজাি রদ্টয ব্লল। 
 
–পস কথা নয, দ্াাঁডাও পোম্াটদ্ি ম্াটক আসটে দ্াও। 
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রম্টসস উইসরল রকটচটন েুকটলন। ম্রহলা একেু পম্াোটসাো। মু্খ পদ্খটলই পব্াঝা োয 
খুব্ িাল ম্ানুষ। েটব্ র্টি পোকাি সম্য মু্টখ একেু সরন্ধগ্ধ িাব্ লক্ষয কিল সকটলই। 
 
–ও হযাটলা রডযাি হযারি, পকম্ন আছ? হাসটে হাসটে হযারিটক ব্লটলন। 
 
পফ্রড আি জটজডি কাণ্ডকািখানা রম্. উইসরল ওটদ্ি ম্াটক ব্লটে চান না। রকন্তু রম্টসস 
উইসরলি রদ্টক োরকটয একেু থেম্ে হটয পগটলন। রেক দু্রে পম্টয রকটচটন েুকল। 
ওটদ্ি একজন হািরম্ওন পগ্রঞ্জাি, িটনি ব্নু্ধ। ম্াথায ব্ড ব্ড ব্াদ্াম্ী চুল, আি সাম্টনি 
দু্রে দ্াাঁে ব্ড ব্ড। অ্নযজন রজরন্ন, িটনি সব্টচটয পছাে পব্ান। দু্জটনই হযারিটক পদ্টখ 
পহটস খুরশটে উ টচ  ডল। হযারিও হাসটে লাগল। হযারি ব্াটিাটে আসাি  ি ওটদ্ি 
আ নজন হটয পগটছ। সব্াই পেন িাই পব্ান। 
 
–ব্যা ািো আম্ায খুটল ব্ল আথডাি। রম্টসস উইসরল পব্শ পিটগ রগটয ব্লটলন। 
 
–আটি এম্ন রকছু নয ম্েী, থম্টক রগটয ব্লটলন, রম্. উইসরল।… পফ্রড আি জজড একেু 
ম্জা কটিরছল…। 
 
–সরেয কটি ব্ল এব্াি ওিা রক কটিরছল?… উইসরলি উইজাডড হুইটজটসি ব্যা াটি নয 
পো? হািরম্ওন দ্িজাি পগাডায দ্াাঁরডটয ব্লল, িন, হযারি পকাথায রু্মু্টে? ব্লটছা না 
পকন? 
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িন ব্লল–ওি ব্যা াি ওই জাটন। খুব্ সম্ভব্ আম্াি র্টি। গেব্াি পো এটস আম্াি 
র্টিই রছল। এব্াটি হযে পসই ব্যব্স্থা হটযটছ। 
 
–োই ওটক পডটক রনটয আরস। জজড ব্লল। 
 
–না, পোম্াটদ্ি কাউটক পেটে হটব্ না, হািরম্ওন ব্লল–আরম্ োরে। 
 
িন আি হািরম্ওন হযারিটক পডটক রনটয এল। ও ডাডরলি ব্যা ািো জাটন। ম্জাি 
ব্যা াি সটন্দহ পনই। 
 
–পজাক র্স্াফ! এইসব্ কটি পফ্রড আি জজড সম্য কাোয।  ডাশুনাি ধাি রদ্টয োয 
না… রব্িাে এক োরলকা কটিটছ রজরনস ত্র ো ব্ারনটযটছ, হািরম্ওন হাসটে হাসটে 
ব্লল। 
 
িন ব্লল, পহটসা না। পহাগাটেডি ো ো ব্ারনটযটছ সব্ই ম্ািাত্মক। পছােখাটো রজরনস ব্লা 
োয না… ওিা পহাগাটেড রগটয পছটল–পম্টযটদ্ি কাটছ রব্রক্রি োল কিটছ। ম্াটন রব্রক্র 
কটি অ্থড উ াজডন কিটব্। ম্া জানটে প টি অ্সম্ভব্ পিটগ পগটছন। ওইসব্ ম্ািাত্মক 
রজরনস ব্ানাটে ম্ানা কটিটছন। ব্টলটছন আরম্ চাই পোম্িা ওগুটলা  ুরডটয পফল।… 
 ডাশুনাটে এব্াটি অ্টনক কম্ প াঁচা (ম্াকড) প টযছ। 
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আউল হটে সাধািণ জাদু্রব্দ্যাি িি। পহাগাটেডি পছটল–পম্টযিা  টনি ব্ছি ব্যস হটল 
 ায। েে িাল েে আউল। রজরন ব্লল–ম্া ওইসব্ পজাক–পোক একদ্ম্  ছন্দ কটিন 
না। চান িাল  ডাশুটনা কটি  াস কটি অ্টনক আউল রনটয ডযারডি ম্টো ম্যারজক 
ম্েণালটয চাকরি–ব্াকরি করুক, ওিা ো চায না… পসই রনটয ব্াদ্ রব্সম্বাদ্! 
 
ওিা রসাঁরড রদ্টয ওোি সম্য কথাব্ােডা ব্লরছল। পসটকন্ড লযারন্ডং এ ওোি সম্য র্টিি 
দ্িজা খুটল একরে পছটল মু্খ ব্াডাল। পচাটখ োি পম্াটষি রসটেি চশম্া… আি অ্েযি 
রব্চরলে মু্খ। 
 
হায  ারসড, হযারি ওটক পদ্টখ ব্লল। 
 
–ও হযাটলা হযারি। পকম্ন আছ?  ারসড ব্লল–আরম্ িাব্রছলাম্ কািা অ্সম্টয পগালম্াল 
কিটছ। আরম্ এখন অ্রফটসি খুব্ জরুরি একো কাজ কিরছ-একো রিট ােড। হইচই-এ 
কাটজি ব্যার্াে হয। রব্টশষ কটি পলাটকিা েখন হাগুলা কিটে কিটে রসাঁরড রদ্টয 
নাটম্–ওটে। 
 
িন পিটগটম্টগ ব্লল–আম্িা পকানও পগালম্াল কিরছ না।….. দু্িঃরখে পোম্াি ে  
রসটক্রে কাটজি সম্য রব্িক্ত কিাি জনয। 
 
হযারি ব্লল, কী কাজ কিছ? 
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–ইন্টািনযাশনাল ম্যারজকযাল পকা–অ্ াটিশন সংক্রাি।  ারসড িারিরে চাটল ব্লল। আম্িা 
কলিটনি রথকটনস সম্বটন্ধ র্স্যান্ডািডাইজ কিরছ। ম্াটন কলিটনি কেো রথকটনস 
হওযা উরচে। রব্টদ্শ পথটক ো আম্দ্ারন হয পসই  াত্রগুটলা পম্াটেই উ েুক্ত নয। 
পকাথাও র্স্যান্ডাডড পনই। 
 
িন ব্লল–কলিন র্স্যান্ডািডাইজ কিটলই  ৃরথব্ীি সব্রকছু ব্দ্টল োটব্। পডইরল েটফে 
রলটখটছ কলিন ফুটো হটয োটে। োই না? 
 
কথাো শুটন  ারসডি মু্খো পগালা ী হটয পগল–িন েুরম্ ব্যে কিটে  াি… েরদ্ আম্িা 
পকানও র্স্ান্ডাডড… আিজডারেকিাটব্ আইন না কিটে  ারি োহটল আম্াটদ্ি ব্াজাটি 
আটজব্াটজ রজরনটস িটি োটব্। রব্ টদ্ি কথা নয রক? 
 
িন ব্লল–হা, হা েুরম্ কথাো রেক ব্টলছ। হযারিি সটে ও ও টি উেটে লাগল,  ারসড 
দ্ডাম্ কটি দ্িজাো ব্ন্ধ কটি রদ্ল। 
 
িটনি র ছু র ছু হযারি, হািরম্ওন রজরন্ন চলল। রনচ পথটক রম্টসস উইসরলি গলা শুনটে 
প ল। েখনও জজড আি পফ্রটডি ম্ািাত্মক েরফি কথা ব্টল োটেন। 
 
ব্ারডি ও টিি র্িোয পেখাটন িন রু্টম্ায–হযারি গেব্াি পেম্ন পদ্টখ রগটযরছল রেক 
পেম্নই আটছ। শুধু দু্টো পব্টডি জাযগায চািটে পব্ড। িটনি রেয রকরডচ রেটম্ি গ্রু  
ফটো এখনও পদ্ওযাটল সাাঁো আটছ। রেটম্ি নাম্ ছাডটল কযাননস। জানালা রদ্টয 
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হাওযায আসা পসো দু্লটছ। িটনি রেয ব্যাে এখন আি পছােরে পনই… নাদু্স নুদু্স 
হটযটছ। ওি রেয ইাঁদু্ি স্কযাব্াি পনই। োি ব্দ্টল িটযটছ পছাে একো লক্ষ্মী  যাাঁচা, 
িেো োি ব্াদ্াম্ী। ওই িটনি রচরে রেটিে িাইটি হযারিি কাটছ রদ্টয আটস। পদ্খল 
পছাে খাাঁচাি ম্টধয রু্ি াক খাটে। চািটে পব্টডি দু্টোি ফাাঁক রদ্টয পছাে র গটক ধম্ক 
রদ্ল। ওি নাম্ র গওযাইটডজন। রজরন্ন আদ্ি কটি নাম্ পিটখটছ র গ। 
 
রব্ল আি চালডস ব্ারডটে আসাি জনয পফ্রড আি জজড এখন িটনি র্টি পশায।  ারসড 
ওি র্টি কাউটক েুকটে পদ্য না… পকউ থাকটল ওি নারক কাটজি ক্ষরে হয। 
 
হযারি রজরন্নটক ব্লল-এই, েুরম্ ওি নাম্ র গ রদ্টযছ পকন? 
 
–পকন আব্াি, ইরডযে ব্টল। রু্স্র ড–ইরডযে। 
 
 িন ব্লল–পম্াটেই না, রু্স্র ডটদ্ি নাম্ ওই িকম্ হয না। 
 
র গ ম্টনি আনটন্দ ডাকটছ আি পছাে খাাঁচাটে দ্া াদ্ার  কিটছ। িন সব্সম্য ওি 
ইাঁদু্টিি কথা ব্টল। রক আি কিটব্ ইাঁদু্িোটক হািরম্ওটনি পব্ডাল ব্রুকসযাঙ্কস পখটয 
পফটলটছ। 
 
হযারি হািরম্ওনটক ব্লল, পোম্াি পব্ডালটক পো পদ্খরছটন? 
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ব্রুকসযাঙ্কস পগল পকাথায? 
 
হািরম্ওন ব্লল, ব্াগাটন-োগাটন পকাথায রু্টি পব্ডাটে। ও পব্াঁটে খাে িূটেটদ্ি োডা 
কিটে িালব্াটস। আটগ কখনও ওটদ্ি পদ্টখরন পো। 
 
হযারি ব্লল,  ারসড োহটল ওি কাজ রনটয খুব্ খুরশটে আটছ? কথাো ব্টল খাটেি 
পকাণায িটনি রেয প ার্স্াি রকরডচ রেম্ ছাডটল কযানটস পখটলাযাডটদ্ি পদ্খটে লাগল। 
 
–খুরশটেই আটছ ব্টে? িন রেক্তিাটব্ ব্লল। ডযাড ওটক না রনটয এটল ব্ারডটে রফিটো 
না। ওি ও ি ওযালা ো ব্লটব্ োই কিটব্। রম্. ক্রাউটচি সটে আম্াি পদ্খা হটযটছ–
কথাও হটযটছ। শুনরছ  ারসড নারক ওি রব্টযি ব্যা ািো অ্যানাউন্স কিটব্।… পে পকানও 
রদ্ন। 
 
হািরম্ওন ব্লল, হযারি পোম্াি গিটম্ি ছুরে পকম্ন কােটলা? েুরম্ আম্াটদ্ি  াোটনা 
ফুড  াটসডল রনিযই প টযছ? 
 
–হযাাঁ।  াোটনাি জনয অ্টশষ ধনযব্াদ্। সরেয কথা ব্লটে রক পোম্াি  াোটনা পকক 
পখটয আরম্ পব্াঁটচরছ। 
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িন ব্লল–আো েুরম্ কী শুটনছ। হািরম্ওটনি রদ্টক োরকটয কথাো পশষ কিটে 
 ািটলা না। হযারি জাটন িন রসরিযটসি কথা জানটে চায। রজটজ্ঞস কিটে োরেল; 
রকন্তু হািরম্ওন ব্াধা রদ্ল। 
 
িন আি হািরম্ওন রসরিযটসি জাদু্ ম্েণালটযি আজকাব্ান পথটক  ালাটনাি ব্যা াটি 
ওেটোেিাটব্ জরডে রছল। হযারিি ম্েই হযারিি গডফাদ্াটিি জীব্ন সম্বটন্ধ ওিা সম্ান 
সজাগ। োহটলও পছাটো ম্ানুষ রজরন্নি সাম্টন রসরিযস সম্বটন্ধ আটলাচনা কিা 
বু্রেম্াটনি কাজ নয। রকন্তু ডাম্বলটডািও জাটনন, রসরিযটসি ব্যা ািো জাটনন ও রব্শ্বাস 
কটিন রসরিযস পকানম্েই অ্ িাধী নয। 
 
রজরন্ন রকছুই জাটন না অ্থচ ওটদ্ি কথা পগাগ্রাটস রগলটছ। হািরম্ওন ব্লল রনটচ োই–
ম্াটক একেু সাহােয করি। 
 
–রেক ব্টলছ। িন ব্লল। 
 
ওিা আটলাচনা থারম্টয রনটচ রকটচটন পগল। পদ্খল রম্টসস উইসরল পখাশ পম্জাটজ 
রডনাটিি ব্যব্স্থা কিটছন। 
 
ওটদ্ি পদ্টখ রম্টসস উইসরল ব্লটলন–পেরব্টল এগািজটনি জাযগা হটব্ না। আম্িা 
ব্াগাটন ব্টস খাব্। পোম্িা আম্াটক একেু সাহােয কি। পম্টযিা পোম্িা সাব্ধাটন 
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পিেগুটলা রনটয োটব্, রব্ল আি চারলড পেরব্ল সাজাটব্… ব্ারক পোম্িা কাাঁো চাম্চ… ম্াটন 
িন আি হযারিি কাজ। 
 
রম্টসস উইসরল জাদু্দ্ণ্ড রদ্টয খাব্াি–দ্াব্ািগুটলা ব্াগাটনি পেরব্টল রনটয পগটলন। 
রসংটক িাখা পসে আলুি পখাসা  েডি ছাডাটে হল না। 
 
–উিঃ ওটদ্ি রনটয আি  ািলাম্ না। পকানও কাজ রদ্টয েরদ্ রনরিি থাকা োয। খাব্াি–
দ্াব্াি রনটয োব্াি সম্য সম্ি রকটচটনই পফটল ছরডটয একাকাি কিটছ। 
 
সটন্দহ পনই… পফ্রড আি জটজডি কাণ্ড। 
 
জাদু্দ্ণ্ড রদ্টয রম্টসস উইসরল িান্নার্টিি পম্টঝটে  টড থাকা সব্ আব্জডনা। ডার্স্রব্টন 
পফটল রদ্টলন। ব্লটলন–সরেয ওিা রক চায, রক ওটদ্ি আকাক্ষা আজও বু্ঝটে  ািলাম্ 
না।  ডাশুনা কটি না, রদ্নিাে ম্াথায পজাক ব্টক্সি রচিা। 
 
রম্টসস উইসরল রব্িাে একো োম্াি সস যান এটন পেরব্টল পিটখ োি চাি াটশ 
জাদু্দ্ণ্ড পর্ািাটেই একিকটম্ি রক্রম্সস জাদু্দ্টি মু্খ পথটক পব্রিটয এটস  যাটনি ম্টধয 
 ডটে লাগল। 
 
সস যানো পর্স্াটিি উ ি িাখটে িাখটে ব্লটলন–ওিা পে রক চায বু্ঝটে  ািরছ না। 
এম্ন পে নয, ওটদ্ি বু্রে পনই… সাহস, বু্রে, নেুন নেুন রজরনস ব্ানাটনাি দ্ক্ষো 
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আটছ। শুধু শুধু অ্কাজ কটি সম্য নে কিটছ। এখনও েরদ্ রেক টথ না চটল পো 
িরব্ষযৎ অ্ন্ধকাটি ব্টল রদ্লাম্। ওিা দু্জটন রম্টল ো প চা প টযটছ, োি পচটয আরম্ 
অ্টনক পব্রশ প টযরছ। একরদ্ন না একরদ্ন ইম্প্র াি ইউজ অ্ফ ম্যারজক অ্রফটস ধিা 
 টড োটব্। 
 
 ব্ক ব্ক কিটে কিটে জাদু্দ্ণ্ড রদ্টয কাজ কটি চটলটছন। রেন চািটে ডাণ্ডা। হোৎ 
একো দ্ারুণ শব্দ কটি োলটগাল  ারকটয রব্িাে একো িব্াটিি ইাঁদু্ি হটয পগল। 
 
–উিঃ আব্াি একো নকল জাদু্দ্ণ্ড পিটখ পগটছ। রচৎকাি কটি উেটলন কেব্াি ওটদ্ি 
ব্লব্, এই িকম্ দু্েুরম্ কিটব্ না। পক কাি কথা পশাটন। 
 
িন আি হযারি িান্না র্টি এটস ব্লল, এস আম্িা দু্জটন রম্টল রব্ল আি চারলডটক 
সাহােয করি। ওিা কা –পিে–রডস ইেযারদ্ িযাি পথটক রনটয ব্াইটিি ডাইরনং পেরব্টল 
িাখল। রম্টসস উইসরলি িাগিাগ মু্খ পদ্টখ অ্নয দ্িজা ব্যব্হাি কিল। 
 
ব্াগাটন রগটয পদ্খল ম্জাি কাণ্ড! রব্ল আি চারলড ওটদ্ি জাদু্দ্ণ্ড রদ্টয দু্টো িাো িাো 
পেরব্ল ও টি েুটল লডাই শুরু করিটয রদ্টযটছ। দু্টো পেরব্ল শূটনয উটে  িস্পিটক 
 ুাঁেটে শুরু কটিটছ। পফ্রড আি জজড ম্হা খুরশ, রজরন পহটস অ্রস্থি আি হািরম্ওন 
ব্াগাটনি গাটছি ধাটি রু্িটছ। ম্টন আনন্দ আি উটেগ। লডাই কিটে কিটে রব্টলি 
পেরব্টলি চারলডি পেরব্টলি সটে েচণ্ড ধাো পলটগ চািটে  াযা পিটে ম্ারেটে  টড 
পগল।… ও টিি একো পখালা জানালা পথটক  ারসড ব্কাঝকা কিটে লাগল। 
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ও ব্লল-এই পোম্িা পগালম্াল থাম্াটব্? আম্াটক শারিটে কাজ কিটে পদ্টব্, না পদ্টব্ 
না? রব্ল ব্লটলা– ারসড আম্িা খুব্ দু্িঃরখে।… ো পোম্াি কলিটনি র্স্যান্ডাডড হেরিি 
পনাে কেদূ্ি এটগাল? 
 
 ারসড ব্লল, পোম্িা এম্ন হট্টটগাল কিছ, কাজ কিটে  ািরছ না। 
 
রব্ল আি চারলড পেরব্টলি লডাই ব্ন্ধ কটি পেরব্ল দু্টো শূনয পথটক র্াটসি ও ি 
জাদু্ব্টল নারম্টয আনল। একেু  ি সব্ শাি হটয পগটল খাওযা–দ্াওযা শুরু হটয পগল। 
হযারি পদ্খল  ারসড সকটলি সটে না ব্টস ব্াগাটনি এক পকাটণ ব্টস রম্. উহসরলি সটে 
ওি কলিটনি পগে রনটয আটলাচনা কিটছ। 
 
 ারসড উৎসারহে হটয ব্লরছল–আরম্ কাউটক কথা রদ্টযরছ ম্েলব্াটিি ম্টধয রিট ােড 
সাব্রম্ে কিব্। রনধডারিে সম্টযি আটগই। সম্য পব্াঁটধ পদ্ব্াি আটগই কাজ পশষ কিা 
িাল। োছাডা এখন আম্িা রকরডচ ওযার্ল্ডকা  রনটযও ব্যি। সব্ ব্যব্স্থা রেক সম্টয 
কিটে হটব্। 
 
োি ি ওিা রম্রনরিি অ্রফসািটদ্ি সম্বটন্ধ আটলাচনা শুরু কিল। 
 
–আম্িা রড ােডটম্ন্ট অ্ফ ম্যারজকযাল পগম্স অ্যান্ড পস্পােডস পথটক লাটডা পব্গম্াটনি 
পেম্ন সাহােয  ারে না। রম্. উইসরল ব্লটলন–আম্াি পো ম্টন হয লাটডা পব্শ িাল 
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ম্ানুষ। ও পো আম্াটদ্ি পখলা পদ্খাি জনয িাল রেরকে পজাগাড কটি রদ্টযটছ। আরম্ 
অ্ব্শয োি িাই অ্টোি একো উ কাি কটিরছলাম্। অ্টো র্াস কাোি েটেি 
ম্াত্রারেরিক্ত শরক্তি জনয হাটে–নাটে ধিা  টডরছল। 
 
–হা পব্গম্ান িাল পলাক হটে  াটি সটন্দহ পনই; রকন্তু রড ােডটম্ন্টাল পহড হল পকম্ন 
কটি? রম্. ক্রাউচ–রসরনযি এব্ং েটথে দ্ক্ষ অ্রফসাি। আ রন পো জাটনন ব্াথড 
পজািরকনস একম্াটসিও পব্রশ  াো পনই। আলটব্রনযাটে ছুরেটে োরে ব্টল আি 
পফটিরন– ারসড ব্লল। 
 
উইসরল ব্লল–হযাাঁ, পসই ব্যা াটি লাটডাি কাটছ পখাাঁজ রনরে। ও ব্টল ব্াথডা পেম্ন 
কাজকম্ড কটি না। অ্েথা সম্য নে কটি। 
 
 ারসড ব্লল, ব্াথডা এটকব্াটি অ্ দ্াথড। পকানও রড ােডটম্টন্ট রেকটে  াটি না। আজ 
এখাটন কাল পসখাটন। োহটলও পব্গম্যাটনি উরচে ব্াথডাটক খুাঁটজ পব্ি কিা। রম্. ক্রাউচ 
অ্ব্শয খুব্ই সাহােয কিটছন। শুটনরছ ব্াথডাি সটে ক্রাউটচি রব্টশষ ব্নু্ধত্ব আটছ। রকন্তু 
পব্গম্যান োম্াশা কটি ব্টলন, োত্রা টথি ম্ানরচত্র িুল  টড আলটব্রনযাি ব্দ্টল 
অ্টিরলযা পগটছ ব্াথডা। কথাো ব্টল  ারসড গিীি রনিঃশ্বাস পফটল। এিাি োওযাি ম্টদ্ 
চুমু্ক রদ্টয ব্লল, অ্নয কাজকম্ড ছাডাও আম্িা রড ােডটম্ন্ট অ্ফ ম্যারজটকল পকা–
অ্ াটিশটন ব্াথডাি পখাাঁজ চারলটয োরে। অ্ব্শয অ্নয রড ােডটম্টন্টি পলাকজটনি সাহােয 
প টল ম্ন্দ হয না। আ রন পো জাটনন আম্াটদ্ি আসন্ন ওযার্ল্ডকা  অ্গডানাইজ কিটে 
ব্লা হটযটছ। 
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গলা খাকরড রদ্টয গলাো  রিষ্কাি কটি পস হযারি, িন, হািরম্ওটনি পেরব্টলি রদ্টক 
োরকটয ব্লল–আরম্ ফাদ্াটিি কথা ব্লরছ। পসই ে  রসটক্রে ম্ানুষরে। 
 
িন, হযারি আি হািরম্ওন ওটদ্ি রদ্টক োরকটয রফসরফস কটি ব্লল, ও চায পে ওি 
কাজকটম্ডি রব্ষটয আম্িা েশ্ন করি। 
 
ম্াঝখাটনি পেরব্টল রম্টসস উইসরল রব্টলি ওি ব্যাংটকি রহটসব্–রনটকটষি িুল সম্বটন্ধ 
আটলাচনা কিরছটলন দ্ারুণ গণ্ডটগাটলি ব্যা াি পো… ো পোম্াি ব্যাংক রক ব্টল? 
 
–ম্াম্, ব্যাংটকি পলাটকিা আরম্ রক িকম্ জাম্া–কা ড  িলাম্ ো রনটয ম্াথা র্াম্ায না, 
েেক্ষণ না আরম্ ওখান পথটক সিদ্ রনটয আসরছ, রব্ল ধীটি ধীটি ব্লল। জাদু্দ্ণ্ড 
রদ্টয রব্টলি চুল নাডাচাডা কটি রম্টসস উইসরল ব্লটলন, ম্াথাি চুল এেব্ড পকন? 
আজই কারেটয পফলটব্। 
 
রজরন্ন রব্টলি  াটশ ব্টসরছল, ব্লল–িালইটো পদ্খাটে ম্াম্। এখনও েটফসি 
ডাম্বলটডাটিি সম্কক্ষ হযরন। 
 
পফ্রড ব্লল–বু্লটগরিযাি রেটম্ আটছ রিক্টি ক্রাম্। 
 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য গবলেট অ্ব ফায়াি । জে. জে. িাওরেিং। হ্যারি পটাি রিরিে 

84 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

চারলড ব্লল, সটন্দহ পনই, আযািলযান্ড সাে নম্বি প টযটছ। আরম্ চাই ইংলযান্ড রজেুক… 
েটব্…। 
 
–কী সব্ আটলাচনা কিছ? হযারি উৎসুকোি সটে ব্লল।…রেটিে িাইটি থাকাি জনয 
উইজারডডং ওযান্ড পথটক রব্চুযে হটয  টডটছ। হযারিি সব্টচটয রেয পখলা রকরডচ। 
রগ্ররফন্ডি হাউটজি রকরডচ রেটম্ সীকাি হটয পখটলটছ। েথম্ ব্টষড  ডাি সম্য রকরডটচ 
ফাযাি পব্াল্ট প টযটছ। ফাযাি পব্াল্ট  ৃরথব্ীি অ্নযেম্ পিষ্ঠ পিরসং ঝড। 
 
চারলড গম্ভীি হটয ব্লল–িানরসলিারনযি কাটছ পহটিটছ পকাথায দ্শ আি পকাথায রেনশ 
নব্বই। অ্েযি দু্িঃখজনক সটন্দহ পনই। উগান্ডাি কাটছ ওটযলস পহটিটছ। স্কেলযান্ড 
লুকটসম্ব্াটগডি কাটছ কচুকাো হটযটছ। 
 
ব্াগাটনি অ্ন্ধকাি কাোটে রম্. উইসরল পেরব্টল পেরব্টল পম্াম্ব্ারে পজ্বটল রদ্টলন। 
োি ি ওিা ব্ারডি ব্ানান িটব্িীব্  ুরডং পখল। পম্াম্ব্ারেি োট  একেু গিম্ হাওযা 
ব্ইটে শুরু কটি। পম্াম্ব্ারে পথটক আসরছল পলবু্ র্াস ও ম্ধুি সুগন্ধ। েচুি খাওযা–
দ্াওযাি  ি হযারিি ম্টন হল  ৃরথব্ীো ব্ড সুটখি চািরদ্ক সুন্দিোয িটি আটছ… কে 
জানা, নাম্ না জানা ফুটলি রম্রে গন্ধ। আি এরদ্টক ম্টনি আনটন্দ ব্াগাটনি ফুল ও 
কুক পসংটকি পদ্ৌডাটদ্ৌরড পদ্খটে লাগটলা। 
 
িন চু  কটি ব্টসরছল। একাটি হযারিটক প টয ব্লল–রসরিযটসি পকানও খব্ি প টযছ? 
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কথাো হািরম্ওটনি কাটন পগল। 
 
হযারি ব্লল–হযাাঁ, দু্ব্াি প টযরছ। ম্টন হয িালই আটছন। গেকাটলি আটগি রদ্ন আরম্ 
োটক একো রচরে রলটখরছ। আরম্ পোম্াটদ্ি এখাটন থাকটে থাকটে হযে োি উেিও 
প টয োব্। কথাো িনটক ব্লাি  িই ওি ম্টন  টড পগল রক  রিটেরক্ষটে ও রচরেো 
রসরিযসটক রলটখটছ। ম্টন হল, ওটদ্ি পসই িযঙ্কি স্বটপ্নি কথা ব্টল; রকন্তু আ ােে 
ব্লল না, িাব্ল, রক হটব্ ওটদ্ি ছুরেি কো রদ্ন রব্রে কটি।  টি এক সম্য ব্লটব্। 
 
রম্টসস উইসরল সব্ সম্য, সব্ ব্যা াটি সম্য পদ্টখ চটলন। পখটে পখটে আড্ডা রদ্টে 
রদ্টে অ্টনক িাে হটয পগটছ। শুটয  ডা দ্িকাি োই রির্স্ওযাটচ সম্য পদ্টখ ব্লটলন–
কো পব্টজটছ পস পখযাল আটছ? পোম্িা সকটল পে োি র্টি রগটয শুটয  ড। 
পিািটব্লা চা  াটব্। হযারি েুরম্ বু্করলর্স্ এটনটছ? কাল আম্াটক রদ্টয পদ্টব্ আরম্ 
ডাযাগন অ্যাটল পথটক ব্ই রকটন রনটয আসব্।  টি ওযার্ল্ডকা  শুরু হটয োটব্… েখন 
পকনাি সম্য থাকটব্ না। গেব্াি  াাঁচরদ্ন ধটি পখলা চটলরছল। 
 
হযারি হােোরল রদ্টয ব্লল-এব্ািও পেন োই হয। 
 
 ারসড ব্লল–ম্জাটো হটব্ই… ওরদ্টক আম্াি অ্রফটসি পিটে গাদ্া গাদ্া ফাাঁইল জটম্ 
োটব্। 
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পফ্রড ব্লল,  ারসড ওি ম্টধয পো পকউ িাগটনি রব্ষ্ঠা িাখটে  াটি?  ারসড ব্লল, ওো 
নিওটয পথটক নমু্না সাি এটসটছ। ওিকম্ রকছু নয। 
 
–োই। পফ্রড হযারিি কাটন রফস রফস কটি ব্লল–আম্িা  ারেটযরছলাম্। 

  

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য গবলেট অ্ব ফায়াি । জে. জে. িাওরেিং। হ্যারি পটাি রিরিে 

87 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

দ্য জপাটডরে 
 
হযারিটক রম্টসস উইসরল ওি গাটয হাল্কা ধাো রদ্টয রু্ম্ িাোটল ওি ম্টন হল পেন 
সটব্ম্াত্র রু্রম্টযটছ। হযারি বু্ঝটেই  ািটছ না পকাথায রু্রম্টযটছ, রেটিে িাইটি না 
িটনি র্টি। 
 
–ওে, ওে আি পদ্রি নয রম্টসস উইসরল আদ্ি কটি ব্লটলন। 
 
হযারি হাে ব্ারডটয ওি চশম্াো রনটয পচাটখ লারগটয ব্টস  ডল। েখনও পব্শ অ্ন্ধকাি। 
পিাি হটে পদ্রি আটছ। ম্াটযি ধাো পখটয িন ওাঁই গাই কিটে লাগল। হযারি রব্ছানাি 
 াটযি রদ্টক োকাল। কম্বল চাদ্ি  াে কটি িাখা আটছ। 
 
পফ্রড হাই েুলটে েুলটে ব্লল–সম্য হটয পগটছ? 
 
ওিা োডাোরড পিস ব্দ্টল রু্ম্জরডে কটণ্ঠ কথা ব্লটে ব্লটে রকটচটন েুকল। রম্. 
উইসরল অ্টনক আটগ এটস ব্টস আটছন। সাম্টন ব্ড পকেরল–চা িরেড। পছটলটদ্ি 
আসটে পদ্টখ রম্. উইসরল দু্হাে ব্ারডটয ব্লটলন, পদ্খ পকম্ন পিস  টডরছ। রম্. 
উইসরল  টিটছন একো জািাি, পদ্টখ ম্টন হয গলরফং জািাি। ব্হু  ুিটনা একো 
রজনস, পব্শ ব্ড ম্াট ি পসো পকাম্টড পব্াঁটধ পিটখটছন পম্াো পব্ল্ট রদ্টয। 
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কী ম্টন হটে? আম্াটদ্ি ছদ্মটব্টশ পেটে হটব্–হযারি আম্াটক পদ্টখ রক পোম্াি ম্াগল 
ম্টন হয? 
 
হযারি পহটস ব্লল–হযাাঁ, আ নাটক দ্ারুণ পদ্খাটে। 
 
রব্ল, চালডস,  ারসড সব্ পগল পকাথায? জজড ব্লল। 
 
রম্টসস উইসরল ব্লটলন, আ রন রক িাব্টছন োিা অ্ াটিরেং কিটছ ব্া হেরি হটে? 
পেরব্টল একো রব্িাে  াত্র পিটখ োটে লযাডল  রিজ োলটে োলটে ব্লটলন, ওিা 
এখন আটিকেু শুটয রনটে  াটি। 
 
হযারি জাটন পে, সব্রকছু পগাছগাছ কটি পনযাো খুব্ করেন কাজ, ম্াটন এক জাযগা 
পথটক অ্দৃ্শয হটয অ্নয এক জাযগায দৃ্শযম্ান হওযা… ব্লটে পগটল এক মু্হূটেডি ম্টধয। 
পফ্রড ব্লল, িালই, োহটল পব্শ ম্জা কটি রু্মু্টে। কথাো ব্টল  রিটজি  াত্রো 
সাম্টন পেটন আনল। আম্িা পকন অ্যা াটিে কিটে  ািব্ না? 
 
–কািণ, পোম্াটদ্ি ব্যস হযরন, পিরনং  াওরন–রম্টসস উইসরল ব্লটলন, পম্টযিা 
পকাথায? কথাো ব্টল রকটচন পথটক পব্রিটয পগটলন। ওিা রসাঁরড রদ্টয ওোি  দ্শব্দ 
শুনটে প ল…. 
 
হযারি ব্লল–োহটল পোম্াটক এ াটিে পেটর্স্  াস কিটে হটব্। 
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–অ্ব্শযই রম্. উইসরল ব্লটলন, পখলা পদ্খাি রেরকেগুটলা  যাটন্টি প ছটনি  টকটে 
িাখটে িাখটে, গে ব্ছি রড ােডটম্ন্ট অ্ফ ম্যারজকযাল িান্সট াটেডসন রব্না লাইটসন্স 
এ াটিরেং কিাি জনয রেনজনটক ফাইন কটিরছল। এ াটিরেং কিা খুব্ সহজ ব্যা াি 
নয, রেকম্ে না কিটল নানা দূ্টিডাগ, পগালটম্টল ব্যা াি হটে  াটি। 
 
হযারি ছাডা সকটলই একেু িয প ল। 
 
–োিা শিীটিি অ্টধডকো এক জাযগায অ্নযো আটিক জাযগায পিটখ রগটযরছল। 
পেটেও  াটি না, রফিটেও  াটি না। োই ওটদ্ি রিিাসডাল পস্কাযাটডি অ্ট ক্ষা কিটে 
হল ওটদ্ি রেক কিাি জনয। 
 
–পশষ  েডি পব্াঁটচ রগটযরছল? 
 
–হযাাঁ হযাাঁ উইসরল ব্লটলন–রকন্তু োটদ্ি রব্িাে অ্টঙ্কি জরিম্ানা রদ্টে হটযরছল। আম্াি 
ম্টন হয ওিা জীব্টন আি পিরনং না রনটয আি লাইটসন্স ছাডা এ াটিরেং কিটব্ না। 
েটব্ অ্টনক ব্যস্ক জাদু্কি আটছ োিা এ াটিরেং-এি ধাি ধাটি না। ওিা ঝাডু… ধীটি 
হটলও রব্ দ্ পনই। রম্. উইসরলি কথা শুটন হযারিি পচাটখি সাম্টন পিটস উেল রেটিে 
িাইটিি সাম্টন এক পজাডা পচাখ,  া  টড আটছ। 
 
রকন্তু রব্ল, চারলড– ারসড জাটন এ াটিরেং 
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পফ্রড ব্লল–লাইটসন্স  াব্াি আটগ চারলডটক দু্দু্ব্াি  িীক্ষা রদ্টে হটযরছল, হাসটে 
হাসটে ব্লল–েথম্ব্াি পফল কটিরছল। 
 
রম্টসস উইসরল র্টি েুকটে েুকটে ব্লটলন, রেেীযব্াি  াস কটিরছল। 
 
জজড ব্লল– ারসডটে ম্াত্র দু্সপ্তাহ আটগ  াস কটিটছ। 
 
পিাজ দু্টব্লা েযাকরেস কটি পদ্টখ  ািটব্ রকনা। 
 
এম্ন সম্য হািরম্ওন আি রজরন্ন র্টি েুকল। দু্জটনি পচাটখ রু্ম্। একেু পিাগা পিাগা 
লাগটছ। রম্টসস উইসরল হোৎ জটজডি রদ্টক োরকটয ব্লটলন–জজড পজটকটে ওো রক? 
 
–রকছু না পো! 
 
–রম্টথয ব্লটব্ না। 
 
রম্টসস উইসরল হাটেি জাদু্দ্ণ্ডো জটজডি রদ্টক োক কটি ব্লটলন অ্যারকও! 
 
জটজডি  টকে পথটক নানা িে-এি পছাে পছাে উজ্জ্বল  দ্াথড এটস রম্টসস উইসরলি 
েসারিে হাটে এটস  ডল। 
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–আরম্ পোম্াটক ব্টলরছলাম্ না এগুটলা ধ্বংস কিটে? িাল চাযটো েন োংগ েরফগুটলা 
পফটল দ্াও! হযাাঁ, দু্জটনই  টকে পথটক পফটল দ্াও। 
 
ওিা দু্িাই েেো প টিরছল েরফগুটলা  টকটে পিটখরছল। দু্িডাগয! ধিা  টড পগল। 
রম্টসস উইসরল োি সাম্রনং চাম্ড রদ্টয পসগুটলা আেক কিটলন। 
 
–অ্যারকও, অ্যারকও, অ্যারকও রব্রিন্ন জাযগায পে েন–োংগ েরফ পব্রিটয আসটে লাগল। 
এম্ন রক জটজডি জযাটকটেি লাইরনং পথটক।…. পফ্রটডি িংচো জীনস পথটকও। 
 
পফ্রড ব্লটে পগটল একিকম্ পকাঁটদ্ উেল, ছো ম্াস কে কটি এগুটলা আম্িা 
ব্ারনটযরছলাম্।… ওগুটলা ছুাঁটড ছুাঁটড পফটল রদ্টে লাগল। 
 
–চম্ৎকাি… চম্ৎকাি। ছো ম্াস কাোব্াি সুন্দি কাজ! রম্টসস উইসরল রচৎকাি কটি 
উেটলন-এই কািটণই এব্াি পব্রশ প চা  াওরন। 
 
ওিা সকটলই ব্ারড পথটক পব্টিাল। রম্টসস উইসরল ব্লটলন, রব্ল আি চারলডটক দু্ ুটিি 
রদ্টক  াোব্। 
 
হযারি, িন, রজরন্ন, হািরম্ওন ওটদ্ি প ছটন পফ্রড আি জজড। 
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পিাি েখনও হযরন। আকাটশ চাাঁদ্… কনকটন োণ্ডা ব্াোস ব্ইটছ। একেু  টি পিাি 
হটব্ োিই আিাস। হযারি িাটব্  ৃরথব্ীি রব্রিন্ন োি পথটক রব্রিন্ন িটিি জাদু্কি–
জাদু্কিী দ্ল পব্াঁটধ চটলটছ রকরডচ েরেটোরগো পদ্খটে। রম্. উইসরল সব্াইটক পজাি 
কদ্টম্ হাাঁেটে ব্লটলন।–েরদ্ োডাোরড না হাাঁে োহটল ম্াগলটদ্ি নজটি  টড োটব্। 
হযারি ব্লল,–ম্াগলটদ্ি পচাখ এরডটয ওখাটন সকটল োটব্ পকম্ন কটি? 
 
রম্. উইসরল ব্ড কটি রনিঃশ্বাস পফটল ব্লটলন, দ্ারুণ সাংগেরনক সম্সযা। ওযার্ল্ডকা  
পদ্খটে রব্রিন্ন োি পথটক হাজাি হাজাি জাদু্কিিা আসটছ… বু্ঝটেই  ািছ ওটদ্ি 
থাকটে পদ্ব্াি ম্টো ম্যারজকযাল জাযগা আম্াটদ্ি পনই। রকছু জাযগা আটছ পসখাটন 
ম্াগলিা েুকটে  াটি না। বু্ঝটেই  ািছ ওটদ্ি ডাযগন অ্যাটল, নয নম্বি িােফটম্ড 
িাখটে  ারি না। োই আম্াটদ্ি একো রব্িাে রব্িীণড  রেে জরম্ রেক কিটে হটযটছ। 
োছাডা রব্রিন্ন জাযগায অ্যারন্ট ম্াগল রশরব্ি পখালা হটযটছ। অ্ব্শয েেো সম্ভব্। সম্ি 
ম্েণালটযি কম্ডীিা ম্াটসি  ি ম্াস ওই কাজ কটি চটলটছ। 
 
েথম্ে, আম্াটদ্ি োিা আসটছ োটদ্ি থাকাি ব্যব্স্থা কিা। োিা কম্ দ্াটম্ি রেরকে 
রকটনটছ োিা দু্সপ্তাহ আটগ এটস প ৌঁটছটছ। ম্াগল িান্সট ােড েটযাজটনি েুলনায খুব্ই 
কম্… ব্াস ব্া পিটনি সংখযায সীরম্ে। ম্টন িাখটব্ সািা  ৃরথব্ী পথটক জাদু্কিিা 
আসটছ। পকউ পকউ এ াটিে কিটে  াটি… োহটলও োটদ্ি সুিরক্ষে পকন্দ্র কিটে 
হটযটছ… ম্াগলটদ্ি কাটছ র টে নয। োিা এ াটিে কিটে  াটি না, লাইটসন্স পনই… 
োিা অ্যা ািসন পকটন্দ্র সম্টব্ে হটে। োটদ্ি জনয প ােড–কীি ব্যব্স্থা। প ােড–কী হটে 
পকানও রনধডারিে সম্টয, এক জাযগা পথটক অ্নয জাযগায জাদু্কি রনটয োওযাি ব্যব্স্থা, 
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এক সটে অ্টনকটক প ােড–কীটে রনটয োওযা চটল। রনরদ্ডে ও র্স্যারেরজক  টযটন্ট কম্ 
কটি দু্শ প ােড–কীি ব্যব্স্থা কটি িাখা হটযটছ। আম্াটদ্ি এখান পথটক সব্টচটয রনকটে 
পর্স্ােটশড রহল, আম্িা এখন পেখাটনই োরে। অ্টেরি পসন্ট কযাচট াল গ্রাটম্ি পশষ 
োটি একো জাযগা পদ্খাটলন রম্. উইসরল। 
 
হযারি পকৌেূহলী স্বটি ব্লল–প ােড–কী রজরনসো কী? 
 
–পস এক অ্দু্ভে রজরনস, উইসরল ব্লটলন–সব্ িকম্ ব্াধা অ্রেক্রম্ কটি চটল… ম্াগলিা 
পসই প ােড–কী আেকাটে  াটি না। 
 
ওিা সকটল গ্রাটম্ি রদ্টক চলল। ওটদ্ি  দ্ শটব্দ রনিঃিব্ধ থাটক না গ্রাটম্ি  থ। ধীটি 
ধীটি অ্ন্ধকাি আকাটশ আটলা পদ্খা পদ্য। োণ্ডা ব্াোটস হযারিি হাে  া পেন ব্িটফি 
ম্টো জটম্ পগটছ। রম্. উইসরল ম্াটঝ ম্াটঝ হাের্রডটে সম্য পদ্খটে থাটকন। 
 
 াহাটড চডটে চডটে ওিা হাাঁফাটে থাটক। িািায ম্াটঝ ম্াটঝ পচাটখ  টড খিটগাস–
 ুরু র্াটসি আোদ্টন ওটদ্ি থাকাি গেড। হযারি পেন আি হাাঁেটে  াটি না। রকন্তু 
প ৌঁছাটে পো হটব্ই। রম্. উইসরল ব্লটলন, আম্িা রেক সম্টয চটলরছ। হাটে আিও দ্শ 
রম্রনে সম্য আটছ। কথাো ব্টল পসাটযোটিি পকানা রদ্টয চশম্া  রিষ্কাি কিটলন। 
সব্টশটষ এটস প ৌঁছল হািরম্ওন। রম্. উইসরল একজন রুগ্ন মু্টখি জাদু্কটিি সটে 
হযান্ডটশক কিটলন। োি একগাদ্া পখাাঁচা পখাাঁচা ব্াদ্াম্ী দ্ারড। অ্নয হাটে একো 
পসটকটল  ুিটনা বু্ে জুটো। 
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রম্. উইসরল  রিচয করিটয রদ্টলন সকলটক। 
 
–ইরন রম্. আটম্াস রডগরি। আম্াটদ্ি রড ােডটম্ন্ট ফি দ্যা পিগুটলশন অ্যান্ড কাউরন্সল 
অ্ফ ম্যারজকযাল রক্রটযচািটস কাজ কটিন। পোম্িা রনিযই ওি পছটল পসডরিকটক 
পচন? ব্াব্াি সটে পসডরিক রডগরি অ্টনক আটগ প ৌঁটছটছ। পসডরিটকি ব্যস ম্াত্র 
সটেি ব্ছি। অ্রে সুদ্শডন পছটল। ও পহাগাটেডি হাফল  টথ ছাত্রাব্াটসি রকরডচ রেটম্ 
পখটল। 
 
পসডরিক ওটদ্ি পদ্টখ খুব্ খুরশ। হাে ব্ারডটয সকলটক অ্রিনন্দন কিল হাই! 
 
পফ্রড আি জজড ছাডা সকটলই সম্স্বটি ব্লল, হাই। ওিা শুধু ম্াথা নে কিল। গে 
ব্ছি রগ্ররফন্ডি রেম্টক পসডরিটকি রেম্ হারিটয পদ্যাি জনয ওিা ম্টন ম্টন খুরশ নয। 
 
পসডরিটকি ব্াব্া ব্লটলন–অ্টনকো হাাঁেটে হটযটছ, োই না? উইসরল ব্লটলন–হযাাঁ ো 
খুব্ পব্রশ নয।… আম্িা গ্রাটম্ি ওধািোয থারক।… আ রন? 
 
–আম্িা িাে দু্টোি সম্য উটেরছ, োই না পসড? অ্যা ারিযল  াস কিটল আরম্ খুব্ 
খুরশ হব্। রকছু গযারলওনটসি (জাদু্কটিি োকা) জনয ওযার্ল্কা  পদ্খটে  াটব্া না 
হটেই  াটি না, রেরকটেি দ্াম্ খুব্ চডা। আটম্াস রডগরি উইসরলি সটে দ্াাঁরডটয থাকা 
হযািী, হািরম্ওন আি রজরনটক পদ্টখ ব্লটলন-এিা পোম্াি পছটল পম্টয আথডাি? 
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–না না সব্াই নয, োটদ্ি ম্াথায লাল চুল, রম্. উইসরল রনটজি পছটল পম্টযটদ্ি পদ্রখটয 
ব্লটলন। আি হািরম্ওন আম্াি পছটল িটনি ব্নু্ধ, হযারি আি এক ব্নু্ধ। 
 
আটম্াস রডগরি ব্লল–ম্ািরলটনি  ুত্র; পচাখ দু্টো ব্ড ব্ড হটয পগল, হযারি? েুরম্ হযারি 
 োি? 
 
–হযাাঁ, হযারি ব্লল। 
 
পলাটকিা ওটক পদ্খটল পকৌেূহলী দৃ্রেটে োকায হযারি জাটন। ওি এটে অ্িযাস হটয 
পগটছ। শুধু োই নয…. ওি ক াটলি কাো দ্াটগি রদ্টকও োকায।… রকন্তু অ্িযাস হটয 
পগটলও অ্স্বরি হয। 
 
আটম্াস রডগরি ব্লল, পসড অ্ব্শয পোম্াি কথা আম্াটক ব্টল। পোম্াি রেটম্ি রব্রুটে 
পখলাি কথাও ব্টলটছ। আরম্ ওটক ব্টলরছলাম্, েুরম্ হযারি  োিটক পখলায হারিটযছ 
পসো পোম্াি নারে–নােনীটক ব্লটব্। 
 
হযারি পস কথাি পকানও জব্াব্ খুাঁটজ  ায না। োই চু  কটি িইল। পফ্রড আি জজড 
আব্াি মু্খ পব্াঁকাল। পসডরিক একেু হেবু্রে হটয োকাল। 
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–হযারি পখলাি সম্য ঝাডু পথটক  টড রগটযরছল, ডযাড–পসডরিক আটি আটি ব্লল–
আরম্ পো ব্টলরছলাম্, ওো অ্যাকরসটডন্ট…। আটম্াস অ্ম্ারযকিাটব্ হটলও পজাটি পজাটি 
ব্লল–েুরম্  টড োওরন পো? আটম্াস পছটলি র ে চা টড ব্লল–আম্াি পছটল খুব্ 
লাজুক–দ্র… েটব্ িাল পখটল ব্টলই রজটেটছ। পোম্িা রনিযই আম্াি সটে একম্ে 
হটব্–োই না? একজন ঝাডু পথটক  টড োয, অ্নযজন  টড না… পো এি ম্টধয পক 
িাল ো রব্চাি কিাি জনয পকানও  রণ্ডে দ্িকাি হয না। 
 
রম্. উইসরল ব্লল–ম্টন হয সম্য হটয পগটছ।… র্রডো ব্াি কটি আব্াি সম্য 
পদ্খটলন। পোম্াি রক ম্টন হয আম্াটদ্ি আিও অ্ট ক্ষা কিটে হটব্ আটম্াস? 
 
রডগরি ব্লল–না, লািগুড সােরদ্ন ধটি ওখাটনই ব্টস আটছ… ফটসে রেরকে  াযরন। 
ম্টন হয আম্িা ছাডা খুব্ একো পব্রশ পলাক পনই এখাটন। 
 
–আরম্ খুব্ একো জারন না। থাকটগ এক রম্রনে সম্য আটছ আম্াটদ্ি, পেটে হটব্, 
উইসরল ব্লটলন। 
 
রডগরি হযারি আি হািরম্ওনটক পদ্টখ ব্লল–পোম্াটদ্ি শুধু প ােড–কীটে আেুল পছাাঁযাটে 
হটব্। ব্যাস… োটেই হটব্। 
 
 াহাটডি ও ি ব্িটফি োণ্ডা হাওযা ব্ইটছ, ওিা সকটল পগাল হটয খুব্ কাছাকারছ 
ব্সল। দ্ারুণ োণ্ডায ওটদ্ি সািা শিীি কাাঁ টছ। কািও মু্টখ পকানও কথা পনই। হোৎ 
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হযারিি ম্টন হল ম্াগলিা েরদ্ আটস োহটল পদ্খটব্ সােজন পছটল–পম্টয, দু্জন ব্যস্ক 
ম্ানুষ  ুিটনা বু্ে  টি অ্ন্ধকাটি ব্টস িটযটছ। 
 
রেন… উইসরল ব্লটে শুরু কিটলন, র্রডি রদ্টক োি পচাখ, দু্ই… এক। 
 
প ােড–কী স্পশড কিাি সাটথ সাটথই ো হব্াি োই হল, হযারিি ম্টন হয েীক্ষ্ণ একো 
হুক ওি র টে পগটথ িীষণ পব্টগ ওটক উরডটয রনটয চলল। ও পদ্খল িন আি 
হািরম্ওন ওি দু্ধাটি এক সাটথ চটলটছ। ওটদ্ি দু্জটনি কাাঁধ ওি কাাঁটধি সটে পজািা 
পলটগ পগটছ। িীষণ হাওযাটে ওিা উডটে উডটে চটলটছ। ওি হাটেি একো আেুল 
রদ্টয  ুিটনা বু্ে জুটোোয আেটক আটছ। প ােড–কী ম্ারেটে নাম্টেই ওিা রেনজটন 
রছেটক  ডল। হযারি পদ্খল রম্. উইসরল, রম্. রডগরি, পসডরিক দ্াাঁরডটয চলটছ দূ্ডি 
হওযাটে। 
 
পক পেন ব্লল, পর্স্ােসটহড রহল পথটক সােো পব্টজ  াাঁচ রম্রনে। 
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জবগম্যান এবিং ক্রাউি 
 
হযারি িটনি কাছ পথটক রনটজটক মু্ক্ত কটি দ্াাঁডাল। ম্টন হল এক জনম্ানব্ শূনয অ্দু্ভে 
এক ম্রুিূরম্টে ওিা সব্াই দ্াাঁরডটয আটছ। ওটদ্ি সাম্টন দ্াাঁরডটয িটযটছ অ্রে ক্লাি 
দু্জন জাদু্কি। একজটনি হাটে রব্িাে এক পসানাি র্রড অ্নযজটনি হাটে একগাদ্া 
 াচডটম্ন্ট আি  ারখি  ালক। ওটদ্ি  িটণ ম্াগলটদ্ি জাম্া–কা ড। একজটনি হাটে 
র্রড… রেটলোলা েুইটডি সুযে। হাাঁেু  েডি িব্াি োকা  যান্ট। অ্ িজন  টিটছ 
ঝালিওযালা জাম্া আি হােকাো আলটখলা। 
 
উইসরল ওটদ্ি পচটনন। ব্লটলন–সুেিাে ব্ারসল। বু্েো েুটল রনটয আলটখলা  িা 
জাদু্কিটক রদ্টলন। ব্যব্হৃে প ােড–কীি রব্িাে এক ব্াটক্স বু্েো পফটল রদ্ল জাদু্কি। 
হযারি ব্াটক্সি ম্টধয পদ্খল, রকছু  ুিটনা খব্টিি কাগজ। খারল রেটনি পকৌো আি 
 াংচাি হওযা ফুেব্ল িটযটছ। 
 
–হযাটলা, আথডাি ব্ারসল ব্লল–আজ ছুরে রনটযছ নারক? রকছুরদ্ন ছুরে পনওযা অ্ব্শয 
িাল–আম্িা এই োণ্ডায সািািাে রডউরে রদ্রে। পোম্িা োডাোরড এখান পথটক চটল 
পগটলই িাল। ব্লযাক ফটির্স্ পথটক  াাঁচো  টনি রম্রনটে একো ব্ড দ্ল আসটব্। পদ্রখ 
পোম্াি জনয পকাথায থাকাি ব্যব্স্থা হটযটছ। উইসরল, উইসরল, ব্ারসল নাটম্ি রলর্স্ 
 টড পেটে পেটে পথটম্ রগটয ব্লল, োয আধ ম্াইল পহাঁটে েথম্ সাইে ম্যাটনজাি রম্. 
িব্াটেডি সটে পদ্খা হটব্, ওটক রম্. প ইটনি নাম্ ব্লটব্… পস ব্যব্স্থা কটি পদ্টব্। 
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–ধনযব্াদ্ ব্ারসল, রম্. উইসরল ব্লল। োি ি সব্ পছটলটম্টযটদ্ি ওি সটে লাইন ধটি 
পেটে ব্লটলন। 
 
ওিা পসই রনজডন োি রদ্টয হাাঁেটে শুরু কিল। হালকা কুযাশা–িািা রেক পদ্খা োটে 
না। দূ্ি পথটক পদ্খল  াহাড আি জেটলি পকাটল অ্টনকগুটলা পেন্ট রেক িূটেি ম্টো 
দ্াাঁরডটয িটযটছ। সাম্টন রদ্গি রব্িৃে ম্াে সীম্ানায রম্টশটছ। রডগরিটক ওিা ধনযব্াদ্ 
জারনটয একো কটেটজি সাম্টন দ্াাঁডাল। 
 
একজন দ্িজাি সাম্টন দ্াাঁরডটযরছল। দৃ্রে োি আব্ছা আব্ছা পেটন্টি রদ্টক। হযারি 
ওটক পদ্টখই বু্ঝটে  ািটলা এই েলাটে একম্াত্র ম্াগল। ওটদ্ি  াটযি শব্দ শুটন মু্খ 
পফিাল। 
 
–সুেিাে! উইসরল হারস হারস মু্টখ ব্লটলন। 
 
–সুেিাে! ম্াগল ব্লল। 
 
–আ রন… আ রন কী রম্. িব্ােডস? 
 
–রেক ব্টলটছন, িব্ােডস ব্লল, আ নািা? 
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–উইসরল নাম্ রদ্টয দু্টো পেন্ট দু্রদ্টনি জনয বু্ক কিা আটছ। 
 
–ওহ োই। িব্ােডস ব্লল।… কটেটজি দ্িজায পঝালাটনা একো রলর্স্ পদ্টখ ব্লল,–না 
একিাটেি জনয পদ্খরছ। 
 
উইসরল ব্লটলন–রেক আটছ। 
 
–আ রন কী অ্রগ্রম্ িাডা পদ্টব্ন? িব্ােডস ব্লল। 
 
–হযাাঁ, অ্ব্শযই, উইসরল ব্লটলন। একেু সাম্টন পহাঁটে হযারিটক ডাকটলন হযারি খুব্ কম্ 
আটলাটে  রিষ্কাি পদ্খটে  ারে না, েুরম্ একেু আম্াটক সাহােয কিটব্? কথাো ব্টল 
 টকে পথটক একোডা ম্াগল পনাে ব্াি কটি পনাটেি ব্ারন্ডল খুলটে আিম্ভ কিটলন… 
ওহ এো পদ্খরছ… দ্… দ্… দ্শ? ও এো োহটল  াাঁচ? 
 
–কুরড…  াাঁচ নয। হযারি সংটশাধন কটিরদ্ল। 
 
-এে পছাে কটি ছা া  ডা োয না। লক্ষয কিল, িব্ােডস ওটদ্ি রদ্টক েীক্ষ্ণ দৃ্রেটে 
োরকটয িটযটছ। আ নািা রব্টদ্শী? িব্ােডস রজটজ্ঞস কিল। 
 
রব্টদ্শী! না–পো। উইসরল িযাব্াচাকা পখটয প টম্ন্ট কিটে কিটে ব্লটলন। 
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িব্ােডস ব্লল–আ রনই েথম্ নন, এি আটগও অ্টনটকি এই োকা রনটয অ্সুরব্ধা 
হটযটছ। দ্শ রম্রনে আটগ আম্াটক দু্জন পসানাি কটযন রদ্টযটছ। 
 
–সরেয? 
 
িব্ােডস একো ব্াক্স পথটক িােরে োকা খুাঁজটে লাগল। 
 
-এি আটগ কখনও এে রিড হযরন, হোৎ িব্ােডস ব্লল। ব্লাি সম্য সাম্টনি ম্াটেি 
রদ্টক োকাল। শটয শটয আটগ পথটক বু্রকং কিা পলাটকিা আসটছ। 
 
–পসোই পো িাল। কথাো ব্টল িােরেি জনয হাে ব্াডাটলন। রকন্তু িব্ােডস পকানও 
িােরে রদ্ল না। 
 
–সািা  ৃরথব্ী পথটক হাজাি হাজাি রব্টদ্শী আসটছ, রব্টদ্শী শুধু নয, অ্ব্রলরিটযেটদ্ি 
আ রন জাটনন? পদ্টখনরন দু্জনটক? একজন ঝালি পদ্ওযা জাম্া আি অ্নযজন িব্াটি 
োকা  যান্ট! 
 
রেক পসই সম্য একজন জাদু্কি  াস–পফাটি িব্াটেডি প ছটন পিটস এটস দ্াাঁডাল। 
 
ও িব্াটেডি সাম্টন ওি জাদু্দ্ণ্ডো এরগটয রদ্টয ব্লল, অ্ব্রলরিটযে। 
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সটে সটে িব্াটেডি দৃ্রে আউে অ্ফ পফাকাস হটয পগল, িুরু সঙু্করচে হল মু্টখি ও ি 
এক স্বপ্ন িাব্ পছটয পগল। 
 
হযারি বু্ঝটে  ািটলা–ওইিকম্ িাব্ হটে ওি সৃ্মরে রেক কিা। 
 
–আ রন পে কযাটি থাকটব্ন োি একো ম্যা  রম্, উইসরল… এই রনন, পচঞ্জ রনন, 
িব্ােডস শাি হটয ব্লল। 
 
–অ্সংখয ধনযব্াদ্, উইসরল ব্লল। 
 
িাস পফাি জাদু্কি ওটদ্ি পে কযাটি থাকাি কথা পসখাটন গাইড রনটয পগল। পলাকরেি 
মু্খ–পচাখ পদ্টখ ম্টন হয খুব্ই ক্লাি। রম্. িব্াটেডি িব্ণশরক্তি ব্াইটি রগটয ও 
উইসরলটক ব্লল–পলাকোি অ্টনক পগালম্াল আটছ, োই রদ্টন দ্শব্াি ওটক পম্ম্রি চাম্ড 
চাজড কিটে হয… োহটল ও আনটন্দ থাটক। ওরদ্টক লাটডা পব্গম্যান ওটক একেুও 
সাহােয কটি না।  টি পোম্াি সটে পদ্খা হটব্ আথডাি। 
 
ও অ্দৃ্শয হটয পগল। 
 
রজরন্ন একেু আিেড হটয ব্লল–আরম্ পিটব্রছলাম্ পব্গম্যান পহড অ্ফ ম্যারজকযাল পগম্স 
অ্যান্ড পস্পােডস? ম্াগলটদ্ি সাম্টন  েডেকটদ্ি সাটথ পকম্ন কটি কথা ব্লটে হয জানা 
উরচে। 
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 উইসরল হাসটে হাসটে ব্লটলন–অ্ব্শযই। ওটদ্ি আটগ আটগ রনরদ্ডে কযাটিি রদ্টক 
চলটলন।… েটব্ লাটডা ম্াটঝ ম্াটঝ রসরকউরিরেটে গারফলচরে কটি। েটব্ পোক িাল। 
পস্পােডস রড ােডটম্টন্ট খুব্ চে টে পলাক সব্ সম্য আটস না। ও ইংলযাটন্ডি হটয একব্াি 
রকরডচ পখটলরছল। ওি ম্টো িাটলা উইসটব্ানড ওযাস টে খুব্ কম্ই এটসটছ ব্লটে 
 াি। 
 
ওিা োি োি পেটন্টি সাম্টন রদ্টয হাাঁেটে হাাঁেটে চলল। উইলরস পেটন্টি সাজ পদ্টখ 
ব্লটলন–েটেযক ব্ছি ওিা এম্রনিাটব্ সাজায। পকানো পদ্ােলা, পকানোি সাম্টন 
ব্াগান… নানা িকটম্ি পফরু্স্ন। পে পেিকম্িাটব্  াটি আনন্দ পিাগ কটি। 
 
হাাঁেটে হাাঁেটে ওিা ব্টনি পশষ োটি প ৌঁছল এব্ং ম্াটেি অ্গ্রিাটগ। ম্াটে অ্টনকো 
পিালা জাযগা। পেটন্টি সাম্টন সাইনটব্াডড িটযটছ উইসরল। 
 
উইসরল জাযগাো পদ্খটে পদ্খটে ব্লটলা–সুন্দি জাযগা। এি পচটয িাল অ্ল্প সম্টয 
 াওযা মু্রস্কল রছল। পখলাি র চ ম্াটেি ওধাটি। িালই হল খুব্ কাটছ আরছ। আটগই 
ব্টলরছ, পোম্িা এখাটন পকউ জাদু্রব্দ্যা ফলাটব্ না। আম্িা জাদু্রব্দ্যায পেন্ট েুটল রনটয 
োব্ না। ম্াগলটদ্ি ম্টো ব্গলদ্াব্া কটি রনটয োব্। খুব্ একো কে হটব্ ব্টল ম্টন হয 
না। ম্াগলিা সব্ সম্টয রনটজিাই কটি। কািও সাহােয–োহােয পনয না। 
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হযারি জীব্টন এই েথম্ কযাি কটি থাকটছ। ডাসডটলিা কখনও ওটক ছুরেি সম্য 
পকাথাও রনটয োয না। েখনই পগটছ ওটক পিটখ পগটছ আধা াগল রফটগি কাটছ। 
হািরম্ওন রেক কিল পকাথায পেন্টো খাোটব্। উইসরল এে উটেরজে পে, ব্াটি ব্াটি 
ব্াধা রদ্টে লাগটলন। নানা ম্ে রদ্টে লাগটলন কাটজি ম্াটঝ। পশষ  েডি দু্টো পেন্ট 
খাোন হল। খুব্ একো সুন্দি না হটলও থাকা পম্াোমু্রে চটল। উইসরল হাাঁেু পগটড 
পেটন্টি দ্িজা সরিটয পিেটি েুটক পহা. পহা কটি পহটস উেটলা। ব্লটলন, েুকটে অ্ব্শয 
একেু অ্সুরব্টধ হটে, োহটলও চলটব্। এটসা পোম্িা সকটল, পিেিো পকম্ন পদ্খা 
োক। 
 
উইসরল পেটন্টি পিেি পথটক ব্লটলন–জাযগা কম্, আম্াটদ্ি হাে– া গুরেটয থাকটে 
হটব্। থাকটগ পিেটি এটস পদ্খ। 
 
হযারি রনচু হটয পেটন্টি পছাে ঝা ো সরিটয েুকটে রগটয মু্খ থুব্টড  ডল। পকানও 
িকটম্ েলটে েলটে হাাঁেটে লাগল। পেটন্টি পিেি রেনটে র্ি (রি–রুম্ড েযাে ম্ারলক 
ব্টলটছ) ব্াথ, রকটচন সব্ই আটছ। এটকব্াটি রম্টসস রফটগি েযাটেি ম্টো অ্টগাছাটলা। 
পচযাটিি কািাি অ্ম্ানানশই, র্টি পব্ডাটলি গাটযি গন্ধ! 
 
রম্, উইসরল হাসব্াি পচো কটি োক ম্াথায রুম্াল র্ষটে র্ষটে ব্লটলন, থাকটগ, এো 
পো আম্াটদ্ি স্থাযী ব্াসস্থান নয। র্টিি পশাব্াি জনয চািটে ব্াঙ্কািও পদ্খাটলন। 
ব্লটলন–আরম্ এগুটলা আম্াটদ্ি অ্রফটসি  রিরকটন্সি কাছ পথটক আরনডটযরছ। খুব্ 
একো নিম্ রব্ছানা নয। 
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োি ি একো ধূটলা িরেড পকেরল রনটয ব্লটলন, পখাব্াি জনয জল দ্িকাি। 
 
ম্াগলিা পে নক্সা আম্াটক রদ্টযটছ জটলি কল পকাথায ম্াকড কিা আটছ। িন ব্লল–ও 
হযারিি প ছটন প ছটন পেটন্ট েুটকটছ। পিেটিি অ্ব্স্থা পদ্টখ এটকব্াটি হেিম্ব হটয 
পগটছ। জল পো পদ্খরছ ম্াটেি ও াটশ  াওযা োটব্। 
 
রম্. উইসরল ব্লটলন, পব্শ, োহটল হযারি আি হািরম্ওন দু্জটন রগটয জল রনটয এস। 
কথাো ব্টল রম্. উইসরল ওটদ্ি হাটে পসই  ুিটনা পকেরলো আি  যান ধরিটয রদ্টলন। 
ব্ারক পোম্িা ব্টন রগটয শুকটনা ডাল– ালা রনটয এস। 
 
িন ব্লল–ডযারড আম্াটদ্ি পো ওটিন আটছ, আম্িা পো ওো ব্যব্হাি কিটে  ারি? 
 
–িটনি আরন্ট ম্াগল রসকুইরিরে! উইসরল ব্লটলন, অ্টনক আনন্দ পিাগ কিটব্ন পসই 
আশায মু্খো জ্বল জ্বল কিটছ। োি ি ব্লটলন, ম্াগলিা খুব্ একো কযাটিি পিেটি 
থাটক না। কযাটিি সাম্টন কাে জ্বারলটয িান্না–ব্ান্না কটি। পম্টযটদ্ি জনয রনরদ্ডে পেটন্ট 
রগটয হািরম্ওন পদ্খল ওটদ্িো সাম্ানয পছাে। েটব্ পেটন্টি ম্টধয পব্ডাটলি গাটযি গন্ধ 
পনই। হযারি, িন, হািরম্ওনটক পেসব্ কাজ পদ্ওযা হটযটছ ো কিাি জনয পকেরল আি 
সস যান রনটয চটল পগল ধুটয জল আনটে। 
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সূটেডি মু্খ পদ্খাি সটে সটে আব্ছা কুযাশাও সটি পগল। শহটিি চেুরদ্ডটক পেন্ট প াাঁো 
হটযটছ পদ্খটে প ল। হযারি ওইসব্ পদ্টখ ম্টন ম্টন সািা  ৃরথব্ীটে জাদু্কি–
জাদু্কিীটদ্ি সংখযা অ্নুম্ান কিটে লাগল। 
 
েখন ওটদ্ি েরেটব্শীিা রব্ছানা পছটড উেটে আিম্ভ কটিটছ। েথটম্ পেসব্  রিব্াটি 
পছাে পছাে ব্াচ্চািা আটছ, হযারি োটদ্ি ব্াচ্চাটদ্ি আজ  েডি পদ্টখরন। পদ্খল, দু্ব্ছটিি 
একো ব্াচ্চা র িারম্ড আকাটিি একো পেন্ট পথটক হাম্াগুরড রদ্টয পব্টিাটে। ওি হাটে 
একো দ্ণ্ড, পসো রদ্টয পেটন্ট সাম্টনি র্াসগুটলা র্ষটছ। ম্াটঝ ম্াটঝ নিম্ ম্ারেটে 
প াাঁেব্াি পচো কিটছ। দ্টত্র আর্াটে র্াসগুটলা েখন সালারম্ি (ম্াংস রদ্টয হেরি 
খাব্াি) ম্টো হটয োটে। ব্াচ্চাো হযারিি রদ্টক আসটেই ওি ম্া ওটক পকাটল েুটল 
পেটন্ট রনটয পগল। 
 
পকরিন কেব্াি ব্টলরছ েুরম্ ব্াব্াি ওই জাদু্দ্ণ্ড ধিটব্ না? এই দু্েু পছটল হাে পদ্টব্ না 
ব্লরছ… ডযারডি… দ্ণ্ড… ইউচ…। 
 
ম্রহলারে ব্ড আকাটিি শামু্টকি উ ি হাাঁেটেই পসো পফটে পগল। ওি ব্কুরন রস্থি 
ব্াোস সুদূ্টি িারসটয রনটয পগল…. োি সটে ব্াচ্চা পছটলোি োিস্বটি কান্না–েুরম্ 
শামূ্ক ফারেটয রদ্টযছ! ফারেটয রদ্টযছ! 
 
আটিকেু এরগটয রগটয ওিা দু্রে পছাে পছাে জাদু্কিী পদ্খল। পকরিটনি সাম্ানয ব্ডই 
হটব্। ওিা পখলাি ঝাডুি ও ি িটযটছ। ঝাডুো পম্টযরেি  াটযি আেুল পথটক সাম্ানয 
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ও টি উটেটছ। রশরশি পিজা র্াসগুটলা আলটোিাটব্ স্পশড কটিটছ। রম্রনরিি এক 
জাদু্কি ওটদ্ি পদ্টখ হযে রচনটে প টিটছ ও হািরম্ওন, িন, হযারিটক পছটড আ ন 
ম্টন রব্ডরব্ড কিটে কিটে এরগটয পগল। 
 
ওিা পদ্খল আটশ াটশি পেন্ট পথটক জাদু্কি–জাদু্কিীিা দ্টল দ্টল পব্রিটয আসটছ। 
ব্াইটি কাে পজ্বটল পব্রকফার্স্ ব্ানাটে শুরু কটি রদ্টযটছ। পকউ পকউ োটদ্ি জাদু্দ্ণ্ড 
রদ্টয আগুন জ্বালাটে। অ্টনটকই ব্া রেধাগ্রি মু্খ কটি কাজ কিটছ। িাব্ো এম্ন পে, 
এিকম্িাটব্ চলটব্ না। রেনজন আরফ্রকান জাদু্কি এক জাযগায োটদ্ি ব্যা াটি 
আটলাচনা কিটছ। োটদ্ি গাটয লম্বা সাদ্া আলটখলা খিটগাটসি ম্টো রকছু একো 
কাটেি আগুটন পিার্স্ কিটছ। আব্াি রকছু ম্ধযব্যসী আটম্রিকান জাদু্কি োটদ্ি 
পেটন্টি সাম্টন রনটজটদ্ি পদ্টশি  োকা উরডটয পখাশগল্প কিটছ।  োকায ব্ড ব্ড 
কটি পলখা–দ্যা সাটলম্ উইটচস ইনরর্স্রেউে।… পকান পকান পেটন্টি  াশ রদ্টয পেটে 
পেটে শুনটে প ল আজব্ সব্ কথাব্ােডা োি এক রব্নু্দ রব্সগড জাটন না। 
 
িন ব্লল, আরম্ সবু্জ পদ্খরছ, না সব্ সবু্জ হটয পগটছ? 
 
িটনি একাি পচাখ নয, সকটলই পদ্খল কেগুটলা পেটন্টি  াশ রদ্টয পগল পসগুটলা শযাম্ 
িক রদ্টয োকা (আযািলযাটন্ডি জােীয েেীক রূট  গণয রত্র ত্র) রদ্টয োকা–অ্টনকো 
পছাে  াহাটডি ম্টো পদ্খাটে।… অ্টনকো পেন  ৃরথব্ীি ব্ক্ষ হোৎ ম্াথা েুটল 
দ্াাঁরডটযটছ। োিা পেটন্টি পছাে ঝাাঁ  খুটলটছ োটদ্ি পকউ হোশ ব্া পকউ গম্ভীিা… 
োি ি হোৎ শুনটে প ল োটদ্ি পক পেন ডাকটছ। ডাকটছ ওটদ্ি রগ্রব্ন্ডি হাউটজি 
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একব্নু্ধ–চেুথডব্টষডি ছাত্র রডন েম্াস। এখানকাি সাজ–সিা রক  ছন্দ হটযটছ? রসম্নস 
দ্াাঁে পব্ি কটি হাসটে হাসটে ব্লল। ম্েণালয রকন্তু একেুও খুরশ নয। 
 
রম্টসস রফরন্নগন ব্লটলন–ব্ািঃ আম্াটদ্ি িে পকন পদ্খাব্ না? বু্লটগরিযানিা োটদ্ি 
পেটন্ট নানা িটে সারজটযটছ–পোম্িা আযািলযান্ডটক অ্ব্শযই সাট ােড কিটব্। হযারি, িন 
আি হািরম্ওটনি রদ্টক উোটসি িরেটে োরকটয ব্লটলন। 
 
েখন ওিা রেনজন বু্ঝটে  ািটলা রম্টসস রফরন্নগনিা আযািলযাটন্ডি সাট ােডাি েখন 
ওিা আশ্বস্থ হটয অ্গ্রসি হটে লাগল। 
 
হািরম্ওন বু্ঝটে  ািটলা না বু্লটগরিযানিা ওটদ্ি পেটন্টি সাম্টন পদ্ালনাি ম্টো রদ্টয 
রক সারজটযটছ। 
 
হযারি গাছ, লো াো ও  োকায সাজান পেন্টগুটলা পদ্টখ ব্লল, চটলা কাছ পথটক পদ্টখ 
আরস। েটেযটকি ব্ারডি সাম্টন একো কটি বু্লগারিযান প ার্স্াি পঝালান। 
 
িন ব্লল…. ক্রাম্…!! হািরম্ওন ব্লল–রক ব্লটল? ক্রাম্… রিক্টি ক্রাম্…? 
 
িন ব্লল… ক্রাম্, হযাাঁ রিক্টি ক্রাম্, বু্লটগরিযন সীকাি! 
 
–পদ্খটলই ম্টন হয দ্ারুণ ব্দ্ পম্জারজ, হািরম্ওন ব্লল। 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য গবলেট অ্ব ফায়াি । জে. জে. িাওরেিং। হ্যারি পটাি রিরিে 

109 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

 
সরেয পম্জারজ পলাক? িন আকাটশি রদ্টক মু্খ েুটল ব্লল–ও পদ্খটে পকম্ন পসো ব্ড 
কথা নয। খুব্ পব্রশ হটল ওি ব্যস আোি–উরনশ। দ্ারুণ েযাটলন্ট, আজ িাে  েডি 
অ্ট ক্ষা কি, পদ্খটে  াটব্। 
 
ম্াটেি পশষ রদ্টক পেখাটন কটলি জটলি েযা  আটছ পসখাটন রিড জম্টে শুরু কটিটছ। 
লাইন পলটগটছ। িন, হািরম্ওন দু্জটনি প ছটন দ্াাঁডাল। ওটদ্ি ম্টধয দ্ারুণ েকড 
চটলটছ। ওটদ্ি ম্টধয একজন বৃ্ে জাদু্কি  িটণ ফুল ফুল ছা  পদ্ওযা লম্বা নাইে 
গাউন  িা। অ্নযজন পদ্খটলই পব্াঝা োয ম্েণালটযি কম্ডচািী। ওি হাটে একো র ন 
িাই ড িাউজাি… অ্সম্ভব্ পিটগ রগটয োয কাাঁদ্টছ ব্লা োয। 
 
–আরচড আম্াি কথা পশান ম্াগল পম্টযিা ওইিকম্  টি… ওো  ি। ম্াগলিা পোম্ায 
সটন্দটহি পচাটখ পদ্খটছ। 
 
বৃ্ে জাদু্কি ব্লল–আরম্ আম্ািো ম্াগলটদ্ি পদ্াকান পথটক রকটনরছ। ম্াগলিা ওই 
িকম্ র ন িাই ড  টি। 
 
বৃ্ে আরচড ব্লল–আরম্  িটব্া না; আরম্  রিষ্কাি, পদ্খটে িাল জাম্া–কা ড চাই। 
 
ওিা ওটদ্ি ছারডটয আিও ধীটি ধীটি হাাঁেটে লাগল। একো জাযগায এটস পদ্খল 
অ্টনক পলাক। পসখাটন ছাত্র–ছাত্রীটদ্ি সংখযা পব্রশ। হযারিটক পদ্টখ পহাগােড সু্কটলি 
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োক্তন রকরডচ কযাটেন অ্রলিাি উড ম্হাখুরশ। হাে ধটি োনটে োনটে ওি ব্াব্া-ম্াি 
কাটছ রনটয পগল। দ্ারুণ খুরশটে ব্লল–আরম্ এখন  ািল পম্যি ইউনাইটেড রিজািড 
রেটম্ আরছ। োি ি ওটদ্ি আেকাল এিরন ম্যাকরম্লন, হাফল াটফি আব্ারসক ছাত্রী। 
এখন পফাথড ইযাটি  টড। পেখাটন আটিকেু দূ্টি রগটয পদ্খা হল পচা–চযাংটগি সটে। 
পম্টযরে পদ্খটে খুব্ই সুন্দিী ও ি যািন ক্ল ছাত্রাব্াটসি রেটম্ি হটয পখটল। হযারিটক পদ্টখ 
হাে পনটড ওটক পদ্টখ খুরশ হটযটছ পব্াঝাল… োি ি ওই দ্ল পথটক একগাদ্া পছটল–
পম্টয ওটক রর্টি ধিল, োটদ্ি ও পচটন না। 
 
হািরম্ওন ব্লল–ওিা পোম্ায রচনল পকম্ন কটি? ওিা পো পহাগাটেড  ডাশুনা কটি না। 
 
–ওিা ম্টন হয রব্টদ্শী সু্কটলি ছাত্র–ছাত্রী, িন ব্লল। রব্টলি সটে অ্টনক রব্টদ্শী ছাত্র–
ছাত্রীটদ্ি সটে আলা  রছল, অ্ব্শয প নটফ্রড। ওিা োযই রচরে রলখে। ব্রারজটল আসাি 
জনয ব্টলরছল। অ্টনক খিচ, ম্াম্ ডযাড োই পেটে রদ্টে চানরন। োই ওি প ন পফ্রডিা 
খুব্ পিটগ রগটয রচরে পলখা ব্ন্ধ কটিরছল।… পশষকাটল একো কাসডড হযাে  ারেটযরছল। 
ওো  িাি  ি ওি কান দু্টো শুরকটয রব্ব্ণড হটয রগটযরছল। 
 
িটনি কথা শুটন হযারি হাসল না। অ্নয জাদু্রব্দ্যাি সু্কটলি পকানও ব্যা াটি ম্জা প টলও 
পকানও ম্িব্য কটি না। হযারি এি আটগ জানে না পহাগােড ছাডা সািা  ৃরথব্ীটে আিও 
অ্টনক আব্ারসক জাদু্ রব্দ্যালয আটছ। হািরম্ওন ওি কথা শুটন খুব্ হাসল। জজড ওটদ্ি 
পেটন্ট রফটি আসটে পদ্টখ ব্লল, এেক্ষণ পোম্িা পকাথায রছটল? োি ি ক্লাি হটয 
ওিা উইসরলি পেটন্ট রফটি এল। 
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িন ক্লাি হটয ব্টস  টড ব্লল–অ্টনক পলাকজন, পছটল–পম্টযটদ্ি সটে আলা  হল। 
আটি এখনই পদ্খরছ উনুন ধিান হযরন! পফ্রড ব্লল–ব্াব্া পদ্শলাই রনটয ম্জা কিটছন। 
 
রম্. উইসরল অ্টনক পচো কটিও কাটে আগুন ধিাটে  াটিনরন। েটব্ পসো িাটগযি 
পকানও ব্যা াি নয। ওিা পদ্খল উইসরলি  াটশ একগাদ্া পদ্শলাই কারে  টি িটযটছ; 
রকন্তু মু্খ পদ্টখ অ্কৃেকাটেডি কথা ম্টন হয না। ব্াহ জ্বটলটছ, উইসরল পশষ  েডি একো 
কারে জ্বালাটে প টিটছন। জ্বলি কারেোয আেুল  ুটড োব্াি িটয ছুাঁটড পফটল রদ্টলন। 
 
হািরম্ওন পদ্শলাইটযি ব্াক্সো হাটে রনটয ব্লল–আসুন রম্. উইসরল; পদ্খুন পকম্ন কটি 
পদ্শলাই জ্বালাটে হয। োয এক র্িা পলটগ পগটল কাটেি আগুন রেকম্ে িান্না কিব্াি 
ম্ে জ্বলটে। ওটদ্ি পেন্টো োোযাটেি  টথ োই রম্রনরিি কম্ডচািীিা ওটক পদ্টখ খুরশ 
হটয অ্রিনন্দন জারনটয চটল পেটে লাগল। উইসরল পিরডওি কটম্রিি ম্ে পছটল–
পম্টযটদ্ি োরিফ কটি পেটে লাগটলন। হািরম্ওন ও হযারিটক োি অ্রফস, অ্রফটসি 
সহকম্ডীটদ্ি সম্বটন্ধ ব্লটে লাগটলন। পফ্রড আি জটজডি কথাগুটলা শুটন শুটন কান  টচ 
পগটছ। োই ওটদ্ি ব্াদ্ রদ্টযই উইসরল ব্টল পগটলন। 
 
–ওটক পদ্খছ? ওি নাম্ কাথডব্ােড সকরিজ। গব্রলন লাযজাঁ অ্রফটসি েধান… ওই 
আসটছ রগলব্ােড উইসরল, ও এক্সট রিটম্ন্টাল চাম্ডটসি করম্রেটে আটছ। …হযাটলা, 
আনডরন… আযাির্ল্ র জগুি ও অ্যাকরসটডন্টাল ম্যারজক রিিাসডসাল করম্রেি অ্রলটিেি… 
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রনিযই করম্রেি নাম্ শুটনছ।… ওই পে পব্াটি আি কুকাি আসটছ–ওটদ্ি কথা না 
ব্লাই িাল…। 
 
–ম্াটন…? 
 
–রড ােডটম্ন্ট অ্ফ রম্রর্স্রিজ–দ্ারুণ পগা নীয–ওটদ্ি সম্বটন্ধ রব্টশষ রকছু জানা পনই। 
 
পশষ  েডি কাটেি আগুটনি উনুন রেকম্ে ধটি পগল। ওিা সব্াই রম্টল রডম্, সটসজ 
ব্ানাটে লাগল। পসই সম্য অ্িণয পথটক রব্ল, চারলড আি  ারসড রফটি এটলা–আিঃ দ্ারুণ 
লাঞ্চ ব্ারনটযছ পদ্খরছ। ওটদ্ি খাওযা োয পশষ হটয এটসটছ রেক পসই সম্য একজনটক 
পদ্টখ খাওযা পফটল লারফটয উেটলন রম্. উইসরল আটি! লাটডা পে! 
 
হযারিি পচাটখ আি পকউ না পথাক লাটডা পব্গম্যান সরেযই একজন পচাটখ  ডাি ম্টো 
ম্ানুষ। ঝালিওযালা পিাব্  িা বৃ্ে আরচড পো পকান্ ছাড। উজ্জ্বল, হলুদ্ আি কাটলা 
লম্বালরম্ব িাই ড পদ্ওযা পম্াো কা টডি রকরডটচি পিাব্  টিটছন। বু্টকি ও ি এক 
রব্িাে পব্ালোি ছা । পদ্খটলই ম্টন হয দ্ারুণ শরক্তশালী এক  ুরুষ। সাম্ানয একেু 
ঝুাঁটক  ডা পদ্হ। প টেি  রিরধ একেু পব্রশ োই রকরডচ পিাব্ো প টেি কাটছ োইে 
হটয আটছ। একসম্য ইংলযাটন্ডি হটয রকরডচ পখটলটছন। ওি নাকো একেু থযাব্ডা। 
হযারিি ম্টন হল পি িাজাটি পকউ ওি নাকো পথেটল রদ্টযটছ, পছাে পর্াে পসানালী চুল, 
ব্ড ব্ড দু্ই পচাখ, পগালা  ফুটলি ম্টো লাল গাটযি িং… পদ্টখ ম্টন হয সু্কটলি এক 
উাঁচু ক্লাটসি ছাত্র। আহা… েুরম্। পব্গম্যান আনটন্দ উচ্ছ্বরসে হটয ব্লল। লাটডা 
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এম্নিাটব্ হাাঁেরছল পেন  াটযি েলায ররং লাগান আটছ। পেম্ন পেম্ন নয, েডাক 
েডাক কটি। সব্ সম্য পেন লাটডা দ্ারুণ খুরশটে উ টচ  ডটছ। 
 
–ওিম্যান আথডাি পোম্াটক পদ্টখ, সরেয দ্ারুণ িাল লাগটছ।… আহা রক সুন্দি রদ্ন… 
রক সুন্দি রদ্ন। খে খে আকাটশ এক েুকটিা পম্র্ পনই। আব্হাওযাি  ূব্ডািাস িারত্রোও 
দ্ারুণ সুন্দি থাকটব্। এম্ন সুন্দি রদ্ন, সুন্দি আকাশ পিাজ পকন হয না আথডাি। 
 
লাটডাি প ছটনি িািা রদ্টয একগাদ্া োটক ব্লা োয হযাগাডড পব্শ িূষা আি পচহািাি 
জাদু্কি ছুেটে ছুেটে একো আগুটনি রদ্টক চটলটছ। অ্দু্ভে পসই আগুন… পব্গুরন 
িটেি রশখা োয কুরড রফে ও টি উেটছ। 
 
 ারসড লাটডাটক পেম্ন  ছন্দ কটি না। না কিাি কািণ অ্রফটসি  রলরেক্স। 
 
–আহ, েুরম্ পো আম্াি পছটল  ারসডটক পচন? উইসরল  ারসডটক পদ্রখটয ব্লটলন। এই 
রকছুরদ্ন হল রম্রনরিটে কাটজ পোগ রদ্টযটছ।… আি পোম্াি সাম্টন দ্াাঁরডটয পফ্রড, 
রব্ল, ওহ্ না জজড পফ্রড রব্ল, চারলড, িন… আি আম্াি একম্াত্র পম্টয রজরন। আি 
ওধাটি দ্াাঁরডটয িটনি ব্নু্ধ হািরম্ওন পগ্রঞ্জাি আি হযারি  োি। 
 
পব্গম্যান হযারিটক পদ্টখ ব্া নাম্ শুটন একেুও ো –উো  পদ্খল না শুধু োরকটয িইল 
রব্দু্যৎ চম্কাটনাি ম্টো ওি ক াটলি কাো দ্াটগি রদ্টক। 
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.., পশাটনা ইরন লাটডা পব্গম্যান, এককাটল ইংলযাটন্ডি রকরডচ দ্টল রছটলন, আটগই 
ব্টলরছ। এিই ব্দ্নযোয রকরডচ ওযালডডকাট ি রেরকে প টযরছ। ধনযব্াদ্ জানাও। 
 
পব্গম্যান মৃ্দু্ হাসল, হাে েুলল। মু্টখি িাব্ো এম্ন পে রেরকে  াইটয পদ্ওযা ব্যা ািো 
োি কাটছ রকছুই নয। 
 
োি ি ওিা আসন্ন পখলা রনটয সাম্ানয আটলাচনা কিল। উইসরল ব্লটলন আযািলযান্ড 
রজেটল পছটলটদ্ি আরম্ গযারলযন পদ্ব্। 
 
–গযারলযন ম্াত্র! কথাো লাটডাি ম্ন ুে: হল না। 
 
–আম্াি স্ত্রী আব্াি জুযা পখলা–পেলা পম্াটেই  ছন্দ কটিন না। োহটল আিও গযারলযন 
(স্বণড মু্দ্রা) ব্ারজ িাখটে  ািোম্। 
 
পফ্রড জজড ব্লল–আম্িা, সাাঁইরত্রশো গযারলযনস,  টনি রসরকলস (রূ াি মু্দ্রা), রেনটে 
নােস… জরম্টযরছ… অ্ব্শয েরদ্ আযািলযান্ড পজটে োহটল পদ্ব্…। 
 
 ারসড ধম্টক উেল–পোম্াটদ্ি রম্. পব্গম্যানটক এসব্ পদ্খাটে হটব্ না।  ারসডি ধম্ক 
শুটন পব্গম্যান পজাটি পজাটি পহটস উেল। পফ্রটডি হাে পথটক অ্টকটজা দ্ণ্ডো রনটয 
রক্লক কিটেই একো িব্াটিি রচকন দ্ণ্ড পথটক পব্রিটয এল। পব্গম্যান সশটব্দ পহটস 
উেল। 
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–দ্ারুণ সুন্দি পফ্রড। এি জনয পোম্াি  াাঁচ গযারলযন  ুিস্কাি ো য। 
 
 ারসড হেিম্ব হটয োরকটয িইল ব্যা ািো ওি একেুও িাল লাটগরন, কািণ ম্া 
পিলরকব্াজী পদ্খাটে ম্ানা কটি রদ্টযরছটলন। 
 
–পছটলিা, রম্. উইসরল ব্লটলন, ব্লটে পগটল িাগ পচট ,–পোম্াটদ্ি ম্া রকন্তু আম্াি 
আটগ পোম্াটদ্ি পব্রেং কিটে  ই  ই কটি ব্ািণ কটি রদ্টযরছটলন পোম্াটদ্ি ম্া, ম্টন 
আটছ? ওই সব্ কাজ কিটে রনটষধ কটি রদ্টযটছন। 
 
পোম্াটদ্ি এসব্ কাটজি কথা কী পোম্াটদ্ি ম্াটক কাউটক  ারেটয খব্ি রদ্টে হটব্? 
 ারসড পব্গম্যাটনি হাটে এক কা  চা রদ্ল। 
 
একজন জাদু্কি পসই সম্য অ্ াটিে কটি ওটদ্ি উনুটনি সাম্টন এটস হারজি হল। 
ব্ারেড ক্রাউচ লম্বা, সদ্াই পসাজা হটয দ্াাঁডান, ব্যস্ক জাদু্কি।  িটন খুব্ দ্াম্ী সুযে, 
গলায োই। ম্াথাি ম্ধযখাটন রসরথ। পগাাঁফগুটলা েুথ ব্রাটশি ম্টো। ছাাঁো হটযটছ পেন 
ফ্রাইড রুল রদ্টয। রে  ে  পিস পেম্ন, পচহািাও পেম্ন।  াটযি বু্ে জুটো দ্ারুণ 
চকচটক… অ্টনকো সম্য রদ্টয পেন  ারলশ কিা। হযারিি বু্ঝটে ব্ারক থাটক না পকন 
 ারসডি কাটছ ক্রাউচ একজন আদ্শড  ুরুষ।  ারসড অ্সম্ভব্ সেকেডা ও রনষ্ঠাি সটে আইন 
পম্টন চটল। রম্. ক্রাউচ ম্াগলটদ্ি পিস অ্রে রনখুাঁেিাটব্ হেরি কটিটছন। আসটল রেরন 
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এক ব্যাংক ম্যাটনজাি! হযারিি ম্টন পকানও সটন্দহ পনই আটঙ্কল িানডন হাজাি পচো 
কটিও রনখুাঁে প াশাক– রিেদ্ সম্বটন্ধ রম্. ক্রাউটচি সাম্টন দ্াাঁডাটে সাহস কিটব্ন না। 
 
লাটডা োি  াটশ সবু্জ র্াস পদ্রখটয ব্লটলন-একগুে র্াস পোল পদ্রখ ব্ারে। 
 
–না, ধনযব্াদ্ লাটডা, ক্রাউচ ব্লটলন। ওি কথাি ম্টধয অ্সরহষু্ণোি ছা  আরম্ পোম্াটক 
পকাথাও খুাঁটজ  ারে না ব্ারেড। বু্লটগরিযানিা চাইটছ আিও ব্ািো রসে ে ব্টক্স। 
 
–ওহ্ োহটল ওিা এই চায? পব্গম্যান ব্লটলন। আরম্ িাব্লাম্ বু্রঝ ও একটজাড 
েুইজাি চায। পব্শ শক্ত প াক্ত। 
 
–রম্. ক্রাউচ আ রন কী এককা  চা খাটব্ন? একেু ঝুাঁটক  ারসড রজটজ্ঞস কিল। 
 
–ও হা। ধনযব্াদ্! ক্রাউচ সম্মে হটয ব্লটলন। 
 
পফ্রড আি জজড কাট  মু্খ রদ্টয িটযটছ।  ারসডি অ্ব্স্থা পদ্টখ হাসটে  াটি এম্নই 
অ্ব্স্থা।  ারসডি কান লাল… কাউটচি জনয চা ব্ানাটে লাগল। 
 
–ও হযাাঁ, ম্টন  টডটছ। আথডাি পোম্াি সটে আম্াি রকছু কথা আটছ। কাউচ ব্লটলন। 
েীক্ষ্ণ পচাখ উইসরলি ও ি।–জানটো আরল ব্রশি পকানও সম্টঝাো চাইটছ না। ও 
োইং কাট ডে আম্দ্ারনি ব্যা াটি পোম্াি সটে কথা ব্লটে চাইটছ। 
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কথাো শুটন উইসরল গিীি রনিঃশ্বাস রনটলন। আরম্ গে সপ্তাটহ প াঁচাি সাহাটেয ওটক 
একো খব্ি  ারেটযরছ। শুধু একব্াি নয একশব্াি ব্টলরছ, পিরজরি অ্ফ পোসক্রাইব্ড 
চাটম্ডব্ল অ্ব্টজক্টস অ্নুসাটি কাট ডে ম্াগল আটেডটফক্ট (হিরশল্প) রহটসটব্ ধিা হটযটছ ব্া 
ব্লা হটযটছ, রকন্তু দু্িঃটখি রব্ষয ও শুনটে িারজ নয। োটক কী পব্াঝাটনা োটব্? 
 
রম্. ক্রাউচ ব্লটলন আম্াি সটন্দহ হয; ও এটদ্টশ ওগুটলা  াোব্াি জনয ব্ে রিকি।… 
 ারসডি হাে পথটক এক কা  চা রনটলন। 
 
পব্গম্যান ব্লটলন–ওিা কী ব্দ্টল রব্রটেন পথটক ঝাডু পনটব্?–আরল ম্টন কটি ব্াজাটি 
 ারিব্ারিক গারড পকনাি একো চারহদ্া আটছ। ক্রাউচ ব্লটলন আম্াি ম্টন আটছ আম্াি 
গ্রান্ডফাদ্াটিি একো এক্সরম্রনর্স্াি গারড রছল। োটে কম্ কটি ব্ািজন ব্সটে  ািে। 
রকন্তু পসো অ্ব্শয কাট ডে রনরষে কিাি আটগি ব্যা াি। 
 
ক্রাউচ এম্নিাটব্ ব্লটলন পেন রেরন কাউটক পকানিকম্ সটন্দহ কিটে রদ্টে চান না 
পে োি  ূব্ড ুরুষিা পকউ আইন অ্নুসিণ কটিনরন। 
 
–পব্গম্যান পহটস পহটস ব্লটলন, োহটল পোম্াি কাজকম্ড সুষু্ঠিাটব্ চলটছ ব্ারে। 
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-এই একিকম্, ক্রাউচ ব্লটলন– াাঁচরে করন্টটনটন্ট প ােড–কী অ্গডানাইজ কিা পসাজা 
ব্যা াি নয–লাটডা। রম্. উইসরল ব্লটলন–ওযার্ল্ডকা  পশষ হটল আ নািা দু্জনই 
আশাকরি খুরশ হটব্ন। 
 
কথাো শুটন ম্টন হয পব্গম্যান সাম্ানয ব্যরথে হটলন। ব্লটলন–হাাঁ খুরশ পো হটব্াই! 
জারন না কখন এই কাজ পশটষ মু্রক্ত প টয একেু স্বরিি রনিঃশ্বাস পফলব্… োি ম্াটন 
এই নয ব্ারেড… আম্িা আিও সাম্টনি রদ্টক োকাব্ না, রনিযই োকাটব্া। োই না?… 
অ্টনক রকছু কিাি আটছ। 
 
রম্. ক্রাউচ পব্গম্যাটনি রদ্টক োকাটলন–আম্িা একম্ে হটযরছ পে, আম্িা পকান পর্াষণা 
কিব্ না েেক্ষণ না রব্িারিে আটলাচনা… 
 
–ও রব্িারিেিাটব্! পব্গম্যান ব্লটলন, কথাগুটলা অ্টনকো এক ঝাক  েটেি ম্টো 
উরডটয রদ্টলন–ওিা দ্িখে কটিটছ োই না? ওিা সব্রকছু পম্টন রনটযটছ–ম্াটন রন? 
আরম্ ম্টন করি পছাে ব্াচ্চািাও পজটন োটব্–আরম্ ব্লটে চাইরছ পহাগাটেড। 
 
ক্রাউচ স্পেিাটব্, োটক ব্টল চাছাটছালািাটব্ ব্লটলন, আম্াটদ্ি বু্লটগরলযানটদ্ি সটে 
পদ্খা কিটে হটব্। পব্গম্যাটনি ব্ক্তব্য থারম্টয ব্লটলন, ধনযব্াদ্ চাটযি জনয রম্. 
উইসরল। 
 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য গবলেট অ্ব ফায়াি । জে. জে. িাওরেিং। হ্যারি পটাি রিরিে 

119 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

চা কাট  েখনও অ্টধডক  টড িটযটছ, পশষ হযরন। পসো  ারসডি রদ্টক এরগটয রদ্টলন 
ক্রাউচ। লাটডা ওোি জনয অ্ট ক্ষা কিটে লাগটলন। পব্গম্যান চা খাওযা পশষ কটি উটে 
দ্াাঁডাটলন।  টকটে পসানাগুটলা ঝনঝন কটি উেল। অ্টনকো খুরশটে। 
 
আব্াি পোম্াটদ্ি সটে ে  ব্টক্স পদ্খা হটব্; পব্কম্যান ব্লটলন–আরম্ কটম্টন্টেি হব্! 
ব্ারেড ক্রাউচটক হাে নাডটলন। ব্ারেড ক্রাউচও ম্াথা নে কিল। োি ি দু্জটনই অ্দৃ্শয 
হটয পগল। 
 
ওিা চটল োব্াি সটে সটে পফ্রউ ব্লল–পহাগাটে রক হটে ডযাড? রক সব্ ব্লরছটলন 
ক্রাউচ আি পব্গম্যান? 
 
রম্. উইসরল পহটস ব্লটলন, েথাসম্য অ্টনক রকছুই জানটে  ািটব্। 
 
 ারসড অ্রফরসযাল র্স্াইটল ব্লল–ওগুটলা ক্লারশফাইড রনটদ্ডশ। েকারশে হটব্ রম্রনরি 
রেক সম্য ম্টন না কিটল। রম্. ক্লাউচ পসগুটলা না ব্টল রেক কাজ কটিটছন। 
 
পফ্রড ব্লল–চু  কিে পহ পম্াসাটহব্! 
 
কযাি সাইটে েখন দ্ারুণ অ্রস্থিো–উটেজনা। আকাশ রনম্ডল পম্টর্ি পদ্খা পনই… 
চেুরদ্ডটক গিম্ হাওযা। পখলা পদ্খটে আসা পদ্শী–রব্টদ্শী দ্শডকিা অ্ট ক্ষা কিটছ 
রদ্নরেি। 
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ম্েণালটযি আইন সকটলই িােটছ… োটদ্ি ম্যারজক েত্রেত্র ব্যব্হাি কটি।… রব্রক্র 
হটে অ্ব্াটধ সব্ রজরনস ত্র। উজ্জ্বল পগালা –আযািলযাটন্ডি সবু্জ, বু্লটগরিযাি লাল, 
োি ও ি োটদ্ি পখটলাযাডটদ্ি নাম্ পলখা… নানািাটব্; নানািকটম্ পে োি পদ্শটক 
উাঁচু কটি িাখটে চাইটছ। রদ্নিাে শুধু োটদ্ি নৃেযগীে–আটম্াদ্–েটম্াদ্ আি খাওযা–
দ্াওযা পছাে  রিসটি। আব্ে হটয পকউ থাকটে চাইটছ না। পদ্টশি জটযি জনয  াগল 
হটয পগটছ পেন োিা সব্াই। 
 
পদ্াকাটন ব্াজাটি রু্িটে রু্িটে িন হযারিটক ব্লল-এই পখলাটে খিচ কিব্ ব্টল অ্টনক 
জরম্টযরছ। হািরম্ওনটক সটে রনটয ওিা পদ্াকাটনি  ি পদ্াকাটন রু্িটে লাগল। ওটদ্ি 
জাম্ায আযািলযাটন্ডি েেীক। 
 
একো হাটে পেলাগারড পদ্রখটয হযারি ব্লল–পদ্খ কে দূ্িব্ীন, রব্রক্রি জনয রনটয 
চটলটছ। িারর্স্ক ব্া হালকা পলাহাি নয িারি িারি পব্ােটলি। 
 
হযারি ব্লল–আম্াটদ্ি একো থাকটল িাল হটো। দূ্ি পথটক িালিাটব্ িটনি মু্িটম্ন্ট 
পদ্খটে প োম্। 
 
পে জাদু্কিী ব্াযটনাকুলাি রব্রক্র কিরছল োটক িন ব্লল–রেনটে আম্াটদ্ি দ্াও। 
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হযারিি হাটে অ্টনক গযারলযন। ও দ্াম্ রদ্টে চাইটল িন পিটগ রগটয ব্লল খব্িদ্াি। 
দ্াম্ আরম্ পদ্ব্। ওিা েখন রদ্নাটি ক্লাি হটয পেটন্ট রফটি আসটব্ েখন পদ্খটব্ ওটদ্ি 
ম্ারনব্যাগ চু টস পগটছ। 
 
পফ্রড–জজড–চারলড–রব্ল–রজরন্ন সকটলই বু্টক আযািলযাটন্ডি েকম্া এাঁটে রু্টি পব্ডাটে। 
রম্. উইসরল ব্টয পব্ডাটেন একো আইরিশ েযাগ। পফ্রড আি জটজডি হাে খারল, কািণ 
োিা সব্ স্বণডই োটদ্ি রদ্টয রদ্টযটছ। 
 
অ্টনক দূ্টি ব্ড ব্ড গাটছি ডাটল  াোয পছাে পছাে নানা িটেি ব্ারে জ্বটল উেল। রম্. 
উইসরল ব্লটলন–আি পদ্রি নয এব্াটি আম্াটদ্ি পেটে হটব্। 
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দ্য রেরডি ওয়ার্ল্ড োপ 
 
অ্িটণযি ম্টধয  াটযহাো  থ ধটি পেসব্ রজরনস ত্র রকটনটছ পসগুটলা ব্গলদ্াব্া কটি 
ওিা রম্. উইসরলি র ছু র ছু চলল অ্িটণযি পশটষ রকরডচ পখলাি ম্াটে। ওিা ছাডা 
আিও অ্টনক ম্ানুষ চটলটছ হাটে লণ্ঠন রনটয। রব্রচত্র োটদ্ি পব্শিূষা, কথাব্ােডা। রকন্তু 
োত্রা থ এক। োিা গান গাইটছ, নাচটছ… আনটন্দ সাগটি পিটস চটলটছ। ওিা পেখাটন 
োকায পসখাটনই ম্ানুটষি েল। অ্িটণযি আব্হাওযা ব্দ্টল পগটছ, অ্িটণযি পশটষ প ৌঁটছ 
পদ্খটে প ল একো রব্িাে পর্স্রডযাম্। হযারি পসানাি পদ্ওযাল পর্িা পসই রব্িাে 
পর্স্রডযাটম্ি রিেটি রকছুই পদ্খটে প ল না, েটব্ এি আযেন পদ্টখ ম্টন হল োি 
ম্টধয কম্ কটি দ্শরে কযারথিল স্থান প টে  াটি। 
 
উইসরল, হযারিি উটেজনায–আনটন্দ িি ুি মু্টখি রদ্টক োরকটয ব্লটলন, কম্ কটি 
একশ হাজাি ম্ানুষ পর্স্রডযাটম্ অ্নাযাটস ব্সটে  াটি। রম্রনরিি োস্কটফাসড গে এক 
ব্ছি ধটি এখাটন লাগাোি কাজ কটি চটলটছ। ম্াগলিা এখাটন সব্ডত্র ছরডটয িটযটছ। 
জারন না পকন হোৎ ওটদ্ি ম্টন হটযটছ োিা পখলা পদ্খটে এটসটছ োটদ্ি সটে রম্টশ 
োওযা উরচে। োহটলও েরেরে ইরঞ্চটে আম্াটদ্ি রফে কিা হটযটছ ম্াগল–রিট ারলং 
চাম্ডস। েখনই ওিা এখাটন আসটব্ েখনই ওটদ্ি ম্টন হটব্ ওটদ্ি রকছু কাজ আটছ 
এব্ং দ্রুে স্থান পছটড চটল োটব্ োকটগ ওটদ্ি িাল পহাক।… কথা ব্লটে ব্লটে ওিা 
পর্স্রডযাটম্ি পগটেি কাটছ প ৌঁছাল। ওিা আসব্াি আটগই রিড কটি দ্াাঁরডটয িটযটছ 
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হাজাি হাজাি ম্ানুষ। সকটলই উটেজনায পজাটি পজাটি কথা ব্টল চটলটছ রেরকে  াব্াি 
িাটগযি আশায। 
 
োইম্ রসেস!…… পগটেি মু্টখ রম্রনরিি পগে–কী াি ওটদ্ি রেরকে পদ্টখ ব্লল–
ে ব্ক্স! পসাজা ও টি… আথডাি েে  াি োডাোরড োও। 
 
পর্স্রডযাটম্ি রসাঁরড সুসরিে। দ্াম্ী  া ডল িটেি কাট ডটে পম্াডা। রিটডি র ছু র ছু ওিা 
ও টি উেটে লাগল। রসাঁরডি ডাইটন ব্াাঁটয দ্িজা। ওটদ্ি অ্টনক উ টি উেটে ব্লটছ। 
ওিা োই পশষ  েডি উেল। পেখাটন একো পছাে র্টিি ম্টো পছাে ব্াক্স। পসখাটন 
ব্সটল পগাটন্ডন পগালট াটর্স্ি দু্ধািো পদ্খা োয। এক লাইটন ব্ািো পব্গুরন–লাল িটেি 
চকচটক পচযাি  াো। হযারিিা উইসরলি সটে েথম্ সারিটে ব্টস  টড সাম্টন োকাল। 
জীব্টন হযারি এি আটগও ওই িকম্ হব্রচত্রযম্য দৃ্শয পদ্টখরন। পদ্খা নয… িাব্টেও 
 াটিরন। 
 
হাজাি হাজাি পচযাি অ্টনকো উাঁচু  াহাড পথটক সম্েল িূরম্টে নাম্াি ম্টো সাজান। 
োয সব্ িরেড হটয পগটছ। পখলাি ম্ােো রডম্বাকাি। র চো ম্টন হয পিলটিে রদ্টয 
পম্াডা। র টচি রেনরদ্টক রেনরে পগাল হু স।  ঞ্চাশ রফে উাঁচু। হযারি পেখাটন ব্টস 
আটছ োি ডানরদ্টকি রব্ িীটে ব্ড ব্লাকটব্াডড। পব্াটডডি পলখা  ডটে ওটক ম্াথা উাঁচু ব্া 
রনচু কিটে হয না। একই পলটিটল। ম্াটঝ ম্াটঝ পসই পব্াটডড রকছু পলখা ফুটে উেটছ 
আব্াি মু্টছ োটে। ম্টন হয পকান এক অ্দৃ্শয হাে পসই পলখা মু্টছ রদ্টে।… র টচি 
ও াটশ একো রব্জ্ঞা টনি রদ্টক পচাখ  ডল। 
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দ্যা বু্লব্েল : একো ঝাডু সব্  রিব্াটিি জনয রনিা দ্, রব্শ্বি এব্ং অ্যারন্ট ব্াগডলাি 
ব্াজাি…. রম্টসস পস্কাযাসড… সব্ িকটম্ি কাটজি জনয ম্যারজকযাল পম্স রিমু্িাি–ব্যথা 
দ্াগরব্হীন! পগ্রডটিগস উইজাডডওযযাি–লন্ডন,  যারিস, পহাগসটম্ড… 
 
হযারি রব্জ্ঞা ন পথটক পচাখ রফরিটয ওটদ্ি সারিটে োিা ব্টস িটযটছ োটদ্ি রদ্টক 
োকাল। ওিা আসব্াি আটগই পসই সারিো ব্লটে পগটল শূনয রছল। শুধু একটকাটণ 
পশষ রসটেি একো পছটড ব্টসরছল একরে এল,  া দু্টো োি এে পছাে পে রসটে ব্টস 
জরম্ স্পশড কিটে  ািটছ না। গাটয পোগাি (োচীন পিাম্ান আলটখলা) ম্টো কটি  ডা 
একো পোযাটল। মু্খো ওি হাে রদ্টয আবৃ্ে। রকন্তু ওি কান দু্টো পকম্ন পেন অ্দু্ভে… 
ওইিকম্ কান হযারি খুব্ কম্ই পদ্টখটছ। 
 
ডরব্ব? হযারি অ্সু্ফে স্বটি এলফটক পদ্টখ ব্ল। 
 
এলফ ওি মু্খ পথটক হাে সিাটেই হযারি ওি ব্ড ব্ড ব্াদ্াম্ী পচাখগুটলা পদ্খটে প ল। 
নাকো েটম্টোি ম্টো। অ্ব্শযই ও ডরব্ব নয–সটন্দহ পনই, এক হাউজ-এলফ (ব্াসন 
আকৃরেি ব্ারডি িক্ষণাটব্ক্ষণকািী)। হযারিি ব্নু্ধ রেক ডরব্বি ম্টো পদ্খটে। হযারি ওটক 
ওি ম্ারলক ম্যালফয  রিব্াি পথটক মু্ক্ত কটিরছল (এলফিা অ্টনকো ক্রীেদ্াটসি 
ম্টো)। 
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ওটক পদ্টখ এলফ ব্লল–সযাি আম্াটক রক ডরব্ব ব্টল পডটকটছন? ওি গলাি স্বি েীক্ষ্ণ 
ও িয রম্রিে–কাাঁ া কাাঁ া। হযারিি পকানও সটন্দহ পনই ও একরে পম্টয। িন, হািরম্ওন 
ওটক মু্খ রু্রিটয পদ্খল। ডরব্বি নাম্ অ্টনকব্াি হযারিি মু্টখ শুটনটছ; রকন্তু চাকু্ষস 
পদ্টখরন। িন ও হািরম্ওন ছাডাও রম্. উইসরল ব্াম্ন আকৃরে পম্টযরেি রদ্টক োকাটলন। 
 
–দু্িঃরখে, হযারি ব্লল–অ্টনকো পোম্ায আম্াি  রিরচে ডরব্ি ম্টো পদ্খটে োই…। 
 
-আরম্ ডরব্বটক রচরন, সযাি! ও ব্লল। েখনও ওি মু্খ োকা। পেন ওি পচাটখ আটলা 
 টডটছ োি পথটক ব্াাঁচটে চাইটছ। আম্াি নাম্ উইঙ্কী সযাি আ নাটক সযাি–ওি 
চকচটক পচাখ দু্টো হযারিি ক াটলি কাো দ্াটগি ও ি  ডল।–আ রন রনিযই হযারি 
 োি! 
 
–হযাাঁ রেকই ধটিটছ; হযারি ব্লল। 
 
–ডরব্ব সব্সম্য আ নাি দ্যাি কথা ব্টল সযাি! কথা ব্লাি সম্য ও মু্খ পথটক হাে 
সিাল। ওটক পদ্টখ ম্টন হয পেন খুব্ই আেংরকে। 
 
হযারি ব্লল–ডরব্ব পকম্ন আটছ?… স্বাধীন জীব্ন রনিযই িাল লাগটছ ওি? 
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উইঙ্কী ম্াথা পনটড ব্লল–িাল আটছ সযাি; সাি ব্টল ডাটক আ নাটক, আ নাি নাম্ 
ব্লটে পস অ্জ্ঞান সযাি… রকন্তু সযাি, আম্াি ম্টন হয ডরব্বটক স্বাধীনো রদ্টয… ম্াটন 
আরম্ ো বু্টঝরছ োটে ওি পেম্ন িাল হযরন। 
 
-এম্ন কথা ব্লছ পকন? হযারি একেু আিেড হটয ব্লল–পকন কী হটযটছ। ওি? 
 
উইঙ্কীি গলায পব্দ্নাি সুি–স্বাধীনো ওটক রব্ভ্রাি কটিটছ। ওি ধািণা অ্নযিকম্, রেক 
ম্টো রনটজটক েরেরষ্ঠে কিটে  ািটছ না সযাি। 
 
হযারি ব্লল–পকন  ািটছ না? 
 
উইঙ্কী জব্াব্ো এে চা া গলায ব্লল পে ব্লা মু্রস্কল ও কাজ কটি  ারিিরম্ক চায। 
 
– ারিিরম্ক? হযারি অ্ব্াক হটয ব্লল–অ্ব্শযই,  রিিম্ কিটল  ারিিরম্ক অ্ব্শযই 
চাইটে  াটি। োটে অ্ িাধ পকাথায, উইঙ্কী কথাো শুটন পব্শ িয প টয পগল। আব্াি 
হাে রদ্টয অ্টধডক মু্খো োকল–আম্িা পো  ারিিরম্ক চাইটে  ারি 
 
…… না না না  ারি না। োই আরম্ ব্টলরছ, েুরম্ একো িদ্র দ্যালু  রিব্াি খুাঁটজ রনটয 
পসখাটন কাজ কি ডরব্ব। ও অ্ব্শয ব্ড ব্ড পলাকটদ্ি কাটছ োটে েটব্ পলাটক ম্টন 
কটি আম্াটদ্ি কাটজি ব্দ্টল  ারিিরম্ক চাওযা অ্নযায। উরচে নয রনযম্ অ্নুসাটি। 
এম্ন কিটল অ্নয গব্রলনটদ্ি ম্টো ধিা  ডটব্। ম্েণালটযি আইটন োটে পনই সযাি। 
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উইঙ্কী ব্লল–সযাি আম্িা ক্রীেদ্াস। পখটে  িটে  াই োই িাগয। এি ও ি 
 ারিিরম্ক? হযারি  োি আ রন পো জাটনন আম্াটদ্ি জীব্ন অ্ন্ধকাি। ফুরেড–আনন্দ 
পো দূ্টিি কথা! ব্াম্নক্রীেদ্াসিা মু্খ বু্টজ পসব্া কটি োটব্। সব্ সম্য রনচু হটয 
থাকটে হটব্। 
 
–োহটল পোম্াটক এে উাঁচুটে  াোল পকন? 
 
–আরম্ ম্ার্স্াটিি রসটে ব্টস আরছ। রেরন ব্যি ম্ানুষ… এটলই চটল োব্। 
 
িন ব্লল–পম্টযো োহটল ব্ারডি ক্রীেদ্াস। ব্ারডি সব্রকছু পদ্খাশুনা কটি। অ্দূ্ভে 
অ্ব্স্থা এটদ্ি। 
 
হযারি ব্লল–ডরব্বি আিও পব্রশ রছল। 
 
িন ওি ব্যটনাকুলািো ব্াি কটি পসো  িীক্ষা কিটে লাগল। পর্স্রডযাটম্ি একধািো 
পদ্খটে লাগল। 
 
অ্নযরদ্টক হািরম্ওন পিলটিটে পর্াডা পখলাি পোগ্রাম্ো পদ্খটে লাগল। 
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–রেম্ ম্যাসকে পদ্খাটনাি  ি পখলা শুরু হটব্। হািরম্ওন পোগ্রাম্ো পজাটি পজাটি 
 ডটে লাগল। 
 
–সব্ পদ্টশি োটদ্ি ম্যাকসে রনটয পর্াডা পদ্খটে খুব্ িাল লাটগ। সকটলই োটদ্ি 
পদ্শটক ব্ড কটি পদ্খটে চায। ো পস পেম্নই পহাক। পছাে–ব্ডি েশ্ন পনই। 
 
আধর্িাি ম্টধয ওিা পে োয খারল ব্ক্সোয ব্টসরছল পসো িটি পগল। খযােনাম্া 
জাদু্কিটদ্ি কাটছ রগটয উইসরল কিম্দ্ডন কিটে লাগটলন।  ারসড ওটদ্ি পদ্টখ এক 
জাযগায রস্থি হটয ব্টস থাকটে  ািটছ না। ব্াি ব্াি উটে উধডেন অ্রফসািটদ্ি সটে 
হাে পম্লাটে হটে। ম্যারজক ম্েী কটনডরলযস ফাজ, এটল  ারসড োটক অ্িযথডনা কিাি 
জনয এে পব্রশ নে হল পে পচাখ পথটক চশম্াো খুটল ম্ারেটে  টড পিটে পগল।  ারসড 
িাো চশম্াো োি জাদু্দ্ণ্ড রদ্টয েৎক্ষণাৎ পম্িাম্ে কটি রনল। োি ি রনটজি আসটন 
চু  কটি ব্টস িইল। হযারিি সটে ফাটজি  ুিটনা ব্নু্ধি ম্টো পহটস পহটস কথা ব্লটে 
পদ্টখ  ারসডি একেু ঈষডা হল সটন্দহ পনই। ফাজ হযারিি হাে ধটি উ রস্থে সব্ ব্ড ব্ড 
অ্রফসািটদ্ি সটে  রিচয করিটয রদ্টে লাগটলন।  ারসড আিও অ্খুরশ হল। 
 
কাটছই বু্লটগরিযান রম্রনর্স্াি গম্ভীি হটয ব্টসরছটলন। 
 
–হযারি  োি… রনিযই আ রন নাম্ শুটনটছন। ফাজ খুব্ পজাটি পজাটি বু্লটগরিযন 
রম্রনর্স্াটিি সটে  রিচয করিটয রদ্টলন হযারিটক। কথাগুটলা ইংটিরজটে ব্লটলন। ম্টন 
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হয বু্লটগরিযান রম্রনর্স্াি এক ব্ণডও ইংটিরজ জাটনন না। ব্লটলন-এ হযারি  োি… 
আ রন জাটনন ওটক… ইউ পনা হু ওটক ম্ািটে  াটিরন… পব্াঁটচ পগটছ। 
 
বু্লটগরিযান জাদু্কি হযারি  োটিি ক াটলি কাো দ্াটগি রদ্টক রস্থি হটয োরকটয 
িইল। োি ি আেুল পদ্রখটয রনজ িাষায দ্ারুণ উটেরজে হটয ব্কব্ক কিটে লাগল। 
 
–আরম্ িাষারব্দ্ নই। ব্ারেড ক্রাউচ িাষা সম্বটন্ধ এক্স ােড। ওি সাহােয রনটে হটব্।… 
আহ… ব্ারেি ব্ারডি প াঁচাো পদ্খরছ ওি জাযগাো দ্খল কটি পিটখটছ। েখন আসটব্ 
উটে োটব্।… ওই পো লুরসযাস এটস পগটছ। 
 
হযারি িন, হািরম্ওন প ছটন োকাল। ব্টস আটছন ম্যালফয, োি পছটল িযাটকা ম্যালফয 
আি ডরব্ব। আি এক ম্রহলা সম্ভব্ে িযাটকাি ম্া। হযারি আি িযাটকা ম্যালফয 
পহাগােডস-এ সহ ােী হটল ও েথম্ পথটক হযারিি েরেেরি। রিদ্ারিন হাউটজি আব্ারসক 
ছাত্র। ফযাকাটশ পচহািা, লম্বা নাক উাঁচল মু্খ… সাদ্া পসানালী চুল। িযাটকা অ্টনকো ওি 
ব্াব্া লুরসযাস ম্যালফটযি ম্টো পদ্খটে। ম্যালফয এম্রনটে পদ্খটে িালই। ম্যালফয 
ফাজটক পদ্টখ হযান্ডটশটকি জনয হাে ব্ারডটয ব্লল–ফাজ পকম্ন আটছা? আম্াি ম্টন 
হয আম্াি স্ত্রীি সটে পোম্াি  রিচয পনই।… আম্াি স্ত্রী নারসডা… আি আম্াি  ুত্র 
িযাটকা। 
 
ফাজ ম্যালফটযি স্ত্রী নারসডসাটক ব্লল, িাল আটছন পো? ও হযাাঁ রম্. অ্ব্লযানকস–
অ্ব্ালনসক… রম্. উরন বু্লটগরিযান রম্রনর্স্াি অ্ফ ম্যারজক। দু্িঃটখি রব্ষয আম্াটদ্ি 
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ইংটিরজ একরে শটব্দি ম্াটন বু্ঝটে  ািটছন না।… হা ওই পো আথডাি উইসরল। 
আ নািা পো ওটক অ্ব্শযই পচটনন। 
 
হযারি, ম্যালফয আি উইসরলি রদ্টক োকাল। হযারিি ম্টন আটছ োটদ্ি োওযারিশ 
অ্যান্ড ব্লেস বু্ক শট  সাম্নাসাম্রন েকড ও োয হাোহারেি কথা। ম্যালফটযি োণ্ডা 
ধূসি ব্টণডি পচাখ রম্. উইলরসি ও ি  ডল।  ডটেই অ্নযরদ্টক োকাটলন। উইসরলও 
মু্খ পফিাটলন। 
 
–হায ঈশ্বি! আথডাি, ম্যালফয ব্লল–আ রন ে  ব্ক্স রসটেি রেটকে রকনটলন রক কটি? 
আশাকরি এই রেটকে পকনাি জনয আ নাি ব্ারড রব্রক্র কিটে হযরন? 
 
ফাজ রকন্তু ওটদ্ি কথাব্ােডা এটকব্াটিই পশাটনরন। ফাজ রম্, উইসরলটক ব্লটলন–জাটনন, 
লুরসযাস ম্যালফয পসন্ট ম্াংটগাস হাস াোটল ম্যাজরকযাল ম্যালারডস এন্ড ইনজুরিটসি 
জনয অ্টনক অ্থড দ্ান কটিটছ, জাটনা আথডাি? লুরসযাস আম্াি পগর্স্। 
 
রম্. উইসরল শুক হারসটে ব্লটলন–ব্ািঃ পব্শ িাটলা। 
 
ম্যালফল এখন হািরম্ওটনি রদ্টক োকাটলন। ম্যালফয োি রনটজি র ওি িক্ত সম্বটন্ধ 
অ্টনক গব্ড। উরন জাটনন হািরম্ওন র ওি ব্লটডি নয। জাদু্কি ও ম্াগল এ দু্টোি 
রম্রিে। ম্যালফটযি কাটছ ম্াগলিা অ্রে রনচ। 
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িযাটকা োি ব্াব্া-ম্াি ম্াটঝ ব্সটে ব্সটে িন, হািরম্ওন ও হযারিি রদ্টক রব্ষ দৃ্রেটে 
োকাল। 
 
িন ব্লল–রব্িরক্তকি অ্ দ্াথড! ওিা আব্াি পখলাি ম্াটেি র টচি রদ্টক োকাল। 
অ্ল্পক্ষণ  টিই লাটডা পব্কম্যান ে  ব্টক্স এটস হারজি। 
 
–সকটল পিরড? এটসই রজটজ্ঞস কিটলন। ওি লাল পগাল মু্খো রব্খযাে, পগ্রে এডাটম্ি 
ম্টো। ম্েী ম্টহাদ্য আ নাি অ্নুম্রে রনটয আজটকি পখলা শুরু কিটে  ারি? 
 
ফাজ শািিাটব্ ব্লটলন–েুরম্ েস্তুে হটল আম্িাও েস্তুে। লাটডা ওি  টকে পথটক এক 
ঝেকায ওি দ্ণ্ডো ব্াি কিল। রনটজি গলাি কাটছ এটন ব্লল সটনািাসড! োি ি 
হাজাি হাজাি দ্শডকটদ্ি সাম্টন ধািা রব্ব্িণী শুরু কিল। ওি গলা েরেধ্বরনে হটয 
রফটি এল। 
 
িদ্র ম্রহলা ও িদ্র ম্টহাদ্যগণ আ নািা আম্াি শুটিো গ্রহণ কিন। চািশে রব্শ 
পসটকটন্ডি রব্শ্বকা  রকরডচ ফাইনাল পখলাি শুটিো গ্রহণ কিটব্ন। 
 
দ্শডকিা আনটন্দ অ্ধীি হটয পচাঁচাটে লাগল, হােোরল রদ্ল। রব্রিন্ন পদ্টশি হাজাি 
হাজাি  োকা আটন্দারলে হটে লাগল।… োি ি পে োি জােীয সেীে গাইটে 
লাগল। রব্িাে ব্লযাকটব্াডডো মু্হূটেডি ম্টধয  রিষ্কাি হটয পগল। ফুটে উেল (ব্ারেড ব্েসড 
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এিরি পেব্াি রব্নস-এ রিস্ক উইথ এিরি ম্াউথফুল!) এখন ব্ড ব্ড অ্ক্ষটি পলখা : 
বু্লটগরিযা–৩ আযািলযান্ড–০। 
 
-এখন আি পব্রশ কথা না ব্টল রেটম্ি সটে  রিচয করিটয রদ্টে চাই। বু্লটগরিযান 
রেম্ ম্যাসকে…! ডানধাটিি দ্শডকিা আনটন্দ পফটে  ডল। 
 
রম্. উইসরল ব্লটলন, জারন না ওিা সটে কটি রক এটনটছন। কথাো ব্টল এরগটয 
ব্সটলন। োি ি চশম্াো মু্ছটে মু্ছটে ব্লটলন–িীলা! 
 
–পসো আব্াি কী? হযারি রজটজ্ঞস কটি। 
 
হযারিি েটশ্নি সাটথ সাটথ সুন্দিী পম্টযিা ম্াটে পনটম্  ডল। হযারি প টয পগল িীলাি 
অ্থড, োি েটশ্নি জব্াব্। জীব্টন হযারি এে সুন্দিী পম্টযটদ্ি পদ্টখরন। ও রেক বু্ঝটে 
 াটি না ওিা জীব্ি নািী না অ্নয রকছু… না ওিা জীরব্ে ম্ানুষ হটে  াটি না। ওটদ্ি 
পদ্টহি চাম্ডা এে ঝকম্ক কিটছ পকন? গাটয কী চাাঁটদ্ি আটলা  টডটছ? অ্থব্া 
পিশটম্ি ম্টো পসানালী চুল ওটদ্ি সািা অ্টে লুটো ুরে খাটে? 
 
–োি িই শুরু হল েে সেীে… হযারি আব্াি রনটজি জগটে রফটি এল। 
 
িীলািা েেসেীটেি োটল োটল দ্ারুণ িরেম্ায নাচটে শুরু কিল। হযারিি ম্ন েখন 
সিূণড ফাাঁকা… ওি সাম্টন শুধু অ্গরণে ম্ানুষ–ঝলম্টল রকরডটচি ম্াে… আি স্বটগডি 
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 িীটদ্ি ম্টো ছটন্দ ছটন্দ নৃেযিো সুন্দিী পম্টযি দ্ল …..  ৃরথব্ীটে পেন দু্িঃখ–কে 
রকছুই পনই… শুধুই আনন্দ! 
 
পদ্খটে পদ্খটে িীলাটদ্ি নৃেয আিও োণব্ি হটয উেল। অ্সিূণড িাললাগা ওি 
রকটশাি ম্টনাজগটে আাঁকটড িইল। ওি ম্ন চাইল একদ্ল জাদু্কিটদ্ি সটে ব্টস না 
পথটক ছুটে চটল োয ম্াটে…… সুন্দিী পম্টযটদ্ি সটে রম্টশ োয… রকন্তু ো রক সম্ভব্? 
 
-এক দৃ্টে েুরম্ রক পদ্খছ হযারি। অ্দূ্ি পথটক হািরম্ওন রজটজ্ঞস কিল।… হযারিি 
রচিা–িাব্না ব্াজনাি োটিি ম্টো েুং কটি রছাঁটড পগল। 
 
সেীে েখন পথটম্ পগটছ। নাচ পথটম্ পগটলও িীলািা দ্াাঁরডটয িটযটছ। অ্গরণে দ্শডকিা 
উম্মাটদ্ি ম্টো রচৎকাি কিটছ… পোম্িা থাক… ম্াে পছটড পেও না। আকাশ ব্াোস 
মু্খরিে… িীলা… িীলা–িীলা। 
 
হযারি ধীটি ধীটি হািরম্ওটনি রদ্টক োকাল। িটনি একো  া ব্টক্সি পদ্ওযাটল ম্টন 
হয এখনই ম্াটে ঝাাঁর টয  ডটব্। 
 
িটনি ম্াথাি েুর  পথটক উইসরল শযাম্িকস (আযািলযাটন্ডি জােীয েেীক) পফটল 
রদ্টলন। 
 
হািরম্ওন হযারিি কাটছ এটস ওটক পচট  ধটি রসটে ব্রসটযরছল। 
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পব্গম্যাটনি গলা পশানা পগল–দ্যা কটি আ নািা আ নাটদ্ি জাদু্দ্ণ্ড আইরিশ রেটম্ি 
জনয েুটল ধিন। 
 
পোলাি সটে সটে পেোটক সবু্জ–স্বটণডি ধ্রুব্ িরি–ম্টন হরেল পসো েীব্র গরেটে 
পর্স্রডযাটম্ি উ টি উেটে লাগল। সিূণড পর্স্রডযাম্টক েদ্রক্ষণ কটি দু্িাটগ রব্িক্ত 
হটয পগল।… োি ি দু্টোই পগালট াটর্স্ি রদ্টক সশটব্দ ছুটে পগল। হোৎ আকাটশ 
একো িংধনুি উদ্য হল–র টচি এক োি পথটক অ্নয োটি দু্টো উজ্জ্বল ব্লটক েুক্ত 
কিল। জনো হষডধ্বরন কটি উেল–উ–উ–উ–উ এব্ং আ আ–আ–আ পেন ওিা 
আেসব্ারজ পদ্খটছ।… োি ি িংধনু একেু একেু কটি রম্রলটয পগল… দু্েুকটিা ব্ল 
আব্াি একো হটয পগল। ব্লো রব্িাে আযািলযাটন্ডি জােীয েেীক হটয কাাঁ টে 
কাাঁ টে িাসটে লাগল। আকাটশ শুধু নয দ্শডকটদ্ি র্স্যাটন্ডি ও টিও। ম্টন হয আকাশ 
পথটক পসানাি জটলি বৃ্রে পসই জােীয েেীক পথটক দ্শডকটদ্ি গাটয  ডটছ। 
 
–অ্ ূব্ড, িন রচৎকাি কটি উেল।… জােীয েেীক পথটক োি ি পসানাি রশলা বৃ্রেি 
ম্টো  ডটে শুরু কিল েটেযকরে দ্শডকটদ্ি গাটয–ম্াথায। হযারি চাি াটশ ছরডটয  ডা 
শযাম্িকস কুটডাটে কুটডাটে বু্ঝটে  ািটলা পসই জােীয েোাঁটকি অ্িিাটল হাজাি 
হাজাি পছাে পর্াে দ্ারডওযালা ম্ানুষ। োটদ্ি গাটয লাল ওটযর্স্ পকাে, েটেযটকি হাটে 
একো কটি কু্ষদ্রাকাি পসানা অ্থব্া  ান্নাি লযাি। 
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পল টিচাউনস! রম্. উইসরল হাজাি হাজাি দ্শডকটদ্ি স্বেিঃসূ্ফেড রচঙ্কাটিি ম্টধয ব্টল 
উেটলন। অ্টনটকই েখন  াগটলি ম্টো পচযাটিি েলায, ম্ারে পথটক স্বণডমু্দ্রা সগ্রহ 
কিটে ব্যি।… রনটজটদ্ি ম্টধয ম্াির ে কিটছ। 
 
এই পনও–িন খুব্ খুব্ আনটন্দ একমু্টো পসানাি মু্দ্রা হযারিটক হাটে রদ্টয ব্লল। অ্ম্রন 
রকউলািটসি জনয (অ্সীম্ শরক্তশালী পলাক)।… এখন েুরম্ আম্াটক রক্রর্স্ম্াটসি হযাে 
রকটন রদ্টে  ািটব্। 
 
পগ্রে শযাম্িক অ্দৃ্শয হটয পগল, পল টিচাম্ডস পগাাঁো পখটয িীলাি অ্ িরদ্টক পগাো 
পখটয  ডল। ওিা পখলা পদ্খাি জনয এখন শাি হটয ব্সল। 
 
-এব্ং এখন িদ্র ম্রহলা ও িদ্র ম্টহাদ্যগণ সব্াইটক বু্লটগরিযান রকরডচ রেটম্ি জনয 
অ্রিনন্দন জানাটে অ্নুটিাধ কিরছ। আরম্ আ নাটদ্ি রদ্রে রডরম্িটিি কাটছ। 
 
পখলা শুরু হটয পগল। পজাগা, পলিরস্ক, িালচানি, পজলকি!… রিক্টি ক্রাম্, (ম্াত্র সেি 
ব্ছি ব্যসী)… সকটলই দূ্দ্ডাি পখলটছ। পক হাটি, পক পজটে পকউ ব্লটে  ািটছ না। 
 
পব্গম্যান উচ্চস্বটি কটম্রে ব্ক্স পথটক ব্লল-এব্াি আ নািা আইরিশ রেম্টক শুটিো 
জানান। কটলালী, রিযান, িয, মু্টলে, পম্ািান, কুইগটল–আ আ আনন্দ–রলঙ্ক। 
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নীল জারসড  িা সােজন র টচি ও ি রদ্টয ছুেল। হযারি ওি ব্াটযারনকুলাি রু্রিটয 
পদ্খল… পদ্খল েটেযকরে পিযাটিি ঝাডুটে পলখা ফাযাি পব্াল্ট। আি োটদ্ি নাম্ 
রূ ালী অ্ক্ষটি জাম্াি র টে এব্রযডারি কিা। 
 
এব্াটি ইরজে পথটক এটসটছন আম্াটদ্ি পিফারি উইজাডড আিজডারেক রকরডচ 
এটসারসটযশটনি েধান সুখযাে–হাসান মু্িফা। 
 
মু্িাফা পব্াঁটে খাে ম্ানুষ। ম্াথায পগাল োক। পগাাঁফ অ্টনকো আটঙ্কল িানডটনি ম্টো। 
একো হাটে ব্ড কাটেি ব্াক্স। অ্নয হাটে ঝাডু। হযারি ওি অ্ম্রনওকুলাি রস্পড ডাটযল 
নম্ডাল কটি রদ্ল। পদ্খল মু্িফা ঝাডুি ও ি ব্সল োি ি কাটেি ব্াক্সটে েচণ্ডিাটব্ 
রক কিল। ব্াক্স পথটক চািটে ব্ল েীি পব্টগ পব্রিটয এল। ব্াাঁরশ ব্াজাটলন মু্িফা 
েীব্রিাটব্। পব্গম্যান ব্লল, রদ্ ই–ই–ই–ই…ি অ্ফ। মু্লাি! িয! পম্ািান, রডরিি। 
মু্লািটক  াস রদ্টযটছ।.. 
 
হযারি ওি অ্ম্রনকুলাি রনটয পখলা পদ্টখ পেটে লাগল। নানািকম্িাটব্ রনটজি খুরশ 
ম্টো। এি আটগ ও এ ধিটনি রকরডচ পখলা পদ্টখরন। পখলা চটলটছ… দ্ারুণ 
উটেজনা ূণড পখলা। 
 
পস্কাি পব্াটডড েযাশ হল : বু্লটগরিযা একশ োই; আযািলযান্ড একসি। 
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আযািলযাটন্ডি সাট ােডািিা পজোি জনয পিযািটদ্ি ব্াহব্া ও োণ টণ রচৎকাি কটি 
চলল। 
 
পব্গম্যান কটম্রি ব্ক্স পথটক ব্টল উেল–আযািলযান্ড রজটেটছ। হোৎ পখলা পশষ হওযাি 
জনয ও অ্ব্াক হটয পগল। 
 
ক্রাম্ পব্ঈম্ারন কটিটছ। রকন্তু আযািলযান্ড রজটেটছ। পহ ঈশ্বি, আরম্ জানোম্ না, আম্িা 
পকউ আশা করিরন! হযারি হইচই-এি ম্টধয ব্লল, ওিা জাটন হািাটনা পসাজা নয। িীষণ 
উটেরজে হটয হােোরল রদ্টে লাগল, আইরিশিা সরেযই অ্টনক িাল পখটলটছ, হযারি 
ব্লটলা। 
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দ্য ডােড ম্ােড 
 
কাট ডে পম্াডা রসাঁরড রদ্টয খুব্ সাব্ধাটন নাম্টে নাম্টে রম্. উইসরল পফ্রড আি জজডটক 
সাব্ধান কটি রদ্টলন–খব্িদ্াি! পোম্াটদ্ি ম্া পেন জানটে না  াটিন পোম্িা দু্িাই 
পখলাি ম্াটে এটসছ। 
 
পফ্রড ব্লল–পিব্ না ডযারড। আম্াটদ্ি ম্াথায রকছু একো কিাি িযান আটছ। ম্াটক 
আম্িা এই খিটচি অ্নয একো রহটসব্ পদ্ব্। 
 
উইসরল ওটদ্ি মু্টখি রদ্টক এম্নিাটব্ োকাটলন–িযানো রক জানাি োি েব্ল আগ্রহ। 
রকন্তু জানটে চাইটলন না। 
 
এখন সকটল চটলটছ পে োি কযাটিি রদ্টক। ওিাও চলল পসই জনটরাটেি সটে। 
িাটেি হাওযাি সটে সকটলি পব্শুটিা গলাি গান রম্টশ পগল।  থ পদ্খাি জনয হাটে 
ওটদ্ি লণ্ঠন। পকউ পকউ আনন্দ–উলাটস হাটেি লণ্ঠন উাঁচু কটি পদ্ালাটে পদ্ালাটে 
চটলটছ। পেটন্ট রফটি রগটযও ওটদ্ি রকরডচ পখলা পদ্খাি উন্মাদ্না পম্াটেই কটম্ না। 
কাটিািই পেন রু্টম্াব্াি পকান োরগদ্ পনই। উইসরল সব্াি সটে একম্ে হটলন পশাব্াি 
আটগ োিা পকাটকা খাটব্। োি ি শুরু হল পখলাি কথা। রম্. উইসরল পখলা সম্বটন্ধ 
চারলডি সটে একম্ে হটলন না, েকড চলল। রজরন দ্ারুণ ক্লাি। পছাে পেরব্লোয 
পকাটকাি কা  রনটয পেরব্টল ম্াথা িাখটেই রু্রম্টয  ডল। হাে সিাটে রগটয পকাটকাি 
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কা  রছেটক  ডল পম্টঝটে। ওটদ্ি পখলাি েকড থাম্টে চায না… অ্ধধেড হটয উইসরল 
ব্লটলন, পোম্িা িাব্ডাল রিটি থাম্াও–অ্টনক িাে হল শুটে–েুটে হটব্ না? হািরম্ওন 
ও রজরন  াটশি পেটন্ট চটল পগল। উইসরল, হযারি ও অ্নযিা  াজাম্া  টি ব্াটঙ্ক শুটয 
 ডটলা।  াটশি কযাটি েখনও সম্ান োটল চটলটছ–গান, েকড আি হহ হচ। 
 
–িালই হটযটছ আরম্ এখন ছুরেটে, উইসরল পিটগ রগটয ব্লটলন–ো না হটল ওটদ্ি 
ম্াঝিাটে সকলটক রব্িক্ত কিটে ম্ানা কিোম্। আযািলযান্ড রজটেটছ ব্টল আি কে 
পসরলটব্রে কিটব্! 
 
িটনি রেক উ টিি ব্যাটঙ্ক শুটযটছ হযারি। ওিও রু্ম্ আসটছ না। এখনও ওি সম্ি 
পদ্হো ঝন ঝন কিটছ। ও পেটন্টি রসরলং-এ োরকটয িইল। রসরলং ব্লটে পেটন্টি 
কযানিাস। ম্াটঝ ম্াটঝ পকউ আশ াটশ লণ্ঠন জ্বারলটযটছ োিই িরি পেটন্ট এটস ধাো 
খাটে। ও চায িরব্ষযটে একজন রকরড পিযাি হটে। িাল পিযাি হটে পগটল 
পকম্নিাটব্ পখলটে হটব্ অ্রলিাি উড ওটক কখনও পকানরদ্ন ব্টলরন। িাব্টে িাব্টে 
ওি ম্টন হল জােীযদ্টলি ও একজন হটযটছ। জারসডি প ছটন ওি নম্বি আি নাম্ পলখা 
িটযটছ। ওি কাটন এল পব্গম্যাটনি উদ্াে কণ্ঠস্বি সািা পর্স্রডযাম্ গম্গম্ কিটছ, 
েরেধ্বরনে হটে– োি  োি! 
 
ক্রাটম্ি ম্টো ওি রদ্ব্াস্বপ্ন–উডটছ, উডটছ… হযে একরদ্ন সেযটে  রিণে হটব্। হোৎ 
সচরকে হটয উেল, রু্ম্ িাোি  ি। 
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–িন, হযারি আি শুটয পথক না, উটে  ড, খুব্ দ্িকাি আটছ! ধডম্ড কটি উটে  টড, 
ব্সটে রগটয ম্াথাো খোস কটি লাগল পেটন্টি চাাঁদ্ওযাটে। 
 
–কী… কী হটযটছ? উইসরল চু  কটি িইটলন। উইসরল শুধু চু  নয… আশ াটশি সম্ি 
পেটন্ট একোও শব্দ পশানা োটে না। হোৎ োিা রকরডচ পখলা পদ্খটে এটস  াোরি 
গুরেটয চটল পগটছ। োটদ্ি রচৎকাি, গান রকছুই পশানা োটে না। সব্ নীিব্ হটয পগটছ। 
 
হযারি েে োডাোরড  াটি ব্যাঙ্ক পথটক লারফটয  টড জীনসো  টি রনল। রম্. উইসরল 
ব্লটলন–সম্য পনই োডাোরড 
 
হযারি পেটন্টি ব্াইটি এটস দ্াাঁডাল। পদ্খল িনও এটস পগটছ। 
 
পেখাটন ওটদ্ি পেন্ট… োি চাি াটশি পেন্টগুটলাি সাম্টন খুব্ সম্ভব্ জনম্ানব্ শূনয 
হটলও কাটেি উনুনগুটলা রেম্ রেম্ কটি জ্বলটছ। োিই আটলাটে পদ্খল… দ্টল দ্টল 
পলাটকিা োণিটয ছুটে  ালাটে। োটদ্ি ও ি একো আটলা আকাশ পথটক রু্টি–রফটি 
 ডটছ–রেক কাম্াটনি গজডটনি ম্টো শব্দ হটে। ম্দ্যট ি অ্সংলগ্ন রচৎকাি, পসই হাসয 
আটলা আি গজডটনি সাটথ সাটথ সম্ান োটল চলটছ। োি িই সব্ পথটম্ রনটয সবু্জ 
আটলাটে অ্িণযো িটি পগল। হযারি  রিষ্কািিাটব্ সব্রকছুই পদ্খটে প ল–পদ্খল 
একদ্ল জাদু্কি হাটে জাদু্দ্ণ্ড আকাটশি রদ্টক েুটল চটলটছ। পসই দ্ণ্ড পথটক সবু্জ 
আটলা রব্েুরিে হটে। পদ্টখ আিেড হটয পগল হযারি। োিা দ্লব্ে হটয দ্ণ্ড উাঁচু কটি 
চটলটছ োটদ্ি পদ্হ আটছ; রক মু্ণু্ড পনই।  টি বু্ঝটে  াটি হযারি, না ওটদ্ি ম্াথা ও 
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মু্খ কা ড রদ্টয োকা। ওটদ্ি ও টি ম্ধযাকাটশ পিটস চটলটছ অ্দু্ভে চািটে োণী। 
োিা পেন  ুেুল পখলাি হাটেি দ্টল্প অ্দৃ্শয সুটো রদ্টয রনটচি পলাকটদ্ি  রিচালনা 
কিটছ। চািটেি ম্টধয দু্জন খুব্ই কু্ষদ্রাকাটিি। 
 
আিও পব্শরকছু জাদু্কি পসই দ্টল পোগ রদ্টযটছ। হাসটছ আি িাসম্ান পসই চািজটনি 
রদ্টক আেুল পদ্খাটে। োিা পহাঁটে োটে োটদ্ি  াটযি চাট  শূনয পেন্টগুটলা পিটে 
 ডটছ। পকউ পকউ আব্াি দ্ণ্ড রদ্টয পেটন্ট আগুন লারগটয রদ্টে।… হহ হুটলাড ও 
রচল্কাটি সািা জাযগাো গম্গম্ কিটছ। 
 
একো জ্বলি পেটন্টি ও ি রদ্টয োব্াি সম্য চািটে োণীি ম্টধয একজনটক হযারি 
রচনটে  ািটলা–িব্ােড! কযাি সাইটেি ম্যাটনজাি ব্ারক রেনজন খুব্ সম্ভব্ে োি 
 রিব্াটিি স্ত্রী ও  ুত্র কনযা। একজন জাদু্কি হাটেি দ্ণ্ড রক্লক কিটেই রম্টসস িব্ােডস 
উটল্ট পগটলন। োি  া ও টি ম্াথা রনটচ চটল পগল। োি িাটেি প াশাক খটস 
 ডটলা। রেরন রনটজি অ্ধডনগ্ন পদ্হ োকটে পচো কিটেই রনটচি জাদু্কি জনো হা! হা! 
কটি পহটস উেল। 
 
িন েচণ্ড িাটগ ব্লল–অ্সিয, ব্ব্ডিো ছাডা আি রকছুই নয। ওি দৃ্রে ম্াগল রশশুরেি 
রদ্টক। ম্ারে পথটক ষাে রফে ও টি ও লােুি ম্টো রু্ি াক খাটে। িন পসই ব্ীিৎস 
অ্েযাচাটিি রদ্টক আি দৃ্রে রদ্টে  ািটলা না। 
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হািরম্ওন, রজরন্ন ওটদ্ি নাইে পিটসি ও ি ওিািটকাে চার টয ব্াইটি এটস দ্াাঁডাল। 
সটে রম্, উইসরল। পছটলটদ্ি পেন্ট পথটক রব্ল, চারলড ও  ারসড এল। ওিা েস্তুে। হাটে 
জাদু্দ্ণ্ড, শাটেডি আরিন শুোল। 
 
রম্. উইসরল উচ্চস্বটি ব্লটলন–আম্িা এখাটন ম্েণালযটক সাহােয কিব্… রব্ ন্ন ওই 
চািজনটক আম্াটদ্ি ব্াাঁচাটেই হটব্। পোম্িা অ্িটণয চটল োও… রকন্তু একসটে থাকটব্। 
আরম্ েটযাজনীয কাজ পসটি পোম্াটদ্ি সাহাটেযি জনয আসরছ। 
 
রব্ল, চারলড,  ারসড রনিা দ্ স্থাটন ধাব্ম্ান পলাকজটনি প ছটন প ছটন পগল। রম্. উইসরল 
চলটলন ওটদ্ি প ছন প ছন। ম্েণালটযি জাদু্কিিা নানারদ্ক পথটক পসইখাটন ছুটে 
এল। আকাটশি উাঁচুটে িাসম্ান িব্ােড  রিব্াটিি রনটচ ম্াটে জনো একেু একেু কটি 
রনটজটদ্ি ম্টধয পছাে পকন্দ্র হেরি কটি পফলল–কাল জাদু্ রুখটে। 
 
পফ্রড, রজরন্নি হাে ধটি োনটে োনটে রনটয চলটে চলটে ব্লল, দ্াাঁরডটয থাকটল চলটব্ 
না–ব্টন চল, রব্ দ্ হটে  াটি। পেটে পেটে ওিা প ছন রফটি োরকটয পদ্খল শূটনয 
িাসম্ান িব্ােড  রিব্াটিি রনটচ পলাটকি সংখযা আিও পেন পব্রশ হটয পগটছ। রম্রনরিি 
জাদু্কিিা ম্াথায হুড  িা জাদু্কিটদ্ি পিেটি েুটক োটদ্ি জাদু্দ্ণ্ড রদ্টয ছত্রিে 
কিাি পচো চালাটে। রকন্তু  ািটছ না… দ্ারুণ এক িযাব্হ  রিরস্থরে! োিা ব্াাঁচাটে 
এটসটছ পকানও জাদু্রব্দ্যা েটযাগ কিটে  ািটছ না–িয, োিা েরদ্ ও ি পথটক ম্ারেটে 
 টড োয! 
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পর্স্রডযাম্ োব্াি িািাি ধাটি ধাটি পে িরেন আটলাি ম্ালা রছল পসগুটলা রনটি পগটছ। 
পর্াি অ্ন্ধকাটিি ম্টধয পখলা পদ্খটে আসা পছাে রশশুিা অ্সহায, ম্রহলািা আত্মিক্ষাি 
জনয গাটছ পচট , গুহাটে লুরকটয কাাঁদ্টছ। হযারিি ম্টন হল রকছু পলাক অ্ন্ধকাটিি ম্টধয 
ছুেটছ… োটদ্ি মু্খ পদ্খটে প ল না। োব্াি সম্য ওিা ওটক ধাো রদ্টে লাগল। হোৎ 
পসই সম্য িটনি গলাি স্বি শুনটে প ল। িন ব্যথায আেডনাদ্ কিটছ। 
 
–কী হটযটছ হািরম্ওন? হািরম্ওন অ্ন্ধকাটিি ম্ধয পথটক ব্লল… িনটক খুাঁজটে োব্াি 
সম্য ওি হযারিি সটে ধাো পলটগ হািরম্ওন ম্ারেটে  টড োয। রকন্তু িন পকাথা পথটক 
ডাকটছ? হযারি সশটব্দ ব্লল, িন, িন, েুরম্ পকাথায? অ্রে অ্নযায কিটছ শক্রিা…! 
ম্ারেটে উটে দ্াাঁডাল হািরম্ওন। 
 
হোৎ এক উজ্জ্বল আটলাটে পদ্খল িন গাটছি েলায  টড িটযটছ। িন ব্লল, লুম্াস। 
 
পক পেন প ছন পথটক ব্লল–খুব্ লাটগরন আশাকরি। 
 
হযারি, িন ও হািরম্ওন প ছটন রফটি পদ্খল–িযাটকা ম্যালফয! ও রনরব্ডকাি রচটে একো 
গাটছ পহলান রদ্টয দ্াাঁরডটয িটযটছ।… ো র্টেটছ ওসব্ িাব্টলশহীনিাটব্ পদ্টখ চটলটছ। 
কাটলা জাদু্কিটদ্ি োণ্ডটব্ ওি পকানও ো  উো  পনই। 
 
রম্টসস উইসরলি সাম্টন িন ম্যালফযটক পে কথাো কখনও ব্লটো না, পসই কথাো 
এখন ও ম্যালফযটক পদ্খটে প টয ব্লল-একো রকছু কিন রম্. ম্যালফয। 
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িাষা, পোম্াি অ্নুটিাটধি নয িন। ওি রব্ব্ণড পচাখ দু্টো জ্বল জ্বল কিটছ।–েুরম্ কী 
চাও হািরম্ওনও আকাটশ উডক? 
 
ো পদ্খটে চাও? 
 
হািরম্ওন কু্ষব্ধ স্বটি ব্লল-এ কথাি অ্থড কী? 
 
–রম্স পগ্রঞ্জাি আম্াি জাদু্কিিা ম্াগলটদ্ি রনধন কিটছ, ম্যালফয রব্রিিাটব্ পহটস 
ব্লল–েুরম্ কী চাও েুরম্ও ওটদ্ি ম্টো আকাটশ উডটে। 
 
ম্যালফয হািরম্ওটনি রদ্টক োকাল। 
 
ম্যালফয ব্লল–ওিা ম্াগল। েুরম্ কী চাও রম্টসস িব্াটেডি ম্টো পোম্াি অ্ব্স্থা? 
পোম্াি রনকাি শিীি পথটক খুটল আকাটশ উডুক? 
 
হযারি ব্লল–হািরম্ওন ম্াগল নয। ছাত্রী জাদু্কিী। 
 
–রনটজি চডকায পেল দ্াও পছাকিা! ম্যালফয পর্াৎ পর্াাঁৎ কটি ব্লল। হারসো ওি 
শযোটনি ম্টো! িাল চাও পো পেখাটন আটছ পসখাটন থাক। ওিা ম্াগলটদ্ি িক্ত  ছন্দ 
কটি। 
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িন ব্লল–মু্খ সাম্টল কথা ব্লুন রম্. ম্যালফয। সকটলই জাটন পকাটনা িদ্র ম্াগল িক্ত 
ব্লা খুব্ই অ্টশািন।… জাদু্কি জাদু্কিীটদ্ি শিীটি ম্াগল িক্ত থাকটেও  াটি। 
আ রন কেেুকু জাটনন? 
 
–ওসব্ কথা ছাড িন। হািরম্ওন ব্লল। িন, ম্যালফটযি রদ্টক এটগাটে পদ্টখ ওি হাে 
পেটন ধিল। শুধু শুধু রব্ দ্ পেটন আনটছ ও। 
 
অ্িটণযি অ্নযরদ্ক পথটক খুব্ পজাটি ব্যাে শব্দ পশানা পগল। শব্দো অ্রে িযঙ্কি! আটগ 
কখনও পকউ এম্ন গজডন পশাটনরন। আশ াটশি ম্ানুষজন িটয রব্ব্ণড, কুাঁকটড পগল পসই 
অ্টচনা শটব্দ। 
 
ম্যালফয আটগি ম্টো শযোনী হারসটে ব্লল–আরম্ পো ওটদ্ি ব্াধা রদ্টে  ারি না 
ম্ার্স্াি েুরম্ ব্ল আরম্ কী  ারি  োি? 
 
হািরম্ওন ম্যালফটযি মু্টখি রদ্টক রৃ্ণািিা দৃ্রেটে োরকটয ব্লল, চল, ওিা সব্ পগল 
পকাথায পখাাঁজা দ্িকাি। 
 
ম্যালফয রহ রহ কটি পহটস ব্লল–পগ্রঞ্জাি পোম্াি ম্াথাি চুলগুটলা রেক কাটকি ব্াসা, 
ওগুটলা মু্খ পথটক হোও। হযারি ও িটনি হাে ধটি হািরম্ওন ব্লল চল। 
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িন পেটে পেটে ব্লল–আরম্ হলফ কটি ব্লটে  ারি ওইসব্ কাটলা কা টড মু্খ োকা 
কাটলা জাদু্কিটদ্ি ম্টধয ম্যালফটযি ব্াব্াও আটছ। হািরম্ওন ব্লল ম্েণালয ওটক 
ধিটব্… আিেড ওিা পকাথায পগল ব্লটো! 
 
পকাথায পগল পফ্রড–জন–রজরন্ন? এে পদ্শী–রব্টদ্শী জাদু্কিিা োণ ব্াাঁচাটে ছুটোছুরে 
কিটছ। রকছু রকছু োাঁবু্টেও হুটডাহুরড কিটছ। 
 
ওিা পদ্খল কটযকজন ওটদ্ি ব্যসী ছাত্র–ছাত্রী (টকান্ পদ্টশি জাটন না) েকড রব্েকড 
কিটছ।  িটণ োটদ্ি  াজাম্া। একরে পম্টয হযারি, িন আি হািরম্ওনটক পদ্টখ ব্লল, 
Ou est Madame Maxime? Nous lavous perdue– (ওটদ্ি ম্টন হল পম্টযরে 
ব্লটছ ম্াদ্াম্ ম্যারক্সম্ পকাথায… আম্াটদ্ি পো রফিটে হটব্)… িটনি মু্টখি রদ্টক 
োরকটয হািরম্ওন ব্লল–ওিা ব্ল্পটব্েন ম্যারজক অ্যাকাটডরম্ি ছাত্রছাত্রী। আরম্ 
অ্যাোইজল অ্ফ ম্যারজকযাল এডুটকশন ইন ইউটিাট   টডরছ। িন পস কথায কান না 
রদ্টয ব্লল–ম্টন হয পব্রশ দূ্টি োযরন ওিা। জাদু্দ্টণ্ড হািরম্ওটনি ম্টো আটলা জ্বারলটয 
 থ চলটে লাগল। হযারি রনটজি জাদু্দ্ণ্ড হাটে পনব্াি জনয  টকটে হাে পোকাল। রকন্তু 
 টকটে িটযটছ ব্াটযাটনাকুলাি! জাদু্দ্ণ্ড পনই।  টকেগুটলা আরে ারে কটি খুাঁজটলা 
হযারি। না পনই। 
 
–আটি পকাথায পগল আম্াি জাদু্দ্ণ্ড?… হািাটলা নারক? 
 
–ধযাৎ োট্টা কিছ েুরম্? 
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িন আি হািরম্ওন ওটদ্ি েটচডি আটলা জ্বলা দ্ণ্ড দু্টো ও টি েুলল। আটলা  টড েরদ্ 
ওো  াওযা োয। হযারি েন্ন েন্ন কটি খুাঁটজও ওি জাদু্দ্ণ্ড প টলা না। 
 
ম্ম্ডি ধ্বরন শুটন রেন জটনই সজাগ হটয পগল। পদ্খল উইেী (ক্রীেদ্াসী) একো র্ন 
জেল পথটক পব্রিটয আসটছ োিই শব্দ। খুব্ কে কটি ও পঝা ঝাড  থ কটি পব্ি 
হটয আসটছ। ওি ম্টন হটযটছ পকউ পেন অ্দৃ্শয পথটক ওটক োডা কটিটছ। আেটক 
িাখটে চাইটছ।–মু্খ পদ্টখ ম্টন হল। 
 
উইরঙ্ক মু্টখ ব্লল-একজন শযোন কাটলা জাদু্কি!… উইংঙ্কীটক ও আকাটশ উরডটয 
রনটয পেটে চায। উইরঞ্চ ওটদ্ি কাছ পথটক  ালাটব্। 
 
িন ওি রদ্টক োরকটয ব্লল–পদ্ৌডাটে ওি অ্সুরব্টধ কী? রেকম্ে পদ্ৌডাটে  ািটছ না 
পকন? 
 
হযারি ব্লল–ও সম্ভব্ে  ালাব্াি অ্নুম্রে  াযরন। 
 
হািরম্ওন ব্লল–পোম্িা পো জান ওটদ্ি জীব্ন কে কটেি। ওটদ্ি সটে ব্ারডি 
পলাটকিা খুব্ খািা  ব্যব্হাি কটি। ক্রীেদ্াস হটল ো হয। রম্. ক্রাউটচি ব্দ্নযোয ও 
েট  ব্টসরছল। ম্যালফয ওটক জাদু্ব্টল  েু কটি পিটখরছল ফটল পেটন্ট আক্রম্ণ হটল 
ও পদ্ৌডাটে  াটিরন। বু্রঝ না ম্ানুষ পকন ওটদ্ি অ্েযাচাি কটি, এে েেণা পদ্য। 
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িন ব্লল–ওিা পো সুটখই আটছ। েুরম্ হাউজ এলকটদ্ি কথা শুটনটছা না। ওিা 
ব্টলরছল, ক্রীেদ্াসীটদ্ি আনন্দ কিাি অ্রধকাি পনই। ওিা এোই  ছন্দ কটি। 
 
হািরম্ওন ব্লল–সকটল নয, পোম্াি ম্ে পলাটকিাই এই ধিটনি কথা িাটব্ িন। োিা 
কুটড োিা রকছু ব্দ্লাটে ব্া  রিব্েডন কিটে চায না। ওিা ব্ড হটয ওটে একো 
সংস্কাটিি ম্টধয। 
 
আব্াি ওিা শুনটে প ল কাম্াটনি ম্টো গজডন। গজডনো অ্িটণয েরেধ্বরনে হটে 
লাগল। 
 
িন ব্লল–পব্াকাি ম্টো দ্াাঁরডটয না পথটক আম্িা এটগাই। 
 
হযারি হািরম্ওটনি রদ্টক োকাটলা। হযারিি আশঙ্কা হটলা ম্যালফয ো ব্টলটছ োি ম্টধয 
রকছুো সেযো আটছ, পব্াধহয হািরম্ওটনিও রব্ টদ্ি সম্ভাব্না ওটদ্ি পচটয পব্রশ। 
ম্যালফয ব্টলটছ হািরম্ওটনি পদ্টহ আটছ ম্াগল িক্ত! ওিা অ্ন্ধকাটিি  থ রদ্টয 
অ্িটণযি গিীটি হাাঁেটে লাগল।… চলটে চলটে পফ্রড, জজড আি রজরনি পখাাঁজ কিটে 
লাগল।…  টথি ধাটি অ্টনক ম্ানুষ ব্টস িটযটছ… োিা সব্াই পখলা পদ্খটে এটসরছল। 
ডাকড ম্যারজক জাদু্কিটদ্ি িটয ওিা  ালাটে।… এক জাযগায পদ্খটে প ল একদ্ল 
গব্রলন ব্টস থটল িরেড সংগ্রহ কটি আনা পসানা রনটজটদ্ি ম্টধয িাগ কিটছ। কযাি 
সাইটে রক র্টেটছ োি েরে ওটদ্ি পকানও হুস পনই। ওিা আিও খারনকো পিেটি 
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এরগটয পগল। গাটছি  াোি ফাাঁক  রদ্টয  টথ রূ ালী আটলা  টডটছ। পদ্খটে পকানও 
অ্সুরব্টধ হটে না। ওিা পদ্খল জেটল পোকাি মু্টখ রেনরে অ্রে সুন্দিী িীলাটক রর্টি 
রকছু অ্ল্পব্যসী জাদু্কি হাসাহারস কিটছ। 
 
ওটদ্ি ম্টধয একজন ব্ডাই কটি ব্লল–েরেব্ছি আরম্ একশ ব্িা পসানাি গযারলযন 
আয করি। করম্রে ফি দ্য রডসট াজাল অ্ফ পডঞ্জািাস রক্রটযচািসি আরম্ িাগন 
রকলাি। 
 
ওি ব্নু্ধ পহটস ব্লল–পরফ ব্াটজ কথা। েুরম্ পম্াটেই ো নও। রলরক কলিটন েুরম্ 
থালাব্াসন  রিষ্কাি কি… রকন্তু আরম্ িযািাযাি হান্টাি… আজ  েডি আরম্ নব্বইো 
পম্টিরছ। 
 
মু্খম্য ব্রণ িরেড েৃেীয জাদু্কি ব্লল–… আরম্ পদ্টশি করনষ্ঠেম্ ম্যারজক ম্েী হটে 
চটলরছ… আরম্…। 
 
কথা শুটন হযারি হারসটে পফটে  ডল।… ব্রণ িরেড জাদু্কিটক ও রচনটে  ািটলা–ওি 
নাম্ র্স্যান শান াইক, ও আসটল রেনেলা ব্াটসি ব্াস কন্ডাকেি! 
 
হযারি, িটনি রদ্টক োকাল। িটনি মু্খো রব্রিিাটব্ ঝুটল িটযটছ।  ি মু্হূটেডই িন 
ব্লল–আরম্ কী পোম্াটদ্ি ব্টলরছ পে আরম্ এখন একো জাদু্ ঝাডু ব্ারনটযরছ পসোটে 
পচট  শুক্র গ্রটহ োওযা োয। 
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হািরম্ওন ব্লল–সরেয! কথাো ব্টল হযারি আি হািরম্ওনওটক পচট  ধটি পেটন রনটয 
চলল িন… একেু একেু কটি িীলা আি িাব্কটদ্ি কণ্ঠস্বি আি পশানা পগল না। ওিা 
েখন অ্িটণযি ম্াঝখাটন প ৌঁটছটছ।… পসখাটন জন–োণী পনই এে রনিব্ধ পে, একো 
গাটছি  াো গাছ পথটক  ডটল পশানা োয। হযারি ব্লল, আম্িা এখাটন অ্ট ক্ষা করি। 
 
ওি কথা পশষ হব্াি আটগই লাটডা পব্গম্যান একো গাটছি আডাল পথটক ওটদ্ি সাম্টন 
এটস দ্াাঁডাল। 
 
জাদু্ দ্টণ্ডি মৃ্দু্ আটলাটে ওিা পব্গম্যাটনি অ্দু্ভে এক  রিব্েডন লক্ষয কিল। পকম্ন 
পেন রেটল–োলা। মু্টখ হারস পনই… চলায চঞ্চলো পনই। মু্খো ফযাকাটস শুধু নয 
রচরিেও। 
 
পব্গম্যান ওটদ্ি পদ্টখ ব্লটলন–পক পোম্িা? এখাটন পোম্িা পকন? 
 
ওিা আিেড হটয  িস্পটিি রদ্টক োকাল। 
 
িন ব্লল–ওধাটি ম্টন হয দ্াো–হাোম্া হটে। 
 
পব্গম্যান পখাঁরকটয উটে ব্লটলন–কী ব্লটল? 
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–কযাটিি রদ্টক… রকছু জাদু্কি এক ম্াগল  রিব্ািটক ধটিটছ। 
 
পব্গম্যান অ্ট্টহাসয কিল–ওিা চুটলায োক।… কথাো ব্টল অ্নযম্নস্ক হটয। অ্নযরদ্টক 
চটল পগটলন। 
 
–পব্গম্যান পকম্ন পেন অ্স্বািারব্ক… োই না? হািরম্ওন ব্লল। 
 
িন ব্লল-এক নম্বটিি জুযারি।… ও একো গাটছি েলায শুকটনা র্াটসি উ ি ব্টস 
 টড ব্লল… দ্য উইম্টব্ানড ওযাস ম্  ি  ি রেনব্াি রজটেটছ… ও পহটিটছ। 
 
কথাো ব্টল িন  টকে পথটক ক্রাটম্ি পছাে একো আব্ক্ষ মূ্রেড পব্ি ব্টি খুাঁরেটয খুাঁরেটয 
পদ্খটে লাগল। 
 
হযারিি েখন ম্াটঝ ম্াটঝ কাটন আসটছ কযাি সাইে পথটক হহ হচ-এি শব্দ। োহটলও 
চেুরদ্ডক নীিব্… রনিব্ধ। োহটল খুব্ সম্ভব্ দ্াো পথটম্ পগটছ। 
 
হািরম্ওন পব্শ খারনকো সম্য নীিব্ পথটক ব্লল–ম্টন হয সব্াই এখন রনিা দ্। দ্াো 
ব্ন্ধ হটয পগটছ। 
 
িন ব্লল–োই পেন হয। 
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হযারি ব্লল–ধি পোম্াি ব্াব্া লুরসযাস ম্যালফযটক ধিটল রক হটব্…। হযারি িটনি 
ক্রাটম্ি ম্টডটলি রদ্টক োকাটলা। িন একইিকম্ িাটব্ ক্রাটম্ি মূ্রেডো পদ্টখ চটলটছ। 
 
হািরম্ওন ব্লল–রনি িাধ ম্াগলটদ্ি জনয ম্াযা হটে। ওটদ্ি শূনয পথটক েরদ্ নাম্াটনা 
না োয? 
 
–োটব্, পকন োটব্ না, হযারি ব্লল। হোৎ রকছু ধ ধ  শব্দ শুনটে প টলা। 
 
–হযাটলা, হযারি কান খাডা কটি ব্লল। 
 
পকানও শব্দ পনই। হযারি গাটছি ফাাঁক রদ্টয পদ্খাি পচো কিল। েখনও আাঁধাি কাটেরন 
োই দূ্টিি রজরনস অ্স্পে। 
 
–ওখাটন পোম্িা পক? ও ব্লল। 
 
োি ি, পকানিকম্ সম্য না রদ্টয ব্লটে পগটল হযারিি কথা পশষ হব্াি সটে সটে 
একো শব্দ… ো কখনও ওই অ্িটণয এটস পশাটনরন, অ্টনকো ম্টেি ম্টো। 
 
পম্ািসটম্াটডড! পম্ািসটম্াটডড! 
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হযারিি পচাটখি সাম্টন পে গাছ ালা, পঝা ঝাড ওি দৃ্রেরুে কটি পিটখরছল ো হোৎ 
পসই শটব্দি  ি হোৎ পকাথায পেন উটব্ পগল। পক পেন আকাটশ ফুঙ্কাটি উরডটয রনটয 
পগল সব্রকছু। 
 
কী পদ্খছ? হযারিটক েশ্ন কিল িন। 
 
এক মু্হূটেডি ম্টধয হযারিি ম্টন হল–আি একো নেুন পল টিচাউন গটড উটেটছ। না 
ো নয, হাজাি হাজাি ম্ানুটষি ম্াথাি খুরল, অ্টনকো  ান্নাি োিাি ম্টো। োটদ্ি 
রজটব্ি ব্দ্টল জীব্ি সা  পব্রিটয আসটছ। ওিা চেুরদ্ডক পদ্খটে পদ্খটে উাঁচুটে উটে 
পেটে লাগল, সবু্জ িটেি পধাযা ছরডটয রদ্টে লাগল চেুরদ্ডটক… সািা আকাশো সবু্জ 
পম্টর্ পেটক পগল। 
 
সহসা অ্িটণযি গাছ ালা, লো… সব্রকছুই রব্কে শটব্দ কাাঁর টয রদ্ল। পকন এসব্ হটে, 
লুরকটয পথটক পক পিরল্কব্ারজ কটি চটলটছ হযারি বু্ঝটে  াটি না। রকন্তু ো পদ্খটছ ো 
পো সরেয! হোৎ জনব্সরে উধাও হটয শে শে… হাজাি হাজাি ম্ানুটষি খুরল, সা , 
সবু্জ পধাযা,  ান্নাি ম্টো িে, আকাটশ উটড োওযা… কাটলা পম্র্ সবু্জ পম্টর্ 
রূ ািি… সব্ই সেয। পচাটখি সাম্টন পদ্খটছ হযারি। ওখাটন পক? হযারি সাহস কটি 
ব্লল। হািরম্ওন েখন অ্টনকো সাম্টল রনটযটছ। হযারিি জযাটকেো ধটি োনটে োনটে 
ব্লল–হযারি এখাটন দ্াাঁরডটয পথটকা না।  ালাই। 
 
হযারি হািরম্ওটনি িযােড মু্টখি রদ্টক োরকটয আিেড হটয ব্লল–পকন কী হটযটছ? 
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–হযারি ডাকড ম্াকড এটসটছ, হািরম্ওন রফসরফস কটি ব্লল… িীষণ পজাটি, োি ি 
শিীটিি সব্ শরক্ত েটযাগ কটি ব্লল–ইউ পনা হু? ওি আসাি সব্ সটঙ্কে। 
 
–হযারি িাব্াি সম্য পনই চল  ালাই। ইউ–পনা–হু সাংর্ারেক। 
 
–হযারি রু্টি দ্াাঁডাল। িন োডাোরড কু্ষদ্রাকৃরে ক্রাম্টক  টকটে  ুিটলা। 
 
–ওিা রেনজন অ্িটণযি মু্টখি রদ্টক ছুেল। অ্িণয পথটক  ালাব্াি পসোই একম্াত্র 
িািা! 
 
–পিাটর্ল্ম্েডস-এটসটছ  ুিটনা শরক্ত রনটয…। 
 
–হযারি কথা ব্লাি সম্য পনই। চটল এস। 
 
–হযারি প ছটন োকাল; একো রজরনস অ্নুধাব্ন কিল, েটেযকরে জাদু্কি ওি রদ্টক 
জাদু্দ্ণ্ড োক কটি িটযটছ। শুধু ওি রদ্টক নয, িন আি হািরম্ওটনি রদ্টকও। পকান 
রচিা না কটি এক মু্হূেড সম্য নে না কটি হযারি উচ্চস্বটি ব্লল, ডাক!… োি ি 
দু্জনটক দু্হাে ধটি ম্ারেটে শুটয  ডল। 
 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য গবলেট অ্ব ফায়াি । জে. জে. িাওরেিং। হ্যারি পটাি রিরিে 

155 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

রব্শরে স্বি একই সটে গজডন কটি উেল সুর ফাই। োি ি আগুটনি রশখা… এে োি 
উজ্জ্বলো… পচাখ ধারধটয রদ্ল। হযারিি ম্াথাি চুলগুটলা খাডা হটয উেল। পেন শটব্দি 
পচটয দ্রুেটব্টগ ঝড এটস ওি ম্াথাি চুলগুটলা এটলাটম্টলা কটি রদ্ল। ঝড… েীব্র োি 
গরেটব্গ… সম্ি গাছ ালা োয উরডটয রনটয পগল। সাম্ানয… োয এক ইরঞ্চ ম্াথা উাঁচু 
কটি পদ্খল পজটেি ম্টো েীব্র লাল আটলা ওটদ্ি ও ি রদ্টয জাদু্কিটদ্ি দ্ণ্ড রদ্টয 
আটলা েব্ারহে হটে। চেুরদ্ডক পথটক সাচড লাইটেি ম্টো।  ূব্ড পথটক  রিটম্, উেি 
পথটক দ্রক্ষটণ রু্িটছ। 
 
েীব্র কটণ্ঠ পক পেন ব্লল–র্স্ ! ও আম্াি  ুত্র। হযারিি চুল ঝটডা হাওযাটে আি খাডা 
হটয িইটলা না। ও ধীটি ধীটি মু্খো েুলল। পদ্খল ওি সাম্টন পে জাদু্কি জাদু্দ্ণ্ড 
রনটয দ্াাঁরডটযরছল পস নারম্টয রনটযটছ জাদু্দ্ণ্ড।  াটশই রম্. উইসরল দ্ারুণ উৎকরণ্ঠে 
মু্টখ দ্াাঁরডটয িটযটছন। 
 
করিে কটণ্ঠ ব্লটলন–িন, হযারি, হািরম্ওন পোম্িা িাল আছ–পো? 
 
–অ্নাব্শযক েশ্ন কিছ আথডাি, রশিরশটি গলায পকউ ব্লল। 
 
রম্. ক্রাউচ কথাো ব্টলটছন। রেরন আি ম্েণালটযি জাদু্কিিা ওটদ্ি রর্টি িটযটছন। 
হযারি ওটদ্ি মু্টখামু্রখ হব্াি জনয দ্াাঁডাল। রম্. ক্রাউচ দ্ারুণ পক্রাটধ ছেফে কিটছন। 
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–পোম্াটদ্ি ম্টধয পক কাজো কটিটছ? ক্রাউচ মু্খ রব্কৃে কটি েশ্ন কিটলন।… ওি 
জ্বলি ধূেড দু্টচাখ ওটদ্ি রদ্টক রু্িটছ। পোম্াটদ্ি ম্টধয পক ডাকড ম্াকড পিলরক 
পদ্রখটযছ? 
 
–আম্িা করিরন! হযারি ম্ারেটে  টড থাকা একো খুরলি রদ্টক োরকটয ব্লল। 
 
–আম্িা পকউ রকছু করিরন!… ও উইসরলি রদ্টক োরকটয কনুই চুলটকাটে চুলটকাটে 
ব্লল। 
 
–পকন আম্াটদ্ি আক্রম্ণ কিটছা? 
 
–রম্টথয কথা ব্লটব্ না, সযাি! পোম্াটদ্ি ওখান পথটকই আক্রম্ণো  রিচারলে হটযটছ। 
ক্রাউচ রচৎকাি কটি ব্লটলন। ওি হাটেি দ্ণ্ড েখনও িটনি রদ্টক োক কিা। 
 াগটলি ম্টো ওি পচাখ দু্টো ব্নব্ন কটি রু্িটছ। মু্টখি িাব্ এম্ন পেন একো 
ম্ািাত্মক িকটম্ি অ্ িাধ হাটেনাটে ধটিটছন। 
 
–ব্ারে ওিা সব্াই পছটলম্ানুষ… ওিা এম্ন জর্নয অ্ িাধ কিটে  াটি না। লম্বা 
রেটলোলা আলটখলা  িা এক জাদু্কি ব্লটলন।… অ্নযাযিাটব্ ওটদ্ি চা  রদ্টেন। 
 
রম্. উইসরল ব্লটলন–োহটল পোম্িা ব্ল পকাথা পথটক ম্াকড এটসটছ? হািরম্ওন পঝাট ি 
রদ্টক আেুল পদ্রখটয ব্লল–ওখান পথটক। 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য গবলেট অ্ব ফায়াি । জে. জে. িাওরেিং। হ্যারি পটাি রিরিে 

157 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

 
আরম্ শুটনরছ ওিা রচৎকাি কটি জাদু্ম্ে ব্টলরছল। 
 
ক্রাউচ হািরম্ওটনি রদ্টক োরকটয ব্লটলন–ও ওখাটন দ্াাঁরডটযরছল? কাউটচি পচাটখ–মু্টখ 
অ্রব্শ্বাটসি ছা ।… কী ব্লটল জাদু্ম্ে… সরেয? োহটল বু্ঝটে হটব্ েুরম্ পম্টযরে খুব্ 
িাল কটিই জান পকম্ন কটি ম্াকডটক ডাকা হয…। 
 
রকন্তু রম্রনরিি একম্াত্র রম্, ক্রাউচ ছাডা অ্নয পকউ রব্শ্বাস কটি না হযারি িন–
হািরম্ওটনি ম্টো পছাে পছাে পছটলটম্টয ম্াথাি খুরল পক আহ্বান কটিটছ; ওিা 
হািরম্ওটনি কথাম্ে পে জাযগাো হািরম্ওন আেুল রদ্টয পদ্রখটযরছল পসরদ্টক ওটদ্ি 
জাদু্দ্ণ্ড েুলল।… জাযগাো ব্ড ব্ড গাটছি ফাাঁটক অ্ন্ধকাি। 
 
 শটম্ি পিরসং গাউন  িা এক জাদু্কিী ব্লল–আম্াটদ্ি পদ্রি হটয পগটছ… ওিা সব্াই 
 ারলটযটছ। 
 
পসডরিটকি ব্াব্া আটম্াস রডগরি ব্লটলন–আম্াটদ্ি র্স্ানাসডিা গাটছি ফাাঁটক সরেক 
স্থানরেই ধিটে প টিরছটলা… ওটদ্ি ধিাি েব্ল সম্ভাব্না আটছ। 
 
–আটম্াস সাব্ধাটন োটব্! কটযকজন জাদু্কি কথাো ব্লব্াি  ি রম্. রডগরি পঝাট ি 
অ্ন্ধকাটিি রদ্টক চটল পগটলন। 
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কটযক পসটকন্ড  ি রম্. রডগরিি গলা পশানা পগল–হযাাঁ ধিা  টিটছ… একজন পচেনা 
হারিটয  টড িটযটছ। 
 
ক্রাউচ রচৎকাি কটি উেটলন–প টযটছন? কাটক প টযটছন? এম্নিাটব্ ব্লটলন, পেন 
রডগরিি কথা রব্শ্বাস কিটে  ািটছন না। 
 
পঝা ঝাড পেটল সরিটয রডগরি আব্াি ওটদ্ি সাম্টন দ্াাঁডাটলন। হাটে োি একো 
অ্টচেন ম্ানুষ। পছােখাে এক পম্টয পছাে োইট । হযারি রে োওযালো পদ্টখ রচনটে 
 ািটলা, এো পক! 
 
রডগরি উইঙ্কীটক ক্রাউটচি  াটযি কাটছ পফটল রদ্টলন। ক্রাউচ ব্লটলন–না হটে  াটি 
না। এ কাজ ও কিটে  াটি না। কথাো ব্লাি  ি পেখাটন উইঙ্কীটক  াওযা পগটছ 
পসখাটন চটল পগটলন। 
 
রডগরি ব্লটলন–অ্স্বরিকি  রিরস্থরে। 
 
এটো ব্ারেড ক্রাউটচি ব্ারডি প াঁচা। 
 
েুরম্ রক ব্টলা? 
 
উইসরল ব্লটলন-এো কী ক্রীেদ্াটসি কাজ? ডাকড ম্াকডস জাদু্কিটদ্ি রচহ্ন। 
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ওো কিটে পগটল জাদু্দ্ণ্ড লাটগ। 
 
হা ম্ানরছ। রডগরি ব্লল–ওি কাটছ দ্ণ্ড  াওযা পগটছ। কথাো ব্টল রডগরি একো দ্ণ্ড 
উইসরলটক পদ্খাল।… োহটল ম্ানটে হটব্ রেন ধািা, পকাড অ্ফ ওযাডড িে কিা 
হটযটছ। ম্ানুষ নয এম্ন পকাটনা োণী এই দ্ণ্ড ব্যব্হাি ও সটে রনটয পর্ািাি অ্নুম্রে 
প টে  াটি না। 
 
রেক পসই সম্য অ্দৃ্শয হটয লাটডা পব্গম্যান স্বশিীটি এটস হারজি। ও খুব্ হাাঁফাটে… 
পকম্ন পেন িাব্… োি সম্য দ্াাঁরডটয পথটক লাফ রদ্টয চটল পগটলন  ান্না িটেি জম্া 
কিা ম্ানুটষি ম্াথাি খুরলি রদ্টক। 
 
ডাকড ম্াকড! ও হাাঁফাটে… ব্ারে ধিটে প টিটছ, পক ব্যব্হাি কটিটছ?… এসব্ রক হটে? 
 
ওরদ্টক রম্, ক্রাউচ শূনয হটি রফটি এটলন। েখনও োি মু্খ িূটেি ম্টো সাদ্া! ওি 
বু্রুটষি ম্টো পগাাঁফ কাাঁ টছ। 
 
পব্গম্যান ব্লটলন–েুরম্ পকাথায রগটযরছটল ব্ারেড? েুরম্ পো পখলা পদ্খটে ম্াটে রছটল না। 
পোম্াি ক্রীেদ্াসী পো পোম্াি জনয জাযগা পিটখরছল। পব্গম্যান লক্ষয কটি পে কু্ষটদ্ 
ক্রীেদ্াসী ক্রাউটচি  াটযি েলায  টড িটযটছ।–ওি কী হটযটছ? 
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ক্রাউচ ব্লল–আরম্ এখন খুব্ ব্যি লাটডা। েখনও োি গলা স্পে নয। আম্াি িূেটক 
সম্ভব্ে সটম্মারহে কিা হটযটছ। 
 
–সটম্মারহে? পকন? 
 
রক ব্লটব্ন পিটব্ প টলন না লাটডা। অ্দূ্টি  টড থাকা ম্াথাি খুরলগুটলাি রদ্টক 
োরকটয িইটলন। োি ি মু্খ রফরিটয িূে উইকী আি কাউটচি রদ্টক োকাটলন। 
 
–না উইঙ্কী এম্ন কাজ কিটে  াটি না, রডগরি ব্লটলন। আরম্ জারন ও কািও আটদ্টশ 
রসেো দ্খল কটি ব্টসরছল। ম্টন হয আ নাি সটে ওি সিকড িালই। পো এই 
ব্যা াটি িূটেি রক ব্লাি আটছ আম্াটদ্ি জানাি েটযাজন আটছ রম্. ক্রাউচ। 
 
ক্রাউচ পেন রডগরিি কথা শুনটে  ানরন এম্নই এক মু্টখি িাব্ কটি িইটলন। রকন্তু 
চু  কটি থাকা ম্াটন একিকম্ সম্মরে পসো বু্ঝটে প টি দ্ণ্ডো উইঙ্কীি রদ্টক েসারিে 
কটি ব্লটলন, এনািটিে। 
 
উইঙ্কী সাম্ানয নটডচটড ব্সল–েটব্ খুব্ই দূ্ব্ডল সটন্দহ পনই। ওি ব্ড ব্ড ব্াদ্াম্ী পচাখ 
দু্টো ম্াটঝ ম্াটঝ পখাটল আব্াি ব্ন্ধ হটয োয।… উইঙ্কী ধীটি ধীটি উটে ব্সল। েথটম্ 
ওি রডগরিি  াটযি ও ি পচাখ  ডল–োি ি আকাটশি রদ্টক মু্খ েুটলা। রডগরি 
বু্ঝটে  ািটলন ওি পচাটখ িাসটছ শে শে ম্ানুটষি ম্াথাি খুরল।… খারনকো সম্য 
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আকাটশি রদ্টক োরকটয থাকাি  ি ওটক রর্টি ধিা ম্েণালটযি জাদু্কিটদ্ি রদ্টক 
পচাখ  ডটে ফুাঁর টয ফুাঁর টয কাাঁদ্টে লাগল। 
 
রডগরি ব্লটলন–উইঙ্কী েুরম্ পব্াধহয জাটনা না আরম্ কটিাল অ্ফ ম্যারজকযাল 
রক্রটযচাটিি একজন সদ্সয! পিগুটলসন ও কটিাটলি। ো ো র্টেটছ পোম্ায ব্লটে হটব্ 
আম্াটক। 
 
উইঙ্কীি েখনও সটম্মাহটনি পর্াি কাটেরন। সম্াটন দু্লটে থাটক, কখনও এটগায, 
কখনও প টছায। ওি ম্টন হয বু্টকি ম্টধয জটম্ থাকা দু্িঃটখি িাণ্ডাি বু্ক পফটে 
পচৌরচি হটয পব্রিটয আসটব্। 
 
রম্. রডগরি শািিাটব্ ব্লটলন–পশান উইঙ্কী, রকছুক্ষণ আটগ এখাটন ম্ািাত্মক ডাকড ম্াকড 
েটযাগ কিা হটযরছল। োি ি রেক পেখান পথটক পসো েটযাগ কিা হটযরছল পসখাটন 
পোম্াটক  াওযা পগটছ। এ সম্বটন্ধ পোম্াি রব্িারিে রকছু ব্লাি আটছ! অ্নুগ্রহ কটি 
আম্াটক রনিডটয ব্লটে  াি। 
 
–আ… আ… আরম্ রকছু করিরন সযাি! উইঙ্কী থেম্ে পখটয ব্লল–পকম্ন কটি হল আরম্ 
জারন না সযাি। রম্. রডগরি দ্ণ্ডো ওি সাম্টন পর্ািাটে পর্ািাটে পোম্াি হাটে এো 
 াওযা পগটছ।… দ্ণ্ড পথটক সবু্জ আটলা রব্েুরিে হটয ম্াথাি খুরলগুটলা পথটক আটলা 
ফুটে উেল। হযারি ওি জাদু্দ্ণ্ড রচনটে  ািটলা। 
 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য গবলেট অ্ব ফায়াি । জে. জে. িাওরেিং। হ্যারি পটাি রিরিে 

162 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

–আ–জাদু্দ্ণ্ডো পো আম্াি; ও ব্লটলা। 
 
অ্িটণযি েটব্শ  টথ োিা োিা দ্াাঁরডটযরছল ওি রদ্টক োকাল। 
 
–রকছু ম্টন কটিা না, রডগরি রেধাগ্রিিাটব্ ব্লটলন। 
 
–ব্টলরছ পো ওো আম্াি, হযারি ব্লল–ওো আম্াি হাে পথটক  টড রগটযরছল। 
 
–েুরম্ পজটন–শুটন পফটল রদ্টযরছটল-এো কী পোম্াি স্বীকাটিারক্ত রহটসটব্ ধটি পনওযা 
োটব্? ম্াকড ব্যব্হাটিি  ি েুরম্ দ্ণ্ডো ছুাঁটড পফটল রদ্টযরছটল। 
 
–আটম্াস এসব্ েুরম্ কী ব্লছ! রম্. উইসরল পব্শ িাগে স্বটি ব্লটলন। হযারি োি পকন 
এব্ং রক কািটণ ডাকড ম্াকড েটযাগ কিটব্? 
 
রম্. রডগরি অ্সু্ফে স্বটি ব্লটলন–অ্ব্শযই না। দু্িঃরখে।  টি কী হটযরছল ব্টল োও 
হযারি…। 
 
হযারি ব্লল–পকানও কািটণই আরম্ দ্ণ্ডো ওখাটন পফটল রদ্ইরন। ও অ্িটণযি েটব্শ থো 
আেুল রদ্টয পদ্খাল–অ্িণয রদ্টয আসাি সম্য ওো হারিটয পফটলরছলাম্। 
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রডগরি ব্লটলন–োহটল? উইঙ্কীি রদ্টক োরকটয পচাখ িক্তব্ণড হটয পগল।  াটযি কাটছ 
গুরেসুাঁরে হটয ও শুটযরছল।–েুরম্ও এো প টযরছটল–োই না? পিটব্রছটল ওো রনটয রকছু 
ম্জা কিটব্… সরেয কথারে ব্লটব্? 
 
ওি দু্টচাখ রদ্টয জল গরডটয কদ্াকাি নাটক  ডল।… রব্শ্বাস কিন সযাি, ম্ারেটে  টড 
থাকটে পদ্টখ ওো েুটলরছলাম্। আরম্ করিরন সযাি… পকম্ন কটি কিটে হয জারন না! 
ডাকডম্াকড। 
 
হািরম্ওন ব্লল–ওো ওি নয! ম্েণালটযি ব্ড ব্ড জাাঁদ্টিল জাদু্কিটদ্ি পদ্টখ, ওটদ্ি 
সাম্টন কথা ব্লটে ও িয না প টলও একেু র্াব্টড োরেল সটন্দহ পনই। োহটলও 
সেয কথা ব্লটে িয  ায না হািরম্ওন। ব্লল–আম্িাও পঝাট ি ম্ধয পথটক অ্দু্ভে 
কথা শুটনরছ। রব্কে আওযাজও শুটনরছ। কথাো ব্টল িন, হযারিি রদ্টক োকাল ওটদ্ি 
সম্থডটনি আশায।… গলাি স্বি অ্ব্শযই উইঙ্কীি রছটলা না োই না, হযারি ব্লল, একদ্ম্ 
ওি গলা নয। 
 
িন ব্লল–ম্ানুটষি গলা। 
 
রম্. রডগরি ব্লল–আো আো পস  টি রব্চাি কিা োটব্। পশষ জাদু্ম্ে ও দ্ণ্ড রক 
কটিরছল পসো ধিা শক্ত হটব্ না উইঙ্কী। উইঙ্কী কথাো শুটন িটয পকাঁট  উেল। 
 
রম্. রডগরি োি জাদু্দ্টণ্ডি ডগাো কুরডটয  াওযা দ্টণ্ডি মু্টখ লাগাটলন। 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য গবলেট অ্ব ফায়াি । জে. জে. িাওরেিং। হ্যারি পটাি রিরিে 

164 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

 
–রেযি ইনকযানেযাটো–রডগরি সশটব্দ গজডন কটি উেটলন। 
 
হযারিি কাটন এল হািরম্ওটনি িযােড শ্বাস পফলাি শব্দ!… িটয রব্হ্বল হটয পদ্খল 
একো অ্রে রব্িাে ম্াট ি লকলটক রজব্ পেখাটন দু্টো দ্ণ্ড রম্টশটছ পসখান পথটক 
পব্রিটয এল। পসই িযােড রজটব্ি ও টি একো ম্ানুটষি ম্াথাি খুরলি ছাযা, পেন পসো 
ধূসি পধাযা রদ্টয হেরি একরে িূটেি জাদু্ম্টে রনরম্ডে। 
 
রডটলকরিযাস! রম্. রডগরি আব্াি গজডন কিটলন। সটে সটে পসই পধাাঁযায রনরম্ডে খুরল 
ধীটি ধীটি হাওযাটে রব্লীন হটয পগল। 
 
োহটল…? রম্. রডগরিি মু্টখ জয উলাস উইঙ্কী েখনও েক েক কটি কাাঁ টছ। –আরম্ 
করিরন সযাি। 
 
–েুরম্ হাটেনাটে ধিা  টডছ উইঙ্কী! পোম্াি হাে ওই পদ্াষী দ্ণ্ড ধিা িটযটছ। রডগরিি 
গজডন থাম্টে চায না। 
 
–আরম্ রকছু জারন না… সযাি… আরম্ সাম্ানয এক এলফ আরম্ জাদু্দ্ণ্ড ব্যব্হাি জারন 
না…। উইঙ্কী কাাঁদ্টে লাগল। 
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–আটম্াস! রম্, উইসরল ব্লটলন, পিটব্ পদ্খুন… একম্াত্র ধুিন্ধি জাদু্কি ছাডা ওই ম্ে 
অ্নয পকউ অ্ াটিে কিটে জাটন না… আ রন ব্লুন উইঙ্কী পকাথা পথটক রশখটব্? 
 
ক্রাউচ িাটগ কাাঁ টে কাাঁ টে ব্লটলন–আম্াি ম্টন হয আটম্াস ব্লটে চাইটছন আরম্ 
রনযরম্ে ওটক ডাকড ম্াকড েটযাগ কিাি  েরে রশরখটয পগরছ। 
 
সকটলই নীিব্… অ্স্বরিকি  রিটব্শ। 
 
আটম্াস রডগরি ব্লটলন–না না আরম্ এম্ন কথা ব্লরছ না। রম্. ক্রাউচ রচরব্টয রচরব্টয 
ব্লটলন-এখন আ রন ম্টন হয দু্জনটক… ম্াটন োিা এই অ্িটণয পোকাি মু্টখ িটযটছ 
োটদ্ি ডাকড ম্াকড েটযাটগি সটন্দটহি োরলকায িাখটছন… আরম্ ও হযারি! আটম্াস 
আশাকরি আ রন হযারি  োটিি ইরেবৃ্ে জাটনন। 
 
রম্. রডগরি ব্লটলন–অ্ব্শযই, সকটলই জাটন।… রডগরিি পচাটখ মু্টখ অ্স্বরিি ছা । 
 
রম্. ক্রাউচ ব্লটলন–আ নািা সব্াই জাটনন আরম্ আগাটগাডা ডাকড ম্াটকডি রব্টিাধী। 
োি েম্াণও ব্হুব্াি প টয থাকটব্ন। আরম্ ডাকডম্াকড ব্যব্হাি শুধু রৃ্ণা করি ো নয, 
োিা কটি োটদ্িও সব্ডািকিটণ রৃ্ণা করি।… কথাগুটলা ব্লটে ব্লটে ক্রাউটচি গলাব্ন্ধ 
হটয পগল, পচাখ দু্টো পেন পেটল পব্রিটয আসটে চাইল। 
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আটম্াস রডগরি আম্ো আম্ো কটি ব্লটলন-এম্ন কথা আরম্ ব্রলরন রম্. ক্রাউচ।… 
রডগরি পোাঁে দু্টো উটেজনায কাাঁ টে কাাঁ টে থাটক। 
 
–রডগরি, আম্াি এলফটক সটন্দহ কিা ম্াটন আম্াটক সটন্দহ কিা। আম্াি কাটছ ছাডা 
অ্নয পকাথায পস এি ব্যব্হাি রশখটব্? িাটগ পফটে  ডটলন রম্. ক্রাউচ। 
 
–অ্নয পকাথায পথটক পশখা অ্সম্ভব্ রকছু নয। 
 
উইসরল খুব্ শািিাটব্ উইঙ্কীটক ব্লটলন–সরেয কটি ব্ল পকাথা পথটক েুরম্ হযারিি 
জাদু্দ্ণ্ড প টযছ? 
 
–রব্শ্বাস কিন সযাি… আরম্ ওো গাছেলা পথটক কুরডটয প টযরছ। 
 
–োহটল বু্ঝটে  ািটছন আটম্াস? রম্. উইসরল ব্লটলন।–পে পলাকরে ম্াকড ব্যব্হাি 
কটিরছল সম্ভব্ে পস োি দ্লব্ল রডসঅ্ াটিটেড কটি অ্কুস্থল পথটক  ারলটয পগটছ। 
োব্াি সম্য রব্ভ্রাি কিাি জনয হযারিি জাদু্দ্গুরে পফটল পগটছ। খুব্ চালাটকি কাজ 
সটন্দহ পনই… রনটজটদ্ি জাদু্দ্ণ্ড ব্যব্হাি না কটি অ্টনযিো ব্যব্হাি কিা। পব্চািা 
উইঙ্কী! 
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রডগরি অ্ধধেড হটয ব্লটলন–োহটল পো ও আসল পদ্াষীটদ্ি খুব্ কাটছই রছল। উইঙ্কী 
েুরম্ কী কাউটক পদ্খটে প টযরছটল? উইঙ্কী রক জব্াব্ পদ্টব্? ও িযােড দৃ্রেটে ক্রাউচ, 
রডগরি, পব্গম্যান আি উইসরলি মু্টখি রদ্টক োরকটয িইল। 
 
োি ি ও পফাাঁ াটে পফাাঁ াটে ব্লল–আ… আ… আরম্ কাউটক পদ্খটে  াইরন সযাি। 
 
রম্, ক্রাউচ ব্লটলন–সাধািণ রনযম্ অ্নুোযী আ নাি উইঙ্কীটক আ নাি দ্প্তটি রনটয 
রগটয পজিা কিা… আরম্ আ নাটক ব্লরছ, ওটক আম্াি হাটে পছটড রদ্ন… পদ্রখ সেয 
র্েনা ব্াি কিটে  ারি রক না। 
 
রম্. রডগরি হেিটম্বি ম্টো োরকটয িইটলন… রম্. ক্রাউটচি েিাব্রে পস কল্পনাও কিটে 
 াটি না। োহটলও হযারিি ম্টন হল ক্রাউচ ম্েণালটযি একজন ব্ড ম্েী আটম্াস োি 
েিাব্ উরডটয রদ্টে সাহস কিটব্ন না। 
 
ক্রাউচ রনিাসক্ত কটণ্ঠ ব্লটলন–আ রন রনরিি থাকুন আ নাটক আশ্বি কিটে  ারি ও 
অ্ িাটধি জনয েথাটোগয শারি  াটব্। 
 
উইঙ্কী পোেলাটে পোেলাটে ক্রাউটচি রদ্টক োরকটয ব্লল… সযাি… দ্যা কটি…। 
 
কাউটচি মু্টখি পিখা আিও দৃ্ঢ় হটয উেল। োি ম্টধয পকানও করুণাি আিাস পনই।–
খুব্ ধীটি ধীটি ব্লটলন–আজ িাটে উইঙ্কী ো কটিটছ, ো আরম্ এখনও রব্শ্বাস কিটে 
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 ািরছ না। আরম্ ওটক  ই  ই কটি ব্টলরছলাম্ পেটন্টি পিেটি থাকটে। আিেড 
আম্াি আটদ্শ অ্ম্ানয কিল। এি ম্াটন কা ড–জাম্া। উইঙ্কী ব্লল–রব্শ্বাস কিন 
ম্ারলক আরম্ পলািী নই… পকানও কা ড–জাম্া চাই রন। 
 
 ক্রাউচ ওি গা পথটক পিাযাটলো পেটন রনটলন। উইঙ্কী ক্রাউটচি  াটয ঝাাঁর টয  ডল। 
 
ক্রাউচ পর্ন্নায মু্খ কুাঁচটক  া দু্টো এম্নিাটব্ পেটন রনটলন পেন োি  াটযি কাটছ 
একো অ্রে কুৎরসে পনাংিা োণী রকলরব্ল কটি স্পশড কিটছ। এে পনাংিা পে োি 
 ারলশ কিা চকচটক জুটো ম্যলা কটি রদ্টে! 
 
–পে অ্ম্ানয কটি, রব্টশষে পস েরদ্ ব্ারডি কাটজি পলাক হয োটক আরম্ ব্ারডটে স্থান 
রদ্টে  ারি না। ব্ারডি ম্ারলটকি সুনাম্ নে কিটছ। 
 
উইঙ্কীি আকুল কান্না পশষ হয না। আকাশ, ব্াোস, অ্িণয… সব্ রকছুটেই ওি কান্না 
েরেধ্বরনে হটে থাটক। 
 
ওই িকম্ অ্েীরেকি  রিরস্থরে পথটক রনটজটক মু্ক্ত কিাি জনয রম্. উইসরল ব্লটলন–
আম্িা আম্াটদ্ি পেটন্ট রফটি পেটে চাই।… আটম্াস পোম্াটদ্ি পকানও আ রে না 
থাকটল হযারি ওি জাদু্দ্ণ্ডো রনটয পেটে  াটি? 
 
রম্. রডগরি পকানও উচ্চব্াচয না কটি হযারিি হাটে ওি দ্ণ্ডো রদ্টয রদ্টলন। 
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রম্, উইসরল ওটদ্ি রেনজনটক ব্লটলন–চল োই। রকন্তু হািরম্ওন োব্াি পকানও িাব্ 
পদ্খাটলা না। ওি পচাখ েখনও পসই কান্নায পিটে  ডা পব্চারি পম্টযরেি ও ি। রম্, 
উইসরল ব্লটলন–হািরম্ওন!… 
 
রম্. উইসরল উইঙ্কীি িরব্ষযৎ সম্বটন্ধ পছটল–পম্টযটদ্ি রকছুই আশ্বাস রদ্টে  ািটলন না। 
 
হািরম্ওন দু্িঃটখি সটে ব্লল, ওিা ওইেুকু পম্টযোটক সাম্ানয পেহ–িালব্াসা দূ্টি 
থাক… সব্ সম্য ক্রীেদ্াসী, কাটজি পলাক… এই সম্ি ব্টল ডাটক। এম্নিাটব্ রিে 
কটি পে ও পেন পকাটনা োণী নয। 
 
িন ব্লল–োই হটব্। 
 
হািরম্ওন পিটগ পগল িটনি ও ি োি ম্াটন এই নয, ম্ানুটষি ম্টো ওটদ্ি দু্িঃখ–কে–
ব্যথা–পব্দ্না থাকটব্ না। 
 
উইসরল ব্লটলন–হািরম্ওন পোম্াি কথা ম্ানরছ। এখন এসব্ কথা আটলাচনা কিাি 
সম্য নয। আম্াটদ্ি েে োডাোরড সম্ভব্ পেটন্ট রফটি পেটে হটব্।… পফ্রড, জজড, 
 ারসড… ওটদ্ি পো খব্ি রনটে হটব্। পক জাটন এখন ওিা পকাথায? 
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িন ব্লল–অ্ন্ধকাি হটয োব্াি  ি আি আম্িা ওটদ্ি পদ্রখরন… ডযাড সকটলই ওই 
খুরলি ব্যা াটি রচরিে পকন? 
 
–পেটন্ট রগটয সব্ পোম্াটদ্ি ব্লব্। 
 
অ্িটণযি সীম্ায আসাি  ি ওটদ্ি ব্াধা  ডল। 
 
ওিা পদ্খল অ্টনক জাদু্কি–জাদু্কিী িযােড মু্টখ জবু্থবু্ হটয অ্িটণয োব্াি মু্টখ ব্টস 
িটযটছ। উইসরলটক পদ্টখ ছুটে এটস ব্লল–সযাি আম্িা রকছু বু্ঝটে  ািরছ না।… পক 
ওইসব্ কাণ্ড র্োল?… রম্. আথডাি আম্াটদ্ি ব্লুন।… পসই শযোনো পো নয? 
 
ম্টন পো হয না, উইসরল ব্লটলন, আম্িা রেক ধিটে  ািরছ না। সম্ভব্ে কাণ্ডো র্রেটয 
রডসঅ্ াটিটেড হটযটছ। এখন পোম্াটদ্ি আরম্ রকছু জানাটে  ািরছ না। আরম্ রব্ছানায 
শুটয একেু রব্িাম্ কিটে চাই। 
 
পেটন্ট রগটয পদ্খল ওিা সব্াই রফটি এটসটছ। রজরন ছাডা সকটলি পদ্টহ অ্ল্প–রব্িি 
আর্াটেি রচহ্ন। জাম্া পছাঁডা, জীনস ফাো, নাটক িক্ত…। 
 
উইসরল ব্লটলন–হযারিি জাদু্দ্ণ্ড রনটয পগালম্াটলি সূচনা। পকউ এ াটিটেড কটি 
এখাটন এটস ম্াকড কনরজওি পসটি পকটে  টডটছ। ক্রাউচ সটন্দহ কিটছ ওি পসই 
ক্রীেদ্াসী কাটজি পম্টযোি সটে পে ডাকড কনরজওি কটিটছ োি পোগসাজশ আটছ। 
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 ারসড অ্– টিাক্ষিাটব্ কাউটক সাট ােড কিল। ব্লল, ো রকছুই র্েুক না পকন 
রড ােডটম্ন্ট ফি দ্যা পিগুটলশন অ্যান্ড কটিাল রহটসটব্ রম্. ক্রাউটচি একো দ্ারযত্ব 
আটছ। রব্টশষ কটি পম্টযরে ওি কাটছ কাজ কটি। হািরম্ওন ব্লল–ওি ব্ারডি পছাে 
কাটজি দু্স্থ পম্টযো পকানও অ্নযায কটিরন।  রিরস্থরে ওটক পদ্াষী কটি পফটলটছ। ও 
জাদু্দ্ো পদ্খটে প টয পসো েুটল পিটখরছল পসো েরদ্ অ্নযায হয–োহটল অ্নযায। 
 
িন ব্লল–ওই ম্াথাি খুরল রক ইরন্ডটকে কিটছ? পকউ রব্িারিেিাটব্ আম্াটক বু্রঝটয 
পদ্টব্ন? 
 
 হািরম্ওন গম্ভীিিাটব্ সটচেনোি সটে ব্লল–ব্ন ওো ইউ–পনা–হুাঁি েেীক রচহ্ন! আরম্ 
িাইজ অ্যান্ড ফল অ্ফ ডাকড আটেড  টডরছ। উইসরল ব্লটলন–পেিো ব্ছি  াি হটয 
পগটছ। অ্ব্শযই পলাটকিা িটয প টযটছ– াব্ািই কথা। অ্টনকো ইউ পনা হু রফটি 
এটসটছ চাকু্ষস পদ্খাি ম্টো। 
 
িন ব্লল–আরম্ পোম্াটদ্ি কথাি রেক ম্াটন বু্ঝটে  ািলাম্ না। 
 
–আকাটশ একো রকছু পদ্টখ…। 
 
–িন, ইউ পনা হু আি োি সাে– ােিা েখনই ওিা চায ডাকড ম্াকড আকাটশ  ারেটয খুন 
কিটে  াটি, রম্. উইসরল ব্লটলন–ওটদ্ি সোস সম্বটন্ধ পোম্াটদ্ি পকানও জ্ঞান পনই।… 
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ওিা সাংর্ারেক ও িযাব্হ … ধি েুরম্ ব্ারড রফিছ, পসই সম্য পদ্খটল ইউ পনা হুি 
ডাকড ম্াকড পোম্াি ব্ারডি ও ি রু্টি পব্ডাটে… পোম্াি ব্ারডটে েুরম্ রক রক কিছ 
জাটন–রেক পসই সম্টয ওটদ্ি রব্ দ্ পথটক িক্ষা  াওযাি উ ায রক থাকটে  াটি! 
 
সকটলই নীিব্। 
 
রব্ল ওি হাটে কাোি স্থাটনি ও টিি ব্যাটন্ডজো খুটল পদ্খল কেো পকটেটছ। েরদ্ও 
এো খুব্ সাহােয কটিরন, োিাই এই জাদু্ কটি থাকুক, োটদ্ি পডথইোিিা পদ্টখ িটয 
 ারলটয রগটযটছ। আম্িা পসখাটন প ৌঁছব্াি আটগই োিা  ারলটয োয। োটদ্ি আম্িা 
পদ্খটেও  ারিরন। শুধুম্াত্র িব্ােডটদ্ি িূরম্টে আক্রম্টণি আটগই ধিটে প টিরছ। োিা 
এখন োটদ্ি স্মিণশরক্তটক নেুন কটি ধািণ কিটছ। 
 
–িক্ত পচাষা পডথইোিস? হযারি ব্লল–িক্তটচাষা কািা? 
 
ওিা োটদ্ি ইউ–পনা–হুাঁি সম্থডক ব্টল দ্ারব্ কটি। রব্ল ব্লল–আজ আরম্ ওটদ্ি 
একজনটক পদ্টখরছ–পে পলাকো নানা কাযদ্া কটি আজকাব্ান পথটক  ারলটযরছল। 
 
উইসরল ব্লটলন–েম্াণ কিা শক্ত রব্ল, েরদ্ও েুরম্ ো সটন্দহ কিছ পসো সরেয হটে 
 াটি। উইসরলি কটণ্ঠ হোশা। 
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রকন্তু পিাটেম্টেডি সম্থডক কািা–হযারি ব্লল!… সকটলই োটদ্ি িটয কাাঁট । উইসরল 
কখনও পিাটর্ল্ম্টেডি নাম্ শুনটে চায না। 
 
–দু্িঃরখে, হযারি ব্লল। আরম্ ব্লটে চারে–ইউ–পনা–হুাঁি সম্থডকিা পকন ম্াগলটদ্ি 
রনরিহ্ন কিটে চায? এো কটি োটদ্ি রক লাি? 
 
রম্. উইসরল মু্চরক পহটস ব্লটলন–উটদ্দশয? এো ওটদ্ি একো োম্াশা ছাডা রকছু নয। 
ইউ–পনা–হুাঁ েখন ক্ষম্োয রছল েখন পদ্টশি অ্টধডক ম্াগলটদ্ি পম্টি পফলা হয োম্াশা 
কটি।… আম্াি রক ম্টন হয জাটনা? োিা আজটক ম্দ্দ্ পখটযটছ, োি ি এই োণ্ডব্ 
কটি জারনটয রদ্টয পগল পে, োিা এখনও রেটক আটছ। হযটো এো োটদ্ি এক ম্হা 
সটম্মলন রছল, সকটল একরত্রে হটযরছল। 
 
েরদ্ ওিা সরেয পডথইোিস হয োহটল ডাকড ম্াকডটদ্ি পদ্টখ  ারলটয পগটলা পকন? 
োহটলটো ওটদ্ি পদ্টখ খুরশই হওযাি কথা। িন ব্লল 
 
রব্ল ব্লল–ম্াথা খাোও িন, ম্াথা খাোও… োিা েরদ্ সরেয সরে পডথইোিিা েরদ্ ওি 
সম্থডক হটো োহটল রক ইউ–পনা–হুাঁ েখন ক্ষম্ো হারিটযরছল েখন োিা আজকাব্ান 
পথটক  ারলটয োি রব্রুটে এটো রম্থযা কথা ছডাটলা পকন, পে পস োটদ্ি ম্ানুষজন 
হেযা ও রনেডােন কিটে ব্াধয কিটছ। আসটল ইউ পনা–হুাঁ োটে আব্াি ক্ষম্োয রফটি 
না আসটে  াটি োই এই ব্দ্নাম্ ছরডটযরছল। ইউ–পনা–হুাঁ েখন ক্ষম্ো হািায েখন 
ওিা সকলটক ব্টল পব্রিটযরছল পে, ওিা ইউ পনা হুটক সম্থডন কটি না।… েখন োিা 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য গবলেট অ্ব ফায়াি । জে. জে. িাওরেিং। হ্যারি পটাি রিরিে 

174 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

স্বািারব্ক জীব্ন–োত্রা শুরু কটিরছল। ইউ–পনা–হুাঁ আসাি খব্ি প টল ওিাই সব্টচটয 
পব্রশ িয  াটব্। আম্াি এখনও ধািণা পডথইোিিা ওটক  ছন্দ কটি না। 
 
হািরম্ওন ব্লল, েরদ্ োই হয ডাকডম্াকডটদ্ি পেই এই জাদু্ কটি থাকুক না পকন, পসো 
রক পডথইোিটদ্ি সম্থডটন? নারক োটদ্ি িয  াইটয পদ্যাি জনয। 
 
উইসরল ব্লটলন–পোম্াি অ্নুম্ান আম্ািই ম্টো হািরম্ওন; রকন্তু োহটলও পোম্ায 
ব্লটে চাই-একম্াত্র পডথইোিিা জাটন পকম্ন ঐন্দ্রজারলক েিাব্ রব্িাি কিা োয। 
আরম্ সরেযই অ্ব্াক হটব্া পে কাজরে কটিটছ পস েরদ্ পডথইোি হয। পশান–অ্টনক 
সম্য নে হটযটছ। এখন পোম্াি ম্াটযি কাটছ েরদ্ আজটকি র্েনাো কাটন োয োহটল 
রেরন দ্ারুণ রচিায  ডটব্ন। দু্চাি র্িা রু্রম্টয রনটয েে োডাোরড  ারি একো 
প ােড–কী রনটয এখান পথটক চটল োব্। 
 
হযারি োি রব্ছানায রু্ম্াটে পগল। ম্াথা োি রঝম্ রঝম্ কিটছ। শিীটিি শরক্ত পেন 
রনিঃটশরষে। িাে রেনোয োি রু্ম্ িাটে–রু্ম্ এটকব্াটি উধাও, দু্িঃরিিা ওটক গ্রাস 
কটি। ম্াত্র রেনরদ্ন আটগ, ম্টন হয অ্টনকরদ্ন ক াটলি ব্যথায হযারিি রু্ম্ পিটে 
রগটযরছল। আি আজটক রু্ম্ িাোি  ি আব্াি ওি কাো দ্াটগ েেণা শুরু হটলা। আজ 
িাটে আব্াি পেি ব্ছি  ি এই েথম্ লডড পিাটন্ডম্টক্টি ম্াকড আকাটশ পদ্খা রদ্ল। পক 
জাটন এগুটলাি অ্থড কী? 
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ও রসরিযসটক পলখা রচরেি কথা িাব্ল–রেটিে িাইি ছাডাি আটগ পে রচরেো ও 
 ারেটযরছল। রসরিযস রক পসই রচরেো প টযটছন? েরদ্ প টয থাটকন পো কটব্ োি 
জব্াব্ পদ্টব্ন? হযারি শুটয শুটয োাঁবু্ি রত্র টলি রদ্টক োরকটয িইল। রকন্তু  িীিা এটস 
পকউ পে ওি রু্ম্  ারডটয পদ্য না। ব্হুরদ্ন ব্াটদ্ চারলডি নাকডাকা শুনটে শুনটে 
আব্ািও রু্রম্টয  ডল। 
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জম্লহ্ম্ অ্যাট দ্য রম্রনরি 
 
কটযকর্িা রু্ম্াটনাি  ি রম্. উইসরল পছটলটম্টযটদ্ি রু্ম্ িারেটয রদ্টলন। ম্টেি োিা 
পেন্ট পথটক সব্ রজরনস ত্র গুরছটয রনটলন। রকরডচ পখলা পদ্খা পশষ হটযটছ, এব্াি ব্ারড 
পফিাি  ালা। সম্য নে না কটি োত্রা শুরু কিটলন।  টথ রম্. িব্ােডটসি সটে পদ্খা 
হল। রম্. িব্াটেডি মু্খ–পচাখ পদ্টখ ম্টন হয েখনও োি সটম্মাহটনি পর্াি কাটেরন। রম্. 
িব্ােড ব্লল–পম্িী রক্রর্স্ম্াস… পকম্ন কথাগুটলা জডান জডান। 
 
রম্. উইসরল ব্লটলন–রেক হটে আিও রকছু সম্য পনটব্। ম্েব্টল একব্াি সৃ্মরে চটল 
পগটল রেক হটে পব্শ সম্য লাটগ। সৃ্মরে ম্রডফাইড কিটল… চালচলন সব্রকছু 
উটল্টা াল্টা হটয োয। রেক হটয োয  টি অ্ব্শয। প ােড–কীি স্থাটন খুব্ রিড–সকটলই 
কযািসাইে পছটড ব্ারড পফিাি জনয ব্যি। আসটেও ব্যিো রফিটেও ব্যিো। 
পব্রসটলি সটে কথাব্ােডা ব্লাি  ি উইসরল একরে  ুিটনা গারডি োযাি প টয পগটলন। 
খুব্ একো িাল না হটলও ম্ন্দ নয। েখন পব্শ পব্লা হটয পগটছ, সূেড ম্ধয গগটন। ওিা 
ওট্টারি পসন্ট কযাচট াল ধটি দ্য ব্ািটিাি রদ্টক চলল। েখন সটব্ পিাি। ওিা এটো 
ক্লাি পে পকউ কাটিা সাটথ কথা ব্লটলা না। ওটদ্ি ম্াথায রচিা কখন ব্ারড রফটি 
আিাম্ কটি োেিঃিাশ কিটব্। গরলি মু্টখ সাম্ানয ব্াাঁক রনটলই দ্যা ব্ািটিা পদ্খটে 
প ল। সযাাঁেসযাাঁটে িািাোয ওটদ্ি হাাঁোি শটব্দি েরেধ্বরন হটে লাগল। 
 
–ওহ… ঈশ্বিটক ধনযব্াদ্, অ্জর ধনযব্াদ্ আম্িা এটস পগরছ! 
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রম্টসস উইসরল ওটদ্ি জনয সদ্ি দ্িজায অ্ধীি আগ্রটহ দ্াাঁরডটযরছটলন। ওটদ্ি পদ্টখ 
খুরশটে উ টচ  টড এটকি  ি একটক বু্টক পেটন রনটে লাগটলন। েখনও রেরন 
িাটেি প াশাক ছাটডনরন।  াটয পব্ডরুম্ রি াি। মু্খ োি রব্ম্ষড, রচিাি ছা … হাটে 
এক কর  পডইরল েটফে।… ব্লটলন–আথডাি আরম্ পোম্াটদ্ি জনয সরেয িীষণ 
িাব্রছলাম্… িীষণ রচিায রছলাম্। 
 
রম্. উইসরলটক জরডটয ধিাি সম্য হাে পথটক পডইরল েটফে ম্ারেটে  টড পগল। হযারি 
পহাঁে হটয কাগজো েুলটে রগটয েথম্  ৃষ্ঠায পচাখ  ডল রশটিানাম্ রসনস অ্ব্ পেিি 
অ্যাে দ্য রকরড ওযার্ল্ডকা , সিূণড খব্ি… একো গাটছি ও ি ডাকড ম্াটকডি ফটোগ্রাফ। 
 
রম্. উইসরল হাাঁফ পছটড রম্টসস উইসরলটক ব্লটলন–পোম্াটদ্ি পকানও রব্ দ্–আ দ্ 
হযরন পো?… ওিঃ পোম্িা সব্ পব্াঁটচ রফটি এটসছ। িাে জাগিটণ ওটদ্ি সব্ািই পচাখ 
লাল। 
 
পফ্রড আি জজডটক েখন পজাটড কাটছ পেটন আনটলন েখন ওটদ্ি শুধু ম্াথা পোকােুরক 
হল। 
 
–ম্াম্, ব্যাথা রদ্ে পকন? 
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–পোম্াটদ্ি পেটে রনটষধ কিা উরচে রছল আম্াি। রম্. উইসরলি রদ্টক োরকটয আব্াি 
ব্লটলন, রক হটো েরদ্ ইউ–পনা–হুাঁ পোম্াটক প টয পেে। এি ি পছটলটদ্ি রদ্টক 
োরকটয ব্লটলন, আটিকরে কথা, পফ্রড ও জজড পোম্িা দু্জটনই  িীক্ষায পব্রশ প চা 
 াওরন… োটে আম্াি ম্টন কে আর্াে পলটগটছ জান? ওরদ্টক ইউ–পন–হুাঁ েরদ্ 
পোম্াটদ্ি ক্ষরে কিে? 
 
–ম্রল ওসব্ ব্টল কী লাি? ো হব্াি োটো হটব্ই। ওটক… আম্িা সব্াই িাল আরছ।… 
পেটে পেটে খুব্ চা াগলায ব্লটলন, রব্ল কাগজো আম্াটক রদ্ও, রক রলটখটছ পদ্রখ। 
 
হহ হহ কিটে কিটে সকটলই পব্রকফার্স্ পখটে রকটচটন এল। হািরম্ওন রম্টসস 
উইসরলি জনয এককা  কডা করফ ব্ারনটয রদ্ল। রম্. উইসরল খাটেন অ্গটডটনি ওর্ল্ 
ফাযাি হুইরস্ক। রব্ল কাগজো রম্. উইসরলি হাটে রদ্ল। উইসরল কাগজোয পচাখ 
বু্টলাটে লাগটলন– ারসড প ছন পথটক  ডটে লাগল। 
 
-এম্ন হটব্ জানোম্। রম্. উইসরল ব্লটলন।  ডটলন ম্েণালটযি গারফলচরে, পদ্াষী 
ধিা  টডরন–রনিা োি অ্িাব্–কাটলা জাদু্কিিা অ্ব্াটধ রব্চিণ কিটছ… জােীয 
ম্েডাদ্াহারন… পক রলটখটছ? ও হযাাঁ অ্ব্শযই, রিো স্কীোি। 
 
–রনিযই খব্িো পস ম্েণালয পথটক প টযটছ,  রত্রকায খব্িো  টডই রম্. উইসরল 
ব্লটলন। 
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 ারসড দ্ারুণ পিটগ ব্লল–ওই পম্টযরেি পদ্খরছ রম্রনরিটে অ্ব্াধগরে। গে সপ্তাটহ ও 
রলটখটছ, কলিটনি রথকটনস রনটয অ্েথা আম্িা েকড–রব্েকড কটি সম্য নে কটিরছ… 
েখন আম্িা আম্াটদ্ি িযাম্ াযাটিি ও ি র্স্যাি ম্ািটে  ারি। পেন  যািা ব্াি 
গাইডলাইনটস পলখা পনই রক কিটে হটব্, না কিটে হটব্। 
 
রব্ল হাই েুলটে েুলটে ব্লল,  ারসড একো উ কাি কিটে  ািটব্? চু  কটি থাক… 
ব্ক ব্ক কিটব্ না। 
 
উইসরলি পচাখ দু্টো হুইরস্কি গ্লাটসি পিেি রদ্টয ব্ড ব্ড পদ্খাল… পডইরল েটফটেি 
েথম্  ৃষ্ঠাি পশটষি রদ্টক এটস ব্লটলন–আম্াি েসে িটযটছ পদ্খরছ। 
 
রম্টসস উইসরলি সাম্টন দু্টো গ্লাস–হুইরস্ক আি চা। 
 
উটেজনাি ব্টস দু্টোই এক সটে চুমু্ক রদ্টেই গলায আেটক পগল। কাশটে কাশটে 
উটেরজে হটয ব্লটলন–পদ্রখ পদ্রখ।… পকাথায আম্াি পচাটখ  টডরন। 
 
রম্. উইসরল  ডটে লাগটলন 
 
জাদু্কি ও ডাইরনিা–োিা িীে–সেি হটয অ্িটণয পঝাট ি ম্টধয লুরকটয রছটলন এব্ং 
অ্ট ক্ষা কিরছটলন ম্েণালয পথটক সরেক খটব্িি আশায। োিা অ্রনব্ােডিাটব্ হোশ 
হটযটছন। ডাকড ম্াটকডি আরব্িডাটব্ি  ি একজন ম্েণালটযি আরধকারিক পসখাটন 
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উ রস্থে রছটলন–ব্টলটছন, পকউ আহে হযরন; রকন্তু োি পচটয পব্রশ রকছু খব্ি রদ্টে 
িারজ হনরন। েটব্ োি ব্ক্তটব্যি সেযো সিটকড েশ্ন পদ্খা রদ্টযটছ। গুজব্ ছরডটযটছ 
পে রকছু মৃ্েটদ্হ অ্িণয পথটক সিাটনা হটযটছ র্েনাি এক র্িা  ি–ো েদ্ি কিা 
অ্েযি আব্শযক 
 
কাগজোয পচাখ বু্লাটনা হটল রম্. উইসরল ব্লটলন–সেযই পো–কাগজো প ছন রফটি 
 ারসডি হাটে রদ্টলন। ো পদ্টখরছ পেম্ন পো পকউ আর্াে  াযরন। পকাটনা মৃ্েটদ্হও 
পদ্রখরন। এখন পদ্খব্ পিাজই পর্াডাি মু্টখি খব্ি পব্রুটে।… অ্িণয পথটক অ্টনক 
মৃ্েটদ্হ সিান হটযটছ। 
 
োি ি একো দ্ীর্ডশ্বাস রনটয ব্লটলন–ম্রল আম্াটক আজ একেু োডাোরড অ্রফটস 
পেটে হটব্… পদ্রখ আম্াি জনয ওখাটন রক অ্ট ক্ষা কিটছ। 
 
 ারসড ব্লল–ডযাড আরম্ও পোম্াি সটে োব্। রম্. কাউটচি কাটজি জনয হযে আম্াটক 
দ্িকাি হটে  াটি। কলিন সংক্রাি রিট ােড ওি হাটে রদ্টে চাই। 
 
ও রকটচন পথটক ব্যি সম্ি হটয পব্ি হটলা। 
 
রম্টসস উইসরল স্বিাব্েই একেু উরেগ্ন। ব্লটলন–পোম্াি পো আজ ছুরে… অ্রফটস 
োব্াি দ্িকাি পনই। োছাডা ডাকড ম্াটকডি ব্যা াটি েুরম্ রক ব্লটব্? পোম্াটক ছাডাও 
ওটদ্ি কাজ চলটব্। 
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রম্. উইসরল ব্লটলন–না ম্রল আম্াটক একব্াি অ্রফটস পেটেই হটব্।… আম্াি পিাব্ো 
 টডই চটল োরে। 
 
হযারিি ম্াথায পহডউইটগি রচিা–রসরিযটসি জব্াব্। ও ব্লল–রম্টসস উইসরল পহডউইটগ 
আম্াি পকানও রচরে এটনটছ? 
 
–নাটো।… পকানও রচরে ত্র পো আটসরন। 
 
িন, হািরম্ওন পকৌেূহলী হটয হযারিি রদ্টক োকাল। 
 
ওটদ্ি অ্থড ূণড দৃ্রে হযারিি ম্নিঃ ুে হল না। রব্ষয  রিব্েডন কিাি ছুটোয ব্লল–
পোম্াি র্টি রজরনস ত্র পিটখ আরস িন? 
 
িন ব্লল–অ্ব্শযই। হািরম্ওন েুরম্? 
 
–হযাাঁ, আম্াটকও পো িাখটে হটব্। চল। ওিা রেনজনই রকটচন পছটড রনটজটদ্ি র্টি 
চটল পগল। 
 
দ্িজাো ব্ন্ধ কিটে কিটে িন ব্লল–ব্যা াি কী হযারি? রসরিযসটক কী রচরে রদ্টযছ? 
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হযারি খাটে ব্টস ব্লল-একো কথা পোম্াটক ব্রলরন িন। গে শরনব্াি ম্াঝিাটে রব্রি 
একো স্বপ্ন পদ্টখ আম্াি রু্ম্ পিটে পগটল ম্াথায আি ক াটলি কাো দ্াটগ আব্াি 
ব্যথাও অ্সম্ভব্ েেণা পদ্খা পদ্য। 
 
রেটিে িাইটি ব্টস পসই দু্িঃস্বপ্ন পদ্খাি কথা ব্লাি  ি ওটদ্ি েরেরক্রযা পকম্ন হটে 
 াটি এম্ন একো ছরব্ ওি ম্টন রছল… পদ্খল পসইিকম্ই। হািরম্ওন স্বটপ্নি কথা 
পশানাি  ি ওটক এিাি ব্ই  ডাি কথা শুধু নয–আলব্াস ডাম্বলটডাি পথটক ম্যাডাম্ 
 ম্টফ্রি পিফাটিন্স ব্ই–িারত্রি রব্িীরষকা স্বপ্ন  ডটে উ টদ্শ কিল। 
 
িন হেিটম্বি ম্টো দ্াাঁরডটয িইল। ব্লল–ও কী পসই স্বটপ্ন এটসরছল? ইউ পনা হু 
এটসরছল রক? গেব্াি েখন পোম্াি কাোদ্াগো চুলটকায, অ্সম্ভব্ ব্যথা অ্নুিব্ কি, 
েখন পো পস পহাগাটেড রছটলা? ম্াটন ইউ–পনা–হু। 
 
–না রেটিে িাইটি পস রছটলা না। রকন্তু আরম্ োটক স্বটপ্ন পদ্টখরছ; হযারি ব্লল–র োি 
ওযাম্ড পেল আিও অ্টনক রকছু–সব্ আম্াি এখন ম্টন পনই। ওিা একজনটক হেযাি 
 রিকল্পনা কিরছল। আম্াটকও…। ব্লটে রগটয পথটম্ পগল। 
 
িন ব্লল–ওি নাম্ উচ্চািণ কটিা না।… স্বপ্ন… স্বপ্ন ম্াত্র… 
 
–ম্টন আটছ েটফসি পিলাটন রক ব্টলরছটলন?… গে ব্ছটিি পশটষ। 
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হািরম্ওন ব্লল–হযারি রিজ েুরম্ ওইসব্ বৃ্ে পথাকাব্াজটদ্ি কথা রব্শ্বাস কিটব্ না। 
 
হযারি ব্লল–েুরম্ োই ব্ল, পসই সম্য েুরম্ ওখাটন রছটল না, োি কথা পশানরন। উরন 
ব্টলরছটলন ডাকডলডড রফটি আসটব্। রফটি আসটব্ আটগি পচটয শুধু অ্টনক শরক্তশালী 
হটয নয, আিও িযানক রূট । ওসব্  ুিটনা পচলা চামু্ণ্ডাটদ্ি আব্াি হাটেি মু্টোটে 
আনটব্।… পডথ ইোিস। এি ি ওটদ্ি কথা ব্ােডা রকছুক্ষণ রব্িরে। িন পগল রব্ছানাি 
চাদ্ি রেক কিটে। রব্িরে পিটে হািরম্ওন হযারিটক রজটজ্ঞস কিটলা–েুরম্ হোৎ পহড 
উইটগি কথা েুলটল পকন? েুরম্ কী রচরেি আশা কিছ? 
 
–আরম্ রসরিযসটক আম্াি পসই স্বটপ্নি কথা রলটখরছ। আরম্ জব্াটব্ি েেীক্ষা কিরছ।… 
আরম্ জারন রসরিযস আম্াটক সাহােয কিটব্ন। েটব্ ইদ্ানীং পকাথায আটছন জারন না। 
আরফ্রকাটে থাকটে  াটিন। 
 
*** 
 
 টিি  ুটিা সপ্তাহটেই রম্. উইসরল আি  ারসড পব্রশি িাগ সম্য ব্াসায থাকটলন। 
দু্জটন খুব্ পিাটি ওটদ্ি রু্ম্ িাোি আটগ পব্রিটয োন, পফটিন গিীি িাটে। 
 
পেরদ্ন ওিা পহাগাটেড রফটি োটব্ োি আটগিরদ্ন রছল পিাব্ব্াি। ব্নু্ধ েরেটব্শীিা 
হাউলাি  াোটে হাসাহারস, পগালম্াল, অ্টকটজা  েকা…। পসো না খুলটল সশটব্দ পফটে 
োয। 
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–বু্ঝটে  ারি না হাউলাি  ারেটয ওিা রক ম্জা  ায। ও ওযাল থাউটসন্ড ম্যারজকযাল 
হাব্ডস অ্যান্ড ফারে ব্ইরে ব্ন্ধ কিটে কিটে রজরন্ন ব্লটলা। এই পশান,  ারসড ব্লটলা, 
ওযার্ল্ডকাট  মু্নু্ডনগাস পেচাি ক্ষরে ূিণ দ্ারব্ কটিটছ োি ব্াি কাম্িাি পেন্ট নে কিাি 
জনয… েটব্ পলাকো দ্ারুণ কুাঁটড… হযে কাজ পফটল েখন রু্ম্ারেল। 
 
রম্টসস উইসরলি গ্রযান্ডফাদ্াটিি পদ্ওযাল র্রড দ্ারুণ  ছন্দ, হযারিিও দ্ারুণ  ছন্দ 
র্রডরে। েটব্ পকউ েরদ্ সম্য জানটে চায োহটল এ র্রড রদ্টয পকান কাজ হটব্ না। 
েটব্ র্রডরে পখাাঁজ–খব্ি রদ্টে  াটি। র্রডটে আটছ নযো পসানাি হাে। েরেরে হাটে 
উইসরল  রিব্াটিি নাম্ পখাদ্াই কিা। র্রডি সািা গাটয পকান সংখযা পনই। রক সদ্সযিা 
পকাথায আটছ পসই হাে পদ্খটল জানা োয। ব্ারডটে সু্কটল কাটজ…  াো পনই, 
হাস াোল, পজলখানা…। 
 
আে নম্বি হাে জানাটে ওিা ব্ারডটে; রকন্তু উইসরল কাটজ রম্টসস উইসরল দ্ীর্ডশ্বাস 
পফলটলন। 
 
রম্টসস উইসরল ব্লটলন–ডাকড লডড ইউ–পনা–হুাঁ আসাি খব্ি  াওি  ি পথটকই পোম্াি 
ব্াব্াি অ্রফটস কাজ পব্টড পগটছ। কাজ–কাজ আি কাজ। োডাোরড না এটল োি 
িাটেি খাব্াি োণ্ডা হটয োটব্। 
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 ারসড ব্লল–ডযারড ম্টন কটিন ওযার্ল্ডকাট  একো িুল কটিটছন। সরেয েরদ্ োই হয 
োহটল ওই িুল কাজরে ম্েণালটযি অ্নুম্রে ছাডা কিা রেক হযরন। আসটল উরন পো 
পসই রব্িাটগি পহড। 
 
–ওই ব্াটজ ম্রহলা ো রলটখটছ োি জনয েুরম্ পোম্াি ব্াব্াটক দ্ারয কিছ? রম্টসস 
উইসরল পিটগ রগটয ব্লটলন। 
 
–আব্াি ওরদ্টক ব্াব্া রকছু না ব্লটলও রিো রলখে–রম্রনরি পথটক পকউ রকছু না ব্লাো 
পর্ািেি আ রেজনক!– ারসড েখন িটনি সটে দ্াব্া পখলরছল। পখলটছ। ওই রিো 
রস্কোি দু্রনযাি কাউটক িাল ব্টল না। ম্টন আটছ ও সম্ি রএংগেস (জাদু্কিটদ্ি 
ব্যাংক) কাসড পব্রকািটদ্ি ইন্টািরিউ রনটযরছল? আি আম্াটক লম্বা চুলওযালা র লক 
(মূ্খড–মূ্লযহীন) রলটখরছল? 
 
–ও, অ্টনক সম্য  াি হটয পগল। আরম্ একেু োরে … 
 
–না ম্া। একেু থাক। 
 
বৃ্রে  ডটছ। বৃ্রেি ব্ড ব্ড পফাাঁো জানালাি কাাঁটচ ফেফে শব্দ কটি গরডটয  ডটছ। 
হািরম্ওন ম্ন রদ্টয র্স্যান্ডাডড বু্ক অ্ফ পস্পলস পগ্রড পফাি  ডটছ। রম্টসস উইসরল 
হািরম্ওন, হযারি আি িটনি জনয ডাযগন অ্যাটলটে (জাদু্কিটদ্ি রব্টশষ ব্াজাি) রফটি 
এটসটছন। চারলড ফাযাি প্রুফ পব্লা ক্লািা রনটয ব্যি। হযারি ওি ফাযাি পব্াল্ট  ারলশ 
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কিটছ। ওি পেিেম্ জন্মরদ্টন হািরম্ওন ওটক ব্রুম্রর্স্ক সারিডরসং রকে রদ্টযটছ।  াটযি 
কাটছ ওো  টড আটছ। পফ্রড আি জজড ওটদ্ি িরব্ষযটেি কম্ড ন্থা রনটয কথাব্ােডা 
ব্লটছ। 
 
রম্টসস উইসরল ওটদ্ি রফসরফস কটি কথা ব্লটে পদ্টখ সটন্দটহি দৃ্রেটে োরকটয 
ব্লটলন–পোম্িা রক কিছ? 
 
–পহাম্ওযাকড, পফ্রড ব্লল। 
 
রম্টসস উইসরল ব্লটলন–পহাম্ওযাকড? ছুরেটে পহাম্ওযাকড! আম্াটক পোম্িা পব্াকা 
প টযছ? 
 
–পহাটর্স্টল রকছুো ব্ারক রছল, জজড ব্লল। 
 
–পোম্িা নেুন রকছু কিছ নারক? পোম্িা উইসরলি উইজাডড হুইটজস নেুন কটি 
রলখছ? 
 
–ম্াম্ আগাম্ীকাল েরদ্ পহাগােডস এক্সটেস দু্র্ডেনায জজড আি আরম্ দু্জটনই ম্ািা 
োই… েখন েুরম্ আম্াটদ্ি জনয দু্িঃখ  াটব্ এব্ং িাব্টব্ েুরম্ সব্সম্যই অ্েথা 
আম্াটদ্ি পদ্াষ রদ্টযছ। 
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সকটলই ওি কথা শুটন পহা পহা কটি পহটস উেল। রম্টসস উইসরলও ব্াদ্ পগটলন না 
পসই হারসি পরাটে পিটস পেটে। 
 
রকছুক্ষণ  টি রম্, উইসরল রফিটলন। ব্াইটি অ্সম্ভব্ োণ্ডা, ব্ারডি পিেিো উষ্ণ। একো 
হােলওযালা পচযাটি ব্টস সাম্টনি পেরব্টল িাখা একো পছাে ফুলকর  পলাফালুরফ 
কিটে লাগটলন।–রিো রস্কোি সািারদ্ন রম্রনরিটে খব্ি সংগ্রটহি আশায জুটোি 
সুকেলা খুটল পফটলটছ। এখন খব্ি প টযটছ পব্চারি ব্াথডা হারিটয পগটছ। পো কাল 
সকাটলি পডইরল পফটেি ওইোই রশটিানাম্ হটব্। আরম্ পব্গম্যানটক ব্টলরছ, সব্ পচটয 
িাল হটব্ েরদ্ েুরম্ ওটক একো র্টি োলাব্ন্ধ কটি িাখ! 
 
 ারসড ব্লল, ক্রাউচও এই কথা সপ্তাটহি  ি সপ্তাহ ধটি ব্টল আসটছন। 
 
উইসরল ব্লটলন–ক্রাউটচি িাগয িাল রিো উইঙ্কীি ব্যা াটি রকছু  াযরন। ও েরদ্ জানে 
হযারিি জাদু্দ্ণ্ড হাটে ও ধিা  টডটছ; ওো রদ্টয ডাকড ম্াকড জাদু্ কটিটছ, োহটল 
সােরদ্ন কাগটজ ওই েসটেি কচকচারন চলে। 
 
 ারসড ব্লল, আম্িা একো ব্যা াটি সব্াই একম্ে পে এলফ িুল কটিও জাদু্ কটিরন। 
 
হািরম্ওন ব্লল–পডইরল েটফে পো জাটন না, ক্রাউচ এলফটদ্ি সটে কে খািা  ব্যব্াি 
কটিটছ। 
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–পশান হািরম্ওন,  ারসড ব্লল–ক্রাউটচি ম্টো একজন রম্রনরিি ব্ড কেডা োি 
কম্ডচািীি কাটছ জব্াব্রদ্রহ কিটে ব্াধয নয…। 
 
–োি ম্াটন… উইঙ্কী ওি ক্রীেদ্াসী ব্টল? পে ওটক িাল পখটে– িটে পদ্য … 
 ারিিরম্কও পদ্য না। 
 
রম্টসস উইসরল ওটদ্ি েকড–রব্েকড থারম্টয সকলটক ব্লটলন–পোম্াটদ্ি ছুরে পশষ… 
পহাগােড পফিাি  ালা… সু্কটলি রজরনস ত্র, জাম্া–কা ড, পিস সব্ গুরছটয নাও িাটঙ্ক। 
 
… রকছু সম্য  টি িন রনটচ এটস ম্াটক ব্লল–ম্া েুরম্ রজরন্নি পিস আম্াটক রদ্টযছ 
পকন?… রম্টসস উইসরলটক পিসো পদ্খাল। 
 
–পক ব্লল? 
 
–সু্কটলি রলটর্স্ ওো রকনটে ব্টলটছ; পদ্খরন? আিেড! 
 
–আম্াি সটে োট্টা কিছ ম্া! িন ব্লল।… এো পো পম্টযটদ্ি…। 
 
–সকটলই  টি েুরম্ও  িটব্ িন। 
 
–আরম্ উদ্ম্ হটয থাকব্… েবু্ এো  িটব্া না। 
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–ব্াচ্চা পছটলি ম্টো দু্েুরম্ কিটব্ না, হযারিও  িটব্। 
 
হযারিি পিস পদ্টখ িন ব্লল–আম্ািো ওি ম্টো নয পকন? 
 
–পোম্ািো পসটকন্ডহযান্ড োই। পসটকন্ডহযান্ড পেম্ন  াওযা োয। রম্টসস উইসরল একেু 
অ্খুরশ হটয ব্লটলন। 
 
কথাো শুটন হযারি রব্ম্ষড হটলা। ওি ম্া-ব্াব্াি পিটখ োওযা সব্ পসানা–দ্ানা রগ্রংগেম্ 
পিাটল্ট আটছ। পসখান পথটক ম্ারি ওটদ্ি রকছু রদ্টে চায, রকন্তু ও জাটন ওিা ো পনটব্ 
না। 
 
িন একগুাঁটযি ম্টো ব্লল–আরম্ এো  ািটব্া না। 
 
–খুব্ িাল। োহটল নগ্ন হটয পেও। হযারি পসই সম্য েুরম্ রকন্তু ওি একো ছরব্ েুটল 
িাখটব্। হাসব্ রক কাাঁদ্ব্ জারন না। 
 
দ্িজাো শব্দ কটি ব্ন্ধ কটি রদ্টয রম্টসস উইসরল চটল পগটলন। র্টি ঝে ে ডানাি 
শব্দ পশানা পগল। 
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িন পদ্খল র গউইটজযন রব্িাে একো প চাি খাব্াি পোাঁটে পচট  ব্টস িটযটছ। এেব্ড 
পস না  ািটছ রগলটে, না ওগডাটে। 
 
িন পিটগটম্টগ ওি কাটছ রগটয পোাঁে পথটক খাব্ািো পেটন ম্ারেটে পফটল রদ্ল। 

  

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য গবলেট অ্ব ফায়াি । জে. জে. িাওরেিং। হ্যারি পটাি রিরিে 

191 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

অ্যালবাডড দ্য জহ্াগাটডি এক্সলেি 
 
ছুরে োয পশষ, সু্কটল পফিাি  ালা। হযারিি অ্টনক পিাটি রু্ম্ িােল। ছুরেি এই পশষ 
রদ্নরে হযারিি রব্ম্ষড ও রব্স্বাদ্ লাগটছ। আকাশ কাটলা কটি ব্াইটি বৃ্রে  ডটছ। রম্টসস 
উইসরল োডা পদ্ব্াি আটগই হযারি রব্ছানা পছটড উটে হেরি হটয রনল। জীনস 
সুইেসশােড। পহাগােডস এক্সটেটস উটেই পসগুটলা পছটড সু্কটলি ইউরনফিম্  টি পনটব্। 
 
িন, হািরম্ওন, পফ্রড, জজড, রজরনও হেরি। ওিা েখন একেলায পনটম্টছ রকটচটন োব্াি 
জনয। রসাঁরডটে রম্টসস উইসরলি সটে পদ্খা হটয পগল। রম্টসস উইসরলটক দ্ারুণ 
উদ্ভ্রাি পদ্খাটলা। 
 
রসাঁরড পথটকই পজাটি পজাটি ব্লটলন–আথডাি, আথডাি পোম্াি অ্রফস পথটক জরুরি 
খব্ি…! 
 
হযারি রনটচ নাম্টে নাম্টে রসাঁরডি পদ্যাটল র ে পর্াঁটষ দ্াাঁডাল। রম্, উইসরল পিাব্  টিই 
োডাোরড পনটম্ পগটলন। হযারি িান্না র্টি েুটক পদ্খল, রম্টসস উইসরল িযাি খুটল 
রডস, কাাঁো চাম্চ ব্াি কিটছন ব্যি সম্ি হটয এখাটন একো কুইল পিটখরছলাম্ (টলখাি 
কলম্), রম্, উইসরল ফাযাি পিটসি কাটছ র্াড রনচু কটি কথা ব্লটছন 
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হযারিি পচাটখ েখনও রু্ম্ পলটগ িটযটছ। েবু্ রেক পদ্খটে  াটে রকনা পব্াঝাি জনয 
পচাখ দু্টো ব্ন্ধ কটি আব্াি খুলল। 
 
আটম্াস রডগরিব্ ম্াথাো আগুটনি রশখাি ম্াটঝ পদ্খা োটে অ্টনকো রডটম্ি দ্ারড 
গজাটনাি ম্টো। মু্খ পথটক অ্নগডল কথা পব্রিটয আসটছ–খুব্ই োডাোরড, মু্টখি 
চাি াটশ আগুটনি রশখাি জনয একেুও রব্চরলে নয–কাটনি ম্টধযও অ্রগ্নরশখা েুকটছ। 
 
আথডাি ম্াগলিা পক্ষট  পগটছ–ওটদ্ি পোম্ায শাি কিা দ্িকাি। 
 
–প টযরছ, এই নাও  াচডটম্ন্ট (কাগজ) আি পদ্াযাে, কলম্। রম্টসস উইসরল পে 
 ালটকি কলম্ো (কুইল) রদ্টলন পসো পেডাব্াকা! 
 
–সরেয আম্াটদ্ি িাগযব্ান ব্লটে হটব্, আগুটনি ম্ধয পথটক রম্. রডগরিি মু্ণু্ডো ব্লল–
দু্একো প চা  াোটনাি জনয আম্াটক সকাল সকাল অ্রফটস আসটে হটযটছ। আরম্ 
খব্ি প টযরছ চেুরদ্ডটক অ্জর পব্আইরন ম্যারজটকি েটযাগ চলটছ–রিো কীোটিি েরদ্ 
খব্ি  ায আথডাি। 
 
উইসরল রজটজ্ঞস কিটলন–ম্যাড আই কী ব্টল?–উইসরল পদ্াযাটেি োকরন খুলটে খুলটে 
ব্লটলা… োি ি পনাে কটি পনওযাি জনয েস্তুে হটলন। রডগরি পচাখ পর্ািাটে পর্ািাটে 
ব্লল–ব্লটছ, ওি ব্ারডি ব্াগাটন পক পেন েুটকরছল োি ি ডার্স্রব্টনি প ছটন লুরকটয 
 টডটছ–উইসরল ব্লটলন–োি ি? 
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–োি ি আি রক, পসখান পথটক গাদ্াগাদ্া ম্যলাি ব্ারণ্ডল গুরল–পগালাি ম্টো ছুাঁডটে 
থাটক–চেুরদ্ডটক। এি পব্রশ রকছু ব্লটে  ািরছটন, রডগরি ব্লটলন ওটদ্ি ম্টধয একজন 
রছল েখন ওি পলাকজটনিা পসখাটন উ রস্থে হয। 
 
–পলাকরে পক? 
 
–আথডাি েুরম্ পো ম্যাড আইটক িাল কটিই জান। রডগরিি পচাখ আব্াি রু্িটে থাটক। 
গিীি িাটে ওি ব্ারডি চত্বটি পকউ পর্ািাটফিা কটিটছ! খুব্ সম্ভব্ রকছু পব্ডাল 
খাব্াটিি জনয রু্িরছল… আলুোলু পশাষা ছারডটয খারেল… েরদ্ অ্নয রকছু হয… ম্াটন 
েুরম্ পো ওি পিকডড জান… োহটল ওটক চাজড কিটে হটব্… পসই োই পহাক, 
ডার্স্রব্টনি ব্যা ািো কী? 
 
–হটে  াটি সেকড কটি পদ্ওযা; উইসরল রলখটে রলখটে ব্লটলন ম্যাড আই ওি 
জাদু্দ্ণ্ড ব্যব্হাি কটিরন? কাউটক োডা কটিরন? 
 
–অ্ব্শযই জানালা রদ্টয পদ্টখটছন, রডগরি ব্লটলন–পস োই পহাক পকানও দু্র্ডেনা হযরন। 
 
–আো আরম্ োরে। রম্, উইসরল ব্যাটগ কাগজ ত্র রনটয রকটচন পথটক পব্রিটয পগটলন। 
 
রডগরিি পগাল পগাল পচাখ আি পগাল মু্খ েখনও আগুটনি ম্টধয। 
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–অ্েযি দু্িঃরখে ম্রল, রডগরি ব্লল খুব্ শািিাটব্–পোম্াটক সােসকাটল রব্িক্ত কিলাম্। 
একম্াত্র আথডাি ম্যাড আইটক েযাকল কিটে  াটি। ম্যাড আই এি আজ নেুন কাটজ 
পোগদ্াটনি কথা আটছ। পক জাটন গে িাটে…। 
 
–আটম্াস এসব্ রনটয রচিা কটিা না, রম্টসস উইসরল ব্লটলন–োব্াি আটগ দু্একো 
পোর্স্ পখটয োটব্?… 
 
রম্টসস উইসরল পিে পথটক একো পোটর্স্ পব্রশ কটি ম্াখন ম্াখাটলন রকটচন পেরব্ল 
পথটক রনটয… রম্. রডগরিি মু্টখি সাম্টন ধিটলন। 
 
–ধনযব্াদ্! রডগরি অ্দৃ্শয হটয পগটলন। 
 
রম্. উইসরলটক পছটলটম্টযটদ্ি ব্লটে পশানা পগল–আরম্ রেক সম্টয রফিটে  ািটলও 
অ্ধধেড হটব্ না। সু্কটলি সব্ রজরনস ত্র গুরছটয পনটব্। িাল কটি োম্ড পশষ কিটব্।–
কথাগুটলা ব্টল অ্দৃ্শয হটয পগটলন। 
 
একেু  ি রব্ল রকটচটন েুটক ব্লল–ম্যাড আই-এি নাম্ শুনরছলাম্ পেন? রক ব্যা াি? 
পচাি এটসরছল। 
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–কী ব্লটল ম্যাড আই মু্ডী? জজড পোটর্স্ ম্ািম্াটলড  ুরু কটি লাগাটে লাগাটে ব্লল–
ওটক রনটয এে ম্াথা র্াম্াব্াি দ্িকাি কী? 
 
রম্টসস উইসরল ব্লটলন–পোম্িা োই ব্টলা না পকন, পোম্াটদ্ি ব্াব্াি রকন্তু রম্. মু্ডীি 
সম্বটন্ধ ধািণা অ্নযিকম্। ও খুব্ নাম্কিা জাদু্কি। ডাম্বলটডাটিি রব্টশষ ব্নু্ধ। 
ডাম্বলটডাি অ্ব্শয ওটক স্বািারব্ক ম্ানুষ ব্টলন না–বু্রঝ না পকাো রেক। 
 
হযারি ব্লল–ম্যাড আই পক? 
 
-একজন অ্ব্সিোপ্ত অ্রফসাি। আটগ রম্রনরিটে কাজ কিটেন। চারলড হযারিটক ব্লল–
েদ্িকািী ব্লটে  াটি। 
 
–আরম্ জীব্টন একব্ািই ব্াব্াি অ্রফটস ওটক পদ্টখরছ। ওনাি সটে রকছু কিাি কথা 
রছল। একজন ডাকড জাদু্কি ধিটনওলা। কথাো ব্টল হযারিি রদ্টক োকাল। হযারি এম্ন 
ফাাঁকা দৃ্রেটে োরকটযরছল।–পোম্িা পব্াধহয জাটনা না এখন আজকাব্াটনি পজটল োিা 
আটছ োটদ্ি অ্টধডটকিও পব্রশ অ্ িাধীটদ্ি ও  াকডাও কটিটছ। পসই সব্ িাল কাজ 
কিটে রগটয আজ ওি হাজাি হাজাি শত্রু! নানািকম্ র্াে–েরের্াটে আজ ওি ম্াথা 
রেক পনই।  যািানটযড ব্লটে  াি। ব্যস হটযটছ। আটগি ম্টো কম্ডক্ষম্োও পনই।… 
ম্জাি কথা ও আজ কাউটক রব্শ্বাস কটি না। সব্ডত্র ডাকড জাদু্কিটদ্ি পদ্টখ। 
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রব্ল আি চারলড রকংস ক্রশ পর্স্শটন ওটদ্ি রস অ্ফ কিটে এল। এটলা না শুধু  ারসড! 
অ্টনক দু্িঃখ েকাশ ও ক্ষম্া োথডনা কটিটছ। আসটে  াটিরন অ্রফটস একগাদ্া প রন্ডং 
ও জরুরি কাটজি জনয।… ব্টলটছ, রম্. ক্রাউচ ওটক ছাডা এক দ্ণ্ডও চলটে  াটিন না। 
 
জজড ব্লল-এম্রনিাটব্ রেটক থাকটল পোম্াি জয জযকাি হটব্। 
 
রম্. উইসরল ওটদ্ি গ্রাটম্ি ব্ারড পথটক লন্ডটন রকংস ক্রশ পর্স্শটন প ৌঁটছ পদ্ব্াি জনয 
রেনটে েযারক্সি ব্যব্স্থা কটি পগটছন। ম্াগলটদ্ি  রিচারলে েযারক্স। 
 
রম্টসস উইসরল ব্লটলন–আথডাি অ্ব্শয রম্রনরিি গারড রিকুইরজশন রদ্টযরছটলন–হযরন। 
ওিা সকটল উোটন দ্াাঁরডটয। ঝম্ঝম্ কটি বৃ্রে  ডটছ। থাম্াি নাম্ পনই। ব্যাজাি মু্টখ 
েযারক্সওযালািা ম্াল ত্র েুলটছ। ব্ড ব্ড ছো িারি িাঙ্ক োটব্ পহাগাটেড। 
 
হযারিি প চা পেম্ন েযারক্সটে পেটে নািাজ পেম্রন রজরনি পব্ডাল। পফ্রড জটজডি রব্িাে 
িাটঙ্কি ডালা হোৎ খুটল পগটল ওটদ্ি জাদু্ম্টে িিা রজরনসগুটলা ব্াক্স পথটক রছেটক 
 ডটেই ম্াগল েযারক্সওযালা িয প টয পগল। কুকসযাংকস হাম্াগুরড রদ্টয পগল 
েযারক্সওযালাি রদ্টক। 
 
একগাদ্া ম্াল ত্র আি পব্রশ সংখযক োত্রীি জনয ব্লটে পগটল ওটদ্ি পর্স্শন োত্রা খুব্ 
আিাম্দ্াযক হল না। 
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ওিা েখন পর্স্শটন প ৌঁছল েখন পহাগােডস এক্সটেস িােফিটম্ েুটক পগটছ। চেুরদ্ডটক 
োত্রীটদ্ি কলিব্। ইরঞ্জন পথটক পম্টর্ি ম্টো কযলাি পধাাঁযা উডটছ পহাগাটেডি ছাত্র–ছাত্রী 
আি োটদ্ি ব্াব্া-ম্া পধাযাটে পছটয পগটছ ম্টন হয কাটলা কাটলা পর্াে পর্াে িূে। হযারি 
িন–হািরম্ওন পম্াোমু্রে খারল একো কাম্িায েুকল। ম্াঝখাটনি ব্রগটে িাল জাযগা 
প টয পগল। ওিা রসটে ম্াল ত্র পিটখ পর্স্শটন নাম্ল। রম্টসস উইসরল চারলড আি রব্ল 
ওটদ্ি সুন্দি োত্রা কাম্না কটি এটক এটক বু্টক পেটন রনল। রম্টসস উইসরলি পচাটখ 
জল। আব্াি কটব্ পদ্খা হটব্ জাটনন না। 
 
চারলড ব্লল–ম্টন হয আব্াি পোম্াটদ্ি সটে শীঘ্র পদ্খা হটব্। 
 
–পকন? পফ্রড ব্ড ব্ড পচাখ কটি ব্লল। 
 
– ারসডটক ব্লটব্ না। ক্লারসফাইড পগা ন খব্ি। এখনও পকউ জাটন না। রব্ল ব্লল, 
রম্রনরি সম্য বু্টঝ জানাটব্। 
 
রব্ল ব্লল–আম্াি আব্াি ইটে কিটছ পহাগাটেড  ডটে োই। 
 
–পকন? জজড ব্লল। 
 
-এব্াি পোম্াটদ্ি ব্ছিো দ্ারুণ কােটব্, রব্ল ব্লল–সম্য প টল আরম্ একব্াি রু্টি 
আসব্। ম্ন পকম্ন কটি, পগ্রে হল, রকরডচ ম্াে, রনরষে ব্ন পদ্খাি জনয। 
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রেক সম্য পিন ছাডাি হুইটসল ব্াজল, গাডড সবু্জ েযাগ নাডটে লাগটলন। রম্টসস 
উইসরল পছটল–পম্টযটদ্ি একিকম্ ধাোটে ধাোটে পিটন েুটল রদ্টলন। 
 
হািরম্ওন রম্টসস উইসরলটক ব্লল–ধনযব্াদ্, আ নাি কাটছ দ্ারুণ আনটন্দি ম্টধয রদ্টয 
ছুরে কাোলাম্। রনটজি ব্ারডি ম্টোই িাল পলটগটছ। 
 
হযারি দ্িজা ব্ন্ধ কটি জানালা রদ্টয মু্খ ব্ারডটয একই কথা ব্লল। 
 
–ব্ডরদ্টন রকন্তু পোম্িা আব্াি আসটব্। রম্টসস উইসরল ব্লটলন।–ওখাটন সব্াই 
রম্টলরম্টশ থাকটব্। 
 
িন ব্লল–ম্া পোম্িা ম্টন হয পকান একো কথা লুকাে। 
 
–আজ সন্ধযাটব্লা প ৌঁটছ জানটে  ািটব্! দ্ারুণ ব্যা াি। শুটনরছ ওখাটন অ্টনক আইটনি 
 রিব্েডন হটযটছ। 
 
–রক আইন? হযারি–িন–পফ্রড–জজড একই সটে ব্লল। 
 
–আরম্ ব্লটব্া না। ব্লটব্ন েটফসি ডাম্বলটডাি। আব্াি পোম্াটদ্ি ব্লরছ িালিাটব্ 
থাকটব্, ম্ন রদ্টয  ডাশুনা কিটব্। 
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পিটনি েীব্র হুইটসল! এব্াি পিন ধীটি ধীটি িােফিটম্ি ব্াইটি ম্াে–র্াে ব্ন–জেল–
 াহাড পছটড পহাগাটেড োটব্। 
 
আব্াি জজড ম্াটযি কাটছ আইটনি  রিব্েডন সিটকড জানটে চাইল। 
 
–রক সব্ ব্দ্লাটে ম্া? 
 
রকন্তু রম্টসস উইসরল হাসটলন। রকছু ব্লটলন না হাে পনটড শুিোত্রা জানাটলন। রব্ল, 
চারলড খুব্ই হোশ হল। 
 
হযারি ব্সব্াি জনয রসে  রিষ্কাি কিল োি ি লাল একো কা ড রদ্টয র গ উইটগি 
খাাঁচাো পেটক রদ্ল। র গ উইগ ব্ডই পচাঁচাটে। পসই সটে রনটজি পিস ব্দ্লাল। িনও 
োই কিল। 
 
ও ব্লল–আিেড ব্যা াি ওযার্ল্ডকাট  পব্গম্যান একো রকছুি আিাষ রদ্টযরছটলন; রকন্তু 
পসো পে রক, ো রেরন ব্টলনরন।… আিেড লাগটছ আম্াি ম্া পজটনও পস সম্বটন্ধ রকছুই 
ব্লটলন না। 
 
হািরম্ওন পোাঁটে আেুল রদ্টয চু  কিাি ইরেে রদ্ল।… আেুল রদ্টয  াটশি কিােডটম্ন্ট 
পদ্খাল।  াটশি কাম্িা পথটক একো  রিরচে চা াগলাি স্বি শুনটে প ল। 
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–ব্াব্া রকন্তু আম্াটক পহাগাটেডি ব্দ্টল ডাম্ডিংগ-এ  াোটে পচটযরছটলন। পোম্াটদ্ি 
ব্রলরন। পহডম্ার্স্াটিি সটে োি খুব্ িাব্। ডাম্বলটডাি সম্বটন্ধ োি ম্ে রক পোম্িা পো 
জান–দ্ারুণ ম্াডব্লড লািাি। ওরদ্টক ম্া চান না পব্রশ দূ্টি োই। ব্াব্া ব্টলন, 
িাম্সাংগটদ্ি রশক্ষা  েরে রব্টশষ কটি ডাকডআেডটসি রব্ষটয উন্নে। ওখানকাি 
পছটলটম্টযটদ্ি ওই রব্দ্যা িাটলািাটব্ই রশটখ, আম্াটদ্ি ম্টো শুধুম্াত্র পেনটেন 
আত্মিক্ষামূ্লক নয। 
 
হািরম্ওন ম্যালফটযি কুৎরসে িাষা শুনটে চায না, োই  া রেট  রেট  দ্িজাো ব্ন্ধ 
কটি রদ্ল। 
 
ও পিটগ ব্লল–োহটল ওি পহাগােডস  ছন্দ হটে না, িাম্সিাংগ পেটে চায। ব্াদ্িো 
পগটলই ব্াাঁরচ। 
 
হযারি ব্লল–ওো বু্রঝ আি একো জাদু্ সু্কল? 
 
হযাাঁ, রেক ব্টলছ, হািরম্ওন ব্টল, এি েটথে দু্নডাম্ েটব্ অ্যান অ্যাোইজল অ্ফ 
ম্যারজকযাল এডুটকশন ইন ইউটিাট  পে এি ডাকড আেডটসি ও ি গুরুত্ব রদ্টয থাটক। 
 
িন িাসািাসা িাটব্ ব্লল–পব্াধহয আরম্ শুটনরছ।–ওই সু্কল পকাথায, পকান িাটজয? 
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হািরম্ওন ব্লল–আম্াটদ্ি জানাি ব্াইটি। হযারি ব্লল–জানাি অ্সুরব্টধ? দু্ই সু্কটলি 
ম্টধয ব্হুরদ্টনি রব্টিাধ। সব্ ম্যারজক সু্কটলি ম্টধয এই রব্টিাধ নেুন রকছু নয। 
ডািম্সিাংটগ আি ব্কসব্যােন চায পকউ পেন োটদ্ি পগা নীয রব্ষয চুরি না কিটে 
 াটি এব্ং োটদ্ি সিটকড জানটে না  াটি, হািরম্ওন পসাজাসুরজ ব্লল। 
 
–িন হাসটে হাসটে ব্লল–দু্টো সু্কলই আযেটন সম্ান, োহটল োটদ্ি এই রব্িাে 
কযাটসল পকম্ন কটি লুরকটয িাখা োয? 
 
হািরম্ওন ব্লল, পহােডও লুরকটয আটছ। সকটলই জাটন… পহাগােড একো ইরেহাস। 
 
–োহটল পোম্াি কথাটে ব্রল, পহাগােড লুরকটয থাকটব্ পকন? 
 
-এই জনয পে ওো জাদু্মু্গ্ধ, হািরম্ওন ব্লল-একজন ম্াগল েরদ্ ওো পদ্টখ োহটল 
একো িগ্নিূ  ম্টন কিটব্–দ্িজাি মু্টখ পদ্খটব্, পিেটি োওযা রব্ িনক, সুিরক্ষে 
নয। 
 
–োহটল ডািম্সিাংগি ব্াইটিি পলাটকি একই দৃ্রে? 
 
হািরম্ওন ব্লল–হটে  াটি, অ্থব্া ম্াগল রিট রলং চাম্ডস আটছ। অ্টনকো ওযালডড 
কাট ি পর্স্রডযাটম্ি ম্টো। রব্টদ্শী জাদু্কিটদ্ি পহাগােড সু্কল খুাঁটজ  াওযা সম্ভব্ নয। 
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–সব্েুকু বু্রঝরন, একেু ব্যাখযা কিটব্। 
 
–েুরম্ একো ব্ড ব্ারড ইন্দ্রজাটল আব্ে কটি িাখটে  াি, রকন্তু একো ম্ানরচটত্র পো 
ো  ািটব্ না। 
 
হযারি ব্লল–হযাাঁ, োই পো। 
 
–েটব্ আম্াি ম্টন হয ডািম্িাংগ… সুদু্ি উেটি, হািরম্ওন পিটব্ রচটি ব্লল, িীষণ 
শীটেি পদ্শ–কািণ ওিা সু্কটলি ইউরনফটম্ডি সটে চাি চািটে কযা   টি। 
 
–োহটল এোই িাব্া োয, িন নােকীযিাটব্ ব্লল, ম্যালফযটক  াহাটডি রশলাখণ্ড পথটক 
ধাো রদ্টয পফটল পদ্ওযা পেে এব্ং এটক দু্র্ডেনা ব্টল চারলটয পদ্যা পেে। ওি ম্া 
ওটক পকন পে িালব্াটস ওটক! 
 
বৃ্রেি দ্া ে আিও পব্টড পগল। পিন উেি টথ রর্স রর্স কটি চলল। আকাশ র্ন 
অ্ন্ধকাি, কাম্িা আিও পব্রশ। পদ্খাি জনয লণ্ঠন জ্বালাটে হল। লাঞ্চ িরল েনেন শব্দ 
কিটে কিটে করিটডাি রদ্টয চলল। হযারিি দ্ারুণ রক্ষটধ প টযটছ। 
 
একগাদ্া কলিন পকক েুটল রনল। 
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সটন্ধয পব্লা ওটদ্ি অ্টনক ব্নু্ধ রসম্াস রফরনগান, রডন েম্াস, পনরিল লংব্েম্ ওটদ্ি 
কাম্িায ব্টস জরম্টয আড্ডা রদ্ল। পনরিল লংব্েম্ িীষণ িুটলা ম্টনি পছটল, রকছুই 
ম্টন িাখটে  াটি না। ওি গ্রান্ডম্াদ্াটিি এক িযঙ্কি স্বিাটব্ি জাদু্কটিি কাটছ ও 
ম্ানুষ হটযটছ। রসম্াস েখনও োি আযািলযাটন্ডি পগালা  বু্টক এাঁটে পিটখটছ। রকন্তু 
পগালা রেি জাদু্শরক্ত একেু একেু কটি কম্টছ। োহটলও ম্াটঝ ম্াটঝ পিটস আটস িয! 
মু্টলে! পম্ািান! রকন্তু শব্দ অ্রে ক্ষীণ। 
 
ওটদ্ি গটল্প শুধু রকরডচ, রকরডচ ম্াে, পখলা ইেযারদ্ শুনটে শুনটে হািরম্ওটনি ম্াথা ধটি 
পগটছ। ও রনষৃ্করে  াব্াি জনয র্স্যান্ডাডড বু্ক অ্ফ পস্পলস, পগ্রড পফাি এ ডুটব্ রগটয 
সাম্নরনং চাম্ড রশখটে লাগল। 
 
ঈষডারিে পনরিল অ্নযটদ্ি কাছ পথটক রকরডচ পখলাি কথা শুনটে লাগল। ম্যাচ কটব্ 
পশষ হটয পগটছ োও ওিা কথাব্ােডা ব্টল পেন  ুিটনা পখলা ব্াাঁরচটয িাখটে চায। 
 
ও ব্লল–ওি গ্রান্ডম্াদ্াি চাযরন পে ও পখলা পদ্খুক। োই ওি জনয রেটকেও পকটনরন। 
শুনটে ম্জা লাটগ োই না? 
 
িন ব্লল–রেক ব্টলছ, োকটগ একো রজরনস পোম্ায পদ্খারে। 
 
ও লাটগজ পিক পথটক িাঙ্কো নাম্াল। োি ম্টধয পথটক রিক্টি কাটম্ি পছাে মূ্রেড ব্াি 
কিল। 
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পনরিল ব্লল–ওহ! চম্ৎকাি! ওি কথাি ম্টধয খারনকো ঈষডাি সুি। 
 
িন ব্লল–আম্িা ওটক ে  ব্ক্স পথটক চাকু্ষস পদ্টখরছ। 
 
-এই েথম্, এই পশষ উইসরল 
 
িযাটকা ম্যালফয দ্িজাি পগাডায দ্াাঁরডটযটছ। প ছটন ওি দু্ই চাম্চা–ক্রাব্ আি 
পগাটযটল। ও ছুরেটে পব্রহটসরব্ পখটয আিও পম্াো হটয পগটছ। সটন্দহ পনই। ওিা ওটদ্ি 
কথাব্ােডা শুটনটছ। রডন আি রসম্াস দ্িজা সাম্ানয খুটল পিটখরছল। 
 
–আরম্ রকন্তু পোম্াটক আম্াটদ্ি সটে ব্সটে ব্লরছ না। হযারি চাছাটছালািাটব্ ওটদ্ি 
ব্লল। 
 
র গ উইটগি োকা খাাঁচাো পদ্রখটয ম্যালফয ব্ক্র দৃ্রেটে ব্লল–ওো কী? 
 
িন জব্াব্ রদ্ল না। 
 
পিন চটলটছ–খাাঁচা দু্লটছ, োকা পদ্ওযা কা ডোও দু্লটছ। 
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হযারি জাম্াোটক রেক কটি িাখটে পগটল ম্যালফয োি আটগই জাম্াি হাোো ধটি োন 
পম্টি খুটল রদ্টযটছ। 
 
িটনি ম্া িনটক পসটকন্ডহযান্ড পিাব্ রকটন রদ্টযটছন। সকটলি নেুন, ওিো  ুিটনা 
সাম্ানয িেচো। পসো পদ্টখ ম্যালফটযি শযোনী আনন্দ! 
 
ম্যালফয িটনি পব্ািো হাটে রনটয পদ্ালাটে পদ্ালাটে ব্লল-এই পদ্টখা, পদ্টখা রক 
সুন্দি… এো কী িন? ওো পদ্টখ ক্রাব্ আি পগাটযটলি হারস থাটম্ না। 
 
–আটি উইসরল দ্ারুণ ফযাশাটনব্ল পো েুরম্? ১৮৯০ সাটলি জাম্া? িন পিটগ রগটয 
ব্লল–পগাব্ি ও ম্যালফয। ম্যালফটযি হাে পথটক পিাব্ো এক ঝেকায রছরনটয রনল। 
ম্যালফয পশযাটলি ম্ে ধূেড হারসটে সম্ি কাম্িাো িরিটয রদ্ল। ক্রাব্ আি পগাটযটল 
ব্াদ্ োটব্ পকন? 
 
–শুনলাম্ েুরম্ও নারক পহাগােড ছাডছ? আম্াি ব্াব্া-ম্া আম্াটক পে সু্কটল  াোটেন 
পসখাটন অ্টনক খিচ। পোম্িা খিচ কিটে  ািটব্? 
 
হািরম্ওন র্স্যান্ডাডড বু্ক অ্ফ পস্পটলি  াো ওল্টারেল। ম্যালফটযি অ্সিয আচিটণ 
রব্িক্ত হটয ব্লল–পশান, পোম্াটদ্ি েরদ্ পকানও কাজ থাটক োই কি। এখাটন 
ফযাচফযাচ কটি আম্াটদ্ি রব্িক্ত কিটব্ না। োছাডা ডািম্স ম্যারজক সু্কল সম্বটন্ধ আম্িা 
রকছু জারন না। 
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–পস রক, জান না? পোম্াি ব্াব্া, ব্ড িাই রম্রনরিটে িাল প াটর্স্ আটছ, োিাও জাটন 
না? উইসরলি ব্াব্া ব্ড প ার্স্ পহার্ল্ কটি না োই ডািম্স ম্যারজক সু্কল সম্বটন্ধ 
ওযারকব্হাল নয। ওি সাম্টন পকউ দ্িকারি কথা ব্টল না। 
 
ম্যালফয, ক্রাব্ ও পগাটযটলি সটে হাসটে হাসটে র্ি পছটড চটল পগল। 
 
িন রসে পথটক উটে িাইরডং দ্িজাো সশটব্দ ব্ন্ধ কটি রদ্টেই দ্িজাি কাাঁচ ঝন ঝন 
কটি উেল। 
 
িন িাটগ গড গড কটি ব্লল, ব্যাো সব্সম্য সব্জািাি ম্ে কথা ব্টল। আম্াি ব্াব্াটক 
সব্ ব্ড ব্ড অ্রফসািিা খারেি কটি। অ্টনক আটগই ব্াব্াি েটম্াশন  াওযা উরচে 
রছল। আসটল ব্াব্া কাউটক পোযাজ পোযাজ কটিন না। পেম্ন আটছন পেম্নই থাকটে 
িালব্াটসন। 
 
হািরম্ওন ব্লল–েুরম্ পো জান ম্যালফটযি এব্ং ওি ব্নু্ধটদ্ি সিযো–িব্যো জ্ঞান কম্… 
এইসব্ রনটয ওি সটে কথাব্ােডা না ব্লাই িাল। 
 
–বু্ঝটল আম্াি প ছটন লাগটল…সুরব্ধা কিটে  ািটব্ না। কথাো ব্টল িন আিও এক 
খাম্চা কলিন পকক েুটল রনল। 
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সািা িািা িটনি পম্জাজ খািা । পহাগােড প ৌঁছটে আি পব্রশ ব্ারক পনই। নাম্টে হটব্। 
ও সকটলি ম্েই সু্কল পিস  টি রনল। পহাগােড এক্সটেস ধীটি ধীটি হগসটম্ড পর্স্শটন 
রঝক রঝক কিটে কিটে থাম্ল। 
 
পিন থাম্টল হািরম্ওন ক্লাকডশঙ্কটক পকাটল েুটল রনল। ব্াটক্ত র গ উইটগি ঝে োরন ও 
ছাডা  াব্াি জনয রচৎকাি কিটছ। পসই পে বৃ্রে  টড চটলটছ োি রব্রাম্ পনই। ম্টন 
হটে আকাশ পথটক ব্ালরে ব্ালরে ফজল গাটয ম্াথায পেটল রদ্টে। 
 
অ্টনক দূ্ি পথটক হযারি হযারগ্রডটক পদ্খটে প ল। গাঢ় অ্ন্ধকাি বৃ্রেি ম্টধয দ্াাঁরডটয 
িটযটছ। 
 
ওটক পদ্খটে প টয হযারি হাে েুটল ব্টল উেল–হাই… হযারগ্রড! 
 
হযারগ্রড হাে েুটল ব্লল–িাল, খুব্ িাল পদ্খা হটব্ পগ্রে হটল খাওযা দ্াওযাি সম্য। 
হযারগ্রটডি ছাত্র–ছাত্রীটদ্ি গাইড কিটে হটব্। নেুন ব্ছটিি ছাত্রিা ওটক রর্টি পিটখটছ। 
নেুন ছাত্রিা হযারগ্রটডি সটে  াল পোলা পনৌকা রদ্টয পলক অ্রেক্রম্ কিটব্। 
 
হািরম্ওন পনৌটকায চডটব্ না। হািরম্ওন ব্লল–আরম্ পনৌটকাটে পচট  োটব্া, এই বৃ্রে–
ব্াদ্টলি ম্টধয। 
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অ্টনক ছাত্রছাত্রীি সটে ওিা অ্ন্ধকাটি বৃ্রে ম্াথায কটি িােফিম্ পথটক ধীটি ধীটি, 
পেখাটন অ্টনক অ্শ্বরব্হীন পর্াডাি গারড দ্াাঁরডটয িটযটছ পসখাটন, এটস দ্াাঁডাল। ওিা 
একো খারল কযাটিটজ চা ল–পহাগােড কযাটসটল োব্াি জনয। 

  

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য গবলেট অ্ব ফায়াি । জে. জে. িাওরেিং। হ্যারি পটাি রিরিে 

209 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

দ্য রিউইোডড টুনডালম্ন্ট 
 
গারড কখনও ধীটি, কখনও েচণ্ড পজাটি চলল কযাটসটলি রদ্টক। চেুরদ্ডটক র্ন 
অ্ন্ধকাি, বৃ্রে আি ঝটডা হাওযা। এক ইরঞ্চ দূ্টিি রকছু পদ্খা োয না। েবু্ হযারি গারডি 
ব্নু্ধ কাাঁটচি জানালা রদ্টয ব্াইটি োকাল। বৃ্রেি চাদ্ি পিদ্ কটি সবু্জ অ্িণয, ম্াটঝ 
ম্াটঝ পছাে পছাে র্ি। র্টিি সীম্ানা ব্নু্ধ, িারি  দ্ডা পফলা ফাাঁক রদ্টয রিেটিি আটলা 
পদ্খা োটে। চেুরদ্ডটক অ্দু্ভে এক জাদু্মু্গ্ধ  রিটব্শ। হািরম্ওন, িন, জজড–পফ্রড, রজরন 
সকটলই ক্লাি… খুব্ সম্ভব্ রু্রম্টয  টডটছ। হযারিি পচাটখ রু্ম্ পনই।… গারড এটস থাম্ল 
রব্িাে ওক গাটছি দ্িজাওযালা কযাটসটলি সাম্টন। অ্ন্ধকাটি পসো পচাটখ  টড না রকন্তু 
র্ন র্ন রব্দু্যটেি চম্কারনটে ও পদ্খটে প ল প ৌঁটছ পগটছ। ওক গাটছি েকাণ্ড দ্িজা 
পথটক  াথটিি চওডা রসাঁরড পনটম্ পগটছ উটোন  েডি। ওিা প ৌঁছব্াি আটগ আিও 
অ্টনটক এটস প ৌঁটছটছ। োিা রজরনস ত্র রনটয নাম্টে ব্যি। হযারি, িনিা গারড পথটক 
সাব্ধাটন নাম্ল। চম্ৎকাি  াথটিি রসাঁরড রদ্টয দ্িজাি সাম্টন দ্াাঁডাল। দ্িজাি পগাডায 
েথম্ হটল োব্াি মু্টখ আটলা জ্বলটছ। োিই দ্া টে অ্ন্ধকাি গুরে সুরে পম্টি 
 ারলটযটছ। 
 
ঈশ্বিটক ধনযব্াদ্ িন দ্িজাি সাম্টন দ্াাঁরডটয ব্লল–ঈশ্বি পোম্াি বৃ্রে ব্ন্ধ কি। 
িািার্াে, নদ্ী–নালা সব্ পো জটল িটি পগটছ–কানায কানায… আি বৃ্রে হটল হ্রটদ্ি 
জল পে কযাটসটল েুকটব্। আরম্ পো রিটজ জজটি…! 
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হোৎ জলিরেড একো পছাে পব্লুন িটনি গাটয পলটগ পফটে পগল। লাল িে কিা জল। 
োি িই হটলি রব্শফুে উাঁচু পথটক অ্রব্িািিাটব্ পব্লুন পছটল পম্টযটদ্ি গাটয ম্াথায 
 ডটে লাগল। আিও পব্রশ োিা রিটজ রগটয েকেক কটি কাাঁ টে লাগল–নেুন ছাত্র–
ছাত্রীটদ্ি অ্িযথডনা! 
 
িন পদ্খল ব্াদ্িারম্ কিটছ  ীিস (জাদু্ রব্দ্যালটযি  ারলে িূে)! 
 
পক পেন িীষণ পিটগ ব্লল– ীিস! িাল চাও পো রনটচ পনটম্ এটসা! 
 
েটফসি (রম্টসস) ম্যাকটগানাগল ওটদ্ি পদ্খটে প টয পিাঁজা পোি উট ক্ষা কটি 
একিকম্ পদ্ৌডাটে পদ্ৌডাটে এটস িন, হযারিটদ্ি বু্টক পেটন রনটলন। পিজা পোটি 
রচৎ োং হরেটলন–হািরম্ওন ধটি পফলল। উিঃ রক কাণ্ড কটিটছ িূেো। দু্িঃরখে রম্স 
গ্রযাঞ্জাি–। 
 
–রেক আটছ, রেক আটছ েটফসি, হািরম্ওন ম্যাকটগানাগটলি গাটয হাে বু্টলাে বু্টলাটে 
পহটস ব্লল 
 
পড ুরে পহড রম্টিস েটফসি ম্যাকটগানাগল দ্ারুণ পিটগ রগটয আব্াি ব্লটলন– ীিস 
রনটচ পনটম্ এস… োি ব্াছাই েুর  (একম্াত্র েটফসিিা ম্াথায পদ্ন) ও চশম্া রেক 
কিটে কিটে ব্লটলন। 
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–কই রকছু পো কিরছ না! কা কা কটি  ীিস ব্লটলও  ঞ্চম্ ব্টষডি ছাত্র ছাত্রীটদ্ি গাটয 
আিও জলিিা পব্লুন উাঁডটল ওিা িীষণিাটব্ রচষ্কাি কটি পগ্রে হটল পদ্ৌটড েুটক 
 ডটলা।  ীিস োি টি আিও একো পছাে পছটলি গাটয পব্লুন ছুাঁডল।… পছটলো িয 
প টয পগল। রেেীয ব্টষডি ছাত্রটদ্ি ও ি দ্াাঁরডটয আনটন্দ  াগটলি ম্ে পধই পধই কটি 
নাচটে লাগল  ীিস। 
 
ম্যাকটগানাগল সব্ পছটলটদ্ি করেন স্বটি ব্লটলন–দ্াাঁরডটয পথটকা না… পোম্িা সব্াই চল 
পগ্রে হটল। 
 
ডব্ল দ্িজা পেটল সকটল পগ্রে হটল েুকল। িন ম্াথাি পিজা চুটলি জল হাে রদ্টয 
ঝিাটে ঝিাটে দ্াাঁে েক েক কটি র ছু র ছু পিেটি েুকল। 
 
নেুন পছটল–পম্টযটদ্ি অ্িযথডনাি জনয পগ্রে হল দ্ারুণিাটব্ সরিে। ওইখাটন েথটম্ 
খাওযা–দ্াওযা হটব্। শে শে পম্াটম্ি আটলাটে পসানাি থালা আি গব্টলে ( ান াত্র) 
আটলা  টড চম্কাটে। 
 
রকছু থালা হাওযাটে িাসটছ! পদ্খটে পদ্খটে চািটে ছাত্রাব্াটসি পছটল পম্টযিা চািটে 
লম্বা পেরব্টলি সাম্টন িাখা পচযাটি ব্টস  ডল।  াাঁচ নম্বি পেরব্টলি ধাটি ব্সটলন 
র্স্াফিা। হলো পছটলটম্টযটদ্ি হারস–োট্টা, কথায গম্গম্ কটি উেল। চািটে পেরব্ল, 
চািটে ছাত্রাব্াটসি রগ্ররফন্ডি, হাফল  াফ, ি যাটিন ক্ল আি রেদ্ারিং। হযারি, িন, 
হািরম্ওন আি পনরিল হটলি এক  াটশ রিদ্ারিন, ি যাটিন রু, হাফল  াফটক ছারডটয 
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রগ্ররফন্ডাটিি  াটশ ব্টস  ডল।  াটশই রনযািরল পহডটলস রনক… রগ্ররফন্ডাটিি িূে। 
মু্টক্তাি ম্ে সাদ্া, পম্াোমু্রে স্বে, িাল জাম্াকা ড  টিটছ। গলা পথটক োয কাো 
ম্াথাো োটে না পদ্াটল োি জনয গলায শক্ত শক্ত গলাব্ন্ধ পকাে  টিটছ। 
 
–শুি সন্ধযা রনক ওি গ্রুট ি পছটল–পম্টযটদ্ি ব্লল। 
 
–হযারি েখন ওি পিইনাটিি পথটক জম্া জল পব্ি কিটে ব্যি।…. োাঁ, ঈশ্বি ো কিব্াি 
ো কটিছ। আম্াি পে ব্ড রক্ষটধ প টযটছ, হযারি ব্লল। 
 
োি িই ও শুনটে প ল হযারি–হযারি! 
 
 াশ রফটি পদ্খল ওি রহটিা েৃেীয ব্টষডি ছাত্র করলন রক্রটি। 
 
পকম্ন আছ করলন? হযারি দ্ারুণ খুরশ ম্টন োকাল করলটনি রদ্টক। 
 
–হযারি একো রকছু অ্নুম্ান কি। জাটনা আম্াি িাই পডরনস সু্কটল িরেড হটযটছ। 
 
–দ্ারুণ খব্ি করলন। 
 
–দ্ারুণ উটেজনা, করলন পচযাটি উটে নাচটে নাচটে ব্লল–উিঃ! রক িাল হয ও েরদ্ 
রগ্ররফন্ডটি আটস। েুরম্ রকন্তু কাউটক খব্িো পদ্টব্ না, করলন ব্লল। 
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রনক ব্লল-একই সু্কটল সাধািণে িাই–পব্াটনিা একই হটল থাটক। োই না? 
উইসরলটদ্ি পদ্খ, ওটদ্ি সাে িাই–পব্ান সব্াই রগ্ররফন্ডটি। 
 
েটফসি ম্যাকটগানাগটলি অ্টনক কাজ। পিাজ শুরু হব্াি আটগ পগ্রে হল মু্টছ শুকটনা 
কিটে হটব্। পলাকজন রনটয োই কিটছন। ওিা পদ্খল একো শূনয পচযাি। বু্ঝটে 
 ািটলা না পসো কাি! 
 
ওটদ্ি সু্কটল এখনও ডাকড আেডস রব্রুটে পম্াকারব্লা কিাি জনয পকানও পকাসড চালু 
হযরন। হািরম্ওন ব্লল–আিেড! ওো পো দ্িকাি। এি আটগ রেচাি আটসরন ো নয। 
এটসরছটলন, রকন্তু রেন ম্াটসি পব্রশ পকউ পেটকরন। হযারিি সব্টচটয রেয অ্ধযা ক 
লুর ন, গেব্ছি সু্কল পছটড রদ্টযটছন। হযারি পেরব্টল পকানও নেুন মু্খ পদ্খটে প ল 
না। 
 
হািরম্ওন ব্লল-এম্নও হটে  াটি কাউটক কেৃড ক্ষ  ানরন… রকন্তু ো ব্লটলও ওটক 
খুব্ই উদ্রগ্রব্ পদ্খাল। 
 
হযারি আব্াি খুাঁরেটয খুাঁরেটয পেরব্ল পদ্খল। হোশ হল–নেুন মু্খ একরেও পনই। চাম্ডস 
রেচাি, রেে উইে, একগাদ্া কুশটনি ও ি ব্টস গাছগাছিাি অ্ধযা ক েটফসি োউটেি 
 াটশ অ্কািটণ মু্খো গম্ভীি কটি ব্টস িটযটছন। উরন এটিানরম্ রব্িাটগি েটফসি 
রসরনিাি সটে ব্কব্ক কিটছন। োি অ্ ি  াটশ িটযটছন পেল চকচটক চুটল প াসান 
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ম্ার্স্াি (রব্ষ হেরি কটিন জাদু্শরক্তি জনয) পেই , হযারিি ওটক একদ্ম্  ছন্দ হয না। 
পেই ও হযারিটক সুনজটি পদ্খটলন না। উরন জাটনন গে ব্ছটি হযারি আি িন 
রসরিযসটক আজকাব্ান পথটক  ালাটে সাহােয কটিরছল। লম্বা পনটকা পেই , রসরিযটসি 
 িম্ শত্রু! নেুন নয, োটদ্ি সু্কল জীব্ন পথটক হব্িো। পেইট ি এক াটশি আসন 
খারল, হযারি িাব্ল ম্যাকটগানাগটলি হটে  াটি। অ্নয াটশ পহডম্ার্স্াি সব্ডজনরেয 
ডাম্বল পডাি। ম্াথায ব্ড ব্ড চুল, বু্ক  েডি ঝুটল  ডা শুদ্র দ্ারড। শাি পসৌম্য পচহািা। 
সকটলই োটক িালব্াটস পেম্ন… পেম্রন শত্রু অ্টনক। পম্াম্ব্ারেি আটলা  টড রসটল্কি 
ম্ে সাদ্া চুল দ্ারড কাাঁটচি ম্ে ঝলসাটে। গাটয সবু্জ রসটঙ্কি ব্ড ম্াট ি আলটখলা। 
োটে নানা সূরচরশল্প কিা। োিা আি চাাঁটদ্ি েরেকৃরেটে িরেড! ডাম্বল পডাি োি সরু 
সুি লম্বা আেুল থুেরনটে পিটখ েন্ময হটয রকছু পিটব্ চটলটছন। হযারি ছাটদ্ি রসরলং-এ 
োকাল। পদ্টখ ম্টন হয আকাশ পম্টর্ োকা কাল আকাশ। কাল আি িক্ত পব্গুরন খণ্ড 
খণ্ড পম্র্ পসই আকাটশ পিটস চটলটছ। হযারি পচাখ পফিাটে  াটি না… একদৃ্ে োরকটয 
থাটক; অ্থচ নেুন পো পদ্টখটছ না। েথম্ েখন এটসরছটলা পোগাটেড েখনও রছল একই 
দৃ্শয! 
 
িন হযারিটক কনুইটযি পখাাঁচা রদ্টয ব্লল–োডাোরড… প টে আম্াি রক্ষটধি আগুন 
জ্বলটছ। আরম্ এখন একো  ুটিা জলহরি প টল কচকরচটয পখটে  ারি। ওি হযে 
আিও কথা ব্লাি রছল; রকন্তু পগ্রে হটলি ওক কাটেি রব্িাে দ্িজা পখালাি সাটথ সাটথ 
িন চু  কটি পগল। পদ্খল েটফসি ম্যাকটগানাগল একদ্ল েথম্ ব্টষডি পছটলটদ্ি রনটয 
আসটছন। হযারি আি িটনি ম্েই এিা রিটজ চু চুট । রকন্তু োিা শাি। ওিা পেন 
সমু্দ্র সাাঁেটি এটসটছ… জাহাটজ পচট  নয। সকটলই দ্ারুণ োণ্ডায েক েক কটি 
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কাাঁ টছ। একরে পছটলটক পদ্টখ ম্টন হল ও হযারগ্রটডি পম্ালরস্কন (টম্াো সুরে কা টডি) 
ওিািটকাে গাটয রদ্টযটছ। পকােো এে ব্ড পে ম্টন হয ও একো কাটলা িে-এি 
রডউক ব্া ও টি িাজ ুরুটষি পব্শ  টিটছ। রব্িাে কলাটিি ও ি পছাে মু্খো দ্ারুণ 
েফুল শুধু নয উটেরজে। হযারি করলনটক পদ্টখ িীষণ খুরশ হটয দু্টো বু্টডা আেুল 
পদ্খাল। 
 
ছাত্রছাত্রীিা েটফসি ম্যাকটগানাগলটক রর্টি দ্াাঁডাল। েটফসি ম্যাকটগানাগল েথম্ 
ব্টষডি ছাত্রটদ্ি সাম্টন একো পে– াযা রু্স্ল িাখটলন। োি ও ি একো  ুিটনা, জীণড, 
দ্াগওযালা জাদু্কটিি হযাে িাখটলন। েথম্ ব্টষডি ছাত্রিা পসই েুর ি রদ্টক োরকটয 
িইল। অ্নয োিা পসখাটন জম্া হটযরছল োিাও োরকটয িইল। সকটলই নীিব্। োি ি 
েুর  ম্ানুটষি মু্টখি ম্ে হাাঁ হটয পগল। োি ি পসই েুর ো গান গাইটে শুরু কিল: 
 
হাজাি ব্ছি ব্া োিও আটগ 
েখন আম্াটক পসলাই কটি নেুন ব্ানাটনা হটযরছল 
খযােনাম্া চািজন জাদু্কি রছটলন, 
আজও োটদ্ি নাম্ অ্জ্ঞাে নয, 
ওযাইর্ল্ মু্টিি অ্রে সাহসী রগ্ররফন্ডি, 
পগ্লন পথটক এটসরছটলন পফযাি ি যাটিনক্ল, 
িযারল পব্রাড পথটক সুইে হাফ াফ, 
পফন পথটক এসরছটলন শ্রুড রিদ্ারিন 
োিা একই ইো, আশা ও স্বপ্ন পদ্টখরছটলন 
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নেুন নেুন পছটল–পম্টযটদ্ি জাদু্ রশক্ষাি। 
এইিাটব্ই পহাগাটেডি সু্কল শুরু হটযরছল সু্ক 
পলি েরেরে েরেষ্ঠাো 
ছাত্র–ছাত্রীটদ্ি রনটজটদ্ি 
নাটম্ চািিাটগ িাগ কটিরছটলন, োটদ্ি গুটণি 
েরে লক্ষয পিটখ, 
োিা সাহসী োিা পগল রগ্ররফন্ডটি 
খুব্ই ব্ারকটদ্ি পথটক রিন্ন, 
সব্টচটয চালাটকিা পগল ি যাটিনক্লটে, 
োিা কটোি  রিিম্ী োিা হাফ াটফ 
ক্ষম্ো পলািীিা অ্ব্শযই রিদ্ারিটন 
োিা েখন  ৃরথব্ীটে রছটলন, োিা রিটডি 
ম্ধয পথটক োটদ্ি গুণাগুণ পদ্টখ িাগ কটিরছটলন, 
এখন পো োিা পনই…  ৃরথব্ী পথটক চটল পগটছন, 
 োহটল, পকম্ন কটি পোম্িা পক পকাথায োটব্ 
রেক হটব্? 
রগ্ররফন্ডি আটগই রেক কটি পগটছন 
আম্াি ম্াথায োি ম্াথা পথটক ফুাঁ রদ্টয 
রকছু রর্লু েুরকটয রদ্টব্ন। 
োটে আরম্ োটদ্ি ম্ে রনব্ডাচন কিটে  ারি! 
এখন আম্াি কথা কান রদ্টয পশাটনা, 
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আরম্ আজও িুল করিরন, 
পোম্াটদ্ি ম্টনি ম্টধয েুটক 
ব্টল রদ্টে  ারি পকাথায পোম্িা োটব্! 
 
গাটনি পশটষ পগ্রেহটল হােোরল, হুটডাহুরড শুরু হল। 
 
এব্াি ব্কৃ্তো পদ্টব্ন অ্নযানয েটফসিিা। োি ি েটফসি ডাম্বলটডাি উদ্াে কটণ্ঠ 
িাষণ পদ্টব্ন : এোই পোগ্রাম্।… োি ি খাব্াি  ালা। 
 
েটফসি গাটনি পশটষ পিাল কিা একো  াচডটম্ন্ট ব্াি কিটলন। 
 
–েখন পোম্িা পোম্াটদ্ি নাম্ শুনটব্ ম্াথায েুর ো চার টয পচযাটি ব্সটব্। 
 
হযােো ব্টল উেল অ্যাকািটক রু্স্যােড! 
 
একরে পছটল কাাঁ টে কাাঁ টে রু্স্টল ব্সল। েুর ো ম্াথায  ডল। 
 
হযাে উচ্চস্বটি ব্লল–ি যাটিনক্ল! 
 
রু্স্যােড অ্যাকািটল ম্াথাি েুর রে খুটল দ্রুে ব্লযাটিনক্ল পেরব্টলি রসটে ব্সল। েখন 
হযারিি পচাখ  ডল ি যাটিনক্ল সীকাি–পচাি ও ি। পস হােোরল রদ্টয স্বাগে জানাটে। 
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হযারিি হোৎ কটি ইটে হল, পস ি যাটিন ক্ল–পদ্ি পেরব্টল পেটয ব্টস। অ্দু্ভে রনিযই 
োহটল হযারি হোৎ ি যাটিন ক্ল গ্রুট  ব্সটে চাইটব্ পকন! 
 
–ব্যাডডক ম্যালকম্! 
 
রিদ্ারিন! 
 
হযারি লক্ষয কিল ম্যালফয িীষণ পজাটি হােোরল রদ্ল। 
 
–ব্রযান পর্স্ান, এরলনি! 
 
–হাফল াফ। 
 
–কন্ডওটযল ওটযন! 
 
হাফল াফ 
 
–রক্রটি পডরনস!… ও এরগটয পগল হযারগ্রটডি ম্টো রব্িাে ওিািটকােো সাম্লাটে 
সাম্লাটে। রেক পসই সম্য হযারগ্রড অ্নয একো দ্িজা রদ্টয হটল েুকটলন। সাধািণ 
ম্ানুটষি চাইটে রে–গুণ লম্বাটদ্হ–পেম্রন রেনগুণ চওডা। 
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হযারগ্রটডি ম্াথায ব্ড ব্ড চুল, কাল লম্বা দ্ারড। পদ্খটল অ্দু্ভে এক অ্নয জগটেি ম্ানুষ 
ম্টন হয। হযারি, িন, হািরম্ওন জাটন োি ম্ে উদ্ািটচো ম্ানুষ  ৃরথব্ীটে পনই 
ব্লটলই চটল। র্স্াফ পেরব্টল ব্টস সকটলি রদ্টক পচাখ পব্ালাটলন। পদ্খটলন পডরনস 
রক্রটি শাি হটয রু্স্টল ব্টস। ওি েুর  ব্লটছ না পকান ছাত্রাব্াস ওি। 
 
রগ্ররফন্ডি েুর  ব্টল উেল। 
 
রগ্ররফন্ডটিি সকটল হােোরল রদ্ল। হযারগ্রড ব্াদ্ িইটলন না। পডরনস রক্রটি একগাল 
পহটস েুর ো খুটল রু্স্টলি ও ি পিটখ োডাোরড ওি িাইটযি  াটশ ব্সল। 
 
রগ্ররফন্ডি  ি ি রেন ব্ছি লাগাোি ইন্টািহাউজ চযারিযন হটযটছ। 
 
রেেচাজডড গ্রাহাম্! 
 
রিদ্ারিন 
 
কুইিটক, ওটলা? 
 
ি যাটিন ক্ল 
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এব্ং সব্টশটষ হুইেব্াই, পকরিন হাফল  াফ!… ব্াছাই পশষ হল। েটফসি 
ম্যাকটগানাগল েুর  আি রু্স্লো রনটয হল পছটড চটল পগটলন। 
 
-এব্াি খাওযা শুরু হটব্, িন পসানাি থালা আি কাাঁো চাম্টচি রদ্টক আকুল নযটন 
োরকটয িইল। 
 
েটফসি সহাটসয হাে দু্টো েসারিে কটি সকলটক পেহ–িালব্াসা–স্বাগেম্ জানাটলন–
আম্াি পোম্াটদ্ি ম্াত্র দু্টো ম্াত্র দু্টো শব্দ ব্লাি আটছ। 
 
ডাম্বলটডাটিি গুরু গম্ভীি গলা সম্গ্র হলো পেন পকাঁট  পকাঁট  উেল েরেধ্বরনটে। খাব্াি 
খাও। 
 
–দ্ারুণ, দ্ারুণ… শূনয রডম্গুটলা জাদু্দ্টণ্ডি েিাটব্ রনটম্টষি ম্টধয নানা সুস্বাদু্ খাব্াটি 
 ূণড হটয পগল। 
 
পব্চািা রনযািলী পহডটলস রনক িন–হযারি–হািরম্ওটনি খাব্াি িরেড রডটম্ি রদ্টক 
একদৃ্রেটে োরকটয িইল। পচাখ োি আি নটড না। 
 
মু্খ িরেড পসে আলু রনটয িন পহটস ব্লল–আটি রব্যািও আটছ। 
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পহডটলস রনক ব্লল–শুধু আম্াটদ্ি সু্কটল হয, আি পকাথাও নয। পোম্িা পো জাটনা না 
িান্নার্টি পগালম্াল হটযরছল। 
 
পকন কী হটযরছল? হযারি ব্লল। মু্টখ ওি েখন একগাদ্া েুকটিা েুকটিা হাডছাডা গরুি 
ম্াংশ! 
 
পহডটলস রনক ওি গলাি কলািো সাম্ানয ও টি েুটল ব্লল– ীিসটক ব্াদ্ পদ্ওযাটে 
ও খুব্ ম্টন ব্যথা প টযটছ শুধু নয, িাগও কটিটছ। ও একো অ্সিয জংগলী, 
ব্যব্হািোও িাল নয, কথাব্ােডাি রছরিছাাঁদ্ পনই। পোম্িা পো জান আম্াটদ্ি একো িূে 
কাউরন্সল আটছ। পব্রশিিাগ সদ্সয ওটক এই সুটোগ রদ্টে চাইটলও ব্াদ্ সাধটলন ব্লারড 
ব্যািণ। ব্লটলন, ওটক সিয ম্ানুষটদ্ি পিাটজ আসটে পদ্ওযা রেক হটব্ না। 
 
ব্লযারড ব্যািণ আব্াি রফ্রদ্ারিং হাউটজি িূে। পম্াোমু্রে স্বািারব্ক। কৃশকাযা, নীিব্ 
অ্ব্োযা… রূ ালী আি িটক্তি ম্ে লাল প াশাক  টি থাটক। সু্কটল ওই একম্াত্র িূে 
ব্া অ্ োযা পস  ীিটসি ম্ে ব্াদ্িটক রুখটে  াটি। 
 
আম্িা অ্নয রকছু পিটব্রছলাম্, ো িান্নার্টি কী হটযরছল? িন রজটজ্ঞস কিল রফস রফস 
কটি। 
 
পহডটলস রনক ব্লল–ওটক  ারেডটে আসটে পদ্ওযা রেক হটব্ না শুটন িান্নার্টি ব্াদ্িাম্ী 
শুরু কটি। থালা–ব্াসন পছাাঁডাছুরড, কাাঁটচি ব্াসন িাো… ওইসব্ ো ইটে োই। 
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হািরম্ওটনি হাে পথটক কম্লাটলবু্ িটস িরেড কাাঁটচি গব্টলে সেটক রগটয পিটে পগল। 
োিই ঝন ঝন শব্দ। পেরব্টল রম্রেিস  টড আোি ম্ে আেটক িইল।  াম্রকটনি জুস 
আিও অ্টনক রকছু। পেরব্টলি  াে  াে সাদ্া চাদ্টি নানান িে-এি ছা   টড পগল। 
 
হািরম্ওন ব্লল–পহাগাটেড রক হাউজ এলফ আটছ? 
 
পহডটলস রনক ব্লল–আটছ। আিেড হটয হািরম্ওটনি মু্টখি রদ্টক োকাল োয একশ 
হটব্। রব্রটেটন পকানও ব্ারডটে এে সংখযক পনই। 
 
–আজ  েডি পো আরম্ একোও পদ্রখরন, হািরম্ওন ব্লল। রদ্টনি পব্লা ওিা রকটচন 
পথটক পব্টিায না, পহডলস রনক ব্লল। িাটত্র ব্ারড–র্ি সাফ কিাি জনয পব্িায। োই 
েুরম্ এটদ্ি। িাল এলফিা িালিাটব্ই থাটক। 
 
–ওিা পো  ারিিরম্ক  ায রনিযই?… অ্সুখ কিটল ছুরে… অ্ব্সটিি  ি প নসন এই 
সব্  ায? 
 
পহডটলস রনক হািরম্ওটনি কথা শুটন খুব্ পজাটি পজাটি পহটস উেল। এে হারস পে 
গলাি ম্াফলাি সটি পগল, রি াি খুটল পগল। সাম্টল রনটয ব্লল, োিা এসব্ চায না। 
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হািরম্ওন এম্রনটেই খুব্ই কম্ খায। রনটকি কথা পশানাি  ি খাওযাি পিে সরিটয 
হাে গুরেটয চু  কটি ব্টস িইল। 
 
িন হাসল, ব্লল–আিঃ হািরম্ওন, এে কথা রক িাব্টল চটল! ব্লটে ব্লটে অ্টধডক  ুরডং 
হযারিি হাাঁেুি উ ি পফটল।… সরি হযারি িাগ কটিা না। 
 
হািরম্ওটনি কটণ্ঠ পব্দ্না। পব্দ্না রম্রিে গলায ব্লল-এলফিা এক কথায ক্রীেদ্াস। 
ঈশ্বি এম্নিাটব্ ওটদ্ি সৃরে কটিটছন পে না  াটি েরেব্াদ্ কিটে, না  াটি রহংর 
হটে। ক্রীেদ্াসটদ্ি হেরি এই রডনাি। পোম্াটদ্ি ম্টন ব্যথা লাটগ না িন? অ্টনক 
অ্নুটিাটধও হািরম্ওন একো দ্ানাও দ্াাঁটে কােটলা না। গাটল হাে রদ্টয চু  কটি ব্টস 
িইল। 
 
িন ব্লল–আ, রক রম্রে! ইটে কটিই রম্রে গন্ধ হািরম্ওটনি নাটকি কাটছ প ৌঁটছ রদ্ল… 
আহা স্পটেড রডঙ্ক, পদ্খ পদ্খ! চকটলে পগেু! 
 
খাওযা–দ্াওযা পশষ। পিে পদ্টখ র  ীরলকা পকাঁটদ্ োয…. রেক পসই সম্য এলব্াস 
ডাম্বলটডাি পচযাি পছটড দ্াাঁডাটলন… সটে সটে মু্খরিে পগ্রে হল গিীি এক রনিঃিব্ধোয 
পছটয পগল। শুধু ঝটডা হাওযাি পশাাঁ পশাাঁ শব্দ আি বৃ্রেি ছাটেি জানালাি কাাঁটচ। 
 
–পো, ডাম্বলটডাি সকটলি রদ্টক োরকটয ব্লটলন, আম্িা এখন খাওযা দ্াওযা কটিরছ, 
বৃ্রেটে কাকটিজা হটযরছ (হািরম্ওন ব্লল–) আরম্ পোম্াটদ্ি সকলটক চু  কটি থাকাি 
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অ্নুটিাধ জানারে।… পোম্াটদ্ি কাটছ আরম্ রকছু ব্লটব্, আশা করি ম্নটোগ রদ্টয 
শুনটব্। 
 
–রম্. রফলচ আম্াটক পোম্াটদ্ি জানাটে অ্নুটিাধ কটিটছন… রকছু রজরনস কযাটসটল 
আনাি পে রব্রধরনটষধ রছল োি পথটক রকছুো ব্ারডটয পদ্ওযা হটযটছ। পেম্ন ইও–ইওস, 
পফঞ্জড রফ্রসব্ীস এব্ং এিাি–পব্রসং বু্টম্িাংগস।  ুটিা রলর্স্… োয চািশ সাইরেরিশ 
রজরনস। কািও ইটে থাকটল রেটচি অ্রফটসি পনারেশ পব্াটডড পদ্টখ আসটে  াি। 
 
কথা কইটে কইটে ডাম্বলটডাটিি পোাঁে দু্টো পশষোি সাম্ানয কুরঞ্চে হল। 
 
–পোম্িা একো কথা ম্টন িাখটব্ সব্ ছাত্র–ছাত্রীটদ্ি রনরষে ব্টন োকা সিূণড ম্ানা। 
পেম্রন েৃেীয ব্টষডি রনটচি ছাত্র–ছাত্রীটদ্ি হগসটম্ড গ্রাটম্ োওযা রনরষে। 
 
–পোম্াটদ্ি একো দু্িঃখজনক সংব্াদ্ জানাটনা উরচে, এ ব্ছি রকরডচ কা  পখলা হটব্ 
না। 
 
–কী ব্লটলন ডাম্বল পডাি? চা াগলায হযারি পেন রনটজটক রনটজই েশ্ন কিল। 
 
ডাম্বলটডাি ব্টল চলটলন–নেুন একো ইটিটন্টি জনয এই দু্িঃখজনক রসোি। েবু্ 
আম্াি ম্টন হয নেুন ইটিন্টো পোম্াটদ্ি সকটলি িাল লাগটব্। পোম্াটদ্ি 
রশক্ষকটদ্িও। আরম্ অ্রে আনটন্দি সটে পোম্াটদ্ি জানারে িাই উইজাডড েুনডাটম্ন্ট 
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পহাগাটেড এই ব্ছি হটব্। পস কািটণ আম্িা এই কাটজ ব্যি থাকটব্া। োই রকরডচ 
েুনডাটম্ন্ট কিা সম্ভব্ হটব্ না। 
 
ম্াঝ  টথ পফ্রড উইসরল পব্শ পজাটি পজাটি ব্লল–সযাি আ রন আম্াটদ্ি সটে োট্টা 
কিটছন। মু্রড হটল আসাি  ি পথটকই একো নীিব্ো সম্ি হলো পছটয িটযটছ। 
 
োয সকটলই পহটস উেল আি পসই হারস ডাম্বলটডাি েথােথিাটব্ আকাটি ইরেটে 
েশংসা কিটলন। 
 
–পশাটনা োট্টা কিা আম্াি স্বিাব্রব্রুে রম্. উইসরল, ডাম্বলটডাি ব্লটলন ো হটল 
পোম্াটদ্ি একো গল্প ব্লটে হয এক গ্রীটে একরে অ্রে োকৃে জg, একরে কুৎরসে 
ডাইরন, এব্ং একরে অ্রে ক্ষরেকািক পেে… ব্ন্দী হয… 
 
েটফসি ম্যাকটগানাগল োি গলা খুক খুক কটি সকলটক শুরনটয পকটশ ডাম্বলটডািটক 
থাম্টে ব্লটলন। এখন িাই–উইজাডড েুনডাটম্ন্ট রনটয কথা ব্লটে হটব্ এো পব্াঝাটে 
চাইটলন। 
 
–অ্ব্শয গল্প ব্লাি সম্যো রেক নয… না, পোম্াটদ্ি আরম্ েুনডাটম্ন্ট রব্ষটয ব্লব্ 
ডাম্বলটডাি ব্লটলন–আরম্ও পোম্াটদ্ি সরব্িাটি ব্যাখযা কিটে  ািব্ না… োিা সিূণড 
জাটন োিা িুল েুল ব্লটল আম্াটক ক্ষম্া কিটব্। সংটক্ষট  ব্রল… োয সােশ ব্ছি 
আটগ এই েুনডাটম্টন্টি উদ্ভব্ হটযরছল। রেনরে সু্কটলি ব্নু্ধো ূণড েরেটোরগো পহাগােডস, 
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ব্কসব্যােনস ও ডািম্াংগ। ওই রেনরে সু্কটলি ম্টধয পথটক রেনরে পসিা চযারিযনটক 
োটদ্ি েটেযকটক একরে কটি জাদু্ রব্দ্যা পদ্খাটে হে। েরে  াাঁচ ব্ছি অ্িি ওই 
রেনরে সু্কটলি একরেটক পহার্স্ হটে হটো। সকটলই একম্ে হটযরছটলন রব্রিন্ন িাটজযি 
জাদু্কি, জাদু্রব্দ্টদ্ি ম্টধয এ পখলাি ম্াধযটম্ সুসিকড গটড উেটব্। িালই 
চলরছল…হোৎ ব্হু পলাটকি মৃ্েুযি কািটণ পখলাো ব্ন্ধ হটয পগল। 
 
হািরম্ওন উটেগ ও িটযি সটে ব্লল–ব্হু ম্ানুটষি মৃ্েুয? হািরম্ওটনি উটেগ পব্রশিিাগ 
ছাত্রছাত্রী  াোই রদ্ল না। োিা পখলা  ুনিায চালু কিাি জনয আকুল। হযারি পখলারে 
সিটকড আিও আিও পব্রশ জানাি জনয ব্যাকুল। ব্হু ব্ছি আটগ অ্টনক পলাটকি মৃ্েুয, 
পখলারে রচিেটি ব্ন্ধ পজটন হযারি রব্রস্মে হয। হযারি এি পকান কািণ খুাঁটজ  ায না। 
 
–ব্হু িাজয েুনডাটম্ন্ট নেুন কটি শুরু কিাি েটচো চারলটযটছ; রকন্তু পকউই কৃেকােড 
হটে  াটিরন। ডাম্বলটডাি ব্লটলন–োই পহাক আম্াটদ্ি আিজডারেক ম্যারজকযাল পকা–
অ্ াটিশন এব্ং ম্যারজকযাল পগম্টসি রড ােডটম্ন্ট ম্টন কটিটছন ওই েুনডাটম্ন্টরে আব্াি 
চালু কিা দ্িকাি। আম্িা ব্হু আটলাচনা,  েডাটলাচনাি  ি আম্িা কেগুটলা ব্যব্স্থা 
রনটযরছ পেন পকানও চযারিযন ( ুরুষ ব্া পম্টয) পকানও রব্ দ্ ব্া মৃ্েুযি সমু্মখীন না 
হয। 
 
-এই ব্ছটিি অ্টক্টাব্টি ব্কসব্যােনস আি ডািম্িংগ সু্কল োটদ্ি রকছু ব্াছাই কিা 
পছটলটম্টযটদ্ি রনটয আম্াটদ্ি এখাটন আসটছ। রেনজন চযারিযন রেক হটব্ 
পহলটলাওটযটন। একজন রনিট ক্ষ রব্চািক রেক কিটব্ন পকান ছাত্র–ছাত্রী িাই উইজাডড 
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কাট  েরেটম্ারগো কিটে উ েুক্ত। োিা উ েুক্ত হটব্ োটদ্িটক োইজম্ানী পদ্যা হটব্ 
এব্ং োটদ্ি সু্কলটক অ্রিনরন্দে কিা হটব্। 
 
–আরম্ এটে অ্ংশ পনব্! পফ্রড উইসরল উটেরজেিাটব্ োি পেরব্টল  াটশ ব্সা ব্নু্ধটদ্ি 
ব্লল। 
 
হযারি েটেযকরে হাউজ পেরব্টলি ছাত্র–ছাত্রীটদ্ি মু্টখি রদ্টক োকাল। োিা পেন ছেফে 
কিটছ েুনডাটম্ন্ট শুরুি রদ্নরেি জনয।… সকটলই চায পহাগােড চযারিযন পহাক। রকন্তু 
সু্কলটক পক েরেরনরধত্ব কিটব্। পসোই পো েরেটোরগো, পসোইটো পগৌিব্। 
 
ডাম্বলটডাি আব্াি ব্লটে লাগটলন–হল আব্াি িব্ধ। শুধু ঝম্ঝম্ বৃ্রে আি োি কাাঁটচ 
আর্াটেি শব্দ। ম্াটঝ ম্াটঝ রব্দু্যৎ চম্কাটল জানালাি ব্াইটি ক্ষরণক পচাটখ  টড গিীি 
রনরষে অ্িণয! 
 
–আরম্ জারন পোম্িা সব্াই চাও দু্রে সু্কলটক  িারজে কটি পহাগাটেড কা  রনটয 
আসটে।… ব্ড কথা রম্রনরি অ্ফ ম্যারজক োিা রসটলকশটনি জনয আসটব্ন োটদ্ি 
ব্লা হটযটছ শুধু সটেি ব্ছি ব্া োি উটব্ডি ছাত্রিাই এই েরেটোরগোি জনয রব্টব্রচে 
হটব্।… ডাম্বলটডাি হোৎ মু্ড  াটল্ট ব্লটে শুরু কিটলন, 
 
এই ব্যটসি পিরিকসন পর্াষণা কিাটে ম্টন হয েম্জ দু্ই উইসরল খুব্ই চটেটছ। রকন্তু 
উ ায পনই… পখলারে পম্াটেই পছােটদ্ি উ েুক্ত নয। খুব্ই শক্ত ও রব্ টদ্ি। আম্াি 
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ব্যরক্তগে ধািণা ব্যটসি সীম্াটিখা খুব্ই েটযাজনীয। পকানও িকম্ িুরু কুচটক লাি 
পনই।… ডাম্বলটডাটিি দু্ই নীল পচাখ পফ্রড আি জটজডি ও ি নযাি হল–আরম্ চাই না, 
রব্টশষ অ্নুটিাধ কিরছ পোম্াটদ্ি সটেি ব্ছি ব্যস না হটল অ্েথা স্বপ্ন পদ্টখ সম্য নে 
কিটব্ না। 
 
–আটগই ব্টলরছ অ্টক্টাব্টি ওই দু্ই সু্কটলি েরেরনরধিা কথাব্ােডা ব্লাি জনয আম্াটদ্ি 
আম্েটণ পহাগাটেড আসটছন। আরম্ সব্ডািকিটণ আশাকরি পোম্িা োটদ্ি সাদ্ি 
অ্িযথডনা কিটব্ ও োটদ্ি সহটোরগো পদ্টব্।… শুধু োই নয পহাগাটেডি পে চযারিযন 
হটব্ োটক পোম্িা উৎসারহে কিটব্।… থাকটগ অ্টনক িাে হল। পোম্িা পিন জারনড ও 
বৃ্রেটে রিটজ খুব্ই ক্লাি। কাল সকাটল উটে  ডাশুনা শুরু কিটব্! শুটে োও চে ে! 
 
েথম্ ও পশষ  ব্ড পশষ হল। ডাম্বলটডািটক পদ্খা পগল মু্রডি সটে কথাব্ােডা ব্লটে। 
পছটলটম্টযিা শুটে োব্াি জনয হহ হহ কটি এনটিন্স হটলি রদ্টক এটগাল। এক ঝাক 
েিোজা ফুল চটলটছ ডাম্বলটডাটিি রদ্টক। 
 
জজড উইসরল ব্লল-এই এরেটল আম্িা সটেটিাটে  া পদ্টব্া। পদ্রখ পক ব্াধা পদ্য? 
 
পফ্রটডিও োই ম্ে।… একহাজাি পসানাি অ্থড, পছটল–পখলা? 
 
হািরম্ওন ব্লল–ব্নু্ধিা এব্াটি চল। এখাটন কথা ব্লটে থাকটল শুধু পোম্িাই থাকটব্ 
আি কাউটক  াটব্ না সব্াই চটল োটে। 
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ওিা  াাঁচজন এনটিন্স হটলি রদ্টক চলল। 
 
পফ্রড আি জটজডি একই কথা, পদ্রখ ডাম্বলটডাি পকম্ন কটি আম্াটদ্ি ব্াধা পদ্য! 
 
–ইম্ ািরসযল জাজরে পক? পক রেক কিটব্ কািা চযারিযন?–জারন না। 
 
–রেক আটছ, এক পডাজ প াসান পখটল পকম্ন হয? োহটল ব্যস ব্াডটব্। ব্যটসি 
প াসান! 
 
–ডাম্বলটডাি জাটনন কাি কে ব্যস। 
 
–রকন্তু উরন পো সু্কল চযারিযন রনধডািণ কিটে  ািটব্ন না। 
 
–ম্টন হয ডাম্বলটডাটিি আম্াটদ্ি ও ি িাগ আটছ োই অ্ংশগ্রহণ কিটে পদ্টব্ না। 
 
হািরম্ওটনি ম্াথায এক রচিা… অ্টনক ম্ানুষ অ্কািটণ ম্ািা পগটছ। হল পছটড, 
করিটডাি রদ্টয পেটে পেটে হািরম্ওন পিটব্ চলল। পকন ম্ািা পগটছ? কী কািটণ? 
 
ওিা হই–চই কিটে কিটে রগ্ররফন্ডি োওযাটিি সাম্টন পম্াো ম্রহলাি ছরব্ি সাম্টন 
দ্াাঁডাল।  াশওযাডড না–ব্লটল পম্াো ম্রহলা দ্িজা খুলটব্ না। 
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– াশ ওযাডড? 
 
জজড ব্লল–ব্ান্ডাি ডযাশ! রনটচ এক কম্ডকেডা আম্াটক ব্টলটছ। 
 
প াটিডে সটি পগটল… সাম্টনই অ্ন্ধকাি এক সুডে। ওোই কম্নরুটম্ োব্াি  থ! 
পগালাকৃরে কম্নরুটম্ ফাযাি পিটস কাটেি আগুন জ্বলটছ। ম্াটঝ ম্াটঝ ফেফে শব্দ 
হটে। হািরম্ওন উজ্জ্বল পচাটখ ফাযাি পিটসি আগুন পদ্খটে লাগল। হযারি দূ্ি পথটক 
শুনটে প ল হািরম্ওটনি স্বি ক্রীেদ্াসী। োি িই পম্টযটদ্ি ডিটম্েরিটে ও চটল 
পগল। 
 
ওটদ্ি ডিটম্েরি  রিষ্কাি– রিেন্ন। জানালায গাঢ় পগালার   দ্ডা ঝুলটছ। পদ্ওযাটল 
চািটে প ার্স্াি। রিনস আি রসম্াস অ্টনক আটগ শুটয  টডটছ। রিন ওি 
আযািলযাটন্ডি কৃরেম্ পগালা  ওি খাটেি ম্াথাি ও ি পগাঁটথ পিটখটছ। োছাডা রিক্টি 
ক্রাটম্ি প ার্স্াি!  ুিটনা ওর্ল্ হাম্ ফুেব্ল রেটম্ি প ার্স্ািও পদ্ওযাটল পসাঁটে পিটখটছ। 
 
হযারি, িন, আি পনরিল িাটেি পিস  টি রব্ছানায শুটয  ডটলা। খুব্ সম্ভব্ একজন 
হাউস-এলফ ওটদ্ি রব্ছানা োটে গিম্ থাটক ওযারম্ডং  যানস পিটখ পগটছ। গিম্ 
রব্ছানায শুটে আিাম্ লাগল। ব্াইটি েখন সম্াটন বৃ্রে  টড চটলটছ। ম্াটঝ ম্াটঝ অ্িণয 
পথটক ঝটডা হাওযা এটস র্টিি জানালা কাাঁর টয রদ্টয চটলটছ। 
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িন ব্লল–পফ্রড আি জজড েরদ্ দ্টল েুকটে  াটি োহটল পদ্টখ রনও আরম্ ম্যাটনজ কটি 
পনব্। 
 
হযারি রব্ছানায এ াশ ও াশ কিটে কিটে ব্লল–ধি েরদ্ না  াি। ওি এখন সাম্টন 
িাসটছ অ্জানা পসই েুনডাটম্ন্ট। রকন্তু ওি পে ব্যস সটেটিা হযরন। রকন্তু ওটো পহাগারেডস 
রকরডচ চযারিযন।… ওি পচাটখি সাম্টন পিটস ওটে–ও একজন সু্কটলি েরেরনরধ, গাটয 
জারসড… ও িাই–উহাজািড েুনডাটম্ন্ট রজটেটছ। সব্াই ওটক রর্টি ধটি হষড–উলাস 
কিটছ।… িাসা িাসা… অ্টনক দ্শডটকি ম্াটঝ ও পেন পচাটখ পদ্খটে প ল। 
 
হযারি আ ন ম্টন পহটস উেল। ও ো ম্টনি পচাটখ পদ্খল ো রক িন পদ্খটে প টযটছ? 
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ম্যাড–আই মু্রড 
 
সকাটল ঝড–বৃ্রে পথটম্টছ। োহটলও পগ্রে হটল এটস পদ্খটলা েখনও স্করেক ছাটদ্ি 
উ ি আকাশ গিীি কাটলা পম্টর্ োকা। ওিা সকাটলি নািা পখটে পখটে পদ্খল অ্দূ্টি 
পফ্রড, জজড আি লী পজাডান রেন ম্াথা এক কটি রফস রফস কটি আটলাচনা কিটছ। 
খুব্ সম্ভব্ সটেি ব্ছটিি পব্রশ োিা পকম্ন কটি হটব্, এই রনটয ওটদ্ি আলা । পকম্ন 
কটি রক কটি ওিা িাই–উইজাডড েুনডাটম্টন্ট পোগ পদ্টব্। 
 
িন ব্লল–আজটকি রদ্নো খুব্ সুন্দি… বৃ্রে  ডটছ না, ম্াটঝ ম্াটঝ পিাদ্ উেটছ।… 
পখটে পখটে োইম্ পেরব্ল পদ্খটে লাগল। 
 
হািরম্ওন নিম্ পোটর্স্ ম্টনি সুটখ ম্াখন লাগাটে থাটক। িন ব্লল–আব্াি েুরম্ খাে। 
পদ্খল হািরম্ওন ম্াখন পছটড পোটর্স্ জযাম্ ম্াখাটে। 
 
হািরম্ওন ব্লল–িাব্রছ পব্চািা এলফটদ্ি জনয রকছু কিা দ্িকাি। 
 
িন পহটস ব্লল–ম্টন হটে েুরম্ কু্ষধােড। 
 
হোৎ অ্টনকগুটলা  াখা ঝা োি শব্দ পশানা পগল। একো নয োয একশো  যাাঁচা ওি 
জানালা রদ্টয খাব্াি র্টি েুকল। ওটদ্ি  াটয রচরেি ব্ারন্ডল। হযারি ওটদ্ি রদ্টক 
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এটগাল। সব্ই ধূসি আি ব্াদ্াম্ী। একোও সাদ্া লক্ষ্মী প াঁচা পনই। প াঁচািা সব্ 
পেরব্টলি চাি াটশ রু্িটে লাগল। খুাঁজটে লাগল রচরে আি  যাটকটেি ো কটদ্ি। 
একো রব্িাে োম্াটে প াঁচা োয পগাো পম্টি পনরিটল লংব্েম্টক ওি পকাটলি ও ি 
একো  যাটকে পফটল রদ্ল। ওধাটি ম্যালফটযি পেরব্টল একো প াঁচা েরফ, পকক, পম্োই-
এি  যাটকে পফটল রদ্ল। হযারিি রকছু আটসরন। ওি ম্নো রব্ষণ্ণ হটলা। রব্ষণ্ণো 
কাোটে  রিজ পখটে লাগল। িাব্ল পহড উইটগি পদ্খা পনই পকন? োহটল ওি কী 
রব্ দ্–আ দ্ হটযটছ? 
 
রসরিযস কী োহটল ওি রচরে  াযরন? হটিক িকম্–ম্ন আিও রব্ষণ্ণ হওযাি ম্টো 
েটোসব্ রচিা। 
 
ও েটফসি উটেি সটে দ্ল পব্াঁটধ চলল গ্রীন হাউটজি রদ্টক। ওখাটন রাউে ওটদ্ি 
কদ্াকাি গুল্ম পদ্খাটলন। হযারি জীব্টন কখনও ওই িকম্ গাছ গাছডা গুল্ম পদ্টখরন। 
পখাাঁচা পখাাঁচা হটয ম্ারে পথটক ফুাঁটড পব্রিটয এটসটছ। পসই গাছ–গাছডায পছাে পর্াে 
পগাো। ব্াইটি পথটক পদ্খটল ম্টন হয জলীয  দ্াটথড  রি ূণড। 
 
েটফসি রাউে গাছগুটলাটক পদ্রখটয ব্লটলন, বু্টব্ারেউব্াসড! ওটদ্ি পগাো রচট  কষ 
পব্ি কিটে হয। 
 
–কী ব্াি কিটে হয? 
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–কষ–দ্ারুণ েটযাজনীয।… অ্েএব্ অ্েথা নে কিটব্ না। একো  াটত্র িাখটলন। কষ 
পব্ি কিাি সম্য হাটে অ্ব্শযই গ্লািস  টি পনটব্। িাগটনি চাম্ডা রদ্টয ব্ানাটনা 
গ্লািস। হাটে লাগটল অ্দু্ভে অ্দু্ভে রজরনস ম্টন হটে  াটি। ম্াটন োেকা কষ। গাঢ় 
অ্েিলীকৃে। 
 
কটষি িে হলুদ্। দ্ারুণ  াঁচা গন্ধ! ওিা ফল পথটক রেট  রেট  কষ ব্াি কটি পব্ােটল 
িিল।… অ্টনকগুটলা  াইে। 
 
েটফসি রাউে পব্ােল িরেড কষ পদ্টখ ব্লটলন, ম্যাডাম্  ম্টফ্র পদ্টখ খুব্ খুরশ হটব্ন। 
পব্ােলগুটলাটে খুব্ সাব্ধানোি সটে রছর  রদ্টলন।… দূ্িাটিাগয একরনি জনয ওষুধ 
বু্টব্ারেউব্াসড। মু্টখি ব্রটণও খুব্ কাটজ লাটগ। 
 
হান্না অ্যাব্ে ব্লল–োহটল পো ইটলাইজ রম্ডটজন এো ব্যব্হাি কিটে  াটি। ও 
হাফ াটফি ছাত্রী। 
 
ওিা কাজ কিটে কিটে গুম্ গুম্ র্িাধ্বরণ শুনটে প ল। ক্লাস পশষ হব্াি সংটকে! 
রব্রিন্ন আব্াটসি ছাত্র–ছাত্রীিা োটদ্ি গিটব্যি রদ্টক ছুেল। হাফটলাফ িান্সরফগাটব্সটনি 
আি রগ্ররফন্ডি হযারগ্রটডি কটেটজি রদ্টক। রেক রনরষে ব্টনি মু্টখ হযারগ্রটডি কাে রদ্টয 
ব্ানান কটেজ। 
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হযারগ্রড দ্িজাি পগাডায দ্াাঁরডটযরছটলন। একহাটে োি কাল পব্াি হাউন্ড, ফযাংটগি 
কলাি ধিা। ওি  াটযি কাটছ অ্টনক কাটেি ব্াক্স  টড আটছ। ফযাংগ ছাডা  াব্াি 
জনয োনাটহাঁচিা কিটছ। ও পব্াধহয খারল ব্াটক্স রক আটছ জানটে চায। পছটল–পম্টযটদ্ি 
 দ্শটব্দ হযারগ্রড ওটদ্ি রদ্টক োকাটলন। ব্াটলি কাটছ আসাি  ি শুনটে প ল 
রব্টস্ফািটণি শব্দ। পেন একো পছাে পব্াম্া ফাোি শব্দ পেন। 
 
ম্রনডং! হযারগ্রড হযারি, িন ও হািরম্ওটনি রদ্টক োরকটয ব্লটলন। হযারগ্রড ব্লটলন রব্যাি 
চলটব্? 
 
িন ব্লল–আজ নয। 
 
হযারগ্রড ওটদ্ি োকনা পখালা পক্রটেি রদ্টক আেুল পদ্খাটলন–ইউিাগ… সকুইলড 
লযাটিন্ডাি ব্রাউন, র ছটন লারফটয লারফটয চটল। 
 
ইউিাগ!… পকাথায পেন নাম্ো শুটনটছ হযারি। পকম্ন পেন রব্রেরি পদ্খটে। অ্টনকো 
গাটযি পখাসা ছাডান রচংরডি ম্টো। পদ্খটলই গা রর্ন রর্ন কটি। েরেরে পকটে োয 
একশো িটযটছ। ওটদ্ি শিীি পথটক  চা ম্াটছি গন্ধ পব্টিাটে। েরে রম্রনে অ্িি 
ওটদ্ি প ছন পথটক পজানারকি ম্ে স্পাকড রদ্টে… পর্াে পর্াে বু্দ্বু্দ্ হেরি হটয শব্দ 
কটি পফটে োটে। 
 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য গবলেট অ্ব ফায়াি । জে. জে. িাওরেিং। হ্যারি পটাি রিরিে 

236 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

হযারগ্রড ব্লটলন-এটদ্ি খুব্ েত্ন কটি িাখটে হয। িাব্রছ, এটদ্ি রনটয একো পোটজক্ট 
কিটল পকম্ন হটব্। 
 
–কী লাি হটব্? একো শীেল কণ্ঠ প ছন পথটক ব্লল। 
 
রিদ্ারিনিা েখন এটস পগটছ। সকটল প ছটন োকাটলই ম্যালফযটক পদ্খটে প ল। 
 
হযারগ্রড সাম্ানয সম্য নীিব্ পথটক ককডশ স্বটি ব্লটলন–ম্যালফয এো পোম্াটদ্ি 
রশক্ষণীয রব্ষয। ওিা পদ্খটে আকষডণীয নয ব্টল ওটদ্ি রদ্টয পকানও উ কাি হটব্ না 
িাব্ছ, ো নয। 
 
িন, হযারি, হািরম্ওন ও আটিা অ্টনকটক োিা োিা জানটে ইেুক োটদ্ি হযারগ্রড 
অ্দু্ভে রক্রটযচাি সম্বটন্ধ পব্াঝাটলন। 
 
োি ি আব্াি পব্া পব্া শটব্দি গজডন। হযারগ্রটডি ক্লাশ পশষ হটযটছ। 
 
গুড পড, হযারি চম্টক লারফটয উেটলা প ছন পথটক আসা শব্দরে শুটন। পিলাওটযটনি 
সাম্টন ব্টসরছল হযারি। প ছটন োকাটেই পস েটফসি পিলাওটযনটক পদ্খটে প ল। 
 
পিলাওটযন পিাগা লম্বাটে পচহািা। দৃ্রেশরক্ত কম্ োই পচাটখ পম্াো গ্লাটসি চশম্া  িাটে 
পচাখ দু্টো ডযাব্ডযাটব্ পদ্খায। পিলা, হযারিি রদ্টক অ্দু্ভে দৃ্রেটে োকাটলন। েখনই 
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হযারি োি সাম্টন দ্াাঁডায পিলা োি পকম্ন পেন দু্িঃখ িিা দৃ্রে! পদ্ন হযারিি রদ্টক। 
পিলা সব্ সম্য গলায পম্াো পম্াো কাাঁটচি ব্টলি ম্ে পগাল ম্ালা  টিন। গলায সরু 
পচন, হটে ব্ালা। সব্ই পসানাি আটলা  িটল চকচক কটি। 
 
হযারিটক পিলা দু্িঃখ িিা কটণ্ঠ ব্লটলন–ম্টন হয, েুরম্ ম্নটক সিূণডিাটব্ আেন্ন কটি 
পিটখছ। আম্াি অ্িটিি পচাখ রদ্টয সব্ উ লরব্ধ কিটে  ারি পেটহি হযারি। পোম্াি 
সাহসী মু্খ, আজ পকন এে রব্ষ ো আরম্ বু্ঝটে  ারি। আরম্ জারন পোম্াি ম্টনি 
দু্রিিা অ্কািটণ নয। আরম্ পদ্খটে  ারে পোম্াি সাম্টন অ্টনক রব্ টদ্ি রদ্ন অ্ট ক্ষা 
কিটছ।–দু্িঃটখি সটে ব্লরছ খুব্ই রব্ টদ্ি। েটব্ পকাটনা রব্ টদ্ি সমু্মখীন হটলও 
পোম্াি পকাটনা ক্ষরে হটব্ না, পোম্াি ক্ষরে কিটে  ািটব্ না। 
 
কথাগুটলা ব্লটে ব্লটে োি কণ্ঠ আিও পব্রশ অ্স্পে হটয পগল… খুব্ই োডাোরড 
কারেটয উেটব্। িন হযারিি রদ্টক োকাল। ওটক পদ্টখ ম্টন হয না পিলাি িরব্ষযোণীটে 
রচরিে। পিলা একো ব্ড হাোি আম্ড পচযাি ফাযািটিটসি কাটছ পেটন এটন ব্সটলন। 
োি ি ছাত্র–ছাত্রীটদ্ি রদ্টক োকাটলন। পলটিন্ডি ব্রাউন আি  াব্ডেী  যাটেল পিলাি 
খুব্ রেয ছাত্রী। ওিাও পিলাি কাটছ পচযাি পেটন রনটয হারস হারস মু্টখ ব্সল। 
 
–আম্াি রেয ছাত্র–ছাত্রীিা এখন আম্াটদ্ি রব্রিন্ন োিকা গ্রহটদ্ি গরেরব্রধ সম্বটন্ধ 
জানটে হটব্। োটদ্ি অ্শুি– ূব্ডলক্ষণ সম্বটন্ধও পব্রশ কটি জানা দ্িকাি। এো োিাই 
পব্াটঝ োিা োটদ্ি গরেি গাগরনক নৃেয সম্বটন্ধ জাটন। ম্ানুটষি িূে িরব্ষযৎ োটদ্ি 
েদ্ে িরিটে রনযরে হয। 
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রকন্তু হযারি এসব্ িাব্না পথটক দূ্টি সটি োটে। ফাযাি পিটসি সুগটন্ধ ওি রু্ম্ 
আসটছ। েটফসি পিলাি িরব্ষযোণী কখনও োটক মু্গ্ধ কটি িাটখ না… আব্াি উরডটয 
রদ্টে  াটি না। আম্াি ম্টন হয, হযারি রনটজটক ব্টল েুরম্ ো িয  াও ো সরেয সরেয 
র্টে পেটে  াটি। 
 
রকন্তু হািরম্ওন রেক কথা ব্টল… হযারি ব্ড পব্রশ রচিা কটি, েটফসি পিলাি সব্ 
িরব্ষযোণী শেো ছাডা আি রকছু নয। হযারি পসই সম্য পকানও স্বপ্ন পদ্খটছ না। 
রসরিযস ধিা  টডটছ… ো পিলা জানটব্ পকম্ন কটি? েটব্ পিলাি একো কথা একদ্ম্ 
উরডটয পদ্ওযা োয না, গে োম্ড পশষ হব্াি সম্য েখন রেরন পিাটর্ল্ম্েড আব্াি আসটে 
 াটি এম্ন এক সম্ভাব্না ব্যক্ত কটিরছটলন… এব্ং ডাম্বলটডাি রনটজও ব্টলটছন, ো ো 
রেরন পিটব্রছটলন ো সেয হটে  াটি… হযারিও েখন োটক ব্টলরছল…। 
 
হযারি! ব্ন আটি আটি ব্লল। 
 
–কী…? হযারিি েন্দ্রা পিটে পগল। পস পসাজা হটয ব্টস সকটলি রদ্টক োকাল। 
 
েটফসি পিলা ব্লটলন–আরম্ রনরিে পে, েুরম্ শরনি অ্ম্েল ূণড েিাটব্ জন্মগ্রহণ 
কটিছ। োি কথাি ম্টধয পকম্ন পেন একো শঙ্কাি িাব্ ফুটে উটেটছ। 
 
হযারি ব্লল–শরন গ্রহ েিাটব্ জন্ম! ম্াটন রেক বু্ঝলাম্ না। শযোন শরনি েিাটব্। 
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–আরম্ ব্লটে চারে েুরম্ েখন জটন্মছ েখন শরন েুটে রছল। োটে পোম্াি কাটলা চুল, 
পোম্াি খব্ডকায পচহািা… অ্কাটল দু্িঃখজনক  রিরস্থরে… পসই রদ্ক পদ্টখ আরম্ 
একিকম্ রনরিে হটয এই কথাো ব্লটে  ারি আম্াি অ্রে রেয হযারি, েুরম্ ম্ধযশীটে 
জন্ম গ্রহণ কটিছ োই না? 
 
–না, আরম্ জুলাই ম্াটস জন্মগ্রহণ কটিরছ। 
 
িন হারস চা টে রগটয খুক খুক কটি কাটস। 
 
আধর্িা  ি পিলা সকলটক একো পগালাকৃরে চােড রদ্টয ব্লটলন–পোম্াটদ্ি জন্ম 
োরিখ এব্ং পসই গ্রটহি অ্ব্স্থা চাটেড  রিষ্কািিাটব্ পলখ। কাজো একদ্ম্ রনিস, অ্টনক 
রহসাব্ কিটে হয, োইম্ পেরব্ল েটযাজন। 
 
–আরম্ দু্রে পন চুন প টযরছ… পিলাটিি পদ্ওযা  াচডটম্টন্টি রদ্টক োরকটয হযারি ব্লল। 
 
–আ… আ… আহ, িন েটফসি পিলাি অ্স্পে কথা ব্লাি িরে নকল কটি। 
 
লযাটিন্ডাি ব্রাউন ব্লল–ওহ্ েটফসি, পদ্খুন… আম্াি জটন্মি েিাব্ এক অ্দু্ভে গ্রটহি 
েিাটব্! এই গ্রহো কী েটফসি? 
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–উটিনাস। েটফসি পিলাি চােডো পদ্টখ ব্লটলন। 
 
িন ম্হাম্ােব্বি। সব্ সম্য ফাজলাম্ী কটি। ব্লল–পলটিন্ডাি পোম্াি ওই উিানাস 
গ্রটহি অ্ব্স্থান রক পদ্খটে  ারি? 
 
দু্িডাগযক্রটম্ পিলা িটনি কথা শুনটে প টলন।… আি এজনযই পব্াধ হয ক্লাটসি ছাত্র–
ছাত্রীটদ্ি অ্টনক পহাম্ওযাকড রদ্টলন। 
 
হািরম্ওন ব্লল-এে পহাম্ওযাকড? েটফসি পিক্টি কখটনা এে পহাম্ ওযাকড রদ্টেন না। 
 
ক্লাশ পশষ হটল সকটল রডনাি খাব্াি জনয লাইটন দ্াাঁডাল। হযারি, িন, হািরম্ওন 
সকটলি প ছটন পেটয দ্াাঁডাল। এম্ন সম্য পক পেন উচ্চস্বটি ডাকল উইসরল… আটি 
উইসরল! ওিা রেনজটন োকাল। 
 
পদ্খল ম্যালফয ক্রাব্ আি পগাটযটল লাইটন দ্াাঁরডটয। ওটদ্ি মু্খ পদ্টখ ম্টন হয ওিা খুব্ 
খুরশ। 
 
িন ব্লল–হযাাঁ ব্ল। খুব্ই সংরক্ষপ্ত জব্াব্। 
 
পডইরল েটফে রক রলটখটছ পদ্খ ব্টল ম্যালফয পজাটি পজাটি  ডটে লাগল। 
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ম্যারজক ম্েণালটয আব্াটিা িুল 
রিো স্কীোি, রব্টশষ সংব্াদ্দ্াো জানাটেন–ম্টন হয ম্যারজক ম্েণালটযি সম্সযা 
এখনও দূ্িীিূে হযরন। সম্প্ররে রকরডচ ওযার্ল্ড কাট  সরেকিাটব্ জনো রনযেণ কিটে 
না  ািাি জনয ম্যারজক ম্েণালয আব্াটিা েীব্র সম্াটলাচনাি সমু্মখীন। ম্েণালটযি এক 
জাদু্কারিনীি রনটখাাঁজ হওযাি পব্শ কটযকরদ্ন  াি হটলও োি সন্ধান রদ্টে না  ািায 
আনডর্ল্ উইসরল গংিা পোট ি মু্টখ  টডটছন। 
 
ম্যালফয মু্খ েুটল সকটলি রদ্টক োকাল। 
 
এনটিন্স হটল সকটল শুনটছ ও রক  ডটছ। ম্যালফয ব্ারক অ্ংশো  ডল— 
 
দু্ ব্ছি  ূটব্ড আনডর্ল্ উইসরল উডি গারড কাটছ িাখাি অ্ িাটধ অ্রিেুক্ত হন এব্ং 
গেকাল কেগুটলা পনাংিা ডার্স্রব্নস িাখাি জনয ম্াগল  ুরলটশি সটে োি ব্চসা হয। 
জানা োয পে, রম্. উইসরল ম্যাডআই মু্রডটক সাহােয কটিটছন। অ্ব্সিোপ্ত বৃ্ে অ্টিাি 
ম্েণালটযি কাজ পথটক অ্ব্যাহরে  ান েখন খুটনি অ্রিোয ও কিম্দ্ডটনি ম্টধয 
 াথডকয কেখারন ো ব্লাি ম্টো জ্ঞান েখন রছল না। আিেডজনকিাটব্ উইসরলটক োি 
সুিরক্ষে ব্ারডটে ব্ারডটে পগটল রেরন পদ্খটে  ান মু্রড আব্াটিা রব্ দ্ র্ন্টা 
ব্ারজটযটছন। রম্. উইসরল  ুরলটশি হাে পথটক িক্ষা  াওযাি জনয নানারব্ধিাটব্ মু্রডি 
সটে োি  রিচয ও আলাট ি েসে আটনন। রকন্তু পডইরল েটফেটক রকছু ব্লটে 
অ্স্বীকাি কটিন। রেরন পকন ম্যারজক ম্েণালযটক ঐরদ্ন এই অ্ম্েডাদ্াকি কাটজ ব্যব্হাি 
কটিরছটলন। 
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ম্যালফয একো োয িাো ব্ারডি ফটো পদ্রখটয ব্লল-এো েরদ্ ব্াসস্থান ব্লা হয, 
োহটল কী ম্ানুটষি উ টোগী ব্াসস্থান? পোম্াি ব্াব্া-ম্াটযি একরে ছরব্ও িটযটছ 
পদ্খরছ। 
 
িন িাটগ েক েক কটি কাাঁ টছ, সকটল ওিরদ্টক োরকটয আটছ। 
 
হযারি ব্লল–ম্যালফয সংেে হটয কথা ব্ল।… এস িন–ও িুটলই পগরছ, এব্াি গিম্ 
কাটল েুরম্ পো ওটদ্ি ব্ারডটে রছটল, োই না  োি? ম্যালফয নাক রসাঁেকাল-এব্াি ব্ল 
ম্রহলা সরেযই রক ওি ম্া, না এম্রন একো ছরব্? ব্লে, ওি ম্া কী শুযটিি ম্ে পম্াো 
না ছরব্টে ওই িকম্ উটেটছ? 
 
হযারি ব্লল–েুরম্ পো পোম্াি ম্াটক পচন ম্যালফয? ওরদ্টক হািরম্ওন ও হযারি িনটক 
পচট  ধটি পিটখটছ। না হটল িন লারফটয ম্যালফটযি ও ি ঝাাঁর টয  ডরছটলা োয। 
 
–পগাব্টিি ম্ে মু্খ পেম্ন নাকও পেম্ন। ম্যালফয পোম্াি নাটকি পগাব্িছা রে কী 
পোম্াি ম্াটযি সূটত্র প টযটছ? 
 
ম্যালফটযি রব্ব্ণড মু্খ আিও রব্ব্ণড হটয পগল। ব্লল– োি েুরম্ আম্াি ম্াটক অ্ ম্ান 
কিটব্ না। 
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হযারি ব্লল–োহটল েুরম্ পোম্াি হাাঁরডি ম্ে মু্খো ব্ন্ধ কটি িাখ। 
 
ব্যাংগ। েীব্র শব্দ। 
 
অ্টনটকই রচৎকাি জুটড রদ্ল। হযারি ওি গাটলি এক  াটশ সাদ্া গিম্ রকছু অ্নুিব্ 
কিল। েৎক্ষণাৎ ও পিাটব্ি ম্টধয হাে েুরকটয জাদু্দ্ণ্ডো ব্াি কিটে োটব্ েখনই 
আব্াি পসই েীব্র শব্দ ব্যাংগ! োিই সটে েরেধ্বরন! সম্গ্র হলো কাাঁর টয রদ্ল শব্দ ও 
োি িযঙ্কি েরেধ্বরনটে। 
 
ও না। এ কাজ কিটব্ না পম্টয? 
 
হযারি রফটি োকাল। পদ্খল েটফসি মু্রড পখাাঁডাটে পখাাঁডাটে এনটিন্স হটলি করিটডাি 
ধটি আসটছন। োি হাটে জাদু্দ্ণ্ড ও পসো একো সাদ্া রজরনটসি রদ্টক োক কটি 
িটযটছ।…. পসই সাদ্া োণীরে ম্ারেটে  টড কাাঁ টছ… রেক ম্যালফয পসখাটন দ্াাঁরডটয 
রছল পসই খাটন। 
 
এনটিন্স হল নীিব্, কািও মু্টখ একরে শব্দ পনই। রকন্তু মু্রড ব্ড অ্শাি। রকছু কিা 
দ্িকাি মু্টখি িাটব্ েকে।… মু্রড হযারিি রদ্টক োকাটলন–অ্স্বািারব্ক নয, স্বািারব্ক 
পচাখো রদ্টয োকাটলন, অ্স্বািারব্ক পচাটখি দৃ্রে ম্াথাি র ছন রদ্টয। 
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–পোম্াটক রক আর্াে হানটে প টিরছল, হযারি। োি গলাি স্বি গম্ভীি হটলও গজডটনি 
ম্ে। 
 
–না, হযারি ব্লল–হানটে  ারিরন। 
 
–োহটল পছটড দ্াও, মু্রড রচৎকাি কটি ব্লটলন। 
 
–হযারি িযাব্াচাকা পখটয ব্লল–ছাডব্–রক? 
 
–েুরম্ না, ওই পছটলোটক! মু্রড ওি একো হাে ক্রাটব্ি কাাঁটধ িাখটলন। ওি পদ্হ রহম্ 
হটয পগটছ।  াটযি কাটছ  টড থাকা অ্দু্ভে সাদ্া রজরনসো েুলটে রগটয  ািটলা না। 
 
মু্রড একেু একেু কটি ক্লাব্টক পছটড সাম্টনি ঐ সাদ্া োণীরেি রদ্টক এগুটলন। সাদ্া 
োণীরে হোৎ অ্সম্ভব্ চীৎকাি কটি উেল… োি ি ডানরগযটনি রদ্টক এটগাটে 
লাগটলা। 
 
–আরম্ ো ম্টন করি না! মু্রড গজডন কটি উেল। আব্াি ওি দ্ণ্ডো সাদ্া ব্স্তুোি ও ি 
পছাাঁযাল। পছাাঁযাব্াি সাটথ সাটথ ওো োয সাে ফুে উাঁচুটে লাফ রদ্টয ধ াস কটি রনটচ 
 টড পগল। োি ি পধই পধই কটি উেটে ও নাম্টে লাগল। আরম্ পসসব্ পলাকটদ্ি 
 ছন্দ করি না, োিা প ছন পথটক আক্রম্ণ কটি, মু্রড েরেরে শব্দ পথটম্ পথটম্ 
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ব্লটলন। েখন সাদ্া োণীরে লাফারেল। মু্রড আব্াি সাব্ধান কিটলন, আি কখটনা… 
কখটনা এ কাজ কিটব্ না। 
 
েটফসি ম্যাকটগানাগল ধীটি–সুটস্থ আসটছন। ব্গটল োি এক গাদ্া ব্ই। 
 
মু্রড শািিাটব্ হাে েসারিে কটি ব্লটলন–হযাটলা েটফসি ম্যাকটগানাগল। 
 
–কী রনটয ব্যি মু্রড? েটফসি ম্যাকটগানাগল ব্লটলন…. ব্লাি সম্য পচাটখ  ডল নাচন 
কুাঁদ্ন সাদ্া োণীরেি েরে। 
 
–রশক্ষা দ্ান কিরছ, মু্রড ব্লটলন 
 
–রশক্ষা? মু্রড ওো কী আ নাি ছাত্র? 
 
ম্যাকটগানাগটলি হাে পথটক ব্ইগুটলা  টড পগল। 
 
–হা, মু্রড ব্লটলন। 
 
–না! েটফসি ম্যাকটগানাগল রচৎকাি কটি উেটলন। পদ্ৌটড পগটলন রসাঁরড  েডি। োি 
 ি মু্হূটেড রনটজি জাদু্দ্ণ্ডো ব্াি কিটলন। সটে সটে রব্কে এক শব্দ হটেই পদ্খা 
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পগল িযাটকা ম্যালফয িূলুরষ্ঠে হটয  টড িটযটছ… ওি ম্াথাি এক ঝাাঁক চুল ছরডটয 
িটযটছ ওি পগালার  মু্টখি ও ি। োি ি কাাঁ টে কাাঁ টে দ্াাঁডাল। 
 
েটফসি ম্যাকটগানাগল ব্লটলন–মু্রড শারি রদ্টে রগটয কখনই আম্িা পচহািা  াটল্ট 
পদ্ই না… রনিযই পোম্াটক ডাম্বলটডাি ব্টলটছন? 
 
–ম্টন পনই, ব্লটে  াটিন, মু্রড গাল চুলটকাটে চুলটকাটে ব্লল। েটব্ ও ো অ্ িাধ 
কটিটছ োি জনয শারিি েটযাজন রছল। 
 
–মু্রড, আম্িা ছুরেি  ি আেক কটি পিটখ শারি পদ্ই। অ্থব্া হাউটজি েধানটক 
অ্ িাটধি ব্যা ািো জানাই। 
 
–রেক আটছ, এি টি আ নািা োই কিটব্ন, মু্রড কথাো ব্টল রৃ্ণা িটি ম্যালফটযি 
রদ্টক োরকটয িইটলন। 
 
ম্যালফয অ্শ্রুিিা দু্ই পচাটখ োরকটয িইল। অ্ ম্াটন, েেণায ও পসাজা হটয দ্াাঁডাটে 
 ািটছ না। রব্ড রব্ড কটি রকছু ব্লটে চাইল, রকন্তু ব্লটে  ািটলা না। শুধু পশানা পগল 
আম্াি ব্াব্া। 
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মু্রড ওি কাটেি এক  া রনটয ধীটি ধীটি দ্িজাি রদ্টক চলটলন।  াটযি শটব্দি 
েরেধ্বরনটে মু্খরিে হল।–িাল, িাল োই ব্টল পোম্াি ব্াব্াটক। আরম্ পোম্াি ব্াব্াটক 
পো জারন। েুরম্ পোম্াি ব্াব্াটক ব্যা ািো ব্লটব্, অ্ব্শযই ব্লটব্। 
 
ব্লটব্ পোম্াি ব্াব্াটক এই সম্বটন্ধ। আম্াি মু্খ পথটক পশাটনা–পোম্াটদ্ি পহড অ্ফ রদ্ 
হাউজ হটব্ পেই । 
 
–হযাাঁ। ম্যালফয একেু রব্কৃে স্বটি ব্লল 
 
–আিও একরে  ুিটনা ব্নু্ধ, মু্রড হুংকাি রদ্টয ব্লল–আরম্ োি সটে কথা ব্লব্। মু্রড 
ওি র্াড ধটি পেটন রনটয পগল িূগিডস্থ অ্ন্ধকাি এক র্টিি রদ্টক। 
 
িন অ্সম্ভব্ অ্সম্মারনে ও িীষণ পিটগ আটছ। 
 
হযারি–হািরম্ওন ওি রদ্টক োকাটল িন ব্লল–আম্াি সটে পোম্িা কথা ব্লটব্ না ব্টল 
রদ্লাম্। 
 
োি ি ওিা রগ্ররফন্ডটিি পেরব্টল ব্সটল ব্নু্ধ–ব্ান্ধব্িা ওটক পহাঁটক ধিল আসল ব্যা ািো 
জানাি জনয। 
 
–পকন নয? হািরম্ওন একেু আিেড হটয ব্লল। 
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–আজটকি অ্ ম্ান আরম্ জীব্টনি পশষ মু্হূেড  েডি ম্টন িাখব্! িন ব্লল… িযাটকা 
ম্যালফয, পনাংিা, কুৎরসে প াকা। 
 
ওি কথা শুটন হযারি, হািরম্ওন দু্জটনই পহটস উেল। 
 
 হািরম্ওন ব্লল, েটফসি ম্যাকটগানাগল না এটল ও ব্যাো অ্ো প ে। 
 
–হািরম্ওন! িন অ্সম্ভব্ পিটগ ব্লল–েুরম্ আম্াি জীব্টনি সব্টচটয সুন্দি মু্হূেডো নে 
কটি রদ্ে! 
 
দু্একো কথা ব্লাি  ি হািরম্ওন ওি খাওযা পশষ কটি র্ি পথটক চটল পগল। 
 
হািরম্ওন চটল পগটল পফ্রড উইসরল ব্লল–মু্ডী কে শাি পদ্খটল? 
 
জজড ব্লল-একেু পব্রশ। 
 
জটজডি  াটশ লী পজাডডান ব্টসরছল–ব্লল–সু াি কুল। আজ আম্িা োি সটে কথা 
ব্লব্… উরন ম্ানুষ পচটনন। 
 
িন একেু ঝুাঁটক  টড ব্লল–কী পচটনন? 
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–জাটনন কখন রক কিটে হয। 
 
–রক কিটে হয ম্াটন? হযারি ব্লল। 
 
–ডাকড আটেডি সটে পম্াকারব্লা, পফ্রড ব্লল। 
 
িন ওি োইম্ পেরব্ল খুাঁজটে খুাঁজটে ব্লল–বৃ্হস্পরেব্াটিি আটগ পো ওটক  াওযা োটব্ 
না। ওি গলায হোশাি সুি। 
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আনফিরগলিবে োলিডি 
 
 টিি দু্টো রদ্ন খুব্ সাদ্াম্াো কােল। পেম্ন রকছু উটলখটোগয র্েনা র্টেরন। 
 
পনরিটল রম্রিে রনেডাস ব্ানাটে রগটয প াসান) দু্টো কলিন িােল। েটফসি পেই  
পিটগ রগটয পনরিলটক শারিস্বরূ  আেক কটি িাখটলন। পকউ আইন িােটল, দু্ম্ী 
কিটল আেক শারি পদ্ন। পনরিটল ওই িকম্ শারি পম্াটেই আশা কটিরন। 
 
িন, হযারিটক ব্লল–পেইট ি পিটগ থাকাি আসল কািণ জান? হািরম্ওন েখন 
পনরিলটক ওি আেুল পথটক জাদু্ম্টে ব্যাটেি ছাো সাফ রকিাটব্ কিটে হয ো 
পদ্খারেল। 
 
–অ্ব্শযই, হযারি ব্লল–মু্রড 
 
সকটলই জাটন পেই  সেয সেযই ডাকড আেড-এি কাজ  ছন্দ কটি। চাি চািটে ব্ছি 
পচো কটিও  াযরন। এই ব্াি রনটয  াাঁচ ব্ছটিি রদ্টক  া ব্াডাল। আটগ পেসব্ ডাকড 
আটেডি রশক্ষক এটসরছটলন পেইট ি কাউটক  ছন্দ হযরন। আি পসো েকাশও 
কটিটছন। রকন্তু মু্রডি সটে োি অ্স্বািারব্ক ধিটনি েীব্র হব্িীো। হযারি অ্টনকব্াি 
লক্ষয কটিটছ–দু্জটন পদ্খা হটলও, পকউ কািও সটে কথা ব্টল না। রব্টশষে মু্রডি 
ম্যারজকযাল অ্থব্া স্বািারব্ক পচাখ পকানোই নয। (মু্রডি একো পচাখ স্বািারব্ক অ্নযরে 
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জাদু্টে িিা। পসো খুলটে  াটিন, ধুটে  াটিন আব্াি ম্াথাি র ছটন রক হটে না হটে 
পদ্খটে  াটিন। েটযাজন হটল ম্যারজকযাল পচাখ খুটল গ্লাটসি জটল ধুটয পনন। পসই 
পচাখ পদ্খটল িয  াওযা স্বািারব্ক) 
 
হযারি রচরিেিাটব্ ব্লল–পেই  রক মু্রডটক িয  ায। 
 
–পিটব্ পদ্খ ম্যারজটকি েিাটব্ মু্রড পেই টক রশংওযালা ব্যাে ব্ারনটয রদ্টযটছন, িন 
ব্লল–ওি পচাখ কুযাশায আবৃ্ে… আি অ্ন্ধকাি র্টি রু্িটছ পরফ একা একা। 
 
রগ্ররফন্ডটিি চেুথড ব্ছটিি পছটলিা মু্রডি েথম্ রশক্ষা েথাসম্টয পশষ কিাি জনয 
সম্টযি পচটয অ্টনক আটগ এটসটছ। পব্ল ব্াজাি আটগ র্টিি সাম্টন লাইন কটি 
দ্াাঁরডটযটছ। 
 
সব্ পশটষ এটসটছ হািরম্ওন। িনটক ব্লল–লাইটব্ররিটে রছলাম্। 
 
িন ব্লল–লাইটন দ্াাঁডাও। সাম্টনি পব্টঞ্চ ব্সাি পচো কিটে হটব্। 
 
ওিা সাম্টনি পব্টঞ্চ ব্সা ম্যাটনজ কটি ডাক পফাটসডস : অ্যা গাইড েু পসলফ 
পোটেকশটনি একো কর  সাম্টন িাখল। 
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একেু  ি শুনটে প ল মু্রডি কাটেি  াটযি শব্দ। মু্রড রেক সম্যম্ে ক্লাস রনটে 
আসটছন। 
 
সকল সম্টযি ম্টো এখনও অ্সম্ভব্ গম্ভীি হটয ক্লাসরুটম্ েুকটলন।  িটন োি রব্িাে 
আলটখলা। োি পশষ োি পথটক শুধু কাটেি  া পদ্খা োটে। 
 
–ব্ই পিটখ দ্াও, মু্রড সব্ ছাত্রছাত্রীটদ্ি মু্টখি রদ্টক োরকটয ব্সটে ব্সটে ব্লটলন। 
 
ছাত্রছাত্রীিা ঝে ে ব্ই ব্যাটগ পিটখ রদ্ল। 
 
মু্রড হারজিা খাো পদ্টখ পিাল কল শুরু কিটলন। মু্খ পসই একই িকম্ িযােড। ম্াথাি 
ব্ড চুলগুটলা মু্টখ ঝুটল  ডটছ। পসগুটলা এক হাটে সরিটয রদ্টেন। 
 
পশষ নাম্রে উ রস্থে ব্লাি সটে সটে মু্রড ব্লটলন, খুব্ িাল।… ফে শব্দ কটি খাোো 
ব্ন্ধ কিটলন। 
 
–আম্াি কাটছ আজটকি এই ক্লাস সম্বটন্ধ একরে রচরে আটছ। রদ্টযটছন েটফসি 
সুর ন।… হযাাঁ পোম্িা পব্াগােডস, পিড কযা স, রহংকী াংকস, রগ্ররন্ডটলাস কা  াস ও 
ওটযিওলিটসি পলখা  টডছ ও পম্াোমু্রে পকম্ন কটি ডাকড োণীটদ্ি কুট াকাৎ কিটে 
হয পজটনছ। 
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ক্লাটস গুঞ্জন পশানান পগল।… রকন্তু আম্াি পেটহি ছাত্রছাত্রীিা অ্রিশা  সম্বটন্ধ ম্টন হয 
পব্শ র রছটয আছ।… োহটল জাদু্কিটদ্ি কিণীয রক পোম্াটদ্ি জানা দ্িকাি। এই 
একরে ব্ছি পোম্াটদ্ি আরম্ ডাকডটদ্ি পকম্ন কটি পম্াকারব্লা কিটে হয পশখাব্। 
 
িন ব্লল–রেক বু্ঝটে  ািলাম্ না, আ রন রক এি ি থাকটব্ন না? 
 
িনটক িাল কটি পদ্খাি জনয মু্রডি ম্যারজকযাল পচাখ ব্ন্ ব্ন্ কটি রু্িটে লাগল। িন 
একেু পেন িীে হল। রকন্তু  িমু্হূটেড মু্রড হাসটলন। জীব্টন এই েথম্ মু্রডটক হাসটে 
পদ্খল হযারি! মু্রডি হাসাি জনয মু্খো সাম্ানয ব্াাঁকা পচািা হল। 
 
োহটলও মু্রড পহটসটছন… ব্যা ািো সকটলি িাল লাগল। িটনিও আিও পব্রশ। 
 
মু্রড িনটক ব্লটলন–পব্াধকরি েুরম্ আথডাি উইসরলি  ুত্র? পোম্াি র ো রকছুরদ্ন আটগ 
ব্ডই রব্ াক পথটক িক্ষা কটিরছটলন। হযাাঁ, আরম্ এখাটন এক ব্ছি থাকটব্া। পশষকাটল 
ডাম্বলটডাি আম্াটক অ্ব্সি পনব্াি  ি এই  ডাটনাি কাজো রদ্টলন এি ি আরম্ এক 
নীিব্ অ্ব্সটি চটল োব্। কথাো ব্টল অ্দু্ভেিাটব্ হাসটলন আি রনটজই হােোরল 
রদ্টলন। 
 
–পো পসাজা আম্িা এখন আরস অ্রিশা  েসটে। অ্রিশা  পজটন িাখটব্ নানা রূট , 
নানািাটব্ আম্াটদ্ি ও ি অ্র ডে হয। আরম্ পোম্াটদ্ি অ্রিশাট ি উটল্টা অ্রিশা  
পশখাব্। পোম্াটদ্ি অ্ব্শয একেু বু্ঝটে সম্য লাগটব্ কািণ পোম্িা পছটল ম্ানুষ। েটব্ 
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েটফসি ডাম্বলটডাটিি পোম্াটদ্ি সাহস, বু্রে ও শরক্ত সম্বটন্ধ েটথে আশাব্াদ্ী।… োযুি 
শরক্ত সম্বটন্ধ রব্টশষ কটি েরদ্ পকানও অ্সৎ ও দু্েু েকৃরেি অ্সাধু জাদু্কি পোম্াটদ্ি 
ও ি অ্রিশা  েটযাগ কটি ো পোম্াটদ্ি  টক্ষ জানা সম্ভব্ নয। োই পোম্াটদ্ি 
ওটদ্ি হাে পথটক ব্াাঁচটে পগটল েে রশগরগি  াি উটল্টা অ্রিশা  রশখটে হটব্। সদ্া 
েস্তুে থাকটে হটব্। সেকড থাকটে হটব্। আরম্ েখন কথা ব্লব্ েখন রম্স ব্রাউন অ্নয 
কাজ কিা চলটব্ না। একো কথা পোম্িা কী জান পকান অ্রিশা ো জাদু্কিটদ্ি 
আইটন সিূণডিাটব্ রনরষে ও দ্ণ্ডনীয? 
 
িন, হািরম্ওন ছাডাও অ্টনটকি ম্াথা নটড উেল। পচাখো পলটিন্ডটিি রদ্টক থাকটলও 
মু্রড িটনি কাটছ পেন জব্াব্ো চাইটলন। 
 
–আম্াি ব্াব্াি মু্টখ শুটনরছ ইম্ট রিযস কাসডিা ওই িকম্ পগাটছি রকছু। 
 
–হািঃ হািঃ চম্ৎকাি, চম্ৎকাি েুরম্ পছটল… রেক ব্টলছ। পোম্াি ব্াব্া পো জানটব্ই। 
এক সম্য ইম্ট রিযাস কাসড কটি ম্েণালযটক ব্ডই রব্ টদ্ পফটলরছল। কথাো ব্টল 
মু্রড দ্াাঁডাটলন। একো  া কাটেি োই সাম্ানয েটল েটল  ডটলন।… োি ি পডটস্কি 
পিেি পথটক একো কাাঁটচি জাি ব্াি কিটলন। সকটলই পদ্খটলা জাটিি ম্টধয রেনটে 
ব্ড ব্ড ম্াকডসা ঝুলটছ ও উ টি ওোি পচো কিটছ। হািরম্ওন িটনি মু্টখি রদ্টক 
োকাল। িটনি ম্াকডসাটক ব্ড িয হািরম্ওন জাটন। 
 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য গবলেট অ্ব ফায়াি । জে. জে. িাওরেিং। হ্যারি পটাি রিরিে 

255 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

মু্রড োকনা খুটল একো ম্াকডসা ধিটলন। পসো হাটেি োলুটে িাখটলন। এম্নিাটব্ 
িাখটলন সব্ ছাত্র–ছাত্রীিা পদ্খটে  ায।… োি ি মু্রড োি দ্ণ্ডো ওি চাি াটশ রু্রিটয 
ব্লটলন ইম্ট রিও! েখন ম্াকডসো লাফ রদ্টয একো রসটঙ্কি ফুটলি ও ি  টড 
এধাি–ওধাি কিটে লাগল। অ্টনকো িার জ পখলাি ম্ে। োি ি সুটোো রছাঁটড 
পডটস্ক লারফটয  ডল। োি ি চরকডব্ারজি ম্ে ব্ন ব্ন কটি রু্িটে লাগল। মু্রড দ্ণ্ডো 
ওি গাটয পেকাটেই ম্াকডসা র ছটনি দু্টো লযাকলযাটক  া রদ্টয দ্ণ্ডো পচট  ধটি েুকডী 
নাচন কিটে লাগল। 
 
মু্রড ছাডা সকটলই ম্াকডসাি কাণ্ড কািখানা পদ্টখ পহা: পহা: কটি পহটস উেল। 
 
–পদ্টখ খুব্ ম্জাি ম্টন হটে োই না? মু্রড হুংকাি রদ্টলন।… পোম্াটদ্ি ম্টধয 
একজনটক ধটি ম্াকডসাি ম্ে নাচাই পো পকম্ন লাগটব্? 
 
সকটলি মু্টখি হারস রম্রলটয পগল। 
 
–সিূণড আযত্ত্বাধীন, মু্রড ধীটি ধীটি ব্লটলন–ম্াকডসা ব্ািব্াি উেব্াি পচো কটি রব্ফল 
হটয গডাগরড রদ্টে লাগল। 
 
–আরম্ ওটদ্ি জানালাি ব্াইটি পফটল রদ্টে  ারি, অ্ব্শযই এক সম্য রনটজিাই োটব্… 
এখন ো চাই ো কিটে  ারি, এম্নরক পোম্াটদ্ি গলাটেও েটব্শ কিাটে  ারি। 
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িন কথাো শুটন আাঁেটক উটে গলা পচট  ধিল। 
 
পোম্িা পজটন পিখ ব্হু ব্ছি আটগ অ্টনক জাদু্কি–জাদু্করি রছল… ওটদ্ি আযটত্ত্ব 
িাখটে হে ইটিরিযাস অ্রিশাট ি সাহাটেয, মু্রড ব্লটলন–হযারি জাটন েখন পিাটর্ল্ম্েড 
সিূণডিাটব্ সব্ডশরক্তম্ান রছল–েখনকাি কথা। ম্েণালয জানটে পচো কটিরছল কািা 
ব্াধয হটয কটিরছল… আব্াি রনজ ইোয কটিরছল। 
 
–ওই ইটিরিযাস অ্রিশাট ি রব্রুটে লডাই কিা োয। আজ আরম্ পোম্াটদ্ি পসই 
শরক্ত েটযাগ পশখাটে শুরু কিব্। োি জনয চাই সরেযকাটিি চরিত্র শরক্ত ো সকটল 
অ্জডন কিটে  াটি না। েরদ্ পোম্িা না  াি োহটল এরডটয চলাই িাল। পকন িাল ো 
আটগই ব্টলরছ। সকটলি  টক্ষ লডাই সম্ভব্ নয। এছাডা আিও রকছু অ্রিশা  আটছ, 
পসগুটলাি নাম্ পক ব্লটে  াটি? োি স্বি শুটন সকটলই েেস্থ হটয পগল। 
 
মু্রড ম্াকডসা হাে রদ্টয েুটল জাটিি ম্টধয িাখটলন। 
 
এসব্ পক্ষটত্র হািরম্ওনই হাে েুটল থটক। রকন্তু এব্াি হািরম্ওটনি সাটথ পনরিলটকও 
হাে েুলটে পদ্টখ আিেড হটয পগল, হযারি। পনরিটলি োহটল েশ্ন কিাি সাহস আটছ। 
পনরিটলি রেয সাব্টজক্ট হাটব্ডালরজ। সাধািণে হাটব্ডালরজ ক্লাটসই পস স্বােন্দটব্াধ কটি। 
 
–হযাাঁ ব্ল, ব্ল কী ব্লটে চাও। মু্রডি পচাখ পনরিটলি রদ্টক রু্িল। 
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পনরিল রম্ন রম্ন কটি ব্লল–আরম্ একরেি কথা জারন পসরে হটলা, ক্ররসযাোস 
অ্রিশা । 
 
মু্রড গিীিিাটব্ পনরিটলি মু্টখি রদ্টক োরকটয এখন দু্ই পচাটখ োকাটলন। 
 
–পোম্াি নাম্ পো লং ব্েম্, োই না? ওি ম্যারজকযাল পচাখ হারজিা খাোি রদ্টক রনব্ন্ধ 
হল। 
 
পনরিল িটয িটয ম্াথা নাডল। রকন্তু মু্রড ক্ররসযাোস অ্রিশা  সম্বটন্ধ পকানও েশ্ন 
কিটলন না। োি ি অ্ল্প সম্য রস্থি দৃ্রেটে োরকটয পথটক রেেীয ম্াকডসারে জাি 
পথটক ব্াি কিটলন। পডটস্কি ও ি িাখটলন। ম্াকডসাো ম্িাি ম্ে  টড িইল। ম্টন 
হয লডটে িয  াটে। 
 
–মু্রড ব্লল–ক্ররসযাোস অ্রিশা , ম্টন হয পোম্াটদ্ি আিও পব্রশ জানা দ্িকাি। 
দ্ণ্ডো ম্াকডসাি গাটয চুাঁইটয ব্লটলন, এ এেিরজও! 
 
ম্াকডসাো ফুলটে শুরু কিল। এম্ন ফুটল উেল পে ব্ড রব্ষাক্ত ম্াকডসাি পচটযও ওি 
প ে ব্ড হটয পগল। িন এই দৃ্শযরেি রদ্ক পথটক পচাখ রফরিটয রনটয োি ব্সাি 
পচযািরে একেু প ছটন রনটয পগল। 
 
মু্রড আব্াি দ্ণ্ড েুটল ব্লটলন–কু্ররসও! 
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েৎক্ষণাৎ ম্াকডসাি  াগুটলা প টেি ম্টধয পসাঁরধটয পগল। োি িই গডাগরড রদ্টে রদ্টে 
িীষণিাটব্ ছেফে কিটে লাগল। োি পকানও সাডাশব্দ পনই, রকন্তু হযারি একদ্ম্ 
রনরিে পস েরদ্ও ব্লাি শরক্ত  ায োহটল পব্দ্ম্ পচাঁচাটব্। মু্রড েখনও োি দ্ণ্ড ওি 
পদ্হ পথটক সরিটয পনযরন।…. ম্াকডসাো আিও পব্রশ ছেফে কিটে লাগল…. 
ম্ািাত্মকিাটব্। 
 
ব্ন্ধ করুন–হািরম্ওন উচ্চ–েীক্ষ স্বটি ব্লল। 
 
হযারি পদ্খল হািরম্ওনটক! হািরম্ওন ম্াকডসা পদ্খটছ না, পদ্খটছ পনরিটলি অ্ব্স্থা! ওি 
হাে কাাঁ টছ, হাাঁেু কাাঁ টছ, পচাখ–মু্খ কাগটজি ম্ে সাদ্া হটয পগটছ। পচাখ দু্টো পেন 
রেকটি পব্রিটয আসটে চাইটছ। 
 
হািরম্ওটনি েীক্ষ্ণ রচৎকাি শুটন মু্রড হাে েুলটলন। ম্াকডসাি  া রশরথল হটয পগল। 
রকন্তু ওি কাাঁ াকাাঁর  থাম্ল না। 
 
রিরডউরসও–মু্রড ব্লটেই ম্াকডসা আব্াি আটগি ম্টো হটয পগল। মু্রড ওটক জাটিি 
ম্টধয পিটখ রদ্টলন। ব্লটলন, ক্ররসযাোস অ্রিশা  ব্া কাসড কটি কাউটক আর্াে কিা 
োয, ছুরি–কাাঁরচি দ্িকাি হয না। 
 
হািরম্ওন আব্াি দ্াাঁডাল। হযারি েখন িযাব্াচাকা পখটয দ্াাঁরডটয িটযটছ। 
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–পকাটনা রজজ্ঞাসা আটছ? মু্রড ওি রদ্টক োরকটয ব্লটলন। 
 
–আিাদ্া পকডািািা হািরম্ওন খুব্ আটি ব্লল। 
 
–আহ, মু্রডি মু্টখ হারস–হযাাঁ আিাদ্া পকডািািা…. হটে কাসড রব্নে কিাি কাসড। 
 
েৃেীয ম্াকডসা জাটব্ি েলটদ্টশ অ্রস্থিিাটব্ পছাোছুরে কিটে লাগল। মু্রড 
ম্াকডসাোটক আেুল রদ্টয ধটি পেরব্টল িাখল। আেুল ছাডাব্াি আোণ পচো কিল 
রকন্তু  ািটলা না। 
 
মু্রড হাে েুলল, হযারি হোৎ িটয রশউটি উেল। 
 
আিাদ্া পকডািািা, মু্রড গজডন কটি উেল। 
 
আিাডা পকডািািা জাদু্ম্ে উচ্চািটণি সটে সটে সািা আকাশ–ব্াোস সবু্জ হটয 
পগল–ঝটডি শব্দ… পকানও এক অ্দৃ্শয শরক্ত ব্াোস রদ্টয সব্রকছু পিটে চুটি েচনছ 
কিাি জনয পেন েস্তুে।… ম্াকডসা হোৎ উটল্ট রগটয ছেফে কিটে লাগল। সটন্দহ 
পনই মৃ্ে। পম্টযিা িয প টয কান্নাকারে শুরু কিল, িন পচযাি পছটড লারফটয উটে র ছু 
হেল। 
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মৃ্ে ম্াকডসাো ম্ারেটে পফটল রদ্ল। 
 
–িাল লক্ষণ নয, মু্রড শাি কটণ্ঠ ব্লটলন–খুব্ সুখকিও নয। এি পকান েরেটিাধ 
কাসডও পনই। একজনই ম্াত্র ওই কাসড পথটক জীরব্ে আটছ, পস আম্াি সাম্টন ব্টস 
িটযটছ। কথাো শুটন হযারিি মু্খ লাল হটলা। পস অ্নুিব্ কিটলা সকটলই োিরদ্টক 
োরকটয আটছ। 
 
পো, এম্নিাটব্ই ওি ব্াব্া-ম্াি মৃ্েুয হটযটছ… রেক ওই মৃ্ে ম্াকডসাি ম্ে। ওিাও কী 
রনষ্কলঙ্ক রনটদ্ডাষ, রেরন অ্িরক্ষে রছটলন? ওিা কী এ িকম্ সবু্জ আটলা… পদ্হ পথটক 
োণ পব্রিটয োব্াি আটগ মৃ্েুযি  দ্ধ্বরন শুটনরছটলন? 
 
হযারি গে রেন ব্ছি ধটি সািা রদ্নিাে ওি ব্াব্া-ম্াি রনম্ডম্ হেযাকাটণ্ডি কথা পিটব্ 
চটলটছ… পসরদ্ন পসই িযঙ্কি িাটে রক র্টেরছল? ওযাম্ডটেল পকম্ন কটি 
রব্শ্বাসর্ােকো কটিরছল। পিাটর্ল্ম্েডটক ওি ব্াব্া-ম্াি রেকানা পক রদ্টযরছল? পক োটদ্ি 
কটেটজ এটস পখাাঁজ রনটযরছল? হযারিি ব্াব্াটক সব্ডেথটম্ পকম্ন কটি পিাটিম্ে হেযা 
কটিরছল। পজম্স  োি পকম্ন কটি হযারিটক ব্াাঁচাটনাি েযাস কটিরছটলন, েখন রেরন 
োি স্ত্রীটক ব্টলরছটলন হযারিটক সরিটয রনটয পেটে। োি ি পজম্সটক হেযাি  ি ও 
রলরল  োটিি রদ্টক এরগটযরছল… ব্টলরছল ও হযারিটক হেযা কিটব্। রলরল ব্টলরছল, 
হযারিটক হেযা না কটি পেন োটক হেযা কিা হয… োণ রিক্ষা পচটযরছল একম্াত্র 
সিাটনি। রকন্তু রনি পিাটর্ল্ম্েড রলরলি কথা পশাটনরন… রলরলটক হেযা কটিরছল, হযারিি 
ও ি জাদু্দ্ণ্ড রু্িাব্াি আটগ। 
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পডটম্ন্টিটদ্ি সটে গে ব্ছি লডাইটযি সম্যও োি ম্া-ব্াব্াি কণ্ঠস্বি শুটনরছল–
পডটম্ন্টিটদ্ি ওই িকম্ হ শারচক শরক্ত।… োটদ্ি েরে ক্ষটদ্ি সব্রকছু িুরলটয… দু্ব্ডল 
কটি… রনটজটদ্ি স্বাথডরসরেি জনয হেযা কিা। 
 
মু্রড আব্াি শুরু কিটলন–পেন ব্হুদূ্ি পথটক… হযারিি পো োই ম্টন হল… মু্রডি কথা 
শুনটে লাগল। 
 
–ম্যারজটকি েরেটিাধ শরক্ত না থাকটল আিাদ্া পকডািািা েটযাগ কিা োয-এখন 
পোম্িা পোম্াটদ্ি রনজ রনজ দ্ও ব্াি কিটে  াি। আম্াি রদ্টক োক কিটে  াি… 
ওই ম্েরে ব্ল, আরম্ ম্টন করি… েটযাগ কিটল শুধুম্াত্র আম্াি নাক রদ্টয সাম্ানয 
িক্তক্ষিণ হটব্, আি রকছুই হটব্ না। অ্ব্শয োটে রকছু োয আটস না। আরম্ রকন্তু 
পোম্াটদ্ি পসই জাদু্ম্ে ও োি েটযাগ আজ পশখাটে আরসরন। 
 
-এখন ব্ল, েরদ্ োটক েরেহে কিাি পকানও কাসড েরদ্ না থাটক, োহটল আরম্ কী 
পদ্খালাম্?… কািণ পোম্াটদ্ি জানা দ্িকাি! পোম্াটদ্ি জানটে হটব্ িযঙ্কি শরক্ত 
সিটকড। 
 
পোম্াটদ্ি থাকটে হটব্ সব্ডক্ষণ সেকডোি ম্টধয! মু্রড হুংকাি রদ্টয ব্লটলন, োি 
রচৎকাটি সব্াই েেস্থ হটয উেল। 
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-এখন এই রেনরে কাসড আিাদ্া পকডািািা, ইম্ট রিযাস এব্ং ক্ররসযাোস, এগুটলা 
ক্ষম্াহীন কাসড! পকানও ম্ানুষটক অ্কািটণ এই রেনটেি ম্টধয পকানও একরে েটযাগ 
কিটল আজকাব্াটন োব্িীব্ন কািাব্াস। এই সেযো পোম্াটদ্ি িুলটল চলটব্ না। োই 
পোম্াটদ্ি পসই েরেহে কিাি ক্ষম্ো পশখাব্। োি জনয েস্তুরে দ্িকাি, পোম্াটদ্ি 
অ্স্ত্র দ্িকাি… োই পোম্াটদ্ি সদ্াই অ্নুশীলন কিটে হটব্, অ্হরনডশ… সীম্াহীন 
সেকডো। 
 
নাও এখন পোম্িা পে োি পলখাি কলম্ ব্াি কটি এই কথাগুটলা রলটখ নাও। 
 
হযারি ও হািরম্ওটনি কাটছ ক্লাসো পেম্ন জম্টলা না। ম্টন হল একো ম্যারজক পশা 
পদ্খল। খুব্ই ম্জাদ্াি। 
 
হযারি ও িনটক হািরম্ওন ব্লল–আম্াটদ্ি পেটে হটব্, োডাোরড চল। 
 
িন রজটজ্ঞস কিটলা–পকাথায, লাইটব্ররিটে? পসখাটন পম্াটেই োব্ না। 
 
হািরম্ওন সাইড  যাটসজ পদ্রখটয ব্লল–না, না পসখাটন নয, পনরিটলি কাটছ োব্। 
 
পনরিল,  যাটসটজি ম্াঝ টথ  াথটিি পদ্ওযাটলি রদ্টক োরকটয দ্াাঁরডটযরছল। েখনও 
ওি মু্টখ িটযি ছা । ব্ড ব্ড পচাখ… পে িযােড পচাটখ মু্রডি ক্ররসযাোস কাসড 
পদ্টখরছল। 
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হািরম্ওন খুব্ আটি আটি ব্লল–পনরিল! 
 
পনরিল হেিটম্বি ম্ে চািরদ্ক োকাল।–ও, হযাটলা। ওি গলাি স্বি স্বািারব্ক নয–
দ্ারুণ পলসন োই নয? এি ি একেু পথটম্ পনরিল আব্াি ব্লটলা, িাব্রছ রডনাটিি 
কথা। দ্ারুণ রক্ষটধ প টযটছ, পোম্াটদ্ি  াযরন? 
 
হািরম্ওন নিম্ সুটি ব্লল–পনরিল পোম্াি শিীি িাল আটছ পো? 
 
পনরিল ব্লল–ও হযাাঁ, খুব্ িাল আরছ। দ্ারুণ রডনাি… ম্াটন আজটকি পলসন… এখন রক 
পখটে োটব্? 
 
িন হযারিি রদ্টক থেম্ে হটয োকাল। 
 
–পনরিটলি কী হটযটছ…? 
 
রেক পস সম্য খে খে শব্দ শুনটে প ল। পদ্খটে প ল মু্রড পনরিটলি রদ্টক সটেটহ 
োরকটয ব্লটলন–সব্ রেক আটছ। চল আম্াি র্টি… এক সটে ব্টস চা  াওযা োক। 
 
পনরিল মু্রডি সটে চা খাওযাি েিাটব্ আিও পেন িয প টয পগল। ও কথাো শুটন শুধু 
পব্াকাি ম্ে দ্াাঁরডটয িইল। 
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মু্রড োি ি ওি ম্যারজকযাল পচাখ রদ্টয হযারিি রদ্টক োরকটয ব্লটলন েুরম্? পকম্ন 
আছ হযারি? 
 
–হযাাঁ। 
 
 মু্রডি নীল পচাখ পকােটিি ম্টধয সাম্ানয পকাঁট  উেল।…. ব্লটলন–সম্গ্র ব্যা ািো 
পোম্াটদ্ি িাল না লাগটলও, পোম্াটদ্ি স্বাটথড জানা দ্িকাি। িান কটি লাি পনই, 
ব্ািব্টক পম্টন রনটযটছ আম্াটদ্ি চলটে হটব্। চল লংব্েম্। আরম্ পোম্াটক রকছু ম্জাি 
ব্ই পদ্ব্। 
 
পনরিল মু্রডি একো হাে ধটি চটল পগল। 
 
িন আি হযারি মু্রডি িযঙ্কি েযাকরেকযাল আি পলসন সম্বটন্ধ কথাব্ােডা ব্লটে লাগল। 
োি ধাি রদ্টযও পগল না হািরম্ওন। 
 
িন হযারিটক ব্লল–োি পচটয চল েটফসি পিলাটিি কাটছ। আজ িাটে একো 
পেরডকসন পদ্খাটব্ন ব্টলটছন। ব্লটলন, সম্য লাগটব্। 
 
ওিা রগ্ররফটন্ডি োওযাটিি রদ্টক চলল। হযারিি ম্াথায রডনাটিি কথা সািাক্ষণ ব্লটলও 
হোৎ মু্রডি অ্ক্ষম্নীয কাটসডি কথা ব্লল। 
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–আো ডাম্বলটডাি আি মু্রডি ম্টধয সম্সযা হটব্ না পো? 
 
–পকন? 
 
-এই আম্াটদ্ি ম্াটন রম্রনরি েরদ্ জানটে  াটি উরন আম্াটদ্ি কাসড পদ্রখটযটছন? হযারি 
ব্লল। 
 
ওিা েখন কম্নরুটম্ পোকাি জনয পম্াো ম্রহলাি প টিটেি সাম্টন দ্াাঁরডটযটছ। 
 
–হটে  াটি। েটব্ ডাম্বলটডাি সব্ কাজ বু্টঝসুটঝ কটিন। রকন্তু মু্রড পব্ টিাযা। োই 
 টদ্  টদ্ রব্ টদ্  টডন। 
 
ওিা রগ্ররফন্ডি োওযাটি পদ্খল খুব্ রিড। হল একেু ফাাঁকা হটল োটব্ এই পিটব্ 
রনটজটদ্ি ডিটম্েরিটে পগল। রগটয পদ্খল, পনরিল ওি রব্ছানায চু চা  শুটয িটযটছ। 
পচাখ দু্টো লাল। 
 
হযারি ওি  াটশ ব্টস ব্লল–পনরিল পোম্াি শিীি িাল আটছ পো? 
 
–হা হযাাঁ খুব্ িাল আটছ। একো ব্ই পদ্রখটয পনরিল ব্লল–েটফসি মু্রড ব্ইো  ডটে 
ব্টলটছন। ম্যারজকযাল পম্রডোটিরনযন ওযাোি িযান্টস অ্যান্ড পদ্যাি ে ারেডজ। েটফসি 
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স্পাউে েটফসি মু্রডটক ব্টলটছন, আরম্ পম্াোমু্রে হািব্লরজটে িাল। একো সুপ্ত গটব্ডি 
িাব্ োি মু্টখ ছডাটলা। 
 
পনরিলটক কখটনা পকাটনা রশক্ষক  ডা পশানাি রব্ষটয েশংসা কটিরন। েটফসিরাউে 
এই েশংসা কটি খুব্ িাল কাজ কটিটছন, এ ধিটনি েশংসা েটফসি লুর ন ছাত্রটদ্ি 
উৎসাহ পদ্ওযাি জনয কটি থাটকন। 
 
হযারি, িন আনফরগং দ্যা রফউচাটিি কর  রনটয কম্নরুটম্ চটল পগল। একো খারল 
পেরব্ল প টয পসখাটন পেটয ব্সটলা। পসখাটন ব্টস আগাম্ী ম্াটসি িরব্ষযোণী সম্বটন্ধ 
 ডাশুনা কিটে লাগল। এক র্িাি  িও ওটদ্ি পোটগ্রস পেম্ন হল না। পেরব্লো 
িটি পগল পছাঁডা  াচডটম্ন্ট… আি অ্টঙ্কি নানা রসম্বলস ইেযারদ্টে।…. ম্াটঝ ম্াটঝ ওটদ্ি 
েটফসি পিলাটিি ও ি দ্ারুণ িাগ হয। 
 
কাোকুরে, অ্টঙ্কি রহসাব্ কিটে কিটে িন ব্লল–আগাম্ী পসাম্ব্াি পদ্খরছ আম্াি কারশ 
হটব্… ম্াসড আি জুর েটিি কাছাকারছ অ্ব্স্থাটনি জনয। িন হযারিি রদ্টক োকাল। 
 
পজযারেষশাস্ত্র রনটয দু্ই ব্নু্ধটে নানা কথাব্ােডা ব্লল। গ্রটহি েিাটব্ নানা 
িরব্ষযোণীরচিা। একেু একেু কটি কম্নরুম্ ফাাঁকা হটে লাগল। োিা সব্ গুটে চটল 
পগল। কুকসযাংক একো শূনয পচযাটি ব্টস ওটদ্ি রদ্টক  যাে  যাে কটি োরকটয িইল। 
হািরম্ওন পব্াটঝ না পকন ওিা মূ্লযব্ান সম্য উটল্টা াল্টা কাজ কটি নে কিটছ। 
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হযারি িন েখনও কম্নরুটম্, ওটদ্ি সাম্টন কুকসযাংক পচযাটি ব্টস আটছ, ওি েেীক্ষা 
হািরম্ওটনি আগম্টনি… র্ি রনিব্ধ। জানালাো ব্ন্ধ… চাাঁটদ্ি আটলা জানালাি কাাঁচ পিদ্ 
কটি ম্ারেটে লুরেটয  ডটছ। 
 
–পহডউইগ! হযারি ব্লটে পগটল আনটন্দ লারফটয ওটে জানালাি কাটছ পগল।… এক 
ধাোয জানালাি কাাঁটচি  ািা খুটল পফলল। 
 
পহডউইগ পখালা জানালা রদ্টয র্টি েুটক োরিি পেরব্টলি ছডাটনা রছোটনা  াচডটম্টন্টি 
ও ি ব্সল।  াচডটম্টন্ট হযারিি দু্িডাগয ূণড ব্া রব্ িনক িরব্ষযটেি গণনা রছল। 
 
-এটস পগটছ! হযারি রচৎকাি কটি ব্লল। 
 
িন পহডউইটগি এক  াটয ব্াধা রধক রথটক পনাংিা  াচডটম্ন্ট পদ্টখ ব্লল রনিযই 
পোম্াি রচরেি জব্াব্ এটনটছ। 
 
হযারি চে ে পহডউইটথি  া পথটক কাগজো খুটল রনল। পহডউইগ হযারিি হাাঁেুি ও ি 
ব্টস করুণ সুটি ডাকটে লাগল। 
 
হািরম্ওন রুেশ্বাটস ব্লল–পহডউইগ কী ব্লটছ? হযারি চে ে রচরেো খুলল। পছাে রচরে। 
পলখা পদ্টখ ম্টন হয োডাহুটডা কটি পলখা! 
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হযারি, 
আম্াটক একু্ষরণ উেিাঞ্চটল পেটে হটব্। পোম্াি ক াটলি কাোদ্াটগি ব্যথা জ্বালা–
েেণাি খব্ি নানা গুজব্ হটয আম্াি কাটন এটসটছ। েরদ্  ুনিায ওই েেণা অ্নুিব্ 
কি োহটল েে োডাোরড সম্ভব্ ডাম্বলটডািটক জানাটব্। খব্ি প টযরছ ম্যাড–আই 
চাকুরি পথটক অ্ব্সি পনব্াি  িও ওটক পোম্াটদ্ি সু্কটল রশক্ষকোয জনয রনটযাগ 
পদ্ওযা হটযটছ। োি ম্াটন ও আগাম্ সটঙ্কে জানাটে  ািটব্, েরদ্ অ্নয পকউ এ কাজরে 
না কটি থাটক। 
আরম্ রশগরগিই পোম্াি সটে পদ্খা কিব্। িন ও হািরম্ওনটক আম্াি শুটিো, 
িালব্াসা জারনও। হযারি, সাব্ধাটন থাকটব্… পচাখ সব্ডদ্া খুটল িাখটব্। 
রসরিযস 
 
রচরেো  ডাি  ি িন ও হািরম্ওটনি মু্টখি রদ্টক োকাল হযারি। ওিাও ওি রদ্টক 
োরকটযরছল। 
 
রসরিযস োহটল উেিাঞ্চটল োটেন? পস রক পফিে আসটছ? হািরম্ওন রনচুস্বটি ব্লল। 
 
িন রব্ভ্রাি, হযারি রক ব্যা াি ব্লে? 
 
হযারি রনটজি ক াটল রনটজই আর্াে কিটেই পহডউইগ ওি হাাঁেুি উ ি পথটক পনটম্ 
পগল। 
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হযারি অ্সম্ভব্ পিটগ ব্লল–ব্যা ািো ম্টন হয রসরিযসটক পলখা রেক হযরন। 
 
িন একেু আিেড হটয ব্লল–পকন, এই কথা ব্লছ? 
 
হযারি সটজাটি পেরব্টল চা ড রদ্টেই পহড উইগ িটনি পচযাটি ব্সল।–ম্টন হয 
পিটব্টছন আরম্ আসটে রলটখরছলাম্। হযটো িাব্টছন আরম্ দ্ারুণ এক রব্ টদ্  টডরছ। 
আম্াি পো রকছুই হযরন, আম্াটক সাহােয কিাি পকাটনা রকছু পনই। এখাটন এটস উরন 
পকাটনা রব্ টদ্  ডুক ো আরম্ চাই না। 
 
পহডউইগ েখনও রব্িক্ত কটি চটলটছ। 
 
হযারি পিটগ রগটয ব্লল–দ্াাঁডাও পোম্াটক আউলারিটে পিটখ আসরছ। ওখাটন পোম্াি 
খাব্াি আটছ। 
 
কাল সকাটল পদ্খা হটব্ এই ব্টল হযারি রু্টম্াটে পগল। 
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বক্সলবটন এবিং ডাম্ডিযািংগ 
 
খুব্ পিাটি হযারি রব্ছানা পছটড উেল। সািািাে িাল কটি রু্টম্াটে  াটিরন। রসরিযসটক 
রক রলখটব্ ম্টন ম্টন রেক কটি রনটযটছ। পিাটিি আটলা র্টি এটস  টডটছ। হযারি 
িাটেি প াশাক পছটড ব্াইটি োব্াি জনয েস্তুে হল। িন েখন অ্কােটি রু্টম্াটে। 
ডিটম্েরি পথটক পব্রিটয ও কম্নরুটম্ রগটয একো পচযাি পেটন পেরব্টলি সাম্টন 
পলখাি কাগজ ও কারল–কলম্ রনটয ব্সল। গেকাটলি কাগজ ত্র ইেযারদ্ েখনও 
পেরব্টলি উ ি। ও রলখল 
 
রেয রসরিযস, 
আম্াি হোৎ ম্টন হটে কাো দ্াগোয জ্বালা কিটছ। আটগ পে রচরেো আ নাটক 
রলটখরছলাম্ েখন আরম্ আধরু্টম্ রছলাম্। আ নাি এখাটন আসাি পকানও কািণ আটছ 
ব্টল ম্টন হয না। এখাটন সব্রকছুই িালিাটব্ চলটছ। আম্াি সম্বটন্ধ পকানও রচিা 
কিটব্ন না। আম্াি ক াটলি ব্যথা এখন আি পনই, আরম্ সিূণড সুস্থ আরছ। 
হযারি 
 
োি ি হযারি ছরব্ি গেড রদ্টয উ টি উটে রনিব্ধ কযাটসটলি (সাম্রযকিাটব্  ীিস 
িটযটছ, ও হযারিটক পদ্টখ একো ব্ড েব্ ওি রদ্টক পফটল রদ্টয পফাথড পোি করিটডাটি 
চটল পগল) আউলারিটে প ৌঁছল। আউলারি  রিম্ োওযাটিি ও টি। 
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আউলারি র্ি একো পগালাকৃরে  াথটিি খুব্ োণ্ডা আি শুকটনা। জানালাি  ালায 
একোও কাাঁচ পনই। পম্টঝো র্াস–খড রদ্টয োকা। পসখাটন  যাাঁচাটদ্ি রব্ষ্ঠা, ম্িা ইাঁদু্টিি 
হাড আি পধটড ইাঁদু্টিি কঙ্কাল। শে শে  যাাঁচা ওখাটন থাটক। ও পদ্খল সব্  যাাঁচা 
রু্মু্টে। পকউ পকউ আব্াি ওি রদ্টক র ে র ে কটি োকাটে। রু্িটে রু্িটে 
পহডউইগটক পদ্খটে প ল। পব্শ পজাটি পজাটি পহাঁটে ওি সাম্টন দ্াাঁডাল হযারি। 
পহডউইগ েখন রু্ম্াটে। 
 
ওটক রু্ম্ পথটক েুলটে একেু সম্য লাগল। 
 
পহডউইগ রু্ম্ি পচাটখ হযারিি রদ্টক োকাল। েখনও গেকাটলি খািা  ব্যব্হাটিি জনয 
ও পব্শ পিটগ আটছ। োহটলও হযারিি ম্টন হল পহডউইগ ক্লাি, ও পেন র গউইটজনটক 
কাজো পদ্য।… হযারি চটল োরেল রকন্তু থাম্টে হল পহডউইটগি ব্ারডটয পদ্যা একো 
 া–পদ্টখ। হযারি পর্াে রচরেো ওি ব্ড ব্ড নখওযালা  াটয পব্াঁটধ রদ্টেই পহডউইগ 
আকাটশ ডানা পম্টল উটড পগল। 
 
. 
 
পব্রকফার্স্ খাব্াি সম্য হািরম্ওন ব্লল, েুরম্ রেক ব্লটছা পে পোম্াি ক াটলি কাো 
দ্াটগ এখন ব্যথা কিটছ না, পকানও অ্স্বরি হটে না। 
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–হটযটছো কী োটে, হযারি ব্লল–আম্াি জনয রনিযই ওটক আজকাব্াটন রফটি পেটে 
হটে না। িন হািরম্ওনটক ব্লল–ওসব্ কথা এখন িাখ। 
 
হািরম্ওন আি কথা ব্াডাটলা না, রকছু ব্লটে পেটযও পথটম্ পগল। 
 
হযারি এি পব্শ কটযকো সপ্তাহ রসরিযসটক িুটল থাকাি পচো কিল। আব্ািও এো 
সরেয েরেরদ্ন সকাটল উৎসুক হটয োি রচরে  াব্াি জনয ব্টস থাটক। পিাজ িাটে 
রসরিযসটক রনটয িযাল স্বপ্ন পদ্টখ ও। স্বপ্ন পদ্টখ লন্ডটনি অ্ন্ধকাি এক িাি য ও রু্টি 
পব্ডাটে .. পডম্নেিসিা োডা কটিটছ। শংকা পথটক ম্ন িাল িাখাি জনয পস রকরডচ 
পখটল। রকন্তু উরেগ্ন ম্টন পখলাও রেকম্টো হয না। 
 
মু্রডি ক্লাস করেন পথটক করেনেি হটে লাগল েরেরে নেুন পলসটন। রব্টশষ কটি ডাকড 
আেড েরেটিাটধি ব্যা াটি। 
 
একরদ্ন মু্রড ক্লাস রনটে রনটে ব্লটলন–আরম্ এক এক কটি সকটলি ও ি  িীক্ষা 
চালাব্। কথাো শুটন সকটলি িটয মু্খ শুরকটয পগল। েটফসি মু্রড সকটলি ও ি 
ইম্ট রিযস কাসড েটযাগ কিটব্ন! পসো কাল জাদু্ি েরেটিাটধি ক্লাস। 
 
মু্রড জাদু্দ্ণ্ড রদ্টয শুধু পেরব্লে   রিষ্কাি কিটলন না; র্টিি ম্াঝখানোও  রিষ্কাি 
কিটলন। হািরম্ওন ব্লল–রকন্তু আ রন ব্টলটছন, ওই জাদু্ েটযাগ পব্আইরন! একজন 
ম্ানুটষি রব্রুটে েটযাগ কিা…? 
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ডাম্বলটডাি ব্টলটছন, পোম্াটদ্ি জনয ো পশখাটনাি েটযাজন োই পশখাব্। হািরম্ওটনি 
রদ্টক োি ম্যারজকযাল পচাখ পর্ািাটে পর্ািাটে ব্লটলন… োি ি িূেুটড দৃ্রেটে 
হািরম্ওটনি রদ্টক োরকটয িইটলন। 
 
–রেক আটছ, েুরম্ না রশখটে চাইটল রশখটব্ না। োক… েুরম্ োহটল ক্লাটসি ব্াইটি 
পেটে  াি। 
 
মু্রড একো আেুল রদ্টয হািরম্ওনটক দ্িজাো পদ্রখটয রদ্টলন। হািরম্ওটনি মু্টখি িে 
ব্দ্টল পগল, রব্ডরব্ড কটি রকছু ব্লটে চাইল… ব্লটে চাইল োি ম্াটন এই নয পে, ও 
ক্লাস ছাডটে পচটযটছ।হযারি আি িন হাসল। ওিা জাটন হািরম্ওন পকানম্টেই এই 
জরুরি ক্লাস রম্স কিটে চায না, েরদ্ও ওটক আব্জডনাও পখটে হয, ো হটলও না। 
 
মু্রড ছাত্রছাত্রীটদ্ি লাইন কটি দ্াাঁডাটে ব্টল এক এক কটি োটদ্ি ও ি ইম্ট রিযস 
কাসড েটযাগ কিটে লাগটলন। হযারি দ্াাঁরডটয দ্াাঁরডটয পদ্খটে লাগল। রডন েম্াস কম্ 
কটি রেনব্াি ব্যাটেি ম্ে লাফাটে লাফাটে জােীয সেীে গাইল। লযাটিন্ডি ব্রাউন 
চডুই  ারখি ম্ে রকরচি–রম্রচি কিটে লাগল। পনরিল  ি ি কটযকো অ্দু্ভে অ্দু্ভে 
রজম্নারর্স্ক পদ্খাল। স্বািারব্ক অ্ব্স্থায ও ো কখটনাই কিটে  ািটো না। পকউ 
েরেটিাধ কিটে  ািটলা না। মু্রড অ্ব্শযই সকলটক োটদ্ি আটগি অ্ব্স্থায রফরিটয 
আনটলন। 
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 োি এব্াি পোম্াি  ালা। মু্রড গম্ভীি স্বটি ব্লটলন। 
 
হযারি র্টিি ম্াঝখাটন দ্াাঁডাল। মু্রড োি ি জাদু্দ্ডণ্ড েুটল  োিটক স্পশড কটি 
ব্লটলন–ইম্ট রিও! 
 
স্পটশডি সটে সটে ও ইম্ট রিও কাটন পেটেই হযারি পেন অ্নয এক ম্ানুষ হটয পগল। 
দ্ারুণ এক চাঞ্চলযকি অ্নুিূরে! ম্টন হল ও পেন নীল আকাটশ ডানা পম্টল উডটছ। 
শিীি ম্ন  ালটকি ম্ে হালকা হটয পগটছ। ম্াথাো হালকা… পদ্হম্টন পকানও চা  
পনই। সুটখি সাগটি িাসটছ পসই অ্ব্স্থাটে ম্যাড আই মু্রডি জলদ্গম্ভীি স্বি শুনটে 
প ল। পসই স্বি শূনয ম্রিটষ্ক েটব্শ কটি অ্দু্ভে এক সুটিলা েরেধ্বরন হটে লাগল–
পডটস্কি ও ি দ্াাঁডাও… লারফটয ওটো পডটস্ক। 
 
আটদ্শ  ালন কিাি জনয হযারি হাাঁেু–পব্াঁকাল লাফ পদ্ব্াি জনয। 
 
–পডটস্কি ও ি লারফটয ওে। 
 
–পদ্রি কিছ পকন? 
 
হযারিি ম্রিষ্ক পথটক পক পেন ব্টল উেল, েেসব্ পব্াকাি ম্ে কাজ। সরেয পিটব্ পদ্খ। 
 
–পডটস্কি ও ি লারফটয ওটো। 
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না, আরম্  ািটব্া না। ধনযব্াদ্। ম্রিষ্ক পথটক অ্নয পকউ ব্লল। (এব্াি পেন 
করেনিাটব্)। না, আরম্ লাফাটে চাই না। 
 
লাফাও! এখনই! 
 
োি িই হযারি অ্সম্ভব্ েেণায কােি হল। ওি একই সটে লাফাব্াি ইো আব্াি 
োিই সাটথ সাটথ অ্রনো– রিণরে হল সিাসরি পডটস্ক ওি ম্াথায আর্াে। োি িই 
ওি ম্টন হল ওি শিীটিি হাডটগাড সব্ পিটে চূণড–রব্চূণড হটয পগটছ…  াটয পকানও 
শরক্ত পনই, হাাঁেু দু্টো পিটে পগটছ। ও শুনটে প ল মু্রডি গুরুগম্ভীি কণ্ঠস্বি; এই 
িকম্ই হটব্। 
 
কথাো পশানাি সাটথ সাটথ আব্াি ও স্বািারব্ক অ্ব্স্থায রফটি এল। োি িই ম্াথাি 
ম্টধয শূনযোটব্াধ আি থাকটলা না, ব্যাথা উধাও হটয পগল। ম্াথাি ম্টধয আি রকছু 
েরেধ্বরনও হটে না। হাাঁেুি ব্যথা রেগুণ হটয পগল। রক রক র্টেটছ সব্ই ম্টন হটে 
লাগল। 
 
–পোম্িা সব্াই পদ্খ, পদ্খ সব্াই  োি পকম্ন কটি কাল ম্যারজক েরেটিাধ কটিটছ–
সকটল ম্টনাটোগ দ্াও ওি দু্টচাখ এখান পথটক ওটক িাল পদ্খটে  াটব্।  োি েুরম্ 
অ্সাধয সাধন কটিছ। পোম্াটক পিাধ কিা ওটদ্ি  টক্ষ খুব্ই করেন। 
 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য গবলেট অ্ব ফায়াি । জে. জে. িাওরেিং। হ্যারি পটাি রিরিে 

276 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

ডাকড আক্রম্টণি েরেটিাধ সাে হব্াি র্িাখাটনক  ি ক্লাস পথটক পব্রিটয িনটক হযারি 
ব্লল-এম্নিাটব্ েটফসি ব্টলন, (মু্রড হযারিটক ব্টলরছটলন… একব্াি নয, চািব্াি 
েরেটিাধ রক্রযাকলা  কিটে। ো না কিটল কাসড পথটক সিূণডিাটব্ মু্রক্ত হটব্ না… 
পেন পেটকান মু্হূটেড আম্িা আক্রাি হটে  ারি। 
 
িন ব্লল–আম্ািও োই ম্টন হয। ও েখন রসাঁরড রদ্টয উটে ব্া নাটম্ কখনও  ি  ি 
পর্স্ট   া পদ্য না। েডাক েডাক কটি দু্টো পর্স্  নাটম্ ব্া ওটে। 
 
পব্চারি িন! ম্যাড–আই মু্রড ওটক ব্টলটছন, পোম্াি পকানও িয পনই। লাটঞ্চি আটগই 
নম্ডাল হটয োটব্। েবু্ পনরিটলি পচহািা পদ্টখ ওি িয আিও পব্টড োয।  োটিি কথা 
আলাদ্া! ম্রিষ্ক রব্কৃরেটদ্ি কথা ব্ল… িন লাঞ্চ পখটে পখটে কথাো ব্টল প ছটন 
োকাল। কথাো ম্যাড আই মু্রড রক শুটনটছন। পদ্খল মু্রড পব্শ রকছুো দূ্টি দ্াাঁরডটয 
িটযটছন–পশানাি সম্ভাব্না পনই।… ম্েণালটযি পলাটকিা মু্রডটক  ছন্দ কটি না এম্রন 
এম্রন নয।….. েুরম্ রসম্াটসিো শুটনটছা? ওটক পস্পল কিাি সম্য রসম্াটসি বু্–উ–উ 
রচৎকাি?… র্েনাো আব্াি এরেল ফুল রদ্টন। রক আি কিা োয, ডাম্বলটডাি েখন 
ব্টলটছন, ম্ানটেই হটব্। 
 
চেুথড ব্টষডি ছাত্রছাত্রীটদ্ি পে  রিম্াণ  ডাি পব্াঝা পসই োটম্ড ব্ইটে হটব্ পদ্টখ হেিম্ব 
হটয পগল। অ্টনক পব্রশ কাজ কিটে হটব্। িান্সরফগাটিশটনি পহাম্ ওযাকড পদ্টখ ছাত্র–
ছাত্রীিা আাঁেটক উেটল ম্যাকটগানাগল োি েটযাজনীযো বু্রঝটয রদ্টলন। 
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–পোম্িা এখন জাদু্রব্দ্যা রশক্ষাি একরে দ্িকারি িটি প ৌঁটছটছ, রম্টসস ম্যাকটগানাগল 
চশম্াি আডাটল পচাখ ব্ড ব্ড কটি ব্লটলন–পোম্াটদ্ি সাধািণ জাদু্রব্দ্যা রশক্ষাি িি 
োয সম্াপ্ত হটে চটলটছ। 
 
রডন েম্াস ব্লল–োহটল রফফথ ইযাটিি আটগ আম্িা 0.WL  াটব্া না। ওি কথায 
হোশা। 
 
–নাও হটে  াটি েম্াস, েটব্ আম্াি ও ি রব্শ্বাস িাখটল ব্া আস্থা থাকটল পোম্িা সব্ 
িকম্িাটব্ রনটজটদ্ি হেরি কিটে  ািটব্! শুনটল খুরশ হটব্ন রম্স পগ্রঞ্জাি পোম্াটদ্ি 
ম্টধয একজনই শজারুটক একো সটিাষজনক র ন কুশটন  রিণে কটিটছ। েম্াস 
একো কথা ম্টন িাখটব্, ম্টন করিটয রদ্টে চাই পে, পোম্াি র ন কুশন এখনও এম্ন 
অ্ব্স্থায আটছ পে পকউ োটে র ন খুাঁজটে পগটল পব্গ প টে হটব্। 
 
হািরম্ওটনি কথাো শুটন গাল লাল হটয পগল… ম্টন হল পস োি খুরশ পচট  িাখাি 
পচো কিটছ। 
 
হযারি ও িনটক েটফসি পিলা ব্লটলন, পোম্িা দু্জটন পহাম্ওযাটকড সব্টচটয পব্রশ নম্বি 
প টযছ, শুটন ওিা খুরশটে ডগম্গ। পহাম্ওযাকড রছল িরব্ষযৎ কথটনি। উরন সম্ি 
ক্লাটসি ছাত্র–ছাত্রীটদ্ি ওটদ্ি পহাম্ওযাকড  টড পশানাটলন। খুব্ োরিফ কিটলন। িয 
পনই, িাব্না পনই… বু্রেম্াটনি সাটথ রহসাব্, আন্দাজ…! আগাম্ী ম্াটসি  টিি ম্াটস 
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এিাটব্ িরব্ষযৎ গণনা কিটে হটব্ পোম্াটদ্ি কথাো শুটন ওিা পব্শ রব্ টদ্  ডল… 
িরব্ষযৎ রব্ রেি কথা নেুন কটি আি রক ব্লা োয! 
 
ইটোম্টধয েটফসি রব্ন্স, (একজন পর্ার্স্ রেরন জাদু্রব্দ্যাি ইরেবৃ্ে  ডান) ওটদ্ি আোি 
শোব্দীটে গব্রলন (কদ্াকাি িূে) রব্টদ্রাহীটদ্ি সম্বটন্ধ েরে সপ্তাটহ িচনা রলখটে 
ব্লটলন। আব্াি েটফসি পেই  ওটদ্ি েরেটষধক ওষুধ সম্বটন্ধ গটব্ষণা কিটে ব্াধয 
কিটলন। রনরু ায ছাত্রছাত্রীিা খুব্ ম্ন রদ্টয গটব্ষণা কিটে লাগল। পেই  ওটদ্ি িয 
 াইটয রদ্টযটছন ব্ডরদ্টনি আটগ পোম্াটদ্ি ম্টধয কািও পদ্টহ রব্ষ েুকটে  াটি, োি 
জনয েরেটষধক সম্বটন্ধ েচুি গটব্ষণাি েটযাজন আটছ। পস পো পগল, েটফসি 
রেেউইক ওটদ্ি রসটলব্াটসি ব্াইটি রেনটে ব্ই ম্ন রদ্টয  ডটে ব্লটলন… রব্ষয 
রব্রিন্ন জাদু্রব্দ্যা ব্া জাদু্ম্টেি সরক্রয আটদ্টশি রশক্ষা! 
 
হযারগ্রডও পকন ব্াদ্ োটব্ন! হযারগ্রডও অ্টনক কাটজি চা  ব্ারডটয রদ্টলন। ওি 
েটজটক্টি জনয ছাত্রছাত্রীটদ্ি একরদ্ন অ্িি ওি ব্ারডটে পেটয রক্রউেটদ্ি অ্স্বািারব্ক 
গরেরব্রধ পনাে কিটে হয। রিউেটদ্ি শািীরিক বৃ্রে অ্িাব্নীয। িযাটকা ম্যালফয 
সিাসরি পোগদ্াটন আ রে জারনটয ব্লল, আরম্ ওসব্ অ্দু্ভে ক্লাস কিটব্া না। 
 
হযারগ্রড ম্যালফটযি কথাব্ােডা শুটন খুব্ই ম্ম্ডাহে হটলন। 
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–আরম্ ো ব্লরছ ো পোম্াটক কিটেই হটব্ ম্যালফয, হযারগ্রড ব্লটলন। েরদ্ অ্ব্াধয হও 
োহটল পোম্াি কাটছ মু্রডি পে ব্ই আটছ োি পথটক দু্টো  াো রছাঁটড পনব্। শুনলাম্ 
পোম্াটক না–রক সাদ্া প াকা ব্ানাটনা হটযরছল, ম্যালফয। 
 
কথাো শুটন রগ্ররফন্ডটিি পছটল পম্টযিা সশটব্দ পহটস উেল। ম্যালফয পিটগ পেটল–
পব্গুটন আগুন। েখনও মু্রডি শারি ওটক িযানকিাটব্ রর্টি পিটখটছ। পলসন পশষ 
হব্াি  ি হযারি–িন–হািরম্ওন খুরশ ম্টন কযাটসটল রফটি পগল। হযারগ্রড ম্যালফটযি রব্ষ 
দ্াাঁে পিটে রদ্টযটছন। গে ব্ছি ম্যালফয ওি ব্াব্াি সাহাটেয হযারম্ডটক সু্কল পথটক 
োডাব্াি অ্টনক পচো কটিরছল। 
 
হটলি েটব্শ  টথ ওিা রগটয পদ্খল েচন্ড রিড। পিেটি পোকা দ্ায। পচাটখ  ডল 
 াথটিি রসাঁরডটে রব্িাে সাইনটব্াডড িাখা আটছ। অ্টনটকই  ডাি পচো কিটছ… রকন্তু 
 ািটছ না। িটনি উচ্চো অ্নযানয পছটলটম্টযটদ্ি পচটয পব্রশ, পস  াটযি সাম্টনি 
আেুটলি ও ি িি কটি উাঁচু হটয  ডল। 
 
িাইউইজাডড েুনডাটম্ন্ট 
আগাম্ী ৩০ অ্টক্টাব্ি সন্ধযা ছোি সম্য পব্াক্সটব্েনস এব্ং ডাম্ডাংগি েরেরনরধ দ্ল 
পহাগাটেড আসটব্ন। োই সু্কটলি ক্লাস রনরদ্ডে সম্টযি আধর্ন্টা আটগ পশষ হটব্। 
 
হযারি ব্টল উেল–দ্ারুণ। প াসাটনি ক্লাস শুক্রব্াি পশষ! হা, হা. পেই  আি আম্াটদ্ি 
রব্ষাক্ত কিটে  ািটব্ না। 
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ছাত্রছাত্রীটদ্ি ব্ই–খাো সু্কলব্যাগ োটদ্ি রনরদ্ডে ডিটম্েরিটে পিটখ কযাটসটলি সাম্টন 
দ্াাঁরডটয অ্রেরথটদ্ি স্বাগে জানাটব্। োি িই ওটযলকাম্ রফর্স্ শুরু হটব্। 
 
–জনোি রিড পথটক হাটফল াটফি এিরন ম্যাকরম্লন দ্ীরপ্তম্য দু্ই পচাটখ ব্লল–আি 
ম্াত্র এক সপ্তাহ। পফডরিক জাটন পো? খব্িো পফডরিকটক রদ্টয আসটে হটব্। 
 
িন িাসা িাসা িাটব্ ব্লল–পফডরিক? এিরন িটনি েটশ্নি উেি না রদ্টযই 
পফডরিকটক খব্ি রদ্টে ছুেটলা। 
 
হযারি ব্লল, রডগরি, ও রনিযই েুনডাটম্টন্ট অ্ংশ পনটব্। 
 
–ওই পব্াকাো… পহাগােড চযারিযন? িন কথাো ব্টল হলা কটি পছটল পম্টযটদ্ি সটে 
রসাঁরডি রদ্টক এটগাল। 
 
হািরম্ওন ব্লল–ও পব্াকা পম্াটেই নয, েুরম্ ওটক  ছন্দ কটিা না পকন আরম্ জারন… 
কািণ রকরডচ পখলায ওিা রগ্ররফন্ডিটক হারিটযটছ। শুটনরছ খুব্ িাল ছাত্র এব্ং িাটলা 
রেটফক্ট। 
 
হািরম্ওন এম্নিাটব্ ব্লল োটে পফডরিকটক রনটয আি পকানও কথা হয না। 
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িন ব্যে কটি ব্লল–ও সুন্দি পো পদ্খটে োই…! 
 
হািরম্ওন রব্িরক্ত ম্াখা সুটি ব্লল-এম্ন কথা ব্লটব্ না। সুন্দি হটলই োটক  ছন্দ 
কিটে হটব্ এম্ন পকানও ব্যা াি নয। 
 
িন ম্জা কটি রখক রখক কটি হাসল। 
 
কযাসটলি পছটল–পম্টযিা েুনডাটম্টন্টি পনারেশ পদ্টখ চঞ্চল হটয উেল। সকটলি মু্টখ 
একই কথা একই আটলাচনা। অ্ধীি আগ্রহ আগাম্ী সপ্তাটহ অ্রেরথ আগম্টনি। হযারিি 
কথা িাব্া কািও সম্য পনই, উৎসাহ পনই। িাই উইজাডড েুনডাটম্ন্ট পেন দ্ারুণ এক 
সংক্রাম্ক জীব্াণু। গুজটব্ি  ি গুজব্। োি ো ইটে োই ব্টল চটলটছ। পক পহাগােড 
চযারিযন হব্াি জনয েরেটোরগো কিটব্? অ্নয দু্ই সু্কটল পখটলাযাডটদ্ি র্স্যান্ডাডড 
পকম্ন? পহাগাটেডি সটে েফাৎ পকাথায। 
 
কযাটসল নেুন সাটজ সরিে হল।  ুিটনা সব্ পফটল নেুন আসব্াব্ ত্র, ছরব্, কাট ডে…. 
নানা িকম্ নব্ নব্ সাজ। পকযািটেকাি রেচ… আিও পব্রশ কটোি হটয পগল। 
সকলটকই রে ে  থাকটে হটব্। জাম্া,  যান্ট, জুটো, পকাথায পেন পকানও ত্রুরে থাটক 
না। ঝকঝটক েকেটক কটি িাখটে হটব্। েথম্ ব্টষডি দু্একরে পম্টয রেটচি োডনায 
পক্ষট  োব্াি উ ক্রম্। িাটগ োিা হাে– া ছুাঁডটে লাগল। অ্নাব্শযক স্বাধীনোয 
হিটক্ষ । রেচটক পকন ব্টল রদ্টে হটব্–সকটলি প ছটন ও পলটগ থাকটব্ পকন? 
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ছাত্রছাত্রী পকন? কম্ডচািীিাও পিহাই  ায না রেটচি োডনায। 
 
েটফসি ম্যাকটগানাল রেটলোলা লংব্েম্টক ব্লটলন–পদ্খ পকউ পেন ধিটে  াটি েুরম্ 
অ্রে সাধািণ জাদু্ম্ে ব্দ্লাটে  াি না। পোম্াি অ্ক্ষম্ো পেন ডািম্িাংগ ধিটে না 
 াটি।… পব্চারি পনরিল িুল কটি ওি রনটজি দু্রে কান কযাকোটস লারগটয রদ্টযরছল 
একব্াি। 
 
পেিই অ্টক্টাব্ি ছাত্রছাত্রীিা সকাটল পব্রকফার্স্ পখটে রগটয র্ি পদ্টখ অ্ব্াক! িাোিারে 
সব্রকছু ব্দ্টল পগটছ–পেন িাজ ুিীটে এটসটছ। র্িিরেড রসটল্কি ব্যানাি েরেরে পদ্যাটল 
ঝুলটছ। েটেযকরে ছাত্রাব্াটসি জনয আলাদ্া আলাদ্া। লাল আি পসানালী রগ্ররফন্ডটিি, 
ি যাটিন ক্লি পব্রাটঞ্জ ঈগল ছা , হাটফল াটফি–হলুদ্ ও কাল; রিদ্ারিটনি সবু্টজি সটে 
রূ ালী সা । রশক্ষকটদ্ি পেরব্টলি প ছটন ঝুলটছ সব্চাইটে ব্ড আকাটিি ব্যানাি : 
পহাগাটেডি অ্স্ত্রশস্ত্র, রসংহ, ঈগল, পিদ্ি, ইংটিরজ এইচটক প াঁরচটয িটযটছ একো সা । 
 
রগ্ররফটন্ডি পেরব্টল পফ্রড আি জজডটক প টয পগল, িন, হযারি–আি হািরম্ওন। পদ্খল 
ওিা আলাদ্া দু্জটন খুব্ রফস রফস কটি কথা ব্লটছ। অ্স্বািারব্ক িাব্ পচাটখ–মু্টখ। িন 
ওটদ্ি কাটছ ব্সল। জজড খুব্ আটি পফ্রডটক ব্লল–রেক আটছ, পো রক হটযটছ। রকন্তু ও 
েরদ্ আম্াটদ্ি সটে সাম্নাসাম্রন কথা ব্টল… োহটল রচরে  াোন ছাডা গেযিি পনই। 
অ্থব্া ওি হাটে ধরিটয রদ্টে হটব্… ওটো রচিকাল আম্াটদ্ি এরডটয চলটব্ না। 
 
িন ব্লল–পক পোম্ায এরডটয চলটছ?–পক আব্াি েুরম্, পফ্রড পম্জাজ পদ্রখটয ব্লল। 
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–েুরম্ িব্রু্টি ব্া অ্লস ব্লটে রক পব্াঝাটে চাইছ? িন জজডটক রজটজ্ঞস কিল। 
 
–পোম্াি ম্ে একরে অ্ দ্াথড িাই-এি জনয। 
 
হযারি ওটদ্ি কাটছ এটস ব্লল–িাইউইজাডড েুনডাটম্ন্ট সম্বটন্ধ রকছু খব্ি–েব্ি প টল? 
অ্ংশগ্রহটণি ব্যা াটি রকছু পিটব্ছ? 
 
–পকম্ন কটি চযারিযন ব্াছাই হয ম্যাকটগানাগলটক রজটজ্ঞস কিটে ম্যাডাম্ পসফ 
ব্লটলন–জারন না; জজড রেক্ত কটণ্ঠ ব্লল। মু্খো ঝাম্ো রদ্টয ব্লটলন, ওসব্ না পিটব্ 
আটম্রিকাি িালুটকি পচহািা ব্দ্ল সম্বটন্ধ ো ো ক্লাটস ব্টলরছ পসো িাল কটি কি। 
 
িন পিটব্রচটি ব্লল–আিেড িালুটকি পচহািা ব্দ্ল কটি লািো হটব্ কী? আম্িা 
েরেটোরগোয িাটলা রকছু কিটে  ারি।… এি আটগও আম্িা অ্টনক শক্তশক্ত রকছু 
কটিরছ। 
 
–কটিরছ, রকন্তু রব্চািকটদ্ি সাম্টন নয, েুরম্ও না, পফ্রড ব্লল ম্যাকটগানাগল ব্টলটছ, 
চযারিযনিা পকম্ন কটি কাজ সুষু্ঠিাটব্ কিল োি ও ি নম্বি  ায। 
 
হযারি ব্লল–রব্চািক কািা হটেন? 
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–পে সম্ি সু্কল অ্ংশগ্রহণ কিটছ পসই সু্কটলি েধানিা, হািরম্ওন ব্লল।… ও ব্লাি 
সম্য সকটলই ওি রদ্টক োকাল। একেু অ্ব্াক হটয… কািণ ওই রেনটে সু্কটলি 
েধানিা ১৭৯২ সাটল দু্র্ডেনায আহে হটযরছটলন। 
 
অ্ব্াক হব্াি েধান কািণ: োিা শুনটছ োিা পখলা সম্বটন্ধ পকানও ব্ই  টডরন। অ্ল ইন 
পহাগােডস খুব্ একো রব্শ্বি নয, অ্যারিডাইজড রহরি অ্ব্ পহাগােডস… রেক ম্ে ব্ইটযি 
োইটেল হটল িাল হে। অ্থব্া অ্যা হাইরল ব্াযাসড অ্যান্ড রসটলকটেড রহর্স্রি অ্ফ 
পহাগােডস, পসই ব্ইোটে শুধু সু্কটলি খািা  রদ্কোি ব্ণডনা আটছ। 
 
িন ব্লল–ব্ই সম্বটন্ধ পোম্াি অ্রিম্ে? 
 
হািরম্ওন ব্লল-এলফস র্ি! খুব্ পজাি রদ্টযই ব্লল–হাজাি  াোি ম্টধয এক জাযগায 
 াটব্ না পহা াটেডি; অ্যা রহরি… পে পকাথাও এক অ্ক্ষি শে শে ক্রীেদ্াস সম্বটন্ধ রকছু 
রলটখটছ! 
 
হযারি আি িন SPEW ব্যাটজি জনয দু্রসকল খিচ কটিটছ। 
 
হািরম্ওন ব্লল-একো কথা ব্রল ম্ন রদ্টয পশান। পোম্িা রক কখনও পিটব্ পদ্টখটছ 
কািা পোম্াটদ্ি রব্ছানাি চাদ্ি পর্ায, রনযরম্ে ব্দ্লায, ফাযাি পিটস আগুন জ্বাটল, 
পোম্াটদ্ি ক্লাসরুম্ সাফ–সুেটিা কটি, ব্াব্াি ব্ানায? োিা কাটজি ব্দ্টল একরে 
রসটকল  ারিিরম্ক  ায না কািণ োিা ক্রীেদ্াস? 
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িন হািরম্ওটনি কথা পশানাি  ি ছাটদ্ি রসরলং-এ োকাল। রসরলং-এি িে ব্দ্টল 
পগটছ… পিাটদ্ ঝা চকচক। পফ্রড–জজড পকউ কািও কথা পশানায ম্ন পনই। ওিা পব্কন 
রনটয ব্যি। পফ্রড–জজড পকউ SPEW ব্যাজ পকটনরন। পফ্রড হািরম্ওটনি রদ্টক না 
োকাটলও জজড োকাল। 
 
ও ব্লল–আো হািরম্ওন েুরম্ কখনও রকটচটন পগছ? 
 
–অ্ব্শযই না, হািরম্ওন পসাজাসুরজ ব্লল–আরম্ ম্টন করি না কাজো ছাত্র ছাত্রীটদ্ি। 
 
আম্াটদ্ি আটছ, জজড ব্লল–অ্টনক িাল িান্না সম্যম্ে কটি। আম্াি ম্টন হয 
এলফটদ্ি পকানও অ্রিটোগ পনই। ওিা কাজোটক  ৃরথব্ীি ম্টধয সব্ডটিষ্ঠ ম্টন কটি। 
 
–কািণ োিা অ্রশরক্ষে, োটদ্ি জ্ঞান হওযা  েডি শুটন আসটছ রব্না  ারিিরম্টক 
োটদ্ি কাজ কিটে হটব্। হািরম্ওন পিটগ রগটয ব্লল। 
 
হোৎ হুস হুস শব্দ হযারিি কাটন এল। হািরম্ওন কথা ব্ন্ধ কিল–িন োকাল 
পহডউইটগি রদ্টক। ও হযারিি র টেি কাটছ রু্িটছ। হযারিি কাটছ ব্টস ওি ডানা ব্ন্ধ 
কিল। োি ি  াো ব্ারডটয রদ্ল। 
 
হযারি রসরিযটসি  াোন রচরেো পহড উইটগি ম্ধয পথটক খুটল রনল। 
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সুন্দি পচো হযারি, 
আরম্ পদ্টশই আরছ, েটব্ লুরকটয। আরম্ চাই পহাগাটেড রক হটে, না হটে পোম্াি কাছ 
পথটক জানটে। পহডউইগটক রদ্টয রচরে  াোটব্ না।  াচা  রিব্েডন কিটব্। আম্াি জনয 
রকছু রচিা কিটব্ না। রনটজটক সেকড িাখটব্। পোম্াি কাো দ্াগ সম্বটন্ধ ো ব্টলরছ 
িুলটব্ না। 
রসরিযস। 
 
পকউ োটে শুনটে না  ায এম্রনিাটব্ িন ব্লল– যাাঁচা পকন ব্দ্লাটে ব্লটছন? পহড 
উইগটক সকটল পদ্খটলই োরকটয থাটক, হািরম্ওন ব্লল–কািও প াষ ম্াটন না। ও 
সাদ্া েুষাটিি  যাাঁচা। েেক্ষণ না খুাঁটজ  াটব্ রু্টি পব্ডাটব্… ম্াটন পেখাটনই রসরিযস 
থাকুন না পকন… পদ্শী  ারখটো নয। 
 
হযারি রচরেো  ারকটয পিাটব্ি  টকটে পিটখরছল। িাব্টে থাটক ও রক আটগি পচটয 
পব্রশ রচরিে না কম্। ও ম্টন কিল, ধটি রনল রসরিযস সকটলি দৃ্রে এরডটয আসটে 
চায। এম্নিাটব্ োটে ধিা না  টড (অ্থব্া এম্নও হটে  াটি ও খুব্ রনকটেই আটছ। 
োটে রচরেি জব্াব্ প টে ওটক পব্রশরদ্ন আশা কটি থাকটে হটব্ না। 
 
ও পহডউইটগি র টে হাে রদ্টয ব্লল–ধনযব্াদ্ পহডউইগ! পহড উইগ ওি মু্খ গাটযি 
 ালটক খুাঁটজ একেু রব্িাম্ রনরেল। হোৎ ওি পচাখ  টড পগল অ্টিঞ্জ জুটসি  ান াটত্র 
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(গব্টলে)। ও পোাঁে দু্টো জুটস পচাব্াল… োি ি রু্মু্টে চটল পগল ওি 
গৃটহ,আউলারিটে। 
 
পসরদ্ন সকটলই খুরশ ম্টন নানা িকম্ জল্পনা–কল্পনা কিটছ।  ডাশুনায কািও ম্টনাটোগ 
পনই। সন্ধযাটব্লা দু্ই সু্কটলি অ্রেরথটদ্ি আসাি অ্ধীি আগ্রটহ ব্টস িটযটছ। ওটদ্ি 
কাটছ েখন পিলাি প াসান পেন রকছুই নয। আধর্িা আটগই ছুরে হটয োটব্ েটব্ই 
েেীক্ষা। ছুরেি র্িা ব্াজটেই ওিা রেনজন ছুেল রগ্ররফন্ডি োওযাটি। পেম্ন ডাটক 
রনটদ্ডশ রছল পেম্নিাটব্–ব্যাগ জম্া রদ্টয, আলটখলা পেটন খুটল একেলায েটব্শ হটল 
ছুেল। 
 
েরেরে হাউটজি পহটডিা োটদ্ি ছাত্রছাত্রীটদ্ি লাইটন দ্াাঁডাটে ব্লটলন। েটফসি 
ম্যাকটগানাগল খুাঁে ধিটব্নই। ব্লটলন–উইসরল পোম্াি হযাে পসাজা কি, িনটক 
ব্লটলন, রম্স  ারেল পোম্াি চুল পথটক অ্দু্ভে রজরনসো খুটল িাখ। 
 
–পোম্িা আম্াি র ছু র ছু চল, ম্যাকটগানাগল েথম্ব্টষডি পছটলটম্টযটদ্ি ব্লটলন, 
সাব্ধাটন চল, পকানও ধাো–ধাোধারে নয। 
 
িন র্রড পদ্টখ ব্লল–আটি ছো ব্াটজ এখনও ওটদ্ি পদ্খা পনই; ও িািাি পশটষ পগটেি 
রদ্টক োকাল–ওিা কখন আসটছ, পকম্ন িাটব্ আসটছ জানটব্া পকম্ন কটি? পিটন? 
 
হািরম্ওন ব্লল–রেক জারন না। 
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–োহটল ঝাডুটে পচট ? ও োিািিা আকাটশি রদ্টক োকাল। 
 
িন ব্লল–প ােডরকটে? ওিা অ্যা াটিে কিটে  াটি–ওিা পেখান পথটক আসটছ হযে 
োটদ্ি আইটন সটেি ব্ছটিি কম্ ব্যটসি পছটল–পম্টযটদ্ি অ্যা াটিে কিাি স্বাধীনো 
আটছ। 
 
হািরম্ওন অ্ধধেড হটয ব্লল–পোম্িা পহাগওযাটেডি ম্াটে অ্যা াটিে কিটে  াি… 
কেব্াি ব্টলরছ পোম্াটদ্ি ব্লে? 
 
ওিা অ্ন্ধকাি ম্াটেি রদ্টক পকানও রকছুই নডাচডা পদ্খটে প ল না। হযারিি পখালা 
জাযগায ব্টস শীে শীে কিটে লাগল… উ. আি কে পদ্রি কিটব্?…  এম্নও হটে 
 াটি (হযারি িাটব্)…. রব্টদ্শী ছাত্রিা নােকীযিাটব্ আসাি  রিকল্পনা কিটছ। 
 
ওিা শুনটে প ল ডাম্বলটডাটিি গম্ভীি িিাে গলা,–আহ! আম্াি েরদ্ িুল না হয োহটল 
খুব্ সম্ভব্ ব্কসটেনস েরেরনরধিা আসটছ? 
 
সম্টব্েিাটব্ পহাগাটেডি ছাত্রিা ব্লল–কই? কই? পকাথায? 
 
ওিা পদ্খটে প ল নীল আকাটশ পছাে একো রকছু… ওটদ্ি কযাটসটলি রদ্টক ঝটডি 
পব্টগ পনটম্ আসটছ। েে কাটছ আটস ওো রব্িাে হটে থাটক। 
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েথম্ ব্টষডি এক ছাত্রী হষডধ্বরন কটি উেল–িাগন! 
 
পডরনস রক্রটি ব্লল–পব্াকাি ম্ে কথা ব্লটব্ না। এো একো উডি ব্ারড! 
 
পডরনটসি অ্নুম্ান সটেযি আকাি ধািণ কিল। সকটলই রব্স্ময–রব্হ্বল হটয পদ্খল 
রব্িাে কাটলা আকাটিি একো রকছু রনরষে ব্াগাটনি গাটছি ও ি রদ্টয দূ্িি পব্টগ 
আসটছ। কযাটসটলি আটলাটে ওিা পদ্খল একো েকাণ্ড হালকা নীল িে-এি পর্াডায 
োনা কযাটিজ ওটদ্ি রদ্টক পধটয আসটছ। পর্াডাগুটলা পেটন আনটছ একো রব্িাে ব্ড 
কযাটিজ পদ্খটে ব্ারডি ম্ে। পর্াডাি সংখযা কম্ কটি এক ডজন হটব্ই। োটদ্ি িে 
পসানালী, লযাজ সাদ্া। আকাি হারেি ম্ে। 
 
সাম্টনি সারিটে ব্সা পছটল–পম্টযিা িটয র রছটয পগল। পসই পর্াডায োনা ব্ারডো 
োটদ্ি রদ্টক ঝটডি পব্টড পনটম্ আসটছ। সব্টচটয পব্রশ িয প ল পনরিল। হারেি ম্ে 
গযালম্াইনস পর্াডািা ধ াস কটি ম্ারেটে নাম্ল। এক পসটকন্ড  টি োটদ্ি সটে েুক্ত 
কযাটিজ (ব্ারড)। পসই পসানালী িে-এি পর্াডাগুটলা োটদ্ি ম্াথা েচণ্ডিাটব্ নাডটে 
লাগল। নাক মু্খ রদ্টয পফনা পব্টিাটে… পচাখ িক্তব্ণড। 
 
হযারিি পচাখ  ডল ব্ারড সদৃ্শ কযাটিটজি দ্িজায। দ্িজায আাঁকা িটযটছ পকাে অ্ব্ 
আম্ডস (দু্রে পসানালী দ্ণ্ড ক্রস কিা, দ্টি মু্খ পথটক োিা রনগডে হটে )। 
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গারড পথটক েথটম্ লারফটয নাম্ল একরে পছটল।  িটন হালকা হালকা নীল পিাব্। 
সাম্ানয পহাাঁচে পখল নাম্াি সম্য। পস পনটম্ িাাঁজ িােটল পসানালী িে এি রসাঁরড িাাঁজ 
কিা। ও নে হটয সকলটক অ্রিনন্দন জানাল। গারডি রদ্টক োকাটেই হযারিি পচাটখ 
 ডল কাটলা চকচটক চাম্ডাি খুডওযালা এক পজাডা জুোি ও ি। অ্টনকো ব্াচ্চা 
পছটলটদ্ি ব্িটফি উ ি হাাঁোি জুোি ম্ে। োি ি গারড পথটক রসাঁরড রদ্টয নাম্টলন 
এক দ্ীর্ডকাযা ম্রহলা। এে দ্ীর্ডকাযা ম্রহলা এি আটগ হযারি পদ্টখরন। ওটক পদ্টখ পকউ 
পকউ িটয হাাঁ াটে লাগল। 
 
ম্রহলাটক পদ্খটে পদ্খটে হযারিি ম্টন হল হযারগ্রড ওি কাটছ রশশু। …োহটলও পক কে 
হদ্র্ডয ম্া াি েশ্ন আটছ। ম্রহলা পহাগােড সু্কটলি রশক্ষক, রশরক্ষকা, ছাত্রছাত্রী ও কম্ডীটদ্ি 
রদ্টক োকাটলন। ধীটি ধীটি রেরন েটব্শ ব্া এনটিন্স হটলি রসাঁরডি মু্টখ প ৌঁছটলন। 
উজ্জ্বল আটলাটে হযারি পদ্খল ম্রহলা অ্রে সুন্দিী, মু্টখি িে অ্রলিফটলি ম্ে। ব্ড ব্ড 
দু্ই গিীি কাটলা পচাখ। পচাখ দু্টো পিজাটিজা। লম্বা নাক। নারেদ্ীর্ড চুল কাাঁটধি কাটছ 
রক্ল  পদ্ওযা। ম্াথা পথটক  া  েডি কাটলা ম্ারেডটনি পিাব্। গলায গাদ্া গাদ্া দ্ারম্ 
 াথটিি হাি আি আেুটল পসইিকম্  াথটিি আংরে। ডাম্বলটডাি হােোরল রদ্টেই 
সু্কটলি সকটলই একইিাটব্ হােোরল রদ্ল। পম্টযিা দ্াাঁরডটয িালিাটব্ ম্রহলাটক পদ্খাি 
পচো কিটে লাগল। 
 
রেরন পহটস ডাম্বলটডাটিি রদ্টক এরগটয পগটলন। চকচটক ম্সৃণ হাে ডাম্বলটডাটিি রদ্টক 
েসারিে কিটলন। লম্বায ডাম্বলটডাটিি পচটয পব্রশ োই সাম্ানয ঝুাঁটক  টড হাটে চুম্বন 
কিটলন। 
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–আম্াটদ্ি সকটলি রেয ম্াদ্াম্ ম্যাকরসম্, আ নাি পহাগাটেড আসাি জনয অ্রিনন্দন 
গ্রহণ কিটব্ন। 
 
ম্াদ্াম্ ম্যাকরসম্ আিরিক স্বটি ব্লটলন–ডাম্বলটডাি… আরম্ আশা করি িাটলা আটছন। 
 
ডাম্বলটডাি ব্লটলন–ধনযব্াদ্, খুব্ই িাল আরছ। 
 
ম্াদ্াম্ ম্যাকরসম্ হাে েুটল ব্লটলন–আম্াি রেয ছাত্র–ছাত্রীিা পোম্িা আম্াি আিরিক 
পেহ িালব্াসা গ্রহণ কি। 
 
হযারি প ছন রফটি পদ্খল োয এক ডজন রকটশাি–রকটশািী ম্াদ্াম্ ম্যাকরসটম্ি প ছটন 
সারিব্ে হটয দ্াাঁরডটযটছ। ওিা শীটে েকেক কটি কাাঁ টছ। শুধুম্াত্র  ােলা রসটল্কি 
পিাব্স  িাি জনয। পকউ ওিািটকাে  টিরন। পকউ পকউ োটদ্ি ম্াথায ব্ড স্কাফড ব্া 
শাল রদ্টয পেটকটছ। হযারিি োটদ্ি মু্খ পদ্টখ ম্টন হল পহাগােড সু্কল পদ্টখ ওিা শুধু মু্গ্ধ 
নয–অ্ব্াক হটয পগটছ। 
 
ম্াদ্াম্ ম্যাকরসম্ রজটজ্ঞস কিটলন–কািকািফ এটসটছন? ডাম্বলটডাি ব্লটলন–পেটকানও 
মু্হূটেড আসটে  াটিন। আ রন রক োি জনয দ্াাঁরডটয থাকটব্ন? না চাইটল র্টি রগটয 
রব্িাম্ রনটে  াটিন। এখাটন পো পব্শ োণ্ডা। 
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–খুব্ োণ্ডা? ম্াদ্াম্ ব্লটলন–রজটিা পো নয। 
 
ডাম্বলটডাি ব্লটলন–আম্াটদ্ি ম্যারজকযাল রক্রটযচািস কািও শিীি খািা  হটল েটথে 
েত্ন পনটব্। 
 
হযারি িন কথাো শুটন পহটস পফলল। ব্লল–সু্কটিেস। 
 
ম্াদ্াটম্ি মু্খ পদ্টখ ম্টন হল োি সটন্দহ আটছ। 
 
ডাম্বলটডাি ব্লটলন–সব্রকছু হযারগ্রটডি ও ি িাি পদ্ওযা আটছ ও পদ্খাশুনা কিটব্। 
 
–দ্যা কটি রম্. হযারগ্রডটক ব্লটব্ন, আম্াটদ্ি পর্াডািা হুইরস্ক ছাডা রকছু  ান কটি না। 
 
ডাম্বলটডাি নে হটয ব্লটলন–রচিা কিটব্ন না। 
 
ডািম্িংটগি আসাি অ্ট ক্ষায সকটলই ব্াইটি দ্াাঁরডটয িইল। অ্টনটকই আকাটশি 
রদ্টক োরকটয। ম্াটঝ ম্াটঝ ম্াদ্াম্ ম্যাকরসটম্ি পর্াডাটদ্ি পহ্রষাধ্বরন পশানা োটে।… 
রকন্তু োি িই। 
 
হোৎ িন ব্লল–রকছু শুনটে  াে? 
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হযারিি কাটন এল… িীষণ এক শব্দ… অ্ন্ধকাি পথটক শাাঁ শাাঁ কটি এরগটয আসটছ। 
জটলি পেউ আি পরাটেি শব্দ… রূ্রণডি শব্দও। ম্টন হয রব্িাে একো পহাস  াই  রদ্টয 
পলটকি সব্ জল পেটন রনটে। রূ্রণডো হৃটদ্ি চেুরদ্ডটক রু্িটছ। 
 
ওিা পলটকি রদ্টক োকাল। পলটকি জল রেকই আটছ শুধু জটলি উ রিিাগ রস্থি নয 
চঞ্চল। খুব্ সম্ভব্ পলটকি জটলি েলটদ্টশ রকছু অ্রস্থিো হটযটছ। জটলি উ রিিাগ 
ফুেি জটলি ম্ে বু্গ েুগ েুগ শব্দ কটি বু্াঁদ্ বু্টদ্ি সৃরে কিটছ। োি ি হোৎ জটলি 
ও ি রূ্রণডটরাে পদ্খা রদ্ল। োি ি রূ্রণডটরাটেি ম্াঝ পথটক কাটলা এক িম্ভ উটে এল। 
 
হযারি িন আি হািরম্ওনটক ব্লল–ওো জাহাটজি ম্াস্তুল ম্টন হয। 
 
ধীটি ধীটি পলটকি জটলি পিেি পথটক একো ম্াঝারি আকাটিি জাহাজ পিটস উেল। 
চাাঁটদ্ি আটলা  টড পসো অ্িূে ূব্ড চক চটক পদ্খাটে। পদ্টখ ম্টন হয অ্রে মূ্লযব্ান 
এক জাহাজটক পলটকি জটলি পিেি পথটক পিালা হটযটছ। োি িই পসই ডুব্ি 
জাহাজ সিূণড পিটস উটে রেি রেি কটি েীটিি রদ্টক এটগাটে লাগল। 
 
োি ি পসই জাহাজ পথটক ম্ানুষজন নাম্টে লাগল। োটদ্ি পকম্ন পেন কাটলা কাটলা 
পদ্খাটে দূ্ি পথটক। ওটদ্ি প েগুটলা ক্রযাব্ আি পগাটযটলি ম্ে পম্াোটসাো। না, ো 
নয। এনটিন্স হটলি কাটছ ওিা দ্াাঁডাটল হযারি পদ্খল ওিা এম্ন এক ধিটনি আলটখলা 
 টডটছ োি প টেি কাছো রব্রিন্ন ধিটনি ফাি রদ্টয হেরি। ওি চুটলি ম্ে রূ ালী 
চকচটক। 
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–ডাম্বলটডাি! একজন উদ্াে স্বটি ব্লটলন–পকম্ন আটছন ডাম্বলটডাি ব্লুন ব্লুন পকম্ন 
আটছন ডাম্বলটডাি?–নব্ীন ও পেৌব্টনােল… োজা, ধনযব্াদ্। েটফসি কািকািফ, 
ডাম্বলটডাি ব্লটলন। 
 
কািকািটফি গলাো সুটিলা ও অ্রেরিক্ত রব্নযী। গাটয আটলা  ডটে ওিা পদ্খল 
কািকািফ েটফসি ডাম্বলটডাটিি ম্েই লম্বা ও পিাগা। রকন্তু ম্াথাি  াকা চুল পর্াে 
পর্াে, রচবু্টকি চুটলি (ছাগটল দ্ারড) পশষ োি সাম্ানয পকাাঁকডাটনা। পসই দ্ারড োি 
দু্ব্ডল রচবু্ক োকা রদ্টে  াটিরন।…. ডাম্বলটডাটিি কাটছ রগটয কিম্দ্ডন কটিও অ্টনকো 
সম্য হাে ধটি িইটলন। 
 
কািকািফ পহাগাটেডি ছাত্র–ছাত্রীটদ্ি রদ্টক োরকটয সটেটহ ব্লটলন–আম্াি রেয পহাগােড 
কযাটসটলি রদ্টক োরকটয হাসটলন। হযারি লক্ষয কিল োি দ্াাঁেগুটলা হলুদ্ ব্টণডি। 
হাসটল পচাখ ব্ড ব্ড হয না; রস্থি ও অ্রব্চরলে থাটক। 
 
এখাটন এটস এে িাল লাগটছ পে কথায পব্াঝাটনা োটব্ না রিক্টি েুরম্ এরদ্টক এস… 
এখাটন এটস পোম্াি িাল লাগটব্… রকছু ম্টন কিটব্ না। ডাম্বলটডাি? রিক্টটিি সাম্ানয 
োণ্ডা পলটগটছ… ওি শিীিো পেম্ন িাল পনই। 
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কািকাফ ওি একজন ছাত্রটক ডাকটলন। হযারিটক  াশ রদ্টয োব্াি সম্য হযারি ওটক 
লক্ষয কিল। পব্শ পছটলরে… লম্বা নাক, পম্াো দু্ই িুরু। ওটক রচরনটয পদ্ব্াি অ্ট ক্ষা 
িাটখ না। হযারিটক পদ্টখ মৃ্দু্ পহটস হাে ব্ারডটয ব্লল–হযারি–আরম্ ক্রাম্। 
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দ্য গবলেট অ্ব ফায়াি 
 
আরম্ রব্শ্বাস করি না! িন ব্লল। গলাি স্বি ওি অ্রব্শ্বাটসি। পহাগাটেডি ছাত্র ছাত্রীিা 
ডািম্িংটগি ছাত্র–ছাত্রীটদ্ি প ছটন দ্াাঁডাল। ক্রাম্, সরেযই রিক্টি ক্রাম্। 
 
হািরম্ওন ব্লল–ও একজন রকরড পিযাি। িন েুরম্ এইেুকু শুধু পজটনা। 
 
িন পে কথাগুটলা শুনল পেন সরেযই নয। ও হািরম্ওটনি রদ্টক োকাল হািরম্ওন েুরম্ 
কী জান,  ৃরথব্ীি ম্টধয ও একজন সব্টচটয িাল সীকাি। আম্াি পকানও আইরডযা পনই 
ও এখনও সু্কটল  টড। 
 
একদ্ল পহাগােড সু্কটলি ছাত্রটদ্ি র ছু র ছু োিা এনটিন্স হল েখন অ্রেক্রম্ কটি পগ্রে 
হটলি রদ্টক োরেটলা হযারি পদ্খল লী পজাডডান লাফালারফ কিটছ ক্রাম্টক পদ্খাি জনয। 
কটযকজন রসক্সথ ইযাটিি ছাত্রী  াগটলি ম্ে োটদ্ি  টকটে রকছু খুাঁজটছ–না না আরম্ 
রব্শ্বাস করি না, ইস আম্াি কাটছ একো কলম্ পনই…। পোম্িা রক জান ও একব্াি 
আম্াি হযাটে রল রর্স্ক রদ্টয সই কটিরছল? 
 
পম্টযগুটলা হািরম্ওটনি  াশ রদ্টয োব্াি সম্য ব্লল–সরেয! এখন োহটল রল রর্স্ক 
রনটয ঝগডা কি। 
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িন ব্লল–আরম্ ওি অ্টোগ্রাফ আনটে  ারি, পোম্াি কাটছ কলম্ আটছ হযারি? 
 
হযারি ব্লল–না, ও টি আম্াি ব্যাটগ আটছ। 
 
ওিা রগ্ররফন্ডি পেরব্টলি কাটছ রগটয ব্সল। িন এম্ন একো জাযগায ব্সল পেখান 
পথটক ক্রাম্ আি ডািম্িংগ পথটক পেসব্ পছটলিা এটসটছ োটদ্ি িালিাটব্ পদ্খটে 
 ায। রকন্তু পদ্খটল রক হটব্, ওটদ্ি ব্সাি পকাথায জাযগা কিা হটযটছ জাটন না। 
ব্ক্সটেন পথটক োিা এটসটছ োিা ি যাটিনি  াটশ ব্টসটছ। ওিা অ্ব্াক হটয পগ্রে হল 
পদ্খটছ। ওটদ্ি ম্টধয রেনজন েখনও ম্াথায স্কাফড আি শাল চার টয পিটখটছ। 
 
হািরম্ওন ওটদ্ি লক্ষয কিরছল। ব্লল-এম্ন রকছু োণ্ডা নয, আিেড আসাি সম্য োণ্ডা 
এডাটনাি জনয ওিািটকাে রনটয আসটলই পো  ািে? 
 
িন রহস রহস কটি ব্লল-এরদ্টক এস, হািরম্ওন একো ব্সাি জাযগা কটি দ্াও। 
 
–কী ব্লটল? িন রেক্তোি সটে ব্লল–অ্টনক পদ্রি হটয পগটছ। 
 
রিক্টি ক্রাম্ আি োি ব্নু্ধিা (ডািিাংগ) রিদ্ারিন গ্রুট ি  াটশ ব্টসটছ। হযারি পদ্খল 
ম্যালফয কযারি আি পগাটযল, রিক্টি কাম্িা ওটদ্ি  াটশ ব্সাি জনয পেন গটব্ড পফটে 
 ডটছ। আিও পদ্খল ম্যালফয একেু এরগটয পগল ক্রাটম্ি সটে কথা ব্লাি জনয। 
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িন মু্খ পব্াঁরকটয ব্লল–ওহ্ রেক আটছ, রেক আটছ ওটক পেল ম্াটিা। আরম্ ব্ারজ ধিটে 
 ারি ক্রাম্ ওি ম্েলব্ রেক ধটি পফলটব্। ও জাটন পলাটকিা সব্ সম্য ওটক রর্টি 
িাটখ… রকন্তু ওটদ্ি থাকাি পকাথায ব্যব্স্থা কিা হটযটছ জান? হযারি, আম্িা পো ওটক 
আম্াটদ্ি ডিটম্েরিটে শুটে অ্নুটিাধ কিটে  ারি? আম্াি পিডো ওটক রদ্টে একেুও 
আ রে পনই। আরম্ একো কযাি–খাটে শুটে  ারি। 
 
কথাো শুটন হািরম্ওন ব্যাে কিল। 
 
হযারি ব্লল–ওটদ্ি পদ্টখ ম্টন হয ব্কস পব্েনটদ্ি পচটয ওিা খুরশ। 
 
ডািাম্িযাংটগি পছটলিা েখন গাটয ফািটকাে খুটল পফটল েন্ময হটয হটলি কাটলা 
রসরলং-এি রদ্টক োরকটয। সব্রকছু খুরেটয খুাঁরেটয পদ্খটছ। দু্একজন পো পসানাি থালা 
আি গব্টলে হাটে রনটয খুাঁরেটয পদ্খটছ। 
 
ওিা র্স্াফ পেরব্টলি রদ্টক োকাল। পদ্খল ডাম্বলটডাটিি  াটশ রেনটে পচযাি 
পকযািটেকাি এটন িাখল।… ডাম্বলটডাটিি  াটশ রেনজন পক ব্সটব্? 
 
িটনি পসরদ্টক পখযাল পনই। ও েখনও ক্রাটম্ি রদ্টক একদৃ্টে োরকটয িটযটছ। 
 
পদ্খটে পদ্খটে পগ্রেহল  ূণড হটয পগল। সকটল পে োি রসটে ব্সটল ডাম্বলটডাি, 
কািকািফ ও ম্াদ্াম্ ম্যাকরসম্ ব্সটলন। ব্ক্সটেটনি েধান রশরক্ষকা র্টি পোকাি সটে 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য গবলেট অ্ব ফায়াি । জে. জে. িাওরেিং। হ্যারি পটাি রিরিে 

299 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

সটে োি সু্কটলি ছাত্র–ছাত্রীিা উটে দ্াাঁডাল। দু্একজন পহাগােড সু্কটলি ছাত্রিা পহটস 
উেল। োই ওিা একেু হকচরকটয পগল। ম্াদ্াম্ ম্যাকরসম্ না ব্সা  েডি ওিা োয 
দ্াাঁরডটয িইল। উরন ডাম্বলটডাটিি ব্াাঁ  াটশ ব্সটলন। ডাম্বলটডাি েখনও দ্াাঁরডটয।… 
সািা পগ্রে হল েখন নীিব্ রনিব্ধ। 
 
সম্টব্ে ম্টহাদ্য, ম্রহলা, িূে এব্ং রব্টশষ কটি অ্রেরথবৃ্ন্দ, ডালটডাি কথাো ব্টল 
ব্রহিাগে ছাত্র–ছাত্রীটদ্ি রদ্টক োরকটয ব্লটলন–পহাগাটেড আ নাটদ্ি উ রস্থরেি জনয 
আম্াটদ্ি সু্কটলি ছাত্র–ছাত্রীিা শুধু আনরন্দে নয, অ্রেশয গরব্ডে। আরম্ সু্কটলি েিফ 
পথটক সব্াইটক স্বাগে জানারে। আশাকরি ও রব্শ্বাস করি পহাগাটেড থাকাি রদ্নগুটলা 
আনন্দ–উৎসাটহ িটি উেটব্। 
 
পব্াজটেটনি, ম্াথায ম্াফলাি ব্াধা একরে পম্টয অ্দু্ভেিাটব্ পহটস উেল। হারসো 
োরেটলযি সটন্দহ পনই। 
 
হািরম্ওন পম্টযরেি রদ্টক িাগে দৃ্রেটে োরকটয চা া গলায ব্লল–পকউই পো পোম্াটক 
এখাটন পজাি কটি ব্রসটয িাটখরন। চটল পগটলই পো  াি। 
 
ডাম্বলটডাি একেু পথটম্ ব্লটলন–রফটর্স্ি  ি েুনডাটম্ন্ট অ্রফরসযারল শুরুি রব্ষয পর্ারষে 
হটব্, আরম্ এখন সকলটক পিাটজি রনম্েণ জানারে। আ নািা খাওযা–দ্াওযা কিন, 
আনন্দ কিন। পকানও িকম্ রব্রধরনটষধ পনই। 
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কথাগুটলা ব্টল ডাম্বলটডাি ব্সটেই হযারি পদ্খল কািকািফ ডাম্বলটডাটিি সটে গিীি 
আটলাচনায রলপ্ত হটলন। 
 
েচুি খাদ্যসাম্গ্রী। এি আটগ হযারিি পকানরদ্নও পচাটখ  টডরন। হাউজ এলফিা মু্খ 
বু্টজ োটদ্ি কাজ কটি পেটে লাগল। েচুি পদ্শী–রব্টদ্শী খাব্াি,  ানীয। 
 
রডস পথটক খাব্াি মু্টখ পদ্ব্াি আটগ এে খাব্াি হযারি নাম্ পজটন রনটে লাগল 
হািরম্ওটনি কাটছ। হািরম্ওন েেো জাটন ওটক ব্টল পেটে লাগল। 
 
পিাজন  ব্ড পশষ হটল ডাম্বলটডাি আব্াি উটে দ্াাঁডাটলন। সম্ি হলো একো নেুন রকছু 
পশানাি েেীক্ষা কিটে লাগল। পেনসন সটন্দহ পনই। হযারি পশানাি জনয দ্ারুণ 
উটেজনায ছেফে কিটে লাগল। জীব্টন নেুন এক অ্রিজ্ঞো প টে োটে ও। অ্দূ্টি 
পফ্রড জজড ব্টসরছল। ওিা ঝুাঁটক  টড ডাম্বলটডাটিি েশাি মু্টখি রদ্টক োরকটয িইল 
দ্ারুণ ম্টনাটোটগি সটে। 
 
–পসই েরেরক্ষে শুি সম্যরে এটসটছ, ডাম্বলটডাি অ্গরণে পচনা–অ্টচনা মু্টখি রদ্টক 
হারসহারস মু্টখ দৃ্রে রনটক্ষ  কটি ব্লটলন–রকছুক্ষটণি ম্টধযই িাই ইউজাডড েুনডাটম্ন্ট শুরু 
হটে। পছাে পকৌোরে (কাসটকে) আনাি আটগ আরম্ রকছু ব্লটে চাই 
 
–কী ব্লটে চান? হযারি ব্লল। 
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িন না জানাি িরেটে কাাঁধ নাচাল। 
 
–ব্যা ািো…  েরে… ম্াটন এই ব্ছটি রক পম্টন চলব্ োিই কােড েণালী সম্বটন্ধ। রকন্তু 
েথম্ে রকছু ব্যরক্তটদ্ি সটে আ নাি  রিচয কটি রদ্টে চাই, রম্. ব্ারেডরম্যস ক্রাউচ 
পহড অ্ব্ দ্য রড ােডটম্ন্ট ইন্টািনযাশনাল ম্যারজকযাল পকা অ্ াটিশন, কলিব্ পশানা পগল 
এব্ং রম্. লুটডা পহড অ্ব্ দ্য রড ােডটম্ন্ট অ্ব্ ম্যারজকযাল পগম্স অ্যান্ড পস্পােডস। 
পব্গম্যাটনি সটে  রিচয করিটয পদ্যাি  ি কিোরল একেু পব্রশ হল ম্টন হয। হযে 
রেরন রব্োি রহটসটব্ সকটল জাটন অ্থব্া সুন্দি পচহািাি অ্রধকািী ব্টল। উরন হাে েুটল 
সকটলি িালব্াসা গ্রহণ কিটলন। রকন্তু ক্রাউচ োি নাম্ পর্াষণাি  ি হাসটলন না ব্া 
হাে েুলটলন না। রকরডচ ম্যাচ পদ্খাি সম্য ক্রাউচটক জাদু্কটিি প াশাক  িা পদ্টখ 
হযারিি পকম্ন পেন অ্দু্ভে ম্টন হটযরছল। ডাম্বলটডাটিি শুভ্র দ্ারড–পগাাঁটফি কাটছ 
ক্লাউটচি েুথ ব্রাটশি ম্ে পগাাঁফ সিূণড পব্ম্ানান! হযারিি পচাটখ অ্দু্ভে লাগল। 
 
রম্. পব্গম্যান আি রম্. ক্রাউচ িাই–উইজাডড েুনডাটম্টন্টি ব্যব্স্থাি জনয গে কটযকম্াস 
অ্ক্লাি  রিিম্ কটিটছন।… েটফসি কািকািফ ও ম্াদ্াম্ ম্যারক্সম্  যাটনল অ্ব্ জাটজস 
থাকটছন অ্ব্শয আরম্ও আরছ। আম্িা চযারিযন েটচো রব্চাি কিব্। 
 
চযারিযন শব্দো উটলখ কিাি সাটথ সাটথ ছাত্রটদ্ি একাগ্রো আিও েীক্ষ্ম হটয উেল। 
খুব্ সম্ভব্ ওটদ্ি ম্টধয একেু পেন সরক্রযো অ্নুিব্ কিটলন, োই পহটস ব্লটলন–রম্. 
রেচ অ্নুগ্রহ কটি পকৌোরে…। 
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রেচ সিাগৃটহি একাটি সকটলি দৃ্রেি অ্িিাটল ব্টসরছটলন, ডাম্বলটডাটিি কথা শুটন 
হাটে একো ব্ড কাটেি রসনু্দক রনটয ডাম্বলটডাটিি কাটছ এটলন। রসনু্দকোি গাটয 
ম্রণমু্ক্তাি কাজ কিা। পদ্খটলই ম্টন হয ব্হু  ুিটনা রদ্টনি। পেসব্ ছাত্রিা ব্টসরছল 
োটদ্ি ওো পদ্খাি সাটথ সাটথ উটেজনা পব্টড পগল। পডরনস রক্রটি রসনু্দকো পদ্খাি 
জনয পে পচযািোয ব্টসরছল োি ও ি দ্াাঁডাল। রকন্তু পব্াঁটে হওযাি জনয রকছুই পদ্খটে 
প ল না। রম্. ক্রাউচ আি রম্. পব্গম্যান চযারিযন হটে পগটল রক কিটে হটব্ না কিটে 
হটব্ ো ইটোম্টধযই  িীক্ষা কটিটছন। রেচ রসনু্দকো অ্রে সাব্ধাটন পেরব্টল িাখাি 
সম্য ডাম্বলটডাি ব্লটলন।… শুধু োই নয–েরেরে েরেটোরগোি েটযাজনীয ব্যব্স্থাও 
কটিটছন। রেনরে কিণীয কাজ োিা সু্কল ব্ছটি িাটগ িাটগ পদ্ওযা হটব্। এব্ং োিা 
চযারিযনটদ্ি রব্রিন্নিাটব্  িীক্ষা–রনিীক্ষা কিটব্ন। পেম্ন োটদ্ি জাদু্রব্দ্যা সম্বন্ধীয 
সাহস–রনিডীকো–রসোি পনব্াি ম্ানরসকো… এব্ং অ্ব্শযই োটদ্ি সমু্মখ রব্ টদ্ি 
রব্রুটে লডাই কিব্াি দূ্ব্ডাি সাহস ও ক্ষম্ো। কথাগুটলা পশানাি  ি ছাত্রটদ্ি গুঞ্জন 
শুধু পশষ হটলা না সম্গ্র সিাগৃহ পহাঁটয পগল নীিব্োয। এে পব্রশ নীিব্ো পে, কািও 
শ্বাস  ডটছ না। 
 
ডাম্বলটডাি ব্টল চলটলন–েুনডাটম্টন্ট জযী হটে শুধু রেনজন চযারিযন েরেটোরগোি 
আসটি থাকটব্। একজন কটি েরেরে  ারেডরসট রেং সু্কটলি। োিা রনব্ডারচে হটব্ োটদ্ি 
কাটছ পদ্যা কাটজি সাফটলযি ও ি। ব্লাব্াহুলয পে পব্রশ নম্বি  াটব্। পসই রেনজটনি 
ম্টধয একজন েথম্ হটয িাই উইজাডড কা   াটব্। রব্চাি কিটব্ন একজন রনিট ক্ষ 
ব্যরক্ত। কা  হটে দ্য গব্টলে অ্ব্ ফাযাি। 
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ডাম্বলটডাি োি ি রনটজি জাদু্দ্ণ্ড ব্াি কটি পসই রসনু্দটকি োকনায রেনব্াি 
পছাাঁযাটেই োকনা ক্লযাক শব্দ কটি ধীটি ধীটি খুটল পগল। ডাম্বলটডাি মু্খ নারম্টয োি 
পিেটি হাে  ুটি একো কাটেি হেরি কা  ব্াি কিটলন। অ্দু্ভে পসই কা ! এটদ্া 
পখটদ্া অ্ম্সৃণিাটব্ হেরি। কািও দৃ্রে আকষডণ কিাি ম্ে রকছু নয। অ্দু্ভে পসই 
গব্টলে (কা )! োি পিেি পথটক নীল সাদ্া অ্রগ্নরশখা ধ্বক ধ্বক কটি পব্টিাটে কানা 
 েডি। কখনও পব্রশ কখনও কম্। 
 
ডাম্বলটডাি োি ি রসনু্দটকি মু্খো ব্ন্ধ কটি োি ও টি গব্টলে (টেোটক কা  ব্লা 
হটে)ো অ্রে সাব্ধাটন িাখটলন। এম্নিাটব্ িাখটলন োটে সকটল পদ্খটে  ায। 
 
–সু্কটলি ছাত্রিা পোম্াটদ্ি ম্টধয োিা চযারিযন েরেটোরগোয নাম্ রদ্টে চাও োহটল 
োিা োটদ্ি নাম্, সু্কল একো  ােডটম্টন্ট  রিষ্কািিাটব্ রলটখ গব্টলটে পফটল পদ্টব্… 
চরব্বশ র্িাি ম্টধয। আগাম্ীকাল িাটে হযাটলাইন–গব্টলে রেনজন, োিা োটদ্ি সু্কটলি 
েরেরনরধত্ব কিাি পোগয রব্টব্রচে হটব্ োটদ্ি নাম্ জারনটয পদ্টব্। 
 
গব্টলে আজ িাটে এনটিন্স হটল িাখা হটব্। পসখাটন কািও পেটে ব্াধা থাকটব্ না। 
রব্টশষ কটি োিা েরেটোরগো কিটে চাও। 
 
–পদ্খটে হটব্ পকানও রনধডারিে ব্যটসি কম্ ব্যটসি ছাত্রিা পেন পলাটিি ব্শব্রেড হটয 
নাম্ না পদ্য, ডাম্বলটডাি ব্লটলন–আরম্ গব্টলটেি চাি াটশ ব্যসসীম্াি লাইন পেটন 
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পদ্ব্। পদ্খটে হটব্ সটেি ব্ছটিি কম্ ব্যটসি পকউ পেন পসই লাইটনি পিেটি েুকটে 
না  াটি। 
 
–সব্ পশটষ ব্লটে চাই… োিা েরেটোরগোয নাম্ রদ্টে চাও োিা পেন এটল পব্টল 
ম্টন না কি, গব্টলে অ্ব্ ফাযাি একব্াি োটক চযারিযন রসটলক্ট কিটব্ োটক পগাডা 
পথটক পশষ  েডি এই েুনডাটম্টন্ট থাকটে হটব্। গব্টলে নাম্ দ্ারখল কিা ব্লটে  াি 
এক েকাি জাদু্ি চুরক্ত। একব্াি েুরম্ রনব্ডারচে হটল ম্ে  রিব্েডন কিটে  ািটব্ না। 
অ্েএব্ গব্টলটে নাম্ পদ্ব্াি আটগ পিটব্রচটি পদ্টব্। নাম্ পদ্ব্াি আটগ রচিা কিটব্, 
ম্াটন পখলাি জনয সিূণডিাটব্ েস্তুে। এখন অ্টনক িাে হল–পশাব্াি সম্য হটযটছ… 
শুিিারত্র সকলটক। 
 
এনটিন্স হটলি রদ্টক পেটে পেটে পফ্রড ব্লল–রেক আটছ, এরজং প াসান ব্যব্হাি কটি 
সকলটক পব্াকা ব্ানাটব্া। োই না? আটি েুরম্ হাসছ?–গব্টলে রকছুটেই পোম্াি ব্যস 
সটেি নয ধিটে  ািটব্ না। 
 
হািরম্ওন ব্লল–েুরম্ েেই পচো কি গব্টলে অ্ব্ ফাযাি পোম্াি ব্যস ধটি পফলটব্ই 
পফলটব্। পকানও আশা পনই। 
 
জজড ব্লল–আটি হযারি েুরম্ পচো কি… পদ্খটব্ েুরম্ রসটলকে হটয পগছ। 
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হযারিি ম্াথায এখন দু্টো রচিা। এক সটেি ব্ছটিি কম্ পছটল–পম্টয গব্টলে অ্ব্ 
ফাযাটি নাম্ পদ্টব্ না, দু্ই : ও েুনডাটম্টন্ট কা  প টযটছ োিই ব্ণডােয স্বপ্ন! আব্াি 
িাব্ল–ডাম্বলটডাি েরদ্ জানটে  াটিন সটেি ব্ছটিি কম্ ব্যটসি পকানও পছটল–পম্টয 
এজলাইন প রিটয নাম্ দ্ারখল কটি ফাাঁকোটল রনব্ডারচে হটযটছ। োহটল কী হটব্? হযারি 
িটয কুাঁচটক পগল। 
 
িটনি নাম্ পদ্ব্াি পকানও ইটে পনই। ওি ম্াথায রু্িটছ শুধু ক্রাম্। কাম্ পগল পকাথায? 
িন ব্লল–ডাম্বলটডাি পো ব্টলনরন ডাম্াংগ পছটলটদ্ি পকাথায থাকাি ব্যব্স্থা হটযটছ। 
ব্টলটছন কী? িটনি ম্টন দ্ারুণ অ্রস্থিো। 
 
ওি েটশ্নি জব্াটব্ প টয পগল। ওিা পো রিদ্ারিন পেরব্টল জেলা কিটছ। ওরদ্টক 
কািকািফ োি সু্কটলি পছটলটদ্ি শুটে োব্াি জনয োডা রদ্টেন। 
 
–োও পোম্িা সব্ জাহাটজ রগটয শুটয  ড। রিক্টি এখন পোম্াি শিীি পকম্ন? রেকম্ে 
পখটযছ পো? রকটচনটক ব্টল পদ্ব্ পোম্াটক ম্াফলড ওযাইন  াোটে? কািকািফ 
ব্লটলন। 
 
িন লক্ষয কিল ক্রাম্ ওি ফািটকাে  িটে  িটে ম্াথা নাডল। 
 
–েটফসি আম্াি জনয একেু ওযাইন  াওযা োটব্ না? ওটদ্ি সু্কটলি অ্নয একরে পছটল 
ব্লল। 
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–আরম্ পো পোম্ায রজটজ্ঞস কিরছ না প ারলযাকফ, কািকািফ ব্লটলন কথা ব্লাি 
সম্য ব্াব্াি পেহ পকাথায পিটস পগল।–আরম্ পদ্টখরছ েুরম্ আলটখলাি সাম্টন রদ্টয 
আব্াি খাব্াি পফটল রদ্টযছ। সরেয েুরম্… লিাজনক ব্যব্হাি কটিছ। অ্রে অ্িদ্র 
পছটল! 
 
কথাো ব্টল েটফসি কািকািফ োি সু্কটলি পছটলটদ্ি সটে রনটয পগটেি রদ্টক 
চলটলন। রেক পসই সম্য দ্িজাি কাটছ হযারি–িন–হািরম্ওন দ্াাঁরডটযরছল। হযারি 
েটফসটিি জনয িািা পছটড রদ্ল। 
 
কািকািফ হযারিটক ব্লটলন, ধনযব্াদ্। 
 
োি িই কািকািফ হযারিি রদ্টক গিীি দৃ্রেটে োকাটলন। পেন উরন রনটজি পচাখটক 
রব্শ্বাস কিটে  ািটছন না। োি সু্কটলি ছাত্রিা, পহডম্ার্স্াি থাম্টেই োিাও পথটম্ 
পগল। কািকািফ হযারিি মু্টখি রদ্টক িাল কটি োকাটলন। পচাখ  ডল ক াটলি কাো 
দ্াটগ। ডািম্িাংটগি পছটলিাও হযারিি মু্টখি রদ্টক োরকটয িইল। হযারি অ্নুিব্ 
কিটলা, োিা োটক োটদ্ি পথটক  ৃথক একজন রহটসটব্ পদ্টখ। পে পছটলরে ম্ারেটে 
ইটে কটি খাব্াি পফটল রদ্টযরছল–কনুইটযি ধাো রদ্টয ইশািায  াটশি পম্টযরেটক 
হযারিি ক াটলি কাো দ্াগো পদ্খাল। পক পেন রিটডি পিেি পথটক ব্লল–আটি ওটো 
হযারি  োি! েটফসি কথাো শুটন র ছটন োকাটলন। পদ্খটলন–ম্যাড–আই মু্রড োি 
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কাটেি একো  াটয িড রদ্টয দ্াাঁরডটয িটযটছন। ওি জাদু্ পচাখ ডািম্াংগ পহডম্ার্স্াটিি 
মু্টখি রদ্টক ব্ন ব্ন কটি রু্িটছ। 
 
হযারি লক্ষয কিল কািকািটফি মু্টখি পচহািা  াটল্ট পগল। এক অ্ব্যক্ত িয আি 
উটেজনায সািা মু্খ পছটয পগল। 
 
–েুরম্! কািকািফ ব্লটলন–মু্রডি রদ্টক োকাটলন… এম্ন একো িাব্, সরেয পে মু্রড 
না অ্নয পকউ! 
 
–রচনটে  ািছ না? মু্রড দ্াাঁে ব্াি কটি পহটস ব্লল…. পোম্াি েরদ্  োিটক রকছু ব্লাি 
থাটক পো ব্লটে  াি, ো না হটল িািা আেটক পিটখা না–আম্াটদ্ি  থ ছাড। 
 
মু্রড রেকই ব্টলটছন, কািকািফ পগটেি মু্টখ দ্াাঁরডটয থাকাি জনয অ্টনটকই পেটে 
 ািটছ না। রিড হটয পগটছ। 
 
আি একরে ব্াকয ব্যয না কটি কািকািফ োি সু্কটলি ছাত্র–ছাত্রীটদ্ি রনটয চটল 
পগটলন। মু্রড েেক্ষণ  ািটলা ওি রদ্টক োরকটয িইল। রব্কৃে মু্টখ এক রব্িরক্তকি 
গিীি অ্ ছটন্দি ছা । 
 
. 
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 টিিরদ্ন শরনব্াি। সু্কল ব্ন্ধ োই পব্রশিিাগ ছাত্র–ছাত্রী পদ্রি কটি উেটব্, পব্রকফার্স্ 
পখটে পদ্রি কটি আসটব্। হযারি, িন, হািরম্ওন সপ্তাটহি সােরদ্ন েথািীরে ওটে, 
সব্রকছুই পম্াোমু্রে র্রডি কাোি ম্ে কটি। ওিা এনটিন্স হটল রগটয পদ্খল পগাো কুরড 
পছটল–পম্টয এধাি–ওধাি রু্টি পব্ডাটে। পকউ পকউ পোর্স্ খাটে, ব্ারক সকটল গব্টলে 
অ্ব্ ফাযাি পদ্খটছ। সাধািণে হটলি ম্াটঝ পেখাটন ব্াছাই েুর  থাটক পসখাটন একো 
র্স্যাটন্ড গব্টলে অ্ব্ ফাযাি িাখা। োি চাি াটশ দ্শ রফে পগাল অ্রেসূক্ষ্ম একো 
পসানালী পিখা োি কথা ডাম্বলটডাি ব্টলরছটলন, সটেি ব্ছটিি কম্ পছটল–পম্টযিা োটে 
গব্টলে অ্ব্ ফাযাটি নাম্ পফলটে  াটি। 
 
েৃেীয ব্টষডি একজন পম্টযটক িন রজটজ্ঞস কিল–কজন নাম্ রদ্টযটছ? 
 
–োিা রদ্টযটছ োিা সব্াই ডািম্িংটগি পছটল–পম্টয। আম্াটদ্ি কাউটক নাম্ রদ্টে 
আরম্ অ্িে পদ্রখরন পম্টযরে ব্লল। 
 
হযারি ব্লল–কাল আম্িা েখন শুটে পগলাম্ েখন পকউ পকউ নাম্ রদ্টযটছ।… আরম্ 
অ্ব্শয রদ্োম্ না। ধিা  টড পেোম্। গব্টলে েরদ্ রম্টথয পলখাি জনয গব্ড কটি রগটল 
পফটল আব্াি উগটি রদ্ে? পফ্রড হযারিি কাটন কাটন জয উলাটস ব্লল–পকলাফটে, 
আরম্ নাম্ রদ্টযরছ। িন, হারিরম্ওটনি কাটন ওি গব্ড কটি ব্লা কথাো শুনটে প ল। 
 
িন চম্টক উটে ব্লল–আটি কটিছ রক? 
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পফ্রড ব্লল–ব্যস কািচুর  প াসান (রনম্ডাণ); পগাব্টিি ম্গজ! 
 
জজড দ্াাঁে ব্াি কটি হাসটে হাসটে ব্লল–ম্াত্র এক ি … দু্জটনি আলাদ্া আলাদ্া।… 
আম্াটদ্ি ব্যস কটযক ম্াস ব্াডান, োি পব্রশ পো রকছু নয। 
 
–লী রহ রহ রহ কটি হাসটে হাসটে ব্লল, হাজাি গযারলওনস আম্িা রেনজটন িাগ কটি 
পনব্। 
 
হািরম্ওন রব্ টদ্ি সংটকে রদ্টয ব্লল–আম্াি দৃ্ঢ় রব্শ্বাস পোম্িা সফল হটব্ না, পিব্ 
না ডাম্বলটডাি না পিটব্রচটি এসব্ ব্যব্স্থা কটিটছন। কািচুর  হটে  াটি জাটনন। 
 
পফ্রড, জজড আি লী হািরম্ওটনি কথায গা কিল না। 
 
পফ্রড, জজড আি লীটক ব্লল–েস্তুে? পব্শ োহটল এটসা। আরম্ েথটম্ োব্। ওি কথা 
শুটন জজড আি লী কাাঁ টে লাগল। 
 
হযারি পদ্খল, পফ্রড, একো  ােডটম্টন্টি পছাট্ট রি  ওি  টকে পথটক ব্াি কিল, োটে 
পলখা পফ্রড উইসরল–পহাগােড! পফ্রড সীম্াটিখা  েডি রগটয পথটম্ পগল, ডুবু্রি পেম্ন 
 ঞ্চাশ রফে উাঁচু পথটক জটল ঝাাঁ  পদ্য পেম্রনিাটব্ শিীিোটক নাচাটে লাগল। োি ি 
হটলি সকটলি পচাটখি সাম্টন খুব্ ব্ড পদ্টখ একো শ্বাস রনটয লাইটনি ও াটি পগল। 
 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য গবলেট অ্ব ফায়াি । জে. জে. িাওরেিং। হ্যারি পটাি রিরিে 

310 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

হযারি িাব্ল পফ্রড কৃেকােড হটযটছ–জজডও অ্ব্শয িাব্ল, রব্জযী দ্টলি ম্ে ও পফ্রটডি 
 ি সীম্াটিখা অ্রেক্রম্ কিল। রকন্তু  ি মু্হূটেড েচণ্ড রহস রহস শব্দ পশানা পগল, েখন 
দু্ই েম্জ িাই বৃ্ে পিখাি ব্াইটি পব্রিটয এল। রেক পেন পকানও এক অ্দৃ্শয শে–
 ুোি (োিা পস্পােডটস পলাহাি ব্ল পছাাঁটড) ওটদ্ি ধটি ব্াইটি পফটল রদ্ল। োণ্ডা হটয 
োওযা  াথটিি হেরি পম্টঝটে  টড ব্যথায ছেফে কিটে লাগল দু্িাই। অ্ ম্াটন 
জজডরিে হল চেুরদ্ডটক হারস ও রব্দ্রুট ি শটব্দ। আি মু্হূটেডই দু্জটনিই লম্বা সাদ্া দ্ারড 
হটয পগটছ। োিা এনটিন্স হটল রছল োিা পফ্রড আি জজডটক দ্ারডওযালা বৃ্ে হটয 
পেটে পদ্টখ হারসটে পফটে  ডল। শুধু ওিা পকন পফ্রড আি জজডও হাসটে লাগল… 
রনটজটদ্ি দ্ারডওযালা বৃ্ে হটে পদ্টখ। 
 
–আরম্ পোম্াটদ্ি আটগই সেকড কটি রদ্টযরছলাম্–েটফসি ডাম্বলটডাি পগ্রে হল পথটক 
আসটে আসটে ব্লটলন। পফ্রড জজডটক ম্াথা পথটক  া  েডি পদ্টখ ডাম্বলটডাটিি পচাখ 
দু্টো রচক রচক কটি উেল।–পোম্িা দু্জটন ম্াদ্াম্  ম্টফি কাটছ োও। রেরন ইটোম্টধয 
পিটিন ক্লি রম্স ফটসে আি হাফ াটফি রম্. সাম্াটসডি রচরকৎসা কটিটছন। দু্জটনই 
রেক কটিরছটলন োটদ্ি ব্যস সাম্ানয ব্ারডটয রদ্টে, োহটলও আরম্ ব্লটে ব্াধয হরে 
োটদ্ি দ্ারড পোম্াটদ্ি ম্ে এে সুন্দি নয। 
 
লী হারসটে পফটে  ডল ওটদ্ি পদ্টখ। ওিা দু্জটন হাস াোটলি রদ্টক পেটেই হযারি, 
িন, হািরম্ওন পব্রকফার্স্ খাব্াি জনয পেরব্টলি সাম্টন পচযাি পেটন ব্সল। 
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সকাটল পগ্রে হটলি সাজ একেু  রিব্েডন কিা হটযটছ। এখন হযাটলাউইন, ছাটদ্ি 
রসরলং-এ একগাদ্া ব্াদু্ড পছটডটছ, েরেরে পকাটণ কুম্টডা পকটে পিটখটছ। হযারি, রডন 
আি রসম্াটসি কাটছ দ্াাঁডাল। ওিা পহাগাটেডি সটেি ব্ছি ব্া োিও পব্রশ ব্যটসি 
ছাত্রটদ্ি (োিা নাম্ রদ্টে  াটি) সম্বটন্ধ আটলাচনা কিরছল। 
 
রডন, হযারিটক ব্লল–শুটনছ ওযারিংেন অ্টনক পিাটি উটে নাম্ রদ্টযটছ? আটি পসই 
রিদ্ারিটনি পছটলো খুব্ কুাঁটড! 
 
হযারি ওি রব্রুটে রকরডচ পখটলটছ।  াো না পদ্যাি ম্টো ম্াথা নাডল। পিটব্রছস 
রেদ্ারিটনি পছটল চযারিযন হটব্? 
 
হাফ াটফি পছটলিা রডগরিি কথা ব্লটছ। রসম্াস পর্ন্নায নাক রসেটক ব্লল… েটব্ 
আরম্ িারব্ না ও সুন্দি পচহািাো নে কিটে ঝুাঁরক পনটব্ রকনা। 
 
কথাি ম্াটঝ হোৎ হািরম্ওন ব্লল–পশাটনা! 
 
এনটিন্স হটল পছটলিা জযধ্বনী কটি চটলটছ। ওিা আ ন আ ন পচযাটি ব্টসরছল–
পদ্খল অ্যাটঞ্জরলযা জনসন হটল আসটছ। মু্টখ অ্দু্ভে ধিটনি হারস। লম্বা কাটলা পম্টয। 
ও রগ্ররফন্ডি রকরডচ রেটম্ পচজাি হটয পখটলরছল। ওটদ্ি পদ্খটে প টয অ্যাটঞ্জরলযা ওটদ্ি 
কাটছ ব্টস ব্লল 
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আরম্ আম্াি নাম্ রদ্টযরছ! এই ম্াত্র রদ্লাম্। 
 
িন ওি রদ্টক োরকটয ব্লল–পব্াকা ব্ানাে? 
 
হযারি ব্লল–োহটল পোম্াি ব্যস সটেি! 
 
িন ব্লল–পব্শ ব্টলটছা! সটেি না হটল পো ওি দ্ারড গরজটয পেে! 
 
অ্যাটঞ্জরলনা ব্লল–গে সপ্তাটহ আম্াি জন্মরদ্ন রছল। 
 
হািরম্ওন ব্লল–রগ্ররফন্ডি পথটক পকউ নাম্ রদ্টযটছ শুটন খুব্ খুরশ হলাম্ আরম্ ব্লরছ 
অ্যাটঞ্জরলনা েুরম্ রনিযই থাকটব্। 
 
অ্যাটঞ্জরলনা ব্লল–ধনযব্াদ্ হািরম্ওন। 
 
 রসম্াস ব্লল–ওই সুন্দি নাদু্স পদ্খটে রডগরিি পচটয েুরম্ পব্োি। 
 
পব্রকফাটর্স্ি  ি ওিা সকটল ব্লল–চল আম্িা হযারগ্রটডি সটে পদ্খা কটি আরস। 
 
িন ব্লল–পসই িাল। 
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হািরম্ওন ব্লল–সরেয আম্াি িীষণ িুল হটয পগটছ। আরম্ হযারগ্রডটক পোগ রদ্টে 
ব্রলরন। দ্াাঁডাও ও ি পথটক আরম্ ব্যাজ রনটয আসরছ। 
 
 ব্কসটব্েটনি পছটল পম্টযিা ম্াে পথটক ফ্রন্ট দ্িজাি রদ্টক আসটছ। ওটদ্ি ম্টধয 
িটযটছ িীলা। ওিা গব্টলে অ্ব্ ফাযাটিি রদ্টক প ছন কটি ওটদ্ি  থ পছটড রদ্ল। 
 
ম্াদ্াম্ ম্যারক্সম্ ওি ছাত্রছাত্রীটদ্ি রনটয এটলন। পকউ এখাটন ওখাটন নয… লাইন পব্াঁটধ। 
ওিা এক এক কটি লাল দ্াগ  াি হটয রিট  োটদ্ি নাম্ রলটখ নীল–সাদ্া আগুটনি 
রশখাটে  াচডটম্ন্ট পফটল রদ্ল। এক একরে নাম্ গব্টলটে  টড… কুাঁকটড লাল হটয োয 
োি িই আগুটনি  াকড পদ্য। 
 
রিলা গালড ওি নাটম্ি  াচডটম্ন্ট গব্টলে অ্ব্ ফাযাটি পফলটে িন হযারিটক ব্লল–আো 
োিা রসটলক্ট হটব্ না োিা কী কিটব্? পশষ  েডি থাকটব্ না রফটি োটব্? 
 
হযারি ব্লল–োটো জারন না। ম্াদ্াম্ ম্যারক্সম্ েখন ব্াছাইটযি একজন রব্চািক েখন 
একো রকছু হটব্ই। 
 
নাম্ পদ্ব্াি  ি ব্সটব্েটনি পছটল পম্টযিা ম্াদ্াম্ ম্যারক্সটম্ি সটে ম্াটে রফটি পগল। 
 
িন ফ্রন্টটডাটিি রদ্টক োরকটয ব্লল–গেিাটে ওিা পকাথায শুটযরছল জান? 
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েখনই শুনটে প ল হািরম্ওটনি  দ্শব্দ ও অ্টনকগুটলা s.P.E.w. ব্যাজ রনটয আসটছ। 
 
িন লাফ রদ্টয ব্লল, চল চল পদ্রি হটয পগটছ। 
 
রনরষে ব্টনি সীম্ানায পেখাটন হযারগ্রড ওি পকরব্ন ব্ারনটয ব্াস কটি োি কাছাকারছ 
প ৌঁছটেই ব্ল্পটব্েটনি পছটল–পম্টযিা পকাথায শুটযরছল পসই িহসয পিদ্ হটয োয। ওিা 
পদ্খল পে রব্িাে কযাটিজো কটি এটসরছল পসো হযারগ্রটডি সদ্ি দ্িজা পথটক োয দু্শ 
গজ দূ্টি  াকড কিা িটযটছ। োি পিেটি পব্েটনি পছটল–পম্টযিা এক এক কটি েুটক 
োটে। 
 
হযারি হযারগ্রটডি দ্িজায র্া রদ্টেই ওি কুকুি ফযাংগ খুব্ পজাটি ডাকটে লাগল। 
 
হযারগ্রড দ্িজা খুটল পব্রিটয এটস ব্লল-এটসা এটসা, পোম্িা পো আম্াটক িুটলই পগছ! 
 
ওিা পদ্খল হযারগ্রড ওি সব্টচটয  ছটন্দি প াশাক (ওটদ্ি কাটছ ব্ীিৎস!)  টিটছ। 
ব্াদ্াম্ী সুযে, পচক পচক কম্লা–হলুদ্ োই। ওগুটলা পম্াটেই ব্ীিৎসয নয। ওি ম্াথাি 
লম্বা লম্বা চুটল রগ্রজ ম্ারখটযটছ। রগ্রজ পদ্ব্াি  ি রসরথ পথটক লম্বা চুল দু্িাটগ িাগ 
কটিটছ। খুব্ সম্ভব্ রব্টলি ম্ে  রনটেল কিাি ব্াসনা রছল। রকন্তু ম্াথা িরেড চুটলি জনয 
ো সম্ভব্ হযরন। হারস পচট  িাখটে কে হটলও পচট  িাখল।… খুব্ সেরেিিাটব্ ব্লল, 
পউেসিা পকাথায 
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–পকাথায আব্াি োটব্–কুম্টিা পখটে পগটছ। হযারগ্রড খুব্ খুরশটে িি ুি হটয ব্লল। 
মু্রস্কল হটযটছ ওিা রনটজটদ্ি ম্টধয অ্সম্ভব্ লডাই কটি। একোটো পম্টিও পফলটছ। 
 
িন েখন হযারগ্রটডি পেল চুকচুটক চুটলি রদ্টক োরকটযরছল। হািরম্ওন িনটক ইশািা 
কটি দৃ্রে রফরিটয রনটে ব্টল ব্লল–না না ো রক কটি সম্ভব্। 
 
–না সরেয ব্লরছ, হযারগ্রড দু্িঃরখে স্বটি ব্লল। েরদ্ও আরম্ ওটদ্ি আলাদ্া আলাদ্া ব্াটক্স 
িারখ। ওটদ্ি সংখযা এখন কুরডো। 
 
হযারগ্রটডি ব্াসা ব্লটে একরে কাটেি র্ি। োি এক পকাটণ একো রব্িাে খাে… 
চকিাব্কিা পল । খাটেি ম্েই রব্িাে পেরব্ল, পচযাি–ফাযাি পিটসি সাম্টন িাখা। 
 াটশই রকছু পব্কড হযাম্। মৃ্ে  ারখ ছাটদ্ি রসরলং পথটক ঝুলটছ। হযারগ্রড ব্লটলন-
এব্াটি চা খাওযা োক। হযারগ্রড চা ব্ানাটে ব্ানাটে দ্ারুণ উটেরজে হটয েুনডাটম্টন্টি 
কথাব্ােডা ব্লটে লাগটলন। 
 
–দ্াাঁডাও পোম্াটদ্ি একো রজরনস পদ্খাই। আটগ কখনও পদ্খরন। েটব্ এই সম্বটন্ধ 
আম্াি রকছু ব্লা রেক হটব্ না। 
 
–ব্লুন, ব্লুন হযারগ্রড। ওিা ব্লাি জনয পচট  ধিল। 
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–থাকটগ, আরম্ পখলাো ব্িব্াদ্ কিটে চাই না। েটব্ ম্টন হয দ্ারুণ জম্টব্। পক জাটন 
এি  টিি েুনডাটম্টন্ট থারক রক না থারক! 
 
ওিা খুব্ পব্রশ রকছু না পখটলও হযারগ্রটডি সটে লাঞ্চ পখল। 
 
োি ি ওিা হযারগ্রডটক েথম্ কাজ রক হটব্ ো জানাি জনয সাম্ানয আিাস রদ্টে 
ব্লল। োি ি ম্াথায রচিা–পফ্রড আি জটজডি দ্ারড রক এখটনা আটছ! 
 
দু্ ুটিি রদ্টক রে  রে  কটি বৃ্রে শুরু হল। ওিা আগুটনি ধাটি ব্টস আগুন প াযাটে 
লাগল। হযারগ্রড ওি রিটজ পম্াজা আগুটনি ধাটি শুটকাটে রদ্টলন।… হািরম্ওটনি সটে 
আব্াি হাউজ এলফিটদ্ি রনটয েকড শুরু হটয পগল। হযারগ্রড এলফটদ্ি  ারিিরম্ক 
পদ্যাি রব্রুটে। ব্লটলন,  ৃরথব্ীটে এটসটছ ওিা ম্ানুষটদ্ি পসব্া কিটে।  ারিিরম্টকি 
কথা ব্লটল ওিা অ্ ম্ারনে পব্াধ কটি। 
 
হািরম্ওন ব্যাজগুটলা পিটখ রদ্টয ব্লল–হযারি ডরব্বটক মু্রক্ত রদ্টযটছ… এখন ও কাজ 
কিটছ, কাটজি  ারিিরম্কও রনটে। 
 
সাটড  াাঁচো ব্াজটে ব্াজটে চািরদ্ক অ্ন্ধকাি হটয পগল। ওটদ্ি োডাোরড কযাটসটল 
রফিটে হটব্ হযালউইন রফটর্স্ি জনয। োছাডা কািা কািা রসটলক্ট হল োটদ্ি নাম্ 
পর্াষণা হটব্। 
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হযারগ্রড ব্লটলন–আরম্ও পোম্াটদ্ি সটে োব্। 
 
োি ি হযারগ্রড ওি খাটেি  াটশ িাখা আলম্ারি পথটক রকছু একো খুাঁজটে লাগটলন। 
নাটক ওটদ্ি রব্রি একো গন্ধ ধক কটি লাগল। রব্কে গটন্ধ গা ব্রম্ ব্রম্ কিটে লাগল। 
 
িন কাশটে কাশটে ব্লল–হযারগ্রড ওো রক? রকটসি গন্ধ? 
 
হযারগ্রটডি হাটে রব্িাে একো পব্ােল! পদ্খটে খুব্ িাল নয। হািরম্ওন রুে কটণ্ঠ 
ব্লল–ওো কী আ নাি আফোি পশরিং রক্রম্। 
 
পহ, পহ, ওরডটকালন, হযারগ্রড রব্ডরব্ড কটি ব্লটলন–গন্ধো একেু উগ্র, গন্ধো েখন 
পোম্াটদ্ি িাল লাগটছ না সরিটয িাখরছ। হোৎ ও স্বিাটব্ি রব্ িীেিাটব্ ব্লল। োটক 
ব্লা োয িদ্রিাটব্… পেটে দ্াও। 
 
হযারগ্রড ওি পকরব্টনি ব্াইটি রগটয জানালাি ধাটি জটলি কটল অ্টনকো সম্য র্টষ 
র্টষ হাে ধুটলন। 
 
–গন্ধটো পগল, এখন চুল আি প াশাক? হযারি খাটো গলায ব্লল। 
 
–ওই পদ্খুন িন হোৎ জানালাো পদ্রখটয ব্লল। 
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হযারগ্রড হাে পধাযা ব্ন্ধ কটি পসাজা হটয দ্াাঁডাটলন। 
 
হািরম্ওন, িন পদ্খল ম্াদ্াম্ ম্যারক্সটম্ি সটে োি সু্কটলি পছটল–পম্টযিা কযাটিজ পথটক 
লাইন পব্াঁটধ োওযাটিি রদ্টক চটলটছ। প াশাক পদ্টখ ব্লাি অ্ট ক্ষা িাটখ না ফলাফল 
শুধু জানটে নয, ওিা পিাজ পখটে চটলটছ। 
 
ওিা পদ্খল হযারগ্রড আি ম্াদ্াম্ ম্যারক্সম্ কথা ব্লটছন, রকন্তু রক ব্লটছন শুনটে প টলা 
না। হযারগ্রটডি পচাটখ রব্স্ময, খুব্ পম্ারহে হটয শুনটছন–িাগন রশশুি রদ্টক োরকটয 
নাটেি সটে কথা ব্লরছটলন। 
 
হািরম্ওন ব্লল–হযারগ্রড খুব্ সম্ভব্ আম্াটদ্ি জনয অ্ট ক্ষা কিটছন। 
 
হযারি ওটদ্ি অ্িিটেি ম্ে কথা ব্লটে পদ্টখ ব্লল–খুব্ সম্ভব্ ওটদ্ি আটগ পথটক খুব্ 
ব্নু্ধত্ব। গালডটফ্রডও হটে  াটি। ওিা সকটল হাসল। 
 
ম্াদ্াম্ ম্যাকরসটম্ি সু্কটলি পছটল–পম্টযিা েখন এনটিন্স হটলি রদ্টক দ্ল পব্াঁটধ চটলটছ। 
 
ওিা রেনজন আি সম্য নে না কটি হযারগ্রটডি পকরব্টনি ব্াইটি এটস দ্িজা ব্ন্ধ কটি 
রদ্ল। ব্াইটি েখন পব্শ অ্ন্ধকাি। োণ্ডাও পব্শ। ওিা আলটখলা পেটন পেটন চলল। 
চেুরদ্ডক পথটক োণ্ডা হাওযা আসটছ। 
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পলক পথটক ডািম্িংটগি দ্ল পদ্খল কযাটসটলি রদ্টক চটলটছ। কািকািটফি  াটশ 
রিক্টি ক্রাম্। ক্রাম্ কািও রদ্টক না োরকটয পসাজা চটলটছ। ও হযারি, হািরম্ওন ও 
িটনি আটগই সাম্টনি দ্িজাি কাটছ প ৌঁটছটছ। 
 
ওিা েখন পম্াম্ব্ারে জ্বালাটনা পগ্রে হটল প ৌঁছল েখন পব্শ রিড। ব্লটে পগটল একেুও 
ফাাঁকা পনই। গব্টলে অ্ব্ ফাযাি পেখাটন িাখা রছল পসখান পথটক ডাম্বলটডাটিি  াটশি 
শূনয পচযাটিি  াটশ িাখা হটযটছ। পফ্রড আি জজড ইটোম্টধয  রিষ্কাি কটি দ্াাঁরড পগাাঁফ 
কারম্টযটছ। মু্খ পদ্টখই ম্টন হয দ্ারুণ হোশ। 
 
হযারি, িন, হািরম্ওন োটদ্ি পচযাটি ব্সটল পফ্রড ব্লল–ম্টন হয অ্যাটঞ্জরলনা  াটব্। 
 
হািরম্ওন ব্লল–আম্ািও োই ম্টন হয।….. একেু  ি জানা োটব্। 
 
হযাটলাওটযন রফর্স্ অ্নয পিাটজি পচটয একেু পব্রশ সম্য রনল। এই রনটয এক সপ্তাটহ 
দু্ব্াি রফর্স্। হযারিি রফটর্স্ অ্নাব্শযক পব্রশ  দ্ একেুও  ছন্দ হয না। অ্ চয ম্টন 
হয। 
 
পখটে পখটে সকটল একদৃ্টে োরকটয থাটক ডাম্বলটডাটিি রদ্টক। েেীক্ষা কখন রেরন 
খাওযা পশষ কটি উটে দ্াাঁডাটব্ন। 
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সকটলি পচটে ুটে খাওযা পশষ হল। পসানাি থালা আটগি ম্ে আব্াি চকচটক হটয 
পগল। হটলি কলিব্ হোৎ িব্ধ হটয পগল। ডাম্বলটডাি উটে দ্াাঁডাটলন। োি এক  াটশ 
ম্াদ্াম্ ম্যারক্সম্, অ্নয াটশ কািকািফ। দু্জটনি মু্খ পদ্টখ পব্াঝা োয দ্ারুণ চা া 
উটেজনা। লাটডা ব্যাগম্যাটনি মু্টখ অ্ব্শয পকানও উটেজনাি ছা  পনই। ম্াটঝ ম্াটঝ 
ছাত্রটদ্ি রদ্টক োরকটয হাসটছন, পচাখ র ের ে কিটছন। ওরদ্টক কাউটক পদ্টখ ম্টন 
হয োিও পকান ব্যা াটিই উৎসাহ, আগ্রহ পনই। 
 
ডাম্বলটডাি ব্লটলন, ওটযল, গব্টলে অ্ব্ ফাযাি োি ব্াছাইটযি েরক্রযা োয পশষ 
কটিটছ।… আিও রম্রনে খাটনক সম্য রনটে  াটি। 
 
একো কথা ব্লা আব্শযক–োটদ্ি ব্াছাই কিা হটব্ োিা পেন োটদ্ি জাযগা পছটড 
হটলি  াটশি র্টি চটল োয–ডাম্বলটডাি র্স্াফ পেরব্টলি প ছটন দ্িজাো পদ্খাটলন। 
পসখাটন োব্াি  ি োটদ্ি েথটম্ রক কিটে হটব্ জানাটনা হটব্। এক কথায েথম্ 
রনটদ্ডশ! 
 
কথাো ব্টল ডাম্বলটডাি োি হাটেি জাদু্দ্ণ্ডো েব্লিাটব্ ঝাডু পদ্ব্াি ম্ে পদ্ালাটলন। 
সটে সটে র্টিি ব্ারে রনটি পগল, শুধু কুম্টডাি পখাটলি ফাাঁটক ফাাঁটক ব্ারেগুটলা জ্বলটে 
লাগল। সম্ি হলর্িো আধা অ্ন্ধকাি হটয পগল। গব্টলে অ্ব্ ফাযাটিি আগুন আিও 
েীব্রিাটব্ জ্বলটে লাগল। সাদ্া–নীল অ্রগ্ন রশখা! এে েীব্র পে পচাখ ধারধটয পদ্য পসই 
রশখা। সকটলই অ্ধীি আগ্রটহ েেীক্ষা কিটছ। পকউ পকউ র্রডটে সম্য পদ্খটছ। 
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লী–পজাডডান রফস রফস কটি ব্লল–পেটকানও মু্হূটেড খব্ি জানা োটব্। ও হযারিি সাম্টন 
দু্টো রসে পছটড ব্টসরছল। 
 
গব্টলটেি রিেটিি আগুন হোৎ লাল হটয পগল। োি ম্টধয পথটক সু্ফরলে রছেটকাটে 
শুরু কিল। োি িই অ্রগ্নরশখাি একো লম্বা রজব্ পব্রিটয এল। একো প াডা  াচডটম্ন্ট 
ফি ফি কটি রজটব্ি ম্ধয পথটক পব্রিটয এল। সম্ি র্িো পেন হাাঁফাটে লাগল। 
 
ডাম্বলটডাি  াচডটম্টন্টি েুকটিাো ধটি পফলটলন। পসোটক িাল কটি  ডাি জনয সাম্টন 
ধিটলন োটে আগুটনি রশখাি আটলাটে পলখা  ডটে  াটিন। পসই রশখা আব্াি রূ  
ব্দ্টলটছ। লাল পথটক নীল–সাদ্া। 
 
–ডািম্িংটগি চযারিযন রিক্টি ক্রাম্।  রিষ্কাি কটণ্ঠ ডাম্বলটডাি ব্লটলন। 
 
িন ব্লল–আিেড হওযাি রকছুই পনই। খুব্ই স্বািারব্ক। হযারি পদ্খল ক্রাম্ পচযাি পছটড 
ধীটি ধীটি ডাম্বলটডাটিি কাটছ রগটয ম্াথানে কিল, োি ি রনটদ্ডশম্ে অ্নয র্টি চটল 
পগল। 
 
কািকািফ হােোরল রদ্টয ব্লটলন–পব্রটিা, রিক্টি। আরম্ জানোম্ েুরম্ হটব্ই। এে 
পজাটি ব্লটলন পে সম্ি হলো পেন পকাঁট  উেল। 
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হােোরল–অ্রিনন্দন ধীটি ধীটি পথটম্ পগল। আব্াি সকটলি দৃ্রে গব্টলটেি রদ্টক। 
আব্াি পসোি আগুন লাল হটয পগল।… রেেীয  াচডটম্ন্টো পব্রিটয এল। 
 
ডাম্বলটডাি ব্লটলন, চযারিযন ব্ক্সটেন। রেউি পডলাটকৌি। 
 
হযারি খুব্ পজাটি পজাটি ব্টল উেল, িন ও রসটলক্ট হটযটছ। পডলাটকৌি অ্টনকো িীলাি 
ম্ে পদ্খটে। নাম্ শুটন শািিাটব্ উটে দ্াাঁডাল। ম্াথাি রূ ালী চুটল ঝাাঁকুরন রদ্ল। 
ি যাটিন ক্ল আি হাফ াফটদ্ি  াশকারেটয ডাম্বলটডাটিি কাটছ দ্াাঁডাটলা। 
 
পগালম্াটলি ম্টধয হািরম্ওন ব্লল–ওহ পদ্খ, পকউ পকউ খুব্ হোশ হটযটছ। হোশা 
ম্াটন পছাে কটি পদ্খা, হযারি ব্লল। পে দু্টো পম্টয রনব্ডারচে হযরন, োটদ্ি পচাটখ অ্শ্রু। 
 
পডলাটকৌি রনটদ্ডশম্ে অ্নয র্টি চটল পগটল হটল আব্াি আটগি রনিব্ধো। 
 
আব্াি গব্টলে অ্ব্ ফাযাি লাল হটয পগল। অ্রগ্নরশখা পথটক সু্ফরলংগ রছেটকাটে লাগল। 
এব্াটি পেন অ্রগ্নরশখা আিও ও টি উটে পগল। ডাম্বলটডাি আটগি ম্েই  াচডটম্ন্ট 
ধিটলন। 
 
পহাগাটেডি চযারিযন : পসডরিক রডগরি। 
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না িন রচৎকাি কটি ব্টল উেল। হযারি ছাডা আি পকউ ওি েরেব্াদ্ শুনটে প টলা না। 
হাফ াটফি েরেরে ছাত্র–ছাত্রী আনটন্দ নৃেয কিটে লাগল। পসডরিটকি রনব্ডাচটনি 
অ্রিনন্দন আি কিোরল পেন পশষ হয না। ও হাসটে হাসটে রেচািস পেরব্টলি 
র ছটনি পচম্বাটি চটল পগল। 
 
অ্রে চম্ৎকাি–ডাম্বলটডাি ব্লটলন। পসািটগাল পথটম্ পগটল ডাম্বলটডাি ব্লটলন–োহটল 
আম্াটদ্ি রেনজন চযারিযন ব্াছাই হল।… পোম্াটদ্ি সকটলি অ্রিব্যরক্ত, আনন্দ, 
কিোরল আম্াটক খুব্ আনন্দ রদ্টযটছ। 
 
পোম্াটদ্ি এই ব্াছাই েরেটোরগোয অ্ব্দ্ান কম্ নয। সরেযই পোম্িা আি রিকিাটব্ 
আম্াটদ্ি সাহােয কটিছ…। 
 
ব্লটে ব্লটে ডাম্বলটডাি হোৎ পথটম্ পগটলন। সকটলই  িক্ষটণই বু্ঝটে  ািটলা পকন 
পথটম্ পগটলন। 
 
হোৎ ফাযাি অ্ব্ গব্টলে লাল হটয পগল। আব্াি সু্ফরলে পব্টিাটে লাগল।… আব্াি 
একরে  াচডটম্ন্ট অ্রগ্ন রশখা পথটক পব্রিটয এল। 
 
ডাম্বলটডাি হাে ব্ারডটয পসই  াচডটম্ন্টো খ  কটি ধিটলন। সাম্টন খুলটলন। পে নাম্ো 
পলখা পসো পব্শ কটযকব্াি  ডটলন ম্টন ম্টন। অ্টনকো সম্য, রেরন শুধু নয হটলি 
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সব্াই নীিব্। সকটলই একদৃ্টে ডাম্বলটডাটিি রদ্টক োরকটয… েেীক্ষা! ডাম্বলটডাি 
গলাো  রিষ্কাি কটি  ডটলন 
 
হযারি  োি। 

  

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য গবলেট অ্ব ফায়াি । জে. জে. িাওরেিং। হ্যারি পটাি রিরিে 

325 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

দ্য জফাি িযারপপয়নি 
 
হযারি পচযাটি ব্টস আটছ। গব্টলে অ্ব্ ফাযাি হযারি  োিটক চেুথডেম্ চযারিযন ব্াছাই 
কটিটছ। ও জাটন পগ্রে হটলি শে শে পচাখ ওি রদ্টক োরকটয িটযটছ। ও অ্সম্ভব্ 
অ্ব্াক হটয পগটছ। হেবু্রে হটয পগটছ। ও রনিযই স্বপ্ন পদ্খটছ। ও কী রেকম্ে নাম্ 
শুনটে  াযরন। কী কটি সম্ভব্? ওি নাম্ কী কটি এখাটন এটলা! 
 
আিেড! ও কািও অ্রিনন্দন শুনটে প ল না। কুব্ধ পম্ৌম্ারছ দ্টলি ম্ে সকটলি দৃ্রে 
পেন ওটক সূটচি ম্ে হুল পফাাঁোটে। পকউ পকউ (ব্াইটিি সু্কটলি পছটল–পম্টযিা) পচযাি 
পথটক উটে ওটক পদ্খটছ। 
 
েটফসি ম্যাকটগানাগল পচযাি পছটড উটে লাটডা পব্গম্যান আি েটফসি কািকািটফি 
কাটছ রগটয রফস রফস কটি রকছু ব্লাি  ি েটফসি কািকািফ ডাম্বলটডাটিি কাটন 
কাটন রকছু ব্লটলন। ডাম্বলটডাি কথা শুনটে শুনটে মৃ্দু্ হাসটলন, িুরু পকাচকাটলন। 
 
হযারি, িন আি হািরম্ওটনি রদ্টক োকাল। ওিা সকটল পদ্খল রগ্ররফন্ডি হাউটজি সব্ 
পছটলটম্টযিা ওি রদ্টক হাাঁ কটি োরকটয িটযটছ। 
 
–আরম্ পো আম্াি নাম্ রদ্ইরন, হযারি িাসা িাসা ব্লল–পোম্িা পো সকটলই জান, আরম্ 
নাম্ রদ্ইরন। 
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ওিাও হেব্ম্ব হটয পগটছ। 
 
েটফসি ডাম্বলটডাি, ম্যাকটগানাগলটক ঈষৎ ম্াথা পহরলটয ব্লটলন–হযারি  োি! 
রেেীযব্াি ডাকটলন; হযারি! এরদ্টক এস… অ্নুগ্রহ কটি েরদ্ আসটে চাও। 
 
হািরম্ওন ওি কাটন কাটন রকছু ব্টল সাম্ানয কনুইটযি পখাাঁচা রদ্টয ব্লল োও… পোম্ায 
ডাকটছন। 
 
 হযারি দ্াাঁডাল। ঝুলি আলটখলাো একেু গুরেটয রনটয এটগাটে রগটয পহাাঁচে পখল। 
রগ্ররফন্ডি ও হাফ াটফি পেরব্টলি ম্াঝখান রদ্টয এরগটয পেটে লাগল। পেটে পেটে ম্টন 
হল ওটক পেন অ্টনকো  থ হাাঁেটে হটব্। শে শে দৃ্রেি রদ্টক একব্ািও ও োকাল 
না। গুঞ্জন ধীটি ধীটি ব্াডাটে লাগল। ডাম্বলটডাটিি পেরব্টলি কাটছ প ৌঁছটে পেন  ুটিা 
একরে র্িা পলটগটছ এম্নই ওি ম্টন হল। 
 
ডাম্বলটডাটিি মু্টখ হারস পনই। গম্ভীি স্বটি রেনজনটক পেম্ন ব্টলরছটলন পেম্রনিাটব্ 
ব্লটলন–ওই দ্িজা রদ্টয অ্নয র্টি োও। 
 
হযারি রশক্ষকটদ্ি পেরব্টলি  াশ রদ্টয পেটে পেটে পদ্খল পশষ োটি ব্টস িটযটছ 
হযারগ্রড। হযারগ্রটডি রদ্টক োরকটয হাসল। পগ্রে হল পথটক ডাম্বলটডাটিি রনটদ্ডরশে র্টি 
েুটক পদ্খল র্িো খুব্ই পছাে। পদ্ওযাটল  ি ি লাইন কটি সাজাটনা িটযটছ প রন্টংস, 
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জাদু্করিটদ্ি পোটিে অ্রে ম্টনািম্ একরে ফাযািটিস পথটক গনগন কটি আগুন 
জ্বলটছ। 
 
পোটিেটদ্ি মু্টখি রদ্টক োরকটয ম্টন হল ওিা পেন ওি রদ্টক োরকটয িটযটছ। এক 
রব্শীণড জাদু্কিী আি পফ্রটম্ি ম্টধয পথটক পব্রিটয এটস অ্নয এক পফ্রটম্ি ম্টধয েুটক 
পগল। পসই পফ্রটম্ একো পোটিে–োি পগাাঁফ অ্টক্টা াটসি ম্ে। পসই কৃষ্ণকাযা জাদু্কিী 
ওি কাটন কাটন রকছু ব্লল। 
 
আগুটনি কাটছ পগাল হটয ব্টসরছল; ক্রাম্, পডলাটকৌি, আি রডগরি। আগুটনি রশখাি 
আটলা ওটদ্ি মু্টখ এটস  ডটছ। ওটদ্ি মু্টখি পচহািা েিারব্ে কিাি ম্ে। ক্রাম্ ওটদ্ি 
সটে ব্টস থাকটলও সাম্ানয দূ্িত্ব পিটখটছ। চুরল্পি উ টিি োটক পহলান রদ্টয ব্টসটছ। 
পসরিক দু্হাে প ছটন পিটখ দ্াাঁরডটয আগুটনি রদ্টক োরকটয িটযটছ। হযারি র্টি েুকটল 
পডলাটকৌি ওি রদ্টক োকাল। ওি ম্াথাি রূ ালী লম্বা চুলগুটলা মু্টখি ও ি পথটক 
ম্াথা ঝাাঁরকটয সিাল। 
 
পডলাটকৌি, হযারিটক পদ্টখ ব্লল–আম্াটদ্ি পডটকটছ নারক? পম্টযরে পিটব্টছ হযারি ওটদ্ি 
হটল পডটক রনটয পেটে এটসটছ। হযারি বু্ঝটে  ািটলা না পকম্ন কটি ব্যা ািো ওটক 
জানাটব্। ও রনব্ডাক হটয দ্াাঁরডটয িইল–ওটদ্ি মু্টখি রদ্টক োরকটয।… োরকটয থাকটে 
থাকটে ম্টন হল ওিা কে লম্বা। 
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দ্িজাি কাটছ  দ্শব্দ শুটন হযারি র ছটন োরকটয পদ্খল লাটডা পব্গম্যান র্টি েুকটছ। 
হযারিি হাে ধটি লাটডা র্টি এরগটয পগটলন। 
 
হযারিি হাে পচট  ধটি ব্লটলন, সুন্দি, দ্ারুণ সুন্দি! ব্ারক রেনজটনি রদ্টক োরকটয 
অ্রে সুন্দিিাটব্ ব্লটলন–িদ্রম্টহাদ্য ও ম্রহলা, আরম্ কী এি  রিচয করিটয রদ্টে 
 ারি? অ্রব্শ্বাসয ম্টন হটলও… হযারি এখন চেুথড িাইউইজাডড চযারিযন। 
 
রিক্টি ক্রাম্ পসাজা হটয ব্সল। ওি ব্দ্টম্জাজী মু্খ কাল হটয পগল হযারিি রদ্টক 
োরকটয। পসডরিক রনরব্ডকাি। হযারি পব্গম্যাটনি মু্টখি রদ্টক োকাল। ম্টন হল 
ব্যাগম্যান ো ব্লল ো পেন রেক শুনটে  াযরন। পডলাটকৌি মৃ্দু্ পহটস ম্াথা ঝাাঁকুরন রদ্টয 
মু্টখি ও ি  ডা চুলগুটলা সিাটলা। মু্টখ মৃ্দু্ মৃ্দু্ হারস, ও ব্লল, ওহ্ দ্ারুণ পজাক, 
রম্র্স্াি পব্গটম্ন। 
 
পজাক? পব্গম্যান একেু িযাব্াচযাকা পখটয একই কথা ব্লটলন–না, না, পম্াটেই না! 
গব্টলে অ্ব্ ফাযাি পথটক হযারিি নাম্ পব্রিটয এটসটছ! 
 
ক্রাটম্ি পম্াো িুরু সাম্ানয কুরঞ্চে হল। পসডরিক পেম্ন আটগ োরকটযরছল পেম্নই 
দ্রিাটব্ হযারিি মু্টখি  াটন োরকটয িইল। 
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পেউি পডলাটকৌি িুরু কুাঁচকাটলা–আম্াি ম্টন হয পকানও একো িুল হটয পগটছ। 
কথাগুটলা পব্গম্যানটক অ্ব্জ্ঞাি স্বটি ব্লল।–ওটক পদ্টখ পো ম্টন হয েরেটোরগো 
কটি রসটলক্ট হটযটছ। ব্যসও ম্টন হয কম্। 
 
পব্গম্যান ব্লল–সরেয আিেড ব্যা াি; হযারিি রদ্টক োরকটয থুেরন চুলটকাটে লাগল। 
রম্রে রম্রে হাসটে লাগল।… রকন্তু এব্ছি পথটক পো ব্যস সম্বটন্ধ কডাকরড হটযটছ… 
রব্টশষ সেকডোি জনয… রকন্তু বু্ঝটে  ািরছ না, গব্টলে পথটক পকম্ন কটি ওি নাম্ 
রছেটক পব্রিটয এল।… আম্াি ম্টন হয পকানও িকম্ রকছু উটল্টা িািা ধটি হটযটছ… 
রুটল স্পে কটি পলখা আটছ সটেি ব্ছটিি কম্ হটল চলটব্ না। 
 
আব্াি র্টিি দ্িজা খুলল, পব্শ ব্ডসড একো দ্ল র্টি েুকল। েটফসি ডাম্বলটডাি, 
রম্. ক্রাউচ, েটফসি কািকািফ, ম্যাডাম্ ম্যারক্সম্, ম্যাকটগানাগল ও পেই । র্টিি 
পদ্ওযাটলি অ্ িরদ্টক অ্টনক পছটলটম্টযি গুঞ্জন শুনটে প ল হযারি। ম্যাকটগানাগল 
দ্িজাো ব্ন্ধ কটি রদ্টলন। 
 
–ম্যাডাম্ ম্যারক্সম্ ব্লটলন, োিা ব্লটছ এই পছাে পছটলোটক েরেেরগোয নাম্টে হটব্! 
 
পছাে পছটল ব্লাটে হযারিি ম্টন দ্ারুণ র্া রদ্ল। 
 
অ্ ম্ারনে পো ব্টেই।  ুাঁচটক পছটল ও? 
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ম্যাডাম্ ম্যারক্সম্ পসাজা হটয দ্াাঁডাটলন। েখন োটক আিও লম্বা পদ্খাল। এে লম্বা পে 
ঝাডু লণ্ঠটন ম্াথা পেটক পগল। বু্ক দু্টো আিও ফুটল উেল।…. 
 
একেু উটেরজে হটয ব্লটলন-এি ম্াটন কী েটফসি ডাম্বলটডাি? েটফসি কািকািফ 
ব্লটলন–ডাম্বলটডাি সম্ি ব্যা ািো আম্াটক জানটে হটব্। পহাগােড পথটক পকন দু্জন 
হটব্? আম্াি ম্টন হয রুলস খুব্ সম্ভব্ িাল কটি  রডরন। 
 
েীব্র রব্িরক্তটে হাসটলন কািকািফ। 
 
ম্যারক্সম্ ওি রব্িাে ম্াংসল হােো পডলটকৌটিি কাাঁটধ পিটখ ব্লটলন–অ্সম্ভব্, পহাগােড 
পথটক দু্জন হটে  াটি না… খুব্ই অ্নযায–অ্রব্চাি হটব্। পডলাটকৌটিি কাাঁটধ িাখা 
হাটেি আেুল পথটক নানা  াথটিি আংরে আগুটনি আটলাটে ঝলটস উেল। 
 
কািকািফ ব্লটলন–ডাম্বলটডাি আ নাি রনযম্ অ্নুসাটি–ব্যস পব্াঁটধ পদ্ওযাটে পছাে 
পছটলটদ্ি রসটলক্ট হব্াি পকানও সুটোগ পনই। কথাো ব্টল আব্াি হাসটলন, োণ্ডা পচাটখি 
দৃ্রে আিও পেন োণ্ডা হটয পগল। আটগ জানটল আম্িা আিও ব্াছাই কিা পছটল–পম্টয 
রনটয আসোম্। 
 
ডাম্বলটডাি দৃ্ঢ় অ্করিে স্বটি ব্লটলন–আ নাটদ্ি অ্টশষ ধনযব্াদ্। পেই  চু  কটি 
িইটলন। পচাটখ–মু্টখ োি ম্জাদ্াি হারসি ছা ! 
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েটফসি ডাম্বলটডাি হযারিি রদ্টক একদৃ্টে োরকটযরছটলন…. হযারিও োটক পদ্খরছল। 
ডাম্বলটডাি োি অ্ধডচটন্দ্রি ম্ে চশম্াি প ছটন উজ্জ্বল দু্ই পচাটখ রক জব্াব্ রদ্টে 
চাইটছন। 
 
–হযারি েুরম্ কী গব্টলে অ্ব্ ফাযাটি পোম্াি নাম্ রদ্টযরছটল? ডাম্বলটডাি খুব্ শািিাটব্ 
েশ্ন কিটলন। 
 
হযারি ব্লল–না।….. আব্াি েশ্ন কিটলন–অ্নয পকউ পোম্াি হটয জম্া রদ্টযরছল? 
 
েশ্ন কিাি সম্য েটফসি কািও রদ্টক োকাটলন না। 
 
না–হযারি পজাি রদ্টয ব্লল। ম্যারক্সম্ ব্লটলন–অ্ব্শযই ও রম্টথয কথা ব্লটছ। 
 
পেই  রকছু ব্লল না; রকন্তু র্াড নাডল। 
 
েটফসি ম্যাকটগানাগল ব্লটলন–ও রনিযই ব্যসসীম্া লাইন  াি হযরন। আম্িা 
সকটলই এই ব্যা াটি একম্ে হটে  ারি। 
 
–ডাম্বলটডাি ম্টন হয ব্যসসীম্া লাইন ম্াকড কিাি সম্য পকানও একো িুল কটি 
পফটলটছন, ম্াদ্াম্ ম্যারক্সম্ ব্লটলন। 
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েটফসি ম্যাকটগানাগল পিটগ রগটয ব্লটলন–ডাম্বলটডাি আ রন খুব্ িাল কটিই জাটনন 
আ রন পকানও িুল কটিনরন! আিেড রক সব্ অ্থডহীন কথাব্ােডা! আম্াি রব্শ্বাস হযারি 
পকানম্টেই লাইন  াি কটিরন শুধু নয, পকানও ব্যস্ক ছাত্র ওি নাম্ জম্া পদ্যরন। 
ডাম্বলটডািও এই কথা রব্শ্বাস কটিন। এোই সাি কথা। 
 
ম্যাকটগানাগল পক্রাটধি সটে পেইট ি মু্টখি রদ্টক োকাটলন। 
 
কািকািফ আব্াি পোষাটম্াটদ্ি গলায ব্লটলন–রম্. ক্রাউচ… রম্. পব্গম্যান, আ নািা 
আম্াটদ্ি নযাযব্ান রব্চািক। আশাকরি আ নািা পম্টন পনটব্ন হযারি  োটিি ব্াছাই 
অ্রে রনযম্ রব্রুে হটযটছ। 
 
পব্গম্যান রুম্াল রদ্টয মু্খ মু্ছটলন… ক্রাউটচি রদ্টক োকাটলন। ক্রাউচ সাম্ানয 
অ্ন্ধকাটিি ম্টধয দ্াাঁরডটযরছটলন। োও অ্টধডক মু্খ  রিষ্কািিাটব্ পদ্খারেল। একেু 
আেঙ্কগ্রি মু্টখি িাব্। আধা অ্ন্ধকাি ওি ব্যস পেন আিও ব্ারডটয রদ্টযটছ। পকম্ন 
পেন কঙ্কাটলি ম্ে। েখন কথা ব্লটলন েখন অ্স্বািারব্কত্ব পচাটখ  টডন–আম্িা 
অ্ব্শযই রুল পম্টন চলব্। রুল  রিষ্কাি ব্টলটছ–গব্টলে অ্ব্ ফাযাি পথটক োটদ্ি নাম্ 
পব্রিটয আসটব্ অ্ব্শযই োটদ্ি েুনডাটম্টন্ট রনব্ডারচে েরেটোগী রহটসটব্ স্বীকাি কিটেই 
হটব্। 
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পব্গম্যান ব্লটলন–িাল কথা, আম্িা রুল বু্ক সম্বটন্ধ আগাটগাডা ওযারকব্হাল। 
কািকািফ ও ম্াদ্াম্ ম্যারক্সটম্ি রদ্টক এম্নিাটব্ োকাটলন পেন আটলাচনা ওই খাটনই 
পশষ কিটে হটব্। আি েকড–রব্েকড কটি লাি পনই। 
 
কািকািফ োি পোটম্াদ্হীন গলায ব্লটলন–োহটল আরম্ দ্ারব্ কিরছ আম্াি সু্কটলি 
ব্ারক পছটলিা আব্াি নাম্ রদ্ক। োি মু্খরে অ্রে অ্সুন্দি সটন্দহ পনই–আম্াটদ্ি আব্াি 
গব্টলে অ্ব্ ফাযাি নেুনিাটব্ িাখটে হটব্। আম্িা চাই েরেরে সু্কটল অ্িে দু্রে 
েরেটোগী পহাক।… ডাম্বলটডাি এোই হটব্ সুস্থ রব্চাি। 
 
রকন্তু কািকািফ এো আ নাি অ্রিম্ে পো কােডকিী হটব্ ব্টল ম্টন হয। েুনডাটম্টন্টি 
আটগ গব্টলে অ্ব্ ফাযািটক  াওযাটো সম্ভব্ হটব্ না, পব্গম্যান ব্লটলন। 
 
–োহটল পো ডািম্িাংগটো েরেটোরগোয থাকটব্ না, কািকািফ একেু  যাাঁচ রদ্টে 
চাইটলন। 
 
দ্িজাি পগাডা পথটক পক পেন গম্ভীি গলায ব্লল–ফাাঁকা আওযাজ। আ রন ইটে কিটল 
সু্কটলি পছটল–পম্টযটদ্ি রনটয পদ্টশ চটল পেটে  াটিন না। আ নাি চযারিযনও নয। 
োটক েরেটোরগোয থাকটেই হটব্। ম্যারজকযাল দ্াযব্েো, এই কথা ম্টন িাখটব্ন। 
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মু্রড কথাগুটলা ব্লটে ব্লটে র্টি েুটকটছন। কাটেি  াটযি শব্দ কিটে কিটে ফাযাি 
পিটসি কাটছ দ্াাঁডাটলন। হাাঁোি সম্য কাটেি  াটযি েরেরে  দ্টক্ষট  ক্রযাক ক্রযাক শব্দ 
হয। 
 
মু্রড ব্লটলন–কািকািফ এো খুব্ই পসাজা কথা। েরেটোরগটদ্ি পশষ  েডি থাকটেই 
হটব্। পকউ েরদ্ গব্টলটে হযারিি নাম্ রদ্টয থাটক পো পজটনই রদ্টযটছ, ও েরদ্ রসটলক্ট 
হয োহটল েুনডাটম্টন্টি পশষ  েডি থাকটে হটব্ ওটক। 
 
–পহাগােড োটে দু্টো চযারিযন  ায পসই পিটব্ই নাম্ রদ্টযটছ, ম্াদ্াম্ ম্যারক্সম্ ব্লটলন। 
একো আট টল দু্টো কাম্ড। 
 
কািকািফ ব্লটলন, ম্াদ্াটম্ি সটে আরম্ একম্ে। এই িকম্ পব্আইরন ব্যা াি ব্লব্ৎ 
থাকটল আরম্ ব্াধয হটয ম্যারজক ম্েণালটয নারলশ কিব্।… এব্ং ইন্টািনযাশনাল 
কনটফডাটিশটনও। 
 
–েরদ্ কািও নারলশ কিাি রকছু থাটক পো… আটছ  োটিি, মু্রড হুংকাি রদ্টয ব্লল। 
এখনও  েডি ও একো কথাও ব্টলরন। 
 
–ও পকন নারলশ কিটব্? পেউি পডলাটকৌি িাটগ পফটে  ডল। পম্টঝটে  া েুকল। ও 
েরেটোরগো কিাি সুটোগ প টযটছ ফাাঁকোটল। আম্িা সপ্তাটহি  ি সপ্তাহ আশায বু্ক 
পব্াঁটধ িটযরছ এক হাজাি পসানাি মু্দ্রা! 
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এো  াব্াি জনয অ্টনটক োণ রদ্টে  াটি। 
 
মু্রড ব্লটলন–হটে  াটি, পকউ পকউ হযে িাব্টছ  োি এক হাজাি গযারলযটনি জনয 
োণ রদ্টে  াটি। 
 
কথাো পশানাি  ি কািও মু্টখ একরেও শব্দ পনই। 
 
লাটডা পব্গম্যান খুব্ই উরেগ্ন। র্িম্য  াযচারি কিটে কিটে ব্লটলন–আটি মু্রড ও 
ম্যান… এসব্ রক কথা ব্লছ! 
 
কািকািফ উচ্চস্বটি ব্লটলন–েটফসি মু্রড ম্টন কটিন োি সকালো ব্যথড হটব্ েরদ্ না 
োটক খুন কিাি দু্রে ষডেে আরব্ষ্কাি কিটে না  াটিন।… ইদ্ানীং রেরন োি ছাত্রটদ্ি 
হেযাি রব্রুটে েরেটিাটধি রশক্ষা রদ্টেন… ডাকড আেডটসি রব্রুটে েরেটিাটধি রশক্ষা… 
োকটগ, োহটলও ডাম্বলটডাি এ সম্বটন্ধ রনিযই আ নাি রকছু ব্ক্তব্য আটছ। 
 
–আরম্ বু্ঝটে প টিরছ মু্রড হুংকাি রদ্টয ব্লটলন–সব্ রকছু পদ্টখ ম্টন হয পকানও ধূেড 
জাদু্কি ওি নাম্ো গব্টলটে রদ্টযটছ। 
 
ম্াদ্াম্ ম্যারক্সম্ রব্িাে ম্াংসল হােো েুটল ব্লটলন–আহ্ আ নাি এই অ্রিটোটগি 
সম্থডটন রকছু আটছ? 
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–হযাাঁ, কািণ োিা একো শরক্তশালী জাদু্ি ব্টল সকটলি দৃ্রেি ব্াইটি রকছু কিটছ, মু্রড 
ব্লটলন–দ্ারুণ একো শরক্তশালী চাটম্ড গব্টলেটক পব্াকা ব্ারনটযটছ…. েুনডাটম্টন্ট 
রেনজটনি পব্রশ েরেটোরগোয অ্ংশগ্রহণ কিটে  াটি না পসো বু্ঝটে পদ্যরন… এম্নই 
েিাব্শালী চাম্ড!…. আম্াি ধািণা ওিা  োটিি নাম্ চেুথড একরে সু্কটলি  টক্ষ 
রদ্টযটছ… এম্ন িাটব্ রদ্টযটছ পেন পসই সু্কটল  োি ছাডা অ্নয পকউ োি সম্কক্ষ নয। 
 
কািকািফ ব্যে কটি ব্লটলন–মু্রড অ্ ূব্ড আ নাি রচিাশরক্ত… দ্ারুণ গটব্ষণা। 
শুটনরছ… রকছুরদ্ন আটগ আ রন ম্াথায এক সিীসৃট ি রডম্ ম্টন কটি জন্মরদ্টনি 
উ হাি একো ব্ড র্রড পিটে রছটলন। বু্ঝটেই  ািটছন–আ নাি এইসব্ েুরক্তেকড 
ধেডটব্যি ম্টধয আনরছ না। 
 
মু্রড রচরব্টয রচরব্টয ব্লটলন–সরেযই পো, স্বাথড বু্টঝ জরেল ব্যা াি অ্রে লরু্ হটয 
োয।…কািকািফ কাল জাদু্কটিি কািসারজ ধিা আম্াি কাজ।… অ্যালর্স্ি! ডাম্বলটডাি 
মৃ্দু্ ধম্টকি সুটি ব্লটলন। হযারি অ্যালর্স্ি শুটন কাি উটদ্দটশয ডাম্বলটডাি নাম্ো 
ব্লটলন েথটম্ বু্ঝটে  াটিরন।  টি ম্টন হল মু্রডি েথম্ নাম্ হটে অ্যালর্স্ি। মু্রড 
চু  কটি পগটলন; রকন্তু কািকািফটক রকছু ব্লটে প টিটছন এোই োি মু্টখ খুরশি 
িাব্ ফুটে উেল। কািকিটফি মু্খ এখন আগুটনি ম্ে জ্বলটছ। 
 
ডাম্বলটডাি গম্ভীি মু্টখ ব্লটলন–পকম্ন কটি ব্যা ািো র্েল রেক বু্ঝটে  ািরছটন। 
সব্রকছু রব্টব্চনা কটি আম্াটদ্ি  োটিি নাম্ পম্টন পনওযা ছাডা অ্নয পকানও  থ 
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পনই।… োহটল এোই হল পে েুনডাটম্টন্ট পহাগােড সু্কল পথটক পসডরিক আি হযারি 
দু্জটনই অ্ংশগ্রহণ কিটছ। অ্েএব্ আি রকছু নয। 
 
–আহ্… রকন্তু ডাম্বলটডাি! 
 
–রেয ম্যারক্সম্ আ নাি েরদ্ পকানও রব্কল্প থাটক পো ব্লটে  াটিন। 
 
ম্াদ্াম্ ম্যারক্সম্ শুধু হাসটলন। একরে কথাও ব্লটব্ন না। একম্াত্র ম্াদ্াম্ ম্যারক্সম্ নয–
পেই টক পদ্টখ ম্টন হয পিটগ আগুন পেটল–পব্গুন। রকন্তু কািকািফ, পব্গম্যানটক 
পদ্টখ ম্টন হল একেু কম্ উটেরজে। 
 
সকটলি রদ্টক োরকটয হাসটে হাসটে ডাম্বলটডাি ব্লটলন-এখন আম্াটদ্ি পদ্খটে হটব্ 
আম্িা পকম্ন কটি ওটদ্ি চাল ব্যথড কিটে  ারি।… এখন আম্াটদ্ি চযারিযনটদ্ি রক 
কিটে হটব্ না কিটে হটব্ রনটদ্ডশ পদ্ওযা দ্িকাি–োই না? ব্ারেড আ রন কী পসই 
সম্মান স্বীকাি কিটব্ন? রম্. ক্রাউচটক পদ্টখ ম্টন হল দ্ারুণ এক িাব্ােন্নো পথটক 
পব্রিটয এটসটছন। 
 
–রনটদ্ডশ…! ও … েথম্ কাটজি। ৰারেড হযারিটক ও অ্নযটদ্ি ব্লটলন, েথম্ কাজ হটে 
পোম্াি সাহটসি  িীক্ষা। পসই  িীক্ষা সম্বটন্ধ পোম্াটদ্ি রকছু আিাস রদ্টে চাই না। 
রনটজি রব্রুটে সাহটসি লডাই। একজন জাদু্কটিি এোই হটে রব্টশষ গুণ… ও খুব্ই 
েটযাজনীয। 
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েথম্ কাজ হটব্ ২৪ নটিম্বি… উ রস্থে থাকটব্ন দ্শডক, ছাত্র–ছাত্রী ও  যাটনটলি 
রব্চািকিা।… চযারিযনিা োটদ্ি রশক্ষকটদ্ি কাছ পথটক পকানও িকম্ সাহােয ব্া 
উ টদ্শ চাইটে  ািটব্ না। েথম্ কাটজ োিা শুধুম্াত্র দু্ও ব্যব্হাি কিটে  ািটব্… 
এইসব্ কািটণি জনয চযারিযনটদ্ি এই ব্ছটিি পশষ  িীক্ষা পথটক অ্ব্যহরে পদ্ওযা 
হটে। 
 
কথাগুটলা ব্টল কাউচ ডাম্বলটডাটিি রদ্টক োকাটলন। 
 
–ডাম্বলটডাি এইেুকু েটথে, রক ব্টলন? ডাম্বলটডাি কাউটচি মু্টখি রদ্টক সাম্ানয রচরিে 
হটয োরকটয রছটলন। ব্লটলন–ও হযাাঁ অ্যালব্াম্ ম্টন হয রেক ব্যাখযা কটিটছন। 
 
ব্ারেড আজ রক আ রন পহাগাটেড পথটক োটব্ন না? 
 
–দু্িঃরখে ডাম্বলটডাি আম্াটক ম্েণালটয পেটে হটব্, রম্. ক্রাউচ ব্লটলন এখন আম্িা 
খুব্ ব্যি শুধু নয, খুব্ই একো সঙ্কটেি ম্টধয চটলরছ। আরম্ ইযং ওটযদ্ািব্াইটক সব্ 
দ্ারযত্ব রদ্টয এটসরছ… ও খুব্ চালাক–চেুি সটন্দহ পনই একেু পব্রশ ব্লটে  াটিন… 
সরেয কথা ব্ললাম্। 
 
–পব্শ োহটল সাম্ানয  ানাহাটি অ্ংশ রনটে অ্ব্শযই আ রে পনই। 
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পব্গম্যান ব্লটলন–চলুন োহটল ব্ারে 
 
ম্াদ্াম্ ম্যারক্সম্ পেউটিি কাাঁটধ হাে পিটখ র্ি পথটক পব্রিটয পেটে পেটে পফ্রঞ্চ িাষায 
ওটক রকছু ব্লটে লাগটলন। হযারি রকছু বু্ঝটে  ািটলা না।… কািকািফও ক্রাম্টক 
ব্লটলন। উিটযই খুব্ উটেরজে ম্টন হল। 
 
কািকািফ দ্ারুণ চটে পগটছ, মু্রড ডাম্বলটডািটক সাট ােড কিাটে। োই মু্রডটক পহয 
কিাি জনয ব্লটলন–উরন ম্টন কটিন সম্ি সকাল ব্যথড হটব্ েরদ্ না কম্ কটি েরেরদ্ন 
দু্জন োটক খুন কিাি পচো কিটছ এম্ন একো আব্হাওযা না ব্ানান। োই ছাত্রটদ্ি 
পশখাটেন খুটনি িয। অ্দু্ভে ব্যা াি ডাম্বলটডাি… োই পহাক আ রন ো পব্াটঝন োই 
কিন। 
 
মু্রড ব্লটলন–কািকািফ ওইিকম্ রশক্ষা না রদ্টল ডাকড আেড হাম্লা কিটল ব্াধা পদ্টব্ 
পকম্ন কটি। 
 
ফযসালা রকছু হল না। সকটলই এক এক কটি র্ি পছটড চটল পগটলন। 
 
ডাম্বলটডাি পসডরিক আি হযারিটক ব্লটলন–অ্টনক িাে হল, এব্াি পোম্িা শুটে োও। 
আরম্ রনরিে রগ্ররফন্ডি আি হাফল াক পোম্াটদ্ি সটে পসরলটব্রে কিাি জনয আকুল 
হটয পজটগ িটযটছ। ওটদ্ি ব্রঞ্চে কিা রকন্তু খুব্ দু্িঃখজনক ব্যা াি হটব্। 
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হযারি, পসডরিটকি রদ্টক োকাল। পসডরিক ম্াথা নাডল। োি ি ওিা র্ি পথটক চটল 
পগল। 
 
পগ্রে হল েখন জনম্ানব্শূনয। পম্াম্ব্ারেগুটলা োয পশষ হটয পগটছ। সাম্ানয প াডা 
প াডা গন্ধ পব্টিাটে। 
 
পসডরিক পহটস ব্লল–োহটল? োহটল আম্িা দু্জটন দু্দ্টলি হটয আব্াি পখলটে 
নাম্রছ! 
 
হযারি ব্লল–োইটো ম্টন হয।…অ্নয রক কথা ব্লটব্ ও খুাঁটজ  ায না। ম্াথাি ম্টধয সব্ 
িাব্না–রচিা জে  ারকটয পগটছ। পেন ওি ম্াথাি রর্লু েছনছ হটয পগটছ। 
 
ওিা েখন এনটিন্স হটল প ৌঁটছটছ। পসখাটন সাম্ানয অ্ন্ধকাি গব্টলে অ্ব্ ফাযাি পনই, 
শুধু একো ম্শাল জ্বলটছ। পসডরিক ব্লল 
 
–পো ব্ল পকম্ন কটি েুরম্ চান্স প টল? পক পোম্াি নাম্ রদ্ল? 
 
-এেক্ষণ োহটল েুরম্ শুনটল কী? আরম্ নাম্ রদ্ইরন… এইোই সিূণড সরেয কথা। 
 
–আো রেক আটছ। আো  টি পদ্খা হটব্।… হযারিি ম্টন হল পসডরিকও ওি কথা 
রব্শ্বাস কটিরন। 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য গবলেট অ্ব ফায়াি । জে. জে. িাওরেিং। হ্যারি পটাি রিরিে 

341 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

 
পসডরিক ম্াটব্ডল  াথটিি রসাঁরড ধটি ও টি না রগটয ও ডান রদ্টক রু্িল। হযারি দ্াাঁরডটয 
ওখান পথটক পসডরিটকি রনটচ নাম্াি  াটযি শব্দ শুনটে প ল। োি ি ও একাই 
ম্াটব্ডল  াথটিি রসাঁরড রদ্টয রনটচ নাম্টে থাটক। 
 
িন আি হািরম্ওন ছাডা পকউ রক ওি কথা রব্শ্বাস কিটব্ না? পকউ পকন িাব্টছ না 
পকানওিকম্ অ্রিজ্ঞো ছাডা ও েরেটোরগোি মু্টখামু্রখ হটে পেখাটন োি েরে ক্ষটদ্ি 
রেন–চাি ব্ছটিি ম্যারজক রশক্ষাি অ্রিজ্ঞো িটযটছ? এখন ওটক শে শে পলাটকি 
সাম্টন ম্যারজক পদ্খাটে হটব্… ব্যা ািো পম্াটেই সহজ নয। হাাঁ, ইটোম্টধয পস সম্বটন্ধ 
ও গিীিিাটব্ পিটব্টছ, ও রনযম্রব্রুে ব্াছাই হটযটছ, রনিযই পকানও পজাক, নযে 
স্বপ্ন…. োই পহাক না পকন কখনই ও েরেটোরগোয একজন েরেটোগী হটয দ্াাঁডাটব্ 
এম্ন হাসযকি িাব্না ওি ম্াথায আটসরন। 
 
রকন্তু পস না হটলও অ্িিীক্ষ পথটক পকউ একজন অ্ব্শযই পিটব্টছ ও েুনডাটম্টন্ট থাকুক-
এব্ং োটক অ্িিুডক্ত কটিটছ। পকন? ওটক রশক্ষা পদ্যাি জনয। পস কথা ও িাব্টছ না, 
েটব্…। 
 
ওটক চযারিযন ব্ানাটে চাইটছ। হযে সফল হটব্ োটদ্ি ম্টনি ইো। োহটল রক 
কািসারজ কটি হেযা কিটে চাইটছ। োহটল রক মু্রডি স্বািারব্ক হনিাশয রচিা? পকউ 
একজন ম্জা কিাি জনয ওি নাম্ পদ্যরন পো? পকানও একজন কী ওটক পব্াঁটচ থাকটে 
রদ্টে চাইটছ না? 
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ওি েটশ্নি উেি ও প টয পগল। হযাাঁ পকউ একজন ছলাকলা কটি ওটক হেযা কিটে 
চাইটছ। কটব্ পথটক? ও জন্মাব্াি  ি পথটকই। 
 
..োহটল রক পিালটডম্েড? রকন্তু লডড পিালটডম্েড পকম্ন কটি রনরিে হটব্ পে, ওি নাম্ 
গব্টলে অ্ব্ ফাযাটি পদ্ওযা হটযটছ। পিালটডম্েড পো শুটনটছ ব্হুদূ্ি এক পদ্টশ 
আত্মটগা ন কটি আটছ… একা, এটকব্াটিই একা… দু্ব্ডল শরক্তহীন। রকন্তু পসই ব্ীিৎস 
স্বপ্ন পদ্টখ ক াটল কাোদ্াটগ অ্সম্ভব্ েেণা–ব্যথা শুরু হটযরছল। পিালটডম্েড পো একা 
রছল না… ওটক ওযাম্ডটেটলি সটে আলা  আটলাচনা কিটে শুটনরছল… হযারিটক হেযা 
কিাি ম্েলটব্ি কথা। 
 
হোৎ সচরকে হটয পগল পম্াো ম্রহলাি সাম্টন রনটজটক দ্াাঁরডটয থাকটে পদ্টখ। কখন 
পসখাটন এটসটছ জাটন না। আিও আিেড হটয পগল ফযাে পলরড পফ্রটম্ একা নয। পসই 
শীণডকাযা জাদু্কিী োটক ও পছাে র্িোি একো পফ্রম্ পথটক অ্নয পফ্রটম্ পেটে 
পদ্টখরছল। হযারি পদ্খল দু্জটনই ওি রদ্টক দ্ারুণ পকৌেূহলী দৃ্রেটে োরকটয িটযটছ। 
 
ফযাে পলরড ব্লল–িাল, িাল, িাল, িাওটলে আম্াটক সব্রকছু ব্টলটছ… পে পছটলোটক 
সু্কল চযারিযন রহটসটব্ গব্টলে ফাযাি ব্াছাই কটিটছ। োহটল? 
 
হযারি িাব্টলশহীন রচটে ব্লল– াগটলি েলা । শীণডকাযা পিটগ ব্লল অ্ব্শযই না, হটে 
 াটি না। 
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ফযাে পলরড ব্লল, না না, ো হটে  াশওযাডড। কথাো ব্টল পফ্রটম্ি ম্টধয েুটক পগল। 
হযারিটক কম্নরুটম্ োব্াি িািা কটি রদ্ল। 
 
পকানও অ্দৃ্শয হাে, কম্ কটি ব্াি পজাডা হাে ওটক এক িকম্ পেলটে পেলটে 
কম্নরুটম্ েুরকটয রদ্ল। এটকব্াটি রগ্ররফন্ডািটদ্ি সাম্টন প ৌঁছল। ব্লটে পগটল সব্াই–
পকউ ব্াদ্ পনই সকটলই হই চই কটি উেল, সকটলি েশংসা ও রসরে ব্াজাটে লাগল। 
 
পফ্রড ব্লল–েুরম্ পে এখাটন আসছ পসো আটগিাটগ জানাটনা উরচে রছল। ওি মু্খ 
পদ্টখ ম্টন হয অ্টধডক রব্িক্ত, অ্টধডক গিীিিাটব্ রচরিে। 
 
জজড পব্শ পজাি রদ্টয ব্লল–পোম্ািটো দ্াাঁরডও গজাযরন োি িও েুরম্ রক কটি 
ম্যাটনজ কিটল? 
 
–আসটল আরম্ রকছু করিরন, কীিাটব্ আম্াি নাম্ আসটলা োি আরম্ রকছু জারন না। 
 
অ্যাটঞ্জরলনা োয ওি ও ি ঝাাঁর টয  টড ব্লল, রনিযই আরম্ করিরন, আরম্ রগ্রফটিি। 
 
পকরেটব্ল েীক্ষ্মিাটব্ ব্লল–রডগরিটক রকরডটচি হাটিি ব্দ্লা রনটে হটব্ পোম্াটক হযারি। 
 
–আম্াটদ্ি কাটছ অ্টনক খাব্াি। এস খাই। 
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–না, না, রফটর্স্ অ্টনক পখটযরছ, আম্াি এখন রক্ষটধ পনই, হযারি ব্লল। 
 
রকন্তু না ব্লটল রক হটব্? পকউ ম্ানটে চায না ওি রক্ষটধ পনই, পেম্ন পস গব্টলটে নাম্ 
পদ্যরন; এোও পকউ ওি কথা ম্ানটে চায না। ওটদ্ি ম্টনি অ্ব্স্থা বু্ঝটে  াটি, এখন 
আি রকছুই িাল লাগটছ না।… সী জডডন পকাথা পথটক একো রগ্ররফন্ডাটিি ব্যানাি এটন 
হযারিি সব্ডাটে আলটখলাি ম্ে জরডটয রদ্ল। হযারিি পকাথাও  ালাব্াি  থ পনই। ব্নু্ধিা 
ওটক পচট  ধটি শুধু ব্াোি রব্যি নয আিও অ্টনক রকছু ওি মু্টখ পেটল রদ্ল। 
আলুিাজা, রচটনব্াদ্াম্… আিও অ্টনক রকছু। 
 
ব্ািব্াি ওি মু্টখ একই কথা, আরম্ রকছু রনটজ পথটক করিরন, আরম্ রকছু জারন না। 
 
পেখাটনই োয–র্টিি ব্াইটি সকটলই ওটক োডা কটি, আসল িহসয জানটে চায। 
পকাথায রনরিি হটয থাকটে  াটি না। 
 
অ্ব্টশটষ ও এক পকাটণ আিয রনটয ব্লল–জজড আরম্ ব্ড ক্লাি আম্াটক পোম্িা েুমু্টে 
দ্াও। 
 
ও চাইরছল–িন, হািরম্ওনটক। দু্জটনি একজটনিও ও পদ্খা প টলা না। পচাখ–কান ব্ন্ধ 
কটি ডিটম্েরিি রদ্টক ছুেল। 
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র্টি রগটয িনটক পদ্খটে প টয ও স্বরি প ল, শাি হল। িন ওি রব্ছানায শুটযরছল। 
পিস ব্দ্লাযরন। হযারি দ্ডাম্ কটি দ্িজাো ব্ন্ধ কিাি সম্য ও মু্খ েুলল। 
 
হযারি ব্লল, পকাথায রছটল? পোম্াি পো পদ্খা পনই। 
 
িন পহটস ব্লল–হযাটলা। 
 
হযারি ম্ন পম্জাজ এে পব্রশ খািা  রছটলা পে পখযালই কটিরন লী ওি গাটয পে 
ব্যানািো রদ্টযরছল পসো েখনও গাটয জা টে িটযটছ। িন পদ্খল হযারি ব্যানািো 
পখালাি পচো কিটছ। পশষ  েডি ওো খুটল পফটল হযারি এক পকাটণ ছুাঁটড পফটল রদ্ল। 
 
–হযারি কনগ্রাচুটলসন্স! 
 
–ম্াটন রক ব্লটে চাইছ? কনগ্রাচুটলস? িন অ্দু্ভেিাটব্ পেষম্াখা এম্ন এক িরে কটি 
হাসল পদ্টখ হযারিি একেুও িাল লাগল না। হারসো ম্টন হল অ্টনকো পিংরচকাোি 
ম্ে। 
 
িন ব্লল–পকউ পো ব্যটসি লাইন  াি হটে  াটিরন, এম্ন রক পফ্রড জজডও। েুরম্ 
 ািটল পকম্ন কটি? অ্দৃ্শয হব্াি আলটখলা  টি? 
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হযারি িনটক দু্িঃখ রদ্টে চায না। ব্নু্ধ এব্ং িাইটযি ম্ে। োই খুব্ সংেে কটণ্ঠ ব্লল–
ওো  টিও লাইন  াি হওযা সম্ভব্ নয। 
 
–রেক আটছ, রেক আটছ। ওোি কথা আটগ ব্লটে  ািটে, োহটল আম্িা দু্জটনই ো 
 ািোম্…। রকন্তু েুরম্ অ্নয  থ রনটল, োই না? 
 
হযারি ব্লল–রব্শ্বাস কি িন, আরম্ গব্টলটে আম্াি নাম্ রদ্ইরন। অ্নয পকউ রকছু 
কটিটছ। 
 
িন িুরু কুাঁচটক ব্লল–ব্া, অ্টনযি পোম্াি জনয রক ম্াথা ব্যথা? 
 
হযারি ব্লল–ো আরম্ জারন না… েটব্ পব্াধহয আম্াটক হেযা কিাি জনয এক ছক। 
কথাো খুব্ নােকীয ম্টন হল। 
 
িটনি িুরু আিও উ টি উটে পগল। এে পব্রশ পে ম্াথাি চুটল রম্টশ োটব্। 
 
–োকটগ, সেয কথাো ব্লটল আরম্ খুরশ হব্। েুরম্ আজ না ব্লটলও, একরদ্ন না 
একরদ্ন সকটল িহসযো জানটে  ািটব্। রকন্তু হযারি এই পসাজা কথাো আরম্ রকছুটেই 
ধিটে  ািরছ না–পকন েুরম্ পগা ন কিছ, রম্থযা ব্লছ। সরেয কথাো আম্াটক ব্লটল 
পকানও সম্সযা হটব্ না। পম্াো ম্রহলাি ব্ান্ধব্ী ডাযটলে… আম্াটক রব্ষযো ব্টলটছন। 
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ডাম্বলটডাি পোম্াটক ম্টনানীে কটিটছন। এক হাজাি গযারলযন  ুিস্কাি! আি পোম্াটক 
ব্ছটিি পশটষ  িীক্ষায ব্সটে হটব্ না। 
 
হযারি পজাি রদ্টয ব্লল–আরম্ আব্াটিা ব্লরছ গব্টলটে আরম্ নাম্ রদ্ইরন।… হযারিি 
এব্াি িাগ চডটে থাটক। 
 
–আো খুব্ সুটখি কথা, এম্নিাটব্ ব্লল ো রকছু আটগ পসডরিকটক হযারি ব্টলরছল। 
 
–আজ সকাটল নয, এ কাজরে েুরম্ গেিাটে কটিছ। োই কািও পচাটখ  টডরন। 
আম্াটক েুরম্ েটোো গদ্িড ম্টন কটিা–আসটল ো নই। 
 
হযারি ব্লল–পোম্াি কথায রকন্তু োই ম্টন হয। 
 
–োই নারক? িন ব্লল, ওি মু্টখ হারস পনই।–োও শুটয  ড। কাল সকাটল েুরম্ একরে 
পফাটোকল অ্থব্া ওই িকম্ একো রকছু প টে  াি। 
 
পে  দ্ডারে রদ্টয ব্টনি চািটে প ার্স্াি োকা রছল পসো পস পেটন–খুটল পফলল, হযারি 
দ্িজাি পগাডায দ্াাঁরডটয। ওি দৃ্রে লাল পিলটিে  দ্ডাি রদ্টক। ওি ধািণা এটদ্ি অ্িে 
একজন ওি কথা রব্শ্বাস কিটব্। 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য গবলেট অ্ব ফায়াি । জে. জে. িাওরেিং। হ্যারি পটাি রিরিে 

348 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

দ্য ওলয়ইিং অ্ব দ্য ওয়ান্ডি 
 
পিাব্ব্াি সকাটল হযারিি রু্ম্ িােটল, একেু সম্য লাটগ বু্ঝটে শিীিো পকন েুৎসই 
নয–িারি রব্ষাদ্ লাগটছ। োছাডা রচরিে। োি ি গেিাটেি সব্ র্েনা ওি সাম্টন 
পিটস ওটে। ও পছাঁডা  দ্ডা আি রনটজি চািটে প ার্স্াটিি রদ্টক। োকায। ওি ম্ন 
চাইটছ িটনি রু্ম্ িারেটয োটক ব্লটে পে ও রনজ পথটক কটিরন। রকন্তু িন পকাথায? 
িাল কটি পদ্টখরন িন ওি খাটে শুটয আটছ রক পনই। িটনি রব্ছানা এটলাটম্টলা শূনয। 
ও রনিযই একাই পব্রকফার্স্ পখটে চটল পগটছ। 
 
হযারি িাটেি প াশাক  াটল্ট  যাাঁচাটনা রসাঁরড রদ্টয কম্নরুটম্ি রদ্টক এটগায। অ্টনটকিই 
েখন পব্রকফার্স্ পশষ হটয পগটছ। ওটক পদ্টখ সকটলই হহ হচ কটি নেুন কটি 
অ্রিনন্দন জানাটে থাটক। হযারিি পগ্রে হটল োব্াি ইো চটল পগল। সকটলই ওটক 
নাযক রহটসটব্ পিটব্ চটলটছ। ও রগ্ররফন্ডিটদ্ি সটে না রগটয রক্রটি ব্রাদ্ািসডটদ্ি সটে 
ব্টস কথা ব্লটে ইো কিল। ওিা অ্টনকক্ষণ ধটি ওি সটে কথা ব্লটে চাইটছ ম্টন 
হল। 
 
ম্ন পথটক পসসব্ রচিা ব্াদ্ রদ্টয হযারি সুিটজি কাটছ পগল। পেটল দ্িজাো খুটল দু্চাি 
পর্স্  উেটেই হািরম্ওটনি মু্টখামু্রখ হটয পগল। 
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হািরম্ওন নযা রকটনি জডান একগাদ্া পোর্স্ হাটে রনটয োরেল। হযারিটক পদ্টখ ব্লল–
হযাটলা… পোম্াি জনয পোর্স্গুটলা রনটয োরেলাম্… একেু হাাঁেটে োটব্? 
 
হযারি হাসটে হাসটে ব্লল–উেম্ েিাব্। 
 
ওিা রনটচ পনটম্ এনটিন্স হল প রিটয, পগ্রে হটলি রদ্টক না োরকটয পলটকি লটনি 
রদ্টক চলল, ওখাটন ডািম্িংগ সু্কটলি জাহাজ পনােি কিা আটছ। পলটকি জটল 
জাহাটজি েরেরব্ম্ব  ডটছ। একেু পেন কৃষ্ণব্ণড। পিাটিি োণ্ডা হাওযা ব্ইটছ। পোর্স্ 
কাম্ড রদ্টে রদ্টে নীিটব্ ওিা পলটকি  াড রদ্টয হাাঁেটে লাগল। োি ি নীিব্ো িে 
কটি গে িাটেি সব্ কথাব্ােডা, র্েনা হািরম্ওনটক ব্লল। 
 
হািরম্ওন, হযারিি কথা একম্টন শুনল, পকানও েশ্ন ব্া েরেব্াদ্ কিল না। ম্টন হয 
রব্শ্বাস কিল। 
 
হািরম্ওন সব্ কথা পশানাি  ি ব্লল–আরম্ জারন, অ্ব্শযই েুরম্ দ্াগ প রিটয গব্টলটে 
 াচডটম্ন্ট দ্াওরন। ডাম্বলটডাি পোম্াি নাম্ ব্লাি  ি আরম্ পোম্াি মু্খ পদ্টখরছ। রকন্তু 
সব্টচটয ব্ড েশ্ন পক পোম্াি নাম্ গব্টলটে রদ্টলা। মু্রড রেক কথা ব্টলটছন পোম্াি 
নাম্ গব্টলটে পদ্ওযা পকানও ছাত্রটদ্ি কাজ নয। ওটদ্ি গব্টলেটক পব্াকা ব্ানাটনা ব্া 
ডাম্বলটডাটিি সেকডব্াণী উট ক্ষা কিাি সাহস হটব্ না। 
 
হযারি ওটক ব্াধা রদ্টয ব্লল–েুরম্ িনটক পদ্টখছ? 
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হািরম্ওন জব্াব্ না রদ্টয আম্ো আম্ো কিটে থাটক। 
 
–ও … ম্টন হয পব্রকফার্স্ খারেল েখন। 
 
–ও কী েখনও রব্শ্বাস কটি আরম্ লাইন প রিটয রনজ হাটে নাম্ রদ্টয এটসরছ? 
 
–না, পব্াধহয… ম্াটন আম্াি ম্টন পেম্ন সটন্দহ পনই। হািরম্ওন একেু পব্খাপ্পা ব্লল। 
 
–না, পব্াধ হয, ম্াটন কী? 
 
–ওহ হযারি, পোম্াি আসল কথা বু্ঝটে এে সম্য লাটগ পকন? বু্ঝটে  ািছ, েুরম্ 
রসটলক্ট হটযছ ব্টল ও একেু পজলাস! 
 
–পজলাস? হযারি–অ্রব্শ্বাটসি সুটি ব্লল–রকটসি জনয পজলাস? ও রক সকটলি সাম্টন 
রনটজটক রনটজ পব্াকা ব্ানাটে চায? েুরম্ ব্ল? 
 
হািরম্ওন গম্ভীি হটয ব্লল–পশানা, েুরম্ িাল কটিই জান-একম্াত্র পোম্াটকই সকটল 
ম্টনাটোগ রদ্টে চায। আরম্ জারন োি জনয েুরম্ দ্াযী নও। োি িই সটে সটে ব্লল 
হযারিি িাগিাগ মু্খ পদ্টখ আরম্ জারন সকটলি ম্টনাটোগ েুরম্ পম্াটেই  ছন্দ কটিা না… 
রকন্তু… ওটযল, েুরম্ জান…. িন কখনই ওি িাইটদ্ি সটে ব্ারডটে পিষাটিরষ কটি না, 
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েুরম্ ওি সব্টচটয র্রনষ্ঠ ব্নু্ধ, পোম্াি নাম্ আটছ। েখন পোম্াি কাটছ পলাটকিা আটস 
েখন ওি রদ্টক পকউ োকায না। রকন্তু েুরম্ ওি সব্টচটয রেয ব্নু্ধ ব্টল ওো পম্টন 
পনয। আরম্ জারন; রকন্তু আজ  েডি কখনও ও আম্াটক এসব্ কথা ব্টলরন। োই ম্টন 
হয…। 
 
–দ্ারুণ, দ্ারুণ ব্টলছ, হযারি রেক্ত কটণ্ঠ ব্লল–সরেযই ম্হানুিব্ো। ওটক ব্লটব্। 
আম্াি স্থানরে আরম্ ওটক পদ্ব্ এব্ং োি স্থাটন আরম্ োব্, েখনই ও চাইটব্। পেখাটনই 
োই েখন সকটলই আম্াি ক াটলি কাোদ্াগ রনটয অ্টনক রিসাচড কটি আটলাচনা 
কটি। আম্াি এ িাি পস ব্হন করুক। 
 
হািরম্ওন অ্রে সংটক্ষট  ব্লল–দু্িঃরখে হযারি, আরম্ এ রনটয ওি সটে পকানও 
আটলাচনা কিটে চাই না।… দ্িকাি ম্টন কিটল েুরম্ রনটজই ব্লটব্। রব্ব্াদ্ রম্টে 
োব্াি এোই একম্াত্র  থ। 
 
–আরম্ ওটক পব্াঝাটনাি জনয ওি প ছটন প ছটন ছুেটে চাই না। হযারি কথাগুটলা এে 
সশটব্দ ব্লল পে, গাটছি ও টি ব্টস থাকা  যাাঁচাগুটলা িয প টয গাছ পথটক আকাটশ 
উটড পগল।… ও পব্াধহয রব্শ্বাস কিটব্ আম্াি র্াড পিটে পগটল খুব্ আনন্দ  াটব্ এই 
কথা শুটন। 
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হািরম্ওন ব্লল–ব্াটজ কথা ব্লটব্ না।… র্াড িাো পম্াটেই ম্জাি ব্যা াি নয হযারি। 
আরম্ িাব্রছ এখন রক কিা োয…. আম্াটদ্ি রক কিটে হটব্, েুরম্ িাব্ছ না? চল, 
পসাজা কযাটসটল রগটয ওটক ধরি। 
 
–রেক ব্টলছ, ওি  াছায একো লারথ ম্ািটে হটব্। 
 
–ো ো র্টেটছ েুরম্ রসরিযসটক রলটখ জানাটব্। পোম্াটক পো ব্িাব্িই পহাগাটেড ো 
র্েটছ জানাটে ব্টলটছন।… েুরম্ জানটল অ্ব্শযই রেরন সম্াধান জানাটব্ন। 
 
–পকম্ন কটি? 
 
–হযারি ম্টন পিখ ো র্টেটছ পসো পচট  িাখাি ব্যা াি নয। খুব্ই ম্ািাত্মক হািরম্ওন 
খুব্ই গুরুটত্বি সটে ব্লল। েুনডাটম্ন্টো নাম্কিা, েুরম্ও েম্–রডক নয। আরম্ খুব্ই 
আিেড হব্ েরদ্ পডইরল েটফে এই ব্যা ািো রনটয চু  থাটক। েুরম্ রসটলকটেড ওিা 
পকানম্টেই পছাে কটি পদ্খটব্ না। পোম্াি েরে ইউ–পনা–হুি নজি আটছ ো েুরম্ িাল 
কটিই জান। রসরিযস োই ব্যা ািো রব্টশষ কটি জানটে চাইটব্। 
 
–রেক আটছ, আরম্ অ্ব্শযই রলখব্, হযারি ব্লল। 
 
কথাো ব্টল অ্ব্রশে পোর্স্ ছুাঁটড পলটকি জটল পফটল রদ্ল। োি ি ওিা কযাটসটল রফটি 
এল। 
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–কাি  যাাঁচা আরম্  াোই? হযারি রসাঁরড রদ্টয উেটে উেটে ব্লল… আম্াটক পো আব্াি 
পহড–উইগটক  াোটে রনটষধ কটিটছন। 
 
িনটক রজটজ্ঞস কি ওিো  াওযা োটব্ রকনা–হযারি পসাজাসুরজ ব্লল–আরম্ ওরি কাটছ 
চাইটে োটব্া না। 
 
–পব্শ োহটল সু্কল পথটক নাও। 
 
ওিা দু্জটন আউলারিটে পগল। হািরম্ওন হযারিটক পলখাি জনয কলম্, কারল আি 
 াচডটম্ন্ট কাগজ রদ্ল রসরিযসটক পলখাি জনয। হযারি  যাচাাঁটদ্ি পদ্খটে পদ্খটে পদ্যাটল 
পহলান রদ্টয ব্টস রলখল 
 
রেয রসরিযস, 
আ রন ব্টলরছটলন, পহাগাটেড ো রকছু র্েটব্ আ নাটক জানাটে, োহটল আ নাটক 
জানারে। আরম্ রেক জারন না আ রন শুটনটছন রকনা–িাইউইজাডড েুনডাটম্ন্ট এ ব্ছটি 
হটে, গে শরনব্াি িাটে আম্াটক চেুথড চযারিযন রহটসটব্ ব্াছাই কিা হটযটছ। আরম্ 
ব্লটে  ারি না পক আম্াি নাম্ গব্টলে অ্ব্ ফাযাটি রদ্টযটছ, কািণ আরম্ রদ্ইরন। 
পহাগােড পথটক হাফ াটফি পসডরিক রডগরি চযারিযন রনব্ডারচে হটযটছ। 
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এইেুকু রলটখ হযারি থাম্ল রচিা কিটে লাগল। গোে পথটক পে উটেটগি রব্িাে পব্াঝা 
ওি বু্টক পচট  ব্টস িটযটছ… পসই উটেটগি ব্যা াটি রকছু জানাটনাি েব্ল ইো হল। 
রকন্তু পকম্ন কটি সারজটয–গুরজটয পসো রলখটব্ বু্টঝ উেটে  ািটলা না। পশষ  েডি 
কলম্ো কারলি পদ্াযাটে চুরব্টয শুধুম্াত্র একরে ছত্র রলখল রচরেি পশটষ। 
 
আশাকরি আ রন িাল আটছন,–হযারি। 
 
–পশষ হটযটছ, হযারি হািরম্ওনটক ব্লল।… হযারি দ্াাঁডাল হাে রু্রিটয  যাটন্টি প ছন 
পথটক র্াস–খড পঝটড রনল।… পহডউইগ পসই সম্য উটড এটস ওি কাাঁটধ ব্সল। 
োি ি একো  া ব্ারডটয রদ্ল। 
 
–আরম্ পো পোম্াটক রদ্টয রচরে  াোটে  ািটব্া না। কথাো ব্টল সু্কটলি  যাাঁচা খুাঁজটে 
থাটক। আম্াটক ওটদ্ি পথটক একো ব্াছটে হটব্। 
 
পহডউইগ অ্সম্ভব্ শব্দ কটি পডটক উটে আব্াি উটড পগল। ওডাি সম্য ওি একো 
 াটযি নখ রদ্টয হযারিি কাাঁটধ আাঁচড পলটগ পগল।… পহডউইগ হযারিি চাি াটশ রু্িটে 
লাগল। হযারি একো ব্ড  যাাঁচাি  াটয রচরেো পব্াঁটধ রদ্টেই ঝাাঁ কটি উটড পগল। 
 
পহডউইগও নীল আকাটশ পিটস চলল। ও িীষণ পিটগ পগটছ রচরেো ওটক রদ্টয সু্কটলি 
অ্নয  যাাঁচাটক পদ্যাটে। 
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. 
 
ক্লাস পশষ হব্াি  ি হাফল াফ, রগ্ররফন্ডটিি ছাত্রিা হযারগ্রটডি পকরব্ন পথটক চটল পগটল, 
হযারগ্রড পেটে রদ্টলন না। না পেটে পদ্যাি েধান উটদ্দশয ওি সটে রনরিরব্রলটে 
আটলাচনা কিা। হাফল াফ আি রগ্ররফন্ডটিি ছাত্রিা ইদ্ানীং হযারিটক এরডটয চটলটছ। 
 
ওিা পগটছ োটদ্ি রিউেটদ্ি রনটয ম্াটে। 
 
হযারগ্রড হযারিটক ব্লটলন–পো েুরম্ একজন েরেটোগী। েুনডাটম্ন্ট সু্কল চযারিযন। 
 
হযারি শুধটি রদ্টয ব্লল–কটযকজটনি ম্টধয একজন। হযারগ্রটডি কুচকুটচ কাল পচাখ 
দু্টো খুব্ িাশিারি পদ্খটল ওি পম্াোটসাো দু্ই রুি েলায। 
 
–োহটল েুরম্ জাটনা না পক পোম্াি নাম্ রদ্টযটছ? 
 
আ রন অ্িে রব্শ্বাস কিটে  াটিন আরম্ রদ্ইরন; হযারি ব্লল। 
 
–রনিযই করি; হযারগ্রড পর্াৎ পর্াাঁৎ কটি ব্লটলন। 
 
–আরম্ শুধু নয, ডাম্বলটডাটিি োই ম্ে। 
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–আম্াি খুব্ জানটে ম্ন চায পক কটিটছ, হযারি রেক্ত কটণ্ঠ র্টিি পিেি পথটক ওিা 
দু্জটন ব্াইটিি লটন োরকটয িইল। ওিা পদ্খল রক্রউেটদ্ি রনটয সকটলই নাটজহাল। 
ওিা পব্শ পম্াোটসাো আি ব্ড হটয পগটছ। পদ্খটে হটযটছ ব্ড ব্ড কাাঁকডা রব্টছ আি 
দ্ীর্ড কাাঁকডাি রম্িটণ। কম্ কটি রেনফুে লম্বা, েচুি শরক্তশালী। এখন আি ব্ণডহীন–
শক্ত ব্রহিাব্িণহীন নয। হালকা হালকা চকচটক পম্াো ছাল গাটয। এখনও োটদ্ি ম্াথা 
অ্থব্া পচাখ আটছ রক পনই পব্াঝা োয না। এে শরক্তশালী পে ধটি িাখা সম্ভব্ ি নয। 
 
হযারগ্রড খুব্ খুরশ হটয ব্লল–ওটদ্ি রনটয খুব্ ম্জা কিটছ পছটল পম্টযগুটলা। রক্রউে 
সম্বটন্ধ পকানও সটন্দহ পনই। 
 
হযারি চু  কটিরছল। হযারগ্রড ব্লটলা–আহ আরম্ও জারন না হযারি। হযারগ্রড পব্শ লম্বা শ্বাস 
রনটলন। মু্টখ রচিাি ছা ।… সু্কল চযারিযন… সব্রকছুই র্টে োটে। োই না? 
 
হযারি পকানও জব্াব্ রদ্ল না। হযাাঁ, এটকি  ি এক কে রক র্টে োটে। হািরম্ওটনি 
সটে পলটকি ধাটি হাাঁোি সম্য হািরম্ওন ওই একই কথা ব্টলরছল। 
 
*** 
 
োি টিি কো রদ্ন পহাগাটেড চিম্ দু্িঃটখি রদ্ন ব্লটে হয। সব্ সম্য ম্টন উটেগ 
অ্শারি। সেীথডিা ব্টল, ও েখন পসটকন্ড ইযাটি  ডে েখন নারক অ্েথা ঝগডা 
ম্ািাম্রি কিে। রকন্তু নানা পগালম্াটল–গণ্ডটগাটল িন কখনও ওি  াশ পথটক সটি 
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োযরন–সব্সম্য সে রদ্টযরছল। হযারি িাটব্ সু্কটলি পছটলটদ্ি রব্রি ব্যব্হাি, অ্শিয 
কথাব্ােডা, সটন্দহ এি সব্রকছুি পম্াকারব্লা কিটে  ািটব্ িন েরদ্ অ্েীটেি ম্ে ওি 
 াটশ থাটক। েকৃে ব্নু্ধি ম্ে। রকন্তু িন রনটজ পথটক এরগটয এটল হযারি ওি সটে 
পেম্ন অ্িিে হটব্ না, নেুন কটি ওটক রব্ষযো পব্াঝাব্াি পচো কিটব্ না।… েবু্ োই 
পহাক, চেুরদ্ডক পথটক রব্শ্রী  রিটব্শ পব্াঝাি ম্ে হটয দ্াাঁডাটে। খুব্ একাকী ম্টন হয। 
 
ও হাফ াটফি িাব্না–রচিা বু্ঝটে  াটি–ওিা ওটক  ছন্দ নাও কিটে  াটি–ওটদ্ি 
পো দ্টলি একজন চযারিযন হটযটছ। রিদ্ারিনটদ্ি পনাংিা রহংসুটে অ্ ম্ান–োি 
পব্রশরকছু োটদ্ি কাছ পথটক আশা কটি না। ওটদ্ি গ্রুট ি পছটল পম্টযটদ্ি কাটছ ও 
খুব্ই অ্রেয কািণ রকরডচ পখলায রগ্ররফন্ডটিি কাটছ রজেটে  াটি না। শুধু োই নয 
ইন্টাি হাউজ েরেটোরগোযও। রকন্তু ি যাটিন ক্ল? ওিা পো ওটক সাট ােড কিটে  াটি… 
রকছু পব্রশ না পহাক পসডরিটকি ম্ে। ওি ধািণা ভ্রাি; পব্রশিিাগ ি যাটিন ক্লিা ম্টন 
কটি ও  াগটলি ম্ে নানা িকম্িাটব্ কািচুর  কটি গব্টলে অ্ব্ ফাযাটি নাম্ পদ্যাটে 
ওি িাটগয রশটক রছাঁটডটছ। চালারক… আগাটগাডা চালারক কটিটছ হযারি। 
 
োছাডা পসডরিকটক পদ্খটলই পব্াঝা োয ও চযারিযন হব্াি পোগয নয। সুন্দি পদ্খটে, 
পসাজা নাক, ম্াথািরেড কাল চুল আি ধূসি দু্ই পচাখ। পব্াঝা োটে না পহাগাটেডি পছটল–
পম্টযিা কাটক পব্রশ  ছন্দ কিটছ পসডরিক না রিক্টি ক্রাম্? হযারি পচাখ এডায না, 
রসক্সথ ইযাটিি পম্টযিা োিা এেরদ্ন রিক্টটিি অ্টোগ্রাটফি জনয পছাোছুরে কিে োিা 
এখন ছুেটছ পফডরিটকি র ছু র ছু। লাটঞ্চি সম্য পফডারিকটক রিক্ষা চাওযাি ম্ে 
অ্টোগ্রাফ চাইটছ। 
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ইটোম্টধয হযারি রসরিযটসি জব্াব্  াযরন। পহডউইগ পিটগ আটছ… এখন আি ধাটি 
কাটছ আটস না। পিলা আিও চম্ৎকাি! অ্দূ্ি িরব্ষযটে পহডউইটকি মৃ্েুয হটব্ 
িরব্ষযোণী কটিটছন। পস পো আটছই; রকন্তু েটফসি রেেউইটকি সাটম্ারনং চাম্ডটদ্ি 
অ্নুশীলটন এে খািা  কটিটছ ব্লা োয না। োই ওটক অ্রেরিক্ত পহাম্ওযাকড কিটে 
হটে। পনরিল ছাডা সকটলই ওি পেন শক্ত হটয দ্াাঁরডটযটছ। 
 
রেেউইটকি ক্লাস পশষ হব্াি  ি হযারিি শুকটনা মু্খ পদ্টখ হািরম্ওন ব্লল েটফসি 
রেেউইক পো খুব্ পসাজাটসাজা  ডাটেন, িাল কটি পব্াঝাটেন, না পব্াঝাি পো 
পকানও কািণ পনই। চুম্বটকি ম্ে সািা ক্লাস পর্াটিন। ডার্স্াি, ওটযর্স্ প  াি ব্াটস্কে 
আি লুনা পস্কা  রনটয োি কািব্াি খুব্ই পসাজা। আসটল েুরম্ ক্লাটস ওি কথা িাল 
কটি পশান না। োই ক্লাস পব্াঝ না। 
 
আিেড পকন এম্ন হল? পদ্খল পসডরিক একদ্ল ছাত্রীটদ্ি সটে োটে। োব্াি সম্য 
সকটল ওি রদ্টক োকাল। ও পেন হযারি নয-একো রব্িাে রক্রউে! 
 
হযারি আি হািরম্ওন লাঞ্চ খাব্াি  ি েখন পেইট ি অ্ন্ধকাি কািাকটক্ষি সাম্টন 
দ্াাঁডাল, পদ্খল রিদ্ারিনিা েটেযটক বু্টক ব্যাজ লারগটয দ্াাঁরডটয িটযটছ। ছাত্র–ছাত্রী 
সব্াই। হোৎ একনজটি হযারিি ম্টন হল ওিা পেন S.PE.W ব্যাজ বু্টক লারগটযটছ… 
রকন্তু না, একইিকম্ ব্যাজ, পলখা জ্বলজ্বটল লাল অ্ক্ষটি… কম্ আটলাি আন্ডািগ্রাউন্ড 
 যাটসটজ লাল অ্ক্ষিগুটলা আিও পেন জ্বলজ্বল কিটছ। ব্যাটজ পলখা: 
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সাট ােড পসডরিক রডগরি 
আসল পহাগােড চযারিযন। 
 
ম্যালফয ওটক পদ্টখ উচ্চস্বটি ব্লল, পকম্ন হটযটছ  োি?… আিও পদ্খ…? 
 
ম্যালফয ওি বু্টক আো ব্যাটজ আেুল রদ্টয রে টেই পলখাো ব্দ্টল পগল। 
 
 োি রেংকস  োি  চা 
 
পলখা  রিব্েডটনি সটে সটে রিদ্ারিনিা রচৎকাি কটি উেল শুধু নয রখল রখল কটি 
পহটস উেল। সকটলই ম্যালফটযি ম্ে বু্টকি ব্যাজ আেুল রদ্টয রে ল…  রিষ্কাি কটি 
ফুটে উেল  োি রর্স্ংকস। হযারিি মু্খ, গলা আগুটনি ম্ে গিম্ হটয উেল। 
 
হািরম্ওন রিদ্ারিটনি  যানরস  ারকডনসন ও োি দ্লব্লটক ব্লল, ব্ািঃ পব্শ ম্জাি 
ব্যা াি পো। রিদ্ারিটনি পছটলটম্টযিা িীষণিাটব্ হাসরছল। সরেয উদ্ভাব্নী শরক্ত আটছ 
ব্লটে হটব্। 
 
িন, রডন আি রসম্াটসি সটে একধাটি দ্াাঁরডটযরছল। ওটদ্ি সটে হাসাহারস কিরছল। 
হযারিটক পদ্টখও পদ্খল না। 
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ম্যালফয একো ব্যাজ হািরম্ওটনি রদ্টক এরগটয রদ্টয ব্লল–চাই? 
 
–আম্াি অ্টনক আটছ। আম্াি হাটে হাে লাগাটব্ না। এইম্াত্র আরম্ হাে ধুটয এটসরছ, 
আি পনাংিা কিটে চাই না, হািরম্ওন ব্লল। 
 
হযারি িাটগ ফুাঁসরছল। ও জাদু্দ্ণ্ডোয হাে রদ্ল। অ্টনক রদ্টনি বু্টকি ম্টধয জম্াে ব্াধা 
িাগ ও পশষ কটি রদ্টে চায। পসখাটন পব্শ রিড জটম্ পগল। 
 
–হযারি! হািরম্ওন ব্াধা রদ্ল। 
 
ম্যালফয রনটজি জাদু্দ্ণ্ডো ব্াি কটি ব্লল–পব্শ, ব্াি কি  োি। মু্রড এখাটন পনই 
পোম্াটক ব্াাঁচাটনাি জনয। সাহস থাটক পো ব্াি কি পোম্াি জাদু্দ্ও। 
 
দু্জটন–দু্জটনি রদ্টক োকাল। ম্াত্র এক পসটকন্ড। 
 
ফানডানকুলাস–হযারি পজাটি পজাটি ব্লল। 
 
পডনসাওরজও–ম্যালফয আিও পজাটি ব্লল। 
 
দু্জটনি জাদু্দ্টণ্ডি মু্খ পথটক আগুন পব্রিটয এল। পসই আগুন এটক অ্ িটক আর্াে 
কিল। োি ি পকানাকুরন রছেটক পগল। হযারিি আগুন পগাটযটলি গাটল লাগল। 
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ম্যালফটযি হািরম্ওটনি মু্টখ। পগাটযল মু্খ নারম্টয নাটক হাে চা া রদ্ল। পসখানোয 
পফাাঁডাি ম্ে ফুটল উটে–হািরম্ওন দ্ারুণ আেটঙ্ক দু্হাটে মু্খ োকল। 
 
–হািরম্ওন! িন পদ্ৌটড ওি রদ্টক পগল। হযারি পদ্খল িন হািরম্ওটনি হােো মু্খ পথটক 
সিাটে পচো কিটছ। আটগ পথটকই হািরম্ওটনি সাম্টনি দু্টো দ্াাঁে ব্ড। এখন পসই 
দু্টো আিও ব্ড হটয পগটছ। দ্াাঁে দু্টো পব্টডই চটলটছ। দ্াাঁে দু্টো লম্বা হওযাটে ওটক 
অ্টনকো উিচি োণী রব্ব্টিি ম্ে পদ্খাটে। 
 
হািরম্ওন িয প টয রচৎকাি কটি উেল।–ওি দ্াাঁে পব্টডই চটলটছ। 
 
-এই পোম্িা এখাটন রক সব্ কিছ? পেই  পসখাটন এটস গম্ভীি েীব্র স্বটি ব্লটলন 
 
রিদ্ারিনিা রনটজটদ্ি  ক্ষ রনটয রকছু ব্লব্াি পচো কিব্াি আটগই পেই  োি একো 
হলুদ্ ব্টণডি আেুল ম্যালফটযি রদ্টক এরগটয রগটয ব্লটলন–েুরম্ ব্ল রক হটযটছ? 
 
হযারি ব্লল–আম্িা একই সম্য দু্জটন দু্জনটক আক্রম্ণ কটিরছ। 
 
– োি আটগ কটিটছ সযাি–ওই পদ্খুন পগাটযটলি অ্ব্স্থা। 
 
পেই  এরগটয এটস পগাটযলটক পদ্খটলন। সািা মু্খো পেন রব্ষাক্ত ফাংগাটস ফুটল 
উটেটছ। 
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পেই  ব্লটলন–ওটক হাস াোটল রনটয োও। 
 
িন েখন ব্লল–পদ্খুন সযাি, ম্যালফয হািরম্ওটনি রক অ্ব্স্থা কটিটছ। পদ্খুন, পদ্খুন 
সযাি। 
 
ও পজাি কটি হািরম্ওটনি মু্খো েুটল পেই টক পদ্খাল। ও আোণ পচো কিটছ হাে 
রদ্টয মু্খো চা া পদ্যাি। রকন্তু খুব্ই অ্সুরব্টধ। দ্াাঁে দু্টো েখন কণ্ঠা  েডি চটল 
এটসটছ।  যানরস  ািরকনসন, রেদ্ারিটনি অ্নয পম্টযিা হািরম্ওটনি মু্টখি অ্ব্স্থা পদ্টখ 
রহ রহ কটি পহটস পফটে  ডল। পেইট ি দৃ্রেি আডাটল ব্াি ব্াি হািরম্ওনটক হাে 
রদ্টয পদ্খাটে লাগল। 
 
পেই  হািরম্ওটনি রদ্টক োণ্ডা দৃ্রেটে োকাটলন। ব্লটলন–পদ্খরছ দু্জটনি একই 
অ্ব্স্থা। 
 
হািরম্ওন িাটগ, অ্ ম্াটন হাউম্াউ কটি কাাঁদ্টে লাগল। োি ি পদ্ৌড রদ্ল। পদ্খটে 
পদ্খটে ও দৃ্রেি ব্াইটি চটল পগল। 
 
পসৌিাগয ব্লটে হটব্ হযারি আি িন দু্জটনই একই সটে পেইট ি রদ্টক োরকটয 
পচাঁচাটে লাগল। ওটদ্ি রচৎকাি আি েরেধ্বরনটে পেই  রকছুই ওটদ্ি কথাি ম্াটন 
বু্ঝটে  ািটলন না। অ্দু্ভে  রিরস্থরে! পশষ  েডি সাম্ানয বু্ঝটে  ািটলন ব্যা ািো। 
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–পদ্খা োক রক কিটে  ারি। পিশটম্ি ম্ে সুটিলা কটণ্ঠ পেই  ব্লটলন।  ঞ্চাশ 
 টযন্ট কােটব্ রগ্ররফন্ডটিি আি  োি ও উইসরলি রডটেনসন। োও র্টি োও, অ্ম্ানয 
কিটল সপ্তাহ খাটনক রডটেনসন হটে  াটি। 
 
হযারিি কান ঝন ঝন কিরছল। অ্রব্চাটিি জনয পেই টক অ্রিশা  রদ্টে ম্ন চাইল। ও 
িটনি সটে অ্ন্ধকাি কটক্ষি প ছটন চটল এল। োি ি পেরব্টলি ও ি সু্কল ব্যাগো 
শব্দ কটি িাখল। িন িাটগ েক েক কটি কাাঁ রছল। ম্টন হল দু্জটনি সিকড আব্াি 
স্বািারব্ক হটয এটসটছ। রকন্তু োহটলও ও রডন আি রসম্াটসি  াটশ ব্টস  ডল। হযারি 
পেরব্টলি ধাটি একা দ্াাঁরডটয িইল। ম্যালফয পেইট ি রদ্ক পথটক প ছন রফিল। ওি 
বু্টক আাঁো ব্যাজো আেুল রদ্টয রেট  পব্াকাি ম্ে হাসল। 
 
ব্যাটজ আব্াি ফুটে উেল :  োি রর্স্ংকস 
 
ক্লাস শুরু হটল হযারি পেইট ি রদ্টক োরকটয িইল। ব্ীিৎস ব্যা ািো িাব্ল।… েরদ্ 
ওি জানা থাকে কুরসটযোস কাসড… োহটল ও ম্াকডসাি ম্ে পেইট ি র টে  টড ক্ষে 
রব্ক্ষে কটি রদ্ে। 
 
আরন্ট পডােডস পেই  ব্লটলন, োি ি ছাত্র–ছাত্রীটদ্ি রদ্টক োকাটলন। োি োণ্ডা কাল 
পচাখ জ্বল জ্বল কিটে লাগল। আশাকরি পোম্িা সকটল সব্ সিঞ্জাম্ রনটয এটসছ। 
এখন পোম্িা পসগুটলা েত্ন কটি পম্শাও োি ি পোম্াটদ্ি ম্টধয একজনটক  িীক্ষা 
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কিটে ব্লব্। পেই  হযারিি রদ্টক োকাটলন। হযারি জাটন োি ি পেই  রক ব্লটব্ন। 
পেই  ওি সািা শিীি রব্ষাক্ত কটি পদ্টব্ন। হযারিি ইো কিল ওি কলিনো েুটল 
ক্লাটসি সকটলি সাম্টন পেইট ি পেল চকচটক ম্াথায ছুাঁটড ম্াটি। 
 
হযারিি পেইট ি ম্াথায কলিন ছুাঁটড ম্ািাি স্বপ্ন পিটে পগল। পক পেন পেইট ি োণ্ডা 
অ্ন্ধকাি র্টিি দ্িজায নক কিল। 
 
র্টি েুকটলন করলন রক্রটি। হযারিি রদ্টক পসাজা োরকটয পেইট ি পডটস্কি কাটছ 
পগটলন। 
 
–ব্লুন? পেই  অ্টসৌজনযিাটব্ ব্টলন। 
 
–সযাি আ রন েরদ্ অ্নুম্রে পদ্ন োহটল হযারি োিটক উ টি রনটয পেটে  ারি। 
 
পেই  করলটনি রদ্টক মু্খ নারম্টয োকাটলন। ওি মু্টখি হারস রম্রলটয পগল। 
 
পেই  োণ্ডা গলায ব্লটলন–হযারি  োটিি প াসাটনি েযাকরেকযাল ক্লাস পশষ হটে 
আিও একর্ন্টা লাগটব্। ক্লাস পশষ হটল ও টি োটব্। 
 
করলটনি মু্খো রব্ব্ণড হটয পগল। 
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–সযাি, সযাি রম্. ব্যাগম্যান ওটক ডাকটছন। করলন সাম্ানয নািডাস হটয ব্লল। 
 
–সব্ চযারিযনিা ওখাটন পগটছ… ফটো পোলা হটব্। 
 
হযারিি করলটনি কথা একেুও ম্টন ধিটছ না… রব্টশষ কটি একসটে ফটো পোলাি 
ব্যা াটি। একব্াি ব্টনি রদ্টক োরকটয পদ্খল ও মু্খ েুটল ছাটদ্ি রদ্টক োরকটয 
িটযটছ। 
 
পেই  ব্লটলন–খুব্ িাল, খুব্ িাল।  োি পোম্াি রজরনস ত্র এখাটন পিটখ ফটো 
পোলা হটলই চটল এটসা। োি ি পোম্াি হেরি েরেটষধক পের্স্ কিা োটব্। 
 
–সযাি, সটে ওি ব্ই ত্র রনটয পেটে ব্টলটছন। করলন করকটয করকটয ব্লল। সব্ 
চযারিযনিা। 
 
–খুব্ িাল, অ্রে িাল, পেই  োণ্ডা স্বটি ব্লটলন।  োি েুরম্ পোম্াি রজরনস ত্র রনটয 
আম্াি সাম্টন পথটক োও! 
 
হযারি ওি সু্কটলি ব্যাগো র টে চার টয দ্াাঁডাল, দ্িজাি রদ্টক  া ব্াডাল। 
 
রিদ্ারিন ছাত্রটদ্ি পডটস্কি  াশ রদ্টয পেটে পেটে োটদ্ি চািরদ্ক পথটক ব্যাটজ ফুটে 
উেল :  োি রর্স্ংকস 
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হযারি ক্লাসরুটম্ি দ্িজাো ব্ন্ধ কটি করিটডাটি দ্াাঁডাটল করলন ব্লল–েুরম্ চযারিযন 
হটযছ ব্টল সব্াই এইসব্ ব্াদ্িাম্ী কিটছ, োই না? ম্জাি ব্যা াি। 
 
হযারি পহটস ব্লল–ম্জাি ব্যা াি পো ব্টেই।… ওিা এনটিন্স হটলি রদ্টক চলল। 
খারনকো োব্াি  ি হযারি ব্লল–ফটো রদ্টয কী হটব্ করলন? 
 
–ম্টন হয পডইরল েটফে চাইটছ। 
 
হযারি ব্লল–দ্ারুণ।  াব্রলরসরে…  াব্রলরসরে আম্াি দ্িকাি। খুব্ পব্রশ েচাি…। 
 
হযারি ও করলন রেক জাযগায প ৌঁছব্াি  ি হযারি দ্িজা পেটল র্টি পোকাি আটগ করলন 
ব্লল–গুড লাক! হযারি র্টি েুকল। 
 
র্িো পছাে একো ক্লাসরুটম্ি ম্ে। র্টিি ম্াঝখাটন অ্টনকো খারল জাযগা কিাি জনয 
সব্ পচযাি পেরব্ল পদ্যাল পর্াঁটষ িাখা। ব্লযাকটব্াটডডি সাম্টন রেনটে পেরব্ল এক সটে 
িাখা। পেরব্টলি ও িো খুব্ লম্বা পিলটিে রদ্টয োকা। পসই পেরব্টলি (রেনটে পেরকটয 
িাখা) সাম্টন  াাঁচো পচযাি িটযটছ। োি ম্টধয একোটে লুটডা ব্যাগম্যান ব্টস আটছন। 
একজটনি সটে কথা ব্লটছন োটক হযারি আটগ কখনও পদ্টখরন। োি  িটন েকেটক 
লাল পিাব্। 
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রিক্টি ক্রাম্ স্বািারব্কিাটব্ সকটলি কাছ পথটক রনটজটক আলাদ্া কটি িাটখ পেম্রন 
র্টিি একটকাটণ দ্াাঁরডটয িটযটছ। কািও সটে কথা ব্লটছ না। পসডরিক আি পেউি 
রনটজটদ্ি ম্টধয কথা ব্লটছ। আটগ পেম্ন পম্টযরেটক গম্ভীি পদ্টখরছল পো নয! খুব্ খুরশ 
খুরশ ম্ন। ম্াটঝ ম্াটঝ স্বিাব্ ম্ে ম্াথায ঝাাঁকুরন রদ্টয লম্বা চুলগুটলা সরিটয রদ্টে। ওি 
রূ ালী চুটল ম্াটঝ ম্াটঝ আটলা  টড চকচক কটি উেটছ। একজন প েটম্াো পলাক 
একো ব্ড কযাটম্িা রনটয দ্াাঁরডটয িটযটছ। কযাটম্িা পথটক পধাাঁযা পব্টিাটে। এক পচাখ 
রদ্টয কযাটম্িা পফউিটক পদ্খটছ। পব্গম্যাটনি পচাখ  টড পগল হযারিি রদ্টক। পচযাি 
পছটড ওটক জরডটয ধিাি জনয এরগটয পগটলা না–আহা চযারিযন নাম্বাি পফাি এটস 
পগটছ। এটসা এটসা এরদ্টক এটসা। রচিাি পকানও কািণ পনই… ম্যারজক দ্ণ্ড ওজন 
কিাি উৎসব্। ব্ারক সব্ রব্চািকিা এখরন এটস  ডটব্ন। 
 
হযারি সাম্ানয হকচরকটয ব্লল–দ্ণ্ড ওজন কিাি উৎসব্? 
 
েথাগেিাটব্ পোম্ািো ওজন কিটে হটব্। পনা পোব্টলম্। পোম্াি সাম্টন পেসব্ কাজ 
িটযটছ োি জনয পোম্াি জাদু্দ্ণ্ড খুব্ই দ্িকািী েে, পব্গম্যান ব্লটলন-এ রব্ষটয দ্ক্ষ 
ব্যরক্তিা ও টি ডাম্বলটডাটিি সটে আলা  আটলাচনা কিটছন। োি ি ওিা এটল ফটো 
পোলা হটব্। এনাটক হযে েুরম্ পচটনা না। রিো স্কীোি পে জাদু্কিী িক্তলাল আলটখলা 
 টি ব্টসরছটলন োটক পদ্খাটলন পব্গম্যান। ব্লটলন, পডইরল পফটেি হটয েুনডাটম্ন্ট 
সম্বটন্ধ একো পছাে েরেটব্দ্ন রলখটব্ন। 
 
–রেক ব্লটলন না, খুব্ পছাে একো রকছু হটব্ ব্টল ম্টন হয না, রিো ব্লল। 
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ম্রহলা ম্াথাি চুল অ্দু্ভেিাটব্ কালড কটি পব্াঁটধটছন। ব্ড পচাযাল–খুব্ পব্ ম্ানান। পচাটখ 
োি ম্রণ–মু্ক্ত খরচে চশম্া। হাটে কুম্ীটিি চাম্ডাি হযান্ডব্যাগ। আেুটলি ইরঞ্চ দু্ই লম্বা 
নখগুটলা পগালা ী িে-এ িরঞ্জে। 
 
–ছরব্ পোলা পসশটনি আটগ েরদ্ হযারিি সটে দু্চািটে কথা ব্লটে  ািোম্ েটব্ িাল 
হে, রিো পব্গম্যানটক ব্লটলন। রকন্তু োি েীক্ষ্ণ দৃ্রে েখনও হযারিি ও ি রনব্ে।–
জাটননটো ব্যটস সব্টচটয পছাে চযারিযন, ওি সম্বটন্ধ একেু িং ফলাটে হটব্ পো! 
 
–অ্ব্শযই, পব্গম্যান ব্লটলন–অ্ব্শয হযারিি েরদ্ পকানও আ রে না থাটক। 
 
–না, পনই, হযারি ব্লল। 
 
–চম্ৎকাি! রিো স্কীোি ব্লটলন–কথাো ব্টলই উরল্ক পদ্ওযা আেুল রদ্টয খুব্ শক্ত কটি 
হযারিি হাটেি উ রিিাগ ধিটলন। োি ি একো দ্িজা খুটল হযারিটক ব্াইটি রনটয 
পগটলন। 
 
–পিেটি ব্ড পগালম্াল, রনরিরব্রলটে কথা ব্লা োটব্ না, রিো ব্লটলন আহা, ব্ড সুন্দি 
জাযগা। রছম্ছাম্ রনরিরব্রল! হযারি ব্লল-এখাটনি আলম্ারিটে আম্াটদ্ি ম্যারজক ঝাডু 
িাখা হয। রিো আব্াি ব্লল–সুন্দি, অ্রে সুন্দি রনরিরব্রল জাযগা। পসখাটন ব্সাি পকান 
পচযাি পনই। আটছ একো ফুটো ব্ালরে আি কাডডটব্াটডডি ব্াক্স। রিো হযারিটক ব্াটক্সি 
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ও ি ব্রসটয, রনটজ ব্ালরেো উটল্টা কটি ব্সল। পখালা দ্িজাো উটে ব্ন্ধ কটি রদ্টেই 
জাযগাো আিও অ্ন্ধকাি হটয পগল। শুরু কিা োক। 
 
 রিো ওি কুরম্টিি চাম্ডাি হযান্ডব্যাগো খুটল োি পিেি পথটক কটযকো পম্াম্ব্ারে 
পব্ি কটি দ্ো দু্রলটয পসগুটলা জ্বালাটলা। শূটনয পসগুটলা এম্নিাটব্ িাখল োটে িাল 
কটি পদ্খটে  াওযা োয। 
 
–হযারি আশাকরি েুরম্ রকছু ম্টন কিটব্ না, েরদ্ আরম্ োডাোরড পলখাি জনয দ্রুে 
রলরখটয  ালক রদ্টয পনাে করি? 
 
োহটল কথা ব্লটে ব্লটে পনাে কিটে সুরব্টধ হটব্। 
 
স্বািারব্কিাটব্ কথা ব্লা োটব্, রক ব্ল? 
 
হযারি ব্লল–আটলাচনাি রব্ষয? 
 
রিো স্কীোিস হাসল। হযারি পদ্খল ওি কটযকো দ্াাঁে পসানাি। রিো হযান্ডব্যাগ পথটক 
লম্বাম্ে অ্যারসড সবু্জ  ালক আি রকছু  াকান  াচডটম্ন্ট পব্ি কিল। োি ি পসগুটলা 
পকাটলি ও ি িাখল।  ােডটম্টন্টি  াটশ সব্ মু্রছটয জাদু্ি িাব্াি  ালকো পিটখ বু্জ 
 ালকো দ্াাঁটে পচট  ধিল। পসো কটযক মু্হূেড  টি ম্জাটস রকছু খাটে পেম্রনিাটব্ 
োনটলা।  ালকো সাম্ানয পকাঁট  উেল। 
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–পেরর্স্ং… আম্াি নাম্ রিো স্কীোি, পডইরল েটফে, রিট ােডাি। 
 
হযারি ঝে কটি অ্যারসড–গ্রীন  ালটকি রদ্টক োকাটেই পদ্খল  ালকো রকছু রলখটে 
শুরু কটিটছ  াচডটম্টন্ট লম্বালরম্ব : 
 
অ্রে আকষডণীয সুন্দি পদ্হী স্বণডাি পকশেুক্তা রিো স্কীোি, পেোরলশ ব্ষডীযা, োি দু্দ্ডাি 
 ালক অ্টনক খযােনাম্া ব্যরক্তটদ্ি রম্থযা খযারে ফুটো কটি রদ্টযটছ 
 
–অ্রে সুন্দি, রিো স্কীোি আব্াি ব্লল– াচডটম্টন্টি ও টিি অ্ংশো রছাঁডল, মু্টড 
পসোটক হযান্ডব্যাটগ পিটখ রদ্ল। োি ি হযারিি রদ্টক ঝুাঁটক  টড ব্লল–কী ব্ল শুরু 
কিা োক। িাউইজাডড েুনডাটম্টন্ট পোগ পদ্ব্াি–রক কািটণ পোম্াি ইো হটযরছল? 
 
–ও হযাাঁ, হযারি ব্লল, রকন্তু  ালক ওটক রকংকেডব্যরব্মূ্ঢ় কিল। ও রকছু না ব্লটলও, 
কুইল খসখস কটি রলটখ চলল 
 
একরে কুৎরসে কাোদ্াগ অ্েীটেি দু্িঃখজনক এক র্েনাি রচহ, হযারি  োটিি সুন্দি 
মু্খো রব্কৃে কটিটছ, ওি পচাখ 
 
কুইটলি রদ্টক োরকও না হযারি, রিো ব্লল। অ্রনোয হযারি রিোি রদ্টক োকাল-এখন 
আম্াি েটশ্নি জব্াব্ দ্াও–পকন েুরম্ েরেটোরগোয পোগ রদ্টে ম্নস্থ কটিরছটল হযারি? 
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হযারি ব্লল–আরম্ ম্নস্থ করিরন। োছাডা গব্টলে অ্ব্ ফাযাটি কে নাম্ পদ্যা হটযরছল 
োও আরম্ জারন না। অ্িে আম্াি নাম্ আরম্ রদ্ইরন। 
 
রিো স্কীোি পম্াো কটি আাঁকা ধনুটকি ম্ে একরে িুরু েুলল। পশান হযারি িয  াব্াি 
পকানও কািণ পনই। আম্িা সকটল জারন েুরম্ নাম্ দ্াওরন–ও রনটয অ্েথা রচিা কিটব্ 
না। আম্াটদ্ি  ােকিা একজন রব্টদ্রাহীটক িালব্াটস। 
 
–আরম্ নাম্ রদ্ইরন, পক রদ্টযটছ োও জারন না। 
 
–পোম্াি েরেটোরগো সম্বটন্ধ ম্োম্ে কী? 
 
–আরম্ এখনও রকছু িারব্রন। 
 
–অ্েীটে চযারিযনিা ম্ািা পগটছ–েুরম্ জান? রিো চে ে কটি েশ্ন কিল পস সম্বটন্ধ 
আদ্ট ই েুরম্ রকছু পিটব্ছ? 
 
হযারি ব্লল–শুটনরছ এব্াটি পস আশঙ্কা পনই। 
 
 ালকো কাগটজি একোি পথটক অ্নয োটি রু্িটে থাটক। অ্টনকো আইস পস্করেং-
এি ম্ে। 
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–ম্টন হয এি আটগ েুরম্ পচাটখি সাম্টন মৃ্েুয পদ্টখছ? কথাো ব্টল রিো হযারিি জব্াব্ 
পশানাি জনয আিও বু্টক  ডল। 
 
–পোম্াটক পসই মৃ্েুয কেো আটলারডে কটিটছ? 
 
হযারি আব্াি ব্লল–ও হযাাঁ। 
 
–েুরম্ কী ম্টন কি অ্েীটেি পসই ম্ানরসক আর্াে পোম্াটক… পসই জনযই েুরম্… ম্াটন 
পোম্াি জানাি েব্ল আগ্রহ, পকন োটদ্ি মৃ্েুয হটযরছল। 
 
–আরম্ পকানও কািটণই নাম্ রদ্ইরন হযারি রব্িরক্তি মু্টখ ব্লল। 
 
–পোম্াি রক ব্াব্া-ম্াি কথা আদ্ট ই ম্টন আটছ? 
 
–না। 
 
–েুরম্ েুনডাটম্টন্ট েরেটোরগোয নাম্ছ একথা জানটে  ািটল োিা রক ম্টন কিটেন? 
দু্রিিা? 
 
িাগ? 
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হযারি এব্াি সরেয পিটগ পগল। োিা পো পব্াঁটচ পনই, অ্েএব্ রক ম্টন কিটেন পস েশ্ন 
আটস পকম্ন কটি? ও পদ্খল েশ্নোি জব্াব্ না প টয রিো ওি রদ্টক েীব্র িরেটে 
োরকটয িটযটছ। িুরু কুাঁচটকটছ। হযারি ওি রদ্ক পথটক মু্খ রু্রিটয রনল। কুইল রক 
রলটখটছ পদ্খাি জনয োকাল। 
 
ব্াব্া-ম্াটযি েসে আসটে ওি দু্ই অ্দু্ভে গিীি সবু্জ পচাখ জটল িটি পগটছ। োটদ্ি 
কথা ওি সৃ্মরেটে পনই। 
 
পলখাো  ডা হটল হযারি উচ্চস্বটি ব্লল–পক ব্টলটছ আম্াি পচাখ জটল  রি ূণড হটয 
পগটছ? 
 
রিো রকছু ব্লাি আটগই পে দ্িজাি  াটশ ঝাডু থাটক পসো খুটল পগল। হযারি পদ্খল 
দ্িজাি পগাডায ডাম্বলটডাি দ্াাঁরডটয িটযটছন। পচাটখি দৃ্রে দু্জটনি ও ি। 
 
ডাম্বলটডাি–রচৎকাি কটি রিো স্কীোি ব্লল। মু্খ পচাখ পদ্টখ ম্টন হয খুরশটে ডগম্গ। 
 
–পকম্ন আটছন? রিো ব্লল। কথাো ব্টল ও ওি  ুরুটষলী হােো ডাম্বলটডাটিি রদ্টক 
ব্ারডটয রদ্ল। 
 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য গবলেট অ্ব ফায়াি । জে. জে. িাওরেিং। হ্যারি পটাি রিরিে 

374 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

–আশাকরি এই গিম্কাটল আম্াি পলখা ইন্টািনযাশনাল কনটফডাটিশন অ্ব্ উইজািডস 
কনফাটিন্স আ রন  টডটছন। 
 
অ্রে জর্নয, ডাম্বলটডাি ব্লটলন। ও দু্ই পচাখ পকৌেুটক নাচটে শুরু কটিটছ। 
 
–আরম্ আম্াি সম্বটন্ধ পোম্াি পলখাো  টডরছ 
 
–রকছু ম্টন কিটব্ন না ডাম্বলটডাি ম্াটঝ ম্াটঝ আ নাি ম্িব্য সকটল ব্টলটছ পসটকটল। 
আম্াি কথা নয, জনসাধািণ ব্টলটছ। 
 
ডাম্বলটডাি ব্লটলন–পোম্াি রব্িরক্তকি কথাব্ােডা, অ্টহেুক অ্দ্রোি কািণ জানটে 
 ািটল খুব্ই খুরশ হটব্া রিো।…. ব্যা ািো  টি আটলাচনা কিা োটব্। ঝাডু ওজন 
রব্লম্ব কিাি পকানও কািণ পনই। 
 
হযারি ছাডা প টয ব্াাঁচল। এক পদ্ৌটড র্টি েুটক পসিরিটকি  াটশ ব্টস  ডল। পিলটিে 
কিাি পদ্ওযা পেরব্টলি রদ্টক োকাটেই পদ্খল শূনয পচযািগুটলা আি শূটনয পনই। 
 াাঁচজটনি ম্টধয চািজন রব্চািক ব্টস িটযটছ–েটফসি কিকাি, ম্াদ্াম্ ম্যারক্সম্, রম্. 
ক্রাউচ আি লাটডা পব্গম্যান। একেু  ি রিো স্কীোি র্টি েুটক একটকাটণ ব্টস 
 ডটলা। োি ি পলখাগুটলা পকাটলি ও ি পিটখ দ্রুে রলরখটয  ালক মু্খ রদ্টয চুটষ 
কটি আব্াি  ােডটম্টন্টি ও ি িাখটলন। 
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ডাম্বলটডাি রনটজি আসটন ব্টস ব্লটলন–রম্. অ্রলটিন্ডাটিি সটে আ নাটদ্ি  রিচয 
করিটয রদ্টে প টি আরম্ ধনয। ডরন এখন চযারিযনটদ্ি জাদু্দ্টণ্ডি  িীক্ষা কিটব্ন ও 
পদ্খটব্ন পসগুটলা রেক আটছ রকনা। েুনডাটম্ন্ট শুরু হব্াি আটগই পচরকং  ব্ড পশষ হটব্। 
 
ডাম্বলটডাটিি কথা শুটন রম্. অ্রলটিন্ডািটক পদ্টখ চম্টক উেল হযারি। বৃ্ে জাদু্কি! 
ম্ানুষরে ব্ডই পচনা। িাব্টে িাব্টে ওি ম্টন  টড পগল… রেন ব্ছি আটগ রডযাগন 
অ্যাটলটে পো এিই কাটছ জাদু্দ্ও রকটনরছল ও। 
 
রম্. অ্রলটিন্ডাি র্টিি ম্ধযস্থটল শূনযস্থাটন রগটয ব্লটলন–ম্যাডাম্ পডলাটকৌি আ নািো 
রক েথটম্…? 
 
পডলাটকৌি, অ্রলটিন্ডটিি কাটছ রগটয োি জাদু্দ্ণ্ডো রদ্টলন। 
 
–হুম্, অ্রলটিি ব্লটলন 
 
অ্রলটিন্ডি এক এক কটি পসডরিক ও ক্রাটম্ি জাদু্দ্ণ্ড পের্স্ কিটলন। কািও ওযাটি 
পকানও খুাঁে প টলন না। সকটলই খুব্ই েটত্নি সটে পিটখটছ। 
 
হযারিি ডাক  ডল ও ক্রাটম্ি  াশ রদ্টয রম্. অ্রলটিন্ডটিি হাটে ওি জাদু্দ্ণ্ড রদ্ল। 
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–আহ, হযাাঁ অ্রলটিন্ডি ব্লটলন, ওি রব্নীেদু্যরে পচাখ দু্টো দ্ীপ্ত হটয উেল।… হা হা 
 োি পোম্াটক আম্াি পব্শ ম্টন আটছ। 
 
হযারিি ম্টন  টড পগল। ম্টন হল গেকালই পেন অ্রলটিন্ডটিি পদ্াকান পথটক দ্ণ্ডো 
রকটনটছ। 
 
চাি গ্রীটেি আটগ ওি ব্যস েখন এগাি হযারগ্রটডি সটে রম্. অ্রলটিন্ডটিি পদ্াকাটন 
রগটযরছল। হযারিি ম্া ো রনটয এটক এটকি  ি এক দ্ণ্ড পদ্রখটযরছল। পশটষ হযারিি 
উ েুক্ত একো দ্ণ্ড প টলন। পসো হযারিটক পদ্রখটয ব্টলরছটলন দ্ণ্ডো পহারল্প রদ্টয 
(জাটম্ি ম্টো িসাল ফলেুক্ত রচিশযাম্ল গাছ) হেরি। এগাি ইরঞ্চ লম্বা একো  ালক 
ফরনটক্সি পলজ পথটক পনওযা। রম্. অ্রলটিন্ডি খুব্ আিেড হটয রগটযরছটলন হযারিি ওই 
দ্ণ্ডরে ম্ানাটনাি জনয। ব্টলরছটলন অ্ব্াক কাণ্ড। হযারি রজটজ্ঞস কটিরছল অ্ব্াক কাণ্ড… 
োি ম্াটন। রম্. অ্রলটিন্ডি ব্টলরছটলন, হযারি জাদু্দ্টত্র সটে পে  ালকো আটছ পসো 
ফরনক্স  ারখি। লডড পিাটল্টম্টেডি দ্ণ্ডটে পসই একই  ারখি  ালক আটছ। 
 
হযারি পসই সংব্াদ্ কাউটক ব্টলরন। ওি রনটজি ওযান্ড খুব্ রেয। পিাটর্ল্ম্টেডি সটে এি 
পকানও সিকড পনই। রম্, অ্রলটিন্ডি আি রব্টশষ রকছু ব্টলনরন। 
 
অ্নযটদ্ি জাদু্দ্ণ্ড  িীক্ষা কিটে অ্রলটিন্ডি পে সম্য রনটযরছটলন োি পচটয অ্টনক 
পব্রশ হযারি  োটিি ফরনক্স  ারখি  ালক পদ্ওযা জাদু্দ্ণ্ড  িীক্ষা কিটে সম্য রনটলন। 
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ডাম্বলটডাি ব্লটলন–ধনযব্াদ্, এব্াি পোম্িা পেটে  াি।… রডনািও পখটয রনটে  াি। 
হযারি োব্াি আটগ পে পলাকরে কাল কযাটম্িা রনটয দ্াাঁরডটযরছল লারফটয উটে ব্লল–ফটো 
ডাম্বলটডাি ফটো। 
 
পব্গম্যান একই কথা ব্লটলন।–চযারিযন্স এব্ং রব্চািকটদ্ি গ্রু  ফটো। রিো েুরম্ রক 
ম্টন কি? 
 
রিো ব্লল–ো, ফটো পোলা আটগ। ওি দৃ্রে েখনও হযারিি ও ি রনব্ে। রকছু ফটো 
আলাদ্া রনটল িাল হটব্। গ্রু  নয। 
 
ফটো  ব্ড পশষ হটল হযারি রডনাি পখটে রনটচ পগল। হািরম্ওনটক পসখাটন পচাটখ  ডল 
না। ও েখনও দ্াাঁটেি ব্যা াটি হাস াোটল। ও পেরব্টলি পশষ োটি একাই রডনাি 
পখল। োি ি রগ্ররফন্ডি োওযাটি চটল পগল। অ্টনক ব্াডরে কাজ পশষ কিটে হটব্। 
সাম্রনং চাটযি কাজও কিটে হটব্। ডিটম্েরিটে িটণি সটে পদ্খা হটয পগল। 
 
িন ব্লল–পোম্াি  যাাঁচা। ও হযারিি ব্ারলটশি রদ্টক আেুল রদ্টয পদ্খাল। লশী  াচা ওি 
জনয ব্টসরছল। 
 
হযারি ব্লল–রেক আটছ। 
 
িন ব্লল–আম্াটদ্ি আগাম্ীকাল িাটে আেক থাকটে হটব্ পেইট ি অ্ন্ধকাি র্টি। 
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কথাো ব্টল গেগে কটি পব্রিটয পগল িন, োব্াি সম্য হযারিি রদ্টক োকাল। হযারি 
িাব্ল িটনি র ছু র ছু োওযা োয, ওি সটে কথা ব্লটে। পকন কথা ব্লটছ না পস 
জানা দ্িকাি। রকন্তু ওি রব্ছানায রসরিযটসি রচরে রনটয  যাাঁচা ব্টস িটযটছ। রচরেটে রক 
জব্াব্ রদ্টযটছন পসোই জানা দ্িকাি। হযারি  যাাঁচাি  া পথটক রচরেো খুটল রনল। 
 
হযারি, 
আরম্ রচরেটে পোম্াটক রকছুই রলখটে  ািরছ না। ম্াঝ টথ পসো পখাযা পেটে  াটি। 
আম্াটদ্ি মু্টখামু্রখ কথা ব্লটল িাল হটব্। ব্াইশ নটিম্বি িাে একোি সম্য েুরম্ রক 
রগ্ররফন্ডি োওযাটি থাকটে  ািটব্? আরম্ অ্নযটদ্ি পচটয িাল কটি জারন েুরম্ রনটজটক 
রনটজ সাম্লাটে  াি। ডালটডাি ও মু্রড েখন পোম্াি কাটছই িটযটছন েখন পোম্াটক 
পকউ ছুাঁটে সাহস কিটব্ না। োহটলও ম্টন হটে একজন পোম্াটক ক্ষরে কিাি পচো 
কিটে  াটি। ওই েুনডাটম্টন্ট পোম্াি পোগদ্ান খুব্ই িাব্নাি রব্ষয। ডাম্বলটডাটিি 
উ রস্থরেটে পকউ পোম্াি ক্ষরে কিটে  ািটব্ না। হযারি, চেুরদ্ডটক পচাখ পিটখ চলটব্। 
আরম্ অ্স্বািারব্ক রকছু জানাটে চাই। ব্াইশ নটিম্বি সম্বটন্ধ পোম্াি ম্ে আম্াটক শীঘ্র 
জানাটব্। 
রসরিযস 
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দ্য হ্ািংলগরিয়ান হ্নডলটে 
 
রসরিযস জারনটযটছ ২২ নটিম্বি গিীি িাটে রগ্ররফন্ডি োওযাটি আসটব্। োি ি ওি 
সটে মু্টখামু্রখ আলা  আটলাচনা কিটব্। পসই িাব্না গে  টনি রদ্ন ওি ম্নটক 
আেন্ন কটি পিটখটছ। চযারিযন হব্াি আকরস্মক ম্ানরসক ধকলো একেু একেু কটি 
কটম্ আসটছ। অ্জারচে িযও কম্টছ। েটব্ ওি ম্ন পে পোল াড কটি চলটছ, 
ম্ানরসকিাটব্ এেো দু্ব্ডল পস কখটনা হযরন। রক্লারিটনি রব্রুটে রকরডচ ম্যাটচি আটগি 
দূ্ব্ডলোি পচটযও আিও পেন পব্রশ ম্ানরসক দু্ব্ডলো। সকল সম্যই রক এ িকম্ ঝড–
ঝঞ্ঝা ওটক ব্টয পব্ডাটে হটব্ এব্ং এিাটব্ই রক ওি জীব্ন পশষ হটয োটব্? 
 
শে শে শত্রু–রম্ত্রটদ্ি সাম্টন অ্জানা–শক্ত জাদু্েদ্শডন কিাি ব্যা াটি রসরিযস কেো 
সাহাটেয কিটে  ািটব্ ও জাটন না। রকন্তু এই মু্হূটেড ওি এক ব্নু্ধ সাম্টন এটস 
দ্াাঁডাটল হযারি সব্ িকটম্ি দু্ব্ডলো, অ্সহাযো কারেটয উেটে  াটি। রসরিযটসি সটে 
ওি একাটি আলা –আটলাচনা। পসই সম্য দ্লছুে পকউ র্টি থাকটল অ্সুরব্টধ হব্াি 
সম্ভাব্না… হািরম্ওটনি সটে কথা ব্টল োি ব্যব্স্থা কিটে হটব্। 
 
ইরেম্টধয পডইরল পফটে রিোি েরেটব্দ্ন ওটক রনদ্ারুণ এক অ্স্বরিটে পফটলটছ রিো 
আগাম্ী েুনডাটম্ন্ট সম্বটন্ধ ব্লটে পগটল রব্টশষ রকছুই পলটখরন। ো রলটখটছ, সব্ই 
হযারি োি আি ওি হব্রচত্রযম্য জীব্ন সম্বটন্ধ। পসডরিক ব্া দূ্টিি দু্ই রব্টদ্শী সু্কল 
সম্বটন্ধও রব্টশষ রকছু পলটখরন। োয রদ্ন দ্টশক আটগ পডইরল েটফটেি েথম্  ৃষ্ঠায 
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েরেটব্দ্নরে েকারশে হটযটছ। োি কথা ম্টন হটলই হযারিি প টেি ম্টধয শুধু জ্বলন 
নয… অ্ ম্াটনিও জ্বালা। রিোি ো ম্টন এটসটছ োই রলটখটছ েরেটব্দ্টন। 
 
আম্াি ম্টন হয ব্াব্া-ম্াি কাছ পথটক আরম্ শরক্ত প টযরছ, আরম্ জারন োিা েরদ্ পব্াঁটচ 
থাকটেন আজটকি হযারি োিটক পদ্টখ োটদ্ি গটব্ড বু্ক ফুটল উেে… হযাাঁ, ম্াটঝ ম্াটঝ 
িাটে রু্ম্ পিটে পগটল োটদ্ি জনয আরম্ কাাঁরদ্, এ কথা স্বীকাি কিটে আরম্ লিা  াই 
না… আরম্ জারন েুনডাটম্টন্টি সম্য পকান রকছু আম্াটক আর্াে কিটে  ািটব্ না। কািণ 
োিা পেখাটনই থাকুন না পকন আম্াটক িক্ষা কিটব্ন। 
 
এখাটনই পশষ নয রব্ো স্কীোি আিও খারনকো এরগটয রগটয রলটখটছ, অ্টনটকি কাটছ 
হযারি সিটকড পস কথাব্ােডা ব্টলটছ। 
 
হযারি পশষ  েডি পহাগাটেড িাটলাব্াসা প টযটছ। ওি র্রনষ্ঠ এক ব্নু্ধ করলন রক্রি ব্টলটছ, 
হযারিটক কখটনা পদ্খা োয না পে ও ম্াগল ব্ংটশ জন্মগ্রহণকািী অ্রে সুশ্রী হািরম্ওন 
পগ্রাি ছাডা একা চলাটফিা কিটছ। ম্াগল ব্ংটশি রূ সী পম্টযরে হযারিি ম্েই পহাগাটেডি 
অ্নযেম্ পসিা ছাত্রী। 
 
পডইরল েটফে েরেটব্দ্ন ছা াি  ি রিদ্ারিন হাউটজি পছটল–পম্টযিা ওি জীব্ন এক 
িকম্ আিও অ্রেষ্ঠ কটি েুটলটছ। ওটক পদ্খটলই নানা ম্িব্য কটি 
 
– োি পোম্াি একো রুম্াল চাই? েরদ্ েুরম্ পচহািা ব্দ্টলি  িীক্ষায পকাঁটদ্ পফল? 
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–কটব্ পথটক েুরম্ সু্কটলি পসিা ছাত্র হটল? এই সু্কল কী েুরম্ আি লংব্েম্ কটিছ? 
 
–পহ, হযারি! 
 
–হাাঁ, রেক আটছ, হযারি পচাঁরচটয ওটে, েখন ও একা একা করিডলটি পর্ািাটফিা কটি। 
আরম্ আম্াি মৃ্ে ম্াটযি জনয কাাঁরদ্, হযাাঁ আরম্ আিও রকছু কিটে চাই। 
 
–না েুরম্ পোম্াি  ালক হাে পথটক পফটল রদ্টযছ। 
 
–পচা ব্লল, হযারিি গাল লাল হটয পগল! 
 
–রেক ব্টলছ, দু্িঃরখে পচা, হযারি ম্ারে পথটক কলম্ো েুলটে েুলটে ব্লল। 
 
–ম্েলব্াটিি জনয আম্াি শুি কাম্না িইল, পচা ব্লল আরম্ হলফ কটি ব্লটে  ারি 
েুরম্ িাল কিটব্। 
 
কথাো শুটন হযারিি রনটজটক অ্সম্ভব্ পব্াকা ম্টন হয। 
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হািরম্ওন আটস হযারিি অ্স্বরি ও েীক্তো পশযাি কিটে। রকন্তু ও চু  কটি িইল রনিব্ 
দ্াাঁরডটয থাকা পছটল–পম্টযটদ্ি পদ্টখ। হযারি হািরম্ওটনি অ্ব্স্থাো রনযেটণ িাখাি 
কুশলো পদ্টখ আিেড হটয োয। 
 
–দ্ারুণ সুন্দি? হযারি?  যানরস  ািরকনসন পজাটি পজাটি ব্লল। রিোি েরেটব্দ্ন 
েকারশে হব্াি  ি ওি এই েথম্ হািরম্ওটনি সটে পদ্খা। একো পডািাকাো কাে 
রব্ডাটলি রক রব্টেষণ কিটছ ও। 
 
–ওটদ্ি রদ্টক োরকও না, ওিা মূ্খড… অ্ব্জ্ঞা কি; হািরম্ওন উাঁচু কটি অ্করিে স্বটি 
ব্লল। উট ক্ষা কি হযারি। 
 
রকন্তু হযারি রকছুই উট ক্ষা কিটে  ািটছনা। পেইট ি পসই ক্লাস পশটষ আেক থাকাি 
 ি িটনি সটে আি একো কথাও ওি হযরন। 
 
হািরম্ওন চায না ওিা কথা ব্ন্ধ কটি থাকুক। দু্জটনিই ও ি ও পিটগ আটছ। কথা না 
ব্লাি কী আটছ? 
 
হযারি ব্টল, আম্াি পকানও পদ্াষ পনই, িন ইটে কটি আম্াি সটে কথা ব্টল না, 
পদ্খটলই মু্খ রফরিটয পনয। হযারি ওি সটে কথা ব্লটব্ েরদ্ িন পম্টন পনয গব্টলে অ্ব্ 
ফাযাটি ও নাম্ পদ্যরন। রম্থুযক ব্লাি জনয ক্ষম্া চায, দু্িঃখ েকাশ কটি। 
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–আরম্ ওি সটে ঝগডা করিরন? হযারি একটযি ম্ে ব্লল। এো ওি সম্সযা। 
 
–েুরম্ ওটক রম্স কিটছা? হািরম্ওন অ্ধধেড হটয ব্টল, রকন্তু আরম্ জারন ও পোম্াটক 
রম্স কিটছ। 
 
–না পোম্াি িুল ধািণা। 
 
*** 
 
েুনডাটম্টন্টি েথম্ কাটজি আটগ রেক হল থাডড–ইযাি ও োি উটধ্বডি পছটল পম্টযিা 
হগসটম্ড গ্রাটম্ োব্াি অ্নুম্রে  াটব্। 
 
হািরম্ওন ব্লল–িালই হল, অ্িে কটযক র্িাি জনয েুরম্ কযাসল পথটক মু্রক্ত  াটব্। 
একটর্টযম্ী পথটক ব্াাঁচটব্। অ্ব্শয পস িকম্ ও রকছু চাইটছ না। 
 
–িন োটব্ না? হযারি েশ্ন কিল–েুরম্ ওি সটে পেটে চাও না? 
 
হািরম্ওটনি কথাো শুটন গাল লাল হটয োয। ব্লল–না ো নয। িাব্রছলাম্ ওি সটে 
রি ক্রম্ রর্স্কটস পদ্খা পো হটব্। 
 
–না, হযারি–পসাজাসুরজ ব্লল। 
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–ওহ হযারি েুরম্ পব্াকাি ম্টো কথা ব্লছ। 
 
–আরম্ োব্, রক আরম্ িটনি সটে কথা ব্লটব্া না, আরম্। শয হব্াি আলটখলা  টি রু্টি 
পব্ডাব্। 
 
–রেক আটছ োই  িটব্–োহটল…। হািরম্ওন রেক্তিাটব্ ব্লল–েুরম্ আলটখলা  িটল 
পোম্াি সটে কথা ব্লটব্া রক কটি? আরম্ রক কটি বু্ঝব্ কাি রদ্টক োকারে? 
 
হযারি ো িাটব্ োই কটি। গেগে কটি ডিটম্েরিটে রগটয আলটখল্পো  টি রনটচ 
এটলা। োি ি দু্জটন হগসটসটড চলল। 
 
হযারিি অ্দৃ্শয হটয হািরম্ওটনি সটে চলাি দ্ািন ম্জা লাগল। ম্ন হালকা হটয পগল–
পেন ও হাওযাটে িাসটছ। ও পদ্খল দ্টল দ্টল পছটলটম্টযিা হহ হহ কিটে কিটে 
গ্রাটম্ি রদ্টক চটলটছ। সকটলই পসডরিক রডগরিি ব্যাজ  টিটছ। ওিা পসডরিকটক 
সাট ােড কিটছ। েটব্ সুটখি কথা ওটদ্ি কািও মু্টখ হযারি আি ওই রু্স্র ড রিোি 
েরেটব্দ্টনি কথা পনই। 
 
হািরম্ওন পেটে পেটে িাগেিঃ স্বটি ব্লল–পলাটকিা সব্ আম্াি রদ্টক োকাটে। 
হারনরডউকস পথটক আইসরক্রম্ পখটয পব্রিটয এটস দু্জটন িািায দ্াাঁডাল–ওিা ম্টন 
কিটছ আরম্  াগল। রনটজি সটে রনটজ কথা ব্লরছ। 
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–োহটল পব্রশ মু্খ খুলটব্ না….। 
 
–রিজ েুরম্ আলটখলাো খুটল পফল। এখাটন ম্টন হয পকউ পোম্াটক আটজ ব্াটজ কথা 
ব্টল পম্জাজ খািা  কটি পদ্টব্ না। 
 
–হযাাঁ ো ব্টলছ, প ছটন োরকটয পদ্খ। 
 
রিো স্কীোি আি ওি ফটোগ্রাফাি ব্নু্ধ েখন রে ক্রম্রর্স্ক  াব্ পথটক পব্রিটযটছ। ওিা 
রফস রফস কটি কথা ব্লটছ। ওিা হািরম্ওটনি রদ্টক না–োরকটয  াশ কারেটয চটল 
পগল। হযারি অ্দৃ্শয… রিো ওি কুরম্টিি চাম্ডাি ব্যাগ পদ্ালাটে পদ্ালাটে চটলটছ… ধাো 
পলটগ পেটে  াটি োই ও হারনরডউটকি পদ্ওযাটল র ে পেরকটয দ্াাঁডাল। 
 
ওিা চটল পগটল হযারি ব্লল–ও ম্টন হয, এই গ্রাটম্ থাটক, ব্ারজ ধিরছ ও আম্াটদ্ি 
েথম্ োস্ক পদ্খটে আসটব্। ব্লাি সাটথ সাটথ ওি প টেি পিেিো অ্জানা িটয গুড 
গুড কটি উেল। ওি অ্ব্স্থাো হািরম্ওনটক ও জানাটলা না। েথম্ কাটজি ব্যা াটি 
হযারি, হািরম্ওটনি সটে পকান কথাই ব্টলরন। ওি একো ধািণা জটন্মটছ হািরম্ওন 
েুনডাটম্ন্ট সম্বটন্ধ রকছু আটলাচনা কিটে চায না। 
 
হািরম্ওন ব্লল–ব্াাঁচা পগটছ, ও পগটছ। োি ি হাইরিটেি রদ্টক োরকটয ব্লল–রি 
ক্রম্রর্স্টক রগটয ব্াোি রব্যি পখটল হয না? পব্শ োণ্ডা লাগটছ, োই না? োকটগ পোম্াি 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য গবলেট অ্ব ফায়াি । জে. জে. িাওরেিং। হ্যারি পটাি রিরিে 

386 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

িটনি সটে কথা ব্লটে হটব্ না। হযারি চু  কটি থাকা পেন ওি সহয হটে না। পম্জাজ 
খািা  হটয োয। 
 
রি ব্রুম্রর্স্টক রেলধািটণি স্থান পনই। পব্রশি িাগই পহাগাটেডি ছাত্র–ছাত্রীিা দ্খল কটি 
ব্টস আটছ। রব্টকটল ছুরে উ টিাগ কিটছ। োছাডা িটযটছ আিও অ্টনক জাদু্কি 
(োিা  টথ–র্াটে জাদু্ পদ্খায)। হযারি এই েথম্ োটদ্ি পদ্খল। 
 
হযারিি ম্টন হল হগসটম্ড এম্রন একরে রিটলজ োটক রব্রটেটনি অ্ল–উইজাডড রিটলজ 
ব্লা োয। ডান–ডাইরন,স্বগডিাজয ব্লা োয। ওিা গ্রাটম্ গ্রাটম্… ম্যারজক পদ্রখটয পব্ডায। 
েটব্ ওিা উইজাডডটদ্ি ম্টো রনটজটদ্ি জাদু্কি রহটসটব্ েরেরষ্ঠে কিটে  াটিরন। 
 
অ্দৃ্শয হটয রিটডি ম্টধয রু্টি পব্ডান কেকি। পলাটকিা ওটক ধাো রদ্টয চটল োটে। 
ওটক পো পকউ পদ্খটে  াটে না। আব্াি পহাাঁচে পখটয কািও গাটযি ও ি  ডটল আি 
সাংর্ারেক ব্যা াি। হযারি রনটজটক ও অ্নযটদ্ি ব্াাঁরচটয পকাটণি রদ্টক একো খারল 
পেরব্টল ব্সল। হািরম্ওন রিঙ্কস আনটে পগল। হযারিি অ্টনক আটগই িটনি ও ি পচাখ 
 টডটছ। ও পফ্রড, জজড আি লী পজাডডাটনি সটে ব্টস গুলোরন কিটছ। ওি ইটে হল 
িটনি কাটছ রগটয ওি ম্াথায একো চাাঁরে পম্টি আব্াি রনটজি রসটে এটস ব্টস। রকন্তু 
অ্টনক কটে ইটে োটক পচট  িাখল। 
 
রকছুক্ষণ  টি হেযািরম্ন রিঙ্কস রনটয রফটি এল। হযারিটক একো ব্াোি রব্যি রদ্ল। 
স্বািারব্কিাটব্ পক্লাটকি পিেটি। 
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হািরম্ওন রব্ডরব্ড কটি ব্লল–আরম্ সরেয ম্হামূ্খড… পব্াকাি ম্টো ব্টস আরছ, কিাি 
রকছু পনই।… ও হাাঁ, োই পো SPEw ি কথা পো ম্টন রছটলা না! গ্রাটম্ি পলাকটদ্ি 
সাটথ এ রব্ষটয কথা ব্লটল হয। 
 
কথাো ব্টল ও ব্যাগ পথটক একো পনােবু্ক ব্াি কিল। পসই পনাে বু্টক ও SPEw 
সিযটদ্ি নাম্ রেকানা রলটখ িাটখ। হযারি পদ্খল রলটর্স্ি সব্ডেথটম্ িন আি ওি নাম্ 
পলখা আটছ। শে রলর্স্! ওি ম্টন  টড পগল অ্টনক রদ্ন আটগ ওিা রেনজটন ব্টস 
রলর্স্ হেরি কটিরছল। রনটজটদ্ি পসটক্রোরি আি পিজািাি কটিরছল। 
 
–হটে  াটি, েুরম্ জান আরম্ সদ্সয সংখযা ব্াডাটে চাই। পদ্খা থাক পচো কটি 
রিটলটজি ব্ারসন্দাটদ্ি সদ্সয কিা োয রক না। হািরম্ওন এ াি–ওধাি োকাটে 
োকাটে রচিাম্গ্ন হটয ব্লল।–েে  ািা োয। 
 
–রেক রেক রেক ব্লটছ, হযারি আলটখলাি ম্টধয মু্খ েুরকটয রব্যাটি চুমু্ক রদ্ল।…, 
হািরম্ওন কটব্ পোম্াি ম্াথা পথটক এলফটদ্ি িূে নাম্টব্ ব্লে? 
 
হািরম্ওন েৎক্ষণাৎ জব্াব্ রদ্ল–েখন ওটদ্ি িাল  ারিিরম্ক পদ্টব্, ওিা িাল ব্যব্হাি 
 াটব্। িাব্রছ ওটদ্ি জনয রকছু কিটেই হটব্ … জারননা পোম্াটদ্ি সু্কল রকটচন সম্বটন্ধ 
রকছু অ্রিজ্ঞো আটছ রকনা। 
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–আম্াি পকানও ধািণা পনই। েুরম্ ব্িং পফ্রড–জজডটক রজটজ্ঞস কি, হযারি ব্লল। 
 
হািরম্ওন আব্াি রচিা সাগটি ডুব্ ম্ািল। হযারি  াটব্ি পলাকজন পদ্খটে পদ্খটে ব্াোি 
রব্যাি পখটে লাগল। সকটলই হারস–খুরশ চনম্টন। কাটছি একো পেরব্টল ব্টস এিরন 
ম্যাকরম্লন, হান্না অ্যাব্ে চটকাটলে ফ্রগকাডড পখটল চটলটছ। দু্জটনিই বু্টক সাট ােড 
পসরিক রডগরি আেকান িটযটছ। দ্িজাি রদ্টক পদ্খল পচা ওি একগাদ্া ি যাটিন ক্ল 
হাউটজি ব্নু্ধটদ্ি সটে পর্ািি িাটব্ আড্ডা রদ্টে। 
 
ওি অ্ব্শয পসডরিক ব্যাজ পনই, পনই পদ্টখ হযারি খুরশ হল। 
 
সকটলই আনন্দ কিটছ, হহ হহ কিটছ, আড্ডা রদ্টে ব্নু্ধটদ্ি সটে। োি ম্টধয একজন 
চু  চা  ব্টস থাকটল কাি রক আটস োয! ও কল্পনা কিল ওি নাম্ েরদ্ গব্টলে অ্ব্ 
ফাযাটি না–আসে োহটল হযে েখনকাি আব্হাওযা অ্নযিকম্ হে। োহটল লুটকাব্াি 
জনয অ্দৃ্শয হব্াি আলটখলা  ডটে হে না।… িন দূ্টি না ব্টস ওি সটে ব্সটো। 
োহটল ম্টনি আনটন্দ আগাম্ী ম্েলব্াি েুনডাটম্টন্ট পকান সু্কল রজেটব্ ো রনটয েটকডি 
ঝড েুলটে  ািে। 
 
হযারিি ম্টন হল ব্ারক রেনজটনি অ্ব্স্থা রক িকম্? েেব্ািই ও পসডরিকটক পদ্টখ ওটক 
একেু নািডাস পদ্খাটে, একগাদ্া ব্নু্ধটদ্ি রনটয উটেরজে হটয গল্প কিটছ।… সকটল েে 
খুরশ  ডাশুটনা কিটছ, কাজ কিটছ, পহাম্ওযাকড কিটছ… আি ও?  ারলটয  ারলটয 
পব্ডাটে।… উিঃ গব্টলে অ্ব্ ফাযাটি নাম্ না এটল কে িাল রছটলা। হযে ব্ারক 
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রেনজন সু্কল চযারিযটনি জনয পস ম্ািাত্মক কাজ সাম্টন আসটছ োটে রচরিে নয। 
হযারি পডলাটকৌিটক করিটডাটি ম্াটঝ ম্াটঝ পদ্টখটছ। রেক পেম্ন েথম্ পদ্টখরছল 
পেম্নই িটযটছ উগ্র আি অ্নম্নীয। লাইটব্ররিটে ব্টস  ডাশুনা কটি। 
 
হযারি রসরিযটসি কথা িাব্ল। এখন ওি বু্টকি ম্টধয পে জম্াে রচিা রু্ি াক খারেল 
েটব্ খারনকো কম্টলা। আি ম্াত্র ব্াি র্ন্টা  ি িাটত্র ওি সটে কথা হটব্। কম্নরুটম্ 
আসটব্ন… আটলাচনা হটব্ আি রকছুই নয। 
 
হোৎ ওি রচিায পছদ্  ডল। হািরম্ওন ব্লল–ওই পদ্খ হযারগ্রড এটসটছন। হযারগ্রড 
প ছন রফটি দ্াাঁরডটয ম্াথাি ব্ড চুলগুটলা পখাাঁ া কটি িাটখন রন… র টেি ও ি খুটল 
পিটখটছন। হযারগ্রডটক পদ্খল মু্রডি সটে রফসরফস কটি কথা ব্লটছন। হাটে রব্িাে এক 
 াত্র োটে ম্দ্ িিা। মু্রড পকাম্টি ব্াাঁধা োস্ক পথটক  ান কিটছন। পিরু্স্টিটন্টি 
ম্ারলক সুন্দিী ম্যাডাম্ িসটম্িা রজজ্ঞাসাি দৃ্রেটে মু্রডটক পদ্খটছন। পেরব্ল পথটক শূনয 
গ্লাস, পিে ইেযারদ্ সিাটছন। রকন্তু মু্রড পকাটনা অ্ডডাি রদ্টে না। মু্রড োি পদ্াকান 
পথটক রকছু না রকটন ব্ারড পথটক আনা  ানীয খাটেন ম্যাডাম্ িসটম্িা মু্খ ফুটে রকছু 
না ব্লটলও ম্টন ম্টন অ্ ম্ারনে পব্াধ কিটছন। মু্রড কখনও ব্াইটিি রকছু খান না। 
গে রডটসম্বি ম্াটস ডাকডআটেডি রব্রুটে েরেটিাটধি  ােযক্রম্  ডাটে  ডাটে 
ব্টলরছটলন, আরম্ রনটজি খাব্াি রনটজ ব্ানাটে  ছন্দ করি… না হটল ডাকড জাদু্কিিা 
কাট  খাব্াটি রব্ষ রম্রশটয রদ্টে  াটি। সকটলি সাব্ধানো দ্িকাি। 
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একেু  ি হযারগ্রড আি মু্রড র্ি পথটক পব্রিটয োটব্ন ম্টন হল হযারিি। হযারি 
হযারগ্রডটক হাে নাডল, োি িই বু্ঝটে  ািটলা হযারগ্রড ওটক পদ্খটে  াটব্ন পকম্ন 
কটি? ও পো অ্দৃ্শয হটয িটযটছ। মু্রড রকন্তু লক্ষয কিটলন। পব্রিটয পেটে পেটে পথটম্ 
পগটলন। োি ম্যারজটকল পচাটখি কাটছ সব্রকছুই েুে। উরন  রিষ্কাি হযারিটক পদ্খটে 
প টযটছন… হযারগ্রটডি র টে হাে রদ্টয রকছু একো ব্লটলন। োি ি ওিা দু্জটনই 
হািরম্ওটনি পেরব্টলি সাম্টন এটস দ্াাঁডাটলন। 
 
হযারগ্রড খুব্ উাঁচুগলায হািরম্ওনটক ব্লটলন, িাল আছ পো, হািরম্ওন। 
 
হািরম্ওন পহটস জব্াব্ রদ্ল, হযাটলা। 
 
মু্রড লযাংচাটে লযাংচাটে পেরব্টলি কাটছ এটলন। হযারি িাব্ল মু্রডি নজি হািরম্ওটনি 
SPEW রলটর্স্ি রদ্টক। রকন্তু িুল পিটে পগল মু্রডি কথায 
 
সুন্দি আলটখলা  টিছ  োি। 
 
হযারি হকচরকটয মু্রডি রদ্টক োকাল। মু্রডি নাটকি অ্টনকাংশ পে পনই পসো কাছ 
পথটক বু্ঝটে  াটি হযারি। মু্রড হাসটছন হযারিি রদ্টক োরকটয। 
 
–আ রন…আ রন আ নাি পচাখ রদ্টয পদ্খটে  াটেন? 
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–হাাঁ হাাঁ রনিযই। আম্াি পচাখ দৃ্শয, অ্দৃ্শয সব্ রকছুই পদ্খটে  ায… অ্দৃ্শয হব্াি 
আলটখলা  টিও রকছু হটব্ না। সব্ সম্য রকন্তু ওো কাটজ লাটগ না, মু্রড ধীটি ধীটি 
ব্লটলন। 
 
হযারি জাটন হযারগ্রড পদ্খটে  ান না। মু্রড রনিযই হযারগ্রডটক ব্যা ািো ব্টলটছন। 
 
হযারগ্রড পেন হািরম্ওটনি পনাে বু্ক পদ্খটছন এম্ন িাটব্ পেরব্টলি রদ্টক ঝুাঁটক  টড 
গলা নারম্টয ব্লটলন,–আজ ম্াঝিাটে আম্াি পকরব্টন এটস পদ্খা কটিা।… এই অ্দৃ্শয 
হব্াি আলটখলাো অ্ব্শযই  টি আসটব্। 
 
হযারগ্রড োি ি পসাজা হটয পজাটি পজাটি ব্লটলন, পোম্াি সটে পদ্খা হটয খুব্ িাল 
লাগল হািরম্ওন। কথাো ব্টল হযারগ্রড মৃ্দু্ পহটস মু্রডি সটে পিরু্স্টিন্ট পছটড চটল 
পগটলন। 
 
হযারি আিেড হটয ব্লল–পক জাটন গিীি িাটে আম্াটক ওি পকরব্টন পদ্খা কিটে 
ব্লটলন পকন। 
 
–োই ব্লটলন? হািরম্ওন একেু আিেড হটয ব্লল।–পক জাটন পকন… রক ব্লটব্ন? েুরম্ 
োটব্ রক োটব্ না পসো পোম্াি ব্যা াি; ও পেন একেু নািডাস.. দ্াাঁে পচট  ব্লল–োহটল 
পো েুরম্ রসরিযটসি সটে রেক সম্য কম্নরুটম্ রগটয কথা ব্লটে  ািটব্ না। 
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এ কথা সরেয… ম্ধযিাটে হযারগ্রটডি পকরব্টন োওযা ম্াটন রসরিযটসি সটে েথাসম্টয 
পদ্খা না হওযা। হািরম্ওন ব্লল,–পেটে  ািটব্ না, পহডউইগটক  ারেটয জারনটয দ্াও। 
 
হযারি িাব্টছ রিন্ন কথা ম্ে অ্নয। ও চায েযারগ্রটডি পকরব্টন রগটয রক ব্লটে চাইটছন 
শুটনই োওযাটি রফটি আসা, োটে রসরিযটসি সটে কথা হয। রনিযই পকানও দ্িকারি 
কথা পগা টন ব্লটে চান। দ্িকাি না হটল কখনই গিীি িাটে রনরষে ব্টনি সীম্ানায 
আসটে ব্লটেন না। 
 
*** 
 
িারত্র সাটড এগািোি সম্য হযারি অ্দৃ্শয হব্াি আলটখলাো  টি রনটয কম্নরুটম্ি 
পিেি রদ্টয  া–রেট –রেট  একেলায নাম্ল। খুব্ পিাটি কাজ আটছ িান কটি সন্ধযায 
শুটয  টডরছল। কম্নরুটম্ েখন দু্ একজন ব্টসরছল। রক্রটিিা দু্ই িাই সাট ােড 
পসডরিক ব্যাজ অ্টনকগুটলা পজাগাড কটি পসখাটন সাট ােড হযারি  োি রলটখটছ। হযারি 
 োি রর্স্ংকস-এি স্থাটনও ো-ই কটিটছ। এই রনটয ওিা হাসাহারস কিটছ। হযারি 
পোটিে পহাটলি ম্ধয রদ্টয রনটচ পনটম্ হািরম্ওটনি জনয অ্ট ক্ষা কিটে লাগল। 
 রিকল্পনা অ্নুসাটি গিীি িাটেি একেু আটগ রনরষে ব্াগাটনি সীম্ানায হযারগ্রটডি 
পকরব্টনি রদ্টক চলল। োব্াি আটগ পম্াো পলরডটক ধনযব্াদ্ জানাটে িুটল পগটলা। 
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ম্ােো পব্শ অ্ন্ধকাি। হযারগ্রটডি পকরব্টন আটলা জ্বলটছ… পসই রদ্টক ওটদ্ি দৃ্রে। 
ব্ক্সব্যােটনি কযাটিটজও আটলা জ্বলটছ। হযারি হযারগ্রটডি দ্িজায নক কিাি সম্য 
কযাটিজ পথটক ম্াদ্াম্ ম্যারক্সটম্ি কথা শুনটে প ল। 
 
এটস পগছ হযারি? হযারগ্রড রফসরফস কটি দ্িজাো খুটল ব্াইটি োরকটয ব্লটলন। 
 
হযারি পকরব্টনি ম্টধয েুটক  টড ব্লল–রেক সম্টয এটসরছ। হযারি ওি অ্দৃ্শয হব্াি 
আলটখলাো খুটল পফলল।–পকন আসটে ব্লটলন? 
 
হযারগ্রড ব্লটলন–পোম্াটক একো রজরনস পদ্খাটে পডটকরছ। 
 
হযারগ্রটডি দ্ারুণ উটেজনা। ম্াথাি পেল চুকচুটক চুল পম্াো রচরুনী রদ্টয আাঁচটডটছন। 
এে জে ম্াথায পে রচরুনীি রকছু অ্ংশ পিটে রগটয চুটল আেটক িটযটছ। পকাটেি 
পব্াোটম্ি পহাটল ম্ি ব্ড একো ফুল গুাঁটজটছন। 
 
–রক পদ্খাটব্ন ব্লরছটলন? হযারি িাব্ল হযারগ্রড রনিযই োি রক্রউে রডম্ রদ্টযটছ 
পদ্খাটে পডটকটছন, নযে একো রেন মু্ওযালা কুকুি কািও কাছ পথটক রকটনটছন 
পসোটক পদ্খাটে চাইটছন। 
 
-এস আম্াি সটে। আব্াি আলটখলাো  টি নাও, হযারগ্রড ব্লটলন। আম্িা ফযাংগটক 
সটে পনটব্া না, ও  ছন্দ কিটব্ না। 
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–শুনুন হযারগ্রড, আরম্ রকন্তু পব্রশক্ষণ থাকটে  ািটব্া না। একোি আটগ আম্ায 
কযাটসটল রফটি পেটে হটব্। 
 
রকন্তু কথাো পেন হযারগ্রটডি কাটন প ৌঁছল না। পকরব্টনি দ্িজাো খুটল হযারিটক রনটয 
ব্াইটি এটলন… অ্ন্ধকাি পিদ্ কটি চলটলন। হযারি হযারগ্রটডি সটে পেটে পেটে আিেড 
হটয পগল ব্ক্সটব্েটনি কযাটিটজি রদ্টক হযারগ্রডটক চলটে পদ্টখ। 
 
–হযারগ্রড, এখাটন পকন…? 
 
–শুন, গুন, হযারগ্রড চু  থাকটে ব্লটলন, োি ি কযাটিটজি দ্িজায রেনব্াি োি 
পসানাি হযাটন্ডলওযালা জাদু্দ্ণ্ড রদ্টয পোকা রদ্টলন। 
 
দ্িজা খুটল দ্াাঁডাটলন ম্াদ্াম্ ম্যারক্সম্। োি রব্িাে পদ্টহ একো রসটল্কি শাল জডান। 
হযারগ্রডটক পদ্টখ হাসটলন–আহ্ হযারগ্রড আ রন রেক সম্টয এটসটছন। 
 
হযারগ্রড ম্াথা নে কিটলন।… ম্াদ্াটম্ি একো হাে পসানাি রসাঁরড রদ্টয রনটচ নাম্ব্াি 
জনয ধিটলন। 
 
–হযারিটক রনটয ওিা পর্াডাি আিাব্টলি রদ্টক চলটলন। ওখাটন পদ্খল ম্াদ্াটম্ি রব্িাে 
ডানাওযালা পর্াডাো দ্াাঁরডটয িটযটছ। হযারি রেক বু্ঝটে  ািটছ না হযারগ্রড রক চান, 
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পকাথায োটক রনটয চটলটছন। উরন কী ম্াদ্াম্টক পদ্খাটে পডটকটছন? হযারি পো পিাজই 
একব্াি দু্ব্াি ওটক পদ্টখ। োছাডা পে পকানও সম্য পো পদ্খা কিটে  াটি। এম্ন 
রকছু ব্ড ম্াট ি ম্ানুষ নয ম্াদ্াম্ ম্যারক্সম্! 
 
হযারি দু্ জটনি কথাব্ােডা পেম্ন িাল কটি বু্ঝটে  াটি না। 
 
ওটদ্ি সটে হাাঁেটে হাাঁেটে হযারি অ্সম্ভব্ রব্িক্ত হটলা। ব্ািব্াি র্রডটে সম্য পদ্খটে 
লাগল। হযারগ্রটডি পকানও রকছু পদ্খাটনাি উটদ্দশয িটযটছ ম্টন হয। পশষ  েডি রসরিযস 
পদ্রি পদ্টখ চটল োটব্ন না পো পব্রশ পদ্রি কিটল হযারি আি ওটদ্ি সটে োটব্ না। 
পসাজা কযাটসটল রফটি োটব্। হযারগ্রড ওি ব্ান্ধব্ীি সটে গিীি িাটেি চাাঁটদ্ি আটলা 
উ টিাগ করুক। হাাঁেটে হাাঁেটে অ্টনকো চটল এটসটছ কযাটসল আি পলক দৃ্রেি 
ব্াইটি চটল পগটছ। হযারি শুনটে প ল, আটগ রকছু ম্ানুষ পচাঁচাটম্রচ কিটছ… োি িই 
হাজািো কাম্ান দ্াগাি ম্টো কণডটিদ্ী শব্দ!…গজডন! 
 
হযারগ্রড ম্াদ্াম্ ম্যারক্সম্টক গাটছি কাটছ রনটয পগটলন, োি ি আি এটলন না। হযারি 
োডাোরড ওটদ্ি  াটশ দ্াাঁডাল… হোৎ ক্ষণকাটলি জনয ওি ম্টন হল ও পেন আনন্দ 
উৎসব্ উ লটক্ষ উনু্মক্ত জাযগায ব্নফাযাি পদ্খটছ। পলাটকিা ওটদ্িটক রর্টি নাচানারচ 
কিটছ।… োি িই রব্স্মটয হাাঁ হটয পগল। িাগনস! 
 
ও পদ্খটলা চািটে রব্িাে আকাটিি িাগন, িযঙ্কি োটদ্ি পচহািা, ওিা রডটম্ ো রদ্টে 
আি ম্াটঝ ম্াটঝ গজডন কিটছ। ওটদ্ি রর্টি িাখা হটযটছ কাটেি েক্তাি খাাঁচা কটি। 
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ওিা গজডন কিটছ, পফাাঁস পফাাঁস কিাি সম্য নাক রদ্টয আগুন রছেটক পব্টিাটে শুধু 
োই নয, ওটদ্ি রব্িাে হাাঁ কিা মু্খ রদ্টয হলহল কটি আগুন অ্ন্ধকাি আকাটশি রদ্টক 
উেটছ। ম্ারে পথটক হদ্টর্ড োয  ঞ্চাশ রফে হটব্। একো িাগন… গাটযি িং রূ ারল–
নীল… ম্াথায ফুচটলা রশং… জাদু্কিটদ্ি রদ্টক োরকটয েীব্র গজডন কিটছ। এম্রন সবু্জ 
িং এি ম্সৃণ পদ্টহি িাগন রব্িাে হযাাঁ কটি  া রদ্টয ম্ারে আাঁচডাটছ। লাল িং-এি 
িাগন–ওি দ্াাঁেগুটলা চকচটক েীক্ষ্ণ পসানাি হেরি স্পাইটকি ম্টো। মু্খ রদ্টয ব্যাটেি 
ছাোি ম্টো আকাটশ–ব্াোটস আগুটনি পম্র্ ছডাটে।… আি একরে কাল িং-এি… 
অ্টনকো রেকরেরকি ম্টো… ওটদ্ি খুব্ কাটছই ব্টস িটযটছ। 
 
হযারি পদ্খল কম্ কটি রেরিশো জাদু্কি… এক একো িাগনটক সাে আেজন জাদু্কি 
ওটদ্ি ব্টশ িাখব্াি পচো কিটছ। ওটদ্ি গলায চাম্ডাি ব্কলস আি পম্াো পলাহাি 
পশকল  াটয ব্াধা। হযারি কাল িং-এি িাগটনি পচাটখি রদ্টক োকাল। ওি পচাখ দু্টো 
লম্বালরম্ব নয–ও ি ও রনটচ আি পচাটখি োিা দু্টো পব্ডাটলি ম্টো। পচাখ দু্টো রেকটি 
পব্রিটয আসটে চাইটছ। িটয অ্থব্া িাটগ। ওখাটন দ্াাঁরডটয থাকটে হযারিি দ্ারুণ 
অ্স্বরি লাগল। 
 
হযারগ্রড এরগটয এটসা না, রশকল ধটি থাকা একজন জাদু্কি ব্লল। িাগনো এে 
পজাটি োন ম্ািটছ, পেটকানও সম্য রশকল রছাঁটড পেটে  াটি।–ওিা মু্খ পথটক কম্ কটি 
রব্শ রফে  েডি আগুটন পছাোটে  াটি। আরম্ হনডটেলটদ্ি চরলশ রফে  েডি পদ্টখরছ, 
জাদু্কিরে ব্লল। 
 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য গবলেট অ্ব ফায়াি । জে. জে. িাওরেিং। হ্যারি পটাি রিরিে 

397 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

হযারগ্রড িাগনগুটলাি রদ্টক পম্ারহে হটয োরকটয থাকটে থাকটে ব্লল সরেয ব্ড 
সুন্দি। 
 
আি এক জাদু্কি ব্লল–পেম্ন িাল নয রেন পগানাি  ি হোৎ র্স্ারনং পস্পল হটে। 
হযারি আিও পদ্খল েরেরে জাদু্কি োটদ্ি জাদু্দ্ণ্ড ব্াি কিল। 
 
ওিা সকটল সম্টব্ে কটণ্ঠ ব্লল, রু্স্র ফাই… র্স্ারনডং পস্পল ব্ন্ধ হটয আকাটশি 
িটকটেি ম্টো উটড রগটয পছাে পছাে োিাি বৃ্রে শুরু হল।… পদ্খটে পদ্খটে সব্ 
িাগন শাি হটয ব্টস িইল। 
 
–কাটছ রগটয ওটদ্ি পদ্খটব্ন? হযারগ্রড ম্াদ্াম্ ম্যারক্সম্টক রজটজ্ঞস কিল। ওিা পফন্স 
 েডি পগটলন। প ছটন প ছটন হযারিও পগল। পে জাদু্কি হযারগ্রডটক কাটছ আসটে ম্ানা 
কটিরছল… হযারি োটক রচনটে  ািটলা–চারলড উইসরল! 
 
–িাল আটছন হযারগ্রড? চারলড হাাঁফাটে হাাঁফাটে ব্লল। োি ি কথা ব্লাি জনয এরগটয 
এল। ওিা এখন শাি; ওটদ্ি আরম্ রু্টম্াব্াি ওষুধ রদ্টযরছ। ওটদ্ি অ্ব্শয গিীি িাটে 
রু্ম্ িােটল িাল… সব্রকছু শাি থাটক… রকন্তু পদ্খটলন পো, এটকব্াটিই অ্শাি ওিা 
শাি নয, এটকব্াটিই অ্শাি। 
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হযারগ্রড ব্লটলন–চারলড েুরম্ এখাটন পকন এটসছ? কাল িাগনোি পচাখ দু্টো েখনও 
পখালা। হযারি পদ্খল ওি কাল পচাটখি ও টি হলুদ্ লম্বা দ্াগ। োিই েলায পব্ডাটলি 
ম্টো জ্বল জ্বটল পচাখ। 
 
 চারলড ব্লল-এো হাংটগরিযান িাগন।… োি ি োি নানা ব্যাখযা রদ্টে লাগল। 
 
–আ রন ম্াদ্াম্টক সটে আনটব্ন জানোম্ না হযারগ্রড, চারলড ব্লল। চযারিযনটদ্ি এো 
আটগ পথটক জানা রেক নয।… হযে ছাত্র–ছাত্রীটদ্ি, েরেটোগীটক ফাাঁস কটি রদ্টে 
 াটিন উরন। 
 
হযারগ্রড ব্লটলন, দু্িঃরখে, আরম্ এটোো পিটব্ পদ্রখরন।… এখনও োি পচাখ সব্করে 
িাগটনি রদ্টক। 
 
চারলড ম্াথা নাডটে নাডটে ব্লল–খুব্ পিাম্ারন্টক পডরেং কটিটছন রকন্তু! 
 
চািটে িাগন…. হযারগ্রড ব্লটলন। েরে চযারিযটনি জনয একো িাগন; োই? ওটদ্ি 
সটে লডাই কিটে হটব্? 
 
চারলড ব্লল–েুনডাটম্ন্ট করম্রে পে হনডটেল রডম্ রদ্টযটছ, খুব্ই ম্ািাত্মক। পকন জারন না 
এম্ন চাইটছ। ওটদ্ি লযাটজি রদ্ক সব্টচটয ম্ািাত্মক। 
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চারলড আেুল রদ্টয ম্েমু্গ্ধ িাগন পদ্খাল। হযারি পদ্খল ওটদ্ি লযাটজি েরেরে ইরঞ্চটে 
একো কটি ব্শডাি ম্টো েীক্ষ্ণ ফলাকা। িং গুটলা পব্রাটঞ্জি ম্টো। 
 
 াাঁচজন চারলডি পলাক কম্বটল কটি গ্রানাইে–ধূসি িং-এি রব্িাে রব্িাে রডম্ রনটয এটস 
ওটদ্ি  াটশ খুব্ েত্ন কটি িাখল। হযারগ্রড এম্ন িাটব্ োকাল পেন ওগুটলা প টল খুব্ 
খুরশ হয। 
 
–পদ্ওযা োটব্ না হযারগ্রড, সব্গুটলাটে পগানাগুনরে, চারলড ব্লল … োকটগ হযারি পকম্ন 
আটছ? (হযারি গাটছি প ছটন অ্দৃ্শয আলটখলা  টি দ্াাঁরডটয রছল)। 
 
–খুব্ িাল, হযারগ্রড ব্লল। েখনও ওি পচাখ রডটম্ি রদ্টক। চারলড গম্ভীি হটয ব্লল–আশা 
কিন এটদ্ি সটে লডাই কিব্াি  ি পেন ওিা িাল থাটক। োি ি ম্ািাত্মক 
িাগনটদ্ি রদ্টক োরকটয ব্লল। আরম্ অ্ব্শয ম্াম্টক ব্রলরন হযারিটক েথম্ কাটজ রক 
কিটে হটব্। ম্া পো খব্ি  াব্াি  ি িটয–িাব্নায ব্াচ্চা পব্ডাটলি ম্টো কাাঁ টছন। 
চারলড ওি ম্াটযি গলাি স্বি নকল কটি ব্লল। 
 
ওইেুকু পছটলটক ওিা রক ব্টল েুনডাটম্টন্ট পোগ রদ্টে রদ্ল। ওিা সব্াই িাল থাকুক। 
আিেড ওটদ্ি কী ব্যসসীম্া পনই। 
 
পডইরল েটফটে খব্িো  ডব্াি  ি পকাঁটদ্টকটে অ্রস্থি এখনও ও ওি ম্া ব্াব্াি কথা 
িাটব্। ওটক িক্ষা কি েিু… আরম্ আটগ জানটল! 
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িাগন, হযারগ্রড, ম্াদ্াম্ ম্যারক্সটম্ি সে পছটড হযারি  ালাটে  ািটল ব্াাঁটচ। ম্াথায রু্িটছ 
রসরিযটসি সটে রেক সম্টয পদ্খা কিাি। ও রকছু না জারনটয কযাটসটল রফটি চলল।… 
ও পদ্ৌডটে লাগল। হাটে ম্াত্র  টনি রম্রনে সম্য আটছ কম্নরুটম্ ফাযাি পিটসি 
সাম্টন রসরিযটসি সটে মু্লাকাে কিাি।….রকছুক্ষণ আটগ হযারগ্রটডি সটে রগটয ো 
পদ্টখ এটসটছ… কাটক ব্লটব্? ও োণ টণ পদ্ৌডটে লাগল। 
 
হোৎ একজটনি সটে ধাো পখটয প ছন রদ্টক  টড পগল। পচাটখি চশম্াো সটি পগল। 
ও আলটখলা খুব্ শক্ত কটি পচট  ধিল। খুব্ কাছ পথটক পক একজন ব্টল উেল, 
আউচ, ওখাটন পক? 
 
হযারি পদ্খল আলটখলাো রেক ম্টো আটছ রকনা। োি সটে ধাো পখটয ও উটল্ট  টড 
রছল অ্ন্ধকাটি োটক পদ্খটে পচো কিল।… কািকািফ দ্াাঁরডটয আটছন। 
 
কািকািফ আব্াি ব্লটলন–পক ওখাটন? অ্ন্ধকাটিি ম্টধয োি সটে ধাো লাগল োটক 
খুাঁজটে লাগটলন। হযারি কাটেি ম্টো দ্াাঁরডটয িইল। কািকািফ অ্টনকো সম্য খুাঁটজ 
েখন কাউটক পদ্খটে প টলন না, িাব্টলন হযে পকাটনা জন্তুি সটে ধাো পলটগটছ। 
পকানও কুকুি–েুকুি হটে  াটি। োি ি রেরন পেখাটন িাগনিা িটযটছ পস রদ্টক চটল 
পগটলন। 
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হযারি খুব্ সেডকিাটব্ ধীটি ধীটি দ্াাঁডাল। আব্াি পদ্ৌডটে লাগল–পহাগাটেডি রদ্টক। 
পহাগােড এখন অ্ন্ধকািাছন্ন। 
 
কািকািফ পকন ওখাটন োটেন পস সম্বটন্ধ ওি পকানও সটন্দহ িইল না। জাহাজ পথটক 
পব্রিটয খুব্ সম্ভব্ে েথম্ কাজ সম্বটন্ধ জানটে চটলটছন।…োব্াি সম্য হযটো হযারগ্রড–
ম্াদ্াম্ ম্যারক্সটম্ি সটে অ্ব্শয পদ্খা হটয পেটে  াটি। োহটল র্ন অ্ন্ধকাটি দূ্ি পথটক 
পদ্খটে  াওযা হযে সম্ভব্ নয।… একরে ম্াত্র  থ ওটদ্ি কথাব্ােডাি শব্দ। ম্াদ্াম্ 
ম্যারক্সটম্ি ম্টো জানটে চান চযারিটযটনি জনয রক কাজ লুরকটয আটছ। ো হটল 
সকটলই পজটন োটব্, শুধু একজন জানটব্ না–পস হটলা পসডরিক! 
 
হযারি কযাটসটল প ৌঁছল। ফ্রন্ট পডাটিি রসাঁরড রদ্টয উটে ম্াব্ডল  াথটিি রসাঁরড রদ্টয ওোি 
জনয হাাঁফাটে লাগল। রকন্তু দ্াাঁডাটল চলটব্না। ফাযাি পিটস প ৌঁছব্াি আি ম্াত্র  াাঁচ 
রম্রনে আটছ। 
 
ফযাে পলরডি সাম্টন রগটয হাাঁফাটে হাাঁফাটে ব্লল, ব্যালডািডযাশ! পোটিে পহাটল ও 
েখন নাক ডাকটছ। 
 
রু্টম্ি র্টি ফযাে পলরড রকছু ব্লল হযারি রেক বু্ঝটে  ািটলা না। ও এক পসটকন্ড পদ্রি 
না কটি ও পিেটি েুটক পগল। কম্নরুম্ শূনয। 
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হযারি োডাোরড অ্দৃ্শয হব্াি আলটখলা খুটল পফলল। ফাযাি–পিটসি সাম্টন 
আম্ডটচযািো পেটন রনটয ব্সল। র্িো আব্ছা অ্ন্ধকাি। আগুন জ্বলটছ… োি পথটক 
েেেুকু আটলা আসটছ। কাছাকারছ একো পেরব্টল পসডািক রডগরি ব্যাজ  টড। রক্রটিিা 
খুব্ সম্ভব্ পসই  োি রিটযলী রর্স্ংকস ব্যাজগুটলা ব্দ্লাব্াি পচো কিরছল। হযারি প ছন 
রফটি আগুটন রশখাি রদ্টক োকাল। োি িই লারফটয উেল। 
 
আগুটনি ম্টধয রসরিযটসি ম্াথা ব্টস আটছ। ব্হুরদ্ন  ি হযারি মু্টখ হারসি পিখা ফুটে 
উেল। ব্টল উেল, রসরিযস… আ রন পকম্ন আটছন? 
 
রসরিযসটক অ্নযিকম্ লাগটছ। আটগ পদ্টখরছল কৃশকায আি রব্ম্ষড ম্াথা িরেড লম্বা লম্বা 
চুল, কাল কুচকুটচ। এখন চুল পর্াে পর্াে ছাাঁো। মু্খোও পফালা পফালা… ব্যস অ্টনক 
কম্ ম্টন হটে। হযারিি কাটছ পে ফটোো আটছ অ্টনকো োিই ম্টো। ফটোো হযারিি 
ব্াব্া-ম্াি রব্টযি সম্য পোলা হটযরছল। 
 
–আম্াি কথা ব্াদ্ দ্াও, েুরম্ পকম্ন আছ ব্ল? রসরিযস সিাসরি রজটজ্ঞস কিটলন। 
 
–আরম্… হযারি ব্লটে চাইল খুব্ িাল–রকন্তু ব্লটে  ািটলা না।… ব্হুরদ্ন চু  কটি 
থাকাি ব্াাঁধ িােল। ও শুরু পথটক পশষ  েডি একেুও না পথটম্ ব্টল পগল।… ব্লল, 
পকন পকউ রব্শ্বাস কিটে চাইটছ না আরম্ েুনডাটম্টন্ট নাম্ রদ্ই রন। রিো স্কীোি পকন 
ওি সম্বটন্ধ আটজব্াটজ রম্টথয কথা রলটখটছ পডইরল পফটে, পকন ও ম্ন খুটল স্বােটন্দয 
সহজিাটব্ করিডলি রদ্টয পহাঁটে পেটে  াটি না… এম্ন রক ওি োটণি ব্নু্ধ িনও ওি 
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কথা একেুও রব্শ্বাস কিটে চাইটছ না। ওি সটে কথা ব্ন্ধ। িন ওটক রহংটস কিটছ।… 
একেু আটগ হযারগ্রড আম্াটক েথম্ কাটজ রক কিটে হটব্ োও পদ্রখটযটছ–িাগন, 
ম্ািাত্মক িযাল িযাব্হ িাগনটদ্ি সটে লডাই।…ব্লুন, রসরিযস পকান অ্ িাটধ আরম্ 
আজ দ্ণ্ডোপ্ত আসারম্ হটযরছ? 
 
রসরিয উরেগ্ন দৃ্রেটে হযারিি রদ্টক োকাটলন। এখনও ওি দৃ্রে আটগি ম্টো রেক আটছ 
আজকাব্ান ো পকটড রনটয রনোণ দৃ্রেটে  রিণে কিটে  াটিরন। পিৌরেক দৃ্রে! 
হযারিটক পকানও িকম্ ব্াধা না রদ্টয ম্নোণ খুটল সব্ কথা ব্টল পেটে রদ্টলন।… রকন্তু 
ব্লটলন, িাগনটদ্ি আম্িা কজা কিটে  ারি হযারি।… রকন্তু ো কিটে হটব্ এক 
রম্রনটেি ম্টধয আরম্ এখাটন পব্রশক্ষণ থাকটে র িটব্া না… আরম্ আগুন ব্যব্হাি কিাি 
জনয জাদু্কিী ব্ারডটে লুরকটয েুটকরছ, েটব্ োিা পে পকান মু্হূটেড চটল আসটে  াটি। 
কটযকো রব্ষয পোম্ায সাব্ধান কটি রদ্টে চাই। 
 
কী ব্লুন, হযারি ব্লল। ওি ম্নো হোৎ সাম্ানয দ্টম্ পগল। িাগনটদ্ি আসাো খুব্ই 
রচিাি রব্ষয? 
 
রসরিযস ব্লটলন, কািকািফ একজন পডথইোি এব্ং পিাটর্ল্ম্টেডি অ্নুচি। েুরম্ জান 
পডথইোি কাাঁটদ্ি ব্লা হয? 
 
–হা–ও–পকন? 
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–ও ধিা  টডরছল। আম্াি সটে আজকাৰাটন… রকন্তু মু্রক্ত প টযটছ। 
 
–পসই কািটণই ডাম্বলটডাি এই ব্ছি একজন অ্িিটক পক পহাগাটেড এটনটছন… ও রক 
কিটছ না কিটছ লক্ষয কিাি জনয। মু্রড, কািকািফটক ধটিরছল। েথটম্ই ওটক 
আজকাব্াটন  াোটনা হটযরছল। 
 
কািকিফ পকম্নিাটব্ ছাডা প ল, হযারি খুব্ মৃ্দু্ স্বটি রজটজ্ঞস কিল। ওি ম্রিস্ক 
অ্ট ক্ষা কিটছ আিও একো জর্নয, অ্রেশয পব্দ্নাদ্াযক খব্ি পশানাি জনয।–ওটক 
মু্রক্ত রদ্ল পকন? 
 
পকন আব্াি, ম্যারজক ম্েণালটযি সটে একো িফা কটিরছল, রসরিযস পর্ন্নায 
নাকরসাঁেটক ব্লটলন। ও ব্লল, ও অ্নযায কটিটছ… ওি ব্দ্টল অ্টনক পলাক আজ 
কািাব্রন্দ হল… ওই শযোন পম্াটেই জনরেয রছল না, আরম্ পোম্ায হলফ কটি ব্লরছ। 
ও মু্রক্ত  াব্াি  ি… পোম্ায শুধু ব্লরছ ও ডাক আেড পশখায কাাঁটদ্ি জান? োিা োিা 
ওি সু্কল পথটক  াস কটি চটল োয োটদ্ি। োহটল কী হল? ডািম্িংগ চযারিটযটনি 
ও িও গারফলচরে কিটব্ না… কডা নজটি িাখটব্। 
 
–রেক আটছ, হযারি ব্লল–রকন্তু… োহটল কী ব্লটে চান কািকািফ আম্াি নাম্ গব্টলটে 
পিটখরছল? েরদ্ পিটখ থাটক োহটল রনিঃসটন্দটহ ব্লটে হয পস একজন দ্ক্ষ অ্রিটনো। 
আম্াি নাম্ আসাটে ও দ্ারুণ পিটগ রগটযটছ… আরম্ োটে না আসটে  ারি োি জনয 
েচুি েকডরব্েডক কটিরছল। 
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রসরিযস ব্লল–ও পে একজন িাল অ্রিটনো ো আম্িা জারন। রম্রনরিটক ও পে 
সৎটলাক, পকানও পদ্াষ কটিরন, ো পব্শ িাল কটিই বু্রঝটযরছল মু্রক্ত  াব্াি জনয রক 
ব্ল োই না?… োক পস কথা আম্াটদ্ি পডইরল পফটেি ও ি কডা নজি িাখটে হটব্… 
ম্টন িাখটব্ হযারি। 
 
আ রন, আরম্ শুধু নয সািা  ৃরথব্ীি, হযারি রেক্ত কটণ্ঠ ব্লল। 
 
গে ম্াটস ওই স্কীোটিি পডইরল পফটে পলখাি  ি পহাগাটেড আসাি সম্য মু্রডটক 
আক্রম্ন কিা হটযরছল।… হযাাঁ, আরম্ খুব্ িাল কটিই জারন ও রলটখটছ ওো একো 
সাজাটনা ব্যা াি, রসরিযস োডাোরড ব্লটলন।… 
 
হযারিটক থারম্টয রদ্টয ব্লটলন–ওটক আক্রম্ণ কিাি ব্যা ািো সম্বটন্ধ আম্াি সটন্দহ 
আটছ। হযে পকউ ওটক পহাগােড-এ আসটে ব্াধা রদ্টযরছল। অ্টনটকই জাটন মু্রড 
থাকটল ওটদ্ি একেু অ্সুরব্টধ হয।… বু্ঝটল মু্রড পম্াটেই পব্াকা পলাক নয। সব্ 
জাটনন। সব্ পব্াটঝন। পসই জনযই পো রম্রনরিি ও একজন সুদ্ক্ষ অ্িি। 
 
পো আ নাি ম্ে কী? হযারি ব্লল, োহটল কািকািফ আম্াটক খেম্ কিাি আোণ 
পচো চালাটে? রকন্তু… পকন? 
 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য গবলেট অ্ব ফায়াি । জে. জে. িাওরেিং। হ্যারি পটাি রিরিে 

406 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

রসরিযস ধীটি ধীটি ব্লটলন–আরম্ ইদ্ানীং অ্দু্ভে অ্দু্ভে সব্ কথা শুনরছ, রসরিযস গম্ভীি 
হটয ব্লটলন–ইদ্ানীং পডথইোিিা খুব্ সরক্রয হটয উটেটছ। রকরডচ ওযার্ল্ড কা  পখলাি 
সম্য োিা োটদ্ি োরগদ্ পদ্রখটযরছল–কী রেক ব্লরছ না? ম্াটঝ ম্াটঝ ডাকডম্াকড ব্যব্হাি 
কিটছ… োি ি… েুরম্ কী শুটনছ রম্রনরি অ্ব্ ম্যারজটকি জাদু্কিীটক  াওযা োটে 
না? 
 
ব্াথডা পজািরকনস, হযারি ব্লল। 
 
রেক, রেক ব্টলছ। ও আলরব্রনযাটে হারিটয পগটছ… ম্াটন উধাও… এব্ং এম্ন একো 
গুজব্ আটছ পে পিাটর্ল্ম্েডটক পশষ ওখাটন পদ্খা রগটযরছল।… ম্টন হয পজািরকনস্ জাটন 
রিই–উইজার্ল্ড কা  শুরু হটে… োই ম্া? 
 
েটব্ আম্াি ম্টন হয না ও পসাজা পিাটল্টম্টেডি কাটছ পগটছ। রসরিযস রব্ম্ষড হটয 
ব্লল–পশান, আরম্ ব্াথডা পজািরকনসটক িালিাটব্ই জারন। ও পহাগাটেড েখন  ডটে আরম্ 
আি পোম্াি ব্াব্া এখাটন োি চাি ব্া  াাঁচ ব্ছটিি রসরনযি রছলাম্। নাম্বাি ওযান মূ্খড। 
ম্াথায রকছু পনই অ্থচ পদ্খায সব্ জাটন। রকছু জাটন না। পিাটর্ল্ম্টেডি সটে রেকটে 
 ািটব্ না হযারি। এে মু্খ পে ওটক ফাাঁটদ্ পফলা সহজ। 
 
পো পিাটর্ল্ম্েড েুনডাটম্টন্টি খব্ি িাটখ? হযারি ব্লল। আ নাি রক ম্টন হয কািকািফ 
ওি রনটদ্ডটশ এখাটন এটসটছন? 
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রেক জারন না; রসরিযস ব্লটলন, সরেয আরম্ ব্লটে  ািরছ না। কািকািফ কখনই 
পিাটল্টম্টেডি কাটছ োটব্ না। েরদ্ না ও জাটন রব্ টদ্–আ টদ্ পিাটর্ল্ম্েড ওটক ছাো 
রদ্টয ওি ম্াথা িক্ষা কিটব্। ম্াটন পিাটর্ল্ম্েড খুব্ই শরক্তশালী।… েটব্ পস পোম্াি নাম্ 
গব্টলটে পিটখটছ… একো রব্টশষ উটদ্দটশয পিটখটছ। আম্াি পকম্ন পেন ম্টন হটে 
েুনডাটম্ন্ট চলাি সম্য পোম্াি ও ি আক্রম্ণ হটব্, আি পসই আক্রম্ণ েচারিে হটব্ 
দু্র্ডেনা রহটসটব্। 
 
হযারি ব্লল–োহটল খুব্ িাল  রিকল্পনা ব্লটে হয। িাগন আম্াি কাটছ পছটড রদ্টে 
 াটি। ওি চটিিা হযে পসখাটন আটছ। 
 
রেক। েটব্ েুরম্ খুব্ সাব্ধাটন িাগনটদ্ি সটে লডাই কিটব্। িাগনিা খুব্ই শরক্তশালী। 
ওটদ্ি ম্ে রদ্টয আেকাটনা খুব্ই শক্ত। অ্িে দু্জন জাদু্কি দ্িকাি একো িাগনটক 
কাবু্ কটি িাখটে। 
 
হযারি ব্লল–আরম্ জারন, পদ্টখও এটসরছ।… ব্াইটি  দ্শব্দ পশানা পেটেই হযারি পথটম্ 
পগল।  যাাঁচাটনা রসাঁরড রদ্টয পক পেন আসটছ! 
 
আ রন োন, হযারি রসরিযসটক ব্লল–পক পেন র্টিি রদ্টক আসটছ। 
 
ফাযাি পিটস একে    শব্দ হল। 
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রসরিযস চটল পগটলন। িয  াব্াি রকছু রছল না।  দ্শব্দ িটনি। িটনি  িটন লাল 
 াজাম্া, র্টি েুটক ও হযারিটক পদ্টখ থম্টক দ্াাঁডাল। র্িোি চেুরদ্ডটক েন্ন েন্ন কটি 
োকাল। 
 
কাি সটে কথা ব্লরছটল? িন ব্লল। 
 
হযারি একগুটযি ম্টো ব্লল–োটে পোম্াি কী?… এে িাটে েুরম্ই ব্া এখাটন এটসছ 
পকন? 
 
িন ব্লল–ডিটম্েরিটে পোম্াি পব্টড পোম্ায পদ্খটে প লাম্ না… োই। 
 
বু্টঝরছ পগাটযন্দারগরি কিটে এটসটছ? 
 
িুল কিছ। পব্শ আরম্ চললাম্ আম্াি র্টি।… েটব্ েুরম্ িুল কিছ।… োকটগ, েুরম্ 
পোম্াি আসন্ন সাক্ষাৎকাটিি জনয েস্তুে থাকটব্। 
 
 হযারি একো  োি রিটযলী রর্স্ংকস ব্যাজ পেরব্ল পথটক রনটয পসো হাে রদ্টয দু্ম্টড–
মু্চটড িটনি রদ্টক ছুাঁটড ম্ািল। ওো পসাজা রগটয িটনি ক াটল পলটগ রছেটক  ডল। 
 
োও এখান পথটক, হযারি ব্লল…. ম্েলব্াি েুরম্ ওো  িটব্। ক াটল কাো দ্াগও 
থাকটে  াটি… েুরম্ পো োই চাও… োই না? 
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হযারি দ্ারুণ পিটগ আটছ। িন কাটছ এটল ওটক একো রু্রষও ম্ািটে  াটি। চাইল িন–
ও পেন  াল্টা আক্রম্ণ কটি। পকাটনা উেি না রদ্টয িন চু  কটি দ্াাঁরডটয িইল। হযারি 
পদ্ৌটড র্টি চটল রগটয রব্ছানায শুটয িাটগ পফাাঁস পফাাঁস কিটে লাগল। িনটক রব্ছানায 
আসটে পদ্খল না। 
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দ্য ফার্স্ড টাস্ক 
 
পসরদ্ন রছল পিাব্ব্াি। সকাল পব্লা উটে পেম্ন পেম্ন কটি পিস  ডটলা। পকাটনা 
ম্নটোগ রছল না জাম্া  িায। েুর োটক পম্াজা ম্টন কটি  া গলাটলা। োি ি েখন 
বু্ঝটলা এো পম্াজা নয, ওো পফটল পম্াজা রনল। োি ি েখন সব্রকছু রেকোক  টি 
রনটয হািরম্ওটনি পখাাঁটজ পব্টিাল। হািরম্ওন েখন রগ্ররফন্ডটিি পেরব্টল ব্টস ব্টস 
রজরন্নি সটে পগ্রে হটল নািা কিটছ। ওি খাব্াি পেম্ন ইটে পনই, অ্ট ক্ষা কিটে 
লাগল হািরম্ওটনি কখন  রিজ খাওযা পশষ হটব্। ওি খাওযা পশষ হটল ওটক এক 
িকম্ োনটে োনটে আিও একব্াি হাাঁোি জনয রনটয পগল। হািরম্ওন অ্টনক পিাটি 
উটে ম্রনডং ওযাক পশষ কটিটছ।–চলটে চলটে ওটক গে িাটে হযারগ্রড ও িাগটনি কথা 
ব্লল। শুধু োই নয রসরিযটসি সটে ো ো কথা হটযটছ োও। 
 
কািকািটফি কথা শুটন হািরম্ওন রব্চরলে হটলও আিও পব্রশ িয প ল িাগটনি 
িযাব্হ সব্ কথা শুটন। ওি ম্টন হল কািকািটফি পচটয িাগন আিও পব্রশ ম্ািাত্মক! 
সম্সযা পো ব্টেই। 
 
োকটগ ম্েলব্াি সটন্ধয  েডি এসব্ কথা ব্াদ্ দ্াও, হািরম্ওন পব্ টিাযা হটয ব্লল। 
োি ি কািকািফ সম্বটন্ধ িাব্া োটব্। 
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একই সম্সযা, িয… ইেযারদ্ আটলাচনা কিটে কিটে অ্িে কম্ কটি রেনব্াি পলটকি 
চাি ধািো রু্িল। আটলাচনা কিটে লাগল পছােখাে অ্রে সাধািণ জাদু্ম্ে পকম্ন কটি 
দু্দ্ডাি িাগনটদ্ি কাবু্ কিটে  ািা োয। সম্সযাি সম্াধান হল না, পছাে–খাে পস্পটলি 
কথা ম্াথায এটলা না। পশষ  েডি ওিা লাইটব্ররিটে এটস ব্সল।… লাইটব্ররিটে িযঙ্কি 
িাগন সম্বটন্ধ েে ব্ই আটছ, সব্ পেটন নাম্াল। েরদ্ রকছু সূত্র  াওযা োয। দু্জটন সব্ 
ব্ই  ুংখানু ুংখ পদ্খটে লাগল। 
 
পেলন–রক্লর ং ব্াই চাম্ডস… রিরেং পসকল িে… এো রেক নয, হযারগ্রটডি জন্তু–
জাটনাযািটদ্ি কাটছি ব্ই। োটদ্ি েরে ালটনি ব্ই। 
 
িাগনটদ্ি পম্টি পফলা অ্রে করেন কাজ… কািণ োটদ্ি শক্ত পম্াো চাম্ডা, জাদু্ম্ে 
রদ্টয আোরদ্ে। খুব্ শরক্তশালী জাদু্ম্ে ছাডা পসই চাম্ডা পিদ্ কিটে  াটি না রকন্তু 
রসরিযস পে আম্াটক ব্লটলন শরক্তশালী জাদু্ম্টেি েটযাজন পনই… খুব্ সাধািণ 
জাদু্ম্টে ওিা কাবু্ হটব্। 
 
পদ্খা োক পছােখাে জাদু্ম্ে সংক্রাি ব্ই… োি ি, হযারি ব্লল। ছুাঁটড পফটল রদ্ল পম্ন 
হু লাি িাগন েু ম্াচ (টে সম্ি ম্ানুষ িাগনটদ্ি খুব্ িালব্াটস) ব্ারক সব্ ব্ই পফিে 
রদ্টয ওিা দু্জটন  ালা কটি ব্ইটযি েরেরে  াো ম্ন রদ্টয  ডটে থাটক। হািরম্ওন 
রব্ডরব্ড কটি  াো েথম্  াোি  টড উটল্টাটে থাটক। হযাাঁ এইটো–সুইরচং পস্পল 
সম্বটন্ধ অ্টনক রকছু পলখা িটযটছ… রকন্তু সুইরচং কিাি েটযাজন রকটসি?… পকাটনাোই 
সুরব্টধি ম্টন হয না। িান্সরফগাি কিটল পকম্ন হয? রকন্তু অ্ে ব্ড জটক রক 
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িান্সরফগাি কিা সম্ভব্ হটব্? ম্যাকটগানাগল ব্টলটছন, আটগ রনটজটদ্ি ও ি েটযাগ 
কিটে। 
 
রকন্তু পকান রকছুই রেক হল না। ক্রাম্টক আসটে পদ্টখ ওিা লাইটব্ররি পথটক চটল পগল। 
ক্রাম্ লাইটব্ররিি এক পকানায ব্টস ব্ই  ডটে লাগল। 
 
*** 
 
হযারি পসই রদ্ন িাটত্র একদ্ম্ রু্টম্াটে  ািটছনা। পসাম্ব্াি সকাটল উটে িাব্ল ব্াাঁচটে 
পগটল পহাগােড পথটক  ারলটয পেটে হটব্। এি আটগ এম্ন রচিা ম্াথায আটসরন। রকন্তু 
পগ্রে হটল পব্রকফার্স্ পখটে এটস ওি িাব্না ব্দ্টল পগল। চািরদ্টক ব্নু্ধ–ব্ান্ধটদ্ি হহ 
হচ, আনন্দ, গল্প গুজব্… কযাটসল পছটড চটল পগটল অ্নয পকাথায  াটব্ না। হযে ম্া-
ব্াব্াি কাটছ থাকটল জীব্নো অ্নয িকম্ হে… রকন্তু ম্া-ব্াব্া? োটদ্ি কথা ওি ম্টন 
 টড না। 
 
োই পহাক, এখাটন পথটক িাগটনি মু্টখামু্রখ হওযা রেটিে িাইটি ডাসডটল  রিব্াটিি 
সটে থাকাি পচটয সহরগুটণ িাল। এই সব্ কথা পিটব্ ওি ম্ন শাি হল। পব্রকফার্স্ 
োডাোরড পসটি ও আি হািরম্ওন ব্াইটি োব্াি জনয দ্াাঁরডটয পদ্খল হাফল াটফি 
পেরব্ল পথটক পসডরিক রডগরি চটল োটে। 
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পসডরিক িাগন সম্বটন্ধ হযে রকছু জাটন না… ো হটল পস একম্াত্র চযারিযন পে জাটন 
না। ম্যারক্সম্ এব্ং কািকািফ রনিযই পেউি আি ক্রাম্টক ব্টলটছন। 
 
হযারি ব্লল–হািরম্ওন, পোম্াি সটে গ্রীন হাউটজ পদ্খা হটব্। েখন পস পদ্খল পসডরিক 
হল পছটড োটে। েুরম্ এটগাও আরম্ পোম্াটক ধিরছ। 
 
হযারি, পোম্াি পলে হটয োটব্… এখনই ক্লাটসি র্িা ব্াজটব্। 
 
আরম্ পোম্াটক ধটি পফলব্, রেক আটছ? 
 
হযারি েখন ম্াটব্ডল রসাঁরড রদ্টয এক েলায পনটম্টছ, পসডরিক েখন পদ্ােলায রসাঁরডি 
মু্টখ দ্াাঁরডটয। ওি সটে রসক্সথ ইযাটিি অ্টনক পছটলটম্টয। হযারিি ওটদ্ি সাম্টন 
পসডরিটকি সটে কথা ব্লটে ইটে কিটলা না। ওই পছটলটম্টযগুটলা রিো কীোটিি 
পলখা  টড  টড সকলটক পশানারেল। হযারি পসডরিটকি প ছটন প ছটন চলল… সাম্ানয 
দূ্িত্ব ব্জায পিটখ। ও পদ্খল পসডরিক চাম্ডস করিডলটিি রদ্টক এটগাটে।… েখন ওি 
ম্াথায একো বু্রে পখলল। ও রনটজি জাদু্দ্ণ্ডো পেটন ব্াি কটি খুব্ সাব্ধাটন রনশানা 
কটি ব্লল, রডরফনটডা। 
 
পসডরিটকি ব্যাগো রছাঁটড পগল। ব্যাটগি ম্ধয পথটক  াচডটম্ন্ট,  ালক, ব্ই খাো ছরডটয 
 ডটলা পোটি। রেন–চািটে কারলি পদ্াযাে পিটে পগল। 
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ওি ব্নু্ধিা ম্ারেটে  টড থাকা ব্ই–খাো েুটলরদ্টে থাটক। পসরিক ওি ব্নু্ধটদ্ি ব্লল, 
আরম্ই েুলরছ, পোম্িা োও আি রেেউইকটক ব্লটব্… আরম্ একেু  ি আসরছ… োও। 
 
এই িকম্ একো  রিরস্থরে হযারি ম্টন ম্টন কাম্না কিরছল। ও জাদু্দ্ণ্ডো আলটখলাি 
ম্টধয লুরকটয পফলল, অ্ট ক্ষা কিটে লাগল পসডরিটকি ব্নু্ধটদ্ি ক্লাসরুটম্ চটল 
োওযাি। করিডলি েখন শূনয… পসডরিক আি হযারি দ্াাঁরডটয িটযটছ। 
 
হাই, পসডরিক ব্লল, েুটল রনল এক কর  এ গাইড েু অ্যাডিান্সড িান্সরফগাটিশন… 
পসোও কারল ম্াখাম্ারখ।–আম্াি ব্যাগো হোৎ পকন জারন না রছাঁটড পগল… এটকব্াটি 
নেুন ব্যাগ…। 
 
পসডরিক, হযারি ব্লল–শুটনছ পো আম্াটদ্ি েথম্ োস্ক িাগনস। 
 
কী ব্লটল? পসডরিক মু্খ েুটল োকাল। 
 
িাগনস্ ওটদ্ি সটে পম্াকারব্লা কিটে হটব্, হযারি দ্রুে ব্লল… েটফসি রেেউইক পে 
পকানও সম্টয এটস  ডটে  াটিন। চািটে িাগন এটসটছ, একজটনি জনয এক 
একো… আম্াটদ্ি োটদ্ি সটে লডাই কিটে হটব্। 
 
পসডরিক, হযারিি রদ্টক পসাজাসুরজ োকাল। হযারিি ম্টন হল োিই ম্টো পসরিক 
খব্িো শুটন উরেগ্ন হটযটছ। গে শরনব্াি পথটক হযারিি ম্টন স্বরি পনই। 
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েুরম্ রেক ব্লছ? িযােড স্বটি পসডরিক রজটজ্ঞস কিল। 
 
অ্ব্শযই, হযারি ব্লল–আরম্ স্বচটক্ষ ওটদ্ি পদ্টখ এটসরছ। 
 
রকন্তু েুরম্ ওটদ্ি প টল পকাথায? আম্াটদ্ি পো জানাি কথা নয। 
 
আরম্ শুটনরছ, হযারি ব্লল–(সরেয কথাো ব্লটল হযারগ্রড হযে রব্ টদ্  ডটে  াটি)–
আরম্ ছাডা অ্টনটকই জাটন। এখন হযে পেউি, ক্রাম্ পজটন পগটছ। ম্াদ্াম্ ম্যারক্সম্, 
কািকািফ দু্জটনই িাগন পদ্টখটছন। 
 
পসডরিক কারলম্াখা হাটে খাো–ব্ই ত্র, কুইল,  াচডটম্ন্ট ইেযারদ্ েুটল পিাঁডা ব্যাগোয 
িাখটে িাখটে হযারিি রদ্টক োকাল। ওি পচাটখ দু্িঃরিিাি ছা । 
 
এসব্ আম্াটক ব্লছ পকন? 
 
হযারি ওি কথাো শুটন হকচরকটয পগল। হযারি পিটব্রছল পসডরিক ওটক রজটজ্ঞস কিটব্ 
রনটজ পদ্টখটছ রকনা। হযারি ম্টনোটণ চায না ওি সব্টচটয শত্রুও পেন ওই সব্ দ্ানব্–
সম্ িাগনটদ্ি সাম্টন েস্তুরে না হটয সমু্মখীন হয। 
 
এম্নরক ম্যালফয, পেই ও নয। 
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আম্াটদ্ি জানাি পকানও পদ্াষ পনই। হযারি পসডরিকটক ব্লল।–আম্িা এখন একই 
 টথি  রথক। 
 
রকন্তু পসডরিক সব্ পশানাি  িও পেন ম্ন পথটক সটন্দহ সিাটে  াটি না। হযারি শুনটে 
প ল এক  রিরচে কণ্ঠস্বি। ও প ছন রফিল পদ্খল, মু্রড একো ক্লাসরুম্ পথটক পব্রিটয 
আসটছন। 
 
ব্লটলন, আম্াি সটে চল  োি, রডগরি েুরম্ এখন পেটে  াি। 
 
হযারি িটয িটয ম্যাড–আই মু্রডি রদ্টক োকাটলা। িাব্ল ওটদ্ি কথা রক শুনটে 
প টযটছন? েটফসি এখন আম্াি হািটব্ালরজি ক্লাস আটছ। 
 
থাকুক  োি আম্াি অ্রফটস চল। 
 
হযারি, মু্রডি র ছু র ছু চলল। ম্টন দ্ারুণ দু্িঃরিিা! েরদ্ শুটন থাটকন োহটল? েরদ্ মু্রড 
জানটে চান পকম্ন কটি ও িাগনটদ্ি সংব্াদ্ প ল! মু্রড োহটল কী ডাম্বলটডাটিি 
কাটছ রগটয হযারগ্রটডি নাটম্ নারলশ কিটব্ন? ো না কটি হযারগ্রডটক কাণ্ডহীন পলাক 
িাব্টব্ন? 
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হযারিটক রনটয র্টি েুটক মু্রড দ্িজা ব্ন্ধ কটিরছটলন। হযারিি রদ্টক োি দু্ িকম্ পচাখ 
রদ্টয োকাটলন। সাধািণ ও ম্যারজকযাল আই। 
 
মু্রড ধীি শািস্বটি ব্লটলন, েুরম্ খুব্ চম্ৎকাি কাজ কটিছ  োি। হযারি রক ব্লটব্ 
পিটব্  ায না। এই ধিটনি েরেরক্রযা মু্রডি কাছ পথটক আশা কটিরন হযারি। 
 
ব্স, মু্রড ব্লটলন। হযারি ব্সল, চািরদ্ক োকাল। 
 
এি আটগও দু্ একব্াি হযারি মু্রডি র্টি এটসটছ। েটফসি লকহােড পডটে। র্িো এখন 
নেুন কটি পেটল সাজান হটযরছল। পদ্ওযাটল নেুন িার্স্াি, িং… পদ্ওযাটল ব্ড ব্ড 
লকহােড আি অ্নযটদ্ি ফটো। লুর ন েখন র্িোয থাকটেন অ্নযিকম্ রছল। নানা 
িকটম্ি ছরব্, ডাকড রক্রটযচািটদ্ি পস্পরসটম্ন ক্লাটস  ডাশুটনাি জনয রকনটেন। এখন 
পিাল  াটল্ট পগটছ। অ্দু্ভে অ্দু্ভে রজরনটস োসা। 
 
খুব্ সম্ভব্ মু্রড েখন অ্িি রছটলন েখন পসগুটলা ব্যব্হাি কিটেন। পেরব্টলি ও ি 
পিটখটছন রিটকাটস্কা । ওি কাটছ একো আটছ েটব্ পসো আযেটন পছাে র্টিি একো 
পসানাি রেরি এরিযল। ওো পথটক মৃ্দু্ শব্দ পশানা োটে। পদ্ওযাটল েচণ্ড ব্ড একো 
আযনা ঝুলটছ–েটব্ োটে পকানও র্টিি েরেরব্ম্ব পদ্খা োটেনা। োি ম্টধয ছাযাি 
ম্টো রকছু রু্ি াক খাটে। পকানোই  রিষ্কাি কটি পদ্খা োটে না। 
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হযারিটক একদৃ্টে োরকটয থাকটে থাকটে মু্রড ব্লটলন–আম্াি ডাকড রডটেক্টি পকম্ন 
ম্টন হটে? পসানাি এরিযলো পদ্রখটয হযারি ব্লল,–ওো কী?–পগা ন সংব্াদ্ সংগ্রহ 
কটি রসটক্রসী পসনসি। পকানও রকছু লুরকটয িাখটল অ্সেয ব্লটল ওো িাইটব্রে কটি 
(কাাঁ টে থাটক)। এখাটন অ্ব্শয এো পেম্ন কাটজি নয। সব্ ছাত্র–ছাত্রী শুধু পগা ন 
কটি না, রম্টথযও ব্টল। পেরদ্ন পথটক এো পিটখরছ ক্রম্াগে িাইটব্রে কটি আি হুম্হুম্ 
শব্দ কটি। রিটকাটস্কা ও একই ব্যা াি… চালু িাখটল র   র   র   শব্দ ব্ন্ধ কটি 
না। োই ব্াধয হটয অ্ফ কটি পিটখরছ। 
 
আি ওই অ্দু্ভে আযনা? 
 
ওোটে পকব্ল ম্াত্র শত্রুটদ্ি ছাযা  টড। পদ্খটে  াটেনা ওটদ্ি ছাযা পনটচ পনটচ 
পব্ডাটে? োটে আম্াি পকানও ক্ষরে পনই, সাব্ধান হই েরদ্ না ওটদ্ি পচাটখি সাদ্া 
অ্ংশ না পদ্রখ।… পদ্খটে  াই েখন আম্াি িাঙ্ক খুরল। 
 
মু্রড খুক খুক কটি পহটস জানালাি ধাটি রব্িাে এক িাঙ্ক পদ্খাটলন। হযারি পদ্খল িাটঙ্ক 
 ি  ি সােো চারব্ি গেড। পকন  ি  ি সােো গেড। রক আটছ িাটঙ্ক হযারি বু্ঝটে 
 াটি না। ম্াথাি পিেিো পকম্ন পকম্ন কটি। মু্রডি কথায ওি রচিা ব্যাহে হয। 
স্বটপ্নি জগৎ পথটক  ৃরথব্ীটে পনটম্ আটস। 
 
োহটল েুরম্ স্বচটক্ষ িাগন পদ্টখছ? 
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হযারি রকছু ব্লটে রগটয থম্ম্ে পখটয োয। িয কিটে থাটক। রকন্তু পকাথায পদ্টখটছ 
পসডরিকটক ব্টলরন।… অ্ব্শযই মু্রডটকও ব্লটব্ না… পকাথায পদ্টখটছ, পক পদ্রখটযটছ। 
ব্লটলই হযারগ্রড রনযম্ িটেি অ্ িাটধ অ্রিেুক্ত হটে  াটিন। মু্রড বু্ঝটে  াটি হযারি 
পকন চু  কটি আটছ। 
 
–খুব্ িাল কথা, মু্রড মু্টখ ব্যথা  াওযাি শব্দ কটি পচযাটি ব্টস কাটেি  াো ছরডটয 
রছটলন। েুনডাটম্ন্টও রচরেং ব্লটে  াি অ্োরেিাটব্ জরডে… চটল আসটছ। 
 
আরম্ কাউটক রচে করিরন, কিটব্াও না। আ নাি সটে পদ্খা হওযাো হোৎ হটযটছ 
ব্লটে  াটিন, হযারি  রিষ্কাি কটণ্ঠ ব্লল। 
 
 কথাো শুটন মু্রড হাসটলন–আরম্ পোম্াটক পকানও পদ্াষ রদ্রে না। আরম্ পো পোম্াি 
সম্বটন্ধ ডাম্বলটডািটক িাল কথাই ব্রল।…ডাম্বলটডাি কখনও কাউটক পগা ন কথা ব্টলন 
না। কািকিফ আি ম্াদ্াম্ ম্যারক্সম্ ডাম্বলটডাটিি ম্টো উাঁচু ম্াট ি ম্ানুষ নয। ওিা সব্ 
সম্য সব্ ব্যা াটি ডাম্বলটডািটক পহয কিাি পচো চালায। 
 
মু্রড কথাগুটলা ব্টল সশটব্দ পহটস উেটলন। হাসাি সাটথ সাটথ ওি ম্যারজকযাল আই ব্ন 
ব্ন কটি রু্িটে লাগল। োই পদ্টখ হযারিি মু্খ শুরকটয পগল, বু্টকি পিেিো দু্রু দু্রু 
কিটে লাগল।–িাব্ছ িাগন  িীক্ষা পকম্নিাটব্ উৎটিাটব্ োই না? 
 
না ো নয। 
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ওটযল, পোম্াটক আরম্ রকছু ব্লটব্া না। আরম্  ক্ষ াে পম্াটেই ব্িদ্াি কিটে  ারি 
না। োইটলও পোম্াটক কটযকো উ টদ্শ রদ্টে চাই। েথম্ো হটে, রনটজি শরক্ত ও 
বু্রেি ও ি আস্থা। 
 
দু্টোই আম্াি পনই। 
 
িুল েরদ্ ব্রল রকছু ম্টন কিটব্ না। আম্াি ম্টে পোম্াি দু্টোই আটছ।…ম্টন ম্টন িাব্ 
পোম্াি শরক্ত সম্বটন্ধ, ম্টনাব্ল ব্াডাও। পোম্াি পিষ্ঠো সম্বটন্ধ িাব্। রকটস েুরম্ পিষ্ঠ? 
 
হযারি, মু্ন্ডীি কথা বু্ঝটে পচো কটি.. রকটস ও পিষ্ঠ? 
 
রকরডচ পখলাটে। ও পব্াকাি ম্টো ব্লল। 
 
খুব্ িাল, রেক কথা, মু্রড ব্লটলন ওি রদ্টক রস্থি দৃ্রেটে োরকটয।… আরম্ শুটনরছ েুরম্ 
খুব্ দ্ক্ষ োইযাি। 
 
রকন্তু আম্াটক ঝাডু ব্যব্হাি কিটে পদ্ওযা হটব্ না, আম্াি কাটছ শুধু জাদু্দ্ণ্ড থাকটব্। 
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আম্াি রেেীয উ টদ্শ… ধটি নাও সাধািণ উ টদ্শ; মু্রড পব্শ পজাি রদ্টয ব্লটলন, 
েুরম্ খুব্ পছাে পছাে সুন্দি জাদু্ম্ে ব্যব্হাি কিটব্… োহটল পোম্াি ো চাওযা ো প টয 
োটব্। পোম্াি ো দ্িকাি। 
 
হযারি পব্াকাি ম্টো োরকটয থাটক। ওি পো পকানও রকছু দ্িকাি পনই। 
 
োকটগ, ো ব্ললাম্… পসগুটলা একরত্রে কি… কিাো খুব্ একো করেন কাজ নয। 
 
হযারি রনটজি গুণ সম্বটন্ধ িাব্টে থাটক। ও িাল োই কিটে  াটি, েটযাজন হটল রহংর 
িাগনটক শূটনয েুটল রদ্টে  াটি–োি জনয চাই ওি একো ফাযািটব্াল্ট। 
 
ওি েটফসি রাউটেি ক্লাটস পেটে  াাঁচ–দ্শরম্রনে পদ্রি হটয পগল। োি জনয ও ক্ষম্া 
চাইল। 
 
হািরম্ওন। হযারি রফস রফস কটি ওটক ডাকল। হািরম্ওন আরম্ পোম্াি সাহােয চাই। 
 
…েুরম্ রক ম্টন কি আরম্ কিরছ না? হািরম্ওনও রফসরফস কটি জব্াব্ রদ্ল। 
 
হািরম্ওন, সাম্রনং চাম্ড পকম্নিাটব্ কিটে হয আম্াটক পশখাটব্… কাল রব্টকটল সম্য 
হটব্? 
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*** 
 
োি ি হযারি খাওযা–দ্াওযা, রব্িাম্ সব্ রকছু রশটকটে েুটল অ্নুশীলন কিটে লাগল। 
িুলত্রুরে হটে… োও  রিিম্ কটি চলল। রশখটেই হটব্… পেম্ন কটি পহাক রশখটেই 
হটব্ কটোি  রিিম্ কটি। 
 
ম্টনাটোগ দ্াও, হযারি ম্টনাটোগ দ্াও 
 
েবু্ও র রছটয পগটল চলটব্ না। মু্রড ব্টলটছন, পোম্াি শরক্ত আটছ, সাহস আটছ, বু্রে 
আটছ… সাহস কটি এরগটয োও।… অ্নুশীলটনি জনয ও ক্লাটস পোগ রদ্টে  াটি না। 
 
সাটম্ারনং চাম্ডস ওটক আযটত্ত্ব আনটে হটব্ই। 
 
 েথম্ োটস্কি রদ্ন এটস পগল। সু্কটল, ছাত্রাব্াটস, ছাত্রছাত্রীটদ্ি ম্টধয দ্ারুণ পেনশন, 
উটেজনা। ম্ধয দু্ ুটি সব্ ক্লাস ব্ন্ধ হটয পগল। ছাত্রছাত্রীিা চযারিযনটদ্ি পদ্খাি জনয 
পব্ডাি কাটছ জটডা হল। ওিা অ্ব্শয জাটন না ওখাটন ওিা রক পদ্খটব্। ো রকছু 
পজটনটছ… িাসািাসা। সেয–রম্টথয জাটন না। 
 
হযারি পেন সকটল পথটক রব্েন্ন হটয পগটছ। কািা উৎসাহ রদ্টে, কািা ব্যাে কটিটছ ো 
বু্ঝটে  ািটছ না–জাটন না। ওটক পেটে পদ্খটল ব্যাে কটি ব্টল,  োি পচাটখি জল 
পম্াছি জনয অ্টনক রেসুয প  াটিি ব্াক্স জম্া কটি পিটখরছ। েরেরে রম্রনটে ও পেন 
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অ্নড–অ্চল হটয োটে। এে পব্রশ পে.. ওি ম্টন হয ও িাগটনি কাটছ প ৌঁছব্াি 
আটগই ম্াথা রু্টি  টড োটব্… েখন সাম্টন থাটক পদ্খটব্ োটক অ্রিশা  পদ্টব্। 
 
অ্দু্ভেিাটব্ পসই সম্যো এরগটয আসটছ। িীষণিাটব্ োলটগাল  ারকটয লাফাটে 
লাফাটে। 
 
– োি চযারিযনটদ্ি ম্াটে োব্াি সম্য হটয পগটছ… েথম্ কাটজি জনয পোম্ায হেরি 
হটে হটব্। 
 
–ওটক, হযারি ব্লল–দ্াাঁরডটয উটে সাহস সঞ্চয কটি ব্লল। হাে পথটক ওি কাাঁো চাম্চ 
পম্টঝটে  টড পগল।  ডাি সম্য শব্দো পেন পব্রশ হল। 
 
–হযারি গুডলাক, হািরম্ওন চা া গলায ব্লল–পকাটনা িয পনই। 
 
–না না িয রকটসি! হযারিি গলাি স্বি পকাঁট  উেল। রনটজি কণ্ঠস্বি পেন রনটজই রচনটে 
 াটি না। 
 
ও েটফসি ম্যাকটগানাগটলি সটে পগ্রে হল পছটড চলল। ম্যাকটগানাগলটক পদ্টখ ম্টন 
হয রেরনও হািরম্ওটনি ম্টো রচরিে। পচাটখ–মু্টখ উল্কণ্ঠাি ছা । হযারিটক চাো কিব্াি 
জনয  াথটিি রসাঁরড রদ্টয ওি  াটশ িইটলন। ব্াইটি েখন নটিম্বি ম্াটস শীে। 
ম্যাকটগানাগল হযারিি কাাঁটধ হাে িাখটলন। 
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–অ্েথা িয  াটব্ না হযারি, ম্যাকটগানাগল ব্লটলন–ম্াথা োণ্ডা িাখটব্। পস–িকম্ রকছু 
হটে পদ্খটল আম্িা দু্র্ডেনা রনযেণ কিব্। আম্াটদ্ি হাটেি ব্াইটি রকছুই পনই। 
জদু্দ্ণ্ড আটছ। েুরম্ পোম্াি শরক্ত–সাম্টথডযি ম্ে কিটব্। পকউ পোম্াি অ্ম্েল চায না… 
েুরম্ িাল আটছ পো! 
 
–হা, হা আরম্ রেক আরছ, হযারি পেন রনটজটক রনটজ ব্লল। 
 
ম্যাগটগানাগল হযারিটক রনরষে অ্িটণযি সীম্ানায পেখাটন িাগনিা িটযটছ পসখাটন ওটক 
রনটয চলটলন। ওিা এক ঝাডু ব্ড ব্ড গাটছি সাম্টন দ্াাঁডাল। েটব্ প ছটনই 
এনটক্লাজািো  রিষ্কাি পদ্খা োটে। হযারি পদ্খল একো ব্ড োবু্ খাোন হটযটছ। 
পিেটি োব্াি িািাি মু্টখ… এম্ন িাটব্ খাোন হটযটছ পে ব্াইটি পথটক িাগনটদ্ি 
পদ্খটে  াওযা োয না। 
 
েটফসি ম্যাকটগানাগল ব্লটলন-এখাটন দ্াাঁডাও। ব্ারক রেনজন চযারিযন এটল োটদ্ি 
সটে েুরম্ও পিেটি োটব্।… ব্লাি সম্য োি কণ্ঠস্বি কা ল। একেু অ্ট ক্ষা কিটে 
হটব্  োি। ওরদ্টক রম্িঃ পব্গম্যান িটযটছন, রেরন এটস পোম্াটদ্ি রনযম্–কানুন ব্টল 
পদ্টব্ন… গুডলাক! 
 
–ধনযব্াদ্, হযারি পেন ব্হুদূ্ি পথটক কথাো ব্লল! ম্যাকটগানাগল চটল পগটলন হযারিটক 
এনটিটন্সি মু্টখ দ্াাঁড করিটয। 
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পেউি পডলাটকৌি অ্দূ্টি একো পছাে কাটেি েুটল ব্টসরছল। ওটক রেক শাি পদ্খারেল 
না… একেু পেন পনরেটয  টডটছ। রিক্টি ক্রাম্টক একেু পেন পব্রশ ব্দ্টম্জাজী 
পদ্খাটে। হযারিি ম্টন হল ও পেন িয  াযরন পদ্খাটে চাইটছ। পসডরিক খুব্ সম্ভব্ 
উটেজনা ও িয কাোব্াি জনয  াযচারি কিটছ। হযারিটক পদ্টখ ও হাসল। হযারিও 
হাসল। ওি হাসটে পেন কে হল। মু্টখি ম্াংসট রশগুটলা শক্ত হটয আটছ। ম্টন হয 
ম্াংসট রশগুটলাও োটদ্ি কাজ িুটল পগটছ।–হযারি! িাল আটছ পো!, পব্গম্যান হাসটে 
হাসটে উৎসাহ েদ্াটনি জনয পেন ব্লটলন। এস এস… পিেটি এস… জবু্থবু্ হটয 
পথটকা না। স্বািারব্ক হও। 
 
পব্গম্যানটক হযারিি পদ্খটল ম্টন হয রব্িাে একো কােুডটনি কাে আউে।.. রনেযকাি 
ম্টো  টি িটযটছন  ুিটনা পোলা আলটখলা, পব্গম্যান ওটদ্ি পদ্টখ ব্লটলন,–পব্শ, 
আম্িা এখন সকটল এখাটন িটযরছ। সম্য এরগটয আসটছ। দ্শডকিা এটলই শুরু হটব্। 
হযারি পব্গম্যানটক পদ্টখ ম্টন হল খুব্ই খুরশ খুরশ িাটব্।… আরম্ পোম্াটদ্ি এই ব্যাগো 
রদ্রে। পব্গম্যান পব্গুরন–লাল িং এি একো রসটল্কি থটল পদ্খাটলন।… এি পিেি 
পথটক পছাে ম্টডল পব্ি কিটব্… আসটলি সাম্টন দ্াাঁডাব্াি জনয। ম্াটন, পে ম্টডলো 
পব্ি কিটব্ পসো হটে আসটলি ম্টডল। নানা ম্টডল… রনটলই পদ্খটে  াটব্।… আরম্ 
আিও রকছু পোম্াটদ্ি জানাটে চাই… ও হযাাঁ পোম্াটদ্ি োস্ক হটব্ পসানাি রডম্ সগ্রহ। 
 
হযারি, পসডরিটকি রদ্টক োকাল। ওি মু্টখ পদ্টখ ম্টন হল পব্গম্যাটনি কথা বু্ঝটে 
প টিটছ। আটগি ম্েই ও োাঁবু্ি সাম্টন  াযচারি কিটে লাগল। হাাঁেটছ… এধাি ওধাি 
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োকাটে; রকন্তু রব্ষণ্ণ–রচরিে। পডলাটকৌি আি ক্রাটম্ি পকানও ো  উো  পনই। এম্ন 
মু্খ ব্ন্ধ কটি িটযটছ পস মু্খ খুলটলই অ্সুস্থ হটয  ডটব্, অ্িে ওটদ্ি পদ্টখ হযারিি 
ম্টন হল। পক জাটন ইটে কটিই ওই িকম্ িাব্ রনটয ব্টস িটযটছ। 
 
একেু  ি শে শে ম্ানুষ পেটন্টি  াশ রদ্টয চলটে লাগল। োিা হাসটছ, হহ হহ 
কিটছ… রনটজটদ্ি ম্টধয গল্প–গুজব্ হারস–োট্টা কিটছ.. হযারিি পসরদ্টক পচাখ পনই। 
ওটদ্ি পথটক ও সিূণড আলাদ্া–রিন্ন জগটেি পলাক।… োি ি ওি পচাটখ  ডল 
পব্গম্যান একো রসটল্কি থরলি মু্খ খুলটছন। 
 
–পলরডস ফার্স্, পব্গম্যান ব্লটলন, থটলো এরগটয রদ্টলন পডলাটকৌটিি রদ্টক। 
 
ও একো করিে হােটক পব্গম্যাটনি থটলি ম্টধয পোকাল। েুটল আনল পছাে একো 
িাগটনি ম্টডল সবু্জ িং। ম্টডটলি গলায পলখা নম্বি দু্ই। হযারি আটগ পথটকই জানে 
পডলাটকৌি পকানও িকম্ আিেড হব্াি িাব্ মু্টখ আনটব্ না, এম্ন িাব্ কটি দ্াাঁরডটয 
িইল–োি েেযাশা রেকই হটযটছ। হযে ম্াদ্াম্ ম্যারক্সম্ রক হটে  াটি আটগ–িাটগ 
ওটক ওযারকব্হাল কটি পিটখটছন। 
 
ক্রাটম্ি পব্লায ো পিটব্রছল োই। ও একো েকেটক লাল চাইরনজ ব্টলি ম্াঝখাটনি 
অ্ংশ েুলল। পসই ব্টলি চািধাটি পলখা নম্বি রেন। ও পসো পদ্টখ একেুও িুরু 
পকাাঁচকাল না–র্াটসি রদ্টক োরকটয িইল। 
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পসডরিক থটলটে হাে েুকাল। ওি হাটে উেল নীল–ধূসি িং-এি পছাে একো জন্তুি 
নাক। নাম্বাি ওযান পলখা একো কাগজ োটে ব্াধা।… সব্টশটষ হযারি। রেনটে পোলা 
হটযটছ… ব্ারক িটযটছ একো। হযারি রসটল্কি থরলটে হাে পোকাল… েুটল রনল। 
হাংটগরিযান িাগটনি একরে ম্টডল। চাি নয। ওি রদ্টক োকাটেই িাগন োি দু্টো 
ডানা পম্লল। সরু সরু ধািাল দ্াাঁে মু্খব্যাে কিটে পব্রিটয এল। 
 
–খুব্ সুন্দি। এখন পোম্াটদ্ি ম্টডটল নম্বি পলখা িাগটনি সাম্টন দ্াাঁডাটে হটব্… িাল 
কটি পদ্টখছ পো? এখন পোম্িা একেু রব্িাম্ রনটে  াি… এখনই রফটি আসরছ 
রডগরিি কাটছ রিট ােড কটি। হুইটসল পশানাি সাটথ সাটথ পোম্িা পর্িা পোট ি পিেটি 
োটব্, বু্ঝটে প টিছ?…হযারি একেু এধাটি আসটব্ পোম্াি সটে দু্ একো কথা ব্লটে 
চাই–পব্গম্যান ব্টল পগটলন। 
 
–ও হাাঁ রনিযই, হযারি পব্গম্যাটনি সটে োাঁবু্ি ব্াইটি চটল পগল।… ওটক রনটয পব্গম্যান 
একো গাটছি েলায দ্াাঁডাটলন। হযারিি মু্টখি রদ্টক র েৃটেহ দৃ্রেটে োকাটলন–িাল 
পব্াধ কিটছ পো? পোম্াি রকছু চাই?–না, না আম্াি রকছু দ্িকাি পনই, হযারি ব্লল। রক 
কিটব্ রকছু পিটব্ছ? পকানও রকছু ফরন্দ আাঁেটছন পসই িকম্ চা াগলাি পব্গম্যান 
ব্লটলন–আরম্ সব্ সম্য ম্ানুষজটনি সটে ম্েরব্রনম্য কিটে িালব্ারস… েুরম্ েরদ্ চাও 
পো আরম্…, আিও ব্লটলন েেো সম্ভব্ চা াগলায, েুরম্ খুব্ অ্সহায, ব্ল আরম্ 
পোম্ায রক িকম্ সাহােয কিটে  ারি। 
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–রকছু না, হযারি ব্লল। কথাো ব্লাি  ি হযারিি ম্টন হল ব্ড পব্রশ করেন স্বটি 
ব্টলটছ। আরম্ রেক কটি রনটযরছ আরম্ রক কিব্। ধনযব্াদ্। 
 
পব্গম্যান আব্াি ব্লটলন–ব্যা ািো পোম্াি–আম্াি ম্টধয সীম্াব্ে। পকউ জানটব্ না। 
 
–না, সরেয ব্লরছ আম্াি পকানও সাহােয দ্িকাি পনই।…হযারি বু্ঝটে  াটি পলাটকিা 
পকন ওটক অ্সহায ম্টন কিটছ। কখনও পো কািও কাটছ অ্সুরব্টধ আটছ ব্টলরন। ও 
ব্লল–আরম্ একো িযান রেক কটিরছ, আরম্…। 
 
রেক পসই সম্য েীব্রিাটব্ ব্াাঁরশ ব্াজল। 
 
পব্গম্যান সচরকে হটয ব্লটলন–ঈশ্বি িক্ষা কিন… আরম্  ালাই, কথাো ব্টল পব্গম্যান 
চটল পগটলন। 
 
হযারি োাঁবু্টে রফটি এটস পদ্খল পসডরিক োব্াি জনয েস্তুে। হযারি শুি কাম্না জানাটে 
পসডরিক পকানও জব্াব্ না রদ্টয চটল পগল। 
 
হযারি পেউি আি ক্রাম্ পসখাটন ব্টসরছল পসখাটন োব্াি সাটথ সাটথ দ্শডকটদ্ি রচৎকাি 
শুনটে প ল, োি ম্াটন পসরিক এনটক্লাজাটি েুটক পগটছ।… এম্ন সম্য কাটন এল 
পব্গম্যাটন ধািারব্ব্িণী একেুি জনয রম্স কিল, আহাহা একেুি জনয… ও রিস্ক রনটে… 
এই োি!… দ্ারুণিাটব্ এরগটযটছ… ব্যথড হল। 
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োি িই কাটন এল েীব্র গজডন… কণডরব্দ্ািক গজডন। োি একরে ম্াটন, পসডরিক 
িাগনটদ্ি কাটছ পগটছ… পসানাি রডম্ েুটল রনটযটছ। 
 
–দ্ারুণ… দ্ারুণ! পব্গম্যান রচৎকাি কটি উেটলন।… এখন রব্চািকিা ওটক নম্বি 
পদ্টব্ন…! 
 
রকন্তু কে ম্াকড প ল পব্গম্যান োি ধািারব্ব্িণীটে ব্লটলন না। হযারিি ম্টন হল 
রব্চািকিা ওি নম্বিো হাটে রনটয েুটল ধটি দ্শডকটদ্ি পদ্খাটেন। 
 
-এখন আিও রেনজন আটছ। ব্াাঁরশ ব্ারজটয ব্লটলন–রম্স পডলাটকৌি। হযারি পদ্খল 
পেউি কাাঁ টছ। ম্াথা পথটক  া  েডি কাাঁ টছ। ও কািও রদ্টক না োরকটয ম্াথা উাঁচু 
কটি পেন্ট পছটড চটল পগল। হাটে োি জাদু্দ্ণ্ড। োাঁবু্টে িটয পগল হযারি আি ক্রাম্। 
 
–আব্াি পব্গম্যান ধািা রব্ব্িণী শুরু কিটলন।… ওহহা আম্াি ম্টন হয বু্রেম্াটনি 
ম্টো কাজ কিল… োয ধটি পফটলটছ… সাব্ধান… হায ঈশ্বি, ম্টন হটযরছল ও 
কৃেকােড হটযটছ। 
 
দ্শ রম্রনে  ি আব্াি দ্শডকটদ্ি অ্রিনন্দন শুনটে প ল। োহটল পেউি প টিটছ। 
একেু চু চা … খুব্ সম্ভব্ পেউটিি ম্াকড পদ্খান হটে।… েচণ্ড কিোরল শুনটে প ল 
হযারি।… েৃেীযব্াি ব্াাঁরশ শুনল। 
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–ও এব্াি ক্রাম্ আসটছ! পব্গম্যান খুব্ পজাটি পজাটি ব্লটলন। ক্রাম্ োাঁবু্টে হযারিটক 
একা পিটখ চটল পগল। 
 
হযারি অ্ব্যক্ত এক ম্ানরসক েেণায ছেফে কিটে লাগল। সািা শিীিো পেন কুাঁকটড 
োটে… বু্টকি পিেি হােুরড র েটছ। ও পসাজা হটয ব্টস োাঁবু্ি পদ্ওযাটলি রদ্টক 
োরকটয িইল। দ্শকডটদ্ি পসািটগাল পেন ব্হু দূ্ি পথটক পিটস আসটছ ওি কাটন।… 
পব্গম্যান ব্লটলন–প টিটছ রম্িঃ ক্রাম্ প টিটছ…ো ও রডম্ হাটে ধটি আটছ! 
 
েীব্র অ্রিনন্দন পেন ঝড ব্ইটয রদ্টে। পসই ঝড সব্ রকছু পিটে েছনছ কটি পদ্টব্। 
ক্রাম্ কৃেকােড হটযটছ।… এখন হযারিি ডাক  ডটব্। পে পকানও মু্হূটেড শুনটে  াটব্ ওি 
নাম্। 
 
হযারি দ্াাঁডাল। ম্টন হল ওি  া দু্টো পেন নিম্ েুলেুটল হটয পগটছ রব্টলি ধাটি 
গরজটয ওো গুটলি ম্টো। ও অ্ট ক্ষা কিটে লাগল। ও ব্াাঁরশি শব্দ শুনটে প ল। ও 
সব্িকম্ দু্ব্ডলো পচট  পিটখ পেন্ট পছটড পব্রিটয পগল। সবু্জ  াোি গাটছি েলারদ্টয 
হাাঁেটে হাাঁেটে সাম্টন োকাল। সব্রকছুই পেন ব্যিব্ নয, িরেন স্বপ্ন ম্টন হল। শে শে 
ম্ানুটষি মু্খ ওটক পদ্খটছ দ্শডক িরেড র্স্যান্ড পথটক।… োি টিই পচাটখ  ডল 
হণডটেটলি রদ্টক। পসানাি রডম্গুটলা  াটশ পিটখ পগাঁটড ব্টস িটযটছ। ডান রদ্টয পেটক 
অ্শুি, হলুদ্ দু্ই পচাখ ওি রদ্টক রব্শ্রীিাটব্ োরকটয িটযটছ দ্ানটব্ি ম্টো–আাঁশেুক্ত 
কুচকুটচ কাল চেুস্পদ্ রগিরগরে। ম্াটঝ ম্াটঝ ফলাকােুক্ত লযাজ জরম্টে ঝা ো রদ্টে… 
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পসই ঝা োয জরম্ গেড হটয োটে। দ্শডকিা দ্ারুণ হহ হহ কিটছ, কণডটিদ্ী রচৎকাি 
কটি চটলটছ। োটদ্ি রচৎকাি ব্নু্ধটত্বি না ব্যাটেি ও জাটন না। হযারিি োটে রকছু োয 
আটস না। এখন ো কিব্াি োই ওটক কিটে হটব্।… পসানাি রডম্ েুটল আনটে হটব্। 
 
হযারি ওি জাদু্দ্ণ্ড েুটল ধটি রচৎকাি কটি ব্লল, অ্যারকও ফাযাি পব্াল্ট।  দ্শডকিা 
এখনও নীিব্ হযরন। োহটল কী ওি জাদু্ম্ে কাজ কিটলা না? ব্যথড হল? 
 
োি িই ও পদ্খল ওি ফাযাি পব্াল্ট েীব্রিাটব্ সাম্টন এরগটয োটে। োি ি রু্িটে 
রু্িটে ওি সাম্টন রস্থি হটয দ্াাঁডাল। ওটক পিালাি জনয অ্ট ক্ষা কিটছ। দ্শডকিা 
আিও গজডন কিটে লাগল… পব্গম্যান রক ব্লটছন ওি কাটন েুকল না। োহটল কী 
হযারিি কাটন োলা পলটগ পগটছ? রকছু পশানা েখন ওি কাটছ খুব্ েটযাজনীয নয। 
 
ও ঝাডুটে ব্টস দু্ ধাটি  া ঝুলাল। োি ি ম্ারেটে  াটযি ঝেকা রদ্ল। এক পসটকন্ড 
 ি অ্দু্ভে রব্স্মযকি এক র্েনা র্েল…। ও হু হু কটি আকাটশ উডটে লাগল। পদ্খটে 
পদ্খটে রনটচ দ্শডকটদ্ি মু্খগুটলা রব্নু্দ রব্নু্দ হটয পগল। রব্িাে হণডটেল কুাঁকটড পছাে 
একো কুকুটিি ব্াচ্চাি ম্টো হটয পগল।… ও েখন বু্ঝটে  ািটলা শুধুম্াত্র ম্ারে পছটড 
আকাটশ উডটছ নয… ম্টনি সব্ িযও উটড পগটছ।… আব্াি ও পসখান পথটক আকাটশ 
উটডরছল পসখাটন রফটি এল।… রেক পেন রকরডচ ম্যাটচি ম্টো। হনডটেল পেন একো 
রব্টিাধী  ক্ষ। 
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ও রডটম্ি রদ্টক োকাল… োি ম্ধয পথটক পসানাি রডম্ লক্ষয কিল। রসটম্ন্ট িং-এি 
আিও অ্টনক রডটম্ি ম্টধয পসো জ্বল জ্বল কিটছ। িাগন পসই রডম্োটক সাম্টনি দু্টো 
 া–ব্ারডটয  াহািা রদ্টে। রেক আটছ হযারি আ ন ম্টন ব্লল ও রিন্নমু্খী কিাি 
পকৌশল… ওরদ্টক োওযা োক। হযারিি পকৌশল কম্ নয। ও ধাওযা কটি হনডটেলটক 
 িাি কিটব্ই। নানারদ্ক পথটক পস ডাইি পদ্ওযা শুরু কিল। 
 
পব্গম্যান হােোরল রদ্টয ব্লটলন–পদ্খ পদ্খ পোম্িা সব্াই পদ্খ… আম্াটদ্ি সব্টচটয 
করনষ্ঠ েরেটোগী সব্টচটয কম্ সম্টয রডম্ েুটল রনটযটছ… পসানাি রডম্। হযারি সব্ 
িকম্ ব্াধা–রব্ঘ্ন কলা পদ্রখটযটছ। 
 
 হযারি এই েথম্ দ্শডকটদ্ি হষডধ্বরন শুনটে প ল। সকটলই রচৎকাি কিটছ, অ্রিনরন্দে 
কিটছ… োটদ্ি সব্রকছু পেন ওযার্ল্ডকাট ি আইরিশ সাট ােডািটদ্ি ছার টয পগটছ। হযারি 
পদ্খল িাগন–কী াি হণডটেলটক োণ্ডা কিাি পচো কিটছ। েটফসি ম্যাকটগানাগল, মু্রড, 
হযারগ্রড এনটিটন্সি মু্টখ দ্াাঁরডটযরছটলন… ওটক রফিটে পদ্টখ সকটলই পদ্ৌটড পগটলন। 
োটদ্ি আনন্দ আি ধটি না হযারি েথম্ কাজ সুষু্ঠিাটব্ সিন্ন কটিটছ।… ও মৃ্েুযি 
মু্টখামু্রখ পথটক রফটি এটসটছ। 
 
হযারি  োি েখন ফাযাি পব্াল্ট পথটক নাম্টছ েখন ম্যাকটগানাগল ব্লটলন, অ্ ূব্ড, 
অ্দু্ভে… হযারি  োি। োি ি ওি র টে পেখাটন পকটে পগটছ হাে পিটখ সটেটহ 
ব্লটলন–রব্চািকিা নম্বি পদ্ব্াি আটগ েুরম্ অ্ব্শযই ম্াদ্াম্  ম্টফ্রি সটে পদ্খা কিটব্। 
উরন এখন রডগরিি সটে কথা ব্লটছন। 
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হযারগ্রড ব্লল–হযারি–েুরম্ প টিছ, েুরম্ প টিছ। আরম্ কী স্বপ্ন পদ্রখরছ? চারলড ব্লল–েুরম্ 
োটক  িারজে কিটল পসই িাগনো সব্টচটয ম্ািাত্মক। আম্াি ম্টন একেু িযরছল। ও 
োডাোরড হযারগ্রটডি সাম্টন পথটক  ালাটে চায। পক জাটন, আনটন্দি আরেশটেয না 
ব্টল পফটলন গেকাল হযারিটক িাগনটদ্ি পদ্রখটযরছটলন। 
 
েটফসি মু্রডও দ্ারুণ খুরশ। ওি ম্যারজকযাল পচাখ সটকটেি ম্টধয নাচটছ। 
 
ব্লটলন– োি েুরম্ সুন্দিিাটব্ ও সহটজ পকৌশলো েটযাগ কটিছ। 
 
েটফসি ম্যাকটগানাগল ব্লটলন–খুব্ খুরশ হটযরছ… এখন পো আম্াটদ্ি ফার্স্ এড পেটন্ট 
পেটে হয…। 
 
হযারি েখনও হাাঁফাটে। এনটক্লাজাি পথটক পব্রিটয পদ্খল ম্াদ্াম্  ম্টফ্র রেেীয পেটন্টি 
মু্টখ দ্াাঁরডটয িটযটছন। একেু পেন উদ্রগ্রব্। 
 
–িাগন! কথাো রনদ্ারুণ রব্িরক্তি হটয ব্লটে ব্লটে ম্াদ্াম্  ম্টফ্র হযারিটক ধটি 
পেটন্টি পিেটি রনটয পগটলন। পেটন্টি পিেি হযারি পদ্খল পছাে পছাে রকউরব্কলস 
ব্ানান। একোি ম্টধয পসডরিটকি ছাযা পদ্খটে প ল। ওি ম্েন পসডরিক আর্াে 
 াযরন। অ্িে: ব্টস আটছ।  ম্টফ্র হযারিি কাাঁটধি ক্ষে  িীক্ষা কিটে কিটে কথাি 
 ি কথা ব্টল চলটলন–গে ব্ছটি পডটম্নেি, আি এব্াি িাগনস। এি  টিি ব্ছি 
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োহটল কাাঁটদ্ি আনটব্? হযারি েুরম্ িাগযব্ান… খুব্ সাম্ানয ক্ষে…. একেু  রিষ্কাি কিা 
দ্িকাি। 
 
 ম্টফ্র ক্ষেো সাব্ধাটন এরন্টটস রেক রদ্টয  রিষ্কাি কটি… োি ও ি জাদু্দ্ণ্ড 
পছাাঁযাটলন। েৎক্ষণাৎ ক্ষেো পসটি পগল। 
 
-এক রম্রনে চু রে কটি ব্টস থাক, োি ি পেও। কথাো ব্টল  ম্টফ্র  াটশি র্টি 
পগটলন। হযারি শুনটে প ল,  ম্টফ্রি কথা, এখন পকম্ন পব্াধ কিছ রডগরি? 
 
হযারিি ব্টস থাকাি ইটে রছটলা না; রকন্তু ওষুটধি জনয ব্টস থাকটে হল। রকছু সম্য 
ব্টস থাকাি  ি ও দ্াাঁরডটয  ডল। ব্াইটি রক হটে পদ্খাি েব্ল ইটে… পেন্ট পথটক 
পব্রিটয োব্াি সম্য দু্জটনি সটে ধাো পলটগ পগল। ব্াইটি পথটক পেটন্ট েুকরছল 
হািরম্ওন, ওি প ছটন িন। 
 
হািরম্ওন–উলরসে হটয ব্লল–হযারি েুরম্ দ্ারুণ ব্লটল কম্ ব্লা হয। হািরম্ওটনি মু্টখ 
আেুটলি দ্াগ। িটয আেুল রদ্টয মু্খ পচট  ধিাি জনয লাল লাল দ্াগ–েুরম্ অ্দু্ভে 
েুলনাহীন। 
 
রকন্তু হযারিি হািরম্ওটনি েশংসায ম্ন পনই। ও িটনি মু্টখি রদ্টক োরকটয রছল। ও 
এম্ন এক মু্খ কটি হযারিি রদ্টক োরকটযরছল পেন ও একো িূে–হযারি নয। 
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–হযারি, িন গম্ভীটি হটয ব্লল–োিা পোম্াি নাম্ গব্টলটে রদ্টযরছল… আম্াি দৃ্ঢ় ধািণা 
োিা পোম্াি অ্রনে কিাি পচোয রছল। গব্টলটে নাম্ আসাি  ি পে অ্রব্শ্বাটসি 
ম্ধযরদ্টয রদ্ন–সপ্তাহ পগটছ পস গুটলা এখন োিা িুটল পগটছ। চযারিযন হব্াি  ি এই 
েথম্ িন হযারিি সটে ব্নু্ধি ম্টো কথা ব্লল। 
 
হযারি ক্ষীণকটণ্ঠ ব্লল–িাল, োহটল েুরম্ আসল ব্যা ািো ধিটে প টিটছ। েটব্ বু্ঝটে 
একেু পব্রশ সম্য রনটযছ। 
 
হািরম্ওন দু্জটনি মু্টখি রদ্টক পব্াকাি ম্টো োরকটয থাটক। রক কিটব্, রক ব্লটব্ 
পিটব্  াটে না। হযারিি ম্টন হল িন রকছু ব্লটে চাইটছ। দু্িঃখ েকাশ? না, হযারি 
িটনি মু্টখ পথটক রকছু শুনটে চায না। 
 
িন রকছু ব্লাি আটগই হযারি পহটস ব্লল–থাক পোম্াটক রকছু ব্লটে হটব্। ওসব্ কথা 
িুটল োও। 
 
–না, িন পজাি রদ্টয ব্লল–আম্াি উরচে হযরন। 
 
–আিঃ ব্ললাম্ পো িুটল োও। 
 
েখন দু্ ব্নু্ধ পহা: পহা কটি পহটস উেল। 
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আনটন্দ হািরম্ওন োয পকাঁটদ্ পফলল। 
 
হযারি হকচরকটয ব্লল–আটি কান্নাি রক আটছ। 
 
হািরম্ওন কাাঁদ্ কাাঁদ্ কটণ্ঠ ব্লল–পোম্িা দু্জটনই পব্াকা! 
 
হািরম্ওটনি কান্না থাম্াটনাি জনয দু্জটনই ওটক জরডটয ধিল।… োি ি রেনজটনই হহ 
হহ কিটে কিটে পসখাটন  টযন্ট পর্াষণা হটব্ পসরদ্টক ওিা পদ্ৌডল।–হযারি চল চল 
েুরম্ কে প টযছ এখরন পর্াষণা হটব্। 
 
হযারি পসানাি রডম্ আি ফাযাি পব্াল্ট রনটয পেন্ট পথটক পব্রিটয ওটদ্ি সটে ছুেল। 
 
ওিা হাাঁফাটে হাাঁফাটে এনটক্লাজাটিি সীম্ানায প ৌঁছল।… েখন ম্াে পথটক িাগনটদ্ি 
সরিটয পনওযা হটযটছ। হযারি পদ্খটে প ল  াাঁচজন রব্চািক  াশা ারশ গম্ভীি মু্টখ ব্টস 
িটযটছন। োটদ্ি পচযািগুটলা পসানাি  াটে পম্াডা। 
 
িন ব্লল–েটেযক রব্চািটকি মু্টোটে আটছ দ্শ নম্বি। হযারি ম্াে পথটক ব্াাঁকা পচাটখ 
পদ্খল েথম্ রব্চািক–ম্াদ্াম্ ম্যারক্সম্–ওি একো হাে পোলা। হাটে পব্শ লম্বা ম্টো 
একো চকচটক রজরনস রূ ারল রব্ব্টণড পম্াডা এম্নিাটব্ পম্াডা পদ্খটল ম্টন হটব্ আে। 
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–খুব্ একো খািা  নয, িন ব্লল জনোি হষডধ্বরনি ম্টধয। আম্াি ম্টন হয পোম্াি 
কাাঁটধি ক্ষটেি জনয দু্নম্বি কম্ রদ্টলন। 
 
রম্িঃ ক্রাউচ ন নম্বি রদ্টলন। িন হযারিি র ে চা টড পজাটি পজাটি ব্টল উেল দ্ারুণ! 
জনো আিও আিও পব্রশ হষডধ্বরন কটি উেল। ডাম্বলটডাি রদ্টলন ন নম্বি। 
 
লাটডা পব্গম্যান–দ্শ 
 
দ্শ! হযারি পেন রব্শ্বাস কিটে চায না। 
 
এব্াি কািকািফ হাটেি জাদু্দ্ণ্ড েুলটলন। সাম্ানয সম্য… োি িই একো নম্বি ওি 
দ্ণ্ড পথটক পব্রিটয এল–চাি! 
 
িন দ্ারুণ পক্ষট  পগল। ম্াত্র চাি? চাি পকন?… ইেি–সম্াটজি আব্জডনা… 
 ক্ষ ােদু্ে… েুরম্ ক্রাম্টক দ্শ  টযন্ট রদ্টযটছ। 
 
রকন্তু হযারিি পকানও ভ্রুটক্ষ  ব্া ো  উো  পনই। কািকািফ ওটক শূনয রদ্টলও রকছু 
ম্টন কিটো না। িটনি োি েরে রৃ্ণা।–ওি  ক্ষ হটয… হাজাি  টযটন্টি সম্ান। 
িনটক অ্ব্শয ও রকছু ব্লল না, রকন্তু ওি শিীি–ম্ন–হৃদ্য ব্াোটসি পচটয হালকা হটয 
পগল এনটক্লাজাি পছটড োব্াি আটগ। শুধু িন নয োিা রগ্ররফন্ডি হাউটজি পছটল–
পম্টযটদ্ি জয–উলাস কম্ নয। পসডরিক শুধু নয, সািা পহাগাটেডি ছাত্র–ছাত্রী আকাটশ 
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হযারিি সটে হণডটেটলি লডাই পদ্টখটছ–েখন োিা আনটন্দ পম্টে উটেরছল। 
রিদ্ারিনটদ্ন আি ও  টিাযা কটি না… ও োটদ্ি সটে লডব্াি শরক্ত িাটখ। 
 
চারলড ব্লল–হযারি, েুরম্ আি ক্রাম্ দু্জটনই েথম্ হটযটছ!… আম্াটক এখন ম্াম্টক 
আউল  ারেটয সম্ি ব্যা ািো জানাটে হটব্, সরেকিাটব্ েরেরে র্েনা… রকন্তু এখনও 
পেন আম্াি রব্শ্বাস হটে না। ও হযাাঁ, ওিা ব্টলটছ আিও রকছুক্ষণ পোম্ায অ্ট ক্ষা 
কিটে হটব্… পব্গম্যান পেটন্ট রফটি এটস পোম্াি সটে রকছু কথা ব্লটে চান। 
 
িন ব্লল ও অ্ট ক্ষা কিটব্, হযারি আব্াি োাঁবু্টে রফটি আটস। এখন পেন্টোটক ওি 
অ্নযিকম্ ম্টন হয–ব্নু্ধ ূণড আি অ্িিে। 
 
পেউি, পসডরিক আি ক্রাম্ একসটে পেটন্ট েুকল। পসডরিটকি এক ধাটিি গাটল কম্লা 
িং-এি পম্াো প র্স্। পব্াঝাই োয আগুটন ঝলটস োওযাি জনয  ম্টফ্র েটল  
লারগটযটছন। ও হযারিটক পদ্টখ হাসল।–রনিযই িাল আছ হযারি। 
 
–পোম্িা সব্াই দ্ারুণিাটব্ োস্ক পশষ কটিছ। পব্গম্যান পেটন্ট এক িকম্ লাফাটে 
লাফাটে এটস ব্লটলন। মু্টখ হারস, আনটন্দ েগব্গ কিটছন। ম্টন হয ওটদ্ি জয পেন 
োিই জয।… এখন পোম্াটদ্ি সটে রকছু আলা –আটলাচনা কিটে চাই, পব্গম্যান 
ব্লটলন–পসটকন্ড োস্ক হটে এখন অ্টনক পদ্রি, হাটে অ্টনক সম্য  াটব্। রদ্ন রেক 
হটযটছ ২৪ পফব্রুযারি সকাল সাটড নো। এখন পোম্াটদ্ি রকছু রচিা কিাি ব্যা াি 
আটছ। পোম্াটদ্ি হাটে পে পসানাি রডম্গুটলা িটযটছ… পদ্খটব্ পসগুটলা পিালা… পখালা 
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জাযগাি পজাডগুটলাও পদ্খ। এখন রডটম্ি পিেটি রক আটছ পোম্াটদ্ি সম্াধান কিটে 
হটব্… সম্াধান হটল পোম্িা রেেীয কাজ রক হটব্ জানটে  ািটব্… এখন েস্তুরে নাও। 
সব্াই িাল কটি বু্ঝটে প টিছ?… ম্টন হয অ্ব্শযই। এখন পোম্িা পে োি কাটজ 
পেটে  াি। 
 
হযারি পেন্ট পথটক পব্রিটয এটস িটনি কাটছ দ্াাঁডাল। ওিা অ্িটণযি ধাি পর্াঁটষ হাাঁেটে 
লাগল… অ্টনটক সব্ শক্ত কথা আটলাচনা কিটে লাগল। হযারিি ইটে পসডরিক ক্রাম্ 
আি পেউটিি মু্খ পথটক োটদ্ি অ্রিজ্ঞোি কথা পশাটন… রব্শদ্িাটব্। হযারি হযারগ্রটডি 
সটে েথম্ পে সব্ গাছগুটলাি অ্িিাল পথটক িাগন পদ্টখরছল, োটদ্ি েব্ল গজডন 
শুটনরছল, পদ্খল এক জাদু্করি ওটদ্ি উাঁরক পম্টি পদ্খটছ। 
 
জাদু্করি আি পকউ নয রিো স্কীোি। আজ অ্যারসড–সবু্জ পিাব্স  টিটছ। হাটে পসই 
দ্রুে রলরখটয  ালক! 
 
–অ্রিনন্দন হযারি! ও হযারিি রদ্টক এরগটয এটস ব্লল…।–পোম্াি কী আম্াি সটে দু্-
একো কথা ব্লাি সম্য হটব্?… েশ্ন, িাগনটদ্ি সাম্টন েুরম্ পকম্ন কটি দ্াাঁডাটল। 
নম্বি পদ্ওযা সম্বটন্ধ পোম্াি ম্টনািাব্? 
 
হযারি ব্লল–অ্ব্শযই একো কথা ব্লটে  ারি–গুডব্াই। স্কীোিটক সাফ কথাো ব্টল ও 
িটনি সটে কযাটসটলি রদ্টক চলল। 
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দ্য হ্াউে-এেফ রেবালিশন ফ্রন্ট 
 
েথম্ োটস্ক ও িাগনটদ্ি কাবু্ কিটে প টিটছ, পসই খব্িো রসরিযসটক রচরে রদ্টয 
জানাটনাি জনয, পসই রদ্ন সটন্ধয পব্লা হযারি, িন এব্ং হািরম্ওন আউলারিটে 
র গওযাইরজযটনি পখাাঁটজ পগল। োব্াি  টথ কািকািফ সম্বটন্ধ রসরিযস ওটক ো ো 
ব্টলরছটলন ো ও িনটক ব্লল। কািকািফ পস এক পডথইোি পস খব্িো এখন 
হযারিব্লটলও িটনি পগাডা পথটক ওই িকম্ একো সটন্দহ রছল। ওিা আউলারিটে 
প ৌঁছল। িন ব্লল–পোম্ািও সটন্দহ কিা উরচে রছল হযারি। 
 
–পোম্াি রক ম্টন আটছ পহাগাটেড আসাি সম্য পিটন ম্যালফয রক ব্টলরছল? ম্যালফয 
ব্টলরছল, কািকািফ ওি ব্াব্াি ব্নু্ধ। ওিা মু্টখাস  টড রু্টি পব্ডায। ওযার্ল্ড কাট  
ওিাই হযটো মু্টখাশ  টড পদ্ৌডারেল। আরম্ পোম্াটক একো কথা ব্লরছ হযারি… ওই 
কািকািফ পোম্াটক রব্ টদ্ পফলাি জনয গব্টলটে পোম্াি নাম্ রদ্টযরছল… এখন 
োহটল রনটজ কেো পে মূ্খড িাল কটিই বু্ঝটে  ািটছ।… োই না? পোম্াি পকাটনা 
ক্ষরেই কিটে  াটিরন, শুধু পোম্াি কাাঁটধ সাম্ানয আাঁচড পলটগটছ। দ্াাঁডাও, আরম্ রচরে 
 াোরে। 
 
র গওযাইরজযন রচরে রদ্টয আসটে হটব্ পজটন দ্ারুণ উটেজনায পফটে  ডল। হযারিি 
ম্াথাি ও ি ও রু্িটেই থাটক রু্িটেই থাটক। ব্ািব্াি ডাকটে থাটক। িন উডি 
র গওযাইরজযনটক খ  কটি ধটি পফলল; হযারি রচরেো ওি  াটয পব্াঁটধ রদ্ল। 
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–আম্াি ম্টন হয না অ্নয পকানও োস্ক েথম্ োটস্কি পচটয ম্ািাত্মক হটে  াটি। িন 
 যাাঁচাটক জানালাি ধাটি রনটয পেটে পেটে ব্লল–পশান আরম্ পোম্াটক আটগই 
ব্টলরদ্রে–েুরম্ েুনডাটম্টন্ট রজেটব্ই রজেটব্। আম্াি দৃ্ঢ় ধািণা রসরিযাসরল ব্লরছ। 
 
হযারি বু্ঝটে  াটি হযে িন অ্ িাধ পব্াধ পথটক কথাগুটলা ব্লটছ, গে কটযক সপ্তাটহি 
ওি অ্দু্ভে আচিটণি কথা িুলটে চায। োহটলও হযারিি খুব্ িাল লাগল। হািরম্ওন 
আউলারিি পদ্ওযাটল পহলান রদ্টয দু্ হটে আডাআরড কটি বু্টক পিটখ ওটদ্ি কথা 
শুনটে লাগল। 
 
হািরম্ওন ওটদ্ি কথাি ম্াঝখাটন ব্লল–হযারি েুনডাটম্টন্টি জনয কটোি  রিিম্ কিটে 
হটব্। িাগন েরদ্ েথম্ োস্ক হয োহটল  টিিো কে িযংকি হটব্ পিটব্ আরম্ 
আেরঙ্কে হরে। িাব্টেই  ািরছ না। এে রব্শ্রী লাগটছ।–োি িও, একেু হটলও 
আশাি আটলা পদ্খটে  ারে–োই না; িন ব্লল–েুরম্ েটফসি পিলাওটযনি সটে 
অ্ব্শযই পদ্খা কটি কথা ব্লটব্। 
 
ও র গওযাইটজযনটক পিালা জানালা পথটক আকাটশ উরডটযরদ্ল।… ওি  াটয ব্াাঁধা 
রচরেো শুধু আকাটি লম্বা নয ওজটনও িারি। োই ওি উডটে পব্শ পব্গ প টে হল। 
হযারি রচরেটে রসরিযসটক েরেরে র্েনা জারনটযটছ। হেটনটলি সটে আকাটশ লডাই 
পথটক পসানাি রডম্ সংগ্রহ  েডি। 
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একেু একেু কটি র গ অ্ন্ধকাি আকাটশ অ্দৃ্শয হটয পগটল িন ব্লল–চল আম্িা রনটচ 
রগটয পোম্াি ইনািোইজ  ারেডি অ্ব্স্থাো পদ্টখ আরস হযারি। পফ্রড জজড ম্টন হয 
রকটচন পথটক এব্াি খাব্াি–দ্াব্াি এটন পিটখটছ। 
 
সরেয সরেযই–ওিা েখন রগ্ররফন্ডিটদ্ি কম্নরুটম্ পগল েখন ওটদ্ি গ্রুট ি সব্ 
পছটলটম্টয োণ খুটল হাসটছ, নাচটছ… হহ হহ িই িই কিটছ। হযারিটক পদ্টখ আিও 
পব্রশ আননটন্দ পব্–সাম্টল হটয উেল। পেরব্টল  াহাডেম্াণ পকক,  াম্রকন জুস আি 
ব্াোি রব্যি পব্ােল। পকানও পেরব্টল একেুও খাব্াি িাখাি জাযগা পনই। লী–পজাডডান 
নানা িকম্ ফাযাি ওযাকড এটনটছ–রফরলর্স্াটিি পনারহে আি ওটযে র্স্াটেডি ফাযাি 
ওযাকডস। খাওযা–দ্াওযা শুরু হটল র্ি মু্খরিে হটব্ পর্াে পর্াে োিা আি কূরলংটগ। 
রডন েম্াস খুব্ িাল ছরব্ আাঁটক। নেুন নেুন পচাটখ  ডাি ম্টো ব্যানাি হেরি কটি 
এটনটছ… পব্রশিিাগই আকাটশ হযারিি সটে হনডটেটলটদ্ি লডাই। পসডরিকও রকছু 
এাঁটকটছ। ও আগুটন ম্াথা গুাঁটজ পিটখটছ। 
 
হযারি এেরদ্ন খাওযা দ্াওযাি কথা পেন িুটল রগটযরছল িয আি উটেজনায। এখন 
োি সুস্বাদু্ খাব্াি পদ্টখ েচন্ড রক্ষটধ, িন আি হািরম্ওটনি সটে পখটে ব্টস পগল। 
িনটক  াটশ ব্রসটয পখটে ব্টস পে রক আনন্দ ো কাটক ব্লটব্! িনটক আব্াি রফটি 
প টযরছ, েথম্ োস্ক িালিাটব্ উেটি পগটছ… রেেীয োস্ক হটে অ্টনক পদ্রি আটছ। এই 
রেনটেি পব্শী খুরশ আি রক থাকটে  াটি! রেন ম্াস পো কম্ সম্য নয। রেেীয োস্ক 
রেন ম্াস  টি…। 
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হনডটেটলি পসানাি রডম্ হযারি পেরব্টলি ও ি পিটখটছ। লী–পজাডান রডম্ো েুটল ব্লল–
হায ঈশ্বি, দ্ারুণ িারি। হযারি েুরম্ এি মু্খো পখাল। পদ্খা োক এি পিেটি রক 
আটছ। 
 
হািরম্ওন ব্লল–না–না খুটলা না, ও রনটজই সম্সযাি সম্াধান পব্ি কিটব্ পখলাি এোই 
রনযম্–কানুন। 
 
–আম্ায একাই খুাঁটজ পব্ি কিটে হটব্ িাগনটদ্ি কাবু্ কিাি  েরে। ওি কথা 
হািরম্ওন ছাডা পকউ শুনটে প ল না। হািরম্ওন পব্াকাি ম্টো হাসল। লী হযারিি রদ্টক 
রডম্ো এরগটয রদ্ল। হযারিি কাটন এল সম্টব্ে কণ্ঠস্বি–হযারি রডটম্ি মু্খো পখাল। 
 
হযারি নখ রদ্টয মু্খোি চাি াটশ দ্াগ কােল। পিেিো শূনয–রকছুই পনই ম্টন হল। রকন্তু 
পে মু্হূটেড হযারি মু্খো খুলল রব্কে এক শটব্দ র্িো  ূণড হটয পগল।… এে রব্কে শব্দ 
অ্টনটকই কখটনা পশাটনরন। েটব্ হযারি একব্াি োয ম্াথারব্হীন রনক-এি পডথটড 
 ারেডটে িূেটদ্ি ব্াদ্য শুটন সািািাে রু্টম্াটে  াটিরন, এম্ন োি ব্ীিৎস সুি ও শব্দ। 
রকন্তু এই রব্শ্রী শব্দ ওোটক ছারডটয পগটছ। 
 
পফ্রড কাটন আেুল  ুটি ব্লল–ব্ন্ধ কি! ব্ন্ধ কি মু্খো হযারি। হযারি ব্ন্ধ কটি রদ্ল। 
রসম্াস রফরনগযান ব্লল–রকটসি শব্দ! অ্টনকো ব্যানরশি ম্টো ( িীি রব্লা  কান্না– িী 
 রিব্াটিি কািও মৃ্েুয হটল ওই িকম্িাটব্ ব্ীিৎস রব্লা  কটি) 
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পনরিল ব্লল, ম্টন হয কাউটক পেন রনেডােন কিা হটে… োি কান্না। 
 
জজড ব্লল–পনরিল পব্াকাি ম্টো কথা ব্লটব্ না। চযারিযনটদ্ি ও ি কখনই পকউ 
ক্ররসযাোস কাসড েটযাগ কিটব্ না। শব্দ শুটন ম্টন হটযরছল  ারসড ওি র্টি ব্টস গান 
গাইটছ। ম্টন হয েুরম্ ওটক োটনি সম্য আক্রম্টণি কথা পিরব্রছটল। 
 
সকটলই োি ি হহ হহ কটি খাওযা–দ্াওযা শুরু কিল। পফ্রড ব্লল–জযাম্ োিে পখটে 
হটব্। হািরম্ওন ব্লল, পফ্রড ম্টন হটে, এই এলারহ খাব্াি–দ্াব্াি রকটচন পথটক 
এটনটছা?… এলফিা ম্টন হল আম্াটদ্ি জনয জীব্ন রদ্টে  াটি। সব্ সম্টয সাহাটেযি 
হাে ব্ারডটয পিটখটছ।… োকটগ একেু ম্াংটসি পিার্স্ দ্াও। 
 
হযারি েখন িন, পনরিল, রসম্াস, রডটনি সটে ডিটম্েরিটে শুটে পগল… েখন িাে 
একো পব্টজ পগটছ। ওি চািটে প ার্স্াি োকা পদ্ব্াি জনয  দ্ডা োনাি আটগ হযারি 
 টকে পথটক হযােরিযন হটেটলি ম্টডলো পব্ি কটি ম্াথাি কাটছ পেরব্টলি ও ি 
িাখল। োি ি রব্ছানায শুটয পচাখ ব্ন্ধ কটি হাে ব্ারডটয  দ্ডাো পেটন রদ্ল। োি ি 
ম্টন হল হযারগ্রড আটগ–িাটগ ওটক রব্কে িাগনগুটলা পদ্রখটয িালই কটিরছল। 
 
*** 
 
রডটসম্বটিি শুরুটেই পহাগাটেড ব্িফশীেল হাওযা ব্ইটে আি েুষাি াে শুরু হটয পগল। 
অ্ব্শয ব্ছটিি সব্ সম্য কযাটসটল দ্ারুণ শীে!… হযারি েখনই ডািম্িাংগটদ্ি 
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জাহাটজি সাম্টন রদ্টয োয জাহাটজি কাটলা  োকা োণ্ডা হাওযাটে  ৎ  ৎ কটি 
উডটে পদ্খটল িাল লাটগ। আটিা িাল লাটগ জাহাজরে গিম্ িাখাি ফটল োি একেু 
উষ্ণ হাওযা েখন ও পেটে পেটে অ্নুিব্ কটি। ও ম্টন ম্টন িাটব্ ব্ক্সটব্েটনি 
কযািািযাটনি পিেিো হযে আিও পব্রশ োণ্ডা। ও লক্ষয কিল হযারগ্রড ম্াদ্াম্ ম্যারক্সটম্ি 
পর্াডাগুটলাটক পব্শ েটত্নি সাটথ পিটখটছ। সম্য ম্টো িাল িাল পখটে পদ্য–রিঙ্ক, 
রসদ্ল ম্ল্ট হুইরস্ক। িাল িাল দ্ানা। 
 
হযারগ্রড পখালাম্াটে ওি ক্লাস রনরেল। দ্ারুণ োণ্ডা হাওযাটে পছটলটম্টযিা েক েক কটি 
কাাঁ রছল। 
 
হযারগ্রড ব্লল–আরম্ রেক ব্লটে  ারি না রউেটদ্ি পকম্ন শীেকাটল শীে লাটগ। ওটদ্ি 
আজ ম্াটে রনটয এটস পদ্খরছ। 
 
এখন ম্াত্র দ্শো রউে এটস পেটকটছ। ওিা সুটোগ প টলই এটক অ্ িটক পখটয পফটল। 
এক একো এখন োয দু্ রফে লম্বা। গাটযি ধূসি শক্ত চাম্ডা, দ্রুে ছুটে োব্াি ম্টো 
শরক্তশালী  া, েীক্ষ্ণ দ্াাঁে… ওই িকম্ ব্ীিৎস োণী হযারি জীব্টন পদ্টখরন। রব্িাে রব্িাে 
ব্াটক্সি পিেি ওটদ্ি ব্রন্দ কটি রনটয এটসটছ। োটে িটযটছ ব্ারলশ, আি নিম্ কম্বল। 
 
–আরম্ এখন ব্াটক্সি োকনা খুটল পদ্ব্… োি ি পদ্রখ ওিা রক কটি। 
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রকন্তু রিউেিা োণ্ডা পথটক ব্াাঁচটে ব্াটক্সি ম্টধয পল –পোষক–ব্ারলটশ লুরকটয  ডটলা 
না। ব্িং ব্াক্স পথটক পব্ি হটয ওিা কুম্টডা–সরজ ব্াগান ধ্বংস কিটে শুরু কিল। 
ওটদ্ি োণ্ডব্ পদ্টখ ব্লটে পগটল ছাত্র–ছাত্রীিা হযারগ্রটডি পকরব্টন  ালাল। োটদ্ি ম্টধয 
ম্যালফয, ক্রযাব্, পগাটযল পো আটছই। হযারি, িন, হািরম্ওন অ্ব্শয  ালাযরন। ওিা 
হযারগ্রডটক রক্রউে ধিাি জনয সাহােয কিটে লাগল। নো রক্রউেটক ওিা অ্রেকটে ব্াটক্স 
িিটে  ািটলা। ওটদ্ি শিীটিি নানা অ্ংশ পকটে পগল–ওটদ্ি আক্রম্টণ। লযাটজি 
আগুটন চাম্ডাও খারনকো  ুটড পগল। রকন্তু একো েখনও ব্াইটি পথটক পগল। 
 
ব্ারক জন্তুোটক োণ্ডা কিাি জনয হযারি আি িনটক জাদু্দ্ণ্ড পব্ি কিটে পদ্টখ হযারগ্রড 
ব্াধা রদ্টয পব্শ পজাটি পজাটি ব্লল–ওটক পোম্িা রকন্তু িয  াইটয রদ্ও না।… একো 
দ্রড রদ্টয ওটক ব্াাঁধাি পচো কি… েটব্ সাব্ধাটন, পেন আর্াে না  াও। 
 
ওিা পদ্খল রিো স্কীোি এ সম্টয হযারগ্রটডি ব্াগাটনি পব্ডায পহলান রদ্টয দ্াাঁরডটয সব্ 
পদ্খটছ। গাটয ম্যাটজন্টা িং-এি আলটখলা… উাঁচু কলাি। হাটে কুরম্টডি চাম্ডাি ব্যাগ। 
হযারগ্রড েখন রক্রউেোটক ধিটে ব্যি। লযাটজি পশষাংশ পথটক আগুটনি হলকা 
পব্টিাটে… ইটোম্টধয পক্ষেো েছনছ হটয পগটছ। 
 
হযারগ্রড দ্রডটে একো ফাস কটি রক্রউটেি গলায পকানও িকটম্  রিটযটছ। 
 
–আ রন? হযারগ্রড রিো স্কীোিটক পদ্টখ রজটজ্ঞস কিল। 
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–রিো স্কীোি! পডইরল েটফটেি সংব্াদ্দ্াো, রিো ব্লল, হাসাি সম্য ওি সাম্টনি 
পসানা ব্াধান দ্াাঁে দু্টো চকচক কটি উেল। 
 
–ম্টন িাখটব্ন, ডাম্বলটডাি ব্টলটছন, আ রন কখনও সু্কল চত্বটি আসটব্ন। হযারগ্রড 
ব্লটলন। ব্লাি  ি রফ্রউোটক োনটে লাগটলন। 
 
রিো এম্ন এক িাব্ কিল পেন হযারগ্রটডি কথা শুনটে  াযরন। 
 
-এ সুন্দি সুন্দি জীব্গুটলাি কী নাম্? রিো আিও পব্রশ কটি পহটস ব্লল। 
 
–ব্লার্স্ এটন্ডড রিউে, হযারগ্রড গম্ভীি হটয ব্লটলন। 
 
–সরেয? রিো ব্লল–পেন ওি কে আগ্রহ জানাি!-এি আটগ পো নাম্ শুরনরন। পকাথায 
এটদ্ি  াওযা োয? 
 
হযারি লক্ষয কিল হযারগ্রটডি কাল দ্ারডি আডাটল মু্খ িাটগ লাল হটয পগটছ। রজটজ্ঞস 
কিটছ হযারগ্রড রিউে পকাথা পথটক প টযটছন? 
 
হািরম্ওন একই সম্টয একই কথা িাব্রছল। সটে সটে ব্লল–দ্ারুণ পলািনীয, োই 
না? হযারি েুরম্ রক ব্ল? 
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–রক ব্লটল? ও হাাঁ হাাঁ দ্ারুণ, হযারি ব্লল। 
 
–আহ–হযারি েুরম্ এখাটন? রিো চািরদ্টক োকাটে োকাটে ব্লল–পো আ রন ম্যারজক 
রক্রটযচাি  ুষটে িালব্াটসন? আ রন এ সম্বটন্ধ ছাত্র–ছাত্রীটদ্ি  ডান? 
 
–হাাঁ রেক ধটিটছন, হযারি পজাি রদ্টয হযারগ্রটডি হটয ব্লল। হযারগ্রড ওি রদ্টক 
োকাটলন। 
 
–ব্ািঃ ব্ািঃ সুন্দি রিো ব্লল–সেয অ্রে সুন্দি… অ্টনকরদ্ন পথটক  ডাটেন? 
 
হযারি লক্ষয কিল রিো শুধু রডটনি (ওি গাটল একো ব্ড কাো দ্াগ আটছ), লযাটিন্ডি 
(ওি পিাটব্ ছা া) ও রসম্াটসি (ওি প াডা–আেুটল ব্যাটন্ডজ ব্াাঁধা) রদ্টক এব্ং  টি ও 
হযারগ্রটডি পকরব্নো আড পচাটখ খুাঁরেটয পদ্খটছ। 
 
–ব্ছি দু্ই হল, হযারগ্রড ব্লটলন। 
 
–সুন্দি… আ রন কী আ নাি এই  ডাশুনা সম্বটন্ধ আম্াটক একো সাক্ষাৎকাি রদ্টে 
ইেুক?… আম্াটদ্ি কাগটজি  ােকটদ্ি রকছু জানাটে চান? েরে বু্ধব্াটি েটফটে 
জুলরজকযাল (োরণ রব্দ্যা) সম্বটন্ধ একো কলাম্ ছাট –আশা করি আ রন রনিযই 
জাটনন… আ রন চাইটল আ নাি সম্বটন্ধ রকছু রলখটে  ারি। 
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–ব্লার্স্ এটন্ডড রিউে সম্বটন্ধ? অ্ব্শযই  াটিন, হযারগ্রড খুব্ উৎসাটহি সটে ব্লটলন। 
 
হযারিি রিো আি হযারগ্রটডি কথাব্ােডা একেুও  ছন্দ হল না। রকন্তু রিোি সাম্টন পকম্ন 
কটি ব্লটব্ পস কথা!… চু  কটি ওটদ্ি রিম্রর্স্টক পম্ালাকাৎ কিব্াি কথা শুনল।… 
রিো সাক্ষাৎকাি চায এই সপ্তাটহি পশটষ। োি ি ক্লাস পশষ হব্াি র্িা পব্টজ উেল 
কযাটসল পথটক। 
 
-আো অ্টশষ ধনযব্াদ্, গুডব্াই হযারি! রিো হোৎ উচ্ছ্বরসে হটয হযারিটক ব্লল। হযারি, 
িন আি হািরম্ওটনি সটে কযাটসটল চলল। োি ি রিো ব্লল আো আগাম্ী শুক্রব্াি 
সন্ধযায পদ্খা হটব্ রম্িঃ েযাহযারগ্রড। 
 
হযারি পেটে পেটে ব্লল–হযারগ্রড িুল কিটলন ওি ফাাঁটদ্  া রদ্টয। রিো ো ইটে োই 
রলখটব্। 
 
হািওরম্ন ব্লল–পব্আইরনিাটব্ হযারগ্রড পেন রউে না রনটয আটস। ওটদ্ি ধািণা হযারগ্রড 
এই িকম্ একো রকছু কিটে  াটিন। 
 
–অ্েীটে হযারগ্রড অ্টনক পব্–আইরন কাজকম্ড কটিটছন, ো সটত্ত্বও ডাম্বলটডাি ওটক 
ছারডটয পদ্নরন, িন ব্লল, সব্টচটয িাল হটব্ েরদ্ হযারগ্রড রক্রউে সম্বটন্ধ রকছু উৎসাহ 
না পদ্খান। 
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হযারি ও হািরম্ওন পহা : পহা : কটি পহটস উেল। 
 
িন আব্াি হযারিি িাটলা ব্নু্ধ হটয পগটছ। 
 
পসইরদ্ন রব্টকটল ওিা িরব্ষযৎ কথটনি ক্লাস খুব্ ম্জাটস উ টিাগ কিল। েটফসি 
পিলা ওটদ্ি কাজকম্ড পদ্টখ খুব্ খুরশ। আিও খুরশ হটলন ওিা েখন ওটদ্ি মৃ্েুয কটব্ 
হটব্ োি িরব্ষযৎ ব্াণী কিল। সাধািণ মৃ্েুয নয, িযােড মৃ্েুয!… োি িই ওটদ্ি  ুটো 
(োচীন গ্রীকটদ্ি  াোল পদ্ব্ো সম্িাজ) সম্বটন্ধ চা াহারস শুটন পিটগ পগটলন। (িটোি 
ম্ানুটষি হদ্নরন্দন জীব্টন হাে আটছ)। 
 
–আরম্ ম্টন করি, পিলা িহসযমূ্লকিাটব্ ব্লটলন এব্ং ব্লাি ম্টধয োি রব্িরক্ত েকাশ 
প ল আম্াটদ্ি ম্টধয পকউ পকউ–হযারিটক গেিাটে আরম্ ো পদ্টখরছ রক্রর্স্াল পগরজং 
রদ্টয পস–ও ো পদ্টখ থাকটে  াটি। আরম্ এখাটন ব্টস কাজ কিরছলাম্… পগালাকাি 
একো রকছু আম্াটক ব্লটে  াি শরক্তহীন কটিরছল। আরম্ চম্টক উটে, পসই পগালাকাি 
ব্স্তুি সাম্টন চু  কটি ব্সলাম্… আরম্ স্ফরেক েুলয গিীিেম্ অ্ংশ পথটক পদ্খলাম্… 
ব্লে কী পদ্খলাম্? 
 
িন খুব্ আটি ব্লল–রব্িাে এক কুৎরসৎ ব্াদু্ড। োছাডা আি রক। হযারি ওি মু্খো 
নারম্টয িাখটে খুব্ কে কিটে হল। 
 
–না, আম্াি রেযজটনি মৃ্েুয। 
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 াব্ডেী আি লযাটিন্ডাি িটয দু্ হাটে মু্খ োকল। 
 
–হযাাঁ, পদ্খলাম্, পিলা ম্াথা নারম্টয ব্লটলন,–পসই মৃ্েুযদূ্ে একো শকুটনি ম্টো আম্াি 
ম্াথাি ও ি উডটে লাগল… কাটছ… আিও কাটছ… কযাটসটলি ও ি, পিলা হযারিি 
রদ্টক েীক্ষ্ণ ডাটক োরকটয িইটলন। হযারি েখন রব্িাে এক হাই েুলল। 
 
হযারি ব্লল-এি আটগ েরদ্ আেব্াি না পদ্খটেন ো হটল োি পদ্খাো েথাথড হে। ওিা 
পিলাি র্ি পথটক পব্রিটয মু্ক্ত ব্াোটস রনিঃশ্বাস রনটয ব্াাঁচল। 
 
–আম্াটক েরদ্ আেব্াি ম্িটে পদ্টখন, ব্া আরম্ রশর্ই ম্িব্… োহটল পো পম্রডটকল 
রম্িাকল ব্লটে হয! 
 
িন ব্লল–েুরম্ োহটল ব্রন্দরশরব্টি িাখাি উ েুক্ত? পসই সম্য ব্লারড পব্িনটক অ্নযধাি 
রদ্টয পেটে পদ্খল। ওি ব্ড ব্ড ফালা ফালা পচাখ রব্টেষ ূণড দৃ্রেটে পেন সব্রকছু 
পদ্খটছ–আম্িা অ্িে: এি পহাম্ওযাকড করিরন। অ্ব্শয হািরম্ওটনি কথা আলাদ্া… ও 
খুরশটে েটফসি রিক্টটিি পদ্ওযা গাদ্াগাদ্া পহাম্ওযাকড কটি। ও েখন কাজ কটি, েখন 
আরম্ কিটে না  ািটল খুব্ িাল লাটগ। 
 
হািরম্ওনটক ওিা রডনাি পখটে আসটে পদ্খল না। লাইটব্ররিটেও না। লাইটব্ররিটে শুধু 
একজন ব্টস আটছ–রিক্টি ক্রাম্। িন িাব্ল, দ্ারুণ সুটোগ। একা আটছ ওি অ্টোগ্রাফ 
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পনওযা োক। িাব্াই সাি… ওি কাটছ োটব্ রেক পসই সম্টয চাি– াাঁচো পম্টয ওটক 
রর্টি ধিল। আি ওি কাটছ োওযা হল না িটনি। 
 
িন রগ্ররফন্ডি োওযাটি পেটে পেটে হযারিটক ব্লল–হািরম্ওন পকাথায পগটছ। ব্লটো। 
 
ফযাে পলরডি কাটছ োব্াি সটে সটে ওিা পদ্খল োয পদ্ৌডটে পদ্ৌডটে হািরম্ওন 
আসটছ। 
 
ওিা হাাঁফাটে হাাঁফাটে ব্লল, ফযাে পলরড িুরু েুটল পদ্খটে লাগল। হযারি।… হযারি 
এখনই পোম্াটক আম্াি সটে পেটে হটব্… পেটেই হটব্… দ্ারুণ একো ব্যা াি 
র্টেটছ… রিজ চল।… রিজ চল। 
 
ও হযারিি একো হাে ধটি… করিডলি রদ্টয োনটে োনটে রনটয চলল। হযারি ব্লল–
কী হটযটছ? 
 
 োডাোরড, ওখাটন পগটলই পদ্খটে  াটব্। 
 
হযারি আি িন দৃ্রে রব্রনম্য কিল। 
 
–চটলা পদ্টখ আরস। হযারি হািরম্ওটনি সটে চলল। 
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ফযাে পলরড ব্লল–ওটহ আম্াি জনয পোম্িা রচিা কটিা না। পোম্িা রফটি আসা  েডি 
আরম্ পজটগ থাকব্। 
 
–ধনযব্াদ্! িন প ছটন োরকটয ব্লল। 
 
হািরম্ওন ছেলায উটে পসখান ম্াব্ডটলি রসাঁরড রদ্টয নাম্টে নাম্টে এনটিন্স হটলি কাটছ 
রনটয োব্াি  ি হযারি ব্লল–হািরম্ওন আম্াটদ্ি পকাথায রনটয োে? 
 
-এক রম্রনে, এক রম্রনে  ি স্বচটক্ষ পদ্খটব্, হািরম্ওন ব্লল। 
 
রসাঁরডি পশষ ধাট  পনটম্ পেখান রদ্টয পসডরিক রডগরি পগটছ পসই দ্িজাি রদ্টক ওিা 
পগল। ওই খান রদ্টযই পসডরিক গব্টলে অ্ব্ ফাযাি-এ ওি আি হযারিি নাম্ উগটি 
পদ্ব্াি  ি িারত্র পব্লা পব্রিটয রগটযরছল পসই দ্িজাি পগাডায উ রস্থে হল। হযারি এই 
েথম্ ওই রদ্টক এল। হািরম্ওটনি র ছু র ছু কটযকো  াথটিি রসাঁরড পিটে রনটচ 
নাম্ল। জাযগাো ম্ারেি েলায পেইট ি ব্িটফি ম্টো োণ্ডা আি অ্ন্ধকাি করিডলি 
নয। গম্গম্ কিটছ উজ্জ্বল েটচডি আটলাটে চওডা একো করিডলি। করিডলটিি দু্ 
ধাটিি পদ্ওযাল নানা িকটম্ি সুস্বাদু্ ফটলি ছরব্টে সাজান। 
 
–পকাথায োটে…, হযারি করিডলি রদ্টয পেটে পেটে ব্লল-এক রম্রনে দ্াাঁডাও 
হািরম্ওন। 
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–পকন? হািরম্ওন প ছটন োকাল… ওি মু্টখ রকছু একো বু্ঝটে প টিটছ োি ছা । 
 
হযারি ব্লল–আরম্ জারন েুরম্ পকাথায রনটয োে। 
 
ও িটনি রদ্টক র্াড পফিাল, হািরম্ওটনি রেক প ছটন একো জীব্ি প রন্টং এি রদ্টক 
আেুল পদ্খাল।… প রন্টংো ফলিরেড রব্িাে ফল িাখাি  াত্র! 
 
–হািরম্ওন েুরম্ আব্াি আম্াটদ্ি পোম্াি SPEW চেটি রনটয চটলছ, িন ব্লল। 
 
হািরম্ওন ব্ড ব্ড কটি ব্লল, না–না পম্াটেই না… SPEWি ব্যা াি নয।… িন ব্াটজ 
কথা ব্লাি সম্য পনই। 
 
–নাম্ ব্দ্টল পফটলছ, িন ব্লল–োহটল নেুন নাম্ হাউজ-এলফ রলব্াটিশন ফ্রন্ট?… 
আরম্ রকন্তু রকটচটন রগটয ওটদ্ি িাইক কিটে ব্লটে  ািটব্া না। 
 
–আরম্ পোম্াটক কিটে ব্লরছ না, হািরম্ওন অ্ধধেড হটয ব্লল। আরম্ সটব্ম্াত্র এখাটন 
এটসরছলাম্ ওটদ্ি সটে রকছু আটলাচনাি জনয… রকন্তু পদ্খলাম্, হযারি চল চল পোম্াটক 
পদ্খাটে চাই। 
 
ও আব্াি হযারিি হাে োনরছল। পসই ব্ড ফল াটত্রি ছরব্োি কাটছ রনটয রগটয বু্টডা 
আেুল রদ্টয রব্িাে একো সবু্জ নাশ রে স্পশড কিল। ফলো প াকাি ম্টো.কুাঁচটক 
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রগটয মু্চটক পহটস উেল।… োি ি পসো হোৎ একো ব্ডসড সবু্জ হযাটন্ডলওযালা 
দ্িজা ব্টন পগল। হািরম্ওন হযাটন্ডলো ধটি োন রদ্টেই দ্িজাো খুটল পগল। োি ি 
হযারিটক এক িকম্ পজাি কটি পিেটি পেটন রনটয পগল। 
 
হযারি ব্ড ব্ড পচাখ কটি পদ্খল পগ্রেহটলি পচটয আিও এক ব্ড র্টি দ্াাঁরডটয িটযটছ। 
 াথটিি পদ্ওযাটল সারি সারি প েটলি  াত্র ও  যান কুলাটনা–আটলা  টড চকচক 
কিটছ। র্টিি এক পকাটণ রব্িাে আকাটিি সবু্জ একো ফাযাি পিস… হোৎ র্টিি 
ম্াঝখান পথটক পছাে ম্েন একো রকছু ওি রদ্টক সটব্টগ এরগটয এটস পচাঁরচটয পচাঁরচটয 
ব্লল–হযারি  োি, সযাি। হযারি  োি! 
 
 ি মু্হূটেড রচষ্কাি কটি ডাকা এলফো েচণ্ডিাটব্ হযারিটক বু্টক জা টে ধিটলা। হযারিি 
পসই চাট  ম্টন হল ওি বু্টক আি এক পফাাঁো হাওযা পনই। ফানুস ফাোি ম্টো সব্ 
হাওযা পব্রিটয পগটছ। রকছুটেই এলো ওটক ছাডটছ না-এে পজাটি পচট  ধটিটছ পেন 
বু্টকি হাড– াাঁজি সব্ পিটে চূণড হটয োটব্। 
 
হযারি হাাঁফাটে হাাঁফাটে ব্লল–ড–ডরব্ব। 
 
এলফো পেন ওি নারি পথটক ব্টল উেল,–আরম্ ডরঝ সযাি!… ডরব্ব কেরদ্ন পথটক 
হযারি  োিটক পদ্খাি আশায ব্টস আটছ, আজ হযারি  োি রনটজই ডরব্বি কাটছ 
এটসটছ। 
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ডরব্ব হযারি  োিটক আরলেন পথটক মু্ক্ত কিল। হযারি পদ্খল পেরনস ব্টলি ম্টো ব্ড 
ব্ড দু্ই পচাখ জটল িটি পগটছ। দু্িঃটখি নয আনটন্দি অ্শ্রু। 
 
আটগ পেম্ন ডরব্ব পদ্খটে রছল রেক পেম্নই আটছ, একেুও  রিব্েডন হযরন। সরু 
প রন্সটলি ম্টো নাক, ব্াদু্টিি ম্টো কান, লম্বা লম্বা হাে  াটযি আেুল… শুধু 
প াশাটকি  রিব্েডন হটযটছ। 
 
েখন ডরব্ব ম্যালফয  রিব্াটি রছল ও… একোই ব্ারলটশি কিাটিি ম্টো প াশাক 
 িে। একোই প াশাক। এখন, োই পহাক পসই অ্দু্ভে প াশাক  টি পনই। 
 
রকন্তু এখন পেগুটলা  টি আটছ পসগুটলা চকিা–ব্কিা! উইজাডড কাট ি সম্য ো  টি 
এটসরছল োি পচটয অ্দু্ভে। হযাটেি ব্দ্টল ম্াথায রদ্টযটছ চা গিম্ িাখাি েুর । েুর টে 
নানা িকটম্ি ব্যাজ র ন রদ্টয আেকান। বু্টক পর্াডাি খুটিি নাটলি ম্টো োই।  িটন 
ব্াচ্চাটদ্ি ফুেব্ল পখলাি ম্টো পছাে  যান্ট, পব্ে  পম্াজা। পম্াজা দু্টোি ম্টধয এক ারে 
পম্াজা হযারি পিটগ রগটয ডরব্বটক পদ্ব্াি জনয ম্যালফযটক ছুাঁটড পম্টিরছল। পসো ওি 
ম্টন আটছ।… ব্টলরছল, এো রনটয ডরব্বটক মু্রক্তরদ্ন। অ্নয  ারেো পগালার  আি কম্লা 
িং-এি িাই । 
 
হযারি একো আিেড হটয ব্লল–ডরঝ েুরম্ এখাটন রক কিটছা? 
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–ডরব্ব পহাগাটেড কাজ কিটে এটসটছ সযাি। ডাম্বলটডাি, ডরব্ব আি উইঙ্কীটক এটনটছন 
সযাি। 
 
–উইঙ্কী? হযারি ব্লল–ও রক এখাটন আটছ? 
 
–হযাাঁ সযাি হযা! ডরব্ ব্লল। োি ি হযারিি একো হাে ধটি চািটে লম্বা লম্বা পেরব্টলি 
ম্াঝখান রদ্টয রকটচটনি রদ্টক পেটন রনটয চলল। হযারি লক্ষয কিল পেরব্লগুটলা রেক 
পগ্রেহটল পেম্ন পেরব্ল প টে িাখা হটযটছ োিই অ্নুরূ । পেরব্লগুটলা পদ্টখ ম্টন হল 
রডনাটিি পশটষ ও গুটলা সাফ কিা হটযটছ… খুব্ সম্ভব্ এক র্ন্টা আটগ। োি ি ব্ারক 
খাব্াি ও ি েলায  ারেটয রদ্টযটছ। 
 
ডরব্বি সটে হযারি রকটচটন রগটয পদ্খল কম্ কটি একশ এলফ দ্াাঁরডটয িটযটছ। ডরব্বি 
সটে হযারিটক পদ্টখ ওিা িোয অ্ব্নে হটয হযারিটক স্বাগে জানাল। হযারি পদ্খল 
সকটলই একই ধিটনি ইউরনফম্ড  টিটছ। সকটলি কাটছ একো পছাে পোযাটল োটে 
পহাগাটেডি পলাটগা ছা া। 
 
ডরব্ব ইটেি ফাযাি পিটসি সাম্টন দ্াাঁরডটয আেুল পদ্রখটয ব্লল–উইঙ্কী সযাি। 
 
আগুটনি ধাটি উইঙ্কী একো েুটলি ও ি ব্টসরছল। ডরব্ব ম্টো ও অ্দু্ভে প াশাক 
 টিরন।  রিষ্কাি  রিেন্ন পছাে স্কােড ব্লাউজ… ম্যাচ কিা নীল হযাে। েুর ো ওি েকাণ্ড 
দু্ কাটনি গটেড ব্াাঁধা। পদ্খটে অ্দু্ভে হটলও েটেযটকি প াশাক  রিষ্কাি, পকাথাও 
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পনাংিা পনই। ম্টন হয সদ্য রকটন এটন  টিটছ। উইঙ্কী অ্ব্শয ওি প াশাটকি েরে 
সিূণড উদ্াসীন। ব্লাউটজ সুট ি ছা , স্কােড কটযক স্থাটন  ুটড পগটছ। 
 
হযারি ব্লল–হযাটলা উইঙ্কী। 
 
কথাো শুটন উইঙ্কীি পোাঁে দু্টো পকাঁট  পকাঁট  উেল। োি িই ফুাঁর টয ফুাঁর টয পকাঁটদ্ 
উেল। ওি র েল ব্টণডি দু্ পচাখ পফটে গাল রদ্টয ঝি ঝি কটি পচাটখ জল  ডটে 
লাগল। রকরডচ ওযাডড কাট  উইঙ্কীটক হযারি ওই িকম্িাটব্ কাাঁদ্টে পদ্টখরছল। 
 
হািরম্ওন ব্লল, পকাঁটদ্া না। এি ি উইকী, ডরব্ব, হযারি, িন আি হািরম্ওন চলল 
রকটচটন। পেটে পেটে হািরম্ওন উইঙ্কীটক ব্লটে লাগল, পকাঁটদ্া না উইঙ্কী।… কাাঁটদ্ না। 
আরম্ ব্লরছ। 
 
রকন্তু উইঙ্কীি কান্না থাটম্ না… আিও পজাটি পজাটি কাাঁদ্টে থাটক। ডরব্ হযারি  োটিি 
কাছ পর্াঁটষ দ্াাঁরডটয িইল। 
 
–হযারি  োি কী এক কা  চা খাটব্ন? ডরব্ব উইঙ্কীি কান্না ছার টয অ্নুটিাধ কিল। 
 
–হযাাঁ, পখটে  ারি, হযারি  োি ব্লল। 
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হযারি পদ্খল ওি কথা পশষ হটে না হটে দু্জন হাউজ-এলফ ব্ড একো রূ ারল পিটে 
রে ে, কা  ইেযারদ্ োটদ্ি রেনজটনি জনয রনটয দ্াাঁডাল। োছাডা রম্ল্ক, জগ, ব্ড পিটে 
রব্সু্কে। 
 
িন ব্লল–দ্ারুণ সারিডস পো! হািরম্ওন ওি রদ্টক শক্ত দৃ্রেটে োকাল। রকন্তু কথাোয 
এলফিা ম্টন হয খুব্ খুরশ। অ্টনকো ম্াথানে কটি ওিা চটল পগল। 
 
হযারি ব্লল–ডরঝ েুরম্ এখাটন কটব্ পথটক কাজ কিছ? ডরব্ব হযারিি হাটে এক কা  চা 
রদ্ল। 
 
-এক সপ্তাহ হল হযারি  োি সযাি। ডরব্ব আনটন্দ অ্ধীি হটয ব্লল। 
 
–ডরব্ব এটসরছল েটফসি ডাম্বলটডাটিি সটে পদ্খা কিটে।… আ রন পো জাটনন সযাি 
একব্াি েরদ্ পকানও হাউজ এলটফি পকানও ব্ারড পথটক চাকরি োয োি অ্নয 
পকানখাটন নেুন কাজ প টে খুব্ অ্সুরব্টধ হয। 
 
আব্াি উইঙ্কী হাউ হাউ কটি কাাঁদ্টে শুরু কিল। কান্না থাম্াটনাি পকানও েটচো পকউ 
কটি না। পোম্যাটোি ম্টো নাটকি ডগা কাদ্াি সম্য ফুটল ফুটল ওটে। 
 
–ডরব্ব দু্–দু্টো ব্ছি সযাি কাটজি জনয ছুটে পব্রিটযটছ। রকন্তু ডরব্ সযাি  াযরন। কািণ 
ডরব্ব রব্নাটব্েটন কাজ কিটে চায না সযাি! পেসব্ এলফিা রকটচটন কাজ কিরছল 
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োিা সব্াই রু্টি োকাল। মু্টখ–পচাটখ িটযি ছা ! ডরব্ব পব্াধহয শক্তকটণ্ঠ পব্ফাাঁস কথা 
ব্টলটছ। 
 
হািরম্ওন ব্লল–পোম্াটদ্ি সকটলি িালি জনযই পো েুরম্ এই দ্ারব্ কটিছ। 
 
–আ নাটক অ্জর ধনযব্াদ্ রম্স। ডরব্ব দ্াাঁে পব্ি কটি পহটস ব্লল–রম্স সকটলই কাজ 
রদ্টে চায, রকম্  ারিিরম্ক রদ্টে চায না। 
 
জাদু্কিিা হাউজ এলফটদ্ি  ারিিরম্ক পদ্য না।  ারিিরম্ক চাইটল ডরব্ি মু্টখি 
সাম্টন দ্িজা ব্ন্ধ কটি পদ্য রম্স! ডরব্ব সযাি কাজ কিটে িালব্াটস, কাজ কটি 
 ারিিরম্ক রনটয িালিাটব্ ব্াাঁচটে চায। ডরব্ব ক্রীেদ্াস হটে চায না স্বাধীন হটে চায, 
মু্রক্ত প টে চায! 
 
পহাগাটেডি এলফিা এখন িটয ডরব্ি কাছ পথটক দূ্টি চটল পগল।… পেন ও সািা শিীটি 
ম্ািাত্মক পছাাঁযাটচ পিাগ রনটয রু্িটছ। উইকী পেখাটন রছল পসখাটনই দ্াাঁরডটয থাটক, কান্না 
থাম্ায না। 
 
-এখন ডরব্ব, উইঙ্কীি পখাাঁজ কিটে পেটয পদ্টখ, উইকীও মু্ক্ত। ডরব্ব দ্ারুণ উৎসাটহি 
সটে ব্লল। 
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ডরব্বি কথা পশষ হব্াি সাটথ সাটথ উইঙ্কী র্টিি পম্টঝটে মু্খ থুব্টড শুটয মু্খ–ম্াথা 
েুটক েুটক কাাঁদ্টে লাগল। 
 
হািরম্ওন উইঙ্কীি  াটশ ব্টস ওটক সান্ত্বনা রদ্টে লাগল। রকন্তু একরে কথাও ব্লল না। 
 
ডরব্ব ডুকটি ডুকটি কাাঁদ্টে কাাঁদ্টে ব্লটে লাগল,-এম্ন পকানও  রিব্াি পনই পেখাটন 
আম্াটদ্ি দু্জনটক কাজ রদ্টে  াটি?  রিব্াটি দু্জটনি ম্টো কাজ পনই।… এই সব্ 
পিটব্ ডরব্ব সযাি উইঙ্কীটক রনটয েটফসি ডাম্বলটডাটিি কাটছ এটসরছল। রেরন সযাি 
আম্াটদ্ি দু্িঃটখি কথা শুটন এইখাটন এক সটে কাজ রদ্টযটছন। 
 
ডরব্ব পস খুব্ সুটখ আটছ ো জানাব্াি জনয খুব্ ধীটি ধীটি কাাঁদ্টে লাগল। 
 
–েটফসি ডাম্বলটডাি ব্টলটছন রেরন ডরব্বটক কাটজি জনয  ারিিরম্ক পদ্টব্ন। েরদ্ 
ডরব্ব চায। পো ডরব্ব এখন মু্ক্ত, ক্রীেদ্াস নয সযাি। েরে সপ্তাটহ ডরঝ পগরলযন 
 ারিিরম্ক  ায।… ম্াটস একরদ্ন ছুরে! 
 
 হািরম্ওন অ্সটিাটষি সুটি ব্লল–খুব্ একো পব্রশ নয! না রম্স, ডাম্বলটডাি ডরব্বটক 
দ্শ পগরলযন েরে সপ্তাটহ রদ্টে পচটযরছটলন এব্ং সাপ্তারহক ছুরে। ডরব্ব ব্টলই কাাঁ টে 
লাগল। ওি ম্টন হল অ্ে পব্রশ আিাম্, অ্থড ওি ম্টো হেিাটগযি ো য নয। রকন্তু 
রম্স ডরব্ব অ্থড চায না–ডরব্ব স্বাধীনো চায। স্বাধীনো সটে কাজ কিটে চায। 
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হািরম্ওন উইঙ্কীি র টে হাে পিটখ আদ্িম্াখা সুটি ব্লল–উইঙ্কী ডাম্বলটডাি পোম্াটক 
কে পদ্ন? 
 
আটগ পো উইঙ্কী এম্ন এক েটশ্নি সমু্মখীন হটে হটব্ িাটব্রন োই পকানও জব্াব্ 
রদ্টে  ািটলা না। ব্ড ব্ড পচাটখ ফযালফযাল কটি হািরম্ওটনি মু্টখি রদ্টক োরকটয 
িইল। মু্খ কান্নায পিজা… সাম্ানয চু  থাকাি  ি হোৎ রক্ষপ্ত হটয উেল। 
 
উইঙ্কীি ব্দ্নাম্ আটছ… রকন্তু উইঙ্কী এখনও পকানও  ারিিরম্ক চায না উইঙ্কী এখনও 
এেো অ্ধ: াটে োযরন! মু্রক্ত  াওযাি জনয উইঙ্কী লরিে 
 
–লরিে? হািরম্ওন অ্দু্ভে এক কথা শুনল। রকন্তু উইঙ্কী, পশান, লরিে েরদ্ কাউটক 
হটে হয পস হটব্ ক্রাউচ। েুরম্ নও। েুরম্ পো পকানও অ্নযায কিরন। ক্রাউচ পোম্াি 
ও ি েচুি খািা  ব্যব্হাি কটিরছল। কথাো শুটন উইঙ্কী ওি হযাটেি গেড দু্টো পচট  
ধিল। এম্নিাটব্ কান পচট  িইল পেন হািরম্ওটনি কথা কাটন না পোটক। োি ি 
সশটব্দ ব্লল–েুরম্ আম্াি ম্ার্স্ািটক অ্ ম্ান কিছ! রম্িঃ ক্রাউচ অ্রে সিন জাদু্কি 
রম্স! রম্িঃ ক্রাউচ খািা  উইকীটক োরডটয িাল কাজ কটিটছন! 
 
ডরব্ব ব্লল, উইঙ্কী এখনও রনটজটক সাম্টল রনটে  াটিরন হযারি োি সযাি। উইঙ্কী পস 
ক্রাউটচি ক্রীেদ্াসী আি পনই পস কথাো এখনও িুলটে  াটিরন। ও োই ো ম্টন আটস 
োই ব্টল, রকন্তু কাটজ অ্নযিকম্। 
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হযারি ব্লল–হাউজ এলফিা োটদ্ি ম্ার্স্াি সম্বটন্ধ রকছু ব্লটে  াটি না? 
 
–না সযাি না, ডরব্ব ব্লল। হোৎ গম্ভীি হটয পগল।–হাউজ এলফিা ক্রীেদ্াস েথাি 
একো অ্ংশ, সযাি। আম্িা ম্ার্স্ািটদ্ি পগা ন কথা পজটনও চু  কটি থারক সযাি। 
োটদ্ি  রিব্াটিি ম্েডাদ্ায আর্াে রদ্ই না, োটদ্ি রব্রুটে পকানও খািা  কথা ব্রল 
না–েরদ্ও েটফসি ডাম্বলটডাি ডরব্টক পকানও েশ্ন কটিনরন, রকছু জানটেও চানরন। 
ডাম্বলটডাি শুধু ব্টলটছন, আম্িা মু্রক্ত প টযরছ… এটকব্াটি মু্রক্ত প টযরছ। 
 
ডরব্ব হোৎ খুব্ দু্ব্ডল হটয োয, িীে হয। হযারিি খুব্ কাছ পর্াঁটষ দ্াাঁডায। হযারি রনচু 
হটয ওটক ধটি। 
 
ডরব্ব রফস রফস কটি ব্লল–রেরন ব্টলন, চাইটল আম্িা োটক অ্দু্ভে এক বু্রেহীন 
বু্টডা পলাক ব্লটে  ারি। 
 
কথাো ব্টল ডরব্ব িয প টয হাসটে থাটক। 
 
–রকন্তু সযাি ডরব্ব কখনই ো চাইটব্ না হযারি  োি সযাি।… োি িই রনটজটক শাম্টল 
পনয। ডরব্ব েটফসি ডাম্বলটডািটক িালব্াটস, িো কটি।… োি সব্ পগা ন রজরনস 
রেকোক িাখটে গব্ড পব্াধ কটি। 
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হযারি পহটস ব্লল, ো হটল েুরম্ ম্যালফয সম্বটন্ধ পোম্াি ম্ন ো চায ব্লটে  াি। ডরব্ি 
পচাখ দু্টো িযােড হটয পগল। 
 
– াটি,  াটি ডরব্ব  াটি, ইেিে কটি–ডরব্ব হযারি োিটক ব্লটে  াটি… ওি  ুিটনা 
ম্ার্স্াি ডাকড উইজাডড (কাল জাদু্কি) 
 
কথাো ব্টল ডরব্ব কাাঁ টে থাটক। িটয মু্খ শুরকটয োয। রনটজি সাহস পদ্টখ রনটজই 
িয  ায। োি িই একো পেরব্টলি কাটছ রগটয ম্াথা েুকটে েকটে ব্টল খািা  ডরঝ, 
খািা  ডরব্ব! 
 
হযারি ওি োই ধটি োন রদ্টয পসাজা কটি দ্াাঁড কিায… পেরব্টলি কাছ পথটক সরিটয 
আটন ডরব্বটক। 
 
–ধনযব্াদ্, ধনযব্াদ্ হযারি োি ডরব্ব ব্লল।… ম্াথাো রে টে থাকল। 
 
হযারি পহটস ব্লল–পোম্াি একেু েযাকরেস দ্িকাি ডরব্ব। 
 
উইঙ্কী ওধাি পথটক ব্লল,–েযাকরেস? পোম্াি ম্ার্স্াটিি রব্রুটে ব্লাি জনয পোম্াি 
লরিে হওযা উরচে। 
 
–ওিা আম্াি আি ম্ার্স্াি নয উইঙ্কী! ডরব্ব দৃ্ঢ়োি সটে ব্লল।… 
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–ডরব্ব ওিা রক ব্লল, না ব্লল ো রনটয ম্াথা র্াম্ায না, উইঙ্কী। 
 
–ওহ েুরম্ খািা  পলাক ডরব্ব।… পব্চারি ক্রাউটচি এখন উইঙ্কী ছাডা পকম্ন কটি 
চলটছ। ওনাি আম্াটক দ্িকাি… আম্াি সাহােয চান। আরম্ সািাজীব্ন োি পদ্খাশুনা 
কটিরছ… োি আটগ আম্াি ম্া, নানী। োিা েরদ্ জানটে  াটি উইঙ্কী পছটড চটল 
এটসটছ… উইকী আি ক্রীেদ্াসী নয…ওহ লিাি কথা… লিাি কথা!… কথাো ব্টল 
উইঙ্কী দু্ হাটে মু্খ োকল। 
 
–উইঙ্কী, হািরম্ওন অ্নরম্ে না হটয ব্লল–আম্াি দৃ্ঢ় রব্শ্বাস রম্. ক্রাউচ পোম্াটক ছাডা 
িালই আটছন। আম্িা পো পসরদ্ন পদ্টখরছ… েুরম্ জান? 
 
–েুরম্ আম্াি ম্ার্স্ািটক পদ্টখছ? উইঙ্কী এক রনিঃশ্বাটস ব্লল। 
 
–হযাাঁ পদ্টখরছ। ক্রাউচ আি পব্গম্যান দু্জটনই রি–উইজাডড েুনডাটম্টন্টি রব্চািক। 
 
–পব্গম্যানও এটসরছটলন? উইকী থেম্ে পখটয ব্লল। হযারি–আিেড হটয পদ্খল উইঙ্কী 
আব্াি পিটগ পগটছ।–রম্. পব্গম্যান খুব্ খািা  জাদু্কি। িীষণ খািা  জাদু্কি। আম্াি 
ম্ার্স্াি ওটক একদ্ম্  ছন্দ কটি না।… ওহ… একদ্ম্ না! 
 
হযারি ব্লল–পব্গম্যান খািা  পলাক? 
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–হাাঁ, সেযই, উইঙ্কী ব্লল। িীষণিাটব্ ম্াথা নাডল। আম্াি ম্ার্স্াি উইঙ্কীটক অ্টনক 
কথা ব্টলন। রকন্তু উইঙ্কী পসসব্ কথা কাউটক ব্টল না। উইঙ্কী োি ম্ার্স্াটিি 
পগা নীযো িক্ষা কটি।… ও আব্াি পকাঁটদ্ পকাঁটদ্ ব্লটে থাটক আম্াি ম্ার্স্াি, আম্াি 
ম্ার্স্াি। উইঙ্কী এখন পনই, পক সাহােয কিটব্। 
 
উইঙ্কীি পকানও কথা পব্াধগম্য হটলা না। ও শুধু পকাঁটদ্ পেটে লাগল। রকছু পখল না। 
 
ওিা চা পখটে পখটে ডরব্বি কথা শুনটে লাগল। 
 
–ডরব্ব এব্াি একো জািাি রকনটব্, হযারি োি! ডরব্ব খুরশ ম্টন হযারিটক পখালা বু্কো 
পদ্খাল। 
 
–আব্াি ব্ল, কী ব্লটল ডরব্ব, িন ব্লল। আরম্ পোম্াটক একো জািাি পদ্ব্। ম্া 
ব্ডরদ্টনি জনয (রক্রর্স্ম্াস) আম্াি জটনয রকটন রদ্টযটছন। েরেব্ছি ম্া আম্াটক একো 
পদ্ন। লাল িং হটল রনিযই পোম্াি খািা  লাগটব্ না। 
 
কথা শুটন ডরব্ব অ্সম্ভব্ খুরশ। 
 
–পোম্াি জনয ওো হযে পছাে কিটে হটে  াটি, িন ডরব্বটক ব্লল–েুরম্ পে 
প াশাকো  টি আছ োি পথটক পসাটযোিো িালই হটব্। 
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ওিা েখন পফিাি রচিা কিটছ েখন অ্টনক এলফ ওটদ্ি রর্টি ধিল। সকটলই ওটদ্ি 
জনয রকছু না রকছু রদ্টে চায… চা েযাকস। হািরম্ওন পখটে চাইল না। ও িািাক্রাি 
পচাটখ এলফটদ্ি রদ্টক োরকটয িইল। ওটদ্ি আিরিকো পদ্টখ খুরশ ও ওটদ্ি জনয 
ম্াযা হল। হযারি, িন েে  ািটলা ওিা ো রদ্টযটছ  টকটে  ুিটলা। 
 
ডরব্ব ব্লল–হযারি োি সযাি ডরব্ব রক কখনও আ নাি সাটথ পদ্খা কিটে  াটি? 
 
হযারি ব্লল–রনিযই েখন পোম্াি ইটে হটব্। 
 
হািরম্ওন ব্লল–ওটদ্ি িাগয এম্নই। োই পো ওটদ্ি কথা িারব্।… োি ি রসাঁরড রদ্টয 
ও টি উেটে উেটে ব্লল–ডরব্ব এখাটন কাজ কিটছ… ওটক পদ্টখ ব্ারক সব্ এলফিা 
বু্ঝটব্ স্বাধীনো কী। ওিাও প টে চাইটব্। 
 
হযারি ব্লল–পব্গম্যান সম্বটন্ধ পব্রশ িাব্টে হটব্ না… পসই িকম্ রকছু ম্টন হয না, ম্াটন 
উইঙ্কী ো ব্লল। 
 
হািরম্ওন ব্লল–খুব্ সম্ভব্ ব্লটে চায উরন পকাটনা ব্ড রড ােডটম্টন্টি েধান নয। 
 
িন ব্লল–আম্াি ম্টে কাউটচি পচটয িাল… োই পহাক না পকন পব্গম্যাটনি িসটব্াধ 
আটছ। 
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হািরম্ওন পহটস ব্লল–পদ্টখা পোম্াি কথা  ারসড পেন শুনটে না  ায। 
 
োটদ্ি িসটব্াধ আটছ োটদ্ি সটে  ারসড কখটনা কাজ কিটব্ না। িন ব্লল, চটকাটলে 
এ–পক্লযাটিি রদ্টক োরকটয– ারসড পজাক পব্াটঝ না এম্নরক ডরব্বি ম্ে পকউ রে–করজ 
 টড নাটচও। 
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দ্য আনএক্সলপেলটড টাস্ক 
 
 োি! উইসরল! পোম্িা কী ম্টনাটোগ রদ্টয শুনটব্? বৃ্হস্পরেব্াি িান্সরফগাটিশন ক্লাটস 
ওটদ্ি গল্পিে পদ্টখ পিটগ রগটয েটফসি ম্যাকটগানাগল ব্লটলন। োি কথা শুটনই 
হযারি ও িন পসাজা হটয ব্সটলা। 
 
পলসটনি পশষরদ্ন; ওিা কাজও পশষ কটিটছ, রগরন–ফাউলটক ওিা রগরনর গ এ  রিব্েডন 
কটি ব্ড খাাঁচাটে ব্ন্ধ কটি ম্যাকটগানাগটলি পডটস্কি ও ি পিটখটছ। (টনরিটলি 
রগরনর টগি গাটয েখটনা  ালক িটযটছ) ব্লযাক পব্াডড পথটক োিা োটদ্ি পহাম্ওযাকড 
কর  কটি পিটখটছ ইটোম্টধয (উদ্াহিণ রদ্টয ব্ল েজারে  রিব্েডন কিাি সম্য 
িান্সফিরম্ং জাদু্ম্ে অ্ব্শযই পকান পকান  থ অ্ব্লম্বন কিটে হটব্)। ক্লাস পশষ হব্াি 
র্ন্টা পে পকানও সম্য ব্াজটে  াটি। রকছুক্ষণ আটগ ক্লাটসি প ছটন ওিা পফ্রড–জটজডি 
সটে জাদু্ দ্ণ্ড রদ্টয েটলাযাি েুে কটিটছ। 
 
–িটনি হাটে একো রেটনি রেযা  ারখ, হযারিি হাটে িব্াটিি সামু্রদ্রক কড ম্াছ। 
ক্লাটসি অ্নযিা প ছটন রফটি ওটদ্ি েুে পদ্খটছ। 
 
– োি ও িন পোম্িা কী পছটলমু্নাষী কিটছা! েটফসি ম্যাকটগানাগল িাগী িাগী পচাটখ 
ওটদ্ি রদ্টক োকাটলন। হযারি কড ম্াছ আি িন রেযা  ারখ পম্টঝটে পফটল রদ্ল। আরম্ 
পোম্াটদ্ি রকছু ব্লটে চাই। 
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–রক্রর্স্ম্াস আসটে আি পদ্রি পনই–রিই–উইজাডড েুনডাটম্ন্ট আম্াটদ্ি রব্টদ্শী ব্নু্ধটদ্ি 
সটে পম্লাটম্শাি সূব্ণড সুটোগ কটি পদ্য। সাম্টনি রক্রর্স্ম্াস উদ্ো টনি ব্ল নাটচ 
পোগদ্ান কিটব্ পফাথড ইযাটিি ও োি উ টিি ক্লাটসি ছাত্র ছাত্রীিা, পোম্িা চাইটল 
অ্ব্শয রনটচি ক্লাটসি ছাত্রছাত্রীটদ্ি ব্ল নাটচ অ্ংশগ্রহটণি জনয ডাকটে  াি। 
 
পর্াষণারে শুটন লযাটিন্ডাি ব্রাউন মু্চরক হারস রদ্ল।  াব্ডেী  ারেল ওি দু্হাে িাাঁজ কটি 
মু্খ–পচাখ এম্নিাটব্ পেটক থাকটলা পে পদ্টখ ম্টন হটে–হারস চা াি পজাি পচো 
কিটছ। ওিা দু্জটনই হযারিি রদ্টক োকাল। েটফসি ম্যাকটগানাগল এসব্ ভ্রুটক্ষ  
কিটলন না। হযারিি ম্টন হল ো এইম্াত্র ম্যাকটগানাগল হযারি ও িনটক ব্কটব্ন রকন্তু 
এই হারসি জনয রেরন রকছুই ব্লটলন না। 
 
ম্যাকটগানাগল ব্লটলন, েথািীরে পিাব্  িটব্। রক্রর্স্ম্াস পডটে ব্লডযান্স সকাল আেোয 
পগ্রে হটল শুরু হটব্… ম্ধযিাে  েডি চলটব্। েটফসি ম্যাকটগানাগল সব্ ছাত্রছাত্রীটদ্ি 
রদ্টক োরকটয হাসটলন। 
 
–ম্টন হয এই সম্য পম্টযিা পকউ চুল ব্াাঁধটব্ না, চুল পিালা িাখাি এই রদ্নরেটেই 
সুটোগ। কথা শুটন ম্টন হয চুল পব্াঁটধ িাখা োি ম্টনা : ুে নয। 
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লযাটিন্ডাি ওি রফকরফক হারসি শব্দ োটে েটফসটিি কাটন না োয োই মু্খ পচট  
িইল। েটফসি ম্যাগটগানাগটলি চুটলি রদ্টক োরকটয হযারিি ম্টন হল োি শক্ত কটি 
ব্াাঁধা চুল রকছুটেই খুলটব্ন না। 
 
–রকন্তু োি ম্াটন এই নয, েটফসি ম্যাকটগানাগল ব্টল চলটলন পহাগাটেডি ছাত্র–ছাত্রীিা 
োটদ্ি রচিাচরিে দ্র ব্যব্হাি পম্টন চলটব্ না। আরম্ রেধাহীন কটণ্ঠ জারনটয রদ্টে চাই, 
আরম্ খুব্ই অ্খুরশ হব্, েরদ্ রগ্ররফন্ডটিি ছাত্র ছাত্রী সকলটক পকানওিাটব্ রব্ব্রে কটি। 
 
ক্লাস পশষ হব্াি র্িা ব্াজটেই ছাত্রছাত্রী ব্ই খাো ত্র ব্যাটগি ম্টধয  ুটি গুঞ্জন কিটে 
কিটে ক্লাস পছটড চটল পগল। 
 
েটফসি ম্যাকটগানাগল পসই কলিটব্ি ম্টধয উচ্চ কটণ্ঠ ব্লটলন,– োি েুরম্ োটব্ না, 
পোম্াি সটে রকছু কথা আটছ। রিজ, একেু অ্ট ক্ষা কি। 
 
হযে, ওি মু্ণ্ডহীন িব্াটিি রেরম্ম্াছ সম্বটন্ধ রকছু ব্লটব্ন, পসই পিটব্ হযারি মু্খ পগাম্ডা 
কটি রেচাি পডটস্কি রদ্টক পগল। 
 
েটফসি ম্যাকটগানাগল সব্ ছাত্র–ছাত্রী ক্লাস পছটড না োওযা  েডি চু  কটি িইটলন। 
োি ি ব্লটলন– োি, চযারিযনিা ও োটদ্ি  ােডনাি…। 
 
– ােডনাি? হযারি রব্স্মটয ব্লল। 
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েটফসি ম্যাকটগানাগল এম্ন িাটব্ ওি রদ্টক োকাটলন পেন ও সব্ পজটনও ও পব্াকা 
সাজটছ। 
 
–পোম্াি  ােডনাি ম্াটন ইউল ব্টল, ম্যাকটগানাল রনেি কটণ্ঠ ব্লটলন, ম্াটন পোম্াি 
নাটচি  ােডনাি…। 
 
হযারিি শিীটিি পিেিো কুাঁকটড পগল–নাটচি  ােডনাি?… আরম্ পো ব্ল ডযান্স জারন না, 
ম্যাডাম্। 
 
–হযাাঁ, পোম্াটক নাচটে হটব্, েটফসি ম্যাকটগানাগল রব্িরক্তম্াখা মু্টখ ব্লটলন, আি এ 
কািটণ পো রকছু কথা পোম্াটক ব্লটে চাই। েথাগেিাটব্ চযারিযন আি োটদ্ি 
 ােডনাটিিা ব্ল নাচ ওট ন কটি। 
 
হযারি ম্টন ম্টন রনটজটক কল্পনা কটি পনয–লযাজওযালা লম্বা হাে–োি সটে একরে পম্টয 
আরন্ট প েুরনযাি ম্টো রফ্রল পদ্ওযা প াশাক। আটেল–আন্টটক পদ্টখটছ পকানও  ারেডটে 
পগটল ওই িকম্ প াষাক  টিন। 
 
–আরম্ নাটচ পোগ পদ্টব্া না। 
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–রদ্টেই হটব্ এই েথা ব্াধযোমূ্লক। েটফসি ম্যাকটগানাগল দৃ্ঢ়িাটব্ ব্লটলন। ম্টন 
পিখ, েুরম্ পহাগাটেডি চযারিযন, সু্কটলি েরেরনরধ রহটসটব্ পোম্াটক পোগ রদ্টেই হটব্। 
অ্েএব্  ােডনাি েুরম্ পোগাড কটি নাও  োি। সু্কটল অ্টনক ছাত্রী আটছ… োিা ব্ল 
নাটচ পেটে। 
 
–রকন্তু আরম্ পে নাচটে জারন না, জীব্টন কখটনা নারচরন। 
 
–েুরম্ আম্াি কথা পব্াধহয পশানরন  োি। এম্নিাটব্ ব্লটলন পেন পশান রন কথাো 
আটদ্শ। 
 
*** 
 
এক সপ্তাহ আটগ, নাটচি জনয  ােডনাটিি কথা হযারিটক পকউ ব্লটলই হাটেরিযন 
হনডটেটলি পচটয পোঁটো ম্টন হটো। এখন পো আি পসই অ্ব্স্থা পনই–হনডটেটলি কাজ 
পশষ… এখন একরে পম্টয পোগাড কিাি পচটয ম্টন হল হনটেটলি সটে আি এক 
িাউন্ড লটড োওযা অ্টনক সহজ ব্যা াি। 
 
রক্রর্স্ম্াটসি ছুরেটে পকউ ব্ারড না পেটয পহাগাটেড থাকটে চাইটব্ এি আটগ কখটনা 
পদ্রখরন। আি ওি রব্ষযো আলাদ্া, ও ছুরেটে পেটে পচটো না রেটিে িাইটি পেটে 
হটব্ ব্টল। রকন্তু েখন পো পস ব্ড হযরন। এই ব্ছি রচত্ররে রিন্ন, পফাথড ইযাি ব্া োি 
ও টিি ছাত্র–ছাত্রীিা রক্রর্স্ম্াটসি জনয পহাগাটেড পথটক োটব্। পম্টযটদ্ি সম্বটন্ধ হযারিি 
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পকাটনা আগ্রহ–উৎসাহ পনই। করিডলি রদ্টয পেটে পগটল ওটদ্ি ও পদ্টখ, ওিা হাটস… 
হযে িাব্ জম্াটে চায… হযারিি পকানও েরেরক্রযা পনই। পছটল–পম্টযটদ্ি কথা অ্ব্শয 
ওি কাটন আটস। নাটচি কথা, পিটসি কথা… রক্রর্স্ম্াস নাইটে হই–হুাঁটলাড কিাি 
কথা। হযারি আগ্রহী নয। হািরম্ওন এব্ং িনও োই। 
 
হযারি িনটক রজটজ্ঞস কিল–আো ওটদ্ি বু্রঝ পজাডায পজাডায না নাচটল চটল না? 
পকম্ন কটি  ােডনাি হটে ব্লা োয ব্লে? 
 
িন পহটস ব্লল–োইটো একজনটক দ্িকাি? ম্াথায কািও নাম্ পোম্াি এটসটছ? 
 
হযারি পস কথাি জব্াব্ পদ্য না। ম্টন ম্টন অ্ব্শয একজনটক ইরেম্টধয রেক কটি 
পফটলটছ। রকন্তু সাহস হয না েকাশ কিটে।… পচা অ্ব্শয ও এক ব্ছটিি রসরনযি… 
পদ্খটে খুব্ই সুশ্রী, িাল রকরড পিযাি… োছাডা হযারিি ম্টো মু্খ লুরকটয ব্টস থাটক 
না। পছটলটদ্ি কাটছ… রব্টশষ। 
 
িটনি ম্টন হল হযারিি ম্াথায কাি নাম্ খুব্  াক খাটে। 
 
ব্লল–পশান পোম্াি পকানও অ্সুরব্টধ পনই। েুরম্ একজন চযারিযন শুধু নয েথম্ োটস্ক 
হনডটেলটক হারিটযছ সব্ পম্টয, পোম্াি সটে নাচটে  ািটল খুরশটে ডগম্গ হটব্। লাইন 
রদ্টয ব্টস আটছ পোম্াি ডাটকি অ্ট ক্ষায। নেুন কটি ব্নু্ধত্ব হব্াি  ি িন খুব্ 
স্বািারব্ক হটয পগটছ।  ুিটনা রেক্তো ম্টন োাঁই পদ্য না। 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য গবলেট অ্ব ফায়াি । জে. জে. িাওরেিং। হ্যারি পটাি রিরিে 

475 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

 
েৃেীয ব্টষডি হাফল াটফি একরে পম্টয সিাসরি ওি সটে নাচাি েিাব্ িাখল। হযারি 
ওি েিাব্ শুটন খুব্ অ্ব্াক হটয পগল। পকানও িকম্ িাব্না–রচিা না কটিই সিাসরি 
ব্লল–না। পম্টযরে হোশ হটয চটল পগল।…  িরদ্ন দু্রে পম্টয হযারিি কাটছ েিাব্ 
কিল। একজন পসটকন্ড ইযাটিি (হযারিি িাব্টেই িয হয) অ্নযজন রফফথ ইযাটিি। 
এম্ন এক মু্টখি িাব্ কটি  ােডনাি হব্াি কথা ব্লল পে হযারি েেযাখান কিটল ম্াথা 
পিটে পদ্টব্! 
 
হারস থারম্টয িন ব্লল–পম্টযো পব্শ… পম্াোমু্রে িালই পদ্খটে। 
 
হযারি ব্লল–আম্াি পচটয এক ফুে পব্রশ লম্বা, পিটব্ পদ্খ ওি সাম্টন দ্াাঁডাটল পকম্ন 
লাগটব্! নাচা পো দূ্টিি কথা। 
 
ক্রাটম্ি সটে হািরম্ওটনি  ােডনাি হটয নাচাি কথা হযারিি কাটন আসটে লাগল–ও খুব্ 
রব্খযাে এখন োই সকটল চায ওটক। হযারিি ম্টন হয একম্াত্র ও সু্কল চযারিয না–
হটল পকানও পম্টযই স্বেিঃসূ্ফেডিাটব্ ওি  ােডনাি হটে চাইটো না। োি ি িাটব্, পচা 
েরদ্ রনটজ পথটক ওি  ােনাি হটে চায–োহটল? 
 
নাচ, নাটচি  ােডনাি এ–সব্ কথা ব্াদ্ রদ্টল হযারিি ম্টন হয সু্কল–চযারিযন ও েথম্ 
োটস্ক িালিাটব্ উত্রাটনাি  ি পথটক ওি জীব্টনি ধািা পেন অ্নযখাটে ব্ইটছ। নেুন 
এক জীব্ন! এখন আি করিডলি রদ্টয োব্াি সম্য অ্েীরেকি কথা শুনটে হয না। 
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সটন্দহ পনই আব্হাওযা  রিব্েডটন পসডরিটকি েটথে হাে আটছ। িাগন সম্বটন্ধ হযারি 
ওটক আগাম্ খব্ি পদ্যায পসডরিক ওি কাটছ খুব্ই কৃেজ্ঞ। এখন আি সাট ােড 
পসডরিক রডগরি ব্যাজ পেম্ন পদ্খটে  াওযা োয না। িযাটকা ম্যালফয অ্ব্শয একেুও 
ব্দ্লাযরন। পদ্খা হটলই রিো স্কীোটিি পডইরল পফটেি পলখা সম্বটন্ধ নানা ম্িব্য কটি। 
সব্ সম্য সুটোগ পখাাঁটজ। রিো স্কীোি হযারগ্রডটক রনটয পকানও পলখা পডইরল পফটে 
েখনও রকছু পলটখরন। 
 
হযারগ্রটডি কাটছ রিো পডইরল পফটে পলখাি ব্যা াটি রজটজ্ঞস কিটল ব্টলন ও ম্যারজকযাল 
রক্রটযচাি সম্বটন্ধ খুব্ সম্ভব্ আগ্রহী নয।… হযারি পোম্াি সম্বটন্ধ অ্টনক রকছু জানটে 
পচটযরছল আরম্ রকছু ব্রলরন। শুধু ব্টলরছ ডাসডটল  রিব্াটি পেরদ্ন পথটক আরম্ ওটক 
পিটখ এটসরছলাম্। েখন পথটক ও আম্াি ব্নু্ধ। রিো অ্নাব্শযক অ্টনক ব্যরক্তগে খব্ি 
জানটে পচটযরছল। রকন্তু হযারি পো আম্াি ব্নু্ধ িুরল পকম্ন কটি।… রজটজ্ঞস কটি–চাি 
ব্ছটিি ম্টধয একরদ্নও আ নাি সটে ব্চসা কটিরন? ক্লাটসি কাজ রেকম্ে কটি 
পগটছ? 
 
িন সযালা পম্ন্ডাি রডটম্ি পখাসা ছাডাটে ছাডাটে ব্লল–হযারগ্রড আ রন স্বেটন্দ ব্লটে 
 ািটেন হযারি এক নম্বটিি ব্খাটে পছটল, ম্ন রদ্টয ক্লাস কটি না, পহাম্ওযাকড কটি না, 
ফাাঁরকব্াজ। 
 
হযারগ্রড ব্লটলন–ো পকম্ন কটি ব্রল। ম্টন হল িটনি কথা শুটন দু্িঃখ প টযটছন। 
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হযারি গম্ভীি হটয ব্লল–রিো স্কীোটিি পেই টক ইন্টািরিউ কটিটছ। ও আম্াি সম্বটন্ধ 
ো ম্টন আটস োই ব্টলটছ হযে।  োি কটব্ পথটক সু্কটল এটসটছ সু্কটলি রনযম্–কানুন 
ম্াটন না, ো ইটে োই কটি। 
 
হযারগ্রড ব্লটলন, পেই  োই ব্টলটছ? কথাো শুটন িন–হািরম্ওন পজাটি পজাটি পহটস 
উেল।–হযাাঁ হযে দু্ একব্াি কটিটছ… পোম্িাও রক কিরন? 
 
হযারি হাসটে হাসটে ব্লল–হযারগ্রড, রচযাসড! 
 
িন ব্লল–হযারগ্রড, আ রন রক্রর্স্ম্াস ব্ল নাটচ আসটছন পো? 
 
–হযে… আরম্ আসটে  ারি, হযারগ্রড ব্লটলন–ম্টন হয জম্জম্াে হটব্। ও হযাাঁ হযারি, 
পোম্াি নাটচি  ােডনায পক হটে? 
 
হযারি ব্লল-এখনও রেক হযরন। কথাো ব্টলই আব্াি ওি মু্খ লাল হটয পগল। হযারগ্রড 
নাটচি ব্যা াটি আি আটলাচনা কিটলন না। 
 
োম্ডটসি পশটষি কো রদ্ন অ্সম্ভব্ হহ হচ হটে লাগল। ইউল ব্টলি নানািকম্ গুজব্ 
িেটে লাগল, হযারি অ্ব্শয একোও রব্শ্বাস কটি না। পেম্ন ডাম্বলটডাি পসরদ্টনি জন 
আেশ ব্যাটিল ম্ালড পম্ড ম্াদ্াম্ পিাজটম্েডাি কাছ পথটক আনাটেন। অ্ব্শয এো সরেয 
পে রেরন ওটযযাডড পব্ানটদ্ি বু্ক কটিটছন। েটব্ সরেয ব্লটে রক োিা পক ব্া রক কটি 
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হযারি জাটন না। োছাডা জাদু্কিটদ্ি পব্োি পশানাি সুটোগ ওি পনই। ো হটলও 
WWN (উইজরডডং ওযািটলস পনেওযাকড) 
 
শুনটে শুনটে োিা ব্ড হটযটছ, োিা জাটন ওো রব্খযাে রম্উরজকযাল গ্রু । 
 
রকছু রকছু রশক্ষক পেম্ন রলরেল েটফসি রেে উইক বু্ধব্াটি োি ক্লাটস েখন পদ্টখন 
ছাত্রটদ্ি একদ্ম্  ডায ম্ন পনই েখন োটদ্ি পলসন পশখাি ব্দ্টল ম্াটে পখলটে পেটে 
ব্টলন। আি হযারিি সটে সাম্অ্রনং চাম্ডস সম্বটন্ধ আলা  আটলাচনা কটিন, ফার্স্ড 
োটস্কি সম্য পকম্ন কটি ও ওো ব্যব্হাি কটিরছল। েটব্ সকটলই এিকম্ নয, 
ছাত্রটদ্ি পকাটনা ছাড পদ্ন না, পেম্ন েটফসি রব্নস। গব্রলন রব্টদ্রাটহি পনাে রনটয 
ব্যি। রক্রর্স্ম্াস রনটয োি ম্াথা–ব্যথা পনই। পনই পকাটনা উটেজনা। 
 
সব্ ছাত্র–ছাত্রী রেচািিা আসন্ন রক্রর্স্ম্াটসি অ্ট ক্ষায। পহাম্ওযাকড, হদ্নরন্দন  ডাশুনাটে 
পেম্ন চা  পনই। োণ্ডাও  টডটছ জব্িদ্ি। 
 
হািরম্ওন রকন্তু ওি কাজ কটি োয। পহাম্ওযাকড ফাাঁরক পদ্য না হািরম্ওন প াসন পনাে 
রনটয ব্যি। িনটক োটসি র্ি ব্ানাটে পদ্টখ ব্লল–িন েুরম্ রকন্তু খুব্ ফাাঁরক রদ্টে। 
 ডাশুনা পছটড োটসি র্ি কিছ! 
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হযারি ব্লল–ব্াদ্ দ্াও হািরম্ওন, এখন রক্রর্স্ম্াস, ও োইং উইথ দ্য কযাননস  ডটছ। 
এইব্াি রনটয দ্শব্াি  ডা হটব্।–আটজব্াটজ পহাম্ওযাকড কিাি পচটয ফাযাি পিটসি 
কাটছ আম্ডটচযাি পেটন রনটয গটল্পি ব্ই  ডা অ্টনক আনটন্দি! 
 
হািরম্ওন হযারিি রদ্টকও করেন দৃ্রেটে োরকটয থাটক। আরম্ সব্ সম্য িারব্ েুরম্ রকছু 
না রকছু গেনমূ্লক কাজ–কম্ড কিটব্। হযারি পোম্াি কী প াসাটনি অ্যারন্টটডাে কিাি 
ইটে পনই? 
 
–কী ব্লটল? হযারি ব্লল। 
 
 হািরম্ওন ব্লল–পসই রডম্ সম্বটন্ধ। 
 
–ওটহা হািরম্ওন, এখনও অ্টনক সম্য আটছ, পফব্রুযারিি চরব্বশ  েডি। হযারি ব্লল। 
 
ও পসানাি রডম্ো ও টিি র্টি ওি িাটঙ্ক পিটখটছ। েথম্ োটস্কি উৎসব্  ারেডি  ি 
রেেীযব্াি ওোি মু্খ পখাটলরন। এখনও  াো আডাই ম্াস সম্য আটছ। এখনও ওি 
ম্াথায আসটছ না প াঁচাি েীব্র ডাটকি ম্াটন। 
 
হািরম্ওন ব্লল–পব্শ কটযক সপ্তাহ পো সম্য লাগটব্ জানটে! রেকম্টো পব্াঝাি, রক 
কিটে হটব্ জানাি।  টিি োটস্ক পোম্ায রক কিটে হটব্, েুরম্ েরদ্ না জাটনা োহটল 
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পোম্াটক একরে ইরডযটেি ম্টো পদ্খাটব্, সকটলই ব্লটব্  টিি োস্ক সম্বটন্ধ েুরম্ 
রকছুই জাটনা না। 
 
–ওটক পছটড দ্াও হািরম্ওন, ওি একেু ছুরেি দ্িকাি, িন ব্লল। ব্লাি সাটথ সাটথ 
ওি োটসি কযাটসল হাওযা এটস পিটে পগল। ও িীষণ পিটগ িুরু পকাাঁচকাল। 
 
–দ্ারুণ পদ্খাটে পোম্ায িন। োও এব্াি পোম্াি আলটখলা  টি এস। োহটলই হটব্। 
 
কথাো ব্লল পফ্রড–জজড। ওিা হযারি িন আি হািরম্ওটনি পেরব্টলি সাম্টন ব্টসরছল। 
োটদ্ি কযাটসল পিটে  ডাি জনয িটনি খুব্ ম্ন খািা । সব্ পশষ একো কাডড িাখটে 
রগটয হাওযা এটস পিটে রদ্ল। 
 
জজড ব্লল–িন পোম্াি র গটক আম্ায ধাি পদ্টব্? 
 
–ও এখন একো রচরে পডরলিারি রদ্টে পগটছ। পকন পোম্াি কী দ্িকাি? িন ব্লল। 
ওি পম্জাজ খািা । 
 
পফ্রড ব্যে কটি ব্লল–কািণ জজড ওটক ব্ল ডযাটন্স রনম্েণ কিটে চায। 
 
জজড ব্লল–রু্স্র ড। আম্িা একো রচরে  াোটে চাই–পব্াকাি ম্টো ব্কব্ক কিটব্ না। 
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িন ব্লল–পোম্িা কাটক রচরে  াোটব্ শুরন! 
 
–চু  কটি থাক িন, না চু  থাকটল পোম্াি র গটক  ুরডটয ছাই কটি পদ্ব্… ম্টন হয 
এখনও পোম্িা  ােডনাি  াওরন। োডাোরড কি… পদ্রি কিটল িাল িাল পম্টয হাে 
ছাডা হটয োটব্। পফ্রড ব্লল। 
 
িন ব্লল–পোম্াি সটে পক নাচটব্? 
 
–অ্যাটঞ্জরলনা, পফ্রড পখালাখুরলিাটব্ ব্লল। 
 
–কী ব্লটল? িন ব্লল অ্ব্াক হটয।–েুরম্ ওটক ব্টলছ? 
 
–পব্শ ব্টলছ, পফ্রড ব্লল। কথাো ব্লাি  ি এধাটি–ওধাি োরকটয ডাকল অ্যাটঞ্জরলনা। 
 
অ্যাটঞ্জরলনা েখন অ্যারলরসযা রস্পটনটেি সটে ফাযাি পিটসি ধাটি আড্ডা রদ্রেল। 
 
–কী? ও ওখান পথটকই জব্াব্ রদ্ল। 
 
–আম্াি সটে ব্ল ডযান্স কিটব্? 
 
অ্যাটঞ্জরলনা সম্মরেসূচক দৃ্রেটে পফ্রটডি রদ্টক োকাল। 
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–রেক আটছ োহটল, ও ব্লল। োি ি আযারলসাি সটে কথা ব্লটে লাগল। 
 
পফ্রড, হযারি আি িটনি রদ্টক োরকটয ব্লল–রকছু পকক এটন দ্াও। 
 
োি ি পচযাি পছটড দ্াাঁরডটয হাইেুলটে েুলটে পফ্রড ব্লল–না েরদ্ দ্াও, োহটল 
আম্িা সু্কটলি  াাঁচা  াোব্। জজড চল। 
 
ওিা চটল পগল িন ওি িাো কযাটসটলি রদ্টক হোশ হটয োরকটয িইল। 
 
–আম্াটদ্িও পেটে হটব্, আম্াটদ্ি এক পজাডা গব্রলটনি কথা পিটব্ সম্য নে কিটল 
চলটব্ না। 
 
হািরম্ওন পেকুি েুটল ব্লল-এক পজাডা কী? 
 
িন িাগ কটি ব্লল–িালিাটব্ই জাটনা। আরম্ একাই চলটব্া েবু্ ইটলাইজ রম্ডটজটনি 
সটে োটব্া না। 
 
–ওি ব্রন এখন কম্… আম্াি পো ম্টন হয খুব্ িাল পম্টয। 
 
িন ব্লল, ওি নাকো হাকা। 
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–ও োই? হািরম্ওন পিটগ রগটয ব্লল।… এক পফাাঁো নাচটে  াটি না… িাল পদ্খটে 
হটলই পোম্াি চলটব্, িাল! 
 
িন ব্লল–ওটহা শুনটে খুব্ িাললাটগ। 
 
হািরম্ওন ব্লল–আরম্ চললাম্, রু্ম্ প টযটছ। 
 
*** 
 
ব্ক্সটব্েন আি ডািম্িাংগটদ্ি মু্গ্ধ কিাি জনয পহাগাটেডি কম্ডচািীিা সাজ–সিা ও 
অ্নুষ্ঠাটনি আটযাজন কটি চটলটছ। চেুরদ্ডটকি সাজসিা পদ্টখ হযারিি পচাখ ধারধটয 
পগল। এি আটগ সু্কল এম্নরে পচাটখ  টডরন। রসাঁরডি ব্যারনর্স্াি ম্াব্ডল রসাঁরড, ব্ািরে 
রক্রর্স্ম্াস রি পগ্রেহটল… সব্ই ঝকঝটক েকেটক কটি সরিে। 
 
এখনও হযারি পচাটক নাটচি  ােডনাি হব্াি অ্নুটিাধ জানাটে  াটিরন। েটব্ হযারি িনটক 
ব্টলটছ, আরম্ েরদ্  ােডনাি না  াই। আি েুরম্ও না… োহটল পোম্াি পচটয আম্াটক 
পব্রশ পব্াকা ম্টন হটব্। 
 
িন রব্ম্ষড হটয ব্লল–আম্াি ম্টন হয পোরনং ম্ীিেল ম্ন্দ হটব্ না। পম্ারনং এক িূে… 
পস পম্টযটদ্ি েযটলটে হানা রদ্টয পব্ডায। 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য গবলেট অ্ব ফায়াি । জে. জে. িাওরেিং। হ্যারি পটাি রিরিে 

484 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

 
–হযারি… এম্রনিাটব্ পিটব্ পিটব্ ব্টস থাকটল চলটব্ না। চল পব্রিটয  রড। ো কব্ব্াি 
আজই িাটে কিটে হটব্।… িন এম্নিাটব্ ব্লল পেন একো দু্টিডদ্য দূ্গড জয কিটে 
চটলটছ।… আম্াটদ্ি দু্জটনিই নাটচি  ােডনাি পোগাড হটব্… আম্াি সটে একম্ে! 
 
হযারি ব্লল–রেক আটছ। 
 
রকন্তু হযারি পচা পক  ােডনাি হটে ব্লটব্ কখন? লাটঞ্চ ব্া রহরি অ্ব্ ম্যারজটকি ক্লাটস 
োব্াি  টথ… পকাটনা সম্যই ও পচাটক একলা  ায না। সব্ সম্য ওটক রর্টি িটযটছ 
ব্নু্ধ–ব্ান্ধব্।… রব্িক্ত হয হযারি, ওরক কখনও একালা হাাঁোহাাঁরে কটি না? ব্াথরুটম্ 
োব্াি সম্যও না। েরদ্ োয োহটল পো ওটক ব্লটে  াটি ম্টনি কথা। দু্িডাগয! 
ব্াথরুটম্ োব্াি সম্যও ও একলা োয না। চাি– াাঁচরে পম্টয সটে থাকটব্ই। ওটক েরদ্ 
এখন ব্লা না োয, ওটক হযে পকউ  ােডনাি কটি পনটব্। 
 
ও পেইট ি অ্যারন্টটডাে  িীক্ষায ম্ন রদ্টে  াটি না। েটযাজনীয উ কিণ পম্শাটে 
িুটল োয োহটল পো  িীক্ষায ও শূনয  াটব্! নম্বি  াওযাি কথা িাটব্ না, আশু 
েটযাজন নাটচি  ােনাি। 
 
িাব্টে িাব্টে ক্লাশ পশষ হব্াি র্িা পব্টজ পগল। হযারি েরল্পেল্পা গুরেটয ডানরজযন 
দ্িজাি রদ্টক চলল। ব্ড পব্রশ অ্ন্ধকাি ম্টন হল পসরদ্ন। 
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হযারি, িন আি হািরম্ওনটক ব্লল–পোম্াটদ্ি সটে রডনাটি পদ্খা হটব্। কথাো ব্টলই ও 
ও ি েলায উেটে লাগল। 
 
ওটক পগা টন পচাটক নাটচি  ােডনাি হব্াি কথা ব্লটেই হটব্। সকটলি সাম্টন নয-
একাি পগা টন।… ও রিটড োসা করিডলটি পচাটক খুাঁজটে লাগল।… হোৎ পচাটখ  টড 
পগল পচা ডাকড আটেডি েরেটিাধ সম্বন্ধীয পলখন পশষ কটি ধীটি সুটস্থ আসটছ। 
 
হযারি সুটোগ হািাটে চায না। 
 
–পচা? পোম্াি সটে রকছু কথা ব্লটে  ারি? পচাটক রর্টি পেসব্ পম্টযিা রছল োিা পহটস 
উেল। 
 
–পব্শ ব্ল।… হযারিি সটে ব্নু্ধটদ্ি নাটকি ডগা রদ্টয চলল। হযারিি ওি রদ্টক োরকটয 
ম্টন হল ও পেন রসাঁরড পথটক  া ফসটক  টড পগটছ। 
 
–হযাাঁ, হযারি ব্লল। 
 
ওটক কথাো ব্লটেই হটব্। না ব্লটল চলটব্ না। পচা, হযারিি মু্টখি রদ্টক োরকটয 
িইল। রক কথা ব্লটব্ রেক বু্ঝটে  ািটলা না। 
 
–ওযাংটগাব্ল ওযাইম্? (আম্াি ব্ল ডযাটন্সি  ােডনাি হটব্?) 
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–দু্িঃরখে, পচা ব্লল–বু্ঝলাম্ না। 
 
-এ ব্লরছলাম্ ব্ল ডযাটন্স আম্াি  ােডনাি হটে চাও? হযারি ব্লল (কথা ব্লাি সম্য ওি 
মু্খ লাল হটয পগল… রকন্তু পকন?) 
 
পচা ব্লল–সরেয হযারি আরম্ খুব্ দু্িঃরখে! (ওটক পদ্টখ হযারিিও োই ম্টন হল) আরম্ 
একজনটক কথা রদ্টয পফটলরছ। 
 
হযারি ব্লল–োই। 
 
হযারিি ম্টন হল ওি সম্ি শিীিো সাট ি ম্টো রকলরব্ল কিটছ… ও পেন রনটজি 
ম্টধয পনই। 
 
–রেক আটছ, হযারি ব্লল–পকানও অ্সুরব্টধ পনই। 
 
–সরেয আরম্ িীষণ দু্িঃরখে। পচা আব্াি ব্লল। 
 
হযারি ব্লল–রেক আটছ, োটে কী হটযটছ। 
 
দু্জটন দু্জটনি রদ্টক পব্শ খারনকো সম্য োরকটয থাকাি  ি পচা ব্লল ওটযল। ব্াই। 
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পচা চটল োরেল, হযারি ব্াধা রদ্ল–কাি সটে েুরম্ নাচটব্? 
 
–পসডরিক, পসডরিক রডগরি। 
 
–খুব্ িাল, হযারি ব্লল, 
 
রনটজটক দৃ্ঢ়িাটব্ দ্াাঁড কিল হযারি। 
 
রডনাটিি কথা সিূণডিাটব্ িুটলরগটয হযারি রগ্ররফন্ডি োওযাটি এল, েরেরে  দ্টক্ষ  ওি 
কাটন ব্াজটে লাগল পচাি কণ্ঠস্বি… পসডরিক পসডরিক রডগরি। 
 
পসডরিক সম্বটন্ধ অ্টনক কথা িাব্টে িাব্টে ওি ম্টন হল ও একরে অ্ দ্াথড। ওি 
ম্গটজ রকছু পনই। 
 
ফযাে পলরডি সাম্টন দ্াাঁরডটয  াসওযাডড ব্লল, পফযারি লাইেস, গেকাল পথটক 
 াসওযাডড ব্দ্টল পগটছ। 
 
হযারি কম্নরুটম্ েুটক পদ্খল র্টিি এক পকাটণ িন  াংশু মু্টখ ব্টস িটযটছ। ওি সটে 
রজরন্ন ব্টস খুব্ চা াগলায কথা ব্লটছ। ম্টন হয সান্ত্বনা রদ্টে। 
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হযারি ওটদ্ি কাটছ পচযাি পেটন এটন ব্টস ব্লল–কী ব্যা াি িন? 
 
িন মু্খ েুটল হযারিি রদ্টক োকাল। মু্টখ পেন িয লুরকটয িটযটছ। 
 
–িীষণ পব্াকারম্ কিলাম্… পকন কিলাম্ জারন না, িন এটলাটম্টলািাটব্ ব্লল। 
 
–কী ব্লটল? হযারি রজটজ্ঞস কিল। 
 
–আরম্ জারন না পকন আরম্ ওটক ব্লটে পগলাম্। আম্াি রনিযই ম্াথা খািা  হটযরছল… 
রছিঃ পস সম্য অ্টনক পলাক ওখাটন রছল। এনটিন্স হটল আরম্ োি প ছটনই রছলাম্, ও 
েখন রডগরিি সটে কথা ব্লরছল। আরম্ োি রনকটে আসটেই রজজ্ঞাসাো কিলাম্। 
 
িন কথাো ব্টল দু্ হাটে মু্খ োকল। কথাো শুটন পডলাটকৌি আম্াি মু্টখি রদ্টক 
এম্নিাটব্ োকাল পেন আরম্ একো প াকাম্াকড ব্া এই িকম্ রকছু। আম্াি কথাি 
জব্াব্ই রদ্টলা না। জারন না, পকন আরম্ ওটক ব্লটে পগলাম্। আরম্ লিায পসখাটন 
এক রম্রনে দ্াাঁরডটয পথটক ছুটে  ারলটয এলাম্। 
 
হযারি ব্লল–পস রিলাি ম্টো। েুরম্ রেক ব্টলরছটল, ওি গ্রযান্ডম্াদ্ািও ওই িকম্ই। 
োকটগ ওি পদ্ম্াগ রনটয ওটক থাকটে দ্াও। ও পব্াধ হয জাটন না রডগরি পচা চযাংটগি 
সটে নাচটব্, অ্েথা সম্য নে কিটছ। 
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িন মু্খ েুলল। 
 
–আরম্ এই ম্াত্র পচাটক আম্াি সটে নাচটে ব্টলরছলাম্… ও পসডরিটকি কথা ব্লল। 
 
রজরন্ন হোৎ গম্ভীি হটয পগল হারস থারম্টয। 
 
–আিেড। খুব্ সম্ভব্ আম্িা ছাডা সকটল পব্াধ হয  ােডনাি প টয পগটছ। িাব্া োয না। 
ও হযাাঁ, পনরিল ছাডা। ব্ল পো, ও আি কাটক ব্টলটছ, হািরম্ওন! 
 
হযারি ব্লল–কী ব্লটল? ব্াটজ ব্কটব্ না, হটেই  াটি না। 
 
িন ব্লল–আরম্ জারন। রকন্তু, হািরম্ওন পো অ্নয কথা ব্টল। পনরিটলি সটে নাচাি 
েশ্নই আটস না। 
 
-এই, কথা থাম্াও, রজরন্ন হািরম্ওনটক আসটে পদ্টখ ব্লল। 
 
হািরম্ওন প ািে পহাল রদ্টয র্টি েুকল। 
 
-এই, পোম্িা দু্জটন রডনাি পখটে োওরন পকন? ওটদ্ি কাটছ এটস হািরম্ওন রজটজ্ঞস 
কিল। 
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রজরন্ন ব্লল–কািণ… কািণ ওিা দু্জটনি ম্ন দ্ারুণ খািা । পকাটনা পম্টয ওটদ্ি সটে 
নাচটে চায না! 
 
রজরনি কথায, হযারি ও িন দু্জটনই পিটগ পগল। অ্টনক অ্টনক ধনযব্াদ্ রজরন্ন! িন 
ব্লল। 
 
–সব্ সুন্দি সুন্দি পম্টযিা অ্নযটদ্ি কথা রদ্টয রদ্টযটছ িন, হািরম্ওন িনটক পকাম্ল 
সুটি ব্লল। ইলরজ রসডটজন পো পব্শ িাল পদ্খটে, োই না?… থাকটগ হোশ হটব্ না, 
কাউটক না কাউটক প টয োটব্। 
 
হািরম্ওটনি মু্টখ রদ্টক োরকটয িন আশাি আটলা পদ্খটে প ল। 
 
–হািরম্ওন, পনরিল রেক কথা ব্টলটছ… োইটহাক েুরম্ একরে পম্টয। হািরম্ওন রেক্ত 
কটণ্ঠ ব্লল–ব্ািঃ রেক ধটিছ। 
 
–েুরম্ রকন্তু আম্াটদ্ি একজটনি সটে নাচটে  াি! হািরম্ওন েৎক্ষণাৎ ব্লল–আরম্ 
পোম্াটদ্ি সটে পম্াটেই নাচটব্া না। অ্নয একজটনি সটে কথা হটযটছ আম্াি। 
 
–আটি ব্াদ্ দ্াও, ব্াদ্ দ্াও… এখন আম্াটদ্ি  ােডনাি দ্িকাি। সরেয সকটলই  ােডনাি 
পোগাড কিল আি আম্িা দু্জন িযাব্াগোিাটম্ি ম্টো ব্টস িটযরছ। 
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–ব্ললাম্ পো আরম্ একজনটক কথা রদ্টযরছ। 
 
–ব্াটজ কথা ব্লছ, েুরম্ কাউটক কথা দ্াওরন। পনরিলটক েুরম্ ওটক চাও না ো-ই এ 
কথা ব্টলরছটল। 
 
হািরম্ওন ব্লল–ব্ািঃ আরম্ োই ব্টলরছ?… আম্াটক একরে পম্টয িাব্টে পোম্াি রেন 
রেনটে ব্ছি পলটগটছ। িন এ–কথা পিব্ না পোম্িা আম্াটক পম্টয ম্টন কটিারন ব্টল, 
অ্নয পকউ কিটব্ না! 
 
কথাো ব্টল ঝটডি ম্টো হািরম্ওন পম্টযটদ্ি ডিটম্েরিটে চটল পগল। 
 
িন ব্লল–ও আগাটগাডা রম্টথয কথা ব্লটছ।… োকটগ রজরন্ন েুরম্ পো হযারিি  ােডনাি 
হটে  াি। 
 
–অ্ব্শযই না। আরম্ পনরিলটক কথা রদ্টযরছ। োক এব্াি আম্াটক রডনাি পখটে পেটে 
হটব্। কথাো ব্টল হািরম্ওটনি ম্টো প ািে পহাল রদ্টয চটল পগল। 
 
িন হযারিি রদ্টক োরকটয হাসল। 
 
পস সম্য প ািে পহাল রদ্টয  াব্ডেী, লযাটিন্ডি র্টি েুকল, আি সম্য পনই। ো কিাি 
এখনই কিটে হটব্। 
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-এখাটন দ্াাঁডাও, হযারি িনটক ব্লল। োি ি পচযাি পথটক উটে পসাজা  াব্ডেীি সাম্টন 
দ্াাঁরডটয ব্লল– াব্ডেী ব্লনাটচ আম্াি  ােডনাি হটে পোম্াি রক আ রে আটছ? 
 
 াব্ডেী রখলরখরলটয পহটস উেল। হযারি আলটখলাি  টকটে হাে ুটি ওি হারস থাম্াি 
অ্ট ক্ষায দ্াাঁরডটয িইল। 
 
–রেক আটছ, োি ি,  াব্ডেীি মু্খ লাল হটয উেল। হযারি ব্লল, ধনযব্াদ্।  াব্ডেীি 
সম্মরেটে ও দ্ারুণ খুরশ। লযাটিন্ডটিি রদ্টক োকাল–িটনি সটে েুরম্ নাচটব্? 
 
 াব্ডেী ব্লল,–ও পো রসম্াটসি সটে কথা ব্টলটছ।  াব্ডেী ও লযাটিন্ডি দু্জটনই রহ রহ 
রহ কটি পহটস উেল। 
 
হযারি দ্ীর্ড রনশ্বাস পফলল। 
 
-এম্ন একজটনি নাম্ ব্ল পে িটনি সটে নাচটে িারজ আটছ। 
 
–পোম্িা হািরম্ওন পগ্রঞ্জাটিি কথা পিটব্টছ;  াব্ডেী ব্লল। 
 
–ওি একই অ্ব্স্থা…। 
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 াব্ডেী পব্শ আিেড হল। 
 
–পে কাি সটে…?  াব্ডেী পকৌেূহলী হটয ব্লল। হযারি রাগ কিল, জারননা। িটনি কথা 
পোম্ায পো ব্ললাম্।  াব্ডেী–ব্লল–রেক আটছ, আম্াি পব্ান  দ্মাটক ব্টল পদ্রখ। ও 
ি যাটিন ক্লটে আটছ। পোম্াটদ্ি পকানও আ রে পনই পো? 
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ইউে বে 
 
ছুরেটে েচুি পহাম্ওযাকড চেুথডব্টষডি ছাত্র–ছাত্রীটদ্ি পদ্ওযা সটত্ত্বও োম্ড পশষ হব্াি মু্টখ 
হযারি পস সম্বটন্ধ রনরব্ডকাি। রক্রর্স্ম্াটসি আটগি সপ্তাহো হযারি েেো  াটি রনটজটক 
েুক্ত িাখল রগ্ররফন্ডি হাউটজি ব্নু্ধটদ্ি সটে। পফ্রড আি জটজডি খুব্ উৎসাটহ এলফিা 
নানা িকম্ পকক, প রি, রু্স্, সযাডরি  ুরডং ব্ানাটে; রকন্তু ওটদ্ি ব্ানান কযালরি রক্রম্ 
পদ্ওযা পে পকান খাব্াি রজরনস সেটত্ন  রিহাি কিটছ। হযারিি ওটদ্ি হেরি েন–োংগ–
েরফ পখটয ডাডরলি অ্ব্স্থাি কথা ম্টন আটছ। 
 
অ্সম্ভব্ শীে  টডটছ। কযাটসল, োি সংলগ্ন ম্াে েুষাি আবৃ্ে হটয আটছ। নীল 
ব্নু্ধটব্েটনি রব্িাে কযাটিজটক পদ্টখ পচনা োটব্ না। হযারগ্রটডি পকরব্টনি (রজঞ্জাি পব্রড 
হাউজ) পসোও েুষাি আবৃ্ে ব্িটফি হেরি রব্িাে কুম্টডাি ম্টো পদ্খাটে। 
ডািম্িযাংটগি জাহাটজি রূ ও ব্দ্টল পগটছ। জাহাটজি দ্িজা জানালা–আশ াটশ সব্ 
গেড ব্িটফ পেটক চকচটক কিটছ। পহাগােড সু্কটলি রকটচটন হাউজ এলফটদ্ি ম্িব্াি 
ফুিসৎ পনই। সব্ সম্য নানািকম্ সুস্বাদু্ খাব্াি, গিম্ রু্স্, সযািিী  ুরডং ব্ানাটে ব্যি! 
পেউি পডলাটকৌটিি পকান রজরনসই ম্টনাম্ে হয, একো না একো খুাঁে পব্ি কিটব্ই। 
পকানও খুাঁে ধিাি ম্টো রকছু খুাঁে না থাকটলও েবু্ মু্খ পব্াঁরকটয ব্লল–ওগওযােডটসি 
(টহাগােড) খাব্ািদ্াব্ািগুটলা দ্ারুণ গুরু াটকি, পগ্রেহল পথটক খাওযা–দ্াওযাি  ি পেটে 
পেটে ব্লল। (িন আি হযারি এম্ন এক জাযগায ব্টসরছল হাটে পডলাটকৌটিি পচাটখ 
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না– টড)-এই িকম্ পহরি খাব্াি পখটল আম্াি পকানও জাম্া,  যান্ট গাটয আাঁেটব্ না! 
আলটখলাও রফে কিটব্ না। 
 
পেউি দ্ল পছটড চটল পগটল হািরম্ওন ব্লল-এোই িাটজরড!… ও রনটজটক দ্ারুণ 
পদ্খটে ম্টন কটি… পোম্িাও রক ম্টন কি? 
 
িন ব্লল–হািরম্ওন ব্ল না পক পোম্াি সটে নাচটব্?… িন ব্ািব্াি একই েশ্ন কটি 
োয কটলি গাটনি ম্টো; রকন্তু হািরম্ওন িুরু কুাঁচটক ব্টল–পোম্াটক পকন ব্লব্? 
ব্লটলই পোম্িা আম্াি প ছটন লাগটব্। 
 
ম্যালফয প ছটন ব্টসরছল, ব্লল–োট্টা কটিানা উইসরল েুরম্ কাউটক ব্টলি 
 
জনয ব্লরন… পোম্াি রেয ম্াড ব্লাডটকও ব্লটব্ না। 
 
কু্রে হযারি আি িন চেুরদ্ডটক োকাল; রকছু ওিা কটি ওোি আটগই হািরম্ওন সিটব্ 
ব্টল উেল–হযাটলা েটফসি মু্রড! ম্যালফটযি মু্রড নাম্ কাটন আসটেই মু্খ শুরকটয 
পগল। েডাক কটি লারফটয প ছটন চটল পগল। এধাি ওধাি োকাল মু্রডটক পদ্খাি 
জনয। মু্রড েখন র্স্াফ পেরব্টলি সাম্টন ব্টস গিম্ সু খেম্ কিটছন। 
 
হািরম্ওন রেক্ত গলায িীে–সেি ম্যালফযটক ব্লল–েুরম্ একরে  ােলা সুটো… এক 
োটন রছাঁটড োটব্। োই না ম্যালফয… রেক ব্ললাম্ না? ম্যালফযটক উরচৎ রশক্ষা রদ্টে 
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প টি হািরম্ওন, িন হযারি হাসটে হাসটে ম্াটব্ডল রসাঁরডি কাটছ পগল। িন আডটচাটখ 
োরকটয ব্লল,–হািরম্ওন… পোম্াি দ্ে…। 
 
ও ব্লল–পকন কী হটযটছ? 
 
–ম্টন হল অ্নয িকম্ োই ব্ললাম্। 
 
–ব্দ্টল পগটছ। 
 
–অ্ব্শযই ব্দ্টল পগটছ–েুরম্ কী আশা কটিছ ম্যালফটযি পদ্ওযা রব্ষদ্াাঁেগুটলা সেটত্ন 
িাখব্? 
 
–না আরম্ ব্লরছলাম্ ো পোম্াি আটগি দ্াাঁে পথটক এখনো রিন্ন। এখন পো পব্শ পসে 
কিা দ্াাঁে। 
 
হািরম্ওন হোৎ দু্ে দু্ই মু্টখ পহটস উেল। হযারি লক্ষয কিল ওি হারসো আটগি ম্টো 
নয। 
 
–ওহ, পোম্াটদ্ি ব্লা োযরন।… জাদু্ি ম্টে েখন আম্াি দ্াাঁে ব্ড হটয পগল… েখন 
হাস াোটল পগটল ম্যাডাম্  ম্টফ্র দ্াাঁে পছাে কটি রদ্টযটছন। ম্া ব্াব্া অ্ব্শয জানটে 
 ািটল খুরশ হটব্ন না। োিা জন্ম পথটক ো আটছ ো ব্দ্লাটনাি  ক্ষ ারে নন। আসটল 
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ওিা পো পডরন্টর্স্, দ্াাঁে রেক কিা আি ম্যারজক এক ম্টন কটিন না… আটি পোম্াটদ্ি 
 যাাঁচা র গইরজযন রফটি এটসটছ পদ্খরছ। 
 
িটনি পছাে  াচারে রসাঁরডি ব্যারনর্স্াটি লাফালারফ কিরছল। ওি  াটয  াকাটনা  াচডটম্ন্ট 
ব্াাঁধা। োিা রসাঁরড রদ্টয ওোনাম্া কিটছ োিা র টগি নাচানারচ পদ্টখ হারসটে পফটে 
 টডটছ।…, পদ্খ পদ্খ পছাে রক রকউে  যাাঁচা!   
 
িন পোাঁটে আেুল রদ্টয ব্লল, অ্যাই পব্াকা  াচা চু ! োি ি রসাঁরড রদ্টয ও টি উটে 
ওি  া পথটক  াচডটম্ন্ট খুটল রনল …, পোম্াি কাজ োি রচরে োটক পদ্ওযা… পনটচ 
পগটয সব্াইটক পদ্খান নয। 
 
র গউইরজযন িটনি রু্রষ পোলা হাে পর্াডাই পকযাি কটি। রকন্তু ওি ম্াথাি চাি াটশ 
রু্ি াক পখটে পখটে সুন্দি কটি ডাক রদ্টয উডটে আি  ািটলা না। িন ওটক এক 
হাটে শক্ত কটি পচট  ধটি আটছ। েৃেীয ব্টষডি পম্টযটদ্ি ওই দৃ্শয পদ্টখ ম্ন খািা  
হটয পগল। 
 
–িাটগা এখান পথটক, িন পম্টযটদ্ি রদ্টক োরকটয কু্ষব্ধ স্বটি ব্লল, হযারি এো ধি 
পদ্রখ ওটদ্ি হারসি ম্জা পদ্খারে। ও র টগি  া পথটক রসরিযটসি জব্ারব্ রচরেো খুটল 
রনটয হযারি রদ্টক ছুাঁটড রদ্টল হযারি পোি পথটক েুটল রনল। রসরিযস রক রলটখটছ  ডাি 
জনয রগ্ররফন্ডি োওযাটি োডাোরড চটল পগল। 
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ওিা রেনজটন জানালাি ধাটি ব্সল। অ্ন্ধকাি জানালা… ব্িফ জটম্ একেুও আটলা 
আসটছ না। 
 
হযারি রচরেো  ডল 
 
রেয হযারি, 
অ্রিনন্দন! পোম্াি হনডটেল  িাি কিাি সংব্াটদ্ আরম্ খুরশ, েটব্ পে পোম্াি নাম্, 
পোম্াি ক্ষরে কিাি জনয গব্টলটে রদ্টযরছল পস কেো দু্িঃরখে অ্থব্া খুরশ ো আরম্ 
ব্লটে  ািটব্া না। আরম্ পোম্াটক িাগনটদ্ি পচাটখি দৃ্রে অ্চল কিাি জনয 
কনজাংকরেরিরেস কাসড সাটজর্স্ কটিরছ। 
 
হািরম্ওন রফসরফস কিল–ক্রাম্ খুব্ সম্ভব্ ওই কাসড েটযাগ কটিরছল। 
 
রকন্তু পোম্াি  েরেোও িাটলা রছল, আরম্ অ্েযি খুরশ। 
আম্াি অ্নুটিাধ, েুরম্ সটব্ম্াত্র একো োটস্ক উেীণড হটযটছ। একব্ািও োিজনয 
আত্মহািা হটব্ না। পে পোম্াি নাম্ গব্টলটে রদ্টযটছ, েুনডাটম্টন্ট পোম্াটক রব্ টদ্ 
পফলাি জনয আিও অ্টনক ফাাঁদ্  ােটে  াটি পস। সব্ডদ্াই সেডক থাকটব্। ম্টন িাখটব্ 
পস পোম্াি আটশ াটশ রু্িটছ। রব্ টদ্ োটে না  টডা োি রদ্টক সজাগ দৃ্রে িাখটব্, 
আম্াি সটে পোগাটোগ পিটখ চলটব্। আরম্ সব্ সম্য পোম্াি কাছ পথটক অ্স্বািারব্ক ো 
র্েটব্ ো জানটে চাই। 
রসরিযস 
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হযারি ব্লল–মু্রড একই কথা ব্টলন সদ্া জাগ্রে থাকটব্। রচরেো  টড হযারি জাম্াি 
 টকটে পিটখরদ্ল। ও পদ্ওযাটল হালকা চা ড পম্টি ব্লল–আ নািা কী ম্টন কটিন 
আরম্ পচাখ ব্ন্ধ কটি রু্টি পব্ডাই? 
 
হািরম্ওন ব্লল–িাটগি ব্যা াি নয হযারি, ওিা রেক কথাই ব্টলন। ম্টন পিখ পোম্াটক 
আিও দু্টো োস্ক ব্ারক। পোম্াি রডটম্ি পিেটি রক আটছ পসো পোম্াি পদ্খা উরচে 
রছল, ো এখনও েুরম্ পদ্খরন। েুরম্ পদ্খ এব্ং রক কিটে হটব্ রেক কিটে থাক। এোই 
এখন েটযাজন, ওিা োই ব্টলটছন। 
 
িন ব্লল–হািরম্ওন, আম্াটদ্ি হযারি বৃ্ে হটয পগটছ, ও এখন র্টি ব্টস ব্টস দ্াব্া 
পখলটে চায। 
 
–হযা োই চাই, হল পো, হযারি পিটগ রগটয ব্লল। োি ি হািরম্ওটনি করেন দৃ্রেি 
রদ্টক োরকটয ব্লল–পব্শ োহটল রডম্ পখালাই োক; রকন্তু এই গন্ডটগাটল পখালা সম্ভব্ 
নয। এই পসািটগাটল রডম্ রক ব্লল শুনটে  াটি না? 
 
–ম্টন পো হয না, হািরম্ওন দ্ীর্ডশ্বাস পফটল দ্াব্া পখলা পদ্খটে লাগল। িন এখন 
পচকটম্ে রদ্টযটছ। 
 
. 
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হযারিি রক্রর্স্ম্াটসি পিাটি হোৎ রু্ম্ পিটে পগল। রু্ম্ িাোি কািণ বু্ঝটে পব্শ সম্য 
লাগল। ও পচাখ খুটল পদ্খল রব্িাে এক পগালাকাি ব্স্তু ওি সাম্টন। ওি সবু্জ দু্টো 
পচাখ অ্ন্ধকাটি জ্বল জ্বল কিটছ, আি ওি রদ্টক েীব্রিাটব্ োরকটয িটযটছ, এে কাটছ 
পে ওি নাক স্পশড কিটব্। ডরব্ েুরম্! হযারি ধিফি কটি রু্ম্ পথটক উটে ব্সল। এলফ 
পথটক দূ্টি সিটে রগটয, আটিকেু হটলই খাে পথটক  টড পেে হযারি, পিটগ রগটয ব্লল, 
আি কখটনা এিকম্ কিটব্ না ডরব্ব! 
 
ডরব্ব ওি ব্ড ব্ড আেুল মু্টখ পিটখ োয লারফটয র ছু হটে ব্লল–ডরব্ব অ্েযি দু্িঃরখে 
সযাি! ডরব্ব হযারি  োিটক হযার  রক্রর্স্ম্াস জানাটে এটসটছ… একো উ হািও এটনটছ 
সযাি! হযারি  োি ব্টলরছটলন, একরদ্ন ডরব্বি সটে পদ্খা কিটব্ন সযাি! 
 
–রেক আটছ, রেক আটছ। ম্টন পিখ িরব্ষযটে েুরম্ আচম্কা আম্াি রু্ম্ িাোটব্ না, এে 
কাটছ মু্খো আনটব্ না। হযারি ব্লল। 
 
হযারি  দ্ডাো সরিটয রদ্টে র্টি সাম্ানয আটলা এল। পব্টডি চশম্াো রনটয  ডল। ওি 
িযােড ডাটক িন, রসম্স, রডন আি পনরিটলি রু্ম্ পিটে পগটছ। সকটলই ওটদ্ি পম্াো 
ঝুলি রব্ছানা পথটক উটে এটলা। 
 
রসম্াস রু্ম্ রু্ম্ পচাটখ ব্লল,–রক হটযটছ পোম্ায পকউ আক্রম্ণ কটিরছল হযারি? 
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–না, ডরব্ব… ডরব্ব এটসটছ আম্াি কাটছ। পোম্িা রনরিটি রু্ম্াও। 
 
রসম্াস হযারিি খাটেি রদ্টক োরকটয ব্লল–আটি, অ্টনক উ হাি পদ্খরছ। িন, রডন, 
পনরিল রক্রর্স্ম্াস উ হাটিি কথা শুটন লারফটয উেল। ওটদ্ি রু্ম্ উধাও হটয উ হাি 
পদ্খাি জনয রব্ছানা পছটড উটে  ডল। 
 
ডরব্ব এখন লিায অ্ব্নে ম্িটক হযারিি খাটেি  াটশ দ্াাঁরডটয। হযারিটক রু্ম্ িারেটয 
দ্ারুণ এক অ্ িাধ কটি পফটলটছ। ওিা পদ্খল ডরব্বি গিম্ েুর টে রক্রর্স্ম্াস ব্াব্ল 
ব্াধা িটযটছ। 
 
ও কাাঁ া কাাঁ া গলায ব্লল–ডরব্বি এই রক্রর্স্ম্াস পেটজন্ট রক হযারি  োি গ্রহণ 
কিটব্ন? 
 
হযারি ব্লল–রনিযই, রনিযই পনব্।… আরম্ও পোম্াটক রকছু পদ্ব্ ব্টল পিটখ রদ্টযরছ। 
 
ডাহা রম্টথয কথা। হযারি, ডরব্বটক পদ্ব্াি জনয পকানও উ হাি আটনরন। ো সটত্ত্বও ও 
িাঙ্ক খুটল দু্টো পম্াজা পব্ি কিল। ওি সব্টচটয  ুিটনা শেরছন্ন গটন্ধ িিা হলুদ্ িংটযি 
অ্ রিেন্ন পম্াজা।… ো আব্াি পসগুটলা আটঙ্কল িানডটনি পথটক  াওযা। ো একব্ছি 
পো হটয পগটছ। ও পম্াজা দু্টো ডরব্বি হাটে রদ্টয ব্লল সরেয দু্িঃরখে…, মু্টড িাখাি 
একেুও সম্য  াইরন-এটকব্াটি িুটলও পগরছলাম্…। 
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রকন্তু এলফ ডরব্ব, হযারিি কাছ পথটক দু্গডন্ধ শেরছন্ন পনাংিা পম্াজা পজাডা প টয পেন 
হাটে স্বগড প ল। 
 
–পম্াজা ডরব্বি সব্টচটয  ছন্দ সযাি। ও রনটজি  াটযি পম্াজা খুটল আটঙ্কল িানডটনি 
পম্াজা  িটে লাগল। োি ি পম্াজা দু্টো পেটন পেটন হাাঁেু ছারডটয আি একেু ও টি 
েুটল ব্লল–পদ্াকাটন োিা একো দ্ারুণ িুল কটিটছ। ওিা দু্টো পম্াজা একই িকম্ 
রদ্টযটছ। 
 
িন ব্লল–ওহ পহা, হযারি পকনাি সম্য িুল কটিটছ। োকটগ েুরম্ এই দু্টো পম্াজা নাও 
ডরব্ব োহটল আি অ্সুরব্টধ হটব্ না। িন রব্ছানায ব্টস ব্টস ওি পম্াজা দু্টো ডরব্বি 
রদ্টক ছুাঁটড রদ্ল। এই নাও পোম্াি জািাি। 
 
ডরব্ব উটেজনায কথা ব্লটে  ািটছনা।–সযাি খুব্ দ্যালু। পচাটখ ওি জল। হাটে পম্াজা 
আি জািাি রনটয ক্রন্দনজরডে কটণ্ঠ ব্লল–ডরব্ব জাটন সযাি খুব্ ব্ড জাদু্কি। হযারি 
 োি ডরব্বি ব্নু্ধ… রকন্তু ডরব্ব জাটন পস একজন দ্যালু, ম্হৎ পলাক… পস স্বাথড ি নয। 
 
িন হযারিি জনয আনা ডরব্ি উ হাটিি  যাটকে খুলল। সুন্দি একরে কাডটল কযানটনি 
হযাে। েুর ো ম্াথায  টি ব্লল–আিঃ। 
 
ডরব্ব একো পছাে  যাটকে হযারিটক রদ্ল। হযারি খুটল পদ্খল–পম্াজা। 
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–ডরব্ব রনটজ বু্টনটছ সযাি, ডরব্ব খুরশটে পফটে  টড ব্লল–ডরব্ব ওি  ারিিরম্টকি 
অ্টথড উল রকটনটছ সযাি। 
 
দু্ িকম্ িং-এি দু্টো পম্াজা। একো েকেটক লাল, অ্নযো সবু্জ। 
 
হযারি ব্লল–অ্সংখয ধনযব্াদ্ ডরব্ব। পম্াজা দু্টো ওি সাম্টন  িাটে, ডরব্বি দু্ পচাখ 
আনটন্দ জটল িটি পগল। 
 
–ডরব্ব এব্াি োটব্ সযাি। আম্িা রকটচটন রক্রর্স্ম্াস রডনাি ব্ানারে। ডরব্ব ব্লল।… 
োি ি সকলটক শুটিো জারনটয র্ি পথটক চটল পগল ডরব্ব। 
 
অ্টনটকই হযারিটক রক্রর্স্ম্াস পেটজন্ট  ারেটযটছ। ডরব্বি পব্ে  পম্াজাি চাইটে অ্টনক 
িাল সটন্দহ পনই। ডাসডরল খুব্ই সাধািণ একো জাম্া  ারেটযটছন। খুব্ সম্ভব্ এখনও 
েন–োংগ–েরফি কথা পিাটলন রন। হািরম্ওন একো ব্ই রদ্টযটছ রকরডচ রেম্ স অ্ব্ 
রব্রটেন অ্যান্ড আযািলযান্ড। 
 
িন একো ব্ড ব্যাগ, রসরিযস একো সুন্দি প ননাইফ–পে পকানও োলা পখালাি একরে 
চারব্, হযারগ্রড এক ব্াক্স িরেড রম্রে–সব্ কোই হযারিি অ্রে  ছন্দসই। রম্টসস উইসরল 
েথািীরে একো জািাি (সবু্জ িং-এি িাগটনি ছরব্ পদ্ওযা) োি সটে ব্ারডি হেরি 
 াই রকম্া। 
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হযারি িন কম্নরুটম্ হািরম্ওটনি সটে পদ্খা হল। োি ি একসটে সকাটলি নািা 
পখটে পগল। সকাল পব্লা অ্টনকো সম্য রগ্ররফন্ডি োওযাটি ব্টস সব্াই রম্টল আড্ডা 
রদ্ল। সকটলই োটদ্ি উ হাি রনটয খুব্ খুরশ। আনটন্দ িি ুি। োি ি পগ্রেহটল লাঞ্চ 
পখটে পগল। এলারহ ব্যা াি–পিাটর্স্ড োরকড, রক্রর্স্ম্াস  ুরডং, একগাদ্া কযারি ব্াটজস, 
উইজারডডং ক্রাকািস…। 
 
 লাঞ্চ পসটি অ্টনকো সম্য গল্প–গুজব্ কটি রব্টকটলি রদ্টক ম্াটে পব্ডাটে পগল। ম্াে–
র্াে–িািায েখন জম্া ব্িফ। োোযাটেি জনয ব্ক্সটেন আি ডািম্িাংটগি ছাত্র–
ছাত্রীিা ব্িফ পকটে সডক ব্ারনটয রনটযটছ। হািরম্ওন ব্িটফি ব্ল পছাাঁডা হুাঁরডটে অ্ংশ 
না রনটয িন আি অ্নযানযটদ্ি পো–ব্ল পছাাঁডা হুাঁরড পদ্খটে লাগল। 
 
িন হািরম্ওনটক পদ্টখ ব্লল,– াো রেন রেনটে র্িা কীিাটব্ কাোটব্? জটজডি পছাাঁডা 
একো পব্শ ব্ডসড পো–ব্ল িটনি মু্টখ ব্াাঁ– াটশ লাগল। আব্াি পসই একই কথা 
ব্লল–হািরম্ওন োহটল কাি সটে নাচছ? রকন্তু পকানও জব্াব্ না–রদ্টয হািরম্ওন 
কযাটসটলি রদ্টক একাই চটল পগল। 
 
পগ্রে হটল পোগ্রাম্ রব্টকটলি রদ্টক রক্রর্স্ম্াস চা, ব্ল ডযান্স আি রফর্স্! সম্য সন্ধযা 
সােো। আটলা কটম্ আসটে সকটলই পো–ব্ল পখলা পছটড পে োি কম্ন রুটম্ চটল 
এল। ফযাে পলরড ব্ান্ধব্ী িাটযাটলটেি সটে পফ্রটম্ ব্টসরছল। দু্জটনই ম্দ্য ান কটিটছ, 
পসই সটে আোম্টো পখটযটছ চকটলে। উ হাি  াওযা চকটলেগুটলাি পব্রশোই সাব্াড 
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পো কটিটছই, আি চকটলটেি পম্াডকগুটলা ছরডটয রছরেটয চাি াশ পনাংিা কটিটছ। ওি 
ছরব্ি পফ্রটম্ি রনটচ পদ্টখা পম্াডটকি িূ । 
 
 াশওযাডড ব্টল হযারি, রসম্াস, িন, রডন ও পনরিল ডিটম্েরিটে পিস পচঞ্জ কিাি জনয 
পগল। সকটলই খুব্ রনটজটদ্ি পচহািা আি সাজ প াশাক সম্বটন্ধ খুব্ই সটচেন। েটব্ 
িন একেু পব্রশ পব্রশ। ব্াব্াি ব্ড আযনাটে পদ্খটে লাগল। িন মু্টখ মৃ্দু্ মৃ্দু্ হারস। 
পিাব্ো রেক পিাটব্ি ম্টো ব্ানাযরন… অ্টনকো শাটেডি ম্টো। আিও ম্যানরল োটে 
পদ্খায োি জনয সারব্ডং চাম্ড গাটয হাটে ম্াখল। 
 
রডন খব্ি প টযটছ  াব্ডেী থাকটছ হযারিি সটে, আি ওি পছাে পব্ান  দ্ম িটনি সটে 
ব্ল ডযাটন্সি জনয। রডন একেু পজলাস। রব্ডরব্ড কটি রডন ব্লল আিেড পহাগাটেডি 
সব্টচটয পব্র্স্ লুরকং গালডটক ওিা দু্জটন পকম্ন কটি ম্যাটনজ কিল। 
 
িন পহটস ব্লল,–খুব্ পসাজা চুম্বক–হাো পথটক একো সুটো রছাঁডটে লাগল পস। 
 
কম্নরুম্ এখন অ্ ূব্ড এক রূ  রনটযটছ। নানা ব্যটসি নানা পদ্টশি ম্রহলা  ুরুষ–
পছটল–পম্টয। রব্রচত্র োটদ্ি প াষাক… স্বািারব্ক কাটলা প াশাক পকউ  টিরন।  াব্ডেী 
রসাঁরডি ধাট  হযারিি অ্ট ক্ষায ব্টসরছল। ওটক খুব্ সুন্দি পদ্খাটে… পসটজটছ সুন্দি 
কটি। ম্াথাি কাটলা চকচটক পসানালী রিব্ন, দু্হাটেি করিটে পসানাি পব্রসটলে! ওটক 
হাসটে পদ্টখ হযারিি ম্টনি ম্টধয ধুক ুকারন কটম্ এটলা: 
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–পোম্াটক খুব্ সুন্দি পদ্খাটে  াব্ডেী, হযারি রক ব্লটব্ না ব্লটব্ পিটব্ না প টয ব্লল। 
 
–ধনযব্াদ্।–িন,  দ্মা পোম্াি জনয এনটিন্স হটল অ্ট ক্ষা কিটছ। 
 
–রেক আটছ, িন ব্লল…. হািরম্ওনটক পদ্খটে  ারেনা!  াব্ডেী কাধ পনটড ব্লল, চল 
আম্িা রনটচ োই হযারি। 
 
হযারি ব্লল–রেক আটছ। িাব্রছল, কম্নরুটম্ ব্সটল িাল হে। প াটেডে পহাল রদ্টয 
োব্াি সম্য পফ্রটডি সটে পদ্খা হল। পফ্রড পচাখ রে ল। 
 
এনটিন্স হটল োয সকটলই এটস পগটছ। সকটলই আেো ব্াজাি অ্ট ক্ষায, কখন 
পগ্রেহটলি দ্িজা পখালা হটব্। 
 
 দ্মাটক,  াব্ডেী খুাঁজটে খুাঁজটে প টয পগল,  দ্মাটকও  াব্ডেীি ম্টো আকষডণীয লাগটছ। 
ওি মু্খ পদ্টখ ম্টন হয িটনি সটে নাচটে ওি খুব্ একো উৎসাহ পনই। 
 
–হায, িন ব্লল। ওি দৃ্রে রকন্তু হটলি রিটডি রদ্টক। ও হযারিি প ছটন দ্াাঁরডটয হাাঁেু 
মু্টড দ্াাঁডাল। পডলাটকৌি দ্ারুণ জাম্া  টিটছ। রূ ালী–ধূসি সারেডটনি পিাব্স। ওি সটে 
ব্লযাটিন ক্ল রকরডটচি কযাটেন পিাজাি পডরিস।… ওিা দৃ্রেি অ্িিাটল চটল পগল, িন 
আব্াি পসাজা হটয দ্াাঁডাল। 
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ও আব্াি রজটজ্ঞস কিল,–হািরম্ওনটক পদ্খটে  ারে না। রদ্ারিটনি রকছু ছাত্র–ছাত্রী 
োটদ্ি ডানজুযান কম্নরুম্ পথটক এনটিন্স হটল েুকল। ওটদ্ি সব্াি আটগ ম্যালফয 
 িটন কাল পিলটিটেি উাঁচু কলাটিি পিাব্স। হযারিি কাটছ ওটক রেক ধম্ডোজটকি 
ম্টো পদ্খাটে।  যানরস  ািরকনসন ম্যালফটযি হাে ধটি িটযটছ। ও  িটণ রেল 
পদ্ওযা রফটক পগালার  িং-এি পিাব্স। ক্রাব্ ও পগাটযল দু্জটনই সবু্জ পিাব্স  টিটছ। 
ওটদ্ি পদ্টখ ম্টন হয দু্টো শযাওলা লাগা ব্ড  াথি। হযারি পদ্টখ খুরশ হল–োক 
পশষটম্ষ ওিা  ােডনাি প টযটছ। 
 
সাম্টনি েকাণ্ড ওটকি দ্িজা খুলটেই ডািম্িংগ ছাত্রছাত্রীটদ্ি আসটে পদ্খা পগল। 
ওটদ্ি রনটয এটসটছন েটফসি কািকািফ। ক্রাম্ ওটদ্ি সব্টচটয আটগ। সটে একরে 
সুশ্রী পম্টয  িটন সবু্জ পিাব্স। হযারি–ওটক আটগ পদ্টখরন। 
 
দ্িজাি ওধাটি হযারি পদ্খল িে–পব্িটেি ব্ারে রদ্টয সাজাটনা হটযটছ। ম্াটে শে শে 
জীব্ি  িীিা হাটে ফুটলি পোডা রনটয ব্টস িটযটছ। প ছটন পগালাট ি ব্াগান।… হাটে 
ব্লগা হরিন রনটয িাখা সািাক্লটসি মূ্রেড। 
 
োি িই েটফসি ম্যাকটগানাগলটক ব্লটে পশানা পগল, অ্নুগ্রহ কটি চযারিযনিা 
এখাটন সম্টব্ে হও! 
 
পর্াষণা পশানাি  ি  াব্ডেী চনম্ন কটি উেল, হাটেি ব্ালা রেক কটি রনল। হযারি আি 
 াব্ডেী, িনটক ব্লল এক রম্রনে  িই পোম্াটদ্ি সাটথ পদ্খা হটব্, কথাো ব্টল ওিা 
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দু্জটন ম্যাকটগানাগটলি রদ্টক এরগটয পগল। অ্নযিা ওটদ্ি োব্াি জনয  থ কটিরছল। 
েটফসি ম্যাকটগানাগল লাল োেডটনি পিাব্স  টডটছন, েুর ি চািধাটি কাো গাটছি 
পছাে পছাে ডাল ালা লারগটযটছন। পদ্খটে খুব্ অ্সুন্দি লাগটছ। চযারিযটনি আি 
োটদ্ি নৃেযসরেনীটদ্ি ব্লটলন,–দ্িজাি এক াটশ পোম্িা দ্াাঁরডটয থাক। সকটল পগ্রে 
হটল চটল োব্াি  ি পোম্িা পিেটি োটব্। পেউি পডলাটকৌি আি পিাজাি পডরিস 
দ্িজায সব্ডেথটম্ দ্াাঁডাল। পিাজাি পেউিটক  ােডনাি প টয দ্ারুণ সুখী। পেউটিি রদ্ক 
পথটক ওি দৃ্রে সিাটে  াটি না। রনটজটক  িম্ িাগযব্ান ম্টন হয। পসডরিক আি পচা 
হযারিি খুব্ কাটছই ব্সল। ওটদ্ি সটে োটে কথা ব্লটে না–হয হযারি োই অ্নযরদ্টক 
মু্খ কটি ব্সল।… রকন্তু ক্রাটম্ি  াটশ পক? হযারি থেম্ে পখটয পগল ওি  ােডনািটক 
পদ্টখ। 
 
 ােডনাি হািরম্ওন! 
 
রকন্তু ওটক হািরম্ওটনি ম্টো পদ্খাটে না। চুটলি র্স্াইল ব্দ্টলটছ… এটলাটম্টলা নয 
রসটল্কি ম্টো চকচক কিটছ। ম্াথায একো রগে রদ্টযটছ। ওি পিাব্স পব্শ ছডান, িংো 
করচ  াোি। দ্াাঁডানি িরেোও অ্নয িকম্। সব্ সম্য কুরড–ব্াইশরে ব্ই দু্ হাটে রনটয 
চলাি জনয পসাজা হটে  াটি না। এখন হাটে ব্ই পনই, পসাজা হটয দ্াাঁরডটযটছ। ও 
নািডাসটনস কাোব্াি জনয মৃ্দু্ মৃ্দু্ হাসটছ। সাম্টনি ব্ড দু্রে দ্াাঁে পছাে কটি পদ্ওযাটে 
হারসোি েফাৎ পচাটখ  টড। হযারি বু্ঝটে  াটি পকন ওটক এে পখাাঁজাি  িও পদ্খা 
 াযরন। 
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–হায, হযারি, ও ব্লল–হায  াব্ডেী! 
 
 াব্ডেী হািরম্ওটনি রদ্টক োরকটয পথটক রব্শ্বাস কিটে  াটি না ও হািরম্ওন অ্নয এক 
পম্টয। 
 
সকটলি দৃ্রে পেন হািরম্ওটনি ও ি। 
 
সকটলই আসন্ন আনটন্দাৎসটব্ি জনয সাগ্রটহ হটল ব্টস থাকাি  ি ম্যাকটগানাগল চাি 
জন চযারিযনটক োটদ্ি  ােডনািটদ্ি সটে রনটয লাইন োি র ছু র ছু আসটে ব্লটলন। 
ে  অ্ব্ দ্য হটল একো পেরব্টলি রদ্টক এরগটয পেটে পদ্টখ সম্ি হল শুটিো–
অ্রিনন্দন–কিোরলটে িটি উেল। পগাল পেরব্টল রব্চািকিা ব্টস আটছন। 
 
হটলি পদ্যাল চকম্টক রূ ারল োিা, সুন্দি–সুন্দি পফরু্স্টন সাজান হটযটছ। অ্ ূব্ড িং-
এি ব্াহাি পসানালী, রূ ালী পেখাটন পেম্নরে ম্ানায। হটল সব্ হাউজ পেরব্ল সরিটয 
পদ্ওযা হটযটছ। শূনযস্থাটন পছাে পছাে পেরব্ল োি উ ি লণ্ঠন জ্বলটছ। এক একো 
পেরব্ল ব্াি জটনি জনয রনরদ্ডে। 
 
হযারি পব্চারি নাচটে  াটি না,  দ্টক্ষ  রেক হয না।  াব্ডেী সিূণড রব্ িীে। ও 
দ্শডকটদ্ি োি সাব্লীলোয মু্গ্ধ কিটে লাগল। ম্টন হল হযারি োি একো প াষা 
কুকুি, োি গলা পব্ল্ট আি পচন পব্াঁটধ ওটক রনটয ছুটোছুরে কিটছ।… ে  পেরব্টলি 
কাটছ হযারিি িন– দ্মাি রদ্টক পচাখ  টড পগল। িন ব্াাঁকাটচাটখ হািরম্ওনটক পদ্খল। 
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 দ্মা পগাম্ডা মু্টখ নাচটে হটব্ই ব্টল পনটচ চটলটছ। েবু্ িন ওি সটে োল িাখটে 
 ািটছ না। 
 
ডাম্বলটডাি আনটন্দি সটে হাসটলন; রকন্তু কািকািফ অ্নয িকম্… হািরম্ওন–ক্রাম্ ওি 
কাছাকারছ এটল িটনি ম্টো মু্টখি িাব্ কিটলন। লালুটডা পব্গম্যান োি জাকজম্ক 
প াশাক  টি পছটল ম্ানুষ ছাত্র–ছাত্রীটদ্ি ম্টো আনটন্দ হােোরল রদ্টলন। ম্যাডাম্ 
ম্যারক্সম্ খুব্ একো হহ–হচ না কটি শাি–িদ্রিাটব্ হােোরল রদ্টয উৎসারহে কিটলন। 
হোৎ হযারিি ম্টন হয সকটলই আটছন, রকন্তু ক্রাউচ? োি শূনয পচযাটি  ারসড উইসরল 
ব্টস আটছ। 
 
নাটচি পশটষ চযারিযনিা োটদ্ি  ােডনািটদ্ি রনটয পেরব্টলি কাটছ এটল  ারসড একো 
খারল পচযাি ওি  াটশ পিটখ হযারিি রদ্টক েীক্ষ্ণিাটব্ োকাল। হযারি  ারসডি পচাটখি 
রনটদ্ডশ বু্ঝটে প টি  ারসডি  াটশি খারল পচযািোয ব্টস  ডল।  ারসড দ্ারুণ প াশাক 
 টিটছ। নেুন পনরি বু্ল পিাব্স।  রিছন্ন–রফেফাে। আত্মেৃপ্ত মু্টখি িাব্। 
 
হযারিটক চা াগলায ব্লল–শুটন খুরশ হটব্ আরম্ েটম্াশন প টযরছ; এম্ন এক মু্টখািাব্ 
আি স্বটি ব্লল,–পেন  ুটিা দু্রনযাোি ও একম্াত্র শাসনকেডা হটযটছ। আরম্ এখন রম্িঃ 
ক্রাউটচি ব্যরক্তগে সহকািী। ক্রাউটচি েরেরনরধত্ব কিটে আসটে হটযটছ। 
 
–রেরন এটলন না পকন? হযারি রজটজ্ঞস কিল। রডনাটি কলিটনি েলা সম্বটন্ধ ব্কব্ক 
কিটে োি আি ইটে হটে না বু্রঝ! 
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–ওযার্ল্ড কাট ি  টিই উরন খুব্ অ্সুস্থ হটয  টডটছন। ব্যস হটযটছ… োহটলও কম্ডে; 
রকন্তু অ্সুস্থ হটয  ডটল রক আি কিটব্ন। ওি ম্নোও খুব্ রব্শাল। ওই ওযার্ল্ড কা  
ম্েণালটযি জনয ব্লটে  াি লিাজনক। োছাডা োি হাউজ-এলটফি অ্সদ্াচিটণ 
রেরন রনটজ খুব্ই ম্ম্ডাহে। রক পেন নাম্ ওি…? রব্লরঙ্ক।… স্বািারব্ক কািটণ ওটক োরডটয 
রদ্টযটছন… পো োি এখন এম্ন হটযটছ কািও সাহােয ছাডা রকছু কিা সম্ভব্ না।… 
োি ি েুনডাটম্টন্টি ব্যব্স্থা কিা… পব্শ শক্ত কাজ… স্কীোটিি উ দ্র  পো আটছই…। 
পস োই পহাক উরন এব্াি শারিটে রক্রর্স্ম্াস  ালন কিটে চান। রিড িাল লাটগ না 
োি। 
 
হযারিি খুব্ ইটে কিল রম্ : ক্রাউচ এখনও ওটক ওটযদ্ািব্াই ব্টল ডাটকন রকনা। রকন্তু 
ইটেো সংেে কিল। 
 
োি ি রক্রর্স্ম্াস পিাটজি নানা িকম্ সুস্বাদু্ খাব্াি েখনও আটসরন। পেরব্ল থালা–
পিে–কাাঁো–চাম্চ ইেযারদ্ সুন্দি কটি পেরব্টল সারজটয িাখা হটযটছ। েটেযক পেরব্টল 
পম্নুকাডড িাখা। হযারি একো পম্নুকাডড রনটয  ডটে  ডটে অ্ডডাি পদ্ব্াি জনয পকানও 
ওটযোি পদ্খটে প টলা না। পদ্খটে প ল ডাম্বলটডািও ম্াথা রনচু কটি পম্নুকাডড 
 ডটছন… োি ি সাম্টন িাখা পসানাি পিেটক ব্লটলন,  কড চ ! 
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পিেিরেড  কড চ স হারজি! সকটলই হযারিি ম্টো ওটযোটিি কথা িাব্রছল। পসই 
িাব্নাি  থ পদ্খাটলন ডাম্বলটডাি। েখন োটদ্ি ইোনুসাটি খাব্াটিি নাম্ ব্লটেই 
পিটে খাব্াি িরেড হটে লাগল। 
 
হযারি হািরম্ওটনি রদ্টক োকাল। িাব্ল ডাম্বলটডাটিি নেুন উদ্ভাব্ন ও পকম্নিাটব্ 
গ্রহণ কটিটছ।… রনিযই নেুন ব্যব্স্থাোি প ছটন রকটচটনি হাউজ এলফটদ্ি অ্টনক 
 রিিম্ আটছ। ম্টন হল, এই েথম্ পেন হািরম্ওন আি SPEWি কথা িাব্টছ না, 
রিক্টি ক্রাটম্ি সটে গিীিিাটব্ রকছু আটলাচনায ম্গ্ন। রক খাটে পসরদ্টকও ম্ন পনই। 
 
হযারিি ম্টন হল-এখটনা  েডি পো রিক্টি ক্রাম্টক পকাটনা কথা ব্লটে পশাটনরন… েটব্ 
রনিযই পখটে পখটে হািরম্ওটনি সটে রনিযই কথা ব্লটছ। 
 
–হযাাঁ আম্াটদ্িও একো কযাটসল আটছ, েটব্ পোম্াটদ্ি ম্টো ব্ড, আিাম্দ্াযক নয। 
হািরম্ওনটক ও ব্লল।… আম্াটদ্ি চািটে পোি আটছ েটব্ েটেযক পোটি একরে ম্াত্র 
আগুন জ্বটল ম্যারজটকি জনয। আম্াটদ্ি পে ম্ােো আটছ পসো পোম্াটদ্ি ম্াটেি পচটয 
ব্ড… শীেকাটল আম্াটদ্ি পো সূেড ওটে না… সব্ সম্য গিীি িারত্র ম্টন হয। োই খুব্ 
একো আনন্দ কিটে  ারি না।… েটব্ গ্রীেকাল ব্ড সুন্দি। ব্ড ব্ড পলক,  াহাড, 
অ্িটণযি ও ি োই কটি পব্ডাই। 
 
কািকািটফি গলা পশানা পগল, ও রিক্টি (হাসল) পোম্াি রক আম্াটদ্ি সাটথ রকছু ব্লাি 
পনই। পোম্াি ব্ান্ধব্ী ছাডা আম্িাও পো আরছ। আম্াটদ্ি রদ্টক একেু োকাও। 
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ডাম্বলটডাি হাসটলন, পচাখ দু্টো পকৌেুটক নাচটে লাগল, ইগি…. পোম্াি কথা শুটন 
ম্টন ইটে েুরম্ পম্হম্ান  ছন্দ কটিা না। 
 
কািকািফ ব্লটলন,–িাল কথা ব্টলছ ডাম্বলটডাি। কথাব্লাি সম্য ওি হলুদ্ হলুদ্ দ্াাঁে 
পব্রিটয এল। আম্িা সকটলই রনটজটদ্ি অ্রধকৃে জাযগায আব্ে।… ব্ল োই না? 
আম্িা কী আম্াটদ্ি রশক্ষা ব্যব্স্থা ো নযি কিা হটযটছ পসগুটলা সেকডোি সটে  াহািা 
রদ্টয চরল না? আম্িা পে রনটজটদ্ি সু্কটলি পগা নীযো সম্বটন্ধ জারন পসজনয কী আম্িা 
গরব্ডে নই এব্ং পসগুটলা িক্ষা কিাি দ্ারযত্ব পনই? 
 
–ওহ্ আরম্ রকছু ধটি রনটয িারব্ না। ো সেয–োই পদ্রখ ও ব্রল। ইগি আরম্ রনরিে 
নই পে, পহাগাটেডি সব্ রসটক্রে জারন, ডাম্বলটডাি ব্লটলন। রকন্তু আজ সকাটল আরম্ 
ব্াথরুটম্ োব্াি সরেক িািাো রেক কিটে  ারিরন। োই দ্িজা খুটল পদ্রখ পসো 
ব্াথরুম্ নয, একো সুসরিে র্ি, ওই িকম্ র্ি রব্শ্বাস কি আটগ কখনও পদ্রখরন-এ 
র্টি নানা িকম্ সুন্দি সুন্দি চযাম্বাি  েটসি সগ্রহ। আরম্ পসগুটলা কাছ পথটক িাল 
কটি পদ্খব্াি জনয পেটেই… পদ্খলাম্ পসই র্িো অ্দৃ্শয হটয পগল। এ রব্ষযরে আম্াি 
জানা উরচে রছল! ম্টন হয পসই র্িোয োব্াি ব্া পদ্খাি সুটোগ সকাল সাটড  াাঁচো 
 েডি, অ্থব্া চাাঁটদ্ি চেুথড রদ্টন।… অ্থব্া স্বীকাটিি অ্েযারধক ব্াথরুম্ প টয ব্লাডাি 
ফুলটল…। 
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হযারিি কাটছ কথাগুটলা পেম্ন অ্থডহী না হটলও ম্টন হল ডাম্বলটডাি রসটক্ররস সম্বটন্ধ 
পব্শ ম্জা কটি জব্াব্ রদ্টযটছন। 
 
সকটলই ম্জাদ্াি খাব্াটিি সটে ব্নু্ধ–ব্ান্ধব্ীটদ্ি রনটয আলা –আটলাচনায ম্শগুল। 
 
হযারি পখটে পখটে হটলি চািোপ্ত িাল কটি পদ্খল। হযারগ্রড পকাথায পগটলন? হযাাঁ 
পদ্খটে প টযটছ। হযারগ্রড োি রকছুেরকম্াকাি প াশাক  টি আি ম্াথাি পডলাটডলা 
চুটলি অ্ েডাপ্ত পেল পম্টখ একো র্স্াফ পেরব্টল ব্টস আটছন। দৃ্রে োি ে  পেরব্টল। 
পদ্খল ম্াদ্াম্ ম্যারক্সম্টক পদ্টখ হাে নাডটলন। রেরন হাে পনটড শুটিো জানাটলন। 
পম্াম্ব্ারেি আটলাটে োি চশম্াি পচৌটকা কাাঁচ দু্টো চকচক কটি উেল। 
 
খাওযা  ব্ড পশষ হটল ডাম্বলটডাি হাটে জাদু্দ্ণ্ড রনটয দ্াাঁডাটলন। ছাত্র ছাত্রীটদ্িও 
দ্াাঁডাটে ব্লটলন। োি হাটেি দ্ণ্ডো উটধ্বড েুটল ধটিটছন। 
 
গব্টলে অ্ব্ ফাযাি ব্টল দ্ণ্ডরে পদ্ালাটেই সব্ পেরব্ল পদ্ওযাটলি রদ্টক চটল পগটল 
র্টিি ম্ধযস্থলো ফাাঁকা হটয পগল। োি ি ডানরদ্টকি পদ্ওযাটল জাদু্ ব্টল আিও 
একো িােফিম্ সৃরে কিটলন। পসই িােফিটম্ নানারব্ধ ব্াদ্যেে িাখা হল। হযারি 
অ্নযম্নস্ক হটয রকছু িাব্রছল। িাব্জগৎ পথটক রফটি এল ওটযিড রসর্স্ািটদ্ি পর্স্টজ 
দ্াাঁডাটে পদ্টখ। 
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কিোরলটে সািা হল মু্খরিে হল। ওটযিড দু্ই পব্ান দ্শডকটদ্ি রদ্টক হাে েুটল 
শুটিো জারনটয ওটদ্ি ব্াদ্যেে েুটল রনল। হযারি মু্গ্ধ হটয পর্স্টজি রদ্টক োরকটযরছল। 
সব্ লণ্ঠন উধাও হটয পগটছ… আি ও ছাডা ব্ারক সব্ চযারিযন োটদ্ি  ােডনািটদ্ি 
রনটয দ্াাঁরডটয িটযটছ। 
 
 াব্ডেী হােছারন রদ্টয হযারিটক পডটক ব্লল–ব্টস আছ পকন, আম্াটদ্ি এখন নাচটে 
হটব্! 
 
হযারি লম্বা পিাব্ো সাম্ানয েুটল এরগটয উাঁডাল। ওটযিড পব্াটনিা েখন অ্রে রধটি ধীি 
লটযি শুি ব্াজাটে শুরু কটিটছ। হযারি এখন অ্রে উজ্জ্বল ডযান্স পোটি দ্াাঁডাল। ও 
ইটে কটি কািও রদ্টক োকাল না। (অ্ব্শয আড পচাটখ পদ্খল রসম্াস ও রডন হাে 
েুলল)  াব্ডেী ওি একো হাে ধটি অ্নয হােো ওি সরু পকাম্টি জডাটে ব্লল। 
 
হযারি অ্েথা পিটব্ ম্িরছল। আটগ েটোো নািডাস হটযরছল এখন েে নয। পব্শ স্বেটন্দ 
 াব্ডেীি পকাম্ি জরডটয হাে ধটি ব্াজনাি োটল োটল নাচটে লাগল। এব্াি শুধু 
চযারিযন আি োটদ্ি  ােডনািটদ্ি নাচ নয, সকটলই পে োি  ােডনাি রনটয নাচটে 
লাগল। হটল নানা িংটযি আটলা চক্রাকাটি রু্িটে লাগল। রূ ালী ব্াটে হলো পছটয 
পগল। ছাত্র–ছাত্রী, রশক্ষকিাও নাচটছন। মু্রড োি কাটেি  া রনটয েটফসি রসরনর্স্ািা 
সটে নাচটছ পদ্টখ, হযারি  াব্ডেীি রদ্টক োরকটয হাসল। সকটলি নািডাসটনস উধাও 
হটয পগটছ। নাটচ–গাটন পগ্রেহল অ্ ূব্ড হটয উেল। গম্গম্ কিটে লাগল। পনরিল 
ব্ািব্াি রজরন্নি  াটয অ্জাটি  া পফলাটে রজরন্ন পিটগ পগল। ডাম্বলটডাি ম্াদ্াম্ 
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ম্যারক্সটম্ি হাে ধটি ধীি োটল চক্রাকাটি নাচটছন। রেরন লম্বায এে পছাে পে ম্াটঝ 
ম্াঝ োি ম্াথাি  টযটন্ট হযাটেি একো োি ম্াদ্াম্ ম্যারক্সটম্ি রচবু্টক পেটক োি 
অ্স্বরিি কািণ হটয উেটছ। 
 
মু্রডি কাছ রদ্টয  াব্ডেী োব্াি সম্য মু্রড ম্যারজটকল পচাখ রদ্টয হযারিটক পদ্টখ 
ব্লটলন,–দ্ারুণ পম্াজা  টিছ পদ্খরছ। 
 
–রেক ব্টলটছন, হাউজ এলফ ডরব্ব আম্াটক উ হাি রদ্টযটছ হযারি হাসটে হাসটে 
ব্লল। 
 
 াব্ডেী হযারিি কাটনি কাটছ মু্খ এটন ব্লল–মু্রডি পচাখ পদ্খটল িটয গা রশি রশি 
কটি। আম্াি ম্টন হয এম্ন সুন্দি এক উৎসটব্–আনটন্দি রদ্টন ওই িকম্ পচাখ রনটয 
আসটে পদ্ওযা রেক নয। 
 
ব্যাগ াই  ব্াজাি পশটষি ম্টধয রদ্টয েথম্  টব্ডি নাচ পশষ হটে হযারি পেন ব্ন্দীত্ব 
পথটক ছাডা প ল। ওটযযাডড দু্ই পব্ান ব্াজনা ব্ন্ধ কটিটছ…. হল আব্াি আনন্দ ধ্বরন 
আি কিোরলটে গম্গম্ কটি উেল। 
 
ওটযযাডড রসর্স্াসড আব্াি নেুন গান শুরু কিল। এব্াি দ্রুে োটল। 
 
 াব্ডেী হােোরল রদ্টয ব্লল–অ্ ূব্ড! 
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–আম্াি একেুও  ছন্দ হটে না, হযারি সেয কথা ব্লল না। কথাো ব্লাি  ি 
 াব্ডোাঁটক রনটয ডযান্স পোি পছটড চটল পগল। েখন পফ্রড–আটঞ্জরলনা গাটনি সটে 
 াগটলি ম্টো পনটচ চটলটছ। দ্শডকিা ওটদ্ি ধাো লাগাি িটয প ছটন হেটে লাগল। 
িন– দ্মাি র্াটডি ও ি  ডাি অ্ব্স্থা! 
 
–পোম্াি পকম্ন লাগল, িনটক হযারি–েশ্ন কিল। হযারি ওি  াটশ ব্টস এক পব্ােল 
ব্াোি রব্যি খুলল। 
 
িন ওি কথাি পকানও জব্াব্ না রদ্টয হািরম্ওন–ক্রাটম্ি রদ্টক োকাল। ওিা েখন 
 দ্মাি কাছাকারছ পনটচ চটলটছ।  দ্মা েখন দু্ হাে বু্টক জটডা কটি গাটনি োটলি সটে 
 া নাচাটে। ম্াটঝ ম্াটঝ িটনি রদ্টক রব্িক্ত দৃ্রেটে োকাটে। িন  দ্মাটক এরিটয 
পেটে চাইটছ। একব্ািও  দ্মাি রদ্টক োকাটে না।  াব্ডেী আব্াি রফটি এটস হযারিি 
সাম্নাসাম্রন ব্সল। োি িই ব্ক্সটব্েটনি একরে পছটল এটস ওটক নাচাি জনয 
অ্নুটিাধ কিটে  াব্ডেী হযারিটক ব্লল, পোম্াি পকানও আ রে পনই পো? 
 
হযারি েখন পচা–আি পসডরিটকি নাচ পদ্খরছল। কথাো পেন িাল কটি ওি কাটন 
োযরন। হকচরকটয  াব্ডেীি রদ্টক োরকটয ব্লল–রক ব্লটল? 
 
একেু  টি হািরম্ওন ক্লাি হটয সাম্টন ব্সল।  াব্ডেী পসই পচযািো খারল কটি পগটছ। 
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–হাই, হযারি ব্লল। িন পকানও কথা ব্লল না। 
 
হািরম্ওন ব্লল–গিম্ লাগটছ। রুম্াল রদ্টয হাওযা কিটে লাগল। 
 
–রিক্টি  ান কিটে পগটছ, হািরম্ওন ব্লল। ওখনও ওি গাটলি লাল পছা  পছা  দ্াগ 
পম্লাই রন। 
 
িন হািরম্ওটনি রদ্টক অ্ব্জ্ঞাি দৃ্রেটে োকাল। ব্লল, রিক্টি? এখনও  েডি ও 
পোম্াটক রিরক ব্টল ডাকটে ব্টলরন? 
 
হািরম্ওন আিেড হটয িটনি মু্টখি রদ্টে োকাল। 
 
–োটে পোম্াি কী? হািরম্ওন ব্লল। 
 
িন ব্লল–েুরম্ েরদ্ না–জাটনা, োহটল আরম্ও জারন না।.. পকন পস েটশ্নি জব্াব্ আরম্ 
পোম্াটক রদ্টে চাই না। 
 
হািরম্ওন হযারিি রদ্টক োকাল। হযারি িাগ কিল,–িন কী হটযটছ? 
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িন থুেু পফটল ব্লল,–কী আব্াি, হািরম্ওন এখন পহাগাটেড নয ডািম্িাংটগ ব্াস 
কিটছ। হযারিি রব্রুটে লডটছ শুধু নয, পহাগাটেডি রব্রুটেও। শত্রুি সটে রম্ত্রো! 
পসোই েুরম্ এখন আম্াটদ্ি পছটড কিটে চটলছ! 
 
হািরম্ওন চু  কটি িইল। োি িই ব্লল–মু্টখি ম্টো কথা ব্লটব্ না। শত্রু! সরেয 
শত্রু? োই ওিা েখন এটসরছল েুরম্ শুধু আনটন্দ পনটচ উটেরছটল শুধু নয রিক্টটিি 
অ্টোগ্রাফ পনব্াি জনয পক্ষট  উটেরছটল। বু্ঝটল আরম্ নই, েুরম্। ডিটম্েরিটে ওি 
ম্টডল পক পিটখটছ শুরন! 
 
িন  ুিটনা কথা েুলটে চাইল না।… পোম্িা েখন লাইটব্ররিটে রছটল েখন ও পোম্াটক 
ওি সটে আসটে ব্টলরছল। োই না? 
 
–হাাঁ ব্টলরছল… োটে কী হল? হািরম্ওটনি মু্টখি পচহািা ব্দ্টল পগল। 
 
–আি েুরম্ পব্াধহয ওটক SPEWপে পোগ রদ্টে ব্টলছ? 
 
–না, আরম্ ব্রলরন।… েুরম্, েরদ্ সরেযই জানটে চাও–ও ব্লটছ, আরম্ েখন লাইটব্ররিটে 
একা  ডাশুনা করি েখন পস আম্াি সটে কথা ব্লটে েরেরদ্ন পসখাটন োয। রকন্তু 
কখটনা কথা ব্লটে সাহস কটিরন! 
 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য গবলেট অ্ব ফায়াি । জে. জে. িাওরেিং। হ্যারি পটাি রিরিে 

520 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

হািরম্ওন কথাগুটলা খুব্ োডাোরড ব্লল। ওি মু্খো িাটগ–অ্ ম্াটনি আিও লাল হটয 
উেল। 
 
িন রব্শ্রীিাটব্ ব্লল–ওহহ, োহটল ও এই রব্ষয। 
 
–োি ম্াটন েুরম্ কী ব্লটে চাও, ব্লে। খুটল ব্লটব্? 
 
–সহজ কথা, অ্রে পসাজা কথা। ও কািকািটফি ছাত্র োই না? ও জাটন কাাঁটদ্ি সটে 
রু্টি পব্ডাও… ও সুটোগ বু্টঝ হযারিি র্রনষ্ঠ হটে চায, ওি কাছ পথটক ওি খব্ি সংগ্রহ 
কিটে চায নযে কাছাকারছ এটস ওটক পহয কিটে চাইটছ। 
 
. 
 
হািরম্ওন এম্নিাটব্ ব্টনি রদ্টক োকাল পেন ও হোৎ ওটক একো চড পম্টিটছ। কথা 
ব্লাি সম্য গলা পকাঁট  উেল–েুরম্ জানটব্ ও এখন  েডি আম্াটক হযারি সম্বটন্ধ একরে 
েশ্ন ও কটিরন। 
 
িন এব্াি রিন্নিাটব্ কথারে ব্লল–পদ্খটব্, এক সম্য ও পসানাি রডটম্ি ব্যা াটি পোম্াি 
সাহােয চাইটব্। ম্াটন লাইটব্ররিটে েসেক্রটম্ পোম্াি সটে এ রব্ষটয আটলাচনা কিটব্। 
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–অ্ব্শযই, আরম্ ওটক পকানওিাটব্ই সাহােয কিব্ না। হািরম্ওনটক পদ্টখ ম্টন হয ও 
খুব্ রক্ষপ্ত, রকছুক্ষণ পথটম্ আব্াি ব্লল। 
 
–না, কখনই না… েুরম্ এম্ন কথা ব্লটব্ না িন।… েুরম্ রক জাটনা না আরম্ চাই 
েুনডাটম্টন্ট হযারি রজেুক? রক কটি এই কথারে েুরম্ আম্াটক ব্লটল। হযারিও এো 
িালিাটব্ই জাটন। 
 
িন মু্খ িরে কটি ব্লল–পোম্াি িাব্িরে পদ্টখ রক ো ম্টন কিা োয। 
 
হািরম্ওন সরু সরু গলায পজাি রদ্টয ব্লল-এই েুনডাটম্টন্টি আসল উটদ্দশয রব্টদ্শী 
জাদু্কিটদ্ি জানা… োটদ্ি ব্নু্ধো সূটত্র আব্ে হওযা। 
 
িন চীকাি কটি ব্লল–কখনই না।… পক হাটি, পক পজটে… পসোই উটদ্দশয। 
 
ওিা এে উটেরজে হটয কথা ব্লটছ পে এধাি–ওধাটি পথটক অ্টনটকই ওটদ্ি রদ্টক 
োকাল। 
 
…িন, হযারি ধীিরস্থি কটণ্ঠ ব্লল–আরম্ পো হািরম্ওটনি ক্রাটম্ি সটে কথা ব্লাটে 
পকানও ম্েলব্ খুাঁটজ  াই না। 
 
রকন্তু িন হযারিি কথায কণড াে কটি না। 
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িন ব্লল–োও োও পদ্টখ এস পোম্াি রিরক্ত পকাথায একা একা রু্িটছ… হযে 
পোম্াটকই  াগটলি ম্টো খুাঁজটছ। 
 
হািরম্ওন ঝে কটি দ্াাঁরডটয পচাখ  ারকটয ব্লল–রিরে রিরক ব্লটব্ না!… এক িকম্ 
ঝটডি পব্টগ ডযান্সটোটিি রদ্টক রগটয জনোি ম্টধয রম্টশ পগল। 
 
িন হািরম্ওন চটল োব্াি  ি একেু পিটগ পগটলও… মু্টখ হারস ফুটে উেল।  দ্মা এটস 
ব্লল–আম্াি সটে েুরম্ আটিা নাচটব্ না? 
 
–না। ওি দৃ্রে েখনও হািরম্ওটনি চটল োব্াি রদ্টক। 
 
–পব্শ োই।  দ্মা,  াব্ডেী আি ব্ক্সটেটনি পছটলোি কাটছ রগটয দ্াাঁডাল। 
 
হা–ি–রম্–ওনটক পদ্খটছা? পক পেন কাছ পথটক রব্টদ্শী িাষায কথাো ব্লল। 
 
িন মু্খ উাঁচু কটি পদ্খলাম্ ওটদ্ি পেরব্টলি সাম্টন দ্াাঁরডটয হাটে দু্টো ব্াোি রব্যি 
পব্ােল। 
 
–ব্লটে  ারি না, িন ক্রাটম্ি রদ্টক োরকটয ব্লল। ওটক খুাঁটজ  াটো না? 
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–ওটযল, পোম্িা ওটক েরদ্ পদ্খটে  াও পো ব্টলা আম্াি কাটছ  ানীয আটছ… ব্টলই 
ও ম্ন্থিগরেটে চটল পগল। 
 
–রিক্টটিি সটে ব্নু্ধত্ব হটযটছ… িন? 
 
পকাথা পথটক  ারসড এটস হারজি। হাে িগডাটে িগডাটে ব্লল (ওটক খুব্ োোিী 
পদ্খারেল), অ্রে চম্ৎকাি… এইটো চাই… এটকই ব্টল রনটজটদ্ি ম্টধয জাদু্ম্য 
পব্াঝা ডা। 
 
হযারিটক ভ্রুটক্ষ  না কটি  ারসড  দ্মাি  রিেযক্ত পচযাটি ব্সল। ে –পেরব্ল েখন শূনয। 
েটফসি ডাম্বলটডাি, েটফসি োউটেি হাে ধটি নাচটছন। লুটডা পব্গম্যান, েটফসি 
ম্যাগটগানাগটলি সটে। হযারগ্রড আি ম্াদ্াম্ ম্যারক্সম্ অ্টনক জাযগা রনটয নাচটছন। 
কািকািটফি পকানও  াো পনই।  িব্েডী গান পশষ হটল আব্াি সকটল হােোরল রদ্ল। 
হযারি পদ্খল লাটডা পব্গম্যান, েটফসি ম্যাগটগানাগটলি হাটে চুম্বন কিটলন… োি ি 
জনোি রিটড রম্টশ পগটলন। রেক পসই জজড–পফ্রড এটস দ্াাঁডাল। 
 
–ওিা রক িাটব্ রনটজটদ্ি, ম্েণালটযি অ্রফসািটদ্ি অ্ব্জ্ঞা কটি চটলটছ। পফ্রড আি 
জজডটক আসটে পদ্টখ চু  কিাি আটগ রফসরফস গলায  ারসড ব্লল…. এটকব্াটিই পকান 
সম্মান পনই। 
 
লাটডা পব্গম্যান হযারিটক পদ্টখ পেরব্টলি কাটছ একো পচযাি পেটন এটন ব্সটলন। 
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 ারসড, পব্গম্যানটক ব্লল–আম্াি দু্ িাই আ নাটক রব্িক্ত কিটছ না পো? 
 
–কী ব্লটল? রব্িক্ত? না না পম্াটেই না, পব্গম্যান ব্লটলন। আসটল ওিা আম্াটক ওটদ্ি 
নকল জাদু্দ্টন্ডি কথা ব্লরছল। িাব্রছ, আরম্ ওটদ্ি ওগুটলা রনটয ব্যব্সা কিটে ব্লব্। 
আরম্ ওটদ্ি দু্একজটনি সটে পোগাটোগ করিটয পদ্খব্ ব্টলরছ। রব্টশষ কটি জুংটকাস 
পজাকশট ি সটে। 
 
 ারসড খুরশ হল না। হযারি ব্ারড রগটয ব্যা ািো রম্টসস উইসরলটক ব্টল রদ্টে  াটি। 
ইদ্ানীং পফ্রড আি জটজডি উচ্চ আকাক্ষা পব্টডই চটলটছ। নকল জাদু্দ্ণ্ড রব্রক্র কিাি 
িযান কিটছ। 
 
পব্গম্যান হযারিটক রকছু রজটজ্ঞস কিাি জনয মু্খ েুলটেই  ারসড অ্নয আটলাচনায চটল 
পগল। 
 
–রম্. পব্গম্যান েুনডাটম্টন্ট পকম্ন চলটছ, আ নাি ম্টন হয? আম্াটদ্ি রড ােডটম্ন্ট পো 
খুব্ খুরশ, গব্টলে অ্ব্ ফাযাি রনটয ম্োধনকয থাকটলও েুনডাটম্ন্টো রেক ম্টো চলটছ, 
আ নাি রক ম্টন হয? 
 
–খুব্ িাল, খুব্ িাল, পব্গম্যান সহাটসয ব্লটলন–অ্টনক আনন্দ রদ্টে। ও হা ব্ারেড 
পকম্ন আটছ? আিেড ব্যা াি, ও পকন আটসরন ব্লে? লিাি ব্যা াি। 
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–ওনাি শিীি পেম্ন িাল পনই। দু্একরদ্টনি ম্টধয সুস্থ হটয উেটব্ন আশা করি,  ারসড 
রনটজটক পব্শ উাঁচুদ্টিি অ্রফসাি িাব্ কটি পেম্ন সুটি ব্লল।েটব্ আরম্ কাজ পেন 
 টড না থাটক পস রব্ষটয সজাগ দৃ্রে রদ্টয চটলরছ। রম্. ক্রাউটচি অ্নু রস্থরেটে আম্াি 
কাজ পব্টড পগটছ। রম্. ক্রাউটচি সব্ কাটজি দ্ারযত্ব আম্াি কাাঁটধ পচট টছ।… ও, আ রন 
আরল ব্রশটিি নাম্ শুটনটছন পো? শুনরছ ও একজন আিজডারেক স্মাগলাি। পব্–
আইরনিাটব্ আম্াটদ্ি পদ্টশ োইং কাট ডে  াচাি কটি আনাি জনয ধিা  টডটছ… 
শুটনটছন পো? োি  িান্সরসলিারনঅ্নটসি সটে আি জডারেকিাটব্ েি েুে রনরষে 
সম্বটন্ধ আলা –আটলাচনা চলটছ। নেুন ব্ছটি ম্যারজকযাল সহটোরগোি রব্িাগীয কেডাি 
সটে আম্াি একো রম্রেং আটছ। 
 
িন, হযারিটক ব্লল–চল আম্িা একেু পহাঁটে আরস।… উিঃ  ারসড কান ঝালা ালা কটি 
রদ্টযটছ। 
 
আিও একেু রিঙ্কস দ্িকাি িান কটি ওিা পগ্রেহল পথটক পব্রিটয পগল…। 
 
ফ্রন্টটডাি পখালা রছল… ব্াইটিি পিাজগাটডডটনি ব্াহারি আটলা রেকটি  ডটছ। আটিকেু 
এরগটয োব্াি  ি ওিা একো পঝা ঝাটডি ম্টধয এটস  ডল। োি চাি  াটশ ঝকঝটক 
 াকা–িািা… িািাি দু্ধাটি সুন্দি সুন্দি গাছ র্স্যাচু। হযারিি কাটন এল অ্টঝাি ধািায 
জল  ডাি শব্দ… অ্টনকো ঝিণা পথটক পেন জল  ডাি শটব্দি ম্টো। িািাি ধাটি 
কারুকােড কিা পব্টঞ্চি ও ি অ্টনটক ব্টস িটযটছ। পিাজগাটডডটনি প ছটনি রদ্টক 
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একো ব্াাঁকা িািা। পসই িািা ধটি সাম্ানয একেু এটগাটেই ওিা  রিরচে কটণ্ঠি চা া 
কথা শুনটে প ল। খুব্ একো স্বািারব্ক কথাব্ােডা নয। 
 
–ইগিটক রনটয পে সব্ র্েটছ পসরদ্টক োকাটব্ না। 
 
–পসটিিাস, েুরম্ িান কটি থাকটে  াি না–পে রকছু র্েটছ না, কািকািটফি কথায 
চা া পকউ পেন শুনটে না  ায।… রদ্টনরদ্টন সম্ি ব্যা ািো  রিষ্কাি হটয আসটছ, 
আরম্ িীষণ িাব্রছ, পস কথা অ্স্বীকাি কিটে  ািরছ না। 
 
পেই  চাচাটছালা গলায ব্লল– ািটছ না পো  ালাও, পোম্িা চটল পগটল, পকন পগছ পস 
ব্যা াটি আরম্ একোনা একো অ্জুহাে খাডা কিব্।… আরম্ আ াে: পহাগােড পছটড 
পকাথায োরে না। 
 
পেই  আি কািকািফ পঝাট ি আডাল পথটক পব্রিটয এল। পেই  ওি জাদু্দ্ণ্ড রদ্টয 
পগালা  গাটছি পঝা  সিাটে সিাটে পব্রিটয আসটলা। 
 
একরে পম্টয ওটদ্ি সাম্টন রদ্টয পদ্ৌটড পেটে পদ্টখ পেই  ব্লটলন, ফটসে 
হাফল টফি দ্শ টযন্ট পগল! ি যাটিন ক্লি ও দ্শ নম্বি োটব্, পর্স্রব্নস! পম্টযরেি রদ্টক 
একজনটক পেটে পদ্টখ ব্লটলন পেই , োি িই পচাখ  টড পগল হযারিি ও ি।–
পোম্িা দু্জটন এখাটন রক কিটে এটসছ?… হযারিি কািকািটফি মু্টখি পচহািা পদ্টখ 
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ম্টন হল ওটদ্ি দ্াাঁরডটয থাকটে পদ্টখ একেু থেম্ে পখটয পগটছন। ছাগল দ্ারডটে হাে 
বু্টলাটে লাগটলন। আেুলগুটলা কাাঁ টছ দ্ারডটে হাে বু্টলাব্াি সম্য। 
 
–আম্িা হাাঁেটে পব্রিটযরছ, হযারি পেই টক ব্লল।–রনযটম্ি ব্াইটি রনিযই নয? 
 
পেই  খযাক খযাক কটি ব্লটলন, পব্শ হাে হাাঁে। োি ি ওটদ্ি পছটড এরগটয পগটলন। 
োব্াি সম্য ওি কাল আলটখলা হাওযাটে  ৎ ৎ কিটে লাগল। কািকািফ হিদ্ি 
হটয পেইট ি র ছু র ছু চলটলন। হযারি–িন পিাজগাটডডটনি চাি াটশ রু্িটে লাগল। 
 
িন ব্লল–আো কািকািফ এে উরেগ্ন পকন ব্ল পো? 
 
হযারি আটি আটি ব্লল–জারন না, েটব্ হযে পকানও কািণ আটছ। হাাঁেটে হাাঁেটে 
একো  াথটিি হেরি ব্লগা হরিটণি সাম্টন দ্াাঁডাল। োি প ছটন রব্িাে একো ঝিণা 
চাাঁটদ্ি আটলায জল চকচক কিটছ। অ্দূ্টি একো পব্টঞ্চি ও ি কাটলা কাটলা ছাযাি 
ম্টো দু্টো রব্িাে মূ্রেডটক ব্টস থাকটে পদ্টখ থম্টক পগল। ওিা দু্জটন চাাঁটদ্ি আটলা 
 টড চকচটক ঝিণাি জল পম্ারহে হটয পদ্খটছ ম্টন হল। োি িই হযারিি কাটন এল 
হযারগ্রটডি অ্রে রিরচে কণ্ঠস্বি। 
 
ম্াদ্াম্ আরম্ পদ্টখরছলাম্, আরম্ জানোম্। হযারগ্রড অ্দু্ভে এক িাো িাো গলায 
ব্লটলন। 
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ওিা দু্জন পেন ব্িফ হটয পগটছ।… এম্ন একো দৃ্শয পদ্খটে  াটি ওিা িাটব্রন।… 
হযারি সাম্টন প ছটন োকাল। পদ্খটে প ল পেউি পডলাটকৌি আি পিাজাি পডরিসটক। 
পগালা  ঝাটডি প ছটন লুরকটয দ্াাঁরডটয িটযটছ।… হযারি িটনি কাাঁটধ পোকা রদ্টয ওটদ্ি 
রদ্টক পচাখ িাখল। হযারিি ওটদ্ি পদ্টখ ম্টন হল ওিা খুব্ ব্যিোি সটে রকছু আটলাচনা 
কিটছ। পেউটিি সটে পডরিসটক পদ্টখ িটনি পচাখ ব্ড ব্ড হটয পগল। হযারিটক পজাি 
কটি ব্লগা হরিটণি  াথটিি মূ্রেডি প ছটন আত্মটগা ন কিায িন। 
 
–েুরম্ রক কটি জানটল ্ োহযারগ্রড ম্াদ্াম্ ম্যারক্সম্ ব্লটলন, গলায ফাস ফাস শব্দ। 
 
হযারি কথা ব্াডাটে চাইল না। ও জাটন ওিা লুরকটয কথা শুনটছ জানটে  ািটল হযারগ্রড 
 ছন্দ কিটব্ন না। হযারি দু্কাটন আেুল গুাঁটজ গুনগুন কটি গান গাইটে চাইল োটে 
ওটদ্ি কথা শুনটে না হয। ও ম্ন–কানটক অ্নযম্নস্ক কিাি জনয  াথটিি ব্লগা 
হরিটণি প ছটন একো গুব্টড প াকাটক গুরে গুরে হাাঁেটে এরগটয পেটে পদ্খটে লাগল। 
রকন্তু প াকাোি চাইটে হযারিি কান হরগ্রটডি কথা শুনটে আগ্রহ পব্রশ। 
 
–আরম্ জারন না েুরম্ আম্াি… ম্া, অ্থব্া আম্াি ব্াব্াি ম্টো! 
 
–আরম্ জারন না েুরম্ কী ব্লটে চাইছ হযারগ্রড। 
 
–আম্াি ম্াটযি ম্টো, হযারগ্রড শািস্বটি ব্লল। োি পচহািা আম্াি এখন ম্টন পনই। 
আম্াি রেনব্ছি ব্যটস ম্া আম্াটক পছটড চটল পগটছন। ম্া পেম্ন পেহেব্ণ হন পেম্ন 
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রেরন রছটলন না… পকন ো রেক জারন না। জারন না এখন রেরন পব্াঁটচ আটছন, না ম্ািা 
পগটছন। ম্টন হয এেরদ্টন ম্ািা পগটছন। 
 
ম্াদ্াম্ ম্যারক্সম্ চু  কটি িইটলন। হযারি আব্াি প াকাোি গরেরব্রধি ও ি নজি রদ্ল। 
আটগ কখনও হযারগ্রটডি হশশটব্ি কথা ওি মু্খ পথটক পশাটনরন। 
 
ম্া চটল পগটল ব্াব্া খুব্ পিটে  টডরছটলন। ব্াব্া পব্শ নিম্ েকৃরেি িাল ম্ানুষ 
রছটলন। আম্াি েখন দু্ ব্ছি ব্যস েখনই ব্াব্াটক েুটল আলম্ারিি ও ি ব্রসটয রদ্টে 
 ািোম্। অ্ব্শয ব্াব্া েখন আম্াি উ ি িাগ কিটেন েখন। োি িই ব্াব্াি িাগ 
উটব্ পেে; ব্াব্া হাসটেন।… কথাগুটলা ব্লটে ব্লটে হযারগ্রটডি িিােগলা পকাঁট  পকাঁট  
উেল। ম্াদ্াম্ ম্যারক্সম্ একাগ্ররচটে হযারগ্রটডি হশশটব্ি কথা ম্ন রদ্টয শুটনরছটলন। ম্াটঝ 
ম্াটঝ ঝিণাি জটলি রদ্টক োকারেটলন। সু্কটল িরেড হব্াি রকছুরদ্ন  ি আম্াি ব্াব্া 
ম্ািা পগটলন। ডাম্বলটডাি সেযই ব্ড দ্যালু ম্হান ব্যরক্ত। আম্াটক অ্টনক সাহােয 
কটিটছন।… োি ি হযারগ্রড, ম্াদ্াম্ ম্যারক্সম্টক ব্লটলন, আম্াি সম্বটন্ধ পো আ নাটক 
অ্টনক ব্ললাম্। এব্াি আ নাি কথা ব্লুন। 
 
রকন্তু ম্াদ্াম্ ম্যারক্সম্ পকানও কথা না ব্টল হোৎ উটে দ্াাঁডাটলন। 
 
খুব্ োন্ডা লাগটছ, ম্াদ্াম্ ব্লটলন। রকন্তু হযারিি ম্টন হল দ্ারুণ োণ্ডা পহাক আি োই 
পহাক… ম্াদ্াম্ ম্যারক্সটম্ি োণ্ডা গলাি স্বটিি ম্টো নয।… এব্াি আম্িা োই–হযারগ্রডটক 
ম্াদ্াম্ ব্লটলন। 
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হযারগ্রড অ্দু্ভে স্বটি ব্লটলন, এখন োটব্ন না, আ নাি ম্টো কাটিা সাটথ আম্াি পদ্খা 
হযরন। 
 
– রিষ্কাি কটি ব্লুন। রক ব্লটে চান, ম্াদ্াম্ আব্াি পসই িকম্ োণ্ডা গলায ব্লটলন। 
 
হযারিি ম্টন হল হযারগ্রডটক ব্টল, ওি কথাি জব্াব্ পদ্টব্ না। রকন্তু ও ছাযাি আডাটল 
লুরকটয িইল। োণ্ডায ওি সম্ি শিীি েকেক কটি কাাঁ টে লাগল। আশা… আশা 
কিটে লাগল… হযারগ্রড পেন নীিব্ থাটকন। 
 
হযারগ্রড ব্লটলন, আ রন অ্ধড দ্ানব্ী। 
 
-এে সাহস আ নাি? এি আটগ পকউ আম্াটক এম্ন কথা ব্লটে িয সাহস  াযরন। 
 
ম্যারক্সটম্ি েীব্র গলাি স্বটি শাি িাটেি ব্াোস জাহাটজি সাইটিটনি শটব্দি ম্টো েীব্র 
হটয পফটে  ডল। হযারি পদ্খল অ্দূ্টি পেউি আি পিাজাি পগালাট ি পঝা –ঝাডু পথটক 
চটল পগল।–আজ  েডি পকউ আম্াটক এম্ন অ্ ম্ান কটিরন। আরম্ অ্ধডদ্ানব্ী?… 
আম্াি পদ্টহ ব্ড ব্ড হাড? 
 
ঝটডি পব্টগ ম্াদ্াম্ ম্যারক্সম্ চটল পগটলন। োব্াি সম্য পঝা –ঝাটড সাম্ানয ধাো 
লাগটেই গাটছি ম্টধয রু্রম্টয থাকা নানা িং-এি শে শে  িীিা ব্াোটস উডটে 
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লাগল। হযারগ্রড েখনও একদৃ্রে ম্াদ্াম্ ম্যারক্সটম্ি োব্াি  টথি রদ্টক োরকটয িইটলন। 
পব্শ অ্ন্ধকাি োই ওি মু্টখি িাব্ পদ্খটে প টলানা হযারি। োি ি এক রম্রনে  টি 
হযারগ্রড উটে  টড কযাটসটলি রদ্টক না রগটয অ্নযরদ্টক চলটে লাগটলন। 
 
হযারি, িটনি হাটে মৃ্দু্োন রদ্টয ব্লল, চল আম্িা োই। রকন্তু িন একেুও নডল না। 
 
–কী হল, োটব্ না? হযারি আিেড হটয ব্লল। 
 
িন, হযারিি রদ্টক োকাল। মু্খো অ্রে গম্ভীি… 
 
–েুরম্ কী জান হযারগ্রডও অ্ধডদ্ানব্? 
 
–না, হযারি ব্লল,–পো কী হটযটছ? 
 
িটনি দৃ্রে পথটক হযারিি বু্ঝটে ব্ারক িইল না ও জাদু্কি  ৃরথব্ীি রকছুই জাটন না, 
পকানও োি অ্রিজ্ঞো পনই। ডাসডটল  রিব্াটি ব্ড হটযটছ। ো সটত্ত্বও জাদু্কিিা ধটি 
রনটযটছ পস এটকব্াটি অ্নরিজ্ঞ নয। সু্কটল উ টিি ক্লাটস ওোি  ি এই েশ্নরে 
এটকব্াটিই কটম্ এটসটছ। এখন অ্ব্শয ও ব্লটে  াটি… পব্রশিিাগ জাদু্কি ব্লটব্ না 
োটে কী?… এক ব্নু্ধি ম্া দ্ানব্ী রছল পজটন পকাটনা জাদু্কি  রিব্াটিি পলাক কী োি 
ম্টো এ কথা ব্লটব্! 
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িন ব্লল–পিেটি চল হদ্েয–দ্ানব্, অ্স্বািারব্ক বৃ্হোয ম্ানুষ ব্লটে রক পব্াঝয 
ব্লরছ।.. চল। 
 
পেউি আি পিাজাি পডরিস খুব্ সম্ভব্েিঃ আিও পকানও রনরিরব্রল জাযগায লুরকটয 
 টডটছ। 
 
হযারি আি িন পগ্রেহটল েুকল। পদ্খল  াব্ডেী আি  দ্ম অ্দূ্টি ব্টস একদ্ল পছটলি 
সটে আড্ডা রদ্টে। হািরম্ওন েখনও ক্রাটম্ি সটে নাচটছ। ডযান্স পোি পথটক সরিটয 
পদ্ওযা একো পেরব্টলি কাটছ ওিা ব্সল। 
 
হযারি এখন দ্ানব্–দ্ানব্ী সম্বটন্ধ জানটে উৎসুক। ব্লল–দ্ানব্–দ্ানব্ীি সম্সযাো 
পকাথায? 
 
িন ব্লল–ম্াটন…, হযারি শব্দ খুাঁটজ  াটে না রক ব্লটব্… ওিা খুব্ একো িাটলা না। 
িন জাটন হযারগ্রটডি ম্া রছটলন অ্ধড দ্ানব্ী।… ো হটলও হযারিটক ধীটি–সুটস্থ ব্লব্াি 
পচো কিল। 
 
হযারি ব্লল–সম্সযা পকাথায! হযারগ্রটডি রক কম্রে আটছ। 
 
িন িারিরে চাটল ব্লল–েুরম্ জাদু্কি  রিব্াটি জন্মাটলও, ম্াগল  রিব্াটি ব্ড 
হটযটছ।… োকটগ আরম্ জারন পকানও অ্ িাধ ব্া করম্ পনই।… রকন্তু আরম্ জারন রশশু 
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অ্ব্স্থা পথটকই হযারগ্রড রব্শ্রী এনগিজটম্ন্ট চাম্ড পদ্টখ োি আব্হাওযাটে ব্ড হটযটছ। 
কথাো কাউটক ও জানাটে চায না। 
 
–রকন্তু ওি ম্া দ্ানব্ী হটল রক আটস োয?, ব্যরি ব্লল। 
 
–হা পলাটকিা না জানটল রকছু োয আটস না। কািণ সকটলই হযারগ্রডটক জাটন দ্ানব্–
দ্ানব্ীি ম্টো ও িযঙ্কি নয। িন হযারিটক খুব্ ধীটি ধীটি ব্লল।… রকন্তু হযারি, েুরম্ 
জাটনা দ্ানব্িা অ্েযি অ্সৎ, ব্দ্টম্জাজী, দূ্রষে ও খািা , ব্যারধটে আক্রাি।… 
হযারগ্রডও এই কথা ব্টলন, ওো ওটদ্ি িটক্তি ম্টধয রম্টশ পগটছ… জন্মগে স্বিাব্.. ওিা 
অ্টনকো ব্লা োয অ্রে োকৃে োণী ওিা সব্ সম্য খুন–হেযা–ম্ািাম্ারি রনটয থাটক। 
সকটলই জাটন। এখন আম্াটদ্ি পদ্টশ ওিা পনই ব্লটলই চটল োহটলও…। 
 
–োহটল এখন ওিা পকাথায থাটক? 
 
-একেু একেু কটি রনরিহ্ন হটয োটে। অ্টনািি ম্ািাও হটে অ্টনক। ওিা আসটল 
ব্রহিাগে… এটদ্টশি আরদ্ েকৃে োণী নয।… পশানা োয আম্াটদ্ি পদ্টশ  াহাড–
 ব্ডটে আত্মটগা ন কটি থাটক। 
 
–ম্াদ্াম্, হযারগ্রটডি কথায এে পিটগ পগটলন পকন জারননা, হযারি ব্লল। (রব্চািকটদ্ি 
সটে গম্ভীি মু্টখ ব্টসরছটলন ম্যারক্সম্)–হযারগ্রড েরদ্ অ্ধডদ্ানব্ হন, োহটল ম্াদ্াম্ অ্ব্শযই 
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রব্িাে রব্িাে হাডওলা দ্ানব্ী। ম্টন হয ডাইটনাসিটদ্ি (অ্ধুনালুপ্ত সরিসৃ … আনুম্ারনক 
আরশ ফুে দ্ীর্ড) পচটয োি পদ্টহি হাড সাম্ানয পছাে। 
 
হযারি–িন পগ্রেহটল ব্টস ব্টস ব্লডযাটন্সি ব্ারক সম্যো দ্ানব্–দ্ানব্ী রনটয আটলাচনা 
কটি কারেটয রদ্ল। ওটদ্ি নাচাি আি পকানও েবৃ্রে ব্া উৎসাহ পনই। হযারিি একেুও 
ম্ন চাইল না পচা–পসডরিকটক পদ্খটে। ওি ম্টন হল পকানও রকছুি ও ি েচন্ডিাটব্ 
লারথ ম্াটি। 
 
গিীি িাটে ওটযডড পব্ানটদ্ি গান পশষ হটল… হটলি সকটলই ওটদ্ি কিোরল, হহ–হচ… 
নানা সুন্দি ম্িব্য রদ্টয অ্রিনরন্দে কিল। দ্ল পব্াঁটধ সকটল ওটদ্ি এনটিন্স হটলি মু্খ 
 েডি প ৌঁটছ রদ্ল। এে জটম্ উটেরছল পে অ্টনটকই চাইরছল ম্ধযিাটে পশষ না হটয 
ব্ারক িােেুকু চলুক। রকন্তু হযারি আি ব্সটে চাইরছল না। ডিটম্েরিটে শুটয  ডটে 
 ািটল ব্াাঁটচ।… অ্িে ওি কাটছ রক্রর্স্ম্াটসি সটন্ধযো হষড আনটন্দ কাটেরন। 
 
এনটিন্স হটলি মু্টখ ওিা হািরম্ওনটক দ্াাঁরডটয থাকটে পদ্খল। ও েখন ক্রাম্টক 
শুিিারত্র জানারেল। ক্রাম্ ডািম্িাংগ জাহাটজ রফটি োটব্। হািরম্ওন িটনি রদ্টক 
রনরলডপ্ত দৃ্রেটে োকাল। একরেও কথা ওি সটে না ব্টল ম্াটব্ডল  াথটিি রসাঁরডি রদ্টক 
চলল। হযারি–িন ওি র ছু র ছু চলল। োয অ্টধডক রসাঁরডো  াি কটিটছ েখন ওি নাম্ 
ধটি পকউ ডাকল। 
 
–পহ, হযারি! 
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হযারি প ছন রফটি পদ্খল পসডরিক রডগরি! হযারি পদ্টখটছ পচা ওি জনয এনটিন্স হটলি 
মু্টখ অ্ট ক্ষা কিরছল। 
 
পসডরিক একিকম্ পদ্ৌডটে পদ্ৌডটে হযারিি  াটশ দ্াাঁডাল। 
 
পসডরিটকি মু্খ পদ্টখ হযারিি ম্টন হল িটনি সাম্টন ও রকছু ব্লটে চায না। িনও 
পম্জাটজি সটে পসডরিটকি রদ্টক োরকটয গেগে কটি চটল পগল। 
 
িন উধাও হটল পসডরিটক ব্লল–পশান… েুরম্ আম্াটক িাগটনি কথা আটগ ব্টলরছটল–
সেযই কৃেজ্ঞ। পোম্াি পসানাি রডম্ সম্বটন্ধ ম্টন আটছ? েুরম্ কটব্ রডটম্ি মু্খো খুলটব্ 
ো রেক কটিটছা? 
 
–হযাাঁ খুটলরছ, হযারি ব্লল। 
 
–োন কিটে োও। 
 
–ম্াটন? হযারি কথাোি অ্থড না বু্টঝ  ুটিা অ্ব্াক হটয রজটজ্ঞস কিল। 
 
–ব্ললাম্ পো োন কিটে োও। 
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–কী সব্ ব্কছ? 
 
–ব্লরছ োন কিটে োব্াি সম্য রডম্োটক সটে রনটয োও… সাম্ানয গিম্ জল রদ্টয 
মু্খো র্টষ।… েখন িাব্টে সাহােয কিটব্। আম্াি ও ি িিসা িাখ, রব্শ্বাস কি। 
 
হযারি পসডরিটকি মু্টখি রদ্টক অ্ লক দৃ্রেটে োরকটয থাটক। 
 
ব্ললাম্ পো োন। রেটফকেটদ্ি ব্াথরুটম্। চািেলাি পব্ারিস দ্যা রিউইলডাডডি র্স্যাচুি 
ব্াাঁ রদ্টক  াাঁচেলায োটব্।  াশওযাডড হটে  াইন—পফ্রশ–পদ্রি কটিা না োও…। 
 
–আো শুিিারত্র। 
 
চটল োব্াি আটগ আব্াি পসডরিক হাসল… োি ি রসাঁরড রদ্টয পনটম্ পচাি কাটছ পগল। 
 
হযারি একা একা রগ্ররফন্ডি োওযাটি চটল পগল।… পসডরিটকি কথাব্ােড ওি কাটছ খুব্ই 
অ্দু্ভে ম্টন হল। োন কটি রডটম্ি মু্টখ জল োলটলই জানটে  ািটব্ রডম্ রক আেডনাদ্ 
কিটব্? পসডরিক পো ওটক পব্াকা ব্ানাটে চাইটছ না পো? সকটলি সাম্টন হযারিটক রক 
পহয েরে ন্ন কিটে চাইটছ? পচাি কাটছ ও পে সকটলি পসিা োই পদ্খাটে চাইটছ? 
 
হযারি  াশ ওযাডড পফযারি লাইেস ব্টল কম্নরুটম্ েুকল। অ্টনক িাটে রু্ম্ িারেটয 
পদ্ব্াি জনয ফযােটলডী ওি ও ি খযা ল। ও পদ্খল িন আি হািরম্ওন কথা কাোকারে 
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কিটছ। ম্াত্র দ্শ রফে দূ্টি দ্াাঁরডটয এম্ন পজাটি কথা ব্লটছ পেন ওিা সহর ম্াইল 
দূ্টি দ্াাঁরডটয িটযটছ। 
 
হািরম্ওন ব্লল–পব্শ পোম্াি িাল না লাটগ োটে আম্াি রকছু কিাি পনই। ওি পচাখ–
মু্খ িাটগ পফটে  ডটছ। ম্াথাি চুটলি ব্াাঁধন খুটল পগটছ। 
 
–আসটছব্াি চু  কটি ব্টস না পথটক আটগ আম্ায রজটজ্ঞস কিটব্। 
 
িটনি মু্খ ফযাকাটস হটয পগল। হািরম্ওন গে গে কটি রনটজি র্টি চটল পগল। 
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রিটা স্কীটালিি সু্কপ 
 
ব্রক্সং পডি রদ্ন সকটল পদ্রি কটি রু্ম্ পথটক উেল। আটগি ম্টো রগ্ররফন্ডি কম্নরুম্ 
অ্টনক শাি; কম্নরুটম্ োিা ব্টস োিা োয সকটলই ম্াথামু্নু্ডহীন আটলাচনা–গল্প 
কিটছ। োটদ্ি িাল লাগটছনা োিা পচাখ ব্ন্ধ কটি ব্ড ব্ড হাই েুলটছ। হািরম্ওটনি 
ম্াথাি চুল রফেফাটে পনই, আব্াি পে পক পসই, অ্টনকো পঝাট ি ম্টো। ও হযারিি 
কাটছ স্বীকাি কটিরছল, নাটচি রদ্ন ম্াথাি চুটল পসরেং কিাি জনয পব্শ খারনকো 
িীকইরজি পহযাি প াসান লারগটযরছল। রকন্তু পসই প াসান লাগাটনাি অ্টনক পহ া–োই 
পিাজ সম্ভব্ নয। ও  া ছরডটয ব্টস ওি পব্ডাল ক্লকুশযাঙ্ক-এি কাটনি েলা আদ্ি কটি 
আেুল রদ্টয চুলকাটে। 
 
িন আি হািরম্ওন অ্রলরখে পব্াঝা ডায এটসটছ পে োিা অ্থডহীন আটজ ব্াটজ েকড–
রব্েডটকি পিেি োটব্ না। পম্াোমু্রে আব্াি ব্নু্ধ হটয পগটছ, েরদ্ও আটগি ম্ে গিীি 
নয। হযারি ও িন পকাটনা সম্য নে না কটি েথটম্ই হািরম্ওনটক ম্যাডাম্ ম্যারক্সম্ আি 
হযারগ্রটডি কথাব্ােডা কেেুকু শুনটে প টযরছল সব্েুকু খুটল ব্টল। হযারগ্রড অ্ধডদ্ানব্ শুটন 
হািরম্ওন িটনি ম্েই হেিম্ব! 
 
হািরম্ওন ব্লল–আম্াি ম্টন ওই িকম্ এক সটন্দহ রছল। এও জারন হযারগ্রড দ্ানব্ নয–
কািণ র ওি দ্ানব্টদ্ি উচ্চো কম্ কটি রব্শ রফে হয। রকন্তু এই সব্ হটে আম্াটদ্ি 
দ্ানব্টদ্ি সম্বটন্ধ পছােটব্লা পথটক গটড ওো এক ম্ানরসকো! ো আম্াি িটক্তি ম্টধয 
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রম্টশ পগটছ। দ্ানব্িা সকটলই িযঙ্কি নয… আম্াটদ্ি ওযযাি উলিস (রনটজটক 
সাম্রযকিাটব্ পনকটড ব্াটর্ রূ ািরিে কিাি ম্টো শরক্ত) সম্বটন্ধ কু–সংস্কাটিি ম্টো। 
এক িকটম্ি পগাাঁডারম্ ব্লটে  ািা োয, রেক ব্লরছ না? 
 
িন এম্নিাটব্ োকাল, পেন কথাি জব্াব্ো পব্শ কডা কটি রদ্টে  াটি, রকন্তু আি 
একো ঝগডাি ম্টধয ও পেটে চাইল না। জব্াব্ো রছল হািরম্ওটনি দৃ্রেি আডাটল সায 
না পদ্ওযাি জনয ম্াথা নাডা। 
 
ছুরেি েথম্ সপ্তাহো ওিা নানািকম্িাটব্ পহাম্ ওযাকড ফাাঁরক রদ্টযটছ। ফাাঁরক আি পদ্ওযা 
োটব্ না। কাজ শুরু কিটে হটব্। রক্রর্স্ম্াটস অ্টনক কাজ, হহ হচ, হুটডাহুরড কটি 
সকটলই ক্লাি। োহটলও অ্নযটদ্ি কথা না পিটব্ হযারি রনটজি কথা িাব্ল, অ্টনক কাজ 
 টড িটযটছ, একেু নািডাস অ্নুিব্ কিটে লাগল। 
 
সব্টচটয ব্ড ঝাটম্লা, পফব্রুযারিি চরব্বশ আি রক্রর্স্ম্াটসি রদ্টনি ব্যব্ধান খুব্ই কম্ 
ম্টন হল হযারিি। োছাডা পসানাি রডটম্ি ম্টধয রক আটছ োি সম্াধান সূত্র রনটযও 
পকান কাজ–কম্ড হযারি কটিরন। কিটেই হটব্, পফটল িাখটল চলটব্ না। োই ওি কাজ 
হল েটেযকরদ্ন সকাটল রু্ম্ পথটক উটে িাটঙ্কি পিেি পথটক রডম্ো ডিটম্েরিটে ব্টস 
মু্খো খুটল কান প টে থাকা। েরেরদ্নই আশা কটি থাটক রেেীয োটস্কি একো সূত্র 
 াটব্ই। রকন্তু পকানও রকছু শুনটে  ায না। মু্খো পখাটল, নাডা পদ্য, কখনও ধীটি 
কখনও িীষণ পজাটি, রকন্তু সব্ই ব্যথড হটয োয। রকছুই শুনটে  ায না। ম্াটঝ ম্াটঝ 
পিটগ পম্টগ ছুাঁটড পফটল পদ্য। ব্যথডোি িটয ও কাবু্ হটয থাটক। 
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োহটলও পসডরিটকি ইরেে– িাম্শড ও পিাটল রন। রকন্তু পিেটি পিেটি ও পসডরিকটক 
রেক রব্শ্বাস কিটে  ািটছ না। রকন্তু পকন ও জাটন না। ওি পদ্ওযা ইরেে– িাম্শড 
ছাডাই েরদ্ কুি সম্াধান কিটে  াটি, োহটল পো িালই। পসডরিক েথম্ োটস্কি 
আটগ, হযারিি কাছ পথটক ো ো শুটনরছল–োি েরেদ্ান পব্াধহয রদ্টে চায। রকন্তু পচাি 
ব্যা ািো এখনও ওি ম্াথা পথটক নাটম্রন। ো পহাক ও কািও েরেদ্ান চায না। 
 
অ্রব্িাম্ েুষাি াে হটে। ম্াটেি ও ি  ুরু ব্িফ জটম্ োটে। ম্াে–র্াে গ্রীন হাউটজি 
দ্িজা জানালাি পফ্রম্, কাাঁচ সব্রকছুটে ব্িফ, ব্াইটি পথটক পদ্খাই োয না, পো 
হািটব্ালরজি র্টি রগটয কাজ ম্যারজকযাল োণীটদ্ি পদ্খিাল কিা ওই আব্হাওযাটে 
রকছু কিা সম্ভব্ নয। োই পহাক, ওিা হযারগ্রটডি পকরব্টন রগটয দ্িজা ধাো রদ্টল 
হযারগ্রটডি ব্দ্টল পছাে পর্াে ছাাঁো চুটলি এক বু্রডটক পদ্খল। বৃ্োি সব্ চুল  াকা ও 
থুেরনো লক্ষয কিাি ম্টো। 
 
-এস পিেটি এস…  াাঁচ রম্রনে আটগ পব্ল পব্টজটছ, োডাোরড কি, বৃ্ো ব্লল। ওিা 
মু্টখি েুষাি সিাটে সিাটে দ্াাঁরডটয বৃ্োটক পদ্খটে লাগল। 
 
–আ রন পক? আ নাটক পো এখাটন আটগ পদ্রখরন? হযারগ্রড পনই? িন সাম্ানয হোশ 
হটয ব্লল। 
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–আরম্, আরম্ েটফসি িযাঙ্ক। গ্রাব্লী িযাঙ্ক। আরম্ পোম্াটদ্ি ম্যারজকযাল োণীটদ্ি 
পদ্খিাল রব্িাগ-এি একজন অ্স্থাযী। 
 
–হযারগ্রড পকাথায পগটছন? হযারি রজটজ্ঞস কিল। 
 
–ও অ্সুস্থ, েটফসি িযাঙ্ক পছাে কটি জব্াব্ রদ্টলন। 
 
হযারিি কাটন মৃ্দু্ ও অ্স্বরিকি হারস এটস কাটন ব্াজল। ও রফটি পদ্খল শ্রীদ্ারিটনি 
পছটল–পম্টযিা শুধু নয, পিটকা ম্যালফয ও এটস পগটছ ক্লাস কিাি জনয। সকটলই পব্শ 
খুরশ ওিা পকউ েটফসি িযাঙ্কটক পদ্টখ একেুও অ্খুরশ নয। 
 
–পোম্িা এরদ্টক এটসা, েটফসি গ্রাব্লী িাঙ্ক ব্লটলন। ওিা পদ্খল ব্েটব্েটনি 
অ্টনকগুটলা পর্াডা ব্াইটি েকেক কটি কাাঁ টছ।… ওিা রেনজটন েটফসি িযাটঙ্কি র ছু 
র ছু চলল। হযারগ্রটডি পকরব্টন ওি র্টিি সাম্টন রগটয পদ্খল র্টিি সব্  দ্ডা োনা। 
হযারগ্রড রক র্টি আটছন… অ্সুস্থ? 
 
হযারি ব্লল–হযারগ্রটডি কী হটযটছ?… পব্শ পজাটি পজাটি পহাঁটে েটফসি িযাঙ্কটক ধিটে 
পচো কিল। 
 
–রেক আটছন, িাব্নাি রকছু পনই। 
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–হযাাঁ আরম্ িাব্রছ, ওনাি কী হটযটছ? হযারি পদ্ৌটড রগটয ব্লল। 
 
েটফসি গ্রাব্রল–িযাঙ্ক এম্ন িাব্ কটি িইটলন পেন হযারিি কথা কাটন পোটকরন। 
পেখাটন পর্াডাগুটলা শীটে েকেক কটি কাাঁ টছ, উরন পসো ছারডটয অ্িটণযি োটি এটস 
একো গাটছি কাটছ দ্াাঁডাটলন। ওিা পদ্খল, একো ব্ড আি খুব্ সুন্দি ইউরনকনড 
পশকল রদ্টয ব্াাঁধা িটযটছ (ইউরনকনড শরক্তশালী ইন্দ্রজারলক  রব্ত্র োণী। ধিা খুব্ শক্ত। 
ওিা পদ্খটে খুব্ সুন্দি,  াখাগুটলা রচকন। ওটদ্ি হেযাকিা িযাব্হ অ্ িাধ। োটদ্ি 
হািাব্াি রকছু পনই, সব্রকছু  াব্াি সম্ভাব্না আটছ পকব্ল োিাই পসই অ্ িাধ কিটে 
 াটি) 
 
অ্টনক ছাত্রী ইউরনকনডটক পদ্টখ আনটন্দ উৎফুল হটয উেল–উ–উ–উ রক সুন্দি পদ্খটে। 
 
লযাটিন্ডি ব্রাউন ব্লল–ওিঃ রক সুন্দি। এটক ধিল পকম্ন কটি? শুটনরছ ধিা খুব্ শক্ত! 
 
ইউরনকনডো এে শুভ্র পে ব্িফ োি কাটছ ধূসি। ও পসানালী িং এি খুড রদ্টয (খুব্ 
সম্ভব্ িয প টয) ম্ারে খুাঁডরছল। রশংওযালা ম্াথা রদ্টয পসগুটলা সরিটয রদ্রেল। 
 
েটফসি ব্লটলন,–পশান েুরম্ ওি সাম্টন দ্াাঁরডও না। হযারিটক পেন পচট  ধিটলন।–ওিা 
পছটলটদ্ি চাইটে পম্টযটদ্ি স্পশড িালব্াটস। পম্টযিা, পোম্িা আটগ আটগ চল। খুব্ 
সাব্ধান ইউরনকনডটক। 
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রম্টসস িযাঙ্ক আি পম্টযিা ইউরনকটনি সাম্টন রদ্টয চলল। পছটলিা পর্াডাি আিাব্টলি 
পব্ডাি কাটছ দ্াাঁরডটয িইল। 
 
রম্টসস িযাঙ্ক সাম্ানয দূ্টি চটল পগটল, হযারি িনটক ব্লল–পোম্াি রক ম্টন হয, 
হযারগ্রটডি রক হটযটছ? ক্রীউটেি রকছু? 
 
ম্যালফয  োটিি কথা শুটন ব্লল–আটি পোম্িা ো িাব্টছ ো নয, ওটক পো পকউ 
আক্রম্ণ কটিরন। আসটল, ও রনটজি কুৎরসে হাাঁরডি ম্টো মু্খো পদ্খাটে লিা  াটে। 
 
হযারি েীক্ষ্ণ স্বটি ব্লল-এসব্ কথাি ম্াটন? 
 
হযারিি কথা শুটন ম্যালফয পিাব্টসি  টকটে হাে েুরকটয একো িাাঁজ কিা  রত্রকা পব্ি 
কিল। 
 
ম্যালফয ব্লল–েুরম্ চাইটল  ডাি  ি এো পিটখ রদ্টেও  াি। 
 
হযারি কাগজো ওি হাে পথটক রছরনটয রনল। োি ি  ডটে শুরু কিল। িন, রসম্াস, 
রডন, পনরিল ওি র্াটডি প ছটন পথটক  ডটে লাগল। একো পছাে েরেটব্দ্ন, 
হযারগ্রটডি ছরব্ পদ্ওযা, ছরব্টে ওটক খলনাযটকি ম্টো পদ্খাটে। 
 
ডাম্বলটডাটিি ম্ািাত্মক ক্ররে 
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আম্াটদ্ি রব্টশষ সংব্াদ্দ্াো রিো স্ফীোি জানান, পহাগাটেডি ডারকনীরব্দ্যা ও জাদু্ 
সু্কটলি ম্াথায রছেগ্রস্থ পহড ম্ার্স্াি রম্, ডাম্বলটডাি পকান রব্টব্চনা না কটিই রব্েরকডে 
ব্যরক্তটদ্ি সু্কটল রনটযাগ রদ্টয থাটকন। এই ব্ছি পসটেম্বি ম্াটস, রেরন অ্যালর্স্ি ম্যাড–
আই মু্রডটক অ্স্থাযীিাটব্ রনেুক্ত কটিন। ডাকড আেড েটযাটগি েরেটিাধ পশখাটনাি জনয 
োটক রনটযাগ পদ্ওযা হটযটছ। রকন্তু মু্রড ম্ানুষটক কে রদ্টয আনন্দ  াওযাি জনয 
কুখযাে, ও একজন অ্ব্সিোপ্ত অ্িি। োি এই ম্টনানযটন ম্যারজক ম্েণালটযি ব্ড 
ব্ড কেডািা খুব্ই অ্সুখী হটযটছন, োিা জাটনন মু্রডি রব্রুটে অ্রিটোগ পে, োি 
রব্রুটে ম্ে প াষণ কিটলই নয, এম্নরক পকউ েরদ্ োি সাম্টন নটড চটড উটে 
োটদ্িটকও আক্রম্ণ কটি থাটকন। একব্াি পহাগাটেডি অ্টনটকই মু্রডি সাম্টনই ওি 
কােডকলাট ি রব্রুটে রব্টক্ষাি কটিরছল। আধা  াগল ডাম্বলটডাি মু্রডটক পকযাি অ্ব্ 
ম্যারজকযাল রক্রটযচািস (ম্যারজকযাল োণীটদ্ি পদ্খ–িাল) সিকডীয রশক্ষাদ্াটনি জনয 
কাজ রদ্টযটছন। 
 
রুরব্যস হযারগ্রড রনটজই স্বীকাি কটিটছন, োটক পহাগােড সু্কল পথটক েৃেীয ব্টষড  ডাি 
সম্য রব্োরডে কিা হটযরছল। োটকও পগম্–কী াি রহটসটব্ ডাম্বলটডাি রনেুক্ত 
কটিটছন। গে ব্ছি হযারগ্রড অ্সম্ভব্ েিাব্ রব্িাি কটি অ্টনক পোগয োথডীটক উট ক্ষা 
কটি োটক পকযাি অ্ব্ ম্যারজকযাল রক্রটযচািটস অ্রেরিক্ত রশক্ষক রহটসটব্ 
পহডম্ার্স্ািটক রদ্টয রনেুক্ত করিটয রনটযটছন। 
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হযারগ্রড একজন িযাব্হ রব্িাে আকাটিি রহংর পচহািাি ম্ানুষ। হযারগ্রড োি নব্লব্ধ 
ক্ষম্োব্টল সম্ি ছাত্র–ছাত্রীটদ্ি ব্ীিৎস োণী পদ্রখটয ত্রাটসি সঞ্চাি কটি চটলটছন। 
ডাম্বলটডাি সব্ পজটনও পচাখ ব্ন্ধ কটি আটছন। 
 
হযারগ্রড োি ক্লাসগুটলাটে করে য ছাত্র–ছাত্রীটদ্িটক  েু কটিটছন, ো সরেযই িযঙ্কি। 
চেুথড ব্টষডি ছাত্র ডযাটকা ম্যালফয ব্টলটছ, আরম্ ও আম্াি এক ব্নু্ধ রিনটসন্ট ক্লাব্টক 
রহট ারগ্রফ আক্রম্ণ কটিরছল, ওটক েব্াি ওযাম্ডস কাম্টড রদ্টযরছল। আম্িা সকটল 
হযারগ্রডটক রৃ্ণা করি, রকন্তু এসব্ েকাটশয ব্লটে িয  াই। 
 
এে অ্র্েন হওযাি  িও, হযারগ্রটডি ম্টন হয ওই িকম্ িয িীরেকি রশক্ষা পদ্ওযা 
পথটক রব্িে থাকাি পকানও ইটে পনই। পডইরল পফটেি সংব্াদ্দ্াোি কাটছ গে ম্াটস 
রম্. হযারগ্রড স্বীকাি কটিটছন িযঙ্কি সব্ জম্ভটদ্ি সংকি ব্লার্স্ এটন্ডড রক্রউে সংখযা 
ব্াডাটেন, োিা অ্রে িযঙ্কি  াাঁচো পো হটব্ই। ওই িকম্ সাংর্ারেক রব্ দ্জনক জম্ভি 
সংখযা বৃ্রেি রব্ষটয ম্যারজকযাল োণী সংিক্ষণ ও রনযেণ রব্িাটগি লক্ষয িাখাি কথা। 
ম্টন হয হযারগ্রড সকল ব্াধা–রনটষটধি উটেড। 
 
এই েসটে োটক রজটজ্ঞস কিটল ব্টলন,আরম্ রকছু ম্জা কিরছ। 
 
এোই পশষ নয পডইরল েটফে রব্শ্বি সূটত্র জানটে প টিটছ রম্. হযারগ্রড একজন 
অ্কলুরষে িটক্তি জাদু্কি নন–ো রেরন সব্ডদ্াই িান কটিন, শুধু োই নয, রেরন 
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ম্ানুষও নন। আম্িা ো পজটনরছ োি ম্া দ্ানব্ী রফ্রড উলফা, োি ব্েডম্ান রেকানা 
অ্জানা। 
 
গে শোব্দী পথটক ওই িকম্ ব্ব্ডি দ্ানব্িা এখন আম্াটদ্ি পদ্টশ োয রনরিহ্ন হব্াি 
মু্টখ। মু্রেটম্য পে কজন আটছ োিা ওই ব্যরক্ত োি নাম্ ব্লা োয না, ম্াগলটদ্ি 
গণহেযা কটিটছ। পদ্টশ আত্মটঞ্চি িাজত্ব চালাটে। 
 
আব্াি অ্টনক দ্ানব্টক োিা োি নাম্ ব্লা োয নাি হেযালীলাি সেী হটযটছ, োটদ্িটক 
অ্ব্িিা হেযা কিটলও, রফ্রডউলফা রনহেটদ্ি ম্টধয একজন নন। খুব্ সম্ভব্ে: পস 
রব্টদ্টশ  ারলটয অ্নযানয দ্ানব্টদ্ি সটে রম্টশ িটযটছ। রব্টদ্টশ  াহাড– ব্ডটে এখনও 
রকছু দ্ানব্ আটছ। েরদ্ পসইসব্ দ্ানটব্ি ব্ংশধিিা পকযাি অ্ব্ ম্যারজকযাল রক্রটযচািস 
রশক্ষা রব্ষয  রিচালনা কটি; োহটল ব্লা োয রফ্রডউলফাি  ুত্র োি ম্াি ব্ব্ডি আচিণ 
জন্মসূটত্র প টযটছ। 
 
একেু রু্রিটয ব্লা োয, হযারগ্রড পসই পছটলরেি সটে র্রনষ্ঠ ব্নু্ধত্ব  ারেটযটছ পে ইউ–
পনা–হুাঁি ক্ষম্োচুযে কটিরছল। আব্াি হযারগ্রটডি ম্া,  ারলটয োওযা দ্ানব্, োিা ইউ–
পনা–ি দ্টলি োটদ্িটক সম্থডন কটি। খুব্ সম্ভব্ হযারি  োি, োি রেয ব্নু্ধরেি অ্রেয 
সেয সম্বটন্ধ রকছুই জাটন না। রকন্তু এখাটন অ্যালব্াস ডাম্বলটডাটিি অ্ব্শযই কেডব্য 
িটযটছ, হযারি  োি ও োি ব্নু্ধটদ্ি সেকড কটি পদ্ওযা। ওই অ্ধডদ্ানটব্ি সটে ব্নু্ধত্ব 
কিাি রব্ দ্ সম্বটন্ধ সাব্ধান কিা। 
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হযারি কাগটজি রব্টশষ সংব্াদ্োি রিট ােডরে  ডব্াি  ি িটনি রদ্টক োকাল! িন 
রিট াটেডি রব্ষযব্স্তু শুনটে শুনটে থ ব্টন রগটযরছল। 
 
ও ব্লল, এে খব্ি প ল পকাথা পথটক? 
 
রকন্তু পস রব্ষটয হযারি একেুও রচরিে নয। 
 
হযারি ম্যালফটযি রদ্টক থুেু পফটল ব্লল–আম্িা সকটল হযারগ্রডটক রৃ্ণা করি এ কথাি 
ম্াটন কী? পকন ওি রব্রুটে রব্ষাদ্গাি কিা হটে।… েব্ািওযাম্ড ক্রাব্টক কাম্টডটছ? 
আরম্ েেদূ্ি জারন েখন ওি দ্াাঁে উটেরন পে কযাব্টক কাম্ডাটব্। ক্রাটব্ি পব্শ আত্মেৃপ্ত 
িাব্ ম্টন হল। 
 
ম্যালফয ব্লল,–হযারগ্রটডি রশক্ষটকি িূরম্কা োহটল এখাটনই খেম্। 
 
ম্যালফটযি খুরশটে পচাখ দু্টো চকচক কিটে লাগল। অ্ধডদ্ানব্… আম্াি ধািণা ওি 
অ্সুখ–েসুখ রকছু নয… ওি েখন ব্যস কম্রছল েখন হযে এক পব্ােল পস্কটল–পগ্রা 
রগটলটছ। ব্াব্া-ম্াটযিা ওটক িয প টেন… িাব্টেন িাক্ষসো হযে োটদ্ি পছাে পছাে 
পছটল পম্টযটদ্ি পখটয পফলটব্। হািঃ হািঃ হািঃ শটব্দ ম্যালফয পহটস উেল। 
 
–েুরম্…। 
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েটফসি গ্রাব্লী রচৎকাি কটি ব্লটলা, কথা ব্ন্ধ কি, দ্যা কটি এ রদ্টক একেু ম্ন 
দ্াও! পম্টযিা ইউরনকটনডি গাটয েখন পোকা ম্ািটব্। হযারি পলখাো  টড অ্সম্ভব্ কু্রব্ধ। 
কাগজো হাটে রনটয িাটগ থি থি কটি কাাঁ টে লাগল। ইউরনকটনি রদ্টক ম্াটঝ ম্াটঝ 
োকাটে লাগল। েটফসি িযাঙ্ক এখন পছটল–পম্টযটদ্ি উাঁচু গলায ইউরনকনড সম্বটন্ধ 
ব্লটছন, পেন প ছটন দ্াাঁডাটনা পছটলিাও শুনটে  ায। 
 
ক্লাস পশষ হব্াি  ি লাঞ্চ পখটে পেটে পেটে  াব্ডেী ব্লল–ম্যারজকযাল রক্রটযচািস 
ব্লটে ইউরনকনডটক পনওযা োয, হযারগ্রটডি ওই ম্ািাত্মক জগুটলা নয। 
 
হযারি পিটগ রগটয ব্লল–োহটল হযারগ্রড সম্বটন্ধ পোম্াি ম্োম্ে জানটে  ারি? 
 
–ওি সম্বটন্ধ?  াব্ডেী ব্লল–ওটক পগম্কী াি রহটসটব্ িাখা চলটে  াটি। 
 
ব্লডযাটন্সি  ি পথটক  াব্ডেী হযারি সম্বটন্ধ আি পকানও আগ্রহ পদ্খাযরন। ওি ধািণা 
হযারি ওটক ডুরব্টযটছ। নাটচ পকানও ম্টনাটোগ পদ্যরন। োহটলও এক গাদ্া পছটল ব্নু্ধ 
রনটয িালই আটছ  াব্ডেী।  টি সাপ্তারহক ছুরেি ভ্রম্টণ ব্ক্সটেটনি পছটলটদ্ি রনটয 
একো পোগ্রাম্ কটিটছ হগফটম্টছ। 
 
 পগ্রেহটল পেটে পেটে হািরম্ওন ব্লল–েটফসি িযাঙ্ক সরেয সুন্দি কটি সব্ বু্রঝটয 
রদ্টলন। ইউরন সম্বটন্ধ ো ো ব্লটলন োি অ্টধডকও আম্াি জানা রছল না। 
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-এইটে পদ্টখটছা?  ড। হযারি ব্লটে পগটল হািরম্ওটনি মু্টখি সাম্টন পম্টল ধিটলা 
পডইরল পফটে েকারশে কারেংো। 
 
 ডটে  ডটে হািরম্ওটনি মু্খ হা হটয পগল। িটনি ম্েই োি পলখাো  ডাি  ি 
েরেরক্রযা হল। ওই সাংর্ারেক ম্রহলা এে সব্ খব্ি পকাথা পথটক প ল? হযারগ্রড 
পসরদ্টনি সাক্ষাৎকাটি রনিযই এ–গুটলা ব্টলনরন। 
 
রগ্ররফন্ডিটদ্ি পেরব্টল কাটছ রগটয ব্লল–না, উরন ব্লটে োটব্ন পকন। োি ি ধ াস 
কটি পচযাটি ব্টস ব্লল–আম্াটদ্িটকও পো আটগ এসব্ কথা ব্টলন রন। আম্াি 
িাগযিাল… আম্াি সাটথ স্কীোটিি কথা হযরন। আম্াি ম্টন হয ম্রহলা ব্ে াগল। োি 
সম্বটন্ধ ো ো রলটখটছ… হযারগ্রড অ্ব্শযই ব্টলনরন। ো খুরশ োই রলটখ োটে। 
 
–হটে  াটি ও হযারগ্রটডি ম্াদ্াম্ ম্যারক্সটম্ি সটে রক্রর্স্ম্াস ব্টল কথাব্ােডা শুটনটছ, 
হািরম্ওন শািিাটব্ ব্লল। 
 
িন ব্লল–আম্িা ব্াগাটন ম্াদ্াম্ ম্যারক্সম্টক হযারগ্রটডি সটে পদ্টখরছ। পস কথা পো 
পোম্াটক ব্টলরছ। োইটহাক ও িরব্ষযটে সু্কটলি পিেি েুকটে  ািটব্ না। হযারগ্রড 
জারনটযটছন ডাম্বলটডািটক রব্ষযরে জারনটযটছন। ওি এখাটন পোকা রনরষে। 
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–ওি কাটছ অ্দৃ্শয হব্াি পিাব্স পো থাকটে  াটি, খাব্াি রনটে রনটে ব্লল হযারি। 
হযারি এে পিটগ আটছ পে  াত্র পথটক রচটকন কযাটসটিাল েুলটে ওি হাে কাাঁ টছ।–
ঝাডু–পঝাট ি ম্টধয লুরকটয পথটক সকটলি কথাব্ােডা শুটন থাকটে  াটি। 
 
হািরম্ওন ব্লল–েুরম্ আি িটনি ম্টো! 
 
িন ব্লল–আম্িা হযারগ্রটডি কথা পম্াটেই লুরকটয শুরনরন। আম্িা ওখাটন পব্ডাটে রগটয 
শুটনরছ। 
 
পসই রদ্ন–ই রডনাটিি  ি ওিা রেনজটন হযারগ্রটডি খব্ি রনটে ওি পকরব্টনি রদ্টক 
পগল। ওিা দ্িজা নক কিটেই ফযাংগ েীব্রস্বটি পর্উ পর্উ কটি উেল। হযারগ্রড র্টিি 
পিেি পথটক ব্লটলন–পক? 
 
–হযারগ্রড আম্িা, হযারি পজাটি পজাটি ব্লল।–দ্িজাো খুলটব্ন। 
 
হযারগ্রড পকানও জব্াব্ রদ্টলা না। ওিা ব্াইটি পথটক ফযাটেি দ্িজায আাঁচড োনাি শব্দ 
শুনটে প ল। িন একো জানালাি কাটছ রগটয ক াটে র্া রদ্টে লাগল। োও হযারগ্রড 
দ্িজা খুলটলন না। পকানও জব্াব্ও রদ্টলন না। 
 
রফটি োব্াি সম্য হািরম্ওন ব্লল–আিেড! উরন আম্াটদ্ি এরডটয োটেন পকন? উরন 
রক ম্টন কিটছন পে, অ্ধড–দ্ানব্ রব্ষযরে আম্াটদ্ি কাটছ পকাটনা গুরুত্ব ব্হন কটি। 
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রকন্তু োিা না কিটলও হযারগ্রড কটিন।  ুটিা সাে সােো রদ্ন ওিা হযারগ্রটডি পকানও 
পদ্খা  াযরন। পগ্রে হটল পখটেও আটসন রন। 
 
গ্রাব্লী িাঙ্ক হযারগ্রটডি এটকি  ি এক ক্লাশ রনটয োটেন। 
 
হযারি োটে ম্যালফটযি রেেকারিি উেি না কিটে  াটি এই কািটণ রেচািিা কাছাকারছ 
থাকটল ব্টল,–আটি েুরম্ হাফরব্রড ব্নু্ধি অ্িাটব্ কে  াে? হারেি ম্টো পলাকোটক 
পদ্খটে  াে না এই কািটণ? 
 
জানুযারিি ম্াঝাম্ারঝ হগসটম্টড োব্াি ব্যব্স্থা হটযটছ। হািরম্ওন পিটব্ রছল হযারি োটব্ 
না। হযারি োটব্ শুটন আিেড হটয পগল। 
 
–আরম্ পিটব্রছলাম্ েুরম্ হযে োটব্ না, কম্নরুটম্ একা একা ব্টস ব্টস রডম্ সংক্রাি 
কাজ কিটব্। 
 
–ছাড ও সব্ কথা। আম্াি ম্াথায দ্ারুণ একো িযান এটসটছ–হযারি রম্টথয কথা ব্লল। 
 
হািরম্ওন ব্লল–োই… ব্ািঃ ব্ািঃ খুব্ িাল কথা। 
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হযারিি ম্টনি ম্টধয কাজ না কিাি অ্ িাধ পব্াধ ঝাাঁরক রদ্রেল। রকন্তু রদ্টলও ও আম্ল 
রদ্ল না। োই পহাক িালই হটব্, এোই ও িাব্টে লাগল। হািরম্ওটনি হযারিি গলাি 
স্বি, ব্লাি িরে পেম্ন  ছন্দসই ম্টন হটলা না। িুরু পকাাঁচকাল। ওি হাটে এখনও  াাঁচ 
সপ্তাহ সম্য আটছ, এি ম্টধয রডটম্ি কু  াটব্ই… একো রকছু কিটব্ই। েরদ্ হগসটম্টড 
োয পো হযারগ্রটডি সটে পদ্খা হটে  াটি। হযারগ্রডটক রফটি আসটে ব্লটব্ পহাগােড 
সু্কটল। 
 
শরনব্াি ওিা রেনজটন কযাটসল পথটক পব্রিটয  ডল। কযাটসটলি ব্াইটি পব্শ োণ্ডা। 
রিটজ িািা রদ্টয পগটেি কাটছ প ৌঁছল। পলটক পনােি কিা ডািম্িাংগটদ্ি জাহাটজি 
 াশ রদ্টয পেটে পেটে পডটক রিক্টি ক্রাম্টক দ্াাঁরডটয থাকটে পদ্খল।  িটণ শুধু 
সাাঁোটিি প াশাক। গাটয চরব্ড পনই, পব্শ ম্জবু্ে শক্ত সম্থড পচহািা। ওিা রকনািা পথটক 
পদ্খল ক্রাম্ দু্হাে ব্ারডটয পলটকি জটল ডাইি রদ্ল। 
 
হযারি ব্লল–ম্টন হয পছটলো  াগল! পলটকি ম্াঝজটল ওি কাল ম্াথাো পদ্টখ ব্লল। 
জানুযারি ম্াটস ব্িফ োণ্ডা জটল পকউ সাাঁোি কাটে! 
 
হািরম্ওন ব্লল–ওি পদ্টশি োণ্ডা আিও পব্রশ। আম্াি ম্টন হয এখাটন এটস ওি গিম্ 
লাগটছ। 
 
–োই হটব্। 
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হািরম্ওন ব্লল–েুরম্ জান পছটলরে খুব্ িদ্র, িাল পছটল। পোম্িা পে িকম্ িাব্টছা 
ওটক পস িকম্ পস পম্াটেই নয। ও আম্াটক ব্টলটছ, আম্াটদ্ি পদ্শো ওি খুব্ িাল 
লাগটছ। 
 
িন কথাো শুটন চু  কটি িইল। পস রিক্টি কাম্ সম্বটন্ধ পকানও কথা আটলাচনা কিটে 
চায না। রকন্তু হযারি ব্রক্সং পডটে ওি রব্ছানাি েলায একো কাটেি হেরি পছাে একো 
ব্াহু পদ্টখরছল। ম্টন হয ম্টডল পথটক পকটেটছ। ম্টডটলি গাটয বু্লটগরিযাি রকরডচ 
পখলাি পিাব্। 
 
ওিা নিম্ কাদ্ায িিা হাইরিে রদ্টয নাম্াি সম্য হযারি শুধু উদ্ভ্রাটিি ম্টো িািাি 
দু্–ধাটি োকায–আশা েরদ্ হোৎহযারগ্রটডি সটে পদ্খা হটয োয। পকাথায পকানও 
পদ্াকাটন,  টথ হযারগ্রডটক পদ্খটে না প টয হযারি ব্লল–আম্িা েরদ্ রি ক্রম্ রর্স্টক োই 
পো পকম্ন হয? 
 
 াব্ো কখনই খারল থাটক না। ওিা েুটক পদ্খল রেলধািটণি স্থান পনই। হযারি সব্কো 
পেরব্টল োকাল। হযারগ্রডটক পদ্খটে প ল না। ওি ম্ন খুব্ দ্টম্ পগল। ম্যাডাম্ 
িসটম্িাটক ওিা রেনজটন রেনটে ব্াোি রব্যি অ্ডডাি রদ্ল এব্ং িাব্ল এখাটন আসাো 
অ্নাব্শযক হল। োি পচটয হািরম্ওন ো ব্টলরছল কম্নরুটম্ ব্টস ব্টস রডটম্ি রব্লা  
পশানা অ্টনক িাল রছল। 
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–আো হযারগ্রড পো অ্রফটসও োন না? কথাো ব্টলই হািরম্ওন পজাটি পজাটি ব্টল 
উেল-এই পদ্খ পদ্খ। 
 
 াটব্ি পদ্ওযাটল পছাে একো আযনা লাগান। হযারি পসই আযনাটে লুটডা পব্গম্যাটনি 
েরেরব্ম্ব পদ্খটে প ল। একো অ্ন্ধকাি পকাটণ ব্টস িটযটছন–সটে পব্শ কটযকো 
গব্রলন (টব্টে িুে/ অ্ টদ্ব্ো)। গব্রলনটদ্ি সটে খুব্ চা া হটলও দ্রুে কথা ব্লটলন 
পব্গম্যান। গব্রলনিা েটেযটকই োটদ্ি হাে বু্টক জটডা কটি পিটখটছ, মু্খ িযােড। 
 
হযারিি ম্টন হল পব্গম্যান রি ক্রম্রেটক ছুরে উ টিাগ কিটে এটসটছন, িাই উইজাডড 
েুনডাটম্ন্ট পনই, রব্চািক হটযও ব্সটে হটব্ না। আব্ািও পব্গম্যানটক পদ্খল, ওটক খুব্ই 
রব্চরলে পদ্খাটে। অ্টনকো পসই অ্িটণযি ম্টধয ডাক ম্াকড আসাি আটগি ম্টো 
রব্চরলে। হোৎ পব্গম্যান মু্খো সাম্ানয েুলটে হযারিটক পদ্খটে প টলন। পদ্খটে প টয 
দ্াাঁডাটলন। 
 
হযারি শুনটে প ল পব্গম্যান ডব্রলনটদ্ি ব্লল–অ্ট ক্ষা কি, আরম্ এক পসটকটন্ডি ম্টধয 
আসরছ। পব্গম্যান দ্রুে  াটয হযারিি সাম্টন এটস দ্াাঁডাটলন। পব্গম্যাটনি মু্টখ রব্চরলে 
িাটব্ি ব্দ্টল রশশুসুলি হারস। 
 
হযারি! পব্গম্যান ব্লটলন,–আটি েুরম্ পকম্ন আছ? িাব্রছলাম্ একরদ্ন পোম্াি কাটছ 
োব্! সব্ িালিাটব্ চলটছ পো? 
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হযারি ব্লল–িালই, ধনযব্াদ্। 
 
–হযারি পোম্াি সটে কী দু্ একো ব্যরক্তগে কথা ব্লটে  ারি? পব্গম্যান উৎসাটহি সটে 
ব্লটলন। 
 
–পোম্িা কথা ব্ল, িন ব্লল। হািরম্ওনটক রনটয িন একো ফাাঁকা পেরব্টলি পখাাঁটজ 
পগল। 
 
পব্গম্যান, হযারিি হাে ধটি একেু রনরিরব্রল জাযগায রনটয পগটলন। পব্গম্যান ব্লটলন, 
হযারি পোম্াি হনডটেটলি সটে আকাশেুে সেযই চম্ৎকাি হটযরছল। পসরদ্ন পোম্াটক 
অ্রিনন্দন জানান হযরন। আরম্ খুরশ, আম্াি অ্রিনন্দন..। 
 
হযারি ব্লল–ধনযব্াদ্। হযারি জাটন শুধু এই কথা ব্লাি জনয পব্গম্যান এটক আলাদ্া কটি 
পডটক আটন রন। অ্রিনন্দন পো িন হািরম্ওটনি সাম্টন কিটে  ািটেন। পব্গম্যান 
ম্টন হয োডাোরড রকছু ব্লটে চান না। হযারি আড পচাটখ পদ্খল পব্গম্যান আযনাটে 
অ্দূ্টি ব্সা গব্রলনটদ্ি রদ্টক োকাটলন। 
 
হযারি পদ্খল গব্রলনিাও পব্গম্যাটনি রদ্টক র ের ে কটি োকাটে। 
 
-এটকব্াটিই দু্িঃস্বপ্ন পব্গম্যান চা া গলায হযারিটক ব্লটলন। লক্ষয কিটলন হযারিি দৃ্রে 
গব্রলনটদ্ি ও ি।–ওটদ্ি ইংটিরজ পেম্ন িাল নয… ম্টন করিটয পদ্য রকরডচ 
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ওযার্ল্ডকাট  বু্লটগরিযনটদ্ি।… েটব্ বু্লটগরিযানিা ইংটিরজ িাল ব্লটে না  ািটলও 
আকাটি–ইরেটে রক ব্লটছ বু্রঝটয রদ্ে। রকন্তু এিা পে রক ব্লাব্রল কটি োি ম্াথামু্ণু্ড 
রকছুই বু্রঝ না। আরম্ একরে শব্দ জারন ব্লযাড িযাক… এি ম্াটন গাইরে। আরম্ অ্ব্শয 
শব্দো ব্যব্হাি কিটে চাই না… ওিা িাব্টব্ হযে গাাঁইরে রনটয হুম্রক রদ্রে। কথাগুটলা 
ব্টল পহা : পহা : কটি পহটস উেটলন। 
 
–ওিা কী চায? হযারি পদ্খল গব্রলনিা পব্গম্যাটনি রদ্টক েীক্ষ্ণ দৃ্রেটে োরকটয িটযটছ। 
 
হোৎ পব্গম্যান অ্সম্ভব্ নািডাস হটয ব্লটলন,–ও হযা…… ওিা ব্ারে ক্রাউটচি পখাাঁটজ 
এটসটছ। 
 
-এখাটন এটস পখাাঁজ কিটছ পকন? উরন পো লন্ডটন ম্েণালটয ব্টসন। োই? 
 
পব্গম্যান ব্লটলন, আম্াি পকান ধািণা পনই–ক্রাউচ পকাথায আটছন।… শুটনরছ কাটজ 
আসটছ না… ো োয সপ্তাহ দু্ই হল। ওি সহকািী  ারসড ব্লটছ, ও নারক অ্সুস্থ। ম্টন 
হয  াচা  ারেটয কাজ–কম্ড চারলটয রনটে। েুরম্ রকন্তু এই কথাগুটলা কাউটক ব্লটব্ না। 
রিো রস্কোি পেখাটন পসখাটন েু পম্টি পব্ডাটে। এখন ও ব্ারেি অ্সুস্থোি ব্যা াি রনটয 
অ্দু্ভে রকছু রলটখ ব্সটব্। হযে রলটখ ব্সটব্ ব্াথডা পজািরকনটসি ম্টো ও লা াো। 
 
হযারি ব্লল–আ রন ব্াথডা পজািরকনস সম্বটন্ধ রকছু শুটনটছন? 
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–না, পব্গম্যান ব্লটলন। আব্াি ওটক রচরিে পদ্খাল।… ওি পখাাঁটজ পলাক লারগটযরছ। 
িাব্টে অ্দু্ভে লাটগ। আম্াি কাটছ খব্ি আটছ ও আলটব্রনযাটে ওি রেেীয কারেটনি 
(চাচাে/ম্াম্াে িাই অ্থব্া পব্ান) পদ্খা কটিটছ… োি ি পসখান পথটক দ্রক্ষটণ ওি 
আরন্টি কাটছ।… োি ি হাওযাটে উটড পগল!… কািও সটে  ারলটয োওযাি ম্টো 
পম্টয ও নয। রকন্তু আম্িা এখাটন ব্টস কিরছ ো রক?… গব্রলন, আি পজািরকন্স রনটয 
পব্াকা পব্াকা কথা… এখন থাক, পোম্াি সাটথ পে রব্ষটয কথা ব্লটে চারে পসরে হটলা 
েুনডাটম্ন্ট… পোম্াি পসানাি রডটম্ি রব্ষযো কেদূ্ি এটগাল? 
 
হযারি ব্লল, ( রম্টথয কথা), খুব্ একো ম্ন্দ নয। 
 
পব্গম্যান বু্ঝটে  ািটলন হযারি সরেয কথা ব্লটছ না। 
 
–পশান হযারি, আরম্ েখন পথটক শুটনরছ এই েুনডাটম্টন্ট পোম্াটক পকউ নাম্ রদ্টযটছ 
রব্ষযরে আম্াি খুব্ই খািা  পলটগটছ। েুরম্ রনটজ োওরন। (খুব্ আটি ব্লটলন)… েরদ্ 
েুরম্ চাও আরম্ পোম্াটক সাহােয কিটে  ারি।… রেক জাযগায প ৌঁটছ রদ্টে  ারি… 
আম্াি পোম্াটক খুব্ িাললাটগ… আিও িাল পলটগটছ দু্ধডষড িাগনটদ্ি সটে লডাইটয 
পোম্াি কুশলো পদ্টখ! এ রব্ষটয েুরম্ কী ম্টন কি। 
 
হযারি পব্গম্যাটনি রব্িাে পগালাকাি মু্টখ পছাে পছাে রশশুটদ্ি ম্টো নীল পচাটখি রদ্টক 
োকাল। 
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–কাজরে আম্াটদ্ি একা একা পব্ি কিটে হটব্… োই না?… খুব্ সেকডোি সটে হযারি 
ব্লল, োটে ম্যারজকযাল পগম্স রব্িাটগি েধান ম্টন না কটিন পব্গম্যানটক অ্রিেুক্ত 
কিটছ ও। 
 
–হযাাঁ, হযা… েুরম্ েথাথড কথা ব্টলছ হযারি, পব্গম্যান অ্ধধেড হটয ব্লটলন…. রকন্তু ম্ন 
চাো কি। আম্াটদ্ি এখন পহাগাটেডি জয চাই… আম্িা সব্াই ো চাই। 
 
–আ রন পসডরিকটক সাহাটেযি জনয ব্টলটছন? হযারি রজজ্ঞাসা কিল। 
 
পব্গম্যান সাম্ানয িুরু পকাচকাটলন। 
 
–না আরম্ ব্রল রন, পব্গম্যান ব্লটলন। আরম্ আটগই ব্টলরছ পোম্াটক আরম্  ছন্দ করি… 
িাব্রছলাম্ েরদ্ পকানও সাহাটেয আসটে  ারি। 
 
–ধনযব্াদ্, হযারি ব্লল… আম্াি ম্টন হয সম্সযাি সম্াধান কটি এটনরছ, আি হযে দু্ 
চািরদ্ন সম্য লাগটে  াটি রডম্োটক পিালাি। 
 
হযারি রেক জাটন না পকন পব্গম্যাটনি সাহােয ওি দ্িকাি পনই। পব্গম্যানটক ও খুব্ 
িাল কটি জাটন না, পব্শ অ্ রিরচে এই কািটণ। োি সাহােয পনওযা ওি কাটছ ম্টন 
হয েকাটনাি সম্েূলয। আি হািরম্ওন, িন অ্থব্া রসরিযটসি কাটছ  িাম্শড চাওযা পসই 
 েডাটযি নয কী। 
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পফ্রড আি জজড ওটদ্ি রদ্টক আসটে পদ্টখ পব্গম্যান চু  কটি পগটলন। 
 
–হযাটলা রম্. পব্গম্যান, পফ্রড হাসটে হাসটে ব্লল।–অ্নুম্রে রদ্টল আ নাি জনয  ানীয 
আনটে  ারি। 
 
–না, ধনযব্াদ্, পব্গম্যান ব্লটলন অ্োপ্ত হোশা রনটয। 
 
পফ্রড ও জজড দু্জটনই হোশ হল, সটন্দহ পনই। ওটদ্ি ম্টন হল পব্গম্যাটনি  ানীয 
গ্রহণ না কিাি জনয হযারি দ্াযী। এম্ন এক মু্খ কটি ওিা হযারিি রদ্টক োরকটয িইল। 
 
পব্গম্যান ব্লটলন, পোম্াি সটে কথা ব্টল খুব্ িাল লাগল হযারি, আো আজ েটব্ 
চরল।… পব্গম্যান চটল পগটলন। 
 
পব্গম্যান  াব্ পথটক চটল পগটল গব্রলনিাও ওি র ছু র ছু চটল পগল। হযারি পগল িন 
আি হািরম্ওটনি কাটছ। 
 
হযারি আসাি সটে সটে িন ব্লল–উরন রক চাইরছটলন? 
 
–পসানাি রডটম্ি ব্যা াটি সাহােয কিটে চাইরছটলন। 
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হািরম্ওন ব্লল–ওো োি উরচে হযরন। ম্টন হয ও খুব্ আর্াে প ল সাহাটেযি কথাো 
শুটন।–উরনটো একজন রব্চািক… োছাডা েুরম্ পো সব্ সম্াধান কটি পফলছ… োই না 
হযারি? 
 
হযারি ব্লল–পম্াোমু্রে। 
 
–পশান ডাম্বলটডাি জানটে  ািটল রকন্তু পম্াটেই খুরশ হটব্ন না… ব্যা ািো রচরেং হটব্–
হািরম্ওন ব্লল…, আম্াি ম্টন হয উরন পসডরিকটকও এই িকম্িাটব্ সাহােয কিটে 
চাইটছন। 
 
হযারি ব্লল–না, পসডরিকটক ব্টলনরন। আরম্ োটক রজটজ্ঞস কটিরছলাম্। 
 
িন ব্লল–রডগরিটক পকউ সাহােয কিটল কািও রকছু োটব্ আসটব্ না। 
 
হািরম্ওন ব্লল–পব্গম্যাটনি সটে পেসব্ গব্রলন ব্টসরছল োটদ্ি পদ্টখ খুব্ িাল ম্টন 
হয না।… ব্াোি রব্যটি চুম্ক রদ্ল,–ওিা এখাটন রক ম্েলটব্ এটস রছল? 
 
পব্গম্যান ব্লরছটলন,–ওিা কাউটচি পখাাঁজ কিটে এটসরছল।… ক্রাউচ এখনও অ্সুস্থ… 
অ্রফটস োটেন না োই। 
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িন ব্লল–হটে  াটি,  ারসড ওটক পিা  যজরনং কিটছ। ম্টন ম্টন িাব্টছ ক্রাউচ পগটল 
ওি সুরব্টধ হটব্… রড ােডটম্ন্ট অ্ব্ ম্যারজকযাল পকা–অ্ াটিশটনি পহড অ্ব্ দ্যা 
রড ােডটম্ন্ট হটব্। 
 
হািরম্ওন িটনি রদ্টক োকাল। এই সব্ ব্যা াি রনটয োট্টা–োম্াশা কিা রেক নয 
োকাটনাি ম্টধয ফুটে উেল। আিেড গব্রলনিা রম্. ক্রাউটচি পখাাঁজ কিরছল… োটদ্ি 
কাজ পো ম্যারজকযাল োণী সংিক্ষণ ও রনযেণ অ্রফটস। 
 
হযারি ব্লল–ক্রাউচ অ্টনক িাষা জাটনন, কথাও ব্লটে  াটিন… হটে  াটি ওিা 
ইন্টািটেোি (টদ্ািাষী) চাইটছ। 
 
িন ব্লল–হািরম্ওন পোম্াি ওটদ্ি জনয রচিা হটে?… SPUG গেন কিটে চাও… ব্া 
ওই িকম্ একো রকছু? পসাসাইরে (S) ফি দ্যা পোটেকশন (P) অ্ব্ আগরল (U) 
গব্রলনস (G) (কুৎরসে গব্রলনটদ্ি িক্ষাকািী পগাষ্ঠী)? 
 
হািরম্ওন ব্যে কটি হাসল হািঃ হািঃ হািঃ–গব্রলনটদ্ি িক্ষা কিাি েটযাজন হয না। 
গব্রলন রব্টদ্রাহ সম্বটন্ধ েটফসি রব্নটসি ম্িব্য জান না? 
 
িন–হযারি সম্স্বটি ব্টল উেল, না। 
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–োহটল পশান, ওিা জাদু্কিটদ্ি সাটথ রকিাটব্ চলটে হয পস রব্ষটয েটথে ক্ষম্ো 
িাটখ, হািরম্ওন ব্লল। খুব্ োডাোরড ব্ািব্াি চুমু্ক রদ্টয ব্াোিরব্যি পশষ কটি রদ্ল। 
ওিা বু্ঝটল খুব্ই চালাক, হাউজ এলফি ম্ে হাব্াটগাব্া নয… পে রনটজি কথা িাটব্ 
না। 
 
িন দ্িজাি রদ্টক োরকটয রব্িরক্ত সূচক কটণ্ঠ ব্লল, ওহ্ হ। 
 
রেক েখনই রিো স্কীোি  াটব্ েুটকটছ। প াশাক  াটল্টটছ… হলটদ্ কলাি ম্টো িং-এি 
ব্িাব্  টিটছ। হাটেি ব্ড ব্ড নটখ শরকং র ংক পনল  রলশ লারগটযটছ। সটে এক 
িুরডওযালা ফটোগ্রাফাি! ওিা পেরব্টলি ধাি রদ্টয পহাঁটে পহাঁটে জাযগা খুাঁজটে লাগল। ও 
কাটছ এটল রেনজটন ওি রদ্টক োকাল। ও খুব্ দ্রুে রকছু ব্লটছ। মু্খ পদ্টখ ম্টন হয 
পকানও রকছু হটযটছ োি জনয ও খুব্ খুরশ রফস রফস গলায ব্লটছ….. 
 
…ম্টন হয আম্াটদ্ি সটে কথা ব্লটে চায না, পকন এম্ন হটব্ েুরম্ পিটব্ পদ্খ। 
এখাটন একদ্ল গব্রলটনি সটে ব্টস রক আটলাচনা কিরছল? ওটদ্ি রক পদ্খারেল… 
ব্াটজ কাণ্ড–কািখানা সকটলই ওটক রম্থুযক ব্টল জাটন… ওই ম্যারজকযাল পস্পােডস-এি 
েধাটনি  দ্ পথটক সরিটয পদ্ওযা লুটডা পব্গম্যান… ওি সম্বটন্ধ রকছু রলখটে হটব্… ো 
না হটল রেক হটব্ না। 
 
হযারি পব্শ পজাটি পজাটি ব্লল–কািও সব্ডনাটশি পচো হটে রনিযই? 
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ওি কথা শুটন  াটব্ি অ্টনটক হযারিি রদ্টক োকাল, রিো ওি অ্লংকৃে চশম্াি 
আডাটল পচাখ দু্টো ব্ড ব্ড হটয পগল। 
 
রিো খুরশটে উ টছ  টড ব্লল–আহ্ হযারি… পোম্ায পদ্টখ খুব্ িাল লাগল। এস 
এখাটন এটস ব্স। 
 
–পোম্াি ধাটি কাটছও আসটে চাই না, হযারি অ্সম্ভব্ পিটগ ব্লল–েুরম্ হযারগ্রড সম্বটন্ধ 
আটজব্াটজ কথা রলটখছ পকন? 
 
রিো স্ফীোি ওি পম্াো কটি আাঁকা দু্ই িুরু উাঁচু কিল। 
 
–আম্াটদ্ি  ােটকি সেয কথা জানাি অ্রধকাি আটছ।… হযারি, আরম্ আম্াি কেডব্য…। 
 
–হযারগ্রড আধা–দ্ানব্ হটল  ােকটদ্ি রক আটস োয? হযারি আিও পজাটি, ব্লল–রেরন 
পো পকানও পদ্াষ কটিন রন। 
 
 াটব্ োিা রছল, োটদ্ি কািও মু্টখ একেুও কথা পনই ম্যাডাম্ পিাজটম্ো ব্াটিি 
কাউন্টাি পথটক পদ্খটে লাগটলন। এে পব্রশ নািডাস পে পব্ােল পথটক রব্যাি োলাি 
সম্য পগলাস পথটক উ টছ  ডটছ পসরদ্টক পখযাল পনই। রিো স্কীোি পছাে কটি হাসল। 
োি ি কুরম্টিি চাম্ডাি হােব্যাগ পথটক দ্রুে রলরখটয  ালক পব্ি কটি ব্লল–হযারি 
েুরম্ হযারগ্রড সম্বটন্ধ একরে পছাে সাক্ষাৎকাি রদ্টে ইেুক?–ম্াটন োটক কেেুকু জান 
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এই আি রক। পসই শরক্তশালী আধা–দ্ানটব্ি সটে ব্নু্ধত্ব… োি কািণ এইসব্ আি রক। 
েুরম্ কী ওটক ধম্ড র ো ব্ানাটে চাইছ? 
 
হািরম্ওন কথাো শুটন েডাক কটি লারফটয উেল। ওি হাটে গ্লাসিরেড ব্াোি রব্যি। 
ম্টন হয একো পগ্রটনড ধটি িটযটছ। দ্াাঁে রকডরম্ড কটি ব্লল,–শযোন ম্রহলা… েুরম্ 
পোম্াি কাগটজ পর্স্ারি পলখাি জনয স্থান–কাল– াত্র িুটল েেেুকু রনটচ নাম্াি… োও। 
এখন েুরম্ লুটডা পব্গম্যাটনি ম্টো ম্ানুষটক ধটিছ? 
 
রিো স্কীোি ব্লল–দু্ই পম্টয পব্রশ পচাঁচাটম্াঁরচ না কটি চু রে কটি ব্টস থাক। ো জাটনা 
ো ব্ল না। রিোি পচাখ দু্টো লাল, এম্নিাটব্ হািরম্ওটনি রদ্টক োরকটয িটযটছ পেন 
ওটক রগটল খাটব্। আরম্ লুটডা পব্গম্যাটনি সম্বটন্ধ ো জারন, শুনটল পোম্াি ম্াথাি চুল 
খাডা হটয উেটব্। 
 
হািরম্ওন ব্লল–চল িন, আম্িা এখান পথটক োই। ওিা  াব্ পথটক পব্রিটয চটল 
এটলা। 
 
সকটলি দৃ্রে ওটদ্ি রদ্টক। হযারি দ্িজাি মু্খ পথটক রিোি রদ্টক োকাল। পদ্খল রিো 
ওি দ্রুে রলরখটয  ালক রদ্টয একো  াচডটম্টন্ট রকছু রলখটছ। 
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িন পেটে পেটে খুব্ আটি আটি ব্লল–হািরম্ওন এব্াি পোম্াি  ালা। পচো করুক! 
হািরম্ওন রক্ষপ্তিাটব্ ব্লল, িাটগও থি থি কটি কাাঁ টছ। ও আম্াটক ব্াচ্চা ফারজল 
পম্টয ব্লল? আরম্ হযারি আি হযারগ্রটডি প ছটন লাগাি ম্জা পদ্খাব্। 
 
–রিো স্কীোটিি সটে অ্েথা পগালম্াটল পেও না, িন ব্লল–ম্ারে খুাঁটড রকছু। পব্ি কটি 
পোম্াি সম্বটন্ধ রলখটব্। 
 
হািরম্ওন ব্লল–আম্াি ব্াব্া-ম্া পডইরল েটফে  টডন না। োছাডা আম্াি লুটকাব্াি 
রকছু পনই। হািরম্ওন োয পদ্ৌড পদ্ব্াি ম্টো হাাঁেটে লাগল। এে পজাটি হাাঁেটছ পে িন 
ও হযারি ওি সটে োলটিটখ হাাঁেটে  ািটছন। িন জাটন হািরম্ওন পিটগ পগটল আি 
হুশ থাটক না। একব্াি পো ম্যালফযটক চড পম্টিরছল। 
 
এক িকম্ পদ্ৌডটে পদ্ৌডটে ওিা হযারগ্রটডি পকরব্টনি দ্িজাি সাম্টন দ্াাঁডাল। পসখান 
পথটক পদ্খল েখনও ওি র্টিি জানালায  দ্ডা ঝুলটছ। ওিা শুনটে প ল ফযাংটগি 
ম্ািাত্মক পর্উ পর্উ ডাক। 
 
হািরম্ওন দ্িজা ধাো রদ্টে রদ্টে ব্লল,–অ্টনক হটযটছ হযারগ্রড, এব্াি দ্িজা পখাটল। 
আম্িা জারন আ রন এখাটন আটছন। দ্ানব্ না–ম্ানব্ পস রনটয পকউ ম্াথা র্াম্ায না 
হযারগ্রড… েটব্ ওই গদ্ডি রিোটক কম্ডচুযে কিটেই হটব্। আ রন ো কিটব্ন, ব্লটব্ন 
োই হটব্। রিজ দ্িজা খুলুন… আম্াটদ্ি সটে একরে ব্াি দ্াাঁডান। 
 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য গবলেট অ্ব ফায়াি । জে. জে. িাওরেিং। হ্যারি পটাি রিরিে 

566 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

দ্িজা খুটল পগল। হািরম্ওন রকছু ব্লটে োরেল, রকন্তু মু্টখি কথা মু্টখই িটয পগল। 
পদ্খল সাম্টন হযারগ্রড নয ডাম্বলটডাি দ্াাঁরডটয। 
 
ওটদ্ি রেনজটনি উদ্রব্গ্র মু্টখি রদ্টক োরকটয রস্মে মু্টখ ডাম্বলটডাি ব্লটলন,–শুি 
সন্ধযা। 
 
হািরম্ওন পো পো কটি ব্লল–আম্িা রম্. হযারগ্রটডি সটে পদ্খা কিটে এটসরছলাম্। 
 
–ো আরম্ বু্ঝটে প টিরছ ব্াইটি দ্াাঁরডটয পকন, পিেটি এস। হািরম্ওন ব্লল…. না 
আম্িা..। 
 
ওিা রেনজটন হযারগ্রটডি পকরব্টন েুকল। ফযাংগ হযারিি ও ি আনটন্দ ঝাাঁর টয  ডল। 
অ্সম্ভব্ পজাটি শুধু ডাকা নয, রজব্ রদ্টয হযারিি কান চােটে লাগল। হযারি োডা রদ্টয 
ফযাংগটক িারগটয রদ্ল। 
 
ওিা পদ্খল হযারগ্রড ওি পেরব্টল ব্টস আটছন, সাম্টন ব্ড ম্টগ চা। পদ্টখ ম্টন হয 
পকাটনা কািটণ পিটে  টডটছন। মু্খো পফালা পফালা… পচাখ দু্টো ব্টস পগটছ। 
 
–হাই, হযারগ্রড, হযারি ব্লল। 
 
হযারগ্রড মু্খ েুটল োকাটলন। 
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োি ি ব্লটলন–হযাাঁ রক ব্যা াি? গলাি স্বি ককডশ। 
 
ডাম্বলটডাি ব্লটলন–চা পখটল পকম্ন হয! ব্টলই জাদু্দ্ণ্ডো রু্ি াক খাওযাটলন। সটে 
সটে রেটি… পকক, পেসরি ইেযারদ্ পেরব্টলি ও ি এটস পগল। ওিা রেনজটন পচযাটি 
ব্সল। 
 
সাম্ানয চু  থাকাি  ি ডাম্বলটডাি ব্লটলন,–রম্স পগ্রঞ্জাি পজাটি পজাটি রক ব্টলটছ 
শুনটে প টযছ হযারগ্রড? 
 
ডাম্বলটডাটিি কথা শুটন হািরম্ওটনি মু্খো সাম্ানয লাল হটয পগল। রকন্তু ডাম্বলটডাি 
হাসটলন।–হািরম্ওন, হযারি, িন ম্টন হয পোম্াি কাছ পথটক রকছু শুনটে চায… পেিাটব্ 
পিটগ রগটয দ্িজা ধাো রদ্রেল… দ্িজা হযে পিটে পেে। 
 
–হযাাঁ আম্িা জানটে চাই! হযারি ব্লল, হযারগ্রটডি রদ্টক োরকটয,–আ রন জাটনন না ওই 
স্কীোি গরুো। কথাো পশষ না কটিই ডাম্বলটডাটিি রদ্টক োরকটয লরিে স্বটি ব্লল–
দু্িঃরখে েটফসি। 
 
ডাম্বলটডাি মৃ্দু্ পহটস বু্টডা আেুল নাচাটে নাচাটে রসরলং-এি রদ্টক োরকটয ব্লটলন, 
হযারি, আরম্ সাম্ানয সম্য কালা হটয পগরছলাম্, পোম্াি কথা শুনটে  াইরন। 
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–আম্িা ব্লটে চাই ওই ম্রহলা ো রলখটব্ আ রন পকানও েরেব্াদ্ কিটব্ন না, পম্টন 
পনটব্ন? আ রন জাটনন ও কী রলটখটছ? 
 
হযারগ্রটডি সবু্জ পচাখ রদ্টয দু্–পফাাঁো জল গাল গরডটয  টড ওি দ্াাঁরডটে রম্টশ পগল। 
 
–হযারগ্রড পোম্ায আরম্ ো ো ব্টলরছ োি েম্াণ আম্াি কাটছ আটছ। আরম্ পোম্াটক, 
পোম্াি সম্বটন্ধ অ্সংখয ছাত্র–ছাত্রীটদ্ি ম্া-ব্াব্া, অ্রিিাব্কিা ো রলটখটছন পদ্রখটযরছ।… 
রলটখটছ, আরম্ েরদ্ পোম্াটক সু্কল পথটক ছারডটয রদ্ই… োহটল োটদ্িও রকছু ব্লাি 
আটছ। 
 
–না না ডাম্বলটডাি সকটল নয, সকটল নয… হযারগ্রড ব্লল। 
 
–সরেয হযারগ্রড েুরম্ েরদ্ চাও সািা দু্রনযাি পলাক পোম্াি জনরেযো পম্টন পনটব্ ও 
েুরম্ সািা জীব্ন পোম্াি এই পকরব্টন কাোটে  ািটব্।–ডাম্বলটডাি োি আধখানা 
চাাঁটদ্ি ম্টো চশম্া রদ্টয হযারগ্রটডি রদ্টক অ্ লক দৃ্রেটে োরকটয িইটলন। ম্টন আটছ 
আরম্ েখন এই সু্কটলি দ্ারযত্ব রনটয আরস… আম্াি  রিচালনা সম্বটন্ধ নারলশ জারনটয 
একরে রচরেও আটসরন; রকন্তু এখন সব্ রকছু ব্দ্টল পগটছ, োটে। আম্াটক  ডাশুনা 
রনটয থাকটে হয… কািও সটে কথােথা পেম্ন ব্লটে িাল লাটগ না। 
 
–জারন, রকন্তু েুরম্ পো আম্াি ম্টো অ্ধডদ্ানব্ নয। 
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–হযারগ্রড, আ রন পো জাটনন ডাসডটলিা আম্াি সটে পকম্ন ব্যব্হাি কটি। 
 
–হযারি েুরম্ সুন্দি একরে উদ্াহিণ রদ্টযছ। পোম্াি ম্া-ব্াব্া জাদু্কি আি ওিা 
ম্াগল।… আম্াি আ ন িাই অ্যাটব্িটফাথড অ্ধব্ধিাটব্ একো ছাগটলি ও ি জাদু্ 
েটযাটগি জনয োটক আসারম্ কিা হটযরছল। অ্িে: কাগটজ–কলটম্ োই আটছ। রকন্তু 
অ্যাটব্িটফাথড িয  াযরন। ও ম্াথা উাঁচু কটি চলে, পকননা ও জাদু্ েটযাগ কটিরন, 
স্বািারব্ক কাজ–কম্ড কিে। 
 
হািরম্ওন ব্লল–আম্াটদ্ি পছটড োটব্ন না হযারগ্রড। হযারগ্রটডি পচাটখি জল  ডা থাটম্ 
না। 
 
ডাম্বলটডাি দ্াাঁডাটলন। ব্লটলন, হযারগ্রড আরম্ আ নাি  দ্েযাগ  ত্র রনলাম্। আ রন 
পেম্ন  ডারেটলন পেম্নই  রডটয োন।  
 
ডাম্বলটডাি ধীটি ধীটি হযারগ্রটডি পকরব্ন পথটক চটল পগটল হযারগ্রড ব্লটলন, িাটলা 
ম্ানুষ, ডাম্বলটডাি সেযই ম্হৎ। 
 
হযারগ্রড পচযাি পছটড উটে ব্লটলন, পোম্াটদ্ি আরম্ আম্াি র োি ছরব্ খুব্ সম্ভব্ 
পদ্খাই রন। পদ্রখটযরছ? 
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হযারগ্রড র্টি রগটয একো ফটো রনটয এটলন। পছােখাে এক জাদু্কটিি সটে হযারগ্রড!… 
সাে আে রফে লম্বা হযারগ্রটডি কাাঁটধ ব্টস পছােখাে এক ম্ানুষ।  াটশই একো আট ল 
গাছ। োি উচ্চো পদ্টখ হযারগ্রটডি উচ্চো পব্াঝা োয। শক্ত–সম্থড পচহািা, মু্টখ দ্ারড–
পগাাঁফ পনই।.. ছরব্ো পোলা হটযরছল আরম্ পহাগাটেড িরেড হব্াি সম্টয। আম্াি েখন 
এগাি ব্ছি ব্যস। োি দু্ ব্ছি  ি ব্াব্াি মৃ্েুয।… ব্াব্াি মৃ্েুযি  ি আম্াটক 
পগম্কী াটিি কাজ কিটে হটযরছল। রেরন ব্টলরছটলন, ম্ানুষটক িিসা কিটব্, রব্শ্বাস 
হািাটব্ না। নেুন,  ুিটনা রদ্টনি কথাব্ােডা ব্টল অ্টনক সম্য পকটে পগল। হযারগ্রড আি 
আটগি ম্টো নয। রনটজি ও ি আস্থা রফটি প টযটছন। এই ব্াি রফিটে হটব্। 
 
োব্াি সম্য হযারগ্রড ব্লটলন, হযারি পসানাি রডম্ সম্বটন্ধ পোম্াি কাজ–কম্ড পশষ হটযটছ? 
রেেীয োটস্কি সম্য পো এটস পগল। 
 
হযারগ্রটডি কাটছ হযারি পকম্ন কটি রম্টথয কথা ব্লটব্! হযারগ্রড পো সাধািণ ম্ানুষ নয। 
হযারিি রেয ব্নু্ধ, র োি ব্নু্ধ… ডাম্বলটডাটিি ব্নু্ধ শুধু নয অ্রে রব্শ্বি পলাক! 
 
হযারি, িন, হািরম্ওন খুরশ ম্টন কযাটসটলি রদ্টক চলল। হযারগ্রড চাইটছন, হযারি 
েুনডাটম্টন্ট রজেুক। রব্ছানায শুটয হযারিি ম্টন হল পসানাি রডটম্ি ওজন অ্টনক পব্রশ… 
ওটক সব্ আত্মরিম্ান রব্সজডন রদ্টয কাজো কিটে হটব্। পদ্খটে হটব্ পসডরিক ো 
ব্টলটছ ো সম্ভব্ রকনা। 
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দ্য এগ অ্যান্ড দ্য আই 
 
পসানাি রডটম্ি িহসয জানটে কেো সম্য োটক োন কিটে হটব্ ো হযারিি জানা রছল 
না। োই হযারি রেক কিল রদ্টন নয িাটত্র োন কিটব্–োহটল েেো সম্য লাগাি 
েেো সম্য পস ব্াথরুটম্ থাকটে  ািটব্। পসই ব্াথরুম্ সব্াই ব্যব্হাি কিটে  াটি 
না। োই োি কাটজ রব্ঘ্ন হওযাি সম্ভাব্না কম্। 
 
পসডরিটকি কাছ পথটক ও আটিা রকছু পজটন রনটে চায না… রকন্তু পদ্খাই োক, এই 
পিটব্ ও রেটফক্টটদ্ি ব্াথরুটম্ োওযা রেক কিল। 
 
কাজো খুব্ সাব্ধাটন কিটে হটব্। পকযািটেকাি রফলচটচি পচাটখ ধূটলা পদ্ওযা সম্ভব্ 
নয। এি আটগ একব্াি ম্াঝিাটে ডিটম্েরি পথটক পব্রিটয ও রফলচটচি হাটে ধিা 
 টডরছল। পসই িকম্ আব্াি রকছু র্েুক হযারি ো চায না। পগা টন আি সেকডোি 
সটে কাজ পশষ কিাি জনয অ্দৃ্শয হব্াি আলটখলা ব্যব্হাি কিটে হটব্ই। এছাডাও 
ম্িাডিস ম্যা  সটে িাখটে হটব্। আইন িে কিাি জনয পসো একো দ্িকারি সহাযক 
হযারিি কাটছ। ম্ানরচত্রো রদ্টয সিূণড পহাগাটেডি কম্ সম্টয োওযা, পগা নীয  থগুটলা, 
আি সব্টচটয গুরুত্ব ূণড হল কযাটসটল োিা থাটক োটদ্ি গরেরব্রধ জানা োটব্। ম্ানরচত্র 
সাম্টন িাখটলই পক পকাথায িটযটছ, পকাথায হাাঁোহাাঁরে কিটছ, পকান  থ ধটি োটে, 
আসটছ সব্ই সাম্টন ফুটে উেটব্। এম্নরক ব্াথরুটম্ পকউ োটে রকনা োও জানটে 
 ািটব্। 
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বৃ্হস্পরেব্াি রদ্ন ম্াঝিাটেি আটগ হযারি রনিঃশটব্দ রব্ছানা পছটড আলটখলাো  টি  া 
রেট  রেট  রনটচ নাম্ল। হযারগ্রড পসরদ্ন িাটে ওটক পেিাটব্ িাগন পদ্রখটযরছল রেক 
পেম্রনিাটব্ এব্াি িন পম্াো ম্রহলারেটক  াশওযাডড (কলা–র ো) রদ্টয দ্িজা পখালাল 
এব্ং হযারিটক  াি কিল। োি ি পস গুডলাক জারনটয েে োডাোরড  াটি কম্নরুটম্ 
চটল পগল। 
 
গাটয আলটখলা, হাটে ম্যা , িারি পসানাি রডম্ রনটয হযারি পসডরিটকি পদ্ওযা রনটদ্ডশ 
ম্টো চলল। করিডলটি চাাঁটদ্ি আটলা  টডটছ… করিডলি ফাাঁকা, রনশ্রু । হযারি পব্ারিস 
দ্যা পব্উইলিাডড মূ্রেডি কাটছ রগটয পসডরিটকি পদ্ওযা  াশওযাডড  াইন পফ্রশ ব্টল ব্ন্ধ 
দ্িজাোয পহলান রদ্টয দ্াাঁডাল। 
 
দ্িজাো কযাাঁচ কযাাঁচ শব্দ কটি খুটল পগল। হযারি পিেটি েুটক গা পথটক অ্দৃ্শয 
আলটখলাো খুটল চাি রদ্টক োকাল। ব্াথরুম্ো পদ্খটে পদ্খটে ম্টন হল পস েরদ্ ক্লাস 
কযাটেন হটো োহটল এম্ন সুন্দি ব্াথরুম্ ব্যব্হাি কিটে  ািটো। োনর্টি আটলা 
ব্লটে পছাট্ট পছাট্ট পম্াম্ব্ারে পদ্ওযা অ্রে সুদৃ্শয একো ঝাডু লণ্ঠন। র্টিি সব্ রকছুই 
পশ্বে  াথটিি-এম্ন রক র্টিি পম্টঝি ম্াঝ খাটনি সুইরম্ং  ুলোও। োি চািধাটি োয 
একশো পসানারল িং-এি েযা । োটে রব্রিন্ন িং-এি দ্াম্ী  াথি পসে কিা। একো 
ডাইরিং পব্াডডও িটযটছ। জানালাগুটলাটে ঝুলটছ সাদ্া রলটনন কা টডি ব্ড ব্ড  িদ্া, 
এক পকাটণ সাজাটনা িটযটছ পোযাটল। পদ্ওযাটল পসানারল পফ্রটম্ ব্াাঁধাটনা একরে ম্াত্র 
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ছরব্ ঝুলটছ, একরে পসানারল চুটলি সুন্দিী পম্টযি। পম্টযরে সমু্টদ্রি ধাটি একো  াথটি 
শুটয রু্ম্াটো। ও েেব্ািই নাক ডাকটছ… মু্টখ  ডা পসানারল চুলগুটলা উডটছ। 
 
হযারি হাটেি ম্ানরচত্র, পসানাি রডম্ আি অ্দৃ্শয হব্াি আলটখলাো পম্টঝটে পিটখ 
সাম্ানয এটগাল। এে রনিঃিব্ধ পে ওি  দ্শটব্দ পদ্ওযাটল েরেধ্বরন হটে লাগল। 
 
িাজকীয ব্াথরুম্োি পচৌব্াচ্চাি দু্একো জটলি েযা  খুলটে চাইল হযারি। িাব্ল 
পসডরিক ওটক েকাযরনটো। ব্াথরুটম্ োন কিটল পসানাি রডটম্ি িহসয পকম্ন কটি 
ফাস হটব্? োই পহাক, এটসটছ েখন পদ্খাই োক। ও পোযাটল, রডম্, ম্ানরচত্র আি 
অ্দৃ্শয হওযাি আলটখলাো সুইরম্ং ুটলি  াটশ এটন িাখল। োি ি হাাঁেু পগটড ব্টস দু্ 
একো েযা  খুলল। 
 
রব্রিন্ন েযাট  রব্রিন্ন িংটযি  ারন বু্াঁদ্ বু্দ্ কটি পব্রিটয আসটে লাগল। একোয 
ফুেব্টলি ম্টো ব্ড পগালার  আি নীল বু্াঁদ্ বু্দ্, রেেীযোয র্ন ব্িফসাদ্া পফাম্। এে 
র্ন পে হযারি অ্নাযাটস োি ও ি শুটয থাকটে  াটি। েৃেীযরে পথটক পব্রিটয এল 
পব্গুরন িংটযি সুগন্ধ পম্র্। পসই পম্র্ো জটলি ও ি িাসটে লাগল। হযারিি দ্ারুণ 
ম্জা লাগল। োন কিাি কথা পেন িুটল পগল। েযা গুটলা কখনও ব্ন্ধ কটি, কখনও 
পখাটল। 
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োি ি েখন  ুলো কানায কানায গিম্ জটল িরেড হটয পগল হযারি পফাম্ আি ব্াব্ল 
রদ্টয ম্টনি সুটখ োন পশটষ সব্ েযা  ব্ন্ধ কটি রদ্ল।  ুলো এে গিীি পে জল ম্াথা 
ছারডটয উটে। ওি োটনি শটব্দ ব্াথরুম্ো িটি উেল। 
 
হযারি োি ি রডম্ো হাটে রনটয রিটজ হাটে মু্খরে খুলল। নানািকম্ শটব্দ ব্াথরুম্ো 
গম্গম্ কটি উেল। িটয প টয সটে সটে রডটম্ি মু্খরে ব্ন্ধ কটি রদ্ল হযারি। এে 
পজাটি শব্দ হটে পে, পেটকানও সম্য রফলচটচি রু্ম্ পিটে পেটে  াটি। োি ি আব্াি 
সটন্দহ হল পসডরিক ওটক েকাটে নাটো! সটে সটে ও সুইরম্ং ুল পথটক লারফটয উটে 
আসটে রগটয হাে পথটক রডম্রে ব্াথরুটম্ি পম্টজটে আছটড  ডল। োি ি শুনটে 
প ল পক পেন কাটনি কাটছ এটস ব্লল 
 
আরম্ েরদ্ েুরম্ হোম্ ো হটল রডম্রে জটলি ও ি িাখোম্। 
 
হোৎ ওই িকম্ কথা শুটন হযারি হকচরকটয একগাদ্া ব্াব্ল পখটয পফলল। োি ি 
পদ্খল–গম্ভীি মু্টখ একরে পম্টয (খুব্ সম্ভব্ িূে) একো েযাট ি ও ি  াটযি ও ি  া 
েুটল ব্টস িটযটছ। হযারি ওটক পদ্টখ রচনটে  ািটলা–পম্ারনং ম্যািেল (রচি হরিৎ গুল্ম)। 
োি পফাাঁ ারন সাধািণে শুনটে  াওযা োয ব্াথরুটম্ি ব্াাঁকাটনা  ুটলি রেন ধা  রনটচ। 
 
–হযারি অ্সম্ভব্ রক্ষপ্ত হটয ব্লল–ম্ািটেল! েুরম্ আম্াি রদ্টক োকাে পকন? োন কিাি 
সম্য পো আরম্ কা ড খুটল পফটলরছ। 
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পফাম্ এে র্ন পে ো পিদ্ কটি পব্াধ হয ওি কথা ম্ািটেটলি কাটন েুকল না। হযারিি 
ম্টন হটলা পম্টযো েখনই ব্াথরুটম্ েুটকটছ েখন পথটক পগাটযন্দারগরি কটি চটলটছ। 
 
–েুরম্ েখন  ুটল পনটম্টছ, েখন আরম্ পচাখ ব্ন্ধ কটি রছলাম্। পম্াো কাাঁটচি চশম্াি 
পম্টযরে পচাখ পছাে পছাে কিল, ব্ছটিি  ি ব্ছি আম্াটক পোম্ায পদ্খটে হটব্ না। 
 
আম্াি অ্ব্শয পম্টযটদ্ি ব্াথরুটম্ আসা রেক হযরন। 
 
–পস রনটয পোম্াি িাব্টে হটব্ না। পোম্াি কাটজি জনয এখাটন আসটে হটযটছ। 
 
ম্ািটেটলি সটে পব্শ রকছুক্ষণ অ্েীটেি কথা ব্লল হযারি। 
 
এি ি হযারি রডম্ো পফাম্িরেড জটল ডুরব্টয মু্খো খুলল, এব্াি রক আটগি। ম্টো 
রব্কে শব্দ কটি উেল না। পিেি পথটক পব্রিটয এটলা গলগল সুটি গান। জটলি 
পিেি পথটক পসই গাটনি অ্থড রেক বু্ঝটে  াটি না হযারি। 
 
–গাটনি শব্দ শুনটে পগটল পোম্াটক জটল ডুব্ রদ্টে হটব্, ম্াটেডল ব্লল। পগাডা পথটকই 
ও হযারিি ও ি আরধ েয রব্িাি কটি চটলটছ। 
 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য গবলেট অ্ব ফায়াি । জে. জে. িাওরেিং। হ্যারি পটাি রিরিে 

576 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

হযারি খুব্ ব্ড কটি একো দ্ম্ রনটয জটল ডুব্ রদ্ল, জটলি েলায  াথটিি ও ি ব্টস 
ও পসই পসানাি রডটম্ি পিেি পথটক অ্দু্ভে সম্টব্ে কটণ্ঠি গান শুনটে প ল। হাটে 
রডম্ো রনটয গিীি আগ্রটহ ও গান শুনটে লাগল 
 
এটসা খুাঁটজ পব্ি কি, পেখান পথটক আম্াটদ্ি গান শুনটে  াে, 
আম্িা স্থটল গাইটে  ারি না, 
আি েখন েুরম্ আম্াটদ্ি খুাঁজটব্, পিটব্ পদ্খটব্ 
আম্িা ো প টযরছ ো েুরম্ িীষণিাটব্ হািাটব্, 
র্ন্টাি  ি র্িা পোম্াটক পচটয থাকটে হটব্ 
ো আম্িা প টযরছ পসো উোি কিটে, 
রকন্তু এক র্িা পো হটয পগল–পকানও আশা পনই 
ব্ড পদ্রি–উধাও হটযটছ… আি পো রফিটব্ না। 
 
হযারি জটলি েলা পথটক ও টি পিটস উেল। ম্াথায ঝাাঁকুরন রদ্টয পচাটখি ও ি পথটক 
চুলগুটলা সরিটয রদ্ল। 
 
–আম্াটদ্ি গান শুটনছ? 
 
–শুটনরছ। 
 
–োহটল পকাথা পথটক গান গাইরছ প টযছ খুাঁটজ? 
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–না, আরম্ পোম্াটদ্ি গান আব্াি শুনটে চাই, হযারি আব্াি জটল ডুব্ পদ্য। 
 
হযারি আিও জটলি েলায ডুটব্ োয পসই গান ম্টন িাখাি জনয। োি ি রকছুক্ষণ জটল 
সাাঁেটি পব্ডায, গিীিিাটব্ রচিা কটি, ম্যাটিেল ব্টস ব্টস ওটক লক্ষয কটি। এি আটগ 
হযারি ম্যাটিেলটক এে খুরশ পদ্টখরন, অ্ব্শয আটিকরদ্ন োটক সুরখ সুরখ পদ্খারেল 
পেরদ্ন  রলজুস প াসান রদ্টয হািরম্ওন ওি মু্খম্য পলাম্ আি পব্ডাটলি লযাজ কটব্ 
রদ্টযরছল। 
 
হযারি জটলি গিীি পথটক ও টি পিটস উটে িাটব্–েরদ্ জটলি েলায োটদ্ি কণ্ঠস্বি 
পশানা োয োহটল োিা জটলি জীব্! হযারি পসই কথাো ব্লাটে ম্যাটিেল হযারিি রদ্টক 
োরকটয পব্াকা পব্াকা হাসল। ম্যাটিেল ব্লল–রেক এই েশ্নোই রডগরি পিটব্রছল। ও 
ওখাটন শুটয শুটয আ ন ম্টন কথা ব্টলরছল… অ্টনক অ্টনক সম্য ধটি… েখন আি 
একরেও বু্দ্বু্দ্ রছল না। 
 
–জটলি েলায…, হযারি খুব্ ধীটি ধীটি ব্লল।–ম্যাটিেল, হ্রটদ্ অ্টনক পছাে পছাে ম্াছ 
ছাডা আি পক থাটক? 
 
–ওহ্ অ্টনক িকটম্ি, ও ব্লল, আরম্ জটলি েলায ম্াটঝ ম্াটঝ োই…, অ্টনক সম্য 
উ ায থাটক না–পেটে হয… েরদ্ আম্াি েযটলে অ্নয পকউ ব্যব্হাি কটি। 
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হযারি  াইট ি ডগায ম্ািটেল কীিাটব্ ব্াথরুম্ কটি এসব্ না পিটব্ ওটক পর্ািাটে 
ব্লল–জটলি েলায এম্ন পকউ আটছ পে ম্ানুটষি গলায কথা ব্টল? েেীক্ষা কটি 
জব্াটব্ি। 
 
হযারিি পচাখ  ডল পদ্ওযাটলি েন্দ্রালু ম্ািটজড ম্ৎসকুম্ািীি রদ্টক। ব্লল ম্যাটিেল 
ওখাটন রক ম্ৎস কুম্ািী পনই? 
 
–ব্ািঃ খুব্ িাল, ও ব্লল… ওি চশম্াি পম্াো কাাঁচ রস্থি োিাি ম্টো রঝরকরম্রক কটি 
উেল–রডগরিি কথাো িাব্টে অ্টনক সম্য পলটগরছল!… ওই পম্টযোি েন্দ্রািে  েডি, 
ম্যাটিেল ম্াথা ঝাাঁকুরন রদ্টয ম্ৎসকুম্ািীি রদ্টক দ্ারুণ রব্টেষ িিা দৃ্রেটে ওি রব্ষণ্ণ 
মু্টখি রদ্টক োকাল।–ম্ৎসকুম্ািীি ডানা ঝলটস উেল। 
 
রেক ব্টলরছ না? হযারি উটেরজে হটয ব্লল–রেেীয োস্ক শুরু হটব্ খুাঁটজ পব্ি কিটে 
হটব্ পোম্াি অ্নুগাম্ীটদ্ি জটলি েলায… আি… আি। 
 
কথাগুটলা ব্লটে ব্লটে হযারি অ্নুিব্ কিল, ওি পিেটি পে িাব্না জম্া হটযরছল 
পসগুটলা পব্ি কিাি জনয পক পেন প টে রু্রষ ম্ািাি সটে সটে পব্রিটয এল। হযারি 
কখনও িাল সাাঁোরু নয। পেম্ন েরশক্ষটণি সুটোগ–সুরব্ধা  াযরন। পছােটব্লায ডাডরল 
প টযরছল (খালাে িাই আটঙ্কল িানডটনি অ্ দ্াথড পছটল); রকন্তু আন্ট প েুরনযা (খালা), 
আটঙ্কল িানডন… পিটব্রছল সাাঁোি না পশখাই িাল। জটল পনটম্ সাাঁোি না জানাি জনয 
ডুটব্ ম্িটব্)… োই ওটক ডাডরলি সটে আি সাাঁোি রশখটে পদ্যরন। ব্াথরুটম্ ব্াথো 
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পব্শ ব্ডই ব্লটে হটব্, রকন্তু পে পলটক ম্যাটিেটলি কথায গান শুনটে রগটযরছল পসো 
অ্টনক ব্ড… গিীি। ম্ৎসকুম্ািিা রনিযই েলটদ্টশ ব্াস কটি। 
 
হযারি ব্লল, ওখাটন আরম্ পকম্ন কটি রনশ্বাস পনব্? 
 
কথাো শুটন ম্যাটিেটলি দু্ পচাখ জটল িটি ওটে। 
 
–মূ্খড! রুম্াটলি ব্দ্টল আলটখলাি এক পকানা রদ্টয পচাখ মু্টছ ম্যাটিেল ব্লল। 
 
–ম্াটন? হযারি হেিম্ব হটয ব্লল। 
 
–আম্াি সাম্টন রনশ্বাস পনব্াি কথা ব্লছ? ম্যাটিেল েীক্ষ্ণটি ব্লল। ওি গলা সািা 
ব্াথরুটম্ েরেধ্বরনে হটে লাগল। আরম্ পো  ারি না… কখনও  ারিরন… অ্টনক ব্ছি 
নয।–ও রুম্াটল মু্খ চা  রদ্ল। অ্শ্রু মু্ছটলা। 
 
হযারিি ম্টন  ডল ম্যাটিেটলি মৃ্েুয। ম্যাটিেল োি মৃ্েুযি পব্দ্না ব্হন কটি চটলটছ। 
ওি ম্টো অ্নযটকানও িূটেিা ো ম্টন িাটখ না। দু্িঃরখে, হযারি হডব্রডটয ব্লল…, 
আরম্ পকাটনা রকছু না পিটব্ কথাো ব্টলরছ। িুল হটয পগটছ, ম্টন রছটলা না। 
 
–ও হযাাঁ হযাাঁ ম্যািেটলি মৃ্েুয খুব্ সহটজই পিালা োয, পফালা পফালা পচাটখ ম্যািেল 
ব্লল। 
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–আরম্ েখন পব্াঁটচ রছলাম্ পকউ একরদ্টনি জনযও আম্াটক দৃ্রেি ব্াইটি িাটখরন। আম্াি 
রদ্টক র্িাি র্িা আম্াি জনয অ্ট ক্ষা কিে। আি আরম্, োটদ্িই অ্ট ক্ষায আরম্ 
ব্টস থাকোম্। 
 
অ্রলি হনডব্ী ব্াথরুটম্ েুটক ব্লল–েুরম্ আব্াি এখাটন ব্টস িটযটছ ম্যাটিেল? েটফসি 
রডট েড আম্াটক পোম্াি পখাাঁজ রনটে ব্লটলন। আম্াি শিীি পদ্টখ পস মু্গ্ধ, ওিঃ মৃ্েুযি 
রদ্ন  েডি আম্াি কথা পিাটলরন। আরম্ সব্সম্য ওি  াটশ  াটশ পথটকরছ… ওি 
িাইটযি রব্টযি রদ্ন আরম্ আজও ম্টন করি। 
 
রকন্তু হযারিি ম্যাটিেটলি একরে কথাও কাটন োটে না… ওি কাটন ব্াজটছ অ্নুগাম্ীটদ্ি 
সম্টব্ে কটণ্ঠি গান। আম্িা পোম্াি একো রজরনস রনটযরছ েুরম্ পেোি অ্িাব্ সব্সম্য 
অ্নুিব্ কিটব্। কথাো শুটন ম্টন হয পেন ওি পকাটনা রজরনস চুরি কটি পনটব্… রকন্তু 
োটক ো রফটি প টেই হটব্… ওি পথটক ওিা রক রনটযটছ? 
 
–োি ি ও ম্যারজক ম্েণালটয রগটয ব্টল রদ্ল আরম্ পেন অ্লরক্ষেিাটব্ ওি কাটছ 
পর্ািাটফিা না করি।… োই রফটি এটস এই েযটলটে ব্াসা পব্াঁটধরছ। 
 
–হযারি িাসা িাসা িাটব্ ব্লল–িাল–আম্াটক আি পদ্খটে  াটব্ না। পচাখ ব্ন্ধ কি 
আব্াি… কি, আরম্ অ্দৃ্শয হটয োরে। 
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হযারি ব্াথোটব্ি েলা পথটক পসানাি রডম্ো েুটল আটন। পোযাটল রদ্টয গাটযি জল 
পম্াটছ। জাম্া–কা ড  টি পনয। 
 
রব্লা ী ম্যাটিেল রব্ষণ্ণিাটব্ ব্লল–আব্াি একরদ্ন েুরম্ ব্াথরুটম্ এটস আম্াি সটে 
দু্একো কথা ব্লটব্? হযারি এখন অ্দৃ্শয হওযাি আলটখলা হাটে রনটযটছ। 
 
–আো পচো কিব্, হযারি ব্লল। ও জাটন এই ব্াথরুটম্ আি আসাি পকানও আশা 
পনই। একম্াত্র আটছ, েরদ্ কযাটসটলি ওটদ্ি সব্ ব্াথরুম্ অ্টকটজা হটয োয। 
 
–আব্াি দ্যাখা হটব্ ম্যাটিেল, আজ আরস। পোম্াি সাহাটেযি জনয ধনযব্াদ্। 
 
ম্যািটেল রব্ষণ্ণিাটব্ ব্লল–ব্াই, ব্াই। হযারি েখন অ্দৃ্শয হওযাি আলটখলা  টড 
পফটলটছ। 
 
ব্াইটি অ্ন্ধকাি করিটডাটি এটস হযারি ম্যা ো পচাটখি সাম্টন ধটি পদ্খল  থ ফাাঁকা, 
রকছু পনই। 
 
এক রব্নু্দ আকা পদ্টখ বু্ঝল রেচ আি রম্টসস নরিস ওটদ্ি অ্রফটস িটযটছন। একম্াত্র 
র িস পজটগ, ও ি েলা পথটক িরফ রুটম্ি আশ াটশ লারফটয পব্ডাটে। রগ্ররফন্ডি 
োওযাটিি রদ্টক  া–ব্াডাটেই ম্যাট  একো রকছু ওি পচাটখ ধিা  ডল, এম্ন একো 
রকছু স্বািারব্ক নয। অ্স্বািারব্ক অ্দু্ভে! র িস ছাডাও পেইট ি অ্রফটসি ব্া ধাটিি 
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পকাটনি রদ্টক একো রব্নু্দ রু্িটছ। রব্নু্দরে রকন্তু রসটিিাস পেইট ি নাটম্ েলায নয… 
িটযটছ ব্াটেডরম্যস ক্রাউচ এি নাটম্ি েলায। 
 
চলম্ান রব্নু্দি রদ্টক হযারি োরকটয িইল। ক্রাউচ অ্সুস্থ, নাটচি  ারেডটে আসটে  াটিন 
রন, েটব্ এে িাটে পহাগাটেড এটসটছন পকন? কাউটচি গরেরব্রধ লক্ষয কিাি জনয ও 
ম্ানরচটত্রি রদ্টক দ্ারুণ রব্স্ময পকৌেূহটল োরকটয িইল। রব্নু্দো রস্থি নয পেইট ি 
র্টিি চািরদ্টক রু্িটছ। 
 
হযারি েে োডাোরড  াটি ডিটম্েরিটে পসানাি রডম্, ম্ানরচত্র আি অ্দৃ্শয হব্াি 
আলটখলাো রনটয পেটে  ািটল ব্াাঁটচ। ও িটনি ম্টো রসাঁরড রদ্টয লারফটয নাম্টে রগটয 
হাটে ো রকছু ধিা রছল রনটয হডটক  ডল। হাটেি সব্ রজরনস সব্ রছেটক  ডল শুধু 
নয পিরলংটয একো  া আেটক পগল। ওি পচাটখি সাম্টন রদ্টয পসানাি রডম্ রসাঁরডটে 
রদ্টয গডাটে গডাটে রনটচ চলল-এম্ন এক শব্দ কটি পেন রব্ব্রে িাম্ গরডটয  টডটছ। 
শুধু োই নয, রডটম্ি মু্টখি োকনাো খুটল রগটয নানা িকম্ শব্দ পব্রিটয আনটে 
লাগল। কখনও েীব্র কখটনা নিম্। 
 
পকানও িকটম্ হাে ব্ারডটয আলটখলাো, আি ম্ানরচত্রো েুটল রনল হযারি। ধিা  টি 
োওযাি আশস্কায ও চে ে অ্দৃ্শয হব্াি আলখালাো  টি রনল। িয িাব্নায ও েকেক 
কটি কাাঁ টে লাগল। 
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হযারি সু্কটলি পকযািটেকাি র িটসি গলা শুনটে প ল। পসটজগুাঁটজ রফলচচু স্ত্রী আি 
োি পব্ডাল রনটয ম্রনডং ওযাটক োরেটলন। 
 
–আিেড! র িস সািািাে েুরম্ লাফালারফ কটি পব্ডাও, পকাথায রক হটে পদ্খ না? 
রফলচটচি কণ্ঠস্বি। 
 
 রফলচ রনটচ পনটম্ রডম্োটক পদ্টখ রডটম্ি মু্খ ব্ন্ধ কটি রদ্টেই আওযাজ ব্ন্ধ হটয 
পগল। িাটগ গড গড কিটে কিটে ব্লটলন, েুরম্ চযারিযটনি পসানাি রডম্ চুরি কিটে 
এটসরছটল? 
 
েেক্ষটণ পগালম্াল শুটন র্েনাস্থটল পেই  এটস পগটলন। পেই টক আসটে পদ্টখ 
হযারিি িয–িাব্না আিও পব্টড পগল। ব্যা ািো ফুরলটয ফাাঁর টয একসা কিটব্ন। 
 
–কী ব্যা াি রফলচ? 
 
–েটফসি আম্াি ম্টন হয র িস রডম্ো চুরি কটি  ালাটে রগটয হাে পথটক পফটল 
রদ্টযটছ। 
 
পেই  ব্লটলন,–র িস, রকন্তু রডম্ো পো আম্াি অ্রফটস থাকাি কথা। রকন্তু র িস 
আম্াি অ্রফস র্টি েুকটব্ পকম্ন কটি। 
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রফলচটচি মু্টখি রদ্টক োরকটয পেই  ব্লটলন, অ্নযায, চযারিযনটদ্ি ক্ল রডম্… আসল 
ব্যা ািো জানটে েদ্ি কিটে হটব্। 
 
–করুন েটফসি, রকন্তু পকানও সটন্দহ পনই র িস কাণ্ডো কটিটছ। 
 
পেই  ব্লটলন,–অ্রফটসি রদ্টক আসাি সম্য করিডলটি পক েচড জ্বারলটযটছ? অ্রফটস 
রগটয পদ্রখ আম্াি অ্ব্েডম্াটন পক ব্া কািা আম্াি আলম্ারি খুটলটছ কাগজ ত্র 
পর্টেটছ…। আ রন রডটম্ি কথা ব্লরছটলন; আম্াি র্টিরছল… অ্ব্শযই আম্াি র্টি ওো 
রছটলা না। 
 
–োহটল র িস রকছু কটিরন…। রডম্োও ছুাঁটড পফটলরন…?, রফলচ ব্লটলন। 
 
–আরম্ জারন ও কটিরন, কিটে  াটি না, পেই  ব্াধা রদ্টয ব্লটলন। আরম্ রনটজ ম্ে 
 টড অ্রফস রসল কটিরছ। একম্াত্র পকানও জাদু্কি ছাডা পখালাি সাধয পনই। কথাো 
ব্টল পেই  রসাঁরডি রনটচি রদ্টক োকাটলন… রফলচ আসুন আম্াি সটে ব্যা ািো পদ্খা 
োক।… পে র্টি েুটকটছ োটক খুাঁটজ ব্াি কিটে হটব্। 
 
–আরম্ োব্… হযাাঁ রকন্তু েটফসি…। 
 
কথাো ব্টল রফলচ সটন্দটহি দৃ্রেটে রসাঁরডি রদ্টক োকাটলন। হযারি পগাডা পথটকই 
রফলচটচি মু্খ পদ্টখ বু্ঝটে প টিটছ র িসটক পছটড পদ্ব্াি পকানও েুরক্ত খুাঁটজ  াটে 
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না। হযারি রনটজি ম্টন ম্টন ব্লল, োও… ও পগটল হযারি ব্াাঁটচ… োও পেইট ি সটে 
োও। ওরদ্টক রম্টসস নরিস রফলচটচি  াটযি রদ্টক র্ন র্ন োকাটে লাগটলন। হযারি 
 রিষ্কাি বু্ঝটে  ািটলা ওি সািাটদ্টহ োন কিাি সম্য পে অ্ ূব্ড গন্ধ ছডারেল ো ও 
অ্দৃ্শয থাকটলও নাটক না আসাি পকানও কািণ পনই।… িাব্টছন ব্াথরুটম্ অ্ে পব্রশ 
সুগন্ধ পদ্ব্াি পকানও কািণ পনই। 
 
-একো পম্াদ্দা কথা েটফসি, রফলচ মু্টখ দু্িঃখ দু্িঃখ িাব্ এটন ব্লল, এইব্াি আরম্ 
সিাসরি পহডম্ার্স্াি সযাি-এি কাটছ র িটসি ব্যা াটি নারলশ কিব্। আশা করি 
এইব্াি আম্াি কথা ডাম্বলটডাি শুনটব্ন। আরম্ জারন র িস ছাত্রটদ্ি রজরনস ত্র 
হাোয… আরম্ হাটে–নাটে ধটিরছলাম্ ওটক।… আরম্ ওটক কযাসল পথটক োরডটয 
ছাডব্। 
 
–রফলচ আরম্ ওই হব্াজ িূটেি কথা শুনটে চাই না। এো আম্াি অ্রফস…। 
 
ক্লাংক ক্লালক, ক্লাংক। শব্দ হল। 
 
পেই  ম্াঝ টথ আটলাচনা থারম্টয রদ্টলন। 
 
দু্জটনই রসাঁরডি রনটচ োকাটলন। 
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হযারি পদ্খল ম্যাড–আই–মু্রড ওটদ্ি দু্জটনি ম্াটঝ সাম্ানয  রিসটি খুাঁরডটয খুাঁরডটয এটস 
দ্াাঁডাটলন। 
 
স্বািারব্কিাটব্ মু্রড অ্দু্ভে প াশাক  টিটছন… পব্ডাটে োওযাি গাটয জীণড ম্যলা পোব্, 
োি ও ি চার টযটছন নাইেশােড। েথািীরে লারেটে িি রদ্টয দ্াাঁডাটলন। 
 
–রক পহ  ারেড হটে? 
 
রফলচ ব্লল,–েটফসি আি আরম্ পগালম্াল, েচণ্ড শব্দ শুটন এখাটন এলাম্। পদ্খলাম্ 
হলাব্াজ র িস হলা কিটছ… ো হাটেি কাটছ  াটে পফটল রদ্টে। োি ি আিও 
সাংর্ারেক ব্যা াি, েটফসি পেই  পদ্খটলন ওি অ্রফসর্টি পকউ রসল পিটে েুটকটছ। 
 
–েুরম্ চু  কি, পেই  রফলচটক ধম্ক রদ্টলন। 
 
হযারি পদ্খল মু্রড রসাঁরডি ধাট ি কাটছ দ্াাঁডাটলন। ওি ম্যারজকযাল পচাখ পেই টক 
পদ্খটে লাগল, োি ি ওি রদ্টক। 
 
হযারিি বু্ক ধ্বক কটি উেল। জানা কথা মু্রড োি ম্যারজকযাল আই রদ্টক ওটক পদ্খটে 
 াটব্ন। োি পসই পচাটখি কাটছ পকউ রকছু পগা ন িাখটে  াটি না। ও স্বচটক্ষ সব্ 
পদ্খটে  াটে। পেই  নাইেশােড  টি িটযটছন, রফলচ হেিম্ব হটয িারি রডম্ো হাটে 
রনটয দ্াাঁরডটয িটযটছ। আি রনটজি পিরলংটয  া আেটক দ্াাঁরডটয িটযটছ। আি পকউ না–
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 ারুক মু্রড স্পে পদ্খটে  াটেন।… মু্রড পোাঁে পব্রকটয হাসটলন। আিেড হটলন, 
স্বািারব্কিাটব্ কটযক পসটকন্ড দু্জটন দু্জটনি রদ্টক োরকটয িইল। োি ি মু্রড হারস 
থারম্টয ওি নীল পচাটখি দৃ্রে পেইট ি ও ি পফলটলন। 
 
–আরম্ কী রেক শুটনরছ? মু্রড ধীটি ধীটি ব্লটলন। ব্লটছন পকউ আ নাি অ্রফসর্টি 
েুটকরছল? 
 
–খুব্ই ম্ািাত্মক, পেই  ব্লটলন রেক্তিাটব্। 
 
মু্রড ব্লটলন,–পব্ি কিটে হটব্… পক আ নাি অ্রফসর্টি েুটকটছ ব্া রছল। োই না? 
 
পেই  ব্লল,-একজন ছাত্র আরম্ হল  কটি ব্লটে  ারি। হযারি লক্ষয কিল পেইট ি 
ক াটল রশিা দ্ দ্  কিটছ। আটগও এম্ন র্েনা হটযটছ। আম্াি ব্যরক্তগে পর্স্াি 
পথটক প াসাটনি উ কিণ চুরি পগটছ। চুরিি একম্াত্র উটদ্দশয ছাত্রিা পব্–আইরনিাটব্ ো 
ইটে োই ব্ানাটে। 
 
মু্রড ব্লটলন, আ রন রেক জাটনন? এছাডা অ্নয রকছু নয? অ্নয রকছু লুরকটয িাখটছ 
না? 
 
হযারি পদ্খল মু্রডি কথা শুটন পেই  দ্ারুণ চটে পগটছন।  ােলা মু্খো কাটলা হটয 
পগটছ। িটগি রশিাগুটলা আিও পব্রশ ফুটল উটেটছ। 
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পেই  খুব্ আটি অ্থচ ম্ািাত্মক সুটি ব্লটলন–আ রন িাল কটিই জাটনন আরম্ পকানও 
রকছু পগা ন করি না। আ রন আম্াি অ্রফস পো পব্শ িালিাটব্ই সাচড কটিরছটলন। 
 
মু্রড ব্ক্রহারস পহটস ব্লটলন, ওো আম্াি কাটজি ম্টধয  টড পেই … োছাডা 
ডাম্বলটডাি আম্াটক ব্টলরছটলন সব্সম্য সেকড থাকটে ও পচাখ পখালা িাখটে। 
 
পেই  ব্লটলন, ডাম্বলটডাটিি আম্াি ও ি েচুি আস্থা আটছ। আরম্ রকন্তু রব্শ্বাস করি 
না পে, আ নাটক আম্াি অ্রফসর্ি সাচড কিটে ব্টলরছটলন। 
 
মু্রডি গলাি স্বি গজডন কটি ওটে–হযাাঁ হযাাঁ অ্ব্শযই রব্শ্বাস কটিন। োটকও সকটল 
রব্শ্বাস কটি… রব্শ্বাস কিাি ম্টো ম্ানুষ। োহটলও ম্াটঝ ম্াটঝ এম্ন রকছু র্টে… রক 
ব্লটে চাই বু্ঝটে প টিটছন? 
 
পেই  হোৎ এক ম্জাি কাণ্ড কটি ব্সটলন। ডান হাে রদ্টয ব্াাঁ–হােো পচট  ধটি 
কাাঁ াটে লাগটলন। এম্নিাটব্ পেন পকউ োি হাটে েচণ্ডিাটব্ র্া রদ্টযটছ। 
 
মু্রড পহা পহা পহা কটি পহটস ব্লটলন–োও একেু রু্রম্টয নাও। 
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–আরম্ পকাথায োব্ না োব্ ো আ রন ব্লাি পক? পেই  িাটগ পফটে  টড ব্লটলন–
রদ্টনি পব্লা ব্া িাটে রক হটে না হটে ো রু্টিরফটি পদ্খাি ম্টো অ্রধকাি আম্ািও 
আটছ। 
 
–পব্শ োই কিন। মু্রড ব্লটলন। মু্রডি কথাি ম্টধয চেুিোি ইরেে! 
 
–খুব্ই িাল, ম্াটঝ ম্াটঝ অ্ন্ধকাি করিডলটি আ নাি সটে পদ্খা হব্াি সুটোগ রম্লটব্। 
 
দ্ারুণ এক িয হযারিটক পেন প ছটন পথটক পছািা ম্ািল। ও পদ্খল মু্রড ম্টিডািস 
ম্ানরচটত্রি রদ্টক োরকটয িটযটছন। ম্ানরচত্রো ওি পথটক ছো–পর্স্   টি  টড িটযটছ। 
পেই , রফলচটচি দৃ্রে  ডব্াি আটগই হযারি ওি পিাব্ রদ্টয হাওযা কটি ম্ানরচত্রো 
উরডটয রদ্টে চাইল, সাটথ সাটথ মু্রডি দৃ্রে আকষডণ কটি ব্লটে চাইল, ওো আম্াি। 
রনজস্ব! 
 
পেই  হাে ব্ারডটয ম্ানরচত্রো রনটে পগটলন, পচাটখমু্টখ পচাি ধটি পফটলরছ এম্ন এক 
পকলাফটেি ছা ! 
 
এরসও  াচডটম্ন্ট! 
 
ম্ানরচত্রো হাওযাটে ও টি ওটে পেইট ি আেুল সাম্ানয ছুাঁটয মু্রডি হাটে এল। 
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–োইে… কখন পে আম্াি  টকে পথটক এো  টড পগটছ… আহািঃ আম্াি রজরনস আরম্ 
প টয পগরছ। 
 
রকন্তু পেইট ি কাল পচাখ মু্রডি হাটেি ম্ানরচত্র আি রফলচটচি কাটছ পসানাি রডটম্ি 
রদ্টক। 
 
পেই  দু্ই আি দু্ইটে চাি হয পসো িাল কটি জাটন…। 
 
– োি…, পেন রকছুই হযরন এম্ন িাটব্ ব্লল। 
 
মু্রড ম্ানরচত্রো মু্টড  টকটে িাখটে িাখটে ব্লল,–কী ব্যা াি… কী আব্াি হল? 
 
 োি! পেই  পর্াাঁৎ পর্াাঁৎ কটি উেল… পেখাটন হযারি দ্াাঁরডটয  া–আেটক পসইরদ্টক 
োকাল… পেন হোৎ ওটক পদ্খটে প টযটছ। 
 
–ওই রডম্ো  োটিি, ওই  াচডটম্টন্টি ম্ানরচত্রোও  োটিি। আরম্ ওো আটগ পদ্টখরছ, 
পদ্টখই বু্ঝটে প টিরছ! আরম্ হলফ কটি ব্লটে  ারি  োি এখাটন পকাথায দ্াাঁরডটয 
আটছ, ওি গাটয অ্দৃ্শয হব্াি আলখালা িটযটছ! 
 
অ্ন্ধিা পেম্ন হাে ব্ারডটয চটল পেম্রন িাটব্ ও রসাঁরড রদ্টয উেটে লাগল, হযারি পদ্খটে 
 াটে ওি ব্ড আকাটিি নাকো ফুটল ফুটল উেটছ, হযারিটক ওাঁটক শুটক ধিাি জটনয। 
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হযারি একেু র ছটন পহলটলা… োটে পেইট ি হাে ও  াটয না লাটগ। রকন্তু 
পেিকম্িাটব্ হাে ব্াডাটে পে পকান সম্টয ছুাঁটয পফলটে  াটি। 
 
মু্রড পব্শ পজাটি ব্লটলন, আহাহা পেই  রক  াগটলি ম্টো হাে ব্ারডটয রু্িছ, ওখাটন 
পকউ পনই, থাকটল ব্যা ািো আম্াটক পহড ম্ার্স্ািটক জানাটনা আম্াি কেডব্য (অ্নযায 
পখাাঁজাি ব্যা াটি)। েুরম্ পকাটনা রকছু না পজটন, না বু্টঝ হযারি  োি, হযারি ব্টল পধই 
পধই কটি পনটচ চটলটছ! দ্িজা িাো আি রডম্  ডাি সটে হযারি  োটিি রক সিকড, 
আরম্ বু্ঝটে  ািরছ না। 
 
–বু্ঝটে  ািটছন না? পেই  আব্াি পর্াৎ পর্াাঁৎ কটি হাে দু্টো ব্াডাটলন… হােো োয 
হযারিি বু্টক এটস লাটগ এম্ন অ্ব্স্থা! 
 
–ম্াটন? ম্াটন খুব্ সহজ! ডাম্বলটডাি জানটে চান অ্কািটণ কািা ওি প ছটন পলটগটছ, 
মু্রড অ্সরহষু্ণ হটয ব্লটলন…. খুাঁরডটয খুাঁরডটয ওি কাটছ পগটলন (মু্রড ম্যারজক আই 
রদ্টয পদ্খটে  ান সব্ই)–পেই  কেডব্য  ালটন আরম্ খুব্ই উদ্গ্রীব্।… েচডলাইটেি 
আটলা পফলটলন রনটজি কাো–পছাঁডা মু্টখি ও ি োটে নাটকি কাটছ অ্ কৃে ম্াংস 
র ণ্ড আি কাো দ্াগ আিও েকে িাটব্ পদ্খা োয। 
 
পেই  থেম্ে পখটয মু্রডি মু্টখি রদ্টক োকাটলন… হযারি পেইট ি মু্টখি িাব্ পদ্খটে 
প টলা না। দু্জটনই রনিল, রনব্ডা ণ পেই  োি ি ওি হাে নারম্টয রনটলন। 
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ব্লটলন–আরম্ পিটব্রছলাম্ (গলাি শব্দ হোৎ শাি হটয পগটছ)  োি হযে এখাটন 
পর্াডাটফিা কিটছ, িাটেি অ্ন্ধকাটি করিডলটি করিডলটব্ পর্ািা ওি রব্শ্রী স্বিাব্, 
আটগও কিে, ওটক এইসব্ কিটে পদ্ওযা রেক হটব্ না েটফসি মু্রড… ওি সুিক্ষাি 
জনযই…। 
 
 োই, মু্রডও নিম্ সুটি ব্লটলন, ওটহা আ রন পে  োিটক এে িালব্াটসন, ওি ম্েল 
চান… আটগ জানোম্ না েটফসি। সরেয আ রন কী অ্িি পথটক চান? 
 
সাম্ানয সম্য দু্জটনই চু চা  িইটলন। দু্জটনই দু্জটনি রদ্টক েখনও োরকটয। 
র্েনাস্থটল রম্টসস নরিস এটস হারজি। রব্কেিাটব্ পব্ডাটলি ম্যাও… ও, ডাক রদ্টলন। 
রকন্তু পকাথা পথটক োি নাটক আসটছ হযারিি গাটযি গন্ধ। গন্ধো পেইট ি  াটযি কাছ 
পথটক আসটছ পকন? 
 
পেই  কাোকাো গলায ব্লল,–আরম্ শুটে চললাম্। 
 
–খুব্ িাল, খুব্ িাল, সািািাে শুটয শুটয িাবু্ন, েটফসি মু্রড ব্লটলন।… রফলচ েুরম্ 
কী রডম্ো আম্ায পদ্টব্? 
 
–না! রডম্ো এম্ন িাটব্ বু্টক পচট  পিটখ ব্লল পেন ওরে োি েথম্ সিান!–েটফসি 
মু্রড… এো র িটসি রব্শ্বাসর্ােকোি েম্াণ। 
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–আরম্ জারন রডম্ো চযারিযটনি ে ারেড, পকউ চুরি কটিটছ, ওো আম্াটক রদ্টয দ্াও, 
মু্রড ব্লটলন। 
 
রব্না ব্াকযব্যটয রডম্ো মু্রডি হাটে েুটল রদ্ল রফলচ। রফলচ নরিসটক পদ্টখ খুব্ খুরশ 
হটযটছ, এম্ন এক আনন্দ েকাশ কটি রম্টসস নরিটসি রদ্টক োকাল। রম্টসস নরিস 
অ্দৃ্শয হযারিি রদ্টক োকাটলন (েরদ্ও পস অ্দৃ্শয)–দু্ এক পসটকন্ড ব্া ওই িকম্। 
োি িই চটল পগটলন। রফরলচও পসখান পথটক চটল পগটলন। রম্টসম্ নরিসটক খুরশ 
কিাি জনয ব্লটলন,–পিব্ না সকাটলই আরম্ েটফসি ডাম্বলটডািটক রব্ষযো অ্ব্শযই 
জানাব্। ব্লটে হটব্ র িস পকম্নিাটব্ কাজকম্ড রেটল–োলািাটব্ কিটছ। খুব্ পজাটড 
দ্ডাম্ কটি দ্িজা ব্ন্ধ কিাি শব্দ পশানা পগল। মু্রড ওি রজরনসগুটলা পশষ রসাঁরডি ধাট  
পিটখ  া–পেটন পেটন খুব্  রিিম্ কটি হযারি পেখাটন আেকা  টড রছল পসখাটন 
এটলন। 
 
ব্লটলন–আজ খুব্ পব্াঁটচ পগটল  োি! আরম্ রকন্তু পোম্াটক পদ্খটে  ারে। হযারি পো 
পো কটি ব্লল… ও হাাঁ… আ নাি জনযই–ধনযব্াদ্। 
 
-এো কী  োি? মু্রড  টকে পথটক ম্ানরচত্রো পব্ি কটি খুলটে খুলটে ব্লটলন। 
 
–পহাগাটেডি ম্ানরচত্র, হযারি ব্লল। ও আশা কটিরছল মু্রড ওি আেটক োওযা  াটক 
পিরলং পথটক মু্ক্ত কিটব্ন। ওি  াটয েেণা শুরু হটয পগটছ। 
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–পম্রিরলটনি দ্ারড, মু্রড চা াগলায ব্লটলন। পচাখ রকন্তু োি হযারিি েেণাকােি মু্টখি 
রদ্টক। ম্টন হটে পকান গুরুত্ব ূণড ম্ানরচত্র  োি। মু্রডি ম্যারজকযাল আই ব্ন ব্ন কটি 
রু্িটে লাগল। 
 
–হযাাঁ, খুব্ই দ্িকািী, হযারি ব্লল।–েটফসি মু্রড আম্াি একো  া পিরলংটয আেটক 
িটযটছ, আ রন কী খুটল রদ্টে সাহােয কিটব্ন? 
 
–কী ব্লটল? ও হযাাঁ হযাাঁ পকন  ািটব্া না, অ্ব্শযই…। 
 
মু্রড, হযারিি হাে ধটি োন রদ্টলন। হযারিি  া খুটল পগল। ওিা রসাঁরডি এক ধা  ও টি 
উেল। 
 
মু্রডি পচাখ েখনও  োটিি পসই আজব্ ম্ানরচটত্র!– োি… মু্রড খুব্ আটি ব্লটলন…, 
েুরম্ কী ব্লটে  াি পক পেইট ি অ্রফস র্টিি দ্িজা পিটে েুটকটছ? আরম্ ব্লরছলাম্ 
ম্াটন এই ম্ানরচত্রো পো েুরম্ পদ্টখছ। 
 
–হযাাঁ ব্লটে  ারি। রম্. কাউটক পদ্টখরছ। 
 
মু্রডি ম্যারজকযাল আই ম্ানরচটত্রি ও ি ব্ন ব্ন কটি রু্িটে লাগল। পদ্খটে পদ্খটে 
আকস্মাৎ একেু পেন শরঙ্কে হটলন। 
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–ক্রাউচ?… েুরম্ রেক ব্লছ? েুরম্ রক রনরিে  োি? 
 
–পকানও সটন্দহ পনই, হযারি ব্লল। 
 
–না ওটক পো এখন পদ্খটে  ারে না, ক্রাউচ? খুব্ই িহসযজনক ব্লটে হটব্। মু্রড 
একাগ্ররচটে সাম্টন িাখা ম্ানরচত্রো পদ্খটে লাগটলন। হযারি  রিষ্কাি বু্ঝটে  ািটলা 
ক্রাউটচি নাম্ ব্লাটে মু্রড পব্শ রেধায  টড পগটছন। রক িাব্টছন খুব্ই জানটে ম্ন 
চাইল। িাব্ল, রজটজ্ঞস কিা সম্ীরচন হটব্ রকনা। সটন্দহ পনই ক্রাউটচি নাম্ ব্লাটে খুব্ 
রচরিে। োহটলও ওটক এই ম্াত্র রেরন একো দ্ারুণ অ্স্বরিকি অ্ব্স্থা পথটক সটব্ম্াত্র 
মু্ক্ত কটিটছন। 
 
–আো েটফসি মু্রড, আ নাি কী ম্টন হয, পকন ক্রাউচ গিীি িাটে পেইট ি র্টি 
রসল পিটে েুটকরছটলন? 
 
মু্রডি ম্যারজকযাল আই ম্ানরচত্র পছটড হযারিি মু্টখ রদ্টক রু্িটে লাগল। 
 
অ্দু্ভে গিীি এক দৃ্রে! পসই দৃ্রে পদ্টখ হযারিি ম্টন হটলা মু্রড হযে িাব্টছন ব্লটব্ন 
রক ব্লটব্ন না। ব্লটলও কেো ব্লটব্ন। 
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–বু্টঝ নাও  োি, মু্রড পশষ  েডি নীিব্ো িে কিটলন। োি ি ব্লটলন, পলাকটদ্ি 
ধািণা বু্টডা ম্যাড আই-এি কালজাদু্কিটদ্ি ধিা  ািা ছাডা আি পকানও কাজ পনই।… 
ব্ারেড ক্রাউটচি কাটছ ম্যাড আই রশশু। 
 
েখন রেরন ম্ানরচত্রো েন্নেন্ন কটি পদ্খটছন। হযারি রকছু জানাি জনয ছেফে কিটে 
লাগল। 
 
–েটফসি মু্রড…, হযারি ব্লল, আ রন রক ম্টন কটিন রকছু অ্ম্েল হটে  াটি… চক্রাি 
চলটছ… ক্রাউচ। 
 
–হযাাঁ হযাাঁ পসই িকম্ই রকছু, মু্রড েীক্ষ্ণ স্বটি ব্লটলন। েুরম্ জান? হযারি িাব্ল েশ্নো 
কটি ও ব্াডাব্ারড কটিরন পো! মু্রড পো ম্টন কটিন না পহা াটেডি ব্াইটি পকানও 
সংব্াদ্েংব্াদ্ িাটখ? কথাি েসটে হযে রসরিযাসও এটস পেটে  াটিন। 
 
–আরম্ রকছু জারন না, হযারি ব্লল!–ম্াটঝ ম্াটঝ অ্দু্ভে সব্ র্েনা র্টে োটে, োই 
ব্লরছলাম্। পডইরল পফটেও খব্ি পব্টিাটে… কাল ম্াকড… ওযার্ল্ড কাট ি সম্য, োি ি 
পডথইোি… আিও রক সব্ মু্রডি দু্রে পচাখই ব্ড ব্ড হটয উেল। 
 
– োি েুরম্ অ্রে বু্রেম্ান পছটল, মু্রডি ম্যারজকযাল আই আব্াি ম্ানরচটত্রি ও ি 
 ডল।–ক্রাউচও হযটো ওইিকম্ রকছু রচিা কটিন। ওই রিো স্কীোি নানািকম্ রলখটছ 
শুধু নয িরেটয পব্ডাটে, পসই সব্ কািটণ পলাটকটদ্ি উৎকরণ্ঠে হওযা স্বািারব্ক। 
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কথাো ব্টল মু্রড মু্চরক হাসটলন। োি িই ম্ানরচটত্রি ব্া রদ্টকি পকাটণ োকাটলন। 
ব্লটলন, পদ্খরছ একজন পডথইোি েেেত্র অ্ব্াটধ রু্িটছ। 
 
হযারি ম্টন একই েশ্ন 
 
–হযাাঁ পশান  োি, আরম্ পোম্াটক একরে েশ্ন কিটে চাই, মু্রড ব্লটলন। হযারি জাটন, 
েশ্নরে, ম্ানরচত্র (ম্ািউটডি ম্যা ) পকাথা পথটক ও প টযটছ। ম্ানরচত্ররে জাদু্কিটদ্ি 
কাটছ খুব্ই েটযাজনীয অ্স্ত্র ব্লা োয। পস এক র্েনা… পকম্ন কটি ওি হাটে এটসটছ। 
পদ্াষী পস একা নয, ওি ব্াব্া, পফ্রড ও জজড, উইসরল েটফসি লুর ন (ওটদ্ি কাল 
আেডটসি রব্রুটে লডাইটযি রশক্ষক) সকটলই পদ্াষী মু্রড েশ্ন কটি ম্িাউডাি ম্ানরচত্র 
হযারিি মু্টখি সাম্টন পর্ািাটে লাগটলন। এো কী েুরম্ রকছুরদ্টনি জনয আম্াটক ধাি 
রদ্টে  ািটব্  োি? 
 
ম্ানরচত্ররে হযারিি অ্েযি রেয। োহটলও স্বরিট ল এই কথা পিটব্ পে, পকাথা পথটক 
ম্ানরচত্রো ও প টযটছ মু্রড এ কথাো রজটজ্ঞস কটিরন ব্টল। কিটল পো আটিা রব্ টদ্ 
 ডে। 
 
–হযাাঁ হযাাঁ অ্ব্শযই। 
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–খুউব্ িাল পছটল েুরম্, মু্রড পর্াাঁৎ পর্াাঁৎ কটি ব্লটলন। আরম্ এোি সেযব্হাি কিটে 
 ািব্। অ্টনক রদ্ন পথটক এই িকম্ একোি পখাাঁটজ রছলাম্। রেক আটছ  োি, এখন 
েুরম্ র্টি রগটয শুটয  ড। 
 
হাাঁেটে হাাঁেটে ওিা মু্রডি অ্রফস র্টিি সাম্টন দ্াাঁডাল। 
 
মু্রড হযারিি রদ্টক েীক্ষ্ণ দৃ্রেটে োরকটয ব্লটলন–েুরম্ অ্িি (একিকম্ উচ্চ  েডাটযি 
পগাটযন্দা) হটে চাও? 
 
–না, হযারি আিেড হটয ব্লল। 
 
–পিটব্ পদ্খ… ও হযাাঁ, আরম্ িাব্রছ, ওই রডম্ো েুরম্ শুধু শুধু রনটয োওরন রনিযই 
পোম্াি পকাটনা কাজ রছল… আরম্ কী সরেয ব্লরছ? 
 
–না, শুধু শুধু নয। আরম্ কু পব্ি কিব্াি পচো কটি চটলরছ। ম্াটন পসটকন্ড োটস্কি কু। 
ওই রডম্ পথটক  াওযা োটব্…। 
 
–পসই কাজো িাটত্র করিডলটি রু্টি–রফটি কিটে হটব্? আো আব্াি কাল সকাটল 
পদ্খা হটব্। 
 
মু্রড ম্টিডাি ম্ানরচত্র খুাঁরেটয পদ্খটে পদ্খটে রনটজি র্টি েুটক পগটলন। 
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হযারি পেই  ও ক্রাউটচি কথা িাব্টে িাব্টে রগ্ররফন্ডি োওযাটিি রদ্টক চলল। এসটব্ি 
ম্াটন কী, ক্রাউচ পকন অ্সুস্থোি িান কিটছন। পহাগাটেড পো োি অ্ব্াধগরে। লুরকটয 
িাটত্র আসাি পো দ্িকাি রছল না। পেই  োি র্টি রক লুরকটয পিটখটছন, পকন 
পিটব্টছন? পসো কী? 
 
মু্রডই ব্া হোৎ ওটক অ্টিাি (োলারশ পগাটযন্দা) হটে উ টদ্শ রদ্টলন পকন? উ টদ্শো 
খুব্ই পলািনীয সটন্দহ পনই। ও রনটজি র্টি এটস আলটখলা আি রডম্ো িাটঙ্ক খুব্ 
সাব্ধাটন পিটখরদ্ল। 
 
িাব্টলা–ও েরদ্ ব্টল অ্টিাি হটে চায, োহটল ব্নু্ধটদ্ি ম্টনািাব্ো রক হটব্, এো 
িাব্াি পচো কিল। 
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দ্য জিলেন্ড টাস্ক 
 
হািরম্ওন রকছুো শুষ্ক কটণ্ঠই ব্লল, হযারি েুরম্ ব্টলরছটল রডটম্ি কু্ল  িীক্ষাি কাজ 
পোম্াি হটয পগটছ! 
 
–আটি ব্ল পকউ শুনটে  াটব্, হযারি সটে সটে ব্লল।–পকম্ন কাজ কিটছ আম্াি 
পদ্খাি েটযাজন, রেক আটছ না? 
 
চাম্ড ক্লাটস হযারি, িন ও হািরম্ওন প ছটনি একো পব্টঞ্চ ব্টস আটলাচনা কিরছল। 
পসরদ্ন ওটদ্ি সাম্রনং চাটম্ডি অ্নুশীলন কিাি ক্লাস রছল। েটফসি রেেউইক সব্ 
ব্াধারব্টঘ্নি রব্রুটে পকম্ন কটি ব্যারনরশং চাম্ড (রব্োডন জাদু্) রদ্টয েরেটিাধ কিটব্ 
ছাত্র–ছাত্রীটদ্ি পস সম্বটন্ধ েত্ত্ব পব্াঝাটলন। েত্ত্বরে িাল হটলও কাজ িাল কটিরন। 
 
–রডটম্ি েসে এখন িুটল োও, বু্ঝটল? হযারি রফসরফস কটি ব্লল, েখন েটফসি 
রেেউইক ছাত্র–ছাত্রীিা রক কিটছ পদ্খাি জনয রু্িরছটলন। আরম্ পোম্াটদ্ি পেই  আি 
মু্রড সম্বটন্ধ রকছু ব্লব্, একো র্েনা র্টেটছ। 
 
রেেউইটকি ক্লাসো ছাত্র–ছাত্রীটদ্ি ব্যরক্তগে কথাব্ােডা, আটলাচনাি জনয স্বগডিাজয ব্লা 
োয। হযারি গেিাটেি অ্রিজ্ঞোি কথা ব্লল। ো োয আধা র্িা পো হটব্ই। 
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–পোম্াি রক ম্টন হয–মু্রড শুধু পেই  নয কািকািটফি ও িও নজি িাখটছন? 
 
আরম্ রেক ব্লটে  ািব্ না ডাম্বলটডাি রক কিটে ব্টলটছন; রকন্তু রেরন োই . কিটছন, 
হযারি ব্লল র্টিি ম্টধয উল্টা– াল্টা রকছু হটে পসরদ্টক দৃ্রে না রদ্টয। মু্রড ব্লটছন, 
পেই টক রেরন এখাটন পিটখ রদ্টযটছন, োটক রেেীযব্াি সুটোগ ব্া ওই িকম্ রকছু। 
 
িন পচাখ ব্ড ব্ড কটি ব্লল,–কী ব্লটল? হযারি আম্াি ম্টন হয মু্রডি সটন্দহ পেই  
পোম্াি নাম্ো গব্টলে অ্ব্ ফাযাটি রদ্টযটছন! হািরম্ওন ব্লল,–ওহ িন এো সিূণড 
িুল ধািনা। আম্িা এি আটগ একব্াি পিটব্রছলাম্ পেই  হযারিটক পম্টি পফলটে চান, 
রকন্তু পশটষ জানা পগল রেরনই হযারিি োণ িক্ষা কটিটছন, ব্যা ািো ম্টন আটছ? কথাি 
ম্টধয ওিা ওটদ্ি  িীক্ষাি কাজও চালাটে লাগল। 
 
হযারি হািরম্ওটনি রদ্টক োকাল, িাব্ল, সরেয ব্লটে রক, পেই  একব্াি ওি জীব্ন 
িক্ষা কটিরছটলন। রকন্তু হযারিি ব্াব্াটক  ছন্দ কিটেন না। েখন োিা সু্কটল একসটে 
 ডাশুনা কিটেন েখন পথটকই। পস কািটণ হযে হযারিটক  ছন্দ কটিন না, হটে 
 াটি। পেই  সুটোগ প টলই হযারিি  টযন্ট পকটে পনন, শারি রদ্টে পিাটলন না, ওটক 
সু্কল পথটক ব্রহষ্কাি কিা পহাক, এম্ন কথা ব্টলন। 
 
–হািরম্ওন ব্লল, আরম্ মু্রডি কথাি গুরুত্ব পদ্ই না। বু্ঝটল ডাম্বলটডাি এে মূ্খড নন। 
েুরম্ জান েটফসি লুর ন আি হযারগ্রডটক েখন পকউ কাজ পদ্যরন, একম্াত্র ডাম্বলটডাি 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য গবলেট অ্ব ফায়াি । জে. জে. িাওরেিং। হ্যারি পটাি রিরিে 

602 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

ওটদ্ি পডটক চাকরি রদ্টযটছন। পেই টকও পস সম্যই চাকরি রদ্টযরছটলন। েরদ্ও 
পেই  সকল সম্য রকছু না রকছু পদ্াষত্রুরে কটিই থাটকন। 
 
–পেই  একো শযোন! ো না হটল ডাকড উইজাডড কযাচািস (োিা কাল জাদু্ কটি 
োটদ্ি ধিা)… ওিা অ্রফটস পকন েুটক েলারশ কিটব্ন? োহটল…? িন ব্লল। 
 
হািরম্ওন িটনি কথাি কান না রদ্টয ব্লল–রম্. ক্রাউচ পেন িান কিটছন রেরন অ্সুস্থ? 
পকম্ন পেন অ্দু্ভে ম্টন হয রব্ষযো, োই না? ইযুল ব্ল নাটচ আসটে  ািটলন না অ্থচ 
েখন োি রনটজি েটযাজন গিীি িাটে পব্ি হটযরছটলন। অ্দু্ভে ব্যা াি! 
 
িন ব্লল–েুরম্ ক্রাউচটক পকন  ছন্দ কটিা না আরম্ জারন… কািণ পস–ই এলফ 
উইঙ্কীি কািটণ…। 
 
ওিা দু্ জটন েরেটিাটধি  িীক্ষাি জনয কুশন পছাাঁডাছুরড কিটে লাগল। 
 
*** 
 
রসরিযস হযারিটক জারনটযরছটলন োটক পেন পহাগাটেড রক র্েটছ না র্েটছ ো জানায। 
পসই িাটেই হযারি ব্রাউন আউল ম্ািফে রসরিযসটক ক্রাউটচি দ্িজা পিটে পেইট ি 
অ্রফটস েুটক কাগজ ত্র সিাটনা, মু্রড আি পেইট ি কথাব্ােডা সব্ই  রিষ্কাি কটি 
রলটখ জানাল। 
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োি িই পস জটলি েলায একর্িা ডুটব্ পথটক োটণ পব্াঁটচ থাকা োয পকম্ন কটি, 
পসই সম্সযা রনটয িীষণিাটব্ িাব্টে লাগল। পব্রশ আি পদ্রি পনই চরব্বটশ পফব্রুযারি 
আসটে। পসই রদ্নরেি জনয ওি এই সম্সযারে েশ্নটব্াধক হটয দ্াাঁরডটয িটযটছ। 
 
পো হযারি ব্লটে পগটল রদ্ন–িাে লাইটব্ররিটে রগটয ব্ই  ডা শুরু কিল। েরদ্ পকাথায 
এম্ন এক জাদু্ম্ে  াওযা োয োি সাহাটেয ম্ানুষ জটলি ম্টধয অ্রক্সটজন ছাডা পব্াঁটচ 
থাকটে  াটি। হযারি–হািরম্ওন–িন সন্ধযা পব্লা এব্ং সাপ্তারহক ছুরেি রদ্টন ব্ইটে মু্খ 
গুাঁটজ িইল। হযারি েটফসি ম্যাকটগানাগটলি কাছ পথটক লাইটব্রিীি পিরিটকটেড 
পসকশটন োব্াি অ্নুম্রে প টযটছ। লাইটব্ররিযান ম্াদ্াম্ র নস-এি কাছ পথটক অ্টনক 
িকম্ সাহােয প টযও হযারি ব্ই পর্াঁটে পর্াঁটে রকছু প ল না, োটে ও একর্িা জটলি 
েলায থাকটে  াটি। 
 
নানা িকম্ গুজব্ হযারিটক েচুি দু্ব্ডল কটি রদ্টে লাগল। ক্লাটসি  ডাশুনাটে ম্ন ব্টস 
না, আব্াি আটগি ম্টো পহাম্ওযাকড জম্া হটে থাটক। ক্লাসরুম্ পথটক পলটকি রদ্টক 
োকাটল বু্ক দু্রু দু্রু কিটে থাটক। পলৌহ–ধূসি োণ্ডা ব্িটফি ম্টো জল পদ্টখ ম্টন 
হয ব্হুদূ্টিি চাাঁটদ্ি ম্টো পেন দূ্টি িটযটছ। 
 
র্রডি কাাঁো পেন জাদু্ম্টে অ্রে দ্রুে গরেটে রু্িটছ, এক র্িা পেন এক রম্রনে! পক 
জাটন পসই চরব্বশ োরিখ এে োডাোরড আসটছ পকন? আি ম্াত্র  াাঁচো রদ্ন সম্য 
হাটে। এি ম্টধয ওটক পব্াঁটচ থাকাি ম্ে জানটেই হটব্। 
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আি ম্াত্র এক সপ্তাহ! 
 
আি ম্াত্র রেনরদ্ন! 
 
দু্রদ্ন হাটে থাকটে হযারি পেনশটন অ্রস্থি, োি খাওযা–দ্াওযা ব্ন্ধ। পসাম্ব্াি 
পব্রকফাটর্স্, ওি সুখকি সম্য এটলা, রফটি এল ব্রাউন  াচা রসরিযটসি রচরে রনটয। ও 
উদ্গ্রীব্ হটয  াচাি  া পথটক পগাল কটি  াকান  াচডটম্ন্ট খুটল রনল। পদ্খল এক লাইন 
ম্াত্র রলটখটছন। সব্টচটয পছাে রচরে। 
 
 াাঁচা ম্ািফে ও পেন অ্ব্শযই জানায, কটব্ হগসটম্টড সাপ্তারহক ছুরে। 
 
এে পছাে রচরে! রনিযই  াচডটম্টন্টি প ছটন আিও রকছু রলটখটছন! রকন্তু না… প ছটনি 
রদ্কোও শূনয! 
 
– িব্েডী সাপ্তারহক ছুরে! হািরম্ওন ব্লল। ও রসরিযটসি পলখা এক লাইন রচরেরে হযারিি 
প ছন পথটক  টড পফটলটছ। ও ব্লল–পশান আম্াি  ালকো নাও আি উেি রদ্টয 
 যাাঁচাোটক পসাজা পফিৎ  াোও। 
 
হযারি রসরিযটসি রচরেি  ৃষ্ঠাি প ছটনই রদ্নরে রলটখ ব্াদ্ারম্  াচাি  াটয পব্াঁটধ ওটক 
উরডটয রদ্ল। রকন্তু ও িুটল পগল, পসরদ্টনি িাটেি র্েনা–মু্রড ও পেইট ি কথা 
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রলখটে। রডটম্ি কু ওি ম্াথায এম্ন জে  ারকটযটছ পে এ মু্হূটেড অ্নয রকছু আি 
িাব্টে  ািটছ না। 
 
িন ব্লল–হগসটম্টড সম্বটন্ধ পকন জানটে চান বু্ঝটে  ািলাম্ না। 
 
হযারি ব্লল–পকম্ন কটি ব্লটব্া।…  াচাটক পদ্টখ ম্টনি ম্টধয পে খুরশি পজাযাি 
এটসরছল ো রম্টে পগল।–চল, পকযাি অ্ব্ ম্যারজকযাল রক্রচািটস োওযা োক। 
 
আজও ইউরনকটনডি পলশন ম্ন রদ্টয ওিা কিটে লাগল। রফটি আসাি  ি হযারগ্রড 
িালই  ডাটে। েটফসি গ্রাব্রল িযাংক পথটক পস ম্ন্দ নয, হযটো ো েম্াণ কিাি 
জনয। 
 
আজ ও ইউরনকটনি শাব্ক ধিটে প টিটছ। োিা ব্ড ইউরনকটনি ম্টো নয, পসানাি 
ম্টো িং।  াব্ডেী আি লযাটিন্ডি, ব্াচ্চা দু্টোটক পদ্টখ পব্জায খুরশ… োিা শুধু নয 
 যানরস  ািরকনসন অ্টনক কটে ওি খুরশি িাব্ পচট  িাটখ। 
 
হযারগ্রড ক্লাস পনব্াি সম্য ব্লটলন–ওটদ্ি ব্ড অ্ব্স্থায ধিা সহজ। ব্ছি দু্ই ব্যস হটল 
ওটদ্ি িং রূ ারল হটয োয। চাি ব্ছি ব্যস হটল ব্াচ্চা পদ্য, সাে ব্ছি ব্যটস সাদ্া 
ধব্ধটব্ হটয োয। ওটদ্ি গাটয গলায হাে রদ্টে িয প ও না। পোম্িা ওটদ্ি রচরন 
দ্লা কটি পখটেও রদ্টে  াি। 
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ছাত্র–ছাত্রীিা েখন ব্াচ্চা ইউরনকনড পদ্খটে ব্যি, হযারিটক েখন রঝরম্টয ব্টস থাকটে 
পদ্টখ হযারগ্রড ব্লটলন–হযারি পোম্াি শিীি িাল আটছ পো? 
 
হযারি ব্লল–হযাাঁ। 
 
–িয প টযছ? 
 
–খুব্ সাম্ানয, হযারি ব্লল। 
 
হযারগ্রড োি রব্িাে পম্াো হােো োরিি কাাঁটধ িাখটেই হাটেি িাটি ও একেু পেন 
পদ্টব্ পগল। ব্লটলন–েুরম্ েখন হনডটেলটদ্ি সটে লডাই কিরছটল… রম্টথয ব্লরছ না, 
সরেয একেু িয প টযরছলাম্। আরম্ জারন েুরম্ সব্ রেকোক কিটে  ািটব্। োই 
একেুও রচরিে নই। েুরম্  িীক্ষায রেক উেটি আসটব্। ও হযাাঁ রডম্ সম্বটন্ধ কাজকম্ড 
পশষ হটযটছ? 
 
হযারি ম্াথা নাডল। োহটলও ব্লটে  ািটলা না  ুটিা একরে র্িা জটলি েলায থাকটল 
অ্ব্স্থাো রক হটব্। ব্াাঁচটব্, না ম্িটব্? ও হযারগ্রটডি মু্টখি রদ্টক োকাল…। 
 
–িয প ও না। হযারি। েুরম্ রেক  ািটব্, হযারগ্রড ওটক সাহস রদ্টয ব্লটলন। আব্াি 
হযারিি কাাঁটধ আদ্টিি চা ড রদ্টলন। 
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–সাহস হািাটব্ না হযারি, েুরম্ কখনও রব্ফল হটব্ না হযারি। 
 
হযারগ্রটডি থাব্ায ও পেন আিও ইরঞ্চ দু্ই কদ্ডম্াক্ত ম্ারেটে পেন পদ্টব্ পগল। আব্াি 
ব্লটলন–আরম্ জারন… আরম্ অ্নুিব্ কিরছ েুরম্ রজেটব্, পহটি োটব্ না।… েুরম্ 
রজেটব্ই হযারি। 
 
হযারি চাইল না, হযারগ্রটডি ম্ন দ্টম্ োয, মু্টখি হারস রম্রলটয োয ওি আসল কথা 
শুটন। পে পস এখটনা জাটন না জটলি েলায রকিাটব্ ব্াাঁচটে হয। ব্াচ্চা ইউরনকনডটদ্ি 
পদ্টখ দ্ারুণ ম্জা প টযটছ, পসো পদ্খাব্াি জনয মু্টখ হারস পেটন এটন ও অ্নয 
পছটলটম্টযটদ্ি দ্টল রম্টশ পগল। 
 
*** 
 
রেেীয োটস্কি আটগি রদ্ন সন্ধযাটব্লা, হযারিি ম্টন হটে লাগল ও পেন িাটত্রি দু্িঃস্বটপ্নি 
ফাাঁটদ্ জরডটয  টডটছ। ও িাব্ল পকান অ্টলৌরককিাটব্ েরদ্ একো রনিডিটোগয জাদু্ম্ে 
(টস্পল) প টয োয োহটল পসো িালিাটব্ িপ্ত কিটে সািািাে পলটগ োটব্। পকন 
এম্ন অ্ব্স্থাি সৃরে হল? পকন ও পসানাি রডম্ প টযও আটগ পথটক কাজ কটিরন? পকন 
ও ক্লাটস কাটজি কথা না পিটব্ অ্নয কথা িাব্ পকাটনা রশক্ষক একব্ািও েরদ্ ব্লটেন, 
জটলি েলায পকম্ন কটি রনশ্বাস পনওযা োয োহটল রক এম্ন হে? রকন্তু পকউ এক 
কণা আিাস পদ্নরন। 
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সূেডাটিি  ি ওিা রেন ব্নু্ধ লাইটব্ররিটে পগল। ম্যারজক ম্টেি েে ব্ই আটছ োি 
 াোি  ি  াো ওল্টাটে লাগল… েরদ্ রকছু প টয োয পকানও ব্ইটযি  াোয ওযাোি 
শব্দো পচাটখ  ডটল ওি বু্কো ধ্বক কটি ওটে। িাটব্ রনিযই রকছু প টয োটব্।… 
পলখা আটছ দু্  াাঁইে জল, আধ  াউন্ড েুকটিা েুকটিা ম্যানটিে (আলুি ম্টো)  াো 
আি একরে পগালা …। 
 
িন একো ব্ই পদ্খটে পদ্খটে ব্লল,–বৃ্থা  রিিম্! ম্টন হয রকছু রম্লটব্।…  ুকুি ব্া 
রদ্রর্ শুরকটয পফলাি রকছুই পনই… িেেচাম্ড (শুকটনা কিাি জাদু্ম্ে) সম্বটন্ধ রকছুই 
পলটখরন।… সিূণড একো হ্রদ্ (টলক) শুরকটয পদ্ওযা দূ্টিি ব্যা াি। 
 
হািরম্ওন ব্লল–আটছ আটছ… রনিযই প টয োব্। কথাো ব্টল পম্াম্ব্ারেো দূ্ি পথটক 
কাটছ পেটন আনল।… পছাে পছাে অ্ক্ষটি ছা া  ুিটনা এব্ং িুটল োওযা ডারকনীরব্দ্যা 
এব্ং জাদু্ম্ে ব্ইোটে ও োয মু্খ গুাঁটজ ব্লল ম্টন হয এম্ন পকাটনা োস্ক পনই ো 
কিা োটব্ না। 
 
–না–ও  ািা পেটে  াটি, িন ব্লল। 
 
 হািরম্ওন ব্লল,–িন পোম্াি উটল্টা াল্টা কথা ব্লা থাম্াটব্? সব্ রজরনসই সুষু্ঠিাটব্ 
কিাি একো  েরে আটছ। একো না একো রকছু থাকটে ব্াধয! 
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হযারিি মু্খ পদ্টখ ম্টন হয লাইটব্ররিটে পকানও রকছু না প টয খুব্ই কু্ষব্ধ! সব্োই ম্টন 
কটি ব্যরক্তগে অ্ ম্ান ছাডা রকছুই নয। আজ  েডি পকানও কাটজ ও অ্কৃেকাজড 
হযরন। 
 
হযারি ব্লল–আরম্ জারন আম্াি রক কিা উরচে রছল। ও পকৌরলটদ্ি জনয পকৌশল ব্ইো 
পদ্খটে থাটক। োি ি মু্খ েুটল ব্লল–রসরিযটসি ম্টো অ্যারনটম্গাস পশখা উরচে 
রছল। 
 
িন ব্লল–েখন ইটে েখন রনটজ পগার্ল্ রফশ হটয পেটে  াি না। 
 
হযারি ব্লল–োহটল ব্যাে!… হযারি খুব্ই ক্লাি! 
 
–বু্ঝটল অ্যারনটম্গাস, রশখটে অ্টনক সম্য লাটগ। োি ি পশখাি  ি পোম্াি 
পিরজর্স্াি কিা, আিও অ্টনক রকছু আটছ। হািরম্ওন ব্লল। োকটগ শুরু কিা োক 
জাদু্কিী ধাাঁধা এব্ং সম্াধান হািরম্ওন  ডটে লাগল, োরলকা ব্ানান… োকটগ ম্টন 
পিখ… পোম্াটক অ্ব্শযই পোম্াি নাম্ রলরখটয রনটে হটব্ জাদু্ি অ্নুরচে েটযাগ 
অ্রফটস… জানাটে হটব্ রক জg হটব্, আি পোম্াি লক্ষয, োহটল েুরম্ আইন িে 
কিটে  ািটব্। 
 
হযারি  রিিাি গলায ব্লল–হািরম্ওন আরম্ োট্টা কিরছলাম্। আরম্ খুব্ িাল কটিই 
জারন আগাম্ীকাল সকাটল ব্যাটেি রূ  রনটে  ািটব্া না। 
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হািরম্ওন উইজারডডং ডাযটলম্া শব্দ কটি ব্ন্ধ কিল, ব্লল–ব্াটজ পকানও কাটজি ব্ই 
নয… কািা োটদ্ি নাটকি চুল ব্ারডটয রিং কিটে চায? 
 
পফ্রড উইসরল দূ্ি পথটক ব্লল,–আম্াি পকানও অ্সুরব্টধ পনই। 
 
হযারি, িন, হািরম্ওন পদ্খল পফ্রড আি জজড! 
 
 িন ব্লল–পোম্িা লাইটব্ররিটে পকন এটসছ পহ! 
 
–পকন আব্াি পোম্াটদ্ি খুাঁজটে। পশান েটফসি ম্যাকটগানাগল হািরম্ওনটক পডটকটছন। 
 
–পকন? হািরম্ওন একেু আিেড হটয ব্লল। পফ্রড ব্লল–ব্লটে  ারি না। ওনাটক পদ্টখ 
দ্ারুণ কু্রে ম্টন হটযটছ। 
 
জজড ব্লল, পোম্াটদ্ি দু্জনটক রনটয োব্াি হুকুম্ রদ্টযটছন। এি পব্রশ রকছু জারনটন। 
 
িন হািরম্ওন, হযারিি রদ্টক োকাল। ওি মু্খ শুরকটয পগটছ। েটব্ কী ম্যাকটগানাগল 
জানটে প টিটছন পে কাজো হযারিি একা কিাি কথা, ো দু্ই ব্নু্ধি সাহাটেয রদ্ন িাে 
কটি চটলটছ। 
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হািরম্ওন িটনি সাটথ ম্যাকটগানাগটলি র্টি পেটে পেটে হযারিটক ব্লল রফটি এটস 
কম্নরুটম্ আব্াি পদ্খা হটব্। ওটদ্িও মু্খ পদ্টখ ম্টন হয খুব্ই রচরি ে।… পশান 
েেগুটলা  াি ব্ই রনটয পেও। 
 
হযারি রচরিে মু্টখ ব্লল–আো। 
 
িাে আেোি সম্য ম্াদ্াম্ র নটস লাইটব্ররিটে এটস সব্ ব্ারে রনরিটয রদ্টলন। োি ি 
হযারিটক একিকম্ র্ি পথটক চটল োব্াি জনয োডা কিটলন। হযারি েেগুটলা ব্ই রনটে 
 াটি, পকান িকটম্ ব্গলদ্াব্া কটি রগ্ররফন্ডি কম্নরুটম্ এল। ব্ইগুটলা পেরব্টল পিটখ 
র্টিি একো পকান পব্টছ রনটয একোি  ি একো পম্াোটম্াো ব্ইটযি  াো উটল্টাটে 
লাগল। ম্যাডকযা  ম্যারজক ফি ওটযরক ওযাি লকস এ রকছু নাই, এ গাইড েু 
রম্রডটযিযাল সিসরিটেও না।… সাে–আেরে ব্ই িাল কটি  টড একোটেও পকানও 
রনটদ্ডশ প টলা না। 
 
পকাথা পথটক কুক শযাংকস এটস ওি পকাটল আিাম্ কটি ব্টস  ডল।… োয সব্ ব্ই 
পশষ হটয পগটলও ব্ন ও হািরম্ওটনি  াো পনই। 
 
হযারি রনটজি ম্টন ব্লল, থাক  াওযা পগল না। পচাখ বু্টজ ব্টস থাকটে থাকটে, ওি 
রব্টিাধী  টক্ষি সকটলি হাসাহারস, রব্দ্রূ  কাটন আসটে লাগল। দু্ কাটন আেুল রদ্টযও 
কাটন আসটে লাগল োট্টা, োম্াশা, হাসাহারস। োি ি পচাটখি সাম্টন পিটস উেল পসই 
 োি রর্স্ংকস। পেউি পডলটকৌি ব্লটছ… ও পো ব্াচ্চা পছটল। 
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হযারি োি ি িীষণ পিটগ লাফ রদ্টয উেল। পব্ডালো ওি পকাল পথটক পম্টঝটে  টড 
রগটয িীষণ পিটগ হযারিি রদ্টক এক দৃ্টে োরকটয িইল। 
 
হযারি েেক্ষটণ  যাাঁচান রসাঁরডটে  া রদ্টযটছ। ডিটম্েরিটে রগটয অ্দৃ্শয হব্াি 
আলটখলাো  টি আব্াি ওটক লাইটব্ররিটে পেটে হটব্।… সািািাে ওখাটন ব্টস ব্ই 
র্ােটে হটব্। 
 
লুম্স। োয  টনি রম্রনে  টি লাইটব্ররি ব্ন্ধ দ্িজাি সাম্টন দ্াাঁরডটয খুব্ আটি ব্লল : 
লুম্স, দ্িজাো খুটল পগল। র্টি আটলা পনই। হযারি ওি জাদু্দ্ণ্ডো েটচডি ম্টো জ্বারলটয 
পেসব্ ব্ই ওি দ্িকাি ি যাক পথটক রনটয পেরব্টলি ও ি িাখল।… সটম্মাহন আি 
জাদু্ম্ে, পম্ি র  ল আি জল হদ্টে, রব্খযাে জাদু্কি জাদু্কিীটদ্ি েসে, জাদু্ 
আরব্ষ্কাি ইেযারদ্ রব্রিন্ন ব্হু  ুিটনা ব্ই… োছাডা জটলি েলায পব্াঁটচ থাকাি উ ায… 
ব্ই ও পগাগ্রাটস  ডটে লাগল। ম্াটঝ ম্াটঝ সম্য পদ্খাি জনয র্রড পদ্খটে লাগল। 
 
 ডটে  ডটে রনদ্ারুণ আশঙ্কা আি ক্লারিটে ওি দু্ পচাখ ব্ন্ধ হটয এল। ব্হু পচোটেও 
ও দু্ পচাখ খুলটে  ািটলা না। ম্টন হল ও রেটফটক্টি ব্াথরুম্ও আব্াি পগটছ, পসখাটন 
ব্াথেটব্ি রকনািায ব্টস জলাশটযি ধাটি রব্িাে একো  াথটিি চাই-এি ও ি ব্টস 
িটযটছ জলকনযা। ও জটল  টড রগটয (জলো বু্াঁদ্ বু্দ্ কিটছ) একো রছর ি ম্টো 
হাবু্ডুবু্ পখটে লাগল। জলকনযা ওি ফাযাি পব্াল্টো (ঝাডু) হাটে রনটয উাঁচু কটি ব্লল-
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এস এস এো পনটব্ না! কথাো ব্টল ও খনখরনটয পহটস উেল-এস লাফ রদ্টয পোম্াি 
ফাযাি পব্াল্টো রনটয োও  োি। 
 
–আরম্  ািটব্া না, হযারি হাাঁফাটে হাাঁফাটে ব্লল। রদ্টয োও রদ্টয োও ব্লরছ…। জটলি 
েলায েরলটয না োয োি জনয হাে েুলল। 
 
রকন্তু ম্ৎসযকুম্ািী হযারিটক ওি ফাযািটব্াল্ট ঝাডুি মু্খ রদ্টয পো রদ্ল, আব্াি পসই 
িকম্িাটব্ হাসটে লাগল। 
 
–ওো সরিটয নাও, আম্াি প টে ব্যথা লাগটছ… উিঃ! লাগটছ। 
 
–হযারি োি োডাোরড রু্ম্ পথটক উেুন, সযাি! 
 
–আিঃ লাগটছ, হাে সিাও… পখাাঁচা রদ্ও না। হযারি ব্লল। 
 
–ডরব্বটক হযারি  োিটক রু্ম্ পথটক জাগাটনাি জনয পখাাঁচা রদ্টযরছল। ডরব্ব ব্লল। 
 
হযারি পচাখ খুলল। পকাথায–ব্াথরুম্? ও পো েখনও লাইটব্ররিটে ব্টস আটছ। ওি গা 
পথটক অ্দৃ্শয হব্াি পক্লাক খুটল পগটছ রু্রম্টয  ডাি সম্য। একো গাল পহাযাি পদ্যাি 
ইজ অ্যান্ড ওযান্ড, পদ্যাি ইজ অ্যাওটয ব্ইোি  াোয পচট  আটছ। ও চে ে পসাজা 
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হটয ব্সল। চশম্াো রেক কটি  টি রনল…. চশম্াি কাাঁচ দু্টো পিাটিি সূটেডি আটলা 
 টড চকচক কিরছল। 
 
–হযারি  োটিি োডাোরড োওযাি েটযাজন। ডরব্ব অ্নুটিাটধি সুটি ব্লল। 
 
–হযারি  োটিি োডাোরড পেটে হটব্; ডরব্ব ব্লল–পসটকন্ড োস্ক দ্শ রম্রনটেি ম্টধয 
শুরু হটব্। আি হযারি  োি…। 
 
–দ্শ রম্রনে? হযারি কাাঁ া কাাঁ া গলায ব্লল। দ্শ রম্রনে… ম্াত্র দ্শ রম্রনে? 
 
হযারি হাে র্রডটে সম্য পদ্খল। ডরব্ব রেক ব্টলটছ। এখন পব্টজটছ, নো পব্টজ কুরড 
রম্রনে। ম্টন হল রব্িাে একো িারি রকছু ওি বু্টক এটস  টডটছ… পসখান পথটক 
প টে। 
 
–োডাোরড হযারি  োি; হযারিি জাম্াি হাে ধটি পেটন ব্লল।–আ নাটক পেটে হটব্… 
ব্ারক সব্ চযারিযনিা পলটক এটস পগটছ। 
 
হযারি হোশ হটয ব্লল,–অ্টনক পদ্রি হটয পগটছ ডরব্ব, আরম্ োটস্ক অ্ংশ পনব্ না… 
আরম্ জারন না পকন…। 
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–হযারি  োিটক োটস্ক পেটেই হটব্! এলফ আব্াি ব্লল–ডরব্ব জাটন হযারি  োি রেক 
ব্ইো  াযরন… োই ডরব্ব পসো পব্ি কটি পিটখটছ। 
 
–কী ব্লটল? হযারি ব্লল,–রকন্তু েুরম্ পো জান না পসটকন্ড োস্ক কী? 
 
–ডরব্ব সব্ জাটন সযাি… হযারি  োিটক পলটকি জটলি পিেটি রগটয ওি হুইরজ 
(Wheezy) খুাঁজটে হটব্। 
 
–কী খুাঁজটে হটব্ 
 
–পসির  লটদ্ি কাছ পথটক োি হুইরজ পফিে রনটয আসটে হটব্। 
 
–হুইরজ পসো আব্াি কী? 
 
ডরব্ব ওি পম্িন িংটযি িটনি পদ্ওযা পসাটযোটি োন রদ্ল। 
 
–রক ব্লটল?… ওিা িনটক আেটক পিটখটছ জটলি েলায? 
 
–না পগটল হযারি  োি পকম্ন কটি… এক র্িাি ম্টধয উোি কিটব্…। 
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হযারি মু্খটিি ম্টো ব্লল–আশা পনই। িটয িটয এলটফি মু্টখি রদ্টক োকাল।… 
অ্টনক অ্টনক পদ্রি হটয পগটছ… ও রফটি আসটব্ না। ডরব্ব েুরম্ ব্ল। এখন আম্ায 
রক কিটে হটব্? 
 
এলফ সবু্জ িংটযি হডহটড পগালাকাি রজরনস  টকে পথটক পব্ি কটি অ্টনকো ধূসি–
সবু্জ ইাঁদু্টিি লযাটজি ম্টো লে টে।-এখনই আ নাটক পলটক পেটেই হটব্। সযাি–
রজরল উইড পখটে হটব্। 
 
হযারি, ডরব্বি রজরল–উইটডি রদ্টক োরকটয ব্লল,–ওো রনটয কী কিটে হটব্? 
 
-এো ডুব্ পদ্ব্াি আটগ পখটে হটব্। হযারি  োিটক জটলি েলায রনশ্বাস রনটে সাহােয 
কিটব্ সযাি! 
 
–ডরব্ব, হযারি একেু রক্ষপ্ত হটয ব্লল,–পশাটনা… েুরম্ সব্ পজটন ব্লছ পো? 
 
হযারিি ম্টন  টড পগল… িুলটে  াটি না ওি ডান হাটেি হাড জখম্ হব্াি  ি ডরব্বি 
সাহােয। 
 
ডরব্ব রনরিে হটয ব্লটছ, সযাি! এলফ আিরিকোি সটে ব্লল–ডরব্বি সকটলি সব্ 
কথা কাটন আটস, সযাি। ও একজন পহাগাটেডি িৃেয… ওটক কযাটসটলি সব্ কাজ কিটে 
হয… ব্ারে জ্বালান, র্ি  রিষ্কাি কিা, আগুন জ্বালান… ডরব্ব র্স্াফরুটম্ েটফসি 
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ম্যাকটগানাগল ও েটফসি মু্রডি আলা  শুটনটছ… ওিা  টিি োটস্কি কথা ব্লরছটলন… 
ডরব্ব কখনও োি হযারি  োিটক োি হুইরজটক হািাটে রদ্টে  াটি না! 
 
হযারি, ডরব্বি কথা শুটন লারফটয উটে অ্দৃ্শয হব্াি আলটখলা খুটল পফটল, ব্যাটগি ম্টধয 
পিটখ, রজরলউইডো–ডরব্বি হাে পথটক একদ্ম্ রছরনটয রনটয লাইটব্ররি পথটক ছুেল 
পলটকি রদ্টক। 
 
ডরব্ব ব্লল–ডরব্বটক এখন রকটচটন পেটে হটব্, সযাি!… ডরব্ব হযারি  োটিি পখলা 
পদ্খটে  ািটব্ না, সযাি।… গুডলাক! 
 
–পোম্াি সটে  টি পদ্খা হটব্ ডরব্ব! হযারি করিডলি রদ্টয পেটে পেটে ব্লল… ও 
এখনও সম্য আটছ। 
 
ছাত্র–ছাত্রীিা পব্রকফার্স্ পসটি পগ্রেহল পথটক োডাহুটডা কটি পলটকি রদ্টক চটলটছ। 
হযারি োটদ্ি একিকম্ ধাো রদ্টয পলটকি রদ্টক ছুেল। হযারিটক পদ্টখ দ্শডকিা হহধচ 
কটি উেল। হযারি পদ্খল রব্চািকিা পলটকি অ্ ি  াটি গযালারিটে ব্টসটছন। োটদ্ি 
েরেরব্ম্ব পলটকি জটল  টডটছ। পলটকি জল রস্থি নয, বু্াঁদ্ বু্দ্ কিটছ। ও পদ্খল 
পসডরিক, পেউি আি ক্রাম্ রব্চািকটদ্ি  াটশ ব্টস িটযটছ। ওিা পদ্খটে প ল হযারি 
হিদ্ি হটয ওটদ্ি রদ্টক আসটছ। 
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–আরম্ এটস পগরছ, হযারি িীষণিাটব্ হাাঁফাটে হাাঁফাটে ব্লল। জল–কাদ্া এম্নিাটব্ 
রছেটে লাগল পে পফ্রউটিি পিাব্স-এ পলটগ পগল। 
 
একজন পব্শ গম্ভীি গলায ব্লটলন–েুরম্ পকাথায রছটল?… োস্ক শুরু হব্াি পো সম্য 
হটয পগটছ! 
 
হযারি রব্চািকটদ্ি রদ্টক োকাল। ক্রাউচ পনই… োি জাযগায ব্টস িটযটছ  ারসড। 
ক্রাউচ ো হটল আসটে  াটিনরন। 
 
লাটডা পব্গম্যান ব্লটলন,–আি পদ্রি নয  ারসড। 
 
হযারি পদ্খল  ারসড উইসরল ওটক পদ্টখ স্বরি প টযটছ।.. ও ব্লল,–ওটক একেু রনশ্বাস 
রনটে রদ্ন। 
 
ডাম্বলটডাি, হযারিি রদ্টক োরকটয হাসটলন। রকন্তু কািকািফ আি ম্াদ্াম্ ম্যারক্সটম্ি মু্খ 
পদ্টখ ম্টন হয, োিা একেুও খুরশ নয হযারিটক পদ্টখ। ওিা হযে পিটব্রছটলন হযারি 
িয প টয আসটব্ না। 
 
হযারি দু্হাাঁেুটে হাে পিটখ পজাটি পজাটি রনশ্বাস পফলটে থাটক। রকন্তু সম্য পনই 
রব্িাটম্ি। লাটডা পব্গম্যান চািজনটক পলটকি ধাটি রনটয রগটয দ্শ রফে অ্িি অ্িি 
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দ্াাঁড কিাটলন। হযারি দ্াাঁডাল লাইটন সব্াি পশটষ। ওি  াটশ ক্রাম্। ও  টিটছ সাাঁোটিি 
প াশাক ও হাটে জাদু্দ্ণ্ড। 
 
পব্গম্যান রফস রফস কটি ব্লটলন,–পোম্াটদ্ি সব্ রেক আটছ পো?… আশাকরি রক 
কিটে হটব্। পোম্িা িাল কটি বু্ঝটে প টিছ? 
 
হযারি ওি  াজিগুটলা ম্ারলশ কিটে কিটে ব্লল–হযাাঁ। 
 
পব্গম্যান রু্টি রব্চািকটদ্ি পচযাটি এটস ব্সটলন। োি ি দ্ণ্ডো কণ্ঠনালীটে পচট  
(ওযার্ল্ডকাট  পেম্ন কটিরছটলন) ব্লটলন ম্টনািম্! োি কণ্ঠস্বি পলটকি গিীি কাটলা 
জটলি ও ি রদ্টয পেউ পেউ পখটল ওধাটিি দ্শডকটদ্ি র্স্যাটন্ড রগটয প ৌঁছল। 
 
–ব্নু্ধিা আম্াটদ্ি চযারিযনিা রেেীয োস্ক শুরু কিাি জনয েস্তুে। আম্াি ব্াাঁরশি 
রনটদ্ডটশি অ্ট ক্ষায দ্াাঁরডটয িটযটছ। ওটদ্ি কাছ পথটক ো রনটয পনওযা হটযটছ ো 
ওটদ্ি আব্াি রফটি প টে একর্ন্টা লাগটব্। এক… দু্ই–রেন! 
 
োণ্ডা ব্াোস…! সব্রকছু পেন ব্িফ কটি রদ্টে পসই ব্াোস। সকটলই রহ রহ রহ কটি 
পকাঁট  পকাঁট  উেটছ… পব্গম্যান হুইটসল পোাঁটে লারগটয েীব্রিাটব্ ব্াজাটলন। হুইটসটলি 
েীক্ষ্ণশব্দ েরেধ্বরনে হটয রফটি এল। দ্শডকিা উলাটস পফটে  ডল। 
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চযারিযন কািা, োিা রক কিটছ ব্া িাব্টছ পসরদ্টক স পনই। হযারি ওি জুটো–পম্াজা 
খুটল ডারব্বি পদ্ওযা রজরলউইড  টকে পথটক পব্ি কটি োি পথটক খারনকো রনটয 
মু্টখি পিেি চালান কিল। োি ি পলটকি জটল পনটম্ একেু কটি ডুব্ পদ্ব্াি জনয 
এটগাটে লাগল। 
 
 জল এে োণ্ডা ম্টন হল ওি  াটযি চাম্ডা আগুটন ঝলসাটনাি ম্টো ঝলটস পগল। 
জটলি েলায পছাে পছাে  াথটিি নুরডগুটলা  াটযি চাট  সটি পেটে লাগল। েে পজাটি 
 াটি রজরল উইড রচরব্টয রগটল পেটে লাগল। েলেটল, িব্াটিি ম্টো… অ্টনকো 
অ্টক্টা াটসি নিম্ শিীটিি ম্টো। পকাম্ি  েডি জটল পনটম্ হযারি থাম্ল। ব্ারক অ্ংশো 
রগটল পফটল অ্ট ক্ষা কিটে লাগল পকানও িকম্ েরেরক্রযাি জনয। 
 
ওি কাটন আসটে লাগল ওি রব্টিাধী  টক্ষি ছাত্র–ছাত্রী আি দ্শডকটদ্ি রব্রচত্র হারস–
রব্দ্রূ ! পকানও িকম্ জাদু্শরক্ত না পদ্রখটয পকাম্ি  েডি জটল দ্াাঁরডটয থাকাটে পো 
সকটলই পব্াকা িাব্টব্, হাসটব্, োট্টা–রব্দ্রূ  কিটব্। শিীটিি পে অ্ংশো জটলি ব্াইটি 
রহম্–শীেল ব্াোস পেন ব্িফ কটি রদ্টে লাগল। ম্াথাি চুলগুটলা োণ্ডা ব্াোটস খাডা 
খাডা হটয পগল। কাটন আসটে লাগল রেদ্ারিযনটদ্ি রেেকারি আি হারস। 
 
োি ি হোৎ ম্টন হল একো অ্দৃ্শয ব্ারলশ ওি মু্খ আি নাক পচট  ধিল। রনশ্বাস 
পনব্াি পচো কিল; রকন্তু  ািটলা না। ম্াথাি পিেটি রকছু পেন লাফালারফ কিটে 
লাগল। বু্টকি পিেিো সিূণড ফাাঁকা, গলাি দু্ াটশ েীব্র ব্যথা। ও দু্হাটে কণ্ঠলালী 
পচট  ধিটে ম্টন হল দু্কাটনি েলায দু্টো ব্ড ব্ড ম্াংটসি েুকটিা ব্িফশীেল 
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হাওযাটে দু্লটছ। হযারিি ম্াথাি পিেি রকলরব্ল ব্ন্ধ হটযটছ। আি পকানও রকছু না 
পিটব্ কািও রদ্টক না োরকটয ও জটল ডুব্ রদ্ল। পলটকি োণ্ডা জটলি েথম্ পসাঁকো 
প টে পেটেই ওি ম্টন হল োণ রফটি প টযটছ। োি ি আিও দু্–রেন পোক জল 
খাব্াি  ি ম্টন হল কাটনি পিেি রদ্টয ম্রিটষ্কি ম্টধয অ্রক্সটজন কুলু কুলু কটি পেটে 
শুরু কটিটছ। ও দু্টো হাে ব্ারডটয রদ্টয পদ্খটে লাগল। হাে দু্টো জটলি পিেি 
সবু্জ আি আব্ছা পকম্ন পেন িূেুটড িূেুটড পদ্খাটে। শুধু োই নয, ম্াকডসাি 
জাটলি ম্টো হটয পগটছ।… ও এাঁটক–পব্াঁটক ওি রনটজি  া দু্টোি রদ্টক োকাল… 
পদ্খল  াো দু্টোও ম্াকডসাি জাটলি ম্টো চযাো হটয পগটছ। পদ্টখ ম্টন হল ম্াটছি 
ডানাি ম্টো…। 
 
জল এম্ন আি ব্িটফি ম্টো োন্ডা ম্টন হটে না… ব্িং কুসুম্ কুসুম্ গডম্ অ্নাযাটস 
সাাঁেটি োব্াি ম্টো হালকা। ওি  াটযি  াো দু্টো লে ে কিটছ। সম্ি পদ্হো 
হালকা হটয পগটছ অ্ব্াধগরেটে জটলি পিেি পর্ািা পফিাি জনয। সব্রকছু  রিষ্কাি 
পদ্খটে  াটে, র ের ে কটি আি োকাটে হটে না। োহটলও সাাঁেিাটে সাাঁেিাটে 
পলটকি েলটদ্শ েখনও োযরন। ও আিও েলায ডুবু্রিি ম্টো ডুব্ রদ্ল। োয জটলি 
েলায প ৌঁটছ পগল, অ্দু্ভে এক শাি, সুন্দি  রিটব্শ। োয অ্ন্ধকাি কুযাশােন্ন 
 েিূরম্। এে র্ন কুযাশা পে দ্শ রফটেি দূ্টিি রকছু পদ্খা োয না। পসই অ্ঞ্চটল হযারি 
রব্স্ময–রব্হ্বল হটয রু্ি াক পখটে লাগল। জীব্টন এে আনন্দ ও  াযরন। কে িকটম্ি 
পছাে পছাে সবু্জ িংটযি লো– াো, রচিহিীৎ গাছ–গাছারল… চাি াটশ ছরডটয আটছ 
ম্রণ ম্ারণটকযি ম্টো  াথটিি নুরড। ও েকৃরেি অ্ ূব্ডোি ম্টধয রনটজটক সাঁট  আনটন্দ 
রব্টিাি হটয ম্াটছি ম্টো সাাঁেিাটে লাগল। 
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ওি  াশ রদ্টয পছাে পছাে রূ ালী ম্াছগুটলা শারণে ফলাি ম্টো ওটক হালকা ধাো 
রদ্টয সটি পেটে লাগল। ম্াটঝ ম্াটঝ পচাটখ  ডল রব্িাে আকাটিি কাল িংটযি রকছু 
পিটস োটে। কাটছ আসটে পদ্খল পসগুটলা রব্িাে রব্িাে গাটছি খন্ড। োটদ্ি গাটয 
পলটে িটযটছ সবু্জ শযাওলা আি গুল।… রকন্তু চযারিযনটদ্ি পো ও পদ্খটে  াটে 
না… পম্ি র  লস, িন পকাথায পগল? চািরদ্টক পচাটখ  ডটছ সবু্জ োজা র্াস পব্শ 
ব্ড ব্ড… রব্সৃ্মে সবু্জ ম্াে। হযারি েকৃরেি অ্ ূব্ড পসৌন্দটেডি রদ্টক অ্ব্াক হটয োরকটয 
িইল। 
 
হোৎ প ছটন পথটক পক পেন ওি পগাডারলটে োন রদ্ল। প ছন রফটি পদ্খল একো 
রগ্ররন্ডটলা (কু্ষদ্র রশং–ওযালা জল হদ্েয)। ও পগাডারলো পচট  ধটি িইল। ওি সুাঁচটলা 
দ্াাঁেগুটলা শারণে ছুরিি ম্টো পব্রিটয িটযটছ। হযারি রগ্ররন্ডটলাটক সটম্মারহে কিাি জনয 
ম্াকডসাি ম্টো সরু সরু আেুলগুটলা  টকটে পোকাল জাদু্দ্টে জটনয। োিই ম্টধয 
আিও রেন–চািটে রগ্ররন্ডটলা পঝাট ড আডাল পথটক পব্রিটয এটস ওটক ধটি োনাোরন 
কিটে লাগল। রিনারশও হযারি দ্ণ্ডো হাটে রনটয ওটদ্ি রদ্টয োরকটয গটজড উেল। রকন্তু 
গজডনই সাি… শটব্দি ব্দ্টল মু্খ পথটক বু্দ্বু্দ্ পব্রিটয এল। জাদু্দ্টণ্ডি মু্খ পথটক ফুেি 
জল পফাযািাি ম্টো পব্রিটয আসটে লাগল। ওটদ্ি সব্ডাে গিম্ জল পলটগ লাল লাল 
পছাট  িরেড হটয পগল।… হযারি ওি  া পেটন রনটয আব্াি সাাঁেিাটে লাগল। পকাথা 
পথটক আিও ডজনখাটনক রগ্ররন্ডটলা এটস ওটক োডা কিল। আাঁকটড ধিটে পগটল হযারি 
ওটদ্ি লারথ পম্টি হোটে লাগল।… পশষ  েডি ওিা  িাি হটয ওটদ্ি গাছ– ালাি 
আি  ানায  ারলটয পগল। হযারি সাাঁোটিি গরে করম্টয দ্ণ্ডো  টকটে পিটখ রদ্ল। 
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োি ি আব্াি চািরদ্টক োকাল। নানা িকম্ রব্রচত্র শব্দ কাটন আসটে লাগল। 
পকানোই অ্শ্রুরেম্ধুি নয। 
 
ম্াটঝ ম্াটঝ পসই শব্দ রব্লুপ্ত হটে লাগল।… হোৎ সাাঁেিাটে সাাঁেিাটে ওি ম্টন হল ও 
জটলি আিও পেন অ্টনক গিীটি এটস  টডটছ। 
 
পকম্ন লাগটছ হযারি  োি? 
 
হযারিি ঝা সা ঝা সািাটব্ পচাটখ  ডল কাাঁদু্টন ম্ািেল (Myrtle) সাম্টন পিটস োটে। 
কাটছ আসাি সম্য ওি পম্াো কাাঁটচি চশম্াি পিেি রদ্টয দু্টো পচাখ ডযাব্ ডযাব্ কটি 
হযারিটক পদ্খটছ। 
 
–ম্ািেল! হযারি পজাটি পজাটি ওি নাম্ো ব্লব্াি পচো কিল। রকন্তু মু্খরদ্টয একরে 
শব্দও পব্ি হল না। শুধু ব্ড পদ্টখ দু্ একো বু্দ্বু্টদ্ি সৃরে কিল। কাাঁদু্টন ম্ািেল 
হাসল। 
 
–েুরম্ ওধািোয পেটে চাও? রকন্তু আরম্ পো পোম্াি সটে োটব্া না, আরম্ ওটদ্ি 
একেুও  ছন্দ করি না; কাটছ পগটলই ওিা আম্াটক োডা কটি। 
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হযারি ওি হাটেি বু্টডা আেুলো েুটল কাাঁদু্টন ম্ািেলটক ধনযব্াদ্ জানাল। আব্াি 
এধাি–ওধাি সাাঁেিাটে লাগল। খুব্ সাব্ধাটন, রব্টশষ কটি পঝা ঝাড এরডটয… পক 
জাটন পকাথায রগ্ররন্ডটলািা লুরকটয আটছ! 
 
কম্ কটি হযারি কুরড রম্রনে একনাগাটড সাাঁেটি পব্ডাল। পেখাটন ও প ৌঁটছটছ, 
পসখানোয কদ্ডম্াক্ত জল। চাই চাই কাল কাদ্া। োি ও ি এরদ্টক োব্াি সম্য জল 
আিও র্ন আি পর্ালাটে হটয োটে। অ্ব্টশটষ হযারিি কাটন আসটে লাগল েুকটিা 
েুকটিািাটব্ িূেুটড সুটিি গান : 
 
র্িা খাটনক ওটগা পোম্ায পদ্খটে হটব্, 
পোম্াি আম্িা ো রনটযরছ সব্ই েুরম্ প টয োটব্… 
 
আিও আিও পজাটি হযারি সাাঁেিায, োি ি পদ্খটে প ল গিীি থকথটক কাদ্াি ম্টধয 
রব্িাে এক  াহাড সদৃ্শ কাল  াথি।  াথটিি গাটয খুব্ সম্ভব্ ম্াির  লটদ্ি অ্রঙ্কে 
ছরব্; োটদ্ি হাটে ব্শডা,–োডা কিটছ রব্িাে একো সামু্রদ্রক ম্াছটক। পসই গান শুনটে 
শুনটে  াহাটডি ম্টো রব্িাে  াথি ছারডটয ও অ্নযধাটি চটল পগল 
 
আধা সম্য পগটছ পোম্াি, আি কটিা না পদ্রি 
ম্টি  াঁচটে না চাও েরদ্ পো পখাাঁজ কি োডাোরড… 
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হোৎ পসই  াহাটডি আনন্দ পথটক কািা পেন ওি রদ্ক লক্ষয কটি অ্রব্িাি িাটব্ নানা 
আকাটিি  াথি ছুাঁডটে থাটক। এটলা াোরড। হযারি সাম্ানয দূ্ি পথটক োিা ছুাঁডটছ 
োটদ্ি মু্খ পদ্খটে প ল। রেটফেটদ্ি ব্াথরুটম্ পস ম্ৎসযকনযা পদ্টখরছল োি ম্টো 
কািও মু্খ নয। 
 
ওটদ্ি গাটযি িং ধুসি, ঝকডা–ঝাাঁকডা ব্নয ম্ানুটষি ম্টো লম্বা লম্বা চুল। চুটলি িং 
গাঢ় সবু্জ, পচাখ হলুদ্ ব্টণডি দ্াাঁেগুটলা িাো িাো। গলায িংটযি পছাে পছাে পগাল 
 াথটিি নুরডি ম্ালা। হযারিি রদ্টক ওিা পেিছা পচাটখ োরকটয িইল। পকউ পকউ 
 াহাটডি গুহা পথটক পব্রিটয এটস ওটক উাঁরক পম্টি পদ্খটে থাটক। ওটদ্ি ম্াটছি ম্টো 
শরক্তশালী রব্িাে লযাজ ম্াটঝ ম্াটঝ জটল ঝাাঁ ে রদ্টল ছলাৎ ছলাৎ শব্দ হটে লাগল।… 
ওটদ্ি েটেযটকিই হাটে ফলক পদ্ওযা ব্লম্। 
 
হযারি োণ ণ শরক্তটে ওটদ্ি কাছ পথটক সটি আসাি জনয সাাঁোি কােটে লাগল। 
আিও অ্টনক পছাে পছাে  াথটিি হেরি ব্সেব্ারড এ াি–ওধাটি পদ্খটে প ল। পকানও 
পকানও ব্সেব্ারডি সাম্টন প ছটন ফুটলি ব্াগান। একো ব্ারডি সাম্টন প াম্বা একো 
রগ্ররন্ডটলা পদ্খটে প ল। ম্াির  লিা োটদ্ি ব্ারডি চািরদ্ক পথটক পব্রিটয আসটে শুরু 
কটিটছ। সকটলই হযারিি রদ্টক পকৌেূহলী দৃ্রেটে োকায। ম্াকডসাি ম্টো হাটেি 
আেুল রদ্টয পকউ পকউ ওটক পদ্খায। হযারি একো পকাটন আত্মটগা ন কটি িইল। 
েখন অ্দু্ভে একদৃ্শয ওি পচাটখ  ডল। 
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হযারি পদ্খল কাাঁচািািাি ধাটি পিণীব্ে গ্রাটম্ি ব্ারডি ম্টো ব্ারড পথটক র ল র ল কটি 
ম্াির  লিা পব্রিটয এটস িাসটে িাসটে এক জাযগায জটডা হটে। রেক োটদ্ি 
ম্াঝখাটন রব্িাে আকাটিি একো মূ্রেড। মূ্রেডোি পকানও রছরিছাাঁদ্ পনই  াথি পকটে 
ব্ানান। মূ্রেডো ম্াির  টলি। ওিা সকটল মূ্রেডোটক পকন্দ্র কটি গান গাইটছ। পসই 
মূ্রেডি  াটযি কাটছ চািজনটক শক্ত কটি দ্রড রদ্টয ব্াাঁধা। ম্াটিিা োটদ্ি গাটনি সাটথ 
সাটথ চযারিযনটদ্ি ডাকটছ। 
 
চািজটনি ম্টধয ম্াঝখাটন িন আি ওি দু্ াটশ হািরম্ওন আি পচা চযাংগ। আিও একরে 
অ্ল্প ব্যসী পম্টয, ব্ছি আটেক ব্যস হটব্ োি। ম্াথা িরেড রূ ালী চুল। হযারিি বু্ঝটে 
অ্সুরব্টধ হটলা না। পম্টযরে পেউি পডলাটকৌটিি পব্ান। ওটদ্ি পদ্টখ ম্টন হল ওিা 
পজটগ পনই গিীি রু্টম্ আেন্ন। ওটদ্ি ম্াথাগুটলা দু্লটছ। মু্টখি পিেি পথটক পরাটেি 
ম্টো জটলি–বু্দ্বু্দ্ পব্রিটয আসটছ। 
 
হযারি িটয িটয, ম্টন দ্ারুণ আশঙ্কা রনটয পহাটর্স্জটদ্ি (ম্াির  লটদ্ি কাটছ ব্ন্দীরূট  
আেটক িাখা) ওটদ্ি কব্ল পথটক ছারডটয পনব্াি জনয এটগাটেই, রব্রস্মে হটলা পদ্টখ 
পে পকউ ওটক ব্লম্ েুটল আক্রম্ণ কিটলা না। পেম্ন িাটব্ িাসরছল পেম্ন িাটব্ 
িাসটে লাগল। পশকড–ব্াকড রদ্টয ব্ানান দ্রডো পব্শ পম্াো…  াকাাঁট াক্ত। ওি ম্টন 
 টড পগল রক্রর্স্ম্াটস রসরিযটসি উ হাি পদ্ওযা একো ছুরি। পসো পো ও িাটঙ্কি ম্টধয 
পিটখ এটসটছ। এখন আি রফটি রগটয চকচটক ছুরিো আনাি পকানও উ ায পনই। 
োহটল উ ায? 
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ও চািরদ্টক োকাল। অ্টনক ম্াটিিা হটে ব্শডা–ব্লম্ রনটয ওটদ্ি চািজনটক রর্টি 
পিটখটছ। োয সাে ফুে লম্বা–লম্বা সবু্জ দ্ারড শাটকডি ম্টো ব্ড দ্াাঁেওযালা একজন 
ম্াির  লটদ্ি কাটছ সাাঁেটি রগটয আকাটি–ইরেটে োি হাটেি ব্লম্ো ওটক পদ্ব্াি 
জনয অ্নুটিাধ কিল। 
 
ম্াির  ল শুধু পহটস ব্লল–আম্িা কাউটক সাহােয করি না। ওি গলাি স্বি রুক্ষ আি 
িাো িাো। 
 
হযারি ম্ািমু্খী হটয ব্লল-এরগটয এস! কথাি ব্দ্টল ওি মু্খ পথটক শুধু বু্াঁদ্ বু্দ্ পব্রিটয 
এল। োি ি হাে পথটক ব্লম্ো রছরনটয রনটে পগটল ও ঝাাঁরক পম্টি প ছটন হটে পগল। 
 
পলটকি েলটদ্টশ পর্াে পর্াে  াথটিি নুরড ইেিে  টড িটযটছ। হযারি িাইি রদ্টয 
পসখাটন রগটয নুরডি পিেি পথটক খাজকাো একো নুরড পব্টছ রনটয মূ্রেডি সাম্টন 
দ্াাঁডাল। পে দ্রডো রদ্টয িনটক ওিা পব্াঁটধ পিটখটছ পসো কাোি জনয নুরডি রদ্টয 
পকা াটে লাগল। পব্শরকছুো সম্য লাগটলও পখাদ্াটে পখাদ্াটে পম্াো দ্রডো পকটে 
পগল। িন মু্ক্ত হটয পিটস পব্ডাটে লাগল। েটব্ জটলি েলায েরলটয না রগটয কটযক 
ইরঞ্চ ও টি। েখনও ও অ্টচেন। 
 
হযারি আব্াি চািরদ্টক োকাল। একজনও চযারিযটনি পকানও হরদ্শ পনই। ওিা োহটল 
এখন কী কিটছ? এে পদ্িী কিটছ পকন? ও হািরম্ওটনি রদ্টক োরকটয পসই খাাঁজকাো 
 াথটিি েুকটিাো রদ্টয িটনি ম্েই হািরম্ওটনি ব্ন্ধনো কােটে লাগল। 
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েৎক্ষণাৎ কটযকো শক্ত সম্থড হাে ওি হাে পচট  ধিল। োয আধডজন ম্াির  ল 
ওটক হািরম্ওটনি কাছ পথটক পেটন রনটয পগল। রেক আটগি ম্েই ওিা ম্াথা দু্রলটয 
দু্রলটয হাসটে লাগল। 
 
একজন ব্লল, েুরম্ শুধু পোম্াি পহাটর্স্জটক (িন) রনটয পেটে  াি। ব্ারকটদ্ি পছটড 
দ্াও। 
 
–না, োটব্া না, হযারি মু্খ পথটক কথাি ব্দ্টল বু্দ্বু্দ্ পব্রিটয এল। 
 
–পোম্াি োস্ক শুধু পোম্াি ব্নু্ধটক উোি কিা, অ্নযটদ্ি কথা িাব্টে হটব্। 
 
হযারি হািরম্ওটনি রদ্টক এরগটয পেটে পেটে েীব্রস্বটি ব্লল–পসও আম্াি ব্নু্ধ। কথাি 
ব্দ্টল দু্ পোাঁটেি ফাাঁক রদ্টয একিাশ রূ ালী বু্াঁদ্ বু্দ্ পব্রিটয এল। আরম্ চাই না ওটদ্ি 
মৃ্েুয! 
 
পচাি ম্াথাো হািরম্ওটনি কাাঁটধ িাখারছল। পছাে পছাে রূ লী চুলওযালা পম্টযোি মু্খো 
িূেুটড সবু্জ আি রব্ব্ণড। হযারি ম্াি র  লটদ্ি সটে লডাই কটি অ্গ্রসি হটে চাইটলা, 
রকন্তু ওিা ওটক ধটি পিটখ আিও অ্ট্টহারসটে হাসটে লাগল। আি সব্ চযারিযনিা 
পকাথায লুরকটয আটছ? ওি রক িনটক জটলি ও টি েুটল রনটয রগটয রফটি এটস 
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হািরম্ওনটক রনটয োব্াি ব্া আি ব্ারকটদ্ি রনটয োব্াি রক সম্য হটব্? সম্য পদ্খাি 
জনয ও হাের্রডি রদ্টক োকাল। র্রড ব্ন্ধ হটয পগটছ। 
 
োি ি হযারি পদ্খল ম্াি র  লিা ওি ম্াথাি ও টি আেুল েুটল উটেরজেিাটব্ রকছু 
পদ্খাটে। হযারি ও ি রদ্টক োরকটয পদ্খল পসডরিক ওটদ্ি রদ্টক সাাঁেটি সাাঁেটি 
আসটছ। ওি ম্াথাি ও টি, চািধাটি গাদ্া গাদ্া বু্াঁদ্ বু্দ্… ওি শিীিো অ্দু্ভে চওডা 
আি ম্াত্রাছাডা লম্বা পদ্খাটে। 
 
–হারিটয পগছলাম্! অ্সম্ভব্ আেঙ্ক ীরডে ওি মু্টখি িাব্। পেউি আি ক্রাম্ আসটছ। 
পসডরিক ব্লল। 
 
হযারিি ম্ন পথটক সব্ দু্িঃরিিা দূ্ি হটলা। ও পদ্খল পসডরিক  টকে পথটক একো ছুরি 
পব্ি কটি পচাটক মু্ক্ত কিল। োি ি ওটক েুটল রনটয দৃ্রেি ব্াইটি চটল পগল। 
 
হযারি, ক্রাম্ আি পেউটিি অ্ট ক্ষা কিটে লাগল। রকন্তু ওিা এখনও আসটছ না পকন? 
এরদ্টক পো সম্য চটল োটে। গাটন পো ব্টলই রদ্টযটছ একর্িাি পব্রশ হটল 
পহাটর্স্টজটদ্ি হািাটে হটব্! 
 
হোৎ ম্াির  লিা দ্ারুণ চঞ্চল হটয উেল। োিা হযারিটক ধটি পিটখরছল োটদ্ি হাটেি 
মু্টো রশরথল হটয পগল। িযিীরে মু্টখ প ছটন োরকটয িইল। হযারি প ছটন োরকটয 
পদ্খল একো রব্িাে হদ্টেযি ম্টো একো রকছু জল পকটে পকটে োটদ্ি রদ্টক আসটছ। 
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ওি পদ্হো ম্ানুটষি ম্টো হটলও ওি নাক পনই, লম্বা গুাঁড… ম্াথাো হােটিি ম্টো…। 
সটন্দহ পনই ও ক্রাম্। রনটজি রূ  ব্দ্টলটছ (িান্স–রফগাটিসন কটি)… েটব্ খুব্ই 
িযাব্হ। 
 
হােি–ম্ানুষ পসাজা হািরম্ওটনি কাটছ রগটয, ওটক পব্াঁটধ িাখা দ্রডো কেম্ে শব্দ কটি 
কােটে শুরু কিল। অ্সুরব্টধ ওি দ্াাঁটেি  ারে রনটয। রেকম্ে লাটগরন, োই োডাোরড 
কােটে  ািটছ না। ক্রাটম্ি দ্রডকাো পদ্টখ হযারি শরঙ্কে হটলা। সাম্ানয অ্সাব্ধান হটল 
হযে হািরম্ওন দু্েুকটিা হটয োটব্। হযারি োই হািরম্ওনটক ব্াাঁচাটে ওি ক্রাটম্ি র টে 
খুব্ পজাটি পম্টি ওি হাটেি ধািাল  াথিো ক্রাটম্ি রদ্টক এরগটয রদ্ল। ক্রাম্  াথিো 
রনটয দ্রড পকটে পকটে হািরম্ওনটক মু্ক্ত কিল। দ্রড কােটে ওি এক পসটকন্ডও সম্য 
লাগটলা না। 
 
হািরম্ওনটক ধটি একব্ািও প ছটন না–োরকটয জটলি উ রিিাটগ উেটে লাগল। 
 
রকন্তু… হযারি রচিায  ডল। পেউিটক পফটল োয পকম্ন কটি? হাটে সম্য পনই। দ্ারুণ 
উটেজনায ও ছেফে কিটে লাগল পেউটিি পদ্খা পনই পকন? 
 
ক্রাম্ হািরম্ওটনি দ্রড কাোি  ি  াথিো পফটল রদ্টযরছল। হযারি ডুব্ রদ্টয  াথিো 
েুটল আনল। রকি হযারিটক ওিা িন আি পছাে পম্টযরেি কাটছ পেটে না রদ্টয ম্াথা 
নাডটে লাগল। হযারি ওি জাদু্দ্ণ্ডো ব্াি কটি ব্লল– থ ছাড ব্লরছ। 
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মু্খ পথটক শুধু বু্াঁদ্ বু্াঁদ্ পব্টিাল… কথা নয। োহটলও ও ম্াির  লটদ্ি মু্টখি রদ্টক 
োরকটয বু্ঝটে  ািটলা সম্ভব্ে ওিা হযারিটক ব্লল বু্ঝটে প টিটছ… কািণ ওিা হারস 
ব্ন্ধ কটিরছল। ওটদ্ি হলুদ্ ব্টনডি পচাখ হযারিি জাদু্দ্টণ্ডি রদ্টক  ডটেই… িয প টয 
পগল। 
 
–আরম্ রেন গুনব্। রকন্তু মু্খ রদ্টয কথাি ব্দ্টল বু্াঁদ্ বু্দ্ পব্টিাল। োই হযারি হাটেি 
রেনটে আেুল েুটল পদ্খাল োটে ওিা বু্ঝটে  াটি রক ব্লল।… এক (একো আেুল ও 
নাম্াল)… দু্ই (রেেীযো নাম্াল) 
 
ওিা ছত্রিে হটয পগল। হযারি এক মু্হূটেড সম্য নে না কটি মূ্রেডি প ছন পথটক এক 
হাটে পছাে পম্টযোি পকাম্ি জরডটয অ্নয হাটে অ্ধচেনয িটনি পিাব্ো পচট  ধিল। 
 
অ্টনক কসিৎ কটি হযারি িন আি পছাে পম্টযোটক রনটয জটলি ও ি িাটগ রনটজটক 
ধাো রদ্টয রদ্টয উেটে লাগল। ও টি দ্রুে ওোি জনয হাে ও  াি েীলাি ব্যব্হাি 
কিটে ািটছ না, কািণ দু্জনটক দু্হাটে েুলটে হটে।  াও আেটক োটে ওটদ্ি 
শিীটি। ওি ম্টন হল দু্টো আলুি ব্িা দু্ হাটে রনটয ও টি উেটছ। পলটকি জল গাঢ় 
অ্ন্ধকাি, রকছুই পদ্খা োয না… ধীটি ধীটি উেটে লাগল। ম্াি র  লিা ওটক রর্টি 
িটযটছ বু্ঝটে  ািটলা। ওিাও ওি সটে ও টি উেটছ দ্ল পব্াঁটধ। ম্টন হল… ওিা কী 
সম্য পশষ হটল আব্াি পেটন রনটচ নারম্টয রনটয োটব্? গাটনি করলি ম্টো  টচ ম্টি 
 টড থাকটব্? ওিা কী সম্ভব্ে ম্ানুষ খায? 
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িন আি পম্টযরেটক রনটয জটলি উ ি িাটগ উেটে হযারিি খুব্ কে হটে লাগল। 
আব্াি ওি গলা ব্যথা কিটে লাগল। র্ন র্ন মু্টখি পিেি জল েুকটে লাগল োহটলও 
িাব্না হল অ্ন্ধকাি িাব্ো পেন পকটে োটে। ও টি মু্খ েুটল সাম্ানয রদ্টনি আটলা 
পদ্খটে প ল। জল পিদ্ কটি আটলা আসটছ। 
 
হযারিি শিীি, একেু একেু কটি পেন অ্সাড হটয আসটছ…  াটয রে াি পনই। ম্রিটষ্ক 
জল েুটকটছ, অ্রক্সটজন কম্, রনশ্বাস রনটে  ািটছ না। রকন্তু হাল ছাডটল চলটব্ না। 
আিও একেু উেটেই… ম্াথা েুটল পদ্খল জটলি ও টি পিটস উটেটছ। চেুরদ্ডক পথটক 
ওি পিজা মু্টখ োণ্ডা হাওযা কাোি ম্টো রব্ধটছ, োহটলও আি কে পনই–োণ িটি 
রনশ্বাস রনটে  াটে। ও হাাঁফাটে হাাঁফাটে িন আি পছাে পম্টযোটক েুটল ধিল। 
 
দ্শডকিা ওটদ্ি পদ্টখ আনটন্দ, উটেজনায রচোি, কিোরল, হষডধ্বরনটে পেন পফটে 
 ডল। ওিা হযে পিটব্রছল রেনজটনিই মৃ্েুয হটযটছ। রকন্তু োটদ্ি পসই িয আেঙ্ক 
িুল েম্াণ কিল। িন আি পম্টযরে োটদ্ি ব্ন্ধ পচাখ খুলল। পম্টযরেি পচাটখ–মু্টখ 
েখনও িয আি সব্রকছু পেন োলটগাল  ারকটয পগটছ। পব্াঁটচ আটছ না ম্টি পগটছ 
রনটজই পেন বু্ঝটে  ািটছ না। রকন্তু িন মু্খ পথটক একিাশ জল পব্ি কটি উজ্জ্বল 
আটলাি রদ্টক োকাল। োি ি হযারিি রদ্টক োরকটয ব্লল আরম্ এে রিটজ পগরছ 
পকন?… েটশ্নি  ি পচাখ  ডল পেউটিি পছাে পব্াটনি রদ্টক–েুরম্ এটক এখাটন এটনছ 
পকন? 
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হযারি হাাঁফাটে হাাঁফাটে ব্লল–পেউি আসটে  াটিরন, োই আরম্ ওটক পফটল আসটে 
 ারিরন? 
 
িন ব্লল,–ধযাৎ রক ব্কব্ক কিছ। েুরম্ পসই গানো ম্ন রদ্টয পশানরন, শুটনছ? 
ডাম্বলটডাি থাকটে আম্িা সব্াই জটল ডুটব্ ম্িব্,  টচ োব্? না, না, না, আম্াটদ্ি 
একজনটকও জটল ডুটব্ রেরন ম্িটে পদ্টব্ন না।–রকন্তু পসই গান? 
 
–পোম্িা সম্য সীম্াি ম্টধয রফটি আসটে  ািছ রক না পসোই আসল রব্ষয, িন ব্লল–
আশা করি জটলি েলায েুরম্ নাযক হটে রগটয সম্য নে কি রন। 
 
হযারিি একই সটে রনটজটক শুধু মূ্খড নয, রব্িরক্তি কািণ ম্টন হল। িাব্ল িন 
রু্রম্টযরছল, িালই রছল। ওটক পো পসই সব্ িযঙ্কি রজরনস জটলি েলায পদ্খটে 
হযরন। 
 
হযারি ব্লল–চল, আম্িা জল পথটক উটে  রড। আম্াটদ্ি দু্জনটকই েুরম্ সাহােয কি। 
পছাে পম্টযো ম্টন হয িাল সাাঁোি জাটন না। 
 
সকটল রম্টল পেউটিি পব্ানটক পলটকি েীটি েুলল। পসখাটন রব্চািকিা দ্াাঁরডটয 
িটযটছন। োয কুরডরে ম্াির  ল রব্চািকটদ্ি রর্টি দ্াাঁরডটয িটযটছ এম্নিাটব্ পেন গাডড 
অ্ব্ অ্নাি রদ্টে।… গানও গাইটছ পসই রব্িরক্তকি সুটি। 
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হযারি দূ্ি পথটক পদ্খল ম্াদ্াম্  ম্টফ্র হািরম্ওন, কাম্, পসডরিক আি পচাি সটে রফস 
রফস কটি কথা ব্লটছন। ওিা কখন উটেটছ ও জাটন না। ওটদ্ি গাটয পম্াো কম্বল 
চা াটনা। ডাম্বলটডাি আি পব্গম্যান েীটি দ্াাঁরডটয িটযটছন ওটদ্ি জটনয।  ারসড আনন্দ–
উজ্জ্বল মু্টখ পদ্ৌটড আসটছ। আিও পদ্খল ম্াদ্াম্ ম্যারক্সম্ পেউিটক পেন ধটি িাখটে 
 ািটছন না। পেউি আব্াি পলটকি জটল নাম্াি জনয  াগটলি ম্টো হাে– া ছুাঁডটছ। 
 
–গযাব্রিটযটল! গযাব্রিটযটল! ও কী পব্াঁটচ আটছ…? পকানও আর্াে লাটগরন পো? 
 
হযারি শুধু ব্লটে  ািটলা ও রেক আটছ–পব্রশ রকছু ব্লটে  ািটলা না। দ্ারুণ ক্লারি… 
দ্ম্ ফুরিটয পগটছ… কথা ব্লাি শরক্ত পনই। চযাাঁচাক পেউি, োণ িটি চযাাঁচাক। 
 
 ারসড িনটক ধটি ধটি রনটয চলল পব্গম্যান আি ডাম্বলটডাি, হযারিটক পসাজা দ্াাঁড 
কিাটলন। পেউি ওি পছাে পব্ানটক আদ্ি কিটে লাগল। ম্াদ্াম্ ম্যারক্সম্ পসখান পথটক 
চটল পগটলন। 
 
ম্াদ্াম্  ম্টফ্র হযারিটক রগ্ররন্ডটলা… ব্া অ্নযসব্ রব্ষয ব্লটে ম্ানা কিটলা, কািণ 
কািকিফ সাম্টন দ্াাঁরডটয হযারিি কথা শুনরছটলা।  ম্টফ্র হািরম্ওনটদ্ি ম্টো হযারিটক 
পম্াো কম্বটল মু্টড িাখটলন। এে আাঁে কটি জরডটয িাখটলন পেন পিে জযাটকে  টি 
আটছ ( াগলটদ্ি আযটে আনাি জনয শক্ত আাঁে–সাঁে জাম্া  িান হয)… আি পজাি 
কটি গিম্ প াসান রগরলটয রদ্টযটছ। হািরম্ওন রচৎকাি কটি ব্লল–হযারি… হযারি েুরম্ 
দ্ারুণ কটিছ… েুরম্ একা সব্ রকছু কটিছ। 
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–হযাাঁ। হযারি ডরব্ব সম্বটন্ধ রকছু ব্লটে োরেল, কািকািফটক ওটদ্ি রদ্টক োরকটয 
থাকটে পদ্টখ চু  কটি পগল। পদ্খল কািকািফ শুধু ওি রদ্টক েীক্ষ্ণদৃ্রেটে োরকটয 
িটযটছন। কািকািফ শুধু একম্াত্র রব্চািক, রেরন রসে পছটড উটেনরন শুধু নয, ওটদ্ি 
রফটি আসাটে োি মু্টখ খুরশি আিাস পদ্খা োযরন। ব্া হযারি, িন আি পেউটিি পব্ান 
রনিা টদ্ পফিাটেও স্বরিি রনশ্বাস পফটলনরন। 
 
োি ি ওিা শুনটে প ল লাটডা পব্গম্যাটনি গুরুগম্ভীি জাদু্িিা কণ্ঠ। ছাত্র ছাত্রীিা, 
দ্শডকিা সকটলই শাি হটয পগল। রেরন ব্লটে লাগটলন। 
 
–উ রস্থে িদ্রম্রহলা ও িদ্র ম্টহাদ্যগণ, আম্িা সব্রদ্ক রব্চাি কটি সরেক রনণডটয 
প ৌঁটছরছ। পলটকি জটলি েলায ো ো সেযই র্টেটছ ো আম্াটদ্ি ম্ািরচফ পেইটনস 
ম্ািকাস ব্টলটছন, এব্ং োি রিরেটে আম্িা েরেরে চযারিযনটক  ঞ্চাশ নম্বটিি 
রিরেটে নম্বি েদ্াটন উ নীে হটযরছ… 
 
–রম্স পেউি পডলাটকৌি েরদ্ও পস সূচারুরূট  ব্াব্টল–পহড–চাম্ড েদ্শডন কটিটছ, রকন্তু 
োি লটক্ষয প ৌঁছাটনাি সম্য রগ্ররন্ডটলািা আক্রম্ণ কটিরছল, এব্ং পস পহাটর্স্টজটদ্ি 
উোি কিটে ব্যথড হটযটছ। সব্রদ্ক রব্টব্চনা কটি োটক  ঞ্চাটশি ম্টধয  াঁরচশ  টযন্ট 
আম্িা েদ্ান কিরছ। 
 
দ্শডকিা হষডধ্বরন রদ্ল। 
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–আম্াি োহটল শূনয  াওযা ো য, পডলাটকৌি শুষ্ক কটণ্ঠ ব্লল। 
 
–রম্. পসডরিক রডগরি, পসও ব্াব্টল–পহড–চাম্ড ব্যব্হাি কটিরছল। েদ্ও সম্যসীম্া এক 
র্িা  াি হটয এক রম্রনে পদ্রিটে রফিটলও ও েথম্ ওি পহাটর্স্জটক রনটয রফটিটছ। 
হাফ াটফি দ্শডকিা পসডরিকটক েচণ্ডিাটব্ ব্াহব্া রদ্টে থাটক। হযারি লক্ষয কিল পচা 
পসডরিটকি রদ্টক উজ্জ্বল পচাটখ োরকটয িটযটছ। সব্রদ্ক রব্টব্চনা কটি আম্িা ওটক 
সােচরলশ  টযন্ট রদ্রে। 
 
হযারি দ্টম্ পগল। পসডরিক সম্যসীম্াি ব্াইটি পগটছ এক রম্রনে ম্াত্র োহটল ও? 
 
–রম্. রিক্টি ক্রাম্… অ্সিূণড িান্সরফগাটিসন কটিটছ… পম্াোমু্রে পসো কােডকিী হযরন। 
ও পহাটর্স্জটক রনটয রম্. রডগরিি  ি প ৌঁটছটছ। আম্িা ওটক চরলশ  টযন্ট রদ্রে। 
 
হােোরল রদ্টে রদ্টে গরব্ডে হটয োকাটলন কািকািফ ক্রাটম্ি রদ্টক। 
 
রম্. হযারি  োি খুব্ দ্ক্ষোি সটে রজরলউইড ব্যব্হাি কটিটছ, পব্গম্যান ব্টল চলটলন। 
অ্ব্শয ও সব্াি পশটষ রফটি এটসটছ… এক র্িা অ্রেব্ারহে হব্াি  ি। োইটহাক ম্াি–
রচফটেটনস জারনটযটছন রম্.  োি সব্ডেথম্ পহাটর্স্জটদ্ি কাটছ প ৌঁটছরছল, পদ্রি কিাি 
েধান কািণ োি ঐকারিক েটচো–োি রনজস্ব পহাটর্স্জ ছাডাও োিা িটয পগটছ 
োটদ্ি সটে রনটয পফিা। এো ওি সাহরস ম্ানরসকো… োি মূ্লয আটছ। 
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িন ও হািরম্ওন হযারিি রদ্টক মু্গ্ধ দৃ্রেটে োকাল। 
 
–পব্রশিিাগ রব্চািক এব্ং আরম্, (কািকািটফি রদ্টক শুষ্কিাটব্ োকাটলা) ম্টন করি 
োি ওই কেডব্য িাযণো… খুব্ই দৃ্োিস্বরূ … ফুলম্াকড  াওযাি পোগয… োইটহাক রম্. 
 োিটক পদ্ওযা হটে  াঁযোরলশ  টযন্ট। হযারি অ্ব্শযই হোশ হল। েথম্ স্থান 
অ্রধকাি কিটে  ািটলা না। িন–হািরম্ওন সাম্ানয আিেড হল… হযারিি রদ্টক োরকটয 
অ্নযটদ্ি সটে হােোরল রদ্টে লাগল। 
 
িন রচৎকাি কটি ব্লল,–দু্িঃখ কিটব্ না হযারি… েুরম্ অ্সাম্ানয সাহস পদ্রখটযছ। 
 
পেউি খুব্ শব্দ কটি হােোরল রদ্টলও, ক্রাম্টক পদ্টখ ম্টন হয খুব্ খুরশ হযরন। ক্রাম্ 
হািরম্ওটনি সটে কথা ব্লটে চাইটল পদ্খল ও হযারিটক রচযাসড জানাটে ব্যি। 
 
–আগাম্ী চরব্বশ জুন সূেডাটিি  ি েৃেীয ও ফাইনাল োস্ক হটব্।, পব্গম্যান ব্লটলন।–
চযারিযনটদ্ি রব্ষযব্স্তু জারনটয পদ্ওযা হটব্। আ নাটদ্ি সকলটক চযারিযনটদ্ি সম্থডন 
কিাি জনয ধনযব্াদ্। 
 
রেেীয োস্ক সুস্থিাটব্ পশষ হটেই ম্াদ্াম্  ম্টফ্র চযারিযন ও পহাটর্স্জটদ্ি আ ন 
আ ন কযাটসটল রগটয রিটজ প াশাক  রিব্েডন কিাি আটদ্শ রদ্টলন। হযারি খুরশ। 
এখন আি পকানও আশঙ্কা ও দু্িঃরিিা পনই… অ্িে চরব্শ জুন  েডি। 
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ও কযাটসটল পেটে পেটে রেক কিল আব্াি েখন হগসটম্ডটস োটব্ েখন ডরব্ি জনয 
এক পজাডা পম্াজা রকনটব্, োটে ও সািা ব্ছি পসো  িটে  াটি। 
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পযাডফুট রিটানডি 
 
রেেীয োটস্কি  টি েধান আটলাচনা রব্ষয হটয উেল জটলি েলায চাি চযারিযন ও 
পহাটর্স্টজটদ্ি নানা চম্কেদ্ র্েনা। হযারি ব্টল, আি িন  াটশ ব্টস ব্টস র্েনাি রিন্ন 
ব্ণডনা কটি। িন ব্টল, োি কাল্পরনক ব্াহাদু্রিি কথা। হযারি লক্ষয কিল িন কখনই 
একই র্েনাি একই রব্ব্িণ পদ্য না। েথটম্, ো েকৃে র্েনা োই ব্টলরছল, 
হািরম্ওটনি রব্ব্িটণি সটে একই িকম্। পস োকটগ েকৃে র্েনা হটলা: ডাম্বলটডাি 
েটেযক পহাটর্স্জটক েটফসি ম্যাকটগানাগটলি অ্রফটস এটন জাদু্ম্টে রু্টম্ আেন্ন কটি 
রদ্টয রছটলন। ব্টল রছটলন, পোম্িা রনিা টদ্ রফটি আসটব্, জটলি েলা পথটক পফিাি 
 ি পোম্াটদ্ি রু্ম্ িােটব্। োয এক সপ্তাহ  টি িন, রকডনযার ং ও োি সটে ওি 
একাি পিাম্াঞ্চকি লডাই ইেযারদ্ি গল্প পফাঁটদ্ ব্সল। একা ওি  ঞ্চাশ জন ম্ািাত্মক 
অ্স্ত্রশটস্ত্র সরিে ম্াির  লটদ্ি সটে লডাই… পশষ  েডি োটদ্ি  িাজয। এইসব্ 
আত্মেশংসা। 
 
এম্রন িাটব্ই রদ্ন–ম্াস গডাটে গডাটে ম্াচড ম্াস এটস পগল। শীে পনই… গিম্ হাওযা 
পলটগ ওটদ্ি হাে– া–মু্খ শুরকটয পেটে লাগল। ম্াটে পগটলই গ্রীটেি দ্া ে। রচরে ত্র 
ও রেকম্টো োয না, আটস না।  যাাঁচািা অ্নয কাটজ ব্যি। হযারি রসরিযসটক ব্াদ্াম্ী 
 যাাঁচা ম্ািফে হাসটম্টডি োরিখ জারনটযরছল োি জব্াব্ শুক্রব্াি োে:িাটশি সম্য 
এটসটছ।  যাাঁচাি অ্ব্স্থা কারহল, ওি এক ডানা শক্ত হটয আটছ! হযারি োডাোরড 
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রসরিযটসি জব্াব্ খুটল  ডাি আটগই  যাাঁচা উটড  ালাল। ওি িয আব্াি না ওটক 
ব্াইটি  াোয হযারি! 
 
আটগি রচরেি ম্েই এব্াটিি রচরেও পছাে 
 
শরনব্াি রব্টকটল দু্টোি সম্য হাসটম্টডি (ডািরিস অ্যান্ড পব্নটগস-এি  টি) িািাি 
পশটষ োচীটিি কাটছ থাকটব্, সটে েেো  ািটব্ খাব্াি–দ্াব্াি পনটব্। 
 
িন রচরেো  টড অ্রব্শ্বাটসি িরেটে ব্লল-এি আটগ কখনও রেরন হগসটম্টড রফটি 
আটসন রন? 
 
হািরম্ওন ব্লল–আম্াি পো োই ম্টন হয, োই না? 
 
–আম্াি পো রব্শ্বাস হয না, হযারি চা া উটেজনায ব্লল। েরদ্ ধিা  টড োন…। 
 
িন ব্লল–আরম্ শরঙ্কে। পডটম্ন্টসটদ্ি পচাখ এরডটয চলা করেন। এই না পে এখাটন 
পডটম্ন্টিসিা পনই। 
 
হযারি রসরিযটসি রচরেো  াে কিটে কিটে িাব্ল–সরেয কী ও রসরিযটসি সটে পদ্খা 
কিটে চায। ডব্ল পডাজ প াসান পখটয হযারি উটেজনা করম্টয রনটজটক চাো কটি 
ডানরজযনস্ োব্াি জনয রসাঁরড রদ্টয নাম্টে লাগল। 
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পেইট ি ক্লাসরুটম্ি সাম্টন ম্যালফয, পক্রব্ আি পগাটযল…  যানরস  ািরকনসটনি সটে 
দ্াাঁরডটযরছল। আিও রকছু রদ্ারিযটনি ছাত্রীও। সকটলই ঝুাঁটক  টড একো কাগজ  ডটছ। 
 যানরসি হাটে–উইচ উইকলী। কাগটজি েথম্  াোয একরে পকাাঁকডা পকাাঁকডা 
চুলওযালা জাদু্কিীি ছরব্। পম্টযরে দ্াাঁে পব্ি কটি হাসটছ আি হাটেি দ্ণ্ড রদ্টয একো 
ব্ড স্পনজ পকক পদ্খাটে। 
 
–পগ্রঞ্জাি ছরব্ো িাল কটি পদ্খটব্? পোম্াি িাললাগাি পখািাক থাকটে  াটি,  যানরস 
খুব্ পজাটি পজাটি হািরম্ওনটক ব্লল। হািরম্ওন ছরব্ো পদ্টখ হকচরকটয পগল। রেক 
পসই সম্য পেইট ি ক্লাসরুটম্ি দ্িজা খুটল পগটল পেই  ওটদ্ি সকলটক র্টিি ম্টধয 
আসটে ব্লটলন। 
 
ব্িাব্ি হযারি, িন আি হািরম্ওন পেইট ি ক্লাটস একব্াটি পশটষ ব্টস। পেই  ওটদ্ি 
রদ্টক প ছন রফটি প াসাটনি উ কিণ ব্লযাকটব্াটডড পলখাি সম্য হািরম্ওন  যানরসি 
পদ্ওযা উইচ উইকলীো পডটস্কি েলায পিটখ  াো ওল্টাটে লাগল। পসন্টাি প টজ প টয 
পগল হািরম্ওন পেো খুাঁজরছল। হযারি ও িন খব্িো  ডাি জনয ঝুাঁটক  ডল। খব্টিি 
উ টি হযারি  োটিি একো িেীন ছরব্ ও েলায হযারি  োটিি পগা ন ব্যথা রশটিানাটম্ 
পলখা 
 
রিো স্কীোি রলটখটছন, একরে ব্ালক একেু অ্নযিকম্–পছটল ম্ানুষ হটলও সম্ভব্ে পস 
আকরস্মক ব্যিঃসরন্ধি স্বািারব্ক োডনাি িুগটছ। ব্াব্া-ম্াি পশাচনীয মৃ্েুযি  ি োটদ্ি 
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িালব্াসায ব্রঞ্চে পচৌদ্দ ব্ছটিি হযারি  োি পিটব্রছল ওি পহাগাটেডি ব্ান্ধব্ীি কাছ 
পথটক রকছুো সান্ত্বনা  াটব্। ব্ান্ধব্ী ম্াগল  রিব্াটি জন্ম হািরম্ওন পগ্রাি। ওি পকাটনা 
ধািণা রছল না পে আব্াি একরে েীব্র ম্ানরসক আর্াে  াটব্।  ূটব্ডি ব্যরক্তগে ম্ানরসক 
েেণাি সটে আিও একরে সংটোজনা। 
রম্স পগ্রাি একরে সাধািণ পম্টয হটলও উচ্চাকাঙ্ক্ষী পম্টয। ম্টন হয ও রব্খযাে রব্খযাে 
জাদু্কিটদ্ি সংর্টষড আসটে চায… ো হযারি  োি পস  েডাটয  টড না। বু্লটগরিযা 
সীকাি রিক্টি ক্রাটম্ি (গে আিজডারেক রকরডচ কাট ি রহটিা) পহাগাটেড আসাি  ি 
পথটকই রম্স পগ্রঞ্জাি সটে োি অ্নুিাগ চটলটছ। ক্রাম্ পকানও িকম্ োক োক গুড গুড 
না–কটি গাটয  ডা রম্স পগ্রািটক গিটম্ি ছুরেটে বু্লটগরিযায োব্াি পনম্েন কটিটছ 
এব্ং ব্টলটছ এি আটগ পকানও পম্টযি সটে ওি পেম্ন র্রনষ্ঠো হযরন। 
ম্টন হয রম্স পগ্রঞ্জাটিি স্বািারব্ক পসৌন্দেড ওই দু্রে পছটলটক েিারব্ে কটিটছ। 
চেুথড ব্টষডি সুন্দিী ছাত্রী  যানরস  ািরকনসটনি িাষায পম্টযরে পম্াটেই সুশ্রী নয অ্রে 
চালাক পম্টয। লাি প াসান খাইটয পছটলটদ্ি ছলনা কিটছ। 
লাি প াসান পহাগাটেড ব্ানান ও খাওযা রনরষে। আশাকরি আম্াি এই পলখাি সেয–রম্থযা 
েটফসি ডাম্বলটডাি েদ্ি কটি পদ্খটব্ন। ইটোম্টধয হযারি  োটিি সুিাকাকীিা 
অ্ব্শযই চাইটব্ িরব্ষযটে ও পেন ওি হৃদ্য–ম্ন এক পোগয পম্টযটক দ্ান কটি। 
 
–আরম্ পোম্াটক আটগই ব্টলরছলাম্, িন হািরম্ওনটক েরেটব্দ্নরেি রদ্টক োরকটয 
থাকটে পদ্টখ ব্লল–ব্টলরছলাম্ না রিো স্কীোিটক পক্ষর ও না! পোম্াটক ও একরে 
স্কািটলে ওম্যান (খািা  পম্টয… স্বিাব্ চরিত্র োটদ্ি রেক পনই) ব্ারনটযটছ। 
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হািরম্ওন পহটস পফলল। মু্টখি ম্টধয পকানও আটক্রাশ ব্া আিেড হব্াি িাব্ অ্িরহডে। 
 
–স্কািটলে ওম্যান? ও কথাো ব্লল, হারস পচট  িটনি মু্টখি রদ্টক োকাল। 
 
–ওই িকম্ চরিটত্রি পম্টযটদ্ি… ম্া ব্টলন। িন খুব্ আটি আটি ব্লল,  াটছ পকউ না 
পশাটন। ওি কান দু্টো িাটগ িক্ত ব্ণড! 
 
হািরম্ওন কাগজো  াটশি একো পচযাটি ছুাঁটড পফটল রদ্টয, হাসটে হাসটে ব্লল,-এ 
ছাডা রিো আি রক কিটে  াটি, এম্রন কটি রনটজটক পখটলা কিটছ।  ুিটনা জঞ্জাল 
ছাডা রকছু নয। 
 
ও রিদ্ারিনটদ্ি রদ্টক োকাল, পদ্খল ওিা সব্াই মু্খ রেট  রেট  হাসটছ, েরেটব্দ্নো 
 টড হািরম্ওটনি ম্ানরসক রব্ েডয হটযটছ রকনা সম্াটন পদ্টখ চটলটছ। ও েরেটব্দ্নো 
 টড গাটয ম্াটখরন এম্ন একো ম্টনািাব্ ওটদ্ি জানাব্াি জনয োরেলযিিা হারসটে 
মু্খো ছার টয রদ্ল। োি ি ওিা রেনজটন উইে শাট ডরনং রনেডাস ব্ানাব্াি েটযাজনীয 
উ কিটণি  যাটকে খুলটে লাগল। 
 
রম্রনে দ্শ  টি হািরম্ওন ম্ণ্ডগুটলা গুব্টড প াকািরেড একো  াটত্র পিটখ ব্লল–আো 
এে কথা রিো স্কীোি জানটলা পকম্ন কটি ব্লে? 
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পকম্ন কটি? িন এক মু্হূেড পদ্রি না কটি ব্লল–েুরম্ লাি প াসানস পম্শাওরন?… 
সরেয কটি ব্ল? 
 
হািরম্ওন গুব্টড প াকাগুটলা প োটে প োটে িুরু কুাঁচটক ব্লল,–িন পব্াকাি ম্টো 
কথা ব্লটব্ না ব্টল রদ্রে… না, ও পকম্ন কটি জানটলা রিক্টি আম্াটক গিটম্ি ছুরেটে 
বু্লটগরিযা োব্াি ইনিাইে কটিটছ? 
 
কথাো ব্লাি সম্য হািরম্ওটনি মু্খো েকেটক লাল হটয পগল। ইটে কটিই িটনি 
রদ্ক পথটক মু্খ রফরিটয রনটলা। 
 
–রক ব্লটল? িন সশটব্দ ওি উ িকণ রদ্টয ব্ানান র ন্ডগুটলা পিটখ রদ্ল। 
 
–পলটকি জল পথটক পোলাি সম্য আম্াটক অ্ধড পচেন অ্ব্স্থায ম্টন হয ওই িকম্ 
একো কথা ব্টলরছল। হািরম্ওন আটি আটি ব্লল,–ওি মু্ণু্ডো পো হােটিি মু্ণু্ড 
হটযরছল। স্বািারব্ক অ্ব্স্থায রফটি আসাি  ি আম্িা কম্বলমু্রড রদ্টয ম্াদ্াম্  ম্টফ্রি 
রনটদ্ডটশ শুটযরছলাম্, োি ি রব্চািকটদ্ি কাটছ োব্াি সম্য আম্াটক একব্াি রফসরফস 
কটি ব্টলরছল, োটে কথাো ওিা শুনটে না  ান। ও ব্টলরছল, পোম্াি েরদ্ অ্নয 
পকানও কাজ না থাটক োহটল গিটম্ি ছুরেটে আম্াটদ্ি…। আি কথাো শুটন েুরম্ রক 
ব্লটল? িন ম্ন্ডগুটলা একত্র কটি পডটস্কি ও ি পিটখ হাসটে হাসটে ব্লল। পডটস্কি 
ও ি ম্ণ্ডো োয ছ ইরঞ্চ উাঁচু কিল োটে হািরম্ওনটক কথা ব্লাি সম্য পদ্খটে  ায। 
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হা ক্রাম্ ওটক ব্টলরছল। ক্রাটম্ি আটগ পকউ ওটক ওই িাটব্ ব্টলরন। হািরম্ওটনি 
মু্খো আিও লাল হটয পগল। হযারি হািরম্ওটনি শিীটিি উটেজনা পব্াধ হয বু্ঝটে 
 ািটলা; রকন্তু পসাজা কথাো পিটব্  ায না রিো স্কীোি জানটল পকম্ন কটি? রিোি 
কাটছ রক অ্দৃ্শয হব্াি আলটখলা আটছ? হটেও  াটি… ও পসো গাটয জরডটয ওটদ্ি 
আশ াটশ রছচটকি ম্টো রু্টি পব্ডারেল। 
 
িন আব্াি ব্লল,–কথাো শুটন েুরম্ কী ব্লটল? 
 
–আরম্? আরম্ েখন পোম্াি আি হযারিি রচিায ম্গ্ন রছলাম্। 
 
–রম্স পগ্রঞ্জাি পোম্াি ব্যরক্তগে কথা শুনটে পকউ চায না। হািরম্ওটনি কাটনি কাটছ 
পক পেন মৃ্দু্ ধম্টক ব্লল। আরম্ চাই ক্লাস চলাকালীন েুরম্ কথা ব্লটব্ না। রগ্ররফন্ডটিি 
দ্শ  টযন্ট কাো পগল। 
 
পেই  পডটস্কি েলা পথটক কাগজো পনব্াি জনয হাে ব্াডাটলন।… েখন ক্লাটসি সব্ 
ছাত্রছাত্রী ওি রদ্টক োরকটয। ম্যালফয সুটোগ বু্টঝ পেইট ি োয অ্ন্ধকাি ক্লাসরুটম্ 
 োি রর্স্ংকস রর্স্কািো েুটল হযারিটক পদ্খাল। 
 
পেই  ব্লটলন,–ওহ্ ম্যাগারজনও  ডছ পদ্রখ! উইচ উইকরল। আিও দ্শ  টযন্ট পগল 
রগ্ররফন্ডিটদ্ি। পেইট ি কাল পচাখ দু্টো জ্বল জ্বল কটি উেল। 
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– োি োহটল েুরম্ খব্িো পকটে রনটয (টেস কারেং) রনটজি কাটছ পিটখ দ্াও। র্িো 
রিদ্ারিযটনটদ্ি হারসটে গম্গম্ কটি উেল। রব্শ্রী মু্খ কটি পেই  েরেটব্দ্নো 
উচ্চস্বটি  ডটে লাগটলন। হযারি িাটগ ছেফে কিটে লাগল। 
 
–হযারি  োটিি… হৃদ্টযি পগা ন ব্যথা রডযাি  োি ব্যথা পোম্াি রকটসি? পসইট  
েরেটব্দ্নো পব্শ িরসটয িরসটয  ডটলন, োি  ডাশুটন রেদ্ারিযনিা েুমু্লিাটব্ পহটস 
উটে। পেই   ুটিা দ্শ রম্রনে সম্য নে কিটলন। 
 
পেই  কাগজো দ্ল  াকাটে  াকাটে ব্লটলন, হযারি  োি িরব্ষযটে পেন ওি হৃদ্য–
ম্ন এক পোগয পম্টযটক দ্ান কটি…। োি ি গম্ভীি হটয ব্লটলন, ম্টন হয এব্াি 
পথটক পোম্াটদ্ি আলাদ্া আলাদ্া আম্াি ক্লাটস ব্সা দ্িকাি। োহটল িালব্াসা–
োলব্াসাি গল্প না কটি  ডায ম্ন রদ্টে  াি। উইসরল েুরম্ পেম্ন আছ পেম্ন থাক, 
রম্স গযাঞ্জাি েুরম্ রম্স  ািরকনসটনি  াটশ,  োি ওই পেরব্লো আম্াি কাটছ রনটয এস 
হযা… হা… পেটন আন… েুরম্ এখাটন ব্সটব্। কু্ষব্ধ হযারি প াসান হেরি কিাি সব্ 
উ কিণ গাম্লাি (কলিন) ম্টধয পিটখ পেইট ি সাম্টনি শূনয পেরব্লোয িাখল। 
 
পেই  শািিাটব্ ব্লটলন, ওইসব্ পেটম্ি খব্ি পোম্াি ম্াথাো আিও পব্রশ ফুরলটয 
রদ্টযটছ  োি। ছাত্র–ছাত্রীিা পসািটগাল থাম্াটল পেই  আব্াি ক্লাস শুরু কিটলন। 
 
হযারি খুব্ িালকটিই জাটন পেইট ি ওটদ্ি রব্রুটে রকছু ব্লটে  ািটল, কিটে  ািটল 
খুরশ হন। অ্েীটেও কটিটছন, ও নম্বি পকটে রনটযটছন। 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য গবলেট অ্ব ফায়াি । জে. জে. িাওরেিং। হ্যারি পটাি রিরিে 

647 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

 
হযারি আদ্া েুকটিা েুকটিা কটি কলিটন িাখটে লাগল। কাোি সম্য িাটগ ওি হাে 
কাাঁ টে থাকল। পেইট ি কথা োটে না শুনটে হয োি জনয ম্ন রদ্টয ক্লাসওযাকড 
কিটে পচো কিল। 
 
পেইট ি ক্লাসরুটম্ি ব্ন্ধ দ্িজায পকউ নক কিটে পেই  ব্লটলন, আসুন। এখন োি 
গলাি স্বি স্বািারব্ক। কািকািফ র্টি েুটক ছাগল দ্ারডটে হাে বু্টলাটে বু্টলাটে 
লাগটলন। মু্খ পদ্টখ ম্টন হয খুব্ পিটগ িটযটছন। 
 
–আ নাি সটে আম্াি রকছু কথা আটছ। পেই  কথাগুটলা এম্নিাটব্ ব্লটলন োটে 
ছাত্র–ছাত্রীিা শুনটে না  ায। পেইট ি কাছাকারছ িটযটছ হযারি। কািকািাটফি কথা 
পশানাি জনয কান খাডা কটি িইল। 
 
ক্লাস পশষ হব্াি  ি আ নাি সটে কথা ব্লব্ রম্. কািকািফ, পেই  ব্লটলন। রকন্তু 
কািকািফ অ্ট ক্ষা কিটে চান না। 
 
–আরম্ পদ্রি কিটে চাই না। ো ব্লাি এখরন ব্লা িাল…হযাাঁ হযাাঁ রক ব্লটে এটসরছ… 
আ রন রকন্তু আম্াটক এরডটয চলটছন রসটিিাস। 
 
–ক্লাস পশষ হব্াি  ি… পেই  ব্াধা রদ্টলন। 
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হযারি ওটদ্ি কথা পশানাি জনয ও একো পম্জাি কাট  অ্যািম্ারডটলা ব্াইল োলটে 
লাগল সি ডটণ। কািকািফটক পদ্টখ ম্টন হল খুব্ই উরেগ্ন। পেই  খুব্ পিটগ আটছন। 
কািকািফ র্টিি ব্াইটি না রগটয ক্লাসরুটম্ উটেরজে হটয  াযচারি কিটে লাগটলন। 
পেই  েরদ্ ক্লাস পশটষ, ওি সটে কথা না ব্টল চটল োন, এই আশঙ্কায দ্াাঁরডটয 
িইটলন। 
 
–কী এম্ন আটজডন্ট কথা? হযারি পেই টক ব্লটে শুনল। 
 
হযারি আডটচাটখ পদ্খল কািকািফ জাম্াি ব্াাঁ–হাে গুরেটয হাটে রকছু পেই টক 
পদ্খাটলন।–পদ্টখটছন? িাল কটি পদ্খুন। 
 
–হােো সিান, পেই  পর্াাঁৎ পর্াাঁৎ কটি ব্লটলন। 
 
–রকন্তু আ রন রনিযই পদ্খটলন…। 
 
-এ রব্ষটয, আম্িা  টি কথা ব্লব্, েটফসি। কথাো ব্টল, পেই   োটিি রদ্টক 
োরকটয ব্লটলন,– োি েুরম্ কী কিছ? 
 
–েটফসি আরম্ আম্াি আিম্ারডটলা ব্াইল  রিষ্কাি কিরছ। কথাো ব্টল হযারি পছাঁডা 
কা ডো পেই টক পদ্খাল। 
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কািকািফ দু্ম্ দু্ম্  দ্শব্দ কটি পেইট ি র্ি পথটক চটল পগটলন। 
 
ক্লাস পশষ হব্াি  ি এক রম্রনেও সম্য নে না কটি হযারি িন ও হািরম্ওনটক র্েনাো 
জানাটে পদ্ৌড রদ্ল। 
 
*** 
 
 িরদ্ন দু্ ুটি ওিা কযাটসটলি ব্াইটি এটস দ্াাঁডাল। পম্র্হীন ফে ফটে আকাশ। হালকা 
পব্াদ্ ম্াটে এটস  টডটছ। অ্নযানয ব্ছটিি েুলনায এব্াি আব্হাওযা িাল। হগসটম্টড 
প ৌঁছব্াি সটে সটে ওিা পিাব্স খুটল পফটল র টে ঝুরলটয রনল। 
 
হযারিি হাটে রসরিযটসি খাব্াটিি কযারিযি। অ্টনক রডম্ রসে,  াউরুরে, োক্সিরেড 
কদু্ি িস। সব্ই লাঞ্চ পেরব্ল পথটক েুটল এটনটছ। 
 
ডরব্বটক একো উ হাি পদ্টব্ ব্টল গ্লাডেডাগস্ উইজাডড ওযযাি–পে েুকল। নানািকম্ 
সুন্দি সুন্দি প াশাক– রিেদ্–পম্াজা ওখাটন  াওযা োয।… োি ি ওিা হাইরিটে 
রগটয ডািরিস অ্যান্ড ব্যানটজটসি রদ্টক এটগাল। িািাো গ্রাটম্ি মু্টখ পশষ হটযটছ। 
 
হযারি আটগ কখনও এ রদ্কোয আটসরন। আাঁকাব্াকা সরু িািাো হগসটম্ড পথটক 
গ্রাটম্ি রদ্টক চটল পগটছ। পছাে পছাে রকছু কটেজ কটেটজি সাম্টনি ব্াগানগুটলা পব্শ 
ব্ড ব্ড। ওিা একো  াহাটডি পকাল ধটি হাাঁেটে লাগল। অ্দূ্টি হাসটম্ড োিা ছাযা 
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এটস  টডটছ  াহাটডি পকাটল। সরু িািাি পশটষ একো র্স্াইল (িািা পথটক গ্রাটম্ 
পোকাি  থ। দু্ধাটি পব্ডা… হাাঁোি জনয পছাে পছাে ধা ) পদ্খটে প ল। র্স্াইটলি কাটছ 
রসরিযস আসটে রলটখটছন। 
 
ওিা  রিরচে একরে কাল কুকুি পদ্খল। োি মু্টখ কটযকো খব্টিি কাগজ। 
 
হযারি ওি কাটছ রগটয ব্লল–হযাটলা রসরিযস। 
 
হযারি কাল পলাম্ওযালা কুকুিো (রসরিযস) হযারিি খাব্াটিি কযারিযিো শুকটে লাগল। 
লযাজ নাডটে লাগল। োি ি ওটদ্ি গ্রাটম্ি পিেি  থ পদ্রখটয রনটয চলল। হযারি–
িন–হািরম্ওন ওি র ছু র ছু আকাব্াকা সরু  থ রদ্টয উেটে লাগল। োয আধর্িা 
ও টি উোি  ি ওিা একো সর ডল  াহযারগ্রড িািাি সাম্টন দ্াাঁডাল। 
 
পব্শ খারনকো সর ডল দৃ্গডম্  থ হাাঁোি  ি রসরিযসটক আি পদ্খটে প টলা না। পেখান 
পথটক রসরিযস রম্রলটয পগটলন, পসখাটন ওিা  াহাটড পোকাি একো সরু ফােল পদ্খটে 
প ল। ওিা পসই ফােল রদ্টয কুাঁকটড–মু্কটড পিেটি েুকল। োি িই পদ্খল  রিষ্কাি–
 রিেন্ন একো গুহা, খুব্ অ্স্পে আটলা জ্বলটছ। পসই গুহাি পশটষ একো ব্ড চাই 
 াথটিি  াটশ দ্াাঁরডটয িটযটছ একো পছাট্ট পর্াডা রহ ট ারগ্রফ (ব্াকরব্ক)। অ্টধডক ধুসি 
িং-এি পর্াডা, আধা–দ্ানব্ ঈগল  ারখ ব্াকরব্টকি কম্লা িং-এি িযােড পচাখ ওটদ্ি 
পদ্টখ ম্শাটলি ম্টো আটলা জ্বটল উেল। ওিা রেনজটনই ওটক পদ্টখ ম্াথা পনাযাল। 
কটযক মু্হূেড ওটদ্ি রদ্টক উেে িাটব্ োরকটয ব্াকরব্ক (অ্ধড পর্াডা–অ্ধড ঈগল) উটেি 
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ম্টো ওি সাম্টনি হাাঁেু দু্টো মু্ডটলা… হািরম্ওনটক এরগটয এটস ওি পলাম্ওযালা 
গলায আদ্ি কিটে ব্াধা রদ্টলা। হযারি রকন্তু োি গড ফাদ্াি রসরিযসটক পদ্খটে প ল। 
রসরিযটসি গাটয জীণড ধূসি িং-এি কম্বটলি পিাব্স (টছাে আলটখলা), আজকাব্ান 
পথটক  ারলটয আসাি সম্য একই িকম্ পিাব্স  টি রছটলন রসরিযস। ম্াথাি চুলগুটলা 
আিও লম্বা হটযটছ। কযাটসটল আগুটনি পিেি পথটক মু্খ ব্াডাটনাি সম্য একই িকম্ 
অ্টগাছাল আি ঝাকডা ঝাাঁকডা। েটব্ পব্শ শীণড হটয পগটছন। 
 
হাে পথটক  ুিটনা পডইরল েটফে পফটল রদ্টয রসরিযস ককডশ কটণ্ঠ ব্লটলন, রচটকন! 
রচটকন এটনটছ? 
 
হযারি খাব্াটিি কযারিযাটিি পিেি পথটক রচটকন পলগ আি রুরে পব্ি কটি রদ্ল। 
 
–ধনযব্াদ্! রসরিযস ব্লটলন-এখাটন রকছুই পখটে  াই না, কেরদ্ন আি ইাঁদু্ি হটয 
হগসটম্টড খাব্াি চুরি কটি খাওযা োয! রসরিযস পগাগ্রাটস রচটকন আি রুরে পখটে 
লাগটলন। 
 
হযারি পব্দ্নারসক্ত কটণ্ঠ ব্লল-এখাটন আ রন পকম্ন কটি থাটকন, রক কটিন? খাওযা–
দ্াওযাি কী খুব্ কে? 
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–গড ফাদ্াটিি কেডব্য  ালন করি, রসরিযস ব্লটলন। রচটকন পলগ করি ম্চি কটি 
রচবু্টে লাগটলন। আম্াি সম্বটন্ধ রচিা কিটব্না। আরম্ অ্যারনটম্গাস কটি কুকুি হটয 
পব্শ িটযরছ। 
 
েখন রসরিযস হারসমু্টখ রছটলন। রকন্তু একেু  টি হযারিি পচাটখ মু্টখ উটেগ রচিা পদ্টখ 
একেু পব্রশ গম্ভীি হটয ব্লটলন, পোম্াি পশষ রচরে অ্নুোযী আরম্ পোম্াটদ্ি স্পটে 
থাকটে পচটযরছলাম্। োকটগ রদ্ন রদ্ন সব্ রকছু জরেল হটয উেটছ। পকউ কাগজ  ডাি 
 ি ছুাঁটড পফটল রদ্টল পসগুটলা আরম্ চুরি করি, েুরম্ আম্াটক পদ্টখ বু্ঝটে  ািটব্ না, 
একম্াত্র আরম্ নই, অ্টনটকই ো র্েটছ, ব্া র্েটে  াটি োি জনয খুব্ই রচরিে। 
 
রসরিযস গুহাি পম্টঝটে  টড থাকা একো হলুদ্ ব্টণডি পডইরল পফটেি রদ্টক োকাটলন, 
িন পসো েুটল রনটয খুলল। 
 
হযারি েখনও রসরিযটসি রদ্টক রচরিে হটয োরকটয, খারনকক্ষণ  ি ব্লল েরদ্ 
আ নাটক ধিটে  াটি? েরদ্ আ নাটক পদ্খটে  ায? 
 
–পোম্িা রেনজন আি ডাম্বলটডাি ছাডা আি পকউ জাটন না পে আরম্ অ্যারনটম্গাস হটয 
কুকুটিি রূ  রনটযরছ, রসরিযস ব্লটলন। েখনও রচটকটনি েযাং খাওযা পশষ কটিনরন। 
 
িন দু্টো পডইরল েটফে রদ্ল। েথম্োি রশটিানাম্ রম্রি ইলটনস অ্ব্ ব্াটেডরম্যস ক্রাউচ 
(ব্াটেডরম্যস ক্রাউটচি িহসয জনক অ্সুস্থো); রেেীযো: রম্রনরি উইচ রর্স্ল রম্রসং 
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রম্রনোি ফি ম্যারজক নাও  াটসডাটনলী ইনিলব্ (ম্েণালটযি জাদু্কি এখনও  েডি 
লা াো, ম্যারজকম্েী এখন ব্যরক্তগেিাটব্ এই ব্যা াটি জরডে) 
 
হযারি, ক্রাউচ সম্বটন্ধ পলখা (সংব্াদ্  টত্রি িাষায পর্স্ারি)  ডটে লাগল। নটিম্বি পথটক 
আি োটক পদ্খটে  াওযা োযরন… োি ব্াসস্থান শূনয… পসন্ট… ম্াংটগাস, ম্যারজকযাল 
ব্যারধ সংক্রাি হাস াোল পকানও ম্িব্য কিটে অ্স্বীকাি… ম্েণালয অ্রে অ্সুস্থোি 
গুজব্ সম্বটন্ধ পকানও ম্িব্য কিটে নািাজ। 
 
হযারি ধীি রস্থি িাটব্ ব্লল,-এম্ন িাটব্ ব্যা ািো  রিটব্শন কিটছ োটে ম্টন হয োি 
মৃ্েুয আসন্ন। রকন্তু রেরন এে অ্সুস্থ নয পে চলাটফিা কিটে  ািটছন না। 
 
িন রসরিযসটক ব্লল–আম্াি িাই রম্:ক্রাউটচি  াটসডানাল অ্যারসর্স্যান্ট। পস ব্লটছ, পব্রশ 
কাজ কিাি অ্সুস্থ হটয  টডটছন। 
 
হযারি ব্লল–পশষব্াি আরম্ েখন খুব্ সাম্টন পথটক োটক পদ্টখরছলাম্, েখন োটক 
অ্সুস্থ ম্টন হটযরছল।… পেরদ্ন িাটে আম্াি নাম্ গব্টলে অ্ব্ ফাযাি পথটক পব্রিটয 
এটসরছল। 
 
হািরম্ওন ব্লল–উইঙ্কীটক োডাব্াি শারি ক্রাউচ পিাগ কিটছন ব্লটে  াি। কথাো 
ব্টল হািরম্ওন ব্াকরব্কটক আদ্ি কিটে লাগল। ব্াকরব্ক েখন রসরিযটসি পফটল 
পদ্ওযা রচটকটনি হাড রচবু্রেল। 
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–আরম্ ব্ারজ ধটি ব্লটে  ারি েখন রেরন এলফটক োরডটয রদ্টযরছটলন এখন পস 
অ্ব্স্থাটে আটছন, োডাব্াি কথা িাব্টে  াটিন না। পকউ োটক এখন পদ্খিাল কিাি 
পনই। 
 
িন ব্লল,–হািরম্ওটনি হাউজ এলফটদ্ি রনটয পোম্াি এই এক  াগলাম্ী! 
 
রসরিযস কথাো শুটন খুরশ হটলন, কী ব্লটল ক্রাউচ ওি হাউজ এলটফটক ছারডটয 
রদ্টযটছ? 
 
হযারি ব্লল,–রকরডচ ওযালডড কাট ি সম্য। োি ি ও ডাকড ম্াটকডি আরব্িডাব্, উইঙ্কীি 
হাটে ওি জাদু্দ্ণ্ড, ক্রাউটচি িাগ… ইেযারদ্ি র্েনা রসরিযসটক এক এক কটি ব্লল। 
 
হযারিি কথা পশষ হটল রসরিযস গুহাি পিেি  াযচারি কিটে লাগটলন। হযাাঁ রক 
ব্লরছটল, (রসরিযস আিও একো রচটকন পলগ রনটলন) েুরম্ েথটম্ এলফটক ে  ব্টক্স 
পদ্টখরছটল…ও ক্রাউটচি জনয রনরদ্ডে রসটে ব্টসরছল–োই না? রেক ব্টলরছ? 
 
হযারি–িন–হািরম্ওন এক সটে ব্লল,–হযাাঁ। 
 
–রকন্তু পশষ  েডি ক্রাউচ ম্াটে আটসরন? 
 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য গবলেট অ্ব ফায়াি । জে. জে. িাওরেিং। হ্যারি পটাি রিরিে 

655 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

–না, হযারি ব্লল। শুনলাম্ খুব্ ব্যি রছটলন োই…। 
 
রসরিযস পকানও কথা না ব্টল গুহাটে  াযচারি কিটে লাগটলন, হযারি ে ব্ক্স পথটক 
চটল আসাি আটগ পোম্াি  টকটে পোম্াি দ্ণ্ডো আটছ রক পনই পচক কটিরছটল? 
 
হযারি সাম্ানয সম্য পিটব্ রনটয ব্লল–না, অ্িটণয োব্াি আটগ ওো আম্াি দ্িকাি 
হযরন। আরম্  টকটে হাে  ুটি এটকি পিেি ব্হু দূ্িব্ীক্ষণ েে প টযরছলাম্। কথাো 
ব্টল ও রসরিযটসি রদ্টক োকাল। োহটল আ রন ব্লটছন পে ম্াকড ব্যব্হাি কটিরছল, 
পস–ই ে ব্ক্স পথটক আম্াি দ্ণ্ডো চুরি কটিরছল? 
 
–সম্ভব্ে, রসরিযস ব্লটলন। 
 
হািরম্ওন উইঙ্কীি  টক্ষ ব্লল–োই ব্টল উইঙ্কী হযারিি দ্ণ্ড চুরি কটিরন। 
 
–অ্ব্শয, এলফ ে ব্টক্স একা ব্টস রছটলা না, রসরিযস ব্লটলন। িুরু কুাঁচটক আব্াি 
ব্লটলন–পোম্াি প ছটন পক ব্টসরছল ম্টন আটছ? 
 
হযারি ব্লল–অ্টনক পলাক; বু্লটগরিযান ম্েীিা, কটনডরলযস ফাজ… ম্যালফযিা…। 
 
ম্যালফযিা কথাো অ্সম্ভব্ পজাটি িন ব্লল। আরম্ ব্ারজ পিটখ ব্লটে  ারি লুরসযস 
ম্যালফয রছটলন! 
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–আি পকউ? রসরিযস রজটজ্ঞস কিটলন। 
 
হযারি জব্াব্ রদ্ল–আি পকউ নয। হািরম্ওন ওটক ম্টন করিটয রদ্ল–লাড্ডা পব্গম্যানও 
রছটলন… ম্টন পনই? 
 
–ও হা… পব্গম্যান অ্যানাউন্স কিরছটলন। 
 
রসরিযস অ্রস্থি হটয ব্লটলন, আরম্ অ্ব্শয পব্গম্যান সম্বটন্ধ রব্টশষ রকছু জারন না, েটব্ 
শুটনরছ উইম্টব্ানড রিম্রুটলি পখদ্াটড হটয ম্াটঝ ম্াটঝ কাজ কিটেন। পলাকরে পকম্ন 
পোম্াটদ্ি ম্টন হয? 
 
–ম্ন্দ নয। উরন িাই–উইজাডড েুনডাটম্টন্ট েথম্ োটস্ক আম্াটক অ্টনক না চাইটেও 
সাহােয কটিটছন। হযারি ব্লল। 
 
-এব্াটি কটিটছন? জারন না পকন কটিটছন। রসরিযস আিও পব্রশ গম্ভীি হটয ব্সটলন। 
 
–ব্লরছটলন… আম্াটক খুব্  ছন্দ কটিন, হযারি ব্লল। 
 
রসরিযস ব্লটলন,–হাাঁ, বু্ঝলাম্…  ছন্দ কটিন। 
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হািরম্ওন রসরিযস পক ব্লল,–ডাকম্াটকডি ব্ারড পফিাি একেু আটগ োটক আরম্ অ্িটণয 
পদ্টখরছলাম্।… পোম্াটদ্ি ম্টন আটছ হযারি? 
 
–ম্টন আটছ; রকন্তু উরন পো অ্িটণযি ম্টধয রছটলন না… পগালম্াটলি কথা পশানাি সটে 
সটে কযাটিি রদ্টক চটল রগটযরছটলন। 
 
–রগটযরছটলন? জানটল পকম্ন কটি? হািরম্ওন ব্লল।… োি ি পকাথায আব্াি 
এটসরছটলন পস সম্বটন্ধ রকছু জান? 
 
িন পিটগ রগটয ব্লল–োহটল পোম্াি ধািণা লাটডা পব্গম্যান ডাকডম্াকড েটযাগ 
কটিরছটলন? 
 
হািরম্ওন দৃ্ঢ়িাটব্ ব্লল–সম্ভব্ে োই। উইঙ্কী কিটে  াটি না। 
 
িন, রসরিযটসি রদ্টক অ্থড ূণড দৃ্রেটে োরকটয ব্লল–আ নাটক আটগও ব্টলরছ, এখনও 
ব্লরছ ওি হাউজ এলফটদ্ি সম্বটন্ধ দ্ারুণ এক দূ্ব্ডলো আটছ। 
 
রসরিযস হাে েুটল িনটক থাম্টে ব্লটলন–কথাো হটে, েখন ডাকডম্াকড েটযাগ কিা 
হটযরছল, এলফটক হযারিি দ্ণ্ডো হাটে রনটয দ্াাঁরডটয থাকটে পদ্খা রগটযরছল। োহটল 
ক্রাউচ রক কিরছল? 
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হযারি ব্লল–পঝা  জেল পদ্খটে পগটলন; রকন্তু পসখাটন ওটক ছাডা কাউটক  ানরন। 
 
রসরিযস ব্লটলন–অ্ব্শযই… কাি র্াটড পদ্াষ চা াটব্?… রকন্তু পসখাটন রনটজি এলফ! 
পশষ  েডি ওটক ব্িখাি কিটলন? 
 
হািরম্ওন ব্যােস্বটি ব্লল–হাাঁ, ওটক ব্িখাি কিটলন এই কািটণ পে ও রনটজি োাঁবু্টে 
রছটলা না শুধু নয… রিড িাোয  দ্দ্রলে হটযরছল। 
 
িন ব্লল–হািরম্ওন এব্াি েুরম্ এলফটদ্ি একেু রব্িাম্ দ্াও…। 
 
রকন্তু রসরিযস িটনি ম্িব্য শুটন ম্াথা পনটড ব্লটলন–িন, আম্াি ম্টন হয ক্রাউচ সম্বটন্ধ 
ওি ম্া টজাখ পোম্াি পচটয একেু পব্রশ। পশান, েরদ্ েুরম্ একজন ম্ানুষ পস িাল রক 
ম্ন্দ রব্চাি কিটে চাও, োহটল সব্াি আটগ পস োি অ্ধীনি কম্ডচািীটদ্ি সটে রক 
িকম্ ব্যব্হাি কটি পসো পদ্খটব্, অ্ব্শযই োি সম্ান একই িটিি ম্ানুটষি সটে 
ব্যব্হাটিি েুলনা নয। 
 
রসরিযস োি ব্ড ব্ড দ্ারডটে হাে বু্রলটয গিীিিাটব্ রচিা কিটে লাগটলন ব্ারেড 
ক্রাউচ পে সব্ উল্টা াল্টা কাজ কম্ড কিটছ, রকন্তু ওযার্ল্ড কা  রনটয ওি অ্ব্দ্ান ও 
 রিিম্ কম্ রছল না। ো সটত্ত্বও ও ম্াটে আটসরন… আটগ পো অ্সুস্থোি জনয 
একরদ্নও ছুরে পনযরন। 
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হযারি ব্লল–আ রন আটগ পথটক ক্রাউচটক জাটনন? 
 
কথাো শুটন রসরিযটসি মু্খ িযাব্হ হটয পগল।… অ্টনকো, হযারি েখন েথম্ োটক 
পদ্টখরছল… পসই িযঙ্কি িাটেি ম্টো েখন হযারিি ওটক পদ্টখ খুরন ছাডা অ্নয রকছু 
ম্টন হযরন। 
 
–ও হযাাঁ হযাাঁ, ওটক আরম্ খুব্ িাল কটিই রচরন, রসরিযস সাম্টল রনটয ব্লটলন। ও পো 
আম্াটক আজকাব্ান পজটল  াোটনাি আটদ্শ জারি কটিরছল। অ্ব্শয পকানও রব্চাি 
ছাডাই। কী ব্লটলন? িন–হািরম্ওন একই সটে ব্টল উেল। 
 
হযারি ব্লল,–আ রন োম্াশা কিটছন। 
 
–পম্াটেই না, রসরিযস রচটকটনি অ্টনকো ম্াংস মু্টখ  ুটি ব্লটলন। পোম্িা রক জান 
পসই সম্য ক্রাউচ ম্যারজকযাল আইন ও েটযাগকািী রব্িাটগি কেডা রছটলন? 
 
ওিা রেনজটনই ম্াথা নাডল। 
 
রসরিযস ব্লটলন– িব্েডী রম্রনোি অ্ব্ ম্যারজটকি জনয ওটক রেক কিা হটযরছল। ও 
খুব্ রব্খযাে জাদু্কি সটন্দহ পনই, ব্ারেড ক্রাউচ অ্সম্ভব্ ইন্দ্রজারলক ক্ষম্ো িাটখ েটব্ ও 
ক্ষম্োটলািী। পকান কাটলই পিাটর্ল্ম্টেডি দ্টলি নয। কথাগুটলা ব্টল হযারিি মু্টখি 
রদ্টক রস্থি দৃ্রেটে োরকটয িইটলন। অ্ব্শযই ক্রাউচ সব্ সম্য অ্শুটিি রব্রুটে 
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পসাচ্চাি। োহটলও, আিও অ্টনটক অ্শুটিি রব্রুটে… োকটগ েুরম্ পছাে ম্ানুষ এসব্ 
কথা বু্ঝটব্ না। 
 
িন ব্লল–ব্াব্া ওযার্ল্ড কাট ি সম্য ওই িকম্ ব্লরছটলন। ওি স্বটি রব্িরক্তি ছা । 
আম্াটদ্ি ও ি িিসা কটি পদ্খুন। 
 
রসরিযটসি মু্টখ হারসি আটলা ফুটে উেল–রেক আটছ, রেক আটছ, আরম্ পচো কিব্। 
 
গুহাি পিেটি েুটক, রফটি এটস রসরিযস ব্লটলন–কল্পনা কিটে  াি, পিাটেড আব্ািও 
হািাটনা শরক্ত রফটি প টযটছ। পোম্িা জাটনানা কািা োি  টক্ষ, কািা ওি হটয কাজ 
কটি চটলটছ, ব্া কািা কিটছ না। পোম্িা িাব্টে  াটিা পস এখন কেো শরক্তশালী। ও 
িযঙ্কি পলাকটদ্িটক (ডাকডম্াকডটদ্ি) ম্ানুটষি োণ নাশ ও ক্ষরে কিাি জনয রনটজটক 
হাটেি মু্টোি ম্টধয পিটখটছ; রকন্তু োটদ্ি পসই কুকম্ড ব্াধা পদ্ব্াি ব্া রনযেণ কিাি 
কািও ক্ষম্ো পনই ব্লটলই চটল। আরম্, েুরম্, সকটলই োই ওি িটয উল্করণ্ঠে।… 
পোম্াি  রিব্াটিি পলাকজন… ব্নু্ধ–ব্ান্ধব্… সকটলই েরে সপ্তাটহ নৃশংসিাটব্ খুন–
জখম্ হেযাি খব্ি আটস। কে ম্ানুষ উধাও হটয োয, িযাব্হিাটব্ অ্েযাচারিে হয। 
ম্যারজক ম্েণালয অ্সহায হটয পিাটর্ল্ম্টেডি কীরেডকলা  পদ্টখ োটে। োিা জাটন না ও 
বু্ঝটে  ািটছ না ক্ষম্োটলািী পিাটর্ল্ম্েডটক পকম্ন কটি ব্াটগ আনটব্। ম্াগলটদ্ি কাটছ 
োই সব্ রকছু পগা ন কটি িাখটছ। রকন্তু রনি িাধ ম্াগলটদ্িও, নৃশংসিাটব্ ও অ্ব্াটধ 
পস োি সব্ িযাব্হ অ্নুচি ডাকডম্াকডটদ্ি রদ্টয হেযা কটি চটলটছ। িয, আেঙ্ক, 
রব্শৃঙ্খলা সব্ জাযগায…। 
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পিাটর্ল্ম্েড আি োি সাগটিদ্টদ্ি শাটযিা কিাি জনয ক্রাউচ পে  থ পব্টছ 
রনটযরছটলন… শুটনরছ েথম্ েথম্ খুব্ই ফলেসূ হটযরছল, েটব্ ব্েডম্াটন শুটনরছ…। পসই 
কািটণ ম্েণালটয ওি খুব্ োডাোরড  টদ্ান্নরে হটে লাগল। ক্ষম্োয আসাি  ি 
ক্রাউচ পিাটল্টম্টেডি সাগটিদ্টদ্ি দ্ম্ন কিাি জনয কটোি ব্যব্স্থা রনটে লাগটলন, 
পগা টন োিা পখাাঁজ–খব্ি পনয, পসই আটিািটদ্ি নেুন নেুন ক্ষম্ো রদ্টলন। হেযা 
কিাি ক্ষম্ো, ধিাি নয। উদ্াহিণ রদ্রে পেম্ন আম্াটক রব্নারব্চাটি পসাজা নৃশংস 
পডটম্ন্টিটদ্ি (টজটলি গাডড) হাটে েুটল পদ্ওযা হটযরছল। ক্রাউচ রহংসাি ব্দ্টল রহংসা 
শুরু কিটলন। সটন্দহিাজনটদ্ি অ্ম্াজডনীয কাসড ব্যব্হাটিি অ্নুটম্াদ্ন রদ্টলন। আম্াি 
ম্টো কাল ব্া অ্শুিটদ্ি চাইটে পব্রশ রনষু্ঠি হটয উেটলন। অ্টনটক োি  টক্ষ পগল, 
কািণ োিা িাব্ল ক্রাউটচি রনষু্ঠি দ্ম্ননীরে রেক। অ্টনক অ্টোগয জাদু্কি–
জাদু্কিীটক ম্যারজক ম্েণালটয েুকাটলন। েখন পিাটর্ল্ম্েড অ্িধডান হল, ধটি রনটে  াি 
ক্রাউচ েখন শীষডস্থাটন প ৌঁটছটছ। োি ি রকছু দু্িঃখজনক র্েনা র্েল…। এইেুকু 
একদ্টম্ ব্টল রসরিযস হাসটলন।–ক্রাউটচি পছটল একদ্ল পডথইোিটদ্ি (টিাটর্ল্ম্টেডি 
নৃশংস কাটজি সাগটিদ্। ওিা ম্ানুটষি বু্টকি ও ি পচট  ব্টস োণ পনয) সটে ধিা 
 টডরছল।  টি ওিা আজকাব্ান কািাগাি পথটক  ারলটযরছল। োই পিাটল্টম্টেডি দ্টল 
ওিা আব্াি পোগ রদ্টযটছ।  ুনিায পিাটর্ল্ম্েডটক ক্ষম্োয রনটয আসাি পচো কিটছ। 
 
হািরম্ওন হেব্াক হটয ব্লল–ক্রাউটচি পছটল ধিা  টডরছল? রসরিযস ব্লল–অ্ব্শযই, 
ম্াংসহীন হাডগুটলা ব্াকরব্টকি খাব্াি জনয ছুাঁটড রদ্টয ব্লটলন। 
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–সটন্দহ পনই পছটলি ব্যা াটি ব্ারেড খুব্ই আর্াে প টযরছল। ওি উরচে রছল অ্রফটসি 
কাটজ অ্টহেুক পব্রশ সম্য না রদ্টয,  রিব্াটিি পলাকজনটদ্ি রকছু সম্য ওি পদ্ওযা 
উরচে রছল, কী ব্ল? ম্াটঝ ম্টধয অ্রফস পথটক একেু আটগ পব্রিটয আসাি েটযাজন 
রছল। োহটল পছটলি ব্যা াটি জানটে  ািে। 
 
হযারি ব্লল–ক্রাউটচি পছটল কী পডথইোি? 
 
–ব্লটে  ারি না, পকানও ধািণা পনই। েটব্ পছটলো োটদ্ি দ্টলি সাটথ ধিা  টডরছল। 
ব্া িাগয খািা –িুল  টথ, িুল সম্টয চলরছল, অ্টনকো হাউজ এলটফি ম্টো। 
 
হািরম্ওন ব্লল–পছটলটক ছারডটয আনটে ক্রাউচ পচো কটিন রন? 
 
রসরিযস অ্দু্ভেিাটব্ পহা পহা কটি পহটস উেটলন। হারসো রহংর পনকটড ব্াটর্ি গজডটনি 
ম্টো। ক্রাউচ পছটলটক মু্ক্ত কিটব্? হািরম্ওন আম্াি ধািণা রছল েুরম্ ম্ানুষ পচটনা। 
ম্যারজকম্েী হব্াি জনয ক্রাউচ পহন কাজ পনই কিটে ছাটডরন। েুরম্ পদ্টখছ ও একজন 
িাল ও সৎ হাউজ এলফটক োরডটয রদ্ল, কািণ ও ডাকডম্াটকডি ব্যা াটি ক্রাউচটক 
জরডে কটি রছল। োহটল বু্ঝটে  ািছ ম্ানুষরে পকম্ন! রনটজটক অ্রে কেডব্য িাযণ ও 
সৎ ম্ানুষ েচাি কিাি জনয রনটজি পছটলটক রব্না রব্চাটি আজকাব্াটন  ারেটযটছ। 
পলাকটক পদ্খাটে পচটযটছ…। োকটগ পস সব্ কথা। 
 
–রনটজি পছটলটক পডটম্নেিটসি হাটে েুটল রদ্টলন? হযারি ধীিরস্থিিাটব্ ব্লল। 
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–রেকই ব্টলছ, রসরিযস ব্লটলন–পদ্খাটে পচটযটছ আরম্ কে সৎ নযায িাযণ… রনটজি 
পছটলটকও ছারড না।… আজও আম্াি পচাটখ পসই দৃ্শয িাটস। আরম্ পদ্টখরছলাম্, 
পডটম্নেিসিা ওটক ধটি পব্াঁটধ রনটয এল। সব্ই পদ্টখরছ আম্াি পসটলি পলাহাি 
গািটদ্ি ফাাঁক রদ্টয। আম্াি পসটলি কাটছই ওটক ব্রন্দ কটি িাখা হটযরছল, ম্াত্র উরনশ 
ব্ছি োি ব্যস! সটন্ধয হটলই ও পসটলি ম্ধয পথটক ম্া… ম্া… ব্টল কাাঁদ্ে। োি ি ও 
চু  হটয পেে। সকটলই োই োয। পকউ পকউ গিীি িাটে কাাঁদ্টে থাটক, পচাঁচাটে 
থাটক। রসরিযস পচাখ ব্ন্ধ কিটলন। 
 
হযারি ব্লল-এখনও আজকাব্াটন আটছ? 
 
–না পসখাটন আি থাকটলা কই। ওটক ধটি রনটয আসাি এক ব্ছি  ি শুটনরছ ম্ািা 
পগটছ। 
 
–ম্টি পগটছ? 
 
রসরিযস রেক্ত কটণ্ঠ ব্লটলন–ও একা নয, আজকাব্াটন পকউ ম্টি, পকউ উন্মাদ্ হটয 
োয। অ্টনটকই খাওযা দ্াওযা ব্ন্ধ কটি ম্টি োয। খুব্ কম্ই পসখাটন ব্াাঁটচ। 
পডটম্নেিিা ব্টল পদ্য কটব্ ম্িটব্। মৃ্েুযি  ি, োটদ্ি আত্মীয–স্বজনটকও পদ্খটে 
পদ্ওযা হয না। ওি ব্াব্া ম্েণালটয ব্ড অ্রফসাি রছটলন োই োটক ও োি স্ত্রীটক 
পছটলি মৃ্েুযি আটগ পদ্খটে পদ্ওযা হটযরছল। পসল পথটক পসই পশষব্াি আরম্ ক্রাউচটক 
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পদ্টখরছলাম্। পছটলি মৃ্েুযি  ি পশাকারিিূে ও অ্ব্টহরলে রম্টসস ক্রাউচ পব্রশরদ্ন 
ব্াাঁটচনরন। দূ্িডাগা পছটলি ম্েই োি মৃ্েুয…  ুত্র পশাক। শুটন আিেড হটব্ মৃ্েুযি  ি 
ক্রাউচ পছটলি মৃ্েটদ্হ  েডি পদ্খটে আটসরন। কািাগাটিি ব্াইটি পডটম্নেিিা (টজটলি 
গাডড) ওটক কব্ি রদ্টযটছ। আরম্ রনটজ পদ্টখরছ। 
 
কথাো পশষ কটি রসরিযস পর্ন্নায সব্ খাব্াি ছুাঁটড পফটল রদ্টয শুধু  াম্রকন জুস  ান 
কিটে লাগটলন।… োি িই নাযটকি মৃ্েুয। কটনডরলযস ফাজ উচ্চ  দ্ প টয পগটলন। 
রড ােডটম্ন্ট অ্ব্ ইন্টািনযাশানল ম্যারজকযাল অ্ াটিশটনি অ্রফটস ক্রাউচটক এটলটব্টল 
কটি িাখা হটযটছ। 
 
সকটলই নীিব্। হযারিি পচাটখ িাসরছল ক্রাউচটক দৃ্রেি দৃ্শয। রকরডচ ওযার্ল্ড কা  পখলা 
পশষ হব্াি  ি ক্রাউটচি অ্ব্াধয হাউজ এলটফি অ্িটণযি পঝাট  িীে হটয পব্রিটয 
আসাি দৃ্শয। ডাকডম্াকড েটযাটগি  ি উইঙ্কীি অ্ব্স্থা ক্রাউটচি পছটলি কথা… ওি 
উচ্চাকাঙ্ক্ষা পথটক  েটনি কথা। 
 
হযারি রসরিযসটক ব্লল মু্রড ব্টলন, পস সব্ জাদু্কি কাল জাদু্ (অ্শুি) কটি োটদ্ি 
ধিটে ক্রাউচ এখন ব্যি। 
 
রসরিযস ব্লটলন–শুটনরছ। েুরম্ আম্াি কাছ পথটক রকছু জানটে চাও পো ব্রল, ও এখন 
অ্িে: একজন পডথইোিটক ধটি, ওি অ্েীটেি জনরেযো রফরিটয আনটে চায। 
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িন ব্লল–োি জনয পিািিাটে পেইট ি অ্রফটস োলাটিটে পোকাি রক কািণ থাকটে 
 াটি? 
 
রসরিযস ব্লটলন–রনছক  াগলারম্ ছাডা আি রকছু নয। পকাটনা ম্াটন হয না। 
 
িন উটেরজে হটয ব্লল–রনিযই পকানও কািণ আটছ। 
 
রসরিযস ব্লটলন–েটব্ পশান, ক্রাউচ পেই  সম্বটন্ধ পখাাঁজ–খব্ি পনওযাি জনয েুনডাটম্টন্ট 
রব্চািক হটয আটসরন। ওই িকম্ ব্দ্খচ রকছু না কটি পিগুলাি পহাগাটেড এটস পেইট ি 
ও ি পচাখ িাখটে  ািে। 
 
–োহটল পেই …।   
 
–পশান পোম্িা রক িাব্ছ পস সম্বটন্ধ আরম্ একেুও উেলা নই। 
 
ডাম্বলটডাি, পেই টক রব্শ্বাটসি  াত্র ম্টন কটিন। হািরম্ওন ব্লল। 
 
িন ব্লল–হািরম্ওন, আম্িা সব্াই জারন ডাম্বলটডাি রব্িাে এক ব্যরক্ত। োি ম্াটন এই 
নয পে একজন চালাক কাল ম্যারজক কিা জাদু্কি োটক পব্াকা ব্ানাটে  ািটব্ না। 
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–পকন, পেই , হযারিটক েথম্ ব্টষড  ডাি সম্য ব্াাঁরচটয রছটলন? ওটক পো নাও ব্াাঁচাটে 
 ািটেন… ম্িটে রদ্টলন না পকন? 
 
–আরম্ ব্লটে  ারি না–হটে  াটি, পিটব্রছটলন না ব্াাঁচাটল ডাম্বলটডাি ওটক লারথ পম্টি 
োরডটয রদ্টে  াটিন। 
 
-এ রব্ষয আ নাি কী ম্ে রসরিযস? হযারি চীৎকাি কটি ব্লল 
 
হািরম্ওন ও িন কাটন আেুল রদ্ল। 
 
রসরিযস ব্লটলন–িন, হািরম্ওটনি ব্ক্তটব্যি ম্টধয অ্থড আটছ। কথাো ব্টল ওটদ্ি রদ্টক 
োকাটলন। কটব্ পথটক পেই  পহাগাটেড  ডাটে শুরু কটিটছ, আরম্ পিটব্  াই না পকন 
ডাম্বলটডাি ওটক কাজ রদ্টযটছন। পেই  সব্ডদ্া ডাকড আটেডি িক্ত। সু্কটলও পস এ সম্বটন্ধ 
রব্খযাে রছল। পিাগা, ম্াথািরেড পেল চুকচুটক চুল… পদ্খটে রছল অ্সুন্দি। হযারি–িন 
রসরিযটসি মু্টখ পেইট ি ছাত্র জীব্টনি পচহািাি ব্ণডনা শুটন রফক রফক কটি হাসল।… 
শুনটল অ্ব্াক হটব্ েখন ও সু্কটল  ডটে এটসরছল েখন অ্টনক কাসড জানে। পসটিন্থ 
ইযাটিি অ্টধডক ছাত্রিাও ো জানটো না। রিদ্ারিন দ্টল োিা রছল োয সকটলই ওিা 
ব্লটে পগটল পডথইোি হটযটছ। পেম্ন, রসরিযস আেুল গুটন গুটন ব্লটলন–িরজযাি, 
উইলরস্ক… ওটদ্ি অ্িিা পম্টি পফটলরছল পিাটর্ল্ম্টেডি  েটনি এক ব্ছি আটগ। 
পলসিািসিা রব্ব্ারহে দ্িরে এখন আজকাব্াটন আটছ। আটিিী–ওি পকানও  াো 
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পনই। েটব্ েেদূ্ি জারন পেই টক পকউ পডথইোি ব্া ওই িকম্ রকছু ব্টল না। ওটদ্ি 
ম্টধয অ্টনটকই ধিা  টডরন। পেই  ম্হা ধূেড ও সব্সম্য রব্ দ্ পদ্খটলই  টড। 
 
িন ব্লল–পেই  আি কািকািফ দু্জটন ব্নু্ধ; রকন্তু খুব্ পব্রশ পলাকটক জানটে–োনটে 
পদ্য না। 
 
হযারি িটনি কথা পশষ হওযা ম্াত্র ব্টল উেল–কাল েখন প ান ক্লাটস েটফসি পেইট ি 
সটে কথা ব্লটে এটসরছটলন েখন ওি মু্খখানা পদ্টখরছটল! কািকািফ পেইট ি সটে 
রকছু কথা ব্লটে এটসরছটলন। েখন ব্লরছটলন, পেই  নারক ইদ্ানীং ওটক এরডটয 
চলটছন। কািকািফটক পদ্টখ খুব্ই রব্চরলে ম্টন হটযরছল। পেইট ি কাছ পথটক রকছু 
জব্াব্ পচটযরছটলন; রকছু একো পদ্রখটযরছটলন, রকন্তু পসো পে রক পদ্খটে  াইরন। 
 
রসরিযস গুহাি পদ্ওযাটলি রদ্টক োরকটয হোশাি িাব্ কিটলন।–োহটলও কথাো সরেয 
পস ডাম্বলটডাি পেই টক রব্শ্বাস কটিন। পেইট ি ও ি ডাম্বলটডাটিি পে রব্শ্বাস ব্া 
আস্থা আটছ ো অ্টনটকি ও টি পনই। েটব্ ও েরদ্ পিাটর্ল্ম্টেডি অ্নুগাম্ী হটয 
পকাটনারদ্ন কাজ কটি থাটক, োহটল অ্ব্শযই ওটক পহাগাটেড রশক্ষকো কিটে 
ডাম্বলটডাি পদ্টব্ন না। 
 
–োহটল মু্রড আি ক্রাউচ পকন পেইট ি অ্রফটস েুকটে পচটযটছন? িন একগুটযি 
ম্টো ব্লল। 
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রসরিযস ধীটি ধীটি ব্লটলন–আরম্ কখনই ম্টন করি না ম্যাড আই পহাগাটেড এটস 
েরেরে রশক্ষটকি অ্রফস সাচড কটিটছন। ডাকড আেডটসি োি েরেটিাধ খুব্ই স্পে। 
আরম্ রেক জারন না মু্রডি কািও ও ি আস্থা আটছ ব্া পনই; এ কথা আরম্ মু্রডি  ক্ষ 
রনটয ব্লটে  ারি ও কখনও কাউটক হেযা কটিন রন। সব্ সম্য ম্ানুষটক ব্াাঁরচটয 
িাখাি পচো কটিন। অ্রেম্াত্রায শক্ত ম্ানুষ সটন্দহ পনই; রকন্তু কখনই পডথইোিসটদ্ি 
 েডায রনটজটক পেটন আটননরন। ক্রাউচ, েরদ্ও… োি ব্যা ািো অ্নযিকম্… সরেয রক 
রেরন অ্সুস্থ? োই েরদ্ হয োহটল পেইট ি অ্রফটস পকন পগটলন…। ে  ব্টক্স না 
োওযা, েুনডাটম্টন্ট রব্চািক হটয না থাকা পকম্ন পেন পগালটম্টল ব্যা াি! 
 
কথাগুটলা ব্লটে ব্লটে রসরিযস পথটম্ পগটলন। েখনও োি পচাখ গুহাি পদ্ওযাটল। 
ব্াকটব্ক েখন র্নর্ন  াথটিি পম্টঝটে  া েুটক েুটক রকছু হাডোি আটছ রকনা 
খুাঁজটছ। 
 
পশটষ রসরিযস ব্টনি রদ্টক োকাটলন। েুরম্ ব্টলরছটল না পোম্াি িাই এখন ক্রাউটচি 
ব্যরক্তগে সহকািী। রজটজ্ঞস কিটে সম্প্ররে ও ক্রাউচটক পদ্টখটছ রকনা? 
 
িন ব্লল–পদ্খা হটল পজটন রনটে পচো কিব্।  ারসডি সটে ক্রাউটচি সিকড িাল। 
 
-এোও জানাি পচো কিটব্ ব্াথডা পজািরকন্স সম্বটন্ধ রকছু জাটন রকনা, রসরিযস ব্লটলন। 
দৃ্রে োি পডইরল পফটেি রেেীয কর ি রদ্টক। 
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হযারি ব্লল–পব্গম্যান ব্লরছটলন ওিা জাটন না। 
 
–ও হা কাগজওযালাটক পস–িকম্ রকছু ব্টলটছন, রসরিযস ব্লটলন।–অ্টনকরদ্ন পথটক 
ব্াথডাটক আরম্ জারন। জারননা ইদ্ানীং োি ম্টনািাটব্ি  রিব্েডন হটযটছ রকনা। েটব্ 
ব্াথডা িুটলাম্টনি রকন্তু  িচচডা কিব্াি জনয সৃ্মরেশরক্ত অ্সাধািণ। অ্ব্শয ওই  িচচডা 
কিাি জনয ওটক অ্টনক িুগটে হটযটছ। রব্ টদ্  টডটছ। ও কখন চু  কটি থাকটে 
হয জাটন না। ম্যারজক ম্েণালটয ম্াটঝ ম্টধয ওটক পব্াঝা ম্টন কিটে লক্ষয কটিরছ। 
হটে  াটি পসই কািটণ পব্গম্যান ওি থাকা না থাকাটে পকানও ভ্রুটক্ষ  কটিন না। 
 
রসরিযস খুব্ ব্ড পদ্টখ একো হাই েুটল পচাখ িগডাটে িগডাটে ব্লটলন এখন কো 
পব্টজটছ? 
 
হযারি পদ্খল ওি র্রডো রব্কল হটয আটছ। 
 
হািরম্ওন ব্লল–সাটড রেনটে…। 
 
রসরিযস ব্লটলন–পোম্াটদ্ি এখন সু্কটল রফটি োব্াি সম্য হটযটছ। োি ি হযারিি 
রদ্টক রব্টশষিাটব্ করেন দৃ্রেটে োরকটয ব্লটলন–পগা টন েুরম্ সু্কল পথটক চটল এটস 
আম্াি সটে পদ্খা কি আরম্ চাই না। বু্ঝটে প টিছ? পেম্ন েটযাজন হটল এখাটন 
পছাে পছাে রচরে  ারেও। পেম্ন রকছু র্েটল খব্ি প টল খুরশ হব্। রব্না অ্নুম্রেটে েুরম্ 
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পহাগােড পথটক পকাথাও োটব্ না, োই েরদ্ কটিা োহটল পকউ একজন পোম্াটক 
আক্রম্ণ কিাি সুব্ণড সুটোগ  াটব্। 
 
হযারি ব্লল–িাগন আি দু্একো রগ্ররন্ডটলাস ছাডা আজ  েডি আম্াটক পকউ আক্রম্ণ 
কটিরন। 
 
রসরিযাস রব্িরক্তকি মু্টখ ওি রদ্টক োকাটলন–োটে আম্াি রকছু োয আটস, েুনডাটম্ন্ট 
পশষ হটল আরম্ স্বরিি রনশ্বাস পফলব্, জুটনি আটগ রনিযই না। ও হযাাঁ আি একো 
কথা, কািও সটে আম্াি েসে রনটয কথাব্ােডা শুনটল িুটলও আম্াি নাম্ মু্টখ আনটব্ 
না, ব্লটব্ লা াো ম্টন থাকটব্ পো? 
 
রসরিযস হযারিি হাটে খারল খাব্াটিি পকৌটো আি োস্ক রফরিটয রদ্টয ব্লটলন–চল, 
পোম্াটদ্ি গ্রাটম্ি সীম্াটি পছটড আরস। পদ্রখ পফটল পদ্ওযা একো পডইরল েটফে 
সংগ্রহ কিটে  ারি রকনা। 
 
োি িই রসরিযস রব্িাে এক কাল কুকুি হটয পগটলন। কুকুি রূ ী রসরিযটসি সটে 
ওিা  াহাটডি রদ্টক হাাঁেটে লাগল। ওিা রব্দ্ায পনব্াি আটগ রসরিযটসি অ্নুম্রে রনটয 
ওি (কুকুি) ম্াথায হাে বু্লাল, গ্রাম্ পছটড হাটম্ড হটয পহাগাটেডি রদ্টক চলল। 
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িন ব্লল–পক জাটন,  ারসড ক্রাউচ সম্বটন্ধ এে কথা জাটন রকনা। জানটলও হযে 
ভ্রুটক্ষ  কিটব্ না, আিও পব্রশ কটি ওি  ক্ষ পনটব্।  ারসড আইন পম্টন চটল, ব্লটব্ 
ক্রাউটচি পছটলি চাইটে আইন ব্ড। 
 
হািরম্ওন রচরব্টয রচরব্টয ব্লল– ারসড রনিযই, পকানও কািটণ রনটজি  রিব্াটিি 
পলাকটক রডটম্নেিটদ্ি হাটে পছটড পদ্টব্ না। 
 
িন ব্লল–আরম্ জারন না। ও েরদ্ জাটন আম্িা ওি চাকরিি উন্নরেি  টথ অ্িিায, 
বু্ঝটেই  ািছ উচ্চাকাঙ্ক্ষী  ারসড রক কিটব্? 
 
এনটিন্স হটলি  াথটিি রসাঁরডি মু্টখ দ্াাঁডাটেই ওটদ্ি নাটক এল পগ্রেহল পথটক 
রডনাটিি িাল িাল খাব্াটিি গন্ধ। 
 
িটনি খাব্াটিি খুশটব্া প টয রসরিযটসি কথা ম্টন  টড ব্লল–পব্চািা বৃ্ে এখন 
লা াো। দু্িঃখ হয োি কথা িাব্টল! খাওযা–থাকাি রেক পনই। ব্াধয হটয আত্মটগা ন 
কটি আটছন। একম্াত্র ডাম্বলটডাি ওি কে লার্ব্ কিটে  াটিন। 
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দ্য ম্যাডলনি্ অ্ব রম্র্স্াি ক্রাউি 
 
িরব্ব্াি হযারি, িন এব্ং হািরম্ওন পব্রকফার্স্ খাব্াি  ি  ারসডটক রসরিযটসি কথাম্টো, 
রম্. ক্রাউচটক সম্প্ররে পদ্টখটছ রকনা জানাি জনয একো রচরে রদ্টে  যাচাাঁটদ্ি আিানায 
পগল। পহডউইগ পব্শ রকছুরদ্ন পব্কাি ব্টস আটছ, োই ওটক ব্াইটি  াোটনা দ্িকাি। 
রচরে রনটয আউলারিি জানালা রদ্টয আকাটশ উটড োব্াি  ি ডরব্বটক নেুন পম্াজা 
পদ্ব্াি জনয রকটচটন পগল। 
 
ওটদ্ি পদ্টখ হাউজ এলফিা দ্ারুণ খুরশ। খারেি কিাি জনয সকটলই ব্যি হটয উেল। 
আব্াি চা–ব্ানাটে লাগল। ডরব্ব পম্াজা প টয অ্সম্ভব্ খুরশ। 
 
ও রব্নয কটি ব্লল–হযারি  োি ডরব্বটক খুব্ িালব্াটসন। কথাো ব্লাি  ি ও আটব্টগ 
কাাঁদ্টে লাগল। ব্ড ব্ড পচাখ রদ্টয জল গরডটয দু্গাল পিটস পেটে লাগল। 
 
হযারি ব্লল–ওই রজরলউইড রদ্টয েুরম্ আম্াটক োটণ ব্াাঁরচটযছ, ডরব্ব। পোম্াি ম্টো 
আি পকউ পনই। 
 
িন এধাি–ওধাি োকাটে োকাটে ব্লল–ডরব্ব পকক–পেক  াব্াি আশা আটছ? 
একটলযাি পককগুটলা দ্ারুণ ব্ারনটযরছটল পসরদ্ন। 
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হািরম্ওন পিটগ রগটয ব্লল–আটি এইম্াত্র পো েুরম্ পব্রকফাটর্স্ প ে িটি পখটয এটসছ, 
আব্ািও পখটে চাইছ? 
 
িন ব্লাি সাটথ সাটথ, রূট াি পিটে চািজন এলফ পকক রনটয হারজি। হযারি নিম্ 
েুলেুটল োজা পকক পদ্টখ ব্লল–লা াোটক (রসরিযস) আম্াটদ্ি রকছু পকক  াোটল 
িাল হয। 
 
িন ব্লল–ব্ািঃ চম্ৎকাি, র গটক  াোও।… পশান পোম্াটদ্ি রকছু পব্রশ পকক আটছ? 
রদ্টে  ািটব্? 
 
এলফিা িটনি কথা শুটন দ্ারুণ খুরশ হটয ম্াথানে কটি পকক আনটে ছুেল। 
 
হািরম্ওন এধাি–ওধাি োরকটয ব্লল–ডরব্ব, উইস্কীটক পদ্খটে  ারেটন? পকাথায 
পগটছ? 
 
–উইঙ্কী…? ওইটো আগুটনি  াটশ ব্টস আটছ রম্স। ডরব্ব গটল  টড আেুল রদ্টয 
উইঙ্কীটক পদ্খাল। 
 
–আটি োইটো?… লক্ষীটসানা ওখাটন ব্টস আছ পকন? হািরম্ওন উইঙ্কীি রদ্টক োরকটয 
ব্লল। 
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হযারিও োকাল। গেব্াি পেম্ন পদ্টখরছল পেম্নই একো েুটল ব্টস িটযটছ। অ্সম্ভব্ 
ম্যলা স্কােড–ব্লাউজ, প ছটন পথাযা–কাল িং-এি পদ্যাটলি সটে রম্টশ পগটছ। ওি হাটে 
এক পব্ােল ব্াোি রব্যি। েুটল ব্টস দু্লটছ। ম্াটঝ ম্টধয আগুটনি রদ্টক জলিিা পচাটখ 
োকাটে। অ্রেরিক্ত রব্যি  াটনি জনয পহাঁচরক েুলটছ। ওটদ্ি পদ্টখ র্নর্ন পহাঁচরক 
েুলটে লাগল। 
 
ডরব্ হযারিি কাটনি কাটছ ব্লল–পিাজ দু্ পব্ােল কটি রব্যি খাটে। 
 
–ব্াোি রব্যি পো পেম্ন কডা নয, হযারি ব্লল। 
 
ডরব্ব ম্াথা পনটড ব্লল–হাউজ এলটফি কাটছ িং সযাি। 
 
উইঙ্কী আব্াি খুব্ শব্দ কটি পহাঁচরক েুলল। োিা পিটে কটি পকক রনটয এটসরছল 
উইঙ্কীটক পদ্টখ খুব্ একো খুরশ হটলা না। মু্খ পদ্টখ ম্টন হল খুব্ই রে। 
 
–উইঙ্কী সব্ সম্য  যান  যান কটি চটলটছ হযারি  োি, ডরব্ব দু্িঃখিিা কটণ্ঠ ব্লল–
উইঙ্কী এখান পথটক চটল পেটে চাইটছ হযারি  োি। উইঙ্কী এখনও ম্টন কটি রম্. ক্রাউচ 
ওি ম্ার্স্াি সযাি…. ডরব্ব ওটক অ্টনক বু্রঝটয ব্টলটছ, এখন ক্রাউচ নয, েটফসি 
ডাম্বলটডাি ওি এখন ম্ার্স্াি। 
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–আটি উইঙ্কী, হযারি উফুল হটয উইঙ্কীি কাটছ রগটয ব্লল।… রম্. ক্রাউচ এখন পকাথায 
আটছন পকউ জাটন না–েুরম্ জান? েুনডাটম্টন্ট রব্চািক হটয আসাি কথা রছল, োও 
আটসন রন। 
 
হযারিি কথা শুটন উইঙ্কী পহাঁচরক থারম্টয নটড ব্সল। ব্ড ব্ড পচাটখ হযারিি রদ্টক 
োরকটয কাাঁদ্াদ্ হটয ব্লল–ম্ার্স্াি…ম্ার্স্াি পকাথায আটছন পকউ জাটন না? উইঙ্কী 
এখটনা ম্টন কটি রম্. ক্রাউচ োি ম্ার্স্াি। 
 
–হযাাঁ, হযারি ব্লল।–খব্টিি কাগজ রলখটছ রম্. ক্রাউচ নারক অ্সুস্থ। েথম্ োটস্কি  ি 
আি আম্াটদ্ি ওটক পচাটখ  টডরন। 
 
উইঙ্কী আিও পব্রশ দু্লটে দু্লটে পহাঁচরক েুটল ব্লল–আম্াি ম্ার্স্াি অ্সুস্থ? ওি েলাি 
পোাঁে থি থি কটি কাাঁ টে লাগল। 
 
হািরম্ওন সটে সটে ব্লল–আম্িা শুটনরছ সেয–রম্থযা জারন না। 
 
–ও পহা পহা ম্ার্স্াটিি এখন উইঙ্কীটক দ্িকাি! উইঙ্কী ফুাঁর টয ফুাঁর টয ব্লল–ম্ার্স্াি 
পো রনটজ রকছুই কিটে  াটিন না। 
 
হািরম্ওন ব্লল–অ্টনযিা োহটল পকম্ন কটি? 
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উইঙ্কী আটগি ম্টো পকাঁটদ্ পকাঁটদ্ পহাঁচরক েুলটে েুলটে ব্লল–উইঙ্কী শুধু ম্ার্স্াি 
ক্রাউটচি ব্ারডি কাজ কটি না। হাে পথটক রব্যটিি পব্ােল রছেটক পম্টঝটে  ডল। 
পনাংিা ব্লাউজো রিটজ পগল। ম্ার্স্াি উইঙ্কীটক রব্শ্বাস কটিন, আস্থা িাটখন… অ্টনক 
দ্িকািী, পগা নীয কাজ–োজ…। 
 
হযারি কথাো শুটন সচরকে হটয ব্লল–কী ব্লটল? 
 
উইঙ্কী েখন রব্লা  কটি চটলটছ। রব্যি পব্ােল পথটক রব্যি চলটক  ডটছ। 
 
–উইঙ্কী োি ম্ার্স্াটিি সব্ পগা ন েথয রেক কটি িাটখ। কথাো ব্টল উইঙ্কী আিও 
পব্রশ দু্লটে আি পহাঁচরক েুলটে লাগল। েুরম্ োি রব্ষটয পকন নাক গলাে…? 
 
ডরব্ব পিটগ রগটয ব্লল–উইঙ্কী, হযারি  োটিি সটে ওই িকম্ িাটব্ কথা ব্লটব্ না। 
হযারি োি খুব্ সাহসী, ম্হৎ ম্ানুষ। হযারি োি অ্টনযি ব্যা াটি কখনও নাক গলায না! 
এম্ন কথা ব্লা অ্নযায। 
 
–হযাাঁ গলায, আম্াি ম্ার্স্াটিি ব্যরক্তগে আি পগা ন কথা জানটে চায (টহাঁচরক)… উইঙ্কী 
খুব্ িাল, সৎ হাউজ এলফ… উইঙ্কী চু  কটি থাটক… পলাটকিা উইঙ্কীটক অ্েথা উেযক্ত 
কিটছ (টহাঁচরক)।… কথা ব্লটে ব্লটে আচম্কা উইঙ্কী েুল পথটক পম্টঝটে  টড পগল। 
োি ি সকলটক অ্ব্াক কটি িীষণ পজাটি ও নাক ডাকটে থাটক। রব্যটিি শূনয 
পব্ােলগুটলা রকটচটনি শক্ত পম্টঝটে গডাগরড োয। 
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োয ছজন হাউজ এলফ উইস্কীটক  টড পেটে পদ্টখ ছুটে এল। ওিা দ্ারুণ রব্িক্ত 
হটযটছ র্েনায। একজন এলফ পম্টঝ পথটক পব্ােলগুটলা চে ে েুটল রনল, ব্ারকিা 
একো পচক পেরব্ল ক্লথ এটন ওটক োটে পকউ না পদ্খটে  ায পেম্ন িাটব্  দ্ডা 
ঝুরলটয রদ্ল। 
 
একজন এলফ ম্াথা পদ্ালাটে পদ্ালাটে লরিে স্বটি ব্লল–আম্িা খুব্ই লরিে সযাি, 
উইঙ্কীটক পদ্টখ দ্যা কটি আম্াটদ্ি রব্চাি কিটব্ন না। 
 
হািরম্ওন ব্লল–ও ম্টন হয ব্ড দু্িঃখী। ওটক এম্রনিাটব্ পেটক না পিটখ ওি সটে িাল 
ব্যব্হাি কি, উৎসাহ দ্াও। 
 
হাউজ এলফ ব্লল–আম্ায ক্ষম্া কিটব্ন রম্স, হাউজ এলফটদ্ি দু্িঃরখে হব্াি পকানও 
অ্রধকাি পনই, ম্ার্স্ািটদ্ি জনয অ্টনক কাজ কিটে হয। দু্িঃরখে হব্াি সম্য পকাথায? 
 
–ঈশ্বটিি পদ্াহাই। আম্াি কথা ম্ন রদ্টয পশান, হািরম্ওন পিটগ রগটয ব্লল। পোম্াটদ্ি 
জাদু্কিটদ্ি ম্েই িাগ দু্িঃটখি অ্রধকাি আটছ।  ারিিরম্ক, দু্রেিও… োছাডা িাল 
প াশাটকিও। ম্ার্স্াি ো ব্লটব্… ো সব্ কিটে হটব্ না। ডরব্বটক পদ্খ! 
 
ডরব্ব মু্খ কাচুম্াচু কটি ব্লল–রম্স আম্াটক এি ম্টধয জডাটব্ন না। হাউজ এলফটদ্ি 
মু্টখি হারস রম্রলটয পগটছ, রকটচটন হোৎ এক দু্িঃটখি ছাযা পনটম্ এটসটছ। ওিা 
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হািরম্ওটনি মু্টখি রদ্টক িরম্ভে ও িযােড দৃ্রেটে োরকটয থাটক। হািরম্ওন হয  াগল, 
নযটো ম্ািাত্মক পম্টয। 
 
একজন এলফ হযারিি হাটে অ্টনক হযাম্, পকক, ফল রদ্টয ব্লল–আ নাি খাব্াি।… 
গুড ব্াই। 
 
ডরব্ব উনুটনি কাটছ উইঙ্কীি  াটশ দ্াাঁরডটযরছল, রকটচটনি সব্ পছাে–ব্ড এলফটদ্ি িন–
হযারি–হািরম্ওনটক পেটল ব্াইটি  াোটে পদ্টখ ব্লল–পম্াজাি জনয ধনযব্াদ্ হযারি  োি। 
 
িন পিটগ ব্লল–হািরম্ওন েুরম্ কী কথা না ব্টল থাকটে  াি না? আম্িাটো এলফটদ্ি 
কাছ পথটক রম্, ক্রাউচ সিটকড আি রকছু জানটে  ািোম্। 
 
এলফিা ইটোম্টধয রকটচটনি দ্িজা ব্ন্ধ কটি রদ্টযটছ। ওটদ্ি কাছ পথটক ক্রাউটচি 
পকানও খব্ি  াওযাি আি সম্ভাব্না পনই। উইঙ্কীি কাছ পথটক অ্ব্শযই না। 
 
–ম্টন হয ক্রাউটচি ব্যা াটি েুরম্ খুব্ রচরিে। পোম্াি শুধু একোই ধান্দা পসো হটলা 
খাব্াি, হািরম্ওন িটনি ও ি পিটগ রগটয ব্লল। 
 
পসরদ্নো ব্ড অ্স্বরিকি ম্টন হটে লাগল হযারিি। িন আি হািরম্ওন কম্নরুটম্ 
পহাম্ওযাকড রনটয ব্যি। ওি  ডায ম্ন পনই।… রসরিযটসি জনয িাখা খাব্ািগুটলা ও 
পব্াঁটধটছটদ্ আউলারিটে রগটয  ারেটয রদ্ল। র টগি  টক্ষ একা একগাদ্া খাব্াি রনটয 
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োওযা সম্ভব্ নয, োই আিও দু্টো রশক্ষানরব্শ  াচাটক সটে  াোল।… হযারিি ম্ন 
এটকব্াটিই িাল পনই। ও জানালাি কাটছ দ্াাঁরডটয ম্াটেি রদ্টক োরকটয িইল। ব্াইটিো 
রু্েরু্াঁটে অ্ন্ধকাি, রনরষে অ্িণয পথটক েব্ল োণ্ডা ব্াোস গাটছি  াো উরডটয রদ্টয 
আসটছ োিই শনশন শব্দ। পলটকি জটলি পছােটছাে পেউ ডািম্াংগ জাহাটজ ধাো 
পখটয ছলাৎ ছলাৎ শব্দ হটে। হযারগ্রটডি কটেটজি রচম্রনি পধাযাি চািধাটি একো 
ঈগল রু্ি াক খাটে। ম্াটঝ ম্টধয  যাচাাঁটদ্ি আয, কযাটসটলি কাটছ এটস রব্কেিাটব্ 
ডাক রদ্টয উেটছ। োি িই অ্দৃ্শয হটয োটে ঈগল  ারখো। ও অ্স্পেিাটব্ পদ্খল 
হযারগ্রড ওি পকরব্টনি সাম্টন দ্ারুণ রব্ক্রটম্ ম্ারে পকা াটে। ম্টন হয রকটচন গাটডডটনি 
পব্ড হেরি কিটছন। একেু  ি পদ্খল ম্াদ্াম্ ম্যারক্সম্ ব্েটব্েনস কযাটিজ পথটক 
পব্রিটয এটস হযারগ্রটডি পকরব্টনি সাম্টন দ্াাঁডাটলন। ম্টন হল হযারগ্রটডি সটে রকছু 
আলা –আটলাচনা কিটছন। হযারগ্রড পকাদ্াটল িড রদ্টয দ্াাঁরডটয, হযারিি ম্টন হলনা 
হযারগ্রড ম্াদ্াটম্ি সটে পব্রশ কথা ব্লটে চান। দু্এক রম্রনে দ্াাঁরডটয পথটক ম্াদ্াম্ 
ম্যারক্সম্ োি কযাটিটজ চটল পগটলন। 
 
হযারিি ইটে পনই রগ্ররফন্ডি োওযাটি কম্নরুটম্ রগটয িন আি হািরম্ওটনি েকডােরকড 
পশানাি। হযারি উদ্াস নযটন পদ্খল হযারগ্রড ম্ারে কুর টয োটেন। একেু একেু কটি 
আাঁধাি পনটম্ এল। হযারি আি রকছু পদ্খটে প টলা না। আউলারিি  াচাগুটলা েখন 
পজটগ পগটছ অ্ন্ধকাি িাটে পডটক চটলটছ ওটদ্ি ককডশ গলায। 
 
*** 
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 িরদ্ন সকাটল হযারি পদ্খল িন আি হািরম্ওটনি খািা  পম্জাজ পকটে পগটছ। পদ্টখ 
িাল লাগল, হযারি স্বরি প ল। হাউজ এলফিা পিটগ িটযটছ োই িাল খাব্াি–দ্াব্াি 
পদ্টব্ না পিটব্রছল িন; রকন্তু পব্রকফাটর্স্ি ব্হি পদ্টখ িটনি িুল িােল। পেম্ন 
েরেরদ্ন সকাটল খাব্াি  াোয, আজটকও পেম্নই। 
 
 াচা রফটি এটল, হািরম্ওন োকাল রনিযই িাল খব্ি এটনটছ। 
 
িন ব্লল– ারসড পব্াধহয পকানও জব্াব্ পদ্যরন। গেকালই পো পহডউইগটক 
 ারেটযরছলাম্। 
 
–রচরে নয, হািরম্ওন ব্লল–আরম্ পডইরল পফটেি নেুন গ্রাহক হটযরছ, রিদ্ারিনটদ্ি 
কাটছ পথটক খব্ি শুটন শুটন আরম্ ক্লাি। 
 
হযারি ব্লল–িালই কটিছ! োি ি  যাাঁচাি রদ্টক োরকটয উফুল হটয ব্লল–ওহহ! 
হািরম্ওন ম্টন হয পোম্াি িাগয িাল। 
 
একো ধূসি  াচা হািরম্ওটনি কাটছ র টে রু্িটছ। 
 
ওটক পদ্টখ হোশ হটয ব্লল–আটি খব্টিি কাগজ পো আটনরন পদ্খরছ। 
 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য গবলেট অ্ব ফায়াি । জে. জে. িাওরেিং। হ্যারি পটাি রিরিে 

681 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

ও আিেড হটয পগল। ধূসি  াাঁচাো ছাডাও চািটে লক্ষ্মী  যাাঁচা ওি পিটেি কাটছ ব্সল। 
োছাডা আি একো ব্াদ্াম্ী িং-এি  াচা, োি সটে আব্াি একরে ব্াচ্চা। 
 
হযারি ব্লল–আটি কো কাগটজি গ্রাহক হটযটছ? কথাো ব্টল হািরম্ওটনি সাম্টন িাখা 
গব্টলেো সরিটয িাখল। 
 
সব্কো পছাে–ব্ড  যাাঁচা রনটজটদ্ি ম্টধয ধাোধারে শুরু কটিটছ পক আটগ হািরম্ওনটক 
রচরে পদ্টব্। 
 
হািরম্ওন এক এক কটি সব্ কো রচরে ওটদ্ি  া পথটক খুটল রনটয েথম্ো খুটল 
 ডটে  ডটে ব্লল–সরেয!… মু্খ লাল হটয পগল। 
 
িন ব্লল–পক রলটখটছ, কী রলটখটছ? 
 
হািরম্ওন রচরেো হযারিি রদ্টক ছুাঁটড রদ্টয ব্লল– ড। 
 
হযারি রচরেো পদ্খল। হাটে পলখা নয… পছাে এক েুকটিা ছা া কাগজ। ম্টন হয পডইরল 
পফটে পথটক পকাঁটে কাগটজ গাম্ রদ্টয আেটকটছ। 
 
েুরম্ একরে দু্েু পম্টয। হযারি  োি পোম্াি পচটয িাল পম্টয  াব্াি পোগয। চটল োও, 
পেখান পথটক েুরম্ এটসছ ম্াগল। 
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সব্করে রচরেি িাষা ব্ক্তব্য একই।… নানািাটব্ হািরম্ওনটক উেযক্ত কটিটছ। সব্ই 
হযারি  োটিি সটে ওি সিকড রনটয। 
 
হািরম্ওন পশষ খাম্রে খুলল। খুলটেই প িল, আো আিও রকছু রম্রিে রজরনটস িিা 
ওি হাটে লাগটেই রব্িাে হলুদ্ পফাস্কা  টড পগল। অ্টনকো পফাডাি ম্টো। 
 
িন ব্লল–ব্াটব্ারেউব্াি  াস! খাম্ো শুকল। 
 
েেণায হািরম্ওন পকাঁটদ্ পফলল। একো নযা রকন রদ্টয আোল  দ্াথডো হাে পথটক 
মু্ছটে পগটল আেুল গুটলাটে অ্সহয ব্যথা আি জ্বালা শুরু হটয পগল। পদ্টখ ম্টন হল 
দু্হাটে পম্াো দ্িানা  টডটছ। 
 
হযারি ব্লল–পোম্াি এখনই হাস াোটল পেটে হটব্। রচরে রদ্টয  যাাঁচাগুটলা এক এক 
কটি পখালা জানালা রদ্টয উটড পগল। 
 
–ব্যা ািো েটফসি রাউেটক জানাটে হটব্। 
 
হািরম্ওন েেণাকােি মু্টখ ছুটে র্ি পথটক পব্রিটয পগটল িন ব্লল–আরম্ একব্াি নয, 
অ্টনক ব্াি রিো স্কীোটিি রব্রুটে পেটে ম্ানা কটিরছ। রচরেো পদ্খ… হািরম্ওটনি 
পফটল োওযা একরে রচরে পস  ডল 
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আরম্ উইচ উইকলী  টডরছ। পদ্টখরছ েুরম্ হযারি  োিটক লযাটজ পখলাে। পছটলো 
জীব্টন অ্টনক কে প টযটছ.. আি পধাকা রদ্ও না। শীঘ্রই পোম্াটক একরে ব্ড পদ্টখ 
ব্ড খাটম্ি  ুটি কাসড রচরে  াোরে…। 
 
হািরম্ওনটক হািটব্ালরজি ক্লাস কিাি জনয রফিটে না পদ্টখ িন–হযারি গ্রীন হাউটজি 
রদ্টক চলল। ওখাটন পকযাি অ্ব্ ম্যারজকযাল রক্রটযচািটসি ক্লাস হয। ওিা পেটে পেটে 
ম্যালফয, হযারি আি পগাটযলটক  াথটিি রসাঁরড রদ্টয নাম্টে পদ্খল।  যানরস  ািরকনসন্ 
ওি ব্খাটে রিদ্ারিযন হাউটজি ব্নু্ধটদ্ি সটে মু্খ রেট  রেট  হাসটছ। হযারিটক পদ্টখ 
 যানরস এরগটয এটস রকছু পেন জাটন না এম্ন এক মু্টখি িাব্ কটি ব্লল– োি 
পোম্াি গালড পফ্রটন্ডি সটে সিকড কী কাে হটয পগটছ? সকাটল পব্রকফার্স্ পেরব্টল ওটক 
খুব্ উেলা পদ্খলাম্। 
 
হযারি ওি রদ্টক োকাটলা না, কথাি জব্াব্ পদ্ওযা দূ্টিি কথা। জানটে রদ্টে চাইল না 
উইচ উইকলী পনাংিা পনাংিা রব্িরক্তকি রজরনস ছার টয কেো ওটদ্ি রব্িক্ত কটিটছ। 
 
হযারগ্রড গেব্াটি ইউরনকনড সম্বটন্ধ ক্লাস রনটযরছটলন। আজ নেুন ক্লাস পনটব্ন। োই 
পকরব্টনি সাম্টন  াটযি কাটছ সদ্য আসা একো কাটেি ব্াক্স খুটল দ্াাঁরডটয রছটলন। 
হযারি ব্াক্সো পদ্টখ দ্টম্ পগল। আব্াি নেুন পকানও ব্যা াি নয পো? কাটছ রগটয পদ্খল 
ব্াটক্সি ম্টধয িটযটছ েুটলাি ম্টো নিম্ নিম্ কটযকো কাল িং-এি পছাে পছাে োণী। 
নাকগুটলা শুটযাটিি ম্টো লম্বা উাঁচলা। সাম্টনি  াটযি  াোগুটলা অ্দু্ভে চযাো, 
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অ্টনকো োটসি ইস্কা টনি ম্টো। পচাখ র ে র ে কিটছ। ম্টন হয ক্লাটসি ছাত্র–
ছাত্রীটদ্ি ও পদ্খটছ, পদ্টখ অ্ব্াক হটয পগটছ। 
 
হযারগ্রড ব্লটলন-এটদ্ি ব্লা হয রনটফলরস। খরনি গটেড এটদ্ি  াওযা োয। এিা 
চকম্টক রজরনস  ছন্দ কটি। ওটদ্ি রদ্টক োরকটয পদ্খ। 
 
 ারসড  ািরকনসন ঝুাঁটক  টড রনিস পদ্খরছল, হোৎ ওটদ্ি ম্টধয একো লারফটয উটে 
আি রকছু না প টয  ািরকনসটনি হাটেি র্রডোয কাম্ড রদ্ল।  ািরকনসন িয প টয 
রচৎকাি কটি র ছু হটে পগল। 
 
খুব্ েটযাজনীয সরঞ্চে সিদ্ আরব্ষ্কাি, হযারগ্রড খুরশ ম্টন ব্লল। িাব্রছলাম্ এটদ্ি 
রনটয রকছু ম্জা কিব্। ও রদ্টক োকাও? হযারগ্রড সদ্য পকা ান রকছু ম্ারে পদ্খাটলন। 
হযারি োহটল  াচাাঁটদ্ি আিানাি জানালা পথটক হযারগ্রডটক ম্ারে পকা াটে পদ্টখরছল। 
আরম্ রকছু পসানাি মু্দ্রা এি ম্টধয  ুাঁটে পিটখরছ। পোম্াটদ্ি ম্টধয েরদ্ পকউ রনিসটক 
েুটল পকা ান ম্ারেি ও ি পছটড রদ্টয পসানাি কটযন েুটল আনটল োটক আরম্ োইজ 
পদ্ব্, ও হযাাঁ ধিব্াি আটগ রকন্তু দ্াম্ী রজরনস  ত্র কাটছ িাখটল চলটব্ না।… নাও একো 
রনিস েুটল রনটয পছটড দ্াও। 
 
হযারি হাের্রড খুটল  টকটে পিটখ ব্াক্স পথটক একো রনলািস েুটল রনল। জো লম্বা 
নাক রদ্টয হযারিটক ঝুাঁকটে লাগল। হযারি পদ্টখ ম্টন হল ওিা জডাজরড কটি শুটয 
থাকটে িালব্াটস। 
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–েটেযটকি জটনয পো আরম্ আলাদ্া আলাদ্া কটি রনলািস এটনরছ। একো ব্ারক িইল 
পকন? পক পনই? হািরম্ওনটক পদ্খরছটন! 
 
িন ব্লল–ও হাস াোটল পগটছ। 
 
হযারি ব্লল– টি আ নাটক কািণ ব্লব্। পদ্খল  ারসড  ািরকনসন ওি রদ্টক োরকটয 
িটযটছ। 
 
এি আটগ ওিা এে ম্জাি ব্যা াি পদ্টখরন।… েটেযকো রনলািস পকা ান ম্ারেি ম্টধয 
েুটক পগল (এম্রনিাটব্ পেন জটলি পিেি েুকটছ) োি ি ম্ারেি পিেি পথটক মু্টখ 
কটি, এক একো পসানাি মু্দ্রা রনটয এটস োটদ্ি হাটে রদ্ল। িটনি রনফলািস সব্ 
পচটয পব্রশ পসানাি মু্দ্রা েুটল আনল। িটনি  টকে পসানাি কটযটন িটি উেল। 
 
িন ব্লল–দ্ারুণ, আম্িা কী এগুটলা প াষাি জনয রকনটে  ারি েটফসি? 
 
– াি; রকন্তু পোম্াি ম্া  ছন্দ কিটব্ন না। এিা সিদ্ খুাঁজটে রগটয ব্ারড পিটে 
পফলটে  াটি। 
 
রনলািসগুটলা েখনও ম্ারেি পিেি েুকটছ আি মু্টখ পসানাি মু্দ্রা রনটয পব্রিটয 
আসটছ। 
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হযারগ্রড ব্লটলন–আরম্ ম্াত্র একশো মু্দ্রা পিটখরছ। ম্টন হয ওটদ্ি পিালা পশষ 
হটযটছ।… ও ওই পো হািরম্ওন আসটছ! 
 
িন, হযারি পদ্খল হািরম্ওন ধীটি ধীটি ম্াে প রিটয ওটদ্ি রদ্টক আসটছ। দু্ হাটে 
পম্াো ব্যাটন্ডজ। মু্খ অ্েসন্ন।  ারসড  ািরকনসন ওি রদ্টক োরকটয িটযটছ। 
 
–পদ্খা োক পোম্িা পক পকম্ন কিটল, হযারগ্রড ব্লটলন-এখন পে োি মু্দ্রা গুটন পদ্খ। 
 
পদ্খা পগল িটনি রনলািস সব্টচটয পব্রশ কৃেকােড হটযটছ। হযারগ্রড ব্লটলন–কটযনগুটলা 
পল টিচাউন পসানাি। কটযক র্িা  ি উটে োটব্। 
 
োইজ রহটসটব্ িন প ল েচুি হারনরডউক চটকাটলে। লাঞ্চ খাব্াি র্িা পব্টজ পেটেই 
হযারি, িন, হািরম্ওন ছাডা সকটলই কযাটসটল পখটে চটল পগল। ওিা হযারগ্রডটক রনলািস 
ব্াটক্স পিটখ রদ্টে সাহােয কিল। কাজ কিটে কিটে হযারিি হোৎ পচাখ  টড পগল 
ম্যাদ্াম্ ম্যারক্সটম্ি কযাটিটজি রদ্টক। পদ্খল ম্াদ্াম্ ম্যারক্সম্ কযাটিটজি পখালা জানালা 
রদ্টয ওটদ্ি রদ্টক োরকটয িটযটছন। 
 
হযারগ্রড, হািরম্ওটনি হাটে পম্াো ব্যাটন্ডজ পদ্টখ ব্লটলন,–পোম্াি হাটে রক হটযটছ 
হািরম্ওন। 
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হািরম্ওন সকাটল  াওযা পহে পম্টলি কথা গড গড কটি ব্টল পগল। খাটম্ি ম্টধয 
ব্াটব্ারেউব্াি  াটসি কথাও। 
 
হযারগ্রড, হািরম্ওনটক ব্লটলন–রচিা কটিা না… আরম্ও পোম্াি ম্টো রচরে প টযরছ… 
সব্ই রিো স্কীোটিি পডইরল পম্টল পলখাি  ি। রলটখটছ, েুরম্ িাক্ষস দ্ানব্, েে শীঘ্র 
 াি এটদ্টশ পছটড চটল োও। পোম্াি ম্া রনিীহ পলাটকটদ্ি হেযা কটিটছন, দ্রো জ্ঞান 
থাকটল পলটকি জটল ডুটব্ ম্ি, এই সব্ জর্নয কথা। 
 
–না, অ্রব্শ্বাসয, হািরম্ওন পিটগটম্টগ ব্লল। 
 
হযারগ্রড রনফলািসটদ্ি ব্াটক্স িটি পকরব্টনি পদ্ওযাটলি রদ্টক িাখটে িাখটে ব্লটলন,–
ওই িকম্ রচরে েরদ্  াও পো খাটম্ি মু্খ না খুটল আগুটন  ুরডটয পদ্টব্। 
 
হযারি, হািরম্ওনটক ব্লল–েুরম্ দ্ারুণ একো ক্লাস রম্স কটিছ। িন, রনফলািসগুটলা 
দ্ারুণ না! 
 
িটনি হযারিি কথায কান পদ্ব্াি সম্য পনই। েে োডাোরড  াটি হযারগ্রটডি পদ্ওযা 
চকটলে গব্াগব্ পখটে লাগল। 
 
িন হোৎ গম্ভীি হটয পগল। চকটলে খাওযা ব্ন্ধ কটি রদ্ল। 
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–কী ব্যা াি, চকটলটে রক অ্নয িকম্ গন্ধ? হযারি রজটজ্ঞস কিল। 
 
–না, েুরম্ আম্াটক পসানাি কথা আটগ ব্লরন পকন? িন ব্লল। 
 
–পসানা? হযারি ব্লল। 
 
–আটি পে পসানাগুটলা পোম্াটক রকরডচ ওযার্ল্ডকাট ি সম্য রদ্টযরছলাম্, িন ব্লল–আরম্ 
পোম্াটক পল টিটচৌযান পসানা রদ্টযরছলাম্ দু্িব্ীন পকনাি জনয, পসগুটলা উটব্ পগটছ 
পকন েুরম্ আম্াটক আটগ ব্লরন? 
 
হযারিি, িটনি কথা বু্ঝটে সম্য লাটগ। 
 
–ওহ্…, হযারি ব্লল। ম্টন  টড পগল পসানাি কটযটনি কথা। ধযাৎ আম্াি রকছু ম্টন 
পনই। আরম্ লক্ষযই করিরন আটছ রক পনই…, আরম্ আম্াি ম্যারজক দ্টণ্ডি ব্যা াটি রচিায 
রছলাম্… ম্টন পনই? 
 
এনটিন্স হল রদ্টয ওিা পগ্রেহটল লাঞ্চ পখটে েুকল। 
 
িন ব্লল–খুব্ িাল কথা। পিে িরেড পিাটর্স্ড রব্ফ, ইযকডশাযাি  ুরডং ওি সাম্টন–
পোম্াি েখন এে োকা পে োি ম্টধয  টকেিরেড গযারলযন চটল পগটলও পখযাল কটি 
রন? 
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–শুটনা পসরদ্ন িাটত্র পসানাি–দ্ানা িাব্ব্াি কথা একব্ািও ম্টন আটসরন, হযারি ব্লল। 
 
িন ব্লল–পল টিটচৌযান পসানা উটব্ োয আম্াি জানা রছটলা না। আরম্ পিটব্রছলাম্ 
পকনাি জনয দ্াম্ রনে। রক্রর্স্ম্াটস ছাজটল কযানন েুর  আম্াটক পদ্ওযা পোম্াি রেক 
হযরন। 
 
–ওসব্ কথা ব্াদ্ দ্াও পো, হযারি ব্লল। 
 
িন কাাঁো চাম্টচ একো পসে আলু রব্রধটয পদ্খটে পদ্খটে ব্লল–দ্ারিদ্রটক আরম্ রৃ্ণা 
করি। 
 
িটনি কথাশুটন হযারি, হািরম্ওটনি মু্টখি রদ্টক োকাল। িটনি কথা শুটন রক ব্লটব্ 
পিটব্  ায না। হোৎ ব্লাি উটদ্দশয কী? 
 
িন ব্লল–চুটলায োক সব্রকছু। রকছু পব্রশ অ্থড পিাজগাটিি জনয পফ্রড জজড ো কিটছ, 
পদ্াষ রদ্ই না। আম্ািও ইটে কটি োই কিটে, আম্াি কাটছ রনলািস থাকটল িাল 
হে। 
 
িনটক গুম্ হটয ব্টস থাকটে পদ্টখ হািরম্ওন ব্লল আসটছ ব্ছি রক্রর্স্ম্াটস পোম্াটক 
িাল উ হাি রদ্টে হটব্। এই িন মু্খ পগাম্ডা কটি একদ্ম্ ব্টস থাকটব্, শিীি খািা  
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হটব্। িনটক খুরশ কিাি জনয হািরম্ওন আব্াি ব্লটলন, আি োই পহাক পোম্াি আেুল 
আম্াি ম্টো  ূটজ িরেড নয। হািরম্ওটনি ছুরি–কাাঁো চাম্চ রনটয পখটে খুব্ অ্সুরব্টধ 
হটে। আেুলগুটলা ফুটল আটছ, ব্যথা কম্টছ না। চু  কটি ব্টস থাকটে থাকটে হোৎ ও 
িাটগ পফটে  টড ব্লল–ওই স্কীোিোটক আরম্ পর্ন্না করি!… আরম্ ওটক উরচে রশক্ষা 
পদ্ব্ ব্টলরছলাম্। 
 
*** 
 
 টিি সপ্তাটহও হািরম্ওটনি কাটছ রনযম্ কটি পহে পম্ল আসটে লাগল। হযারগ্রড 
ওগুটলা  ুরডটয পফলটে ব্টলটছন, হািরম্ওন হযারগ্রটডি উ টদ্শ ম্ে োই কিটে লাগল। 
ম্াটঝ ম্টধয ওি শুিাকারক্ষিা হাউলাি  ােল, পসগুটলা রগ্ররফন্ডাি পেরব্টল পফটেও পগল। 
হটলি পছটল–পম্টযিা রব্কে শব্দ শুটন িয প টয ওি রদ্টক োকাটেই হািরম্ওন লিায 
 টডন। োিা উইচ উইকরল  টড না, োিাও হযারি ক্রাম্–হািরম্ওটনি রত্রটকাণ পেটম্ি 
কথা পজটন পগল। হযারি আি কেজনটক, কেব্াি ব্লটব্–হািরম্ওন ওি গালড পফ্রড নয, 
ব্নু্ধ। 
 
ও হািরম্ওনটক সান্ত্বনা রদ্ল–সম্টয এই সব্ ব্যা াি–সযা াি সকটল িুটল োটব্। 
আম্াটদ্ি ভ্রুটক্ষ  না কিাই িাল। ওরদ্টক  ােকিাও রিোি আম্াটক রনটয একটর্টয 
কচকচারন  ডটে  ডটে পব্াি হটয োটব্। 
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হািরম্ওন িাটগ পফটে  টড ব্লল–আিেড! ওি পো ম্াটে পোকা ব্ািণ, ো সটত্ত্বও, রক 
কটি ও ম্াটেটে পক রক ব্যরক্তগে কথা ব্লল, জানল পকম্ন কটি!… পস োক, রিোি 
কাটছ পো অ্দৃ্শয হব্াি আলটখলা পনই পে সু্কল চত্ত্বটি েুকটব্ আি পকউ পদ্খটে  াটব্ 
না। 
 
িন রব্িক্ত হটয ব্লল–হািরম্ওন আম্াি কথা পশান, রিোটক রনটয সম্য নে কিটলও 
চলটব্। 
 
–না! হািরম্ওন অ্নম্নীয স্বটি ব্টল উেল। আরম্ জানটে চাই রিক্টটিি সটে আরম্ রক 
কথা ব্ললাম্, ব্া ও ব্লল–পসো রিো স্কীোি জানল পকম্ন কটি? হযারগ্রটডি ম্াি 
অ্েীে–ব্েডম্ান জানল পকম্ন কটি? 
 
হযারি ব্লল–হযে পোম্াি কথা জানাি জনয ব্ারগং রডিাইস লারগটয পজটনটছ। 
 
িন পকানও ো –উো  না পদ্রখটয ব্লল–ব্ারগং রডিাইস! পসো আব্াি কী? 
 
হযারি পগা টন লুকাটনা ম্াইটক্রাটফান পিটখ পিকরডডং সম্বটন্ধ বু্রঝটয ব্লল। 
 
িন মু্গ্ধ হটয শুনল, হািরম্ওন, রিো স্কীোি সম্বটন্ধ েব্রনকা াে কটি ব্লল আো 
পোম্িা পহাগােডস অ্যা রহরি  টডছ? 
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– টড রক হটব্? িন ব্লল।–েুরম্ পো জান ওো আম্াটদ্ি মু্খস্থ। আম্িা জানটে চাই 
েুরম্  টডছ রক না। 
 
–ও গুটলা ম্াগলিা ম্যারজটকি  রিব্টেড ব্যব্হাি কটি–ইটলকরিরসরে, কম্র উোি 
িাডাি… ওই িকম্ সব্ রজরনস ত্র রকন্তু এিাটব্ পহাগাটেডি খব্ি পনওযা সম্ভব্ নয, 
কািণ এখাটন র্াটসি োটিি ব্াধা পদ্ওযা আটছ। আি আকাটশ–ব্াোটস চেুরদ্ডটক 
ম্যারজক। না রিো আনাটচ–কানাটচ লুরকটয রু্টি রু্টি আরডট টে খব্ি সংগ্রহ কটি। 
এটে পকানও সটন্দহ পনই, েটব্ পকম্ন কটি কটি আরম্ েরদ্ জানটে  ারি, ওই িকম্ 
কিা সিূণড পব্আইরন…। 
 
িন হািরম্ওনটক আব্াি ব্লল–রিো আি োি পলখা রব্রুেো কিা ছাডা আম্াটদ্ি আি 
পকানও কাজ পনই? পকম্ন কটি রিো স্কীোটিি েরে পনওযা োয ো রক আম্াটদ্ি 
িাব্টে হটব্ না? 
 
হািরম্ওন একেু পথটম্ আব্াি ব্লল–আরম্ পোম্াটদ্ি সাহােয চাইরন–ো কিাি আরম্ 
রনটজই কিব্। পোম্াটদ্ি ম্াথা র্াম্াটে হটব্ না। ও গেগে কটি  াথটিি রসাঁরডি রদ্টক 
চটল পগল, একব্ািও প ছন রফটি োকাল না। হযারিি পকানও সটন্দহ পনই হািরম্ওন 
লাইটব্ররিটে পগটছ। 
 
দ্রুে পহাঁটে োওযা হািরম্ওনটক িন রচৎকাি কটি ব্লল–পফিাি সম্য ব্াক্স িরেড রর্স্কাি 
রনটয আসটব্ আরম্ পোম্াটক রৃ্ণা করি রিো স্কীোি। 
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হািরম্ওন অ্ব্শয হযারি ব্া িনটক রিোি রব্রুটে পকানও েরেটশাধ পনব্াি সাহােয কিটে 
অ্নুটিাধ কিল না। সাম্টন ইর্স্াটিি ছুরে… অ্টনক পহাম্ওযাকড আি  ডাশুনা আটছ। 
হযারি িাব্ল হািরম্ওন পো আরড াোি পম্থড সম্বটন্ধ গটব্ষণা কিটে  াটি… োছাডা 
আিও অ্টনকরকছু। পহাম্ওযাকড রনটয ও লযাটজ–পগাব্টড। োি ম্টধযও রনযম্ কটি 
রসরিযসটক খাব্াি  াোটে লাগল। গে গ্রীটে ডাসডটল  রিব্াটি পথটক, রক্ষটধি কে হাটড 
হাটড পেি প টযটছ। খাব্াটিি সটে পনাে  াোটে লাগল আ ােে জানাব্াি রকছু পনই। 
ওিা  ারসডি জব্াটব্ি আশায হধেড ধটি রদ্ন কাোটে লাগল। 
 
ইোি হরলটড পশষ হব্াি  ি পহডউইগ রফটি এল  ারসডি সংব্াদ্ রনটয।  ারসড ওি 
রচরেি সটে ইোি এগ (রডম্)  ারেটযটছ। অ্ব্শয রম্টসস উইসরল  াোটে ব্টলটছন, পব্শ 
ব্ড ব্ড রডম্, োছাডা ব্ারডটে ব্ানান েরফ। হািরম্ওনটক ব্ারড পথটক পছাে মু্িরগি রডম্ 
 ারেটযটছ।  ারসডি  াোন রডম্ আি েরফ পদ্টখ ওি মু্খ িাি হটয পগল। 
 
ব্লল–আম্াি ম্টন হয পোম্াি ম্া িুটলও উইচউইকরল  টডন না, িন  টডন কী? 
 
িটনি েখন মু্খিরেড েরফ। পব্াধ হয খাব্াি হেরিি পিরসর   টডন। 
 
হািরম্ওন দু্িঃখিিা ক্লাি ম্টন ওটক  াোন পছাে রডটম্ি রদ্টক োরকটয থাটক। 
 
হযারি উৎসারহে হটয ব্লল– ারসড কী রলটখটছ েুরম্  ডটব্ না হািরম্ওন। 
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 ারসড খুব্ পছাে কটি রলটখটছ  টড রব্িরক্তকিও ম্টন হল। 
 
আরম্ অ্নব্িে পডইরল েটফেটক ব্টল চটলরছ রম্. ক্রাউচ-এি রব্িাটম্ি খুব্ই েটযাজন 
োই রব্িাম্ রনটেন। ব্ারড পথটক রনযরম্ে  াাঁচা ম্ািফৎ নানা রনটদ্ডশও  াোটেন না, 
আরম্ রকন্তু োটক স্বচটক্ষ পদ্রখটে না। ো হটলও আম্াি উ িওযালাি হাটেি পলখা 
জানটব্া না এম্ন কথা নয। ওই সব্ আজগুরব্ গুজব্ রনটয আরম্ পম্াটেই ম্াথা র্াম্াই 
না। পকানও রব্টশষ েটযাজন ব্া কাজ না হটল েুরম্ আম্াটক অ্েথা রব্িক্ত কিটব্ না, 
শুড ইর্স্াি। 
 
*** 
 
সাম্াি োটম্ড সাধািণে: হযারিটক রকরডচ পখলাি করেন েরশক্ষণ রনটে হয। হযারিি োই 
েরশক্ষটণ ব্যি থাকটে হয। 
 
এই ব্ছি অ্নয ব্যা াি। িাই–উইজাডড েুনডাটম্ন্ট… পশষ োস্ক, োি জনয অ্টনক িাব্না, 
রচিা–হেরি হওযা রকন্তু োি জনয রক কিটে হটব্ ও জাটন না। পশষ  েডি পম্ ম্াটসি 
পশষ সপ্তাটহ েটফসি ম্যাকটগানাগল িান্সরফগাটিসন ক্লাটসি  ি হযারিটক পেটে রদ্টলন 
না। ব্লটলন, আজ িাে নোি সম্য পোম্াটক রকরডচ র টচ পেটে হটব্ … রম্র্স্াি 
পব্গম্যান পসখাটন থাকটব্ন। পোম্াটদ্ি েৃেীয োটস্ক রক কিটে হটব্ না কিটে হটব্ 
বু্রঝটয পদ্টব্ন। 
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পো পসরদ্ন সাটড আেোি সম্য িন আি হািরম্ওনটক রগ্ররফন্ডি োওযাটি শুিিারত্র 
জারনটয হযারি চলল ম্যাকটগানাগটলি আটদ্শ ম্ে। এনটিন্স হল প টিাব্াি সম্য ওি 
পসডরিটকি সটে পদ্খা হটয পগল। ও হাফ াটফি কম্নরুম্ পথটক আসরছল। 
 
রসাঁরড রদ্টয নাম্টে নাম্টে পসডরিক ব্লল–রক কিটে হটব্ ম্টন হয? রকছু আিাস 
প টযছ? 
 
খুব্ োণ্ডা আি পম্র্ােন্ন আকাশ। 
 
–পেউি আন্ডািগ্রাউন্ড সুিে রদ্টয োটে িাব্টছ আম্াটদ্ি গুপ্তধন পব্ি কিটে হটব্। 
 
–খুব্ একো খািা  হটব্ না, হযারি ব্লল। েরদ্ োই হয ো হটল হযারগ্রডটক ব্লটব্ 
একো রনিস রদ্টে… ও কাজো কটি পদ্টব্। 
 
ওিা গল্প কিটে কিটে রকরডচ পর্স্রডযাটম্ি অ্ন্ধকাি লটন প ৌঁছল। োি ি দু্টো 
র্স্যাটন্ডি ম্াঝখাটনি িািা রদ্টয রকরডচ র টচ পগল। 
 
পেটে পেটে হোৎ পসডরিক পথটম্ রগটয ব্লল–আম্াটদ্ি এখাটন পডটকটছন পকন জান? 
 
না; হযারি ব্লল। 
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আটগি ম্টো রকরডচ র চো ম্সৃণ নয। পদ্টখ ম্টন হয পকউ পেন র টচি ও ি োি োি 
পর্াে পর্াে লম্বা পদ্ওযাল েুটলটছ। পসাজা নয, আাঁকা–ব্াাঁকা ও অ্ রিকরল্পে। 
 
হযারি ব্লল–ওগুটলা পদ্যাল নয, পছাে পছাে গাছ রদ্টয পব্ডা ব্ানান হটযটছ। হাটেি 
কাটছ পব্ডাো পদ্খটে পদ্খটে ব্লল। পক পেন হারস হারস গলায ব্লল পোম্িা পক? 
 
ওিা পদ্খল লাটডা পব্গম্যান কাম্ আি পেউিটক রনটয র টচি ম্াঝখাটন দ্াাঁরডটয 
িটযটছন। হযারি, পসডরিক শুটল্মি পব্ডা ে টক পব্গম্যাটনি কাটছ পগল। হযারিটক পদ্টখ 
পেউি হাসল। ওি এখন আি হযারিি ও ি রব্িাগ পনই। হযারি পলটকি জটলি েলা 
পথটক ওি পছাে পব্ানটক পোলাি  ি ওি ম্টনািাব্ ব্দ্টল পগটছ। 
 
পশষ পহজো পব্ডা পদ্ওযাি গাছ  াি হটয পব্গম্যাটনি কাটছ হযারি, পসডরিক এটল 
পব্গম্যান খুরশ হটয ব্লটলন,–কী? রক ম্টন হটে? পহজগুটলা খুব্ সুন্দিিাটব্ পব্টড 
উেটছ, না? একম্াটসি ম্টধয হযারগ্রড পঝা গুটলাটক পহজ কুরডফুে লম্বা কটি পদ্টব্ন।… 
রচিাি পকানও কািণ পনই। পোম্াটদ্ি রকরডচ র চ, এই োস্কো হটল নেুন হটয োটব্। 
হািঃ হািঃ ব্লে এখন আরম্ রক িাব্রছ? 
 
সকটলই নীিব্। োি ি 
 
ক্রাম্ ব্লল–পগালক ধাাঁধা! 
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পব্গম্যান, ব্লটলন–রেক ধটিছ। েৃেীয োস্ক খুব্ই পসাজাসুরজ ব্যা াি। পগালক ধাাঁধাি 
ম্াঝখাটন িাইউইজাডড কা রে িাখা হটব্। আাঁকাব্াকা গুটল্মি পব্ডা প রিটয, পেম্ন কটিই 
পহাক… লারফটয পদ্ৌরডটয… পে েথম্ কা রে ছুাঁটে  ািটব্ পস  াটব্ ফুলম্াকড… ম্াটন 
 ঞ্চাটশি ম্টধয  ঞ্চাশ। পেউি ব্লল–োহটল আম্াটদ্ি এই পহজগুটলা  াি হটে হটব্? 
 
–খুব্ পসাজা হটব্ না, ম্াটঝ ম্টধয গরে ব্যাহে কিাি ব্যব্স্থা থাকটব্, ম্াটন ব্াধা থাকটব্। 
পব্গম্যান হাটেি ব্লো র টচ ব্াউন্স কিটে কিটে ব্লটলন। হযারগ্রড নানািকম্ জন্তুেন্তু 
রদ্টেন, োছাডা জাদু্ম্ন্দ্র রদ্টয  থ আেকাটনা হটব্ পসোও পোম্াটদ্ি ব্যথড কিটে হটব্। 
এই নানািকটম্ি ব্াধা পদ্ওযাি রজরনস থাকটব্ োটে অ্ব্াটধ পদ্ৌটড, ে টক এটস ছুাঁটে 
না  াি।… পব্গম্যান পসডরিক আি হযারিি মু্টখি রদ্টক োরকটয হাসটলন।… সব্াই 
একসটে েুকটব্। পোম্াটদ্ি আটগ প ৌঁছটনাি জনয অ্ব্শয ধাোধারে কিটে হটব্… 
অ্ব্শয রনিডি কিটছ পোম্াটদ্ি সাম্টন নানািকম্ ব্াধাি ও ি। দ্ারুণ ম্জাি ব্যা াি 
না? 
 
হযারি, হযারগ্রটডি কাটছ ম্াত্র দু্রে জন্তু পদ্টখটছ… সম্ভব্ে: োই  াোটব্ন। খুব্ একো 
ম্জাদ্াি রকছু হটব্ ব্টল ম্টন হল না। ও ব্ারক রেন চযারিযটনি সটে হাসল। 
 
–পোম্াটদ্ি েরদ্ পকানও েশ্ন না থাটক োহটল আম্িা এখন োওযাটিি রফটি পেটে 
 ারি কী ব্ল? ব্ড োণ্ডা লাগটছ। হযারিি  াশা ারশ পব্গম্যান চলটলন। পেটে পেটে 
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হযারিি ম্টন হল এব্াটিও পেন পব্গম্যান ওটক সাহােয কিটে চান। রেক পসই সম্য 
ক্রাম্, হযারিি র টে পোকা রদ্টয ব্লল 
 
–পোম্ায একো কথা ব্লটে  ারি? 
 
হযারি সাম্ানয আিেড হটয ব্লল–হযাাঁ হযাাঁ রনিযই। 
 
–চল একেু পহাঁটে পহাঁটে কথা ব্রল। 
 
–অ্ব্শযই, হযারি ব্লল। 
 
পব্গম্যান ম্টন হয রব্িক্ত হটযটছন। ব্লটলন–আরম্ রক পোম্াি জনয অ্ট ক্ষা কিব্ 
হযারি? 
 
–না, ধনযব্াদ্ রম্, পব্গম্যান… আরম্ রেক কযাটসটল প ৌঁটছ োব্। 
 
ওিা দু্জটন পর্স্রডযাম্ পছটড ম্াটে দ্াাঁডাল। রকন্তু ক্রাম্ ওটদ্ি জাহাটজ োব্াি  থো 
ধিটলা না।… ও অ্িটণযি রদ্টক চলল। 
 
–ও রদ্টক আম্িা োরে পকন? হযারি হযারগ্রটডি পকরব্ন  াি হটে হটে ব্লল। 
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–ক্রাম্ ব্লল, পজাটি পজাটি কথা ব্লটব্ না, পকউ শুনটে  াটব্। 
 
পর্াডাি আিাব্ল  াি হটয ওিা অ্িটণযি মু্টখ োলাও িািায দ্াাঁডাল। ক্রাম্ একো ব্ড 
গাটছি েলায দ্াাঁরডটয হযারিি রদ্টক োকাল। 
 
ব্লল–আরম্ জানটে চাই, ম্াটন পোম্াি সটে হািরম্ওটনি সিটকডি রব্ষটয। 
 
হযারি এই মু্হূটেড ক্রাটম্ি মু্খ পথটক হািরম্ওন সম্বটন্ধ েশ্ন আশা কটিরন, পিটব্রছটলা 
গুরুত্ব ূণড অ্নয রকছু। ও একেু আিেড হটয ক্রাটম্ি মু্টখি রদ্টক োকাল। 
 
–পেম্ন রব্টশষ রকছু না, হযারি ব্লল। রকন্তু ক্রাম্ ওি রদ্টক েীব্র দৃ্রেটে োকাল। হযারিি 
েখন ক্রাটম্ি লম্বা–চওডা পচহািাি রদ্টক োরকটয থেম্ে পখটয পগল। ও আম্াি ব্নু্ধ, 
আরম্ ওি  ারিব্ারিক ব্নু্ধ, পম্াটেই আম্াি গালড পফ্রড নয। কখনও হটব্ও না। সব্ই ওই 
স্কীোি ম্রহলাি পনাংিারম্। ো ইটে োই রলটখ োটে। 
 
–হািরম্ওন পদ্রখ সব্ সম্য পোম্াি সটে সটে পর্াটিটফটি। ক্রাম্ এম্নিাটব্ হযারিি 
রদ্টক োকাল পেন ও ধাম্াচা া রদ্টে চাইটছ আসল ব্যা ািো–হযাাঁ ব্ললাম্ পো আম্িা 
পছােটব্লাকাি ব্নু্ধ। 
 
হযারি িাব্টে  ািটছনা রিক্টি ক্রাম্ আিজডারেক খযারেসিন্ন একজন রকরডচ পিযাি ওি 
সাম্টন দ্াাঁরডটয ওই সব্ কথা ব্লটছ পকন! পেন ও আি হযারি সরেয েরেব্ন্ধী! 
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–সরেয ব্লছ? কখনই ও পোম্াি গালডটফ্রড নয? 
 
–না, না। হযারি পজাি রদ্টয ব্লল। 
 
ক্রাম্ ম্টন হল খুরশ হটযটছ। কটযক পসটকন্ড হযারিি মু্টখি রদ্টক রস্থি দৃ্রেটে োরকটয 
পথটক ব্লল–েুরম্ খুব্ িাল োই কি। েথম্ োটস্ক পোম্ায লক্ষয কটিরছ। 
 
হযারি পহটস ব্লল–ধনযব্াদ্! োি ি ক্রাটম্ি রদ্টক োরকটয রনটজটক খাটো ম্টন হলনা। 
আরম্ও পোম্াটক রব্শ্বকাট  পখলটে পদ্টখরছ। েুরম্ অ্সাধািণ রকরডচ পিযাি। 
 
পক পেন গাটছি প ছন পথটক, ক্রাটম্ি প ছটন, ব্লটে পগটল পকাটনা িকম্ শব্দ না কটি 
দ্াাঁডাল। হযারিি ওই িকম্ শব্দ পশানা, অ্স্বািারব্ক রকছু পদ্খা অ্িটণযি ম্টধয নেুন নয। 
ও এক মু্হূেড সম্য নে না কটি কাটম্ি হাে ধটি োন রদ্ল। 
 
–রক কিছ? 
 
হযারি গাটছি ওধাটি পেখাটন  দ্শব্দ শুটনটছ পসরদ্টক োকাল। ও পিাটব্ি ম্টধয একো 
হাে েুরকটয জাদু্দ্ণ্ডো পব্ি কিটে চাইল। 
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োি িই রব্িাে ওক গাটছি প ছন পথটক পব্শ লম্বা এক ম্ানুষ ওটদ্ি সাম্টন এটস 
দ্াাঁডাল। চে কটি হযারি ওটক পদ্টখ রচনটে  ািটলা না, োি িই রচনটে  ািটলা, রম্. 
ক্রাউচ। 
 
ওটক পদ্টখ ম্টন হল ব্হু  থ পহাঁটে এটসটছন ও অ্রে ক্লাি, চলটে পেন আি  ািটছন 
না। পিাব্ো জীণড, রব্টশষ কটি হাাঁেুি কাটছ। পছাঁডা পিাব্ পথটক িক্তাক্ত দু্রে হাাঁেু পদ্খা 
োটে! সািা পিাটব্ ইেিেিঃ িটক্ত পিজা, মু্টখ আাঁচটডি দ্াগ, দ্ারড পগাাঁফ কাম্ান নয, 
পখাাঁচা পখাাঁচা  াকা দ্ারড। আ ন ম্টন ব্ক ব্ক কিটছন, হাে  া নাডটছন পেন সাম্টন 
পকউ দ্াাঁরডটয োি সটে কথা ব্লটছন। হযারিি ক্রাউচটক পদ্টখ ম্টন হল, অ্িুক্ত ম্যলা 
জীণড পব্শিূষা  িা একজন অ্রে দ্ারিদ্র িব্রু্টি োি থাকব্াি জাযগা পনই, আহাি 
পজাটে না। এই িকম্ এক িব্রু্টিটক ডাসটলটদ্ি সটে ব্াজাটি রগটয পদ্টখরছল। পসই 
িব্রু্টি ক্রাউটচি ম্টো রনটজি ম্টন ব্কব্ক কিরছল। অ্থডহীন অ্সংলগ্ন কথা। আন্ট 
প েুরনযা ডাডরলটক পেটন রনটয অ্নযরদ্টক চটল োন। 
 
ক্রাম্ ক্রাউটচি রদ্টক োরকটয ব্লল–উরন একজন রব্চািক রছটলন না? পোম্াটদ্ি এক 
রম্রনরিটে পো উরন রছটলন…। 
 
হযারি র্াড নাডটলা। কাউটচি কাটছ োটব্ রক োটব্ না পিটব্ রনটয ক্রাউটচি কাটছ ধীটি 
ধীটি পগল। ক্রাউচ, হযারিি রদ্টক োকাটলন না, সাম্টনি গাছোি রদ্টক োরকটয কথা 
ব্লটে লাগটলন, হযাাঁ কাজো কিাি  ি ওটযদ্ািব্াই, ডাম্বলটডাটিি কাটছ  াচা  ারেটয 
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জারনটয রদ্ও কেজন ডািম্িাংগ পথটক ছাত্র–ছাত্রী েুনডাটম্টন্ট আসটব্। কািকািফ 
এইম্াত্র জারনটযটছ, ব্াি জন হটব্। 
 
হযারি খুব্ সেকডোি সটে ধীটি ধীটি ব্লল–রম্. ক্রাউচ। 
 
োি ি আটিকো  যাাঁচা ম্াদ্াম্ ম্যারক্সম্টক  াোটব্, োহটল কেজন ছাত্র ছাত্রী রেরন 
আনটব্ন জানটে  ািটব্। এখন কািকািফ ব্লটছন ব্াি… োই কটিা ওটযদ্ািব্াই… 
কিটব্ পো? হযারি পদ্খল ওই কথা ব্লটে ব্লটে ক্রাউটচি পচাখ দু্টো পেন পেটল 
পব্রিটয আসটে চাইটছ। ক্রাউচ গাটছি রদ্টক োরকটয দ্াাঁরডটয িইটলন… ম্াটঝ ম্টধয 
রব্ডরব্ড কিটে লাগটলন। োি ি েলম্ল কটি কাাঁ টে কাাঁ টে হাাঁেু পগটড ব্টস 
 ডটলন। 
 
–রম্: ক্রাউচ? হযারি এব্াি খুব্ পজাটি পজাটি ব্লল–আ নাি শিীি িাল আটছ পো? 
 
ক্রাউটচি পচাখ দু্টো ব্নব্ন কটি রু্িটে লাগল। হযারি ক্রাটম্ি রদ্টক োকাল… ও হযারিি 
প ছটন প ছটন গাটছি রদ্টক দ্াাঁরডটযরছল। ক্রাউটচি রদ্টক পস িযােড দৃ্রেটে োকাল। 
 
–কী হটযটছ ওনাি? 
 
হযারি ব্লল–বু্ঝটে  ািরছ না। পশান, েুরম্ ব্িং এখন োও…  াটিা পো সটে কাউটক 
রনটয এস–। 
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–ডাম্বলটডাি! ক্রাউচ হাাঁফাটে হাাঁফাটে লাগটলন। হযারিি পনাো হাে ব্ারডটয ধটি কাটছ 
োনটলন, পচাখ হযারিি ক াটলি রদ্টক আম্াি দ্িকাি… ডাম্বলটডাি…। 
 
–রেক আটছ, হযারি ব্লল। আ রন েরদ্ দ্াাঁডাটে  াটিন আম্িা োহটল ওরদ্কোয পেটে 
 ারি। 
 
–আরম্ খুব্ পব্াকাি ম্টো কাজ কটিরছ…. রম্. ক্রাউচ দ্ীর্ডরনশ্বাস পফলটলন ওটক পদ্টখ 
এটকব্াটি উন্মাদ্ ম্টন হয… পচাখ দু্টো ব্নব্ন কটি রু্িটছ ম্টন হয পকােি পথটক 
পব্রিটয আসটব্। 
 
হযারি ব্লল–উটে দ্াাঁডাব্াি পচো কিন রম্. ক্রাউচ, আরম্ আ নাটক ডাম্বলটডাটিি কাটছ 
রনটয োব্। 
 
রম্. ক্রাউচ অ্ব্াক হটয হযারিি রদ্টক োকাটলন। খুব্ অ্স্পে িাটব্ ব্লটলন েুরম্ পক? 
 
–আরম্ সু্কটলি একজন ছাত্র, হযারি ব্লল। ক্রাটম্ি সাহাটেযি জটনয ওি রদ্টক োকাল। 
কাম্ দ্ারুণ িয প টযটছ ক্রাউচটক পদ্টখ। ওি িযােড মু্খ। 
 
–না েুরম্ নও…ওি? ক্রাউচ রফস রফস কটি ব্লটলন। কথা ব্লাি সম্য মু্খ রদ্টয লালা 
পব্টিাটে লাগল। 
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–না, হযারি ব্লল। েরদ্ও পস ক্রাউচ হেব্িল  াগটলি ম্টো রক ব্লটছন… এক ব্ণডও 
বু্ঝটেও  ারি রন। 
 
–ডাম্বলটডাি? হযা 
 
রি ব্লল–হযাাঁ োই। 
 
ক্রাউচ, হযারিটক জাটে োয ধটি পফলটলন। হযারি োণ ণ শরক্তটে রনটজটক ছাডাব্াি 
পচো কিটে লাগল; রকন্তু ক্রাউটচি শরক্ত অ্টনক পব্রশ। 
 
–অ্ম্েটলি সংটকে! ডাম্বলটডাি…! 
 
–আরম্ আ নাটক ডাম্বলটডাটিি কাটছ রনটয োব্ েরদ্ পেটে চান, হযারি ব্লল।-এখনই 
চলুন রম্. ক্রাউচ, আরম্ ডাম্বলটডাটিি কাটছ রনটয োব্…। এব্াি হযারিটক পছটড রদ্টয রম্. 
ক্রাউচ ব্লটলন। 
 
–অ্টশষ ধনযব্াদ্, ওটযদ্ািব্াই। েুরম্ পদ্খা করিটয পদ্ব্াি  ি পোম্াটক এককা  চা 
খাওযাটব্া। আম্াি স্ত্রী… পছটল, এখনই এটস  ডটব্, রম্. আি রম্টসস ফাটজি সটে আজ 
িাটে আম্িা কনসােড শুনটে োব্। 
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ক্রাউচ আব্াি সাম্টনি গাটছি সটে অ্নগডল কথা ব্লটে লাগটলন… হযারি পে োি 
সাম্টন দ্াাঁরডটয পকাটনা ভ্রুটক্ষ  নাই। হযারি দ্ারুণ আিেড হটয পগটলা… কখন পে ক্রাউচ 
ওটক পছটড রদ্টযটছন বু্ঝটেই  াটিরন। এম্নই সব্ োলটগাল  ারকটয পগটছ। 
 
–েুরম্ জাটনা আম্াি পছটল ব্াটিাো 0.WL প টযটছ… এই করদ্ন আটগ। খুব্ 
সটিাষজনক। হাাঁ। আ নাটক ধনযব্াদ্, হযাাঁ, হযাাঁ খুব্ গটব্ডি ব্যা াি। হযাাঁ, েুরম্ েরদ্ 
অ্যানটডািান রম্রনরি অ্ব্ ম্যারজক পথটক পম্টম্াো আম্াি জনয আনটে  াি, িাল হয। 
আরম্ োহটল একো জব্াটব্ি মু্সারব্দ্া কিটে  ারি। হযারি িাব্টলা, আি অ্ট ক্ষা কিা 
রেক হটব্ না ডাম্বলটডািটক জানাটে হটব্। 
 
হযারি ক্রাম্টক ব্লল–েুরম্ এখাটন ওনাি সটে থাক, আরম্ ডাম্বলটডািটক এখনই পডটক 
আনরছ, আম্াি পদ্রি হটব্ না… খুব্ োডাোরড রফটি আসব্। ডাম্বলটডাটিি অ্রফসো 
আরম্ জারন। 
 
ক্রাম্ িয প টয ব্লল–উরন ম্টন হয  াগল…। ক্রাউচ েখনও গাটছি সটে আটব্াল–
োটব্াল ব্টক োটেন।… ধিন পদ্টখ ম্টন হল গাছ নয এখন  ারসডি সটে কথা 
ব্লটছন। 
 
–আ রন এি সটে অ্ট ক্ষা কিন, হযারি ক্রাউচটক কথাো ব্টল ও উেটে োটব্, ক্রাউচ 
ওটক ছাডটলন না। হযারিটক আব্াি পজাি কটি দু্ হাাঁেুি ম্াটঝ পচট  ধটি িাখটলন। 
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–আম্ায…পছটড… পেও না, কাউটচি দু্টচাখ আব্াি ফুটল উেল–সব্টদ্াষ আম্াি… ব্াথডা… 
মৃ্ে… সব্ আম্াি পদ্াষ… আম্াি পছটল… আম্াি পদ্াষ… ডাম্বলটডািটক ব্লটব্… 
হযারি োি… ডাকডলডড (টিাটর্ল্ম্েড)… শরক্তশালী… হযারি  োি। 
 
–আম্ায ছাডটল েটব্ পো আরম্ োব্, রম্, ক্রাউচ, হযারি ব্লল। কথাো ব্টল অ্সম্ভব্ 
উটেরজে হটয হযারি ক্রাটম্ি রদ্টক োকাল–আম্াটক একেু সাহােয কি… দ্াাঁরডটয 
পদ্খটছা কী? 
 
ক্রাম্টক পদ্টখ ম্টন হয ও–রক কিটব্ না কিটব্ রস্থি কিটে  ািটছনা।… ও  া রেট  
রেট  এরগটয এটস কাউটচি  াটশ দ্াাঁডাল। 
 
হযারি, ক্রাউটচি কব্ল পথটক রনটজটক মু্ক্ত কটি ক্রাম্টক ব্লল–রম্. ক্রাউচটক এখাটন 
আেটক িাখ। ডাম্বলটডািটক রনটয আরম্ েে োডাোরড  ারি রফটি আসরছ। ব্যা ািো 
পকম্ন পগালটম্টল লাগটছ। 
 
ক্রাম্ অ্সহাটযি ম্টো ব্লল,–হযারি েুরম্ আম্াটক একলা পফটল পেও না। হযারি গাঢ় 
অ্ন্ধকাটি আেন্ন অ্িটণযি পিেি পথটক ব্াইটি এটস কযাটসটলি রদ্টক পদ্ৌডটে লাগল। 
ম্াটেি কাটছ এটস পদ্খল, পব্গম্যান পেউি পসডরিক পনই, ওিা চটল পগটছ। 
 
হযারি  াথটিি রসাঁরড রদ্টয উটে ওক গাটছি হেরি সাম্টনি দ্িজাি সাম্টন দ্াাঁডাল, 
োি ি পশ্বে  াথটিি রসাঁরড পব্টয রেনেলায উেল। 
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–পশি–পশিটব্ে পলম্ন, ও হাাঁফাটে হাাঁফাটে  াশওযাডড ব্লল। 
 
এোই ডাম্বলটডাটিি অ্রফটস োব্াি লুকটনা রসাঁরড। অ্িে দু্ব্ছি আটগও এই 
 াশওযাডডো রছল।… দূ্িডাগয!  াশওযাডড ব্দ্টলটছ। দ্িজাো খুলটলা না, পকাঁট  পকাঁট  
উেল। হযারি দ্িজাি সাম্টন  াথি হটয দ্াাঁরডটয িইল। 
 
–পখাটলা! হযারি রচৎকাি কটি ব্লল–পখাল রশগরগরি পখালা রকন্তু ওি পচাঁচাটনা ব্যথড… 
দ্িজা খুলটলা না… ও হোশ হটয অ্ন্ধকাি করিডলটি দ্াাঁরডটয িইল।… ডাম্বলটডাি কী 
ো হটল র্স্াফ রুটম্ আটছন?… ও পসই রদ্টক পচাখ–কান ব্ন্ধ কটি ছুেল। 
 
 োি! 
 
হযারি থম্টক দ্াাঁরডটয এ াি–ওধাি োকাটে থাটক। 
 
পেই  ছাটদ্ি জল পব্রিটয োব্াি নটলি কাটছ পগা ন রসাঁরড পব্টয হযারিি সাম্টন এটস 
দ্াাঁরডটযটছন। এখাটন েুরম্ রক কিছ  োি? হযারি পেইট ি সাম্টন এটস দ্াাঁরডটয ব্লল–
েটফসি ডাম্বলটডাটিি সটে এখনই আম্াি পদ্খা কিা দ্িকাি। রম্. ক্রাউচ অ্িটণয 
দ্াাঁরডটয িটযটছন… উরন চাইটছন… ম্টন হয ওি শিীি িাল পনই। 
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পেই  অ্ব্াক হটয ব্লটলন–রক সব্ আটজব্াটজ কথা ব্লছ? ওি কাল পচাখ দু্টো জ্বল 
জ্বল কটি উেল।–েে সব্ ব্াটজ কথা। 
 
হযারি গলা ফারেটয ব্লল–রম্: ক্রাউচ! ম্েণালটযি… ম্টন হয খুব্ অ্সুস্থ ব্া অ্নয রকছু… 
অ্িটণয একা িটযটছন… ডাম্বলটডািটক আসটে ব্লটছন! আম্াটক  াশওযাডডো ব্লুন। 
 
– োি… পহডম্ার্স্াি এখন খুব্ ব্যি, পেই  ব্লটলন। ওি শুকটনা চযাো মু্টখ েীেডক 
হারস! 
 
–আম্াটক ডাম্বলটডািটক জানাটেই হটব্ ব্যা ািো। 
 
–েুরম্ কী আম্াি কথা শুনটে  াওরন  োি? 
 
হযারিি পেইট ি মু্খ পদ্টখ ম্টন হল ক্রাউটচি কথা শুটন খুব্ খুরশ হটযটছন, পব্শ ম্জা 
 াটেন, োি কণাম্াত্র সহানুিূরে পনই হযারিি কথায। 
 
–শুনুন, হযারি পিটগ ব্লল।–ক্রাউচ এখন রব্ দ্গ্রি, িািসাম্য হারিটযটছন… ব্লটছন, 
ডাম্বলটডািটক পকানও একো ব্যা াটি সেকড কটি রদ্টে চান। 
 
রেক পসই সম্টযই পেইট ি প ছটন  াথটিি পদ্যাল সটি পগল। পদ্খল ডাম্বলটডাি 
দ্াাঁরডটয।  িটন সবু্জ িং-এি ব্ড আলটখলা, মু্টখ অ্দু্ভে এক হারস। 
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–পকানও সম্সযা…? হযারি ও পেই টক পদ্খটে পদ্খটে ডাম্বলটডাি ব্লটলন। 
 
পেই  রকছু ব্লাি আটগই হযারি ব্লল–েটফসি… রম্. ক্রাউচ এখন… অ্িটণয িটযটছন… 
আ নাি সটে কথা ব্লটে চাইটছন। 
 
হযারি পিটব্রছল ওি কথা শুটন ডাম্বলটডাি অ্টনক রজজ্ঞাসাব্াদ্ কিটব্ন। রকন্তু না, 
পকানও েশ্ন না কটি ব্লটলন–চল, আম্াি সটে চল। 
 
ডাম্বলটডাি পেইট ি পখাো মু্খ পিাঁো কটি করিডলি ধটি হযারিি সটে চলটলন। পেই  
জল রনষ্কাশটনি  াইট ি  াটশ পব্াব্াি ম্টো মু্খ কটি দ্াাঁরডটয িইটলন। 
 
ম্াটব্ডল রসাঁরড রদ্টয রনটচ নাম্টে নাম্টে ডাম্বলটডাি ব্লটলন–উরন রক ব্লরছটলন, হযারি 
এব্াি শাি হটয িাল কটি ব্ল। 
 
–ব্লটছন, পকানও একো ব্যা াটি আটগ পথটক আ নাটক সাব্ধান কটি রদ্টে চান; হযারি 
একদ্টম্ ব্টল পগল।–ব্লরছটলন, রেরন নারক সাংর্ারেক রকছু কটিটছন… পছটলি কথা 
ব্লটলন… ব্াথডা পজািরকনস্… আি আি পিাটর্ল্ম্েড… ব্লটলন, পিাটর্ল্ম্েড আব্াি 
শরক্তশালী হটযটছন…।   
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–োই ব্লটলন, ডাম্বলটডাি অ্ন্ধকাি ম্াটেি পিেি হযারিি সটে দ্রুে  াটয হাাঁেটে 
লাগটলন। 
 
–পকম্ন পেন এটলাটম্টলা কথা ব্লটছন, সুরস্থি নয… ব্লটে  ািটছন না পকাথায 
িটযটছন, অ্িটণয পকম্ন কটি এটলন। ম্টন হরেল আ ন ম্টন  ারসড উইসরলি সটে 
কথা ব্লটছন।… োি িই আ নাি কথা ব্লটলন… আরম্ োটক আগলাব্াি জটনয রিক্টি 
ক্রাম্টক পিটখ এটসরছ। 
 
–োই? ডাম্বলটডাি েীক্ষ্ণস্বটি ব্লটলন।… ডাম্বলটডাি পজাি কদ্টম্ হাাঁেটে লাগটলন। এে 
পজাটি পে োি সটে োল িাখাি জনয হযারি এক িকম্ পদ্ৌডাটে লাগল।–আি পকউ রম্. 
ক্রাউচটক পদ্টখটছ? 
 
–না, হযারি ব্লল।–ক্রাম্ আি আরম্ গল্প কিরছলাম্… পব্গম্যান আম্াটদ্ি েৃেীয োটস্ক রক 
কিটে হটব্ ব্লটলন… আরম্ আি রিক্টি কাম্ িটয পগলাম্… অ্িটণযি রদ্টক পেটেই 
পদ্খলাম্ রম্. ক্রাউচ আসটছন। 
 
–ওিা পকাথায? ডাম্বলটডাি রজটজ্ঞস কিটলন, ব্ক্সটব্েটনি কযাটিজ অ্ন্ধকাটি আব্ছা 
পদ্খা োটে। হযারি পসরদ্ক োক কটি পদ্খাটলা, পসখাটন…..। 
 
–ও রদ্কোয। হযারি, ডাম্বলটডািটক গাছ ালাি ম্ধয রদ্টয  থ পদ্রখটয হাাঁেটে লাগল। 
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–রিক্টি! হযারি উচ্চস্বটি ব্লল। 
 
পকউ পকান জব্াব্ রদ্টলা না। 
 
–ওিা পো এখাটনই রছল, হযারি ডাম্বলটডািটক ব্লল।… কাটছ র টে রনিযই আটছ। 
 
–লুটম্াস, ডাম্বলটডাি হাটেি জাদু্দ্ণ্ডো জ্বারলটয ও টিি েুটল ব্লটলন। 
 
েীক্ষ আটলা… একোি  ি একো গাটছি আডাটল আটলা পফলটে লাগটলন ডাম্বলটডাি। 
পকাথাও ক্রাউচ ব্া রিক্টটিি রচহ্ন পনই। ম্াটঝ ম্াটঝ গাটছি েলাটেও আটলা পফলটছন! 
চলটে চলটে এক জাযগায পথটম্ পগটলন ডাম্বলটডাি।… একো গাটছি েলায পক পেন 
শুটয িটযটছ। হযারি পস রদ্টক পদ্ৌটড পগল, পদ্খল ক্রাম্ গাছেলায অ্জ্ঞান হটয  টড 
িটযটছ। 
 
ক্রাউটচি পকানও রচহ্ন পনই। ডাম্বলটডাি পহাঁে হটয অ্ধচেনয ক্রাটম্ি ব্ন্ধ দু্ পচাটখি 
 াোি একো  াো ধীটি ধীটি েুলটলন। 
 
–জ্ঞান হারিটযটছ! ডাম্বলটডাি স্বিাব্রসে নিম্ সুটি ব্লটলন। জাদু্দ্টণ্ডি আটলা  টড 
ডাম্বলটডাটিি অ্ধডচটন্দ্রি ম্ে চশম্াি কাাঁচ রঝক রঝক কিটছ। ডাম্বলটডাি আিও দু্একো 
গাটছি রদ্টক আটলা পফলটলন। 
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–আরম্ কাউটক পডটক আনটে  ারি?… ম্াদ্াম্  ম্টফ্র! হযারি ব্লল। 
 
পকাথাও পেটে হটব্ না, েুরম্ এখাটন দ্াাঁরডটয থাক। 
 
ডাম্বলটডাি জাদু্দ্ণ্ডো উাঁচু কটি হযারগ্রটডি অ্ন্ধকাি পকরব্টনি রদ্টক পফলটলন। হযারি 
পদ্খল ডাম্বলটডাটিি জাদু্দ্টণ্ডি মু্খ পথটক রূট ারল সরু আটলা রক কটি  ডটছ… ম্াটঝ 
ম্টধয গাটছি  াোয পফলটছন… ম্টন হয পেন গাটছি  াোয  াোয িূেুটড  ারখ ব্টস 
িটযটছ। োি ি ডাম্বলটডাি আব্াি ক্রাটম্ি রদ্টক ঝুাঁটক  টড েীব্র আটলাো ওি মু্টখ 
পফলটলন, োি ি রব্ড রব্ড কটি ব্লটলন, এনািটিে। 
 
ক্রাম্ পচাখ খুলল। অ্সম্ভব্ হেবু্রে অ্ব্স্থা ওি। ডাম্বলটডািটক পদ্টখ উটে ব্সটে পগল। 
রকন্তু ডাম্বলটডাি ওি র টে হাে পিটখ ওটক শুইটয রদ্টলন। উেটে রদ্টলন না। 
 
-একজন আম্াটক আক্রম্ণ কটিরছল, অ্স্পে স্বটি ক্রাম্ ব্লল। পকাথায আর্াে কটিটছ 
পদ্খাটনাি জনয একো হাে ম্াথায িাখল। ওই বু্টডা  াগলো আম্াি ম্াথায পম্টিটছ। 
 োি পকাথায পগটছ পদ্খরছলাম্ রেক পসই সম্য প ছন পথটক ম্ািল। 
 
–আিও একেু শুটয থাক, ডাম্বলটডাি ব্লটলন। 
 
ওটদ্ি কাটন এটলা িারি  াটযি চলাি থ  থ  শব্দ। পদ্খল হযারগ্রড হাটে োি ধনুক 
রনটয হাাঁফাটে হাাঁফাটে আসটছন। 
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–েটফসি ডাম্বলটডাি! ব্ড ব্ড পচাটখ হযারগ্রড ব্লটলন। হযারি রক ব্যা াি…। 
 
ডাম্বলটডাি ব্লটলন–হযারগ্রড আ রন রক অ্নুগ্রহ কটি েটফসি কািকািফটক এখাটন 
আসটে ব্লটব্ন। ওনাি ছাত্রটক আক্রম্ণ কিা হটযটছ, এি ি আ রন দ্যা কটি 
েটফসি মু্রডটক একেু সজাগ কটি পদ্টব্ন…। 
 
–পকানও েটযাজন পনই ডাম্বলটডাি। ব্ড ব্ড রনশ্বাস পফটল মু্রড ব্লটলন। আরম্ এটস 
পগরছ। মু্রড  া–পেটন পেটন ক্রাটচ িি রদ্টয দ্াাঁডাটলন। মু্রড জাদু্দ্ণ্ডও ডাম্বলটডাটিি 
ম্টো েজ্জ্বরলে। 
 
–চুটলায োক আম্াি লযাংডা  া! আটগ আসটে  ািোম্… কী হটযটছ? পেই  আম্াটক 
ক্রাউচ সম্বটন্ধ রকছু ব্লরছটলন। 
 
–ক্রাউচ? হযারগ্রড িাব্াটলা শূনয কটণ্ঠ ব্লটলন। 
 
–হযারগ্রড অ্নুগ্রহ কটি কািকািফটক খব্ি রদ্ন। 
 
–হাাঁ, হযাাঁ োইটো। হযারগ্রড অ্ন্ধকাটি ব্ড ব্ড গাটছি পিেি রদ্টয চটল পগটলন। 
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–পক জাটন ব্ারেড ক্রাউচ পকাথায পগটলন। এখন পো আম্াটদ্ি োটক খুাঁটজ পব্ি কিা 
দ্িকাি। ডাম্বলটডাি মু্রডটক ব্লটলন। 
 
–ও মু্রড োি দ্টন্ডি আটলা পজ্বটল র্ন অ্িটণযি ম্টধয  া োনটে োনটে চটল পগটলন। 
 
হযারগ্রড আি ফযাংগ রফটি না–আসা  েডি ডাম্বলটডাি আি হযারি চু  কটি দ্াাঁরডটয 
িইল। োটদ্ি একেু পদ্খটলন কািকািফ হিদ্ি হটয আসটছন। গাটয রূ ারল ফাি, 
খুব্ রব্ন্ন আি উটেরজে। 
 
ক্রাম্টক গাটছি েলায  টড থাকটে পদ্টখ ব্লটলন–কী ব্যা াি?… রক সব্ 
কাণ্ডকািখানা…! 
 
ক্রাম্ উটে ব্টস ব্লল–আম্ায পকউ প ছন পথটক ম্াথায পম্টি অ্জ্ঞান কটি রদ্টযরছল।… 
রম্. ক্রাউচ, এই িকম্ নাম্ হটব্। 
 
–িাইউইজাডড জাজ পোম্াটক আক্রম্ণ কটিরছটলন? 
 
–ইগি, ডাম্বলটডাি ব্লটে শুরু কিাি আটগই কািকািফ োি গাটযি ফািো ক্রাটম্ি 
গাটয মু্টড রদ্টলন। েচণ্ড কু্রব্ধ কািকািফ। 
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ডাম্বলটডাটিি রদ্টক োরকটয থি থি কটি কাাঁ টে কাাঁ টে ব্লটলন–আ রন আি 
আ নাি রম্রনরি রব্শ্বাসর্ােক! আ নািা আম্াটদ্ি রম্টথয আশ্বাস রদ্টয এখাটন 
আরনডটযটছন ডাম্বলটডাি! পকাটনািকম্ই এই েরেটোরগোটক সম্াটন সম্াটন ব্া স্বে ব্লা 
চটল না। েথম্ে: হযারি  োি কম্ ব্যস্ক োও ওটক েুরকটযটছন। এখন পদ্খরছ আ নাি 
রম্রনরিি ব্নু্ধ–আম্াি চযারিযনটক সু– রিকরল্পেিাটব্ পব্ি কটি রদ্টে চাইটছ! 
ডাম্বলটডাি আরম্ অ্নযাটযি গন্ধ  ারে, সম্গ্র ব্যা ািোয দু্নডীরে! আ রন, আ রন 
ডাম্বলটডাি… নানা রম্রেকথা ব্টল সকলটক রব্ভ্রাি কটিটছন। আ নাি রব্ব্াদ্ পম্োন, 
আিজডারেক সহটোরগোি ব্যা ািো সিূণড িাাঁওো। আ রন রনটজটক রক পিটব্টছন! 
 
কথাগুটলা একোনা ব্টল কািকািফ ডাম্বলটডাটিি  াটযি কাটছ র্যাক কটি এক গাদ্া 
থুেু পফলটলন। হযারগ্রড এক মু্হূটেড সম্য নে না–কটি কািকািটফি ফাটিি পকাটেি 
একো পকান ধটি ওটক েুটল ধটি সাম্টনি গাটছি রদ্টক ছুাঁডটলন। 
 
কািকািফ আর্াে প টয র্নর্ন রনশ্বাস পফলটছন। হযারগ্রড ব্লটলন–ক্ষম্া চান 
কািকািফ! হযারগ্রড  া রদ্টয পচট  ধিল কািকািফটক। রু্রষ ম্ািে এরগটয পেটেই 
ডাম্বলটডাি রচৎকাি কটি ব্লটলন–না, না হযারগ্রড, খব্িদ্াি পম্টিা না। 
 
হযারগ্রড হাে সরিটয রনটেই ব্ড একো গাটছি ডাটলি ম্টো গাছোি েলায কািকািফ 
লুরেটয  ডটলন। রকছু গাটছি  াো আি শুকটনা পছাে পছাে ডাল কািকািটফি ও ি 
খটস  ডল। 
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ডাম্বলটডাি ব্লটলন–হযারগ্রড আ রন অ্নুগ্রহ কটি হযারিটক সটে রনটয ওি কযাটসটল রদ্টয 
আসুন। 
 
হযারগ্রড পফাাঁস পফাাঁস কিটে কিটে ব্লল–আম্াি এখান পথটক োওযাো রেক হটব্ না, 
আরম্ এখাটন থারক পহডম্ার্স্াি। 
 
ডাম্বলটডাি আব্াি ব্লটলন–ওটক রগ্ররফন্ডি োওযাটি সটে কটি রনটয োন হযারগ্রড।… 
হযারি আরম্ চাই েুরম্ পসখাটনই থাকটব্। পকান কাজ েরদ্ েুরম্ কিটে চাও,  যাাঁচা 
ম্ািফে রচরে  াোটে চাও–পসগুটলা আগাম্ীকাল সকাল  েডি মূ্লেুরব্ িাখটব্। রক, 
আম্াি কথা বু্ঝটে প টিছ? 
 
হযারি ব্লল–হযাাঁ সযাি। রকন্তু পিটব্ প টলন না এই মু্হূটেড েটফসি ডাম্বলটডাি পকম্ন 
কটি বু্ঝটে  ািটলন–ও র্টি রফটি র গউইগ ম্ািফে রসরিযসটক ো র্টেটছ পসো 
সরব্িাটি জানাটে চাইটছ। 
 
হযারগ্রড গাটছি েলায হেব্াক হটয  টড থাকা কািকািটফি রদ্টক রৃ্ণারম্রিে দৃ্রেটে 
োরকটয ব্লল–পহডম্ার্স্াি, আ নাি কাটছ ফযাংগটক পিটখ পগলাম্। ফযাংগ পব্রশ পর্উ 
পর্উ কিটব্ না। শুিিারত্র পহডম্ার্স্াি। 
 
হযারগ্রড হযারিটক ব্লটে পগটল এক িকম্ ব্গলদ্াব্া কটি রনটয পগটলন। 
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ব্ক্সটব্েটনি রব্িাে কযাটিটজি কাটছ প ৌঁটছ হযারগ্রড ব্লটলন, কািকািটফি সাহস পো 
কম্ নয। ও ডাম্বলটডািটক ো মু্টখ আটস োই ব্লল। ডাম্বলটডাি নারক পোম্াটক েথম্ 
কিাটে চায। খুব্ই রচরিে ম্টন হল। এি আটগ আরম্ কখনও পকানও রদ্ন 
পহডম্ার্স্ািটক এে রচরিে পদ্রখরন।… আি েুরম্..? 
 
হযারি, হযারগ্রটডি গলাি স্বি শুটন িযাব্াচাকা পখটয পগল।–ব্রল েুরম্ ওই দ্ারম্ভক পছটলোি 
সটে ওখাটন পকন এটসরছটল? হযারি ও এখানকাি নয, ডািম্াংগ পথটক এটসটছ হযারি। 
ওটক রনটয পো ম্যাগারজন অ্িব্য কথা রলখটছ। মু্রড পোম্ায রকছু ব্টলন রন? 
 
এনটিন্স হটলি মু্টখ এটস হযারি ব্লল–হযারগ্রড, ক্রাম্ খুব্ িাল পছটল। আম্াটক ও 
রব্ টদ্ পফলটে চাযনা। ও আম্াি সটে হািরম্ওন সম্বটন্ধ রনিৃটে কথা ব্লটে এটসরছল। 
| 
 
হযারগ্রড রসাঁরডি রদ্টক োরকটয একেু গম্ভীি হটয ব্লটলন-এ রব্ষটয আরম্ হািরম্ওটনি 
সটে কথা ব্লটে চাই। ওই রব্টদ্শীটদ্ি সটে েে কম্ কথা ব্লটব্ েে িাল। ওটদ্ি 
আরম্ রব্শ্বাস করি না। 
 
হযারি ব্লল–ম্াদ্াম্ ম্যারক্সম্ ও পো রব্টদ্শী। োহটল ওনাি সটে কথা ব্টলন পকন? 
 
–ওি সম্বটন্ধ আম্াি কাটছ রকছু ব্লটব্ না, হযারগ্রড ব্লটলন। আরম্ ওটকও  ছন্দ করি 
না।… 
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ফযােটলরডি কাটছ এটস  াশওযাডড ব্টল হযারি কম্নরুটম্ রগটয পদ্খল িন, হািরম্ওন 
উরেগ্ন হটয ব্টস িটযটছ। 
 
হযারি ওটদ্ি ো ো র্টেটছ সব্ ব্লল। অ্ব্শয ডাম্বলটডাি আগাম্ী কাল  েডি রচরে 
 াোটনা মু্লেুরব্ িাখটে ব্টলটছন। ও আগাম্ীকাল  েডি অ্ট ক্ষা কিটে  ািটছ না। 
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দ্য রিম্ 
 
হািরম্ওন ওি ক াল রে টে রে টে ব্লল–োহটল এই রসোটি আসা োয–হয রম্. 
ক্রাউচ রিক্টিটক আক্রম্ণ কটিরছটলন, নযে অ্নয পকউ, ম্াটন রিক্টি েখন অ্নযরদ্টক 
োরকটযরছল েখন দু্জনটকই আক্রম্ণ কটিরছল। 
 
িন কথাো শুটন সটে সটে ব্লল–পকানও সটন্দহ পনই রম্. ক্রাউচই আক্রম্ণ কটিটছন, 
োই হযারি আি ডাম্বলটডাি ছুটে আসাি আটগই পদ্ৌটড  ারলটযটছন। 
 
হযারি ম্াথা পনটড ব্লল–আম্াি রকন্তু ো ম্টন হয না। কাউটচি আক্রম্ণ পকাটনা শরক্তই 
রছটলা না। 
 
হািরম্ওন ব্লল–পোম্ায কেব্াি ব্টলরছ পহাগাটেডি ম্াটে ব্া জেটল একা একা রু্িটব্ 
না? রসরিযসও পোম্াটক সাব্ধান কটিরছল। 
 
–পব্শ োহটল ধিা োক, িন পজাটি পজাটি ব্লল।–ক্রাম্, কাউটক পম্টিটছ… োি ি 
পব্াকা ব্ানাব্াি জনয গাটছি েলায  টডরছল। 
 
হািরম্ওন পচাখ ব্ড ব্ড কটি ব্লল–োি ি রম্. ক্রাউচ উটব্ পগটলন, োই?–ওটহা… 
ম্াটন…। 
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সকাটলি রদ্টক ওটদ্ি পকানও ক্লাস রছটলা না। খুব্ সকাটল উটে ওিা ডিটম্েরি পথটক 
পব্রিটয  াচাাঁটদ্ি আিানায রসরিযসটক রচরে  াোটনাি জনয হারজি হল। ওখাটন দ্াাঁরডটয 
পফালা পফালা পচাটখ রশরশিরসক্ত ম্াটেি রদ্টক োরকটয িইল। গে িাটে পদ্রি কটি 
শুটযটছ, উটেটছও অ্টনক পিাটি। রু্ম্ িাল কটি হযরন, োই রেনজটনিই পচাখ পফালা 
পফালা। 
 
হািরম্ওন, হযারিটক ব্লল–আো আি একব্াি ব্ল রম্. ক্রাউচ উটল্টা াল্টা রক 
ব্লরছটলন? 
 
হযারি ব্লল–আরম্ পো আটগই ব্টলরছ ওি কথাি ম্টধয… ম্াটন উটল্টা াল্টা ব্লরছটলন 
পেম্ন–ডাম্বলটডািটক সাব্ধান কটি পদ্ওযা, হযাাঁ ব্াথডা পজািরকনটসি নাম্ কটিরছটলন… 
ম্টন হয রেরন ম্ািা পগটছন…ব্টলরছটলন, ো রকছু র্টেটছ োি জনয রেরন দ্াযী রনটজি 
পছটলিও নাম্ উটলখ কটিরছটলন…। 
 
–সব্ই োি পদ্াষ ব্লরছটলন োই না? হািরম্ওন িরসটয ব্লল। 
 
হযারি ব্লল–ম্টন হয িািসাম্য হারিটযরছটলন, ব্লরছটলন পছটল–স্ত্রী এখনও পব্াঁটচ আটছ, 
আব্াি  ারসডি সটে অ্রফটসি কাটজি কথাও ব্লরছটলন, ইিাকশন রদ্রেটলন একো 
গাছটক। 
 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য গবলেট অ্ব ফায়াি । জে. জে. িাওরেিং। হ্যারি পটাি রিরিে 

721 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

িন ব্লল–ম্টন  টডটছ, ইউ–পনা–সম্বটন্ধ রক ব্লরছটলন? 
 
হযারি ব্লল–আটি কেব্াি এক কথা ব্লব্? ব্লরছটলন ইউ–পনা–ই আিও শারক্তশালী 
হটযটছ। 
 
রেনজটনই চু  কটি িইল। 
 
োি ি রনিব্ধো পিটে িন ব্লল-এই পে েুরম্ ব্লটল, ম্টন হয োি ম্াথা রেক রছটলা 
না? োহটল ম্ন হয সব্ কথা েলা  ছাডা রকছু নয। 
 
–পিাটর্ল্ম্টেডি নাম্ ব্লাি সম্য একেুও েলা  ব্া অ্সংলগ্ন ম্টন হযরন। হযারি িটনি 
োট্টা ভ্রুটক্ষ  না কটি ব্লল, সব্ কথা গুরছটয ব্লটে  ািরছটলন না, একোি সটে আি 
একো জরডটয োরেল। েটব্ ম্টন হয রেকিাটব্ ব্লাি োণ ন পচো কিরছটলন; রকন্তু 
 ািরছটলন না। ব্ািব্াি ডাম্বলটডাটিি সটে পদ্খা কিাি কথা ব্লরছটলন। 
 
হযারি জানালা পথটক সটি রগটয োলু ছাটদ্ি রদ্টক োরকটয িইল।  াচাাঁটদ্ি থাকাি 
অ্টধডক দ্াাঁড োয শূনয, ম্াটঝ ম্টধয  াচািা দ্াাঁটড এটস ব্সটছ আব্াি পখালা জানালা রদ্টয 
হুস কটি উটড োটে। পকউ পকউ আব্াি িাটেি রশকাি ইাঁদু্ি পোাঁটে কটি রনটয 
আসটছ। 
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–পেই  েরদ্ ডাম্বলটডাটিি কাটছ পেটে আম্াটক না–আেকাটেন োহটল আম্িা হযে 
রেক সম্য ওখাটন প ৌঁছটে  ািোম্, হযারি রেক্ত কটণ্ঠ ব্লল। উরন ব্লটলন, পহডম্ার্স্াি 
দ্ারুণ ব্যি  োি, রক সব্ ব্কছ  োি? এইসব্ ম্াথা খািাট ি কথা। আম্াটক 
আেকাব্াি পকানও কািণ রছটলা না পেইট ি। উরন আম্াটক ডাম্বলটডাটিি কাটছ চটল 
পেটে রদ্টে  ািটেন। 
 
িন সটে সটে ব্লল–হযে পেই  পোম্াটক ওই স্থাটন রফটি পেটে রদ্টে চানরন। আো 
কে োডাোরড পেই  ওখাটন পেটে  ািটেন? পোম্াি পচটযও আটগ? ডাম্বলটডািটকও 
হারিটয রদ্টেন? 
 
হযারি ব্লল–ম্ানুষ পথটক ব্াদু্ি হটল…। 
 
হািরম্ওন ব্লল, োট্টা–োম্াশা িাখ। আম্াটদ্ি এখন েটফসি মু্রডি সটে পদ্খা কিাি 
দ্িকাি। জেটলি ম্টধয রগটয রম্. ক্রাউচটক প টলন রকনা আম্াটদ্ি জানটে হটব্। 
 
হযারি ব্লল–েটফসি মু্রডি কাটছ একো ম্ািাউডাব্স ম্যা  (েরদ্ও পসো ওি) থাকটল 
খুব্ সুরব্টধ হে। 
 
ক্রাউচ সীম্ানাি ব্াইটি চটল পগটল ম্যা  রদ্টয রকছুই হে না িন ব্লল। 
 
হািরম্ওন পোাঁটে আেুল পেরকটয শু শব্দ কিল। সাব্ধান কটি রদ্ল। 
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হযারিি কাটন এল দু্জটনি রসাঁরড রদ্টয ওোি  দ্ শব্দ আি োটদ্ি েকডরব্েকড। ওটদ্ি 
রদ্টকই োিা আসটছ। েে এরগটয আটস, স্পে শুনটে  ায োটদ্ি কথা। 
 
–ব্লযাকটম্ল ছাডা রকছুই নয… আম্িা রকন্তু অ্টনক পিাগারিটে  ডটে  ারি। 
 
–আম্িা িদ্র হব্াি অ্টনক পচো কটিরছ। এখন ওি ম্ে পনাংিা হটে হটব্। ও পেসব্ 
কাজ কটিটছ, রম্রনরি অ্ব্ ম্যারজক পসো জানুক, এটকব্াটিই চায না। 
 
–আরম্ পকান োক োক গুড গুড না–কটি ব্লরছ, েুরম্ েরদ্ রলটখ জানাও পো পসো 
ব্লযাকটম্ল ছাডা অ্নয রকছু হটব্ না। 
 
–েুরম্ েরদ্ পব্শ পম্াো িকম্ রকছু  াও, োহটল ব্যা ািো কাটন েুলটব্ না, নারলশ 
কিটব্ না। োই না? 
 
 যাাঁচাি আি দ্িজা শব্দ কটি পখালাি শব্দ হল। পফ্রড আি জজড দ্িজাি মু্টখ দ্াাঁরডটয 
ওটদ্ি রেনজনটক পদ্টখ িরম্ভে হটয পগল। 
 
িন আি পফ্রড একই েশ্ন একই সটে কিল। 
 
–পোম্িা এখাটন রকটসি জনয এটসছ? 
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–রচরে  াোটে, হযারি আি িন একই সটে ব্লল। 
 
হািরম্ওন পফ্রডটক ব্লল-এই সম্টয? 
 
পফ্রড হাসল–পোম্িা েরদ্ জানটে না চাও আম্িা পকন এটসরছ, োহটল আম্িাও 
পোম্াটদ্িো জানটে চাটব্া না। 
 
হযারি পদ্খল পফ্রটডি হাটে রসল কিা একো খাম্। পফ্রড ইটে কটিই পহাক ব্া এম্রনটে, 
খাম্ো এক হাে পথটক অ্নয হাটে িাখাি সম্য রেকানা–নাম্ পদ্খটে  াওযা পগল। 
 
–োকটগ আম্িা পোম্াটদ্ি আেটক িাখরছ না, ইটে কিটল পেটে  াি, পফ্রড দ্িজাো 
পদ্খাল। 
 
িন পেম্ন দ্াাঁরডটয রছল পেম্নিাটব্ দ্াাঁরডটয িইল, ব্লল–কাটক পোম্িা পব্লকটম্ল কিছ? 
 
পফ্রটডি মু্খ পথটক হারস রম্রলটয পগল। হযারি েখন জজড পফ্রটডি মু্টখি রদ্টক আডটচাটখ 
োকাল। 
 
পফ্রড ব্লল–পব্াকাি ম্টো কথা ব্লটব্ না। আরম্ োট্টা কিরছলাম্। পফ্রড ও জজড–
 িস্পটিি রদ্টক োকাল। 
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োি ি পফ্রড ব্লল–িন কেব্াি পোম্ায ব্লা হটযটছ অ্টনযি ব্যা াটি নাক গলাটব্ না? 
েুরম্ কী পোম্াি নাক পেম্নরে আটছ পেম্ন িাখটে চাও?… অ্েথা পকন… 
 
–পোম্িা েরদ্ কাউটক পব্লকটম্ল কিাি কথা িাব্, োহটল আম্াি ব্াধা পদ্ব্াি অ্রধকাি 
আটছ জজড রেকই ব্টলটছ পশটষ েুরম্ রব্ টদ্ জরডটয  ডটব্। 
 
জজড ব্লল–ব্ললাম্ পো–োট্টা কিরছলাম্। কথাো ব্লাি  ি জজড পফ্রটডি হাে পথটক 
খাম্ো রনটয কাছাকারছ একো লক্ষ্মী  াচাি  াটয পব্াঁটধ রদ্ল। েুরম্ পদ্রখ আম্াটদ্ি রেয 
ব্ড িাইটযি ম্টো সরন্দগ্ধ দৃ্রেটে োরকটয িটযছ িন, রনটজি চিকায পেল দ্াও, 
অ্রচটি েটফে হটয োটব্। 
 
িন পেটজি সটে ব্লল–না; ো আম্াি দ্িকাি পনই। 
 
জজড  যাাঁচাোটক হাটে রনটয জানালাি কাটছ এটস উরডটয রদ্ল। 
 
োি ি িটনি রদ্টক োরকটয জজড পহটস ব্লল–চললাম্,  টি পদ্খা হটব্। 
 
ওিা চটল পগটল হযারি, িন আি হািরম্ওন চু  কটি দ্াাঁরডটয িইল। 
 
 হািরম্ওন ব্লল–ম্টন কিটব্ না গেিাটে ব্যা ািো ওিা রকছু জাটন না। 
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হযারি ব্লল–আম্াি পো ম্টন হয না। ো হটল ওিা এি ম্টধয সব্াইটক ব্টল পব্ডাে, 
ডাম্বলটডািটকও। 
 
িটনি মু্টখ রনদ্ারুণ অ্স্বরিি ছা । 
 
হািরম্ওন পসো লক্ষয কটি ব্লল–ব্যা াি রক, কী িাব্ছ? 
 
–ব্লটে  ািরছ না, িন ব্লল–ইদ্ানীং লক্ষয কিরছ ওিা দু্জটন অ্টথডি প ছটন ছুেটছ, 
েখনই ওটদ্ি কাটছ োই অ্থড ছাডা অ্নয রকছু ব্টল না। 
 
–ো ইটে করুক; রকন্তু ব্লযাকটম্ল? হযারি ব্লল। 
 
–পজাক শট ি ব্যা াি হযটো। পিটব্রছলাম্ ওিা ম্াটক িাগাব্াি জনয ব্টল; এখন ওটদ্ি 
কাজকম্ড পদ্টখ ম্টন হয শ  খুলটে ওিা ব্ে রিকি। ম্টন হয একো খুলটব্। আিটো 
একো ব্ছি পহাগাটেড থাকটব্, োি ি িরব্ষযে পো পদ্খটে হটব্। ব্াব্া রকছু কিটে 
 ািটব্ন ব্টল ম্টন হয না। ওটদ্ি কাজ শুরু কিাি জনয পসানা দ্িকাি। পকাথা পথটক 
 াটব্! 
 
হািরম্ওন একেু রব্রস্মে হটলা। ব্লল–রেক আটছ, সব্ই ম্ানলাম্; রকন্তু পসানাি জনয 
পব্আইরন কাজ কিটে হটব্? 
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িন ব্লল–ওিা রক কিটছ না কিটছ সরেক জারন না। সরেয রক অ্ব্াক হটব্া েরদ্ ওিা 
পব্আইরন কাজ কিটছ ব্া িরব্ষযটে কটি? 
 
হািরম্ওন ব্লল–বু্ঝটল িন, সিকাটিি আইন সু্কটলি আইন নয। ব্লযাকটম্ল কিা 
অ্ িাধ! এ কািটণ ওটদ্ি পজল হটে  াটি,  ারসডটক ব্যা ািো জানাটনা উরচে।  ারসড 
জানটল িাল হয। 
 
িন কথাো শুটন ব্লল–েুরম্  াগল হটল নারক? ও একরে ক্রাউচ, জানটে  ািটল ওটদ্ি 
পজটল  ুটি পদ্টব্। কথাো ব্টল ও পখালা জানালাি রদ্টয ব্াইটি োরকটয িইল। একেু 
আটগ পফ্রড আি জজড ওখান রদ্টয  যাাঁচা  ারেটযটছ। োকটগ চল পব্রকফার্স্ খাটব্া না? 
 
হািরম্ওন প চাটনা রসাঁরড রদ্টয নাম্টে নাম্টে ব্লল, েটফসি মু্রডি সটে কথা ব্লা… 
ম্াটন এে োডাোরড, রেক হটব্ কী? 
 
িন ব্লল–রু্ম্ পথটক সােসকাটল ওটক েুলটল দ্ারুণ পক্ষট  পেটে  াটিন। পিটগটম্টগ 
আম্াটদ্ি ছুাঁটড পফটলও রদ্টে  াটিন। অ্ট ক্ষা কিাই িাল। 
 
ম্যারজটকি ইরেহাটসি ক্লাস পশষ হটেই ওিা ডাকড আেডস ক্লাসরুটম্ি রদ্টক ছুেটে ছুেটে 
চলল। পদ্খল েটফসি মু্রড র্ি পথটক পব্টিাটেন। 
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ওটদ্ি মু্রডটক পদ্টখ ম্টন হল খুব্ ক্লাি। ওনাি স্বািারব্ক পচাখো ক্ষীণ মু্খোও স্বািারব্ক 
নয। 
 
রিড পেটল মু্রডি রদ্টক ওিা এরগটয পগল। হযারি ব্লল–েটফসি মু্রড? 
 
মু্রড হুংকাি রদ্টয ব্লটলন–হযারি  োি, এরদ্টক আম্াি র্টি পোম্ািা এটসা। ওিা র্টি 
পোকাি  ি মু্রড  া পেটন র্টি েুটক দ্িজাো ব্ন্ধ কটি রদ্টলন। 
 
হযারি অ্নয পকানও কথা না ব্টল েথটম্ই রজটজ্ঞস কিল, কাল রম্. ক্রাউচটক খুাঁটজ 
প টযরছটলন? 
 
–না, মু্রড ব্লটলন। োি ি  া পেটন পেটন রনটজি ব্সাি জাযগায ব্টস কাটেি  াো 
আিঃ শব্দ কটি খুটল পফটল সেটত্ন  াটশ িাখটলন। 
 
–ম্যা ো ব্যব্হাি কটিরছটলন? হযারি ব্লল। 
 
–হযাাঁ হযাাঁ অ্ব্শযই; মু্রড ব্লটলন, োস্ক পথটক এক চুমু্ক ম্দ্য ান কিটলন। অ্টনক 
খুাঁটজও ম্যাট  ধিা পগটলা না। 
 
িন ব্লল–োহটল রডস াটিে কটিরছটলন? 
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–িন ম্াে পথটক পসো সম্ভব্ নয, হািরম্ওন ব্লল।–অ্নয পকানও উ াটয ক্রাউচ সম্ভব্ে: 
উধাও হটয পগটছন। আ রন রক ব্টলন েটফসি? মু্রডি ম্যারজকযাল পচাখ পনটচ উটে 
হািরম্ওটনি রদ্টক রস্থি হল। 
 
–েুরম্ পদ্খরছ িাল অ্িি হব্াি কযারিযি পব্টছ পনটব্। েুরম্ সরেক অ্নুম্ান কটিছ রম্স 
গ্রাঞ্জাি। 
 
েশংসা শুটন হািরম্ওটনি গালো লাল হটয পগল। 
 
হযারি ব্লল–রেরন অ্দৃ্শয রছটলন না। আম্াটদ্ি ম্যাট  অ্দৃ্শয ম্ানুষটক পদ্খা োয। ম্টন 
হয ম্াে পছটড চটল রগটযরছটলন। 
 
–রনটজি শরক্তটে, হািরম্ওন ব্লল–অ্থব্া অ্নযটকউ ব্াধয কটিরছল। 
 
–হযাাঁ হযাাঁ পকউ হযে োি ঝাডুটে চার টয রনটয পগটছ, পসোও হটে  াটি োই না? িন 
ব্লল। কথাো এম্নিাটব্ ব্লল পেন ওটক মু্রড হািরম্ওটনি ম্টো িরব্ষযটে অ্িি হটে 
 াটি ব্টল োরিফ কিটব্ন। 
 
মু্রড ব্লটলন–রকডনযাট ি কথা উরডটয পদ্ওযা োয না। 
 
–োহটল আ রন কী ম্টন কটিন রেরন হগসটম্ড পকাথাযও আটছন? িন ব্লল। 
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মু্রড ম্াথায ঝাাঁকুরন রদ্টয ব্লটলন–হটেও  াটি, আব্াি নাও হটে  াটি। একো রব্ষয 
সুস্পে রেরন এখাটন পনই। 
 
কথাো ব্টল মু্রড ব্ড কটি একো হাই েুলটলন। মু্রডি অ্টনক দ্াাঁে পনই। এখন আসল 
কথা ব্রল। ডাম্বলটডাি চাইটল পোম্িা েদ্িকািী হটে  াি। োছাডা এখন ো অ্ব্স্থা 
ক্রাউটচি রব্ষটয এি পব্রশ রকছু কিা োটব্ না। ডাম্বলটডাি রম্রনরিটক সব্ জারনটযটছন, 
আশা কিা োয রম্রনরি, ো কিাি ো কিটব্।  োি েুরম্ এসব্ ম্াথায না এটন পোম্াি 
েৃেীয োটস্কি কথা িাব্। 
 
হযারি ব্লল–ও হযাাঁ পস পো িাব্টেই হটব্। 
 
হযারি পসই পে ক্রাটম্ি সটে ম্াে প রিটয অ্িটণযি মু্টখ রগটযরছল, এি ি পথটক, আি 
ম্যাকটগানাগটলি কথা, েৃেীয োটস্কি কথা একো ব্ািও িাব্ব্াি সম্য  াযরন। 
 
–সব্  ািটব্, রেক উৎটি োটব্। মু্রড থুেরন চুলটকাটে চুলটকাটে ব্লটলন। ডাম্বলটডাি 
ব্টলটছন েুরম্ সব্ ব্াধা–রব্ঘ্ন কারেটয সরেক জাযগায প ৌঁছটব্। েথম্ ব্ছটি রফটলাসফাি 
পর্স্ানস? েুরম্ পসোটক গাডড রদ্টে কে ব্াধা–রব্ঘ্ন কারেটযছ। কাোও রন? 
 
িন ব্লল–আম্িাও সাহােয কটিরছলাম্–আরম্ ও হািরম্ওন। 
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মু্রড হাসটলন। ব্লটলন–খুব্ িাল কথা, োহটল ওটক অ্নুশীলন কিাি সম্যও সাহােয 
কি। হযারি রজেটে না  ািটল আরম্ খুব্ই আিেড হব্। আরম্ জারন পস রজেটব্ই। ো 
হটলও সব্সম্য পচাখ খুটল িাখটব্, সেডক থাকটব্। সাব্ধাটন ম্াি পনই। পকাম্টি ব্াধা 
োস্ক পথটক মু্রড আব্াি অ্টনকো েিল  দ্াথড, গলায োলটলন। োি ি ম্যারজকযাল 
আই রদ্টয জানালাি ব্াইটি োকাটলন। পদ্খটলন পলটকি জটল িাসম্ান ডািম্িংগ 
জাহাটজি সব্টচটয ব্ড ম্াস্তুটলি ও ি  োকাো  ৎ  ৎ কটি উডটছ। 
 
*** 
 
োি ি রদ্ন সকাটল ওটদ্ি  যাাঁচাটক রদ্টয রচরেি জব্াব্  ারেটয রদ্টলন রসরিযস। 
 
হযারি, 
েুরম্ রক ম্টন কি না পে অ্িটণয িারত্র পব্লা রিক্টি ক্রাটম্ি সটে োওযাো পছটল ম্ানুরষ 
কাজ হটযটছ পোম্াি? আরম্ চাই েুরম্ েরেজ্ঞা কটি আম্াটক জানাও পে িরব্ষযটে েুরম্ 
একা ব্া অ্নয কািও সটে িারত্রটব্লা পকাথাও োটব্ না। পহাগাটেড ব্েডম্াটন একজন 
ম্ািাত্মক ম্ানুষ িটযটছ। আম্াি কাটছ জটলি ম্টো  রিষ্কাি পে ওিা ক্রাউচটক 
ডাম্বলটডাটিি সটে পদ্খা কিটে পদ্যরন। েুরম্ কটযক রফে দূ্টি থাকাি জনয পব্াঁটচ পগছ। 
পোম্াটক ওিা হেযা কিটে  ািটো। 
এ কথা জানটব্, গব্টলে অ্ব্ ফাযাি পথটক পোম্াি নাম্ আকরস্মকিাটব্ পব্রিটয 
আটসরন। পোম্াটক েরদ্ পকউ হেযা কিটে, আক্রম্ণ কিটে চায োহটল পসোই হটব্ 
ওটদ্ি পিষ্ঠ সুটোগ। সব্ সম্য েুরম্ িন ও হািরম্ওটনি কাছাকারছ থাকটব্। ছুরেি  ি 
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কখনই রগ্ররফন্ডি োওযাি পছটড পর্ািাটফিা কিটব্ না। েৃেীয োটস্কি জনয িালিাটব্ 
েস্তুে হটব্। র্স্ারনং রডসআরম্ডং খুব্ পব্রশ কটি অ্নুশীলন কিটব্। দু্ একো জাদু্ম্ে ব্া 
সটম্মাহন পোম্াটক কাবু্ কিটে  ািটব্ না, ব্যথড হটব্। েুরম্ কাউটচি ব্যা াটি রকছুই 
কিটে  ািটব্ না। ম্াথা োণ্ডা কটি রনটজি িাল–ম্ন্দ পিটব্ চলটব্। আরম্ পোম্াি 
আম্াটক কথা রদ্টয রচরেি উেটিি আশায িইলাম্। আব্াি ব্লরছ কখনই সীম্াি ব্াইটি 
িারত্রটে োটব্ না। 
রসরিযস 
 
উরন পক পে আম্াটক সীম্ানাি ম্টধয থাকটে উ টদ্শ পদ্ন? হযারি রসরিযটসি রচরেো 
পিাটব্ি  টকটে িাখটে িাখটে ব্যরথে হটয ব্লল। সু্কটল থাকটে রনটজ রক কটিটছন? 
 
হািরম্ওন ব্লল–ম্টন পিখ রসরিযস পোম্াি গডফাদ্াি। মু্রড ব্া হযারগ্রটডি ম্টো। 
পোম্াি রব্ষটয রেরন খুব্ই রচরিে োই পোম্াটক রলটখটছন, েুরম্ কী োটদ্ি কথা পশাটনা 
না! 
 
–আজ  েডি পকউ আম্াটক আক্রম্ণ কটিরন, পকউ আম্াি পকানও ক্ষরে কিটে  ািটব্ 
না, হযারি ব্লল। 
 
হািরম্ওন ব্লল–অ্ব্শযই গব্টলে অ্ব্ ফাযাটি পোম্াি নাম্ পদ্ওযা ছাডা। পকানও 
কািটণি জনয ওিা পোম্াি নাম্ রদ্টযটছ রনিযই। একথা িুটল োটব্ না হযারি। লা াো 
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সরেক ব্টলটছন, হটে  াটি োিা োটদ্ি নাম্ পগা ন কটিটছ, হটে  াটি োিা 
পোম্াটক ধিাি সুটোটগি অ্ট ক্ষায িটযটছ।   
 
হযারি অ্ধধেড হটয ব্লল–পশান, ধটি পনওযা োক লা াো (রসরিযটসি ছদ্ম নাম্) রেক 
ব্টলটছন, োিা সুটোটগি অ্ট ক্ষায িটযটছ, হটে  াটি নাম্ পগা ন পিটখ োটদ্ি এই 
কাজো কিটে হুকুম্ পদ্ওযা হটযটছ। হটে  াটি, ক্রাম্টক সটম্মাহন কটি ওিা ক্রাউচটক 
রকডনযা  কটিরছল। োহটল রনিযই োিা আম্াটদ্ি গাটছি কাছাকারছ রছল–োই না? 
রকন্তু োিা আরম্ ওখান পথটক চটল না োওযা।  েডি অ্ট ক্ষা কটিরছল। োহটল এোই 
স্পে, আরম্ োটদ্ি োটগডে নই। 
 
–রকন্তু অ্িটণয পোম্াটক হেযা কিটল কখনই দু্র্ডেনায পোম্াি মৃ্েুয হটযটছ ব্টল চালাটে 
 ািটো না, হািরম্ওন ব্লল। রকন্তু োস্ক কিাি সম্য েরদ্ েুরম্ ম্ািা োও…। 
 
–ক্রাম্টক ওিা আক্রম্ণ কটিরন। কটিরছল কী? হযারি ব্লল। পসই সম্য আম্াটকও সাফ 
কটি রদ্ল না পকন? এম্নও একো অ্জুহাে সৃরে কিটে  ািে পে আরম্ আি ক্রাম্ 
েন্ধেুে ব্া ওই িকম্ রকছু একো কটিরছ। 
 
হািরম্ওন পব্াঝাব্াি আোন পচো কটি ব্লল, হযারি পোম্াি ম্টনািাব্ আরম্ পম্াটেই 
বু্ঝটে  ািরছটন। েটব্ আরম্ জারন নানািকম্ সব্ উদ্ভে ব্যা াি–সযা াি র্েটছ।… 
িাব্টে আম্াি িাল লাটগ না। আম্াি ম্টে মু্রড ও লা াো রেক ব্টলটছ…. পোম্াটক 
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অ্নযরকছু িাব্না ম্াথায না–পিটখ থাডড োটস্কি কথা িাব্া উরচে। েুরম্ আজই লা াোটক 
রলটখ জানাও–েুরম্ োি উ টদ্শ অ্ক্ষটি অ্ক্ষটি  ালন কিটব্, বু্টঝছ? 
 
*** 
 
পহাগাটেডি ম্াে পে এে সুন্দি হযারিি আটগ পচাটখ  টডরন। পেন ওটক হােছারন রদ্টে। 
োি ি কটযকো রদ্ন হযারি হািরম্ওন ও িটনি সটে ছুরেি সম্যো লাইটব্ররিটে 
কাোল। জাদু্ম্ে রব্ষযক ব্ই  ডা ছাডাও ম্াটঝ ফাাঁকা ক্লাসরুটম্ উাঁরক–ঝুাঁরক রদ্টে লাগল 
রেনজটন। হযারি র্স্ারনং পস্পল সম্বটন্ধ আটিা পব্রশ কটি  ডাশুনা আি ব্ই ত্র র্ােটে 
লাগল। এি আটগ ও কখনও র্স্ারনং পস্পল ব্যব্হাি কটিরন। মু্রস্কল এই পে ওই 
পস্পলো িন ব্া হািরম্ওটনি ও ি  িীক্ষা কিটে হটব্। রকন্তু পসোও সম্ভব্ নয। 
 
িন লাঞ্চ োইটম্ ব্লল–সব্টচটয িাল হটব্ রম্টসম্ নরিসটক রকডনযা  কিা। কিটে 
 ািটব্া আম্িা? 
 
হািরম্ওন অ্যারিথটম্নরসি ক্লাটস োব্াি সম্য িন আি হযারিটক ব্লল, পোম্িা পোম্াটদ্ি 
ক্লাটস োও, রডনাটিি সম্টয পদ্খা হটব্। 
 
হযারি আি িন েটফসি পিলটনি িরব্ষযৎ কথন ক্লাটসি জনয োি র্টিি রদ্টক চলল। 
িন ব্লল,–র্োয দ্ারুণ গিম্। সব্ সম্য েটফসি পিলন র্টিি ম্টধয আগুন জ্বারলটয 
িাটখন। নথড োওযাটি িরব্ষযৎ কথটনি ক্লাসরুম্। করিডলি রদ্টয ওিা হাাঁেটে লাগল। 
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উাঁচু জানালা পথটক করিটডাটি পসানাি ম্টো চকচটক পিাদ্ এটস  টডটছ। ব্াইটিি 
আকাশ নীল, ম্টন হয পেন নীল িে কিা। 
 
িন একেুও রম্টথয ব্টলরন। োয অ্ন্ধকাি র্িোয শুধু এক পকাটণ আগুন জ্বলটছ, এে 
গিম্ পে ম্টন হয পেন ফাটনডস। সম্ি র্িোয সুগরন্ধটে িারি হটয আটছ।  দ্ডা োকা 
একো জানালাি  াশ রদ্টয পেটে পেটে ম্াথাোি পিেি ম্টন হল রকছু সাাঁোি কােটছ। 
 
েটফসি পিলটন োি ডানাওযালা রব্িাে আম্ড পচযাটি ব্সটলন। সাম্টন ক্লাটসি ছাত্র–
ছাত্রী। পিটন ব্ড ব্ড পচাখ কটি ব্লটলন–আম্াি রেয ছাত্র–ছাত্রীিা, আম্িা গ্রহ 
সিরকডে িরব্ষযৎ কথটনি কাজ োয পশষ কটি পফটলরছ। আজ আম্াটদ্ি ম্াটসডি 
(ম্েলগ্রটহি) েিাব্ সম্বটন্ধ  িীক্ষাি অ্সাধািণ সুটোগ  াব্ কািণ এই গ্রহ ব্েডম্াটন 
খুব্ই আকষডণীয স্থাটন অ্ব্স্থান কিটছন। পোম্িা সকটল এইরদ্টক োকাও, পোম্াটদ্ি 
পদ্খাি সুরব্টধ জনয আটলা করম্টয রদ্রে। 
 
কথাো ব্টল পিলটন দ্ণ্ডরে পর্ািাটেই সব্ আটলা চটল পগল। এখন আটলা ব্লটে র্টি 
পে আগুন জ্বলটছ। েটফসি পিলটন রনচু হটয োি পচযাটিি েলা পথটক পসৌিজগটেি 
গ্রহণক্ষত্রাব্লীি একো পছাে ম্টডল পব্ি কিটলন। পসো িটযটছ একো কাাঁটচি 
পগালাকাি গমু্বটজি পিেি। নরে গ্রহ ও জ্বলি সূটেডি চাি  াটশ েরেরে চাাঁদ্ োটদ্ি 
রনটজটদ্ি গরে টথ ক্ষীণ আটলা রব্েুরিে কিটছ। সব্ করে গ্লাস ব্টলি অ্িযিটি অ্রে 
সূক্ষ্ম ব্াোটস ঝুলটছ। 
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ম্েলগ্রটহি সটে পন চুন পস ম্টনািম্ রত্রটকাণ সৃরে কিটছ, েটফসি পিলটন পসো 
পদ্খাব্াি সম্য, হযারি খুব্ একো ম্টনাটোগ রদ্টয পদ্খল না, শুনটলাও না। অ্রে উগ্র 
সুগন্ধী ব্াে ওি শিীিটক পধৌে কটি রদ্ল। মৃ্দু্ম্ন্দ ব্াোস পখালা জানালা রদ্টয এটস 
ওি মু্টখি ও ি ঝা ো রদ্টে লাগল।  দ্ডাি অ্িিাল পথটক একো অ্জানা কীটেি রম্রে 
ডাক কাটন পিটস আসটে লাগল। ধীটি ধীটি ওি দু্টচাটখি  াো ব্ন্ধ হটয পগল। ও 
একো ব্ড ঈগল– াচাি ও ি ব্টস, পদ্খল নীল আকাটশি রনটচ  াহাটডি পকাটল একো 
আইরি গাটছ োকা  ুিটনা ব্ারড। েে রনটচ নাটম্ োণ্ডা হাওযা এটস মু্টখ লাটগ। োি ি, 
ঈগল  ারখ আি ও, পসই ব্ারডি পদ্ােলায, একো অ্ন্ধকাি িাো জানালাি সাম্টন 
থাম্ল। োি ি, ওিা উডটে উডটে অ্স্পে একো গরলি পশষোটি একো র্টিি 
সাম্টন থাম্ল। র্টিি পখালা দ্িজা রদ্টয  ারখি র টে ব্টস পিেটি পগল, র্ন 
অ্ন্ধকািােন্ন র্ি, র্টিি সব্ জানালা ব্ন্ধ। হযারি  াচাি র টে আি ব্টস পনই। এখন ও 
পদ্খটছ, র্িম্য রু্টি পব্ডাটে, একো পচযাটিি প ছটন এটস দ্াাঁডাল, পচযাটিি দু্ াটশ 
দু্রে কাল ছাযা পম্টঝটে ব্টস িটযটছ… দু্জটনই অ্রেচঞ্চল। 
 
দু্রেি ম্টধয একরে রব্িাে সা , অ্নযরে একরে ম্ানুষ…পব্াঁটে… ম্াথায োক… পচাখ দু্টো 
োি অ্নুজ্জ্বল… েীক্ষ্ণ নাক… ও কম্বটল ব্টস ব্ড ব্ড শ্বাস পফটল ফুাঁর টয ফুাঁর টয 
কাাঁদ্টছ।  াচাো পে পচযাটি উডটে উডটে ব্টসরছল পসই পচযাটি একজন ব্টস… োটক 
পদ্খা োটে না। পস োণ্ডা রশিরশটি গলায ব্লল–ওযাম্ডটেল পোম্াি িাগয িাল, সরেয 
েুরম্ িাগযব্ান, পোম্াি সাংর্ারেক িুল সব্রকছু ধ্বংস কটিরন। ও ম্টি পগটছ। 
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পম্টঝটে ব্টস থাকা ফুাঁর টয ফুাঁর টয কাাঁদ্া ব্ন্ধ না কটি ব্লল–ম্াই লডড, আরম্… আরম্ 
অ্রেশয আনরন্দে… অ্রেশয দু্িঃরখে..। 
 
–নারগরন–পসই শীেল কণ্ঠ ব্লল। পোম্াি িাগয খািা … ওযাম্ডটেলটক পো পোম্াি জনয 
পছটড পদ্টব্া না। োকটগ, োি জনয দু্িঃখ কিটব্ না। এখনও পো হযারি  োি আটছ। 
 
সা  রহস্ রহস্ শব্দ কিল। হযারি সাট ি সরু ললটক রজব্ পদ্খটে প ল। েরে রহস রহস 
শটব্দি সাটথ সাটথ রজব্ পব্রিটয আসটছ। 
 
-এখন পশান ওযাম্ডটেল, শীেল কটণ্ঠ ব্লল–েুরম্ আম্াি আিও একেু সাব্ধানব্াণী ম্টন 
িাখটব্। আরম্ এি ি পোম্াি আি পকানও িুল সহয কিটব্া না। 
 
–ম্াই লডড আি কখনও িুল হটব্ না, আম্ায ক্ষম্া করুণ লডড। 
 
পচযাটিি গিীিো পথটক পছাে দ্টণ্ডি মু্খ পদ্খটে প ল হযারি। দ্ণ্ডো ওযাম্ডটেটলি রদ্টক 
েসারিে। কুরসও শীেল কটণ্ঠ ব্লল। 
 
ওযাম্ডটেল আেডনাদ্ কটি উেল, এম্ন এক আেডনাদ্ পেন ওি পদ্টহি েরেরে রশিা–
উ রশিাটে আগুন পলটগ পগটছ। ওযাম্ডটেটলি েেণাকােি আেডনাটদ্ হযারিি ম্াথা ঝন 
ঝন কটি উেল, ক াটলি কাো দ্াটগ েীব্র েেণা পেন েপ্ত পলাহা পচট  ধটিটছ। হযারিও 
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ওযাম্ডটেটলি ম্টো েীব্র েেণায আেডনাদ্ কটি উেল, পিাটর্ল্ম্েড োি রচৎকাি শুনটে 
প ল, পজটন পগল হযারি  োটিি উ রস্থরে। 
 
–হযারি! হযারি!… ওি স্বপ্ন… দু্িঃস্বপ্ন পিটে পগল। 
 
হযারি পচাখ খুলল! পদ্খল, ও েটফসি পিলটনি র্টিি পম্টঝটে হাটে মু্খ পেটক শুটয 
িটযটছ। ওি ক াটলি কাো দ্াটগি েেণা েখনও েশরম্ে হযরন। দ্ারুণ জ্বালা–েেণা। 
ওি পচাখ রদ্টয হু হু কটি জল পব্টিাটে। ব্যথাো স্বটপ্ন পদ্খা নয–সেয। ক্লাটসি সব্ 
ছাত্রছাত্রী ওটক রর্টি িটযটছ। িন ওি মু্টখি রদ্টক িীে হটয োরকটয িটযটছ। 
 
িন ব্লল–েুরম্ রেক আছ পো হযারি? 
 
েটফসি পিলটনটক দ্ারুণ উটেরজে পদ্খাটে। ব্ড ব্ড পচাটখ হযারিটক ব্লটলন–কী 
ব্যা াি  োি? আটগ–িাটগ সেকড কটি পদ্ওযা? অ্ ছাযাি আরব্িডাব্? েুরম্ কী পদ্টখছ? 
 
হযারি রম্টথয কথা ব্লল–রকছু নাটো। ও উটে ব্সল, েখনও ওি শিীটিি পিেিো থি 
থি কটিটছ। ও চাি াটশ োকাল, সাম্টন একো কালছাযা… পসই ছাযাি পিেি পথটক 
পব্রিটয আসটছ পিাটর্ল্ম্টেডি শীেল, গা রশি রশি কিা কণ্ঠস্বি। 
 
–পো েুরম্ পোম্াি ক াটলি কাোদ্াটগ–হাে পচট  ধটিরছটল! েুরম্ পম্টঝটে শুটয ছেফে 
কিরছটল, আম্াটক েুরম্ খুটল ব্ল, এই ব্যা াটি আম্াি অ্রিজ্ঞো আটছ। 
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হযারি েটফসি পিলটনি রদ্টক োকাল। 
 
–আরম্ হসর োটল পেটে চাই, আম্াি খুব্ ম্াথাি েেণা হটে হযারি ব্লল। 
 
–েুরম্ রনিযই আম্াি র্টি অ্িূে ূব্ড আটলাকদৃ্রেি কিটন উদ্দীর ে হটযরছটল! 
েটফসি পিলটন ব্লটলন–েুরম্ এখন চটল পগটল ব্ারক সুন্দি রজরনসগুটলা পদ্খটে  াটব্ 
না। 
 
হযারি ব্লল–ম্াথা ধিা কম্ান ছাডা আরম্ রকছুই পদ্খটে চাই না। 
 
হযারি দ্াাঁডাল। োি ি ক্লাস পথটক পব্রিটয পেটে পেটে িনটক ব্লল– টি পোম্াি সটে 
কথা হটব্। 
 
হযারি চটল োওযাটে েটফসি পিলটন দু্িঃরখে হটলন পচাটখ–মু্টখ দ্ারুণ হোশাি ছা  
 ডল। পেন োটক োি ো য পথটক ব্রঞ্চে কিা হটযটছ। 
 
রসরিযস ওটক ব্টলরছটলন, আব্াি েরদ্ ম্াথাি েেণা হয, কাোদ্াগ চুলটকায, জ্বালা কটি 
োহটল রক কিটে হটব্। পসই কথাো পম্টন হাস াোটল না রগটয ও পসাজা 
ডাম্বলটডাটিি অ্রফটসি রদ্টক চলল। করিডলি রদ্টয হাাঁেটে হাাঁেটে স্বটপ্নি কথা িাব্টে 
লাগল। স্বপ্ন ব্টল পেন ম্টন হয না। রেটিে িাইটি থাকটে ওই িকম্ এক স্বপ্ন 
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পদ্টখরছল, েরেরে পসটকটন্ডি কথা, র্েনা, ওি ম্টন আটছ। পিাটম্টেডি ওযাম্ডটেলটক 
শাসারন, ওযাম্ডটেটলি কান্না, সাট ি রহস রহস শব্দ… সব্রকছুই।  াচা একো শুি সংব্াদ্ 
আনাটে ওযাম্ডটেটলি ম্ািাত্মক অ্ িাধ েশরম্ে হটযটছ, পকউ ম্ািা পগটছ… োহটল 
পিার্ল্ম্েড কী ওযাম্ডটেলটক সাট ি মু্টখ পছটড পদ্টব্ না।.. হযারি কী োি ব্দ্টল সাট ি 
খাদ্য হটব্। 
 
হযারি করিডি রদ্টয হাাঁেটে হাাঁেটে ডাম্বলটডাটিি অ্রফটসি দ্িজাি  াটশ  াথটিি 
রসংহমু্টখি সাম্টন দ্াাঁডাল।  াশওযাডডো রকছুটেই ম্টন আটস না। েবু্ একব্াি পশানা 
 াশওযাডডো অ্টনক পচো কটি ম্টন এটন ও ব্লল–পশিটব্ে পলম্ন। 
 
ব্াটর্ি মু্খো একেুও নডল না। 
 
–রেক আটছ, হযারি মু্খোি রদ্টক োরকটয ব্লল। োি ি এটকি  ি এক  াশওযাডড 
ব্লটে লাগল; র যাি ি , এি–রলটকািাইস, ওযার্ল্ রফরজং হুইজব্ী, ডুবু্লসম্ পব্র্স্ 
পব্লাইং গাম্, ব্ারে ব্েস এিরি পেিাি রব্নস… দ্িজা েবু্ পখাটল না। হযারি পিটগ রগটয 
ব্লল,–দ্িজা খুলটে  ািটছ না। আম্াি পে ডাম্বলটডাটিি সটে পদ্খা কিা দ্িকাি… খুব্ 
জরুরি কাজ! 
 
ব্াটর্ি মু্খ েবু্ নটড না। 
 
হযারি লারথ ম্ািল। ফল হল  াটয েেণা। 
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এক  াটয দ্াাঁরডটয ব্লল–চটকাটলে ফ্রগ, সুগাি সু্কইল, ককটিা ক্লার্স্াি! 
 
গািগইল জীব্ি হটয উেল, সাম্ানয  াটশ সটি পগল। হযারি ওি রদ্টক র ের ে কটি 
োকাল। 
 
–ককটিাচ ক্লার্স্াি? ও আব্াি ব্লল, আটি আরম্ পোম্াি সটে ম্জা কিরছলাম্। 
 
হযারি সম্য নে না কটি পদ্ওযাটলি ফােল রদ্টয রগটয প াঁচাটনা চলি রসাঁরডি একো 
ধাট   া িাখল। রসাঁরডি মু্টখি দ্িজাো ব্ন্ধ হটেই রসাঁরড ও টি উেটে লাগল। থাম্ল 
একো চকচটক  ারলশ কিা এক কাটেি দ্িজাি সাম্টন। দ্িজায প েটলি পডাি–
নকাি। 
 
র্টিি পিেটিি কথাব্ােডা ওি কাটন এল। ও রসাঁরডি  া–দ্ারন পথটক পনটম্ দ্িজায নক 
না, কটি কথা শুনটে লাগল। 
 
কটনডরলযাস ফাটজি গলা; ডাম্বলটডাি আরম্ পো এি ম্টধয কািণ খুাঁটজ  ারে, পদ্খটেও 
 ারে না। পব্গম্যান ব্লটছ ব্াথডা ইটে কটিই লুরকটয আটছ। আরম্ ধটি রনরে… এি 
ম্টধয আম্িা ওটক খুাঁটজ পব্ি কিটে পেটহেু  ারিরন… রকন্তু প টলও রকছুই হটো না, 
কািণ আম্াটদ্ি কাটছ ওি আত্মটগা ন ব্ারেড ক্রাউটচি হরদ্স না  াওযাি সাটথ পকাটনা 
সংটোটগি েম্াণ নাই। 
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মু্রডি হুংকাি রম্রনর্স্াি, ব্ারেড ক্রাউটচি র্েনা সম্বটন্ধ আ রন রক িাব্টছন? 
 
ফাজ, আম্াি পচাটখি সাম্টন দু্রে সম্ভাব্না অ্যাির্স্ি। হয ক্রাউচ উন্মাদ্ হটয পগটছ… 
পসোই সম্ভব্, আরম্ আশাকরি আ নািা পম্টন পনটব্ন, ক্রাউটচি ব্যরক্তগে জীব্টনি রদ্টক 
োকাটল পসোই সম্ভব্ ম্টন হয। োই  াগল হটয রু্টি পব্ডাটেন। 
 
অ্থব্া, আরম্ আ নাি ব্রণডে পসই জাযগাো না পদ্টখ রকছু অ্রিম্ে রদ্টে  ািরছটন, 
আ রন ব্লটছন জাযগাো ব্ক্সটেন কযাটিজ  াি হটয। আি পস–ই ম্রহলারেটক পো 
আ রন িাল কটিই জাটনন। 
 
–উরন সুদ্ক্ষ নারচটয শুধু নন একজন রব্চক্ষণ পহডরম্টিস; ডাম্বলটডাি শাি সুটি 
ব্লটলন। 
 
ফাটজি িাগে কণ্ঠ, ডাম্বলটডাি শুনুন, আ রন কী হযারগ্রটডি মু্খ পচটয ম্রহলাি েরে 
সহানুিূরে শীল নন? আম্াি ম্টে দু্জটনই হাম্ডটলস নয। হযারগ্রডটক আ রন িটয খারেি 
কটিন। 
 
ডাম্বলটডাি; আরম্ ম্াদ্াম্ ম্যারক্সম্ ব্া হযারগ্রড, কাউটক সটন্দহ কিরছ না। কটনডরলযস; 
আম্াি ম্টন হয আ রন অ্েথা সটন্দহ কিটছন। 
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মু্রড; আম্িা কী আটলাচনা এখাটন পশষ কিটে  ারি? 
 
কটনডরলযস; রেক আটছ োহটল চলুন জাযগাো পদ্টখ আরস। 
 
মু্রড; োি জনয আটলাচনা পশষ কিটে ব্লরছ না।  োি আ নাি সটে কথা ব্লাি জনয 
ব্াইটি দ্াাঁরডটয আটছ ডাম্বলটডাি। পস দ্িজাি ব্াইটি অ্ট ক্ষা কিটছ। 
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দ্য জপনরিি 
 
অ্রফটসি দ্িজা খুটল পগল। হযাটলা  োি েুরম্ এখাটন দ্াাঁরডটয? এস এস ব্াইটি পকন, 
পিেটি এস, মু্রড ওটক পদ্টখ ব্লটলন। 
 
হযারি র্টিি পিেি পগল। এি আটগ হযারি ম্াত্র একব্াি ডাম্বলটডাটিি অ্রফস র্টি 
এটসরছল। অ্রে চম্ৎকাি পগালাকৃরে র্ি। পদ্ওযাটল ডাম্বলটডাটিি আটগ োিা 
পহডম্ার্স্াি পহডরম্সটিস রছটলন োটদ্ি ফটো লাইন কটি োোটনা িটযটছ। সকটলি 
পচাখ পদ্টখ ম্টন হয রু্ম্াটেন। রনশ্বাটসি োটল োটল োটদ্ি বু্ক উোনাম্া কিটছ। 
 
কটনডরলযস ফাজ ডাম্বলটডাটিি পডটস্কি  াটশ দ্াাঁরডটয, গাটয র নিাই ড আলটখলা 
(টক্লাক)। হাটে পলবু্ িংটযি পব্ালাি হযাে। 
 
হযারি, একেু এরগটয এটস আমু্টদ্ আমু্টদ্ মু্খ কটি ব্লটলন, পকম্ন আছ? 
 
খুব্ িাল, হযারি রম্টথয ব্লল। 
 
আম্িা, পেরদ্ন িাটেি পব্লায ক্রাউচ ম্াটে এটসরছটলন পস রব্ষটয আটলাচনা কিরছলাম্, 
ফাজ ব্লটলন। েুরম্ োটক পদ্টখরছটল, োই না? 
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হযারি ব্লল, হযাাঁ। ও িাব্ল, ব্াইটি পথটক োটদ্ি কথা রকছু পশাটনরন িান কিা রেক 
হটব্ না। ব্লল, আরম্ পসরদ্ন ম্াদ্াম্ ম্যারক্সম্টক পকাথাও পদ্রখরন। অ্ব্শয েরদ্ উরন 
লুরকটয না থাটকন। 
 
ডাম্বলটডাি হাসটলন। অ্ব্শয ফাজ োি হারস পদ্খটে প টলন না। পচাখ পদ্টখ ম্টন হয 
খুব্ ম্জা প টযটছন। 
 
হা… রেক আটছ, ফাজ ব্লটলন। ফাজটক খুব্ রব্ াটক  টডটছন পদ্টখ ম্টন হয। আম্িা 
এখন ম্াটেটে একেু পহাঁটে আসব্। হযারি, েুরম্ েরদ্ রকছু ম্টন না কি, োহটল েুরম্ 
পোম্াি ক্লাটস োও।   
 
হযারি ডাম্বলটডািটক সচরকটে পদ্টখ ব্লল, আ নাি সটে আরম্ রকছু কথা ব্লটে 
এটসরছলাম্ েটফসি। ডাম্বলটডাি ওটক খুাঁরেটয পদ্খটলন। 
 
পব্শ পো আম্িা না রফটি আসা  েডি েুরম্ এখাটন অ্ট ক্ষা কি। আম্াটদ্ি ম্াটেি 
ব্যা ািো পদ্টখ আসটে খুব্ পব্রশ সম্য পনটব্ না ব্টল ম্টন হয। ডাম্বলটডাি ব্লটলন। 
 
ওিা র্টিি দ্িজাো ব্ন্ধ কটি চটল পগটলন। রম্রনেখাটনক  টি হযারি মু্রডি কাটেি 
 াটযি খেখে শব্দ শুনটে প ল। রনটচি করিডলটি পসই শব্দ একেু একেু কটি রব্লীন 
হটয পগল। 
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হযাটলা ফটকস। ফটকস ডাম্বলটডাটিি অ্রে রেয ফরনক্স  ারখ। (রূ কথাি  ারখ। এিা 
রনটজ রনটজ  ুটড ম্টি িস্ম হটে নিটদ্হ ধািণ কটি  ুনরুিীরব্ে হে।) ফটকস 
অ্টনক িাজহংসীি ম্টো ব্ড আকাটিি। ওি গাটয লাল েকেটক প াশাক,  ালকগুটলা 
পসানাি। হযারিি হযাটলা শুটন পসানাি দ্াটড ব্সা ফটকস  ুে নাচাটে নাচাটে পচাখ 
র ের ে কিল। 
 
হযারি ডাম্বলটডাটিি পডটস্কি সাম্টন একো পচযাি পেটন ব্সল। পব্শ খারনকো সম্য 
পহাগােড সু্কটলি অ্েীে রদ্টনি পহডম্ার্স্াি পহডরম্টিটসি ফটোি রদ্টক োরকটয িইল। 
ওিা সব্াই পফ্রটম্ আব্ে হটয রঝমু্টেন। ও ব্টস ব্টস অ্িটণযি র্েনা িাব্টে লাগল। 
ম্াটঝ ম্টধয ক াটলি কাো দ্াটগ হাে বু্টলাটে লাগল। এখন আি ব্যথা পনই। 
 
এখন ওি ম্টন পকান অ্রস্থিো পনই, ডাম্বলটডাটিি অ্রফটস না থাকািই কথা, একেু  ি 
পো ও ডাম্বলটডািটক ওি স্বটপ্নি কথা ব্লটব্। হযারি পডটস্কি প ছটন পদ্যাটলি রদ্টক 
োকাল, পদ্খল একো োটক পজাডাোরল পদ্যা জীণড সরেডং হযােো দ্াাঁড কিান িটযটছ 
োি  াটশই একো গ্লাসটকস, োটে িটযটছ অ্ ূব্ড একো রূ াি পসাডড। পসাটডডি খাট  
লাল াথি পসে কিা। েুর ো পদ্টখও রচনটে  ািটলা। রেেীয ব্টষডি সম্য ওই সরেডং 
হযােো পেটন পব্ি কটিরছল। এই পসাডড-এি ম্ারলক গডরিক রগ্ররফন্ডটিি, ওি হাউটজি 
েরেষ্ঠাো। ও েখন লডাই কিটে কিটে োয আশা পছটডরছল েখন ওই পসাডডো ওি 
অ্টনক সাহাটেয এটসরছল। োরকটয থাকটে থাকটে ও পদ্খটে প ল পব্শ খারনকো 
রূ ালী আটলাি পিখা পসই গ্লাসটকটসি ও ি  টড নাচটছ আি রঝকরম্ক কিটছ। 
আটলাো পকাথা পথটক আসটছ পদ্খাি জনয এধাি–ওধাি োকাল। পদ্খল ওি প ছটন 
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একো কাল িংটযি আলম্ারিি পিেটি িাখা একো রূ ালী রজরনস পথটক রূ ালী আটলা 
রেকটি পব্ি হটে। আলম্ারিি  ালাো িাল কটি ব্ন্ধ নয। হযারি ওো ব্ন্ধ কিটব্ না 
কিটব্না পিটব্ এরদ্টক োকাল.. োি ি আলম্ারিোি কাটছ রগটয  ালাো সিূণড খুটল 
রদ্ল। 
 
ও পদ্খল আলম্ারিি পিেটি িটযটছ একো  াথটিি গাম্লা। গাম্লাি কানায অ্দু্ভে 
অ্দু্ভে েেীক আি অ্ক্ষি পখাদ্াই কিা িটযটছ। হা গাম্লা পথটকই পো আটলাো 
রব্করিে হটে। আটলাো গযাটসি না জলীয রেক বু্ঝটে  ািটলা না। উজ্জ্বল পসই 
আটলাো রস্থি নয, রু্িটছ। অ্নব্িে গরে থ ব্দ্লাটে। গাম্লাি পিেটি চাি াটশ জল। 
ব্াোস পলটগ েলেল কিটছ, োি িই অ্টনকো পম্টর্ি ম্টো খণ্ড খণ্ড, রূ্রণডি ম্টো 
রু্িটছ। ওি পদ্খটে পদ্খটে ম্টন হল আটলা একেু একেু কটি েিল  দ্াটথড  রিণে 
হটে, অ্থব্া ব্াোস করেন  দ্াথড হটয োটে। পকন হটে রকছুই বু্ঝটে  ািটছ না 
হযারি। 
 
ওি দু্হাে অ্দু্ভে পসই জলীয  দ্াথড স্পশড কিটে চাইল। রকন্তু দ্ীর্ড চাি ব্ছি জাদু্ 
িাটজয পথটক এইেুকু অ্রিজ্ঞো হটযটছ, পকানও অ্জানা রজরনস স্পশড কিা মু্টখি কাজ। 
হযারি পিাটব্ি  টকে পথটক জাদু্দ্ণ্ড পব্ি কটি চািরদ্টক োকাল, গাম্লাি রূ ালী 
 দ্াটথডি ও ি িাগো রূ্রণডি ম্টো ব্নব্ন কটি রু্িটে লাগল। 
 
হযারি োি ি আলম্ারিি পিেটি মু্খো পোকাল। েেক্ষণ রূ ালী  দ্াথডো অ্টনক স্বে 
হটয পগটছ, পদ্টখ ম্টন হয একো কাাঁচ। কাাঁটচি কাটছ মু্খ রনটয পদ্খটে প টলা রনটচ 
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িটযটছ েকাণ্ড এক অ্ন্ধকাি র্ি। অ্টনকো কািাগৃটহি ম্টো। র্টিি ছাটদ্ একো পগাল 
গেড। পসই জানালাি ম্টো পগাল ব্ড রছদ্র রদ্টয অ্ন্ধকাি র্টিি পিেিো পদ্খটে প ল। 
র্িো  াোলগৃটহি ম্টো। 
 
র্টি রম্েরম্ে কটি আটলা জ্বলটছ। একো দ্িজা ব্ন্ধ। র্টি পকানও জানালা পনই। র্টিি 
পদ্যাটল পগাাঁজা িটযটছ ম্শাল! ও মু্খো স্বে কাাঁচ পথটক োয দু্ইরঞ্চ ফািাক িাখল। 
পদ্খল পসই  াোল র্টিি পদ্যাটলি লম্বা লম্বা কাটেি পব্টঞ্চ লাইন কটি ব্টস িটযটছ 
রব্রিন্ন ব্যটসি জাদু্কি–জাদু্কিী। র্টিি রেক ম্াঝখাটন  াো িটযটছ একরে পচযাি। 
পচযাটিি হােটলি দু্ধাটি পম্াো পম্াো পলাহাি রশকল। পচযাটি পকউ ব্সটল পেন োটক 
ব্াাঁধা হটব্। 
 
রকন্তু পে র্িো ও পদ্খটছ পসো পকাথায? রনিযই পহাগাটেড নয, কযাটসটল আজ  েডি 
ওইিকম্ র্ি পচাটখ  টডরন। োছাডা গাম্লাি েলায োটদ্ি পদ্খটছ সব্াই পো ব্যস্ক, 
রকন্তু হযারি েেদূ্ি জাটন পহাগােড সু্কটল এে সংখযক রশক্ষক পনই। ও িাব্ল-এম্নও পো 
হটে  াটি ওিা কািও জনয অ্ট ক্ষা কিটছ। হযারি ওটদ্ি ম্াথায পচাো ম্টো েুর  ছাডা 
মু্খ পদ্খটে  াটে না। ওিা সকটলই একরদ্টক োরকটয িটযটছ। রকন্তু পকউ কািও সটে 
কথা ব্লটছ না। গাম্লাো পগাল, োি েলায পে র্িো পদ্খটছ পস চেুটষ্কান! হযারি বু্ঝটে 
 ািটছ না রকটসি জনয ওিা ওখাটন ব্টস িটযটছ। িাল কটি পদ্খাি জনয মু্খো আিও 
নারম্টয রনল। 
 
ওি নাটকি আগাো পসই অ্দু্ভে  দ্াটথড পেকল োি পিেি রদ্টয ও পদ্খরছল। 
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ডাম্বলটডাটিি অ্রফস র্িো হোৎ সাম্টনি রদ্টক ঝুাঁটক  ডল, হযারি সাম্টনি রদ্টক 
রছেটক  ডটেই, গাম্লাি পিেটিও পসই অ্দু্ভে  দ্াটথড মু্খ থুব্টড  ডল। 
 
িাগয িাল ওি ম্াথাো পব্রসটনি েলায  াথটি লাটগরন। ও একো েচণ্ড শীেল ও কাল 
 দ্াটথডি ম্টধয  টড পগল, অ্টনকো পেন কাল রূ্রণডি আব্টেড। 
 
োি িই পদ্খল পসই র্িোি একটকাটণ ও একো পব্টঞ্চ ব্টস িটযটছ। ও পে পগাল 
গটেডি পিেি রদ্টয অ্ন্ধকাি র্টি  টড পগটছ পসোি রদ্টক োকাল। রকন্তু গটেডি ব্দ্টল 
পদ্খল পসখাটন একো কাল  াথি। 
 
র্ন র্ন রনশ্বাস রনটে রনটে হযারি এধাি ওধাি োকাল। র্টিি ম্টধয পেসব্ জাদু্কি–
জাদু্কিী (সংখযায োয ২০০০ হটব্) ওি রদ্টক োকাাঁটে না। আিেড! পচৌদ্দ ব্ছটিি 
একরে পছটল রসরলং পথটক রনটচ  টড পগল, পকউ লক্ষয কিল না। হযারিি পব্টঞ্চ, ওি 
 াটশ পে ব্টসরছল োি রদ্টক রফটি হযারি রনিব্ধ র্টি অ্সম্ভব্ পজাটি রচৎকাি কটি 
উেল। ও পদ্খল ডাম্বলটডাি ওি  াটশ ব্টস িটযটছন। 
 
েটফসি, হযারি চা াস্বটি ব্লল–আরম্ অ্রে দু্িঃরখে, আরম্ ইটে কটি এখাটন আরসরন। 
আরম্ আ নাি র্টিি কযারব্টনটেি গাম্লা পদ্খরছলাম্… আরম্… আম্িা এখন পকাথায? 
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রকন্তু ডাম্বলটডাি একেুও নডটলন না ব্া কথা ব্লটলন না। এম্ন িাব্ পদ্খাটলন পেন 
হযারিি উ রস্থরে পেি  ানরন। অ্নযসব্ জাদু্কটিি ম্েই রেরন র্টিি এক পকাটণ 
োরকটয িইটলন, পসখাটন ও পদ্খটে প ল একো দ্িজা। 
 
হযারি হেবু্রে হটয ডাম্বলটডাটিি রদ্টক োকাল, োি ি রনব্ডাক রিটডি রদ্টক, োি ি 
আব্াি ডাম্বলটডাটিি রদ্টক। 
 
এি আটগও হযারি একব্াি এম্ন  রিরস্থরেটে  টডরছল। এম্ন একো জাযগায পসখাটন 
পকউ োটক পদ্খটে  াটেন ব্া োি কথা শুনটে  াটে না। এব্ািও একো সটম্মারহে 
ডাযরিি  াো পথটক  টড পগটছ। েরদ্ ও পকান িুল না কটি থাটক, োহটল আব্াি 
পসইিকম্ রকছু একো র্টেটছ। 
 
হযারি ওি ডান হােো েুটল ইেিে কটি ডাম্বলটডাটিি মু্টখি সাম্টন েিোরযে কিল। 
ডাম্বলটডাি পচাটখি  াো ব্ন্ধ কিটলন না। হযারিি রদ্টক োকান পো দূ্টিি কথা, এক 
ইরঞ্চও নডটলন না। হযাাঁ, হযারি বু্ঝটে  ািটলা… িাব্টলা, ডাম্বলটডাি পকান ম্টেই ওটক 
অ্ব্টহলা কিটে  াটিন না। রেরন রচিায ডুটব্ আটছন এব্ং এই ডাম্বলটডাি স্বািারব্ক 
ডাম্বলটডাি নয। হযাাঁ োহটলও পব্রশরদ্টনি কথা নয, পে ডাম্বলটডাি ওি  াটশ ব্টস 
িটযটছন এখন োি চুল রূ ালী হটয পগটছ, রকন্তু জাযগাো পকাথায? জাদু্কিিা কাি 
জনয অ্ট ক্ষা কিটছ। হযারি র্টিি পিেিো আব্াি িাল কটি পদ্খল। ও ি পথটক 
পদ্টখ র্িোটক ম্ারেি েলায ম্টন হটযরছল, এখন পস সম্বটন্ধ পকানও সটন্দহ পনই। র্িো 
রেক র্ি নয… অ্ন্ধকাি  াোল ুিী। র্ি রনিানন্দ ও িীষণ দ্শডন র্টিি পদ্যাটল পকান 
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ছরব্ পনই, পকান সাজটগাছ পনই; শুধু লাগালারগ সারিব্ে পব্রঞ্চ, এম্নিাটব্ িাখা পে 
পসখাটন ব্টস র্টিি ম্াঝখাটন িাখা রশকলব্াাঁধা হােলওযালা পচযািোটক পকানও 
ব্াধাছডা  রিষ্কাি পদ্খটে  ায সকটল। 
 
হযারিি র্িো সম্বটন্ধ পকানিকম্ রসোটি প ৌঁছাটনাি আটগ (টসখাটন ডাম্বলটডাি ওি 
 াটশ স্থানুি ম্টো ব্টস িটযটছন) ও  দ্শব্দ শুনটে প ল।  াোল ুিীি র্টিি এক 
পকাটণি ব্ন্ধ দ্িজা খুটল পগল, রেনজন েুকল, একজন আি সাটথ দু্জন রডম্টন্টি 
(কািাগৃটহি িক্ষী)। 
 
হযারিি শিীটিি পিেিো ব্িফশীেল হটয পগল। রডটম্ন্টিিা দ্ীর্ডটদ্হী, মু্টখ কা ড 
োকা। ওিা পলাকরেটক রনটয ধীি  দ্টক্ষট  র্টিি ম্টধয িাখা শৃঙ্খল লাগান আম্ড 
পচযাটিি কাটছ পগল। পসই পলাকোি দু্টো হাে দু্জন রডটম্ন্টি ধটি পিটখটছ। ওটদ্ি 
হােগুটলা লাল, পদ্টখ ম্টন হয  টচ পগটছ। োটক ওিা ধটি িটযটছ পদ্টখ ম্টন হয জ্ঞান 
হািাটে পব্রশ সম্য পনই। হযারি জাটন রডটম্ন্টিিা ওটক ছুাঁটে সাহস কিটব্ না, ওিা 
েেই শরক্তশালী পহাক না পকন। 
 
হযারি পচযাটি ব্সা পলাকরেি রদ্টক োকাল, ব্সা পলাকরে, কািকািফ! 
 
ডাম্বলটডাটিি ম্টো বৃ্ে নয। সটেজ েুব্টকি ম্টো। ম্াথাি চুল আি ছাগলদ্ারড, কাল 
ও চকচটক। এখন োি গাটয পসই সুন্দি ফািটকাে পনই। গাটয  ােলা জীণড ম্যলা 
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পিাব্স (আলটখলা) গাটয রশকল ব্াধা। রেরন পচযাটি ব্টস অ্নব্িে কাাঁ টছন। হযারি 
পদ্খল হোৎ পসই রশকলগুটলা উজ্জ্বল পসানাি আকাি ধািণ কিল। 
 
হযারিি ব্াাঁ-ধাি পথটক পক পেন সটজাটি ব্লল, ইগি কািকািফ! হযারি কথাো পকব্ল 
পদ্খাি জনয  াশ রফিল। পদ্খল ক্রাউচ ওি  াটশি পব্টঞ্চি ম্াঝখাটন দ্াাঁরডটয িটযটছ। 
ক্রাউচ পব্শ চে টে, চুল কাল, মু্টখ ব্রলটিখা পনই। দৃ্রে সেকড! 
 
ম্েণালযটক সাক্ষয ও েথয পদ্ব্াি জনয আজকাব্ান পথটক আনা হটযটছ রম্. 
কািাকািফটক। আ রন ব্টলটছন, আ নাি কাটছ অ্টনক েথয ও পগা ন খব্ি আটছ 
পদ্ব্াি। এব্াি ব্লুন… 
 
কািাকািফ পসাজা হটয ব্সাি পচো কিটলন; রকন্তু আটে ৃটষ্ঠ রশকল এটে থাকাি জনয 
 ািটলন না। 
 
আটছ সযাি, অ্টনক ব্লাি আটছ, কািকািফ িীে হটয ব্লটলন। 
 
হযারি কািকািটফি গলায পোষাটম্াটদ্ি সুি শুনটে প ল। 
 
কািকািফ ব্লটলন, আরম্ ম্েণালযটক সাহােয কিটে চাই, আরম্ জারন ম্েণালয 
ডাকডলটডডি েটেযকরে অ্নুচিটদ্ি ধিটে চায, আরম্ আম্াি সাধয অ্নুোযী সাহােয কিটে 
চাই। 
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দ্শডকটদ্ি ম্টধয গুঞ্জন শুরু হল। পকান পকান জাদু্কি জাদু্কিী গিীি ম্টনাটোগ রদ্টয 
শৃঙ্খরলে কািকািফটক পদ্খটে লাগল। োটদ্ি মু্টখ অ্রব্শ্বাটসি ছা ! হযারি 
ডাম্বলটডাটিি রদ্ক পথটক এক অ্রে  রিরচে কণ্ঠস্বি শুনটে প টলা, পনাংিা…! 
 
পলাকরে ম্যাড–আই–মু্রড। একেু রিন্ন পদ্খাটে োটক। পচাটখ ম্যারজকযাল আই পনই। 
স্বািারব্ক দু্রে পচাখ। পসই দু্ই পচাটখ েব্র রৃ্ণাি দৃ্রেটে কািকািটফি রদ্টক োরকটয 
িটযটছন। মু্টখ রব্েৃষ্ণাি ছা । 
 
মু্রড রফস রফস কটি ডাম্বলটডািটক ব্লটলন, ক্রাউটচি সটে পগা ন সম্টঝাো কটিটছ। 
ওটক ধিটে আম্াি  াো ছয ম্াস সম্য পলটগটছ। আিও রকছু নাম্ রদ্টে  ািটল 
ক্রাউচ ওটক োডাোরড মু্রক্ত পদ্টব্। 
 
েেই পচো করুক ব্াাঁচাি, আরম্ ওটক পসাজা রডটম্ন্টিটদ্ি হাটে েুটল পদ্ব্ই পদ্ব্। 
 
ডাম্বলটডাি োি নাক রদ্টয র্ির্ি শব্দ কিটলন। 
 
ওটহা আরম্ একদ্ম্ িুটল পগরছ, আ রন রডটম্ন্টিটদ্ি নাম্ শুনটে চান না। মু্রড কাষ্ঠহারস 
হাসটলন। 
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 না, ডাম্বলটডাি শািিাটব্ ব্লটলন–খুব্ িাল কটিই জাটনন পস কথা। আম্াি রব্শ্বাস 
ম্েণালয খুব্ অ্রব্টব্চটকি ম্টো কাজ কিটছ ওটদ্ি সটে েুক্ত হটয। 
 
রকন্তু, ওি ম্টো পনাংিা স্বিাটব্ি পলাক…। মু্রড সাধািণিাটব্ ব্লটলন। 
 
রম্, ক্রাউচ ব্লটলন, আ রন ব্লটছন েম্াণস্বরূ  আ নাি কাটছ অ্টনক নাম্ আটছ 
কািকািফ, পশানা োক োটদ্ি নাম্। 
 
কািকািফ েরডর্রড কটি ব্লটলন; রকন্তু আ নাটক বু্ঝটে হটব্ পে রহহু ম্ার্স্ নে রব্ 
পনম্ড, সব্সম্য োি কাজ পগা ন িাটখন–আরম্ ব্লটে চাই ওি সম্থডকিা, আরম্ 
দু্িঃটখি সটে ব্লরছ, আরম্ও োি ম্টধয একজন। আরম্ এখন অ্েীটেি কােডকলাট ি 
জনয খুব্ই দু্িঃরখে…ও। 
 
মু্রড ব্লটলন, ব্লটে থাকুন। 
 
আম্িা কখনই আম্াটদ্ি দ্টলি েরেরে পলাটকি নাম্ জারন না।… একম্াত্র রেরনই 
জাটনন। 
 
খুব্ই চালাটকি ম্টো এরগটয োওযা–োই না… পেম্ন আ নাি ম্টো রকছু পলাক 
কািকািফ, োটদ্ি সকলটক দ্লিুক্ত কিটে ব্াধা রদ্টযটছন। 
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রম্. ক্রাউচ ব্লটলন, ো সটত্ত্বও আ রন ব্লটছন আ নাি কাটছ আম্াটদ্ি পদ্ব্াি জনয 
রকছু নাম্ আটছ? 
 
কািকািফ ব্লটলন, হযাাঁ আরম্ রেক ব্টলরছ। োিা সব্াই অ্রে সরক্রয অ্নুগাম্ী… সব্ 
আম্াি রনটজি পচাটখ পদ্খা… োিা লটডডি কথা শুনটছ। আরম্ সিূণডিাটব্ োটক পছটড 
এটসরছ ও অ্রিেুক্ত কিাি জনয এই েথয রদ্রে। আরম্… আরম্ োি সটে থাকাি জনয 
েীব্রিাটব্ অ্নুটশাচনা কিরছ… এে পব্রশ পে সহয কিটে  ািরছ না। 
 
রম্. ক্রাউচ ব্লটলন, োহটল নাম্গুটলা? 
 
কািকািফ একো ব্ড শ্বাস রনটয ব্লটলন, অ্যান্টরনন ডটলাটহাি। আরম্ োটক অ্সংখয 
ম্াগলটদ্ি অ্েযাচাি কিটে পদ্টখরছ… এব্ং োিা ডাকড লটডডি রব্রুটে োটদ্িও…। 
 
 মু্রড রব্িরব্ি কটি ব্লটলন, োটকও সাহােয কটিটছন। 
 
ক্রাউচ ব্লটলন, আম্িা োটক ইটোম্টধয পগ্রপ্তাি কটিরছ। আ নাটক ধিাি অ্ল্প রকছু 
 টিই। 
 
কািকািফ ব্ড ব্ড পচাটখ ব্লটলন, সরেয? আ–আরম্ শুটন সরেয আনরন্দে হলাম্। 
 
ক্রাউচ ব্লটলন, আি পকউ? 
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ও হযাাঁ, পিারজযাি… ইিান পিারজযাি। 
 
ক্রাউচ ব্লটলন, পিারজযাি পো পব্াঁটচ পনই। ও ধিা  ডাি চাইটে লডাই কিটে 
পচটযরছল। এনকাউন্টাটি োি মৃ্েুয হয। 
 
কািকািফ ব্লটলন, পিারজযািই েটথে, কথা ব্লাি সম্য কািকািফ িীে হটলন। 
হযারিি বু্ঝটে ব্ারক িইটলা না, োি পদ্ওযা খব্ি ম্েণালটয রব্টশষ পকানও কাটজ 
লাগটব্ না।… পেরদ্টক রডটম্ন্টিিা দ্াাঁরডটযরছল কািকািফ পসরদ্টক োকাটলন। 
রডটম্ন্টিিা োয দ্াাঁরডটয আটছ এক চুলও না নটড… অ্ট ক্ষা কিটছ। 
 
ক্রাউচ ব্লটলন, আি পকউ? 
 
কািকািফ ব্লটলন, পিিাসড… ম্যাকরকরননসটক হেযা কিটে সাহােয কটিরছল। ও 
ইটিরিযস কাটসডি একজন দ্ক্ষ। অ্সংখয পলাকটক ব্ীিৎস কাণ্ড কিাটে সাহােয 
কটিটছ। রুকউড, একজন গুপ্তচি ও রহ–হুাঁটক ব্হু েটযাজনীয েথয রম্রনরিি পিেি 
পথটক  াচাি কটিটছ। 
 
ক্রাউচ ব্লটলন, কী ব্লটলন, রুকউড! সাম্টন ব্সা এক জাদু্কিীটক ইশািা কিটলন। 
পম্টযরে একরে  াচডটম্ন্ট কাগটজ রকছু ফে ফে কটি রলখল, অ্গার্স্াস রুকউড… িহসয 
রব্িাগ। 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য গবলেট অ্ব ফায়াি । জে. জে. িাওরেিং। হ্যারি পটাি রিরিে 

757 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

 
কািকািফ ব্লটলন, এই ব্যরক্তরে আরম্ জারন ম্েণালটয িাল  টদ্ অ্রধরষ্ঠে জাদু্কিটদ্ি 
রনটয ম্েণালটযি পিেটি ও ব্াইটি রব্িাে এক জাল সৃরে কটিরছল। উটদ্দশয পগা ন 
েথয সংগ্রহ। 
 
ক্রাউচ ব্লটলন, পিিাসড ও ম্ালরসব্াি, রেক আটছ। খুব্ িাল কথা কািকািফ, েরদ্ 
আ নাি ব্ক্তব্য পশষ হটয থাটক… আ নাটক আজকাব্াটন রফটি পেটে হটব্… োি ি 
আম্াটদ্ি রসোি…। 
 
–না, এখনও পশষ হযরন, কািকািফ দ্ারুণ হোশ ও কু্রব্ধ হটয ব্লটলন। 
 
ম্শাটলি আটলাটে হযারি পদ্খল কািকািফ দ্িদ্ি কটি র্াম্টছন। ওি কাল চুল আি 
দ্ারডি সটে গাটযি সাদ্া চাম্ডা দ্ারুণ এক হব্ষম্য। 
 
–পেই , কািকািফ রচৎকাি কটি ব্লটলন, পসটিিাস পেই ! 
 
ক্রাউচ করেন স্বটি ব্লটলন, পেই টক এই কাউরন্সল মু্ক্ত কটিটছন, োছাডা ডাম্বলটডাি 
োি জারম্ন হটযটছন। 
 
কািকািফ রচৎকাি কটি ব্লটলন, না। পচযাি পছটড উেটে পচো কিটলন। রশকল রদ্টয 
পব্াঁটধ িাখাি জনয  ািটলন না। ব্লটলন, পসটিিাস পেই  একজন 
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পডথইোি রছল, আম্াি ব্ক্তটব্য রম্থযা পনই। 
 
ডাম্বলটডাি ধীটি ধীটি উটে দ্াাঁডাটলন, এই ব্যা াটি আম্াি আটগই সাক্ষয পদ্যা হটয 
পগটছ। একথা রম্থযা নয পে, পেই  অ্েীটে একজন পডথইোি রছটলন। লডড 
পিাটল্টম্টেডি  েটনি আটগই আম্াটদ্ি সটে রেরন পোগ রদ্টযটছন… শুধু োই নয, 
োটণি ঝুাঁরক রনটয আম্াটদ্ি হটয গুপ্তচটিিও কাজ কটিটছন। আরম্ পেম্ন পডথইোি 
নই, পেম্রন পেই ও নয। 
 
হযারি প ছন রফটি মু্রডটক পদ্খল। ম্যাড–আই–মু্রডি পচাটখমু্টখ অ্রব্শ্বাটসি ছা ! 
 
–রেক আটছ কািকািফ, ক্রাউচ গম্ভীি হটয ব্লটলন। আ রন আম্াটদ্ি সটে সহটোরগো 
কটিটছন। আরম্ আ নাি পকস  ুনিায রব্টব্চনা কিব্। এখন আ নাটক আজকাব্াটন 
রফটি পেটে হটব্। 
 
রম্. ক্রাউটচি কণ্ঠস্বি একেু একেু কটি ম্লান হটয পগল।  াোল ুিীো পেন পধাাঁযাটে 
রছল, পসোও রম্রলটয পেটে লাগল, এক এক কটি সব্রকছুই। োিই ম্টধয হযারি 
রনটজটক পদ্খটে  াটে, ও ছাডা সব্রকছুই রূ্ণডাব্টেডি ম্টো অ্ন্ধকাটি রম্টশ োটে। 
 
োি টি আব্াি অ্ন্ধকাি রহম্শীেল  াোল ুিী উদ্ভারসে হটয পগল। হযারি পদ্খল এখন 
ও অ্নয একো পব্টঞ্চ ব্টস িটযটছ। পসই পব্ঞ্চো আটগি অ্নযানয পব্টঞ্চি চাইটে উাঁচু। 
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ওি ব্াাঁ–ধাটি ব্টস আটছন রম্. ক্রাউচ। আটগি ম্টো গম্ভীি পনই, স্বািারব্ক  রিটব্শ। 
পদ্যাটলি ধাটি ব্টস থাকা জাদু্কি–জাদু্কিীিা রনটজটদ্ি ম্টধয আলা –আটলাচনা 
কিটছ… এম্ন এক িাব্ ওিা পেন পকানও পখলাধুলা পদ্খটে এটসটছ। হযারিি অ্দূ্টি 
ব্টস থাকা এক জাদু্কিীটক পচাটখ  ডল। ওি ম্াথায পছাে পছাে পসানালী চুল,  িটণ 
ম্যাগটনো পিাব্স। একো গাঢ় সবু্জ িংটযি  ালক দ্াাঁটে কাম্ডাটে। পম্টযরে সটন্দহ 
পনই রিো স্কীোি। ওি রদ্ক পথটক পচাখ রফরিটয অ্নযধাটি োকাল। এব্ািও ডাম্বলটডাি 
ওি  াটশ ব্টস িটযটছন।  িটণ অ্নয পিাব্স। ক্রাউচটক অ্রেশয ক্লাি, পব্রশ ম্াত্রায 
পিাগা পদ্খাটে। হযারিি ম্টন  টড পগল অ্নয একরদ্ন, অ্নয এক  রিরস্থরে, এক রিন্ন 
রব্চািালয। অ্রিেুক্তিাও রিন্ন। 
 
পকাটণি রদ্টক দ্িজাো খুটল পেটেই লুটডা পব্গম্যান র্টি েুকটলন। 
 
সিূণড এক রিন্ন পব্গম্যান। আটগি ম্টো পছাে–খাে নয, রকরডচ পখটলাযাডটদ্ি ম্েই 
লম্বা–চওডা প রশব্হুল পচহািা নাকো থযাব্ডা নয। রশকল লাগাটনা পচযাটি ব্সাি সম্য 
পব্গম্যান র্াব্টড পগটছন ম্টন হল। কািকািটফি ম্টো পকউ োটক রশকল রদ্টয ব্াাঁধটলা 
না। পব্গম্যান দ্শডক আি দু্একজন জাদু্কি–জাদু্কিীটদ্ি রদ্টক োরকটয হাে নাডটলন 
ও মৃ্দু্ হাসটলন। 
 
–লাটডা পব্গম্যান, পডথইোিসটদ্ি কােডকলা  সম্বটন্ধ আ নাি রব্রুটে অ্রিটোটগি 
জব্াব্ পদ্ব্াি জনয কাউরন্সল অ্ব্ ম্যারজকযাল লি সাম্টন আ নাটক আনা হটযটছ; ক্রাউচ 
ব্লটলন, আ নাি রব্রুটে সাক্ষয েম্াণারদ্ আম্িা রব্চাি কটিরছ ও এখন আম্াটদ্ি 
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িাযদ্াটনি মু্টখ প ৌঁটছরছ। আ নাি রব্রুটে পে অ্রিটোগ ো খরণ্ডে কিাি জনয েরদ্ 
আ নাি আিও রকছু ব্ক্তব্য থাটক ো িাযদ্াটনি  ূটব্ড ব্লটে  াটিন। 
 
হযারি রনটজি কানটক পেন রব্শ্বাস কিটে  ািটছ না লুটডা পব্গম্যান একজন পডথইোি? 
একম্াত্র, পব্গম্যান অ্দু্ভেিাটব্ পহটস ব্লটলন, জারন আরম্ ম্হামূ্খড। 
 
এই কথা শুটন সাম্টন ব্সা দু্একজন জাদু্কি পহা পহা কটি পহটস উেল। ক্রাউচ ম্টন 
হল োটদ্ি পজাটি হাসাো  ছন্দ কিটলন না। ক্রাউচ পব্গম্যাটনি রদ্টক অ্রে কটোি ও 
কুব্ধ দৃ্রেটে োরকটয িইটলন। 
 
েুরম্ িুটলও একরে সরেয কথা ব্লরন পখাকা। পক পেন ডাম্বলটডািটক হযারিি প ছন 
পথটক শুকটনা কটণ্ঠ ব্লল। হযারি প ছটন োরকটয পদ্খল ম্যাড আই মু্রড। েথাস্থাটন রেক 
ব্টস আটছন। 
 
ক্রাউচ ব্লটলন, লাড্ডা পব্গম্যান, পিাটল্টম্টেডি সম্থডনকািীটদ্ি কাটছ েথয আদ্ান–
েদ্াটনি সম্য আ নাটক পগ্রফোি কিা হটযরছল। এই জর্নয অ্ িাটধি জনয আ নাটক 
আরম্ আজকাব্াটন কািারুে কটি িাখাি জনয আম্াি ম্ে রদ্রে। কম্ টক্ষ 
 
রকন্তু িায পশানাি  ি সাম্টনি পব্টঞ্চ ব্টস থাকা জাদু্কি জাদু্কিীিা দ্াাঁরডটয  টড, 
ম্াথা পনটড, এম্নরক রু্রষ েুটল েরেব্াদ্ জানাল। পব্গম্যান কলকল ধ্বরনি পিেি 
ব্লটলন, আরম্ আটগও ব্টলরছ এখনও ব্লরছ ওই েথয  াচাি সম্বটন্ধ আম্াি পকানও 
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সুস্পে ধািণা পনই। ওি নীল পচাখ রব্টস্ফারিে হল।–কণা ম্াত্র না। বৃ্ে ক্লকউড আম্াি 
র োি ব্নু্ধ। আম্াি কখনও পকানরদ্ন সটন্দহ হযরন পে রেরন ইউ পনা হুি পলাক, আরম্ 
পিটব্রছলাম্, আম্াটদ্ি কাটজি জনয েথয সংগ্রহ কিরছ। রুকউড ব্টলরছটলন, আম্াটক 
রম্রনরিটে একো চাকরি কটি পদ্টব্ন… আ নািা জাটনন আম্াি রকরডচ পখলাি  ব্ড 
পশষ হটল আরম্ ম্টন করি, ব্া আম্াি ম্টন হটযরছল আরম্ একরে পছােখাে কাজও  াটব্া 
না।…  াওযা সহজ নয। 
 
আব্াি রিটডি ম্ধয পথটক চা া হারসি পিাল। 
 
 াোলর্টিি ডানরদ্টক োরকটয ক্রাউচ েীক্ষ্মস্বটি ব্লটলন, পদ্াষী রক রনটদ্ডাশ এি জনয 
পিাে গ্রহণ েটযাজন। পসসব্ জুরি কািাব্াটসি  টক্ষ োিা দ্যা কটি হাে েুলটব্ন। 
 
হযারি ডান ধটি োকাল। একজনও হাে েুলটলন না। অ্টনক জাদু্কি, দ্শডকিা হটষড, 
উলাটস হােোরল রদ্টে লাগল। োটদ্ি ম্টধয এক জাদু্কি উটে দ্াাঁডাটলন। 
 
ক্রাউচ পখাঁরকটয ব্লটলন, রকছু ব্লাি আটছ? 
 
আম্িা রম্. পব্গম্যানটক োি ইংলযান্ড দ্টলি হটয গে শরনব্াি েুকডীি রব্রুটে অ্সাম্ানয 
রকরডচ পখলাি জনয অ্রিনন্দন জানারে, জাদু্কি এক রনশ্বাটস কথাো ব্টল পগটলন। 
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রম্. ক্রাউচ অ্সম্ভব্ িাটগ পফটে  ডটলন। সািা  াোলর্ি পব্গম্যানটক হই হই কটি 
অ্রিনন্দন রদ্টে লাগল। পব্গম্যান পচযাি পছটড উটে দ্াাঁডাটলন… ম্াথানে কটি রস্মে 
হাসটলন। 
 
পব্গম্যান র্ি পছটড চটল পগটল রম্. ক্রাউচ ডাম্বলটডাটিি কাটছ এটস থুেু পফটল ব্লটলন, 
জর্নয… রুকউড োহটল ওটক অ্ব্শযই চাকরি পজাগাড কটি পদ্টব্, পেরদ্ন লাটডা 
পব্গম্যান আম্াটদ্ি ম্েণালটযি কাটজ পোগ পদ্টব্ পসরদ্নরে ম্েণালটযি একরে রব্টশষ 
দু্িঃটখি রদ্ন হটব্ সটন্দহ পনই। 
 
 াোলর্টি পনটম্ এটসটছ নীিব্ো–শুধু এক পিাগা রডগরডটগ শুকটনা পচহািাি জাদু্কিী 
ক্রাউটচি  াটশ ব্টস খুব্ আটি ফুাঁর টয ফুাঁর টয কাাঁদ্টে লাগল। মু্টখ োি রুম্াল চা া… 
হাে কাাঁ টছ। হযারি রম্. ক্রাউটচি রদ্টক োকাল, োি মু্খ শুকটনা… আটগি পচটয বৃ্ে… 
ওি ক াটলি রশিাগুটলা ফুটল উটে দ্ দ্  কিটছ। 
 
 াোলর্টিি পকাটণি রদ্টক দ্িজা আব্াি খুটল পগল। ক্রাউচ ব্লটলন, ওটদ্ি পিেটি 
রনটয এস। রনিব্ধ  াোলর্ি গম্গম্ কটি উেল, েরেধ্বরনে হল োি আটদ্শ। 
 
 রডটম্ন্টিিা চািজনটক ধটি পব্াঁটধ র্টি েুকল। হযারি পদ্খল র্টিি সকটল একইসটে 
ক্রাউটচি রদ্টক োরকটয িটযটছ। পকউ পকউ রনটজটদ্ি ম্টধয কাটন কাটন রকছু ব্লাব্রল 
কিটছ। 
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রডটম্ন্টিিা চািজনটক  াশা ারশ চািটে রশকল পদ্যা পচযাটি ব্সাল। চািজটনি ম্টধয 
একজন পম্াো পলাক ক্রাউটচি রদ্টক উদ্ারসন দৃ্রেটে োরকটয িইল। একজন পিাগা ও 
িীে পলাক, ও র্টিি সকটলি রদ্টক োকাল…। একজন ম্রহলা, ম্াথায োি র্ন 
চকচটক কাল চুল, পচাটখ পব্ািখা আবৃ্ে… রশকল লাগাটনা পচযাটি এম্ন এক িরে কটি 
ব্সল পেন পচযািো রসংহাসন। আি একরে পষাল সটেি ব্ছটিি পছটল পদ্টখই ম্টন হয 
িীষণ িয প টযটছ, ম্াটঝ ম্টধয রশউটি উেটছ ও কাাঁ টছ। ওি ম্াথায খড িংটযি পছাে 
পছাে  ােলা চুল। গাটযি চাম্ডা ধব্ধটব্। পে পিাগা ম্রহলা ক্রাউটচি  াটশ ব্টসরছটলন 
রেরন পচযাটি ব্টস কখনও সাম্টন, কখনও প ছটন পদ্ালা খাটেন। ম্াটঝ ম্টধয ফুাঁর টয 
ফুাঁর টয কাাঁদ্টছন। পচাটখি জল রুম্াল রদ্টয মু্ছটছন। 
 
ক্রাউচ পচযাি পছটড দ্াাঁডাটলন, পচযাটি ব্রসটয িাখা চািজটনি রদ্টক োকাটলন। মু্টখ 
েব্ল রৃ্ণাি ছা । 
 
পোম্াটদ্ি কাউরন্সল অ্ব্ ম্যারজকযাল ল-এি সাম্টন হারজি কিা হটযটছ,  রিষ্কাি কটণ্ঠ 
রম্. ক্রাউচ ব্লটলন। পোম্াটদ্ি রৃ্ণয জর্নয অ্ িাটধি শারিি কথা পশানাব্াি জনয। 
 
পসই খড িংটযি চুটলি পছটলরে ব্লল, ব্াব্া, অ্নুগ্রহ কটি উনাটক থাম্াও, আরম্ অ্ িাধ 
করিরন। 
 
আদ্ালটে এই িকম্ কথা আম্িা আটগও অ্টনক শুটনরছ, ক্রাউচ চীৎকাি কটি ব্লটলন 
পছটলি করুণ কথা ওি েীব্র গলাি স্বটি চা া  টড পগল।–পোম্াটদ্ি রব্রুটে েম্াণ–
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েথযারদ্ রদ্টয অ্রিটোগ পশানা হটযটছ। পোম্িা চািজন কেডব্যিে অ্িিটক ধিাি জনয 
অ্ িাধ কটিছ। ফ্রাংক লংব্েম্টক কুরসযাস কাসড েটযাগ কটিছ। রনরিে ধািণা পে 
পোম্িা রনব্ডারসে রহ–হুাঁ… োি নাম্ উচ্চািণ কিা অ্ব্শযই রেক নয, োি ব্েডম্ান পডিাি 
খব্ি িাখ। 
 
–, ব্াব্া, আরম্ রকছু করিরন, রকছু জারন না… আম্াটক দ্যা কটি রডম্ন্টিটদ্ি হাটে েুটল 
পদ্টব্ন না। শ থ কটি ব্টলরছ আরম্ জারন না, পছটলরে পফাাঁ াটে পফাাঁ াটে ব্লল। 
 
ক্রাউচ আিও ব্লটলন, েুরম্ ও পোম্িা ফ্রাঙ্ক লংেটম্ি স্ত্রীি ও ি রনরষে ক্ররসযস কাসড 
েটযাগ কটিরছটল, েখন রেরন পোম্াটদ্ি পকান খব্ি রদ্টে িারজ হনরন। পোম্িা রহ হু, 
োি নাম্ উচ্চািণ কিা রেক হটব্ না োটক,  ুনিায  ুিটনা শরক্তটে রফরিটয আনাি 
 রিকল্পনা কটিছ। এব্ং োি অ্েীটেি রহংসাত্মক কােডকলা   ুনিায চালু কিাি ম্দ্দ্ 
রদ্ে।… এখন আরম্ ম্াননীয জুরিটদ্ব্ িায োথডনা কিরছ। 
 
পছটলরে আেডনাদ্ কটি উেল–ম্া। 
 
ক্রাউটচি  াটশ ব্টস থাকা শীণড ম্রহলা আটগি ম্টো সাম্টন–প ছটন দু্লটে দু্লটে 
পফা াটে লাগটলন।–না, না না ব্াব্াটক রনটষধ কি আরম্ পসই কাজ করিরন, আরম্ 
পকানও দ্টল রছলাম্ না! 
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ক্রাউচ ব্লটলন, োিা শারিি  টক্ষ োিা দ্যা কটি হাে েুলুন। আম্াি ম্টে এই জর্নয 
অ্ িাটধি একম্াত্র উ েুক্ত শারি োব্িীব্ন কািাদ্ণ্ড। 
 
ডানরদ্টক ব্সা জাদু্কি–জাদু্কিী সকটল একটোটগ হাে েুলল। পদ্যাল লাটগাযা োিা 
ব্টসরছল োিা আনটন্দ–উোটস পফটে  ডল। োটদ্ি পচাটখ েরেরহংসা–ব্ব্ডি 
আনটন্দারচে জটযি হারস, মু্খরিে হটয উেল োয অ্ন্ধকাি কািাকক্ষ…  াোল ুিী। 
 
পছটলরে আকুলিাটব্ কাাঁদ্টে কাাঁদ্টে ব্লটে লাগল, আম্ায আজকাব্ান পজটল  ারেও না 
ব্াব্া, আরম্ পকান অ্ িাধ করিরন। 
 
রডটম্ন্টেিিা োটদ্ি প ছটন এটস দ্াাঁডাল আজকাব্াটন রনটয োব্াি জনয। ওিা পচযাি 
পছটড দ্াাঁডাল। ম্রহলা অ্ িাধী ক্রাউচটক ব্লল, পশান ডাকডলডড আব্াি রফটি আসটছন, 
ক্রাউচ! আম্িা আজকাব্াটন পথটক োি  ুনিঃ আরব্িডাটব্ি অ্ট ক্ষা কিব্। উরন অ্ব্শযই 
আম্াটদ্ি েথােোগযিাটব্  ুিস্কাি পদ্টব্ন… আম্িাই োি রব্শ্বি অ্নুচি! আম্িাই শুধু 
োটক খুাঁটজরছ! সাব্ধান ক্রাউচ। 
 
রকন্তু পছটলো েব্ল শরক্তটে হাে– া ছুাঁটড রডটম্ন্টিটদ্ি ব্াধা রদ্টে লাগল ওিাও োটদ্ি 
েব্ল শরক্ত রদ্টয পছটলরেটক ধটি িাখল। চািজটনি কটোি শারি শুটন  াোলর্টি 
উ রস্থে সব্াই নাচানারচ কিটে লাগল। 
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পছটলরে রডম্ন্টিটদ্ি সটে পেটে পেটে ব্লল, আরম্ আ নাি পছটল… আ নাি পছটল… 
রব্না পদ্াটষ এম্ন শারি পদ্টব্ন না। 
 
ক্রাউচ পজাটি পজাটি ব্লটলন, নানা েুরম্ আম্াি পছটল নও, আম্াি পকানও পছটল পনই। 
 
শীণড ম্রহলা শারি পশানাি  ি পে পচেনা হারিটযটছন ো ক্রাউচ ভ্রুটক্ষ ই কিটলন না। 
 
রডটম্ন্টিিা ওটক রনটয োও, ক্রাউচ ব্লটলন, ব্লাি সম্য মু্খ পথটক থুেু রছেটক 
পব্টিাল। 
 
ডাম্বলটডাি ব্লটলন, এব্াি আম্াটদ্ি অ্রফটস রফটি পেটে হটব্ হযারি। 
 
হযারি চম্টক উটে  াটশ োরকটয পদ্খল, ডাম্বলটডাি পদ্খটছন, রডটম্ন্টিিা ক্রাউটচি 
পছটলটক পেটন–রহাঁচটড রনটয োটে। 
 
–চল, ডাম্বলটডাি ব্লটলন। হযারিি কনুইটে হাে পছাাঁযাটলন। হযারিি ম্টন হল ও ব্াোটস 
িাসটছ… পচাটখি সাম্টন পথটক  াোল ুিী একেু একেু কটি অ্দৃ্শয হটয োটে।… 
চেুরদ্ডক অ্ন্ধকাি। ম্টন হল ও খুব্ আটি আটি রডগব্ারজ খাটে… োি িই পদ্খল 
ডাম্বলটডাটিি পিৌদ্রজ্জ্বল অ্রফটস ও ব্টস িটযটছ। আলম্ারিটে িাখা  াথটিি পব্রসনো 
র্টিি েীব্র আটলাটে ঝকম্ক কিটছ। ডাম্বলটডাি ওি  াটশ দ্াাঁরডটয িটযটছন। 
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হযারি পোেলাটে পোেলাটে ব্লল, আলম্ারিি একো  ালা পিালা রছল। ওো ব্ন্ধ কিা 
আম্াি উরচেও হযরন। 
 
জারন, ডাম্বলটডাি ব্লটলন। োি ি গাম্লাো েুটল পডটস্কি কাটছ রনটয রগটয চকচটক 
পেরব্ল েট ি ও ি পিটখ রদ্টলন। োি ি হযারিটক ওি সাম্টন ব্সটে ইরেে কিটলন। 
 
হযারি গাম্লাি রদ্টক োরকটয ব্সল। পব্রসটনি পিেটিি  দ্াথড আটগি অ্ব্স্থায রফটি 
এটসটছ। রূ াি ম্টো সাদ্া… অ্নব্িে রু্ি াক খাটে, পছাে পছাে রূ্রণড সৃরে কিটছ। 
 
হযারি আম্ো আম্ো কটি ব্লল, ওগুটলা কী? 
 
এইগুটলা? এটক ব্লা হয রব্ষণ্ণো, ডাম্বলটডাি ব্লটলন। আরম্ ম্াটঝ ম্টধয পদ্রখ, আরম্ 
আশা কিরছ আম্াি ম্টনািাব্ বু্ঝটে  ািছ… আম্াি অ্টনক িাব্না ও সৃ্মরে ম্রিটষ্কি 
ম্টধয পব্াঝাই হটয িটযটছ। েখন পকানও রচিা ম্াথাি ম্ধয পথটক পব্ি কটি রদ্টে চাই, 
আরম্ রব্ষণ্ণো ব্যব্হাি করি। েখন রব্ষণ্ণো রচিাটক গাম্লাি ম্টধয পফটল পদ্য, সম্য 
প টল পসো  িীক্ষা করি। েখন োিা একো আকাি ধািণ কটি েখন ধিনো খুাঁটজ 
পব্ি কিটে সুরব্ধা হয, বু্ঝটে  ািটল? 
 
োহটল ওই  দ্াথড আ নাি রচিা করম্টয িাটখ? হযারি কথাো ব্টল েিল  দ্াটথডি রদ্টক 
োকাল। 
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পদ্খটব্ পকম্ন কটি করি? ডাম্বলটডাি োি আলটখলা পথটক জাদু্দ্ণ্ড পব্ি কটি  াকা 
চুটল পছাাঁযাটলন। পছাাঁযাটেই রকছু চুল োটে পলটগ িইল। োি িই হযারি পদ্খল ম্াথাি 
পিেি পথটক রূ ালী রকছু  দ্াথড পব্রসটনি জলীয  দ্াটথডি সটে রম্টশ পগল। বু্ঝটল, 
আম্াি রব্ষণ্ণ ওই পব্রসটনি েিল  দ্াটথডি সটে রম্শল। এব্াি কাটছ এটস পদ্খ। 
 
হযারি গাম্লাি মু্খ নারম্টয েিল  দ্াটথডি রদ্টক োরকটয চম্টক উেল। পদ্খল ওি মু্খ 
 াটত্রি পিেি সােিাটে। 
 
ডাম্বলটডাি োি ি দ্ণ্ডো  াটত্রি চাি াটশ পর্ািাটলন। োি ি পিটস উেল পেই , 
কািকািটফি মু্খ। 
 
ডাম্বলটডাি োি অ্ধডচন্দ্র চশম্াি কাাঁচ রদ্টয হযারিটক পদ্খটলন। ব্লটলন, এো সংটোগ 
কিা, এই সংটোগ কিটে কািও সাহাটেযি দ্িকাি হয না। 
 
হযারি পদ্খল,  াটত্র ব্ািব্াি পেইট ি মু্খ পিটস উটেটছ। 
 
–বু্ঝটল আম্াি অ্রফটস েখন েটফসি ফাজ এটসরছটলন, েখন আরম্ প নরসি ব্যব্হাি 
কটিরছলাম্। চটল পগটল িুলব্শে: রেকম্ে  ালাো িাল কটি ব্ন্ধ করিরন, স্বািারব্কিাটব্ 
পসই জনয পোম্াি দৃ্রে ওরদ্টক  টডরছল। 
 
হযারি ব্লল, আরম্ দু্িঃরখে েটফসি। 
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ডাম্বলটডাি শুধু ম্াথা নাডটলন। 
 
পকৌেূহল অ্নযায ব্া  া  নয। ডাম্বলটডাি ব্লটলন, েটব্ আম্াটদ্ি সব্সম্য সেকডোি 
সটে পকৌেূহল পম্োটে হটব্। োি ি ম্যারজক দ্ণ্ড রদ্টয োি রচিা েিল  দ্াথডটক 
নাডাচাডা কিটে লাগটলন, হোৎ একরে ব্ছি পষাল ব্যটসি পম্টয গাম্লাি পিেি রু্িটে 
লাগল। োি ি পসাজা হটয দ্াাঁডাল। পম্টযরে হযারি ও ডাম্বলটডািটক পদ্খলই না। ও 
ব্লল, পেই  আম্াটক সটম্মাহন কটিরছল েটফসি ডাম্বলটডাি, আরম্ রকছু করিরন, শুধু 
ওটক রেজ কিরছলাম্। ব্টলরছলাম্, েুরম্ পোটিন্সটক চুম্বন কটিছ, আরম্ পদ্টখ পফটলরছ… 
গে বৃ্হস্পরেব্াি গ্রীন হাউটজি প ছটন…। 
 
ডাম্বলটডাি রব্ষণ্ণ দৃ্রেটে পম্টযরেটক পদ্টখ ব্লটলন, রকন্তু পকন ব্ান্ধা, েুরম্ পকন ওি 
প ছটন প ছটন রগটযরছটল। 
 
পম্টযরে আি রু্িটছ না, রস্থি হটয দ্াাঁরডটযটছ। 
 
ব্াথডা? হযারি অ্সু্ফে স্বটি ওিরদ্টক োরকটয ব্লল…। ইরন কী ব্াথডা পজািরকনস? 
 
ডাম্বলটডাি ব্লটলন, হযা…। আব্াি োি রচিা পদ্খাি জনয গাম্লাি েিল  দ্াথডটক দ্ণ্ড 
রদ্টয নাডাটে লাগটলন। আব্াি পসো রূ ালী িং হটয পগল। হযাাঁ ও ব্াথডা, আম্াটদ্ি 
সু্কটলি ছাত্রী রছল। 
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প নরসটি ডাম্বলটডাটিি মু্খ েীব্রিাটব্ উদ্ভারসে কিল। হযারিি পদ্টখ ম্টন হল 
ডাম্বলটডাি ব্ড পব্রশ বৃ্ে হটয পগটছন। ডাম্বলটডাটিি ব্যস ব্াডটছ হযারি জাটন… 
োহটলও এে বৃ্ে হটয োটব্ন িাব্টে  াটিরন। 
 
হযারি, রক পেন ব্লটে এটসরছটল েুরম্? একু্ষরণ ব্টল পফটলা, আম্াটক আব্াি রচিাি 
পিেটি েুটক পেটে হটব্। 
 
েটফসি রকছুক্ষণ আটগ আরম্ ক্লাটস রছলাম্ িরব্ষযৎ কথন োি ি পসখাটন রু্রম্টয 
 টডরছলাম্। 
 
ব্ল, োি ি রু্টম্ রক পদ্খটল। 
 
লডড পিাটর্ল্ম্েড। ওযাম্ডটেলটক রনেডােন কিটছ। আ রন রনিযই ওযাম্ডটেটলি নাম্ 
শুটনটছন, পচটননও োটক। 
 
হাাঁ, অ্ব্শযই োি ি কী পদ্খটল ব্ল। 
 
পিাটর্ল্ম্েড  যাাঁচাি কাছ পথটক ব্ােডা প টয পজটনটছন, এম্ন একো রকছু পদ্াষ ব্া িুল 
ওযাম্ডটেল কটিটছ পসো ম্ািাত্মক হটলও রেরন শুধটি রনটযটছন। পক একজন ম্ািাও 
পগটছ। োি ি ব্লটলন, ওযাম্ডটেল সাট ি মু্খ পথটক পোম্াটক রফরিটয আনলাম্। 
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পিাটল্টম্টেডি পচযাটিি  াটশ রব্িাে এক সা  রছল। ওযাম্ডটেলটক ব্লটলন এখন সা  
পোম্াি ব্দ্টল হযারিটক খাটব্। োি ি ওযাম্ডটেটলি ও ি কুরসযাস কাসড েটযাগ 
কিটলন… আম্াি ক াটলি কাো দ্াগো অ্সম্ভব্ জ্বালা আি ব্যথা কিটে লাগল। 
োি িই আম্াি রু্ম্ পিটে পগল। রু্ম্ িাোি  িও আম্াি ব্যথা কম্ল না। 
 
ডাম্বলটডাি পকব্ল ওি রদ্টক োকাটলন। 
 
এই স্বপ্ন পদ্টখরছ, হযারি ব্লল। 
 
আো, ডাম্বলটডাি ব্লটলন। আো এই ব্ছি অ্নয পকানও সম্টয পোম্াি কাো দ্াটগ 
ব্যথা হটযটছ? গিম্কাটল েুরম্ একব্াি রু্ম্ পিটে রগটযরছল ওইিকম্ একো রকছু পদ্টখ? 
 
আ রন রক কটি জানটলন েটফসি? হযারি একেু আিেড হটয ব্লল। 
 
েুরম্ কী ম্টন কি রসরিযটসি সটে পোম্াি রচরেি আদ্ান–েদ্ান হয, োি আরম্ পকানও 
খব্ি িারখ না? রসরিযস পহাগােড ছাডাি  িও আম্াটক ছাটডরন, আরম্ও োটক ছারডরন। 
পোম্াি সব্ খব্িই আরম্ রসরিযটসি কাছ পথটক  াই। আরম্ই ওটক  াহাটডি গুহায 
লুরকটয থাকটে  িাম্শড রদ্টযরছলাম্। ওোই ওি সব্টচটয রনিা দ্ জাযগা। পোম্িা পো 
পদ্টখ এটসটছ? 
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ডাম্বলটডাি পচযাি পছটড উটে র্িম্য  াযচারি কিটে লাগটলন। একেু  ি ি ক াটল 
দ্ণ্ড পছাাঁযাটে লাগটলন। পছাাঁযাব্াি  ি উজ্জ্বল রূ ালী রচিা ম্াথা পথটক পব্রিটয এটস 
প নরসটিি সটে রম্শটে লাগল। 
 
েটফসি? হযারি খুব্ ধীটি ব্লল। 
 
ডাম্বলটডাি  াযচারি থারম্টয হযারিি রদ্টে োকাটলন। 
 
আম্াটক ক্ষম্া কিটব্, ডাম্বলটডাি খুব্ আটি আটি ব্লটলন। োি ি পডটস্ক ব্সটলন। 
 
–পকন আম্াি কাো দ্াটগ ব্যথা লাটগ, জ্বালা কটি েটফসি? 
 
ডাম্বলটডাি গিীি দৃ্রেটে হযারিটক পদ্খটলন। োি ি ব্লটলন, পোম্াি ওই কাো দ্াগ 
জ্বালা কটি ব্যথা লাটগ, েখন লডড পিাটন্ডম্ে পোম্াি খুব্ কাটছ আটস, েখন পোম্াি 
পকানও ক্ষরে কিাি ম্েলব্ আাঁটে। পোম্াি েরে রৃ্ণাি িাব্ োি ম্টনি পিেি দ্ানা 
ব্াাঁটধ। 
 
রকন্তু পকন? 
 
কািণ েুরম্ আিও এম্ন. এক কাটসডি সটে সংেুক্ত ো কােডকিী হযরন; ডাম্বলটডাি 
ব্লটলন, কাসডো সাধািণ নয। 
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োহটল, আ রন কী ম্টন কটিন পে স্বপ্নো পদ্টখরছ পসো সেয হটব্? 
 
সম্ভব্ে, ডাম্বলটডাি ব্লটলন, আরম্ ব্লরছ রব্শ্বাস কিাি কািণ আটছ। হযারি েুরম্ কী 
স্বটপ্ন পিাটর্ল্ম্েডটক স্বচটক্ষ পদ্টখছ? 
 
না, হযারি ব্লল, শুধু পচযাটিি প ছনো। রকন্তু পদ্খাি পো রকছুই রছটলা না, রছল কী? 
আরম্ ব্লটে চাই, োি কী পদ্হ আটছ? রকন্তু বু্ঝটে  ািরছ না পদ্হ না থাকটল জাদু্দ্ণ্ড 
পকম্ন কটি ধটিন? হযারি খুব্ ধীটি ও আটি ব্লল। 
 
সরেয পো? ডাম্বলটডাি রব্ডরব্ড কিটলন–সরেয পো…। 
 
দু্জটনই অ্টনকো সম্য নীিব্। ডাম্বলটডাি সািা র্টি  াযচারি কিটে লাগটলন, আি 
ম্াটঝ ম্টধয ক াটল দ্ণ্ড পেরকটয উজ্জ্বল রূ ালী রচিা প নরসি পফলটে লাগটলন। 
 
হযারি পশটষ ব্লল, আ রন রক ম্টন কটিন ও আিও পব্রশ শরক্তশালী হটে েটফসি? 
 
পিাটর্ল্ম্েড? প নরসটিি রদ্টক োরকটয হযারিটক পদ্খটলন। আরম্ একম্াত্র আম্াি 
সটন্দটহি কথা পোম্াটক ব্লটে  ারি। 
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হযারি, ডাম্বলটডাটিি রদ্টে োরকটয থাকটে থাকটে আব্াি ম্টন হল উরন হোৎ আটগি 
পচটযও পব্রশ বৃ্ে ও কারহল হটয  টডটছন। 
 
–পিাটর্ল্ম্েড ক্ষম্ো আযটে আনাি  ি শুধু শুনটে  াই রনিীহ ম্ানুটষি অ্ি ধাটনি 
কথা। পিাটর্ল্ম্েড পশষ পেখাটন রছল পসখান পথটক ব্াথডা পজািরকনস পকানিকম্ রচহ্ন না 
পিটখ উধাও হটযটছ। রম্. ক্রাউচও োই… আম্াটদ্ি ম্াে পথটকই। েৃেীয অ্িধডান এক 
ম্াগল। আরম্ দু্িঃটখি সটে ব্লরছ রম্রনরি পসই রব্ষযরেটে এটকব্াটিই পকাটনা গুরুত্ব 
পদ্যরন। পেটহেু পস রছল ম্াগল (োিা জাদু্কি নয)। ওি নাম্ ফ্রাঙ্ক ব্রাইস, পেখাটন 
পিাটর্ল্ম্টেডি র ো জটন্মটছন, ব্ড হটযটছন পসই গ্রাটম্ রেরন থাকটেন। গে আগর্স্ ম্াস 
পথটক োি আি পদ্খা  াওযা োটে না। পশান, আরম্ ম্াগলটদ্ি সংব্াদ্ ত্র  রড, আম্াি 
ম্েণালটযি ব্নু্ধিা অ্ব্শয  টডন না। 
 
ডাম্বলটডাি হযারিি মু্টখি রদ্টক অ্রে গম্ভীিিাটব্ োকাটলন। এই িকটম্ি অ্ি ধান 
পকাটনা রব্রেন্ন র্েনা নয, ম্টন হয, এি সটে পকাটনা শরক্ত েুক্ত আটছ। ম্েণালয অ্ব্শয 
আম্াি সাটথ একম্ে নয–পব্াধহয েুরম্ এ রব্ষটয শুটন থাকটব্, ম্াটন েখন েুরম্ আম্াি 
র্টিি ব্াইটি আম্াি জনয অ্ট ক্ষা কিরছটল। 
 
দু্জটনই আব্াি নীিব্। ডাম্বলটডাি এটকি  ি এক ম্াথাি পিেি পথটক রচিা পব্ি কটি 
রনটেন, হযারিি ম্টন হল এইব্াি োি চটল োওযা উরচে, রকন্তু োি পকৌেূহল ওটক 
পচট  ব্রসটয িাখল। 
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েটফসি? ও আব্াি ব্লল। 
 
হযাাঁ, ব্ল হযারি, ডাম্বলটডাি ব্লটলন। 
 
আরম্ েখন প নরসটি, েখন আদ্ালটে ো পদ্টখরছ, পস সম্বটন্ধ আ নাটক রকছু রজটজ্ঞস 
কিটে  ারি? 
 
অ্ব্শযই, ডাম্বলটডাি িরি স্বটি ব্লটলন। আরম্ অ্টনকব্াি আদ্ালটে পোগদ্ান কটিরছ, 
রকন্তু রকছু রকছু রব্চাি আম্াি ম্টন ব্ািব্াি রফটি আটস, রব্টশষ কটি এখন ো পদ্টখছ… 
 
েুরম্ পসই রব্চাি চলাকাটল আম্াটক পদ্টখছ? একোয ক্রাউটচি পছটলি? ওিা পনরিটলি 
ব্াব্া-ম্াটযি েসটে কথা ব্লরছটলন? ডাম্বলটডাি হযারিি রদ্টক েী দৃ্রেটে োকাটলন। 
 
আিও ব্লটলন, েুরম্ রক জান পকন পনরিল ওি ব্াব্া-ম্াি কাটছ না পথটক গ্রান্ডম্াদ্াটিি 
কাটছ পথটক ব্ড হটযটছ? 
 
 হযারি জাটন না, এম্নিাটব্ ম্াথা নাডল। গে চাি ব্ছটি ওিা একই ক্লাটস  টডও এই 
ব্যা ািো একব্ািও ম্াথায আটসরন। 
 
হযাাঁ, পনরিটলি ব্াব্া-ম্াটযি েসে ওিা আদ্ালটে েুটলরছল, ডাম্বলটডাি ব্লটলন। 
েটফসি মু্রডি ম্টো ওি ব্াব্া ফ্রযাঙ্ক একজন অ্িব্ রছটলন। পিাটম্টেডি ক্ষম্োচুযরেি 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য গবলেট অ্ব ফায়াি । জে. জে. িাওরেিং। হ্যারি পটাি রিরিে 

776 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

 টিই োি রব্ষটয জানাি জনয োটক ও োি স্ত্রীটক রনেডােন কিা হটযরছল। হযটোব্া 
েুরম্ ো শুটন থাকটব্। 
 
ওিা পো মৃ্ে? হযারি ব্লল। 
 
না মৃ্ে নয। কথাো এম্ন এক রব্িরক্তি সটে ব্লটলন–হযারি আটগ কখনও োটক 
এম্নিাটব্ কথা ব্লটে পশাটনরন। ওিা  াগল হটয পগটছন। ম্যারজকযাল ম্যালারডস অ্যান্ড 
ইনজুরিস পসন্ট ম্াংটগাম্, হাস াোটল আটছন। আম্াি ধািণা পনরিল ম্াটঝ ম্টধয 
োকুম্াি সটে োটদ্ি সটে পদ্খা কিটে োয ছুরেছাোি রদ্ন। ওিা পছটলটক পদ্টখ 
রচনটে  াটিন না। 
 
 হযারি দ্ারুণ িটয আক্রাি হটয ব্টস িইল। গে চাি ব্ছটি একব্ািও পনরিটলি মু্খ 
পথটক খব্িো পশাটনরন, এম্নরক জানব্াি পচোও কটিরন। 
 
ডাম্বলটডাি ব্লটলন, লংব্েম্িা অ্েযি জনরেয রছটলন। পিাটর্ল্ম্েড ক্ষম্োচুযে হওযাি 
 ি  িই োটদ্ি ও ি আক্রম্ণ হটযরছল–অ্থচ পস সম্য পলাটকিা ম্টন কিটো োিা 
রনিা টদ্ আটছন। োটদ্ি ও ি এই ব্ব্ডটিারচে আর্াে ম্ানুষজটনি ম্টন দ্ারুণ 
েরেরক্রযা হটযরছল, িীষণ কু্ষব্ধ হটযরছল ম্ানুষ। এইিকম্ েরেরক্রযা এি আটগ আরম্ 
কখটনা পদ্রখরন। রম্রনরি অ্ব্শয চাট ি মু্টখ দু্ষৃ্করেকািীটদ্ি ধিাি জনয উটে টড 
পলটগরছল… রকন্তু দু্িঃটখি রব্ষয োটদ্ি সাটক্ষযি রিরেটে রকছু কিা সম্ভব্ হযরন। 
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হযারি ব্লল, রম্. কাউটচি পছটল হযে জরডে রছল না। 
 
ডাম্বলটডাি ব্লটলন, পস সম্বটন্ধ আম্াি পকানও ধািণা পনই। 
 
আিও দু্রে েশ্ন কিাি জনয হযারি ছেফে কিরছল; রকন্তু পসগুটলা পো জীরব্ে ম্ানুষটদ্ি 
অ্ িাধ েসটে। 
 
ব্লরছলাম্ ব্যাগম্যাটনি কথা। 
 
আজ  েডিও পকান ডাকড কােডকলাট ি সটে জরডে আটছ এম্ন অ্রিটোগ আরম্ শুরনরন, 
ডাম্বলটডাি পকানিকম্ উটেরজে না হটয স্বািারব্কিাটব্ ব্লটলন। 
 
হযারি ব্লল, পেই  পিাটর্ল্ম্েডটক আি সম্থডন কটি না োি েম্াণ রক েটফসি? 
 
 ডাম্বলটডাি হযারিি েশ্নসূচক দৃ্রেি রদ্টক কটযক মু্হূেড োরকটয পথটক ব্লটলন, 
ব্যা ািো আম্াি আি পেইট ি ম্টধয সীম্াব্ে থাক হযারি। 
 
হযারি বু্ঝটে  ািটলা, ডাম্বলটডাটিি সটে ওি কথাব্ােডা পশষ হটযটছ। এব্াি পেটে 
হটব্। ডালটডািটক আটগি ম্টো রচরিে পদ্খাটে না। শাি মু্খ। 
 
ডাম্বলটডাি ব্লটলন, হযারি। 
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হযারি েখন দ্িজাি পগাডায প ৌঁটছ পগটছ। পশান, েুরম্ রক পনরিটলি ম্া ব্াব্াি সম্বটন্ধ 
কািও কাটছ পকান কথা ব্লটব্ না। েটযাজন হটল েখন ও রনটজই ব্লটব্। 
 
–আো েটফসি, হযারি ব্লল। 
 
–আি একো কথা। হযারি প ছন রফটি োকাল, পদ্খল ডাম্বলটডাি প নরসটিি কাটছ 
দ্াাঁরডটয িটযটছন। গাম্লাি েলা পথটক রূ ালী আটলা োি মু্টখ এটস  টডটছ, োটক 
আিও বৃ্ে পদ্খাটে। ডাম্বলটডাি হযারিটক এক মু্হূেড পদ্টখ ব্লটলন, পোম্াি েৃেীয োস্ক 
িাটলািাটব্ পহাক আরম্ পোম্াি শুি কাম্না করি। 
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রদ্ থাডড টাস্ক 
 
ডাম্বলটডাি োহটল জাটন ইউ পনা ই আব্াি শরক্তশালী হটয উেটছ, িন চা া গলায 
ব্লল। 
 
হযারি, ডালটডাটিি র্ি পথটক রফটি এটস প নরসটি কী কী পদ্টখটছ, ডাম্বলটডাটিি সাটথ 
োি আটলাচনাি সকল রব্ষয, িন আি হািরম্যনটক শুধু নয রসরিযসটকও  যাাঁচা  ারেটয 
জারনটযটছ। 
 
অ্টনক িাে  েডি কম্নরুটম্ ব্টস ওিা গল্প কিল; রকন্তু হযারিি রচিা দূ্ি হল। 
ডাম্বলটডাি পকন োি ম্াথাি িাটজযি দু্িঃরিিা প নরসটি পিটখ োি রচিা লার্ব্ কটিন। 
ম্াথাি ম্টধয অ্টনক রচিা জম্া হটল পসগুটলা পব্ি কিাি পকন েটযাজন এোই 
ডাম্বলটডাি পব্াঝাটে পচটযরছটলন। 
 
িন কম্নরুটম্ি আগুটনি রদ্টক োরকটয ব্টসরছল। হযারিি ম্টন হল িন পেন শীটে 
কাাঁ টছ। কাাঁ টছ পকন, র্িো পো পব্শ গিম্। 
 
িন ব্লল, ম্াটন এই দ্াাঁডাল পে, রেরন পেই টক রব্শ্বাস কটিন, োি ও ি আস্থা আটছ। 
ও অ্েীটে একজন পডথইোি (িক্ত পচাষা) পজটনও! 
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–হযাাঁ, োইটো ম্টন হয, হযারি ব্লল। 
 
হািরম্ওন োটদ্ি কথাব্ােডাি এই দ্শ রম্রনটেি ম্টধয একো কথাও ব্টলরন। ও ক াটল 
হটে পিটখ হাাঁেুি রদ্টক োরকটয ব্টসরছল। ওটক পদ্টখ হযারিি ম্টন হল প নরসি 
ব্যব্হাি কটিটছ। 
 
–রিো স্কীোি; হািরম্ওন এেক্ষটণ মু্খ খুলটলা। িন ব্লল, আটি েুরম্ এখনও ওই রিো 
স্কীোিটক রনটয আছ! পম্াটেই না, ওি সম্বটন্ধ আরম্ ম্াথা র্াম্ারে না। হািরম্ওন মু্খ না 
েুটল এম্নিাটব্ ব্লল, পেন ওি হাাঁেুটক ব্লটছ। আরম্ োি একো কথা িাব্রছ, ম্টন 
আটছ রি ক্রম্রর্স্টক পস ব্টলরছল, পোম্াটদ্িও ম্টন থাকটে  াটি; একথাো ব্টলরছল 
না?…আরম্ লাটডা পব্গম্যান সম্বটন্ধ ো জারন… শুনটল পোম্াটদ্ি ম্াথাি চুল খাডা হটয 
োটব্। স্কীোি আদ্ালটে উ রস্থে রছল রিট ােডও কটিরছল। ও নারক জাটন পব্গম্যান 
পডথইোিটদ্ি কাটছ খব্িাখব্ি  ারেটযটছ, আি ম্টন আটছ উইঙ্কীি কথা… রম্, পব্গম্যান 
অ্রে খািা  এক জাদু্কি ও ছাডা  াওযাটে ক্রাউচ অ্েযি পক্ষট  রগটযরছল। 
 
শুটনরছ, রকন্তু পব্গম্যান পো পকাটনারকছু পিটব্ ইনফিটম্শন পদ্নরন–রদ্টযটছন কী? 
 
হািরম্ওন কাাঁধ নাচাল। 
 
ফাজ ম্টন কটিন ম্াদ্াম্ ম্যারক্সম্ ক্রাউচটক আক্রম্ণ কটিরছটলন? িন হযারিি রদ্টক 
োরকটয ব্লল। 
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হযারি ব্লল, ক্রাউচ ব্ক্সটেটনি কযাটিটজি কাছ পথটক অ্িধডান হটযরছটলন ব্টলই 
সটন্দহো কিটছন। 
 
িন ব্লল, আম্াটদ্ি রকন্তু পস কথা ম্াথায আটসরন। একো কথা খুব্ িাল কটি ম্টন 
িাখটব্ ম্াদ্াম্ ম্যারক্সটম্ি শিীটি দ্ানটব্ি িক্ত আটছ; রকন্তু পসো স্বীকাি কিটে রেরন 
চান না। 
 
হািরম্ওন ব্লল, অ্ব্শযই কটিন না। ম্টন আটছ রিো েখন হযারগ্রটডি ম্াটযি ইরেবৃ্ে 
রলটখরছল, েখন োি অ্ব্স্থা রক হটযরছল, ফাজটকও পদ্খ, ঝে কটি োি সম্বটন্ধ চূডাি 
রসোি রনটলন–ওি পদ্টহও দ্ানটব্ি িক্ত আটছ। পক ওইিকম্ কুসংস্কাটিি ধাি ধাটি? 
েরদ্ আরম্ হোম্, রনরেডধায ব্লোম্ আম্াি ব্ড ব্ড হাড আটছ। 
 
হািরম্ওন হাের্রডটে কো পব্টজটছ পদ্খল। 
 
আম্াটদ্ি পো পকানও ক্লাস ওযাটকডি কাজ কিা হযরন, কালটকই পো ইম্ট রন্ডটম্ন্ট রজন 
(ব্াধা রব্ রেি) এি ক্লাস। হযারি এব্াি েুরম্ একেু রু্রম্টয নাও, ম্টন হয খুব্ই ক্লাি। 
 
ডিটম্েরিটে রগটয হযারি পনরিটলি রব্ছানাি রদ্টক োকাল। ডাম্বলটডািটক ও কথা 
রদ্টযটছ পনরিটলি ব্াব্া-ম্া সম্বটন্ধ পকানও কথা কাউটক ব্লটব্ না। িন হািরম্ওনটকও ও 
ব্টলরন। ও িাব্ল একো পছটলি ম্টন কেো দু্িঃখ প টে  াটি েরদ্ োি ব্াব্া-ম্া োটক 
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পদ্টখও রচনটে না  াটিন। ওি ব্াব্া-ম্া পনই ব্টল ম্ানুটষি কাটছ সহানুিূরে  ায। রকন্তু 
এখন ম্টন হটে পনরিটলি আটিা পব্রশ সহানুিূরে সকটলি কাছ পথটক  াওযা উরচে। 
োিা রম্. আি রম্টসস লংব্েম্টক অ্েযাচাি কটিটছ োটদ্ি েরে ওি রৃ্ণা আি আটক্রাশ 
উ টছ  ডল। ক্রাউটচি পছটলি কথাও ম্টন হল। পচাটখি সাম্টন িাসটছ োি কান্না 
আি পডটম্ন্টিটদ্ি হ শারচক ব্যব্হাি… পছাে একো পছটলটক পেটনরহাঁচটড রনটয োটে। 
ও োডম্বটি কাাঁদ্টছ… ব্াব্া ক্রাউচ অ্রে রনষু্ঠি… পছটলরেি কথা, ও রুগ্নশীণড ম্াটযি জ্বালা 
একব্ািও ম্টন হযরন। শুটনটছ পছটলরে এক ব্ছি আটগ কািাগৃটহ ম্ািা পগটছ। 
 
পিাটর্ল্ম্েড! ম্শািীি চাাঁটদ্াযাি রদ্টক একদৃ্টে োরকটয িাব্ল শযোন পিাটর্ল্ম্েড ওটদ্ি 
সুটখি সংসািো রছন্নরিন্ন কটিটছ। 
 
*** 
 
িন আি হািরম্ওটনি  িীক্ষাি  ডা রিিাইস কিা পশষ হটব্ েৃেীয োস্ক শুরু হব্াি 
রদ্ন। রকন্তু ওিা  িীক্ষাি  ডাি ব্যিো সটত্ত্বও েথাসম্ভব্ হযারিি ম্টনাব্ল ব্াডাটে ও 
অ্নযানয ব্যা াটি অ্নব্িে সাহােয কটি চটলটছ। 
 
ব্াৎসরিক  িীক্ষা পশষ হব্াি সােরদ্ন আটগ েৃেীয োস্ক হটব্, োি জনয সকটলই 
উরেগ্ন। জুন ম্াস পথটকই সকল ছাত্রছাত্রীটদ্ি  িীক্ষাি রচিা শুরু হটয পগটছ। হযারি 
সম্য প টলই ব্াধারব্ঘ্ন অ্রেক্রটম্ি অ্নুশীলন কটি। আটগি দু্রে োটস্কি চাইটে েৃেীয 
োস্ক অ্টনক পসাজা ম্টন হয।… েরদ্ও রব্ দ্ এখাটন পব্রশ। মু্রড রেকই ব্টলটছন, 
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হযারিটক রহংর জি আি ম্েমু্গ্ধ ব্াধা  াি কিাি  থ পব্ি কিটে হটব্। ওি ম্টন হয 
পশষ োটস্কি অ্সুরব্ধাগুটলা অ্রেক্রটম্ি উ ায পব্ি কিাি েটথে সম্য আটছ। 
 
েটফসি ম্যাকটগানাগল, হযারিটক লাটঞ্চি সম্য ওি িান্সরফগাটিশটনি শূনয র্িো 
ব্যব্হাি কিটে অ্নুম্রে রদ্টযটছন। 
 
 হযারি খুব্ োডাোরড ইম্ট রডটম্ন্ট রজঙ্ক (ব্াধা অ্রেক্রম্ কিাি জাদু্ম্ে), রব্ডাক্টি 
( টথি ও ি সরলড ব্স্তু  টড থাকটল ো চূণড কিা), চেুমু্ডখী পস্পল। (হািরম্ওন 
রশরখটযটছ, োটে ওি দ্ণ্ড উেটিি রদ্করনটদ্ডশ পদ্য… োহটল বু্ঝটে  ািটব্ রেক  টথ 
চটলটছ রকনা পসই পঝাট ি ম্টধয); োহটলও রশর্ল্ চাম্ড এখনও িপ্ত কিটে  াটিরন। 
(টছােখাে কাসড/অ্রিশা  পথটক মু্ক্ত হব্াি জনয অ্স্থাযী অ্দৃ্শয পদ্ওযাল সৃরে কিা)। 
 
 হািরম্ওন ব্লল, এখনও  েডি েুরম্ িালই কিছ, হািরম্ওন ওি রলটর্স্ি রদ্টক োরকটয 
ব্লল, এখানকাি কটযকরে পস্পল পো খুব্ কাটজ লাগটব্। 
 
িন েখন ম্াটেি রদ্টক োরকটয ব্লল, আটি ম্যালফয ওখাটন রক কিটছ! 
 
হযারি, হািরম্ওন িটনি  াটশ দ্াাঁরডটয র্টিি জানালা রদ্টয পদ্খল ম্যালফয, ক্রযাটব্ আি 
পগাটযল একো গাটছি রনটচ দ্াাঁরডটয িটযটছ। ক্রযাটব্ আি পগাটযল এধাি–ওধাি োরকটয 
পব্াকাি ম্টো হাসটছ। ম্যালফয ওি হােো মু্টখি কাটছ এটন কথা ব্লটছ। 
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হযারি পকৌেূহলী হটয ব্লল, রনিযই ওযারকেরকটে কথা ব্লটছ। 
 
–কিটে  াটি না, হািরম্ওন ব্লল।–েুরম্ জান ওইসব্ ব্যব্হাি কিা পহাগাটে ম্ানা 
আটছ। অ্নযরদ্টক ম্ন রদ্ও না রশিচাম্ডো আি একব্াি কি। 
 
*** 
 
রসরিযস রনযম্ কটি হযারিটক পিাজ  যাাঁচা ম্ািফে রচরে রদ্টেন। হািরম্ওটনি ম্টো 
রেরনও চান হযারি অ্নয রব্ষটয ম্ন না রদ্টয পশষ োস্ক িাল কটি করুক। োছাডা ম্টন 
িাখটে ব্টলটছন–পহাগাটেডি চাি পদ্যাটলি ব্াইটি ো র্েটছ োটে হযারিি পকান 
দ্াযদ্ারযত্ব পনই। 
 
পিাটর্ল্ম্েড েরদ্ আব্াি শরক্ত সঞ্চয কটি [রসরিযস রলটখটছন] আম্াি েথম্ উ টদ্শ েুরম্ 
পোম্াি সব্ডাত্র রনটজি রনিা ো সম্বটন্ধ ধযান পদ্টব্। েুরম্ েখন ডাম্বলটডাটিি ছত্রছাযায 
িটযছ ও পোম্াি পকান ক্ষরে কিটে  ািটব্ না। োহটলও পকান ঝুাঁরক পনটব্ না। পসই 
ব্াধারব্ রে োটে েুরম্ রনরব্ডটঘ্ন অ্রেক্রম্ কিটে  াি পসরদ্টক ম্টনাটোগ পদ্টব্। োি ি 
অ্নয ব্যা াটি িাব্না–রচো কিা োটব্। 
 
জুন চরব্বশ েে এরগটয আটস, হযারিি েেই পকম্ন একো িয হটে শুরু হয। োহটলও 
পসই িয েথম্ ও রেেীয োটস্কি ম্টো নািড রশরথল কিাি ম্টো নয। একো ব্যা াটি ও 
সুরনরিে পে রনটজটক পম্াোমু্রে িাল িাটব্ হেরি কটিটছ। আি, একো রব্ষটয এোই 
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পশষ ব্াধা। িাল–ম্ন্দ োই পহাক েুনডাটম্ন্ট পশষ হটয োটে। দ্ারুণ একো পব্াঝা পথটক 
মু্রক্ত  াটে সটন্দহ পনই। 
 
*** 
 
েৃেীয সপ্তাটহি সকাটল রগ্ররফন্ডি পেরব্টল োেিঃিাটশি সম্য দ্ারুণ হট্টটগাল। হযারিি 
কাটছ রসরিযটসি শুি কাম্নাি কাডড রনটয  যাাঁচা রফটি এটসটছ। পছাে একো হলুদ্ 
 াচডটম্ন্ট োি ও ি পছাে ব্াটজ খব্ি ছা া। োহটলও হযারিি খুব্ িাল পলটগটছ। 
লক্ষ্মী যাাঁচা সম্যম্ে হািরম্ওটনি জনয পডইরলটফটেি কর  রনটয এটসটছ। ও েথম্ 
 াোো খুটল সাম্টন পিটখ মু্খ পথটক  াম্রকন িস ওযাক কটি পফটলরদ্ল।   
 
–কী ব্যা াি? হযারি িন ওি রদ্টক োরকটয ব্লল। 
 
–রকছু না, কাগজো সরিটয রনটে রনটে ব্লল। রকন্তু িন ওোটক পকটড রনল। 
 
ও রশটিানাম্  ডল পকানও  থ পনই, আজ নয, পসই বু্টডা গরুো। 
 
হযারি ব্লল, কী ব্যা াি? রিো স্কীোি আব্াি রকছু রলটখটছ? 
 
না, িন কথাো ব্টল কাগজো সরিটয িাখাি পচো কিল। 
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 হযারি ব্লল, লুকাটল রক হটব্, রনিযই আম্াি সম্বটন্ধ রকছু রলটখটছ। োই না? 
 
একদ্ম্ না, িন ব্যা ািো গুরুত্ব না রদ্টয অ্রে সাধািণ কটে ব্লল। 
 
রকন্তু হযারি কাগজো  ডাি জনয হাে ব্ারডটযটছ রেক পসই সম্য ডাটকা ম্যালফয 
রিদ্ারিন পেরব্ল পথটক রচৎকাি কটি ব্টল উেল। 
 
পহ  োি!  োি! পকম্ন আটছ পোম্াি ম্াথা রেক আটছ পো? রনিযই এখন েুরম্ 
আম্াটদ্ি ও ি রক্ষপ্ত হটব্ না? 
 
 ম্যালফটযি হাটে পডইরল েটফটেি একো কর । রিদ্ারিনিা সকটলই হযারিি েরেরক্রযা 
পদ্খাি জনয লারফটয উেল। 
 
হযারি, িনটক ব্লল, দ্াও, রক রলটখটছ আম্াটক  ডটে দ্াও। 
 
িন অ্রনোসহকাটি কাগজো হযারিি রদ্টক এরগটয রদ্ল। হযারি  াো ওল্টাটে ওল্টাটে 
ওি ছরব্ো পদ্টখ গম্ভীি হটয পগল। ছরব্ি েলায রশটিানাম্ রদ্টয পলখা– 
 
হযারি  োি রব্কু্ষব্ধ ও রব্ িনক হটয উটেটছ 
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রিো রস্কোি জানাটেন, পে পছটলরে  িারজে কটিটছ রহ হ ম্ার্স্ নে রব্ পনইম্ড–পক, 
ব্েডম্াটন ম্ানরসক রদ্ক পথটক অ্রস্থি ও রব্ িনক হটয উটেটছ। হযারি  োটিি অ্ে 
ব্যব্হাি সিটকড পেসব্ খব্ি ো আম্াটদ্ি কাটছ আসটছ, িাই–উইজাডড েরেটোরগোয 
োি পোগদ্ান সম্ীচীন হটব্ রক না পস সম্বটন্ধ েশ্ন উটেটছ। অ্থব্া ওি পহাগােড সু্কটল 
থাকাোও। 
পডইরল েটফে পজটনটছ  োি োযই সু্কটল জ্ঞান হািায এব্ং ওি ক াটলি কাো দ্াটগ 
জ্বালা–েেণাি কথা ব্টল (ইউ পনা হু… ওটক হেযা কিাি অ্রিোটয আর্াটেি রচহ্ন)। 
গে পসাম্ব্াি ওটদ্ি েখন িরব্ষযৎ কথটনি ক্লাস চলরছল, পডইরল পফটেি সংব্াদ্দ্াোি 
পচাটখ  টড পে,  োি ক্লাস পথটক একরদ্ন ঝটডি পব্টগ পব্রিটয  টড, এব্ং পস জানায, 
ম্াথায েেণাি জনয ক্লাটস থাকা ওি সম্ভব্ নয। 
পসন্ট মু্ংটগাস হাস াোটলি উচ্চ দ্স্থ রচরকৎসক রব্টশষজ্ঞিা ম্টন কটিন, ম্াথা ব্যাথা 
হটে  াটি, কািণ  োটিি ম্রিষ্ক ক্ষরে হয ইউ–পনা–হুি আক্রম্টণ। রচরকৎসকিা োি 
ওই কাো দ্াটগ েেণা হয ব্ািব্াি অ্রিটোগ কিাটক আব্াি োি ম্ানরসক ক্ররে ব্টল 
ম্টন কটিন। 
একজন অ্রিজ্ঞ রব্টশষজ্ঞ রচরকৎসটকি ম্টে–ও হযটো িান কিটছ–ওি েরে 
আলাদ্ািাটব্ নজি পদ্ব্াি একো ছুটো ছাডা এো আি রকছু নয। 
পডইরল েটফে, েরদ্ও, হযারি  োি সিটকড অ্িাব্নীয েথয উদ্র্ােন কিটলও পহাগােড 
সু্কটলি পহড ম্ার্স্াি ডাম্বলটডাি  োটিি কাজকম্ড অ্রে সাব্ধনোি সটে সকটলি কাছ 
পথটক পগা ন কটি চটলটছন। 
 োি  াটসডলোংগ (সাট ি সটে কথাব্ােডা ব্লটে  াটি, পহা াটেডি চেুথড ব্টষডি ছাত্র 
িযাটকা ম্যালফয এই রব্ষযরে এই সংব্াদ্দ্াোটক জানায এব্ং সটন্দহ কটি পে, ব্ছি 
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দু্ই আটগ ছাত্রটদ্ি ও ি পে হাোম্া হটযরছল, অ্টনটকি দৃ্ঢ় রব্শ্বাস– োি োি সটে 
জরডে। োিা  োিটক োিা জুটযরলং ক্লাটব্ সাম্ানয কািটণ পম্জাজ রব্গটডাটে পদ্টখটছ, 
একরে পছটলি গাটয সা  ছুাঁটড রদ্টে পদ্টখটছ। োই পহাক অ্জ্ঞাে কািটণ পসইসব্ কাজ 
পগা ন কিা হটযটছ। ওি ব্নু্ধ অ্টনক, এটদ্ি ম্টধয পকউ পকউ রনটজটক সাম্রযকিাটব্ 
পনকটড ব্াটর্ রূ ািরিে কিাি শরক্তসিন্ন পলাক আি দ্ানব্ও। ক্ষম্োি লালসায ও 
অ্টনক রকছু কিটে  াটি। 
সা টদ্ি সটে কথা ব্লাি জনয  াটসডলোংগ েটযাজন হয-এো ডাকড আটেডি অ্িিূডক্ত। 
েটব্ এ কথা সব্াই অ্ব্গে আটছন পে, এ েুটগি সব্টচটয রব্খযাে  াটসডলোংগ ব্ারনটয 
হটেন ইউ পনা হু। ডাকডটফাসড রডটফন্স রলটগি অ্নযেম্ এক সদ্সয (নাম্ পগা ন িাখটে 
চান) ব্টলটছন েরদ্ পকান জাদু্কি  াটসডলোংগ ব্লটে  াটিন োটদ্ি সম্বটন্ধ অ্নুসন্ধান 
কিা েটযাজন। ব্যরক্তগেিাটব্ আরম্ োিা  াটসডলোংগ (সাট ি সটে কথা) ব্লটে  াটি 
োটদ্ি আম্াি অ্েযি সটন্দহিাজন ম্ানুষ ব্টল ম্টন হয। কািণ কাল জাদু্ি (ডাকড 
ম্যারজক) জনয সাট ি েটযাজন হয। এব্ং োিা ঐরেহারসকিাটব্ োিা অ্শুি কাজ কটি 
োটদ্ি সটে জরডে। ম্টন িাখটে হটব্, োিা পনকটড ম্ানব্ ও দ্ানটব্ি ব্নু্ধ হয োিা 
রহংরেুগ  ছন্দ কটি। 
অ্যালব্াস ডাম্বলটডাি অ্ব্শযই রব্টব্চনা কিটব্ন ওইিকম্ েকৃরেি পছটলটক িাই–উজাডড 
েুনডাটম্টন্ট েরেটোরগো কিটে পদ্যা উরচে রক না। অ্টনটকই িয  াটেন  োি হযে 
েুনডাটম্ন্ট পজোি জনয পব্ টিাযািাটব্ েৃেীয োটস্ক কাল জাদু্ ব্যব্হাি কিটে  াটি। 
আজ সন্ধযায েৃেীয োস্ক শুরু হটব্। 
 
রিো ম্াত্রা ছারডটয পগটছ–োই না? হযারি মৃ্দু্ পহটস ব্লল। কাগজো মু্টড িাখল। 
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ও পদ্খল রিদ্ারিন পেরব্ল পথটক ম্যালফয, পক্র আি পগাটযটল ক াটল আেুল রে টে 
রে টে রব্রিিাটব্ হাসটছ। হারসো ওটদ্ি রব্ষাক্ত সাট ি ম্টো। 
 
িন ব্লল, ও রক কটি জানল িরব্ষযৎ কথন ক্লাটস পোম্াি কাো দ্াটগ ব্যথা কটিরছল? 
হয পস র্টি রছল, নযটো কািও কাছ পথটক পজটনটছ। 
 
জানালা পখালা রছল, আরম্ িালিাটব্ রনশ্বাস পনব্াি জনয হাে কটি খুটল রদ্টযরছলাম্, 
হযারি ব্লল। 
 
হািরম্ওন ব্লল, েুরম্ পো নথডোওযাটিি ও টি রছটল, পোম্াি গলাি শব্দ পকম্ন কটি 
ম্াটে প ৌঁছল? 
 
হযারি ব্লল, ম্টন হটে েুরম্ পগাটযন্দারগরি সম্বটন্ধ গটব্ষণা কিটছ। েুরম্ই ব্ল, পকম্ন 
কটি ও জানল! 
 
পচো কিরছ জানটে। হািরম্ওন ব্লল; রকন্তু আরম্… রকন্তু।… দ্াাঁডাও ও পকম্ন কটি 
পহাগাটেড েুটক খব্ি কুরডটয পব্ডাটে আরম্ ধিরছ। 
 
কথাো ব্টল হািরম্ওন লাইটব্ররিটে চটল পগল। 
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িাইউইজাডড চযারিযন রহটসটব্ হযারিটক োম্ড পশটষি ব্াৎসরিক  িীক্ষা রদ্টে হটব্ না। 
োও হযারি ক্লাটস আটস… েৃেীয োটস্কি… নেুন পকানও জাদু্ম্ে/সটম্মাহন রশখটে  ায 
োিই েটচো কটি। িটনি সটে আলা –আটলাচনা কিরছল েটফসি ম্যাকটগানাগল। 
রগ্ররফন্ডি পেরব্টলি কাটছ এটস ব্লটলন, চযারিযনিা পব্রকফাটর্স্ি  টি হটলি ব্াইটি 
পচম্বাটি সম্টব্ে হটে…। 
 
রকন্তু আজ িাটেই পো োস্ক, কথাো ব্লাি সম্য হাে হযারিি হাে পথটক িযাম্বল এগো 
ম্ারেটে  টড পগল। ওটো সম্যো িুল কটিরন? 
 
আরম্ জারন  োি। চযারিযনটদ্ি  রিব্াটিি সদ্সযটদ্ি পশষ োস্ক পদ্খাি জনয পনম্িন্ন 
কিা হটযটছ। োটদ্ি আ যাযন কিা পোম্াটদ্ি সুটোগ এই আি রক। 
 
কথাো ব্টল ব্টল রম্স ম্যাকটগানাগল চটল পগটলন। হযারি দ্াাঁরডটয িইল। 
 
 হযারি িনটক ব্লল, আশা করি ডাম্ডটলটদ্ি পনম্িন্ন কিা হযরন। 
 
–জারন না োটদ্ি পনম্েন্ন কিা হটযটছ রক না, িন ব্লল। হযারি, রব্নটসি ক্লাটস আরম্ 
চললাম্।  টি পোম্াি সটে কথা হটব্। 
 
হযারি পব্রকফার্স্ পশষ কটি ব্টস িইল। পগ্রে হল ব্লটে পগটল শূনয। ও পদ্খল পেউি 
পডলাটকৌি ি যাটিন ক্ল পেরব্ল পছটড উটে পসডরিটকি  াটশ ব্সল। একেু  ি ক্রাম্ এটস 
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ওটদ্ি কাটছ ব্সল। োি ি ওিা পচম্বাটি চটল পগল হযারি পসখাটন ব্টসরছল পসখাটনই 
ব্টস িইল। ওি পচম্বাটি োব্াি একেুও আগ্রহ পনই। ও পো একাই, ওি পো পকউ 
পনই। ডাসডটল  রিব্ািটক ও রনটজটদ্ি পলাক ম্টন কটি না। আি পো পকউ আসটব্ না 
ওটক পদ্খটে! পদ্খটে আসটব্ না পকম্ন কটি মৃ্েুয হাটেি মু্টোটে পিটখ োস্ক কিটছ। 
োিটচটয লাইটব্ররিটে ব্টস নেুন নেুন জাদু্ম্ে, সটম্মাহন পশখা িাল। রেক পসই সম্য 
 াটশি পচম্বাটিি দ্িজা রদ্টয পফ্রডরিক েু ম্ািল। 
 
–হযারি েুরম্ ব্টস আছ পকন? সব্াই পোম্াি জনয অ্ট ক্ষা কিটছ। 
 
থেম্ে পখটয হযারি উটে দ্াাঁডাল। ডাসডটলিা সম্ভব্ে আটসরন, আসটব্ রক? ওিা হল 
প রিটয দ্িজা খুটল পচম্বাটি েুকল। 
 
পসডরিটকি ম্া-ব্াব্া দ্িজাি  াটশ ব্টসটছন। ক্লাটসি এক পকাটণ ব্টস ব্াব্া ম্াি সটে 
বু্লটগরিযান িাষায কথা ব্টল চটলটছ। পদ্খল ওি নাক অ্টনকো ওি ব্াব্াি ম্টো। 
অ্নয এক ধাটি পেউি ওি ম্াটযি সটে ফিারস িাষায আলা  আটলাচনা কিটছ। ওি 
পর্াে পব্ান গযাব্রিটযলী ম্াটযি হাে ধটি  াটশ ব্টস িটযটছ। হযারিটক পদ্টখ পেউি হাে 
েুলল, হযারিও হাে েুলল। োি ি পদ্খল রম্টসস উইসরল আি রব্ল ফাযাি পিটসি 
সাম্টন দ্াাঁরডটয ওি রদ্টক োরকটয িটযটছন। 
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–দ্ারুণ খুরশ হটযরছ। রম্টসস উইসরল হযারিি রদ্টক এরগটয এটলন। হযারিও পহটস 
এরগটয পগল। রম্টসস উইসরল হযারিি ক াটল চুম্বন কটি ব্লটলন, পোম্াি পখলা পদ্খটে 
চটল এলাম্ হযারি। 
 
–িাল আছ পো? হাসটে হাসটে হযারিি সটে কিম্দ্ডন কটি ব্লল।–চারলড আসটে 
পচটযরছল, রকন্তু সম্য প টলা না। ও ব্টলটছ পোম্াি হনডটেটলি সটে লডাই দু্দ্ডাি 
হটযরছল।… রব্শ্বাস কিা োয না। 
 
হযারি পদ্খল পডলাটকৌি ওি ম্াি প ছন পথটক রব্টলি রদ্টক একদৃ্টে োরকটয িটযটছ। 
হযারিি ম্টন হল পেউটিি ব্ড চুল, কাটন দু্ল আি সাট ি রব্ষ দ্াাঁে পেম্ন অ্ ছটন্দি 
নয। 
 
হযারি রম্টসস উইসরলটক ব্লল, খুব্ িাল লাগটছ আরম্ ডাসডটলটদ্ি কথা িাব্রছলাম্। 
 
রম্টসস উইসরল পোাঁে পচটে ব্লটলন–ই। হযারিি সাম্টন কখনও ডাম্ডটলটদ্ি সম্াটলাচনা 
কিটে  ছন্দ কটিন না। রকন্তু হযারিি কথা শুটন পচাখ দু্টো জ্বটল উেল। 
 
 রব্ল ব্লল,  ুিটনা রদ্টনি সু্কটল এটস খুব্ িাল লাগটছ (ফযাে পলরডি ব্নু্ধ িাটযাটলে 
ছরব্ি পফ্রম্ পথটক ওি রদ্টক োরকটয পচাখ ম্েকাল), এখাটন  াাঁচ ব্ছি  টি এলাম্ পসই 
 াগল নাইে ছরব্ এখনও আটছ? সযাি কযাটডাগটনি কথা ব্লরছ। 
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–ও হযাাঁ আটছ, হযারি ব্লল। গে ব্ছি ও সযাি কযাটডাগনটক পদ্টখটছ। 
 
–ফযাে পলরড? রব্ল রজটজ্ঞস কটি। 
 
রম্টসস উইসরল ব্লটলন, আম্াি সম্যও পস রছল। একরদ্ন িারত্র চািটেি সম্য 
ডিটম্েরিটে পফিাি জনয আম্াটক দ্ারুণ ব্কাব্রক কটি রছটলন। 
 
রব্ল রম্টসস উইসরলটক োট্টা কটি ব্লল, িাে চািটে  েডি ডিটম্েরিি ব্াইটি রছটলন 
পকন? রক কিরছটলন? 
 
রম্টসস উইসরল হাসটলন, পচাখ দু্টো রচকরচক কটি উেল। 
 
–পোম্াি ব্াব্া আি আরম্ িাটে ব্াগাটন হাে ধিাধরি কটি পব্ডারেলাম্, পসই সম্য 
এট রলযন রেংগটল রছল পকযািটেকাি, পস পদ্টখ পফটল োটক–রনিই পোম্াি ব্াব্াি ো 
ম্টন আটছ। 
 
রব্ল ব্লল, হযারি, চল আম্িা একেু রু্টি আরস। 
 
হযারি ব্লল, রেক আটছ চল। ওিা পগ্রে হটলি দ্িজাি রদ্টক চলল। 
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ওিা আটম্াস রডগরিব্  াশ রদ্টয োব্াি সম্য ও ওটদ্ি পদ্খল–ও হযারি েুরম্? োি ি 
ওটক ম্াথা পথটক  া  েডি খুাঁরেটয পদ্খটে পদ্খটে ব্লল, ব্ারজ পিটখ ব্লটে  ারি েুরম্ 
একেু িয  াে। ম্টন আটছ পো পসডরিক পোম্াি পচটয  টযটন্ট এরগটয আটছ? 
 
হযারিি পচাখ দু্টো জ্বটল উেল–কী ব্লটল? 
 
–আটি ওি কথায কান রদ্ও না, হযারিটক রনচু গলায পসডরিক ব্লল। োি ি ব্াব্াি 
রদ্টক োরকটয ব্লল, রিো কীোটিি িাইউইজাডড েুনডাটম্ন্ট আরেডটকলো  ডাি  ি আিও 
পিটগ আটছ, েুরম্ একম্াত্র পহাগােড চযারিযন। একেু  টড ওি ম্াথা খািা  হটয পগটছ। 
 
–োও ওটক শুধটি পদ্ওরন, রডগরি খুব্ পজাটি পজাটি ব্লল োটে হযারি শুনটে  ায। 
হযারি েখন রব্ল আি উইসরলটক রনটয ব্াইটি োব্াি জনয দ্িজাি কাটছ পগটছ।… পসড 
এব্াটিও েুরম্ পব্রশ  টযন্ট  াটব্… আিও একব্াি ওটক হািাটে হটব্…  ািটব্ না? 
 
পসরদ্ন আকাশ  রিষ্কাি, সকাল পথটক োণ্ডা োণ্ডা হাওযা ব্ইটছ। হযারি রব্ল আি রম্টসস 
উইসরলটক রু্টি রু্টি ব্ক্সটেটনি ম্িব্ড কযাটিজ পলটক িাসম্ান ডািম্িংটগি জাহাজ 
পদ্খাল। রম্টসস উইসরলি ব্ড ব্ড উইটলা গাছ খুব্ িাল লাগল। োি সু্কল ছাডাি  ি 
গাছগুটলা প াাঁো হটযরছল। হযারগ্রটডি আটগ ব্নিক্ষক রছটলন, ওগ… োি কথা ব্লটলন। 
সব্  ুিটনা রদ্টনি গল্প। হযারিি শুনটে খুব্ িাল লাগরছল। 
 
হযারি ব্লল,  ারসড পকম্ন আটছ। 
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রব্ল ব্লল, খুব্ একো িাল নয। 
 
রম্টসস উইসরল ব্লটলন, ও খুব্ হোশ রব্চরলে হটয আটছ। চািরদ্ক োরকটয রফসরফস 
কটি ব্লটলন। রম্রনরি রম্. ক্রাউটচি অ্িধডান সম্বটন্ধ চু চা … কাউটক রকছু জানটে 
রদ্টে চাইটছ না। রম্. ক্রাউচ পে সম্ি ওটক রনটদ্ডশ  াোটেন পস সম্বটন্ধ  ারসডটক নানা 
েশ্ন কিা হটে। ওটদ্ি ধািণা পলখাগুটলা ক্রাউটচি নয। এই সব্ নানা কািটণ  ারসড খুব্ 
চাট ি ম্টধয িটযটছ। আজটক ক্রাউটচি জাযগায ওটক  াাঁচ নম্বি জাজ কিটছন, পসোও 
একো কািটণ। ওি জাযগায কটনডরলযস ফাজটক ব্টলটছ। 
 
অ্টনক  ুিটনা সৃ্মরে রনটয, অ্টনক রু্টি হযারি, রব্ল আি রম্টসস উইসরল কযাটসটল 
লাটঞ্চি জনয রফিল। 
 
িন ম্া আি রব্লটক পদ্টখ আেখান। িাব্টেই  াটিরন পেন ম্া আসটব্ন। ওিা সব্াই 
রগ্ররফন্ডি পেরব্টল ব্সল। রব্লটক ব্লল, েুরম্ পকন এটসছ? 
 
 রম্টসস উইসরল ব্লটলন, পকন আব্াি, আম্িা হযারিি লার্স্ োস্ক পদ্খটে এটসরছ। খুব্ 
িাল লাগটছ। োকটগ পোম্াি  িীক্ষাি হেরি পকম্ন হটযটছ? 
 
খুব্ িাল, খুব্ িাল, িন ব্লল। রব্টদ্রাহী সব্ গব্রলনটদ্ি নাম্ ম্টন আসটছ–পো আরম্ 
রনটজ রকছু নাম্ রদ্টযরছ। রেক আটছ। োি িই পেরব্টল কিরনস প রি পদ্টখ একগাদ্া 
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মু্টখ  ুটিরছল। রম্টসস উইসরল িাগ কটি ওি রদ্টক োকাটলন, পোম্াটক সকটল ব্লটব্ 
ব্দ্িদ্ দ্যা রিযাটডডড অ্যান্ড উগ ম্াটন জংলী! ম্যানাসড জাটন না। খাব্াি পদ্খটলই গব্াগব্ 
মু্টখ  ুটি দ্াও। 
 
একেু  ি পফ্রড, জজড আি রজরন এটস পোগ রদ্ল। হযারিি ম্টন হল পেন ও পহাগাটেড 
পনই দ্যা ব্াটিাটে ব্টস িটযটছ। িুটলও সন্ধযা পব্লা েৃেীয োটস্কি কথা ম্টন হটলা না। 
লাঞ্চ অ্টধডক হটয পগটছ েখন হািরম্ওন এল। 
 
হািরম্ওন রম্টসস উইসরলি রদ্টক োকাল। ম্াথায এটসটছ রব্ো কীোটিি পব্রন ওটযটিি 
কথা। কাউটকও জানাটব্ না। 
 
রম্টসস উইসরল ওটক পদ্টখ ব্লটলন, হযাটলা হািরম্ওন। আটগি ম্টো আিুে নয। 
 
হািরম্ওন ব্লল, হযাটলা। ওি মু্টখি হারস রম্টসস উইসরলি করেন মু্টখি রদ্টক োরকটয 
রম্রলটয পগল। 
 
হযারি রম্টসস উইসরল আি হািরম্ওটনি মু্খ পদ্টখ ব্লল, রম্টসস উইসরল, রিো স্কীোটিি 
িারব্শ পলখা উইচ উইকরলটে  টড রনিযই রব্শ্বাস কটিনরন। কািণ হািরম্ওন আম্াি 
গালডটফ্রড নয। 
 
ওহ! রম্টসস উইসরল ব্লটলন, না অ্ব্শযই আরম্ রব্শ্বাস করিরন! 
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োি টিই হািরম্ওটনি সটে গটল্পটে পম্টে উেটলন। 
 
ওিা রব্টকটলি একেু আটগ কযাটসটলি চাি াটশ রু্টি পব্ডাল। োি ি সন্ধযায রব্টশষ 
পিাটজি (রফটর্স্ি) জনয পগ্রেহটল রফটি এল। লুটডা পব্গম্যান, কটনডরলযস ফাজ র্স্াফ 
পেরব্টল এটস ব্সটলন। পব্গম্যানটক পদ্টখ ম্টন হয খুব্ খুরশ; রকন্তু কটনডরলযস ফাজ 
(ম্াদ্াম্ ম্যারক্সটম্ি  াটশ ব্টসরছটলন) মু্খ পদ্টখ ম্টন হল গম্ভীি। গম্ভীি, কািও সটে 
একো কথা না ব্টল পিটেি খাব্াটিি রদ্টক োরকটয ধীটি ধীটি পখটে লাগটলন। 
 
অ্টনক পব্রশ ও নানা িকম্ খাব্াি। হযারিি একেুও পখটে ইটে কিল না। ব্ািব্াি 
আসন্ন হযারিটকড োটস্কি কথা ম্টন হটে। হাে– া কাাঁ টছ োণ্ডা হটয আসটছ। ম্েমু্গ্ধ 
হটলি চাাঁটদ্াযা একেু একেু কটি নীলাি পথটক ধূসি হটয পগটল ডাম্বলটডাি র্স্াফ 
পেরব্টল ব্টসরছটলন উটে দ্াাঁডাটলন। সটে সটে হটলি হট্টটগাল, কথাব্ােডা ব্ন্ধ হটয 
পগল। 
 
িদ্র ম্টহাদ্য ও ম্রহলাগণ, আি রম্রনে  াাঁটচটকি ম্টধয িাইউইজাডড েৃেীয োস্ক শুরু 
হটব্। আ নাটদ্ি আরম্ রকরডচ পখলাি ম্াটে উ রস্থে থাকাি জনয সাদ্ি আম্েণ কিরছ। 
আরম্ চযারিযনটদ্িও অ্নুটিাধ কিরছ োিা পেন রম্. পব্গম্যাটনি সটে পর্স্রডযাটম্ োয। 
 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য গবলেট অ্ব ফায়াি । জে. জে. িাওরেিং। হ্যারি পটাি রিরিে 

798 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

হযারি দ্াাঁডাল। সব্ রগ্ররফন্ডটিি ছাত্রছাত্রীিা ওটক হােোরল রদ্টয অ্রিনন্দন ও গুড উইশ 
জানাল। উইসরল, হািরম্ওন, পসডরিক, রিক্টি কাম্ ও পেউটিি সটে হযারি পগ্রেহল 
পথটক পব্রিটয পগল। 
 
রম্. পব্গম্যান হযারিি  াশা ারশ হাাঁেরছটলন। ব্লটলন, র্াব্রডও না। রনটজি ও ি আস্থা 
িাখটব্। 
 
হযারি অ্ব্শয সাম্ানয নািডাস। ব্লল, আরম্ রেক আরছ। রেক আরছ ব্লটলও হযারি নািডাস। 
পেটে পেটে পে সম্ি ব্াধারব্ঘ্ন কাোব্াি সটম্মাহন আি জাদু্ম্ে রশটখটছ পসগুটলা ম্টন 
কিটে কিটে চলল। ও জাটন পসগুটলা রেকম্ে েটযাগ কিটল পহটি োটব্ না। 
 
ওিা সব্াই রকরডচ র টচি রদ্টক পহাঁটে পহাঁটে পগল। ম্ােো পচনাই োয না। ম্াটেি 
চািধাটি কম্ কটি কুরড ফুে উাঁচু  াাঁরচল রদ্টয পর্িা। ডানরদ্টক সাম্ানয ফাাঁক, পসখান 
রদ্টয পগালকধাাঁধায পেটে হটব্। পসই ফাাঁটকি  িই দ্ারুণ অ্ন্ধকাি ও গা ছম্ছম্ কিা 
এক  রিটব্শ। 
 
 াাঁচ রম্রনটে পর্স্রডযাটম্ি র্স্যান্ড দ্শডকটদ্ি রিটড এক চুলও ফাাঁক িইটলা না। আকাটশ–
ব্াোটস শুধু হইচই, ছাত্রছাত্রীটদ্ি খোখে  দ্ শব্দ আি হাসযটিাল। আকাটশ পম্র্ পনই, 
নীল আকাশ ধ্রুব্োিা পদ্খা রদ্টযটছ। হযারগ্রড, েটফসি মু্রড, েটফসি ম্যাকটগানাগাল 
আি েটফসি রেেউইক পহাঁটে পহাঁটে পর্স্রডযাটম্ েুটক চাি চযারিযন আি পব্গম্যাটনি 
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সাম্টন দ্াাঁডাটলন। ওটদ্ি ম্াথায হযাে। হাটে, ব্ড ব্ড লাল দ্ীপ্তম্ান োিকা। শুধু 
হযারগ্রটডি েুর টে নয। কাাঁটধ ওি পম্াটলরসকটনি ওটযর্স্ পকাে। 
 
েটফসি ম্যাকটগানাগল চযারিযনটদ্ি ব্লটলন, আম্িা পগালকধাাঁধা ব্াইটি রু্িব্ সেকড 
থাকব্, পোম্িা অ্সুরব্ধায  ডটল, আেকা  ডটল আম্াটদ্ি জানাটব্। আকাটশ লাল 
ফুরলে ছাডটল আম্াটদ্ি ম্টধয পকউ না পকউ এটস পোম্াটদ্ি রনিা টদ্ রনটয োটব্, 
বু্ঝটে প টিছ? 
 
চযারিযনিা সম্মরে জানাল ম্াথা পনটড। 
 
ব্যস এব্াি পোম্িা পোম্াটদ্ি কাটজ োও, ম্যাকটগানাগল চািজন প টিালিটদ্ি 
ব্লটলন। 
 
েখন চািজন চযারিযন রব্রিন্ন রদ্টক রগটয পগালক ধাাঁধায োব্াি জনয েস্তুে হল েখন 
পব্গম্যান হাটেি দ্ণ্ডো পোাঁটে পেরকটয রব্ডরব্ড কটি ব্লটলন ম্টনািম্ ব্লাি সাটথ োি 
কথা জাদু্ েব্াটহ সািা পর্স্রডযাম্, র্স্যান্ড গম্গম্ কটি উেল। হযারগ্রড হযারিটক উৎসাহ 
জারনটয পগটলন, উ রস্থে িদ্রম্টহাদ্য ও ম্রহলাগণ িাই উইজাডড েুনডাটম্টন্টি েৃেীয ও 
পশষোস্ক এইব্াি শুরু হটব্। েথম্ ও রেেীয োটস্ক চাি েরেটোগী পক কে প টযটছ 
আ নাটদ্ি জারনটয রদ্রে। হযারি  োি ও পসডরিক  াঁচারশ  টযন্ট, ওিা েুগ্মিাটব্ 
এখনও েথম্ স্থান অ্রধকাি কটি আটছ। ওিা দু্জটনই পহাগােড সু্কটলি ছাত্র! দ্শডকটদ্ি 
অ্রিনন্দন আি রচযাটসড সািা পর্স্রডযাম্ শুধু নয অ্িটণযি গাছ ালা নটড উেল। রনরষে 
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অ্িটণযি  ারখিা অ্ন্ধকাটিই আকাটশ উডটে শুরু কিল। রিক্টি ক্রাম্, ডািম্িংগ 
সু্কটলি ছাত্র আরশ  টযন্ট প টয রেেীয স্থাটন িটযটছ। েৃেীয স্থান রম্স পেউি 
পডলাটকৌি ব্ক্সটেন একাটডরম্ি ছাত্রী। হষডধ্বরন আি হােোরল সম্টব্ে গান পেন 
থাম্টে চায না! 
 
রম্টসস উইসরল েখন পডলাটকৌিটক অ্রিনন্দন জানারেটলন রেক সম্য হযারিি পচাখ 
 টড িন, হািরম্ওন, রব্ল, রম্টসস উইসরলি রদ্টক পগল। হযারি হাে নাডাটে োিাও 
হাে পনটড ওটক উৎসারহে কিটলন। 
 
–পো হযারি, পসডরিক… আরম্ হুইটসল ব্াজারে রি–েু–ওযান। ওযান পশানাি সাটথ সাটথ 
পোম্িা পোম্াটদ্ি রনরদ্ডে িািা রদ্টয পগালক ধাাঁধায েুটক োটব্। পব্গম্যান হুইটসল 
ব্ারজটয ওযান ব্লটেই ওিা পগালক ধাাঁধায েুটক পগল। রব্িাে পগালক ধাাঁধা িািাি 
দু্ াটশ োটদ্ি ছাযা পফটল অ্ন্ধকাি কটি পিটখটছ। ওি পগালক ধাাঁধায পোকাি সটে 
সটে দ্শডকটদ্ি পগালম্াল, রচৎকাি আি ওটদ্ি কাটন এটলা না। হযারি পিেটি েুটক ম্টন 
হটলা আব্ািও জটলি েলটদ্টশ এটসটছ। ও  টকে পথটক জাদু্দ্ণ্ড পব্ি কটি ব্লল, 
লুম্স। 
 
হযারি শুনটে প ল প ছন পথটক একই জাদু্ম্ে ব্লল পসডরিক। োয  ঞ্চাশ গজ 
এটগাব্াি  ি কাাঁোোি রদ্টয িাগ কিা একো সরন্ধস্থটলি সাম্টন দ্াাঁডাল। দু্ থ রদ্টয 
আলাদ্া আলাদ্ািাটব্ দু্জনটক পেটে হটব্। োব্াি আটগ দু্জটন দু্জটনি মু্টখি রদ্টক 
োকাল। 
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রনটজি  টথ  া রদ্টয হযারি পসডরিকটক ব্লল, ক্রাম্ আব্াি পদ্খা হটব্। পসডরিক 
ডানরদ্টকি  টথ েুকল। 
 
হযারি রেেীযব্াি পব্গম্যাটনি হুইটসল শুনটে প ল। ক্রাম্ োহটল পগালকধাাঁধায েুটকটছ। 
হযারি চলাি গরে ব্ারডটয রদ্ল। পে  থো ও পব্টছ রনল পসো সিূণড ফাাঁকা। ও ডানরদ্টক 
ব্াাঁক রনল। দ্ণ্ডো উাঁচু কটি েেদূ্ি সম্ভব্ সাম্টনি  থ পদ্খটে পচো কিল। রকন্তু রকছুই 
পদ্খটে প টলা না। 
 
পব্গম্যাটনি েৃেীয হুইটসল হযারি শুনটে প ল িাসা িাসা িাটব্। চািজন চযারিযন 
এখন পগালকধাাঁধাি অ্ন্দটি েটব্শ কটিটছ। 
 
হযারি প ছটন োকাল। এখনও ওি ম্টন হটে পকউ পেন ওি গরেরব্রধ লক্ষয কটি 
চটলটছ। এই ম্টনািাব্ পথটক ও মু্ক্ত হটে  াটি না। হাাঁেটছ ও.. আি েরেরে মু্হূটেড 
আি  দ্টক্ষট  ম্টন হয পগালকধাাঁধায অ্ন্ধকাি পথটক অ্ন্ধকাি পথটক অ্ন্ধকািেি হটয 
চটলটছ। ও টি আকাটশি আিও নীল হটয োটে। োি ি রেেীয কাাঁোোটিি পব্ডায 
প ৌঁছল। 
 
ও হাটেি দ্ণ্ডটক আটদ্শ কিল  টযন্ট রস। হাটেি োলুটক শুইটয পিটখ ব্লল। 
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জাদু্দ্ণ্ড আব্াি েলরম্বে হল, ডানধাটিি দৃ্ঢ় পব্ডাটঝাট ি রদ্টক রদ্ক রনণডয কিল। 
উেি রদ্ক, ও আটগই জাটন ওটক উেি– রিটম্ পঝা  পগালকধাাঁধাি পকটন্দ্র পেটে হটব্। 
সহজ  থ হটব্ কাাঁোোটিি ব্া ধাি ধিা… োি ি েে োডাোরড  াটি দ্রক্ষটণি  থ 
ধিা। 
 
ডানধাটি রু্টি পদ্খল পসই  থো শূনয। িািাোয পকানও ব্াধা পনই। পকন পনই ো 
বু্ঝটে  ািটলা না; রকন্তু ব্াধামু্ক্ত থাকাি জনয ও একেু র্াব্টড পগল। রকন্তু রকছু পো 
সাম্টন থাকা উরচে! ওি ম্টন হল পগালকধাাঁধাি  থ ওটক এক রনিা োি িুটযা আশ্বাস 
রদ্টয পেন পেটন রনটয চলটছ। োি ি ও প ছটন ডানরদ্টক কািও চলাটফিাি  দ্শব্দ 
শুনটে প ল। হযারি ওি দ্ণ্ডো এরগটয ধিল আক্রম্টণি পম্াকারব্লা কিটে।… রকন্তু ওি 
দ্টণ্ডি িরি পসডরিটকি ও ি  ডল। ও েখন দ্রক্ষটণি রদ্ক পথটক একো  থ ধটি 
োডাোরড পব্রিটয আসটছ। ওি মু্খ পদ্টখ ম্টন হল দ্ারুণ এক িটয উটেজনায থিথি 
কিটছ। ওি পিাব্টসি হাো পথটক পধাযা পব্টিাটে। ও ব্লল, জো েকাণ্ড, রব্িাে 
আকাটিি হযারগ্রটডি িার্স্ এটন্ডড রিউে। আরম্ পকানওিকটম্  ারলটয এটসরছ। ও 
কথাো ব্টল ম্াথায ঝাাঁকুরন রদ্টয অ্নয একো  থ ধটি একিকম্ ঝাাঁর টয চটল পগল। 
অ্টনকগুটলা রউেটদ্ি পথটক রনটজি দূ্িত্ব ব্জায িাখাি জটনয হযারি পজাটি পজাটি 
হাাঁেটে লাগল। োি ি এক পকাটণ রু্িটেই ও পদ্খল 
 
একো পডটম্ন্টেি ওি রদ্টক এরগটয আসটছ। লম্বা োয ব্াি ফুে মু্খ পব্ািখায োকা, 
দু্গডন্ধম্য চম্ডটিাগগ্রি হাে দু্টো সাম্টন েসারিে। পচাখ োি ব্ন্ধ, োই হাে ব্ারডটয ওি 
রদ্টক এরগটয আসটছ। হযারি পফাাঁস পফাাঁস শটব্দি রনশ্বাস শুনটে প ল, ম্টন হল েীব্র 
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সাাঁডারশি ম্টো ওটক একেু একেু কটি পচট  ধিটে আসটছ রক কিটব্, পকাথায 
 ালাটব্ পিটব্  ায না। 
 
ও িয কারেটয স্বািারব্ক হওযাি পচো কিল, েেো  াটি। ম্নোণ রদ্টয িাব্টে লাগল 
পকম্ন কটি পগালকধাাঁধা পথটক মু্ক্ত হটয আব্াি িন হািরম্ওটনি সটে হারস–ম্জা 
কিটব্। দ্ণ্ড ধিা হােো েুটল খুব্ পজাটি ব্লল, এক্সট ক্টটো প টিানাম্। 
 
হযারিি ম্যারজক দ্ণ্ড মু্খ পথটক এক্সট টে প ত্রানাম্ ব্লাি সটে সটে রূ ালী হরিটণি 
মু্ণু্ড পব্রিটয এটস লাফাটে লাফাটে পডম্ন্টটিি রদ্টক এরগটয পগল, পডটম্ন্টি র ছু হেটে 
রগটয পিাব্টসি পশষ োটিি কা টড জরডটয  টড ম্ারেটে আছটড  ডল। হযারি এি 
আটগ পকান পডটম্ন্টিটক পহাাঁচে পখটে পদ্টখরন। 
 
দ্াাঁডাও, হযারি আটদ্টশি সুটি ব্লল, রূট াি পিখা ধটি এটগাটে এটগাটে ব্লল, েুরম্ 
একরে নিটকি কীে! রিরডকুলাস। 
 
োি ি ব্ড িকম্ কড কড শব্দ কটি হরিণো পফটে রগটয একিাশ পধাযাি সৃরে কিল, 
রূট াি হরিণ অ্দৃ্শয হটয পগল। হযারিি ম্টন হল হরিণো থাকটল িাল হে, োহটল ওি 
সাহচেড প ে। 
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ব্াটয… ডানরদ্টক… আব্াি ব্াাঁটয… দু্ব্ািই পদ্খল ও একই জাযগায দ্াাঁরডটয িটযটছ। 
আব্াি চেুমু্ডখী জাদু্ম্ে ব্লল, এখন পদ্খল ও চটলটছ  ূব্ডরদ্টক। ও প ছন রফিল, 
ডানরদ্টক রু্িল… পদ্খল ওি সাম্টন পসানালী িটেি কুযাশা। 
 
হযারি খুব্ সাব্ধানোি সটে এটগাল, পসই কুযাশাি রদ্টক দ্টণ্ডি িরশো ব্ারডটয িাখল। 
িাব্টে লাগল পকম্ন কটি সাম্টন দু্টিডদ্য কুযাশাো সিাটনা োয। 
 
ও ব্লল, রিডাকটো। 
 
জাদু্ম্ে পসাজা কুযাশাটক আর্াে কিল; রকন্তু কুযাশা পেম্ন রছল পেম্নই িইল। ওি 
ম্টন  টড পগল রিডাকটোি কাসড পকানও করেন  দ্াটথডি জনয নয, ওি জানা উরচে 
রছল। হযারি িাব্ল, ও েরদ্ পসানালী কুযাশা পিদ্ কটি োয োহটল কী হটব্? রক কিটব্ 
রেক বু্ঝটে  ািটছ না হযারি। হোৎ পক পেন িীষণ পজাটি রচৎকাি কটি উেল েখন। 
ম্টন হটলা পেউটিি কণ্ঠস্বি। 
 
রক কিটব্ না কিটব্ পিটব্ না প টয রচৎকাটি ডাকল, পেউি! 
 
ওি ডাটকি পকানও সাডাশব্দ পনই পেউটিি কাছ পথটক। ওি কী রকছু হটযটছ? ম্টন 
হল সাম্ানয দূ্ি পথটক পেউি রচৎকাি কটিটছ। োি িই হযারি বু্ক িিা রনশ্বাস রনটয 
ম্াযািিা কুযাশাি পিেি রদ্টয পেরদ্ক পথটক রচৎকাি এটসটছ পসইরদ্টক ছুেল। 
 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য গবলেট অ্ব ফায়াি । জে. জে. িাওরেিং। হ্যারি পটাি রিরিে 

805 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

 ৃরথব্ীো পেন উটল্ট পগটছ। ওি ম্াথা রনটচ,  া ও টি। নাক পথটক চশম্াো োয  ুটল 
ঝুটল  টডটছ, োি িই অ্নি আকাটশ  টড োটব্। ও দু্হাটে চশম্াো ধটি রেক কটি 
নাটক লাগল।  ৃরথব্ীি ম্ারেো এখনও উ টি ঝুটল আটছ। ওি ম্াথাি েলায নক্ষত্রখরচে 
আকাশ। ও িাব্ল েরদ্ একেু নটড োহটল  ৃরথব্ী পথটক  টড োটব্। 
 
রচিা কি। ও রনটজটক রনটজ ব্লল। উটল্টা হটয ঝুটল থাকাি জনয ওি শিীটিি সম্ি 
িক্ত ম্াথায এটস জম্া হটযটছ, রচিা কি। 
 
রকন্তু আকাশ ও ম্ারেটক পফি পসাজা কিাি জাদু্ম্ে পো ও জাটন না। হযারি কী সাহস 
কটি  া নারডটয পদ্খটব্ নারক কী হয! ম্াথা পথটক িক্ত পেন কাটনি কাটছ এটস দ্ দ্  
কিটে লাগল। ওি সাম্টন এখন দু্রে  থ পচো কিা ও এরগটয োওযা, অ্থব্া লাল 
িরি  ারেটয রনটজটক উোি কিাি সংটকে  াোটনা। রকন্তু ো েরদ্ কটি োহটল 
েরেটোরগো পথটক ব্াদ্ োটব্। 
 
ও পচাখ ব্ন্ধ কিল। পেন অ্সীম্ আকাশ না পদ্খা োয, এব্ং ডান  া র্াটসি ও ি 
পথটক সিাটলা। হোৎ  ৃরথব্ীো পেন পেম্ন রছল পেম্নই হটয পগল। ও ম্ারেটে আছটড 
 ডল। হাাঁেু দু্টো ম্ারেটে পলটগ েনেন কিটে লাগল। ও খুব্ ব্ড পদ্টখ একো রনশ্বাস 
রনল। োি ি পসাজা হটয দ্াাঁরডটয সাম্টনি রদ্টক এটগাটে লাগল। প ছন রফটি পদ্খল 
ও পসানালী কুযাশা পিদ্ কটি এটসটছ। চাাঁটদ্ি আটলা  টড কুযাশা রঝকরম্ক কিটছ। 
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ও দু্টো  টথি সংটোগস্থটল দ্াাঁডাটলা। পেউটিি পকানও হরদ্স  ায রকনা োই পদ্খটে 
লাগল। ও রক রেক আটছ? ও ধাি পথটক পকান লাল িরশ পদ্খা োটে না। োহটল ওি 
পকান রব্ দ্ হযরন, রেক আটছ। েরদ্ ো না হয োহটল কী ওি জাদু্দ্ণ্ড খুইটয ব্টসটছ? 
ও খুব্ অ্িরিকি ম্টন ডানরদ্টকি িািায পগল। চািজন চযারিযন পথটক একজন হটে 
োটব্ কথাো পেন ও িাব্টে  াটি না। 
 
কা ো হযে খুব্ কাটছই আটছ, োই পব্াধহয পেউি আি পদ্ৌটডাটে না। োহটল 
রনটজও পো আি পব্রশ দূ্টি পনই। েরদ্ ও সেযই পজটে োহটল? উইজাডড হটলও আিও 
অ্টনক েরেটোরগোয ও েথম্ হটযটছ। হোৎ ওি পচাটখি সাম্টন পিটস উেল এক 
দৃ্শয! ও পেন িাইউইজাডড কা  হাটে দ্াাঁরডটয িটযটছ। ওি সাম্টন অ্গরণে দ্শডক, োিা 
হােোরল রদ্টে। 
 
দ্শ রম্রনে ধটি পহাঁটে চটলটছ। পকানও ব্াধারব্ঘ্ন পনই, রকন্তু এখাটন এই  টথি পশষ। 
এরগটয োওযাি উ ায নাই। পশষ  েডি ও একো নেুন  থ পদ্খটে প ল। পসো ধটি 
ও পজাটি পজাটি হাাঁেটে লাগল। হাাঁোি সম্য ওি হাটেি জাদু্দ্টণ্ডি ব্ারে কাাঁ টে 
থাটক। সাম্টন ওি ছাযাো পহজ গাটছি পব্ডাি ও ি আাঁকাব্াাঁকা হটয  ডটে থাটক। 
োি ি একই ইউোনড রনটেই সাম্টন পদ্খল একো পলটজি কাটছ েব্ল ঝটডি একো 
রক্রউে (ব্লার্স্ এটন্ডড রক্রউে)! 
 
পসডরিক একেুও ব্ারডটয ব্টলরন। সেযই রিউে ব্ড নয শুধু, িযঙ্কিও। কম্ কটি দ্শ 
রফে লম্বা, পদ্খটে হদ্টেযি ম্টো কাাঁকডা রব্টছ। পম্াো পম্াো ছুাঁটচি ম্টো গাটয ব্াাঁকা 
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ব্াাঁকা কাাঁো। গাটযি চকচটক পম্াো চাম্ডা হযারি হাটেি দ্টণ্ডি আটলা  টড ঝলসাটে 
লাগল। 
 
রু্স্র ফাই! 
 
সম্যম্ে হযারি ওটক পস্পল না কিটল রক হে ব্লা োয না। হযারিি জাদু্ম্ে ওি গাটয 
পলটগ রছেটক রফটি এল। ম্াথাি কাছো  ুটড পগটছ, োিই প াডা গন্ধ নাটক লাগল। 
আগুটন ম্াথাি ও িো ঝলটস পগটছ। রফ্রউে ওি পলজ রদ্টয েব্লিাটব্ আগুন ছডাটে 
ছডাটে হযারিটক োডা কিল। 
 
ইম্ট রডটম্ন্টা! হযারি উচ্চস্বটি ব্লল। জাদু্ম্ে ওোি গাটয পলটগই রছেটক রফটি এল। 
হযারি দু্চাি  া র রছটয এটস আব্াি ব্লল। ইম্ট রডটম্ন্টা! 
 
হযারি েখন ওি পথটক ম্াত্র এক ইরঞ্চ েফাটে। পস্পলো শুটনই রক্রউে অ্ব্শ হটয পগল। 
হযারি কাযদ্া কটি ওি গাটয পেখাটন শক্ত চাম্ডা পনই পসখাটন পস্পলো ছুাঁডটে প টিটছ। 
হাাঁ াটে হাাঁ াটে রব্ িীে রদ্টক হযারি পদ্ৌডাটে লাগল–কািণ ইম্ট রডটম্ন্টা ক্ষণস্থাযী 
সটম্াহন। পেটকানও মু্হূটেড রক্রউে আব্াি দ্াাঁরডটয উেটে  াটি। 
 
ব্াাঁ–রদ্টকি িািাো ও ধিল, পসোও একেু হাাঁোি  ি ব্ন্ধ, দ্রক্ষটণ একই অ্ব্স্থা। পকম্ন 
কটি ও পগালকধাাঁধা পথটক পব্টিাটব্। অ্জানা আশঙ্কায ও বু্টকি পিেি হােুরড র েটে 
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থাটক। আব্ািও চেুমু্ডখী জাদু্ম্ে েটযাগ কিল, এক  া র রছটয এল, উেি– রিটম্ 
োব্াি জনয নেুন একো িািা ধিল। 
 
নেুন িািা ধটি ও পব্শ পজাটি পজাটি হাাঁেটে লাগল, কটযক রম্রনে ম্াত্র, েখন ম্টন 
হল পসই  টথি  াটশ ওি সম্ািিালিাটব্ পকউ হাাঁেটছ। পসই িািাোিও পশষ ব্ন্ধ। 
 
হোৎ পসডরিটকি গলা শুনটে প ল। আটি এখাটন েুরম্ রক কিছ? এখান পথটক োব্াি 
 থ পকাথায পসো জান? 
 
োি ি হযারি শুনটে প ল ক্রাটম্ি গলা। 
 
কু্ররসও! 
 
হোৎ, সম্ি আকাশ–ব্াোস পসডরিটকি রচৎকাটি েরেধ্বরনে হটে লাগটলা। 
 
আেরঙ্কে, হযারি  ূণড পব্টগ পদ্ৌডাটে লাগল–পসডরিক পকাথায খুাঁজটে হটব্। েখন 
কাউটক ও পদ্খটে প টলা না, েখন পস রিডাক্টি কাসড আব্াি েটযাগ কিটে পচো 
কিল। ওোও কােডকিী হল না। না হটলও র্ন পঝাট  একো পছাে গেড হটয পগল। হযারি 
গটেডি ম্টধয  া েুরকটয দ্ম্াদ্ম্ লারথ পম্টি চলল। ওো ওটক িােটেই হটব্… অ্টনক 
কটে পস পিেটি পোকাি ম্টো গেড কটি পফলল। পিেটি েুটক এটগাটে রগটয কাো 
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গাটছ ওি পব্াব্স রছাঁটড পগল, োি ি ডানরদ্টক োরকটয পদ্খল পসডরিক ম্ারেটে  টি 
হাে– া ছুাঁডটছ, ক্রাম্ ওি ও টি দ্াাঁরডটয িটযটছ।  
 
হযারি পিটে না  টড রনটজটক শক্ত কিল। ক্রাটম্ি রদ্টক জাদু্দ্ণ্ড েসারিে কিটেই 
ক্রাম্ োি রদ্টক একব্াি োরকটয পদ্ৌডাল। 
 
হযারি রচৎকাি কটি ব্লল, রু্স্র ফাই! 
 
ওি ম্ে পসাজা ক্রাটম্ি র টে আর্াে কিল। ক্রাম্ ওি  টথ ধ  কটি  টড পগল, র্াটস 
মু্খ পিটখ শুটয  ডল। পচেনা হারিটযটছ। হযারি োি ি পসডরিটকি কাটছ পগল। 
পসডরিক েখন অ্টনকো ধােস্থ হটযটছ। মু্খ দু্হাটে পেটক হাাঁ াটে। 
 
হযারি, পসডরিটকি কাাঁটধ পজাটি ঝাাঁকুরন রদ্টয ব্লল, েুরম্ িাল আছ পো? 
 
পসডরিক হাাঁ াটে হাাঁ াটে ব্লল, হযাাঁ, আরম্ এখনও রব্শ্বাস কিটে  ািরছ না, ও আম্াটক 
প ছন পথটক জাটে ধটিরছল, আরম্ প ছন োকাটেই পস আম্াি গাটয জাদু্দ্ণ্ড পছাাঁযাল। 
 
োি ি পসরডরিক পকানও িকটম্ দ্াাঁডাল। েখনও সাম্ানয কাাঁ টছ। ওিা দু্জন পব্হুশ 
ক্রাটম্ি রদ্টক োকাল। হযারি ব্লল, সরেয এখনও আরম্ রব্শ্বাস কিটে  ািরছ না, আরম্ 
ওটক িাল পিটব্রছলাম্, হযারি িুলুরণ্ঠে ক্রাটম্ি রদ্টক োকাল। 
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পসডরিক ব্লল, আরম্ও কটিরছলাম্। 
 
েুরম্ একেু আটগ কী পেউটিি গলা শুনটে প টযছ? 
 
প টযরছলাম্… পোম্াি রক ম্টন হয ক্রাম্ ওটক আম্াি ম্টো…! পসডরিক ব্লল। 
 
–রেক বু্ঝটে  ািরছ না, হযারি খুব্ চা া গলায ব্লল। 
 
পসডরিক ব্লল, ওটক কী আম্িা এই অ্ব্স্থায এখাটন পিটখ োব্? 
 
হযারি ব্লল, পসো রেক হটব্ না। োিটচটয আম্িা লাল স্পাকড ছারড… োিা পিরলং–ম্াটন 
োিা আম্াটদ্ি িক্ষাি জনয ব্াইটি পম্াোটযন আটছ, লাল আটলা পদ্টখ এখাটন এটস 
ওটক রনটয োটব্। পফটল পিটখ পগটল রনর্ডাে রউে ওটক পখটয পফলটব্। 
 
োই পহাক, এো ওি ো য, পসডরিক মু্খ পব্াঁরকটয ব্লল। কথাো ব্টল পসডরিক ওি 
জাদু্দ্ণ্ডো আকাটশি রদ্টক েুলটেই বৃ্রেি ম্টো লাল ফুরলে পব্টিাটে লাগল। রেক 
ক্রাটম্ি অ্ধচেনয শিীটিি ও টি। লাল আটলা পদ্টখ ওটক রেক খুাঁটজ পব্ি কিটে 
অ্সুরব্ধা হটব্ না। 
 
ওিা দু্জটন চু চা  রকছুক্ষণ গাঢ় অ্ন্ধকাটি দ্াাঁরডটয িইল। োি ি পসডরিক ব্লল, 
আম্াটদ্ি এব্াি এখান পথটক োওযা উরচে, রক ব্ল? 
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কী ব্লটল? হযারি ব্লল। ও হযাাঁ, রেক ব্টলছ। 
 
অ্দু্ভে এক  রিরস্থরে! সাম্ানয সম্টযি জনয ওিা ক্রাটম্ি কাজকটম্ডি জনয এক হটযরছল। 
আসটল পো ওিা েরেটোগী! োই ওিা আলাদ্া আলাদ্া  থ পব্টছ রনল। হযারি ব্াাঁ–রদ্টক, 
পসডরিক ডানরদ্টক। পসডরিটকি  দ্শব্দ রম্রলটয পগল। 
 
হযারি চাি  টযন্ট জাদু্ম্ে ব্যব্হাি কিটে কিটে এটগাটে লাগল। সরেক  টথ োটে রক 
না পস সম্বটন্ধ সেকড িইল। কাট ি কাটছ সব্াি আটগ প ৌঁছাটনাি ম্ানরসক েীব্রো 
আিও পেন পব্টড পগল। ক্রাম্ ো কটিটছ ও ো পেন িাব্টে  ািটছ না। 
আনফিরগটিব্ল কাসড (ক্ষম্াহীন কাসড) পকানও িালম্ানুটষি ও ি েটযাগ কিাি শারি 
আজীব্ন আজকাব্াটন ব্রন্দ হটয থাকা, পসকথা হযারি জাটন। মু্রড ওটক ব্হুব্াি এই কথা 
ব্টল সাব্ধান কটি রদ্টযটছন। িাব্টে  ািটছ না, িাইউইজাডড কা   াওযাি জনয 
এেব্ড ঝুাঁরক পনওযাি ওি কী েটযাজন? কথাগুটলা িাব্াি সম্য পনই। ও দ্রুে 
লক্ষযস্থটলি রদ্টক ছুেল। 
 
ম্াটঝ ম্টধয পগালকধাাঁধায ওি  থ রেক হয না। আেটক োয। পেখাটন রছল পসখাটনই 
রফটি আটস। োহটল পথটম্ থাকটল চলটব্ না। োি ি ও একো লম্বা িািাি ও ি 
দ্াাঁডাল। আব্াি ও রনিব্ধ জগটেি ব্াইটি এল। পকানও রকছু রস্থি নয, নডাচডা কিটছ। 
চলটে চলটে ওি হাটেি দ্টণ্ডি আটলা অ্দু্ভে এক জম্ভি ও ি  ডল, অ্টনকো ওি 
ম্নর্স্াি বু্ক অ্ব্ ম্নর্স্ািটস ব্ইটে ছরব্ পদ্টখটছ। 
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জন্তুো রস্ফরনক্স রূ কথাি দ্ানব্ী রব্টশষ: ম্াথা ম্ানব্ীি ম্টো ও (ধাাঁধা রজটজ্ঞস কিে 
কাউটক সাম্টন রদ্টয পেটে পদ্খটল সরেক উেি রদ্টে না  ািটল োটদ্ি হেযা কিে) 
রব্িাে রসংটহি ম্টো পদ্হ, পম্াো পম্াো থাব্া, হলুদ্ িংটযি লম্বা পলজ… পশষ োটি 
ব্াদ্াম্ী পথাকা পথাকা পলাম্। ম্াথাো অ্ব্শয পম্টযটদ্ি ম্টো। পসই রিরনক্স ওি োনা 
ব্াদ্াম্ী িংটযি পচাটখ হযারিটক পদ্খল। হযারি ওটক কাবু্ কিাি জনয ওি জাদু্দ্ণ্ড েুলল, 
ইেিে কিটে লাগল। জরে লারফটয ওোি জনয গুরেসুরে ম্ািটছ না, রকন্তু  থ আেটক 
ব্টস িটযটছ। 
 
োি ি পসই রফরনক্স ককডশ স্বটি ব্লল, েুরম্ উটদ্দটশযি পশষ সীম্ায প ৌঁটছ পগটছ। 
োডাোরড আম্াটক রডরেটয োও। 
 
পো… পো েুরম্ দ্যা কটি একেু সটি না ব্সটল আরম্ পো পেটে  ািটব্া না, হযারি জাটন 
ও সিটব্ না েবু্ ব্লটে হয ব্টল ব্লল। 
 
োব্াি জাযগাো আিও সঙু্করচে কটি ব্লল, পম্াটেই না, েেক্ষণ না েুরম্ আম্াি ধাাঁধাি 
উেি রদ্টে  ািটছা আরম্ এক চুলও সিটব্া না। েথম্ েশ্ন কী হটব্ আন্দাজ কিটো? 
রেক ব্লটল  থ ছাডটব্া, িূল ব্লটল আরম্ পোম্াটক োডা কিব্। আি েরদ্ চু  কটি 
থাক োহটল পোম্াটক আম্াি ও ি রদ্টয পেটে পদ্ব্; রকন্তু আম্াি গাটয পেন একেুও 
আাঁচড না লাটগ বু্ঝটল? 
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হযারিি রস্ফরনটক্সি শেড শুটন প টেি পিেিো গুডগুড কটি উেল। এইসব্ উেি–েুি 
পদ্যাি ব্যা াটি হািরম্ওন উ েুক্ত। ও রকছু  াটি না। েবু্ পদ্খা োক িাটগয কী আটছ! 
েরদ্ রিরনটক্সি ধাাঁধা খুব্ করেন হয োহটল ও চু  কটি থাকটব্, ওটক পকানিকম্ 
আর্াে–োর্াে না কটি অ্নয  থ খুাঁজটব্, কা  পেখাটন আটছ পসখাটন পেটে। 
 
পব্শ, রেক আটছ। োহটল পোম্াি ধাাঁধা শুনটে  ারি কী? রিরনক্স ওি প ছটনি  া দু্রে 
গুরেটয আিাম্ কটি ব্সল। োি ি হযারিি রদ্টক োরকটয ব্লল: 
 
এম্ন এক পলাটকি কথা িাব্ োি শুধু পব্শ ছদ্মটব্শ, 
সব্ রকছুই পগা ন িাটখ, রম্টথয ছাডা পনইটকা োি পশষ। 
োি ি ব্লটো, অ্িাব্ পসোি পকান কথারে পব্শ, 
ম্াটঝি ম্টধয ম্াটঝ, না পশটষি ম্টধয পশষ? 
পশটষ ব্ল, োযই পশানা কথারেি ধ্বরন; খুাঁটজ পব্ডাও? 
োটি েুরম্  াওনা পকন ম্রন? 
এখন োটদ্ি সটে রনটয গাাঁথ ম্ালা 
পকান োণীটক চাওনা েুরম্ গাটল রদ্টে চুরম্? 
 
হযারি পব্াকাি ম্টো োকাল। 
 
অ্নুগ্রহ আিএকব্াি ধাাঁধাো ব্লটব্? একেু ধীটি। রফরনক্স পচাখ ম্েটক হাসল, করব্োরে 
আব্াি ব্লল। 
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সব্ ইরেে এক কিটল একো জম্ভ হয–োটক চুম্বন কিটে চাই না? হযারি েশ্ন কিল। 
 
রস্ফরনক্স িহসয ূণড িাটব্ হাসল। হারস পদ্টখ হযারিি ম্টন হল ধাাঁধাি জব্াব্ রেক ব্টলটছ। 
অ্টনক অ্টনক জন্তুটদ্ি কথা িাব্ল। োটদ্ি ম্টধয পকান্ োণীটক ও চুম্বন কিটে চায 
না। রফ্রউটেি কথা ম্টন  ডল, রকন্তু ম্টনি পিেি পক পেন সজাগ কটি রদ্ল, পসো 
ধাাঁধাি জব্াব্ নয। ওটক ধাাঁধাি জব্াব্ রনটজই পব্ি কিটে হটব্। 
 
একজন ম্ানুষ ছদ্মটব্টশ, হযারি ওি রদ্টক োরকটয ম্টন ম্টন রব্ডরব্ড কটি ব্লল–পে 
রম্টথয ব্টল, ও োহটল পো পস–রক একজন পিক–ধিা পলাক। না, ওো আম্াি অ্নুম্ান 
নয! এক একজন গুপ্তচি! না, ওো আম্াি অ্নুম্ান নয! এ একজন গুপ্তচি? আরম্ রফটি 
আসরছ পসই ব্যা াটি। েুরম্ রক আম্াটক  টিি সম্াধাটন সূত্র ব্লটব্, অ্নুগ্রহ কটি? 
 
রফরনক্স করব্োি  টিি ছত্র আব্াি ব্লল। 
 
হযারি এব্াি ব্লল–না আম্াি ম্াটঝি ম্টধয ম্াটঝ না–আরম্ বু্ঝটে  ািরছ, আম্াটক রক 
পশষ ছত্ররে আব্াি ব্লটব্ন? 
 
পশষ চািরে  ংরক্ত রস্ফরনক্স ব্লল। 
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একো ধ্বরন োযই পশানা োয, একরে শব্দ করেনিাটব্ খুাঁজটে, হযারি ব্লল।–, ওহ 
োহটল পসো, ওহ ব্াদ্ দ্াও, ওহ ওোই একো ধ্বরন! 
 
রফরনক্স হযারিি রদ্টক োরকটয হাসল। 
 
স্পাই… স্পাই…, রিরনটক্সি কাটছ রু্িটে রু্িটে ব্লল। একো োণী োটক আরম্ চুম্বন 
কিটে চাইল না… ম্াকডসা? 
 
এইব্াি রফরনক্স খুব্ পজাটি পজাটি হাসল। সাম্টনি দু্টো  াটয িি রদ্টয উটে দ্াাঁডাল, 
োি ি সাম্ানয জাযগা কটি রদ্ল োটে হযারি স্বােটন্দয পেটে  াটি। 
 
ওি ম্টন হটে লাগল আি পব্রশ দূ্ি নয, োয এটস পগটছ। ওি হাটেি জাদু্দ্ণ্ড োই 
পেন ব্লটছ, েরদ্  টথ আি পকানও িযংকি জন্তু ব্া অ্নযরকছুি সাম্নাসাম্রন না হটে 
হয োহটল োি আশা আটছ। 
 
সাম্টন পখালা িািা। পকানো রদ্টয োটব্ পসো োি ইটে। ও হাটেি জাদু্দ্ণ্ড ব্লল, 
রনটদ্ডশ দ্াও। 
 
জাদু্দ্ণ্ড থিথি কটি উটে ওটক দ্রক্ষণ রদ্টক  থ রনটদ্ডশ রদ্ল। হযারি এক মু্হূেড সম্য 
নে কটি পসই  থ ধিল। দূ্টি আটলা পদ্খটে প ল। 
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োয হাজাি গজ দূ্টি িাইউইজাডড কা  একো পব্রদ্টে ব্সান। আটলা  টড কা ো 
ঝলম্ল কিটছ। একো কাটলা ছাযা ওি আটগ আটগ পদ্ৌডাটে, হযারি োি পদ্ৌড থারম্টয 
পদ্খল। 
 
োহটল রক পসডরিক ওি আটগ পব্রদ্ি কাটছ প ৌঁটছটছ? পসডরিক োণ ণ শরক্তটে 
পদ্ৌডাটে। হযারি জাটন েে পজাটিই পদ্ৌডাক না পকন ওি  টক্ষ পসডরিকটক হািাটনা 
সম্ভব্ নয। পসডরিক ওি পচটয অ্টনক লম্বা,  া দু্টো লম্বা লম্বা। 
 
োি ি হযারি পদ্খল ওি ব্াাঁ–ধাটিি পঝাট ি ও ি রব্শাল একেু রকছু নডটছ। ও পে 
িািাোয পসখাটন পব্শ পজাটি পনটম্ আসটছ, পসডরিক ওটক পদ্খটে  াযরন। ওি দৃ্রে 
েখন কাট ি রদ্টক। হোৎ পসই রব্শাল জোি রদ্টক পচাখ না  ডাি জনয পসডরিটকি 
ধাো পলটগ োরেল। 
 
–পসডরিক! হযারি রচৎকাি কটি ব্লল, ব্াাঁ–রদ্টক, ব্াাঁ–রদ্টক োকাও। 
 
রকন্তু পসডরিক হযারিি কথা কাটন োব্াি আটগই রব্শাল জোি সটে ধাো পখল। ধাো 
খাওযাি সটে সটে ওি হাে পথটক জাদু্দ্ণ্ডো রছেটক  ডল। পসই রব্শাল জো এক 
অ্দু্ভে ম্াকডসা। ও পসডরিটকি রদ্টক এটগাটে লাগল। এটগাটে এটগাটে োয ওি 
ও টি এটস  ডল। রু্স্র ফাই! হযারি গজডন কটি ম্ে উচ্চািণ কিল। ম্েো সিাসরি 
পসই রব্শালকায ম্াকডসাি চুলওযালা কাল পদ্টহি ও ি  ডল। হযারি ম্ে ছাডাও 
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একো  াথি ওি গাটয ছুাঁটড ম্ািল। ম্াকডসাো গা ঝাডা রদ্ল, রু্ি াক পখটে পখটে 
পসডরিকটক পছটড হযারিি রদ্টক এটগাটে লাগল। 
 
রু্স্র ফাই। ইম্ট রিটম্ন্টা। রু্স্র ফাই! 
 
রকন্তু হযারিি ম্েটে ম্াকডসোি রকছুই হল না। ও ব্হাল েরব্যটে হযারিি রদ্টক 
এটগাটে লাগল। ম্ে ও  াথি পছাাঁডাি জনয ম্াকডসাো পেন আিও পিটগ পগটছ। হযারি 
ওি জ্বলজ্বটল আেো পচাটখি রদ্টক োকাল। ম্াকডসাোি  াটয ধািাটলা সাডারশি ম্টো 
নখ। 
 
ম্াকডাসাো ওি সাম্টনি রদ্টকি একো  া রদ্টয হযারিটক ও টি েুলল। ধািাল নখ 
রদ্টয পেন ও হযারিটক ক্ষেরব্ক্ষে কটি পদ্টব্, রকন্তু  িমু্হূটেড ম্ারেটে  টড েেণায 
কােিাটে লাগল–হযারি শুনটে প ল পসডরিটকি জাদু্ম্ে এক্সট রল আম্ডাস। ম্েো কাজ 
রদ্টযটছ। রকন্তু ওি ব্যথা লাগা  া আিও দ্শ রফে ও ি পথটক রছেটক  ডাি জনয 
আিও পব্রশ ব্যথা কিটে লাগল। 
 
ম্াকডসাো আিও রনরিয কিাি জনয হযারি ম্াকডাসাোি থলথটল প টেি রদ্টক দ্ণ্ডো 
এরগটয হুঙ্কাি রদ্টয ব্লল, রু্স্র ফাই। একই সটে দু্রে জাদু্ম্টে রব্শালকাযা ব্ীিৎস 
ম্াকডসা মৃ্টেি ম্টো  টড িইল। োি ি পঝাট ি পিেি চটল পগল। 
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হযারিি েখনও আেঙ্ক কাটেরন। সািাটদ্টহ ব্যথা। কাটন এল, হযারি েুরম্ আর্াে 
প টযটছা? জো পোম্াি পকানও ক্ষরে কিটে  াটিরন পো? 
 
–না। হযারি ওটক পশানাব্াি জনয গলা ফারেটয ব্লল।  াটযি রদ্টক োরকটয পদ্খল  া 
রদ্টয গলগল কটি িক্ত পব্টিাটে। আিও পদ্খল ওি পিাব্স (আলটখলা) রছাঁটড পগটছ, 
ধূরলধূসরিে আি ম্াকডসাি ব্ড ব্ড পলাম্ পলটগ িটযটছ। ও দ্াাঁডাব্াি পচো কিল; রকন্তু 
 ািটলা না।  া–দু্টো েক েক কটি কাাঁ টছ। ও পঝাট  পহলান রদ্টয ব্ড ব্ড রনশ্বাস 
পফলটে লাগল। 
 
হযারি হাাঁ াটে হাাঁ াটে পদ্খটে প ল পসডরিক কা  পথটক ম্াত্র এক ফুে দূ্টি দ্াাঁরডটয। 
কা ো আিও পব্রশ উিল ও চকচক কিটছ। 
 
হযারি হাাঁ াটে হাাঁ াটে ব্লল, পসডরিক, কা ো েুরম্ নাও, েুরম্ পো সব্াি আটগ িটযছ। 
 
রকন্তু পসডরিক এক চুলও নডটলা না। পেখাটন রছল পসখাটনই স্থানুি ম্টো দ্াাঁরডটয 
িইল। পচাখ োি আহে হযারিি রদ্টক। োি ি পসডরিক োকাল কাট ি রদ্টক। হযারি 
পদ্খল পসডরিটকি পচাখ দু্টো কা   াব্াি আশায জ্বলজ্বল কিটছ। ওি মু্টখ  টডটছ 
পসানালী আটলা। পসডরিক আব্াি পদ্খল হযারিটক। হযারি অ্ব্সন্ন, ক্লাি, েখনও পঝাট  
র ে পেরকটয দ্াাঁরডটয িটযটছ। 
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পসডরিক লম্বা শ্বাস রনটয ব্লল, হযারি েুরম্ পদ্ৌডাও। কা  পোম্ািই ো য, েুরম্ ছুটে 
পেটে পচো কি। েুরম্ রজটেছ হযারি। দু্দু্ব্াি েুরম্ আম্াি োণ ব্াাঁরচটযছ… এোই ব্ড 
কথা ব্নু্ধ। 
 
হযারি রব্িক্ত হটয ব্লল, ো হয না, হটে  াটি না। 
 
হযারিি  া রদ্টয িক্ত ঝিটছ, সািা পদ্টহ অ্ব্ণডনীয ব্যথা, ম্াকডসাি রব্ষাক্ত পলাম্ গাটয 
 টড চুলকুরন সািা গাটয। হযারিি ম্টো পসডরিকও পসই রব্শাল, িযঙ্কি ম্াকডসাটক 
জাদু্ম্টে োরডটযটছ। পসডরিটকি ম্টন  টড পগল রকরডচ পখলাি সম্য পচাটক ব্ল রনটে 
ব্টলরছল। পে েথটম্ কা  পছাাঁটব্ পস পব্রশ  টযন্ট  াটব্। েুরম্, েুরম্ পসডরিক, পদ্ৌডাও, 
সম্য নে কটিা না। আরম্ পোম্ায ব্লরছ পসডরিক এই িক্তাক্ত েেণাদ্াযক  া রনটয 
আি আরম্ ছুেটে  ািরছটন। 
 
পসডরিক জাদু্টে আহে হওযা ম্াকডসারেটক আডটচাটখ পদ্টখ হযারিি কাটছ দ্াাঁরডটয 
ম্াথা পনটড ব্লল, হটেই  াটি না। 
 
হযারি রব্িরক্ত সহকাটি ব্লল, ম্হৎ হব্াি পচো কিটব্ না, আরম্ ব্লরছ েুরম্ রগটয কা ো 
নাও, োি ি আম্িা পগালকধাাঁধা পথটক পব্রিটয োব্। 
 
পসডরিক পদ্খল হযারি িাল কটি দ্াাঁডাব্াি পচো কিটছ। 
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পসডরিক ব্লল, েুরম্ েরদ্ হযারি আম্াটক িাগটনি কথা না ব্লটে োহটল েথম্ োটস্ক 
আরম্ পহটি পেোম্। 
 
হযারি ব্লল, েুরম্ আম্াটক পসানাি রডটম্ি কু রদ্টযরছল পশাধ হটয পগটছ। ও আলটখলা 
রদ্টয  াটযি িক্ত মু্ছটে লাগল। 
 
পসডরিক ব্লল, পসটকন্ড োটস্ক পোম্াি সকটলি পচটয পব্রশ  টযন্ট  াওযা উরচে রছল। 
পকউ ো কটিরন েুরম্ ো কটিটছ। রনটজি জীব্ন েুে কটি সকলটক পহাটর্স্টজি হাে 
পথটক ব্াাঁরচটয সব্াি পশটষ জটলি েলা পথটক উটে এটসরছটল। আরম্ ো  ারিরন। 
 
–আরম্ ম্ৎসযকনযাি গান গিীিিাটব্ বু্টঝরছলাম্। 
 
োও, োও পসডরিক কা ো রনটয এস। 
 
–না, পসডরিক দ্াাঁরডটয িইল। 
 
ম্াকডশাো কুকুটে পচাটখ ম্টে সটম্মারহে হটয ম্ারেটে ওি কদ্েড ব্ীিৎস  া ছরডটয 
হযারিি  া জরডটয চলৎশরক্তহীন হটয  টডরছল। পসডরিক ম্াকডসাটক রডরেটয হযারিি 
 াটশ দ্াাঁডাল। হযারি ওি রদ্টক োরকটয বু্ঝটে  ািটলা, ও এক ব্ণডও রম্থযা ব্লটছ না। 
সব্রকছু ম্ন পথটক ব্লটছ, শেব্ষড ব্যা ী হাফল াটফি ছাত্রছাত্রী ো  াযরন, ো অ্জডন 
কিাি সুটোগ প টযও পসডরিক ব্নু্ধ েরেটোগীি রদ্টক োরকটয েুে কিটছ। 
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পসডরিক আি একরেও কথা না শুটন ব্লল, েুরম্ পেম্ন কটি  াি োও। হযারি পদ্খল 
ওি মু্টখ দৃ্ঢ়োি ছা  উট ক্ষা কটি চটল না ওি রসোি। 
 
হযারি পসডরিটকি প ছন পথটক কা োটক সেৃরপ্ত নযটন পদ্খল। হোৎ পেন ম্টন হল ও 
কা ো হাটে রনটয পগালকধাাঁধা পথটক পনটম্ আসটছ, দ্শডক–ছাত্রছাত্রী রশক্ষকিা ওটক 
কিোরল রদ্টয অ্রিনন্দন জানাটে। মু্খো হযারিি জটয আনটন্দ পেন পফটে  ডটছ। এে 
সুস্পে আটগ ওি পচাটখ  টডরন। োি ি পসই ম্টনি ছরব্ একেু একেু কটি আডাল 
হটয োয। পদ্খল–ও পসডরিটকি পজরদ্, একগুটয মু্টখি রদ্টক োরকটয িটযটছ। 
 
হযারি ব্লল, একইসটে দু্জটন। 
 
কী ব্লটল? 
 
–আম্িা একইসটে দু্ জটনই কা ো পনটব্া। পসো হটব্ আম্াটদ্ি সু্কল পহাগাটেডি জয। 
আম্িা েুগ্মিাটব্ জযী হব্। 
 
পসডরিক হযারিি রদ্টক োকাটলা। গুোটনা হাে খুটল পফটলা।–েুরম্, েুরম্ রনরিে হটয 
ব্লটছা? 
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হযাাঁ, হযারি ব্লল। হযাাঁ, আম্িা  িস্পিটক সাহােয কটিরছ, করিরন? আম্িা একই সম্য 
এখাটন এটসরছ, দু্জটন একইসটে পনযা োক। 
 
এক মু্হূেড! পসডরিক োকাল, ও পেন রনটজি কানটক রব্শ্বাস কিটে  ািটছ। োি ি ও 
হাসল। 
 
–চল, চল পদ্রি কিটব্ না। এরদ্টক এস। 
 
ও হযারিি কাাঁধো ধিল। পস পব্রদ্টে কা ো িাখা খুাঁরডটয খুাঁরডটয হাাঁো হযারিটক পসখাটন 
রনটয পগল। পব্রদ্ি কাটছ প ৌঁটছ ওিা একইসটে ঝকঝটক কাট ি হযাটন্ডটল হাে 
পছাাঁযাল। 
 
রেন গুনটব্া, রেক আটছ, হযারি ব্লল, এক–দু্ই–রেন। 
 
ও আি পসডরিক রুেশ্বাটস ঝাট ি একো হােল ধিল। 
 
হাে পছাাঁযাব্াি সাটথ সাটথই হযারিি নারিস্থটলি প ছটন একো েব্ল ঝাাঁকুরন অ্নুিব্ 
কিল। ও হােো িাইউইজাডড কাট ি হযাটন্ডল পথটক সিাব্াি সম্য প টলা না। পক পেন 
ওটক পেটন ধটি িইল, ঝটডা হাওযা, শন শন োি শব্দ, অ্টনকো রূ্রণডঝটডি ম্টো ও 
আি পসডরিক আকাটশ পিটস চলল। 
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জেশ, ব্লাড অ্যান্ড জবান 
 
হযারিটক পক পেন শূনয পথটক সটজাটি ধ াস কটি ম্ারেটে পফটল রদ্ল। জখম্ হওযা  া 
দু্টোি ব্যাথা আিও পব্টড পগল। ও সাম্টন হুম্রড পখটয  ডল। হাটে েখনও িটযটছ 
িাইউইজাডডস কা । 
 
হযারি ব্লল, আম্িা পকাথায এলাম্? 
 
পসডরিক উটে দ্াাঁরডটয, হযারিটক ধটি দ্াাঁড কিাল। পকাথায এটসটছ পদ্খাি জনয 
চািরদ্টক োকাটে লাগল। 
 
বু্ঝটে  ািটলা, এখন আি ওিা পহা াটেডি ম্াটে পনই। োি ম্াটন, এখন োিা পহাগােড 
পথটক অ্টনক দূ্টি। কযাটসটলি চািরদ্টকি  াহাড, অ্িণয ও পদ্খটে প টলা না। ওিা 
এক অ্রে  ুিােন কব্িস্থাটন অ্ন্ধকাটি দ্াাঁরডটয আটছ। কব্িস্থাটনি পশষ োটি 
অ্ন্ধকাটি অ্স্পে একো চাটচডি ছাযা পদ্খটে প টলা। োি ডান ধাটি ব্ড ব্ড ইউ গাছ 
(কাল াোি রচিশযাম্ল ব্ড ব্ড গাছ)। ব্াাঁ–ধাটি  াহাড। হযারি  াহাটডি পকাটল একো 
অ্রে  ুিটনা আম্টলি ব্ারডি পদ্হটিখা পদ্খটে প ল। 
 
পসডরিক িাইউইজাডড কা ো এক লক পদ্টখ হযারিি রদ্টক োকাটলা। ব্লল, পোম্াটক 
রক পকউ ব্টলটছ কা ো প ােড রক? 
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–না পো, হযারি ব্লল। ও েখন কব্িস্থানো পদ্টখ োটে। চেুরদ্ডক রনিব্ধ, পকম্ন পেন 
একো গা ছম্ছটম্ িাব্। এখাটন আসা কী আম্াটদ্ি োটস্কি ম্টধয  টড? 
 
পসডরিক ব্লল, োটো আরম্ জারন না। ওি গলাি স্বটি সাম্ানয আেটঙ্কি ছা ! জাদু্দ্ণ্ড 
আটছ পো? 
 
হযারি ব্লল, হযাাঁ। পসডরিক ম্টন করিটয পদ্যাটে খুরশ হল। 
 
ওিা রনটজটদ্ি জাদু্দ্ণ্ড হাটে রনল। হযারি ওি  াটশ রক আটছ না আটছ পদ্খটে লাগল। 
ওি োযই রব্ষযো ম্টন হয, আব্াি এখন রব্ষযো ম্টন হটে লাগল। অ্লটক্ষয, পকউ 
পেন ওটদ্ি  েডটব্ক্ষণ কটি চটলটছ। 
 
হোৎ হযারিি মু্খ পথটক পব্রিটয এল, পকউ পেন আম্াটদ্ি রদ্টক আসটছ। 
 
চেুরদ্ডক গাঢ় অ্ন্ধকাটি োকা। পসইরদ্টক োকাটেই এক ছাযামূ্রেডটক ওটদ্ি রদ্টক 
অ্ন্ধকাি পিদ্ কটি আসটে পদ্খল। কব্িগুটলাি  াশ রদ্টয, আব্াি রডরেটয রডরেটয 
আসটছ ওটদ্ি রদ্টক। খব্ডকায ছাযামূ্রেড পেম্ন িাটব্ েটল েটল হাাঁেটছ, োটে ম্টন হল 
ও রকছু ব্হন কিটছ। অ্ন্ধকাটি পব্াঝা োটে না। 
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পেই পহাক না পকন–পলাকো পব্াঁটে,  িটন মু্খ োকা আলটখলা। পকউ োটে রচনটে না 
 াটি োি জনয মু্খ পেটক পিটখটছ। আিও কাটছ এটল পদ্খল ছাযামূ্রেড একো রশশুটক 
পকাটল কটি রনটয আসটছ। ব্া, ো না হটল কেগুটলা আলটখলাি ব্ারন্ডল হটে  াটি। 
 
হযারি দ্ণ্ডো রনচু কটি পসডরিটক পদ্খল। পসডরিকও ব্াাঁকা পচাটখ ওি রদ্টক োকাল। 
ওিা পসই কাল ছাযামূ্রেডি রদ্টক অ্ লক দৃ্রেটে োরকটয িইল। মূ্রেডো ওটদ্িই রদ্টক 
আসটছ সটন্দহ পনই। োয ছরফে দূ্টি একো ব্ড কব্টিি শীটষড িাখা েিি খটি  াটশ 
দ্াাঁডাল। মূ্রেডো খব্ডকায। ওিা রেনজটন  িস্পটিি মু্টখি রদ্টক োকাল। 
 
োি ি হোৎ হযারিি ক াটলি কাো দ্াগোয অ্সম্ভব্ েেণা শুরু হটয পগল। ম্টন হল 
ম্াথাো খণ্ডরব্খণ্ড হটয োটব্। এম্ন এক অ্ব্ণডনীয েেণা জীব্টন এই েথম্ শুরু হল। 
ক াটল, মু্টখ হাে রদ্টে রগটয জাদু্দ্ণ্ডো হাে পথটক  টড পগল। হাাঁেু দু্টো কাাঁ টে 
লাগল। ও ম্ারেটে ধ াস কটি  টড পগল। রকছুই পদ্খটে  াটে । 
 
অ্টনক দূ্টি, ওি ম্াথাি ও ি পথটক শুনটে প ল োণ্ডা, ব্িটফি পচটযও োণ্ডা রশিরশটি 
এক স্বি, ওি সাটথি পছটলরেটক হেযা কি। 
 
পব্ত্রার্াে কিাি পশা পশা শব্দ… োি িই অ্নয একজটনি ককডশ েীক্ষ্ম কণ্ঠস্বি িাটেি 
অ্ন্ধকািটক পেন খান খান কটিরছল আিাদ্া পকডাভ্রা! 
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এক সবু্জ আটলাি ঝলকারনটে ওি দু্টচাখ ব্ন্ধ হটয পগল। ম্টন হল সশটব্দ রকছু একো 
ওি  াটশ  টড পগল। কাো দ্াটগি ব্যথা অ্িূে ূব্ডিাটব্ আব্াি শুরু হল। পস ব্রম্ 
কিটে লাগল, োি িই আিেডজনকিাটব্ োি ব্যথা কম্টে শুরু কিল। পচাখ খুলটে 
হযারি িয প ল। জাটন না রক িযংকি রজরনস হযে পদ্খটব্। ও ধীটি ধীটি েেণাকােি 
পচাখ দু্টো খুলল। 
 
পদ্খল পসডরিক দু্ই ডানা ছডান ঈগটলি ম্টো দু্হাে ছরডটয মু্খ থুব্টড ওি  াটশ  টড 
িটযটছ। ও মৃ্ে! 
 
একো পসটকন্ড পেন অ্নিকাল। হযারি মৃ্ে পসডরিটকি িযােড পখালা দু্ধূসি পচাটখি 
রদ্টক োরকটয িইল। অ্টনকো  রিেযক্ত ব্ারডি পখালা জানালাি ম্টো শূনয আি 
অ্রিব্যক্তহীন। আধটখালা মু্খ পদ্টখ ম্টন হয ও পেন আিেড হটয পগটছ। োি ি ো 
পদ্খটছ পসোি ব্ািব্ো পব্াঝাি সটে সটে ওি ম্টন হল পক পেন ওি  া ধটি োনটছ। 
 
পসই িযােড খব্ডকায পলাকো ওি হাটেি ব্ারন্ডল পফটল রদ্টয হাটেি জাদু্দ্ণ্ডো জ্বালাল। 
এি ি হযারিটক একো কব্টিি সাদ্া রব্িাে  াথটিি রদ্টক পেটন রনটয পেটে লাগল। 
হযারি পসই পলাকোি জাদু্দ্টণ্ডি মৃ্দু্ আটলাটে পদ্খল কব্টিি ফলটক পলখা িটযটছ– 
 
েম্ রিডল 
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োি ি পলাকো কব্টিি  াথটিি সটে ঐন্দ্রজারলক েিাটব্ ওটক দ্রড রদ্টয ব্াাঁধটে 
লাগল। ম্াথা পথটক  া  েডি শক্তিাটব্। মু্খো িাল কটি হযারি পদ্খটে  াটে না; রকন্তু 
ওি ম্ািাত্মক শ্বাস–েশ্বাস শুনটে প ল। হযারি রনটজটক মু্ক্ত কিাি জনয হাে  া ছুাঁডটে 
লাগল। পলাকো ওটক আর্াে কিল। হযারি পদ্খল ওি হাটেি একো আেুল পনই। 
পলাকরে মু্টখাটশি আডাটল থাকটলও হযারিি জানটে ব্ারক িইল না পে ইরন–ওযাম্ডটেল। 
 
–আ রন? হযারি থেম্ে পখটয ব্লল। 
 
রকন্তু ওযাম্ডটেটলি ঐন্দ্রজারলক েিাটব্ হযারিটক ব্াাঁধা পশষ হওযাি  িও ও হযারিি 
কথাি পকানও জব্াব্ রদ্টলা না। ও দ্রডি ব্াধন রেক হটযটছ রকনা  িীক্ষা কিাি সম্য 
হযারি লক্ষয কিল ওি আেুল হাে কাাঁ টছ। হযারিটক ও এম্নিাটব্ ব্াাঁধল পে হযারি এক 
ইরঞ্চও নডটে–চডটে  ািটলা না। ওযাম্ডটেল োি ি ওি আলটখলাি  টকে পথটক এক 
েুকটিা কাল কা ড পব্ি কটি হযারিি মু্টখ গুাঁটজ রদ্ল োটে ও রচৎকাি কিটে না 
 াটি। কাজ পশষ হটল ওযাম্ডটেল চটল পগল। হযারি শুধু কথা ব্লটে  ািটলা না শুধু 
োই না, ওযাম্ডটেল পকাথায পগল ো–ও পদ্খটেও প টলা না। এম্নিাটব্ পব্াঁটধটছ 
কব্টিি েিি ফলক ছাডা ম্াথাো রু্রিটয আি রকছুই পদ্খটে  াটে না। 
 
পসডরিটকি মৃ্েটদ্হ োয রব্শ রফে দূ্টি  টড িটযটছ। সাম্ানয দূ্টি িাই উইজাডড 
কা োও িটযটছ। োিাি আটলা  টড কা ো চকচক কিটছ। ম্যারজক দ্ণ্ডো ওি  াটযি 
কাটছ  টড িটযটছ। কা টডি ব্ারন্ডলো (টেোটক হযারি এক রশশু পিটব্রছল) কব্টিি 
এক ফুে দূ্টি  টড িটযটছ। হযারিি পসগুটলা পদ্খটে পদ্খটে আব্াি ম্াথাি েেণা শুরু 
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হল। হোৎ কটি ম্টন হল, ওি পকাটনা আগ্রহ পনই আলটখলাি  ুেরলোি ম্টধয রক আটছ 
পদ্খটে, আি  ুেরলো পকউ খুলুক োও পস চায না। 
 
 াটযি কাটছ সিসি শব্দ শুটন হযারি সচরকে হল। ও অ্টনক কটে ম্াথা রনচু কটি 
পদ্খল একো সা  র্াটসি ম্ধয রদ্টয এাঁটকটব্াঁটক চলটছ। পেখাটন ওটক পব্াঁটধ িাখা 
হটযটছ পসই  াথিোি চাি াটশ পগাল হটয রু্িটছ। আব্াি ও ওযাম্ডটেটলি শ্বাস–
েশ্বাটসি শব্দ শুনটে প ল। একেু একেু কটি শব্দ পব্টড চটলটছ। শব্দ শুটন ম্টন হয 
ওযাম্ডটেল রকছু রজরনস ম্ারেটে  ুেব্াি পচো কিটছ। োি ি ও হযারিি দৃ্রেসীম্ানাি 
ম্টধয এটস  ডল। হযারি এখন বু্ঝটলা পসই শব্দ ওযাম্ডটেটলি শ্বাস েশ্বাটসি নয, একো 
 াথটিি  াত্র (কলিন) কব্টিি  াটযি কাটছ পেটল পেটল িাখা শব্দ।  াত্রো একো ব্ড 
 াথটিি, সাধািণ কলিটনি চাইটে পসো অ্টনক ব্ড। োি পখালো এে ব্ড পে একো 
ব্ড ম্ানুষ োি ম্টধয আিাম্টস ব্সটে  াটি। 
 
পে ব্ারন্ডলো ম্ারেটে  টড িটযটছ, পসো নডটছ, খুব্ সম্ভব্ োি পিেি পথটক রকছু 
পব্রিটয আসটে চাইটছ। ওযাম্ডটেল কলিটনি পিেিো একদ্ণ্ড রদ্টয নাডাচাডা কিটেই 
হোৎ োি ম্ধয পথটক আগুটনি রশখা পব্রিটয আসটে লাগল। পসই ব্ড সা ো অ্ন্ধকাটি 
রম্রলটয পগল। 
 
কলিটনি ম্টধয পে েিল  দ্াথডো িটযটছ পসো গিম্ হটে হটে ফুেটে শুরু কিল। শুধু 
োই নয, ফুেি বু্দ্বু্দ্ কিা জল পথটক আগুটনি সু্ফরলে পব্টিাটে থাকল। জল নয ম্টন 
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হল পেন আগুন।… ম্ারেটে  টড থাকা পিাব্সো িীষণিাটব্ নডটে–চডটে লাগল… 
হযারি আব্াি হাড কাাঁ াটনা রশিরশটি ব্িটফি ম্টো োণ্ডা স্বি শুনটে প ল। 
 
োডাোরড! 
 
কলিটনি জটলি উ ি িাগ আগুটনি ম্টো গনগন কিটছ। ম্টন হয পেন রহটি রদ্টয 
আবৃ্ে কিা হটযটছ। 
 
–েিূ সব্ েস্তুে। 
 
োহটল এখন; পসই োণ্ডা রশিরশটি কণ্ঠ। 
 
ওযাম্ডটেল ম্ারেটে  টড থাকা আলটখলাি  ুেরলো খুলল, ওি পিেি পথটক ো পব্ি 
কিা হটলা, পসো পদ্টখ হযারি আেটঙ্ক রশউটি উেল। ো পিটব্রছল োি চাইটে হাজাি 
গুণ ব্ীিৎসয রজরনস। অ্টনকো রশশুি ম্টো। ম্াথায োি চুল পনই, গাটয চাম্ডাি ব্দ্টল 
পব্গুরন িংটযি আাঁশ। ওি হাে– াগুটলা পিাগা রডগরডটগ… মু্খো শুকটনা… পকানও 
জীরব্ে রশশুি পদ্হ অ্ম্ন হটে  াটি না… অ্টনকো চযাো ম্টো মু্খ, পচাখ দু্টো মৃ্দু্ 
দ্ীপ্ত লাল। 
 
রশশুরে ওি শীণড দু্রে হাে েুটল ওযাম্ডটেটলি গলা জরডটয ধিল। ওযাম্ডটেল ওটক 
েুলল। ম্াথা রনচু কটি পোলাি সম্য ওি মু্টখি আডাল সটি পগল। হযারি কলিটনি 
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আগুটনি আটলাটে পদ্খল ওযাম্ডটেটলি দু্ব্ডল শিীটিি মু্টখ পেন এক পফাাঁো িক্ত পনই, 
ফযাকাটস। ওযাম্ডটেল পসই জীরব্ে অ্থব্া মৃ্ে রশশুরেটক কলিটনি ও ি িাখল। রহস 
শব্দ কটি পদ্হো কলিটন েরলটয পগল। 
 
হযারি িাব্ল ওো ডুটব্ োওযাই িাল। ওি কাো দ্াগ েখনও দ্ দ্  কিটছ। ও কাযম্ন 
ব্াটকয চাইল ওো ডুটব্ থাকুক, ওোটক পেন আি না পোটল ওযাম্ডটেল। 
 
হযারিি ওযাম্ডটেটলি গলাি করিে স্বি শুটন ম্টন হল ও দ্ারুণ িয প টযটছ। ও পচাখ 
ব্ন্ধ কটি জাদু্দ্ণ্ডো েুলল, িাটেি আাঁধাটি রব্ডরব্ড কটি ব্লল–পহ রশশুি র ো, পোম্াি 
এই রশশু সিানটক  ুনিায রফটি  াটব্! 
 
হযারিি  াটযি কাটছি কব্িরে উ রিিাগ রচিরচি কটি পফটে পগল। িযােড হযারি পদ্খল 
পসই ফােল পথটক ওযাম্ডটেটলি আটদ্টশ অ্রে সূক্ষ্ম পগালাট ি চূণড পব্রিটয আসটছ, 
োি ি পসগুটলা কলিটনি ও ি ধীটি ধীটি  ডল। কলিটনি ও টি রহটিি ম্টো 
চকচটক িাগো পফটে পগল রহস রহস শটব্দ। োি ি পসখান পথটক চেুরদ্ডটক আগুটনি 
ফুরলে ছরডটয রদ্টে লাগল, পসই সু্ফরলে একেু একেু কটি রব্ষাক্ত রূট ি নীল িটে 
রূ ািরিে হটয পগল। 
 
ওযাম্ডটেল আব্াি ফুাঁর টয ফুাঁর টয কাাঁদ্টে লাগল। োি ি ও রনটজি আলটখলা পথটক 
চকচটক একো পছািা পব্ি কিল। ও কণ্ঠস্বি েুকটিা েুকটিা কান্নায  রিণে হল। 
িূটেি… িক্তম্াংস… স্বইোয রদ্রে… েিু আ রন আব্াি শরক্তম্ান হটয রফটি আসুন। 
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কথাো ব্টল ওযাম্ডটেল ওি ডান হােো সাম্টন েসারিে কিল–পস হােোয একো 
আেুল পনই। ব্াাঁ–হাটে পছািাো ও শক্ত কটি পচট  ধটি ও টি েুটল ধিল। 
 
হযারি বু্ঝটে  ািটলা ওযাম্ডটেল রক কিটে চটলটছ। ও পচাখ দু্টো শক্ত কটি ব্ন্ধ কিল, 
রকন্তু ওি িযােড রচৎকাি িাটেি অ্ন্ধকাি রছন্ন কিল, ম্টন হল পছািাো পেন ওটক রব্ে 
কটিটছ। োি ি রকছু একো  টড োওযাি শব্দ শুনল। শুনটে প ল ওযাম্ডটেটলি 
েেণাম্য পগাোরন। োি িই রকছু পেন ছরডটয–রছরেটয  ডল, পেন পসই কলিটন রকছু 
পচাব্ান হটযটছ। হযারি পসইরদ্টক োকাটে  ািটছ না… রকন্তু পসই রব্ষাক্ত েিল  দ্াথড 
জলি আগুটন রূ ািরিে হটযটছ, এে উজ্জ্বল পে হযারি ব্ন্ধ পচাটখও পেন পদ্খটে 
 াটে। 
 
ওযাম্ডটেল েখনও খুাঁর টয ফুাঁর টয পকাঁটদ্ চটলটছ। হযারি অ্নুিব্ কিল ওযাম্ডটেটলি 
উেপ্ত রনশ্বাস ওি গাল স্পশড কিটছ। োহটল রক ওযাম্ডটেন্স হযারিি সাম্টন এটস 
দ্াাঁরডটযটছ ও বু্ঝটে  ািটছ না? 
 
শত্রুটদ্ি িক্ত… পজাি কটি পেটন আনা হটযটছ… েিু েুরম্ পোম্াি শত্রুটদ্ি রনধন কি। 
 
হযারিি পকানও রকছু কিাি ক্ষম্ো পনই। ওটক শক্ত কটি পব্াঁটধ িাখা হটযটছ। ও ম্াথা 
রনচু কটি শিীটিি সব্ শরক্ত রদ্টয ব্াাঁধন পখালাি পচো কিটে লাগল। 
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হযারি পদ্খল ওযাম্ডটেল পছািাো হাটে রনটয পকাঁট  পকাঁট  উেটছ। ওি হােো পব্রশ 
কাাঁ টছ। ওযাম্ডটেল হযারিি আলটখলা  িা হাটেি একো পকানায রব্ে কিটেই ওি 
হাটেি পসই কাো জাযগা পথটক রফনরক রদ্টয িক্ত পব্রুটে লাগল। ওযাম্ডটেল  টকে 
পথটক হােটড হােটড একো রশরশ পব্ি কটি ক্ষেস্থাটন এম্নিাটব্ ধিল োটে পসই িক্ত 
রশরশটে  টড। 
 
োি ি ও সংগৃহীে িক্তিরেড রশরশো হাটে রনটয েলম্ল কিটে কিটে রব্িাে 
কলিটনি সাম্টন দ্াাঁডাল। রশরশি ম্টধয পে িক্তো পিটখরছল পসো জ্বলি কলিটন পফটল 
রদ্টেই পসো সাদ্া ধব্ধটব্ হটয পগল। োি ি ওযাম্ডটেল কলিটনি সাম্টন হাাঁেু পগটড 
ব্সল। রকন্তু পব্রশক্ষণ পসিাটব্ ব্টস থাকটে  ািটলা না। কাৎ হটয ম্ারেটে েটল  টড 
হযারিি ক্ষে হাে পিটখ ফুাঁর টয ফুাঁর টয কাাঁদ্টে লাগল। 
 
কলিটনি পিেটিি সব্ েগব্গ কটি ফুেটে লাগল। চেুরদ্ডটক ছরডটয রদ্টে লাগল 
রহটিি ফুরলে। এে পব্রশ োি েীব্রো পসখাটন  ডল পসখানো কাল পিলটিটেি ম্টো 
হটয পেটে লাগল; রকন্তু আগুটনি সু্ফরলটে পকানও অ্র্েন র্েটলা না। 
 
োি ি সহসা ব্ন্ধ হটয পগল। আগুটনি ব্দ্টল সাদ্া ব্াে পব্রিটয আসটে লাগল। পসই 
ব্াে সব্রকছু অ্ন্ধকাি কটিরছল। হযারি, মৃ্ে পসডরিক, ওযাম্ডটেল… পকানরকছুই পদ্খটে 
প টলা না। ব্ােো চেুরদ্ডটক রু্িটে লাগল। হযারি ঈশ্বটিি কাটছ োথডনা কিটে লাগল 
পেন ব্ীিৎসো কারেটয সব্রকছু স্বািারব্ক হটয োয। োি ি পসই র্ণীিূে ব্াটেি ম্ধয 
পথটক পব্রিটয এটলা কঙ্কাটলি ম্টো কাল এক ম্ানুষ। 
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পস ব্িফশীেল গলায ওযাম্ডটেলটক আটদ্শ কিল, ওযাম্ডটেল আম্াটক আলটখলা 
(টব্াব্স)  রিটয দ্াও।… ওযাম্ডটেল কাাঁদ্টে কাাঁদ্টে ম্ারেটে  টড থাকা আলটখলাো 
েুটল রনটয পসাজা হটয দ্াাঁরডটয কলিটনি  াটশ পসই কাটলা পদ্হটক এক হাটে  রিটয 
রদ্ল। 
 
পসই কাল পদ্হো হযারিি রদ্টক োকাল। হযারিও োকাল। পসই ব্ীিৎস কদ্াকাি মু্খ… 
ো ওটক রেন ব্ছি ধটি স্বটপ্ন োডা কটি পব্ডাটে।… এখন আি কাল নয, ম্াথাি 
খুরলি পচটয সাদ্া িং, ব্ড ব্ড জ্বলি লাল দু্টচাখ, সাট ি ম্টো চযাো নাক… ব্ড ব্ড 
নাটকি গেড… লডড পিাটম্টন্টি  ুনিঃআগম্ন হটযটছ। 
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দ্য জডথ ইটািি 
 
পিাটর্ল্ম্েড হযারিি রদ্টক না োরকটয রনটজি শিীি পদ্খটে লাগটলন। ওি হাে দু্টো 
অ্টনকো লম্বা ম্রলন ম্াকডসাি ম্টো, সরু সরু সাদ্া লম্বা আেুলগুটলা বু্টকি ও টি 
রব্নযি, পেন রনটজটক রনটজ আদ্ি কিটছ। ওি দু্হাে, ওি মু্খ, লাল ব্ণড দু্টচাখ, 
পচাটখি ম্রণ দু্টো লম্বালরম্বিাটব্ কাো পব্ডাটলি পচাটখি ম্টো অ্ন্ধকাটি জ্বলজ্বল কিটছ। 
হাে েুটল আেুলগুটলা ব্াাঁকাটলন পিাটর্ল্ম্েড, পচাটখ মু্টখি িাব্টম্ারহে আি উলরসে 
রব্জযী। পিাটর্ল্ম্েড ওযাম্ডটেটলি রদ্টকও োকাটলন না। ও েখন কব্িস্থাটনি ম্ারেটে 
শুটয েেণায ছেফে কিটছ আি কাো স্থান পথটক গলগল কটি িক্তক্ষিণ হটে। 
সা টদ্ি রদ্টকও োকাটলন না ডিাটন্ডম্েড। সা গুটলা েখন রফটি এটস হযারিটক রর্টি 
িযঙ্কিিাটব্ রহস রহস শব্দ কটি চটলটছ। পিাটর্ল্ম্েড োি অ্স্বািারব্ক একো লম্বা হাে 
ব্ড একো  টকটে  ুটি দ্ণ্ডো পেটন পব্ি কিটলন। জাদু্দ্টণ্ডি গাটয সটেটহ হাে 
পব্ালাটলন, োি ি দ্ণ্ডোটক েুটল পসাজা ওযাম্ডটেটলি রদ্টক েসারিে কিটলন। োি ি 
ঐন্দ্রজারলক শরক্তটে ওটক ম্ারে পথটক েুটল পসাজা হযারিি  াটশ ছুাঁটড রদ্টলন। ও 
কব্টিি  াদ্টদ্টশ  টি শিীিোটক কুাঁকটড মু্টড আটগি ম্েই একটর্াঁটয কাাঁদ্টে লাগল। 
োি ি পিাটর্ল্ম্েড েকেটক লাল পচাটখ হযারিি রদ্টক োকাটলন–মু্টখ োি রহম্শীেল, 
অ্স্বািারব্ক এক আনটন্দি হারস। 
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ওযাম্ডটেটলি আলটখলা িটক্ত রিটজ লাল। আটলা  টড িক্তম্াখা জাযগাো চকচক কিটছ, 
ও হাটেি োলু কাো জাযগায পচট  পিটখটছ। রুে কটণ্ঠ ব্লল, েিু, আম্াি েিু… 
আ রন েরেজ্ঞা, আ রন েরেজ্ঞা কটিরছটলন…। 
 
পোম্াি হাে সিাও, পিাটর্ল্ম্েড োরেলয কটি ব্লটলন। 
 
হা হা েিু… ধনযব্াদ্ েিু…। 
 
ওযাম্ডটেল িক্তম্াখা একো হাে েুলল; রকন্তু পিাটর্ল্ম্েড আব্াি পসই িকম্ কুি হারস 
হাসটলন।–অ্নয হােো ওযাম্ডটেল। 
 
েিু… অ্নুগ্রহ কটি আম্াটক ক্ষম্া কিটব্ন। 
 
পিাটর্ল্ম্েড রনচু হটয ওযাম্ডটেটলি ব্াাঁ–হােো ধটি সিাটলন। পজাি কটি হােো কনুই 
 েডি পেটল েুলটলন, হযারি পদ্খল ওি হাটে খুরলি উরল্ক। উরল্কি িং লাল। খুরলি মু্খ 
পথটক একো সা  ফণা েুটল িটযটছ। হযারি রকরডচ ফাইনাল পখলাি সম্য ওই িকম্ 
একরে ডাকডম্াটকডি সা  পদ্টখরছল। ওযাম্ডটেটলি কান্না পোযাো না কটি পিাটর্ল্ম্েড পসই 
উরল্কো  িীক্ষা কিটে লাগটলন। 
 
পিাটর্ল্ম্েড খুব্ আটি ব্লটলন, োহটল োিা সকটলই পজটনটছ আব্াি রফটি এটসটছ, 
এখন আম্িা পদ্খব্, আম্াটদ্ি জানটে হটব্। 
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কথাো ব্টল পিাটল্টম্েড োি হাটেি লম্বা একো আেুল রদ্টয ওযাম্ডটেটলি হাটেি 
উরল্কটে চা  রদ্টলন। 
 
েখনই হযারিি ক াটলি কাো দ্াটগ েীব্র ব্যাথা কটি উেল। ওযাম্ডটেলও করকটয উেল! 
পিাটর্ল্ম্েড ওযাম্ডটেটলি হাটেি উরল্কি দ্াগ পথটক হাে সরিটয রনটলন। হযারি পদ্খল 
উরল্কি িংো কুচকুটচ কাল হটয পগটছ। 
 
মু্টখ রনধুি সাফটলযি হারস এটন পিাটর্ল্ম্েড পসাজা হটয দ্াাঁডাটলন। মু্খো রু্রিটয 
অ্ন্ধকাটি কব্িগুটলাি রদ্টক োরকটয িইটলন। 
 
এটদ্ি ম্টধয কজন সাহসী ইটে কিটল  ৃরথব্ীটে রফটি আসটে  ািটব্? পিাটর্ল্ম্েড 
আ নম্টন রফস রফস কটি ব্লটলন। মৃ্দু্দ্ীপ্ত পচাটখ আকাটশি রদ্টক পচটয িইটলন…, 
কেজন মৃ্থড আটছ োিা র রছটয োটব্? 
 
পিাটর্ল্ম্েড উটেরজেিাটব্ হযারি আি ওযাম্ডটেটলি সাম্টন  াযচারি কিটে লাগটলন। 
পচাটখি দৃ্রে কব্িস্থাটনি ও টি। রম্রনে দু্ই  টি হযারিি রদ্টক োকাটলন। সাট ি 
ম্টো মু্টখ রনধুি হারস ফুটে উেল। 
 
হযারি  োি েুরম্ আম্াি মৃ্ে ব্াব্াি িগ্ন কব্টিি ও ি দ্াাঁরডটয আছ, পিাটর্ল্ম্েড খুব্ 
আটি রহস রহস কটি ব্লটলন। পোম্াি রেয ম্াটযি ম্টো রেরন ম্াগল ও মূ্থড রছটলন। 
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রকন্তু দু্জটনই োটদ্ি রকছু কেডব্য কটিরছটলন। পোম্াি ম্া রশশু অ্ব্স্থায পোম্াটক 
ব্াাঁচাটে রগটয রনহে হটযরছটলন… আি আরম্ আম্াি ব্াব্াটক হেযা কটিরছলাম্। এখন 
পদ্খ কেো পস রনটজটক েটযাজনীয েম্াণ কটিটছন োিা মৃ্েুযি ম্ধযরদ্টয। 
 
পিাটর্ল্ম্েড আব্াি র শাটচি ম্টো হাসটলন। এখন রেরন  াযচারি কিটছন আি োি দৃ্রে 
হযারিি ও ি। সা ো র্াটসি ও ি পগালাকাি বৃ্ে কটি রু্িটছ।  োি েুরম্ কী ওই 
 াহাটডি পকাটল জীণড ব্ারডো পদ্খটে  াে? আম্াি ব্াব্া ওখাটন থাকটেন। আম্াি ম্া 
একজন ডাইরন (জাদু্করি) রছটলন। একই গ্রাটম্ থাকটেন। ব্াব্াি পেটম্  টডরছটলন। 
রকন্তু আম্াি ম্া ব্টলরছটলন রেরন জাদু্করি। আম্াি ব্াব্া জাদু্ িালব্াসটেন না।  োি, 
আম্াি ব্াব্া, আম্াি জটন্মি আটগ আম্াি ম্াটক পফটল োি ম্াগল ব্াব্া-ম্াি কাটছ রফটি 
পগটলন। আম্াটক জন্ম রদ্টলন ম্া… ম্ািা পগটলন… অ্নাথ ব্ালক আরম্… োই ম্াগলটদ্ি 
 রিচারলে অ্নাথ আিটম্ লারলে– ারলে হটে থাকলাম্। রকন্তু ম্াটক পছটড চটল 
োওযাটে ব্াব্া পখােি অ্ িাধ কটিরছটলন… আরম্ ম্াি েরে অ্রব্চাটিি েরেরহংসা 
রনটযরছলাম্… পসই মূ্খডো, পে োি নাটম্ আম্াি নাম্কিণ কটিরছল েম্ রিডল। 
পিাটর্ল্ম্েড এখনও রক্ষপ্ত পনকটড ব্াটর্ি ম্টো কব্টিি চাি  াটশ হাাঁেটে লাগটলন। পচাখ 
োি অ্ন্ধকাটি িগ্নোয ব্াব্াি কব্টিি ও ি। 
 
আম্াি কথা পশান, পোম্াটক আম্াি  রিব্াটিি কথা ব্ললাম্, পিাটর্ল্ম্েড শাি িাটব্ 
হযারিটক ব্লটলন, আরম্ জন্ম পথটকই স্পশডকােি… পদ্খ, হযারি! আম্াি সরেযকাটিি 
 রিব্াটিি সব্াই এখন রফিটব্। 
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হোৎ কব্িস্থাটনি ব্াোস পশাাঁ পশাাঁ শটব্দ পেন েব্ল ঝেকা ব্াোটসি সাটথ কেগুটলা 
আলটখলা দৃ্শযম্ান। েরেরে কাটলা  াো গাটছি ছাযাি েলায জাদু্কিিা জাদু্টোনা 
কিটে েস্তুে। সকটলিই শিীি পব্ািখায োকা, মু্টখ মু্টখাশ। এটকি  ি এক ওিা 
গাছেলা পছটড োটে… ধীটি, অ্রে ধীটি…। এে ধীটি পে োিা রনটজি পচাটখ পদ্টখও 
রব্শ্বাস কিটে  ািটব্ না। পিাটেড নীিটব্ ওটদ্ি জনয অ্ট ক্ষা কিটে লাগটলন। ওটদ্ি 
ম্টধয একজন পডথইোি (ওিা জযাি ম্ানুটষি বু্টক পচট  োণ ও িক্ত শুটষ পনয) 
পিাটল্টম্টেডি  াটয হুম্রড পখটয  ডল… োি কাটলা আলটখলাি েলটদ্শ (টহম্) চুম্বন 
কিটলন। 
 
ম্ার্স্াি… ম্ার্স্াি… িক্তটচাষা (টডথইোি)! ব্ারক সব্ পডথইোিিা পহাঁে হটয পিাটল্টম্টেডি 
 াটয চুম্বন কটি েম্ রিরডটলি কব্িটক পকন্দ্র কটি পগালাকাি বৃ্ে কটি নেম্িটক 
দ্াাঁরডটয িইল। োটদ্িও পদ্হ আোদ্টন আবৃ্ে, মু্টখ মু্টখাশ। দ্াাঁডাব্াি সম্য রকছু অ্ংশ 
ফাাঁকা িাখল হযে আিও পকানও পডথইোিটদ্ি েেীক্ষায। পিাটল্টম্টেডি মু্খ পদ্টখ ম্টন 
হল রেরন আি পকানও পডথইোিটদ্ি আশা কিটছন না। পিাটর্ল্ম্েড ওটদ্ি মু্টখাশাবৃ্ে 
মু্টখি রদ্টক োকাটেই ওটদ্ি মু্খগুটলা ম্টন হল ব্াোটস আটন্দারলে হটে, অ্থচ 
একেুও ব্াোস ব্ইটছ না। োহটল পো ওিা কাাঁ টছ, হযারিি ম্টন হল। 
 
পিাটর্ল্ম্েড ব্লটলন, স্বাগেম্ পডথইোিস, পেি ব্ছি, পেি ব্ছি  ি পোম্াটদ্ি সটে 
আব্াি আরম্ রম্রলে হলাম্। পোম্িা পেন গেকাল আম্াি সটে রম্রলে হটযরছটল 
এম্নিাটব্ আম্াি ডাটক সাডা রদ্টযছ।… আম্িা আজও ডাকডম্াটকডি ছত্রছাযায একটত্র 
রম্রলে। সেয না অ্সেয? 
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পিাটর্ল্ম্েড মু্খ রফরিটয রনটয হাাঁচটলন। হাাঁোি সম্য োি কু্ষদ্র নাটকি গেড দু্টো সাম্ানয 
রব্টস্ফারিে হল। 
 
আরম্ পেন অ্ িাটধি গন্ধ  ারে, পিাটর্ল্ম্েড ব্লটলন, ব্াোটস অ্ িাটধি দু্গডন্ধ ছরডটয 
িটযটছ। রেেীযব্াি সম্টব্ে পডথ ইোিিা রশউটি উেল। েরদ্ও এ িীরে সকল সম্যই 
রছল, রকন্তু পকউ–ই োি কাছ পথটক পকটে  টডরন ব্া পকটে  ডাি সাহস কটিরন। 
 
পোম্াটদ্ি সকটল সম্যম্ে আম্াি সাম্টন উ রস্থে পদ্টখ ম্টন হয সকটলই িাল ও সুস্থ 
আছ। রকন্তু আরম্ রনটজটক েশ্ন কিরছ, পকন োিা োটদ্ি েিুি সাহাটেযি জনয কখটনা 
এরগটয আটসরন, এোই রক আম্াি েরে োটদ্ি একাি আনুগেয? 
 
সকটলই নীিব্। এক চুলও পকউ নটডরন, শুধু ওযাম্ডটেল ম্ারেটে শুটয একইিাটব্ 
ফুাঁর টয ফুাঁর টয পকাঁটদ্ চটলটছ। েখনও ওি হাটেি িক্ত াে ব্ন্ধ হযরন। 
 
পব্শ, আরম্ আম্াি েটশ্নি জব্াব্ আরম্ রদ্রে। আম্াি অ্ব্েডম্াটন আম্াি রকছু রব্শ্বি 
অ্নুগাম্ী আম্াি শক্রটদ্ি সটে শুধু পোগই পদ্যরন। আম্াি রব্রুটে কাজও কটিটছ, আি 
এখন সাধু সাজটছ। এম্ন এক িাব্ পদ্খাটে পে োিা রকছুই জাটন না! 
 
আব্াি রনটজটক েশ্ন কিরছ, োিা পকম্ন কটি িাব্টলা পে, আরম্ আব্াি শরক্তশালী হব্ 
না? োিা রক জানটো না, মৃ্েুয পথটক রনটজটক িক্ষা কিাি জনয রক রক  থ অ্ব্লম্বন 
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কটি পিটখরছলাম্? োিা কী আম্াি পসই সম্টযি অ্সাম্ানয শরক্ত সম্বটন্ধ রকছুই জানটো 
না? পেটকানও জীরব্ে জাদু্কটিি ম্টধয আরম্ কে শরক্তশালী রছলাম্ পোম্িা অ্ব্শযই 
জানটে। 
 
–আরম্ এব্াি আম্াি েটশ্নি জব্াব্ রদ্রে, োিা পিটব্রছল আিও একরে শরক্তশালী 
জাদু্কি থাকটে  াটি, লডড পিাটল্টম্টেডি রব্নাশ কিটে  াটি, হয োিা অ্নয একজটনি 
কাটছ অ্নুগে, হযটো পসই মূ্খড ডাম্বলটডাটিি কাটছ, পে নগণযটদ্ি কাটছ এব্ং 
ম্াডব্লাডস আি ম্াগলটদ্ি কাটছ পিষ্ঠ। হযাাঁ পসই অ্যালব্াস ডাম্বলটডাি পহাগােড সু্কটলি 
নগণয এক পহডম্ার্স্াি! 
 
ডাম্বলটডাটিি নাম্ উচ্চারিে হব্াি সটে সটে পডথইোিিা সাম্ানয নডাচডা কিল, ম্াথা 
নাডল। 
 
পিাটর্ল্ম্েড োটদ্ি বু্ঝটে  াটিরন, আম্াি কাটছ ওো হোশা পো ব্টেই, আরম্ স্বীকাি 
করি আরম্ অ্রে ম্াত্রায হোশ হটযরছ, িুল কটিরছ রব্শ্বাসর্ােকটদ্ি বু্ঝটে না প টি। 
 
পডথইোিটদ্ি ম্ধয পথটক একজন পব্রিটয এটস  া পথটক ম্াথা  েডি কাাঁ টে কাাঁ টে 
লডড পিাটল্টম্টেডি  াটয লুরেটয  টড কাাঁদ্টে কাাঁদ্টে ব্লল, ম্ার্স্াি। ম্ার্স্াি আম্াটক 
ক্ষম্া কিন, আম্াটদ্ি সব্াইটক ক্ষম্া করুন। 
 
পিাটর্ল্ম্েড পহটস উেটলন। হাসটে হাসটে হাটেি জাদু্দ্ণ্ড েুটল ব্লটলন, কু্ররসও! 
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িুলুরণ্ঠে পডথইোি িীষণ রচৎকাি কটি পিাটর্ল্ম্টেডি  াটযি েলায ছেফে কিটে 
লাগল। হযারি ওি রচৎকাি শুটন ম্টন হটলা, আশ াটশি ব্ারডটে োিা থাটক, োিা 
রনিযই শুনটে প টযটছ পডথইোটিি ম্ম্ডটিদ্ী কান্নাি শব্দ! োিা  ুরলশ রনটয অ্রব্লটম্ব 
আসুক, ো পহাক, পেম্ন কটি পহাক একো রকছু করুক। 
 
পিাটর্ল্ম্েড আব্াি োি জাদু্দ্ণ্ড েুলটলন, পডথইোি ব্ড ব্ড শ্বাস–েশ্বাস পফলটে লাগল, 
মু্খ রদ্টয োি পফনা পব্টিাটে লাগল। 
 
পিাটর্ল্ম্েড পম্ালাটযম্ সুটি ব্লটলন, অ্যাটিরি উটে দ্াাঁডাও, হযাাঁ, েুরম্ কী ব্লরছটল, ক্ষম্া? 
পশান আরম্ ক্ষম্া করি না, পকানও রকছু িুরলও না। পেি ব্ছি, দ্ীর্ড পেিো ব্ছি, পেি 
ব্ছটিি  রিটশাধ চাই পোম্াটদ্ি ক্ষম্া কিাি আটগ। ওই ওযাম্ডটেল ইটোম্টধয রকছুো 
 রিটশাধ কটিটছ, রক পহ কটিারন ওযাম্ডটেল? 
 
পিাটর্ল্ম্েড ওযাম্ডটেটলি রদ্টক োকাটলন। ওযাম্ডটেল েখনও কাাঁদ্টছ, হাটেি ক্ষে পথটক 
িক্ত ঝিটছ। 
 
–হযাাঁ েিু, ওযাম্ডটেল গুরেটয গুরেটয ব্লল, দ্যা কিন েিু, দ্যা কিন আম্াটক…। 
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–হযাাঁ, অ্ব্শযই েুরম্ আম্াি পদ্হ রফটি প টে সাহােয কটিছ, ওযাম্ডটেটলি রদ্টক োরেলয 
দৃ্রে রদ্টয ব্লটলন। েুরম্ অ্ দ্াথড ও রব্শ্বাসর্ােক হটলও… আম্াটক সাহােয কটিছ োিা 
সাহােয কটিটছ অ্ব্শযই োটদ্ি লডড পিাটর্ল্ম্েড  ুিস্কাি পদ্য। 
 
পিাটর্ল্ম্েড আব্াি োি হাটেি জাদু্দ্ণ্ড েুটল ব্াোটস আটন্দারলে কিটলন। গরলে 
রূট াি ম্টো রকছু  দ্াথড দ্টণ্ডি পশষ িাগ পথটক পব্রিটয আসটে লাগল। আকািরব্হীন 
পসই রূট াি ম্টো রজরনসো, মু্হূটেডি ম্টধয  াক পখটে পখটে একো ম্ানুটষি হাটে 
 রিণে হয, চাাঁটদ্ি আটলা  টড পসই হােো চকচক কিটে লাগল। োি ি িাসটে 
িাসটে রনটচ পনটম্ ওযাম্ডটেটলি কাো করিটে জুটড পগল। 
 
ওযাম্ডটেটলি ফুাঁর টয ফুাঁর টয কান্না পথটম্ পগল, শ্বাস–েশ্বাস স্বািারব্ক হটয পগল। ও 
রব্স্মযিিা দু্টচাটখ চকচটক হােো পদ্খটে লাগল, এম্নিাটব্ পেন রব্শ্বাসই হয না োি। 
ও চকচটক আেুলগুটলা দু্ম্টডাটে লাগল, োি ি কাাঁ টে কাাঁ টে পসই হাে রদ্টয 
ম্ারেটে  টড থাকা এক েুকটিা গাটছি ডাল েুটল রনটয পসোটক চা  রদ্টয চূণড কিটলা। 
 
ও আনটন্দ অ্ধীি হটয ব্লল, পহ েিু, রক সুন্দি… ধনযব্াদ্–ধনযব্াদ্, আ নাটক। 
 
োি ি পিাটল্টম্টেডি কাটছ হাাঁেু পগটড এটস োি আলটখলাি পশষ োটিি একাংশ পোাঁে 
পব্রকটয চুম্বন কিটে লাগল। 
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ওযাম্ডটেল িরব্ষযটে আম্াি েরে আনুগেয পেন অ্েুে থাটক, পিাটর্ল্ম্েড করেন স্বটি 
ব্লটলন। 
 
–কখনই… েিু… কখনই রব্চুযে হটব্ না, আম্াি েিু। 
 
োি ি ওযাম্ডটেল পডথইোিটদ্ি দ্টল পোগ রদ্টয,  ুলরকে হটয ব্ািব্াি নেুন চকচটক 
হােো পদ্খটে লাগল। েখনও ওি পচাটখি জল চন্দ্রাটলাটক রঝকরম্ক কিটছ। পিাটর্ল্ম্েড 
এরগটয এটস ওযাম্ডটেটলি  াটশ দ্াাঁডাটনা পলাকরেি সাম্টন দ্াাঁডাটলন। 
 
পিাটর্ল্ম্েড ওি রদ্টক োরকটয ব্লটলন, লুরসযাস, আম্াি অ্রনিডি ব্নু্ধ, আরম্ শুনলাম্ 
এখনও েুরম্ পোম্াি  ুিটনা অ্িযাস েযাগ কিটে  ািরন; েরদ্ও সকটলি কাটছ েুরম্ 
খুব্ই সম্মারনে ম্ানুষ। েুরম্, আশা করি এখনও ম্াগল সংহাটিি পনেৃত্ব রনটে  াি। 
আম্াি পো োই রব্শ্বাস? ো সটত্ত্বও েুরম্ এই দ্ীর্ড পেি ব্ছটি আম্াটক পখাজাি পকান 
পচো কটিারন, লুরসযস, আরম্ রনরিে ব্লটে  ারি রকরডচ ওযালডড কাট  ো কটিরছটল 
পসো হারসি পখাাঁডাক ছাডা রকছুই নয। দু্িঃটখি রব্ষয পোম্াি সাহস–শরক্ত পোম্াি 
েিুটক পখাাঁজাি ও সাহাটেয ব্যব্হাি হযরন…। 
 
মু্টখাশ  ডা অ্ব্স্থায লুরসযস ম্যালফয ব্লল, আ নাি পকান রচহ্ন, পকানও আিাস, ব্া 
আ নাি রেকানা জানটে  ািটল এই িূেযটক পসই মু্হূটেড আ নাি  াটশ দ্াাঁডাটে ও 
সাহােয কিটে পকাটনা রকছু রুখটে  ািটো না। 
 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য গবলেট অ্ব ফায়াি । জে. জে. িাওরেিং। হ্যারি পটাি রিরিে 

844 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

গে গ্রীটে েখন আম্াি একরে পডথইোি আম্াি ম্াকড রনটক্ষ  কটিরছল, েখন েুরম্ 
 ারলটযরছটল? পিাটর্ল্ম্েড োরেলয কটি ব্লটলন। ম্যালফয সহসা িব্ধ হটয পগটলন। হা 
লুরসযাস, আরম্ সব্ জারন, েুরম্ও আম্াটক হোশ কটিছ, িরব্ষযটে পোম্াি কাছ পথটক 
রক রব্শ্বি কাজ আশা কিটে  ারি? 
 
অ্ব্শযই লডড, অ্ব্শযই, আ রন অ্রে ম্হানুিব্ দ্যালু, আ নাটক অ্টশষ ধনযব্াদ্। 
 
পিাটর্ল্ম্েড হাাঁেটে হাাঁেটে ম্যালফয আি োি  াটশি মু্টখাশ  িা পলাকরেি ম্াটঝ 
জাযগাটে অ্িে দু্জটনি অ্িাব্ পদ্টখ পসরদ্টক েীক্ষ্মদৃ্রেটে োকাটলন। 
পলর্স্ািটিটঞ্জিসটদ্ি এখাটনই পো দ্াাঁডাটনাি কথা, পিাটর্ল্ম্েড অ্রে উদ্ারসনিাটব্ 
ব্লটলন, অ্থচ ওটদ্ি এখন আজকাব্াটন কব্ি পদ্যা হটযটছ। 
 
সরেযই োিা আম্াি খুব্ই রব্শ্বি ম্ানুষ রছল। ওিা আম্াটক েযাগ কটিরন ব্টলই 
আজকাব্ান কািাগাটি রছল, আরম্ েখন আজকাব্ান পজলখানা পিটে চূণড কটি পদ্ব্ 
েখনই োটদ্ি েথােোগযিাটব্ সম্মারনে কিব্। এম্ন সম্মান ো োিা স্বটপ্নও িাটব্রন। 
পডটম্ন্টিসিা আম্াি সাথ পদ্টব্, ওিা আম্াটদ্ি ব্নু্ধ। আম্িা আম্াটদ্ি ম্টধয রনব্ডারসে 
দ্ানব্টদ্ি রনটয আসব্, আরম্ চাই আম্াি সব্ রব্শ্বি অ্নুগাম্ীিা আম্াি কাটছ রফটি 
আসুক, এম্ন এক জীব্ি োণীটদ্ি হসনযদ্ল, োটদ্ি নাম্ শুনটল পলাটকিা রশউটি উেটব্ 
আেটঙ্ক। 
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রকছু পডথইোিটদ্ি সাম্টন রদ্টয চলটে চলটে থাম্টলন, োটদ্ি সটে দু্একো কথাও 
ব্লটলন। 
 
ম্যাকনাযাি, ওযাম্ডটেল ব্লটছ েুরম্ নারক ম্যারজক ম্েণালটযি  ক্ষ হটয িযংকি সব্ 
জম্ভজাটনাযাটিি রনধটনি কাজকম্ড কিছ? েুরম্ এখন োটদ্ি চাইটে শীঘ্রই আিও িাল 
জীব্ি োণী  াটব্ ম্যাকনাযাি, লডড পিাটর্ল্ম্েড পোম্াটক ো পদ্টব্। 
 
ধনযব্াদ্, ম্ার্স্াি… অ্সংখয ধনযব্াদ্ আ নাটক, ম্যাকনাযাি ব্লল। 
 
োি ি আব্িটণ োকা সব্চাইটে রব্িাে শিীটিি দু্জটনি কাটছ দ্াাঁডাটলন, ও হা ক্রাব্ 
আি পগাটযল, পোম্িা দু্জটনই আশা করি আটগি চাইটে িাল কাজ কিটে  ািটব্। 
োই না পগাটযল? 
 
ওিা দু্জটনই ম্াথা নে কিল। 
 
ইটযস ম্ার্স্াি….। 
 
রনিযই কিব্, ম্ার্স্াি। 
 
আি নে, পোম্াটকও ব্রল একই কথা, পিাটর্ল্ম্েড ব্লটলন। োি ি ধীটি ধীটি হাাঁেটে 
হাাঁেটে পগাটযটলি ছাযাি সাম্টন দ্াাঁডাটলন। 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য গবলেট অ্ব ফায়াি । জে. জে. িাওরেিং। হ্যারি পটাি রিরিে 

846 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

 
েিু, আরম্ আ নাি সাম্টন েরেজ্ঞা কিরছ, অ্ব্নে হটয ব্লরছ, আরম্ আ নাি একজন 
অ্রে রব্শ্বি অ্নুচি, নে ব্লল। 
 
োি ি পিাটর্ল্ম্েড ওটদ্ি ম্াঝখাটন ফাাঁকা স্থাটন এটস দ্াাঁডাটলন। পচাখ োি িক্তব্ণড… 
পেন পসই ফাাঁকা জাযগাি চািরদ্টক পলাকজন দ্াাঁরডটয িটযটছ োটদ্ি পেন পদ্খটে  ান। 
 
এখাটন ছয জন পডথইোিটদ্ি দ্াাঁডাব্াি কথা। ছজটনি ম্টধয রেনজন আম্াি কাটজ 
ম্ািা পগটছ, একজন কাওযাডডটক রফরিটয আনটে হটব্, োি জনয োটক োি  াওনা 
রদ্টে হটব্ একজন রচিকাটলি জনয আম্াটক পছটড পগটছ, রফিটল োটক অ্ব্শযই হেযা 
কিা হটব্। ব্ারক একজন আম্াি রব্শ্বি িৃেয। পস ইটোম্টধয আম্াি কাটজ পোগ 
রদ্টযটছ। 
 
কথাগুটলা শুটন পডথইোিিা রশউটি উেল, হযারি পদ্খল মু্টখাশ  িা অ্ব্স্থায োিা 
 াটশি পলাকটদ্ি রদ্টক েীেডকিাটব্ োকাটে। 
 
পস এখন পহাগাটেড কাজ কিটছ, রব্শ্বি িৃেয! োিই সহাযোয আরম্ আজ িাটে আম্াি 
এই পছাে ব্স্তুরেটক প টযরছ। 
 
হযাাঁ, পিাটর্ল্ম্েড ব্লটলন। ব্লাি সম্য োি পোাঁেরব্হীন মু্খো সাম্ানয নডল। 
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পচাটখি দৃ্রে হযারিি ও ি।–হযারি  োি আম্াটদ্ি দ্টলি নব্জটনি আনন্দ উৎসটব্ পোগ 
রদ্টে এটসটছ। খুব্ পব্রশ সম্টযি জনয নয, োহটলও ব্লটে  াি ও আম্াটদ্ি একজন 
পগর্স্ অ্ব্ অ্নাি (সম্মানীয অ্রেরথ)। 
 
রনিব্ধ কব্িস্থান। ওযাম্ডটেটলি ডানরদ্টক দ্াাঁরডটয থাকা একজন পডথইোি এরগটয এল, 
লুরসযস ম্যালফটযি কণ্ঠস্বি মু্টখাটশি আডাল পথটক শুনটে প ল হযারি। 
 
ম্ার্স্াি, আম্াটদ্ি জানাি জনয ম্ন ব্ড চঞ্চল, আ নাি কাটছ আম্িা পজাড হাটে 
জানটে চাইরছ–ব্লুন, পকম্ন কটি এই অ্টলৌরকক কাজ সম্ভব্ হল, পকম্ন কটি আব্াি 
আ রন আম্াটদ্ি ম্টধয রফটি এটলন। 
 
লুরসযাস, ব্ড সুন্দি র্েনা, পিাটর্ল্ম্েড ব্লটলন। আম্াি কথারে শুরু ও… কথারে পশষ 
হল… আম্াি এই পছাে ব্নু্ধরে রদ্টয। 
 
কথাো ব্টল পিাটর্ল্ম্েড কব্টিি পব্রদ্টে পেখাটন হযারি দ্াাঁরডটযরছল, পসখাটন ধীি 
 দ্টক্ষট  পগটলন। এম্ন স্থাটন পেটয দ্াাঁডাটলন োটে পগাল হটয দ্াাঁডাটনা পডথইোি ও 
মু্টখাশধািীিা দ্াাঁরডটয রছল, োিা পেন পিাটর্ল্ম্েড আি হযারিটক িাল কটি পদ্খটে  ায। 
সা ো েখনও হযারিি চাি াটশ রু্িটছ। 
 
–অ্ব্শযই পোম্িা সকটলই জান, এই পছটলোই আম্াি  েটনি কািণ! পিাটর্ল্ম্েড োি 
িক্তচকু্ষ হযারিি রদ্টক োক কটি ধীটি ধীটি ব্লটলন। হযারিি রদ্টক পিাটর্ল্ম্েড 
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োকাটেই হযারিি ক াটলি কাো দ্াটগ আব্াি েেণা শুরু হল। অ্সম্ভব্ জ্বালা কিটে 
লাগল। এে েীব্র পে ও ব্যথায রচৎকাি কটি উেল। পোম্িা এোও জান পে িাটে আরম্ 
আম্াি সব্ ক্ষম্ো হারিটযরছলাম্, শিীি হারিটযরছলাম্, পসরদ্ন আরম্ ওটক হেযা কিাি 
পচো কটিরছলাম্। ওি ম্া ওটক ব্াাঁচাটে রগটয ম্ািা  ডল এব্ং ওটক সুিক্ষা রদ্টয পগল। 
আরম্ এেো বু্ঝটেও  ারিরন অ্ব্শয… আরম্ পছটলোটক ছুাঁটে  েডি  ারিরন। 
 
 পিাটর্ল্ম্েড ওি হাটেি একো লম্বা সাদ্া আেুল েুটল হযারিি রচবু্টক পেকাটলন… ওি ম্া 
োি েযাটগি রচহ্নস্বরূ  এই পছটলো পিটখ পগল… োি েযাগ  ুিাটনা জাদু্রব্দ্যা। আম্াি 
পস কথা জানা উরচে রছল… আরম্ অ্রে মূ্খড োই েেো ধযান রদ্ইরন… োটে রকছু োয 
আটস না, এখন ওটক আরম্ স্পশড কিটে  ারি। 
 
হযারিি রচবু্টক পিাটর্ল্ম্টেডি সাদ্া আেুটলি শীেল স্পশডটে ওি ম্টন হল, ম্াথাো ব্যথায 
পচৌরচি হটয োটব্! 
 
পিাটর্ল্ম্েড ওি কাটনি কাটছ মু্খ এটন খুব্ নিম্িাটব্ আটগি ম্টো হাসটলন, োি ি 
আেুলো সরিটয রনটয পডথইোিটদ্ি ব্লটে লাগটলন, ব্নু্ধিা সেযই আরম্ িুল রহটসব্ 
কটিরছলাম্, স্বীকাি কিরছ। আম্াি কাসড, ওই মূ্খড ম্রহলাি কািটণ ওি পছটলি রদ্টক না 
রগটয উটল্টা রু্টি এটস আম্াি ও ি  ডল োটক ব্টল বু্টম্িাং। আ. ব্যথাি ও ি ব্যথা, 
আম্াি ব্নু্ধিা, আরম্ এি জনয েস্তুে রছলাম্ না। আরম্ আম্াি শিীি পথটক রছন্ন হটয 
পগলাম্, না আরম্ একো পেোত্মা, না একো রনকৃেেম্ িূে। রকন্তু োহটলও আরম্ 
জীরব্ে, রক পে হটযরছলাম্ ো জারন না… আরম্ অ্নয পকানও ম্ানুটষি ম্টো নই, পে  থ 
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ধটি চলটল অ্ম্ি হাওযা োয, আরম্ পসই  টথ চটলরছ। পোম্িা জান আম্াি একম্াত্র 
উটদ্দশয মৃ্েুযটক জয কিা। এখন আরম্  িীক্ষা কটি পদ্টখরছ… আম্াি ম্টন হয অ্িে 
একো ব্া োিও পব্রশ আম্াি গটব্ষণা সফল হটযটছ। ো না হটল পসই কাটসডি ফল 
অ্নুোযী আম্াি মৃ্েুয হওযাি কথা; রকন্তু আম্াি মৃ্েুয হযরন। োক পস কথা। আরম্ 
 ৃরথব্ীি সব্টচটয দু্ব্ডল জীটব্ি ম্টো শরক্তহীন রছলাম্… রনটজটক িক্ষা কিাি পকানও 
ব্যব্স্থা রছটলা না… আম্াি পদ্হ রছটলা না… আি পদ্হ না থাকাি জনয অ্ব্শয পকানও 
জাদু্ম্ে আম্াটক রকছু কিটে  াটিরন। 
 
আম্াি ম্টন আটছ রনটজি অ্রিত্ব ব্জায িাখাি জনয আম্াি কে রব্রদ্র িজনী পগটছ–
 াহাড,  ব্ডটে, খানাখন্দটি, জেটল, পলাকালয পথটক ব্হু দূ্টি। আরম্ রফটি আসাি জনয 
অ্ট ক্ষা কটিরছ। আম্াি এক অ্নুচি পডথইোটিি কথা ম্টন কটিরছলাম্, পিটব্রছলাম্ ও 
আম্াি কাটছ আসটব্ এব্ং আম্াি জনয জাদু্ েটযাগ কিটব্, ো আরম্  ারিরন, আম্াি 
পদ্হ  ুনরুোি কিটব্; রকন্তু বৃ্থা আরম্ োি জনয অ্ট ক্ষা কটিরছলাম্। শুধু একরেম্াত্র 
ব্যরক্ত আম্াি কাটছ রছল। আরম্ অ্নযটদ্ি পদ্হ অ্রধকাি কিটে  ারি; রকন্তু আরম্ অ্সংখয 
জীরব্ে ম্ানুটষি কাটছ পেটে সাহস করিরন। কািণ আরম্ জানোম্ অ্িিিা আম্াটক খুাঁটজ 
পব্ডাটে। আরম্ রনটজটক পগা ন িাখাি জনয রব্রিন্ন জম্ভ জাটনাযাটিি রূ ধািণ কটিরছ, 
োি ম্টধয সা  আম্াি রেয। রনখুাঁে আত্মা হওযাি চাইটে জন্তুটদ্ি ম্টধয লুরকটয থাকা 
আম্াি িাল ম্টন হটযরছল, জাদু্ কিাি জনয োটদ্ি অ্নযাযিাটব্ ব্যব্হাি কিা হয, োই 
জটদ্ি পিেটি পব্াঁটচ থাকাো বু্রেম্াটনি কাজ ম্টন হযরন… কািণ ওটদ্ি জীব্ন 
স্বল্পকাটলি হয। 
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োি ি ব্ছি চাটিক আটগ… আম্াি আব্াি রফটি আসাি আশাি আটলা পদ্খা রদ্ল… 
একরদ্ন এক েুব্ক জাদু্কি আরম্ পে জেটল থাকোম্ পসই জেটলি  থ ধটি োরেল… 
পসখাটন আম্াি ব্াসগৃহ রছল… েখন দ্ারুণ সুটোগ হাটেি মু্টোয এটস োয… এম্রন 
পো আরম্ শযটন জাগিটণ স্বপ্ন পদ্খরছলাম্… ও আব্াি ডাম্বলটডাটিি সু্কটলি রশক্ষক 
রছল।… ওটক আম্াি ইটেটে কাবু্ কিা করেন ব্যা াি রছল না। ও আম্াটক এই পদ্টশ 
রনটয এল, োি ি আরম্ ওি পদ্হ কব্জা কটি পফললাম্। ওটক েদ্ািক কিটে 
লাগলাম্ োটে আম্াি ইটে েথােথ  ালন কটি। রকন্তু পসই  রিকল্পনা সাথডক হল না। 
আরম্ রফলচসফািস পর্স্ান চুরি কিটে সক্ষম্ হইরন… অ্ম্ি হব্াি সুটোগ হল না। েখন 
পথটকই আম্াি এই অ্ব্স্থা… আব্ািও এই হযারি  োি আম্াি স্বপ্ন চূণড কিল। 
 
চািরদ্টক রনিব্ধোয পছটয পগল। এে রনিব্ধ পে কৃষ্ণব্টণডি  াোি গাটছি একরেও  াো 
নডটছ না। পডথইোিসিা রনব্ডাক…! ওটদ্ি জ্বল জ্বটল পচাখ পিাটর্ল্ম্টেডি রদ্টক শুধু নয, 
হযারিি রদ্টকও। 
 
পসই িৃটেযি মৃ্েুয হল আরম্ েখন োি পদ্হ পছটড চটল পগলাম্।  ুনিায আরম্ পেম্ন 
রছলাম্ পেম্ন দু্ব্ডল হটয  ডলাম্। 
 
পিাটর্ল্ম্েড ব্টল পেটে লাগটলন…, আরম্ ব্হু দূ্টি আম্াি আত্মটগা টনি জাযগা রেক 
কিলাম্। আরম্ পোম্াটদ্ি রম্টথয ব্লটব্া না… েখন আম্াি ম্াটঝম্টধযই ম্টন হটযরছল 
আি হযটো কখনও শরক্তলাি কিটব্া না।…হযাাঁ পসোই রছল আম্াি জীব্টনি চিম্ 
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অ্ন্ধকাটিি রদ্ন। আব্াি পকান জাদু্কিটক  াব্াি আশা পছটডরছলাম্… আম্াি ম্টন হয 
পোম্িা আম্াি পসই সম্যকাি অ্ব্স্থা বু্ঝটে  ািছ। 
 
দু্একজন মু্টখাশধািী জাদু্কি অ্স্বরিটে নডাচডা কিল; রকন্তু পিাটর্ল্ম্েড লক্ষয কিটলন 
না। 
 
একব্ছি আটগ েখন আরম্ সব্ আশা–িিসা পছটড রদ্লাম্ েখন হোৎ একরদ্ন আশাি 
আটলা জ্বটল উেল। আম্াি এক িৃেয, ওযাম্ডটেল… আজকাব্াটন োব্াি শারিি হাে 
পথটক িক্ষা  াব্াি জনয চাউড কটিরছল পস ম্টি পগটছ। ওি এক সম্টযি ব্নু্ধটদ্ি হাে 
পথটক ব্াাঁচাি জনয আম্াি ম্েই  াহাড– ব্ডে–জেটল রু্টি পব্ডায। ও রেক কিল আম্াি 
কাটছ রফটি আসটব্। আরম্ পেখাটন আত্মটগা ন কটি আরছ পসো অ্টনক খুাঁটজ খুাঁটজ পব্ি 
কিল। অ্ব্শয ইাঁদু্িিা ওটক সাহােয কটিরছল। ওযাম্ডটেটলি ইাঁদু্টিি েরে অ্দু্ভে 
িালব্াসা। োই না ওযাম্ডটেল? ওি পসইসব্ পছাে পর্াে পনাংিা ব্নু্ধিা ব্লল, 
আলটব্রনযাি জেটলি ম্টধয একো জাযগা আটছ, পসখাটন ওিা পেটে িয  ায… 
পসখাটন নারক এক রব্িাে কাটলা ছাযা আটছ, এ ছাযা ইাঁদু্িটদ্ি পম্টি পফটল। 
 
আরম্ পে জেটল থাকোম্ পসো খুাঁটজ পব্ি কিা ওযাম্ডটেটলি  টক্ষ সহজ রছল। আরম্ পে 
জেটল রছলাম্ পসো খুাঁজটে খুাঁজটে খুব্ কু্ষধােড হটয  ডল। জেটলি মু্টখ একো 
সিাইখানা রছল পসখাটন রকছু খাব্াি জনয েুকল। ওখাটন ব্াথডা পজািরকনস নাটম্ এক 
জাদু্করিি সটে ওি আলা  হল। পস রম্রনরি অ্ব্ ম্যারজটক কাজ কিে। 
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এখন পদ্খ িাগয পকম্ন কটি লডড পিাটর্ল্ম্েডটক সাহােয কটি।  ুনরুত্থাটনি এই সব্ডটশষ 
সম্ভাব্না, আব্াি ওযাম্ডটেটলি জীব্টনি পশষ। ওযাম্ডটেল পসই সিাইখানায দ্ারুণ এক 
বু্রেম্োি  রিচয রদ্টযরছল, ো কখনও ব্া এখনও আরম্ োি কাছ পথটক আশা করি 
না। ও ব্াথডাটক একরদ্ন িাটে ওি সটে পব্ডাব্াি জনয অ্নুটিাধ কিল। োি ি ওটক 
কাবু্ কটি আম্াি কাটছ রনটয এল। ওি কাছ পথটক আরম্ অ্টনক েথয সংগ্রহ কিলাম্। 
ও আম্াটক জানাল িাইউইজাডড েুনডাটম্ন্ট এ ব্ছি পহাগাটেড হটব্। আিও ব্লল, একজন 
রব্শ্বি পডথইোটিি সাটথ োি জানাশুনা আটছ পস আম্াটক সাহােয কিটে  াটি। েরদ্ 
আরম্ োি সটে পোগাটোগ কিটে  ারি। ব্াথডা পজািরকনস আম্াটক অ্টনক মূ্লযব্ান 
খব্িাখব্ি রদ্ল। আরম্ কাজ ব্াগাব্াি জনয ওি ও ি পম্ম্রিচাম্ড েটযাগ কিলাম্। খুব্ই 
শরক্তশালী জাদু্ম্ে। আম্াি সব্ েটযাজনীয েথয আদ্ায কটি পনব্াি  ি ওি েখন 
ম্ানরসক ও শািীরিক অ্ব্স্থা কারহল। এে পব্রশ পে  ূটব্ডি অ্ব্স্থাটে রফটি আসা 
অ্সম্ভব্। আম্াি োটক রদ্টয কাজ পশষ হটল, পিটখ লাি পনই, আরম্ ওটক 
পফটলরছলাম্…। 
 
পিাটর্ল্ম্েড কথাগুটলাি  ি ওি হাডকাাঁ াটনা হারস হাসটলন, লাল পচাটখি দৃ্রেশূনয ও 
দ্যাম্াযাহীন। 
 
পিটব্ পদ্খলাম্ ওযাম্ডটেলটক ছাডা রেক হটব্ না। কািণ সকটলই জাটন ও মৃ্ে। ওটক 
নিব্টি অ্ব্স্থায পদ্খটে প টল রব্টিাধী ক্ষ সুটোগ  াটব্। োকটগ ওি ম্টো শক্তসম্থড 
এক িূটেি আম্াি েটযাজন রছল। পব্চািা জাদু্কি ওযাম্ডটেল সব্ল হটলও শুধুম্াত্র 
আম্াি রনটদ্ডশ  ালন কিা ছাডা রনজ পথটক রকছু কিাি পকানও ম্ানরসক শরক্ত রছল না। 
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আম্াি নব্জটন্মি জনয দ্িকাি রছল এক শক্তসম্থড পদ্হ। পিটব্ পদ্খলাম্ ওটক রদ্টয 
আম্াি কাজ হটব্ না। এিই ম্টধয আরম্ অ্ট ক্ষা কিরছ আম্াি রনজস্ব আরব্ষ্কাটিি দু্রে 
জাদু্ম্টেি জনয। পিাটর্ল্ম্ে কথা ব্টল োটেন রকন্তু পচাখ োি সাট ি ও ি।–হা রক 
ব্লরছলাম্ আম্াি আরব্সৃ্কে দু্রে পস্পল (জাদু্ম্ে) আি নারগটনি রব্ষ। নারগটনি কাছ 
পথটক সাট ি িযঙ্কি রব্ষ সহ হটয পগটছ, এখন পসই রেনরেি সাহাটেয, দু্রে পস্পল, 
সাট ি রব্টষি সটে ইউরনকটণডি িক্ত। আরম্ োয ম্ানুটষি পদ্হ ধািণ কটি, শরক্ত সঞ্চয 
কটি োোযাে কিটে সক্ষম্ হব্। 
 
–রফলচসফািস পর্স্ান চুরি কিাি আি পকানও আশা করিরন, কািণ আরম্ জানোম্ 
ডাম্বলটডাি পসো ধ্বংস কটি রদ্টযটছ। োই পহাক আরম্ রফটি পেটে চাইরছলাম্ আম্াি 
 ুিটনা পদ্টহ, আি েিূে শরক্ত সঞ্চয কটি অ্ম্িত্ব প টে। 
 
আরম্ জারন  ুিটনা রদ্টনি কালজাদু্ ছাডা সম্ভব্ নয পসো। আজ িাটে সিূণডিাটব্ 
 ূটব্ডি স্থাটন রফিটে পে প াসানো খাব্–োি জনয আম্াি আিও রেনরে উ িকণ 
দ্িকাি। িালকথা-একরে পো আম্াি হাটেি মু্টোটে, ওযাম্ডটেল োই না? একরে 
িূটেযি ম্াংস। 
 
–আম্াি র োি হাড, োি জনয আম্াটদ্ি োি কব্টিি কাটছ আসটে হটযটছ, রকন্তু 
ব্ারক? শত্রুি িক্ত! ওযাম্ডটেল অ্ব্শয আম্াটক ব্টলটছ, পে পকানও জাদু্কিটক আরম্ 
ব্যব্হাি কিটে  ারি, োই না ওযাম্ডটেল? পে জাদু্কি আম্াটক রৃ্ণা কটি, পেম্ন ব্লটে 
ব্াধা পনই, পোম্াটদ্ি ম্টধয অ্টনটকই িয প টলও রৃ্ণা কি। আম্াটক আব্াি  ূণড 
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ক্ষম্োয রফটি আসটে পগটল ওই রেনরে আম্াি চাই–ই চাই। োহটল আরম্ আটগি 
পচটয অ্টনক পব্রশগুণ শরক্তশালী হব্। আরম্ চাই হযারি  োটিি িক্ত। আম্াটক োি জনয 
পেি ব্ছি আটগ শরক্তচুযে হটে হটযটছ। িক্ষাকািী পে িক্ত ওি ম্া ওি শিীটিি সব্ 
রশিা–উ রশিাটে রদ্টযটছ, পসই িক্ত আরম্  ান কিব্। আম্াি রশিা–উ রশিায ব্ইটব্। 
েখন পকউ আম্াটক রকছু কিটে  ািটব্ না। 
 
–রকন্তু পকাথায পকম্ন কটি  াব্ হযারি  োিটক? ডাম্বলটডািও নানা উদ্ভাব্ন শরক্তটে 
ওটক সুিরক্ষে কটি পিটখটছ, েখন পথটক  োটিি ব্াব্া-ম্াি মৃ্েুয হয। খুব্ সম্ভব্ ওই 
সুিক্ষাি কথা  োিও জাটন। ডাম্বলটডাি এম্ন এক  ুিােন জাদু্ম্ে কটিটছন োটে 
েেরদ্ন ওই পছটলরে োি আত্মীযস্বজটনি কাটছ থাকটব্… সুিরক্ষে থাকটব্। এোই 
সম্সযা, আরম্ িাব্টে লাগলাম্। পসখাটনও আরম্ ওটক ছুাঁটে  ািলাম্ না, রকরডচ ওযার্ল্ড 
কাট ি সম্টযও না। আরম্ পিটব্রছলাম্, হযে পসই সম্য ওি সুিক্ষা একেু দু্ব্ডল হটব্। 
আত্মীযস্বজটনি কাটছ ব্া ডাম্বলটডাটিি আওোয পনই। রকন্তু ম্েণালটযি এক দ্েল 
জাদু্কিটদ্ি ম্ধয পথটক ওটক রকডনযা  কিাও সম্ভব্ নয। োি ি পহাগাটেডও সম্ভব্ নয। 
ওখাটনও পো পসই ধূেড ম্াগলটেম্ী মূ্খড ডাম্বলটডাি! রদ্নিাে েেযক্ষ ও  টিাক্ষিাটব্ 
 োি সুিরক্ষে। 
 
ব্াথডা পজািরকনটসি েথয রনটয এব্ং পহাগাটেড অ্ব্রস্থে আম্াি রব্শ্বি অ্নুচি পডথইোটিি 
সাহাটেয পছটলরেি নাম্ গব্টলে অ্ব্ ফাযাটি পদ্ই। োটক ব্লা হল  োি পেন 
িাইউইজাডড েুনডাটম্ন্ট জযলাি কটি–ও পেন কাট  সব্ড েথটম্ হাে পছাাঁযায… আম্াি 
পডথইোি ওই কা োটক প ােড–কীটে (একো রসটর্স্ম্)  রিণে কিটব্, োি ি পসখান 
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পথটক ওটক এখাটন রনটয আসটব্। মূ্থড ডাম্বলটডাটিি সাহােয, সুিক্ষা… সব্ ব্ানচাল 
কিটব্। োি ি পস সিূণডিাটব্ আম্াি কজায থাকটব্। ও হযাাঁ, আজ আম্াি  রিকল্পনা 
সফল হটযটছ… এই পদ্খ পসই হেিাগা… পে আম্াি  েটনি নাযক। 
 
পিাটর্ল্ম্েড ধীটি এরগটয হযারিি রদ্টক চাইটলন। রনটজি জাদু্দ্ণ্ডো েুটল ব্লটলন, 
কু্ররসও! 
 
ব্লাি সাটথ সাটথ হযারিি সম্ি শিীিো রনদ্ারুণ এক ব্যথায জজডরিে হল, ম্টন হল 
সব্ হাডটগাড জ্বলি আগুটন পফটল পদ্যা হটযটছ, খুরলি ম্ধয পথটক সব্রকছু রছেটক 
পব্টিাটে.. কাো জাযগাো পেন খান খান হটয োটব্। পচাখ দু্টো ব্ন ব্ন কটি রু্ি াক 
খাটে। এই, োি জীব্ন পশষ… মৃ্েুযদূ্ে সাম্টন এটস দ্াাঁরডটযটছ… মৃ্েুয… ম্িটেই হটব্। 
 
োি িই হযারি পদ্খল চেুরদ্ডটক র্ন কুযাশা। পসই কুযাশাি ম্টধয ওি শিীিো 
আসুরিকিাটব্ পম্াো দ্রডটে পব্াঁটধ পিাটম্টন্টি ব্াব্াি কব্টিি পহড পর্স্াটনি ও ি 
ঝুরলটয িাখা হটযটছ।… অ্দূ্টি কুযাশা পিদ্ কটি দু্টো িক্তব্ণড পচাখ ওি রদ্টক োরকটয 
িটযটছ। শব্দ ব্লটে শুধু পডথইোিটদ্ি খনখটন গলায অ্ট্টহারস! 
 
এো কে মূ্খডো এো িাব্া পে এই ব্ালকরে এক সম্য আম্াি পথটকও শরক্তশালী হটয 
উেটব্! 
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কািও ম্টন আরম্ এককণা সটন্দহ িাখটে চাই না, হযারি  োটিি িাগয সুেসন্ন োই 
আম্াি কব্ল পথটক এেরদ্ন ছাডা প টযটছ। আরম্ পে কে শরক্তশালী ওটক রনম্ডম্িাটব্ 
হেযা কটি েম্ারণে কিব্। এখাটন, এখন পকউ ওটক ব্াাঁচাটে আসটব্ না। কািও  টক্ষ 
সম্ভব্ নয ওটক ব্াাঁচাটনা… ডাম্বলটডাি নয, এব্ং পকান ম্া মৃ্েুযব্িণ কটিও ওটক ব্াাঁচাটে 
 ািটব্ না। োই পহাক, আরম্ ওটক হেযা কিটব্া না এই মু্হূটেড। পক পব্রশ শরক্তশালী ো 
ওটক েম্াণ কিটে হটব্ আম্াি সটে লডাই কটি, একেু হধেড ধি। নারগন, পিাটর্ল্ম্েড 
রফস রফস কটি ব্লটলন। ব্লাি সটে সটে নারগন র্াটসি ও ি রদ্টয স্থান পছটড 
পডথইোিটদ্ি রদ্টক চটল পগল। পডথইোিিা োরকটয িইল… পিাটর্ল্ম্েড, নারগন আি 
হযারি  োটিি রদ্টক। ওযাম্ডটেল, এখন  োিটক ব্ন্ধনমু্ক্ত কি। ওি জাদু্দ্ণ্ড ওি হাটে 
রদ্টয দ্াও। 

  

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য গবলেট অ্ব ফায়াি । জে. জে. িাওরেিং। হ্যারি পটাি রিরিে 

857 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

রেওরি ইনেযানটালটম্ 
 
ওযাম্ডটেল হযারিি কাটছ এটস ওি ব্াাঁধন খুটল রদ্টল হযারি কব্টিি  াথটিি ও ি পকান 
িকটম্ কে কটি  া পিটখ দ্াাঁডাটে  ািটলা।  াটয ব্যথা েীব্র। 
 
হযারি িাব্ল  ালায; রকন্তু  ালাটব্ পকম্ন কটি পডথইোিস, ওযাম্ডটেল, পিাটর্ল্ম্েড ওটি 
রর্টি পিটখটছ। োছাডা েখনও  াটযি ব্যথা সাটিরন, পদ্ৌডাটব্ পকম্ন কটি? পকাথায 
একেুও ফাাঁক পনই। ফাাঁকা জাযগােুকু পডথইোিিা র্ন হটয দ্াাঁরডটয ব্ন্ধ কটি রদ্টযটছ। 
ওযাম্ডটেল পেখাটন পসডরিটকি মৃ্েটদ্হ  টড আটছ পসখান রগটয হযারিি ম্যারজক দ্ণ্ডো 
রনটয এল। দ্ণ্ডো ও হযারিি রদ্টক ছুাঁটড রদ্ল। ওযাম্ডটেটলি নেুন হােো ঝলটস উেল। 
 
পিাটর্ল্ম্েড খনখটন গলায অ্ন্ধকাি পথটক ব্লটলন, পকম্ন কটি েিেুে কিটে হয ো 
েুরম্ রনিযই জান হযারি  োি? 
 
হযারি সাম্টন োকাল, পদ্খল পিাটল্টম্টেডি পচাখ দু্টো দ্ দ্  কটি জ্বলটছ। হযারিি ম্টন 
 টড পগল ব্ছি দু্ই আটগিকাি কথা ও পহাগাটেডি ডুটযরলং ক্লাটব্ পোগ রদ্টযরছল। খুব্ই 
সংরক্ষপ্ত সম্টয। ও জাটন রডসআরম্ডং পস্পল জাদু্ম্টেি োিা হাে পথটক অ্স্ত্র পফটল 
পদ্ওযা। এক্সট রল আম্ডস রকন্তু পসো েটযাগ কটিই ব্া রক হটব্, শত্রুিা ওটক রর্টি 
পিটখটছ  ালাব্াি  থ পনই। ওিা ওটক ধটি পফলটব্। একজটনি কম্ কটি রেরিশ 
জটনি সটে লডাই কিা সম্ভব্ নয। এইিকম্ পকানও লডাই-এি কথাও পস কখটনা 
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পশাটনরন। ও বু্ঝটে  ািটলা পকন ওটক সব্ডদ্া মু্রড ম্ানা কটি পগটছ এই িকম্ খািা  
 রিরস্থরে পথটক সাব্ধাটন চলাি জনয। আিাদ্া পকডাভ্রা কাসড পথটক মু্ক্ত হওযা করেন… 
পিাটর্ল্ম্েড ো ব্টলটছন সরেক ব্টলটছন। ম্া পনই পে রনটজ মৃ্েুযব্িণ কটি ওটক ব্াাঁচাটব্ন 
আটগি ম্টো। ও কব্িস্থাটন সিূণড অ্িরক্ষে অ্ব্স্থায িটযটছ। 
 
পিাটর্ল্ম্েড ওি সাট ি ম্টো মু্খ কটি সাম্ানয ম্াথানে কটি ব্লটলন–েুটেি আইন–
কানুন রনিযই েুরম্ জান। এস েুরম্ও ম্াথানে কটি সব্িকম্ রশষ্ঠাচাি শালীনো ব্জায 
পিটখ এস শুরু কিা োক। ডাম্বলটডাি রনিযই পোম্াি আচিটণ খুরশ হটব্ন… এটসা 
এব্াি, মৃ্েুযটক আরলেন কি… হযারি  োি। 
 
পিাটর্ল্ম্েড শুধু োি পোাঁেরব্হীন মু্টখ আি পডথইোিিা… রব্রি গলায খলখল কটি পহটস 
উেল। হযারি ম্াথানে কিটলা না। ও রকছুটেই পিাটর্ল্ম্টেডি হাটেি পখলাি  ুেুল হটব্ 
না োটক হেযা কিাি আটগ। ওটক রকছুটেই পসই সুখানুিূরে পদ্টব্ না। 
 
পিাটর্ল্ম্েড ওি হাটেি জাদু্দ্ণ্ডো েুটল ধটি ব্লটলন–ম্াথানে কিটব্ না কিটব্ না? 
হযারিি ম্টন হল পকানও অ্দৃ্শয শরক্তশালী হাে ওটক ধটি পম্রুদ্ণ্ডো পব্াঁরকটয পদ্ব্াি 
েব্ল পচো কিটছ। পডথইোিটদ্ি হারস থাটম্ না, ওিা রব্রিিাটব্ পহটস চটলটছ। 
 
–পব্শ, খুব্ িাল, পিাটর্ল্ম্েড ব্লটলন। দ্ণ্ড রনটয হাে উোটলন। পম্রুদ্টণ্ড অ্সম্ভব্ চা  
থাকা সটত্ত্বও হযারি ওি জাদু্দ্ো েুলল। 
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হযাাঁ, এব্াি েুরম্ ম্ানুটষি ম্টো আম্াি মু্টখামু্রখ হও।… পোম্াি ব্াব্াি ম্টো… লডাই 
কটি মৃ্েুযব্িণ কি। 
 
-এস, এব্াি আম্িা েিেুে শুরু করি। 
 
হযারি হাে পোলাি আটগই, পিাটর্ল্ম্েড হাে েুটল কুরসযাোস কাসড েটযাগ কিটলন। 
হযারি েেণায ছেফে কিটে লাগল। সব্ডাটে আগুন ধটি পগটছ মু্গুড রদ্টয পেন র োটে 
পকউ। ম্াথায অ্সহয েেণা, এে েেণা পে হযারি বু্ঝটে  ািটছ না পকাথায ও দ্াাঁরডটয 
িটযটছ। পিাটর্ল্ম্েড আব্াি কুরসযাোস কাসড েটযাগ কিটলন… ওি ম্টন হল শে শে 
সাদ্া ছুরি ওি পদ্টহি চাম্ডাি েরেরে ইরঞ্চি ব্যব্ধাটন রব্ে হটে। ও েীব্র রচৎকাি কটি 
উেল। 
 
োি িই সিূণড রনিব্ধো। হযারি পিাটর্ল্ম্টেডি  াটযি েলায কােিাটে কােিাটে 
গরডটয  ডল। রেক ওইিকম্িাটব্ ওযাম্ডটেল  টডরছল–েখন ওি একো হাে পিাটর্ল্ম্েড 
পকটে রদ্টযরছটলন। ও গরডটয গরডটয পেখাটন পডথইোিিা সারিব্ে হটয দ্াাঁরডটযরছল 
পসইরদ্টক পগটল ওিা ওটক  া রদ্টয পেটল রদ্ল পিাটম্টেি রদ্টক। 
 
-একেু রব্িাম্, পিাটর্ল্ম্েড রম্রে স্বটি ব্লটলন। ওি নাটকি পছাট্ট ফুটো দু্টো উটেজনায 
ফুটল ফুটল উেটে লাগল। খুব্ কী পলটগটছ হযারি, েুরম্ কী চাও আব্াি আরম্ পোম্াটক 
এম্ন শারি রদ্ই? 
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–পসডরিটকি মৃ্েটদ্টহি রদ্টক হযারি োকাল। ওি ম্টো কী ম্টি  টড থাকটব্? ওি 
জীব্টনি সব্রকছু পশষ। পিাটল্টম্টেডি আটদ্শ  ালন কিা, ওি কাটছ হাে পজাড কটি 
ম্াথানে কিাি চাইটে মৃ্েুয অ্টনক িাল। 
 
পিাটর্ল্ম্েড ব্লটলন–ওহ েুরম্ আম্াি েটশ্নি উেি পদ্টব্ না? আব্াি আম্াটক কাসড 
েটযাগ কিটে ব্াধয কিটব্? জব্াব্ দ্াও। ইম্ট রিও! 
 
জীব্টন এই েথম্ হযারি অ্নুিব্ কিল ওি শিীি পথটক সব্রকছু উটব্ পগটছ…. রচিা, 
িাব্না, আশা, আকাঙ্ক্ষা–সব্রকছু। ও পেন হাওযাটে পিটস পব্ডাটে, স্বপ্ন পদ্খটছ। জব্াব্ 
দ্াও, না… ব্ল না… জব্াব্ দ্াও না 
 
পিাটর্ল্ম্টেডি চাইটে আিও শক্ত কটণ্ঠ পক পেন ব্লল–না, আরম্ ব্লটব্া না, আরম্ পোম্াি 
কথাি জব্াব্ পদ্টব্া না। 
 
পিাটর্ল্ম্েড গটজড উেটলন, এখনও চু  কটি থাকটব্? 
 
ব্ল না 
 
আরম্ ব্লটব্া না! 
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হযারিি কথাো কব্িস্থাটনি কব্টি, গাছ ালায… অ্ন্ধকাটিি  দ্ডায র্া পলটগ েরেধ্বরনে 
হটে লাগল।… হযারি আব্াি স্বািারব্ক অ্ব্স্থায রফটি এল। োণ্ডাজল এটস ওটক ধুইটয 
রদ্ল। কুরসযাস কাটসডি পব্দ্না–জ্বালা অ্টনকো েশরম্ে হল পেন। 
 
পিাটর্ল্ম্েড খুব্ আটি উেল,–েুরম্ োহটল আম্াি আটদ্শ  ালন কিটব্ না? 
পডথইোিটদ্ি হারস েখন ব্ন্ধ হটয পগটছ। 
 
–আো েুরম্ আম্াি কথাি জব্াব্ পদ্টব্ না? পশান হযারি আম্াি কথা শুনটল পোম্ায 
আি েেণাকােি হটয ম্িটে হটব্ না। ম্টন হয আিও একরে পডাজ পোম্াি দ্িকাি। 
 
এইব্াি হযারি ওি রকরডচ পখলাি পখল পদ্খাল। ও লারফটয  ডল এক ধাটি, 
পিাটল্টম্টেডি ব্াব্াি পশ্বে  াথটিি কব্টিি ধাটি। োি িই কাটন এল কডকড শব্দ, 
িটন্ডম্টেডি রনরক্ষপ্ত কাসড রম্স হটয পগটছ। ওি গাটয লাটগরন। পিাটর্ল্ম্েড ককডশ কটে 
ব্লল,–হযারি, আম্াি সটে লটকাচুরি পখলটব্ না। আম্াি সাম্টন এটস দ্াাঁডাও। পদ্রি 
কিটব্ না… পোম্াি মৃ্েুযো েেণাদ্াযক হটব্ না… পজটন িাখটব্ আম্াি মৃ্েুয হটব্ না, 
আরম্ অ্ম্ি। 
 
হযারি পে িকম্ রছল পেম্নই িাটব্ শুটয িইল পিাটর্ল্ম্টেডি কথাটে ও নডটব্ … ওি 
ব্াব্াি ম্েই মৃ্েুযব্িণ কিটব্। হযারি জাদু্দ্ণ্ডো রনটয দ্াাঁডাল…শক্ত কটি ধিল। এক 
লাটফ পিাটল্টম্টেডি সাম্টন দ্াাঁডাল। 
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হযারি উচ্চস্বটি এক্সট রলআিম্াস ব্লটেই পিাটর্ল্ম্েড রচৎকাি কটি ব্লল, আিাদ্া 
পকদ্ািিা। 
 
পিাটল্টম্টেডি জাদু্দ্ণ্ড পথটক সবু্জ আটলাক িরি পব্রিটয এল… হযারিি দ্ণ্ড পথটক লাল 
আটলা রেকটি  টড… ম্াঝ টথ পোেি পখল–সহসা হযারিি হাটেি জাদু্দ্ণ্ডো কাাঁ টে 
লাগল… ইটলকরিক চাজড পদ্ওযাি ম্টো। হযারি পদ্খল লাল সবু্জ আটলাকিরি এক 
হটয পসানালী হটয পগল। আিও আিেড হল, পদ্খল পিাটল্টম্টেডি সাদ্া আেুল রদ্টয ধিা 
হাটেি দ্ণ্ডোও কাাঁ টছ। অ্দু্ভেিাটব্ োরকটয িটযটছ পসই পসানালী আটলাি রদ্টক। ও, 
পদ্খল, পিাটর্ল্ম্টেডি হােোও। 
 
োি িই ওিা দু্জটনই মু্টখামু্রখ হটয শূটনয িাসটে িাসটে একো ম্াটেি ও ি ধ াস্ 
কটি  ডল। ধূ–ধূ কিটছ সবু্জ ম্াে একরেও কব্ি পনই। কাটন এল পডথইোিটদ্ি 
রচৎকাি, ওিা পিাটর্ল্ম্টেডি কাছ পথটক আটদ্শ চাইটছ। ওিা নেুন কটি দু্জনটক রর্টি 
পফলল–বৃ্ে আিও পছাে হটয পগল। 
 
নারগন রহস রহস শব্দ কটি ওটদ্ি  াটযি কাটছ রু্ি াক পখটে লাগল। 
 
পে পসানাি সুটোো হযারি আি পিাটর্ল্ম্টেডি জাদু্দ্ণ্ড জুটি পিটখরছল আিও সরু হটয 
পগল, ওটদ্ি জাদু্দ্ণ্ডগুটলা রকন্তু  িস্পটিি সটে পলটগ িইল। হযারি আি পিাটর্ল্ম্টেডি 
ম্াথাি ও ি, আটশ াটশ হাজাি হাজাি নানা িটেি আটলাি গুরে আেসব্ারজি ম্টো 
রু্িটে লাগল। অ্থচ এটক অ্ িটক ধাো রদ্টে না.. োি ি পসগুটলা ধীটি ধীটি 
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পগালাকাি পসানালী গমু্বটজি ম্টো হটয পগল… পসোটক রর্টি িইল ম্াকডসাি জাটলি 
ম্টো একো চাটদ্াযা। অ্টনকো আটলাি খাাঁচাি ম্টো। এি ব্াইটি পডথইোিিা 
খাাঁচাোটক রর্টি পশযাটলি ম্টো মু্খ েুটল দ্াাঁরডটয রচৎকাি কিটে লাগল। 
 
পিাটর্ল্ম্েড পডথইোিটদ্ি ব্লল–পচাঁচাটম্রচ কিটব্ না। হযারি পদ্খল ওি কাল পচাখ দু্টো 
রব্টস্ফারিে, রক হটে বু্ঝটে  ািটছ না। পিাটন্ডম্ে পসই আটলাি সুলো রছাঁটড ব্াইটি 
পব্রিটয আসটে পচো কিটলন। হযারিি জাদু্দ্টণ্ডি সটে পিাটল্টম্টেডি জাদু্দ্ণ্ড েখনও 
েুক্ত হটয আটছ। হযারি ওি দ্ণ্ডো দু্হাটে শক্ত কটি ধটি িইল। পসানালী সুটো অ্েুে 
িইল। পিাটেড ব্াইটি দ্াাঁরডটয থাকা পডথইোিটদ্ি ব্লটলন, আরম্ না ব্লটল রকছু কিটব্ 
না। 
 
োি ি এক স্বগডীয সুি ব্াোটস পিটস এল।… সুিো পিটস আসটছ, আটলাটে পব্ানা 
েরেরে সুটো পথটক… পসই সুটিি মূ্র্ডনায হযারি, পিাটর্ল্ম্েড পকাঁট  পকাঁট  উেল।… সুিো 
হযারিি কাটছ নেুন নয… অ্টনক ব্ছি আটগ শুধু একব্ািই শুটনরছল। 
 
একো আশাি আটলা ব্টয রনটয এল পসই ম্ধুি সুি… ম্টন হল সুিো ব্াইটি পথটক নয 
ওি পিেি পথটক পব্রিটয আসটছ।… শব্দো ডাম্বলটডাটিি সটে েুক্ত… ম্টন হয ওি এক 
 িম্ ব্নু্ধ কাটন কাটন পশানাটে। 
 
জাদু্দ্টণ্ডি সংটোগ রছন্ন কিটব্ না। 
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–আরম্ জারন, হযারি পসই ম্ধুি সেীেটক রফস রফস কটি ব্লল। আরম্ জারন… রছন্ন 
কিটব্া না! সেীেটক পসই কথা ব্লাি সটে সটে ওি জাদু্দ্ণ্ড আিও পব্রশ কাাঁ টে 
লাগল… এে পজাটি পে ও ধটি িাখটে  ািটছ না। দ্ণ্ডো েচণ্ড গিম্ হটয পগটছ… ম্টন 
হল পেটকান সম্য পফটে পচৌরচি হটয োটব্!… আটলাি রব্নু্দগুটলা েখনও ওটদ্ি 
চাি াটশ রু্িটছ। রব্নু্দগুটলা েে কাটছ আটস… েেই হযারিি দ্ণ্ড পজাটি পজাটি কাাঁট ।… 
ও সুরনরিে দ্ণ্ডো অ্ক্ষে থাকটব্ না–পিাটর্ল্ম্টেডি দ্টি সটে সিকড রছন্ন হটয োটব্। 
এে উেপ্ত হটয পগটছ আেুল রদ্টয আি হযারি ধটি িাখটে  ািটছ না ওি জাদু্দ্ণ্ডটক। 
 
পিাটর্ল্ম্টেডি জাদু্দ্টক্স ইরঞ্চখাটনক দূ্টি একো আটলাি গুরে কাাঁ টে লাগল। হযারি োি 
জাদু্দ্ণ্ড রদ্টয আটলাি গুরেগুটলা পেখাটন ইটে পর্ািাটে লাগল, পকন ো ও জাটন না। ও 
পসই গুরে পিাটম্টেি দ্টণ্ডি ম্টধয েটব্শ কিাব্াি পচো কিটে লাগল ধীটি–খুব্ ধীটি। 
গুরেরে পসানাি সুটোি সটে রু্িটে লাগল… সাম্ানয সম্য কাাঁ টলা… োি িই দ্টণ্ডি 
সটে েুক্ত হটয পগল। 
 
েুক্ত হব্াি সটে সটে পিাটর্ল্ম্টেডি জাদু্দ্ণ্ড পথটক েেণাকােি শব্দ পব্রিটয আসল… 
োি ি েচণ্ড এক ধাোটে পিাটেম্টেডি লাল পচাখ দু্টো ব্ড ব্ড হটয পগল। একো 
কাটলা হাে ওি জাদু্দ্টণ্ডি মু্খ পথটক পব্রিটয এটস অ্দৃ্শয হটয পগল… পে পিৌরেক 
হােো ও ওযাম্ডটেলটক রদ্টযটছ সম্ভব্ে পসই হােো… োি িই আিও পব্রশ েেণাকেি 
রচৎকাি… একো রব্িাে রকছু পিাটর্ল্ম্টেডি দ্টণ্ডি মু্খ পথটক ফুটে উেটে লাগল… একো 
ধূসি ব্টণডি রকছু… ম্টন হয পব্াযা পথটক করেন  দ্াটথড হেরি হটযটছ… রকন্তু পসো 
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একো ম্ানুটষি মু্ণু্ডটে রূ ািরিে হল… োি ি োি বু্ক…হাে… হযারি পদ্খল পসই 
মূ্রেড পসডরিক রডগরিি! 
 
হযারি ওি হাটেি দ্ণ্ডো শক্ত কটি আাঁকটড িইল োটে পসানাি সুটোি আটলা রছন্ন না 
হয। পসডরিক রডগরিি (সেয না কী িূে) িূে পিাটর্ল্ম্টেডি দ্টণ্ডি মু্খ পথটক পব্রিটয 
এটসটছ। পসডরিটকি ছাযারূ  দ্াাঁডাল, এধাি–ওধাি োকাল, পসানাি সুটোি আটলাি 
রদ্টকও োকাল… োি ি ব্লল, 
 
–হযারি দ্ণ্ডো ধটি থাক। পছটডা না…। অ্দু্ভে ওি কণ্ঠস্বি। ওি কথা পেন ব্হু দূ্ি পথটক 
পিটস আসটছ… েরেধ্বরনে হটে। হযারি পিাটর্ল্ম্টেডি রদ্টক োকাল, োি লাল পচাখ 
দু্টো েখনও রব্হ্বল এম্ন একো রকছু হযে আশা কটিরন। হযারি রেক পসই সম্টয 
শুনটে প ল পডথইোিটদ্ি িযােড রচৎকাি, পসানাি গমু্বটজি আশ াটশ পেন ওিা রকছু 
পদ্টখটছ। হযারি পদ্খল পিাটর্ল্ম্টেডি দ্টণ্ডি সরু রছদ্র পথটক পসডরিটকি ম্টো আিও 
একজন পব্রিটয এল… এক বৃ্ে। পসই বৃ্েটক হযারি স্বটপ্ন পদ্টখটছ। পসই বৃ্ে অ্থব্া 
ওি ছাযা, োই পহাক না পকন, পসডরিটকি  াটশ দ্াাঁরডটয হযারি ও পিাটর্ল্ম্েডটক 
পদ্খল।… পসই পসানাি জাল, আি দ্ণ্ড দু্রে সংটোগ আটলাকিরি ওি ওযারকং রর্স্টকি 
গাটয েটল  ডল। 
 
ছাযািূে বৃ্ে ব্লল, ও একসম্য আসল জাদু্কি রছল, পচাটখি দৃ্রে ওি পিাটর্ল্ম্টেডি 
ও ি। আম্াটক ও হেযা কটিরছল… েুরম্ ওি সটে লডাই কি ব্ালক। 
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আব্াি পিাটল্টম্টেডি দ্টণ্ডি েেণাকােি স্বি। দ্টণ্ডি রছদ্র রদ্টয পসডরিক আি বৃ্টেি 
ম্টো আটিকজন ছাযামূ্রেড আত্মেকাশ কিল। এক ম্রহলা। দ্ণ্ডো ধটি িাখটে হযারিি 
হাে কাাঁ রছল। ম্রহলা ম্ারেটে  টডই পসাজা হটয দ্াাঁডাল অ্নযটদ্ি ম্ে, োরকটয িইল। 
 
ব্াথডা পজািরকনটসি ছাযামূ্রেড ব্ড ব্ড পচাখ কটি ওটদ্ি েিেুে পদ্খটে লাগল। 
 
–হযারি ওটক পছটড রদ্ও না। পসডরিটকি ম্েই ব্াথডাি কণ্ঠস্বি পেন ব্হু দূ্ি পথটক পিটস 
এল।–হযারি েুরম্ ওটক রকছুটেই পছটড রদ্ও না। ও পোম্াি পকানও ক্ষরে কিটে  ািটব্ 
না। 
 
পসানাি জাটলি ম্টধয পসডরিক, বৃ্ে আি ব্াথডা পজািরকনস  াযচারি কিটে লাগল… 
পডথইোিিা ব্াইটি পথটক অ্রস্থি রচটে োরকটয িইল। পিাটর্ল্ম্েড োটদ্ি হেযা কটিটছ 
োিা হযারিি কাটন রফস রফস কটি পিাটর্ল্ম্টেডি ও ি েরেটশাধ পনব্াি কথা ব্লটে 
লাগল, এে আটি োটে পিাটম্টন্টি কাটন না োয। 
 
আব্াি একজটনি ম্াথা পিাটল্টম্টেডি জাদু্দ্টণ্ডি সরু োি পথটক ধীটি ধীটি পব্রিটয 
এল, হযারি োটক পদ্টখ রচনটে  ািটলা, রেরন পক হটে  াটিন, পসডরিটকি আরব্িডাটব্ি 
 ি পথটকই হযারি োটকই পেন আশা কিরছল। রেরন এটলন োি কথাই সািা িাে ধটি 
হযারি পিটব্রছল। ব্াথডাি ম্েই পসই একরে পম্টযি পধাাঁযাটে ছাযা ম্ারেটে  ডল। পসাজা 
হটয দ্াাঁরডটয পসই ছাযা হযারিি রদ্টক োকাল। হযারিি হাে েখন অ্সম্ভব্িাটব্ কাাঁ টছ… 
সাম্টন োরকটয পদ্খল োি ম্াটযি পিৌরেক মু্খ। 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য গবলেট অ্ব ফায়াি । জে. জে. িাওরেিং। হ্যারি পটাি রিরিে 

867 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

 
ম্া ব্লটলন, পোম্াি ব্াব্াও আসটব্ন হযারি। পোম্াি ব্াব্া পোম্াটক পদ্খটে চান। িাল 
কটি ধটি থাক… রকছু পিব্ না… সব্ রেক হটয োটব্… ধটি থাক। 
 
োি ি রেরন এটলন… েথটম্ োি ম্াথা, োি ি পদ্হ… লম্বা পচহািা, হযারিি ম্েই 
অ্রব্নযি ম্াথাি চুল… পধাাঁযাটে ছাযা পজম্স  োি পিাটল্টম্টেডি জাদু্দ্টণ্ডি সংকীণড রছদ্র 
পথটক পব্রিটয এল। স্ত্রীি ম্টো পসাজা হটয দ্াাঁডাটলন। হযারিি রদ্টক একদৃ্টে োকাটে 
োকাটে ওি কাটছ পগটলন। অ্নযটদ্ি ম্টো সম্ান দূ্িত্ব পিটখ েরেধ্বরনে কটণ্ঠ 
ব্লটলন, সংটোগ রছন্ন হটল আম্িা পো পব্রশক্ষণ থাকটে  ািব্ না। আম্িা পোম্াি 
সম্য কটি পদ্টব্া। েে শীর্  ািটব্ প ােড কীটে চটল োটব্… প ােড–কী পোম্াটক 
পহাগাটেড প ৌঁটছ পদ্টব্। বু্ঝটে প টিছ হযারি? 
 
পিাটর্ল্ম্েড েখন িযােড মু্টখ দ্াাঁরডটয… োটদ্ি ও হেযা কটিরছল োিা সকটলই ওটক 
রর্টি িটযটছ। 
 
হযারিি আেুটলি ফাাঁক রদ্টয জাদু্দ্ণ্ড সটি োটে… পেটকানও মু্হূটেড  টড পেটে  াটি। 
ও আেুল রদ্টয শক্ত কটি ধটি িইল। 
 
হযারি, পসডরিটকি ছাযা পদ্হ ব্লল, আম্াি মৃ্েটদ্হো পফটল পেটযা না িাই… আম্াি ম্া-
ব্াব্াি কাটছ রনটয পেও। 
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পদ্রি কিটব্ না হযারি, পদ্ৌডাব্াি জনয েস্তুে হও… ওি মৃ্ে পদ্হ রনটয এখান পথটক 
 ালাও, হযারিি ব্াব্া ব্লটলন। 
 
এখনই… হযারিি আি পেন শরক্ত পনই ওি জাদু্দ্ণ্ডো ধটি িাখাি। ও দ্ণ্ডো উ টিি 
রদ্টক েুলল… পদ্টহ েে শরক্ত আটছ ো রদ্টয। পসানাি সুটো রছন্ন হল, খাাঁচাো অ্ন্ধকাি 
হটয পগল… ফরনটক্সি সেীে আি পশানা পগটলা না… রকন্তু পিাটর্ল্ম্েড োটদ্ি হেযা 
কটিটছ োটদ্ি ছাযাটদ্হ দ্াাঁরডটয িইল। ওিা পিাটর্ল্ম্টেডি হ শারচক দৃ্রে পথটক হযারিটক 
আডাল কটি দ্াাঁরডটয িইল। 
 
হযারি আি এক মু্হূেড সম্য নে না কটি পদ্ৌডাল। এে পজাটি… জীব্টন পদ্ৌডাযরন। 
োব্াি সম্য ওি দু্চািজন পডথইোটিি গাটয ধাো লাগল।…  থো পসাজা নয 
আাঁকাব্াাঁকা পছােব্ড আধিাো, িাো কব্টিি  াশ রদ্টয ও ছুেটে লাগল। ব্াব্া ব্টলটছন, 
পদ্রি কিটল চলটব্ না। পেম্ন কটিই পহাক পসডরিটকি মৃ্েটদ্হ ওি ব্াব্া-ম্াি কাটছ 
প ৌঁটছ রদ্টে হটব্।… পদ্ৌডাব্াি সম্য ম্াথায অ্নয পকানও রচিা পনই,  াটয ব্যথা পনই… 
ওটক ো ব্লা হটযটছ ো কিটেই হটব্। 
 
ও শুনটে প ল পিাটর্ল্ম্টেডি গলা–ওটক পেটে রদ্ও না ওটক আেকাও,  াথি কটি 
দ্াও।! 
 
আি ম্াত্র দ্শ রফে দূ্টি পসডরিটকি মৃ্েটদ্টহ  টড িটযটছ। পফাযািাি ম্টো লাল 
আটলা এরডটয োব্াি জনয একো রত্রটকাণ পশ্বে াথি পদ্টখ ও লাফ রদ্ল। পে জাদু্ম্েো 
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ওটক রনটক্ষ  কিা হটযটছ োি আক্রম্টণ  াথিোি একো পকাণ থিথি কটি পকাঁট  
উেল। হাটেি দ্ণ্ডো শক্ত কটি ধটি পসোটক প ছটন পফটল এটগাটলা হযারি। প ছন 
রফটি পদ্খল একদ্ল পডথইোি ওটক ধিব্াি জনয ছুটে আসটছ। ও কাাঁটধি ও ি দ্ণ্ডো 
পিটখ গজডন কটি ব্লল, ইম্ট রডযাটম্ন্টা! 
 
রনিযই পসই ম্েব্টল দু্একজন কাবু্ হটযটছ। কািা হটযটছ, কজন হটযটছ প ছটন রফটি 
পদ্খাি সম্য পনই। হযারি পসডরিটকি মৃ্েটদ্টহি  াটশ িাইউইজাডড কা োি ও ি রদ্টয 
লারফটয হাে ব্ারডটয পসডরিকটক ধিটে পগল। অ্দূ্টি শুনটে প ল আিও অ্টনক আটলা 
ওি ম্াথাি ও ি রদ্টয উটড োটে… োিই সটে েব্ল গজডন। 
 
পিাটর্ল্ম্েড েখন ওি অ্টনক কাটছ এটস পগটছ। রচৎকাি কটি ব্লটলন, সটি োও ব্লরছ! 
আরম্ ওটক হেযা কটিরছ… ও আম্াি। 
 
হযারি েখন োয পসডরিটকি হাটেি করি ধটি পফটলটছ… ফািাক একো কব্টিি ফলক 
আি অ্ ি  াটশ ডাম্বলটডাি। রকন্তু পসডরিকটক রনটয োটব্ পকম্ন কটি? ওি পদ্হো 
ব্ইব্াি ওি শরক্ত পনই।… কা ো োি নাগাটলি ব্াইটি। 
 
অ্যারসও! হযারি আব্াি গজডন কটি ব্লল, দ্ণ্ডোি মু্খ কাট ি রদ্টক। কা ো উডটে 
উডটে ওি কাটছ এটস পগল… হযারি কাট ি একো হােল ধটি পফলল। োি িই ওি 
নারিি চাি াটশ ঝাাঁকুরনটে বু্ঝটে  ািটলা প ােড–কী কাজ কটিটছ… ওটক দূ্িি ব্াোটস 
উরডটয রনটয চলল… পসডরিটকি মৃ্েটদ্হটক ও জরডটয িইল… ওিা রফটি োটে…। 
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জিরিটালিিাম্ 
 
হযারি ম্ারেি ও ি মু্খ থুব্টড  ডল। র্াটস ওি মু্খ পচটে হটয পগটলা। করচ করচ সবু্জ 
র্াটসি গটন্ধ ম্ন োজা হটয পগল। প ােড রকটে পচট  উটড আসাি সম্য দূ্িি ব্াোস 
পচাটখ–মু্টখ ঝা ো ম্ািাি জনয ও পচাখ দু্টো ব্ন্ধ কটি পিটখরছটলা। ম্ারেটে পনটম্ ও 
পেম্নই ব্ন্ধ কটি িাখল। ওি শিীটিি পিেি েে ব্াোস–রনশ্বাস রছল দূ্িি ব্াোস 
পসগুটলা পেন শুটষ রনটযটছ। ম্াথাো ব্ন ব্ন কটি রু্িটছ,  াটযি েলাি ম্ারে সমু্টদ্র 
িাসম্ান জাহাটজি ম্টো দু্লটছ। ও িাই উইজাডড কা  আি পসডরিটকি মৃ্েটদ্হ দু্হাটে 
শক্ত কটি ধটি িইল!… রকছুটেই হাে দু্টো সরিটয রনটে  ািটছ না। ম্াথাি পিেিো 
ফাাঁকা। ক্লারি আি ধকটল ওটক রনদ্ারুণ অ্চল কটি পিটখটছ। োই রব্িাম্ পনব্াি জনয 
হাাঁেুটে মু্খ গুাঁটজ ব্টস ব্ড ব্ড রনশ্বাস রনটে লাগটলা।… অ্ট ক্ষা… পকউ এটস ওটক 
সাহােয করুক োিই অ্ট ক্ষা। ম্টন হটে রকছু একো র্েটব্… ক াটলি কাো দ্াগো 
ব্যথা পব্দ্নায দ্ দ্  কিটে লাগটলা। জ্বালা–েেণা কম্টছ না। 
 
হোৎ নানািকম্ অ্দু্ভে অ্দু্ভে শব্দ ওি কাটন আসটে লাগটলা… রচৎকাি, হুংকাি, 
 দ্শব্দ।… হযারিটক পসসব্ শব্দ শুধু ব্রধি নয রকংকেডব্যরব্মূ্ঢ় কটিরছটলা। ও মু্খ না 
েুটল হাাঁেুটে মু্খ গুাঁটজ ব্টস িইটলা। ম্াটঝ ম্টধয ওি ম্টন হটে পেন রু্ম্টে রু্ম্টে এক 
ব্ীিৎস স্বপ্ন পদ্টখ ধডম্রডটয উটে ব্টসটছ। 
 
োি ি পক পেন ওটক েুটল ধিটলা। 
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হযারি… হযারি! 
 
 রিরচে কণ্ঠস্বি… হযারি ধীটি ধীটি পচাখ খুলটলা। ও পদ্খল োিািিা আকাটশি রনটচ ও 
শুটয িটযটছ, আলব্স ডাম্বলটডাি ওি মু্টখি  াটন ঝুাঁটক িটযটছন। োি  াটশ অ্টনক 
ম্ানুটষি ছাযা। েবু্ ম্টন হল পেন ওি ম্াথাি পিেটি পসসব্ অ্টদ্খা ম্ানুটষি  দ্শব্দ 
েরেধ্বরনে হটে। 
 
ও পগালকধাাঁধাি পশষ োটি প ৌঁটছ পগটছ। ওি পচাটখি সাম্টন রব্শাল এক পখলা পদ্খাি 
ম্ানুটষি ছাযা… ছাযাগুটলা চকচটক পব্রদ্টে  ডটছ আি রনটম্টষ সটি োটে। 
 
হযারি কাট ি হােলো পছটড রদ্টয পসডরিকটক আিও পজাটি আাঁকটড িইল। অ্নয 
হােো েুটল ডাম্বলটডাটিি করিো ধিল।… রকন্তু ডাম্বলটডািটক ও আি পদ্খটে  াটে 
না, ডাম্বলটডাি পেন ঝা সা হটয পগটছন। 
 
হযারি অ্স্পে স্বটি ব্লল, ও রফটি এটসটছ, পিাটর্ল্ম্েড আব্াি রফটি এটসটছ। 
 
রক হটযটছ…? 
 
কটনডরলযস ফাটজি মু্খো ম্টন হল কথাো শুটন পব্াঁটক পগটছ। মু্খো ফযাকাটস, আেটঙ্কি 
ছা । 
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হায ঈশ্বি… রডগরি! ফাজ রফসরফস কটি ব্লটলন, ডাম্বলটডাি রডগরি আি পনই… ম্ািা 
পগটছ! 
 
ফাজ কথাো দু্ব্াি ব্লটলন।… দ্শডক, ছাত্রছাত্রী, রশক্ষকিা সব্ পদ্খটছ… ফাটজি কথা 
শুটনটছ। ওিা িাটেি অ্ন্ধকাি পিদ্ কটি হায হায কটি উেল–ও মৃ্ে! ও ম্ািা পগটছ! 
পসডরিক রডগরি! মৃ্ে! আি পনই? 
 
–হযারি, এব্াি ওটক েুরম্ মু্ক্ত কি। হযারি ফাটজি কণ্ঠস্বি শুনটে প ল। ও অ্ব্সাদ্গ্রি 
পদ্টহ পসডরিকটক সরিটয পনব্াি আেুটলি স্পশড প ল। রকন্তু হযারি ওটক পছটড রদ্টে 
চায না। 
 
োি ি ও পদ্খটে প ল ডাম্বলটডাটিি আব্ছা আব্ছা মু্খ। এব্াি দূ্টি নয অ্টনক 
সাম্টন, হযারি, েুরম্ এখন আি ওটক পকানও সাহােয কিটে  ািটব্ না। সব্টশষ, ওটক 
পছটড দ্াও। 
 
ও আম্াটক মৃ্েুযি  ি ব্টলটছ, ও ব্টলটছ, ওটক পেন ওি ম্া-ব্াব্াি কাটছ রদ্টয আরস। 
 
রেকই ব্টলটছ হযারি… এখন ওটক পছটড দ্াও। 
 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য গবলেট অ্ব ফায়াি । জে. জে. িাওরেিং। হ্যারি পটাি রিরিে 

873 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

ডাম্বলটডাটিি ম্টো এক শরক্তহীন বৃ্ে হযারিটক ম্ারে পথটক পেটন েুটল দ্াাঁড কিাটলন। 
হযারি েলটে লাগল, ম্াথাো দ্  দ্  কিটে লাগল। ওি আর্াে োপ্ত  া আি ওটক 
দ্াাঁড করিটয িাখটে  ািটছ না পেন। আশ াটশ সকটলই পেলাটেরল কটি হযারিি কাটছ 
এটস জানটে ব্যার্–কী হটযরছল? রকিাটব্… রডগরি ম্ািা পগটছ? 
 
ফাজ ব্লটলন, পোম্িা রিড কটিা না, ওটক আম্িা হাস াোটল রনটয োব্, ও অ্সুস্থ, 
অ্টনক আর্াে প টযটছ। ডাম্বলটডাি, রডগরিি ব্াব্া-ম্া োিাও আটছন, অ্ট ক্ষা কিটছন 
র্স্যাটন্ড ব্টস। 
 
ডাম্বলটডাি আরম্ হযারিটক রনটয োই, আরম্ রনটয োই। 
 
–না, আরম্ রনটয পগটলই িাল হটব্। 
 
–ডাম্বলটডাি, আটম্াস রডগরি পদ্ৌডাটে… ও আসটছ… আ রন ওটক রকছু ব্লটব্ন না… 
অ্িে ও পদ্খাি আটগ…? 
 
েুরম্ নডটব্ না একেুও, চু  কটি এখাটন ব্টস থাক। 
 
পম্টযিা কাাঁদ্টছ, ফুাঁর টয কাাঁদ্টছ…  াগটলি ম্টো হাে– া ছুাঁডটছ। হযারিি পসই দৃ্শয 
িাল লাটগ না। 
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সব্ রেক হটয োটব্… আম্িা পোম্াটক রফটি প টযরছ… নাও চল হাস াোটল পেটে 
হটব্। 
 
হযারি থুথু জডাটনা কটণ্ঠ, ডাম্বলটডাি ব্লটছন থাকটে, ওি কাো দ্াগো দ্ দ্  কটিই 
চটলটছ… ম্টন হটে ও পেন পফটে পচৌরচি হটয োটব্। পচাটখও িাল পদ্খটে  াটে না… 
সব্ই িাসা িাসা। 
 
েুরম্ চু রে কটি শুটয থাক, এোই পোম্াি দ্িকাি, চল োওযা োক। 
 
একজন পম্াোটসাো পলাক, পস রিটডি ম্ধয পথটক এটস হযারিটক েুলল। হযারি শুনটে 
প ল ব্হু ম্ানুটষি রচৎকাি, কান্না। ওটক পসই পলাকো কযাটসটল রনটয চলল। হযারি আি 
রকছু শুনটে  াটে না। পে পলাকো ওটক েুটল রনটয চটলটছ, শুনটে  াটে োিই 
রনশ্বাস। 
 
 াথটিি রসাঁরডি কাটছ পসই পলাকরে রজটজ্ঞস কিল, কী হটযরছল হযারি? হযারি একেু  ি 
ক্লাঙ্ক, ক্লাঙ্ক, ক্লাঙ্ক শব্দ শুটন বু্ঝল পলাকরে আি পকউ নয… ম্যাড আই মু্রড। 
 
এনটিন্স হল  াি হব্াি সম্য হযারি ব্লল, কা োয রফে কিা রছল প ােড কী।… আম্াটক 
আি পসডরিকটক একো কব্িস্থাটন রনটয পগটলা… পসখাটন পিাটর্ল্ম্েড রছল… লডড 
পিাটর্ল্ম্েড। 
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ক্লাঙ্ক… ক্লাঙ্ক… ক্লাঙ্ক… রসাঁরড রদ্টয উোি সম্য মু্রডি কাটেি  াটযি শব্দ। 
 
ডাকড লডড পসখাটন রছল? োি ি…? 
 
পসডরিকটক হেযা কিল… ওিা ধটি পব্াঁটধ পসডরিকটক হেযা কিল। 
 
–োি ি? 
 
করিটডাি রদ্টয োব্াি সম্য আব্াি পজাটি পজাটি শব্দ হটে লাগল… ক্লাঙ্ক… ক্লাঙ্ক… 
ক্লাঙ্ক…। 
 
প াসান হেরি কটি… আব্াি পিাটর্ল্ম্েড ওি পদ্হ রফটি প টযটছ…। 
 
ডাকড লডড ওি পদ্হ রফটি প টযটছ? ও আব্াি রফটি এটসটছ? 
 
পডথইোিিাও এটসরছল… োি ি আম্িা েিেুে করি। 
 
েুরম্ ডাকড লটডডি সটে ডুটযল লটডরছটল…? 
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হা… আম্াি জাদু্দ্ণ্ড রফটি প টযরছলাম্… অ্দু্ভে অ্দু্ভে সব্ রজরনস পদ্টখরছ, কটিরছ।… 
ম্াটক, ব্াব্াটক পদ্টখরছ… ওিা পিাটল্টম্টেডি জাদু্দ্টণ্ডি সরু রছদ্র পথটক পব্রিটয 
এটসরছটলন…। 
 
রেক আটছ হযারি… এখাটন… এখাটন েুরম্ ব্স… এো পখটলই েুরম্ রেক হটয োটব্।…চে 
কটি পখটয নাও হযারি, আসটল ো েুরম্ পদ্টখছ পসগুটলা আম্াি জানা দ্িকাি। রেক ো 
ো র্টেরছল…। 
 
মু্রড একিকম্ পজাি কটি একো হযারিি গলায কাট  কটি ওষুধ পেটল রদ্টলন। হযারি 
মু্খ রব্কৃে কিল। ওইিকম্ পোঁটো আি ঝাাঁঝাল ওষুধ ও জীব্টন খাযরন। হযারি পদ্খল 
মু্রডি মু্খো ফাটজি ম্েই ফযাকাটস। রকছু জানাি জনয আগ্রহিিা স্বািারব্ক পচাটখ ওি 
মু্টখি রদ্টক োরকটয িটযটছন। 
 
–েুরম্ রনরিে জান পিাটর্ল্ম্েড রফটি এটসটছ হযারি?… ো, পকম্ন কটি রফিল? 
 
–ও আম্াি, ওি ব্াব্াি কব্ি পথটক আি ওযাম্ডটেটলি কাছ পথটক রকছু পখটযটছ, হযারি 
ব্লল। এখন হযারিি অ্ব্স্থা অ্টনকো স্বািারব্ক ম্াথায ব্যথা পনই, ক াটল কাো দ্াগ 
চুলটকাটে না, অ্রফটসি র্িো অ্ন্ধকাি, মু্রডটক োও  রিষ্কাি পদ্খটে  াটে। কাটন 
পিটস আসটছ রকরডচ র চ পথটক পলাকজটনি কথাব্ােডা, রচৎকাি পচাঁচাটম্রচ। 
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–ডাকড লডড পোম্াি কাছ পথটক কী রনটযরছল হযারি? মু্রড ব্লটলন। হযারি ওি একো হাে 
েুটল ব্লল–িক্ত।… ও করিি কাটছ কাো দ্াগো পদ্খাল মু্রডটক। 
 
মু্রড খুব্ ধীটি ধীটি রনশ্বাস পফলটলন। আি পডথইোিস? োিাও রফটি এটসটছ? 
 
হযারি ব্লল–হযা… অ্টনক। 
 
–ো ওটদ্ি সটে পকম্ন ব্যব্হাি কটিরছল পিাটর্ল্ম্েড? ওটদ্ি কী ক্ষম্া কটিটছন? মু্রড 
শািিাটব্ রজটজ্ঞস কিটলন। 
 
রকন্তু হযারিি একো কথা হোৎ ম্টন  টড পগল। ওি আটগই পসো ডাম্বলটডািটক ব্লা 
উরচে রছল।–, পহাগাটেড একজন পডথইোি আটছ… ও গব্টলে অ্ব্ ফাযাটি আম্াি নাম্ 
রদ্টযরছল, ওিা পচটযরছল পেন আম্াি মৃ্েুয হয। 
 
হযারি উটে ব্সাি পচো কিটেই মু্রড ওটক পচট  ধটি শুইটয রদ্টলন। 
 
মু্রড উো হীন কটণ্ঠ ব্লটলন–পডথইোিরে পক আরম্ জারন। 
 
–কািকািফ, হযারি উটেরজে স্বটি ব্লল। ও এখন পকাথায? আ নািা কী ওটক 
ধটিটছন, ওটক কী ব্রন্দ কটি পিটখটছন। 
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মু্রড অ্দু্ভেিাটব্ পহটস ব্লটলন–পক কািকািফ? ওটো আজ িাটেই  ারলটযটছ, সব্রকছু 
জানটে প টি  ারলটযটছ। ও ডাকডলটডডি অ্টনক রব্শ্বি অ্নুগাম্ীটদ্ি সটে 
রব্শ্বাসর্ােকো কটিটছ, েটব্ আম্াি েটথে সটন্দহ আটছ ও  ালাটে  ািটব্ না 
শত্রুটদ্ি ধিব্াি ডাকডলটডডি অ্টনক  ন্থা আটছ। 
 
–কািকািফ  ারলটযটছন…  ারলটয পগটছন? উরনই পো আম্াি নাম্ গব্টলে অ্ব্ ফাযাটি 
কাট ি জনয রদ্টযরছটলন, পদ্ন রন? 
 
–না, মু্রড ব্লটলন–না উরন পদ্নরন… নাম্ আরম্ রদ্টযরছলাম্। 
 
 হযারি কথাো শুটনও রব্শ্বাস কিটে  ািটলা না। 
 
–না… না… আ রন পদ্নরন, হযারি ব্লল–আ রন ো কিটে  াটিন না আ রন কখনই না। 
 
–েুরম্ রব্শ্বাস কিটে  াি আরম্ রদ্টযরছলাম্। কথাো ব্লাি  ি মু্রডি জাদু্ পচাখ রু্িটে 
রু্িটে দ্িজাি কাটছ থম্টক দ্াাঁডাল। হযারি বু্ঝটে  ািটলা–ব্াইটি পে পকউ দ্াাঁরডটয পনই 
পসো জানটে চান।… একই সম্য মু্রড োি জাদু্দ্ণ্ডো পব্ি কটি হযারিি রদ্টক 
ব্াডাটলন। 
 
–উরন রব্শ্বাসর্ােকটদ্ি ক্ষম্া কটিটছন… োি ি? পসই সব্ পডথইোি োিা মু্রক্ত 
প টযরছটলা? আি পে আজকাব্ান পথটক  ারলটযটছ পস? 
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–কী ব্লটলন? হযারি ব্লল। 
 
মু্রডি রদ্টক, ওি রদ্টক েসারিে দ্টণ্ডি রদ্টক হযারি োরকটয িাব্ল ম্জা কিটছন। 
পব্াকা পব্াকা পজাক সটন্দহ পনই। 
 
–আরম্ পোম্াটক রজটজ্ঞস কিরছ, মু্রড শািিাটব্ ব্লটলন–োিা োি পখাাঁজখব্ি পনযরন 
োটদ্ি কী কটিটছন? অ্রব্শ্বি, পনাংিা জঞ্জাল, িীেু োিা রকরডচ কাট ি ফাইনাটল 
মু্টখাশ রনটযরছল, োিাও আকাটশ আম্াি ডাকম্াকড রনটক্ষ  পদ্টখ…  ারলটয পগটলা। 
 
–কী ব্লটছন? ডাকডম্াকড আ রন ছুাঁটড রছটলন? 
 
–হযারি, পোম্াটক আরম্ ব্হুব্াি ব্টলরছ, আজ আব্াি ব্লরছ… আরম্ ো সব্টচটয পব্রশ 
রৃ্ণা করি পসো হটে পডথইোিটদ্ি পছটড পদ্ওযা। োিা আম্াি ম্ার্স্াটিি রদ্ক পথটক 
সটি রগটযরছল েখন োি সব্টচটয পব্রশ ওটদ্ি েটযাজন রছল। আরম্ আশা কটিরছলাম্ 
রেরন রেকম্ে সাজা পদ্টব্ন… োটদ্ি রনেডােন কিটব্ন। আম্াটক ব্ল, রেরন রক োটদ্ি 
আর্াে কটিটছন, ব্ল হযারি। মু্রডি পচাখমু্খ অ্দু্ভে এক হারসটে পছটয পগল। 
 
রেরন রক ব্টলটছন… একম্াত্র আরম্ একম্াত্র… পে োি সটে রব্শ্বাসর্ােকো কটিরন। 
েস্তুে থাক সব্রকছু েুে কটি পোম্াটক োি হাটে েুটল পদ্ব্াি জনয। 
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না… ো হটে  াটি না… আ রন হটে  াটিন না। 
 
অ্নয এক সু্কটলি হটয পক পোম্াি নাম্ গব্টলে অ্ব্ ফাযাটি রদ্টযরছল? আরম্ োিা 
পোম্াি ক্ষরে কিটে  াটি োটদ্ি পক িয  াইটয রছল, েুরম্ োটে েুনডাটম্ন্ট রজেটে 
 াি োি ব্যব্স্থাটক কটিরছল? আরম্ কটিরছলাম্। পক পোম্াটক িাগনটদ্ি  িারজে 
কিাব্ি সাহােয কটিরছল? আরম্ কটিরছলাম্। 
 
মু্রডি ম্যারজক পচাটখি দৃ্রে দ্িজা পথটক সটি এটস হযারিি ও ি  ডল। ওি মু্টখি হা 
আিও ব্ড হটয পগল। ম্টন কিটব্ না ব্যা ািো খুব্ সহজ রছল হযারি। রব্রিন্ন োটক 
অ্টনযি দৃ্রে এরডটয পোম্াটক গাইড কিটে পচটযরছলাম্। আরম্ আম্াি ধূটেডাম্ীি েরেরে 
কণা আরম্ ব্যব্হাি কটিরছলাম্। োটে পোম্াি পজোি প ছটন আম্াি হাে আটছ পকউ 
পেন জানটে না  াটি। রেেীয োটস্কি সম্য আরম্ িয প টযরছলাম্ েুরম্ হযে  ািটব্ 
না।… আরম্ পোম্াি ও ি সজাগ–দৃ্রে পিটখ চটলরছলাম্,  োি। আরম্ জানোম্ েুরম্ 
এগ কু রেকম্ে চচডা কটিারন, পো আরম্ পোম্াটক একরে রহন্ট রদ্টযরছলাম্। 
 
–না, আ রন পদ্নরন… পসডরিক আম্াটক ইরেে রদ্টযরছল, হযারি ককডশ গলায ব্লল। 
 
পক পসডরিকটক জটলি েলায ওো খুলটে ব্টলরছল? আরম্। আরম্ রব্শ্বাস কটিরছলাম্ ও 
রেকম্ে কাজ কিটব্ এব্ং পোম্াটক ইনফিটম্শন রেকম্ে পদ্টব্… বু্ঝটল  োি, দ্র 
িালম্ানুষটদ্ি সহটজই রন ুণিাটব্ পেটকান কাটজ ব্যব্হাি কিা োয। আরম্ সব্ডািকিটণ 
রব্শ্বাস করি েুরম্ পসডরিকটক িাগন সম্বটন্ধ অ্রগ্রম্ খব্ি রদ্টযরছটল ব্টলই ও পোম্াি 
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েরেদ্ান রদ্টযরছল। োহটলও, ম্টন হটযরছল সম্ভব্ে েুরম্ অ্কৃেকােড হটব্। েুরম্ েেক্ষণ 
লাইটব্ররিটে থাকটে, আরম্ পোম্াটক নজটি িাখোম্। েুরম্ রক জানটে না পে ব্ইরে 
পোম্াি েটযাজন হটযরছল, পসই ব্ইরে লাইটব্ররিটে নয, পোম্াি ডিটম্েরিটে রছল, 
পোম্াি ম্টন পনই আরম্ ওো লংব্েম্ পছটলি হাটে রদ্টযরছলাম্, ম্যারজকযাল 
পম্রডোটম্রনযন ওযাোি িযান্টস অ্যান্ড দ্যা ে ািরেজ। আরম্ ব্টলরছলাম্ রজরলউইড 
সম্বটন্ধ ব্ইরে পথটক সব্ জানটে  ািটব্, আরম্ আশা কটিরছলাম্ সাহাটেযি জনয েুরম্ 
োটক ম্টন কিটব্ োি কাটছ োটব্। েুরম্ জানটে চাইটল লংব্েম্ পোম্াটক এক মু্হূটেডি 
ম্টধয ব্লটে  ািে। পোম্াি অ্হংকাি, পোম্াি স্বাধীনোটব্াধ… পোম্াটক রনিি 
কটিরছল। 
 
পো আরম্ রক কিটে  ারি ব্ল? অ্নয একরে নগণয  টথ পোম্াটক েথয পজাগান রদ্লাম্। 
ইউলব্টলি রদ্ন েুরম্ আম্াটক ব্টলরছটল ডরব্ব নাটম্ এক হাউজ এলফ পোম্াটক একো 
ব্ডরদ্টনি উ হাি রদ্টযটছ। আরম্ ওই এলফটক পডটক একরদ্ন আম্াি পিাব্স কাাঁচাি 
জনয ওটক র্স্াফরুটম্ পডটকরছলাম্। আরম্ ম্যাকটগানাগটলি সটে খুব্ পজাটি পজাটি 
পহাটর্স্জটদ্ি আি  োি রজরলউইড ব্যব্হাি কিটে  াটি রক না পসই সম্বটন্ধ কথাব্ােডা 
ব্লরছলাম্ এব্ং পোম্াি পহাে ব্নু্ধ এলফরে সব্ শুটন এক পদ্ৌটড পেইট ি আলম্ারিি 
রদ্টক ছুটে োয… োি ি  পোম্াটক খুজটে োয। 
 
মু্রডি জাদু্দ্ণ্ড েখনও হযারিি বু্টকি ও ি নযি রছল।–েুরম্ অ্টনকো সম্য পলটক রছটল 
 োি। আরম্ পিটব্রছলাম্ েুরম্ ডুটব্ পগছ। রকন্তু পসৌিাগযব্শে ডাম্বলটডাি পোম্াি 
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মু্খোটক রব্িাে একরে ম্হৎ কাজ ধটি রনটযরছটলন… োিজনয পব্রশ নম্বি রদ্টযরছটলন। 
আরম্ দ্ীর্ড রনশ্বাস পফটলরছলাম্। 
 
অ্ব্শয আজটকি িাটেি পগালকধাাঁধাি ব্যা ািো পোম্াি কাটছ খুব্ করেন ব্যা াি হযরন; 
মু্রড ব্লটলন। োি েধান কািণ পোম্াি োটে পকানও ক্ষরে না হয োিজনয ম্াটেি 
চাি াটশ আরম্  াহািা রদ্রেলাম্। ব্াইটি পথটক নজি িাখরছলাম্। পোম্াি  টথি ব্াধা 
সিাটে আরম্ অ্টনক জাদু্ম্ে েটযাগ কটিরছলাম্। আরম্ পেউি পডলাটকৌিটক দ্ারব্টয 
রদ্টযরছ, ক্রাটম্ি ও ি ইম্ট রিযস কাসড রনটক্ষ  কটিরছলাম্ োটে ও রডগরিটক পশষ 
কটি রদ্টে  াটি এব্ং পোম্াি কাট  প ৌঁছাটনাি িািা সহজ ও ব্াধাহীন হয। 
 
হযারি অ্ব্াক হটয ম্যাড আই মু্রডি রদ্টক োরকটয িইল। িাব্টে  ািটছ না মু্রড রক 
সব্ ব্লটছন–ডাম্বলটডাটিি ব্নু্ধ রব্খযাে অ্িি, পে অ্টনক পডথইোিটদ্ি ধটিটছন, রক 
সব্ ব্াটজ ব্াটজ কথা ব্লটছন-এি পকান ম্াটন… ম্াটন হয না। 
 
হযারি ঝা সা শক্র আযনা  রিষ্কাি হটে পদ্খল। হযারি পদ্খল মু্রডি প ছটন আব্ছা 
রেনজন পলাক একেু একেু কটি এরগটয আসটছ। রকন্তু মু্রড পসগুটলা লক্ষয কিটছন না। 
োি ম্যারজকযাল আই শুধু হযারিি ও ি রনব্ন্ধ। 
 
ডাকডলডড রেক পোম্াটক হেযা কিটে সম্থড হযরন  োি… ও পচটযরছল হেযা কিটে মু্রড 
ব্লটলন।–কল্পনা কিটে  াটিা আরম্ পোম্াটক হেযা কিটল রকিাটব্ রেরন আম্াটক 
 ুিসৃ্কে কিটেন। …োি  ুনরুথযাটনি জনয আরম্ পোম্াটক োি হাটে েুটল 
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রদ্টযরছলাম্… রেরন পোম্াটক হেযা কিটে  াটিরন। কল্পনা কিটে  াি, পোম্াটক আরম্ 
হেযা কিাি  ি োি কাছ পথটক কে িালব্াসা ও সম্মান  াব্… পসই সম্মাটনি কথা 
পডথইোিিা কল্পনাই কিটে  াটি না। আরম্ হব্ োি সব্টচটয ব্ড ব্নু্ধ ও সম্থডক।… 
 ুটত্রি পচটযও রনকে সিটকডি। 
 
কথা ব্লটে ব্লটে মু্রডি স্বািারব্ক পচাখ ফুটল উেটে লাগটলা, ম্যারজকযাল আই হযারিি 
ও ি রস্থি। দ্িজাো ব্ন্ধ, হযারি জাটন শে পচো কটিও সম্যম্ে রনজস্ব দ্ণ্ড হাটেি 
কাটছ  াটব্ না। 
 
মু্রড ব্টল চলটলন, ডাকডলডড আি আরম্…। েখন ওটক সিূণড উম্মাদ্ ম্টন হটে লাগল… 
হযারিি ও ি চডাও হটয খুব্ কাটছ মু্খ এটন, আম্াটদ্ি দু্জটনি খুব্ রম্ল আটছ।… 
দু্জটনিই িাটগয অ্ দ্াথড র ো… খুব্ই দু্িডাগযজনক। দু্জটনই েচুি অ্সম্মান পব্াধ 
কটিরছ হযারি।… দু্জটনই আনটন্দি সটে ব্লটে  ারি… র োি হেযাকািী।… হেযা 
কটিরছ ডাকড অ্ডডাটিি ক্রম্রব্কাটশি জনয! 
 
হযারি রনটজটক সংেে কটি িাখটে  ািটলা না ব্লল–আ রন  াগল,  াগল হটয 
পগটছন। 
 
আরম্  াগল? খুব্ উাঁচু গলায মু্রড ব্লটলন।–পব্শ োহটল পদ্খ, োহটল পদ্খ পক 
 াগল…, এখন ডাকডলডড রফটি এটসটছ, আরম্ োি  াটশ িটযরছ। রফটি এটসটছন হযারি 
 োি, েুরম্ োটক  িারজে কিটে  ািরন… এখন পদ্খ আরম্ পোম্াটক  িারজে কিব্! 
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মু্রড হাটেি দ্ণ্ডো েুলটলন, মু্খো হাাঁ কিটলন, হযারি ওি হােো আলটখলাি ম্টধয 
পোকাটলন। 
 
রর্স্র ফাই!… র্টিি ম্টধয লাল আটলাি ঝলকারন, সটে আগুটনি ফুলরক আি েীব্রশব্দ!… 
রকছু পেন পিটে  ডটছ।… মু্রডি র্টিি দ্িজাি শব্দ খুটল পগটলা। 
 
মু্রড পম্টঝি ও ি রছেটক  ডটলন। হযারি পিাগ্লাম্ রদ্টয পদ্খল র্টি েুটকটছন অ্যালব্াম্ 
ডাম্বলটডাি, েটফসি পেই  আি েটফসি ম্যাকটগানাগল।… 
 
হযারি, ম্যাড আই মু্রডি রদ্টক োকাল… োয অ্টচেন। হযারি আব্াি ডাম্বলটডাটিি রদ্টক 
োকাল। বু্ঝটে  ািটলা পিাটর্ল্ম্েড পকন ডাম্বলটডািটক িয  ায। মু্রড পে এে িযঙ্কি 
হযারি বু্ঝটে  াটিরন শুধু নয কল্পনাও কিটে  াটিরন। ডাম্বলটডাি গম্ভীি, মু্টখ হারসি 
পিশ ম্াত্র পনই, চশম্াি কাাঁটচি প ছটন দু্ই পচাটখি একরে  লকও নডটছ না। োি বৃ্ে 
মু্টখি েরেরে পিখা উম্মা… মু্খ লাল… ম্টন হয গিম্ অ্রে গিম্ হাওযা রব্কীণড 
কিটছন। 
 
মু্রড  টড োব্াি সম্য মু্খ থুব্টড  টডরছটলন। মু্খো পদ্খাি জনয ডাম্বলটডাি ওি 
প ছটন একো লারথ ম্ািটেই মু্রড রচৎ হটয  ডটলন। মু্খো সকটলই পদ্খটে প ল। 
পেই  আযনা রদ্টয মু্রডটক পদ্খটলন। আযনাটে োিও েরেরব্ম্ব। 
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েটফসি ম্যাকটগানাগল পসাজা হযারিি কাটছ পগটলন। 
 
ব্লটলন; চল  োি। েটফসি ম্যাকটগানাগটলি মু্খো থম্ থটম্। অ্টনক কটে কান্না পিাধ 
কটি আটছন পদ্টখ ম্টন হয।–হযারি চল… আম্িা হাস াোটল োই। 
 
ডাম্বলটডাি ধীিরস্থি কটণ্ঠ ব্লটলন–রম্নািডা ও থাকুক। হযারিি এখন সব্ পচটয পব্রশ 
েটযাজন রব্ষযো জানা, সম্গ্র ব্যা ািো পব্াঝা। পকানও রজরনস গ্রহটণি আটগ পসো 
বু্ঝটে  ািা, আন্ডাির্স্যারন্ডং সব্টচটয পব্রশ দ্িকাি। পসই গ্রহণটোগয, অ্যাকটস টেন্স 
ওটক োডাোরড সারিটয েুলটে েকৃে সাহােয কিটব্। ওি জানা দ্িকাি আজকাব্াটনি 
দূ্িডাগযজনক র্েনা ওটক এই অ্রগ্ন িীক্ষায পেটল পফটলটছ… এব্ং পকম্ন কটি, পকন 
পফটলটছ। 
 
–মু্রড, হযারি ব্লল। হযারি রব্ভ্রাটি, রকছুই পেন ওি ম্াথায েুকটছ না। মু্রড পকম্ন কটি? 
 
ডাম্বলটডাি পসই িকম্ ধীিরস্থিিাটব্ ব্লটলন–পে পম্টঝটে  টড িটযটছ পস অ্যালর্স্ি 
মু্রি–নয। েুরম্ মু্রডটক রেক রচনটে  ািরন। আজটকি িাটেি র্েনাি  ি আসল মু্রড–
রকছুটেই আম্াি সাম্টন পথটক পোম্াটক রনটয পেটেন না। পে মু্হূটেড ও পোম্াটক 
রনটযটছ, আরম্ও র ছু র ছু রনটযরছ। 
 
ডাম্বলটডাি মু্রডি কাটছ রগটয ওি পিাব্স পথটক রহ –োস্ক আি এক গুে চারব্ পব্ি 
কিটলন, োি ি েটফসি ম্যাকটগানাগল আি পেইট ি রদ্টক োকাটলন। 
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পসটিিস দ্যা কটি আ নাি সব্চাইটে িং েুথ েুথ প াসান আম্াটক রদ্টে  ািটব্ন 
এব্ং রনটচ রকটচটন রগটয দ্যা কটি হাউজ এলফ উইঙ্কীটক পডটক আনটব্ন। রম্নািডা 
আ রন েরদ্ হযারগ্রটডি কটেটজ োন পো িাল হয। ওখাটন পদ্খটব্ন কুম্টিাি থটল 
একো েকান্ড ব্ড কাল কুকুি  াহািা রদ্টে। কুকুিোটক আম্াি অ্রফটস রনটয োন, 
হযারগ্রডটক ব্লটব্ন, শীর্ই ওি সটে কথা হটব্, োি ি এখাটন রফটি আসুন। 
 
পেই , ম্যাগটগানাগল… দু্জটনিই ম্টন হল ডাম্বলটডাটিি রনটদ্ডশ অ্দু্ভে। ব্যা ািো 
পকম্ন পেন পব্াযাটে ম্টন হল। ওিা দু্জটনই র্ি পছটড চটল পগটল ডাম্বলটডাি সােো 
োলা লাগান িাটঙ্কি কাটছ রগটয েথম্ োলাো খুলটলন। পদ্খটলন োি পিেটি িটযটছ 
একগাদ্া জাদু্ম্টেি ব্ই। িাঙ্কো ব্ন্ধ কটি রেেীয চারব্ রদ্টয রেেীয োলাো খুটল িাঙ্কো 
পদ্খটলন। জাদু্ম্টেি ব্ই পনই… োি ম্টধয িটযটছ নানা িকটম্ি িাো িাো রেকটস্কা , 
রকছু  াচডটম্ন্ট, কুইল ( ালটকি কলম্)… আি একো রূ ালী অ্দৃ্শয হটয োব্াি 
আলটখলা। হযারি ম্েমু্টগ্ধি ম্টো োরকটয িইল ডাম্বলটডািটক ব্ারক িাঙ্কগুটলা এক 
এক কটি চারব্ রদ্টয োলা খুলটে পদ্টখ। সাে নম্বি চারব্ রদ্টয িাটঙ্কি োলাো খুলটেই 
হযারি রব্স্মযারিিূে হটয রচৎকাি কটি উেল। 
 
িাটঙ্কি ম্টধয পদ্খল একো গেড, োয দ্শ রফে হটব্ এম্ন এক পছাে র্ি, োি ম্টধয 
রু্রম্টয িটযটছন ম্যাড আই মু্রড। গিীি রু্টম্ আেন্ন। একেু পিাগা ও অ্িুক্ত ম্টন হয। 
কাটেি  াো পনই… ম্যারজকযাল আই পনই, িটযটছ পচাটখি পকােিো। ম্াথাি অ্টনক 
জাযগায চুল পগাছ পগাছ রছন্ন। হযারি রু্ম্ি মু্রড আি পম্টঝটে  টড থাকা মু্রিি রদ্টক 
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ব্জ্রাহটেি ম্টো োকাল। ডাম্বলটডাি িাটঙ্কি পিেটি েুটক… োি ি লারফটয েলায 
 টড থাকা মু্রডি রদ্টক ঝুাঁকটলন। 
 
ডাম্বলটডাি ব্লটলন, ইম্ট রিযস কাসড, েটব্ খুব্ই দু্ব্ডল। অ্ব্শয ওিা মু্রডটক ব্াাঁরচটয 
িাখটে পচটযটছা হযারি গা পথটক ঐ হািারম্ ইস্পসোটিি এখাটন পফল অ্যাটলর্স্টিি 
অ্ব্স্থা িাল নয, ম্যাডাম্  ম্টফ্রটক ডাকটে হটব্… েটব্ খুব্ গুরুেি নয ব্টল ম্টন 
হটে। 
 
হযারিি ডাম্বলটডাটিি কথাম্ে কাজ কিল। ডাম্বলটডাি ওিািটকাে রদ্টয অ্ধচেনয 
মু্রডটক পেটক, িাঙ্ক পথটক অ্রে কটে পব্রিটয এটলন। োি ি পেরব্টলি ও ি িাখা রহ  
োস্কো রনটয োকনা খুটল উটল্ট রদ্টলন। গাঢ় আোল রকছু েিল  দ্াথড অ্রফটসি 
পম্টঝটে ছরডটয  ডল। 
 
ডাম্বলটডাি ব্লটলন,  রল জুস প াসান হযারি। পদ্খ পকম্ন হব্রশেযহীন আি দ্ীরপ্তম্ান। 
েুরম্ পো জান রনটজি রহ  োটস্কি  ানীয ছাডা অ্নয পকান  ানীযটে মু্খ পেকান না 
একথা সব্াই জাটন। ইম্ র্স্াটিি আসল মু্রডটক গুপ্তিাটব্ িাখাি দ্িকাি হটযরছল… 
োটে ও রনরিরব্রলটে ব্টস প াসান ব্ানাটে  াটি। পদ্খ োি চুল…। 
 
ডাম্বলটডাি একো পচযাি পেটন এটন নকল মু্রডি কাটছ ব্সটলন। োি ি হযারি এক 
অ্দু্ভে রজরনস পদ্খল। পম্টঝটে অ্ধচেনয হটয  টড থাকা নকল মু্রড একেু একেু কটি 
 রিব্রেডে হটে থাকল। মু্টখি কাো দ্াগ, কুাঁচকাটনা মু্টখি চাম্ডা আি পনই। ম্সৃণ হটয 
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পগল। কাোটছাঁডা নাক স্বািারব্ক নাটকি ম্টো লম্বা লম্বা  াকা চুল উধাও, পসগুটলা হটয 
পগল খড িংটযি চুল। োি ি হোৎ শব্দ কটি নকল মু্রডি কাটেি  া খটস  ডল। 
পসখাটন হটয পগল স্বািারব্ক  া… োি ি দু্টচাখ সাধািণ ম্ানুটষি ম্টো। কাটেি  া, 
ম্যারজক আই ম্ারেটে গডাগরড পেটে লাগল। 
 
নকল মু্রড োহটল পক? 
 
হযারিি ক্রাউটচি পছটলটক রচনটে পদ্রি হল না। ম্াথায পডলা পডলা চুল আি গাটযি 
চাম্ডা ঈষৎ হলটদ্ ফুেরক রচহ্ন। ডাম্বলটডাটিি প নরসি ওটক পদ্টখটছ, ম্টন আটছ 
পডটম্ন্টিিা ওটক ধটি রনটয োওযাি সম্য ওি আকুল ক্রন্দন… রনটদ্ডাষ েরে ন্ন কিাি 
ব্যথড েটচো…। েটব্ োি পচাটখি চাি  াটশ দ্াগ  টডটছ… এব্ং ব্যস্ক লাগটছ। 
 
রেক পসই সম্য হযারি র্টিি ব্াইটি করিডলটি  দ্শব্দ শুনটে প ল। দ্িজা খুটল 
েুকটলন পেই , সটে উইরঙ্ক। ম্যাকটগানাগল ওটদ্ি প ছটন। 
 
পেই  ক্রাউচটক পদ্টখ রব্টস্ফারিে পচাটখ ব্লটলন, ক্রাউচ! ব্ারেড ক্রাউচ? 
 
েটফসি রম্নািডা ম্যাকটগানাগল ব্লটলন, হযাাঁ ঈশ্বি! 
 
উসখুখুসখু পচহািা ম্যলা জাম্াকা ড  িা উইরঞ্চ পিইট ি দু্ াটয ফাাঁক পথটক ক্রাউচটক 
পদ্টখ হাাঁ হটয পগল। রব্কে এক রচৎকাি কটি ব্লল, ম্ার্স্াি ব্ারেড, ম্ার্স্াি ব্ারেড… েুরম্ 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য গবলেট অ্ব ফায়াি । জে. জে. িাওরেিং। হ্যারি পটাি রিরিে 

889 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

এখাটন পকম্ন কটি এটল? কথাো ব্টল ও ক্রাউটচি পছটলি বু্টকি ও ি ঝাাঁর টয 
 ডল।–, আ নািা এটক পম্টি পফটলটছন… আ নািা আম্াি ম্ার্স্াটিি পছটলটক পম্টি 
পফটলটছন। আম্াি ম্ার্স্াি ব্ারেড এখাটন পকন? 
 
ডাম্বলটডাি সংেে কটণ্ঠ ব্লটলন, ওটক সটম্মারহে (র্স্ানড) কিা হটযটছ, উইঙ্কী।… সটি 
দ্াাঁডাও। রসটিিস, পোম্াি কাটছ প াসান আটছ? 
 
পেই  ডাম্বলটডাটিি হাটে  রিষ্কাি েিল  দ্াটথডি একো রশরশ রদ্টলন। 
পিরিটেরসিাম্… পেো রদ্টয হযারিটক ক্লাসরুটম্ িয পদ্রখটযরছটলন। ডাম্বলটডাি রনচু হটয 
পম্টঝটে  টড থাকা পলাকোটক েুটল ধটি পদ্যাটলি রদ্টক ব্রসটয রদ্টলন। রেক ম্াথাি 
ও ি শক্র আযনা োটে র্টিি সকটলি েরেরব্ম্ব পদ্খা োটে। উইঙ্কী ওি শীণড দু্হাে 
মু্টখ চা া রদ্টয হাাঁেুটে িি রদ্টয ব্টস িইল। ওি সম্ি শিীি থি থি কটি কাাঁ টছ। 
ডাম্বলটডাি নকল মু্রডি মু্খো পজাি কটি ফাাঁক কটি রশরশি েিল  দ্াথডো ওি মু্টখ 
পেটল রদ্টলন। োি ি দ্ণ্ডো ওি বু্টক পেরকটয ব্লটলন, এনািটিে! 
 
ক্রাউটচি পছটল ধীটি ধীটি পচাখ খুলল। ওি মু্খো ঝুটল  টডটছ, দৃ্রে রব্রক্ষপ্ত। 
ডাম্বলটডাি ওি ম্াথাি কাটছ হাাঁেু পগটড ব্সটলন। 
 
েুরম্ আম্াি কথা শুনটে  াে? ডাম্বলটডাি খুব্ শািিাটব্ ব্লটলন। 
 
পছটলরেি পচাটখি  াো  ডল।–হযাাঁ, রব্ডরব্ড কটি ব্লল। 
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ডাম্বলটডাি খুব্ই নিম্িাটব্ ব্লটলন, কটযকো কথা আম্িা জানটে চাই… আম্াটদ্ি 
ব্ল। েুরম্ এখাটন পকম্ন কটি এটল, আজকাব্ান পথটক পকম্ন কটি  ারলটয এটল? 
 
ক্রাউচ খুব্ ব্ড কটি এক রনশ্বাস রনল। রনশ্বাস পনব্াি সম্য ওি সম্ি শিীিো 
েব্লিাটব্ ঝাাঁকুরন রদ্ল। োি ি িাব্টলশহীন কটণ্ঠ ব্লল, আম্াি ম্া আম্াটক িক্ষা 
কটিটছন। রেরন বু্ঝটে প টিরছটলন োি মৃ্েুয আসন্ন। োি পশষ রিক্ষা ব্াব্াি কাটছ 
রছল, আম্াটক আজকাব্ান পথটক মু্ক্ত কিাি। ম্াটক ব্াব্া খুব্ই িালব্াসটেন; রকন্তু 
আম্াটক পকন জারন না পদ্খটে  ািটেন না… পশষ  েডি িারজ হটলন। োি ি ওিা 
আম্াি কাটছ আটস। ওিা আম্াটক আম্াি ম্াটযি ম্াথাি চুল পম্শান  রলজুস প াসান 
পখটে রদ্ল। ম্া আম্াি ম্াথাি চুল রম্রিে এক পোক  রলজুস প াসান পখটযরছটলন। 
েখন আম্াি পচহািা আি ম্াটযি পচহািা ব্দ্লাব্দ্রল হটয পগল। 
 
উইঙ্কী েখন কাাঁ টছ, ম্াথা পনটড চটলটছ। আি রকছু ব্লল না ম্ার্স্াি ক্রাউচ, ব্লটল 
পোম্াি ব্াব্া রব্ টদ্  ডটব্ন! 
 
রকন্তু ক্রাউটচি পছটল উইঙ্কীি কথায কান না রদ্টয ব্লটে লাগল,–রডটম্ন্টিিা পদ্খটে 
 াযরন রকন্তু বু্ঝটে প টিরছল পজটল একজন স্বাস্থযব্ান, একজন মৃ্েুয থোত্রী আসটছ। 
রব্ িীেোও বু্ঝটে প টিরছল। আম্াি ব্াব্া আম্াি ম্াটযি ছদ্মটব্টশ আম্াটক পজটলি 
ব্াইটি রনটয এটলন। আম্াি রূ  ধটি। ম্া আজকাব্াটন িটয পগটলন। োি ি 
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আজকাব্াটনই ম্ািা পগটলন। োি পচহািা েখন আম্াি ম্টো। সকটল িাব্ল আরম্ ম্টি 
পগরছ। 
 
ক্রাউটচি পছটলি পচাটখি  াো আব্াি পনটচ উেল। 
 
োি ি পোম্াি ব্াব্া পোম্াটক রনটয রক কিটলন, ডালটডাি েশ্ন কিটলন। 
 
আম্াি ম্াটযি সাজাটনা মৃ্েুয হটলা আজকাব্াটনি ব্াইটি। কব্িও পদ্ওযা হটলা। েটব্ 
কব্িো খারল। ব্ারডটে আম্াটদ্ি এলফ অ্টনক পসব্াশুিষা কটি আম্াটক চা কটি 
েুলল। োি ি আম্াটক আত্মটগা ন কিটে হল। আম্াটক সংেে হটয থাকটে হল। 
ব্াব্া নানািকম্ আম্াি ও ি পস্পল কটি েশরম্ে কটি িাখটলন। আরম্  ুিটনা শরক্ত 
রফটি প টল, আরম্ খুাঁজটে লাগলাম্ আম্াি লডডটক, োি কাটছ রফটি োব্াি জটনয। 
 
ডাম্বলটডাি ব্লটলন, পোম্াি ব্াব্া পোম্াটক দ্ম্ন কিটলন পকম্ন কটি? 
 
পছাে ক্রাউচ ব্লল, ইম্ট রিযস কাসড। েখন পথটক আরম্ আম্াি ব্াব্াি সিূণড কটিাটল 
িইলাম্। রদ্নিাে অ্দৃ্শয হব্াি আলটখলা  টি থাকোম্। হাউজ এলফ সব্ডদ্া আম্াটক 
 াহািা রদ্ে। ও আম্াি িক্ষক ও পদ্খানাি দ্ারযটত্ব িইল। ও সেযই আম্াটক করুণা 
কিে। ব্াব্াটক অ্নুটিাধ কিে ম্াটঝ ম্টধয আম্াটক িালম্ন্দ পখটে রদ্টে… আি িাল 
পছটল হটয থাকাি জনয  ুিস্কাি রদ্টে। 
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উইরঙ্ক মু্টখ দু্হাে পচট  পকাঁটদ্ পকাঁটদ্ ব্লটে লাগল, ম্ার্স্াি ব্ারেড… ওটদ্ি সব্ কথা… 
ব্লটল আম্িা রব্ টদ্  ডটব্। 
 
–পকউ রক আাঁচ কিটে প টিরছল েুরম্ পব্াঁটচ আছ? পোম্াি ব্াব্া ও হাউজ এলফ ছাডা? 
 
হযাাঁ, পছাে ক্রাউচ ব্লল। 
 
ওি পচাটখি  াো আি নাচটে লাগল। আম্াি ব্াব্াি অ্রফটসি এক ডাইরন (জাদু্করি) 
ব্াথডা পজািরকনস। একরদ্ন ব্াব্াি একো কাগটজ দ্িখে কিাটনাি জটনয আম্াটদ্ি 
ব্ারডটে এটসরছল। ব্াব্া েখন ব্ারডটে রছটলন না। উইরল্ক ওটক র্টি ব্রসটয রকটচটন 
চটল রগটযরছল। পসখাটন আরম্ও রছলাম্। রকন্তু ব্াথডা পজািরকনস আম্াটদ্ি কথাব্ােডা 
শুনটে প টযরছল। ওি সটন্দহ হল, অ্টনক পখাাঁজ খব্ি কটি জানটে  ািটলা আরম্ পব্াঁটচ 
এব্ং আত্মটগা ন কটি আরছ, পকউ োটে আম্াটক পদ্খটে না  ায োি জনয অ্দৃ্শয 
হব্াি আলটখলা  টি থারক। আম্াি ব্াব্া ব্ারড রফটি এটস ব্াথডা পজািরকনটসি সটে 
দু্চািটে কথা ব্লাি  ি বু্ঝটে  ািটলন ব্াথডা আম্াি ব্যা াটি সব্ জানটে প টিটছ। 
ব্াব্া েখন ওি ও ি অ্রে শরক্তশালী পম্ম্রি চাম্ড েটযাগ কিটলন োটে ও সব্ িুটল 
োয। ব্াব্া ব্টলরছটলন, ওি সৃ্মরেশরক্ত রচিেটি ফােল ধরিটয রদ্টযটছন। 
 
উইরঞ্চ  যান  যান কটি ব্লল, আম্াি ম্ার্স্াটিি ব্ারডি ব্যা াটি ওি নাক গলাব্াি 
পকানও অ্রধকাি পনই। ওি ম্াথা ব্যথা রকটসি? 
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ডাম্বলটডাি ব্লটলন, রকরডচ ওযার্ল্ড কা  সম্বটন্ধ রকছু ব্লটে  াি? 
 
পছাে ক্রাউচ ব্লটে লাগল, উইরঙ্ক আম্াটক পছােটব্লা পথটক ম্ানুষ কটিটছ, আম্াটক 
খুব্ই িালব্াটস। আম্াি একটর্টয জীব্ন পদ্টখ ওি খুব্ কে হে। আরম্ রকরডচ পখলটে 
 ারি, পখলা িালব্ারস অ্থচ আিজডারেক পখলা পদ্খটে  াটব্া না ব্টল ওি খুব্ দু্িঃখ হল। 
ব্ািব্াি ব্াব্াটক অ্নুটিাধ কিটে লাগল আম্াটক পেটে পদ্ব্াি জনয। ব্লল, ও পো 
আলটখলা  টি থাটক, পকউ ওটক পদ্খটে  াটব্ না। আিও ব্লল, ম্া আম্াটক রকরডচ 
পখলটে রদ্টেন… োছাডা একেু োজা হাওযা প টল ওি শিীি ম্ন িাল হটব্।… এইসব্ 
অ্টনক িাটব্ ব্াব্াটক িারজ কিাব্াি পচো কিটে লাগল। ব্াব্া পশষ  েডি ম্াটযি নাম্ 
কিাটে িারজ হটলন। 
 
সব্রকছুই সেকডোি সটে ও িযান অ্নুোযী কিা হল। ব্াব্া আম্াটক আি উইরস্কটক 
সকাল সকাল পর্স্রডযাটম্ি ে ব্টক্স ব্সটে ব্লটলন। উইরঙ্কি  াটশ আম্াি রসে; রকন্তু 
আরম্ পো অ্দৃ্শয। উইরঙ্কটক ব্টলরছটলন, পকউ খারল রসটে ব্সটে চাইটল পেন ব্টল ওো 
রম্. ক্রাউটচি রসে। পখলাি পশটষ সকটল চটল োব্াি  ি আম্িা পর্স্রডযাম্ পথটক চটল 
আসটব্া। আরম্ অ্দৃ্শয… পলাটকিা শুধু উইরঙ্কটক পদ্খটে  াটব্। 
 
রকন্তু উইরল্ক পকম্ন কটি জানটব্ আরম্ শরক্তশালী হটয উেরছ। আরম্ ব্াব্াি ইম্ট রিযস 
কাটসডি রব্রুটে েরেটিাধ কটি োরে। ম্াটঝ ম্টধযই োি কাসড পথটক মু্ক্ত হোম্। 
পসরদ্ন ো-ই হল। উ ব্টক্স ব্টস থাকটে থাকটে খুব্ আনন্দ হটলা। ম্টন হটে লাগটলা 
গিীি এক রু্ম্ পথটক উটেরছ, শিীি ম্ন হালকা ঝিঝটি। আব্াি আরম্ সকটলি ম্াটঝ 
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ব্টস িটযরছ, হোৎ নজটি  ডটলা আম্াি সাম্টন এক পছাে পছটলি ও ি। ওি  টকটে 
একো জাদু্দ্ণ্ড পব্রিটয আটছ। আজকাব্াটন োব্াি সম্টয আম্াি জাদু্দ্ণ্ড রনটয 
রনটযরছটলা। পলাি সাম্লাটে  ািলাম্ না। ওি  টকে পথটক জাদু্দ্ণ্ড চুরি কিলাম্। 
উইরঙ্ক দু্হাটে মু্খ পেটক ব্টসরছল… ও পদ্খটে প টলা না। 
 
উইরল্ক কথাো শুটন ব্লল, ম্ার্স্াি ক্রাউচ দু্ই পলাক, আ রন চুরি কটিরছটলন…। 
 
োহটল েুরম্  োটিি জাদু্দ্ণ্ড চুরি কটিরছটল?… োি ি রক কিটল? 
 
–োি ি আম্িা আম্াটদ্ি োবু্টে রফটি পগলাম্, ক্রাউচ ব্লল। 
 
োি ি কটযকজন পডথইোিসটদ্ি কথাব্ােডা কাটন এটলা, ওিা পকউ আজকাব্াটন 
োযরন… ওটদ্ি ম্টধয পকউ লটডডি জনয কে–েেণা পিাগ কটিরন। অ্ব্স্থা পব্গরেক পদ্টখ 
র ছুোন রদ্টযটছ। ওিা আম্াি ম্টো কখটনা ব্রন্দ রছটলা না। ওিা ইটে কিটল লটডডি 
জনয অ্টনক রকছু কিটে  ািটো। রকন্তু ওিা ো কটিরন। রনটয ওিা েখন ম্াগলটদ্ি 
ম্জা কটিরছটলা। োটদ্ি কথাব্ােডা আম্াটক জাগ্রে কিটলা আম্াি ম্ন েখন মু্ক্ত। ব্াব্া 
পেটন্ট পনই ম্াগলটদ্ি মু্ক্ত কিটে পগটছন। ওটদ্ি কথাব্ােডা শুটন অ্সম্ভব্ কু্রে হটয 
ওটদ্ি শারি রদ্টে চাইলাম্। উইরঙ্ক আম্াি পক্রাধ পদ্টখ িীষণ িয প ল। ওি রনজস্ব 
ম্যারজক েটযাগ কটি আম্াটক পেন্ট পথটক সাম্টনি অ্িটণয রনটয পডথ ইোিটদ্ি পথটক 
দূ্টি িাখাি পচো কিটলা। আরম্ উইরঙ্কটক থাম্াব্াি এব্ং কযাটিি রদ্টক রফটি োওযাি 
পচো করি। আরম্ ওটদ্ি পদ্খাটে পচটযরছলাম্, ডাকডলডড আম্াি কাটছ কে রেয। আি 
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ওটদ্ি শারি রদ্টে পচটযরছলাম্ ো রছটলা না ব্টল। োটদ্ি শারি পদ্ব্াি জনয আকাটশ 
ডাকডম্াকড ছুাঁডলাম্…। 
 
োি ি ম্েণালটযি জাদু্কিিা এটস এটলা াোরড র্স্ারনং পস্পল ছুাঁডটে লাগটলা। একো 
পস্পল গাটছি ফাাঁক রদ্টয আম্াটদ্ি ও ি  ডটেই আম্িা দু্জন ব্ন্ধন পথটক রব্রেন্ন 
হলাম্… দু্জটনই িব্ধ হলাম্। 
 
উইরঙ্ক জানটে  ািটলা ব্াব্া সব্ জানটে প টিটছন এব্ং পজটনটছন আম্িা কাছাকারছ 
পকাথায িটযরছ… খুাঁজটে খুাঁজটে আম্াটক পঝা ঝাটডি েলায প টয পগটলন। ইম্ট রিযস 
কাসড কটি আম্াটক রনিল কটি ব্ারডটে রনটয পগটলন, পিটগ রগটয ব্াব্া উইরস্কটক 
ব্িখাি কিটলন। োি ও ি অ্রিটোগ: ও আম্াটক রেকম্ে চারলে কটিরন, আম্াটক 
দ্ণ্ড চুরি কিটে পদ্টখও রকছু ব্টলরন, আম্াটক একিকম্  ালাটে েটথে সাহােয 
কটিরছল। 
 
এখন ব্ারডটে শুধু আরম্ আি ব্াব্া। কথাো ব্লাি  ি ক্রাউটচি ম্াথাো দু্লটে লাগল, 
মু্টখ  াগটলি ম্টো হারস। ব্লল, আম্াি ম্ার্স্াি একব্াি আম্াি জনয এটসরছটলন। 
 
একরদ্ন গিীি িাটে রেরন আম্াটদ্ি ব্ারডটে এটসরছটলন োি িৃেয ওযাম্ডটেটলি হাে 
ধটি। ম্ার্স্াি আম্াি েিু জানটে প টিটছন আরম্ ম্রিরন, পব্াঁটচ আরছ। আম্াি েিু ব্াথডা 
পজািরকনসটক আলটব্রনযাটে ধটিটছন, ওটক অ্টনক রনেডােন কটিটছন। ও েিুটক 
িাই–উইজাডড েুনডাটম্টন্টি কথা ব্টল। আিও জানায, বৃ্ে মু্রড… অ্েীটেি এক অ্িি, 
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পহাগাটেড রশক্ষকো কটি। রনেডােন কিটে কিটে… পশষ  েডি োি ও ি আম্াি ব্াব্াি 
েটযাগ পম্ম্রি চাম্ড রব্নে কিটলন। ব্াথডা োটক খব্ি পদ্য আরম্ আজকাব্ান পথটক 
 ারলটয এটসরছ। আিও ব্টল, আরম্ লটডডি সটে োটে পদ্খা না করি োি জনয ব্াব্া 
আেটক পিটখটছন। পো লডড জানটে  াটিন আরম্ োি একাি অ্নুগে। ব্স্তুে সকটলি 
পথটক পব্রশ। ব্াথডাি খব্টিি রিরেটে লডড একো  রিকল্পনা কিটলন। কািণ, আম্াটক 
োি রব্টশষ েটযাজন। োই একরদ্ন গিীি িাটে আম্াটদ্ি ব্ারড এটলন। দ্িজাটে পব্ল 
ব্াজটে ব্াব্া দ্িজা খুটলরছটলন। 
 
জীব্টন ওি সব্চাইটে ম্ধুি সৃ্মরে ব্লটে প টিটছ এম্ন এক আনটন্দ উলাটস পছাে 
ক্রাউটচি মু্টখ অ্ রিসীম্ হারস ফুটে উেল। 
 
ব্াব্াটক পদ্টখই আম্াি লডড ইম্ট রিযস কাসড েটযাগ কিটলন। ব্াব্াি আি রকছু কিাি 
িইটলা না। সিূণডিাটব্ লটডডি আযটে। আম্াি লডড ব্াব্াটক োি হদ্নরন্দন কাটজ পেটে 
ব্াধয কিটলন, আরম্ পেন হোৎ আম্াি  ূণড স্বাধীনো রফটি প লাম্। পেন রু্ম্ পথটক 
পজটগ উেলাম্… আরম্ মু্ক্ত হলাম্। 
 
পো িটন্ডম্েড পোম্াটক রক কাজ কিটে ব্লল? ডাম্বলটডাি েশ্ন কিটলন। রেরন রজটজ্ঞস 
কিরছটলন আরম্ কী োি জনয সব্িকম্ ঝুাঁরক রনটে  ারি? আম্াি জীব্টনি স্বপ্ন… 
আম্াি জীব্টনি আকাক্ষা… োি কাটছ কাটজি ডাক প টয ধনয হটয পগলাম্। উরন 
ব্লটলন, পহাগাটেড োি একজন রব্শ্বি দ্াস চাই। পগা টন আডাটল পথটক হযারি  োিটক 
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িাইউইজাডড কাট  গাইড কিটব্। িাই–উইজাডড কা টক রেরন প ােড–কী ব্ানাটলন পসই 
ম্যারজক ব্াহটন পচট  ও েথম্ আম্াি লটডডি চিণ স্পশড কিটব্। 
 
আি োি জনয পোম্াটদ্ি এলর্স্ি মু্রডি েটযাজন রছল, ডাম্বলটডাি ব্লটলন। গলাি 
স্বি সংেে হটলও পচাটখমু্টখ োি আগুন ছুেটে লাগল। 
 
ওযাম্ডটেল আি আরম্ কাজরে কটিরছলাম্। আটগই আম্িা  রলজুস প াসান ব্ারনটয 
পিটখরছলাম্। আম্িা ওি ব্ারড রগটযরছলাম্। মু্রড খুব্ই আম্াটদ্ি ব্াধা রদ্টযরছল… নানা 
পচাঁচাটম্রচ, পগালম্াল… হুলুসু্থল কাণ্ডকািখানা হটযরছল… আম্িা সম্যম্ে ওটক কাবু্ 
করি। ওটক ম্যারজকযাল িাটঙ্ক পজাি কটি  ুটি রদ্টযরছলাম্। ওি ম্াথা পথটক রকছু চুল 
রনটয প াসাটন রম্রশটয। আরম্ পসো খাব্াি  ি মু্রডি ডুরিটকে হটয পগলাম্। োি ি 
আরম্ ওি  া ও পচাখ রনটয রনলাম্। আিথাি উইসরল ম্াগলটদ্ি কাছ পথটক হইচইটযি 
খব্ি শুটন এটসরছল, োি জনযও েস্তুে রছলাম্। উোটনি কাটছ ডার্স্রব্নো রনটয 
পগলাম্… আরম্ আথডাি উইসরলটক ব্ললাম্, পচাি–পোি এটস ডার্স্রব্ন নাডাচাডা 
কটিরছল… োটদ্িই পগালম্াল হটব্। োি ি আরম্ চে ে মু্রডি প াশাক আি ডাকড 
রডটেক্টিস  যাক কটি রনটয িাটঙ্ক মু্রডি সটে পিটখ রদ্টয পহাগাটেডি রদ্টক চললাম্। 
ইম্ট রিোস কাসড েটযাগ কটি মু্রডটক ব্াাঁরচটয িাখলাম্। এ কািটণ পে োটক পেন 
েটযাজটন রকছু েশ্ন কিটে  ারি। পেম্ন োি অ্েীে, োি  ছন্দ–অ্ ছন্দ স্বিাব্ 
জানা–োটে নকল মু্রড হটয ডাম্বলটডািটক পব্াকা ব্ানাটে  ারি… োছাডা ওি চুটলিও 
েটযাজন রছল  রলজুস প াসান ব্ানাটনাি জনয। প াসান ম্ার্স্াি আম্াটক োি অ্রফটস 
পদ্টখ পকন এটসরছ রজটজ্ঞস কিাটে ব্ললাম্, আম্াটক েদ্ি কিটে  াোটনা হটযটছ। 
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মু্রডটক আক্রম্ণ কিাি  টি ওযাম্ডটেটলি রক হটযরছল? ডাম্বলটডাি ব্লটলন– 
 
ও আম্াি ব্াব্াি ব্ারডটে আম্াি ম্ার্স্ািটক পদ্খাশুনা কিটে পগল… আি ব্াব্াটকও 
নজটি িাখটে থাকল। 
 
রকন্তু পোম্াি ব্াব্া পো  ারলটযরছটলন, ডাম্বলটডাি ব্লটলন। 
 
হযাাঁ, রকছুক্ষণ  টি আম্াি ম্েই ইম্ট রিযস কাটসডি সটে লডাই কিটে শুরু 
কটিরছটলন। আম্াি েিু রেক কিটলন ওই ব্ারডটে ব্াব্াি পব্রশরদ্ন থাকাো রেক হটব্ 
না। উরন পজাি কটি ব্াব্াটক রদ্টয রম্রনরিটে রচরে পলখাটলন। রলখটে ব্লটলন, আরম্ 
অ্সুস্থ। রকন্তু ওযাম্ডটেল কাটজ অ্ব্টহলা কটিরছটলন… আম্াি ব্াব্া  ালাটলন। লডড 
বু্ঝটে  ািটলন ব্াব্া পহাগাটেড… পসখাটন রগটয ব্াব্া হযে ডাম্বলটডািটক সব্ পগা ন 
খব্ি ব্টল পদ্টব্। আজকাব্ান পথটক আম্াটক পব্ি কটি রনটয এটসটছন োও ব্লটে 
 াটিন। 
 
লডড, ম্াটন আম্াি ম্ার্স্াি, ব্াব্া  ারলটয পগটছন খব্িো আম্াটক জারনটযরছটলন। োটক 
পেম্ন কটিই পহাক রনিস্ত্র কিটে আম্াটক ব্টলরছটলন। োই আরম্ সেকডিাটব্ পচাখ 
পিটখ েেীক্ষা কিরছলাম্। হযারি  োটিি পে ম্যা ো রনটযরছলাম্ পসো কাটজ লাগালাম্। 
এই ম্যা োই সব্রকছু সব্ডনাটশি  টথ পেটল রদ্টযটছ। 
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ম্যা ? কথাো পশানা ম্াত্র ডাম্বলটডাি ব্লটলন।–রকটসি ম্যা ?  োটিি পহাগাটেডি ম্যা । 
পসই ম্যাট   োি আম্াটক পদ্টখরছল একরদ্ন িাটে পেইট ি অ্রফস পথটক আরম্ 
 রলজুস প াসাটনি উ কিণ চুরি কিরছ। ও আম্াটক আম্াি ব্াব্াি সটে রু্রলটয 
পফটলরছল। পসই িাটেই আরম্  োটিি কাছ পথটক ম্যা ো হাটে আরনড। আরম্ ওটক 
ব্টলরছলাম্, আম্াি ব্াব্া কাটলা জাদু্কিটদ্ি (ডাকড উইজাডড) পর্ন্না কটিন।  োি রব্শ্বাস 
কটিরছল আম্াি ব্াব্া পেইট ি রব্রুটে। 
 
ব্াব্াি পহাগাটেড আসাি অ্ট ক্ষায আরম্ সােরদ্ন অ্ট ক্ষা কটিরছলাম্। পশষটম্ষ একরদ্ন 
সন্ধযাটব্লা ম্যাট  পদ্খা পগল ব্াব্া পহা াটেডি ম্াটে েুকটছন। আরম্ অ্দৃ্শয হটয োব্াি 
আলটখলাো গাটয চরডটয ব্াব্াি সটে পদ্খা কিটে পগলাম্। পদ্খলাম্ ব্াব্া অ্িটণযি 
োটি রু্টি পব্ডাটেন। পদ্খলাম্  োি আি ক্রাম্টক পসখাটন আসটে। আরম্ অ্ট ক্ষা 
কিটে লাগলাম্। আরম্  োটিি পকানও ক্ষরে কিলাম্ না কািণ জারন ম্ার্স্াটিি োটক 
েটযাজন।  োি ডাম্বলটডাটিি কাটছ পদ্খা কিব্াি জনয ছুেল। আরম্ ক্রাম্টক শুধু 
র্স্ানড কিলাম্ না…. ব্াব্াটক হেযা কিলাম্। 
 
না… ম্ার্স্াি ব্ারে এসব্ কথা েুরম্ কী ব্লছ? উইরল্ক কু্রে হটয ব্লল। 
 
ডাম্বলটডাি নিম্ গলায ব্লটলন, েুরম্ ব্াব্াটক হেযা কিটল?… পো মৃ্েটদ্হোি রক 
কিটল? 
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অ্দৃ্শয হব্াি আলটখলাো রদ্টয মু্টড অ্িটণয রনটয পগলাম্। েখন ম্যাট   োিটক 
কযাটসটলি রদ্টক ছুটে পেটে পদ্খলাম্। পেইট ি সটে ওি পদ্খা হল।  টি 
ডাম্বলটডাটিি সটে। পদ্খলাম্  োি ডাম্বলটডািটক রনটয কযাটসটলি ব্াইটি আসটছ। 
আরম্ আব্াি পদ্ৌডটে পদ্ৌডটে অ্িটণয এলাম্… োটদ্ি সটে পদ্খা কিাি জনয। আরম্ 
ডাম্বলটডািটক ব্ললাম্… পেই  আম্াটক এখাটন আসটে ব্টলটছ। 
 
ডাম্বলটডাি আম্াটক অ্িটণয রগটয ব্াব্াি পখাাঁজ কিটে ব্লটলন। ব্াব্াি মৃ্েটদ্টহি কাটছ 
পগলাম্। ম্যা ো পদ্খটে লাগলাম্। েখন পদ্খলাম্ সকটলই চটল পগটছ… আরম্ ব্াব্াি 
পদ্টহি  রিব্েডন কিলাম্… এখন ব্াব্াি পদ্হ নয শুধু কংকাল, অ্দৃ্শয আলটখলা  টি 
পসই হাডগুটলা আরম্ কব্ি রদ্লাম্… রেক হযারগ্রটডি পকরব্টনি সাম্টন। 
 
উইঙ্কীি পক্ষট  পক্ষট  কান্না ছাডা সকটলই নীিব্। 
 
োি ি ডাম্বলটডাি ব্লটলন, আজ িাটে…। 
 
আরম্ রডনাটিি আটগ িাইউইজাডড কা  পগালকধাাঁধায রনটয োব্াি েিাব্ কটিরছলাম্, 
ব্ারেড ক্রাউচ রনচু গলায ব্লল। কা োটক প ােড–কীটে  রিব্রেডে কিায আম্াি 
ম্ার্স্াটিি  রিকল্পনা কােডকিী হল। আব্াি রেরন ক্ষম্োয রফটি এটলন এব্ং রনিযই 
রেরন আম্াটক সম্মারনে কিটব্ন জাদু্কি–জাদু্করিটদ্ি কল্পনাি ব্াইটি। 
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আব্াি ওি মু্টখ  াগটলি ম্টো হারস ফুটে উেল… ম্াথাো ঝুটল  ডল… উইঙ্কী ওি 
 াটশ ব্টস পফা াটে লাগল। 
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দ্য পারটডিং অ্ব দ্য ওলয়ে 
 
ডাম্বলটডাি উটে দ্াাঁডাটলন। রেরন েীব্র রৃ্ণায ব্ারেড ক্রাউটচি রদ্টক োকাটলন। োি ি 
রেরন োি জাদু্দ্ণ্ড েুলটেই দ্টি মু্খ পথটক পম্াো দ্রড পব্রিটয এটস ব্ারেড ক্রাউচটক 
শক্ত কটি পব্াঁটধ পফলল। 
 
ব্াাঁধা হটয পগটল ম্যাকটগালাগটলি রদ্টক োরকটয ব্লটলন, রম্নািিা েুরম্ একেু এটক 
 াহািা দ্াও, আরম্ হযারিটক ও টি পিটখ আসরছ। 
 
হযাাঁ হযাাঁ অ্ব্শযই, েটফসি ম্যাকটগানাগল ব্লটলন। ব্ারেডটক পদ্টখ ওি ম্টন হল রকছু 
একো কদ্েডয রজরনস পদ্টখটছন। রেরন জাদু্দ্ণ্ড পব্ি কটি ব্ারেড ক্রাউটচি রদ্টক ব্াডাটেই 
োি হােরে শক্ত হটয পগল। 
 
রসটিিস, ডাম্বলটডাি পেইট ি রদ্টক োরকটয ব্লটলন, দ্যা কটি ম্যাডাম্  ম্টফ্রটক 
এখাটন আসটে ব্লটব্ন। আরম্ অ্যাটলর্স্ি মু্রডটক হাস াোটল  াোটে চাই। ম্াটেও 
একব্াি কটনডরলযস ফাটজি পখাাঁটজ পেটে হটব্, ওটক এখাটন একব্াি আসাি কথা 
ব্লটে হটব্। ক্রাউচটক রেরন রনজ মু্টখ রকছু েশ্ন কিটে  াটিন। আরম্ আধর্িাি ম্টো 
হাস াোটল আরছ, দ্িকাি হটল, ওখাটন আম্াি সটে পোগাটোগ কিটে  াটিন। 
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পেই  পকানও কথা না ব্টল শুধুম্াত্র ম্াথা পনটড সম্মরে জারনটয র্ি পছটড চটল 
পগটলন। 
 
হযারি? ডাম্বলটডাি ব্লটলন। 
 
হযারি দ্াাঁডাল। ওি  াটযি ব্যথা ক্রাউটচি কথা পশানাি সম্য ব্লটে পগটল িুটলই 
পগরছল। এখন আব্াি ব্যথাো পব্টড পগল।  া েনেন কিটে লাগল। শিীটিি কাাঁ ুরনও 
থাটম্রন বু্ঝটে  ািটলা। ডাম্বলটডাি বু্ঝটে  ািটলন ওটক না ধিটল ও রেকম্ে হাাঁেটে 
 ািটব্ না। ওি একো হাে ধটি করিডলি ধটি এটগাটে লাগটলন। 
 
হযারি, েথটম্ পোম্াটক আম্াি অ্রফটস পেটে হটব্। ম্টন হয রসরিযস ওখাটন আম্াটদ্ি 
জনয অ্ট ক্ষা কিটছন। 
 
হযারি রেক বু্ঝটে  ািটছ না ওি রক হটযটছ। হাে– া েলটছ,  াটয ব্যথা। পকান কথা 
িাল কটি ম্গটজ েকুটছ না। োকটগ সব্ রেক হটয োটব্। ও িাই উইজাডড কাট ি 
েৃেীয োটস্কি শুরু পথটক ো ো র্টেটছ সব্ ও ম্ন পথটক সরিটয পফলটে চায। 
োহটলও ম্যাড–আই–মু্রডি িাটঙ্কি ম্টধয ব্রন্দ হটয থাকা, ওযাম্ডটেটলি জবু্থবু্ হটয 
ম্ারেটে  টড থাকা, গিম্ আগুটনি ম্টো কলিন পথটক পিাটর্ল্ম্টেডি উত্থান, পসডরিক… 
পসডরিটকি মৃ্েুয… ওি ব্াব্া-ম্াি কাটছ ওি মৃ্েটদ্টহ রদ্টয পদ্ব্াি কােি অ্নুটিাধ… 
ছরব্ি ম্টো পিটস আসটছ ওি ম্টন। 
 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য গবলেট অ্ব ফায়াি । জে. জে. িাওরেিং। হ্যারি পটাি রিরিে 

904 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

–েটফসি, হযারি আম্ো আম্ো কটি ব্লল।–রম্. ও রম্টসস রডগরি এখন পকাথায 
আটছন? 
 
ডাম্বলটডাি ব্লটলন,–ওিা এখন েটফসি উটেি কাটছ। এই েথম্ হযারিি েটফসটিি 
গলাি স্বি স্বািারব্ক নয ব্টল ম্টন হল, অ্থচ ক্রাউচটক রজজ্ঞাসাব্াদ্ কিাি সম্য খুব্ই 
স্বািারব্কিাটব্–কখনও সাম্ানয পজাটি, কখনও শািকটণ্ঠ ব্টলরছটলন। রাউে ওটদ্ি 
 রিব্াটিি একজন খুব্ই আ নজন। 
 
কথা ব্লটে ব্লটে ওিা েখন  াথটিি গািগযটলি কাটছ প ৌঁটছটছ। ডাম্বলটডাি পিেটি 
োব্াি জনয  াসওযাডড ব্লটলন। দ্িজাো খুলটেই ওিা চলি প াঁচাটনা রসাঁরড রদ্টয উটে 
ওম্ কাটেি দ্িজাি পগাডায দ্াাঁডাটলন। ডাম্বলটডাি ধাো রদ্টয দ্িজা খুলটলন। 
 
রসরিযস র্টিি সাম্টন দ্াাঁরডটযরছটলন। আজকাব্ান পথটক  ালাব্াি সম্য োি মু্খ 
পেিকম্ শুকটনা আি ফযাকাটস রছল পসইিকম্ই মু্খ। ব্লটে পগটল এক ঝেকায র্টি 
েুটক ব্লটলন,–হযারি পোম্াি রকছু হযরন পো?… ো র্টেটছ, এইিকম্ই রকছু ব্ািব্াি 
আম্াি আশংকা হটযরছল। ব্ল কী হটযরছল? 
 
ডাম্বলটডাি োটক রনটজই সকল কথা খুটল ব্লা শুরু কিটলন, ব্ারেড ক্রাউচ ো ো 
ব্টলটছ। হযারি খুব্ ম্টনাটোগ রদ্টয ডাম্বলটডাটিি বৃ্োি শুনটলা না। ব্লাি সম্য 
ডাম্বলটডাি একরেও কম্া ফুলর্স্  ব্াদ্ রদ্টলন না। হযারিি পকান কথাব্ােডা িাল লাগটছ 
না, পস রু্ম্াটে োব্াি আগ  েডি চু  ব্টস থাকটে চায। 
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হযারিি পকাটল  ারখি ডানা ঝা োটে রকছু  ালক উটড এটস  ডল। ফরনক্স  ারখ 
ফটকস, োি ডানাি  ালক হালকা। 
 
ফটকস ওি পকাটলি ও ি এটস ব্সল। রচত্ররব্রচত্র ডানাওযালা  ারখ হালকা নিম্ 
েুলেুটল। ও ফরনটক্সি িরক্তম্ আি পসানালী ডানাি  ালটক মৃ্দু্ম্ন্দ চা ড রদ্টে ব্লল, 
চু চু ফটকস। 
 
ডাম্বলটডাি হযারিটক ওি পেরব্টলি সাম্টন ব্রসটয ব্লটলন, হযারি প ােড–কী পছাাঁব্াি  ি 
ো র্টেটছ আম্াটক ব্ল! 
 
রসরিযস ব্লটলন, ম্টন হয হযারি খুব্ই ক্লাি। কথা পশানাি রব্ষযো আগাম্ীকাল  েডি 
মু্লেুরব্ িাখটল হয না ডাম্বলটডাি? োি ি হযারিি কাাঁটধ হাে পিটখ ব্লটলন, ওটক 
একেু রব্িাম্… একেু রু্টম্াটে রদ্ন। ডাম্বলটডাি হাে েুটল ব্লটলন। 
 
 হযারিও চায এখরন সব্রকছু ব্লটে। পেন সকল রব্ষাক্ত  দ্াথড না রনগডে কিটল স্বরি 
 াটে না। 
 
ডাম্বলটডাি পেহােড কটণ্ঠ ধীটি ধীটি ব্লটলন, আরম্ পোম্াটক এই মু্হূটেড সাহােয কিটে 
 ািটল খুরশ হোম্। পোম্াটক ম্েব্টল রু্ম্  ারডটয িাখটে  ািোম্। অ্ট ক্ষা কিোম্ 
পস মু্হূটেডি েখন েুরম্ আজটকি  ূণড র্েনা রচিা কটি ব্লটে  ািটে। আরম্ ো কিটে 
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 ারি। রকন্তু আরম্ িাল কটিই জারন সাম্রযক ব্যথাি উ শম্ পোম্াটক  টি আিও রব্রে 
কিটব্। েুরম্ সরেযই অ্সীম্ সাহস পদ্রখটযছ। এইিকম্ই পোম্াি কাছ পথটক সব্ডদ্া 
আশা করি। আরম্ োই পোম্াটক আব্াি পোম্াি সাহস পদ্খাটে ব্লরছ। েুরম্ আটদ্যা াি 
র্েনাো ব্ল। 
 
হযারিি পকাটল ব্সা ফটকস নটডচটড ব্সল। ও সাম্ানয ঝেকায উটড পগল। হযারিি ম্টন 
হল ওি পোাঁে পথটক সাম্ানয রকছু েিল  দ্াথড ওি প টে  ডল, োটেই ওি শীে পকটে 
পগল, শরক্ত প ল পদ্টহ। 
 
ও লম্বা একো শ্বাস রনটয ব্লটে শুরু কিল।… ব্লাি সম্য গে িাটেি খুাঁরেনারে র্েনা 
ওি পচাটখি সাম্টন ফুটে উেটে লাগল। ও পদ্খটে প ল পিাটর্ল্ম্েড পে উজ্জ্বল প াসানো 
পখটযটছন োি  ুনিঃআরব্িডাব্। পডথইোিটদ্ি কব্িস্থাটন চলাটফিা কিা… র্াটসি ও ি 
কাট ি  াটশ  টড থাকা পসডরিটকি মৃ্েটদ্হ। 
 
রসরিযস, হযারিি র টে হাে পিটখ ব্টসরছটলন। ম্াটঝ ম্টধয রকছু ব্লব্াি পচো কিরছটলন; 
রকন্তু ডাম্বলটডাি হাে েুটল থারম্টয রদ্টলন। হযারিও িাব্ল ম্াঝখাটন না থারম্টয ওিই 
ব্টল োওযা রেক হটব্। িাল। ো ব্লা পস শুরু কটিটছ ো পশষ কিা দ্িকাি। ম্টন হল 
ব্টল পফটল পেন শিীটিি পিেি পথটক রব্ষাক্ত রকছু পব্ি কটি রদ্টে। পশষ কিাি  ি 
শিীি ম্ন ঝিঝটি হটয পগল। 
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হযারি ব্লল, ওযাম্ডটেল ছুরি রদ্টয হাে পকটে িক্ত পব্ি কটিটছ। রসরিযস অ্সম্ভব্ চম্টক 
উেটলন, ডাম্বলটডাি ঝে কটি লারফটয উেটলন। ব্লটলন, পদ্রখ হােো। হযারি কাো দ্াগ 
দু্রে পদ্খাল। পছাঁডা োযগা রদ্টয পদ্খাটনা ওি হাটেি পিাব্টসি হাোি রনটচ কাো দ্াগ! 
 
হযারি ডাম্বলটডািটক ব্লল, পিাটর্ল্ম্েড আম্াটক ব্টলরছটলন, অ্টনযি িটক্তি ব্দ্টল আম্াি 
িক্ত পম্শাটল ও আিও শরক্তশালী হটব্ না।–আিও ব্টলরছটলন, আম্াি সুিক্ষা ো আম্াি 
ম্া আম্াটক রদ্টয পগটছন… োি পসোি দ্িকাি। রেকই ব্টলরছটলন, রেরন পো  টি 
আম্াি গাটল হাে ছুটে প টিরছটলন। 
 
ডাম্বলটডাটিি রদ্টক োকাটে হযারিি ম্টন হল ক্ষরণটকি জনয োি পচাটখমু্টখ পগৌিটব্ি 
রঝরলক।  িমু্হূটেড হযারিি বু্ঝটে  ািা করেন হটলা না পসো ওি কল্পনা। ডাম্বলটডাি 
ওি পডটস্কি সাম্টন পচযাটি ব্সটল হযারি লক্ষয কিল রেরন খুব্ই রচরি ে, পেন আটগি 
পচটয আিও বৃ্ে হটয পগটছন। 
 
–খুব্ িাল। পিাটর্ল্ম্েড ওি ব্াধা অ্ সারিে কটিটছ… োকটগ হযারি োি ি! হযারি এক 
এক কটি েরেরে র্েনা ব্লল। কলিন পথটক পিাটর্ল্ম্টেডি আরব্িডাব্, ওযাম্ডটেল আি 
পডথইোিটদ্ি সটে কথাব্ােডা দ্রড রদ্টয োটক শক্ত কটি কব্টিি পশ্বে াথটিি ও ি 
পব্াঁটধ িাখা পথটক জাদু্দ্ণ্ড পফিে রদ্টয েিেুে  েডি…। 
 
কথাগুটলা ব্লটে ব্লটে েখন, ওি আি পিাটল্টম্টেডি জাদু্দ্টণ্ডি মু্খ পথটক পসানাি 
আটলা রব্েুরিে হটয সংেুক্ত হটযরছল র্েনা  েডি আসাি  ি, ম্টন হল ও আি 
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স্পেিাটব্ রকছু স্মিণ কিটে  ািটছ না… রকন্তু পিাটল্টম্টেডি জাদু্দ্ণ্ড পথটক ো ো 
পব্রিটয এটসরছল পসগুটলা এক এক কটি ব্নযাি জটলি ম্টো ম্টন  টড পগল। ও পেন 
পদ্খটে প ল পসডরিটকি আরব্িডাব্, বৃ্ে ম্ানুষরে, ব্াথডা পজািরকনস… ওি ম্া… ওি 
ব্াব্াটকও। 
 
এব্াি রসরিযস কথা ব্লটলন। হযারি খুরশ হটলা। 
 
দ্ণ্ড দু্রে সংেুক্ত হটযরছল? হযারিি কাছ পথটক মু্খ রু্রিটয ডাম্বলটডাটিি রদ্টক োরকটয 
ব্লটলন, রকন্তু।–রকন্তু পকন? 
 
হযারি আব্াি ডাম্বলটডাটিি রদ্টক োকাটলা। 
 
ডাম্বলটডাি রব্ডরব্ড কটি ব্লটলন, রেওরি ইনকযানটেটেম্! 
 
রসরিযস েীক্ষ্মস্বটি ব্লটলন, জাদু্ম্টেি রব্ িীে েরেরক্রযা? 
 
রেকই ধটিটছন, ডাম্বলটডাি ব্লটলন, হযারি ও পিাটর্ল্ম্টেডি জাদু্দ্ণ্ড একই  দ্াটথডি। 
একই ফরনক্স  ারখি লযাটজি  ালক দু্জটনি দ্টণ্ড আটছ। ওই ফরনক্স, আসটল ওই 
পসানাি ব্টণডি রচত্ররব্রচত্র ডানাওযালা পে  ারখো হযারিি হাাঁেুি ও ি ব্টস িটযটছ োিই। 
 
হযারি খুব্ আিেড হটয ব্লল, আম্াি দ্টণ্ডি  ালক োহটল ফটকটসি? 
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রেক ধিটছা? ডাম্বলটডাি ব্লটলন। েুরম্ জাদু্দ্ণ্ডো চাি ব্ছি আটগ রস অ্রলটিন্ডাটিি 
পদ্াকান পথটক পকনাি  িই রেরন আম্াটক রলটখরছটলন। 
 
–পো, েখন একরে দ্ণ্ড োি িাইটযি সটে রম্রলে হয েখন রক হয? রসরিযস রজটজ্ঞস 
কটি। 
 
ডাম্বলটডাি ব্লটলন, একজটনি রব্রুটে অ্নযজন কাজ কটি না। অ্ব্শয পজািজাি 
কিটল… খুব্ অ্দু্ভে রকছু হয। 
 
-একরে দ্ণ্ড অ্নয দ্ণ্ডরেটক োি ম্ে েটযাগ উগটড পফলটে ব্াধয কটি এটকি অ্নযটক। 
 
ডাম্বলটডাি হযারিি রদ্টক েশ্নসূচক দৃ্রেটে োকাটল হযারি ম্াথা নাডল। 
 
োি ম্াটন, ডাম্বলটডাি ব্লটলন, পসডরিটকি ম্টো একো মূ্রেড রনিযই  ুনিায আরব্িডাব্ 
হটযটছ। 
 
হযারি সম্মরেসূচক ম্াথা নাডল। 
 
 রসরিযস ধািাল গলায ব্লটলন, রডগরি জীব্ন রফটি প টযরছল? 
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–পকানও ম্ে মৃ্েটদ্ি  ুনিায জীব্ন রদ্টে  াটি না, ডাম্বলটডাি গম্ভীিিাটব্ ব্লটলন।–
পেো হটযটছ একিকম্ রব্ িীে েরেধ্বরনি ম্ে একো রব্ষয। ম্টন হয জীব্ি 
পসডরিটকি একরে ছাযা জাদু্দ্ণ্ড পথটক পব্রিটয এটসরছল… আরম্ রেক ব্টলরছ, হযারি? 
 
হযারি হোৎ কাাঁ টে কাাঁ টে ব্লল, ও আম্াি সটে কথা ব্টলরছল… পসডরিক, ব্া িূে 
পসডরিক, ব্া পস োই পহাক আম্াি সটে কথা ব্টলরছল। 
 
একো েরেধ্বরন, ডাম্বলটডাি ব্লটলন, পসডরিটকি পদ্টহি অ্ব্যব্ িক্ষা কটিরছল–আম্াি 
ধািণা ওইিকম্ আিও রকছু ছাযামূ্রেডি আরব্িডাব্ হটযরছল… োিা পিাটল্টম্টেডি 
জাদু্দ্টণ্ডি ইদ্ারনংকাটলি রশকাি। 
 
একজন বৃ্ে, হযারি ব্লল। েখনও ওি পোাঁে কাাঁ টছ।–ব্াথডা পজািরকনস, আি…। 
 
পোম্াি ম্া-ব্াব্া, ডাম্বলটডাি ব্লটলন। 
 
হযাাঁ, হযারি ব্লল। 
 
রসরিযস এে পজাটি হযারিি কাাঁধ পচট  ধটিরছটলন োটে ওি কাাঁধো েনেন কিরছল। 
 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য গবলেট অ্ব ফায়াি । জে. জে. িাওরেিং। হ্যারি পটাি রিরিে 

911 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

ওি জাদু্দ্টণ্ডি পশষ হেযা…, ডাম্বলটডাি ব্লটলন, রিিাসড অ্ডডাটি। েুরম্ েরদ্ সংটোগো 
ব্লব্ৎ িাখটে োহটল আিও পদ্খা রদ্ে। োকটগ খুব্ িাল হযারি… ওইসব্ ছাযা, 
েরেধ্বরন… োিা রক কিল? 
 
হযারি ো ো র্টেরছল গডগড কটি ব্টল পগল; ম্ানুটষি আকািগুটলা পকম্ন কটি দ্টণ্ডি 
পর্াে রছদ্র রদ্টয আরব্িূডে হটযরছল, পসানাি জাল, পিাটল্টম্টেডি োটদ্ি পদ্টখ িয  াওযা, 
ওি ব্াব্াি ছাযা, ওটক রক কিটে হটব্ ব্টলরছল…. পসডরিটকি পশষ অ্নুটিাধ। 
 
ব্লটে ব্লটে হযারি পথটম্ পগল… আি এটগাটে  ািটলা না। ও রসরিযটসি রদ্টক 
োরকটয পদ্খল রসরিযস গাটল হাে রদ্টয ব্টস িটযটছন। 
 
হযারি হোৎ ম্টন হল ফটকস ওি হাাঁেুি ও ি পথটক পনটম্টছ, ফরনক্স পম্টঝটে ঝে ে 
কিটছ। ওি ম্াথাো হযারিি ব্যথা  াটযি ও ি িাখা। ওি পচাখ রদ্টয মু্ক্তাি ম্ে অ্শ্রু 
 ডটছ।… ব্যথা আি পনই, কাো দ্াগ পনই…  া রেক হটয পগটছ। 
 
আরম্ আব্াি ব্লরছ, ফরনক্স পম্টঝ পথটক উটড রগটয দ্িজাি  াটশ হােটলি ও ি ব্সটল 
ডাম্বলটডাি ব্লটলন–েুরম্ আজ িাটে অ্ব্শযই েুলনাহীন সাহস পদ্রখটযছ, হযারি এোই 
পোম্াি কাটছ আশা কটিরছলাম্, োিা শরক্তশালী পিাটর্ল্ম্টেডি সটে লডাই কটি মৃ্েুযব্িণ 
কটিটছ োটদ্িই ম্টো েুরম্ সাহস পদ্রখটযছ। েুরম্ পোম্াি কাাঁটধ ব্ড জাদু্কটিি ম্টো 
পব্াঝা রনটযছ, োটদ্ি পকানও অ্ংটশ েুরম্ কু্ষদ্র নও, পোম্াি কাটছ আম্াটদ্ি আশা–
িিসা অ্টনক। েুরম্ ডিটম্েরিটে িাটেি পব্লা একা োটব্ আরম্ চাই না। আম্াি সটে 
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হাস াোটল চল। ওি দ্িকাি রু্টম্ি জনয প াসান আি রব্িাম্–শারি… রসরিযস আ রন 
রক ওি সটে থাকটে চান? 
 
রসরিযস িারজ, আব্াি কাল কুকুি হটয ডাম্বলটডাি আি হযারিি রসাঁরড রদ্টয পনটম্ 
হসর োটল চলটলন। 
 
ওিা হাস াোটল ম্যাডাম্  ম্টফ্রি র্টি রগটয পদ্খল রম্টসস উইসরল, হািরম্ওন, িন, 
রব্ল… ম্যাডাম্  ম্টফ্রটক রর্টি দ্াাঁরডটয িটযটছ। সকটলিই মু্খ উরেগ্ন। ওিা হযারি 
পকাথায রছল, ওি কী হটযটছ জানটে চায। কাল কুকুিরে রনটয ডাম্বলটডাটিি সটে হযারি 
র্টি েুকটল ওিা হযারিি রদ্টক একিকম্ পদ্ৌটড পগল। রম্টসস উইসরল পব্শ উাঁচু গলায 
ব্টল উেটলন–হযারি? ও হযারি। 
 
রম্টসস উইসরল হযারিটক জরডটয ধিব্াি আটগই ডাম্বলটডাি ওটদ্ি ম্াঝখাটন দ্াাঁডাটলন। 
 
ডাম্বলটডাি রম্টসস উইসরলি একো হাে ধটি ব্লটলন–ম্রল, হযারি এখন সুস্থ হটয 
উেটছ। ওি এখন রু্ম্, রব্িাম্… ম্ানরসক শারি দ্িকাি… ও চাইটল পোম্িা সকটল 
থাকটে  াি ওি কাটছ। 
 
পোম্িা রকন্তু ওটক পকানও েশ্ন কিটব্ না, ম্টন হয আজ সন্ধযাি আটগ ও রেক সুস্থ 
হটব্ না। 
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রব্ল, িন, হািরম্ওটনি রদ্টক রফটি রম্টসস উইসরল ব্লটলন–েটফসি রক ব্লটলন শুটনছ 
পো? পোম্িা এখন ওটক রব্িাম্ কিটে দ্াও। 
 
ম্যাডাম্  ম্টফ্র ব্ড কাল কুকুিোি রদ্টক োরকটয আম্ো আম্ো কটি ব্লটলন–
পহডম্ার্স্াি আ নাটক একো কথা ব্লব্…? 
 
 ম্টফ্র জাটনন না কুকুি, কুকুি নযরে রসরিযস। 
 
ডাম্বলটডাি পহটস ব্লটলন–না না ও থাকুক। ও পকানও পগালম্াল কিটব্ না। খুব্ই 
ওটযল পিনড…। হযারি েুরম্ শুটয  ডটল আরম্ োব্। 
 
হযারিিও একই কথা ব্ািব্াি ব্লটে ম্ন চাইরছল না, োই সকলটক ওটক পকানও েশ্ন 
না কিটে ব্লাি জনয অ্সম্ভব্ কৃেজ্ঞোয ম্ন িটি উেল। অ্ব্শয ও চাইটছ না ওিা চটল 
োক। 
 
ফাটজি সটে কথাব্ােডা ব্লাি  ি আরম্ আব্াি আসব্, পোম্াটক কাল সকাল  েডি 
এখাটন থাকটে হটে  াটি। সু্কলটকও ব্যা ািো জানাটে হটব্। ডাম্বলটডাি সকলটক 
শুটিো জারনটয চটল পগটলন। 
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হযারিটক ম্যাডাম্  ম্টফ্র একো পব্টড রনটয োব্াি সম্য ও পদ্খল আসল মু্রড অ্নয 
একো পব্টড রনকু্ষ  হটয শুটয িটযটছন। রব্ছানাি এক াটশ পেরব্টলি ও ি  টি 
িটযটছ ম্যারজকযাল পচাখ আি কাটেি  া। 
 
ম্যাডাম্  ম্টফ্র  িদ্া োনটে োনটে ব্লটলন, মু্রড িাল আটছন, রচিাি পকানও কািণ 
পনই। 
 
ম্যাডাম্  ম্টফ্র সকটলি সটে দু্চািটে কথা ব্লাি  ি হযারিটক হসর োটলি জাম্া 
 রিটয রদ্টয চটল পগটলন। একেু  টি হাটে একো পছাে পব্ােল, গব্টলে আি 
প  াসান রনটয রফটি এটলন। 
 
হযারি প াসানো পখটয নাও… একেু  টি স্বপ্নরব্হীন রু্ম্ এটস োটব্। 
 
প াসান খাব্াি  ি হযারি রু্রম্টয  ডল। 
 
*** 
 
রু্ম্ িাোি  িও হযারিি ম্টন হল আি একেু রু্মু্টল পেন িাল হটো। েখনও পচাখ 
দু্টো িারি িারি, ম্াথা েুলটে  ািটছ না। এধাি–ওধাি োরকটয ম্টন হল ম্াঝিাে। 
ব্ারক িােেুকু রু্টম্াব্াি জনয পচাখ ব্ন্ধ কিটেই শুনটে প ল কািা পেন রফসরফস কটি 
কথা ব্লটছ। 
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–রু্ম্ না িােটল ওিাই ওটক েুটল পদ্টব্ রেক সম্টয। 
 
–ব্াইটি কািা পগালম্াল কিটছ, আব্াি রকছু গণ্ডটগাল হল নাটো? 
 
হযারি পচাখ খুলল, ঝা সা পচাটখ পদ্খল রম্টসস উইসরল, আি রব্ল। রব্ল ওি  াটশ ব্টস 
আি রম্টসস উইসরল দ্াাঁরডটয। র্টিি ব্াইটি কািা পেন েকড কিটছ। 
 
রম্টসস উইসরল ব্লটলন, রম্. ফাজ এি গলা, ও হযাাঁ অ্ িরে আি রম্নািডা 
ম্যাকটগানাগল… রকন্তু রক রনটয এে েকডােরকড? 
 
হযারিিও কাটন এল হাস াোটলি রনযটম্ি ব্াইটি পলাটকটদ্ি হট্টটগাল… পজাটি পজাটি 
কথা ব্লটছ আি করিটডাটি শব্দ কটি হাাঁেটছ। 
 
কম্ডটলরনযস ফাজ ব্লটলন, ব্যা ািো সরেযই দু্িঃখজনক রম্নািডা। 
 
 সম্ি কযাটসটলি পছটল–পম্টযটক এখাটন আসটে পদ্ওযা উরচে হযরন, ম্যাকটগানাগল 
ব্লটলন–ডাম্বলটডাি জানটে  ািটল… 
 
দ্িজা পখালাি শব্দ হটে হযারি চশম্াো  টি োকাল। পদ্খল অ্টনক মু্খ দ্িজাি পগাডা 
পথটক ওি রদ্টক োরকটয িটযটছ। রব্ল  দ্ডাো পেটন রদ্ল। হযারি উটে ব্সল। 
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ফাজ, ম্যাকটগানাগল আি পেই  ওযাটডড েুকটলন। 
 
ফাজ রম্টসস উইসরলটক সিাসরি েশ্ন কিটলন–ডাম্বলটডাি এখনও আটসনরন? গলায 
ঝাাঁঝ ও রব্িরক্তি সুি। 
 
ফাটজি উেে গলা শুটন রম্টসস উইসরল পিটগ রগটয ব্লটলন–রম্রনর্স্াি এো 
হাস াোল, আ রন রক একেু আটি কথা ব্লটে  াটিন না? 
 
রেক পসই সম্য হিদ্ি হটয ডাম্বলটডাি র্টি েুকটলন। 
 
ডাম্বলটডাি সকটলি রদ্টক োরকটয ব্লটলন-এে শব্দ পকন, ব্যা াি কী? আ নািা এে 
পজাটি পজাটি কথা ব্লটছন পকন? 
 
রম্নািডা, আ নাটক পো আরম্ ব্ারেড ক্রাউটচি কাটছ  াহািাি জনয থাকটে ব্টলরছলাম্। 
 
খুব্ই আিটেডি ব্যা াি। 
 
ম্যাকটগানাগল রখেরখরেটয ব্লটলন,  াহািাি পকানও েটযাজন পনই েটফসি ডাম্বলটডাি! 
ম্াননীয ম্েী পসোি ব্যব্স্থা কটিটছন। 
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হযারি আটগ কখনও রম্নািডা ম্যাকটগানাগলটক এটো উটেরজে হটয কথা ব্লটে 
পশাটনরন। িাটগ ফুাঁসটছন, গাল লাল, হাে মু্টো কটি িটযটছন। 
 
পেই  ব্লটলন–ফাজটক ব্টলরছলাম্, আজটকি িাটেি র্েনাি ব্যা াটি আম্িা 
পডথইোিটক ধটিরছ, েখন উরন িয প টয রগটয ব্যরক্তগে রনিা োি কথা ব্লটলন। 
একজন রডটম্ন্টিটক পডটক ওটক কযাটসটল রনটয পেটে ব্লটলন। এম্রনক পেখাটন ব্ারেড 
ক্রাউচ আটছ পসখাটনও রডম্ন্টিটক সাটথ িাখটলন, আরম্ রম্. ফাজটক ব্ািব্াি ব্টলরছ, 
কযাটসটলি ম্টধয রডটম্ন্টিটক েুকটে পদ্টব্ন না। রকন্তু উরন…। 
 
রেয ম্যাডাম্!, ফাজ গজডন কটি উেটলন, হযারি এি আটগ োটক এে পব্রশ িাগটে 
পদ্টখরন। ম্যারজক ম্েী রহটসটব্ এো আম্াি রসোি–রব্ িনক  রিরস্থরে পম্াকাটব্লা 
কিাি সম্য, ব্যরক্তগে রনিা োি জনয পকউ আম্াি সটে থাকটব্ রক না। এ রব্ষটয অ্নয 
পকউ আম্াটক রনটদ্ডশ কিটে  াটি না। 
 
এখন ম্যাকটগানাগটলি গলাি স্বি ছার টয পগল ফাটজি গলা। 
 
পে মু্হূটেড এ রজরনসো র্টি েুকটলা… ফাটজি রদ্টক আেুল েুটল কাাঁ টে কাাঁ টে 
ব্লটলন–ক্রাউটচি ও ি ঝাাঁর টয  ডটলা। 
 
হযারি খুব্ িাল কটিই জাটন রম্, ফাটজি রডটম্ন্টি রনটয কযাটসটল আসা রেক হযরন। 
রম্টসস ম্যাকটগানাগটলি আি রকছু ব্লাি দ্িকাি পনই। রডটম্ন্টি ক্রাউটচি র্টি এটস 
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ো কিব্াি োই কটিটছ। মৃ্েুয চুম্বন রদ্টয রডটম্ন্টি কাউটচি োণ পদ্হ পথটক পেটন 
এটনটছ।  রিরস্থরে মৃ্েুযি পচটযও রব্ িনক। 
 
ওি মৃ্েুযটে আম্াটদ্ি এম্নরক হটযটছ, ফাজ িাটগ পফটে  টড ব্লটলন। আম্াি ম্টন হয 
ও অ্টনটকি মৃ্েুযি জনয দ্ারয রছল। 
 
ডাম্বলটডাি ফাটজি রদ্টক োরকটয ব্লটলন–কটনডরলযস এখন পো ও পকানও স্বীকাটিারক্ত 
রদ্টে  ািটব্ না। কথাো ব্টল এম্নিাটব্ কাটজি রদ্টক োরকটয িইটলন পেন জীব্টন 
ওটক এই েথম্ পদ্খটছন। ওটো এখন ব্লটে  ািটব্ না পকন রনিীহ ম্ানুষটদ্ি ও হেযা 
কটিরছল। 
 
ফাজ পফটে  টড ব্লটলন–পকন ও োটদ্ি হেযা কিটে োটব্?… ওো পকানও িহসয 
নয। ও একো ছন্নছাডা  াগল, রম্নািডা আি পসটিিাস আম্াটক ব্টলটছ। ওিাটব্ ো রকছু 
কিটছ সব্ই ইউ–পনা–হুি আটদ্টশ। 
 
ডাম্বলটডাি ব্লটলন–কটনডরলযস, লডড পডাটিম্ে ওটক রনযরম্ে রনটদ্ডশ রদ্ে। ওইসব্ 
চুটনাখুাঁরেটদ্ি মৃ্েুয পিাটল্টম্টেডি  ুনিায শরক্তশালী হটয ওোি িযাটনি একরে অ্ংশ ম্াত্র। 
পসই িযান সাথডক হটে চটলটছ। পোটন্ডম্েড আব্াি ওি পদ্হ রফটি প টযটছ। 
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ফাজ এম্নিাটব্ োকাল পেন পকউ অ্েরকডটে ওি মু্টখ একো িারি রজরনস েচণ্ডিাটব্ 
ছুাঁটড পম্টিটছ। রব্টস্ফারিে পচাটখ ডাম্বলটডাটিি গম্ভীি মু্টখি রদ্টক োরকটয িইটলন। 
রব্শ্বাস কিটে পেন োি ম্ন চাইটছ না-এম্নই এক িাব্! 
 
ফাজ পোেলাটে পোেলাটে ডাম্বলটডাটিি মু্টখি রদ্টক ব্লটলন–রক ব্লটলন, ইউ–পনা–
হুাঁ রফটি এটসটছ? অ্সম্ভব্ ডাম্বলটডাি। 
 
ডাম্বলটডাি ধীটি ধীটি ব্লটলন–ব্যা ািো পম্াটেই অ্ব্ািব্ নয–পসটিিাস আি রম্নািডা 
জাটন। োছাডা আম্িা ব্ারেড ক্রাউটচি স্বীকাটিারক্ত শুটনরছ। পিরিোটসিটম্ি েিাটব্ ও 
আম্াটদ্ি ব্টলটছ, পকম্ন কটি ওটক আজকাব্ান পথটক পব্ি কটি রনটয আসা হটযরছল; 
পিাটর্ল্ম্েড ব্াথডা পজািরকনটসি কাছ পথটক পসই খব্ি প টয ওি ব্াব্াি কাটছ রগটয োি 
আাঁওো পথটক মু্ক্ত কটি, হযারিটক ধিব্াি জনয ওটক ব্যব্হাি কটিরছল। পসই  রিকল্পনা 
সাথডক হটযটছ ফাজ, ক্রাউচ পিাটর্ল্ম্েডটক পফিাি সাহােয কটিটছ। হযারি ফাটজি মু্টখি 
হারস পদ্টখ আিেড হটয পগটলা। ফাজ ব্লটলন, ডাম্বলটডাি শুনুন, আ রন কখনই ওি 
কথাগুটলা পব্দ্ব্াকয রহটসটব্ গ্রহণ কিটে  াটিন না। পছা, ইউ–পনা–হু আব্াি রফটি 
এটসটছ? আ রন ওই  াগলোি কথা রব্শ্বাস কিটছন ডাম্বলটডাি? ও ইউ—পনা–হুি 
রনটদ্ডশম্ে কাজ কটিটছ? 
 
জাটনন? হযারি িাইউইজাডড কা  স্পশড কিব্াি সটে সটে ওটক সিাসরি পিাটর্ল্ম্টেডি 
কাটছ অ্জ্ঞান কটি উরডটয রনটয োওযা হটযরছল, ডাম্বলটডাি দৃ্ঢ়োি সটে কথাগুটলা 
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ব্লটলন। হযারি স্বচটক্ষ পিাটর্ল্ম্টেডি  ুনিঃজডন্ম পদ্টখটছ।  টি, আ রন আম্াি অ্রফটস 
এটল আ নাটক সব্ ব্লটব্া। 
 
োি ি ডাম্বলটডাি হযারিি মু্টখি রদ্টক োরকটয ফাজটক ব্লটলন–আজ রকন্তু আরম্ 
হযারিটক কাউটক পকানও েশ্ন কিটে অ্নুম্রে পদ্ব্ না। 
 
ফাটজি অ্রব্শ্বাটসি ছা  মু্টখ পলটগ িইল। 
 
হযারি ো ব্টলটছ আ রন ো অ্ক্ষটি অ্ক্ষটি রব্শ্বাস কটিন েটফসি ডাম্বলটডাি! 
 
কথাো শুটন অ্দূ্টি শুটয থাকা রসরিযটসি িাটগ গাটযি পলাম্গুটলা খাডা হটয পগল। দ্াাঁে 
রকডরম্ড কটি উেল। কুব্ধ দৃ্রেটে কাটজি রদ্টক োরকটয িইটলন। 
 
–না রব্শ্বাস কিাি পো পকানও পহেু পনই রম্, ফাজ। আরম্ কাউটচি স্বীকাটিারক্ত আি 
হযারিি কথাও শুটনরছ। পকানও অ্রম্ল পনই। ওিা ো ব্টলটছ, একই। গে গ্রীটে ব্াথডা 
পজািরকনটসি রনটখাাঁটজি  িই র্েনাি সূত্র াে। 
 
ফাজ হযারিি রদ্টক সটন্দটহি দৃ্রেটে োরকটয আব্াি ব্লটলন–োহটল আ রন  াগটলি 
েলা টক সেয ব্টল ম্টন কটিন? একজন  াগল খুরন, অ্নযজন ব্ালক। 
 
ফাজ আব্াি েীক্ষ্ণ দৃ্রেটে হযারিি রদ্টক োকাটলন। 
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হযারি শািিাটব্ ব্লল, আ রন পব্াধহয রিো স্কীোটিি পলখা  ডটছন। 
 
হযারিি গলা শুটন হািরম্ওন, িন, রম্টসস উইসরল, রব্ল একিকম্ লারফটয উেল। ওিা 
পিটব্রছল হযারি রু্ম্টে। 
 
–হা, েরদ্ ব্রল? ডাম্বলটডাটিি রদ্টক োরকটয ফাজ ব্লটলন–আরম্ েরদ্ পব্ি কিটে  ারি 
পে পছটলরে সম্বটন্ধ আ রন রনরব্ডকািিাটব্ অ্টনক রকছু পগা ন কটি োটেন? 
 
–আম্াি ম্টন হয আ রন হযারিি ক াটল কাো দ্াটগি ব্যথা আি জ্বলা চুলকারনি কথা 
ব্লটছন। ডাম্বলটডাি সংেে হটয ব্লটলন। 
 
োহটল আ রন স্বীকাি কটিন ওি ম্াথায েেণা হয? োহটল? ফাজ হডব্ড কটি 
ব্লটলন–ম্াথাব্যাথা? রনশা স্বপ্ন? …হযে অ্লীক রকছুি ও ি রব্শ্বাস? কটনডরলযস আম্াি 
কথা শুনুন, ডাম্বলটডাি ফাটজি রদ্টক এক  া এরগটয ব্লটলন ডাম্বলটডাি ক্রাউচটক 
র্স্ানড কিাি  ি পে অ্ব্যক্ত শরক্ত েব্ারহে কটিরছটলন… হযারিি ম্টন হল ডাম্বলটডাি 
পসইিকম্ রকছু কিটলন। ব্লটলন, শুনুন, হযারি, আ নাি আম্াি ম্েই সুস্থ ম্রিটষ্কি 
পছটল। ওি ম্াথাি ওই কাো দ্াগ ওি ম্রি কটক পকানিকম্ জডবু্রে কটিরন। আম্াি 
রব্শ্বাস ওি ব্যথাো ব্াটড েখন লডড পিাটর্ল্ম্েড ওি কাটছ আটস অ্থব্া পকানও িকম্ খুন 
ইেযারদ্ি  রিকল্পনা কটি। 
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ফাজ আধ া র রছটয োন। রকন্তু ওটক একেুও একগুাঁটয কম্ পজরদ্ ম্টন হয না।–
আম্াটক ক্ষম্া কিটব্ন ডাম্বলটডাি-এি আটগ আরম্ শুটনরছ ওইিকম্ জাদু্ি দ্াগ, রব্ দ্ 
সংটকে রহটসটব্ ব্যব্হৃে হয। 
 
হযারি ব্লল–আরম্ পিাটর্ল্ম্েডটক রফটি আসটে পদ্টখরছ। কথাো ব্টল হযারি রব্ছানা পথটক 
ওোি পচো কিটলা। রম্টসস উইসরল ওটক পচট  ধটি পব্টড শুইটয রদ্টলন।–আরম্ 
পডথইোিটদ্ি পদ্টখরছ। আরম্ োটদ্ি নাম্ও ব্লটে  ারি… লুরসযাস ম্যালফয। 
 
পেই  কথাো শুটন নটড ব্সটলন। হযারি ওি রদ্টক োকাটেই পেই  ফাটজি রদ্টক দৃ্রে 
পফিাটলন। 
 
ফাজ ব্লটলন–ম্যালফটযি রব্রুটে পকানও অ্রিটোগ পনই। ম্টন হয ফাজ একেু পেন 
অ্স্বরিটে  ডটলন। ব্হু  ুিােন  রিব্াি িাল কাটজি জনয োিা অ্টনক অ্থড দ্ান 
কটিন। 
 
হযারি ব্লল–ম্যাকটম্যাি! 
 
পসও অ্রিটোগ মু্ক্ত। এখন পো ও ম্েণালটয কাজ কটি! 
 
অ্যাটিরি–নে–ক্রযাব্–পগাটযটল। 
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েুরম্ োটদ্ি নাম্ কিছ, োিা পেি ব্ছি আটগ পডথইোটিি অ্রিটোগ পথটক মু্ক্ত, ফাজ 
িাগ কটি ব্লটলন–েুরম্ োটদ্ি পেি ব্ছি আটগি রব্চাটিি নরথ ত্র পদ্খটে  াি। 
দু্িঃরখে ডাম্বলটডাি এই ব্াচ্চা পছটলরে গে ব্ছিও এম্ন রব্ভ্রারি মূ্লক গটল্পি সৃরে 
কটিরছল। 
 
আ রন মূ্খড! েটফসি ম্যাকটগানাগল রচৎকাি কটি উেটলন। পসডরিক রডগরি। রম্. 
ক্রাউচ… ওটদ্ি মৃ্েুয পকানও  াগটলি এটলা াোরড কাজ নয। 
 
ফাজ পজাি গলায ব্লটলন, আরম্ পো পকানও েথয পদ্রখ না। মু্খো োি িাটগ পব্গুরন 
হটয োয। আম্াি রস্থি রব্শ্বাস আ নািা রকছু একো পগালম্াল  াকাটে ইেক। আম্িা 
গে পেি ব্ছি পডথইোিটদ্ি খেম্ কিাি কাজ কটি আসরছ। 
 
এেরদ্ন ফাজ সম্বটন্ধ হযারিি ম্টন সুন্দি একরে ছরব্ রছল–শাি েকৃরেি, দ্র, রম্েিাষী, 
পসই সব্ ধািণা পেন ব্দ্টল পগল। ওি ম্টন হটলা সাম্টন পেন এক পক্রাধী জাদু্কি 
দ্াাঁরডটয িটযটছ  ৃরথব্ীি শারিি জনয োব্েীয েযাস পেন ম্ানটে েস্তুে নয। রব্শ্বাস 
কটিন না লডড পিাটর্ল্ম্েড আব্াি রফটি এটসটছন। 
 
ডাম্বলটডাি আব্াি ব্লটলন, হযাাঁ পিাটর্ল্ম্েড রফটি এটসটছ। আম্াি ম্টন হয এই সেয 
কথাো আ রন পম্টন রনটয ো রকছু কিাি েটযাজনীয োই কিন। এখনও সম্য আটছ। 
একো রকছু পিটব্–রচটি কিটল আম্িা  রিরস্থরেি পম্াকাটব্লা কিটে  ারি। আম্াি 
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েথম্ ও অ্েযি দ্িকািী  দ্টক্ষ  হটে আজকাব্াটন পডটম্ন্টিটদ্ি রনযেণ পথটক মু্ক্ত 
কিা। 
 
ফাজ আব্াি পজাটি পজাটি ব্লটলন, হায ঈশ্বি! আরম্ েরদ্ পডম্ন্টিটদ্ি ওখান পথটক 
সিাব্াি েিাব্ পদ্ই োহটল ওিাই অ্রফস পথটক আম্াটক লারথ পম্টি িারগটয পদ্টব্। 
রডটম্ন্টিটদ্ি জনযই আম্িা িাটত্র িাল কটি রু্ম্টে  ারি, রনিা টদ্ চলাটফিা কিটে 
 ারি। োছাডা আজকাব্ান কািাগাটি ওিা িরক্ষি কাজ কটি।  
 
– োহটল কটনডলরলযম্ আ নাি ব্ক্তব্য… খুব্ িালিাটব্ই জাটনন পে, লডড পিাটল্টম্টিি 
োিা অ্নুগাম্ী, োটদ্ি পিাটর্ল্ম্েড একব্াি ডাকটলই োি কাটছ এক মু্হূটেড ছুটে োটব্। 
ফাজ, আম্াি আ নাি চাইটে পিাটেড োি কাটজি জনয ওটদ্ি অ্টনক সুখ-সুরব্ধায 
িাটখ। পস োি পেি ব্ছি আটগকাি অ্ব্স্থায রফটি আসাি জনয সম্ি বু্রে ও 
কলাটকৌশল কিছ। পডটম্ন্টিিা ওি সম্থডক-  ুিটনা রদ্টনি অ্টনটকও… োিা সব্াই 
ওি সটে পজাে  াকাটে।  
 
ফাজ একব্াি রকছু ব্লটে চাইটলন, রকন্তু ব্লটছন না, েচণ্ড িাগ ব্যক্ত কিাি কথা খুাঁটজ 
 াটেন না।  
 
– রেেীয কাজ- আ রন সম্য নে কিটব্ন না। এখনই কিটে হটব্। দ্ানব্টদ্ি কাটছ 
পলাক  াোন… পডটক  াোন।  
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– দ্ানব্টদ্ি কাটছ দূ্ে  াোটে হটব্? আ রন এসব্ রক ব্লটছন ডাম্বলটডাি? রকসব্ 
 াগটলি ম্টো ব্লটছন।  
 
– েরদ্ আম্াি  িাম্শড না পশাটনন োহটল অ্টনক পদ্রি হটয োটব্, পিাটর্ল্ম্েড ওটদ্ি 
পডটক  ারেটয আটগ পেম্ন ব্টলরছল পেম্নই ব্লটব্, পোম্িা আম্াি সহায হও, আরম্ 
পোম্াটদ্ি সব্িকম্ সুখ-সুরব্ধা ও স্বাধীনো পদ্ব্।’  
 
– আ রন… আ রন ম্াটন পিটব্রচটি কথা ব্লটছন না…ডাম্বলটডাি j… জাদু্কি সম্প্রদ্ায 
েরদ্ জানটে  াটি ওিা োটদ্ি পর্ন্না কটি, আরম্ পসই দ্ানব্টদ্ি সটে পোগাটোগ 
কিরছ… োহটল আম্াি কম্ডজীব্টনি এখাটনই ইরে হটব্।  
 
ডাম্বলটডাি ফাটজি পব্শ পিটগ পগটলন… ব্লটলন, আ রন ক্ষম্ো চটল োব্াি িটয অ্ন্ধ 
হটয আটছন কটনডরলযস, আ রন অ্রেম্াত্রায রনটজটক অ্ রিহােড ম্টন কটিন- িটক্তি 
শুেো সম্বটন্ধ পগৌিব্টব্াধ কটিন! কাি পকাথায পকান  রিব্াটি জন্ম পসো ব্ড কথা নয, 
োটদ্ি পসগুটলাি ব্াইটিও আিও অ্টনক রকছু থাকটে  াটি পসই সেযো পম্টন রনটে 
 াটিন না। এই পো রকছুক্ষণ আটগ আ নাি পডটম্ন্ট, ‘শুে িক্ত’ এক  রিব্াটিি পশষ 
সদ্সযটক খেম্ কটিটছ… শুনুন ফাজ, আব্াি ব্লরছ, অ্েটযাজনীয রব্ষয রনটয অ্েথা 
সম্য নে কিটব্ন না। েরদ্ ওইসব্ অ্েযাচািীটদ্ি সমূ্টল রব্নাশ কিটে  াটিন োহটল 
ম্যারজক ম্েণালয আ নাটক অ্রে মূ্লযব্ান ও সুটোগয ম্ানুষ রহটসটব্ ম্টন িাখটব্। 
আম্াটদ্ি এই  ৃরথব্ীটক রেল রেল কটি পেটল সাজারে… পসো পিাটর্ল্ম্েডটক রব্নাশ 
কিটে রেেীযব্াি সুটোগ পদ্টব্ন না।  
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ফাজ রব্ডরব্ড কটি ব্লটলন, উম্মাদ্… অ্রস্থি ম্রিষ্ক!  
 
োি ি সব্াই রনব্ডাক।  
 
ম্যাডাম্  ম্টফ্র হযারিি পব্টডি  াটযি কাটছ ব্টস অ্ব্াক হটয োরকটয িইটলন। রম্টসস 
উইসরল হযারিি ম্াথাি কাটছ হযারিটক উেটে পদ্টব্ন না। রব্ল, িন, হািরম্ওন ফাটজি 
মু্টখি রদ্টক োরকটয িইল।  
 
ডাম্বলটডাি ব্লটলন, কটনডরলযস, আ রন পে  থো পব্টছ রনটযটছন পসো অ্ভ্রাি ম্টন 
কিটল পসই  টথ চলুন, আরম্ আম্াি  টথ চরল। এখন পথটক োহটল আম্াটদ্ি পে োি 
রনটজি িাব্নারচিা রনটয চলাই রেক হটব্। আরম্ ো সেয ম্টন করি পসো সকটলি 
ম্েটলি জনয ম্টন করি।  
 
ডাম্বলটডাি পকানওিকম্ ব্াদ্ রব্সম্বাদ্, েকডােরকডি ম্টধয আি পেটে চান না এোই োি 
ফুটে উেল। আজ পথটক আ নাি  থ আি আম্াি  থ আলাদ্া।’  
 
কথাো শুটন ফাজ আেুল েুটল ডাম্বলটডািটক ব্লটলন, হযা, োহটল শুনুন আরম্ আ নাি 
কাজকটম্ড পকানরদ্নই হিটক্ষ  করিরন। আ নাি েরে আম্াি েটথে িো আটছ, আরম্ 
সব্সম্টয আ নাি পকান পকান রসোটি একম্ে না হটলও চু  কটি পথটকরছ। েটব্ 
অ্টনটকই ম্েণালযটক না জারনটয আ নাি ওটযি উলে (রনটজটক সাম্রযকিাটব্ পনকটড 
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ব্াটর্ রূ ািরিে কিা) িাডা কিা, হযারগ্রডটক ব্হাল কিা… পেম্ন ইটে পেম্নিাটব্ 
ছাত্রছাত্রীটদ্ি  ডান রেক ম্টন কটিন না। রকন্তু েরদ্ আ রন আম্াি ইোি রব্রুটে 
কাজকম্ড কটিন…।  
 
ডাম্বলটডাি  রিষ্কাি কটণ্ঠ ফাজটক ব্লটলন, এম্রনই একজটনি আরব্িডাব্ হটযটছ োি 
রব্রুটে আরম্ কাজ কিরছ… রেরন েথাকরথে লডড পিাটর্ল্ম্েড। আ নািা েরদ্ োি 
রব্রুটে হন, োহটল কটনডরলযস আ নাি আি আম্াি রব্টিাধ পকাথায?  
 
পশটষ ফাজ ব্লটলন, এব্াি োি গলা নিম্, ও রফটি আসটে  াটি না। ডাম্বলটডাি, ওি 
 টক্ষ সম্ভব্ নয।  
 
পেই  পিাটব্ি আরিনো গুটোটে গুটোটে লম্বা লম্বা  া পফটল ডাম্বলটডািটক ছারডটয 
রগটয ফাজটক পখালা হােো পদ্খাটেই সিটয র রছটয পগটলন।  
 
পেই  ককডশ গলায ব্লটলন, এো পদ্খটছন… ডাকড ম্াকড! এো আটগি ম্ে স্পে নয, 
পেম্ন রছল এক র্িা আটগও, না… ম্াটন েখন এো  ুটড কাটলা হটয রগটযরছটলা… রকন্তু 
এখন এো িাল কটিই স্পে পদ্খটে  াটেন। ডাকলডড েরেরে পডথইোটিি হাটে এই 
উরল্কো কটি রদ্টযটছন।  িস্পি- িস্পিটক পচনাি একো রচহ্ন এব্ং আম্াটদ্ি পডটক 
 াোব্াি একরে উ ায। েখন রেরন পকানও পডথইোটিি এই ম্াটকড হােটক ছাযান 
আম্াটদ্ি েৎক্ষণাৎ রডসঅ্যা াটিে (উধাও) এব্ং অ্যা াটিে (আরব্িডাব্) হটয োি  াটশ 
দ্াাঁডাটে হয। েরে ব্ছিই এই ম্াকডো স্পে হটে থাটক। কািকািটফি হাটেও রছটলা। 
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ও পকন আজ িাটে  ারলটয পগটলা ব্লুন পো? আম্িা দু্জটনই ম্াটকড’ জ্বালা অ্নুিব্ 
কটিরছলাম্। আম্িা দু্’জটনই বু্টঝরছলাম্ ডাকডলডড রফটি এটসটছন। ডাকডলডড েরেরহংসা 
রনটে  াটিন এম্ন িয প টযরছটলা কািকািফ। ও োি অ্টনক সহচি পডথইোিটদ্ি 
সটে রব্শ্বাসর্ােকো কটিটছ… এখন োিা পিাটর্ল্ম্টেডি হাটেি মু্টোটে।  
 
ফাজ পেইট ি কথাো শুটন, োি কাছ পথটক দূ্টি সটি পগটলন। পেইট ি কথা রব্শ্বাস 
কিটে  ািটছন ব্টল মু্খ পদ্টখ ম্টন হয না। পেইট ি হাটে রব্শ্রী প াডা দ্াগোি রদ্টক 
োরকটয িইটলন। োি ি ডাম্বলটডাটিি রদ্টক োরকটয রফস রফস কটি ব্লটলন, আরম্ 
রেক বু্ঝটে  ািরছটন আ রন ব্া আ নাি র্স্াফিা ডাম্বলটডািটক পকম্ন কটি 
পখলাটেন…. রকন্তু আম্াি কাটন অ্টনক খব্ি এটসটছ। আরম্ অ্রধক রকছু ব্লটে চাই না 
এ সম্বটন্ধ। ডাম্বলটডাি কাল আ নাি সটে পোগাটোগ কিটব্া… ম্াটন, এই সু্কটলি 
কাজকম্ড সম্বটন্ধ কথা ব্লটে। আম্াি এখন রম্রনরিটে পেটে হটব্।  
 
র্ি পছটড পেটে পেটে ফাজ পথটম্ পগটলন… হযারিি রদ্টক োরকটয ওি পব্টডি কাটছ 
পগটলন। 
 
পোম্াি িাইউইজাডড কা  পজোি জনয  ুিস্কাি  াওনা আটছ হযারি। কথাো ব্টল ফাজ 
 টকে পথটক পসানািরেড একো ব্যাগ পব্ি কটি হযারিি পব্টডি  াটশি পছাে পেরব্টলি 
পিটখ ব্লটলন, – এটে এক হাজাি গযারলওনস আটছ… একো  ুিস্কাি রব্েিণী সিাি 
েটযাজন রছল; রকন্তু পোম্াি শিীটিি অ্ব্স্থাি  রিটেরক্ষটে ো…।  
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কথাো ব্টল ম্াথাি পব্ৌলাি হাে’ চার টয র্ি পথটক পব্রিটয পগটলন। োব্াি সম্য সশটব্দ 
দ্িজাো ব্ন্ধ কিটলন। ফাজ চটল পগটল ডাম্বলটডাি র্টিি পছটলটম্টযটদ্ি রদ্টে 
োকাটলন।  
 
ডাম্বলটডাি ব্লটলন, রকছু কাজ ব্ারক আটছ ম্রল… আরম্ কী পোম্াি আি আথডাটিি 
ও ি রনিডি কিটে  ারি?  
 
রম্টসস উইসরল ব্লটলন, অ্ব্শযই উরন জাটনন ফাজ রক িকম্ ম্ানুষ। ম্াগলটদ্ি আথডাি 
িালব্াটসন ব্টলই োটদ্ি জনয রম্রনরিটে এটোব্ছি ধটি িটয পগটছন। ফাজ ম্টন 
কটি আথডাটিি জাদু্কি রহটসটব্ োি রনটজি পকানও গব্ডটব্াধ পনই। োহটল েুরম্ একো 
খব্ি ওটক রদ্টে  ািটব্? ডাম্বলটডাি ব্লটলন, রম্রনরিটে কটনডরলযাটসি ম্টো রনচু 
ম্টনি ম্ানুষ ছাডা আিও অ্টনক ম্ানুষ আটছন… আথডাি অ্টনক ব্যা াটি ওযারকব্হাল 
আটছ ও োটদ্ি সটে পোগাটোগ কটি ব্যা ািো েে শীঘ্র সকলটক জানাক।  
 
রব্ল ব্লল,- আরম্ ব্াব্াি কাটছ েরদ্… এখনই োব্।  
 
– োহটল খুব্ িাল হয, ডাম্বলটডাি ব্লটলন। ব্াব্াটক সব্ ব্যা ািো গুরছটয ব্লটব্, আরম্ 
রশগরগরি ওি সটে সাম্নাসাম্রন সব্ ব্লটে চাই।… োছাডা ওটক সেকড থাকটে হটব্। 
ফাজ পেন আব্াি না ম্টন কটি আরম্ রম্রনরিি কাটজ নাক গলারে।  
 
রব্ল ব্লল, ব্যা ািো আম্াি ও ি পছটড রদ্ন। 
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ডাম্বলটডাি হযারিটক শুটিো জারনটয, োব্াি জনয এটগাটল।  
 
– রম্নািডা, ডাম্বলটডাি ম্যানাটগানাগটলি রদ্টক োরকটয ব্লটলন,- অ্রফটস হযারগ্রটডি সটে 
কথা ব্লটে হটব্…। ম্াদ্াম্ ম্যারক্সম্ চাইটল োি সটে রকছু কথা ব্লটে  ারি।  
 
েটফসি ম্যাকটগানাগল শুধু ম্াথা পনটড একরেও কথা না ব্টল র্ি পথটক পব্রিটয 
পগটলন।  
 
ম্যাকটগানাগল চটল পগটল ডাম্বলটডাি  ম্টফ্রটক ব্লটলন,  র , েুরম্ একব্াি মু্রডি 
অ্রফটস পেটে  ািটব্, ওখাটন পেখাটন উইরঙ্ক নাটম্ এক হাউজ এলফ আটছ। পব্চািীি 
শুটনরছ শিীি খুব্ খািা , ম্ানরসক সম্সযাটে িুগটছ। েুরম্ ওটক রনটয এটস রচরকৎসা 
কটি আব্াি রকটচটন পছটড রদ্টয আসটব্। ডরব্ব আম্াটদ্ি হটয উইরঙ্কি পদ্খিাল 
কিটব্।  
 
রনিযই, রনিযই খুব্ িাল কথা, ম্যাডাম্  ম্টফ্র একেু হকচরকটয চটল পগটলন।  
 
ওি  দ্শব্দ রম্রলটয পগটল ডাম্বলটডাি ব্লটলন,- রসরিযস এখন আ রন রূ ািরিে হটে 
 াটিন। ডাম্বলটডাটিি কথা পশানাি  ি রব্িাে কাল ককুিো ম্ানুটষি রূ  রনল।  
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রম্টসস উইসরল একেু িয প টয রব্ছানা পথটক পদ্খটলন কাল কুকুিো ম্ানুটষ 
রূ ািরিে হল।  
 
রসরিয ব্লযাক আ রন…? ওি রদ্টক োরকটয রব্স্মটয রম্টসস উইসরল ব্লটলন।  
 
িন ম্া’পক আশ্বি কটি ব্লল,- অ্সুরব্টধ পনই, েুরম্ পজাটি কথা ব্টলা না।  
 
পেই  অ্ব্শয িটয আাঁেটক উেটলন না। েটব্ ব্যা ািো রেক বু্ঝটে না প টি িাগ আি 
িযরম্রিে মু্টখ রসরিযটসি রদ্টক োরকটয িইটলন। রসরিযাসও মু্খ ব্যাজাি কটি 
পেইট ি রদ্টক োকাটলন। হযারি আশা কটিরছল ডাম্বলটডাি নেুন একো রম্িাকল 
কিটব্ন। রকন্তু পদ্খল পেই  আি রসরিযস  িস্পটিি রদ্টক অ্ব্নু্ধসুলি দৃ্রেটে োরকটয 
িটযটছন।  
 
ডাম্বলটডাি ব্লটলন, এখন আম্াটদ্ি খুব্ খািা  সম্য চলটছ। রনটজটদ্ি ম্টধয রব্টিদ্ 
িুটল এক হওযা রব্টশষ দ্িকাি। আ নািা  ুিটনা রব্ব্াদ্ িুটল োন। এক হটল 
পিাটন্ডম্ে আি োি সাে ােিা আম্াটদ্ি অ্ধনটকযি দু্ব্ডলোি সুটোগ পনটব্। সম্য রকন্তু 
খুব্ কম্।  
 
রসরিযস ও পেই  দু্’জটন কাটছ এরগটয এটস কিম্দ্ডন কিটলও আটগি ম্েই 
 িস্পটিি রদ্টক োরকটয িইটলন।  
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ডাম্বলটডাি ব্লটলন, এখন আ নাটদ্ি একটত্র কাজ কিটে হটব্। ফাটজি হাব্িাব্ 
অ্েেযারশে নয। সব্রকছু ব্দ্টল োটব্ রসরিযস। আরম্ চাই আ রন এখন আি এখাটন 
থাকটব্ন না। আ নাটক পিম্াস লুর ন, আিাটব্লা রফগ, মু্ন্ডনগাস পফ্রচাি…  ুিটনা 
ব্নু্ধব্ান্ধব্টদ্ি সেকড কটি রদ্টে হটব্। সুর টনি ওখাটন রগটয চু চা  থাকুন… আরম্ 
ওখাটন আ নাি সটে পোগাটোগ কিরছ।  
 
হযারি ব্লল, রকন্তু।  
 
ম্টন হয ও চাইটছ রসরিযস ওি কাটছ থাকুন। এে শীর্ োটক রব্দ্ায রদ্টে ওি ম্ন 
চাইটছ না।  
 
রসরিযস হযারিি মু্খ পদ্টখ ওি ম্টনি কথা বু্ঝটে  ািটলন। ব্লটলন, পিব্ না, পোম্াি 
সটেও রশগরগি পদ্খা হটব্… রকন্তু ো দ্িকাি ো পো আম্াটক কিটে হটব্… বু্ঝটে 
প টিটছা? রনিযই বু্ঝটে প টিটছা?  
 
হা হা রনিযই, হযারি ব্লল, হযা বু্ঝটে প টিরছ।  
 
রসরিযস োি ি আব্াি কাল কুকুটি রূ ািরিে হটয, দ্িজাি কাটছ রগটয থাব্া রদ্টয 
নব্ রু্রিটয দ্িজা খুটল চটল পগটলন।  
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– পসটিিাস, ডাম্বলটডাি পেই টক ব্লটলন।- আ রন রনিযই জাটনন আম্াটদ্ি রক 
কিটে হটব্? পদ্রি কিটব্ন না। আ রন আশা করি েস্তুে আটছন।  
 
পেই  ব্লটলন, অ্ব্শযই।  
 
ডাম্বলটডািটক একেু রব্ষ পদ্খাটলা। োণ্ডা কাল পচাখ দু্টো ক্ষরণক ঝলটস উেল। মু্টখ 
একো অ্রনিযোি ছা  িটয পগল। রসরিযটসি  ি পেই  র্ি পছটড চটল োব্াি আটগ 
ব্লটলন, গুডলাক!  
 
কটযক রম্রনে নীিব্ থাকাি  ি ডাম্বলটডাি নীিব্ো িােটলন।  
 
আম্াটক এখন রনটচ পেটে হটব্, পসডরিটকি ব্াব্া-ম্াি সটে পদ্খা কিা েটযাজন। হযারি 
ব্ারক প াসানো পখটয নাও। আো,  টি পোম্াটদ্ি সব্াি সটে কথা হটব্।  
 
হযারি মু্খ খুাঁজটলা ওি ব্ারলটশ। হািরম্ওন, িন, উইসরল হযারিি রদ্টক োরকটয িইল। 
রকছুক্ষণ ওিা পকানও কথা ব্লটলা না। সকটলই শংরকে।  
 
নীিব্ো িােটলন রম্টসস উইসরল। ব্লটলন, হযারি ব্ারক প াসানো পখটয নাও। 
গব্টলটেি রদ্টক হাে ব্াডাটে রগটয পসানািরেড ব্যাটগ হটে পলটগ েনেন শব্দ হল। – 
পোম্াি এখন সব্রকছু িাল আিাম্ কটি রু্ম্টনা দ্িকাি হযারি। হযারিটক উফুল কিাি 
জনয ব্লটলন, এই পসানা রদ্টয রক রক রকনটব্ পিটব্ নাও।  
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হযারি ব্লল, আম্াি পসানা চাই না… আ রন রনটে  াটিন… োি ইটে পস রনটে  াটি। 
এো পসডরিটকি ো য।  
 
ও রকছুটেই পচাটখি সাম্টন ওটক রনম্ডম্িাটব্ হেযা পম্টন রনটে  ািটছ না। 
 
রম্টসস উইসরল সান্ত্বনা রদ্টয ধীটি ধীটি ব্লটলন, ো রকছু র্টেটছ োি জনয েুরম্ পো 
দ্াযী নও, হযারি।  
 
হারি ব্লল, আরম্ ব্টলরছলাম্ কা ো আম্িা দু্জটনই পনটব্া।  
 
রম্টসস উইসরল হযারিটক জরডটয ধটি হযারিি কাটছ গব্টলেো ধিটলন। হযারিি সৃ্মরেটে 
ম্াটযি আদ্ি পনই। ম্টন হটলা ম্া ওটক সটেটহ জরডটয ধটি ওষুধ খাওযাটচছন। ওি 
দু্’পচাখ জটল িটি পগল। ওি ম্া-ব্াব্াি পেহােড মু্খ, পসডরিটকি মু্খ এক এক কটি ওি 
পচাটখি সাম্টন পিটস উেটে লাগটলা।  
 
হোৎ খুব্ পজাটি একো রকছু ব্ন্ধ কিাি শব্দ হটেই হযারি রম্টসস উইসরলটক পছটড 
রদ্ল। পদ্খল, হািরম্ওন পখালা জানালাি সাম্টন দ্াাঁরডটয িটযটছ। ও রকছু শক্ত কটি ধটি 
িটযটছ।  
 
দু্িঃরখে, ও ব্লল।  
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পোম্াি প াসান হযারি, রম্টসস উইসরল ব্লটলন। ব্াাঁ-হাটেি পচটোটে পচাখ মু্ছটলন।  
হযারি গব্টলে দু্হাটে ধটি েক েক কটি পসানো পখটয রনল। সটে সটে েীব্র ওষুটধি 
রক্রযা শুরু হটে আিম্ভ কিল। হরিি স্বপ্নরব্হীন পরাটেি ম্টো রু্ম্ আব্াি ওটক িারসটয 
রনটয পগল। ও ব্ারলটশ ম্াথা িাখল… ম্াথায আি পকানও রচিা পনই। 
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দ্য রবরগরনিং  
 
েখন পস প ছন রফটি োকায, এম্নরক ম্াত্র এক ম্াস  টিও, হযারিি ম্টন হটলা অ্টনক 
কথাই ম্ন পথটক মু্টছ পগটছ। োি ম্টন িাখাি ম্টো এটো রব্ষয পে আি নেুন কটি 
ধািণ কিাি শরক্ত পনই। সব্ই পো দু্িঃটখি র্েনা। হযটো ওি জীব্টন সব্টচটয 
পব্দ্নাদ্াযক র্েনারে রছল  টিি রদ্ন সকাটল পসডরিটকি ব্াব্া ম্া’ি সটে পদ্খা 
হওযাো।  
 
োিা কখটনাই পসডরিটকি হেযা সম্বটন্ধ হযারিি ও ি পকান িকম্ পদ্াষাটিা  কটিনরন। 
ব্িং পসডরিটকি মৃ্েটদ্হ রনটয আসাি জনয আকুণ্ঠ িালব্াসা ও ধনযব্াদ্ জারনটযটছন। 
েেক্ষণ রম্. রডগরি ওি সটে কথা ব্লরছটলন সম্াটন কাাঁদ্রছটলন। রডগরিি ম্া’ি 
 ুত্রটশাটক কান্নাি চাইটে অ্টনক অ্টনক পব্রশ পশাকািূে ম্টন হটযরছল।  
 
পসডরিটকি মৃ্েুযি কথা ব্লাটে ওি ম্া ব্টলরছটলন- োহটল পো পব্রশক্ষণ ওটক 
মৃ্েুযেেণা পিাগ কিটে হযরন… আটম্াস… ওি মৃ্েুয হটযটছ েুনডাটম্টন্ট পজোি  ি। 
জযলাটি রনিযই ও েখন খুব্ খুরশ হটযরছল।  
 
হযারি চটল োব্াি আটগ পসডরিটকি ম্া ব্লটলন- ব্াব্া েুরম্ এখন পথটক খুব্ সাব্ধাটন 
থাকটব্ বু্ঝটল?  
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হযারি ফাটজি পদ্ওযা স্বণডমু্দ্রাি ব্যাগ  াটশি পেরব্টল পিটখ ব্লটলা- আ রন এো রনন। 
এো পসডরিটকি ো য। ও েথম্ হটযরছল, দ্যা কটি এগুটলা পনটব্ন।  
 
পসডরিটকি ম্া স্বণডমু্দ্রা স্পশড না কটি ব্টলরছটলন- না না পোম্াি ো য, লক্ষ্মী পছটল, 
এগুটলা আম্িা রনটে  ািটব্া না। পোম্াি কাটছ পিটখ দ্াও।  
 
*** 
 
 টিি রদ্ন সন্ধযাটব্লায হযারি রগ্ররফন্ডি োওযাটি রফটি এল। হািরম্ওন ও িন ব্লল- 
েটফসি ডাম্বলটডাি সকাটল পব্রকফাটর্স্ি সম্য সু্কটলি সব্ ছাত্রছাত্রীটদ্ি র্েনাো 
ব্টলটছন। ওটদ্ি অ্নুটিাধ কটিটছন, পোম্াটক পেন রব্িক্ত না কটি। আি রক র্টেরছল 
পস সম্বটন্ধ রকছু েশ্ন না কটি।  
 
হযারি লক্ষয কিল- পব্রশিিাগ পছটল-পম্টয করিডলটি ওটক পদ্খটল এরডটয চটল, ওি 
রদ্টক োকায না। পকউ পকউ আব্াি ওটক পদ্রখটয রফসরফস কটি কথা ব্টল।  
 
ও লক্ষয কিটলা পব্রশিিাগ ছাত্রছাত্রী করিডলটি ওটক পদ্খটল মু্খ রফরিটয রনটে, ওি 
রদ্টক োকাটে না। ওটক পকউ পকউ পদ্খটল হাে রদ্টয মু্খ আডাল কটি রফসরফস কটি 
রকছু ব্লটছ। ও বু্ঝটে  ািটলা রিো স্কীোটিি পলখা  টড ওিা েিারব্ে হটযটছ… ও 
একরে রব্ িনক পছটল। সম্ভব্ে পসডরিক পকম্ন কটি ম্ািা পগটছ… ো পে োি রনটজি 
ম্টনি ম্টো গল্প হেরি কটি রনটযটছ। হযারি অ্ব্শয ওটদ্ি অ্দু্ভে ব্যব্হাটিি পকানও 
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পিাযাো কটি না। িন- হািরম্ওটনি সটে অ্ব্সি সম্টয আড্ডা রদ্টয, েকড কটি, দ্াব্া 
পখটল কাোয। ওিা রেক কটিটছ কািও সটে অ্েথা পকানও আটলাচনা কিটব্ না। ওিা 
সকটলই ধীিরস্থিিাটব্ ব্টস িটযটছ, পহাগাটেডি ব্াইটি রকছু একো র্েনাি ব্া ইরেটেি 
েেীক্ষায। রকন্তু পকান কথা নয েরদ্ না সেযো থাটক। পসই িাটেি র্েনা সম্বটন্ধ শুধু 
একরে ব্াি েসে ছুাঁটয পগটলা েখন িন, হযারি, ব্ারড পফিাি আটগ রম্টসস উইসরলি 
ডাম্বলটডাটিি সটে পদ্খা হটযরছল এই কথাো েখন জানাটলা।  
 
– ম্া জানটে পচটযরছটলন, েুরম্ গিটম্ি ছুরেো আম্াটদ্ি সটে আম্াটদ্ি ব্ারডটে কাোটে 
 াি রক না। অ্ব্শয ডাম্বলটডাি ব্টলটছন, পোম্াি ডাসডটলটদ্ি কাটছ থাকা রেক হটব্, 
অ্িে  টক্ষ েথটম্ পসখাটন োওযা রেক হটব্। হযারি অ্ব্াক হটয রজটজ্ঞস কিটলা- 
পকন? িন ম্াথা ঝারকটয ব্লটলা, ম্া ব্লটলন, ডাম্বলটডাি রনিযই রকছু একো পিটব্ 
ব্টলটছন।  
 
– িন ব্লল- আম্াটদ্ি ম্টন হয োি কথা পম্টন চলাই িাল। 
 
িন আি হািরম্ওন ছাডা আটিকজটনি সটে হযারি কথা ব্টল- হযারগ্রড। কাল জাদু্কি’ 
েরেটিাটধ পকানও রশক্ষক না থাকটলও ওিা হযারগ্রটডি কাছ পথটক রকছু রকছু রশখটছ। 
গে বৃ্হস্পরেব্াি হযারগ্রটডি পকরব্টন রগটয পদ্খা কিাি আটগ ওিা পসো ব্যব্হাি 
কটিটছ। রদ্নো রছল অ্রে ম্টনামু্গ্ধকি, ফকফটক সূেডাটলাটক িিা রদ্ন। ফযাংগ পর্উ 
পর্উ কিটে কিটে এটস দ্িজাি পগাডায ওটদ্ি পদ্টখ খুরশ হটয েব্লিাটব্ লযাজ 
নাডটে লাগল।  
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হযারগ্রড দ্িজাি কাটছ আসটে আসটে ব্লটলন- পক?… ও হযারি! 
 
হযারগ্রড হযারিটক পদ্টখ খুব্ খুরশ। ওি একো হাে ধটি কাটছ পেটন এটন সটেটহ ম্াথায 
হাে বু্রলটয চুলগুটলা এটলাটম্টলা কটি রদ্টয ব্লটলন-… আহা: ব্নু্ধ পোম্াটদ্ি পদ্টখ খুব্ 
িাল লাগটছ। ওিা পদ্খল, খাব্াি জাযগায ফাযাি পিটসি সাম্টন িাখা কাটেি ডাইরনং 
পেরব্টলি ও ি িটযটছ দু্টো পছাে ব্ালরেি ম্টো কা , আি ব্ড ব্ড পিে।  
 
হযারগ্রড ব্লটলন, ওরলম্ট ি সটে চা খারেলাম্। এই ম্াত্র ও চটল পগটছ। 
 
িন পকৌেুহটলি সটে ব্লল- পক? কাি সটে? 
 
হযারগ্রড ব্লটলন- অ্ব্শযই ম্যাডাম্ ম্যারক্সম্! 
 
িন ব্লল- আ নাটদ্ি োহটল ঝগডা রম্টে পগটছ?  
 
– জারন না েুরম্ রক রব্ষটয ব্লছ, হযারগ্রড ব্লটলন। োি ি প াশাক িাখাি র্ি পথটক 
আিও কটযকরে কা  পব্ি কটি চা ব্ানাটলন, ডারফ রব্সু্কে পিটে সারজটয ওটদ্ি চা 
পখটে ব্টল রনটজি পচযাটি  া ছরডটয ব্টস োি পফালা পফালা কাটলা পচাটখ হযারিি 
রদ্টক োকাটলন।  
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ব্লটলন- হযারি েুরম্ এখন পকম্ন আছ? 
 
হযারি ব্লল- খুব্ িাল আরছ।  
 
হযারগ্রড ব্লটলন- না, েুরম্ রেক পনই, এখনও একেু দু্ব্ডল ম্টন হয, েটব্ দু্’একরদ্টনি 
ম্টধয রেক হটয োটব্ ম্টন হয।  
 
কথাো শুটন হারি চু  কটি িইল। 
 
জানটো ও আব্াি রফটি এটসটছ, হযারগ্রড ব্লটলন।  
 
হযারি, িন, হািরম্ওন কথাো শুটন হযারগ্রটডি মু্টখি রদ্টক োকাল। ব্ছিখাটনক ধটি 
পচো কিটছ। রফটি এটসটছ, এখন আম্াটদ্ি ওটক খেম্ কিটে হটব্। আব্াি শরক্তশালী 
হটয ওোি আটগ ওি শরক্ত খব্ড কিটে হটব্। ডাম্বলটডাটিি এোই িযান, ডাম্বলটডাি শুধু 
িালম্ানুষ নয, ম্হান ব্যরক্ত। েেরদ্ন আম্াটদ্ি কাটছ রেরন থাকটব্ন আম্াটদ্ি পকানও 
রচিাি কািণ পনই।  
 
ওিা ম্টন হয খেম্ কিাি কথাো রব্শ্বাস কিটে  ািটছ না। পিাটর্ল্ম্ে দ্ারুণ 
শরক্তশালী, ওি আটছ অ্টনক সাে াে। হযারগ্রড ওটদ্ি রচিারিে মু্টখি রদ্টক 
োকাটলন।  
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– আটগ পথটক ওসব্ রচিা কটি লাি পনই। সম্য বু্টঝ ব্যব্স্থা কিটে হটব্। ডাম্বলটডাি 
পোম্াি সব্ কথা আম্াটক ব্টলটছন হযারি। েুরম্ পোম্াি ব্াব্াি ম্টো সাহটসি কাজ 
কটিছ। আরম্ উনাি পচটয পব্রশ োরিফ পোম্াটক কিটে চাই না।  
 
হযারি কথাো শুটন হাসল। অ্টনকরদ্ন  ি িন- হািরম্ওন ওি মু্টখ হারস পদ্খল।  
 
ডাম্বলটডাি আ নাটক রক কিটে ব্টলটছন হযারগ্রড? ম্যাডাম্ ম্যারক্সম্ আি েটফসি 
ম্যাকটগানাগলটক পসই িাটে পো আ নাি সটে পদ্খা কিটে  ারেটযরছটলন। 
 
গ্রীটেি ছুরেটে রকছু কাজ কিাি ব্যা াটি, হযারগ্রড ব্লটলন- পগা ন, আরম্ কািও সটে 
ওই ব্যা াটি পকানও কথা ব্লটে  ারি না, পোম্াটদ্ি সটেও না। ম্াদ্াম্ ম্যারক্সম্ 
পোম্াটদ্ি রকছু ব্লটে চান ম্টন হয  টি কথা ব্লটব্ন। ডাকডলডড পিাটিম্টেডি 
ব্যা াটি?  
 
নাম্ো শুটন হযারগ্রড নাক রসাঁেকাটলন। 
 
হটেও  াটি; পেন ওি নাম্ো শুনটে চান না এম্নিাটব্ ব্লটলন।  
 
এখন আম্াি সটে রিউে পদ্খটে োটব্? ওটদ্ি মু্খ পদ্টখ েসে  াটল্ট ব্লটলন,- আটি 
না না পোম্াটদ্ি সটে োট্টা কিরছলাম্।  
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*** 
 
রেটিে িাইটি োব্াি আটগি রদ্ন িাটে অ্রে দু্িঃখ িািাক্রাি হৃদ্টয হযারি ওি িাঙ্ক 
গুটছাটে লাগল। ইন্টাি-হাউজ চযারম্স্পযনরশট ি নাম্ পর্াষণাি আটগ সাধািণে 
েরেব্ছটিি এক পিাজসিা হয। পসই পিাটজ অ্ংশগ্রহণ কিটে ওি একেুও ম্ন চাইটছ 
না। হাস াোল পথটক চটল আসাি  ি ও পগ্রে হটলি পিাটজ পোগ পদ্যরন। ব্হু 
ছাত্রছাত্রী এব্ং আিও অ্টনটক এটসরছটলন। সকটলই ওি রদ্টক োকায, ওি একেুও 
িাল লাটগ না োই র্ি খারল হটয পগটল ও একা একা পখটয ডিটম্েরিটে চটল আটস।  
 
িন, হািরম্ওটনি সটে হযারি খাব্াটিি হটল েুটক পদ্খল পেম্ন েরেব্াি পেম্ন সুন্দি 
কটি সাজান হয এব্াি পসো হযরন। পে হাউজ চযারিযন হয সকল সম্য পস হাউটজি 
িং এ খাব্াটিি হলরে সাজাটনা হয। এব্াি ো হযরন। োি ব্দ্টল র্স্াফ পেরব্টলি 
র ছটন ঝুলটছ কাল িটেি কা ড। পসডরিটকি জনয সম্মান েদ্শডটনি জনয হল র্ি না 
সারজটয কাল কা ড পঝালাটনাি ম্ম্ড হযারি বু্ঝটে  ািটলা।  
 
আসল ম্যাড আই মু্রড র্স্াফ পেরব্টল ব্টস আটছন। োি কাটেি  া, আি ম্যারজকযাল 
আই েথাস্থাটন এটস পগটছ। হযারি, ম্যাড আই মু্রডি ম্টনি খব্ি জাটন। একোনা দ্শ 
ম্াস োটক ব্রন্দ থাকটে হটযরছল রনটজি র্টি, োিই িাটঙ্ক। েটফসি কািকািটফি 
পচযাি শূনয। হযারি রগ্ররফন্ডিটদ্ি জনয রনরদ্ডে স্থাটন ব্সটে ব্সটে কািকািটফি কথা 
িাব্ল। পক জাটন কািকািফ এখন পকাথায।  
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পিাটম্টেডি ওটক ধটিটছন?  
 
ম্যাডাম্ ম্যারক্সম্ েখনও রফটি োনরন। ব্টস িটযটছন।োি  াটশ হযারগ্রড। ওিা রনটজটদ্ি 
ম্টধয রফসরফস কটি কথা ব্লটছন।… অ্নযধাটি েটফসি ম্যাকটগানাগটলি  াটশ পেই । 
হযারি পেইট ি রদ্টক োকাটল, রেরনও হযারিি রদ্টক োকাটলন। োটক পদ্টখ পব্াঝা শক্ত 
রক িাব্টছন। সব্ সম্য রেরন গম্ভীি। হযারি ব্ািব্াি োি রদ্টক োকাটে লাগল। 
খারনকো  টি পেই  মু্খ রফরিটয ব্সটলন।  
 
পে িাটে পিাটন্ডম্েড রফটি এটসটছ- ডাম্বটডাটিি আটদ্শ  াব্াি  ি পেই  রক কিটছন? 
পক জাটন পকন, পকন ডাম্বলটডাি সিূণড রব্শ্বাস কটিন পেই  সেয সেযই োি  টক্ষ। 
প নরসটি’ ডাম্বলটডাি হযারিটক ব্টলরছটলন, পেই  এক সম্য পডাটিম্টেডি গুপ্তচি 
রছটলন, এখন রেরন পিাটম্টেডি রব্রুটে গুপ্তচটিি কাজ কটিন। ব্লা োয রনটজি 
রনিা োি কথা না পিটব্। োহটল রক ও পসই  ুিটনা। কাজ আব্াি শুরু কটিটছন? 
পডথইোিটদ্ি সটে সংটোগ স্থা ন কটিটছন। আি োটদ্ি ব্লটছন পে, রেরন 
ডাম্বলটডাটিি  ক্ষাব্লম্বন কটিনরন- অ্থব্া এম্নওটো হটে  াটি পিাটর্ল্ম্টেডি ম্ে 
সম্টযি অ্ট ক্ষা কিটছন। 
 
ডাম্বলটডাি র্স্াফ পেরব্টল ব্সাি সটে সটে হযারিি ম্টনি সব্ জল্পনা-কল্পনা ব্ন্ধ হল। 
অ্নযানয ব্াটিি েুলনায পগ্রে হটল পেম্ন হই-চই, হারস-োট্টা হটলা না। সকটলই চু চা  
খাওযা পশষ কিল।  
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ডাম্বলটডাি ব্লটলন, আজ পশষ রদ্ন, োি ি ছাত্রছাত্রীটদ্ি রদ্টক োরকটয ব্লটলন- 
আব্াি নেুন ব্ছি শুরু হটব্।  
 
খুব্ সাম্ানয সম্টয চু  পথটক হাফল াটফি পেরব্টলি রদ্টক োকাটলন। রেরন দ্াাঁডাব্াি 
আটগ হাফ াটফি পেরব্টলি ছাত্র-ছাত্রীিা চু  রছল। হটলি ম্টধয পসই হাউটজি ছাত্র-
ছাত্রীটদ্ি মু্খ সব্চাইটে রব্ষন্ন পব্দ্নায িিা।  
 
– আরম্ পোম্াটদ্ি কাটছ আম্াি অ্টনক রকছু ব্লাি রছল, ডাম্বলটডাি ব্লটলন। রকন্তু 
আরম্ অ্রে দু্িঃটখি সটে ব্লরছ আম্াটদ্ি এক অ্রে িদ্র, অ্রে সুন্দি ছাত্রব্নু্ধটক এই 
ব্ছটি হারিটযরছ হাফল াফ পেরব্টল োি ব্সাি জাযগাো শূনয। ডাম্বলটডাি হাফল াফ 
পেরব্টলি রদ্টক োকাটলন। োি ি আটব্টগি সটে ব্লটলন,- ও আম্াটদ্ি সটে একটত্র 
আি পকানরদ্ন রফটর্স্ পোগ পদ্টব্ না। রেরন পব্দ্নাহে হৃদ্টয হাফ াটফি পেরব্টলি 
রদ্টক োকাটলন। োি ি ব্লটলন, এব্াি আরম্ অ্নুটিাধ কিরছ পোম্িা সকটল দ্াাঁডাও, 
পোম্াটদ্ি  ানীয গ্লাস েুটল পসডরিক রডগরিটক স্মিণ কি।  
 
ছাত্রছাত্রীিা সকটল উটে দ্াাঁডাল। হাটেি গব্টলে ( ান  াত্র) েুলল, সকটল সম্স্বটি 
ধীটি ও িাব্গম্ভীি কটণ্ঠ ব্লল- ‘পসডরিক রডগরি। লং রলি পসডরিক…!  
 
রিটডি ম্টধয হযারিি পচাি রদ্টক দৃ্রে  টড পগল। পদ্খল ওি দু্’গাল রদ্টয অ্টঝাটি জল 
 ডটছ। ও ম্াথা রনচু কিল, োি ি সকটলই ব্টস  ডল।  
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ডাম্বলটডাি রম্রনেখাটনক সকলটক পদ্টখ রনটয উদ্াে কটণ্ঠ ব্টল চলটলন পসডরিক এম্ন 
একরে পছটল রছল োি সেো, রনষ্ঠাি জনয সকটলই গব্ডটব্াধ কিটে  াটি- োিা ওটক 
জাটন শুধু োিা নয- অ্ রিরচেিাও। ও োি কাটজি ম্ধয রদ্টয আম্াটদ্ি সু্কটলি 
হাফল াফ হাউজটক আলাদ্া এক স্থাটন প ৌটছ রদ্টযটছ। ব্নু্ধব্ৎসল,  রিিম্ী, 
পস্পােডসম্যান পসডরিক পহাগাটেড সু্কটল রচি রিরচে হটয থাকটব্।  
 
আটগই ব্টলরছ োি মৃ্েুয পোম্াটদ্ি সকলটক েেযক্ষ-  টিাক্ষিাটব্ অ্নুিূরেটে নাডা 
রদ্টযটছ। োই আম্াি ম্টন হয, পোম্াটদ্ি জানাি অ্রধকাি আটছ মৃ্েুযি আসল কািণ।  
 
হযারি ওি হাে েুটল ডাম্বলটডাটিি রদ্টক োকাল। 
 
– পসডরিক রডগরিটক পিাটর্ল্ম্েড হেযা কটিটছ। 
 
সম্ি পগ্রে হটল এক অ্রনিা োি ব্াোব্িণ শুরু হল শুধু নয, অ্টনটকিই িটয মু্খ 
শুরকটয পগল, আেরঙ্কে হটয ডাম্বলটডাটিি মু্টখি রদ্টক োরকটয িইল।  
 
– ম্যারজক ম্েণালয, ডাম্বলটডাি ব্টল চলটলন- োিা চান না আরম্ পোম্াটদ্ি কাটছ সব্ 
কথা ব্রল। না ব্লাি জনয রকছু রকছু ম্া-ব্াব্া হযে খুরশ হটব্ন, কািণ োিা রব্শ্বাস 
কটিন না পিাটর্ল্ম্েড রফটি এটসটছ, আব্াি অ্টনটকই রব্শ্বাস কিটল আেরঙ্কে হটব্ন। 
োছাডা পোম্িা সব্াই পছটলম্ানুষ- না ব্লাই িাল হটব্। আম্াি রব্শ্বাস ও ব্যরক্তগে ম্ে 
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এই পে সেযটক রম্থযাি আব্িটণ োকা অ্ িাধ। পসডরিক দু্র্ডেনায ব্া রনটজি পকানও 
িুটল ম্ািা পগটছ ব্লটল োি সৃ্মরেি েরে অ্ব্ম্াননা কিা হটব্।  
 
হটলি সকটলই িটয িব্ধ হটয ডাম্বলটডাটিি রদ্টক োরকটয িইল। হযারি রেদ্ারিন 
পেরব্টলি রদ্টক োরকটয পদ্খল ডযাটকা ম্যালফয- ক্রযাব্ আি পগাটযটলি কাটন কাটন রকছু 
ব্লটছ। হযারিি পসই দৃ্শয পদ্টখ িাটগ ম্াথায িক্ত চটড পগটলা। ও একিকম্ পজাি কটি 
ডাম্বলটডাটিি রদ্টক োরকটয িইল।  
 
– আম্াটদ্ি ম্টধয এখাটন পকউ ব্টস আটছ আম্াটদ্ি রকছু ব্লটে চায, পস অ্ব্শযই 
পসডরিটকি মৃ্েুয সম্বটন্ধ রকছু ব্লটে চায। আরম্ অ্ব্শযই হযারি  োটিি কথা ব্লরছ, 
ডাম্বলটডাি  োটিি রদ্টক োকাটলন। 
 
হটলি ম্টধয চাঞ্চটলযি সৃরে হল। অ্টনটকই ডাম্বলটডাটিি রদ্ক পথটক মু্খ সরিটয হযারি 
 োটিি রদ্টক োকাল।  
 
– হযারি  োি পকানও িকটম্ লডড পিাটর্ল্ম্টেডি হাে পথটক  ারলটয পব্াঁটচ রফটি এটসটছ। 
পহাগাটেড পসডরিটকি মৃ্েটদ্হ রনটয আসাি জনয রনটজটক রব্ ন্ন কটিরছল। েরেরে 
ব্যা াটি হযারি  োি অ্সাম্ানয সাহরসকোি  রিচয রদ্টযটছ। আম্াি ব্যরক্তগে ধািণা 
খুব্ই কম্ জাদু্কি আটছন োিা লডড পিাটর্ল্ম্টেডি সটে পম্াকারব্লা কিাি সাহস 
পদ্রখটযটছন এব্ং োি সাহটসি জনয আরম্  োিটক সম্মারনে কিরছ।  
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ডাম্বলটডাি হযারিি রদ্টক গম্ভীিিাটব্ োরকটয  ান াত্র (গব্টলে) হযারি  োটিি উটদ্দটশয 
েুলটলন।… অ্রধকাংশ পগ্রে হটলি ছাত্রছাত্রীিা ডাম্বলটডাটিি ম্টো  ান াত্র েুটল 
ধিটলা। পসডরিটকি ম্টো হযারি োটিি নাম্ও সকটল সম্স্বটি ব্লটলা… োি 
শুিকাম্নায  ান াত্র েুটল সুিা  ান কিটলা। 
 
হযারি আডটচাটখ পদ্খল ম্যালফয, ক্রযাটব্, পগাটযটল োটদ্ি গব্টলে েুলটলা না শুধু নয, 
একিকম্ মু্খ পিংটচ হযারিি রদ্টক োরকটয িইল। ডাম্বলটডাটিি পো মু্রডি ম্টো 
ম্যারজকযাল আই’ পনই পে ওটদ্ি পদ্খটে  াটব্ন!  
 
সকটল অ্রিনন্দন জানাব্াি  ি রনটজটদ্ি জাযগায রস্থি হটয ব্সটল ডাম্বলটডাি 
ব্লটলন- রিউইজাডড েরেটোরগো কিা হটযরছল আম্াটদ্ি ম্টধয জাদু্ি েচাি  িস্পটিি 
েরে পব্াঝা ডা, পসৌহাদ্ডয আনাি জনয। ব্েডম্ান  রিরস্থরেটে পিাটল্টম্টেডি  ুনিাগম্টনি 
জনয, আম্াটদ্ি পব্াঝা ডা, পসৌহাদ্ডয  িস্পটিি েরে রব্শ্বাটসি েরে সটচে থাকটে 
হটব্।  
 
ডাম্বলটডাি ম্াথা রু্রিটয ম্যাডাম্ ম্যারক্সম্ আি হযারগ্রড পথটক শুরু কটি পেউি আি 
সেীথড (ব্ক্সটব্েটনি), রিক্টি ক্রাম্, ডািম্িাংগ ও রিদ্ারিনটদ্ি  েডি োকাটলন। ক্রাম্ 
আি হযারি একেু আিেড হটয োরকটয িইল। ওিা পিটব্রছল আিও করেন কথা আিও 
রকছু ব্লটব্ন ডাম্বলটডাি।  
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আম্াটদ্ি েরেরে সম্মানীয অ্রেরথ হটল োিা উ রস্থে আটছন, ডাম্বলটডাটিি পচাখ 
ডািম্াংগ ছাত্রছাত্রীটদ্ি ও ি  ডল।  
 
– োিা েখন খুরশ আম্াটদ্ি কাটছ আসটে  াটিন। আম্াটদ্ি সাদ্ি রনম্েণ িইল। 
আরম্ আব্াি আ নাটদ্ি, আম্াি ছাত্রছাত্রী ও সহকম্ডীটদ্ি েরে রব্নীে অ্নুটিাধ কিরছ- 
পিাটম্টেডি  ুনিায আগম্টনি  রিটেরক্ষটে আম্াটদ্ি এক হটে হটব্… োহটল শরক্তশালী 
হব্… রব্িক্ত হটল দু্ব্ডল হব্-োটে পিাটল্টম্টেডি সুরব্টধ হটব্।  
 
– লডড পিাটল্টম্টেডি রব্টিদ্ এব্ং শত্রুো সৃরে কিাি পকৌশল েব্ল। আম্াটদ্ি িাষা, 
আচাি- রব্চাি রিন্ন হটলও… আম্াটদ্ি লক্ষয পেন অ্রিন্ন থাটক। হৃদ্টযি দু্যাি উনু্মক্ত 
থাটক।  
 
– আম্াি রব্শ্বাস- আরম্ কখনও িারব্ না পে আরম্ িুল  টথ চটলরছ… আজ আম্িা অ্রে 
করেন ও জরেল সম্সযাি পিেি রদ্টয চটলরছ। এই হটল অ্টনটকই উ রস্থে আটছন োিা 
লডড পিাটল্টম্টেডি হাে পথটক সিাসরি অ্েযাচারিে হটযটছন। অ্টনটকি  রিব্াি রছন্নরিন্ন 
হটয পগটছ। ম্াত্র এক সপ্তাহ আটগ আম্াটদ্ি কাছ পথটক এক ছাত্রটক ও রছরনটয 
রনটযটছ।  
 
– পসডরিকটক পোম্িা রকন্তু িুলটব্ না, রচিকাল ম্টন িাখটব্। ম্টন িাখটব্ পোম্াটদ্ি 
ম্টো পছাে একরে পছটল… অ্রে সাহসী, দ্যালু ও সৎ পছটলটক অ্কাটল োণ রদ্টে 
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হটযটছ, কািণ পস পিাটল্টম্টেডি রনটদ্ডরশে  টথ চটলরন। আব্াি ব্লরছ ম্টন িাখটব্, 
আম্াটদ্ি ব্নু্ধ পসডরিক রডগরিটক।  
 
হগসটম্ড পর্স্শটন োব্াি জনয ব্াক্স- যােিা গুরছটয রেয  যাাঁচা পহডউইগটক রনটয িন, 
হািরম্ওনসহ হযারি এনটিন্স হটল আিও পফাথডইযাটিি ছাত্রছাত্রীটদ্ি সটে কযাটিটজি 
অ্ট ক্ষায ব্টস িটযটছ। কযাটিজ ওটদ্ি পর্স্শটন প ৌঁটছ পদ্টব্। আিও একরে োণচঞ্চল 
সুন্দি গ্রীটেি রদ্ন। হযারিি ম্টন হল সন্ধযাটব্লাটেই ও েখন প ৌছটব্। রেটিে িাইি 
শুধু গিম্ নয  ত্রারেরদ্েও হটব্, ফুটলি ব্াগাটন নানা িটেি ফুল ফুেটব্। এই সুখকি 
িাব্না ওটক পকান আনন্দ রদ্ল না, ব্িং রব্ষন্নোয িটি পগল ম্ন।  
 
অ্যারি (হযারি)। হযারি পদ্খল পেউি পডলাটকৌি ওি রদ্টক একিকম্ পদ্ৌডাটে পদ্ৌডাটে 
আসটছ। আিও পদ্খল হযারগ্রড, ম্যাডাম্ ম্যারক্সম্টক োটদ্ি দু্টো প লায পর্াডাটক রজন 
 িাটে সাহােয কিটছন। একেু  িই ব্ক্সটেটনি পর্াডাি গারড পহাগােড পছটড চটল 
োটব্।  
 
পেউি ব্লল- আশাকরি আব্াি আম্াটদ্ি পদ্খা হটব্। পেউি ওি একো হাে ব্ারডটয 
হযারিি হাে ধিল। আরম্ আশাকিরছ এখাটন আব্াি আসব্ ইংটিরজো িাল কটি পশখাি 
জনয।  
 
িন ব্লল- পকন েুরম্ পো িালই ব্ল। ব্লাি সম্য পেউটিি ইংটিরজ ব্লাি েংটয পথটম্ 
পথটম্ ব্লল। কথাো শুটন পেউি হাসল। হািরম্ওন পচাখ িাোল।।  

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য গবলেট অ্ব ফায়াি । জে. জে. িাওরেিং। হ্যারি পটাি রিরিে 

950 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

 
োহটল চরল হযারি, োব্াি জনয পেউি প ছন রফিল। এে রদ্ন আম্িা খুব্ আনটন্দ 
কাোলাম্… রব্টশষ কটি পোম্াটদ্ি সটে।  
 
পেউি হিদ্ি হটয অ্নয ছাত্রছাত্রীটদ্ি রদ্টক ছুেল। পিাদ্  টড ওি ম্াথাি রূ ালী পেউ 
পখলান চুলগুটলা আিও চক চক কিটে লাগল।  
 
িন ব্লল- আহা ডািম্িাংগ-এি জাহাজ চলটব্ পকম্ন কটি ব্লটো। কািকািফ পো 
পনই… পক চালাটব্?  
 
প ছন পথটক পক পেন ব্লল- কািকািফ জাহাজ চালায না। রনটজ পকরব্টন আিাম্ কটি 
ব্টস আম্াটদ্ি রদ্টয কাজ কিান। ক্রাম্, ওটদ্ি কাছ পথটক রব্দ্ায পনযাি জনয এটস 
ব্লল। রব্টশষ কটি এটসটছ হািরম্ওটনি কাটছ রব্দ্ায রনটে। পোম্াটক একো কথা 
ব্লব্? ক্রাম্ হািরম্ওনটক ব্লল।  
 
ওিা দু্’জন রিটডি ম্টধয চটল রগটয একেু  ি রফিল। হযারি পদ্খল হািরম্ওটনি মু্খো 
অ্নুিূরে শূনয!  
 
ক্রাম্ ব্লল- আম্াি রডগরিটক খুব্ িাল লাগে। আম্াি সটে খুব্ নম্র, িদ্র ব্যব্হাি 
কিে। েরদ্ও আরম্ ডািম্িংটগি, কািকািটফি সটে এখাটন এটসরছ।  
 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য গবলেট অ্ব ফায়াি । জে. জে. িাওরেিং। হ্যারি পটাি রিরিে 

951 

www.bengaliebook.com                                  িূরিপত্র 
 

 

হযারিি ম্ন িাল পনই, েবু্ খুব্ আটি আটি ব্লল- এব্াি পোম্াটদ্ি নেুন পহডম্ার্স্াি 
পক হটেন?  
 
ক্রাম্ কাাঁধ ঝাাঁকুরন রদ্টয জাটন না ব্টল- পেউি, িন, হযারি আি হািরম্ওটনি সটে 
কিম্দ্ডন কিল।  
 
িন পেন ক্রাটম্ি অ্িাব্ ব্ড পব্রশ পব্াধ কিটছ। ম্টনি পিেি পথটক এক অ্ব্যক্ত ব্যথা 
উটে আসটছ। অ্টনক কটে ব্লল- ক্রাম্ পোম্াি একো অ্টোগ্রাফ পদ্টব্?  
 
হািরম্ওন পহটস পর্াডারব্হীন কযাটিটজি রদ্টক োরকটয িইল। ক্রাম্ কথাো শুটন একেু 
পেন হকচরকটয পগল। োহটলও মু্খ পদ্টখ ম্টন হয, োব্াি রদ্টন অ্নুটিাধো শুটন খুব্ 
খুরশ হটযটছ। পছাে একো  াচডটম্টন্ট িটনি জনয ও দ্িখে কিটলা।  
 
*** 
 
এখন রকংক্রটসি আব্হাওযা, গে পসটেম্বটি পহাগাটেড আসাি সম্টযি পথটক খুব্ একো 
েফাৎ ম্টন হটলা না। আকাটশ এক েুকটিা পম্র্ রছটলা না। হযারি, িন আি হািরম্ওন 
ম্যাটনজ কটিটছ োটদ্ি আলাদ্া এক কম্ ােডটম্ন্ট। র গউইডরজওন িটনি আলটখলাি 
পিেটি লুকাটিা পেন ওটক ব্কাঝকা কিটে না  াটি। পহডউইগ রঝমু্টে। ম্াথাো 
ডানাি ম্টধয লুরকটয পিটখটছ, আি কুকশযাংকস আিাম্ কটি একো ব্াটথড কুাঁকটড-মু্কটড 
শুটয আটছ। িন, হািরম্ওন আি হযারি োণ খুটল পজাটি পজাটি গল্প কটি চটলটছ। গে 
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সপ্তাটহ নানা ব্যা াি পেম্ন োণ খুটল কথাব্ােডা ব্লটে  াটিরন। ওটদ্ি পিন েীব্র 
গরেটে দ্রক্ষটণ চটলটছ। ওটদ্ি কথা হরেল ডাম্বলটডাি পিাটম্টেডি কােডকলা  ব্ন্ধ 
কিটে রক ব্যব্স্থা রনটে  াটিন। কথাব্ােডাি পছদ্  ডল লাঞ্চ িরল আসাটে।  
 
হািরম্ওন িরল পথটক খাব্াি রনটয এটস পফিে অ্থড সু্কল ব্যাটগ পিটখ সদ্য পকনা পডইরল 
েটফেো হাটে রনটয ব্সল। 
 
হযারিটক খব্টিি কাগটজি রদ্টক োরকটয থাকটে পদ্টখ হািরম্ওন ব্লল- না, খব্ি রকছু 
পনই, আরম্ পো পিাজই  রড, েৃেীয োটস্কি  ি পছাে কটি খব্ি পছট রছল- হযারি োি 
েুনডাটম্ন্ট রজটেটছ। পসডরিটকি নাম্  েডি উটলখ কটিরন, োি সম্বটন্ধ রকছুই না। এি 
কািণ েরদ্ আম্াটক রজটজ্ঞস কি োহটল ব্লটব্া- ফাজ ওটদ্ি ও ি চা  রদ্টযটছ চু  
থাকাি জনয।  
 
হযারি ব্লল- হটে  াটি; রকন্তু রিো স্কীোিটক উরন চু  করিটয িাখটে  ািটব্ন?  
 
ওহ পকন ম্াথা খািা  কিছ। েৃেীয োটস্কি ব্যা াটি রকছুই পলটখরন স্কীোি, হািরম্ওন 
ব্লল, ওি একই িকম্ স্বটি। -আম্াি থুথু পখটে চাওযাি আটগ রিো স্কীোি রকছুই 
রলখটব্ না।  
 
িন ব্লল- রক সব্ ব্লছ…?  
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– আরম্ অ্টনক েথয সগ্রহ কটিরছ, ও ম্াটে না এটসও পকম্ন কটি আম্াটদ্ি পগা ন 
কথা শুনল, হািরম্ওন এক রনশ্বাটস ব্লল।  
 
হযারি পিটব্রছল, হািরম্ওন এ রব্ষটয ব্লাি জনয আাঁকু াকু কিটছ… রকন্তু ও রনরব্ডকাি। 
িন ব্লল- পকম্ন কটি? আম্াটদ্ি পো েুরম্ রকছুই ব্লটল না।  
 
– পসো রক হটে  াটি েুরম্ই আম্াটক আইরডযাো রদ্টযরছটল, হযারি, হািরম্ওন ব্লল।  
 
– আরম্? হযারি ব্লল। পকম্ন কটি, কখন? 
 
হািরম্ওন হাসটে হাসটে ব্লল- পগা টন স্থার ে ধ্বরন রব্ধডক… োটক ব্টল ম্াইটক্রাটফান 
ব্ারগং!  
 
– রকন্তু েুরম্ই পো ব্টলরছটল ওো কাটজি নয  
 
– আটি না না ইটলকিরনক্স নয। পশান, …রিো স্কীোি একজন পব্আইরন অ্যারনটম্গাস, 
ও  াটি। কথাো ব্টল হািরম্ওন ওি ব্যাগ পথটক রসল কিা পছাে একো কাাঁটচি জাি 
পব্ি কিল।  
 
 াটি, ম্াটন রনটজটক গুব্টডট াকা ব্ানাটে  াটি।  
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েুরম্ আম্াটক পব্াকা ব্ানাে, িন ব্লল  
 
হািরম্ওন কাটচি পছাে জািো ওটদ্ি সাম্টন পর্ািাটে পর্ািাটে ব্লল- ও কটিটছ।  
 
কাটচি জাটিি ম্টধয একো পম্াো-পসাো পনাম্ওযালা গুব্টডট াকা ছাডা িটযটছ পছাে 
পছাে গাটছি ডাল আি  াোয। আরম্ এোটক হসর োটলি জানালাটে ধটিরছ। খুব্ কাছ 
পথটক লক্ষয কটি পদ্খ এি গাটযি চািধাটি সূক্ষ্ম ‘এযানটেনা’ আটছ পসো ও পে পনাংিা 
চশম্া  টি রেক োিই ম্টো।  
 
হযারি পদ্খল হযাাঁ ও রেকই ব্লটছ। ওি ম্টন  টড পগল পেরদ্ন হযারগ্রড ম্যাডাম্ ম্যারক্সম্টক 
ওি ম্াটযি কথা ব্লরছল- মূ্রেডি ও ি একো গুব্টডট াকা আম্িা পদ্টখরছলাম্।  
 
– রেকই ব্টলটছ, হািরম্ওন ব্লল।-পলটকি ধাটি পব্ডাব্াি সম্য রিক্টি ক্রাম্ আম্াি 
ম্াথাি চুটলি ও ি একো গব্টডট াকা পদ্টখরছল- িরব্ষযৎ কথটনি ক্লাটস পোম্াি 
ম্াথাি েেণাি সম্য রিোও পসরদ্ন সািা ব্ছটিি খব্ি সংগ্রটহি জনয জানালাি ধাটি, 
ম্াটে সু্কটলি আশ াটশ রু্টি পব্ডারেল। রেদ্ারিনিাও পব্আইরন কাজকম্ড কিটছ পজটনও 
োটক ম্দ্ৎ রদ্টযরছল।…আরম্ লন্ডটন রগটয ওি রব্রুটে ব্লব্, ও খব্ি সংগ্রটহি জনয 
অ্নব্িে পব্আইরন কাজ কটি। আরম্ ওটক ব্টলরছ, িরব্ষযটে ো ইটে োই রলখটল 
রব্ টদ্  ডটব্।  
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কাম্িাি দ্িজা পেটল েুকল ম্যালফয, পক্রব্ আি পগাটযটল। ওটদ্ি মু্খ পচাটখি পচহািা 
অ্েযি কুৎরসে আি অ্িদ্রজনক।  
 
– পগ্রঞ্জাি েুরম্ রনটজটক খুব্ চালাক ম্টন কটিছ? িযাটকা ম্যালফয ব্লল, োি ি 
কিােডটম্টন্ট েুটক ওটদ্ি রদ্টক োকাল। শুনলাম্ েুরম্ কেগুটলা েৃেীয পিণীি 
রিট ােডাটিি সটে হাে রম্রলটযছ,  োি ডাম্বলটডাটিি এখন আব্াি দ্ারুণ রেয  াত্র।  
 
ম্যালফটযি রদ্টক োরকটয হযারি ব্লল- এখান পথটক পব্ি হও, আম্াটদ্ি এই কাম্িা 
পথটক ব্লরছ, পব্রিটয োও।  
 
 পসডরিটকি মৃ্েুযি পশাকসিায ডাম্বলটডাটিি িাষটণি দৃ্শয’ হযারিি পচাটখি সাম্টন 
পিটস উেল। এখনও ওটদ্ি হালকা হালকা ব্যোত্মক হারস ওি কাটন পিটস আসটছ।  
 
হযারিি হাে রনশর শ কটি উেল। ও আলটখলাি ম্টধয হাে েুরকটয জাদু্দ্টণ্ড হাে রদ্ল।  
 
ম্যালফয ব্লল-  োি েুরম্ অ্রে মূ্খ ও পহটি োওযা পলাকটদ্ি সটে ব্নু্ধত্ব কটিছ। 
আরম্ আটগই পোম্াটক সেকড কটি রদ্টযরছলাম্। ব্টলরছলাম্ পিটব্-রচটি ব্নু্ধ রেক 
কিটব্- পসই েথম্ রদ্ন, পেরদ্ন পহাগাটেড োব্াি সম্য পোম্াি সটে আম্াি  রিচয 
হটযরছল। ম্টন আটছ রক ব্টলরছলাম্? কথাো ব্টল ও িন আি হািরম্ওটনি রদ্টক ম্াথা 
ঝারকটয োকাল। এখন অ্টনক পদ্রি হটয পগটছ  োি! ডাকডলডড রফটি এটসটছন- এখন 
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ওটদ্ি রব্দ্ায পনব্াি  ালা। েথটম্ ম্াডব্লাডস আি ম্াগলটেম্ী… রেেীয… ওটযল েথম্ 
ব্রল রডগরি…।  
 
হোৎ েচণ্ড শব্দ ম্টন হটলা পক পেন কিােডটম্টন্ট এক সাটথ অ্টনকগুটলা  েকা ছুাঁডটে 
শুরু কিল। দ্ারুণ শব্দ কটি আর্াে হানল ম্যালফয, আি পগাটযটলি ও ি। হযারি 
পদ্খল ওিা পচেনা হারিটয কিােডটম্টন্টি পম্টঝটে রচৎ োং হটয  টড িটযটছ।  
 
হািরম্ওন, িন ও হযারি ওিা রেনজনই আলাদ্া আলাদ্া সটম্মাহনী জাদু্ েটযাগ কটিটছ 
ওটদ্ি ও ি।  
 
কাম্িাি রদ্টক পফ্রড আি জজডটক আসটে পদ্খা পগল।  
 
জজড ব্লল- দ্ারুণ ইন্টাটিরর্স্ং পোম্াটদ্ি ম্টধয পক ফানডানকুলাস কাসড েটযাগ কিটল?  
 
হযারি বু্ক ফুরলটয ব্লল- আরম্। 
 
ব্াটজ ধিটনি খািা  এরে, জজড হালকা চাটল ব্লল।  
 
আরম্ পজলী পলগস ব্যব্হাি কটিরছ ওটদ্ি মু্টখ একেু একেু কটি সরু সরু অ্ে-েেযে 
জন্মাটব্। ওটদ্ি এখাটন িাখা রেক হটব্ না। পে পদ্খটব্ িয  াটব্। সরিটয দ্াও 
করিডলটি।  
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িন, হযারি আি জজড ম্যালফয, ক্রযাব্ আি পগাটযটলি পচেনাহীন পদ্টহ লারথ পম্টি 
দ্িজাি রদ্টক এরগটয পগল।  
 
পফ্রড  টকে পথটক এক  যাটকে োস পব্ি কটি ব্লল- োস চলটব্?  
 
পখলা েখন অ্টধডক হটয পগটছ হযারি ম্নরস্থি কিল একো কথ ওটকা রজটজ্ঞস কটি। 
জজডটক রজটজ্ঞস কিল, এব্াি কাটক ব্লযাকটম্ল কিটল?  
 
জজড ব্লল- ওহ পসই ব্যা াি?  
 
পফ্রড ব্লল- ব্াদ্ দ্াও, খুব্ একো রব্টশষ ব্যা াি নয।  টি আটলাচনা কিটলও চলটব্।  
 
জজড কাাঁধ নারচটয ব্লল- ওসব্ পছটড রদ্টযরছ।  
 
হযারি, িন ব্া হািরম্ওন পকউ ওটক ছাটড না, চা াচার  কটি। ব্লটেই হটব্ পশষ  েডি 
পফ্রড ব্লল- রেক আটছ রেক আটছ, েরদ্ সরেয সরেয জানটে চাও লাটডা পব্গম্যানটক।  
 
পব্গম্যান, হযারি ব্লল- োহটল েুরম্ কী ব্লটে চাও? ও জরডে রছল…!  
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একদ্ম্ না, জজড রব্ষন্ন মু্টখ ব্লল। পসিকম্ রকছু নয। মূ্খড অ্ দ্াথড। ম্াথায পগাব্ি 
প ািা।  
 
িন ব্লল- োহটল…?  
 
রকরডচ কাট ি পখলাি সম্য ওি সটে আম্িা পে ব্ারজ ধটি রছলাম্? আম্িা ব্টলরছলাম্, 
আযািলযান্ড রজেটব্ রকন্তু ক্রাম্ রেচ  াটব্। ো-ই হটযরছটলা আি ও ব্ারজটে 
পহটিরছটলা।  
 
হযারি, িন ব্লল- খুব্ ম্টন আটছ।  
 
মূ্খ অ্ দ্াথডো পহটি রগটয আম্াটদ্ি আইরিশ ম্যাক্সেটদ্ি কাছ পথটক  াওযা 
পল টিচাউন পসানা রদ্টযরছল।  
 
োহটল? 
 
োহটল কী হল?  
 
োি ি ও অ্দৃ্শয হটয পগল, োই না?  টিি রদ্ন সকাটল পল টিচাউন পসানা হাওযায 
রম্রলটয পগল।  
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হািরম্ওন ব্লল- দু্র্ডেনাও পো হটে  াটি, হটে  াটি না?  
 
জজড রেক্তিাটব্ হাসল, হাঁ্ ো, পসই িকম্টো েথটম্ পিটব্রছলাম্। পিটব্রছলাম্ ওটক 
রলটখ জানাই ও পকাথায একো িুল কটিটছ, রচরেো  টড ও হাসটে  াটি। রকন্তু পকানও 
উ ায পনই। রচরেি  াোই রদ্টলা না। পহাগাটেড, ওি সটে কথা ব্লাি পচো কটিরছলাম্, 
রকন্তু নানা ধানাই- ানাই কটি আম্াটদ্ি কাছ পথটক  ারলটয পব্ডাটে লাগল।  
 
– পশটষ আিও উৎ োং কাজ কিটে লাগল, পফ্রড ব্লল। ব্লল- আম্িা নারক ব্াচ্চা 
পছটল… ব্ারজোরজ ধিাি ব্যস হযরন, োই পস ব্ারজি োকা পদ্যরন।  
 
জজড ভ্রুকুরে কটি ব্লল- কথাো শুটন োকা পফিে চাইলাম্।  
 
হািরম্ওন ওটক কথাো পশষ না কিটে রদ্টয দ্রুে ব্লল, অ্স্বীকাি পো কটিরন।  
 
পফ্রড ব্লল, ো একিকম্ সরেয। 
 
িন ব্লল, পসোই পো পোম্াটদ্ি সঞ্চয রছল।  
 
জজড ব্লল- োকটগ… পশটষ আসল ব্যা াি আম্িা ধিটে  ািলাম্। লী পজাডডাটনি ব্াব্াি 
পব্গম্যাটনি কাছ পথটক  াওনা-োওনাি একো ব্যা াি রছল। জানা পগল ওি গব্রলনটদ্ি 
সটেও পব্শ পগালম্াল চলটছ। ওটদ্ি কাছ পথটক পগার্ল্ ধাি রনটযটছ। ওযার্ল্ডকা  পশষ 
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হব্াি  ি ওটদ্ি একদ্ল ওটক জেটলি ম্টধয পচট  ধটি, ো রকছু ওি কাটছ রছল সব্ 
পকটড-কুটড রনল। োহটলও ওি কাটছ ো  াওনা রছল োি সব্ো প টলা না। ওিা 
পহাগাটেড  েডি ওটক ধাওযা কিল। ও পো জুটযা পখটল সব্ডস্বাি। হাটে দু্টো গযারলযনও 
পনই। পোম্িা জান পসই ধূেড ইরডযেো পকম্ন কটি গব্রলনটদ্ি পদ্না  রিটশাটধি পচো 
কটিরছল?  
 
হযারি আগ্রটহি সটে ব্লল- পকম্ন কটি? 
 
পফ্রড ব্লল, েুনডাটম্টন্টটক রজেটব্ এ রব্ষটয গব্রলনটদ্ি সটে ব্ারজ পিটখ…। 
 
– ও বু্টঝরছ… ও পকন আরম্ রজরে োি পচো কিরছটলন!  
 
হযারি ব্লল, পো আরম্ রজটেরছ… রজরেরন?… োহটল পো পোম্াি ধাি পফিে রদ্টে 
 াটি।  
 
পকাটনা আশা পনই, জজড ব্লল,। গব্রলনিা পব্াকা নয, ব্লল, েুরম্ পো একা পজটোরন 
রিগরি আি েুরম্ একসটে রজটেছ। পব্গম্যান পো েুরম্ রজেটব্ পসই ব্ারজ ধটিরছল।  
 
জজড ব্ড একরে শ্বাস রনটয োশ ‘সাফল’ কিটে লাগল। 
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হযারিি পম্াটেই চায না পিনো রকং ক্রটশ থামু্ক। সম্ি গিটম্ি ছুরেো িন, হািরম্ওন, 
পফ্রড, জটজডি সটে পিটন আড্ডা ম্ািটে ম্ািটে কারেটয রদ্ক।  
 
হযারি শুটনটছ, অ্েীরেকি রজরনটসি সাম্টন প ৌছুটে সম্য, ব্ছি পে গরেটে চটল 
পেম্নই চটল োয, একেুকুও রব্লম্ব হয না। রেক নো পব্টজ  াঁযোরলশ রম্রনটে পহাগােড 
এক্সটেস ধীটি ধীটি িােফিটম্ থাম্ল। ছাত্রছাত্রী ব্ারড রফিটছ, ম্টন োটদ্ি আনটন্দি 
পশষ পনই। ব্াক্স  যােিা, রজরনস ত্র রনটয হইচই কিটে কিটে পিন পথটক িােফিটম্ 
নাম্ল। হািরম্ওন ও িন… ম্যালফয, পক্রব্ আি পগাটযটলটক রডরেটয নাম্টে একেু 
অ্সুরব্টধটে  ডল।  
 
হযারি না পনটম্ ব্লল,- পফ্রড, জজড এক পসটকন্ড দ্াাঁডাটব্। 
 
হযারি ওি িাঙ্কো খুটল ‘িাইউইজাডড োইজ পব্ি কিল।  
 
– এো নাও, হযারি ব্লল। ব্যাগো জটজডি হাটে রদ্ল। আম্াি এো দ্িকাি পনই।  
 
–  াগল, পোম্াি ম্াথা রেক আটছ পো? জজড ব্যাগো হযারিি হাটে পফিে রদ্টে পগল।  
 
হযারি ব্লল,- না ওো আরম্ পনটব্া না।… েুরম্ নাও। 
 
পফ্রড ব্লল- কী ব্লছ? হেবু্রে হটয হযারিি মু্টখি  াটন োকাল।  
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– না, আরম্ পনটব্া না। রিজ পোম্িা নাও, এো রদ্টয নেুন নেুন আরব্ষ্কাি কি, 
পজাকশট ি জনয রদ্লাম্।  
 
– সরেয ওি ম্াথা খািা  হটয পগটছ, পফ্রড অ্দু্ভে এক স্বটি ব্লল।  
 
হযারি আত্মেেযটযি সটে ব্লল- পশান, পোম্িা েরদ্ এই পসানাগুটলা না নাও োহটল 
আরম্ নদ্ডম্ায পফটল পদ্ব্। আরম্ এো চাই না, এো আরম্ পনটব্াও না। আম্াি দ্িকাি 
পনই। পসানাগুটলা রনটে  ািটল আরম্ সব্টচটয খুরশ হোম্- হাসটে  ািোম্। পোম্িাও 
 ািটে। আম্াি ম্ন ব্লটছ আম্াি না পনওযাই িাল।  
 
জজড ক্ষীণ স্বটি ব্লল- হযারি। ব্যাগোি ওজন  িীক্ষা কিটে কিটে ব্লল এক হাজাি 
গযারলওন পো হটব্ই।  
 
হযারি পহটস ব্লল- োই হটব্।… িাব্টে  াি কেগুটলা কযানারি রক্রম্’ হটব্।  
 
েম্জ িাইিা হযারিি রদ্টক োকাল।  
 
– পোম্াটদ্ি ম্াটক ব্লটব্ পকাথা পথটক প টযছ, োহটল পোম্াটদ্ি ম্যারজক ম্েণালটয 
চাকরি পনব্াি পম্াটেই উৎসাহ পদ্খাটব্ন না। পিটব্ পদ্খ।  
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– হযারি, পফ্রড ব্লল। 
 
কথাো পশষ কিব্াি আটগই হযারি ওি জাদু্দ্ণ্ড পব্ি কিল।  
 
েরদ্ না নাও, োহটল পোম্াটক সটম্মারহে কিব্। হযা আিও একো কথা, িটনি জনয 
দু্’একো িাল আলটখলা রকটন পদ্টব্। আরম্ রদ্টযরছ ব্লটব্ না।  
 
ও কম্ ােডটম্টন্ট  টড থাকা ম্যালফয, পক্রব্ আি পগাটযটলি রদ্টক রৃ্ণািিা দৃ্রেটে 
োরকটয ওটদ্ি ও ি রদ্টয লারফটয  াি হটয িােফিটম্ নাম্ল।  
 
পর্স্শটন আটঙ্কল িানডন এটসটছন… একেু দূ্টি দ্াাঁরডটয। রম্টসস উইসরল ওি কাটছ 
আসটলন। হযারিটক সটেটহ বু্টক জরডটয ধটি কাটন কাটন ব্লটলন- ম্টন হয গিটম্ি 
ছুরেি পশষ রদ্টক ডাম্বলটডাি পোম্াটক আম্াটদ্ি ব্ারডটে আসটে পদ্টব্ন। হযারি, 
আম্াটদ্ি খব্িাখব্ি রদ্ও।  
 
হযারিি র টে চা ড পম্টি িন ব্লল- পদ্খা হটব্ ব্নু্ধ।  
 
হািরম্ওন ব্লল- ব্াই হযারি। কথাো ব্টল আটগ কখনও ো কটিরন োই কিল। ও 
হযারিি গাটল চুম্বন কিল।  
 
পফ্রড জজড ওি  াটশ দ্াাঁরডটয ব্লল- ধনযব্াদ্ হযারি।  
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হযারি ওটদ্ি রদ্টক োরকটয পচাখ রে ল। োি ি আটঙ্কল িানডটনি সটে রনিঃশটব্দ পর্স্শন 
পথটক ব্াইটি চলল। আঙ্কল িানডটনি গারডটে উেটে উেটে হযারি রনটজটক আশ্বি 
কিটলা এই পিটব্ পে অ্েথা শঙ্কা কটি রক লাি।  
 
হযারগ্রড ওটক সব্ সম্য ব্টলন, ো হব্াি ো হটব্ই। দু্িঃখ, অ্সুরব্টধ, রব্ দ্ সাম্টন এটস 
দ্াাঁডাটল সাহটসি সটে পম্াকারব্লা কিটব্, িীরুি ম্টো র ছু হেটব্ না। 
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