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োেক িলেকি উত্থান 
 
চাাঁর্দর আর্লায ভরা গরলিায শূনয মির্র্ ওরা দুজন মনর্ে এর্লা এর্ই সেয। দুজর্নর 
োর্ে োত্র র্র্যর্ গজ দূরত্ব। দুজনই দ্রুত তার্দর িার্তর  াদুর দণ্ড পরস্পর্রর বুর্র্র 
রদর্র্ তার্ র্র্র এর্ মসর্র্ন্ড রির ির্য িার্ল। পরক্ষর্েই এর্র্ অ্পরর্র্ রচনর্ত মপর্র 
দুজনই  াদুর দণ্ড ঢুরর্র্য মফলল তার্দর আলখাল্লার মভতর। এরপর তারা দুজন দ্রুত 
িাাঁির্ত শুরু র্রল এর্ই রদর্র্। 
 
দুজর্নর ের্ধয অ্র্পক্ষারৃ্ত লম্বাজন বলল, মর্ার্না খবর আর্ছ? মসর্ভরাস মেইপ বলল, 
খুবই ভার্লা খবর আর্ছ। 
 
গরলর বাে পার্শই রনচু মোপ আর ডান পার্শ  ত্ন র্র্র মছর্ি রাখা উাঁচু মোপ। এর্ই 
সার্ি তার্ল তার্ল িাাঁিার সেয দুজর্নরই পরর্নর লম্বা আলখাল্লা পার্যর সর্ঙ্গ ঘষা মখর্ত 
িার্ল। 
 
ইযাক্সরল বলল, ের্ন র্র্ররছলাে আরে মবাধ িয মদরর র্র্র মফর্লরছ। চাাঁর্দর আর্লার 
োর্ে োর্ে গার্ছর ছাযা। িাাঁিার সেয ওই গার্ছর ছাযার র্ারর্ে তার মোিা শরীরিা 
এর্বার মদখা  ায আবার অ্ন্ধর্ার্র রেরলর্য  ায। আরে  া মভর্বরছলাে, বযাপারিা 
তারর্চর্যও মবরশ চালারর্র রছল। রর্ন্তু আোর ের্ন িয মস সন্তুষ্টই ির্ব। মতাোর্র্ ের্ন 
ির্ে মবশ আত্মরবশ্বাসী, মতাোর সিংবধকনািা ভার্লাই ির্ব ের্ন র্র? 
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মেইপ োিা নাড়ল। রর্ন্তু রর্ছু বলল না। তারা দুজনই ডান রদর্র্ বাাঁর্ রনর্য প্রশস্ত 
রাস্তায এর্স পড়ল। উাঁচু মোপিাও মবাঁর্র্ মলািার মজাড়া-মগি পার ির্য চর্ল মগর্ছ। 
দুজর্নর মর্উ িাাঁিার গরত িাোল না। মসলুি মদযার ভরঙ্গর্ত তারা রনিঃশর্ে িাত তুলল 
এবিং ম ন মধাাঁযার মভতর রদর্য বন্ধ মলািার মগিরি বাধািীনভার্ব পার ির্লা। 
 
ঘন সবুজ মিজ গার্ছর র্ারর্ে এখন তার্দর পার্যর শে র্র্ে মগল। তার্দর ডান 
রদর্র্র মর্ািাও মির্র্ এর্রি শ..শ শে মশানা মগল। ইযাক্সরল তার  াদুর দণ্ডরি দ্রুত 
আবার মবর র্রল এবিং তার সঙ্গীর োিার উপর রদর্য মসরদর্র্ তার্ র্রল। মদখা মগল 
রর্ছুই না, দুরি সাদা েযূর রাজর্ীযভার্ব মোাঁর্পর উপর রদর্য িাাঁির্ছ। 
 
ইযাক্সরল নার্ রদর্য শে র্র্র ছরড়িা মর্াতকার মভতর্র ঢুরর্র্য রাখর্ত রাখর্ত বলল, 
লুরসযাস সবসেয রনর্জরিা ভার্লাই মবার্ে। েযূররা… মসাজা পর্ির মশর্ষ অ্ন্ধর্ার 
মির্র্ মভর্স উঠল এর্রি বাঙর্লা। রনচতলার রিরর্খরচত জানালায আর্লা েলেল 
র্রর্ছ। মোাঁর্পর আড়ার্ল বাগান মির্র্ েনকার শে মভর্স আসর্ছ। মেইপ আর ইযাক্সরল 
সাের্নর দর্রাজার রদর্র্ এরগর্য ম র্ত পার্যর রনর্চর নুরড় পাির্র শে ির্লা। সার্ি 
সার্িই মভতর মির্র্ ওর্দর মঢার্ার পর্ির দর্রাজারি খুর্ল মগল। অ্িচ দর্রাজা খুলর্ত 
র্াউর্র্ মদখা মগল না। 
 
িলরুেরি রবশাল আর্ার্রর। রনভু রনভু আর্লা, জের্ার্লা সাজার্না ঘর। পাির্রর মের্ের 
প্রায পুর্রািাই অ্পুবক সুন্দর এর্রি র্ার্পকি রদর্য মোড়ার্না। মেইপ এবিং ইযাক্সরল এরগর্য 
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 াওযার সর্ঙ্গ তাল মরর্খ মদযার্লর ফযার্ার্শ েুখ ছরবগুর্লা তার্দরর্র্ অ্নুসরে র্রল। 
পর্রর রুর্ে মঢার্ার পর্ি ভারী র্ার্ঠর দর্রাজার সাের্ন দুজন দাাঁড়াল। সাোনয এর্িু 
রিধা র্র্র মেইপ দর্রাজার মরার্ের িাতলরি মঘারাল। 
 
িইিংরুর্ে এর্দল রনবকার্ োনুর্ষ পররপূেক। তারা লম্বা এর্রি র্ারুর্াজ র্রা মিরবল রঘর্র 
বর্স আর্ছ। ঘর্রর অ্নযানয ফারনকচারগুর্লা মদযার্লর রভতর্রর রদর্র্ মঠর্ল মদযা আর্ছ। 
ভারী োর্বকর্লর ততরর চেৎর্ার ফাযারর্প্ল্। মসরির উপর রদর্র্ আযনা জ্বলজ্বল র্রর্ছ। 
ফাযারর্প্ল্র্সর মভতর সশর্ে জ্বলর্ত িার্া আগুন মির্র্ আর্লা মবর ির্য আসর্ছ। 
মেইপ এবিং ইযাক্সরল এর্ েুিূর্তকর জনয দর্রাজার র্ার্ছ িােল। মভতর্রর স্বল্প আর্লা 
মচার্খ সর্য এর্ল তারা দুজন অ্দু্ভতদশকন ঘররির মভতর প্রর্বশ র্রল। এর্রি োনব 
মদিারৃ্রত উর্টা ির্য মিরবর্লর উপর শূর্নয েুলর্ছ। ের্ন ির্লা মদিরি অ্র্চতন। ধীর্র 
ধীর্র ঘুরর্ছ। ম ন অ্দৃশয এর্রি ররশ রদর্য মদিরি েুলার্না। চারপার্শর আযনায এবিং 
পররেন্ন মিরবর্লর চর্চর্র্ উপররতর্ল মদিরির প্ররতেরব মদখা  ার্ে। ঘর্রর মভতর্রর 
মর্উ এই মদিরির রদর্র্ এর্বারও তারর্র্য মদখর্ছ না, শুধু রঠর্ মদিিার রনর্চ বসা 
এর্  ুবর্ ছাড়া। ের্ন ির্লা, রেরনি খার্নর্ পরপর ওরদর্র্ তার্ার্না মির্র্ রনর্জর্র্ মস 
সিংবরেে র্রর্ত পারর্ছ না। 
 
মিরবর্লর অ্পর প্রান্ত মির্র্ এর্রি উচ্চ র্ণ্ঠস্বর বর্ল উঠল, ইযাক্সরল এবিং মেইপ, 
মতােরা প্রায মদররই র্র্র মফর্লরছর্ল। 
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 ার র্ণ্ঠস্বর, রতরন বর্সর্ছন ফাযারর্প্ল্র্সর সাের্ন। তাই ঘর্র ঢুর্র্ই তার অ্বযবরি ছাড়া 
ভার্লা র্র্র মদখর্ত পাওযা খুবই েুশরর্ল। তারা র্ার্ছ এরগর্য ম র্তই আর্লাআধাররর 
মভতরও েুখিা মদখর্ত মপল। মলােিীন, সার্পর ের্তা। মচাখা নার্ আর জ্বলজ্বর্ল লাল 
মচাখ। তার রশষযরা সাররবদ্ধভার্ব বর্স। তার্র্ এতিাই ফযার্ার্শ মদখা  ার্ে ের্ন িয 
ম ন েুিার মঘালার্ি আভা মবর ির্য আসর্ছ। 
 
মভার্েেিক তার ডান পার্শর আসর্নর রদর্র্ ইরঙ্গত র্র্র বলল, মসর্ভরাস এখার্ন। আর 
ইযাক্সরল মদার্লার্িার্ভর পার্শ। 
 
দুজনই তার্দর অ্নুর্োরদত আসর্ন বসল। সবার মচাখ মেইর্পর রদর্র্ এবিং তাররদর্র্ 
তারর্র্যই মভার্েেিক প্রিে র্িা বর্ল উঠল। 
 
তাির্ল? 
 
প্রভু, অ্ডকার অ্ব দয রফরনক্স পররর্ল্পনা র্র্রর্ছ ম  আগােী শরনবার রার্ত তারা িযারর 
পিারর্র্ তার বতকোন রনরাপদ অ্বিান মির্র্ অ্নযত্র সররর্য মনর্ব। 
 
র্িািা শুর্ন মিরবর্লর চারপার্শর মর্উ মর্উ উর্েজনার সর্ঙ্গ তার্ার্লা, মর্উ মর্উ শি 
ির্য বসল, অ্নযরা অ্রির ির্য নড়াচড়া র্রল। সবার মচাখ মেইপ এবিং মভার্েের্িকর 
রদর্র্। 
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শরনবার …রার্ত, মভার্েেিক পুনরায বলল। তার লাল মচাখ দুর্িা মেইর্পর র্ার্লা 
মচার্খর রদর্র্ এেন তীরভার্ব রির ির্য আর্ছ ম  অ্নযানযরা রনর্জর্দর মচাখ সররর্য 
রনল। তার্দর ের্ন ির্লা ম  ওই ভযঙ্কর চািরনর্ত তারা পুর্ড় ম র্ত পার্র। রর্ন্তু মেইপ 
শান্তভার্বই মভার্েের্িকর রদর্র্ তার্াল। র্র্যর্ েুিূতক পর মভার্েের্িকর মঠাাঁিিীন 
েুখরির্ত ম ন িারস ফুর্ি উঠল। 
 
ভার্লা, খুবই ভার্লা র্িা। এবিং এই তিযরি এর্সর্ছ…। 
 
তিযসূত্র রনর্য আেরা আর্গই আর্লাচনা র্র্ররছ োই লডক, মেইপ বলল। 
 
োই লডক, লম্বা মিরবল মির্র্ মগার্েেিক এবিং মেইর্পর রদর্র্ েুর্ল ইযাক্সরল। সবগুর্লা 
েুখ এখন তার রদর্র্ রফর্র আর্ছ। 
 
োই লডক, আরে অ্নযরর্ে র্িা শুর্নরছ। 
 
ইযাক্সরল এর্িু েুখ অ্িসর র্রল, লম্বা মিরবর্লর ম রদর্র্ মভার্েেিক এবিং মেইপ 
বর্সরছল মসরদর্র্। মভার্েেিক রর্ছু বলল না। ইযাক্সরল আবার বলর্ত শুরু র্রল, 
দাওরলশ দয অ্রর জারনর্যর্ছ ম  পিার্রর বযস ১৭ বছর না িওযা প কন্ত, অ্িকাৎ ৩০ 
তাররর্খর আর্গ তার্র্ মর্ািাও সরার্না ির্ব না। 
 
মেইপ েৃদু িাসর্লন। 
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আোর মসাসক আোর্র্ জারনর্যর্ছ ম  ওরা ভুল খবর রিনার পররর্ল্পনা র্রর্ছ। তাির্ল 
এিাই ির্লা মসই। দাওরলর্শর উপর ম  র্নফানডাস চােক বযবিার র্রা ির্যর্ছ এর্ত 
মর্ার্না সর্ন্দি মনই। অ্বশয এিাই প্রিে নয, আর্গও ির্যর্ছ। তার্র্ ম  অ্রত সির্জই 
মধার্া মদযা  ায মসিা সর্র্লর জানা র্িা। 
 
ইযাক্সরল বলল, আরে আপনার্র্ রনরিত র্ররছ লডক, দাওযারলশ সরঠর্ভার্ব মজর্নই 
র্িািা বর্লর্ছ। 
 
 রদ তার ওপর মর্ার্না  াদুেন্ত্র প্রর্যাগ র্রা ির্য িার্র্, তাির্ল মতা মস রনরিত ির্বই। 
মেইপ বলল, আরে মতাোর্র্ রনরিত র্র্র বলর্ত পারর ইযাক্সরল, অ্রর অ্রফস িযারর 
পিার্রর রনরাপোর বযাপার্র আর মর্ার্না ভূরের্াই রাখর্ব না। অ্ডকার অ্ফ দয রফরনর্ক্সর 
ধারনা ম  আেরা েন্ত্রোলর্যর রনরাপো মভদ র্র্র মগাপন। খবর পারে। 
 
তাির্ল অ্ডকার অ্ন্তত এর্রি রবষয সরঠর্, অ্যাাঁ! ইযারলর র্াছ মির্র্ সাোনয দূর্র উবু 
ির্য বসা মলার্রি বলল। রি রি র্র্র িাসল মলার্রি। মিরবর্লর চারপার্শ তার িারসর 
প্ররতধ্বরন মশানা মগল। 
 
মভার্েেিক িাসল না। তার দৃরষ্ট চর্ল মগর্ছ োিার উপর ঘূেকাযোন মদিরির রদর্র্। ের্ন 
ির্লা মস মর্ার্না রচন্তায ডুর্ব আর্ছ। 
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ইযাক্সরল বলর্ত িার্ল, োই লডক, দাওরলশ রবশ্বাস র্র্র ম  মছর্লরির্র্ ট্রােফার র্রার 
র্ার্জ অ্ররর্দর এর্রি পুর্রা দল বযবিার র্রা ির্ব। 
 
মভার্েেিক তার রবশাল লম্বা সাদা িাত উপর্র তুলল। সর্ঙ্গ সর্ঙ্গ ইযাক্সরল মির্ে মগল। 
মভার্েেিকর্র্ মেইর্পর রদর্র্ েুখ মফরার্ত মদর্খ ইযাক্সরল রবররির সর্ঙ্গ তার্াল। 
 
এরপর ওরা মছর্লরির্র্ মর্ািায লুরর্র্য রাখর্ব? 
 
মেইপ বলল, অ্ডকারর্দর ের্ধয এর্জর্নর বারড়র্ত। আোর মসার্সকর ের্ত জাযগারির্র্ 
অ্ডকার এবিং েন্ত্রোলয রের্ল  তিা পারা  ায রনরাপদ র্র্রর্ছ। োই লডক, আোর ের্ন 
িয এর্বার রনর্য মগর্ল েন্ত্রোলর্যর পতন না িওযা প কন্ত ওর্র্ রফর্র পাওযার সম্ভাবনা 
খুবই র্ে িার্র্ব। অ্বশয আগােী শরনবার্রর আর্গই েন্ত্রোলর্যর পতন ির্ল, তখন 
িযর্তা আেরা সুর্ াগ পাব। অ্র্নর্ রর্ছু আরবষ্কার র্রার এবিং ওর্দর সর্ল প্ররতরক্ষা 
 াদুেন্ত্র ভাঙর্তও পারব এবিং তখন অ্নয সব ঘিনাবলীর রবষযও জানা  ার্ব। 
 
মডার্ন্ডেিক মচাখ নারের্য মিরবর্লর রদর্র্ তার্াল। তার লাল মচার্খ আগুর্নর আভা 
জ্বলজ্বল র্রর্ছ। বলল, ইযাক্সরল রঠর্ আর্ছ সব? আগােী শরনবার্রর ের্ধয েন্ত্রোলর্যর 
পতন ির্ে? 
 
আবার্রা সবগুর্লা েুখ ইযাক্সরলর রদর্র্ রফরল। মস তার র্াাঁধিা িানিান র্র্র মসাজা 
ির্য বসল। 
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োই লডক, এ বযাপার্র আোর র্ার্ছ সুখবর আর্ছ। অ্র্নর্ মচষ্টা র্র্র এবিং অ্র্নর্ 
প্ররতরূ্লতার মভতর রদর্য রপযাস রির্র্নর্সর ওপর ইর্েররযাস র্াসক প্রর্যাগ র্রর্ত 
মপর্ররছ। 
 
ইযাক্সরলর আর্শপার্শ বসা সবাই তার এ র্িায খুরশ ির্লা। রঠর্ পার্শ বসা মদার্লািভ 
ইযাক্সরলর রপঠ চাপর্ড় রদল। 
 
মভার্েেিক বলল, এিা ির্লা শুরু। রর্ন্তু রির্র্নর্স ির্লা োত্র এর্জন। আরে র্াজ শুরু 
র্রার আর্গ আোর্দর মলার্জনর্দর রেেরগযরর্র্ রঘর্র মফলর্ত ির্ব। েন্ত্রীর্দর 
জীবর্নর ওপর আঘার্তর প্রর্চষ্টা বযিক ির্ল আরে অ্র্নর্ রপরছর্য  াব। 
 
িযাাঁ োই লডক, আপনার র্িা রঠর্। রর্ন্তু আপরন জার্নন  াদু আইন প্রর্যাগর্ারী রবভার্গর 
প্রধান রিসার্ব রির্র্নর্সর ম  শুধু তার েন্ত্রোলর্যর েন্ত্রীর সর্ঙ্গ ম াগার্ াগ রর্যর্ছ তা 
নয, অ্নয েন্ত্রোলর্যর রবভাগগুর্লার সর্ঙ্গও তার ম াগার্ াগ রর্যর্ছ। আরে ের্ন র্রর 
আোর্দর জনয র্াজরি সিজ ির্ব। শীষক প কার্যর মলার্জন আোর্দর রনযন্ত্রর্ে িার্র্ল 
অ্নযরা নত িার্র্ব। ফর্ল তারা সবাই রের্ল রেেরপযর্রর পতন ঘিার্ত পারর্ব। 
 
মভার্েেিক বলল, তর্ব বার্ীর্দরর্র্ দর্ল আনার আর্গ  রদ আোর্দর বনু্ধ রির্র্নর্স ধরা 
না পর্ড়। মস র্ারর্ে আগােী শরনবার েন্ত্রোলয আোর্দর রনযন্ত্রর্ে আসার রবষযরি 
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রনরিত র্র্র বলা  ার্ব না। তাই, মছর্লরির্র্  রদ তার গন্তবয িার্ন আেরা ধরর্ত না 
পারর তাির্ল ম  র্র্রই মিার্ সর্র  াওযার পর্ি তার্র্ ধরর্ত ির্ব। 
 
ইযাক্সরলর্র্ ের্ন ির্লা মস তার পর্ক্ষ অ্ন্তত আিংরশর্ সেিকন পাওযার জনয েররযা ির্য 
উঠল। মস বলল, আোর্দর এর্রি সুরবধা আর্ছ োই লডক। রডপািকর্েন্ট অ্ব ট্রাের্পার্িক 
আোর্দর মবশ র্র্যর্জন মলার্র্র্ বরসর্য মদযা ির্যর্ছ।  রদ পিার অ্দৃশয িওযার 
অ্িবা ফু-মনিওযার্ক বযবিার র্র্র, আেরা সর্ঙ্গ সর্ঙ্গ তা মজর্ন  াব। 
 
মেইপ বলল, এর মর্ার্নািাই মস র্রর্ব না। েন্ত্রোলয রনযন্ত্রে র্র্র অ্িবা পররচালনা 
র্র্র এেন সব  ানবািনর্র্ই অ্ডকার অ্ফ দয রফরনক্স এরড়র্য চর্ল। িার্নর বযাপার্র 
তারা সবরর্ছুর্র্ই অ্রবশ্বাস র্র্র। 
 
মভার্েেিক বলল, মসিা ির্ল আর্রা ভার্লা। তাির্ল তার্র্ রনরাপদ বযবিা ছাড়া 
সাধারেভার্ব চলর্ত ির্ব। ফর্ল সির্জ তার্র্ তুর্ল মনওযা  ার্ব। 
 
মভার্েেিক র্িা বলর্ত বলর্ত আবার ধীর্র ধীর্র ঘুেকাযোন মদিিার রদর্র্ তার্াল, ওর 
বযাপাররি আরে রনর্জ মদখব। িযারর পিার রবষর্য ইরতের্ধয অ্র্নর্গুর্লা ভুল আোর্দর 
ির্যর্ছ। রর্ছু ভুল আরে রনর্জও র্র্ররছ। পিার তার রনর্জর মর্ৌশর্লর মচর্য আোর 
ভুর্লর র্ারর্ে মবাঁর্চ আর্ছ। মিরবল রঘর্র বর্স িার্া সির্ াগীরা েন রদর্য মভার্েের্িকর 
র্িা শুনর্ছ। তার্দর প্রর্তযর্র্র অ্রভবযরির্ত এর্িা শিংর্া ফুর্ি উর্ঠর্ছ। এই বুরে িযারর 
পিার মবাঁর্চ িার্ার র্ারর্ে তার্র্ দাযী ির্ত িয। রর্ন্তু মভার্েেিকর্র্ ের্ন ির্লা 
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অ্নযর্দর নয বরিং রনর্জর সর্ঙ্গই মবরশ র্িা বর্ল  ার্ে। এখর্না মস র্িা বলর্ছ ওই 
অ্র্চতন মদিরির রদর্র্ তারর্র্য। 
 
আরে রছলাে অ্সতর্ক, তাই ভাগয এবিং সুর্ াগ দুর্িাই আোর্র্ বযিক র্র্রর্ছ। ও আোর 
সব ভাল পররর্ল্পনার্র্ বযিক র্র্র রদর্যর্ছ। রর্ন্তু এখন আরে আর্রা ভার্লা জারন। আরে 
এখন মসই বযাপারগুর্লা বুরে  া আর্গ বুেতাে না। আরে িলাে িযারর পিারর্র্ িতযা 
র্রার এর্োত্র বযরি এবিং আরে মসিা র্রব। 
 
তার বার্য মশষ িওযার সর্ঙ্গ সর্ঙ্গ, রঠর্ ম ন তার র্িার উের মদওযার ের্তা, িঠাৎ 
এর্রি রচৎর্ার্রর আওযাজ মশানা মগল। ভযানর্ রচৎর্ার। ের্ন ির্লা তীর  ন্ত্রো ও 
বযিায মর্উ রচৎর্ার র্রর্ছ। সর্ঙ্গ সর্ঙ্গ অ্র্নর্র্ই মিরবর্লর রনর্চর রদর্র্ তার্াল। ের্ন 
ির্লা রচৎর্ার্রর শেরি তার্দর পার্যর রনর্চ মর্ািাও মির্র্ এর্সর্ছ। 
 
মভার্েের্িকর গলার স্বর্র মর্ার্না পররবতকন ির্লা না। ঘুেকাযোন মদিরি মির্র্ মচাখ না 
সররর্য মস শান্ত র্র্ণ্ঠ বলল, ওযােকর্িইল, আরে মতাোর্র্ বর্লরছ না ম  আোর্দর 
বরন্দর্র্ শান্ত রার্খা? 
 
রজ ে..োই লডক। ভর্য মতাতলার্ত মতাতলার্ত এর্জন মছাি সাইর্জর োনুষ বলল। মস 
তার মচযাররির্ত এত র্ে জাযগা রনর্য বর্সর্ছ ম  প্রির্ে তার্র্ মচার্খই পর্ড় না। 
এরপর মস মচযার মবর্য নােল এবিং েিপি রুে মির্র্ মবর ির্য মগল। মস  াওযার 
সেয মস ঘররির্ত এর্রি অ্দু্ভত রুপারল আভা মরর্খ মগল। 
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অ্নুসারীর্দর উর্েরজত েুর্খর রদর্র্ তারর্র্য মভার্েেিক বলর্ত িার্ল, ম  র্িা আরে 
বলরছলাে, এখন আরে আর্গর মচর্য ভার্লা বুরে, পিারর্র্ িতযা র্রর্ত  াওযার আর্গ 
মতাোর্দর র্ার্রা র্াছ মির্র্ এর্রি  াদুদণ্ড আোর্র্ রনর্ত ির্ব। 
 
তার চারপার্শর েুখগুর্লার ের্ধয ভয ফুর্ি উঠল। এরর্চর্য বরিং মস বলর্ত পারত ম  
মতাোর্দর র্ার্রা এর্জর্নর িাত আরে রনর্ত চাই। 
 
মভার্েেিক আবার বলল, মতাোর্দর ের্ধয মর্ আর্ছ ম  মস্বোয মদর্ব? মদখা  ার্… 
লুরসযাস, মতাোর আর  াদুদণ্ড রাখার প্রর্যাজন আর্ছ বর্ল আরে ের্ন র্রর না। 
 
লুরসযাস েযালফয েুখ তুর্ল তার্াল। তার শরীর্রর ত্বর্ িলুদ আর্ার ধারে র্র্রর্ছ। 
আগুর্নর আর্লার্ত মদখা  ার্ে মঘর্ে রচর্রচর্ র্রর্ছ। তার মচাখ দুর্িার্ত র্ার্লা ছাযা 
পর্ড়র্ছ এবিং রভতর্র ঢুর্র্ মগর্ছ। র্িা বলার সেয তার গলা খসখস র্র্র উঠল। 
 
োই লডক? 
 
মতাোর  াদুদণ্ড লুরসযাস। ওিা আোর লাগর্ব। 
 
আরে… 
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েযালফয পার্শ বসা তার স্ত্রীর রদর্র্ তার্াল। তার স্ত্রী সাের্নর রদর্র্ তারর্র্য আর্ছ। 
শান্ত, রর্ন্তু েযালর্যর ের্তাই েুখ ফযার্ার্শ ির্য মগর্ছ। তার লম্বা মসানারল চুল রপর্ঠর 
উপর ছরড়র্য আর্ছ। তার িার্তর সরু আঙুলগুর্লা রদর্য মস েযালর্যর র্রি ছুাঁর্য রদল। 
তার িার্তর মছাাঁযা মপর্য েযালফয জাোর মভতর্র িাত ঢুরর্র্য  াদুদণ্ডরি মবর র্র্র 
আনল এবিং মভার্টের্িকর রদর্র্ বারড়র্য রদল। মভার্েেিক মসরির্র্ রনর্য তার লাল 
মচার্খর সাের্ন ধরল। রনরবড়ভার্ব পরীক্ষা র্রল। 
 
এিা র্ী? 
 
মদবদারনু োই লডক, েযালফয রফস রফস র্র্র বলল। 
 
আর এর আসলিুরু্? 
 
িাগন, িাগন িািকরেিং। 
 
খুব ভার্লা, মভার্েেিক বলল। মস রনর্জর দণ্ডরিও মবর র্রল এবিং দুর্িার ের্ধয মর্ানিা 
লম্বা মের্প মদখল। 
 
লুরসযাস েযালফয এর্ মসর্র্র্ন্ডর র্ে সের্যর জনয অ্রনোরৃ্তভার্ব নর্ড় উঠল। তার্র্ 
মদর্খ ের্ন িল মস রনর্জর দণ্ডরির বদর্ল মভার্টের্িকর দণ্ডরি পার্ে বর্ল আশা র্রর্ছ। 
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তার ওই ভাব মভার্টের্িকর নজর এড়ার্লা না। তার মচাখ দুর্িা ভযানর্ভার্ব রবর্ফাররত 
ির্লা। 
 
আরে র্ী মতাোর্র্ আোর দণ্ডরি মদব লুরসযাস? আোররি? 
 
উপরিত অ্র্নর্র্ অ্বজ্ঞার িারস রদল। 
 
আরে মতাোর্র্ স্বাধীনতা রফররর্য রদর্যরছ লুরসযাস। এিাই রর্ মতাোর জনয  র্িষ্ট নয? 
রর্ন্তু আরে লক্ষয র্র্ররছ তুরে এবিং মতাোর পররবার ধীর্র ধীর্র অ্সন্তুষ্ট ির্য উঠছ বর্ল 
ের্ন ির্ে। আরে মতাোর্দর বারড়র্ত আরছ, মসিাই রর্ মতাোর্দর অ্খুরশর র্ারে 
লুরসযাস?। 
 
মোর্িই না, মোর্িই না োই লডক! 
 
এর্ ধরর্নর রেিযা… লুরসযাস.. 
 
রনষু্ঠর েুখ স্তব্ধ িওযার পরও ের্ন ির্লা এর্রি েৃদু রিসরিস শে ির্ে।  াদুর্রর্দর 
ের্ধয এর্জন বা দুজন িরির র্র্র র্াাঁপর্ত শুরু র্র্রর্ছ। শে আর্রা বাড়র্ত িার্ল। 
মিরবর্লর রনচ রদর্য ভারী মর্ার্না রর্ছু মবর্য  ার্ে। 
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মদখা মগল রবশাল এর্রি সাপ তলা মির্র্ মবররর্য মভার্টের্িকর মচযার মবর্য উঠর্ত 
িার্ল। উঠর্তই িার্ল। এর ম ন মশষ মনই। মশষ প কন্ত মভার্টের্িকর র্াাঁধ প কন্ত মবর্য 
উঠল। সাপরির গলার র্ার্ছর অ্িংশ োনুর্ষর উরুর সোন মোিা। মচার্খর েরনর্ত 
আড়াআরড় দাগ, পলর্িীন। মভার্েেিক প্রােীরির্র্ তার লম্বা এবিং সরু আঙুলগুর্লা রদর্য 
অ্নযেনস্কভার্ব আদর র্রর্ছ। তখর্না মভার্টের্িকর মচাখ লুরসযাস েযালফর্যর রদর্র্। 
 
েযালফযরা তার্দর ভাগয রনর্য এত অ্সন্তুষ্ট মর্ন? আোর রফর্র আসা, অ্র্নর্ বছর ধর্র 
আোর ক্ষেতায আর্রাির্ের প্রর্চষ্টা —তার্দর র্ার্ছ র্ারক্ষত নয? 
 
অ্বশযই োই লডক। লুরসযাস েযালফয বলল। উপর্রর মঠাাঁর্ির র্াছ মির্র্ ঘাে েুছর্ত 
রগর্য তার িাত মর্াঁর্প মগল। আেরা আপনার রফর্র আসািাই চাই। আোর্দর এিাই 
আর্াঙ্ক্ষা। 
 
েযালর্যর বাাঁ পার্শ বর্স তার স্ত্রী রিধার সর্ঙ্গ শি র্র্র োিা মদালাল। তার মচাখ দুর্িা 
মভার্েেিক এবিং সাপিা মির্র্ সররর্য রাখল। তার ডানপার্শ তার মছর্ল িযার্র্া বর্স 
আর্ছ। মস োিার উপর্রর রনিঃসার মদিরির রদর্র্ তারর্র্য আর্ছ। োর্ে োর্ে 
মভার্েের্িকর রদর্র্ তারর্র্যই আবার মচাখ রফররর্য রনর্ে। তার মচার্খ মচাখ রাখর্ত ভয 
পার্ে। 
 
োই লডক, মিরবর্লর মবশ খারনর্িা দূর্র বসা এর্জন র্ার্লা েরিলা বলল। তার গলার 
স্বর আর্বর্গ সিংবরে র্রর্ত র্ষ্ট ির্ে। আপনার্র্ এখার্ন, আোর্দর বারড়র্ত পাওযা 
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আোর্দর জনয অ্র্নর্ সম্মার্নর বযাপার। আোর্দর জনয এর মচর্য বড় আনন্দ আর রর্ছু 
মনই। 
 
েরিলার পার্শ তার মবান বসা। মদখর্ত দুর্বান পুর্রাপুরর আলাদা। তার র্ার্লা চুল, 
মচার্খর পাতা ভারী। তার চালচলন, আচার-আচরর্েও। নারসকসা রির দৃঢ়ভার্ব বর্স 
আর্ছ। আর মবলারট্রক্স মভার্টের্িকর রদর্র্ েুাঁর্র্ পর্ড়র্ছ। তার তনর্র্িযর জনয শুধুোত্র 
র্র্যর্রি র্িা  র্িষ্ট নয। 
 
এর মচর্য বড় আনর্ন্দর আর রর্ছু মনই, মভার্েেিক র্িারি পুনরাবৃরে র্রল। 
মবলারট্রর্ক্সর রদর্র্ তার্ার্নার র্ারর্ে মভার্টের্িকর োিািা এর্িু র্াত ির্যর্ছ। তার 
োর্ন এিা মতাোর র্ার্ছ এর্িা বড় পাওনা মবলারট্রক্স। 
 
মবলারট্রর্ক্সর েুখিা ররিে ির্য উঠল। আনর্ন্দ তার মচার্খ জল চর্ল এর্সর্ছ। 
 
োই লডক, আপরন জার্নন, আরে সরতয র্িাই বলরছ।   
 
এর মচর্য আনর্ন্দর আর রর্ছু মনই… রর্ন্তু মতাোর্দর বারড়র্ত সদয ঘিা ম  এর্ 
রবষর্যর র্িা আরে শুর্নরছ,তার মচর্যও আনর্ন্দর? 
 
মবলারট্রক্স মভার্টের্িকর রদর্র্ তার্াল। তার দু মঠাাঁি ঈষৎ ফাাঁর্ ির্য মগর্ছ। তা মির্র্ই 
মবাো  ায মস ররত মবাধ র্রর্ছ। 
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আরে বুের্ত পাররছ না োই লডক, আপরন র্ী বলর্ত চার্েন। 
 
আরে মতাোর ভারির র্িা বলরছ মবলারট্রক্স। লুরসযাস এবিং নারসকসা, মতাোর্দরও। মস 
মরেুস লুরপনর্র্ রবর্য র্র্রর্ছ, ম  রনর্জর্র্ মনর্র্ড়র্ত রূপান্তররত র্র্র। রনিযই 
মতােরা এ রনর্য েিাখুরশ? 
 
উপরিত মিরবল রঘর্র বসা সবাই রতরস্কার্রর িারসর্ত মফর্ি পড়ল। র্র্যর্জন এর্িু 
সাের্নর রদর্র্ েুাঁর্র্ এর্জন আর্রর্জর্নর সর্ঙ্গ েজা পাওযা মচার্খর চািরন রবরনেয 
র্রল। র্র্যর্জন িার্তর তালু রদর্য মিরবর্লর উপর চাপড় রদল। সাপরি এত তিচচ 
শর্ে রবরি ির্য েুখিা বড় র্র্র িা র্রল এবিং রিসরিস শে র্রল। রর্ন্তু ওই রনষু্ঠররা 
মবলারট্রক্স এবিং েযালর্যর অ্পোর্ন এতিাই উৎফুল্ল ির্যরছল ম  মর্উ লক্ষয র্রল না। 
এই রর্ছুক্ষে আর্গও মবলারট্রর্ক্সর েুখিা আনর্ন্দ ররঙন ির্য উর্ঠরছল। মসই েুখই এখন 
রু্ৎরসতভার্ব লাল ির্য উর্ঠর্ছ। 
 
উচ্চ িারসর শর্ের ের্ধয মস রচৎর্ার র্র্র বলল, মস আোর্দর ভারি নয োই লডক। 
নারসকসা এবিং আরে–আেরা মর্উ, ওই পশুিার্র্ রবর্য র্রার পর ওর রদর্র্ রফর্রও 
তার্াই না। এই মের্যরি বা ম  পশুরির্র্ মস রবর্য র্র্রর্ছ তার্দর সর্ঙ্গ আোর্দর 
মর্ার্না সের্ক মনই। 
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এ রবষর্য মতাোর বিবয রর্ িযার্র্া? তার গলার স্বর শান্ত। রর্ন্তু রচৎর্ার এবিং রশর্ষর 
শর্ের ের্ধযও তার র্িা পররস্কার মশানা মগল। তুরে র্ী ওর্দর বাচ্চা-র্াচ্চা ির্ল 
মসগুর্লা মদখার্শানা র্রর্ব? 
 
উল্লাস আর্রা মবর্ড় মগল। িযার্র্া েযালফয ভর্য ভর্য তার বাবার রদর্র্ তার্াল। ওর 
বাবা োিা রনচু র্র্র রনর্জর মর্ার্লর রদর্র্ তারর্র্যরছল। এবার ওর োর্যর রদর্র্ রফর্র 
তার্াল। প্রায সর্র্লর অ্লর্ক্ষয ওর ো োিািা নাড়ল। তারপর রনরলকপ্ত মচার্খ রবপরীত 
রদর্র্র মদযার্লর রদর্র্ তারর্র্য িার্ল। 
 
 র্িষ্ট, মভার্েেিক রাগারিত সার্পর গার্য িাত বুরলর্য বলল,  র্িষ্ট। 
 
প্রায সর্ঙ্গ সর্ঙ্গ সব িারসর শে মির্ে মগল। 
 
সের্যর বযবধার্ন আোর্দর পুরার্না পররবার্রর গার্ছর অ্র্নর্ ডালপালা মরাগাোন্ত ির্য 
পর্ড়র্ছ। মভার্েেিক বলল। মবলারট্রক্স তখন রনিঃশ্বাস বন্ধ র্র্র, র্রুো প্রািকনার মচার্খ 
তারর্র্য আর্ছ। তুরে রনিযই স্বািযবান রাখর্ত মরাগাোন্ত ডালপালা মছর্ি মফলর্ব? ম  
অ্িংশ সুস্বার্িযর জনয ক্ষরতর্র তা মছর্ি মফর্ল দাও। 
 
িযাাঁ োই লডক। মবলারট্রক্স রফসরফস র্র্র বলল। এবিং তার মচাখ রৃ্তজ্ঞতায মভর্স মগল। 
প্রিে অ্বিার্তই। 
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মতাোর মসিাই প্রাপয, মভার্েেিক বলল। এবিং মতাোর পররবারও, পৃরিবীর্ত… আেরা 
দুষ্টক্ষত এবিং মরাগগুর্লার্র্ মর্র্ি মফলব  ার্ত পররেন্ন রিিুরু্ রির্র্ িার্র্…। 
 
মভার্েেিক লুরসযাস েযালর্যর দণ্ডরি তার্ র্রল। মসাজা মিরবর্লর উপর েুর্ল িার্া 
মদিরির রদর্র্। তারপর মছাট্ট র্র্র এর্িা োাঁরর্ রদল দণ্ডরির্ত। সর্ঙ্গ সর্ঙ্গ মদিরি 
জীবন্ত ির্য উঠল এবিং মগাঙার্ত িার্ল। অ্দৃশয বাধন মির্র্ েুি িওযার মচষ্টা র্রর্ছ 
মদিরি। 
 
তুরে র্ী আোর্দর অ্রতরির্র্ রচনর্ত মপর্রছ মসর্ভরাস? মভার্েেিক বলল। 
 
মেইপ েুখ তুর্ল উপুর ির্য েুর্ল িার্া েুর্খর রদর্র্ তার্াল। সবগুর্লা মডি ইিার এখন 
তারর্র্য আর্ছ বরন্দর রদর্র্, ম ন তার্দরর্র্ মর্ৌতুিল প্রর্ার্শর অ্নুেরত মদযা ির্যর্ছ। 
রঠর্  খন তার মদিরি ফাযারর্প্ল্র্সর আগুর্নর আর্লার রদর্র্ ঘুরল, েরিলা তারিঃস্বর্র 
ভযঙ্করভার্ব রচৎর্ার র্র্র বলল, মসর্ভরাস! আোর্র্ সািা য র্র্রা! 
 
আি, িযাাঁ, মেইপ বলল। ততক্ষর্ে বরন্দর মদিরি ধীর্র ধীর্র আবার ঘুর্র মগর্ছ। 
 
আর তুরে িযার্র্া? সাপরির নার্র্র উপর িাত বুলার্ত বুলার্ত মভার্েেিক জানর্ত চাইল। 
িযার্র্া োিা োাঁরর্ রদল। এখন েরিলা মজর্গ ওঠার পর তার্র্ ের্ন ির্লা মস েরিলার 
রদর্র্ তার্ার্ত পারর্ছ না। 
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রর্ন্তু মতাোর্দরর্র্ মতা তার ক্লাস র্রর্ত ির্তা না। মভার্েেিক বলল। মতাোর্দর ের্ধয 
অ্র্নর্র্ই জার্না না ম  আেরা আজ রার্ত এখার্ন জর্ড়া ির্যরছ চযারররি বার্বকর্জর জনয। 
মস অ্রত সাম্প্ররতর্ সেয প কন্ত ির্গাযর্িক  াদু ক্ষেতা ও  াদু রশল্প সু্কর্ল রশক্ষর্তা 
র্র্রর্ছ। 
 
র্িািা শুর্ন মিরবর্লর চারপার্শ এর্িা েৃদু গুেন উঠল। সাের্নর রদর্র্ ঘাড় বাাঁর্ার্না ও 
চওড়ার্দিী েরিলা মচাখা দাাঁত মবর র্র্র িাসল। 
 
িযাাঁ, প্রর্ফসর বার্বকজ  াদুর্র আর ডাইনী রশশুর্দরর্র্ োগলর্দর সের্র্ক পড়ার্ত রগর্য 
বর্লর্ছন ম  তারা আোর্দর মির্র্ মতেন আলাদা রর্ছু নয। 
 
মডি-ইিারর্দর এর্জন মের্ের উপর িুিু মফলল। চযারররি বার্বকজ আবার মেইর্পর 
রদর্র্ ঘুরল। 
 
মসর্ভরাস… রপ্ল্জ… রপ্ল্জ… 
 
সাইর্লন্ট, মভার্েেিক েযালফর্যর  াদুদণ্ডরি মছাি র্র্র োাঁরর্ রদর্য বলল। চযারররি মদখল 
সর্ঙ্গ সর্ঙ্গ রনরবতা মনর্ে এর্সর্ছ। ম ন েুর্খর ওপর রু্লুপ এাঁর্ি মদযা ির্যর্ছ।  াদুর্র 
রশশুর্দর েন ও রচন্তা র্লুরষত র্র্রই ক্ষান্ত িযরন প্রর্ফসর বার্বকজ। গত সপ্তার্ি রতরন 
মডইরল প্রর্ফি-এ োডরডর্দর পর্ক্ষ এর্রি মলখা রলর্খর্ছন। রতরন বর্লর্ছন, ওইসব 
মচারর্দরর্র্ ম ন  াদুর্ররা তার্দর রবদযা এবিং  াদু রশক্ষায িিে র্র্র। এরপর 
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প্রর্ফসর বার্বকজ এর্ উপ ুি সের্য বলর্বন, খাাঁরি রি র্র্ে  াওযায বতকোন পরররির্ত 
… আোর্দর সবাইর্র্ োগলর্দর সর্ঙ্গ অ্িবা রনিঃসর্ন্দর্ি… অ্িবা সর্ন্দি মনই,  ারা 
মনর্র্ড়র্ত রূপ রনর্ত পার্র মসই ওযযার ওলফর্দর সঙ্গী ির্ত ির্ব। 
 
এবার মর্উ িাসল না; মভার্টের্িকর র্র্ণ্ঠ মর্ার্না মক্ষাভ বা অ্রভর্ াগ ফুর্ি উঠল না। 
তৃতীযবার্রর ের্তা চযারররি বার্বকজ মেইর্পর রদর্র্ ঘুরল। তার মচাখ রদর্য পারন গরড়র্য 
চুর্লর উপর পড়র্ছ। মেইপ অ্রিরভার্ব মপছন রফর্র তার্র্ মদখল। মস আবার ধীর্র 
ধীর্র মেইর্পর রদর্ মির্র্ ঘুর্র মগল। 
 
অ্যাভাডা মর্দাভ্রা 
 
রুর্ের চাররদর্র্ সবুজ আর্লার আভা ছরড়র্য পড়ল। চযারররি মিরবর্লর তলায ধপাস শে 
র্র্র পর্ড় মগল। মিরবল মর্াঁর্প উর্ঠ র্যাচ র্যাচ শে ির্লা। মবশ র্র্যর্জন মডি ইিার 
(েরার্খর্র্া) মচযারসি মপছর্নর রদর্র্ েুর্র্লা। িযার্র্া তার মচযাররি মির্র্ মের্ের্ত 
গরড়র্য পড়ল। 
 
এই ম  মতাোর রডনার নারগনী, মভার্েেিক শান্তর্র্ণ্ঠ বলল। রবশাল সাপরি মভার্টের্িকর 
র্াাঁধ মির্র্ মির্লদুর্ল পারলশ র্রা র্ার্ঠর মের্ের্ত মনর্ে এর্লা। 
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ডেলোরিযালে 
 
িযাররর রি েড়র্ছ। ডান িাত রদর্য মস বাাঁ িাত মচর্প ধর্রর্ছ। তার েুর্খর রনর্চর 
অ্িংশরি ঘাের্ছ। মস র্াাঁধ রদর্য ধাক্কা রদর্য তার মবডরুর্ের দর্রাজারি খুলল। ঘররির্ত 
চীনা োরির ভাঙা িুর্রািার্রর। তার পা পড়ল ঠাণ্ডা ির্য  াওযা চাসি চার্যর র্ার্পর 
উপর। মবডরুর্ের রঠর্ বাইর্র মের্ের ওপর র্াপরি রাখা রছল। 
 
র্ী র্ারে 
 
মস চাররদর্র্ তার্াল। প্রাইর্ভি িাইভ, চার নম্বর লযারন্ডিং মফ্লার পুর্রািা মদখল। রর্ন্তু 
মর্উ মনই। িযর্তা এই চার্যর র্াপ মরর্খ তাোশা র্রার ধারোরি ডাডরলর োিা মির্র্ 
এর্সর্ছ। ম  িাত রদর্য রি পড়র্ছ তা মস উপর্রর রদর্র্ তুর্ল ধর্র আর্ছ। িযারর অ্নয 
িাতরি রদর্য র্ার্পর ভাঙা িুর্র্রাগুর্লা জর্ড়া র্রল এবিং ঘর্রর ের্ধয রাখা দুেড়ার্না 
েযলা মফলার রবনরির্ত ছুাঁর্ড় মফলল। তারপর মস খুরড়র্য খুরড়র্য বািরুর্ে মগল িার্তর 
আঙুলগুর্লার্র্ পারনর িযার্পর রনর্চ রাখার জনয। 
 
র্ী রর্ে েুরপড,অ্িকিীন,রবররির্র রবষয  া রবশ্বাস র্রা  ায না, আজ ঢার রদন িয 
মস  াদু ক্ষেতার বাইর্র। রর্ন্তু মস রনর্জর্র্ই রনর্জ সান্ত্বনা রদল ম  তার নর্খর আগায 
র্ািার র্ারেিাই তার্র্ মভাগার্ে। মস র্খর্না এিা রশখর্ত পার্ররন র্ী র্র্র ক্ষত 
সারার্ত িয। এবিং এখন মস ভাবর্ত িার্ল, রবর্শষ র্র্র তার পররর্ল্পনার র্িা রচন্তা 
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র্র্র, তার  াদু রশক্ষায এই রবষযরির্ত ঘািরত আর্ছ বর্ল ের্ন িয। রবষযরি র্ী র্র্র 
ির্লা তা িাররেযর্নর র্ার্ছ জানর্ত ির্ব, ওর মপছর্ন দর্রাজারি বন্ধ র্রার আর্গ এই 
রচন্তা র্র্র মস মবশ খারনর্িা িযর্লি মপপার রনর্য  তিা পারল মের্ের ওপর মির্র্ 
চার্যর দাগ েুছল। 
 
িযারর ওর সর্ালিা বযয র্রল সু্কল ট্রাঙ্কিা পুর্রা খারল র্রর্ত। ছয বছর আর্গ মগাছার্না 
ট্রাঙ্কিা এই প্রিে সেূেক খারল র্রল। এতরদন সু্কর্লর শুরুর বছরগুর্লার্ত মস ট্রার্ঙ্কর 
উপর্রর রদর্র্ িার্া রতন চতুিকািংশ রজরনস পররবতকন অ্িবা রঠর্ঠার্ র্র্রর্ছ। রনর্চর 
রদর্র্ পর্ড় আর্ছ রর্ছু সাধারে অ্র্র্র্জা আবজকনা–পুরাতন ফুর্লর পাপরড়, শুরর্র্য 
 াওযা মপার্ার মচাখ, মজাড়ার এর্রি মোজা  া এখন পার্য লাগর্ব না। র্র্যর্রেরনি 
আর্গ িযারর এসব রজরনর্সর ের্ধয িাত ঢুরর্র্যরছল এবিং ডান িার্তর আঙুর্লর তজকনীর 
অ্িভার্গ মর্র্ি  াওযায বযিা অ্নুভব র্র্রর্ছ। সর্ঙ্গ সর্ঙ্গ িাত তুর্ল এর্ন মদখল প্রচুর 
রি পড়র্ত শুরু র্র্রর্ছ। 
 
এবার মস এর্িু সতর্কভার্ব এগুর্লা। ট্রার্ঙ্কর পার্শ িাাঁিু মগর্ড় বসল। মস িাত ঢুরর্র্য 
ট্রার্ঙ্কর মভতর্র রনর্চর রদর্র্র রজরনসগুর্লা অ্নুভব র্রর্ত মচষ্টা র্রল। মস এর্রি 
পুরার্না বযাজ মপল, সার্পািক মসডররর্ রডগরর এবিং পিার রেিংর্স, অ্দৃশযোন মর্ার্না 
রর্ছু মদখার এর্রি পুরর্না ও ভাঙা রের্র্স্কাপ, এর্রি লর্র্ি  ার মভতর্র মলখা আর্ছ 
আর.এ.রব, সবর্শর্ষ মপল এর্রি ধারার্লা  া রদর্য ওর আঙু্গল মর্র্িরছল। মস তখরন 
রচনর্ত পারল,  াদু আযনার দু ইরি লম্বা এর্রি অ্িংশ ভাঙা আযনারি ওর গডফাদার 
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রসররযস ওর্র্ রদর্যরছল। মস িাতরড়র্য মদখল, আর মর্ার্না খণ্ড পাওযা  ায রর্-না, না 
সব গুর্ড়া ির্য মগর্ছ। ট্রার্ঙ্কর তলায চর্চর্ র্রর্ছ। 
 
িযারর আযনার ম  িুর্র্রার্ত ওর িাত মর্র্িরছল মসরির রদর্র্ তার্াল, রনর্জর সবুজাভ 
উজ্জ্বল দুর্চাখ ছাড়া অ্নয রর্ছু মদখা মগল না। মসরদনর্ার মডইরল প্রর্ফি রবছানার ওপর, 
এখর্না পড়া িযরন, ওর উপর র্াাঁর্চর গুর্ড়াগুর্লা রাখল। আযনা িারার্নার মবদনা ভুর্ল 
িার্ার জনয ট্রার্ঙ্ক রাখা অ্প্রর্যাজনীয রজরনসপত্র মবর র্রায ের্নার্ াগ রদল। 
 
এর্ঘন্টা লাগল খারল র্রর্ত, মফর্ল রদল রর্ছু, আর রর্ছু িূপ র্র্র রাখল পর্র ভাববার 
জনয রাখার প্রর্যাজন আর্ছ রর্ না। তার সু্কল ও মখলার মিস, র্লিন, িার্ত ততরর 
র্াগজ, পাখার র্লে এবিং ক্লার্সর অ্রধর্ািংশ বই এর্ মর্ার্ে েুপ র্রল মফর্ল  াওযার 
জনয। এগুর্লা মদর্খ তার আন্ট ও আরন্ট রর্ ভাবর্ব রচন্তা র্র্র েজা মপল িযারর। রনিই 
ভযঙ্কর রবপজ্জনর্ রজরনস ের্ন র্র্র গভীর রার্ত পুরড়র্য মফলর্ব। তার োগল 
জাোর্াপড়, অ্দৃশয িওযার আলর্খল্লা, মপাসন বানাবার উপর্রে ও  ন্ত্রপারত, র্র্যর্রি 
বই, িযারির্ডর মদওযা ফর্িা এলবাে, এর্ বারন্ডল রচরঠ এবিং তার  াদুদণ্ড এর্রি পুরর্না 
বযার্গ রাখল। বযার্গর সাের্নর পর্র্র্ি রাখল োরুদার  াদু েযাপ এবিং মভতর্র 
আর.এ.রব মনাি মলখা লর্র্ি। 
 
লর্র্িরি তার র্ার্ছ গুরুত্বপূেক এই র্ারর্ে নয ম  এিা অ্র্নর্ দারে 
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বা অ্র্নর্ র্ার্জ আসর্ব… র্ারে এই ম  এিা অ্জকন র্রর্ত অ্র্নর্ তযাগ স্বীর্ার 
র্রর্ত ির্যর্ছ তার্র্। 
 
এখার্ন মডর্স্কর উপর অ্র্নর্গুর্লা সিংবাদপত্র তূপ ির্য আর্ছ। তার পার্শ বর্স আর্ছ 
সাদা মপাঁচা মিডউইগ। িীর্ের সেয িযারর প্রাইর্ভি িাইর্ভ িার্র্ত প্ররতরদন এর্রি 
র্র্র পরত্রর্া আসত। 
 
মস মের্ে মির্র্ উর্ঠ দাাঁড়াল। আড়র্োড়া মভর্ঙ মডর্স্কর অ্নযরদর্র্ মগল। মস 
সিংবাদপত্রগুর্লার্র্ এর্িা এর্িা র্র্র ছুাঁর্ড় পার্শর আবজকনার সূ্তর্পর উপর মফলর্ত 
শুরু র্রল। মিডউইগ এর্িুও নড়াচড়া র্রর্ছ না। মস ঘুরের্য বা ঘুর্ের ভান র্র্র 
আর্ছ। িযাররর ওপর রাগ র্র্র িার্ার র্ারে আর্ছ তার, তার্র্ এখন খুব অ্ল্প সের্যর 
জনয খাচা মির্র্ মবর র্রা ির্যরছল। 
 
পরত্রর্া  খন প্রায মশষ ির্য এর্সর্ছ তখন িযারর এর্িু েন্থর গরতর্ত এর্রি রবর্শষ 
সিংখযা খুাঁজর্ত িার্ল। র্ারে মস জার্ন, িীর্ে মস প্রাইর্ভি িাইর্ভ রফর্র আসার প্রায 
পরপরই সিংখযারি এর্সরছল। তার খুব ভার্লা র্র্র ের্ন আর্ছ িগগাযািক সু্কর্ল োগল 
রবষর্যর রশক্ষর্ চযারররি বার্বকর্জর পদতযাগ রনর্য রর্ছু উর্ল্লখ র্রা রছল। অ্বর্শর্ষ মস 
ওই পরত্রর্ারি খুাঁর্জ মপল। মস মডর্স্কর মচযার্র বসল এবিং ১০ নাম্বার পাতায রনবন্ধরি 
আবার্রা পড়র্ত িার্ল। 
 
অ্যালবাস ডাম্বলর্ডারর্র্ স্মরে 
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এলরফযাস মডাগ 
অ্যালবাস ডাম্বলর্ডার্রর সর্ঙ্গ আোর প্রিে মদখা ির্যরছল ১১ বছর বযর্স ির্গাযািক সু্কর্ল 
আোর্দর প্রিে রদর্ন। এর্রিোত্র র্ারর্ে আোর্দর দুজর্নর দুজন প্ররত আরৃ্ষ্ট 
ির্যরছলাে। তা ির্লা আেরা দুজনই রনর্জর্দরর্র্ বরিরাগত অ্নুভব র্র্ররছলাে। সু্কর্ল 
প্রর্বর্শর রর্ছুরদন স আর্গ আোর গুরি বসন্ত ির্যরছল।  রদও আোর মস। মরার্গর 
জীবােু আর মনই, রর্ন্তু বসর্ন্তর ওই মফািগুর্লার সবুজ দাগ তখন রছল।  ার ফর্ল 
অ্র্নর্র্ই আোর র্ার্ছ রভড়র্ত চাইত না। আর অ্যালবার্সর রবষযরি ির্লা, মস এর্সরছল 
ঘার্ড় এর্ দুনকার্ের মবাো রনর্য। প্রায এর্ বছর আর্গ ওর বাবা পারসকবল ভযানর্ 
অ্পরার্ধর দার্য অ্রভ ুি িন। রতরন রতনজন রনরাপরাধ োগর্লর ওপর আেেে 
র্র্ররছর্লন। 
অ্যালবাে র্খর্না অ্স্বীর্ার র্রর্ত মচষ্টা র্র্ররন ওর বাবার (র রন আজর্াবার্ন োরা  ান) 
অ্পরার্ধর র্িা। আবার অ্নযরদর্র্ আরে  খন িঠাৎ সািস র্র্র রজর্জ্ঞস র্র্ররছ, মস 
আোর্র্ জারনর্যর্ছ ম  তার বাবা অ্ধী মসিা মস জার্ন। এ ছাড়া ডাম্বলর্ডার এই 
দুিঃখজনর্ ঘিনা রনর্য র্িা বলর্ত চাইত না,  রদও অ্র্নর্র্ই মচষ্টা র্রত তার্র্ রদর্য 
বলার্ত। মর্উ মর্উ তয ওর বাবার অ্পরার্ধর দায ওর্র্ চারপর্য রদত এবিং ধারো র্রত 
ম  অ্যালবাসও োগল রবর্রাধী। এরর্চর্য মবরশ ভুল ধারো তার্দর বযাপার্র আর রর্ছু 
মনই; অ্যালবাসর্র্ মচর্ন এেন ম  মর্উ স্বাক্ষয মদর্ব ম  তার ের্ধয োগল রবর্রাধীর 
সাোনয প্রবেতাও মনই। সরতযই তাই, োগলর্দর সেিকন র্রর্ত রগর্য পরবতকী 
বছরগুর্লার্ত তার অ্র্নর্ শের জন্ম ির্যর্ছ। 
  া মিার্, অ্ল্প র্র্যর্ োর্সর ের্ধয তার বাবার ঘিনা ছারপর্য অ্যালবার্সর রনর্জর খযারত 
ছরড়র্য পড়ল। প্রিে বছর্রর রশক্ষা মশর্ষ মস আর োগল রবর্রাধী মলার্র্র সন্তান 
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রিসার্ব পরররচত রইল না। বরিং সু্কর্লর এ  াবৎ র্ার্লর অ্নযতে মসরা মেধাবী ছাত্র 
রির্সর্ব রবর্বরচত ির্লা। আেরা  ারা তার বনু্ধ িওযা সুর্ াগ মপর্যরছলাে তার রবরভন্ন 
গুোবরল মির্র্ উপরৃ্ত ির্যরছ। তার র্াছ মির্র্ সািা য বা অ্নুর্প্ররো পাওযার র্িা 
মতা বলার অ্র্পক্ষা রার্খনা। মস পরবতকী জীবর্ন আোর র্ার্ছ স্বীর্ার র্র্রর্ছ ম  মস 
শুরু মির্র্ই জানত রশক্ষর্তার ের্ধয রর্যর্ছ তার আনন্দ। 
মস ম  শুধু সু্কর্লর মদযা সব পুরস্কার মপর্যর্ছ তাই নয, মস সের্যর রবখযাত ও 
প্ররিত শা বযরির্দর সার্ি তার পত্র ম াগার্ াগ ির্তা। তার ের্ধয রছল রবখযাত 
আলর্র্রেে রনর্র্ালাস ফ্লার্েল, প্রখযাত ইরতিাসরবদ বারিন্ডা বযাগসি এবিং  াদু তারত্বর্ 
অ্যালবািক ওযাফরফিং প্রেুখ। তার মবশ র্র্যর্রি মলখা ট্রােরফগার্রশন িুর্ড, চযার্লরেিং ইন 
চারেকিং এবিং দয প্রযার্রির্যাল পাইওরনযার্রর ের্তা প্রর্াশনায জাযগা র্র্র মনয। 
ডাম্বলর্ডার্রর পরবতকী জীবন রছল শচনিঃ শচনিঃ উন্নরতর। শুধু এর্রি প্রশ্ন বারর্ রছল, 
র্র্ব মস  াদু েন্ত্রী ির্ব। পরবতকী বছরগুর্লার্ত ের্ন ির্যর্ছ ম  মস েন্ত্রী িয িয প্রায, 
রর্ন্তু েন্ত্রীত্ব িির্ের আিি র্খর্নাই তার রছল না। 
ির্গাযার্িক র্াজ শুরুর রতন বছর পর অ্যালবার্সর ভাই অ্যাবারর্ফািক সু্কর্ল আর্স। তারা 
দুজন মোর্িই এর্ রর্ে নয। আবারর্ফািক র্খর্নাই বইর্যর মপার্া রছল না এবিং 
অ্যালবার্সর ের্তা মস  ুরিতর্র্ক রবচার রবর্েষর্ের ধার ধারত না। রর্ন্তু এ র্িা বলা 
 ার্ব না ম  দুই ভাইর্যর ের্ধয সুসের্ক রছল না।  রদও মর্উ মর্উ মতেনরিই ের্ন 
র্র্র। পািকর্য িার্া সর্েও তারা  তিা সম্ভব প্রস্পরর্র্ োরনর্য চলত। আবার মফার্িকর 
ওপর সুরবর্বচনা র্রর্ল এর্িা বলর্ত ির্ব ম  অ্যালবার্সর ছত্রোযায বাস সব সেয 
খুব এর্িা সুখর্র রছল না। (বনু্ধর্ত্বর জাযগায অ্বযািতভার্ব এর্ জর্নর নাে ছারপর্য 
 াওযা মপশাগত মক্ষর্ত্র এর্রি রবড়ম্বনা, এিা এর্ জন ভাইর্যর জনয খুব সুখর্র নয।) 
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আবারর্ফার্িকর ওপর সুরবর্বচনা র্রর্ল এর্িা বলর্তই ির্ব ম  অ্যালবার্সর ের্তা 
মপষাগত উৎর্ষক ও খযারতোন বযরির ছাযার তর্ল বাস সব সেয খুব এর্িা সুখর্র 
িওযার র্িা নয। 
অ্যালবাস এবিং আরে  খন ির্গাযািক সু্কল ছাড়লাে, তখন আেরা রসদ্ধান্ত রনলাে ম  
আোর্দর র্যাররযার্র  াওযার আর্গ আেরা এর্সর্ঙ্গ এর্রি রচরাচররত রবশ্বভ্রের্ে মবর 
িব। রবর্দরশ  াদুর্রর্দর িানগুর্লার্ত  াব এবিং তার্দর সের্র্ক জান : রর্ন্তু দুিঃখজনর্ 
ঘিনা আোর্দর বাধািস্ত র্রল। আোর্দর  াত্রা শুরু েুর্খ অ্যালবার্সর ো মর্ন্দ্র! োরা 
মগর্লন ওর ওপর সিংসার্রর দারযত্ব চারপর্য রদর্য। পররবার্রর এর্োত্র উপাজকর্নর বযরি 
ির্ত ির্লা অ্যালবাসর্র্ : আরে আোর  াত্রা বারতল র্রলাে মর্ন্দ্রার মশষ রৃ্তযানুষ্ঠার্নর 
প্ররত সম্মান জারনর্য। তারপর আোর্র্ এর্  াত্রা শুরু র্রর্ত ির্লা। মছাি ভাই ও 
মবার্নর মদখার্শানা এবিং োত্র অ্ল্প রর্ছু স্বেক িার্ায অ্যালবার্সর আোর সর্ঙ্গ  াওযার 
আর প্রশ্নই উঠল না। 
এই সেযিার্ত অ্যালবাস এবিং আোর ম াগার্ াগ খুবই র্র্ে মগল। রির্সর রচোোর্স 
অ্র্ল্পর জনয মবাঁর্চ  াওযা মির্র্ শুরু র্র্র রেশর্রর আলর্র্রেের্দর অ্রভজ্ঞতা বেকনা 
র্র্র অ্যালবাসর্র্ রচরঠ রলখতাে। তার রচরঠগুর্লার্ত প্ররতরদর্নর জীবর্নর খবর খুব 
এর্িা িার্ত না! আরে ধারো র্রলাে এ রর্ে এর্জন মেধাবী  াদুর্র্রর রচরঠগুর্লা 
িতাশাজনর্ভার্ব সু্কল। রনর্জর অ্রভজ্ঞতাগুর্লার মভতর ডুর্ব মির্র্ র্র্যর্ বছর ভ্রেে 
মশর্ষ আরে ভযানর্ খবররি শুনর্ত মপলাে। জানলাে ম  ডাম্বলর্ডার আর্রা এর্রি হৃদয 
রবদারর্ আঘাত মপর্যর্ছ। তার মবান অ্ররযানা োরা মগর্ছ। 
 রদও অ্র্নর্রদন ধর্রই অ্ররযানা অ্সুি রছল, রর্ন্তু তার োর্যর েৃতুযর পর অ্ররযানার 
েৃতুয দুই ভাইর্যর ওপর গভীর প্রভাব মফর্ল।  ারা অ্যালবার্সর র্ার্ছর োনুষ, আরে 
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রনর্জর্র্ও ওর র্ার্ছর োনুষ বর্ল ের্ন র্রর—আেরা সবাই রবশ্বাস র্রর ম  অ্ররযানার 
েৃতুয এবিং মসই েৃতুযর্ত অ্যালবার্সর দারযত্ব সের্র্ক তার অ্নুভূরত তার জীবর্ন বড় 
মরখাপাত র্র্র মগর্ছ। ( রদও এ বযাপার্র অ্বশযই তার রর্ছু র্রার রছল না!) 
আরে রফর্র এর্স এর্জন অ্ল্প বযর্সর োনুষ খুাঁজর্ত শুরু র্রলাে ম  রর্ অ্র্নর্ মবরশ 
বযর্সর এর্জন োনুর্ষর  ন্ত্রোগুর্লা অ্নুভব র্র্রর্ছ। অ্যালবাে আর্গর মচর্য অ্র্নর্ 
ররজাভক ির্য মগর্ছ। আর্গর ের্তা আর প্রাে চিলতা মনই। তার মবান অ্ররযানর্র্ 
িারার্নার পর অ্যালবাস এবিং আবারর্ফার্িকর ের্ধয ঘরনষ্ঠতা মতা বার্ড়রন, বরিং বযবধান 
ততরর ির্যর্ছ। এই সের্য এর অ্বসান ির্ত পারত —অ্বশয পরবতকী বছরগুর্লার্ত 
তার্দর ের্ধয ঘরনষ্ঠতা না ির্লও আন্তররর্তা মদখা রগর্যরছল। রর্ন্তু মস সেয মির্র্ই মস 
খুব এর্িা তার ো-বাবা অ্ধবা অ্ররযানা সের্র্ক র্িা বলত না। এবিং তার বনু্ধরাও 
জানত মসিা, তাই তারাও এ সের্র্ক রর্ছু উত্থাপন র্রত না। 
আর মর্ার্না পালর্র্র র্লে পরবতকী বছরগুর্লার্ত অ্নয চের্ লাগার্না সফলতার 
ঘিনাগুর্লা বেকনা র্রর্ব।  াদু রবদযার ভাণ্ডার্র ডাম্বলর্ডার্রর অ্সিংখয অ্বদার্নর রবষয 
রর্যর্ছ। এর ের্ধয রর্যর্ছ িাগন ব্লার্ডর ১২রি বযাবিার্রর আরবষ্কার। এসব পরবতকী 
প্রজর্ন্মর র্ার্জ আসর্ব। এছাড়া মস ওযাইর্জনগার্োর্ির রচফ ওযারলর্ (প্রধান  াদুরবদ) 
িার্র্ত বহু রবচার্রর মক্ষর্ত্র বুরদ্ধেোর পররচয মরর্খর্ছ। মলার্র্ এখর্না বর্ল ম  ১৯৪৫ 
সার্ল ডাম্বলর্ডার এবিং রিনর্ডনভার্ন্ডর ের্ধয ম  িন্দ্ব রছল মস রর্ে আজও মদখা  ায 
না। এই দুজন অ্সাধারে  াদুর্র্রর ভযাবি  ুদ্ধ  ারা মদর্খর্ছ, মস র্ারিনী তার্দর 
রচররদন স্মরে িার্র্ব। তারা রনর্জরা র্তিা ভীতসন্ত্রস্ত ির্যরছল তা তার্দর মলখায ফুর্ি 
এর্সর্ছ।  াদু জগর্ত ডাম্বলর্ডার্রর মর্ৌশল এবিং তার পররেরতর্র্  াদুর ইরতিার্সর 
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নতুন রদর্ বর্ল ের্ন র্রা িয, রবর্শষ র্র্র মগাপনীয আন্তজকারতর্  াদুর রনযর্ের 
মবলায এবিং রি ই োে নি রব মনইেড এর পতন। 
অ্যালবাস ডাম্বলর্ডার র্খর্নাই গরবকত বা অ্িঙ্কারর রছল না। মস ম  র্ার্রা রবষযর্র্ই 
অ্িবা  ত গুরুত্বিীন রবষযই মতার্ তার্র্ েূলয রদত। এবিং আরে রবশ্বাস র্রর ম  তার 
অ্তীর্তর িারার্নার মবদনা তার্র্ োনবতা ও সের্বদনায উিুদ্ধ র্র্রর্ছ। আরে তার 
বনু্ধত্বর্র্ এতিা রেস র্রর্বা ম  তা ভাষায প্রর্াশ র্রা  াব না। রর্ন্তু আোর মস 
বযারিগত ক্ষরতর্র্  াদু দুরনযার সর্ঙ্গ তুলনা র্রা  ার্ব না। মস রছল সবর্চর্য 
মপ্ররোদাযর্ এবিং মস রছল ির্গাযািক সু্কর্লর মিডোোরর্দর ের্ধয সবর্চর্য রপ্রয  ার 
মর্ার্না তুলনাই চর্ল না। তার েৃতুযও ির্যর্ছ এর্ েিান র্াজ র্রর্ত রগর্য। মস োরা 
 াওযার সেযও রছল জীরবত সের্যর ের্তাই। ম  েিান র্ার্জ রনর্জর্র্ সবসেয 
রনর্যারজত রাখত। তার মশষ সেযগুর্লার্ত রছল মসই িাগন পর্ক্সর দার্গর বালর্রির 
ের্তাই  ার সর্ঙ্গ আোর মদখা ির্যরছল। 
 
 িযারর পড়া মশষ র্র্র মশার্ সিংবার্দর ছরবরির রদর্র্ তারর্র্য িার্ল। ডাম্বলর্ডার ওর 
বহুপরররচত মপাশার্ পর্ড় আর্ছ, েুর্খ রবনীত িারস। রর্ন্তু মস  খন ভার্লা র্র্র তার্াল, 
মদখল অ্ধকচন্দ্রার্ার চশোরির ওপর রদর্য এেনরর্ পরত্রর্ার পাতার ছরবর্তও মবাো 
 ার্ে তার ের্নরভাব। িযাররর ওপর এর্িা রেনররির ছাপ।  ার দুিঃর্খর সর্ঙ্গ রের্শ 
আর্ছ, ঘৃোও। 
 
িযারর মভর্বরছল মস ডাম্বলর্ডারর্র্ ভার্লাভার্ব মচর্ন। রর্ন্তু এই েৃতুয সিংবাদরি পরার পর 
তার র্ার্ছ ের্ন ির্লা মস তার্র্ খুব র্েই রচনত। মস র্খর্নাই ডাম্বলর্ডার্রর তশশব বা 
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তর্শর রনর্য রচন্তা র্র্ররন। িযারর তার্র্ রঠর্ ম ভার্ব মদর্খর্ছ মসভার্বই তার্র্ রচনত। 
মস জানত ডাম্বলর্ডার এর্জন অ্রভজ্ঞ  াদুর্র ও রশক্ষর্ এবিং রুপারল চুর্লর সুদশকন 
এর্জন বৃদ্ধ! এর্জন রির্নজ ডার্ম্বলর্ডার্রর ধারো র্রািা এর্িা মবোনান র্াজ। 
ম েন  ায না এর্রি মবাাঁর্া িাইপ িার রেযনর্র্ র্ল্পনা র্রা বা মেন্ডরল ব্লাে এর্ন্ডড 
রিি। 
 
মস ডার্ম্বলর্ডার্রর অ্তীত সের্র্ক রজর্জ্ঞস র্রার র্িা র্খর্না রচন্তা র্র্ররন। মর্ার্না 
সর্ন্দি মনই ম  প্রশ্নিা ির্তা অ্দু্ভত, অ্প্রাসরঙ্গর্। রর্ন্তু এিা সবার জানা ম  ডার্ম্বলর্ডার 
রির্ন্ডলবার্ন্ডর সর্ঙ্গ মসই রবখযাত ির্ন্দ্ব অ্িংশ রনর্যরছল। রর্ন্তু িযারর র্খর্না ডাম্বলর্ডারর্র্ 
মস বযাপার্র অ্িবা অ্নয রৃ্রতত্বগুর্লার বযাপার্রও রজর্জ্ঞস র্রার র্িা ভার্বরন। না, তারা 
সব সেয িযাররর্র্ রনর্যই আর্লাচনা র্র্রর্ছ। িযাররর অ্তীত, িযাররর ভরবষযত, িযাররর 
পররর্ল্পনা…এখন িযাররর র্ার্ছ ের্ন িয,  রদও তার ভরবষযত রছল খুবই রবপদসঙু্কল 
এবিং অ্রনরিত, মস ডার্ম্বলর্ডার সের্র্ক না রজর্জ্ঞস র্র্র রবরাি সুর্ াগ নষ্ট র্র্রর্ছ। 
 রদও মস এর্রি োত্র বযরিগত প্রশ্ন ডাম্বলর্ডারর্র্ র্র্ররছল এবিং তার সর্ন্দি ম  
ডাম্বলর্ডার তার্র্ সরঠর্ভার্ব উেররি মদযরন। 
 
তুরে  খন আযনার রদর্র্ তার্াও তখন আযনায রর্ মদখ? 
 
আরে? আরে মদরখ এর্র্জাড়া মোিা উর্লর মোজা িার্ত ধর্র আরছ। 
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র্র্যর্ রেরনি রচন্তার পর িযারর রদ প্রর্ফি পরত্রর্া মির্র্ েৃতুয সিংবাদরি রছাঁড়ল এবিং  ত্ন 
সির্ার্র ভাাঁজ র্র্র প্রযার্রির্যাল রডর্ফনরসভ েযারজর্ এন্ড ইিস ইউজ এর্গইে রদ 
ডার্ক আিকর্সর প্রিে ভরলউর্ে গুাঁর্জ রাখল। এরপর মস সিংবাদপর্ত্রর বার্ী অ্িংশ 
আবজকনার সূ্তর্প ছুাঁর্ড় মফলল এবিং রুর্ের রদর্র্ রফরল। রুেরি তখন অ্র্নর্িা 
স্বরস্তদাযর্। এর্রিোত্র রজরনসই রনরদকষ্ট জাযগায মনই। তাির্ল আজর্র্র মডইরল প্রর্ফি। 
মসরি রবছানার ওপর পর্ড় আর্ছ। তার ওপর এর্রি ভাঙা আযনা। 
 
িযারর মিাঁর্ি মসখার্ন মগল। মডইরল প্রর্ফি মির্র্ মসরি সররর্য পরত্রর্ারি ভাাঁজ খুলল। 
সর্ার্ল  খন পরত্রর্ারি মডরলভারর মপাঁচা রদর্য রগর্যরছল তখন মস শুধু ভাাঁজ র্রা 
পরত্রর্ার রশর্রানােগুর্লার রদর্র্ মচাখ বুরলর্যরছল। পরত্রর্ায মভার্েেিক সের্র্ক রর্ছু 
মলর্খরন মদর্খ ছুাঁর্ড় পার্শ মরর্খ রদর্যরছল। িযারর রনরিত রছল ম  েন্ত্রোলয প্রর্ফি 
পরত্রর্ার ওপর চাপ রদর্যর্ছ মভার্টের্িকর সিংবার্দর বযাপার্র। এখন মস মদখর্ত মপল ম  
আসল খবর তার মচাখ এরড়র্য মগর্ছ। পরত্রর্ার প্রিে পাতার রনর্চর অ্িংর্শ 
ডাম্বলর্ডার্রর ছরবর ওপর মছাি রশর্রানাে মদযা। ছরবরির্ত ডাম্বলর্ডার দ্রুত িাাঁির্ছ। 
তার্র্ ক্লান্ত মদখার্ে: 
 
ডাম্বলর্ডার –মশষ প কন্ত সরতয? 
অ্র্নর্র্ই, তার প্রজর্ন্মর েিান  াদুর্র বর্ল ম  োনুষরির্র্ ের্ন র্র্র, তার চররর্ত্রর 
রবপরীত রবষয রনর্য োত্র সাের্নর সপ্তার্িই বই প্রর্াশ ির্ব। তার শুদ্ধ ও পররেন্ন 
ভাবেূরতক, রূপারল দারড়র জ্ঞান-গাম্ভী কয অ্র্নর্িা ধুরলসাৎ ির্ব এ বই প্রর্াশ িওযার 
পর। ররিা রস্কিার তার বইর্ত রলর্খর্ছন তার অ্সুি বালযর্াল রবশৃঙ্খল ম ৌবন, সারা 
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জীবর্নর িন্দ্ব এবিং অ্জানা র্ার্লা অ্ধযার্যর র্িা–ম  সব রনর্যই ডাম্বলর্ডারর্র্ র্বর্র 
ম র্ত ির্যর্ছ। তার বইর্ত তাাঁর অ্র্নর্ অ্জানা রবষয ও প্রশ্নসি তার র্ারে বযাখযা 
আর্ছ–ম  োনুষরি েযারজর্ জগর্তর েন্ত্রী িওযার র্িা রতরন মর্র্না সারাজীবন 
মিডোোরই মির্র্ মগর্ছন? মগাপন সিংিা অ্ডকার অ্ব দয রফরনর্ক্সর র্াজ রর্ রছল? আর 
ডাম্বলর্ডার তার মশষ পররেরতর রদর্র্ র্ীভার্ব মগর্লন, মস সব রবর্ফারের্র অ্জানা 
র্ারিনী। 
এসবসি, আর্রা অ্র্নর্ প্রর্শ্নর উের রবস্তাররত বযাখযা র্রা ির্যর্ছ এই জীবনী ির্ন্থ। দয 
লাইফ এন্ড লাইস অ্ব অ্যালবাস ডাম্বলর্ডার, রলর্খর্ছন ররিা রস্কিার। আর মলখর্ ররিা 
রস্কিার্রর এর্ান্ত সাক্ষাতর্ার রনর্যর্ছন মবরি। মরইিওর্যইি, রডতর্র, ১৩নিং পৃষ্ঠায। 
 
িযারর পরত্রর্ার ভাাঁজ খুর্ল ১৩ নাম্বর পৃষ্ঠায মচাখ রাখল। প্ররতর্বদর্নর উপর্র এর্রি 
ছরব। ছরবর্ত আর্রা এর্রি পরররচত েুখ, এর্জন েরিলা অ্লঙ্কারপূেক ররঙন চশো পর্র 
আর্ছ। োিায রবসৃ্তত মর্াাঁর্ড়ার্না মসানারল চুল। দাাঁত মবর র্রা েুর্খ পররষ্কার রবজর্যর 
িারস মবাো  ায। তার রদর্র্ আঙুল তুর্ল নাড়র্ছ। মপর্ির মভতর মোচড় মদয ছরবরি 
মদখর্ল। িযারর এই ছরবর রদর্র্ না তারর্র্য পড়র্ত িার্ল। 
 
পালর্র্র র্লর্ে আেেোত্মর্ মলখায ম েন তার্র্ ের্ন িয, োনুষ রিসার্ব ররিা রস্কিার 
রঠর্ তার রবপরীত, রতরন অ্র্নর্ উষ্ণ এবিং নরে হৃদর্যর োনুষ। আোর্র্ আন্তররর্ 
শুর্ভো জারনর্য তার বারড়র মভতর্র রনর্য মগর্লন। আোর্র্ রনর্য মসাজা তার রান্নাঘর্র 
ঢুর্র্লন এর্ র্াপ চা এবিং এর্ স্লাইজ মর্র্র্র জনয এবিং মর্ার্না ভূরের্া ছাড়াই অ্তযন্ত 
উষ্ণ ধুোরযত চার্যর সার্ি আোর্দর। আলাপচাররতাও শুরু িল। 
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রস্কিার বলর্লন, এিা রঠর্ ডাম্বলর্ডার ির্লন ম  মর্ার্না জীবনীর্ার্রর স্বপ্ন। এেন 
পররপূেক ও দীঘক জীবন খুব র্েই আর্ছ। আরে রনরিত ম  অ্র্নর্ অ্র্নর্ বইর্যর ের্ধয 
আোরিাই প্রিে প্রর্ারশত ির্ব। 
রস্কিার অ্বশযই মলখার র্াজরি র্র্রর্ছন অ্সম্ভব দ্রুত গরতর্ত। জুন োর্স ডাম্বলর্ডার্রর 
রিসযজনর্ েৃতুযর পর নযশ পাতার বইরি মশষ র্রর্ত তার সেয মলর্গর্ছ োত্র চার 
সপ্তাি। আরে তার্র্ রজর্জ্ঞস র্রলাে এই অ্সম্ভব দ্রুত গরতর্ত রতরন র্ীভার্ব র্াজরি 
র্রর্লন? 
আপরন  খন দীঘক সেয সািংবারদর্তা র্রর্বন, মদখর্বন সের্যর বযাপার্র অ্ভযস্ত ির্য 
উঠর্ত িয। আরে জারন ম  তার পুর্রা র্ারিনী জানার জনয  াদুর জগৎ রীরতের্তা তিচচ 
পর্র মগর্ছ। আর আরে সর্র্লর আর্গই তার্দরর্র্ মসই র্ারিনী জানার্ত মচর্যরছ। 
ওযাইর্জর্নার্োর্ির রবর্শষ উপর্দষ্টা এবিং ডাম্বলর্ডার্রর দীঘকর্ার্লর বনু্ধ এলরফযাস 
মডার্গর সম্প্ররত বহুল প্রচাররত মলখারির র্িা বললাে তার্র্, মসখার্ন বলা ির্যর্ছ ম , 
রস্কিার্রর বইর্ত চর্র্লি েগ র্াডক মির্র্ও র্ে র্িা সরন্নর্বরশত িার্র্ব। 
রস্কিার িাসর্ত িাসর্ত তার োিািা মপছর্নর রদর্র্ িানর্লন। 
ডারলকিং মডারজ! আোর ের্ন আর্ছ র্র্যর্ বছর আর্গ অ্ধকোনবর্দর রনর্য আরে তার 
এর্রি ইন্টাররভউ রনর্যরছলাে। তার েঙ্গল মিার্। তার্র্ পুর্রাপুরর বাধকর্র্য মপর্যর্ছ, 
আোর ের্ন ির্যরছল আেরা উইর্যার মলর্র্র ধার্র বর্স আরছ এবিং রতরন আোর্র্ 
োছগুর্লা মদখর্ত বলর্ছন। 
তিারপ এলরফযাস মডার্গর ওই অ্রভর্ াগ রনর্য চাররদর্র্ প্ররতরেযা মদখা রদর্যর্ছ। 
রস্কিার রর্ সরতযই ের্ন র্র্রন ম  োত্র চার সপ্তার্ি ডাম্বলর্ডার্রর দীঘক ও এর্ অ্সাধারে 
জীবর্নর বেকনা র্রা  ায? 
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ওহ্ োই রডযার, রস্কিার মসািার্গর সর্ঙ্গ আঙুলগুর্লা রদর্য আোর্র্ সোন্তরালভার্ব ধরল, 
আোর ের্তা তুরেও জার্না ম  রর্ পররোে তিয গযার্লার্নর ভাণ্ডার মির্র্ পাওযা ম র্ত 
পার্র।……….. জনগে ডাম্বলর্ডার্রর অ্জানা র্ারিনী শুনর্ত উদিীব। আপরন রনিই 
জার্নন ম  অ্র্নর্র্ই ের্ন র্র্র ম  রতরন এর্জন চেৎর্ার োনুষ রছর্লন, অ্র্নর্ 
গুরুত্বপূেক রবষর্য রতরন পদর্ক্ষপ মননরন  া তার মনওযা উরচত রছল। রর্ন্তু বৃদ্ধ মডারজ 
মডার্গ রির্পারফর্র্র মনশায বুাঁদ ির্য িার্র্ত পার্রন, রর্ন্তু আরে মপর্যরছলাে এেন 
এর্রি সূত্র অ্রধর্ািংশ সািংবারদর্ই  া মপর্ল োাঁরপর্য পর্ড় খবর্রর জনয। এেন এর্জন 
আর্ছন র রন এর আর্গ মর্ার্না রর্ছু জনসমু্মর্খ প্রর্াশ র্র্রনরন, রতরন ডাম্বলর্ডার্রর 
ম ৌবনর্ার্লর রবশৃঙ্খল এবিং অ্স্বাভাবারর্ সের্য তার্র্ মদর্খর্ছন অ্র্নর্ র্াছ মির্র্। 
রস্কিার্রর জীবনীরির আগাে প্রচারপত্ররি তার্দরর্র্ মবশ আঘাত র্রর্ব  ারা ের্ন র্র্র 
ম  ডাম্বলর্ডার্রর জীবন এর্র্বার্র র্ারলোিীন রছল। এর ের্ধয রতরন মর্ান রবষযরি 
সবর্চর্য বড় রবস্ময রির্সর্ব আরবষ্কার র্র্রর্ছন তা আরে জানর্ত চাইলাে। 
এখন বাদ দাও মবরি, বই পড়ার আর্গ পাঠর্র্র সাের্ন আরে সব গুরুত্বপূেক রবষযগুর্লা 
তুর্ল ধরর্ত চাই না। রতরন উচ্চস্বর্র িাসর্লন! রর্ন্তু আরে রনরিত র্র্র বলর্ত পারর, 
 ারা এখর্না ের্ন র্র্র ম  ভাম্বলর্ভার রছর্লন তার দারড়র ের্তাই শুভ্র তারা ভুল রচন্তা 
র্রর্ছ! শুধু এিুরু্ বরল ম  মর্উ তার্র্ প্রচণ্ড রাগর্ত র্খর্না শুর্নরন। তুরে জার্না রতরন 
ম ৌবর্ন স্বপ্ন মদখর্তন রনর্জর্র্ ডার্ক আর্িকর ের্ধয রনেি রাখর্ত! অ্িচ রতরনই আবার 
এেন এর্জন  াদুর্র র রন পরবতকী বছরগুর্লার্ত সরিষু্ণতা ও শারন্তর জনয র্াজ 
র্র্রর্ছন। তার  খন অ্ল্প বযস তখন রতরন অ্ত বড় ের্নর রছর্লন না। িযাাঁ, অ্যালবাস 
ডাম্বলর্ডার্রর অ্তীত জীবন রছল চরে অ্পররেন্ন, রতরন তার পররবার্রর সর্ন্দিজনর্ ও 
র্লরঙ্কত রবষযারদ লুরর্র্য রাখর্ত র্রঠনভার্ব মচষ্টা র্র্রর্ছন। 
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আরে জানর্ত চাইলাে রস্কিার রর্ ডাম্বলর্ডার্রর ভাই আবারর্ফার্িকর র্িা বলর্ত চাইর্ছন 
রর্ না, ম  ১৫ বছর আর্গ  াদুর অ্পবযবিার্রর দার্য ওযাইর্জনার্োর্ির িারা অ্রভ ুি 
ির্য রর্ছুিা র্লরঙ্কত ির্যরছল। 
ওি, আবারর্ফািক মতা এর্িা মগাবর্রর গারদ, রস্কিার িাসল। না না, মসিা মছািখার্িা 
প্রতারো র্রা ভাইর্যর মচর্য খারাপ রবষর্য, এেনরর্ োগলর্দর রন কাতন র্রা বাবার 
মচর্যও খারাপ। ডাম্বলর্ডার প কন্ত তার্দর দুজর্নর র্াউর্র্ এসব র্াজ মির্র্ রবরত 
রাখর্ত পার্ররন, মস রবষর্যও না, তারা দুজনই ম  ওযাইর্জনগার্োি িারা অ্রভ ুিও 
ির্যরছল। প্ররৃ্তপর্ক্ষ আোর্র্ উৎসুর্ র্র্রর্ছ তার ো এবিং মবান। তার্দর রবষর্য এর্িু 
নাড়াচাড়া র্রর্তই অ্র্নর্ মনািংরা র্ারিনীর সন্ধান পাওযা মগর্ছ। রর্ন্তু আরে সব র্িা 
এখন বলব না, সবিুরু্ জানর্ত ির্ল আপনার্র্ আোর বইর্যর নবে মির্র্ িাদশ 
অ্ধযায পড়ার জনয অ্র্পক্ষা র্রর্ত ির্ব। এখন আরে  তিুরু্ আপনার্র্ বলর্ত পারর তা 
ির্লা, ডাম্বলর্ডার তার নার্িা র্ীভার্ব মভর্ঙর্ছ মর্ন তা র্খর্না বর্লরন, মসিা মর্ার্না 
আির্ কর রবষয রছল না। 
পররবার্রর ঐরতিয না িার্া সর্ত্বও ডাম্বলর্ডার তার মেধা রদর্য অ্র্নর্  াদুর আরবষ্কার 
র্র্রর্ছন এর্িা রর্ রস্কিার অ্স্বীর্ার র্র্রন? 
তার মেধা রছল, রতরন স্বীর্ার র্রর্লন।  রদও এখন অ্র্নর্ মলার্ প্রশ্ন র্র্র ম  তার মস 
সব অ্জকর্নর জনয রতরন পুর্রা রৃ্রতত্ব এর্া মপর্ত পার্রন রর্ না। আরে মস র্িা ১৬ 
অ্ধযার্য বর্লরছ, ইডর রডলন দারব র্র্রর্ছন ম  রতরন আর্গই িাগর্নর রর্ির আি 
ধরর্ের বযবিার আরবষ্কার র্র্ররছর্লন এবিং ডাম্বলর্ডার তার মস সব র্াগজপত্র ধার 
রনর্যরছর্লন। 
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রর্ন্তু ডাম্বলর্ডার্রর রর্ছু অ্জকর্নর গুরুত্ব রনিযই অ্স্বীর্ার র্রা  ার্ব না। তার রবখযাত 
ঘিনা রিনর্ডলবাের্র্ িারার্নার মপছর্ন রর্ র্াজ র্র্রর্ছ? 
ওি, এখন আরে মবশ খুরশ ির্যরছ ম  আপরন রিনর্ডলবার্ন্ডর র্িা উর্ল্লখ র্র্রর্ছন। 
মছাি র্র্র িারস রদর্য রস্কিার বলর্লন। আোর ভয িয  ারা আর্দ্ক মচার্খ ডালর্ডার্রর 
দশকনীয রবজযর্র্ মদর্খন তারা শীঘ্রই এর্রি রবর্ফারর্ের ের্ধয পড়র্বন বা িযর্তা 
মগাবর মবাোয। রবষযরি খুবই মনািংরা। আরে এ প কন্ত এখন বলব, এতিা রনরিত িওযা 
 ার্ব না ম  মসরি সরতযই এর্রি দশকনীয সিংঘাত রছল। আোর বই পার্ঠর পর জনগে 
বুর্ে মনর্ব ম  রিনর্ডলবাে তার  াদুদণ্ডরির প্রান্ত মির্র্ মনিার্যত এর্রি সাদা োল 
 াদু র্র্র মবর র্র্ররছর্লন এবিং রনরর্ব এর্সরছর্লন। 
রস্কিার এই রবষর্য আর মর্ার্না রর্ছু বলর্ত চাইর্লন না। এরপর আেরা র্িা ঘুরালাে 
এর্ান্ত বযরিগত সের্ক রবষর্য  া তার পাঠর্র্র্ অ্নয ম  মর্ার্না রবষর্যর চাইর্ত 
অ্রধর্ আর্ষকে র্রর্ব। 
ওি, িযাাঁ, রস্কিার েৃদু োিা মদালার্লন, আরে পুর্রা এর্ অ্ধযায ডাম্বলর্ডার-পিার সের্ক 
রনর্য আর্লাচনা র্র্ররছ। রবষযরির্র্ বলা  ায অ্স্বরস্ত র্র, এেনরর্ দুভকাগযজনর্। 
আবার, আপনার পাঠর্রা আোর বইরি রর্নর্ব পুর্রা র্ারিনীর জনয। এ বযাপার্র ম  সব 
র্িাবাতকা মশানা  ায তার্ত মর্ার্না সর্ন্দি মনই ম  ডাম্বলর্ডার পিার্রর প্ররত 
অ্স্বাভারবর্ আিি মদরখর্য রছর্লন। মছর্লরির জনয এই সের্ক র্তখারন প্রর্যাজন রছল 
—আো, মসিা আেরা পর্র মদখর্ত পাব। তর্ব এিা অ্র্নর্র্র র্ার্ছই মগাপন মনই ম  
পিার্রর তর্শর অ্র্নর্ োর্েলাপূেক রছল। 
আরে জানর্ত চাইলাে রস্কিার্রর এখর্না পিার্রর সর্ঙ্গ ম াগার্ াগ আর্ছ রর্-না। পিার্রর 
এর্রি রবখযাত সাক্ষাতর্ার গত বছর রতরন রনর্যরছর্লন। মসরি রছল এর্রি সারা জাগার্না 
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সাক্ষাতর্ার। সাক্ষাতর্ার্র পিার। পররষ্কারভার্ব তার দৃঢ় রবশ্বার্সর র্িা বর্লর্ছ ম  
ইউ–মনা-হুাঁ রফর্র এর্সর্ছ। 
ওি! িযাাঁ, আেরা এর্রি ঘরনষ্ঠ সের্ক গর্ড় তুর্লরছলাে, রস্কিার বলর্লন, মবচারা পিার্রর 
প্ররৃ্ত বনু্ধর সিংখযা রছল খুব র্ে। এবিং আোর্দর সাক্ষাত ির্যরছল তার জীবর্নর এর্রি 
চরে পরীক্ষার সেয। মসরি ির্লা ট্রাই উইজাডক িুনকার্ের্ন্টর সেয। আরে সম্ভবত তার্দর 
ের্ধয এর্োত্র বযরি মবাঁর্চ আরছ ম  বলর্ত পার্র–মস প্ররৃ্ত িযারর পিারর্র্ জার্ন। 
ডাম্বলর্ডার্রর েৃতুযর মর্ান রবষযরি জানার এখর্না আোর্দর আিিী র্র্র? রস্কিার রর্ 
ের্ন র্র্রন ম  ডাম্বলর্ডার্রর েৃতুযর সেয পিার মসখার্ন উপরিত রছল? 
বুেলাে, এ রনর্য আরে অ্ত র্িা বলব না। এসব বযাপার্র বইর্ত সব মলখা আর্ছ। 
রর্ন্তু ির্গাযািক প্রাসার্দর মভতর্র প্রতযক্ষদশকীরা মদর্খরছল ডাম্বলর্ডার পর্ড়  াওযার, লাফ 
মদওযার বা তার্র্ ধাক্কা মদওযার মসই েুিূতকগুর্লার পরপরই পিার মসখান মির্র্ মদৌর্ড় 
সর্ড়  ার্ে। পিার পর্র মসর্ভরাস মস্লইর্পর রবরুর্দ্ধ স্বাক্ষী রদর্যর্ছ,  ার রবরুর্দ্ধ তার 
আর্গর মির্র্ই প্রচণ্ড রাগ রছল!  া মদখা মগর্ছ,  া জানা মগর্ছ সব রর্ছু রর্ মতেন? 
এর বাইর্র রর্ রর্ছু মনই? এ রবষর্য  াদু র্রেরিই রসদ্ধান্ত মনর্ব  খন তারা আোর 
বইরি পড়র্ব। 
আরে চর্ল আসার সেয এই এর্রি র্ারিনী আরে মনাি র্রলাে। এ বযাপার্র মর্ার্না 
সর্ন্দি মনই ম  রস্কিার্রর মলখা বই ডাম্বলর্ডার্রর ভির্দর ের্ধয সর্ঙ্গ সর্ঙ্গ মবে 
মসলার্র পররেত ির্ব। এরদর্র্ তার্দর রির্রা সের্র্ক  া মবররর্য আসর্ব তা িযর্তা 
তার্দরর্র্ প্রচণ্ড োাঁরর্ মদর্ব। 
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িযারর মলখারি পড়া মশষ িওযার পরও পরত্রর্ার পৃষ্ঠারির রদর্র্ রর্ছুক্ষে পলর্িীন 
তারর্র্য িার্ল। তার মভতর্র মোধ ও ঘৃো এেনভার্ব নাড়া রদল ম  মভতর মির্র্ 
বরেভাব উর্ঠ এর্লা। মস পরত্রর্ারি বর্লর ের্তা মগাল র্র্র মোচরার্লা এবিং গার্যর শরি 
রদর্য মদযার্লর রদর্র্ ছুাঁর্ড় মফর্ল রদল। মসরি র্াগজ মফলার রবর্নর র্ার্ছ অ্নয 
র্াগজগুর্লার সর্ঙ্গ রগর্য জর্ড়া ির্লা। রবর্ন ইরতের্ধযই র্াগর্জ ভর্র মগর্ছ। 
 
মস সারা ঘর্র অ্র্ন্ধর ের্তা পাযচারর র্রর্ত িার্ল। এর্বার রগর্য িযার খুলর্ছ, 
এর্বার বই িার্ত তুর্ল রনর্ে আবার এর্ই ভূর্পর ওপর মরর্খ রদর্ে। রর্ র্রর্ছ মস 
বযাপার্র তার রবর্শষ হুাঁশ-জ্ঞান মনই। তার োিার ের্ধয ররিার আরিকর্র্র্লর রবর্শষ 
রবর্শষ অ্িংশগুর্লা ঘুরপার্ খার্ে; পুর্রা অ্ধযায পিার ডাম্বলর্ডার সের্ক রনর্য… 
রবষযরির্র্ বলা  ায অ্স্বরস্তর্র এবিং ক্ষরতর্র… রনর্জর্র্ মস র্ার্লা আর্িকর সর্ঙ্গ  ুি 
র্র্র মফর্লরছল ম ৌবর্ন… আোর রছল তিয পাওযার রবর্শষ সূত্র, অ্রধর্ািংশ সািংবারদর্ 
মসই সূত্র মপর্ল তার্দর দণ্ডরি মস রদর্র্ তার্ র্রত.. 
 
রেিযা? িযারর রচৎর্ার র্র্র উঠল। জানালা রদর্য মদখল রঠর্ পার্শর প্ররতর্বশীর্র্। রতরন 
লন োওযাররি (ঘাস র্ািা মেরশন) চালু র্রর্ত সেয রনর্লন এবিং উর্িগ রনর্য ওর 
রদর্র্ তার্ার্লন। 
 
িযারর ধপাস র্র্র রবছানায বর্স পড়ল। রবছানার ওপর িার্া ভাঙা আযনার িুর্র্রা 
লারফর্য এর্িু দূর্র রগর্য পড়ল। িযারর মসরি রু্রড়র্য রনর্লা আঙুর্লর ের্ধয উটার্ত 
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পাটার্ত লাগল আর রচন্তা র্রর্ত িার্ল, ডাম্বলর্ডার্রর রবষয রনর্য। র্ীভার্ব ররিা 
রস্কিার তার ও ডাম্বলর্ডার্রর বযাপার্র বদনাে ছরড়র্য  ার্ে। 
 
িঠাৎ উজ্জল নীল আর্লার েলর্ মদখা মগল। িযারর রির ির্য মগল। তার র্ািা আঙুল 
রপছর্ল আযনার মচাখা প্রার্ন্ত রগর্য লাগল। মস রবষযরি রনিযই র্ল্পনা র্রর্ছ। মস 
র্াাঁর্ধর উপর রদর্য ঘুর্র তার্াল। রর্ন্তু মদযালরি িলুদ-র্েলার রবররির্র রঙ, আযনায 
প্ররতফলন ির্ত পার্র এেন মর্ার্না নীল রর্ঙর রচহ্নই মনই। মস আবার ভাঙা আযনার 
িুর্র্রারির রদর্র্ তার্াল। আযনার িুর্র্রারির্ত রনর্জর সবুজ মচাখ দুর্িা ছাড়া আর 
অ্নয রর্ছু মদখর্ত মপল না। 
 
মস রনিযই বযাপাররি র্ল্পনা র্রর্ছ। এছাড়া তার র্ার্ছ আর মর্ার্না বযাখযা মনই। মস 
র্ল্পনা র্র্রর্ছ, র্ারে মস তার েৃত প্রধান রশক্ষর্র্র্ রনর্য রচন্তা র্ররছল।  রদ ররিা 
রস্কিার্রর মলখার রবষযরি সরতয ির্তা, তািল অ্যালেস ডাম্বলর্ডার্রর গভীর নীল মচাখ 
তার্র্ র্খর্না তীর চািরন রদর্য রবদ্ধ র্রত না। 
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োিসলি পরিবালিি রবদ্ায 
 
সাের্নর দর্রাজা সর্জার্র ধাক্কা মদওযার শে উপর্রর তলায প্ররতধ্বরনত ির্লা, সর্ঙ্গ 
র্র্ণ্ঠর রচৎর্ার্রর আওযাজ, এই! তুই! 
 
১৬ বছর্রর অ্রভজ্ঞতায ডার্ার ভরঙ্গ মির্র্ িযারর জার্ন র্ার্র্ তার আঙ্কল ও আরন্ট 
ডার্র্ছ। তারপরও মস সর্ঙ্গ সর্ঙ্গ উের রদল না। মস তখর্না ভাঙা আযনািার রদর্র্ 
তারর্র্য আর্ছ, ের্ন ির্লা মসর্র্ন্ডরও র্ে সের্যর জনয মস আযনায ডাম্বলর্ডার্রর মচাখ 
মদখর্ত মপল। তার আঙ্কল আবার এই মছর্ল বর্ল ডার্ মদযার পর িযারর উর্ঠ দাাঁড়াল 
এবিং মবডরুর্ের রদর্র্ পা বাড়াল। এর্িুখারন মির্ে ওর রপর্ঠ মনওযা বযার্গর মভতর্র 
ভাঙা আযনািা রাখল। বযাগরির মভতর্র রজরনসপত্র ভর্রর্ছ  া সর্ঙ্গ র্র্র মস রনর্য 
 ার্ব। 
 
এত সেয লার্গ আসর্ত!,িযাররর্র্ উপর্রর রসাঁরড়র মগাড়ায মদর্খই মভরনন ডারসর্ল 
গজকন র্র্র উঠর্লন, এখার্ন মনর্ে এর্সা, আরে এর্িা র্িা জানর্ত চাই! িযারর 
রিরভার্ব ধীর পার্য মনর্ে এর্লা। তার িাত দুর্িা পর্র্র্ি খুাঁর্জ মরর্খর্ছ। মস বসার ঘর্র 
ঢুর্র্ই ডারসর্ল পররবার্রর রতনজনর্র্ই মদখর্ত মপল। তারা বাইর্র  াওযার মপাশার্ 
পর্ড় আর্ছ। আঙ্কল পর্ড়র্ছন িালর্া িলুদ রর্ঙর জযার্র্ি। আন্ট মপিুরনযা পর্ড়র্ছন 
রনর্ির সযালেন রর্ঙর জযার্র্ি এবিং িযাররর সাইর্জ বড়, মপরশবহুল ডাডরল পর্ড়র্ছ 
মলদার জযার্র্ি। 
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িযারর পিার অ্যান্ড দয মডিরল িযার্লাস 
 
রজ্ব, িযারর জানর্ত চাইল। 
 
এখার্ন বর্সা, িযাররর্র্ মভরনন বলর্লন। িযারর ভুরু তুর্ল তার্াল। রপ্ল্জ! বলর্লন 
আঙ্কল মভরনন। এর্িু আিত স্বর্র রতরন বলর্ত মচষ্টা র্রর্লন, রর্ন্তু তার গলায তীর 
ভাব উর্ঠ এর্লা। 
 
িযারর বসল। মস রচন্তা র্রল ম  এরপর রর্ ির্ব মস জার্ন। আঙ্কল দ্রুত পাযচারর 
র্রর্ছন। িযাররর্র্ আন্ট মপিুরনযা এবিং ডাডরল উর্ির্গর সর্ঙ্গ তার্র্ লক্ষয র্রর্ছ। 
অ্বর্শর্ষ তার বড়, লাল েুখরি রু্রিত র্র্র রির ির্লন এবিং িযাররর সাের্ন এর্স 
দাাঁড়ার্লন। বলর্লন, আরে আোর রচন্তা পররবতকন র্র্ররছ। 
 
রর্ অ্বার্ র্রা র্িা, িযারর বলল। 
 
তুরে এই ভার্ব র্িা বলর্ব না, আন্ট মপিুরনযা র্র্কশ স্বর্র বলর্লন। রর্ন্তু মভরনন 
ডারসর্ল তার্র্ িাত উাঁচু র্র্র িারের্য রদর্লন। 
 
এই সবরর্ছু ির্লা এর্ খণ্ড জরের জনয, আঙ্কল মভরনন শুর্র্রর ের্তা রু্তরু্র্ত মচার্খ 
তারর্র্য বলর্লন, আরে মতাোর এর্রি র্িাও রবশ্বাস র্রর না। 
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আরে রসদ্ধান্ত রনর্যরছ আেরা এখার্নই িার্ব, মর্ািাও  াব না। 
 
িযারর েুখ তুর্ল তার্াল। আঙ্কর্লর আচরর্ে মস ম েন মরর্গর্ছ, মতেরন েজা মপর্যর্ছ। 
মভরনন ডারসর্ল গত চার সপ্তাি ধর্র প্ররত ২৪ ঘন্টায েত পররবতকন র্রর্ছন। ের্নর 
পররবতকর্নর সর্ঙ্গ সর্ঙ্গ এর্বার গারড়র্ত োলপত্র ঢুর্ার্েন,আবার গারড় মির্র্ খারল 
র্রর্ছন। িযাররর র্ার্ছ এর্রি েজার বযাপার ির্লা এর ের্ধয ডার্ল তার বযাযাে র্রার 
ডার্বল এর্িা বার্ক্স ভর্রর্ছ  া গারড় মির্র্ সব নাোর্নার আগ প কন্ত মভরনন জানর্তন 
না। রজরনসপত্র গারড় মির্র্ নাোর্নার সেয বাক্সরি তুলর্ত রগর্য র্র্ষ্ট মঘতর্ঘাত র্র্রন 
এবিং বর্বর্ র্রর্ত িার্র্ন। 
 
তুরে ের্ন র্র, মভরনন ডারসর্ল রলরভিং রুর্ের মভতর আবার পাযচারর শুরু র্র্র 
বলর্লন, আেরা –মপিুরনযা, ডাডরল এবিং আরে–আেরা খুব রবপর্দর ের্ধয আরছ। র্ারে-
র্ারে 
 
আোর রর্ছু জরের জনয, রঠর্? িযারর বলল। 
 
–িযাাঁ, আরে ওিা রবশ্বাস র্রর না, আঙ্কল মভরনন পুনরায বলর্লন। রতরন আবার িযাররর 
সাের্ন এর্স দাাঁড়ার্লন, আরে এসব রনর্য রচন্তা র্র্র অ্র্ধকর্ রাত প কন্ত মজর্গ রছলাে। 
আোর রবশ্বাস এসব ির্লা বারড়রি দখর্লর ষড় ন্ত্র। 
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বারড়, িযারর বলল। বারড় োর্ন? 
 
এই বারড়! রচৎর্ার র্র্র আঙ্কল মভরনন বলর্লন। তার র্পার্লর রশরাগুর্লা লাফার্ত 
িার্র্। আোর্দর বারড়! এখার্ন এখন বারড়র দাে আর্াশচুম্বী। তুরে চাে আেরা বারড় 
মছর্ড় চর্ল  াই, আর তুরে  াদু-েন্ত্র র্র্র র্াযদা-র্ানুন র্রর্ব। আর আেরা রর্ছু 
জানার আর্গই মদখা  ার্ব বারড়ঘর মতাোর নার্ে এবিং আপনার রর্ োিা-িািা রর্ছু রঠর্ 
আর্ছ? িযারর জানর্ত চাইল। এ বারড় পাওযা জনয ষড় ন্ত্র, আপনার্র্ ম েন মদখা  ায 
আসর্লই আপরন অ্েন গাধা? 
 
মতাোর এতবড় সািস! রচৎর্ার র্র্র উঠল আন্ট মপিুরনযা। রর্ন্তু আবার্রা মভরনন 
তার্র্ িারের্য রদর্লন। তার ভাবভরঙ্গর্ত ের্ন ির্লা ম  ষড় ন্ত্র রতরন আরবষ্কার র্র্রর্ছন 
তার তুলনায এিা মর্ার্না বযাপারই না। 
 
িযারর বলল, িযর্তা আপরন ভুর্ল মগর্ছন, আোর রনর্জর এখন এর্রি বারড় আর্ছ। 
আোর গড ফাদার আোর্র্ মসরি রদর্যর্ছন। সুতরািং আরে আপনারিা মর্ন চাইব? এ 
সব রর্ র্িা? 
 
সবাই চুপ ির্য িার্ল। িযারর ের্ন র্রল মস তার  ুরি রদর্য আঙ্কলর্র্ মবাোর্ত 
মপর্রর্ছ। 
 
মতাোর দারব, মভরনন আবার পাযচারর শুরু র্র্র বলর্লন। এই লডক রজরনসিা 
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মভার্েেিক, িযারর অ্রিরভার্ব বলল। এ রনর্য আেরা প্রায এর্শ বার র্িা বর্লরছ। এিা 
মর্ার্না উদ্ভি র্িা না, এিা সরতয। ডাম্বলর্ডার আপনার্র্ গত বছর বর্লর্ছন। তাছাড়া 
রর্িংসর্ল এবিং রে. উইসরল- 
 
মভরনন ডারসর্ল মক্ষার্ভর সর্ঙ্গ র্াাঁধ োাঁরর্ রদল। িযাররর ের্ন ির্লা তার আঙ্কল, িযাররর 
িীর্ের ছুরির প্রিে রদর্র্ দুই পূেক বযস্ক  াদুর্র্রর িঠাৎ র্র্র প্রাইর্ভি িাইর্ভ আসার 
র্িা ের্ন র্রার মচষ্টা র্রর্ছন। তখন, রর্িংসর্ল শযার্র্লর্বাট এবিং আিকার উইসরলর 
আগেন ডারসর্লর পররবারর্র্ মবশ আিত ও অ্প্রস্তুত র্র্ররছল। িযাররর স্বীর্ার র্রর্ত 
মদাষ মনই ম  এর্বার রে. উইসরল রলরভিংরুর্ের অ্র্ধকর্ এর্র্বার্র ধ্বিংস র্র্র 
রদর্যরছর্লন। তার পুনরাগেন মভরনন ডারসর্লর র্ার্ছ আনর্ন্দর ির্ব এিা আশা র্রা 
 ায না। 
 
–রর্িংসর্ল এবিং রে. উইসরল এিা পররষ্কারভার্ব বযাখযা র্র্ররছর্লন, িযারর স্পষ্টভার্ব 
বলল।  খন আোর বযস ির্ব সর্তর। মস সেয  াদুেন্ত্র মভর্ঙ  ার্ব।  া আোর্র্ 
এতর্াল রক্ষা র্র্ররছল। মস প্রভাব আোর পাশাপারশ আপনার ওপর্রও পড়র্ব। অ্ডকার 
অ্ব রফরনক্স রনরিত ম  মভার্েেিক আপনার্র্ িার্গকি র্রর্ব। আরে মর্ািায আরছ মসিা 
জানার জনয আপনার ওপর রন কাতন র্রর্ব, অ্িবা মস রচন্তা র্রর্ব ম  আপনার্র্ 
আির্র্ রাখর্ল আরে প্রর্ার্শয আসব এবিং আপনার্র্ উদ্ধার র্রার মচষ্টা র্রব। 
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মভরনন আঙ্কল এবিং িযাররর মচাখ পরস্পর রেরলত ির্লা। িযারর রনরিত ম  ওই েুিূর্তক 
তারা এর্ই র্িা ভাবর্ছ। এরপর আঙ্কল মভরনন আবার িাাঁির্ত শুরু র্রল এবিং িযারর 
বলর্ত িার্ল, আপনার্র্ লুরর্র্য িার্র্ত ির্ব এবিং এ রবষর্য অ্ডকার আপনার্র্ সািা য 
র্রর্ব। আপনার্র্ তারা সর্বকাচ্চ রনরাপো রদর্ত চায। 
 
মভরনন রর্ছুই বলর্লন না। শুধু পাযচারর র্রর্ত িার্র্লন। বাইর্র মোপার্রর ওপর 
িালর্া মরাদ। পার্শর বারড়র লনোওযার্রর শে আবার মির্ে মগল! 
 
আরে মভর্বরছলাে এর্রি  াদু েন্ত্রোলয রছল? মভরনন ডারসর্ল িঠাৎ প্রশ্ন র্রর্লন। 
 
আর্ছ মতা, িযারর রবস্মর্যর সর্ঙ্গ উের রদল। 
 
তাির্ল তারা আোর্দর রনরাপো রদর্ত পারর্ছ না মর্ন? আেরা মতা রনর্দকাষ, মর্ার্না 
অ্পরাধ না র্রা সর্ত্বও ওরা আোর্দর শারস্ত রদর্ত চার্ে (রশর্ার রিসার্ব, খার্োখা 
অ্রভ ুি িওযায) আোর্দর সরর্ার্রর প্রর্ির্শন পাওযা উরচত, আেরা তা পাওযার 
অ্রধর্ার রারখ। 
 
িযারর িাসল। তার রনর্জর্র্ অ্সিায ের্ন ির্লা। সারা দুরনযার্র্ র রন অ্পছন্দ এবিং 
অ্রবশ্বাস র্র্রন অ্িচ রনর্জর প্রর্যাজর্ন সািার্ যর দারব র্রর্ছন সম্বর্রর র্ার্ছ, তার 
আঙ্কল মলার্িা সবসেয এেনই। 
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আপরন শুর্নর্ছন রে. উইসরল এবিং রর্িংসর্ল রর্ বর্লর্ছন, িযারর উের রদল। আেরা ের্ন 
র্রর েন্ত্রোলর্য অ্নুপ্রর্বশ ঘর্ির্ছ। 
 
মভরনন আঙ্কল বড় বড় র্দর্ে ফাযারর্প্ল্র্সর র্ার্ছ মগর্লন আবার রফর্র এর্লন। তার 
রবখযাত র্ার্লা ঘন মোছ র্াাঁরপর্য মজার্র মজার্র রনিঃশ্বাস রনর্েন। তার েুখিা এখর্না 
উর্ির্গ লাল ির্য আর্ছ। 
 
রঠর্ আর্ছ, রতরন িযাররর সাের্ন দাাঁরড়র্য বলর্লন। রঠর্ আর্ছ, তর্র্কর খারতর্র ধর্র নাও 
আেরা এই রনরাপো প্রদান িিে র্রলাে। আরে এখর্না বুের্ত পারর না আেরা 
রর্িংসর্লর রনরাপো মর্ন মপর্ত পারর না। 
 
িযারর মর্ার্না রর্র্ে র্ষ্ট র্র্র মচাখ সররর্য মনযা মির্র্ রবরত িার্ল। এই প্রশ্নরি 
ইরতের্ধযই র্র্যর্বার র্রা ির্যর্ছ। 
 
আরে আপনার্র্ বর্লরছ, মস দাাঁর্ত দাাঁত মচর্প বলল। রর্িংসর্ল োগলর্দর প্রর্ির্শন 
রদর্ে –োর্ন আপনার প্রধানেন্ত্রীর্র্। 
 
সরঠর্–মস ির্লা সবর্চর্য উপ ুি, মিরলরভশর্নর েরনির্রর রদর্র্ ইরঙ্গত র্র্র বলর্লন। 
ডারসর্ল মিরলরভশর্ন রর্িংসর্লর্র্ মদখর্ছন। োগলর্দর প্রধানেন্ত্রী এর্রি িাসপাতাল 
সফর্রর সেয তার মপছর্ন অ্রত সাধারেভার্ব ঘুরর্ছ রর্িংসর্ল। এর র্ারে ির্লা 
রর্িংসর্ল আর্ছ স্বাভারবর্ভার্ব োগলর্দর মপাশার্ পর্ড়। ধীর র্র্ণ্ঠ গভীর ভার্ব 
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রর্িংসর্লর র্িা বলা ইতযারদ ডারসর্ল পররবার তার্র্ অ্নয মর্ার্না  াদুর্র্রর মির্র্ 
রভন্নভার্ব জার্ন।  রদও এর্িা সরতয ম  তারা র্খর্না তার্র্ র্ার্ন ররিং পরররিত অ্বিায 
মদর্খরন। 
 
তার্র্ মতা এর্রি র্ার্জ মদওযা ির্যর্ছ, িযারর বলল। রর্ন্তু মিরশযা মজানস এবিং 
মডডালুস রডগলও এ র্ার্জর জনয উপ ুি — 
 
আেরা  রদ তার্দর রসরভ মদখর্ত পারতাে- আঙ্কল মভরনন শুরু র্রর্লন। রর্ন্তু িযারর 
তার তধ ক িাররর্য মফলল। মস পা বারড়র্য আঙ্কর্লর রদর্র্ এরগর্য মগল। এরপর মস 
রনর্জই মিরলরভশর্নর রদর্র্ তার্াল। মিরলরভশর্নর এর্রি দুঘকিনার সিংবার্দর রদর্র্ 
মভরনর্নর দৃরষ্ট আর্ষকে র্র্র বলল, এই দুঘকিনাগুর্লা মর্ার্না দুঘকিনা নয। আেরা 
সবকর্শষ সিংবার্দ সিংঘষক, রবর্ফারে লাইনচুযরত  াই মদরখ না (র্র্ন। জনগে অ্দৃশয ির্য 
 ার্ে, োরা  ার্ে, এসব রর্ছুর মপছর্ন আর্ছ মডার্েেিক। আরে আপনার্র্ এর্িা 
বারবার বর্লরছ, মস শুধু েজা র্রার জনয ো..র্দর িতযা র্র্র। এেনরর্ মধাযাশাগুর্লা–
ম গুর্লা আসর্ল মডেন্টর্দর ততরর। আপরন  রদ স্মরে র্রর্ত না পার্রন তাির্ল আপনার 
মছর্লর্র্ রজর্জ্ঞস র্রুন। 
 
ডাডরল তার িাত দুর্িা োাঁরর্ রদর্য উপর্র তুলল েুখ মঢর্র্ মফলার জনয, িযারর এবিং 
তারা বাবা োর্যর মচাখ তার রদর্র্। মস ধীর্র তার িাত দুর্িা নারের্য মফলল এবিং 
জানর্ত চাইল, তারা রর্… তারা রর্ মবরশ? 
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মবরশ? িাসল িযারর। তুরে বলর্ত চাইছ আোর্দর ম  দুজন আেেে র্র্রর্ছ তার্দর 
মচর্য মবরশ? অ্বশযই মবরশ, তারা শতশত, িযর্তা এবার িাজার িাজার। 
 
রঠর্ আর্ছ রঠর্ আর্ছ, মভরনন ডারসর্ল রচৎর্ার র্র্র বলর্লন। তুরে মতাোর বযাখযা 
রদর্যছ-। 
 
আরে তাই ের্ন র্রর, িযারর বলল। র্ারে আোর বযস  খন সর্তর বছর; মডি ইিার, 
মডর্েনির–এেনরর্ িযর্তা ইনফারর– ার অ্িক েৃতর্দি ডার্ক উইজার্ডকর িারা বশীভূত 
রছল। তারা সবাই আপনার্র্ খুাঁর্জ মবর র্রর্ব এবিং আপনার্র্ আেেে র্রর্ব। 
আপনার  রদ ের্ন িার্র্ ম  মসবার আপরন  াদুর্রর্দর পরারজত র্রর্ত মচর্যরছর্লন, 
তাির্ল আোর ের্ন িয আপনার্র্ স্বীর্ার র্রর্তই ির্ব ম  আপনার সািার্ যর দরর্ার 
আর্ছ। 
 
রর্ছু সের্যর জনয নীরবতা মনর্ে এর্লা। মসই নীরবতার ের্ধয িযারির্ডর র্ার্ঠর 
দর্রাজায ধাক্কা মদওযার ক্ষীে প্ররতধ্বনী মভর্স এর্লা। ের্ন িল আর্গর মসই সেযর্ার 
র্িা। আরন্ট মপিুরনযা আঙ্কল মভরনর্নর রদর্র্ তার্ার্লন। ডাডরল িযাররর রদর্র্ তার্ায। 
অ্বর্শর্ষ আঙ্কল আরর্রস্মর্ভার্ব বলর্লন, রর্ন্তু আোর র্ার্জর র্ী ির্ব? ডাডরলর 
সু্কর্লর র্ী ির্ব? আোর ের্ন িয না ম  ওই সর্ল অ্লস  াদুর্রর্দর এিা রনর্য মর্ার্না 
োিাবযিা আর্ছ- 
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আপরন বুের্ত পারর্ছন না? িযারর রচৎর্ার র্র্র বলল। ওরা আপনার্র্ রন কাতন র্রর্ব 
এবিং িতযা র্রর্ব, রঠর্ আোর বাবা-োর্র্ ম েন র্র্রর্ছ। 
 
ডযাড, উচ্চস্বর্র বলল ডাডরল। আরে এই অ্ডকার্রর মলার্র্দর র্িার সর্ঙ্গ আরছ। 
 
ডাডরল, িযারর বলল। মতাোর জীবর্ন এই প্রিে তুরে বুরদ্ধোর্নর ের্তা র্িা বলছ। 
 
িযারর জানত ম  সফল ির্যর্ছ।  রদ ডাডরল অ্ডকার্রর সািা য রনর্ত ভয মপত, তাির্ল 
ওর ো-বাবাও ওর সর্ঙ্গ তার্ল তাল রদত। মছাি এই পররবাররি আলাদা ির্য  াওযার 
বযাপার্র মর্ার্না প্রশ্ন আর্স না। িযারর দর্রাজার পার্শ ওভারর্র্াি রাখার িযাঙ্গার্রর 
উপর্র ঘরড়রির রদর্র্ তার্াল। 
 
ওরা পাাঁচ রের্নর্ির মভতর এখার্ন চর্ল আসর্ব, িযারর বলল। এবিং তার র্িায 
পররবার্রর মর্উ মর্ার্না উের রদল না। িযারর ঘর মির্র্ মবররর্য মগল। এই আলাদা 
ির্য  াওযা, িযর্তাবা সারাজীবর্নর জনয তার আন্ট-আঙ্কর্লর র্াছ মির্র্ আলাদা ির্য 
 াওযার রবষযরি আনর্ন্দর ির্ত পারত, রর্ন্তু তারপরও মর্েন ম ন এর্িা সিংশর্যর 
আবি ততরর ির্লা। এর্জর্নর সর্ঙ্গ আর্রর্জর্নর মষাল বছর্রর িানাপর্ড়ন ও অ্প্রীরতর 
সের্র্কর অ্বসার্নর বযাপার্র র্ী বলা ম র্ত পার্র? 
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িযারর ওর মবডরুর্ে রফর্র এর্লা। িযারর রবনা র্ারর্ে ওর বযাগরির্ত িাতড়ার্ত িার্ল। 
িযারর মিডউইর্গর খাাঁচার মভতর ছুাঁর্ড় ছুাঁর্ড় বাদাে মফলল। মসগুর্লা িপিপ শে র্র্র 
রনর্চ পড়র্ত িার্ল। রর্ন্তু মিডউইগ এসব লক্ষয র্র্র না। 
 
আেরা শীঘ্রই চর্ল  ারে, সরতযই খুব শীঘ্রই, িযারর বলল। এবিং তখন তুরে আবার উর্ড় 
ম র্ত পারর্ব। 
 
বাইর্র দর্রাজার মবল মবর্জ উঠল। িযারর এর্িু ইতস্তত র্রল। তারপর রুে মির্র্ মবর 
ির্য রনর্চর তলার রদর্র্ মনর্ে মগল। ডারসর্ল পররবারর মিসরিযা ও মডডালুর্সর সর্ঙ্গ 
রনর্জর্দর পরররচত র্র্র মনর্ব এিা এর্র্বার্র আশাতীত বযাপার। 
 
িযারর পিার! িযারর দর্রাজা মখালার সর্ঙ্গ সর্ঙ্গ উর্েরজত র্ণ্ঠ বলল। োিায িযাি পরা 
এর্জন মছাি োনুষ িযাররর্র্ োিানত র্র্র অ্রভবাদন জানাল। রচরর্ার্লর সম্মান! 
 
ধনযবাদ মডডালুস, িযারর বলল। মস র্ার্লা চুর্লর মিসরিযার রদর্র্ তারর্র্য িাসল। 
আপনারা সরতযই এর্িা ভার্লা র্াজ র্রর্ছন, আোর আন্ট, আঙ্কল এবিং র্ারজন ডাডরল 
এখার্নই রভতর্র… 
 
শুভরদন, িযারর পিার্রর আত্মীযরা! খুরশের্ন মডডলুস রলরভিংরুর্ের রদর্র্ পা বারড়র্য 
বলল। এভার্ব রবর্শষারযত র্রায ডারসর্ল পররবারর্র্ খুব এর্িা খুরশ ের্ন ির্লা না। 
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িযারর রবষযরি পাশ র্ািার্ত চাইল। মের্য  াদুর্র মিসরিযার এবিং পুরুষ  াদুর্র 
মডডালুস, এই দুজনর্র্ মদর্খ ডার্ল তার োর্যর পার্শ রগর্য দাাঁড়াল। 
 
ের্ন ির্ে, আপনারা সব পযার্ র্র্র প্রস্তুত ির্য আর্ছন, আোর্দর ম  পররর্ল্পনার র্িা 
িযারর আপনার্দর বর্লর্ছ, তা র্রঠন রর্ছু নয অ্রত সাধারে, ওর্যে মর্ার্ির পর্র্ি 
মির্র্ ঘরড় মবর র্র্র মদখর্ত মদখর্ত মডডালুস বলল। িযাররর আর্গই আেরা মবর ির্য 
 াব। এখার্ন আবার  াদু বযবিার র্রা  ার্ব না। র্ারে িযাররর এখর্না বযস র্ে। মস 
র্ারর্ে এখার্ন  াদু প্রর্যাগ ির্ল েন্ত্রোলয মজর্ন  ার্ব এবিং তার্র্ মিফতার র্রর্ব। 
আপনার্দর রনরাপদ আশ্রয িার্ন রনর্য  াওযার আর্গ, ধরুন দশ োইর্লর ের্তা 
আপনার্র্ িাইভ র্রর্ত ির্ব। ের্ন িয আপরন জার্নন র্ীভার্ব িাইভ র্রর্ত িয? মস 
অ্রত নম্রভার্ব মভরননর্র্ রজর্জ্ঞস র্রল। 
 
র্ীভার্ব? অ্বশযই আরে জারন র্ীভার্ব িাইভ র্রর্ত িয! রবস্মর্যর সার্ি আঙ্কল মভরনন 
বলর্লন। িাইভ র্রর্ত জানব না মর্ন? 
 
আপরন খুবই বুরদ্ধোন সযার, খুবই বুরদ্ধোন। আোর্র্  রদ গারড়র এতসব বািন ও নব 
মিপারিরপ র্রর্ত ির্তা তা ির্ল রবপার্র্ পর্ড় ম তাে, মডডালুস বলল। তার ভাবভরঙ্গর্ত 
পররষ্কার মবাো  ায ম  মস মভরনন ডারসর্লর্র্ রিপ্পনী র্াির্ছ। মস মডডালুর্সর প্ররতরি 
র্িায ম  আত্মরবশ্বাস িারারেল মসিা পররষ্কার মদখা মগর্ছ। 
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গারড়ও চালার্ত পার্র না, মভরনন রনিঃশ্বার্সর সর্ঙ্গ রবড়রবড় র্র্র বলর্লন। রার্গ তার 
মগাফ ওঠানাো র্রর্ছ। রর্ন্তু ভাগযের্ে মডডালুস বা মিসরিযা মর্উই তার র্িা মশার্নরন 
বর্ল ের্ন ির্লা। 
 
িযারর, তুরে, মডডলুস বলল। মতাোর রনরাপোর র্ারর্েই মতাোর্র্ এর্িু অ্র্পক্ষা 
র্রর্ত ির্ব। আোর্দর বযবিায এর্িু পররবতকন আনা ির্যর্ছ 
 
তুরে র্ী বলছ? িযারর সর্ঙ্গ সর্ঙ্গ বলল। আরে মতা মভর্বরছলাে েযাড-আই আসর্বন এবিং 
আোর্র্ সাইড এলঙ অ্যাপাররশন র্র্র রনর্য  ার্বন? 
 
মসিা র্রা  ার্ব না, মিসরিযা তাড়াতারড় বলল। েযাড-আই রবষযরি মতাোর্র্ বযাখযা 
র্রর্বন। 
 
এসব র্িা শুর্ন ডারসর্ল পররবার ম  উপলরব্ধিীন ির্য মগর্ছ মসিা পররষ্কার মবাো 
মগল। এর্রি উচ্চ শে শুর্ন তারা লারফর্য উঠল। তাড়াতারড়! িযারর ঘর্রর চাররদর্র্ 
তার্াল পর্র বুের্ত পারল ম  শেরি মডডালুর্সর পর্র্র্ির ঘরড় মির্র্ এর্সর্ছ। 
 
র্িািা রঠর্, আেরা ভীষে সের্যর চার্পর ের্ধয আরছ, মডডালুস তার ঘরড়রির রদর্র্ 
োিা োাঁরর্র্য বলল এবিং ওর্যে মর্ার্ির পর্র্র্ি আবার পুর্র। রাখল। আেরা চাই ম  
তুরে  ার্ব মতাোর পররবার্রর অ্নযানয সদসযর্দর চর্ল  াওযার পর পর।  াদু 
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প্ররতরক্ষািীনভার্ব তখন মতাোর্র্ রনরাপদ িার্নর রদর্র্ ম র্ত ির্ব। মস এবার ডারসর্ল 
পররবার্রর রদর্র্ রফরল, তাির্ল রঠর্ আর্ছ, আেরা এখন  াওযার জনয প্রস্তুত? 
 
মর্উ তার প্রর্শ্নর উের রদল না। আঙ্কল মভরনন এখর্না রবস্মর্যর সর্ঙ্গ মডডালুর্সর 
ওর্যে মর্ার্ির মভতর ফুর্ল িার্া ঘরড়রির রদর্র্ তার্ার্ে। 
 
আোর্দর িযর্তা উরচত ির্ব ঘর্রর বাইর্র অ্র্পক্ষা র্রা মডডালুস, ধীর র্র্ণ্ঠ মিসরিযা 
বলল। মস অ্নুভব র্রল ম  িযারর এবিং ডারসর্ল পররবার এর্রি মবদনাঘন পররর্বর্শ 
এর্র্ অ্পরর্র্ রবদায জানার্ব, ভালবাসা রবরনেয র্রর্ব তখন মসখার্ন িার্ািা 
বুরদ্ধোর্নর র্াজ ির্ব না। 
 
মর্ার্না প্রর্যাজন মনই, িযারর রনচু স্বর্র বলল। আঙ্কল মভরননও অ্প্রর্যাজনীয প্রোে 
র্র্র উচ্চস্বর্র বলর্লন, তাির্ল এখন রবদায, সন। 
 
রতরন ডান িাত ঘুররর্য উপর্রর রদর্র্ তুলর্লন িযাররর সর্ঙ্গ িযান্ডর্শর্ র্রার জনয। রর্ন্তু 
মশষ েুিূর্তক ের্ন ির্লা রতরন মসিা র্রর্ত পারর্ছন না। িাত েুরষ্ট র্র্র সাের্ন মপছর্ন 
মদালার্ত িার্র্লন ঘরড়র মপণু্ডলার্ের ের্তা। 
 
ততরর রডরি? আন্ট মপিুরনযা িার্তর বযাগরি শি র্র্র ধর্র খুাঁরির্য পরীক্ষা র্রর্ত 
র্রর্ত বলর্লন,  ার্ত এর্ই সর্ঙ্গ িযাররর রদর্র্ তার্ার্না মির্র্ রবরত িার্র্ত পার্রন। 
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ডাডরল তার র্িার মর্ার্না উের রদল না। রর্ন্তু েুখ সাোনয িা র্র্র দাাঁরড়র্য িার্ল। 
িযাররর তখন রবশাল তদতয, মলার্পর র্িা ের্ন পড়ল। 
 
চর্ল আস, মভরনন বলর্লন। 
 
রতরন রলরভিং রুর্ের দর্রাজা প কন্ত চর্ল মগর্লন। ডাডরল দাাঁরড়র্য মির্র্ বলল, আরে রঠর্ 
বুের্ত পাররছ না। 
 
তুরে রর্ বুের্ত পারছ না? মপিুরনযা তার মছর্লর রদর্র্ তারর্র্য রজর্জ্ঞস র্রর্লন। 
 
ডাডরল িাত উরঠর্য িযাররর রদর্র্ মদখার্লা। 
 
মস মর্ন আোর্দর সর্ঙ্গ  ার্ে না? 
 
আঙ্কল মভরনন এবিং আন্ট মপিুরনযা ম খার্ন দাাঁরড়র্যরছর্লন মসখার্নই রির ির্য মগর্লন। 
ডাডরলর রদর্র্ এেনভার্ব তার্ার্লন ম ন মস বযার্ল নৃতযরশল্পী িওযার জনয বাযনা 
ধর্রর্ছ। 
 
রর্! আঙ্কল মভরনন উচ্চস্বর্র বলর্লন। 
 
মস আোর্দর সর্ঙ্গ মর্ন আসর্ছ না? ডাডরল আবার বলল। 
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বযাপার ির্লা মস… মস ম র্ত চায না? আঙ্কল মভরনন িযাররর রদর্র্ ঘুর্র তারর্র্য ম াগ 
র্রর্লন, তুরে ম র্ত চাও না, তুরে রর্ ম র্ত চাও? 
 
এর্িুও না, িযারর বলল। 
 
এই মশার্না, আঙ্কল মভরনন ডাডরলর্র্ বলর্লন, এখন চর্লা, আেরা  াই। 
 
তারা ঘর মির্র্ মবর ির্ত প্রস্তুত ির্লন। সবাই সাের্নর দর্রাজা মখালার শে। মপল। 
রর্ন্তু ডাডরল এর্িুও নড়ল না। আন্ট মপিুরনযাও ইতস্তত র্র্যর্ পা মফর্ল মির্ে 
মগর্লন। 
 
এখন আবার রর্? আঙ্কল মভরনন আবার দর্রাজার র্ার্ছ রফর্র এর্স বলর্লন। 
 
মদর্খ ের্ন ির্লা ডাডরল মবশ রচরন্তত,  া মস প্রর্াশ র্রর্ত পারর্ছ না। মভতর্র মভতর্র 
 ন্ত্রোয র্াতর ির্ে তার্র্ মদর্খ পররষ্কার মবাো  ায। র্র্যর্ েুিূতক পর মস বলল, রর্ন্তু 
মস মর্ািায  ার্ে? 
 
আন্ট মপিুরনযা এবিং আঙ্কল মভরনন এর্র্ অ্পর্রর রদর্র্ তার্ার্লন। এিা পররষ্কার ম  
ডাডরল তার্দরর্র্ ভয পাইর্য রদর্ে। মিসরিযা মজানস নীরবতা ভাঙল। 
 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য ডেথরি হ্যালিাস । ডে. ডে. িাওরিিং । হ্যারি পটাি রসরিে 

59 

www.bengaliebook.com                                  সূরিপত্র 
 

 

রর্ন্তু… আপনারা রনিই জার্নন আপনার্দর ভার্ি মর্ািায  ার্ে? মস অ্র্নর্িা রবরস্মত 
র্র্ণ্ঠ জানর্ত চাইল। 
 
রনিযই আেরা জারন, মভরনন ডারসর্ল বলর্লন। মস আপনার্দর র্ার্রা সার্ি  ার্ে, 
তাই  ার্ে না মস? এখন বুর্েছ ডাডরল, চর্লা আেরা গারড়র্ত উরঠ। তুরে ওই 
ভর্দ্েরিলার র্িা শুর্নছ রনিই, আোর্দর তাড়াতারড় ম র্ত ির্ব। 
 
আবার্রা মভরনন ডারসর্ল দ্রুত মিাঁর্ি মগর্লন দর্রাজা প কন্ত। রর্ন্তু ডাডরল তার্র্ 
অ্নুসরে র্রল না। 
 
আোর্দর সব রর্ছু মফর্ল  াব? 
 
মিসরিযার্র্ এ সেয মবশ রাগারিত মদখা মগল। িযারর তার এই রার্গর মচিারা রবগত 
রদর্ন মদর্খর্ছ। এই দুই  াদুর্র িতভম্ব ির্য মগর্ছ এিা মদর্খ ম  রবখযাত িযারর পিার্রর 
বযাপার্র তার রনর্র্ি বাস র্রা আত্মীযরা র্তিা র্ে আিি মবাধ র্র্র এবিং র্ে জার্ন। 
 
রঠর্ আর্ছ, িযারর তার্র্ আশ্বস্ত র্রল। এিা মর্ার্না বযাপার না। 
 
মর্ার্না বযাপার না? তার র্িা পুনরায উচ্চারে র্রল মিসরিযা। তার গলা রীরতের্তা 
েুদ্ধ িওযার সুর। তুরে রর্র্সর মভতর রদর্য  াে এিা রর্ এই মলার্গুর্লা বুের্ত পার্র 
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না? তুরে র্তিা রবপর্দর ের্ধয আছ? তুরে এখন মভার্েেিক রবর্রাধী আর্ন্দালর্নর 
মর্ন্দ্ররবনু্দর্ত রর্যছ। 
 
না, ওরা এগুর্লা জার্ন না, িযারর বলল। ওরা ের্ন র্র্র আসর্ল আরে এর্িা 
অ্প্রর্যাজনীয বাড়রত োর্েলা। রর্ন্তু আরে এর্ত অ্ভযস্ত…. 
 
আরে ের্ন র্রর না ম  তুরে এর্িা বাড়রত োর্েলা। িযারর  রদ ডাডরলর েুখ নড়র্ত না 
মদখত তাির্ল এর্িা রবশ্বাস র্রত না ম  র্িািা ডাডরলর। র্িািা ম  ডার্ল বর্লর্ছ তা 
রবশ্বাস র্রর্ত িযারর র্র্যর্ মসর্র্ন্ড তার রদর্র্ তারর্র্য িার্ল। ডার্লর েুখিা লাল ির্য 
মগর্ছ। িযারর রনর্জ অ্বার্ ির্লা এবিং অ্স্বরস্ত মবাধ র্রল। 
 
খুব… ভার্লা র্িা… ধনযবাদ ডাডরল। 
 
আবার্রা ডাডরল রনর্জর রচন্তার সর্ঙ্গ  ুদ্ধ র্র্র, খুব র্ষ্ট র্র্র রবড়রবড় র্র্র বলল, তুরে 
আোর জীবন বাাঁরচর্যছ। 
 
না, রঠর্ মস রর্ে নয, িযারর বলল। মতাোর আত্মািা মডর্েনির িযর্তা রনর্য ম ত… 
 
মস ডাডরলর রদর্র্ মর্ৌতুিলী মচার্খ তার্াল। তার্দর ের্ধয এই িীর্ে এবিং গত িীর্েও 
সরাসরর মতেন মর্ার্না ম াগার্ াগ িযরন। িযারর প্রাইর্ভি িাইর্ভ খুব অ্ল্প সের্যর জনয 
এর্সর্ছ এবিং অ্রধর্ািংশ সেয রনর্জর রুেরির রভতর্র মির্র্র্ছ। িযাররর র্ার্ছ এিা 
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এখন পররষ্কার ির্য মগর্ছ, সর্ার্ল ম  ঠাণ্ডা চার্যর র্ার্প পা োরড়র্যরছল মসিা মর্ার্না 
রবপর্দ মফলার রবষয রছল না। আর্বগঘন এই পররর্বর্শ মস স্বরস্ত মবাধ র্রল ম  ডাডরল 
ওর অ্নুভূরতগুর্লা বযি র্রর্ত পারর্ছ না। দু এর্বার েুখ খুর্ল রর্ছু বলর্ত রগর্যও 
ডাডরল েুখ রাঙা র্র্র মির্ে মগর্ছ। 
 
আন্ট মপিুরনযা মর্াঁর্দ মফলর্লন। আন্ট মপিুরনযা মদৌর্ড় সাের্ন এর্স িযাররর বদর্ল 
ডাডরলর্র্ জরড়র্য ধরর্লন। মিসরিযা মজানস মোর্ধর বদর্ল সম্মরতর দৃরষ্ট রনর্য 
তার্াল। 
 
তু. তুরে আোর রেরষ্ট ডাডার… ডাডরলর চওড়া বুর্র্ রনর্জর্র্ জরড়র্য আন্ট  ুাঁরপর্য 
উঠর্লন। আোর রেরষ্ট মছর্ল ধনযবাদ জানার্ে…. 
 
রর্ন্তু মস এর্বারও ধনযবাদ বর্লরন, মিসরিযা কু্ষব্ধ স্বর্র বলল। মস শুধু বর্লর্ছ িযারর ম  
এর্িা বাড়রত োর্েলা মসিা মস ের্ন র্র্র না! 
 
িযাাঁ,রর্ন্তু ডাডরলর েুখ মির্র্ ও র্িার োর্ন অ্র্নর্িা আই লাভ ইউর ের্তাই, রবরি 
এবিং িারসর মচষ্টার োোোরে মির্র্ িযারর বলল। আন্ট মপিুরনযা এেনভার্ব ডাডরলর্র্ 
ধর্র মরর্খর্ছন ম ন এই োত্র এর্রি আগুন লাগা ঘর মির্র্ মস িযাররর্র্ উদ্ধার র্র্রর্ছ। 
 
আেরা রর্  ারে, নারর্  ারে না! মভরনন গজকন র্র্র বলর্লন। রলরভিং রুর্ের দর্রাজায 
মদখা মগল মভরননর্র্। আরে মভর্বরছলাে আোর্দর িার্ত সেয খুব র্ে। 
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িযাাঁ, িা–আোর্দর সেয খুব র্ে, বলল মডডালুস রডগল। মস এতক্ষে িতবার্ ির্য 
িযাররর্দর েধযর্ার রবষযগুর্লা মদখরছল। এবার মস ম ন রনর্জর মভতর্র গুরির্য সর্চতন 
ির্য উঠল। আোর্দর এখনই চর্ল ম র্ত ির্ব। িযারর 
 
মস দ্রুত সার্েন পা বাড়াল এবিং রনর্জর দুই িাত রদর্য িযাররর িাত ধর্র মঘারা। 
 
গুড লার্ িযারর। আশা র্রর আোর্দর আবার মদখা ির্ব।  াদু জগর্তর সবার ভরসা 
এখন মতাোর র্াাঁর্ধ। 
 
িযাাঁ, বলল িযারর। রঠর্ আর্ছ,ধনযবাদ। 
 
রবদায িযারর, মিসরিযা িযাররর িাত ধর্র বলল। আেরা মতাোর আরছ। 
 
আোর ধারো সব রর্ছু রঠর্ঠার্ আর্ছ, সাের্ন আন্ট মপিুরনযা এবিং ডাডরলর রদর্র্ 
এর্বার মচাখ বুরলর্য িযারর বলল। 
 
ওি, আরে রনরিত ম  আোর্দর মবশ ভার্লা বনু্ধত্বপূেকভার্বই সোপ্ত ির্ব, মডডাস রডগল 
আনর্ন্দর সর্ঙ্গ বলল। রুে মির্র্ মবর িওযার সেয মস তার োিার িযািরি তুর্ল 
অ্রভবাদন র্রল। মিসরিযা তার মপছর্ন মপছর্ন মবররর্য মগল। 
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ডাডরল রনর্জর্র্ োর্যর র্াছ মির্র্ আলর্তাভার্ব ছারড়র্য রনল এবিং িযাররর র্ার্ছ এর্স 
দাাঁড়াল, ম  িযারর ের্ন ের্ন ভাবরছল এখরন তার্র্  াদুর ভয মদখার্ব, অ্রত র্র্ষ্ট 
রনর্জর্র্ দুষু্টেীর মলাভ মির্র্ রনবৃত মরর্খর্ছ। ডাডরল তার বড় মগালাপী িাতিা মবর 
র্রল। 
 
র্ী অ্বার্ র্ান্ড, ডাডরল, িযারর বলল। মপিুরনযা আবার্রা ফুাঁরপর্য উঠর্ত শুরু র্র্রর্ছন। 
মডর্েনিররা রর্ মতাোর ের্ধয অ্নযরর্ে চররত্র ঢুরর্র্য রদর্যর্ছ? 
 
জারন না, ডাডরল রবড়রবড় র্র্র বলল। মদখা ির্ব িযারর। 
 
হুে… িযারর বরল। মস ডাডরলর িাত ধর্র োাঁরর্ রদল। িযর্তাবা, রনর্জর রদর্র্ মখযাল 
মরর্খা রবগ রড। 
 
ডাডরল প্রায মির্সই মফর্লরছল। তারপর ঘর মির্র্ মবর ির্য মগল। িযারর তার ভারী 
পার্যর শে মপল পাির্রর পর্ির ওপর। তারপরই গারড়র এর্রি দর্রাজার লাগার্নার 
শে মপল। 
 
আন্ট মপিুরনযা রুোল রদর্য েুখ মঢর্র্ মরর্খরছর্লন। শে মপর্য রতরন চাররদর্র্ 
তার্ার্লন। তার্র্ মদর্খ ের্ন ির্লা িযাররর সর্ঙ্গ রনর্জর্র্ এর্া মদখর্বন এিা আশা 
র্র্রনরন। দ্রুত তার মভজা রুোলরি পর্র্র্ি পুর্র রাখর্লন। বলর্লন, আো, রবদায। 
তারপর িযাররর রদর্র্ না তারর্র্য দর্রাজার রদর্র্ পা বাড়ার্লন। 
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গুডবাই, িযারর বলল। 
 
রতরন িাের্লন এবিং রফর্র তার্ার্লন। েুিূর্তকর জনয িযাররর অ্দু্ভত এর্িা অ্নুভূরত 
ির্লা। ের্ন ির্লা রতরন িযাররর্র্ রর্ছু বলর্ত চান। রতরন িযাররর রদর্র্ তারর্র্য এর্রি 
অ্স্বাভারবর্ চািরন রদর্লন এবিং ের্ন ির্লা রর্ছু বলর্ত রগর্যও মির্ে মগর্লন। তারপর 
দ্রুত পার্য স্বােী এবিং সন্তার্নর মপছর্ন ছুির্লন। র্িািা ডাডরলর। র্িািা ম  ডার্ল 
বর্লর্ছ তা রবশ্বাস র্রর্ত িযারর র্র্যর্ মসর্র্ন্ড তার রদর্র্ তারর্র্য িার্ল। ডাডরলর 
েুখিা লাল ির্য মগর্ছ। িযারর রনর্জ অ্বার্ ির্লা এবিং অ্স্বরস্ত মবাধ র্রল। 
 
খুব… ভার্লা র্িা… ধনযবাদ ডাডরল। 
 
আবার্রা ডাডরল রনর্জর রচন্তার সর্ঙ্গ  ুদ্ধ র্র্র, খুব র্ষ্ট র্র্র রবড়রবড় র্র্র বলল, তুরে 
আোর জীবন বাাঁরচর্যছ। 
 
না, রঠর্ মস রর্ে নয, িযারর বলল। মতাোর আত্মািা মডর্েনির িযর্তা রনর্য ম ত… 
 
মস ডাডরলর রদর্র্ মর্ৌতুিলী মচার্খ তার্াল। তার্দর ের্ধয এই িীর্ে এবিং গত িীর্েও 
সরাসরর মতেন মর্ার্না ম াগার্ াগ িযরন। িযারর প্রাইর্ভি িাইর্ভ খুব অ্ল্প সের্যর জনয 
এর্সর্ছ এবিং অ্রধর্ািংশ সেয রনর্জর রুেরির রভতর্র মির্র্র্ছ। িযাররর র্ার্ছ এিা 
এখন পররষ্কার ির্য মগর্ছ, সর্ার্ল ম  ঠাণ্ডা চার্যর র্ার্প পা োরড়র্যরছল মসিা মর্ার্না 
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রবপর্দ মফলার রবষয রছল না। আর্বগঘন এই পররর্বর্শ মস স্বরস্ত মবাধ র্রল ম  ডাডরল 
ওর অ্নুভূরতগুর্লা বযি র্রর্ত পারর্ছ না। দু এর্বার েুখ খুর্ল রর্ছু বলর্ত রগর্যও 
ডাডরল েুখ রাঙা র্র্র মির্ে মগর্ছ। 
 
আন্ট মপিুরনযা মর্াঁর্দ মফলর্লন। আন্ট মপিুরনযা মদৌর্ড় সাের্ন এর্স িযাররর বদর্ল 
ডাডরলর্র্ জরড়র্য ধরর্লন। মিসরিযা মজানস মোর্ধর বদর্ল সম্মরতর দৃরষ্ট রনর্য 
তার্াল। 
 
তু..তুরে আোর রেরষ্ট ডাডার… ডাডরলর চওড়া বুর্র্ রনর্জর্র্ জরড়র্য আন্ট ফুাঁরপর্য 
উঠর্লন। আোর রেরষ্ট মছর্ল ধনযবাদ জানার্ে…. 
 
রর্ন্তু মস এর্বারও ধনযবাদ বর্লরন, মিসরিযা কু্ষব্ধ স্বর্র বলল। মস শুধু বর্লর্ছ িযারর ম  
এর্িা বাড়রত োর্েলা মসিা মস ের্ন র্র্র না! 
 
িযাাঁ,রর্ন্তু ডাডরলর েুখ মির্র্ ও র্িার োর্ন অ্র্নর্িা আই লাভ ইউর ের্তাই, রবরি 
এবিং িারসর মচষ্টার োোোরে মির্র্ িযারর বলল। আন্ট মপিুরনযা এেনভার্ব ডাডরলর্র্ 
ধর্র মরর্খর্ছন ম ন এই োত্র এর্রি আগুন লাগা ঘর মির্র্ মস িযাররর্র্ উদ্ধার র্র্রর্ছ। 
 
আেরা রর্  ারে, নারর্  ারে না। মভরনন গজকন র্র্র বলর্লন। রলরভিং রুর্ের দর্রাজায 
মদখা মগল মভরননর্র্। আরে মভর্বরছলাে আোর্দর িার্ত সেয খুব র্ে। 
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িযাাঁ, িা–আোর্দর সেয খুব র্ে, বলল মডডালুস রডগল। মস এতক্ষে িতবার্ ির্য 
িযাররর্দর েধযর্ার রবষযগুর্লা মদখরছল। এবার মস ম ন রনর্জর মভতর্র গুরির্য সর্চতন 
ির্য উঠল। আোর্দর এখনই চর্ল ম র্ত ির্ব। িযারর 
 
মস দ্রুত সার্েন পা বাড়াল এবিং রনর্জর দুই িাত রদর্য িযাররর িাত ধর্র  মঘারাল। 
 
গুড লার্ িযারর। আশা র্রর আোর্দর আবার মদখা ির্ব।  াদু জগর্তর সবার ভরসা 
এখন মতাোর র্াাঁর্ধ। 
 
িযাাঁ, বলল িযারর। রঠর্ আর্ছ,ধনযবাদ। 
 
রবদায িযারর, মিসরিযা িযাররর িাত ধর্র বলল। আেরা মতাোর আরছ। 
 
আোর ধারো সব রর্ছু রঠর্ঠার্ আর্ছ, সাের্ন আন্ট মপিুরনযা এবিং ডাডরলর রদর্র্ 
এর্বার মচাখ বুরলর্য িযারর বলল। 
 
ওি, আরে রনরিত ম  আোর্দর মবশ ভার্লা বনু্ধত্বপূেকভার্বই সোপ্ত ির্ব, মডডালুস রডগল 
আনর্ন্দর সর্ঙ্গ বলল। রুে মির্র্ মবর িওযার সেয মস তার োিার িযািরি তুর্ল 
অ্রভবাদন র্রল। মিসরিযা তার মপছর্ন মপছর্ন মবররর্য মগল। 
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ডাডরল রনর্জর্র্ োর্যর র্াছ মির্র্ আলর্তাভার্ব ছারড়র্য রনল এবিং িযাররর র্ার্ছ এর্স 
দাাঁড়াল, ম  িযারর ের্ন ের্ন ভাবরছল এখরন তার্র্  াদুর ভয মদখার্ব, অ্রত র্র্ষ্ট 
রনর্জর্র্ দুিুেীর মলাভ মির্র্ রনবৃত মরর্খর্ছ। ডাডরল তার বড় মগালাপী িাতিা মবর 
র্রল। 
 
র্ী অ্বার্ র্ান্ড, ডাডরল, িযারর বলল। মপিুরনযা আবার্রা ফুাঁরপর্য উঠর্ত শুরু র্র্রর্ছন। 
মডর্েনিররা রর্ মতাোর ের্ধয অ্নযরর্ে চররত্র ঢুরর্র্য রদর্যর্ছ? 
 
জারন না, ডাডর্ল রবড়রবড় র্র্র বলল। মদখা ির্ব িযারর। 
 
হুে…িযারর বরল। মস ডাডরলর িাত ধর্র োাঁরর্ রদল। িযর্তাবা, রনর্জর রদর্র্ মখযাল 
মরর্খা রবগ রড। 
 
ডাডরল প্রায মির্সই মফর্লরছল। তারপর ঘর মির্র্ মবর ির্য মগল। িযারর তার ভারী 
পার্যর শে মপল পাির্রর পর্ির ওপর। তারপরই গারড়র এর্রি দর্রাজার লাগার্নার 
শে মপল। 
 
আন্ট মপিুরনযা রুোল রদর্য েুখ মঢর্র্ মরর্খরছর্লন। শে মপর্য রতরন চাররদর্র্ 
তার্ার্লন। তার্র্ মদর্খ ের্ন ির্লা িযাররর সর্ঙ্গ রনর্জর্র্ এর্া মদখর্বন এিা আশা 
র্র্রনরন। দ্রুত তার মভজা রুোলরি পর্র্র্ি পুর্র রাখর্লন। বলর্লন, আো, রবদায। 
তারপর িযাররর রদর্র্ না তারর্র্য দর্রাজার রদর্র্ পা বাড়ার্লন। 
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গুডবাই, িযারর বলল। 
 
রতরন িাের্লন এবিং রফর্র তার্ার্লন। েুিূর্তকর জনয িযাররর অ্দু্ভত এর্িা অ্নুভূরত 
ির্লা। ের্ন ির্লা রতরন িযাররর্র্ রর্ছু বলর্ত চান। রতরন িযাররর রদর্র্ তারর্র্য এর্রি 
অ্স্বাভারবর্ চািরন রদর্লন এবিং ের্ন ির্লা রর্ছু বলর্ত রগর্যও মির্ে মগর্লন। তারপর 
দ্রুত পার্য স্বােী এবিং সন্তার্নর মপছর্ন ছুির্লন। 

  

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য ডেথরি হ্যালিাস । ডে. ডে. িাওরিিং । হ্যারি পটাি রসরিে 

69 

www.bengaliebook.com                                  সূরিপত্র 
 

 

সাতরট পটাি 
 
িযারর মদৌর্ড় মদাতালায মবডরুর্ে মগল। মসখান মির্র্ রঠর্ সেযের্তা জানালায উাঁরর্ 
রদর্য মদখল, ডারসর্লর্দর গারড়রি মবর ির্য বাাঁর্ রনর্য রাস্তায উর্ঠ  ার্ে। মপছর্নর 
রসর্ি আন্ট মপিুরনযা এবিং ডাউর্লর োেখার্ন মডডালুর্সর িুরপর উপর্রর অ্িংশ মদখা 
 ার্ে। প্রাইর্ভি িাইর্ভর মশষ প্রার্ন্ত গারড়িা বাাঁর্ মনযার সেয মশষ রবর্র্র্লর মরাদ 
গারড়র র্াাঁর্চ েলর্ রদর্য উঠল। তারপর অ্দৃশয ির্য মগল। 
 
িযারর মিডউইর্গর খাচা, ফাযারর্বাট এবিং তার রপর্ঠ মোলার্না বযাগিা রনল। তার 
অ্স্বাভারবর্ মছাি মশাযার রুেরির রদর্র্ এর্বার মচাখ বুলার্লা। তারপর রবষণ্ণভার্ব 
রনর্চর তলায মনর্ে এর্লা। খাাঁচা, ব্রুেরের্ এবিং বযাগরি রস রড়র র্ার্ছ রাখল। তখন 
রদর্নর আর্লা দ্রুত রবলীন ির্য  ার্ে। সন্ধযার আর্লার ছাযায ঘর ভর্র উর্ঠর্ছ। এই 
রনস্তব্ধতার মভতর দাাঁরড়র্য মির্র্ িযাররর অ্দু্ভত এর্িা অ্নুভূরত ির্ে। রবর্শষ র্র্র  খন 
তার ের্ন ির্লা ম  মশষবার্রর ের্তা এখান মির্র্ রবদায রনর্ে। অ্র্নর্ আর্গ,  খন 
ডারসর্ল পররবার তার্র্ এর্া মরর্খ মবড়ার্ত ম ত, তখন মস সেযিার্ত তার রর্ছু র্রার 
িার্ত না। োর্ে োর্ে রেজ মির্র্ েজার েজার খাবার মবর র্র্র খাওযা এবিং 
মদাতালায উর্ঠ ডাডরলর র্রেউিার রনর্য মখলা। অ্িবা রিরভ খুর্ল রপ্রয অ্নুষ্ঠার্নর জনয 
চযার্নল মঘারার্তা।   
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ওরা বারড়র্ত িার্র্ল এগুর্লা মস র্র্খানই র্রর্ত পারত না। ওই সের্যর র্িা মভর্ব 
এর্িা অ্স্বাভারবর্ শুনযতা মদখা রদল িযাররর। এেন ের্ন ির্লা ম ন মছাি ভাইর্র্ 
িারার্নার মবদনা তার্র্ আরু্ল র্রর্ছ। 
 
এই জাযগারির্র্ তুরে মশষ বার্রর ের্তা মদর্খ রনর্ত চাও না? মস মিডউগর্র্ রজর্জ্ঞস 
র্রল। মিডউইগ তখর্না োিা পালর্র্র রনর্চ গুাঁর্জ রদর্য মগােড়া ির্য বর্স আর্ছ। 
ভাবর্ত পার আেরা আর র্খর্না এখার্ন আসব না। তুরে রর্ এখানর্ার চেৎর্ার 
সেযগুর্লা এর্বারও ের্ন র্রর্ত চাও না? দর্রাজার পার্পাষিা মদর্খা, রর্ছু ের্ন পর্ড়… 
মডর্েনিরর্দর িাত মির্র্ আরে  খন ডাডরলর্র্ রক্ষা র্র্ররছলাে তখন ও এিার উপর 
বরে র্র্র রদর্যরছল… চর্ল  াওযার সেয ডাডরল আোর প্ররত রৃ্তজ্ঞতা প্রর্াশ র্র্রর্ছ, 
তুরে র্ী এিা রবশ্বাস র্রর্ত পার্রা?… এবিং গত িীর্ে ডাম্বলর্ডার এই দর্রাজা রদর্য 
মিাঁর্ি রগর্যরছল… 
 
িযারর রর্ছু সের্যর জনয রচন্তায িাররর্য মগল। মিডউইগ িযাররর রচন্তায বাধা রদল না, 
নীরর্ব পাখার রনর্চ েুখ গুাঁর্জ রইল। িযারর সাের্নর দর্রাজার রদর্ মির্র্ মপছর্নর 
রদর্র্ রফরল। 
 
আর এই জাযগায মিডউইগ িযারর রসাঁরড়র রনর্চর দর্রাজািা মির্ন খুলল। এখার্নই আরে 
ঘুোতাে। মস সেয তুরে আোর্র্ জানর্ত না। আিা, এই জাযগািা ম  মছাি মস র্িা 
আরে ভুর্লই রগর্যরছলাে… 
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িযারর চাররদর্র্ তারর্র্য জুর্তা আর ছাতাগুর্লা মদখল। ের্ন পড়ল প্ররতরদন সর্ার্ল মস 
র্ীভার্ব ঘুে মির্র্ উর্ঠ রসাঁরড়র ধার্পর রদর্র্ তার্ার্তা এর্িা বা দুর্িা োর্ড়শা 
মদখর্ত। মসই রদনগুর্লা রছল রনর্জর প্ররৃ্ত পররচয জানার আর্গর সেয। তখর্না মস 
জানত না তার বাবা-ো র্ীভার্ব োরা মগর্ছ, অ্িবা মর্ন তার আর্শ-পার্শ এতসব 
অ্দু্ভত ঘিনা ঘর্ি। রর্ন্তু িযাররর এখর্না ের্ন আর্ছ ম  মস সের্যর স্বপ্নগুর্লা তার্র্ 
আত্মরবশ্বাসী র্র্রর্ছ। মসই নানা রর্ে এর্লার্ের্লা অ্স্পষ্ট স্বপ্নগুর্লার্ত সবুজ আর্লার 
আভা ছরড়র্য িার্ত। এর্বার িযাররর স্বর্প্ন মদখা 
 
এর্রি উড়ন্ত েিরসাইর্র্র্ল এেন এর্রি বেকনা শুর্ন মভরনন প্রায গারড়র রনযন্ত্রে 
িাররর্য রফর্লরছর্লন…. 
 
মর্ািা মির্র্ িঠাৎ এর্রি র্ান ফািার্না রবর্ি শে মভর্স এর্লা। িযারর োিা োাঁরর্ রদর্য 
মসাজা র্রল এবিং রনচু দর্রাজার মের্ের সর্ঙ্গ োিা ঠুর্র্ মগল। মস অ্ল্প এর্িু সেয 
রনর্য মভরনর্নর রপ্রয আপ্ত বার্যগুর্লা আওড়ার্লা। এরপর এর্লার্ের্লা পার্য রান্নাঘর্রর 
রদর্র্ রফর্র মগল। োিািা মচর্প ধর্র মপছর্নর বাগার্নর রদর্র্ তার্াল। 
 
বাইর্রর অ্ন্ধর্ার ম ন দুর্ল দুর্ল উঠর্ছ। বাতাস র্াাঁপর্ছ। এরপর এর্র্ এর্র্ ছাযা 
অ্বযবগুর্লা শে র্র্র দৃশযোন ির্ত িার্ল এবিং ধীর্র ধীর্র আর্রা স্পষ্ট ির্লা। দৃর্শয 
সবকপ্রিে মদখা মগল িযারিডর্র্। তার োিায মিলর্েি এবিং মচার্খ সানলাস। মস এর্রি 
রবশাল মোিরসাইর্র্র্লর ওপর বর্স আর্ছ। সাইর্র্লরির সর্ঙ্গ র্ার্লা সাইডর্ার  ুি। 
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অ্নয সবাই লম্বা োডু়র ওপর বর্স তার্র্ রঘর্র আর্ছ। এছাড়া রছল দুরি র্ঙ্কার্লর ের্তা 
রলর্রলর্র্ পাখাওযালা মঘাড়া। 
 
ধাক্কা রদর্য মপছর্নর দর্রাজা খুর্ল িযারর দ্রুত ওর্দর োেখার্ন চর্ল এর্লা। িযাররর্র্ 
মপর্য সর্র্লই আনর্ন্দ উচ্ছ্বরসত। িাররেযন িাত বারড়র্য োাঁরপর্য পর্ড় িযাররর্র্ জরড়র্য 
ধরল। রন ওর রপর্ঠর উপর চাপড় রদল এবিং িযারিড বলল, সব রঠর্ আর্ছ িযারর? 
এখন  াওযার জনয প্রস্তুত? 
 
অ্বশযই, িযারর বলল। সবার রদর্র্ তারর্র্য বড় র্র্র িাসল, রর্ন্তু মতােরা এতজন 
আসর্ব এিা এর্র্বার্রই আরে আশা র্রররন। 
 
পররর্ল্পনায পররবতকন আনা ির্যর্ছ, েযাড-আই গম্ভীরভার্ব বলল। তার িার্ত রবশাল দুরি 
বযাগ। তার  াদুর মচাখ দুর্িা অ্ন্ধর্ার আর্ার্শর রদর্ মির্র্ শুরু র্র্র ঘর এবিং 
বাগার্নর রদর্র্ দ্রুত ঘুরর্ছ। চর্লা মতাোর সর্ঙ্গ র্িা বলার আর্গ আেরা মভতর্র  াই। 
 
িযারর সবাইর্র্ রর্র্চর্ন রনর্য এর্লা। মর্উ মচযার্র বসল, মর্উ ের্ের্র্ মের্ের্ত 
বসল। মর্উবা আন্ট মপিুরনযার ইর্লক্ট্ররনক্স রজরনসগুর্লার সর্ঙ্গ মিলান রদর্য দাাঁরড়র্য 
িারস-তাোশা র্র্র গল্প র্রর্ত িার্ল। রন লম্বা, এর্িারা গড়র্নর, িাররেযর্নর োর্ড়া 
চুলগুর্লা লম্বা রসর্ের রফতা রদর্য মপছর্ন মির্ন বাাঁধা। মেড এবিং জজক এর্ই রর্ে র্র্র 
িাসর্ছ। রবর্লর গার্যর চােড়ায ভযানর্ রর্র্ের লাল রতল, োিায লম্বা চুল। 
রে.উইসরলর োযাভরা েুখ, োিায িার্। তার চশোিা মচার্খর রঠর্ জাযগায মনই। েযাড-
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আই লড়াইর্য এর্িা পা িাররর্যর্ছ। তার তীর নীল মচাখ দুর্িা মর্াির্রর মভতর দ্রুত 
মঘারার্ফরা র্রর্ছ। ির্ঙ্কর মছাি র্র্র ছািা চুর্লর ওপর উজ্জ্বল মগালারপ রিং র্রা  া মস 
খুবই পছন্দ র্র্র। ফ্লযার, এর্িাড়া গড়র্নর এবিং তার লম্বা মসানারল চুলগুর্লা খুবই 
সুন্দর। রর্িংসর্ল র্ার্লা, োিায িার্, চওড়া র্াাঁধ। িযারির্ডর োিায বনযচুল এবিং 
েুখভরা দারড়। মস বার্া ির্য দাাঁরড়র্যর্ছ  ার্ত োিািা ছার্দর সর্ঙ্গ না লার্গ। আর েুনু্ডস 
মছাি খার্িা,র্নািংরা এবিং েরলন মচিারা। রনর্চর রদর্র্ নাোর্না মচাখ দুর্িা মছাি পাওযালা 
রু্রু্র্রর ের্তা। জি পার্ার্না চুল। সবাইর্র্ মদর্খ িযাররর েনিা আনর্ন্দ ভর্র উঠল। 
মস সবার প্ররত রবর্শষ রৃ্তঙ্গতা অ্নুভব র্রল। এেনরর্ েুনু্ডঙু্গর্সর জনযও,  ার্র্ মস এর 
আর্গ এর্বার গলা রির্প মের্রই মফলর্ত মচর্যরছল। 
 
রর্িংসর্ল, আরে মভর্বরছলাে তুরে োগলর্দর প্রধানেন্ত্রীর মদখার্শানা র্রছ। রুর্ের এর্ 
প্রান্ত মির্র্ িযারর বলল। 
 
আোর্র্ ছাড়া রতরন এর্রাত িার্াত পারর্বন, অ্সুরবধা ির্ব না, রর্িংসর্ল বলল। তুরে 
বরিং এখন মবরশ গুরুত্বপূেক। 
 
িযারর, ধারো র্র মতা রবষযরি রর্? মস ওযারশিং মেরশর্নর উপর্র ম  জাযগারির্ত বর্স 
আর্ছ মসখান মির্র্ বাাঁ িাতরি এর্িু বারড়র্য বলল, তার িার্তর আঙুর্ল এর্রি আিংরি 
চর্চর্ র্রর্ছ। 
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তুরে রবর্য র্র্রছ! িযারর মচাখ রবফাররত র্র্র রচৎর্ার র্র্র বর্ল উঠল। মস এখন 
িিংর্স এবিং লুরপর্নর রদর্র্ তার্াল। 
 
আরে দুিঃরখত িযারর ম  রবর্যর্ত মতাোর িার্া িযরন। এিা রছল এর্র্বার্র মর্ার্না 
অ্নুষ্ঠানরবিীন। 
 
খুবই ভার্লা র্িা, অ্রভনন্দন। 
 
রঠর্ আর্ছ, রঠর্ আর্ছ, আর্রা সেয আর্ছ আেরা পর্র ঘিা র্র্র এর্িা আর্যাজন 
র্রব। সবার গুের্নর ের্ধয েুরড উচ্চস্বর্র বলল। রর্র্চর্ন এর্িা রনস্ত ব্ধতা মনর্ে 
এর্লা। েুরড বযাগগুর্লা তার পার্যর উপর মফলল এবিং িযাররর রদর্র্ রফর্র তার্াল। 
 
সম্ভবত মডডালুস মতাোর্র্ বর্লর্ছ, আোর্দরর্র্ প্ল্যান পররবতকন র্রর্ত ির্যর্ছ। রপযাস 
রির্র্নর্স আোর্দর পক্ষ তযাগ র্রায আোর্দর এর্িা সেসযা ির্য মগর্ছ। মস এই 
িাউসর্র্ ফুাঁ মনিওযার্র্কর সর্ঙ্গ সিং ুি র্র্র শারস্ত পাওযার ম াগয অ্পরাধ র্র্রর্ছ। 
রভতর্র-বাইর্র মস মপািকরর্ বযবিার র্র্রর্ছ। এগুর্লা মস র্র্রর্ছ মতাোর রনরাপোর 
মদািাই রদর্য, ম ন ইউ-মনা-হু মতাোর ক্ষরত না র্রর্ত পার্র এই অ্জুিার্ত। মতাোর 
োর রক্ষার্বচ আর্ছ মজর্নও এিা র্রা এর্র্বার্রই রনরিকর্। মস আসর্ল এখান মির্র্ 
মতাোর রনরাপর্দ মবর ির্য  াওযািা বন্ধ র্র্রর্ছ। 
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রিতীয সেসযা ির্লা মতাোর বযস এখর্না র্ে, তার োর্ন তুরে এখর্না মট্রর্সর 
রনযন্ত্রোধীন 
 
আরে ের্ন র্রর না। 
 
মট্রস, মট্রস! অ্রিরভার্ব বলল েযাড-আই। এিা ির্লা েন্ত্র  া নারর্ সর্তর্রা বছর্রর র্ে 
বযসীর্দর  াদু র্েকর্াণ্ডর্র্ খুাঁর্জ মবর র্র্র। এই র্াজরির োধযর্েই েন্ত্রোলয র্ে 
বযসীর্দর  াদু র্রা মরাধ র্র্র।  াদুর অ্পবযবিার বন্ধ র্রার জনয। তুরে বা মতাোর 
আর্শপার্শর মর্উ  রদ এখান মির্র্  াওযার সেয  াদু বযবিার র্র্রা, সর্ঙ্গ সর্ঙ্গ তা 
রির্র্নর্স মজর্ন  ার্ব এবিং এর োধযর্ে মজর্ন  ার্ব মডি ইিাররা। 
 
আবার আোরা মট্রস মভর্ঙ  াওযা সেয প কন্ত অ্র্পক্ষা র্রর্ত পারর না। র্ারে  খন 
রঠর্ সর্তর্রা বছর্র পা মদর্ব তখন তুরে মতাোর োর্যর মদযা সব রনরাপো িারার্ব। 
মোির্িা রপযাস রির্র্নর্স ভাবর্ছ মস মতাোর্র্ তার নাগার্লর ের্ধয মপর্যর্ছ। 
 
িযাররর আর রর্ছু র্রার রছল না, অ্র্চনা রির্র্নর্সর মবড়াজাল মের্ন মনযা ছাড়া। 
 
তাির্ল এখন আোর্দর র্রেীয র্ী? অ্সিায ভার্ব িযারর রজর্জ্ঞস র্র্র। 
 
এখন আেরা এসর্বর বাইর্র অ্নয ম  সব ট্রাের্পািক আর্ছ মস সব বযবিার। র্রর্ত 
পারর।  া মট্রস খুাঁর্জ মবর র্রর্ত পারর্ব না। র্ারে ওগুর্লা বযবিার র্রর্ত আোর্দর 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য ডেথরি হ্যালিাস । ডে. ডে. িাওরিিং । হ্যারি পটাি রসরিে 

76 

www.bengaliebook.com                                  সূরিপত্র 
 

 

মর্ার্না েন্ত্র উচ্চারে র্রর্ত ির্ব না। ওগুর্লা ির্লা োডু়, মিোলস এবিং িযারির্ডর 
মোিরবাইর্। 
 
িযারর এই পররর্ল্পনার ের্ধয ফাাঁর্ মদখর্ত মপল। রর্ন্তু তারপরও চুপ িার্ল। েযাড-
আইর্র্ সুর্ াগ রদল রবষযগুর্লা রচরহ্নত র্রর্ত। 
 
এখন দুরি শর্তকর ওপর মতাোর োর্যর েন্ত্র মভর্ঙ ম র্ত পার্র।  খন মতাোর বযসিা 
পুরে ির্ব, অ্িবা–েুরড পররেন্ন রান্নাঘররির চাররদর্র্ ইরঙ্গত র্রল। এই বারড়রির্র্ তুরে 
আর রনর্জর বারড় বলর্ত পারর্ব না। আজ রাত মির্র্ই তুরে এবিং মতাোর আঙ্কল আর 
আন্ট আলাদা ির্য  াে। রনর্জর্দর মবাোপড়ার োধযর্ে মতােরা আর র্খর্না এর্ 
জাযগায িার্র্ব না। রঠর্? 
 
িযারর োিা মদালাল। 
 
সুতরািং তুরে  খন এখান মির্র্ চর্ল  ার্ব তখন আর মফরা চলর্ব না। তুরে মরর্ের 
বাইর্র চর্ল মগর্ল েন্ত্র আর মর্ার্না র্াজ র্রর্ব না। আেরা চাই এিা তাড়াড়ারড় মভর্ঙ 
মতাোর্র্ রবর্ল্প রনরাপদ িার্ন রনর্য ম র্ত। সর্তর্রা বছর বযস িওযা োত্রই ইউ-মনা-হু 
মতাোর্র্ আেেে র্রর্ত চর্ল আসর্ব। 
 
আোর্দর সূত্র মির্র্ এর্িা রবষয জানর্ত মপর্ররছ তা ির্লা ইউ-মনা-হু জার্ন ম  আেরা 
আর্গভার্গই মতাোর্র্ আজ সররর্য রনরে। আর আেরা রেরনরের্ত ভুল তিয প্রচার 
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র্র্ররছ ম  তুরে রতররশ তাররর্খর আর্গ এখান মির্র্  াে না। তা সর্েও আেরা আর্রা 
রনরাপোর বযবিা র্ররছ। শুধুোত্র ভুল তাররর্খর ওপর রনভকর র্র্র িার্রছ না। মর্ 
জার্ন মস এই অ্ির্লর আর্ার্শ র্র্যর্রি মডি-ইিার পারঠর্য রদর্য িার্র্ত পার্র 
পািাড়া রদর্ত। এেন ির্ত পার্রই। তাই আেরা এর্ ডজন আলাদা আলাদা বারড়র্ত 
রনরাপোর বযবিা র্র্ররছ এই র্ারর্ে। আেরা মতাোর্র্ ম খার্ন লুর্ার্ত পারর মস 
িানগুর্লা মদখর্ত সব এর্ই রর্ে। মস সব বারড়গুর্লার সবগুর্লার সর্ঙ্গ অ্ডকার্রর 
এর্রি ম াগার্ াগ আর্ছ। আোর বারড়, রর্িংসর্লর িান, েরলর আন্ট েুররর্যলর্সর বারড়–
তুরে বুের্ত মপর্রছ রনিই? 
 
 উে-িা, িযারর বলল। রর্ন্তু পুর্রাপুরর আশ্বস্ত ির্ত পারর্ছ না। র্ারে মস পররর্ল্পনার 
মভতর এখর্না ফাাঁর্ মদখর্ত পার্ে। 
 
মতাোর্র্ ওই বারড়র্ত রনরাপো ের্ন্ত্র সুররক্ষত রাখা ির্ব, আর মসখার্ন লুর্ার্না জাযগায 
তুরে মপািকরর্ বযবিার্রর সুর্ াগ পার্ব। আর মর্ার্না প্রশ্ন? 
 
এি… িযাাঁ িযারর বলল। প্রির্ে িযর্তা তারা বার্রারি রনরাপদ বারড়র মর্ানরি মত  ারে 
তা বুের্ত পারর্ব না, রর্ন্তু এিা রর্ তারা পর্র মবর র্রর্ত পারর্ব না- মস দ্রুত 
উপরিত েুখগুর্লা এর্বার মদখল– খন আোর্দর মচৌদ্দজন ির্ঙ্কর বাবা-োর্যর বারড়র 
রদর্র্  ার্ব? 
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আি, েুরড বলল। আরে েূল পর্যন্টিা বলর্ত ভুর্ল মগরছ। আেরা মচৌদ্দজনই ির্ঙ্কর বাবা-
োর্যর বারড়র রদর্র্ উর্ড়  াব না। আজ রার্ত সাতরি িযারর পিার আর্ার্শ উর্ড়  ার্ব। 
প্রর্তযর্র্র সর্ঙ্গ এর্জন র্র্র সঙ্গী িার্র্ব। প্ররতরি মজাড়া এর্রি র্র্র রনরাপদ বারড়র 
রদর্র্  ার্ব। 
 
আলখাল্লার মভতর মির্র্ েুরড এবার এর্রি মবাতল মবর র্রল। মদখর্ত র্াদার ের্তা। 
তার্র্ আর েুর্খ মর্ার্না র্িা বলর্ত ির্লা না। িযারর সর্ঙ্গ সর্ঙ্গ পররর্ল্পনার বারর্ 
রবষযিুরু্ বুর্ে মফলল। 
 
না!, মস উচ্চস্বর্র বলল। তার গলার আওযাজ পুর্রা রর্র্চর্ন ঘুরপার্ মখল। মর্ার্না 
ের্তই না! 
 
আরে আর্গই মভর্বরছলরে, তার্দরর্র্ বর্লরছও তুরে রবষযরি এভার্বই মনর্ব, িাররেযন 
বলল। তার মভতর্র এর্রি স্বরস্তর ভাব ফুর্ি উঠল এই মভর্ব ম  ওর র্িািাই রঠর্ 
ির্লা। িযারর র্খর্নাই রনর্জর জনয অ্নযর্র্ রবপর্দ মফলর্ত চাইর্ব না। 
 
মতােরা রর্ ের্ন র্র্রা, আরে আর্রা ছয জর্নর জীবনর্র্ েুাঁরর্র ের্ধয মফর্ল রদর্ত 
পারর। 
 
এই র্ারর্ে ম  আোর্দর সবার জনয এিা প্রিে অ্রভজ্ঞতা, রন বলল। 
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এিা নয, আোর রূপ ধারে র্র্র রবপর্দর েুাঁরর্র্ত পরা আর এর্ র্িা- 
 
মতাোর র্িা বুর্েরছ, আেরা মর্উ রবষযরির্র্ িালর্া র্র্র মদখরছ না িযারর, সাির্ি 
মেড বলল। মভর্ব মদর্খা, মতাোর  রদ রবপদ ঘর্ি  ায তাির্ল রচর জীবর্নর জনয 
আোর্দর লারন মির্র্  ার্ব। 
 
িযারর িাসর্ত পারল না। 
 
আোর্র্ ছাড়া এ র্াজ মতােরা র্রর্ত পারর্ব না, এিা মতা জার্না। চুর্লর জনয 
মতাোর্দর আোর দরর্ার ির্বই। 
 
এর োর্ন ির্লা এই পররর্ল্পনা মের্ড় মফলা, জজক বলল। তুরে না চাইর্ল মতাোর চুল 
পাওযার মর্ার্না সম্ভাবনাই আোর্দর মনই। 
 
আেরা মতর্রাজন  া চাই, তার রবরুর্দ্ধ এর্জন ম  আোর্দরর্র্  াদু বযবিার র্রর্ত 
রদর্ে না। তাির্ল আোর্দর মর্ার্না সুর্ াগই মনই। মেড বলল। 
 
ফারন, িযারর বলল। সরতযই েজার বযাপার। 
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 রদ মজার র্রা  ায তাির্ল ির্ব, েুরড কু্ষব্ধস্বর্র বলল। তার  াদুর মচাখ দুর্িা মর্াির্রর 
রভতর্র মর্াঁর্প উঠল। মস িযাররর রদর্র্ তার্াল। এখার্ন সবারই পররেত বযস ির্যর্ছ 
পিার, তারা প্রর্তযর্র্ই েুাঁরর্ রনর্ত প্রস্তুত। 
 
েুনু্ডঙু্গস রবররির ভাব রনর্য োিা মদালার্লা। তার  াদুর মচাখ দুর্িা ঘুররর্য চাররদর্র্ 
মদখল। তারপর েুরডর োিার ওপর রদর্য িযাররর রদর্র্ তার্াল। 
 
এখন আর মর্ার্না রবতর্ক নয। সেয বর্য  ার্ে। আরে মতাোর সাোনয রর্ছু চুল চাই 
এবিং এখন। 
 
রর্ন্তু এিা পাগলারে, এর মর্ার্না প্রর্যাজন মনই 
 
মর্ার্না প্রর্যাজন মনই! রাগতস্বর্র েুরড বলল। মসখার্ন ইউ-মনা-হু আর্ছ এবিং তার সর্ঙ্গ 
আর্ছ অ্র্ধকর্ েন্ত্রোলয। পিার, আোর্দর ভাগয  রদ ভার্লা িয তাির্ল মস মিাপ রগলর্ব 
এবিং রতররশ তাররর্খ মতাোর্র্ আেের্ের পররর্ল্পনা র্রর্ব, রর্ন্তু মস  রদ পাগল না 
ির্য িার্র্ তা ির্ল মচাখ রাখার জনয এর্িা বা দুর্িা মডি ইিার পািারায বসার্বই, 
আরে ির্ল তাই র্রতাে। মতাোর র্ার্ছ তারা আসর্ত পার্ররন র্ারে এই বারড় মতাোর 
োর্যর েন্ত্র িারা মবরষ্টত। রর্ন্তু এখন মসিা মভর্ঙ  াওযার পর্ি এবিং এলার্ার অ্বিা 
সের্র্ক তারা মোিােুরি জার্ন। আোর্দর এর্োত্র সুর্ াগ ির্লা ওর্দর মধার্া রদর্ত 
মচষ্টা র্রা। এেনরর্ ইউ-মনা -হুাঁ সাতরি অ্িংর্শ রবভি ির্য ম র্ত পার্র না। িযাররর মচাখ 
িাররেযর্নর মচার্খ পড়ল এবিং সর্ঙ্গ সর্ঙ্গ মস অ্নযরদর্র্ তার্াল। 
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মদখ পিার, মতাোর রর্ছু চুল,  রদ তুরে দযা র্র্র দাও। 
 
িযারর রর্নর রদর্র্ তার্াল। রন র্ির্ি র্র্র তার রদর্র্ তারর্র্য ইরঙ্গত রদল রদর্য 
দাওযার জনয। 
 
এখন! েুরড রচৎর্ার র্র্র বলল। 
 
সবার মচাখ তখন িযাররর রদর্র্। িযারর োিার উপর িাত মরর্খ মর্াাঁর্ড়ার্না চুল িান 
রদর্য তুলল। 
 
গুড, েুরড বলল। ফ্লার্স্কর েুখ মির্ন খুলর্ত খুলর্ত বলল, রঠর্ এর রভতর্র,  রদ দযা 
র্র্রা। 
 
িযারর চুলগুর্লা র্াদার ের্তা মদখর্ত তরল পদার্িকর ের্ধয মফলল। র্াদার ের্তা তরল 
পদার্িকর সিংশ্রর্ব আসার সর্ঙ্গ সর্ঙ্গ মসগুর্লা মফার্ের েত বুিুদ আর্ার ধারে র্র্র 
মিাযায পররেত ির্লা। এর্ই সর্ঙ্গ উজ্জ্বল মসানারল রঙ ধারে র্রল। 
 
উি, মতাোর্র্ এখন েযাবল এবিং গর্যর্লর মচর্য অ্র্নর্ মবরশ েজার মদখার্ে িযারর। 
িাররেযন বলল। সর্ঙ্গ সর্ঙ্গ রর্নর ভুরু মতালািা মদখল। লজ্জায এর্িু লাল ির্য মস 
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আবার বলল, ওি! তুরে বুের্ত মপর্রর্ছ আরে র্ী বলর্ত মচর্যরছ, োর্ন গর্যর্লর মপাশন 
মদখর্ত অ্র্নর্িা র্াদার ের্তা। 
 
তাির্ল এখন, নর্ল পিাররা দযা র্র্র লাইন ধর্র দাাঁড়াও। েুরড বলল। 
 
রন, িাররেযন, মেড, জজক এবিং ফ্লযার লাইন ধর্র দাাঁড়াল মপিুরনযা আর্ন্টর ের্ের্র্ 
মবরসর্নর সাের্ন। 
 
আোর্দর এর্জন র্ে, লুরপন বলল। 
 
এই ম , অ্র্স্মাৎ বর্ল উঠল িযারিড। মস েুনু্ডঙু্গসর্র্ তার ঘার্ড়র র্ার্ছ ধর্র উাঁচু র্র্র 
এর্ন ফ্লযার্রর র্াছার্ারছ ধপাস র্র্র মফলল। ফ্লযার নার্ চুলর্ার্ত চুলর্ার্ত মেড এবিং 
জর্জকর োেখার্ন চর্ল এর্লা। 
 
আোর র্ার্ছ মিােজার আর্ছ, আরে শীঘ্রই মপ্রার্িক্টর ির্ত পারর। েুনু্ডঙু্গস বলল। 
 
এসব বন্ধ র্র্রা, েুরড বলল। আরে ইরতের্ধযই মতাোর্দর বর্লরছ আোর্দর  াওযার 
পর্ি  রদ মডি-ইিার িার্র্ত পার্র, তারা চাইর্ব িযাররর্র্ ধরর্ত, রর্ন্তু তার্র্ তারা 
রনর্জরাই িতযা র্রর্ব না। ডাম্বলর্ডার সব সেয বলর্তন ম  ইউ-মনা -হুাঁ পিারর্র্ 
রনর্জর িার্ত িতযা র্রর্ত চায। রর্ন্তু  ারা তার্র্ রনরাপো মদর্ব তার্দরই সবর্চর্য বড় 
ভয, মডি-ইিাররা বরিং তার্দরর্র্ই িতযা র্রর্ত চাইর্ব। 
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েুনু্ডঙু্গসর্র্ রবর্শষ র্র্র খুব এর্িা স্বরস্ত মপল বর্ল ের্ন ির্লা না, রর্ন্তু েুরড আধা ডজন 
রডর্ের আর্ার্রর লাস মবর র্রল তার আলখাল্লার মভতর মির্র্। সবার িার্ত মসগুর্লা 
রদর্য এর্িু এর্িু র্র্র মপাশন ঢালল প্রর্তযর্রির্ত। 
 
সবাই এর্সর্ঙ্গ, তারপর… 
 
রন, িাররেযন, মেড, জজক, ফ্লযার এবিং েুনু্ডঙু্গস এর্তার্ল পান র্রল। মপাশন গলায 
ধরার র্ারর্ে সবাই েুখ রবরৃ্ত র্রল এবিং তার মিাঁচরর্ উঠল। সর্ঙ্গ সর্ঙ্গ ওর্দর রর্ছু 
রর্ছু শারররীর্ তবরশষ্ট পার্ট রগর্য মতলর্তর্ল রপরেল ভাব এর্লা। িাররেযন এবিং েুনু্ডস 
সাইর্জ রর্ছুিা বড় ির্য মগল। আর রন মেড এবিং জজক রর্ছুিা খার্িা ির্লা। ওর্দর 
চুলগুর্লা র্ার্লা ির্য মগল। িাররেযন এবিং ফ্লযার্রর ের্ন ির্লা শরীর্রর বাড়ন্ত অ্িংশ 
োিার খুরলর রভতর্রর রদর্র্ চর্ল এর্লা। 
 
েুরভর্র্ মদখা মগল পুর্রাপুরর রনরুোপ। মস তার সর্ঙ্গ র্র্র আনা বড় বযাগরির েুখ 
খুলরছল।  খন মস মসাজা ির্য দাাঁড়াল তখন মদখল ছযরি িযারর পিার তার সাের্ন 
মজার্র মজার্র এবিং ঘন ঘন রনিঃশ্বাস রনর্ে। 
 
মেড এবিং জজক দুজন দুজর্নর রদর্র্ রফর্র এর্ই সর্ঙ্গ বলল, ও! আেরা এখন হুবহু 
এর্ রর্ে! 
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 রদও আরে রনর্জর্র্ এখন মদরখরন, রর্ন্তু আোর ের্ন িয আরে মদখর্ত মবরশ ভার্লা। 
মেড চর্চর্র্ মর্তরলর ওপর রনর্জর্র্ মদখর্ত মচষ্টা র্র্র বলল। 
 
এহ্, োইর্োওর্যর্ভর ডালায রনর্জর্র্ মদর্খ ফ্লযার বলল, রবল, আোর রদর্র্ তার্ার্ব 
না। আরে এখন অ্নযরর্ে। 
 
 ার্দর মপাশার্ এর্িু রঢর্লঢালা ির্য মগর্ছ তার্দর জনয এখার্ন মছাি র্াপড় আর্ছ, েুরড 
তার বযাগরির রদর্র্ রনর্দকশ র্র্র বলল। এবিং এর্ই রর্েভার্ব উর্টািাও আর্ছ। 
চশোর র্িা ভুর্লা না। এখার্ন বযার্গর সাইড পর্র্র্ি ছয মজাড়া চশো আর্ছ। 
মতাোর্দর মপাশার্ পড়া ির্ল মদখর্ব অ্নয বযাগিার রভতর্র লার্গজ আর্ছ। 
 
আসল িযারর ভাবল, মস জীবর্ন অ্র্নর্ চরে অ্স্বাভারবর্ ঘিনা মদর্খর্ছ, রর্ন্তু এিা ির্ব 
তার জীবর্ন মদখা সবর্চর্য অ্দু্ভত ঘিনা। মস মদখল তার নর্ল ছযজন পিার বড় 
বযার্গর মভতর্র িাতািারত র্রর্ছ। র্াপড় মবর র্রর্ছ, চশো মবর র্র্র পড়র্ছ, মর্উবা 
রনর্জর রজরনসগুর্লা আলাদা র্র্র রাখর্ছ। িযাররর ের্ন ির্লা ওর্দরর্র্ বলা দরর্ার 
তার রনর্জর বযরিগত মগাপনীযতার প্ররত সবার নূযনতে শ্রদ্ধার্বাধ িার্া উরচত। র্ারে 
ওরা সবাই রনরিকধায জাোর্াপড় খুলর্ত শুরু র্র্রর্ছ। ওরা িযাররর শরীর ধারে র্রায 
অ্র্নর্ সির্জ র্াপড় খুলর্ত পারর্ছ, রনর্জর্দর শরীর ির্ল এতিা সিজ ির্ত পারত 
না। 
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আরে জানতাে রগরন্ন ওই িািু রনর্য রেিযা র্িা বর্লর্ছ, রন রনর্জর বুর্র্র রদর্র্ তারর্র্য 
বলল। 
 
িযারর, মতাোর মচার্খর দৃরষ্টিা ভারর খারাপ, িাররেযন চশো পড়র্ত পড়র্ত –বলল। 
 
মপাশার্ পড়ার পর নর্ল িযারররা রপর্ঠ মোলার্না মছাি বযাগ রনল। বড় বযাগরি মির্র্ 
এর্িা র্র্র মপচার খাাঁচা রনল। মভতর্র এর্রি র্র্র মোিাতাজা বরর্ফর ের্তা সাদা 
মপাঁচা। 
 
গুড, চশো পরররিত, র্াাঁর্ধ বযার্গর মবাো রনর্য প্রস্তুত সব র্জন িযাররর্র্ মদর্খ েুরড 
বলল। প্ররতরি মজাড়া ির্ব এরর্ে, েুনু্ডঙু্গস  ার্ব আোর সর্ঙ্গ, আেরা ব্রুর্ে  াব। 
 
আরে মতাোর সর্ঙ্গ মর্ন? মপছর্নর দর্রাজার র্াছার্ারছ মির্র্ ওই িযাররিা বলল। 
 
র্ারে তুরেই এর্োত্র  ার্র্ লক্ষয রাখা দরর্ার। গম্ভীরভার্ব েুরড বলল। এিা রনরিত 
ম  তার  াদুর মচাখ েুভুকু্ষর্সর মির্র্ সর্ররন। মস বলর্ত িার্ল, আিকার এবিং মেড- 
 
আরে জজক, েুরড ম  দুজনর্র্ উর্দ্দশয র্র্র র্িা বলরছল তার্দর এর্জন বলল। আেরা 
িযারর িওযার পর তুরে আোর্দর আলাদা র্র্র বলর্ত পারছ না? 
 
দুিঃরখত জজক 
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আরে শুধু মতাোর  াদু র্ারঠিা োাঁরর্ রদলাে, আরে আসর্ল মেড 
 
 অ্র্নর্ োর্েলা ির্ে! ধের্র্র সুর্র েুরড বলল। অ্নযজন, জজক বা মেড বা ম ই িও 
তুরে  ার্ব মরেুর্সর সর্ঙ্গ। রেস মডলারু্র 
 
আরে ফ্লযারর্র্ মিোর্ল র্র্র রনরে, রবল বলল। মস ব্রুে অ্তিা পছন্দ র্র্র না। 
 
ফ্লযার মিাঁর্ি তার পার্শ রগর্য দাাঁড়াল। এেন রবনয ও েেতার সর্ঙ্গ তার্াল ম  িযাররর 
অ্ন্তর্রর মভতর মির্র্ আশা র্রল মস ম ন আর রনর্জর েুখরি রফর্র না পায। 
 
রেস িযাোর  ার্ব রর্িংসর্লর সর্ঙ্গ, ওরাও মেোর্ল 
 
রর্িংসর্লর িারসর উের মদযার সেয িাররেযনর্র্ মবশ স্বরস্তর্ত মদখা মগল। িযারর জার্ন 
ম  িাররেযনও ব্রুেরের্ খুব এর্িা পছন্দ র্র্র না। 
 
এখন তুরে আর আরে বার্ী, রন! িঙ্কস আনর্ন্দর সর্ঙ্গ বলল। মস রর্নর রদর্র্ িাত 
নাড়র্ত নাড়র্ত পার্শর োরির এর্রি গার্ছ ধাক্কা মখল। 
 
রনর্র্ িাররেযর্নর ের্তা অ্তিা শান্ত মদখার্ে না। 
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আর তুরে আোর সর্ঙ্গ িযারর, এিা রঠর্ আর্ছ? িযারিড বলল। তার্র্ এর্িু এর্িু উরিি 
মদখা  ার্ে। আেরা বাইর্র্ চর্ড়  াব, ব্রুে অ্িবা মপ্রোল আোর ভার বইর্ত পারর্ব 
না। বাইর্র্র রসর্ি ওপর জাযগা মনই, সুতরািং তুরে বসর্ব বাইর্র্র সাইডর্ার-এ। 
 
ওি! তাির্ল মতা ভার্লাই! িযারর বলল। রর্ন্তু তার বলািা পুর্রাপুরর সতয না। 
 
আোর্দর ধারো মডি ইিাররা মতাোর্র্ এর্রি ব্রুর্ে আশা র্রর্ব, েুরড বলল। মস 
িযাররর অ্নুভূরতিা ধরর্ত মচষ্টা র্রর্ছ। মেইপ অ্র্নর্ সেয মপর্যর্ছ। মতাোর সের্র্ক 
রবস্তাররত তার্দরর্র্ বলার জনয,  া মস এর আর্গ বলর্ত পার্ররন। সুতরািং আেরা  রদ 
মডি ইিারর্দর েধয রদর্য  াই তাির্ল আসল িযারর রিসার্ব তার্র্ই মবর্ছ মনর্ব ম  
ব্রুেরের্র্ র্র্র বারড়র রদর্র্  ার্ে। তাির্ল রঠর্ আর্ছ সব, মস নর্ল িযাররর্দর জাো 
র্াপড় বড় বযার্গ ঢুরর্র্য বাাঁধল এবিং দর্রাজার রদর্র্ ম র্ত ম র্ত বলল। আেরা এখান 
মির্র্ রওযানা িব রঠর্ রতন রেরনি পর। দর্রাজা বন্ধ র্র্র  াওযার মর্ার্না অ্িক মনই, 
মডি ইিাররা  খন আসর্ব তখন বন্ধ দর্রাজা তার্দর আির্ার্ত পারর্ব না… এর্সা…। 
 
িযারর দ্রুত ির্ল রফর্র মগল তার রপর্ঠ মনযার বযাগরি, ফাযারর্বাট এবিং মিডউইর্গর 
খাাঁচা আনর্ত। তারপর মপছর্নর অ্ন্ধর্ার বাগার্ন অ্নয সবার র্ার্ছ চর্ল এর্লা। 
চাররদর্র্ ব্রুেরের্গুর্লা সবার িার্ত লাফার্ে। িাররেযন ইরতের্ধযই রর্িংসর্লর সর্ঙ্গ 
চেৎর্ার র্ার্লা মিোর্ল উর্ঠর্ছ। ফ্লযার রবর্লর সর্ঙ্গ আর্রর্রির্ত। িযারিড তার 
েিরবাইর্র্র পার্শ প্রস্তুত ির্য আর্ছ। তার মচার্খ সানলাস। 
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এিাই মসিা, এিাই সাইরার্সর বাইর্িা? 
 
এর্ই রর্ে, িযারিড িযাররর রদর্র্ েুাঁর্র্ পর্ড় বলল। এবিং মশষবার তুরে এিার্তই 
চর্ড়রছর্ল। আোর এর্িার্তর জনয এিা উপ ুি! 
 
িযারর বাইর্র্র সাইডর্ার্র রগর্য বসল। মস রনর্জ এর্িু অ্পোরনত মবাধ র্রর্লও রর্ছুই 
র্রার রইল না। এর ফর্ল অ্নয সবার মচর্য িযারর র্র্যর্ ফুি রনর্চ রইল। রন তার 
পাশ মির্র্ গর্বকর িারস রদল রঠর্ এর্িা বাচ্চা ম েন গারড়র বাোর্র বর্স গর্বকর িারস 
মদয। িযারর তার েরের্ এবিং বযাগরি পার্যর র্ার্ছ নারের্য রাখল। আর মিডউইর্গর 
খাাঁচারি দু িাাঁিুর োর্ে মচর্প ধর্র রাখল। তার জনয এর্র্বার্র চরে অ্স্বরস্তর্র অ্বিা। 
 
আিকার এর্িুআধিু মেরাের্তর র্াজ র্র্রর্ছ, িযাররর অ্স্বরস্তর রদর্র্ মর্ার্না লক্ষয না 
র্র্রই িযারিড বলল। মস েির বাইর্র্র ওপর আসন রনর্য বসল। সর্ঙ্গ সর্ঙ্গ 
সাইর্র্লরি তার ভার্র সাোনয র্র্যর্ ইরি োরির রদর্র্ মদর্ব মগল। এখন এরির 
িাতর্ল র্র্যর্রি ভার্লা মর্ৌশল আর্ছ। এিা রছল আোর আইরডযা। 
 
মস তার মোিা আঙুল রদর্য রস্পডরেিার্রর র্ার্ছ লাল এর্িা মবাে মদখার্লা। 
 
রপ্ল্জ রে. িযারিড, সাবধান িার্র্বন, ওর্দর পার্শ দাাঁড়ার্না রে. উইসরল বলল। মস তার 
িার্ত রনর্জর ব্রুেরের্িা ধর্র আর্ছ। আোর এখর্না ের্ন িয না ম  এিার প্রর্যাজন 
আর্ছ। এিা শুধুোত্র ইোর্জকরের্ত বযবিার র্রা ম র্ত পার্র। 
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তাির্ল রঠর্ আর্ছ সব, েুরড বলল। সবাই দযা র্র্র প্রস্তুত িও। আরে চাই আেরা 
সবাই এর্সর্ঙ্গ রওযানা, অ্িবা েুখয সেযগুর্লার্ত আেরা এর্সর্ঙ্গ িার্ব। 
 
সবাই  ার  ার ব্রুে উাঁচু র্র্র ধরল। 
 
শি র্র্র ধর্রা রন, িঙ্কস বলল। িযারর মদখল, রন িঙ্কর্সর মর্াের্রর দু পার্শ িাত 
রাখর্ত রাখর্ত লুর্পর্নর রদর্র্ এর্রি দুষ্টারে ও লজ্জার চািরন রদল। িযারিড রর্র্ রদর্য 
েির বাইর্িা চালু র্রল। সর্ঙ্গ সর্ঙ্গ বাইর্িা িাগর্নর ের্তা গজকন র্রর্ত িার্ল আর 
সাইডর্াররি ির ির র্র্র র্াাঁপর্ত শুরু র্রল। 
 
গুড লার্ এভররবরড, েুরড বলল। মতাোর্দর সবার সর্ঙ্গ বার্রাওর্ত মদখা ির্ব। রতন 
মগানার পর। এর্… দুই… রতন 
 
েির বাইর্ মির্র্ রবর্ি গজকন ির্লা এবিং িযাররর ের্ন ির্লা সাইডর্াররি রবশ্রীভার্ব 
োাঁরর্ খার্ে। মস বাতার্সর মভতর রদর্য দ্রুত উপর্র উর্ঠ  ার্ে। মচার্খর মর্ার্না রদর্য 
সাোনয পারন মবর ির্য আসল। গরতর র্ারর্ে চুলগুর্লা রপছর্নর রদর্র্ উড়র্ছ। তার্র্ 
রঘর্র ব্রুেগুর্লা রনর্য বারর্রা উপর্রর রদর্র্ উঠর্ছ। মিোর্লর লম্বা র্ার্লা মলজ সুরুত 
র্র্র সাের্ন চর্ল মগল। িযাররর দুপা এতক্ষে সাইডর্ার্র মিডউইর্গর খাাঁচা এবিং বযার্গর 
সর্ঙ্গ মলর্গ রছল। এতক্ষে বযািা অ্নুভূত িরেল রর্ন্তু এবার পার্য মফাস্কা পড়র্ত শুরু 
র্র্রর্ছ। এর্িাই অ্স্বরস্তর্র অ্বিায রছল মস ম  চার নম্বর প্রাইর্ভি িাইভ এর্ েলর্ 
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মদর্খ রনর্তও ভুর্ল মগল। মস সাইডর্ার্রর ওপর মির্র্  খন রনর্চ তার্ার্নার সুর্ াগ 
মপল, রর্ন্তু বলর্ত পারর্ব না ম  মসিা মর্ান িান। তারা আর্ার্শ উাঁচু মির্র্ আর্রা 
উাঁচুর্ত উর্ঠ মগল 
 
রঠর্ তখনই মর্ার্না রদর্ মির্র্ নয, মর্ার্না রর্ছুর মির্র্ নয, অ্র্স্মাৎ তার্দরর্র্ রঘর্র 
মফলা ির্লা। অ্ন্তত রতররশিা োিা ঢার্া শরীর শূনয আর্ার্শ এর্রি রবশাল বৃে রচনা 
র্রল অ্ডকার সদসযর্দর উর্ঠ আসার জাযগা রঘর্র। 
 
রচৎর্ার্রর শে, চাররদর্ মির্র্ সবুজ আর্লা জ্বর্ল উঠল। িযারিড উচ্চস্বর্র শে র্রল 
এবিং েিরবাইর্ মজার্র িান রদল। িযারর জার্ন না মস মর্ািায। তার োিার উপর তখন 
রাস্তার বারতর আর্লা। আর্শপার্শ রচৎর্ার্রর শে। মস রপ্রয জীবর্নর োযায শি র্র্র 
সাইডর্াররি আাঁর্র্ড় ধর্র আর্ছ। মিডউইর্গর খাাঁচা, মছাি বযাগরি এবিং ফাযারর্বাট 
রপছর্ল িাাঁিুর রনচ মির্র্ সর্র মগর্ছ 
 
না, মিডউইগ! 
 
ব্রুেরের্রি রনর্চ পর্ড় ভনভন র্র্র ঘুড়র্ছ। েিরবাইর্রি আবার ডান রদর্র্ বার্ রনর্য 
উপর্র উঠর্ত শুরু র্রর্ল মস মর্ার্নাের্ে বযাগরির রফতা এবিং খাাঁচার উপর্রর অ্িংশ 
মির্ন ধরল। এর্ মসর্র্র্ন্ডর বযবধার্ন আবার তীর সবুজ আর্লা েলর্র্ উঠল। মপাঁচারি 
মডর্র্ উঠল এবিং খাাঁচার মভতর পর্ড় মগল। 
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না! না! 
 
েিরবাইর্ আবার দ্রুত সাের্নর রদর্র্ এরগর্য মগল। িযারর পলর্র্র ের্ধয মদখল িযারিড 
বৃে মভর্ঙ মবররর্য  াওযায মডি-ইিারগুর্লা রবরক্ষপ্ত ির্য পর্ড়র্ছ। 
 
মিডউইগ! মিডউইগ! 
 
রর্ন্তু মপাঁচারি রনির ির্য পর্ড় আর্ছ খাাঁচার মভতর, ম ন এর্িা মখলনা। মস মডউর্গর 
রবষযরি োনর্ত পারর্ছ না। এবিং অ্নযর্দর জনয তার উর্িগ আর্রা মবর্ড় চর্লর্ছ। মস 
র্ার্ধর উপর রদর্য সবুজ আর্লার েলর্র্র মভতর মদখর্ত মপল অ্র্নর্ োনুষ চলার্ফরা 
র্রর্ছ। মদখল ের্ে র্র্র দুই মজাড়া মলার্ উর্ড় দূর্র এর্িাও চর্ল  ার্ে। রর্ন্তু মস 
বুের্ত পারল না ওরা দুজন র্ারা — 
 
িযারিড, আোর্দরর্র্ রফর্র ম র্ত ির্ব! রফর্র ম র্ত ির্ব! ইরের্নর রবর্ি শর্পর মভতর 
িযারর রচৎর্ার র্র্র বলল। রনর্জর  াদুর র্ারঠিা মির্ন মবর র্রল। মসিা রদর্য 
মিডউইর্গর খাাঁচারির্ত ঢুরর্র্য তুর্ল রনল। মস রবশ্বাস র্রর্ত পারর্ছ না ম  মিডউইগ 
েৃত। িযারিড ঘুর্র  াও! 
 
আোর র্াজ ির্লা মতাোর্র্ রনরাপদ র্রা িযারর! মস িযাররর উর্দ্দর্শ রচৎর্ার র্র্র বলল 
এবিং েির বাইর্র্র েিল মির্ন ধরল। 
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িার্ো! িার্ো! িযারর উচ্চস্বর্র বলল। রর্ন্তু মস মপছর্ন রফর্র তার্ার্তই মদখল দুই খন্ড 
সবুজ আর্লা। তার বাে পার্শর র্ার্নর র্াছ রদর্য দ্রুত মবররর্য মগল। চাররি মডি ইিার 
বৃে মভর্ঙ তার্দর রপছু রনর্যর্ছ। ওরা িযারির্ডর চওড়া শরীর্রর মপছর্নর রদর্িার্র্ 
িার্গকি র্র্রর্ছ। িযারিড আচের্া রদর্ পররবতকন র্রল। রর্ন্তু মডি-ইিারগুর্লা রপছু 
ছাড়ল না। তার্দর আর্রা র্ার্ছ চর্ল এর্লা। িযাররর্র্ োিা রনচু র্রর্ত ির্লা ওর্দর সর্ঙ্গ 
সিংঘষক  ার্ত না িয। িযারর শরীর মোচড় রদর্য রচৎর্ার র্র্র বলল,েুরপফাই! তার  াদুর 
ছরড় মির্র্ এিা লাল আর্লা মবর ির্য ছুর্ি মগল মডি ইিারর্দর রদর্র্। মপছর্ন ধাওযা 
র্রা চার মডি ইিার দ্রুত সর্র মগল  ার্ত গার্য না লার্গ। মসই ফাাঁর্ গর্ল আর্লািা 
মবররর্য মগল। 
 
শি র্র্র ধর্রা, িযারর! এবার এিা ওর্দর রবরুর্দ্ধ র্াজ ির্ব, িযারিড গজকন র্র্র বলল। 
িযারর োিা তুর্ল তার্ার্তই মদখল িযারিড মোিা আঙুল রদর্য এর্রি সবুজ মবাতার্ে চাপ 
রদর্ে। এক্সজে পাইপ মির্র্ পররষ্কারভার্ব এর্রি ইর্ির মদযাল মবর ির্য আসল। 
গলা প কন্ত ওঠার পর িযারর মদখল মসগুর্লা শূর্নয ছরড়র্য পড়ল। রতনরি মডি-ইিার 
আঘাত মির্র্ সর্র মগল। রর্ন্তু চতুিকরির ভাগয ভার্লা রছল না, মস মচার্খর সাের্ন মির্র্ 
উধাও ির্য মগল এবিং ধপাস র্র্র এর্িা মবাোর্রর ের্তা পর্ড় মগল। তার ব্রুেরের্রি 
র্র্যর্ িুর্রা ির্য মগল। সির্ াগী এর্ মডি-ইিার তার্র্ রক্ষা র্রর্ত গরত 
র্রের্যরছল। রর্ন্তু িযারিড তার গরত বাড়ার্নার জনয িযার্ন্ডর্লর ওপর ভর রদর্তই ইর্ির 
মদযাল মধাযার োর্ে মঢর্র্ মগল। 
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বার্ী দুই মডি-ইিার্রর  াদু র্ারঠ মির্র্ িতযা র্রার ের্তা েন্ত্র িযাররর োিার র্াছ 
রদর্য ছুর্ি  ার্ে। ওরা িযারিডর্র্ লক্ষয র্র্র ওগুর্লা ছুড়র্ছ। িযারর রনর্জর  াদু র্ারঠ 
মির্র্ অ্নয আর্রর্রি মস্পল ছুাঁর্ড় রদল। েধযপর্ি লাল আর সবুর্জ সিংঘষক িল। 
চাররদর্র্ বহু রঙ ির্য তা ছরড়র্য পড়ল। িযাররর আতশবারজ মছাাঁড়ার র্িা ের্ন ির্লা। 
রনর্চর সাধারে োনুষ  ার্দর মর্ার্না ধারো মনই রর্ ির্ে তার্দর র্িাও ের্ন ির্লা 
 
আবার্রা িযারর, শি র্র্র ধর্রা! উচ্চস্বর্র িযারিড বলল। মস আর্রর্রি মবাতার্ে চাপ 
রদল। এবার পাইপ রদর্য এর্রি রবশাল জাল মবর ির্য আসল। রর্ন্তু মডি ইিাররা মস 
জনয প্রস্তুত রছল। তারা ম  শুধু জাল মির্র্ সর্র মগল তাই নয, ম  সির্ াগীরি অ্জ্ঞান 
বনু্ধর্র্ সািা য র্রর্ত রপরছর্য পর্ড়রছল মস ওিা ধর্র মফলল। মস িঠাৎ অ্ন্ধর্ার্রর 
মভতর মির্র্ আরবভূকত ির্লা। এবার রতনজনই েিরবাইর্র্র মপছর্ন ধাওযা র্রল। 
রতনজনই তার্দর র্াসক ছুাঁড়র্ত িার্ল। 
 
এবার র্াজ ির্ব, িযারর, শি র্র্র ধর্রা! িযারিড রচৎর্ার র্র্র বলল। িযারর মদখল মস 
রস্পডরেিার্রর পার্শ এর্রি রঙীন বাির্নর উপর মজার্র চাপ রদল। 
 
সর্ঙ্গ সর্ঙ্গ প্রচণ্ড গজকর্ন িাগন ফাযার মবর ির্য এর্লা এক্সজে পাইর্পর মভতর মির্র্। 
মসগুর্লা প্রচণ্ড উেপ্ত এবিং নীল রর্ঙর। ধাতব এর্রি ঘষকর্ের শর্ের সর্ঙ্গ েিরবাইর্রি 
বুর্লি মছাাঁড়ার ের্তা সাের্ন এরগর্য মগল। িযারর মদখল এই ভযানর্ মধাযা মির্র্ রক্ষা 
মপর্ত মডি ইিাররা মচার্খর সাের্ন মির্র্ অ্দৃশয ির্য মগর্ছ। এর্ই সর্ঙ্গ লক্ষয র্রল 
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সাইডর্াররি রবপজ্জনর্ভার্ব দুলর্ছ। দ্রুত গরতর ফর্ল েিরবাইর্র্র সর্ঙ্গ ধাক্কা মলর্গ 
এর ধাতব সিংর্ াগ প্রায িুর্র্রা ির্য  ার্ে। 
 
এখন সব রঠর্ আর্ছ িযারর, রচৎর্ার র্র্র িযারিড বলল। এবার গরতর র্ারর্ে তার রপঠ 
িানিান র্রল। এখন মর্উ বাইর্িা চালার্ে না। বাইর্র্র সিং ুি অ্িংর্শর সর্ঙ্গ 
সাইডর্ারিা ভযানর্ ভার্ব োাঁরর্ মখর্ত শুরু র্র্রর্ছ। 
 
আরে বাইর্র্র ওপর আরছ িযারর, ভয মনই, িযারিড উচ্চস্বর্র বলল। তার জযার্র্র্ির 
পর্র্ি মির্র্ মস মগালারপ রর্ঙর ছাতািা মির্ন মবর র্রল। 
 
িযারিড! না! আোর্র্ দাও! 
 
ররপার্রা! 
 
এর্িা র্ান ফািার্না শে ির্লা। এবিং সাইডর্ারিা বাইর্ মির্র্ পুর্রাপুরর খর্স মগল। 
 
িযারর তীর গরতর্ত সাের্নর রদর্র্ চর্ল মগল বাইর্র্র গরত মির্র্ গরত পাওযার র্ারর্ে। 
তারপর সাইডর্াররি ধীর্র ধীর্র রনর্চ নাের্ত শুরু র্রল 
 
অ্রির ির্য িযারর তার  াদুর র্ারঠিা সাইডর্ার্রর রদর্র্ তার্ র্র্র বলল, উইনগারডকযাে 
মলরভওসা! 
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মবাতর্লর রছরপর ের্তা এবার সাইডর্াররি উপর্র উঠর্ত শুরু র্রল। রদর্ পররবতকন 
র্রা  ার্ে না, রর্ন্তু অ্ন্তত পর্ক্ষ বাতার্স মভর্স রইল। মসর্র্র্ন্ডর র্র্যর্ ভার্গর 
এর্ভাগ পরই মডি ইিারর্দর র্াসক তার্র্ পাশ র্ারির্য মবর ির্য মগল। মডি ইিার 
রতনরি অ্র্নর্ র্ার্ছ চর্ল এর্সর্ছ। 
 
আরে আসরছ িযারর! িযারিড অ্ন্ধর্ার্রর মভতর মির্র্ উচ্চস্বর্র বর্ল উঠল। রর্ন্তু িযারর 
বুের্ত পারল ম  সাইডর্াররি আবার তর্লর রদর্র্ মনর্ে  ার্ে।  তিা সব েুাঁর্র্ পর্ড় 
িযারর এরগর্য আসা অ্বযবগুর্লার রদর্র্  াদুর্ারঠ তার্ র্রল এবিং উচ্চস্বর্র বলল, 
ইের্পরডর্েনতা! 
 
র্াসকরি োেখার্নর মডি ইিার্রর রঠর্ বুর্র্র উপর লাগল। এর্ েুিূর্তকর জনয মস 
ঈগর্লর ের্তা রনর্জর্র্ ছরড়র্য রদর্য আর্ার্শ রইল এবিং তারপর এর্রি অ্দৃশয বাধার 
উপর আছর্ড় পড়ল। তার সির্ াগী এর্জর্নর সর্ঙ্গ প্রায তার ধাক্কা মলর্গ রগর্যরছল। 
 
সরতয সরতয সাইডর্াররি পড়র্ত শুরু র্রল। অ্নয মডি-ইিাররা িযাররর রদর্র্ এত র্াছ 
মির্র্ র্াসক ছুাঁড়র্ত িার্ল ম  তার্র্ এর্র্বার্র সাইডর্ার্রর প্রান্ত প কন্ত রনচু ির্ত ির্লা। 
মতা মলর্গ এর্রি দাাঁত মভর্ঙ রসর্ির র্ার্ছ পড়ল। 
 
আরে আসরছ! িযারর আরে আসরছ! 
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এর্রি রবশাল িাত িযাররর্র্ তুর্ল রনল পতর্নামু্মখ সাইডর্ার মির্র্। েির বাইর্ রসর্ি 
বসার আর্গই িযারর সাইডর্ার মির্র্ রনর্জর বযাগরি ধর্র মফলল। রনর্জর্র্ আরবষ্কার 
র্রল িযারির্ডর রপর্ঠর সর্ঙ্গ রের্শ বর্স আর্ছ। ওরা মডি-ইিার দুর্িা মির্র্ অ্র্নর্ 
উপর্র উর্ঠ মগল। িযাররর েুখ রদর্য রি মবর ির্ে। মস পর্ড় ম র্ত িার্া 
সাইডর্াররির রদর্র্  াদুর র্ারঠিা তার্ র্র্র উচ্চস্বর্র বলল,র্নরেঙর্গা! 
 
মস জার্ন  খন রবর্ফারে ির্ব তখন মিডউইর্গর জনয োরাত্মর্  ন্ত্রোদাযর্ ির্ব। 
সাইডর্ার্রর র্াছার্ারছ মডি ইিার্রর ব্রুেরি মফর্ি মগল এবিং দৃরষ্ট মির্র্ অ্দৃশয ির্য 
মগল। তার সঙ্গী মডি-ইিাররি রপছর্ন চর্ল অ্দৃশয ির্য মগল। 
 
িযারর, আরে দুিঃরখত, খুবই দুিঃরখত অ্নুর্শচনার সর্ঙ্গ িযারিড বলল। আোর রনর্জর এিা 
মেরােত র্রর্ত মচষ্টা র্রা উরচত িযরন। এখন মতাোর বসার জাযগার অ্সুরবধা ির্ে 
 
মর্ার্না সেসযা মনই, তুরে চলর্ত িার্। িযারর উচ্চস্বর্র বলল। রঠর্ তখনই মদখা মগল 
দুর্িা মডি-ইিার আবার অ্ন্ধর্ার মির্র্ মবররর্য এর্সর্ছ। ওর্দর র্াছার্ারছ চর্ল 
আসর্ছ। 
 
আবার দুপর্ক্ষর ের্ধয র্াসক মছাাঁড়া শুরু ির্তই িযারিড এাঁর্র্র্বাঁর্র্, উর্টা পি রনল। 
িযারর জার্ন ম  মস খুবই েুাঁরর্র ের্ধয বর্স আর্ছ, সুতরািং িযারিড িাগন ফাযার বযবিার 
র্রর্ব না। িযারর ওর্দর রপছু মনযা মডি ইিারর্দর রদর্র্ এর্িার পর এর্িা োরনিং 
মস্পল ছুাঁর্ড় রদর্ে। মস আর্রা এর্রি র্াসক ছুাঁর্ড় রদর্তই র্ার্ছর মডি-ইিাররি দ্রুত সর্র 
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ম র্ত মচষ্টা র্রল এবিং তার োিা মঢর্র্ রাখা র্াপড়িা োিা মির্র্ সর্র মগল! িযারর 
মদখল েযানরল শানপাইর্র্র অ্দু্ভত ভাবর্লশিীন মচিারািা… েযান 
 
এক্সর্পরলযারোস! িযারর রচৎর্ার র্র্র বলল। 
 
এিাই ও! এিাই আসল িযারর! 
 
োিা ঢার্া মডি-ইিাররি রচৎর্ার র্র্র বলল। েিরবাইর্র্র ইরের্নর গজকন ছারপর্য 
িযাররর র্ার্ন এর্লা। পর েুিূর্তক রপছু ধাওযার্ারী দুই মডি ইিার মপছর্ন পর্ড় মগল 
এবিং মচার্খর সাের্ন মির্র্ অ্দৃশয ির্য মগল। 
 
িযারর, র্ী ির্যর্ছ? িযারিড উচ্চস্বর্র জানর্ত চাইল। ওরা মর্ািায মগল? 
 
আরে বুের্ত পাররছ না! 
 
রর্ন্তু িযাররর মভতর্র ভয র্াজ র্রর্ত িার্ল। োিা ঢার্া মডি-ইিারিা রচৎর্ার র্র্র 
বলরছল, এিাই আসল। মস জানর্লা র্ীভার্ব? মস চাররদর্র্র অ্ন্ধর্ার্রর রদর্র্ মচাখ 
বুলার্লা এবিং আতরঙ্কত ির্লা। ওরা রছল মর্ািায? 
 
িযারর ঘুর্র েিরবাইর্র্র সাের্নর রদর্র্ েুখ র্র্র বসল এবিং িযারির্ডর জযার্র্িিা ধর্র 
বসল। 
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িযারিড, আবার িাগনফাযার ছুাঁর্ড় দাও। তারপর চলর্লা এখান মির্র্ সর্র  াই! 
 
তাির্ল শি র্র্র ধর্রা িযারর! 
 
আর্রা এর্বার র্ান ফািার্না শে ির্লা এবিং েিরবাইর্র্র এক্সজে পাইপ মির্র্ নীল-
সাদা আর্লা মবর ির্য মগল। িযাররর ের্ন ির্লা মস অ্ল্প ম  জাযগািুরু্র্ত বর্সরছল 
মসখান মির্র্ রপছর্ল মপছর্নর রদর্র্ পর্ড়  ার্ে। িযারিড মর্ার্নাের্ে এর্িার্ত 
বাইর্র্র িযার্ন্ডল ধর্র োাঁরপর্য পর্ড় তার্র্ ধর্র মফলল। 
 
আোর ের্ন িয আেরা ওর্দরর্র্ খুইর্যরছ। আেরা র্াজ র্র্র মফর্লরছ। রচৎর্ার র্র্র 
িযারিড বলল। 
 
রর্ন্তু িযারর পুর্রাপুরর আশ্বস্ত ির্ত পারল না। মস ভর্য ভর্য চাররদর্র্ তার্ার্ত িার্ল 
শত্রুর্দর উর্দ্দর্শয। মস রনরিত ম  ওরা রফর্র আসর্ব… তা না ির্ল মর্ন ওরা রপছর্ন 
পড়রছল? ওর্দর এর্জর্নর িার্ত তখর্না এর্রি  াদুর র্ারঠ রছল… িযারর  খন েযানর্র্ 
রনরস্ত্র র্ররছল রঠর্ তখনই ওর্দর এর্জন বর্লর্ছ… এিাই ির্লা আসল, এিাই আসল 
িযারর… 
 
আেরা প্রায র্াছার্ারছ চর্ল এর্সরছ িযারর! িযারিড উচ্চস্বর্র বলল। 
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িযারর বুের্ত পারল বাইর্ ধপ র্র্র রর্ছুিা মনর্ে এর্সর্ছ।  রদও রনর্চর আর্লার্র্ 
এখর্না দূর্রর নক্ষত্র বর্ল ের্ন ির্ে। 
 
তারপরই িযাররর র্পার্লর ওপর দাগরি পুর্ড় উঠল। বাইর্র্র দুপার্শ দুরি মডি-ইিার 
উদয ির্লা। দুরি ভযানর্ েৃতুয ঘিার্নার ের্তা ভযানর্ র্াসক এর্ রেরলরেিার দূরর্ত্ব 
িযাররর পাশ রদর্য চর্ল মগল। ওগুর্লা মছাাঁড়া ির্যর্ছ িযাররর মপছন মির্র্ 
 
এবিং তখনই িযারর তার্র্ মদখল। িযারর মদখল মভার্েেিক বাতার্সর ের্ধয (দযা ির্য 
উড়র্ছ। মস মর্ার্না ব্রুেরের্ বা মেোল বযবিার র্র্ররন। অ্ন্ধর্ার্ররভতর্র তার সার্পর 
ের্তা েুখরি জ্বলর্ছ। তার সাদা নখগুর্লা রদর্য আবার মস  াদুর ছরড় উাঁচু র্রল 
 
িযারিড ভয মপর্য রচৎর্ার র্র্র উঠল এবিং সর্ঙ্গ সর্ঙ্গ েিারবাইর্রি ঘুররর্য খাড়াভার্ব 
ডাইভ রদল। জীবর্নর োযায শিিার্ত ধরা  াদুর র্ারঠ মির্র্ িযারর োরনিং মস্পল 
ছুাঁড়র্ত িার্ল সোর্ন। মসগুর্লা রার্তর আধার্র ঘুরপার্ মখর্ত িার্ল। মস মদখল এর্রি 
শরীর তার্র্ অ্রতেে র্র্র সাের্ন চর্ল মগল এবিং বুের্ত পারল ম  এর্রির্র্ অ্ন্তত 
মস আঘাত র্র্রর্ছ। রর্ন্তু তখনই মস এর্রি রবর্ি শে মপল এবিং মদখল ইরের্নর 
মভতর মির্র্ েলর্র্ উঠল। েিরবাইর্রি সর্ঙ্গ সর্ঙ্গ বাতার্স ঘুরপার্ মখর্ত িার্ল। 
পুর্রাপুরর রনযন্ত্রর্ের বাইর্র চর্ল মগর্ছ। 
 
সবুজ আর্লা রবদুযতগরতর্ত আবার তার্দর পাস র্র্র মগল। মর্ানিা উপর আর মর্ানিা 
রনচ মস সের্র্ক িযাররর মর্ার্না ধারোই তখন মনই। তার র্পার্লর দাগরি তখর্না 
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জ্বালার্পাড়া র্রর্ছ। ের্ন ির্লা ম  মর্ার্না সেয মস েৃতুযর মর্ার্ল ঢর্ল পড়র্ত পার্র। 
এর্রি েুখ ঢার্া শরীর ব্রুেরের্ রনর্য িযাররর উপর্র চর্ল এর্লা। িযারর মদখল মস তার 
িাতিা উাঁচু র্র্রর্ছ 
 
না! 
 
ভযানর্ রচৎর্ার রদর্য িযারিড বাইর্ মছর্ড় োাঁরপর্য পড়ল মডি-ইিাররির উপর। িযারর 
মদখল িযারিড এবিং মডি-ইিার মচার্খর সাের্ন মির্র্ অ্দৃশয ির্য  ার্ে। ব্রুেরের্ 
দুজর্নর ভার বইর্ত পারর্ছ না। 
 
পতর্নামু্মখ বাইর্রি মর্ার্নাের্ে িযারর িাাঁিু রদর্য জরড়র্য ধরল। িযারর শুনর্ত মপল 
মভার্েেিক রচৎর্ার র্র্র বলর্ছ, আোর! 
 
বযাস, ও প কন্তই। মস মদখর্ত মপল না বা বুের্ত পারল না মভার্টের্িকর অ্বিান। রঠর্ 
তার সাের্ন আর্রর্রি মডি ইিার েলর্র্ উঠল এবিং শুনর্ত মপল অ্ভাড়া-। 
 
র্পার্লর দাগরির  ন্ত্রোয িযাররর মচাখ বুর্জ আসর্ছ। িযাররর  াদুর্ারঠ তখন 
আপনাআপরনই র্াজ র্রর্ছ। অ্নুভব র্রল  াদুর্ারঠিা তার িাতিার্র্ চুম্বর্র্র ের্তা 
রবরভন্ন রদর্র্ মঘারার্ে। অ্ধক রনরেকরলত মচার্খ িযারর মদখল এর্রি মসানারল আগুন ছরড়র্য 
পড়ল। েযার্ র্র্র এর্রি শে ির্লা এবিং ভযানর্ এর্রি রচৎর্ার মশানা মগল। বার্ী 
মডি-ইিাররি আতকনাদ র্র্র উঠল। মভার্েের্িক রচৎর্ার র্র্র উঠল, না! িঠাৎ িযারর 
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আরবষ্কার র্রল ম  িাগন ফাযার্রর মবাতার্ের োত্র এর্ ইরি দূর্র তার নার্িা। মস ম  
িাতিায  াদু র্ারঠ মনই মসই িাত রদর্য মবাতার্ের উপর চাপ রদল। বাইর্ মির্র্ প্রচণ্ড 
মধাযা মবর ির্য আর্াশ র্ার্লা র্র্র মফলল। বাইর্রি দ্রুত মসাজা রনর্চর রদর্র্ পড়র্ত 
িার্ল। 
 
িযারিড!, িযারর ডার্ল। মস জীবর্নর োযায শি র্র্র েিরবাইর্ ধর্র আর্ছ। িযারিড! 
অ্যারসও িযারিড! 
 
 েির বাইর্রি আর্রা দ্রুত োরির রদর্র্ মনর্ে  ার্ে। িযাররর েুর্খর সাের্ন বাইর্র্র 
িাতল। মস র্ছুই মদখর্ত পার্ে না। শুধু মদখর্ত পার্ে রনর্চর আর্লা র্ার্ছ মির্র্ 
আর্রা র্ার্ছ চর্ল আসর্ছ। মস এখনই োরির উপর গুাঁরড়র্য  ার্ব। রর্ন্তু তার রর্ছুই 
র্রার মনই। তার মপছর্ন মস আর্রা এর্রি রচৎর্ার্রর শে শুনর্ত মপল 
 
মতাোর  াদু র্ারঠিা মসলুইন! মতাোর  াদুর্ারঠিা আোর্র্ দাও! 
 
মদখার আর্গই িযারর বুের্ত পারল এিা মভার্েেিক। পার্শর রদর্র্ রফর্র মদখল 
মভার্টের্িকর লাল মচাখ। িযারর রনরিত ম  এিাই তার মশষ রর্ছু মদখা। মভার্েেিক আর্রা 
এর্বার তার রদর্র্ র্াসক ছুাঁর্ড় রদর্ত প্রস্তুত ির্লা 
 
রঠর্ তখনই মভার্েেিক মচার্খর সাের্ন মির্র্ উধাও ির্য মগল। িযারর রনর্চর রদর্র্ 
তারর্র্য মদখল রঠর্ তার রনর্চ িযারিড বাজপারখর ের্তা োরির্ত দাাঁরড়র্য আর্ছ। মস তার 
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সর্ল শরি রদর্য বাইর্র্র িাতল িান রদর্য মঘারাল এবিং মরর্ র্রর্ত মচষ্টা র্রল ম ন 
িযারির্ডর গার্যর ওপর আছর্ড় না পর্ড়। রর্ন্তু আর্াশ বাতাস র্াাঁরপর্য মস র্াদা পারনর 
পুরু্র্রর মভতর আছর্ড় পড়ল। 
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ড াদ্ধাি পতন 
 
িযারিড? 
 
মলািা-লক্কর ও চােড়ার আবজকনার মভতর মির্র্ উর্ঠ আসার মচষ্টা র্র্র িযারর। তার 
িাত দুর্িা র্াদাোরির্ত র্র্যর্ ইরি ডুর্ব মগর্ছ। মস উর্ঠ দাাঁড়ার্নার মচষ্টা র্রল। 
প্রির্েই ওর োিায ভাবনা এর্লা মভার্টের্িকর, মর্ািায মস! আশঙ্কা র্রল, ম  মর্ার্না 
সেয মভার্েেিক অ্ন্ধর্ার রু্াঁর্ড় মবররর্য আসর্ত পার্র। িযারর িুতরনর রনর্চ এবিং র্পার্ল 
গরে এবিং মভজা রর্ছু এর্িা মবর্য পড়র্ছ অ্নুভব র্রল। মস িাোগুরড় রদর্য পুরু্র 
মির্র্ উর্ঠ এর্লা এবিং মিাাঁচি মখর্য অ্ন্ধর্ার্র োরির্ত পর্ড় িার্া এর্রি শরীর্রর 
অ্স্পষ্ট ছাযার সাের্ন এর্স পড়ল। এই ছাযা শরীরর্র্ ওর ের্ন িল িযারিড। 
 
িযারিড? িযারিড? আোর সর্ঙ্গ র্িা বর্লা 
 
রর্ন্তু অ্ন্ধর্ার্রর শরীররি এর্িুও নড়ল না। তখনই অ্ন্ধর্ার মির্র্ এর্রি র্ণ্ঠস্বর 
মভর্স আসল। 
 
এখার্ন মর্? িযারর পিার? তুরে র্ী িযারর পিার? 
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িযারর মলার্রির র্ণ্ঠস্বর রচনর্ত পারল না। রঠর্ তখনই এর্জন েরিলা রচৎর্ার র্র্র 
উঠল, ওরা আছর্ড় পর্ড়র্ছ মিড, বাগার্নর ের্ধয পর্ড়র্ছ। 
 
িযাররর োিািা তখন চাররদর্র্ ঘুরর্ছ। 
 
িযারিড, মস মবার্ার ের্তা আবার ডার্ল। তার িাাঁিুর্ত ধাতব মর্ার্না রর্ছু জড়ার্না। 
তারপর আর রর্ছু ের্ন নাই। 
 
পর্র বুের্ত পারল মস আসর্ল রচৎ ির্য শুর্য আর্ছ। রপর্ঠর রনর্চ মসাফার গরদ। পাজর 
এবিং ডান িার্ত বযিা র্রর্ছ। তার পর্ড়  াওযা দাাঁত আবার পুনিাপন র্রা ির্যর্ছ। 
র্পার্লর দাগরি জ্বালার্পাড়া র্রর্ছ। 
 
িযারর মচাখ খুর্ল তার্াল। মদখল অ্পরররচত এর্রি বসার রুর্ে মসাফার উপর মস শুর্য। 
সাোনয এর্িু দূর্র মের্ের্ত তার বযাগরি। মভজা এবিং র্াাঁদা মলর্গ আর্ছ বযাগরির্ত। 
এর্িু দূর্র বসা মোিা মপি, োিায অ্ল্প চুর্লর এর্জন োনুষ উর্ির্গর সর্ঙ্গ তার রদর্র্ 
তারর্র্য আর্ছ। 
 
িযারিড? িযারর অ্ফুি স্বর্র রজর্জ্ঞস র্রল। 
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িযারিড ভার্লা আর্ছ োই সন, মলার্রি বলল। তার স্ত্রী মদখার্শানা র্রর্ছ। মতাোর এখন 
মর্েন লাগর্ছ? আর মর্ািাও মভর্ঙর্ছ? আরে মতাোর পাাঁজর, দাাঁত এবিং িাত লারগর্য 
রদর্যরছ। ও ভার্লা র্িা, আোর নাে মিড। মিড িঙ্কস। আরে মডারার বাবা। 
 
িযারর দ্রুত উর্ঠ বসল। সর্ঙ্গ সর্ঙ্গ তার মচার্খর সাের্ন আর্লা েলর্র্ উঠল। রনর্জর্র্ 
অ্সুি এবিং রনর্স্তজ ের্ন ির্লা। 
 
মভার্েেিক 
 
তুরে শান্ত িও, মিড িঙ্কস বলল। মস িযাররর র্ার্ধ িাত রদর্য তার্র্ িালর্া র্র্র মঠর্ল 
মসাফার গরদর ওপর শুইর্য রদল। তুরে ভীষে আঘাত মপর্যছ। বযাপারিা র্ী ির্যরছল? 
েিরবাইর্র্ ত্রুরি মদখা রদর্যরছল? আিকার উইসরল আবার তার ওই অ্দু্ভত গারড়রি রদর্য 
ধাক্কা রদর্যরছল? 
 
না, িযারর বলল। তার দাগরি ক্ষর্তর ের্তা দগদগ র্রর্ছ। মডি ইিাররা..অ্র্নর্ মড-
ইিার… আোর্দর ধাওযা র্র্রর্ছ… 
 
মডি-ইিাররা? মিড তীর ভার্ব বলল। তুরে র্ী বলছ, মডি-ইিাররা? আোর মতা ধারো 
রছল তারা জার্নই না ম  তুরে আজ রার্ত মবর ির্ে। আরে ভাবরছলাে 
 
না, ওরা জানতই, িযারর বলল। 
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মিড িঙ্কস এেনভার্ব েুখ উাঁচু র্র্র ছার্দর রদর্র্ তার্ার্লা ম ন মস ছার্দর মভতর রদর্য 
আর্াশ মদখর্ত পার্র। 
 
ভার্লা র্িা, রর্ন্তু আেরা মতা আোর্দর রনরাপো েন্ত্রগুর্লা জারন, তাই না? ওরা ম  
মর্ার্না রদর্ মির্র্ই আসুর্, এর্শ গর্জর মভতর্র আসর্ত পারর্ব না। 
 
এবার িযারর বুের্ত পারল মভার্েেিক মর্র্না অ্দৃশয ির্য রগর্যরছল। েিরবাইর্রির র্ার্ছ 
আসার সেয অ্ডকার্রর ের্ন্ত্রর ক্ষেতার সীোনা অ্রতেে র্রার প্রার্ন্তই মস রবলীন 
ির্যর্ছ। িযারর শুধু আশা র্রল ম  েন্ত্র এখার্নও র্াজ র্রর্ব। মস র্ল্পনা র্রল 
মভার্েেিক তার্দর োিার এর্শ গজ ওপর্র মঘারার্ফরা র্রর্ছ। এবিং তার্দর র্ার্ছ 
আসার মচষ্টা র্রর্ছ। িযারর এিা স্বে বুিুর্দর মভতর রদর্য দৃশযরি মদখল। 
 
িযারর মসাফা মির্র্ পা নাোল। িযারিড ম  মবাঁর্চ আর্ছ তা তার রনর্জর মচার্খ মদখর্ত 
ির্ব। মস মর্ার্নাের্ে উর্ঠ দাাঁরড়র্যর্ছ, রঠর্ তখনই মদখল দর্রাজা মঠর্ল মভতর্র ঢুর্ল 
িযারিড। তার েুখ রি আর র্াদায োখাোরখ। র্াাঁপর্ত র্াাঁপর্ত এর্লার্ের্লা পার্য 
এরগর্য আসর্ছ, রর্ন্তু রবস্মযর্রভার্ব মবাঁর্চ আর্ছ! 
 
িযারর! 
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িযারিড ওই ঘর্র িার্া দুরি মিরবর্লর ওপর ভর র্র্র দুপা বড় র্র্র মফর্ল িযাররর্র্ 
জরড়র্য ধর্র প্রায মির্ন তুলল। িযাররর সদয মজাড়া লাগার্না পাাঁজর প্রায মভর্ঙ  ারেল। 
আি িযারর! তুরে রক্ষা মপর্ল র্ীভার্ব। আরে ের্ন র্র্ররছলাে আেরা দুজর্নই মগরছ! 
 
িা… আরেও। আোর রবশ্বাস ির্ে না… 
 
িযারর িােল। মস িঠাৎ লক্ষয র্রল িযারির্ডর মপছন মির্র্ এর্জন েরিলা রভতর্র 
আসর্ছ। 
 
তুরে! িযারর আতাঁর্র্ উর্ঠ রচৎর্ার র্র্র বলল। মস দ্রুত পর্র্র্ির মভতর্র িাত ঢুর্ার্লা। 
রর্ন্তু পর্র্ি খারল। 
 
এই ম  মতাোর  াদুর র্ারঠ, োই সন, মিড বলর্লন। িযাররর িার্ত  াদুর র্ারঠিা তুর্ল 
রদর্লন। এিা মতাোর পার্শই পর্ড়রছল। আরে তুর্ল এর্নরছ। আর তুরে  ার্র্ ধের্ার্ল 
মস ির্লা আোর স্ত্রী। 
 
আি, আরে… আরে দুিঃরখত। 
 
েরিলা মভতর্র প্রর্বশ র্রল। রের্সস িঙ্কস মদখর্ত অ্র্নর্িা তার মবান মবলারট্রর্ক্সর 
ের্তাই। তর্ব মস অ্র্নর্িা রনষ্প্রভ। চুল িালর্া, এর্িু বাদারে। মচাখ দুর্িা ডাগর এবিং 
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োযায ভরা। তা সর্েও িযারর  খন রচৎর্ার রদর্য উর্ঠরছল তখন তার্র্ রির-অ্নড় ের্ন 
ির্যরছল। 
 
আোর্দর মের্যরির র্ী ির্যর্ছ, রতরন রজর্জ্ঞস র্রর্লন। িযারিড বলল মতাোর্দর জনয 
নারর্ ওাঁৎ পাতা ির্যরছল এবিং িঠাৎ র্র্র আেেে র্র্রর্ছ ওরা, রনেফার্ডারা মর্ািায? 
 
আরে জারন না, িযারর বলল। আেরা মর্উ জারন না র্ার র্ী ির্যর্ছ। 
 
রতরন এবিং রে.িঙ্কস এর্জন আর্রর্জর্নর রদর্র্ তার্ার্লন। তাাঁর্দর রবচরলত মদর্খ 
িযাররর উর্িগ আর অ্পরাধর্বার্ধর এর্িা রেশ্র অ্নুভূরত ির্লা। র্ার্রা  রদ েৃতুয িয, 
তাির্ল মসিার জনয িযাররই দাযী ির্ব। মস এই পররর্ল্পনার্ত রারজ ির্যরছল বর্লই 
তার্দরর্র্ মস তার চুল রদর্যরছল… 
 
মপািকরর্! িঠাৎ তার ের্ন ির্লা, আর মদরর র্রা  ার্ব না তার্র্ মতা এখরন ম র্ত ির্ব। 
আোর্দরর্র্ বার্রার্ত রফর্র ম র্ত ির্ব এবিং সর্লর্র্ খুাঁর্জ মবর র্রর্ত ির্ব.. তখন 
আেরা আপনার্দর সরঠর্ খবর বলর্ত পারব। অ্িবা, অ্িবা মডারা রফর্র আসর্লই 
আপনার্দর খবর পাঠার্ত বলব…। 
 
মডারা রনরাপদই িার্র্ব, মিড বলল। মস জার্ন র্খন রর্ র্রর্ত ির্ব। অ্বর্র তার 
অ্র্নর্ িান আর্ছ। এখার্ন এর্রি মপািকরর্ আর্ছ, রতরন িযাররর রদর্র্ রফর্র বলর্লন, 
এিা রতন রেরনর্ির মভতর চর্ল  ার্ব। তুরে  রদ চাও। 
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িযাাঁ, আেরা তাই র্রব, িযারর বলল। মস তার মছাি বযাগরি তুর্ল রনল। বযাগরি ঘুররর্য 
মপছর্ন র্াাঁর্ধর ওপর মফলল। আরে 
 
মস ঘুর্র রের্সস িঙ্কর্সর রদর্র্ তার্াল। রের্সস িঙ্কসর্র্ রবপর্দর ের্ধয মফলার জনয 
রনর্জর্র্ দাযী ের্ন র্র্র ক্ষো মচর্য রর্ছু বলর্ত চারেল। রর্ন্তু সরঠর্ এেন মর্ার্না শে 
বা বার্য খুাঁর্জ মপল না  া তার র্ার্ছ রৃ্রত্রে বা অ্িকিীন বর্ল ের্ন ির্লা না। 
 
আরে িঙ্কসর্র্ বলব… মডারা… রফর্র আসার সার্ি সার্িই, আপনার র্ার্ছ খবর 
পাঠার্ত… ধনযবাদ আোর্দর সুি র্র্র মতালার জনয, আোর্দর জনয অ্র্নর্ র্র্রর্ছন 
আপনারা। আরে রুে মির্র্ মবর িওযার পর তার্র্ খুরশ ের্ন িল। মস িঙ্কর্সর মপছর্ন 
মপছর্ন অ্ল্প মিাঁর্ি মবডরুর্ে ঢুর্ল। িযারিডও তার্দর রপছর্ন রপছর্ন এর্লা। দর্রাজার 
মচৌর্ার্ঠ  ার্ত োিা ঠুর্র্ না  ায মস জনয িযারিডর্র্। োিা রনচু র্রর্ত ির্লা। 
 
তুরে ওখার্ন  াও, ওিাই ির্লা মপািকরর্। 
 
রে. িঙ্কস এর্রি মছাি রসলভার্রর মিযার রাশ মদরখর্য বলল। মিযার রাশরি মিরসিং 
মিরবর্লর ওপর পর্ড় আর্ছ। 
 
ধনযবাদ, িযারর বলল। মস তার আঙুলগুর্লা মসিার ওপর রাখল চর্ল  াওযার জনয। 
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এর্িু দাাঁড়াও, চাররদর্র্ তারর্র্য িযারিড বলল। িযারর, মিডউইগ মর্ািায? 
 
মস… তার আঘাত মলর্গর্ছ, িযারর বলল। 
 
বযাপারিা ের্ন পড়র্তই তার ের্ন এর্রি ধাক্কা লাগল। মচার্খ জল চর্ল আসায মস রনর্জ 
রনর্জই লজ্জা মপল। মস  খন ডারসর্লর্দর বারড়র্ত িার্ত তখন এর্োত্র এই মপাঁচারির 
োধযর্েই তার  াদুর দুরনযার সর্ঙ্গ ম াগার্ াগ রছল, ওিাই রছল তার এর্োত্র সঙ্গী। 
 
িযারিড সের্বদনা জানার্ত িযাররর র্াাঁর্ধ িাত বুরলর্য রদল। 
 
র্ষ্ট মপর্যা না, মভজা র্র্ে িযারিড বলল। তার রছল এর্িা সুন্দর বাধকর্র্যর জীবন। 
 
িযারিড! সতর্ক র্রার জনয মিড িঙ্কস বলল। ততক্ষর্ন মিযাররাশরি উজ্জল নীল ির্য 
উর্ঠর্ছ এবিং িযারর রঠর্ সের্য মসিার উপর তজকনী আঙুলিা রাখল। 
 
এর্িা অ্দৃশয িান পড়র্তই নারভর র্ার্ছ এর্িা োাঁরর্ রদর্য উঠল। িযাররর্র্ র্ী ম  
এর্িা মির্ন রনর্ে মর্ জার্ন! রনযন্ত্রেিীনভার্ব মস ঘুরর্ছ। তার আঙুলগুর্লা মপািকরর্র 
সর্ঙ্গ মলর্গ আর্ছ শুধু। মস আর িযারিড প্রচণ্ড গরতর্ত িঙ্কর্সর র্াছ মির্র্ দূর্র সর্র 
ম র্ত িার্ল। র্র্যর্ মসর্র্র্ন্ডর ের্ধয িযাররর পা শি োরির্ত আঘাত র্রল এবিং 
বার্রার উর্ঠার্ন র্নুই আর িাাঁিুর ওপর ভর র্র্র আছর্ড় পড়ল। সর্ঙ্গ সর্ঙ্গ মস 
রচৎর্ার্রর শে শুনর্ত মপল। পার্শ রছির্র্ পড়া মিযাররার্শ এখন আর মর্ার্না উজ্জ্বল 
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আর্লা মনই। িযারর এর্িু এর্িু িলর্ত িলর্ত উর্ঠ দাাঁড়াল। মদখল মপছর্নর দর্রাজা 
রদর্য রের্সস উইসরল এবিং রক্লরন আসর্ছ। আর িযারিড আছর্ড় পড়ার পর পার্যর ওপর 
ভর র্র্র দাাঁড়ার্নার জনয মচষ্টা র্রর্ছ। 
 
িযারর! তুরে র্ী আসল িযারর? র্ী ির্যরছল? অ্নযরা সবাই মর্ািায? র্ান্নাজরড়ত র্র্ণ্ঠ 
রের্সস উইসরল বলর্লন। 
 
র্ী বলর্ছন আপরন! ওরা মর্উ রফর্র আর্সরন? িযারর আিতস্বর্র বলল। 
 
 রের্সস উইসরলর ফযার্ার্শ ির্য  াওযা েুখ মির্র্ই মস উের পাওযা মগল। 
 
মডি ইিাররা আোর্দর জনয অ্র্পক্ষা র্ররছল, িযারর তার্র্ বলল। আেরা রওযানা 
ির্তই ওরা আোর্দর রঘর্র মফর্ল–ওরা জানত ম  আজ রার্তই আরে জারন না অ্নযর্দর 
ভার্গয র্ী ঘর্ির্ছ। চাররি মডি-ইিার আোর্দর ধাওযা র্র্ররছল। ওর্দর চাররির র্াছ 
মির্র্ই আেরা সর্র আসর্ত মপর্ররছ, এরপর মভার্েেিক আোর্দর রপছু রনর্যরছল। 
 
তার রনর্জর র্র্ণ্ঠর বযাখযাগুর্লা ম ন রনর্জই শুনর্ত পার্ে। আসর্ল ওরা এখন অ্নয 
রর্ছু নয জানর্ত চায তার মছর্লর রবষর্য। িযারর রর্ছু বলর্ত পার্র র্ী না। রর্ন্তু 
 
 ার্, ঈশ্বরর্র্ ধনযবাদ ম  মতাোর রর্ছু িযরন, রতরন বলর্লন। িযাররর্র্ র্ার্ছ মির্ন 
রনর্য জরড়র্য ধরর্লন। িযাররর ের্ন ির্লা মস এিার ম াগয নয। 
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 মতাোর এখার্ন রযারন্ড পাওযা  ার্ব েরল? িযারিড জানর্ত চাইল। ওষুধ রিসার্ব র্ার্জ 
লাগার্নার জনয? 
 
েযারজর্র্র োধযর্েই তা রনর্য আসর্ত পারর্তন। রর্ন্তু রতরন দ্রুত ঘর্র রফর্র মগর্লন। 
িযারর বুের্ত পারল ম  এই সুর্ ার্গ তার রবেষক েুখিা লুর্ার্ত চার্েন। িযারর রজরনর 
রদর্র্ রফরল এবিং রজরন তার্র্ অ্র্নর্ তিয রদল,  া িযারর জানত না। 
 
রন এবিং িঙ্কর্সর আর্গই রফর্র আসার র্িা রছল। রর্ন্তু ওরা ওর্দর মপািকরর্ রেস 
র্র্রর্ছ। ওর্দর ছাড়াই মপািকরর্ রফর্র এর্সর্ছ। োরির্ত পর্ড় িার্া এর্রি, মতর্লর র্যান 
মদরখর্য মস বলল এরি। আর োরির্ত পর্ড় িার্া পুরাতন র্যারম্বর্সর জুতা মদরখর্য বলল, 
ডযাড এবিং মের্ডর রিতীয প কার্য আসার র্িা রছল। আর িযারিড এবিং মতাোর তৃতীয। 
মস ঘরড় মদখল। আবার বলল,  রদ সব রঠর্ঠার্ িার্র্ তাির্ল জজক এবিং লুর্পর্নর এর্ 
রেরনর্ির মভতর এর্স মপৌঁছার্নার র্িা। 
 
রের্সস উইসরল এর্ মবাতল রযরন্ড রনর্য রফর্র এর্লন। মবাতলরি িযারির্ডর িার্ত 
রদর্লন। মবাতলরি খুর্ল িযারিড সরাসরর ঢর্ঢর্ র্র্র েুর্খ ঢালল। 
 
োে! রজরন রচৎর্ার র্র্র র্র্যর্ ফুি দূর্রর রদর্র্ মদখাল। 
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অ্ন্ধর্ার্রর ের্ধয এর্রি নীল আর্লা। আর্লারি বর্ড়া এবিং আর্রা উজ্জল ির্ত িার্ল। 
মদখা মগল লুরপন এবিং জজক। মভা মভা র্র্র ঘুর্র োরির্ত নাের্ছ। িযারর সর্ঙ্গ সর্ঙ্গ বুেল 
ম  এর্িা খারাপ রর্ছু ঘর্ির্ছ। লুরপন জজকর্র্ ধর্র নাোর্েন। জর্জকর জ্ঞান মনই এবিং 
েুখেণ্ডল রর্ি োখার্না। 
 
িযারর মদৌর্ড় র্ার্ছ মগল এবিং জর্জকর ধর্র নাের্ত সািা য র্রল। লুরপর্নর সর্ঙ্গ ধরাধরর 
র্র্র তার্র্ রর্র্চর্নর মভতর রদর্য বসার ঘর্র রনর্য এর্লা। এর্রি মসাফার ওপর শুইর্য 
রদল। লযার্ের আর্লা জর্জকর োিায পড়ল। রগরন বড় র্র্র এর্িা রনিঃশ্বাস ছাড়ল। 
িযাররর মপর্ির মভতর মোচড় রদর্য উঠল–জর্জকর এর্রি র্ান মনই! জর্জকর োিা এবিং 
গলার পার্শ রর্ি মভজা। এর্র্বার্র তাজা লাল রি। 
 
লুরপন তার দুই িাত রদর্য িযাররর্র্ মির্ন মতালার সর্ঙ্গ সর্ঙ্গ রের্সস উইসরল তার 
মছর্লর উপর েুাঁর্র্ পড়র্লন। িযাররর্র্ এর্িু শি র্র্র ধর্র মির্ন রনর্য লুরপন রর্র্চর্ন 
রফর্র এর্লা। মসখার্ন মপছর্নর দর্রাজা রদর্য িযারিড তার মোিা শরীরিা প্রর্বশ 
র্রার্নার মচষ্টা র্রর্ছ। 
 
িযাররর্র্ মির্ন রনর্য আসর্ছা মর্ন, ওর্র্ মছর্ড় দাও। 
 
লুরপন তার র্িা র্ান রদল না। 
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 িযারর পিার  খন ির্গাযার্িক আোর অ্রফর্স রগর্যরছল তখন এর্ মর্ার্ে মর্ার্না প্রােী 
বর্সরছল? িযাররর্র্ িালর্া র্র্র ধাক্কা রদর্য লুরপন বলল। উের দাও! 
 
এর্রি িযার্ঙ্কর মভতর এর্রি রিরন্ডর্লা, রঠর্ না? 
 
মসিা রদর্য র্ী ির্ব? ঘরঘর র্র্র িযারিড বলল। 
 
আরে দুিঃরখত িযারর, আোর্র্ মতা সর্ল রবষয পরীক্ষা র্র্র মদখর্ত ির্ব, রূঢ়ভার্ব 
লুরপন বলল। আেরা রবশ্বাসঘাতর্তার রশর্ার ির্যরছ। মভার্েেিক মজর্ন রগর্যরছল ম  
আজ রার্তই তুরে সর্র  াে। এর্োত্র এেন মর্উ তার্র্ মসিা জানার্ত পার্র ম  
সরাসরর আোর্দর পররর্ল্পনার সর্ঙ্গ জরড়ত রছল। মতাোর্দর ের্ধয িযর্তা মর্উ এর্জন 
ির্ত পার্র। 
 
তাির্ল তুরে আোর্র্ পরীক্ষা র্রছ না মর্ন? দর্রাজা রদর্য ঢুর্র্ত মচষ্টা র্রর্ত র্রর্ত 
িযারিড বলল। 
 
তুরে মতা িাফ-জাযান্ট, িযারির্ডর রদর্র্ তারর্র্য লুরপন বলল। পরলজুস মপাশনরি শুধু 
োনুর্ষর বযবিার্রর ের্তা র্র্র প্রস্তুত র্রা ির্যর্ছ। 
 
আজ রার্ত আেরা সর্র  ারে মসিা অ্ডকার্রর মর্উ মভার্েেিকর্র্ বর্লরন, িযারর বলল। 
রচন্তারি তার র্ার্ছ অ্রবশ্বাসয বর্ল ের্ন ির্লা। মস রবশ্বাস র্রর্ত পার্র না ম  তার্দর 
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মর্উ এিা র্র্রর্ছ। মভার্েেিক এর্র্বার্র মশষ েুিূর্তক আোর রপছু রনর্যর্ছ। প্রিে 
অ্বিায মস জানত না ম , আসল িযারর মর্ানরি। পররর্ল্পনার র্িা আর্গ মজর্ন িার্র্ল 
শুরুর্তই ধর্র মফলত ম  িযারির্ডর সর্ঙ্গ আরে রছলাে। 
 
মভার্েেিক মতাোর রপছু রনর্যরছল? লুরপন তীরভার্ব বলল। র্ী ঘর্িরছল? তুরে পারলর্য 
আসর্ল র্ীভার্ব? 
 
িযারর সিংর্ক্ষর্প বেকনা র্রল। র্ীভার্ব মডি-ইিাররা তার রপছু রনল এবিং তার্র্ পর্র 
রচর্ন মফলল সরতযর্ার িযারর বর্ল, মর্ান প কার্য তারা ধাওযা র্রা মির্র্ সর্র মগল, 
র্ীভার্ব তারা মভার্েেিকর্র্ মডর্র্ আনল এবিং িঙ্কর্সর বাবা োর্যর রনরাপদ আশ্রর্য 
মপৌঁছার্নার পূর্বক র্ীভার্ব মভার্েের্িক মদখা রদর্যরছল। 
 
ওরা মতাোর্র্ রচর্ন মফর্লরছল? রর্ন্তু র্ীভার্ব? তুরে র্ী র্র্ররছর্ল? 
 
আরে…. িযারর ের্ন র্রর্ত মচষ্টা র্রল। পুর্রা ঘিনািা তার র্ার্ছ অ্স্পষ্ট এর্িা 
হুর্ড়াহুরড় এবিং র্নরফউশর্নর েত ের্ন ির্লা। আরে েযান সুনপাইর্র্র্ মদখলাে… 
আপরন তার্র্ মচর্নন, ম  নাইিবার্সর র্নডাক্টার্রর র্াজ র্র্র। অ্নয র্াউর্র্ রনরস্ত্র 
র্রার আর্গ আরে তার্র্ র্রার মচষ্টা র্র্ররছলাে… ের্ন ির্যরছল মস িযর্তা জার্ন না 
ম  মস রর্ র্রর্ছ, তার্র্ িযর্তা ইের্পররউস র্রা ির্যরছল! 
 
িযাররর র্িায লুরপন ভযানর্ রবরি ির্লা। 
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িযারর, রনরস্ত্র র্রার সেয রছল না ওিা। ওরা মতাোর্র্ ধরর্ত অ্িবা িতযা র্রর্ত 
এর্সরছল। তুরে  রদ ওর্দর িতযা র্রর্ত নাই চাও, তা ির্লও অ্ন্তত োন র্রা উরচত 
রছল। 
 
আেরা শতারধর্ ফুি উপর্র রছলাে।  রদ আরে তার্র্ োন র্রতাে তাির্ল মস রনর্চ 
পর্ড় ম ত এবিং  ার ফর্ল তার েৃতুযও ির্ত পারত। মসিা অ্ভাড়া মর্দাভ্রা বযবিার 
র্রার ের্তাই রবষযরি ির্তা। দুবছর আর্গ এক্সর্পরলযরোস েন্ত্ররি মভার্েের্িকর িাত 
মির্র্ আোর্র্ রক্ষা র্র্ররছল। িযারর প্রতযর্যর সার্ি বলল। লুরপন িযাররর্র্ িাফলপাফ 
জার্াররযা রস্মর্ির েুখ মভিংরচ র্ািার র্িা স্মরে র্ররর্য রদল। িাফলপাফ ডাম্বলর্ডার্রর 
আরেকর্র্ রনরস্ত্র র্রা মশখার্নার জনয িযাররর প্ররত রচৎর্ার র্র্ররছল। 
 
িযাাঁ িযারর, রাগ মচর্প ধীর্র ধীর্র এেনভার্ব বলর্লন ম ন তার র্িা বলর্ত র্ষ্ট ির্ে, 
অ্র্নর্ মডি-ইিার এিা ঘির্ত মদর্খর্ছ। রর্ছু ের্ন র্রর্ব না, এিা তখন রছল ভযানর্ 
েৃতুযর হুেরর্র ের্তা এর্িা অ্স্বাভারবর্ ঘিনা। মসই এর্ই ের্ন্ত্রর পুনরাবৃরে ঘর্ির্ছ 
আজ রার্ত,  া রছল আত্মঘাতী। মডি-ইিাররা প্রিেবার্রর ঘিনারি িয রনর্জরা মদর্খর্ছ 
অ্িবা শুর্ন িার্র্ব! 
 
তাই আপনার ের্ন িয ম  েযান সুনরপর্র্র্ আোর িতযা র্রা উরচত রছল? রাগতস্বর্র 
িযারর বলল। 
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অ্বশযই না! রর্ন্তু ওই মডি-ইিারর্দর, সরতয র্িা বলর্ত রর্–অ্রধর্ািংশ োনুষ মস সেয 
আশা র্রর্ব তুরে পাটা আেেে র্রর্ব। এক্সর্পরলযারোস অ্বশযই এর্রি র্া কর্র 
মস্পল, িযারর। রর্ন্তু মডি ইিাররা িযর্তা ের্ন র্রর্ব এিা মতাোরই এর্োত্র মর্ৌশল। 
এবিং আরে মতাোর্র্ অ্নুর্রাধ র্রব, তার্দরর্র্ এেন ভাবর্ত রদও না! 
 
লুরপর্নর র্িায িযাররর রনর্জর্র্ বুরদ্ধিীন বর্ল ের্ন ির্লা। রর্ন্তু তারপরও রনর্জর 
মভতর এর্রি প্ররতবার্দর ভাব রর্য মগল। 
 
আরে আোর পর্ির সাের্নর র্াউর্র্ ধ্বিংস র্রর্ত পারর না, শুধু আোর পর্ির বাধা 
ির্য িার্ার র্ারর্ে। িযারর বলল। ওিা মভার্েের্িকর র্াজ। 
 
লুরপন র্িা বলার আর মর্ার্না  ুরি খুাঁর্জ মপর্লন না। অ্বর্শর্ষ িযারিড তার শরীরিা 
দর্রাজা রদর্য মঢার্ার্ত সেিক ির্যর্ছ। মস খুাঁরড়র্য খুাঁরড়র্য এর্স এর্রি মচযার্র বসল। 
িযারির্ডর ভার্র মসরি মভর্ঙ পড়ল। তার দুিঃখ প্রর্াশ র্রার রবষযরির্ত র্ান না রদর্য 
িযারর লুরপর্নর সার্ি র্িায েি িার্ল। 
 
জজক সুি ির্ব মতা? 
 
িযাররর সর্ঙ্গ লুরপর্নর সব িতাশা প্রর্শ্নর ের্ধয রবলীন ির্য মগল। 
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আোর মসিাই ের্ন িয। তার র্ানরি পুনিাপর্নর মর্ার্না সুর্ াগ মনই। ম র্িতু েুের্ন্ত্রর 
র্ারর্ে মখাযা  ায 
 
বাইর্র রর্ছু আছর্ড় পড়ার শে মশানা মগল। লুরপন োাঁরপর্য মপছর্নর দর্রাজা রদর্য মবর 
ির্লা। িযারর িযারির্ডর পার্যর উপর রদর্য লারফর্য উর্ঠার্নর রদর্র্ ছুর্ি মগল। 
 
দুরি শরীর মনর্ে এর্সর্ছ উর্ঠার্ন। িযারর মদৌর্ড় র্ার্ছ ম র্তই বুের্ত পারল ওরা দুজন 
ির্লা িাররেযন এবিং রর্িংসর্ল। িাররেযন ইরতের্ধযই তার আসল মচিারা রফর্র মপর্যর্ছ। 
দুজর্নই এর্রি মর্াি মোলার্নার িযাঙ্গার শি র্র্র ধর্র আর্ছ। িাররেযন পার্ মখর্য 
িযাররর বাহুর্ত এর্স পড়ল। রর্িংসর্ল তার্দর মদর্খ আশ্বস্ত ির্ত পারল না। িাররেযর্নর 
ঘার্ড়র উপর রদর্য িযারর মদখল রর্িংসর্ল তার  াদু র্ারঠিা লুরপর্নর বুর্র্র রদর্র্ তার্ 
র্র্রর্ছ। 
 
অ্যালবাস ডাম্বলর্ডার তার মশষ র্িাগুর্লা আোর্দর দুজর্নর র্ার্ছ রর্ বর্লরছল? 
 
িযারর আোর্দর ভরসা, তার প্ররত রবশ্বাস মরর্খা। শান্তভার্ব লুরপন বলল। সুরপর্নর 
রবষর্য আশস্ত ির্য এবার রর্িংসর্ল তার  াদুর্ারঠিা িযাররর রদর্র্ ধরল। সর্ঙ্গ সর্ঙ্গ 
লুরপন বলল, এই ির্লা িযারর, আরে পরীক্ষা র্র্র মদর্খরছ। 
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ও তাই, রঠর্ আর্ছ বুর্েরছ। রর্িংসর্ল বলল। তার  াদুর্ারঠিা আলখাল্লার মভতর গুাঁর্জ 
রাখল। রর্ন্তু মর্উ এর্জন আোর্দর সর্ঙ্গ মবঈোরন র্র্রর্ছ! ওরা জানত, ওরা জানত 
আজ রার্তর র্িা। 
 
তাই মতা ের্ন িয, লুরপন বলল। রর্ন্তু সাতরি িযারর পিার িার্র্ব এিা ওরা জানত বর্ল 
ের্ন িয না। 
 
তাির্লও রবষযরি খুব স্বরস্তর নয, রাগতস্বর্র রর্িংসর্ল বলল। অ্নয আর মর্ রফর্র 
এর্সর্ছ? 
 
শুধু িযারর, িযারিড, জজক এবিং আরে। 
 
 িাররেযন লম্বা শ্বাস রনল। এর্িু িাাঁফ ছাড়ল। 
 
মতাোর্দর র্ী ির্যরছল? লুরপন রর্িংসর্লর্র্ রজর্জ্ঞস র্রল। 
 
পাাঁচজন রপছু রনর্যরছল। দুরি আিত ির্যর্ছ, এর্রি িযর্তা োরা মগর্ছ। রর্িংসর্ল দ্রুত 
রিসাব র্রল। আর আেরা ইউ-মনা হু-মর্ মদর্খরছ। অ্র্ধকর্ পি পার িওযার পর মস 
ম াগ রদর্যরছল। রর্ন্তু প্রায সর্ঙ্গ সর্ঙ্গ ভযারনশ ির্য মগল। মরেুস, মস- 
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উড়র্ত পার্র, িযারর বলল। আরেও তার্র্ মদর্খরছ। মস আোর এবিং িযারির্ডর রপছু 
রনর্যরছল। 
 
ও আো! তা ির্ল মস র্ারর্েই মস সর্র রগর্যরছল মতাোর্দর রপছু রনর্ত! রর্িংসর্ল 
বলল। আরে বুের্ত পারররন ম  মস মর্ন ভযারনশ ির্য মগল। রর্ন্তু মস িার্গকি পাটার্লা 
মর্ন? 
 
েযান সুনরপর্র্র সর্ঙ্গ এর্িু দযালু আচরে র্র্ররছল িযারর। লুরপন বলল। 
 
েযান? িাররেযন বলল। রর্ন্তু আরে মতা মভর্বরছলাে মস আজর্াবার্ন? 
 
রর্িংসর্ল রূঢ় মির্স বলল, িাররেযন, েন্ত্রোলর্যর আর রর্ছু মগাপন মনই, আর পুর্রা 
রনরাপো বযবিা মভর্ঙ মগর্ছ। আরে র্াসক ছুাঁর্ড় মদযায ট্রাভার্রর োিার ঢার্না পর্ড় 
রগর্যরছল। তারও মতা আজর্াবার্নই িার্ার র্িা রছল। রর্ন্তু মতাোর রর্ ির্যরছল 
মরেুস? জজক মর্ািায? 
 
মস এর্িা র্ান খুইর্যর্ছ। সুরপন বলল। মস র্ান খুইর্যর্ছ? িাররেযন উচ্চস্বর্র পুনরায 
উচ্চারে র্রল। 
 
মেইর্পর র্াজ, লুরপন বলল। মেইপ? িযারর রচৎর্ার র্র্র বলল। আপরন মতা আর্গ 
বর্লনরন ধাওযা র্রার সেয তার োিার ঢার্না পর্ড় রগর্যরছল। মেইপ মসর্িাের্সর 
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প্ররত রবর্শষ দুবকল ওিাই মস সব সেয বযবিার র্র্র। আরে ের্ন র্র্ররছলাে এর্ই 
রর্ে জবাব তার্র্ মদব। আরে মতেন প্ররতঘাত র্রর্ত পারররন, র্ারে জজক আিত 
িওযার পর তার্র্ ব্রুর্ের উপর ধর্র রাখর্ত ির্যর্ছ। তার অ্র্নর্ রি েররছল। 
 
 চারজনই আর্ার্শর রদর্র্ তারর্র্য নীরব ির্য মগল। আর্ার্শ নড়াচড়ার রচহ্ন মনই। 
নক্ষত্রগুর্লা অ্পলর্ তারর্র্য আর্ছ। বনু্ধর্দর উর্ড় আসার মর্ার্না মর্ার্না ছাযা মনই, 
মর্ার্না পররবতকন মনই। রন আর্ার্শর মর্ািায রছল? মেড আর উইসরল মর্ািায রছল? 
রবল ফ্লযার, িঙ্কস, েযাড-আই এবিং েুনু্ডস মর্ািায? 
 
িযারর, আোর রদর্র্ এর্িা িাত দাও, দর্রাজার প্রান্ত মির্র্ ঘরঘর র্র্র িযারিড বলল। 
মস আবারও মসখার্ন আির্র্ মগর্ছ। িযারর মির্ন তার্র্ মসখান মির্র্ মবর র্রল। 
তারপর রর্র্চর্নর মভতর রদর্য িযারর বসার ঘর্র প্রর্বশ র্রল। মসখার্ন রের্সস উইসরল 
এবিং রগরন জর্জকর মসবা- ত্ন র্রর্ছ। রের্সস উইসরল রি বন্ধ র্রর্ত মচষ্টা র্রর্ছন। 
লযার্ের আর্লার্ত িযারর পররষ্কার মদখর্ত মপল জর্জকর র্ার্ন এর্রি গভীর ক্ষত। 
 
এখন মর্েন আর্ছ? 
 
রের্সস উইসরল ঘুর্র তারর্র্য বলর্লন, আরে মতা র্ানরির্র্ লারগর্য রদর্ত পাররছ না। 
রবর্শষ র্র্র ক্ষতিা  খন ডার্ক েযারজর্র্র িারা ির্যর্ছ। রর্ন্তু বড় র্িা িল এরর্চর্যও 
অ্র্নর্ বড় ক্ষরত ির্ত পারত… মস মবাঁর্চ আর্ছ। 
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িযাাঁ, িযারর বলল, ঈশ্বরর্র্ অ্র্শষ ধনযবাদ। উর্ঠার্ন র্ার্রা র্িার শে শুনর্ত পারে ের্ন 
িয? রগরন জানর্ত চাইল। িাররেযন এবিং রর্িংসর্ল, িযারর বলল। 
 
খুবই ভার্লা র্িা, রগরন রফসরফস র্র্র বলল। তারা এর্জন আর্রর্জর্নর রদর্র্ 
তার্াল। তার্র্ আরলঙ্গন র্রর্ত িযাররর ইো ির্লা। 
 
রের্সস উইসরল ম  উপরিত আর্ছন মসিা তখন ের্নই এর্লা না। রর্ন্তু তার ইো পূরে 
িওযার আর্গই রর্র্চন মির্র্ এর্িা রবর্ি শে এর্লা। 
 
আোর মছর্লিার্র্ মদখার পর আরে মদরখর্য মদব ম  আরে মর্, রর্িংসর্ল, তুরে  রদ 
ভার্লা চাও তাির্ল এখনই রবদায িও! 
 
িযারর র্খর্না রে. উইসরলর্র্ এেনভার্ব রচৎর্ার র্রর্ত মদর্খরন। 
 
িনিন র্র্র মশাওযার ঘর্র ঢুর্র্লন। তার িার্ োিা ঘার্ে রচর্রচর্ র্রর্ছ, মচার্খর 
চশোরি তার জাযগা মির্র্ সর্র মগর্ছ। তার মপছর্নই মেড। দুজর্নই রববেক, রর্ন্তু 
অ্ক্ষত আর্ছ। 
 
আিকার! র্াাঁর্দা র্াাঁর্দা গলায রের্সস উইসরল বলর্লন। ওি! িযাঙ্কস গুডর্নস! 
 
ও মর্েন আর্ছ? 
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রে. উইসরল জর্জকর পার্শ িাাঁিু মগর্ড় বর্স পড়র্লন। এই প্রিে িযারর রে. উইসরলর্র্ 
এভার্ব মদখল। মেড মর্ার্না শে উচ্চারে র্রর্ত পারর্ছ না। মস মসাফার মপছর্ন 
দাাঁরড়র্য তার জেজ ভাইর্যর ক্ষতিা মদর্খ ম ন রবশ্বাস র্রর্ত পারর্ছ না। 
 
জজক মজর্গ উর্ঠর্ছ, িযর্তা ভাই আর বাবার আগের্নর মর্ালাির্ল। মস নর্ড়চর্ড় উঠল। 
 
মতাোর এখন মর্েন মবাধ ির্ে জজক? রের্সস উইসরল রফস রফস র্র্র বলর্লন। 
 
জজক আঙুলগুর্লা এলর্ের্লাভার্ব োিার পার্শর রদর্র্ নাড়ল। 
 
মসইর্ন্টর ের্তা, রবড়রবড় র্র্র জজক বলল। 
 
ওর র্ী ির্যর্ছ? র্াঁরর্র্য উঠল মেড। তার্র্ ভযাতক মদখা মগল। ওর ের্নর উপর প্রভাব 
পর্ড়র্ছ? 
 
মসইর্ন্টর ের্তা, আবার বলল জজক। মস মচাখ খুর্ল তার্াল। ভাইর্যর রদর্র্ মচাখ রাখল। 
তুরে মদর্খছ…আরে এখন পরবত্র…পরবত্র, বুের্ত মপর্রছ? 
 
রের্সস উইসরল অ্র্গর মচর্য অ্র্নর্ মজার্র ডুর্র্ড় মর্াঁর্দ উঠর্লন। মের্ডর রববেক েুখিা 
ররিে ির্য উঠল। 
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দুিঃখজনর্, মস জর্জকর উর্দ্দর্শয বলল। দুিঃখজনর্, র্ান রনর্য সারা দুরনযার ররসর্তা 
এখন মতাোর সাের্ন,আর তুরে রর্ না পরবত্র? 
 
আি, বুেলাে, মস তার মভজা মচাখ োর্যর রদর্র্ তারর্র্য স্বল্প িাসল। তুরে এখন 
আোর্দর দুজনর্র্ আলাদা র্র্র মদখর্ত পারর্ব োে। 
 
মস চাররদর্র্ তার্াল। 
 
িাই িযারর, তুরেই মতা িযারর রঠর্ না? 
 
িযাাঁ, আরেই, মস মসাফার আর্রা র্াছার্ারছ সর্র এর্লা। 
 
 ার্, অ্ন্তত আেরা মতাোর্র্ রঠর্ঠার্ ের্তা রফর্র মপর্যরছ। জজক বলল। রন আর রবল 
আোর রবছানার র্ার্ছ আসর্ছ না মর্ন? 
 
ওরা এখর্না রফর্র আর্সরন জজক, রের্সস উইসরল বলর্লন। জর্জকর েুর্খর িারস উর্ব 
মগল। িযারর রগরনর রদর্র্ তার্াল এবিং ইরঙ্গত র্রল তার সর্ঙ্গ বাইর্র ম র্ত। রর্র্চর্নর 
মভতর রদর্য  াওযার সেয রগরন রনচুস্বর্র বলল, রন আর মভারা িঙ্কর্সর এতক্ষর্ে রফর্র 
আসার র্িা। ওর্দর মতা বহুদূর্রর পি না। আরন্ট েুররর্যল এখান মির্র্ মতেন দূর্র 
িার্র্ন না। 
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িযারর রর্ছু বলল না। বার্রার্ত মপৌঁছার পর মির্র্ িযারর তার ভযর্র্ দূর্র সররর্য রাখার 
মচষ্টা র্র্র আসরছল। রর্ন্তু এখন মস ভয তার্র্ জাপর্ি ধরর্ছ। তার শরীর্রর চােড়ার 
ওপর্র ভর্যর শীতল মরাত বর্য  ার্ে। বুর্র্র রভতর্র ধর্ধর্ র্রর্ছ। র্ণ্ঠনালী আির্র্ 
আসর্ত চাইর্ছ। অ্ন্ধর্ার্র রপছর্নর রসাঁরড় রদর্য নাোর সেয রগরন ওর িার্ত িাত রাখল। 
 
রর্িংসর্ল বড়বড় পা মফর্ল এর্বার মপছর্ন এর্বার সাের্নর রদর্র্ িাাঁির্ছ। এর্বার 
ঘুরর্তই মস েুখ তুর্ল আর্ার্শর রদর্র্ তার্ার্ে। এ দৃশয মদর্খ িযাররর আঙ্কল 
মভরনর্নর রুর্ের মভতর পাযচাররর র্িা ের্ন পড়ল, ম ন দশ লক্ষ বছর আর্গর র্িা! 
িযারিড, িাররেযন এবিং লুরপন র্াাঁর্ধ র্াাঁধ রেরশর্য দাাঁরড়র্য নীরর্ব উপর্রর রদর্র্ 
তার্ার্ে। ওরা এর্ের্ন আর্ার্শর রদর্র্ তারর্র্য রইর্লা, িযারর এবিং রগরনর রদর্র্ মর্উ 
ঘুর্র মদখল না প কন্ত। 
 
অ্র্পক্ষার রেরনিগুর্লা এত দীঘক ম  ের্ন ির্ে র্র্যর্ বছর। সাোনয এর্িু বাতাস 
এর্লই মোপ অ্িবা গার্ছর পাতার রদর্র্ চরর্র্ত ঘুর্র তার্ার্ে ম ন অ্ডকার্রর মর্ার্না 
সদসয িযর্তা ওই পাতার মভতর মির্র্ অ্ক্ষত অ্বিায লারফর্য মবর ির্য আসর্ব 
 
তখনই এর্রি ব্রুে ওর্দর োিার ওপর্র চর্ল এর্লা এবিং োরির রদর্র্ নাের্ত শুরু 
র্রল 
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এই মতা ওরা! িাররেযন রচৎর্ার র্র্র উঠল। মডারা িঙ্কস মবশ খারনর্িা জাযগা রনর্য 
অ্বতরে র্রল। লযারন্ডিং-এর সেয ধুর্লা আর পাির চাররদর্র্ রছির্র্ মগল। 
 
মরেুস! ব্রুে মির্র্ মিাাঁচি মখর্য লুরপর্নর িার্ত এর্স পড়র্ত পড়র্ত িঙ্কস রচৎর্ার র্র্র 
বলল। ওর েুখিা সাদা ির্য মগর্ছ। মস র্িা বলর্ত পারর্ছ না। রন রগর্য পড়ল িযারর 
এবিং িাররেযর্নর রদর্র্। 
 
মতােরা রঠর্ আছ? মস রেনরেন র্র্র বলল। িাররেযন মদৌর্ড় এর্স তার্র্ শি র্র্র 
জরড়র্য ধরল। 
 
আরে মভর্বরছলাে… মভর্বরছলাে 
 
আোর রর্ছু িযরন, রন বলল। মস িাররেযর্নর রপঠ চাপর্ড় রদল। আরে ভার্লাই 
 
রন র্ার্জর র্াজ র্র্রর্ছ! িঙ্কস উর্েজনার সর্ঙ্গ লুরপনর্র্ মছর্ড় রদর্ত রদর্ত বলল। মস 
মডি-ইিারর্দর সরাসরর োিার উপর োন র্র্রর্ছ, আর তুরে  খন উড়ন্ত ব্রুর্ের উপর 
মির্র্ মর্ার্না চলন্ত রর্ছুর্র্ িার্গকি র্রর্ব। 
 
তাই র্র্রছ? িাররেযন রর্নর রদর্র্ তারর্র্য বলল। তার িাত তখর্না রর্নর গলা 
জরড়র্য আর্ছ। 
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রবস্মযর্র রর্ছু ম ন মলর্গই আর্ছ, মস রনর্জর্র্ ছারড়র্য রনর্য গুেগুে র্র্র বলল। 
আেরাই র্ী সবার মশর্ষ এলাে? 
 
না, রগরন বলল। আেরা এখর্না রবল এবিং ফ্লযার,েযাড-আই এবিং েুভুকু্ষর্সর জনয 
অ্র্পক্ষা র্ররছ। এখন আরে োে আর ডযাডর্র্ বলর্ত  ারে ম  মতােরা রঠর্ভার্ব 
মপৌঁর্ছ মগছ, রন- 
 
মস মদৌর্ড় মভতর্র চর্ল মগল। 
 
মতাোর্দর র্ী সেসযা ির্যরছল, র্ী ঘর্িরছল? িঙ্কর্সর রদর্র্ রু্রপর্নর গলায পররষ্কার 
মক্ষাভ। 
 
মবলারট্রক্স, িঙ্কস বলল। মস িযারর, মরেুর্সর সর্ঙ্গ আোর্র্ও িতযা র্রর্ত মচর্যরছল। 
আোর্র্ িতযা র্রার জনয মস র্রঠনভার্ব মচষ্টা র্র্রর্ছ। আরেও মচর্যরছলাে ওর্র্ ওর 
পাওনা রেরির্য রদর্ত। রর্ন্তু আেরা মরার্ডালফাসর্র্ রনরিতভার্ব জখে র্রর্ত মপর্ররছ.. 
 
এরপর আেরা রর্নর আরন্ট েুররর্যর্লর র্ার্ছ চর্ল  াই। আেরা আোর্দর মপািকরর্ 
ধরর্ত বযিক িওযার জনয রতরন আোর্দর গালেন্দ র্র্রন। 
 
লুরপর্নর মচাযার্লর মপরশ ওঠানাো র্রর্লও রতরন োিা রনচু র্র্র রইর্লন মর্ার্না র্িা 
বলর্লন না। 
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তারপর মতাোর্দর সবার রর্ ির্লা? িযারর, িাররেযন এবিং রর্িংসর্লর রদর্র্ রফর্র িঙ্কস 
জানর্ত চাইল। 
 
ওরা ওর্দর রনর্জর্দর অ্রভজ্ঞতা বেকনা র্রল। রর্ন্তু সবসেয রবল ফ্লযার, েযাড-আই 
এবিং েুভুকু্ষর্সর অ্নুপরিরত ম ন র্রঠন বরর্ফর ের্তা ওর্দর উপর মচর্প রইল। এই 
র্রঠন বরর্ফর দিংশন আর্রা র্রঠন ির্ত িার্ল  া সিয র্রা  ায না। 
 
আোর্র্ ডাউরনিং রের্ি রফর্র ম র্ত ির্ব। আর্রা এর্ ঘণ্টা আর্গ মসখার্ন  াওযা উরচত 
রছল আোর। মশষবার্রর ের্তা আর্ার্শর রদর্র্ তারর্র্য রর্িংসর্ল বলল। ওরা রফর্র 
এর্ল আোর্র্ জারনও। 
 
লুরপন োিা মদালাল। অ্নয সবার উর্দ্দর্শয িাত মনর্ড় রর্িংসর্ল অ্ন্ধর্ার্র মগর্ির রদর্র্ 
িাাঁির্ত শুরু র্রল। রর্িংসর্ল বার্রার সীোনা পার িওযার রঠর্ পরপরই িযাররর ের্ন 
ির্লা মস দূর মর্ািাও মির্র্ খুব আর্স্ত এর্িা গুরলর শে শুনর্ত মপল। 
 
রে, এবিং রের্সস উইসরল মপছর্নর দর্রাজা রদর্য মদৌর্ড় মনর্ে এর্লন। তার্দর মপছর্ন 
রগরন। ো-বাবা দুজর্নই আর্গ রনর্র্ জরড়র্য ধরর্লন, এরপর লুরপন এবিং িঙ্কর্সর রদর্র্ 
তার্ার্লন। 
 
িযাঙ্ক ইউ, রের্সস উইসরল তার্দর বলর্লন। আোর্দর মছর্লর জনয। 
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অ্তিা বলর প্রর্যাজন মনই েরল, িঙ্কস বলল। 
 
জজক মর্েন আর্ছ? লুরপন জানর্ত চাইল। 
 
ওর এখন সেসযািা রর্? রন তার প্রশ্নিাও সর্ঙ্গ জুর্ড় রদল। 
 
মস তার 
 
রর্ন্তু রের্সস উইসরলর বার্র্যর মশষ অ্িংশ এর্রি মচাঁচার্েরচর্ত ঢার্া পড়ল; এর্রি 
মেোল র্র্যর্ ফুি দূর্র এর্স লযান্ড র্রল। রবল এবিং ফ্লযার ওিার ওপর মির্র্ নােল। 
বাতার্স উস্কখুস্ক ির্য আর্ছ, রর্ন্তু অ্ক্ষত। 
 
রবল! িযাঙ্কস গড! িযাঙ্কস গড 
 
রের্সস উইসরল মদৌর্ড় সাের্ন মগর্লন। রর্ন্তু রবল তার্র্ ম  জরড়র্য ধরল তা অ্র্নর্িা 
প্রােিীন। মস তারর্র্য আর্ছ তার বাবার রদর্র্। বলল, েযাড-আই োরা মগর্ছ। 
 
মর্উ মর্ার্না র্িা বলল না। মর্উ নড়ল না। িযাররর ের্ন ির্লা তার মভতর মির্র্ 
এর্িা রর্ছুর পতন ির্ে। পৃরিবী মির্র্ গুরত্বপূেক মর্ার্না রর্ছু তার্র্ রচরতর্র মছর্ড় 
 ার্ে। 
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আেরা মদর্খরছ, রবল বলল; ফ্লযার োিা নাড়ল। রর্র্চন মির্র্ আসা আর্লার্ত মদখা 
মগল তার গার্ল মচার্খর জল রচর্রচর্ র্রর্ছ। ঘিনািা ঘর্ির্ছ। আেরা রঠর্ সার্র্কল 
মির্র্ মভর্ঙ মবর িওযার পর। েযাড-আই এবিং ডাও আোর্দর র্াছার্ারছই রছল। ওরাও 
উের রদর্র্  ারেল। মভার্েেিক–মস উর্ড় মসাজা ওর্দর র্ার্ছ মগল। ডাও আতরঙ্কত ির্য 
পড়ল। শুনলাে মস রচৎর্ার র্র্র র্াাঁদর্ছ। েযাড আই মচষ্টা র্রল ওর্র্ িাোর্ত। রর্ন্তু 
িঠাৎ মস রবরেন্ন ির্য মগল। মভার্েেিক েযাড–আইর রঠর্ েুর্খর উপর র্াসক ছুাঁর্ড় োরল। 
মস ব্রুে মির্র্ মপছর্নর রদর্র্ রছির্র্ পড়ল। আেরা রর্ছুই র্রর্ত পারররন, র্ারে তারা 
ছযজন আোর্দর রপছু রনর্যরছল রবর্লর গলা মভর্ঙ এর্লা। 
 
অ্বশযই মতাোর্দর রর্ছু র্রার রছল না, লুরপন বলর্লন। 
 
ওরা এর্র্ অ্র্নযর রদর্র্ েুখ চাওযা-চাওরয র্রর্ছ। িযারর রর্ছু অ্নুধাবন র্রর্ত পারর্ছ 
না। েযাড-আই মনই… এিা ির্ত পার্র না। েযাড-আই… মসা িাফ, এত সািসী, এত 
দক্ষতার সর্ঙ্গ মস রির্র্ রছল…. 
 
 রদও েুর্খ মর্উ বলল না, রর্ন্তু সবাই সজাগ ির্য উঠল, বুের্ত পারল ম  এখন আর 
উর্ঠার্ন দাাঁরড়র্য িার্ার মর্ার্না োর্ন মনই। তারা নীরর্ব রে. এবিং রের্সস উইসরলর 
মপছর্ন বার্রার্ত রফর্র মগল। মভতর্র রলরভিংরুর্ে ঢুর্র্ মদখল জজক এবিং মেড িাসািারস 
র্রর্ছ। 
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রর্ ির্যর্ছ! সবার েুর্খর ভাব মদর্খ মেড জানর্ত চাইল। র্ী ঘর্ির্ছ, মর্- েযাড-আই, 
রে. উইসরল বলর্লন। োরা মগর্ছন। 
 
দুই ভাইর্যর েুখ বযািায ভর্র উঠল। মর্উ বুের্ত পারল না রর্ র্রা উরচৎ। িঙ্কস িার্ত 
এর্রি রুোল রনর্য নীরর্ব র্াাঁদর্ছ। মস েযাড-আইর খুব র্ার্ছর োনুষ রছল। িযারর জার্ন 
েযারজর্ েন্ত্রোলর্য মডারা তার খুব রপ্রয এবিং অ্নুগত রছল। িযারিড বর্সর্ছ এর্ মর্ান 
মের্ের্ত। ওখার্ন মবশ জাযগা আর্ছ। মস মিরবল ক্লি আর্ার্রর বড় রুোল রদর্য মচাখ 
েুছর্ছ। 
 
রবল সাইডর্বার্ডকর র্ার্ছ মগল এবিং এর্ মবাতল ফাযার হুইরস্ক আর র্র্যর্রি লাস মবর 
র্র্র আনল। 
 
এখার্ন, ওর িার্তর  াদুদণ্ডরি রদর্য বার্রারি লাস ভরল এবিং সর্র্লর র্ার্ছ। পাঠাল, 
মতর্রা নাম্বার লাসরি উপর্র তুর্ল ধরল। েযাড-আই! 
 
েযাড-আই! সবাই বর্ল উঠল এবিং পান র্রর্ত িার্ল। 
 
 েযাড-আই, প্ররতধ্বরনর ের্তা র্র্র িযারিড এর্িু মদররর্ত রিক্কা তুর্ল বলল। 
 
হুইরস্ক িযারির্ডর গলায ধরল। তার ের্ন ির্লা গলা পুড়র্ছ। তার মভতর মির্র্ আর্বগ 
এবিং অ্পারিকব ভাব মর্র্ি মগল। এেন ভাব ততরর িল ম ন মস সািস রফর্র মপর্যর্ছ। 
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তারপর েুনু্ডঙু্গস অ্দৃশয ির্য মগল? লুরপন তার লাস এর্ চুেুর্র্ খারল র্রল। 
 
পররর্বশিা সর্ঙ্গ সর্ঙ্গ পার্ট মগল। সবাইর্র্ খুব উর্েরজত ের্ন ির্লা। সবাই লুরপর্নর 
রদর্র্ তারর্র্য আর্ছ। িযাররর ের্ন ির্লা সবাই এর্ই সর্ঙ্গ চার্ে লুরপন র্িা বলুর্, 
আবার ভযও পার্ে র্ী শুনর্ত িয তা রনর্য। 
 
আরে জারন মতােরা র্ী রচন্তা র্রছ, রবল বলল, আরেও এখার্ন আসার পর্ি এই র্িাই 
ভাবরছলাে। র্ারে ওর্দরর্র্ ের্ন ির্যর্ছ ওরা আোর্দর জনয অ্র্পক্ষা র্ররছল। তাই 
ের্ন ির্যর্ছ না ওর্দর? রর্ন্তু েুনু্ডঙু্গস আোর্দর সর্ঙ্গ মবঈোরন র্রর্ত পার্র না। ওরা 
জানত না ম  মসখার্ন সাতরি িযারর পিার িার্র্ব। আেরা মচার্খর সাের্ন চর্ল আসার 
পর এই রবষযরি ওর্দরর্র্ র্নরফউজড র্র্রর্ছ। তাছাড়া িযর্তা মতােরা ভুর্ল মগছ এই 
ভাওতা মদওযার বযাপার্র েুভুঙ্গসই পরােশক রদর্যরছল। এই গুরুত্বপূেক পর্যন্টরি তাির্ল 
েুনু্ডঙু্গস ওর্দর বর্লরন মর্ন? ডাঙ আতরঙ্কত ির্যরছল। এিা খুবই স্বাভারবর্। মস সবার 
আর্গ িার্র্ত চাযরন। রর্ন্তু েযাড-আই তার্র্ সাের্ন রনর্য মগর্ছ। এবিং ইউ মনা হু 
মসাজা ওর্দর রদর্র্ মধর্য  ায। এিা ম  র্ার্রা আতরঙ্কত িওযার জনয  র্িষ্ট। 
 
ইউ-মনা-হু রঠর্ তাই র্র্ররছল  া েযাড-আই মভর্বরছল। নার্ মির্ন িঙ্কস বলল। েযাড-
আই বর্লরছল, তারা ের্ন র্রর্ব আসল িযারর িার্র্ব সবর্চ দক্ষ ও শরিশালী অ্র্রার 
সার্ি। তাই মস প্রিে েযাড-আইর্র্ মচজ র্র্র এবিং েুনু্ডঙু্গস তার্দর ধাওযা র্রার পর 
মস রর্িংসর্লর রদর্র্ মফর্র। 
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িা, মসিা খুবই ভার্লা র্িা, তীরভার্ব ফ্লযার বলল। রর্ন্তু এখর্না বযাখযা পাওযা  াযরন 
ম  তারা জানল রর্ভার্ব আেরা িযাররর্র্ রনর্য আজ রার্ত সর্র  ারে। মর্উ এর্জন 
অ্বশযই রনরাপোর রবষযরির্র্ গুরুত্ব মদযরন। মর্উ িযর্তা বাইর্রর র্ার্রা র্ার্ছ 
রদনক্ষে বর্ল রদর্যর্ছ। তার্দর তাররখ জানার এরি ির্লা এর্োত্র বযাখযা। রর্ন্তু পুর্রা 
পররর্ল্পনা জানার বযাখযা নয। 
 
মস সবার রদর্র্ ঘুর্র ঘুর্র তার্াল। তার সুন্দর েুখিায তখর্না মচার্খর জর্লর মরখা। 
সবাই নীরব রইল। মর্উ তার র্িার সর্ঙ্গ রিেত র্রল না। চাররদর্র্ রনস্তব্ধ। শুধু 
রুোর্ল েুখ মরর্খ িযারির্ডর মসাঁরু্র মতালার শে মশানা  ার্ে। িযারিড িযাররর রদর্র্ 
তার্াল। মস রর্ছুক্ষে আর্গই িযাররর্র্ বাাঁচার্ত রনর্জর জীবর্নর েুাঁরর্ রনর্যর্ছ। িযারিড, 
 ার্র্ মস ভার্লাবার্স, রবশ্বাস র্র্র। ম  এর্বার মভার্েেিকর্র্ িাগর্নর রডর্ের পররবর্তক 
গুরুত্বপূেক তিয রদর্য প্রতাররত ির্যরছল… 
 
না, িযারর উচ্চর্র্ণ্ঠ বলল। সবাই িযাররর রদর্র্ ঘুর্র তার্াল। অ্বার্ িল। হুইরস্ক তার 
র্ণ্ঠস্বর বড় র্র্র রদর্যর্ছ। আরে ের্ন র্রর… রদ মর্উ ভুল র্র্র িার্র্। িযারর বলর্ত 
িার্ল।  রদ র্ার্রা োধযর্ে রগর্যও িার্র্, আরে জারন মসিা মস র্রর্ত চাযরন। এিা তার 
মদাষ নয। মস আবার পুনরায উচ্চস্বর্র বলল  া সাধারেত মস র্র্র না। আোর্দর 
এর্জর্নর আর্রর্জনর্র্ রবশ্বাস র্রর্ত ির্ব। আরে আোর্দর সবাইর্র্ রবশ্বাস র্রর। 
আরে রবশ্বাস র্রর না ম  এ ঘর্র  ারা আর্ছ তার্দর মর্উ আোর্র্ মভার্টের্িকর িার্ত 
তুর্ল রদর্ত চায। 
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তার র্িার পর আর্রা রনস্তব্ধতা মনর্ে ির্লা। সবাই িযাররর রদর্র্ তারর্র্য আর্ছ। িযারর 
আবার এর্িু উষ্ণতা অ্নুভব র্রল। মস আর্রা এর্িু পান র্রল। পান র্রার সেয মস 
েযাড-আইর র্িা ভাবল। েযাড-আই সব সেয ডাম্বলর্ডার্রর োনুষর্র্ রবশ্বাস র্রার 
প্রবেতা রনর্য সোর্লাচনা র্রর্তন। 
 
ভার্লা বর্লছ িযারর, অ্প্রতযারশতভার্ব মেড বলল। 
 
িযাাঁ, মশার্না, মশার্না জজক বলল। মর্ার্নাের্ে মস মের্ডর রদর্র্ তার্াল। তার েুর্খর 
এর্ মর্ার্ন লাফার্ে। 
 
লুরপন িযাররর রদর্র্ তার্াল। তার েুর্খ এর্িা সের্বদনার অ্রভবযরি। তুরে ের্ন র্রছ 
আরে এতিা মবার্া? িযারর বলল। 
 
না, আরে ের্ন র্রর তুরে রঠর্ মজের্সর েত, লুরপন বলল। ম  রর্না রনর্জর বনু্ধর্দর 
অ্রবশ্বাস র্রার্র্ ডাইর্নাসর্রর ের্তা র্াজ বর্ল ের্ন র্রত। 
 
িযারর জার্ন লুরপর্নর মভতর রর্ র্াজ র্রর্ছ। লুরপর্নর বাবা রপিার মপরিরিউর সর্ঙ্গ 
তার বনু্ধরা মবঈোরন র্র্রর্ছ। তার  ারপরনাই রাগ ির্লা এবিং লুরপর্নর বির্বযর উের 
রদর্ত চাইল, রর্ন্তু লুরপন অ্নয রদর্র্ রফরর্লন। লাসিা মিরবর্লর উপর মরর্খ রবলর্র্ 
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উর্দ্দশয র্র্র বলর্লন, এখন আোর্দর রর্ছু র্াজ র্রর্ত ির্ব। তুরে না পারর্ল আরে 
রর্িংসর্লর্র্ বরল 
 
না, সর্ঙ্গ সর্ঙ্গ রবল বলল। আরে র্রব,আরে আসরছ। 
 
মতােরা মর্ািায  াে? িঙ্কস এবিং ফ্লযার এর্সার্ি বর্ল উঠল। 
 
েযাড-আইর্যর েৃতর্দি, লুরপন বলল। আোর্দর সন্ধান র্রর্ত ির্ব। 
 
এিা র্রর্ত ম ও না না? রের্সস উইসরল রবর্লর রদর্র্ আর্বদর্নর সুর্র বলর্লন। 
 
আেরা রর্ অ্র্পক্ষা র্রব? রবল বলল। ম  প কন্ত মডি ইিাররা মদিরি রনর্য  ায? 
 
 মর্উ মর্ার্না র্িা বলল না। লুরপন আর রবল গুড বাই বর্ল মবর ির্য মগল। 
 
বারর্ সবাই এবার মচযার্র বর্স পড়ল। েৃতুযর আর্রস্মর্তা এবিং পররসোরপ্ত ওর্দর 
আাঁর্র্ড় ধরল। 
 
শুধু িযারর বসল না। মস দাাঁরড়র্য িার্ল। আোর্র্ও ম র্ত ির্ব, িযারর বলল। 
 
দশ মজাড়া মচাখ এর্সর্ঙ্গ তার রদর্র্ তার্াল। 
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এত মিযারল র্র্রা না িযারর, রের্সস উইসরল বলর্লন। তুরে র্ী বলছ? 
 
আরে এখার্ন বর্স িার্র্ত পারর না। 
 
মস র্পাল ঘষল। র্পার্ল জ্বালার্পাড়া র্রর্ছ। এর্ বছর্রর ের্ধয এ রর্ে বযিা র্খর্না 
িযরন। 
 
আরে  তক্ষে এখার্ন িার্ব ততক্ষে মতােরা সবাই রবপর্দর ের্ধয িার্র্ব। আরে চাই 
না। 
 
এতিা খাের্খযারল র্র্রা না! রের্সস উইসরল বলর্লন। আজ রার্তর সব প্রর্চষ্টা রছল 
মতাোর্র্ এখার্ন রনরাপর্দ পাওযা। ধনযবাদ ম  সফল িওযা মগর্ছ। এবিং ফ্লযার রারজ 
ির্যর্ছ োর্ের বদর্ল এখার্ন রবর্যর অ্নুষ্ঠানরি র্রর্ত। আেরা মস অ্নুসার্র সব বযবিা 
র্র্ররছ  ার্ত আেরা সবাই এর্সর্ঙ্গ িার্র্ত পারর এবিং মতাোর রদর্র্ মচাখ রাখর্ত 
পারর। 
 
রতরন বুের্ত পারর্লন না ম  তার র্িায িযাররর ের্ধয ভার্লার বদর্ল আর্রা বার্জ 
অ্নুভূরত ির্ে। 
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 রদ মভার্েেিক জানর্ত পার্র আরে এখার্ন– রর্ন্তু র্ীভার্ব মস জানর্ব? রের্সস উইসরল 
জানর্ত চাইর্লন। 
 
এর্ ডজন জাযগা আর্ছ ম খার্ন এই েুিূর্তক তুরে মির্র্ িার্র্ত পার্রা িযারর, রে. 
উইসরল বলর্লন। তার জানার মর্ার্না উপায মনই ম  মর্ান বারড়িায তুরে রনরাপর্দ 
আছ। 
 
আরে আোর জনয রচরন্তত না, িযারর বলল। 
 
আেরা মসিা জারন, রে. উইসরল বলর্লন। রর্ন্তু তুরে চর্ল মগর্ল আোর্দর সর্ল 
প্রর্চষ্টািাই রনরিকর্ ির্য  ার্ব। 
 
তুরে মর্ািাও  াে না, গরগর র্র্র িযারিড বলল। আহ্ িযারর, মতাোর্র্ মতা এখার্নই 
আেরা মদখর্ত মচর্যরছ? 
 
অ্যা, আোর র্ার্নর রি পরার র্িা রর্ মভর্বর্ছা? বারলর্শ ভর রদর্য উর্ঠ বসর্ত বসর্ত 
জজক বলল। 
 
আরে জারন এিা েযাড-আই রনর্জও চার্বন না 
 
আরে জারন! িযারর উচ্চস্বর্র বলল। 
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তার র্ার্ছ ের্ন ির্লা মস চার্পর ের্ধয পর্ড়র্ছ এবিং ব্লযার্র্েইল ির্ে। তারা রর্ ের্ন 
র্র্র ম  তার জনয তারা রর্ র্র্রর্ছ মসিা মস জার্ন না? তারা রর্ বুের্ত পার্র না ম  
তার জনয  ার্ত আবার মর্ার্না মভাগারন্ত না িয মসজনয মস সর্র ম র্ত চার্ে? মবশ 
খারনর্ক্ষে সবাই নীরব িার্ল। িযাররর  ন্ত্রো মবাধ ির্ত িার্ল। মশষ প কন্ত রের্সস 
উইসরল নীরবতা ভাঙর্লন। 
 
মিডউইগ মর্ািায িযারর? শান্তভার্ব িযাররর্র্ রজর্জ্ঞস র্রর্লন। আেরা তার্র্ 
রপগরভজর্নর সর্ঙ্গ রাখর্ত পারর এবিং রর্ছু খাবার রদর্ত পারর। 
 
রভতর্র রভতর্র িযারর পাির্রর ের্তা শি ির্য মগল। মস তার্র্ সরতয র্িািা বলর্ত 
পারর্ছ না। 
 
মস ফাযার হুইরস্কর মশষিুরু্ েুর্খ রদল তার প্রশ্ন এরড়র্য  াওযার জনয। এখন এিা 
এখার্নই মশষ ির্ত দাও এবিং পর্রর আেেে প্ররতর্রার্ধর জনয ততরর িার্। তুরে তার 
সার্ি লর্ড়ছ এবিং রনর্জর্র্ রক্ষা র্র্রছ  খন মস আর্ার্শ মতাোর উপর্র। 
 
আরে র্রররন, িযারর সাদাোিাভার্ব উের রদল। এিা আোর  াদুদর্ণ্ডর র্াজ। আের 
 াদুদণ্ডরি এর্া এর্াই সব র্র্রর্ছ। 
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র্র্যর্ েুিূতক নীরবতার পর িাররেযন নরে সুর্র বলল, রর্ন্তু মসিা মতা অ্সম্ভব িযারর। 
বলর্ত চারে তুরে মর্ার্না উর্দ্দশয না র্র্রই  াদু র্র্রছ; আর মসিা রছল মতাোর 
সাধারে প্ররতরেযা োত্র। 
 
না, িযারর বলল। বাইর্রি  খন রনর্চ পর্ড়  ারেল, আরে বলর্ত পারব না ম  মভার্েেিক 
তখন মর্ািায রছল। রর্ন্তু আোর দণ্ডরি আোর িার্তর ের্ধযই ঘুরর্ত িার্ল এবিং তার্র্ 
খুাঁর্জ রনর্য তার রদর্র্ মস্পল চালার্লা। এেনরর্ আরে এর্রি মস্পল চালার্না বুের্ত 
পারররন। আরে এর আর্গ র্খর্না মসানারল মধাযা ির্ত মদরখরন। 
 
প্রাযশই এেন িয, রের্সস উইসরল বলর্লন। তুরে  খন চার্পর ের্ধয িার্র্ব তখন 
িযর্তা মর্ার্না  াদু র্র্র মফলর্ব  া তুরে আর্গ র্ল্পনাও র্ররন প্ররশক্ষে পাওযার আর্গ 
মছাি বাচ্চার্দর মক্ষর্ত্র প্রাযই বযাপারিা ঘর্ি। 
 
রবষযিা মতেন রছল না, দাাঁর্ত দাাঁত মচর্প িযারর বলল। তার র্পার্লর দাগরি মত 
জ্বালার্পাড়া র্রর্ছ। মভতর্র মক্ষাভ এবিং িতাশা মবাধ র্রল। সবাই ের্ন র্রর্ছ 
মভার্টের্িকর সর্ঙ্গ লড়াই মস রনর্জ র্র্রর্ছ। 
 
মর্উ আর রর্ছু বলল না। মস জার্ন ম  মর্উ তার র্িায রবশ্বাস র্রর্ছ না। রবষযরি 
রনর্য মস রচন্তা র্রর্ত িার্ল। মস এর আর্গ র্খর্নাই মশার্নরন ম   াদুদণ্ড 
স্বযিংরেযভার্ব র্াজ র্র্র। 
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তার জ্বালার্পাড়ািা ছরড়র্য পড়র্ছ। মস এখন  া র্রর্ত পার্র তা ির্লা উচ্চস্বর্র 
মগাঙার্না মির্র্ রবরত িার্র্ত। মখালা বাতার্সর জনয মস িার্তর লাসিা মরর্খ ঘর মির্র্ 
মবর ির্য মগল। 
 
অ্ন্ধর্ার্র উঠান পার িওযার সেয এর্ র্ঙ্কালসার মেোল েুখ তুর্ল তার্াল। বাদুর্রর 
ের্তা ডানা দুর্িা োপিা রদল। তারপর আবার ঘার্স েুখ গুাঁর্জ রদল। িযারর বাগার্নর 
ের্ধয রদর্য মগর্ির সাের্ন িােল। বাইর্র রবশাল রবশাল গাছগুর্লার রদর্র্ তার্াল। 
র্পার্ল জ্বালাপড়া র্রা জাযগারির্ত িাত রদর্য ঘষর্ত ঘষর্ত ডাম্বলর্ডার্রর র্িা ভাবর্ত 
িার্ল। 
 
মস জার্ন, ডাম্বলর্ডার ির্ল তার্র্ রবশ্বাস র্রত। ডাম্বলর্ডার ির্ল জানত ম  র্ীভার্ব 
এবিং মর্ন িযাররর  াদুদণ্ডরি রনর্জই র্াজ র্রর্ত শুরু র্র্ররছল। র্ারে ডাম্বলর্ডার্রর 
র্ার্ছ সব প্রর্শ্নর উের রছল। রতরন  াদুদণ্ড সের্র্ক জানর্তন। রতরন এর্বার িযাররর 
র্ার্ছ বযাখযা র্র্ররছর্লন মভার্টের্িকর সর্ঙ্গ তার  াদুদর্ণ্ডর মর্েন এর্িা রিসযেয 
ম াগার্ াগ আর্ছ… রর্ন্তু ডাম্বলর্ডার বা েযাড-আই, বা রসররযস, বা তার বাবা-ো এবিং 
মবচারা মপাঁচা এেন িার্ন চর্ল মগর্ছ ম  িযারর আর র্খর্না তার্দর সর্ঙ্গ র্িা বলর্ত 
পারর্ব না। তার গলার মভতরিা পুড়র্ত িার্ল, এিা ফাযার হুইরস্কর মপাড়া নয… 
 
রঠর্ তখনই বাইর্র মর্ািাও মির্র্ নয, তার র্পার্লর র্ািা দাগ মির্র্ প্রচণ্ড বযিা শুরু 
ির্লা। মস তার র্পাল মচর্প ধর্র মচাখ বুর্জ মফলল। তার োিার মভতর মির্র্ এর্রি 
র্ণ্ঠ র্িা বর্ল উঠল। 
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তুরে আোর্র্ বর্লরছর্ল ম  অ্নয এর্রি  াদুদণ্ড বযবিার্রর োধযর্ে সেসযার সোধান 
র্রা  ার্ব। 
 
িযাররর ের্নর মভতর মস এর্রি ছরব মদখর্ত মপল। অ্রত রৃ্ষ্ণর্ায এর্জন বৃদ্ধ পাির্রর 
মের্ের ওপর ছালা মপর্ত শুর্য আর্ছ। রচৎর্ার র্রর্ছ, ভযাতক রচৎর্ার, ম  রচৎর্ার 
অ্সিয মবদনার রচৎর্ার…। 
 
না! না! আরে মতাোর র্ার্ছ ক্ষো চাই! আরে ক্ষো চাই… 
 
তুই লডক মভার্টের্িকর র্ার্ছ রেিযা র্িা বর্লরছস, ওরলভযান্ডার! 
 
 আরে বরল নাই… র্সে মখর্য বলরছ আরে বরল নাই… 
 
তুই পিারর্র্ আোর র্াছ মির্র্ পারলর্য ম র্ত সািা য র্র্ররছস! 
 
আরে র্সে মখর্য বলরছ র্রর নাই… আরে ের্ন র্র্ররছলাে অ্নয এর্রি  াদুদণ্ড ভার্লা 
র্ার্জ আসর্ব…। 
 
তাির্ল বল রর্ র্র্র লুরসযার্সর  াদুদণ্ডরি ধ্বিংস ির্যর্ছ! 
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আরে বুের্ত পাররছ না… ম াগার্ াগিা … রছল… মতাোর্দর দুরি  াদুদর্ণ্ডর ের্ধয…। 
 
রেিযা র্িা! 
 
দযা র্র! আরে ক্ষো চাই… 
 
এবিং িযারর মদখল এর্রি সাদা িাত  াদুদণ্ড তুর্ল ধরর্ছ এবিং অ্নুভব র্রল 
মভার্টের্িকর মক্ষার্ভর তীরতা। মদখল ক্ষীে শরীর্রর বৃদ্ধ মলার্রি  ন্ত্রোয মের্ের ওপর 
র্াতরার্ে িযারর 
 
রঠর্ ম েন দ্রুত এর্সরছল মতেরন দ্রুত এ দৃশয সর্র মগল। িযারর অ্ন্ধর্ার্রর মভতর 
বাগার্নর মগিিা ধর্র মর্াঁর্প উঠল। বুর্র্র মভতর ধুর্ধুর্ র্রর্ছ, র্পার্লর দাগ দপদপ 
র্রর্ছ। র্র্যর্ েুিূতক পর বুের্ত পারল ম  তার পার্শ রন এবিং িাররেযন দাাঁরড়র্য 
আর্ছ। 
 
িযারর, চর্লা ঘর্র রফর্র  াই, িাররেযন রফসরফস র্র্র বলল। 
 
তুরে এখর্না চর্ল  াওযার র্িা রচন্তা র্রছ? 
 
মতাোর্র্ িার্র্ত ির্ব বনু্ধ, রন িযাররর রপঠ চাপর্ড় বলল। 
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মর্েন আছ তুরে? িাররেযন বলল। মস এত র্ার্ছ এর্সর্ছ ম  িযাররর েুখিা মদখর্ত 
পার্ে। মতাোর্র্ ভীত মদখার্ে মর্ন! 
 
িযর্তা, িযারর বলল। সম্ভবত আোর্র্ ওরলভযান্ডার্রর মচর্য ভার্লা মদখার্ে… 
 
িযারর এই োত্র  া মদর্খর্ছ সব ওর্দর র্ার্ছ খুর্ল বলল। ঘিনা শুর্ন রনর্র্ অ্বার্ আর 
িাররেযনর্র্ ের্ন ির্লা ভীত। 
 
রর্ন্তু এিার্র্ িাোর্ত ির্ব! মতাোর দার্গর–বন্ধ িওযা উরচত। এই ম াগার্ াগ তুরে আর 
ির্ত রদও না–ডাম্বলর্ডার চাইর্তন মতাোর এই েনর্র্ বন্ধ র্রর্ত! 
 
িযারর মর্ার্না উের রদল না। িাররেযন তার বাহুিা মচর্প ধরল। িযারর মস রেরনরে, 
রনউজর্পপার এবিং  াদু দুরনযার অ্র্ধকর্ রনর্য রনর্যর্ছ, এখন মতাোর োিার মভতর্রও 
ঢুর্র্ত রদও না! 
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পাযোোয রপশাি 
 
পরবতকী রদনগুর্লা েযাড-আইর্র্ িারার্নার মবদনা পুর্রা বারড় আেন্ন র্র্র রাখল।  রদও 
িওযার নয, তবুও িযারর ের্ন ের্ন র্ােনা র্রল অ্ডকার্রর অ্নযানয সদর্সযর ের্তা েযাড-
আইও লড়াইর্যর অ্র্নর্ অ্রভগযতা রনর্য িপিপ শর্ে ভারী পার্য মপছর্নর দর্রাজা 
রদর্য আসর্বন। েযাড-আইর্র্ িারার্নার দুিঃখ এবিং অ্পরাধর্বাধ এেনভার্ব িযাররর্র্ 
আর্র্ড় ধর্রর্ছ ম , মস মর্ানের্েই এই র্ষ্ট মির্র্ রনস্তার পার্ে না। এই মবাধ মির্র্ই 
মভতর্র এর্িা মজদ চাপল তার;  ত তাড়াতারড় সম্ভব িরেুক্স খুাঁর্জ মবর র্র্র ধ্বিংস 
র্রর্তই ির্ব। 
 
ভার্লা রচন্তা, রর্ন্তু তুরে এই বযাপার্র এখন রর্ছু র্রর্ত পারর্ব না রন িরেুক্স শেরি 
েুখ মির্র্ না উচ্চারে র্র্র বলল।  তক্ষে না মতাোর বযস সর্তর্রা িয, ততক্ষে 
প কন্ত তুরে মট্রস-এর আওতাধীন, মতাোর সর্ল  াদুেন্ত্র অ্ডকার মজর্ন  ার্ব। এবিং 
আেরা ম  মর্ার্না জাযগার ের্তা এখার্ন বর্সও পর্র পররর্ল্পনা র্রর্ত পারর,তাই না? 
অ্িবা, মস রফসরফস র্র্র বলল, তুরে র্ী জার্ননা ইউ-মনা-মিাযাি এখন মর্ািায? 
 
না, িযারর বলল। 
 
আোর ের্ন িয িাররেযন রবষযরি রনর্য এর্রি গর্বষো র্র্রর্ছ, রন বলল। বর্লর্ছ, 
এই রবষর্য র্িা বলার জনয মতাোর এখার্ন আসার অ্র্পক্ষায আর্ছ মস। 
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ওরা সর্ার্লর নাস্তার মিরবর্ল বর্স র্িা বলরছল। রে.উইসরল এবিং রবল এই রর্ছুক্ষে 
আর্গ র্ার্জর উর্দ্দর্শয মবর ির্য মগর্ছন। রের্সস উইসরল উপর্র মগর্ছন িাররেযন এবিং 
রজরনর ঘুে ভাঙার্ত। আর ফ্লযার রেোর্ত রেোর্ত উর্ঠ মগর্ছ োন র্রর্ত। 
 
মট্রস মভর্ঙ  ার্ব এ োর্সর এর্রত্রশ তাররর্খ, িযারর বলল। তারোর্ন আোর্র্ অ্র্পক্ষায 
িার্র্ত ির্ব োত্র চাররদন। তারপর আরে পারব 
 
পাাঁচ রদন।, রন ওর ভুল সিংর্শাধন র্র্র রদর্য বলল। রবর্যর রদন প কন্ত আোর্দরর্র্ 
অ্র্পক্ষা র্রর্ত ির্ব। রবর্যর্ত না িার্র্ল ওরা আোর্দরর্র্ মের্রই মফলর্ব। 
 
িযারর বুের্ত পারল ওরা বলর্ত মস ফ্লযার এবিং রের্সস উইসরলর র্িা বলর্ছ। 
 
এিা এর্িা রবর্শষ রদন, রন বলল। ের্ন ির্লা িযারর রবষযরি োনর্ত চার্ে, ওর র্ার্ছ 
তখন গুরত্ব অ্নয রবষয। 
 
ওরা রর্ বুের্ত পারর্ছ না ম  আোর্দর র্াজিা র্তিা গুরুত্বপূেক? 
 
অ্বশযই ওরা জার্ন না, রন বলল। ওরা মর্ার্না ইরঙ্গতও পাযরন। এখন তুরে র্িািা 
বর্লছ বর্লই আরে মতাোর সর্ঙ্গ এ রনর্য আলাপ র্ররছ। 
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রন দর্রাজার রদর্র্ তারর্র্য ভার্লা র্র্র উাঁরর্ রদর্য মদখল রের্সস উইসরল রফর্র 
আসর্ছন রর্ না।  খন মদখল আসর্ছন না–তখন িযাররর রদর্র্ েুর্ল। 
 
 আেরা রর্ র্রর্ত  ারে; োে মচষ্টা র্রর্ছন িাররেযন এবিং আোর র্াছ মির্র্ জানর্ত 
এবিং এর মির্র্ রবরত রাখর্ত। োে এরপর মতাোর র্াছ মির্র্ও জানার মচষ্টা 
র্রর্বন। তুরে শি মির্র্া। ডযাড এবিং লুরপনও রজজ্ঞাসাবাদ র্র্রর্ছ এই রবষর্য। 
 
রর্ন্তু  খন আেরা বর্লরছ ম  ডাম্বলর্ডার আোর্দর ছাড়া আর র্ার্রা র্ার্ছ না বলর্ত 
মতাোর্র্ বর্লর্ছন, তখন ওরা ক্ষান্ত রদর্যর্ছ। রর্ন্তু োে মদনরন। এর্র্বার্র 
নার্ছারবান্দা। 
 
রর্নর র্িা, র্র্যর্ ঘণ্টার মভতর সতয বর্ল প্রোরেত ির্লা। দুপুর্রর খাবার্রর আর্গ 
রের্সস উইসরল িযাররর্র্ সবার র্াছ মির্র্ মর্ৌশর্ল সররর্য রনর্য মগর্লন। এর্রি মোজা 
ম  র্ার, সম্ভবত িযাররর রুর্সযার্ মির্র্ পর্র রগর্য িার্র্ত পার্র, এই ছুতায রতরন 
িযাররর্র্ রনর্য মগর্লন উর্ঠার্ন মোজািা মদখার্নার জনয। তারপর, িযাররর্র্ রর্র্চর্নর 
এর্ মর্ার্ে মধাযার্োছা র্রার জাযগািায ফাাঁর্া মপর্য রতরন শুরু র্রর্লন 
 
রন এবিং িাররেযর্নর র্িাবতকায ের্ন ির্ে ম  মতােরা রতনজনই ির্গাযাডক মছর্ড় রদে। 
রতরন অ্রত স্বাভারবর্ স্বর্র, িালর্াভার্ব রজর্জ্ঞস র্রর্লন। 
 
ওি, িযারর বলল, রর্ছুিা রঠর্। 
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এর্ মর্ার্ে মোলার্না জাো মির্র্ পারন চুাঁইর্য পড়র্ছ, ের্ন িয রের্সস উইসরলর 
ব্লাউস। 
 
আরে র্ী জানর্ত পারর, মতােরা আর পড়ার্লখা র্রর্ব না মর্ন? রের্সস উইসরল জানর্ত 
চাইর্লন। 
 
বযাপার ির্লা, ডাম্বলর্ডার রর্ছু র্াজ… োর্ন… আোর উপর রদর্য মগর্ছন। ইতস্তত র্র্র 
িযারর বলল। রন এবিং িাররেযনও মসিা জার্ন। এবিং তারাও মস র্ারর্ে আোর সর্ঙ্গ 
র্াজরি র্রর্ত চায। 
 
র্ী ধরর্নর র্াজ? 
 
আরে দুিঃরখত, মসিা আরে আপনার্র্ বলর্ত পাররছ না। 
 
বুেলাে, রর্ন্তু সিজ র্র্র বলর্ল বলর্ত িয, আিকার এবিং আোর মসিা জানার অ্রধর্ার 
আর্ছ। এবিং আরে রনরিত ম  রেোর এবিং রের্সস িযানজার্ররও এ রবষর্য জানার 
অ্রধর্ার আর্ছ, এবিং তারাও আোর র্িায এর্েত ির্বন! রের্সস উইসরল বলর্লন। 
িযারর এই আেের্ের ভর্য রছল। মস রনর্জর সর্ঙ্গ মজার র্র্রই সরাসরর রের্সস 
উইসরলর মচার্খর রদর্র্ তার্াল। তারর্র্য লক্ষয র্রল তার মচার্খও রজরনর ের্তা বাদারে 
আভা। এর্ত মর্ার্না র্াজ ির্লা না। 
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ডাম্বলর্ডার চানরন ম  আর মর্উ রবষযরি জানুর্, রের্সস উইসরল। আরে দুিঃরখত। রন 
এবিং িাররেযর্নর আোর সার্ি আসর্ত ির্ব এেন মর্ার্না র্িা মনই। এিা তার্দর 
রনজস্ব বযাপার। 
 
মতাোর রনর্জরও  াওযার মর্ার্না র্ারে আরে মদরখ না। রতরন মসাজাসাপিা বলর্লন। 
মতাোর্দর র্ার্রা এখর্না বযস িযরন। খুবই খারাপ র্িা। ডাম্বলর্ডার্রর  রদ মর্ার্না 
র্াজ মির্র্ই িার্ত, তাির্ল তার িার্ত মতা পুর্রা অ্ডকারই রছল। অ্ডকার্রর সবাই তার 
আর্দশ পালন র্রত। িযারর, তুরে অ্বশযই তার র্িািা ভুল শুর্নছ। িযর্তা রতরন রনর্জই 
মর্ার্না র্াজ র্রর্ত মচর্যরছর্লন ম িা তুরে শুর্নছ। আর তুরে ের্ন র্রছ ম  র্াজরি 
মতাোর্র্ র্রর্ত ির্ব। 
 
আরে রর্ছুই ভুল শুরনরন। িযারর সাদাোিাভার্ব বলল। মসিা আোর্র্ই বলা ির্যর্ছ। 
 
িযারর তার িাত মির্র্ মোজারি রফররর্য রদল। মোজারি িযাররর বর্ল ের্ন র্রা ির্যরছল। 
মোজার উপর মসানারল রর্ঙর গাছ অ্রঙ্কত। 
 
আর এই মোজারি আোর না। আরে পাডলর্েযার ইউনাইর্িড পছন্দ র্রর না। 
 
ওহ্, রনিযই র্র্রা না। িঠাৎ িযাররর্র্ চের্র্ রদর্য তার স্বাভারবর্ র্ণ্ঠ রফররর্য এর্ন 
বলর্লন। আোর আর্গই মবাো উরচত রছল। রঠর্ আর্ছ িযারর, মতাোর্র্ আেরা  খন 
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এখার্ন পারে, রনিযই ফ্লযার এবিং রবর্লর রবর্যর অ্নুষ্ঠান সাজার্নার র্ার্জ সািা য 
র্রর্ত তুরে রর্ছু ের্ন র্রর্ব না, তাই না? এখর্না অ্র্নর্ র্াজ বারর্ রর্য মগর্ছ। 
 
না… অ্বশযই আরে রর্ছু ের্ন র্রব না, িঠাৎ আর্লাচনার রবষযবস্তু পার্ট  াওযায িযারর 
অ্প্ররতভ ির্লা। 
 
লক্ষী মছর্ল। রতরন বলর্লন। রতরন িাসর্ত িাসর্ত রর্র্চন মির্র্ মবর ির্য মগর্লন। 
 
মসই সেয মির্র্ রের্সস উইসরল–িযারর, রন এবিং িাররেযনর্র্ রবর্যর অ্নুষ্ঠান রনর্য 
এতিা বযস্ত রাখর্লন ম  ওর্দর অ্নয রর্ছু রচন্তা র্রার মর্ার্না সেয িার্ল না। তার 
এেন আচরর্ের বযখযািা িযর্তা এ রর্ে ির্ত পার্র ম  রের্সস উইসরল চার্েন ওরা 
 ার্ত সদয ঘর্ি  াওযা ভযানর্ ঘিনার র্িা এবিং েযাড আইর র্িা ভুর্ল িার্র্ত পার্র। 
দুরদন ধর্র এর্ নাগার্র র্ািলারর মবাযার্োছা র্রা, রর্ঙর সেিয ঘিার্না, ফুল ও রফতা 
রদর্য সাজার্না, বাগার্নর পররচ কা র্রা এবিং রের্সস উইসরলর্র্ র্যানারপ ততররর্ত সািা য 
র্রার মভতর রদর্য সেয র্ািল। রর্ন্তু িযাররর রের্সস উইসরলর অ্নয উর্দ্দশয রনর্য 
সর্ন্দি ির্লা। রতরন ম  র্াজগুর্লা ওর্দর র্রর্ত রদর্যর্ছন–আসর্ল রন, িযারর ও 
িাররেযনর্র্ এর্জর্নর র্াছ মির্র্ আর্রর্জনর্র্ দূর্র সররর্য রাখার জনয। মসই প্রিে 
রাত মির্র্,  খন িযারর ওর্দর বর্লর্ছ ম  মভার্েেিক ওরলভযাভার্রর ওপর রন কাতন 
চারলর্যর্ছ–তখন মির্র্ই িযাররর আর মতেন মর্ার্না সুর্ াগই িযরন ওর্দর দুজর্নর সর্ঙ্গ 
র্িাবাতকা বলার। 
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আোর ের্ন িয, ো ভাবর্ছন,  রদ মতাোর্দর রতন জনর্র্ এর্রত্রত িওযা এবিং 
পররর্ল্পনা র্রা বন্ধ রাখর্ত পার্রন, তাির্ল মতাোর্দর  াওযািা রবলরম্বত র্রর্ত 
পারর্বন। তৃতীয রার্ত রজরন খাবার মিরবর্ল বর্স রনচু স্বর্র িযাররর্র্ বলল। 
 
এরপর রর্ ঘির্ত পার্র বর্ল রতরন ের্ন র্র্রন? িযারর শান্তভার্ব বলল। রতরন রর্ ের্ন 
র্র্রন, আোর্দর এখার্ন খাবার ততররর র্ার্জ আির্র্ রাখর্বন আর অ্নয মর্উ এর্জন 
মস সেয মভার্েেিকর্র্ ধ্বিংস র্রার র্াজরি র্রর্ব? 
 
মস মর্ার্না রচন্তা না র্র্রই র্িাগুর্লা বলল। মদখল রজরনর েুখ ফযার্ার্শ ির্য মগর্ছ। 
 
তাির্ল মতা র্িািা রঠর্? রজরন বলল। তুরে আসর্লই মসিা র্রর্ত চাে? 
 
আরে-না-আরে ররসর্তা র্ররছলাে। 
 
ওরা এর্র্ অ্র্নযর রদর্র্ তার্াল। রজরনর্র্ মদর্খ ের্ন ির্লা ও ভীষে আিত ির্যর্ছ। 
িঠাৎ িযাররর ের্ন পড়ল ম  ির্গাযার্ডক োর্ঠর পৃির্ এর্ মর্ার্ে র্র্যর্ ঘণ্টা নষ্ট 
িওযার মসই সের্যর পর এই প্রিে মস রজরনর সর্ঙ্গ এর্া। িযারর রনরিত ম  রবষযরি 
রজরনরও ের্ন আর্ছ। দর্রাজা খুর্ল ম র্তই তারা দুজর্ন লাফ রদর্য উঠল। রে.উইসরল, 
রর্িংসর্ল এবিং রবল ঘর্রর মভতর ঢুর্ল। 
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ওরা এখন প্রাযই অ্নযানয অ্ডকার সদসযর্দর সর্ঙ্গ রার্তর খাবার খায। র্ারে সদরদপ্তর 
রিসার্ব ১২ নিং রির্োে মপ্ল্র্সর বদর্ল বার্রায সররর্য আনা ির্যর্ছ। রের্সস উইসরল 
সবাইর্র্ বযাখযা র্র্রর্ছন ম  ডাম্বলর্ডার্রর েৃতুযর পর ডাম্বলর্ডার্রর ের্নানীত রঘর্োে 
মপ্ল্র্সর মগাপনীযতা রক্ষার্ারীরা সবাই এখার্ন রসর্েি রর্পার ির্যর্ছ। 
 
আেরা প্রায রবশ জন আরছ  ার্দর রফর্দরলউস চার্েকর ক্ষেতা ধীর্র ধীর্র র্র্ে আসর্ছ। 
ফর্ল মডি-ইিারর্দর রবশগুে মবরশ সুর্ াগ সৃরষ্ট ির্যর্ছ আোর্দর র্াছ মির্র্ মগাপন 
সিংবাদ মবর র্র্র মনওযার। আেরা খুব মবরশ সেয এিার্র্ ধর্র রাখার আশা র্রর্ত 
পারর না। 
 
রর্ন্তু মেইপ রনিই এরই ের্ধয মডি-ইিারর্দর র্ার্ছ রঠর্ানা বর্ল রদর্য িার্র্ত পার্র? 
িযারর জানর্ত চাইল। 
 
েযাড-আই মেইর্পর রবরুর্দ্ধ র্র্যর্রি র্াসক প্রস্তুত র্র্র মরর্খরছল,  রদ মস আবার 
ওখার্ন র্খর্না  ায বা  রদ মস িার্নর বযাপার্র েুখ খুলর্ত চায তাির্ল আশা র্রর 
র্াসকগুর্লা তার্র্ দূর্র সররর্য রাখর্ত বা তার েুখ বন্ধ রাখর্ত  র্িষ্টই শরিশালী। রর্ন্তু 
 তই র্াসক র্রা িারু্র্, এ রবষর্য আরে সেূেকভার্ব রনরিত ির্ত পারর না। ওই 
জাযগারির্র্ সদরদপ্তর রিসার্ব এখর্না বযবিার র্রা ির্ল তা পাগর্লর র্াজ ির্তা, 
জাযগািা রনরাপোর জনয এখন খুবই েুাঁরর্পূেক। তাই সদর দপ্তর বার্রায সররর্য আনা 
ির্যর্ছ। 
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রর্র্চর্ন এেন গাদাগারদ অ্বিা ম  র্ািা চােচ নাড়াবার ের্তা অ্বিা মনই। িযাররর ের্ন 
ির্লা মস রজরনর পার্শ এর্র্বার্র চাপাচারপ র্র্র বর্স আর্ছ। েুর্খ না বলর্লও এেন 
এর্িা ভাব তার্দর ের্ধয রবরনেয ির্লা ম  তারা পাশাপারশ না বর্স র্র্যর্ জর্নর পর 
পর বসর্ল ভার্লা ির্তা। িযারর খুব র্র্র মচষ্টা র্র্রও রচর্র্ন র্ািার সেয রজরনর 
িার্তর সর্ঙ্গ ঘষা না লারগর্য পারল না। 
 
েযাড-আইর মর্ার্না খবর মনই? িযারর রবলর্র্ রজর্জ্ঞস র্রল। 
 
মর্ার্না খবর মনই, রবল বলল। 
 
ওরা েুরডর জনয মর্ার্না মশষরৃ্তযানুষ্ঠান র্রর্ত পারল না। র্ারে রবল এবিং লুরপন তার 
েৃতর্দি উদ্ধার র্রর্ত বযিক ির্যর্ছ। এিা জানা খুবই র্রঠন ম  মস আসর্ল মর্ান িার্ন 
পর্ড় িার্র্ত পার্র। র্ারে মস সেয রছল অ্ন্ধর্ার, স্পষ্ট রর্ছু মদখা  াযরন, লড়াইর্ত 
র্ার রর্ ির্যর্ছ বলা েুশরর্ল। 
 
দয মডইরল প্রর্ফর্ি তার েৃতুয সের্র্ক বা তার েৃতর্দি খুাঁর্জ পাওযার বযাপার্র রর্ছু বলা 
িযরন, রবল বলর্ত িার্ল। রর্ন্তু মসিা রদর্য রবষযরি মবাো  ার্ব না। বতকোর্ন পরত্রর্ারি 
অ্র্নর্ রবষর্যই নীরব। 
 
এই ম  আরে মডি-ইিারর্দর িাত মির্র্ রক্ষা পাওযার জনয আন্ডার-এজ  াদু বযবিার 
র্রলাে, মসিার শুনারনর জনযও র্তৃকপক্ষ এখর্না আোর্র্ ডার্র্রন? িযারর মিরবর্লর অ্নয 
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প্রার্ন্ত বসা রে. উইসরলর উর্দ্দর্শয বলল এবিং রে. উইসরল শুধু োিা নাড়র্লন। র্ারে 
ওরা জার্ন ম  আোর এ ছাড়া উপায রছল না, অ্িবা ওরা িযর্তা চায না আরে রবর্শ্বর 
সর্লর্র্ বরল ম  মভার্েেিক আোর্র্ আেেে র্র্ররছল? 
 
পর্ররিা আোর ের্ন িয। রেরগযর স্বীর্ার র্রর্ত চায না ম  ইউ-মনা-হু। তার ের্তা 
শরিশালী, মস এিাও স্বীর্ার র্র্র না ম  আজর্াবার্ন র্ত বড় মজল পলাযর্নর ঘিনা 
ঘর্ির্ছ। 
 
িযাাঁ, সতয র্িারি জনগের্র্ বলা িয না মর্ন? িযারর বলল। এতিা শি র্র্র মস িার্তর 
ছুররিা ধরল ম  তার ডান িার্তর মপছর্নর রদর্র্ প্রায বুর্জ আসা ক্ষত-দাগরি আর্রা 
স্পষ্ট ির্লা: আরে রেিযা র্িা বলর্ত পারব না। 
 
েন্ত্রোলর্য এেন মর্উ নাই ম  তার রবরুর্দ্ধ দাাঁড়ার্ত পার্র? রন মক্ষার্ভর সর্ঙ্গ জানর্ত 
চাইল। 
 
অ্বশযই রন, রর্ন্তু তারা সবাই আতরঙ্কত, রে. উইসরল বলর্লন। আতরঙ্কত এ র্ারর্ে ম  
এরপর িযর্তা মস রনর্জই অ্দৃশয ির্য  ার্ব। তার্দর সন্তানরা িযর্তা আোন্ত ির্ব। 
চাররদর্র্ মজার এর্িা অ্পপ্রচার আর্ছ; অ্বশয আরে রনর্জ রবশ্বাস র্রর না ম  
ির্গাযার্ডকর োগল োরডর্জর প্রর্ফসর পদতযাগ র্র্রর্ছন। তার্র্ র্র্যর্ সপ্তাি ধর্র 
মদখা  ার্ে না। অ্নযরদর্র্ রেেরগযর তার অ্রফর্স সারাক্ষে নীরব ির্য আর্ছন। আরে 
আশা র্ররছ ম  রতরন িযর্তা মর্ার্না এর্িা পররর্ল্পনা র্রর্ছন। 
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রের্সস উইসরল  াদুর োধযর্ে মপ্ল্িগুর্লা এর্পার্শ সররর্য রাখর্লন এবিং সবাইর্র্ 
আর্পর্লর চািরন পররর্বশন র্রর্লন। এ সেযিার্ত সবাই নীরব রইল। 
 
আোর্দর অ্বশযই এর্রি বযবিা র্রর্ত ির্ব ম  র্ী র্র্র মতাোর্র্ ছদ্মর্বর্শর োধযর্ে 
মগাপন র্রা  ায, িযারর, মফ্লযার বলল। সবার সাের্ন তখন আর্পর্লর ততরর চািরন। মস 
রিধা রনর্য বলল, রবর্যর অ্নুষ্ঠার্ন আোর্দর অ্রতরির্দর মর্উই মডি-ইিার না। রর্ন্তু 
আরে মজার রদর্য এ র্িাও বলর্ত পারর ম  শযার্েন পান র্র্র মর্উ েুখ ফসর্র্ রর্ছু 
বর্ল মফলর্ব না। 
 
এই র্িা মির্র্ িযারর বুের্ত পার্র ম  ফ্লযার এখর্না িযারিডর্র্ সর্ন্দি র্রর্ছ। 
 
িযাাঁ, এিা এর্িা পর্যন্ট, রের্সস উইসরল বলর্লন। মিরবর্লর অ্নয প্রার্ন্ত রতরন বর্স 
আর্ছন। তার চশোরি নার্র্র ডগায। ম  লম্বা র্াগজরির্ত রতরন র্ার্জর রবশাল রফরররস্ত 
রলর্খর্ছন এখন মসরির উপর মচাখ বুলার্েন। এখন র্িা ির্লা, রন, তুরে র্ী মতাোর 
রুেরি পররষ্কার র্রার র্াজ মশষ র্র্রছ? 
 
মর্ন? উচ্চস্বর্র রন বলল। ধপাস র্র্র িার্তর চােচিা নারের্য রাখল এবিং তার োর্যর 
রদর্র্ তার্াল। আোর রুে পররষ্কার র্রর্ত ির্ব মর্ন? রুেরি ম েন আর্ছ তার্ত 
ভার্লাই মতা আরছ, আরে আর িযারর! 
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ভুর্ল  াে মর্ন, আেরা এখার্ন অ্ল্প র্র্যর্ রদর্নর ের্ধযই মতাোর ভাইর্যর রবর্যর 
অ্নুষ্ঠান র্রর্ত  ারে বাচ্চা মছর্ল 
 
ওরা রর্ আোর মবডরুর্েই রবর্য র্রর্ব? রন মক্ষর্প রগর্য রজর্জ্ঞস র্র্র। না রর্! 
ওখার্ন আবজকনার সৃ্তপ জর্ে আর্ছ। 
 
োর্যর সার্ি এভার্ব র্িা বর্ল না, রের্সস উইসরল র্রঠন স্বর্র বলর্লন। মতাোর্দর  া 
বলা ির্যর্ছ মসভার্ব র্াজ র্র। 
 
রন ওর বাবা-োর্যর সাের্ন চুপ ির্য মগল আর র্িা বাড়াল না। তারপর চােচিা তুর্ল 
রনর্য আর্পর্লর অ্বরশষ্ট চািরনিুরু্ গবগব র্র্র েুর্খ পড়র্ত িার্ল। 
 
আরে সািা য র্রর্ত পারর। এর রর্ছু দারযত্ব আোরও আর্ছ, রর্নর উর্দ্দর্শ িযারর বলল। 
রর্ন্তু রের্সস উইসরল তার র্িার োেখার্ন বাধ সাধর্লন। 
 
না রপ্রয িযারর, বরিং তুরে আিকারর্র্ সািা য র্র েুররগর আবজকনা পররষ্কার র্রর্ত। আর 
িাররেযন, আরে খুবই খুরশ ির্বা  রদ তুরে েরশর্যা এবিং েযাডাে মডলারু্র্রর চাদরগুর্লা 
পার্ট দাও। তুরে রনিই জার্না তারা আগােীর্াল সর্াল এগারিায চর্ল আসর্ছন। 
 
রর্ন্তু র্াজ র্রার সেয মদখা মগল মতেন মর্ার্না েুররগর আবজকনা নাই, এই রনর্য খুব 
এর্িা র্রার রর্ছু রছল না। 
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েরল্লর্র্ এ রনর্য রর্ছু বলর্ব না, রে. উইসরল িযাররর্র্ র্াজ র্রা মির্র্ রবরত মরর্খ 
বলর্লন। মিড িঙ্কস রসররযার্সর েিরবাইর্র্  া রছল তা সব পারঠর্য রদর্যর্ছ, আরে 
মসগুর্লা এখার্ন লুরর্র্য মরর্খরছ। বলা  ায–এখার্নই আর্ছ। অ্দু্ভত রর্ছু রজরনস–এর্রি 
এর্জে গযাসরর্ন, এিাই নাে বর্ল আোর ের্ন িয। সবর্চর্য আর্ষকেীয বযািারর, এবিং 
সবর্চর্য বড়র্িা র্ীভার্ব মরর্ র্াজ র্র্র তা মদখার সুর্ াগ এখার্ন পাওযা  ার্ব। 
সবগুর্লার্র্ এর্ত্র র্র্র আরে আবার লাগাবার মচষ্টা র্রব, অ্বশয েরল  খন 
িার্র্বনা,আর আোর িার্ত  খন সেয িার্র্ব। 
 
ওরা  খন ঘর্র রফর্র এর্লা তখন রের্সস উইসরলর্র্ মর্ািাও মদখা মগল না। সুতরািং 
িযারর ফি র্র্র উপর্র রর্নর মবডরুর্ে চর্ল মগল। 
 
আরে র্রর্ত পাররছ, আরে র্র্ররছ! ও িযারর, তুরে, িযাররর্র্ প্রর্বশ র্রর্ত মদর্খ রন 
স্বরস্তর রনিঃশ্বাস মফলল। রন রবছানায আবার শুর্য পড়ল ম খান মির্র্ মস এর্িু আর্গ 
উর্ঠ এর্সরছল। রুেরি সবসের্যর ের্তাই আর্গাছার্লা ির্য আর্ছ। পররবতকর্নর ের্ধয 
শুধু মদখা মগল িাররেযন এর্ মর্ার্ে বর্স আর্ছ। িার রেযর্নর পার্যর পাতার ওপর 
তার িলুদ-বাদারে তুলতুর্ল রবড়াল েুর্শযাঙ্ক বর্স আর্ছ আর মস বই বাছাই র্রর্ছ। দুই 
প বইর্যর ের্ধয রর্ছু বই মদখল তার। িযারর র্যাে খার্ির ওপর বসর্তই িাররেযন 
বলল, িাই িযারর। 
 
আর্র, তুরে ফাাঁরর্ রদর্য এখার্ন র্ীভার্ব? 
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আহ্, রর্নর োে ভুর্ল মগর্ছন ম  গতর্ালই রতরন আোর্র্ এবিং রজরনর্র্ েরশর্য এবিং 
েযাডাে মডলারু্র্রর জনয রবছানার চাদর পাটার্ত বর্লরছর্লন, িাররেযন বলল। 
 
িাররেযন তখন রনউোর্রালরজ এন্ড িাোরির্া এর্ সু্কর্প এবিং অ্নয িূর্প দয রাইজ 
এযান্ড ফল অ্ব ডার্ক আিক বইগুর্লা পৃির্ র্ররছল। 
 
আেরা এই োত্র েযাড-আইর বযাপার্র র্িা বলরছলাে, রন বলল িযাররর্র্। আোর দৃঢ় 
রবশ্বাস রতরন িযর্তা মবাঁর্চ আর্ছন। 
 
রর্ন্তু রবল রনর্জ মদর্খর্ছ তার গার্য রর্রলিং-র্াসক আঘাত র্র্রর্ছ। িযারর বলল। 
 
রন বলল, িযাাঁ, রর্ন্তু রবল রনর্জও মতা আোন্ত রছল। মস র্ী র্র্র রনরিত ির্লা ম  মস 
 া মদর্খর্ছ তা সরঠর্? 
 
 রদ রর্রলিং-র্াসক লক্ষযভ্রষ্টও িয, তারপরও েযাড-আইর্র্ িাজার রফি রনর্চ পড়র্ত 
ির্যর্ছ। িাররেযন ররর্িন এবিং আযারলযার্ন্ডর রু্ইরডশ রির্ের বই িার্ত রনর্য বলল। 
 
রতরন িযর্তা ঢাল রিসার্ব রশে-চােক বযবিার র্রর্ত পারর্তন। 
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ফ্লযার বর্লর্ছ রবর্ফাররত িওযার পর ওর িাত মির্র্  াদুদণ্ডরি ফসর্র্ রগর্যরছল। িযারর 
বলল। 
 
আো রঠর্ আর্ছ, মতােরা  রদ ওর েৃতুযিাই চাও-, রন মক্ষার্ভর সর্ঙ্গ বারলশিার্র্ 
আছর্ড় রদর্য আর্রর্িু সরঠর্ পরজশর্ন রাখর্ত রাখর্ত বলল। 
 
অ্বশযই আেরা তার্র্ েৃত মদখর্ত চাই না! িাররেযন বলল। তার আঘাতিা প্রচণ্ড রছল 
বর্ল ের্ন িয। এিা খুবই েেকপীড়াদাযর্, খুবই র্র্ষ্টর ম  রতরন োরা মগর্ছন। আেরা 
বাস্তবতার র্িা বলরছ। 
 
এই প্রিে, িযারর র্ল্পনা র্রল েযাড-আইর শরীর্রর র্িা। ডাম্বলর্ডার্রর শরীর ম েন 
মভর্ঙ রগর্যরছল িযর্তা মতেন তারও ির্যর্ছ। ডাম্বলর্ডার োরা  াওযার পরও তার 
এর্রি মচাখ মর্াির্রর মভতর ঘুররছল। র্িািা মভর্ব, তার প্রচণ্ড র্র্ষ্টর সর্ঙ্গ অ্স্বাভারবর্ 
এর্ িারসর রেশ্রে ঘিল। 
 
মডি-ইিাররা সম্ভবত জার্লর ের্তা র্র্র তার্র্ রঘর্র মরর্খরছল। মস র্ারর্নই মর্উ 
তার্র্ মদখর্ত পাযরন। রন ধীর েরস্তর্ষ্ক বলল। 
 
 িযারর বলল, িযাাঁ, অ্র্নর্িা িযর্তা বারিক মোর্চর ের্তা। প্রির্ে বারিক িার্ড়র ের্তা ির্য 
মগল এবিং েোির্য িযারির্ডর সাের্নর বাগার্নই ের্র পর্ড়। 
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এেন র্িা বর্লা না! িাররেযন প্রায মর্াঁর্দ মফলল। িযারর রঠর্ সেয েুখ তুর্ল তারর্র্য 
মদখল িার্ত ধরা মস্পলেযান রসলাবযাররর বইিার ওপর িাররেযর্নর মচাখ মির্র্ িপ িপ 
জল পড়র্ছ। 
 
আি, না, িযারর বলল। মস পুরানা র্যাে-খাি মির্র্ উর্ঠ বসার জনয মচষ্টা র্রর্ত 
র্রর্ত বলল, িাররেযন, আরে মতাোর েন খারাপ র্রার জনয 
 
রবছানার রির্ঙ র্চর্চ শে র্র্র রন তড়ার্ র্র্র উর্ঠ দাাঁড়াল এবিং িযাররর আর্গই 
িাররেযর্নর র্ার্ছ মগল। এর্ িাত রদর্য মস িাররেযনর্র্ আগর্ল ধরল। অ্নয িাত 
পর্র্র্ি ঢুরর্র্য এর্বার্রই মনািংরা এর্রি রুোল মবর র্রল ম িা রর্ছুক্ষে আর্গই মস 
রর্র্চর্ন অ্র্ভন পররস্কার র্রর্ত বযবিার র্র্রর্ছ। দ্রুত গরতর্ত মস তার  াদুদণ্ডরি মির্ন 
মবর র্রল এবিং মনর্ড়ারির রদর্র্ ধর্র বলল, মিরর্গা। 
 
 াদুদর্ণ্ডর র্ারর্ে মতল লাগা েযলার অ্রধর্ািংশই উর্ব মগল। রনর্র্ সর্ন্তাষ্ট ের্ন ির্লা। 
মস এখন মোিােুরি পররষ্কার রুোলরি িাররেযর্নর িার্ত রদল। 
 
 ওহ্… ধনযবাদ রন… আরে দুিঃরখত, মস নার্র্র পারন পররষ্কার র্রল। খুবই দুিঃখজনর্, 
তাই না? ডাম্বলর্ডার্রর পর আবার… আরে… আরে র্ল্পনাও র্রর্ত পারর না ম  েযাড-
আই োরা  ার্ব। তার্র্ খুবই দৃঢ়, খুবই শরিশালী বর্ল ের্ন ির্তা! 
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িযাাঁ, আরে জারন, রন ওর্র্ জরড়র্য ধর্র বলল। রর্ন্ত তুরে জার্না মস এখার্ন িার্র্ল র্ী 
বলত? 
 
সবকক্ষে সতর্ক িার্র্ব। িাররেযন মচাখ েুছর্ত েুছর্ত বলল। 
 
রঠর্ বর্লছ, োিা দুরলর্য রন বলল। তার বযাপার্র  া ঘর্ির্ছ তা মির্র্ আোর্দর রশক্ষা 
রনর্ত বলত। তর্ব আরে ম  রশক্ষারি মপর্যরছ তা ির্লা ওই মছাি ভীরু, িাদারাে 
েুনু্ডঙু্গসর্র্ রবশ্বাস র্রা  ার্ব না। 
 
িাররেযন শরীর র্াাঁরপর্য মির্স উঠল এবিং রনচু ির্লা আর্রা দুর্িা বই তুর্ল মনওযার 
জনয। এর্ মসর্র্ন্ড পর্র রন িাররেযর্নর র্াাঁধ মির্র্ তার িাতিা সররর্য রনল; 
িাররেযর্নর িার্ত ধরা বই-মর্স মির্র্ তার পার্যর উপর, েনোর বুর্ অ্ব 
 
েনোরস ভারী মোিা বইিা পর্ড় মগল। বইিা রর্নর মগাড়ারলর্ত মলর্গর্ছ। 
 
আরে দুিঃরখত…. আরে দুিঃরখত, িাররেযন উৎর্রণ্ঠত ির্য বলল। িযারর বইরি রর্নর 
পার্যর ওপর মির্র্ মির্ন তুলল এবিং বন্ধ র্রল। 
 
এই বইগুর্লা রনর্য তুরে র্ী র্রছ? রন এর্িু খুাঁরড়র্য রবছানায ম র্ত ম র্ত বলল। 
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বাছাই র্ররছ, আেরা  খন িরেুক্সর্র্ খুাঁজর্ত  াব তখন মর্ান মর্ান বই আেরা সর্ঙ্গ 
রনর্ত পারর, িাররেযন বলল। 
 
ওহ্, তাই, রন বলল। রনজর র্পার্ল িাত রদর্ত রদর্ত মির্স আবার বলল, আরে ভুর্ল 
রগর্যরছলাে ম  এর্রি ভ্রােযোে লাইর্রররর্ত আেরা মভার্েেিকর্র্ ধ্বিংস র্রর্ত  াব। 
 
িা… িা… িাররেযন বলল। োিা রনচু র্র্র মস্পলেযান রসলবাররর রদর্র্ তার্াল। ভাবরছ, 
 াদুর প্রতীর্গুর্লা রর্ আেরা সরঠর্ভার্ব বুের্ত পারব? বুের্ত -ও পারর, তাই আোর 
ের্ন িয এরি আেরা সর্ঙ্গ রনর্ত পারর রনরাপোর জনয। 
 
মস রসলাবযাররর বইিা দুই সু্কর্পর ের্ধয ম রি বড় মসরির উপর রাখল। তারপর িার্ত 
তুর্ল রনল ির্গাযাডক : এর্রি ইরতিাস িন্থরি। 
 
মশার্না, িযারর বলল। 
 
মস বর্স আর্ছ মসাজা ির্য। রন এবিং িাররেযন দুজনই তার রদর্র্ রভন্নেত এবিং 
প্রতযাখযার্নর রেশ্র ভাব রনর্য তারর্র্য আর্ছ। 
 
আোর ের্ন আর্ছ তুরে ডাম্বলর্ডার্রর মশষরৃ্তযানুষ্ঠার্নর পর আোর সর্ঙ্গ আসর্ত 
চাওযার র্িা বর্লরছর্ল। িযারর শুরু র্রল। 
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ওই ম , আবার শুরু র্র্রর্ছ। রন মচাখ পারর্র্য িাররেযর্নর রদর্র্ তারর্র্য বলল। 
 
আেরা মতা জারন মস বলর্বই, িাররেযন দীঘকশ্বাস মছর্ড় বলল এবিং এবার বইর্যর রদর্র্ 
নজর রদল। জার্না, আরে এই িগগাযাডক: এর্রি ইরতিাস বইরি সর্ঙ্গ মনব। এেনরর্  রদ 
আেরা মসখার্ন রফর্র নাও  াই, তারপরও এ বইরি আোর সর্ঙ্গ না িার্র্ল খুব স্বােন্দয 
মবাধ র্রব না 
 
মশার্না! িযারর বলল। 
 
না! তুরে বরিং আোর র্িা মশার্না, িাররেযন মজদ ধর্র বলল। আেরা মতাোর সর্ঙ্গ 
 াবই। এবিং এিা মর্ার্না নতুন র্িা নয, এই বযাপার্র অ্র্নর্ োস আর্গ, বলর্ত পার 
বছর আর্গ, রসদ্ধান্ত ির্য আর্ছ। সরতয সরতযই। 
 
রর্ন্তু- 
 
এর্দে চুপ, রন বলল। 
 
মতােরা রর্ রনরিত ম  এভার্ব রবষযরি মভর্বছ? 
 
মদখা  ার্, িাররেযন িযাররর র্িায মর্ার্না পাো না রদর্য বলল। ট্রার্ভলস এন্ড ট্রলস 
বইরি ছুাঁর্ড় তূর্পর ওপর মফর্ল তীর মচার্খ তার্াল। আরে র্র্যর্ রদন ধর্র মগাছগাছ 
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র্ররছ। সুতরািং এর্ েুিূর্তকর মনারির্শ আেরা রওযানা ির্ত প্রস্তুত আরছ। মতাোর 
অ্বগরতর জনয বলরছ, র্র্যর্িা জরিল  াদু জানা ও অ্নযানয সিাযর্ উপর্রে সিংিি 
র্রা ির্যর্ছ ইরতের্ধয। বলার অ্র্পক্ষা রার্খ না রর্নর োর্যর নার্র্র ডগা মির্র্ লুরর্র্য 
েযাড-আইর সব পরলরজউস মপাশন পাচার র্র্র রনর্য এর্সরছ। 
 
আরে বাবা-োর্যর স্মরেশরির্র্ও রর্ছুিা বদর্ল রদর্যরছ,  ার্ত তারা রনর্জর্দর ওর্যর্ন্ডল 
এবিং েরনর্া উইলরর্নস ের্ন র্র্রন এবিং তার্দর জীবর্নর আর্াক্ষা ির্লা অ্র্েরলযায 
চর্ল  াওযা,  া তারা ইরতের্ধয র্র্রর্ছন। এর ফর্ল মভার্টের্িকর জনয র্রঠন ির্য  ার্ব 
তার্দরর্র্ খুাঁর্জ মবর র্রা এবিং আোর সের্র্ক বা মতাোর সের্র্ক অ্নুসন্ধান র্রা। 
সরতয বলর্ত রর্, দুভকাগযবশত মতাোর সের্র্ক তার্দর র্ার্ছ আরে খারনর্িা বর্লরছ। 
 
ধর  রদ আরে িরেুক্সর্র্ ধরর্ত রগর্য জীবন রনর্য রফর্র আরস, তখন আরে বাবা-োর্যর 
ওপর মির্র্ েযারজর্ মস্পল তুর্ল মনব। আর  রদ না আরস, রঠর্ আর্ছ, আোর ের্ন িয 
এর্িা ভার্লা চােকই বযবিার র্র্ররছ  ার্ত তারা রনরাপদ এবিং শারন্তর্ত িার্র্ত পার্রন। 
ওর্যর্ন্ডল এবিং েরনর্া উইলরর্নস জার্ন না ম  তার্দর এর্রি মের্য আর্ছ। বুের্ত 
মপর্রছ? 
 
িাররেযর্নর মচাখ আবার রভর্জ উর্ঠর্ছ। রন রবছানা মির্র্ আবার উর্ঠ এর্লা। আর্রা 
এর্বার তার িাতিা িাররেযর্নর র্াাঁর্ধর উপর রাখল। িযাররর র্িা বলার মর্ৌশর্লর 
অ্ভাব মদর্খ তার রদর্র্ রনিঃশর্ে রবরি েুর্খ তার্াল রন। িযারর র্ী বলর্ব মভর্ব পার্ে 
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না। ের্ন ের্ন অ্পদি ির্লারর্নর ভাব মদর্খ। র্ারে রন র্াউর্র্ মর্ৌশল মশখায 
এেনরি মস আর র্খর্না মদর্খরন। 
 
আরে… িাররেযন… আরে দুিঃরখত… আরে বুের্ত পারররন… 
 
তুরে র্ী বুের্ত পার্রানা ম  রন এবিং আরে ভার্লা র্র্রই জারন, আেরা মতাোর সর্ঙ্গ 
িার্র্ল র্ী ঘির্ত পার্র? আেরা সব জারন। রন, িযাররর্র্ মদখাও তুরে র্ী র্র্রছ। 
 
নাি, ও এই োত্র মখর্যর্ছ। রন বলল। 
 
মদখাও! ওর জানার প্রর্যাজন আর্ছ। 
 
 আো রঠর্ আর্ছ। িযারর, তুরে এর্িু এরদর্র্ এর্সা। 
 
রিতীযবার্রর ের্তা িাররেযর্নর উপর মির্র্ রন িাত সররর্য রনল এবিং ভারী পা মফর্ল 
দর্রাজার রদর্র্ মগল। 
 
রসেন। 
 
মর্ন? িযারর রর্নর মপছর্ন মপছর্ন মছাি জাযগারির্ত নাের্ত রগর্য বলল। 
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রডর্সর্ন্ডা! রন গুনগুন র্র্র িার্তর  াদুদণ্ডরি রনচু ফলস রসরলিং-এর রদর্র্ ধর্র বলল। 
 
ওর্দর রঠর্ োিার উপর এর্রি মছাি ডালা খুর্ল মগল এবিং এর্রি েই ওর্দর রদর্র্ 
মসাজা মনর্ে এর্লা। এর্রি ভযানর্ চুচু শে এবিং মগাঙার্নার শে আসর্ছ োিার 
ওপর্রর ওই চারর্র্ানা জাযগারি মির্র্। এর সার্ি আসর্ছ অ্র্নর্িা মখালা নদকোর 
ের্তা এর্রি তীর দুগকন্ধ। 
 
এিাই তাির্ল মতাোর রপশাচ, তাই না? িযারর জানর্ত চাইল। মস এই প্রােীরির্র্ এর 
আর্গ মদর্খরন শুধু োর্েোর্ে রার্তর রনস্তব্ধতা মভর্ঙ মদযা শে মশানা ছাড়া। 
 
িযাাঁ,এিাই, রন বলল। মস েই মবর্য উপর্র উঠল। এর্সা, এবিং ওর্র্ মদখ। 
 
িযারর রর্নর মপছর্ন েই মবর্য র্র্যর্ পা উঠল। ছার্দর রনর্চ ফলস রসরলিং এ োচািং-এর 
ওপর মছাি এর্রি জাযগা। মস োিা এবিং র্াাঁধ উপর্র মতালার পর মদখর্ত মপল প্রােীরি 
র্র্যর্ ফুি দূর্র গুরি পারর্র্য আর্ছ। প্রায অ্ন্ধর্ার জাযগারির্ত রবশাল েুখ িা র্র্র 
ঘুরের্য আর্ছ। 
 
রর্ন্তু… রর্ন্তু এিা মতা মদখর্ত… রপশাচরা রর্ পাযজাো পর্ড়? 
 
না, রন বলল। ওর্দর সাধারেত লাল চুলও িয না অ্িবা গার্য ফুস্করর দাগও িয না। 
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িযারর এবার রর্ছুিা অ্নুধাবন র্রর্ত পারল এবিং মভতর্র মভতর্র রবরি ির্লা। আর্ার্র 
এবিং গঠর্ন মদখর্ত অ্র্নর্িা োনুর্ষর ের্তা, িযাররর মচাখ অ্ন্ধর্ার্র রর্ছুিা সর্য 
আসর্তই মস পররষ্কার মদখর্ত মপল এরির পরর্ন রর্নর এর্রি পুরর্না পাযজাো। মস 
আর্গ জানত ম  রপশাচর্দর পশে িয না এবিং গার্য ররঙন মভজা ফিুররর দগদর্গ দাগ 
িয না। বরিং ওরা িয িালর্া-পাতলা গড়র্নর এবিং পশেিীন। 
 
এিাই ম  আরে, রনিই বুের্ত মপর্রছ? 
 
না, আরে বুেলাে না। িযারর বলল। 
 
রুর্ে রফর্র রগর্য মতাোর্র্ বলব সব। গন্ধিা নার্র্ লাগর্ছ চল তারাতারর এখান মির্র্ 
 াই। রন বলল। ওরা েই মবর্য রনর্চ রফর্র এর্লা। রন েইিা ভজ র্র্র আবার রসরলর্ঙ 
মঠর্ল রদল। ওরা মফর িাররেযর্নর সর্ঙ্গ ম াগ রদল। িার রেযন তখনও বই নাড়াচাড়া 
র্রর্ছ। 
 
আেরা  খন ওই র্ার্জ চর্ল  াব, রপশাচিা তখন মনর্ে এর্স আোর রুর্ে িার্র্ব। রন 
বলল। আোর ের্ন িয মসও এই অ্র্পক্ষার্তই আর্ছ। তর্ব বলা। শি র্তিা মস 
পারর্ব, র্ারে মস শুধু মগাঙার্ত এবিং লালা মফলর্তই পার্র। আর মর্উ রর্ছু তার্র্ 
বলর্ল মস োিা মদালায।  া মিার্, মস আোর রূপ ধারে র্রর্ত  ার্ে তার গার্যর 
স্পযািারর্লাইর্ি আোন্ত সর্ল দুগকন্ধ রনর্যই। খুবই ভার্লা পররর্ল্পনা, তাই না? 
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িযারর পররর্ল্পনার দুবকলতার রদর্গুর্লা ভাবরছল। 
 
এ ছাড়া আর রর্ র্রা ম র্ত পার্র, রন বলল। িযারর ম  তার এেন এর্রি বুরদ্ধেোর 
র্াজ ধরর্ত পার্ররন তা মদর্খ মস পররষ্কার িতাশ ির্লা। মদর্খা, আেরা রতনজন  খন 
ির্গাযার্িক রফরব না, তখন সবাই রচন্তা র্রর্ব ম  িাররেযন এবিং আরে মতাোর সর্ঙ্গ 
আরছ, রঠর্? তারোর্ন ির্লা এরপর মডি-ইিাররা সরাসরর আোর্দর বারড়র্ত রগর্য তুরে 
মর্ািায আছ মস সের্র্ক মখাাঁজ র্রর্ব। 
 
রর্ন্তু আোর মবলায আশা র্রর তার্দর ের্ন ির্ব, আরে আোর ো-বাবার সর্ঙ্গ মর্ািাও 
রগর্যরছ। এখন অ্র্নর্ োগলরা মতা পারলর্য িার্ার র্িা ভাবর্ছ। িাররেযন বলল। 
 
রর্ন্তু, আরে মতা আোর পুর্রা পররবারর্র্ লুর্র্ার্ত পারব না। এর্ত খুবই সর্ন্দর্ির 
উর্র্দ্র্ ির্ব, তাছাড়া সবাই র্াজর্েক মছর্ড় মর্ািাও চর্ল ম র্তও পার্র না। রন বলল। 
সুতরািং আেরা এেন এর্রি গল্প ততরর র্রব ম ন আরে স্পযািারর্িাইি িওযার র্ারর্ে 
খুবই অ্সুি। মস র্ারর্েই সু্কর্ল ম র্ত পাররছ না।  রদ মর্উ অ্নুসন্ধান র্রর্ত আর্স, ো 
আর বাবা তার্দরর্র্ আোর রবছানায মশাযা রপশাচিার্র্ মদখার্ব। ম ন আরে শুর্য আরছ, 
আোর সারা গার্য ফুসরু্রড়। স্পযািারর্িাইি সরতযই খুব সিংোের্। সুতরািং তার্দর মর্উ 
আোর র্াছার্ারছ  ার্ব না। মস ম  র্িা বলর্ত পার্র না, মসিা মর্ার্না সন্দর্ির র্ারে 
ির্ব না। বরিং তারা ভাবর্ব, র্ার্রা ফাঙ্গাস িার্র্ল তার র্ণ্ঠস্বর প কন্ত তা ছরড়র্য পড়র্ত 
পার্র, তাই মস র্িা বলর্ত পার্র না। 
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মতাোর োে এবিং ডযাড এই পররর্ল্পনায রারজ আর্ছন? িযারর জানর্ত চাইল। 
 
ডযাড আর্ছন। রতরন মেড এবিং জজকর্র্ রপশার্চ রূপান্তররত ির্ত সািা য র্র্রর্ছন। আর 
োে…তুরে োর ের্নাভাব বুের্ত মপর্রছ রনিই। রতরন আোর্দর  াওযািা মের্ন মনর্বন 
না, রঠর্  তক্ষে প কন্ত আেরা না  াই। 
 
ঘর্রর মভতর নীরবতা মনর্ে এল। িাররেযন বইগুর্লা এর্রি সু্কপ মির্র্ আর্রর্ ভূর্পর 
উপর রাখর্ছ িুর্িার্ শে র্র্র। রন বর্স তার র্াজ মদখর্ছ। আর িযারর এর্বার 
রনর্র্ আর্রর্বার িাররেযনর্র্ মদখর্ছ। রর্ছু বলার ভাষা তার মনই। তারা তার্দর 
পররবারর্র্ রক্ষার জনয ম সব প্রস্তুরত রনর্যর্ছ তা মির্র্ িযারর বুের্ত পারল ম  ওরা 
সরতযই তার সর্ঙ্গ  ার্ব এবিং এ রসদ্ধান্ত র্তিা রবপজ্জনর্ তারা মসিাও জার্ন। িযাররর 
বলর্ত ইো র্রল এর অ্িক তার র্ার্ছ র্ী, রর্ন্তু বলার ের্তা গুরুত্বপূেক মর্ার্না শে মস 
খুাঁর্জ মপল না। 
 
এই নীরবতার মভতর চার মফ্লার রনচ মির্র্ রের্সস উইসরলর রচৎর্ার্রর শে মভর্স 
এর্লা। 
 
রজরন সম্ভবত নযাপরর্ন ররর্ঙ ধুর্লা-েযলা মরর্খ রদর্যর্ছ। রন বলল। আরে জারন না মর্ন 
মডলারু্র পররবার রবর্যর অ্নুষ্ঠার্নর দুরদন আর্গ আসর্ছন। 
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ফ্লযার্রর মবান ির্ব নববধুর সঙ্গী রাইডর্েইড। ররিার্সকর্লর জনয তার্র্ িার্র্ত ির্ব। 
তার বযস র্ে। মস এর্া আসর্ব রর্ র্র্র। আনেনাভার্ব ররর্ উইি এ বানরশ বইরি 
রনর্য নাড়াচাড়া র্রর্ত র্রর্ত িাররেযন বলল। 
 
িযাাঁ, রর্ন্তু অ্রতিীরা মতা আর োর্যর র্াজর্র্েক সািা য র্রর্ত  ার্েন না, রন বলল। 
 
আসর্ল আোর্দর প্রির্ে ম িা রসদ্ধান্ত রনর্ত ির্ব তা ির্লা, আেরা এখান মির্র্ প্রির্ে 
মর্ািায  াব। িাররেযন বলল। মস না তারর্র্যই রবর্নর মভতর্র রডর্ফনরসভ েযারজর্যাল 
রিওরর বইরি ছুড়ল এবিং অ্যান অ্যাপ্রাইজাল অ্ফ েযারজর্যাল এডুর্র্শন ইন ইউর্রাপ 
বইরি িার্ত তুর্ল রনল। িযারর, আরে জারন তুরে বর্লরছর্ল ম  প্রির্ে মগারিচ ির্লার্ত 
ম র্ত চাও। আরে বুের্ত পারর মর্ন। রর্ন্তু… ধর… আোর্দর রর্ িরেুর্ক্সর রবষযরির্ত 
প্রাধানয মদযা উরচত নয? 
 
িরেুক্সগুর্লা মর্ািায আর্ছ, ম  মর্ার্না এর্িার খবরও আেরা  রদ জানতাে, তাির্ল 
মতাোর র্িায আরে এর্েত িতাে ম  মসখার্নই আোর্দর প্রিে  াওযা উরচত। িযারর 
বলল। িযাররর ের্ন ির্লা না ম  িাররেযন সরতযর্ার অ্র্িক তার মগারিচ ির্লার্ত রফর্র 
 াওযার রবষযরি বুের্ত মপর্রর্ছ। ওখার্ন ওর বাবা োর্যর র্বর তাই মসখার্ন  াওযার 
এর্োত্র র্ারে নয। এ জাযগারির রবষর্য তার এর্িা গভীর অ্নুভূরত রর্যর্ছ এিা 
সরতয, তর্ব তার দৃঢ় রবশ্বাস অ্র্নর্ প্রর্শ্নর উের মস এখান মির্র্ই পার্ব। িযর্তাবা 
খুবই সাধারে র্ারে, এ জাযগারির্তই মভার্টের্িকর রর্রলিং-র্াসক মির্র্ মস মবাঁর্চ 
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রগর্যরছল। এখন তার সাের্ন আবার চযার্লে এর্সর্ছ ঘিনার পুনরাবৃরের। িযারর মসই 
জাযগারির্ত ম র্ত চার্ে ম খার্ন ঘিনািা ঘর্িরছল। মস পূর্বকর ঘিনািা বুের্ত চায। 
 
মতাোর রর্ ের্ন িয না ম  মভার্টের্িকর গরিচ ির্লার ওপর নজর রাখর্ছ? িাররেযন 
জানর্ত চাইল। মস িযর্তা রচন্তা র্রর্ত পার্র ম  মতাোর  খন সেয ির্ব,  খন মির্র্ 
তুরে ম খার্ন ইো ম র্ত পারর্ব–তখন তুরে মতাোর ো-বাবার র্বর মদখর্তও  ার্ব? 
 
এ র্িািা িযাররর ের্ন িযরন। মস এর রবপর্ক্ষ  ুরি দাাঁড় র্রার্নার জনয গলদঘেক ির্ত 
িার্ল। ইরতের্ধয রন র্িা বর্ল উঠল। মস রভতর্র রভতর্র  া রচন্তা র্ররছল মস 
র্িািাই এখন বলল। 
 
আর.এ.রব মলার্রি মর্, তুরে জার্না, এ ির্লা মসই মলার্রি ম  আসল লর্র্িরি চুরর 
র্র্ররছল। তার র্িায িাররেযন োিা মদালার্লা। 
 
মস তার মনাি-এ বর্লর্ছ ম  ওিা মস ধ্বিংস র্রর্ত  ার্ে। মস এই র্িাই বর্লর্ছ, তাই 
না? 
 
িযারর ওর রনর্জর রুর্সযার্রি র্ার্ছ মির্ন রনল। মভতর মির্র্ নর্ল িরেুক্স মির্ন মবর 
র্রল  ার মভতর আর.এ.রবর মনািরি তখর্না ভাজ র্রা আর্ছ। 
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আরে আসল িরেুক্সরি চুরর র্র্ররছ এবিং  ত তাড়াতারড় পারর এিার্র্ ধ্বিংস র্রর্ত 
চাই। িযারর পড়ল। 
 
 রদ ইরতের্ধয মলার্রি ধ্বিংস র্র্র রদর্য িার্র্, তাির্ল র্ী ির্ব? রন বলল। 
 
অ্িবা মের্যর্লার্রি, িাররেযন বাধা রদর্য বলল। 
 
 াই মিার্, রন বলল। তার্ত এর্িা র্াজ আোর্দর র্র্ে মগল। 
 
িা, রর্ন্তু আেরা এখর্না মচষ্টা চারলর্য  ারে আসল লর্র্র্ির জনয, তাই? িাররেযন 
বলল। সরতযই এিা ধ্বিংস ির্যর্ছ রর্ না আেরা তা খুাঁর্জ মদখব। 
 
এবিং এর্ সেয  রদ আোর্দর িার্ত আর্স, তাির্ল তুরে িরেুক্স ধ্বিংস র্রর্ব র্ীভার্ব? 
 
রঠর্ বর্লছ, িাররেযন বলল। এিাই আরে এখন গর্বষো র্ররছ। 
 
র্ীভার্ব? িযারর জানর্ত চাইল। আোর মতা ের্ন িয না ম  িরেুক্স সের্র্ক লাইর্রররর্ত 
মর্ার্না বই আর্ছ? 
 
না, নাই, িাররেযন বলল। তার েুখিা মগালারপ ির্য উঠল। ডাম্বলর্ডার সব সররর্য 
মফর্লর্ছন। রর্ন্তু রতরন বইগুর্লা ধ্বিংস র্র্রনরন। 
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রন মচাখ রবফাররত র্র্র িাররের্নর রদর্র্ তার্াল। তুরে িলক্স রবষর্য বইগুর্লা িস্তগত 
র্রর্ল র্ীভার্ব? 
 
রঠর্ চুরর র্রররন, িাররেযন বলল। অ্রির-অ্সিাযভার্ব িযারর এবিং রর্নর রদর্র্ তার্াল। 
ডাম্বলর্ডার লাইর্রররর মশলফ মির্র্ সররর্য রনর্লও ওগুর্লা রছল লাইর্ররররই বই। 
 ার্িার্,  রদ রতরন চাইর্তন ম  মর্উ ম ন বইগুর্লা না পায তাির্ল আর্রা সতর্কতার 
সর্ঙ্গ মসগুর্লা আসল র্িা বল! রন বলল। 
 
িযাাঁ, এিা খুবই সিজ র্াজ রছল। িাররেযন রনচুস্বর্র বলল। আরে শুধু এর্রি সার্োরনিং 
চােক বযবিার র্র্ররছ। মতােরা জার্না চােকিা ির্লা–এরসও! এবিং বইগুর্লা আর্ার্র মছাি 
ির্য ডাম্বলর্ডার্রর োরড রুর্ের জানালা রদর্য মসাজা মের্যর্দর ডরর্েিররর্ত চর্ল 
এর্সর্ছ। 
 
রর্ন্তু তুরে এিা র্খন র্রর্ল? িযারর জানর্ত চাইল। িাররেযর্নর প্ররত তার অ্রবশ্বাস 
এবিং সেিকর্নর এর্রি রেশ্রভাব ততরর ির্লা। 
 
ডাম্বলর্ডার্রর মশষরৃ্তযানুষ্ঠার্নর রঠর্ পরপর, িাররেযন বলল। তার গলার স্বর আর্রা 
রনচু ির্য এর্সর্ছ। রঠর্  খন আেরা রসদ্ধান্ত রনলাে ম  সু্কল তযাগ র্রব এবিং িরেুক্স 
খুাঁজর্ত  াব, তার পরপরই। আরে  খন আোর রজরনসপত্র আনর্ত উপর্র রগর্যরছলাে 
তখন আোর ের্ন ির্যর্ছ ম  এ সের্র্ক আর্রা মবরশ জানর্ল 
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খুব ভার্লা ির্ব, এবিং আরে রছলাে এর্া মসখার্ন… সুতরািং আরে মচষ্টা র্রলাে… আর 
সর্ঙ্গ সর্ঙ্গ র্াজ ির্লা। ওগুর্লা মসাজা জানালা রদর্য উর্ড় চর্ল এর্লা… আর আরে 
গুরছর্য রনলাে। মস মঢার্ রগলল এবিং মসাজাসুরজ বলল, আোর রবশ্বাস িয না ম  এর্ত 
ডাম্বলর্ডার্রর খুব রাগ ির্তা। এিা এেন না ম  আেরা িরেুক্স ততররর জনয তিয 
বযবিার র্ররছ, তাই না? 
 
আেরা র্ী এই রবষর্য মতাোর্র্ দূষরছ? রন বলল। আসল র্িা বল, বইগুর্লা এখন 
মর্ািায? 
 
িাররেযন অ্ল্প এর্িু সেয খুাঁর্জই মপর মভতর মির্র্ এর্রি মোিা ভরলউে মবর র্র্র 
আনল। বইিার চােড়ার বাাঁধাই রঢর্ল ির্য মগর্ছ। তার্র্ এর্িু রবেষক মদখা মগল এবিং 
এেনভার্ব বইিা ধর্র রাখল ম ন মর্ার্না এর্িা রর্ছু এইোত্র োরা মগর্ছ। 
 
এই বইর্তই পররষ্কারভার্ব আর্ছ ম  র্ীভার্ব িরেুক্স বানার্ত িয। রসর্েি অ্ব রদ 
ডার্র্কষ্ট আিক–এরি এর্রি সািংঘারতর্ বই। সরতযই ভযানর্, অ্শুভ  াদু রদর্য ভরা। আরে 
ভাবরছ র্খন ডাম্বলর্ডার এগুর্লা লাইর্ররর মির্র্ সররর্যর্ছন…  রদ রতরন মিডোোর 
িওযার আর্গ এগুর্লা সররর্য না িার্র্ন, তাির্ল আরে রনরিত ম  মভার্েেিক এর মির্র্ 
তার প্রর্যাজনীয সব রনর্দকশনা মপর্য মগর্ছ। 
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মস সরতযই সরতযই বই পর্ড় িার্র্, তাির্ল মর্ন মস স্লাগির্নকর র্ার্ছ জানর্ত চাইর্ব ম , 
র্ী র্র্র িরেুক্স বানার্ত িয? রন বলল। 
 
না, মস শুধুোত্র জানর্ত মচর্যরছল ম ,  রদ এর্জন তার আত্মার্র্ সাতখর্ণ্ড ভাগ র্র্র 
তাির্ল রর্ িয। িযারর বলল। ডাম্বলর্ডার  খন তার্দর সের্র্ক শস্লাগিনকর্র্ রজর্জ্ঞস 
র্র্রন তখন রতরন রনরিত রছর্লন ম  ররডল ইরতের্ধয জার্ন ম  র্ী র্র্র িরেুক্স ততরর 
র্রর্ত িয। আোর ের্ন িয মতাোর র্িা রঠর্ িাররেযন, এভার্বই মস িলক্স ততররর 
রবষর্য মজর্ন িার্র্ত পার্র। 
 
এবিং আরে এই রবষযগুর্লা সের্র্ক  ত মবরশ পর্ড়রছ, িাররেযন বলর্ত িার্ল, ততই 
রবষযরি ভযানর্ ের্ন ির্যর্ছ, আর আোর রবশ্বাস র্র্ের্ছ আোর্দর জানা তার ছযরি 
িরেুক্স বানার্নার তর্িযর ওপর। বইর্ত সতর্ক র্রা আর্ছ, আত্মা খরণ্ডত র্র্র োত্র 
এর্রি োত্র িরেুক্স বানার্ত রগর্য এর্জন তার আত্মার্র্ র্তিা ভঙু্গর ও দুবকল র্র্র। 
 
িযাররর ের্ন পড়ল মভার্টের্িকর শযতার্নর অ্রধর্ খারাপ চলার্ফলার ডাম্বলর্ডার্রর 
উরি। 
 
রনর্জর্র্ এর্ জাযগায র্রার রর্ মর্ার্না উপায মনই? রন জানর্ত চাইল। িযাাঁ, রনরলকপ্ত 
মির্স িাররেযন বলল। রর্ন্তু তা ির্ব ভযানর্ র্র্ষ্টর। মর্ন, র্ীভার্ব র্রা  ায এিা? 
িযারর বলল। 
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অ্নুতাপ, িাররেযন বলল। মতাোর্র্ সরতয সরতযই অ্নুধাবন র্রর্ত ির্ব ম  তুরে র্ী 
র্র্রছ। বইর্ত এর্রি ফুির্নাি মদওযা আর্ছ। এেনরর্ বযািারি মতাোর্র্ ধ্বিংস র্র্র 
রদর্ত পার্র। আোর ের্ন িয না ম  মভার্েের্িক এিা র্রর্ত মচষ্টা র্রর্ছ। মতাোর রর্ 
ের্ন িয? 
 
না, িযাররর উের মদযার আর্গই রন বলল। বইর্ত রর্ মলখা আর্ছ র্ীভার্ব িরেুক্স 
ধ্বিংস র্রা  ায? 
 
িযাাঁ, িাররের্ন বলল। মস এেনভার্ব দুবকল পাতাগুর্লা উটার্ত িার্ল ম ন নষ্ট ির্য 
 াওযা রশরা-উপরশরাগুর্লা পরীক্ষা র্রর্ছ। র্ারে এখার্ন ডার্ক উইজাডকর্দর সতর্ক র্রা 
ির্যর্ছ ম  তারা  াদুর মস্পল বযবিারর্ার্ল তার্দর ক্ষেতা সের্র্ক ম ন সর্চতন িার্র্। 
মসখার্ন মির্র্ আরে  া মপর্যরছ তাির্লা, িযারর ম েন ররডর্লর ডার্যররর মবলায  া 
র্র্ররছল, মসিা রছল িরেুক্স ধ্বিংর্সর ম  অ্ল্প র্র্যর্রি রনরাপদ োধযে আর্ছ তার 
এর্রি। 
 
মসিা র্ী, বযারসরলস্ক-এর রবষাি িাবা রদর্য আঘাত র্রা? িযারর জানর্ত চাইল। 
 
ওি, তাির্ল আেরা  র্িষ্ট ভাগযবান ম  অ্র্নর্ বযারসরলর্স্কর িাবা মপর্যরছ, রন বলল। 
আরে ভাবরছলাে ম  এগুর্লা রদর্য আেরা র্ী র্রব। 
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বযারসরলর্স্কর িাবা ির্তই ির্ব তা নয, িাররেযন শান্তভার্ব বলল। এিা এেন ধ্বিংসর্র 
রর্ছু ির্ত ির্ব ম  িরেুক্স রনর্জ মির্র্ আর মসর্র উঠর্ত না পার্র। বযারসরলর্স্কর 
িাবার রবর্ষর শুধু এর্রি প্ররতর্ষধর্ আর্ছ। এবিং এরি অ্রবশ্বাসযরর্র্ের র্ে মদখা  ায। 
 
রফরনক্স-এর মচার্খর জল, িযারর োিা মনর্ড় বলল। 
 
রঠর্, িাররেযন বলল। সেসযা ির্লা, খুব র্ে উপাদানই আর্ছ বযারসরলর্স্কর রবর্ষর ের্তা 
ধ্বিংসাত্মর্। এবিং মসগুর্লা বযবিার র্রা খুবই রবপজ্জনর্। এ সেসযারি আেরা সোধান 
র্রর্ত চারে। র্ারে িরেুক্স খণ্ড-রবখণ্ড বা দুের্ড়-েুচর্ড় বা চূেক রবচূেক র্রর্লই চলর্ব 
না। মতাোর্র্ এেনভার্ব রবনষ্ট র্রর্ত ির্ব  ার্ত  াদুর োধযর্েও মেরােত র্রা না 
 ায। 
 
এেনরর্ আেরা ধ্বিংস র্রার পরও তার রভতর্রও প্রাে মির্র্ ম র্ত পার্র, রন 
বলল।র্র্ন, এর রভতর্রর আত্মািুরু্ অ্নয রর্ছুর মভতর রর্ আশ্রয রনর্ত পার্র না? 
 
র্ারে িরেুক্স োনুর্ষর মচর্য সেূেক রবপরীত। 
 
িযারর এবিং রর্নর র্ার্ছ রবষযরি পররষ্কার নয, ওর্দর মঘার্রর ের্ধয মদর্খ িাররেযন দ্রুত 
বলল, ধর, আরে  রদ রঠর্ এই েুিূর্তক এর্রি তর্লাযার তুর্ল রনই, এবিং মসিা রদর্য 
মতাোর্র্ আঘাত র্রর, তার্ত আরে মতাোর আত্মার রর্ছুই র্রর্ত পারব না। 
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মসিাই ির্ব আোর জনয স্বরস্তদাযর্, আরে রনরিত, রন মির্স বলল। িযাররও িাসল। 
 
প্ররৃ্তপর্ক্ষ তাই িওযা উরচত। রর্ন্তু আোর পর্যন্টরি ির্লা, মতাোর শরীর্রর  াই মিার্ 
না মর্ন তা মির্র্ মতাোর আত্মা েুি িার্র্ব। ধরার্ছাাঁযার বাইর্র িার্র্ব, িাররেযন 
বলল। রর্ন্তু িরেুর্ক্সর মবলায রবষযরি সেূেক রভন্ন। এর শরীর্রর মভতর্র আত্মার 
িুর্রাগুর্লার রির্র্ িার্ািা রনভকর র্রর্ব এর ধারে ক্ষেতার ওপর,  াদু র্রা শরীর বা 
পার্ত্রর ওপর। এই আত্মা ছাড়া িরেুক্স রির্র্ িার্র্ত পার্র না। 
 
ওই ডার্যররর ওপর আরে  খন আঘাত চারলর্যরছলাে তখন ওিার এর্ ধরর্নর েৃতুয 
ির্যরছল। িযারর বলল। ের্ন পড়ল ফুর্িা ির্য  াওযা পাতাগুর্লা মির্র্ র্ীভার্ব রর্ির 
ের্তা র্ারল ের্ররছল। এবিং ওিা ধ্বিংস িওযার সেয। মভার্টের্িকর এর্ িুর্রা আত্মার 
রচৎর্ার মশানা রগর্যরছল। 
 
এবিং ডার্যররিা এর্ সেয  খন সরঠর্ভার্ব ধ্বিংস র্রা ির্যরছল তখন এর ের্ধয এর্ 
িুর্রা আত্মা আির্া পর্ড়রছল।  া আর পর্র রির্র্ িার্র্ত পার্ররন। মতাোর ধ্বিংস 
র্রার আর্গ রজরন মচষ্টা র্র্ররছল ডার্যররিা পারনর্ত ভারসর্য রদর্য ওাঁর র্াছ মির্র্ েুি 
িওযার। রর্ন্তু এরি স্বাভারবর্ভার্বই রফর্র এর্সরছল আবার নতুন ির্য। 
 
রবষযিা মভর্ব মদখ, বর্ল রন এর্িু সেয রনল। ডার্যররর ওই আত্মা-িুর্রা রছল রজরনর 
রনযন্ত্রর্ে,তাই না? তাির্ল মসিা স্বরেয ির্লা র্ী র্র্র? 
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 াদুর আধারিুরু্  তক্ষে আস্ত িার্র্ব, আত্মার িুর্রা ততক্ষে লারফর্য ম  র্ার্রা মভতর্র 
এবিং বাইর্র  াতাযাত র্রর্ত পারর্ব।  রদ, মর্উ এর্জন োনরষর্ভার্ব ওগুর্লার 
তনর্িয অ্নুভব র্র্র–আরে বলরছ না ম  দীঘকক্ষে ধর্র রাখর্ল বা এিা স্পশক র্রর্লই 
ির্ব। রন রর্ছু বলার আর্গই আবার মস বলল। রজরন তার হৃদযিা রদর্য রদর্যরছল 
ডার্যররর প্ররত। মস রনর্জর্র্ ভযানর্ নাজুর্ র্র্র মফর্লরছল। রনর্জর্র্ ভযঙ্কর রবপর্দর 
র্াছার্ারছ রনর্য রগর্যরছল। তুরে খুবই সেসযায পড়র্ব  রদ তুরে িরেুক্স-এর ওপর 
অ্রধর্ দুবকল ির্য  াও অ্িবা রনভকরশীল ির্য পর্ড়। 
 
আরে ভাবরছ ডাম্বলর্ডার র্ী র্র্র ররিং ভাঙর্লন, িযারর বলল। আরে মর্ন ম  আর্গ তার্র্ 
রজর্জ্ঞস র্রররন? আরে র্খর্নাই সরতযর্ার অ্র্িক…। 
 
তার র্ণ্ঠস্বর মনর্ে মগল। মস রচন্তা র্রর্ত িার্ল আর র্ী র্ী রবষর্য ডাম্বলর্ডারর্র্ 
রজর্জ্ঞস র্রা উরচত রছল। এবিং মিডোোর োরা  াওযার পর মির্র্ই িযাররর ের্ন 
ির্ে ম  মস অ্র্নর্ সুর্ াগ নষ্ট র্র্রর্ছ। ডাম্বলর্ডার মবাঁর্চ িার্র্ল অ্র্নর্ মবরশ জানা 
ম ত, সবরর্ছু জানা ম ত… 
 
মবড রুর্ের দর্রাজা দরাে র্র্র খুর্ল রগর্য মদযার্লর সর্ঙ্গ বারড় মখর্তই সব রনস্তব্ধতা 
মভর্ঙ মগল। িাররেযন তীক্ষ্ণ এর্রি শে র্রল এবিং রসর্েি অ্ব রদ ডার্ক বইরি িাত 
মির্র্ মফর্ল রদল। র্শযাঙ্ক মদৌর্ড় রবছানার রনর্চ চর্ল মগল। মস রার্গ মফাাঁস মফাাঁস 
র্রর্ছ। রন লারফর্য রবছানা মির্র্ নােল এবিং রনর্চ মফলা। চর্র্ার্লি েগ র যাপার্রর 
ওপর পা পড়ায রপছর্ল মগল। তার োিািা রবপরীত মদযার্লর সর্ঙ্গ বুর্র্ মগল। আর 
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িযারর স্বভাবগতভার্বই রনর্জর  াদুদণ্ডরির ওপর োাঁরপর্য পড়ল, রর্ছু বুর্ে ওঠার আর্গই 
তার মচার্খর সাের্ন মদখল রের্সস উইসরল। রের্সস উইসরলর চুলগুর্লা এলার্ের্লা। 
েুখিা রার্গ র্রঠে ির্য আর্ছ। 
 
আরে খুবই দুিঃরখত মতাোর্দর মখাসগর্ল্পর আসর মভর্ঙ মদওযার জনয, রতরন বলর্লন। 
তার গলা র্াাঁপর্ছ। আরে জারন মতাোর্দর রবশ্রাে প্রর্যাজন…রর্ন্তু ওরদর্র্ আোর রুর্ে 
রবর্যর উপিারগুর্লা সব তূপ ির্য আর্ছ। ওগুর্লা গুছার্ত ির্ব। এবিং আোর ের্ন ির্লা 
মতােরা এ র্ার্জ আোর্র্ সািা য র্রর্ত সম্মত ির্ব। 
 
ওি িযাাঁ, িাররেযন বলল। মস পার্যর ওপর ভর র্র্র দাাঁড়াল। তার্র্ মবশ ভীত 
মদখার্ে। চাররদর্র্ বই ছরড়র্য রছরির্য আর্ছ। িযাাঁ আেরা…আেরা খুবই দুিঃরখত ম … 
 
উরিি দৃরষ্টর্ত মস িযারর এবিং রর্নর রদর্র্ তারর্র্য তারপর রের্সস উইসরলর মপছর্ন 
মপছর্ন ঘর মির্র্ মবর ির্য মগল। 
 
এিা অ্র্নর্িাই খণ্ডর্ালীন র্ার্জর ের্তা, গলার স্বর নারের্য অ্রভর্ ার্গর সুর্র রন 
বলল। মস তখর্না োিার ঠুর্র্  াওযা জাযগািা ডলর্ছ। ওরা দুজর্নই িাররেযন ও 
রের্সস উইসরলর্র্ অ্নুসরে র্রল। তর্ব মর্ার্না জব সযারিসর্ফর্শন ছাড়াই। এই 
রবর্যরি  ত তাড়াতারড় মশষ িয আরে মবাঁর্চ  াই। 
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িযাাঁ, িযারর বলল তখন আর িরেুক্সর্র্ মখাাঁজা ছাড়া আোর্দর অ্নয মর্ার্না র্াজ িার্র্ব 
না। তখন এর্র্বার্র িরল মডর ের্তা সেয র্াির্ব, তাই না? 
 
রন িাসর্ত শুরু র্রল। রর্ন্তু রের্সস উইসরলর রুর্ে তার্দর র্াজ র্রার জনয ম  
রবশাল উপিার্রর িূপ অ্র্পক্ষা র্রর্ছ তা মদর্খ মস দর্ে মগল। 
 
পর্রর রদন সর্াল এগারিায মডলারু্র পররবার চর্ল এর্লা। 
 
রর্ন্তু, ফ্লযার্রর পররবারর্র্ এখনই আসর্ত মদর্খ িযারর, রন, িাররেযন এবিং রজরন  র্িষ্ট 
রবরি ির্লা। েন খারাপ র্র্র রন উপর্র মগল মর্ান মোজা মজাড়া েযাচ র্রর্ব তা 
মদখর্ত। আর িযারর তার চুল মসাজা র্রার র্ার্জ েন রদল।  খন ওর্দর সবার র্ার্ছ 
রনর্জর্দরর্র্ পররপারি ের্ন ির্লা তখন মরার্দ্জ্জ্বল উঠার্ন মনর্ে এর্স অ্রতরির্দর জনয 
অ্র্পক্ষা র্রর্ত িার্ল। 
 
িযারর এই জাযগারির্র্ র্খর্না এেন সাজার্না-মগাছার্না মদর্খরন। দর্রাজার সাের্ন বড় 
দাগলা পারন মসদ্ধ র্রার মডর্রচগুর্লা মনই, ওর্যরলিংিন বুর্ির দাগগুর্লা মনই, তার 
বদর্ল দর্রাজার দুপার্শ বড় দুরি পার্ত্র ফ্লািারবাই মোপ মদখা  ার্ে। চাররদর্র্ মর্ার্না 
বাতাস না িার্া সর্েও েন্থরভার্ব পাতাগুর্লা নড়র্ছ। এর্িা েৃদুেন্দ ছন্দ বর্য  ার্ে। 
েুররগগুর্লা দূর্র সররর্য মনওযা ির্যর্ছ। উর্ঠান োডু় মদযা ির্যর্ছ এবিং পার্শর বাগানরি 
েরের্র ির্যর্ছ। বাগানরি মির্র্ লতাপাতা ও আগাছা সররর্য মফলা ির্যর্ছ। িযাররর 
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ের্ন ির্লা স্বাভারবর্ মসৌন্দর্ কর ভাবিা চর্ল রগর্য বাগানিার্র্ রবষণ্ণ ের্ন ির্ে। িযারর 
বাগার্নর আর্গাছার্লা প্রারৃ্রতর্ ভাবিাই পছন্দ র্র্র। 
 
অ্ডকার এবিং েন্ত্রোলয রের্ল বার্রার্ত অ্গরেত রনরাপো মস্পল বযবিার র্র্রর্ছ তার 
সরঠর্ সন্ধান র্রা িযাররর র্ার্ছও র্রঠন। মস শুধু জার্ন ম  র্ার্রা পর্ক্ষ সরাসরর 
েযারজর্র্র িারা এখার্ন আসা সম্ভব নয। মস র্ারর্েই রে.উইসরল মডলারু্রর্দর আনর্ত 
পার্শর পািার্ড়র চূড়ায রগর্যর্ছন। ওখার্নই তারা মপািকরর্র্ত র্র্র নাের্বন। উচ্চর্র্ণ্ঠ 
িারসর শর্ে মভর্স আসায তারা চর্ল এর্সর্ছন মসিা মবাো মগল। ের্ন ির্লা িারসর 
শেরি রে.উইসরলর। এর্িু পর্রই রে.উইসরলর্র্ মগর্ির র্ার্ছ মদখা মগল। দুিাত ধরা 
লার্গজ এবিং সাের্ন অ্পূবক সুন্দর লম্বা মসানারল চুর্লর এর্জন নারী, পরর্নর সবুজ 
পাতার রঢর্ল মপাশার্, রতরন ফ্লযার্রর ো ির্ত পার্রন। 
 
োোন, রচৎর্ার র্র্র উঠল ফ্লযার। মদৌর্ড় সাের্ন মগল তার্দর জরড়র্য ধরর্ত, পাপা! 
 
োঁরসর্য মডলারু্র তার স্ত্রীর বযরির্ত্বর র্ার্ছ রর্ছুই না। রতরন স্ত্রীর মচর্য এর্োিা খার্িা 
এবিং শরীরিা ভারী। েুর্খ মখাচার্খাচা র্ার্লা দারড়। রর্ন্তু তার্র্ ভার্লা োনুষ বর্ল ের্ন 
িয। রতরন রের্সস উইসরলর রদর্র্ এর্স দুগার্ল দুবার র্র্র চুেু রদর্য রের্সস উইসরলর্র্ 
নারভাস র্র্র রদর্লন। 
 
মতােরা গভীর সিংর্র্ির মভতর রদর্য র্ারির্যছ, গভীর গলায রতরন বলর্লন। ফ্লযার 
বলল ম  মতাোর্দর খুবই পররশ্রে ও োর্েলা  ার্ে। 
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ওি, এিা রর্ছু না, মর্ার্না বযাপার না, রের্সস উইসরল নরে সুর্র বলর্লন, মর্ার্না 
সেসযাই িযরন। 
 
রন ওর অ্নুভূরতর বরিিঃপ্রর্াশ ঘিার্লা এর্রি বােন ভূতর্র্ লক্ষয র্র্র লারি রদর্য। 
বােনরি মপছর্নর ফ্লািারবাই মোপ মির্র্ ওর রদর্র্ রপিরপি র্র্র তার্ারেল। 
 
রডযার মলরড! েরস মডলারু্র বলর্লন, রতরন তখর্না তার মোিা িাত রদর্য রের্সস 
উইসরলর এর্রি িাত ধর্র িাসর্ছন। আোর্দর দু-পররবার্রর ের্ধয ম  বন্ধন ততরর ির্ে 
মস জনয আেরা সম্মান মবাধ র্ররছ। আরে আোর স্ত্রীর্র্ আপনার্দর সাের্ন উপরিত 
র্ররছ, অ্যার্পারলন! 
 
েযাডাে মডলারু্র শান্তভার্ব সাের্ন এরগর্য এর্লন এবিং রতরনও সাের্নর রদর্র্ েুাঁর্র্ 
রের্সস উইসরলর্র্ রর্স র্রর্লন। 
 
রর্ ম  ভার্লা লাগর্ছ। রতরন বলর্লন, আপনার স্বােী আোর্দরর্র্ অ্র্নর্ েজার েজার 
গল্প বলরছর্লন। 
 
রে. উইসরল তার স্বভাবসুলভ িাসর্লন; রের্সস উইসরল তার রদর্র্ তী কর্ দৃরষ্টর্ত 
তার্ার্লন। সর্ঙ্গ সর্ঙ্গ রে.উইসরল নীরব ির্য মগর্লন। এবিং এেন এর্িা ভাব র্রর্লন 
ম ন মরার্গ শ যািস্ত মর্ার্না রনর্ি-বনু্ধর রবছানার পার্শ বর্স আর্ছন। 
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এবিং অ্বশযই আপনারা আোর মছাি মের্য গযাররর্যর্লর্র্ মদর্খর্ছন! মডলারু্র বলর্লন। 
গযাররর্যর্ল ির্লা ফ্লযার্ররই মছাি সিংস্করে, মদখর্ত অ্রবর্ল ফ্লযার। এগার্রা বছর বযস। 
মর্াের প কন্ত খাাঁরি মসানারল চুল। মস রের্সস উইসরলর রদর্র্ তারর্র্য এর্িা উজ্জ্বল 
িারস রদল এবিং তার্র্ জরড়র্য ধরল। রজরন উচ্চশে র্র্র র্ারশ রদল। 
 
আো, মভতর্র আসুন, রের্সস উইসরল আনর্ন্দর সর্ঙ্গ বলর্লন। রতরন মডলারু্র 
দেরতর্র্ পি মদরখর্য ঘর্রর মভতর্র রনর্য মগর্লন। মবশ অ্র্নর্বার মনা রপ্ল্জ! 
আফিার ইউ!, নি এি অ্ল! বার্যগুর্লা বলর্ত মশানা মগল। 
 
অ্ল্প সের্যর মভতরই মবাো মগল ম  মডলারু্র দেরত খুবই আনন্দদাযর্, উৎসািী 
অ্রতিী। তারা সব বযাপার্রই খুব সম্ভষ্ট ির্লন এবিং রবর্যর অ্নুষ্ঠান প্রস্তুর্ত সিাযতা 
র্রর্লন। োঁরসর্য মডলারু্র অ্রতিীর্দর বসার িান মির্র্ শুরু র্র্র নববধুর সঙ্গীর্দর 
জুর্তার বযাপার্রও মঘাষো রদর্লন চারর্েন্ট, খুবই সুন্দর!। রের্সস মডলারু্র অ্রধর্ািংশ 
গৃির্র্েক ম াগ রদর্লন এবিং অ্ল্প সের্যর মভতর অ্র্ভন পররষ্কার র্র্র মফলর্লন। 
গযাররর্যর্ল সারাক্ষে তার বড় মবার্নর সর্ঙ্গ সর্ঙ্গ রইল। মচষ্টা র্রল তার িারা  া সম্ভব 
তা র্র্র সািা য র্রর্ত। মস মেি ভাষায দ্রুত র্িা বর্ল ম র্ত িার্ল। 
 
অ্সুরবধার রদর্ ির্লা বার্রা নার্ের বারড়িা খুব মবরশ োনুর্ষর িার্ার উপর্ াগী র্র্র 
বানার্না িযরন। ফর্ল রে. এবিং রের্সস উইসরল বসার ঘর্র ঘুোর্ত। মগর্লন। রসর্যা এবিং 
োদাে মডলারু্র প্ররতবাদ র্রর্ল এর্ রর্ে ধের্ রদর্যই তারা তার্দরর্র্ রনর্জর্দর 
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মবডরুর্ে ঘুোর্ত পাঠার্লন। গযাররর্যর্ল ঘুোর্ত মগল ফ্লযার্রর সর্ঙ্গ পাররসর পুরাতন 
রুেরির্ত। মরাোরনযা মির্র্ চারলক আসার পর রবর্লর সার্ি িার্র্ব। চারলক তার সবর্চর্য 
রপ্রয োনুষ। 
 
ফর্ল ওর্দর এর্সর্ঙ্গ শলা-পরােশক র্রার পরররিরত প্রায রইল না। মস র্ারর্ে েররযা 
ির্য িযারর, রন এবিং িাররেযন েুররগগুর্লার্র্ খাবার মদওযার দারযত্ব। রনর্যর্ছ।  ার্ত 
সবার র্াছ মির্র্ ওরা দূর্র সর্র িার্র্ত পার্র। 
 
রর্ন্তু এখর্না রতরন আোর্দর এর্া ছাড়র্ছন না, রন মক্ষার্ভর সর্ঙ্গ বলল। র্ারে ওরা 
রিতীযবার উর্ঠার্ন এর্ত্র িওযার মচষ্টা র্রর্তই মদখা মগল রের্সস উইসরল িার্ত র্াপড় 
মধাযার বড় বালরত রনর্য িারজর ির্যর্ছন। 
 
ওি, খুব ভার্লা র্িা, মতােরা েুররগগুর্লার্র্ খাবার রদর্যছ, ওর্দর রদর্র্ আসর্ত 
আসর্ত রের্সস উইসরল বলর্লন। সবর্চর্য ভাল িয  রদ আগােীর্াল মলার্জন আসার 
আর্গই আেরা এগুর্লার্র্ আির্র্ রার্খা… এিা র্রর্ত ির্ব র্ারে রবর্যর অ্নুষ্ঠার্নর 
সারেযানা ির্ব এখার্ন। রতরন েুরগীর মখার্পর ওপর মিলান রদর্য এর্িু সেয রনর্য 
বলর্লন। তার্র্ ক্লান্ত মদখা  ারেল। রেলার্ের্ন্টর েযারজর্ োররু্জ এর্স মপৌঁছর্ব 
এখরন… ওরা খুবই ভার্লা। রবলরা ওর্দর এরগর্য রনর্য আসর্ত মগর্ছ… ওরা  খন 
আসর্ব তুরে বরিং বারড়র রভতর্র মির্র্া িযারর। এ জাযগায এতসব মস্পল, ম  র্ারর্ে 
রবর্যর আর্যাজনর্র্ জরিল র্র্র তুর্লর্ছ। 
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আরে দুিঃরখত, িযারর রবনর্যর সর্ঙ্গ বলল। 
 
ওি, এভার্ব বর্লা না রডযার, সর্ঙ্গ সর্ঙ্গ রের্সস উইসরল বলর্লন। আরে আসর্ল ওভার্ব 
বরলরন..ওর্যল, মতাোর রনরাপো অ্র্নর্ মবরশ গুরুত্বপূেক। আসর্ল আরে মতাোর র্ার্ছ 
জানর্ত মচর্যরছলাে তুরে মতাোর জন্মরদনরি র্ীভার্ব পালন র্রর্ত চাও িযারর। শত 
ির্লও সর্তর্রাতে, এিা খুবই গুরুত্বপূেক…। 
 
আরে এ রনর্য তিচচ চাই না, িযারর দ্রুত উের রদল। মস সর্র্লর বাড়রত র্াজ ও েরক্ক-
োর্েলার সম্ভাবনার র্িা ভাবল। রের্সস উইসরল, সরতযর্ার্র এর্রি নরোল রডনার 
িওযািাই ভার্লা… রদনিা ির্লা রবর্যর রঠর্ আর্গর রদন… 
 
আো রঠর্ আর্ছ, তুরে  রদ তাই ের্ন র্র। আরে রােুস এবিং িঙ্কসর্র্ আেন্ত্রে জানাব, 
নারর্? আর িযারিডর্র্? 
 
তাির্ল মতা র্িাই মনই, িযারর বলল। রর্ন্তু দযা র্র্র খুব চাপ র্াাঁর্ধ মনযা দরর্ার 
মনই। 
 
না, না মোর্িই না… এিা মর্ার্না সেসযা না… রতরন িযাররর রদর্র্ তার্ার্লন… এর্রি 
গভীর অ্নুসন্ধানী দৃরষ্ট তার মচার্খ। তারপর এর্িু র্রুে িাসর্লন। এবার মসাজা ির্য 
দাাঁরড়র্য িাাঁির্ত শুরু র্রর্লন। িযারর মপছন মির্র্ তারর্র্য রইল। রতরন তার  াদুদণ্ডরি 
মধাযা র্াপর্ড়র ওপর ধরর্লন, মভজা র্াপড়গুর্লা শুর্র্ার্নার জনয আপনা আপরন উপর্র 
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উর্ঠ েুর্ল মগল। িঠাৎ িযাররর রভতর্র দুিঃখর্বাধ ির্লা রের্সস উইসরলর অ্সুরবধাগুর্লার 
জনয এবিং মস রনর্জও ম  তার্দর মবদনার র্ারে ির্যর্ছ, মসজনয। 
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অ্যািবাস োম্বিলোলিি দ্রিি 
 
িযারর পািারড় পি রদর্য িাাঁির্ছ। রনর্চ ঠাণ্ডা নীল আর্লার আভা। তারও অ্র্নর্ রনচ রদর্য 
রু্যাশা মভদ র্র্র মছাি শির্রর অ্স্পষ্ট ছাযা মদখা  ার্ে। মস  ার্র্ খুাঁজর্ছ মসই 
োনুষরি র্ী ওই শির্র আর্ছ? মলার্রির্র্ ম  তার ভীষেভার্ব প্রর্যাজন! এত প্রর্যাজন 
ম  তার্র্ ছাড়া মর্ার্না গতযন্তর মনই। ওই মলার্রির র্ার্ছই আর্ছ তার উের, তার 
সেসযাবরলর উের…. 
 
এই, ওর্ঠা! 
 
িযারর মচাখ খুর্ল তার্াল। মদখল মস রর্নর মছাট্ট রুর্ের এর্িা র্যাে খার্ির ওপর 
শুর্য আর্ছ। তখর্না সু ক ভার্লা র্র্র ওর্ঠরন। রুর্ের মভতর্র তখর্না অ্ন্ধর্ার। 
রপগরভিরজওন তখর্না ঘুরের্য আর্ছ তার মছাি পাখার রনর্চ োিা রদর্য। িযাররর 
র্পার্লর উপর্রর স্কাররির্র্ চুলর্ার্ে। 
 
ঘুর্ের মঘার্র বর্বর্ র্ররছর্ল। 
 
তাই নারর্? 
 
িযাাঁ, মির্গার্রারভচ, তুরে বারবার বলরছর্ল, মির্গার্রারভচ। 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য ডেথরি হ্যালিাস । ডে. ডে. িাওরিিং । হ্যারি পটাি রসরিে 

188 

www.bengaliebook.com                                  সূরিপত্র 
 

 

 
িযাররর মচার্খ চশো মনই, মস র্ারর্েই রর্নর েুখিা এর্িু আবছা মদখার্ে। বলল, 
মির্গার্রারভচ মর্? 
 
আরে মতা জারন না, আরে রর্ র্র্র জানব? তুরেই মতা বলরছর্ল নােিা বারবার। 
 
িযারর রচন্তা র্রর্ত র্রর্ত রনর্জর র্পার্ল ঘষা রদল। তার এর্িু এর্িু ের্ন পড়র্ছ ম  
এই নােিা মস শুর্নর্ছ, রর্ন্তু মর্ািায তা ের্ন পড়র্ছ না। 
 
আোর ের্ন িয মভার্েেিক তার্র্ খুাঁজর্ছ। 
 
মবচারা, রন বলল আির্ির সর্ঙ্গ। 
 
িযারর উর্ঠ বসল। তখর্না মস র্পাল ঘষর্ছ। এর্ সেয িযারর পুর্রাপুরর মজর্গ উঠল। মস 
ের্ন র্রার মচষ্টা র্রল স্বর্প্ন রঠর্ র্ী মদর্খর্ছ। রর্ন্তু শুধু ের্ন পড়ল পািারড় এলার্া, 
তার রনর্চ গভীর উপতযর্ায এর্রি িাে রবরছর্য আর্ছ। 
 
আোর ের্ন িয মস এখন রবর্দর্শ অ্বিান র্রর্ছ। 
 
মর্, মির্গার্রারভচ? 
 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য ডেথরি হ্যালিাস । ডে. ডে. িাওরিিং । হ্যারি পটাি রসরিে 

189 

www.bengaliebook.com                                  সূরিপত্র 
 

 

না,র্ভার্েেিক। ের্ন িয মস মর্ার্না এর্ িার্ন মির্গার্রারভচর্র্ খুাঁজর্ছ। তর্ব, জাযগারি 
ররর্ির্নর বর্ল আোর ের্ন িয না। 
 
তুরে ধারো র্রছ ম  আবারও তুরে তার ের্নর মভতরিা মদখর্ত পাে? রর্নর গলায 
উৎর্ণ্ঠা ফুর্ি উঠল। 
 
তুরে আোর এর্িু উপর্ার র্র, িাররেযনর্র্ এ র্িািা আর দযা র্র্র বলর্ব না, িযারর 
বলল। মস র্ীভার্ব ের্ন র্র্র ম  আরে এসব স্বপ্ন মদখা বন্ধ র্রর… সব রর্ছু রর্ আোর 
ওপর রনভকর র্র্র? 
 
মস রপগরভরজওর্নর মছাট্ট খাাঁচারির রদর্র্ তার্াল। রচন্তা র্রল….মির্গার্রারভচ নােরি 
মর্ন পরররচত বর্ল ের্ন ির্ে? 
 
আোর ের্ন িয, মস ধীর্র শান্তভার্ব বলল। তার সর্ঙ্গ রর্রডর্চর এর্িা সের্ক আর্ছ। 
এর্িা ম াগার্ াগ আর্ছ। রর্ন্তু মসিা ম  র্ী আরে…আরে রঠর্ বলর্ত পাররছ না। 
 
রর্রডচ? রন বলল। তুরে রনরিত ম  এিা মগারর্গারভচ নয? 
 
মর্ মস? 
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র্দ্ার্গারের মগারর্গারভচ, মস.. ওই ম  রর্রডচ মখলার মচজার। দু বছর আর্গ  ার্র্ মরর্ডক 
পররোে রফ রদর্য র্াডরল র্যানর্ন রনর্য মগল। এর্ মেৌসুর্ে সবর্চর্য মবরশ মর্াযাফল 
মফলার মরর্ডকধারী। 
 
না, িযারর বলল। আরে রনরিত মগারর্গারভচ নয। 
 
অ্বশয আরে রনর্জও তা ের্ন র্ররছ না, রন বলল।  া মিার্, শুভ জন্মরদন। 
 
ওি, রঠর্, আরে ভুর্লই রগর্যরছলাে। আজর্র্ আোর বযস সর্তর্রা ির্লা। িযারর র্যাে 
খার্ির ওপর মির্র্ ওর  াদুদণ্ডরি তুর্ল রনল। এর্লার্ের্লা ির্য িার্া মডর্স্কর রদর্র্ 
তার্ র্রল। বলল, এরসও লার্সস!  রদও োত্র ফুি খার্নর্ দূর্র, রর্ন্তু মর্ার্না রর্ছু ওর 
রনর্জর রদর্র্ আসর্ছ মদখািা ওর র্ার্ছ খুবই আনর্ন্দর, অ্ন্তত ওর মচার্খ এর্স মখাচা 
না মদযা প কন্ত। 
 
রের্, রন নার্ মির্ন বলল। 
 
িযারর মট্রর্সর রনযন্ত্রে েুি িওযার আনন্দ উপর্ভাগ র্রার জনয রর্নর রজরনসপত্রগুর্লা 
 াদু র্র্র রুর্ের মভতর উরড়র্য রদল।  ার ফর্ল রপগরভরজওর্নর ঘুে মভর্ঙ মগল এবিং 
খাাঁচার মভতর মরর্গ রগর্য ঘুরপার্ র্রর্ত িার্ল। িযারর  াদুর োধযর্ে জুতার রফতা 
বাধল। (ফর্ল রগিগুর্লা িাত রদর্য খুলর্ত র্র্যর্ রেরনি সেয লাগল।) এবিং শুধু এই 
আনর্ন্দর জনয রর্রডচ মখলার রবখযাত িীে চাডরল র্যানর্নর মপাোর্রর ওপর মোলার্না 
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রর্নর র্েলা রর্ঙর িাউজ মর্াি উজ্জল নীল মদখা মগল। িযারর  খন তার  াদুর আনন্দ 
মশষ র্র্র এর্নর্ছ রন অ্বজ্ঞার সর্ঙ্গ মির্স বলল, তুরে ম  রজরনসগুর্লা  াদু র্র্র 
উরড়র্যছ তা আরে িাত রদর্যই র্রর্ত পারতাে। এই ম  মতাোর উপিার। মোড়র্িা 
মখাল, এিা আবার আোর োর্যর মচার্খর সাের্ন মনওযা  ার্ব না। 
 
বই, তাই না? িযারর বলল। মস মচৌর্র্া পযার্র্িরি িার্ত তুর্ল রনল। তর্ব এর্িু 
অ্নযরর্ে রর্ছু ের্ন িয? 
 
এিা মর্ার্না সাধারে বই না। রন বলল। এিা খারি মসানা : িুর্যলভ মফইল-মসফ ওর্যস 
িু চােক উইর্চস। মের্যর্দর সের্র্ক জানার সব রবষয এখার্ন মদওযা আর্ছ। গত বছর 
 রদ এরি আোর র্ার্ছ িার্ত তাির্ল জানর্ত পারতাে র্ী র্র্র লযার্ভন্ডার্রর র্াছ 
মির্র্ রনষৃ্করত পাওযা  ায। এবিং জানতাে র্ী র্র্র পারা  ায মের্যর্দর সার্ি…ওর্যল, 
মেড এবিং জজক আোর্র্ এর্রি র্রপ রদর্যরছল। এবিং আরে ওিা মির্র্ প্রচুর মজর্নরছ। 
তুরে শুনর্ল অ্বার্ ির্ব, এরবষয গুর্লা শুধু  াদুদর্ণ্ডর সার্ি সেরর্কত না। 
 
ওরা রর্র্চর্ন এর্স মদখল মিরবর্লর ওপর উপিার িূপ। রবল এবিং রসর্যা মডলারু্র সর্ব 
নাস্তা মসর্র উঠর্ছন। আর রের্সস উইসরল তার্দর সর্ঙ্গ োইিং পযান রনর্য র্িা বলর্ছন। 
 
আিকার আোর্র্ বর্লর্ছ মতাোর্র্ সর্তর্রা বছর্রর জন্মরদর্নর শুর্ভো জানার্ত, িযারর, 
রের্সস উইসরল িযাররর্র্ মদর্খ বলর্লন। আিকারর্র্ সর্াল সর্াল র্ার্জ চর্ল ম র্ত 
ির্যর্ছ। তর্ব ও রার্তর খাবার মখর্ত আসর্ব। ওই ওপর্ররিা আোর্দর উপিার। 
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িযারর বসল। রের্সস উইসরলর মদখার্না চারর্র্াো পযার্র্িিার মোড়র্ খুলল। মভতর্র 
এর্রি ঘরড়, রে. এবিং রের্সস উইসরল রর্নর বযস সর্তর্রা িওযায ম  রর্ে ঘরড় 
রদর্যরছর্লন, রঠর্ মতেন। ঘরড়রি মসানার, িার্তর বদর্ল ঘরড়িায বৃে র্র্র তারর্াখরচত 
নর্শা। 
 
উইজার্ডকর বযস সর্তর্রা ির্ল তার্র্ এর্রি ঘরড় উপিার মদওযািা এর্রি প্রিা, রের্সস 
উইসরল বলর্লন। রু্র্ার্রর পার্শ দাাঁরড়র্য উর্ির্গর সর্ঙ্গ িযাররর রদর্র্ তার্ার্লন। রর্ন্তু 
আরে লরজ্জত ম  এিা নতুন নয, মতাোর্র্ মদওযা ঘরড়িা প্ররৃ্তপর্ক্ষ আোর ভাই 
ফযারবযার্নর। মস তার রজরনসপর্ত্রর এর্র্বার্রই  ত্ন রনত না। মপছর্ন এর্িু রঙ নষ্ট 
ির্য মগর্ছ, রর্ন্তু- 
 
রতরন আর র্িা বলর্ত পারর্লন না। িযারর উর্ঠ রগর্য তার্র্ জরড়র্য ধরল। এই জরড়র্য 
ধরার েধয রদর্য িযারর অ্র্নর্ র্িা মবাোর্ত চাইল। িযর্তা তার র্িাগুর্লা রের্সস 
উইসরল বুের্ত পারর্লন। র্ারে িযারর তার্র্ মছর্ড় রদর্তই রতরন িযাররর গার্ল মছাট্ট 
র্র্র আদর র্র্র চাপড় রদর্লন। তারপর রতরন তার  াদুদণ্ডরি রদর্য তুর্ল ধরর্লন, 
চুর্লার ওপর োইিং পযান মির্র্ োিংস রনর্চ মের্ের্ত পর্ড়  ারেল। 
 
িযারপ বািক মড, িযারর! িাররেযন বলল। মস দ্রুত গরতর্ত রর্র্চর্ন ঢুর্ল এবিং উপিার্রর 
িূর্পর ওপর ওর আনা উপিারিা রাখল। এিা মতেন রর্ছু না, রর্ন্তু আোর রবশ্বাস 
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মতাোর পছন্দ ির্ব। ওর র্াছ মির্র্ র্ী মপর্ল? িাররেযন রর্নর বযাপার্র বলল। রনর্র্ 
ের্ন ির্লা মস রর্ছু মশার্নরন। 
 
র্াে অ্ন, িাররেযর্নরিা মখার্লা! রন বলল। 
 
মস িযাররর জনয এর্িা নতুন রসর্র্াস্কাপ রর্র্নর্ছ। অ্নয পযার্র্িগুর্লার ের্ধয রর্যর্ছ 
রবল ও ফ্লযার্রর জনয আনা আর্ষকেীয মরজর (ওি িযাাঁ, এই মরজর্র এর্র্বার্র েসৃে 
মসভ র্রর্ত পারর্ব, মডলারু্র ওর্র্ রনরিত র্রর্লন। রর্ন্তু এরির্র্ মতাোর অ্বশযই 
পররষ্কার র্র্র বলর্ত ির্ব তুরে র্ী চাও। তা না ির্ল িযর্তা মদখর্ব তুরে  া চাও 
তারর্চর্য মবরশ চুল র্ািা ির্য মগর্ছ…), মডলারু্র চর্র্লি এর্নর্ছন এবিং মেড ও জজক 
রর্র্ন এর্নর্ছ উইসরলস উইজাডক হুইজস। 
 
িযারর, রন এবিং িাররেযন মসখার্ন আর মদরর র্রর্ত চাইল না। র্ারে োদাে মডলারু্র, 
ফ্লযার এবিং গযাররর্যর্ল প্রর্বশ র্রায মছাি রুেরির্ত অ্স্বরস্তদাযর্ ভীড় ির্য মগর্ছ। 
 
আরে মতাোর রজরনসগুর্লা গুরছর্য রদরে, িাররেযন উৎসার্ির সার্ি বলল। ওরা রতনজন 
ওপর্র রফর্র  াওযার সেয মস তার িার্ত উপিারগুর্লা তুর্ল রনল। প্রায মশষ, শুধু 
অ্র্পক্ষা র্ররছ মতাোর পযান্টগুর্লা ওযারশিং মেরশন মির্র্ মধাযা ির্য মবর িওযার, রন- 
ওপর্র ওঠার সেয িাররেযন বলল। 
 
রন রর্ছু বলর্ত  ারেল, রর্ন্তু রনর্চর তলায দর্রাজা মখালার শর্ে বাধাগস্ত িল। 
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িযারর, তুরে এর্িু এরদর্র্ আসর্ব? 
 
রজরন এর্সর্ছ। রন িঠাৎ িের্র্ দাাঁড়াল। রর্ন্তু িাররেযন তার্র্ র্নুই রদর্য মছাি র্র্র 
গুাঁর্তা রদর্য উপর্র উর্ঠ ম র্ত বলল। রর্ছুিা রবরত ির্য িযারর রজরনর মপছর্ন মপছর্ন 
তার রুর্ে ঢুর্ল। 
 
এই রুেরির মভতর্র মস আর্গ র্খর্না আর্সরন। রুেরি মছাি, রর্ন্তু মবশ ের্ের্র্। 
রুর্ের মদযার্লর এর্পার্শ উইজাডক বযান্ড দল ওযযাডক রসোসক-এর এর্রি রবশাল ছরব। 
আর অ্নয মদযালরির্ত রর্রডচ রিে িরলর্িড িাররপর্সর অ্রধনাযর্ রজওনগ মজানর্সর 
এর্রি ছরব। রঠর্ জানালা বরাবর এর্রি মডস্ক রর্যর্ছ। জানালার বাইর্র মখালা বাগান 
মদখা  ার্ে। ওখার্ন এর্ সেয রজরন এবিং মস আর রন এবিং িাররেযন দুজন র্র্র দর্ল 
ির্য রর্রডচ মখলত। ওখার্ন এখন এর্রি গুমু্বজ আর্ার্রর সাদা রেনার। গুম্বর্জর ওপর 
মসানারল পতার্া রজরনর জানালার মসাজাসুরজ। 
 
রজরন েুখ তুর্ল িযাররর েুর্খর রদর্র্ তার্াল। দীঘক এর্রি রনিঃশ্বাস রনর্য বলল, িযারপ 
মসর্ভনরিনি। 
 
িযাাঁ, ধনযবাদ। 
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 রজরন িযাররর রদর্র্ এর্ দৃরষ্টর্ত তারর্র্য িার্ল। রর্ন্তু িযাররর ওর রদর্র্ তারর্র্য িার্া 
র্রঠন। অ্র্নর্িা তীর আর্লার রদর্র্ তারর্র্য িার্ার মচাখ ধাাঁধার্নার ের্তা ের্ন ির্লা 
িযাররর। 
 
জানালা রদর্য বাইর্রর রদর্র্ তারর্র্য িযারর বলল, অ্পূবক দৃশয। 
 
রজরন রবষযরি গার্য োখল না। এ জনয িযারর অ্বশয তার্র্ দাযী র্রর্ত পার্র। 
 
আরে ভাবর্ত পাররছলাে না ম  মতাোর্র্ র্ী উপিার মদব। 
 
 আোর্র্ রর্ছু মদওযার প্রর্যাজন মনই মতাোর। 
 
এ র্িাও রজরন র্ার্ন তুলল না। 
 
আরে জারন না ম  মর্ান রজরনসিা মতাোর র্ার্জ লাগর্ত পার্র। বড় আর্ার্রর রর্ছু 
ির্ল মসিা আবার তুরে সর্ঙ্গ রনর্ত পারর্ব না। 
 
িযারর ওর রদর্র্ এর্ পলর্র্র জনয তার্াল। রজরনর মভতর র্ান্নার মর্ার্না আভাস মনই। 
ওর অ্র্নর্ আর্ষকেীয রবষর্যর এরি এর্রি। মস সিসা র্াাঁর্দ না। োর্ে োর্েই িযাররর 
ের্ন ির্যর্ছ ছযরি ভাই িার্ার র্ারর্ে তার ের্ধয এই দৃঢ়তা এর্সর্ছ। 
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রজরন এর্ পা িযাররর রদর্র্ এরগর্য এর্লা। 
 
তাই আোর ের্ন ির্লা, আরে এেন রর্ছু মদব ম ন তুরে ম  র্ার্জই িার্, মসখার্ন  রদ 
মর্ার্না রভলার সর্ঙ্গও মদখা িয, তখন ম ন আোর্র্ না ভুর্ল  াও। 
 
সরতয বলর্ত র্ী আোর ের্ন িয মস র্ার্জর সেয মডরিিং-এর সুর্ াগ র্েই পাওযা 
 ার্ব। 
 
আরে এর্রি রুপারল মরখার জনয অ্র্পক্ষা র্ররছ, রজরন রফস রফস র্র্র বলল। তারপর 
িযাররর্র্ মস চুেু মখর্ত শুরু র্রল  া মস জীবর্ন র্খর্না র্র্ররন। িযাররও তার্র্ চুেু 
মখর্ত িার্ল। ওরা সুর্খর রার্জয িাররর্য মগল। ফাযার হুইরস্কর মচর্যও েুধুর এ 
অ্নুভূরত। মস ির্লা এ দুরনযার এর্োত্র বাস্তবতা রজরন ও িযারর পরস্পরর্র্ অ্নুভব 
র্রর্ছ। এর্ িাত রজরনর রপর্ঠ, অ্নযিাত তার লম্বা রেরষ্ট ঘ্রার্ের চুর্লর মভতর 
 
দরাে র্র্র দর্রাজা খুর্ল মগল এবিং সর্ঙ্গ সর্ঙ্গ ওরা লাফ রদর্য পৃির্ ির্য মগল। 
 
ওি, রন আর মর্ার্না র্িা না বারড়র্য বলল। সরর। 
 
রন! িাররেযন রঠর্ তার মপছর্ন। মস এর্িু িাপারেল। এর্রি অ্স্বাভারবর্ নীরবতা 
মনর্ে এর্লা। রজরন শান্ত সরল র্র্ণ্ঠ বলল, ওর্যল, িযারপ বািক মড িযারর। 
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রর্নর র্ান লাল ির্য মগর্ছ। িাররেযনর্র্ রীরতের্তা নাভকাস মদখা মগল। িযাররর ের্ন 
ির্যরছল ওর্দর েুর্খর ওপর ঠাস র্র্র দর্রাজািা বন্ধ র্র্র রদর্ত। রর্ন্তু দর্রাজািা খুর্ল 
ম র্তই ের্ন ির্লা ঘর্র এর্রি শুষ্কতা প্রর্বশ র্র্রর্ছ এবিং ওর উষ্ণ েুিূতকগুর্লা সাবার্নর 
বুিুর্দর ের্তা উর্ব মগর্ছ। রন ঘর্র মঢার্ার সর্ঙ্গ সর্ঙ্গ ম ন রনিঃশর্ে ঘর্র প্রর্বশ র্রল 
রজরনর সর্ঙ্গ রবর্েদ, পরে রবর্ভার ির্য িার্া েুিূতকগুর্লা ম ন মশষ ির্য মগল। 
 
মস রর্ছু বলর্ত মচর্য রজরনর রদর্র্ তারর্র্য িার্ল;  রদও মস জার্ন না রজরনর্র্ র্ী 
বলর্ত চায। রর্ন্তু রজরন রপছন রফরল। িযারর ভাবল, রজরন িযর্তা রনর্জর্র্ সিংবরে 
র্রর্ত পারর্ছ না, তার মচাখ িযর্তা জর্ল ভর্র উর্ঠর্ছ। রর্ন্তু রর্নর সাের্ন িযারর তার্র্ 
সান্ত্বনা রদর্ত পারর্ছ না। 
 
মতাোর সর্ঙ্গ পর্র র্িা ির্ব, িযারর বলল। তারপর ওর্দর দুজর্নর মপছর্ন মপছন 
রজরনর মবডরুে মির্র্ মবর ির্য মগল। 
 
রন িনিন র্র্র রনর্চর তলায মনর্ে এর্লা। তারপর ভীড় ির্য িার্া রর্র্চর্নর মভতর 
রদর্য উর্ঠার্ন মনর্ে এর্লা। িযাররও তার মপছন মপছন অ্নুসরে র্র্র এর্লা। িাররেযনও 
ওর্দর তার্ল তার্ল িাাঁিল। তার্র্ মবশ ভীত মদখা মগল। 
 
এর্ সেয রনরররবরল সুন্দর র্র্র ছাাঁিা ঘার্সর লর্ন এর্স মপৌঁর্ছ রন িযাররর রদর্র্ 
রফরল। 
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 খন তার সার্ি সের্ক মছদ র্র্রছ তখন তুরে তার সার্ি আবার ঘরনষ্ঠতা র্রছ মর্ন। 
 
আরে রনজ মির্র্ ঘরনষ্ঠতা মতা র্রররন। িযারর বলল। িাররেযন তার্দর র্িার মভতর 
ম াগ রদর্য রনর্র্ িাোর্ত মচষ্টা র্রল। 
 
রন 
 
রর্ন্তু রন এর্ িাত তুর্ল তার্র্ বরিং িাের্ত ইরঙ্গত রদল। 
 
মস খুবই রবষণ্ণ ির্য পর্ড়রছল তুরে  খন সের্কিা মশষ- 
 
আরেও তাই। তুরে জার্না মর্ন আরে তা র্র্ররছ। আরে ম  ইো র্র্র র্র্ররছ তা নয। 
 
িযাাঁ বুেলাে, রর্ন্তু তুরে তার্র্ চুেু মখর্য তার ের্ধয আবার আশা জারগর্য তুলছ- 
 
মস অ্তিা মবার্া নয। মস ভার্লা র্র্রই জার্ন ম  মসিা ির্ত পার্র না। মস মোর্িই 
আশা র্র্ররন ম  আেরা রবর্যর ের্তা.. রর্ছু ঘির্ব, অ্িবা-। 
 
র্িাগুর্লা বলার সেয তার মচার্খর সাের্ন এর্রি ছরব পররষ্কার মভর্স উঠল; সাদা 
মপাশার্র্ রজরন, তার রবর্য ির্ে এর্জন লম্বা ের্তা েুখিীন এবিং রর্মু্ভতরর্োর্ার 
মলার্র্র সর্ঙ্গ। 
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েুিূর্তকর ের্ধয মস তার্র্ আরবষ্কার র্রল মস েুি ও রনিঃোি, আর … মস শুধু তার 
সাের্ন মভার্েেিকর্র্ই মদখর্ত পার্ে। 
 
সুর্ াগ মপর্লই তুরে  রদ তার্র্ সঙ্গ রদর্ত িার্…. 
 
এিা আর ঘির্ব না, িযারর র্রঠনভার্ব বলল। রদনরি মবশ উজ্জ্বল, মেঘেুি। রর্ন্তু িযাররর 
ের্ন ির্লা সু ক ডুর্ব মগর্ছ। রঠর্ আর্ছ? 
 
রনর্র্ খারনর্িা রবরি, খারনর্িা ররত ের্ন ির্লা। মস আর্গ রপর্ছ র্র্যর্ পা িাাঁির্ত 
িার্ল। তারপর বলল, রঠর্ আর্ছ, ওর্র্… আো। 
 
বারর্ রদনগুর্লার্ত রজরন আর িযাররর এর্ার্ন্ত সাক্ষাৎ ির্লা না, তার্র্ তার রুর্ে এর্া 
ডার্ল না। না মস মর্ার্না রবর্শষ চািরন রদল, না মস মর্ার্না ইরঙ্গত র্রল। ম ন মসরদন 
তার রুর্ে সাধারে আর্লাচনার বাইর্র তার্দর ের্ধয রর্ছু িযরন। তা সর্েও চারলক আসার 
পর িযারর রর্ছুিা স্বরস্ত মবাধ র্রল। চারলক আসার পর এর্রি আি ক র্াণ্ড ির্লা। রের্সস 
উইসরল মজার র্র্র চারলকর্র্ এর্রি মচযার্র বরসর্য রদর্লন। ধের্র্ রদর্য তার  াদুদণ্ডরি 
তুর্ল ধরর্লন। চারলকর চুর্ল এর্র্বার্র সরঠর্ ছাাঁি মদযার মঘাষো রদর্লন। 
 
িযাররর বািকর্ড রডনার্রর সেয বার্রার রর্র্চনরি পূেক ির্য মগল লুরপন, িঙ্কস, িযারিড 
এবিং চারলক আসার আর্গই। বাগার্ন এর্ প্রান্ত মির্র্ অ্পর প্রান্ত মিরবল পাতা ির্লা। 
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মফড এবিং জজক  াদুর োধযর্ে মবশ রর্ছু ররঙন লণ্ঠন রনর্য এল। ১৭ অ্রঙ্কত ররঙন 
লণ্ঠনগুর্লা অ্রতিীর্দর োিার ওপর শূর্নয েুরলর্য মদযা ির্লা। ধনযবাদ 
রের্সস.উইসরলর্র্, তার রচরর্ৎসা ও মসবা- র্ত্নর র্ারর্ে জর্জকর ক্ষত এখন অ্র্নর্িা 
শুরর্র্য এর্সর্ছ। জজকর্র্ রনর্য িারস-তাোশা িওযার র্ারর্ে মতা বর্িই, িযাররর এখর্না 
তার র্ার্নর পার্শর র্ার্লা দাগরির জনয অ্স্বরস্ত লার্গ। িাররেযন ওর  াদুদণ্ডরি রদর্য 
ররঙন এবিং মসানারল রফতা ততরর র্র্র চারপার্শর গাছ-গাছারল এবিং মোাঁর্পর ওপর রদর্য 
মবশ র্ারুর্াজ র্র্র সারজর্য রদল। 
 
চেৎর্ার, রন বলল।  াদুদণ্ড রদর্য মশষবার্রর ের্তা েযাব আর্পল গার্ছর ওপর রদর্য 
িাররেযন মসানারল রঙ রবরছর্য রদল। এ র্ার্জর রবষর্য মতাোর মচাখ দারুে। 
 
িযাঙ্ক ইউ রন, িাররেযন বলল। দুজনর্র্ই এর্ই সর্ঙ্গ রর্ছুিা আনরন্দত আবার ররত 
ের্ন ির্লা। িযারর অ্নযরদর্ রফর্র রনর্জ রনর্জই এর্িু েুচরর্ িাসল। মস  খন িুর্যলভ 
মফইল–মসইফ ওর্যজ িু চােক উইর্চস িন্থরি পায মসখার্ন মবশ এর্রি েজাদার র্িা 
মপর্যরছল; িঠাৎ রজরনর মচার্খ মচাখ পড়র্ত িযারর তার রদর্র্ তারর্র্য িাসল। পরক্ষর্েই 
ের্ন পড়ল রনর্র্ মদযা প্ররতশ্রুরতর র্িা। সর্ঙ্গ সর্ঙ্গ মস েরসও মডলারু্র্রর সর্ঙ্গ 
আলাপচাররতা শুরু র্রল। 
 
সাের্ন মির্র্ এর্িু সর্র  াও, সাের্ন মির্র্ সর, সুর র্র্র বলর্ত বলর্ত রের্সস 
উইসরল এর্িা মগি রদর্য প্রর্বশ র্রর্লন। তার সাের্ন বড় আর্ার্রর, রবচল সাইর্জর 
এর্রি রসরনচ ভাসর্ছ। এর্ েুিূতক পরই িযারর বুের্ত পারল এরি তার জন্মরদর্নর মর্র্। 
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এবিং রের্সস উইসরল ওিার্র্  াদুদণ্ড রদর্য ভারসর্য রনর্য এর্সর্ছন। রতরন িার্ত র্র্র 
আনার েুাঁরর্ মননরন। র্ারে জাযগািা অ্তিা েসৃে নয, উাঁচু-রনচু। মর্র্রি  খন মিরবর্লর 
োেখার্ন এর্স নােল তখন িযারর বলল, এিা মদখর্ত অ্সাধারে রের্সস উইসরল। 
 
ওি, এিা রর্ছু না রপ্রয, রতরন রবেুগ্ধ র্র্ণ্ঠ বলর্লন। তার র্াাঁর্ধর ওপর রদর্য মপছন 
মির্র্ রন আঙুল তুর্ল মদরখর্য েুর্খ বলল, ভার্লা রজরনস। 
 
সন্ধযা সাতিার মভতর সর্ল অ্রতিী চর্ল আসর্লন। মেড এবিং জজক তার্দরর্র্ অ্ভযিকনা 
জানাল। ওরা বারড়র রাস্তার োিায তার্দর জনয অ্র্পক্ষা র্ররছল। িযারিড এই অ্নুষ্ঠান 
উপলর্ক্ষ তার সবর্চর্য ভার্লা মপাশার্ পর্ড়র্ছ। মসিা ভযানর্ মদখর্ত এর্ বাদারে 
রর্ঙর পশরে সুযি। 
 
 রদও লুরপন িযাররর সর্ঙ্গ িাত রেরলর্য িাসর্লন, রর্ন্তু িযাররর ের্ন ির্লা মর্ার্না এর্িা 
র্ারর্ে রতরন রচরন্তত। রতরনই এর্োত্র আনেনা। রতরন ছাড়া তার পার্শ িঙ্কসর্র্ এবিং 
অ্নয সর্লর্র্ মদখা মগল মবশ িারসখুরশ। 
 
িযারপ বািক মড িযারর! িঙ্কস বর্ল িাত বারড়র্য িযাররর্র্ শি র্র্র জরড়র্য ধরল। 
 
সর্তর্রা বছর,অ্যাাাঁ, িযারিড বলল। মস বালরত সাইর্জর এর্লাস ওযাইন মের্ডর িাত 
মির্র্ রনল। ছয বছর আর্গ আোর্দর মদখা ির্যরছল। মতাোর রর্ ের্ন আর্ছ িযারর? 
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এর্িু এর্িু, িযারির্ডর রদর্র্ তারর্র্য েুচরর্ মির্স িযারর বলল। তুরে সাের্নর দর্রাজা 
মভর্ঙ মফর্লরছর্ল না? ডাডরলর্র্ শুর্র্রর মলজ লারগর্য রদর্যরছর্ল, আর বর্লরছর্ল আরে 
এর্জন  াদুর্র। 
 
আোর সব ঘিনা ের্ন মনই, িযারিড উৎসার্ির সর্ঙ্গ িাসল। তারপর রন এবিং 
িাররেযর্নর রদর্র্ তারর্র্য বলল, র্ী খবর মতাোর্দর? 
 
আেরা মবশ আরছ, িাররেযন বলল। তুরে মর্েন আছ? 
 
খারাপ না, এর্িু বযস্ততা মগর্ছ। আোর্দর রর্ছু নতুন ইউরনর্নক জন্ম রনর্যর্ছ। মতােরা 
 খন আোর ওখার্ন  ার্ব তখন মসগুর্লা মতাোর্দর মদখাব। িযারিড ওর পর্র্র্ি দ্রুত 
িাত ঢুর্ার্লা। রন এবিং িাররেযন তারর্র্য রইল। িযারর তা গার্য োখল না। এিা িযারর, 
ভাবর্ত পাররছলাে না মতাোর জনয র্ী আনব, তারপর এিার র্িা ের্ন ির্লা। মস 
পর্র্ি মির্র্ এর্রি পশরে তার্রর নরে বযাগ মবর র্রল। বযার্গর সর্ঙ্গ লম্বা রফতা, 
সাধারেত গলায েুরলর্য রাখার জনয। এরি মোর্রস্কর্নর ততরী। এর মভতর ম  মর্ার্না 
রর্ছু লুরর্র্য রাখা  ায। মর্উ মবর র্রর্ত পারর্ব না শুধু এর োরলর্ ছাড়া। এিা খুবই 
রবরল রজরনস। 
 
ধনযবাদ িযারিড। 
 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য ডেথরি হ্যালিাস । ডে. ডে. িাওরিিং । হ্যারি পটাি রসরিে 

203 

www.bengaliebook.com                                  সূরিপত্র 
 

 

এিা এেন রর্ছু না, িযারিড তার ডােরবর্নর ঢার্নার আর্ার্রর ের্তা বড় িার্তর তালু 
উপর্র তুর্ল বলল। ওই ম  আর্রর্জন, চারলক। খুবই ভার্লা মছর্ল, 
 
মিই চারলক! 
 
চারলক এরগর্য এর্লা। সদয রনষু্ঠরভার্ব মছাি র্র্র মদওযা চুর্লর ওপর অ্সন্তুরষ্টর সর্ঙ্গ িাত 
বুলার্ে। মস রর্নর মচর্য এর্িু খার্িা, চওড়া শরীর। মপরশবহুল িার্ত মবশ র্র্যর্রি 
মপাড়া এবিং র্ািা দাগ। 
 
িাই, িযারিড, মর্েন  ার্ে?…….। নরবািক মর্েন আর্ছ? 
 
নরবািক, চারলক িাসল। নরওর্যরজযান রু্রু্ররি? আেরা ওর্র্ এখন মনাবািা বর্ল ডারর্। 
 
ওযাি, মনাবািক এখন মের্য? 
 
িযাাঁ, চারলক বলল। 
 
 তুরে র্ী র্র্র তা বলছ? িাররেযন জানর্ত চাইল। 
 
আর্রা অ্র্নর্ পররবতকন আর্ছ, চারলক বলল। মস রনর্জর র্াাঁধ ঘুররর্য গলার স্বর নারের্য 
বলল। ডযাড দ্রুত এখার্ন এর্ল ভার্লা িয। ো রবরি ির্য পড়র্ছন। 
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ওরা সবাই রের্সস উইসরলর রদর্র্ তারর্র্য মদখল। রতরন েযাডাে মডলারু্র্রর। সর্ঙ্গ 
র্িা বলর্ত মচষ্টা র্রর্ছন আর বার বার মগর্ির রদর্র্ তার্ার্েন। 
 
আোর ের্ন িয আিকারর্র্ ছাড়াই আোর্দর শুরু র্রা উরচত, খারনর্ বার্দ রতরন 
মখালার্েলা ভার্ব বলর্লন। মস অ্বশযই মর্ািাও আির্া পর্ড়র্ছ, ওি। 
 
ওরা সবাই এর্সর্ঙ্গ দৃশযরি মদখল: এর্রি নানা রর্ঙর আর্লার মরখা উর্ড় আসল মসাজা 
উঠার্নর মিরবর্লর রদর্র্। মিরবর্লর ওপর এর্স এর্রি উজ্জ্বল রুপারল রর্ঙর মবরজর 
আদল মপর্ত িার্ল। মপছর্নর পা দুর্িার ওপর ভর র্র্র দাাঁড়াল এবিং রে. উইসরলর 
র্র্ণ্ঠ র্িা বলর্ত িার্ল। 
 
েযারজর্র্র রেরনোর আোর সর্ঙ্গ আসর্ছন। 
 
মঘাষো রদর্যই আবার উজ্জ্বল রুপারল রঙ ধারে র্র্র িালর্া বাতার্সর ের্ধয রের্শ 
মগল। ম  রদর্িায উর্ব মগল মসরদর্র্ অ্বার্ ির্য তারর্র্য রইল ফ্লযার পররবার। 
 
আোর্দর এখার্ন িার্া রঠর্ না, লুরপন সর্ঙ্গ সর্ঙ্গ বলর্লন। িযারর..আরে দুিঃরখত…আরে 
এ বযাপার্র পর্র বযাখযা র্রব… 
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রতরন িঙ্কর্সর িাত ধর্র মির্ন রনর্য মগর্লন। তারা পারচল মবর্য উর্ঠ মচার্খর আড়াল 
ির্য মগর্লন। রের্সস উইসরলর্র্ পুর্রাপুরর িতভম্ব মদখা মগল। 
 
রেরনোর….রর্ন্তু মর্ন? আরে বুের্ত পাররছ না… 
 
 রর্ন্তু এ রনর্য আর্লাচনার মর্ার্না সেয পাওযা মগল না। এর্ মসর্র্ন্ড পরই রে. 
উইসরলর্র্ বাতার্সর মভতর মির্র্ আরবভূকত ির্ত মদখা মগল মগর্ির র্ার্ছ। তার সর্ঙ্গ 
রুফুস রেেরগযর। মসিা মবাো মগল তার গলার র্ার্ছ ধুসর পশে মদর্খ। সদয আসা 
দুজন মিাঁর্ি মসাজা লণ্ঠর্নর আর্লায আর্লারর্ত মিরবর্লর রদর্র্ এর্লন। মসখার্ন সবাই 
চুপচাপ বর্স আর্ছ। ওর্দর এরগর্য আসা মদখর্ছ। রেেরগযর লণ্ঠর্নর আর্লার র্ার্ছ 
চর্ল আসর্তই িযারর লক্ষয র্রল তার্র্ মশষবার সাক্ষার্ত ম েন মদর্খর্ছ তারর্চর্য 
অ্র্নর্ মবরশ বযস্ক মদখা  ার্ে। অ্র্নর্ শুর্র্না এবিং রবেষক মদখা  ার্ে। 
 
এখার্ন অ্নুপ্রর্বশ র্রার জনয আেরা দুিঃরখত, রেেরগযর বলর্লন। এলার্ের্লা পা মফর্ল 
রতরন মিরবর্লর র্ার্ছ এর্স দাাঁড়ার্লন। রবর্শষ র্র্র মদখর্ত পারে আরে এর্রি পারিকর্ত 
দাওযাত ছাড়াই ঢুর্র্ পর্ড়রছ। 
 
রতরন এর্ েুিূতক েস্তবড় রেচ মর্র্িার রদর্র্ তারর্র্য িার্র্লন। 
 
মেরন িযারপ ররিানকস, 
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 িযাঙ্কস, িযারর বলল। 
 
মতাোর সর্ঙ্গ আোর রর্ছু এর্ান্ত র্িা আর্ছ। রেেরগযর বলর্লন। তুরে ছাড়াও 
রে.র্রানাে উইসরল এবিং িাররেযন গযাোরর্র্ও প্রর্যাজন। 
 
আোর্দর? রন বলল। তার্র্ রর্ছুিা অ্বার্ ের্ন ির্লা। আেরা মর্ন? 
 
আর্রা এর্িু এর্ান্ত জাযগায রগর্য আরে মতাোর্দর বলব। রেেরগযর বলর্লন। এখার্ন 
এেন মর্ার্না জাযগা আর্ছ? মস রে. উইসরলর র্ার্ছ জানর্ত চাইল। 
 
িযাাঁ, অ্বশযই, রে. উইসরল বলর্লন। তার্র্ রর্ছুিা নাভকাস মদখার্ে। ওখার্ন বসার রুে 
আর্ছ,র্তােরা ওখানিায বর্সা না? 
 
তুরে আোর্দর ওখার্ন রনর্য  াও, রর্নর রদর্র্ মচর্য রেেরগযর বলর্লন। আিকার, 
মতাোর্র্ আোর্দর সর্ঙ্গ আসার মর্ার্না দরর্ার মনই। 
 
িযারর, রন এবিং িাররেযন উর্ঠ দাাঁড়াল। িযারর লক্ষয র্রল রে.উইসরল রের্সস উইসরলর 
রদর্র্ উরিি মচার্খ তার্ার্লন। ওরা নীরর্ব ঘর্রর রদর্র্  াওযার সেয িযারর রচন্তা র্রল 
ম  অ্নয দুজনও তার ের্তা র্র্রই রচন্তা র্রর্ছ। রেেরগযর ম  র্র্রই মিার্ মর্ািাও 
মির্র্ শুর্নর্ছন ম  ওরা ির্গাযািক তযাগ র্রার পররর্ল্পনা র্র্রর্ছ। 
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রেেরগযর রবশৃঙ্খল রর্র্চর্নর মভতর রদর্য বার্রার রসরিিং রুর্ে না  াওযা প কন্ত মর্ার্না 
র্িা বলর্লন না। বাগার্ন প কন্ত মবলা মশর্ষর মর্ােল মসানারল আর্লা িার্র্লও ঘর্রর 
মভতর্রর এই জাযগারি ইরতের্ধযই অ্ন্ধর্ার্র মঢর্র্ মগর্ছ। িযারর রুর্ে প্রর্বশ র্র্রই 
ওর  াদুদণ্ডরি মতর্লর লযার্ের ওপর ধরল। ফর্ল এলার্ের্লা রর্ন্তু উষ্ণ রুেরি 
আর্লারর্ত ির্য উঠল। রেেরগযর রনর্জ িাতলওযালা েুলন্ত মচযার্র বসর্লন ম িায 
সাধারেত রে. উইসরল বর্স িার্র্ন। িযারর, রন এবিং িাররেযন পাশাপারশ মসাফায 
গাদাগারদ র্র্র বসল। ওরা বসার পর রেেরগযর র্িা বলর্ত শুরু র্রর্লন। 
 
মতাোর্দর রতনজর্নর র্ার্ছ আোর রর্ছু প্রশ্ন আর্ছ। আোর ের্ন িয মস প্রশ্নগুর্লা 
মতাোর্দরর্র্ আলাদা আলাদাভার্ব প্রশ্ন র্রাই মশ্রয।  রদ মতােরা দুজন, রতরন িযারর 
এবিং িাররেযর্নর রদর্র্ মদরখর্য বলর্লন, মতােরা দুজন। উপর্রর রুর্ে অ্র্পক্ষা র্রর্ত 
পার। আরে মরানাের্র্ রদর্য শুরু র্রব। 
 
আেরা মর্ািাও  াব না, িযারর বলল। িাররেযন দৃঢ়তার সর্ঙ্গ োিা মদালার্লা। আপরন 
আোর্দর এর্ সর্ঙ্গ র্িা বলর্ত পার্রন। অ্িবা মর্ার্না দরর্ার মনই। 
 
রেেরগযর িযাররর রদর্র্ ঠাণ্ডা মচার্খ তারর্র্য অ্নুোন র্রর্ত মচষ্টা র্রর্লন। িযাররর ের্ন 
ির্লা ম  রেরনোর ভাবর্ছন র্িার শুরুর্তই তর্ক র্রা রঠর্ ির্ব রর্ না। 
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খুব ভার্লা র্িা, তাির্ল এর্র্ত্রই প্রশ্ন র্ররছ। রতরন র্াাঁধ োাঁরর্র্য বলর্লন। রতরন খুর্ 
র্র্র মর্র্শ গলা পররষ্কার র্রর্লন। আরে রনরিত ম  আরে এখার্ন মর্ন মসিা মতােরা 
জার্না। আরে এখার্ন, তার র্ারে অ্যালবাস ডাম্বলর্ডার্রর মরর্খ  াওযা দরলল। 
 
িযারর, রন এবিং িাররেযন ওরা সবাই সবার রদর্র্ তার্াল। 
 
আপাতদৃরষ্টর্ত এর্রি অ্বার্ র্রা বযাপার বর্ি! তাির্ল মতােরা জানর্ত না ম  
ডাম্বলর্ডার মতাোর্দর জনয রর্ছু মরর্খ মগর্ছ? 
 
আ–আোর্দর সবার জনয? রন বলল। আোর এবিং িাররেযর্নর জনযও? 
 
িযাাঁ, মতাোর্দর সবার। 
 
 রর্ন্তু িযারর বাধা রদল। 
 
এর্ োর্সরও আর্গ ডাম্বলর্ডার োরা মগর্ছন। রতরন আোর্দর জনয র্ী মরর্খ মগর্ছন 
মসিা জানার্ত এত সেয লাগল মর্ন? 
 
রেেরগযর উের মদযার আর্গই িাররেযন বলল, এর্ত র্ী পররষ্কার মবাো  ায না ম  
রতরন  াই মরর্খ রগর্য িারু্ন মসিা তারা পরীক্ষা র্রর্ত মচর্যর্ছন? অ্িচ আপনার্দর তা 
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র্রার মর্ার্না অ্রধর্ার মনই! িাররেযর্নর র্িাগুর্লা বলার সেয গলা এর্িু এর্িু 
র্াাঁপল। 
 
আোর্দর সেূেক অ্রধর্ার আর্ছ, রেেরগযর ওর র্িা বারতল র্র্র রদর্য বলর্লন। 
ম ৌরির্ভার্ব জে র্রার আইর্ন মর্ার্না দরলর্লর রজরনসপত্র জে র্রার ক্ষেতা 
েন্ত্রোলযর্র্ মদওযা আর্ছ 
 
ওই আইনরি ততরর র্রা ির্যরছল  াদুর্রর্দর ডার্ক প্রত্নসেদ সররর্য মফলা মঠর্ার্নার 
জনয, িাররেযন বলল। এবিং েন্ত্রোলযর্র্ ওসব জে র্রার মক্ষর্ত্র শরিশালী প্রোে 
রাখর্ত ির্ব ম  েৃর্তর রজরনসগুর্লা অ্চবধ! আপরন র্ী মস র্িাই বলর্ছন ম  ডাম্বলর্ডার 
আোর্দরর্র্ অ্চবধ রজরনস মদর্ব মসিাই আপরন রচন্তা র্র্রর্ছন? 
 
তুরে র্ী  াদু আইর্ন মতাোর র্যাররযার গঠন র্রর্ব বর্ল পররর্ল্পনা র্র্রছ, রেস 
িযাোর? রেেরগযর জানর্ত চাইর্লন। 
 
না, আরে তা র্ররছ না, িাররেযন মজারার্লাভার্ব বলল। আরে আশা র্ররছ পৃরিবীর্ত 
ভার্লা রর্ছু র্রার। 
 
রন িাসল। রেেরগওর্রর মচাখ তার রদর্র্ জ্বর্ল উঠল। এবিং িযারর র্িা বলার সর্ঙ্গ 
সর্ঙ্গ মস মস তার রদর্র্ তার্াল। 
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তাির্ল মর্ন এখন আপরন আোর্দর রজরনসগুর্লা রদর্ত চার্েন? মসগুর্লা মরর্খ মদযার 
আর মর্ার্না  ুরি খুাঁর্জ মবর র্রর্ত পারর্লন না? 
 
না, এর র্ারে ির্লা ৩১ রদন চর্ল এর্সর্ছ। িাররেযন সর্ঙ্গ সর্ঙ্গ বলল।  রদ তারা 
প্রোে র্রর্ত না পার্রন ম  রজরনসগুর্লা রবপদজনর্, তাির্ল এই সের্যর মবরশ রাখর্ত 
পার্রন না, তাই না? 
 
তুরে র্ী ের্ন র্র ম  তুরে ডাম্বলর্ডার্রর খুব রনর্িজন রছর্ল, মরানাে? িার রেযর্নর 
র্িায র্ান না রদর্য রেেরগযর জানর্ত চাইর্লন। রনর্র্ শরঙ্কত মদখা মগল। 
 
আরে?.. আরে রঠর্ না…. িযাররই সব সেয.. 
 
রন ঘুর্র িযারর এবিং িাররেযর্নর রদর্র্ তার্াল। মদখল িাররেযন তার রদর্র্ এখন র্িা 
বন্ধ র্র ধরর্নর চািরন রদল। রর্ন্তু  া ঘিার তা ঘর্ি মগর্ছ। রেেরগযরর্র্ ের্ন ির্লা 
রতরন  া শুনর্ত আশা র্র্ররছর্লন এবিং মচর্যরছর্লন রঠর্ তাই শুর্ন মফর্লর্ছন। রতরন 
রশর্ারর পারখর ের্তা রর্নর উেররির্র্ ধর্র বসর্লন। 
 
তুরে  রদ ডাম্বলর্ডার্রর খুব রনর্িজন না ির্ব তাির্ল ডাম্বলর্ডার র্ীভার্ব দরলর্ল 
মতাোর নাে রদর্লন? রতরন দরলর্ল খুব অ্ল্প রর্ছু োনুর্ষর নাে উর্ল্লখ র্র্র মগর্ছন। 
তার রজরনসপত্রগুর্লার অ্রধর্ািংশ, ম েন তার প্রাইর্ভি লাইর্ররর,  াদুর  ন্ত্রপারত এবিং 
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অ্নযানয বযরিগত সরোে রতরন মরর্খ মগর্ছন ির্গাযার্িক। তাির্ল মর্ন রতরন অ্র্নর্র্র 
মভতর মির্র্ মতাোর নাে মবর্ছ রনর্যর্ছন বর্ল ের্ন র্র? 
 
 আরে…বলর্ত পারব না। রন বলল।  া সরতয… আেরা খুব ঘরনষ্ঠ রছলাে না….আোর 
ের্ন িয রতরন আোর্র্ িযর্তা ভার্লা জানর্তন… 
 
এিা মতাোর রবনয রন, িাররেযন বলল। ডাম্বলর্ডার মতাোর্র্ খুবই পছন্দ র্রর্তন। 
 
এই সরন্ধক্ষে সতযিাই আর্রা তুর্ল ধরল : িযারর এখন প কন্ত জানত ম  রন এবিং 
ডাম্বলর্ডার র্খর্নাই পৃির্ভার্ব রেরলত ির্তা না। এবিং তার্দর ের্ধয সরাসরর 
ম াগার্ াগিা রছল অ্রত রবরল ঘিনা। রর্ন্তু রেেরগযর রর্ছু শুনর্ত পার্ে বর্ল ের্ন 
ির্লা না। রতরন তার আলখাল্লার মভতর্র িাত ঢুর্ার্লন এবিং রফতা মবর ির্য িার্া 
এর্রি বযাগ মবর র্র্র আনর্লন। এিা িযারির্ডর িযাররর্র্ মদযা বযাগরির মচর্য আর্ার্র 
বড়। এর মভতর মির্র্ রতরন মির্ন এর্রি দরলল মবর র্র্র ভাজ খুর্ল উাঁচু গলায পড়র্ত 
শুরু র্রর্লন। 
 
রদ লাে উইল এন্ড মিোর্েন্ট অ্ব অ্যালবাস পাররসভাল উলরের্ রাযান ডাম্বলর্ডার… 
িযাাঁ, আেরা এখার্ন…. মরানাে রবরলযুস উইসরলর্র্, আরে আোর মডলুরের্নির প্রদান 
র্ররছ এই আশায ম ,  খনই মস এিা বযবিার র্রর্ব মস আোর্র্ স্মরে র্রর্ব। 
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রেেরগযর বযাগ মির্র্ এর্রি রজরনস মবর র্রর্লন  া িযারর আর্গ মদর্খর্ছ: এিা মদখর্ত 
অ্র্নর্িা রুপারল রর্ঙর এর্রি রসগার্রি লাইিার্রর ের্তা। রর্ন্তু িযারর জার্ন এিার 
ক্ষেতা ির্লা ওই জাযগার সব আর্লা শুর্ষ রনর্ত পার্র,আবার এর্রি মছাি রক্লর্ র্রার 
োধযর্ে আর্লা জ্বালার্ত পার্র। রেেরগযর সাের্নর রদর্র্ েুাঁর্র্ মডলুরের্নিররি রর্নর 
রদর্র্ বারড়র্য ধরল। রন মসরি িার্ত রনর্য ঘুররর্য রফররর্য মদর্খ অ্বার্ ির্লা। 
 
এরি এর্রি েূলযবান রজরনস, রেেরগযর রর্নর রদর্র্ তারর্র্য বলর্লন। এেনরর্ 
িযর্তাবা এিাই এর্োত্র রপস। অ্বশযই এরি ডাম্বলর্ডার্রর রনর্জর রডজাইন র্রা। এেন 
রবরল এর্রি রজরনস রতরন মতাোর জনয মরর্খ মগর্লন মর্ন? 
 
রন োিা মদালার্লা। মস জার্ন না। তার্র্ রবরস্মত মদখার্লা। 
 
ডাম্বলর্ডার িাজার িাজার ছাত্রর্র্ রশক্ষা রদর্যর্ছন, রেেরগযর দৃঢ়ভার্ব বলর্লন। 
তারপরও রতরন োত্র মতাোর্দর রতনজর্নর নাে স্মরে মরর্খ দরলর্ল উর্ল্লখ র্র্রর্ছন। 
তা মর্ন? মতাোর্দর এই মডলুরের্নির র্ী র্ার্জ লাগর্ব বর্ল রতরন ের্ন র্র্রর্ছন 
রে.উইসরল? 
 
আোর ের্ন িয বারত মনভার্ত, রন রবড়রবড় র্র্র বলল। এ ছাড়া এিা রদর্য আর র্ী 
র্রব? 
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রেেরগযর এ র্িার মর্ার্না জবাব রদর্ত পারল না। রর্নর রদর্র্ এর্ বা দুই েুিূতক তীর 
মচার্খ মচর্য মির্র্ তারপর আবার ডাম্বলর্ডার্রর দরলর্লর রদর্র্ নজর রদর্লন। 
 
রেস িাররেযন রজন িযাোর্রর জনয আরে আোর রদ মিলস অ্ব রবডল দয বাডক-এর 
র্রপরি মরর্খ  ারে। আরে আশা র্রর মস এিা উপর্ভাগ র্রর্ব এবিং এর মির্র্ 
রনর্দকশনা পার্ব। 
 
রেেরগযর তার বযাগ মির্র্ এবার এর্রি মছাি বই মির্ন মবর র্রর্লন। বইরি মদখর্ত 
উপর্রর তলায িার্া রসর্েি আিকস অ্ব দয ডার্ক-এর র্রপর ের্তা পুরর্না বইর্যর 
বাধাইর্যর রঙ েরলন ির্য মগর্ছ এবিং উপর্রর আস্তর খর্স মগর্ছ। িাররেযন রনিঃশর্ে 
বইরি রেেরগওর্রর িাত মির্র্ রনল। মস বইরি রনর্য তার মর্ার্লর ওপর মরর্খ মসরদর্র্ 
তারর্র্য িার্ল। িযারর মদখল এর রশর্রানাে  াদুর সিংর্র্র্ত। িযারর তা পাঠ র্রর্ত 
মশর্খরন। মস বইরির রদর্র্ তারর্র্য িার্ার সেয মদখল এর্ মফাাঁিা মচার্খর জল িপ 
র্র্র এের্বাস র্রা বইর্যর নার্ের ওপর পড়ল। 
 
ডাম্বলর্ডার এই বই মতাোর জনয মর্ন মরর্খ মগর্ছন বর্ল ের্ন র্র রেস িযাোর? 
রেেরগযর জানর্ত চাইর্লন। 
 
রতরন….রতরন জানর্তন আরে বই ভার্লাবারস, িাররেযন ভারর গলায বলল। মস জাোর 
িাতা রদর্য তার মচাখ েুছল। 
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রর্ন্তু এই রবর্শষ বইরি মর্ন? 
 
আরে রঠর্ জারন না। রতরন িযর্তা ের্ন র্র্রর্ছন এই বইরি আরে উপর্ভাগ র্রব। 
 
তুরে রর্ র্খর্না মর্াড রনর্য অ্িবা রসর্েি মের্সজ রনর্য ডাম্বলর্ডার্রর সর্ঙ্গ আর্লাচনা 
র্র্রছ? 
 
না, আরে তা র্রররন,িাররেযন বলল। তখর্না মস জাোর িাতায মচাখ েুছর্ছ। এবিং 
রেরনরে  রদ এই ৩১ রদর্ন এর মভতর মির্র্ মগাপন মর্াড খুাঁর্জ 
 
মপর্য িার্র্, তাির্ল আোর সর্ন্দি িয আরে পারব রর্না। 
 
িাররেযন ডুর্র্র মর্াঁর্দ ওঠািা অ্র্নর্ র্র্ষ্ট মঠর্াল। ওরা এেন গাদাগারদ র্র্র রতনজন 
বর্স আর্ছ ম  র্ষ্ট র্র্র রন িাতিা উরঠর্য িাররেযর্নর র্াাঁর্ধ রাখল তার্র্ শান্ত 
র্রর্ত। রেেরগযর আবার দরলল পড়র্ত শুরু র্রর্লন। 
 
িযারর মজেস পিার্রর প্ররত, রতরন পড়র্ত িার্র্লন। িযাররর মভতর্র এর্িা উর্েজনা 
র্াজ র্রর্ত িার্ল। মস িগগাযার্িক প্রিে রর্রডচ েযার্চ ম  রেচরি ধর্ররছল মসরি আরে 
তার্র্ রদর্য  ারে দৃঢ়তা এবিং দক্ষতার বযাপার্র স্মরে র্ররর্য রদর্ত। 
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রেেরগযর মির্ন মবর র্রর্লন এর্রি মছাি, আখর্রাি ফল আর্ার্রর মসানালী বল। এর 
রুপারল পাখা রনর্স্তজভার্ব র্াাঁপর্ত িার্ল। িযারর মভতর্রর আর্বগর্র্ সিংবরে র্রর্ত 
পারল না। 
 
ডাম্বলর্ডার মর্ন এই রেচ মতাোর জনয মরর্খ মগর্লন? রেেরগযর জানর্ত চাইর্লন। 
 
মর্ার্না ধারো মনই, িযারর বলল। িযর্তা আপরন  া পর্ড় মশানার্লন মস জনযই, আরে 
তাই ের্ন র্রর….আোর্র্ স্মরে র্ররর্য রদর্ত ম  তুরে পার্রা.. দৃঢ়তা বা ম িাই মিার্। 
 
তাির্ল তুরে র্ী ের্ন র্র ম  এিা শুধুোত্র এর্িা প্ররতর্ী উপিার? 
 
আোর তাই ের্ন িয, িযারর বলল। এছাড়া আর রর্ ির্ত পার্র? 
 
আরে মতাোর র্ার্ছ প্রর্শ্নর উের জানর্ত চারে, রেেরগযর তার মচযারিা মসাফার আর্রা 
র্ার্ছ সররর্য এর্ন বলর্লন। বাইর্র পুর্রাপুরর অ্ন্ধর্ার মনর্ে এর্সর্ছ। এখন জানালার 
বাইর্র মোপগুর্লার ওপর মভৌরতর্ এর্িা সাদা আবরে পর্ড় আর্ছ। 
 
আরে লক্ষয র্র্ররছ মতাোরর বািক-মড মর্র্র্র মচিারািা এর্রি রের্চর ের্তা, রেেরগযর 
িযাররর উর্দ্দর্শয বলর্লন। মসিা মর্ন? 
 
িাররেযন উপিাস র্র্র িাসল। 
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িাহ্, িযাররর বযাপার্র অ্নুসন্ধার্ন এিা মর্ার্না মরফার্রে ির্ত পার্র না, এই পিা খুবই 
সাদাোিা। মস বলল তাির্ল রনিযই মর্র্র্র মভতর্র ডাম্বলর্ডার্রর মগাপন মের্সজ 
আর্ছ! 
 
আরে ের্ন র্রর না ম  মর্র্র্র মভতর্র মর্ার্না রর্ছু লুর্র্ার্না আর্ছ, রেেরগযর 
বলর্লন। রর্ন্তু রেচ-এর মভতর মছাি মর্ার্না রজরনস লুরর্র্য রাখার জনয খুবই ভার্লা 
জাযগা। আরে রনরিত, তুরে মসিা জার্না। 
 
িযারর র্াাঁধ োাঁরর্ রদল। তার মর্ার্না ধারো মনই। রর্ন্তু িাররেযন রেেরগওর্রর র্িার 
উের রদল। িযাররর ের্ন ির্লা, সরঠর্ উের মদওযািা িাররেযর্নর মভতর্র এেন 
গভীরভার্ব মপ্রারিত অ্ভযাস ম  রনর্জর্র্ দেন র্রর্ত পার্র না। 
 
র্ারে রের্চর আর্ছ শরীর্রর গন্ধ মচনার ক্ষেতা, িাররেযন বলল। 
 
রর্? িযারর এবিং রন এর্সর্ঙ্গ বর্ল উঠল। দুজর্নরই ধারো রছল ম  িাররেযর্নর রর্রডচ 
রবষযর্ জ্ঞান খুবই র্ে। 
 
রঠর্, রেেরগযর বলর্লন। রেচ িস্তান্তর্রর আর্গ এিার্র্ খারল িার্ত মছাাঁযা  ায না। 
এেনরর্ র রন বানার্বন রতরনও পারর্বন না। বানাবার সেয রতরন গ-ভস পর্ড় মনন। এর 
মভতর এেন এর্িা  াদু আর্ছ ম িা প্রিে ম  োনুষরি িাত রদর্য মছাাঁর্ব তার্র্ রচর্ন 
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রার্খ। র্ারে এিা  রদ মবিাত ির্য  ায। এই রেচ, রতরন মছাি মসানারল বলরি িার্ত 
ধর্র আর্ছন, মতাোর মছাাঁযার্র্ ের্ন রাখর্ব পিার। আোর ধারো ম  ডাম্বলর্ডার, আর 
ম  সেসযাই তার িারু্র্  াদুর্ত  ার রছল অ্সাধারে দক্ষতা, রতরন এই রের্চ এেন রর্ছু 
র্র্রর্ছন ম  তুরেই এর্োত্র এরি খুলর্ত পারর্ব। 
 
িযাররর বুর্ আর্রা ধুর্ধুর্ র্রর্ত িার্ল। মস রনরিত ম  রেেরগযর রঠর্ র্িা বলর্ছন। 
এখন েন্ত্রীর সাের্ন ও খারল িার্ত রেচ মনযার্র্ পাশ র্ািার্ব র্ী র্র্র? 
 
তুরে রর্ছু বলছ না ম , রেেরগযর বলর্লন। িযর্তা তুরে ইরতের্ধযই জার্না এর রভতর্র 
র্ী আর্ছ। 
 
না, িযারর বলল। তখর্না মস ভাবর্ছ রচরি র্ী র্র্র মস মছাাঁর্ব। মস  রদ মলরজরলর্েরে 
জানত, সরতযর্ার্র জানত, তাির্ল মস িাররেযর্নর ের্নর র্িা বুের্ত পারত। মস বুের্ত 
পারত িারেযর্নর েরস্তস্ক তার সর্ঙ্গ অ্নুরেন ঘিার্ে। 
 
এিা নাও, রেেরগযর শান্ত র্র্ণ্ঠ বলর্লন। 
 
িযাররর রেরনোর্রর িলুদ মচার্খ মচাখ পড়ল। মস বুের্ত পারল তার র্িা োনয র্রা 
ছাড়া আর মর্ার্না গরত মনই। মস িাত মবর র্র্র সাের্ন ধরল এবিং রেেরগযর আবার 
সাের্ন েুাঁর্র্ রেচরি ধীর্র রিরভার্ব িযাররর িার্তর তালুর্ত রাখল। রর্ছুই ঘিল না। 
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িযারর আঙুলগুর্লা রদর্য চারপাশ আির্র্ ধরর্ত রচরির মছাি পাখা দ্রুত র্াাঁপল এবিং রির 
ির্লা। 
 
রেেরগযর, রন এবিং িাররেযন আিি রনর্য ধর্র রাখা বলরির রদর্র্ তারর্র্য িার্ল। 
ম ন তারা আশা র্রর্ছ এখনই মসরি অ্নয রর্ে রূপ মনর্ব। 
 
নাির্ীয বযাপার, িযারর ঠাণ্ডা োিায বলল। রন এবিং িাররেযন দুজনই িাসল। 
 
তাির্ল এই সব, তাই না? িাররেযন বলল। মস মসাফা মির্র্ উর্ঠ দাাঁড়াল। 
 
পুর্রাপুরর না, রেেরগযর বলর্লন। তার্র্ রর্ছুিা রাগারিত ের্ন ির্লা। ডাম্বলর্ডার আর্রা 
এর্রি রজরনস মতাোর জনয মরর্খ মগর্ছন পিার। 
 
মসিা রর্? িযারর জানর্ত চাইল। মভতর্র আবার উর্েজনা বৃরদ্ধ মপল। 
 
এবার আর রেেরগযর দরলল মির্র্ পড়র্লন না। 
 
মগারর্দ্র্ রিরফনর্ডার্রর তর্লাযার। রতরন বলর্লন। 
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রন এবিং িাররেযন দুজনই শি ির্য মগল। িযারর চাররদর্র্ তার্াল। রুরব পাির মখাাঁরচত 
তর্লাযাররি। রর্ন্তু রেেরগযর বযাগরির মির্র্ আর তর্লাযার মবর র্রর্লন না। র্ারে, 
দৃশযত ওিা তর্লাযার রাখার জনয খুবই মছাি। 
 
মসিা মর্ািায? উৎসুর্ দৃরষ্টর্ত িযারর বলল। 
 
দুভকাগযজনর্ বযাপর, রেেরগযর বলর্লন। এিা ইো র্রর্লই ডাম্বলর্ডার র্াউর্র্ রদর্য 
রদর্ত পার্রন না। মগারর্দ্র্ রিরফনর্ডার্রর তর্লাযাররি এর্রি ঐরতিারসর্ প্রত্নসেদ। 
এবিং এরির োরলর্ 
 
এিার োরলর্ িযারর! িাররেযন িারের্য রদর্য বলল। তার্র্ই এিা বাছাই র্র্রর্ছ, এবিং 
এিা তার র্ার্ছ এর্সর্ছ তার্র্ বাছাই র্রার পর 
 
রবশ্বস্ত ঐরতিারসর্ সূত্র ের্ত, তর্লাযাররি মদযা ম র্ত পার্র ম  মর্ার্না ম াগয 
রিরফনর্ডারর্র্, রেেরগযর বলর্লন। মস রিসার্ব ডাম্বলর্ডার ম  রসদ্ধান্তই রনর্য িারু্ন না 
মর্ন এিা িযাররর এর্ার সেদ ির্ত পার্র না। রিেরগযর তার এলার্ের্লাভার্ব মসইভ 
র্রা িুতরন চুলরর্র্য িযাররর্র্ প কর্বক্ষে র্রর্লন। তুরে র্ীভার্ব রচন্তা র্রছ? 
 
ডাম্বলর্ডার তর্লাযাড়রি আোর্র্ রদর্ত মচর্যরছর্লন? িযারর বলল। বহু র্ষ্ট রনর্জর্র্ শান্ত 
রাখল। রতরন িযর্তা মভর্বর্ছন আোর মদযার্ল এিার্র্ ভার্লা মদখার্ব। 
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এিা মর্ার্না তাোশার বযাপার নয িযারর! গভীর গলায রিেরগযর বলর্লন। এিা রর্ এই 
র্ারর্ে ম  ডাম্বলর্ডার রবশ্বাস র্রর্তন, এর্োত্র মগারর্দ্চ রিরফনর্ডার্রর তর্লাযার পার্র 
রসিাররর্নর পরেরা ধ্বিংস র্রর্ত? রতরন মতাোর্র্ এই তর্লাযাররি রদর্ত মচর্যর্ছন, 
র্ারে রতরন অ্র্নর্র্র েতই রবশ্বাস র্রর্তন ম  তুরেই মর্বল ওই বযারির্র্ ধ্বিংস 
র্রর্ত  ার নাে মনযা  ায না? 
 
েজার রিওরর, িযারর বলল। মর্উ রর্ র্খর্না মভার্েেিকর্র্ তর্লাযার রদর্য। আঘাত 
র্রার মচষ্টা র্র্রর্ছ? মডলুরের্নির রনর্য সেয নষ্ট না র্র্র, অ্িবা আজর্াবান মির্র্ 
পারলর্য  াওযার ঘিনা মগাপন রাখর্ত বযস্ত না মরর্খ রেরনরে বরিং রর্ছু মলার্র্র্ এই 
র্ার্জ লারগর্য রদর্লই ভার্লা র্রত। আপরন এই সব। র্াজই র্র্র চর্লর্ছন রেরনোর, 
অ্রফর্স চুপ র্র্র বর্স মির্র্ রেচ মখালার মচষ্টা র্রর্ছন। এরদর্র্ োনুষ েরর্ছ। আরেও 
প্রায তার্দর ের্তা েরর্ত বর্সরছলাে। মভার্েেিক আোর্র্ রতনরি রার্জযর উপর রদর্য 
ধাওযা র্র্রর্ছ। মস েযাড-আই েুরডর্র্ িতযা র্র্রর্ছ। রর্ন্তু এসব রনর্য েন্ত্রোলয িু-শে 
র্র্ররন। র্র্রর্ছ? আর এখন আপরন আশা র্রর্ছন আেরা আপনার্দর সির্ ারগতা 
র্রব। 
 
তুরে অ্র্নর্ দূর চর্ল মগছ! উর্ঠ দাাঁরড়র্য রচৎর্ার র্রর্লন রেেরগযর। িযাররও লারফর্য 
উর্ঠ দাাঁড়াল। রেেরগযর িযাররর রদর্র্ লাফ রদল এবিং মজার্র  াদুদণ্ডরির োিা রদর্য 
িযাররর বুর্র্ আঘাত র্রল। িযাররর রি-শার্িকর ওপর রসগার্রর্ির আগুন রদর্য মপাড়ার 
ের্তা এর্রি রছর্দ্ গর্য মগল। 
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এই! রন বলল। মস লাফ রদর্য রনর্জর  াদুদণ্ডরি তুর্ল রনল। রর্ন্তু িযারর বলল, না! তুরে 
র্ী আোর্দর মিফতার র্রার সুর্ াগ র্র্র রদর্ত চাও? 
 
ের্ন রাখর্ব তুরে আর এখন সু্কর্লর ছাত্র নও! িযাররর েুর্খর ওপর রনিঃশ্বাস মছর্ড় 
রিেরগযর বলর্লন। ের্ন রাখর্ব আরে ডাম্বলর্ডার না! রতরন মতাোর উদ্ধত আচরে এবিং 
বাড়বারড় ক্ষো র্র্র রদর্যর্ছন। তুরে িযর্তা েুরু্র্ির ের্তা স্কার পর্ড় আছ, রর্ন্তু 
সর্তর্রা বছর বযর্সর মছর্লর র্ার্ছ আোর র্তকবয রশখর্ত ির্ব না! এবার মতাোর্র্ 
মরসর্পক্ট র্রা রশখর্ত ির্ব! 
 
সেয এর্সর্ছ আপনার্র্ও মসিা অ্জকন র্রর্ত ির্ব! িযারর বলল। 
 
পার্যর রনর্চ মের্ে মর্াঁর্প উঠল। মদৌড়ার্নার শে পাওযা মগল! ধপাস র্র্র দর্রাজা খুর্ল 
মভতর্র ঢুর্র্লন রে. এবিং রের্সস উইসরল। 
 
আেরা..আেরা মভর্বরছলাে … রে.উইসরল শুরু র্রর্লন। রেরনোর এবিং িযাররর্র্ নার্র্র 
সর্ঙ্গ নার্ লাগার্না দূরর্ত্ব মদর্খ সতর্ক ির্য উঠর্লন। 
 
–এত উচ্চস্বর মর্ন, রের্সস উইসরল ঘনঘন রনিঃশ্বাস মফলর্ছন। রেেরগযর িযাররর র্াছ 
মির্র্ র্র্যর্ পা সর্র মগর্লন। িযাররর জাোর মছাঁড়া জাযগািার রদর্র্ তার্ার্লন। তার্র্ 
ের্ন ির্লা মরর্গ  াওযার র্ারর্ে এখন অ্নুতপ্ত ির্যর্ছন। 
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এিা..এিা রর্ছু না, রতরন ঘরঘর র্র্র বলর্লন। আরে… মতাোর আচরর্ে দুিঃরখত 
ির্যরছ। আর্রা এর্বার সরাসরর িযাররর রদর্র্ তারর্র্য রতরন বলর্লন। তুরে ের্ন িয 
রচন্তা র্রছ ম  তুরে  া চাও, ডাম্বলর্ডার  া চাইর্তন তা মবাধ িয রেরনরে চায না। 
আোর্দর এর্ সর্ঙ্গ র্াজ র্রা উরচত রছল। 
 
স্পষ্ট বরল, আরে আপনার র্াজর্েক পছন্দ র্রর না রেরনোর, িযারর বলল। 
 
মস রিতীযবার্রর ের্তা রেেরগযরর্র্ েুরষ্টবদ্ধ র্র্র তার ডান িার্তর স্কাররি তুর্ল 
মদখার্লা। এখর্না মসখার্ন সাদা মলখা আর্ছ আরে রেিযা র্িা বলব না। রেেরগওর্রর 
েুখ র্রঠন ির্য মগল। রতরন মর্ার্না র্িা না বর্ল মপছন রফর্র লারফর্য রুে মির্র্ মবর 
ির্য মগর্লন। রের্সস উইসরল তার মপছন মপছন ছুর্ি মগর্লন। িযারর শে শুনর্ত মপল 
রতরন মপছন দর্রাজার র্ার্ছ রগর্য মির্ে মগর্ছন। খারনর্ বার্দ রতরন বলর্লন, মস চর্ল 
মগল! 
 
মস রর্ চায, রে.উইসরল ঘুর্র রফর্র িযারর রন এবিং িাররেযর্নর রদর্র্ তারর্র্য জানর্ত 
চাইর্লন। রের্সস উইসরলও পার্শ এর্স দাাঁরড়র্যর্ছন। 
 
রতন আোর্দর জনয ডাম্বলর্ডার  া মরর্খ মগর্ছন মসিা রদর্ত এর্সরছর্লন, িযারর বলল, 
তারা এখন দরলর্ল উর্ল্লরখত রজরনসগুর্লা রররলজ র্র্রর্ছ। 
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বাইর্র বাগার্ন রডনার মিরবর্ল রেেরগওর্রর রদর্য  াওযা রজরনসগুর্লা সবাই িার্ত িার্ত 
রনর্য মদখর্ত িার্ল। সবাই মডলুরের্নির এবিং দয মিলস অ্ব রবডল দয বাডক রনর্য 
মশারর্গাল র্রর্ত িার্ল। এবিং রেেরগযর ম  তর্লাযার রদর্ত অ্স্বীর্ার র্র্যর্ছ তা 
রনর্য প্ররতবাদ জানাল। রর্ন্তু মর্উ মর্ার্না েন্তবয র্রর্ত পারল না ম  মর্ন, রর্ র্ারর্ে 
ডাম্বলর্ডার িযাররর্র্ রেচ রদর্য মগর্ছন। রে. উইসরল তৃতীয বা চতুিকবার্রর ের্তা 
মডরের্নির রনর্য পরীক্ষা র্র্র মদখর্লন। রের্সস উইসরল রিধা রনর্য বলর্লন, িযারর, 
রপ্রয, সবাই খুবই কু্ষধাতক। আেরা মতাোর্র্ ছাড়া শুরু র্রর্ত পাররছ না। এখন রর্ 
রডনার পররর্বশন র্রর্ত পারর? 
 
সবাই তাড়াহুড়া র্র্র রডনার মশষ র্রল। তারপর সবাই রের্ল সুর র্র্র িযারপ বািক-মড 
গাইল, গাল ভর্র মর্র্ মখল। এরপর জন্মরদর্নর পারিক মশষ ির্লা। 
 
িযারিড পর্রর রদর্নর রবর্যর অ্নুষ্ঠার্নরও অ্রতরি। রর্ন্তু তার এই রবরাি শরীর রনর্য 
বার্রার মর্ার্না ঘর্র িার্ািা েুশরর্ল ির্য মগল। মস পার্শর োর্ঠ রনর্জর জনয এর্রি 
তাাঁবু খারির্য রনল। 
 
উপর্র চর্ল এর্সা, বাগার্নর স্বাভারবর্ মচিারা রফররর্য আনর্ত মগাছগাছ র্রর্ত রের্সস 
উইসরলর্র্ সািা য র্রার সেয িযারর রফসরফস র্র্র িাররেযনর্র্ বলল, সবাই রবছানায 
শুর্য পড়র্ল চর্ল এর্সা। 
 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য ডেথরি হ্যালিাস । ডে. ডে. িাওরিিং । হ্যারি পটাি রসরিে 

224 

www.bengaliebook.com                                  সূরিপত্র 
 

 

উপর্রর ছার্দর সর্ঙ্গ মছাি রুেরির্ত রন তার তার মডলুরের্নির পরীক্ষা র্রল। িযারর 
িযারির্ডর মোর্সসরর্র্ন রজরনস ভরর্ত িার্ল। মসানার দােী রজরনস, রর্ন্তু, ম  
রজরনসগুর্লা তার র্ার্ছ েুলযবান।  রদও এর রর্ছু মদর্খ আপাতদৃরষ্টর্ত প্রর্যাজনীয ের্ন 
িয না; োরাউডার্রর েযাপ, রসররযুর্সর  াদুর আযনার ভাঙা িুর্র্রা এবিং আর এ রবর 
লর্র্ি। মস মির্ন বযার্গর রফতা লাগার্লা এবিং গলার ওপর রদর্য র্াাঁর্ধ েুরলর্য রনল। 
তারপর পুরর্না রেচরি িার্ত রনর্য বসল। এবিং মসরির পাখা নড়া মদখর্ত িার্ল। 
অ্বর্শর্ষ িাররেযন দর্রাজায মিার্া রদল এবিং পা রির্প রির্প মভতর্র ঢুর্ল। 
 
েুফরলর্যর্িা! িাররেযন রফসরফস র্র্র বলল। মস উপর্রর রদর্র্ তার  াদুদণ্ডরি ধরল। 
 
আরে মভর্বরছলাে তুরে এই মস্পল র্রা অ্নুর্োদন র্র না? 
 
সেয বদর্লর্ছ, িাররেযন বলল। এখন আোর্দরর্র্ মতাোর মডলুরের্নিরিা মদখাও। 
 
রন সর্ঙ্গ সর্ঙ্গ তার র্িা অ্নুসরে র্রল। মস রনর্জর সাের্ন মডরের্নিররি ধরল। এর্রি 
চাপ রদল। ম  এর্রি লাইি ঘর্র জ্বালার্না রছল মসরি সর্ঙ্গ সর্ঙ্গ রনর্ভ মগল। 
 
এই রজরনসরি, িাররেযন অ্ন্ধর্ার্রর মভতর রফসরফস র্র্র বলল। আেরা মপরুরভযান 
ডার্কর্নস পাওডার রদর্য এরি অ্জকন র্রর্ত পারতাে। 
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মছাি এর্রি রক্লর্ র্রার পর আর্লার বলরি লযাে মির্র্ উর্ড় রসরলিং এ রফরল। 
মসখার্ন আর্লা ছরড়র্য রদল। 
 
মবশ রির, রেগ্ধ, রন বলল। এবিং ওর্দর ের্ত, ডাম্বলর্ডার এরি রনর্জ ততরর র্র্রর্ছ! 
 
আরে জারন, রর্ন্তু রতরন অ্বশযই তার দরলর্ল মতাোর্র্ রবর্শষভার্ব আোর্দর জনয লাইি 
জ্বালার্না এবিং মনভার্নার র্াজ র্রর্ত বর্ল  ানরন। 
 
তুরে র্ী ের্ন র্র্রা ম  রতরন জানর্তন ম  তার দরললরি রেরনরে জে র্রর্ত পার্র এবিং 
রতরন  া মরর্খ মগর্ছন তার সব রর্ছু পরীক্ষা র্রর্ত পার্র? িযারর জানর্ত চাইল। 
 
অ্বশযই জানর্তন, িাররেযন বলল। তাই রতরন দরলর্ল বর্ল ম র্ত পার্রনরন ম  রর্ 
র্ারর্ে রতরন আোর্দর জনয এই রজরনসগুর্লা মরর্খ  ার্েন। রর্ন্তু এখর্না তার মর্ার্না 
বযাখযা পাওযা  াযরন….। 
 
..রতরন মবাঁর্চ িার্র্ত মর্ন আোর্দর ইরঙ্গত মদন নাই? রন বলল। 
 
রঠর্ আর্ছ, মতাোর র্িা রঠর্, িাররেযন বলল। তখন মস দয মিলস অ্ব রবডল দয বাডক 
বইরির পাতা উর্ট  ার্ে।  খন এই রজরনসগুর্লা রেরনরের োধযর্েই িস্তান্তর ির্ব, মস 
মক্ষর্ত্র তুরে ধর্র রনর্ত পার রজরনসগুর্লা মতেন তাৎপ কপূেক নয, আর তা না ির্ল রতরন 
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আোর্দরর্র্ জানার্তন, আর তা না ির্ল রতরন রনরিত রছর্লন না ম  রেরনরের োধযর্েই 
িস্তান্তর ির্ব? 
 
তাির্ল এিা তার ভুল, তাই না? রন বলল। আরে সব সেয বর্লরছ রতরন পাগলা 
ধরর্নর। রতরন মেধাবী এবিং তার অ্নয সব রর্ছু রঠর্, রর্ন্তু রতরন উদ্ভি র্াজও 
র্র্রর্ছন। িযাররর জনয এর্রি পুর্রার্না রব্লচ মরর্খ মগর্ছন–রর্ ির্ব এই রেচ রদর্য? 
 
আোর মর্ার্না ধারো মনই, িাররেযন বলল। রেেরগযর  খন ওিা মতাোর্র্ রনর্ত বলল 
িযারর, আরে এর্র্বার্র রনরিত রছলাে ম  রর্ছু এর্িা ঘির্ত  ার্ে। 
 
আো, বুেলাে, মস িার্ত রেচ আঙুল রদর্য তুর্ল রনর্তই তার রি চলাচল মবর্ড় মগল। 
আরে রেেরগওর্রর সাের্ন খুব র্রঠন ির্ত চাইরন, মচর্যরছ? 
 
তুরে র্ী মবাোর্ত চাে? িাররেযন বলল। 
 
জীবর্ন প্রিে রর্রডচ েযার্চ আরে রেচ ধর্ররছলাে, িযারর বলল। মতাোর্দর রর্ মস র্িা 
ের্ন আর্ছ? 
 
িাররেযনর্র্ পররষ্কার িতবার্ ের্ন ির্লা। রন এর্রি দীঘক রনিঃশ্বাস ছাড়ল। আর্বগাপু্ল্ত 
ির্য িযাররর রদর্ মির্র্ রের্চর রদর্র্ তার্াল। এবিং মস র্িা বলর্ত শুরু র্রর্ল আবার 
মচাখ মফরাল। 
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এরি তুরে প্রায রগর্ল মফর্লরছর্ল! 
 
 রঠর্, িযারর বলল। তার বুর্ আর্রা মজার্র ওঠানাো র্রর্ত িার্ল। মস রেচরি তার 
েুর্খর ওপর মচর্প ধরল। 
 
এিা মখার্লরন। িতাশা এবিং তীি মবদনা মবাধ তার মভতর্র বর্স মগল। মস মসানারল 
রদর্িা রনচু র্রল। রঠর্ তখনই িাররেযন রচৎর্ার র্র্র উঠল। 
 
মলখা..! ওিার উপর্র রর্ছু মলখা আর্ছ! তাড়াতারড় মদখ! 
 
 উর্েজনা এবিং রবস্মর্য িযারর প্রায িাত মির্র্ মফর্লই রদর্যরছল। িাররেযন রঠর্ র্িা 
বর্লর্ছ। এর উপররভার্গ রর্ছু ছাপ মদযা মলখা রর্যর্ছ। রঠর্ এর্ েুিূতক আর্গও এর 
উপর রর্ছুই রছল না। সরু িার্তর মলখায পাাঁচরি শে রর্যর্ছ মসখার্ন। িযারর রচনর্ত 
পারল এিা ডাম্বলর্ডার্রর িার্তর মলখা : 
 
আই ওর্পন অ্যাি দয মক্লাজ। 
 
মস মর্ার্নাের্ে পড়র্ত পারল শেগুর্লা আবার রেরলর্য  াওযার আর্গ। 
 
আই ওর্পন অ্যাি দয মক্লাজ… এর োর্ন র্ী ির্ত পার্র? 
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িাররেযন এবিং রন দুজনই োিা নাড়ল। অ্িকিীন মচার্খ তারর্র্য িার্ল। 
 
আই ওর্পন অ্যাি রদ মক্লাজ…. অ্যাি দয মক্লাজ… আই ওর্পন অ্যাি দয মক্লাজ…. 
 
রর্ন্তু  তবারই ওরা বার্যরি উচ্চারে র্রুর্ না মর্ন, উর্টপার্ট রচন্তা র্রুর্ মর্ন–এর 
মর্ার্না অ্িক উদ্ধার র্রর্ত পারল না। 
 
আর ওই তর্লাযার, রের্চর তদরবর্ মলখার অ্িক মবর র্রর্ত না মপর্র মশর্ষ রন বলল। 
তর্লাযাররি িযাররর প্রর্যাজন ির্ব এিা রতরন ভাবর্লন মর্ন? 
 
 এবিং রতরন মর্ন আোর্র্ র্িািা বলর্ত পার্রনরন, শান্তর্র্ণ্ঠ িযারর বলল। এই 
তর্লাযাররি মসখার্ন রছল। গত বছর আেরা তার সর্ঙ্গ  তবার র্িা বর্লরছ। এই 
তর্লাযাররি তার মদযার্ল েুলার্না রছল! রতরন  রদ এিা আোর্র্ রদর্ত চাইর্তন, তাির্ল 
তখন মর্ন আোর্র্ সরাসরর রদর্য রদর্লন না? 
 
িযাররর ের্ন ির্লা মস এর্ গাদা প্রশ্ন সাের্ন রনর্য বর্স আর্ছ  ার উের তার জানা 
উরচত। রর্ন্তু প্রর্শ্নাের মপর্ত ম ন তার োিা েন্থর ির্য মগর্ছ এবিং মর্ার্না র্াজ র্রর্ছ 
না। গত বছর ডাম্বলর্ডার্রর সর্ঙ্গ দীঘক আর্লাচনার সেয মস রর্ রর্ছু রেস র্র্রর্ছ? তার 
রর্ সব র্িার োর্ন জানা উরচত রছল? ডাম্বলর্ডার রর্ আশা র্র্ররছর্লন ম  মস সব 
বুের্ব?। 
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আর এই বইরির বযাপার্র, িাররেযন বলর। দয মিলস অ্ব রবডল দয বাডক..এর সের্র্ক 
আরে র্খর্না রর্ছু শুরনরন প কন্ত! 
 
তুরে র্খর্না দয মিলস অ্ব রবডল দয বাডক সের্র্ক মশার্নারন? রন অ্রবশ্বার্সর সুর্র 
বলল। তুরে রনিই ফাজলার্ো র্রছ তাই না? 
 
না, আরে মোর্িই ফাজলার্ো র্ররছ না! িাররেযন অ্বার্ ির্য বলল। তাির্ল তুরে র্ী 
এসব বই পর্ড়ছ? 
 
িযাাঁ, অ্বশযই আরে পর্ড়রছ! 
 
িযারর োিা ঘুররর্য তার্াল। মর্ার্না বই িাররেযন পর্ড়রন রর্ন্তু রন পর্ড়র্ছ, এেন ঘিনা 
অ্ভুতপুবকই বর্ি। রর্ন্তু রন তার্দর রবরস্মত িওযা মদর্খ িতবার্ ির্লা। 
 
আহ্, সব পুরর্না রশশুর্ারিনী বলা  ায রবডলর্র্, তাই না? দয ফাউর্ন্টন অ্ব মফযার 
ফরচুন…. দয উইজাডক এন্ড দয মিারপিং পি…. বযারবরি র যারবরি এন্ড িার র্যার্রলিং 
েযাে…. 
 
এক্সরর্উজ রে, িাররেযন বলল। মশর্ষরিা র্ী বলর্ল? 
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ওিা বাদ দাও! িযারর এবিং িাররেযর্নর রদর্র্ অ্রবশ্বার্সর দৃরষ্টর্ত তারর্র্য রন বলল। 
মতােরা অ্বশযই বযারবরি রারবরি …? 
 
রন, তুরে ভাল র্র্রই জার্না িযারর এবিং আরে বড় ির্য উর্ঠরছ োগলর্দর র্ার্ছ, 
িাররেযন বলল, আেরা  খন মছাি রছলাে তখন এ ধরর্নর মর্ার্না র্ারিনী শুরনরন। 
আেরা পর্ড়রছ মো মিাযাইি এন্ড দয মসর্ভন মডাযাভকস এবিং রসনডার্রলা… 
 
ওগুর্লা রর্ পড়ার ের্তা? রন জানর্ত চাইল। 
 
এগুর্লা রশশুর্দর গল্প? িাররেযন আবার রনচু ির্য বইর্যর উপর্রর রশর্রানােরি মদখল। 
 
িযাাঁ, রন অ্রনিযতার সর্ঙ্গ বলল। অ্িকাৎ রঠর্ মতােরা ম েনরি শুর্নছ। ইউ মনা, এই সব 
পুরর্না গল্প এর্সর্ছ রবডল মির্র্। আরে বলর্ত পারব না আসল সিংস্করর্ে গল্পগুর্লা রঠর্ 
মর্েন। 
 
রর্ন্তু আরে ভাবরছ ডাম্বলর্ডার মর্ন রচন্তা র্রর্লন ম  ওগুর্লা আোর পড়া উরচত? 
 
রনর্চ র্যাচ র্র্র রর্ছু এর্িা শে ির্লা। 
 
সম্ভবত চারলক, ো এখন ঘুরের্য পর্ড়র্ছন। মস িযর্তা মগাপর্ন তার চুল গরজর্য ওঠা 
পরীক্ষা র্রর্ছ। রন নাভকাসভার্ব বলল। 
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এর্ই র্িা, আোর্দরও এখন ঘুোর্ত  াওযা উরচত, িাররেযন রফসরফস র্র্র বলল। 
র্াল অ্র্নর্ মবলা প কন্ত ঘুোর্না  ার্ব না। 
 
না, রন এর্েত ির্লা। বর্রর ো  রদ আোর্দর রতনজনর্র্ মের্র মফর্ল তা ির্ল রবর্যর 
অ্নুষ্ঠানিা মভর্স্ত  ার্ব। আরে লাইি জ্বালারে। 
 
িাররেযন ঘর মির্র্ মবর িওযার সেয রন আর্রর্বার রক্লর্ র্র্র মডলুরের্নির্র চাপ 
রদল। 
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রবলযি অ্নুষ্ঠান 
 
পররদন দুপুর্রর পর, মবলা রতনিা মির্র্ই িযারর, রন, মেড এবিং জজক ফর্লর বাগার্ন 
রবর্যর অ্নুষ্ঠার্নর রবশাল সারেযানার বাইর্র দাাঁরড়র্য অ্রতরির্দর অ্ভযিকনা জানার্নার জনয 
অ্র্পক্ষা র্রর্ত িার্ল। িযারর বড় এর্ মডাজ পরলরজউস মপাশন মখর্য এখন মস িানীয 
িাে ওিারর মসন্ট র্যাচর্পার্লর োল পররবার্রর লাল চুর্লর এর্রি মছর্লর রূপ ধারে 
র্র্রর্ছ। মেড মছর্লরির চুল সার্োরনিং চােক র্র্র চুরর র্র্র এর্নরছল পরলরজউস 
মপাশর্নর জনয। পররর্ল্পনািা এরর্ে, ওর্দর চাচার্তা ভাই বারনক রিসার্ব সবার র্ার্ছ 
িযাররর্র্ পররচয মদযা ির্ব। এবিং এভার্ব উইসরল পররবার্রর আত্মীযর্দর র্াছ মির্র্ 
িযাররর পররচয মগাপন রাখা ির্ব। 
 
ওরা চারজনই অ্রতরির্দর বসার বযবিার পররর্ল্পনা র্রল,  ার্ত সর্লর্র্ বসার সরঠর্ 
জাযগারি মদরখর্য রদর্ত পার্র। রবর্যর অ্নুষ্ঠার্নর সাদা গাউন পরা এর্দল আপযাযনর্ারী 
এর্ ঘণ্টা আর্গই এর্স মপৌঁর্ছর্ছ। সর্ঙ্গ মসানারল ছাউরন মদযা বযান্ড। তারা এর্িু দূর্র 
গার্ছর রনর্চ বর্স আর্ছ। িযারর এর্রি বাজনার পাইপ মির্র্ অ্স্পষ্ট মধাযা মবর ির্ত 
মদখল। 
 
িযাররর রঠর্ রপছর্ন সারেযানার মভতর লম্বা ররিে বর্েকর র্ার্পকর্ির দুপার্শই সারর সারর 
মসানারল রর্ঙর িালর্া মচযার িাপন র্রা ির্যর্ছ। সারেযানার দু পার্শর খুাঁরিগুর্লার্র্ 
সাদা এবিং মসানালী ফুল রদর্য সাজার্না ির্যর্ছ। রবল ও ফ্লযার্রর ম খার্ন রবর্য ির্ব 
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মসখার্ন মেড এবিং জজক মসানারল মবলুর্নর রবশাল গুে মবাঁর্ধ রদল। বাইর্র ঘাস এবিং 
মছাি মোপোর্ড়র ওপর রদর্য েন্থর গরতর্ত মেৌোরছ আর প্রজাপরত উর্ড় মবড়ার্ে। 
রর্ন্তু িযারর রঠর্ স্বরস্ত পার্ে না। ম  োগল মছর্লরির আদল মস মপর্যর্ছ মসই মছর্লরি 
ওর মচর্য রর্ছুিা মোিা। িীের্ার্লর এই রদর্ন তার পরা রবর্যর অ্নুষ্ঠার্নর গাউনিা 
মবশ গরে এবিং তা ছাড়া আর্িাসার্িা, এই র্ারর্ে ম  মস এখন ওই মছর্লরির ের্তা 
মোিা। 
 
আোর রবর্য  খন ির্ব, রনর্জর মপাশার্র্র র্লার্র িান রদর্য রঠর্ র্র্র মেড বলল, 
এতসব আর্জবার্জ োর্েলার ের্ধযই  াব না। এতসব ফরোরলরির্সর ের্ধয আরে 
এর্র্বার্রই না,  ার  া খুরশ মস তাই পড়র্ব। আর সব রর্ছুর্ত ম ন নার্ গলার্ত না 
পার্রন, মস র্ারর্ে রবর্যর অ্নুষ্ঠান মশষ না িওযা প কন্ত োর শরীর আির্র্ রাখার 
এর্রি র্াসক বযবিার র্রব।  ার্ত রতরন নড়াচড়া র্রর্ত পার্রন। 
 
আজ সর্ার্ল রর্ন্তু রতরন তুলনােূলর্ভার্ব অ্তিা মশারর্গাল র্র্রনরন, জজক বলল। 
পাররস এখার্ন না িার্ায এর্িু মচাঁচার্েরচ র্র্রর্ছন। রর্ন্তু তার্র্ চায মর্? িায িায! 
মররড িও, ওই ম  ওরা আসর্ছ, ঐ দযার্খা! 
 
উজ্জ্বল বর্েকর এর্রির পর এর্রি শরীর শুনয মির্র্ উর্ঠার্নর বাইর্র নাের্ত িার্ল। 
র্র্যর্ রেরনর্ির ের্ধয লম্বা অ্রতরির্দর লাইন ির্য মগল এবিং সার্পর েত আর্াবাাঁর্া 
ির্য লাইনরি সারেযানার রদর্র্ আসর্ত িার্ল। আর্ষকেীয ফুল এবিং  াদুর পারখ মের্য 
 াদুর্রর্দর োিার িযার্ির ওপর নড়র্ছ। আর পুরুষ  াদুর্রর্দর গলায েুলযবান 
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পািরখরচত রুোল ের্ের্ র্রর্ছ। তার্দর আনন্দঘন র্িা বলার গুনগুন শে স্পষ্ট 
মির্র্ স্পষ্ট ির্ত িার্ল। ওরা সারেযানার র্ার্ছ  ত আসর্ছ তত মেৌোরছর শে চাপা 
পর্ড় মগল। 
 
চেৎর্ার, আোর ের্ন ির্ে রভলা র্ারজনর্দর মদখা  ার্ে, জজক বলল। মস ভার্লা র্র্র 
মদখার জনয োিা উাঁচু র্রল। আোর্দর ইিংরলশ প্রিা মবাোর জনয ওর্দর সািার্ যর 
প্রর্যাজন ির্ব। আরে ওর্দর মদখার্শানার জনয  ারে…. 
 
এত দ্রুত ম ও না, লাগর্লস, মেড বলল। রাজিিংসীর ের্তা েধযবযস্ক এর্দল মের্য 
 াদুর্র দ্রুত পাশ রদর্য চর্ল মগল। মস এর্দল সুন্দরর ফরারস মের্যর্দর উর্দ্দর্শয বলল, 
পারর্ের্িজ েই িু এরসসিা ঊ(আরে র্ী মতাোর্দর সািা য র্রর্ত পারর?)। ওরা িাসল 
এবিং পি মদরখর্য ওর্দর রভতর্র রনর্য ম র্ত রদল। জর্জকর দারযত্ব পড়ল েধয বযস্ক 
মের্য  াদুর্রর্দর মদখার্শানা র্রার, রন দারযত্ব রনল রে.উইসরলর পুরাতন েন্ত্রোলর্যর 
র্রলগর্দর, আর িযাররর ভার্গ পড়ল র্ার্ন মশার্নন না এেন এর্ বৃদ্ধ দেরতর। 
 
মভাচার, িযারর সারেযানা মির্র্ মবর ির্য আসর্তই এর্রি পরররচত র্ণ্ঠ বলল। এবিং 
মদখল িঙ্কস এবিং লুরপন মভতর্র মঢার্ার লাইর্ন দাাঁড়ার্না। িঙ্কর্সর চুলগুর্লা এখন ব্লভ 
রঙ র্রা। িযারর ওর্দরর্র্ মচযার্রর লাইর্নর মভতর রদর্য রনর্য  াওযার সেয িঙ্কস 
রফসরফস র্র্র বলল, আসার সেয আিকার বলল তুরেই মস,  ার োিায মর্ার্ড়ার্না 
চুল। গত রার্তর বযাপার্র দুিঃরখত। েন্ত্রোলয এখন খুবই ওযারওলফ রবর্রাধী ির্যর্ছ। 
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এবিং আেরা মভর্বরছলাে আোর্দর উপরিরত মতাোর্দর জনয খুব এর্িা র্ার্জ আসর্ব 
না। 
 
না না, এিা মর্ার্না রবষয না, আরে বুের্ত মপর্ররছ, িযারর বলল। িঙ্কর্সর মচর্য মস 
লুরপর্নর সর্ঙ্গই মবরশ র্িা বলল। লুরপন তার রদর্র্ তারর্র্য েুচরর্ িাসর্লন তার নতুন 
রূপ মদর্খ। রর্ন্তু তারা  খন ওর্র্ মছর্ড় এরগর্য মগল িযারর মদখল সুরপর্নর েুখিা 
আবার উর্ির্গ ভারাোন্ত ির্য উর্ঠর্ছ। মস এর র্ারে বুের্ত পারল না। রর্ন্তু িযারর এ 
রনর্য ভাবার সেয মপল না। িযারির্ডর র্ারর্ে তার রচন্তা বাধািস্ত ির্লা। িযারিড 
মর্ািায বসর্ব, মের্ডর মদরখর্য মদওযা জাযগারি মস বুের্ত পার্ররন। তার জনয রাখা 
মপছর্নর সাররর্ত  াদুর োধযর্ে বড় র্রা রবর্শষ আসনরির্ত না বর্স, ম  পাাঁচরি মচযার্র 
মস বর্স পর্ড়রছল তা এখন। মসানারল েযার্চর র্ারঠর তূর্পর ের্তা পর্ড় আর্ছ। 
 
রে. উইসরল মস মচযারগুর্লা আবার রঠর্ র্রর্লন। িযারিড সর্র্লর উর্দ্দর্শয দুিঃখ 
প্রর্াশ র্রল। িযারর দ্রুত প্রর্বশ পর্ি এর্লা রনর্র্ খুাঁজর্ত। রন এর্জন অ্দু্ভত দশকন 
 াদুর্র্রর েুর্খােুরখ দাাঁরড়র্য আর্ছ।  াদুর্র্রর মচাখ দুর্িা সাোনয িযারা, র্াাঁধ প কন্ত 
সাদা চুল, মদখর্ত অ্র্নর্িা িাওযাই রেঠাইর্যর ের্তা। োিার িযািরি মির্র্ সুর্তা এর্স 
নার্র্র সাের্ন েুলর্ছ। তার পরা রডর্ের রু্সুর্ের ের্তা িলুদ গাউর্ন মচার্খর জর্লর 
ছাযা। গলায রত্রর্র্াে মচার্খর রচহ্ন ুি মসানার মচইন চর্চর্ র্রর্ছ। 
 
মজর্নরফরলউস লাভগুড, মস বলল। িযাররর রদর্র্ িাত বারড়র্য রদল। আোর মের্য, আর 
আরে ওই পািার্ড়র ওপর্র িারর্। উইসরল পররবার আোর্দর দাওযাত র্র্রর্ছন এজনয 
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তার্দর প্ররত রৃ্তজ্ঞ। রর্ন্তু আোর ের্ন িয তুরে আোর লুনার্র্ মচন? মস রনর্র্ 
উর্দ্দশয র্র্র বলল। 
 
িযাাঁ, রন বলল। মস আপনার সর্ঙ্গ আর্সরন? 
 
না, মস মদরর র্রর্ছ ওই চেৎর্ার বাগার্ন বােন ভুতর্দর (নেস) িযার্লা বলার জনয। র্ী 
সুন্দর ওরা ওখার্ন িার্র্! খুব র্ে  াদুর্রই জার্ন ম  এই বুরদ্ধোন বােন ভূতগুর্লার 
মির্র্ র্ত রর্ছু মশখার আর্ছ! অ্িবা খুব র্ে সিংখযর্ মলার্ ওর্দর প্ররৃ্ত নার্ে 
ডার্র্ত পার্র জারনুেরব–গার্ডকনরস। 
 
আোর্দরগুর্লা চেৎর্ার সব গারল রশর্খর্ছ, রন বলল। আোর ধারো মেড এবিং জজক 
ওর্দরর্র্ গারলগুর্লা রশরখর্যর্ছ। 
 
লুনা চর্ল আসর্তই মস ওর্দরর্র্  াদুর্রর্দর সারেযানায রনর্য মগল। 
 
িযার্লা িযারর! লুনা বলল। 
 
এি, আোর নাে বারনক, িযারর বলল। মস িতভম্ব ির্য মগল। 
 
ওহ্ বাবা, তুরে তাির্ল ওিাও পররবতকন র্র্রছ? মস উৎসার্ির সর্ঙ্গ বলল। 
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তুরে আোর্র্ জানর্ল র্ী র্র্র- 
 
ও আর মতেন র্ী, মতাোর চালচলন মির্র্ই- মস বলল। 
 
বাবার ের্তাই লুনার পরর্েও উজ্জ্বল িলুদ মপাশার্। মস মশাভা বধকন র্র্রর্ছ তার চুর্ল 
েস্তবড় এর্রি সু কেুখী ফুল মগাঁর্ি রদর্য। এর্বার  রদ সবরদর্ রদর্য উজ্জ্বলতা উপর্চ 
পর্ড় তাির্ল তার সাধারে প্রভাব খুবই আনন্দদাযর্। অ্ন্তত পর্ক্ষ তার র্ার্ন মর্ার্না 
েুলা েুলার্না মনই। 
 
মজর্নারফরলউস এর্জন পরররচর্তর সর্ঙ্গ গভীরভার্ব আর্লাচনায রনেি ির্যরছর্লন। 
ফর্ল রতরন িযারর এবিং লুনার র্র্িাপর্িন রেস র্র্রর্ছন। মসই উইজাডকর্র্ রবদায রদর্য 
রতরন মের্যর রদর্র্ রফরর্লন। লুনা িার্তর আঙুলগুর্লা তার রদর্র্ বারড়র্য রদর্য বলল, 
ডযারড দযার্খা, এর্িা বােন ভুত আোর্র্ র্াের্ড় রদর্যর্ছ! 
 
বাি রর্ চেৎর্ার! বােন ভুর্তর লালা মতা মসৌভার্গযর বযাপার! রেলাভগুড বলর্লন। রতরন 
লুনার বারড়র্য মদযা আঙুলগুর্লা ধরর্লন এবিং রি মবর িওযা জাযগািা পরীক্ষা 
র্রর্লন। লুনা, লক্ষ্মী মের্য,  রদ তুরে প্ররতভা মদখার্নার সুর্ াগ পাও–ধর  রদ 
অ্প্রতযারশতভার্ব মতাোর্র্ অ্র্পরা গাইর্ত বলা িয বা আবৃরত র্রর্ত বলা িয, তাির্ল 
না র্র্রা না, রর্ন্তু। িযর্তা তুরে জারনুেরব-মদর র্াছ মির্র্ মর্ার্না বর মপর্ত পার। 
 
রন ওর্দর পাশ রদর্য উর্টা রদর্র্  ারেল। র্িা শুর্ন মস মজার্র িাসল। 
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রন িযর্তা রবষযরি রনর্য িাসর্ত পার্র, লুনা এবিং মজর্নরফরলযাসর্র্ তার্দর রনরদকষ্ট 
আসর্ন বসার্নার জনয রনর্য  াওযার সেয লুনা শান্ত-স্বাভারবর্ভার্ব বলল। রর্ন্তু আোর 
বাবা জারনুেরব– াদু রনর্য অ্র্নর্ গর্বষো র্র্রর্ছন। 
 
তাই নারর্? িযারর বলল। মস অ্র্নর্ আর্গই রসদ্ধান্ত রনর্যর্ছ লুনা বা তার বাবার অ্দু্ভত 
সব ধারোর বযাপার্র মর্ার্না রর্ে রবতর্র্ক  ার্ব না। তুরে র্ী রনরিত ম  ওই র্াের্ড় 
মদযা জাযগারির্ত রর্ছু লাগর্ব না? 
 
নাহ্, এিা রঠর্ আর্ছ, মতেন রর্ছু নয, মস এর্িা স্বপ্নেয ভরঙ্গর্ত িার্তর নখ চুষল এবিং 
আপাদেস্তর্ িযাররর রদর্র্ তার্াল। তুরে মদখর্ত মবশ স্মািক। আরে ডযারডর্র্ বর্লরছ, 
অ্রধর্ািংশ মলার্ই অ্নুষ্ঠারনর্ মপাশার্ পড়র্ব। রর্ন্তু রতরন রবশ্বাস র্র্রন রবর্যর অ্নুষ্ঠার্ন 
মসৌভার্গযর জনয সূ ক রর্ঙর মপাশার্ পড়া রঠর্। 
 
লুনা বাবার মপছর্ন মপছর্ন মিাঁর্ি চর্ল ম র্তই রনর্র্ মদখা মগল এর্জন বৃদ্ধা  াদুর্র্রর 
বাহু ধর্র িাাঁরির্য রনর্য আসর্ছ। তার লম্বা নার্, মচার্খর চারপাশ লাল এবিং তার 
মগালারপ পালর্র্র িযাি সব রেরলর্য তার্র্ েুদ্ধ এর্রি মফ্লরের্ঙ্গা পারখর ের্তা মদখার্ে। 
 
…আর মতাোর চুল অ্র্নর্ বড় মরানাে, আোর িঠাৎ ের্ন ির্যরছল তুরে বুরে রজর্নভ্রা। 
মেররলর্নর দারড়, মজর্নারফরলযাস লাভগুড র্ী পর্ড়র্ছ? ওর্র্ মতা এর্িা ওের্লর্ির 
ের্তা মদখার্ে। আর তুরে মর্! রতরন মখইর্খই র্র্র উঠর্লন িযাররর রদর্র্ মচর্য। 
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ওর র্িা বলছ–আরন্ট েুররর্যল, এ ির্ে আোর্দর চাচার্তা ভাই বারনক। 
 
আর্রা এর্জন উইসরল? মতােরা মতা মদখরছ বােন ভুর্তর ের্তা গজার্ত িার্। িযারর 
পিার আর্সরন? তার সর্ঙ্গ মদখা িওযার খুব ইো রছল। আরে মভর্বরছলাে ও মতাোর্দর 
এর্জন ঘরনষ্ঠ বনু্ধ, নারর্ মতােরা ওর নার্ে মর্বল দম্ভ র্র্র মবড়াও মরানাে? 
 
না….মস আসর্ত পার্ররন… 
 
হুে, বািানা রদে, তাই না? সিংবাদপর্ত্রর ছরবর্ত ম েন ওর্র্ মবার্া মবার্া ের্ন িয, মস 
তাির্ল আসর্ল তা না। আরে রর্ছুক্ষে আর্গই িবু মবৌর্র্ মবাোরেলাে আোর উপিার 
মদযা িাযরািা পরর্ল র্ত ভার্লা মদখার্ব। রতরন উাঁচুস্বর্র িযাররর রদর্র্ তারর্র্য বলর্লন। 
গবরলর্নর ততরর বুের্ল, এবিং এিা আোর পররবার্রর র্ার্ছ শতশত বছর ধর্র রছল। 
িবু-মবৌ মের্যিা মদখর্ত সুন্দর, রর্ন্তু এখর্না ফরারসই রর্য মগর্ছ! আো, রঠর্ আর্ছ, 
আোর্র্ এর্িা ভার্লা আসর্ন বরসর্য দাও মরানাে, আোর এখন এর্ শ সাত বছর 
বযস, মবরশ সেয আর পার্যর ওপর দাাঁরড়র্য িার্র্ত পারর না। 
 
পাশ রদর্য  াওযার সেয রন িযাররর রদর্র্ তারর্র্য অ্িকপূেক চািরন রদল। এবিং মবশ দীঘক 
সের্যর জনয তার্র্ আর মদখা মগল না। এরপর  খন সারেযানার প্রর্বশেুর্খ আবার 
ওর্দর মদখা ির্লা, তখন িযারর মদখল মবশ র্র্যর্ ডজন অ্রতরি এর্সর্ছ। সারেযানার 
মভতরিা প্রায পূেক ির্য মগর্ছ। বাইর্র আর মর্ার্না মভতর্র মঢার্ার লাইন মদখা মগল না 
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েুররর্যল এর্িা দুিঃস্বপ্ন, রন জাোর িাতা রদর্য র্পাল েুছর্ত েুছর্ত বলল। প্ররত বছর 
রতরন রেসোর্সর সেয আোর্দর বারড়র্ত আসর্তন, তারপর এর্বার রতরন রার্ত মখর্ত 
বসর্ল তার মচযার্রর রনর্চ জজক এবিং মেড ডাঙর্বাো মসি র্র্ররছল। িযাঙ্কস গড, 
এরপর মির্র্ রতরন আর আর্সন না। ডযাড সবসেয বর্লন, েুররর্যল তার উইল মির্র্ 
জজক এবিং মের্ডর নাে বাদ মদর্বন–আর তা না ির্ল ওরা পররবার্রর সবর্চর্য ধনী ির্য 
উঠত। অ্ন্তত ম  িার্র মবর্ড় চর্লর্ছ…বাবা! রন বলল। এরপর মচাখ রপিরপি র্র্র 
িাররেযনর্র্ দ্রুত আসর্ত মদর্খ তার উর্দ্দর্শয বলল, মতাোর্র্ ভারর সুন্দর মদখার্ে। 
 
সব সেয গলায অ্রভভূত িওযার সুর, িাররেযন েুচরর্ মির্স বলল। মস িাইরির্লর সর্ঙ্গ 
রেরলর্য িালর্া রর্ঙর এর্িা মপাশার্ পর্ড়র্ছ। চুলগুর্লা মোলার্যে এবিং রচর্রচর্র্ 
মদখার্ে। রর্ন্তু মতাোর ওই মিি আন্ট েুররর্যল মতা রভন্ন র্িা বলর্ছ। রর্ছুক্ষে আর্গই 
তার সর্ঙ্গ উপর্রর তলায মদখা, রতরন  খন ফ্লযারর্র্ এর্রি িাযরা রদর্লন। রতরন 
আোর্র্ মদর্খ বলর্লন, ওি রডযার, এও রর্ োগল সন্তান? তারপর বলর্লন, ভরঙ্গ 
খারাপ, পার্যর মগাড়ারল রচর্ন। 
 
ওনার র্িা তুরে ধতকর্বয এর্না না, রতরন সবার বযাপার্রই এেন রুঢ়, রন বলল। 
 
র্ী, েুররর্যর্লর র্িা বলছ?, জজক রজর্জ্ঞস র্রল। মেডর্র্ রনর্য মস সারেযানা মির্র্ 
মবর ির্যর্ছ। িযাাঁ, রতরন এই োত্র আোর্র্ বর্লর্ছন, আোর র্ান দুর্িা বড়। বুর্ড়া 
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বাদুর! আজ রবরলউস আর্ঙ্কল  রদ আোর্দর সর্ঙ্গ িার্র্তন, রতরন রবর্যর অ্নুষ্ঠান 
এর্র্বার্র জরের্য মফলর্তন। 
 
রতরন এর্িা রিে মদর্খ ২৪ ঘণ্টা পর োরা রগর্যর্ছন না? িাররেযন জানর্ত চাইল। 
 
িযাাঁ, মশষ রদর্র্ রতরন এর্িু মর্েন ম ন েনেরা ির্য রগর্যরছর্লন, জজক বলল। 
 
রর্ন্তু রতরন অ্েন ির্য  াওযার আর্গ রছর্লন ম  মর্ার্না পারিকর প্রাের্র্ন্দ্র। মেড বলল। 
রতরন পুর্রা মবাতল ফাযারহুইরস্ক গলায মঢর্ল ডযাে মফ্লার্রর ওপর রদর্য মদৌড়ার্তন। 
গাউন উপর্র তুর্ল ধর্র ফুর্লর মতাড়া মবর র্রর্ত শুরু র্রর্তন তার 
 
িযাাঁ, র্িা শুর্ন ের্ন ির্ে রতরন এর্জন প্ররৃ্ত আেুর্দ মলার্ রছর্লন, িাররেযন বলল। 
িযারর মিা-মিা র্র্র মির্স মফলল। 
 
র্খর্না রবর্য র্র্রনরন, রর্ছু র্ারে রছল অ্বশয, রন বলল। 
 
তুরে আোর্র্ অ্বার্ র্রর্ল, িাররেযন বলল। 
 
ওরা এসব রনর্য িাসািারস র্রর্ত িার্ল। মর্উ লক্ষযই র্র্রইরন ম  রবলর্ম্ব এর্জন 
অ্রতরি এর্সর্ছ। অ্রতরি ঘনর্ার্লা চুর্লর এর্  ুবর্। বাাঁর্ার্না মচাখা নার্, র্ার্লা মোিা 
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দ্রু। রর্নর রদর্র্ তার দাওযাতপত্র মবর র্র্র িাররেযর্নর রদর্র্ তারর্র্য বলল, 
মতাোর্র্ অ্সম্ভব সুন্দর লাগর্ছ। এবার সবাই তার্র্ লক্ষয র্রল। 
 
রভক্টর! রচৎর্ার র্র্র িাররেযন বলল। তার িাত মির্র্ র্ারুর্াজ র্রা মছাি বযাগরি 
োরির্ত পর্ড় মগল। বযাগরি আর্ার্রর তুলনায িপ র্র্র এর্িু মজার্রই শে ির্লা। মস 
রবরত অ্বিায িারতর্য বযাগরি তুলর্ত তুলর্ত বলল, আরে জানতাে না ম  তুরে… মদর্খা 
মতা… মতাোর্র্ মদর্খ র্ী আনন্দ ির্ে…মর্েন আর্ছা তুরে? 
 
রর্নর র্ান আবার লাল ির্য মগল। েুর্ের ইনভাইর্িশন র্ার্ডকর রদর্র্ তারর্র্যও ম ন 
ওর রবশ্বাস ির্ে না। রবস্মর্যর স্বর্র বলল, তুরে এখার্ন এই রবর্যর অ্নুষ্ঠার্ন? 
 
ফ্লযার আোর্র্ রনেন্ত্রে র্র্রর্ছ, েুে ভ্রু দুর্িা উপর্র তুর্ল বলল। 
 
িযারর অ্বশয েুের্র্ মদর্খ েনকু্ষন্ন নয। মস িাত বারড়র্য িযান্ডর্শর্ র্রল। তখনই ওর 
ের্ন ির্লা রর্নর র্াছ মির্র্ েুের্র্ দ্রুত সররর্য মনযাই বুরদ্ধোর্নর র্াজ ির্ব। তার্র্ 
এখনই বসার জাযগা মদরখর্য মদযািাই ভার্লা। 
 
ের্ন িয, মতাোর বনু্ধ আোর্র্ মদর্খ খুব এর্িা খুরশ িযরন, মলার্র্ পররপূেক সারেযানায 
ঢুর্র্ েুে বলল। বনু্ধ না আত্মীয? মস িযাররর লাল মর্াাঁর্ড়ার্না চুর্লর রদর্র্ তারর্র্য 
আবার বলল। 
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র্ারজন, িযারর রবড়রবড় র্র্র বলল। রর্ন্তু েুে তার উের্র েনর্ াগ রদল না। েুে 
প্রর্বশ র্রার পর সবাই তার রদর্র্ তার্ার্ে। রবর্শষ র্র্র রভলা র্ারজনরা। শত ির্লও 
মস রছল এর্জন রবখযাত রর্রডচ মখর্লাযাড়। সবাই  খন েুখ বারড়র্য তার্র্ মদখর্ছ 
তখন রন, িাররেযন মেড এবিং জজক দ্রুত মচযার্রর লাইর্নর মভতর ঢুর্র্ মগল। 
 
এখন বর্স পড়ার সেয ির্যর্ছ, মেড িযাররর্র্ বলল। িবু বধু চর্ল এর্ল আোর্দর আর 
বসার জাযগা িার্র্ব না। 
 
িযারর, রন এবিং িাররেযন রিতীয সাররর্ত রঠর্ মেড এবিং জর্জকর মপছর্ন বসল। 
িাররেযনর্র্ মগালারপ মদখা  ার্ে, আর রর্নর র্ান এখর্না লাল ির্য আর্ছ। র্র্যর্ 
েুিূতক পর মস িযাররর্র্ রবড়রবড় র্র্র বলল, তুরে ওর েুর্খ গরজর্য ওঠা েুরপড মছাি 
দারড় মদর্খছ? 
 
িযারর েন্তবযিীন এর্রি শে র্রল। 
 
উষ্ণ সারেযানার মভতর্র এর্রি চাপা উর্েজনা ছরড়র্য রইল। োর্ে োর্েই উচ্চস্বর্র 
র্িা ও িারস রনস্তব্ধতা মভর্ঙ রদল। রে.এবিং রের্সস উইসরল আসর্নর প্ররতরি সাররর 
মভতর্র ঢুর্র্লন। িারসেুর্খ আত্মীয-স্বজনর্দর রদর্র্ িাত নাড়র্লন ও েুগ্ধ দৃরষ্টর্ত 
তার্ার্লন। রের্সস উইসরল এর্র্বার্র নতুন ররঙন গাউন পর্রর্ছন। তার সর্ঙ্গ োিায 
োনানসই িযাি। 
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রর্ছুক্ষে পরই রবল এবিং চারলক সারেযানার সাের্ন এর্স দাাঁড়াল। দুজর্নর পরর্নই গাউন। 
গাউর্নর মবাতার্ের ঘর্র বড় সাদা মগালাপ ফুল। মেড তারিঃস্বর্র মনর্র্ড়র ডার্ রদল। 
রভলা র্ারজনর্দর ের্ধয এর্িা িারসর মরাল উঠল। তারপরই এর্রি সুর মবর্জ উঠর্তই 
সবাই মির্ে মগল। ের্ন ির্লা এই সুর মসানারল মবলুনগুর্লা মির্র্ মবর্জ উর্ঠর্ছ। 
 
উউউি! এর্ই জাযগায বর্স প্রর্বশ পর্ির রদর্র্ ঘুর্র িাররেযন বলল। 
 
ফ্লযারর্র্ দু িাত উড়াল মদওযার ের্তা র্র্র প্রশস্ত র্র্র আর রসর্যা মডলারু্রর্র্ 
রবগরলত মির্স লাফ মদওযার ভরঙ্গর্ত মচযার্রর সাররর রদর্র্ আসর্ত মদর্খ উপরিত 
 াদুর্ররা পলর্িীনভার্ব তার্দর রদর্র্ তারর্র্য িার্ল। ফ্লযার এর্র্বার্র সাধারে 
এর্রি সাদা মপাষার্ পর্ড়র্ছ। তারপরও ের্ন ির্ে এর্রি দৃঢ় প্রতযর্যর রুপালী আর্লার 
ছিা মবর ির্ে ফ্লযার মির্র্। আজ প্রর্তযর্র্র্ই ম ন। ভারর সুন্দর মদখার্ে। তারপরও 
ফ্লযার্রর আর্লার ছিা অ্নযর্দরর্র্ তুলনােূলর্ভার্ব রনর্স্তজ র্র্র রদল। রজরন এবিং 
গযাররর্যর্ল দুজনই িলর্দ মপার্ পর্ড়র্ছ। তার্দরর্র্ অ্নয সের্যর মচর্য ভার্লা লাগর্ছ। 
ফ্লযার  খন রবর্লর র্ার্ছ মগল তখন রবলর্র্ এতই রবেুগ্ধ ও সুরখ লাগল ম ন তার 
র্খনই মফনররর মিবযার্র্র েুর্খােুরখ িওযার দুিঃস্বর্প্নর ের্তা মর্ার্না ঘিনা তার জীবর্ন 
ঘর্িরন। 
 
মলরডস এন্ড মজন্টলর্েন, এর্রি সুর্রলা র্ণ্ঠ বলল। িযারর অ্বার্ ির্য মদখল মসই 
মছািখার্িা, োিায েুরিওযালা  াদুর্র, র রন ডাম্বলর্ডার্রর মশষরৃ্তযানুষ্ঠার্ন সিালর্র্র 
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ভূরের্া পালন র্র্ররছর্লন। রতরন দাাঁরড়র্য আর্ছন রবল এবিং ফ্লযার্রর সাের্ন। আজ 
আেরা এখার্ন সের্বত ির্যরছ দুরি রবশ্বস্ত আত্মার রেলর্নর অ্নুষ্ঠার্ন…. 
 
িযাাঁ, আোর িাযরা অ্নুষ্ঠানর্র্ সুন্দর র্র্র তুর্লর্ছ, আরন্ট েুররর্যল রফসরফস র্র্র 
বলর্লন। রর্ন্তু আোর্র্ বলর্তই ির্ব, রজর্নার মদযা মপাশার্িা এর্র্বার্রই মছাি… 
 
রজরন চাররদর্র্ তার্াল, িযাররর রদর্র্ তারর্র্য েুচরর্ মির্স মছাি র্র্র মচাখ রিপল। 
তারপর সর্ঙ্গ সর্ঙ্গ আবার সাের্নর রদর্র্ েুখ মফরার্লা। িযাররর েন তখন সারেযানা 
মির্র্ অ্র্নর্ দূর্র, সু্কর্লর োর্ঠ রজরনর সর্ঙ্গ এর্ারর্ দুপুর্রর সেয র্ািার্নার র্িা ের্ন 
পড়ল। মস র্তরদন আর্গর র্িা! তার সব সেয ের্ন িয ম  মসই েূহুতকিা  রদ সরতয 
ির্য ধরা রদত! মস এর্জন সাধারে োনুর্ষর জীবর্নর আর্লারর্ত সেযিার র্িা 
ভাবর্ছ–ম  োনুষরির র্পার্ল মর্ার্না জ্বলজ্বল দাগ মনই… 
 
তুরে, উইসরলযাে আিকার, ফ্লযার ইসার্বলর্র্…. 
 
সাের্ন সাররর্ত রের্সস উইসরল এবিং েযাডাে মডলারু্র মলস রদর্য মচাখ েুছর্ছন। তাাঁবুর 
রপছন মির্র্ ট্রার্ের্ির ের্তা র্ান্নার শে মভর্স এর্স সবাইর্র্ বর্ল রদর্ে ম  িযারিড 
তার মিরবলর্ক্লাি সাইর্জর রুোল মবর র্র্র রনর্যর্ছ। িার রেযন িযাররর রদর্র্ রফর্র 
িাসল; তার মচাখ দুর্িা জর্ল রভর্জ আর্ছ। 
 
..আরে মঘাষো র্ররছ মতােরা রচরজীবর্নর জনয বন্ধর্ন আবদ্ধ। 
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েুরিচুর্লর  াদুর্র তার  াদুদণ্ডরি ফ্লযার এবিং রবর্লর োিার ওপর তুর্ল ধরর্লন। ওর্দর 
োিার ওপর এর্ োর্ রুপারল তারার বষকে ির্লা। চোর্ার্র তার্দরর্র্ রঘর্র ঘুরর্ত 
ঘুরর্ত মসগুর্লা মজাড়া মজাড়া আর্ার ধারে র্রল। মেড এবিং জজক এর্বার র্র্র িার্ত 
তারল রদর্তই োিার উপর্রর মবলুনগুর্লা মফর্ি মগল। মবলুর্নর মভতর মির্র্ স্বগকীয 
পারখ এবিং মছাি মছাি মসানালী রর্ঙর বাাঁরশ মবর ির্য সুর র্র্র গাইর্ত িার্ল এবিং 
বাজর্ত িার্ল। 
 
মলরডস এন্ড মজন্টলর্েন! েুরিওলা  াদুর্র বলর্লন। দযা র্র্র আপনারা  রদ এর্িু উর্ঠ 
দাাঁড়ান। 
 
সবাই তাই র্রল। আরন্ট েুররর্যল শে র্র্রই গজগজ র্রর্ত িার্র্লন;  াদুর্র তার 
দণ্ডরি তুর্ল ধরর্লন। র্যানভার্সর মদযাল উধাও ির্য মগল এবিং ম  মচযারগুর্লার্ত সবাই 
বর্সরছল মসগুর্লা সব পররপারিভার্ব শূর্নয উর্ঠ মগল। ফর্ল সবাই দাাঁরড়র্য রইল এর্ 
মসানারল রর্ঙর খুাঁরির ওপর ভরর্রা এর্ অ্পূবক সুন্দর চাাঁর্দাযার রনর্চ। চাররদর্র্ 
সু কার্লারর্ত ফুল-ফর্লর গাছ, িার্ের পররর্বশ। এরপর চাাঁর্দাযার োেখান মির্র্ ভারী 
উর্লর ততরর মসানারল র্াপর্ড়র পুল মবররর্য এর্স এর্রি আর্লারর্ত নার্চর মফ্লার্রর 
আর্ার ততরর র্রল। শুর্নয েুর্ল িার্া মচযারগুর্লা মছাি সাদা র্াপর্ড়র মিরবলগুর্লার 
চারপার্শ জর্ড়া ির্লা। সুন্দর আর্ার র্র্র ভাসর্ত িার্া এই মিরবল মচযার োরির্ত 
মনর্ে এর্লা। এরপর 
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মসানারল জযার্র্ি পরা বযান্ড দলর্বাঁর্ধ এর্রি মবরদর্ত উর্ঠ এর্লা। 
 
সু্মি, রন আনর্ন্দর সর্ঙ্গ বলল। িঠাৎ র্র্র ওর্যিাররা আরবভূকত ির্লা এবিং তার্দর মর্উ 
মর্উ পােরর্ন জুস, বািাররবযার অ্িবা ফাযার হুইরস্ক রনর্য আর মর্উ িািক এবিং 
সযান্ডউইচ িার্ত িার্ত র্র্র ঘুরর্ত লাগল। 
 
আোর্দর এরগর্য রগর্য ওর্দর অ্রভনন্দন জানার্না উরচত, িাররেযন পার্যর পাতার ওপর 
দাাঁরড়র্য উাঁচু ির্য রবল এবিং ফ্লযারর্র্ মদখর্ত মচষ্টা র্রল। শুভার্ারক্ষরা রঘর্র 
মরর্খর্ছ, ার ফর্ল ওর্দর মদখা  ার্ে না। 
 
আেরা পর্র সেয পাব, রন র্াাঁধ োাঁরর্র্য বলল। পাশ রদর্য বািাররবযার্রর মট্র  াওযার 
সেয মছাাঁ মের্র রতনরি তুর্ল রনল। এর্রি িযাররর িার্ত রদল। িাররেযন, ধর, চর্লা 
এর্রি মিরবল মবর্ছ রনই,…ওখার্ন না! েুররর্যর্লর র্াছার্ারছ মর্ািাও না- 
 
রন পি মদরখর্য ফাাঁর্া ডযাে মফ্লার্রর রদর্র্ রনর্য মগল।  াওযার সেয ডার্ন বাাঁর্য 
তারর্র্য মদখল। িযারর বুের্ত পারল মস েুর্ের রদর্র্ মচাখ রাখর্ছ। এরই ের্ধয ওরা 
সারেযানার অ্নয প্রার্ন্ত চর্ল এর্লা। মসখার্ন অ্রধর্ািংশ মিরবলই দখল ির্য আর্ছ। 
এর্োত্র মিরবল ফাাঁর্া আর্ছ ম খার্ন লুনা এর্া বর্স আর্ছ। 
 
আেরা মতাোর সর্ঙ্গ বসর্ত পারর মতা? রন বলল। 
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ও িযাাঁ, মস আনর্ন্দর সর্ঙ্গ বলল। ডযারড এইোত্র রবল এবিং ফ্লযারর্র্ আোর্দর উপিার 
মপৌঁর্ছ রদর্ত মগর্লন। 
 
মসিা রর্, সারাজীবর্নর সরবরাি র্রা গারডকরুিগুর্লা? রন রজর্জ্ঞস র্রল। 
 
িাররেযন মিরবর্লর রনচ রদর্য তার্র্ পা রদর্য মখাচা মদযার মচষ্টা র্রল। রর্ন্তু তার 
পররবর্তক িযারর মখাচা মখর্লা। বযািায ওর মচাখ রদর্য পারন মবর ির্য আসল। িযাররর 
রর্ছু সেয আর্লাচনায অ্িংশ মনযা বন্ধ ির্য মগল। 
 
বযান্ড সরঙ্গত শুরু ির্লা। তুেুল র্রতারলর ের্ধয রবল এবিং ফ্লযার প্রিে ডযাে মফ্লার্র 
মগল। এর্িু পরই রে.উইসরল েযাডাে মডলারু্রর্র্ রনর্য মফ্লার্র উর্ঠ এর্লন। তার 
মপছন মপছন এর্লন রের্সস উইসরল এবিং ফ্লযার্রর বাবা। 
 
এই গানরি আোর ভারর পছন্দ, লুনা বলল। গার্নর সুর্রর সর্ঙ্গ মস এর্িু এর্িু দুলর্ত 
িার্ল। এর্িু পর মস উর্ঠ দাাঁড়ার্লা এবিং ধীর পার্য ডযাে মফ্লার্র রগর্য উঠল। পুর্রা 
এর্া মচাখ বুর্জ, িাত দুর্িা প্রসাররত র্র্র এর্ জাযগায দাাঁরড়র্য গার্নর তার্ল ঘুরর্ত 
িার্ল। 
 
মস এর্িা বযরতেে মের্য, তাই না? রন িারসেুর্খ বলল। তার সবসেয এর্িা ভাব 
আর্ছ। 
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রর্ন্তু এর্ েুিূতক পরই রর্নর েুখ মির্র্ িারস উর্ব মগল। লুনা ম  মচযার মির্র্ উর্ঠ 
মগর্ছ মসখার্ন রভক্টর জুে এর্স ধপাস র্র্র বসল। িাররেযনর্র্ িারসেুখ, রর্ন্তু রবরত 
মদখা মগল। এবার রর্ন্তু েুে তার্র্ প্রশিংসা র্রর্ত আর্সরন। েুর্খ গম্ভীর ভাব এর্ন েুে 
বলল, ওই িলর্দ মপাশার্ পরা মলার্রি মর্? 
 
উরন ির্লন মজর্নারফরলযুস লাভগুড, আোর্দর এর্ বনু্ধর বাবা। রন সিংর্ক্ষর্প বলল 
এবিং তার ভাব গম্ভীর ভরঙ্গর্ত বুরের্য রদল ম  মস েুর্ের সার্ি মজর্নারফরলযুসর্র্ রনর্য 
িারস-তাোশা র্রর্ত রারজ না। েুর্ের র্িার্র্ পাো না রদর্য রন িাররেযনর্র্ বলল 
চর্লা নার্চর মফ্লার্র  াই। 
 
িাররেযন এর্বার ইতস্তত র্রল, তারপরই খুরশ ির্য উর্ঠ দাাঁড়াল। ের্ে মবর্ড় ওঠা 
ট্রযাে মফ্লার্রর রভর্ড়র ের্ধয ওরা িাররর্য মগল। 
 
আি! ওরা এখন জুরি, ক্ষরের্র্র জনয অ্নযেনস্ক ির্য েে জানর্ত চাইল। 
 
িযাাঁ,এর্ রর্ে, িযারর বলল। 
 
তুরে মর্? েুে িযাররর রদর্র্ রফর্র জানর্ত চাইল। 
 
বারনক উইসরল। 
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ওরা দুজন িাত মেলাল। 
 
তুরে বারনক–তুরে এই লাভগুড মলার্রির্র্ ভার্লা র্র্র মচর্না? 
 
না, আজই তার সর্ঙ্গ আোর মদখা ির্যর্ছ। মর্ন? 
 
েুে তার িার্তর রিঙ্কর্সর ওপর রদর্য মজর্নারফরলউযুর্সর রদর্র্ বড় বড় মচার্খ 
তার্ার্ে। মজর্নারফরলউযুস ডযাে মফ্লার্রর এর্ পার্শ দাাঁরড়র্য অ্নযানয  াদুর্রর্দর সর্ঙ্গ 
র্িা বলর্ছন। 
 
র্ারে, েে বলল। মস  রদ ফ্লযারর্দর অ্রতরি না ির্তা তাির্ল এখনই ওর্র্ আরে 
বুর্র্র ওপর ওই মনািংরা রচহ্নরি লাগার্নার জনয মদর্খ রনতাে। 
 
রচহ্ন? িযারর বলল। মসও মজর্নারফরলউর্সর রদর্র্ তার্াল। এর্িা অ্দু্ভত রত্রর্র্াে মচাখ 
তার বুর্র্র ওপর। মর্ন? ওিা িার্ায সেসযা রর্? 
 
রির্ন্ডলভাে। ওিা রির্ন্ডলভার্ের রচহ্ন। 
 
রির্ন্ডলভাে… ম  ডার্ক উইজাডকর্র্ ডাম্বলর্ডার পরারজত র্র্ররছর্লন? 
 
রঠর্। 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য ডেথরি হ্যালিাস । ডে. ডে. িাওরিিং । হ্যারি পটাি রসরিে 

251 

www.bengaliebook.com                                  সূরিপত্র 
 

 

 
েুর্ের মচাযাল শি ির্লা, ম ন মস রর্ছু এর্িা রচবুর্ে। বলল রির্ন্ডলভাে বহু মলার্র্র্ 
িতযা র্র্রর্ছ। ম েন মস আোর রপতােির্র্ িতযা র্র্রর্ছ। মস র্খর্নাই এ মদর্শ 
শরিশালী রছল না। সবাই বর্ল মস ডম্বলর্ডারর্র্ ভয মপত। মস মশষ ির্য মগর্ছ রঠর্ই। 
রর্ন্তু এই- মস আঙুল রদর্য মজার্নারফরলউর্সর রর্ মদখাল। রর্ন্তু এই রচহ্নরি সির্জই 
রচনর্ত পারর : ডােকোর্ঙ ছাত্র িার্া অ্বিায রির্ন্ডলভাে ওিা মর্র্ি বারনর্যরছল। রর্ছু 
ইরডযি মসিা র্রপ র্র্র তার্দর বইর্ত বা মপাশার্র্ লারগর্য িার্র্। ের্ন র্র্র রনর্জর্দর 
এর্িা আর্বদন সৃরষ্ট র্রর্ছ আেরা  ারা রির্ন্ডলভার্ন্ডর িার্ত পররবার্রর সদসযর্দর 
িাররর্যরছ তারা তার্দর উরচৎ রশক্ষা না মদওযা প কন্ত ওরা তাই ের্ন র্রর্ত িার্র্ব। 
 
েুে িার্তর আঙুলগুর্লা আেেনাত্মর্ভার্ব েির্ার্লা এবিং বড় বড় মচাখ র্র্র 
মজর্নারফরলউর্সর রদর্র্ তার্ার্লা। িযারর রবরত মবাধ র্রল। লুনার বাবার্র্ মদর্খ 
মর্ার্না ের্েই ের্ন িয না ম  এর্জন ডার্ক আর্িকর সেিকর্। এবিং এই সারেযানায 
উপরিত র্াউর্র্ই ের্ন িয না ম  এই রত্রর্র্াে রচহ্নরির্র্ মসভার্ব েূলযাযন র্রর্ছ। 
 
তুরে র্ী রনরিত ম  ওরি রির্ন্ডলভার্ন্ডর রচহ্ন? 
 
আরে ভুল র্রররন, েুে ঠাণ্ডাভার্ব বলল। আরে র্র্যর্ বছর ধর্র ওই রচর্হ্নর পাশ রদর্য 
িাাঁিািাাঁরি র্র্ররছ। আরে এ রচহ্ন ভার্লা রচরন। 
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রর্ন্তু এিা মতা ির্ত পার্র, িযারর বলল। িযর্তা মজর্নারফরলউস আসর্ল জার্ন না ম  এই 
রচর্হ্নর অ্িক র্ী। লাভগুডরা এেরনর্ত শান্ত…তার্দর জনয এিা অ্স্বাভারবর্। মস িযর্তা 
মর্ািাও মপর্য রচহ্নরি তুর্ল রনর্যর্ছ। মভর্বর্ছ মর্ার্না মোরর্যার্র্র োিার ভাঙা অ্িংশ। 
 
র্ীর্সর ভাঙা অ্িংশ? 
 
আরে রঠর্ জারন না বস্তুরি রর্, রর্ন্তু ের্ন িয রতরন এবিং তার মের্য ছুরির সেয ওগুর্লা 
খুাঁজর্ত  ান। 
 
িযারর বুের্ত পারল লুনা এবিং তার বাবার্র্ খুবই রনরন্দতভার্ব রচরহ্নত র্রর্ত চার্ে 
েুে। 
 
ওই ম  ও, লুনার রদর্র্ আঙুল তুর্ল মদরখর্য ও বলল। লুনা এখর্না এর্া, োিার উপর্র 
িাত তুর্ল মনর্চ  ার্ে। এেন ভরঙ্গর্ত ম ন মস মছাি মছাি োরছ তাড়ার্ে। 
 
মস অ্েন র্রর্ছ মর্ন? েুে জানর্ত চাইল। 
 
সম্ভবত র যােুিক সররর্য রদর্ত মচষ্টা র্রর্ছ। িযারর বলল। মস এই লক্ষে সের্র্ক জার্ন। 
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েুে রঠর্ ধরর্ত পারল না িযারর তাোশা র্রর্ছ রর্-না। মস তার গাউর্নর মভতর মির্র্ 
রনর্জর  াদুদণ্ডরি মবর র্রল এবিং রনর্জর উরুর্ত সতর্কতার সর্ঙ্গ আির্র্ রদল। মবর 
ির্য িার্া মশষ প্রান্ত স্পার্ক র্রর্ছ। 
 
মির্গার্রারভচ! িযারর উচ্চস্বর্র বর্ল উঠল। েুে র্িা শুরু র্রল রর্ন্তু িযারর এত 
উর্েরজত ম  তা র্ার্ন মগল না। েুর্ের দণ্ড মদর্খ তার স্মরেশরি রফর্র এর্সর্ছ। এই 
 াদুদণ্ড অ্রলভযাভার ট্রাইউইজাডক িুনার্ের্ন্টর সেয রনর্য ম র্তন এবিং রনযরেত পরীক্ষা 
র্রর্তন। 
 
মির্গার্রারভচ-এর বযাপারিা র্ী? েুে সর্ন্দর্ির মচার্খ তারর্র্য বলল। 
 
রতরন  াদুদণ্ড প্রস্তুতর্ারর্! 
 
আরে মসিা জারন, জুে বলল। 
 
রতরনই মতা মতাোর দণ্ডরি বারনর্যর্ছন। মস র্ারর্ে আরে রচন্তা র্র্ররছলাে…রর্রডচ..। 
 
েুের্র্ আর্রা মবরশ সর্ন্দিপ্রবে ের্ন ির্লা। 
 
তুরে র্ী র্র্র জানর্ল ম  আোর  াদুদণ্ডরি মির্গারারভর্চর ততরর? 
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আরে….আরে মর্ািাও পর্ড়রছ, আোর ের্ন িয, িযারর বলল। িযর্তা এর্রি ফান 
েযাগারজর্ন। িযারর তাৎক্ষরের্ভার্ব বলল। েুে শান্ত ির্লা উের শুর্ন। 
 
আোর মতা ের্ন পর্ড় না আরে র্খর্না ফান েযাগারজর্নর সর্ঙ্গ আোর  াদুদণ্ড রনর্য র্িা 
বর্লরছ। মস বলল। 
 
আো…িা.. মির্গার্রারভচ এখন মর্ািায? 
 
েুের্র্ রবরস্মত মদখার্লা প্রশ্নরি শুর্ন। রতরন র্র্যর্ বছর আর্গ অ্বসর রনর্যর্ছন। আরে 
সবকর্শষর্দর এর্জন তার র্াছ মির্র্  াদুদণ্ড রর্র্নরছ। সবর্চর্য ভার্লা  াদুদণ্ড ওগুর্লা। 
 রদও আরে জারন মতােরা ররর্ির্নর মলার্রা অ্রলভযান্ডার্রর র্াছ মির্র্ অ্র্নর্  াদুদণ্ড 
সিংরক্ষে র্র্রছ। 
 
িযারর মর্ার্না উের রদল না। মস এেন ভাব র্রল ম ন েুর্ের ের্তাই মসও নাচ 
মদখর্ছ। রর্ন্তু মভতর্র মভতর্র মস গভীরভার্ব ভাবর্ত িার্ল। মভার্েেিক এর্জন 
রবখযাত  াদুদণ্ড প্রস্তুতর্ারীর্র্ খুাঁজরছল। রর্ন্তু এর্রি র্ারর্ে িযাররর মসরি মখাজার 
প্রর্যাজন নাই : র্ারে ির্লা মভার্েেিক ম রদন সারা আর্ার্শ তার্র্ ধাওযা র্র্ররছল 
মসরদন িযাররর দণ্ডরি অ্র্নর্ র্ার্জ এর্সরছল। তার রচরশযােল লতা এবিং রফরনর্ক্সর 
পালর্র্র দণ্ড মডার্ন্ডের্ির ধার র্রা দণ্ডর্র্ পরারজত র্র্রর্ছ। ওরলভযান্ডার িযর্তা তা 
ধারোও র্রর্ত পার্রনরন বা বুের্ত পার্রনরন। মির্গার্রারভচ র্ী ভার্লা  াদুদণ্ড ততরর 
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র্রা জানর্তন, সরতযই র্ী রতরন অ্রলভযান্ডার্রর মচর্য দক্ষ? রতরন র্ী  াদুদর্ণ্ডর মগাপন 
র্িা জানর্তন  া অ্রলভযাভার জার্নন না? 
 
এই মের্যরি ভারর সুন্দর মদখর্ত, জুে বলল। সার্ি সার্ি িযারর ভাবনা জগত মির্র্ 
বাস্তর্ব রফর্র এর্লা। েুে আঙুল তুর্ল রজরনর্র্ মদখার্ে। রজরন এই োত্রই লুনার সর্ঙ্গ 
ম াগ রদর্যর্ছ। মসও রর্ মতাোর্দর এর্জন আত্মীয? 
 
িযাাঁ, িযারর বলল। িঠাৎ র্র্র ওর রবরি লাগল। এবিং মস অ্নয এর্জর্নর প্ররত দুবকল। 
আর মস মলার্রি ইষকার্াতর ধরর্নর, আবার উাঁচুস্তর্রর োনুষ। মতাোর উরচত ির্ব না 
তার সর্ঙ্গ িক্কর মদওযা। 
 
েুে মঘাাঁতর্ঘাাঁত র্র্র উঠল। 
 
র্ী, মস বলল। তার েগরি চুেুর্ রদর্য মশষ র্রল এবিং উর্ঠ দাাঁড়াল। ইন্টারনযাশনাল 
রর্রডচ মখর্লাযাড় িওযা সর্েও সর্ল ভার্লা মচিারার মের্যর্দরর্র্ অ্নযরা রনর্য  ার্ব 
এিা মর্ার্না র্িা ির্লা? 
 
মস িযাররর্র্ মরর্খ পা বাড়াল। সাের্ন রদর্য  াওযা ওর্যিার্রর র্াছ মির্র্ এর্রি 
সযান্ডউইচ তুর্ল রনর্ত। তারপর রভড় ির্য িার্া ডযাে মফ্লার্রর পাশ রদর্য চর্ল মগল। 
িযারর রন মর্ািায মসিা খুাঁর্জ মবর র্রর্ত মচষ্টা র্রল। তার্র্ মির্গার্রারভচ সের্র্ক 
বলা দরর্ার। রর্ন্তু রন িাররেযনর্র্ রনর্য ডযাে মফ্লার্রর এর্র্বার্র োেখানিায নাচর্ছ। 
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িযারর এর্রি মসানারল খুাঁরির সর্ঙ্গ মিলান রদর্য রজরনর্র্ মদখর্ত িার্ল। মস এখন মেড 
এবিং জর্জকর বনু্ধ রল জডকার্নর সর্ঙ্গ নাচর্ছ। িযারর ের্ন র্রল রনর্র্ মদযা প্ররতশ্রুরতর 
বযাপার্র। 
 
িযারর র্খর্নাই রবর্যর অ্নুষ্ঠান মদর্খরন। তাই উইজাডকর্দর অ্নুষ্ঠান এবিং োগলর্দর 
অ্নুষ্ঠার্নর ের্ধয পািকর্যিা বুের্ত পারল না।  রদও মস ভাল র্র্র জার্ন। ম  োগলরা 
রনিই এেন বযবিা রার্খ না ম  দুরি রফরনর্ক্সর ের্তা ততরর মর্র্, র্ািার সেয 
সরতযর্ার্রর রফরনর্ক্সর ের্তা উর্ড়  ায, অ্িবা রভর্ড়র ের্ধয রদর্য মর্ার্না রর্ছুর ওপর 
ভর না র্র্র শযার্ের্নর মবাতল শূর্নয উড়র্ত িার্র্। সন্ধযা মনর্ে আসর্তই মসানারল 
লণ্ঠনগুর্লা মির্র্ আর্লা রবেুররত ির্ত িার্ল, উপর্রর আোদর্নর রনর্চ মপার্াোর্ড় 
উড়র্ত িার্ল। শে ের্ে বাড়র্ত িার্ল। মেড এবিং জজক দীঘকক্ষে অ্ন্ধর্ার্র মর্ািাও 
অ্দৃশয ির্য মগর্ছ; চারলক িযারিড এবিং ররঙন পর্ক-পাই িযাি োিায রু্াঁর্জা ের্তা এর্জন 
 াদুর্র এর্ মর্াোয বর্স গান গাইর্ছ,ওর্ডা দয রির্রা…। 
 
িযারর রর্নর এর্ েদযপ চাচার র্াছ মির্র্ সর্র সর্র িার্র্ছ, তার্র্ মদর্খই মবাো  ার্ে 
িযারর তার মছর্ল রর্-না মস বযাপার্র রতরন রনরিত ির্ত পারর্ছন না। িযারর মদখল 
এর্জন বৃদ্ধ উইজাডক এর্া বর্স আর্ছন। তার মের্ঘর ের্তা সাদা চুর্লর র্ারর্ে ের্ন 
ির্ে ম ন রতরন বহুরদর্নর পুরর্না বারতল ঘরড়। োিায মপার্াোর্ড় আির্র্ মদযা িুরপ। 
তার্র্ খুব অ্স্পষ্টভার্ব পরররচত ের্ন ির্ে। োিািার্র্ এর্িু মের্র মফলর্তই িযারর 
িঠাৎ অ্নুধাবন র্রর্ত পারল, ইরন ির্লন এলরফযাস মডাজ। রতরন রফরনর্ক্সর সদসয 
এবিং ডাম্বলর্ডার্রর েৃতুযর মশার্ সিংবার্দর মলখর্। 
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িযারর তার র্ার্ছ মগল। 
 
আরে র্ী বসর্ত পারর? 
 
 অ্বশযই, অ্বশযই, মডাজ বলর্লন। তার র্ণ্ঠ মবশ খসখর্স। 
 
িযারর তার রদর্র্ েুর্ল। 
 
রে. মডাজ, আরে িযারর পিার। 
 
মডাজ এর্রি রনিঃশ্বাস ছাড়র্লন। 
 
োই রডযার বয, আিকার আোর্র্ বর্লর্ছ তুরে এখার্ন আছ…. ছদ্মর্বর্শ। আরে অ্তযন্ত 
আনরন্দত, খুবই সম্মান মবাধ র্ররছ! 
 
আনর্ন্দ রিধািস্ত ির্য মডাজ এর্ লাস শযার্েন মঢর্ল িযাররর রদর্র্ বারড়র্য রদর্লন। 
 
আরে মতাোর্র্ রচরঠ মলখার র্িা রচন্তা র্র্ররছলাে, রতরন রফসরফস র্র্র বলর্লন। 
ডাম্বলর্ডার্রর েৃতুযর পর….এই আঘাত…..মতাোর জনয, আরে রনরিত… 
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মডার্জর মছাি মছাি মচাখ আর্রস্মর্ জর্ল ভর্র উঠল। 
 
আরে মদর্খরছ মডইরল মফর্ি আপরন ডাম্বলর্ডার্রর স্মরর্ে এর্ সুন্দর মলখা রলর্খরছর্লন, 
িযারর বলল। আরে ভাবর্ত পারররন ম  প্রর্ফসর ডাম্বলর্ডার সের্র্ক আপরন এর্তারর্ছু 
জার্নন। 
 
অ্নয ম  র্ার্রা ের্ত, মডাজ বলর্লন। এর্রি রুোল রদর্য আলর্তা র্র্র মচাখ েুছর্লন। 
অ্বশযই আরে তার্র্ দীঘকতে সেয ধর্র জানতাে। তর্ব  রদ তুরে আবারর্ফািক-এর র্িা 
না ধর–অ্বশয জনগে র্খর্না আবারর্ফািক-এর র্িা ের্ন র্র্ররন। 
 
মডইরল প্রর্ফর্ির আর্লাচনায… আরে জারন না আপরন মদর্খর্ছন রর্-না, রে. মডাজ..? 
 
ওি, রপ্ল্জ আোর্র্ এলরফযাস ডার্র্া রডযার বয। 
 
এলরফযাস, আরে জারন না ডাম্বলর্ডার্রর বযাপার্র ররিা রস্কিার্রর মদওযা সাক্ষাতর্াররি 
মদর্খর্ছন রর্ না। 
 
মডার্জর েুখরি রার্গ ররিে ির্য উঠল। 
 
ওি, িযারর, আরে মসিা মদর্খরছ। ওই েরিলা–তার্র্ আসর্ল শরু্নী ডার্াই ভার্লা। তার 
সর্ঙ্গ র্িা বলািাই আোর র্ার্ছ রবররির্র। আোর বলর্ত লজ্জা র্র্র ম  আরে আসর্ল 
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খুবই কু্ষব্ধ ির্যরছলাে। তার্র্ বর্লরছ নার্ গলার্না োছ।  ার ফর্ল, তুরে িযর্তা মদর্খছ, 
মস আোর রবরুর্দ্ধ অ্র্নর্ র্িা বর্লর্ছ। 
 
মদখুন, ওই ইন্টাররভউর্ত, িযারর বলল। ররিা রস্কিার ইরঙ্গত রদর্যর্ছন ম  অ্ল্প বযর্স 
ডাম্বলর্ডার ডার্ক আর্িকর সর্ঙ্গ  ুি রছর্লন। 
 
এেন র্িা র্খর্না রবশ্বাস র্র্রা না! সর্ঙ্গ সর্ঙ্গ মডাজ বলর্লন। এর্িা র্িাও না িযারর! 
ডাম্বলর্ডার সের্র্ক মতাোর সুন্দর সৃ্মরতগুর্লার্র্ রফর্র্ ির্ত রদও না! 
 
 িযারর মডার্জর আন্তররর্, বযরিত েুখরির রদর্র্ তার্ার্লা। তাাঁর র্িায পররপূেক আস্বস্ত 
ির্ত পারল না, বরিং িতাশা মবাধ র্রল এত িালর্াভার্ব রবষযরি মনওযায। মডাজ রর্ 
সরতযই এেন র্র্র রচন্তা র্রর্ছন ম  এত সিজভার্ব িযারর তার র্িাগুর্লা রবশ্বাস 
র্রর্ব? মডাজ রর্ বুের্ত পারর্ছন না ম  িযাররর ডাম্বলর্ডার সের্র্ক রনরিত িওযা 
প্রর্যাজন, তার সব রর্ছু জানা প্রর্যাজন? 
 
িযর্তা মডাজ িযাররর অ্নুভূরতগুর্লা বুের্ত মপর্রর্ছন। তাই তার্র্ উরিি মদখার্লা এবিং 
দ্রুত বলর্লন, িযারর, ররিা রস্কিার এর্জন ভযানর্- 
 
রর্ন্তু তার র্িাগুর্লা বাধািস্ত ির্লা এর্রি তীক্ষ্ণ িারসর র্ারর্ে। 
 
 ররিা রস্কিার? ওি, আরে তার্র্ খুব পছন্দ র্রর। তার মলখাগুর্লা েন রদর্য পরড়। 
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িযারর এবিং মডাজ েুখ তুর্ল মদখল আরন্ট েুররর্যল দাাঁরড়র্য আর্ছন। তার িযার্ির 
পালর্গুর্লা নাচর্ছ এবিং রতরন িার্ত শযার্ের্নর এর্রি েগ ধর্র আর্ছন। রতরন 
ডাম্বলর্ডারর্র্ রনর্য এর্রি বই রলর্খর্ছন, জার্না! 
 
িযার্লা েুররর্যল, মডাজ বলর্লন। িযাাঁ, আেরা তাই রনর্যই আর্লাচনা র্ররছলাে- 
 
তুরে এখার্ন! মতাোর মচযারিা আোর্র্ দাও, এখন আোর এর্শ সাত বছর চলর্ছ! 
 
এর্জন লাল োিা রে.উইসরলর জ্ঞারত ভাই রনর্জর মচযার মছর্ড় লাফ রদর্য উর্ঠ 
দাাঁড়াল। তার্র্ সতর্ক মদখা মগল। আরন্ট েুররর্যল অ্রবশ্বাসয শরির্ত মসরি ঘুররর্য রনর্লন 
এবিং িযারর ও মডার্জর োেখার্ন মচযার মির্ন রনর্য বর্স পড়র্লন। 
 
িযার্লা, আবার বযারর না রর্ ম ন মতাোর নাে, রতরন িযাররর্র্ বলর্লন। এখন বর্লা, 
মতােরা ররিা রস্কিার সের্র্ক রর্ বলরছর্ল এলরফযাস? তুরে জার্না 
 
মস ডাম্বলর্ডার্রর এর্রি জীবনী রলর্খর্ছ? এিা পড়র্ত মদরর র্রা  ার্ব না, ফররশ এন্ড 
ব্লির্র্ এর্ র্রপর জনয অ্ডকার রদর্ত ির্ব। 
 
মডাজর্র্ র্রঠন এবিং েুদ্ধ মদখা মগল। রর্ন্তু আরন্ট েুররর্যল তার ের্গর শযার্েনিুরু্ 
েুর্খ রদর্লন। পাশ রদর্য এর্জন ওর্যিার  াওযার সেয তার িারিসার িাত রদর্য 
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আর্রর্রি ভরা লাস পার্ট রনর্লন। রতরন আবার েুখ ভর্র, শযার্েন রনর্য রগলর্লন 
এবিং মঢরু্র তুলর্লন। বলর্লন, ভরা মপর্ির এর্ মজাড়া বযার্ঙর ের্তা তারর্র্য িার্ার 
মর্ার্না প্রর্যাজন মনই। রতরন এতিা সম্মারনত িওযার আর্গ অ্যালবাসর্র্ রনর্য রর্ছু 
বদনাে চালু রছল! 
 
ভুল তিয িারা তার্র্ রবচার, মডাজ বলর্লন। রতরন আবার লাল ির্য মগর্ছন। 
 
তুরে মসিা বলর্ত পার এলরফযাস, তীক্ষ্ণভার্ব আরন্ট েুররর্যল বলর্লন। আরে লক্ষয 
র্র্ররছ মতাোর মলখা েৃতুয সিংবার্দ তুরে র্তিা সুক্ষ্মভার্ব সবরর্ছু লুরর্র্য মগছ। 
 
আপরন এভার্ব রচন্তা র্র্রন মদর্খ আরে দুিঃরখত, মডাজ আর্রা ভার্ব বলল। আরে 
আপনার্র্ রনিযতা রদরে ম  আরে মসিা অ্ন্তর রদর্যই রলর্খরছ। 
 
ওি, আেরা সবাই জারন তুরে ডাম্বলর্ডারর্র্ পূজা র্রর্ত; আরে বলর্ত পারর তুরে 
এখর্না তার্র্ এর্জন সাধু ের্ন র্র,  রদও এিা প্রর্াশ ির্য মগর্ছ ম  মস তার সু্কইব 
মবানর্র্ লুরর্র্য মরর্খর্ছ…. 
 
েুররর্যল! মডাজ রচৎর্ার র্র্র উঠর্লন। 
 
অ্লর্ক্ষয এর্র্ফাাঁিা বরফ ঠাণ্ডা শযার্েন এর্স িযাররর বুর্র্ রছির্র্ পড়ল। 
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তুরে র্ী বলছ! মডাজ েুররর্যলর্র্ রজর্জ্ঞস র্রর্লন। মর্ বর্লর্ছ তার মবান। সু্কইব 
রছর্লন? আরে মতা জারন রতরন অ্সুি রছর্লন? 
 
তাির্ল ভুল জানর্ত। তুরে জার্নানা বযারর! আরন্ট েুররর্যল বলর্লন। ম  পরররিরত সৃরষ্ট 
র্র্রর্ছন তা রনর্য তার্র্ আনরন্দত ের্ন ির্লা।  া মিার্, তুরে এ বযাপার্র র্ীভার্ব সব 
রর্ছু জানার র্িা আশা র্র? এসব ঘর্ির্ছ বহু বহু বছর আর্গ। তুরে তখনর্ার র্িা 
রচন্তাও র্রর্ত পারর্ব না োই রডযার। এবিং আর্রা বড় সতয ির্লা আোর্দর  ারা 
জীরবত রছল তারাও জানর্ত পার্ররন প্ররৃ্তপর্ক্ষ র্ী ঘর্িরছল। মস র্ারর্েই রস্কিার  া 
আরবষ্কার র্র্রর্ছন তা জানার এত আিি। ডাম্বলর্ডার তার মবানর্র্ দীঘকরদন ধর্র 
মগাপন র্র্র মরর্খরছর্লন। 
 
অ্সতয!, মডাজ বলর্লন। পুর্রাপুরর অ্সতয! 
 
রতরন র্খর্নাই আোর্র্ বর্লনরন ম  তার মবান সু্কইব, িযারর মর্ার্না রর্ছু না মভর্বই 
উর্েরজতভার্ব বলল। 
 
রতরন মতাোর্র্ এসব র্িা বলর্ত  ার্বন মর্ন? েুররর্যল তীর র্র্ণ্ঠ বলর্লন। রতরন 
রসর্ি বর্স এর্িু এর্িু দুলর্ছন এবিং রবরস্মত ির্য িযাররর রদর্র্ ভালর্র্র তার্ার্লন। 
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অ্যালবাস ম  র্ারর্ে অ্ররযানার বযাপার্র র্িা বর্লনরন, এলরফযাস বলর্ত শুরু র্রর্লন। 
অ্ন্তত আোর এভার্বই রচন্তা র্রা উরচত, তার মবার্নর েৃতুযর্ত রতরন এতিাই মভর্ঙ 
পর্ড়রছর্লন- 
 
তার্র্ মর্ন মর্উ র্খর্না মদর্খরন, এলরফযাস? েুররর্যল উচ্চস্বর্র বলর্লন। বারড়র 
বাইর্র র্রফন বর্য র্বর মদযার আগ প কন্ত আোর্দর অ্র্নর্র্ই, অ্র্ধকর্ পররোে 
মলার্ও তার অ্রস্তর্ত্বর র্িা জানত না। অ্ররযানা  খন বছর্রর পর বছর মসলার্র 
তালাবদ্ধ রছল তখন মর্ািায রছর্লন অ্যালবাস? ির্গাযার্িকর এর্জন মেধাবী ির্যও রতরন 
রচন্তা র্র্রনরন তার রনর্জর বারড়র্ত র্ী ির্ে! 
 
আপরন র্ী বলর্ত চার্েন, মসলার্র তালাবদ্ধ? িযারর জানর্ত চাইল। এই রবষযরি র্ী? 
 
মডাজর্র্ রবরি ের্ন ির্লা। আরন্ট েুররর্যল আবার উাঁচুস্বর্র শুরু র্রর্লন এবিং িযাররর 
র্িার উের রদর্লন। 
 
ডাম্বলর্ডার্রর ো রছর্লন এর্জন ভযানর্ েরিলা, শুধু ভযানর্ বলর্ল র্ে বলা ির্ব। 
োগল ঘর্র জন্ম, রর্ন্তু আরে শুর্নরছ ম  রতরন রনর্জ অ্নয রর্ে ভাব মদখার্তন 
 
রতরন র্খর্নাই অ্েন মর্ার্না ভাব ধর্রনরন! মর্ন্দ্রা এর্জন চেৎর্ার েরিলা রছর্লন, 
শান্তর্র্ণ্ঠ মডাজ ভারাোন্ত ের্ন বলর্লন। রর্ন্তু আরন্ট েুররর্যল তার র্িা র্ার্ন তুলর্লন 
না। 
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অ্তযন্ত গরবকত এবিং দারম্ভর্ প্ররৃ্রতর। এেন এর্জন োনুর্ষর এর্জন সু্কইব জন্ম মদযার 
জনয লজ্জা পাওযা উরচত রছল। 
 
অ্ররযানা সু্কইব রছল না! রিসরিস র্র্র মডাজ বলর্লন। 
 
তুরে রর্ তাই ের্ন র্র এলরফযাস, তাির্ল বর্লা–বযখযা দাও, মর্ন মস তাির্ল ির্গাযার্িক 
র্খর্না আর্সরন! আরন্ট েুররর্যল বলর্লন। রতরন িযাররর রদর্র্ রফরর্লন। আোর্দর সের্য 
সু্কইবরা রছল সাধারেত নীরব প্ররৃ্রতর। তারপরও এর্রি মছাি মের্যর্র্ প্রর্ারান্তর্র 
র্ারাগার্র রাখা এবিং এেন বযবিা র্রা ম ন তার মর্ার্না অ্রস্তত্ব মনই 
 
আরে আপনার্র্ রনরিত র্র্র বলরছ, প্ররৃ্তপর্ক্ষ এ রর্ে রর্ছু ঘর্িরন! মডাজ বলর্লন। 
রর্ন্তু আরন্ট েুররর্যল তার র্িা ধতকর্বয না এর্ন িযাররর রদর্র্ তারর্র্য র্িা বর্ল ম র্ত 
িার্র্লন। 
 
সু্কইবর্দর সাধারেত োগল সু্কর্ল পাঠার্না ির্তা, এবিং োগল র্রেউরনরির্র্ সুসিংিত 
র্রর্ত উিুদ্ধ র্রা ির্তা…. উইজাডক জগর্ত এর্িু িান র্র্র রনর্ত পারর্লই োগলরা 
খুরশ। মসখার্ন ওরা সবসেয রিতীয মশ্রেীর। রর্ন্তু মর্ার্না র্ারে ছাড়া মর্ন্দ্রা তার 
মের্যর্র্ োগল সু্কর্ল মদওযার র্িা নয। 
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অ্ররযানা রছর্লন খুবই নাজুর্! মডাজ িতাশ ির্য বলর্লন। তার শরীর এত খারাপ রছল 
ম  রতরন স্বাভারবর্, চলর্ত-রফরর্ত অ্ক্ষে রছর্লন-। 
 
বর্লা রর্, রতরন বারড় মির্র্ মবর ির্ত অ্ক্ষে রছর্লন? খযার্খযার্ র্র্র েুররর্যল 
বলর্লন। তারপরও তার্র্ মর্ন মসন্ট েুর্ঙ্গার্ত মনযা িযরন রচরর্ৎসা র্রর্ত, বা তার্র্ 
সাররর্য মতালার জনয র্াউর্র্ ডার্া িযরন! 
 
প্ররৃ্তপর্ক্ষ েুররর্যল, আপরন র্ী র্র্র জানর্বন ম - 
 
মতাোর্র্ এর্িা র্িা বরল এলরফযাস, আোর চাচার্তা ভাই লযানর্সলি তখন মসন্ট 
েুর্ঙ্গার এর্জন রিলার রছল। মস আোর্দর স্পষ্ট র্র্রই জারনর্যর্ছ ম  অ্ররযানার্র্ 
র্খর্নাই মসখার্ন মনওযা িযরন। লযানর্সলর্ির ধারো অ্ররযানার রবষযিা সর্ন্দিজনর্। 
 
মডাজর্র্ মদর্খ ের্ন িল মর্াঁর্দ মফলার উপেে। আরন্ট েুররর্যলর্র্ ের্ন ির্লা ম ন খুবই 
উপর্ভাগ র্রর্ছন এসব র্িা বর্ল। রতরন আর্রা শযার্েইর্নর জনয আঙুল নাড়র্লন। 
অ্রভবযরিিীন িযারর রচন্তা র্রল ডারসরল পররবার তার্র্ এর্বার। র্ীভার্ব তালাবদ্ধ 
র্র্র মরর্খরছল। তার্র্ সর্র্লর মচার্খর আড়াল র্র্র মরর্খরছল। শুধুোত্র উইজাডক 
িওযার অ্পরার্ধ। ডাম্বলর্ডার্রর মবার্নর রর্ রঠর্ উর্টা র্ারর্ে এর্ই রর্ে ভাগয বরে 
র্রর্ত ির্যর্ছ;  াদু না জানার র্ারর্ে তালাবদ্ধ? এবিং সরতযই রর্ ডাম্বলর্ডার তার্র্ 
ভার্গযর িার্ত মছর্ড় রদর্য ির্গাযার্িক চর্ল ম র্তন, রনর্জর্র্ মেধাবী এবিং গুেী রিসার্ব 
প্রোে র্রর্ত? 
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এখন র্িা িল,  রদ মর্ন্দ্রা আর্গ না োরা ম র্তন, েুররর্যল আবার শুরু র্রর্লন। আরে 
বলতাে ম  রতরনই অ্ররযানার্র্ মশষ র্র্রর্ছন। 
 
র্ী র্র্র বর্লন এসব র্িা, েুররর্যল? মডাজ কু্ষব্ধ র্র্ণ্ঠ বলর্লন। এর্জন ো তার 
রনর্জর মের্যর্র্ মশষ র্রর্বন? রচন্তা র্র্র মদখুন আপরন র্ী বলর্ছন! 
 
 রদ এর্জন ো তার মের্যর্র্ বছর্রর পর বছর আির্র্ রাখর্ত পার্রন, তাির্ল এর্র্ 
র্ী বলব? েুররর্যল োাঁরর্র্য বলর্লন। রর্ন্তু আরে বলরছ, এিা সরঠর্ অ্র্িক িযর্তা নয। 
র্ারে মর্ন্দ্রাই অ্ররযানার আর্গ োরা মগর্ছন—ম  বযাপারিার্ত মর্উ এখর্না রনরিত 
ির্ত পার্ররন তা ির্লা, র্ী ভার্ব 
 
ওি, মর্ার্না সর্ন্দি মনই ম  অ্ররযানাই তার্র্ িতযা র্র্রর্ছ, প্ররতবার্দর সািসী পদর্ক্ষপ 
রনর্য মডাজ বলর্লন। মর্ন নয? 
 
িযাাঁ, অ্ররযানা িযর্তা েুরির জনয েররযা ির্য মর্ন্দ্রার্র্ িতযা র্র্রর্ছ। আরন্ট েুররর্যল 
গভীর রচন্তার সর্ঙ্গ বলর্লন তুরে ম ভার্ব খুরশ োিা নাড়র্ত পার এলরফযাস! তুরে মতা 
অ্ররযানার মশষ রৃ্তযানুষ্ঠার্ন রছর্ল তাই না? 
 
িযাাঁ, আরে রছলাে, র্রেত মঠাাঁর্ি মডাজ বলর্লন। এবিং এর মচর্য মবদনাদাযর্ মর্ার্না 
মশষরৃ্তযানুষ্ঠান আরে স্মরে র্রর্ত পারর না। অ্যালবার্সর হৃদয মভর্ঙ রগর্যরছল 
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তার হৃদয এর্োত্র রবষয রছল না। মশষরৃ্তযানুষ্ঠার্ন সারভকর্সর অ্র্ধকর্ পর্ি আবারর্ফািক 
অ্যালবার্সর নার্ মভর্ঙ রদর্যরছল না? 
 
আর্গ  রদ মডাজর্র্ ভযানর্ েুদ্ধ বর্ল ের্ন ির্য িার্র্ তাির্ল মসিা এখন ম েন মদখা 
 ার্ে তার তুলনায রর্ছুই না। েুররর্যল ের্ন িয তার্র্ ছুরর মের্রর্ছন। রতরন আর্রা 
এর্ মঢার্ শযার্েইন েুর্খ রনর্লন। তার গাল মবর্য খারনর্িা গরড়র্য পড়ল। উচ্চস্বর্র 
র্িা বলর্লন 
 
আপরন র্ী র্র্র- তারিঃস্বর্র মডাজ বলর্লন। 
 
আোর ো রছর্লন বৃদ্ধা বারিলডা বাগশর্ির সর্ঙ্গ অ্ন্তরঙ্গ। আরন্ট েুররর্যল পররতৃরপ্তর 
সর্ঙ্গ বলর্লন। বারিলডা আোর োর্যর র্ার্ছ সব রবস্তাররত বেকনা র্র্রর্ছন এবিং আরে 
দর্রাজায দাাঁরড়র্য শুর্নরছ। বারিলডা ম ভার্ব বেকনা র্র্রর্ছন র্রফর্নর পার্শ মশারর্গাল, 
আবারর্ফািক তিচচ র্র্র বলর্ছন ম  অ্ররযানার েৃতুযর জনয অ্যালবাসই দাযী এবিং এ 
র্িা বর্লই মস তার েুর্খ ঘুরষ োর্র। বারিলডার র্িা অ্নুসার্র, অ্যালবাস এেনরর্ 
আত্মরক্ষারও মচষ্টা র্র্রনরন। এবিং এরি এর্রি রবরল ঘিনা, আবারর্ফার্িকর সর্ঙ্গ 
োরাোরর ির্ল দু-িাত বাাঁধা অ্বিাযও অ্যালবাস। তার্র্ ধ্বিংস র্র্র রদর্ত পারত। 
 
েুররর্যল আর্রা বড় র্র্র শযার্েইন েুর্খ রনর্য মঢার্ রগলর্লন। পুরর্না রদর্নর এসব 
মর্র্লঙ্কাররর র্িায রতরন  তই েজা পার্েন, মডাজ ততই শরঙ্কত ির্েন। িযারর বুের্ত 
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পারর্ছ না মর্ানিা মস রবশ্বাস র্রর্ব। মস মতা শুধু সতযিা জানর্ত চায। রর্ন্তু মডাজ 
নীরব এবিং ম িুরু্ বলর্লন, তাও দুবকলভার্ব ঘযানর গযানর র্র্র ম  অ্ররযানা অ্সুি 
রছর্লন। িযারর এ র্িা রবশ্বাস র্রর্ত পারর্ছ না। ম  ডাম্বলর্ডার্রর বারড়র্ত এেন রনষু্ঠর 
এর্রি ঘিনা ঘির্ল রতরন তা মরাধ র্রর্বন না। এেনিা ির্ত পার্র না। তারপরও এর 
ের্ধয রর্ছু এর্িা রর্যর্ছ। 
 
আর এর্রি রবষয, েুররর্যল খুর্খুর্ র্র্র র্াশর্লন। তার িার্তর শযার্েইর্নর লাসরি 
নারের্য রাখর্লন। আোর ধারো বারধলডা র্িাগুর্লা ররিা রস্কিার্রর র্ার্ছ মঢর্ল রদর্যর্ছ। 
রস্কিার্রর ইন্টাররভউর সবগুর্লা ইরঙ্গতই ডাম্বলর্ডার্রর গুরুত্বপূেক ঘরনষ্ঠ সুর্ত্রর। মর্ 
জার্ন িযর্তা অ্ররযানার মসই ঘিনার সেয বারিলডা সব রর্ছুই জানত, মসিাই 
 ুরি ুি! 
 
বারিলডা র্খর্নাই ররিা রস্কিার্রর সর্ঙ্গ র্িা বলর্ব না! রফসরফস র্র্র মডাজ বলর্লন। 
 
বারিলডা বযাগশি? িযারর বলল! দয রিরে অ্ব েযারজর্র্র মলখর্, তার র্িা বলর্ছন? 
 
িযাররর পাঠয বইর্যর ওপর নােরি ছাপার অ্ক্ষর্র রছল।  রদও নােরি রবর্শষ মর্ার্না নাে 
রিসার্ব ের্নার্ াগ রদর্য মস পর্ড়রন। 
 
িযাাঁ, মডাজ বলর্লন। ম ন ডুর্ব ম র্ত িার্া এর্জন মলার্ িার্তর র্ার্ছ লাইফর্বাি 
মপর্যর্ছন। রতরন এর্জন প্রখযাত ইরতিাসরবদ এবিং ডাম্বলর্ডার্রর পুরর্না বনু্ধ রছর্লন। 
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শুর্নরছ এখন অ্িবক ির্য মগর্ছন। আরন্ট েুররর্যল আনর্ন্দর সর্ঙ্গ বলর্লন। 
 
 রদ মসিাই ির্য িার্র্ তাির্ল তার র্াছ মির্র্ সুর্ াগ মনওযািা রস্কিার্রর জনয 
অ্সম্মানজনর্, মডাজ বলর্লন। এবিং বারধলডা  রদ রর্ছু বর্লও িার্র্ন মস র্িার ওপর 
ভরসা রাখা  ায না। 
 
ওি, অ্তীর্তর র্িা সৃ্মরতর্ত রনর্য আসার রর্ছু র্াযদা আর্ছ, এবিং আরে রনরিত ম  
ররিা রস্কিার মসগুর্লা জার্নন। েুররর্যল বলর্লন। এবিং এেনরর্ বারিলডার  রদ পুর্রা 
েরতভ্রেও ির্য িার্র্, আরে রনরিত তার র্ার্ছ তখর্না পুরার্না ছরব রছল, িযর্তা রর্ছু 
রচরঠও। রতরন ডাম্বলর্ডার পররবারর্র্ মবশ র্র্যর্ বছর ধর্র জানর্তন…. আোর  তদূর 
ের্ন পর্ড় মগারিচ ির্লার্ত তার্দর এর্র্ত্র েূলযবান সেয মর্র্ির্ছ। 
 
িযারর বািার রবযার মির্র্ এর্ চুেুর্ পান র্রর্ত  ারেল, রর্ন্তু রির ির্য মগল। িযারর 
িাাঁরচ রদর্য উঠর্তই মডাজ তার রপর্ঠর উপর ধুপ র্র্র আঘাত র্রর্লন। তীক্ষ্ণ মচার্খ 
ঘুররর্যর্লর রদর্র্ তার্ার্লন। এর্ সেয গলার স্বর রনযন্ত্রে র্র্র স্বাভারবর্ভার্ব বলর্লন, 
বারিলডা বযাগশি মগারিচ ির্লার্ত বাস র্রর্তন? 
 
ওহ্, িযাাঁ, রতরন মসখার্ন সারাজীবন র্ারির্যর্ছন! পারসকভার্লর মজল িওযার পর 
ডাম্বলর্ডার পররবার মসখার্ন চর্ল আর্সন। এবিং রতরন রছর্লন ওর্দর প্ররতর্বশী। 
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ডাম্বলর্ডার পররবার মগারিচ ির্লার্ত বাস র্রর্তন? 
 
িযাাঁ মবরর, মস র্িািাই আরে বলরছলাে। েুররর্যল আির্ির সর্ঙ্গ বলর্লন। 
 
িযাররর সবরর্ছু ফাাঁর্া, শূনয ের্ন ির্লা। অ্রবশ্বাসয ম  ছয বছর্রর ের্ধয এর্বারও 
ডাম্বলর্ডার িযাররর্র্ বর্লনরন ম  তারা দুজনই মগারিচ ির্লার্ত বাস র্র্রর্ছন এবিং তারা 
দুজনই রনর্িজনর্র্ মসখার্ন িাররর্যর্ছন। মর্ন বর্লনরন? 
 
িযাররর ো-বাবা রলরল এবিং মজেসর্র্ও রর্ ডাম্বলর্ডার্রর ো এবিং মবার্নর র্াছার্ারছ 
র্বর মদযা ির্যর্ছ? ডাম্বলর্ডার রর্ তার্দর র্বর মদখর্ত রগর্যরছর্লন? রলরল এবিং 
মজের্সর র্বর্রর পাশ রদর্য মিাঁর্ির্ছন? এবিং রতরন র্খর্না িযাররর্র্ এর্বার্রর জনযও 
বর্লনরন…. র্খর্না বলার ইো প্রর্াশ র্র্রনরন……. 
 
রবষযিা মর্ন এত গুরুত্বপূেক িযারর রনর্জই বুের্ত পারর্ছ না। রর্ন্তু তারপরও তার ের্ন 
ির্ে, তারা ম  মসখার্ন রছল মস রবষযরি িযাররর্র্ না বলািা রেিযারই নাোন্তর। মস 
মসাজা সাের্নর রদর্র্ তার্াল। ওর চারপার্শ র্ী ির্ে মসরদর্র্ খুব এর্িা লক্ষয মনই। 
োিা তার রেে রেে র্রর্ছ। িাররেযন তার পার্শ এর্রি মচযার মির্ন বসার আর্গ 
িযারর মিরও পাযরন ম  িাররেযন ওই রভর্ড়র মভতর মির্র্ মবর ির্য এর্সর্ছ। 
 
আরে আর নাচর্ত পাররছ না, মস িাাঁপার্ত িাাঁপার্ত বলল। পা মির্র্ জুতা খুর্ল মস 
পার্যর তলা ঘষর্ত িার্ল। রন আর্রা বািার রবযার আনর্ত মগর্ছ। মদখলাে রভক্টর 
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লুনার বাবার র্াছ মির্র্ দ্রুত সর্র মগল। রবষযিা এর্িু অ্স্বাভারবর্ ের্ন ির্লা। ের্ন 
ির্লা ওরা তর্ক র্ররছল- িাররেযন িঠাৎ িযাররর রদর্র্ তারর্র্য মির্ে মগল। িযারর, রর্ 
ির্যর্ছ মতাোর, ভার্লা আর্ছা মতা? 
 
িযারর বুের্ত পারল না র্ীভার্ব র্িািা শুরু র্রর্ব,  রদও মসিা তখনর্ার জনয মর্ার্না 
গুরুত্বপূেক রবষয না। রঠর্ তখনই উপর্রর আোদন মির্র্ বড় রুপারল রর্ঙর রর্ছু 
এর্িা ডযাে মফ্লার্র এর্স পড়ল। ডযাে মফ্লার্র নাচর্ত িার্া রবরস্মত এবিং িতবার্ 
মলার্র্দর োর্ে উজ্জ্বল, মচাখ ধাাঁধার্না রবড়াল এর্স নােল। রবড়ালরি োিা উাঁচু র্রল। 
উপরিত সর্র্ল রির ির্য মগর্ছ। পযার্ট্রানার্সর েুখ রবসৃ্তত ির্লা এবিং তার মভতর মির্র্ 
রর্িংসর্ল শযার্র্লর্বার্টর গভীর, দরাজ গলায ধীর্র ধীর্র বলর্ত শুরু র্রল। 
 
েন্ত্রোলর্যর পতন ির্যর্ছ। রিেরগযর রনিত ির্যর্ছন। ওরা আসর্ছ। 
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িেুালনাি োযগা 
 
সবরর্ছু মর্েন অ্স্পষ্ট, েন্থর ের্ন ির্ে। িযারর এবিং িাররেযন লাফ রদর্য উর্ঠ দাাঁরড়র্য 
 ার  ার  াদুদণ্ড মবর র্রল। অ্রধর্ািংশ মলার্ই সর্ব বুের্ত শুরু র্র্রর্ছ ম  রবপ কর্র 
রর্ছু এর্িা ঘর্ির্ছ। তখর্না মর্উ মর্উ োিা ঘুররর্য রবড়ার্লর উধাও ির্য  াওযা 
জাযগািার রদর্র্ তার্ার্ে। পযার্ট্রানাস ম খার্ন মনর্েরছল মসখান মির্র্ ঠাণ্ডা মরার্তর 
েত নীরবতা চাররদর্র্ ছরড়র্য পর্ড়র্ছ। রঠর্ তখনই মর্উ এর্জন রচৎর্ার রদর্য উঠল। 
 
িযারর এবিং িাররেযন দুজনই ছুিাছুরি র্রা রভর্ড়র মভতর ঢুর্র্ মগল। অ্রতরির্দর 
অ্র্নর্র্ই এরদর্-মসরদর্ েরেপে মদৌড়ার্েন। অ্র্নর্র্ অ্দৃশয ির্য মগর্ছন; বার্রার্র্ 
রঘর্র  াদুেন্ত্র রনরাপো মভর্ঙ পর্ড়র্ছ। 
 
রন! িাররেযন রচৎর্ার র্র্র বলল। রন, তুরে মর্ািায! 
 
ডযাে মফ্লার্রর ওপর রদর্য ছুর্ি  াওযার সেয িযারর মদখল আলখাল্লা পড়া, েুর্খ োস্ক 
মদযা শরীরগুর্লা রভর্ড়র রদর্র্ মনর্ে আসর্ছ। তার পরপরই মস লুরপন এবিং িঙ্কসর্র্ 
মদখর্ত মপল, তারা তার্দর  াদুদণ্ড তার্ র্র্র এর্সর্ঙ্গ দুজনই বর্ল উঠল, মপ্রার্ির্গা! 
তার্দর এই রচৎর্ার চাররদর্ মির্র্ প্ররতধ্বরনত ির্লা 
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রন! রন!, িাররেযন ডার্ল। িাররেযন প্রায ডুর্র্র উঠল। আতরঙ্কত অ্রতরির্দর সর্ঙ্গ 
ধাক্কা মখর্য মখর্য িযারর এবিং িাররেযন অ্িসর ির্লা। িযারর িাররেযর্নর িাত ধরল 
 ার্ত ওরা রবরেন্ন ির্য না  ায। এর্রি আর্লার েলর্ োিার উপর রদর্য চর্ল মগল। 
িযারর বুের্ত পারল না ওিা রনরাপো চােক, নারর্ অ্শুভ রর্ছু। 
 
রর্নর মদখা পাওযা মগল। মস দ্রুত িাররেযর্নর অ্নয িাত ধরল। িাররেযর্নর বাাঁর্ 
মনওযা অ্নুভব র্রল িযারর; মচার্খর সাের্ন মির্র্ দৃশযগুর্লা উধাও ির্য মগল, এরপর 
আর মর্ার্না শে মনই–অ্ন্ধর্ার িযাররর্র্ চারপাশ মির্র্ মচর্প ধরল। মস শুধু 
িাররেযনর্র্ ধর্র িার্ািা, আর সেয ও িার্নর পররবতকন অ্নুভব র্রল। বার্রা মির্র্ 
দূর্র চর্ল  ার্ে, মডি-ইিারর্দর মির্র্, িযর্তাবা মখাদ মভার্েের্িকর র্াছ মির্র্ অ্র্নর্ 
দূর্র… 
 
আেরা এখন মর্ািায? রর্নর র্ণ্ঠস্বর মশানা মগল। 
 
িযারর মচাখ খুর্ল তার্াল। এর্ েুিূর্তকর জনয ের্ন ির্লা ওরা এখর্না রবর্যর অ্নুষ্ঠার্নই 
আর্ছ; ের্ন ির্লা এখর্না মলার্র্র রভড় আর্ছ। 
 
মিার্িনিযাে মর্ািক মরাড, উল্লরসত র্র্ণ্ঠ িাররেযন বলল। িাাঁর্িা, শুধু িাাঁির্ত িার্। 
আোর্দর এর্রি রনরাপদ জাযগা খুাঁর্জ মবর র্রর্ত ির্ব মতাোর মচিারািা পররবতকর্নর 
জনয। 
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িযারর ওর র্িাের্তা র্াজ র্রল। ওরা প্রশস্ত, অ্ন্ধর্ার রাস্তািা রদর্য রর্ছুিা মিাঁর্ি, 
রর্ছুিা মদৌর্ড় গভীর রার্ত বার মির্র্ মফরা মনশািস্ত মলার্র্দর োর্ে রের্শ মগল। 
দুপার্শ সারর সারর বন্ধ মদার্ান, োিার ওপর আর্ার্শ তারা রেরিরেরি র্রর্ছ। এর্রি 
ডাবল মডর্ার বাস শে র্র্র পাশ রদর্য চর্ল মগল। পাশ রদর্য  াওযার সেয তিচচ র্রা 
এর্দল বার-এ  াওযা োনুষ ওর্দর রদর্র্ মর্ৌতূির্লর দৃরষ্টর্ত তার্াল। িযারর এবিং রন 
তখর্না গাউন পর্ড় আর্ছ। 
 
িাররেযন পাটার্নার ের্তা মর্ার্না মপাষার্ আোর্দর সর্ঙ্গ মনই। রন িার রেযর্নর 
উর্দ্দর্শয বলল। এর্রি অ্ল্প বযর্সর মের্য রনর্র্ মদর্খই উচ্চস্বর্র মির্স উঠল। 
 
আরে মর্ন মখযাল র্রলাে না ম  আোর সর্ঙ্গ ইনরভরজরবরলরি আলখাল্লা আর্ছ রর্ না? 
িযারর বলল। ের্ন ের্ন রনর্জর মবার্ারের জনয রনর্জর্র্ গারল রদল। গত বছর, সব সেয 
আরে ওিা রনর্জর সর্ঙ্গ মরর্খরছ এবিং 
 
মর্ার্না সেসযা মনই, আোর র্ার্ছ আলখাল্লা আর্ছ এবিং মতাোর্দর দুজর্নর। পড়ার 
ের্তা র্াপড় আর্ছ। িাররেযন বলল। শুধু স্বাভারবর্ িার্র্ত মচষ্টা র্র  তক্ষে প কন্ত…. 
তার্তই ির্ব। 
 
মস ওর্দরর্র্ পি মদরখর্য বড় রাস্তা মির্র্ মনর্ে এর্রি অ্ন্ধর্ার সরু রাস্তায রনর্য 
এর্লা। 
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তুরে তখন বলর্ল ম  মতাোর র্ার্ছ আলখাল্লা এবিং মপাশার্ আর্ছ…,িযারর বর্লই 
িাররেযর্নর রদর্র্ তারর্র্য চুপ ির্য মগল। িাররেযর্নর সর্ঙ্গ তার মছাি র্ারুর্াজ র্রা 
বযাগরি ছাড়া আর রর্ছুই মনই। মস তখন ওই বযাগরির মভতর িাতরার্ে। 
 
িযাাঁ, ওগুর্লা এই বযাগরির মভতরই আর্ছ, িাররেযন বলল। িযারর এবিং রন রবস্মযসুচর্ 
শে র্রল। িাররেযন মির্ন মভতর মির্র্ এর্র্জাড়া রজনর্সর পযান্ট, এর্রি মসার্যিার, 
রর্ছু মেরুন রর্ঙর মোজা এবিং মশর্ষ রুপারল অ্দৃশয িওযার আলখাল্লা মবর র্রল। 
 
র্ীভার্ব এই র্াণ্ড-? 
 
আনরডর্িক্টযাবল এক্সর্িনশন চােক, িাররেযন বলল। মর্ৌশল খািার্ত ির্যর্ছ, রর্ন্তু আোর 
ের্ন িয আরে রঠর্ ের্তাই র্রর্ত মপর্ররছ।  া মিার্ আোর্দর প্রর্যাজন ির্ব এেন 
রজরনসগুর্লা ভর্র আনর্ত মপর্ররছ। মস পাতলা বযাগরি িালর্া র্র্র োাঁরর্ রদল। এেন 
শে ির্লা ম ন এর্রি োলবিনর্ারী র্ার্গকার রভতর্র ভারী ভারী রজরনস গড়গড় র্র্র 
গড়ার্ে। ওি, র্পাল! ওগুর্লা ের্ন ির্ে বইগুর্লা। মস বযার্গর মভতর উাঁরর্ রদর্য 
বলল। আরে বইগুর্লা রবষয অ্নুসার্র এর্র্ এর্র্ সারজর্যরছলাে…আো রঠর্ আর্ছ, 
িযারর, তুরে মতাোর এই ইনরভরজরবরলরি আলখাল্লারি নাও। রন, তাড়াতারড় র্র, পার্ট 
মফল…. 
 
 োই গড, তুরে এতসব র্াজ র্খন র্রর্ল? িযারর জানর্ত চাইল। রন তখন তার 
গাউনিা খুর্ল মপাশার্ পাটার্ে। 
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 আরে মতাোর্দরর্র্ বার্রার্ত িার্ার সেয বর্লরছলাে না ম  আোর র্ার্ছ। র্র্যর্ 
রদর্নর জনয প্রর্যাজনীয রজরনসপত্র পযার্ র্রা আর্ছ। ততরী ির্যই রছলাে  রদ 
আোর্দরর্র্ জরুররভার্ব মবররর্য পড়র্ত িয। আজ সর্ার্ল তুরে  খন অ্র্নযর শরীর 
ধারে র্রর্ল তখন আরে মতাোর রুর্সযার্িা গুরছর্য রনর্যরছলাে এবিং এিার রভতর্র 
মরর্খরছলাে…. আোর র্ার্ছ ের্ন ির্যরছল…। 
 
তুরে এর্িা রবস্ময, রন তার িার্ত গাউনিা ভাাঁজ র্র্র রদর্ত রদর্ত বলল। 
 
িযাঙ্ক ইউ, িাররেযন বলল। বযার্গর মভতর্র গাউনিা মঠর্ল রদর্ত রদর্ত এর্িুখারন 
িাসল। রপ্ল্জ িযারর, ওই আলখাল্লািা পর্র নাও! 
 
িযারর ইনরভরজরবরলরি আলখাল্লািা রনর্জর র্াাঁর্ধর ওপর রদর্য ছরড়র্য রদল এবিং োিার 
রদর্িা মভতর্র গরলর্য রদর্তই অ্দৃশয ির্য মগল। এরপর ভাবার মচষ্টা র্রল মসখানর্ার 
র্িা। 
 
অ্নযর্দর র্ী ির্লা–রবর্যর্ত উপরিত অ্নয সবাই- 
 
আোর্দর তা রনর্য এখন ভাবার অ্বর্াশ মনই, িাররেযন রফসরফস র্র্র বলল। ওরা 
এখন মতাোর রপছর্ন িযারর, আেরা রফর্র মগর্ল ওর্দর রবপদ শুধু বাড়র্বই। 
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মস রঠর্ই বর্লর্ছ, রন বলল। রর্নর ের্ন ির্লা িযারর রবষযরি রনর্য এখনই প্ররতবাদ 
র্রর্ব,  রদও মস িযাররর েুখ মদখর্ত পার্ে না। অ্রধর্ািংশ অ্ডকার সদসয মসখার্ন 
রর্যর্ছ। তারা সবার রদর্র্ নজর রাখর্ব। 
 
িযারর োিা নাড়ল। রর্ন্তু তখনই বুের্ত পারল ওরা ওর োিা নাড়ার্নািা মদখর্ত পার্ে 
না। বলল িযাাঁ,। রর্ন্তু মস রজরনর র্িা রচন্তা র্রার সর্ঙ্গ সর্ঙ্গ তার মপর্ির ের্ধয ভয 
এরসর্ডর ের্তা বুিুদ র্র্র উঠল। 
 
চর্লা, আোর ের্ন িয এখন আেরা রওযানা ির্ত পারর। িাররেযন বলল। 
 
ওরা পার্শর রাস্তা মির্র্ রফর্র আবার বড় রাস্তায চর্ল এর্লা। রাস্তার অ্নয প্রান্ত রদর্য 
এর্দল মলার্ গান গাইর্ত গাইর্ত ফুিপার্তর এর্ প্রান্ত মির্র্ আর এর্ প্রান্ত প কন্ত 
 ার্ে। 
 
পছর্ন্দর জাযগা রিসার্ব মিার্িনিাে মর্ািক এলার্ার্র্ মবর্ছ রনর্ল মর্ন? রন বলল। 
 
আর্গর মির্র্ পররর্ল্পনা র্র্র নয, িঠাৎ র্র্র আোর োিায এর্সর্ছ। রর্ন্তু আরে 
রনরিত, এই োগল এলার্ায আেরা অ্র্নর্িা রনরাপদ। ওরা রচন্তা র্রর্ত পারর্ব না ম  
আেরা এই এলার্ায আরছ। 
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সরতয, রন বলর্লা। মস চাররদর্র্ তার্াল। মতাোর্দর রর্ ের্ন িয না আেরা এর্িু 
প্রর্ার্শযই চলার্ফরা র্ররছ? 
 
অ্নয মর্ার্না জাযগা জানা আর্ছ? িাররেযন বলল। রাস্তার অ্পর প্রার্ন্ত এর্জন মলার্ 
িাররেযর্নর রদর্র্ বার্জ েন্তবয ছুাঁর্ড় রদর্ল িাররেযন তাড়াতারড় েুখ রফররর্য রনল। 
 
আেরা িযর্তা বড়র্জার রলরর্ র্রর্ন রুে ভাড়া র্রর্ত পারর, পারর না? এবিং রির্োন্ড 
মপ্ল্র্সর র্িা বাদ রদর্ত ির্ব, র্ারে মেইপ মসখার্ন চর্ল আসর্ত পার্র…. আোর ের্ন 
িয আোর বাবা-োর্যর বারড়র্ত মচষ্টা র্র্র মদখর্ত পারর…. রদও সম্ভাবনা আর্ছ ওরা 
মসখার্নও ম র্ত পার্র…..ইশ! িাররেযন মলার্গুর্লার প্ররত রবরি ির্য বলল, এর্দর েুখ 
 রদ বন্ধ র্র্র মদযা ম ত! 
 
অ্ল রাইি,ডারলকিং, মনশািস্ত মলার্র্দর েধয মির্র্ মবরশ মনশািস্ত এর্জন উচ্চস্বর্র 
বলল। আোর সর্ঙ্গ এর্িু রিিংর্ র্রর্ব? এই মছর্ল-মছার্রার্দর মছর্ড় চর্ল এর্সা, এবিং 
আোর সর্ঙ্গ এর্িু পান র্র্রা! 
 
চর্লা অ্নয মর্ািাও বরস, িাররেযন দ্রুত বলল। রন মলার্রির্র্ ধের্ রদর্য রর্ছু বলর্ত 
 ারেল। মদখ, এখার্ন এ রর্ে ির্বই,োর্েলা র্র্রানা! 
 
এর্রি মছাি, সযাাঁতসযাাঁর্ত র্রফ িাউস। রাতভর মখালা িার্র্। ফররের্ার ততরর 
মিরবলগুর্লার ওপর মতল রচিরচর্ি আস্তরে পর্ড়র্ছ। রর্ন্তু আর  াই মিার্, র্রফ িাউসিা 
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ফাাঁর্া। িযারর প্রির্ে এর্রি মিরবল রনর্য বর্স পড়ল। তার পার্শই রন বসল িাররেযর্নর 
উর্টা রদর্র্ –েুর্খােুরখ। িাররেযর্নর মপছর্ন পর্ড়র্ছ প্রর্বশ পি,রবষযরি তার মোর্িই 
ভার্লা লাগর্ছ না। মস োর্ে োর্েই উাঁরর্ রদর্য মপছর্নর রদর্র্ মদখর্ত মচষ্টা র্রল। 
িযাররর রির বর্স িার্ািা পছন্দ নয, আবার মবরশ িাাঁিািাাঁরি র্রর্ল ভাব প্রর্াশ ির্য 
 ার্ব ম  ওর্দর মর্ার্না উর্দ্দশয আর্ছ। িযারর অ্নুভব র্রল আলখাল্লার রনর্চ পরলরজউস 
মপাশর্নর অ্বরশষ্ট প্রভাব মশষ ির্য  ার্ে। রনর্জর িাতগুর্লা আবার স্বাভারবর্ তদঘকয 
এবিং সরঠর্ গঠর্ন রফর্র এর্সর্ছ। মস পর্র্ি মির্র্ তার চশো মবর র্র্র মচার্খ রদল। 
 
রেরনি দুএর্ পর রন বলল, তুরে জার্না, রলরর্ র্লিন মির্র্ আেরা খুব এর্িা দূর্র 
না। এই মতা চযাররিং ের্সই- 
 
রন, আেরা ওখার্ন ম র্ত পারর না!, িাররেযন বলল। 
 
মসখার্ন িার্র্ত নয, রর্ন্তু রর্ ঘর্ির্ছ মসিা জানর্ত! 
 
আেরা জারন মসখার্ন র্ী ঘর্ির্ছ। মভার্েেিক রেরনরে দখল র্র্র রনর্যর্ছ। এর পর 
আোর্দর জানার র্ী আর্ছ? 
 
ওর্র্, রঠর্ আর্ছ, আরে জাে এর্িা আইরডযার র্িা বললাে! 
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ওর্দর ের্ধয এর্িা তীর  ন্ত্রোদাযর্ নীরবতা মনর্ে এর্লা। চুইিংগাে রচবার্ত রচবার্ত 
ওর্যর্ট্রস এর্স সাের্ন দাাঁড়াল। িাররেযন তার্র্ দুরি র্াপুরচর্না র্রফর অ্ডকার রদল। 
ম র্িতু িযারর অ্দৃশয ির্য আর্ছ তাই রতনরির অ্ডকার মদযা মগল না, তাির্ল অ্স্বাভারবর্ 
মদখার্ব। দুজন মোিাতাজা মপিার্না শরীর্রর োনুষ র্রফ িাউর্স ঢুর্ল। ওর্দর পর্রর 
মচযার মিরবল দখল র্র্র বসল। িাররেযন ওর গলার স্বর নারের্য রফসরফস র্র্র র্িা 
বলর্ত িার্ল। 
 
আরে ের্ন র্রর সবার মচার্খর আড়ার্ল আোর্দর িার্ের রদর্র্ এর্রি রনরর রবরল 
জাযগায  াওযা দরর্ার। আেরা ওখার্ন ম র্ত পারর্ল অ্ডকারর্র্ মের্সজ পাঠার্ত 
পারতাে। 
 
তুরে র্ী র্িা বলা পযার্ট্রানাস র্রর্ত পার? িাররেযন বলল। 
 
আরে এ রনর্য প্রযার্রিস র্ররছ, আোর ের্ন িয পারব। িাররেযন বলল। 
 
তাির্ল ম  প কন্ত এিা তার্দর মর্ার্না সেসযায মফলর্ব না,  রদও ইরতের্ধয তারা 
মিফতার ির্য িার্র্ত পার্রন। গড! খুবই রবস্বাদ, রন মফনা ওঠা ধূসর রর্ঙর র্রফর্ত 
চুেুর্ রদর্য বলল। ওর্যর্ট্রস মের্যর্লার্রি রর্নর র্িা শুনল। মস নতুন র্ােোরর্দর 
র্াছ মির্র্ অ্ডকার আনর্ত  াওযার সেয রর্নর রদর্র্ এর্রি েুদ্ধ চািরন রদল। দুই 
মপিার্না শরীর্র মলার্র্র ের্ধয মসানারল চুর্লর সাইর্জ বড়রির্র্ িযারর মদখর্ত মপল; 
ওর্যর্ট্রসর্র্ সররর্য রদর্ত। মস অ্পোরনত ির্য তারর্র্য িার্ল। 
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চর্লা এবার আেরা  াই, আরে আর এই আাঁঠার্লা পদািক মখর্ত চাই না। রন বলল। 
িাররেযন, মতাোর র্ার্ছ োগলর্দর িার্া-পযসা রর্ছু আর্ছ ওর্দর রবল পররর্শাধ র্রার? 
 
িযাাঁ, আরে বার্রার্ত আসার আর্গ আোর রবরেিং মসাসাইরি সিয োরন সব সার্ি রনর্য 
এর্সরছ। আরে রনরিত ম  ভাঙরত পযসাগুর্লা রনর্চ আর্ছ। িাররেযন বযার্গর মভতর িাত 
ঢুর্ার্লা। 
 
রঠর্ তখনই শরিশালী মলার্ দুর্িা এর্ই সর্ঙ্গ নর্ড় উঠল এবিং িযারর েূিূর্তকই ওর্দর 
উর্দ্দশয বুর্ে মফলল। আগন্তুর্ রতনজনই এর্ই সর্ঙ্গ  াদুদণ্ড মবর র্রল। র্ী ঘির্ছ তা 
বুর্ে উঠর্ত রর্নর র্র্যর্ মসর্র্ন্ড মদরর ির্লা মস মিরবর্লর উপর রদর্য োাঁপ রদর্যই 
িাররেযনর্র্ ধাক্কা রদর্য পার্শ সররর্য রদল। মডি-ইিারর্দর মস্পল রঠর্ রর্নর োিা 
আর্গ ম খার্ন রছল মসই মসাজা রগর্য িাইর্লর মদযার্ল আছর্ড় পড়ল। িযারর অ্দৃশয 
মির্র্ই রচৎর্ার র্র্র উঠল, েুরপফাই! 
 
বড় মসানারল চুর্লর মডি-ইিার্রর েুর্খ লাল আর্লা রগর্য আঘাত র্রল। তার সরঙ্গ মডি-
ইিাররি বুের্ত পারল না মর্ মস্পলরি ছুাঁর্ড়র্ছ। মস রর্নর রদর্র্ আবার মস্পল ছুড়ল। 
তার  াদুদর্ণ্ডর আগা মির্র্ র্ার্লা রচর্রচর্র্ দরড় মবর ির্য রর্নর পা মির্র্ োিা প কন্ত 
মপাঁরচর্য ধরল। ওর্যর্ট্রস রচৎর্ার র্র্র দর্রাজার রদর্র্ মদৌড় রদল। ম  মডি-ইিাররি 
রনর্র্ মবাঁর্ধর্ছ মসিার নড়াচড়া র্রা েুর্খ িযারর আর্রা এর্রি োরনিং মস্পল ছুাঁর্ড় রদল। 
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রর্ন্তু মস্পলরি লক্ষযভ্রষ্ট িল। জানালায মলর্গ মসরি ঘুর্র ওর্যর্ট্রর্সর গার্য আঘাত র্রল। 
মস দর্রাজার র্ার্ছ পর্ড় মগল। 
 
এক্সপালর্সা! মডি-ইিাররি রচৎর্ার র্র্র মস্পল ছুড়র্লা। ম  মিরবলিার মপছর্ন িযারর 
দাাঁরড়র্য রছল মসরি চুরোর ির্য মগল। রবর্ফারর্ের ধাক্কায িযারর মদযার্লর সর্ঙ্গ রগর্য 
বারর মখল, এবিং বুের্ত পারল ম  তার  াদুদণ্ডরি িাত মির্র্ খর্স পর্ড়র্ছ। এবিং গার্যর 
মির্র্ আলখাল্লা সর্র মগর্ছ। 
 
পযারট্ররফর্াস মিািালাস! মচার্খর আড়াল মির্র্ িাররেযন রচৎর্ার র্র্র মস্পল ছুড়ল। 
মডি-ইিাররি এর্রি েূরতকর ের্তা সাের্নর রদর্র্ োরির্ত ভাঙা রচনাোরি, মিরবল এবিং 
র্রফর উপর ধপাস র্র্র পড়ল। িাররেযন িাোগুরড় রদর্য মবর্ির রনচ মির্র্ মবর 
ির্লা। মস োিা োাঁরর্র্য চুল মির্র্ র্াাঁর্চর অ্যার্ের ভাঙা িুর্রা মফলল। রনর্জ এর্িু 
এর্িু র্াাঁপর্ছ। 
 
রড-রডরফর্ো! রর্নর রদর্র্  াদুদণ্ড তার্ র্র্র িাররেযন বলল। িাররেযর্নর মস্পর্লর 
র্ারর্ে রর্নর রজর্ের পযার্ন্ট িাাঁিুর র্ার্ছ মবশ র্তর্িা জাযগা রছাঁর্ড় মগর্ছ। িাাঁিুর্ত 
গভীর ক্ষত মদখা মগল। রন বযিায র্াতর্র উঠল। আরে দুিঃরখত রন, আোর িাত 
র্াাঁপর্ছ! রডরফর্ন্ডা! 
 
রর্নর গার্য জড়ার্না মোিা দরড় রছন্নরভন্ন ির্য মগল। মস পার্যর ওপর উর্ঠ দাাঁড়াল। 
িার্ত বল রফর্র মপর্ত র্র্যর্বার োাঁরর্ রদল। িযারর ওর  াদুদণ্ডরি তুর্ল রনল এবিং 
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ভাঙার্চারা সব ভূর্পর রভতর উর্ঠ দাাঁড়াল। তার র্ার্ছই িাত-পা ছরড়র্য বড় সাইর্জর 
মসানারল চুর্লর মডি-ইিাররি পর্ড় আর্ছ। 
 
ওর্র্ আোর মচনা উরচত রছল। ডাম্বলর্ডার্রর েৃতুযর রার্ত ও মসখার্ন উপরিত রছল, 
িযারর বলল। মস পা রদর্য অ্র্পক্ষারৃ্ত র্ার্লা মডি-ইিাররির্র্ উর্ট মফলল। তার মচাখ 
দুর্িা দ্রুত এর্বার িযারর এর্বার রন এবিং এর্বার িার রেযর্নর রদর্র্ ঘুরর্ছ। 
 
এ ির্লা মদািলভ। রন বলল। আরে ওর ছরব এর্র্ ধররর্য রদন পুরাতন মপাোর্র 
মদর্খরছ। আোর ের্ন িয বড়িার নাে িনকরফন রাউর্ল। 
 
নাে  াই মিার্ মসিা এখন মর্ার্না বযাপার না। িাররেযন িাাঁপার্ত িাাঁপার্ত বলল। ওরা 
আোর্দর মখাাঁজ মপল র্ী র্র্র। এখন আেরা র্ী র্রব? 
 
তার এই উর্ির্গর র্ারর্ে িযারর সর্চতন ির্য উঠল। 
 
দর্রাজা লারগর্য দাও, মস বলল। আর রন, বারতগুর্লা রনরভর্য দাও! 
 
িযারর রনর্চ রির ির্য পর্ড় িার্া মদািলর্ভর রদর্র্ তার্াল। িযারর দ্রুত রচন্তা র্রর্ত 
িার্ল। এরই ের্ধয দর্রাজা রক্লর্ র্র্র বন্ধ র্র্র মদযা ির্লা এবিং রন মডলুরের্নির 
বযবিার র্র্র বারতগুর্লা রনরভর্য রদর্য র্রফ িাউসিা অ্ন্ধর্ার র্র্র মফলল। িযারর দূর 
মির্র্ শুনর্ত মপল আসার পর্ি ম  মলার্রি িাররেযর্নর রদর্র্ েন্তবয র্ররছল মস রাস্তা 
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রদর্য  াওযা আর এর্রি মের্যর রদর্র্ েন্তবয র্রর্ছ। ওর্দর রনর্য এখন আেরা র্ী 
র্রব, রন অ্ন্ধর্ার্র রফসরফস র্র্র িযাররর উর্দ্দর্শ বলল। তারপর গলা আর্রা নারের্য 
বলল, িতযা র্রব? ওরা মতা আোর্দর িতযা র্রত। এখন ওর্দরও উপ ুি সাজা 
পাওযা উরচত। 
 
িাররেযন তখর্না র্াাঁপর্ছ, মস এর্ পা রপরছর্য মগল। িযারর োিা নাড়ল। 
 
আোর্দর প্রর্যাজন শুধু ওর্দর োিা মির্র্ মোর্োরর েুর্ছ মফলা, িযারর বলল। মসিাই 
ভার্লা। র্ারে তার্ত ওরা এখান মির্র্ সর্র  ার্ব। আর  রদ আেরা ওর্দর িতযা র্রর, 
তাির্ল প্রোে ির্ব ম  আেরা এখার্নই রছলাে। 
 
তুরে এ বযাপার্র আোর্দর বস, রনর্র্ ের্ন ির্লা গভীরভার্ব ভারেুি ির্লা। রর্ন্তু আরে 
র্খর্নাই মের্োরর চােক বযবিার র্রর নাই। 
 
আরেও না, িাররেযন বলল। রর্ন্তু আরে রিওররিা জারন। 
 
িররেযন গভীর, ঠাণ্ডা এর্িা রনিঃশ্বাস িানল। তারপর িার্তর  াদেণ্ডরি মদিলর্ভর 
র্পার্লর রদর্র্ তার্ র্র্র বলল, ওভরলরভর্যি! 
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সর্ঙ্গ সর্ঙ্গ মদািলর্ভর মচাখ দুর্িা রনরলকপ্ত এবিং স্বপ্নেয ির্য মগল। রররলযান্ট! িযারর 
বলল। িাররেযর্নর রপঠ চাপর্ড় রদল। অ্নযরি এবিং ওর্যর্ট্রর্সর রদর্র্ নজর মরর্খা, আরে 
আর রন সব রঠর্ঠার্ র্ররছ। 
 
রঠর্ঠার্ র্রার দরর্ার মর্ন? রন চাররদর্র্ তারর্র্য মদর্খ বলল। 
 
মতাোর রর্ ের্ন িয না ম  ওরা  খন মজর্গ উর্ঠ চাররদর্র্র এই িাল মদখর্ব তখন রর্ 
ভাবর্ব না ম  র্ী ঘর্িরছল? এবিং ওরা রনর্জর্দরর্র্ এেন এর্রি জাযগায মদখর্ব 
ম খার্ন ের্ন ির্ব ম  রীরতের্তা মবাো রবর্ফারে ির্যর্ছ? 
 
ও, িযাাঁ, মতাোর র্িা রঠর্…. 
 
রন ওর  াদুদণ্ডরি পর্র্ি মির্র্ মবর র্রার আর্গ র্াাঁধ োাঁরর্ রদল। 
 
আরে মতা মবর র্রর্ত পাররছ না, অ্বার্ িওযার রর্ছু মনই িাররেযন, তুরে আোর 
পুরানা রজর্ের পযান্ট রনর্য এর্সছ। এর্র্বার্র িাইি! 
 
আিা, আরে দুিঃরখত রন, িাররেযন চুর্চুর্ শে র্র্র বলল। মস ওর্যর্ট্রসর্র্ মির্ন 
জানালার ওপার্শ মচার্খর বাইর্র রনর্য মগল। িযারর শুনর্ত মপল রনর্র্ িাররেযন বর্ল 
রদর্ে তার  াদুদণ্ডরি মর্ািায তার্ র্রর্ত ির্ব। 
 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য ডেথরি হ্যালিাস । ডে. ডে. িাওরিিং । হ্যারি পটাি রসরিে 

286 

www.bengaliebook.com                                  সূরিপত্র 
 

 

র্রফ িাউসিা আর্গর ের্তা অ্বিায রফররর্য আনার পর ওরা মডি-ইিার দুজনর্র্ তুর্ল 
রনর্য েুর্খােুরখ বরসর্য রদল। 
 
রর্ন্তু ওরা আোর্দর মখাজ মপল র্ীভার্ব? িাররেযন রির ির্য িার্া মডি ইিার দুজর্নর 
রদর্র্ তারর্র্য বলল। ওরা জানল র্ী র্র্র ম  আেরা মর্ািায আরছ? 
 
মস িযাররর রদর্র্ রফরল। 
 
মতাোর র্ী এখর্না মট্রস আর্ছ বর্ল ের্ন র্র, িযারর? 
 
না, এখন আর মস ওিার ের্ধয পর্র না, রন বলল। সর্তর্রা বছর বযস ির্য মগর্ল আর 
মট্রস িার্র্ না। এিাই উইজাডক জগর্তর আইন। এর্জন পূেক বযস্ক মলার্র্র ওপর তুরে 
মট্রস প্রর্যাগ র্রর্ত পার্রা না। 
 
রবষযিা  খন তুরে জার্না, িাররেযন বলল। র্ী ির্ব  রদ মডি-ইিাররা সর্তর্রা বছর 
বযসী র্ার্রা ওপর প্রর্যাগ র্রার মর্ার্না উপায খুাঁর্জ মপর্য িার্র্? 
 
রর্ন্তু িযারর গত ২৪ ঘণ্টায মর্ার্না মডি-ইিার্রর র্াছার্ারছ রছল না। তাির্ল মর্ ওর 
উপর মট্রস বযবিার র্র্র িার্র্ত পার্র? 
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িাররেযন মর্ার্না উের রদল না। িযারর এই  ুরির্ত এর্িু প্রভারবত ির্লা, রিধায পড়ল: 
মডি-ইিাররা ম  খুাঁর্জ মপর্যর্ছ, এিাই রর্ মস খুাঁর্জ পাওযার র্ারে? 
 
ওরা আোর্দর অ্বিান মজর্ন  ার্ব এই র্ারর্ে  রদ আরে  াদু র্রর্ত না পারর, আর 
 রদ এর্ই র্ারর্ে তুরে আোর র্াছার্ারছ মির্র্  াদু র্রর্ত না পার,র্স বলর্ত শুরু 
র্রল। 
 
আেরা মর্ার্না র্ারর্েই আলাদা িব না! িাররেযন শি গলায বলল। 
 
আোর্দর লুরর্র্য িার্ার জনয রনরাপদ এর্রি িান দরর্ার, রন বলল। এ রবষয রনর্য 
আোর্দর এর্িু ভাবার সেয দাও। 
 
রির্োে মপ্ল্স, িযারর বলল। 
 
রন আর িাররেযন বড় বড় মচাখ র্র্র তার্াল। 
 
 এত মিাঁযারল র্র্রা না িযারর, মেইপও মসখার্ন ম র্ত পার্র! 
 
রর্নর বাবা বর্লর্ছন ওরা তার রবরুর্দ্ধ রজনস্ক মস্পল বযবিার র্র্রর্ছন।  রদ তা রঠর্ 
ের্তা র্াজ না র্র্র, িাররেযন তর্ক র্রর্ত মচষ্টা র্রর্ল তার্র্ বাধা রদর্য িযারর বলর্ত 
িার্ল। তার্ত র্ী, আরে র্সে মখর্য বলরছ মেইর্পর সর্ঙ্গ মদখা িওযািাই আরে চাই! 
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রর্ন্তু 
 
িাররেযন, এছাড়া আর জাযগা র্ই? এিাই আোর্দর জনয এর্োত্র সুর্ াগ। মেইপ মতা 
োত্র এর্জন মডি-ইিার। আর  রদ এখর্না আোর উপর মট্রস মির্র্ িার্র্ তাির্ল মতা 
আেরা ম খার্নই  াই মপছর্ন এর্দল মডি-ইিার ধাওযা র্রর্ব। 
 
ইো িার্া সর্ত্বও িাররেযন তর্ক র্রর্ত পারল না। মস র্রফ িাউর্সর দর্রাজা খুলল। 
রন মডলুরের্নির্র চাপ রদর্য র্রফ িাউর্সর বারতগুর্লা রনরভর্য রদল। তারপর ওরা রতন 
মডি–ইিার্রর উপর উর্টা মস্পল চালাল। ওর্যর্ট্রস বা 
 
মডি ইিাররা মর্উ ঘুে ঘুে মচার্খ মচাখ মের্ল তার্ার্নার আর্গ রন, িযারর এবিং 
িাররেযন এর্ জাযগায জর্ড়া ির্লা এবিং রনর্ষ র্ার্লা অ্ন্ধর্ার্রর ের্ধয অ্দৃশয ির্য 
মগল। 
 
র্র্যর্ মসর্র্ন্ড পর ওরা এর্রি জাযগায আছর্ড় পড়ল। িযারর মচাখ খুর্ল তার্াল। 
মদখল ওরা দাাঁরড়র্য আর্ছ এর্রি পরররচত মছাি জীেক চত্বর্র। লম্বা ভাঙার্চারা বারড়গুর্লা 
ম ন চারপাশ মির্র্ ওর্দর রদর্র্ তারর্র্য আর্ছ। ১২ নম্বর মলখা বারড়রি ওরা মদখর্ত 
মপল। এই বারড়রির র্িা ডাম্বলর্ডার্রর র্ার্ছ ওরা শুর্নর্ছ। রতরন রছর্লন এরির রসর্েি 
রর্পার। ওরা মস বারড়রির রদর্র্ ছুির্ত িার্ল। আর বার বার ওরা লক্ষয রাখল মর্উ 
তার্দর অ্নুসরে র্রর্ছ রর্-না। এর্জন আর্রর্ জর্নর আর্গ মদৌর্ড় পাির্রর রসাঁরড়র্ত 
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রগর্য উঠল। িযারর ওর  াদুদণ্ডরি রদর্য দর্রাজায এর্বার মঠর্ল রদল। মবশ র্র্যর্বার 
মভতর মির্র্ রক্লর্ রক্লর্ র্র্র ধাতব শে ির্লা। তারপর মসর্র্লর র্যাচর্যাচ শে 
ির্লা। অ্বর্শর্ষ রর্চরর্চ শে র্র্র দর্রাজারি খুর্ল মগল। ওরা দ্রুত দর্রাজার মচৌর্াঠ 
পার ির্য মভতর্র প্রর্বশ র্রল। 
 
িযারর মপছর্ন দর্রাজারি বন্ধ র্র্র রদর্তই পুরর্না োইর্লর গযার্সর লযােরি সর্তজ ির্য 
ধপ র্র্র জ্বর্ল উঠল। ঘর্রর মভতর মর্াঁর্প মর্াঁর্প আর্লা জ্বলর্ত িার্ল। জাযগা মদর্খ 
িযাররর ের্ন ির্লা —ভুতুর্র, চাররদর্র্ োর্ড়শার জাল। ঘর্রর রভতর্র রসাঁরড়র মররলিং এ 
ঘর্র বাস র্রা ভুর্তর র্ার্লা োিার আবছাযা আর্লা পর্ড়র্ছ। লম্বা র্ার্লা পদকা রদর্য 
রসররযার্সর োর্যর এর্রি ছরব মঢর্র্ রাখা। শুধু এর্রি রজরনসই সরঠর্ জাযগায মনই; 
তা ির্লা এর্রি ট্রর্লর পার ততরর ছাতার েযান্ড। মসরি পর্ড় আর্ছ পার্শ,র্ ন িঙ্কস 
ওিার্র্ আবার মফর্ল রদর্যর্ছ। 
 
আোর ের্ন িয এখার্ন মর্উ আর্ছ, িাররেযন রফসরফস র্র্র বলল। মস ছাতার 
েযান্ডিা মদখাল। 
 
অ্ডকার চর্ল  াওযার সেযও এেন ির্য িার্র্ত পার্র। রন রবড়রবড় র্র্র উের রদল। 
 
মসই মস্পলগুর্লা মর্ািায ম গুর্লা অ্ডকার মেইর্পর রবরুর্দ্ধ বযবিার র্র্রর্ছ? িযারর প্রশ্ন 
র্রল। 
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িযর্তা এেন ির্ত পার্র ম  মস আসর্লই ওগুর্লা শুধু সচল ির্ব। রন েন্তবয র্রল। 
 
ওরা র্াছার্ারছ এর্জর্নর সর্ঙ্গ আর্রর্জন গার্য গা রেরশর্য দর্রাজার র্ার্ছ দাাঁড়াল। 
দর্রাজার সর্ঙ্গ রপঠ মঠরর্র্য। সাের্ন ঘর্রর রদর্র্ পা এগুর্ত সািস ির্ে না। 
 
আেরা রচরর্াল এখার্ন দাাঁরড়র্য িার্র্ত পারর না, িযারর বলল। মস এর্ পা সাের্ন 
এগুল। 
 
মসর্ভরাস মেইপ? 
 
অ্ন্ধর্ার্রর মভতর মির্র্ েযাড-আই েুরডর র্ণ্ঠ মভর্স এর্লা। ভর্য রতনজনই মপছর্নর 
রদর্র্ লাফ রদল। আেরা মেইপ না! িযারর রচৎর্ার র্র্র বলল। তার রচর্ার্রর সর্ঙ্গ 
সর্ঙ্গই তার োিার ওপর রদর্য ঠাণ্ডা বাতার্সর ের্তা রর্ছু এর্িা হুশ র্র্র মবররর্য 
মগল। তার রজহ্বা আপনা আপরন মপছর্নর রদর্র্ মবাঁর্র্ মগল। মর্ার্নাের্েই র্িা বলর্ত 
পারর্ছ না। েুর্খর রভতর্র অ্নুভূরতগুর্লা বুর্ে ওঠার আর্গই রজহ্বার ভাঁজ আবার খুর্ল 
মগল। 
 
অ্নয দুজনর্র্ও ের্ন ির্লা এর্ই রর্ে অ্স্বরস্তর্র পরররিরত মোর্ার্বলা র্রর্ত ির্যর্ছ। 
রন বরের র্রার ের্তা শে র্রল। িাররেযন মতাতলার্ত িার্ল। এিা অ্…অ্বশযই 
ি…িঙ্ক-িাইিং র্াসক েযাড-আই মেইর্পর জনয মসি র্র্রর্ছ। 
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িযারর সতর্কতার সর্ঙ্গ আর্রর্ পা এগুর্লা। িলরুেরির মশষ প্রার্ন্ত ছাযার েত রর্ছু 
এর্িা এ প্রান্ত মির্র্ ও প্রার্ন্ত চর্ল মগল। ওর্দর ের্ধয মর্উ রর্ছু বলার আর্গই 
র্ার্পকর্ির রনচ মির্র্ এর্রি শরীর উর্ঠ এর্লা। লম্বা, ধূর্লা জড়ার্না রর্ঙর ভযানর্ 
মদখর্ত মস শরীর। িাররেযন রচৎর্ার রদর্য উঠল। এর্ই সর্ঙ্গ রচৎর্ার রদর্লন রের্সস 
ব্লযার্। তার সাের্ন রাখা পদকারি উর্ড় মগল। ধুসর রর্ঙর শরীররি ওর্দর রদর্র্ উর্ড় 
আসর্ত শুরু র্রল। দ্রুত মির্র্ দ্রুততর গরতর্ত। মর্াের প কন্ত লম্বা চুল তার মপছর্ন 
মরার্তর েত উড়র্ত িার্ল। েুখিা রভতর্রর রদর্র্, োিংস িীন মচাখ দুর্িার মর্াির্র 
গতক। এই ভযনর্ দৃশযরি পরররচত–এই শরীররি উড়ন্ত অ্বিায িযাররর রদর্র্ এর্রি িাত 
উাঁরচর্য তার্ র্রল। 
 
না িযারর রচৎর্ার র্র্র উঠল।  রদও িযারর রনর্জর  াদুদণ্ডরি তার্ র্র্রর্ছ, রর্ন্তু েুর্খ 
মর্ার্না মস্পল বলর্ত পারল না। না! আেরা মতাোর্র্ িতযা র্রররন- 
 
িতযা শেরি উচ্চারর্ের সর্ঙ্গ সর্ঙ্গ মদিরি রবর্ফাররত ির্য ধুলার মেঘ ততরর র্রল। িযারর 
র্াশর্ত র্াশর্ত ওর মচাখ রদর্য পারন মবর ির্য মগল। মস চাররদর্র্ মচাখ ঘুররর্য মদখল 
িাররেযন োিা দুিাত রদর্য মঢর্র্ রনচু ির্য দর্রাজার র্ার্ছ উবু ির্য আর্ছ। আর রন 
িাররেযর্নর র্াাঁধ ধর্র আর্ছ। তার োিা মির্র্ পা প কন্ত িরির র্র্র র্াাঁপর্ছ। রন 
বলল, এখন স..সব রঠর্ আর্ছ…চ..চর্ল মগর্ছ। 
 
িযাররর চারপার্শ ধুলাগুর্লা রু্যাশার ের্তা উড়র্ছ। গযার্সর আর্লা অ্স্পষ্ট র্র্র 
মফর্লর্ছ। রের্সস ব্লযার্ রচৎর্ার র্রর্ত িার্র্লন 
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োডব্লাডরা, মনািংরা সম্মানজ্ঞানিীন, আোর বাবার বারড়র্র্ অ্সম্মান র্র্র 
 
শাি আপ! িযারর তার রদর্র্  াদুদণ্ডরি তার্ র্র্র রচৎর্ার র্র্র বলল। এর্রি প্রর্াণ্ড 
শে ির্য এবিং লাল আর্লা রবেুররত ির্য পদকারি আবার জাযগায মলর্গ মগল। আর তার 
রচৎর্ার মির্ে মগল। 
 
ওিা…ওিা রছল… িাররেযন বলর্ত মচষ্টা র্রল। রন তার্র্ উর্ঠ দাাঁড়ার্ত সািা য র্রর্ছ। 
 
িযাাঁ, িযারর বলল। রর্ন্তু এিা আসল মস নয, তাই না? শুধু মেইপর্র্ ভয মদখার্নার জনয 
মর্ার্না এর্িা রর্ছু। 
 
িযারর ভাবর্ত িার্ল,এর্ত র্ী র্াজ রদর্যর্ছ? মেইপ ম  জীরবত ডাম্বলর্ডারর্র্ িতযা 
র্র্রর্ছ তার র্ার্ছ এই ভূতুর্র শরীর ধ্বিংস র্রা র্ী র্রঠন রর্ছু ির্ব? িযাররর নাভকগুর্লা 
এখর্না র্াাঁপর্ছ। িযারর দুজনর্র্ পি মদরখর্য উপর্রর রদর্র্ রনর্য ম র্ত িার্ল। ওরা 
আশঙ্কা র্রল আবার মর্ার্না ভযঙ্কর রর্ছু মদখা মদর্ব। রর্ন্তু না মর্ার্না রর্ছুর নড়াচড়া 
মচার্খ পড়ল না। শুধু এর্রি ইাঁদুর দ্রুত স্কারিকিং মবার্ডকর পাশ রদর্য মদৌর্ড় মগল। 
 
সাের্ন  াওযার আর্গ আোর্দর মচর্ র্র্র মনযা ভার্লা, িাররেযন বলল। মস িার্তর 
 াদুদণ্ডরি সাের্নর রদর্র্ ধর্র বলল, মিার্েনাে ররর্ভরলও! 
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মর্ার্না সাড়াশে মনই। 
 
আেরা এই োত্র এর্রি বড় ধাক্কা মখর্যরছ, নরে সুর্র রন বলল। মস মক্ষর্ত্র মতাোর ওই 
মস্পল রর্ র্াজ র্রর্ব? 
 
আরে  া মচর্যরছ মসিাই এই মস্পর্ল ির্য মগর্ছ, িাররেযন তার্র্ বাধা রদর্য বলল। এই 
মস্পলরি ির্লা,  রদ এখার্ন মর্ার্না োনুষ িার্র্ তাির্ল তা প্রর্াশ ির্য  ার্ব। এবিং 
মদখা মগল ম  আেরা ছাড়া এখার্ন আর মর্উ মনই। 
 
আর ওই পুরার্না ধূর্লা, র্ার্পকর্ির ম  অ্িংশ মির্র্ েৃতর্দর্ির শরীররি মবর ির্য 
এর্সরছল মসরদর্র্ তারর্র্য রন বলল। 
 
চর্লা, আেরা উপর্র  াই, িাররেযন এর্ই জাযগার রদর্র্ ভর্য ভর্য তারর্র্য বলল। মস 
পি মদরখর্য র্চর্চ শে র্রা রসাঁরড় রদর্য প্রিে তলার িাইিং রুর্ের রদর্র্ রনর্য মগল। 
 
িাররেযন তার  াদুদণ্ডরি তুর্ল গযার্সর পুরর্না লযােরি জ্বালাল। তারপর এর্িু এর্িু 
মর্াঁর্প মর্াঁর্প শুর্র্না রুেরির্ত ঢুর্ল। মস মসাফার উপর বর্স পড়ল। িাতদুর্িা শি 
র্র্র রনর্জর শরীর্রর সর্ঙ্গ জরড়র্য মরর্খর্ছ। রন ওর্দর পার ির্য জানালার র্ার্ছ রগর্য 
দাাঁড়ার্লা। ভারী মভলর্ভর্ির পদকা ইরিখার্নর্ সরার্লা। 
 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য ডেথরি হ্যালিাস । ডে. ডে. িাওরিিং । হ্যারি পটাি রসরিে 

294 

www.bengaliebook.com                                  সূরিপত্র 
 

 

বাইর্র র্াউর্র্ মদখা  ার্ে না, রন বলল। সুতরািং মতােরা ভাবর্ত পার,  রদ িযাররর 
ওপর মট্রস িার্ত তাির্ল ওরা আোর্দরর্র্ অ্নুসরে র্র্র চর্ল আসত। আরে জারন 
ওরা রভতর্র ঢুর্র্ত পারর্ব না, রর্ন্তু র্ী ির্যর্ছ মতাোর িযারর? 
 
িযারর  ন্ত্রোয েুখ র্াাঁর্দা র্াাঁর্দা র্র্র মফর্লর্ছ। তার স্কাররির্ত আবার জ্বালার্পাড়া শুরু 
ির্যর্ছ। পারনর রভতর্র উজ্জ্বল প্ররতফলর্নর ের্তা তার ের্নর রভতর্র রর্ছু এর্িা জ্বর্ল 
উর্ঠর্ছ। মস মদখর্ত মপল এর্রি রবশাল ছাযা। এর্রি ভযনর্ অ্নুভূরত ির্লা িযাররর। 
মস অ্নুভূরত রনর্জর শরীর্রর রভতর্রর মর্ার্না র্াাঁপুরন মির্র্ নয, রর্ন্তু মছাি র্র্র 
তবদুযরতর্ শর্র্র ের্তা োাঁরর্ রদর্ত িার্ল। 
 
তুরে র্ী মদখছ িযারর? রন িযাররর রদর্র্ এরগর্য এর্স জানর্ত চাইল। তুরে র্ী আোর্র্ 
মদখর্ত পাে না, তার্র্ মদখর্ত পাে? 
 
না, আরে শুধু তার রাগিা অ্নুভব র্ররছ… মস সরতযই খুব কু্ষব্ধ… 
 
 রর্ন্তু মসিা বার্রার্ত ির্ত পার্র, রন উচ্চস্বর্র বলল। এছাড়া আর রর্? তুরে র্ী অ্নয 
রর্ছু মদখরন? মস রর্ র্ার্রা উপর র্াসক র্রর্ছ? 
 
না, আরে শুধু তার রাগিা অ্নুভব র্ররছ, আরে বলর্ত পারব না….। 
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িযারর রবরি ির্লা, র্নরফউজড ির্লা। ম  র্ারর্ে িাররেযন  া বলল তার্ত তার 
অ্নুভূরতর খুব এর্িা মিরর্ফর ির্লা না। িাররেযন ভর্যর সর্ঙ্গ বলল, আবার মতাোর 
স্কার? রর্ন্তু এসব রর্ ঘির্ছ? আরে মভর্বরছলাে এই র্ার্নর্শনরি মবাধিয বন্ধ ির্য 
মগর্ছ! 
 
রর্ছু সের্যর জনয বন্ধ ির্যরছল, িযারর রবড়রবড় র্র্র বলল। স্কার্রর জাযগারির্ত এখর্না 
বযািা র্রর্ছ। ম  র্ারর্ে িযারর ের্নার্ াগ রদর্ত পারর্ছ না। আরে…. আোর ের্ন িয মস 
রনযন্ত্রে িাররর্য মফলর্লই এিা আবার শুরু িয। এভার্বই এিা ির্য িার্র্… 
 
তাির্ল িযারর, মতাোর েনিার্র্ মক্লাজ র্রর্ত ির্ব! িাররেযন েুদ্ধ র্র্ণ্ঠ বলল। িযারর, 
ডাম্বলর্ডার মতোর এই র্ার্নর্শনরি র্খর্না পছন্দ র্রর্তন না। রতরন চাইর্তন মতাোর 
এই র্ার্নর্শনরি বন্ধ মিার্। মস র্ারর্েই মতাোর অ্রু্র্পরে বযবিার র্রর্ত ির্তা। তা 
না ির্ল রবভ্রান্ত র্রার জনয মভার্েেিক মতাোর ের্ন নর্ল ইর্েজ ঢুরর্র্য রদর্ত পার্র। 
ের্ন মরখ 
 
িযাাঁ, আোর ের্ন আর্ছ, ধনযবাদ, িযারর দাাঁর্ত দাাঁত মচর্প বলল। িাররেযর্নর ের্ন র্ররর্য 
মদযা দরর্ার মনই ম  মভার্েেিক এর্বার তার্দর দুজর্নর ের্ধয সিংর্ াগ ঘরির্যরছল 
িযাররর্র্ ট্রযার্প মফলার জনয। আর মস র্ারর্ে রসররযার্সর েৃতুয ির্যরছল। িযাররর ের্ন 
ির্লা তার ের্ধয র্ী ঘির্ছ এবিং মস রর্ মদখর্ছ মসিা ওর্দর র্ার্ছ না বলর্লই ভাল 
ির্তা। এর ফর্ল মভার্েেিক আর্রা বড় ভীরত ির্য মদখা রদর্যর্ছ। ের্ন িয, মস এত 
র্ার্ছ চর্ল এর্সর্ছ, ম ন রুর্ের জানালার ওপর চাপ রদর্ে মভতর্র প্রর্বর্শর জনয। 
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স্কার্রর বযিা তখর্না মবর্ড়ই চর্লর্ছ। িযারর মোর্ার্বলা র্রর্ত চাইর্ছ। ম ন রনর্জর্র্ 
অ্সুি ির্য পড়া মির্র্ প্ররতর্রাধ র্রর্ছ। 
 
মস রন এবিং িাররেযর্নর মির্র্ মপছন রফরল। এেন ভাব র্রল ম ন মদযার্লর সর্ঙ্গ 
র্ারুর্াজ র্র্র, মগাঁর্ি রাখা ব্লযার্ পররবার্রর বিংশেে ের্নার্ াগ সির্ার্র মদখর্ছ। রঠর্ 
তখনই িাররেযন রচৎর্ার র্র্র উঠল। িযারর দ্রুত ওর  াদুদণ্ডরি মবর র্র্র চাররদর্র্ 
ঘুরার্লা। মদখল এর্রি পযার্ট্রানাস জানালার রদর্য উর্ড় এর্স ওর্দর সাের্ন মফ্লার্রর 
ওপর এর্স বসল। গলায পররষ্কারভার্ব রর্নর বাবার র্র্ণ্ঠ র্িা বলর্ত শুরু র্রল। 
 
পররবার রনরাপদ, উের মদওযার দরর্ার মনই, আোর্দরর্র্ নজর্র রাখা ির্যর্ছ। 
 
পযার্ট্রানাসরি আবার অ্দৃশয ির্য মগল। 
 
রন বযরিত এবিং কু্ষব্ধ িওযার োোোরে এর্রি শে র্রল এবিং মসাফার ওপর বর্স 
পড়ল। িাররেযন র্ার্ছ রগর্য ওর িাত ধরল। 
 
তারা ভার্লা আর্ছন, তারা ভার্লা আর্ছন! িাররেযন রফসরফস র্র্র বলল। রন সাোনয 
মির্স ওর্র্ জরড়র্য ধরল। 
 
িযারর, মস িাররেযর্নর র্াাঁর্ধর উপর রদর্য িযাররর রদর্র্ তারর্র্য বলল। আরে- 
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মর্ার্না সেসযা মনই, িযারর বলল। তার োিায প্রচুর বযিা ির্ে। মতাোর পররবার, 
অ্বশযই তার্দর রনর্য তুরে উরিি। আোর ির্লও এর্ই অ্নুভূরত ির্তা। রজরনর র্িা 
ের্ন পড়ল িযাররর। আোরও এর্ই রর্ে অ্নুভব ির্ে। 
 
তার বযিা এর্র্বার্র চুড়ান্ত প কায মপৌঁর্ছ মগল। রঠর্ বার্রার বাগার্ন ম েন ির্যরছল। 
অ্র্নর্িা রনর্স্তজভার্ব মস শুনর্ত মপল িাররেযন বলর্ছ, আরে এর্া িার্র্ত পারব না। 
আেরা র্ী আজ রার্ত এখার্ন িার্ার জনয ওই রশরপিংবযাগগুর্লা বযবিার র্রর্ত পারর না 
ম গুর্লা আরে সর্ঙ্গ র্র্র রনর্য এর্সরছ? 
 
িযারর শুনর্ত মপল রন সেিকন জানার্ে। মস আর বযিা সিয র্রর্ত পারর্ছ, ের্ন ির্ে 
ের্রই  ার্ব। 
 
বািরুে, িযারর রবড়রবড় র্র্র বলল। মস না মদৌড় রদর্য  ত তারাতারর সম্ভব ঘর মির্র্ 
মবর ির্লা। 
 
মস মর্ার্নাের্ে মপৌঁছর্ত পারল। বািরুর্ে ঢুর্র্ মস র্াাঁপা িার্ত দর্রাজািা লারগর্য রদল। 
 ন্ত্রো র্াতর োিারি দু িাত রদর্য মচর্প ধরল এবিং মের্ের্ত বর্স পড়ল। বযিায ের্ন 
ির্লা এর্রি রবর্ফারে ঘর্ির্ছ। মভতর্র এেন এর্ রু্দ্ধভাব মস অ্নুভব র্রল  া 
আসর্ল তার রনর্জর মভতর্রর না। মদখল এর্রি লম্বা রুে। রুেরি শুধু আগুর্নর 
আর্লার্ত আর্লারর্ত। রবশাল সাইর্জর মসানারল চুর্লর মডি ইিাররি মের্ের্ত পর্ড় 
আর্ছ। রচৎর্ার র্রর্ছ, র্াতরার্ে। এর্রি িালর্া শরীর্রর মর্উ তার উপর দাাঁরড়র্য 
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আর্ছ।  াদুদও মডি-ইিাররির রদর্র্ ধর্র আর্ছ। আর িযারর শীতল, রনদকযর্র্ণ্ঠ র্িা 
বলর্ছ। 
 
রাউর্ল, এখন মশষ র্র্র মদই, মতার্র্ নারগনীর্র্ রদর্য খাইর্য মদই? লডক মভার্েেিক 
এবার রনরিত না ম  মতার্র্ ক্ষো র্রর্বন রর্-না….তুই আবার আোর্র্ মডর্র্ এর্ন 
বলরছস ম  িযারর পিার আবার্রা পারলর্য মগর্ছ? িযার্র্া, রাউর্লর্র্ আোর্দর অ্সম্ভষ্ট 
িওযার উপ ুি এর্িা দাওযাই দাও… এখনই দাও, নইর্ল তুরে রনর্জ আোর মোর্ধর 
োলিা বুের্ব! 
 
এর্রি র্াঠ আগুর্নর মভতর পড়ল। মবাযা ওপর্রর রদর্র্ ফুাঁর্স উঠল। রবদুযর্তর ের্তা 
আর্লা েলর্র্ উঠল। মসই আর্লা ভযানর্ এর্রি সাদা েুর্খর উপর পড়ল। দীঘকক্ষে 
গভীর পারনর ের্ধয মির্র্ উর্ঠ আসর্ল ম েন দে ছার্ড় মতেরন দে মছর্ড় িযারর মচাখ 
খুলল। 
 
িযারর িাত-পা ছরড়র্য ঠাণ্ডা র্ার্লা মের্ের উপর পর্ড় আর্ছ। ওর নার্র্র র্র্যর্ ইরি 
দূর্র বািিার্বর সর্ঙ্গ লাগার্না সরপকল মলর্জর পাযা। মস উর্ঠ বসল। েযালফর্যর সরু, 
ভযাতক েুখিা ওর মচার্খর মভতর মগাঁর্ি মগর্ছ। িযার্র্ার্র্ মভার্েেিক ম ভার্ব বযবিার 
র্রর্ছ তা মদর্খ িযারর রীরতের্তা অ্সুি মবাধ র্রর্ছ। 
 
দর্রাজায মজার্র মজার্র আঘার্ত িযারর লারফর্য উঠল। বাইর্র মির্র্ িার রেযর্নর গলার 
আওযাজ মশানা মগল। 
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িযারর, মতাোর রর্ িুিরাশ লাগর্ব? আরে রনর্য এর্সরছ। 
 
িযাাঁ,অ্সিংখয ধনযবাদ। মস বলল। মস গলা স্বাভারবর্ রাখর্ত মচষ্টা র্রল। উর্ঠ দাাঁরড়র্য 
িাররেযনর্র্ দর্রাজা খুর্ল রদল। 
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ডেিালিি োরহ্নী 
 
পররদন মভার্র িইিং রুর্ে রস্লরপিং বযার্গর মভতর িযাররর ঘুে মভর্ঙ মগল। ভারী পদকার 
ফাাঁর্ রদর্য এর্ খণ্ড আর্াশ মদখা  ার্ে। রাত এবিং মভার্রর োোোরে জলরর্ঙর 
পররেন্ন নীল আর্াশ। চাররদর্র্ শান্ত, নীরব। শুধু রন আর িাররেযর্নর ধীর, গভীর 
রনিঃশ্বাস মনযার শে মশানা  ার্ে। িযারর তারর্র্য তার পার্শই ওর্দর ছাযার ের্তা 
অ্বযব মদখল। রন আড়ষ্ঠ ির্য ঘুরের্য আর্ছ র্ারে তার পার্শই িার রেযন মসাফার 
ওপর ঘুরের্য। এ র্ারর্ে রর্নর মচর্য তার ছাযারি এর্িু উাঁচুর্ত। মসাফা মির্র্ তার িাত 
রনর্চ মের্ের্ত মনর্ে এর্সর্ছ। আঙুলগুর্লা রর্নর মির্র্ র্র্যর্ ইরি দূর্র। িযারর ভাবল, 
ওরা ঘুোর্নার সেয এর্জন আর্রর্জর্নর িাত ধর্র িযর্তা ঘুরের্যরছল। এই রচন্তা তার 
ের্ধয এর্িা এর্ারর্র্ত্বর অ্নুভূরত এর্ন রদল। 
 
িযারর উপর্রর রসরলিংর্যর রদর্র্ তার্াল। োডু়বারতর্ত োর্ড়শার জাল মদখা  ার্ে। োত্র 
২৪ ঘণ্টারও র্ে সেয আর্গ িযারর দাাঁরড়র্যরছল মরার্দর আর্লার্ত, সারেযানার প্রর্বশ 
পর্ি। দাাঁরড়র্য অ্র্পক্ষা র্ররছল অ্রতরির্দর জনয। ের্ন ির্ে এর্ জনে আর্গর র্িা। 
এখন রর্ ির্ব। মস শুর্য শুর্য িরেুক্স-এর র্িা রচন্তা র্রর্ত িার্ল। ডাম্বলর্ডার তার্র্ 
ভযাবি এবিং জরিল এই রেশনরি রদর্য মগর্ছন…..ডাম্বলর্ডার… 
 
ডাম্বলর্ডার্রর েৃতুযর পর তার ের্ধয ম  মবদনার্বাধ ততরর ির্যরছল মসই মবাধিা এখন 
অ্নয রর্ে ির্য  ার্ে। রবর্য বারড়র্ত েুররর্যর্লর র্াছ মির্র্ ম  সব র্িা মস শুর্নর্ছ 
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তা ের্ন িয োিার মভতর মগাঁর্ি মগর্ছ। ম   াদুর্রর্র্ মস তার আদশক বর্ল ের্ন 
র্র্রর্ছ তার সৃ্মরতগুর্লা ম ন অ্সুি, পীরড়ত র্রর্ছ তার্র্। ডাম্বলর্ডার রর্ র্র্র এেন 
ঘির্ত রদর্ত পার্রন? রতরনও রর্ ডাডরলর ের্তা, িযাররর প্ররত অ্বর্িলা আর অ্বজ্ঞা 
মদর্খও তার রভতর্র মর্ার্না প্ররতরেযা িযরন? রতরন রর্ তার মবার্নর বরন্দ ও মগাপন 
অ্বিা মির্র্ েুখ রফররর্য রাখর্ত পার্রন? 
 
িযারর মগারিচির্লা রনর্য ভাবল। ম  র্বরিান সের্র্ক ডাম্বলর্ডার র্খর্না রর্ছু তার্র্ 
বর্লনরন। মস ডাম্বলর্ডার্রর দরলর্ল উর্ল্লরখত রিসযজনর্ বস্তুগুর্লা রনর্য ভাবর্ত িার্ল। 
এসব মভর্ব অ্ন্ধর্ার্র তার মবদনা বাড়র্ত িার্ল। মর্ন ডাম্বলর্ডার তার্র্ বর্লনরন? 
মর্ন রতরন এসব বযাখযা র্র্রনরন? ডাম্বলর্ডার রর্ সরতযই িযাররর্র্ গুরুত্ব রদর্তন, ভার্লা 
জানর্তন? অ্িবা িযারর রর্ তার র্ার্ছ এেন রর্ছু রছল ম  শুধুোত্র িযাররর্র্ শারনত র্রা 
এবিং ধারার্লা র্রাই রছল এর্োত্র রবষয, রবশ্বাস র্রা বা মগাপনীযতা রক্ষা র্রার ের্তা 
রবশ্বস্ত মস রছল না? 
 
এর্িু পর্রই িযাররর মবাধ ির্লা, মস রবনা র্ারর্ে শুর্য শুর্য আপনজনর্দর সের্র্ক 
বার্জ রচন্তা র্র্র সেয র্ািার্ত পার্র না। রর্ছু এর্িা র্রার জনয েররযা ির্য মস রস্লরপিং 
বযার্গর রভতর মির্র্ মবর ির্য  াদুদণ্ডরি তুর্ল রনল এবিং রনিঃশর্ে রুে মির্র্ মবররর্য 
মগল। তারপর বাইর্র এর্স দাাঁরড়র্য রনচুিঃস্বর্র বলল, রলউেস, তারপর  াদুদর্ণ্ডর আর্লা 
ধর্র রসাঁরড় মবর্য উঠর্ত িার্ল। 
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এবার িযারর ম খার্ন এর্স দাাঁড়াল এরি এর্রি মবডরুে। মশষবার িযারর এবিং রন  খন 
এখার্ন এর্সরছল তখন তারা এখার্ন ঘুরের্যরছল। িযারর রুর্ের রভতর তারর্র্য মদখল। 
ওযারির্বর দর্রাজা মখালা, রবছানার চাদর ওটার্না। িযাররর ের্ন পড়ল রনর্চ মস বড় 
বড় পার্যর ছাপ মদর্খর্ছ। অ্ডকার চর্ল  াওযার পর মর্উ এর্জন এখার্ন সাচক র্র্রর্ছ। 
মর্ ির্ত পার্র, মেইপ? অ্িবা েুন্ডজুস ির্ত পার্র, ম  রসররযার্সর েৃতুযর আর্গ এবিং 
পর্র এই বারড়রি মির্র্ অ্র্নর্ মছািখার্িা রজরনস চুরর র্র্রর্ছ। িযারর এর্রি 
মপার্ট্রইর্ির রদর্র্ তারর্র্য রচন্তা র্রল। এখার্ন রসররযার্সর প্ররপতােি পাইরনযাস 
রনর্জলাস ব্লযার্র্র ছরব মদখা ম ত। জাযগািা এখন খারল। মসখার্ন শুধু মের্ি ধরর্নর 
পদকা রর্যর্ছ। পাইরনযাস রনর্জলাস রাত র্ািার্তন ির্গাযার্িকর মিডোোর্রর োরড 
রুর্ে। 
 
 িযারর সবকর্শষ তলায না মপৌঁছা প কন্ত এর্র্র পর এর্ তলা উপর্র উঠর্ত িার্ল। 
উপর্রর তলারির্ত োত্র দুরি দর্রাজা। এর্রি তার রঠর্ সােনাসােরন ম িার মনের্প্ল্র্ি 
মলখা আর্ছ, রসররযস। িযারর আর্গ র্খর্না এই গডফাদার্রর রুেরির্ত প্রর্বশ র্র্ররন। 
মস দর্রাজািা ধাক্কা রদর্য খুলল। আর্লা পাওযার জনয  তিা সম্ভব উাঁচু র্র্র  াদুদণ্ডরি 
ধর্র রাখল। 
 
মবশ বড় রুে, মভতর্র অ্র্নর্ জাযগা। এর্রি বড় রবছানা পাতা আর্ছ,  ার োিার 
রদর্র্র মিডর্বাডকরি র্ার্ঠর। এর্রি লম্বা জানালা মভলর্ভর্ির পদকা রদর্য ঢার্া। োিার 
উপর্রর োডু়বারতিায ধুর্লার পুর্রা আস্তরে পর্ড় আর্ছ। রর্ন্তু এখর্না োডু়বারতর 
মোেবারতগুর্লা লাগার্না আর্ছ। মসই রিউবগুর্লা মির্র্ গর্ল পড়া মোে েুর্ল আর্ছ 
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বরফ গর্ল েুর্ল িার্ার ের্তা। মদযার্লর ছরব এবিং রবছানার মিডর্বার্ডক ধুর্লার রেরি 
আস্তর পর্ড় আর্ছ। োডু়বারত মির্র্ ওযারির্বর উাঁচু অ্িংশ প কন্ত এর্রি োর্ড়শার জাল 
ছরড়র্য আর্ছ। িযারর আর্রা এর্িু রভতর্র ঢুর্র্তই ইাঁদুর্রর মদৌড়ার্দৌরড় শুরু ির্লা। 
 
অ্ল্প বযস িার্র্ত রসররযস ঘর্রর মদযাল ভর্র মপাোর এবিং ছরব লারগর্যরছল  ার রর্ছু 
এখর্না ধুসর রুপারল ির্য মদযার্ল রর্যর্ছ। িযারর ধারো র্রল ম  পােকার্নন্ট রেরর্িং চােক 
বযবিার র্র্র ওসব লাগার্না। তাই রসররযুর্সর বাবা-ো তুর্ল মফলর্ত পার্রনরন। রসররযস 
 াদু র্র্র ওগুর্লা লারগর্যরছল। র্ারে মস জানত ম  তার বাবা-ো পররবার্রর বড় 
মছর্লরির এই ঘর সাজার্নার ধরেরি পছন্দ র্রর্বন নর্। রসররযস মবাধিয এভার্বই 
ওর বাবা-োর্র্ রবরি র্র্র তুর্লরছল। র্র্যর্রি রিরফনর্ডার্রর বযানার মদখা মগল। 
ির্ির্র্ লাল এবিং মসানারল রঙ অ্স্পষ্ট ির্য মগর্ছ। রেদাররন পররবার মির্র্ মস ম  
আলাদা তা মবাোর জনযই এই বযানার। মবশ র্তগুর্লা োগল েিরসাইর্র্র্লর ছরব 
মদখা  ার্ে। এছাড়াও (িযারর রসররযার্সর নার্ভকর র্িা ের্ন ের্ন স্বীর্ার র্রল।) রবরর্রন 
পড়া রর্ছু োগল মের্যর ছরব রর্যর্ছ। িযারর বুের্ত পারল ওরা োগল। র্ারে ছরবর্ত 
ওরা রির-অ্চল। রবেষক িারস এবিং প্রর্লপ পড়া মচাখগুর্লা রনরুোপ। এর রবপরীর্ত 
মদযার্ল এর্রিোত্র উইজাডক জগর্তর ছরব রর্যর্ছ। ছরবর্ত ির্গাযার্িকর চারজন ছাত্র 
র্াাঁর্ধ র্াাঁধ রেরলর্য দাাঁরড়র্য র্যার্েরার রদর্র্ তারর্র্য িাসর্ছ। 
 
 িযাররর েন িঠাৎ প্রসন্ন ির্য উঠল। মস তার বাবার ছরবিা রচনর্ত মপর্রর্ছ। তার োিার 
এর্লার্ের্লা র্ার্লা চুলগুর্লা িযাররর ের্তাই মপছর্নর রদর্র্। তারও মচার্খ চশো। তার 
পার্শ দাাঁড়ার্না রসররযস। সিজাতভার্বই িযান্ডসাে মচিারায রসররযুর্সর মর্ািাও এর্রি 
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রক্ষ্মভাব িার্র্লও িযারর তার্র্ জীরবত ম েন মদর্খর্ছ তার মচর্য এখার্ন অ্ল্প বযসী 
এবিং সুখী ের্ন ির্ে। রসররযুর্সর পার্শ দাাঁড়ার্না মপরিরিউ। অ্নযর্দর মচর্য এর্োিা 
খার্িা। মফালা এবিং ভাসা ভাসা তার মচাখ দুর্িা। এই দর্লর সর্ঙ্গ িার্ায তার্র্ মবশ 
আনরন্দত ের্ন ির্ে। মজেস এবিং রসররযস মতা তখন অ্র্নর্ গুরুত্বপূেক রবর্র্দ্ািী। 
মজের্সর বাাঁর্য দাাঁড়ার্না লুরপন। 
 
তার্র্ আনরন্দত ের্ন ির্ে, রনর্জর্র্ ওর্দর ের্ধয িার্র্ত মপর্র রীরতের্তা মস 
রবরস্মত…..নারর্ রবষযরি এেন ম  িযারর এসব জার্ন বর্লই ছরবর্ত অ্েনিা ের্ন ির্ে? 
মস ছরবিা মদযাল মির্র্ তুলর্ত মচষ্টা র্রল। এখন মতা এগুর্লা িযারররই। রসররযস সব 
রর্ছুই তার্র্ রদর্য মগর্ছ। রর্ন্তু মস ছরবিা এর্িুও নড়ার্ত পারল না। রনর্জর রুে 
সাজার্ত ো-বাবার বাধা মদযার মর্ার্না সুর্ াগই মস রার্খরন। 
 
িযারর মের্ের চাররদর্র্ তার্ার্লা। বাইর্রর আর্ার্শর আর্লা ধীর্র ধীর্র উজ্জ্বল ির্য 
উঠর্ছ। এর্খণ্ড আর্লা এর্স র্ার্পকর্ির উপর পড়ার্ত মসখার্ন রর্ছু র্াগজ, বইপত্র 
ছরড়র্য রছরির্য িার্র্ত মদখল। স্পষ্টই মবাো  ায ম  রসররযুর্সর মবডরুেরির্তও তল্লারশ 
চালার্না ির্যর্ছ। পুর্রাপুরর না ির্লও অ্রধর্ািংশ জাযগায ম  অ্ িাই পরখ র্রা ির্যর্ছ 
তা মবাো  ার্ে। র্র্যর্রি বই এর্র্বার্র এর্লাপািারর র্র্র মখাাঁজা ির্যর্ছ। েলাি রছাঁর্ড় 
মফলা ির্যর্ছ। বইগুর্লার্ত মলখা এর্রি রনরদকষ্ট রবষর্যর পাতাগুর্লা রছাঁর্ড় মফলা ির্যর্ছ। 
 
িযারর রনচু ির্লা। র্র্যর্রি পাতা তুর্ল রনর্য পররক্ষা র্রল। মস বুের্ত পারল পাতাগুর্লা 
মছাঁড়া ির্যর্ছ ম  বই মির্র্ তার এর্রি ির্লা বারিলডা বযাগশর্ির মলখা এ রিরে অ্ব 
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েযারজর্-এর এর্রি পুরর্না সিংস্করে, অ্নয বইরি েিরসাইর্র্ল মেইনর্িনযাে মেনুযাল। 
আর তৃতীযরি এর্রি িার্ত মলখা র্াগজ। দুেড়ার্না মোচড়ার্না। িযারর মসরির্র্ মির্ন 
সোন র্রল। 
 
রপ্রয পযাডফুি, 
িযাররর বািকর্ড উপিার্রর জনয অ্সিংখয, অ্সিংখয ধনযবাদ! এখন প কন্ত এিাই ওর 
সবর্চর্য রপ্রয উপিার। োত্র এর্ বছর বযস, রর্ন্তু ইরতের্ধযই মস মখলনা ব্রুেরের্র্ 
চড়র্ত রশর্খ মগর্ছ। ব্রুেরের্র্ তার্র্ ভীষন খুরশ ের্ন িয। আরে এর্রি ছরবও পাঠালাে 
 ার্ত তুরে মদখর্ত পার্রা। তুরে ভার্লা র্র্রই জার্না েেরের্রি োত্র দুফুি উপর্র 
ওর্ঠ। রর্ন্তু িযারর মসিায চর্ড় রবড়ালিার্র্ প্রায মের্রই মফর্লরছল। রেসোস উপলর্ক্ষ 
মপিুরনযা আোর্র্ এর্রি অ্সাধারে রর্র্ের ফুলদানী পারঠর্যরছল। মস ওিা মভর্ঙ 
মফর্লর্ছ। (এ রনর্য মর্ার্না দুিঃখ মনই) তর্ব মজেস তার এসব মদর্খ আনন্দ পায আর 
বর্ল, িযারর এর্জন রবখযাত রর্রডচ মখার্লাযাড় ির্ব, রর্ন্তু আোর্দরর্র্ অ্নয সবরর্ছু 
বাদ রদর্ত ির্লও রনরিত র্রর্ত ির্ব ম  তার প্রর্যাজর্নর রদর্র্ নজর মদযার মক্ষর্ত্র 
 ার্ত মর্ার্না অ্রনিা না িার্র্। 
আোর্দর এর্রি খুবই মছার্িা বািক মড চার্যর বযবিা রছল। শুধু আেরা এবিং বৃদ্ধা 
বারিলডা উপরিত রছর্লন। বারিলডা আোর্দর প্ররত খুবই আন্ত ররর্। রতরন িযাররর্র্ 
খুবই আদর র্র্রন। আেরা খুবই দুিঃরখত ম  তুরে আসর্ত পাররন। রর্ন্তু অ্ডকার্রর 
আসার র্িা রছল।  া মিার্ িযাররর মতা আর মবাোর বযস িযরন ম  এিা ওর জন্মরদন। 
মজেস এখার্ন আির্র্ িার্ায রভতর্র রভতর্র িতাশ, েুর্খ না বলর্লও বুরে আরে। 
িতাশ িওযার রবর্শষ র্ারে, ডাম্বলর্ডার্রর র্ার্ছ এখর্না তার অ্দৃশয ির্য  াওযার 
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আলখাল্লা। সুতরািং তার মবড়ার্নার মর্ার্না সুর্ াগ মনই। তুরে  রদ আসর্ত তাির্ল খুবই 
ভার্লা ির্তা, মতাোর্র্ মপর্য তার েনেরা ভাবিা র্ািত। গত সপ্তার্ি ওযারেক এখার্ন 
এর্সরছল। তার্র্ খুবই রনপ্রভ মদখারেল। ের্ন িয েযার্রর্ননর্সর সিংবার্দর র্ারর্ে; 
আরে খবররি মশানার পর সারা রবর্র্ল মর্াঁর্দরছ। 
বারিলডা অ্রধর্ািংশ রদন গল্প র্র্রই র্ারির্যর্ছন। তার র্ার্ছ বহু পুরর্না রবষয রর্যর্ছ। 
ডাম্বলর্ডার সের্র্ক অ্র্নর্ র্ারিনী তার জানা। ডাম্বলর্ডার মসগুর্লা শুনর্ল খুরশ ির্বন 
রর্ না তা রনর্য আোর সর্ন্দি আর্ছ। আেরা বুের্ত পারর না এর র্তিা রবশ্বাস র্রা 
 ায, র্ারে শুনর্ল ের্ন িয ভযাবি বযাপার ম  ডাম্বলর্ডার 
 
িযাররর িাত-পা ম ন অ্বশ ির্য আসল। মস মবাধিীন আঙুর্ল র্াগজরি ধর্র ঠায দাাঁরড়র্য 
িার্ল। অ্নযরদর্র্ তার রভতর্র আনন্দ ও মবদনার এর্ নীরব েড় বর্য মগল। মস ধপাস 
র্র্র রবছানার ওপর বর্স পড়ল। 
 
িযারর আবার রচরঠিা পড়ল। রর্ন্তু প্রিেবার রচরঠিা পর্ড়  া বুর্ের্ছ তার মচর্য মবরশ রর্ছু 
বুের্ত পারল না। এবিং িার্তর মলখারির আর্রা অ্স্পষ্ট ের্ন ির্লা। রতরন রর্ছু রর্ছু শে 
রলর্খর্ছন রঠর্ িযারর ম েন র্র্র মলর্খ। মস পুর্রা রচরঠিার মভতর এেন প্রর্তযর্রি শে 
খুাঁর্জ মদখল। প্ররতরি শেই ম ন পদকার আড়াল মির্র্ তার্র্ এর্রি র্র্র শুর্ভোর 
িাতছারন রদর্য মগল। এই রচরঠিা এর্িা অ্েূলয সেদ। রলরল পিার ম  এই পৃরিবীর্ত 
সরতযই মবাঁর্চ রছর্লন তার এর্রি নরজর ির্লা এই রচরঠ। এর্ সেয তার উষ্ণ িাত এই 
রচরঠর র্াগজরি ছুাঁর্যর্ছ। রচরঠর ওপর র্ারলর দার্গ এই বার্যগুর্লা রলর্খর্ছন। রলর্খর্ছন 
িযাররর তার সন্তার্নর র্িা। 
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অ্রিরভার্ব িযারর তার রভর্জ ওঠা মচাখ দুর্িা েুছল। মস আবার রচরঠিা পড়ল। এবার 
অ্িক উদ্ধার্র মস ের্নারনর্বশ র্রল। ম ন মস এর্িু এর্িু ের্ন িার্া গলার শে শুনর্ত 
পার্ে। 
 
ওর্দর এর্রি রবড়াল রছল। িযর্তা মসরি মগারিচ ির্লার্ত তার বাবা-োর্যর ের্তাই ের্র 
মগর্ছ…. অ্িবা মসখার্ন তার্র্ খাবার মদযার জনয মর্উ না িার্ার র্ারর্ে মর্ািাও চর্ল 
মগর্ছ….িযাররর জনয রসররযস প্রিে ব্রুেরের্ এর্নরছর্লন…… িযাররর বাবা-োর্যর সর্ঙ্গ 
বারিলডা বযাগশর্ির জানার্শানা রছল; ডাম্বলর্ডার পররচয র্ররর্য রদর্যরছর্লন? 
ডাম্বলর্ডার্রর র্ার্ছ এখর্না অ্দৃশয িওযার আলখাল্লা আর্ছ…..এর ের্ধয মর্ার্না েজার 
রবষয আর্ছ…. 
 
িযারর িােল। োর্যর বার্যগুর্লা রনর্য রচন্তা র্রল। ডাম্বলর্ডার মর্ন মজের্সর অ্দৃশয 
ির্য  াওযার আলখাল্লারি রনর্যরছর্লন? িযাররর পররষ্কার ের্ন আর্ছ র্র্যর্ বছর আর্গ 
তার মিডোোর তার্র্ বর্লরছর্লন, অ্দৃশয ির্য  াওযার জনয আোর মর্ার্না আলখাল্লা 
দরর্ার মনই। িযর্তা অ্নয মর্ার্না সাধারে অ্ডকার সদর্সযর সািার্ যর প্রর্যাজন 
ির্যরছল। তাই ডাম্বলর্ডার শুধু বাির্ রিসার্ব দারযত্ব পালন র্র্ররছর্লন? িযারর আবার 
পড়র্ত শুরু র্রল… 
 
ওযারেক এখার্ন এর্সরছল.. মপরিরিউ মবঈোনিার্র্ রনিভ ের্ন ির্যর্ছ, সরতযই রর্? তার 
রর্ জানা রছল ম  মজেস এবিং রলরল পিারর্র্ মস মশষবার্রর ের্তা মদখর্ছ? 
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সবর্শর্ষ আবার বারিলডার র্িা, র রন ডাম্বলর্ডার্রর অ্দু্ভত সব র্ারিনী বর্লর্ছন: 
অ্রবশ্বাসয ের্ন িয ম  ডাম্বলর্ডার…… 
 
ম  ডাম্বলর্ডার রর্? ডাম্বলর্ডার্রর অ্র্নর্ র্ারিনীই অ্রবশ্বাসয ের্ন ির্ত পার্র; ম েন 
এর্বার রতরন ট্রােরফগার মির্ে সবর্চর্য র্ে নাম্বার মপর্যরছর্লন, অ্িবা আবারর্ফার্িকর 
ের্তা মগাি চারেকিং শুরু র্র্ররছর্লন। 
 
িযারর উর্ঠ দাাঁড়াল। ঘর্রর মের্েিা ভার্লা ের্তা পরখ র্রল; িযর্তা রচরঠর বার্ী অ্িংশ 
এখার্নই মর্ািাও পর্ড় আর্ছ। মস সরতযর্ার্রর তল্লারশর্ারীর ের্তাই র্াগজগুর্লা অ্রত 
 ত্ন রনর্য খুাঁজল। িযারগুর্লা মির্ন খুলল, বইগুর্লা মের্ড় মের্ড় মদখল, এর্রি মচযার্রর 
উপর দাাঁরড়র্য ওযারির্বর ওপর্র িাত চারলর্য মদখল। এবিং রবছানার রনর্চ, মচযার্রর 
রনর্চ উবু ির্য খুাঁর্জ মদখল। 
 
অ্বর্শর্ষ মের্ের্ত োিা রনচু র্র্র িযারগুর্লার রনর্চ রর্ছু মছাঁড়া র্াগর্জর ের্তা িুর্রা 
মদখর্ত মপল। মসগুর্লা মির্ন মবর র্র্র মদখল রলরলর রচরঠর্ত বরেকত মসই ছরব। র্ার্লা 
চুর্লর এর্রি রশশু মছাি এর্রি ব্রুর্ের উপর্র বর্স িারসর্ত মফর্ি পর্ড়র্ছ। ছরবর্ত 
এর্র্জাড়া পা মদখা  ার্ে। ওগুর্লা মজের্সরই ির্ব। বাচ্চা মছর্লরির মপছর্ন ছুির্ছন। 
িযারর ছরব আর রচরঠ এর্সর্ঙ্গ র্র্র পর্র্র্ি পুর্র রাখল। তারপর রচরঠর বার্ী অ্িংশ 
খুাঁজর্ত শুরু র্রল। 
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আর্রা রেরনি পর্নর্রা মখাাঁজাখুাঁরজর পর িযারর মের্ন রনর্ত বাধয ির্লা ম  রচরঠর বার্ী 
অ্িংশ আর পাওযা  ার্ব না। রচরঠ মলখার পর মোর্লারি বছর পার িওযায এই সের্যর 
বযবধার্ন রর্ বার্ী অ্িংশ িাররর্য মগর্ছ, নারর্ ম  এই রুেরি তল্লারশ র্র্রর্ছ মস রনর্য 
মগর্ছ? িযারর রচরঠর প্রিে অ্িংশরি আবার খুর্ল পড়ল। এবার মস রচরঠর ের্ধয খুাঁর্জ 
মদখর্ত মচষ্টা র্রল পর্রর অ্িংর্শ মর্ার্না গুরুত্বপূেক রবষর্যর রু্ আর্ছ রর্ না। তার 
মখলনা েেরের্রি বড়র্জার মডি-ইিাররা ইন্টার্ররেিং ের্ন র্রর্ত পার্র….এর্োত্র 
গুরুত্বপূেক রবষয িার্র্ত পার্র ডাম্বলর্ডার্রর বযাপার্র মর্ার্না ইনফরর্েশন। এিা 
অ্রবশ্বাসয ম  ডাম্বলর্ডার–এই রবষযরি রর্? 
 
িযারর! িযারর! িযারর! 
 
িযারর বলল, আরে এখার্ন, রর্ ির্যর্ছ? 
 
বাইর্র খিখি র্র্র পার্যর আওযাজ পাওযা মগল। িাররেযন েিপি র্র্র রভতর্র 
ঢুর্ল। 
 
আেরা ঘুে মির্র্ উর্ঠ মদরখ মতাোর মর্ার্না পাো মনই! মস এর্িার্ন বলর্ত িার্ল। 
তারপর দর্রাজার রদর্র্ েুখ র্র্র উচ্চস্বর্র বলল, রন, ওর্র্ পাওযা মগর্ছ! 
 
রর্নর রবরি গলার আওযাজ র্র্যর্ তলা রনচ মির্র্ প্ররতধ্বরনর্ত ির্য উপর্র এর্লা। 
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ভার্লা র্িা, আোর পক্ষ মির্র্ বর্ল দাও ও এর্িা োর্েলা! 
 
িযারর, এভার্ব না বর্ল আড়াল ির্য ম ও না রপ্ল্জ, আেরা ভীষে ভয মপর্য রগর্যরছলাে! 
 া মিার্, এখার্ন এর্সছ মর্ন, িাররেযন রুর্ের চাররদর্র্ তারর্র্য সবরর্ছু রবশৃঙ্খল 
মদর্খ বলল, এখার্ন রর্ র্ররছর্ল? 
 
মদখ এখার্ন আরে র্ী মপর্যরছ। 
 
িযারর তার োর্যর রচরঠিা মবর র্রল। িাররেযন রচরঠিা েন রদর্য পড়ল এবিং িযারর ওর 
রদর্র্ তারর্র্য িার্ল। রচরঠিা মশষ র্র্র িাররেযন েুখ তুর্ল িযাররর রদর্র্ তার্াল। 
 
ওি! িযারর… 
 
এখার্ন এিাও রছল। 
 
িযারর রছাঁর্ড়  াওযা ছরবরি মদখার্লা। িাররেযন ব্রুেরের্র্র উপর বসা রশশুরির্র্ এর্বার 
র্ার্ছ আসর্ত আবার দূর্র চর্ল ম র্ত মদর্খ রস্মত িাসল। 
 
িযারর বলল, আরে রচরঠর বার্ী অ্িংশ খুাঁজরছলাে। রর্ন্তু মস অ্িংশরি এখার্ন মনই। 
 
িাররেযন চাররদর্র্ ঘুর্র তার্াল। 
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তুরেই রর্ এগুর্লা এেন এর্লার্ের্লা র্র্রছ, নারর্ তুরে মঢার্ার আর্গই এর্লার্ের্লা 
রছল? 
 
িযারর বলল, মর্উ আরে মঢার্ার আর্গই এগুর্লা তল্লারশ র্র্রর্ছ। 
 
িাররেযন বলল, আোরও তাই ধারো। উপর্র আসর্ত আসর্ত ম  র্যিা রুে মদর্খরছ 
তার প্রর্তযর্রিই এেন এর্লার্েলা। রবষযিা র্ী ির্ত পার্র বর্ল তুরে ের্ন র্র্রা? 
 
 রদ মেইপ ির্য িার্র্, তাির্ল অ্ডকার্রর বযাপার্র তর্িযর জনয। 
 
রর্ন্তু তুরে মভর্বরছর্ল তার র্ার্ছ প্রর্যাজনীয সব তিযই আর্ছ। অ্িকাৎ মস মতা রনর্জই 
অ্ডকার্র রছল, তাই না? 
 
িযারর তার রিওরর রনর্য আর্লাচনায আিিী। মস বলল, ডাম্বলর্ডার্রর বযাপার্র 
ইনফরর্েশর্নর রবষযরি রর্? এই রচরঠর রিতীয পৃষ্ঠার র্িাই ধর। তুরে রর্ আোর ো 
ম  বারিলডার র্িা উর্ল্লখ র্র্রর্ছন তার্র্ মচন? তুরে জান রতরন মর্? 
 
মর্? 
 
বারিলডা বযাগশি, তার মলখা বইরি ির্লা 
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দয রিরে অ্ব েযারজর্, িাররেযন বলল। তার্র্ আিিী ের্ন ির্লা। মতাোর বাবা-ো 
তার্র্ রচনর্তন? রতরন রছর্লন েযারজর্ ইরতিার্সর অ্সাধারে এর্ ঐরতিারসর্। 
 
িযারর বলল, এবিং রতরন এখর্না জীরবত আর্ছন। রতরন মগারিচ ির্লার্ত বাস র্র্রন। 
রবর্যর সেয রর্নর খালা েুররর্যল তার বযাপার্র আর্লাচনা র্ররছর্লন। রতরন 
ডাম্বলর্ডার্রর পররবারর্র্ও ভার্লা র্র্র জার্নন। তার সর্ঙ্গ র্িা বলর্ল অ্র্নর্ রর্ছু 
জানা  ার্ব, তাই না? 
 
িযাররর রদর্র্ তারর্র্য িররেযন ম  িারসিা রদল মসিা িযাররর র্ার্ছ খুবই পরররচত। মস 
ছরব এবিং রচরঠিা িার্ত রফররর্য রনল এবিং গলার সর্ঙ্গ মোলার্না মছাি বযাগিার রভতর্র 
রাখল। গলার বযার্গর রভতর্র রাখার র্ারে ির্লা  ার্ত িার রেযর্নর রদর্র্ তার্ার্ত না 
িয। 
 
িাররেযন বলল, আরে বুের্ত পারর মর্ন তুরে মতাোর ো-বাবা এেনরর্ ডাম্বলর্ডারর্র্ 
রনর্যও তার সর্ঙ্গ র্িা বলর্ত চাও। রর্ন্তু িরেুক্স খুর্জ মবর র্রার জনয এই আর্লাচনা 
মর্ার্না র্ার্জ আসর্ব না, আসর্ব রর্? 
 
িযারর মর্ার্না উের রদল না। িাররেযন আবার বলর্ত শুরু র্রল, িযারর, আরে জারন তুরে 
সরতযই মগারিচ ির্লার্ত রফর্র ম র্ত চাও। রর্ন্তু আোর ভয িয…. গতর্াল মডি 
ইিাররা আোর্দর র্ীভার্ব খুাঁর্জ মবর র্র্রর্ছ তা রনর্য আরে সরতযই ভীত। এর ফর্ল 
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আোর খুব মবরশ মবরশ র্র্র ের্ন ির্ে ম  মতাোর বাবা-োর্যর র্বর্রর িানরির্ত 
আোর্দর মর্ার্নাের্েই  াওযা উরচৎ নয। আরে রনরিত ম  ওরা আশা র্রর্ব তুরে 
ওখার্ন  ার্ব। 
 
িযারর তখর্না িাররেযর্নর রদর্র্ তার্ার্ে না। বলল, রবষযিা শুধু তা নয। েুররর্যল 
রবর্য অ্নুষ্ঠার্ন ডাম্বলর্ডারর্র্ রনর্য অ্র্নর্ র্িা বর্লর্ছন। আরে শুধু সতযিা জানর্ত 
চাই….। 
 
েুররর্যল  া বর্লর্ছন তার প্ররতরি র্িা িাররেযনর্র্ বলল িযারর। তার র্িা মশষ ির্ল 
িাররেযন বলল, অ্বশযই আরে বুের্ত পারর মর্ন র্িাগুর্লা মতাোর্র্ আপর্সি র্র্রর্ছ, 
িযারর 
 
আরে মোর্িই আপর্সি িইরন, িযারর রেিযা বলল। আরে শুধু জানর্ত চাই র্িাগুর্লা রর্ 
সরতয নারর্ 
 
িযারর, তুরে রর্ সরতযই ের্ন র্র ম  েুররর্যর্লর ের্তা এর্জন খারাপ েরি লার র্াছ 
মির্র্ অ্িবা ররিা রস্কিার্রর র্াছ মির্র্ তুরে সরতয র্িািা জানর্ত পারর্ব? তুরে 
তার্দরর্র্ রবশ্বাস র্র্রা র্ীভার্ব? তুরে রনজর্তা ডাম্বলর্ডারর্র্ মচন! 
 
আরে মভর্বরছলাে আরে রচরন! িযারর শান্ত র্র্ণ্ঠ বলল। 
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রর্ন্তু তুরে ভার্লা র্র্রই জার্না ররিা রস্কিার মতাোর্র্ রনর্য  া রলর্খর্ছন তার র্তিা 
সতয! মডার্জর র্িাই রঠর্, এসব োনুষর্দর র্িা রবশ্বাস র্র্র ডাম্বলর্ডার সের্র্ক 
মতাোর উজ্জল-আর্লারর্ত সৃ্মরতর্র্ তুরে খার্িা র্রার সুর্ াগ দাও র্ীভার্ব? 
 
িযারর অ্নযরদর্ তারর্র্য রইল। ম  দুিঃখর্বাধ তার ের্ধয প্রর্বশ র্র্রর্ছ তার্র্ দূর্র 
সররর্য রদর্ত চার্ে না। মস রবশ্বাস র্রর্ব তর্ব সতযতা পরখ র্রার পর। মস সতযিা 
জানর্ত চায। সবাই মর্ন এতিা েররযা ম  মস  ার্ত তা না জার্ন? 
 
এর্িু সেয পার িওযার পর িাররেযন বলল, আেরা রর্ রনর্চর রর্র্চর্ন  াব, রর্ছু 
মরর্ফাে পাওযা  ায রর্-না মদখর্ত? 
 
িযারর অ্রনোর সর্ঙ্গ রারজ ির্লা। মস িাররেযর্নর মপছন মপছন রসাঁরড়র লযারন্ডিং-এ মনর্ে 
এর্লা। রিতীয দর্রাজারি পার ির্য দাাঁড়াল। এর্রি রচত্রর্র্েকর রনর্চর রদর্র্ স্বাক্ষর্রর 
ওপর র্ািারু্রি দাগ। রার্তর অ্ন্ধর্ার্র িযারর তা লক্ষয র্র্ররন। মসিা পড়ার জনয রসাঁরড়র 
উপর্রর ধার্প মস এর্িু সেয রনল। িার্তর মলখায ইো প্রর্াশ র্রা, প্রায এ রর্েই 
এর্রি সম্ভবত পারসক উইসরলর মবডরুর্ের দর্রাজায লাগার্না রছল। 
 
মরগুলাস আর্কিুস বযার্র্র 
অ্নুেরত ছাড়া 
প্রর্বশ রনর্ষধ 
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িযাররর ের্ধয উর্েজনার মরাত বর্য মগল। রর্ন্তু সর্ঙ্গ সর্ঙ্গ এর র্ারে বুের্ত পারল না। 
মস মলখারি আবার পড়ল। িাররেযন ইরতের্ধযই তার মির্র্ র্র্যর্ রসাঁরড় রনর্চ মনর্ে 
মগর্ছ। 
 
িাররেযন, িযারর ডার্ল। তার গলা শান্ত মশানা মগল মস রনর্জই অ্বার্ ির্লা। এরদর্র্ 
উর্ঠ এর্সা। 
 
রর্ বযাপার? 
 
আর এ রব। আোর ের্ন িয আরে তার্র্ ধরর্ত মপর্ররছ। 
 
এর্রি দীঘক রনিঃশ্বাস মফর্ল িাররেযন উপর্র উর্ঠ এর্লা। 
 
মতাোর োর্যর রচরঠর্ত এই নােরি রর্ন্তু আরে রঠর্ লক্ষয র্রররন। 
 
িযারর োিা নাড়ল এবিং মরগুলার্সর মলখারির রদর্র্ মদখার্লা। িাররেযন মলখারি পড়ল। 
মস িযাররর িাত এত মজার্ড় মচর্প ধরল ম  বযিা অ্নুভব র্রল। 
 
িাররেযন রফস রফস র্র্র বলল, রসররযুর্সর ভাই? 
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িযারর বলল, মস রছল এর্জন মডি-ইিার। রসররযস তার সের্র্ক আোর র্ার্ছ বর্লর্ছ। 
মস খুব মছাি িার্র্তই ম াগ রদর্যরছল। এরপর সািস িাররর্য মফর্ল এবিং মছর্ড় রদর্ত 
মচষ্টা র্র্র। তাই ওরা তার্র্ িতযা র্র্র। 
 
িাররেযন দীঘক রনিঃশ্বাস মছর্ড় বলল, এিা রঠর্  ুরি। তর্ব মস  রদ এর্জন মডি-ইিার 
ির্য িার্র্ তাির্ল তার সুর্ াগ ির্যরছল মভার্েের্িকর র্ার্ছ  াওযার। আর  রদ তার 
েন্ত্রশরি তুর্ল মনযা িয তাির্লই মস এর্োত্র মভার্েেিকর্র্ মশষ র্রর্ত চাইর্ব। 
 
িাররেযন িযাররর্র্ মছর্ড় রদর্য রসাঁরড়র মররলিংএর রদর্র্ উবু ির্য রচৎর্ার র্র্র ডার্ল, 
রন! র-ন! তাড়াতারড় উপর্র এর্সা! 
 
এর্ রেরনি পর রন িাাঁপার্ত িাাঁপার্ত উপর্র আসল। তার িার্ত  াদুদণ্ডরি প্রস্তুত। 
 
রর্ ির্যর্ছ! আবার বড় মর্ার্না োর্ড়শা মদর্খর্ছা! এসব র্রার আর্গ আোর মরর্ফাে 
 
িাররেযর্নর আঙুর্লর ইশারা অ্নুসরে র্র্র দর্রাজায মরগুলার্সর িার্তর মলখার রদর্র্ 
তারর্র্য রির ির্য মগল। 
 
রর্? রসররযার্সর ভাই, তাই না? মরগুলাস আর্কতুরুস…মরগুলাস…আর এ রব! মসই 
লর্র্িিা মভর্ব মদর্খছ…? 
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চর্লা খুাঁর্জ মদরখ, িযারর বলল। মস দর্রাজায ধাক্কা রদল। রর্ন্তু দর্রাজারি বন্ধ। িাররেযন 
ওর  াদুদণ্ডরি দর্রাজার িাতর্লর রদর্র্ তার্ র্র্র বলল, আর্লার্িার্োরা! এর্িা রক্লর্ 
শে র্র্র দর্রাজারি খুর্ল মগল। 
 
ওরা এর্সর্ঙ্গ মখালা দর্রাজার োর্ে দাাঁড়াল। মরগুলার্সর ঘররির চাররদর্র্ সতর্কভার্ব 
তার্াল। এই ঘররি রসররযুর্সর ঘর্রর মচর্য এর্িু মছাি। রর্ন্তু এর্ই রর্ে সুসরজ্জত 
রছল মবাো  ায। রসররযস রনর্জর্র্ পররবার্রর অ্নযর্দর মচর্য আলাদা রিসার্ব প্রচার 
র্রর্ত চাইত, আর মরগুলাস মজার রদত এর রবপরীতিায। পান্না ও রুপারল রঙ 
চাররদর্র্। রবছানার আোদন, মদযাল এবিং জানালায –রস্লদাররনর্দর রঙ। রবছানার ওপর 
 ত্নসির্ার্র ব্লযার্ পররবার্রর মেে আাঁর্া ির্যর্ছ, সর্ঙ্গ পররবার্রর মোর্িা 
মতার্জারসপুর। রবছানার রনর্চ মবশ রর্ছু িলর্দ রর্ঙর রনউজর্পপার র্ারিিং। সব িার্ 
র্র্র রাখা ির্যর্ছ সিংরক্ষর্ের জনয। িার রেযন অ্নযপ্রান্ত মির্র্ এরগর্য মগল ওগুর্লা 
পরীক্ষা র্রার জনয। 
 
িাররেযন বলল, এ সবই মতা ভর্ের্ের্িকর উপর। মরগুলাস মডি-ইিার িওযার র্র্যর্ 
বছর আর্গই মভার্েের্িকর ভি ির্যরছল বর্ল ের্ন িয… 
 
র্াগর্জর িুর্িাগুর্লা পড়ার জনয িাররেযন রবছানায বসল। সর্ঙ্গ সর্ঙ্গ এর্রি িালর্া 
ধুর্লার মধাাঁযা উঠল। অ্নয এর্রি ফর্িািার্ফর ওপর িযাররর মচাখ পড়ল। এর্রি মের্ের 
ের্ধয ির্গাযার্িকর এর্রি রর্রডচ রিে িারসেুর্খ িাত নাড়র্ছ। িযারর আর্রা র্ার্ছ এরগর্য 
মগল এবিং লক্ষ র্রল ওর্দর বুর্র্র উপর সার্পর প্রতীর্ আাঁর্া; রেদাররন। মরগুলাসর্র্ 
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সির্জই মচনা  ায। মস বর্স আর্ছ প্রিে সাররর োর্ের রদর্র্। তার ভাইর্যর ের্তা 
তারও র্ার্লা চুল এবিং মচিারায এর্িু উদ্ধত ভাব।  রদও মস রসররযুর্সর মচর্য র্ে 
িযান্ডসাে রছল তার তুলনায এর্িু খার্িা এবিং িালর্া প্ররৃ্রতর। 
 
িযারর বলল, মস রসর্ার মখলত। 
 
 রর্, অ্স্পষ্ট স্বর্র িাররেযন জানর্ত চাইল। র্ারে তখর্না মস মভার্টের্িকর রবষর্য 
সিংবাদগুর্লার রভতর ডুর্ব রছল। 
 
মস বর্সর্ছ প্রিে সাররর োেখার্ন, ম খার্ন রসর্ারর্দর….িাযর্র র্পাল, িযারর বলল। মস 
বুের্ত পারল তার র্িা মর্উ শুনর্ছ না : রন িাত এবিং পার্যর ওপর ভর র্র্র 
ওযারির্বর রনর্চ তল্লারশ র্রর্ছ। িযারর লুর্র্ার্নার সম্ভাবয জাযগা মদখর্ত চাররদর্র্ োিা 
ঘুররর্য তারর্র্য মডর্স্কর র্ার্ছ মগল। এখার্নও তার্দর আর্গ মর্উ তল্লারশ চারলর্যর্ছ। 
সম্প্ররত িযার্রর রজরনসগুর্লা ওর্লািপালি র্রা ির্যর্ছ। িযার্রর ওপর পড়া ধুর্লা-
েযলা নর্ড়চর্ড় আর্ছ। রর্ন্তু এখার্ন গুরুত্বপূেক রর্ছু মনই: পুরাতন মলখার পালর্, 
অ্র্র্র্জা মিক্সবুর্  া অ্ র্ত্ন িাতািারত র্রা ির্যর্ছ, সম্প্ররত মভর্ঙ  াওযা র্ারলর 
মদাযাত। এর আাঁঠার্লা র্ারল িযার রজরনসপত্রগুর্লা রভরজর্য রদর্যর্ছ। 
 
এর্রি সিজ উপায আর্ছ, িাররেযন বলল। িযারর আঙুর্ল মলর্গ  াওযা র্ারলগুর্লা 
রজনর্সর পযার্ন্ট েুছল। িাররেযন তার  াদুদণ্ডরি তুর্ল বলল, অ্যার্রসও লর্র্ি! 
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রর্ছুই ির্লা না। রন তখন েরলন ির্য  াওযা পদকার ভাাঁজগুর্লা পরীক্ষা র্ররছল। তার্র্ 
িতাশ মদখা মগল। 
 
তাির্ল এই ির্লা ফল, ওিা এখার্ন মনই? 
 
িাররেযন বলল, না, ওিা এখর্না এখার্ন িার্র্ত পার্র, রর্ন্তু রবপরীত ের্ন্ত্রর রনযন্ত্রর্ে। 
 াদুর োধযর্ে ওিার্র্ তুর্ল মনযার বযাপার্র চােক বযবিার র্রা ির্ত পার্র। 
 
ম ভার্ব মভার্েেিক গুিায পাির্রর ওপর বযবিার র্র্ররছল, িযারর বলল। ওর ের্ন পড়ল 
নর্ল লর্র্িরি ও সােন চােক বযবিার র্র্র আনর্ত পার্ররন। 
 
রন জানর্ত চাইল, তাির্ল আেরা এিা খুাঁর্জ মবর র্রব র্ীভার্ব? 
 
িাররেযন বলল, আোর্দর  াদুর সািা য ছাড়া খারল িার্ত খুাঁজর্ত ির্ব। 
 
এিা এর্িা ভার্লা আইরডযা, মচাখ নারচর্য রন বলল। তারপর আবার পদকা পরীক্ষা 
র্রর্ত শুরু র্রল। 
 
এর্ ঘণ্টারও মবরশ সেয ধর্র ওরা তন্ন তন্ন র্র্র তল্লারশ র্রল। রর্ন্তু মশষ প কন্ত মের্ন 
রনর্ত বাধয ির্লা ম  লর্র্িরি ওখার্ন মনই। 
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সূ কয পুর্রাপুরর উর্ঠ মগর্ছ। পদকার মভতর রদর্যও ওর্দর ওপর আর্লা এর্স পর্ড়র্ছ। 
 
তর্ব এিা এ বারড়র্তই মর্ািাও আর্ছ, রনর্চর তলায রফর্র আসার সেয িাররেযন 
বলল। ম খার্ন িযারর এবিং রনর্র্ িতাশ ের্ন ির্লা মসখার্ন িাররেযনর্র্ আর্রা দৃঢ় 
মদখা মগল। মস ওিা ধ্বিংস র্র্র িারু্র্ আর না িারু্র্, মভার্টের্িকর র্াছ মির্র্ সররর্য 
মফলর্ত চাইত, তাই না? ের্ন র্রর্ত পার্রা মশষবার আেরা  খন এখার্ন এর্সরছলাে 
তখন র্ত ভযাবি রজরনর্সর িাত মির্র্ রক্ষা মপর্যরছলাে? মসই ঘরররি সবার ওপর 
পািড় ছুাঁর্ড় রদর্যরছল, আর পুরর্না। গাউনগুর্লা রনর্র্ জরড়র্য ধরর্ত মচর্যরছল: 
মরগুলাস িযর্তা লর্র্িরি লুরর্র্য রাখর্ত মসগুর্লা বযবিার র্র্রর্ছ। এেনরর্ ির্ত পার্র 
আেরা মস সেয…. 
 
িযারর এবিং রন দুজর্নই িাররেযর্নর রদর্র্ তার্াল। িাররেযন এর্ পা শূর্নয তুর্ল 
িতবার্ ির্য রইল। ম ন মস পািা নাোর্ত ভুর্ল মগর্ছ। মচার্খর চািরন ম ন মির্ে 
মগর্ছ। 
 
.. মস সেয বুের্ত পারররন। মস রফসরফস র্র্র বার্য মশষ র্রল। 
 
মর্ার্না সেসযা মদখা রদর্যর্ছ? রন জানর্ত চাইল। 
 
 তখন এর্রি লর্র্ি মদর্খরছলাে। 
 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য ডেথরি হ্যালিাস । ডে. ডে. িাওরিিং । হ্যারি পটাি রসরিে 

321 

www.bengaliebook.com                                  সূরিপত্র 
 

 

রর্? িযারর এবিং রন এর্সর্ঙ্গ বর্ল উঠল। 
 
িইিং রুর্ের এর্রি মর্রবর্নর্ির মভতর। মসিা তখন মর্উ খুলর্ত পার্ররন এবিং 
আেরা…আেরা.. 
 
িযাররর ের্ন ির্লা আস্ত এর্িা ইি তার বুর্ মির্র্ মপর্ির রদর্র্ মনর্ে মগল। তার ের্ন 
পড়ল–ওরা সবাই রের্ল এর্র্ এর্র্ মচষ্টা র্র্ররছল মসিা খুলর্ত। মসরি নরসযর মর্ৌিা 
এবিং ঘুে পাড়ার্না রেউরজর্ বর্ক্সর সর্ঙ্গ আবজকনার বস্তার ের্ধয রছল… 
 
মেচার আোর্দর ভার লাঘব র্রর্ত পার্র। িযারর বলল। এখন ওর্দর এর্িাই চাে, 
এর্িাই ক্ষীে আশা আর্ছ। আর মসিার সর্ঙ্গই িযারর মলর্গ িার্ল। রর্র্চর্ন আলরেরার 
মভতর অ্র্নর্ রজরনস লুর্ার্না আর্ছ। চর্লা  াই।   
 
িযারর দুরি র্র্র রসাঁরড় লারফর্য এর্সর্ঙ্গ পার ির্য রনর্চ মনর্ে এর্লা। রন এবিং 
িাররেযনও ওর সর্ঙ্গ তাল রেরলর্য নােল। ওরা এত মসাড়র্গাল র্র্র নােল ম  িলরুর্ে 
পাশ রদর্য  াওযার সেয রসররযুর্সর োর্যর ছরবরি মজর্গ উঠল। 
 
মনািংরা! োডরাড! বার্জ মলার্জন! ওরা মবসর্ের্ন্ট রর্র্চর্নর রদর্র্ ম র্ত িার্র্ল মপছন 
মির্র্ রসররযুর্সর ো রচৎর্ার র্র্র বলর্ত িার্র্লন। ওর্দর মপছর্ন দর্রাজারি বন্ধ ির্য 
মগল। 
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িযারর মদৌর্ড় র্র্ক্ষর অ্নয প্রার্ন্ত মগল এবিং দুপার্য রপ র্র্র মেচার্রর আলরেরার র্ার্ছ 
দাাঁড়ার্লা। মির্ন আলরেরার র্পাি খুলল। মভতর্র েযলা র্ম্বল মদখা মগল। গৃিপারলত 
ভুত এ র্ম্বর্ল এর্ সেয ঘুোর্তা, রর্ন্তু তার সর্ঙ্গ মেচার্রর সিংিি র্রা মছািখার্িা 
রজরনসগুর্লা মদখা মগল না। এর্রি োত্র রজরনস রর্যর্ছ। তা ির্লা নযাচার মনারবরলরি: এ 
উইজারডকিং রজরনওর্লারজর এর্রি পুরাতন র্রপ। িযারর রনর্জর মচাখর্র্ রবশ্বাস র্রর্ত 
পারল না। মস র্ম্বল মির্ন তুর্ল রনল এবিং োরা রদল। র্ম্বর্লর ভাাঁজ মির্র্ এর্রি েরা 
ইাঁদুর রনর্চ পড়ল। রন রবড়রবড় র্র্র রর্র্চর্নর এর্রি মচযার্র বর্স পড়ল। িাররেযন 
িতাশ ির্য মচাখ বন্ধ র্রল। 
 
এখর্না মশষ ির্য  াযরন, িযারর বলল। মস গলার স্বর উাঁরচর্য ডার্ল, মেচার?। 
 
েযার্ র্র্র এর্রি শে ির্লা এবিং আগুনিীন ফাযার মপ্ল্স মির্র্ ঘর্রর ভুত মবর ির্য 
এর্লা। এই ভুতরির্র্ িযারর ইো না িার্া সর্ত্বও রসররযার্সর র্াছ মির্র্ উেরারধর্ার 
সূর্ত্র মপর্যরছল। মছািখার্িা, োনুর্ষর অ্র্ধকর্ সাইর্জর এই ভুতরির গার্যর চােড়া 
ফযার্ার্শ ির্য েুর্ল পর্ড়র্ছ। বাদুর্রর ের্তা র্ার্নর পাশ রদর্য সাদা চুর্লর মগাছা। তার 
পরর্ন এখর্না মসই পুরর্না েযলা মনর্ড়া র্াপড় ম রি প্রিেরদন িযারর মদর্খরছল। িযাররর 
রদর্র্ তার রবররি রনর্য তার্ার্না মদর্খ মবাো  ায োরলর্ানা বদল ির্লও তার 
র্াপর্ড়র ের্তাই আচরর্েও মর্ার্না পররবতকন আর্সরন। 
 
মর্ালা বযার্ঙর ের্তা র্র্ণ্ঠ িাাঁিুর র্ার্ছ োিা নুইর্য বলল, প্রভু, ব্লাড মট্রইির উইসরল 
এবিং োডব-রড রনর্য আোর রের্ের্সর পুরাতন বারড়র্ত রফর্র এর্সর্ছন 
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আরে মতাোর্র্ রনর্ষধ র্র্ররছ র্াউর্র্ োডরাড বা ব্লাড মট্রইির না বলর্ত, িযারর 
ধের্র্র স্বর্র বলল। মস লক্ষ র্রর্ল মদখর্ত মপত লম্বা শুর্রর ের্তা নার্ আর লাল 
মচার্খর মেচার্রর ের্ধয অ্পছর্ন্দর ভাব।  রদও ভুতরি রসররযস মির্র্ শুরু র্র্র 
মভার্েেিক র্ার্রা সর্ঙ্গই রবশ্বাসঘাতর্তা র্র্ররন। 
 
মতাোর র্ার্ছ আোর এর্িা প্রশ্ন আর্ছ, িযারর বলল। ভুতরির রদর্র্ োিা রনচু র্র্র 
তার্াল। তার বুর্র্র মভতর দ্রুত ধুর্রু্র্ র্রর্ছ। আরে মতাোর্র্ প্রর্শ্নর সরতয উের 
রদর্ত আর্দশ র্ররছ, রঠর্ আর্ছ? 
 
রঠর্ আর্ছ প্রভু, আবারও োিা নুর্য মেচার বলল। িযারর মদখল তার েুখিা রবড়রবড় 
র্র্র নড়র্ছ। িযারর রনরিত ম  রতরস্কার র্র্র রর্ছু বলর্ছ, িযারর রনর্ষধ র্রার র্ারর্ে 
মজার্র বলর্ত পারর্ছ না। 
 
িযাররর হৃদরপন্ড এখন এতিাই ধুর্ ধুর্ র্রর্ছ ম  রীরতের্তা বুর্র্র পাাঁজর্রর সর্ঙ্গ বারড় 
খার্ে। বলল, দুই বছর আর্গ উপর্রর িইিং রুে মির্র্ এর্রি বড় লর্র্ি আেরা 
জানালা রদর্য ছুাঁর্ড় মফর্লরছলাে। তুরে র্ী মসিা চুরর র্র্র মরর্খ রদর্যরছর্ল? 
 
এর্ েুিূতক নীরবতা মদখা রদল। এ সেয মেচার মসাজা ির্য িযাররর েুর্খর রদর্র্ েুখ 
তুর্ল তার্াল। তারপর বলল, িযাাঁ। 
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রন, িাররেযন এবিং িযাররর ের্ধয আনন্দ বর্য মগল। অ্রত উৎসাি রনর্য িযারর বলল, 
মসিা এখন মর্ািায? 
 
মেচার মচাখ বন্ধ র্রল। তার উের্র ওর্দর ের্ধয ম  প্ররতরেযা ির্ব মসিা ম ন তার্র্ 
মদখর্ত না িয। 
 
মখাযা মগর্ছ। 
 
মখাযা মগর্ছ!, িযাররর র্র্ণ্ঠ প্ররতধ্বরন ির্লা। তার মভতর মির্র্ সব সুখ ম ন মবররর্য 
মগল, মখাযা মগর্ছ বলর্ত তুরে র্ী মবাোর্ে! 
 
ভুতরি র্াাঁপর্ছ। মস দুলর্ত িার্ল। 
 
 িযারর তীর র্র্ণ্ঠ বলল, মেচার! আরে মতাোর্র্ আর্দশ রদরে- 
 
মেচার্রর মচাখ দুর্িা তখর্না বুর্জ আর্ছ। রবড়রবড় র্র্র বলল, েুনু্ডঙু্গস মফ্লচার সব চুরর 
র্র্র রনর্য মগর্ছ। রেস মবলা এবিং রেস রসরজর ছরব, আোর রের্ের্সর লাভস, অ্ডকার 
অ্ব োররলন, ফযরেরল মেেসি গবর্লি এবিং 
 
মেচার দে মনযার জনয মঢার্ রগলল। ওর রভতর্রর রদর্র্ ঢুর্র্  াওযা বুর্ ওঠা-নাো 
র্রর্ত িার্ল। এরপর মস মচাখ খুলল এবিং রচৎর্ার র্র্র উঠল। 
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-এবিং ওই লর্র্িরি, প্রভু মরগুলার্সর লর্র্িরি, মেচার ভুল র্র্রর্ছ। মেচার রঠর্ ের্তা 
আর্দশ পালন র্রর্ত পার্ররন! 
 
মেচার মদৌর্ড় ফাযার মপ্ল্র্স আগুন জ্বালার্নার রডরি ধরর্ত মগল। িযারর দ্রুত গরতর্ত 
রগর্য ওর্র্ ধর্র মফলল। গার্যর উপর পর্ড় ওর্র্ শুইর্য মফলল। িার রেযন চাপা গলায 
রচৎর্ার র্রল মেচার্রর উর্দ্দর্শয। তার মচর্যও উাঁচু গলায িযারর বলল, মেচার! আরে 
মতাোর্র্ আর্দশ রদরে রির ির্য িার্র্ত! 
 
মস বুের্ত পারল ভুতরি রির ির্য মগর্ছ। িযারর ওর্র্ মছর্ড় রদল। মেচার ঠাণ্ডা মের্ের্ত 
িানিান ির্য শুর্য রইল। তার দুবকল ির্য আসা মচাখ রদর্য িপিপ র্র্র পারন গরড়র্য 
পড়র্ত িার্ল। 
 
িাররেযন বলল, িযারর, ওর্র্ তুর্ল দাাঁড় র্রাও। 
 
িযারর ভূতরির পার্শ িািু মগর্ড় বর্স নার্ মির্ন বলল,  ার্ত মস রডরি রদর্য রনর্জর্র্ 
মপিার্ত পার্র? আেরা মসিা চাই না। রঠর্ আর্ছ, মেচার, আরে শুধু সরতয র্িািা 
জানর্ত চাই। তুরে র্ী র্র্র জানর্ল ম  েুনু্ডঙু্গস ওগুর্লা চুরর র্র্রর্ছ? 
 
মেচার তার্র্ মদর্খর্ছ!, মেচার রনর্জর র্িা ফুাঁরপর্য র্াাঁদর্ত র্াাঁদর্ত বলল। তার 
মচার্খর পারন লম্বা নার্ মবর্য পড়র্ত িার্ল। মেচার তার্র্ মদর্খর্ছ মেচার্রর আলরেরা 
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মির্র্ িাত ভর্র রজরনসপত্র রনর্য ম র্ত! মেচার মচারর্র্ িাের্ত বর্লরছল, রর্ন্তু েুনু্ডস 
মফ্লচার মিা মিা র্র্র মির্স মদৌর্ড় পারলর্য মগর্ছ….. 
 
িযারর বলল, তুরে ওই লর্র্িরির র্িা বলরছর্ল প্রভু মরগুলার্সর, মর্ন? ওরি মর্ার্ির্র্ 
এর্সর্ছ? মরগুলাস ওিা রদর্য রর্ র্রত? মেচার, উর্ঠ বর্সা, এবিং তুরে লর্র্িরি 
সের্র্ক  া জার্না তার সবরর্ছু আোর্র্ খুর্ল বর্লা। এবিং মরগুলাস ওিা রদর্য র্ী 
র্রত তাও খুর্ল বল। 
 
মেচার উর্ঠ বসল। বর্লর ের্তা মগালারৃ্রত ির্য বসল। মচার্খর জর্ল মভজা েুখিা দুই 
িাাঁিুর োর্ে রাখল। তারপর এর্খণ্ড পাির্রর ের্তা সাের্ন-মপছর্ন দুলর্ত িার্ল। র্িা 
বলর্ত শুরু র্রল রনর্স্তজভার্ব, রর্ন্তু পররষ্কারভার্ব রর্র্চর্ন নীরবতার ের্ধয তার 
র্িাগুর্লা প্ররতধ্বরন তুলর্ত িার্ল। 
 
োোর রসররযস পারলর্য রগর্যরছর্লন এিা মবাোর্ত ম  রতরন এর্জন খারাপ মছর্ল। 
রতরন পারলর্য  াওযার র্ারর্ে আোর রের্েস ভীষে িতাশ ির্য পর্ড়রছর্লন। রর্ন্তু 
োোর মরগুলাস আসল জাযগায রঠর্ রছর্লন; রতরন ব্লযার্ পররবার্রর আরভজাতয এবিং 
ে কাদার বযাপার্র সর্চতন রছর্লন। র্র্যর্ বছর ধর্র রতরন ডার্ক লর্ডকর র্িা বর্ল 
আসরছর্লন, ম  ডার্ক লডক মগাপন জাযগা মির্র্ উইজাডকর্দর মবর র্র্র আনর্ত মচষ্টা 
র্ররছর্লন োগল এবিং োগল বনকর্দর শাসন র্রার জনয… এবিং োোর মরগুলার্সর 
বযস মষাল বছর ির্ল রতরন ডার্ক লর্ডকর সর্ঙ্গ ম াগ মদন। খুবই গরবকত… খুবই গরবকত 
এবিং খুরশ তার্র্ মসবা… 
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এবিং এর্রদন, রতরন ম াগদার্নর এর্ বছর পর োোর মরগুলাস রনর্চ রর্র্চর্ন মনর্ে 
এর্লন মেচারর্র্ মদখর্ত। োোর মরগুলাস মেচারর্র্ সবসেয ভার্লা জানর্তন। 
োোর মরগুলাস বলর্লন… বলর্লন। 
 
বৃদ্ধ ভুতরি আর্রা মজার্র দুলর্ত িার্ল। 
 
রতরন বলর্লন ডার্ক লর্ডকর এর্রি ভুর্তর দরর্ার। 
 
 মভার্টের্িকর ভুর্তর দরর্ার পর্ড়রছল? িযারর রন এবিং িাররেযর্নর রদর্র্ তারর্র্য 
বলল। িযাররর্র্ অ্বার্ ির্ত মদখা মগল। 
 
মেচার রবড়রবড় র্র্র বলল, িযাাঁ, এবিং োোর মরগুলাস মেচার্রর তদাররর্ র্রর্তন। 
োোর মরগুলাস বর্লরছর্লন, এিা গর্বকর রবষয। এিা তার এবিং মেচার দুজর্নর জনযই 
রছল গর্বকর রবষয। ডার্ক লডক  া-ই বলর্তন মসিা রনরিতভার্বই রতরন পালন 
র্রর্তন…তারপর ঘর্র রফরর্তন। 
 
মেচার আর্রা মজার্র নড়র্ত িার্ল। তার শ্বাস-প্রশ্বাস আর্রা ঘন ির্য উঠল। 
 
 এরপর মেচার ডার্ক লর্ডকর র্ার্ছ চর্ল মগল। ডার্ক লডক মেচারর্র্ রর্ছুই বলর্লন না 
রর্ র্রর্বন মস রবষর্য। রতরন মেচারর্র্ রনর্য সেুর্র্দ্র পার্ড় এর্রি গুিায মগর্লন। 
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এবিং মসই গুিার পর্র আর্রর্রি বড় মগাপন গুিাপি রছল। মসই গুিাপর্ির মভতর রছল 
এর্রি রবশাল র্ার্লা মলর্… 
 
িযাররর োিার মপছর্নর ঘার্রর র্ার্ছর চুলগুর্লা শি ির্য মগল। ের্ন ির্লা মেচার্রর 
র্ণ্ঠস্বর র্ার্লা জর্লর মভতর মির্র্ উর্ঠ আসর্ছ। িযারর এত পররষ্কারভার্ব সবরর্ছু 
বুের্ত পারল ম ন মস রনর্জ উপরিত রছল। 
 
…মসখার্ন রছল এর্রি মনৌর্া…। 
 
িযাাঁ, অ্বশযই এর্রি মনৌর্া রছল। িযারর মস মনৌর্ারি মচর্ন। এর্রি মছাি ভুতুর্র সবুজ 
রর্ঙর মনৌর্া। এেনভার্ব মনৌর্ারির্র্ েন্ত্র রদর্য রাখা ম  এর্জন োত্র  াদুর্রর্র্ রনর্য 
বা এর্জন রশর্ারর্র্ িীর্পর োেখার্নর মছাি মসন্টার্র রনর্য ম র্ত পার্র। মস র্ারর্েই 
ঘর্রর ভুর্তর েত এর্রি প্রােীর্র্ বযবিার র্র্র মভার্েেিক িরেুর্ক্সর চাররদর্র্ 
প্ররতরক্ষা পরীক্ষা র্র্রর্ছ… 
 
মছাি আইলযান্ডরির্ত এর্রি মবরসন পূেক রছল মপাশন রদর্য। ডার্ক লডক মসই মপাশন 
মেচারর্র্ মখর্ত বাধয র্র্রর্ছ… 
 
মস র্িা রচন্তা র্র্র ভর্য মেচার্রর পা মির্র্ োিা প কন্ত মর্াঁর্প উঠল। 
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মেচার বলর্ত িার্ল, মেচার মস মপাশন পান র্র্রর্ছ। মসই মপাশন পান র্রার সর্ঙ্গ 
সর্ঙ্গ ভযঙ্কর বযাপার ঘির্ত শুরু র্রল। মেচার্রর মভতরিা পুড়র্ত শুরু র্রল… মেচার 
রচৎর্ার র্র্র তার োোর মরগুলাসর্র্ ডার্র্ত িার্ল তার্র্ রক্ষা র্রার জনয। তার 
রের্েস ব্লযার্র্র জনয মস র্াাঁদর্ত িার্ল। রর্ন্তু ডার্ক লডক শুধু িাসর্ত িার্ল……ডার্ক 
লডক সবিুরু্ মপাশন তার্র্ পান র্রর্ত বাধয র্রল…মস এর্রি লর্র্ি খারল মবরসর্নর 
মভতর মফর্ল রদল….মস আবার মবরসনরি মপাশন রদর্য ভর্র রদল……..তারপর ডার্ক লডক 
মেচারর্র্ ওই মছাি িীর্প মরর্খ মনৌর্া চারলর্য চর্ল মগল…. 
 
িযারর ঘিনারি অ্নুধাবন র্রল। িযারর মদর্খর্ছ মভার্টের্িকর সাদা সার্পর ের্তা েুখরি 
অ্ন্ধর্ার্র রেরলর্য মগল। রনষু্ঠর লাল মচাখ দুরি তারর্র্য আর্ছ ছুাঁর্ড় মদযা ভুতরির রদর্র্। 
ভুতরির েৃতুয ির্ত পারত র্র্যর্ রেরনর্ির ের্ধযই। ভুতরি মপাশর্নর জ্বালার্পাড়ার 
র্ারর্ে তৃষ্ণায ের্র  ার্ে…িযারর এর পর্রর দৃশয আর র্ল্পনায মদখর্ত মপল না। মস 
মদখর্ত মপল না ম  মেচার র্ী র্র্র রক্ষা মপল। 
 
মেচার বলর্ত িার্ল, মেচার্রর পারনর প্রচণ্ড তৃষ্ণা ির্লা। মস িাোগুরড় রদর্য িীর্পর 
প্রার্ন্ত রগর্য মপৌঁছল এবিং র্ার্লা মলর্র্র মির্র্ ম -ই পারন তুর্ল েুর্খ রদল…অ্েরন 
পারনর মভতর মির্র্ েৃত িাতগুর্লা মবর ির্য এর্স তার্র্ পারনর তর্ল রনর্য মগল…. 
 
তুরে রক্ষা মপর্ল র্ী র্র্র, িযারর জানর্ত চাইল। িযাররর রনর্জর র্ার্ছই রনর্জর গলা 
রফসরফস মশানা মগর্লও মস অ্বার্ ির্লা না। 
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মেচার রু্ৎরসত োিািা তুলল এবিং রিলাল মচাখ দুর্িা রবসৃ্তত র্র্র িযাররর রদর্র্ 
তার্াল। তারপর বলল, প্রভু মরগুলাস মেচারর্র্ রফর্র আসর্ত বর্লর্ছন। 
 
আরে জারন, রর্ন্তু তুরে ভযানর্ জাযগা মির্র্ রক্ষা মপর্ল র্ীভার্ব? মেচার বুের্ত 
মপর্রর্ছ বর্ল ের্ন ির্লা না। 
 
মেচার আবার বলল, প্রভু মরগুলাস মেচারর্র্ রফর্র আসর্ত বর্লর্ছন। 
 
আরে মসিা জারন 
 
রন বলল, বুের্ত মপর্ররছ, রবষযরি পররষ্কার, মস অ্দৃশয ির্য মগর্ছ! িযারর বলল, রর্ন্তু 
তুরে গুিা মির্র্ ইো র্রর্লই ঢুর্র্ত বা মবর ির্ত পারর্ব। অ্নযিায ডাম্বলর্ডার- 
 
রন জানর্ত চাইল, ভুতর্দর েযারজর্ এবিং উইজাডকর্দর েযারজর্ এর্ রর্ে নয, তাই না? 
আরে বলর্ত চারে, ওরা ইো র্রর্ল দৃশযোন ির্ত পার্র আবার অ্দৃশয ির্ত পার্র  া 
আেরা পারর না। 
 
সবাই চুপচাপ। িযারর রর্নর র্িা অ্নুধাবন র্রর্ত মচষ্টা র্রল। মভার্টের্িকর রর্ এত 
বড় ভুল র্রার র্িা? িযারর  খন এ রনর্য ভাবর্ত িার্ল তখন িাররেযন র্িা বর্ল 
উঠল। তার গলার স্বর বরফ শীতল ের্ন ির্লা। 
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অ্বশযই মভার্েেিক তার রচন্তার মচর্য ঘর্রর ভুতর্দরর্র্ র্ে গুরুত্ব রদর্যর্ছ, রঠর্ ম েন 
রপওর ব্লাডরা ঘর্রর ভুতর্দরর্র্ জম্ভ ের্ন র্র্র মতেরন। তার র্ার্ছ র্খর্নাই ের্ন িযরন 
ম  ওরা এেন মর্ার্না  াদু জার্ন  া তার রনর্জর জানা মনই। 
 
মেচার বলল, ঘর্রর ভুতর্দর র্ার্ছ সবর্চর্য বড় র্াজ ির্লা তার প্রভুর র্িা মশানা। 
মেচারর্র্ বলা ির্যর্ছ চর্ল আসর্ত, তাই মেচার চর্ল এর্সর্ছ…। 
 
িারেরযন নরে সুর্র বলল, তাির্ল মতাোর্র্  া বলা ির্যর্ছ তুরে তাই র্র্রছ, রঠর্ না? 
তুরে মতাোর প্রভুর আর্দশ মোর্িও অ্োনয র্ররন? 
 
মেচার োিা মদালার্লা। মস আর্গর মচর্য আর্রা মজার্র দুলর্ত িার্ল। 
 
িযারর বলল, তুরে রফর্র আসার পর র্ী ির্লা? তুরে ঘিনা খুর্ল বলার পর মরগুলাস র্ী 
বর্লরছল? 
 
প্রভু মরগুলাস ভীষে উরিি ির্য উর্ঠরছর্লন, মেচার বলর্ত িার্ল। প্রভু মরগুলাস 
মেচারর্র্ লুরর্র্য িার্র্ত বলর্লন। এবিং ঘর মির্র্ মবর ির্ত রনর্ষধ র্রর্লন। 
এরপর…মবশ র্র্যর্রদর পর এর্রার্ত প্রভু মরগুলাস অ্রির ির্য মেচারর্র্ তার 
আলোররর্ত খুাঁজর্ত এর্লন। মেচারর্র্ মপর্য বলর্লন তার্র্ মসই গুিায রনর্য ম র্ত 
ম খার্ন মভার্টের্িকর সর্ঙ্গ মেচার রগর্যরছল… 
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এরপর তারা রওযানা ির্লা। িযারর দৃশযগুর্লা পররষ্কার মদখর্ত পার্ে। এর্রি বৃদ্ধ ভুত 
এবিং িালর্া পাতলা ডার্ক রসর্ার  ার্র্ মদখর্ল রসররযস বর্ল ের্ন িয…. মেচার জানত 
র্ীভার্ব গুিার রভতর্রর মগাপন গুিাপিরির বন্ধ দর্রাজা খুলর্ত িয, মস জানত মনৌর্ারি 
তুলর্ত ির্ব। এবার তার রপ্রয মরগুলাস তার সর্ঙ্গ মনৌর্ায  ার্ে িীর্পর মবরসর্ন রাখা 
মপাশর্নর রদর্র্…. 
 
রতরনও রর্ মতাোর্র্ মপাশন পান র্রর্ত বলর্লন? িযারর রবররির সর্ঙ্গ বলল। 
 
মেচার োিা মনর্ড় র্াাঁদর্ত িার্ল। িররেন েুর্খর উপর িাত তুর্ল এর্নর্ছ। মস এর্িা 
রর্ছু ধারো র্র্র রনর্যর্ছ। 
 
োোর মরগুলাস মভার্টের্িকর লর্র্িার ের্তাই এর্িা লর্র্ি পর্র্ি মির্র্ মবর 
র্রর্লন, মেচার বলর্ত িার্ল। তার লম্বা, সরু নার্র্র দুপাশ রদর্য মচার্খর পারন 
গরড়র্য পড়র্ছ। এবিং রতরন মসরি মেচার্রর িার্ত রদর্য বলর্লন মবরসনরি খারল ির্ল 
লর্র্িরি তার মভতর মফর্ল রদর্ত….। 
 
মেচার্রর র্ান্না মবর্ড় মগল। িযারর আর্রা ের্নার্ াগ রদর্য তার র্িা বুের্ত মচষ্টা র্রল। 
 
এবিং রতরন আর্দশ রদর্লন মেচারর্র্……তার্র্ ছাড়াই রফর্র ম র্ত। রতরন মেচারর্র্ 
বলর্লন–ঘর্র রফর্র ম র্ত এবিং র্খর্না ম ন এ র্িা রের্েসর্র্ না বরল–রতরন  া 
র্র্রর্ছন। প্রিে লর্র্িরি ধ্বিংস র্রার জনয। রতরন পান র্রর্লন, সবিুরু্ মপাশন পান 
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র্রর্লন–মেচার লর্র্ি বদল র্রল-এবিং মদখর্ত িার্ল–প্রভু মরগুলাসর্র্ পারনর 
মভতর্র মির্ন রনর্য মগল এবিং… 
 
মচার! িাররেযন রচৎর্ার র্র্র উঠল। মস র্াাঁদর্ছ। িাাঁিু মগর্ড় িাররেযন ঘর্রর ভূতরির 
পার্শ বসল, ওর্র্ জরড়র্য ধরর্ত মচষ্টা র্রল। সর্ঙ্গ সর্ঙ্গ মেচার। পার্যর উপর উর্ঠ 
দাাঁড়ার্লা এবিং লাফ রদর্য মপছর্নর রদর্র্ সর্র মগল। সরাসরর িাররেযনর্র্ প্রতযাখযান 
র্রল। 
 
মেচার বলল, োডব্লাড মেচারর্র্ ছুাঁর্য মদর্ব, এিা মেচার মের্ন মনর্ব না তার রের্েস 
রর্ বলর্ব? 
 
রাগত স্বর্র িযারর বলল, আরে মতাোর্র্ আর্দশ রদর্যরছ তার্র্ োডব্লাড না বলর্ত! রর্ন্তু 
ততক্ষর্ে ভুতরি রনর্জই এ অ্পরার্ধর জনয রনর্জর্র্ সাজা রদর্ত শুরু র্র্রর্ছ। মস 
মের্ের উপর পর্ড় রনর্জর র্পাল মের্ের্ত ঠুর্র্ত লাগল। 
 
িাররেযন রচৎর্ার র্র্র বলল, ওর্র্ িাোও! ওর্র্ িাোও! তুরে মদখর্ত পাে ও র্তিা 
অ্সুি, আর্দশ পালন র্রার ধরে মদর্খছ? 
 
িযারর উাঁচুস্বর্র বলল, মেচার! িার্ো, িার্ো! 
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ঘর্রর ভুতরি মের্ের উপর শুর্য পড়ল। মস িাপার্ে এবিং সারা শরীর তার র্াাঁপর্ছ। 
নার্র্র চাররদর্র্ সবুজ ধরর্নর রপরেল পদািক মবর ির্য এর্সর্ছ। শীেক র্াপার্লর ম  
জাযগািা মের্ের্ত ঠুর্র্র্ছ মস জাযগায ইরতের্ধযই এর্রি দাগ বর্স মগর্ছ। িযারর এেন 
মবদনাদাযর্ দৃশয র্খর্না মদর্খরন। 
 
িযারর প্ররৃ্ত ঘিনা জানর্ত দৃঢ় ির্য আর্ছ। মস অ্েন দুিঃখজনর্ অ্বিাযও জানর্ত 
চাইল, তাির্ল তুরে লর্র্িরি রনর্য এর্সছ? এবিং মসরির্র্ ধ্বিংস র্রর্ত মচষ্টা র্র্রছ? 
 
মেচার ওিার রর্ছুই র্রর্ত পার্ররন। মক্ষার্ভর সর্ঙ্গ মেচার বলল।  ত রর্র্ের উপায 
জানা আর্ছ মেচার মসই সব রর্র্ের মচষ্টা র্র্রর্ছ। রর্ন্তু রর্ছুর্তই মর্ার্না র্াজ িযরন। 
লর্র্র্ির মছাি বক্সরির উপর সব ধরর্নর মস্পল প্রর্যাগ র্রা আর্ছ। মেচার রনরিত 
রছল ম  ওিা ধ্বিংস র্রর্ত বক্সরি খুলর্ত ির্ব। রর্ন্তু মর্ার্নাের্েই তা মখালা মগল না। 
মেচার রনর্জর্র্ শারস্ত রদল, মস আবার মচষ্টা র্রল, মস আবার মচষ্টা র্রল, আবার 
রনর্জর্র্ শারস্ত রদল। মেচার আর্দশ পালন র্রর্ত বযিক ির্লা। মস ওই লর্র্িরি ধ্বিংস 
র্রর্ত পার্ররন! প্রভু মরগুলাস রনর্খাজ িওযার র্ারর্ে মেচার্রর রের্েস দুিঃর্খ প্রায 
পাগল ির্য রগর্যরছর্লন। মেচার তার্র্ বলর্ত পারল না প্ররৃ্ত ঘিনা রর্ ঘর্ির্ছ। 
র্ারে োোর মরগুলাস তার্র্ রনর্ষধ র্র্র রদর্যর্ছন গুিায র্ী ঘর্ির্ছ তা পররবার্রর 
র্াউর্র্ না বলর্ত…. 
 
মেচার এত মবরশ মফাাঁপার্ত লাগল ম  আর মর্ার্না পররপূেক বার্য মস বলর্ত পারল না। 
িাররেযন মেচার্রর রদর্র্ তারর্র্য আর্ছ। তার গাল মবর্য মচার্খর পারন পড়র্ছ। রর্ন্তু 
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মস আর মেচারর্র্ মছাাঁযার সািস মপল না। এেনরর্ রন,  ার মেচার্রর জনয রবর্শষ 
মর্ার্না দুবকলতা মনই তার্র্ও রবেষক ের্ন ির্লা। িযারর পার্যর মগাড়ারলর ওপর ভর র্র্র 
বসল এবিং োিা োাঁরর্ রদর্য রবষযরি োিা মির্র্ পররষ্কার র্রর্ত মচষ্টা র্রর্লা। 
 
অ্বর্শর্ষ িযারর বলল, আরে মতাোর্র্ রঠর্ বুের্ত পারর না মেচার, মভার্েেিক মতাোর্র্ 
িতযা র্রর্ত মচষ্টা র্র্রর্ছ, মভার্টের্িকর রবর্রারধতা র্রর্ত রগর্য মরগুলাস োরা মগর্ছন। 
তারপরও তুরে মভার্টের্িকর পক্ষ ির্য রসররযুর্সর সর্ঙ্গ মবঈোরন র্র্র স্বােন্দ মবাধ 
র্র্রছ? তুরে রনরিকধায নাররসসা এবিং মবলারট্রর্ক্সর র্ার্ছ রগর্যছ এবিং তার্দর োধযর্ে 
মভার্টের্িকর র্ার্ছ তিয প্রদান। র্র্রছ… 
 
িাররেযন বলল, িযারর, মেচার রবষযরির্র্ মসভার্ব মদর্খরন, মস ির্লা শুধুোত্র এর্জন 
দাস। ঘর্রর ভুতরা খারাপ, এেনরর্ রনষু্ঠর আচরে মপর্য িার্র্। 
 
মভার্েেিক মেচার্রর সর্ঙ্গ  া র্র্রর্ছ তা খুব এর্িা বযরতেে রর্ছু নয। মেচার্রর ের্তা 
ঘর্রর ভুতর্র্ উইজাডক   াদ্ধারা র্ীভার্ব মদর্খ? ওর্র্  ারা ভার্লা জার্ন তার্দর প্ররত ও 
ভীষে অ্নুগত। রের্সস ব্লযার্ এবিং মরগুলাস অ্বশযই তার্র্ ভার্লা জানত। সুতরািং 
মেচার েন রদর্য তার্দর এর্ই রর্ে মসবা র্র্রর্ছ, তার্দর রবশ্বাস অ্কু্ষন্ন মরর্খর্ছ। 
িযারর প্ররতবাদ র্র্র রর্ছু এর্িা বলর্ত চাইল। িাররেযন বলল, আরে জারন তুরে র্ী 
বলর্ব। তুরে বলর্ব ম  মরগুলাস তার েনিার্র্ পররবতকন র্র্র রদর্যর্ছ। রর্ন্তু মসিা মতা 
মরগুলাস মেচারর্র্ জারনর্যর্ছ বর্ল ের্ন িয না। আোর ধারো আরে বুের্ত মপর্ররছ 
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মর্ন মেচার এবিং বযার্ পররবার রনরাপর্দ মির্র্র্ছ– রদ তারা পুরর্না রপওর ব্লাড 
লাইর্নর ির্য িার্র্। মরগুলাস তার্দরর্র্ রনরাপদ রাখর্ত মচষ্টা র্র্রর্ছন। 
 
রসররযস- 
 
রসররযস ওর প্ররত ভীষে নার্খাশ রছল। রবষযরি মোর্িই সুর্খর রছল না। তুরে এর 
সতযতা সের্র্ক জার্না। রসররযস  খন এখার্ন িার্র্ত এর্সর্ছন তখন মেচার দীঘক 
সের্যর জনয এর্া ির্য রগর্যরছল। মস এর্িু ভার্লাবাসার জনয েররযা ির্য রগর্যরছল। 
আরে রনরিত রসররযস চর্ল  াওযার পর রেস রসরজ এবিং রেস মবলা মেচার্রর প্ররত 
সদয বযবিার র্র্রর্ছন। তাই মস তার্দর প্ররত রৃ্তজ্ঞতা প্রদশকন র্র্রর্ছ এবিং তারা  া 
জানর্ত মচর্যর্ছন তা ও  তিা জানত সব বর্ল রদর্যর্ছ। আরে সবসেয বর্ল আসরছ 
উইজাডকরা ঘর্রর ভুতর্দর সর্ঙ্গ ম েন আচরে র্রর্ব রঠর্ মতেরন ফল পার্ব। এই মদখ 
মভার্েেিক-রসররযসও তাই র্র্রর্ছন। 
 
িযাররর েুর্খ মর্ার্না ভাষা মনই। মস মের্ের্ত পর্ড় ফুাঁরপর্য র্ান্না র্রর্ত িার্া মেচার্রর 
রদর্র্ তারর্র্য িার্ল। ের্ন পড়ল ডাম্বলর্ডার িযাররর্র্ র্ী বর্লরছর্লন। রসররযার্সর 
েৃতুযর র্র্যর্ ঘণ্টা পর ডাম্বলর্ডার বর্লরছর্লন, আোর ের্ন িয না ম  রসররযস র্খর্না 
মেচারর্র্ োনুর্ষর ের্তা বুরদ্ধ আর্ছ মভর্ব সিানুভূরতর মচার্খ মদর্খর্ছ… 
 
রর্ছুক্ষে পর িযারর বলল, মেচার, পারর্ল তুরে দযা র্র্র উর্ঠ বর্সা। 
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মেচার র্র্যর্ রেরনি ডুর্র্র র্াাঁর্দ নীরব ির্লা। তারপর আবার রনর্জ মপছর্নর রদর্র্ 
সর্র রঠর্ ির্য বসল। িার্তর আঙুলগুর্লা উর্টা রপঠ রদর্য রঠর্ এর্রি মছাি রশশুর 
ের্তা মচাখ েুছর্ত িার্ল। 
 
িযারর বলল,  মেচার, আরে মতাোর্র্ এর্িা র্াজ র্রর্ত বলব। 
 
িযারর িাররেযর্নর রদর্র্ সািার্ যর জনয তার্ার্লা। িযারর খুব রবনর্যর সর্ঙ্গ ওর্র্ 
আর্দশিা রদর্ত চাইল। রর্ন্তু এর্ই সর্ঙ্গ এিা ম  মর্ার্না আর্দশ নয মস ভাবিা রনর্জর 
মভতর আনর্ত পারল না। িাররেযন িযাররর রদর্র্ তারর্র্য প্রশ্রর্যর িারস রদল। 
 
মেচার, আরে চাই তুরে রগর্য েুনু্ডঙু্গস মফ্লচারর্র্ খুাঁর্জ রনর্য আর্সা। আোর্দর মবর র্রা 
দরর্ার ম  লর্র্িিা মর্ািায আর্ছ, োোর মরগুলার্সর লর্র্িরি মর্ািায। এিা খুাঁর্জ 
মবর র্রা সরতযই খুব জরুরর। োোর মরগুলাস ম  র্াজ শুরু র্র্ররছর্লন আেরা মসিা 
মশষ র্রর্ত চাই। আেরা এিা রনরিত র্রর্ত চাই ম  রতরন এর্র্বার্র বৃিা োরা 
 ানরন। 
 
মেচার িাত দুর্িা নাোর্লা এবিং িযাররর রদর্র্ েুখ তুর্ল তার্ার্লা। 
 
রবড়রবড় র্র্র বলল, েুনু্ডঙু্গস মফ্লচারর্র্ খুাঁর্জ মবর র্রর্ত ির্ব? 
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িযারর বলল, তার্র্ এখার্ন, এই রির্োে মপ্ল্র্স রনর্য আসর্ব। আোর্দর জনয র্াজরি 
র্রর্ত পারর্ব না? 
 
মেচার োিা মদালার্লা এবিং উর্ঠ দাাঁড়াল। এর্ত িযারর িঠাৎ র্র্র প্রাে রফর্র মপল। মস 
িযারির্ডর পাসকরি মবর র্র্র মসিা মির্র্ এর্রি নর্ল িরেুক্স এবিং অ্নয এর্রি লর্র্ি 
মবর র্রল ম রির রভতর্র মভার্টের্িকর জনয মরগুলাস রর্ছু মনাি মরর্খরছর্লন। 
 
িযারর মসগুর্লা মেচার্রর িার্ত গুাঁর্জ রদর্য বলল, মেচার, আরে এগুর্লা মতাোর্র্ রদরে। 
এগুর্লা মরগুলার্সর রছল। আরে রনরিত রতরনও এগুর্লা মতাোর্র্ রদর্তন রৃ্তজ্ঞতার 
রনদশকন স্বরূপ। তুরে  া র্র্রছ 
 
ঘর্রর ভুতরি লর্র্িিার রদর্র্ এর্বার তার্ার্লা। তারপর গভীর মবদনায িাউোউ র্র্র 
মর্াঁর্দ উঠল। আবার োরির্ত গরড়র্য পড়ল। 
 
বাড়াবারড় ির্ে, রন বলল। 
 
প্রায আধ ঘণ্টা সেয পার ির্য মগল মেচারর্র্ শান্ত র্রর্ত। ব্লযার্ পররবার্রর 
ঐরতিযবিনর্ারী েূলযবান সােিী উপিার মপর্য মেচার এতিাই অ্রভভূত ির্লা ম  
রনর্জর পার্য ভর র্র্র মস দাাঁড়ার্ত পারর্ছ না। মশষ প কন্ত  খন মর্ানের্ে র্র্যর্ পা 
আগার্লা তখন িযারররা রতনজনই তার সর্ঙ্গ আলরেরার রদর্র্ পা বাড়ার্লা। মেচার  ত্ন 
র্র্র লর্র্িরি তার মনািংরা র্ম্বলরির মভতর খুাঁর্জ রাখল। মেচারর্র্ ওরা আশ্বস্ত র্রল 
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ম  মস বাইর্র িার্র্ত লর্র্িরি তারা রনরাপর্দ রাখর্ব। মেচার িযারর এবিং রর্নর রদর্র্ 
রফর্র োিা নারের্য মবা র্রল। িাররেযর্নর রদর্র্ রফর্র এেন এর্িা ভঙ্গী র্রল  ার্ত 
মবাো মগল মস িাররেযনর্র্ সম্মান জারনর্য সযালুি র্রর্ছ। তারপর েযার্ শে র্র্র 
অ্দৃশয ির্য মগল। 
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ঘুষ 
 
িযারর ভাবল, মেচার  রদ ইনর্ফরর রদর্য পররপূেক মলর্ মির্র্ মবাঁর্চ আসর্ত পার্র তাির্ল 
েুনু্ডঙু্গসর্র্ ধর্র আনাও তার জনয োত্র র্র্যর্ ঘণ্টার বযাপার। এই রচন্তা মির্র্ই িযারর 
সারা সর্াল অ্র্পক্ষা র্রর্ত িার্ল। ভাবল এই মতা মেচার এর্স পড়র্ব। রর্ন্তু সর্াল 
পার ির্য মগল। সর্াল পার ির্য দুপুর ির্লা রর্ন্তু মেচার্রর মদখা মনই। সন্ধযা মনর্ে 
এর্ল িযারর উরিি ির্লা এবিং িতাশায ভুগর্ত িার্ল। রার্তর খাবার্রর বযবিা ির্যর্ছ, 
মসই খাবার্রর ওপর িাররেযন নানা তবরচত্রয আনর্ত মচষ্টা র্র্রর্ছ। তার্তও িযাররর ের্ধয 
মর্ান পররবতকন িল না। 
 
পররদনও মেচার রফর্র এর্লা না। তার পর্রর রদনও না। রর্ন্তু ১২ নম্বর বারড়রির 
বাইর্রর চত্বর্র আলখাল্লা গার্য দুজনর্র্ মঘারার্ফরা র্রর্ত মদখা মগল। সারারাত তারা 
মসখার্ন এর্ রর্ে পািারায রইল। বারড়র রদর্র্ তারা এেনভার্ব তার্ার্লা ম ন তারা 
বারড়রি মদখর্ত পাযরন। 
 
িযারর, রন এবিং িাররেযর িইিং রুর্ের জানালা রদর্য ওর্দরর্র্ মদখল। রন বলল, 
অ্বশযই ওরা মডি-ইিার। 
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িাররেযনর্র্ আতরঙ্কত মদখা মগল। তারপরও মস বলল, আোর তা ের্ন িয না। অ্িবা 
এেন ির্ত পার্র তারা মেইপর্র্ আোর্দর রপছু রনর্ত পারঠর্যর্ছ। ঘিনািা এেন ির্ত 
পার্র না? 
 
রন বলল, মতাোর রর্ ের্ন ের্ন িয ম  মস এখার্ন এর্সর্ছ, এবিং েুরডর র্ার্সর ফর্ল 
তার েুখ বন্ধ? 
 
িাররেযন বলল, িযাাঁ, তা না ির্ল মেইপ বলর্ত পারত এখার্ন র্ীভার্ব প্রর্বশ র্রর্ত 
িয, তাই না? রর্ন্তু সম্ভবত ওরা লক্ষয রাখর্ছ আোর্দরর্র্ এখার্ন মদখা  ায রর্-না। 
ওরা ভার্লা র্র্রই জার্ন এই বারড়রি এখন িযাররর। 
 
তা র্ীভার্ব জানর্ব? িযারর বলর্ত শুরু র্রল। 
 
উইজারডকিং দরললগুর্লা রেরনরের্ত পরীক্ষা র্রা ির্যর্ছ, ের্ন আর্ছ? ওরা ভার্লা র্র্রই 
জার্ন রসররযস এই বারড়রি মতাোর্র্ দরলল র্র্র রদর্যর্ছন। 
 
বাইর্র মডি-ইিারর্দর উপরিরতর র্ারর্ে ঘর্রর মভতর এর্রি ভীরতর পররর্বশ সৃরষ্ট 
ির্লা। রের্সস উইসরলর মপর্ট্রানাস র্িা বলার পর ওরা অ্নয মর্ার্না র্র্ণ্ঠর র্িা 
এখার্ন শুনর্ত পাযরন। রর্নর এর্রি রবশ্রী অ্ভযাস ির্যর্ছ  া রবররির্র। বারবার মস 
পর্র্র্ির ের্ধয িাত ঢুরর্র্য মডলুরের্নির মচর্প মখলা র্রর্ত িার্র্। মেচার্রর জনয 
অ্র্পক্ষা র্রািা দূর্র সররর্য রাখার জনয িাররেযন দয মিলস অ্ফ রবডল দয বাডক পড়র্ছ। 
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রর্নর ওই মখলার র্ারর্ে বারবার লাইি বন্ধ িওযা এবিং জ্বর্ল ওঠা িাররেযন পছন্দ 
র্রর্ছ না। 
 
মেচার্রর অ্নুপরিরতর তৃতীয সন্ধযায রর্নর ওই অ্ভযার্সর র্ারর্ে িইিং রুর্ের বারত 
রনর্ভ  াওযায িাররেযন রবরি ির্য বলল, তুরে র্ী িাের্ব! 
 
সরর! সরর!, রন মডলুরের্নির্র চাপ রদর্য লাইি অ্ন র্র্র বলল, আোর ের্ন িার্র্ না 
ম  আরে এই র্াজরি র্ররছ! 
 
তুরে অ্নয মর্ার্না ভার্লা র্ার্জ েন রদর্ত পার্রা? 
 
র্ী, বাচ্চার্দর গল্প পড়ব? 
 
রন, ডাম্বলর্ডার এই বইরি আোর্র্ রদর্যর্ছন, 
 
আর রতরন আোর্র্ এই মডলুরের্নির রদর্য মগর্ছন। আোর ের্ন িয এিাই তাির্ল 
সারাক্ষে আোর বযবিার র্রা উরচত। 
 
এই তর্র্কর রভতর্র িার্র্ত না মপর্র িযারর ওর্দর দুজর্নর অ্লর্ক্ষয আর্স্ত র্র্র ঘর 
মির্র্ মর্র্ি পড়ল। রসাঁরড়র্ত মনর্ে মস রনর্চর রর্র্চর্নর উর্দ্দর্শয রওযানা ির্লা। িযারর 
ভার্লা র্র্রই জার্ন মেচার রফর্র ওখার্নই আসর্ব। িলরুর্ে  াওযার পর্ি অ্র্ধকর্ রসাঁরড় 
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পার ির্তই মস সাের্নর দর্রাজায রক্লর্ র্র্র ধাতব এর্রি শে শুনর্ত মপল এবিং মচইন 
িানার শে পাওযা মগল। 
 
িযাররর প্ররতরি নাভক শি ির্য মগল। িান রদর্য মস তার  াদুদন্ডরি মবর র্রল। রনিঃশর্ে 
মস অ্ন্ধর্ার্রর রদর্র্ ঘর্রর ভুতর্দর রছন্ন োিা ম খার্ন রর্যর্ছ তার র্াছার্ারছ সর্র 
এর্লা এবিং অ্র্পক্ষা র্রর্ত িার্ল। মদখল, আর্স্ত র্র্র দর্রাজা খুর্ল  ার্ে। মস অ্ল্প 
সের্যর জনয দর্রাজা রদর্য বাইর্রর উর্ঠার্নর আর্লা মদখর্ত মপল দর্রাজা রদর্য এর্রি 
আলখাল্লা পড়া শরীর প্রর্বশ র্রল। তারপর রভতর্র প্রর্বশ র্রা মলার্রি তার মপছর্ন 
দর্রাজারি বন্ধ র্র্র রদল। অ্নুপ্রর্বশর্ারী র্র্যর্ পা সাের্ন এরগর্য এর্লা এবিং েুরডর 
গলায মডর্র্ উঠল, মসর্ভরাস মেইপ? রঠর্ তখনই ির্লর এর্ প্রান্ত মির্র্ ধুর্লার শরীর 
মজর্গ উঠল এবিং তার রদর্র্ ছুর্ি মগল। ধুর্লার শরীর েৃত িাত দুর্িা উপর্র তুর্ল 
আর্ছ। 
 
এর্রি শান্ত র্ণ্ঠ বলল, আরে মতাোর্র্ িতযা র্রররন অ্যালবাস। 
 
ধুর্লা শরীর্রর অ্শুভ ভাব চর্ল মগল এবিং শরীররি আবার রবর্ফাররত ির্লা। ধুসর ঘন 
ধুর্লার মের্ঘ অ্নুপ্রর্বশর্ারীর্র্ মচনা অ্সম্ভব ির্য মগল। 
 
িযারর তার ের্ধযই  াদুদণ্ডরি তার্ র্রল। 
 
 বলল, মডান্ট েুভ! 
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রের্সস ব্লযার্র্র ছরবরির র্িা তার এর্র্বার্রই ের্ন রছল না। িযাররর রচৎর্ার্র ব্লযার্র্র 
মগাপন পদকারি খুর্ল মগল। রতরন রচৎর্ার র্র্র বলর্ত িার্র্লন, োডব্লাড়! মনািংরা, আোর 
বারড়রির অ্সম্মান র্ররছস- 
 
রন এবিং িাররেযন িযাররর মপছর্ন ছুর্ি এর্সর্ছ। ওরাও িযাররর ের্তা  াদুদণ্ড তার্ র্র্র 
আর্ছ। অ্জানা মলার্রি তখন িাত উাঁচু র্র্র রনর্চ িলরুর্ের োর্ে দাাঁরড়র্য আর্ছ। 
 
িার্ো, ফাযার ছুর্ড়া না, আরে, আরে মরেুস! 
 
ওি গুডর্নস! িাররেযন দুবকল র্র্ণ্ঠ বলল। মস  াদুদণ্ডরি সররর্য রনর্য রের্সস ব্লযার্র্র 
মপার্ট্রইর্ির রদর্র্ ধরল। সর্ঙ্গ সর্ঙ্গ মপার্ট্রইর্ির পদকারি বন্ধ ির্য মগল এবিং রের্সস 
ব্লযার্র্র মচাঁচার্েরচ মির্ে মগল। রনও তার  াদুদণ্ডরি নারের্য মফলল। রর্ন্তু িযারর তার 
 াদুদণ্ডরি তার্ র্র্রই িার্ল। 
 
রনর্জর্র্ প্রোে র্র্রা! মস উাঁচু স্বর্র বলল। 
 
লুরপন আর্লার রদর্র্ এরগর্য এর্লন। তখর্না তার িাত আত্মসেপকর্ের ভঙ্গীর্ত উপর্র 
তুর্ল আর্ছন। 
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আরে মরেুস জন লুরপন। ওযারও। র্খর্না র্খর্না আোর্র্ েুরনও বলা িয। োরাউডারস 
েযার্পর চারজন আরবষ্কতকার আরে এর্জন। রনেফার্ডারার্র্ রবর্য র্র্ররছ। রনম্ফার্ডারার্র্ 
সাধারেত িঙ্কস নার্ে ডার্া িয। এবিং আরেই মতাোর্দর রশরখর্যরছ র্ী র্র্র পযার্ট্রানাস 
বানার্ত িয, িযারর। পযার্ট্রানাস পুরুষ িররর্ের রূপ ধারে র্র্র িার্র্। 
 
িযারর িার্তর দণ্ডরি নারের্য মফলল। বলল, ওি, অ্ল রাইি। রর্ন্তু আোর মতা মচর্ 
র্রািাই উরচত, তাই না? 
 
তুরে র্িা বলছ মতাোর সার্বর্ রডর্ফে অ্যার্গইনে দয ডার্ক আর্িকর রশক্ষর্র্র ের্তা। 
আরে মতাোর সর্ঙ্গ সেূেক এর্েত ম  মতাোর মচর্ র্রািাই উরচত। রন এবিং 
িাররেযন, মতাোর্দর এত তাড়াতারড় রনর্জর্দর রনরাপোর স্বার্িক  াদুদণ্ড নারের্য মফলা 
উরচত নয। 
 
ওরা রতনজনই দ্রুত রসাঁরড় মবর্য তার রদর্র্ মনর্ে এর্লা। রতরন গার্য রদর্যর্ছন এর্রি 
মোিা র্াপর্ড়র ভ্রের্ে  াবার আলখাল্লা। তার্র্ ক্লান্ত মদখার্ে। রর্ন্তু মবাো মগল ওর্দর 
মদর্খ রতরন খুরশ ির্যর্ছন। 
 
রতরন জানর্ত চাইর্লন, মসর্ভরার্সর মর্ার্না খবর মনই, তাই না? 
 
িযারর বলল, না। ওরদর্র্ রর্ অ্বিা চলর্ছ? সবাই রঠর্ঠার্ আর্ছ? 
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লুরপন বলর্লন, িযাাঁ, রর্ন্তু আোর্দর সবার রদর্র্ দৃরষ্ট রাখা ির্ে। এখার্ন বাইর্রর চত্বর্র 
র্র্যর্রি মডি-ইিার রর্যর্ছ 
 
আেরা জারন। 
 
সাের্নর দর্রাজার উপর্রর রসাঁরড়র্ত আোর্র্ খুব অ্ল্প সের্যর ের্ধয অ্যাপার্রি র্রর্ত 
ির্যর্ছ  ার্ত ওরা না মদর্খ মফর্ল। ওর্দর জানার র্িা নয ম  মতােরা এখার্ন আছ। 
আরে রনরিত ম  ওর্দর আর্রা মলার্ আর্শপার্শ আর্ছ। িযারর, মতাোর সর্ঙ্গ সের্ক 
আর্ছ এেন সব জাযগায ওরা জর্ড়া ির্যর্ছ। চর্লা রনর্চ  াই, অ্র্নর্ র্িা বলার 
আর্ছ। আরে জানর্ত চাই বার্রার বারড় মির্র্ মতােরা চর্ল আসবার পর রর্ রর্ ঘর্ির্ছ। 
 
ওরা সবাই রর্র্চর্ন মনর্ে এর্লা। িাররেযন ফাযার মপ্ল্র্সর চুরল্লর রদর্র্  াদুদণ্ড তার্ 
র্রল। সর্ঙ্গ সর্ঙ্গ আগুন জ্বর্ল উঠল। পাির্রর মদযার্লর র্ারর্ে ফাযার মপ্ল্র্সর আর্লা 
এর্িা আভা ির্য রইল এবিং সাের্ন র্ার্ঠর লম্বা মিরবলিার ওপর আগুর্নর আর্লা 
রচর্রচর্ র্রর্ত িার্ল। লুরপন তার ভ্রের্ন মবর িওযার আলখাল্লার মভতর মির্র্ 
র্র্যর্রি বািাররবযার মবর র্রর্লন এবিং সবাই মিরবল রঘর্র বর্স পড়ল। 
 
আর্রা রতনরদন আর্গই আরে এখার্ন আসর্ত পারতাে, রর্ন্তু মডি ইিারর্দর োর্েলা 
মের্র মফর্ল আসর্ত ির্যর্ছ। লুরপন বলর্লন। মতােরা র্ী রবর্য বারড় মির্র্ সরাসরর 
এখার্ন চর্ল এর্সছ? 
 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য ডেথরি হ্যালিাস । ডে. ডে. িাওরিিং । হ্যারি পটাি রসরিে 

347 

www.bengaliebook.com                                  সূরিপত্র 
 

 

িযারর বলল, না, মিার্িনিযাে মর্ািক মরার্ড এর্রি র্রফ িাউর্স দুরি মডি ইিারর্র্ মশষ 
র্র্র আোর্দর এখার্ন আসর্ত ির্যর্ছ। 
 
লুরপন ফস র্র্র েুখ মির্র্ অ্রধর্ািংশ বািাররবযার সাের্ন মফর্ল রদর্লন। 
 
র্ী? 
 
ওরা র্ী ঘর্িরছল তা পুর্রাপুরর বেকনা র্রল। ওর্দর র্িা মশষ ির্ল লুরপনর্র্ উরিি 
মদখা মগল। 
 
রর্ন্তু মডি-ইিাররা মতাোর্দর এত দ্রুত খুাঁর্জ মবর র্রল র্ীভার্ব? মর্উ অ্যাপার্রি 
র্রর্ল মতা তার রপছু মনযা অ্সম্ভব– রদ তারা অ্দৃশয িওযার সেয তার্দরর্র্ মির্ন না 
ধর্র! 
 
িযারর বলল, ের্ন িয না ম  ওরা মিার্িনিাে মর্ািক মরাড রদর্য রবরক্ষপ্তভার্ব ঘুর্র 
মবড়ারেল, তাই রর্ ের্ন িয? 
 
িাররেযন ইতস্তত র্র্র বলল, আেরা রচন্তায পর্ড় রগর্যরছলাে। ভাবলাে এখর্না িযাররর 
ওপর মট্রস আর্ছ রর্-না? 
 
লুরপন বলর্লন, অ্সম্ভব। 
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তার র্িা শুর্ন রনর্র্ ের্ন ির্লা স্বরস্ত মপর্যর্ছ। িযাররও আশ্বস্ত ির্লা। 
 
লুরপন বলর্লন, অ্নয র্িা বাদ দাও, িযাররর ওপর  রদ মট্রস িার্তই তাির্ল ওরা 
সবকার্ি মজর্ন ম ত ম  িযারর এখার্ন–এই বারড়িায আর্ছ। তারা জানত না? রর্ন্তু আরে 
এর্িা রবষয বুের্ত পাররছ না, মসিা ির্লা মিার্িনিাে মর্ািক মরার্ড ওরা আরবষ্কার র্রল 
র্ীভার্ব? এিা খুবই রচন্তার রবযয, খুই উর্িগজনর্। 
 
লুরপনর্র্ খুব এর্িা ভার্লা অ্বিায মনই বর্ল ের্ন ির্লা। রর্ন্তু িযারর  তক্ষে স্বরস্ত 
মবাধ না র্রর্ছ ততক্ষে মতা প্রশ্ন আসর্ত িার্র্ব। 
 
আেরা চর্ল আসার পর র্ী ির্লা এরু্ি খুর্ল বর্লন মতা, রর্নর ডযার্ডর েুর্খ পররবার্রর 
সবাই রনরপদ আর্ছ–এ র্িা মশানার পর মির্র্ আেরা আর র্ার্রা েুর্খ রর্ছু শুরনরন। 
 
লুরপন বলর্লন, রর্িংসর্ল আোর্দর রক্ষা র্র্রর্ছ। সতর্ক র্রার জনয তার্র্ ধনযবাদ। 
তার সতর্ক র্রার র্ারর্েই ওরা মনর্ে আসার আর্গ রবর্য বারড়র অ্রতরির্দর 
অ্রধর্ািংশই সর্র পড়র্ত মপর্ররছল। 
 
িাররেযন রজজ্ঞাসা র্রল, ওরা রর্ মডি-ইিার, নারর্ রেরনরের মলার্জন? 
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রেশ্রন রছল। রেরনরের  ারা রছল এবিং মডি-ইিারর্দর উর্দ্দশয এবিং লক্ষয এর্ই রছল। 
ওরা সবাই রের্ল রছল প্রায এর্ ডজর্নর ের্তা। রর্ন্তু ওরা জানর্তা 
 
ম  তুরে মসখার্ন আছ, িযারর। আিকার এর্রি র্িা শুনর্ছ ম  ওরা রিেরগযরর্র্ মের্র 
মফলার আর্গ মতাোর মখাাঁজ জানার জনয তার্র্ রন কাতন র্রা ির্যরছল। র্িািা  রদ 
সরতয িয তাির্ল বুের্ত ির্ব রেেরগযর মতাোর সর্ঙ্গ মবঈোরন র্র্ররন। 
 
িযারর, রন এবিং িাররেযর্নর রদর্র্ রফর্র তার্ার্লা। রৃ্তজ্ঞতা মবাধ ও আঘাত পাওযার 
এর্ রেশ্র প্ররতরেযা তার্দর ের্ধয মদখা মগল। িযারর র্খর্নাই রিেরগযরর্র্ খুব মবরশ 
পছন্দ র্রত না। রর্ন্তু লুরপন  া বলর্ছন তা  রদ সরতয ির্য িার্র্ তাির্ল বুের্ত ির্ব 
মশষ প কন্ত মলার্রি িযাররর্র্ রক্ষার মচষ্টাই র্র্রর্ছ। 
 
লুরপন বলর্ত িার্র্লন, মডি-ইিাররা বর্রার বারড়রির ওপর মির্র্ রনচ প কন্ত সবকত্র 
তল্লারশ চারলর্যর্ছ। ওরা বারড়র্ত রপশাচরির্র্ মদখর্ত মপর্যর্ছ। রর্ন্তু খুব র্ার্ছ  াযরন। 
এরপর আেরা  ারা র্র্যর্ ঘণ্টা ধর্র মসখার্ন রছলাে তার্দরর্র্ রজজ্ঞাসাবাদ র্র্রর্ছ। 
ওরা মতাোর তিয জানর্ত মচষ্টা র্র্রর্ছ িযারর। রর্ন্তু অ্বশযই অ্ডকার ছাড়া আর মর্উ 
জানর্তা না ম  তুরে মসখার্ন রছর্ল। 
 
মর্ার্না প্রশ্ন র্রার আর্গই রতরন আবার দ্রুত বলর্লন, এর্ই সর্ঙ্গ পাশাপারশ ওরা 
রবর্যর সবরর্ছু মভর্ঙ-চুর্ড় রদর্যর্ছ। অ্ডকার্রর সর্ঙ্গ সের্ক আর্ছ এেন মদশবযাপী সব 
বারড়র্ত মডি-ইিাররা িােলা চারলর্যর্ছ। অ্বশয এর্ত মর্উ োরা  াযরন। রর্ন্তু ওরা রছল 
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খুবই উদ্ধত! ওরা মডডালুস রডগর্লর বারড় পুরড়র্য রদর্যর্ছ। রর্ন্তু মডডালুস ম  মসখার্ন 
রছর্লন না মসিা মতা মতােরা জার্না। এবিং ওরা িঙ্কর্সর পররবার্রর ওপর রু্রসযািাস 
র্াসক প্রর্যাগ র্র্রর্ছ। খুাঁর্জ মবর র্রর্ত মচষ্টা র্র্রর্ছ ম  তুরে তার্দর ওখান মির্র্ 
মদখা র্র্র মর্ািায রগর্যছ। ওরা সবাই রঠর্ আর্ছ, র্ার্রা মর্ার্না ক্ষরত িযরন। সবাই 
এর্িু ধাক্কা মখর্যর্ছ–এই আর রর্। 
 
মডি-ইিাররা রর্ সব ধরর্নর সুরক্ষা র্রার চােক মভর্ঙ মফর্লর্ছ? িযারর জানর্ত চাইল। 
তার ের্ন পড়ল ম  রার্ত মস িঙ্কর্সর বাবা-োর্যর বারড়র বাগার্ন োশ র্র্ররছল তখন 
এই চােক র্তিা র্া কর্র রছল। 
 
লুরপন বলর্লন, মতাোর্র্ বুের্ত ির্ব িযারর, মডি-ইিাররা এখন রেরনরের পুর্রা শরি 
মপর্য মগর্ছ। ওরা এখন ক্ষেতা মপর্যর্ছ রনষু্ঠর সব মস্পল বযবিার র্রার। তার্দর এখন 
পররচয ফাাঁস ির্য  াওযার বা মিফতার িওযার ভয মনই। আেরা তার্দর রবরুর্দ্ধ ম  
সুরক্ষার্ারী মস্পলগুর্লা মবর্ছ রনর্যরছ মসগুর্লা মভদ র্র্র ওরা ঢুর্র্ পর্ড়র্ছ। এবিং ওরা 
 া র্রর্ছ তা প্রর্ার্শযই র্রর্ছ। মগাপন র্রার মচষ্টা র্র্ররন। র্রর্বই বা মর্ন, রেরনরি 
এখন তার্দর িার্ত। 
 
িাররেযর্নর র্ণ্ঠস্বর তীক্ষ্ণ মশানা মগল। মস জানর্ত চাইল, িযাররর র্ার্ছর মলার্র্র্ 
সর্র্লর সাের্ন রন কাতন র্রার সেয ওরা মর্ার্না মর্ন রর্ছু বর্লর্ছ? 
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লুরপন এর্িু ইতস্তত র্রর্লন। তারপর মডইরল মফর্ির এর্রি ভাাঁজ র্রা র্রপ মির্ন 
মবর র্রর্লন, মদখ, এই ম । 
 
রতরন মসরি মিরবর্লর উপর িযাররর রদর্র্ মঠর্ল রদর্য বলর্লন, আজ মিার্ র্াল মিার্ 
মতােরা জানর্ত পারর্ব। মদখ, মতাোর রপছু মনযার জনয ওরা র্তিা ছলনার আশ্রয 
রনর্যর্ছ। 
 
িযারর পরত্রর্ারির ভাাঁজ খুলল। সাের্নর পাতায িযাররর এর্রি রবশাল ছরব প্রায পুর্রা 
পাতা জুর্ড়। মস সিংবার্দর রশর্রানােরি পড়ল। 
 
ডাম্বলর্ডার্রর েৃতুযর বযাপার্র রজজ্ঞাসাবার্দর জনয ওযার্ন্টড বযরি 
 
রন এবিং িাররেযন মক্ষর্প রগর্য মচাঁচার্েরচ শুরু র্র্র রদল। রর্ন্তু িযারর মর্ার্না উচ্চবাচয 
র্রল না। মস মঠর্ল সিংবাদপত্ররি দূর্র সররর্য রদল। রভতর্র রর্ রলখা আর্ছ তা আর 
পড়ার আিি মবাধ র্রল না মস। ভার্লা র্র্রই জার্ন ওর রভতর্র রর্ মলখা িার্র্ত 
পার্র। ররিা রস্কিার ইরতের্ধযই উইজাডক ওযালকডর্র্ বর্লর্ছ, ডার্ম্বলর্ডার পর্ড়  াবার 
পর মসখান মির্র্ িযাররর্র্ মদৌড়ার্ত মদখা মগর্ছ। আর মর্উ না জানর্লও  ারা তখন 
মসখার্ন রছল তারা জার্ন মর্ প্ররৃ্তপর্ক্ষ ডাম্বলর্ডারর্র্ িতযা র্র্রর্ছ। 
 
লুরপন বলল, আরে দুিঃরখত িযারর। 
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িাররেযন প্রচণ্ড মোর্ধর সর্ঙ্গ বলল, তাির্ল মডি-ইিাররা মডইরল প্রর্ফিও দখল র্র্র 
রনর্যর্ছ? 
 
লুরপন োিা মদালার্লন। 
 
রর্ন্তু োনুষ মতা বুের্ত পারর্ছ প্ররৃ্ত ঘিনািা রর্ ঘির্ছ? 
 
লুরপন বলর্লন, অ্ভুযত্থানরি রছল খুবই সুক্ষ্ম এবিং নীরব। রেেরগওর্রর িতযার 
অ্রফরসযাল বিবয ির্লা, রতরন পদতযাগ র্র্রর্ছন; তার জাযগায িলারভরষি ির্যর্ছ 
রপযাস রির্র্নস। রপযাস রির্র্নস ইের্পররযাস র্ার্সকর অ্ধীর্ন আর্ছ। 
 
রন জানর্ত চাইল, মভার্েেিক মর্ন রনর্জর্র্ েযারজর্র্র রেরনোর মঘাষো র্রল না? 
 
লুরপন িাসর্লন। 
 
তার মসিা দরর্ার পর্ড়রন রন। র্া কত মসই ির্লা আসল েন্ত্রী, তাির্ল মর্ন মস 
রেরনরের মডর্স্কর মপছর্ন রগর্য বসর্ব? রির্র্নস ির্লা তার িার্তর পুতুল। 
মভার্েেিকর্র্ বাইর্র ক্ষেতা বৃরদ্ধ র্রার জনয েুি মরর্খ মসই সব র্াজ চারলর্য  ার্ে। 
 
স্বাভারবর্ভার্বই অ্র্নর্ মলার্ই ধারো র্রর্ছ ম  বযাপাররি র্ী ির্যর্ছ। মশষ র্র্যর্রদর্ন 
রেরনরের নীরতোলায নাির্ীয পররবতকন ির্যর্ছ। অ্র্নর্র্ই র্ানাঘুষা র্রর্ছ ম  এর 
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মপছর্ন অ্বশযই মভার্টের্িকর িাত আর্ছ। রর্ন্তু এিাই লক্ষেীয রবষয ম  তারা র্ানাঘুষা 
র্রর্ছ। তারা এর্জন আর্রর্জর্নর প্ররত আিা রাখর্ত পারর্ছ না, জার্ন না র্ার্র্ 
রবশ্বাস র্রা  ায। তারা েুখ ফুর্ি র্িা বলর্ত ভয পার্ে।  রদ তার্দর সর্ন্দি সরতয 
ির্য িার্র্ তাির্ল তার্দর পররবার িার্গকি ির্য  ার্ব। িযাাঁ, মভার্েেিক সরতযই এর্রি ধূতক 
চাল মচর্লর্ছ। রনর্জর্র্ রেরনোর মঘাষো র্রর্ল সরাসরর রবর্রারধতার সমু্মখীন িওযার 
ভয রছল। মস মখালর্সর রভতর মির্র্ রিধা, অ্রনিযতা ও ভয সৃরষ্ট র্র্রর্ছ। 
 
িযারর বলল, আর রেরনরের এই নীরতোলা পররবতকন উইজাডক ওযােকর্র্ মভার্টের্িকর 
পররবর্তক আোর রবরুর্দ্ধ সতর্ক র্র্র রদর্যর্ছ। 
 
লুরপন বলর্লন, তা মতা রর্ছুিা বর্িই। এবিং এরি এর্রি েিা মর্ৌশল। ডাম্বলর্ডার এখন 
আর মনই। মভার্েেিকর্র্ প্ররতর্রাধ র্রার ের্তা এর্োত্র তুরেই মবাঁর্চ আছ। এখন বৃদ্ধ 
রির্রার েৃতুযর্ত মতাোর িাত আর্ছ এ র্িা ররির্য মভার্েেিক ম  শুধু মতাোর োিার দাে 
ধা ক র্র্রর্ছ তাই নয,  ারা মতাোর পক্ষ রনর্ত পার্র তার্দর ভয মদখার্না ির্ে। 
 
অ্নযরদর্র্ রেরনরে োগল বনকর্দর রবরুর্দ্ধ অ্বিান িিে র্রর্ত শুরু র্র্রর্ছ। 
 
লুরপন মডইরল প্রর্ফর্ির রদর্র্ ইরঙ্গত র্রর্লন। 
 
 দু নাম্বার পাতায মদখ। 
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িাররেযন পরত্রর্ারি রনর্য রসর্েি অ্ব রদ ডার্র্কে আর্িকর মখালার ের্তাই অ্নাির্ির 
সর্ঙ্গ পরত্রর্ার পাতা উর্টার্লা। 
 
মস মজার্র মজার্র পড়র্ত িার্ল, োগল বনক মররজোর–রদ রেরনরে অ্ব েযারজর্ 
তিার্রিত োগল বনকর্দর বযাপার্র এর্রি সার্ভক র্রর্ব। তারা র্ীভার্ব েযারজর্যাল 
রসর্ের্ি অ্ন্তভুকি ির্লা মসিা মবাোর জনযই এই উর্দযাগ িিে র্রা ির্যর্ছ। 
 
রন পড়র্ত িার্ল, সপ্ররত রিসয উঘািন রবভার্গর এর্ গর্বষোয মদখা মগর্ছ ম  
েযারজর্ মর্বলোত্র উইজাডকর্দর োধযর্েই বযরি মির্র্ বযরির ের্ধয ট্রােফার ির্ত 
পার্র।  রদ র্ার্রা বিংর্শ উইজার্ডকর অ্রস্তত্ব না মির্র্ িার্র্ তাির্ল ওই োগল বনকরা 
উইজাডক পাওযার িয চুরর র্র্রর্ছ অ্িবা মজার র্র্র রনর্যর্ছ। 
 
এ ধরর্নর রনযে বরিভুকত েযারজর্যাল পাওযার বযবিারর্ারীর্দর খুাঁর্জ মবর র্রর্ত 
রেরনরে দৃঢ় সিংর্ল্প িিে র্র্রর্ছ। মস র্ারর্েই রেরনরের নতুন মররজর্েশন র্রেশন 
সর্ল োগল বনকর্র্ ইন্টাররভউর সমু্মখীন ির্ত আহ্বান জারনর্যর্ছ। 
 
রন বলল, জনগে এিা ির্ত মদর্ব না। 
 
লুরপন বলর্লন, ির্ত মদর্ব না রর্, ইরতের্ধযই শুরু ির্যর্ছ। আেরা  খন এখার্ন র্িা 
বলরছ তখন োগল বনকরা সাক্ষাতর্ার্রর জনয রীরতের্তা জর্ড়া ির্ত শুরু র্র্রর্ছ। 
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রন বলল, রর্ন্তু র্ীভার্ব ধারো র্রা িয ম  তারা েযারজর্ চুরর র্র্রর্ছ? এিা এর্িা 
অ্সুি রচন্তা।  রদ মর্উ চুরর র্র্র তাির্ল মতা মস সু্কইব মর্উ র্রর্ত পারর্ব না? পারর্ব 
রর্? 
 
লুরপন বলর্লন, আরে মসিা জারন, তারপরও তুরে  রদ এখন প্রোে র্রর্ত পার ম  
অ্ন্তত এর্জন ঘরনষ্ঠ আত্মীয উইজাডক আর্ছ তাির্ল ধর্র মনযা ির্ব ম  তুরে েযারজর্ 
পাওযা অ্চবধভার্ব মপর্যছ। এবিং এর জনয শারস্ত মভাগ র্রর্ত ির্ব। 
 
রন িাররেযর্নর রদর্র্ তার্াল। তারপর বলল,  রদ রপওর ব্লাড এবিং িাফ ব্লাড মর্উ 
এর্জন োগল বনকর্র্ আত্মীয বর্ল দারব র্র্র তাির্ল? আরে সবাইর্র্ বলব ম  
িাররেযন আোর চাচার্তা মবান 
 
িাররেযন রর্নর িাতিা রনর্জর িার্ত রনর্য মচর্প ধরল। 
 
ধনযবাদ রন, রর্ন্তু আরে মতাোর্র্ মসিা বলর্ত মদব না 
 
রনও রনর্জর িাত রদর্য িাররেযর্নর িাত মচর্প বলল, এ ছাড়া মতা মতাোর আর মর্ার্না 
উপায মনই। আরে মতাোর্র্ আোর্দর বিংর্শর সব আত্মীয-স্বজর্নর পররচয রশরখর্য মদব, 
 ার্ত তুরে প্রর্শ্নর উের রদর্ত পার। 
 
িাররেযন শরীর দুরলর্য িাসল। 
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রন, আেরা িযারর পিার্রর ের্তা মোে ওযার্ন্টর্ডর সর্ঙ্গ পারলর্য মবড়ার্ত পাররছ, আর 
ওিা মতা মর্ার্না বড় বযাপার বর্ল আোর ের্ন িয না। আরে  রদ সু্কর্ল রফর্র ম তাে 
তাির্ল এর্িা র্িা রছল। 
 
িাররেযন লুরপর্নর রদর্র্ তারর্র্য বলল, মিাগার্িকর বযাপার্র মভার্টের্িকর পররর্ল্পনা রর্? 
 
রতরন বলর্লন, প্রর্তযর্ তরুে মছর্ল এবিং মের্য  াদুর্র্রর জনয এখন িারজরা মদযা 
বাধযতােূলর্। গতর্াল এিা মঘাষো র্রা ির্যর্ছ। এর আর্গ র্খর্না এ রর্ে 
বাধযবাধর্তা রছল না। এবারই পররবতকন র্রা ির্লা। অ্বশযই ররর্ির্নর প্রায সব 
উইজাডকই মিাগার্িক রশক্ষা িিে র্র্রর্ছ। রর্ন্তু তার্দর বাবা-ো ইো র্রর্ল ঘর্র অ্িবা 
বাইর্রও মর্ািাও রশক্ষা িিে র্রার্ত পারর্তন। মস র্ারর্ে মভার্েেিক মগািা উইজাডক 
সম্প্রদাযর্র্ তার নজর্র আনর্ত পারর্ব। আর এভার্বই মভার্েেিক োগল বনকর্দর বাছাই 
র্রর্ত পারর্ব। র্ারে ছাত্রর্দরর্র্ অ্নুর্োদন মদযার আর্গ প্রোে রদর্ত ির্ব ম  তারা 
উইজাডকর্দর উেরসূরী। 
 
িযারর ভযানর্ রাগারিত ির্লা। অ্সুি অ্নুভব র্রর্ত িার্ল, রঠর্ এই েুিূর্তক ১১ বছর 
বযসীরা এর্গাদা নতুন মর্না মস্পল বইর্যর উপর অ্রত আিি রনর্য হুেরর মখর্য 
পর্ড়র্ছ। ওরা জার্ন না ম  র্খর্নাই মিাগািক মদখা ির্ব না, এেন রর্ িযর্তা তার্দর 
পররবারর্র্ও তারা আর র্খর্না মদখর্ব না। 
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এই রচন্তায িযারর ভার্লা র্র্র র্িা বলর্ত পারর্ছ না। রর্ বলর্ব তা খুাঁর্জ পার্ে না। 
শুধু রবড়রবড় র্র্র বলল, এিা..এিা… 
 
লুরপন শান্ত র্র্ণ্ঠ বলর্লন, আরে জারন। 
 
লুরপন এবার রিধািস্ত ির্য বলর্লন, তুরে আোর্র্ রনরিত না র্রর্লও আরে বুর্ে রনর্ত 
পারব িযারর। রর্ন্তু অ্ডকার এখন ের্ন র্রর্ছ ম  ডাম্বলর্ডার মতাোর্র্ এর্িা রেশন রদর্য 
মগর্ছন। 
 
িযারর উের রদল, িযাাঁ, রদর্য মগর্ছন। রন এবিং িাররেযনও মসই রেশর্ন আোর সর্ঙ্গ 
আর্ছ। 
 
তুরে আোর উপর আিা মরর্খ বলর্ত পার ম  রেশনিা রর্? 
 
িযারর অ্নযরদর্র্ এর্রি ধুসর, ঘন চুর্লর েুর্খর রদর্র্ তার্াল। এবিং ের্ন ির্লা তার 
অ্নযরর্ে উের মদযা উরচত। 
 
আরে বলর্ত পাররছ না মরেুস, আরে দুিঃরখত।  রদ ডাম্বলর্ডার আপনার্র্ রর্ছু বর্ল 
িার্র্ন তাির্ল আপনার্র্ রর্ছু বলা আোরও রঠর্ ির্ব না। 
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লুরপনর্র্ িতাশ মদখা মগল। বলর্লন, আরে ধারো র্র্ররছলাে তুরে এেন উেরই মদর্ব। 
তারপরও আরে মতাোর্দর রর্ছু র্ার্জ লাগর্ত পারর। তুরে ভার্লা র্র্রই জার্না আরে 
মর্ এবিং রর্ র্রর্ত পারর। আরে সর্ঙ্গ আসর্ত পারর মতাোর্দর রনরাপোর জনয। এর্ত 
আোর জানার প্রর্যাজন ির্ব না ম  মতাোর্দর রেশনরি রর্। 
 
িযারর রিধায পর্ড় মগল। খুবই ভার্লা প্রস্তাব।  রদও মস বুের্ত পারর্ছ না লুরপন সর্ঙ্গ 
মগর্ল তার র্াছ মির্র্ রেশন মগাপন রাখর্ব র্ীভার্ব। 
 
িাররেযনর্র্ রবরস্মত ের্ন ির্লা। 
 
মস জানর্ত চাইল, রর্ন্তু িঙ্কর্সর র্ী ির্ব? 
 
লুরপন বলর্লন, িঙ্কর্সর র্ী ির্ব োর্ন? 
 
িাররেযন এর্িু মির্ে মির্ে বলল, আপরন রববারিত! আপরন আোর্দর সর্ঙ্গ চর্ল মগর্ল 
তার অ্নুভূরতিা র্ী ির্ব? 
 
লুরপন বলর্লন, মস ভার্লা এবিং রনরাপর্দই িার্র্ব। মস তার বাবা-োর্যর বারড়র্ত 
িার্র্ব। 
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লুরপর্নর র্র্ণ্ঠ রর্ছু এর্িা অ্স্বভারবর্ মশানা মগল। র্ণ্ঠ অ্র্নর্িাই শীতল মশানা মগল। 
িঙ্কর্সর বাবা-োর্যর বারড়র্ত লুরর্র্য িার্ার রবষযরি মর্েন ম ন মবোনান ের্ন ির্লা। 
আর  াই মিার্, িঙ্কস অ্ডকার্রর এর্জন সদসয। িযারর  তিা জার্ন মস সরেয িার্র্তই 
চাইর্ব। 
 
িাররেযন রিধািস্ত র্র্ণ্ঠ বলল, মরেুস, সব রর্ছু রঠর্ঠার্ আর্ছ মতা..আপরন ভার্লা র্র্র 
জার্নন আপনার এবিং- 
 
লুরপন বলর্লন, সবরর্ছু রঠর্ আর্ছ, ধনযবাদ। 
 
িাররেযন লাল ির্য মগল। আর্রা এর্রি রবরতর্র রনস্তব্ধ েুিূতক পার ির্য মগল। এর্িা 
দীঘক রনিঃশ্বাস মছর্ড় লুরপন বলর্লন, িঙ্কস শীঘ্রই ো ির্ত  ার্ে। 
 
িাররেযন উল্লরসত ির্য বলল, ওি! চেৎর্ার! 
 
রন আিি রনর্য বলল, এরক্সর্লন্ট! 
 
 িযারর বলল, অ্রভনন্দন। 
 
লুরপন এর্রি রৃ্রত্রে িারস রদর্লন  া অ্র্নর্িাই মবদনারই ের্ন ির্লা। বলর্লন, তাির্ল 
মতােরা আোর প্রস্তাব িিে র্রছ? রতনজর্নর জাযগায চারজন। ডাম্বলর্ডার এর্ত 
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অ্রারজ ির্তন বর্ল আোর ের্ন িয না। ডার্ক আিক রিচার্রর রবরুর্দ্ধ রতরন আোর্র্ 
মতাোর রনরাপোর দারযত্ব রদর্যরছর্লন। এবিং আরে মতাোর্র্ বর্ল রাখরছ, আোর ধারো 
আেরা এেন অ্র্নর্ েযারজর্র্র সমু্মখীন িরে ম গুর্লার রবরুর্দ্ধ র্খর্না দাাঁড়ার্ত িযরন 
বা আেরা র্ল্পনা র্রররন। 
 
রন এবিং িাররেযন দুজনই িযাররর রদর্র্ তার্ার্লা। 
 
িযারর বলল, আোর্দরর্র্ শুধু এর্রি র্িা পররষ্কার র্র্র বলুন, আপরন চান ম  িঙ্কসর্র্ 
তার বাবা-োর্যর র্ার্ছ মরর্খ আোর্দর সর্ঙ্গ আসর্ত? 
 
লুরপন বলর্লন, মস ওখার্ন সেূেক রনরাপদ িার্র্ব, ওর বাবা-ো ভার্লা ের্তাই 
মদখার্শানা র্রর্ব। 
 
তার র্িায আর্গর ের্তাই চুড়ান্ত রসদ্ধার্ন্তর সুর। বলর্লন, িযারর, আরে রনরিত মজেসও 
মতাোর্দর সর্ঙ্গ আোর  াওযািা চাইর্তন। 
 
িযারর বলল, আোর তা ের্ন িয না। আরে মোিােুরি রনরিত ম  আোর বাবা জানর্ত 
চাইর্তন, ম  আপরন নবজাতর্র্র সর্ঙ্গ িার্র্ছন না মর্ন। 
 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য ডেথরি হ্যালিাস । ডে. ডে. িাওরিিং । হ্যারি পটাি রসরিে 

361 

www.bengaliebook.com                                  সূরিপত্র 
 

 

লুরপর্নর েুর্খর রঙ পার্ট মগল। রর্র্চর্নর তাপোত্রা ের্ন ির্ে ১০ রডরির্ত মনর্ে 
এর্সর্ছ। রন রুর্ের চাররদর্র্ তারর্র্য ঘররির সবরর্ছু ের্ন র্রর্ত মচষ্টা র্রর্ছ। আর 
িাররেযন এর্বার িযাররর রদর্র্ এবিং এর্বার লুরপর্নর রদর্র্ তার্াাঁর্ে। 
 
মশষ প কন্ত লুরপন বলর্লন, তুরে বুের্ত পারছ না িযারর। 
 
িযারর বলল, তাির্ল বুরের্য বলুন। 
 
লুরপন মঢার্ রগলর্লন। 
 
আরে…আরে আসর্ল িঙ্কসর্র্ রবর্য র্র্র ভযানর্ ভুল র্র্ররছ। আরে আোর 
সুরবর্বচনার্র্ পাো না রদর্য র্াজরি র্র্ররছ। এবিং তখন মির্র্ই এরজনয আোর্র্ 
পস্তার্ত ির্ে। 
 
িযারর বলল, বুের্ত মপর্ররছ, আপরন তার্র্ এবিং বাচ্চারির্র্ তার ো-বাবার র্ার্ছ মফর্ল 
মরর্খ আোর্দর সর্ঙ্গ ম র্ত চাইর্ছন। 
 
লুরপন লারফর্য উঠর্লন। ধাক্কা মলর্গ তার মচযাররি মপছর্ন সর্র মগল। এবিং রতরন এতিা 
ভযানর্ভার্ব ওর্দর রদর্র্ তার্ার্লন ম  এই প্রিে ওর্দর র্ার্ছ ের্ন ির্লা োনুর্ষর 
েুর্খ তারা মনর্র্ড়র ছাযা মদখর্ত পার্ে। 
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তুরে বুের্ত পারছ না আরে আোর স্ত্রী এবিং এখর্না জন্ম না মনযা রশশুরির উপর রর্ 
অ্নযায র্র্ররছ। আোর র্খর্নাই তার্র্ রবর্য র্রা উরচত িযরন। আরে তার্র্ জারতচুযত 
র্র্র মফর্লরছ! 
 
লুরপন তার বসার মচযাররি লারি মের্র দূর্র সররর্য রদর্লন। 
 
তুরে আোর্র্ শুধু অ্ডকার্রর মভতর্রই মদর্খছ, অ্িবা মিাগার্িক ডাম্বলর্ডার্রর রনরাপদ 
বলর্যর ের্ধযই মদর্খছ। তুরে জার্ন না উইজাডক ওযালকর্ডর অ্রধর্ািংশই আোর্র্ রর্রর্ে 
ভযানর্ প্রােীর ের্তা মদর্খর্ছ। তারা  খন আোর রাগ-মক্ষাভ মদর্খ তখন আোর সর্ঙ্গ 
র্িাই বলর্ত পার্র না! আরে র্ী র্র্ররছ তুরে বুের্ত পাররন? শুরু মির্র্ই িঙ্কর্সর 
পররবার আোর বযাপার্র অ্সম্ভষ্ট। মর্ান বাবা ো চায ম  তার্দর এর্োত্র মের্যর 
এর্জন ওযারও-এর সর্ঙ্গ রবর্য মিার্? আর রশশুরি…রশশুরি… 
 
লুরপন েুঠ ভর্র রনর্জর চুল মির্ন ধরর্লন। ভযানর্ িতাশ মদখা মগল। 
 
বলর্লন, আোর ের্তা োনুষরা রশশুর জন্ম রদর্ত পার্র না! র্ারে বাচ্চারিও আোর ের্তা 
ির্ব। এই রবষযরিই আোর্র্ ভারবর্য তুর্লর্ছ। আরে রনর্জর্র্ র্ীভার্ব ক্ষো র্রব? 
আরে মজর্নশুর্ন এর্রি রনষ্পাপ রশশুর ের্ধয আোর অ্বিান ঢুরর্র্য রদরে। আর  রদ 
অ্র্লৌরর্র্ভার্ব সাধারে এর্রি বাচ্চা িয, তাির্ল মস সারা জীবন আোর জনয 
লজ্জার্বাধ র্রর্ব! 
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িাররেযর্নর মচার্খ জল চর্ল এর্সর্ছ। মস রফসরফস র্র্র বলল,র্রেুস! এেন র্িা 
বলর্বন না। আপনার জনয এর্রি বাচ্চা মর্ন লজ্জার্বাধ র্রর্ব? 
 
িযারর বলল, আরে মসিা জারন না িাররেযন, রর্ন্তু আরে ির্ল তার জনয লজ্জার্বাধ 
র্রতাে। 
 
িযারর বুের্ত পারর্ছ না এত রাগ তার মর্ার্ির্র্ আসর্ছ। রর্ন্তু মস এতিাই মরর্গ মগর্ছ 
ম  বসা মির্র্ উর্ঠ দাাঁরড়র্যর্ছ। লুরপর্নর র্ার্ছ ের্ন ির্লা ম  িযারর মবাধ িয তার্র্ 
োরর্ত উদ্দত ির্যর্ছ। 
 
িযারর বলল, এখন  রদ নতুন ক্ষেতায আসা মলার্র্রা ের্ন র্রর্ত পার্র ম  োগল বনকরা 
খারাপ, তাির্ল আধা ওযারওর্র্ তারা রর্ বলর্ব– ার বাবা রর্না আবার অ্ডকার্রর 
সদসয? আোর বাবা োরা মগর্ছন আোর্র্ এবিং আোর োর্র্ রক্ষা র্রর্ত রগর্য। আর 
আপরন রর্ ের্ন র্র্রন, আোর বাবা আপনার্র্ র্খর্না বলর্তন সন্তান মরর্খ আোর্দর 
সর্ঙ্গ অ্রভ ার্ন মবর ির্ত? 
 
লুরপন বলর্লন, তুরে..র্তাোর র্ত দুিঃসািস! আরে র্ী সাধ র্র্র মসিা র্রর্ত চারে….. 
নারর্ রনর্জর ভার্লার জনয অ্িবা রনর্জর রবপদ মদর্খ…তুরে র্ীভার্ব এিা রচন্তা র্রর্ল- 
 
িযারর বলল, আোর ধারো আপরন এর্িা েুাঁরর্ রনর্ত চার্েন। আপরন রসররযুর্সর পি 
অ্নুসরে র্রর্ছন….। 
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িযারর না!, িাররেযন অ্নুর্রাধ র্র্র বলল। রর্ন্তু িযারর লুরপর্নর রিিংর েুখরির রদর্র্ 
তারর্র্য র্িা বর্ল ম র্ত িার্ল। 
 
বলল, আরে র্খর্নাই এিা রবশ্বাস র্রর্ত পারর না ম  োনুষরি আোর্র্ মডর্েনিরর্দর 
সর্ঙ্গ লড়াই র্রর্ত রশরখর্যর্ছন রতরন এর্জন ভীতু মতার্। 
 
লুরপন এত দ্রুত তার  াদুদন্ডরি মবর র্রল ম  িযারর রনর্জরিা পুর্রাপুরর মবর র্রর্ত 
পারল না। এর্িা রবর্ি শে ির্লা! এবিং িযারর বুের্ত পারল ম  মস মপছর্নর রদর্র্ 
উর্ড়  ার্ে। প্রচণ্ড মজার্র পাি র্রর্ল ম েন িয। িযারর রর্র্চর্নর মদযার্লর সর্ঙ্গ রগর্য 
বারড় মখল এবিং রনর্চ মের্ের্ত আছর্ড় পড়ল। মচার্খর পলর্র্ মদখর্ত মপল দর্রাজা 
রদর্য লুরপর্নর আলখাল্লার মশষ অ্িংশিা অ্দৃশয ির্য  ার্ে। 
 
মরেুস! মরেুস! রফর্র আসুন! িাররেযন রচৎর্ার র্র্র বলর্ত িার্ল। রর্ন্তু লুরপর্নর 
মর্ার্না সাড়া পাওযা মগল না। এর্িু পর্রই সাের্নর দর্রাজা বন্ধ িওযার এর্িা শে 
পাওযা মগল। 
 
িাররেযন রচৎর্ার র্র্র বলল, িযারর! তুরে এিা র্ী র্র্র পারর্ল! 
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িযারর উর্ঠ দাাঁরড়র্যর্ছ। মস বলল, খুবই সিজ। মস অ্নুভব র্রল মদযার্লর ম  
জাযগারির্ত তার োিা রগর্য পর্ড়র্ছ মস জাযগারির্ত এর্রি দাগ ির্য মগর্ছ। িযারর রার্গ 
তখনও িরির র্র্র র্াাঁপর্ছ। 
 
িযারর তীর র্র্ণ্ঠ িাররেযর্নর রদর্র্ তারর্র্য বলল, আোর রদর্র্ তুরে ওভার্ব তার্ার্ব 
না! 
 
রন বাধ মসর্ধ বলল, তুরেই মতা ওর সর্ঙ্গ শুরু র্র্রছ! 
 
িাররেযন লাফ রদর্য দুজর্নর োেখার্ন এর্স দাাঁরড়র্য বলল, না-না-, আেরা রনর্জর্দর 
ের্ধয োর্েলা র্রব না। 
 
রন িযাররর রদর্র্ তারর্র্য বলল, লুরপনর্র্ র্িাগুর্লা ওভার্ব মতাোর বলা উরচত িযরন। 
 
ওিাই তার জনয সতয র্িা, িযারর বলল। িযাররর ের্নর ের্ধয ভাঙা ভাঙা সৃ্মরতগুর্লা 
এর্রি আর্রর্রির সর্ঙ্গ মদৌড়ার্ে: রসররযস র্ার্লা র্াপড় পড়া অ্বিায পর্ড়  ার্েন, 
ডাম্বলর্ডার শূর্নয েুর্ল আর্ছন; আর িযাররর ো দযা র্রার জনয আর্বদন রনর্বদন 
র্রর্ছন… 
 
এর্র্বার্রই বাধয না ির্ল বাবা-োর সন্তান মফর্ল চর্ল  াওযা এর্র্বার্রই অ্নুরচৎ। 
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িযারর- িাররেযন িাত বারড়র্য িযাররর্র্ শান্ত র্রর্ত মচষ্টা র্রল। রর্ন্তু িযারর বাধা োনল 
না। মস মিাঁর্ি ওর র্াছ মির্র্ দূর্র সর্র মগল। িাররেযন  াদুর োধযর্ে ফাযার মপ্ল্র্স ম  
আগুন জ্বারলর্যর্ছ মস রদর্র্ িযারর তারর্র্য আর্ছ। এই ফাযার মপ্ল্র্সর সাের্ন বর্সই 
এর্ সেয িযারর লুরপর্নর সর্ঙ্গ র্িা বর্লর্ছ। মজের্সর বযাপার্র জানর্ত মচর্যর্ছ এবিং 
লুরপন তার্র্ সান্ত্বনা রদর্যর্ছ। আর এখন মসই লুরপর্নর আঘাতপ্রাপ্ত সাদা েুখরি ম ন 
িযাররর সাের্ন বাতার্স ভাসর্ছ। এর্িা ভযানর্ অ্পরাধ মবাধ িযাররর অ্নুভব ির্লা। রন 
বা িাররেযন মর্উ র্িা বলর্ছ। না, রর্ন্তু িযারর রঠর্ই বুের্ত পারল ম  ওরা এর্জন 
আর্রর্জর্নর েুর্খর রদর্র্ তার্ার্ে। নীরব ভাষায রনর্জর্দর ের্ধয র্িা বলর্ছ। 
 
িযারর ঘুরল এবিং ওরা দ্রুত দুজন দুজর্নর রদর্ মির্র্ েুখ মফরার্লা। 
 
িযারর বলল, আরে জারন, তার্র্ আোর র্াওযাডক বলা উরচত িযরন। 
 
রন সর্ঙ্গ সর্ঙ্গ উের রদল, না, উরচত িযরন। 
 
রর্ন্তু তার র্াজ র্ারবারিা মস রর্েই রছল। 
 
িাররেযন বলল, মসিা  াই মিার্… 
 
িযারর বলল, আরে জারন, রর্ন্তু এর র্ারর্ে মস  রদ িঙ্কর্সর র্ার্ছ রফর্র  ায তাির্ল 
আোর এই আচরে খুব এর্িা রবফর্ল  াযরন বলর্ত ির্ব, তাই না? 
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িযারর আর মর্ার্না বযাখযা খুাঁর্জ পার্ে না। িাররেযনর্র্ সিানুভূরতশীল ের্ন ির্ে। 
রনর্র্ রিধািস্ত মদখা মগল। িযারর মচাখ নারের্য রনর্জর পার্যর রদর্র্ তার্ার্লা। ওর 
বাবার র্িা রচন্তা র্রর্ছ। লুরপনর্র্ মস  া বর্লর্ছ মস বযাপার্র তার বাবা রর্ তার্র্ 
সম্মরত রদত, নারর্ নারর্ তার পুরর্না বনু্ধর সর্ঙ্গ এেন আচরে র্রার জনয মছর্লর ওপর 
রাগ র্রর্তন? 
 
রন এবিং িাররেযর্নর নীরব সোর্লাচনা এবিং ঘর্ি  াওযা ঘিনাগুর্লার র্ারর্ে রর্র্চর্নর 
রভতর এর্রি রপনপতন রনস্তব্ধতা মনর্ে এর্লা। লুরপন মডইরল প্রর্ফি পরত্রর্ার ম  
র্রপরি সর্ঙ্গ এর্নরছর্লন মসরি মিরবর্লর উপর পর্ড় আর্ছ। পরত্রর্ার প্রিে পাতায 
িযাররর রনর্জর রবশাল ছরবরি রসরলিং এর রদর্র্ তারর্র্য আর্ছ। িযারর মিাঁর্ি পরত্রর্ারির 
র্ার্ছ মগল এবিং বসল। মস পরত্রর্ারির পাতাগুর্লা উটার্ত িার্ল এবিং ভাব র্রল ম ন 
েন রদর্য পড়র্ছ। রর্ন্তু মস এর্রি অ্ক্ষর্রও েন বসার্ত পারর্ছ না। তার রভতর্র 
লুরপর্নর সর্ঙ্গ রববার্দর রবষযরি মঘারার্ফরা র্রর্ছ। িযারর রনরিত ম  মডইরল প্রর্ফর্ির 
রপছর্ন ওরা দুজন আবার রনর্জর্দর ের্ধয মচাখার্চারখ র্রর্ত শুরু র্র্রর্ছ। মস শে 
র্র্র এর্রি পাতা উটার্লা এবিং সর্ঙ্গ সর্ঙ্গ ডাম্বলর্ডার্রর নােরি তার মচার্খ পড়ল। 
পরত্রর্ার মভতর ছরবর ভাষারি বুের্ত তার এর্ অ্িবা দুইরি েুিূতক পার ির্য মগল। 
ছরবরি এর্রি পাররবাররর্ ছরব। ছরবরির রনর্চ র্যাপশান মলখা আর্ছ : বাাঁ মির্র্ ডার্ন-: 
অ্যালবাস, পাররসভাল নবজাতর্ অ্ররযানার্র্ মর্ার্ল রনর্য আর্ছন, মর্ন্দ্রা এবিং 
আবারর্ফািক। 
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িযারর েন রদর্য ছরবরি মদখল। ছরবরি ভার্লা র্র্র পরীক্ষা র্রল। ডাম্বলর্ডার্রর বাবা 
এর্জন সুদশকন োনুষ রছর্লন। ওই অ্স্পষ্ট ির্য আসা ছরবর্তও মদখা  ার্ে তার মচাখ 
দুর্িা মবশ প্রােবন্ত। মছাট্ট রশশু অ্ররযানা এর্রি পাউরুরির মচর্য িযর্তা সাোনয এর্িু 
বড়, অ্নয মর্ার্না রবর্শষ বযরতেে মচার্খ পড়ল না। ডাম্বলর্ডার্রর ো মর্ন্দ্রার ঘন 
র্ার্লা চুল মপছর্নর রদর্র্ মগাছা র্র্র গুরির্য মরর্খর্ছন। মস র্ারর্েই তাাঁর েুখরি 
অ্নযরর্ে লাগর্ছ।  রদও রতরন ছরবর্ত গলা প কন্ত ঢার্া রসে গাউন পর্ড় আর্ছন, 
তারপরও তার র্ার্লা মচাখ, উাঁচু মচাযাল এবিং মচাখা নার্ মদর্খ িযাররর আর্েররর্ান 
মনরিভর্দর র্িা ের্ন িল। অ্যালবাস এবিং আবারর্ফািক এর্ রর্ে মলস লাগার্না ররঙন 
জযার্র্ি পর্ড় আর্ছন। এবিং দুজর্নরই এর্ই রর্ে র্াাঁধ প কন্ত লম্বা চুল। অ্যালবাসর্র্ 
শুধু র্র্যর্ বছর্রর বড় ের্ন ির্ে। তাছাড়া দুরি মছর্লই মদখর্ত এর্ই রর্ে। 
অ্যালবার্সর নার্ মভর্ঙ  াওযার পর রতরন মচার্খ র্ার্লা চশো পড়র্ত শুরু র্র্ররছর্লন। 
এই ছরবরি রছল তার আর্গর। 
 
ছরবর্ত পররবাররির্র্ মবশ সুখী এবিং স্বাভারবর্ বর্ল ের্ন ির্ে। পরত্রর্ার ছরবর্ত 
সবাইর্র্ মবশ আনন্দেুখর ের্ন ির্ে। রশশু অ্ররযানা গার্যর র্াপর্ড়র মভতর মির্র্ 
অ্স্পষ্টভার্ব িাতরি মবর র্র্র তুলর্ত চার্ে। িযারর ছরবরির রদর্র্ তার্ার্লা এবিং 
রশর্রানােরি পড়ল: 
 
অ্যালবাস ডাম্বলর্ডার্রর প্রর্ারশতবয 
জীবনীর রবর্শষ রবর্শষ অ্িংশ 
বাই ররিা রস্কিার 
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িযারর ভাবল ম  পূর্বকই ম  বার্জ অ্নুভূরত ির্যর্ছ তার মচর্য মবরশ আর রর্ ির্ব। মস 
পড়র্ত শুরু র্রল। 
 
আজর্াবার্ন স্বােী পাররসভাল ডাম্বলর্ডার্রর মিফতার এবিং র্ারাগার্র  াওযার খবর 
চাররদর্র্ ছরড়র্য পড়র্ল গরবকত এবিং উদ্ধত চররর্ত্রর মর্ন্দ্র ডাম্বলর্ডার আর মোে অ্ন 
দয ওর্ন্ড িার্র্ত পার্রনরন। রতরন তখন রসদ্ধান্ত মনন পুর্রা পররবার রনর্য মগারিচ ির্লা 
িার্ে চর্ল  ার্বন। মগারিচ ির্লা িােরি পর্র রবখযাত ির্যরছল িযারর পিার ইউ-মনা-হুর 
িাত মির্র্ পারলর্য মসখার্ন  াওযার র্ারর্ে। 
মোন্ড অ্ন দয ওর্ন্ডর ের্তা মগারিচ ির্লার্তও রছল মবশ র্র্যর্রি উইজাডক পররবার্রর 
বসবাস। ম র্িতু মর্ন্দ্রা প্ররতর্বশী র্াউর্র্ই রচনর্তন না তাই রতরন পুর্বকর িার্ে তার 
স্বােীর অ্পরাধ রনর্য রচন্তা র্র্রই সেয পার র্রর্তন। বারবার উইজাডক পররবারগুর্লার 
বনু্ধর্ত্বর িাত বারড়র্য মদযা প্রতযাখযান র্রার পর রতরন রনরিত িন ম  পররবাররি এখন 
এর্া িার্র্ত পারর্ব। 
বারিলডা বযাগশি ম েন বর্লর্ছন, আরে ঘর্র ততরী রবশাল মর্র্ রনর্য তার্র্ স্বাগত 
জানার্ত মগর্ল রতরন আোর েুর্খর উপর ঠাস র্র্র দর্রাজা বন্ধ র্র্র মদন। প্রিে 
ম বার পররবাররি এখার্ন আর্স আরেও মসবারই শুধু মছর্ল দুরির্র্ মদর্খরছ। আরে 
জানর্তও পারতাে না ম  তার্দর এর্রি মের্যও আর্ছ,  রদ মসই শীর্তর রার্ত চাাঁর্দর 
আর্লার্ত আরে প্ল্যানর্জনিাইন না তুলতাে। মদখলাে মর্ন্দ্রা অ্ররযানার্র্ রনর্য বাগার্ন 
মবর ির্য এর্লন। তারপর শি র্র্র তার িাত ধর্র লর্ন মঘারার্লন। মশর্ষ ঘর্রর 
মভতর রনর্য মগর্লন। এর অ্িক আরে রর্ছু বুের্ত পারলাে না। 
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আোর র্ার্ছ এই ঘিনায ের্ন ির্যর্ছ মর্ন্দ্রা মগারিচ ির্লার্ত অ্ররযানার্র্ সবার মচাখ 
মির্র্ লুরর্র্য রাখার সবর্চর্য ভার্লা জাযগা ের্ন র্র্র মসখার্ন িানান্তররত ির্যরছর্লন। 
এই পররর্ল্পনারি রতরন িযর্তা র্র্যর্ বছর ধর্র র্র্ররছর্লন। সেযিা রছল গুরুত্বপূেক। 
অ্ররযানা  খন সবার মচার্খর সাের্ন মির্র্ অ্দৃশয ির্য  ায তখন তার বযস োত্র সাত 
বছর। এবিং অ্রধর্ািংশ এক্সপার্িকর ের্ত সাত বছর বযর্সই েযারজর্ প্রর্াশ মপর্য 
িার্র্। অ্ররযানার রছর্ির্ফাাঁিা েযারজর্যাল ক্ষেতা রছল এিা ের্ন র্রার ের্তা মর্উ এখন 
আর জীরবত মনই। মস র্ারর্েই এিা পররষ্কার ম  মর্ন্দ্রার এর্রি সু্কইব মের্য আর্ছ মস 
লজ্জা ঢার্র্ত রতরন তার্র্ লুরর্র্য মফলার রসদ্ধান্ত রনর্যরছর্লন। বনু্ধ এবিং প্ররতর্বশীর্দর 
র্াছ মির্র্ সর্র িার্ার র্ারে সবাই মজর্ন ম ত ম  রতরন মের্যরির্র্ আির্র্ 
মফর্লর্ছন। অ্ল্প র্র্যর্জন শুধু জানর্তা অ্ররযানার অ্বিার্নর র্িা। এর ের্ধয 
অ্ররযানার দুভাই রছল,  ারা তার োর্যর রশরখর্য মদযা র্িা বর্ল অ্ররযানার র্িা 
এরড়র্য ম র্তা: আোর মবান সু্কর্ল  াওযার ের্তা সুি নয। 
পর্রর সপ্তার্ি : মিাগার্িক ডাম্বলর্ডার–েূলযারযত এবিং অ্রভ ুি 
 
িযাররর ধারো ভুল। মস  া পড়ল তার্ত তার েন সরতযই আর্রা খারাপ ির্লা। মস আবার 
ছরবর সুখী পররবাররির রদর্র্ তার্ার্লা। এ র্ারিনী রর্ সরতয? র্ীভার্ব মস তা উদঘািন 
র্রর্ব? বারিলডার তার সর্ঙ্গ র্িা বলার ের্তা অ্বিা মনই মজর্নও মস মগারিচ ির্লার্ত 
ম র্ত মচর্যরছল। িযারর এবিং ডাম্বলর্ডার–দুজনই ম খার্ন তার্দর রপ্রযজনর্র্ িাররর্যর্ছ 
মসখার্ন িযারর ম র্ত মচর্যরছল। মস পরত্রর্ারি িাত মির্র্ নারের্য রাখর্ত রগর্য মর্বল 
রন এবিং িাররেযর্নর েতােত জানার জনয প্রশ্ন র্রর্ত  ার্ে, রঠর্ এেন সেয পুর্রা 
রর্র্চর্ন েযার্ র্র্র র্ান ফািার্না এর্রি শে ির্লা। গত রতন রদর্নর ের্ধয িযারর 
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প্রিেবার্রর ের্তা আজ রেচার্রর র্িা ভুর্ল রগর্যরছল। শেরি িওযার পরপরই িযাররর 
প্রির্ে ের্ন ির্লা লুরপন শে র্র্র রুর্ের মভতর রফর্র এর্সর্ছন। রর্ন্তু েুিূতক পর্রই 
লক্ষ র্রল তার মচযার্রর র্ার্ছই বাতার্সর রভতর্র ধস্তাধ্বরস্ত র্রর্ত মদযা  ার্ে। িযারর 
লাফ রদর্য উর্ঠ দাাঁড়াল। রঠর্ তখনই রেচার িযাররর রদর্র্ োিা অ্বনত র্র্র বলল, 
মচার েুনু্ডঙু্গস মফ্লচারর্র্ সর্ঙ্গ র্র্র রেচার রফর্র এর্সর্ছ প্রভু। 
 
েুনু্ডঙু্গস গড়ান রদর্য উর্ঠ দাাঁড়াল এবিং রনর্জর  াদুদণ্ডরি মির্ন মবর র্রল। িাররেযন 
তরড়ৎ গরতর্ত তার্র্ প্ররতর্রাধ র্রল 
 
এক্সর্পরলযারেুস! 
 
েুভুকু্ষর্সর  াদুদণ্ডরি িাত মির্র্ খর্স শূর্নয উর্ড় মগল এবিং িাররেযন মসরি ধর্র 
মফলল। বনয মচার্খর েুনু্ডস রসাঁরড়র রদর্য লাফ রদর্য ছুর্ি পালার্ত মচষ্টা র্রল। রন 
রাগরব বল ধরার ের্তা োাঁপ রদর্য তার্র্ ধর্র মফলল এবিং মঘাৎ র্র্র পাির্রর মের্ের্ত 
েুনু্ডঙু্গস আঘাত মপল। 
 
রর্নর িাত মির্র্ ছুর্ি  াওযার জনয মস োড়া রদল এবিং রচৎর্ার র্র্র বলল, রর্! অ্রে 
র্ী র্র্ররছ। আোর রপছর্ন এর্রি ঘর্রর ভুত লারগর্যছ! আোর্র্ মছর্ড় দাও! মছর্ড় দাও 
আোর্র্ মছর্ড় দাও নইর্ল- 
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িযারর বলল, ধের্ মদযার ের্তা পরররিত মতাোর মনই! িযারর িাত মির্র্ সিংবাদপত্ররি 
নারের্য রাখল এবিং লম্বা পা মফর্ল রর্র্চর্নর অ্নয প্রার্ন্ত রগর্য েুনু্ডজুর্সর পার্শ িাাঁিু 
মগর্ড় বসল। েুনু্ডঙু্গস এখন মজাড়াজুরড় র্রর্ছ না এবিং ভয মপর্যর্ছ বর্ল ের্ন ির্লা। 
রন উর্ঠ দাাঁরড়র্য িাাঁপার্ত িার্ল। মস মদখল িযারর তার  াদুদণ্ডরি েুভুকু্ষর্সর নার্ 
বরাবর তার্ র্র্র ধর্রর্ছ। েুভুকু্ষর্সর র্াছ মির্র্ রবশ্রী তাোর্র্র গন্ধ মবর ির্ে। ওর 
চুলগুর্লা জি পারর্র্য আর্ছ। পরর্নর গাউনিা এর্র্বার্র েরলন। 
 
রেচার, ঘর্রর ভুতরি বলল, রেচার মচার ধর্র আনর্ত অ্র্নর্ মদরর র্র্র মফর্লর্ছ, 
এজনয মস ক্ষো প্রািকনা র্রর্ছ প্রভু। র্ীভার্ব ধরা পড়া মির্র্ সর্র িার্র্ত িয মফ্লচার 
তা খুব ভার্লা র্র্র জার্ন। তার অ্র্নর্ জাযগা এবিং সািা যর্ারী রছল। তা সর্েও মশষ 
প কন্ত রেচার মচাররির্র্ আির্র্ মফর্লর্ছ। 
 
তুরে সরতযই খুব র্ার্জর র্াজ র্র্রছ রেচার। িযারর বলল। রেচার োিা রনচু র্র্র 
িযাররর রদর্র্ মবা র্রল। 
 
িযারর েুভুকু্ষর্সর রদর্র্ রফর্র বলল, মতাোর্র্ আোর্দর রর্ছু প্রশ্ন র্রার আর্ছ। 
 
েুনু্ডঙু্গস সর্ঙ্গ সর্ঙ্গ রচৎর্ার র্র্র বলল, আরে খুবই রবপদিস্ত, ওর্র্? আরে র্খর্না 
মস্বোয আসর্ত সর্র ম র্ত চাইরন। এিা আোর মর্ার্না মদাষ না। রর্ন্তু আরে মতাোর্দর 
েৃতুয মিার্ তা চাইরন। ওই ইউ-মনা-হু আোর রদর্র্ উর্ড় এর্সরছল। মসখার্ন আর মর্উ 
মতা উপরিত রছল না। আরে বর্লরছ, আরে এিা র্রর্ত চাইরন। 
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িাররেযন বলল, মতাোর জানার জনয বলরছ, আোর্দর ের্ধয মর্উ অ্দৃশয ির্য  াইরন। 
 
মতােরা তাির্ল এর্দল রির্রা। মতােরা না, রর্ন্তু আরে র্খর্না এেন রচন্তা র্রররন ম  
রনর্জর্র্ রনর্জ িতযা র্রব। 
 
িযারর েুভুকু্ষর্সর মচার্খর আর্রা র্ার্ছ  াদুদণ্ডরি ধর্র বলল, তুরে মর্ন েযাডআইর্র্ 
মফর্ল পারলর্য রগর্যরছর্ল মস বযাপার্র আোর্দর মর্ার্না আিি মনই। আেরা জানতাে ম  
তুরে এর্িা অ্রবশ্বাসী নোড়। 
 
তাির্ল আোর্র্ ওই ঘর্রর ভুত রদর্য ধর্র আনা ির্যর্ছ মর্ন? এিা রর্ আবার ওই 
মপযালাগুর্লার জনয? আোর র্ার্ছ ওর এর্রি মপযালাও অ্বরশষ্ট মনই। তুরে ওগুর্লা 
মপর্ত পার। 
 
 িযারর বলল, ওই মপযালাগুর্লার রবষর্যও না। এখন চুপ র্র্রা এবিং েন রদর্য মশার্না। 
 
িযারর মবশ স্বরস্ত মবাধ র্রল ম  র্াউর্র্ পাওযা মগর্ছ  ার র্াছ মির্র্ রর্ছুিা ির্লও 
সরতয র্িা আদাযর্রা  ার্ব। মস  াদুদণ্ডরি েুিূর্সর েুর্খর এত র্ার্ছ রনর্য এর্লা ম  
েুনু্ডঙু্গস দু মচাখ বাাঁরর্র্য মসরি মদখর্ত িার্ল। 
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তুরে  খন এ বারড় মির্র্ েূলযবান রজরনসগুর্লা সররর্য রনরের্ল- িযারর বলর্ত শুরু 
র্রল। রর্ন্তু েুসুস তার্র্ বাধা রদর্য বলল, রসররযস র্খর্না বারতল রজরনসগুর্লার 
বযাপার্র মখাাঁজ খবর রাখর্তন না। 
 
দ্রুত পা মফলার শে পাওযা মগল। দস্তার ততরর রর্ছু এর্িা েলর্র্ উঠল এবিং চাররদর্র্ 
বযিা পাওযার এর্রি শে প্ররতধ্বরন তুলল: রেচার মদৌর্ড় েুভুকু্ষর্সর র্ার্ছ রগর্য তার 
োিা সসর্পন রদর্য বারড় রদর্যর্ছ। 
 
ওর্র্ িাোও! ওর্র্ িাোও! ওর্র্ ধর্র আির্র্ রার্খা! েুনু্ডস রচৎর্ার র্র্র বলর্ত 
িার্ল। রেচার আবার ভারী সসর্পনিা োিার উপর্র তুলল ওর্র্ আঘাত র্রার জনয। 
 
িযারর উাঁচু স্বর্র বলল, রেচার না! 
 
রেচার্রর রচর্ন িাত দুর্িা রনযন্ত্রে রাখর্ত র্ষ্ট িওযায মর্াঁর্প উঠল। তখন মস 
সসর্পনরি োিার উপর ধর্র আর্ছ। 
 
আর এর্িা োরর, প্রভু িযারর, মসৌভার্গযর জনয? 
 
রন মির্স উঠল। 
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িযারর বলল, ওর্র্ আোর্দর জ্ঞান িার্া অ্বিায প্রর্যাজন। রর্ন্তু  রদ র্িা মশার্ন 
তাির্ল তুরে উরচত রশক্ষা রদও। 
 
অ্সিংখয ধনযবাদ প্রভু, রেচার আবার্রা োিা রনর্চর রদর্র্ মবা র্র্র বলল। 
 
তারপর এর্িু দূর্র রগর্য দাাঁরড়র্য িার্ল। মস রবরি মচার্খ েুভুকু্ষর্সর রদর্র্ তারর্র্য 
িার্ল। 
 
 িযারর আবার েুভুকু্ষর্সর রদর্র্ তারর্র্য বলর্ত শুরু র্রল, তুরে  খন এ বারড়র েূলযবান 
সব রজরনস খারল র্র্র রনর্য  ারের্ল তখন রর্র্চর্নর আলরেরার মির্র্ রর্ছু রজরনস 
রনর্য মগছ। মসখার্ন এর্রি লর্র্ি রছল। মসিা তুরে র্ী র্র্রছ? 
 
িযারর এ প্রশ্ন র্রার সেয েুর্খর রভতরিা শুরর্র্য মগল। মস বুের্ত পারল রন এবিং 
িাররেযনও প্রর্শ্নর উের্রর জনয উর্েরজতভার্ব অ্র্পক্ষা র্রর্ছ। 
 
েুনু্ডস জানর্ত চাইল, মর্ন, মসিা রর্ েূলযবান রর্ছু?। 
 
 িাররেযন উাঁচু গলায বলল, মসিা মতাোর র্ার্ছ এখর্না আর্ছ! 
 
 পরররিরত রবর্বচনা র্র্র রন বলল, না, ওর র্ার্ছ মনই। মস ভাবর্ছ ওিার জনয আর্রা 
মবরশ িার্া দাবী র্রা  ায রর্ না। 
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েুনু্ডস বলল, আর্রা? তা পাওযা খুব এর্িা র্রঠন রর্ছু রছল না…. বদোর্যশ মসরি রনর্য 
মগর্ছ। মর্ার্না উপায রছল না। 
 
তুরে র্ী বলর্ত চাে? 
 
ডাযাগন অ্যারলর্ত আরে ওগুর্লা রবরে র্ররছলাে। তখন মসই েরিলা এর্স আোর র্ার্ছ 
জানরত চাইল  াদু রবষযর্ প্রত্ন সেদ রবেয র্রার লাইর্সে আর্ছ রর্ না। েরিলা 
ির্লা মগাপন তদন্তর্ারী। মস আোর্র্ জররোনা র্রল। রর্ন্তু লর্র্িরি তার ভারী পছন্দ 
ির্লা এবিং মস আোর্র্ বলল, লর্র্িিা তার্র্ রদর্ল মস আোর্র্ মছর্ড় মদর্ব। 
 
িযারর জানর্ত চাইল, এই েরিলারি মর্? 
 
আরে জারন না, রেরনরের মর্ার্না  াদুর্র ির্ব। 
 
 েুনু্ডঙু্গস রর্ছুক্ষে নীরব িার্ল। তারপর েুখিা উজ্জ্বল ির্য উঠল। 
 
মছািখার্িা মের্যর্লার্। োিায মবা িুরপ। 
 
মস চুপ র্র্র মির্র্ আবার বলল, মদখর্ত মর্ালা বযার্ঙর ের্তা। 
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িযারর ওর  াদুদণ্ডরি মছর্ড় রদল। েুভুকু্ষর্সর নার্র্র উপর মসরি আঘাত র্রল এবিং তার 
ভ মজাড়া লাল আর্লা ির্য জ্বর্ল উঠল। 
 
িাররেযন রচৎর্ার র্র্র বলল, আগুযার্েনরত! 
 
সর্ঙ্গ সর্ঙ্গ তার  াদুদণ্ড মির্র্ পারনর মরাত মবর ির্য েুভুকু্ষর্সর গা েুখ ভর্র মগল। মস 
শে র্র্র রনিঃশ্বাস রনর্ত িার্ল। 
 
িযারর েুখ তুর্ল উপর্রর রদর্র্ তার্ার্লা এবিং মদখলরন এবিং িাররেযর্নর েুর্খও তার 
ের্তাই িতাশা। ডান িার্তর রপছর্নর স্কাররির্ত চুলর্ার্ে। 
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েযারেেই শরি 
 
আগে োস চর্ল এর্লা। রির্োে মপ্ল্র্সর চত্বর্র অ্ র্ত্ন মবর্ড় ওঠা ঘাসগুর্লা মরার্দর 
তার্প রনর্স্তজ এবিং বাদারে রঙ ধারে র্র্রর্ছ। দুপার্শর বারড়ঘর্রর বারসন্দারা মর্উ 
র্খর্না ১২ নম্বর বারড়র র্াউর্র্ মদর্খরন। এেন রর্ বারড়রির্র্ও মদর্খরন। রির্োে 
মপ্ল্র্স বসবাসর্ারী োগলরা বহুরদন ধর্রই মের্ন রনর্যর্ছ ম  বারড়র নম্বর বসার্নার 
মক্ষর্ত্র ভুল ির্যর্ছ। ফর্ল ১১ নম্বর বারড়র পর্রই ১৩ নম্বর বারড়রি পর্ড়র্ছ। 
 
তারপরও ওই জাযগারির্ত িুর্িার্ দশকনািকী আর্স। তারা আিি রনর্য রিসয খুাঁজর্ত 
আর্স। রির্োে মপ্ল্র্স এর্জন বা দুজন মলার্ আর্স না এেন মর্ার্না রদন খুব এর্িা 
মদখা  ায না। অ্নয মর্ার্না র্ারে ছাড়াই, অ্ন্তত মদখর্ল তাই ের্ন িয-তারা মররলিং এ 
মিলান রদর্য ১১ এবিং ১৩ নম্বর বারড়রির সিংর্ াগ িলরির রদর্র্ তারর্র্য িার্র্। চুরপচুরপ 
আসা এ রবর্শষ মলার্গুর্লার ের্ধয সাধারেত পরপর দুরদন এর্জনর্র্ মদখা  ায না, 
 রদও তার্দর সবাইর্র্ই লক্ষ র্রা  ায ম  তারা সাধারে মপাশার্ পছন্দ র্র্র না। 
লন্ডর্নর অ্রধবাসীরা  ারা এর্দর পাশ রদর্য মিাঁর্ি   ায তারা এর্দর অ্প্রচরলত 
মপাশার্র্র রদর্র্ খুব এর্িা মখযাল র্র্র না। শুধু দু এর্জন মিাঁর্ি  াওযার সেয রপছন 
রদর্র্ তারর্র্য এর্বার মদর্খ ভার্ব, এই গরর্ের ের্ধয এর্জন োনুষ লম্বা এর্রি 
আলখাল্লা পর্ড় আর্ছ মর্ন? 
 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য ডেথরি হ্যালিাস । ডে. ডে. িাওরিিং । হ্যারি পটাি রসরিে 

379 

www.bengaliebook.com                                  সূরিপত্র 
 

 

নজর রাখা মলার্গুর্লার ের্ধয খুব এর্িা প্রারপ্তর আনন্দ লক্ষ র্রা  ায না। িঠাৎ িঠাৎ 
তার্দর মর্উ এর্জন ভীষে আিি রনর্য এেন উর্েরজতভার্ব সাের্ন এরগর্য  ায ম ন 
 া খুাঁজর্ছ অ্বর্শর্ষ তা মপর্য মগর্ছ। মশর্ষ  খন আবার রফর্র আর্স তখন িতাশ মদখা 
 ায। 
 
মসর্েম্বর োর্সর প্রিে রদন আর্গর ম  মর্ার্না সের্যর মচর্য মবরশ মলার্র্র্। চের্র 
মদখা মগল। আলখাল্লা গার্য মদযা ছয জন মলার্ রনিঃশর্ে দাাঁরড়র্য নজর রাখর্ছ। তারা 
বারবার ১১ নম্বর এবিং ১৩ নম্বর বারড়র রদর্র্ তার্ার্ে। রর্ন্তু আসল  া মখাাঁজার জনয 
তারা অ্র্পক্ষা র্রর্ছ মসিা ধরা-মছাাঁযার বাইর্রই মির্র্  ার্ে। সন্ধযা মনর্ে এর্লা। 
অ্প্রতযারশত বাতার্সর সর্ঙ্গ গুাঁরড়গুরড় বৃরষ্ট পড়র্ত শুরু র্রল। সপ্তার্ির ের্ধয এই প্রিে 
বৃরষ্ট নােল। র্ী র্ারর্ে মর্ জার্ন তারা আিি রনর্য রর্ছু এর্িা মদখর্ত এরগর্য মগল। 
র্রঠন মচিারার মলার্রি তার পার্শর মলার্রির্র্ িাত ইশারায রর্ছু এর্িা মদখার্লা। 
পার্শর ওই পররপারি মলার্রি এর্িু সাের্ন এরগর্য ম র্ত িার্ল। এর্িু পর্রই আবার 
তারা গা মছর্ড় রদর্য  ার  ার জাযগায রফর্র এর্লা। তার্দরর্র্ িতাশ মদখা মগল। 
 
এরদর্র্ িযারর সর্বোত্র ১২ নাম্বার বারড়রির িলরুর্ে এর্স ঢুর্ল। সাের্নর দর্রাজার 
সবর্চর্য উপর্রর রসাঁরড়র্ত অ্যাপার্রি র্র্র নাের্ত রগর্য িযারর প্রায পর্ড়ই রগর্যরছল। 
মর্ার্নাের্ে রনর্জর ভারসােয রক্ষা র্র্রর্ছ। মভর্বরছল এই বুরে মডি-ইিাররা ওর 
ক্ষরের্র্র জনয মবর ির্য আসা র্নুইিা মদর্খ মফলল। িযারর সতর্কতার সর্ঙ্গ িলরুর্ের 
দর্রাজারি বন্ধ র্র্র রদর্য গার্যর অ্দৃশয ির্য  াওযার আলখাল্লারি খুর্ল মফলল। মসরির্র্ 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য ডেথরি হ্যালিাস । ডে. ডে. িাওরিিং । হ্যারি পটাি রসরিে 

380 

www.bengaliebook.com                                  সূরিপত্র 
 

 

ভাাঁজ র্র্র িার্তর উপর রনর্য মসাজা মবসর্েন্ট  াওযার দর্রাজারির রদর্র্ আগার্লা। 
িার্তর েুরঠর্ত মস এর্রি মডইরল মফর্ির র্রপ শি র্র্র ধর্র আর্ছ। 
 
বরাবর্রর ের্তা রফসরফস র্র্র, মসর্ভরাস মেইপ? বলার্ত তার্র্ এর্ ধরর্নর অ্ভযিকনা 
জানার্না ির্লা। এর্িা দের্া িাওযা উঠল। ক্ষরের্র্র জনয িযাররর রজহ্বা গুরির্য এর্লা। 
 
আরে মতাোর্র্ িতযা র্রররন,িযারর বলল। ম  ধুর্লার শরীররি উর্ঠ এর্সরছল মসরি 
রবর্ফাররত ির্লা। িযারর দে মনযার জনয খারনর্ সেয অ্র্পক্ষা র্রল। উর্ঠ আসা ধুর্লা 
পররষ্কার না িওযা প কন্ত মস অ্র্পক্ষা র্রল এবিং রের্সস ব্লযার্র্র র্ান সজাগ না ির্য 
উর্ঠ ততিা দূরত্ব মরর্খ মস রর্র্চর্নর পর্ি অ্র্ধকর্ রসাঁরড় প কন্ত নােল। তখনই র্িািা 
শুনর্ত মপল, আরে এর্রি খবর মপর্যরছ, রর্ন্তু আপরন এিা পছন্দ র্রর্বন না। 
 
রর্র্চনরি এখন আর রঠর্ মচনা  ার্ে না। প্ররতরি জাযগা এখন ের্ের্ র্রর্ছ। দস্তার 
পাত্রগুর্লা, চর্চর্র্ মধাযার্োছা র্রা, র্ার্ঠর মিরবর্লর উপরিা ের্ের্র্, রডনার্রর জনয 
ম  িালা বারি মিরবর্লর উপর রাখা ির্যর্ছ মসগুর্লার উপর ঘর্র জ্বলর্ত িার্া আর্লা 
পর্ড় মবশ রের্রের্ র্রর্ছ। খাবার্রর রডশ মির্র্ মধাাঁযা উঠর্ছ। আর মর্ার্না রবর্শষ 
পররবতকন মদখা মগল না, শুধু ঘর্রর ভুতরি মদৌর্ড় িযাররর রদর্র্ আসল। পরর্ন তুষার্রর 
ের্তা সাদা মতাযার্ল ধরর্নর রর্ছু। ওর র্ার্নর উপর্রর চুলগুর্লা পররষ্কার, তুর্লার ের্তা 
ফুরফুর্র। পাতলা বুর্র্র উপর মরগুলার্সর লর্র্িরি েুর্ল আর্ছ। 
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দযা র্র্র জুর্তা খুলুন এবিং িাত-েুখ ধুর্য খাবার মখর্য রনন প্রভু, রেচার বলল। িযাররর 
িাত মির্র্ অ্দৃশয িওযার আলখাল্লারি রনল এবিং ধীর পার্য মিাঁর্ি রগর্য মদযার্লর হুর্র্র 
সর্ঙ্গ েুরলর্য রদল। পার্শই আর্রর্রি পুরাতন ফযাশর্নর গাউন মোলার্না রর্যর্ছ। মসরি 
এর্র্বার্র  ত্ন রনর্য মধালাই র্রা। 
 
র্ী ঘিনা? রন গুরুত্ব রদর্য জানর্ত চাইল। রন এবিং িাররেযন এর্ গাদা র্ািার্ছাঁড়া 
র্রা মলখা মনাি ির্ত আাঁর্া েযাপ পরীক্ষা র্র্র মদখরছল। ওগুর্লা রর্র্চর্ন লম্বা মিরবর্লর 
এর্ মর্াোয পর্ড়রছল। রর্ন্তু এবার ওরা মদখল িযারর লম্বা 
 
পা মফর্ল ওর্দর র্ার্ছ আসর্ছ। িযারর র্ার্ছ এর্সই িার্তর পরত্রর্ারি ওর্দর মদখর্ত 
িার্া র্াগজগুর্লার উপর ছুাঁর্ড় রদল। 
 
পরত্রর্ার উপর মচাখা নার্, র্ার্লা চুর্লর পরররচত োনুষরির ছরব। ওর্দর সবার রদর্র্ 
তারর্র্য আর্ছ। তার রনর্চ বড়বড় র্র্র রশর্রানাে মলখা 
 
মিাগার্িকর প্রধান রশক্ষর্ রির্সর্ব 
মসর্ভরাস মেইর্পর নাে মঘাষো র্রা ির্যর্ছ 
 
িাররেযন এবিং রন এর্ই সর্ঙ্গ বর্ল উঠল, না! 
 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য ডেথরি হ্যালিাস । ডে. ডে. িাওরিিং । হ্যারি পটাি রসরিে 

382 

www.bengaliebook.com                                  সূরিপত্র 
 

 

িাররেযনই আর্গ িাত বারড়র্য র্াগজরি ধরল। মস প্রায রছরনর্য রনর্য মজার্র মজার্র 
সবাইর্র্ শুরনর্য পড়র্ত িার্ল। 
 
উইজারসক এবিং উইচোফর্ির দীঘকরদর্নর মপাশন োোর মসর্ভরাস মেইপর্র্ মিডোোর 
রিসার্ব রনর্যাগ মদযা ির্যর্ছ। মবশ রর্ছু োর্ফর পররবতকর্নর ধারাবারির্তায এই 
প্রাচীন সু্কল মির্র্ সার্বর্ োগল রিচার পদতযাগ র্রায তার িলারভরষি ির্েন 
অ্যার্লর্র্িা র্ার্রা। আর তার ভাই অ্যারের্াস রডর্ফে এর্গইে রদ ডার্ক আর্িকর 
প্রর্ফসর্রর দারযত্ব রনর্েন। 
 
আোর্দর উইজার্ডকর ঐরতিয এবিং েূলযর্বাধ সেুন্নত রাখার সুর্ াগর্র্ আরে স্বাগত 
জানাই- আরে ের্ন র্রর এরি জনগর্ের র্ান মর্র্ি মদযার েত, িতযা র্রার ের্তা 
অ্পরাধ! মেইপ ির্ব মিডোোর! ডাম্বলর্ডার্রর োরডর্ত রগর্য মেইপ বসর্ব–
মেররলর্নর পযান্ট! মস এেনভার্ব মশর্ষর শেরি বলার সেয রচৎর্ার র্র্র উঠল ম  
িযারর এবিং রন দুজনই লারফর্য উঠল। িাররেযন মিরবর্লর উপর রদর্য লাফ রদর্য রুে 
মির্র্ মবর ির্য মগল।  াওযার সেয মপছন মির্র্ বলল, এর্ রেরনর্ির ের্ধয রফর্র 
আসরছ! 
 
মেররলর্নর পযান্ট? রন িাররেযর্নর ের্তা র্র্র উচ্চারে র্রল। অ্বশযই িাররেযন খুব 
আপর্সি ির্যর্ছ। 
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রন রনউজ মপপাররি মির্ন রনল এবিং মেইর্পর উপর মলখা প্ররতর্বদনরি  ত্নসির্ার্র 
পড়র্ত িার্ল। 
 
অ্নয রশক্ষর্রা এিার পর্ক্ষ সেিকন মদর্বন না। েযর্র্গানাগল, রফ্লিউইর্ এবিং উর্ির 
ের্তা রশক্ষর্রা প্ররৃ্ত সতযিা জার্নন। তারা ভার্লা র্র্রই জার্নন ডাম্বলর্ডার র্ীভার্ব 
রনিত ির্যর্ছন। তারা মেইপর্র্ মিডোোর রিসার্ব মের্ন মনর্বন না। আর এই 
র্যার্রাস বা মর্? 
 
িযারর বলল, মডি-ইিার। রভতর্র ওর্দর ছরব মদযা আর্ছ। মেইপ  খন ডাম্বলর্ডারর্র্ 
িতযা র্র্র তখন ওরা িাওযার্রর উপর্র অ্বিান রনর্যরছল। সুতরািং ওরা সব বনু্ধরা 
এখন এর্। িযারর রবররির সর্ঙ্গ এর্রি মচযার মির্ন বসল। বলল, এবিং রশক্ষর্র্দর 
ওখার্ন  িারীরত অ্বিান র্রা ছাড়া অ্নয রর্ছু র্রার আর্ছ বর্ল আোর ের্ন িয না। 
 রদ রেরনরে এবিং মভার্েেিক মেইর্পর রপছর্ন িার্র্ তাির্ল রিচারর্দর িয ওখার্ন 
িার্র্ত ির্ব, নতুবা আজর্াবার্ন তার্দর তার্দর িান। 
 
ির্ব। আরে ের্ন র্রর তার্দর মসখার্ন মির্র্ বরিং রশক্ষািকীর্দর স্বািক মদখর্ত মচষ্টা 
র্রািাই উরচত। 
 
রেচার দ্রুতগরতর্ত মিরবর্লর র্ার্ছ আসল। তার িার্ত বড় বারি। মস অ্নয মছাি 
বারিগুর্লার্ত সুপ বাড়ল। বাড়ার সেয দুদাাঁর্তর ফাাঁর্ রদর্য হুস হুস র্র্র শে র্রল। 
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ধনযবাদ রেচার িযারর বলল। মডইরল প্রর্ফর্ির র্রপরি ভাাঁজ র্রল  ার্ত মেইর্পর েুখরি 
না মদখর্ত িয।  া মিার্, আেরা এখন অ্ন্তত জানর্ত পাররছ ম  মেইর্পর অ্বিান 
মর্ািায। 
 
িযারর চাের্চ তুর্ল সুপ েুর্খ রদর্ত িার্ল। মরগুলার্সর লর্র্িরি তার্র্ মদযার পর মির্র্ 
রেচার্রর রান্না নাির্ীযভার্ব উন্নত ির্যর্ছ। আজ ম  মেি অ্রনযন রান্না র্র্রর্ছ এেন 
স্বাদ িযারর আর র্খর্না পাযরন। 
 
িযারর মখর্ত মখর্ত রর্নর রদর্র্ তারর্র্য বলল, এখর্না এর্দল মডি-ইিার বারড়িার 
রদর্র্ লক্ষ রাখর্ছ। মদর্খশুর্ন ের্ন ির্ে ওরা আশা র্রর্ছ আেরা আোর্দর বইখাতা 
রনর্য মিাগািক এক্সর্প্রর্স চর্ড় সু্কর্লর উর্দ্দর্শয রওযানা িব। 
 
রন ঘররর রদর্র্ তার্ার্লা। 
 
আরে সারাক্ষে এই রবষযরি রনর্য ভাবরছ। ইরতের্ধযই ছয ঘণ্টা পার ির্য মগর্ছ। 
অ্রবশ্বাসয, এ রর্ে িওযার র্িা নয, তাই না? 
 
িযারর ওর ের্নর মচাখ রদর্য রঙ মবরর্ঙর েলের্ল রেে ইরেনরি মদখল। রের্রের্ 
র্রর্ত র্রর্ত মক্ষত, পািাড় পার ির্য  ার্ে এর্রি শুর্যার্পার্ার ের্তা। িযারর রনরিত 
ম  ওর মভতর্র এখন রজরন, মনরভল এবিং রুনা বর্স আর্ছ। িযর্তা ওরা ভাবর্ছ িযারর, 
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রন এবিং িাররেযন মর্ািায মগল। অ্িবা তর্র্ক জড়র্য পর্ড়র্ছ র্ী র্র্র মেইর্পর নতুন 
আেলর্র্ অ্স্বীর্ার র্রা  ায। 
 
িযারর বলল, ওরা আোর্র্ প্রায মদর্খই মফর্লরছল। আরে রসাঁরড়র উপর খুব বার্জ ভার্ব 
এর্স মনর্েরছ। গার্যর মির্র্ অ্দৃশয িওযার আলখাল্লারি রস্লপ র্র্র রগর্যরছল। 
 
আোর সবসেয এেন িয, ওি এই ম  িাররেযন এর্সর্ছ। রন বলল। মস রনর্জর 
মচযারিা ঘুররর্য ঘুররর্য রনর্য িাররেযর্নর রর্র্চর্ন প্রর্বশ র্রার রদর্র্ েুখ র্র্র রনল। 
বলল, োররলর্নর নার্ের সর্ঙ্গ সের্কিা রর্? 
 
িাররেযন বলল, আোর এিার র্িা ের্ন পর্ররছল। 
 
তার িার্ত এর্িা বড় আর্ার্রর মের্ে বাাঁধার্না ছরব। মস ওিার্র্ রনচু র্র্র মদখার্লা। 
তারপর রর্র্চর্নর মিসার মির্র্ ওর মছাি বযাগিা মির্ন রনল। বযাগিা খুর্ল বড় 
আর্ার্রর মপইনরিিং ছরবিা মঠর্স ভর্র রদর্ত িার্ল।  রদও বড় ছরবিার তুলনায বযাগিা 
অ্রত মছাি, রর্ন্তু র্র্যর্ মসর্র্র্ন্ডর মভতরই ছরবিা বযার্গর মভতর্র অ্দৃশয ির্য মগল। 
বযার্গর মপর্ির মভতর অ্নয অ্র্নর্ রর্ছুর ের্তা ঢুর্র্ মগল। 
 
িাররেযন বযাগরি রর্র্চন মিরবর্লর উপর ছুাঁর্ড় মফলল। েনাৎ র্র্র এর্িা ধাতব শে 
উঠল। বলল, পাইরনযাস রনর্জলাস। 
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রন বলল, সরর, বুের্ত পারলাে না। রর্ন্তু িযারর রবষযরি বুেল। পাইরনযাস রনর্জলাস 
ব্লযার্ তার ছরবরির সর্ঙ্গ রির্োে মপ্ল্র্স মিাগার্িকর মিডোোর্রর অ্রফর্স িাঙার্না এর্রি 
ছরবর সিংর্ াগ ততরর র্রর্ত পার্র। সম্ভবত বৃর্ের ের্তা মঘারার্না উপর্র িাওযারঅ্লা 
রুেরির্ত এখন মেইপ বর্স আর্ছ। ডাম্বলর্ডার্রর েযারজর্র্র সরোে, পাির্রর মপনরসভ, 
সরিকিং িযাি এবিং রিরফনর্ডার্রর তর্রাযাল সররর্য না মনযা প কন্ত মেইপ খুব গর্বকর সর্ঙ্গ 
ওগুর্লা দখল র্রার গবক অ্নুভব র্রর্ব। 
 
িাররেযন রনর্জর মচযারিায বর্স রনর্র্ বযাখযা র্র্র বলর্ত শুরু র্রল, মেইপ রনর্জর 
স্বার্িক পাইরনযাস নাইর্জলাসর্র্ এই বারড়র মভতর মখাাঁজ র্রর্ত পাঠার্ত পার্র। রর্ন্তু 
এখন পাঠার্ত দাও। এখন পাইওনাস নাইর্জলাসর্র্ পাঠার্ল মস শুধু িযান্ডবযার্গর 
মভতর্রর র্ার্লা অ্িংশিাই মদখর্ব। 
 
রন রবষযিা বুের্ত পারল। বলল, ভার্লা রচন্তা র্র্রছ। 
 
িযাঙ্ক ইউ, িাররেযন রেরষ্ট র্র্র িাসল। রনর্জর সুর্পর বারিিা র্ার্ছ মির্ন রনল। বলল, 
িযারর,তাির্ল আজ র্ী ঘিল বর্লাত? 
 
িযারর বলল, রর্ছুই না। সাত ঘন্টা ভর্র রেরনরের রদর্র্ নজর রাখলাে। েরিলার্র্ মদখা 
মগল না। তর্ব মতাোর বাবার্র্ মদর্খরছ রন। তার্র্ ভার্লা আর্ছ বর্লই ের্ন ির্লা। 
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রন খবররির জনয োিা োাঁরর্র্য ওর্র্ ধনযবাদ জানার্লা। ওরা দুজনই এর্িা রবষর্য 
সম্মত ির্লা ম  রর্নর বাবার সর্ঙ্গ ম াগার্ াগ র্রািা ভযানর্ রবপজ্জনর্ ির্তা। র্ারে 
তার চারপার্শ সবসেয রেরনরের র্েকচারীরা রর্যর্ছ। তার্র্ এর্ নজর্রর জনয মদখািাই 
স্বরস্তদাযর্। তার্র্  রদ উরিি মদখা ম ত বা সেসযায আর্ছ ের্ন ির্তা, তারপরও তার্র্ 
মচার্খ মদখর্ত পাওযািাই বড় র্িা। 
 
রন বলল, ডযাড আোর্দরর্র্ সবসেয বর্লন, রেরনরের অ্রধর্ািংশ র্েকচারী অ্রফর্স 
 াতাযার্ত ফু-মনিওযার্ক বযবিার র্র্র িার্র্। মস র্ারর্েই আেরা আেররজর্র্ র্খর্না 
মদরখরন। রতরন র্খর্না মিাঁর্ি চলাচল র্র্রন না। রনর্জর্র্ খুবই গুরুত্বপূেক ের্ন র্র্রন। 
 
িাররেযন জানর্ত চাইল, আর ওই নীল গাউন পরা মছাি  াদুর্র এবিং বৃদ্ধ। মের্য 
 াদুর্র্রর রবষযরি রর্? 
 
রন বলল, ওি, ওই মলার্িা ির্লা েযারজর্যাল মেইনর্ির্নর্ের। 
 
িাররেযন সুপ েুর্খ রদর্ত রগর্যও োেপর্ি িােল। বলল, তুরে জানর্ল র্ী র্র্র ম  মস 
েযারজর্যাল মেইনর্ির্নর্ের ির্য র্াজ র্র্র? 
 
ডযাড বর্লর্ছন েযারজর্যাল মেইনর্ির্নর্ের ির্য  ারা র্াজ র্র্র তারা প্রর্তযর্র্ রনল 
গাউন পর্ড়। 
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রর্ন্তু তুরে মতা আোর্দরর্র্ এ র্িা র্খর্না বলরন! 
 
িাররেযন িাত মির্র্ চােচ নারের্য রাখল এবিং সাের্ন রাখা মনাি ও েযাপগুর্লা রনর্জর 
রদর্র্ মির্ন রনল। ম গুর্লা িযারর রর্র্চর্ন প্রর্বশ র্রার সেয ওরা পরীক্ষা র্র্র 
মদখরছল। 
 
িাররেযন আলুিালু র্র্র ওগুর্লার পাতা উটার্ত উলিার্ত বলল, রর্ন্তু নীল গাউন 
সের্র্ক মতা এর ের্ধয রর্ছু মলখা মনই, রর্েু না! 
 
আো, এিা রর্ খুব গুরুত্বপূেক মর্ার্না রবষয? 
 
রন, এিা খুবই গুরুত্বপূেক রবষয!  রদ আেরা রেরনরের্ত ঢুর্র্ত চাই এবিং তারা চুর্প 
চুর্প মঢার্া মলার্র্দর মখাজার সেয ধরা না পড়র্ত চাই তাির্ল সব কু্ষর্দ্ রবষযই 
গুরুত্বপূেক। আেরা এগুর্লার মভতর বারবার সূত্র খুাঁর্জ মবর র্রর্ত মচষ্টা র্ররছ, আর 
তুরে  রদ এর্িু েুখ ফুর্ি বলর্ত না পার- 
 
এহ্ িাররেযন,আরে শুধু এর্রি মছাি রবষয বলর্ত ভুর্ল মগরছ 
 
তুরে রর্ বুের্ত পারছ না ম  এই েুিূর্তক পৃরিবীর্ত আোর্দর জনয সবর্চর্য রবপদজ্জনর্ 
জাযগা ির্লা এই রেরনরে 
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িযারর বলল, আোর ের্ন িয আেরা মতা আগােীর্াল র্রর্ত পারর। 
 
িাররেযন পাির্রর ের্তা িের্র্ মগল। মস েুখ িা র্র্র িার্ল। রর্নর েুর্খর মভতর 
সুপ আির্র্ মগল। 
 
িারেরযন রররপি র্র্র বলল, আগােীর্াল? তুরে র্ী গুরুত্ব বুের্ত পারছ না িযারর? 
 
িযারর বলল, বুের্ত পাররছ। আেরা আর্রা এর্োস  রদ রেরনরের্ত প্রর্বর্শর জনয 
ঘুরধুর র্রর–তাির্লও আোর ের্ন িয না আেরা এখন  তিা প্রস্তুত আরছ তার মচর্য 
মবরশ প্রস্তুত ির্ত পারব। আেরা  তিা মদরর র্রব, লর্র্িরি তত দূর্র চর্ল  ার্ব। 
এরই ের্ধয আেররজ িযর্তা লর্র্িরি খুলর্ত না মপর্র মফর্লও রদর্য িার্র্ত পার্রন। 
 
রন বলল, র্খর্নাই না, ম  প কন্ত মস খুলর্ত না পারর্ব মস প কন্ত ওরি রনর্জর র্ার্ছ 
মরর্খ মদর্ব। 
 
িযারর র্াাঁধ োাঁরর্র্য বলল, তার্র্ রদর্য মর্ার্না রবশ্বাস মনই। ওরা সবাই এর্। মস রছল 
প্রিে মশ্রেীর এর্ শযতান। 
 
িাররেযন বর্স তার মঠাাঁি র্ােড়ার্ে। মস গভীরভার্ব রবষযরি রচন্তা র্রর্ছ। 
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িযারর িাররেযর্নর রদর্র্ তারর্র্য বলল, আেরা জারন সবরর্ছুই গুরুত্বপূেক। আেরা জারন 
ম  ওরা রেরনরের রভতর্র এবিং বাইর্র অ্যাপাররশন বন্ধ র্র্র রদর্যর্ছ, রেরনরের অ্রত 
উচ্চ প কার্যর রসরনযর সদসযরাই শুধু ফুাঁ মনিওযার্র্কর সর্ঙ্গ বারড়র সিংর্ াগ রাখর্ত 
পার্রন। র্ারে রন এ সের্র্ক ভযানর্ দুরি অ্রভর্ াগ শুর্নর্ছ এবিং আেরা মোিােুরি 
আেররর্জর অ্রফসরি মর্ািায তাও জারন, র্ারে তুরে ওই দারড়ওযালা মলার্রির্র্ তার 
বনু্ধর র্ার্ছ বলর্ত শুর্নছ- 
 
িাররেযন তার মশানা র্িাগুর্লা রররপি র্রল, আরে উপর্র মলর্ভল ১-এ  াব, ডলরস 
আোর্র্ মডর্র্ পারঠর্যর্ছন। 
 
িযারর বলল, রঠর্, এবিং তুরে ওই িাসযর্র র্র্যনগুর্লা বা মিার্র্ন  াই বর্লা মর্ন–
ওগুর্লার বযবিার জার্না। র্ারে আরে ওই  াদুর্র েরিলার্র্ মদর্খরছ তার বনু্ধর র্াছ 
মির্র্ র্র্যন ধার রনর্ত- 
 
রর্ন্তু আোর্দর র্ার্ছ মতা এর্রি র্র্যনও মনই! 
 
িযারর শান্ত র্র্ণ্ঠ বলল,  রদ পররর্ল্পনা ের্তা চর্ল তাির্ল আোর্দর র্ার্ছও িার্র্ব। 
 
আরে জারন না িযারর! আরে বলর্ত পারর না! অ্র্নর্ রবপর্দর সম্ভবনা রর্য  ার্ে। 
আেরা অ্র্নর্ মবরশ চার্ের উপর রনভকর র্ররছ…. 
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িযারর বলল, আেরা  রদ প্রস্তুরত িিে র্রর্ত আর্রা রতন োস বযয র্রর মস মক্ষর্ত্রও এ 
র্িারি প্রর্ াজয ির্ব। সুতরািং এখনই  া র্রার র্রর্ত ির্ব। 
 
রন এবিং িাররেযর্নর েুর্খর রদর্র্ তারর্র্য িযারর বুের্ত পারল ওরা ভয মপর্যর্ছ। মস 
রনর্জও খুব এর্িা ভরসা পার্ে না। রর্ন্তু তারপরও িযাররর ের্ন ির্লা–ম  এখনই 
র্ার্জ োাঁরপর্য পড়ার সেয। 
 
গত চাররি সপ্তাি ওরা র্ারির্য রদর্যর্ছ অ্দৃশয আলখাল্লা প্রস্তুত র্রর্ত এবিং রেরনরের 
অ্রফরসযাল প্রর্বশ পর্ির রদর্র্ গুপ্তচর্রর র্াজ র্র্র। রন মছাির্বলা মির্র্ই 
জাযগাগুর্লা সব রচনত। এজনয রে. উইসরলর্র্ ধনযবাদ মদযা ম র্ত পার্র। ওরা রেরনরে 
র্েকচারীর্দর রপছু রনর্যর্ছ, তার্দর আর্লাচনাগুর্লা র্ান মপর্ত শুর্নর্ছ। প্ররতরদন এর্ই 
সের্য িারজর ির্য খুব ের্নার্ াগ রদর্য তার্দরর্র্ জানর্ত ির্যর্ছ। োর্ে োর্ে ফাাঁর্ 
বুর্ে এর্রি মডইরল মফর্ির র্রপ, র্ার্রা ররফর্র্স মির্র্ িুর্ র্র্র তুর্ল রনর্যর্ছ। 
এভার্বই ধীর্র ধীর্র ওর্দর এর্রি মনাি এবিং েযাপ দাাঁরড়র্য মগর্ছ, ম রি এখন 
িাররেযর্নর সাের্ন রর্যর্ছ। 
 
রন ধীর্র ধীর্র বলল, রঠর্ আর্ছ, ধর্রা  রদ আেরা আগােীর্াল  াই..আোর ের্ন িয 
আরে এবিং িযাররর  াওযািাই ভার্লা। 
 
িাররেযন রনিঃশ্বাস মছর্ড় বলল, ওহ্ আবার আরম্ভ র্রর্ল! আোর ধারো রছল আেরা 
ইরতের্ধযই রবযরি চূড়ান্ত র্র্ররছ। 
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আলখাল্লার মভতর মির্র্ প্রর্বশপর্ি অ্র্পক্ষা র্রা এর্ রজরনস, রর্ন্তু এিা এর্িু ভীন্ন 
িাররেযন, রন বলল। মস দশ রদন আর্গর এর্রি মডইরল.প্রর্ফর্ির উপর মিার্া রদর্য 
বলল, তুরে োগল বনকর্দর তারলর্ার এর্জন  ারা তদর্ন্তর জনয িারজর িওরন! এবিং 
তুরে বার্রার্ত স্পযািারর্িার্যর্ির জনয েররযা ির্য উর্ঠছ।  রদ র্ার্রা ম র্ত না িয 
তাির্ল মসিা িযাররর জনয প্রর্ াজয। তার োিার েূলয রনধকারে র্রা ির্যর্ছ ১০ িাজার 
গযারলযন- 
 
িযারর বলল, ভার্লা র্িা, তাির্ল আরে এখার্ন মির্র্  াই। মতােরা র্খর্না মভার্েেিকর্র্ 
পরাি র্রর্ত পারর্ল আোর্র্ জারনও। 
 
রন এবিং িাররেযন মির্স উঠল। িযাররর র্পার্লর স্কাররির্ত জ্বালা র্রর্ত শুরু র্র্রর্ছ। 
মস িাত তুর্ল জাযগারির্ত রাখল। মস মদখল িাররেযন বার্া র্র্র তারর্র্যর্ছ। িযারর 
তার রনর্জর চুর্ল িাত বুরলর্য অ্নযেস্ক ির্য িার্র্ত চাইল। 
 
রন বলর্ত িার্ল, রঠর্ আর্ছ, আেরা রতনজনই  রদ  াই তাির্ল আলাদা আলাদাভার্ব 
রডসযাপার্রি র্রব। আেরা রতনজন এর্সর্ঙ্গ আলখাল্লার রভতর্র ঢুর্র্ত পারব না। 
 
িযাররর স্কাররির্ত আর্রা  ন্ত্রো বাড়র্ত িার্ল। মস উর্ঠ দাাঁড়ার্লা। সর্ঙ্গ সর্ঙ্গ রেচার 
মদৌর্ড় র্ার্ছ এর্লা। 
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োোর সুযপ মশষ র্র্রনরন। প্রভু রর্ শার্ রদর্য রান্না র্রা োছ পছন্দ র্রর্বন? অ্িবা 
প্রভু রর্ োল জাতীয পছর্ন্দর রর্ছু খার্বন? 
 
ধনযবাদ রেচার, আরে এর্ রেরনর্ির ের্ধয রফর্র আসব। এর্িু বািরুর্ে  াব। 
 
িযারর জার্ন িাররেযন মপছন মির্র্ সর্ন্দর্ির দৃরষ্টর্ত তারর্র্য আর্ছ। িযারর রসাঁরড় মবর্য 
দ্রুত উপর্র িলরুর্ে উর্ঠ মগল। প্রিে লযারন্ডর্ঙ রগর্য বািরুর্ের দর্রাজা ধাক্কা রদর্য 
খুলল। তারপর মভতর মির্র্ বন্ধ র্র্র রদল। বযিায র্াঁরর্র্য উর্ঠ র্ার্লা রর্ঙর 
মবরসর্নর উপর েুাঁর্র্ পড়ল। মবরসর্নর পারনর িযার্পর েুখরি সার্পর িাাঁ র্রা েুর্খর 
ের্তা। িযারর মচাখ বুজল… 
 
িযারর রনভু রনভু আর্সার এর্রি রাস্তা রদর্য ধীর গরতর্ত মিাঁর্ি  ার্ে। দুপার্শর 
ভবনগুর্লা সুউচ্চ। বারড়গুর্লার্ত র্ার্ঠর রিং-এ পারলশ মদযা। র্ার্লা মর্র্র্র ের্তা 
মদখর্ত। 
 
মস এেন এর্রি বারড়র রদর্র্ এরগর্য মগল। মদখল তার সাদা িাত দর্রাজার উপর 
মরর্খর্ছ। দর্রাজায মিার্া রদল। রভতর্র এর্িা উর্েজনা শুরু ির্যর্ছ…. 
 
দর্রাজা খুর্ল মগল। এর্জন িাসযজ্জ্বল েরিলা দর্রাজায দাাঁরড়র্য আর্ছন। তার েুখরি 
মদর্খ ের্ন ির্লা িযাররর েুর্খর মভতর মদখর্ত মচষ্টা র্রর্ছ। েুখ মির্র্ িারস উর্ব মগল, 
মচিারািা ভযানর্ ির্য উঠল… 
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মির্গার্রারভচ? এর্রি শান্ত র্ণ্ঠ উচ্চারে র্রল। 
 
েরিলা োিা নাড়র্লন। রতরন দর্রাজািা বন্ধ র্র্র রদর্ত মচষ্টা র্রর্লন। এর্রি সাদা িাত 
তার্র্ দর্রাজা বন্ধ র্রা মির্র্ রবরত রাখল। মজার র্র্র দর্রাজািা মঠর্ল ধরল। 
 
আরে মিার্গার্রারভচর্র্ চাই। 
 
েরিলা োিা মনর্ড় রচৎর্ার র্র্র জােকান ভাষায বলর্লন, এর ভট রিযার রনক্সি মেযার। 
ভাঙা ভাঙা ভাষায বলর্লন এখার্ন িার্র্ না! এখার্ন িার্র্ না! আরে তার্র্ রচরন না! 
 
দর্রাজা বন্ধ র্র্র মদযার মচষ্টা বাদ রদর্য েরিলা অ্ন্ধর্ার ঘর্রর রভতর্রর রদর্র্ ম র্ত 
িার্র্লন। িযারর তার্র্ অ্নুসরে র্রল। শান্তভার্ব তার রদর্র্ এরগর্য মগল। তার লম্বা 
আঙুলওলা িাত রদর্য  াদুদণ্ড মবর র্র্র সাের্ন ধরল। 
 
মস মর্ািায? 
 
দাস ভাইস ইস রনক্সি! অ্িকাৎ আরে জারন না। মস চর্ল মগর্ছ। মর্ািায মগর্ছ আরে 
জারন না! 
 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য ডেথরি হ্যালিাস । ডে. ডে. িাওরিিং । হ্যারি পটাি রসরিে 

395 

www.bengaliebook.com                                  সূরিপত্র 
 

 

িযারর  াদুদণ্ডরি তুলল। েরিলা রচৎর্ার র্রর্ত িার্ল। দুরি মছাট্ট রশশু মদৌর্ড় িলরুর্ে 
প্রর্বশ র্রল। েরিলা বাচ্চা দুর্িার্র্ িাত রদর্য ধর্র ঢাল রিসার্ব বযবিার র্রর্ত মচষ্টা 
র্রল। এর্রি সবুজ আর্লা েলর্স উঠল 
 
িযারর! িযারর! 
 
িযারর মচাখ খুলল। মস মের্ের্ত পর্ড় আর্ছ। িাররেযন দর্রাজায মজার্র মজার্র মিার্া 
রদর্ে। 
 
িযারর, দর্রাজা মখার্লা! 
 
িযারর জার্ন মস রচৎর্ার র্ররছল। উর্ঠ দাাঁরড়র্য দর্রাজা খুর্ল রদল। িাররেযন লাফ রদর্য 
মভতর্র ঢুর্ল। মস মর্ানের্ে রনর্জর ভারসােয রঠর্ রাখল। সর্ন্দি রনর্য চাররদর্র্ 
তার্ার্লা। িাররেযর্নর রঠর্ মপছর্নই রন। মস রির দাাঁরড়র্য আর্ছ। তার  াদুদণ্ডরি মছাি 
বািরুর্ের এর্ মর্ার্ের রদর্র্ তার্ র্রা। 
 
র্রঠন সুর্র িাররেযন বলল, তুরে র্ী র্ররছর্ল? 
 
িযারর রনর্স্তজ রর্ন্তু শি গলায বলল, মতাোর রর্ ের্ন িয, আরে র্ী র্ররছলাে? 
 
তুরে রচৎর্ার র্ররছর্ল োিা মগল বর্ল। রন বলল। 
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ওি, িযাাঁ আরে মবাধ িয এর্িু ঘুরের্য পর্ড়রছলাে, অ্িবা 
 
 িযারর, রপ্ল্জ, আোর্দর এতিা রনর্বকাধ বর্ল ের্ন র্র্রা না। িাররেযন বলল। মস লম্বা 
র্র্র রনিঃশ্বাস রনল। আেরা জারন মতাোর স্কাররির্ত জ্বালা র্ররছল। এবিং তুরে চাদর্রর 
ের্তা সাদা ির্য রগর্যরছর্ল। 
 
িযারর বািরুর্ের মভতর এর্প্রার্ন্ত বর্স পড়ল। 
 
ওর্র্, আরে এই োত্র মদখর্ত মপর্যরছ মভার্েেিক এর্জন েরিলার্র্ িতযা র্রর্ছ। 
এতক্ষর্ে সম্ভবত েরিলার পুর্রা পররবারর্র্ িতযা র্র্রর্ছ। এই রনষু্ঠরতার তার প্রর্যাজন 
মনই। মসরির্ আবার মসখার্ন, চাররদর্র্ মসরির্। ওরা ওখার্ন… 
 
িযারর, মতাোর আর এই রবষযরি আর ঘির্ত মদযা উরচত ির্ে না। িার রেযন রচৎর্ার 
র্র্র উঠল। তার র্ণ্ঠস্বর বািরুর্ে প্ররতধ্বরন তুলল। ডাম্বলর্ডার চাইর্তন তুরে 
ওর্লুর্েনরস বযবিার র্র্রা! রতরন ের্ন র্রর্তন মতাোর এই ম াগার্ াগর্র্ মভার্েেিক 
বযবিার র্রর্ত পার্র িযারর! মস র্াউর্র্ িতযা র্রর্ছ বা রন কাতন র্রর্ছ তা মদর্খ র্ী 
ির্ব বর্লা, এর্ত র্াজই বা র্ী? 
 
িযারর বলল, এর োর্ন ির্লা অ্ন্তত মস  া র্রর্ছ তা জানর্ত পাররছ। 
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তুরে মতা মচষ্টা র্ররন তার্র্ মদখািা বন্ধ র্রর্ত? 
 
িাররেযন, আরে ইো র্রর্লই পারর না। তুরে জার্না, ওর্লুর্েনরসর বযাপার্র আোর 
সেসযা আর্ছ। আরে র্খর্না এিার্র্ আির্র্ রাখর্ত পারর না। 
 
িাররেযন বলল, তুরে র্খর্না সরতযর্ার্রর মচষ্টা র্ররন। আরে বুের্ত পারর না। তুরে 
রনিই রনর্জই এই ম াগার্ াগ বা সের্ক  াই বল–পছন্দ র্র্রা? 
 
 িযারর উর্ঠ দাাঁড়াল। িাররেযর্নর রদর্র্ এেনভার্ব তার্ার্লা ম  মস এর্িা মিাাঁচি মখল। 
 
িযারর ঠাণ্ডাভার্ব বলল, আরে এিা পছন্দ র্রর? তুরে ির্ল র্ী পছন্দ র্রর্ত? 
 
না…না মস র্িা নয…আরে দুিঃরখত িযারর..আরে আসর্ল ওভার্ব বলর্ত চাইরন। 
 
আরে এিা ঘৃো র্রর! আরে ঘৃো র্রর ম  মস আোর মভতর্র প্রর্বশ র্রর্ত পার্র এবিং 
মস  খন সবর্চর্য রবপদজ্জনর্ ির্য ওর্ঠ তখন তার্র্ আোর মদখর্ত িয। রর্ন্তু িযাাঁ 
বলর্ত পার, আরে এিার্র্ই র্ার্জ লাগার্ত চাই। 
 
ডাম্বলর্ডার মতা চাইর্তন- 
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ডাম্বলর্ডার্রর র্িা বাদ দাও। এিা আোর রনর্জর চর্যস, অ্নয র্ার্রা নয। আরে 
জানর্ত চাই মস মর্ন মির্গার্রারভচর্র্ খুাঁজর্ছ। 
 
মস মর্? 
 
িযারর বলল, মির্গার্রারভচ ির্লা এর্জন রবর্দরশ  াদুদণ্ড প্রস্তুতর্ারর্। মস ের্ের 
 াদুদণ্ডরি বারনর্যর্ছ। ের্ের ধারো অ্সম্ভব মেধাবী  াদুদণ্ড বানার্ত পার্র মস। 
 
রন বলল, রর্ন্তু মতাোর র্িাের্তা মভার্েেিক অ্রলভযান্ডারর্র্ মর্ািাও আির্র্ মরর্খর্ছ। 
তার িার্ত অ্রলভযান্ডার্রর ের্তা এর্জন  াদুদণ্ড রনেকাতা আির্ িার্র্ত তার মর্ন 
আর্রর্ জনর্র্ প্রর্যাজন ির্ব? 
 
িযর্তাবা মস ের্ের র্িা শুনর্ছ, অ্িবা মস ের্ন র্রর্ছ মির্গার্রারভচ অ্র্পক্ষারৃ্ত উন্নত 
 াদুদণ্ড বানায। অ্িবা মস ভাবর্ছ মির্গার্রারভচ িযর্তা বলর্ত পার্র মভার্েেিক  খন 
আোর মপছর্ন ধাওযা র্ররছল তখন আোর  াদুদণ্ডরি র্ী র্াজ র্র্রর্ছ। র্ারে 
অ্রলভযাভার মসরি জানত না। 
 
িযারর ধুর্লাোখা ভাঙা আযনার রদর্র্ তার্ার্লা। মদখল তার মপছর্ন রন এবিং িাররেযন 
সর্ন্দি প্রর্াশ র্র্র এর্ দৃরষ্ট রবরনেয র্রর্ছ। 
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িাররেযন বলল, িযারর, তুরে বর্ল  াে মতাোর  াদুদণ্ড রর্ র্র্রর্ছ মসিা। রর্ন্তু তুরেই 
মতা দন্ডরি রদর্য র্ররর্যছ। মর্ন তুরে মতাোর রনর্জর ক্ষেতার র্িারি স্বীর্ার র্রছ না। 
 
র্ারে আরে জারন এিা আরে না! িাররেযন, মভার্েেিক  া র্রর্ছ, আেরা দুজনই জারন 
প্ররৃ্ত ঘিনািা রর্! 
 
ওরা এর্ অ্পর্রর রদর্র্ তার্ার্লা। িযারর জার্ন ম  মস িাররেযনর্র্ তার র্িা রদর্য 
আশ্বস্ত র্রর্ত পার্ররন। িাররেযন িযাররর বিবয এবিং  াদুদণ্ড দুরির রবরুর্দ্ধই  ুরি দাাঁড় 
র্রার্ত চাইল। মস বলর্ত চার্ে ম  িযারর রনর্জর্র্ মভার্টের্িকর রভতর্র মদখর্ত রদর্ে। 
রন বাধা মদযায িযারর পররত্রাে মপল। 
 
রন িাররেযর্নর রদর্র্ তারর্র্য বলল, বাদ দাও। এিা ওর বযাপার।  রদ আেরা 
আগােীর্াল রেরনরের্ত  াই তাির্ল প্ল্যান র্রার রবষযরি রচন্তা র্রছ না মর্ন? 
 
রবরুর্দ্ধ ইোর িাররেযন রবষযরি ক্ষান্ত রদল।  রদও িযারর সেূেক রনরিত ম  িাররেযন 
সুর্ াগ মপর্লই আবার আেেে র্রর্ব। ইরতের্ধয ওরা আবার রনর্চর রর্র্চর্ন মনর্ে 
এর্লা। রেচার ওর্দর জনয োছ এবিং শার্-সবরজ পররর্বশন র্রল। 
 
গভীর রাত প কন্ত ওরা মজর্গ িার্ল। র্র্যর্ ঘণ্টা ধর্র ওরা বারবার পররর্ল্পনািা 
পরীক্ষা র্র্র মদখল ম  প কন্ত ওরা প্ররতরি শে, প্ররতরি বার্য এর্র্ অ্পরর্র্ সরঠর্ভার্ব 
মবাোর্ত পারল রর্ না। 
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িযারর রসররযুর্সর রবছানায ঘুোর্ত মগল। রবছানায শুর্য  াদুদর্ণ্ডর আর্লা মজ্বর্ল রদল। 
 াদুদর্ন্ডর আর্লা রগর্য পড়ল এর্রি পুরর্না ছরবর উপর। ম  ছরবর্ত িযাররর বাবা, 
রসররযস, লুরপন এবিং মপরিরিউর্র্ মদখা  ার্ে। িযারর রবড়রবড় র্র্র আর্রা দশ রেরনি 
পররর্ল্পনারি েুখি র্রল। মস  খন  াদুদর্ণ্ডর আর্লারি রনরভর্য রদল তখন পরলরজউস 
মপাশন, পুরর্িং পযারের্লস অ্িবা েযারজর্যাল মেইনর্ির্নর্ের র্িা ভাবল না। িযারর 
ভাবর্ত িার্ল  াদুদণ্ড প্রস্তুতর্ারর্ মির্গার্রারভচর্র্ রনর্য। মভার্েেিক  ার্র্ ির্নয ির্য 
খুাঁজর্ছ মস র্তরদন লুরর্র্য িার্র্ত পারর্ব! 
 
েধযরার্তর পর সর্ালিা ম ন অ্সম্ভব গরতর্ত চর্ল এর্লা 
 
রন িযাররর্র্ জাগার্ত রুর্ে প্রর্বশ র্র্র শুভ সর্াল জারনর্য বলল, মতাোর্র্ রচরন্তত 
মদখার্ে। 
 
িযারর আড়র্োড়া ভাঙর্ত ভাঙর্ত বলল, খুব মবরশক্ষর্ের জনয নয। 
 
ওরা দুজন এর্স িাররেযনর্র্ রর্র্চর্ন মপল। রেচার তার্র্ র্রফ এবিং িি মরাল 
পররর্বশন র্রর্ছ। িাররেযর্নর ের্ধয এখর্না এর্রি ভাব আর্ছ ম রি িযারর মচর্ন। 
পরীক্ষায রররভশন মদযার সেয এেন ির্তা। 
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ওর্দর দুজর্নর উপরিরত বুের্ত মপর্র নাভকাসভার্ব োিা মনর্ড় রনিঃশ্বাস মছর্ড় িাররেযন 
বলল, গাউনিা। মপারলরজউস মপাশন….ইনরভরজবল আলখাল্লা…রডর্য 
মডর্িার্নির….মতাোর্দর প্রর্তযর্র্র এর্ মজাড়া র্র্র সর্ঙ্গ মনযা দরর্ার  রদ প্রর্যাজন 
িয…..পুরর্িং পযার্ের্লস, মনাসররড মনাগাি, এক্সর্িনডাবল ইযারস। 
 
ওরা তাড়াহুড়া র্র্র নাস্তা মসর্র উপর্রর তলায চর্ল এর্লা। রেচার োিা নুইর্য রবদায 
রদর্য জানার্লা ওরা রফর্র আসার পর ওর্দরর্র্ রের্ এবিং র্রলজা ভুনা খাওযার্ব। 
 
রন আদর র্র্র বলল, মতাোর্র্ আশীবকাদ র্রর, এবিং আরে অ্বশয েজা র্র্র রচন্তা র্রর, 
মতাোর গলারি মর্র্ি মদযার্লর সর্ঙ্গ েুরলর্য রাখার। 
 
খুব সতর্কতার সর্ঙ্গ ওরা সাের্নর রসাঁরড়র্ত মগল। ওরা মদখল ঘুে ঘুে মচার্খর দুরি মডি-
ইিার িালর্া রু্যাশার মভতর্র বারড়িার রদর্র্ নজর রাখর্ছ। িাররেযন প্রির্ে রর্নর 
সর্ঙ্গ রডসপার্রি র্রল। তারপর আবার িযাররর জনয রফর্র এর্লা। 
 
এর্িুখারন সেয গভীর অ্ন্ধর্ার এবিং দে আির্র্ আসা ভাব ির্লা। তারপরই িযারর 
রনর্জর্র্ এর্রি সরু গরলর্ত আরবষ্কার র্রল। এখার্নই ওর্দর পররর্ল্পনার র্াজরি প্রিে 
র্রর্ত ির্ব। জাযগারি এখর্না অ্র্নর্িা ফাাঁর্া। শুধু র্র্যর্রি খারল র্র্ন্টইনার পর্ড় 
আর্ছ। র্েকচারীরা সাধারেত এখার্ন সর্াল ৮িার আর্গ আর্স না। 
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িাররেযন ঘরড়র রদর্র্ তারর্র্য বলল, সব রঠর্ আর্ছ। েরিলা পাাঁচ রেরনর্ির ের্ধয 
এখার্ন আসার র্িা। আরে  খন তার্র্ োন র্রব। 
 
রন দৃঢ় গলায বলল, িাররেযন, আেরা জারন এবিং আরে মভর্বরছলাে েরিলা আসার 
আর্গই আোর্দর দর্রাজা খুলর্ত ির্ব? 
 
িাররেযন িঠাৎ হুাঁশ র্র্র এর্িা শে র্রল। 
 
আরে প্রায ভুর্লই রগর্যরছলাে! ঘুর্র দাাঁড়াও 
 
িাররেযন িার্তর  াদুদণ্ডরি দর্রাজার ভারী তালার উপর ধরল। তালারি রবধ্বস্ত ির্য 
মগল। দর্রাজা খুলর্তই মভতর্র অ্ন্ধর্ার। ওরা আর্গ মির্র্ই তদন্ত র্র্র জাযগারি 
সের্র্ক মজর্ন রনর্যর্ছ। র্ররর্ডাররি চর্ল মগর্ছ মসাজা এর্রি খারল ের্ির রদর্র্। ওরা 
রভতর্র মঢার্ার পর িাররেযন ওর মপছর্ন দর্রাজারি আলর্তা র্র্র বন্ধ র্র্র রদল। 
 ার্ত বািযত ের্ন িয ম  দর্রাজারি এখর্না বন্ধই আর্ছ। 
 
সরুপর্ি অ্নয দুজর্নর রদর্র্ রফর্র িাররেযন বলল, এখন, আোর্দর আবার আলখাল্লা 
গার্য রদর্ত ির্ব 
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এবিং অ্র্পক্ষা র্রর্ত ির্ব, রন ওর র্িা মির্ন রনর্য মশষ র্রল। মস িার রেযর্নর 
োিার উপর রদর্য রদল রঠর্ ম ন এর্রি রিযা পারখর উপর র্াপর্ড়র িুর্রা মফর্ল 
মদযার ের্তা এবিং িযাররর রদর্র্ ঘুর্র তার্ার্লা। 
 
এর্ রেরনর্ির রর্ছু সেয পর ধুপ র্র্র এর্রি শে ির্লা এবিং মছাি এর্রি েরিলা 
 াদুর্র ওর্দর সাোনয দূর্র অ্যাপার্রি র্রল। এখন এর্িু উজ্জ্বলতা মবর্ড়র্ছ; সূ ক 
মর্বল এর্রি মের্ঘর আড়াল মির্র্ মবর ির্য এর্সর্ছ। মস অ্প্রতযারশত এই উষ্ণতা 
উপর্ভাগ র্রর্ব, রঠর্ তখনই িাররেযর্নর োরনিং মস্পল তার বুর্র্র উপর আঘাত র্রল 
এবিং েরিলা রছির্র্ পড়ল। 
 
ের্ির দর্রাজার পার্শর এর্রি র্নর্িইনার্রর মপছন মির্র্ রন মবররর্য এর্স বলল, 
চেৎর্ারভার্ব র্াজরি র্র্রছ িাররেযন। িযারর অ্দৃশয িওযার আলখাল্লার রভতর্র মির্র্ 
মবর ির্লা। ওরা ধরাধরর র্র্র  াদুর্র েরিলার্র্ অ্ন্ধর্ার পযার্সর্জর রপছর্ন রনর্য 
মগল। িাররেযন  াদুর্র েরিলার োিা মির্র্ র্র্যর্রি চুল তুর্ল রনল। এবিং তার 
বযাগরির মভতর মির্র্ পরলরজউস মপাশন মবর র্র্র তার সর্ঙ্গ চুলগুর্লা মেশার্লা। রন 
েরিলার বযার্গর মভতর্র িাতরার্ত িার্ল। 
 
এ ির্লা োফালডা িফরর্র্ক, রন এর্রি মছাি আইর্ডরন্ট র্াডক পর্ড় বলল। মদখল েরিলা 
ির্লা ইের্প্রাপার ইউজ অ্ব েযারজর্ অ্রফর্সর এর্জন অ্যারসেযান্ট। তুরে এগুর্লা সর্ঙ্গ 
নাও িাররেযন, এই ির্লা মিার্র্ন। 
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মস িাররেযর্নর র্ার্ছ েরিলার বযাগ মির্র্ মবর র্রা র্র্যর্রি মসানার র্র্যন রদল। 
এগুর্লার উপর মখাদাই র্রা রতনরি আক্ষর এে ও এে। 
 
িাররেযন মপারলরজউস মপাশন পান র্রল। মপাশর্নর রঙ রর্ছুিা মিরলওর্ট্রাপ ফুর্লর 
আর্ার ধারে র্র্রর্ছ। রর্ছুক্ষর্ের ের্ধয ওর্দর সাের্ন দুজন োফালডা িফরর্র্ক মদখা 
মগল। িাররেযন োফালডার মচাখ মির্র্ চশো খুর্ল রনর্য পড়ল। িযারর ঘরড়র রদর্র্ 
তার্ার্লা। 
 
আেরা মদরর র্র্র মফলরছ। ম  মর্ার্না েুিূর্তক রে.েযারজর্যাল মেইনর্ির্নে এখার্ন চর্ল 
আসর্ব। 
 
 ওরা দ্রুত আসল োফালডার্র্ রাখা জাযগারি বন্ধ র্র্র রদল। িযারর এবিং রন অ্দৃশয 
আলখাল্লার মভতর প্রর্বশ র্রল। রর্ন্তু িাররেযন দৃশযোন রর্য মগল। অ্র্পক্ষা র্রর্ত 
িার্ল। র্র্যর্ মসর্র্র্ন্ডর মভতর রিতীযবার ধুপ র্র্র শে ির্লা। মছাি রবড়ার্লর ের্তা 
মদখর্ত এর্রি  াদুর্র ওর্দর সাের্ন নােল। 
 
আহ্, িযার্লা োফালডা। 
 
িাররেযন এর্িু মর্াঁর্প  াওযা গলায বলল, িযার্লা, আজ মর্েন আছ। 
 
রবেষক মচিারা রনর্য  াদুর্ররি বলল, আসর্ল খুব এর্িা ভার্লা মনই। 
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িাররেযন এবিং  াদুর্ররি প্রধান রাস্তার রদর্র্ িাাঁির্ত িার্ল। িযারর এবিং রন ওর্দর 
রপছর্ন চুরপ চুরপ চলর্ত িার্ল। 
 
তুরে এেন অ্বিায আছ শুর্ন আরে খুবই দুিঃরখত, িাররেযন দৃঢ় গলায  াদুর্রর্র্ 
বলল।  াদুর্র তার সেসযারি বযাখযা র্রর্ত িার্ল। রর্ন্তু তার্র্ প্রধান রাস্তায ওঠা 
এখনই বন্ধ র্রা দরর্ার। নাও, এর্িা রেরষ্ট খাও। 
 
অ্যা, ওি না, ধনযবাদ। 
 
িাররেযন মজার রদর্য বলল, আরে বলরছ নাও মতা, 
 
চর্র্লর্ির বযাগ তার েুর্খর সাের্ন ধর্র োাঁরর্ রদর্য বলল। সতর্কতার সর্ঙ্গ মছাি 
 াদুর্ররি এর্রি চর্র্ার্লি রনল। 
 
েুিূর্তকর ের্ধয ফল পাওযা মগল। চর্র্ার্লিরি েুর্খর ের্ধয পুরর্তই  াদুর্ররি বরে র্রর্ত 
শুরু র্রল। এেন ভযানর্ অ্বিা দাাঁড়ার্লা ম  মস লক্ষ র্রর্ত পারল 
 
িাররেযন তার োিা মির্র্ িান রদর্য এর্ মগাছা চুল তুর্ল রনর্যর্ছ। 
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 াদুর্ররি অ্সুি ির্য বরে র্রর্ত িার্র্ল িাররেযন বলল, আিা, মতাোর বরিং আজর্র্র 
রদনিা রবররত মনযাই ভার্লা! 
 
না! না!  াদুর্ররি বরে র্র্র িাাঁপার্ত িাাঁপার্ত বলল। মসাজা ির্য িাাঁির্ত না পারর্লও মস 
তার পর্ি িাাঁির্ত মচষ্টা র্র আোর্র্ অ্বশযই…আজর্র্ অ্বশযই ম র্ত ির্ব.. 
 
িাররেযন সতর্কতার সর্ঙ্গ বলল, রর্ন্তু এিা রঠর্ ির্ব না! তুরে এই অ্বিায র্ার্জ ম র্ত 
পার না। আোর ের্ন িয মতাোর সরাসরর মসন্ট োর্ঙ্গার্স  াওযা উরচত। এবিং তারা 
মতাোর্র্ র্ার্জ ম াগদান মির্র্ রবরত রাখর্ব। 
 
 াদুর্ররি মভর্ঙ পর্ড়র্ছ। রর্ন্তু প্রচণ্ড মচষ্টা র্রর্ছ িাাঁির্ত। 
 
িাররেযন বলল, মতাোর এই অ্বিায র্ার্জ  াও ার মর্ার্না উপায মনই! 
 
অ্বর্শর্ষ ের্ন ির্লা মস িাররেযর্নর র্িা সতয বর্ল বুের্ত পারল। তার্র্ দাাঁরড়র্য িার্া 
অ্বিা মির্র্ িাররেযন মঠর্ল মপছর্ন রনর্য মগল।  াদুর্ররি জাযগায দাাঁরড়র্য ঘুরল এবিং 
অ্দৃশয ির্য মগল।  াওযার সেয রন তার িাত মির্র্ িাবা রদর্য বযাগরি মর্র্ড় রাখল। 
রর্ছু বরের দলা বাতার্স ভাসর্ত িার্ল। 
 
িাররেযন ওর গাউনিা এর্িু উাঁচু র্র্র ধর্র রনর্চর বরেগুর্লা মির্র্ সর্র িার্ল। বলল, 
উগক, এর মচর্য ওর্র্ েযান র্রর্ল বরিং োর্েলা র্ে ির্তা। 
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রন আলখাল্লার মভতর মির্র্ মবর ির্য এর্লা। তার িার্ত মর্র্ড় রাখা বযাগরি। বলল, 
িযাাঁ, রর্ন্তু আরে রচন্তা র্ররছ এর্ গাদা অ্র্চতন মদর্ির র্িা। ম গুর্লা অ্যার্িনশন ততরর 
র্রর্ত পার্র। র্ার্জর বযাপার্র খুব সর্চতন, তাই না? মপাশন আর চুলগুর্লা দাও, 
তারপর মদখা  ার্। 
 
দুরেরনর্ির ের্ধয রন ওর্দর সাের্ন দাাঁড়ার্লা এর্ মছাি রবড়ার্লর ের্তা  াদুর্র ির্য। 
পরর্ন নীল রর্ঙর গাউন। গাউনরি বযার্গর মভতর্র ভাাঁজ র্রা রছল। 
 
অ্বার্ বযাপার ির্লা আজ ওর পরর্ন গাউন রছল না। অ্িচ ও র্ার্জ  াওযার জনয 
র্তিা আিিী রছল।  া মিার্, আরে এখন মরড র্যািারর্োল। অ্ন্তত ওর রপর্ঠর মলখারি 
নাে অ্নুসার্র। 
 
িযারর এখর্না অ্দৃশয আলখাল্লার রনর্চ আর্ছ। তারপরও অ্নুোর্ন িাররেযন িযাররর রদর্র্ 
তারর্র্য বলল, এখার্ন অ্র্পক্ষা র্র্রা, আরে মতাোর জনয রর্ছু চুল রনর্য রফর্র আসরছ। 
 
িযাররর্র্ দশ রেরনি অ্র্পক্ষা র্রর্ত ির্লা। রর্ন্তু এই সেযিাই তার র্ার্ছ। লম্বা সেয 
বর্ল ের্ন ির্লা। এর্া রনভৃর্ত বরে র্রা সরু গরলিার্ত িার্র্ত ির্লা। পার্শই বন্ধ 
দর্রাজার মপছর্ন েযান র্রা অ্বিায োফালডা রর্যর্ছ। অ্বর্শর্ষ রন এবিং িাররেযন 
রফর্র এর্লা। 
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িাররেযন িযাররর িার্ত র্র্যর্রি মর্াাঁর্ড়ার্না, র্ার্লা চুল তুর্ল রদর্য বলল, আেরা জারন 
না ম  মস মর্। রর্ন্তু মস ভযানর্ রি নার্র্ রনর্য বারড় রফর্র মগর্ছ। মবশ লম্বা, মতাোর 
এর্িা লম্বা গাউর্নর প্রর্যাজন ির্ব। 
 
িাররেযন বযাগ মির্র্ মির্ন এর্ মসি লম্বা গাউন মবর র্রল। রেচার এগুর্লা পররপারি 
র্র্র ভর্র রদর্যর্ছ। িযারর মপাশন িার্ত রনল এবিং বদর্ল মগল। 
 
এই র্ষ্টর্র বদর্ল  াওযা সেন্ন িওযার পর মদখা মগল মস ছয ফুর্িরও মবরশ লম্বা 
আর িাত-পা গুর্লা মবশ মপশীবহুল। তার েুর্খ রর্ছু দারড় আর্ছ। অ্দৃশয িওযার 
আলখাল্লা এবিং রনর্জর মচার্খর চশো গুরছর্য গাউর্নর পর্র্র্ি রাখল। মস অ্নয দুজর্নর 
সর্ঙ্গ ম াগ রদল। 
 
িযাররর্র্ র্ার্ছ আসর্ত মদর্খ রন বলল, এি এ মতা ভয পাওযার ের্তা! 
 
িাররেযন িযাররর রদর্র্ তারর্র্য বলল, োফালডার মিার্র্নগুর্লা নাও। চর্লা  াই, প্রায 
নযিা মবর্জ মগর্ছ। 
 
ওরা এর্সর্ঙ্গ সরু গরল মির্র্ মবর ির্লা। পিাশ গজ দূর্রই বড় রাস্তার পাশ রদর্য 
িাাঁিার রাস্তা। প্রচুর মলার্। মচাখা র্ার্লা োিার স্পাইর্র্র মররলঙ রদর্য রাস্তারি ভাগ 
র্রা। এর্রি রাস্তা ভর্দ্েরিলার্দর জনয এবিং অ্নযরি ভর্দ্ ের্িাদযর্দর জনয। 
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িাররেযন নাভকাসভার্ব বলল, মতাোর্দর সর্ঙ্গ এর্িু পর মদখা ির্ব। মস েরিলার্দর দর্ল 
মনর্ে মগল। 
 
িযারর এবিং রন এর্দল অ্স্বাভারবর্ মপাশার্র্র মলার্র্র সর্ঙ্গ ভর্দ্ের্িাদয মলখা পর্ি 
রনর্চর রদর্র্ নােল। ম  পিরি মদর্খ ের্ন ির্ে পাবরলর্ িযর্লর্ির রদর্র্ মনর্ে মগর্ছ। 
মদযার্ল রপরেল র্ার্লা এবিং সাদা িাইলস বসার্না। 
 
িযারর এর্রি সুর্ির ের্ধয মিার্র্ন মফর্ল রদর্তই সাের্নর বাধা সর্র মগল। মস এর্রি 
রর্উরবর্র্র্ল ঢুর্ল। পার্শর রর্উর্বর্র্ল মির্র্ গাঢ় নীল রর্ঙর গাউন পড়া এর্জন 
উইজাডক বর্ল উঠল, গুড েরনকিং মরগ! খার্োখা জ্বালাতন বাড়র্ছ আাঁ! আোর্দর সবাইর্র্ 
মজার র্র্র এ পর্িই র্াজ র্রর্ত পাঠার্না ির্ে, তাই না? মর্ আোর্দর এখার্ন 
আসর্ব বর্ল এরা ের্ন র্রর্ছ, িযারর পিার? 
 
 াদুর্র এর্া এর্াই িারসর্ত মফর্ি পড়ল। রন তার র্িায মজার র্র্র িাসল। মস 
বলল, হুে, েুরপড, তাই না? 
 
রন এবিং িযারর র্াযদা র্র্র পাশাপারশ রর্উর্বর্র্র্ল দাাঁড়ার্লা। 
 
িযাররর ডার্ন এবিং বাাঁর্য িযর্লর্ি ফ্লাশ র্রার শে ির্লা। িযারর দ্রুত উবু ির্য 
রর্উরবর্র্র্লর রনর্চর ফাাঁর্া জাযগারি রদর্য উাঁরর্ রদল। মর্ার্না রর্র্ে মশষ েুিূর্তক 
মদখর্ত মপল ওর রঠর্ পর্রর রর্উরবর্র্র্ল এর্ মজাড়া পারলশ র্রা জুতা ির্যর্লর্ির 
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উপর উর্ঠ মগল। মস বা পার্শরিার রদর্র্ তার্ার্লা। মদখল রন তার। রদর্র্ রেিরেি 
র্র্র তার্ার্ে। 
 
রন রফসরফস র্র্র বলল, আোর্দরও রনর্জর্দর ফ্লাশ র্রর্ত ির্ব! 
 
তাই মতা ের্ন ির্ে, িযাররও রফসরফস র্র্র পাটা বলল। ওর গলা মবশ গম্ভীর মশানা 
মগল। 
 
দুজর্নই উর্ঠ দাাঁড়ার্লা। রনর্জর্দরর্র্ চরে মবার্া বর্ল ের্ন ির্লা। িযারর িযর্লর্ির 
উপর উর্ঠ দাাঁড়ার্লা। 
 
মস সর্ঙ্গ সর্ঙ্গ বুর্ে মগল ম  রঠর্ র্াজরিই র্র্রর্ছ।  রদও ের্ন ির্ে মস িযর্লর্ির 
পারনর উপর দাাঁরড়র্য আর্ছ, রর্ন্তু তার জুতা, পা এবিং পরর্নর গাউন এর্র্বার্র শুর্র্না 
রর্যর্ছ। মস মচইর্ন িাত রদর্য িান রদল। সর্ঙ্গ সর্ঙ্গ মস ম ন মছাি ির্য ডুর্ব মগল এবিং 
পর্রর েুিূর্তকই এর্রি ফাযার মপ্ল্র্সর মভতর মির্র্ রেরনরে অ্ব েযারজর্র্ মবর ির্য 
এর্লা। 
 
িযারর সাের্নর রদর্র্ েুাঁর্র্ উর্ঠ দাাঁড়ার্লা। মস ম  শরীর্র অ্ভযস্ত তার মচর্য এখনর্ার 
শরীরিা অ্র্নর্ ভারী। মিি অ্যারট্রযােিা িযারর ম েন মদর্খর্ছ তার মচর্য অ্র্নর্ মবরশ 
অ্ন্ধর্ার ের্ন ির্ে। এর আর্গ এর্রি মসানারল রর্ঙর েরনা ির্লর োেখার্ন রছল। 
র্ার্ঠর পারলশ র্রা মের্ে এবিং মদযার্লর রবরভন্ন স্পর্ি আর্লা েলেল র্রত। এখন 
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মসখার্ন এর্রি রবশাল র্ার্লা রর্ঙর েূরতক মদখা  ার্ে। এ দৃশযরি বরিং ভযঙ্কর। এই 
রবশাল েূরতকরির্ত মদখা  ার্ে এর্জন  াদুর্র এবিং এর্জন ডাইনী এর্রি জাাঁর্ার্লা, 
বাাঁর্া র্র্র বসার্না রসিংিাসর্ন বর্স রনর্চর ফাযার মপ্ল্র্স র্াজ র্রা রেরনরে র্েকীর্দর 
মদখর্ছ। েূরতকর পার্যর র্ার্ছ এর্ িাাঁিু উাঁচুর্ত মখাদাই র্র্র মলখা: েযারজর্ই শরি। 
 
িযারর িঠাৎ র্র্র পার্যর রপছর্ন খুব মজার্র আঘাত মপল। ওর মপছর্নই অ্নয এর্রি 
উইজাডক ফাযার মপ্ল্র্সর মভতর মির্র্ মবররর্য এর্স আছর্ড় পর্ড়র্ছ। 
 
পা মির্র্ এর্িু সর্র দাাঁড়ার্ত পার না, আর্র তুরে, দুিঃরখত রানর্নক! 
 
পররষ্কার মবাো মগল ভয মপর্যর্ছ। মস দ্রুত র্াছ মির্র্ সর্র মগল। িযারর রাের্নক 
নার্ের ম  উইজার্ডকর রুপ ধারে র্র্রর্ছ মস মলার্িা ভয পাওযার েত বর্ল ের্ন ির্ে। 
 
রপসস? এর্রি র্ণ্ঠস্বর বর্ল উঠল। িযারর ঘুর্র তারর্র্য মদখল পাতলা মছািখার্িা েরিলা 
 াদুর্র এবিং রবড়ার্লর ের্তা  াদুর্ররি েূরতকর র্ার্ছর এর্রি জাযগা। িযারর দ্রুত ওর্দর 
সর্ঙ্গ রগর্য ম াগ রদল। 
 
িাররেযন রফসরফস র্র্র বলল, তাির্ল রঠর্ের্তা মপৌঁছর্ত মপর্রছ? 
 
 রন বলল, না, মস এখর্না িাউর্ন্ডর সর্ঙ্গই মলর্গ আর্ছ। 
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িযারর এখর্না বারবার তারর্র্য েূরতক মদখর্ছ। িাররেযন বলল, ওি, খুবই 
িাসযর্র…ভযানর্ বযাপার, তাই না? তুরে র্ী মদর্খছ ওরা রর্র্সর উপর বর্স আর্ছ? 
 
িযারর আর্রা র্ার্ছ মির্র্ মদখল এবিং বুের্ত পারল ম  র্ারুর্াজ র্রা রসিংিাসন আসর্ল 
োনুর্ষর মদি। নারী-পুরুষ-রশশুর শতশত নি মদি। োনুর্ষর মদি রদর্য রবশাল গাউন 
পরা উইজাডকর্দর মদর্ির ভার রক্ষা র্রা ির্যর্ছ। 
 
িাররেযন রফসরফস র্র্র বলল, েগলর্দর মদি, ওর্দর সরঠর্ জাযগা। চল ম র্ত িারর্। 
 
ওরা এর্দল  াদুর্র এবিং েরিলা  াদুর্র্রর মরার্ত রের্শ মগল। সবাই ির্লর মশষ 
প্রার্ন্ত মসানারল রর্ঙর মগর্ির রদর্র্  ার্ে।  তিা সম্ভব সবার অ্লর্ক্ষয ওরা চাররদর্ 
মদখর্ত িার্ল। রর্ন্তু মর্ািাও মডার্লার্রস আেররর্জর রবর্শষ শরীররি মদখা মগল না। 
ওরা মগি রদর্য ঢুর্র্ এর্রি মছাি ির্ল এর্স পড়ল। মসখার্ন রু্রড়রি মসানারল রির্লর 
সাের্ন লাইন ধর্র সবাই দাাঁড়ার্ে। ওগুর্লা রলে রিসার্ব র্াজ র্র্র। ওরা রতনজন 
মর্বল র্াছার্ারছ এর্রি লাইর্ন দাাঁড়ার্ত  ার্ব এেন সেয এর্রি র্ণ্ঠ মজার্র বর্ল 
উঠল, র্যািারর্োল! 
 
িযাররর মপর্ির মভতর নর্ড়চর্ড় উঠল। ডাম্বলর্ডার্রর েৃতুযর সেয মদর্খর্ছ এেন এর্রি 
মডি-ইিার ওর্দর রদর্র্ লম্বা পার্য এরগর্য আসর্ছ। ওর্দর আর্শপার্শর উইজাডকরা সব 
নীরব ির্য মগল। তারা মচাখ নারের্য রনর্যর্ছ। িযারর ওর্দর রভতর্র ভয অ্নুধাবন র্রর্ত 
পারল। ম  মলার্িা রচৎর্ার র্র্র উর্ঠর্ছ তার েুখিা সু্কল ধরর্নর। রর্ন্তু তার্র্ আলাদা 
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তবরশষ্টযপূেক ের্ন ির্ে তার আর্ষকেীয গাউনরির জনয। গাউনরি মসানার সুতা রদর্য 
মসলাই র্রা। ভীর্ড়র রভতর মির্র্ তার্র্ মতাষার্োদ র্র্র মর্উ এর্জন বর্ল উঠল, 
গুড েরনিং ইযাক্সরল! 
 
রর্ন্তু ইযাক্সরল তা গার্য োখল না। 
 
েযারজর্যাল মেইনর্ির্নর্ের র্াউর্র্ আরে অ্নুর্রাধ র্র্ররছলাে আোর অ্রফসরি সাফ 
র্রর্ত। র্যািারোল, এখর্না মসখার্ন বৃরষ্ট ির্ে। 
 
রন চাররদর্র্ তার্ার্লা। আশা র্রল মর্উ তার্র্ বাধা রদর্য রর্ছু বলর্ব। রর্ন্তু মর্উ 
র্িা বলল না। 
 
বৃরষ্ট ির্ে…আপনার অ্রফর্স? মসিা…মসিা মতা ভার্লা র্িা না, তাই না? 
 
রন নাভকাসভার্ব িাসল। ইযাক্সরল মচাখ বড় র্র্র তার্ার্লা। 
 
তুরে র্ী ের্ন র্র্রা এিা ফারন? র্যািারেল, ের্ন র্র্রা? 
 
দুজন েরিলা  াদুর্র রলফর্ির লাইন মির্র্ দ্রুত মবর ির্য আসল। 
 
রন তাড়াতারড় বলল, না, অ্বশযই না। 
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তুরে বুের্ত পারছ র্যািারেল ম  আরে রনর্চ  ারে মতাোর স্ত্রীর বযাপার্র তদন্ত র্রর্ত। 
আসর্ল আরে অ্বার্ ির্যরছ, মতাোর স্ত্রী মসখার্ন অ্র্পক্ষা র্রর্ছ, আর তুরে মসখার্ন 
রগর্য তার িাতিা প কন্ত ধরর্ল না। ইরতের্ধযই র্াজরি ভার্লা িযরন মভর্ব তার্র্ তুরে 
মছর্ড় রদর্যছ? সম্ভবত মসিাই বুরদ্ধোর্নর র্াজ। রনরিত িও, এবিং পরবতকী সের্য 
এর্জন রপওর ব্লাডর্র্ রবর্য র্র্রা। 
 
িাররেযন ভর্য রির্ র্র্র এর্রি শে র্রল। ইযাক্সরল তার রদর্র্ রফর্র তার্ার্লা। 
িাররেযন খুর্খুর্ র্র্র মর্র্শ অ্নযরদর্র্ রফরল। 
 
রন মতাতলার্ত িার্ল, আরে…আরে.. ইযাক্সরল বলল,  রদ আোর স্ত্রী োডব্লাড রির্সর্ব 
অ্রভ ুি ির্তা…অ্বশয তা র্খর্না ির্তা না, আরে ভুল র্র্রও র্খর্না এই মনািংরা র্াজ 
র্রতাে না… আর তখন  রদ রডপািকর্েন্ট অ্ব েযারজর্যাল ল এনর্ফাসকর্ের্ন্টর প্রধার্নর 
মর্ার্না র্ার্জর প্রর্যাজন ির্তা–আরে মসিার্র্ সবর্চ অ্িারধর্ার রদর্য র্রতাে 
র্যািারেল। তুরে র্ী আোর র্িা বুের্ত মপর্রছ? 
 
রন রফসরফস র্র্র বলল, রজ্ব। 
 
তাির্ল মসিা র্র্রা র্যািারেল। আর  রদ এর্ ঘণ্টার ের্ধয আোর অ্রফস পুর্রাপুরর 
শুর্র্না না িয, তাির্ল মতাোর স্ত্রীর ব্লাড পরীক্ষা এখন  তিা খারাপ ভাবছ তার মচর্য 
অ্র্নর্ ভযানর্ ির্ব। 
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ওর্দর সাের্নর মসানারল মগিগুর্লা খুর্ল মগল। িযাররর রদর্র্ তারর্র্য ইযাক্সরল এর্িু 
োিা দুরলর্য এর্রি অ্স্বরস্তর্র িারস রদল। মস আশা র্রল ম  র্যািারের্লর এই সাজারি 
সরঠর্ ির্যর্ছ বর্ল সবাই সম্মরত মদর্ব। তারপর অ্নয এর্রি রলফর্ি ঢুর্র্ মগল। িযারর, 
রন এবিং িাররেযন এর্রি রলফর্ি উঠল। রর্ন্তু অ্নয মর্উ ওর্দর সর্ঙ্গ উঠল না। ভাবিা 
এেন ম ন ওরা সব সিংেরেত ির্য মগর্ছ। এর্রি খি শে র্র্র রিল বন্ধ ির্য মগল। 
রলিরি উপর্র উঠর্ত শুরু র্রল। 
 
রন ভড়র্র্ মগর্ছ বর্ল ের্ন ির্লা। মস অ্নয দুজর্নর র্ার্ছ প্রশ্ন র্রল, এখন আরে র্ী 
র্রব।  রদ আরে এখন না  াই, তাির্ল আোর স্ত্রী, অ্িকাৎ র্যািারের্লর 
 
িযারর বলল, আেরা মতাোর সর্ঙ্গ  াব। আোর্দর এর্ সর্ঙ্গ িার্র্ত ির্ব। রর্ন্তু রন 
অ্রিরভার্ব োিা মনর্ড় রনর্ষধ র্রল। 
 
মসিা পাগর্লর র্াজ ির্ব। আোর্দর িার্ত খুব মবরশ সেয মনই। মতােরা দুজন 
আেররজর্র্ খুাঁর্জ মবর র্র্রা। আরে রগর্য ইযাক্সরলর অ্রফস পররষ্কার র্ররছ। রর্ন্তু আরে 
বৃরষ্ট িাোব র্ীভার্ব? 
 
িাররেযন সর্ঙ্গ সর্ঙ্গ বলল, রফরনি ইনর্ানিার্িে মস্পল রদর্য মচষ্টা র্র্রা। মসিা  রদ 
মর্ার্না অ্শুভ মস্পর্লর বৃরষ্ট িয।  রদ তার্ত র্াজ না িয বুের্ত ির্ব অ্যাির্োসর্ফররর্ 
চার্েক মর্ার্না মগালোল ির্যর্ছ। তাির্ল এিা রঠর্ র্রা র্রঠন র্াজ ির্য  ার্ব। ওিা 
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বযবিারর্ার্ল তুরে ওর রজরনসপত্রগুর্লা রক্ষার জনয ইেপারর্ভরসযাস মস্পল বযবিার 
র্রর্ত পার্রা। 
 
এর্িু ধীর্র ধীর্র আবার বর্লা- রন বলল। মস ির্নয ির্য তার পর্র্ি িাতড়ার্ত লাগল 
রলর্খ রাখার জনয এর্রি পালর্র্র র্লর্ের জনয। রর্ন্তু এরই ের্ধয োাঁরর্ রদর্য রলে 
মির্ে মগল। এর্রি দৃশয েরিলার র্ণ্ঠ মশানা মগল, মলর্ভল চার, রডপািকর্েন্ট ফর দয 
মরগুর্লশন এন্ড র্র্রাল অ্ব েযারজর্যাল রের্যচারস,সর্ঙ্গ রর্যর্ছ রবে, রবঙ এন্ড 
রস্পররি রডরভশন, গবরলন রলযার্সন অ্রফস এবিং মপে অ্যাডভাইজারর বুযর্রা। রির্লর 
দর্রাজা খুর্ল মগল। দুজন  াদুর্র রভতর্র প্রর্বশ র্রল এবিং রলফর্ির ছার্দর আর্লার 
পার্শ ররঙন র্াগর্জর মপ্ল্নগুর্লা মর্াঁর্প উঠল। 
 
গুড েরনিং অ্যালবািক, ঘন মোছ-দারড়অ্লা  াদুর্ররি িযাররর রদর্র্ েুচরর্ মির্স বলল। মস 
রন এবিং িাররেযর্নর রদর্র্ এর্বার ঘুর্র তার্ার্লা। রলফি উপর্রর রদর্র্ উঠর্ত শুরু 
র্র্রর্ছ। িাররেযন দ্রুত রফসরফস র্র্র রনর্র্ অ্ল্প র্িায রনর্দকশনা রদল।  াদুর্ররি 
িযাররর রদর্র্ েুাঁর্র্ দুিঃর্খর িারস রদর্য বলল, ডার্ক মেসওযাল, অ্যাাঁ? গবরলন 
রলযার্সর্নর? ভার্লা র্িা। আরে পুর্রা রনরিত, ওর র্াজরি এখন আরে পাব! 
 
মস িযাররর রদর্র্ মচাখ রিপল। িযারর উের্র েুচরর্ িাসল। ের্ন র্রল ওর সন্তুরষ্টর জনয 
এিাই র্রা উরচত। রলে িাের্লা। দর্রাজা আবার খুর্ল মগল। মসই অ্দৃশয েরিলা 
 াদুর্র্রর র্ণ্ঠস্বর আবার বলল, মলর্ভর িু, রডপািকর্েন্ট অ্ব েযারজর্যাল ল এনর্ফাসকর্েন্ট 
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ইনরু্রডিং দয ইের্প্রাপার ইউজ অ্ব েযারজর্ অ্রফস, অ্র্রার মিডর্র্াযািকারস এন্ড 
উইর্জনগার্োি অ্যাডরেরনর্েশন সারভকস। 
 
 িযারর মদখল িাররেযন মছাি র্র্র রনর্র্ এর্িা ধাক্কা রদল এবিং রন দ্রুত রলফর্ির 
দর্রাজা রদর্য মবর ির্য মগল। িাররেযন এবিং িযারর রর্য মগল। মসান রল দর্রাজারি 
আবার বন্ধ িওযার সেয িাররেযন রফসরফস র্র্র বলল, আসর্ল িযারর, আোর ের্ন িয 
রর্নর রপছর্ন রপছর্ন আোর  াওযা উরচত। আোর ের্ন িয না মস র্ী র্রর্ত ির্ব 
বুের্ত মপর্রর্ছ। মস  রদ ধরা পর্ড় তাির্ল–মলর্ভল ওযান, রেরনোর ফর েযারজর্ এন্ড 
সার্পািক োফ। 
 
মসানালী দর্রাজারি আবার খুর্ল মগল। িাররেযন বড় র্র্র রনিঃশ্বাস রনল। চারজন োনুষ 
তার্দর সাের্ন দাাঁরড়র্য আর্ছ। দুজন রনর্জর্দর ের্ধয গভীরভার্ব আর্লাচনায বযস্ত। 
এর্জন লম্বা চুর্লর  াদুর্র অ্পূবক সুন্দর এর্রি র্ার্লা ও 
 
মসানারল রর্ঙর গাউন পর্ড় আর্ছ। এবিং আর্রর্জন েরিলা  াদুর্র খার্িা, বযার্ঙর ের্তা 
মদখর্ত। তার মছাি মছাি চুর্লর উপর মভলর্ভর্ির রফতা পর্ড় আর্ছ। এর্রি রক্লপর্বাডক 
বুর্র্র উপর ধর্র আর্ছ। 
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দ্য োগি বনক ডিরেলেশন েরেশন 
 
আি োফালডা, িাররেযর্নর রদর্র্ তারর্র্য আেররজ বলল। ট্রাভাসক মতাোর্র্ পারঠর্যর্ছ 
তাই না? 
 
অ্যা..িযা, িাররেযন মর্ার্না রর্ে বলল। 
 
খুবই ভার্লা র্িা, তুরে সরঠর্ভার্ব র্াজরি পারর্ব, আেররজ র্ার্লা এবিং মসানালী রর্ঙর 
গাউন পরা  াদুর্ররির রদর্র্ তারর্র্য বলল, সেসযার সোধান ির্য মগর্ছ রেরনোর, 
মরর্ডক রর্রপিং এর জনয  রদ োফালডার্র্ পাওযা  ায তাির্ল আেরা আোর্দর র্াজ 
সরাসরর শুরু র্রর্ত পারর। মস তার িার্তর রক্লপ মবাডকরির্র্ মদখার্লা। আজ দশজন, 
এরের্ধয এর্জন আর্ছ রেরনরে র্েকীর স্ত্রী… ইশ! এেনরর্ এই রেরনরের র্রলজার 
মভতর! মস িাররেযর্নর পাশাপারশ রলফর্ির রদর্র্ আগার্লা। সর্ঙ্গ বার্ী দুই  াদুর্রও 
আগার্লা, ম  দুজন রেরনোর্রর সর্ঙ্গ আেররর্জর র্িার সেয উপরিত রছল। আেরা 
মসাজা রনর্চ মনর্ে  ার্বা োফালডা, তুরে মর্ািকরুর্েই  াবতীয সবরর্ছু পার্ব। গুড েরনকিং 
অ্যালবািক, তুরে এখর্না  াওরন। 
 
িযাাঁ, অ্বশযই  ার্ে, রানর্র্নর গলার সুর্র িযারর বলল। 
 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য ডেথরি হ্যালিাস । ডে. ডে. িাওরিিং । হ্যারি পটাি রসরিে 

419 

www.bengaliebook.com                                  সূরিপত্র 
 

 

িযারর পা বারড়র্য রলফি মির্র্ মবর িল। রলফর্ির মসানালী দর্রাজা তার মপছর্ন বন্ধ 
ির্য মগল। র্াাঁর্ধর উপর রদর্য এর্ পলর্ তারর্র্য িযারর মদখল িার রেযর্নর েুখিা 
উরিি। তার দুপার্শ দুই লম্বা  াদুর্র। আেররর্জর মভলর্বি োিার রফতা িাররেযর্নর 
র্াাঁর্ধর সোন প কার্য রর্যর্ছ। 
 
তুরে এই উপর্র উর্ঠ এর্সছ মর্ন রানর্ন? েযারজর্র্র নতুন রেরনোর জানর্ত চাইল। 
তার লম্বা, র্ার্লা চুল এবিং দারড় চর্চর্ র্রর্ছ। চওড়া েুর্ল পড়া র্পার্লর রনর্চ মচাখ 
দুর্িা জ্বলজ্বল র্রর্ছ। মদর্খ িযাররর ের্ন িল এর্রি র্ার্ড়া ম ন পাির্রর রনচ মির্র্ 
মবর ির্য আসর্ছ। 
 
মসর্র্র্ন্ডরও র্ে সেয রিধা র্র্র িযারর বলল, এর্িু র্িার প্রর্যাজন রছল। আিকার 
উইসরল, মর্উ এর্জন বলল মস মলর্ভল ওযার্ন উর্ঠ এর্সর্ছ। 
 
আি, রপযাস রির্র্নর্স বলল। মর্ার্না অ্নার্ারঙ্খত মলার্র্র সর্ঙ্গ তার সের্ক ধরা 
পর্ড়র্ছ? 
 
িযারর শুর্র্না গলায বলল, না, মস রর্ে রর্ছু না। 
 
রির্র্নর্স বলল, আি, রঠর্ আর্ছ। এিা শুধু সের্যর বযাপার। আোর র্িা ির্লা, ব্লড 
মট্রইিররাও োডব্লাডর্দর েতই খারাপ। গুড মড রানর্নক। 
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গুড মড রেরনোর। 
 
িযারর মদখল রির্র্নর্স মোিা র্ার্পকর্ির উপর রদর্য পা মফর্ল চর্ল মগল। রেরনোর 
মচার্খর সাের্ন মির্র্ অ্দৃশয ির্য ম র্তই িযারর মোিা র্ার্লা আলখাল্লার রনচ মির্র্ 
ইনরভরজবল আলখাল্লারি মির্ন মবর র্রল। মসরি গার্য জরড়র্য রনর্য র্ররর্ডার্রর উর্টা 
রদর্র্ ম র্ত শুরু র্রল। রানর্নক অ্র্নর্ লম্বা, তাই িযারর শরীরিার্র্ রনচু র্র্র রনরিত 
র্রল ম ন বড় পা অ্দৃশয িওযার আলখাল্লা মির্র্ মবর ির্য না িার্র্। 
 
উর্েজনায িযাররর মপর্ির মভতর সুরসুর র্রর্ত িার্ল। এর্িার পর এর্িা চর্চর্র্ 
র্ার্ঠর দর্রাজা পার িওযার সেয মদখল প্ররতরি দর্রাজায এর্রি র্র্র মছাি োনুর্ষর 
প্ররতর্ আর্ছ, তার রনর্চ র্র্ক্ষ অ্বিানর্ারীর নাে ও পদবী মদযা আর্ছ। োইি অ্ব রদ 
রেরনরের ভাব র্াযদা মদর্খ, এর মভতর্র প্রর্বর্শর দূর্ভকদযতা মদর্খ িযাররর ের্ন িল 
রবগত চার সপ্তাি ধর্র রন এবিং িাররেযর্নর সর্ঙ্গ ম  পররর্ল্পনা মস র্র্রর্ছ তা িাসযর্র 
রর্র্ের রশশুসুলভ। ওরা শুধু পররর্ল্পনা র্র্রর্ছ মভতর্র মঢার্ার, রর্ন্তু তার পর্রর 
সুরনরদকষ্ট অ্নুসন্ধার্নর পররর্ল্পনা ছাড়াই। এর্ েুিূর্তকর জনযও ওরা রচন্তা র্র্ররন ম , 
এর্জর্নর র্াছ মির্র্ আর্রর্জন পৃির্ ির্য মগর্ল র্ী ির্ব। এখন িাররেযন রর্যর্ছ 
মর্ািক প্রর্সরডিংস রনর্য বযস্ত। মসিা রনিঃসর্ন্দর্ি র্র্যর্ ঘণ্টা চলর্ত িার্র্ব। রন েযারজর্ 
বযবিার্রর মচষ্টায বযস্ত। িযারর জার্ন মসিা তার সার্ধযর বাইর্র। ওর র্ার্জর উপর রনভকর 
র্রর্ছ এর্জন েরিলার স্বাধীন িওযািা। আর িযারর রনর্জ মঘারার্ফরা র্রর্ছ উপর্রর 
মফ্লার্র। অ্িচ মস জার্ন তার  ার্র্ রনর্য র্াজ র্রর্ত ির্ব মস রলফর্ি রনর্চ চর্ল মগর্ছ। 
 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য ডেথরি হ্যালিাস । ডে. ডে. িাওরিিং । হ্যারি পটাি রসরিে 

421 

www.bengaliebook.com                                  সূরিপত্র 
 

 

িযারর িািা িাোর্লা। এর্িা মদযার্লর সর্ঙ্গ মিলান রদর্য বুের্ত মচষ্টা র্রল এখন র্ী 
র্রা উরচত। তার চাররদর্র্ রনরবতা। মর্ার্না বযস্ততা মনই, র্িা বলার শে মনই, মনই 
দ্রুত মিাঁর্ি চর্ল  াওযার পার্যর শে। ররঙন র্ার্পকর্ির র্ররর্ডারগুর্লা এতিাই শান্ত ম  
ের্ন িয এই জাযগার উপর োরফ্লযার্িা চােক বযবিার র্রা ির্যর্ছ। 
 
িযারর ভাবল, েরিলার অ্রফস উপর্রই ির্ব। 
 
ের্ন িয না ম  আেররজ তার গিনাপারত অ্রফস র্র্ক্ষ রাখর্ব। তর্ব রনরিত িওযার 
জনয খুাঁর্জ না মদখািাও ির্ব মবার্ারে। মস আবার র্ররর্ডার রদর্য িাাঁির্ত শুরু র্রল। 
িযারর র্াউর্র্ মদখর্ত মপল না, শুধু এর্জন মগােরােুর্খা  াদুর্রর্র্ মদখা মগল রবড়রবড় 
র্র্র পালর্র্র র্লের্র্ রনর্দকশ রদর্ে, ম রি তার সাের্ন ভাসর্ছ। এর্রি েন্ত্র 
দ্রুতগরতর্ত এর্লার্ের্লাভার্ব মলখা ির্ে। 
 
িযারর এর্ মর্াোয মগল এবিং এবার দর্রাজার নােগুর্লার রদর্র্ িযারর েন রদল। পর্রর 
র্ররর্ডার্রর অ্র্ধকর্ পি ম র্তই িযারর এর্রি চওড়া মখালা জাযগায চর্ল এর্লা। মদখল 
প্রায এর্ ডজন  াদুর্র এবিং েরিলা  াদুর্র লাইন ধর্র বর্স আর্ছ। সু্কল মডর্স্কর 
ের্তা সাের্ন মছাি মডস্ক।  রদও সু্কল মডর্স্কর মচর্য অ্র্নর্ ের্ের্র্ এবিং র্ািারু্রি 
দাগ মনই। িযারর ওর্দরর্র্ মদখার জনয িােল। র্ারে ওরা সবাই রনস্তব্ধ ির্য র্াজ 
র্রর্ছ। ওরা সবাই এর্ই সর্ঙ্গ িার্তর  াদুদণ্ড তুলর্ছ এবিং মঘারান রদর্ে। চারর্র্ানা 
রঙীন র্াগজ চাররদর্র্ ওড়াউরড় র্রর্ছ। ম ন মছাি মছাি ঘুরড়। র্র্যর্ মসর্র্র্ন্ড িযারর 
লক্ষ র্রল র্াগজগুর্লার মভতর এর্রি রেল আর্ছ। সবগুর্লা এর্ই রর্র্ের। আর্রা 
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অ্ল্প র্র্যর্ মসর্র্ন্ড পর িযারর বুের্ত পারল ওগুর্লা িল পযাের্প্ল্ি। র্াগজগুর্লা সাইজ 
র্র্র, ভাাঁজ র্র্র েযারজর্র্র োধযর্ে ওরা প্রর্তযর্  াদুর্র এবিং েরিলা  াদুর্র রনর্জর 
পার্শ এর্র্র্রি জাযগায রাখর্ছ। 
 
িযারর রনচু ির্য আর্রা র্ার্ছ এল। ওরা এত ের্না ার্গর সর্ঙ্গ র্াজ র্রর্ছ ম  িযারর 
বুের্ত পারল র্ার্পকর্ির উপর পার্যর দাগগুর্লা মখযাল র্রর্ব না। মস অ্ল্প বযর্সর 
েরিলা  াদুর্র্রর পাশ মির্র্ পুর্রাপুরর ততরর িওযা এর্রি পযাের্প্ল্ি িুর্ র্র্র মির্ন 
রনল। অ্দৃশয িওযার আলখাল্লার মভতর রনর্য মস পররক্ষা র্রল। মগালারপ রর্ঙর 
র্ভার্রর উপর র্ারুর্াজ র্র্র মলখা 
 
োডব্লাড 
রপওর-ব্লাড মসাসাইরির জনয 
তারা রবপদজনর্ 
 
রশর্রানার্ের রনর্চ এর্রি মগালাপ ফুর্লর ছরব। ফুর্লর পাতার উপর্র লাজুর্ িারসোখা 
এর্রি েুখ। তার সর্ঙ্গ র্ািা ুি এর্রি সবুজ লতা জড়ার্না। পযাের্প্ল্র্ির উপর মর্ার্না 
মলখর্র্র নাে মনই। এবিং িযারর পযাের্প্ল্িরি পররক্ষা র্রার সেয তার ডান িার্তর 
মপছর্নর স্কাররির্ত চুলর্ার্ত শুরু র্রল। তখনই িযাররর সর্ন্দিিা সরতয িল। তার 
পার্শর অ্ল্পবযসী মের্য  াদুর্র  াদুদণ্ড ঘুররর্য ঘুররর্য র্াজ র্রর্ত র্রর্ত বর্ল উঠল, 
বুরড় র্ী সারারদন ভর্র োডব্লাড়র্দর রজজ্ঞাসাবাদ র্রর্ব, র্ার্রা জানা আর্ছ? 
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সাবধান, বলল মের্য  াদুর্র্রর পার্শ দাাঁরড়র্য র্াজ র্রা  াদুর্ররি। নাভকাসভার্ব এরদর্ 
ওরদর্ তার্ার্লা। তার র্াজ র্রর্ত িার্া এর্রি র্াগজ রপছর্ল রগর্য মের্ের্ত পড়ল। 
 
র্ী বযাপার, তার র্ী  াদুর মচার্খর েত  াদুর র্ানও আর্ছ নারর্? 
 
মের্য  াদুর্ররি ঘুর্র চর্চর্র্ মের্িগুরনর দর্রাজার রদর্র্ তার্ার্লা। দর্রাজারি র্াজ 
র্রর্ত িার্া  াদুর্রর্দর রদর্র্ পুর্রাপুরর েুখ র্রা। িযাররও ঘুর্র তার্ার্লা। এবিং 
মক্ষার্ভ সার্পর েত ফুাঁর্স উঠল। দর্রাজার ম খার্ন মভতর মির্র্ মদখার র্ীর্িাল িার্ার 
র্িা, মসখার্ন র্ার্ঠর উপর এর্রি বড়, মগালার্ার নীল রর্ঙর অ্র্ধকর্ মচাখ বসার্না; 
 ারা অ্যার্লের েুরডর্র্ মচর্ন তারা জার্ন ম , এই মচাখরি মদখর্ত অ্যার্লের েুরডর 
মচার্খর েত। 
 
েুিূর্তকর জনয িযারর ভুর্ল মগল মস মর্ািায আর্ছ এবিং ভুর্ল মগল ম  তার গার্য অ্দৃশয 
িওযার আলখাল্লা রর্যর্ছ। মস লম্বা পা মফর্ল দর্রাজার র্ার্ছ চর্ল মগল মচাখরি পররক্ষা 
র্রর্ত। মচাখরি রির এবিং উপর্রর রদর্র্ তারর্র্য আর্ছ। মচার্খর রঠর্ রনর্চ মলখা 
রর্যর্ছ : 
 
মডার্লার্রস আেররজ 
রসরনযর আন্ডার-মসর্েিারর িু রদ রেরনোর 
 
তার রনর্চই মখাদাই র্র্র আর্রর্িু মছাি র্র্র মলখা, এর্িু এর্িু র্র্র জ্বলজ্বল র্রর্ছ : 
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মিড অ্ব দয োগল-বনক 
মররজর্েশন র্রেশন। 
 
িযারর ঘুর্র পযাের্প্ল্ি ততরর র্রর্ত িার্া  াদুর্রর্দর রদর্র্ তার্ার্লা।  রদও তারা 
রনর্জর্দর র্ার্জ বযস্ত, তারপরও িযাররর ের্ন িল না ম , তার্দর সাের্ন দর্রাজারি খুর্ল 
মগর্ল তারা মর্উ মদখর্ব না। িযারর মভতর্রর পর্র্ি মির্র্ এর্রি রজরনস বার র্রল 
ম রির মছাি মছাি দুরি পা। আর মদিরির সর্ঙ্গ দুরি রাবার্রর েত রশিং। িযারর আলখাল্লার 
মভতর্র রনচু ির্য মসরির্র্ মের্ের উপর এর্রি জাযগায রাখল। 
 
রজরনসরি গুরগুর র্র্র  াদুর্রর্দর পার্যর রনচ রদর্য এর্রি জাযগায চর্ল মগল। িযারর 
িার্তর  াদুদণ্ডরি দর্রাজার নর্বর র্ার্ছ ধর্র অ্র্পক্ষা র্রর্ছ, র্র্যর্ েুিূতক পর মজার্র 
এর্রি শে ির্য এর্ মর্ানা মির্র্ র্ার্লা মধাযা ছরড়র্য পড়ল। সাের্নর সাররর অ্ল্প 
বযর্সর মের্য  াদুর্ররি রচৎর্ার র্র্র উঠল। সব র্যজন  াদুর্র লারফর্য উঠল। 
মগালারপ রর্ঙর র্াগজগুর্লা চাররদর্র্ উড়র্ত িার্ল। ওরা সবাই মধাযা ওঠার উৎস 
খুাঁজর্ত িার্ল। িযারর দর্রাজার নরি ঘুররর্য খুর্ল মফলল এবিং আেররর্জর অ্রফর্সর 
মভতর ঢুর্র্ দর্রাজারি বন্ধ র্র্র রদল। 
 
িযাররর ের্ন িল মস পা মফর্ল অ্তীর্তর সের্য চর্ল মগর্ছ। রুর্ের মভতরিা এর্র্বার্র 
মিাগার্িক আেররর্জর অ্রফস র্র্ক্ষর েত। েুলন্ত মলসগুর্লা, রফতাওযালা রুোল, শুর্র্না 
ফুল চাররদর্র্ ছরড়র্য আর্ছ। মদযার্লর সর্ঙ্গ এর্ই রর্ে র্ারুর্াজ র্রা মপ্ল্ি রর্যর্ছ। 
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প্রর্তযর্রির্ত প্রচুর রঙ বযবিার র্রা ির্যর্ছ। রবড়ার্লর বাচ্চার রবরভন্ন ভঙ্গীর রবররির্র 
ছরব। মডর্স্কর উপর্র মিরবল ক্লিরির্ত নানা ধরর্ের র্াল্পরনর্ ফুর্লর ছরব। েযাড-আইর 
ওই মচার্খর সর্ঙ্গ এর্রি মিরলর্স্কাপ জুর্ড় মদযা ির্যর্ছ  ার্ত দর্রাজার বাইর্র  াদুর্ররা 
র্ী র্রর্ছ মসিা মদখা  ায। িযারর মিরলর্স্কার্প মচাখ রাখল এবিং মদখল বাইর্র এখর্না 
 াদুর্ররা মডর্য মডির্নির রঘর্র আর্ছ। মস মিরলর্স্কাপরি মির্ন বাইর্র রনর্য মগল। 
ফুর্িার সর্ঙ্গ মসরির্র্ মরর্খ আইবলিা খুর্ল রনর্য রনর্জর পর্র্র্ি পুর্র রাখল। তারপর 
আবার রুর্ের রদর্র্ রফর্র িার্তর  াদুদণ্ডরি তুর্ল রবড়রবড় র্র্র বলল, অ্যার্রসও 
লর্র্ি! 
 
রর্ছুই ঘিল না। মস রনর্জও আশা র্র্ররন ম  এেন রর্ছু ঘির্ব। িযারর রনরিত ম , 
আেররর্জর সব মপ্রার্ির্রিভ চােক ও মস্পল সের্র্ক জানা আর্ছ। মস র্ারর্েই িযারর 
দ্রুত আেররর্জর মডস্কগুর্লার র্ার্ছ মগল এবিং িযারগুর্লা মির্ন খুলর্ত িার্ল। মস 
িযারগুর্লার মভতর পালর্র্র র্লে, মনািবুর্ এবিং মস্পর্লািযাপ মদখর্ত মপল।  াদু 
র্রা মপপাররক্লপগুর্লা সার্পর ের্তা পারর্র্য আর্ছ। ওগুর্লার্র্ বারড় রদর্য রঠর্ র্রার 
প্রর্যাজন ির্ব। এর্রি মছাি মলস বক্স মদখা মগল। মসরির মভতর্র মসানােুরখ সুচ এবিং 
রক্লপ রর্যর্ছ। রর্ন্তু লর্র্র্ির মর্ার্না রচহ্নই মনই। 
 
মডর্স্কর মপছর্ন এর্রি ফাইল মর্রবর্নি। িযারর মর্রবর্নর্ির মভতর সাচক র্রর্ত শুরু 
র্রল। মর্রবর্নিরি মিাগার্িকর রফলচ ফাইর্লর েত। মভতর্র অ্র্নর্ মফালডার। 
প্রর্তযর্রি মফালডার্র আলাদা আলাদা নাে মলখা আর্ছ। িযারর ফাইলগুর্লা খুাঁজর্ত 
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খুাঁজর্ত রনর্চর রদর্র্ মদখল। এর্রি ফাইল মপল ের্নার্ াগ রদর্য মদখার েত। মসরি রে. 
উইসরলর ফাইল। 
 
আিকার উইসরল 
 
রাড েযািাস : রপওর-ব্লড রর্ন্তু োগলর্দর সেিকর্  া প্রতযারশত নয। অ্ডকার অ্ব দয 
রফরনর্ক্সর সদসয রির্সর্ব পরররচত। 
পররবার : স্ত্রী (রপওর ব্লাড), সাতরি সন্তান, মছাি দুরি মিাগার্িক আর্ছ। রব.র্দ্. সবর্চর্য 
মছাি মছর্লরি বতকোর্ন ভীষে অ্সুি, বারড়র্ত রর্যর্ছ। রেরনরের পররদশকর্রা রবষযরি 
রনরিত র্র্রর্ছন। 
রসরর্উরররি েযািাস : ট্রযাক্ট। সব র্েকর্াণ্ড নজর্র রাখা ির্ে। আনরডজার্রবল নাম্বার-১ 
এর ম াগার্ াগ র্রার রবর্শষ সম্ভাবনা রর্যর্ছ। 
 
রে. উইসরলর ফাইলরি রাখর্ত রাখর্ত িযারর রবড়রবড় র্র্র বলল আনরডজার্রবল নাম্বার-
১। িযাররি বন্ধ র্র্র রদল। িযাররর ধারো আর্ছ এই নাম্বার-১ মর্ ির্ত পার্র। মস 
মসাজা ির্য দাাঁরড়র্য রবষযরি আর্রা রনরিত িল। অ্রফস র্র্ক্ষর চাররদর্র্ তারর্র্য 
লুর্র্ার্নার েত জাযগাগুর্লা মদখর্ত িার্ল। তখনই মস মদযার্ল তার ছরবরি মদখর্ত 
মপল। ছরবরির বুর্র্র উপর রডজাইন র্র্র মলখা, আনরডজার্রবল নাম্বার-১। এর্রি মছাি 
মনাি র্র্র এর্রি েন্তবয মলখা আর্ছ। এর্রি মছাি রবড়াল ছানার ছরবও আর্ছ এর্ 
মর্ার্ে। িযারর র্ার্ছ মগল মলখারি পড়র্ত। আেররজ মসখার্ন রলর্খ মরর্খর্ছ, শারস্ত মপর্ত 
ির্ব। 
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িযারর আর্গর ম  মর্ার্না সের্যর মচর্য অ্রধর্ মক্ষর্প মগল। মস ফুলদানী, বার্স্কর্ির 
মভতর্র উর্টপার্ট খুাঁজর্ত িার্ল রর্ন্তু মর্ািাও লর্র্িরি মনই। মস মগািা অ্রফর্সর 
রদর্র্ এর্বার মচাখ বুলার্লা। িঠাৎ তার বুর্র্র মভতরিা লারফর্য উঠল। এর্রি 
চারর্র্াো আযনা মির্র্ ডাম্বলর্ডার তার রদর্র্ তারর্র্য আর্ছন। আযনারি পার্শই এর্রি 
বইর্যর র্ভার্রর উপর মঠরর্র্য রাখা আর্ছ। 
 
িযারর মদৌর্ড় র্ার্ছ মগল এবিং িাবা রদর্য মসরি তুর্ল রনল। রর্ন্তু ছুাঁর্যই মদখল আসর্ল 
ওিা মোর্িই আযনা নয। ডাম্বলর্ডার মলারস মপপার্রর বইর্যর র্ভার্রর ছরবর্ত রতি 
িারস রদর্য আর্ছন। প্রির্ে িযারর লক্ষ র্রর্ত পার্ররন ম  সবুজ রর্ঙ তার িযার্ির উপর 
বার্া র্র্র মলখা আর্ছ, রদ লাইফ এন্ড লাইস অ্ব অ্যালবাস ডাম্বলর্ডার। আর ছরবর 
বুর্ জুর্ড় মছাি র্র্র মলখা আর্ছ, বাই ররিা রস্কিার, রতরন মবে মসরলিং িন্থ আরোর্ন্ডা 
রডর্পি : োোর অ্র েরন?-এর মলখর্। 
 
িযারর বইর্যর পাতাগুর্লা উর্টার্ত িার্ল। এর্রি জাযগায মদখল পুর্রা পাতাজুর্ড় দুজন 
রিনএজ বালর্র্র ছরব। দুজন দুজর্নর র্াাঁর্ধর ওপর রদর্য িাত রদর্য আর্ছ। তখন 
ডাম্বলর্ডার্রর র্নুই সোন চুল রছল। েুর্খ মছাি মছাি মখাচা মখাাঁচা দারড়। িযাররর ের্ন 
পড়ল েুর্ের এেন দারড় মদর্খ রন রবরি ির্তা। ডাম্বলর্ডার্রর পার্শ আনন্দরচর্ে 
দাাঁড়ার্না মছর্লরির মচার্খ এর্রি বনয চািরন। তার মসানালী চুলগুর্লা বাাঁর্া ির্য র্াাঁর্ধর 
উপর পর্ড়র্ছ। িযারর ভাবর্লা, এিা রর্ মডার্জর অ্ল্প বযর্সর ছরব? রর্স্তু ছরবর রনর্চর 
র্যাপশনরি পড়ার আর্গই অ্রফস র্র্ক্ষর দর্রাজারি খুর্ল মগল। 
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রির্র্নর্স  রদ রনর্জর র্াাঁর্ধর উপর রদর্য মপছর্নর রদর্র্ রফর্র না তার্ার্ত তাির্ল 
আর িযারর অ্দৃশয িওযার আলখাল্লারি পর্ড় উঠর্ত পারর্তা না। রর্ন্তু িযারর ভাবল, 
রির্র্নর্স িযর্তা পলর্র্র জনয রর্ছু এর্িা লক্ষ র্র্রর্ছ। র্ারন মবশ এর্িু সেয রনর্য 
রির্র্নর্স রির দাাঁরড়র্য িার্ল। মর্ৌতুিলী দৃরষ্টর্ত রঠর্ িযারর ম খান মির্র্ অ্দৃশয ির্যর্ছ 
মস মসরদর্িায তারর্র্য িার্ল। িযারর  খন দ্রুত বইরি মশলর্ফ মরর্খর্ছ তখন মশষ 
েুিূর্তক এর্িু নড়র্ত মদর্খ মস িযর্তা রসদ্ধান্ত রনর্ত মচষ্টা র্রর্ছ ম , মসরর্ বইর্যর 
র্ভার্রর উপর ডাম্বলর্ডারর্র্ এর্রি নার্ চুলর্ার্ত মদখল? অ্বর্শর্ষ রির্র্নর্স মিাঁর্ি 
তার মডর্স্কর র্ার্ছ মগল এবিং তার  াদুদণ্ডরি রদর্য র্ারলর মভতর িার্া পালর্র্র 
র্লেরি তুর্ল রনল। পালর্রি আেররর্জর রর্ছু মনাি রলর্খ মফলল। িযারর মপছন মির্র্ 
মবর ির্য এর্লা দর্রাজার বাইর্র। 
 
পযাের্প্ল্ি ততরর র্রা  াদুর্ররা তখর্না মডর্য মডির্নির রনর্য বযস্ত ির্য আর্ছ। এখর্না 
মসরি মির্র্ রনর্স্তজভার্ব রর্ছু মধাযা মবর ির্ে। িযারর দ্রুতগরতর্ত র্ররর্ডার ধর্র 
উপর্র উঠর্ত উঠর্ত শুনর্লা মসই অ্ল্প বযসী মের্য  াদুর্র বলর্ছ, আরে বযাজ ধর্র 
বলর্ত পারর এরি চোর্র্র ঘুর্র এখার্ন এর্স পর্ড়র্ছ, এরি এর্রি এক্সর্পররর্েন্টাল 
চােক। ওরা এত মর্যারর্লস, ের্ন আর্ছ মসই রবষাি িার্সর র্িা? 
 
িযারর দ্রুত রলফর্ির রদর্র্ ম র্ত ম র্ত ভাবল র্ী র্রর্ত পার্র। এখার্ন এই রেরনরের্ত 
লর্র্িরি আর্ছ বর্ল ের্ন িয না। তা ছাড়া আেররর্জর আর্শপার্শ মস্পল বযবিার র্র্র 
মসরি মখাাঁজাও সম্ভব নয, রবর্শষ র্র্র মস এখন বর্স আর্ছ মর্ার্িক অ্র্নর্ োনুর্ষর 
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ভীর্ড়র মভতর। এখন সবর্চর্য ভার্লা সবাই বুর্ে ওঠার আর্গ রেরনরে মির্র্ মর্র্ি 
পড়া। অ্নয আর্রর্রদন মচষ্টা র্রা  ার্ব। এখন প্রিে র্াজ িল রনর্র্ খুাঁর্জ মবর র্রা। 
তারপর দুজর্ন রের্ল িাররেযনর্র্ মর্ািক মির্র্ মবর র্রার উপায খুাঁজর্ত ির্ব। 
 
রলফর্ি মপৌঁছর্ত মদখা মগল মসরি খারল। িযারর লাফ রদর্য মভতর্র ঢুর্ল এবিং রলফি 
নাের্ত শুরু র্রর্তই িান রদর্য অ্দৃশয িওযার আলখাল্লারি খুর্ল মফলল। 
 
রবরাি স্বরস্তর ঘিনা ঘিল। রলফি রিতীয মলর্ভর্ল এর্স িাের্তই মভজা শরীর রনর্য রন 
বড়বড় মচাখ র্র্র মভতর্র ঢুর্ল। 
 
েরনকিং, মস মতাতলার্ত মতাতলার্ত বলল। রলফি আবার চলর্ত শুরু র্রল। 
 
রন, আরে, আরে িযারর! 
 
িযারর, িায িায! আরে ভুর্ল মগরছ তুরে মদখর্ত মর্েন, িাররেযন মতাোর সর্ঙ্গ মনই 
মর্ন? 
 
 ওর্র্ আেররর্জর সর্ঙ্গ রনর্চ মর্ািকরুর্ে ম র্ত ির্যর্ছ। না ম র্য উপায রছল না, এবিং 
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িযাররর র্িা মশষ িওযার আর্গই রলফি িােল; দর্রাজা খুর্ল মগল এবিং রে. উইসরল 
এর্জন েরিলা  াদুর্র্রর সর্ঙ্গ র্িা বলর্ত বলর্ত রলফর্ির মভতর্র ঢুর্র্লন। 
 াদুর্ররির মসানালী চুল এেন ম , মদখর্ল রপপড়ার রঢরবর র্িা ের্ন িয। 
 
… আরে মতাোর র্িা পুর্রাপুরর বুের্ত মপর্ররছ ওযার্ানডা। রর্ন্তু আরে খুবই সরন্দিান 
ম  আরে পারিকর্ত 
 
রে. উইসরল িঠাৎ মির্ে মগর্লন। িযাররর রদর্র্ তার মচাখ পর্ড়র্ছ। রে. উইসরল এেন 
রবররির সর্ঙ্গ তার্ার্লন  া খুবই অ্দু্ভত লাগল। রলফর্ির দর্রাজা বন্ধ িল এবিং চারজন 
আবার রনর্চর রদর্র্ নাের্ত িার্ল। 
 
ওি, িযার্লা মরগ, রে. উইসরল বলর্লন। রর্নর মভজা গাউর্নর খসখস শে শুর্ন মসরদর্র্ 
তার্ার্লন। মতাোর স্ত্রীর্র্ রর্ আজ প্রশ্ন র্রা ির্ে?–এই মতাোর র্ী ির্যর্ছ? তুরে 
এেন মভজা মর্ন? 
 
ইযাক্সরলর অ্রফর্স বৃরষ্ট ির্ে, রন বলল। মস রে. উইসরলর র্াাঁর্ধর রদর্র্ তারর্র্য উের 
রদল। িযারর বুের্ত পারল ম  মস মচার্খর রদর্র্ তার্ার্ত ভয মপর্যর্ছ,  রদ মচার্খ মচাখ 
রাখর্ল রর্নর ডযাড তার্র্ রচর্ন মফর্ল। আরে এিা িাোর্ত পারররন। তাই ওরা আোর্র্ 
পাঠার্লা বারনক–রপলসওযািকর্র্ মডর্র্ রনর্ত। আোর ের্ন িয তারা বলল- 
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িযাাঁ, অ্র্নর্ অ্রফর্স দীঘক সেয ধর্র বৃরষ্ট ির্ে, রে. উইসরল বলর্লন। তুরে র্ী 
মেরিওলরজঙ্কস মরর্ার্ন্টা মস্পল রদর্য মচষ্টা র্র্ররছর্ল? মব্লিরলর্দর এই মস্পর্ল র্াজ 
ির্যর্ছ 
 
মেরিওলরজঙ্কস মরর্ার্ন্টা? রন রফসরফস র্র্র বলল। না, আরে মচষ্টা র্রররন। ধনযবাদ 
ডযা–োর্ন ধনযবাদ আিকার। 
 
রলফর্ির দর্রাজা খুর্ল মগল। রপপড়ার রঢরবর ের্তা মসানারল চুর্লর  াদুর্র েরিলারি 
মবর ির্য মগল। রন তার্র্ অ্রতেে র্র্র মচার্খর বাইর্র চর্ল মগল। িযাররও মপছর্ন 
 ার্ব রসদ্ধান্ত রনল। রর্ন্ত মবর িওযার আর্গই মদখল রাস্তা ব্লর্ ির্য মগর্ছ। র্ারে 
বড়বড় পা মফর্ল পাররস উইসরল এর্স রলফর্ির মভতর্র প্রর্বশ র্র্রর্ছ। পাররস রর্ছু 
র্াগর্জর মভতর মচাখ েুখ ডুরবর্য পড়র্ছ। 
 
রলফর্ির দর্রাজা বন্ধ না িওযা প কন্ত পারসক লক্ষ র্রল না ম  মস তার বাবার সর্ঙ্গ 
এর্ই রলফর্ি আর্ছ। মস উপর্রর রদর্র্ তার্াল। রে. উইসরলর্র্ মদখল এবিং সর্ঙ্গ সর্ঙ্গ 
লাল ির্য মগল। রলফর্ির দর্রাজা মখালাোত্র মস িুর্ র্র্র মবররর্য মগল। রিতীযবার্রর 
ের্তা িযারর মবর িওযার মচষ্টা র্রল। রর্ন্তু এবার মদখল তার পি রে. উইসরল িাত 
উরচর্য আগর্ল ধর্রর্ছন। 
 
এর্ রেরনি রানর্নক। 
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রলফর্ির দর্রাজা বন্ধ ির্য মগল। রলফি রনর্চ নাের্ত িার্র্ল রে. উইসরল বলর্লন, 
আরে শুনর্ত মপলাে তুরে ডার্ক মেসওর্যল সের্র্ক তিয মপশ র্র্রছ। 
 
িযারর ধারো র্রল রে. উইসরল মরর্গ আর্ছন পাররসর সর্ঙ্গ মদখা িওযার্ত। িযারর রচন্তা 
র্রল সবর্চর্য ভার্লা েুরপর্ডর ভান র্রা। 
 
সরর? মস বলল। 
 
 ভরঙ্গ র্র্রা না রানর্নক, রে. উইসরল তীক্ষ্ণসুর্র বলর্লন। 
 
তুরে  াদুর্র্রর ফযারেরল পরেরায ফাাঁরর্ মদযার রবষযরি ধররর্য রদর্যছ। তাই না? 
 
আরে–আরে  রদ মসিা র্র্র িারর্ তাির্ল র্ী? িযারর বলল। 
 
ডার্ক েসওর্যল মতাোর মচর্য দশগুে মবরশ  াদুর্র। রে. উইসরল শান্তভার্ব বলর্লন। 
রলফি আর্রা রনর্চ মনর্ে এল। মস  রদ আজর্াবার্ন রির্র্  ায, তাির্ল তার র্ার্ছ 
মতাোর্র্ জবাবরদরিতা র্রর্ত ির্ব। শুধু তার স্ত্রীর্র্ই না, তার মছর্লর্দর র্ার্ছ, তার 
বনু্ধবান্ধবর্দর র্ার্ছ জবাব রদর্ত ির্ব। 
 
িযারর বাধা রদর্য বরল, আিকার, আপরন র্ী জার্নন ম  আপনার্র্ অ্নুসরে র্রা ির্ে? 
জার্নন না? 
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রে. উইসরল উচ্চস্বর্র বলর্লন, তুরে র্ী আোর্র্ হুের্ী রদে রানর্নক? 
 
িযারর বলল, না, এিা সরতয! ওরা আপনার সব র্াজর্র্েকর রদর্র্ নজর রাখর্ছ- 
 
রলফর্ির দর্রাজা খুর্ল মগল। ওরা অ্রট্রযার্ে মপৌঁর্ছ মগল। রে. উইসরল িযাররর রদর্র্ 
ভৎকসনার দৃরষ্টর্ত তারর্র্য রলফি মির্র্ মবর ির্য মগর্লন। িযারর ঠায দাাঁরড়র্য িার্ল। 
তার ের্ন িল মস  রদ রানর্র্নকর বদর্ল অ্নয র্ার্রা রুপ ধারে র্রর্ত পারর্তা… 
রলফর্ির দর্রাজা খিাস র্র্র বন্ধ ির্য মগল। 
 
িযারর েিপি অ্দৃশয িওযার আলখাল্লারি মির্ন মবর র্রল। রনর্র্ বৃরষ্ট িাোর্না রনর্য 
র্বাজ র্রর্ত ির্ে। সুতরািং এর্াই তার্র্ িাররেযনর্র্ মবর র্র্র আনার মচষ্টা র্রর্ত 
ির্ব। রলফর্ির দর্রাজা  খন খুলল, িযারর মদখল িচকলাইি পাির্রর পি, উপর্রর র্ার্ঠর 
পযার্নল র্রা র্ররর্ডার মির্র্ সেূেক রভন্ন। রলফি ঘরঘর র্র্র চর্ল ম র্তই িযারর 
সাোনয মর্াঁর্প উঠল। সাের্ন মবশ খারনর্িা দূর্র র্ার্লা দর্রাজািার রদর্র্ িযারর 
তার্ার্লা। দর্রাজার উপর রডপািকর্েন্ট অ্ব রেসচাররর্জর রচহ্ন মদযা আর্ছ। 
 
িযারর িাাঁির্ত িার্ল। তার গন্তবয ওই সাের্নর র্ার্লা দর্রাজা না। রর্ন্তু ের্ন পড়ল 
িার্তর বার্য এর্রি দর্রাজা রদর্য ঢুর্র্ত ির্ব। ম  দর্রাজারি রদর্য রনর্চ মর্ািকরুর্ে 
প্রর্বশ র্রর্ত িয। রনচু ির্য নাোর সেয িযাররর ের্ন েড় উঠল; এখর্না তার পর্র্র্ি 
র্র্যর্রি মডর্য মডির্নির রর্যর্ছ। রর্ন্তু সবর্চর্য ভার্লা সাধারসধাভার্ব দর্রাজায মিার্া 
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রদর্য রানর্নক রিসার্ব মভতর্র ঢুর্র্ োফালডার সর্ঙ্গ এর্িু র্িা বলর্ত চাওযা।  রদও 
িযাররর জানা মনই এই র্িা বলার েত গুরুত্ব রানর্র্নকর আর্ছ রর্না। আর  রদ মস 
মর্ার্নাভার্ব েযার্নজ র্রর্তও পার্র তাির্লও িাররেযন র্ার্ছ না িার্র্ল তার্র্ মখাজার 
প্রর্যাজন ির্ত পার্র রেরনরে মির্র্ মবর িওযার জনয…. 
 
িযারর আর রচন্তা র্রর্ত পারল না। মস লক্ষ র্রল এর্ অ্স্বাভারবর্ ধরর্ের ঠাণ্ডা মবাধ 
ির্ে। মস  তই সাের্ন  ার্ে ততই ঘন রু্যাশা মভদ র্রর্ত ির্ে। ঠাণ্ডা আর্রা 
বাড়র্ছ। ঠাণ্ডা গলার মভতর রদর্য প্রর্বশ র্র্র র্লর্জর্ত রগর্য আঘাত র্রর্ছ। রঠর্ 
তখনই িযারর অ্নুভব র্রল তার মভতর চুরপসার্র এর্িা রনরাশা ঢুর্র্।  ার্ে মভতর্র 
মস রনরাশা ফীত ির্য উঠর্ছ… 
 
মস ভাবল, মডর্েনিররা। 
 
িযারর পা বারড়র্য ডান পার্শর রসাঁরড়র্ত রাখর্তই এর্রি ভযানর্ দৃশয মদখর্ত মপল। 
মর্ািকরুর্ের বাইর্র পযার্সর্জ এর্ দল লম্বা, র্ার্লা র্াপর্ড় োিা ঢার্া শরীর। েুখগুর্লা 
পুর্রাপুরর ঢার্া। জাযগারির্ত শুধু ওর্দর রবরক্ষপ্ত রনিঃশ্বার্সর শে। গাদাগারদ র্র্র এর্দল 
আতরঙ্কত োগল বনক বর্স আর্ছ। ওর্দরর্র্ রনর্য আসা ির্যর্ছ। র্ার্ঠর মবর্ি বর্স ওরা 
র্াাঁপর্ছ। তার্দর অ্রধর্ািংশই িাত রদর্য েুখ মঢর্র্ আর্ছ। সম্ভবত মডর্েনিরর্দর মলাভী 
েুখ মির্র্ রনর্জর্দর েুখ মঢর্র্ রাখর্ত মচষ্টা র্রর্ছ। র্ার্রা র্ার্রা সর্ঙ্গ পররবার্রর 
মলার্র্রাও এর্সর্ছ। অ্নযরা এর্া বর্স আর্ছ। মডর্েনিররা ওর্দর সাের্ন রদর্য চক্কর 
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রদর্ে। এই তনরাশযজনর্ অ্বিা, এই ঠাণ্ডা লাগা এবিং এই সারবকর্ অ্বিা িযাররর র্ার্ছ 
এর্রি অ্রভশাপ ের্ন িল… 
 
িযারর রনর্জর্র্ রনর্জ বলল, এর রবরুর্দ্ধ আগার্ত ির্ব। িযারর জার্ন ম  এখার্ন রনর্জর্র্ 
র্ার্জ লাগার্না ছাড়া  াদুর োধযর্ে পযার্ট্রানাস বযবিার র্রর্ত পারর্ব না। সুতরািং  তিা 
সম্ভব রনিঃশর্ে িযারর এরগর্য মগল।  ত সাের্ন এগুর্লা তত ের্ন িল োিার মভতর 
ফাাঁর্া ির্য আসর্ছ। রর্ রনর্জর সর্ঙ্গ িযারর  ুদ্ধ র্রর্ত িার্ল, রন এবিং িাররেযর্নর 
এখন ওর সািার্ যর প্রর্যাজন। 
 
িযারর  ত সাের্ন আগার্লা তত শরীরগুর্লার্র্ ভযানর্ ের্ন িল। মচাখিীন মঢর্র্ রাখা 
োিাগুর্লা অ্রতেে র্রার সেয ওরা ঘুরল, িযারর রনরিত িল ম  ওরা তার উপরিরত 
মির মপর্যর্ছ… 
 
এবিং িঠাৎ র্র্র রনস্তব্ধতা মভর্ঙ মগল। র্ররর্ডার্রর বাে পার্শর এর্রি বদ্ধ দর্রাজা সাি 
র্র্র খুর্ল মগল এবিং রুর্ের মভতর্রর রচৎর্ার্রর শে প্ররতধ্বরনত ির্ত িার্ল। 
 
না! না! আরে এর্জন িাফ ব্লাড়, আরে িাফ ব্লড! আরে আপনার্র্ বলরছ! আোর বাবা 
এর্জন  াদুর্র আোর বাবা আরর্ক অ্যালডারিন এর্জন সুপরররচত ব্রুেরের্ 
রডজাইনার, তার রদর্র্ তার্ান, আোর্র্ মছর্ড় রদন, আোর্র্ মছর্ড় রদন 
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এিা মতাোর জনয মশষ সতর্ক িওযার রনর্দকশ, আেররর্জর র্ণ্ঠ মশানা মগল। তার গলার 
স্বর  াদুর োধযর্ে এেন র্রা ির্যর্ছ ম  সবার মচাঁচার্েরচর মভতরও তার র্ণ্ঠ 
পররস্কারভার্ব মশানা  ার্ে। তুরে  রদ আবার মচষ্টা র্র্রা, তাির্ল ভার্গয মডর্েনিরর্দর 
চুো জুির্ব। 
 
রচৎর্ার ধীর্র ধীর্র মির্ে মগল, রর্ন্তু র্ররর্ডার মির্র্ নার্ মির্ন র্ান্নার শে 
প্ররতধ্বরনত ির্ত িার্ল। 
 
. 
 
মর্ািকরুর্ের দর্রাজায দুজন মডর্েনির মদখা মগল। ওরা পচাগলা ধরর্নর িাত রদর্য 
এর্জন রনর্স্তজ ির্য আসা  াদুর্র্রর বাহুর র্ার্ছ ধর্র মরর্খর্ছ। ওরা  াদুর্রর্র্ রনর্য 
েসৃনভার্ব র্ররর্ডার ধর্র চর্ল মগল। ম  অ্ন্ধর্ার তারা মপছর্ন মফর্ল মগল তা িযাররর্র্ 
অ্ন্ধর্ার্র মফর্ল রদল এবিং মস আর মদখর্ত মপল না। 
 
মনক্সি–েযারর র্যািারর্োর্ল, আেররজ ডার্র্লন। এর্ মছািখার্িা েরিলা উর্ঠ দাাঁড়াল। 
তার োিা মির্র্ পা প কন্ত ির ির র্র্র র্াাঁপরছল। 
 
তার র্ার্লা চুলগুর্লা মপছর্ন মরাল র্র্র বাধা এবিং পরর্ে সাধারসধা এর্রি লম্বা গাউন। 
েুখিা পুর্রাপুরর রিশূনয। মস  খন মডর্েনিরর্দর পাশ রদর্য মগল তখন িযারর তার্র্ 
ভর্য র্াাঁপর্ত মদখল। 
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র্াজরি মস মর্ার্না পররর্ল্পনা ছাড়াই র্র্র মফলল। িঠাৎ র্র্রই। র্ারে মস েরিলার 
এই অ্সিায ভার্ব  াওযা তার ভাল লাগরছল না, রঠর্  খন দর্রাজারি বন্ধ ির্য  ার্ে 
তখনই িযারর তার মপছর্ন মপছর্ন মর্ািকরুর্ে ঢুর্র্ পড়ল। 
 
এিা মসই রুে নয ম  রুর্ে িযাররর্র্ এর্সেয রজজ্ঞাসাবাদ র্রা ির্যরছল েযারজর্র্র 
অ্পবযবিার রনর্য। এই রুেরি অ্র্নর্ মছাি।  রদও এর ছাদরি অ্র্নর্ উপর্র। এই 
ঘর্রর মভতর্র প্রর্বর্শর পর ের্ন িয ম ন এর্রি রু্র্যার গভীর্র আির্া। 
 
রুেরির মভতরও অ্র্নর্গুর্লা মডর্েনির রর্যর্ছ। রনির দাাঁরড়র্য িার্া শরীরগুর্লা মদখা 
 ার্ে। ওরা উাঁচু প্ল্ািফর্েক েুখরবিীন প্রিরীর েত দাাঁরড়র্য আর্ছ। িযাররর র্ার্ছই এর্রি 
মররলিং মঘরা জাযগার মভতর্র আেররজ বর্স আর্ছ। তার এর্ পার্শ ইযাক্সরল এবিং 
অ্নযপার্শ রর্যর্ছ রের্সস র্যািারোর্লর েতই সাদা েুখ রনর্য িাররেযন। পার্যর র্ার্ছ. 
মের্ের্ত এর্রি উজ্জ্বল রুপালী রর্ঙর লম্বা চুলওযালা রবড়াল রশর্ার মখাাঁজার েত র্র্র 
ওঠানাো র্রর্ছ। িযারর বুের্ত পারল ম  এরি মডর্েনিরর্দর র্াছ মির্র্ ম  সব 
অ্রভ ুির্দর আনা ির্ে তার্দর ের্ধয  ারা মদাষী প্রোে ির্য  ার্ে তার্দর িাত মির্র্ 
রনরাপোর জনয রর্যর্ছ। 
 
বর্সা, নরে ও শান্ত সুর্র আেররজ বলল। 
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রের্সস র্যািারর্োল উাঁচু প্ল্ািফেকরির সাের্নই মের্ের োেখার্ন এর্রি মচযার্র মিাাঁচি 
মখর্য বর্স পড়ল। মস বর্স পড়ার সর্ঙ্গ সর্ঙ্গ মচযার্রর িাতল মির্র্ রক্লিং শে র্র্র 
মশর্ল মবর ির্য এর্স তার িাত দুর্িা আির্র্ মফলল। 
 
আেররজ জানর্ত চাইল, তুরেই র্ী মেরর এরলজার্বি র্যািারর্োল? 
 
রের্সস র্যািারর্োল শুধু এর্বার োিা মনর্ড় সায রদল। 
 
েযারজর্যাল মেইনর্ির্নে রডপািকর্ের্ন্টর মররজর্নন্ট র্যািারর্োর্লর রববারিত স্ত্রী? 
 
রের্সস র্যািারর্োল িাউোউ র্র্র মর্াঁর্দ মফলল। 
 
আরে জারন না মস এখন মর্ািায আর্ছ, রর্ন্তু তার এখার্ন আসার র্িা রছল। 
 
আেররজ তার র্িা গার্য োখল না। 
 
মেইস, এরল এবিং আলর্েড র্যািারর্োর্লর ো? 
 
 রের্সস র্যািারর্োল আর্গর মচর্য মজার্র ডুর্র্র র্াাঁদর্ত িার্র্লন। 
 
ওরা ভীষে ভয মপর্যর্ছ, ওরা ের্ন র্রর্ছ আরে আর বারড় রফরব না। 
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বাদ দাও, ইযাক্সরল বলল। োডব্লাড মপাষযরা আোর্দর সিানুভূরতর রবষয ির্ত পার্র না। 
 
রের্সস র্যািারর্োর্লর র্ান্নার শর্ে িযাররর পার্যর আওযাজ ঢার্া পড়ল। মস অ্রত 
সন্তপকর্ন উাঁচু মবরদর্ত উর্ঠ এর্সর্ছ। পযর্ট্রানাস রবড়ালরি ম খার্ন পািারা রদর্ে মস 
জাযগারি পার িওযার সেয িযারর বুের্ত পারল তাপোত্রা রভন্ন রর্র্ের। উপর্রর এই 
জাযগারি মবশ উষ্ণ এবিং আরােদাযর্। িযারর রনরিত ম  পযার্ট্রানাসরি আেররর্জর। 
এরির গার্য এর্রি উজ্জ্বল আভা, র্ারে আেররজ এখার্ন খুবই সুখী। সব পার্ট  াওযা 
আইনগুর্লা রলখর্ত মস রনর্জ সিাযতা র্র্রর্ছ। িযারর ধীর্র, অ্রত সতর্কতার সর্ঙ্গ 
আেররজ, ইযাক্সরল এবিং িাররেযর্নর মপছর্ন রগর্য দাাঁড়ার্লা। ওর্দর রঠর্ মপছর্নই 
এর্রি আসর্ন বসল। মস ের্ন ের্ন ভয পারেল ম  িাররেযন িযর্তা লারফর্য উঠর্ব। 
তার ইো িল আেররজ এবিং ইযাক্সরলর উপর োফরলযার্িা চােক বযবিার র্রর্ত। রর্ন্তু 
রবড়রবড় র্র্র শে র্রর্লও তা িাররেযর্নর র্ার্ন ম র্ত পার্র। রঠর্ তখনই আেররজ 
র্যািারর্োর্লর উর্দ্দর্শ র্িা বর্ল উঠল এবিং িযারর এই সুর্ াগিা রনল। 
 
আরে রঠর্ মতাোর মপছর্ন, িযারর রফসরফস র্র্র িাররেযর্নর র্ার্নর র্ার্ছ। বলল। 
 
িযারর  া মভর্বরছল, রঠর্ই িাররেযন এেনভার্ব লারফর্য উঠল ম  আর্রর্িু ির্লই ম  
র্ারল রদর্য িাররেযন ইন্টাররভউ মরর্ডক র্ররছল তার উপর পর্ড় ম ত। রর্ন্তু ভাগয 
ভার্লা, আেররজ এবিং ইযাক্সরল দুজর্নই র্যিারর্োর্লর রদর্র্ এতিাই ের্নার্ াগ রদর্য 
আর্ছ ম  বযাপারিা লক্ষয র্রল না। 
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আেররজ বলর্ত িার্ল, আজ তুরে রেরনরের্ত আসার পর মতাোর র্াছ মির্র্ এর্রি 
 াদুদণ্ড মনযা ির্যর্ছ র্যািারর্োল। সার্ড় আি ইরি লম্বা, মচরর, ইউরনর্ন মিযার মর্ার। 
তুরে র্ী এই বেকনা মির্র্ বুের্ত পারছ? রের্সস র্যািারর্োল োিা নাড়ল এবিং জাোর 
িাতায মচাখ েুছল। 
 
তুরে র্ী আোর্দরর্র্ বলর্ব ম , মর্ান  াদুর্র বা েরিলা  াদুর্র্রর র্াছ মির্র্ ওই 
 াদুদণ্ডরি রনর্যছ?। 
 
র্যািারর্োল ফুাঁরপর্য র্াাঁদর্ত র্াাঁদর্ত বলল, রন-রনর্যরছ? আরে র্া-র্ার্রা র্াছ মি-মির্র্ 
মনইরন। আ-আরে ওরি রর্র্নরছলাে  খন আোর বযস এগার্রা বছর। এিা-এিা-এিা 
আোর পছন্দ ির্যরছল। 
 
মস আর্গর মচর্যও মজার্র র্াাঁদর্ত িার্ল। 
 
আেররজ নরে র্র্র িাসল। মছর্ল োনুরষ িারস রদল  া মদর্খ িযাররর ওর্র্ আেেে 
র্রর্ত ইো িল। মস সাের্নর মররলিং এর উপর রদর্য সাের্নর রদর্র্ েুর্ল 
র্যািারর্োলর্র্ ভালেত পরীক্ষা র্রার জনয। তার সর্ঙ্গ সর্ঙ্গ গলায মোলার্না এর্রি 
রজরনসও সাের্নর রদর্র্ েুর্ল পড়ল : লর্র্িরি। 
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িাররেযনও মসরি মদখল। মস মছাি র্র্র আৎর্র্ উঠার শে র্রল। রর্ন্তু আেররজ এবিং 
ইযাক্সরল তার্দর রশর্ার রনর্য এতিাই বযস্ত ম  রবষযরি লক্ষ র্রল না। 
 
আেররজ বলল, না, আোর তা ের্ন িয না রের্সস র্যািারর্োল।  াদুদণ্ড শুধুোত্র 
 াদুর্রর্দরই পছন্দ র্র্র। তুরে মর্ার্না  াদুর্র নও। মতাোর্র্ র্রা প্রর্শ্নর উেরগুর্লা 
আোর র্ার্ছ আর্ছ, ম গুর্লা মতাোর্র্ পাঠার্না ির্যরছল োফালডা, ওগুর্লা আোর র্ার্ছ 
দাও। 
 
আেররজ মছাি এর্রি িাত মবর র্র্র রদল। তার্র্ তখন এতিাই বযর্ঙর েত লাগর্ছ ম , 
িযারর অ্বার্ ির্য মদখল তার খার্িা খার্িা আঙুলগুর্লার মভতর প্রায ফাাঁর্ মনই। 
ঘিনাগুর্লার র্ারর্ে িাররেযর্নর িাত র্াাঁপর্ছ। মস তার পার্শ মচযার্র রাখা এর্ পাজা 
ফাইর্লর মভতর িাতািারত র্রর্ত িার্ল। অ্বর্শর্ষ এর্রি ফাইল তুর্ল আল  ার্ত 
র্যািারর্োর্লর নাে মলখা আর্ছ। 
 
এই মতা, চেৎর্ার মভার্লার্রস, আেররজ বলল। 
 
রর্! রনর্চর রদর্র্ তারর্র্য আেররজ তার গলায মোলার্না লর্র্িরি নাড়া রদল। ও িযাাঁ, 
এর্রি পুর্রার্না উেরারধর্ার। তার লর্র্িরি বড় বুর্র্র উপর েুর্ল আর্ছ। এই ম  এস 
শেরি মলখা আর্ছ এরি িল মসলুইর্নর সিংর্ক্ষপ–আোর মসলুইন পররবার্রর সর্ঙ্গ সের্ক 
আর্ছ। সরতয, খুব র্ে রপওর ব্লাড পররবার আর্ছ  ার সর্ঙ্গ আোর সের্ক মনই। মস 
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উচ্চস্বর্র বর্ল ম র্ত িার্ল। র্যিারর্োর্লর র্াগজপত্র উটার্ত উটার্ত আেররজ বলল, 
মতাোর বযাপার্র এর্ই র্িা বলা  ার্ব না। ো বাবার মপশা : রিন মিাসার। 
 
ইযাক্সরল শরীর দুরলর্য িাসল। রনর্চর তুলতুর্ল পশর্ের রবড়ালরি রনর্চ এবিং উপর্র 
ওঠানাো র্র্র পািারা রদর্ে। মডর্েনিরগুর্লা এর্ মর্ার্ে দাাঁরড়র্য অ্র্পক্ষা র্রর্ছ। 
 
আেররর্জর রেিযা র্িা শুর্ন িযাররর োিািা পুর্রাপুরর অ্রির ির্য মগল। সতর্ক িার্ার 
র্িা িযাররর োিা মির্র্ সর্র মগল। ম  লর্র্িরি মস এর্জন মছািখার্িা অ্পরাধীর র্াছ 
মির্র্ ঘুষ রিসার্ব রনর্যর্ছ, মসিা মদরখর্যই মস এখন রনর্জর রপওরব্লার্ডর গবক র্রর্ছ। 
িযারর ওর  াদুদণ্ডরি তুলল। এেনরর্ মসরির্র্ অ্দৃশয িওযার আলখাল্লার রনর্চ রাখার 
মচষ্টাও র্রল না। বলল, েুরপফাই! 
 
এর্রি লাল আর্লার েলর্ মদখা মগল। আেররজ পর্ড় মগল এবিং তার োিারি এর্রি 
মররলর্ঙ ঠুর্র্ মগল। রের্সস র্যািারর্োর্লর র্াগজগুর্লা তার মর্ার্লর উপর মির্র্ 
রছির্র্ োরির্ত পর্ড় ছরড়র্য মগল। সাের্ন মঘারাঘুরর র্রা রবড়ালিা অ্দৃশয ির্য মগল। 
ঠাণ্ডা বাতাসিা দের্া িওযার েত মবাধ িল। ইযাক্সরল িতভম্ব ির্য মগল। চাররদর্র্ ঘুর্র 
তার্ার্লা মর্ািা মির্র্ সেসযািা এর্সর্ছ মদখর্ত। মস অ্দৃশয মির্র্ মবর ির্য িার্া 
িযাররর িাতিা শুধু মদখর্ত মপল। মদখল  াদুদণ্ড তার রদর্র্ তার্ র্রা। মস রনর্জর 
 াদুদণ্ডরি মবর র্রার মচষ্টা র্রল। রর্ন্তু ততক্ষর্ে মদরর ির্য মগর্ছ। 
 
েুরপফাই! 
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ইযাক্সরল রছির্র্ মের্ের্ত পর্ড় বাাঁর্া ির্য মগল। 
 
িযারর! 
 
িাররেযন, তুরে  রদ ের্ন র্র্রা ম  আরে এখার্ন বর্স বর্স তার্র্ অ্রভনয র্রর্ত। 
 
িযারর, রের্সস র্যািারর্োল! 
 
িযারর ঘুর্র তার্ার্লা। গার্যর মির্র্ অ্দৃশয িওযার আলখাল্লারি খুর্ল রনর্চ মফর্ল রদল। 
মডর্েনিরগুর্লা এর্ মর্ানা মির্র্ মনর্ে এর্সর্ছ। ওরা মচযার্র বসা মচন রদর্য বাধা 
েরিলার রদর্র্ ছুর্ি আসর্ছ। ওরা  খন মদর্খর্ছ ম  পযার্ট্রানাস উধাও ির্য মগর্ছ অ্িবা 
সবরর্ছু ওর্দর প্রভুর্দর রনযন্ত্রর্ে মনই ওরা তখন রনর্জরাই আর্দর্শর অ্র্পক্ষা না র্র্র 
মনর্ে পর্ড়র্ছ। এর্রি রচর্ন িাত রের্সস র্যািারর্োর্লর িুতরন মচর্প ধর্র েুখিা মপছন 
রদর্র্ বার্া র্র্র রদর্ত চাইল। র্যািারর্োল রচৎর্ার র্র্র উঠল। 
 
এক্সর্পর্ট্রা পযার্ট্রানাে! 
 
িযাররর  াদুদর্ণ্ডর আগা মির্র্ এর্রি রুপারল রর্ঙর রু্রু্র মবর ির্য উর্ড় মগল 
মডর্েনিররির রদর্র্। মডর্েনিররি মপছর্ন সর্র রগর্য মিাযা ির্য অ্দৃশয ির্য মগল। 
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রু্রু্ররির আর্লা এবিং তাপ আর্গর ওই রবড়াল পযর্ট্রানার্সর প্ররতরক্ষার মচর্য অ্র্নর্ 
শরিশালী। পুর্রা ঘরিা মঘাড়ার েত মদৌর্ড় গরে র্র্র রদল। 
 
িযারর িাররেযনর্র্ বলল, িরেুক্সিা নাও! 
 
িযারর মদৌর্ড় আবার মবরদিার উপর উঠল। অ্দৃশয িওযার আলখাল্লারি তুর্ল রনর্য বযার্গর 
মভতর ভর্র মফলল। তারপর রের্সস র্যািারর্োর্লর রদর্র্ আগার্লা। 
 
তুরে, রের্সস র্যািার্রাল িযাররর রদর্র্ মচর্য বলল। রর্ন্তু মরগ আোর্র্ বর্লর্ছ ম , তুরে 
আোর নাে প্রশ্ন র্রার জনয তারলর্ায তুর্ল রদর্যছ। 
 
আরে তাই র্র্ররছ? িযারর রবড়রবড় র্র্র বলল। তার্র্ েুি র্রর্ত মচযার্রর মশর্ল ধর্র 
িান রদল। ির্ত পার্র আোর েন নানাভার্ব পররবতকন িয। রডরফনর্ডা! রর্ন্তু রর্ছুই 
ঘিল না। মশর্ল খুলল না। িযারর বলল, িাররেযন, এই মশর্ল ছুিার্বা র্ীভার্ব? 
 
রার্খা, আরে রবষযরি মদখরছ। 
 
িাররেযন, আেরা মডর্েনিরর্দর িারা মঘরাও ির্য আরছ! 
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আরে মসিা জারন িযারর। রর্ন্তু মস  রদ এখন মজর্গ ওর্ঠ এবিং লর্র্িিা উধাও ির্য  ায, 
আোর এর ডুরপ্ল্র্র্ি র্রপ দরর্ার-মজরের্না! মদখা  ার্ এিাই তার্র্ মধার্া মদর্ব–
িাররেযন রনর্চ মনর্ে এল। মদরখ র্ী িয মরলারসও! 
 
র্ি র্র্র মশর্ল খুর্ল মগল এবিং মচযার্রর িাতল মির্র্ সর্র মগল। রের্সস 
র্যািারর্োলর্র্ আর্গর ম  মর্ার্না সের্যর মচর্য মবরশ আতরঙ্কত মদখা মগল। 
 
মস রফসরফস র্র্র বলল, আরে রর্ছুই বুের্ত পাররছ না। 
 
িযারর তার্র্ মির্ন তুর্ল দাাঁড় র্ররর্য বলল, তুরে আোর্দর সর্ঙ্গ এখান মির্র্ মবর ির্য 
 ার্ব। তারপর বারড় রগর্য মতাোর বাচ্চার্দরর্র্ তুর্ল মনর্ব এবিং মবর ির্য  ার্ব। 
পারর্ল মদশ মির্র্ মবর ির্য  ার্ব। রনর্জর েুখ লুর্াও এবিং মদৌড়াও। তুরে মদর্খছ 
রবষযরি র্তিা ভযঙ্কর। এখার্ন মতাোর জনয ভার্লা রর্ছু অ্র্পক্ষা র্ররছল না। 
 
িাররেযন বলল, িযারর, সেস্ত মডর্েনিররা দর্রাজার র্ার্ছ দাাঁরড়র্য আর্ছ, আেরা এখান 
মির্র্ মবর ির্বা র্ীভার্ব? 
 
িযারর রনর্জর  াদুদণ্ডরি মদরখর্য বলল, পযার্ট্রানাসগুর্লার োধযর্ে। 
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পযার্ট্রানাস র্রা রু্রু্ররি গরত র্রের্য িাাঁির্ত শুরু র্র্রর্ছ দর্রাজার রদর্র্। এখর্না 
মসরি জ্বলজ্বল র্রর্ছ। িযারর বলল, আেরা  তিা মবরশ পযার্ট্রানাস ডার্র্ত পারর–
িাররেযন, মতাোরিা বযবিার র্র্রা। 
 
িাররেযন বলল, এক্স-এক্সর্পর্র্িা পযার্ট্রানাে! রর্ন্তু রর্ছুই ঘিল না। এই এর্রি োত্র 
মস্পর্ল এ  াবতর্ার্ল তার সেসযা িল। িযারর রবস্মর্য অ্বার্ ির্য িার্া র্যািারর্োর্লর 
রদর্র্ তারর্র্য বলল। রর্ন্তু সরতযই দুভকাগযজনর্… আবার মচষ্টা র্র্রা িাররেযন… 
 
এক্সর্পর্ট্রা পযার্ট্রানাে! 
 
এর্রি রুপারল মবরজ ঠাস র্র্র িাররেযর্নর  াদুদর্ণ্ডর আগা রদর্য মবর ির্য এর্লা। 
সুন্দর র্র্র সাতার মর্র্ি রু্রু্ররির সর্ঙ্গ ম াগ রদল। 
 
রসেন, িযারর বলল। এবিং িাররেযন আর রের্সস র্যািারর্োলর্র্ সর্ঙ্গ রনর্য দর্রাজার 
রদর্র্ িাাঁির্ত িার্ল। 
 
পযার্ট্রানাস দুর্িা দর্রাজা রদর্য মবর ির্তই অ্র্পক্ষোন মলার্র্রা ভর্য রচৎর্ার র্র্র 
উঠল। িযারর চাররদর্র্ তার্ার্লা। মডর্েনিরগুর্লা রুপালী পযর্ট্রানাসগুর্লার সাের্ন মির্র্ 
র্ররর্ডার্রর দুপার্শ ধপধপ র্র্র পর্ড়  ার্ে, অ্ন্ধর্ার্র রবলীন ির্য  ার্ে। 
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আপনারা সবাই  ার  ার বারড় চর্ল  ান এবিং পররবার্রর সদসযর্দর রনর্য লুরর্র্য 
পড়র্বন, িযারর অ্র্পক্ষায িার্া োগল বনকর্দর উর্দ্দর্শ বলল। পযর্ট্রানার্সর আর্লার্ত 
মদখা মগল সবাই আতরঙ্কত দৃরষ্টর্ত িতবার্ ির্য বর্স আর্ছ।  রদ পার্রন তাির্ল মদর্শর 
বাইর্র চর্ল  ার্বন। রেরনরে মির্র্ দূর্র িার্র্বন,  ত দূর্র পার্রন। এিাই িল 
আপনার্দর নতুন পরররিরত। এখন আপনারা  রদ পযার্ট্রানাসর্র্ অ্নুসরে র্র্রন, তাির্ল 
আপনারা অ্রট্রযাে মির্র্ মবর ির্য ম র্ত পারর্বন। 
 
রবনা বাধায সবাই উর্ঠ দাাঁড়ার্লা। তারা সবাই রলফর্ির র্ার্ছ আসর্তই িযাররর মভতর্র 
এর্রি আশঙ্কা র্াজ র্রর্ত িার্ল।  রদ মদখা  ায এর্রি রু্রু্র পযর্ট্রানার্সর সর্ঙ্গ 
এর্রি মবরজ পযার্ট্রানাস উর্ড় উর্ড় চলর্ছ এবিং সর্ঙ্গ রু্রড় বা তর্তারধর্ োগলবনক সর্ঙ্গ 
রর্যর্ছ, তাির্ল ম  মচাখ পড়র্ব তার্দর রদর্র্ এবিং অ্প্রতযারশত োর্েলা ির্ব মসিা িযারর 
বুের্ত পারর্ছ। িযাররর োিায রিসাবিা এল রঠর্  খন রলফিিা ধাতব শে র্র্র এর্স 
ওর্দর সাের্ন দাাঁড়ার্লা। 
 
মরগ! রচৎর্ার র্র্র র্যািারর্োল রর্নর বাহুর্ত রগর্য পড়ল। রানর্নক আোর্র্ মবর র্র্র 
রনর্য এর্সর্ছ। মস আেররজ এবিং ইযাক্সরলর্র্ আেেে র্র্রর্ছ। এখন রানর্নক বলর্ছ 
আোর্দরর্র্ মদশ মছর্ড় অ্নযত্র চর্ল ম র্ত। আোর ের্ন িয মসিা র্রাই ভার্লা। মরগ, 
আরে তাই র্রব। চর্লা তাড়াতারড় বারড়  াই এবিং বাচ্চার্দরর্র্ রনর্য আরস–তুরে 
এেনভার্ব রভজর্ল র্ী র্র্র? 
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পারন, রন রবড়রবড় র্র্র অ্নয েনস্কভার্ব বলল। িযারর, ওরা মির মপর্যর্ছ ম  রেরনরের্ত 
মর্উ প্রর্বশ র্র্রর্ছ। আেররর্জর অ্রফর্সর দর্রাজার ফুর্িা রনর্য রর্ছু এর্িা ির্যর্ছ। 
আোর ের্ন িয ঘিনািা এেন ির্ল আোর্দর িার্ত োত্র পাাঁচ রেরনি সেয আর্ছ। 
 
িাররেযর্নর পযার্ট্রানাসরি পপ শে র্র্র উধাও ির্য মগল। মস িযাররর রদর্র্ রফর্র বলল, 
িযারর,  রদ আেরা এখার্ন আির্া পর্ড় িারর্ 
 
আেরা তা পড়র্বা না  রদ দ্রুত মবর ির্ত পারর, িযারর বলল। মস চুপচাপ দাাঁরড়র্য িযাররর 
রদর্র্ তারর্র্য িার্া োগল বনকর্দর রদর্র্ তারর্র্য বলল, এখার্ন র্ার র্ার  াদুদণ্ড 
আর্ছ? 
 
তার্দর ের্ধয প্রায অ্র্ধকর্ িাত উাঁচু র্রল। 
 
রঠর্ার্ছ,  ার্দর র্ার্ছ  াদুদণ্ড মনই তারা এর্র্র্জন  াদুদণ্ডধারীর্দর সর্ঙ্গ এর্র্ত্র 
িার্র্ব। ওরা আোর্দর িাোর্নার আর্গ আোর্দর দ্রুত মবর ির্ত ির্ব, চর্লা। 
 
ওরা পাদাগারদ র্র্র দুরি রলফর্ি উর্ঠ পড়ল। রলফি বন্ধ িওযার আগ প কন্ত এবিং চালু 
না িওযা প কন্ত িযাররর পযার্ট্রানাসরি পািারায রইল। 
 
রলফর্ির েরিলা  াদুর্র্রর র্ণ্ঠরি বলল, মলর্ভল আি, অ্রট্রযাে। 
 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য ডেথরি হ্যালিাস । ডে. ডে. িাওরিিং । হ্যারি পটাি রসরিে 

449 

www.bengaliebook.com                                  সূরিপত্র 
 

 

িযারর বুের্ত পারল ওরা েিা রবপর্দর মভতর আর্ছ। অ্রট্রযাে ভরা মলার্  ারা 
ফাযারর্প্ল্স মির্র্ ফাযারর্প্ল্র্স  াতাযাত র্রর্ছ ওর্দর আির্ার্নার জনয। িযারর! 
িাররেযন বলল। আেরা এখন র্ী র্রব। 
 
েপ! িযারর রচৎর্ার র্র্র বলল। রানর্র্নকর দরাজ র্র্ণ্ঠ তা চাররদর্র্ প্ররতধ্বরন তুলল। 
ম   াদুর্ররা ফাযারর্প্ল্স আগর্ল রছল ওরা রির ির্য মগল। মস োগলবনকর্দর উর্দ্দর্শ 
রফসরফস র্র্র বলল, আোর মপছর্ন আর্সা। ওরা এর্ পার্লর েত সাের্ন আগার্লা। 
রন এবিং িাররেযন ওর্দর মপছর্ন রইল। 
 
র্ী বযাপার অ্যালবািক? মসই িার্ োিা  াদুর্ররি িযাররর রদর্র্ তারর্র্য বলল। এই 
 াদুর্ররিই িযাররর্র্ আর্গ ফাযার মপ্রস মির্র্ পি মদরখর্যরছল। 
 
এই মলার্গুর্লার্র্ বাইর্র পাঠার্ত ির্ব তুরে মবার্রাবার পি বন্ধ র্রার আর্গ। িযারর 
এেনভার্ব র্িাগুর্লা বলল ম ন ওর্দর দারযত্বপ্রাপ্ত। 
 
সাের্ন দাাঁড়ার্না এর্দল  াদুর্র এর্র্ অ্র্নযর েুর্খর রদর্র্ তার্ার্লা। 
 
আোর্দরর্র্ সব পি বন্ধ র্র্র রদর্ত বলা ির্যর্ছ, এবিং র্াউর্র্ মবর ির্ত মদযা রনর্ষধ- 
 
তুরে র্ী আোর্র্ রবরত র্রর্ত চাও? িযারর উদ্ধত র্র্ণ্ঠ বলল। তুরে র্ী চাও ম  আরে 
মতাোর ফযারেরল রট্রর র্িা তুরল? ডার্ক মেসওর্যর্লরিার েত? 
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দুিঃরখত, মির্র্া োিার  াদুর্ররি রনিঃশ্বাস মছর্ড় বলল। মস আত্মপক্ষ সেিকন র্রর্ত 
চাইল। আরে মর্ার্না উর্দ্দশয রনর্য বরলরন অ্যালবািক, আরে মভর্বরছলাে আরে মভর্বরছলাে 
এর্দরর্র্ আনা ির্যর্ছ প্রশ্ন র্রার জনয এবিং… 
 
ওর্দর ব্লাড রপওর, িযারর বলল। ওর গলার স্বর সারা ঘর্র প্ররতধ্বরনত িল। মতাোর্দর 
অ্র্নর্র্র রর্ির মচর্য রপওর, আরে বলরছ। মতােরা মবর িও, মস োগলবনকর্দর রদর্র্ 
তারর্র্য বলল। ওরা মজাড়ায মজাড়ায ফাযার মপ্ল্র্সর মভতর রদর্য উধাও ির্য মগল। 
রেরনরের  াদুর্ররা মপছর্ন দাাঁরড়র্য িার্ল। মর্উ মর্উ এর্িু রিধারিত, আবার মর্উ 
মর্উ আতরঙ্কত বা রবরি। তারপর 
 
েযারর! 
 
রের্সস র্যািারর্োল মপছন রফর্র তার্াল। আসল মরগ র্যািারর্োলর্র্ মদখা মগল। মস 
বরে র্রর্ছ না, রর্ন্তু ভীষে দুবকল এবিং রবেষক মদখা মগল। রলফি মির্র্ মনর্ে মদৌর্ড় 
আসর্ছ। 
 
মর–মরগ? 
 
মস ঘুর্র রন এবিং তার স্বােী দুজর্নর রদর্র্ তার্ার্ত িার্ল। 
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মির্র্া োিার  াদুর্ররি িাসযর্রভার্ব তার োিািা এর্বার মরগ র্যািারর্োল আবার 
আর্রর্ র্যািারর্োর্লর রদর্র্ ঘুরার্ে। 
 
মিই র্ী ঘির্ছ! বযাপার র্ী! 
 
মবর্রাবার পি বন্ধ র্র! বন্ধ র্র্রা! ইযাক্সরল আর্রর্রি রলফি মির্র্ মবর ির্য আসল। 
মস মদৌর্ড় ফাযারর্প্ল্র্সর রদর্র্ ম র্ত িার্ল। রর্ন্তু ইরতের্ধয রের্সস র্যািারর্োল ছাড়া 
আর সব োগলবনক ফাযার মপ্ল্স রদর্য উধাও ির্য মগর্ছ। মির্র্া োিার  াদুর্ররি তার 
 াদুদণ্ড তুলল। িযারর তার্র্ এেন প্রচণ্ড মজার্র এর্িা পাি র্রল ম  মস শূর্নয উড়র্ত 
িার্ল। 
 
. 
 
ও োগলবনকর্দর পারলর্য ম র্ত সািা য র্রর্ছ ইযাক্সরল! িযারর বলল। 
 
মির্র্া োিার  াদুর্র্রর সঙ্গীরা সব রচৎর্ার শুরু র্রল। রের্সস র্যািারর্োলর্র্ মির্ন 
রনর্য িযারর ফাযার মপ্ল্র্স ঢুর্ার্লা এবিং অ্দৃশয ির্য মগল। ইযাক্সরল রিধায পর্ড় মগল 
এবিং এর্বার িযাররর রদর্র্ আবার মির্র্া োিার রদর্র্ তার্ার্ত িার্ল। আসল মরগ 
রচৎর্ার র্র্র বলর্ত িার্ল, আোর স্ত্রী! আোর স্ত্রীর সর্ঙ্গ মলার্িা মর্! এখার্ন র্ী 
ঘির্ছ! 
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িযারর মদখল ইযাক্সরল রনর্চ দাাঁড়ার্না এর্রি রনষু্ঠর েুর্খর রদর্র্ তার্ার্লা। মসই েুখরি 
প্ররৃ্ত ঘিনা ইযাক্সরলর্র্ ইশারা র্রল। 
 
জ্বলরদ চর্লািযারর িাররেযর্নর উর্দ্দর্শ রচক্কার র্রল। মস িাররেযর্নর িাতিা শি র্র্র 
ধর্র ফাযারর্প্ল্র্স লাফ রদল। প্রায এর্ই সর্ঙ্গ িযাররর োিার উপর রদর্য ইযাক্সরলর ছুাঁর্ড় 
মদযা র্াসকিা চর্ল মগল। র্র্যর্ মসর্র্ন্ড ঘুরপার্ মখর্য িযর্লর্ির মভতর রদর্য ওরা 
রর্উরবর্র্র্ল উর্ঠ এল। িযারর ধপাস র্র্র দর্রাজািা খুর্ল মফলল। রন দাাঁরড়র্য আর্ছ, 
তখর্না রের্সস র্যািারর্োলর্র্ জরড়র্য ধর্র আর্ছ। মরগ, আরে রঠর্ বুের্ত পাররছ না। 
 
চলুন  াই, আরে আপনার স্বােী না। আপনার্র্ এখনই বারড় ম র্ত ির্ব! 
 
ওর্দর মপছর্নই রর্উরবর্র্র্ল এর্িা শে িল। িযারর মপছন রফর্র তারর্র্য মদখল 
ইযাক্সরল োত্র উর্ঠ এর্সর্ছ। 
 
শীঘ্রই চর্লা! িযারর রচষ্কার র্র্র বলল। মস িাররেযন মর্ ধরল। রন ও িাররেযর্নর বাহু 
ধরল এবিং িানরির উপর রদর্য ওরা ঘুর্র মগল। 
 
এর্িা অ্ন্ধর্ার্রর মভতর ওরা তরলর্য মগল। রর্ন্তু রর্ছু এর্িা োর্েলা ির্ে….ের্ন 
ির্ে িাররেযর্নর িাতিা ওর েুর্ঠর মভতর মির্র্ রপছর্ল মবর ির্য  ার্ে …। 
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িযারর ভাবল ওর রনিঃশ্বাস বন্ধ ির্য  ার্ে। মস রনিঃশাস রনর্ত পারর্ছ না, মচার্খ রর্ছু 
মদখর্ত পার্ে না। পৃরিবীর্ত এর্োত্র রবষয িল রর্নর িাত এবিং িার রেযর্নর আল–
তাও আবার ধীর্র ধীর্র রপছর্ল  ার্ে। 
 
এরপরই মস মদখর্ত মপর্লা রির্োন্ড মপ্ল্র্সর ১২ নম্বর বারড়র দর্রাজা। দর্রাজার র্ড়া 
মদখা  ার্ে। রর্ন্তু মস রনিঃশ্বাস মনযার আর্গই এর্রি রচৎর্ার শুনর্ত মপল। এর্রি 
রঙীন আর্লার েলর্ মদখা মগল। িাররেযর্নর িাত আচের্া তার িার্তর উপর পড়ল 
এবিং সবরর্ছু আবার অ্ন্ধর্ার ির্য মগল। 
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ডিাি 
 
িযারর মচাখ খুর্ল তার্ার্লা এবিং মস রবরস্মত; তার মর্ার্না ধারোই মনই র্ী ঘর্ির্ছ। শুধু 
বুের্লা মর্ািাও মস গার্ছর পাতা এবিং ডার্লর উপর লম্বা ির্য পর্ড় আর্ছ। শ্বাস রনর্ত 
র্ষ্ট ির্ে। িযারর মচাখ রপিরপি র্র্র মদখল অ্র্নর্ দূর্র এর্রি গার্ছর উপর্রর রদর্র্ 
সূর্ কর তী কর্ আর্লা পর্ড় রের্রের্ র্রর্ছ। তারপর রর্ছু এর্িা িযাররর েুর্খর র্ার্ছ 
নড়ল। ের্ন ির্লা মপার্া-োর্ড়। মস িার্ত এবিং িািুর্ত ভর র্র্র উঠর্ত মচষ্টা র্রল। 
মছাি মছাি ভযানর্ মপার্া োর্ড়গুর্লা তাড়ার্ত ির্ব। রর্ন্তু মখযাল র্রর্তই মদখল, ওই 
রর্ছু এর্িা িল বর্নর পা। চাররদর্র্ তারর্র্য িযারর আরবষ্কার র্রল ম  ওরা দুজন এবিং 
 াররেযনও এর্রি বাগার্ন পর্ড় আর্ছ। দৃশযত আর মর্উ মসখার্ন মনই। 
 
িযারর প্রিে রচন্তা র্রল এরি িযর্তা এর্রি রনরষদ্ধ বাগান। এর্িু পর্রই ইো িল 
গার্ছর ফাাঁর্ রদর্য মদৌর্ড় িযারির্ডর ঘররির্ত চর্ল ম র্ত।  রদও মস জার্ন এিা র্তিা 
মবার্ারে ির্ব এবিং মিাগািক এলার্া র্তিা রবপদজনর্। এর্িু পরই রন রনচ শর্ে 
মগাঙার্ত িার্ল। িযারর বুর্র্র উপর ভর র্র্র তার রদর্র্ ম র্ত িার্ল। মস বুের্ত 
পারল ম  এরি মর্ার্না রনরষদ্ধ বন নয। গাছগুর্লা  র্িষ্ট সবুজ। অ্র্নর্ জাযগা রনর্য 
এর্র্র্রি গাছ, রনর্চর োরি মবশ পররস্কার। 
 
িযারর িাররেযর্নর রদর্র্ তার্ার্লা। মস িাাঁিু মঠরর্র্য এবিং িাত রদর্য মরর্খর্ছ িযাররর 
োিায। রর্নর রদর্র্ মচাখ রদর্তই িযাররর মভতর মির্র্ অ্নয সব রচন্তা দূর ির্য মগল। 
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রর্নর বাাঁ পাশ রর্ি রভর্জ মগর্ছ। েুখিা পর্ড় আর্ছ োরির্ত ছরড়র্য িার্া পাতার 
উপর। পরলরজউস মপাশর্নর রেযা ধীর্র ধীর্র মর্র্ি ম র্ত শুরু র্র্রর্ছ। রন এখন 
অ্র্ধকর্ র্যিারর্োল এবিং অ্র্ধকর্ রনর্জর মচিারা মপর্যর্ছ। চুলগুর্লা লাল মির্র্ আর্রা 
লাল ির্ে। েুর্খর রঙ বদর্ল ম র্ত শুরু র্র্রর্ছ। 
 
র্ী ির্যর্ছ ওর? 
 
রস্প-নরচিং, িাররেযন বলল। মস আঙুল রদর্য রর্নর জাোর ম  জাযগায রি েরর্ছ এবিং 
র্ার্লা মদখা  ার্ে মস জাযগা খুলর্ত বযস্ত। 
 
িাররেযন রর্নর শািক রছাঁর্ড় গার্যর মির্র্ সরার্তই িযারর ভযাতক দৃরষ্টর্ত তারর্র্য মদখল। 
তার এর আর্গ ধারো রছল রস্পনরচিং িল এর্িা িারস তাোশার েত  াদু, রর্ন্তু এবার 
রর্নরিা–িাররেযন  খন রর্নর িার্তর উপর্রর রদর্র্ জাোর িাতা খুর্ল মফলল তা 
মদর্খ িযাররর মভতরিা রীরতের্তা রশররশর র্রর্ত িার্ল। মবশ খারনর্িা োিংস উর্ঠ 
মগর্ছ। ের্ন িয ম ন চােুর্চর েত র্র্র চারু্ রদর্য সুন্দর র্র্র মর্র্ি মনযা ির্যর্ছ। 
 
িযারর, তাড়াতারড় আোর বযার্গর মভতর মদখ এর্িা মবাতল আর্ছ, গার্য মলখা এর্সে 
অ্ব রডিারন 
 
বযাগ-রঠর্ার্ছ- 
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িযারর মদৌর্ড় িাররেযন ম  জাযগািায লযান্ড র্র্রর্ছ মসখার্ন মগল। মছাি বযাগরি মসখান 
মির্র্ তুর্ল রনর্য মভতর্র িাত ঢুরর্র্য রদল। তার িার্তর মছাাঁযায এর্রির পর এর্রি 
রজরনস ধরা রদর্ত িার্ল। িযারর অ্নুভব র্রল চােড়ার বযাগ, উর্লর জাোর, জুতার 
রিল 
 
তাড়াতারড়! 
 
িযারর োরি মির্র্ ওর  াদুদণ্ডরি তুর্ল রনল এবিং বযার্গর মভতর্রর রদর্র্ তার্ র্রল 
 
অ্যার্রসও রডিারন! 
 
এর্রি মছাি বাদােী রর্ঙর মবাতল বড় ির্ত ির্ত বযাগ মির্র্ মবর িল। মস মবাতলরি 
রনর্য মদৌর্ড় িাররেযন এবিং রর্নর র্ার্ছ মগল। রর্নর মচাখ দুর্িা আধর্বাজা ির্য আর্ছ। 
মচার্খর পদকার রনর্চ শুধু সাদা অ্িংশ মদখা  ার্ে। 
 
মস রনর্স্তজ ির্য পর্ড়র্ছ, িাররেযন বলল। িাররেযন রনর্জও ফযার্ার্শ ির্য মগর্ছ। মস 
এখন আর োফালডার েত নয।  রদও তার চুর্লর রর্ছু রর্ছু অ্িংশ এখর্না ধুসর মদখা 
 ার্ে। আরে রঠর্ভার্ব খুলর্ত পাররছ না। আোর িাত র্াাঁপর্ছ। 
 
িযারর মছাি মবাতর্লর েুখরি পযাাঁচ রদর্য খুলল, িাররেযন মসিা ওর িাত মির্র্ রনর্য 
রর্নর রি েরর্ত িার্া ক্ষত জাযগায রতন মফাাঁিা মপাশন মঢর্ল রদল। ক্ষত জাযগা 
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মির্র্ সবুজ মঘাযা পার্ মখর্য উপর্র উঠল এবিং িযারর মদখল ক্ষত মির্র্ রি েরা বন্ধ 
ির্য মগল। ক্ষতরি এখন ের্ন ির্ে র্র্যর্রদর্নর পুর্রার্না। ক্ষর্তর উপর্র নতুন 
চােড়ার প্রর্লপ পড়র্ত মদখা মগল। 
 
িযারর বর্ল উঠল, ওি!। 
 
িাররেযন বলল, এিাই আোর র্ার্ছ রনরাপদ বযবিা বর্ল ের্ন ির্যর্ছ। আর্রা রর্ছু 
মস্পল আর্ছ  া িযর্তা পুর্রাপুরর ভার্লা র্র্র রদর্ত পারর্তা। রর্ন্তু আোর সািস ির্লা 
না।  রদ আরে মর্ািাও ভুল র্র্র মফরল তাির্ল িযর্তা আর্রা মবরশ ক্ষরত ির্য ম র্ত 
পার্র–এরের্ধযই রর্নর অ্র্নর্ রি ের্রর্ছ– 
 
িযারর োিা োাঁরর্র্য পররস্কার র্র্র বুের্ত মচষ্টা র্রল ঘিনািা র্ী ঘর্ির্ছ। বলল, ওর 
ক্ষতিা িল র্ী র্র্র, বা আেরা এখার্ন মর্ন? আরে মভর্বরছলাে আেরা রির্োে মপ্ল্র্স 
রফর্র  ারে? 
 
িাররেযন গভীরভার্ব রনিঃশ্বাস রনল। মচাখ রদর্য প্রায পারন মবর ির্য এল। বলল, িযারর, 
আোর ের্ন িয না ময আর আেরা মসখার্ন রফর্র ম র্ত পারর্বা। 
 
তুরে র্ী বলর্ছা- 
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আেরা  খন অ্দৃশয িরেলাে, ইযাক্সরল তখন আোর্র্ ধর্র মফর্ল। এবিং আরে ওর র্াছ 
মির্র্ ছুির্ত পারররন। মস প্রচণ্ড শরিশালী। আেরা  খন রির্োে মপ্ল্র্স রগর্য নােরছ 
তখর্না মস আোর্র্ জাপর্ি ধর্র মরর্খরছল। তারপর আোর ধারো মস অ্বশযই রির্গাে 
মপ্ল্র্সর দর্রাজারি মদর্খর্ছ ও মভর্বর্ছ আেরা মসখার্নই নাের্ত  ারে। তাই মস তার 
েুরঠিা এর্িু রঢর্ল র্র্রর্ছ–অ্েরন আরে োড়া রদর্য ছুর্ি মগরছ। এবিং আেরা এখার্ন 
চর্ল এর্সরছ! 
 
রর্ন্তু মস মর্ািায? বল–মস রর্ রির্োে মপ্ল্র্সই রর্য মগর্ছ ের্ন র্র? মস মতা ওখার্ন 
ঢুর্র্ত পারর্ব না? 
 
িাররেযর্নর মচাখ রচর্রচর্ র্র্র উঠল। ছলছল মচার্খ োিা মদালার্লা। 
 
 িযারর, আোর ধারো মস পারর্ব। আরে…আরে তার্র্ বাধয র্র্ররছ ররভালশন রজঙ্ক 
বযবিার র্রর্ত। রর্ন্তু আরে তার্র্ ইরতের্ধয রফর্ডরলউস চােক মপ্রার্ির্শর্নর মভতর 
ঢুরর্র্য রদর্যরছ। ডাম্বলর্ডার্রর েৃতুযর পর্র আেরাই িলাে রসর্েি রর্পার। অ্িচ আর 
আরেই তার্র্ রসর্েিিা রদর্য রদলাে। তাই না? 
 
সান্ত্বনা মদযার রর্ছু মনই। িযারর রনরিত ম  িাররেযর্নর র্িাই রঠর্। এরি এর্দর উপর 
এর্িা চরে রবপ কয।  রদ ইযাক্সরল মভতর্র প্রর্বশ র্র্র িার্র্, তাির্ল মসখার্ন রফর্র 
 াওযার মর্ার্না পি মনই। এেনরর্ এতক্ষর্ে অ্যাপাররশর্নর োধযর্ে মস িযর্তা মডি-
ইিারর্দরও রনর্য এর্সর্ছ। অ্র্নর্ োর্েলাপূেক িওযা সর্েও বারড়রি রছল ওর্দরও এর্রি 
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রনরাপদ আশ্রয। এখার্ন রেচারও রছল মবশ সুখী এবিং আন্তররর্। বারড়রি রনর্জর্দর 
বারড়র েতই ের্ন ির্তা। িযারর অ্নুোন র্রল রেচার িযর্তা এখন খাবার ততররর্ত 
বযস্ত। মস মের্ এবিং রর্ডনী পাই খাওযার্ত মচর্যরছল। খাবার্রর মসই েজার মেনুরি 
আর িযারর রন এবিং িাররেযর্নর খাওযা ির্ব না। 
 
িযারর, আই অ্যাে সরর! আই অ্যাে সরর! 
 
এেন মবার্ার েত র্িা বর্লা না, এিার জনয তুরে দারয নও।  রদ মর্ার্না ভুল ির্য 
িার্র্, মসজনয আরে দারয। 
 
িযারর পর্র্র্ি িাত ঢুর্ার্লা। এবিং পর্র্ি মির্র্ েযাড-আইর মচাখ তুর্ল আনল। 
িাররেযন চি র্র্র ঘুর্র তার্ার্লা এবিং তার্র্ ভযানর্ রবরস্মত মদখা মগল। 
 
আেররজ তার অ্রফর্সর দর্রাজা লারগর্য র্াজ র্ররছল মলার্জর্নর বযাপার্র মগাপর্ন 
মখাজ মনযার মসজনয আরে এিা ওখার্ন মফর্ল আসর্ত পারররন–মস র্ারর্েই ওরা বুের্ত 
মপর্রর্ছ ম  মর্উ ঢুর্র্ পর্ড়র্ছ। 
 
িাররেযন রর্ছু বলার আর্গই রন শে র্রল এবিং মচাখ খুলল তখর্না মস মঘার্রর 
মভতর্র আর্ছ এবিং তার েুখিা ঘার্ে রচর্রচর্ র্রর্ছ। 
 
এখন মতাোর মর্েন লাগর্ছ? িাররেযন রফসরফস র্র্র বলল। 
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অ্স্বরস্ত লাগর্ছ, রন র্রর্র্য বলল। িার্তর ক্ষত জাযগারির্ত বযািা অ্নুভব র্রায েুখ 
রবরৃ্ত র্রল। আেরা মর্ািায? 
 
িাররেযন বলল, মসই গাছ-গাছারলর মভতর ম খার্ন আেরা রর্রডচ ওযালকড র্ার্পর 
আর্যাজন র্র্ররছলাে। আরে মচর্যরছলাে চাররদর্ মঘরা, অ্ন্তত ঢার্া আর্ছ এেন এর্রি 
জাযগা এবিং এই জাযগারি 
 
ম েন মভর্বরছর্ল রঠর্ মতেরন প্রির্েই মপর্য মগছ, িযারর তার বার্ী র্িািুরু্ রনর্জ মশষ 
র্রল। চাররদর্র্ তারর্র্য মদখল বািযত জাযগারি শুষ্ক এবিং মোপোডু়রবিীন। িযারর 
স্মরে র্রর্ত পারল না মশষবার র্ী ঘর্িরছল  খন িার রেযন অ্যাপার্রি র্রার র্িা 
রচন্তা র্র্ররছল; র্র্যর্ রেরনর্ির ের্ধয মডি-ইিাররা তার্দরর্র্ মদখল র্ী র্র্র। মসিা 
র্ী মররজরের্লরে রছল? মভার্েেিক বা তার সেিকর্রা র্ী জানর্তা বা এখর্না জার্ন ম  
িাররেযন তার্দরর্র্ মর্ািায রনর্য রগর্যরছল। 
 
মতাোর র্ী ের্ন িয ম  আোর্দর এখন  াওযা উরচত? রন জানর্ত চাইল িযাররর 
র্ার্ছ। িযারর রর্নর রদর্র্ মচর্য বুের্ত পারল মস রনর্জও এরর্েরি ভাবর্ছ। 
 
আরে জারন না। 
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রনর্র্ এখর্না রবেষক এবিং রনর্স্তজ মদখা  ার্ে। মস উর্ঠ বসর্ত মর্ার্না মচষ্টা র্রল না, 
ের্ন িল মস উর্ঠ বসর্ত পারর্ছ না। তার্র্ ধর্র নাড়ার্তও এখন ভয র্রর্ছ। 
 
আপাতত আেরা এখার্নই িারর্, িযারর বলল। 
 
িাররেযন ম ন স্বরস্ত মপল। মস লাফ রদর্য উর্ঠ দাাঁড়ার্লা। 
 
রন বলল, তুরে মর্ািায  াে? 
 
 রদ আেরা এখার্ন িারর্, তাির্ল এই জাযগারির্ত রর্ছু রনরাপো এনচানর্েন্ট বযবিার 
র্রর্ত ির্ব। িাররেযন উের রদল। মস তার  াদুদণ্ডরি উাঁচু র্রল। মস িযারর এবিং রনর্র্ 
রঘর্র মবশ বড় এর্রি জাযগা রনর্য ঘুরল। িাাঁির্ত িাাঁির্ত  াদুর রর্ছু শে উচ্চারে 
র্রল। িযারর মদখল ওর্দর রঘর্র চাররদর্র্র বাতার্স এর্রি অ্স্বাভারবর্ আবি ততরী 
িল। ের্ন িল ম ন িাররেযন তার্দর রঘর্র গরে এর্রি অ্িংশ ততরর র্র্রর্ছ। 
 
সযালরভও মিরক্সযা–মপ্রার্ির্গা মিািালাে–ররর্পর্লা েযাগর্লিাে–োফ রলযার্িা–মতােরা এখন 
তাবুিা মবর র্রর্ত পার্রা িযারর… 
 
তাবু? 
 
বযার্গর মভতর! 
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বযার্গ–অ্বশযই, িযারর বলল। 
 
এবার আর মস বযার্গ িাতািারত র্রর্ত মগল না। অ্নয এর্রি সােরনিং চােক বযবিার 
র্রল। এর্রি বড় মোিা র্যানভাস র্াপর্ড়র সৃ্তপ, দরড়, খুরি মদখা রদর্ত িার্ল। িযারর 
এই তাবু রচর্ন মফলল। রচর্ন মফলার এর্িা র্ারে িল এর সর্ঙ্গ রবড়ার্লর গন্ধ আর্ছ। 
এই তাবুরির্তই রর্রডচ ওযালকড র্াপ মখলার সেয রার্ত ওরা ঘুরের্যরছল। 
 
তাবুর ভাাঁজ খুলর্ত খুলর্ত মস বলল, আরে মভর্বরছলাে এই তাবুরি পাররর্ে নার্ের 
মলার্রির রছল। 
 
আসর্ল মস তাবুরি মফরত রনর্ত চাযরন। তার রপর্ঠর বযািারি তীর, িার রেযন বলল। মস 
তার  াদুদণ্ড রদর্য আির্র্ানা র্র্র এলার্া রনরদকষ্ট র্রর্ছ। তাই রর্নর ডযাড বলল আরে 
এিা ধার রনর্ত পারর। এর্রর্র্িা! িযাররর সর্ঙ্গ র্িা বলর্ত বলর্ত িাররেযন তাবুর 
আর্ার রঠর্ র্রার জনয  াদুদণ্ড তুর্ল বলল। এর্লার্ের্লা ির্য িার্া মোিা র্যানভাস 
তরল পদার্িকর েত এর্র্র্বাঁর্র্ উপর্র উর্ঠ রগর্য রির িল। িযাররর সাের্ন আচের্া 
তাবুর খুাঁরিগুর্লা দাাঁরড়র্য মগল। 
 
মর্ভ ইরনরের্াে! িাররেযন শূর্নযর রদর্র্  াদুদণ্ড তুর্ল রফরনশ র্রল। এর মচর্য মবরশ 
আর রর্ছু র্রর্ত পারর না। অ্ন্তত পর্ক্ষ আেরা জানর্ত পারব ম  ওরা আসর্ছ। তর্ব 
আরে রনিযতা রদর্ত পাররছ না ম  এই বযবিা রনরাপদ 
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এই নােরি েুর্খ রনও না! রন নােরি উচ্চারর্ের রঠর্ োেখার্ন তার্র্ িারের্য রদল। 
 
িাররেযন এবিং িযারর দুজন দুজর্নর েুখ চাওযা-চাওরয র্রল। 
 
আরে দুিঃরখত, রন গুনগুন র্র্র বলল। এর্িুখারন োিা তুর্ল িযারর এবিং িাররেযর্নর 
রদর্র্ তার্ার্লা। নােিা শুনর্ত মর্েন অ্েঙ্গর্লর েত মশানায। আেরা তার্র্ ইউ-মনা-হু 
বলর্ত পারর না, রপ্ল্জ? 
 
িযারর বলল, ডাম্বলর্ডার বলর্তন নাে রনর্ত ভয মপর্ল- 
 
রন ওর েুর্খর র্িা মর্র্ড় রনর্য বলল, মতােরা  রদ লক্ষ র্র্র িার্র্া মশর্ষর রদর্র্ 
ইউ-মনা-হু মর্ নাে ধর্র র্িা বর্ল ডাম্বলর্ডার্রর খুব এর্িা ভাল িযরন। ইউ-মনা-হুর্র্ 
এর্িু এর্িু মরসর্পক্ট মদখাও। 
 
মরসর্পক্ট? িযারর রররপি র্রল। রর্ন্তু িাররেযন তার রদর্র্ সতর্ক র্রার এর্রি চািরন 
রদল। িযাররর উরচত ির্ব না রর্নর সর্ঙ্গ এখন তর্র্ক জরড়র্য পড়া। র্ারে রন 
শারীররর্ভার্ব এখন  র্িষ্ট দুবকল। 
 
িযারর এবিং িাররেযন রর্ছুিা তুর্ল ধর্র রর্ছুিা মির্ন রনর্র্ তাবুর মভতর রনর্য মগল। 
তাবুর মভতর্র রঠর্ আর্গর েতই আর্ছ, রঠর্ িযারর ম েন মদর্খরছল। ের্ন িয ম ন 
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মছাি এর্রি ফ্লাি। বািরুে আর্ছ, মভতর্র মছাি এর্রি রর্র্চন আর্ছ। িযারর এর্ পার্শ 
এর্রি িাতলঅ্লা মচযার সরার্লা এবিং সতর্কতার সর্ঙ্গ রনর্র্ রনচু এর্রি মবর্ডর উপর 
বসার্লা। রনর্র্  খন েযার্ট্রর্সর উপর শুইর্য রদল তখন রন মচাখ বুজল এবিং রর্ছু 
সের্যর জনয রনরব ির্য রইল। 
 
আরে চা বারনর্য আনরছ, িাররেযন বলল। মস বযার্গর গভীর মির্র্ এর্রি মর্তরল আর 
র্র্যর্রি েগ মির্ন মবর র্র্র রনর্য রর্র্চর্নর রদর্র্ মগল। 
 
িযারর িি রিঙ্কস এবিং ফাযার হুইরস্ক মদখর্ত মপল, েযাড-আই োরা  াবার রার্ত এগুর্লা 
রছল। তার বুর্র্র মভতর এর্িু পুর্ড় উঠল ম ন। এর্ বা দুই রেরনি পর রন র্িা বর্ল 
উঠল। 
 
র্যািারর্োলর্দর র্ী ির্যর্ছ বর্ল মতাোর ের্ন িয? 
 
ভাগয ভাল ির্ল ওরা সর্র পড়র্ত মপর্রর্ছ, িাররেযন বলল। মস গরে েগরির্র্ মচর্প 
ধর্র আর্ছ এর্িু িার্তর আরার্ের জনয। রেোর র্যািারর্োর্লর  খন সব জানা আর্ছ, 
রতরন রের্সস র্যািারর্োলর্র্ অ্যাপার্রশর্নর োধযর্ে সররর্য মনর্বন এবিং বাচ্চার্দর সর্ঙ্গ 
রনর্য মদশ মির্র্ অ্নয মর্ািাও সর্র  ার্বন। মসিা র্রর্তই মতা িযারর রের্সস 
র্যািারর্োলর্র্ বর্লর্ছন। 
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আিা, আরে চাই ওরা  ার্ত পারলর্য ম র্ত পার্র, রন বলল। মস মপছর্ন বারলর্শ মিলান 
রদল। চা পান র্রার ফর্ল ের্ন িয এর্িু সর্তজ ির্য উর্ঠর্ছ। রনর্জর রঙও অ্র্নর্িা 
রফর্র মপর্যর্ছ। আরে মরগ র্যািারর্োর্লর রুপ ধর্র িার্ার সেয সবাই আোর সর্ঙ্গ 
ম ভার্ব র্িা বর্লর্ছ তার্ত আোর ের্ন িয না 
 
ম  মস খুব বুরদ্ধোন মর্উ। ঈশ্বর, আরে চাই ওরা ম ন সর্র ম র্ত পার্র–ওরা  রদ 
আোর্দর র্ারর্ে আজর্াবান মির্র্ 
 
িযারর েুখ তুর্ল িাররেযর্নর রদর্র্ তার্ার্লা এবিং রজর্জ্ঞস র্রর্ত চাইর্লা রের্সস 
র্যািারর্োর্লর  াদুদণ্ড না িার্ায মস তার স্বােীর সর্ঙ্গ অ্যাপাররশন র্রর্ত পারর্ব রর্ 
না–রর্ন্তু িযারর আর রজর্জ্ঞস র্রর্ত পারল না। িের্র্ মগল। র্যািারর্োলর্দর ভাগয 
রনর্য রন ম  উরিি মসিা লক্ষ র্ররছল িাররেযন। তার মচাখ েুর্খ এেন এর্িা ভাব 
মদখর্ত মপল ম  িযাররর ের্ন িল িাররেযন তার্র্ চুর্ো মদযায িযারর রবরস্মত ির্যর্ছ। 
 
তাির্ল তুরে ওিা মপর্যছ? িযারর িাররেযনর্র্ রজর্জ্ঞস র্রর্লা। অ্র্নর্িা িাররেযনর্র্ 
ের্ন র্ররর্য রদর্ত ম , মস ওখার্ন উপরিত আর্ছ। 
 
মপর্যরছ োর্ন! র্ী মপর্যরছ, িাররেযন রজর্জ্ঞস র্রর্লা। 
 
আেরা ম  রজরনর্সর জনয এত রর্ছু র্ররছ, লর্র্িরি! লর্র্িরি মর্ািায? 
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তুরে মসিা মপর্যছ? রন এতই উর্েরজত ির্য পড়ল ম  মস বারলশ মির্র্ োিা তুর্ল 
মফলল। আোর্র্ মতা মতােরা মর্উ রর্ছু বলরন! মর্েন র্িা! মতােরা আোর্র্ বলর্ত 
পারর্ত! 
 
িাররেযন বলল, বলব র্খন, আেরা মডি-ইিারর্দর িাত মির্র্ জীবন রক্ষার জনয বযস্ত 
রছলাে, তাই না? এই ম  মসিা। 
 
মস তার গাউর্নর পর্র্ি মির্র্ লর্র্িরি মবর র্র্র রর্নর িার্ত রদল। 
 
লর্র্িরি বড়র্জার এর্রি েুররগর রডর্ের সোন। সবুজ মঘাি মঘাি পাির্রর োর্ে এর্রি 
বড় এস অ্ক্ষর মলখা। তাবুর র্যানভার্সর ছার্দ আর্লার আভা ছরড়র্য রদর্ে। 
 
রন বলল, রেচার্রর র্ার্ছ  খন এরি রছল তখন মর্উ ম  এরি ধ্বিংস র্র্ররন, োর্ন 
আরে বলর্ত চারে, এরির্ত ম  এখর্না িরেুক্স আর্ছ মস বযাপার্র রর্ আেরা রনরিত? 
 
িাররেযন তার িাত মির্র্ লর্র্িরি রনর্য আর্রা র্ার্ছ মির্র্ মদখর্ত মদখর্ত বলল, 
আোর, তাই ের্ন িয।  রদ মর্উ এিা েযারজর্র্র োধযর্ে ধ্বিংস র্র্র িার্র্তা তাির্ল 
তার রচহ্ন িার্র্তা। 
 
িাররেযন লর্র্িরি িযাররর িার্ত রদল। িযারর আঙুল রদর্য উর্টপার্ট মদখল। 
রজরনসরির্র্ এর্র্বার্র চর্চর্র্ মদখা  ার্ে। মর্ার্না রর্ে নষ্ট িযরন। তার ের্ন পড়ল 
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ডার্যররর র্িা, এবিং ডাম্বলর্ডার  খন িরেুক্স মভর্ঙরছর্লন তখন র্ীভার্ব িরেুর্ক্সর 
ররিং েযার্ শে র্র্র খুর্লরছল। 
 
িযারর বলল, আোর ের্ন িয রেচার্রর র্িাই রঠর্। আেরা এরি ধ্বিংর্সর জনয র্ী র্র্র 
মখালা  ায মসিা মচষ্টা র্র্র মদখর্ত পারর। 
 
িার্তর রজরনসরির বযাপার্র িযারর িঠাৎ সর্চতন ির্য উঠল। লর্র্র্ির মসানালী রর্ঙর 
মছাি খাপরির মভতর্র র্ী আর্ছ জানার জনয উদিীব ির্য উঠল। তার্দর বারবার মচষ্টা 
সর্ত্বও খুলর্ত না মপর্র িযাররর ের্ন িল ওিা ছুাঁর্ড় মফর্ল রদর্ত 
 
মস আবার আঙুল রদর্য খুলর্ত মচষ্টা র্রল। িযারর তারপর মরগুলার্সর মবডরুর্ের তালা 
খুলর্ত িাররেযন ম  চােক বযবিার র্র্ররছল মসিা রদর্য মচষ্টা র্রল। মর্ার্নািাই র্াজ িল 
না। মস লর্র্িরি িাররেযন এবিং রর্নর র্ার্ছ রফররর্য রদল। ওরা দুজন খুব র্র্র মচষ্টা 
র্রল। রর্ন্তু মর্ার্না রর্ছুর্তই এরি মখালা মগল না। 
 
রন িার্তর তালু রদর্য আির্র্ ধর্র মরর্খ রিসরিস র্র্র বলল, তুরে র্ী রর্ছু এর্িা 
অ্নুভব র্রর্ত মপর্রছ? 
 
তার োর্ন র্ী? 
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রন িরেুক্সরি িযাররর িার্ত রদল। এর্িু পর্রই িযারর বুের্ত পারল রন র্ী বলর্ত 
চাইর্ছ। মস  া অ্নুভব র্রর্ছ তারর্ রনর্জর শরীর্র রশরা উপরশরা রদর্য প্রবারিত রি, 
নারর্ লর্র্র্ির মভতরই রর্ছু এর্িা ধাতব হৃৎরপর্ণ্ডর েত আঘাত র্রর্ছ? 
 
িাররেযন বলল, এখন আেরা এিা রনর্য র্ী র্রর্বা? 
 
িযারর উের্র বলল, এিা র্ীভার্ব ভাঙা  ায মস পি মবর র্রা না প কন্ত রনরাপর্দ মরর্খ 
রদর্ত ির্ব। িযারর না চাইর্লও মস মচইনরি গলায েুরলর্য মরর্খ লর্র্িরি আলখাল্লার 
মভতর্র পাচার র্র্র রদল। লর্র্িরি িযারির্ডর মদযা মছাি বযাগরির পার্শ তার বুর্র্র 
উপর রইল। 
 
িযারর উর্ঠ দাাঁরড়র্য আড়র্োড়া ভাঙল। িারেরযর্নর উর্দ্দর্শ বলল, আোর ের্ন িয এিা 
মরর্খ বরিং আেরা তাবুর বাইর্র এর্িু নজর রাখর্ত পারর। এবিং আোর্দর রর্ছু 
খাবার্রর বযবিাও র্রর্ত ির্ব। রন রবছানায উর্ঠ বসর্ত মচষ্টা র্রল। িযাররর েুর্খ না 
না আশঙ্কার ছাযা মদখা মগল। মস রর্নর উর্দ্দর্শ বলল, তুরে এখার্নই িার্র্া। 
 
িাররেযন িযাররর বািক মড মত ম  রক্লর্র্ার্স্কাপ রদর্যরছল মসরি  র্ত্নর সর্ঙ্গ মিরবর্লর 
উপর রাখল। িযারর এবিং িারেরযন সারািা রদন মসিার রদর্র্ নজর মরর্খ র্ািার্লা। 
রর্ন্তু রক্লর্র্ার্স্কাপ সারারদন রনরব ির্যই রইল। সারারদন পর্যর্ন্টর র্ািারি রির ির্য 
রইল। িযর্তা িাররেযর্নর োগল ররর্পরলিং চােক রদর্য রাখার র্ারর্ে র্ািারি োগলর্দর 
চলাচল মদখর্ত পারর্ছনা অ্িবা এ পি রদর্য িযর্তা দুএর্রি পারখ এবিং র্াঠরবড়ালী 
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চলাচল র্রা ছাড়া অ্নয মর্উ চলা-মফরা র্র্ররন। সন্ধয মবলাও মর্ার্না পররবতকন মদখা 
মগল না। িাররেযর্নর সর্ঙ্গ পালাবদল র্র্র িযারর রাত দশিার সেয রনর্জর  াদুদণ্ডরির 
আর্লা মজ্বর্ল বাইর্রর রনস্তব্ধ জাযগািা পররক্ষা র্রল। প্রর্িক্ট র্রা এলার্ার মবশ উপর্র 
রবরক্ষপ্তভার্ব বাদুর ওড়াউরড় র্রর্ত মদখা মগল। 
 
িযাররর কু্ষধা অ্নুভব িল। এরপর িযারর মদখল এর্রি মছাি আর্লা এরগর্য আসর্ছ। 
িাররেযন তার  াদুর বযাগরির্ত মর্ার্না খাবার আর্নরন। ওই রার্ত মস মভর্বরছল আেরা 
মতা রির্োে মপ্ল্র্স রফর্রই  ারে। ফর্ল বনয োশরুে ছাড়া আজ আর ওর্দর রর্ছুই 
খাওযা িযরন। িাররেযন ওগুর্লা র্ার্ছর গাছ মির্র্ তুর্ল এর্ন মসদ্ধ র্র্রর্ছ। এর্ 
দুবার েুর্খ রদর্য রন মসগুর্লা ওযার্ র্র্র মফর্ল রদর্যর্ছ। বরের ভাব িওযায েুখ 
রু্চর্র্ মফর্লর্ছ। িযারর মসগুর্লা মফর্ল মদযরন  ার্ত িাররেযন রর্ছু ের্ন না র্র্র। 
 
চারপার্শর রনস্তব্ধতা মভর্ঙ এর্িা ঘরঘর শে িল। গার্ছর ডাল মভর্ঙ মগর্ল ম েন শে 
িয মতেন শে িল। িযারর ের্ন িল মর্ার্না োনুষ না, মর্ার্না জীব জার্নাযার ির্ব। 
তারপরও মস  াদুদণ্ডরি শি র্র্র ধর্র প্রস্তুত িার্ল। মভতরিা অ্স্বরস্ত লাগর্ছ। 
 
িযারর ভাবল ওরা িরেুক্সিা ভাঙর্ত পারর্ল খুবই আনর্ন্দর রবষয ির্তা। রর্ন্তু ম  
র্ারর্েই মিার্ এখর্না তা িযরন। িযাররর  াদুদণ্ড মির্র্ আর্লা রগর্য বাইর্রর এর্রি 
অ্িংর্শ পড়র্ছ। িযারর অ্ন্ধর্ার্র বর্স অ্নুভব র্রল এবিং উরিি িল ম  এর পর র্ী 
ির্ব। মস এর পর র্ী ির্ব মস রবষর্য সপ্তার্ির পর সপ্তাি োর্সর পর োস এেনরর্ 
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বছর্রর পর বছর রচন্তা র্র্রর্ছ। রর্ন্তু এখন মস িঠাৎ র্র্র এর্রি জাযগায িের্র্ 
মগর্ছ। সাের্ন ম ন আর পি মনই। 
 
এখন মর্ািায অ্নয সর্ল িরেুক্স। রর্ন্তু িযাররর নূযনতে ধারো মনই মসগুর্লা মর্ািায 
িার্র্ত পার্র। এেনরর্ তার জানা মনই র্ী ধরর্নর িরেুক্স মসগুর্লা। অ্নযরদর্র্ মস 
প্রায ভুর্ল বর্স আর্ছ ম , তারা ইরতের্ধয ম  িরেুক্সরি মপর্যর্ছ তা র্ীভার্ব ধ্বিংস 
র্রর্ব। িরেুক্সরি এখর্না তার বুর্র্র সর্ঙ্গ েুর্ল আর্ছ। লক্ষেীয রবষয িল, এই 
িরেুক্সরি তার গার্যর মির্র্ উোপ িিে র্রর্ছ না। বরিং এতিাই ঠাণ্ডা ির্য আর্ছ ম  
ের্ন ির্ে সদয বরফ মির্র্ মতালা ির্যর্ছ। িযাররর োর্ে োর্ে ের্ন িয, অ্িবা 
র্ল্পনাই িযর্তা র্র্র ম  বুর্র্র র্ার্ছ মস এর্রি মছাি ধুর্ধুর্ শে পায। 
 
অ্ন্ধর্ার্র বর্স মির্র্ িযাররর মভতর্র নানা ধরর্ের অ্শুভ রচন্তা রর্লরবল র্র্র ঢুর্র্ছ। 
িযারর মচষ্টা র্রল বাধা রদর্ত। এসব রচন্তা সররর্য রদর্ত। তারপরও এর্র্র পর এর্ 
অ্শুভ রচন্তা তার রদর্র্ মধর্য আসর্ত িার্ল। এর্জন মবাঁর্চ িার্র্ল আর এর্জন মবাঁর্চ 
িার্র্ত পার্র না। িাররেযন ও রন ইর্ে র্রর্ল চর্ল ম র্ত পার্র। রর্ন্তু মস তা পার্র 
না। 
 
. 
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এর্সেয তার ের্ন িল বুর্র্র সর্ঙ্গ মলর্গ িার্া িরেুক্সরি ঘরড়র র্াাঁিার েত তার 
সেযর্র্ রির্ রির্ র্র্র পার র্র্র রদর্ে। মস রনর্জর্র্ রনর্জ বলল, েুরপড আইরডযা! 
এভার্ব রচন্তা র্রা  ার্ব না 
 
তার স্কাররির্ত আবার জ্বালা র্রর্ত শুরু র্র্রর্ছ। িযাররর ের্ন িল ম , মস সরঠর্ রচন্তা 
না র্রর্ত পার্র এবিং ভুল পর্ি সররর্য মদযার জনযই এই জ্বালাতনরি সৃরষ্ট র্রর্ছ। মস 
িতভাগা রেচার্রর র্িা রচন্তা র্রল। রেচার আশা র্রর্ছ িযাররর্দরর্র্, রর্ন্তু তার্র্ 
িিে র্রর্ত ির্যর্ছ িযর্তা ইযাক্সরলর্র্। রেচার রর্ মগাপন রাখর্ব নারর্  া জার্ন সব 
ইযাক্সরলর্র্ বর্ল মদর্ব? িযারর রবশ্বাস র্রর্ত চায ম  গত র্র্যর্ োর্স িযারর সের্র্ক 
রেচার্রর ধারো পার্ট মগর্ছ। তার এখন িযাররর প্ররত রবস্বস্ত িার্ার র্িা। রর্ন্তু মর্ 
জার্ন রর্ ঘির্ব? মডি-ইিাররা  রদ রেচার্রর উপর রন কাতন চালায? অ্সুি সব দৃশয 
িযাররর োিার মভতর রর্লরবল র্রর্ছ। রর্ন্তু মস ওগুর্লা মের্ড় মফলর্ত মচষ্টা র্রল। 
র্ারে মস মতা এখন চাইর্লও রেচার্রর জনয রর্ছুই র্রর্ত পারর্ব না। িাররেযর্নর 
সর্ঙ্গ এর্র্ত্র িযারর রসদ্ধান্ত রনর্যর্ছ ম  রেচারর্র্ রনর্য আসার জনয মর্ার্না সােন চােক 
বযবিার র্রর্ব না। র্ারে মসই সর্ঙ্গ  রদ রেরনরের মর্উ চর্ল আর্স? ভুর্তর 
অ্যাপাররশন ম  এর্র্ ির্ব মস র্িা ওরা ভাবর্ত পার্র না। র্ারে এর্ই অ্যাপাররশর্নর 
 াত্রায িাররেযর্নর জাোর িাত ধর্র ইযাক্সরল রির্োে মপ্ল্র্স চর্ল এর্সর্ছ। 
 
িযাররর স্কাররি জ্বালার্পাড়া র্রর্ত শুরু র্র্রর্ছ। মস ভাবল তারা অ্র্নর্ রর্ছুই জার্ন 
না। লুরপর্নর র্িাই রঠর্। তারা এখর্না অ্র্নর্  াদুর েুর্খােুরখ িযরন এবিং অ্র্নর্ 
 াদুর র্িা র্ল্পনা র্র্ররন। ডাম্বলর্ডার মর্ন আর্রা অ্র্নর্ চার্ কর র্িা বযাখযা র্র্রনরন? 
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রতরন রর্ মভর্বরছর্লন ম  সাের্ন আর্রা অ্র্নর্ সেয আর্ছ? মভর্বরছর্লন আর্রা অ্র্নর্ 
বছর, িযর্তা তার বনু্ধ রনর্র্ালাস ফ্লার্ের্লর েত শতারধর্ বছর মবাঁর্চ িার্র্বন?  রদ 
তাই ির্য িার্র্ তাির্ল রতরন ভুল র্র্রর্ছন……মেইপর্র্ মসখার্ন মদখা 
রগর্যরছল…….মেইপ, ঘুেন্ত সাপ। মসই িাওযার্রর উপর মির্র্ আঘাতরি র্র্ররছল… 
 
এবিং ডাম্বলর্ডার পড়র্ত িার্র্লন, পড়র্ত… 
মির্গার্রারভচ, আোর্র্ এিা দাও। 
 
িযাররর র্র্ণ্ঠর আওযাজ উাঁচু, পররস্কার এবিং শীতল। মস মদখর্ত পার্ে তার  াদুদণ্ডরি 
ধরা এর্জন লম্বা লম্বা আঙু্গর্লর সাদা মলার্র্র িার্ত। ম  মলার্রির রদর্র্ মস  াদুদণ্ডরি 
ধর্র মরর্খর্ছ মস মর্ার্না দরড় বা রর্ছুর সািা য ছাড়াই শূর্নয েুলর্ছ। দুলর্ছ অ্দৃশয এবিং 
মভৌরতর্ভার্ব। তার িাত-পা প্রায িযাররর্র্ ছুাঁর্য মফর্লর্ছ। িযাররর সোন্তরার্ল তার 
ভযাবি েুখরি। োিার রি মবর্য লাল ির্য আর্ছ। োিায ঘন সাদা চুল। েুর্খ ঘন দারড় 
ফাদার রেেোস-এর আদল। 
 
আোর র্ার্ছ মনই। আোর র্ার্ছ এখন আর মনই! অ্র্নর্ বছর আর্গ এিা আোর র্াছ 
মির্র্ চুরর ির্য মগর্ছ! 
 
লডক মভার্েের্িকর র্ার্ছ রেিযা র্িা মবার্লা না মির্গার্রারভচ! রতরন জার্নন…রতরন সব 
সেয জার্নন। 
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েুলন্ত োনুষরির রশষযরা ছরড়র্য পড়র্ছ। তারাও দুলর্ছ। তার্দর ছাযাগুর্লা আর্রা বড় 
ির্ত ির্ত িযাররর্র্ পুর্রাপুরর তার্দর মভতর্র রনর্য রনল… 
 
এবার িযারর এর্রি অ্ন্ধর্ার র্ররর্ডার্র মির্গার্রারভচর্র্ মদখল। মস িার্ত লণ্ঠন উাঁচু 
র্র্র দৃঢ় পার্য িাাঁির্ছ। র্ররর্ডার্রর োিার এর্রি রুর্ে মির্গার্রারভচ ঢুর্র্ পড়ল। তার 
িার্তর লণ্ঠনিার আর্লা ছরড়র্য পড়ল এবিং ঘররির্র্ ের্ন িল এর্রি ওযার্কশপ। 
আর্লার প্ররতফলর্ন র্ার্ঠর অ্িংশ মসানালী আর্লার োর্ে চর্চর্ র্রর্ছ। জানালার র্ার্ছ 
এর্রি পারখর েত মসানালী চুর্লর এর্রি অ্ল্প বযর্সর মছর্লর েুখ মদখা মগল। িযারর 
তার মচার্খ েুর্খ আনর্ন্দর ভাব মদখর্ত মপল। তারপর মছর্লরি  াদুদণ্ড মির্র্ এর্রি 
মস্পল ছুাঁর্ড় রদল এবিং রিরি র্র্র িারস রদর্য জানালা রদর্য লাফ রদর্য মনর্ে মগল। 
 
িযারর দ্রুত গাঢ় অ্ন্ধর্ার্রর েত মডি-ইিারর্দর র্াছ মির্র্ সর্র এল। মির্গার্রারভর্চর 
েুখরি ভযঙ্কর মদখা  ার্ে। 
 
 মচাররি মর্ রছল মির্গার্রারভচ? উাঁচু শান্ত গলার স্বররি বলল। 
 
আরে জারন না, আরে র্খর্না জানর্ত পারররন, এর্জন অ্ল্প বযর্সর মছর্ল না রপ্ল্জ-রপ্ল্জ 
না! রপ্ল্জ! 
 
রচৎর্ার্রর শে মশানা ম র্ত িার্ল এবিং তার পরপরই সবুজ আর্লার েলর্ মদখা মগল 
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িযারর! 
 
িযারর মচাখ খুর্ল তার্ার্লা। িাপার্ে। র্পার্লর জাযগারি িনিন র্রর্ছ। মস তাবুর পার্শ 
রনর্স্তজ ির্য মিলান রদল। র্যানভার্সর সর্ঙ্গ রপছর্ল পাশ রফর্র োরির্ত পর্ড় মগল। 
িযারর মচাখ তুর্ল িাররেযর্নর রদর্র্ তার্াল। মস িাররেযর্নর মর্াাঁর্ড়ার্না চুর্লর পাশ 
রদর্য আর্ার্শ ম  জাযগািুরু্ আর্লারর্ত ির্য আর্ছ তার মভতর গার্ছর শাখা মদখর্ত 
মপল। 
 
স্বপ্ন, িযারর বলল। তাড়াতারড় উর্ঠ বর্স িাররেযর্নর অ্বার্ মচার্খর রদর্র্ তারর্র্য 
স্বাভারবর্ ভাব র্রর্ত মচষ্টা র্রল। ঘুরের্য পর্ড়রছলাে, সরর। 
 
আরে জারন স্বপ্ন না, মতাোর স্কার! আরে মতাোর েুখ মদর্খই বলর্ত পারর। তুরে ভর্ে 
 
তার নাে েুর্খ রনও না! তাবুর মভতর মির্র্ রন বলল। 
 
রঠর্ার্ছ, উের রদল িাররেযন। ইউ-মনা-হুর ের্নর মভতর প্রর্বশ র্র্ররছর্ল। 
 
িযারর বলল, আরে মসিা মিার্ তা চাইরন। এিা রছল স্বর্প্নর েত! তুরে র্ী স্বর্প্ন মদখছ 
মসিার্র্ মঠর্ার্ত পার্রা, িাররেযন? তুরে  রদ শুধু অ্র্লুর্পনরসিা বযবিার র্রা রশখর্ত- 
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িযারর মর্ার্না তীিতায ম র্ত চায না। মস শুধু আর্লাচনা র্রর্ত চায  া মদর্খর্ছ মসিা 
রনর্য। 
 
মস মির্গার্রারভচর্র্ খুাঁর্জ মপর্যর্ছ িাররেযন। আোর ের্ন িয মস তার্র্ িতযা র্র্রর্ছ। 
রর্ন্তু িতযা র্রার আর্গ মস মির্গার্রারভর্চর ের্নর মভতর ঢুর্র্র্ছ এবিং ম িা আরে 
মদর্খরছ- 
 
িাররেযন বলল, তুরে খুব পররশ্রান্ত, তাই ঘুরের্য ম র্ত পার, আরে বরিং পািারা মদযার 
র্াজরি র্রর। 
 
 না, আরে পািারা মদযার র্াজরি মশষ র্রর। 
 
না, তুরে সরতযই খুব দুবকল ির্য পর্ড়ছ। রবছানায রগর্য শুর্য পড়। 
 
িাররেযন তাবুর েুর্খ বর্স পড়ল। তার্র্ র্রঠন মদখা মগল। রাগারিত রর্ন্তু োর্েলা 
এড়ার্নার জনয িযারর ঘর্র ঢুর্র্ পড়ল। রন রনর্চর মবড মির্র্ ফযার্ার্শ েুখরি মবর র্র্র 
মরর্খর্ছ। িযারর রঠর্ তার উপর্রর মবডরির্ত উর্ঠ মগল। শুর্য পর্ড় তাবুর উপর্রর 
র্ার্লা রসরলিংরির রদর্র্ তারর্র্য িার্ল। র্র্যর্ েুিূতক পর রন খুব আর্স্ত র্িা বর্ল 
উঠল  ার্ত দর্রাজায বসা িাররেযন শুনর্ত না পায। 
 
ইউ-মনা-হু র্ী র্ররছল? 
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িযারর মচাখ বুর্জ সব স্মরে র্রর্ত মচষ্টা র্রল এবিং অ্ন্ধর্ার্রর মভতর রফস রফস র্র্র 
বলল। 
 
মস মির্গার্রারভচর্র্ খুাঁর্জ মপর্যর্ছ। মস তার্র্ আির্ র্র্রর্ছ এবিং রন কাতন চারলর্যর্ছ। 
 
মির্গার্রারভচর্র্ আির্র্ রাখর্ল মস তার জনয নতুন  াদুদণ্ড বানার্ব র্ীভার্ব? 
 
আরে জারন না…সরতযই এিা রবস্মযর্র..তাই না? 
 
িযারর মচাখ বুর্জ  া মদর্খর্ছ এবিং শুর্নর্ছ তা রনর্য রচন্তা র্রর্ত িার্ল।  া মস স্মরে 
র্রর্ত পারল সবরর্ছুই ম ন মঘালা ের্ন িল…মভার্েেিক িযাররর  াদুদণ্ডরি রনর্য মর্ার্না 
র্িা বর্লরন, মজাড়া  াদুদণ্ড রনর্য বা মির্গার্রারভর্চর নতুন  াদুদণ্ড বানার্না রনর্য 
মর্ার্না র্িা বর্লরন ম   াদুদণ্ডরি িযারররিার্র্ পরাি র্রর্ত পার্র…. 
 
িযারর মচাখ শি র্র্র বুর্জ মির্র্ই বলল, মস মির্গার্রারভর্চর র্াছ মির্র্ রর্ছু এর্িা 
চারেল। মস তার্র্ রজরনসরি তার িার্ত রদর্ত বলরছল। রর্ন্তু মির্গার্রারভচ বারবার 
বলরছল রজরনসরি তার র্াছ মির্র্ চুরর ির্য মগর্ছ…এবিং তারপর…তারপর..। 
 
িযাররর ের্ন পড়ল মস, প্রর্ারান্তর্র মভার্েেিক র্ীভার্ব মির্গার্রারভর্চর মচার্খর েধযরদর্য 
তার মভতরিা মদখরছল, মির্গার্রারভর্চর সৃ্মরতগুর্লা…। 
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মস মির্গার্রারভর্চর ের্নর মভতর মদখরছল, আরেও মসই সর্ঙ্গ মদখলাে অ্ল্প বযসী 
এর্রি মছর্ল জানালার উপর বর্স আর্ছ এবিং মস মির্গার্রারভর্চর রদর্র্ র্াসক ছুাঁর্ড় রদল 
এবিং জানালা মির্র্ লাফ রদর্য মচার্খর আড়ার্ল চর্ল মগল। মসই চুররিা র্র্রর্ছ, মস ওই 
রজরনসিাই রনর্যর্ছ ম রি ইউ-মনা-হু মির্গার্রারভর্চর র্ার্ছ চারেল। ওই অ্ল্প বযর্সর 
মচাররির্র্ মচনা মচনা ের্ন িল মর্ন? 
 
চারপার্শ গার্ছর শে তাবুর মভতর্রও েৃদুভার্ব মশানা  ায। এর মভতর্র িযারর রর্নর 
রনিঃশ্বার্সর শে শুনর্ত পার্ে। এর্িু পরই রন রফসরফস র্র্র বলল, তুরে মদখর্ত 
পাওরন মচার্রর িার্ত র্ী রছল? 
 
না…তর্ব রনিযই মছাি মর্ার্না রজরনস। 
 
 িযারর? 
 
রন নর্ড় চর্ড় শুর্তই র্ার্ঠর পািাতর্ন র্যাচর্যাচ র্র্র শে িল। 
 
িযারর, মতাোর র্ী ের্ন িয না ম  ইউ-মনা-হু ম  রজরনসিা খুজরছল মসিা িযর্তা এর্রি 
িরেুক্স ততররর জনয মর্ার্না সরঠর্ বস্তুর? 
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িযারর ধীর্র ধীর্র বলল, আরে রঠর্ জারন না। ির্ত পার্র। রর্ন্তু আর্রা এর্রি মনযা তার 
জনয রর্ রবপদজনর্ ির্ত পার্র না? িাররেযন বর্লরছল না ম , মস ইরতের্ধযই তার 
আত্মার িরেুক্স ততররর ক্ষেতা সীোবদ্ধ র্র্র মফর্লর্ছ? 
 
রর্ন্তু মস িযর্তা তা জার্ন না। 
 
িযারর বলল, ির্ত পার্র। 
 
িযারর রনরিত ম  মভার্েেিক রর্ছু এর্িা খুাঁজর্ছ  াদুদর্ণ্ডর সোধান র্রার জনয। রনরিত 
ম  মভার্েেিক পুর্রার্না  াদুদণ্ড রনেকাতার র্ার্ছ সেসযা সোধার্নর দাবী র্র্রর্ছ….রর্ন্তু 
তারপরও মস তার্র্ িতযা র্রল। দৃশযত মস  াদুদণ্ড রনর্য এর্রি প্রশ্নও র্র্ররন। 
 
মভার্েেিক রর্ খুাঁজর্ছ? ম খার্ন পুর্রা রেরনরে অ্ব েযারজর্ তার পার্যর রনর্চ মসখার্ন মস 
র্ী এেন খুাঁজর্ছ  া এর্ সের্য মির্গারারভর্চর রছল, এবিং ম  রজরনসরি এর্জন অ্জানা 
মচার চুরর র্র্র রনর্য মগল? 
 
িযাররর মর্র্না মসই ব্লরন্ড চুর্লর মছর্লরির েুখিা মচনা মচনা ের্ন ির্ে। েুখরি প্রানবন্ত 
এবিং বনয। জজক এবিং মের্ডর মচিারার োোোরে মচিারারি তালর্গাল পারর্র্য রদর্যর্ছ। 
জানালার উপর মির্র্ মস এর্রি পারখর েত উর্ড় মগর্ছ। িযারর তার্র্ আর্গ মর্ািাও 
মদর্খর্ছ। রর্ন্তু মর্ািায ের্ন র্রর্ত পারর্ছ না…। 
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মির্গার্রারভর্চর েৃতুযর পর এখন মসই প্রানবন্ত েুর্খর মছর্লরি রবপর্দর ের্ধয আর্ছ। 
িযাররর রচন্তা েন্থর ির্য আসর্ছ। রনর্চর রবছানা মির্র্ রর্নর ভারর রনিঃশ্বার্সর শে আর্রা 
ঘে ির্য আসর্ছ। িযারর ধীর্র ধীর্র আবার ঘুর্ের আেন্ন ির্য মগল। 
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গবরিনলদ্ি প্ররতলশাধ 
 
খুব সর্ার্ল অ্নয দুজর্নর ঘুে ভাঙার অ্র্গই িযারর তাবু মির্র্ মবর িল। মস পুরাতন 
এর্রি গাছ খুাঁর্জ মপল। গাছরি আাঁর্াবার্া এবিং মবশ ছড়ার্না। এই গাছরির রনর্চই মস 
েযাড-আই েুরডর মচাখ োরির্ত পুর্ত রদল। এবিং জাযগারির্র্  াদুদণ্ড রদর্য এর্রি েস 
রচহ্নও রদর্য রাখল। েযাড-আইর জনয এিা খুব এর্িা ভাল জাযগা নয। িযারর অ্নুভব 
র্রল ম  েযাড-আই িযর্তা মডার্লার্রস আেররর্জর দর্রাজায িার্র্তই মবরশ পছন্দ 
র্রর্তা। িযারর তাবুর্ত রফর্র এর্লা। বার্ী দুজর্নর ঘুে মির্র্ মজর্গ ওঠার জনয অ্র্পক্ষা 
র্রর্ত িার্ল। এরপর ওরা র্ী র্রর্ব তা রনর্য আর্লাচনার প্রর্যাজন। 
 
িযারর এবিং িাররেযর্নর েত িল, এর্ জাযগায দীঘক সেয অ্বিান র্রা রঠর্ নয। রনও 
এর্েত িল। মসই সর্ঙ্গ ওরা রঠর্ র্রল ম  প্রিে প্রর্যাজন ওর্দর খাবার, আর মসিা 
মবর্ন সযান্ডউইচ। িাররেযন প্রিে ওর্দর চাররদর্র্ মদযা এনচানর্েন্ট তুর্ল রনল। রন 
এবিং িযারর সব দাগ েুর্ছ মফলর্ত বযস্ত ির্য পড়ল। ওরা ম  এখার্ন র্যাে র্র্ররছল 
মসিা  ার্ত মবাো না  ায। এরপর ওরা মছাি এর্রি োর্র্কর্ির র্ার্ছ রডসার্পর্রি 
র্রল।   
 
আর্রা এর্বার ওরা সােরযর্ভার্ব এর্রি গার্ছর রনর্চ তাবু পাতর্লা। চারপার্শ 
আত্মরক্ষােূলর্ এনচানর্েন্ট রদল। িযারর েুাঁরর্ রনর্য অ্দৃশয িওযার আলখাল্লা গার্য 
চরড়র্য অ্ন্তত কু্ষধা রনবারর্নর জনয রর্ছু খাদযর্দ্বয আনর্ত মবর িল। মর্ার্না পররর্ল্পনা 
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ছাড়াই র্াজরি র্রল। মস মছাি শিরিার্ত োত্র ঢুর্র্ত শুরু র্র্রর্ছ রঠর্ তখনই 
অ্স্বাভারবর্ এর্িা শীতল ভাব লক্ষ র্রল। মনর্ে আসা এর্রি ঘন রু্যাশা আর্াশ 
অ্ন্ধর্ার র্র্র মফলল। িযারর রির ির্য দাাঁরড়র্য িার্ল। 
 
এরপর, িযারর িাপার্ত িাপার্ত খারল িার্ত রফর্র এল। েুর্খ শুধু বলল, মডর্েনির! 
 
শুর্ন রন বলল, রর্ন্তু তুরে এর্রি ভার্লা পযার্ট্রানাস বানার্ত পারর্ত! 
 
িযারর দে মফলর্ত মফলর্ত বলল, পারতাে না…..সম্ভব ির্তা না …বুের্ত মচষ্টা র্র! 
 
এই অ্প্রতযারশত খবর্র ওর্দর মচিারায িতাশা ফুর্ি উঠর্ত মদর্খ িযারর লরজ্জত িল। 
এরি এর্রি দুিঃস্বর্প্নর েত অ্রভজ্ঞতা। মডর্েনিরগুর্লা দূর্রর ঘন রু্যাশার মভতর মির্র্ 
মসাজা মবর ির্য রুপ রনরেল। এর্ অ্স্বাভারবর্ ঠাণ্ডা িযাররর র্লর্জর্ত জোি বারধর্য 
রদর্যরছল এবিং ওর্দর রচৎর্ার্র র্ান মফর্ি  ারেল। িযাররর ের্ন ির্যরছল রনর্জর্র্ মস 
রক্ষা র্রর্ত পারর্ব না। িযারর ওর সবিুরু্ ের্নাবল বযবিার র্র্র রনর্জর্র্ সচল র্র্র 
মদৌড় রদর্য রফর্র এর্সর্ছ। তখন মচাখরবিীন মডর্েনিরগুর্লা মনর্ে আসর্ছ োগলবনকর্দর 
োর্ে। োগবনকরা ওর্দরর্র্ মদখর্ত পার্ে না। 
 
রর্ন্তু ম খার্নই তারা  ার্ে িতাশ র্রর্ছ সবরর্ছু। 
 
 তারোর্ন আেরা এখর্না মর্ার্না খাবার পার্বা না। 
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িাররেযন ধের্ রদর্য বলল, চুপ র্র্রা রন! িযাররর রদর্র্ রফর্র বলল, িযারর, র্ী 
ঘর্ির্ছ? মর্ন তুরে ের্ন র্রছ ম  তুরে পযার্ট্রানাস ততরর র্রর্ত পারর্ব না? গতর্ালই 
মতা তুরে রঠর্রঠর্ভার্ব ততরর র্র্রছ? 
 
আরে জারন না। 
 
মস রনচু পাররর্র্ের পুর্রার্না মচযাররির্ত বসল। এখন রনর্জর র্ার্ছ আর্রা 
অ্পোনজনর্ ের্ন ির্ে। এর্িা ভয র্াজ র্রর্ত িার্ল ম  তার মভতরই রর্ছু এর্িা 
গড়রেল ির্যর্ছ। গতর্ালিার্র্ তার র্ার্ছ অ্র্নর্ লম্বা অ্তীত বর্ল ের্ন ির্ে। আজ 
তার বযস আবার মসই মতর বছর্রর েত ের্ন ির্লা, মস সেয মিাগািক এক্সর্প্রর্স রবদ্ধস্ত 
ির্য পর্ড় িার্ার েত। 
 
রন এর্িা মচযার্র লারি রদল। 
 
রর্ ির্লা আবার? িাররেযন মেজাজ গরে র্র্র তার্ার্লা। আরে রক্ষর্দয ের্র  ারে। 
মসই েরর্ত  াওযার সেয সাোনয এর্িু বযার্ঙর ছাতা েুর্খ পর্ড়রছল! 
 
িযারর মখাাঁচা রদর্য বলল, তাির্ল তুরে রনর্জ মডি-ইিারর্দর সর্ঙ্গ লড়াই র্র রগর্য। 
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আরে তা পারতাে, রর্ন্তু এখন আোর িার্ত বযার্ন্ডজ বাধা, তুরে িযর্তা মসিা লক্ষ র্রার 
সেয পাওরন। 
 
মসিাই মতা সুরবধাজনর্। 
 
তার্ত র্ী ির্ব 
 
িাররেযন িাত র্পার্ল তুর্ল চাপড় রদল। িঠাৎ তার চিল ির্য ওঠার র্ারর্ে রন এবিং 
িযারর দুজর্নই রনরব ির্য মগল। িাররেযন বলল, অ্বশযই! িযারর লর্র্িরি আোর র্ার্ছ 
দাও! তাড়াতারড় দাও! মস অ্রির ির্য বলল। িযাররর ের্ধয মর্ার্না প্ররতরেযা না মদর্খ 
মস আঙুর্ল মিার্া রদর্য তারগদ রদল। িরেুক্স িযারর, তুরে এখর্না ওরি গলায পর্র 
আর্ছা! 
 
িাররেযন িাত বারড়র্য রাখল এবিং িযারর গলা মির্র্ োিার উপর রদর্য মচইনরি খুলল। 
লর্র্িরি তার রনর্জর স্পশক মির্র্ সর্র ম র্তই িযাররর ের্ন িল তার অ্র্নর্ িালর্া 
লাগর্ছ, রনর্জর্র্ েুি লাগর্ছ। মস আর্গ বুের্ত পার্ররন ম  তার এর্িা শীতলভাব 
ততরর ির্যরছল। অ্িবা বুের্ত পার্ররন ম  পার্িলীর্ত এর্রি ভারর চাপ অ্নুভব ির্যর্ছ। 
এগুর্লা উর্ঠ  াওযার পর মস এসব অ্নুভব র্রর্লা। 
 
এখন এর্িু মবিার? িাররেযন জানর্ত চাইল। 
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িযাাঁ, অ্র্নর্ ভার্লা! 
 
িযারর, িাররেযন িাোগুরড় রদর্য ওর সাের্ন চর্ল এর্লা এবিং এেনভার্ব র্িা বলল ম ন 
অ্সুি মর্ার্না রুরগর সাের্ন র্িা বলর্ছ, মতাোর ের্ন িযরন ম  তুরে রর্ছুর মভতর 
আির্র্ আর্ছা? ের্ন ির্যর্ছ? 
 
র্ী, নাি, িযারর অ্ত্মপক্ষ সেিকন র্র্র বলল। এরি আোর গলায িার্া অ্বিায আেরা 
র্ী র্র্ররছ সবই আোর ের্ন আর্ছ। আোর উপর অ্নয র্ার্রা মর্ার্না রনযন্ত্রে িার্র্ল 
আরে র্ী র্ররছ মসগুর্লা ের্ন িার্র্তা না। িার্র্তা? রজরন আোর্র্ বর্লরছল অ্র্নর্ 
সেয মস রর্ছু স্মরে র্রর্ত পারর্তা না। 
 
হুে, িাররেযন উচ্চারে র্রল। মস লর্র্িরির রদর্র্ তারর্র্য আর্ছ। রঠর্ার্ছ, ির্ত পার্র 
আোর্দর এই লর্র্িরি গলায মনযা উরচত নয। আেরা এরির্র্ তাবুর মভতর মর্ািাও 
মরর্খ রদর্ত পারর। 
 
িযারর দৃঢ়র্র্ণ্ঠ বলল, আেরা িরেুক্সরি মর্ািাও মফর্ল রাখর্ত পারর না।  রদ এরি 
িাররর্য  ায,  রদ চুরর ির্য  ায 
 
রঠর্ার্ছ, রঠর্ার্ছ, িাররেযন লর্র্িরি গলায শার্িকর মভতর্র গুাঁর্জ রদর্ত রদর্ত বলল, রর্ন্তু 
আেরা এরি পালা র্র্র গলায েুরলর্য রাখব।  ার্ত র্ার্রা দীঘক সেয গলায েুরলর্য 
রাখর্ত না িয। 
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রন রবররির সর্ঙ্গ বলল, মিি! এিার সেসযার সোধান িল।এখন আেরা রর্ছু খাবার 
মপর্ত পারর? 
 
রঠর্ার্ছ, রর্ন্তু আোর্দর অ্নয মর্ািাও ম র্ত ির্ব, িযাররর রদর্র্ আড়র্চার্খ তারর্র্য 
িাররেযন বলল। মডর্েনিররা মনর্ে আসর্ছ মজর্ন চুপচাপ বর্স িার্ার মর্ার্না র্ারে 
মনই। 
 
অ্বর্শর্ষ ওরা রাত র্ািার্নার জনয এর্রি রনজকন খাোর বারড়র আরঙ্গনায রগর্য উঠল। 
মসখান মির্র্ ওরা মর্ার্নাের্ে রডে আর রুরির মজাগাড় র্রর্ত পারল। 
 
এিার্র্ মতা চুরর বলা  ায না, তাই না? িাররেযন বলল। ওরা রডে রদর্য গবগব র্র্র 
মিাে খার্ে।  রদ আেরা েুররগর খাাঁচার রনর্চ রর্ছু পযসা মরর্খ মদই? 
 
রন েুখ ভর্র খাবার রনর্য মচাখ পারর্র্য বলল, িাররেযন, তুরে অ্র্নর্ মবরশ ভাব, 
ররলার্ক্স িার্র্া মতা! 
 
সরতযই ওরা খাবার্রর পর ররলাক্স অ্নুভব র্রর্লা। রার্ত িাসািারসর োর্ে ওরা 
মডর্েনিরর্দর র্িা ভুর্ল মগল। িযারর উফুল্ল মবাধ র্রর্লা। ওর মভতর প্রাে সিার িল। 
রার্তর পািারা মদযার র্াজ প্রির্ে িযারর িিে র্রর্লা। 
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এবারই ওরা প্রিে বুের্ত পারল ম  মপি ভরা িার্র্ল ভার্লা রস্পররি পাওযা  ায। 
খারল মপি িার্র্ল মেজাজ রখিরেি র্র্র। িযাররর র্ার্ছ রবষযরি মতেন রবস্মযর্র নয। 
র্ারে ডাডরল পররবার্র িার্র্ত তার্র্ অ্র্নর্ সেয না মখর্য িার্র্ত ির্যর্ছ। িাররেযন 
ভালভার্ব র্ািার্লও অ্র্নর্ সের্য রাতগুর্লা সস্তা মবরর ফল আর বাসী রবসু্কি মখর্য 
র্ারির্যর্ছ। মস সের্যর তুলনায িযর্তা তার তধ কও এর্িু র্র্ের্ছ। রর্ন্তু রন রতন মবলা 
সুস্বাদু খাবার মখর্যর্ছ। তার ো অ্িবা মিাগার্িকর ঘর্রর ভূতগুর্লা তার্র্ মদখার্শানা 
র্র্রর্ছ। মস র্ারর্েই কু্ষধা তার্র্। রদর্রবরদর্ শুনয র্র্র মফর্ল, তার মর্ার্না হুশ িার্র্ 
না। তাই এর্ই সর্ঙ্গ  খন খাবার্রর প্রর্যাজন এবিং িরেুক্স গলায মনযার পালা এর্লা 
তখন সরাসরর রবররি প্রর্াশ র্রল। 
 
এর পর র্ী ির্ব? এভার্বই মস তার প্ররতরেযা বযি র্রল। তার রনর্জর মর্ার্না ধারো 
িল না, রর্ন্তু আশা র্রল ম  িাররেযন এবিং িযারর এর্িা রর্ছু প্ল্যান মবর র্র্র মফলর্ব। 
মস বর্স ভাবর্ত িার্ল পরবতকী খাবার্রর বযবিার র্িা। িযারর এবিং িাররেযন ঘণ্টার 
পর ঘন্টা মর্ার্না রসন্ধান্ত মপৌঁছার্না ছাড়াই আর্লাচনা র্রল পর্রর িরেুক্সরি মর্ািায 
ির্ত পার্র এবিং ম রি তারা ইরতের্ধযই মপর্যর্ছ মসিা র্ীভার্ব ধ্বিংস র্রর্ব। নতুন 
মর্ার্না তিয বা রবষয তার্দর র্ার্ছ না িার্ার র্ারর্ে তারা ঘুর্র রফর্র এর্ই 
আর্লাচনায রফর্র আসর্ত িার্ল। 
 
ডাম্বলর্ডার িযাররর্র্ বর্লরছর্লন ম , মভার্েেিক এেন এর্রি জাযগায িরেুক্সগুরল 
লুরর্র্য মরর্খর্ছ ম  জাযগারি তার র্ার্ছ খুবই গুরুত্বপূেক। ওরা বারবার মভার্েের্িক ম  
জাযগাগুর্লার্ত অ্বিান র্র্রর্ছ এবিং ভ্রেন র্র্রর্ছ মস জাযগাগুর্লার নাে উচ্চারে 
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র্রর্ত িার্ল। ম , এরতেখানার র্িা… মস জন্ম িিে র্র্র এবিং মবর্ড় ওর্ঠ, মিাগািক … 
ম খার্ন রশক্ষা লাভ র্র্রর্ছ, মবাররজন এন্ড বার্কস… ম খার্ন সু্কল ছাড়ার পর র্াজ 
র্র্রর্ছ, তারপর আলর্বরনযা… ম খার্ন মস রনবকাসন জীবন াপন র্র্রর্ছ; এই 
এলার্াগুর্লার রদর্র্ই ওরা গুরুত্ব রদল। 
 
রন বলল, চর্লা আলর্বরনযায  াই, পুর্রা মদশরি খুাঁর্জ মদখর্ত এর্ মবলার মবরশ সেয 
প্রর্যাজন িওযার র্িা নয। 
 
মসখার্ন রর্ছু পাওযা  ার্ব না। মস রনবকাসর্ন  াবার আর্গই পাাঁচরি িরেুক্স ততরর 
র্র্ররছল। এবিং ডাম্বলর্ডার রনরিত ম  ছয নাম্বার িরেুক্সরি রছল সাপ। িাররেযন 
বলল। আেরা জারন ম  সাপরি আলর্বরনযায মনই। এিা সাধারেত ভল- 
 
আরে মতাোর্র্ নাে রনর্ত রনর্ষধ র্র্ররছ না? 
 
রঠর্ার্ছ, সাপরি সাধারেত ইউ-মনা-হুর সর্ঙ্গ িার্র্, এবার খুরশ মতা? 
 
পুর্রাপুরর না। 
 
মবাররজন এন্ড বার্কর্স মস রর্ছু লুরর্র্য মরর্খর্ছ বর্ল আোর ের্ন িয না, িযারর বলল। 
মস বারবার এই  ুরি রদর্ত মচষ্টা র্র্রর্ছ। রর্ন্তু আবার্রা বলল ওর্দর রনরবতা ভঙ্গ 
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র্রার জনয। মবাররজন এও বার্র্সক ডার্ক রবষর্য  র্িষ্ট এক্সপািক রর্যর্ছ। িরেুক্স 
িার্র্ল তারা সর্ঙ্গ সর্ঙ্গ ধর্র মফলর্তা। 
 
রন িাল ছাড়ল। রর্ন্তু তারসর্ঙ্গ  ুরি-তর্র্ক  াওযািা দেন র্র্র িযারর বলল, আরে 
এখর্না ের্ন র্রর ম  মিাগার্িকই মস িযর্তা রর্ছু লুরর্র্য মরর্খর্ছ। 
 
িাররেযন দীঘকরনিঃশ্বাস ছাড়ল। 
 
রর্ন্তু ডাম্বলর্ডার তাির্ল মসিা জানর্ত পারর্তা, িযারর! 
 
িযারর তার রিওররর পর্ক্ষ আবার  ুরি রদর্ত িার্ল। 
 
ডাম্বলর্ডার আোর সাের্ন বর্লর্ছন ম  রতরন মিাগািক মসর সব মগাপন রবষয জার্নন না। 
আরে মতাোর্র্ বলরছ,  রদ এর্রি মগাপন জাযগায ভল 
 
এই! 
 
িযাাঁ, ইউ-মনা-হু! িযারর রচৎর্ার র্র্র বলল। তধর্ কর বাধ মভর্ঙ মগর্ছ।  রদ ইউ-মনা-হুর 
র্ার্ছ মর্ার্না গুরুত্বপূেক জাযগা িার্র্ তাির্ল মসিা িল মিাগািকস! 
 
রন উপিাস র্র্র বলল, ও র্াে অ্ন! তার সু্কল? 
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িযাাঁ তার সু্কল! এিাই রছল তার প্রিে রনর্জর বারড়র েত জাযগা। এই জাযগাই তার 
র্ার্ছ সবরর্ছু, এেন রর্ জাযগারি মছর্ড়  াবার পরও- 
 
আেরা মতা ইউ-মনা-হু মর্ রনর্য আর্লাচনা র্ররছ তাই না? রন বলল। মস িরেুক্স 
মচইনরি রনর্জর গলায পড়ল। িযাররর ের্ন িল মসরি ওর র্াছ মির্র্ মর্র্ড় রনর্য 
রনর্জর গলায পরর্ত। 
 
িাররেযন বলল, তুরে বর্লরছর্ল ম  মিাগািকস ছাড়ার পর ইউ-মনা-হু ডাম্বলর্ডার্রর র্ার্ছ 
এর্রি চার্রর মচর্যরছল। 
 
িযাাঁ, রঠর্। িযারর বলল। 
 
এবিং ডাম্বলর্ডার মভর্বরছর্লন মস মিাগািকর্স রফর্র আসর্ত চায রর্ছু এর্িা অ্নুসন্ধার্নর 
জনয। সম্ভবত প্ররতষ্ঠাতার মর্ার্না রজরনস–মসিা র্ী আর্রর্রি িরেুক্স?। 
 
িযাাঁ, িযারর বলল। 
 
রর্ন্তু মস মতা চার্রর পাযরন, তাই না? িাররেযন বলল। সুতরািং মস প্ররতষ্ঠাতার মর্ার্না 
রজরনস িার্ত পাযরন এবিং সু্কর্ল রর্ছু লুরর্র্য রাখর্ত পার্ররন। 
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িযারর পরাজর্যর সুর্র বলল, ওর্র্, তাির্ল মিাগার্িকর র্িা ভুর্ল  াও। 
 
সুতরািং অ্নয মর্ার্নারদর্র্ না তারর্র্য ওরা লন্ডর্ন মগল। অ্দৃশয িওযার আলখাল্লার রনর্চ 
মির্র্ এরতেখানায তল্লারশ চালার্লা, ম  এরতে খানায মভার্েেিক বড় ির্যর্ছ। িাররেযন 
লুরর্র্য লাইর্রররর্ত ঢুর্ল এবিং মরর্ডক পররক্ষা র্র্র জানর্ত পারল ম  জাযগারি বহু 
বছর আর্গ ধ্বিংস ির্য মগর্ছ। ওরা জাযগারি ঘুর্র মদখল এবিং মসখার্ন উাঁচু অ্রফস 
র্র্ক্ষর সন্ধান মপল। 
 
িাররেযন রনরুৎসার্ির সর্ঙ্গ বলল, আেরা এর রভিা খুর্ড় মদখর্ত পারর। 
 
 মস এখার্ন িরেুক্স লুরর্র্য রাখর্ব না। িযারর বলল। িযাররই শুধু জার্ন, এই এরতেখানা 
মির্র্ই মভার্েেিক পালার্ত দৃঢ়সিংর্ল্প রছল। মস তার প্রার্ের এর্রি রজরনস র্খর্নাই 
এখার্ন লুরর্র্য রাখর্ত পার্র না। ডাম্বলর্ডার িযাররর্র্ জারনর্যর্ছন ম  মভার্েেিক লুরর্র্য 
িার্ার জনয এর্রি চেৎর্ার জাযগা অ্িবা রিসযেয জাযগা চাইত। লন্ডর্নর এই রঘরে 
জাযগারি  া মিাগািকর্সর মির্র্, রেরনরে অ্িবা রিনর্গার্ির ভবর্নর মচর্য অ্র্নর্ 
আলাদা। রিনর্গাি িল মসানালী দর্রাজা এবিং োর্বকর্লর মের্ের এর্রি উইজারডকিং বযাঙ্ক। 
 
মর্ার্না পররর্ল্পনা ছাড়াই ওরা িার্ে িার্ে ঘুর্র মবড়ার্ত িার্ল। রনরাপোর জনয রার্ত 
রবরভন্ন জাযগায তাবু িাপন র্রল। প্ররত সর্ার্লই অ্নযিার্ন  াওযার সেয ওরা ওর্দর 
মসখার্ন িার্ার রচহ্নগুর্লা েুর্ছ বা নষ্ট র্র্র মফলত। তারপর আবার অ্নয এর্রি রনজকন 
জাযগার উর্দ্দর্শ মছর্ড় ম ত। অ্যাপাররশর্নর োধযর্ে ওরা আর্রা ঘন গাছগাছারল, আর্রা 
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দুগকে পাির্রর খাাঁর্জ, প্রতযন্ত অ্ির্লর বনয। এলার্ায এবিং র্ািা মোপঅ্লা পািারড় 
এলার্ায আস্তানা গাড়ল। এর্বার এর্রি মলর্র্র পার্শ পাির্রর উপর আশ্রয রনল। 
প্ররত ১২ ঘণ্টার েত সেয পরপর রনর্জর্দর ের্ধয িরেুক্স পালাবদল র্রর্লা। ম ন 
এর্রি ধীর গরতর বারলশ বদর্লর মখলা। রেউরজর্ িাোর েত  খন তীর তাপ অ্নুভব 
র্রর্ছ তখন তারা আর্রর্জর্নর িার্ত লর্র্িরি রদর্ে। 
 
িযাররর স্কাররির্ত আবার জ্বলার্পাড়া শুরু িল। িযারর লক্ষ র্র্রর্ছ িরেুক্স গলায মনযার 
সেযিার্তই প্রাযই ঘিনািা ঘির্ছ। মচষ্টা র্র্রও োর্ে োর্েই ওর  ন্ত্রোর রবষযরি 
লুরর্র্য রাখর্ত পার্র না। 
 
র্ী বযাপার, র্ী মদখর্ল? িযাররর েুর্খ  ন্ত্রোর ছাপ মদর্খ রন জানর্ত চাইল। 
 
প্রর্তযর্বার্রর েত মস এবার্রা রবড়রবড় র্র্র বলল, এর্রি েুখ, মসই এর্ই েুখ। মসই 
মচাররির েুখ ম  মির্গার্রারভর্চর র্ার্ছ চুরর র্রর্ত রগর্যরছল। 
 
রন ঘুর্র দাাঁড়ার্লা। রনর্জর িতাশ িওযািা লুর্ার্ত মচষ্টা র্রর্লা না। িযারর জার্ন রন 
আশা র্র্ররছল তার পররবার্রর খবর শুনর্ব, অ্িবা অ্ডকার অ্ব দয রফরনর্ক্সর খবর 
শুনর্ব। রর্ন্তু িযারর মতা আর মিরলরভশর্নর এর্ন্টনা নয ম  ইর্েেত মদখর্ব; মস শুধু 
ভর্টের্িকর রচন্তার মভতরই ঢুর্র্  ায। মস রনর্জ  া খুরশ তা মদখর্ত পার্র না। মবাো 
 ায, মভার্েেিক মসই অ্ল্প বযর্সর অ্র্চনা মছর্লরির্র্ রনর্য  ারপরনাই োিা ঘাোর্ে। 
িযারর রনরিত ম  মছর্লরির নাে এবিং পরররচরত সের্র্ক মভার্েেিক িযাররর মচর্য মবরশ 
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রর্ছু জার্ন না। িযাররর জ্বালার্পাড়া অ্বযািতভার্ব চলর্ত িার্র্ল মস মদখর্ত মপল 
িাসযজ্জ্বল মসানালী চুর্লর মছর্লরি িযাররর মের্োররর মভতর ঘুরপার্ খার্ে। িযারর রনর্জর 
 ন্ত্রোর্র্ মজার র্র্র দেন র্র্র রাখল। র্ারে বার্ী দুজন মছর্লরির র্িা বলায 
অ্সরিষু্ণ ির্য উর্ঠর্ছ। ওর্দরর্র্ মদাষ মদযা  ায না, ওরা িরেুর্ক্সর জনয েররযা ির্য 
আর্ছ। 
 
রদন পার ির্য সপ্তার্ি গড়ার্লা। িযাররর সর্ন্দি ির্ত িার্ল ম  রন এবিং িার রেযন তার 
র্াছ মির্র্ লুরর্র্য অ্িবা তার সের্র্ক রর্ছু আর্লাচনা শুরু র্র্রর্ছ। মবশ র্র্যর্বার 
িযারর তাাঁবুর মভতর প্রর্বশ র্রার সর্ঙ্গসর্ঙ্গ িঠাৎ র্র্র ওরা রনর্জর্দর ের্ধয আর্লাচনা 
বন্ধ র্র্র রদর্যর্ছ। দুবার অ্র্স্মাৎ ওর্দর েুর্খােুরখ ির্য মদর্খর্ছ ওরা এর্জর্নর োিা 
আর্রর্জর্নর র্াছার্ারছ রনর্য র্ানার্ারন র্র্র র্িা বলর্ছ। িযারর র্ার্ছ আসর্তই ওরা 
র্িা বন্ধ র্র্র বযস্ত ির্য র্াঠ এবিং পারন সিংির্ির র্ার্জ েন রদর্যর্ছ। 
 
িযারর মভর্ব উঠর্ত পার্র না ম , ওরা তার সর্ঙ্গ এেরনর্তই রনরিকর্ ঘুর্র মবড়ার্নার জনয 
আসর্ত রারজ ির্যর্ছ রর্না। র্ারে ওরা রচন্তা র্র্রর্ছ ম  িযাররর এর্রি প্ল্যান আর্ছ 
এবিং রনরদকষ্ট সেয ওরা মস প্ল্যানিা মজর্ন মনর্ব। রন তার মেজাজ খারার্পর ভাবিা 
লুর্ার্নার মর্ার্না মচষ্টাই র্রল না। িযারর ভয মপর্ত িার্ল ম  িাররেযনও তার মনতৃত্ব 
রনর্য িতাশ না ির্য পর্ড়। এই অ্বিার মভতর িযারর পরবতকী িরেুক্স মখাজার জাযগার 
র্িা রচন্তা র্রল। তার বারবার ঘুর্র রফর্র 
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মিাগািকর্সর র্িাই ের্ন িল। অ্নয দুজর্নর র্ার্রা এভার্ব রচন্তা আসর্ছ না। িযারর 
রবষযরি োিা মির্র্ মের্ড় মফলল। 
 
িােীে এলার্া রদর্য  াবার সেয মদখা মগল মিেন্ত মনর্ে এর্সর্ছ। গার্ছর পাতায োরি 
মঢর্র্ িার্া এর্রি জাযগায ওরা তাবু পাতর্লা। মডর্েনিরর্দর পাশাপারশ প্রারৃ্রতর্ 
রু্যাশা মডর্েনিরর্দর রু্যাশার সর্ঙ্গ ম াগ ির্যর্ছ। মসই সর্ঙ্গ বাতাস আর বৃরষ্ট সেসযা 
আর্রা বারড়র্য রদর্যর্ছ। িাররেযন ধীর্র ধীর্র খাবার ম াগয োশরুেগুর্লা খুর্জ মপর্যর্ছ। 
রর্ন্তু এর্ত ওর্দর রনজকন বাস বা অ্নয মলার্র্র সঙ্গিীনতার ঘািরত পুরে ির্ে না। 
অ্িবা ভর্ন্ডের্িকর রবরুর্দ্ধ লড়াই-এর র্িা ভুর্ল িার্র্ছ না। 
 
এর্ রার্ত ওর্যলর্স এর্রি নদীর পার্র তাবুর রনর্চ বর্স রন বলল, আোর ো, িালর্া 
বাতাস মির্র্ খুব ভার্লা খাবার ততরর র্রর্ত পার্র। 
 
মপ্ল্র্ির উপর মির্র্ এর্রি োর্ছর িুর্র্রা র্ািা রদর্য তুর্ল েুর্খ রদল। িযাররর মচাখ 
এেরনর্তই রর্নর গলার রদর্র্ চর্ল মগল। মস মদখল রর্নর গলায িরেুক্সরি চর্চর্ 
র্রর্ছ। মস রনর্জর ইোর্র্ দেন র্রর্লা রর্নর সর্ঙ্গ লর্র্িরি রনর্য েগড়া র্রা মির্র্। 
িযারর জার্ন লর্র্িরি গলা মির্র্ মখালার সেয রর্নর মেজাজ রর্ছুিা ভার্লা ির্ব। 
 
িাররেযন বর্ল বসল, মতাোর ো শুধুোত্র বাতাস মির্র্ খাবার ততরর র্রর্ত পার্রন না। 
মর্উ তা পারর্ব না। এরলর্েন্টাল ট্রােরফগার্রর গযােস আইর্ন ম  পাাঁচরি বযরতেে 
আর্ছ তারের্ধয খাবার এর্রি 
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আি, তুরে ইিংর্ররজ মবার্ো না? রন দাাঁর্তর ফাাঁর্ মির্র্ োর্ছর র্াাঁিা মবর র্রর্ত র্রর্ত 
বলল। 
 
মর্ার্না রর্ছু ছাড়া তুরে এেরনর্তই খাবার ততরর র্রর্ত পার্রা না। খাবার মর্ািায আর্ছ 
জানর্ল তুরে সােন র্রর্ত পার্রা, তুরে খাবারর্র্ রুপান্তর র্রর্ত পার্রা বা র্ে 
খাবারর্র্ তুরে মবরশ র্রর্ত পার্রা। 
 
রঠর্ আর্ছ, এ রনর্য আর র্িা বর্লা না, রবররির্র, রন বলল। 
 
িযারর োছ ধর্র এর্নর্ছ আর আরে রান্না র্র্ররছ। আরে লক্ষ র্ররছ, খাবার বানাবার 
রবষযরি সব সেয আোর্র্ই র্রর্ত িয। র্ারে আরে এর্রি মের্য! 
 
রন পাটা বলল, না, এর র্ারে িল তুরে সবর্চর্য ভার্লা েযারজর্ র্রর্ত পার্রা। 
 
িাররেযন লারফর্য উঠল এবিং এর্ খণ্ড খাবার তার মপ্ল্ি মির্র্ রনর্চ পর্ড় মগল। 
 
আগােীর্াল তুরে রান্না র্রর্ব রন। তুরে সব েসল্লারদ ম াগাড় র্র্র চার্েকর োধযর্ে 
খাওযা  ায এেন খাবার ততরর র্রর্ব। আরে েুখ ঘুররর্য বর্স িার্ব, মদখর্ব রর্ খাবার 
তুরে 
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এই চুপ! চুপ! িযারর লাফ রদর্য উর্ঠ দাাঁরড়র্য দু িাত প্রসাররত র্র্র বলল। এখন িার্ো! 
 
িাররেযন মরর্গ মগল। 
 
তুরে র্ী র্র্র ওর পক্ষ রনর্ল, ও র্খর্না রান্না 
 
িাররেযন চুপ র্র্রা! আরে র্ার্রা শে শুনর্ত পারে! 
 
িযারর েন রদর্য বাইর্রর শে শুনর্ত মচষ্টা র্রল। তখর্না ওর্দর র্িা না বলার জনয 
তার িাত দুর্িা উপর্র তুর্ল আর্ছ। এর্িু পর্রই ওর্দর তাবুর পাশ রদর্য বর্য  াওযা 
নদীর পার্ড় র্িা বলার শে শুনর্ত মপল। িযারর রক্লর্র্ার্স্কার্পর রদর্র্ রফর্র তার্ার্লা। 
মসরি মর্ার্না নড়াচড়া র্রর্ছ না। 
 
তুরে মতা আোর্দর রক্ষার জনয োফরলযার্িা চােক বযবিার র্র্রছ তাই না? মস 
িাররেযর্নর উর্দ্দর্শ রফস রফস র্র্র বলল। 
 
িাররেযনও রফসরফস র্র্র উের রদল, আরে সব বযবিাই র্র্ররছ! োফ রলযার্িা, 
ররর্পরলিং এবিং রডসইসুযশনর্েন্ট সবিাই। ওরা আোর্দর মদখর্ত বা আোর্দর র্িা 
শুনর্ত পার্ব না। ওরা  ারাই মিার্। 
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গার্ছর পাতা োরড়র্য  াওযার েরের চরচর শে মশানা মগল। গার্ছর ডার্লর শে মশানা 
মগল। পারনর মভতর রদর্য উর্ঠ আসার শে পাওযা মগল। ম খার্ন ওর্দর তাবুর পার্শ 
নদী বার্া ির্য মগর্ছ তার ঢালুর্ত শে ির্ে। এই অ্ন্ধর্ার জাযগায ম খার্ন ওরা 
রনর্জর্দর রক্ষার জনয এনচানর্েন্ট বযবিার র্র্রর্ছ তা োগলবনক এবিং সাধারে 
 াদুর্রর্দর র্াছ মির্র্ রনরাপদ িার্ার জনয  র্িষ্ট। আর  রদ ওরা মডি-ইিার ির্য 
িার্র্ তাির্লও ওর্দর চােকগুর্লা  র্িষ্ট রর্না মসিা এবার পররক্ষা ির্য  ার্ব। 
 
দলরি নদীর রর্নারায আর্রা র্ার্ছ আসর্ত িার্র্ল তার্দর র্িা বলার শে আর্রা স্পষ্ট 
ির্ত িার্ল, রর্ন্তু তার্দর আলাপচাররতা রিসযজনর্ ের্ন ির্ে না। িযারর রিসাব র্রল 
ম , ওর্দর র্াছ মির্র্ মলার্গুর্লা ২০ ফুর্ির েত দূর্র আর্ছ। রর্ন্তু নদীর পারনর শর্ের 
র্ারর্ে এর্র্বার্র রনরিত ির্ত পারল না। িাররেযন মছা মের্র তার বযাগরি তুর্ল রনল 
এবিং বযার্গর মভতর িাত রদর্য রর্ছু খুাঁজর্ত িার্ল। এর্িু পর্রই মস বযার্গর মভতর 
মির্র্ রতনরি এক্সর্িনডাবল ইযার মবর র্রর্লা। এর্রি রর্নর রদর্র্ এবিং এর্রি িযাররর 
রদর্র্ ছুাঁর্ড় রদল। ওরা মসগুর্লা তুর্ল রনর্য দ্রুত তার্রর এর্ োিা রনর্জর্দর র্ার্ন এবিং 
অ্নয োিা তাবুর বাইর্রর রদর্র্ মঠর্ল রদল। 
 
সর্ঙ্গ সর্ঙ্গ িযারর এর্জন পুরুর্ষর ক্লান্ত র্ণ্ঠস্বর শুনর্ত মপল। 
 
এখার্ন রর্ছু সযালেন োছ পাওযার র্িা, মতাোর রর্ ের্ন িয এখর্না োর্ছর রসজন 
আর্সরন? অ্যার্রসও সযালেন!। 
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পারন মছিার্নার র্র্যর্রি শে িল এবিং তারপরই োর্ছর লাফালারফর শে পাওযা মগল। 
মর্উ এর্জন আনর্ন্দর শে র্রর্লা। িযারর ওর এক্সর্িনডাবল ইযার্রর তাররি আর্রা 
 ত্ন র্র্র র্ার্নর মভতর্রর রদর্র্ মঠর্ল রদল। নদীর রু্লরু্ল ধ্বরন ছারপর্য এর্রি র্র্ণ্ঠর 
র্িা শুনর্ত মপল। রর্ন্তু লক্ষ র্রল তারা ইিংর্ররজর্ত র্িা বলর্ছ না অ্িবা এেন 
মর্ার্না োনুর্ষর ভাষায র্িা বলর্ছ না,  া মস আর্গ শুর্নর্ছ। দ্রুত অ্রবরাে র্িা বর্ল 
চর্লর্ছ। ের্ন িল দুজর্নর ের্ধয র্িা চলর্ছ। তার্দর এর্জর্নর গলার স্বর এর্িু রনচু 
এবিং ধীর্র র্িা বর্ল। 
 
র্যানভার্সর অ্নয পার্শ এর্রি আর্লা উঠল। তাবু এবিং আর্লার োে রদর্য বড় এর্রি 
ছাযা পার ির্য মগল। রান্না র্রা সযালেন োর্ছর সুগন্ধ নার্র্ এর্স ধাক্কা রদল। িুিংিািং 
শে র্র্র র্ািা চােচগুর্লা মপ্ল্র্ির উপর এর্স পড়ল। তখন প্রিে মলার্রির গলা শুনর্ত 
মপল। 
 
এখার্ন, রিপহুর্, গরনুর্। 
 
িাররেযন িযাররর রদর্র্ েুখ র্র্র বলল, গবরলনরা! 
 
 িযারর োিা মনর্ড় সায রদল। 
 
 ইিংর্ররজর্ত দুজন গবরলন এর্র্ অ্পরর্র্ বলল, ধনযবাদ। 
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তাির্ল মতােরা রতনজন পারলর্য মবড়াে, র্ত রদন ধর্র? মর্ােল র্র্ণ্ঠ উল্লরসত এর্জন 
বলল। িযাররর র্ার্ছ অ্স্পষ্টভার্ব গলারি পরররচত ের্ন িল। মস মোিা মপর্ির িাসযজ্জ্বল 
এর্রি েুর্খর দৃশয ের্ন র্রর্ত পারল। 
 
ছয সপ্তাি…অ্িবা সাত, আরে ভুর্ল মগরছ, ক্লান্ত মলার্রি বলল। র্র্যর্ রদন পর্র 
রিপহুর্র্র মদখা মপলাে, তার অ্ল্প পর্রই গরনুর্ ম াগ রদল। সঙ্গী মপর্য ভালই 
মলর্গর্ছ। এর্িু সেয র্িার রবররত, সবাই চুপ ির্য িার্ল। মস সেয চােচ মপ্ল্িগুর্লা 
ওরা রনর্চ নারের্য রাখল। মতাোর পারলর্য আসার র্ারে রর্ মিড? মলার্রি বলর্ত শুরু 
র্রল। 
 
আরে জানতাে ম  ওরা আোর জনয আসর্ছ। মর্ােল গলার মলার্রি বলল। িযারর িঠাৎ 
ধর্র মফলল এিা র্ার গলা: িঙ্কর্সর বাবা। রতরন আবার বলর্লন,  খন শুর্নরছ মডি-
ইিাররা গত সপ্তার্ি এর্সরছল। তাই রসদ্ধান্ত রনলাে সর্র আসাই ভার্লা। নীরতগত 
র্ারর্েই োগলবনক রিসার্ব মররজোর িইরন। তখনই বুর্েরছ শুধু সের্যর বযাপার। আরে 
জানতাে মশষ প কন্ত আোর্র্ সর্র ম র্ত ির্ব। আোর স্ত্রীর মর্ার্না সেসযা মনই। মস 
এর্জন রপওর ব্লাড। এরপর আোর রডর্নর সর্ঙ্গ মদখা, র্র্যর্ রদন িল তাই না, সান? 
 
িযাাঁ, অ্নয র্ণ্ঠরি বলল। িযারর, রন এবিং িাররেযন রতনজন েুখ চাওযাচাওরয র্রল। 
চুপচাপ রর্ন্তু সবাই উর্েরজত। ওরা রনরিত ম  র্িা বলা র্ণ্ঠস্বররি রডন িোর্সর। রডন 
িোস ওর্দর রিরফনর্ডার্রর সিপাঠী। 
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প্রিে মলার্রি জানর্ত চাইল, তুরে োগলবনক, তাই না? 
 
রডন বলল, রনরিত না। আরে রশশু িার্র্ত আোর বাবা আোর োর্র্ মছর্ড় রগর্যর্ছন। 
রতরন এর্জন  াদুর্র রর্না মস রবষর্য পররক্ষা র্রা িযরন। 
 
সবাই রর্ছুক্ষে রনরব রইল। শুধু রর্ছু রচবার্নার শে ির্ত িার্ল। তারপর মিড আবার 
র্িা বলর্ত শুরু র্রর্লা। 
 
সরতয র্িা বলর্ত রর্ ডার্ক, মতাোর সর্ঙ্গ মদখা িওযার্ত আরে অ্বার্ ির্যরছ। খুরশ 
ির্যরছ, রর্ন্তু অ্বার্ ির্যরছ। আোর জানা রছল তুরে ধরা পর্ড়ছ। 
 
ডার্ক বলল, ধরা পর্ড়রছলাে, আোর্র্ আজর্াবার্ন রনর্য  াবার অ্র্ধকর্ পর্ি ডাওরলশর্র্ 
োন র্রর্ল তার ব্রুে মভর্ঙ অ্র্ধকর্ ির্য  ায। তুরে রচন্তা র্রর্ত পারর্ব না রবষযরি 
র্ত সিজ রছল। আোর ের্ন িয না মস এখর্না সেূেক রঠর্ ির্যর্ছ। এর্িা ধাক্কা 
মখর্যরছল। 
 
ের্ন িয অ্নয মর্ার্না  াদুর্রও এর্ই সার্ি  াদু র্র্ররছল। রবষযরি এেন ির্য িার্র্ল, 
আর আরে  রদ জানতাে মর্ এই র্াজরি র্র্রর্ছ মসই  াদুর্র্রর সর্ঙ্গ আরে িাত 
মেলাতাে। সম্ভবত মসই আোর জীবন বাাঁরচর্যর্ছ। 
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আবার রনরবতা মনর্ে এল। এই ফাাঁর্র্ আগুন জ্বলার এবিং নদীর জর্লর র্ল র্ল শে 
পাওযা মগল। তারপর আবার মিড বলল, মতােরা দুজন মর্ান দর্ল রভর্ড়ছ? আোর 
ধারো গবরলনরা সবাই ইউ-মনা-হুর পর্ক্ষ। 
 
গবরলনর্দর ের্ধয উাঁচু গলার মলার্রি বলল, মতাোর ধারো ভুল। আেরা মর্ার্না দর্লর 
না। এিা  াদুর্রর্দর ের্ধয  ুদ্ধ। 
 
তাির্ল মতােরা লুর্াে মর্ন? 
 
আোর ের্ন ির্যর্ছ এিাই বুরদ্ধোর্নর র্াজ, গম্ভীর গলার গবরলন বলল।  খন মদখলাে 
আোর সাোনয অ্নুর্রাধ প্রতযাখযান িল, তখন ভাবলাে আোর বযরিগত রনরাপো 
হুের্ীর সমু্মখীন। 
 
মিড জানর্ত চাইল, ওরা মতাোর্র্ র্ী র্রর্ত বর্লর্ছ? 
 
এেন র্াজ  া আোর বিংর্শর জনয অ্পোনজনর্, গবরলন বলল। আরে মতা আর ঘর্রর 
ভুত না। 
 
মতাোর র্ী বযাপার রিপহুর্? 
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এর্ই র্ারে, উচ্চর্র্ণ্ঠর গবরলন বলল! রিনর্গািরা এখন আর শুধুোত্র আোর্দর 
বিংর্শর রনযন্ত্রর্ে মনই। আরে মর্ার্না উইজারডকিং োোরর্র্ োরন না। 
 
মস গবর্লডগুর্ ভাষায রর্ছু এর্িা সর্ঙ্গ ম াগ র্র্র বলল। তা শুর্ন মগারর্ মির্স রদল। 
 
িারসর র্িািা রর্? রডন জানর্ত চাইল। 
 
ডার্ক উের্র বলল, মস বলর্ছ,রর্ছু রবষয আর্ছ  া উইজাডকরাও োর্ন না। 
 
খারনর্ সেয সবাই রবররত রনল। 
 
রডন বলল, আরে বুের্ত পারলাে না। 
 
রিপহুর্ ইিংর্ররজর্ত বলল, আরে চর্ল আসার আর্গ মছাি এর্রি প্ররতর্শাধ রনর্যরছ। 
 
তাির্ল গবরলন, এর্জন ভার্লা োনুষ বলর্ত িয, রনর্জর্র্ শুধর্র রনর্য মিড তাড়াতারড় 
বলল। এর্রি মডি-ইিারর্র্ পুরাতন রসরর্উরররি ভর্ট আির্র্ মফলর্ত পার্রারন? 
 
 রদ তাই র্রতাে তাির্ল তর্লাযারও ওিা মভর্ঙ্গ ওর্র্ উদ্ধার র্রর্ত পারত, রিপহুর্ 
উের্র বলল। গরনুর্ িাসল এবিং ডার্ক চুর্চুর্ শে র্রল। 
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মিড বলল, রডন এবিং আরে এখার্ন রর্ছু রেস র্ররছ। 
 
মসর্ভরাস মেইপও তাই,  রদও মস এর রর্ছুই জার্ন না। রিপহুর্ বলল। দুজন গবরলন 
অ্ট্টিারস রদল। 
 
তাবুর মভতর্র উর্েজনায িযাররর রনিঃশ্বাস আর্রা ঘন ির্য উঠল। িাররেযন এবিং িযারর 
এর্র্ অ্পর্রর রদর্র্ তার্ার্লা।  ত স্পষ্ট র্র্র সম্ভব ওর্দর র্িা শুনর্ত মচষ্টা র্রল। 
 
ডার্ক বলর্ত িার্ল, তুরে ওই রবষযরি রর্ছু মশানরন মিড? রিরফনর্ডার্রর অ্ল্পবযসী 
মছর্লর্পর্লরা মিাগািকর্স মেইর্পর অ্রফস মির্র্ তর্লাযার চুরর র্রর্ত মচষ্টা র্র্ররছল? 
 
িযাররর শরীর্রর মভতর এর্রি রবদুযত মখর্ল মগল। শরীর্রর সবগুর্লা নাভক রশররশর র্র্র 
উঠল। 
 
মিড বলল, না-মতা, এরর্ে খবর দয প্রর্ফি-এ ও পরড়রন। র্িািা রর্ সরতয বর্ল ের্ন 
িয। 
 
আোর ের্ন িয সরতয, রিপহুর্ আোর্র্ বর্লর্ছ, মস র্িািা শুর্নর্ছ, বযািংর্র্ র্াজ র্র্র 
রবল উইসরলর র্াছ মির্র্,  ারা তর্লাযাররি চুরর র্রর্ত রগর্যরছল ওই মছর্লর্পর্লর্দর 
ের্ধয এর্জন িল রবর্লর মছাি মবান। 
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িযারর িাররেযন এবিং রর্নর রদর্র্ রফর্র তার্ার্লা। দুজনই ওর্দর র্ার্ন মদযা 
এক্সর্িনডাবল ইযাররি শি র্র্র ধর্র আর্ছ। 
 
মের্যরি এবিং তার দুজন বনু্ধ মেইর্পর অ্রফর্স প্রর্বশ র্র্র এবিং তর্লাযার রাখা লাস 
মর্স মভর্ঙ মফর্ল। ওরা  খন মসরি নারের্য রনর্য আসর্ছ তখন মেইপ ওর্দরর্র্ ধর্র 
মফর্ল। 
 
আি! গড মব্লস মদে, মিড বলল। ওরা র্ী মভর্বরছল ম  তর্লাযাররি ইউ মনা-হুাঁ অ্িবা 
মখাদ মেইর্পর উপর বযবিার র্রর্ত পারর্ব? 
 
ডার্ক বলল, ওরা মসিা রনর্য  াই র্রর্ত মচর্য িারু্র্ না মর্ন, মেইপ রসদ্ধান্ত রনর্যর্ছ 
ম  ওরি ওখার্ন আর রাখা রঠর্ ির্ব না। র্র্যর্রদন পর, আোর ধারো ইউ-মনা-হুর 
র্িা েত মস ওরির্র্ লন্ডর্ন পারঠর্য রদর্যর্ছ রিনর্গার্ি রাখার জনয। 
 
গবরলনরা আবার িাসর্ত শুরু র্রল। 
 
মিড বলল, আরে এরের্ধয িারসর রর্ছু মদখর্ত পারে না। 
 
রিপহুর্ বলল, এরি এর্রি নর্ল র্রপ। 
 
রিরফনর্ডার্রর তর্লাযার! 
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িযাাঁ, এরি এর্রি র্রপ োত্র। রর্ন্তু বড় চেৎর্ার র্রপ, এিা রঠর্। রর্ন্তু এরি উইজাডকর্দর 
ততরর। আসলরি বারনর্যরছল র্র্যর্ শত বছর আর্গ গবরলনরাই। এবিং গবরলনর্দর 
সেদ রিসার্বই তা রছল। রিরফনর্ডার্রর আসল তর্লাযাররি আর ম খার্নই িারু্র্, 
রিনর্গার্ির বযািংর্র্ মনই। 
 
আো, এবার বুেলাে, মিড বলল। আরে ধর্র রনর্ত পারর ম  মতােরা মডি-ইিারর্দর 
র্িািা জানাও রন। 
 
তার্দরর্র্ এ তিয প্রদার্নর মর্ার্না র্ারে মনই, রিপহুর্ দৃঢ়তার সর্ঙ্গ বলল। এবার 
গরনুর্ এবিং ডার্র্কর সর্ঙ্গ মিডও মির্স উঠল। 
 
তাবুর মভতর্র িযারর মচাখ বন্ধ র্রল। িযাররর র্র্যর্রি প্রর্শ্নর উের জানর্ত ইো 
র্রল। এর্ রেরনি পার ির্তই িযাররর ের্ন িল দশ রেরনি পার ির্য মগর্ছ। রডর্নর 
সািা য পাওযা ম র্ত পার্র। িযারর আনর্ন্দর সর্ঙ্গ ের্ন র্রর্ত পারল, রডনও রজরনর 
সার্বর্ বযর্েন্ড। 
 
রজরন এবিং অ্নযর্দর র্ী ির্যরছল? ম  চুরর র্রর্ত মচর্যরছল তার? 
 
ওি, ওর্দরর্র্ রনষু্ঠরভার্ব শারস্ত মদযা ির্যর্ছ, রিপহুর্ বলল। 
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মিড তাড়াতারড় জানর্ত চাইল, ওরা রঠর্ আর্ছ মতা? আরে বলর্ত চারে উইসরল 
পররবার্রর সন্তানরা এখনও রর্ অ্ক্ষত? 
 
রিপহুর্ বলল, আরে  তিা জারন ওরা খুব বড় ধরর্ের আঘাত পাযরন। 
 
মিড বলল, ওর্দর ভাগয ভাল। মেইর্পর  া মরর্ডক মস রিসার্ব তারা মবাঁর্চ আর্ছ এিা 
এর্িা আনর্ন্দর খবর। 
 
ডার্ক বলল, মতাোর রর্ ের্ন িয মিড, তুরে র্ী রবশ্বাস র্র্রা ম  মেইপ ডাম্বলর্ডারর্র্ 
িতযা র্র্রর্ছ? 
 
মিড বলল, অ্বশযই আরে ের্ন র্রর। তুরে মতা বলর্ত পারর্ব না ম  এরের্ধয পিার্রর 
মর্ার্না িাত আর্ছ। 
 
ডার্ক রবড়রবড় র্র্র বলল, এখন মর্ার্না রর্ছু রবশ্বাস র্রা র্রঠন। 
 
রডন বলল, আরে িযাররপিারর্র্ রচরন। আরে ের্ন র্রর মস এর্িা প্ররৃ্ত োনুষ,,এর্িা 
রবশ্বাস র্রার েত োনুষ–ম িাই তুরে বল না মর্ন। 
 
ডার্ক বলল, িযাাঁ, প্রচুর মলার্ তাই ের্ন র্র্র ম , মস ওরর্ে এর্রি মছর্ল। আরে 
রনর্জও। রর্ন্তু মস এখন মর্ািায? মর্ার্নারর্ছু খুাঁর্জ মবড়ার্ে। তুরে ের্ন মরখ, এেন 
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রর্ছু  রদ মস জার্ন  া আেরা জারননা, অ্িবা তার  রদ মর্ার্না রবপদ িয–তাির্ল মস 
লুরর্র্য না মির্র্ প্ররতর্রাধ র্রর্ত মবররর্য আসর্বই। তুরে জার্না প্রর্ফি পরত্রর্া তার 
রবরুর্দ্ধ এর্রি ররর্পািক র্র্রর্ছ। 
 
দয প্রর্ফি? মিড উপিাস র্র্র বলল।  রদ এখর্না তুরে ওই আবজকনা পড় তাির্ল সব 
রেিযা মতাোর্র্ রবশ্বাস র্রর্ত ির্ব। ডার্ক,  রদ আসল র্িা জানর্ত চাও তাির্ল রদ 
রু্ইবলার পড়। 
 
এরপর িঠাৎ র্র্র ওযার্ ওযার্ শে পাওযা মগল। শে র্র্র গলায আির্র্  াওযা 
এর্রি োর্ছর র্াাঁিা ডার্ক রগর্ল মফলল। তারপর মস মর্ার্নাের্ে বলল, দয রু্ইবলার, 
মজর্না লাভগুর্ডর ওই রনর্বকাধ মনর্ড়া? 
 
মিড বলল, এখন আর ওিা রনর্বাধ নয, তুরে মদখর্লই মসিা বুের্ব। ম  সব। রবষয 
প্রর্ফি গার্য োখর্ছ না মস রবষযগুর্লা মজর্না তুর্ল আনর্ছন। গত ইসুযর্ত োেল িনক 
মস্কযার্র্র বযাপার্র এর্রি র্িাও বলা িযরন। র্যরদন তারা তার্র্ দূর্র সররর্য রাখর্ব 
আরে জারন না। রর্ন্তু মজার্না তার প্রর্তযর্ ইসুযর প্রিে পাতায বর্লর্ছন, ম সব 
ইউজাডকরা ইউ-মনা-হুর রবরুর্দ্ধ এবিং  ারা িযাররর্র্ সািা য র্রর্ত প্রস্তুত তার্দর সিংখযা 
এখন মবরশ। 
 
ডার্ক বলল, ম  মছর্লরির েুখ দুরনযার মর্ািাও মদখা  ার্ে না তার্র্ সািা য র্রা র্রঠন 
বযাপার। 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য ডেথরি হ্যালিাস । ডে. ডে. িাওরিিং । হ্যারি পটাি রসরিে 

507 

www.bengaliebook.com                                  সূরিপত্র 
 

 

 
মিড বলল, মশার্না, তারা এখর্না তার্র্ ধরর্ত পার্ররন মসিাই এর্িা বড় বযাপার। আরে 
তার র্াছ মির্র্ খুরশের্ন রিপস রনর্ত রারজ আরছ। আেরাও মতা এখন েুি িার্র্ত 
মচষ্টা র্র্র  ারে, তাই না? 
 
ডার্ক গম্ভীরভার্ব বলল, িযাাঁ, মতাোর র্িার  ুরি আর্ছ। মগািা রেরনরে এবিং সব 
ইনফরোর এখন ির্নয ির্য তার্র্ খুাঁর্জ মবড়ার্ে। আরে মতা ের্ন র্র্ররছলাে 
ইরতের্ধযই মস ধরা পর্ড়র্ছ। মদখ, তার্র্ এরের্ধয ধর্র মের্র মফর্ল মগাপন র্রা ির্যর্ছ 
রর্ না মর্ জার্ন। 
 
আি, এেন র্িা বর্লা না ডার্ক, রবড়রবড় র্র্র মিড বলল। 
 
মবশ খারনর্ক্ষে মর্ার্না র্িাবাতকা মশানা মগল না। শুধু র্ািা চােচ এবিং নাইর্ফর িুিংিািং 
শে িল। পর্র  খন আবার তারা র্িা বলর্ত শুরু র্রল তখন আর্লাচনা িল রার্ত 
তারা নদীর পার্রই ঘুোর্ব, নারর্ পািার্ড়র ঢালুর্ত গার্ছর রনর্চ রফর্র  ার্ব তা রনর্য। 
মশষ প কন্ত রসদ্ধান্ত রনল গার্ছর রনর্চ ওরা মবশ আোরদত িার্র্ব। তাই আগুন রনরভর্য, 
রজরনসপত্র গুরছর্য ওরা রফর্র মগল। ওর্দর র্িা বলা শে ধীর্র ধীর্র দূর্র চর্ল মগল। 
 
িযারর, রন এবিং িাররেযন ওর্দর র্ান মির্র্ এক্সর্িনডাবল ইযার্রর তার খুর্ল গুরির্য 
মফলল। িযারর রনর্জই চুপ িার্ার প্রর্যাজন অ্নুভব র্র্ররছল এবিং মদর্খরছল দীঘকক্ষে 
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র্ান মপর্ত িার্া ের্েই েুশরর্ল ির্য পড়র্ছ। রর্ন্তু এখন মস রনর্জই র্িা বলর্ত 
পারর্ছ না। মস শুধু বলল, রজরন–তর্লাযাররি- 
 
িাররেযন বলল, আরে জারন! 
 
িাররেযন সাের্ন িাত বারড়র্য তার মছাি বযাগরি রনল এবিং িাত পুর্রাপুরর মভতর্র 
প্রর্বশ র্ররর্য রদল। 
 
এখার্ন….আেরা….আেরা… মস দাাঁর্ত দাাঁত মচর্প বলল। মস রর্ছু এর্িা মির্ন মবর 
র্রর্ত মচষ্টা র্রল  া বযার্গর অ্র্নর্ মভতর্র রছল মবাো মগল। ধীর্র ধীর্র এর্রি 
রপর্চার মেে মচার্খর সাের্ন মবর ির্ত িার্ল। িযারর র্দ্ত সাের্ন। এরগর্য মগল ওর্র্ 
সািা য র্রার জনয। ওরা পাইরনযাস নাইর্জলার্সর এর্রি ফাাঁর্া মপার্ট্রইি মবর র্র্র 
আনল। িাররেযন তার  াদুদণ্ডরি মসিার রদর্র্ ধর্র রাখল ম  মর্ার্না সেয মস্পল 
বযবিার র্রার জনয। 
 
ওরা তাবুর সর্ঙ্গ মঠর্ রদর্য মপার্ট্রইিিা রাখল। িাররেযন ঘনঘন রনশ্বাস মছর্ড় বলল, 
ডাম্বলর্ডার্রর অ্রফর্স িার্র্ত  রদ মর্উ নর্ল তর্লাযারিা মরর্খ আসলিা সররর্য রনর্য 
িার্র্ তাির্ল পাইরনযাস নাইর্জলাস মসিা মদর্খ িার্র্ত পার্র। তার ছরবরি পার্শই 
িাঙার্না রছল। 
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অ্বশয মস  রদ ঘুরের্য না িার্র্, িযারর বলল। রর্ন্তু মস তখনও দে আির্র্ রাখর্ছ। 
িাররেযন ফাাঁর্া মপার্ট্রইর্ির সাের্ন িািু মগর্ড় বর্স র্যানভার্সর োেখানিার রদর্র্ 
 াদুদণ্ড ধর্র িার্র্লা। মস গলা পররস্কার র্র্র বলল, মিই পাইরনযাস? পাইরনযাস 
নার্জলাস? 
 
মর্ার্না প্ররতরেযা মদখা মগল না। 
 
পাইরনযাস নাইর্জলাস? িাররেযন আবার ডার্ল। প্রর্ফসর ব্লযার্? রপ্ল্জ, আেরা রর্ 
আপনার সর্ঙ্গ এর্িু র্িা বলর্ত পারর, রপ্ল্জ? 
 
রপ-জ শেরি সবসেয র্ার্জ আর্স, এর্রি ঠাণ্ডা র্ণ্ঠ উপিার্সর সর্ঙ্গ বলল। এবিং 
পাইরনযাস নাইর্জলার্সর ছরব র্যানভার্স মভর্স উঠল। সর্ঙ্গ সর্ঙ্গ িাররেযন উচ্চস্বর্র 
বলল, অ্বসু্কযর্রা! 
 
এর্রি র্ার্লা মচাখবাধা র্াপড় পাইরনযাস নাইর্জলার্সর চতুর, র্ার্লা মচার্খর উপর 
এর্স পড়ল। মস র্ারর্ে পাইরনযাস ধাক্কা মখল এবিং বযিায র্রর্র্য উঠল। 
 
রর্–র্তবড় সািস–মতােরা রর্ র্রর্ত- 
 
িাররেযন বলল, আরে খুবই দুিঃরখত প্রর্ফসর ব্লযার্, পূবক সতর্কতা রিসার্ব এিা র্রর্ত 
ির্যর্ছ। 
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এই বাড়রত র্াপড় আোর মচার্খর উপর মির্র্ এক্ষরে সরাও! আরে বলরছ সরাও! 
মতােরা এর্রি মিি আর্ক রনর্য নাড়াচাড়া র্রছ! আরে এখন মর্ািায, র্ী ঘির্ছ এসব? 
 
আেরা মর্ািায মসিা মর্ার্না রবষয নয, িযারর বলল। পাইরনযাস মচার্খর উপর মির্র্ 
এর্র্ মদযা র্াপড়রি সরার্ত মচষ্টা র্ররছর্লন, রর্ন্তু রির ির্য মগর্লন। 
 
এিা রর্ পলাতর্ পিার্রর র্ণ্ঠ মশানা  ার্ে? 
 
িযর্তা বা, িযারর বলল। মস জার্ন এর্ত পাইরনযাস নাইর্জলাস আর্রা আিিী ির্য 
উঠর্ব। আেরা আপনার্র্ র্র্যর্রি প্রশ্ন র্রর্ত চাই–রিরফনর্ডার্রর তর্লাযাররির 
বযাপার্র। 
 
আি, পাইরনযাস নাইর্জলাস বলর্লন। িযাররর্র্ মদখার জনয রতরন এরদর্ ওরদর্ োিা 
নাড়র্ত িার্র্লন। িযাাঁ, ওই সিংর্ীেক মের্যরি রনর্বকার্ধর েত র্াজ র্র্রর্ছ 
 
রন ধের্র্র সুর্র বলল, আোর মবার্নর বযাপার্র চুপ িারু্ন! 
 
পাইরনযাস নাইর্জলাস অ্বজ্ঞার সর্ঙ্গ ভূরু রু্চর্ার্লন। 
 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য ডেথরি হ্যালিাস । ডে. ডে. িাওরিিং । হ্যারি পটাি রসরিে 

511 

www.bengaliebook.com                                  সূরিপত্র 
 

 

অ্নয আর মর্ আর্ছ এখার্ন? দুরদর্র্ োিা ঘুররর্য মদখর্ত মচষ্টা র্র্র রতরন বলর্লন। 
মতাোর র্িা বলার ধরে আোর্র্ রবরি র্র্রর্ছ। মতাোর মবান এবিং তার বনু্ধর্দর 
র্াজরি সািরস রর্ন্তু রনর্বকার্ধর েত। মিডোোর্রর ঘর্র চুরর! 
 
িযারর বলল, ওরা চুরর র্ররছল না। ওই তর্লাযাররি মস্লইর্পর না। 
 
তর্লাযাররি প্রর্ফসর মেইর্পর সু্কর্লর, পাইরনযাস নাইর্জলাস বলর্লন। উইসরল 
পররবার্রর মের্যরির ওিার উপর দারবিা রর্? ওর শারস্ত িওযা উরচত। ইরডযি লিংবিে 
এবিং অ্স্বাভারবর্ লাভগুর্ডর েত। 
 
িাররেযন বলল, মনরভল মর্ার্না ইরডযি নয এবিং লুনাও মর্ার্না অ্স্বাভারবর্। 
 
আরে এখন মর্ািায? পাইরনযাস নাইর্জলাস বলর্লন। রতরন আবার তার মচার্খর 
সাের্নর পদকারি সররর্য মফলর্ত মচষ্টা র্রর্লন। মতােরা আোর্র্ মর্ািায রনর্য এর্সছ? 
মতােরা আোর্র্ আোর পুরাতন জাযগা মির্র্ সররর্য এর্নছ মর্ন? 
 
মসিা রনর্য ভাবর্বন না। রজরন, মনরভজ্ঞ এবিং লুনার্র্ মেইপ র্ীভার্ব শারস্ত রদর্যর্ছ? 
িযারর দ্রুত বলল। 
 
প্রর্ফসর মেইপ তার্দরর্র্ এর্রি রনরষদ্ধ জঙ্গর্ল পারঠর্য রদর্যর্ছন, ওই মবার্া িযারির্ডর 
জনয র্াজ র্রর্ত। 
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িাররেযন তীক্ষ্ণ স্বর্র বলল, িযারিড মর্ার্না মবার্া মলার্ নন। 
 
িযারর বলল, মেইপ িযর্তা মভর্বর্ছ এিা তার্দর জনয এর্রি শারস্ত। রর্ন্তু রজরন, লুনা 
এবিং মনরভল সম্ভবত এ রনর্য িযারির্ডর সর্ঙ্গ িাসািারস র্র্রর্ছ। রনরষদ্ধ জঙ্গল…এর 
চাইর্ত অ্র্নর্ অ্র্নর্ েন্দ জাযগা ওরা মোর্ার্বলা র্র্রর্ছ, এিা আর র্ী রবরাি 
বযাপার! 
 
িযারর স্বরস্ত মবাধ র্রল। মস এরর্চর্য ভযানর্ রর্ছু ের্ন র্র্ররছল। ের্ন র্র্ররছল 
র্েপর্ক্ষ রু্রসযািাস র্াসক সিয র্রর্ত ির্যর্ছ। 
 
আেরা ম  রবষযরি জানর্ত চাই প্রর্ফসর ব্লযার্, মর্উ রর্ র্খর্না তর্লাযাররির্র্ সররর্য 
রনর্যরছল? িযর্তা বা পররস্কার র্রার জনয বা এ ধরর্ের মর্ার্না র্ারর্ে? 
 
পাইরনযাস নাইর্জলাস খারনর্ রবররত রনর্লন। রতরন মচার্খর সাের্নর বাধারি খুর্ল 
মফলর্ত মচষ্টা র্রর্লন। 
 
রতরন বলর্লন, োগলবনকর, গবরলনর্দর ততরর মর্ার্না অ্স্ত্র র্খর্না পররস্কার র্রার 
দরর্ার পর্ড় না, বুের্ল সাধারে বুরদ্ধর মের্য? গবরলনর্দর রসলভার সব ধরর্ের 
জাগরতর্ আবজকনা এেরনর্তই সররর্য মফর্ল। শুধুোত্র ম  সব রজরনস এরির্র্ শরিশালী 
র্র্র শুধু মসিাই িিে র্র্র। 
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িযারর বলল, িাররেযনর্র্ সাধারে বুরদ্ধর বলর্বন না। 
 
আরে তবপররতয মদখর্ত মদখর্ত িারপর্য উর্ঠরছ। পাইরনযাস নাইর্জলাস বলর্লন। এখন 
মবাধিয সেয ির্যর্ছ আোর মিডোোর্রর অ্রফর্স রফর্র  াওযার? 
 
রতরন অ্নুোর্নর উপর মের্ের এর্ পার্শ চর্ল মগর্লন। ছরবর দৃশয মির্র্ মবর িওযািা 
অ্নুোন র্রর্ত মচষ্টা র্রর্ছন মিাগার্িক রফর্র  াবার জনয। িযারর িঠাৎ সচরর্ত ির্য 
উঠল। 
 
ডাম্বলর্ডার! আপরন রর্ ডাম্বলর্ডারর্র্ আোর্দর সাের্ন রনর্য আসর্ত পার্রন! 
 
দুিঃরখত, রর্ বলর্ল? পাইরনযাস নাইর্জলাস জানর্ত চাইর্লন। 
 
প্রর্ফসর ডাম্বলর্ডার্রর মপার্ট্রইি–আপরন রর্ আপনার ছরবর ের্ধয তার্র্ রনর্য আসর্ত 
পার্রন? 
 
প্রর্ফসর পাইরনযাস িযাররর র্ণ্ঠ ম রদর্ মির্র্ মশানা মগল মসরদর্র্ োিা ম ারার্লন। 
 
মদখা  ায োগলবনকাই শুধূ অ্জ্ঞ নয পিার। মিাগার্িকর মপার্ট্রইিগুর্লা এর্রি আর্রর্রির 
সর্ঙ্গ এর্ত্র ির্ত পার্র। রর্ন্তু তারা দুর্গকর বাইর্র এর্র্ত্র ভ্রেে র্রর্ত পার্রন না। শুধু 
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অ্নয এর্রি মপইরন্টিং মর্ািাও মোলার্না িার্র্ল রভরজি র্রর্ত পার্রন। ডাম্বলর্ডার 
এখার্ন আোর সর্ঙ্গ আসর্ত পার্রন না। এবিং মতাোর্দর র্াছ মির্র্ ম  আচরে মপলাে 
তার্ত আরে মতাোর্দর রনরিত র্রর্ত পারর ম , আরে আর র্খর্না মতাোর্দর রভরজি 
র্রর্বা না! 
 
িযারর লক্ষ র্রর্লা রতরন মপার্ট্রইি মির্র্ মবর ির্য  াবার জনয মচষ্টা র্রর্ছন। 
 
িাররেযন বলল, প্রর্ফসর ব্লযার্, আপরন র্ী আোর্দর দযা র্র্র বলর্ত পার্রন না, 
মশষবার র্র্ব মর্স মির্র্ তর্লাযাররি মবর র্রা ির্যরছল? আরে বলর্ত চারে, রজরনর্দর 
মবর র্রার আর্গ? 
 
পাইরনযাস অ্রিরতার সর্ঙ্গ নার্ রসির্ার্লন। 
 
আোর ধারো রিরফনর্ডার্রর তর্লাযাররি মশষবার মবর র্রর্ত মদর্খরছ ডাম্বলর্ডার  খন 
ওিা বযবিার র্র্ররছর্লন এর্রি ররিং ভাঙার জনয। 
 
িাররেযন েি র্র্র িযাররর রদর্র্ ঘুর্র তার্ার্লা। পাইরনযাস নাইর্জলার্সর সাের্ন ওরা 
আর মর্উ আর মর্ার্না র্িা বলার রচন্তা র্রর্লা না। নাইর্জলাস ছরব মির্র্ মবর 
িওযার পিরি রঠর্ র্রর্লন। 
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রঠর্ার্ছ, মতাোর্দর সবাইর্র্ গুডনাইি, এর্িু রবররির সর্ঙ্গ রতরন বলর্লন। রতরন আবার 
দৃশয মির্র্ মবর ির্ত শুরু র্রর্লন। তখন শুধু তার িযার্ির মর্ানা মদখা  ার্ে। িযারর 
িঠাৎ র্র্র রচৎর্ার র্র্র উঠল। 
 
এর্িু দাাঁড়ান! আপরন র্ী র্িারি মেইপর্র্ বর্লর্ছন? 
 
পাইরনযাস নাইর্জলাস দাাঁরড়র্য মপছর্ন ছরবর রদর্র্ ঘুরর্লন। 
 
প্রর্ফসর মেইর্পর োিায অ্র্নর্ রবষয রর্যর্ছ  া ডাম্বলর্ডার্রর অ্স্বাভারবর্ রবষযগুর্লার 
মচর্য গুরুত্বপূেক। গুডবাই পিার! 
 
রতরন এরপর সেূেক অ্দৃশয ির্য মগর্লন। মপছর্ন শুধু তার ছাযািুরু্ রর্য মগল। 
 
িাররেযন রচৎর্ার র্র্র বলল, িযারর! 
 
িযাররও রচৎর্ার র্র্র বলল, আরে জারন! রনর্জ রির িার্র্ত পারর্ছ না। মস বাতার্সর 
মভতরই িাত রদর্য পাি র্রর্লা। মস  া ের্ন র্র্ররছল তারর্চর্য ঘিনা আর্রা বড়। মস 
লম্বা পা মফর্ল তাবুর মভতর িাাঁির্ত িার্ল। ের্ন িল মস এর্োইল পি মিাঁর্ি  ার্ে। 
িযারর এখন আর কু্ষধা অ্নুভব র্রর্ছ না। িাররেযন পাইরনযাস নাইর্জলার্সর 
মপার্ট্রইিিা আবার বযার্গর মভতর ভর্র মফলল। মস বযাগরি শি র্র্র ধর্র তারপর এর্ 
মর্ার্ে ছুাঁর্ড় মফর্ল রাখল। তারপর িযাররর রদর্র্ উজ্জ্বল েুখ র্র্র তার্ার্লা। 
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ওই তর্লাযাররিই িরেুক্স মভর্ঙ মফলর্ত পার্র! গবরলর্নর ততরর মব্লড শুধুোত্র ম  
রজরনস এর্র্ শরিশালী র্র্র মসিাই িিে র্র্র। িযারর, ওই তর্লাযার বারসরলস্ক রবষ 
রদর্য মভজার্ননা! 
 
এবিং ডাম্বলর্ডার মসরি আোর্র্ মদনরন, র্ারে তখর্না মসরি তার প্রর্যাজন রছল। রতরন 
এিা লর্র্র্ির জনয বযবিার র্রর্ত মচর্যরছর্লন 
 
-এবিং রতরন বুের্ত মপর্ররছর্লন ম  ওরা চায না মতাোর িার্ত ওিা আসুর্।   
 
 রদ রতরন তার দরলর্ল ওিা উর্ল্লখ র্রর্তন 
 
তাই রতরন এর্রি নর্ল তর্লাযার ততরর র্র্রর্ছন এর্রি নর্ল তর্লাযার লাস মর্র্সর 
মভতর মরর্খ রদর্যর্ছন। 
 
এবিং রতরন আসলিা মরর্খ রদর্যর্ছন…মর্ািায? 
 
ওরা এর্জন আর্রর্জর্নর রদর্র্ তার্ার্লা। িযারর অ্নুভব র্রর্লা প্রশ্নরি ওর্দর সাের্ন 
বাতার্স ঘুর্র মবড়ার্ে। মর্ন ডাম্বলর্ডার তার্র্ র্িািা বর্লনরন? নারর্ রতরন িযাররর্র্ 
র্িািা বর্লর্ছন, রর্ন্তু িযারর ধরর্ত পার্ররন? 
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রচন্তা র্র্রা! িাররেযন বলল। রচন্তা র্র্রা মর্ািায রতরন মসিা মরর্খ ম র্ত পার্রন? 
 
িযারর আবার িাাঁির্ত শুরু র্রল। বলল, অ্ন্তত মিাগার্িক না। 
 
িাররেযন বলল, িগসরেযার্ডর মর্ািাও ির্ত পার্র? 
 
িযারর বলল, রশ্ররর্িং েযার্র্র র্িা বলর্ছা? মর্উ র্খর্না মসখার্ন  াযরন। 
 
রর্ন্তু মেইপ জার্ন মসখার্ন র্ীভার্ব ঢুর্র্ত িয, মসিা এর্িু মবরশ েুাঁরর্পূেক না? 
 
িযারর তার্র্ স্মরে র্ররর্য রদল, ডাম্বলর্ডার তার্র্ রবশ্বাস র্রর্তন। িার রেযন বলল, 
এতিা রবশ্বাস র্রর্তন না ম  তর্লাযাররি তুর্ল মনযার র্িা বলর্বন। 
 
িযাাঁ, মতাোর র্িা রঠর্!, িযারর বলল। মস মভর্ব আনন্দ মপল ম  ডাম্বলর্ডার্রর রর্ছু 
ররজার্ভকশন রছল। মেইর্পর উপর রবশ্বস্ততা ওর র্ার্ছ  তিা অ্স্পষ্টই মিার্ না মর্ন। 
তাির্ল রর্ রতরন তর্লাযাররি িগসরেযাড মির্র্ রনরাপদ দূর্র মরর্খর্ছন? তুরে র্ী ের্ন 
র্র্রা রন? রন? 
 
িযারর চাররদর্র্ তার্ার্লা। পলর্র্র মভতর ের্ন িল রন তাবু মির্র্ বাইর্র মবররর্য 
রগর্যর্ছ। তারপর মস লক্ষ র্রর্লা ম  ছাযার রদর্র্ রনর্চ এর্রি জাযগায পাির্রর েত 
মস বর্স আর্ছ। 
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ওহ্, আোর্র্ রর্ছু বলরছর্ল? রন বলল। 
 
রর্? 
 
রন রনর্চর জাযগার মির্র্ উপর্র ঘুর্র তার্ার্লা। 
 
মতােরা দুজন চারলর্য  াও, আোর্র্ এর ের্ধয মতাোর্দর ফান নষ্ট র্রর্ত মডর্র্া না। 
 
িযারর স্তরম্ভত ির্য মগল। মস িাররেযর্নর রদর্র্ সািার্ যর জনয তার্ার্লা। িাররেযন োিা 
মদালার্লা। মসও িযাররর েত রির ির্য মগর্ছ। 
 
িযারর জানর্ত চাইল, সেসযা রর্? 
 
সেসযা? মর্ার্না সেসযা মনই, রন বলল। মস িযাররর রদর্র্ েুখ র্র্র তার্ার্ে না। অ্ন্তত 
তুরে ম  সেসযার র্িা বলর্ত চাে মস সেসযা না। 
 
োিার উপর তাাঁবুর্ত রর্ছু পড়র্ত শুরু র্র্রর্ছ। মবাো মগল বৃরষ্ট শুরু ির্যর্ছ। 
 
িযারর বলল, বুেলাে, রর্ন্তু মতাোর মভতর এর্িা সেসযা মদখা রদর্যর্ছ। র্ী মসিা, এর্িু 
মের্ড় বলর্ব। 
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রন লম্বা পা দুর্িা ঘুররর্য মবর্ডর মির্র্ নারের্য উর্ঠ বসল। তার্র্ অ্নযরর্ে মদখার্ে। 
 
ওর্র্, আরে সেসযার র্িা মের্ড় বলরছ। আশা র্রা না ম  আরে উপর্র উঠব আর 
নােব। র্ারে রর্ছু অ্নয রবষয আর্ছ  া আোর্দর খুাঁর্জ মবর র্রর্ত ির্ব। ম  
রবষযগুর্লা তুরে জার্না না তার সর্ঙ্গ এর্র্ ম াগ র্র্রা। 
 
আরে জারন না? িযারর আবার উচ্চারে র্রল। আরে জারন না? 
 
অ্র্োর্র বৃরষ্ট ির্ে। বৃরষ্টর মবগ আর্রা বাড়র্ছ। তার্দর আশপাশ রদর্য পারন গড়ার্ে 
এবিং নদী অ্ন্ধর্ার্রর মভতর র্লর্ল শে র্রর্ছ। ভযানর্ রবপদজনর্ পারনর্ত িযারর 
আনন্দ পায। রন বলরছল তার ভয এবিং সর্ন্দর্ির র্িাগুর্লা। 
 
রন বলল, রবষযরি এরর্ে নয ম  আরে আোর জীবর্নর সবিুরু্ সেয এখার্ন র্ারির্য 
মদব। তুরে জার্না িার্তর অ্বিা ভার্লা না, খাবার মনই, আোর মপছর্নর রদর্িা 
প্ররতরার্তই ঠাণ্ডা ির্য আসর্ছ। আরে আশা র্র্ররছলাে আেরা র্র্যর্রদর্নর মভতর রর্ছু 
এর্িা মপর্য  াব। 
 
রন, িাররেযন বলল। তার র্ণ্ঠ এতিা শান্ত ম  রন ইো র্রর্ল বৃরষ্টর র্ারর্ে তার র্িা 
শুনর্ত পাযরন এেন ভান র্রর্ত পারর্তা। 
 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য ডেথরি হ্যালিাস । ডে. ডে. িাওরিিং । হ্যারি পটাি রসরিে 

520 

www.bengaliebook.com                                  সূরিপত্র 
 

 

িযারর বলল, আরে মভর্বরছলাে তুরে র্ী জনয আসছ মসিা বুর্ে শুর্নই রারজ ির্যছ। 
 
িযাাঁ, আরেও ের্ন র্র্ররছলাে ম  আরে বুের্ত মপর্ররছ। 
 
তাির্ল মর্ান অ্িংশ মতাোর ধারোর সর্ঙ্গ রেলর্ছ না? িযারর বলল। এখন ধীর্র ধীর্র মস 
গুরির্য িার্ার বদর্ল মরর্গ ম র্ত িার্ল। তুরে র্ী মভর্বরছর্ল ম  আেরা ফাাঁইভোর 
মিার্ির্ল িার্র্ত  ারে? এর্রদন পরপর এর্রি র্র্র িরেুক্স মপর্য  ার্বা? তুরে রর্ 
মভর্বরছর্ল ম  রেসোর্সর সেয োর র্ার্ছ রফর্র  ার্ব? 
 
আেরা মভর্বরছলাে তুরে র্ী র্রর্ত এর্সর্ছা মসিা মতাোর জানা আর্ছ, রন রচৎর্ার 
র্র্র বলল। মস বসা মির্র্ উর্ঠ দাাঁড়ার্লা। তার র্িাগুর্লা িযাররর ের্ন আগুর্ন 
মপাড়ার্না চারু্র েত রবধর্ত িার্ল। আেরা মভর্বরছরাে ডাম্বলর্ডার মতাোর্র্ বর্ল 
মগর্ছন মতাোর্র্ র্ী র্রর্ত ির্ব। আেরা মভর্বরছলাে মতাোর র্ার্ছ এর্রি রনরদকষ্ট 
পররর্ল্পনা আর্ছ। 
 
রন! িাররেযন বলল। রঠর্ মস সেয বৃরষ্টর সর্ঙ্গ বজ্রপার্তর শে মশানা মগল। তাাঁবুর 
উপর্র অ্র্োর্র বৃরষ্টর শে ির্ে। রন িাররেযর্নর র্িা র্ার্ন তুলল না। 
 
রঠর্ার্ছ, মতাোর্র্ রনর্য আসার জনয দুিঃরখত, িযারর বলল। িযারর মভতর্র এর্িা শুনযতা 
অ্নুভব র্রর্লও তার র্ণ্ঠ এর্র্বার্র শান্ত। আরে মতাোর সর্ঙ্গ সব রর্ছু পররস্কার র্র্র 
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বর্লরছ। মতাোর্র্ আরে সবরর্ছু জারনর্যরছ ডাম্বলর্ডার। আোর্র্ র্ী র্ী বর্লর্ছন। তুরে 
িযর্তা লক্ষ র্র্রারন ম  আেরা ইরতের্ধযই এর্রি িরেুক্স মপর্যরছ। 
 
িযাাঁ, এবিং অ্নয িরেুক্স খুর্র্ত রগর্য এিাও আেরা প্রায িাররর্য মফর্লরছলাে। অ্নয 
র্িায বলা  ায এর্িার জনয আর্রর্িা ধরা! 
 
মতাোর গলা মির্র্ লর্র্িিা মখার্লা, রন, িাররেযন বলল। তার গলার স্বর সাধারে 
অ্বিার মচর্য চড়া। রপ্ল্জ দযা র্র্র মখাল। সারারদন লর্র্িরি গলায পর্র িার্র্ল তুরে 
এভার্ব র্িা বলর্ত না। 
 
িযাাঁ, তাই, িযারর বলল। মস রর্নর পর্ক্ষ মর্ার্না  ুরি শুনর্ত চার্ে না। তুরে র্ী ের্ন 
র্র্রা আরে লক্ষ র্রররন ম  মতােরা আোর মপছর্ন র্ানার্ারন র্ররছর্ল? ের্ন র্র্রা 
আরে বুের্ত পারররন ম  এ রনর্যই মতােরা র্ানার্ারন র্রর্ছ? 
 
িযারর, আেরা মসরর্ে 
 
রেিযা বর্লা না! রন বাধা রদর্য বলল। তুরেও আোর্র্ এর্ই র্িা বর্লছ। তুরে বর্লছ 
ম  তুরে রনর্জও িতাশ। তুরে বর্লছ ম  তুরে মভর্বরছর্ল ম  এর মচর্য ভাল রর্ছু এর্িা 
মস র্রর্ত পার্র 
 
আরে এেনভার্ব রবষযরি বরলরন িযারর, এভার্ব নয! িাররেযন রচৎর্ার র্র্র বলল। 
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তাবুর উপর েরের র্র্র বৃরষ্ট েরর্ছ। িাররেযর্নর মচাখ রদর্য পারন গরড়র্য পড়র্ছ। 
র্র্যর্ রেরনর্ির উর্েজনা মর্র্ি  াবার আর্গ ওর্দর ের্ধয ম ন অ্ল্প সেয জ্বর্ল ওঠা 
আগুন রনর্ভ মগর্ল ম  অ্ন্ধর্ার এবিং শীতলতা ততরর িয মতেরন পররর্বশ সৃরষ্ট র্রর্লা। 
রিরফনর্ডার্রর তর্লাযাররি মর্ািায আর্ছ তা ওর্দর জানা মনই। এই রতন রির্নজার্রর 
এখন প কন্ত অ্জকন এিুরু্ই ম  ওরা মবাঁর্চ আর্ছ। 
 
তাির্ল আেরা এখর্না এখার্ন মর্ন, িযারর রর্নর উর্দ্দর্শ বলল। 
 
সাচক রে রন বলল। 
 
িযারর বলল, তাির্ল বারড় রফর্র  াও। 
 
িযাাঁ, িযর্তা তাই র্রর্বা, রন রচৎর্ার র্র্র বলল মস িযাররর রদর্র্ র্র্যর্ পা এরগর্য 
এল। িযারর মপছর্ন মগল না। রন বলল, শুনর্ত পাওরন ওরা আোর মবান সের্র্ক রর্ 
বর্ল মগল? রর্ন্তু তুরে এর্রি শেও র্রর্ল না। র্র্রছ? মতাোর র্ার্ছ মসিা রছল শুধু 
রনরষদ্ধ জঙ্গল। িযারর আোর ের্ধয এই ধারো ির্ে ম  রজরনর রর্ িল তা রনর্য িযাররর 
রর্ছু আর্স  ায না। রর্ন্তু আোর আর্স  ায, োনরসর্ চাপ এবিং ওই রবশাল আর্ার্রর 
োর্ড়শাগুর্লা 
 
আরে শুধু ভাবরছলাে-মস অ্নযর্দর সর্ঙ্গ আর্ছ, ওরা সবাই িযারির্ডর সর্ঙ্গ 
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িযাাঁ, আরে বুের্ত মপর্ররছ, মতাোর রর্ছু আর্স  ায না! এবিং আোর পররবার্রর বার্ীর্দর 
অ্বিা র্ী উইসরলর্দর পররবার্রর অ্নয র্ার্রা আর শারস্তর দরর্ার মনই শুনর্ত মপর্যছ 
ওর্দর এই র্িা? 
 
িযাাঁ, আরে-। 
 
রচন্তা র্র্র মদর্খছ আরে র্ী বর্লরছ? 
 
রন!, িাররেযন বলল। মস দুজর্নর োেখার্ন চর্ল এর্লা। এর মভতর নতুন মর্ার্না র্িা 
আর্ছ বর্ল ের্ন িয না। আেরা জারন না এেন মর্ার্না র্িা মনই! রচন্তা র্র্র মদখ রন, 
রবলর্দর ইরতের্ধয স্কার র্রা ির্যর্ছ, অ্র্নর্ োনুষ মদর্খর্ছ ম  জজক এরইের্ধয এর্রি 
র্ান িাররর্যর্ছ। মতাোর এতক্ষর্ে েৃতুযর সর্ঙ্গ লড়াই র্রার র্িা। আরে রনরিত ও 
মসিাই মবাোর্ত মচর্যর্ছ 
 
ওি, তুরে রনরিত তাই না? রঠর্ আর্ছ, ভাল র্িা, এ রনর্য আরে আর র্িা বলব না। 
মতাোর্দর জনয সবরর্ছু রঠর্ঠার্ আর্ছ, মতাোর্দর বাবা োর্যরা রনরাপদ আর্ছন- 
 
িযারর রচৎর্ার র্র্র বলল, আোর বাবা-ো েৃত! 
 
রনও রচষ্কার র্র্র বলল, আর আোর বাবা োরও এর্ই রবষয ঘির্ত পারর্তা! 
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িযারর গজকন র্র্র বলল, তাির্ল  াও! তার্দর র্ার্ছ রফর্র রগর্য ভান র্র্রা ম  তুরে 
স্পযািারর্িাি মপর্যছ। এবিং োরম্ম মতাোর্র্ আদর র্র্র খাওযার্ত পারর্বন, এবিং 
 
রন িঠাৎ আেেে র্রর্ত উর্দযাত ির্য উঠল, িযাররও উর্দযাত িল। রর্ন্তু দুজন 
রনর্জর্দর পর্র্ি মির্র্  াদুদণ্ড মবর র্রার আর্গই িাররেযন তার রনর্জরিা মবর র্র্র 
তুর্ল ধরল। 
 
মপ্রার্ির্গা! মস রচৎর্ার র্র্র বলল। িযারর এবিং িাররেযনর্র্ এর্পার্শ এবিং রনর্র্ 
আর্রর্ পার্শ মরর্খ এর্রি অ্দৃশয মদযাল ততরর িল। মস্পর্লর ধাক্কায ওরা সবাই  ার 
 ার জাযগা মির্র্ এর্িু রপরছর্য মগল। স্বে মদযার্লর মভতর মির্র্ িযারর এবিং রন 
এর্জন আর্রর্জর্নর রদর্র্ এেনভার্ব তার্ার্লা ম ন মর্উ র্াউর্র্ জীবর্ন র্খর্না 
মদর্খরন, এই প্রিেবার মদখর্ছ। িযারর রর্নর প্ররত এর্রি ভযানর্ রবতৃষ্ণা মবাধ র্রল। 
ের্ন িল ওর্দর মভতর মির্র্ রর্ছু এর্িা িাররর্য মগর্ছ। 
 
িযারর বলল, িরেুক্সিা মরর্খ দাও। 
 
রন োিার উপর রদর্য মচনরি খুলল এবিং পার্শই এর্রি মচযার্রর উপর মরর্খ রদল। মস 
িাররেযর্নর রদর্র্ রফরল। তুরে র্ী র্রর্ব? 
 
র্ী বলর্ত চাে? 
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তুরে র্ী এখার্নই িার্র্ব, না  ার্ব? 
 
আরে… তার্র্ ভযানর্ উরিি মদখা মগল। িযাাঁ-িযাাঁ, আরে িার্ব। রন, আেরা বর্লরছ 
আেরা িযাররর সর্ঙ্গ  ার্বা, বর্লরছ তার্র্ সািা য- 
 
বুের্ত মপর্ররছ, তুরে ওর্র্ মবর্ছ রনর্যছ। 
 
রন না!…রপ্ল্জ রন…র্াে বযার্ রন!….র্ােবযার্… 
 
মস তার সাের্নর স্বে মদযাল িারা বাধািি িল। িাররেযন  খন সাের্নর বাধারি 
সরার্লা ততক্ষর্ে রন রার্তর অ্ন্ধর্ার্রর মভতর চর্ল মগর্ছ। িযারর রনরব পাির্রর েত 
দাাঁরড়র্য িার্ল। গাছ গাছারলর মভতর িাররেযর্নর র্ান্না র্র্র রনর্র্ ডার্ার আওযাজ 
শুনর্ত মপল। 
 
র্র্যর্ রেরনি পর িাররেযন রফর্র এল। তার চুলগুর্লা েুর্খর সাের্ন এর্স পুর্রা েুখ 
মঢর্র্ রদর্যর্ছ। 
 
মস…মস চর্ল মগর্ছ! রডসাপযার্রি র্র্রর্ছ! 
 
 িাররেযন এর্রি মচযার্র বর্স পড়ল। েুখ লুরর্র্য র্াাঁদর্ত শুরু র্রল। 
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িযারর িতভম্ভ ির্য মগর্ছ। মস রনচু ির্য িরেুক্সরি তুর্ল রনর্জর গলায পরল। রর্নর 
রবছানার মির্র্ র্ম্বলরি মির্ন রনর্য মস িাররেযর্নর রদর্র্ ছুাঁর্ড় রদল। তারপর রনর্জর 
রবছানারির্ত উর্ঠ মগল। তাবুর অ্ন্ধর্ার ছাদরির রদর্র্ মচর্য িার্ল। মস বাইর্রর বৃরষ্টর 
শে শুনর্ত পার্ে। 
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ডগারিি হ্লিা 
 
পররদন িযারর ঘুে মির্র্ মজর্গ উঠল। গতরার্ত র্ী ঘর্িরছল তা ের্ন র্রর্ত র্র্যর্ 
মসর্র্ন্ড সেয পার ির্য মগল। তারপর অ্বুে রশশুর েত িযাররর ের্ন িল ওিা রছল 
এর্িা দুিঃস্বপ্ন। ভাবল রন ওর্দর মছর্ড় ম র্ত পার্র না। তারপরও বারলশ মির্র্ েুখ 
তুর্ল মদখল রর্নর রবছানািা খারল পর্ড় আর্ছ। মচাখ খুর্ল োপসা েত রবছানািা মদর্খ 
িযাররর ের্ন িল ম ন মসরি েৃত। িযারর রনর্জর রবছানা মির্র্ লারফর্য নােল। তার মচাখ 
রর্নর রবছানা মির্র্ দূর্র সররর্য রাখল। িার রেযন রর্র্চর্ন মরর্ফাে ততরীর্ত বযস্ত। 
মস িযাররর্র্ মদর্খ শুভ সর্াল জানার্লা না। িযারর পাশ রদর্য  াওযার সেয মস েুখিা 
তাড়াতারড় অ্নযরদর্র্ মঘারার্লা। মস চর্ল মগর্ছ, িযারর রনর্জর্র্ রনর্জ বলল। মস চর্ল 
মগল। মস িাতেুখ পররস্কার র্র্র জাোর্াপড় বদলার্ত বদলার্ত এর্ই র্িা ভাবর্ত 
িার্ল।  তই ভাবর্ছ ততই তার মবদনা ও র্ষ্ট বাড়র্ছ। আর রফর্র এর্লা না। রর্ন্তু রন 
চর্ল মগর্ছ এিাই সতয। িযারর জার্ন তার্দর এনচানর্েন্ট অ্নুসার্র এর্বার  খন রফর্র 
মগর্ছ রন, তার জনয আবার তার্দরর্র্ খুাঁর্জ পাওযা অ্সম্ভব। 
 
িাররেযন এবিং িযারর রনিঃশর্ে এর্র্ত্র বর্স নাস্তা মখর্লা। িাররেযনর্র্ মদর্খ ের্ন িল 
মস সারারাত ঘুোযরন। ওরা ওর্দর রজরনসপত্র গুরছর্য রনল। িাররেযন রধর্র-সুর্ি র্াজ 
সারল। িযারর জার্ন মর্ন মস নদীর পার্রর এই জাযগারি বার বার ঘুর্র আসর্ছ। 
িাররেযন র্র্যর্বার েি র্র্র েুখ তুর্ল বাইর্রর রদর্র্ তারর্র্যর্ছ। িযারর জার্ন ম  মস 
ের্নর ভুর্ল র্র্যর্বার ের্ন র্র্রর্ছ ম  বাইর্র বৃরষ্টর মভতর পার্যর শে পাওযা  ার্ে। 
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রর্ন্তু গার্ছর মভতর রদর্য লাল চুর্লর মর্ার্না োনুষ আসর্ল রফর্র আর্সরন। 
প্রর্তযর্বারই িযারর তার মদখার্দরখ চাররদর্র্ তারর্র্যর্ছ (র্ারে মস রনর্জও আশা মছর্ড় 
মদযরন)। রর্ন্তু মস বৃরষ্টর্ভজা গাছগুর্লা ছাড়া আর রর্ছুই মদখর্ত পাযরন। আর্রা এর্রি 
রবষয িযাররর মভতর্র রবর্ফারর্ের েত মজর্গ উর্ঠর্ছ। মস বারবার তার মভতর মির্র্ 
শুনর্ত মপর্যর্ছ রন বলর্ছ, আেরা মভর্বরছলাে তুরে জার্না ম  তুরে র্ী র্রর্ত এর্সছ। 
মপি খারল রনর্য িযারর আবার শি র্র্র রজরনসপত্র মগাছার্ত শুরু র্র্রর্ছ। 
 
র্দকোি নদীর মজাযার্রর পারন দ্রুত নদীর রর্নারার রদর্র্ উপর্র উঠর্ত িার্ল। 
রর্ছুক্ষর্ের ের্ধযই িযর্তা রর্নারায ওর্দর জাযগারির্ত চর্ল আসর্ব। র্যােসাইি খারল 
র্রার পরও ওরা এর্ ঘন্টা সেয মদরর র্রল। তারপর রতনবার ওর্দর বযাগরি শি 
র্র্র মবর্ধ মফলল। িাররেযন আর মদরর র্রার ের্ধয মর্ার্না  ুরি খুাঁর্জ মপল না। িযারর 
এবিং িাররেযন িাত ধরাধরর র্র্র রডসাপযার্রি র্রল। এবিং এর্রি পািার্ড়র ফুর্লর 
গার্ছর মোপোর্ড়র র্ার্ছ এর্স নােল। 
 
মনর্েই িাররেযন িযাররর িাত মছর্ড় দূর্র সর্র মগল। এর্রি বড় পাির্রর খর্ণ্ডর উপর 
বসল। মস িািুর উপর েুখ গুাঁর্জ বসল। শরীরিা এর্িু এর্িু র্াাঁপর্ছ। িযারর বুের্ত 
পারল মস র্াাঁদর্ছ। িযারর ওর রদর্র্ তারর্র্য এর্িু অ্র্পক্ষা র্রল। ের্ন িল র্ার্ছ রগর্য 
ওর্র্ শান্ত্বনা মদযা দরর্ার। রর্ন্তু মর্ার্না এর্রি অ্জানা র্ারর্ে িযারর রির ির্য িার্ল। 
তার মভতর্র ঠাণ্ডা এবিং জর্ড়াসর্ড়া লাগল। আবার রর্নর ঘৃো োখা েুখিা মদখর্ত মপল। 
িযারর লম্বা পা মফর্ল ফর্লর মোপিার র্ার্ছ মগল। িাররেযনর্র্ োেখার্ন মরর্খ মবশ 
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খারনর্িা জাযগা রনর্য মস সার্র্কল ততরর র্রল। তারপর এর্রি মস্পল বযবিার র্রল 
মপ্রার্ির্শর্নর জনয,  া সাধারেত িাররেযন র্র্র িার্র্। 
 
পরবতকী র্র্যর্রদন ওরা রনর্র্ রনর্য মর্ার্না র্িা বলল না। িযারর দৃঢ়ভার্ব সিংর্ল্প 
র্র্রর্ছ তার নাে েুর্খ আনর্ব না। িাররেযনর্র্ মদর্খ ের্ন িল রবষযরি রনর্য র্িা বর্ল 
মর্ার্না লাভ ির্ব না ধর্র রনর্যর্ছ। প্ররতরার্ত ওরা ঘুোর্ত  াওযার পর, িাররেযন  খন 
ভার্ব ম  িযারর ঘুরের্য পর্ড়র্ছ, তখন িযারর ওর র্ান্নার শে শুনর্ত মপল। ইরতের্ধয 
িযারর োরাউন্ডার-এর েযাপ মবর র্র্র  াদুদর্ণ্ডর আর্লার োধযর্ে তা মদখর্ত শুরু 
র্র্রর্ছ। মস অ্র্পক্ষা র্রর্ত িার্ল রর্নর রচহ্ন র্খন মিাগার্িকর র্ররর্ডার্র মভর্স ওর্ঠ। 
তার্ত মবাো  ার্ব ম  মস আরােদাযর্ দুর্গক মপৌঁর্ছ মগর্ছ। রপওর ব্লড িওযার র্ারর্ে 
রনরাপদ আর্ছ। রর্ন্তু েযার্পর মভতর রর্নর মর্ার্না রচহ্নই মভর্স উঠল না। অ্ল্প রর্ছুক্ষে 
পর্রই িযারর লক্ষয র্রল, মস মের্যর্দর ডরর্েিররর্ত রজরনর নার্ের উপর তারর্র্য 
আর্ছ। ভাবল ম  আিি রনর্য মস তারর্র্য আর্ছ তার্ত রজরনর িযর্তা ঘুে মভর্ঙ ম র্ত 
পার্র। তার্ত রজরন বুর্ে  ার্ব ম  মস তার্র্ রনর্য রচন্তা র্রর্ছ। িযারর আশা র্রল ম  
রজরন রনরাপদ আর্ছ। 
 
রদর্নর মবলা সবকক্ষে ওরা রিরফনর্ডার্রর তর্লাযার মখাাঁজার র্ার্জ বযস্ত িার্ল।  তই 
ওরা ডাম্বলর্ডার্রর লুরর্র্য রাখার সম্ভাবনার জাযগারি রনর্য আর্লাচনা র্রল ততই 
িতাশ িল এবিং রচন্তা মলাপ মপর্ত িার্ল। শতবার োিা ঠুর্র্ও িযারর ের্ন র্রর্ত 
পারল না ম  ডাম্বলর্ডার র্খর্না ওর্র্ মর্ার্নারর্ছু লুরর্র্য রাখার র্িা বর্লরছর্লন 
রর্না। মস সেযরির্ত িযারর বুের্ত পারল না মস রর্নর এবিং ডাম্বলর্ডার দুজর্নর ের্ধয 
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র্ার উপর রাগ ির্যর্ছ। আেরা মভর্বরছলাে তুরে জার্না ম  তুরে র্ী র্রর্ত 
 াে….আেরা মভর্বরছলাে ডাম্বলর্ডার মতাোর্র্ বর্লর্ছন ম  র্ী র্রর্ত ির্ব….আেরা 
মভর্বরছলাে মতাোর র্ার্ছ রনরদকষ্ট পররর্ল্পনা আর্ছ! 
 
রনর্জর র্ার্ছ িযারর লুর্ার্ত পারল না ম  রর্নর র্িা রঠর্। ডাম্বলর্ডার বাস্তর্ব তার্র্ 
রর্ছুই জারনর্য  াযরন। ওরা এর্রি িরেুক্স িার্ত মপর্যর্ছ, রর্ন্তু এিা মভর্ঙ মফলার 
মর্ার্না বযবিা ওর্দর র্ার্ছ মনই। অ্নযগুর্লা মতা ওর্দর র্ার্ছ ধরার্ছাাঁযার বাইর্রই রর্য 
মগর্ছ। িতাশা িযাররর্র্ পুর্রাপুরর জাপর্ি ধরল। এখন ওর বনু্ধর্দর র্িাই ওর্র্ রিধায 
মফর্ল রদর্যর্ছ। সরতযই ম ন খার্োখা ওরা এর্সর্ছ। িযারর রর্ছুই জার্ন না, তার মর্ার্না 
ধারো মনই। এবিং মস সবকক্ষে রচন্তায িার্ল ম  িাররেযনও না বর্ল ম  অ্র্নর্ ির্যর্ছ, 
মস চর্ল ম র্ত চায। 
 
অ্র্নর্গুর্লা সন্ধযা ওরা পাশাপারশ প্রায রনরর্ব র্ারির্য রদল। এরপর িার রেযন এর্ 
সন্ধযায পাইরনযাস নাইর্জলার্সর মপার্ট্রইিরি মবর র্রল এবিং মসরি মচযার্রর সর্ঙ্গ 
মিলান রদর্য দাাঁড় র্রার্লা। িযর্তা রর্নর চর্ল  াওযায ম  শুনযতা ততরর ির্যর্ছ মসিার্র্ 
এর্িুখারন ঢার্ার জনয।  রদও রতরন আর্গরবার উর্ল্লখ র্র্ররছর্লন ম  ওরা ডার্র্ল 
আর র্খর্না আসর্বন না, রর্ন্তু তারপরও রতরন রারজ ির্লন মদখা রদর্ত। িযর্তা িযারর 
ম  রবষযরি রনর্য আর্ছ মসিার্র্ রতরনও মখাাঁজার বযপার্র রনর্জর্র্ সিংবরে র্রর্ত 
পার্রনরন। িযারর তার্র্ মদর্খ খুরশ িল। ওর্দর িারা অ্পোরনত এবিং িাসযর্র িওযা 
সর্েও রতরন মদখা রদর্যর্ছন।  রদও নাইর্জলাস এর্জন ইনফরোর না তারপরও ওরা 
মিাগািকস সের্র্ক রর্ছু খবরাখবর মপল। রতরন মেইপর্র্  র্িষ্ট োর্নন। মেইপ িল 
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প্রিে রস্লিাররন মিডোোর। সুতরািং সতর্ক িার্র্ত ির্ব। মেইপ সের্র্ক অ্প্রাসরঙ্গর্ 
মর্ার্না প্রশ্ন র্রা  ার্ব না। তাির্ল নাইর্জলাস সর্ঙ্গ সর্ঙ্গ চর্ল  ার্বন। 
 
রর্ন্তু রনর্জই খণ্ড খণ্ড ইনফরর্েশন রদর্ত িার্র্লন। মেইপর্র্ ের্ন িয ছাত্রর্দর পক্ষ 
মির্র্ এর্রি মছািখার্িা রবর্দ্ার্ির েুর্খ পড়র্ত ির্যরছল। রজরনর্র্ িগসরেযার্ড  াওযা 
রনরষদ্ধ র্রা ির্যর্ছ। ছাত্রছাত্রীর্দর মর্ার্না আন অ্রফরসযাল মসাসাইরির্ত রতনজর্নর 
মবরশ এর্ত্র িওযা  ার্ব না, আেররর্জর এই রডরের্র্ মেইপ আবার পুনবকিাল র্র্রর্ছ। 
 
এই সব রর্ছু মির্র্ িযারর রসদ্ধার্ন্ত মপৌঁছল ম , রজরন এবিং তার সর্ঙ্গ িযর্তা লুনা এবিং 
মনরভল ডাম্বলর্ডার্রর আরেকর্ত র্াজ র্রার প্রর্চষ্টা চারলর্য  ার্ে। এই সিংবার্দ রজরনর্র্ 
মদখার জনয িযাররর এত মবরশ ইো িল ম , ের্ন িল মপর্ির মভতর বযিা র্র্র উঠর্ছ। 
রর্ন্তু এর্ই সর্ঙ্গ এই সিংবাদ রন এবিং ডাম্বলর্ডার্রর র্িাও ের্ন র্ররর্য রদল। এর্ই 
সর্ঙ্গ মিাগার্িকর র্িাও ের্ন িল  ার্র্ মস প্রায এক্স গালকর্ের্ন্ডর েত রেস র্র্র। 
পাইরনযাস নাইর্জলাস  খন মেইর্পর ক্সার্ডাউর্নর র্িা বলরছল তখন েুিূর্তকর জনয 
িযারর পাগর্লর েত র্ল্পনা র্রল। মেইর্পর অ্রিরতশীল সের্য সু্কর্ল রফর্র রগর্য 
অ্নযর্দর সর্ঙ্গ ম াগ মদযার র্িা। অ্র্নযর উপর দারযত্ব মছর্ড় রদর্য, খাওযা দাওযা র্র্র 
নরে রবছানায শুর্য িার্ার্র্ িযাররর ের্ন িল দুরনযার সবর্চর্য বড় েজার র্াজ। রর্ন্তু 
তখনই তার ের্ন িল তার ধররর্য মদযা তারলর্ায নােরি রর্যর্ছ এর্ নম্বর্র। ওর োিার 
দাে ধা ক র্রা ির্যর্ছ ১০ িাজার গযারলযন। এ অ্বিায মিাগার্িক  াওযা েযারজর্ 
রেরনরের মভতর রদর্য িািার েতই সোন রবপদজনর্। পাইরনযাস নাইর্জলাস মর্ার্না 
রবষয উর্ল্লখ র্র্র এই র্িারির্র্ই মজার রদর্য বলর্লন। রতরন িযারর এবিং িাররেযর্নর 
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রবষর্য প্রশ্নগুর্লা এরড়র্য মগর্লন। রতরন প্রর্তযর্বারই এেন র্রার পর িাররেযন তার্র্ 
আবার বযার্গর মভতর পুর্র রাখল। প্রর্তযর্বার পাইরনযাস নাইর্জলাস  াবার সেয বর্ল 
মগর্লন ম  আর র্খর্না মদখা মদর্বন না। 
 
শীর্তর োত্রা মবর্ড় চর্লর্ছ। এর্রি এলার্ায মবরশরদন িার্র্ত ওরা সািস র্রল না। 
দরক্ষে ইিংলযার্ন্ড শি োরি বরর্ফ জর্ে উঠর্ছ। এখার্ন অ্বিান র্রার বদর্ল ওরা 
মদর্শর রনর্চর রদর্র্ পািারড় এলার্ায ম র্ত িার্ল। োরি এখার্ন এখর্না নরে আর্ছ। 
তাবুর উপর তুষার পড়র্ত শুরু র্র্রর্ছ। তাবুর রনর্চর অ্িংশ ঠাণ্ডা পারনর্ত রভর্জ  ার্ে। 
স্করিশ মলর্র্র মছাট্ট এর্রি িীর্পর উপর তাবুরি রার্তর মবলা বরফ রদর্য আোরদত 
ির্য  ার্ে। 
 
ওরা রবরভন্ন বারড়র জানালা রদর্য রেসোস গার্ছর মছাি মছাি বারতগুর্লা রিেরিে র্র্র 
জ্বলর্ত মদখল। ওরা আসবার পর এর্ সন্ধযায িযারর রবষযরি উর্ল্লখ র্রর্লা। তার র্ার্ছ 
আবার ের্ন িল ম  এই রবষযরি ওর্দর র্ার্ছ অ্ধরা রর্য মগর্ছ। ওরা সর্বোত্র 
চেৎর্ার এর্রি খাবার মখর্যর্ছ। এেন ভার্লা খাবার সচরাচর িয না। িাররেযন অ্দৃশয 
িওযার আলখাল্লা পর্র পার্শর এর্রি োর্র্কর্ি ঢুর্র্রছল (নীরতর র্িা রচন্তা র্র্র 
অ্বশযই মস পযসা মরর্খ এর্সর্ছ)। মপি ভর্র খাবার পর িযাররর ের্ন িল িাররেযন 
এখন আর্গর মচর্য নেনীয আর্ছ, তার্র্ র্িা মশানার্না  ার্ব। িযাররর এ র্িাও ের্ন 
রছল ম  র্র্যর্ ঘণ্টা িল ওরা িরেুক্সরি গলায মোলাযরন। মসরি ওর পার্শ মোলার্না 
আর্ছ। 
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িাররেযন? 
 
হুে িাররেযন িাতলওযালা মচযার্র বার্া ির্য মিলান রদর্য বর্স দয মিলস অ্ব রবডল রদ 
বাডক পড়র্ছ। িযারর বুের্ত পারল না ম  বইর্যর মভতর মির্র্ র্তিা িাররেযন জানর্ত 
পারর্ব। র্ারে বইরি আর মবরশদূর পড়ার বার্ী মনই। রর্ন্তু মদখা  ার্ে িাররেযন 
এখর্না রর্ছু খুাঁজর্ত মচষ্টা র্রর্ছ। র্ারে মচযার্রর ওপর এখর্না মস্পলেযান মসলাবযারর 
অ্িংশিা খুর্ল মরর্খর্ছ। 
 
িযারর মর্র্শ গলা পররস্কার র্রল। িযাররর ের্ন পড়ল প্রাযই এেন গলা পররস্কার র্রর্ত 
ির্তা। র্র্যর্ বছর আর্গ ডারসরল পররবার্রর পাররেশর্নর স্বাক্ষর ছাড়া রস্লর্প  খন 
প্রর্ফসর েযার্র্গানাগর্লর র্ার্ছ অ্নুেরত চাইত মিাগািকর্স  াবার বযাপার্র, তখর্না এেন 
র্রর্তা। 
 
িাররেযন, আরে রচন্তা র্র্র মদখলাে- 
 
িযারর, আোর্র্ এর্িা রবষয এর্িু সািা য র্রর্ত পার্রা? 
 
তার র্িার ভার্ব ের্ন ির্লা মস িযাররর র্িা শুনর্ত পাযরন। মস সাের্নর রদর্র্ েুাঁর্র্ দয 
মিলস অ্ব রবডল রদ বাডক মের্ল ধরল। 
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এই রচহ্নিা মদখ, িাররেযন বলল। আঙু্গল রদর্য বইর্যর পাতার উপর্রর এর্রি জাযগা 
মদখার্লা। রচহ্নরির উপর্র বইর্যর রশর্রানাে মলখা। (র্লখা পড়র্ত না পারার র্ারর্ে 
িযারর রনরিত ির্ত পারল না)। ছরবরি মদখর্ত অ্র্নর্িা রতনর্র্াো মচার্খর েত। এর 
উপর এর্রি আড়াআরড় লাইন িানা রর্যর্ছ। 
 
আরে র্খর্না প্রাচীন  াদুরচহ্ন রনর্য র্াজ র্রররন িাররেযন। 
 
আরে মসিা জারন। রর্ন্তু এিা মর্ার্না প্রাচীন  াদুরচহ্ন না। রসলযাবর্লও এর র্িা উর্ল্লখ 
মনই। আরে প্রির্ে মভর্বরছলাে এরি এর্রি মচার্খর ছরব। রর্ন্তু আোর এখন ের্ন িয 
না এিা শুধু তাই। এরের্ধয র্ারলর ছাপ আর্ছ। মর্উ এর্জন এরি এখার্ন এর্র্র্ছ। 
এিা বইর্যর আসল অ্িংশ না। রচন্তা র্র্র মদখ, তুরে র্ী আর্গ র্খর্না এই রচহ্নরি 
মদর্খছ? 
 
না…নাহ্…দাাঁড়াও, এর্ রেরনি, িযারর আর্রা র্ার্ছ মির্র্ রচহ্নরি লক্ষ র্রল। লুনার বাবার 
গলাযও এরর্েই এর্রি রচহ্ন রছল না? 
 
গুড, আরেও এর্ই র্িা ভাবরছলাে! 
 
তাির্ল এিা রিনর্ডলভার্ন্ডর রচহ্ন। 
 
িাররেযন রবস্মর্য েুখ িা র্র্র িযাররর রদর্র্ তার্ার্লা। 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য ডেথরি হ্যালিাস । ডে. ডে. িাওরিিং । হ্যারি পটাি রসরিে 

535 

www.bengaliebook.com                                  সূরিপত্র 
 

 

 
রর্? 
 
েুে আোর্র্ বর্লরছল 
 
িযারর রবর্য বারড়র্ত রভক্টর েুর্ের বলা র্ারিনী বেকনা র্রল। িাররেযন রবরস্মত মিার্লা। 
 
রির্ন্ডলভার্ের রচহ্ন? 
 
মস এর্বার িযাররর রদর্র্ আবার অ্দু্ভত রচহ্নরির রদর্র্ তার্ার্ত িার্ল। 
 
আরে র্খর্না শুরনরন ম  রির্ন্ডলভার্ন্ডর মর্ার্না রচহ্ন আর্ছ। তার সের্র্ক আরে  ত 
জাযগায পর্ড়রছ তার মর্ািাও এর র্িা উর্ল্লখ র্রা মনই। 
 
রঠর্ার্ছ, আরে বলরছ েুর্ের ের্ত রচহ্নরি ডােকেযার্ঙর মদযার্লর সর্ঙ্গ রছল। 
রিনর্ডলভান্ড মসখার্ন রচহ্নরি এর্র্রছল। 
 
িাররেযন পুরাতন আেকর্চযারিার মপছন রদর্র্ মিলান রদল। অ্সম্ভষ্ট মদখা মগল। 
 
এিা খুবই অ্স্বাভারবর্ বযাপার। এরি এর্রি ডার্ক েযারজর্র্র রসম্বল। বাচ্চার্দর বইর্যর 
মভতর এই রসম্বল মর্ন? 
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িযাাঁ, রবস্মযর্র বযাপার, িযারর বলল। তুরে ের্ন মরখ রেেরগযর এিা জানর্তন। রতরন 
এর্জন রেরনোর রছর্লন। তার ডার্ক রবষযারদ সের্র্ক সব জানার র্িা। 
 
মসিা আরে জারন…..িযর্তা রতরন মভর্বরছর্লন এিা শুধুই এর্রি মচার্খর ছরব। রঠর্ আরে 
ম েন ের্ন র্র্ররছলাে। অ্নয প্রর্তযর্রি গর্ল্পর রশর্রানার্ের সর্ঙ্গ এর্রি র্র্র ছরব 
আর্ছ। 
 
িাররেযন র্িা বলর্ছ না। মস েুাঁর্র্ রবস্মর্যর সর্ঙ্গ ছরবগুর্লা মদখর্ত িার্ল। িযারর 
আবার মচষ্টা র্রল। 
 
িাররেযন 
 
হুে? 
 
আরে রচন্তা র্ররছলাে, আরে ….আরে মগারিচ ির্লার্ত  ার্বা। 
 
িাররেযন েুখ তুর্ল তার্ার্লা। রর্ন্তু তার মচার্খ মর্ার্না ভাষা মনই। িযারর রনরিত ম  
িাররেযন এখর্না বইর্যর ওই রিসযজনর্ রচহ্নরি রনর্য রচন্তা র্রর্ছ। 
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িযাাঁ, িাররেযন বলল। িযাাঁ, আরেও তাই ভাবরছলাে। আরে সরতযই ের্ন র্রর আোর্দর 
তাই র্রা উরচত। 
 
িযারর বলল, তুরে র্ী আোর র্িা রঠর্ভার্ব শুনর্ত মপর্যছ? 
 
অ্বশযই আরে শুনর্ত মপর্যরছ। তুরে মগারিচ ির্লার্ত ম র্ত চাও। আরে রারজ আরছ। 
আোর্দর তাই র্রা উরচত। আরে বলর্ত চারে ওরি অ্নয মর্ািাও আর্ছ বর্ল আরে ের্ন 
র্রর না।  রদও রবপদজনর্, রর্ন্তু  তই আরে রচন্তা র্ররছ ততই ের্ন ির্ে এরি ওখার্ন 
আর্ছ। 
 
এই! মসরি রর্? িযারর বলল। 
 
এ সেয সরতযই িাররেযনর্র্ রবরস্মত ের্ন িল। 
 
ওই তর্লাযাররি িযারর! ডাম্বলর্ডার অ্বশযই জার্নন ম  তুরে মসখার্ন ম র্ত চাও। আরে 
বলর্ত চারে, মগারিচ ির্লা ির্ে মগারিচ রিরফনর্ডার্রর জন্মিান 
 
সরতযই? রিরফনর্ডার মগারিচ ির্লা মির্র্ এর্সর্ছন? 
 
িযারর, তুরে র্খর্না রিরে অ্ব েযারজর্ বইরি খুর্ল মদর্খছ? 
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অ্যা, িযারর বলর্ত িার্ল। িাসল। ের্ন ির্লা ম ন এর্ োর্সর ের্ধয প্রিে িাসল। 
েুর্খর মপরশগুর্লা ম ন স্বাভারবর্র্র মচর্য শি ির্য মগর্ছ। আরে এর্বারই এরির পৃষ্ঠা 
খুর্লরছলাে,  খন প্রিে বইরি রর্রন…ওই এর্বার্রর জনয… 
 
তাির্ল মশার্না, িার্ের নােরি তার নাোনুসার্র ির্যর্ছ। আোর রচন্তা রছল ম  তুরে 
এরের্ধয মর্ার্না সিংর্ াগ খুর্জ পার্ব, িাররেযন বলল। িাররেযর্নর র্িাগুর্লা পর্রর 
রদর্র্র অ্স্বাভারবর্ অ্বিার বদর্ল তার আর্গর েত স্বাভারবর্ মশানার্লা। িযারর ধারো 
র্রল ম  মস এখন বলর্ব ম  মস লাইর্রররর্ত রগর্যরছল। িােরি সের্র্ক রিরে অ্ব 
েযারজর্র্ এর্িুখারন উর্ল্লখ আর্ছ, দাাঁড়াও…। 
 
মস বযাগরি খুলল এবিং মভতর্র িাত রদর্য রর্ছু এর্িা খুাঁজল। এর্িু পর্রই মস এর্রি 
সু্কল মিক্সিবুর্ মবর র্র্র আনল। বারিলডা বাগশর্ির মলখা এ রিরে অ্ব েযারজর্। 
িাররেযন আঙুল রদর্য এর্রি রনরদকষ্ট পাতার জনয উটার্ত িার্ল। 
 
১৬৮৯ সার্লর আন্তজকারতর্ আইর্নর স্বাক্ষর অ্নুসার্র উইজাডকরা ভার্লার জনয লুরর্র্য 
িার্র্। এিা খুবই স্বাভারবর্ বযাপার ম  উইজাডকরা সোর্জর মভতর রনর্জর্দর ের্ধয মছাি 
মছাি মজাি গর্ড় মতার্ল। অ্র্নর্ মছাি মছাি িার্ে েযারজর্যাল পররবারগুর্লার্র্ আর্ষকে 
র্র্রর্ছ ম , রনর্জর্দর রনরাপোর জনয এবিং এর্র্ অ্নযর্র্ সেিকন মদযার জনয সিংঘবদ্ধ 
ির্যর্ছ। ম েন র্নকওযার্লর রিনওযািক, ইযর্কশাযার্রর আপার ফ্লযাগরল এবিং সাউি 
মর্ার্ের অ্িারর মসন্ট উর্ল্লখর্ াগয। এখার্ন উইজাডক ফযারেরলগুর্লা সরিষু্ণতার সর্ঙ্গ 
পাশাপারশ অ্বিান র্র্রর্ছ এবিং তা র্খর্না র্খর্না োগলবনকর্দর জনয েুশরর্ল ির্য 
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দাাঁরড়র্যর্ছ। সম্ভবত এই আধাআরধ উইজারডকিং রভর্লর্জর ওর্যে র্াউরন্ট রভর্লর্জ 
মগারিচ রিরফনর্ডার জন্মিিে র্র্রর্ছন,  ার নাে পর্র ির্যর্ছ মগারিচ ির্লা। এখার্নই 
মবােযান রাইি প্রিে র্াোরশালায মগার্েন রেচ প্রস্তুত র্র্রন। এখানর্ার 
র্বরিানগুর্লার্ত পুরাতন উইজারডকিং পররবারগুর্লার নাে রদর্য ভরা : মস র্ারর্েই 
এখানর্ার মছাি চাচকর্র্ শত শত বছর ধর্র ভুতুর্র র্ারবার রনর্য বযস্ত িার্র্ত িয। 
 
মতাোর এবিং মতাোর পররবার্রর নার্োর্ল্লখ র্রা িযরন, িাররেযন বইরি বন্ধ র্রর্ত 
র্রর্ত বলল। র্ারে প্রর্ফসর বযাগশি ১৯ শতর্র্র মশষ রদর্র্র পর্রর আর রর্ছু 
র্ভার র্র্রনরন। রর্ন্তু তুরে মদর্খছ, মগারিচ ির্লা, মগারিচ রিরফনর্ডার, রিরফনর্ডার্রর 
তর্লাযার; মতাোর র্ী ের্ন িযনা ম  ডাম্বলর্ডার মচর্যর্ছন ম  মতাোর এর সর্ঙ্গ এর্িা 
ম াগার্ াগ মিার্? 
 
ওি, িযা… 
 
িযারর এিা োনর্ত চায না ম  মগারিচ ির্লার্ত  াবার উর্দ্দশয রিসার্ব তর্লাযাররির র্িা 
ভার্বরন। বারিলডা বযাগশর্ির ের্ত মস ওই জাযগারির্ত ম র্ত আিরি র্ারে মসখার্ন 
ওর বাবা োর্যর র্বর রর্যর্ছ। এবিং ওখান মির্র্ই মস মর্ার্নাের্ে েৃতুযর িাত মির্র্ 
রক্ষা মপর্যরছল। 
 
িযারর ঘিনাের্ে জানর্ত চাইল, ের্ন আর্ছ েুররর্যল র্ী বর্লরছল? 
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মর্? 
 
তুরে জার্না, মস রিধা র্র্র বলল। ইো র্র্রই রর্নর নাে েুর্খ আনল না। রজরনর এর্ 
দাদী, ম  রর্না মতাোর্র্ বর্লরছল মতাোর রস্করন অ্যাঙ্কল? 
 
ও, িাররেযন বলল। 
 
এর্িা স্পশকর্াতর েুিূতক রছল এরি। িযারর জার্ন িাররেযন বুের্ত মপর্রর্ছ রর্নর নােরি 
উচ্চারে র্রা িল না। িযারর আবার বলল, রজরন বর্লরছল, বারিলডা বযাগশি এখর্না 
মগারিচ ির্লার্তই বাস র্র্রন। 
 
বারিলডা বযাগশি, িাররেযন রবড়রবড় র্র্র নােরি উচ্চারে র্রর্লা। মস এ রিরে অ্ব 
েযারজর্ বইরির উপর খাাঁজ র্র্র মলখা নােরির উপর মচাখ বুলার্লা। 
 
তাির্ল আরে ের্ন র্রর 
 
িাররেযন এেনভার্ব দে রনল ম  িযারর সচরর্ত ির্য উঠল। মস েুিূর্তকর ের্ধয তার 
 াদুদণ্ডরি মবর র্র্র তাবুর্ত প্রর্বর্শর জাযগারির রদর্র্ দ্রুত তার্ার্লা। মস ের্ন র্রল 
এখরন মদখর্ব এর্রি িাত তাবু রছাঁর্ড় মভতর্র প্রর্বশ র্রর্ত  ার্ে। রর্ন্তু রর্ছুই ঘিল 
না। 
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রর্ বযাপার? এর্িু রাগ এর্িু স্বরস্তর সর্ঙ্গই িযারর বলল। তুরে এেন র্রর্ল মর্ন? আরে 
ভাবলাে তুরে িযর্তা এর্রি মডি-ইিার মদর্খছ ম  তাবু রছাঁর্ড় মভতর্র এর্বশ র্রর্ত 
 ার্ে 
 
িযারর, তর্লাযাররি  রদ বারিলডার র্ার্ছ মির্র্ িার্র্ তাির্ল র্ী ির্ব।  রদ ভালর্ভার 
তার্র্ রবশ্বাস র্র্র তার র্ার্ছ মরর্খ িার্র্? 
 
িযারর এই সম্ভাবনার র্িা োিায রনল। বারিলডা িযর্তা এখন এর্র্বার্র বৃদ্ধ ির্য 
মগর্ছন। েুররর্যর্লর ের্ত মস এখন মক্ষপার্ি ধরর্ের। ডাম্বলর্ডার রিরফনর্ডার্রর 
তর্লাযাররি তার র্ার্ছ লুরর্র্য রাখর্ত পার্রন এেন সম্ভাবনা র্ী আর্ছ?  রদ তাই িয, 
তাির্ল িযারর ধারো র্রল ডাম্বলর্ডার এর্রি সুর্ াগ মরর্খ মগর্ছন। ডাম্বলর্ডার র্খর্নাই 
র্ার্রা র্ার্ছ প্রর্াশ র্র্রনরন ম  রতরন আসল তর্লাযাররি সররর্য নর্ল এর্রি তর্লাযার 
মসখার্ন বরসর্য রদর্যরছর্লন। পাশাপারশ বারিলডার সর্ঙ্গ তার এর্রি সের্ক আর্ছ মস 
র্িাও র্ার্রা র্ার্ছ বর্লনরন। রর্ন্তু এখন িাররেযর্নর রিওরর রনর্য সর্ন্দি র্রার সেয 
নয। রবর্শষ র্র্র মস  খন অ্বার্ র্র্র রদর্য িযাররর ইোর বযাপার্র েত রদর্যর্ছ। 
 
িযাাঁ, রতরন িযর্তা র্াজরি র্র্রর্ছন! তাির্ল আেরা মগারিচ ির্লার্ত  ারে? 
 
িযাাঁ, রর্ন্তু রবষযরি রনর্য সতর্কতার সর্ঙ্গ রচন্তা র্রর্ত ির্ব িযারর, িাররেযন উর্ঠ বসল। 
িযাররর ের্ন ির্লা আবার নতুন র্র্র পররর্ল্পনার র্ারর্ে তার েতই িাররেযনও তাজা 
ির্য উর্ঠর্ছ। 
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আোর্দর দুজর্নর এর্সর্ঙ্গ অ্দৃশয আলখাল্লার রনর্চ রডসাপযার্রি র্রার বযাপার্র 
প্রযার্রিস র্রর্ত ির্ব। শুরুর্ত রডসইলসনর্েন্ট চােকও খুব স্পশকর্াতর ির্ব।  রদ তুরে 
ের্ন র্র্রা; আোর্দর পুর্রা সেযিা পরলরজউস মপাশন বযবিার র্রর্ত ির্ব? তাির্ল 
আোর্দরর্র্ র্ার্রা র্াছ মির্র্ চুল সিংিি র্রর্ত ির্ব। িযারর, এর্িু মোিা-মসািা 
মলার্র্র আরৃ্রতই ের্ন িয ভার্লা ির্ব…. 
 
িযারর বাধা না রদর্য ওর্র্ র্িা বলর্ত রদল। ও এর্িু িাের্তই িযারর োিা োাঁরর্র্য 
ওর্র্ সায রদল। রর্ন্তু ের্ন ের্ন রনর্জ রচন্তা র্রর্ত িার্ল। িযারর প্রিে  খন আরবষ্কার 
র্র্রর্ছ ম , রিনর্গার্ির ওই তর্লাযাররি নর্ল তখন মির্র্ই মভতর্র উর্েজনা মবাধ 
র্রর্ছ। 
 
িযারর এখন ধরর্ত মগর্ল বারড়র্ত  ার্ে। এেন এর্ জাযগায মস  ার্ব ম খার্ন ওর 
এর্রি পররবার রছল। এই মসই মগারিচ ির্লা ম খার্ন ভর্টের্িকর বদর্ল তার বড় ির্য 
ওঠার র্িা রছল, সু্কল জীবর্ন ছুরির্ত এখার্ন সেয র্াির্ত পারর্তা। এখার্নই িযর্তা 
তার বনু্ধর্দরর্র্ বারড়র্ত দাওযাত র্রার র্িা রছল এখার্নই তার ভাইর্বানর্দর িার্ার 
র্িা রছল তার ো রছর্লন, র রন ১৭তে জন্মরদর্ন িযর্তা মর্র্ ততরর র্রর্তন। ম  জীবন 
মস িাররর্যর্ছ তা আজর্র্র এই েুিূর্তকর েত এত বাস্তব ির্য তার র্ার্ছ র্খর্না মদখা 
মদযরন। রার্ত িাররেযন রবছানায শুর্য ঘুরের্য পড়র্ল িযারর িাররেযর্নর বযাগ মির্র্ 
চুরপসার্র তার রনর্জর রুর্সযার্রি মবর র্র্র মসখান মির্র্ ওর বাবা োর্যর ছরবরি মবর 
র্রল। ছরবরি িযারিড বহু আর্গ ওর্র্ রদর্যরছল। মশষ র্র্যর্ োর্সর মভতর এই প্রিে 
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িযারর তার বাবা োর্যর পুরাতন ছরবরি খুর্ি মদখর্ত িার্ল। ছরবর মভতর্র ওর বাবা ো। 
িাত তুর্ল নাড়র্ছন, ওর রদর্র্ তারর্র্য িাসর্ছন। 
 
িযারর পর্রর রদন খুরশর সর্ঙ্গ মগারিচ ির্লার্ত  াত্রা র্রর্ত প্রস্তুত িল, রর্ন্তু িাররেযর্নর 
োিায আর্রর্িা রচন্তা এল। ভাবল, মভার্েেিক িযর্তা ধারো র্র্র িার্র্ত পার্র ম  
িযারর তার বাবা োর্যর েৃত িানরি মদখর্ত আসর্বই। তাই িার রেযন রনরিত র্রর্ত 
চাইল ম  ওর্দর ছদ্মর্বশরি এর্র্বার্র রঠর্ভার্ব র্রা ির্যর্ছ। ফর্ল পুর্রাপুরর এর্ সপ্তাি 
পার র্র্র ওরা মলার্চকু্ষর আড়ার্ল রেসোর্সর শরপিং র্রর্ত আসা এর্জন রনররি 
োগলবনক দেরতর চুল সিংিি র্রল। এবিং এর্সর্ঙ্গ অ্দৃশয আলখাল্লার রনর্চ অ্যাপার্রি 
র্রার এবিং রডসযাপার্রি র্রার প্রযার্রিস র্রল। তারপর িাররেযন পুর্রাপুরর সম্মত 
ির্লা রওযানা র্রর্ত। 
 
ওরা এর্রি িার্ের এর্ মর্ার্ে অ্ন্ধর্ার্রর মভতর রদর্য অ্যাপার্রি র্রল। তারপর দুপুর 
পার র্র্র দুজনই পরলরজউস পান র্রর্লা। ফর্ল িযারর পররেত িল এর্জন িার্ োিার 
েধয বযস্ক পাগল মলার্, আর িাররেযন পররেত িল তার মছািখার্িা ইাঁদুরেুখী স্ত্রীর্ত। 
আর্িাসার্িা িাররেযর্নর বযাগরির মভতর ওর্দর সব রজরনসপত্র। (শুধুোত্র িরেুক্সরি 
ছাড়া। মসরি িযারর গলায পর্র িার্ল।) বযাগরি রাখা িল িাররেযর্নর মর্ার্ির রনর্চ। 
িযারর আবার ওর্দর উপর অ্দৃশয আলখাল্লারি রদর্য রদল। এবিং ওরা আবার দে বন্ধ ির্য 
আসা অ্ন্ধর্ার্রর মভতর ঢুর্র্ মগল। 
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িযারর মচাখ খুর্ল তার্ার্লা, বুর্র্র মভতর ধুর্ধুর্ র্রর্ছ। রনল আর্ার্শর রেরিরেরি 
তারাগুর্লা দুবকলভার্ব জ্বলর্ছ। িযারর এবিং িাররেযন িার্ত িাত ধর্র তুষার্রর উপর রদর্য 
িাির্ছ। রাস্তার দুপার্শ র্র্িজগুর্লার জানালা রদর্য রেসোর্সর মছাির্ছাি বারতগুর্লা 
রেিরেি র্র্র জ্বলর্ত মদখা  ার্ে। ওর্দর সাের্ন এর্রি রাস্তার এর্রি মসানালী বারত 
মদর্খ বুের্ত পারল ম  এরি িার্ের মর্ন্দ্রিল। 
 
চাররদর্র্ তুষার! িাররেযন বলল। আেরা তুষার্রর র্িা রচন্তা র্রলাে না। মর্ন? এত 
সতর্কতার পরও আেরা পার্যর ছাপ মরর্খ  ারে! এ দাগগুর্লা আোর্দর তুর্ল মফলর্ত 
ির্ব। তুরে সাের্ন এরগর্য  াও! আরে এগুর্লা েুর্ছ মফলরছ 
 
িযারর রনিঃশে, না বুর্ে মঘাড়ার েত িার্ে প্রর্বশ র্রর্ত চাইল না।  াদুর োধযর্ে ওর্দর 
রচহ্ন েুর্ছ মফলার সেয রনর্জর্দর লুরর্র্য রাখর্ত মচষ্টা র্রল। 
 
এর্সা এবার আলখাল্লারি খুর্ল মফরল, িযারর বলল। িাররেযনর্র্ আতরঙ্কত। মদখা মগল। 
আি বুের্ত মচষ্টা র্র্রা, আেরা এখন আর রনর্জর্দর েত মদখর্ত নই, এবিং আোর্দর 
চারপার্শ মর্ার্না মলার্জন মনই। 
 
মস আলখাল্লারি তার জযার্র্র্ির মভতর ভর্র মফলল। মর্ার্না রবঘ্ন ছাড়াই ওরা সাের্নর 
রদর্র্ পা বাড়ার্লা। বারড়গুর্লা পার িওযার সেয তুষার বাতাস েুর্খ র্ািার েত রবধর্ত 
িার্ল। এর ম  মর্ার্না এর্রি বারড় ির্ত পার্র ম খার্ন মজেস এবিং রলরল এর্ সেয 
বাস র্রর্তন, অ্িবা এখন ম খার্ন বারিলডা বাস র্র্রন। িযারর সাের্নর দর্রাজাগুর্লার 
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রদর্র্ তার্ার্লা। তুষার্র সাদা ির্য িার্া চাল, সাের্নর উর্ঠানগুর্লা মদর্খ ভাবর্ত িার্ল 
এর মর্ার্না এর্রি রর্না। রনর্জর মভতর মির্র্ জার্ন ম  মস এ বারড় ছাড়ার সেয এর্ 
বছর্রর েত বযর্সর রছল, বারড়রির র্িা ের্ন র্রা প্রায অ্সম্ভব। এেনরর্ এ বযাপার্রও 
মস রনরিত না ম  আর্দৌ বারড়রি মস মদখর্ত পার্ব রর্ না। রফর্ডরলযাস চার্েক োরা  াবার 
সেয রর্ ঘর্িরছল মস তাও জার্ন না। িাাঁির্ত িাাঁির্ত ওরা সাের্ন বা রদর্র্ মোড় রনল। 
এিাই িার্ের মর্ন্দ্র। ওরা এর্রি মছাি চত্বর মদখর্ত মপল। 
 
রচর্ন তার্রর সর্ঙ্গ ওরা ররঙন আর্লা েুলর্ছ মদখর্ত মপল। োেখার্নর জাযগািা মদখর্ত 
অ্র্নর্িা  ুর্দ্ধ রনিতর্দর সৃ্মরতর্সৌর্ধর েত ের্ন িল। এর খারনর্িা অ্িংশ বাতার্স েুর্ল 
পড়া এর্রি রেসোস গার্ছর আড়ার্ল পর্ড়র্ছ। চারপার্শ র্র্যর্রি মদার্ান, এর্রি 
মপাে অ্রফস, এর্রি বার এবিং মছাি এর্রি চাচক রর্যর্ছ। চত্বর্রর চাররদর্র্ দাগওযালা 
গার্ছর উপর আর্লা পর্ড় জ্বলজ্বল র্রর্ছ। 
 
এখানর্ার বরফগুর্লা র্রঠন ও রপরেল ির্য আর্ছ। সারারদন োনুর্ষর পার্যর চার্প 
এেন ির্যর্ছ। িার্ের মলার্র্রা এখার্ন এর্স রেসেস জানায। ওর্দর শরীর রাস্তার 
আর্লার্ত সাোনয মদখা  ায। বার্রর দর্রাজা মখালার এবিং বন্ধ িওযার সেয োনুর্ষর 
িারস আর পপ গার্নর শে মবর ির্য আসর্ছ। এর পরপরই ওরা চার্চক রেসোর্সর 
গার্নর শে শুনর্ত মপল। 
 
িযারর, আোর ের্ন িয আজ রেসোস মড! িাররেযন বলল। 
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 তাই নারর্? 
 
িযারর তাররর্খর রিসাব ভুর্ল মগর্ছ। র্র্যর্ সপ্তাি ধর্র ওর্দর পরত্রর্া মদখা িযরন। 
 
আরে রনরিত আজ রেসোস! িাররেযন বলল। মস চার্চকর রদর্র্ তারর্র্য আর্ছ। তারা। 
তারা এখার্ন আসর্বন। মতাোর বাবা ো আসর্ত পার্রন না? আরে চার্চকর মপছর্ন 
মগারিান মদখর্ত পারে। 
 
িযারর এেন এর্ পুলর্ অ্নুভব র্রর্লা  া ম  মর্ার্না উর্েজনার্র্ ছারড়র্য  ায। এই 
পুলর্ অ্র্নর্িা ভর্যর েত। এই বাস্তবতার মস এতিা র্াছার্ারছ চর্ল এর্সর্ছ ম  এখন 
ভাবর্ছ রনর্জই মদখর্ত চায রর্না। সম্ভবত িাররেযন তার অ্নুভূরতিা বুের্ত মপর্রর্ছ। 
র্ারে মস এরগর্য এর্স িযাররর িাত ধরল এবিং এই প্রিেবার্রর েত রনর্জ ওর্র্ সাের্ন 
মির্ন রনর্য মগল। রর্ন্তু চত্বররি অ্র্ধকর্ পার ির্য মস পাির্রর েত দাাঁরড়র্য পড়ল। 
 
িযারর, মদখ! 
 
মস ওই সৃ্মরতর্সৌধরির রদর্র্ আঙুল তুর্ল মদখার্লা। ওরা পাশ রদর্য  াবার সেয এরির 
আর্ার বদল িল। পাির্রর রপলার্রর বদর্ল রতনরি োনুর্ষর েূরতক মভর্স উঠল। এর্জন 
মলার্র্র োিার চুলগুর্লা এর্লার্ের্লা, এর্জন েরিলা  ার লম্বা চুল এবিং েুখিা োযারব 
আর মছাি এর্রি রশশু বালর্ োর্যর মর্ার্ল বর্স আর্ছ। রতনজর্নর োিার উপর তুষার 
পর্ড় আর্ছ। ের্ন িয ম ন োিায তুলতুর্ল সাদা র্যাপ পর্রর্ছ। 
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িযারর সাের্ন এরগর্য মগল। ওর বাবা এবিং োর্যর রদর্র্ ভাল র্র্র মদখল। মস র্খর্নাই 
ভার্বরন ম  তার্দর এর্রি েূরতক ততরর ির্ব। রনর্জর্র্ র্পার্লর উপর স্কার ছাড়া এর্রি 
মছাি সুখী বাচ্চার পাির্রর েূরতকর্ত মদখা র্তিা রবস্মযর্র… 
 
রসেন, িযারর বলল। ওরা আবার চার্চকর রদর্র্ রফরল। িযারর মপছন রফর্র বারবার 
মদখর্ত িার্ল। ওরা রাস্তা পার িওযার সেয লক্ষ র্রল ম  েূরতক আবার সৃ্মরতর্সৌর্ধ 
রুপ রনল। 
 
চার্চকর র্ার্ছ আগার্তই গার্নর শে আর্রা স্পষ্ট িল। িযাররর গলা ধর্র এল। তার 
মিাগার্িকর র্িা ের্ন িল। মিি ির্লর রেসোস রট্র, ডাম্বলর্ডার্রর পরর্ে বর্নি, রন 
পর্র আর্ছ িার্ত বুনার্না মসার্যিার…. 
 
র্রবিার্নর প্রর্বশেুর্খ এর্রি বার্ার্না মগি। িাররেযন  তিা সম্ভব শে না র্র্র মসরি 
মঠর্ল খুলল। ওরা মভতর্র ঢুর্ল। রপরেল পর্ির অ্নযপ্রার্ন্ত চার্চকর দর্রাজা প কন্ত 
বরর্ফর স্তর পর্ড় আর্ছ এবিং তার্ত র্ার্রা পার্যর রচহ্ন পর্ড়রন। ওরা বরফ মভর্ঙ 
এরগর্য মগল এবিং মপছর্ন গভীর দাগ পর্ড় রইল। পুর্রা রবরেিংিার পাশ রদর্য ওরা 
মগল। ওরা সুন্দর জানালাগুর্লার ছাযা বযবিার র্রল। 
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চার্চকর মপছর্ন সারর সারর লাইন মদযা র্বর্রর উপর্র পাির। মসগুর্লার উপর এবিং 
বরর্ফর উপর জানালার লাল নীল আর্লা এর্স পর্ড়র্ছ। জযার্র্র্ির পর্র্র্ি  াদুদণ্ডরি 
শি র্র্র ধর্র িযারর র্ার্ছর র্বররির রদর্র্ এরগর্য মগল। 
 
ওই মদখ! এরি এর্রি অ্যার্বাি, িান্নাির্দর বহু আর্গ োরা  াওযা মর্ার্না আত্মীযর 
অ্যার্বাি ির্ব িযর্তা। 
 
িাররেযন অ্নুর্রাধ র্র্র বলল, তুরে গলার স্বর রনচু র্র্রা! 
 
ওরা র্বরিার্নর আর্রা মভতর্রর রদর্র্ প্রর্বশ র্রল। ওর্দর মপছর্ন বরর্ফর এর্রি 
মরখা ততরর িল। েুাঁর্র্ পর্ড় ওরা এর্রি পুরাতন পাির্রর উপর্রর মলখা মদখল। এর্িু 
পরপর ওরা তীর মচার্খ চাররদর্র্ তারর্র্য মদর্খ রনরিত িল ম  ওর্দর সর্ঙ্গ আর মর্উ 
মনই। 
 
িযারর! এই ম ! 
 
িাররেযন দুরি র্বর্রর সারর দূর্র রর্যর্ছ। িযারর মিাঁর্ি মপছর্ন ওর র্ার্ছ মগল। মস বুর্র্ 
রীরতের্তা হৃদরপর্ণ্ডর এর্রি ধাক্কা মখল। 
 
এিা রর্- 
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না, রর্ন্তু লক্ষ র্র্রা! 
 
িাররেযন ডার্ক মোনরির রদর্র্ মদখার্লা। িযারর উবু ির্য বর্স পড়ল এবিং 
 
িযারর পিার অ্যান্ড দয মডিরল িযার্লাস 
 
ঠাণ্ডা, দাগ পর্ড়  াওযা পাির্রর উপর শেগুর্লা মলখা মদখর্ত মপল। মলখা আর্ছ মর্ন্দ্রা 
ডাম্বলর্ডার; এর্িু রনর্চই জন্ম তাররখ এবিং েৃতুয তাররখ মলখা। তার রনর্চই মলখা, এবিং 
তার র্নযা অ্ররযানা। এ নােরির রনর্চও উর্ল্লখ র্রা আর্ছ : 
 
মতাোর সেদ ম খার্ন, মতাোর হৃদযরিও সবকদা মসখার্ন িার্র্ব 
 
 তাির্ল ররিা রস্কিার এবিং েুররর্যর্লর রর্ছু র্িা রঠর্। ডাম্বলর্ডার্রর পররবার এখার্নই 
বাস র্রর্তা। এবিং এখার্নই তার্দর পররবার্রর মর্উ মর্উ োরা মগর্ছ। 
 
মশানার মচর্য র্বর মদখািা আর্রা বড় বযাপার। িযারর রচন্তা র্রর্ত পারর্ছ ম  তার এবিং 
ডাম্বলর্ডার দুজর্নরই মশর্ড় এই র্বরিার্ন রর্যর্ছ। এবিং ডাম্বলর্ডার্রর এ র্িারি 
তার্র্ বলা উরচত রছল। মস রনর্জও র্খর্না এই সিংর্ ার্গর র্িা রচন্তা র্র্ররন। তারা 
দুজন এর্সর্ঙ্গ এই র্বরিান রভরজি র্রর্ত আসর্ত পারর্তা। িযারর এর্বার্রর জনয 
রচন্তা র্রর্লা, ডাম্বলর্ডার্রর সর্ঙ্গ এখার্ন এর্ল র্ী ির্তা, র্ী অ্িক দাাঁড়ার্তা তার্ত, র্ী 
বাধন তার্ত সৃরষ্ট ির্তা। ডাম্বলর্ডার্রর র্ার্ছ ের্ন ির্তা দুজর্নর আত্মীযর্দর র্বর 
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পাশাপারশ িার্া এর্রি গুরুত্বিীন ঘিনা োত্র। এর সর্ঙ্গ িযাররর্র্ মদযা তার র্ার্জর 
মর্ার্না সের্ক মনই। 
 
িাররেযন বারবার ঘুর্র িযাররর রদর্র্ তার্ারেল। িযারর খুরশ িল ম  তার রনর্জর েুখিা 
ছাযার মভতর রর্যর্ছ। মস আবার পাির্রর মলখাগুর্লা পড়ল মতাোর সেদ ম খার্ন, 
মতাোর হৃদযরিও সবকদা মসখার্ন িার্র্ব। এই বার্র্যর অ্িক র্ী তা িযারর রঠর্ বুের্ত 
পারল না। অ্বশযই এই বার্যরি ডাম্বলর্ডার্রর মদযা। তার ো োরা  াবার সেয মসই 
রছল পররবার্রর বর্যাজষ্ঠ। 
 
তুরে র্ী রনরিত ম  রতরন র্খর্না উর্ল্লখ র্র্রনরন-? িাররেযন বলল। 
 
না, িযারর দৃঢ়ভার্ব বলল। চর্লা মদখর্ত িারর্। িযারর ঘুর্র িাাঁির্ত িার্ল। ের্ন ির্লা 
এসব পাির না মদখর্লই ভাল রছল। মস তার উপলরব্ধগুর্লার্র্ নাড়া রদর্ত চাযরন। 
 
এই ম ! এর্িু পর্রই িাররেযন অ্ন্ধর্ার এর্রি জাযগা মির্র্ প্রায রচৎর্ার র্র্র বর্ল 
উঠল। ওি না, সরর। আরে মভর্বরছলাে এখার্ন পিার মলখা আর্ছ। 
 
মস অ্সম্ভরষ্টর সর্ঙ্গ এর্রি পাির্রর উপর মির্র্ আগাছা ঘর্ষ সরার্ে। 
 
িযারর, এর্িু এরদর্র্ আর্সা। 
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মস বরর্ফর উপর রদর্য আর্রর্রি মরখা ততরর র্রর্ত চায না। রবড়রবড় র্রর্ত র্রর্ত 
মস আবার িাররেযর্নর রদর্র্ আগার্লা। 
 
রর্? 
 
 এিা মদখ! 
 
র্বররি অ্র্নর্ পুর্রার্না। এেন অ্বিা ির্য আর্ছ ম  িযারর নাে পড়র্ত পারর্ছ না। 
িাররেযন রনর্চর রদর্র্র রচহ্নরি মদখার্লা। 
 
িযারর, এরি বইর্যর মভতর্রর মসই রচহ্নরি! 
 
িাররেযর্নর মদখার্না জাযগারির রদর্র্ িযারর তার্ার্লা। পািররি এত অ্স্পষ্ট ম  এর্ত 
র্ী আর্ছ মবাো  ায না। তারপরও ের্ন ির্লা ম  নার্ের রনর্চ রতনর্র্াো রচহ্নরি 
রর্যর্ছ। 
 
িযাাঁ, এিা ির্ত পার্র… িাররেযন  াদুদর্ণ্ডর আর্লা জ্বালল এবিং পাির্রর উপর্রর নােরির 
উপর ধরল। 
 
মলখা আর্ছ, ইগ..ইর্নািাস…ের্ন িয.. 
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আরে আোর বাবা োর্যর র্বর খুাঁজর্ত  ারে, রঠর্ার্ছ? তার গলায এর্িু উম্মা। 
িাররেযনর্র্ উবু ির্য এর্রি র্বর পররক্ষা র্রা অ্বিায মরর্খ িযারর সাের্ন আগার্লা। 
 
মিাগািকর্সর র্বরিার্নর অ্যার্বািগুর্লার েত এখার্ন িযারর অ্র্নর্ পররবার্রর পাররবাররর্ 
নাে মদখর্ত মপল। র্বরিার্ন দু-এর্রি উইজারডকিং পররবার্রর র্র্যর্ প্রজর্ন্মর 
প্ররতরনরধর র্বর রর্যর্ছ। িযারর র্বর্রর রদন তাররখ মদর্খ বলর্ত পার্র ম   ারা োরা 
মগর্ছন তার্দর মর্ান আত্মীরা মগারিচ ির্লা মছর্ড় চর্ল মগর্ছন। িযারর  তই মভতর্রর 
রদর্র্ মগল এবিং পািরগুর্লা মদখল ততই রনর্জর উপলরব্ধ মির্র্ অ্রির ির্য উঠল। 
 
িঠাৎ র্র্র ম ন অ্ন্ধর্ার এবিং রনস্তব্ধতা মনর্ে এর্সর্ছ। িযারর উরিি ির্য চাররদর্র্ ঘুর্র 
তার্াল। ভাবল মডর্েনিরর্দর র্িা। তারপর লক্ষ র্রল চার্চকর সঙ্গীত মশষ ির্য মগর্ছ। 
সবাই এর্র্ এর্র্ চত্বর্রর রদর্র্ চর্ল মগর্ছ। চার্চকর মভতর্র মর্উ এর্জন বারতরি 
রনরভর্য রদর্যর্ছ। 
 
এরপর িাররেযর্নর গলা মভর্স এল। তৃতীযবার্রর েত মস পররস্কার তীর র্র্ণ্ঠ ডার্ল 
র্র্যর্গজ দূর মির্র্। 
 
িযারর তার্দর র্বর এখার্ন, এই ম  এখার্ন! 
 
এবার িযারর ওর র্ণ্ঠস্বর শুর্ন বুেল ম  এিা ওর বাবা োর্যর র্বর। মস দ্রুত পার্য 
িাররেযর্নর রদর্র্ মগল। ের্ন িল বুর্র্র উপর এর্রি ভার অ্নুভব ির্ে। এই এর্ই 
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রর্ে অ্নুভূরত ির্যরছল ডাম্বলর্ডার েৃতুয বরে র্রার পর। রনর্জর িািক মির্র্ এর্রি 
দুিঃখর্বাধ মজর্গ উর্ঠর্ছ। 
 
এই মিডর্োনরি মর্ন্দ্রা এবিং অ্ররযানার মিডর্োন মির্র্ এর্িু মপছর্ন। এরিও 
ডাম্বলর্ডার্রর সৃ্মরতর েত মশ্বত পাির্রর ততরর। মস র্ারর্েই এর উপর্রর মলখা পড়র্ত 
সুরবধা ির্ে। অ্ন্ধর্ার্রর মভতর্রও ম ন পাির্রর উপর মলখা চর্চর্ র্রর্ছ। িযাররর্র্ 
মলখািা পড়ার জনয উবু ির্য বসর্ত িল না বা খুব র্ার্ছ ম র্ত িল না। 
 
মজেস পিার 
জন্ম : ২৭ োচক, ১৯৬০ 
েৃতুয : ৩১ অ্র্ক্টাবর, ১৯৮১ 
রলরল পিার 
জন্ম : ৩০ জানুযারর, ১৯৬০ 
েৃতুয : ৩১ অ্র্ক্টাবর, ১৯৮১ 
মশষ শত্রুও ধ্বিংস ির্ব েৃতুযর েধযরদর্য। 
 
িযারর বার্যগুর্লা ধীর্র ধীর্র পড়ল। এেন ভাব ম ন মস এর্বারই পড়ার সুর্ াগ পার্ব। 
মশর্ষর বার্যরি িযারর শে র্র্র পড়ল। 
 
মশষ শত্রুও ধ্বিংস ির্ব েৃতুযর েধয রদর্য… এর্রি ভযানর্ রচন্তা তার মভতর্র অ্রির 
র্র্র তুলল। এিা এর্রি মডি ইিারর্দর ধারো নয? 
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বারথিোি ডগাপনীযতা 
 
 িযারর দাাঁড়াও! 
 
র্ী সেসযা? 
 
ওরা মর্বল এর্রি অ্জানা র্বর্রর রঠর্ ফলর্ প কন্ত মপৌঁর্ছর্ছ। ের্ন িয, মর্উ এর্জন 
এখার্ন আর্ছআোর্দর অ্নুসরে র্রর্ছ। আরে মতাোর্র্ রনরিতভার্ব বলর্ত পারর। ওই 
ম  ওই মোাঁর্পর মভতর! 
 
ওরা এর্জন আর্রর্জনর্র্ ধর্র রিরভার্ব দাাঁরড়র্য আর্ছ। তারর্র্য আর্ছ র্বরিার্নর 
র্ার্লা মদযার্লর রদর্র্। িযারর রর্ছুই মদখর্ত মপল না। 
 
তুরে র্ী রনরিত? 
 
 আরে রর্ছু এর্িা নড়র্ত মদর্খরছ। র্সে মখর্য বলর্ত পারর আরে মদর্খরছ.. 
 
িাররেযন িযাররর্র্ মছর্ড় রদল রনর্জর  াদুদণ্ড রি মবর র্রার জনয। 
 
আেরা মতা মদখর্ত োগলর্দর েত, িযারর  ুরি রদল। 
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িযাাঁ, োগল অ্বশযই, তর্ব  ারা এইোত্র মতাোর বাবা োর্যর র্বর্রর উপর ফুল রদর্য 
এল। িযারর, আরে রনরিত মসখার্ন মর্উ এর্জন রছল এবিং এখনও মসখার্ন আর্ছ! 
 
িযাররর রিরে অ্ব েযারজর্র্র র্িা ের্ন িল; র্বরিার্ন ভূত িার্র্ত পার্র। রর্ন্তু তাই 
 রদ-? রঠর্ তখনই মোাঁর্পর মভতর ম  জাযগারি িাররেযন মদরখর্যর্ছ মসখার্ন আলগা 
বরফ ছলর্র্ উঠল। ভূতরা মতা বরর্ফর মভতর চলর্ত পার্র না। 
 
এরি এর্রি রবড়াল ির্ব, এর্ বা দুর্সর্র্ন্ড পর িযারর বলল। অ্িবা এর্রি পারখ।  রদ 
ওিা মর্ার্না মডি-ইিার ির্তা তাির্ল এতক্ষর্ে আোর্দর রনরিত েৃতুয ির্তা। রর্ন্তু  াই 
মিার্, চর্লা আেরা এখান মির্র্  াই। অ্দৃশয আলখাল্লািাও পর্র মফরল। 
 
র্বরিান মির্র্ মবর িওযার সেয ওরা বারবার মপছন রফর্র তার্ার্লা। িযারর রনর্জ 
িাররেযনর্র্ বাধা মদযার ভান র্র্রর্ছ, রর্ন্তু রনর্জই রবষযরি রনর্য রনরিত ির্ত পার্ররন। 
তাই র্বরিার্নর মগি প কন্ত মপৌঁছার্নার পর্র খুরশ িল। ওরা রপরেল ফুিপার্ি উর্ঠ 
এল। ওরা অ্দৃশয িওযার আলখাল্লারি আবার রনর্জর্দর গার্য চরড়র্য রনল। বার-এ 
মলার্র্র সিংখযা আর্রা মবর্ড়র্ছ, র্িাবাতকার গুনজন মশানা  ার্ে। অ্র্নর্ োনুষ এর্র্ত্র 
চার্চকর সঙ্গীত গাইর্ত শুরু র্র্রর্ছ। তারা চার্চকর পাশ রদর্য  াবার সেয এই সঙ্গীতই 
শুর্নরছল। িযারর এর্বার ভাবল ওরা বার-এর মভতর রগর্য আশ্রয রনর্ত পার্র রর্না। 
রর্ন্তু মস রর্ছু বলার আর্গই িার রেযন রবড়রবড় র্র্র বলল, চর্লা এই রদর্ রদর্য  াই। 
মস িযাররর্র্ িাত ধর্র মির্ন রনর্য ম রদর্ রদর্য িার্ে ঢুর্র্রছল তার উর্টা রদর্ রদর্য 
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িাে মির্র্ মবর িওযার পি ধরল। িযারর বুের্ত পারল র্র্িজগুর্লা মশষ ির্য  াবার 
পর রবস্তর ফাাঁর্া এলার্া রর্যর্ছ। ওরা  তিা সম্ভব তাড়াতারড় িাাঁির্ত িার্ল। নানা 
রর্ঙর আর্লার্ত ভরা জানালাগুর্লা পার ির্ত িার্ল। রেসোস-রট্রর বারতগুর্লা পাতলা 
পদকার মভতর রদর্য মদখা  ার্ে। 
 
আেরা বারিলডার বারড় খুাঁর্জ মবর র্রব র্ীভার্ব? িাররেযন জানর্ত চাইল। মস এখর্না 
এর্িু এর্িু র্াাঁপর্ছ এবিং বারবার ঘাড় রফররর্য মপছর্ন তার্ার্ে। িযারর? তুরে র্ী 
ভাবছ, িযারর? 
 
মস িযাররর্র্ মির্ন রনর্য ম র্ত চাইর্ছ। রর্ন্তু িযারর ওর র্িায ের্নার্ াগ না রদর্য রির 
ির্য আর্ছ। মস র্র্িজগুর্লার পর্রই এর্রি জাযগার গভীর অ্ন্ধর্ার্রর রদর্র্ তারর্র্য 
িার্র্লা। পর্রর েুিূর্তকই মস িাররেযনর্র্ মির্ন মসরদর্র্ রনর্ত িার্ল। বরর্ফর উপর 
িাররেযর্নর পা রপছর্ল মগল। 
 
িযারর 
 
মদখ… িাররেযন মদখ… 
 
আরে মদখর্ত…ওি! 
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িযারর পররস্কার মদখর্ত পার্ে : রফর্ডরলযাস চােক মজেস এবিং রলরলর সর্ঙ্গই ধ্বিংস ির্য 
রগর্যরছল। ১৬ বছর আর্গ িযারিড ম  ধ্বিংসসূ্তপ মির্র্ িযাররর্র্ তুর্ল রনর্যরছল মসখার্ন 
এখন আগাছা মোপোডু় বড় ির্য উর্ঠর্ছ। মসগুর্লা অ্ন্ধর্ার এবিং বরর্ফ ডুর্ব আর্ছ। 
িযারর রনরিত, এখার্নই র্াসকরি রবর্ফাররত ির্যরছল। মস এবিং িাররেযন মগর্ির সাের্ন 
রগর্য দাাঁড়ার্লা। বারড়গুর্লার সারর বরাবর ধ্বিংসসূ্তর্পর রদর্র্ তার্ার্লা। 
 
িাররেযন রফসরফস র্র্র বলল, আরে ভাবরছ এখার্ন বারড়রি আবার মর্ন রনেকাে র্রা 
িযরন? 
 
িযারর উের্র বলল, িযর্তা পুনরনকেকাে র্রা সম্ভব নয। িযর্তাবা এরি ডার্ক েযারজর্র্র 
আঘাত এবিং মস র্ারর্ে তুরে ইো র্রর্লই এরির্র্ মেরােত বা পুনরনকেকাে র্রর্ত পার্রা 
না? 
 
িযারর আলখাল্লার রনচ মির্র্ এর্রি িাত মবর র্রর্লা এবিং বরর্ফ মঢর্র্ িার্া মোিা 
রর্ডর রঙ র্রা মগিরি ধরল। মখালার জনয নয, শুধু বারড়রির এর্রি অ্িংশ ছুাঁর্য 
মদখজনয। 
 
আেরা মতা বারড়রির মভতর্র  ারে না? মসিা রনরাপদ নয। িযর্তা–ওি িযারর, মদখ! 
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িযাররর মগিরি মছাাঁযার র্ারর্েই ঘিনািা ঘিল। ওর্দর সাের্নর জাযগারির্ত এর্রি রচহ্ন 
মভর্স উঠল। লতাপাতা, মোপোর্ড়র মভতর রদর্য এর্রি দ্রুত ফুর্ি ওঠা ফুর্লর েত 
পার্শর গার্ছর উপর মসানালী অ্ক্ষর মভর্স উঠল। তার্ত মলখা : 
 
এই িার্ন ১৯৮১ সার্লর ৩১ অ্র্ক্টাবর 
রলরল এবিং মজেস পিার প্রাে রদর্যর্ছন। 
তার্দর এর্োত্র সন্তান িযারর 
রর্রলিং র্াসক মির্র্ রক্ষা মপর্য মবাঁর্চ আর্ছ। 
এই িানরি োগলর্দর জনয অ্দৃশয। 
এরির ধ্বিংসাবর্শষর্র্ পিারর্দর সৃ্মরত রির্সর্ব রাখা ির্যর্ছ। 
আর মসই সরিিংসতার র্িা রবর্বচনা র্র্র রাখা ির্যর্ছ, 
 া পররবাররির্র্ রবরেন্ন র্র্র মফর্লর্ছ। 
 
এই মলখারির চারপার্শ রিরজরবরজ র্র্র অ্নয মলখা রর্যর্ছ। ম সব  াদুর্র এবিং েরিলা 
 াদুর্র এখার্ন রভরজি র্রর্ত এর্সর্ছ তারা জীরবত মছর্লরির বযাপার্র রলর্খর্ছ। মর্উ 
মর্উ শুধুোত্র নাে স্বাক্ষর র্র্রর্ছ অ্নপর্নয র্ারল রদর্য। মর্উ মর্উ র্ার্ঠর উপর শুধু 
ইরনরসযাল রদর্যর্ছ। এবিং অ্নয অ্র্নর্র্ তার্দর বাতকা রলর্খ মরর্খর্ছ। এর ের্ধয 
সাম্প্ররতর্রি েযারজর্যাল িারফরি র্রা। প্রায সবাই এর্ই রর্ে রলর্খর্ছন। 
 
গুডলার্ িযারর, তুরে ম খার্নই িার্র্া না মর্ন, 
 রদ তুরে এই মলখা পড় িযারর, 
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জানর্ব আেরা মতাোর সর্ঙ্গ আরছ, 
লিং রলভ িযারর পিার। 
 
িাররেযন রবররির সর্ঙ্গ বলল, তার্দর এই সৃ্মরতফলর্র্র উপর মলখা উরচত িযরন। 
 
রর্ন্তু িযারর তার রদর্র্ তারর্র্য িাসল। 
 
এিা রররলযান্ট! আরে খুবই খুরশ ম  তারা রলর্খর্ছ। আরে…. 
 
িযারর র্িার োেখার্ন মির্ে মগল। এর্রি রনিঃশে ভারী শরীর তার্দর রদর্র্ এরগর্য 
আসর্ছ। দূর্রর চত্বররির উজ্জ্বল আর্লায শরীররির্র্ ছাযার েত লাগর্ছ।  রদও রবচার 
র্রা র্রঠন, রর্ন্তু তারপরও িযারর ভাবল শরীররি এর্জন েরিলার। মস ধীর্র ধীর্র 
আগার্ে। সম্ভবত বরর্ফর উপর রপছর্ল না  ায মস জনয সতর্ক ির্য িাাঁির্ছ। তার েুাঁর্র্ 
পর্ড় িাাঁিার ধরে মদর্খ মবাো  ায অ্র্নর্ বযস ির্যর্ছ। ওরা দুজন রনরর্ব দাাঁরড়র্য তার 
র্ার্ছ আসািা মদখর্ত িার্ল। িযারর অ্র্পক্ষা র্রর্ত িার্ল েরিলারি পার্শর মর্ার্না 
এর্রি র্র্ির্জ  ার্ব। রর্ন্তু পরক্ষর্েই বুের্ত পারল ম  মস মর্ার্না র্র্ির্জ ঢুর্র্ব না। 
অ্বর্শর্ষ মস ওর্দর র্াছ মির্র্ র্র্যর্ গজ দূর্র এর্স দাাঁড়াল। বরফ ঢার্া রাস্তার রঠর্ 
োেখানিায এর্স ওর্দর রদর্র্ েুখ র্র্র দাাঁরড়র্য িার্ল। 
 
িাররেযন িযাররর িার্ত এর্রি মখাাঁচা রদল। রর্ন্তু তার মর্ার্না প্রর্যাজন রছল। িযাররর 
বুের্ত মর্ার্না বারর্ িার্ল না ম  এই েরিলা মর্ার্না োগল নয। মস দাাঁরড়র্য এেন 
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এর্রি বারড় মদখর্ছ ম  বারড়রি তার র্ার্ছ পুর্রাপুরর অ্দৃশয িার্ার র্িা,  রদ মস 
এর্জন েরিলা  াদুর্র না ির্য িার্র্। তার্র্  াদুর্র ভাবার আর্রা এর্রি র্ারে িল 
এত রার্ত, আবার এত ঠাণ্ডার মভতর মর্ার্না েরিলার মবর ির্য এসব পুরাতন 
ধ্বিংসাবর্শষ মদখািা স্বাভারবর্ নয। অ্নযরদর্র্ সাধারে েযারজর্র্র রনযোনুসার্র িাররেযন 
এবিং িযাররর্র্ও তার মদখার র্িা নয। রর্ন্তু তারপরও িযাররর খুব গভীরভার্ব ের্ন ির্লা 
ম , েরিলা িযারর এবিং িাররেযর্নর উপরিরতর র্িা জার্ন। এবিং ওর্দর পররচযও জার্ন। 
িযারর  খন ের্ন ের্ন এসব রিসাব রনর্াশ র্রর্ছ রঠর্ তখনই েরিলা লাভস পরা এর্রি 
িাত তুর্ল ইশারায ওর্দর র্ার্ছ ডার্ল। 
 
িাররেযন ভর্য অ্দৃশয আলখাল্লার রনর্চ িযাররর আর্রা র্ার্ছ চর্ল এল। মস শি র্র্র 
িযাররর িাত ধর্র মরর্খর্ছ। 
 
মস জানল র্ী র্র্র? 
 
িযারর োিা মদালার্লা। েরিলা আবার আর্রা দৃঢ়ভার্ব িাত তুর্ল ডার্ল। িযারর অ্র্নর্ 
র্ারর্ে তার ডার্র্ সাড়া না মদযার র্িা ভাবল। রর্ন্তু েুর্খােুরখ ফাাঁর্া রাস্তায দাাঁরড়র্য 
প্ররতরি েুিূর্তক তার পররচয সের্র্ক িযাররর সর্ন্দি বাড়র্ত িার্ল। 
 
এেন রর্ ির্ত পার্র ম  এই েরিলা োর্সর পর োস এখার্ন ওর্দর জনযই অ্র্পক্ষা 
র্রর্ছ? ির্ত পার্র ডাম্বলর্ডার তার্র্ ওর্দর জনয অ্র্পক্ষা র্রর্ত বর্লরছর্লন। 
বর্লরছর্লন ম  এর্ সেয িযারর এখার্ন আসর্বই। এেন ির্ত পার্র 
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ম  এই েরিলাই রছর্লন র্বরিার্নর পার্শর মসই মোপরির্ত এবিং ওর্দরর্র্ অ্নুসরে 
র্র্র এখার্ন এর্সর্ছ? এেনরর্ েরিলা ম  ওর্দর মদখর্ত পার্ে এরি ডাম্বলর্ডার্রর 
এর্রি রনজস্ব ধরর্ের ক্ষেতা। এেন ক্ষেতার েুর্খােুরখ িযারর র্খর্না িযরন। 
 
অ্বর্শর্ষ িযারর র্িা বর্ল উঠল। িাররেযন ওর র্িা বলার র্ারর্ে আাঁৎর্র্ লারফর্য 
উঠল। 
 
আপরন র্ী বারিলডা? 
 
চাদর্র জড়ার্না শরীররি োিা মদালার্লা এবিং আবার র্ার্ছ ডার্ল। 
 
অ্দৃশয আলখাল্লার রনর্চ িযারর এবিং িাররেযন দুজন দুজর্নর রদর্র্ তার্ার্লা। িযারর ভূরু 
উপর্র তুর্ল জানর্ত চাইল, িাররেযন োিা দুরলর্য সম্মরত রদল। 
 
ওরা েরিলার রদর্র্ পা বাড়াল। রঠর্ তখনই েরিলা খুরড়র্য খুরড়র্য ম  পি রদর্য 
এর্সরছল মসরদর্র্ রফর্র িাাঁির্ত িার্র্লন। র্র্যর্রি বারড় পার ির্য এর্রি মগর্ির রদর্র্ 
ওর্দর পি মদরখর্য রনর্য মগল। ওরা তার্র্ অ্নুসরে র্র্র এর্রি বাগার্নর মভতর রদর্য 
এরগর্য মগল। বারিলডার িার্ত দর্রাজার চারব। রতরন এর্ েুিূতক রিধা র্রর্লন, তারপর 
দর্রাজা খুলর্লন। রনর্জ সর্র দাাঁরড়র্য ওর্দরর্র্ মভতর্র ঢুর্র্ত রদর্লন। 
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তার গা রদর্য এর্িা মবাির্া গন্ধ, অ্িবা তার ঘর্রর মির্র্ গন্ধিা আসর্ছ। িযারর পাশ 
রদর্য ঘর্র মঢার্ার সেয নার্ আির্র্ ধরল। মভতর্র ঢুর্র্ আলখাল্লা মির্ন খুর্ল মফলল। 
এবার িযারর তার পার্শ দাাঁড়াল। মদখর্ত মপল রতরন র্তিা আর্ার্র খার্িা। বযর্সর 
ভার্র নুইর্য পর্ড়র্ছন। রতরন িযাররর বুর্র্র সোন। রতরন ওর্দর মপছর্ন দর্রাজািা বন্ধ 
র্র্র রদর্লন। এরপর রতরন িযাররর েুর্খােুরখ ির্লন। তার মচাখ দুর্ঠার্ত নানা রর্র্ের 
দাগ পর্ড়র্ছ। মচার্খর পাশ রদর্য মোিা চােড়ার ভাাঁজ পর্ড়র্ছ। তার সারা েুর্খ 
রশরাগুর্লা মজর্গ উর্ঠর্ছ। িযারর ভাবল েরিলা ওর সব র্িা বুের্ত পারর্ব রর্ না।  রদ 
মস পার্র তাির্ল মস ম  িার্ োিার োগর্লর মচিারা চুরর র্র্রর্ছ মসিাও বুের্ত 
পারর্ব। 
 
বহু পুর্রার্না ধুলা, অ্র্নর্ রদর্নর না মধাযা র্াপর্ড়র এবিং বাসী খাবার্রর গন্ধ তীর ির্য 
উর্ঠর্ছ। মছাঁড়া, র্ার্লা শার্লর মভতর রদর্য সাদা চুর্লর োিারির চােড়া মদখা  ার্ে। 
 
বারিলডা? িযারর আবার বলল। 
 
রতরন আবার োিা নাড়র্লন। িযারর রনর্জর গার্যর সর্ঙ্গ মলর্গ িার্া লর্র্িরির বযাপার্র 
সজাগ ির্য উঠল। িরেুক্সরির মভতর্র রির্রির্ র্র্র উঠর্ছ োর্ে োর্েই। এিা রর্ 
বুের্ত মপর্রর্ছ ম  এরির ধ্বিংস িওযার সম্ভাবনা র্ার্ছই রর্যর্ছ? 
 
বারিলডা িররেযনর্র্ মঠর্ল রদর্য পার্শর এর্রি র্র্ক্ষর রদর্র্ চর্ল মগর্লন। ের্ন িল 
ম ন িাররেযনর্র্ মদখর্তই পানরন। ম  রুেরির্ত মগর্লন মসরি সম্ভবত বসার রুে। 
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িাররেযন রনিঃশ্বাস মছর্ড় বলল, িযারর, আোর রর্ন্তু সর্ন্দি ির্ে। 
 
তার সাইজিার রদর্র্ লক্ষ র্র। আোর্দর প্রর্যাজন ির্ল তার্র্ র্াবু র্রর্ত পারব, 
িযারর বলল। মশার্না, মতাোর্র্ বর্ল রারখ, আরে আর্গই জারন মস এর্বার্র সিজ নয। 
েুররর্যল তার্র্ মখপার্ি বর্ল ডার্র্ন। 
 
আর্সা! রুেরি মির্র্ বারিলডা ওর্দর ডার্ রদর্লন। 
 
িাররেযন লাফ রদর্য িযাররর্র্ এর্স শি র্র্র ধরল। 
 
মর্ার্না সেসযা মনই, িযারর আবার ওর্র্ আস্বস্ত র্রল। িাররেযনর্র্ সর্ঙ্গ র্র্র মভতর্রর 
রুেরির্ত মগল। 
 
বারিলডা দুবকল পার্য রুেরি রদর্য ঘুরর্ছন। রতরন মভতর্র মোর্ের আর্লা জ্বারলর্যর্ছন। 
রর্ন্তু রুর্ের মভতর এখর্না অ্ন্ধর্ার ভাব রর্য মগর্ছ। অ্ল্প আর্লার বযবিা এখার্ন,  ার্ত 
প্রচণ্ড ধুর্লা বারল মবাো না  ায। ওর্দর পার্যর রনর্চ অ্র্নর্ ধুর্লা অ্নুভব র্রর্লা। 
িযারর নার্র্ও ধুলার গন্ধ মপল। সযাাঁতর্সর্ত এবিং ফাঙ্গার্সর গন্ধ, রর্ছু এর্িা েন্দভাব 
অ্নুভূত ির্ে। িযারর ভাবল সবকর্শষ র্র্ব মর্ মদর্খর্ছ বারিলডা এ ঘররির্র্ পররস্কার 
এবিং রঙ র্র্রর্ছ। তার্র্ মদর্খ ের্ন িয রতরন ম   াদু জার্ন মসিা ভুর্ল মগর্ছন। রতরন 
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িার্ত মোেবারত জ্বালার্ত মচষ্টা র্রর্ছন। অ্িচ তার গার্যর র্াপর্ড় আগুন ধর্র  াওযার 
েুাঁরর্ রর্যর্ছ আর্লা জ্বালার্ত রগর্য। 
 
আোর্র্ র্রর্ত রদন, িযারর প্রস্তাব র্রল। মস বারিলডার িাত মির্র্ েযাচরি রনল। 
মোেবারতর্ত আগুন মদযার সেয বারিলডা িযাররর্র্ মদখর্ত িার্র্লন। িযারর এর্র্ এর্র্ 
মোর্ের চার্রতগুর্লা জ্বারলর্য রদল। পার্শর মিরবর্ল ভাঙা র্াপ এবিং আর্গাছার্লা ভার্ব 
বই মরর্খ মদযা আর্ছ। 
 
মশষ ম  জাযগারির্ত িযারর মোেবারত জ্বালার্লা মসখার্ন মচে িযার্র মবশ রর্ছু ছরব 
মদখর্ত মপল। আর্লা জ্বর্ল উঠর্তই ধুর্লা োখা ছরবর উপর এর্রি প্ররতোযা মদখা 
মগল। িযারর মদখল মছাি ছরবগুর্লার মভতর এর্িু নড়াচড়া ির্ে। বারিলডা মোেবারত 
রনর্য বযস্ত ির্য পর্ড়র্ছ। িযারর এই ফাাঁর্র্ রবড়রবড় র্র্র বলল, মির্রা। সর্ঙ্গ সর্ঙ্গ 
ছরবগুর্লার উপর মির্র্ ধুলাবারল পররস্কার ির্য মগল। এবিং িযারর লক্ষ র্রল ম  প্রায 
অ্র্ধকর্ ডজন ছরব সবর্চর্য বড় এবিং সাজার্না মেে মির্র্ েুর্ছ মগল। মস ভাবল 
বারিলডা বা অ্নয মর্উ রর্ ছরবগুর্লা সররর্য মফলল? রঠর্ তখনই অ্র্নর্গুর্লা ছরবর 
পার্শ এর্রি ছরবর রদর্র্ িযাররর দৃরষ্ট পড়ল। এবিং িযারর মছা মের্র ছরবরি িার্ত তুর্ল 
রনল। 
 
এই ছরবরি মসই মসানালী চুর্লর োযারব মচিারার মচার মছর্লরির,  ার্র্ মির্গার্রারভর্চর 
জানালায মদখা রগর্যরছল। মের্ের মভতর মির্র্ িযাররর রদর্র্ তারর্র্য অ্লসভঙ্গীর্ত 
িাসর্ছ। এবিং সর্ঙ্গ সর্ঙ্গ িযারর ধর্র মফলল ম  এর আর্গ মছর্লরির্র্ মর্ািায মদর্খর্ছ : 
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ইন দয লাইন এন্ড লাইফ অ্ফ ডাম্বলর্ডার বইরির্ত ররতা রস্কিার িাররর্য  াওযা ম  
ছরবগুর্লা বযবিার র্র্রর্ছন তারই এর্রির্ত রর্র্শার ডাম্বলর্ডার্রর িার্ত িাত ধর্র 
দাাঁরড়র্য আর্ছ। 
 
রেস-রের্সস-বযাগশি? িযারর বলল। তার গলা এর্িু মর্াঁর্প উঠল। এই মছর্লরি মর্? 
 
বারিলডা ঘর্রর োেখার্ন দাাঁরড়র্য িাররেযর্নর মোর্ে আগুন জ্বালর্ত িার্া মদখরছর্লন। 
 
রেস বযাগশি? িযারর আবার বলল। মস সাের্ন এরগর্য মগল। তার িার্ত ছরবরি। ফাযার 
মপ্ল্র্স তখন আগুন জ্বর্ল উঠল। বারিলডা তার গলা শুর্ন মচাখ তুর্ল তার্ার্লন। 
অ্নযরদর্র্ িযাররর বুর্র্র উপর িরেুক্সরি আর্রা দ্রুত ধুর্ধুর্ র্রর্ত িার্ল। 
 
এই মলার্রি মর্? িযারর ছরবরি সাের্নর রদর্র্ বারড়র্য ধর্র আবার বলল। 
 
রতরন েন রদর্য ছরবরি মদর্খ িযাররর রদর্র্ েুখ তুর্ল তার্ার্লন। 
 
আপরন র্ী জার্নন এই ছরবরি র্ার? িযারর আবার ধীর্র ধীর্র রর্ন্তু উচ্চস্বর্র। বলল। 
এই মলার্রি, আপরন এর্র্ মচর্নন? এর নাে রর্? 
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বারিলডার তার্ার্না মদর্খ ের্ন িল মস ছরবরি সের্র্ক রনরিত না। িযারর ভীষেভার্ব 
িতাশা মবাধ র্রল, ভাবল, ররতা রস্কিার বারিলডার স্মরে শরির উপর এতিা ভরসা 
রাখর্লন র্ীভার্ব? 
 
এই মলার্রি মর্? িযারর উচ্চস্বর্র এবার জানর্ত চাইল। 
 
িাররেযন বলল, িযারর, তুরে র্ী র্রছ? 
 
িাররেযন, এই ছরবরি, এরি মসই মচার্রর ম  মির্গার্রারভর্চর ওখান মির্র্ চুরর র্র্ররছল! 
এবার বারিলডার রদর্র্ তারর্র্য িযারর বলল, রপ্ল্জ! এরি মর্? 
 
রর্ন্তু বারিলডা শুধু েুখ তুর্ল িযাররর রদর্র্ তার্ার্লন। 
 
িাররেযন এবার গলার স্বর এর্িু শি র্র্র বলল, আপরন মর্ন আোর্দরর্র্ আপনার 
সর্ঙ্গ আসর্ত বলর্লন রের্সস-রেস বারিলডা? আপরন র্ী আোর্দরর্র্ রর্ছু বলর্ত 
মচর্যরছর্লন? 
 
িাররেযর্নর র্িা রতরন শুনর্ত মপর্যর্ছন বর্ল ের্ন িল না। বারিলডা র্র্যর্ পা এরগর্য 
িযাররর র্ার্ছ মগর্লন। রতরন মছাি র্র্র োিা োাঁরর্র্য তারপর িলরুর্ের রদর্র্ 
তার্ার্লন। 
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িযারর জানর্ত চাইল, আপরন রর্ আোর্দরর্র্ চর্ল ম র্ত বলর্ছন? 
 
রতরন আবার মসই এর্ই রর্ে ইরঙ্গত র্রর্লন। এবার রতরন আঙুল তুর্ল প্রির্ে িযাররর্র্ 
তারপর রনর্জর রদর্র্ ইরঙ্গত র্রর্লন। 
 
ও আো…. িাররেযন, আোর ের্ন িয রতরন চার্েন আরে তার সর্ঙ্গ উপর্রর তলায 
 াই। 
 
িাররেযন বলল, রঠর্ার্ছ, চর্লা  াই। 
 
রর্ন্তু  খনই িাররেযন ম র্ত উর্দযাত িল তখন বারিলডা অ্রত শি র্র্র োিা 
নাড়র্লন। রতরন আবার প্রির্ে িযারর তারপর রনর্জর রদর্র্ ইরঙ্গত র্রর্লন। 
 
রতরন চার্েন শুধু রতরন আর আরে  ার্বা। 
 
মর্ন? িাররেযন জানর্ত চাইল। মোেবারত জ্বলা রুেিার্ত তার র্ণ্ঠস্বর পররস্কার মশানা 
মগল। বৃদ্ধ েরিলা উচ্চশে র্র্র োিা নাড়র্লন। 
 
িযর্তা ডাম্বলর্ডার তর্লাযাররি আোর র্ার্ছ রদর্ত বর্লর্ছন। এবিং শুধু আোর র্ার্ছই। 
 
তুরে র্ী রনরিত ম  রতরন জার্নন তুরে মর্? 
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িযাাঁ, িযারর বলল। মস রনর্চর রদর্র্ তারর্র্য বলল। আোর ধারো রতরন জার্নন। 
 
আো রঠর্ার্ছ। রর্ন্তু িযারর খুব তাড়াতারড় র্রর্ব। িযা 
 
রর বারিলডার রদর্র্ তারর্র্য বলল, তাির্ল চলুন। 
 
ের্ন িল রতরন বুের্ত মপর্রর্ছন। রতরন ঘুর্র দর্রাজার রদর্র্ রওযানা রদর্লন। িযারর 
মপছন মির্র্ িাররেযর্নর রদর্র্ ঘুর্র তার্ার্লা। ওর্র্ আশ্বস্ত র্র্র িাসল। রর্ন্ত 
িাররেযন মদর্খর্ছ রর্না মস বযাপার্র িযারর রনরিত না। চারপার্শ মোেবারতর োর্ে 
িাররেযন িাত গুরির্য দাাঁরড়র্য আর্ছ। মস তারর্র্য আর্ছ বইর্যর তার্র্র রদর্র্। িযারর 
রুে মির্র্ মবর িওযার সেয িুর্ র্র্র মসই মচার্রর ছরবরি জযার্র্র্ির পর্র্র্ি পুর্র 
মফলল। িাররেযন বা বারিলডা মর্উ রবষযরি মদখর্ত মপল না। 
 
উপর্র ওঠার রসাঁরড়িা বার্া এবিং সিংর্ীেক। িযারর এর্বার ের্ন র্রল উপর্র ওঠার সেয 
মপছন মির্র্ বারিলডা  ার্ত তার উপর পর্ড় না  ায মস জনয তার রপর্ঠর উপর িাতিা 
রাখর্ব। মদর্খ ের্ন ির্ে পর্ড় ম র্ত পার্রন। ধীর্র ধীর্র এর্িু ঘুর্র ঘুর্র রতরন উপর্রর 
তলায উর্ঠ মগর্লন। এবিং রসাঁরড় রদর্য উঠর্তই ডানপার্শর প্রিে দর্রাজার রদর্র্ 
ঘুরর্লন। িযাররর্র্ পি মদরখর্য এর্রি রনচু ছার্দর মবডরুর্ের মভতর রনর্য মগর্লন। 
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এর্রি রনর্ষ র্ার্লা ঘর, ভযানর্ দুগকন্ধ। বারিলডা রুেরি আির্র্ মদযার আর্গই িযারর 
মবর্ডর রনচ মির্র্ মবররর্য িার্া মচম্বার পি মদখর্ত মপল। ঘররির দর্রাজা বন্ধ র্র্র 
রদর্তই অ্ন্ধর্ার রগর্ল মফলল। 
 
রলউেস! িযারর বলল। এবিং তার  াদুদণ্ড মির্র্ আর্লা ছরড়র্য পড়ল। িযারর আবার শুরু 
র্রর্ত মগল। এই সের্যর ের্ধয বারিলডা রনরর্ব িযাররর এর্র্বার্র র্ার্ছ চর্ল এর্সর্ছ। 
বারিলডা রফসরফস র্র্র বলর্লন, তুরে িযারর পিার? 
 
িযাাঁ, আরে িযারর পিার। 
 
রতরন রবনর্যর সর্ঙ্গ োিা নাড়র্লন। িযারর অ্নুভব র্রল িরেুক্সরি ওর রনর্গর 
হৃদরপর্ণ্ডর মচর্য অ্রধর্ দ্রুত মির্র্ দ্রুততর ির্য ধুর্ধুর্ র্রর্ছ। িযাররর র্ার্ছ ভযানর্ 
অ্স্বরস্তর্র ের্ন ির্ত িার্ল। 
 
আপনার র্ার্ছ রর্ আোর জনয মর্ার্না সিংবাদ আর্ছ? িযারর বলল। ের্ন িল িযাররর 
 াদুদর্ণ্ডর আর্লার র্ারর্ে বারিলডা অ্স্বরস্ত মবাধ র্রর্ছন। 
 
িযারর আবার প্রশ্ন র্রল, আপনার র্ার্ছ রর্ আোর জনয মর্ার্না সিংবাদ আর্ছ? 
 
রঠর্ তখন বারিলডা মচাখ বুজর্লন। এবিং এর্ই সর্ঙ্গ র্র্যর্রি ঘিনা ঘিল। িযারর 
স্কাররির্ত জ্বালার্পাড়া র্রর্ত শুরু র্রল; িরেুক্সরি এেনভার্ব লাফার্ত শুরু র্রল ম  
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িযাররর মসার্যিার্রর উপর রদর্য মসরির লাফালারফ মদখা ম র্ত িার্ল। অ্ন্ধর্ার গন্ধেয 
রুেরি েুিূর্তকর জনয ম ন রঠর্ ির্য মগল। মস আনর্ন্দ ভর্র উঠল এবিং ঠাণ্ডা এর্রি র্ণ্ঠ 
উচ্চস্বর্র তার মভতর মির্র্ বর্ল উঠল, ওর্র্ ধর!   
 
িযারর ম খার্ন দাাঁরড়র্যরছল মসখার্নই দুর্ল উঠল। ের্ন িল ম ন অ্ন্ধর্ার দুগকন্ধেয রুেরি 
আবার ওর্র্ রঘর্র ধর্রর্ছ। িযারর রঠর্ বুের্ত পারর্ছ না ঘিনারি র্ী ঘির্ছ। 
 
আপনার র্ার্ছ রর্ আোর জনয মর্ার্না সিংবাদ আর্ছ? িযারর তৃতীযবার্রর েত বলল 
আর্রা অ্র্নর্ উচ্চর্র্ণ্ঠ। 
 
ওইরদর্র্ মদখ, বারিলডা রফসরফস র্র্র বলর্লন। িাত তুর্ল এর্ মর্ার্ের রদর্র্ 
মদখার্লন। িযারর  াদুদণ্ডরি মসরদর্র্ তুর্ল ধরল। মদখল পদকা মদযা জানালার রঠর্ রনর্চই 
এর্রি রবশৃিংখল মিরসিং মিরবর্লর ছাযার েত। 
 
এবার আর বারিলডা িযাররর্র্ পি মদখার্লন না। িযারর বারিলডা এবিং অ্র্গাছার্না এর্রি 
মবর্ডর োেখার্ন চর্ল এল। মস বারিলডা মির্র্ অ্নযরদর্র্ মচাখ সরার্ত চায না। 
 
এিা রর্? মস মিরসিং মিরবর্লর র্ার্ছ মপৌঁর্ছ বলল। মিরবলরি মর্াের সোন উাঁচু। মদর্খ 
এবিং গন্ধ শুর্র্ ের্ন ির্ে মনািংরা জাোর্াপর্ড়র সূ্তপ। 
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ওখার্ন, বারিলডা আবার বলর্লন। িাত রদর্য আর্াররবিীন রবশাল জাযগার রদর্র্ 
মদখার্লন। 
 
িযারর মসরদর্র্ তার্ার্তই মস জবুিবু র্রা জাযগা মির্র্ তর্লাযার্রর েুিা খরচত বাি 
মদখর্ত মপল। বারিলডা অ্স্বাভারবর্ গরতর্ত নর্ড় উঠর্লন। িযারর মচার্খর মর্াে রদর্য তা 
মদখর্ত মপল। িযারর মসরদর্র্ রফর্র তার্ার্তই এর্ ভযঙ্কর দৃশয মদর্খ তার িাত পা 
অ্বশ ির্য এল। বারিলডার শরীর রনর্চ পর্ড়  ার্ে। আর মসই রবখযাত সাপরি 
বারিলডার গলা ম খার্ন পর্ড় আর্ছ মসখান মির্র্ মধর্য আসর্ছ। 
 
িযারর তার  াদুদণ্ডরি তুলর্ত তুলর্তই সাপরি আঘাত র্রল। িযাররর িার্তর উপর সার্পর 
মছাবল এত দ্রুতগরতর্ত লাগল ম  তার িাত মির্র্  াদুদণ্ডরি রসির্র্ পার্ মখর্ত-মখর্ত 
উপর্রর ছার্দর সর্ঙ্গ রগর্য বারড় মখল।  াদুদণ্ডরির আর্লা ঘর্রর মভতর ঘুরপার্ মখল 
তারপর রনর্ভ ম র্ত িার্ল। িযারর শরীর্রর সার্ি মের্ের োোোরে জাযগায এেন 
এর্রি প্রচণ্ড বারড় মখল ম  মভতর্রর সব বাযু মবর ির্য আসল। িযারর মপছর্নর রদর্র্ 
মিরসিং মিরবর্লর উপর পড়ল এর্ মবাো মনািংরা র্াপর্ড়র মভতর্র 
 
িযারর সর্ঙ্গ সর্ঙ্গ গরড়র্য এর্ পার্শ চর্ল মগল। সাোনয এর্ ইরির জনয সার্পর রবশাল 
মলজরি মির্র্ রক্ষা মপল। মলজরি ধরাে র্র্র মিরবর্লর উপর পড়ল। োত্র এর্ মসর্র্ন্ড 
আর্গই িযারর মসখার্ন রছল। মিরবর্লর র্াাঁর্চর ভাঙা িুর্র্রাগুর্লা িযাররর উপর এর্স 
পড়ল। িযারর মের্ের উপর বারড় মখল। মের্ের্ত পড়া অ্বিায মস িাররেযর্নর ডার্ 
শুনর্ত মপল, িযারর? 
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িযারর উের মদযার েত দে বুর্র্ রনর্ত পারর্ছ না। এরপর প্রচণ্ড রর্ছু এর্িা িযাররর্র্ 
মের্ের সর্ঙ্গ মচর্প ধরল। ও উপর্র এর্রি শরিশালী মপরশবহুল রর্ছু অ্নুভব র্রল 
 
না!, িযারর দে রনর্ত মচষ্টা র্র্র বলল। মস মের্ের সার্ঙ্গ মলর্ে আর্ছ। 
 
িযা! রফস রফস র্র্র এর্রি র্ণ্ডস্বর বলল। ইর্যস! ধর্ররছ….মতার্র্ ধর্ররছ….ধর্ররছ.. 
 
অ্যার্রসও….অ্যার্রসও ওযযাভ….। 
 
 এর্ত রর্ছুই র্াজ িল না। অ্রত দ্রুত িযাররর  াদুদণ্ডরি দরর্ার। সাপরি িযাররর শরীর 
রু্ণ্ডরল পারর্র্য মচর্প ধরর্ছ। তার মভতর মির্র্ মচর্প সব বাযু মবর র্র্র রদর্ে। 
িরেুক্সরি ম ন বুর্র্র মভতর্র ঢুর্র্ ম র্ত চার্ে চাপ পড়ার র্ারর্ে। এর্রি বরর্ফর 
চার্া ম ন জীবন্ত ির্য উর্ঠ িরির র্র্র র্াপর্ছ তার রনর্জর ধুর্ধূর্ র্রা হৃদরপর্ণ্ডর 
র্ার্ছই। িযাররর োিার মভতর্র শীতল আর্লার প্রবাি বর্য ম র্ত িার্ল। সেস্ত রচন্তা 
োিার মভতর মির্র্ ের্ড়র গরতর্ত ওর্লািপালি ির্ত িার্ল। রনর্জর দে আির্র্ 
আসর্ত িার্ল দূর্র মস পার্যর শে শুনর্ত মপল। সবরর্ছু মর্েন ম ন…. 
 
এর্রি ধাতব হৃদরপণ্ড তার বুর্র্র উপর বারড় রদর্ে, িযাররর ের্ন িল এখন মস উড়র্ছ, 
হৃদরপর্ণ্ডর উপর ভর র্র্র উড়র্ছ। তার এখন মর্ার্না ব্রুেরের্ বা মেোল দরর্ার 
মনই…. 
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িঠাৎ র্র্র িযারর অ্ন্ধর্ার দুগকর্ন্ধর ের্ধয ম ন মজর্গ উঠল। নারগনী ওর্র্ মছর্ড় রদর্যর্ছ। 
িযারর তরড়ঘরড় র্র্র উর্ঠ দাাঁড়ার্লা এবিং মদখল সাপরি মসাজা আর্ার ধারে র্র্রর্ছ 
এর্রি আর্লার সাের্ন। সাপরি আঘাত র্রল। এবিং িাররেযন রচৎর্ার র্র্র এর্রদর্র্ 
োাঁপ রদর্য পড়ল। তার িার্তর  াদুদণ্ড মির্র্ ছুাঁর্ড় মদযা র্াসকরি রগর্য জানালার উপর 
লাগল। জানালার র্াাঁচ িুর্র্রািুর্র্রা ির্য মভর্ঙ পড়ল। ঠাণ্ডা িাওযায ঘর ভর্র উঠল। 
িযারর আর্রা এর্বার বৃরষ্টর েত ভাঙা র্াাঁচ ছুর্ি আসায লাফ রদল। তার পা মপরেল 
জাতীয মর্ার্না এর্িা রর্ছুর উপর পড়ল, মসরি িযাররর  াদুদণ্ড 
 
মস েুাঁর্র্ পর্ড় মসরি তুর্ল রনল। রর্ন্তু রুেরি সার্প ভর্র মগর্ছ। সাপরির মলজ েিপি 
বারড় রদর্ে। িাররেযনর্র্ মদখা মগল না। েুিূর্তকর মভতর িযাররর ের্ধয এর্রি অ্জানা 
আশঙ্কা র্াজ র্রল। রর্ন্তু তখনই রবর্ি মজার্র এর্রি শে িল এবিং লাল আর্লা 
েলর্র্ উঠল। সাপরি শুর্নয উর্ঠ মগল। এরি উর্ঠ  াবার সেয িযাররর্র্ প্রচণ্ড আঘাত 
র্রল। ভারী এবিং রবশাল শরীর্রর রু্ণ্ডরলর পর রু্ন্ডরল রসরলর্ঙর রদর্র্ উঠল। িযারর 
তার  াদুদণ্ডরি তুলল। রর্ন্তু দণ্ডরি মতালাোত্র তার স্কার্র প্রচণ্ড বযিা অ্নুভূত ির্ত 
িার্ল। র্র্যর্ বছর্রর মভতর্র এরিই মবাধিয সবর্চর্য মবরশ  ন্ত্রোদাযর্ ির্য উর্ঠর্ছ 
এই েুিূর্তক। 
 
মস আসর্ছ! িাররেযন মস আসর্ছ! 
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িযারর রচৎর্ার র্রার সেয সাপরি রনর্চ পড়ল। ভযানর্ভার্ব হুসহুস র্রর্ছ। সবরর্ছু 
এর্িা িট্টর্গার্লর মভতর পড়ল। আবার উর্ঠ িযাররর্র্ আঘাত র্রার মচষ্টা র্রর্ল মস 
দ্রুত সর্র মগর্ল এবার সাপরি মদযার্লর তার্র্র সর্ঙ্গ বারড় মির্লা। তার্র্র রজরনসপত্র 
সব িুর্র্রািুর্র্রা ির্য চাররদর্র্ ছরড়র্য পড়ল। িযারর রবছানার উপর রদর্য লাফ রদল 
এবিং র্ার্লা ছাযািার্র্ রগর্য ধরল। মস জার্ন ওই ছাযারি িাররেযন 
 
তার্র্ মবর্ডর উপর রদর্য মির্ন মনযার সেয িাররেযন বযািায র্রর্র্য উঠল। সাপরি 
আবার মজর্গ উঠর্ছ। রর্ন্তু িযারর জার্ন এর মচর্য বড় রবপদ এরগর্য। আসর্ছ। িযর্তা 
এতক্ষর্ে মগর্ির র্ার্ছ চর্ল এর্সর্ছ। স্কার্রর র্ারর্ে িযাররর োিার বযািায রছাঁর্ড় পড়ার 
ম াগাড় ির্যর্ছ 
 
িযারর িাররেযনর্র্ মির্ন রনর্য মদৌড়ার্ত িার্র্ল সাপরি আবার আঘাত র্রল। িাররেযন 
রচৎর্ার র্র্র বলল, র্নরেিংর্গা!। তার ছুাঁর্ড় মদযা মস্পলরি ঘর ভর্র ঘুরল। 
ওযযারর্িার্বর র্াাঁচরি রবর্ফাররত িল। মস্পলরি ওর্দর রদর্র্ বাউে র্র্র রফর্র এল। 
মের্ে মির্র্ ছাদ প কন্ত বাউে র্রর্ত িার্ল। এর আঘার্ত িযাররর িার্তর উর্টা রপর্ঠ 
তাপ অ্নুভব র্রল এবিং জ্বালার্পাড়া র্রর্ত িার্ল। ওর গাল র্াাঁর্চর আঘাত মলর্গ মবশ 
খারনর্িা মর্র্ি মগর্ছ। ওই অ্বিার্তই িযারর িার রেযনর্র্ সর্ঙ্গ রনর্য োাঁরপর্য মবর্ডর 
মির্র্ ভাঙা মিরসিং মিরবর্লর উপর লাফ রদল এবিং মসখান মির্র্ মভর্ঙ পড়া জানালা 
রদর্য বাইর্রর রদর্র্ শুর্নযর মভতর োাঁপ রদল। িাররেযন রচৎর্ার র্র্র উঠল। তার 
রচৎর্ার্র বাইর্র রার্তর অ্ন্ধর্ার্র প্ররতধ্বরন উঠল। তখর্না ওরা শুর্নয 
 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য ডেথরি হ্যালিাস । ডে. ডে. িাওরিিং । হ্যারি পটাি রসরিে 

575 

www.bengaliebook.com                                  সূরিপত্র 
 

 

রঠর্ তখনই ম ন িযাররর স্কাররি মফর্ি পড়ল। মস ম ন ভর্ন্ডের্িক পররেত িল। মস 
দুগকন্ধেয মবডরুর্ের মভতর রদর্য মদৌড়ার্ে। মস তার লম্বা সাদা িাত রদর্য জানালার 
র্ারনকশ ধরল। এবিং মির্র্া োিার মলার্রি এবিং মছািখার্িা েরিলারির্র্ সুডু়ৎ র্র্র সর্র 
ম র্ত মদখল। মস প্রচণ্ড মোর্ধ রচৎর্ার র্র্র উঠল। মস রচৎর্ার চাররদর্র্ অ্ন্ধর্ার্রর 
মভতর চার্চকর রেসোস মডর ঘণ্টার শে ছারপর্য ধ্বরন তুলল… 
 
তার রচৎর্ার এর্ই সর্ঙ্গ িযাররর রচৎর্ার, তার বযািা এর্ই সর্ঙ্গ িযাররর বযািা….. 
আর্গর েত ঘিনা এখার্নও ঘির্ত পার্র…ওই ঘর্রর মভতর মস েৃতুযর র্াছার্ারছ চর্ল 
রগর্যরছল…েৃতুয…প্রচণ্ড বযািা অ্নুভব র্র্রর্ছ….শরীর্রর মভতর মির্র্ রর্ছু এর্িা মবর 
ির্য আসর্ছ। রর্ন্তু  রদ মস মর্ার্না মর্উ না িয তাির্ল মর্ন রনর্জর োিারি এেন 
রবশ্রীভার্ব আঘাত মপল….মস  রদ ের্র রগর্য িার্র্ তাির্ল এেন অ্সিনীয বযািা মবাধ 
র্রর্ব মর্ন, েৃর্তর মতা বযািা অ্নুভব িয না, এিা রর্…। 
 
মভজা রাত, বাতাস বইর্ছ। দুরি মছাি মছর্ল পােরর্ন মিস পর্ড় পাশাপারশ সাের্নর 
রদর্র্ েুাঁর্র্ চত্বর্রর মভতর িাাঁির্ছ। মদার্ার্নর জানালাগুর্লা র্াগর্জর ততরর োর্ড়শা 
রদর্য সাজার্না, োগলর্দর জাাঁর্ার্লা র্র্র সাজার্না বরিরাবরর্ের রবশ্ব, ওরা রবশ্বাস র্র্র 
না … 
 
চেৎর্ার মপাশার্, রেোর! 
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মস মদখল মছর্ল দুর্িা তার্র্ ইতস্ততভার্ব মদৌড়ার্ত মদর্খ িাসর্ছ। তার আলখাল্লার 
মভতর রদর্য রনর্চর পা মবর ির্য আর্ছ। ওরা মদর্খর্ছ ওর িারপর্য ওঠা েুখরি। এরপর 
বাচ্চা দুর্িা ঘুর্র মদৌড়ার্ত শুরু র্রল….আলখাল্লার রনর্চ িাত রদর্য মস  াদুদণ্ডরি 
ধরল….েুিূর্তকর এর্িা মছাি ঘিনা ঘর্ি মগর্ল রশশু দুর্িা আর র্খর্না োর্যর র্ার্ছ 
মপৌঁছর্ত পারর্ব না…রর্ন্তু এর্র্বার্রই তা অ্প্রর্যাজনীয… 
 
মস আর এর্রি অ্ন্ধর্ার রাস্তায চলর্ত শুরু র্রল অ্বর্শর্ষ তার গন্তবযরি মস মদখর্ত 
মপল। রফর্ডরলউস চােক মভর্ঙ মগর্ছ। রর্ন্তু ওরা এখর্না তা জার্ন না। মস প্রায রনিঃশে 
পার্য েরা পাতার উপর রদর্য মিাঁর্ি ফুিপার্ত উঠল। মস মোপোর্ড়র সোন উাঁচু প কন্ত 
মির্র্ তার উপর রদর্য তার্ার্লা…। 
 
জানালায ওরা পদকা িানাযরন। মস ওর্দরর্র্ পররস্কার মদখর্ত মপল। লম্বা র্ার্লা চুর্লর 
এর্জন মলার্র্র মচার্খ লাস। মস তার  াদুদণ্ড মির্র্ রঙীন মধাযার রু্ণ্ডলী ততরর র্রর্ছ 
এবিং নীল পাজাো পরা মছাট্ট এর্রি র্ার্লা চুর্লর বাচ্চা তা মদর্খ েজা পার্ে। রশশুরি 
িাসর্ছ এবিং মসই মধাযা তার মছাি িার্তর েুরষ্টর্ত ধরর্ত মচষ্টা র্রর্ছ…. মভতর্র এর্রি 
দর্রাজা খুর্ল মগল এবিং বাচ্চারির ো প্রর্বশ র্রর্লন। রর্ছু এর্িা বলর্লন, রর্ন্তু বাইর্র 
মির্র্ মস শুনর্ত মপল না। েরিলার লম্বা র্ার্লা চুল েুর্খর উপর এর্স পর্ড়র্ছ। মলার্রি 
মছর্লরির্র্ এর্িার্ন তুর্ল রনল এবিং োর্যর র্ার্ছ রদল। মস তার  াদুদণ্ডরি মসাফার এর্ 
পার্শ ছুাঁর্ড় রাখল এবিং িানিান ির্য আলসয ভাঙল… 
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মস বাইর্রর মগিরি ধাক্কা রদর্তই র্যাচ র্র্র খুর্ল মগল। রর্ন্তু মজেস পিার মভতর মির্র্ 
তা শুনর্ত মপর্লন না। মস দর্রাজার সাের্ন দাাঁরড়র্য সাদা িাত রদর্য আলখাল্লার রনচ 
মির্র্  াদুদণ্ডরি মবর র্রুল এবিং ঘর্রর দর্রাজার রদর্র্ তার্ র্রল। দর্রাজারি দরাে 
র্র্র খুর্ল মগল। 
 
মস দর্রাজার আড়র্ার্ঠর উপর দাাঁড়ার্লা। মজেস মদর্খ ির্লর মভতর মদৌড় রদল। রর্ন্তু 
র্াজরি রছল খুবই সিজ,..এত সিজ ম  তার্র্  াদুদণ্ডরি তুলর্ত প কন্ত িল না….রলরল, 
িযারর মর্ রনর্য পালাও! মস চর্ল এর্সর্ছ! মদৌড়াও! আরে ওর্র্ মঠরর্র্য রাখরছ 
 
 াদুদণ্ড ছাড়াই তার্র্ মঠরর্র্য রাখর্ব!…মস র্াসকরি মছাাঁড়ার আর্গ অ্ট্টিারস রদল… 
 
অ্যাভাডা মর্দাভ্রা! 
 
ঘর্র সবুজ আর্লা ছরড়র্য পড়ল। বাচ্চার মঠলাগারড়রি রগর্য মদযার্লর সর্ঙ্গ ধাক্কা মখল, 
এর েলর্ারনর্ত বযারনোরগুর্লা জ্বলন্ত মলািার েত আর্লারর্ত িল। এবিং মজেস পিার 
পর্ড় মগর্লন এর্রি পুতুলনার্চর পুতুর্লর তার রছাঁর্ড় পর্ড়  াওযার েত র্র্র…। 
 
মস উপর্রর তলা মির্র্ েরিলার রচৎর্ার শুনর্ত পার্ে। আির্র্ পর্ড়র্ছন। রর্ন্তু মস 
সতর্ক ির্ল তার ভর্যর রর্ছু রছল না। মস উপর্র উর্ঠ এল। শে শুনর্ত মপল ম  েরিলা 
চাররদর্র্ রজরনসপত্র রদর্য রনর্জর্র্ লুর্র্াবার মচষ্টা র্রর্ছ,….তার উপর এেনরর্ এর্রি 
 াদুদণ্ড ধরা মনই… ওরা র্তিাই না মবার্ারে র্র্রর্ছ র্তিা রবশ্বাস র্র্রর্ছ। ের্ন 
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র্র্রর্ছ বনু্ধর্দর োর্ে ওরা রনরাপদ।  াদুদণ্ড সাোনয সের্যর জনয র্ার্ছ না িার্র্ল 
ক্ষরত মনই… 
 
মস ধাক্কা রদর্য দর্রাজা খুলল। মচযার এবিং বাক্স রদর্য ম  বাধা ততরর র্রর্ত মচষ্টা 
র্র্ররছর্লন েরিলা মসগুর্লা  াদুদণ্ড রদর্য রছির্র্ সররর্য রদল। েরিলা দাাঁরড়র্য আর্ছন, 
তার মর্ার্ল মছাি রশশুরি। তার্র্ মদর্খই েরিলা বাচ্চারির্র্ মপছর্নর রবছানায মফর্ল 
রদর্য দুিাত সাের্ন বারড়র্য প্ররতর্রাধ র্রর্ত মচষ্টা র্রর্লন। ের্ন র্রর্লন ম ন এর্ত 
র্াজ ির্ব। ম ন বাচ্চারির্র্ আড়াল র্রর্ত পারর্বন। সবকর্শষ আশা রিসার্ব রতরন এই 
পি মবর্ছ রনর্লন… 
 
িযাররর্র্ না, িযাররর্র্ না, রপ্ল্জ িযাররর্র্ না! 
 
সর্র  াও মের্য! এক্ষরে সর্র  াও… 
 
িযাররর্র্ না! রপ্ল্জ,তার মচর্য বরিং আোর্র্ িতযা র্র্রা… 
 
এই আোর মশষ ওযারনকিং- 
 
িযাররর্র্ না! রপ্ল্জ…ক্ষো চাই….দযা র্র্রা…্ িযাররর্র্ না! আরে সব রর্ছু র্রর্ত রারজ 
আরছ.. 
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সর্র  াও বলরছ! সর্র  াও! 
 
মস তার্র্ সররর্য রদর্ত পারর্তা, রর্ন্তু দুর্িার্র্ এর্সর্ঙ্গ খতে র্রাই বুরদ্ধোর্নর র্াজ 
বর্ল ের্ন িল… 
 
ঘর্রর মভতর সবুজ আর্লা ছরড়র্য পড়ল। এবিং েরিলাও তার স্বােীর েত মির্ল পর্ড় 
মগর্লন। এতক্ষে রশশুরি র্াাঁর্দরনিঃ মস দাাঁড়ার্ত পার্র, মস তার মছাি রবছানারির পার্শর 
রড ধর্র দাাঁড়ার্লা এবিং অ্রত আিি রনর্য ঘর্র প্রর্বশর্ারীর রদর্র্ তার্ার্লা। িযর্তা 
রচন্তা র্র্রর্ছ তার বাবা আলখাল্লার রনর্চ লুরর্র্যর্ছন। রতরন  াদুদণ্ড মির্র্ আর্লা 
জ্বালার্েন। িযর্তা ভাবর্ছ ো এখরন িাসর্ত িাসর্ত উর্ঠ আসর্বন 
 
মস বাচ্চারির েুর্খর উপর সতর্কতার সর্ঙ্গ  াদুদণ্ডরি তার্ র্রর্লা। মস ঘিনারি মদখর্ত 
চায। রনর্জর বযাখযাতীত ধ্বিংসরি মদখর্ত চায। রশশুরি র্াাঁদর্ত শুরু র্রল। বাচ্চারি 
মদখর্ত মপর্যর্ছ ম  মলার্িা মজেস না। আর মস এই র্ান্নার রবষযরি পছন্দ র্রল না। 
মস এরতেখানায িার্র্ত এরতে মছাি রশশুর এই র্ান্না সিয র্রর্ত পারর্তা না 
 
অ্যাভাডা মর্দাভ্রা! 
 
রঠর্ তখনই মস মভর্ঙ পড়ল। মস এখন শুধু  ন্ত্রো আর ত্রাস ছাড়া রর্ছুই না, তার্র্ 
এখন লুরর্র্য পড়র্ত ির্ব। এই ভাঙার্চারা আর ধ্বিংসসূ্তর্পর মভতর্র না, ম খার্ন রশশুরি 
রচৎর্ার র্রর্ছ…বরিং অ্র্নর্ দূর্র….অ্র্নর্ দূর্র … 
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না, মস গুেগুে র্র্র বলল। সাপরি রিসরিস র্র্র শে র্রর্ছ এর্লার্ের্লা মের্ের 
উপর। আর মস রনর্জ রশশুরির্র্ এর্রদর্র্ ম েন িতযা র্র্রর্ছ, আবার অ্নযরদর্র্ মস 
রনর্জই রশশুরি.. 
 
না…. 
 
এখন মস বারিলডার ভাঙা জানালায দাাঁরড়র্য। তার মস স্মরেীয পরাজর্যর সৃ্মরত উর্ঠ 
এর্সর্ছ। তার পার্যর র্ার্ছ সাপরি ভাঙা রজরনসপর্ত্রর উপর নড়াচড়া র্রর্ছ। মস রনর্চর 
রদর্র্ তার্ার্লা…এবিং রর্ছু এর্িা মদখল… ভযানর্ রর্ছু এর্িা.. 
 
না… 
 
িযারর, সবরর্ছু রঠর্ আর্ছ, সব রঠর্? 
 
মস রনচু িল এবিং নষ্ট ির্য  াওযা ছরবরি রনচ মির্র্ তুলল। এই িল মসই অ্জানা 
মচাররি, ম  মচারর্র্ মস খুাঁজর্ছ.. 
 
না..আরে মসরি িাত মির্র্ মফর্ল রদর্যরছ.. মফর্ল রদর্যরছ… 
 
িযারর, সবরর্ছু রঠর্ আর্ছ, িযারর ওঠ! মজর্গ ওঠ! 
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এবার মস িযাররর্ত পররেত িল। মভার্েেিক নয, িযারর…এবার ম  রজরনসরি রিসরিস 
র্রর্ছ মসরি ওই সাপরি না… 
 
িযারর মচাখ মের্ল তার্ার্লা। িাররেযন রফসরফস র্র্র বলল, িযারর, তুরে র্ী সুি মবাধ 
র্রছ? 
 
িযাাঁ, মস রেিযা র্র্র বলল। 
 
মস এর্রি তাবুর মভতর্র। তার এর্রি মবর্ড র্ম্বর্লর উপর শুর্য আর্ছ। শীর্তর ধরে 
মদর্খ মস বলর্ত পার্র এখন প্রায মভার, তাবুর র্যানভার্সর ছার্দর বাইর্র আর্লা। মস 
মঘর্ে মনর্য উর্ঠর্ছ। চাদর এবিং র্ম্বর্লর মির্র্ তা বুের্ত পারর্ছ। 
 
আেরা অ্র্নর্ দূর্র চর্ল এর্সরছ। 
 
িযাাঁ, িাররেযন বলল। মতাোর্র্ মতাোর রবছানায উঠার্ত আোর্র্ এর্রি মিাবার চােক 
বযবিার র্রর্ত ির্যর্ছ। আরে মতাোর্র্ তুলর্ত পাররছলাে 
 
…..োর্ন, তুরে রঠর্ শান্ত রছর্ল না…। 
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িাররেযর্নর বাদােী মচার্খর রনর্চ ররিে ছাযা পর্ড়র্ছ। িযারর লক্ষ র্রল তার িার্ত 
এর্রি মছাি স্পে। মস িযাররর েুখ েুর্ছ রদরেল। 
 
িাররেযন বলল, তুরে অ্সুি িযারর, পুর্রাপুরর অ্সুি। 
 
র্তক্ষে আর্গ আেরা সর্র এর্সরছ? 
 
 র্র্যর্ ঘণ্টা আর্গ। এখন প্রায মভার ির্য এর্সর্ছ। 
 
আরে র্ী…োর্ন, অ্র্চতন রছলাে? 
 
িাররেযন অ্স্বরস্তর সর্ঙ্গ বলল, রঠর্ তা বলা  ায না। তুরে রচৎর্ার র্ররছর্ল এবিং 
মগাঙারের্ল….রবষযরি এেনই রছল। 
 
ওর র্র্ণ্ঠ এেন রর্ছু রছল ম  র্ারর্ে িযারর অ্স্বরস্ত মবাধ র্রল। মস এেন রর্ র্র্রর্ছ? 
ভর্ন্ডের্িকর েত র্ার্সকর র্ারর্ে রচৎর্ার র্র্রর্ছ? মছাি রবছানার মস মছর্লরির েত মর্াঁর্দ 
উর্ঠর্ছ? 
 
আরে মতাোর র্াছ মির্র্ িরেুক্সরি খসার্ত পারররন, িাররেযন বলল। এবিং িযারর বুের্ত 
পারল ম  িাররেযন প্রসঙ্গ পাটার্ত চার্ে। মসরি মতাোর সর্ঙ্গ মগর্ি রছল। মতাোর 
বুর্র্র সর্ঙ্গ মলর্গ রছল। মতাোর বুর্র্ এর্রি দাগ বর্স মগর্ছ। আরে দুিঃরখত, আোর্র্ 
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এিা খসার্ত এর্রি মসভাররিং চােক বযবিার র্রর্ত ির্যর্ছ। সাপরিও মতাোর্র্ মছাবল 
রদর্যরছল। রর্ন্তু মস ক্ষত আরে মবশ রর্ছুিা পররস্কার র্র্ররছ, মসখার্ন গার্ছর রস 
লারগর্য রদর্যরছ… 
 
মস মির্ন তার পরর্ের মভজা রি-শািকরি খুর্ল মফর্ল রদল এবিং োিা রনচু র্র্র বুর্র্র 
রদর্র্ তার্ার্লা। বুর্র্র উপর রডম্বারৃ্রতর এর্রি ররিে দাগ ির্য আর্ছ রঠর্ ম খানিায 
িরেুক্স মলর্গরছল মসখার্ন। মস িার্তর উপরও এর্রি গভীর ক্ষত মদখর্ত মপল। 
 
িরেুক্সরি মর্ািায মরর্খছ? 
 
আোর বযার্গর মভতর। আোর ের্ন িয আপাতত র্ার্ছ রাখর্ত পারর। 
 
িযারর মপছন রদর্র্ বারলর্শ মিলান রদল। িাররেযর্নর িার্তর রদর্র্, রবষণ্ণ। েুর্খর রদর্র্ 
তার্াল। 
 
আোর্দর মগারিচ ির্লার্ত  াওযা উরচত িযরন। এিা পুর্রাপুরর আোর মদাষ। এর জনয 
সেূেক আরে দারয িাররেযন, আরে দুিঃরখত। 
 
মতাোর মর্ার্না মদাষ মনই, আরে রনর্জও মতা ম র্ত মচর্যরছলাে। আরে সরতযই 
মভর্বরছলাে ডাম্বলর্ডার মতাোর জনয মসখার্ন তর্লাযাররি মরর্খ মগর্ছন। 
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িযাাঁ, আেরা এর্রি ভুল ধারো র্র্ররছলাে, তাই না? 
 
রর্ ঘর্িরছল িযারর? মতাোর্র্ বারিলডা উপর্র রনর্য  াওযার পর রর্ ঘর্িরছল? সাপরি 
মর্ািাও লুরর্র্যরছল? সরাসরর মবররর্য এর্স বারিলডার্র্ িতযা র্রল এবিং মতাোর্র্ 
আেেে র্রল? 
 
না, িযারর বলল। মস িল সাপরি, অ্িবা সাপরি তার আর্ার ধারে র্র্ররছল– াই বর্লা। 
 
রর্! 
 
িযারর মচাখ বন্ধ র্রল। মস এখর্না বারিলডার ঘর্রর গন্ধ নার্র্ পার্ে। মসিাই ভযানর্ 
সব রর্ছু মখালাসা র্র্র রদর্ে। 
 
বারিলডা মর্ার্না এর্রি সেয ের্র রগর্যরছর্লন। সাপরি…সাপরি রছল তার মভতর্র। ইউ-
মনা-হু মসিা মগারিচ ির্লার্ত মরর্খ রদর্যরছল অ্র্পক্ষা র্রর্ত। মতাোর র্িাই রঠর্। মস 
জানর্তা ম  আরে রফর্র  ার্বা। 
 
সাপরি বারিলডার মভতর্র রছল?িযারর আবার মচাখ খুলল। িাররেযনর্র্ প্ররতবাদী ির্য 
উঠর্ত মদখা মগল। 
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লুরপন বর্লরছল ম  মসখার্ন এেন েযারজর্ িার্র্ত পার্র  া আেরা র্ল্পনাও র্রর্ত 
পারব না। মসখার্ন সবরর্ছুই পারর্সলিঙ। আরে মসিা বুের্ত পারররন। রর্ন্তু অ্বশযই 
আরে তার্র্ ধরর্ত মপর্ররছ। আেরা  খন উপর্রর তলায মগলাে তখন সাপরি ইউ-মনা-
হুর্র্ এর্রি বাতকা পারঠর্যর্ছ। আরে আোর রনর্জর মভতর্র মসিা শুনর্ত মপর্যরছ। 
আোর েরস্তর্ষ্কর মভতর। আরে তার উর্েরজত ির্য ওঠা অ্নুভব র্র্ররছ। মস বলরছল 
আোর্র্ মসখার্ন আির্র্ রাখর্ত…এবিং তারপর…. 
 
মস স্মরে র্রল বারিলডার গলা রদর্য সাপ মবররর্য আসার র্িা। িাররেযর্নর সব 
রবস্তাররত জানার প্রর্যাজন মনই। 
 
মস পার্ট মগল, পার্ট এর্রি সার্প পররেত িল এবিং আোর্র্ আেেে র্রল। 
 
মস আবার োিা রনচু র্র্র ক্ষতিা মদখল। 
 
ের্ন িল মস আোর্র্ িতযা র্রর্ত চাযরন, মস শুধু ইউ-মনা-হু আসা প কন্ত আোর্র্ 
আির্র্ রাখর্ত মচর্যরছল। 
 
মস  রদ সাপরির্র্ মর্ার্নাের্ে মের্র মফলর্ত পারর্তা তাির্ল এর্িা র্ার্জর র্াজ 
ির্তা। মস উর্ঠ বসল এবিং গার্যর মির্র্ চাদররি মফর্ল রদল। 
 
িযারর না। আরে রনরিত মতাোর এখন রবশ্রাে দরর্ার। 
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এখন মতাোর রবশ্রাে দরর্ার। মর্ার্না আঘার্তর রচহ্ন মনই, রর্ন্তু মতাোর্র্ ভযানর্ 
মদখার্ে। আরে এখন রঠর্ আরছ। আরে রর্ছুক্ষে চাররদর্র্ নজর রারখ। আোর দণ্ডরি 
মর্ািায? 
 
িাররেযন রনর্জর মঠাাঁি র্ােড়ার্ে। তার মচার্খ পারন িলেল র্রর্ছ। 
 
িযারর… 
 
 আোর  াদুদণ্ডরি মর্ািায? 
 
িাররেযন রবছানার পার্শ রনচু িল এবিং  াদুদণ্ডরি মবর র্র্র আনল। িযাররর িার্ত রদল। 
 
র্ারুর্াজ র্রা রফরনক্স দণ্ডরি দু ভার্গ ভাগ ির্য মগর্ছ। রফরনর্ক্সর এর্রি দুবকল পালর্ 
রদর্য মর্ার্নাের্ে দুর্িা অ্িংর্শর ের্ধয তার্রর েত সিংর্ াগ মলর্গ আর্ছ। িযারর দণ্ডরি 
িার্ত তুর্ল রনর্য এেনভার্ব ধরল ম ন জীরবত মর্ার্না রর্ছু আিত ির্য ভুগর্ছ। মস রঠর্ 
েত রচন্তা র্রর্ত পারর্ছ নািঃ সবরর্ছু মর্েন ওর্লািপালি লাগর্ছ। আতরঙ্কত ের্ন ির্ে, 
সন্ত্রস্ত ের্ন ির্ে। মস  াদুদণ্ডরি িাররেযর্নর িার্ত তুর্ল রদল। 
 
এিা রঠর্ র্র্রা রপ্ল্জ! 
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িযারর, এিা এেনভার্ব মভর্ঙর্ছ ম  আোর ের্ন িয না 
 
রপ্ল্জ িাররেযন, মচষ্টা র্র্রা! 
 
 মর–মরপার্রা! 
 
েুর্ল িার্া অ্িংশরি পর্ড় ম র্ত িার্ল। িযারর মসরির্র্ ধর্র মফলল। 
 
রলউেস! 
 
 াদুদণ্ডরি রনর্স্তজভার্ব জ্বর্ল উঠল, তারপর রনর্ভ মগল। িযারর মসরির্র্ িার রেযর্নর 
রদর্ তার্ র্রল। 
 
এক্সর্পরলযারোস! 
 
িাররেযর্নর  াদুদণ্ডরি সাোনয মর্াঁর্প উঠল। রর্ন্তু তার িাত মির্র্ খর্স মগল।  াদুর 
এর্রি দুবকল মস্পল িযাররর দণ্ডরির জনয মবরশ ির্য মগল। মসরি দুভার্গ ভাগ ির্য মগল। 
িযারর  াদুদণ্ডরির রদর্র্ তার্ার্লা। ভযাতক দৃরষ্টর্ত তার্ার্লা। মস র্ী মদখর্ছ মসিা 
ভাবর্তই পারল না…এই  াদুদণ্ডরি অ্র্নর্ েরক্ক োর্েলা পার র্র্রর্ছ… 
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িযারর, িাররেযন রফসরফস র্র্র বলল। এত আর্স্ত আর্স্ত বলল ম  িযাররর জনয মশানা 
র্রঠন। আরে খুবই দুিঃরখত। র্াজরি সম্ভবত আোরই। আেরা  খন মবর ির্য আসর্ত 
চারেলাে তখন সাপরি আোর্দর রদর্র্ এরগর্য আর্স। তাই তখন আরে এর্রি ব্লারেিং 
র্াসক ছুাঁর্ড়রছ। এবিং মসরি চাররদর্র্ লারফর্য রফররছল। মসিা অ্বশযই…অ্বশযই মতাোর 
দণ্ডরির্র্ আঘাত র্র্রর্ছ। 
 
এিা এর্রি দুঘকিনা, িযারর বলল  র্ন্ত্রর েত। মস শুনযতা মবাধ র্রর্ছ, িতভম্ব ির্য 
মগর্ছ। আেরা…আেরা এরি সারাবার এর্রি পি মবর র্রব। 
 
িযারর আোর ের্ন িয না আেরা তা র্রর্ত পারব, িাররেযন বলল। তার মচাখ রদর্য 
পারন গরড়র্য পড়র্ছ। ের্ন আর্ছ রর্নরিার র্িা? মস  খন এর্রি গারড়র রনর্চ মফর্ল 
তার  াদুদণ্ডরি মভর্ঙ মফর্লরছল? মসরি আর রঠর্ িযরন, তার্র্ আর্রর্রি নতুন  াদুদণ্ড 
রনর্ত ির্যরছল। 
 
িযারর ওরলভযান্ডার্রর র্িা স্মরে র্রল; তার্র্ মভার্েেিক অ্পিরে র্র্র আির্র্ 
মরর্খর্ছ। মির্গার্রারভচর্ত োরাই মগর্ছ। আর্রর্রি নতুন  াদুদণ্ড িযারর পার্ব র্ীভার্ব? 
 
রঠর্ আর্ছ, িযারর রনর্জরিা মরর্খ বলল, রঠর্ আর্ছ, আরে এখনর্ার েত মতাোর দণ্ডরি 
ধার রনরে। শুধু নজরদারর র্রার সেযিুরু্র জনয। 
 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য ডেথরি হ্যালিাস । ডে. ডে. িাওরিিং । হ্যারি পটাি রসরিে 

589 

www.bengaliebook.com                                  সূরিপত্র 
 

 

মচার্খর পারনর্ত িাররেযর্নর েুখিা রচর্রচর্ র্রর্ছ। মস তার  াদুদণ্ডরি িযাররর িার্ত 
রদল। এবিং িযারর তার্র্ রবছানায বসা অ্বিায মরর্খ তার র্াছ মির্র্। সর্র  াওযা ছাড়া 
িযারর আর রর্ছু চাইল না। 
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দ্য িাইফ এন্ড িাইস অ্ব অ্যািবাস োম্বিলোি 
 
সূ ক ধীর্র ধীর্র আর্রা উপর্র উর্ঠ আসর্ছ। োিার উপর পররস্কার বেকিীন রবসৃ্তত 
আর্াশ। তার র্ার্ছ এবিং তার সেসযাগুর্লার র্ার্ছ এখন এসর্বর মর্ার্না রবর্শষ গুরুত্ব 
মনই। িযারর তাবুর প্রর্বশ পর্ি এর্স বসল এবিং বুর্ ভর্র রবশুদ্ধ বাতাস রনল। সুর্ কর 
উদয এবিং পািার্ড়র চূড়ায বরর্ফর উপর তার প্ররতফলর্ন ম  অ্পূবক মসৌন্দ কেয 
পররর্বর্শর সৃরষ্ট ির্যর্ছ, পৃরিবীর এর্ অ্েূলয সেদ বর্ল ের্ন র্রার র্িা। রর্ন্তু 
িযাররর মসরদর্র্ েনর্ াগ নাই।  াদুদণ্ডরি মখাযার্না তার্র্ মখাচার্ে। মস বাইর্র 
উপতযর্ার রদর্র্ তার্ার্লা। পুর্রা এলার্া ম ন বরর্ফর র্ম্বল গার্য রদর্য আর্ছ। এই 
রনিঃস্তব্ধতার মভতর দূর মির্র্ চার্চকর ঘণ্টার শে বাজর্ছ ঢিং ঢিং। 
 
িযাররর এ রদর্র্ও নজর মনই, মস আঙুল রদর্য িার্তর োিংসর্পরশ খাের্চ ধরর্ছ, ম ন 
বযিা প্রশেন র্রর্ত চার্ে। র্তবার ম  মস রনর্জর ওই ক্ষত মির্র্ রি মবর র্র্রর্ছ 
তার ইযো মনই। এর্ সেয মস তার ডান িার্তর সবগুর্লা িাড় খুইর্যরছল। এবার্রর 
অ্রভ ার্ন ইরতের্ধযই র্পার্লর এবিং িার্তর পাশাপারশ বুর্র্র উপর এবিং িার্ত আর্রা 
দুরি স্কার জুর্ির্ছ। রর্ন্তু র্খনই, অ্ন্তত এ প কন্ত র্খর্নাই রনর্জ ভযানর্ দুবকল ির্য 
পর্ড়রন,  রদও েযারজর্যাল পাওযার্রর সবর্চর্য ভাল রদর্িা এখন আর মনই। মস ভাল 
র্র্রই জার্ন এ র্িা বলর্ল িাররেযন রর্ উের মদর্ব। বলর্ব,  াদুদণ্ডরিও এর্জন 
উইজার্ডকর, ম েন িার্ার র্িা মতেরনই মতা আর্ছ। রর্ন্তু িাররেযর্নর এ ধারো ভুল। 
তার রবষযরি সেূেক আলাদা। িাররেযন বুের্ত পার্ররন ম  তার  াদুদণ্ডরির সরু 
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র্োর্সর েত অ্িভাগ মঘার্র এবিং শের্দর উর্দ্দর্শ মসানালী মধাযার র্াসক ছুাঁড়র্ত 
পার্র। মস িুইন মর্াসক মপ্রার্ির্শন পুর্রাপুরর িাররর্যর্ছ। এখন এরি চর্ল  াবার পর মস 
বুের্ত পারর্ছ এরি র্ত র্ার্জ মলর্গর্ছ। 
 
মস পর্র্ি মির্র্  াদুদর্ণ্ডর ভাঙা অ্িংশরি মবর র্র্র মসরির রদর্র্ না তারর্র্য গলায 
মোলার্না িযারির্ডর মদযা মছাি বযাগিার মভতর্র মরর্খ রদল। বযাগিা ভাঙা রজরনসপর্ত্র 
এেনভার্ব ভর্র মগর্ছ ম  আর রর্ছু আির্ব না। িযারর মভতর্র িাত রদর্তই িার্ত মঠর্ল 
পুরাতন রেচ। এর্ েুিূর্তকর জনয িযাররর ইো িল ওগুর্লা মির্ন বার র্র্র ছুাঁর্ড় মফর্ল 
রদর্ত। এগুর্লা মর্ার্না র্ার্জই আসর্ব না। এগুর্লা সব ডাম্বলর্ডার্রর মরর্খ  াওযা 
অ্র্র্র্জা রজরনর্সর েত . ডাম্বলর্ডার্রর প্ররত তার মোধ এখন লাভার েত রুপ ধারে 
র্র্রর্ছ। তার মভতরিা পুড়র্ছ। সব ধরর্নর অ্নুভূরত নষ্ট ির্য মগর্ছ। পুর্রাপুরর িতাশ 
ির্য ওরা রনর্জর্দর ের্ধয আলাপ র্র্র এই রসদ্ধার্ন্ত মপৌঁছল ম , মগারিচ ির্লার্তই 
এর্োত্র উের আর্ছ। রনর্জর্দরর্র্ এিা মবাোর্লা ম  মগারিচ ির্লার্তই রফর্র ম র্ত 
ির্ব। ডাম্বলর্ডার মসখার্নই ওর্দর জনয মগাপন পিরি মরর্খ মগর্ছন। রর্ন্তু মর্ার্না েযাপ 
মনই, মর্ার্না পররর্ল্পনা মনই। ডাম্বলর্ডার ওর্দরর্র্ পুর্রাপুরর অ্ন্ধর্ার্র মরর্খ মগর্ছন। 
এখন লড়র্ত ির্ব অ্জানা, অ্র্চনা শরির সর্ঙ্গ। মর্ার্না রর্ছুই বযাখযা র্রা িযরন, 
তার্দর িার্ত মর্ার্না তরবারর মনই, এখন মতা িযাররর  াদুদণ্ডরিও মনই। অ্রধর্ন্তু িযারর 
মসই মচার্রর ছরবরি িাত মির্র্ মফর্ল রদর্যর্ছ। এখন ভর্টের্িকর জনয খুর্জ মবর র্রা 
আর্রা সিজ ির্ব ম  মচাররি মর্…ভর্টের্িকর িার্ত এখন সব ইনফরর্েশন আর্ছ… 
 
িযারর? 
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িাররেযর্নর েুখিা আতরঙ্কত ির্য আর্ছ, ম ন তার রনর্জর  াদুদণ্ড রদর্যই িযারর তার 
রদর্র্ র্াসক ছুাঁর্ড় রদর্যর্ছ। িাররেযর্নর মচার্খর জর্ল েুখিা জলছাপ পর্ড় মগর্ছ। মস রনচু 
ির্য িযাররর পার্শ বসল। তার র্াাঁপা িার্ত দু র্াপ চা। বাহুর রনর্চ মোিা ধরর্ের রর্ছু 
এর্িা। 
 
ধনযবাদ, িার্ত এর্ র্াপ চা তুর্ল রনর্য িযারর বলল। 
 
 আরে মতাোর পার্শ বর্স র্িা বলর্ল রাগ র্রর্ব? 
 
না, িযারর বলল। র্ারে মস িাররেযর্নর অ্নুভূরতর্ত আঘাত রদর্ত চায না। 
 
িযারর, তুরে জানর্ত চারের্ল ম  ছরবর মলার্রি মর্। ওর্যল…আোর র্ার্ছ এর্রি বই 
আর্ছ। 
 
আলর্তা র্র্র মস বইরি িযাররর মর্ার্ল মঠর্ল রদল। ের্ের্র্ এর্ র্রপ বই দয লাইফ 
এণ্ড লাইস অ্ব অ্যালবাস ডাম্বলর্ডার। 
 
মর্ািায…র্ীভার্ব…? 
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বইরি বারিলডার বসার ঘর্র রছল। জাে পর্ড়রছল…বইরির উপর্র এই মনািরি লাগার্না 
রছল। 
 
িাররেযন প্রিে র্র্যর্ লাইন উচ্চস্বর্র পর্ড় মশানার্লা। 
 
রডযার বযারি, মতাোর সািার্ যর জনয ধনযবাদ। এরি মসই বইর্যর এর্রি র্রপ। আশা 
র্রর মতাোর ভার্লা লাগর্ব। তুরে ম  সব র্িা বর্লরছর্ল, মতাোর তা ের্ন নাও িার্র্ত 
পার্র। ররিা। আোর ধারো এই বইরি অ্বশযই প্ররৃ্ত বারিলডা মবাঁর্চ িার্র্ত তার র্ার্ছ 
এর্সরছল। রর্ন্তু রতরন িযর্তা বইরি পড়ার েত অ্বিায রছর্লন না। 
 
না, সম্ভবত রতরন রছর্লন না। 
 
িযারর রনর্চর রদর্র্ তারর্র্য ডাম্বলর্ডার্রর ছরবরি মদখল এবিং এর্রি রনষু্ঠর আনন্দ তার 
মভতর বর্য মগল। এখন মস রনরিতভার্ব জার্ন ম  ডাম্বলর্ডার তার্র্ বলর্ত মচর্য 
িারু্র্ আর না িারু্র্, রতরন িযাররর র্ার্ছ বলািার্র্ মর্ার্না গুরুত্বপূেক রবষয বর্ল ের্ন 
র্র্রনরন। 
 
তুরে এখর্না আোর উপর রাগ র্র্র আর্ছা, তাই না? িাররেযন বলল। িযারর েুখ তুর্ল 
তারর্র্য মদখল তার মচাখ রদর্য আবার্রা পারন গরড়র্য পড়র্ছ। িযারর জার্ন তার 
মভতর্রর মোধরি েুর্খর ছরবর্ত উর্ঠ আসায িাররেযন মসিা মদখর্ত মপর্যর্ছ। 
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না, মস শান্তভার্ব বলল। না িাররেযন, আরে ভাল র্র্রই জারন এরি রছল এর্রি 
দুঘকিনা। তুরে আোর্দরর্র্ জীরবত মবর র্র্র আনর্ত মচষ্টা র্র্ররছর্ল। এবিং র্রঠন র্াজ 
র্র্রছ। তুরে এরগর্য না এর্ল আোর্র্ েরর্ত ির্তা। 
 
মস িাররেযর্নর েুর্খ সরল িারস ফুরির্য তুলর্ত মচষ্টা র্রল। তারপর বইরির রদর্র্ 
ের্নার্ াগ রদল। বইর্যর েলার্ির অ্িংশগুর্লা এর্র্বার্র আনর্র্ারা নতুন রর্যর্ছ। এিা 
পররস্কার ম  এর আর্গ এই বইরি মখালা িযরন। মস পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা উর্ট মগল 
ফর্িািাফ মদখার জনয। ম  ছরবগুর্লা মস আশা র্ররছল তারই এর্িা মস প্রির্েই 
মদখর্ত মপল। ডাম্বলর্ডার এবিং তার সঙ্গীরা অ্ট্টিারসর্ত মফর্ি পর্ড়র্ছ মর্ার্না এর্রি 
তাোশার র্ারর্ে। িযারর ছরবর র্যাপশর্নর রদর্র্ তার্ার্লা; 
 
অ্যালবাস ডাম্বলর্ডার, তার োর্যর েৃতুযর অ্ল্প রর্ছুরদন পর্রই 
বনু্ধ মগলািক রিনর্ডলভার্ন্ডর সর্ঙ্গ। 
 
িযারর মবশ খারনর্ক্ষে মশষ বার্যরির রদর্র্ িা র্র্র তারর্র্য রইল। তার বনু্ধ 
রিনর্ডলভাে। মস পাশ রফর্র িাররেযর্নর রদর্র্ তার্ার্লা। মসও এেনভার্ব নােরির 
রদর্র্ তারর্র্য আর্ছ ম ন তার মচাখ দুর্িা রবশ্বাস র্রর্ত পারর্ছ না। েন্থর গরতর্ত মস 
েুখ তুর্ল িযাররর রদর্র্ তার্ার্লা। 
 
রিনর্ডলভান্ড? 
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ফর্িািারফর র্িা বাদ রদর্য িযারর অ্নযানয পাতায আর্রা মর্ািায এই ভযানর্ নাে আর্ছ 
তা মদখর্ত িার্ল। এবিং মস অ্ল্পর্তই মপর্য মগল। এবিং মগািার্স পড়র্ত শুরু র্রল। 
রর্ন্তু অ্ল্পর্তই মখই িাররর্য মফলল। আর মবরশদূর পর্ড় মর্ার্না লাভ মনই,  া পড়ার তা 
পর্ড় মফর্লর্ছ। এরপর িযারর ঘিনাের্ে মদখল মস রভন্ন এর্রি অ্ধযার্য প্রর্বশ র্র্রর্ছ। 
অ্ধযাযরির নাে দয মিিার গুড। এর্সর্ঙ্গ িযারর এবিং িাররেযন পড়র্ত শুরু র্রল : 
 
এখন তার ১৮তে জন্মরদন আসর্ছ। ডাম্বলর্ডার মিাগািকর্র্ উজ্জ্বলতায পররপূেক র্র্র 
মরর্খ মগর্ছন–মিড বয, উইনার অ্ব রদ বারনাবুস রফঙ্কর্ল প্রাইজ ফর এর্র্সপশনাল 
মস্পল-র্ারেিং, রররিশ ইযি ররর্প্রর্জনর্িরিভ িু দয উইর্জনগার্োি, মগাে মের্ডল 
উইনার ফর িাউন্ড মররর্িং র্নরট্ররবউশন িু দয ইন্টারনযাশনাল অ্যালর্র্রের্যাল 
র্নফার্রে ইন র্াযর্রা। ডাম্বলর্ডার আশা র্র্ররছর্লন পরবতকীর্ত এলরফযাস মডার্জ মর্ 
রনর্য এর্রি িান্ড িুযর র্রর্বন। রর্ন্তু পর্র সু্কল মির্র্ তার অ্রধনস্ত এর্জনর্র্ পছন্দ 
র্র্ররছর্লন। 
দুজন তরুে অ্র্পক্ষা র্ররছল লন্ডর্নর রলরর্ মর্ালির্ন। পর্রর সর্ার্ল রির্সর উর্দ্দর্শ 
 াত্রা র্রর্ত প্রস্তুরত রনরেল। রঠর্ তখনই এর্রি মপাঁচা ডাম্বলর্ডার্রর োর্যর েৃতুযর খবর 
রনর্য আর্স। ডগর্রি মডার্জ তার বইর্যর জনয ইন্টাররভউ রদর্ত অ্স্বীর্ার র্র্রন।  ার 
ফর্ল পরবতকীর্ত র্ী ঘির্ত  ার্ে মস বযাপার্র তার রচন্তািা জনগর্ের র্ার্ছ পররস্কার 
ির্য উর্ঠর্ছ। রতরন মর্ন্দ্রার েৃতুযর্র্ রনদারুন এর্ আঘাত বর্ল িিে র্র্রর্ছন। আর 
ডাম্বলর্ডার তার অ্রভ ান তযাগ র্র্রর্ছন আত্মতযাগ রিসার্ব। 
সর্ঙ্গ সর্ঙ্গই ডাম্বলর্ডার মগারিচ ির্লার্ত রফর্র এর্সরছর্লন। দৃশযত তার ভাইর্বার্নর 
মদখার্শানার জনয। রর্ন্তু র্তিা মদখার্শানা রতরন প্ররৃ্তপর্ক্ষ র্র্রর্ছন? 
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 ওই আবারর্ফািক রছর্লন এর্জন রবর্ারিি মলার্, বর্লর্ছন এরনড রস্মর্। তার পররবার 
তখন মগারিচ ির্লার আর্শপার্শ বাস র্রর্তা। বনয ধরর্নর মলার্। অ্বশযই তার বাবা 
এবিং ো োরা মগর্ছ, মস র্ারর্ে তার জনয দুিঃখ র্রা উরচত। রর্ন্তু সেসযা িল মস 
আোর োিার মভতর ছাগর্লর নাদা ছুাঁর্ড় মদয। আোর ের্ন িয না ডাম্বলর্ডার তার 
বযাপার্র র্খর্না অ্রির। ির্যর্ছ। আরে রর্ন্তু তার্দরর্র্ র্খর্না এর্র্ত্র মদরখরন। 
সুতরািং,  রদ বনয ভাইরির শারস্তর বযবিা নাই র্রর্ত পার্র তাির্ল ডাম্বলর্ডার রর্ 
র্র্রর্ছন? মদর্খ শুর্ন ের্ন িয এর উের িল তার মবানর্র্ রদর্নর পর রদন তালাবদ্ধ 
র্র্র রাখা। ম  র্ারর্ে তার প্রিে বন্দীর্ারীর েৃতুয ির্লও অ্ররযানার দুিঃখজনর্ অ্বিার 
মর্ার্না পররবতকন িযরন। তার অ্রস্তর্ত্বর র্িা ডগর্রি মডার্জর েত অ্ল্প রর্ছু মলার্ 
জানর্তা,  ারা রবশ্বাস র্রর্তা ম  মস অ্সুি। 
এরর্ে আর্রর্জন রবশ্বাস র্রা পাররবাররর্ বনু্ধ রছর্লন বারিলা বযাগশি। রতরন  াদু 
রবষযর্ নরন্দত ইরতিাসরবদ। রতরন অ্র্নর্ বছর মগারিচ ির্লার্ত বাস র্র্রর্ছন। িার্ে 
প্রিে  খন পররবাররি রগর্যরছল তখন বারিলডা পররবাররির্র্ স্বাগত জারনর্যরছল। রর্ন্তু 
মর্ন্দ্রা তা প্রতযাখযান র্র্ররছর্লন। রর্ন্তু র্র্যর্ বছর পর মলখর্ বারিলডা ির্গাযার্িক 
অ্যালবার্সর র্ার্ছ এর্রি মপাঁচা পারঠর্যরছর্লন ডাম্বলর্ডার্রর ট্রাে মস্পরসস ট্রােরেিার 
মলখার প্ররত েুগ্ধ ির্য। আজ ওই ট্রাে মস্পরসর্সর র্ারর্েই ট্রােরফগার সম্ভব ির্ে। 
এই পররচর্যর মির্র্ পুর্রা ডাম্বলর্ডার পররবার্রর সর্ঙ্গ তার জানার্শানা ির্য ওর্ঠ। 
মর্ন্দ্রার েৃতুযর আগ প কন্ত পুর্রা মগারিচ ির্লার্ত বারিলডাই রছর্লন এর্োত্র োনুষ র রন 
ডাম্বলর্ডার্রর োর্যর সর্ঙ্গ র্িা বলর্তন। 
রর্ন্তু দুভকাগযজনর্ভার্ব বারিলডা জীবর্নর প্রিেভার্গ ম  পারঙ্গেতা প্রদশকন র্র্রর্ছন তা 
এখন রস্তরেত ির্য মগর্ছ। ইভর রডলসনবাই তার র্িা আোর্র্ বর্লর্ছ, আগুন জ্বলর্ছ, 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য ডেথরি হ্যালিাস । ডে. ডে. িাওরিিং । হ্যারি পটাি রসরিে 

597 

www.bengaliebook.com                                  সূরিপত্র 
 

 

রর্ন্তু পারতল খারল। আবার এর্িুখারন ঘুররর্য বর্ল, মস িল মবরজর শুর্র্না গুর েত 
নাদা। তা সর্েও ররর্পািক মর্ৌশর্লর প্রর্চষ্টা এবিং পরীক্ষা আোর্র্ পুর্রা র্লঙ্গজনর্ 
ঘিনা এর্র্ এর্র্ সারজর্য রনর্ত সােিক র্র্রর্ছ। 
উইজারডকিং জগর্তর অ্নযর্দর েতই বারিলডা মর্ন্দ্রার অ্পররেত বযর্সর েৃতুযর্র্ 
বযার্ফাযাররিং চােক বর্ল অ্রভরিত র্র্রর্ছন। পরবতকী বছরগুর্লার্ত অ্যালবাস এবিং 
আবারর্ফািক এর্ই র্িা রররপি র্র্রর্ছন োত্র। বারিলডাও এর্ই পি অ্নুসরে র্র্র 
অ্ররযানার্র্ দুবকল ও ক্ষীে বর্ল উর্ল্লখ র্র্রর্ছন। রর্ন্তু এর্রি রবষর্য বারিলডার েূলয 
রর্যর্ছ তািল রতরন, এর্োত্র রতরন ডাম্বলর্ডার্রর পুর্রা জীবর্নর মগাপন রবষয সের্র্ক 
জার্নন। এবার এই প্রিেবার্রর েত সব র্িা মবররর্য এর্সর্ছ। ডাম্বলর্ডারর্র্  ারা 
রবশ্বাস র্র্র এবিং  ারা তার শুভার্ারক্ষ তার্দর সব প্রর্শ্নর উের রর্যর্ছ: ডার্ক আর্িকর 
প্ররত তার ঘৃো, নাগলর্দর দের্ন তার রবর্রারধতা এেনরর্ তার পররবার্রর প্ররত অ্বদান 
রনর্যও। 
এরতে ির্য এবিং পররবার্রর প্রধান ির্য ডাম্বলর্ডার ম  িীর্ে মগারিচ মিার বারড়র্ত 
রগর্যরছর্লন মসই এর্ই িীর্ে বারিলডা তার ভার্ি মগলািক রিনর্ডলভান্ডর্র্ আশ্রয রদর্ত 
রারজ ির্যরছর্লন। 
 িা িভার্বই রিনর্ডল রছর্লন রবখযাত। সবকর্ার্লর অ্নযতে রবপদজনর্ ডার্ক উইজাডক 
রিসার্ব তার নাে রছল তারলর্ার শীর্ষক। রর্ন্তু এর্ প্রজন্ম পর তার েুরু্িরি চুরর র্র্র 
রনর্ত ইউ-মনা-হু আরবভূকত ির্ল তার নাে তারলর্া মির্র্ মনর্ে  ায। রর্ন্তু রিনর্ডলভান্ড 
ররর্ির্ন তার সন্ত্রাসর্র্ রবসৃ্তত র্র্রনরন। তার ক্ষেতার উচ্চাসর্ন বসার ইরতিাসরি খুব 
এর্িা জানা মনই। 
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পড়ার্শানা র্র্রর্ছন ডােকেযার্ঙ। এই সু্কলরি ডার্ক আর্িকর র্ারর্ে রবখযাত। 
রিনর্ডলভান্ডও ডাম্বলর্ডার্রর েত রনর্জর্র্ মেধাবী বর্ল প্রোে র্র্রর্ছন। তার রনর্জর 
ম াগযতার্র্ অ্যাওযাডক এবিং প্রাইর্জর রদর্র্ না রনর্য রনর্জ অ্নয রদর্র্ েুাঁর্র্ পর্ড়র্ছন। 
১৬ বছর বযর্স ডােকেযাঙ তার বযাপার্র আর চুপ িার্র্ত পার্ররন। তখন রতরন মসখান 
মির্র্ বরখাস্ত িন। 
তারপর মির্র্ রিনর্ডলভান্ড সের্র্ক  া জানা  ায তািল, র্র্যর্ োর্সর জনয মদর্শর 
বাইর্র ভ্রের্ে রগর্যর্ছন। এখন এিা বলা ম র্ত পার্র ম  রিনর্ডলভান্ড তার মিি 
আর্ন্টর র্ার্ছ  াওযা েনি র্র্ররছর্লন এবিং রতরন আর। মর্উ নন, মখাদ ডাম্বলর্ডার্রর 
সর্ঙ্গ ঘরনষ্ঠ বনু্ধর্ত্বর ঘিনারি ঘরির্যরছর্লন। 
তার্র্ আোর র্ার্ছ চারেকিং বয বর্ল ের্ন ির্যরছল, বারিলডা বর্লন। পর্র মস  াই ির্য 
িারু্র্ না মর্ন। স্বভাবতই আরে তার্র্ মবচারাডাম্বলর্ডার্রর সর্ঙ্গ পররচয র্ররর্য 
রদর্যরছলাে। ডাম্বলর্ডার্রর তখন মর্ার্না সেবযসী বনু্ধ রছল না। ওরা দুজন দ্রুত 
এর্জন আর্রর্জনর্র্ িিে। র্র্র রনর্যরছল। 
অ্বশযই তারা তাই র্র্ররছল। বারিলডা আোর্র্ এর্রি রচরঠ মদখান। রচরঠরি তার র্ার্ছই 
রছল। মসরি েৃতুযর রার্ত ডাম্বলর্ডার রিনর্ডলভান্ডর্র্ পারঠর্যরছল। 
িযাাঁ, তারা সারারদন এর্সর্ঙ্গ আর্লাচনা র্রার পরও এর্জন আর্রর্জর্নর র্ার্ছ চুলার 
উপর্রর পারতর্লর েত রছল। আরে প্রাযশই রিনর্ডলভার্ন্ডর মবডরুর্ের জানালা রদর্য 
এর্রি মপাঁচার শে শুনর্ত মপতাে। মসরি ডাম্বলর্ডার্রর রচরঠ রনর্য আসর্তা। তার ধারো 
রছল তার উপর আঘাত আসর্ত পার্র। এবিং সর্ঙ্গ সর্ঙ্গ মসিা মস রিনর্ডলভান্ডর্র্ 
জানার্তা। 
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মস ধারোগুর্লা মর্েন রছল। ডাম্বলর্ডার্রর ভিরা গভীরভার্ব আঘাত পার্ব। তার্দর ১৬ 
বছর বযর্সর রির্রার রচন্তাগুর্লা তুর্ল মদযা িল,  া মস তার রপ্রয বনু্ধর র্ার্ছ ররর্ল 
র্র্রর্ছ (অ্রররজনাল রচরঠর এর্রি র্রপ ৪৬৩ পৃষ্ঠায পাওযা  ার্ব) : 
 
মগলািক, 
োগলর্দর ভার্লার জনয উইজাডকর্দর প্রভাব রনর্য মতাোর  ুরি সের্র্ক আরে ের্ন র্রর, 
এরি এর্রি গুরুত্বপূেক পর্যন্ট। িযাাঁ, আোর্দরর্র্ ক্ষেতা মদযা ির্যর্ছ। এবিং মস ক্ষেতার 
বর্ল আেরা শাসন র্রর্ত পারর। রর্ন্তু মস সর্ঙ্গ এই ক্ষেতা আোর্দরর্র্ দারযত্বও বর্তক 
রদর্যর্ছ। এই রবষর্য অ্বশযই আেরা গুরুত্ব মদব। আেরা  া রনেকাে র্রর্ব তার রভরে 
প্রস্তর ির্ব এিাই। আেরা মস মক্ষর্ত্র বাধার সমু্মখীন ির্ল (অ্বশযই ির্ত ির্ব। এই 
রভরেই ির্ব আোর্দর  ুরির েূল উৎস। আেরা রনযন্ত্রে িিে র্রর FOR THE 
GREATER GOOD. এিা আোর্দর ের্ন রাখর্ত ির্ব ম , আেরা ম খার্ন বাধার 
সমু্মখীন ির্বা মসখার্ন ততিুরু্ শরিই প্রর্যাগ র্রর্বা,  তিা প্রর্যাজন। তার মবরশ নয। 
(ডােকেযার্ঙ এই ভুলরি তুরে র্র্ররছর্ল। রর্ন্তু আরে অ্রভর্ াগ র্ররছ না, র্ারে তুরে  রদ 
বরখাস্ত না ির্ত তাির্ল আোর্দর ের্ধয মদখা ির্তা না।) অ্যালবাে 
 
তার অ্র্নর্ শুভার্ারঙ্খ রবরস্মত এবিং অ্বার্ ির্ব। এই রচরঠই প্রোে র্র্রর্ছ ম , 
ডাম্বলর্ডার এর্ সেয স্বপ্ন মদর্খর্ছন মগাপন আইন মভর্ঙ্গ মফলার। এবিং োগলর্দর 
উপর উইজাডকর্দর শাসন প্ররতষ্ঠা র্রর্ত মচর্যর্ছন।  ারা সব সেয ডাম্বলর্ডারর্র্ 
োগলর্দর েিান রক্ষার্ারী বর্ল জারির র্রর্ত মচর্যর্ছ তার্দর জনয এরি ম  র্তবড় 
ধাক্কা তা ভাবাই  ায না। এই নতুন প্রোর্ের আর্লার্র্ োগলর্দর অ্রধর্ার রক্ষার 
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বিবয র্তিা ফাাঁপা তা মবাো  ায।  খন তার োর্যর জনয মশার্ র্রার র্িা, 
ভাইর্বানর্দর মদখার্শানা র্রার র্িা তখন রতরন ক্ষেতা দখর্লর পররর্ল্পনা আিরছর্লন। 
এিাই তার্র্ ঘৃোর পাত্র বর্ল প্রোে র্র্রর্ছ। 
মর্ার্না সর্ন্দি মনই  ারা তার্র্ সেিকন জানার্ত দৃঢ় ির্য আর্ছ তারা িযর্তা তি তি 
র্র্র বলর্ব ম  তার ের্ধয পররবতকন ির্যর্ছ, রতরন মচতনায রফর্র এর্সর্ছন। রর্ন্তু বাস্তব 
সতযিা আর্রা আঘাত পাওযার েত বর্ল ের্ন িয। 
তার্দর বনু্ধর্ত্বর দুোর্সর ের্ধযই ডাম্বলর্ডার এবিং রিনর্ডলভা আলাদা ির্য  ায। তার্দর 
দুজর্নর রবখযাত জুর্যল (রবস্তাররত মদখুন অ্ধযায-২২) এর আগ প কন্ত আর র্খর্নাই 
তার্দর ের্ধয মদখা িযরন। িঠাৎ র্র্র এই পরে আির্ির র্ারে রর্? ডাম্বলর্ডার রর্ 
তার মচতনায রফর্র এর্সর্ছন মসিাই? রতরন রর্ রিনর্ডলভার্র্ বর্লরছর্লন ম  রতরন তার 
পররর্ল্পনার অ্িংশ ির্ত চান না? িায, মসিাও নয। 
বারিলডা বর্লর্ছন, আোর ের্ন িয অ্ররযানার েৃতুয, মসিাই র্ারে। তার েৃতুয এর্রি 
আঘাত ির্য আর্স। ঘিনার সেয মগাি মসখার্ন উপরিত রছল। এবিং মস আোর 
বারড়র্তও এর্সরছল। মস আোর্র্ বর্লরছল পর্রর রদন। তার বারড়র্ত রফর্র ম র্ত চায। 
সুতরািং আরে এর্রি মপািকরর্র বযবিা র্রর। মসিাই রছল তার সার্ি আোর মশষ মদখা। 
আররযানার েৃতুযর সেয অ্যালবাস তার শ যার র্ার্ছই রছর্লন। দুভাইর্যর জনয সেযিা 
রছল ভীষে খারাপ। দুজনই তার্দরর্র্ ছাড়া আর সবাইর্র্ খুইর্যর্ছন। মর্ার্না রবস্মর্যর 
বযাপার নয ম  দুজর্নরই োনরসর্ অ্বিা রছল চড়া। আবারর্ফািক অ্যালবাসর্র্ 
মদাষার্রাপ র্ররছর্লন। োনুষ রবপদজনর্ পরররিরতর্ত এেনই র্র্র িার্র্। রর্ন্তু 
আবারর্ফািক মবচারা র্িা বলরছর্লন পাগর্লর েত। এর্ইভার্ব মশষরৃ্তযানুষ্ঠার্নর রদন 
অ্যালবার্সর নার্। মভর্ঙ্গ  াওযাও মর্ার্না শুভ লক্ষে নয। মের্যর লাশ রঘর্র দুই 
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মছর্লর্র্ লড়াই র্রর্ত মদখর্ল রনর্জ রনিঃর্শরষত ির্য ম র্তন। লজ্জায মগলািক মসখার্ন 
িার্র্ত পার্ররন। অ্বশয মগলািক িার্র্ল অ্যালবাস অ্ন্তত রর্ছুিা স্বরস্ত মবাধ র্রর্তন … 
লার্শর পার্শ এই েগড়া সাোনয রর্ছু মলার্ মদখরছল।  ারা মশষ রৃ্তযানুষ্ঠার্ন ম াগ 
রদর্যরছল। এই ঘিনা মবশ র্র্যর্রি প্রর্শ্নর জন্ম রদর্যরছল। মর্ন মবার্নর েৃতুযর্ত 
আবারর্ফািক ডাম্বলর্ডার অ্যালবাসর্র্ দারয র্র্ররছর্লন? মসরর্ শুধুই দুিঃখ মবাধ মির্র্ 
মজর্গ ওঠা মোর্ধর র্ারর্ে? নারর্ এেন মক্ষর্প  াওযার মপছর্ন রবর্শষ মর্ার্না র্ারে 
আর্ছ? মস রিনর্ডলভাে ডােকেযার্ঙ বনু্ধর্দর উপর ভযানর্ আেেে র্রার জনয সু্কল 
মির্র্ রবতারড়ত ির্যরছর্লন, মসই রিনর্ডলভান্ড মের্যরির েৃতুযর র্র্যর্ ঘণ্টার মভতর্র 
মদশ মির্র্ পারলর্য  ায। এবিং অ্যালবার্সর সর্ঙ্গ তার আর র্খর্না মদখা িযরন (লজ্জায 
নারর্। ভর্য?) উইজারডকিং ওযার্েকর মজার র্রার আগ প কন্ত তার্দর ের্ধয মদখা িযরন। 
পরবতকী জীবর্ন ডাম্বলর্ডার বা রিনর্ডলভান্ড মর্উই তার্দর অ্ল্পবযর্সর বনু্ধত্ব রনর্য 
মর্ার্না র্িা বর্লনরন। রর্ন্তু মর্ার্না সর্ন্দি মনই ম  ডাম্বলর্ডার রিনর্ডলভার্ন্ডর উপর 
আেেে র্রর্ত মদরর র্র্ররছর্লন। তার র্ারে রর্ মলার্রির্র্ ভাল লাগা? নারর্ এর্ 
সের্যর বনু্ধর্র্ আেেে র্রর্ল সবরর্ছু ফাাঁস ির্য  ার্ব মস ভর্যই রতরন আেেে 
র্রর্ত রিধা র্র্ররছর্লন? এর্সেয  ার বনু্ধত্ব আির্ির রবষয রছল তার্র্ ধরর্ত রর্ 
অ্রনোরৃ্তভার্ব মচষ্টা র্র্ররছর্লন? 
অ্ররযানার র্ী র্র্র রিসযজনর্ েৃতুয িল? মস রর্ মর্ার্না ডার্ক রীরতর অ্রনযর্ের রশর্ার 
ির্যর্ছ? মস রর্ এেন রর্ছু অ্রতেে র্র্ররছল  া তার র্রার র্িা না, ম খার্ন দুজন 
তরুে মলার্ তার্দর প্রভাব বলয বাড়ার্নার প্রস্তুরত রনরেল? এেন রর্ ির্ত পার্র ম  ফর 
রদ মিিার গুডর জনয অ্ররযানা প্রিে আর্ত্মাৎসগক র্র্রর্ছ? 
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এখার্নই অ্ধযার্যর মশষ। এবিং িযারর েুখ তুর্ল তার্ার্লা। িাররেযন তার আর্গই মশষ 
লাইনগুর্লা পর্ড় মফর্লরছল। মস িযাররর িাত মির্র্ মছাাঁ মের্র বইিা রনল। িযাররর 
অ্রভবযরি মদর্খ এর্িু সতর্ক িল এবিং বইরির রদর্র্ না তারর্র্যই মসরি ভাাঁজ র্রল। 
এেনভার্ব ভাঁজ র্রল ম ন অ্সঙ্গত মর্ার্না রর্ছু লুর্ার্ে। 
 
িযারর, 
 
রর্ন্তু িযারর োিা মদালার্লা। তার মভতর্র রর্ছু এর্িা েড় তুর্লর্ছ। রঠর্ এেনিা মবাধ 
র্র্ররছল রন চর্ল  াওযার পর। মস ডাম্বলর্ডারর্র্ রবশ্বাস র্র্ররছল, ের্ন র্রর্তা ম  
রতরন জ্ঞান এবিং ভার্লা োনুরষর প্ররতর্। রর্ন্তু তার মস ধারো ধুরলসাৎ ির্য মগর্ছ। আর 
র্র্তা তার্র্ িারার্ত ির্ব? রন, ডাম্বলর্ডার, রফরনর্ক্সর  াদুদণ্ডরি… 
 
িযারর, িাররেযন ম ন িযাররর রচন্তািা ধরর্ত মপর্রর্ছ। আোর র্িা মশার্ননা। এিা…এিা 
মর্ার্না ভাল মলখা নয…. 
 
 িযাাঁ,তুরে তা বলর্ত পার্রা… 
 
..রর্ন্তু িযারর ভুর্ল ম ও না ম  এিা ররিা রস্কিার্রর মলখা। 
 
তুরে র্ী রিনর্ডলভার্ন্ডর রচরঠিা পড়রন? 
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িযাাঁ, আরে পর্ড়রছ, িাররেযন ইতস্তত র্র্র বলল। মস তার চার্যর র্াপরি ঠাণ্ডা দুিাত 
রদর্য মপরচর্য ধরল। আোর ধারো মসিাই এর্রি খারাপ রবষয। আরে জারন বারিলডা 
ের্ন র্র্ররছর্লন এগুর্লা শুধু আর্লাচনার ের্ধয সীোবদ্ধ িার্র্ব। রর্ন্তু ফর দয মিিার 
গুড রিনর্ডলভার্ন্ডর জনয এর্রি মোগান ির্য রগর্যরছল। পরবতকীর্ত মস  ত রনষু্ঠরতা 
র্র্রর্ছ তার  ুরি ির্য দাাঁরড়র্যরছল। এবিং…তখন মির্র্….ের্ন ির্যর্ছ ম ন মস 
ডাম্বলর্ডার্রর র্াছ মির্র্ এই ধারো মপর্যরছল। ওর্দর ের্ত, এেনরর্ নুরর্েনগার্ডকর 
প্রর্বশ পর্িও বার্া র্র্র নােরি রলর্খ রাখা রছল। 
 
নুরর্েনগাডক রর্? 
 
রিনর্ডলভাে তার রবর্রাধীর্দরর্র্ আির্র্ রাখার জনয এরি ততরর র্র্ররছর্লন। মস রনর্জ 
এরি পররতযাগ র্র্রর্ছ ডাম্বলর্ডার তার্র্ ধর্র মফলার পর।  ার্িার্, এরি এর্রি বার্জ 
ধারো ম  রিনর্ডলভার্ন্ডর ক্ষেতা রু্রক্ষগত র্রার মপছর্ন ডাম্বলর্ডার্রর বুরদ্ধ র্াজ 
র্র্রর্ছ। রর্ন্তু অ্নযরদর্র্ ররিা এর্িা বলর্ত পার্রন না ম , তারা অ্ল্প বযর্স োত্র 
র্র্যর্ োর্সর মবরশ এর্জন আর্রর্জনর্র্ জানর্তন। তার্দর বযস তখন সরতযই র্ে 
রছল। 
 
আরে মভর্বরছলাে ম  তুরে এর্িাই বলর্ব, িযারর চাযনা ম  তার রাগ িার রেযর্নর উপর 
রগর্য পড়র্। রর্ন্তু রনর্জর র্ণ্ঠ রির রাখা তার জনয র্রঠন ির্য পর্ড়র্ছ। আরে 
মভর্বরছলাে তুরে বলর্ব, তার্দর বযস খুব র্ে রছল। আোর্দর এখন ম  বযস তার্দরও 
তখন তাই রছল। আেরা এখন ডার্ক আর্িকর রবরুর্দ্ধ রনর্জর্দর জীবন বারজ মরর্খ 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য ডেথরি হ্যালিাস । ডে. ডে. িাওরিিং । হ্যারি পটাি রসরিে 

604 

www.bengaliebook.com                                  সূরিপত্র 
 

 

মনর্েরছ। তখন রতরন তার নতুন মবে মের্ন্ডর সর্ঙ্গ এর্র্বার্র ঘরনষ্ঠ রছর্লন োগলর্দর 
উপর ক্ষেতা প্ররতরষ্ঠত র্রার পররর্ল্পনার জনয। 
 
মস মবরশক্ষে তার মেজাজ ধর্র রাখর্ত পারর্ছ না। িযারর উর্ঠ দাাঁড়ার্লা এবিং িাাঁির্ত 
শুরু র্রল। মস রবষযরি রনর্য আর্রা খরতর্য মদখর্ত চার্ে। 
 
ডাম্বলর্ডার  া রলর্খর্ছন আরে তার পর্ক্ষ  ুরি রদর্ত মচষ্টা র্ররছ না, িার রেযন বলল। 
শাসর্নর অ্রধর্ার এর্রি বার্জ বযাপার। রবষযরি রছল, েযারজই শরি। রর্ন্তু িযারর, তখন 
সর্বোত্র তার ো োরা মগর্ছন। রতরন বারড়র্ত রছর্লন এর্র্বার্র এর্া- এর্া? রতরন এর্া 
রছর্লন না! সঙ্গ মদযার জনয তার ভাই এবিং মবান রছল। তার সু্কইব মবানর্র্ রতরন তালা 
রদর্য মরর্খরছর্লন 
 
আরে এিা রবশ্বাস র্রর না, িাররেযন বলল। মসও বসা মির্র্ দাাঁরড়র্য মগল। মের্যরির 
 াই ির্য িারু্র্ না মর্ন, আরে রবশ্বাস র্রর না ম  মের্যরি সু্কইব রছল। 
 
ম  ডাম্বলর্ডারর্র্ আেরা জারন রতরন র্খর্নাই তা মের্ন রনর্তন না। 
 
ম  ডাম্বলর্ডারর্র্ আেরা রচনতাে রতরন র্খর্নাই োগলর্দর উপর ক্ষেতা প্ররতরষ্ঠত 
র্রর্ত চাইর্তন না! িযারর রচৎর্ার র্র্র বলল। তার র্র্ণ্ঠর শে ফাাঁর্া পািার্ড় রগর্য 
প্ররতধ্বরন তুলল এবিং মবশ র্র্যর্রি র্ার্লা পারখ সর্ঙ্গ সর্ঙ্গ গাছ। মির্র্ উর্ড় আর্ার্শ 
চক্কর রদল এবিং তারিঃস্বর্র ডার্র্ত িার্ল। 
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পর্র রতরন বদর্ল রগর্যরছর্লন িযারর, তার রচন্তার পররবতকন এর্সরছল! িযর্তা রতরন এসব 
রবশ্বাস র্রর্তন  খন তার বযস রছল োত্র ১৭ বছর। রর্ন্তু পরবতকী পুর্রা জীবন রতরন 
ডার্ক আর্িকর রবরুর্দ্ধ লড়াই র্র্রর্ছন। এর্োত্র ডাম্বলর্ডারই রিনর্ডলভাের্র্ প্ররতিত 
র্র্রর্ছন, রতরনই এর্োত্র বযরি র রন োগলর্দর রনরাপোর পর্ক্ষ সবসেয রছর্লন। শুরু 
মির্র্ই রতরন ইউ-মনা-হুর রবরুর্দ্ধ লড়াই র্র্রর্ছন এবিং তার্র্ দেন র্রর্ত রগর্য 
েৃতুযবরে র্র্রর্ছন! 
 
ররিার বইরি দুজর্নর োেখার্ন োরির্ত পর্ড় আর্ছ। বইর্যর উপর মির্র্ অ্যালবাস 
ডাম্বলর্ডার্রর েুখরি তার্দর দুজর্নর রদর্র্ তারর্র্যই িাসর্ছ। 
 
িযারর, আরে দুিঃরখত। আোর ধারো, মতাোর এেন মরর্গ  াওযার র্ারে, ম র্িতু 
ডাম্বলর্ডার রনর্জ মির্র্ মতাোর্র্ এসব রবষর্য রর্ছুই বর্লনরন তাই। 
 
িযর্তা বা তাই, িযারর রচৎর্ার র্র্র বলল। মস িাত দুর্িা রার্গ োিার উপর তুর্ল 
মফলল। রার্গ অ্িবা রনর্জর মর্ানিা ভুল তা ধরার জনয সেয চার্ে। মদখ, রতরন 
আোর্দরর্র্ র্ী বর্লর্ছন িাররেযন! িযারর মতাোর জীবন েুাঁরর্পূেক! আবার বর্লর্ছন, 
আোর র্াছ মির্র্ সব বযাখযা আশা র্র্রা না। আোর প্ররত অ্ন্ধভার্ব রবশ্বাস র্র্রা! 
রবশ্বাস রার্খা ম  আরে  া র্ররছ তা আরে জারন! আরে  রদ 
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মতাোর্দরর্র্ রবশ্বাস নাও র্রর তাির্লও মতােরা আোর উপর আিা রার্খা! র্খর্নাই 
সবিুরু্ সরতয নয! র্খর্নাই নয! 
 
এেন রচৎর্ার র্র্র র্িাগুর্লা বলর্লা ম  তার গলার স্বর মভর্ঙ মগল। ওরা দুজন 
দুজর্নর রদর্র্ তারর্র্য িার্ল রনরলকপ্ত মচার্খ। িযাররর ের্ন িল ওরা অ্র্নর্িা আর্ার্শ 
উর্ড় মবড়ার্না মছাি মপার্াোর্র্ড়র েত গুরুত্বিীন। 
 
রতরন মতাোর্র্ ভালবাসর্তন, িাররেযন রফসরফস র্র্র বলল, আরে জারন রতরন মতাোর্র্ 
ভালবাসর্তন। 
 
িযারর িাত দুর্িা রনর্চ নাোর্লা। 
 
আরে জারননা র্ার্র্ রতরন ভালবাসর্তন, িাররেযন। রর্ন্তু মসিা র্খর্নাই আরে নই। ম  
োর্েলা রতরন আোর জনয মরর্খ মগর্ছন তার্র্ ভালবাসা বর্ল না। মগলািক 
রিনর্ডলভার্ন্ডর সর্ঙ্গ রতরন তার রচন্তা-ভাবনা রনর্য এতসব রবষয মশযার র্র্রর্ছন তার 
র্োোত্র আোর সর্ঙ্গ র্র্রনরন। 
 
িযারর িাররেযর্নর  াদুদণ্ডরি তুর্ল রনল। দণ্ডরি িাত মির্র্ মস বরর্ফর উপর মফর্ল 
রদর্যরছল। মস তাবুর প্রর্বশ পর্ি বসল পািারা মদযার জনয। 
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চার্যর জনয ধনযবাদ। আরে এখন পািারা মদযার র্াজরি র্ররছ। তুরে এর্িু উষ্ণ ির্য 
নাও। িাররেযন এর্িু রিধা র্রল। রর্ন্তু তার্র্ ক্ষান্ত র্রার রবষযরি বুের্ত পারল। মস 
বইরি তুর্ল রনল এবিং িযাররর্র্ অ্রতেে র্র্র তাবুর মভতর মঢার্ার সেয তার োিার 
উপর িাত রদর্য িালর্া র্র্র োাঁরর্র্য রদল। িাররেযর্নর স্পর্শক িযারর মচাখ বন্ধ র্রল। 
মস রনর্জর্র্ রধক্কার রদল, ইো িল িাররেযর্নর র্িাগুর্লা সরতয বর্ল মের্ন রনর্ত ম , 
ডাম্বলর্ডার সরতযই তার্র্ রবর্শষ নজর্র মদখর্তন, অ্নয সর্ল মির্র্ পৃির্ভার্ব 
ভাবর্তন। 
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দ্য রসিভাি ডো 
 
েধযরার্ত িাররেযন  খন পািারায মগল তখন চাররদর্র্ তুষার পড়র্ছ। িযাররর স্বপ্নগুর্লা 
সব ম ন মর্েন এর্লার্েলা এবিং রবররির্রও : নারগনী ওর্দরর্র্ প্রির্ে এর্রি মখালা 
রবশাল ররর্ঙর মভতর এবিং পর্র এর্রি মগালাপ ফুর্লর োলার মভতর রদর্য রদর্ে 
আবার মবর র্রর্ছ। িযারর র্র্যর্বার ধড়ফড় র্র্র উর্ঠ বর্সর্ছ। ের্ন ির্যর্ছ মর্ ম ন 
দূর মির্র্ ওর্র্ শাসার্ে। র্ল্পনা র্র্রর্ছ ম  তাবুর চারপার্শ বাতার্সর শর্ের মভতর 
র্ার্রা পার্যর আওযাজ এবিং র্িা বলার শে মশানা  ার্ে। 
 
অ্বর্শর্ষ অ্ন্ধর্ার িার্র্তই মস মজর্গ উর্ঠ িাররের্নর সর্ঙ্গ ম াগ রদল। িাররেযন 
জর্ড়াসর্ড়া ির্য বর্স  াদুদর্ণ্ডর আর্লার সািার্ য এ রিরে অ্ব োগল বইরি পড়র্ছ। 
তখর্না ঘন তুষারপাত ির্ে। মস িযাররর প্রস্তার্ব সম্মত িল এবিং স্বরস্ত মবাধ র্রল ম  
ওখান মির্র্ ওরা সবরর্ছু গুরির্য অ্নযত্র চর্ল  ার্ব। 
 
আেরা আর্রা মবরশ রনরাপদ মর্ার্না জাযগায  ার্বা, িাররেযন সম্মরত রদর্য বলল। মস 
শীর্ত র্াাঁপর্ছ। তার পাযজাোর উপর মস শুধু এর্রি মসার্যিার পর্র আর্ছ। আরে 
সারাক্ষে রচন্তা র্ররছলাে ম  র্ার্রা চলার্ফরার শে পারে। এেনরর্ ের্ন িল আরে 
র্াউর্র্ এর্বার বা দুবার মদখলােও। 
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িযারর চুপ র্র্র রইল। মস এর্রি জাোর মির্ন রনল। এবিং মিরবর্লর উপর রনরব, রির 
ির্য িার্া রক্লর্র্ার্স্কার্পর রদর্র্ তার্ার্লা। 
 
আরে রনরিত ম  আরে এরি র্ল্পনা র্র্ররছ, িাররেযন বলল। তার্র্ অ্র্নর্িা নাভকাস 
মদখার্ে। অ্ন্ধর্ার্রর মভতর বরফ মতাোর মচার্খর সর্ঙ্গ নানা ধরর্ের মখলা র্র্র 
িার্র্…রর্  াই মিার্ আোর্দর উরচত ির্ব অ্দৃশয িওযার আলখাল্লার রনর্চ রডসপার্রি 
র্রা, ম  মর্ার্না েুাঁরর্ এড়ার্ত। 
 
আধা ঘণ্টার ের্ধযই ওরা তার পুর্রাপুরর গুরির্য মফলল। িযারর িরেুক্সরি গলায পর্র 
আর্ছ। আর িাররেযন তার বযাগরি শি র্র্র ধর্র মরর্খর্ছ। ওরা রডসপার্রি র্রল। 
স্বাভারবর্ভার্বই ওরা দুজন শি র্র্র পরস্পরর্র্ ধরল এবিং রডসপার্রি ওর্দরর্র্ রগর্ল 
মফলল। এরপর, িযাররর পা বরর্ফর োরির মছাাঁযা মপল এবিং শিভার্ব এর্রি বারড় 
মখল। ের্ন িল বরফােন্ন োরি গার্ছর পাতা রদর্য মঢর্র্ আর্ছ। 
 
আেরা মর্ািায? িযারর জানর্ত চাইল। মস চাররদর্র্ তারর্র্য শুধুই গাছপালা মদখর্ত 
মপল। িাররেযন বযাগরি খুর্ল তার মভতর মির্র্ মির্ন তাবুর খুরিগুর্লা মবর র্রল। 
 
মস বলল, রডর্নর জঙ্গল, ো আর ডযার্ডর সর্ঙ্গ আরে এখার্ন এর্বার র্যারেিং 
র্র্ররছলাে। 
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এখার্নও সবগাছ বরর্ফ মঢর্র্ আর্ছ। এখার্ন আর্রা তীর শীত। তর্ব তারা এখার্ন ঠাণ্ডা 
বাতার্সর িাত মির্র্ রক্ষা মপর্যর্ছ। ওরা রদর্নর অ্রধর্ািংশ সের্য তাবুর মভতর্র 
র্ািার্লা। িাররেযন জর্ড়াসর্ড়া ির্য বর্স উজ্জ্বল নীল রর্ঙ্গর মধাযা ততরর র্রল গযাস 
রদর্য। িাররেযন এিা বানার্ত খুবই পারদশকী। মস িাতল রদর্য এর্রি গযাস জার তুর্ল 
রনর্যর্ছ। িযাররর ের্ন িল ম ন মস তার গুরুতর আঘাত মির্র্ মসর্র উঠর্ছ। বুের্ত 
বারর্ রইল না ম  িাররেযর্নর  র্ত্নর র্ারর্েই মস তাড়াতারড় মসর্র উঠর্ছ। ওই দুপুর্র 
েরের র্র্র তুষার পড়র্ত িার্ল। এেনরর্ ওর্দর আোদনরিও ধুর্লার েত তুষার 
রদর্য আোরদত ির্য মগল। 
 
দুরাত অ্ল্প ঘুরের্য িযারর ম ন আর্রা সতর্ক ির্য উঠল। মগারিচ ির্লা মির্র্ পারলর্য 
আসািা এত বার্জ ধরর্ের রছল ম , ের্ন ির্যর্ছ মভার্েেিক ম ন আর্রা র্ার্ছ চর্ল 
এর্সর্ছ। আর্রা বর্ড়া হুের্ী ির্য দাাঁরড়র্যর্ছ। আবার্রা  খন অ্ন্ধর্ার মনর্ে এল তখন 
িাররেযন পািারায িার্র্ত চাইল। রর্ন্তু িযারর তার্র্ রনর্ষধ র্র্র রবছানায রগর্য ঘুোর্ত 
বলল। 
 
িযারর এর্রি গরদর্ত তাবুর েুর্খ বসল। িযাররর ম  র্রি মসাযিার রছল মস সবগুর্লা পর্র 
রনর্যর্ছ। রর্ন্তু তারপরও শীত র্াাঁরপর্য রদর্ে।  তই সেয  ার্ে। ততই অ্ন্ধর্ার ঘন 
ির্য আসর্ছ। মশষ প কন্ত এত গাঢ় ির্য মগল ম  রর্ছুই মদখা  ায না। িযারর এর্বার 
রজরনর অ্বিান মদর্খ মনযার জনয োরাউডারস েযাপ মবর র্রল। তখনই তার ের্ন 
পড়ল এিা রেসোর্সর সেয এবিং রজরন সম্ভবত বার্রার্ত চর্ল রগর্যর্ছ। 
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রবসৃ্তত বর্নর সব মছাি মছাি নড়াচড়া বড় আর্ার ির্য িযাররর মচার্খ ধরা রদর্ে। িযারর 
ভার্লা র্র্রই জার্ন ম  এই বর্ন প্রচুর জীবন্ত প্রােী রর্যর্ছ। ের্ন ের্ন র্ােনা র্রল 
ওগুর্লা ম ন চলাচল না র্র্র এবিং  ার্ত মস অ্নয মর্ার্না রবপদজনর্ চলাচলিার্র্ 
আলাদা র্র্র মদখর্ত পার্র। অ্র্নর্ বছর আর্গ মস েরা পাতার উপর রপছর্ল  াওযার 
শে মপর্যরছল। তার ের্ন িল মস মসই শে আবারও পার্ে। মস োিা োাঁরর্ রদল। মবশ 
র্র্যর্ সপ্তাি ধর্র তার্দর রনরাপো মস্পল র্াজ র্রর্ছ। মসই রনরাপো মস্পল এখন 
মভর্ঙ  ার্ব মর্ন? তারপরও মস এর্িা োিা মির্র্ সরার্ত পারল না ম , আজর্র্র 
রাতিা িযর্তা অ্নযরর্ে। 
 
ঘুর্ে তার োিা বারবার নুইর্য পড়র্ছ। মস র্র্যর্বার োিা োাঁরর্ রদল। র্র্যর্বার 
তাবুর পার্শ েুাঁর্র্ পড়ল। অ্ন্ধর্ার এেন রনর্ষ র্ার্লা ির্য আর্ছ ম ন িযারর 
অ্যাপাররশন এবিং রডসপাররশর্নর োেখার্ন দুলর্ছ। মস তার এর্রি িাত উাঁচু র্র্র 
মচার্খর সাের্ন ধরল ম  তার অ্ঙুলগুর্লা মদখা  ায রর্না। রঠর্ তখনই ঘিনািা ঘিল : 
 
এর্রি উজ্জ্বল রুপারল আর্লা গাছগাছারলর মভতর মির্র্ মসাজা তার রদর্র্ আসর্ত শুরু 
র্র্রর্ছ। এরির উৎস ম খার্নই মিার্ না মর্ন আসর্ছ এর্র্বার্র রনিঃশর্ে। আর্লারি 
এর্ভার্ব শুধু িযাররর রদর্র্ এরগর্য আসর্ছ। 
 
িযারর পার্যর উপর ভর র্র্র লাফ রদল। ওর গলার স্বর আির্র্ মগর্ছ। মস িাররেযর্নর 
 াদুদণ্ডরি তুর্ল ধরল। মস তার মচাখ দুর্িা মজার র্র্র লাইর্ির রদর্র্ রির রাখল। মচার্খ 
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ম ন োপসা মদখর্ত িার্ল। এর সাের্ন ম  গাছগুর্লা পর্ড়র্ছ মসগুর্লা র্ার্লা ছাযার 
েত মদখার্ে। রর্ন্তু মসগুর্লা মভদ র্র্র আর্লািা আর্রা র্ার্ছ চর্ল আসর্ছ…. 
 
এরপর আর্লার উৎসরি মবর ির্য এল এর্রি ওর্ গার্ছর মপছন মির্র্। মসরি এর্রি 
রুপালী সাদা োদী িররে। এর্র্বার্র চর্চর্ র্রর্ছ। োরির উপর রদর্য িাাঁির্ছ রর্ন্তু 
মর্ার্না শে মনই। নরে ধুলার েত বরর্ফর উপর পার্যর মর্ার্না ছাপ পড়র্ছ না। 
িররেরি ওর রদর্র্ই এরগর্য আসর্ছ। চেৎর্ার োিা এবিং িানা মচাখ উপর্রর রদর্র্ 
তুর্ল আর্ছ। 
 
িযারর রবস্মর্যর সর্ঙ্গ তারর্র্য আর্ছ প্রােীরির রদর্র্। রবরস্মত িররেরির ধরে মদর্খ নয 
বরিং অ্বেকনীযভার্ব পরররচত বর্ল ের্ন ির্ে! িযাররর ের্ন িল ম ন মস। 
 
এর সর্ঙ্গ সাক্ষার্তর জনযই অ্র্পক্ষা র্ররছল। রর্ন্তু ওর্র্ মদখার আগ প কন্ত তা ভুর্ল 
রগর্যরছল। এখন তার্দর ের্ধয সাক্ষাত িল। এর্ েুিূতক আর্গও ের্ন ির্যর্ছ রচৎর্ার 
র্র্র িাররেযনর্র্ ডার্ মদযার র্িা। রর্ন্তু এখন তাও ভুর্ল মগল। িযারর ভাল র্র্রই 
জার্ন এই ম  িররেরি এরগর্য আসর্ছ এর ফর্ল তার েৃতুযও ির্ত পার্র। 
 
ওরা পরস্পর্রর রদর্র্ তারর্র্য িার্ল। তারপর িররেরি রফর্র চর্ল ম র্ত শুরু র্রল। 
 
না, িযারর বলল। তার গলার স্বর ম ন মবর ির্ত চায না। রফর্র এস! 
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িররেরি িােল না, চর্ল ম র্ত িার্ল। মসরির উজ্জ্বলতা গার্ছর ডাল-পালায বাধা মপর্ত 
িার্ল। োত্র এর্ েুিূর্তকর জনয িযারর রিধা র্রল। সতর্কতার সর্ঙ্গ রবড়রবড় র্রল : এিা 
এর্িা মর্ৌশল ির্ত পার্র, ফাাঁদ ির্ত পার্র, তার্র্ মলাভ মদরখর্য মনযার মর্ৌশল ির্ত 
পার্র। রর্ন্তু তার মভতর মির্র্ বলর্ছ এরি মর্ার্না ডার্ক েযারজর্ নয। মস রপছর্ন 
রপছর্ন রওযানা রদল। 
 
তার পার্যর রনর্চ বরফ েচেচ র্রর্ত িার্ল। রর্ন্তু িররেরি মর্ার্না শে র্রর্ছ না। 
আসর্ল মস এর্রি আর্লা ছাড়া ম ন আর রর্ছু না। িররেরি বর্নর গভীর মির্র্ গভীর্র 
পি মদরখর্য ওর্র্ রনর্য মগল। িযারর দ্রুত িাাঁির্ত িার্ল। িযারর জার্ন ও রঠর্ জাযগা 
েত ধরা মদর্ব। এরপর িযর্তা িররেরি র্িাও বলর্ব। এবিং িযারর ভাবল তার র্ী র্রা 
উরচত। 
 
অ্বর্শর্ষ িররেরি িােল। মস তার সুন্দর োিারি িযাররর রদর্র্ মঘারার্লা। িযারর মদৌড় 
রদর্য র্ার্ছ ম র্ত চাইল। তার মভতর্র এর্রি প্রশ্ন ঘুরর্ছ। মস ম ই না েুখ খুর্লর্ছ 
অ্েরন িররেরি অ্দৃশয ির্য মগল। 
 
 রদও অ্ন্ধর্ার্রর ের্ধয িররেরি অ্দৃশয ির্য মগল, রর্ন্তু তারপরও িযাররর মচার্খর েরনর্ত 
ওর অ্বযবিা মলর্গ িার্ল। িযারর মচার্খ রর্ছু মদখর্ত পার্ে না। মচার্খর পদকা নাোর্তই 
উজ্জ্বল রর্ছু মদখর্ত মপল। এবার মস এর্িু ভয মপল। িররেরি উপরিত িার্ায এতক্ষে 
এর্িু রনরাপদ মবাধ র্ররছল। 
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লুোস! মস রবড়রবড় র্র্র বলল। এবিং  াদুদর্ণ্ডর আগা এর্িু জ্বর্ল উঠল। 
 
মচাখ রপিরপি র্রায তার মচার্খর সাের্ন মির্র্ িররেরির ছরব েুর্ছ ম র্ত িার্ল। িযারর 
দাাঁরড়র্য বর্নর নানা ধরর্ের শে শুনর্ত িার্ল। গার্ছর মছাি মছাি ডালপালার শে, 
তুষার্রর শশ শে। মস রর্ আেের্ের সমু্মখীন ির্যর্ছ? এর্রি অ্যােবুর্শ মফলার জনয 
িররেরি তার্র্ আর্ষকে র্র্রর্ছ? তার রর্ ের্ন ির্যর্ছ ম  মর্উ এর্জন  াদুদর্ণ্ডর 
আর্লার বাইর্র দাাঁরড়র্য ওর্র্ অ্নুসরে র্রর্ছ? 
 
মস  াদুদণ্ডরি উাঁচু র্র্র ধরল। মর্উ তাররদর্র্ মদৌর্ড় আসর্লা না, গার্ছর আড়াল মির্র্ 
মর্ার্না সবুজ আর্লা েলর্র্ উঠল না। তাির্ল মর্ন িররেরি তার্র্ এখার্ন রনর্য এল? 
 
 াদুদর্ণ্ডর আর্লার্ত রর্ছু এর্িা েুিূর্তকর জনয েলর্র্ উঠল। িযারর. ঘুর্র মসরদর্র্ 
তার্ার্লা। রর্ন্তু মদখল রর্ছুই না, শুধু এর্রি জাযগায জর্ে িার্া পারন।  াদুদণ্ড তুর্ল 
ভাল র্র্র পররক্ষা র্র্র মদখল র্ার্লা উপররভাগ রচর্রচর্ র্রর্ছ। 
 
মস সাবধার্ন এরগর্য মগল এবিং রনচু ির্য ভার্লা র্র্র লক্ষ র্রল। মদখল তার প্ররতোযা 
পর্ড়র্ছ এবিং  াদুদর্ণ্ডর আর্লা পর্ড়র্ছ। রর্ন্তু লক্ষ র্রল মোিা আবরর্নর রনর্চ রর্ছু 
এর্িা রের্রের্ র্রর্ছ। এর্রি রুপারল রর্ঙ্গর েস… 
 
ওর বুর্িা লারফর্য উঠল। িযারর েুখ িা র্র্র মফলল। জর্ে িার্া পারনর পার্শ মস িািু 
মগর্ড় বর্স পড়ল।  াদুদণ্ডরি বার্া র্র্র মস জর্ে িার্া পারনর রনর্চ মদখর্ত মচষ্টা র্রল 
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 তিা সম্ভব আর্লা মফর্ল। গাঢ় লাল রর্ঙর… এরি এর্রি তর্লাযার! বািরি রুরব রদর্য 
ততরর। বর্নর মভতর্রর গর্তকর পারনর্ত রিরফনর্ডার্রর তর্লাযার! 
 
মর্ার্না রর্র্ে রনিঃশ্বাস রনর্য মস তর্লাযাররি মদখল। র্ী র্র্র এিা সম্ভব? এিা বর্নর 
মভতর গর্তকর পারনর্ত আসর্ব র্ী র্র্র? তাও আবার তারা ম  প্রতযন্ত অ্ির্ল তাবু 
মপর্তর্ছ মস িানরির্ত? মর্ার্না অ্জানা  াদু রর্ িাররেযনর্র্ এখার্ন মির্ন এর্নর্ছ? 
অ্িবা ম  িররেরির্র্ এখন পযার্ট্রানাস রির্সর্ব বযবিার র্র্রর্ছ। মস-ই রর্ এই মছাি 
গর্তকর পারনর োরলর্? নারর্ তারা এখার্ন মনর্ে আসার পর এই গর্তকর পারনর্ত 
তর্লাযাররি রাখা ির্যর্ছ, র্ারে িযারররা এখার্ন? এর ম  মর্ার্না ঘিনাই ঘর্ি িারু্র্ না 
মর্ন, ম  তর্লাযাররি িযাররর র্ার্ছ মপৌঁর্ছ রদর্ত চার্ে, মস মর্ািায? মস আবার 
চাররদর্র্  াদুদণ্ডরি ঘুররর্য পররক্ষা র্রল মর্ার্না োনুষ আর্ছ রর্ না মদখর্ত। রর্ন্তু মস 
র্াউর্র্ মদখর্ত মপল না। পারনর রনর্চ িার্া তর্লাযাররির রদর্র্ নজর মদযায তার ভয 
আর্রা মবর্ড় মগল। 
 
মস  াদুদণ্ডরি তর্লাযার্রর রদর্র্ তার্ র্র্র রবড়রবড় র্র্র বলল, অ্যার্রসও মসাডক! 
 
তর্লাযাররি উঠল না। মস রনর্জও আশা র্র্ররন ম  এরি উর্ঠ আসর্ব। রবষযরি  রদ 
এতই মসাজা ির্তা তাির্ল এরি মখালা োরির উপরই িার্র্তা,  ার্ত মস তুর্ল রনর্ত 
পার্র। এেন গভীর্র মসরধর্য িার্র্তা না। মস তুষার্র ঢার্া মগালার্ার জাযগারির পার্শ 
বসল। তর্লাযাররি ম  মশষবার তার িার্ত এর্সরছল মসর্িা গভীরভার্ব ভাবর্ত 
িার্র্লা। ভযানর্ রবপদজনর্ অ্বিা ির্যরছল। মস সািার্ যর জনয ডার্াডারর্ র্র্ররছল। 
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মিল্প, িযারর রবড়রবড় র্র্র বলল। রর্ন্তু তর্লাযাররি এর্িুও নড়ল না। রির রইল। 
 
িযারর আবার িাাঁির্ত শুরু র্রল। র্িারির োর্ন রর্? িযারর রনর্জর্র্ই রনর্জ রজর্জ্ঞস 
র্রল। তর্লাযাররি তার িাত মির্র্ রফররর্য মনযার সেয র্িারি ডাম্বলর্ডার ওর্র্ 
বর্লরছর্লন। এর্োত্র সরতযর্ার্রর এর্জন রিরফনর্ডার এরি মির্ন মবর র্রর্ত পার্র। 
 
রিরফনর্ডার ির্ত ির্ল রর্ মর্াযারলরি িার্র্ত িয? এর্রি ক্ষীে র্ণ্ঠ ম ন িযাররর মভতর 
মির্র্ই উের রদল : সািস, োযু শরি এবিং বীরত্ব এর্জন োনুষর্র্ রিরফনর্ডার র্র্র 
মতার্ল। 
 
িযারর িাাঁিা িাোর্লা এবিং দীঘক এর্রি রনিঃশ্বাস ছাড়ল। ওর উষ্ণ মধাযার েত রনিঃশ্বাস 
অ্রচর্রই শীতল বাতার্স জর্ে মগল। মস জানর্তা তার রর্ র্রা উরচত। মস  রদ রনর্জর 
র্ার্ছ রনর্জ সৎ ির্তা তাির্ল মস ভাবর্ত পারর্তা ম  তর্লাযাররি মদখার সর্ঙ্গ সর্ঙ্গ 
প্রির্েই উর্ঠ আসর্তা। রবলম্ব িওযার এর্োত্র র্ারে িল তার। প্রিে উর্দযাগরিই 
িিের্ াগয িযরন। 
 
এর্লার্ের্লা আঙুর্ল িযারর এর্র্র পর এর্ গার্যর র্াপড় খুলর্ত শুরু র্রল। দুিঃর্খর 
সর্ঙ্গ ভাবল, সািরসর্তা র্ী? মস বযাপার্র মস রনরিত নয। অ্ন্তত এিুরু্ বুেল ম  মস এ 
র্াজ র্রর্ত িাররেযনর্র্ ডার্র্রন। 
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মস র্াপড়গুর্লা মখালার সেয মর্ািাও এর্রি মপাঁচা মডর্র্ উঠল। মিজরভর্গর জনয 
বযািায েনিা ভর্র উঠল। িযারর িরির র্র্র র্াাঁপর্ছ। তার দাাঁতগুর্লা ঠর্ঠর্ র্র্র বারড় 
খার্ে। রর্ন্তু তারপরও মস গার্যর র্াপড় খুলর্ত িার্ল। মশষ প কন্ত গার্য রইল শুধু 
আন্ডারওযযার। মস খারল পার্য বরর্ফর উপর দাাঁরড়র্য আর্ছ। মস র্াপড়গুর্লার উপর 
তার মছাি বযাগরির্র্ রাখল। বযার্গর মভতর্র আর্ছ তার ভাঙা  াদুদণ্ডরি, োর্যর রচরঠ, 
রসররযুর্সর মদযা আযনার ভাঙা িুর্রা এবিং পুরাতন এর্রি। রেচ। তারপর মস 
িাররেযর্নর  াদুদণ্ডরি তার্ র্রল। 
 
রডরফনর্ডা! 
 
পারনর উপর্রর বরর্ফর আস্তররি োর্ র্র্র মভর্ঙ মগল। ম ন এর্রি বুর্লি প্রর্বশ 
র্র্রর্ছ। বরর্ফর খণ্ড ছলর্র্ ওঠা পারনর মভতর পড়ল। িযারর রবর্বচনা র্র্র বুেল এরি 
খুব এর্রি গভীর নয। রর্ন্তু তর্লাযাররি তুর্ল আনর্ত পুর্রা শরীর মডাবার্ত ির্ব। 
 
র্াজরির র্িা রচন্তা র্র্র মদখল এিা সিজ র্াজ নয। পারন গরে র্রাও  ার্ব। মস 
পারনর ধার্র চর্ল এল। িাররেযর্নর  াদুদণ্ডরি োরির্ত নারের্য রাখল। পারন র্তিা ঠাণ্ডা 
মস রচন্তা োিা মির্র্ সররর্য রাখল। র্ী রর্ে ভযানর্ র্েন শুরু ির্ব মস র্িাও 
োিায আসর্ত রদল না। তারপর পারনর্ত োাঁপ রদল। 
 
শরীর্রর প্ররতরি মর্াষ ম ন প্ররতবার্দ রচৎর্ার র্র্র উঠল। বুর্র্র মভতর্রর বাতাস বন্ধ 
ির্য মগর্ছ। মস র্াাঁধ প কন্ত বরর্ফর েত ঠাণ্ডা পারনর্ত ডুর্ব মগল। দে রনর্ত িযাররর 
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প্রচণ্ড র্ষ্ট ির্ে। শরীর এেনভার্ব র্াাঁপর্ছ ম  মডাবার পারন ছলর্র্ পার্ড় উর্ঠ আসর্ছ। 
মস অ্সাড় ির্য আসা পার্যর আগায তর্লাযাররি অ্নুভব র্রল। এখন এর্রি ডুব রদর্ত 
ির্ব শুধু। 
 
তীর  ন্ত্রোদাযর্ ঠাণ্ডা। প্রচণ্ড ঠাণ্ডা তার্র্ আগুর্নর েত মপাড়ার্ে। পারনর মভতর ডুব 
রদর্তই তার োিা ম ন বরফ ির্য মগল। মস তলায মপৌঁর্ছ তর্লাযাররির জনয িাতড়ার্ত 
লাগল। মর্বল আঙু্গল রদর্য তর্লাযার্রর বাি ধর্র উপর্রর রদর্র্ িান রদল। 
 
রঠর্ তখনই তার গলায রর্ছু এর্িা িাইি ির্য আির্র্ ধরল। প্রির্ে িযারর ের্ন র্রল 
পারনর মভতর্রর আগাছা।  রদও পারনর্ত নাোর সেয রর্ছু অ্নুভব র্র্ররন। মস তার 
খারল িাতরি রদর্য রনর্জর গলারি েুি র্রর্ত মচষ্টা র্রল। রর্ন্তু এরি আগাছা নয। 
গলার িরেুক্সরির মচইন শি ির্য বর্স  ার্ে। ধীর্র ধীর্র দে আির্র্ রদর্ে। 
 
িযারর ভযানর্ভার্ব রনর্চ লারি রদর্য উপর্র উঠর্ত মচষ্টা র্রল। রর্ন্তু মস ঘুর্র মডাবার ম  
অ্িংর্শ বরফ শি ির্য আর্ছ োিািা মসখার্ন রগর্য মঠর্ল। রবপ কস্ত, দে বন্ধ ির্য 
আসর্ছ। মস িাতরড়র্য গলা মির্র্ িরেুর্ক্সর মচন রঠর্ র্রর্ত মচষ্টা র্রল। রর্ন্তু বরফ 
ির্য আসা আঙু্গলগুর্লা রদর্য মস রঢল র্রর্ত পারল না। এবার োিার মভতর ম ন এর্রি 
মছাি আর্লা জ্বর্ল উঠল। মস ডুর্ব ম র্ত িার্ল। মস পুর্রাপুরর অ্সিায। তার রর্ছুই 
র্রার মনই। মস েৃতুযর েুর্খ িাত দুরি গলার র্ার্ছ রনর্য এল…। 
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দে বন্ধ িওযা, েুখ রদর্য লালা পড়া এবিং এেন ঠাণ্ডা মস জীবর্ন র্খর্না অ্নুভব 
র্র্ররন। েুখরি বরর্ফর উপর পর্ড় আর্ছ। আর্শপার্শই মর্ািাও মর্উ এর্জন িাপার্ে, 
র্ারশ রদর্ে এবিং দাাঁরড়র্য িার্র্ত রগর্য মিাাঁচি খার্ে। িাররেযন আবার্রা তার্র্ বাাঁচার্ত 
এর্সর্ছ। রঠর্ সার্পর িাত মির্র্ ম ভার্ব বাাঁরচর্যরছল….রর্ন্তু আওযাজরি িাররেযর্নর 
েত না। এর র্ারশ এবিং পার্যর শেও িাররেযর্নর েত ের্ন ির্ে না…। 
 
িযাররর োিা তুর্ল মদখার েত শরি মনই। মস তার সািা যর্ারীর্র্ মদখর্ত পার্ে না। 
মস  া পারর্ছ তা িল তার এর্রি র্রেত িাত মর্ার্নাের্ে গলার র্ার্ছ রনর্ত। গলার 
জাযগারির্র্ অ্নুভব র্রর্ত পারর্ছ ম খার্ন িরেুক্স এর মচইনরি মর্র্ি োিংর্সর মভতর 
বর্স রগর্যরছল। মসরি এখন মনই, মর্উ এর্জন মর্র্ি রনর্য তার্র্ েুি র্র্রর্ছ। রঠর্ 
তখনই এর্রি িাপার্ত িার্া র্ণ্ঠস্বর তার োিার উপর্রর রদর্ মির্র্ বর্ল উঠল : 
 
তুরে র্ী পাগল নারর্? 
 
রর্ছুই না, গলার আওযাজরি মশানার সর্ঙ্গ সর্ঙ্গ িযাররর মভতর শরি সিয ির্ত শুরু 
র্রল। মস উর্ঠ দাাঁড়ার্ত পারল। পার্যর উপর দাাঁরড়র্য মস ভযানর্ভার্ব র্াপর্ত িার্ল। 
তার সাের্ন দাাঁরড়র্য আর্ছ রন। পুর্রাপুরর জাো র্াপড় গার্য। রর্ন্তু মস র্াপড় রভর্জ 
গার্যর সর্ঙ্গ মলর্গ আর্ছ। চুর্লর উপর রদর্য বরর্ফর পাোর পর্ড় মগর্ছ। মস এর্িার্ত 
ধর্র আর্ছ রিরফনর্ডার্রর তর্লাযাররি এবিং অ্নয িার্ত মচন মছাঁড়া িরেুক্সরি েুলর্ছ। 
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এই বার্জ র্াজ র্রর্ল মর্ন, িাপার্ত িাপার্ত রন বলল। িরেুক্সরি তার িার্ত সাের্ন 
মপছর্ন েুলর্ছ। রছাঁর্ড়  াওযার ফর্ল মচন মছাি ির্য মগর্ছ। োাঁপ মদযার আর্গ এরি গলা 
মির্র্ খুর্ল রনর্ত পারর্ল না? 
 
িযারর উের রদর্ত পারল না। রুপারল োদী িররেরি রর্ রর্ছুই না, রর্নর পুনরারবভকার্বর 
সর্ঙ্গ মসরির মর্ার্না সের্কই মনই। িযারর রবশ্বাস র্রর্ত পারর্ছ না। ঠাণ্ডায র্াাঁপর্ছ। মস 
মডাবার পার্শ িূপ র্র্র রাখা জাো র্াপড় তুর্ল রনর্য পরর্ত শুরু র্রল। মসার্যিার্রর 
পর মসার্যিার পরর্ত পরর্ত িযারর রর্নর রদর্র্ তার্ার্লা। রন মচার্খর মর্াে মির্র্ 
অ্দৃশয ির্য  ার্ে আর িযারর ের্ন র্রর্ছ এই বুরে অ্দৃশয ির্য মগল। তারপরও রন 
বাস্তর্ব আর্ছ। মস এইোত্র মডাবায োাঁপ রদর্য িযাররর্র্ উদ্ধার র্র্রর্ছ। 
 
তাির্ল তুরে? মশষ প কন্ত.., িযারর রনর্র্ বলল। তার দাাঁত ঠর্ঠর্ র্র্র র্াাঁপর্ছ। গলা 
প্রায ফাাঁস লাগার েত অ্বিা িওযায তার েুখ রদর্য এখন আওযাজ মবর ির্ত চার্ে 
না। 
 
িযাাঁ, রন বলল। মস এর্িু রিধািি। 
 
তুরে ওই োরদ িররর্ের রূপ রনর্যরছর্ল? 
 
 রর্?, নার্তা, র্খর্নাই না! আরে মতা ের্ন র্র্ররছলাে তুরে এ র্াজ র্র্রছ? 
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আোর পযার্ট্রানাসরি এর্রি পুরুষ িররে। 
 
ওি িযাাঁ, আরে মভর্বরছলাে ওরি মদখর্ত অ্নযরর্ে ির্যর্ছ। মর্ার্না রশিং মনই। 
 
িযারর িযারির্ডর মদযা বযাগরি গলায েুলার্লা। মশষ মসার্যিাররি গার্য চড়ার্লা। রনচু ির্য 
িাররেযর্নর  াদুদণ্ডরি তুর্ল রনল এবিং রর্নর রদর্র্ তার্ার্লা। 
 
তুরে এখার্ন এর্ল র্ী র্র্র? 
 
দৃশযত রর্নর ের্ন িল এই প্রশ্নরি আর্রা পর্র আসর্ল আসর্ত পার্র। 
 
এই ধর্রা…আরে..োর্ন আরে রফর্র এর্সরছ। মস গলা পররস্কার র্র্র বলল, অ্বশয  রদ 
মতােরা চাও। 
 
দুজনই রর্ছুক্ষে রনরব রইল। এ সেয রর্নর চর্ল  াওযার রবষযরি দুজর্নর ের্ধয 
এর্রি মদযার্লর েত আবি ততরর র্রল। তারপরও মশষ র্িা িল রন এখন এখার্ন। 
মস রফর্র এর্সর্ছ। মস রফর্র এর্স িযাররর জীবন রক্ষা র্র্রর্ছ। 
 
রন োিা রনচু র্র্র রনর্জর িার্তর রদর্র্ তার্ার্লা। ম ন িার্তর ধর্র িার্া রজরনসগুর্লা 
মদর্খ অ্বার্ িল। 
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ও িযাাঁ, এগুর্লা আরে মপর্যরছ, মস বলল। অ্র্নর্িা অ্প্রর্যাজর্নই বলল। তর্লাযাররি উাঁচু 
র্র্র ধর্র রাখল িযাররর রনররক্ষা র্রার জনয। এরির জনযই তুরে োাঁপ রদর্যরছর্ল, তাই 
না? 
 
িযাাঁ, িযারর বলল। রর্ন্তু আরে বুের্ত পাররছ না, তুরে এখার্ন এর্ল রর্ র্র্র? 
আোর্দরর্র্ খুাঁর্জ মপর্ল রর্ র্র্র? 
 
অ্র্নর্ বড় র্ারিনী, রন বলল। আরে র্র্যর্ ঘণ্টা ধর্র মতাোর্দর খুাঁজরছলাে। এরি 
এর্রি রবশাল বন তাই না? আরে োত্র রচন্তা র্ররছলাে ম  গার্ছর রনর্চ ঘুরের্য পড়ব। 
এবিং সর্াল প কন্ত অ্র্পক্ষা র্রব। রঠর্ তখনই মদখলাে িররেরি আসর্ছ এবিং তুরে 
মসরির্র্ অ্নুসরে র্রছ। 
 
তুরে অ্নয র্াউর্র্ মদখরন? 
 
নাি, রন বলল। আরে .. 
 
মস এর্িু রিধা র্রল। এর্িু দূর্র দুরি পাশাপারশ গার্ছর রদর্র্ তার্ার্লা। 
 
আরে মভর্বরছলাে আরে ওখার্ন রর্ছু এর্িা চলার্ফরা র্রর্ত মদর্খরছ। রর্ন্তু রঠর্ মস 
সেযিার্ত আরে মডাবার রদর্র্ মদৌড়ারে। র্ারে তুরে ডুব রদর্যছ রর্ন্তু আর উর্ঠ আসছ 
না। ফর্ল আরে এর্িু ঘুর্র–মিই িযারর, ওখার্ন রর্ছু এর্িা..? 
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মস র্িা বলার সেয িযারর দ্রুত রর্নর মদখার্না জাযগারির রদর্র্ মগল। দুরি ওর্ গাছ 
পাশাপারশ মবর্ড় উর্ঠর্ছ। দুরির োেখার্ন োত্র র্র্যর্ ইরি ফাাঁর্ রর্যর্ছ। মচাখ বরাবর 
জাযগারির্ত রর্ছু মদখা  ার্ে না। গাছরির রনর্চ মশর্র্ড়র চারপার্শ বরফ মনই। িযারর 
মর্ার্না পার্যর রচহ্নও মদখর্ত মপল না। মস আবার রন ম খার্ন দাাঁরড়র্য আর্ছ মসখার্ন 
রফর্র এল। রন এখর্না িার্ত তর্লাযার এবিং িরেুক্স ধর্র আর্ছ। 
 
রর্ছু মদখর্ত মপর্ল? রন জানর্ত চাইল। 
 
 িযারর বলল, না। 
 
এ তর্লাযাররি পারনর মভতর আসর্লা মর্ািা মির্র্? 
 
পযার্ট্রানাসরি ম  বযবিার র্র্রর্ছ, অ্বশযই মস ওরির্র্ মডাবার মভতর্র মরর্খ রদর্যরছল। 
 
ওরা দুজনই র্ারুর্াজ র্রা তর্লাযাররির রদর্র্ তার্ার্লা। তর্লাযাররি িাররেযর্নর 
 াদুদর্ণ্ডর আর্লার্ত চর্চর্ র্রর্ছ। 
 
রন বলল, মতাোর রর্ ের্ন িয এরি আসল তর্লাযার? 
 
িযারর বলল, এর্রি উপায আর্ছ পররক্ষা র্রার। 
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িরেুক্সরি িযাররর িার্ত দুলর্ছ। লর্র্িরি এর্িু এর্িু লাফার্ে। িযারর জার্ন এর 
মভতর্র ম রি আর্ছ মসরি আবার উর্েরজত ির্য উর্ঠর্ছ। এরি তর্লাযার্রর উপরিরতর 
র্িা বুের্ত মপর্রর্ছ এবিং িযাররর িার্ত পড়ার মচর্য তার্র্ মের্র মফলর্ত মচষ্টা র্রর্ছ। 
এখন এ রনর্য দীঘক আর্লাচনার সেয নয। এখন সেয িল লর্র্িরি এর্বার্র 
রচরর্ার্লর জনয মভর্ঙ মফলা। িযারর চাররদর্র্ তার্ার্লা। িার রেযর্নর  াদুদণ্ডরি উাঁচু 
র্র্র ধরল। এবিং এর্রি জাযগার রদর্র্ মচাখ পড়ল। এর্রি রসর্ার্োর গার্ছর ছাযায 
তুষার্র আিংরশর্ ঢার্া এর্রি েসৃে পাির মদখর্ত মপল। 
 
এরদর্র্ আর্সা, িযারর বলল। মস মসরদর্র্ িাাঁির্ত িার্ল। পাির্রর উপর মির্র্ তুষার 
মের্ড় মফলল। এবিং িরেুক্সরির জনয রর্নর রদর্র্ িাত বারড়র্য রদল। রন তর্লাযাররি 
বারড়র্য রদর্ল িযারর োিা মনর্ড় রনর্ষধ র্রল। 
 
না, র্াজরি মতাোর র্রা উরচত। 
 
 আরে? রন অ্বার্ ির্য বলল। মর্ন? 
 
র্ারে তুরে তর্লাযাররি মডাবা মির্র্ তুর্ল এর্নছ। আরে ের্ন র্রর এিা মতাোর র্রা 
উরচত। 
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মস দযা বা র্দ্তার র্িা রচন্তা র্র্ররন। মস জার্ন ম  িররেরি রছল অ্রত রব। রর্নরই 
তর্লাযাররি ধরা উরচত। ডাম্বলর্ডার িযাররর্র্ অ্ন্তত র্র্যর্রি রবষর্য রশক্ষা রদর্যরছর্লন। 
রতরন রবর্শষ ধরর্নর েযারজর্ রশরখর্যর্ছন। রবর্শষ রবর্শষ সের্য রবর্শষ বযবিা িির্ের 
ক্ষেতা রশরখর্যর্ছন। 
 
আরে এরি খুলরছ, তুরে শুধু তর্লাযার রদর্য মর্াপরি মদর্ব। এর্র্বার্র মসাজাসুরজ, 
রঠর্ার্ছ? িযারর বলল। র্ারে মভতর্র  াই িারু্র্ মসরি প্ররতর্রাধ র্রর্ত চাইর্ব। 
ডার্যররর্ত ইরঙ্গত রছল ম  এরি আোর্র্ িতযা র্রর্ত চায। 
 
আেরা এরির্র্ র্ীভার্ব ওর্পন র্রর্বা? রন জানর্ত চাইল। মস ভয মপর্যর্ছ বর্ল ের্ন 
িল। 
 
পার্সকলিিং বযবিার র্র্র আরে এরির্র্ মখালার আর্দশ রদরে, িযারর বলল। উেররি 
এতিা চি জলরদ তার মঠাাঁর্ি এল ম  রনর্জর র্ার্ছই ের্ন িল ম  মস গভীরভার্ব এিা 
জানর্তা। িযর্তা নারগনীর্র্ প্ররতিত র্রা মির্র্ মস রবষযরি বুের্ত মপর্রর্ছ। িযারর 
সার্পর েত আর্াবার্া ইিংর্ররজ এস শেরি মদখর্ত মপল মখাদাই র্রা সবুজ রর্ঙর 
পাির্রর উপর। এিা খুবই সিজভার্ব ের্ন িয এর্রি মছাি সাপ পাির্রর উপর 
দৃশযোন। 
 
না!, রন বলল। না, এিা খুলর্ত মচষ্টা র্র্রা না! আরে রনরিতভার্ব বলরছ! 
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িযারর জানর্ত চাইল, মর্ন নয? এই অ্শুভ রজরনসিার্র্ খুর্ল মদখা  ার্, র্র্যর্ োস 
মতা ির্য মগল- 
 
আরে পারব না িযারর, তুরে র্াজরি র্র্রা! 
 
রর্ন্তু মর্ন? 
 
র্ারে, এই রবষযরি আোর জনয খুবই খারাপ, রন বলল। পাির্রর উপর্র রাখা লর্র্িিা 
মির্র্ মস রপরছর্য মগল। আরে রবষযরি িযার্ন্ডল র্রর্ত পারর্বা না। আরে মর্ার্না 
অ্জুিাত রদরে না, িযারর, আরে ম েন ধরর্ের, এই রজরনসরি মতাোর বা িাররেযর্নর 
মচর্য আোর উপর মবরশ প্রভাব রবস্তার র্র্রর্ছ। এর্র্ রনর্য আরে রচন্তা র্র্ররছ। রর্ন্তু 
আোর র্ার্ছ খুবই খারাপ বর্ল ের্ন ির্যর্ছ। আরে বযাখযা র্রর্ত পারব না মর্ন। 
মসর্ারর্েই আরে এরির্র্ তযাগ র্র্ররছলাে। আরে পারব না! 
 
মস দূর্র রগর্য দাাঁড়াল। তর্লাযাররি সর্ঙ্গ মির্ন রনল। মস োিা নাড়র্ছ। 
 
িযারর বলল, তুরে পারর্ব রন, তুরে পার্রা। মতাোর িার্ত তর্লাযাররি আর্ছ। আরে 
ধারো র্রর তুরে এিা চালার্ত পার্রা। রপ্ল্জ, শুধু এিার্র্ মভর্ঙ মফল, রন। 
 
তার নাে উচ্চারর্ের সর্ঙ্গ সর্ঙ্গ মস ম ন শরি রফর্র মপল। রন মঢার্ রগলল। তখর্না মস 
নার্ ফুরলর্য ফুরলর্য দে রনর্ে। আবার মস পাির্রর র্ার্ছ রফর্র এল। 
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মস বলল, রঠর্ র্খন আোর্র্ বর্লা। 
 
রতন বলার সর্ঙ্গ সর্ঙ্গ, িযারর বলল। মস ঘুর্র ঘুর্র লর্র্ি মির্র্ মচাখ বারর্র্য এস 
রচহ্নরির রদর্র্ মদখর্ছ। লর্র্র্ির মভতর  খন আির্র্ পড়া মপার্ার েত নড়র্ছ তখন 
ওিার্র্ সররসৃর্পর েত মদখার্ে। িরেুক্সরির উপর দযা মদখার্না ম র্ত পারর্তা, রর্ন্তু 
এখর্না িযাররর গলার জাযগারির্ত পুড়র্ছ 
 
এর্…দুই…রতন…মখার্লা! 
 
মশষ শেরি তার র্ণ্ঠ মির্র্ রিসরিস র্র্র মবর িল। মসই সর্ঙ্গ িরেুক্স মির্র্ ঘরঘর 
র্র্র শে িল। রক্লর্ শে র্র্র দুপার্শ দুরি মছাি দর্রাজার েত খুর্ল মগল। দুপার্শর 
দুদর্রাজার র্াাঁর্চর মভতর মির্র্ জীবন্ত মচার্খর েত মদখা মগল। ের্ন িল িে ররডর্লর 
েত বড় এবিং র্ার্লা মচাখ। 
 
মর্াপ দাও, িযারর বলল। মস শি র্র্র পাির্রর উপর িরেুক্সরি ধর্র মরর্খর্ছ। 
 
রন র্াাঁপািার্ত তর্লাযাররি উাঁচু র্রল। রর্নর িাত র্াাঁপর্ছ। িরেুর্ক্সর মচাখ দুর্িা 
উর্েজনায ঘুরর্ছ। িযারর শি র্র্র লর্র্িরি ধর্র আর্ছ। রনর্জর্র্ শি র্র্র মরর্খর্ছ। 
ইরতের্ধযই র্ল্পনা র্রর্ত শুরু র্র্রর্ছ ম  মখালা িান রদর্য রি গরড়র্য পড়র্ছ। 
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রঠর্ তখনই িরেুর্ক্সর মভতর মির্র্ রিসরিস র্র্ণ্ঠ আওযাজ মবররর্য এল। 
 আরে মতাোর হৃদযিা মদর্খরছ, ওিাও আোর িদয। 
 
িযারর র্র্কশভার্ব বলল, এসব র্িা শুর্না না রন, মর্াপ দাও! 
 
 আরে মতাোর স্বপ্নিা মদর্খরছ মরানাে উইসরল, এবিং আরে মতাোর ভযিার র্িাও জারন। 
তুরে  া ইো র্র মসিা িওযা সম্ভব, আবার মতাোর জনয  া আতঙ্কজনর্ মসিাও িওযা 
সম্ভব। 
 
মর্াপ দাও! িযারর রচৎর্ার র্র্র উঠল। তার গলার আওযার্জ চাররদর্র্র গার্ছ প্ররতধ্বরন 
উঠল। তর্লাযার ধর্র রাখা িাত র্াাঁপর্ছ। রন রনর্চর রদর্র্ ররডর্লর মচার্খর রদর্র্ 
তার্ার্লা। 
 
নযনতে ভার্লাবাসা, ম েন ো তার মের্যর র্াছ মির্র্ পায, নূযনতে ভালবাসা মের্যরি 
এখন মতাোর বনু্ধর্র্ই পছন্দ র্র্র…রিতীয ভার্লা সব সেযই অ্বজ্ঞার পাত্র.. 
 
রন, এখনই মর্াপ দাও! িযারর রচৎর্ার র্র্র বলল। িযারর অ্নুভব র্রর্ত পারল ম  
লর্র্িরি তার িার্তর ের্ধয োাঁরর্ রদর্ে। মস পরবতকীর্ত র্ী ির্ব মসিা রনর্য ভয মপল। 
রন তখর্না তর্লাযাররি উপর্রর রদর্র্ ধর্র আর্ছ। তার এই ভাব মদর্খ ররডর্লর মচাখ 
দুর্িা ররিে ির্য উঠল। 
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দুপার্শর দর্রাজা রদর্য, দুপার্শর দুর্চার্খর মির্র্ বুিুর্দর েত ফসর্র্ মবর িল শরীর্রর 
আর্ার। অ্স্বাভারবর্ রর্র্ের মোচড়ার্না শরীর দুর্িার োিা দুর্িা িযারর এবিং 
িাররেযর্নর। 
 
রন িতবার্ ির্য রচৎর্ার র্র্র উঠল। শরীর দুর্িা বড় ির্ত িার্র্ল মস আর্রা মপছর্নর 
রদর্র্ সর্র মগল। লর্র্র্ির মভতর মির্র্ প্রির্ে বুর্র্র অ্িংশ তারপর এর্র্ এর্র্ 
মর্াের, পা মবর ির্য আসল। এর্ই মশর্ড় মির্র্ মবর িওযা দুর্িা গার্ছর েত 
পাশাপারশ দাাঁড়ার্লা। রন এবিং আসল িযাররর উপর দুলর্ত িার্ল। িযারর লর্র্িরি 
পুড়র্ত শুরু র্রর্ল মফর্ল রদর্য সর্র মগল। 
 
রন!, িযারর রচৎর্ার র্র্র বলল। রর্ন্তু িযারর রূরপ ররর্ডল এবার ভর্ন্ডের্িকর গলায র্িা 
বলর্ত শুরু র্রল। রন তারর্র্য আর্ছ, তার মচার্খ েুর্খ রবস্ময। 
 
মর্ন রফর্র এর্ল? মতাোর্র্ ছাড়া মতা আেরা ভাল রছলাে। মতাোর্র্ ছাড়া মবশ সুর্খই 
র্ািরছল। তুরে অ্নুপরিত িার্ায আেরা খুরশই ির্যরছলাে…আেরা মতাোর মবার্ারে 
মদর্খ, মতাোর র্াপুরুষতা মদর্খ মির্সরছ, এবিং মতাোর রবনা বার্র্য মের্ন মনযা… 
 
মের্ন মনযা? পুনরাবৃরে র্রল ররডল িাররেযন। মস আসল িাররেযর্নর মচর্য মদখর্ত 
আর্রা সুন্দর এবিং ভযঙ্কর। মস অ্ট্টিারস রদর্য দুর্ল দুর্ল রর্নর সাের্ন আসর্ত িার্ল। 
এর্ই জাযগায অ্বিান র্রা ির্লও রনর্র্ আতরঙ্কত ের্ন িল। তর্লাযাররি তার পার্শ 
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এেরনর্তই ধর্র মরর্খর্ছ। িযাররর পার্শ মতাোর রদর্র্ মর্ তার্ার্ব, মর্ তার্ার্ত পার্র? 
পছর্ন্দর মক্ষর্ত্র তুরে র্ী র্র্রছ? প্রােবন্ত মছর্লরির তুলনায তুরে র্ী? 
 
রন! মর্াপ দাও! মর্া-প দাও!, িযারর রচৎর্ার র্র্র বলল। রর্ন্তু রন নড়ল না। তার 
মচাখ দুর্িা রবফাররত, ররর্ডল িযারর এবিং ররর্ডল িাররেযর্নর প্ররতেরব মসই মচার্খ। 
তার্দর চুলগুর্লা মধাযার েত উড়র্ছ, মচাখগুর্লা লাল ির্ির্র্, তার্দর গলার আওযাজ 
শযতার্নর তিত র্র্ণ্ঠর েত। 
 
মতাোর ো স্বীর্ার র্র্রর্ছন, ররডল িযারর বলল। আর ররডল িাররেযন রিরি র্র্র 
িাসর্ত িার্ল। স্বীর্ার র্র্রর্ছন ম  রতরন আোর্র্ সন্তান রির্সর্ব মপর্ত মবরশ পছন্দ 
র্রর্তন। আোর্র্ পার্ট রদর্ত পারর্ল খুরশ ির্তন…। 
 
মতাোর্র্ মর্ পছন্দ র্রর্ব, তার্র্ মরর্খ মতাোর্র্ মর্ান েরিলা মনর্ব? তুরে তার র্ার্ছ 
রর্ছুই না… রর্ছুই না….. রর্ছুই না। গুনগুন র্র্র গার্নর েত বাজর্ত িার্ল ররডল 
িাররেযন। সার্পর েত র্র্র রনর্জর্র্ প্রসাররত র্রর্ত িার্ল। ররডল িযাররর্র্ জরড়র্য 
ধরল। তার্দর দুরি ররডর্লর মঠাাঁি রেরলত িল। 
 
ওর্দর সাের্ন োরির্ত রর্নর েুখিা উর্েজনায ভর্র উর্ঠর্ছ। মস তার িার্তর 
তর্লাযাররি আবার উাঁচু র্রল রর্ন্তু িাত র্াাঁপর্ছ। 
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এখনই র্র্রা রন! িযারর রচৎর্ার র্র্র বলল। রন তাররদর্র্ রফর্র তার্ার্লা। িযাররর 
ের্ন িল মস তার মচার্খ ররিে আভা মদখর্ত মপল। 
 
রন-? 
 
তর্লাযাররি েলর্র্ উঠল। রনর্চর রদর্র্ মনর্ে এল। িযারর পর্ির মির্র্ রনর্জর্র্ 
লারফর্য সররর্য রনল। রচৎর্ার্রর সর্ঙ্গ এর্িা লম্বা ধাতব শে িল। িযারর ঘুর্র দাাঁড়ার্লা। 
বরর্ফ তার পা রপছর্ল মগল।  াদুদণ্ডরি রনর্জর্র্ রক্ষা র্রার জনয প্রস্তুত। রর্ন্তু 
মোর্ার্বলা র্রার জনয সাের্ন রর্ছুই মনই। 
 
িাররেযন এবিং তার আর্ার্রর েনোর উধাও ির্য মগর্ছ। শুধু রন দাাঁরড়র্য আর্ছ। 
তর্লাযাররি তার িার্ত দুলর্ছ। মস সোন্তরাল পাির্রর উপর অ্বরশষ্ট লর্র্র্ির মখাসার 
রদর্র্ তারর্র্য আর্ছ। 
 
িযারর ধীর্র ধীর্র মিাঁর্ি তার র্ার্ছ মগল। মস বুের্ত পারর্ছ না রনর্র্ রর্ বলা উরচত বা 
এখন রর্ র্রা উরচত। রন িাপার্ে। তার মচাখদুর্িা এখন আর লাল ির্য মনই। 
সাধারে নীল মচাখ। রর্ন্তু মচাখ দুর্িা মভজা। 
 
িযারর রনচু িল। ম ন মস রর্নর মচাখ মদখর্ত পাযরন এেন ভাব র্রল। মস ভাঙা 
িরেুক্সরি তুর্ল িার্ত রনল। রন মসরির দুর্িা জানালাই মভর্ঙ মফর্লর্ছ। এখন আর 
িরেুর্ক্সর মভতর ররডল মচাখ দুর্িা মনই। লর্র্র্ির মভতর মির্র্ এখর্না এর্িু মধাযা 
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মবর ির্ে। িরেুর্ক্সর মভতর্র জীবন্ত  া রছল তা রনরিহ্ন ির্য মগর্ছ। সন্ত্রস্ত রন র্াজরি 
মশষ প কন্ত র্র্রর্ছ। 
 
রন িাত মির্র্ মফর্ল রদর্তই তর্লাযাররি ঢিং র্র্র শে িল। রন িাাঁিু মগর্ড় বর্স 
পড়ল। তার োিারি িার্তর উপর। মস র্াাঁপর্ছ। িযারর জার্ন এই র্েন শীর্তর র্ারর্ে 
নয। িযারর মভর্ঙ  াওযা লর্র্িরি তুর্ল পর্র্র্ি রাখল। রনচু ির্য রর্নর পার্শ বসল। 
তার র্াাঁর্ধ সতর্কতার সর্ঙ্গ এর্রি িাত রাখল। রন িাতরি সররর্য রদল না। রবষযরির্র্ 
এর্রি ভাল লক্ষে বর্ল িযারর ধর্র রনল। 
 
তুরে চর্ল  াওযার পর, িযারর শান্তর্র্ণ্ঠ বলল। মস খুরশ ির্লা ম  রর্নর েুখরি অ্নযরদর্র্ 
মফরার্না আর্ছ। মস সপ্তাি ধর্র শুধু মর্াঁর্দ র্ারির্যর্ছ। সম্ভবত তারর্চর্যও মবরশ সেয 
ধর্র মস আোর েুখরি প কন্ত মদখর্ত চাযরন। অ্র্নর্ রাত আেরা এেনরর্ এর্জন 
আর্রর্জর্নর সর্ঙ্গ র্িা না বর্লও র্ারির্যরছ। তুরে চর্ল  াবার পর…. 
 
িযারর র্িা মশষ র্রর্ত পারল না। এই এখন োত্র রন তার র্িায জানর্ত পারর্ছ তার 
অ্নুপরিরত ওর্দর জনয র্ত র্ষ্টদাযর্ ির্য উর্ঠরছল। 
 
মস আোর মবার্নর েত, িযারর আবার বলর্ত িার্ল। আরে তার্র্ আোর মবার্নর েত 
ভালবারস এবিং আোর ধারো মস রনর্জও আোর্র্ ভাইর্যর েতই জার্ন। আোর্দর এেন 
সের্ক সব সের্যর। আরে ের্ন র্র্ররছলাে তুরে মসিা জার্না। 
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রন মর্ার্না উের রদল না। রর্ন্তু েুখিা িযাররর রদর্ মির্র্ অ্নয রদর্র্ মরর্খ শে র্র্র 
নার্ োডু়ল এবিং জাোর িাতায েুছল। িযারর উর্ঠ রর্নর বড় রুর্সযার্রি ম খার্ন রাখা 
আর্ছ মসখার্ন মগল। র্র্যর্ গজ দূর্র মসরির্র্ মফর্ল মরর্খ িযাররর্র্ উদ্ধার র্রর্ত মস 
মডাবায োাঁপ রদর্যরছল। মস রর্নর বযাগরির্র্ তুর্ল রনর্জর বযাগরির্ত রাখল এবিং রর্নর 
র্ার্ছ রফর্র এল। িযাররর্র্ আসর্ত মদর্খ রনও উর্ঠ দাাঁড়ার্লা। তার মচাখদুর্িা সাধারে 
লাল ির্য আর্ছ, রর্ন্তু অ্নয মর্ার্না সেসযা মনই। 
 
রন গম্ভীর গলায বলল, আরে দুিঃরখত। আরে দুিঃরখত ম  মতাোর্দরর্র্ মছর্ড় চর্ল 
রগর্যরছলাে। আরে জারন, আরে এর্িু…. 
 
মস অ্ন্ধর্ার্রর মভতর চাররদর্র্ তার্ার্লা। এেন এর্িা ভাব ম  অ্ন্ধর্ার্রর মভতর 
মির্র্ তার উপর আর্রা র্িু র্িা আসর্ব এবিং তার্র্ মদাষার্রাপ র্রা ির্ব। 
 
আজ রার্তর সব র্াজ তুরেই র্র্রছ, িযারর বলল। তর্লাযাররি উদ্ধার র্র্রছ, িরেুক্সরি 
ধ্বিংস র্র্রছ, এবিং আোর জীবন রক্ষা র্র্রছ। 
 
এর্সর্ঙ্গ দুজন মিাঁর্ি সাের্ন আগার্ত িার্ল এবিং দুজন দুজনর্র্ জরড়র্য ধরল। িযারর 
রর্নর জযার্র্র্ির মপছর্নর মভজা অ্িংশ ধর্র আর্ছ। 
 
িযারর বলল, এখন আোর্দর এর্োত্র র্াজ তাবুিা খুাঁর্জ মবর র্রা। 
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রর্ন্তু র্াজিা মোর্িই র্রঠন িল না।  রদও িররেরির্র্ অ্নুসরে র্র্র  াওযার সেয ের্ন 
ির্যরছল জাযগারি অ্র্নর্ দূর, রর্ন্তু এখন রর্নর সর্ঙ্গ িাাঁির্ত রগর্য ের্ন িল রফর্র 
আসার পিিুরু্ আি কজনর্ভার্ব র্ে। িযারর িাররেযনর্র্ জাগার্ত মর্ার্না মদরর র্রর্ত 
পার্র না। উর্েরজত ির্য িযারর তাবুর মভতর্র মঢার্ার সেয রন এর্িু রপরছর্য পড়ল। 
মডাবায এবিং বর্নর র্নর্র্ন ঠাণ্ডার পর তাবুর্ত প্রর্বশ র্র্র ের্ন িল চেৎর্ার উষ্ণ। 
এখর্না তাবুর্ত নীল মধাযা উর্ঠ এর্রি োযাবী পররর্বশ সৃরষ্ট র্র্রর্ছ। িাররেযন দ্রুত 
ঘুরের্য পর্ড়রছল। র্ম্বর্লর রনর্চ এখন গুরিসুরি ির্য আর্ছ। িযারর র্র্যর্বার তার 
নার্োচ্চারে র্রার পর মস নর্ড়চর্ড় উঠল। 
 
িাররেযন! 
 
মস অ্বার্ ির্লা এবিং তাড়াতারড় উর্ঠ বসল। েুর্খর উপর চর্ল আসা চুলগুর্লা সরার্লা। 
 
রর্ ির্যর্ছ িযারর, তুরে রঠর্ আর্ছ মতা? 
 
সবরর্ছু রঠর্ আর্ছ, রঠর্ িার্ার মচর্যও মবরশ আর্ছ। আরে খুবই ভার্লা আরছ। এখার্ন 
আোর সর্ঙ্গ আর্রা এর্জন এর্সর্ছ। 
 
তুরে র্ী বলছ, মর্? িাররেযন রনর্র্ মদখল। মস িার্ত তর্লাযার রনর্য দাাঁরড়র্য আর্ছ। 
র্ার্পকর্ির উপর তর্লাযার মির্র্ মফাাঁিায মফাাঁিায পারন পড়র্ছ। িযারর এর্ মর্াোর রদর্র্ 
চর্ল মগল। রর্নর রুর্সযার্রি মবর র্রল এবিং র্যানভার্সর সর্ঙ্গ লারগর্য রাখর্ত রনচু 
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িল। িাররেযন সুরুৎ র্র্র দ্রুত তার রবছানা মির্র্ নােল। তারপর ঘুরের্য িািার েত 
রর্নর রদর্র্ ছুির্ত িার্ল। মস মচর্য আর্ছ রর্নর রববেক েুখরির রদর্র্। মস রর্নর 
সাের্ন রগর্যই মির্ে মগল। তার মঠাাঁি দুর্িা সাোনয ফাাঁর্ িল। মচাখ রবফাররত ির্লা। 
রন দুবকলভার্ব এর্িুখারন িাসল। িাত সাোনয উাঁচু র্রল। 
 
িাররেযন সাের্নর রদর্র্ োাঁপ রদল। এবিং ঘুরষ ছুাঁড়র্ত শুরু র্রল তার রদর্র্ ম র্ত 
ম র্ত। 
 
অ্ওর্…উি. রজরফ,….রর্..রর্?…িাররেযন…ওি! 
 
তুরে …রঠর্…মরানাে……উইসরল! 
 
প্ররতরি শর্ের সর্ঙ্গ সর্ঙ্গ মস িাত ছুাঁড়র্ত িার্ল। রন মপছর্নর রদর্র্ সর্র মগল। 
িাররেযন সাের্ন আসর্ত িার্র্ল মস িাত তুর্ল োিা ঢার্ল। 
 
তুরে…এখার্ন….র্র্যর্…সপ্তাি…পার….র্র্র…ওি, আোর  াদুদণ্ডরি র্ই! 
 
মস িযাররর িাত মির্র্  াদুদণ্ডরি মর্র্ড় রনর্ত প্রস্তুত িল। মস তাড়াতাররড় বযবিা রনল 
 
মপ্রার্ির্গা! 
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সর্ঙ্গ সর্ঙ্গ িাররেযন এবিং রর্নর োেখার্ন এর্রি অ্দৃশয বাধা দাাঁরড়র্য মগল। মসই 
বাধারির সর্ঙ্গ ধাক্কা মখর্য িাররেযন মপছর্নর রদর্র্ মের্ের্ত পর্ড় মগল। তার েুর্খর 
মভতর ঢুর্র্  াওযা চুল সররর্য মস আবার লারফর্য উর্ঠ দাাঁড়ার্লা। 
 
িযারর বলল, িাররেযন! শান্ত িও! 
 
 আরে শান্ত ির্বা না! মস রচৎর্ার র্র্র বলল। িযারর তার্র্ এেন রনযন্ত্রেিীন ির্য ম র্ত 
মদর্খরন। মস হুশ িাররর্য মফর্লর্ছ। 
 
আোর  াদুদণ্ড রফররর্য দাও! আোর র্ার্ছ দাও! 
 
িাররেযন, তুরে দযা র্র্র িাের্ব- 
 
আরে র্ী র্রব মস বযাপার্র আোর্র্ মতাোর বলর্ত ির্ব না িযারর পিার! িাররেযন 
রচৎর্ার র্র্র বলল। এতিা মবরশ বুের্ত মচও না! আোর দণ্ডরি দাও! আর তুরে! 
 
মস চরে অ্রভর্ ার্গর মশষ বার্যরি রর্নর উর্দ্দর্শ বলল। ের্ন িল ম ন অ্র্নর্িা র্াসক 
ছুাঁর্ড় মদযার েত মক্ষর্প মগর্ছ। রন র্র্যর্ পা রপরছর্য মগর্ছ। মস জনয িযারর রনর্র্ 
মদাষার্রাপ র্রর্ত পার্র না। তার রপছর্ন  াওযািা ম ৌরির্তা। 
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আরে মতাোর রপছর্ন রপছর্ন মদৌর্ড়রছ! রচৎর্ার র্র্র মডর্র্রছ! রফর্র আসার জনয 
আরু্রত রেনরত র্র্ররছ! 
 
রন বলল, আরে জারন িাররেযন, আরে দুিঃরখত, আরে খুবই দুিঃরখত- 
 
ওি, তুরে খুবই দুিঃরখত! 
 
িাররেযন িাসল। ম ন তার রনর্জর উপর রনযন্ত্রে মনই। রন িযাররর রদর্র্ অ্সিাযভার্ব 
তার্ার্লা। রর্ন্তু িযাররর েুর্খ অ্সিার্যর েত ভাব মদখা মগল। তুরে রফর্র এর্ল সপ্তার্ির 
পর সপ্তাি পর্র–আর তুরে ের্ন র্র্রা ম  সরর বলর্ল আর সব রঠর্ ির্য মগল? 
 
রর্ন্তু এ ছাড়া আরে আর রর্ র্রর্ত পারর? রন রচৎর্ার র্র্র বলল। িযারর খুরশ িল ম  
মসও এখন প্ররতবাদ র্রর্ছ। 
 
ওি, আরে জারন না! িাররেযন উচ্চস্বর্র বলল। 
 
মতাোর োিা রঠর্ র্র রন! রঠর্ র্রর্ত শুধু র্র্যর্ মসর্র্ন্ড সেয লাগর্ব। 
 
িাররেযন, িযারর বাধা রদর্য বলর্ত িার্ল। তার র্ার্ছ ের্ন িল এিা রর্নর জনয চরে 
আঘাত। মস এইোত্র আোর জীবন বাাঁরচর্যর্ছ 
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তার্ত আোর রর্ছু আর্স  ায না! িাররেযন আবার্রা রচৎর্ার র্র্র বলল। মস রর্ 
র্র্রর্ছ মস বযাপার্র আোর মর্ার্না োিাবযিা মনই! সপ্তার্ির পর সপ্তাি মর্র্ি মগর্ছ, 
এেনরর্ এরের্ধয আেরা ের্রও ম র্ত পারতাে, মস জার্ন 
 
আরে জানতাে মতােরা ের্র  াওরন! রন রচৎর্ার র্র্র বলল। িাররেযন এবার প্রিে 
বার্রর েত গলার স্বর রনচু র্রল। োেখার্ন অ্দৃশয মদযার্লর রদর্র্ মস এরগর্য এল, 
রর্নর  ত র্াছার্ারছ মস আসর্ত পার্র। 
 
িযাররর ছরব প্রর্ফি পরত্রর্ায সব সেয প্ররতরদন ছাপা িয, মররডওর্ত মঘাষো র্রা িয–
সবাই মতাোর্র্ সবকত্র খুাঁজর্ত মচষ্টা র্র্রর্ছ। এসব র্ারিনী পাগর্লর েত মশানার্ব। তুরে 
ের্র মগর্ল আরে জানর্ত পারতাে না, তা রর্ র্র্র িয। তুরে জার্না না রবষযরি মর্েন 
রছল 
 
মর্েন রছল মতাোর জনয? 
 
তার র্ণ্ঠ মির্র্ এখন এতিাই রিসরিস র্র্র আওযাজ মবর ির্ে ম  এর্োত্র বাদুরই 
িযর্তা ভাল র্র্র শুনর্ত পার্ব। ক্ষরের্র্র জনয তার ের্ন িল মস খার্োখাই এতিা 
মরর্গ মগর্ছ। মস রর্ছুক্ষে চুপ র্র্র িার্ল। রন মস সুর্ াগিা িিে র্রল। 
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আরে রডসাপযার্রি র্রার এর্ রেরনর্ির মভতরই রফর্র আসর্ত মচর্যরছলাে। রর্ন্তু আরে 
মসাজা রগর্য এর্দল গুণ্ডা রছনতাইর্ারীর ের্ধয পর্ড়রছলাে িাররেযন, ম খান মির্র্ আরে 
আর সর্র ম র্ত পাররছলাে না। 
 
র্ার্দর িার্ত পর্ড়রছর্ল? িযারর জানর্ত চাইল। িাররেযন তখন এর্রি মচযার্র বর্স 
পর্ড়র্ছ। মস এেন র্র্র িাত পা েস র্র্র মচযার্র বসল ম ন র্র্যর্ বছর্রর মভতর 
আর মসখান মির্র্ উঠর্ব না। 
 
রছনতাইর্ারী, রন বলল। ওরা সবকত্রই আর্ছ। ওরা ব্লাড মট্রইির এবিং োগলবনকর্দর 
মভতর মঘারার্ফরা র্রর্ছ তার্দর ধররর্য রদর্য মসানা আয র্রার জনয। রেরনরে মির্র্ 
বলা ির্যর্ছ ওর্দর ধররর্য রদর্ত পারর্ল প্রর্তযর্র্র জনয পুরস্কার আর্ছ। আরে রছলাে 
এর্া এবিং আোর্র্ মদর্খ ের্ন িরেল ম  সু্কর্লর মর্ার্না মছর্ল। ওরা আোর্র্ মদর্খ 
সরতযই ভারর উর্েরজত ির্য উর্ঠরছল। ের্ন র্র্রর্ছ আরে মর্ার্না সু্কল মির্র্ লুরর্র্য 
পড়া োগলবনক। আোর্র্ রেরনরের্ত রনর্য  াবার আর্গ খুব মর্ৌশর্ল আোর র্িা বলর্ত 
ির্যর্ছ। 
 
তুরে তার্দরর্র্ র্ী বর্লরছর্ল? 
 
আরে তার্দরর্র্ বর্লরছ ম  আোর নাে েযান সানপাইর্। প্রিে  ার র্িা ের্ন পর্ড়র্ছ 
তার নাে বর্ল রদর্যরছ। 
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মতাোর র্িায ওরা রবশ্বাস র্রর্লা? 
 
ওরা অ্তিা বুরদ্ধোন রছল না। ওর্দর এর্জন মতা রছল মট্রাল, তার গার্যর গন্ধ…. 
 
রন রফর্র িাররেযর্নর রদর্র্ তার্ার্লা। ধারো র্রল ম  এই রর্সর র্িা শুর্ন িাররেযন 
িযর্তা আর্রা এর্িু নরে ির্য উঠর্ছ। রর্ন্তু মস পা শি র্র্র এর্খানা পাির্রর েত 
রির ির্য বর্স আর্ছ। 
 
 ার্িার্, ওর্দর ের্ধয রবতর্ক শুরু ির্য মগল আরে েযান রর্না তা রনর্য। তখন আর চুপ 
র্র্র িার্ার উপায রইল না। রর্ন্তু তখর্না ওরা পাাঁচজন। এবিং আরে এর্া। ওরা আোর 
 াদুদণ্ডরিও রনর্য রনর্যর্ছ। ওর্দর মভতর্র দুজন োরাোরর বারধর্য রদল। আর বার্ীরা 
মসরদর্র্ ের্নার্ াগ রদল। আোর্র্ ম  ধর্র মরর্খরছল তার মপর্ি প্রচণ্ড আঘাত র্রলাে। 
িান রদর্য তার  াদুদণ্ডরি রনর্য রনলাে। তার্র্ রনরস্ত্র র্র্র তার িাত মির্র্ েুি ির্য 
রডসাপযার্রি র্রলাে। আরে রঠর্ভার্ব র্াজরি র্রর্ত পারররন। আবার আরে রনর্জ রস্পন্ট 
র্র্ররছ- রন তার ডান িাত উাঁচু র্র্র মদখার্লা দুরি আঙুর্লর নখ উধাও ির্য রগর্যর্ছ। 
িাররেযন শীতল মচার্খ মসরদর্র্ তারর্র্য মদখল। -এবিং আরে তখন মতােরা ম খার্ন 
রছর্ল মসখান মির্র্ অ্র্নর্ দূর্র চর্ল রগর্যরছ। রর্ন্তু তারপর আরে মসই জাযগািায 
মগলাে ম খার্ন আেরা রছলাে…রর্ন্তু মতােরা মসখান মির্র্ চর্ল রগর্যছ। 
 
অ্বার্ র্িা! রর্ এর্িা েজার র্ারিনী, িাররেযন বলল। তুরে অ্বশযই ভয মপর্যরছর্ল। 
আর অ্নযরদর্র্ আেরা মগারিচ ির্লার্ত চর্ল রগর্যরছলাে। দাাঁড়াও ভাবর্ত দাও, তারপর 
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ম ন রর্ িল িযারর? ও ের্ন পর্ড়র্ছ, ইউ-মনা-হুর সাপরি মদখা রদল। মসরি আোর্দর 
দুজনর্র্ প্রায মের্রই মফর্লরছল। তারপর স্বযিং ইউ মনা-হু-আসল। োত্র এর্ মসর্র্র্ন্ডর 
জনয মস আোর্দর ধরর্ত পার্ররন। 
 
রর্? রন বলল, মস িাররেযন এবিং িযাররর েুর্খর রদর্র্ তার্ার্ত িার্ল। রর্ন্তু িাররেযন 
রবষযরি গার্য োখল না। 
 
রচন্তা র্র্রা ম  মস নখ িাররর্যর্ছ, িযারর। এর্ত আোর্দর সেসযার ের্ধয আর্রর্রি 
োর্েলা ততরর ির্যর্ছ, তাই না? 
 
িযারর শান্ত র্র্ণ্ঠ বলল, িাররেযন, রন এইোত্র আোর জীবন বাাঁরচর্যর্ছ। িাররেযর্নর 
ভাব মদর্খ ের্ন িল মস তার র্িা শুনর্ত পাযরন। 
 
এর্িা রবষয আরে জানর্ত চাই, মস বলল, ফুিখার্নর্ উাঁচুর্ত রর্নর োিার রদর্র্ মচাখ 
তুর্ল তার্াল। তুরে রঠর্ র্ী ভার্ব আজ রার্ত আোর্দর খুাঁর্জ মপর্ল? এরি খুবই 
গুরুত্বপূেক রবষয। আেরা এতরদন জানতাে আোর্দর র্ার্ছ অ্প্রতযারশত মর্উ আসর্ত 
পারর্ব না। 
 
রন িাররেযর্নর রদর্ত তার্াল। তারপর রজর্ের পর্র্ি মির্র্ মছাি এর্রি রজরনস মির্ন 
মবর র্রল। এরি। 
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মস রর্নর রদর্র্ তারর্র্য বুের্ত মচষ্টা র্রল রজরনসরি রর্ ির্ত পার্র। 
 
মসই মডলুরের্নিররি? িাররেযন জানর্ত চাইল। মস এতিা রবরস্মত ির্যর্ছ ম  ঠাণ্ডাভার্ব 
তার্ার্ত বা মক্ষর্প উঠর্ত ভুর্ল মগল। 
 
রন বলল, এরির র্াজ শুধু লাইি অ্ফ র্রা আর অ্ন র্রা না। আরে জারন রর্ভার্ব এিা 
র্াজ র্র্র এবিং মর্ন ঘর্ি। এবিং মর্ন অ্নয ভার্লা সেয ঘিল। র্ারে আরে মতাোর্দর 
মছর্ড়  াবার পর মির্র্ই আবার রফর্র আসর্ত চারেলাে। রর্ন্তু আরে মররডও শুনরছলাে 
রেসোর্সর রদন সর্াল মবলা। আরে তখন মতাোর র্ণ্ঠ শুনর্ত মপলাে। 
 
রন তারর্র্য আর্ছ িাররেযর্নর রদর্র্। তুরে মররডওর্ত আোর গলা শুনর্ত মপর্ল? 
িাররেযন অ্বার্ রবস্মর্যর সর্ঙ্গ জানর্ত চাইল। 
 
না, আরে লক্ষয র্রলাে মতাোর গলার আওযাজ আসর্ছ আোর পর্র্র্ির মভতর মির্র্, 
মস মডলুরের্নিররি আবার তুর্ল ধরল। এই, এিার মভতর মির্র্। 
 
এবিং আরে রঠর্ রর্ বলরছলাে? িাররেযন জানর্ত চাইল। তার গলার স্বর রর্ছুিা সর্ন্দি 
এবিং রর্ছুিা মর্ৌতূিরল মশানা মগল। 
 
তুরে আোর নাে বলর্ল, রন এবিং এর্রি, এর্রি  াদুদণ্ড রনর্য রর্ছু এর্িা…। 
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িাররেযর্নর েুখরি ররঙন ির্য উঠল। িযাররর ের্ন পড়ল; মসই প্রিেবার ও চর্ল  াবার 
পর রর্নর নাে ওরা উচ্চারে র্র্ররছল,  খন িযাররর  াদুদণ্ডরি মভর্ঙ্গ রগর্যরছল। 
িাররেযন িযাররর  াদুদণ্ড মেরােত র্রার রবষর্য র্িা বলার সেয রর্নর নাে রনর্যরছল। 
 
তারপর আরে পর্র্ি মির্র্ এিা মবর র্রলাে, রন বলর্ত িার্ল। মস মডলুরের্নির্রর 
রদর্র্ তার্ার্লা। আরে মর্ার্না পািকর্য মদখর্ত মপলাে না বা অ্নযরর্ছু মদখর্ত মপলাে 
না। রর্ন্তু আরে রনরিত রছলাে ম  আরে মতাোর নাে শুর্নরছ। তখন আরে এরির্র্ চাপ 
রদলাে। তখনই আোর রুে মির্র্ বারত রনর্ভ মগল, এবিং অ্নয এর্রি আর্লা আোর 
জানালা রদর্য ঢুর্ল। 
 
রন তার খারল িাতরি উপর্র তুলল এবিং তার সাের্ন তার্ র্রল। তার মচার্খর সাের্ন 
রর্ছু এর্িা মভর্স উর্ঠর্ছ। রর্ন্তু িযারর বা িাররেযন তা মদখর্ত পার্ে না। 
 
এরি এর্রি আর্লার বল, নীলাভ রর্ঙর। এেন আর্লা মপািকরর্র্ত মদখর্ত মপর্যছ, 
বুের্ল? 
 
িযাাঁ, িাররেযন এবিং িযারর এর্ই সর্ঙ্গ বর্ল উঠল। 
 
আরে বুের্ত পারলাে এসব এিারই র্াজ, রন বলল। আরে সর্ঙ্গ সর্ঙ্গ আোর 
রজরনসপর্ত্রর সার্ি এরির্র্ রনর্য রনলাে। তারপর আোর রুর্সযার্র্ ভর্র বাগার্নর 
উর্দ্দর্শয মবর ির্য এলাে। 
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মছাি বর্লর আর্লা মসখার্ন ভাসর্ত িার্ল। এবিং আোর জনয অ্র্পক্ষা র্রর্ত িার্ল। 
আরে র্ার্ছ আসর্তই এরি দুলর্ত িার্ল। আরে এর মপছর্নর ছাযারির মভতর ঢুর্লাে 
…..তখন…..আসর্ল এরি আোর্র্ মভতর্র প্রর্বশ র্ররর্য রনর্যর্ছ। 
 
সরর? িযারর বলল। মস র্িারি রনরিত র্র্র শুনর্ত পাযরন। 
 
এরি আসর্ল আোর রদর্র্ ভাসর্ত ভাসর্ত এর্সর্ছ, রন বলল। মস তার খারল িাতরি 
রদর্য ইরঙ্গত র্র্র মবাোর্লা। রঠর্ আোর বুর্র্র উপর, এবিং মস মদখার্লা বুর্র্র রদর্র্, 
রঠর্ আোর বুর্র্র উপর, এবিং এরি রঠর্ এখার্ন লাগল। এরপর মস বুর্র্র এর্রি 
জাযগা মদখার্লা। আরে অ্নুভব র্রর্ত পারলাে এরি মবশ গরে। এবিং  খন বুেলাে 
এরি আোর মভতর্র ঢুর্র্ মগর্ছ তখন বুেলাে আোর্র্ রর্ র্রর্ত ির্ব। আরে তখন 
জানতাে এরি আোর্র্ মসখার্ন রনর্য  ার্ব ম খার্ন আোর  াওযা প্রর্যাজন। সুতরািং 
আরে রডসযাপার্রি র্রলাে এবিং পািার্ড়র এর্ পার্শ এর্স নােলাে। মদরখ চাররদর্র্ 
শুধু বরফ…. 
 
আেরা মসখার্নই রছলাে, িযারর বলল। আেরা দুরাত র্ারির্যরছ। রিতীয রার্ত আোর 
ের্ন িল, আরে অ্ন্ধর্ার্র র্ার্রা চলার্ফরার শে পারে। তখন আরে উচ্চস্বর্র ডার্ 
রদর্যরছ। 
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িযাাঁ, রঠর্ই আর্ছ, মসিা িযর্তা আরেই রছলাে, রন বলল। মতাোর মপ্রার্ির্রিভ মস্মল 
মবাধিয র্াজ র্ররছল। র্ারে আরে মতাোর্র্ মদখর্ত পাইরন বা মতাোর র্িা শুনর্ত 
পাইরন।  রদও আরে রনরিত রছলাে ম  মতােরা আর্শপার্শই আর্ছা। ফর্ল আরে আোর 
রস্লরপিং বযার্গ ঢুর্র্ মতাোর্দর র্ার্রা মদখার অ্র্পক্ষায রছলাে। আরে রচন্তা র্র্ররছলাে 
তাবু গুরির্য মফলার সেয মতাোর্দরর্র্ মদখা  ার্ব। 
 
িাররেযন বলল, না, আসর্ল আেরা অ্দৃশয িওযার আলখাল্লার রনর্চ মির্র্ রডসযাপার্রি 
র্র্ররছলাে। রবর্শষ সতর্কতা রির্সর্ব আেরা এ বযবিা রনর্যরছ। এবিং আেরা খুব 
সর্ার্ল িান তযাগ র্র্ররছলাে, র্ারে িযারর বর্লরছল, মর্উ এর্জন চাররদর্র্ মঘারার্ফরা 
র্রর্ছ। 
 
রন বলল, আরে সারারদন ওই পািার্ড়র উপর অ্র্পক্ষা র্রলাে। আশা র্রর্ত িার্লাে 
মতাোর্দর মদখা  ার্ব। রর্ন্তু  খন অ্ন্ধর্ার ির্য আসর্ত িার্ল তখন বুেলাে, আরে 
মতাোর্দরর্র্ িাররর্য মফর্লরছ। তখন আরে আবার মডলুরের্নির্র চাপ রদলাে। নীল 
আর্লারি মবর ির্য আবার আোর মভতর প্রর্বশ র্রল। এবিং আরে রডসযাপার্রি র্র্র 
এখার্ন চর্ল এলাে। এই বর্নর মভতর। তখর্না আরে মতাোর্দর মদখর্ত মপলাে না। 
রর্ন্তু আরে আশা র্রলাে ম  মতাোর্দর দুজর্নর এর্জনর্র্ িযর্তা মদখর্ত পার্বা মশষ 
প কন্ত এবিং িযাররর্র্ মদখলাে। তর্ব িযাাঁ, আরে প্রির্ে ওই োদী িররনরির্র্ মদর্খরছ। 
 
তুরে প্রির্ে র্ী মদর্খছ? িাররেযন তীর র্র্ণ্ঠ বলল। রন এবিং িযারর তার র্ার্ছ পর্রর 
ঘিনাগুর্লা বেকনা র্রল। রূপালী োদী িররে, তর্লাযার্রর ঘিনা শুর্ন ি ির্য মগল। 
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দুজর্নর রদর্র্ তারর্র্য ও েুাঁর্র্ পা বারড়র্য এেন আিি রনর্য মস সব র্ারিনী শুনর্ত 
িার্ল। ম  পা দুর্িা মজাড়া র্র্র রাখার র্িা মসিা ভুর্ল মগল। 
 
িাররেযন বলল, রর্ন্তু এিা অ্বশযই এর্রি পযার্ট্রনাস ির্ব। তুরে মদখর্ত পাওরন ম  মর্ 
র্াে র্র্রর্ছ? তুরে র্াউর্র্ মদখর্ত পাওরন? এবিং এই পযার্ট্রানাস মতাোর্র্ 
তর্লাযার্রর র্ার্ছ রনর্য মগর্ছ। তারপর রর্ ঘিল? 
 
রন বযাখযা র্র্র রবস্তাররত বলল মস র্ীভার্ব িযাররর্র্ মডাবায োাঁপ রদর্ত মদর্খর্ছ এবিং 
অ্র্পক্ষা র্র্রর্ছ তার উর্ঠ আসার; রর্ভার্ব মস বুের্ত পারল ম  রর্ছু এর্িা সেসযা 
ির্যর্ছ। এবিং বযাখযা র্রল রর্ভার্ব মস োাঁপ রদর্য িযাররর্র্ উদ্ধার র্রল এবিং 
তর্লাযাররি তুর্ল আনল। মস লর্র্িরি মভর্ঙ মফলা প কন্ত বেকনা  রদর্য িােল এবিং 
ইতস্তত র্রর্ত িার্ল। এবিং িযারর তখন বলর্ত শুরু র্রল। 
 
রন তর্লাযার রদর্য মর্াপ রদল। 
 
এবিং তখন এরি রনরিহ্ন ির্য মগল, এরর্ে সিজ বযাপাররি? িাররেযন রফসরফস র্র্র 
বলল। 
 
ওর্যল, মসিা….মসিা রচৎর্ার র্র্র উঠল, িযারর আড়র্চার্খ রর্নর রদর্র্ তার্ার্লা। এই 
ম  মসিা। মস লর্র্িিা িাররনযর্নর মর্ার্লর উপর ছুাঁর্ড় রদল। অ্রত আিি রনর্য মস 
ওিা িার্ত তুর্ল রনল এবিং লর্র্র্ির ভাঙা ও মখালা পারি দুর্িা মদখর্ত িার্ল। 
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িযারর এখন ের্ন র্রল ম  আর মর্ার্না সেসযা মনই। মস দুজর্নর োেখার্নর অ্দৃশয 
বাধারি িাররেযর্নর  াদুদণ্ড রদর্য তুর্ল মফলল। তারপর রর্নর রদর্র্ রফরল। 
 
তুরে বলরছর্ল না ম  রছনতাইর্ারীর্দর র্াছ মির্র্ এর্রি বাড়রত  াদুদণ্ড মপর্যছ? 
 
রর্? রন বলল। মস তখন প্রফুল্ল রচর্ে িাররেযর্নর লর্র্িরি পররক্ষা র্রা মদখরছল। ও 
িযাাঁ। 
 
মস তার রুর্সযার্র্র এর্রি পর্র্ি খুলল এবিং মছাি র্ার্লা এর্রি  াদুদণ্ড মির্ন মবর 
র্রল। এই ম , আরে সব সেয এরির্র্ বযার্ আপ রিসার্ব মরর্খরছ  রদ র্খর্না র্ার্জ 
লার্গ। 
 
তুরে রঠর্ই র্র্রছ। িযারর বলল। মস িাত বারড়র্য রদর্যর্ছ। আোরিা মভর্ঙ মগর্ছ। 
 
তুরে রনিই দুষু্টরে র্রছ? রন বলল। রর্ন্তু রঠর্ তখনই িাররেযন পার্যর উপর ভর র্র্র 
উর্ঠ দাাঁড়ার্লা। তার্র্ আবার্রা রাগত ের্ন িল। 
 
িাররেযন ধ্বিংস ির্য  াওযা িরেুক্সরি তার বযার্গর মভতর রাখল। তারপর মর্ার্না র্িা 
না বর্ল রনর্জর রবছানায উর্ঠ মগল। 
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রন নতুন  াদুদণ্ডরি িযাররর িার্ত রদল। 
 
এখন অ্বিা ভাল ির্ত পার্র বর্ল তুরে আশা র্রর্ত পার্রা। রবড়রবড় র্র্র িযারর বলল। 
 
িযর্তা, রন বলল। আবার খারাপও ির্ত পার্র। ের্ন র্র্র মদখ মস আোর উপর র্ী 
আচরেিাই না র্র্রর্ছ? আরে এখর্না ওগুর্লা বারতল র্রররন। িাররেযন র্ম্বর্লর রনচ 
মির্র্ রৃ্রত্রে রাগত স্বর্র বর্ল উঠল। রর্ন্তু িযারর মদখল রন তার মেরুন রর্ঙর 
পাযজাো মবর র্রর্ত র্রর্ত েুচরর্ িাসর্ছ। 
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ডেলনারফরিযাস িাভগুে 
 
িযারর এর্র্বার্রই আশা র্র্ররন ম  পররদন সর্ার্লই িাররেযর্নর রাগ এর্র্বার্র মভর্ঙ 
 ার্ব। তাই িাররেযন  খন শুধুোত্র বাাঁর্া চািরন রদর্য ম াগার্ াগ রক্ষা র্রল এবিং 
চুপচাপ ির্য িার্ল, তখন িযারর অ্বার্ িল না। রনও প্ররত-উের্র েুখ ভার র্র্র 
রাখল। মদখার্লা ম  মস রনর্জ মদাষী। প্ররৃ্তপর্ক্ষ ওরা রতনজন  খন আবার এর্ িল, 
িযারর তখন অ্নুভব র্রল ম  এর্রি সাদাোিা মশষরৃ্তযানুষ্ঠার্ন ম ন মর্উ দুিঃখ প্রর্াশ 
র্রার জনয মনই। রন িযাররর সর্ঙ্গ এর্া রর্ছু সেয র্ািার্লা (পারন তুলর্ত, োশরুে 
খুাঁর্জ মবর র্রর্ত), তখন রন এর্র্বার্র আনর্ন্দ উেল ির্য উঠর্লা। 
 
রনিই মর্উ আোর্দরর্র্ সািা য র্র্রর্ছ, মস বলর্ত িার্ল। মর্উ এর্জন ওই োদী 
িররেরির্র্ পারঠর্যরছল। মস ম ই মিার্, আোর্দর পর্ক্ষর।  ার্, এর্রি িরেুক্স ধ্বিংস 
িল। 
 
এর্রি িরেুক্স ধ্বিংস িওযায উৎসারিত ির্য ওরা অ্নয িরেুক্স মর্ািায িার্র্ত পার্র 
তা রনর্য আর্লাচনা র্রর্ত িার্ল।  রদও এ রবষয রনর্য আর্গও ওরা আর্লাচনা 
র্র্রর্ছ। িযাররর ের্ন িল আর্রা িরেুক্স এবার দ্রুত পাওযা  ার্ব। িাররেযর্নর চুপ 
ির্য িার্ার র্ারর্ে িযাররর উৎসার্ি মর্ার্না ভািা পড়ল না। িঠাৎ ভার্গযর পররবতকন, 
োদী িররেরির মদখা পাওযা, রিরফনর্ডার্রর তর্লাযাররি িস্তগত িওযা এবিং সর্বকাপরর 
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রর্নর রফর্র আসার র্ারর্ে িযারর এতিাই মখাশ মেজার্জ আর্ছ ম  তার জনয স্বাভারবর্ 
িার্া র্রঠন ির্য পর্ড়র্ছ। 
 
দুপুর্রর পর িযারর এবিং রন িাররেযর্নর গুে মের্র িার্া অ্বিা মির্র্ সর্র রগর্য এেন 
ভাব র্রল, ম ন আশপার্শর মোপোডু় মির্র্ ব্লযার্র্বরর তুলর্ত রগর্যর্ছ োত্র, রর্ন্তু 
তারা দুজন আসর্ল দুজর্নর ের্ধয তিয রবরনেয র্রর্ত িার্ল। মশর্ষ িযারর রর্নর র্ার্ছ 
তার এবিং িাররেযর্নর সব রবস্মযর্র ঘিনাগুর্লা বেকনা রদল। মগারিচ ির্লার্ত রর্ 
ঘর্িরছল তা বেকনা র্রল। রন তার র্র্যর্ সপ্তাি বাইর্র িার্া অ্বিায উইজাডক জগর্ত 
র্ী ঘর্ির্ছ সব অ্রভজ্ঞতা বযাখযা র্রল। 
 
….এবিং তুরে ওই িযাবুর বযাপাররি মবর র্রর্ল রর্ভার্ব? োগলবনকর্দর রেরনরে মির্র্ 
পালার্নার বহু র্ারিনী বেকনা র্র্র তারপর রন িযাররর্র্ রজর্জ্ঞস র্রল। 
 
রর্? িযারর জানর্ত চাইল। 
 
তুরে এবিং িাররেযন ইউ-মনা-হুর নাে মনযািা বন্ধ র্রর্ল রর্ভার্ব? 
 
ওি, িযাাঁ। আোর্দর েুখ ফসর্র্ নাে বর্ল মফলার এর্িা বদভযাস রছল। িযারর বলল। 
রর্ন্তু আরে র্খর্না সেসযায পরড়রন তার্র্ ভ- 
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না! রন গজকন র্র্র উঠল। গজকর্নর শর্ে িযারর মোাঁর্পর মভতর লাফ রদর্য উঠল। 
িাররেযন নার্-েুখ ডুরবর্য বই পড়রছল। মসও শে শুর্ন দূর মির্র্ োিা উাঁচু র্র্র 
ওর্দর মদখল। সরর, রন বলল। রন ব্লযার্র্বররর মোাঁর্পর মভতর মির্র্ মবর ির্য এর্লা। 
নােরির সর্ঙ্গ এর্রি অ্শুভ ম াগ আর্ছ িযারর। ওরা মসিা রদর্য োনুর্ষর রপছু রনর্য 
িার্র্। তার নাে বযবিার র্র্র মপ্রার্ির্রিভ চােক ধ্বিংস র্র্র। 
 
এই নাে এর্ ধরর্নর েযারজর্যাল সেসযা সৃরষ্ট র্র্র িার্র্। এই মর্ৌশর্লই ওরা 
মিার্িনিযাে মর্ািক মরার্ড আোর্দর খুাঁর্জ মপর্যরছল! 
 
র্ারে আেরা তার নাে বযবিার র্র্ররছলাে? 
 
রঠর্, রচন্তা র্রর্ল এ বযাপার্র তার্দরর্র্ রৃ্রতত্বই রদর্ত ির্ব। এর্োত্র ডাম্বলর্ডারই 
তাাঁর রবরুর্দ্ধ দাাঁড়ার্নার সািস র্র্রর্ছন। এখন তারা এর্রি িযাবু বযবিার র্রর্ছ। অ্ডকার 
সদসযর্দর ের্ধয ম  তার নাে মনর্ব মসই দ্রুত এবিং সির্জ তার্দর র্ার্ছ ধরা পর্ড় 
 ার্ব। ওরা রর্িংসর্লর্র্ প্রায ধর্র মফর্লরছল- 
 
তুরে র্ী ইযারর্ক র্রছ? 
 
িা সরতয, এর্দল মডি-ইিার তার্র্ মর্ােঠাসা র্র্র মফর্লরছল। রবল বর্লর্ছ। রর্ন্তু মস 
বহু মচষ্টা র্র্র মবর ির্য এর্সর্ছ। মসও এখন আোর্দর েত পারলর্য মবড়ার্ে। রন 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য ডেথরি হ্যালিাস । ডে. ডে. িাওরিিং । হ্যারি পটাি রসরিে 

652 

www.bengaliebook.com                                  সূরিপত্র 
 

 

রচন্তা র্রর্ত র্রর্ত তার  াদুদর্ণ্ডর আগা রদর্য গাল চুলর্ার্লা। মতাোর রর্ ের্ন িয না 
ম  িররেরি রর্িংসর্ল পারঠর্য িার্র্ত পার্র? 
 
তার পযার্ট্রানাসরি এর্রি বুর্নারবড়াল। আেরা মসিা রবর্যর অ্নুষ্ঠার্ন মদর্খরছলাে, ের্ন 
আর্ছ? 
 
ওি, িযাাঁ…। 
 
ওরা মোাঁর্পর পাশ রদর্য আর্রা র্তর্িা মিাঁর্ি মগল। তাবু এবিং িাররেযর্নর মির্র্ দূর্র 
সর্র মগল। 
 
িযারর…মতাোর রর্ ের্ন িয এিা ডাম্বলর্ডার্রর র্াজ ির্ত পার্র? 
 
ডাম্বলর্ডার, রর্? 
 
রনর্র্ এর্িু রবরত মদখা মগল। রর্ন্তু রনচু স্বর্র বলল, ডাম্বলর্ডার…ওই িররেরি? 
তারোর্ন, রন মচার্খর মর্ান রদর্য িযাররর্র্ মদখর্ত মচষ্টা র্রল। আসল তর্লাযাররি মশষ 
সেয মতা তার র্ার্ছই রছল, তাই না? 
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রর্নর র্িায িযারর িাসল না। র্ারে এ প্রর্শ্নর মপছর্নর রবষযগুর্লা মস বুের্ত পারল। 
ডাম্বলর্ডার্রর রফর্র আসার রচন্তা, মস তার্দরর্র্ মপছন মির্র্ লক্ষ রাখর্ছ এই রচন্তা 
খুবই িিের্ াগয। 
 
ডাম্বলর্ডার োরা মগর্ছন, িযারর বলল। আরে মসিা রনজ মচার্খ মদর্খরছ। আরে তার 
মদিরিও মদর্খরছ। রতরন রনিতভার্ব োরা মগর্ছন। তাছাড়া তার পযার্ট্রানাসরি রছল এর্রি 
রফরনক্স পারখ, মর্ার্না োদী িররে না। 
 
পযার্ট্রানাস রর্ন্তু মচে ির্ত পার্র, পার্র না? রন বলল। িঙ্কর্সরিা রর্ন্তু পররবতকন 
ির্যরছল, ের্ন আর্ছ? 
 
িযাাঁ, রর্ন্তু ডাম্বলর্ডার  রদ মবাঁর্চই িার্র্বন তাির্ল মদখা মদর্বন না মর্ন? তার রনজ 
িার্ত আোর্দর র্ার্ছ তর্লাযাররি রদর্ত আপরে মর্ািায রছল? 
 
আোর রবষযরি মদখ, রন বলল। রঠর্ এর্ই র্ারর্ে রতরন মবাঁর্চ িার্র্ত মতাোর্র্ এিা 
মদনরন? এর্ই র্ারর্ে রতরন মতাোর্র্ এর্রি পুর্রার্না রব্লচ রদর্য মগর্ছন এবিং 
িাররেযনর্র্ এর্রি বাচ্চার্দর বই রদর্য মগর্ছন? 
 
মর্ানিা, রর্?, িযারর জানর্ত চাইল। রর্নর পুর্রা েুখিা মদখার জনয ঘুরল। মস উের 
চায। 
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আরে জারন না, রন বলল। আরে র্খর্না র্খর্না মভর্বরছ, আরে  খন এর্িু োর্েলায 
রছলাে তখন রতরন মপছন মির্র্ মির্সর্ছন। অ্িবা…অ্িবা রতরন আোর আর্রা সেসযা 
মদখর্ত মচর্যর্ছন। রর্ন্তু এখন আরে আর মস রর্ে ভারব না। রতরন  খন আোর্র্ 
মডলুরের্নিররি রদর্যর্ছন তখন রতরন ভাল র্র্রই জানর্তন রতরন রর্ র্রর্ছন। জানর্তন 
না? রর্নর র্ান লাল ির্য মগল। মস সাের্ন লম্বা ঘাস মদর্খ পা রদর্য চাপা রদল। রতরন 
অ্বশযই জানর্তন আরে মতাোর্দর র্াছ মির্র্ চর্ল  ার্বা। 
 
না, িযারর তার্র্ সিংর্শাধন র্র্র রদর্য বলল। রতরন অ্বশযই জানর্তন তুরে সব সেয 
আোর্দর র্ার্ছ রফর্র আসর্ত মচষ্টা র্রর্ব। 
 
রনর্র্ খুরশ ের্ন িল। রর্ন্তু এখর্না মস ররত। িযারর এর্িুখারন প্রসঙ্গ ঘুররর্য মফলর্ত 
বলল, ডাম্বলর্ডার্রর র্িা বলরছর্ল, তুরে র্ী শুর্নছ ররিা রস্কিার তার সের্র্ক রর্ 
রলর্খর্ছ? 
 
িযাাঁ, রন সর্ঙ্গ সর্ঙ্গ উের রদল। মলার্র্ এ রনর্য প্রচুর আর্লাচনা র্রর্ছ। অ্বশযই 
বযরতেে রর্ছু ির্ল মসিা বড় খবর ির্য  ায। ডাম্বলর্ডার রিনর্ডলভার্ন্ডর সঙ্গী 
ির্যরছর্লন। রর্ন্তু এখন  ারা ডাম্বলর্ডারর্র্ পছন্দ র্র্র না তারা িারসর মখারার্ 
ির্যর্ছ। আর  ারা ের্ন র্রর্তা রিনর্ডলভা এর্জন ভার্লা মলার্ তার্দর েুর্খর উপর 
িাপ্পর পর্ড়র্ছ। তারপরও আরে এর্র্ বড় মর্ার্না রবষয ের্ন র্রর না। তার্দর  খন 
সের্ক গর্ড় উর্ঠরছল তখন তার বযস রছল সরতযই র্ে 
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আোর্দর বযসী, িযারর বলল। রঠর্ ম ভার্ব িাররেযনর্র্ বর্লরছল। তার েুর্খ এেন ভাব 
িল ম  িাররেযন আর রবষযরি রনর্য র্িা বলল না। 
 
ব্লযার্র্বররগুর্লার োর্ে এর্রি বড় োর্ড়শা বর্স আর্ছ বরফ জরড়র্য িার্া োর্ড়শার 
জার্লর রঠর্ োেখার্ন। রর্নর গতরার্ত মদযা  াদুদণ্ডরি রদর্য িযারর মসরির রদর্র্ তার্ 
র্রল। িাররেযন এরির সর্বকাচ্চ পররক্ষা র্র্রর্ছ এবিং রসদ্ধার্ন্ত এর্সর্ছ ম  এরি মবর্তর 
ততরর এর্রি  াদুদণ্ড। 
 
এনর্গাররজও! 
 
োর্ড়শারি এর্িুখারন নর্ড় উঠল এবিং জালরি এর্িু দুর্ল উঠল। িযারর আবার মচো 
র্রল। এবার োর্ড়শারি আর্ার্র এর্িু বড় িল। 
 
িার্ো িযারর! রন তীর র্র্ণ্ঠ বলল। আরে দুিঃরখত িযারর, আরে বলরছলাে ডাম্বলর্ডার 
তখন অ্ল্প বযর্সর রছর্লন, রঠর্? 
 
িযারর ভুর্ল রগর্যরছল ম  রন োর্ড়শা মদখর্ত পার্র না। 
 
সরর–মরডুরসও! 
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োর্ড়শারি নড়ল না। িযারর রনর্চর রদর্র্ তারর্র্য মবর্তর ততরর  াদুদণ্ডরি মদখল। এখন 
প কন্ত  ত মছািখার্িা মস্পল মস র্াে র্র্রর্ছ তার সবগুর্লার্র্ই ের্ন ির্যর্ছ তার 
রফরনক্স  াদুদণ্ডরির মচর্য দুবকল। নতুন  াদুদণ্ডরি রবররির্রভার্ব অ্পরররচত ের্ন ির্ে। 
ের্ন ির্ে ম ন তার িার্তর সর্ঙ্গ অ্নয র্ার্রা িাত মসলাই র্র্র মদযা ির্যর্ছ। 
 
মতাোর এর্িুখারন প্রযার্রিস দরর্ার শুধু, িাররেযন বলল। মস রনিঃশর্ে ওর্দর মপছর্ন 
এর্স দাাঁরড়র্যর্ছ। এবিং মস উর্িগ রনর্য িযাররর র্াসক মছাাঁড়া মদখরছল। রবষযরির্ত 
আত্মরবশ্বাস দরর্ার, িযারর। 
 
িযারর জার্ন মর্ন মস এই  াদুদণ্ডরি সরঠর্ভার্ব র্াজ র্রর্ছ তা মদখর্ত চার্ে। িযাররর 
 াদুদণ্ডরি মভর্ঙ  াওযার রবষর্য িাররেযন রনর্জর্র্ অ্পরাধী ের্ন র্রর্ছ। িযাররর মঠাাঁর্ির 
র্ার্ছ এর্রি র্ড়া উের চর্ল এর্সরছল। মস বলর্ত মচর্যরছল, তাির্ল এই মবর্তর ততরর 
 াদুদণ্ডরি তুরে নাও এবিং মতাোরিা আোর্র্ দাও। রর্ন্তু তার্দর বনু্ধর্ত্বর স্বার্িক িযারর 
তার র্িা মের্ন রনল। রর্ন্তু রন িাররেযর্নর রদর্র্ তারর্র্য এর্িু েুচরর্ িাসর্তই 
িাররেযন আবার তার িার্তর বইর্যর মপছর্ন েুখ ঢার্ল। 
 
অ্ন্ধর্ার মনর্ে আসর্ত ওরা রতনজন এর্সর্ঙ্গ তাবুর্ত রফর্র এল। িযারর প্রিে পািারার 
দারযত্ব রনল। িযারর প্রর্বশ পর্ি বর্স মবর্তর  াদুদণ্ডরি রদর্য তার পার্যর রনর্চর 
পািরগুর্লার্র্ শূর্নয তুলর্ত মচষ্টা র্রল। রর্ন্তু এই  াদুরি ের্ন িল আর্রা অ্সার এবিং 
আর্গর মচর্যও ম ন  াদুদণ্ডরির ক্ষেতা র্র্ে মগর্ছ বর্ল ের্ন িল। 
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িাররেযন তার খার্ি শুর্য এর্ের্ন বই পড়র্ছ। রন অ্র্নর্বার তাররদর্র্ নাভকাসভার্ব 
তারর্র্য মশষ প কন্ত রুর্সযার্ মির্র্ এর্রি র্ার্ঠর ওযারর্লস মির্ন রনর্য মসরির্র্ 
রিউন র্রর্ত মচষ্টা র্রর্ত িার্ল। 
 
এই মপ্রািােই এর্রি ভার্লা মপ্রািাে, মস িযাররর উর্দ্দর্শ রনচুস্বর্র বলল, এিাই এর্িু 
সতয খবর মদয। আর সবই ইউ-মনা-হুর পর্ক্ষ। রেরনরের্র্ অ্নুসরে র্র্র। রর্ন্তু 
এিা….রর্ন্তু এিা শুনর্ত ির্ল মতাোর্র্ অ্র্পক্ষা র্রর্ত ির্ব, এিা খুবই ভার্লা চযার্নল। 
ওরা শুধু এই চযার্নলরি প্ররতরার্ত চালার্ত পার্র। িােলা িওযার ভর্য ওরা সোর্ন িান 
পররবতকন র্র্র। মতাোর শুনর্ত ির্ল পাসওযাডক দরর্ার পড়র্ব..সেসযা িল আরে মশষ 
অ্ক্ষররি রেস র্র্ররছ…। 
 
রন তার  াদুদণ্ডরি রদর্য মছাি মছাি র্র্র মররডওর ওপর বারড় রদর্য তাল রদর্ে এবিং 
েুর্খ রবড়রবড় র্রর্ছ। মস র্র্যর্বার িাররেযর্নর রদর্র্ মগাপর্ন আড়র্চার্খ মচর্য 
মদখল। িাররেযন আবার মক্ষর্প উঠর্ত পার্র মস ভযও মপল। রর্ন্তু িাররেযর্নর ভাব 
মদর্খ ের্ন িল রন ওখার্ন উপরিত আর্ছ এিা মস জার্নই না। রেরনি দর্শর্ সেয ধর্র 
রন অ্েন মিার্া রদর্য গুনগুন র্রর্ত িার্ল। িাররেযন বইর্যর পৃষ্ঠা উরটর্য পড়র্ত 
িার্ল। আর িযারর পাির রনর্য মখলা র্রর্ত িার্ল। 
 
অ্বর্শর্ষ িাররেযন রবছানা মির্র্ রনর্চ মনর্ে এল। রন সর্ঙ্গ সর্ঙ্গ তাল বাজার্না বন্ধ 
র্রল। 
 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য ডেথরি হ্যালিাস । ডে. ডে. িাওরিিং । হ্যারি পটাি রসরিে 

658 

www.bengaliebook.com                                  সূরিপত্র 
 

 

তুরে রবরি ির্ল আরে িােরছ! মস নাভকাসভার্ব িাররেযনর্র্ বলল। 
 
িররেযন মর্ার্না উের মদযার প্রর্যাজন মবাধ র্রল না। মস িযাররর রদর্র্ এরগর্য মগল। 
 
আোর্দর এর্িু র্িা বলা দরর্ার। িাররেযন বলল। 
 
িযারর তারর্র্য মদখল তার িার্ত মস এর্রি বই ধর্র আর্ছ। বইরি িল দয লাইফ এন্ড 
লাইস অ্ব অ্যালবাস ডাম্বলর্ডার। 
 
রর্? মস বুের্ত মচষ্টা র্র্র বলল। িযাররর ের্ন িল ম  বইরির্ত তার্র্ রনর্য এর্রি 
অ্ধযায আর্ছ। মস জার্ননা ররিা তার এবিং ডাম্বলর্ডার্রর সের্ক রনর্য র্ী রলর্খর্ছ। রর্ন্তু 
িাররেযন অ্প্রতযারশতভার্ব সেূেক রভন্ন র্িা বলল। 
 
আরে মজর্নারফরলযাস লাভগুর্ডর ওখার্ন ম র্ত চাই এবিং তার সর্ঙ্গ মদখা র্রর্ত চাই। 
 
িযারর মচাখ তুর্ল তার রদর্র্ তার্ার্লা। 
 
সরর, ওই র্িা এর্র্বার্রই মভর্বানা? 
 
মজর্নারফরলযাস লাভগুড, লুনার বাবা। আরে তার ওখার্ন ম র্ত চাই এবিং তার সর্ঙ্গ 
আলাপ র্রর্ত চাই। 
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এি-মর্ন? 
 
িাররেযন গভীর এর্িা রনিঃশ্বাস মফলল। বলল, মসই রচহ্নরি, এই মদখ, ররডল অ্ব 
বার্ডকর রচহ্ন। এই মদখ! 
 
মস লাইফ এন্ড লাইস অ্ব অ্যালবাস ডাম্বলর্ডার বইরি িযাররর অ্রনো সর্ত্বও তার 
মচার্খর সাের্ন মের্ল ধরল। িযারর মদখল রিনর্ডলভার্ন্ডর র্ার্ছ ডাম্বলর্ডার্রর মলখা 
এর্রি রচরঠর ফর্িািাফ। ডাম্বলর্ডার্রর িার্তর মসই পরররচত রচর্ন মলখা। মস মদখল 
এর্র্বার্র চাকু্ষস প্রোে ম  ডাম্বলর্ডার্রর মলখা, ররিার ততরর র্রা নয। 
 
স্বাক্ষররি, িাররেযন বলল। এই স্বাক্ষররি দযার্খা, িযারর! 
 
িযারর তার র্িা শুনল। এর্ েুিূতক মস বুের্ত পারল না ম  িাররেযন রর্ মদখার্ত চার্ে। 
রর্ন্তু তার িার্তর  াদুদণ্ডরির আর্লার্ত আর্রা ভাল র্র্র মদখল, ডাম্বলর্ডার অ্যালবার্সর 
প্রিে অ্ক্ষর এ-র বদর্ল মসই রতনর্র্াো রচহ্নরি বযবিার র্র্রর্ছ, ম রি দয মিলস অ্ব 
রবডল দয বার্ডকর উপর রর্যর্ছ। 
 
এই মতােরা র্ী-? রন ইতস্ততভার্ব বলল। রর্ন্তু িাররেযন তাররদর্র্ তীর মচার্খ 
তারর্র্য তার্র্ িারের্য রদল। তারপর িাররেযন আবার িযাররর রদর্র্ রফরল। 
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এিা অ্প্রতযারশত, তাইনা? মস বলল। আোর ের্ন আর্ছ রভক্টর বর্লরছল এরি 
রিনর্ডলভার্ন্ডর রচহ্ন, রর্ন্তু এই রচহ্নরি মগারিচ ির্লার ওই পুর্রার্না র্বর্রর উপরও 
মদখা মগর্ছ। এবিং র্বর্রর উপর্রর পাির্র ম  তাররখ মদযা আর্ছ তা রিনর্ডলভার্ন্ডর 
আসার অ্র্নর্ আর্গর। আবার এখন এিা এখার্ন। বুেলাে আেরা এখন ডাম্বলর্ডার বা 
রিনর্ডল র্ার্রা র্াছ মির্র্ রবষযরি জানর্ত পাররছ না, আরে জারন না রিনর্ডলভাে 
এখর্না মবাঁর্চ আর্ছ রর্না। রর্ন্তু আেরা রে. মজর্নারফরলযাস লাভগুডর্র্ রজর্জ্ঞস র্রর্ত 
পারর। রতরন রবর্যর রদন এই রসম্বলরি পর্ড়রছর্লন। আরে রনরিত, এরি খুবই গুরুত্বপূেক 
িযারর! 
 
িযারর সর্ঙ্গসর্ঙ্গ মর্ার্না উের রদল না। মস অ্ন্ধর্ার্রর মভতর্রই িাররেযর্নর উর্িগ 
জড়ার্না েুর্খর রদর্র্ তার্ার্লা। মবশ লম্বা সেয রনর্য রচন্তা র্র্র বলল, িাররেযন, 
আোর্দর আর্রা এর্রি মগারিচ ির্লার দরর্ার মনই। আেরা মসখার্ন  াওযার রবষর্য 
আলাপ র্র্ররছ এবিং 
 
রর্ন্তু সব পররস্কার ির্ত চর্লর্ছ িযারর! ডাম্বলর্ডার আোর্র্ দয মিলস অ্ব রবডল দয বাডক 
বইরি রদর্য মগর্ছন। তুরে র্ী র্র্র জার্না ম  আেরা এই রচহ্ন মির্র্ রর্ছু পার্বা না? 
 
আেরা আবার এর্ই র্িার রদর্র্  ারে, িযারর আবার এর্িু রাগারিত িল। আেরা 
আোর্দর ের্ধয রবশ্বাস অ্িুি রাখর্ত চারে ম  ডাম্বলর্ডার আোর্দর জনয রু্ এবিং মগাপন 
রচহ্ন মরর্খ মগর্ছন- 
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রন ওর্দর র্িার ের্ধয ঢুর্র্ বলল, মডলুরের্নির রর্ন্তু র্ার্জ মলর্গর্ছ। আোর ধারো 
িাররেযর্নর র্িাই রঠর্। আরে ের্ন র্রর আোর্দর মজর্নারফরলযাস লাভগুর্ড়র সর্ঙ্গ 
র্িা বলা উরচত। 
 
িযারর তার রদর্র্ রাগ র্র্র তার্ার্লা। মস রনরিত ম  িাররেযনর্র্ রর্নর এই সেিকন 
মদযা রতনর্র্াো রচহ্নরি জানার বযাপার্র খুব র্া কর্র নয। 
 
এর্ক্ষর্ত্র রবষযরি মগারিচ ির্লার েত নয, রন বলল। লাভগুরা মতাোর পর্ক্ষ িযারর। 
রু্ইবলাররা মসসব র্িাই বলর্ব  া মতাোর্র্ সািা য র্রর্ব। 
 
িাররেযন অ্রত আিি রনর্য বলল, আরে রনরিত এিা খুবই গুরুত্বপূেক! 
 
রর্ন্তু মতােরা এর্বারও রচন্তা র্রছ না ম  ডাম্বলর্ডার োরা  াবার আর্গ আোর্র্ এসব 
বর্ল ম র্ত পারর্তন? 
 
িযর্তাবা….িযর্তাবা মতাোর রনর্জর রর্ছু খুাঁর্জ মবর র্রার প্রর্যাজন আর্ছ, িাররেযন 
বলল। 
 
িা, রন তার র্িায সায রদল। এিা এর্িা  ুরির র্িা। 
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না, তা নয, িাররেযন তার র্িায বাধা রদর্য বলল। রর্ন্তু আরে এখর্না ের্ন র্রর 
আোর্দর লাভগুর্ড়র সর্ঙ্গ র্িা বলা প্রর্যাজন। এর্রি রচর্হ্নর সর্ঙ্গ ডাম্বলর্ডার, 
রিনর্ডলভাে এবিং মগারিচ ির্লার ম াগসূত্র রর্যর্ছ। িযারর, আরে রনরিত, এ রবষর্য 
আোর্দর রর্ছু জানার আর্ছ। 
 
রন বলল, আরে ের্ন র্রর রবষযরির্ত আোর্দর ের্ধয মভাি িওযা উরচত। মর্ মর্ 
লাভগুর্ডর সর্ঙ্গ মদখা র্রর্ত চায। 
 
মস িাররেযর্নর সাের্ন শুর্নয িাত উাঁচু র্রল। িাররেযনও ইতস্তত র্র্র িাত উঠার্লা। 
 
তুরে মির্র মগছ িযারর, সরর। রন বলল। মস িযাররর রপঠ চাপর্ড় রদল। 
 
খুব ভার্লা র্িা, িযারর বলল। মস এর্িু িাসল আবার এর্িু রবরি িল। আেরা মতা 
এর্বার লাভগুর্ডর মদখা মপর্যরছ, চর্লা আর্গ আর্রা রর্ছু িরেুক্স মখাজ র্রর। মসিা 
মর্েন িয?  ার্িার্, লাভগুড় িার্র্ মর্ািায? মতােরা মর্উ মস র্িা জার্না? 
 
িযাাঁ, আোর্দর বারড় মির্র্ মবরশ দূর্র নয। রন বলল। রঠর্ মর্ািায মসিা জারন না, তর্ব 
ো এবিং ডযাডর্র্ মদর্খরছ তার্দর র্িা বলার সেয আঙুল রদর্য পার্শর পািার্ড়র রদর্র্ 
মদখার্তন। খুাঁর্জ পাওযািা খুব র্রঠন ির্ব না। 
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এরপর িাররেযন তার রবছানায রফর্র মগল। িযারর রনচু গলায রনর্র্ বলল, তুরে শুধু 
ওর র্িায সায রদর্য  াে ওর্র্ খুরশ র্রার জনয। 
 
রন উেলতার সর্ঙ্গ বলল, সব মসৌন্দ কই ভালবাসা এবিং  ুর্দ্ধর মভতর। এরি িল 
দুর্িারই সেম্বয। আনর্ন্দর রবষয, এখন রেসোর্সর িরলর্ড় চলর্ছ। লুনা অ্বশযই বাসায 
আর্ছ! 
 
পররদন সর্ার্ল ওরা রডসযাপার্রি র্র্র েৃদুেন্দ বাতাস বর্য  াওযা পািার্ড়র উপর 
মির্র্ ওিারর মসন্ট র্যাচর্পাল িার্ের চেৎর্ার দৃশয মদখর্ত মপল। পািার্ড়র উপর্রর 
ওর্দর অ্বিান মির্র্ িার্ের বারড়গুর্লার্র্ ের্ন িল সব সারজর্য রাখা মখলনা বারড়। 
লাম্বা সারর বাধা বারড়গুর্লা ম ন মের্ঘর সর্ঙ্গ রগর্য রের্শর্ছ। ওরা এর্ বা দুরেরনি বার্রা 
িার্ের রদর্র্ তারর্র্য িার্ল সুর্ কর আর্লার্ত মচার্খর উপর িাত মরর্খ। রর্ন্তু উাঁচু 
মোপোডু় এবিং অ্র্র্কড গার্ছর মভতর রদর্য শুধু মদখর্ত মপল োগলর্দর মচাখ মির্র্ 
বারড়ঘর মপ্রার্ির্শন র্রা ির্যর্ছ। 
 
খুবই রবস্মযর্র বযাপার, র্ার্ছ িওযা সর্ত্বও মসখার্ন  াওযা  ার্ে না। রন বলল। 
 
োর্ন রবষযরি এেন নয ম  তুরে জাযগারি মদখরন। তুরে রেসোর্সর ছুরির্ত মসখার্ন 
রগর্যরছর্ল। িাররেযন বলল। 
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আরে বার্রার্ত  াইরন! রন বলল। মস অ্রবশ্বার্সর িারস রদল। তুরে রর্ ের্ন র্র্রা ম  
আরে মসখার্ন রফর্র রগর্য তার্দরর্র্ বলর্ত পারতাে আরে মতাোর্দর র্ার্ছ চর্ল 
এর্সরছ? অ্বশয মেড এবিং জজক তার্ত খুরশই ির্তা। রর্ন্তু রজরন রবষযরি অ্নুধাবন 
র্রর্তা। 
 
রর্ন্তু তুরে রছর্ল মর্ািায? িাররেযন অ্বার্ ির্য জানর্ত চাইল। 
 
রবল এবিং ফ্লযার্রর নতুন বারড় মশল র্র্ির্জ। রবল সবসেয আোর প্ররত দুবকল। মস –
মস আরে র্ী র্র্ররছ শুর্ন খুরশ ির্ত পার্ররন। রর্ন্তু এ বযাপার্র মস আোর্র্ রর্ছু 
বর্লরন। মস জানর্তা রবষযরি রনর্য আরে সরতযই দুিঃরখত। পররবার্রর অ্নয মর্উ জানর্তা 
না ম  আরে ওখার্ন আরছ। রবল োর্র্ বর্লর্ছ ম  মস এবিং ফ্লযার বারড়র্ত  ার্ে না, 
র্ারে রেসোর্সর সেযিা তারা এর্া র্ািার্ত চায। তার্দর রবর্যর প্রিে িরল মডর র্িা 
তুরে জার্না। আোর ের্ন িয না ফ্লযার এ বযাপার্র রর্ছু ের্ন র্র্রর্ছ। মতােরা জার্না 
মস মসর্লসরিনা ওযারর্বর্র্র্ র্তিা ঘৃো র্র্র। 
 
রন বার্রার রদর্র্ মপছন রফরল। 
 
চর্লা এবার আেরা মচষ্টা র্রর। মস পািার্ড়র উপর রদর্য সাের্ন আগার্ত িার্ল। 
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ওরা র্র্যর্ ঘণ্টা িািল। িাররেযর্নর অ্নুর্রার্ধ িযারর অ্দৃশয আলখাল্লার রনর্চ িার্ল। 
মছাি মছাি পািার্ড়র সাররর্ত মর্উ বাস র্র্র বর্ল ের্ন িল না। শুধূ এর্রি মছাি 
র্র্িজ মদখা মগল। মসিাও ের্ন িল পররতযি। 
 
মতাোর্দর রর্ ের্ন িয এিাই ওর্দর বারড় এবিং ওরা রেসোস উপলর্ক্ষ অ্নয মর্ািাও 
রগর্যর্ছ? িাররেযন বলল। মস জানালা রদর্য মছাি রর্র্চনিার মভতর্র তার্ার্লা। 
জানালার র্ারেকর্শ ফুর্লর গাছ মদখা মগল। রন নার্ রসির্ার্লা। 
 
মশার্না, আোর ধারো লাভগুর্ড়র জানালা রদর্য উাঁরর্ রদর্লই মতােরা বুের্ত পারর্ব ম  
ওখার্ন মর্ বাস র্র্র। চর্লা আেরা পর্রর পািাড়গুর্লা মচর্ র্র্র মদরখ। 
 
এরপর ওরা র্র্যর্ োইল দূর্র রডসযাপার্রি র্রল। 
 
আহ্! উচ্চস্বর্র রন বর্ল উঠল। বাতাস ওর্দর চুল এবিং র্াপড় উরড়র্য রনর্ত চার্ে। 
পািার্ড়র উপর্রর রদর্র্ ম র্তই ওরা মদখল সাররবাধা ঘর ম ন আর্ার্শর গার্য মিলান 
রদর্য আর্ছ। বারড়গুর্লার মপছর্ন মশষ রবর্ার্লর চাাঁদ েুর্ল আর্ছ বর্ল ের্ন িল। 
এখার্নই লুনার্দর বারড় ির্ব। এেন জাযগায তাছাড়া আর মর্ বাস র্রর্ব? মদর্খ মতা 
ের্ন ির্ে এর্রি রবশাল পারখ! 
 
এিা মোর্িও পারখর েত মদখার্ে না, িাররেযন বলল। মস েুখ র্ার্লা র্র্র িাওযার্রর 
রদর্র্ তার্ার্লা। 
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আরে দাবা মখলার পারখর র্িা বলরছলাে, রন বলল। 
 
 ম িা মতাোর র্ার্ছ র্যাসল। 
 
রর্নর পা সবর্চর্য লম্বা। মসই আর্গ পািার্ড়র চুড়ায উর্ঠ মগল। িযারর এবিং িাররেযন 
 খন তার র্ার্ছ রগর্য মপৌঁছল তখন ওরা িাপার্ে। িারপর্য গার্যর র্াপড় খােরচ রদর্য 
ধর্রর্ছ। ওরা মদখল রন েুখ রবসৃ্তত র্র্র িাসর্ছ। 
 
রন বলল, এিাই ওর্দর বারড়, তারর্র্য মদখ। 
 
ভাঙা মগর্ির সাের্ন রতনরি িার্ত আাঁর্া রচহ্ন মদখা মগল। প্রিেরির্ত মলখা। আর্ছ, দয 
রু্ইবলার, এরডির : এক্স লাভগুড 
 
রিতীযরির্ত মলখা রপর্ ইউর ওন রেের্লর্িা 
 
তৃতীযরির্ত মলখা রর্প অ্ফ দয রডইররজবল প্ল্াস 
 
ওরা মগি ধাক্কা রদর্য খুলর্তই েযার্ র্র্র শে িল। সরু লম্বা পি ঘর্রর দর্রাজা প কন্ত 
চর্ল মগর্ছ। দর্রাজার সাের্ন রবরভন্ন রর্র্ের আগাছা গাছপালা জর্ন্ম আর্ছ। এর্রি 
মোাঁর্পর মভতর র্েলা লাল ধরর্ের ফুল মদখা  ার্ে। লুনা প্রাযশই র্ার্নর দুল রির্সর্ব 
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ওগুর্লা পরর্তা। িযারর রচন্তা র্রল মস রঠর্ই সযারগালুফ রচনর্ত মপর্রর্ছ। দুরি শুরর্র্য 
 াওযা েযাব-আর্পল গাছ বাতার্স নুইর্য পর্ড়র্ছ। গার্ছর পাতা মনই, রর্ন্তু মবরর ফর্লর 
সোন আর্ার্রর লাল ফর্ল ভর্র আর্ছ। দুরি গার্ছর োিায স্বেকলতায আোরদত ির্য 
আর্ছ িুরপর েত। মস দুর্িা পািারাদার্রর েত দর্রাজার দুপার্শ। এর্রি ডাল মির্র্ 
মছাি এর্রি বাজ পারখর েত োিাওযালা মপাঁচা ওর্দর রদর্র্ তারর্র্য আর্ছ। 
 
িাররেযন বলল, িযারর, তুরে বরিং অ্দৃশয আলখাল্লািা খুর্ল মফল। লাভগুড মতাোর্র্ 
সািা য র্রর্ত চাইর্বন, আোর্দর না। 
 
িযারর তার র্িােত র্াজ র্রল। আলখাল্লারি খুর্ল িাররেযর্নর িার্ত রদল তার বযার্গ 
ভর্র রাখার জনয। এরপর িাররেযন রতনবার র্ার্লা রর্ঙর দর্রাজায মিার্া রদল। 
দর্রাজায মলািার র্ড়া এবিং মিার্া মদযার রজরনসরি অ্র্নর্িা ঈগল পারখর েত। 
 
োত্র দশ মসর্র্র্ন্ডর েত সেয পার ির্যর্ছ। রঠর্ তখনই েি র্র্র দর্রাজা খুর্ল মগল 
এবিং মদখা মগল মজর্নারফরলযাস লাভগুড দাাঁরড়র্য আর্ছন। রতরন খারল পার্য দাাঁরড়র্য। 
পরর্নর রববেক মপাশার্রির্র্ ের্ন িল নাইিশািক। তার লম্বা, সাদা উসর্র্াখুসর্র্া 
চুলগুর্লা েযলা এবিং এর্লার্ের্লা। মজর্নারফরলযাস লাভগুর্ডর মপাষার্ বরিং রবল এবিং 
ফ্লযার্রর রবর্যর অ্নুষ্ঠার্ন অ্র্পক্ষারৃ্ত অ্র্নর্ ভাল রছল। 
 
রর্? বযাপার রর্? মতােরা র্ারা? রর্ চাও? রতরন উচ্চস্বর্র অ্র্নর্িা রাগত র্র্ণ্ঠ রচৎর্ার 
র্র্র উঠর্লন। প্রির্ে রতরন িাররেযর্নর রদর্র্ তার্ার্লন। তারপর রর্নর রদর্র্ এবিং 
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অ্বর্শর্ষ িযাররর রদর্র্ তারর্র্য েুখিা এেন ভাব র্রর্লন ম ন িাসযর্র রর্র্ের 
মগালারৃ্রত মদখা মগল। 
 
িযার্লা রে. লাভগুড, িযারর বলল রতরন িাত বারড়র্য রদর্লন। আরে িযারর, িযারর পিার। 
 
মজর্নারফরলযাস তার িাত বাড়ার্লন না। তার মচাখদুর্িা রঠর্ মসাজা নার্ বরাবর িযাররর 
র্পার্লর রদর্র্। 
 
আেরা মভতর্র এর্ল মর্ার্না সেসযা আর্ছ? িযারর বলল। আোর্দর আপনার্র্ রর্ছু 
রজজ্ঞাসা র্রার আর্ছ। 
 
আরে… আরে রনরিত না ম  মস বযাপার্র রর্ছু বলর্ত পারব। রফসরফস র্র্র 
মজর্নারফরলযাস বলর্লন। রতরন মঢার্ রগলর্লন এবিং দ্রুত এর্বার বাগার্নর রদর্র্ মচাখ 
বুলার্লন।বরিং আোর র্িায… আঘাত….আরে শরঙ্কত …আরে রঠর্ জারন আোর উরচত 
ির্ব রর্না…। 
 
আেরা মবরশ সেয মনব না, িযারর বলল। মস তার রনরলকপ্ততা মদর্খ এর্িু িতাশ িল। 
 
আো, রঠর্ আর্ছ, মভতর্র আর্সা, তাড়াতারড়..তাড়াতারড়! 
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ওরা মর্ার্নাের্ে দর্রাজায পা রাখার সর্ঙ্গ সর্ঙ্গ মজর্নারফরলযাস মপছন মির্র্ দর্রাজা 
বন্ধ র্র্র রদর্লন। ওরা দাাঁরড়র্য আর্ছ এর্রি অ্দু্ভত রর্র্ের রর্র্চর্নর মভতর। িযারর 
র্খর্না এেন রর্র্চন মদর্খরন! রুেরি এর্র্বার্র মগালার্ার। ফর্ল মভতর মির্র্ এরির্র্ 
মদখর্ল ের্ন িয এর্রি মপপার পি। ঘর্রর সব রর্ছু বাাঁর্ার্না  ার্ত রুেরির সর্ঙ্গ খাপ 
মখর্য রের্ল  ায। আলরেরা, মোভ সব রর্ছু। এর সব রর্ছুর উপর গাড় রঙ রদর্য ফুল, 
মপার্া-োর্ড়, পারখ আাঁর্া। িযাররর ের্ন িল মস লুনার োইলিা বুের্ত মপর্রর্ছ: এেন 
এর্রি আির্া জাযগার ইর্ফক্টিা রবস্মযর্র। 
 
মফ্লার্রর োেখান মির্র্ এর্রি র্ারুর্াজ র্রা মপাঁচার্না মলািার রসাঁরড় উপর্র উর্ঠ মগর্ছ। 
উপর মির্র্ মবশ খিখি এবিং র্ড়র্ড় আওযাজ আসর্ছ। িযাররর ের্ন িল লুনা মসখার্ন 
রর্ছু র্রর্ছ। 
 
মজর্নারফরলযাস বলর্লন, মতােরা বরিং উপর্র আর্সা। 
 
তার্র্ এখর্না অ্স্বরস্তর্ত আর্ছ বর্ল ের্ন িল। রতরন ওর্দর পি মদরখর্য উপর্র রনর্য 
মগর্লন। 
 
উপর্রর রুেরি ের্ন িল এর্ইসর্ঙ্গ মশাবার ঘর এবিং র্ার্জর ঘর। রুেরি রর্র্চর্নর 
মচর্য আর্রা মবরশ রজরনসপত্র রদর্য ঠাসা। রুেরি মছাি এবিং মগালার্ার ির্লও ম  মর্ার্না 
র্ারর্েই মিার্ রুে অ্ফ ররর্র্াযারর্ের্ন্টর র্িা ের্ন র্ররর্য মদয। মস রুেরি মসবার 
রুপ বদর্ল রবশাল ির্য রগর্যরছল। মস র্িা মভালা  ায না। রুর্ের মভতর শতশত 
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বছর্রর নানা রজরনস রদর্য ঠাসা। প্ররতরি জাযগায বইর্যর সূ্তপ আর সূ্তপ। িযারর লক্ষ 
র্র্ররন ম  চেৎর্ারভার্ব রবরভন্ন প্রােীর ের্ডল ততরর র্র্র রাখা ির্যর্ছ। মসগুর্লা রসরলিং 
এর মির্র্ েুর্ল আর্ছ এবিং িাত পা, পাখা নাড়র্ছ। 
 
লুনা এখার্ন মনই : ম  রজরনস মির্র্ শে আসরছল তা িল এর্রি র্ার্ঠর রজরনস তার 
উপর রদর্য বড় র্ািাওযালা চার্া। মদখর্ত অ্র্নর্িা র্ার্পকন্টার্রর অ্র্র্র্জা মিরবর্লর 
েত এবিং ের্ন িল ম ন সর্ঙ্গ দুরি পুর্রার্না আলরেরাও আর্ছ। রর্ন্তু এর্িু পরই িযারর 
বুের্ত পারল ম  এরি এর্রি পুর্রার্না ধার্চর রপ্ররন্টিং মপ্রস। রদ রু্ইবলার ছাপার র্ার্জ 
এরি ঘুরর্ছ। 
 
দুিঃরখত, মজর্নারফরলযাস বলর্লন। রতরন মেরশর্নর উপর লম্বা পা মফর্ল এর্রি েযলা 
মিরবলক্লি মির্ন রনর্লন বই এবিং মপপার্রর মভতর মির্র্। এবিং ক্লিরি মপ্রর্সর উপর 
রবরছর্য রদর্লন। সর্ঙ্গ সর্ঙ্গ উচ্চশে প্রশরেত িল। এবার রতরন িযাররর রদর্র্ রফরর্লন। 
 
এখার্ন মর্ন এর্সর্ছা? 
 
িযারর রর্ছু বলার আর্গই িাররেযন অ্র্নর্িা রচর্ার্রর সুর্র বলল, রে. লাভগুড, ওই 
রজরনসিা রর্! 
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মস এর্রি ধুসর রর্ঙর মপাঁচার্না রশিং এর রদর্র্ আঙুল রদর্য মদখার্লা। পুরার্ের এর্ 
রশিংআলা মঘাড়ার েত অ্র্নর্িা। ম রি র্র্যর্ ফুি দূর্র মদযার্লর মির্র্ মবর ির্য 
আর্ছ। 
 
মজর্নারফরলযাস বলর্লন, এরি এর্রি োেল িেক মোরর্যার্র্র রশিং। 
 
না! এিা তা নয, িাররেযন প্ররতবাদ র্র্র বলল। 
 
িাররেযন, িযারর রবরত র্র্ণ্ঠ রবড়রবড় র্র্র বলল। এরি এ রনর্য আর্লাচনার সেয না 
 
রর্ন্তু িযারর, এিা িল এরুের্পন্ট িেক। এরি ক্লাস রব মট্রডাবল মেিাররযাল। এরি মর্ার্না 
ঘর্র িার্া অ্স্বাভারবর্ রর্র্ের রবপদজনর্! 
 
তুরে জানর্ল র্ী র্র্র ম  এরি এরুের্পন্ট-এর রশিং? রন জানর্ত চাইল। মস  ত দ্রুত 
সম্ভব ঘর্রর মঠর্স রাখা রজরনসপত্র োরড়র্য রদর্য ওিা মির্র্ দূর্র সর্র এল। 
 
ফযান্টাসরির্ রবে এন্ড িযযার িু ফাাঁইন্ড মদে বইরির্ত এর বেকনা আর্ছ। রে. লাভগুড, 
আপরন এরির্র্ তুর্ল দূর্র মফর্ল রদন। আপরন রর্ জার্নন না ম  সাোনয এর্িু মছাাঁযা 
লাগর্ল এর মির্র্ ভযানর্ রবর্ফারে ির্ত পার্র? 
 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য ডেথরি হ্যালিাস । ডে. ডে. িাওরিিং । হ্যারি পটাি রসরিে 

672 

www.bengaliebook.com                                  সূরিপত্র 
 

 

োেল িেক মোরর্যার্, মজর্নারফরলযাস দৃঢ় এবিং স্পষ্ট গলায বলর্লন, এর্রি লাজুর্ 
এবিং অ্তযন্ত  াদুেয প্রােী, এর রশিংগুর্লা-। 
 
রে, লাভগুড, আরে ওরির আর্শপার্শ রচহ্নগুর্লা রচনর্ত মপর্ররছ, ওরি এর্রি এরুের্পন্ট 
রশিং এবিং এরি ভযানর্ রবপদজনর্–আরে জারন না এিা আপরন মর্ািায মপর্যর্ছন 
 
মজর্নারফরলযাস রনর্জর ধারো মির্র্ই দৃঢ়ভার্ব বলর্লন, দুই সপ্তাি আর্গ আরে এরি 
রর্র্নরছ এর্রি ভীষে িারসখুরশ উইজাডক মছর্লর র্াছ মির্র্। মস জানর্তা ম  আোর 
সুন্দর সুন্দর মোরর্যার্র্র প্ররত আিি আর্ছ। এরি আোর মের্য লুনার জনয এর্রি 
রেসোস সারপ্রাইজ। রতরন িযাররর রদর্র্ রফরর্লন। এখন বল, রঠর্ র্ী র্ারর্ে এখার্ন 
এর্সছ িযারর পিার? 
 
আোর্দর রর্ছু সািা য দরর্ার, িাররেযন শুরু র্রার আর্গই িযারর বলল। 
 
আহ্, মজর্নারফরলযাস বলর্লন। সািা য, হুে, তার মচাখ দুর্িা আবার্রা মদখা মগল িযাররর 
র্পার্লর স্কার্রর রদর্র্। এর্ই সর্ঙ্গ তার্র্ আতরঙ্কতও ের্ন িল। িযাাঁ, রবষযরি 
িল……..িযারর পিারর্র্ সািা য……বরিং রবপদজনর্….। 
 
রন বলল, আপরনই না সবাইর্র্ বলর্তন ম  িযারর পিারর্র্ সািা য র্রা সবার তনরতর্ 
দারযত্ব? আপনার ওই েযাগারজর্ন বর্লর্ছন না? 
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মজর্নারফরলযাস মপছন রফর্র মপ্রর্সর রদর্র্ তার্ার্লন। মপ্রসরি এখর্না ঘরঘর র্র্র র্াজ 
র্রর্ছ মিরবল মক্লার্ির রনর্চ। 
 
িযাাঁ, আরে এই দৃরষ্টভঙ্গী প্রর্াশ র্র্ররছ। রর্ন্তু 
 
মসিা শুধু আপনার এর্ার নয, সবার জনযই? রন বলল। 
 
মজর্নারফরলযাস মর্ার্না উের রদর্লন না। রতরন মঢার্ রগলর্ত িার্র্লন। রতনজনর্র্ই 
তীর মচার্খ মদখর্ত িার্র্লন। িযারর অ্নুোন র্রল তার মভতর্র এর্রি েড় বর্য  ার্ে। 
 
লুনা মর্ািায? িাররেযন বলল। চলুন মদখা  ার্ মস রর্ রচন্তা র্রর্ছ। 
 
মজর্নারফরলযাস মঢার্ রগলর্লন। ের্ন িল রতরন রির ির্য মগর্ছন। অ্বর্শর্ষ রতরন 
মেরশর্নর শে ছারড়র্য র্াাঁপা গলায বলর্লন লুনা ওই খার্ল মফসওযািার রপ্ল্েরপর্সর 
জনয োছ ধরর্ছ। মস…মস মতাোর্দর মদর্খ খুরশ ির্ব। আরে রনর্চ রগর্য তার্র্ মডর্র্ 
আনরছ। এবিং তারপর..িযাাঁ রঠর্ার্ছ, আরে মতাোর্দর সািা য র্রর্বা। 
 
রতরন মপাঁচার্না রসাঁরড় রদর্য রনর্চ মনর্ে মগর্লন। ওরা সাের্নর দর্রাজা মখালা এবিং বন্ধ 
িওযার শে শুনর্ত মপল। রতনজনই রতনজর্নর েুর্খর রদর্র্ তার্ার্লা। 
 
রভতুর িদ্দ। রন বলল। 
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িযারর বলল, রতরন সম্ভবত ভয মপর্যর্ছন  রদ মডি ইিাররা মজর্ন  ায ম  আেরা 
এখার্ন আরছ তাির্ল রর্ ির্ব মসই রচন্তায। 
 
আরে রর্নর সর্ঙ্গ এর্েত, িাররেযন বলল। মস এর্জন বুর্ড়া রভতু ভণ্ড। সবাইর্র্ 
বলর্ছন মতাোর্র্ সািা য র্রর্ত, রর্ন্তু রনর্জ সর্র িার্র্ত চার্েন। এবিং ঈশ্বর্রর 
মদািাই ওই রশিং মির্র্ দূর্র িার্র্ত ির্ব। 
 
িযারর রুর্ের মশষ প্রার্ন্ত জানালার র্ার্ছ মগল। মস উপর মির্র্ মদখর্ত মপল রনর্চ 
পািার্ড়র পাশ রদর্য উজ্জ্বল রফতার েত খালরি এর্র্র্বাঁর্র্ মগর্ছ। ওরা এখন অ্র্নর্ 
উপর্র আর্ছ। এর্রি পারখ জানালার র্াছ রদর্য উর্ড় মগল। িযারর বার্রার রদর্র্ 
তার্ার্লা। অ্নয এর্রি পািার্ড়র সাররর র্ারর্ে এখন তা মদখা  ার্ে না। রজরন 
ওরদর্র্ই মর্ার্না এর্রি জাযগায অ্বিান র্রর্ছ। রবল এবিং ফ্লযার্রর রবর্যর পর ওরা 
আজর্র্ই ওই িার্নর র্াছার্ারছ এর্সর্ছ। রর্ন্তু রজরন জার্ন না ম  মস ম খার্ন আর্ছ 
এখন িযারর মসই রদর্র্ই তারর্র্য আর্ছ, তার র্িা ভাবর্ছ। রর্ন্তু িযারর তা মভর্ব খুরশই 
িল। এখন ম ই তার সিংস্পর্শক আসর্ব মসই রবপর্দর ের্ধয পড়র্ব। মজার্নারফরলযার্সর 
আচরেই তা প্রোে র্রর্ছ। 
 
িযারর জানালার রদর্ মির্র্ েুখ মফরার্লা। এবার মস অ্নয এর্রি অ্দু্ভত রজরনস মদখর্ত 
মপল। সাইড মবার্ডকর উপর রজরনসপর্ত্রর মভতর্র মসরি রাখা আর্ছ। এর্রি পাির্রর 
আবক্ষেুরতক েরিলা  াদুর্র  ার োিায অ্দু্ভত ধরর্নর রজরনস পর্র আর্ছ। র্ার্নর দুর্লর 
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েত দুরি রজরনস দুপাশ রদর্য মবর ির্য এর্সর্ছ। এর্র্জাড়া চর্চর্র্ মছাি পাখা চােড়ার 
বাধন রদর্য োিার সর্ঙ্গ লাগার্না। আর্রর্রি র্েলা লাল রর্ঙর রজরনস র্পার্লর সর্ঙ্গ 
মজাড়া মদযা আর্ছ। 
 
এই রজরনসিা মদখ, িযারর বলল। 
 
 এর্রি মফচ, রন বলল। অ্বার্ বযাপার মস এিা রবর্যর রদন পর্ররন। 
 
ওরা রনর্চর দর্রাজা বন্ধ িওযার শে মপল। এর্ েুিূতক পর মজর্নারফরলযাস মপাঁচার্না 
রসাঁরড় রদর্য উপর্র উর্ঠ এর্লন। তার রচর্ন রচর্ন পার্য এখন ওর্যরলিংিন বুি পর্র 
আর্ছন। তার িার্ত এর্রি মট্রর্ত মবোনান ধরর্ের র্র্যর্রি র্াপ আর ধুোরযত রি-পি। 
 
আি, তুরে আোর ততরর র্রা মপাষা রজরনসিা মদর্খ মফর্লছ? রতরন বলর্লন। 
িাররেযর্নর িার্ত চার্যর মট্র রদর্য রতরন িযাররর র্ার্ছ রগর্য দাাঁড়ার্লন। মোর্ডলড, 
মরার্যনা র যার্ভনর্ক্লার োিারির সর্ঙ্গ রফি ির্য মগর্ছ। 
 
রতরন এযার ট্রার্ের্ির েত রজরনসরি মদখার্লন। 
 
এগুর্লা িল র যার্শুর্িকর নল–ধ্বিংর্সর র্িা রচন্তার্ারীর্দর সব মসাসকর্র্ তুর্ল মফলর্ত 
র্ার্জ লার্গ। রতরন দুর্িা মছাি পাখা মদরখর্য বলর্লন, এরি রবলরভগ প্রর্পলার। ের্নর 
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উচ্চভাব ততররর্ত সিাযতা র্র্র। এবিং ররঙন রজরনসরি মদরখর্য মশর্ষ বলর্লন, 
রডরররজবল প্ল্াে, অ্সাধারে রবষয িিে র্রার ক্ষেতা বাড়ায। 
 
মজর্নারফরলযাস লম্বা পা মফর্ল চার্যর মট্রর র্ার্ছ মগর্লন। চার্যর মট্র-রি িাররেযন 
মর্ার্নাের্ে সাইড মিরবর্লর উপর েুাঁরর্পূেকভার্ব মরর্খর্ছ। 
 
মজর্নারফরলযাস বলর্লন, আরে রর্ মতাোর্দর সবার চার্য গুররডরুিস মদব? এিা আেরা 
রনর্জরাই প্রস্তুত র্রর। 
 
রতরন সর্ঙ্গ মসিা ঢালর্ত িার্র্ল মদখা মগল রবিরুর্ির েত লাল। 
 
লুনা বিে ররর্জর র্ার্ছ আর্ছ। মতােরা এখার্ন আর্ছা মজর্ন মস খুবই উল্লরসত। খুব 
মবরশ মদরর র্রর্ব না। মস আোর্দর সবার সুযপ ততরর র্রার জনয  র্িষ্ট পররোে রপ্ল্পাই 
সিংিি র্র্রর্ছ। মতােরা বর্সা,  ার ার েত র্র্র রচরন রনর্ত পার্রা। 
 
এখন, রতরন এর্রি িাতলঅ্লা মচযার্রর উপর মির্র্ এর্রি সূ্তপ র্াগজ সরার্লন এবিং 
বসর্লন। তার ওর্যরলিংিন বুি পরা পা দুর্িা এর্িার উপর আর্রর্িা রাখর্লন। আরে 
মতাোর্দর র্ীভার্ব সািা য র্রর্ত পারর রে. িযারর পিার? 
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 ওর্যল, িযারর বলল। মস িাররেযর্নর রদর্র্ ঘুর্র তার্াল। িাররেযন োিা দুরলর্য সায 
রদল। রবল এবিং ফ্লযার্রর রবর্যর্ত আপরন ম  রচহ্নরি পর্ররছর্লন মস রবষর্য জানর্ত 
চাই। আেরা খুাঁর্জ মবড়ারে ম  ওই রচহ্নরির োর্ন রর্। 
 
মজর্নারফরলযাস ভুরু তুর্ল তার্ার্লন। 
 
মতােরা রর্ মডিরল িযার্লার্সর র্িা বলছ? 
 

  

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য ডেথরি হ্যালিাস । ডে. ডে. িাওরিিং । হ্যারি পটাি রসরিে 

678 

www.bengaliebook.com                                  সূরিপত্র 
 

 

রতন ভাইলযি োরহ্নী 
 
িযারর ঘুর্র রন এবিং িাররেযর্নর রদর্র্ তার্ার্লা। ওর্দর দুজর্নর মর্উই বুের্ত পার্ররন 
মজর্নারফরলযাস লাভগুড র্িািা র্ী বলর্লন। 
 
 দয মডিরল িযার্লাস? 
 
রঠর্, মজর্নারফরলযাস বলর্লন। মতােরা এ সের্র্ক রর্ছু জার্না না, রবশ্বাস র্র্রা না? 
অ্বশয আরে এ রনর্য রবরস্মত নই। খুব র্ে উইজাডকই এিা রবশ্বাস র্র্র। রতরন রর্নর 
রদর্র্ তার্ার্লন, মতাোর ভাইর্যর রবর্যর অ্নুষ্ঠার্ন মচাখা নার্র্র এর্জন অ্ল্প বযর্সর 
মলার্ মদর্খরছর্ল ম  আোর্র্ এই রচহ্নরির জনয আেেে র্র্ররছল। র্ারে রসম্বলরি ডার্ক 
উইজার্ডকর, র্ত মবার্া! িযার্লার সর্ঙ্গ ডার্র্কর মর্ার্না সের্কই মনই–অ্ন্তত ওরা ম েন 
র্র্র মভর্বর্ছ মতেন মতা নযই। এই রসম্বল এর্জন বযবিার র্র্র িার্র্ অ্নয এর্ই 
ের্ত রবশ্বাসীর র্ার্ছ রনর্জর্র্ প্রর্াশ র্রর্ত। তারা আশা র্র্র ম  অ্নয এর্ই ধারোর 
মলার্র্র র্াছ মির্র্ উর্দ্দশয িারসর্ল সিাযতা পার্ব। 
 
রতরন র্র্যর্ দলা রচরন রনর্লন তার গুররডরুর্ি এবিং চুেুর্ রদর্লন। 
 
িযারর বলল, আরে দুিঃরখত, এখর্না রর্ছুই বুের্ত পারররন। 
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মস ভর্দ্তা র্র্র র্ার্প এর্রি চুেুর্ রদল এবিং েুখ ভর্র মগল। রজরনসরি খুবই বার্জ 
ম ন মর্উ এভরর মফ্লবার রবনস তরল র্র্র মখর্ত রদর্যর্ছ। 
 
ওর্যল, মদখ  ারা রবশ্বাস র্র্র তারা মডিরল িযার্লা চায, বলর্লন মজর্নারফ রলযাস। 
রতরন গুররডরুি পুর্রািা েুর্খ রদর্য মিে িিে র্রর্ত দুর্ঠাাঁি এর্ত্র র্রর্লন। 
 
িাররেযন জানর্ত চাইল, রর্ন্তু মডিরল িযার্লািা রর্? 
 
মজর্নারফরলযাস খারল র্াপিা পার্শ মঠর্ল রাখর্লন। 
 
আরে ধারো র্ররছ মতােরা সবাই দয মিইল অ্ব রদ রে রাদাসক এর সর্ঙ্গ পরররচত। 
 
িযারর বলল না। রর্ন্তু রন এবিং িাররেযন বলল, িযাাঁ। 
 
 মজর্নারফরলযাস প্রচণ্ড মজার্র োিা োাঁর্ার্লন। 
 
ওর্যল, ওর্যল, এর সব রবষযগুর্লা আর্ছ দয মিল অ্ব রে বাদার্সক…. আোর এর্রি র্রপ 
আর্ছ মর্ািাও মরর্খরছ…. 
 
রতরন অ্স্পষ্ট ের্ন র্রর্ত মচষ্টা র্র্র চাররদর্র্ তার্ার্লন। রর্ন্তু িাররেযন বলল, আোর 
র্ার্ছ এর্রি র্রপ আর্ছ রে, লাভগুড, এখার্নই আোর সর্ঙ্গ আর্ছ। 
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এবিং িাররেযন তার বযাগ মির্র্ দয মিলস অ্ব ররডল দয বাডক বইরি মির্ন মবল র্রল। 
 
এরি রর্ অ্রররজনাল? মজর্নারফরলযাস তীর র্র্ণ্ঠ জানর্ত চাইর্লন। এবিং িাররেযন োিা 
মনর্ড় জানার্লা তখন রতরন বলর্লন, তাির্ল তুরে মজার্র মজার্র পড়ছ না মর্ন? তুরে 
মজার্র পড়র্ল আেরা রনরিতভার্ব সব বুের্ত পারব। 
 
এ..রঠর্ার্ছ, িাররেযন নাভকাস ির্য বলল। মস বইরি খুলল এবিং িযারর মদখল ওরা ম  
রচহ্নরি খুাঁর্জ মবড়ার্ে মসিা পাতার উপর্র আাঁর্া রর্যর্ছ। িাররেযন খুর্ র্র্র গলা 
পররস্কার র্র্র পড়র্ত শুরু র্রল। 
 
এর্দা রতন ভাই রছল,  ারা রতনজন এর্রি রনজকন বাাঁর্া পর্ি সন্ধযার্বলা মবর িল… 
 
েধযরার্ত, আোর্দর ো সবসেয বলর্তন, রন বলল। মস তার িাতদুর্িা োিার মপছর্ন 
রনর্য মিলান রদর্য শুনর্ত প্রস্তুত িল। িাররেযন তার রদর্র্ রবরি মচার্খ তার্ার্লা। 
 
সরর, আরে মভর্বরছলাে েধযরাত ির্ল এর্িু মভৌরতর্ বযাপার ির্তা! রন বলল। 
 
িযাাঁ, র্ারে আোর্দর জীবর্ন আর্রা মবরশ ভর্যর প্রর্যাজন িয, িযারর রনর্জর্র্ র্িা বলা 
মির্র্ িাোর্নার আর্গ বলল। মজর্নারফরলযাস এসব র্িায েন রদর্যর্ছন বর্ল ের্ন িল 
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না। রতরন জানালা রদর্য মখালা আর্ার্শর রদর্র্ তারর্র্য আর্ছন। বলর্লন, পড়র্ত িার্র্া 
িাররেযন। 
 
সেয ের্তা রতন ভাই িাাঁির্ত িাাঁির্ত মপৌঁর্ছ মগল এর্রি গভীর নদীর্ত এবিং ম  নদীর্ত 
সাাঁতরার্না খুবই রবপদজনর্। রর্ন্তু এই রতন ভাইর্যর েযারজর্ আিক জানা রছল। তারা 
তার্দর  াদুদণ্ড রদর্য এর্রি ররজ ততরর র্রল মসই ভযানর্ পারনর উপর। তারা অ্র্ধকর্ 
পি পার ির্য মদখর্ত মপল তার্দর পি মরাধ র্র্র দাাঁরড়র্য আর্ছ এর্রি েুখিার্া 
শরীর। 
এবিং মডি তার্দর সর্ঙ্গ র্িা বলল। 
 
সরর, িযারর বাধা রদর্য বলল। মডি তার্দর সর্ঙ্গ র্িা বলল? 
 
এরি এর্রি রুপর্িা িযারর! 
 
 রঠর্ আর্ছ, সরর, পড়র্ত িার্র্া। 
 
এবিং মডি তার্দর সর্ঙ্গ র্িা বলল। মস খুবই মরর্গ রগর্যরছল ম  রতন আগন্তুর্ রশর্ার 
নদীর্ত না মনর্ে তার্র্ প্রতারো র্র্রর্ছ। রর্ন্তু মডিরি রছল চালার্। মস ওর্দরর্র্ 
রতনজর্নর  াদু বযবিার র্রার জনয স্বাগত জানার্নার ভান র্রল। এবিং বলল ম  তার্র্ 
এরড়র্য  াওযার চালারর্র জনয ওর্দর রতনজনর্র্ মস রতনরি পুরস্কার মদর্ব। 
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সুতরািং সবর্চর্য বড় ভাই এর্জন সািসী মলার্ রছল। ভাল ম াদ্ধা। মস দাবী র্রল 
এেন এর্রি ক্ষেতাসেন্ন  াদুদর্ন্ডর  া র্ার্রা র্ার্ছ মনই। ম   াদুদণ্ডরি সবসেয তার 
োরলর্র্র্ জয এর্ন মদর্ব। এেন এর্রি  াদুদণ্ড  া এর্জন মডর্ির সর্ঙ্গ লড়াইর্ত জযী 
ির্ত পার্র। অ্তএব মডিরি নদীর ধার্রর এর্রি পুর্রার্না গার্ছর র্ার্ছ মগল। মসখান 
মির্র্  াদুদর্ণ্ডর েত মোলার্না এর্রি র্ারঠ এর্ন বড় ভাইর্র্ রদল। 
এরপর মের্জা ভাই মলার্রি রছল এর্িু উদ্ধত ধরর্নর। মস মডির্র্ আর্রা এর্িু 
নাস্তানাবুদ র্রর্ত চাইল। মস এেন ক্ষেতা চাইল  ার্ত মডির্দরর্র্ মডর্র্ আনর্ত 
পার্র। এবার মডিরি নদীর পার মির্র্ এর্রি পাির তুর্ল রিতীয ভাইর্র্ রদল। এবিং 
বলল ম  এই পািররির েৃতর্দরর্র্ মডর্র্ আনার ক্ষেতা আর্ছ। 
এবার সবর্চর্য মছাি ভাইর্র্ রজর্জ্ঞস র্রল মস রর্ চায। সবর্চর্য মছাি ভাইরি রছল 
রবনযী এবিং রতন ভাইর্যর ের্ধয বুরদ্ধোন। মস মডিরির্র্ মোর্িই রবশ্বাস র্রল না। তাই 
মস চাইল  ার্ত মস ওখান মির্র্ সাের্ন আগার্নারর্ডি তার্র্ না মদর্খ। এবিং মডিরি 
ওর্র্ অ্রনো সর্ত্বও রনর্জর অ্দৃশয িওযার আলখাল্লারি রদর্য রদল। 
 
মডির্দর র্ার্ছ অ্দৃশয আলখাল্লা িার্র্? িযারর বাধা রদর্য বলল। 
 
মস  ার্ত োনুর্ষর মভতর রদর্য চুরপসার্র চলাচল র্রর্র্ পার্র, রন বলল। র্খর্না 
র্খর্না োনুর্ষর মভতর রদর্য মদৌর্ড় চলাচল র্রািা ওর্দর র্ার্ছ এর্র্ঘর্য ের্ন িয। 
সরর িাররেযন। 
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এবার মডি পার্শ রগর্য দাাঁড়ার্লা এবিং তার্দর  ার  ার পি মছর্ড় রদল। ওরা পি রদর্য 
আগার্লা। ওরা ওর্দর অ্রভ ার্নর আলাপ র্রল এবিং মডর্ির পুরস্কার্রর প্রশিংসা র্রল। 
এর্রি সেয ওরা রতন ভাই পৃির্ ির্য মগল  ার ার পর্ি। 
প্রিে ভাইরি সপ্তািখার্নর্র্র জনয মঘারার্ফরা র্র্র দূর্রর এর্রি িার্ে রগর্য মপৌঁছল। 
এর্জন উইজাডকর্র্ খুর্জ মবর র্রল  ার সর্ঙ্গ তার বহুরদর্নর রবর্রাধ রছল। স্বভাবতই 
বড় ভাইরি তার তার শত্রুর সর্ঙ্গ জযী িল। তার শত্রুর েৃতর্দিরি মফ্লার্রর উপর মরর্খ 
মস এর্রি বার্র রগর্য ঢুর্ল। মসখার্ন রগর্য মস মডি এর র্াছ মির্র্ রনর্য আসা 
 াদুদর্ণ্ডর ক্ষেতার র্িা গবকভর্র বলল। এবিং জানার্লা ম  তার  াদুদণ্ডরি অ্পরার্জয। 
ওই রার্তই মস েদযপ অ্বিায রবছানায শুর্য পড়র্ল এর্জন উইজাডক িাোগুরড় রদর্য 
তার র্ার্ছ আর্স। মচাররি  াদুদণ্ডরি তুর্ল মনয এবিং স্বাভারবর্ভার্বই মসই বড় ভাইর্যর 
গলািা দুভাগ র্র্র মরর্খ  ায। 
এবিং এভার্বই বড় ভাইর্র্ র্ার্ছ রনর্য মনয মডিরি। 
এরদর্র্ মের্জা ভাই চর্ল  ায তার রনর্জর শির্র। মসখার্ন মস এর্া বাস র্রর্তা। 
এখার্ন এর্স মস পািরারি মবর র্র্র রতনবার িার্ত ওর্লািপালি র্র্র ক্ষেতা বর্ল 
এর্জন মডির্র্ মডর্র্ আর্ন। প্রচণ্ড আিি এবিং উদ্দীপনা রনর্য মস মসই মের্যরির্র্ 
মডর্র্ আর্ন ম  মের্যরির্র্ মস ভালবাসর্তা। তার্র্ মস রবর্য র্রর্ত মচর্যরছল, রর্ন্তু 
অ্সের্য মের্যরি োরা  ায। মস মের্যরির্র্ তার সাের্ন রনর্য আর্স। 
তারপরও মের্যরি রছল দুিঃরখত এবিং শীতল। তার র্াছ মির্র্ মঘােিা মনর্ি আলাদা ির্য 
রইল।  রদও মের্যরি জীবন জগর্ত রফর্র এর্সরছল, রর্ন্তু এখার্ন মস সরতযর্ার্র অ্বিান 
র্রর্ত পাররছল না। মস প্রচুর র্ষ্ট র্র্রর্ছ। অ্বর্শর্ষ রিতীয ভাইরি প্রায উন্মাদ ির্য 
 ায মের্যরির্র্ পাওযার জনয। এবিং মের্যরির র্ার্ছ।  াওযার জনয আত্মিতযা র্র্র। 
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সুতরািং মডি তার্র্ রনর্জর র্র্র মনয। 
  রদও তৃতীয এবিং মছাি ভাইর্র্ মডি অ্র্নর্র্াল ধর্র খুাঁজর্ত িার্র্ রর্ন্তু তার মর্ার্না 
সন্ধান র্রর্ত পার্র না। অ্বর্শর্ষ  খন অ্র্নর্ বছর পর মছাি ভাইরি বৃদ্ধ ির্য  ায 
তখন মস অ্দৃশয আলখাল্লারি খুর্ল রনর্জর 
সন্তানর্র্ রদর্য মদয। এবিং মস মডির্র্ স্বাগত জানায পুর্রার্না বনু্ধ রিসার্ব। খুরশর ের্ন 
তার সর্ঙ্গ চর্ল  ায। এবিং এর্সার্ি জীবন  াপন র্রর্ত িার্র্। 
 
িাররেযন বইরি বন্ধ র্রল। মজর্নারফরলযার্সর বুের্ত সেয লাগল ম  িাররেযন পড়া 
বন্ধ র্র্র রদর্যর্ছ। রতরন বাইর্র আর্ার্শর রদর্ মির্র্ মচাখ সররর্য রনর্লন এবিং 
বলর্লন, ওর্যল এই িল মতাোর্দর ঘিনা। 
 
সরর? িাররেযন বলল। তার্র্ রবরত মদখা মগল। 
 
মজর্নারফরলযাস বলর্লন, ওরাই িল মডিরল িযার্লাস। 
 
তার র্নুইর্যর র্ার্ছ রজরনসপর্ত্র ভরা এর্রি মিরবল মির্র্ রতরন পালর্র্র র্লে তুর্ল 
রনর্লন। এবিং অ্নয রর্ছু বইর্যর মভতর মির্র্ এর্রি মলখার খাতা তুর্ল রনর্লন। 
 
বড় ভাইর্যর  াদুদণ্ডরি, রতরন বলর্লন। এবিং খাতার উপর এর্রি আড়াআরড় মরখা 
িানর্লন। পুনজকর্ন্মর পািররি, এবার রতরন লাইর্নর উপর এর্রি মগালার্ার বৃে 
আাঁর্র্লন। অ্দৃশয আলখাল্লা, রতরন সরল মরখা, মগালার্ার মরখার উপর রদর্য এর্রি 
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রত্রভুজ আাঁর্র্লন। িাররেযন আিি রনর্য তার্ার্লা। এর্সর্ঙ্গ, রতরন বলর্লন। সব রের্ল 
িল মডিরল িযার্লাস। 
 
িাররেযন বলল, রর্ন্তু পুর্রা র্ারিনীর্ত মতা মডিরল িযার্লাস বলর্ত মর্ার্না বার্য মলখা 
মনই। 
 
িযাাঁ অ্বশযই মনই, মজর্নারফরলযাস বলর্লন। তার্র্ আত্মতৃপ্ত ের্ন িল। এরি এর্রি 
রশশুর্দর র্ারিনী। মর্ার্না রর্ছু ইরঙ্গর্তর বদর্ল রবর্নাদর্নর রদর্রিই মদখা ির্যর্ছ। 
আোর্দর ের্ধয  ারা বুের্ত পার্র তারা জার্ন এই রতনরি রচহ্ন িারা মডিরল িযার্লাস 
মবাোর্না ির্য িার্র্। এই রতনরির্র্ এর্সর্ঙ্গ র্রর্ল োোর অ্ব মডি মবাোর্না িয। 
 
অ্ল্প সের্যর জনয রনরবতা মনর্ে এল। মজর্নারফরলযাস জানালা রদর্য বাইর্র তার্ার্লন। 
আর্ার্শ সূ ক অ্র্নর্িা রনর্চ মনর্ে মগর্ছ। 
 
লুনা অ্রত শীঘ্রই রপ্ল্েপাই রনর্য চর্ল আসর্ব। রতরন বলর্লন। 
 
রন বলল, আপরন বলরছর্লন োোর অ্ব মডি 
 
মজর্নারফরলযাস শূর্নয িাত তুর্ল বলর্লন, োোর িল রবজযী, পরাস্তর্ারী। মতােরা  াই 
বল না মর্ন। 
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তাির্ল…আপরন বলর্ত চার্েন… িাররেযন ধীর্র ধীর্র বলল। তার র্ণ্ঠ শুর্ন িযারর 
বুের্ত পারল মস রর্ছু এর্িা সর্ন্দি র্রর্ত চার্ে। তাির্ল বলর্ত চার্েন আপরন এই 
িযার্লার অ্রস্তর্ত্ব রবশ্বাস র্র্রন? 
 
মজর্নারফরলযাস ভুরু তুর্ল তার্ার্লন। 
 
িযাাঁ, অ্বশযই। 
 
 রর্ন্তু, িাররেযন বলল। িযারর বুের্ত পারল িাররেযর্নর তধর্ কর বাধ মভর্ঙ  ার্ে। রে. 
লাভগুড, আপরন র্ী র্র্র এই রবষযরির্ত রবশ্বাস র্রর্ত পার্রন- 
 
লুনা আোর্র্ মতাোর্দর সের্র্ক সব র্িাই বর্লর্ছ বারলর্া, মজর্নারফ রলযাস বলর্লন। 
আরে ের্ন র্রর মতােরা মর্উ রনর্বকাধ নও। রর্ন্তু দুিঃখজনর্ভার্ব সীোবদ্ধ। অ্র্নর্িা 
মনরতবাচর্ ধরর্নর। 
 
িযর্তা তুরে এর্বার িযািরি পর্র মদখর্ল পারর্ত িাররেযন,রন বলল। মস অ্দু্ভত মদখর্ত 
মিডর্িসরির রদর্র্ ইরঙ্গত র্রল। মস িারস চর্ল না আসার জনয মজার র্র্র মচর্প 
রাখল। 
 
রে. লাভগুড, আবার বলর্ত শুরু র্রল। আেরা সবাই জারন ম  অ্দৃশয িওযার আলখাল্লা 
পৃরিবীর্ত আর্ছ। সিংখযায খুব র্ে, রর্ন্তু এ রজরনর্সর অ্রস্তত্ব আর্ছ। রর্ন্তু, 
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আহ্ রর্ন্তু তৃতীয িযার্লাস ির্ে সরতযর্ার্রর অ্দৃশয িওযার আলখাল্লা। রেস িযানজার! 
আরে বলর্ত চারে এরি মর্ার্না ভ্রেে র্রার আলখাল্লা নয, এরি রসইলসন চার্েকর সর্ঙ্গ 
োনানসই এবিং, এবিং মবডারজরলিং মিক্স বিন র্রর্ত পার্র। এরি মডরেগাইস চুল রদর্য 
মসলাই র্রা।  ার ফর্ল এরি এর্জন োনুষর্র্ পুর্রাপুরর লুরর্র্য মফলর্ত পার্র এবিং 
বছর্রর পর বছর ধর্র অ্দৃশয িার্র্ত পার্র অ্ন্ধর্ার না আসা প কন্ত। আেরা এেন 
এর্রি আলখাল্লার র্িা বলরছ ম রি প্ররৃ্তপর্ক্ষ এবিং সরতযর্ার অ্র্িক গার্য জড়ার্না 
মলার্রির্র্ পুর্রাপুরর অ্দৃশয র্র্র রাখর্ত পার্র। এবিং ম  মর্ার্না ধরর্ের চােকই বযবিার 
র্রা মিার্ না মর্ন এই আলখাল্লা রচরর্াল সব সের্যর জনয অ্র্ভদয ির্য িার্র্ত 
পার্র। এেন র্যরি আলখাল্লা তুরে জীবর্ন মদর্খছ রেস মিনজার? 
 
িাররেযন উের মদযার জনয েুখ িা র্র্র আবার বন্ধ র্রল। ওর্র্ চরেভার্ব র্নরফউজ 
ের্ন িল। িাররেযন, রন এবিং িযারর এর্র্ অ্র্নযর রদর্র্ তার্ার্লা। িযারর জার্ন ম  ওরা 
রতনজনই এর্ই র্িা রচন্তা র্রর্ছ। এেনও রর্ ির্ত পার্র ম  মজর্নারফরলযাস ম  
আলখাল্লার র্িা বলর্ছন এই েুিূর্তক তার্দর সর্ঙ্গ, এই রুর্ের মভতরই মতেন এর্রি 
আলখাল্লা রর্যর্ছ। 
 
রঠর্, মজর্নারফরলযাস বলর্লন। ম ন ওর্দর র্িার্র্ অ্স্বীর্ার র্রর্লন। মতাোর্দর মর্উ 
র্খর্না মস রজরনস মদর্খারন। রজরনসরি বযবিারর্ারী অ্সম্ভব দােী রজরনস মপর্যরছল, তাই 
না? 
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রতরন জানালা রদর্য বাইর্র তার্ার্লন। আর্াশ এখন মগালাপী ির্য এর্সর্ছ। 
 
রঠর্ার্ছ, িাররেযন অ্স্বরস্ত রনর্য বলল। ধর্র রনলাে আলখাল্লারি আর্ছ…এবার বর্লন 
পাির্রর রবষযরি রর্ রে. লাভগুড? ম  রজরনসরির্র্ আপরন পুনরারবভকাব র্রার্ত পার্রন 
বলর্ছন। 
 
মসিা সের্র্ক রর্ জানর্ত চাও? 
 
 মসিা র্ীভার্ব সরতয ির্ত পার্র? 
 
তা ম  নয মসিা র্ী র্র্র প্রোে র্রর্ব? মজর্নারফরলযাস বলর্লন। 
 
 িাররেযনর্র্ ভীষে কু্ষব্ধ মদখা মগল। 
 
রর্ন্তু মসিা…আরে দুিঃরখত মসিা পুর্রাপুরর এর্রি িাসযর্র রবষয। আরে র্ী র্র্র প্রোে 
র্রব ম  মসরি মনই? আপরন র্ী আশা র্র্রন ম  আেরা দুরনযার সব পাির খুর্ি খুর্ি 
পররক্ষা র্রব? আরে বলর্ত চারে মর্ার্না রর্ছু মর্উ প্রোে র্রর্ত না পারর্ল র্ী 
আপরন বলর্বন ম  মসরির অ্রস্তত্ব আর্ছ? 
 
িযাাঁ, মতােরা পার্রা, মজর্নারফরলযাস বলর্লন। মদর্খ ভাল লাগর্ছ ম  মতােরা এখন এর্িু 
এর্িু মখালাসা ির্ত শুরু র্র্রছ এবিং বুের্ত পারর্ছা। 
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তাির্ল সবর্চর্য বড় ভাইর্যর  াদুদণ্ড, িযারর বলল িাররেযন রর্ছু বলার আর্গই। আপরন 
ের্ন র্র্রন ম  মসরির অ্রস্তত্ব আর্ছ? 
 
ওর্যল এ বযাপার্র অ্সিংখয প্রোে রর্যর্ছ, মজর্নারফরলযাস বলর্লন। বড় ভাইর্যর 
 াদুদণ্ডরি এর্রি িযার্লাস তার সন্ধান পাওযা মগর্ছ। র্ারে মসই  াদুদণ্ডরি এজর্নর িাত 
মির্র্ অ্নয জর্নর িার্ত রগর্যর্ছ। 
 
মসরি র্ী ির্যর্ছ? িযারর জানর্ত চাইল। মসই  াদুদণ্ডরির মবলায এর্জন োরলর্র্র র্াছ 
মির্র্ অ্নয োরলর্ র্যাপচার র্র্রর্ছ। মজর্নারফরলযাস বলর্লন। মতােরা রনিযই শুর্নছ 
ম  র্ীভার্ব  াদুদণ্ডরি এর্েররর্ দয এরভর্লর িতযার পর এজবািক দয এর্িরজযার্সর িার্ত 
এর্সর্ছ? র্ীভার্ব মগার্ডলি তার রনর্জর মোররুর্ে ের্র পর্ড়রছর্লন তার মছর্ল 
মিযারওযাডক তার র্াছ মির্র্  াদুদণ্ডরি মনযার পর? তারপর ভযানর্ মলারক্সযাস 
 াদুদণ্ডরি আযে র্র্র বারনাভাস মডর্ভররর্লর র্াছ মির্র্। তার্র্ মস িতযা র্র্র? এই 
 াদুদণ্ড রঘর্র রিপার্তর ধারাবারির্তা ইরতিার্সর পাতা জুর্ড় রর্যর্ছ। 
 
িযারর িাররেযর্নর রদর্র্ তার্ার্লা। মস মজর্নারফরলযাস এর রদর্র্ িা র্র্র তারর্র্য 
আর্ছ। রর্ন্তু মস তার সর্ঙ্গ তর্র্ক  ার্ে না। 
 
রন বলল, তাির্ল  াদুদণ্ডরি এখন মর্ািায আর্ছ বর্ল আপরন ের্ন র্র্রন? 
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িায িায! তা মর্ জার্ন! মজর্নারফরলযাস বলর্লন। রতরন আবার জানালা রদর্য বাইর্র 
তার্ার্লন। মর্ জার্ন এখন  াদুদণ্ডরি মর্ািায লুর্ার্না আর্ছ? 
 
আররু্স এবিং রলরভযার্সর পর ধারারি রফর্র্ ির্য এর্সর্ছ। মর্ জার্ন তার্দর ের্ধয মর্ 
মলারক্সযাসর্র্ পরাি র্র্ররছল, এবিং  াদুদণ্ডরি রনর্য রনর্যর্ছ? মর্ বলর্ত পার্র ম  
তার্দরর্র্ আবার মর্ িাররর্য মসরি রনর্য মগর্ছ? িায িায! ইরতিাস আোর্দর তা 
বর্লরন। 
 
সবাই রর্ছুক্ষে রনরব রইল। তারপর িাররেযন রজর্জ্ঞস র্রল, রে, লাভগুড, মপর্ভর্রল 
পররবার রর্ এই মডিরল িযার্লার্সর বযাপার্র মর্ার্না সািা য র্রর্ত পারর্ব? 
 
মজর্নারফরলযাস ের্ন িল অ্তীর্ত চর্ল মগর্লন। িযাররর ের্ন রর্ছু এর্িা সৃ্মরত মজর্গ 
উঠর্ছ। রর্ন্তু মসিা রর্ তা ধরর্ত পারর্ছ না। মপর্ভর্রল….নােরি মস আর্গ মর্ািাও 
শুর্নর্ছ বর্ল ের্ন ির্ে… 
 
রর্ন্তু তুরে মতা আোর্র্ ভুল মবাোে ইযিং মলরড! মজর্নারফরলযাস বলর্লন। এবার রতরন 
মচযার্র মসাজা ির্য বসর্লন এবিং বড়বড় মচাখ র্র্র িাররেযর্নর রদর্র্ তার্ার্লন, আরে 
মভর্বরছলাে তুরে িযার্লাস সের্র্ক নতুন অ্নুসন্ধান র্রছ। আোর্দর ের্ধয  ারা িযার্লাস 
সের্র্ক অ্নুসন্ধান র্র্র র্র্র তারা রবশ্বাস র্র্র ম  মপর্তর্রলরা সব রর্ছু জার্ন–
িযার্লাস রদর্য র্ী র্রর্ত িয? 
 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য ডেথরি হ্যালিাস । ডে. ডে. িাওরিিং । হ্যারি পটাি রসরিে 

691 

www.bengaliebook.com                                  সূরিপত্র 
 

 

এই মপভর্রলরা র্ারা? রন জানর্ত চাইল। 
 
এই নােরি মগারিচ ির্লার্ত র্বর্রর উপর মখাদাই র্র্র মলখা, িাররেযন বলল। মস 
মজর্নারফরলযাসর্র্ লক্ষ র্রর্ছ। ইগর্নািাস মপর্ভর্রল। 
 
রঠর্!, মজর্নারফরলযাস বলর্লন। রতরন উর্ির্গর সর্ঙ্গ আঙুল উাঁচু র্রর্লন, ইগর্নািাস 
মপর্ভর্রর্লর র্বর্রর উপর রচহ্নরি ির্ে খারি প্রোে। 
 
রর্র্সর প্রোে? রন জানর্ত চাইল। 
 
মর্ন, ওই গর্ল্পর রতন ভাইর্যর র্ারিনী িল মপর্ভরাসর্দর রতন ভাইর্যর র্ারিনী। 
অ্যানরিওস, র্যার্ডেুস এবিং ইগর্নািাস! ওরাই রছল িযার্লার্সর আসল োরলর্! 
 
রতরন জানালার রদর্র্ আর্রা এর্বার তারর্র্য তারপর উর্ঠ দাাঁড়ার্লন। মট্র িা িার্ত তুর্ল 
রনর্য মপচার্না রসাঁরড় রদর্য রনর্চ মনর্ে মগর্লন। 
 
রনর্চর তলায ম র্ত ম র্ত রতরন বলর্লন, মতােরা রর্ রডনার প কন্ত িার্র্ব? এখার্ন 
এর্ল সবাই আোর্দর মফসওযািার রপ্ল্েফাই সুযর্পর মররসরপর জনয অ্নুর্রাধ র্র্র। 
 
রন রনচু স্বর্র বলল, সম্ভবত মসন্ট েুঙ্গর্সর পযজন রডপািকর্েন্টর্র্ মদখার্নার জনয। 
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মজর্নারফরলযাস লাভগুর্ডর রর্র্চন প কন্ত  াওযার শে না পাওযা প কন্ত িযারর অ্র্পক্ষা 
র্রর্লা। 
 
তারপর িাররেযনর্র্ বলল, র্ী ের্ন ির্ে? 
 
ওি িযারর, িাররেযন ক্লারন্তর সর্ঙ্গ বলল। রারবশ ছাড়া আর রর্ছুই না! এিা রচহ্নরির 
প্ররৃ্ত অ্িক ির্ত পার্র না। এিা অ্বশযই তার অ্দু্ভত মখযাল। এর্র্বার্র সেয নষ্ট িল। 
রন বলল, আরে ের্ন র্রর এই মলার্রি আোর্দর োেল রশিং মোরেযার্ এর্ন 
রদর্যর্ছন। 
 
িযারর তার্র্ রজর্জ্ঞস র্রল, তুরেও তাির্ল রবশ্বাস র্র্রা না? 
 
নাহ্, এই র্ারিনী িল মছাি বাচ্চার্দর আদশক রশক্ষা মদযার গর্ল্পর জনয প্রর্ াজয, তাই 
না? সেসযা মদখর্ল মসরদর্র্ ম ওনা, োর্েলায জরড়ও না। মর্ার্না রজরনস অ্স্বাভারবর্ 
মদখর্ল এরড়র্য চর্লা! শুধু মতাোর োিারি নত র্র্র রার্খ এবিং রনর্জর র্ার্জ েন দাও! 
তার্তই সব রঠর্ ির্ব।  রবষযরি রচন্তা র্র্র মদখ। রন বলল। িযর্তা বা এই র্ারিনী 
মর্ন মবরশ পুরার্না  াদুদণ্ড দুভকাগযবান মস র্ারর্ে। 
 
তুরে এসব র্ী বলছ? 
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এরি মতা মসইসব র্ল্পর্ারিনীর এর্িা, তাই না? মে বনক উইর্চস উইল েযারর োগল-বনক, 
রজঙ্কস বাই িুইলাইি আন্ডার বাই রেডনাইি,, ওে অ্ব এোর মনভার মপ্রাসপার।এসব 
মতা রনিযই শুর্নছ। আোর ো এগুর্লা খুব জার্নন। 
 
িাররেযন অ্নয দুজর্নর উর্দ্দর্শ বলল, িযারর এবিং আরে দুজনই োগল পররবার্র বড় 
ির্যরছ। আেরা অ্নয ধরর্ের র্ল্পর্ারিনী শুর্নরছ এবিং পর্ড়রছ। রান্না ঘর্রর মির্র্ সুস্বাদু 
ঘ্রাে আসায িাররেযন লম্বা র্র্র দে রনল। মজর্নারফরলযার্সর সর্ঙ্গ রবতণ্ডা িওযার 
এর্রি ভাল রদর্র্ িল, িাররেযন ভুর্ল মগর্ছ ম  মস রর্নর উপর েুদ্ধ। আরে ের্ন র্রর 
মতাোর ধারো রঠর্।র্স রনর্র্ বলল। এগুর্লা িল শুধু আদশক রশক্ষা। এর্ত রশক্ষা মদযা 
িয মর্ানিা ভাল, মর্ানিা মতাোর র্রা উরচত। 
 
এরপর রতনজনই এর্সর্ঙ্গ র্িা বর্ল উঠল। রন বলল,  াদুদণ্ডরি, িাররেযন বলল, 
আলখাল্লারি আর িযারর বলল, পািররি। 
 
ওরা এর্জন আর্রর্জর্নর েুর্খর রদর্র্ তার্ার্লা। রর্ছুিা রবরস্মত িল, রর্ছুিা উপর্ভাগ 
র্রল। 
 
রন িাররেযনর্র্ বলল, তুরে আলখাল্লারির র্িা বলর্ত চারের্ল। রর্ন্তু মতাোর  রদ 
 াদুদণ্ডরি িার্র্ তাির্ল মতা আলখাল্লার দরর্ার মনই। এর্রি অ্পরার্জয  াদুদণ্ড। 
বুর্েছ িাররেযন! 
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িযারর বলল, আোর্দর র্ার্ছ ইরতের্ধযই এর্রি অ্দৃশয আলখাল্লা আর্ছ। 
 
িাররেযন বলল, তুরে লক্ষ র্র্রছ রর্ না জারন না, এরি ইরতের্ধযই আোর্দরর্র্ অ্র্নর্ 
সািা য র্র্রর্ছ। আর  াদুদণ্ডরির প্রর্যাজন ির্ব র্াউর্র্ আেেে র্রার। 
 
রন বাধা রদর্য বলল,  রদ তুরে রচৎর্ার র্র্র বর্লা।  রদ রনর্বকার্ধর েত নাচর্ত নাচর্ত 
 াদুদণ্ডরি তুর্ল গান র্রর্ত িার্র্া আোর  াদুদণ্ডরি অ্পরার্জয, শরি পররক্ষা র্রর্ত 
ির্ল চর্ল আর্সা  তক্ষে প কন্ত তুরে মতাোর েুখ বন্ধ রাখর্ব- 
 
িা, রর্ন্তু দযা র্র্র তুরে মতাোর েুখরি বন্ধ র্রর্ব? িাররেযন বলল। তার্র্ সরন্দিান 
মদখা মগল। জার্না, এর্োত্র সরতয র্িা রতরন আোর্দর বর্লর্ছন তা িল, ওই 
 াদুদণ্ডরির শতশত বছর ধর্র অ্সাধারে ক্ষেতার র্ারিনী। 
 
সরতযই আর্ছ? িযারর রজর্জ্ঞস র্রল। 
 
িাররেযনর্র্ রাগারিত ের্ন িল: তার এই ভাবরি ওরা এত পছন্দ র্র্র ম  িযারর এবিং 
রন দুজন দুজর্নর রদর্র্ মচর্য িাসল। 
 
ম সব ডার্ক উইজাডকরা  াদুদণ্ড শতশত বছর ধর্র দখল র্র্রর্ছ তারা দর্ম্ভর সর্ঙ্গ 
এরির্র্ মডিরের্, ভার্গযর  াদুদণ্ড এসব নাে রদর্যর্ছ। প্রর্ফসর রবন এসব রর্ছু নার্ের 
র্িা উর্ল্লখ র্র্রর্ছন, রর্ন্তু এ সবই অ্িকিীন।  াদুদর্ণ্ডর ক্ষেতা রনভকর র্র্র  াদুদণ্ড 
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বযবিারর্ারী উইজার্ডকর ক্ষেতার ওপর। অ্র্নর্ উইজাডক আর্ছ  ারা রের্ছরেরছ রনর্জর্দর 
 াদুদণ্ড রনর্য গবক র্র্র বর্ল তারিা বড় এবিং অ্র্নযরিার মচর্য ভার্লা। 
 
িযারর বলল, রর্ন্তু মসিা তুরে জার্না র্ী র্র্র ম  ওই  াদুদণ্ডগুর্লা মডিরের্ এবিং 
ভার্গযর  াদুদণ্ড এর্ই  াদুদণ্ড নয? শতশত বছর ধর্র িযর্তা উপর্র উপর্র নাে রভন্ন 
ির্যর্ছ? 
 
রন বলল, এবিং ওই এলর্ার  াদুদণ্ড রর্ মডর্ির বানার্না? 
 
িযারর িাসল। এই অ্দু্ভত ধারো তার র্ার্ছ িাসযর্র বর্ল ের্ন িল। মস রনর্জ রনর্জ 
ভাবল, তার  াদুদণ্ডরি রছল িরল, এলডার নয। অ্রলভযান্ডার এরি বারনর্যরছর্লন। 
মভার্েেিক আর্ার্শ তার রপছু রনর্ল এই  াদুদণ্ডরি ভীষে র্ার্জ রদর্যরছল। এবিং  রদ 
এরি অ্পরার্জয ির্তা তাির্ল তা মভর্ঙ ম র্তা না। 
 
রন বলল, তুরে পািররির র্িা বলরছর্ল মর্ন? 
 
ওর্যল,  রদ এরি সরতযই োনুষর্র্ রফররর্য আনর্ত পারর্তা তাির্ল আেরা অ্র্নর্র্র্ই 
র্ার্ছ মপতাে, রসররযস, েযাডআই,..ডাম্বলর্ডার..আোর বাবা-ো… 
 
রন এবিং িাররেযর্নর মর্উ তার র্িায িাসল না 
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রর্ন্তু রবডল অ্ব দয বার্ডকর ের্ত তারা রফর্র আসর্ত চায না, তাই না? িযারর বলল। মস 
এই রর্ছুক্ষে আর্গ মশানা র্ারিনীর র্িা রচন্তা র্রল। আরে ের্ন র্রর না ম  ওই 
র্ারিনীর েত পাির েৃতর্দরর্র্ রফররর্য আনর্ত পার্র। পার্র রর্? মস িাররেযর্নর রদর্র্ 
তারর্র্য প্রশ্ন র্রল। 
 
না, িাররেযন দুিঃর্খর সর্ঙ্গ উের রদল। আোর ের্ন িয না রে. লাভগুড ছাড়া অ্নয মর্উ 
বাচ্চার্দর েত এ সম্ভাবনার র্িা রচন্তা র্রর্ব। রবডল সম্ভবত এই ধারোরি রনর্যর্ছ 
দাশকরনর্র্দর পাির্রর মির্র্; অ্ের র্রার পাির্রর বদর্ল জীবন। রফররর্য আনার 
পাির। 
 
রর্র্চর্নর মির্র্ আসা গন্ধ আর্রা তীর ির্য উঠর্ছ। ের্ন িল ম ন আন্ডারপযান্ট মপাড়ার 
গন্ধ। িযারর ভাবল মজর্নারফরলযাস  া রান্না র্রর্ছ তা রর্ খাওযা  ার্ব? 
 
রন ধীর্র ধীর্র বলল, তাির্ল আলখাল্লার রবষযরি রর্, তুরে রর্ বুের্ত পারছ না ম  তার 
র্িারি রঠর্? আরে িযাররর অ্দৃশয আলখাল্লারি বযবিার র্র্ররছ। মসরি ম  র্ত ভাল তা 
এর্ েুিূর্তকর জনযও মখালার নয। িযারররিার েত আর র্ার্রািার র্িা র্খর্না শুরননাই। 
এর্র্বার্র রনভুকল। আেরা র্খর্না এিার মভতর মির্র্ ধরা পরড়রন 
 
অ্বশযই না-এরির মভতর্র িার্র্ল আেরা সব সেয অ্দৃশয রছলাে রন! 
 
িযাাঁ, রঠর্ আর্ছ, রর্ন্তু রন, পািররি….। 
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ওরা দুজন  খন র্িা বলর্ছ তখন িযারর রুেরির চাররদর্র্ ঘুরর্ছ। রন এবিং 
িাররেযর্নর র্িা আধাআরধ শুনর্ত পার্ে। মস মপাঁচার্না রসাঁরড়রির র্ার্ছ মগল এবিং 
ের্নর অ্জার্ন্তই উপর্রর তলার রদর্র্ তার্ার্লা এবিং সর্ঙ্গ সর্ঙ্গ সর্চতন ির্য উঠল। 
তার রনর্জরই এর্রি েুখ উপর্রর তলার রসরলিং মির্র্ তারর্র্য আর্ছ তার রদর্র্। 
 
রবস্মর্যর মঘার মর্র্ি মগর্লই মস বুের্ত পারল ম  এরি মর্ার্না আযনা নয, এর্রি 
মপইরন্টিং। উৎসুর্ ির্য িযারর রসাঁরড় মবর্য উপর্র উঠর্ত িার্ল। িযারর! তুরে র্ী র্রছ, 
তার অ্বতকোর্ন রর্ছু মদখা উরচত না! 
 
রর্ন্তু িযারর ততক্ষর্ে উপর্রর তলায উর্ঠ মগর্ছ। 
 
লুনা ওর মবডরুেরি সুন্দর সুন্দর েুখেরব রদর্য সারজর্যর্ছ। েুখগুর্লা িল িযারর, রন, 
িাররেযন, রজরন এবিং মনরভর্লর। মিাগািকর্সর ছরবর েত তারা সচল নয। রর্ন্তু এর্রি 
চেৎর্ার েযারজর্ আর্ছ : িযারর রচন্তা র্রল ওরা শ্বাস-প্রশ্বাস রনর্ে। ছরবর মভতর্র 
সুন্দর মসানালী মচইন রদর্য বুনার্না। সবগুর্লা ছরবর্র্ এর্রির সর্ঙ্গ আর্রর্রির সিংর্ াগ 
র্রা। রর্ন্তু রেরনিখার্নর্ গভীরভার্ব পরখ র্র্র মস বুেল মচইনরি আসর্ল এর্রি শে 
মসানালী র্ারল রদর্য অ্সিংখযবার মলখা…. মেন্ডস…মেন্ডস….. মেন্ডস….মেন্ডস… 
 
িযারর লুনার জনয রবর্শষ িান অ্নুভব িল। মস রুেরির চাররদর্র্ তারর্র্য মদখল। 
রবছানার র্ার্ছ এর্রি বড় ফর্িািাফ। অ্ল্প বযর্সর লুনা এবিং তার েত মচিারার 
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এর্জন েরিলার ছরব। দুজন দুজনর্র্ জরড়র্য ধর্র আর্ছ। িযারর মদখল লুনার্র্ ছরবর্ত 
আর্রা অ্রধর্ প্রােবন্ত মদখা  ার্ে। এত মবরশ প্রােবন্ত তার্র্ মস র্খর্নাই মদর্খরন। 
ছরবরির উপর ধুলা জর্ে আর্ছ। রবষযরি িযাররর র্ার্ছ অ্স্বাভারবর্ বর্ল ের্ন িল। মস 
আবার্রা চাররদর্র্ ঘুর্র মদখল। 
 
রর্ছু এর্িা মগালোল আর্ছ। িালর্া রনল রর্ঙর র্ার্পকিরির উপর পুরু ধুলার আস্তর 
পর্ড়র্ছ। ওযযারর্িার্ব মর্ার্না জাোর্াপড় মনই। ওযযারর্িার্বর র্পাি মখালা। রবছানারি 
ম ন শীতল মর্েন অ্বযবহৃত মদখা  ার্ে। ের্ন িয ম ন মবশ র্র্যর্ সপ্তাি ধর্র মবডরি 
মর্উ বযবিার র্র্ররন। র্ার্ছর জানালায এর্রি োর্ড়শার জাল মদখা  ার্ে। 
 
র্ী সেসযা? িযারর রনর্চ মনর্ে আসর্তই িাররেযন জানর্ত চাইল। রর্ন্তু মস উের মদযার 
আর্গই রর্র্চন মির্র্ মজর্নারফরলযাস উপর্র উর্ঠ এল। িার্ত এর্রি মট্র ধর্র আর্ছন, 
মট্রর্ত অ্র্নর্গুর্লা বারি। 
 
িযারর বলল, রে. লাভগুড, লুনা মর্ািায? 
 
রর্ বলর্ল? 
 
 লুনা মর্ািায? 
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মজর্নারফরলযাস রসাঁরড় রদর্য উপর্র উর্ঠ এর্সই দাাঁরড়র্য মগর্লন, আরে…আরে মতাোর্র্ 
আর্গই বর্লরছ, মস বিে ররর্জর র্ার্ছ আর্ছ। রপ্ল্েপাইর্সর জনয োছ ধরর্ছ। 
 
তাির্ল মর্ন আপরন ম  মট্রর্ত চারজর্নর জনয খাবার এর্নর্ছন? 
 
মজর্নারফরলযাস র্িা বলর্ত মচষ্টা র্রর্লন, রর্ন্তু তার েুখ রদর্য মর্ার্না শে মবর িল 
না। শুধুোত্র মপ্রর্সর এর্র্ঘর্য ঘরঘর শে মশানা  ার্ে। এবিং মজার্নারফ রলযার্সর িাত 
র্াাঁপার র্ারর্ে মট্র মির্র্ িুনিুন শে ির্ে। 
 
িযারর বলল, আোর ধারো লুনা মবশ র্র্যর্ সপ্তাি ধর্র এখার্ন মনই। তার র্াপড়গুর্লা 
উধাও, তার রবছানায মর্উ ঘুোযরন। মস মর্ািায? এবিং আপরন মর্ন বারবার জানালা 
রদর্য বাইর্র তার্ার্েন? 
 
মজর্নারফরলযাস িাত মির্র্ মট্ররি মফর্ল রদর্লন। বারিগুর্লা রনর্চ পর্ড় সব মভর্ঙ 
িুর্র্রািুর্র্রা ির্য মগল। িযারর, রন এবিং িাররেযন েুিূর্তকর মভতর ওর্দর  াদুদণ্ড মবর 
র্র্র তার্ র্রল। মজর্নারফরলযাস পাির্রর েত রির ির্য মগর্লন। তার িাতরি রতরন 
শুধু পর্র্র্ির র্াছ প কন্ত রনর্ত মপর্রর্ছন। রঠর্ তখনই মপ্রর্স প্রচণ্ড শে র্র্র েযলা 
চাদররির রনচ মির্র্ অ্সিংখয রু্ইবলার মরার্তর েত মবর ির্ত িার্ল। মের্ে ভর্র 
উঠল। রর্ছুক্ষর্ের মভতর মপ্রস মির্ে মগল। 
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িাররেযন রনচু ির্য এর্ র্রপ রু্ইবলার িার্ত তুর্ল রনল। রর্ন্তু তার  াদুদণ্ড রে. 
লাভগুর্ডর রদর্র্ তার্ র্রা রইল। 
 
িযারর, এরি মদখ। 
 
রু্ইবলার্রর প্রিে পাতায িযাররর ছরব, তার সর্ঙ্গ মলখা, অ্নার্ারঙ্খত নাম্বার ওযান। 
এবিং পুরুস্কার্রর িার্া। 
 
িযারর জানর্ত চাইল, রু্ইবলার তাির্ল নতুন মচিারা রনর্য মবর ির্ে? িযাররর মভতর 
দ্রুত রচন্তা চলর্ছ। এই র্াজরিই তাির্ল আপরন র্রর্লন গার্ডকর্ন রগর্য রে. লাভগুড? 
এর্রি মপাঁচার্র্ পারঠর্য রদর্লন রেরনরের্ত খবর রদর্য? 
 
মজর্নারফরলযাস রজহ্বা মবর র্র্র মঠাাঁি চাির্লন। 
 
ওরা আোর লুনার্র্ রনর্য মগর্ছ। রতরন রফসরফস র্র্র বলর্লন। মস র্ারর্েই আরে 
এেনরি র্ররছ। ওরা লুনার্র্ রনর্য মগর্ছ এবিং আরে জারন না মস এখন মর্ািায। ওরা 
তার্র্ রর্ র্র্রর্ছ। রর্ন্তু ওরা িযর্তা তার্র্ আোর র্ার্ছ রফররর্য মদর্ব…. রদ 
আরে…আরে.. 
 
িযাররর্র্ ধররর্য রদর্ত পারর, িাররেযন তার বার্র্যর মশষ অ্িংশরি পুরে র্র্র রদল। 
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আর মর্ার্না র্িা নয, রন বলল। পি মছর্ড় সর্র  ান, আেরা এখন চর্ল  ারে। 
 
মজর্নারফরলযাস ভযানর্ দৃরষ্টর্ত তার্ার্লন। তার েুখিা আবার ম ন লালারযত ির্য 
উর্ঠর্ছ। 
 
ম  মর্ার্না সেয ওরা চর্ল আসর্ব। আোর লুনার্র্ রক্ষা র্রর্ত ির্ব। আরে লুনার্র্ 
িারার্ত পারর না। অ্বশযই মতােরা এখান মির্র্  াে না। 
 
রতরন িাত প্রসাররত র্র্র রসাঁরড় আগর্ল দাাঁড়ার্লন। িযাররর ের্ন পড়ল তার োও এরর্ে 
র্র্র দাাঁরড়র্যরছর্লন তার্র্ রক্ষা র্রর্ত। 
 
আপনার্র্ আঘাত র্রর্ত আোর্দর বাধয র্রর্বন না, িযারর বলল। পি মির্র্ সর্র  ান! 
 
িযারর! িাররেযন রচৎর্ার র্র্র উঠল। 
 
জানালার পাশ রদর্য ব্রুেরের্র্ এর্রি শরীর চর্ল মগল। ওরা  খন তার রদর্ মির্র্ 
মসরদর্র্ তার্ার্লা তখনই বুের্ত পারল ম  ওরা ভুলিা র্র্র বর্সর্ছ। িযারর লাফ রদর্য 
রন এবিং িাররেযনর্র্ সররর্য রদল। েুিূর্তকর মভতর মজর্নারফরলযার্সর ছুাঁর্ড় মদযা র্াসক 
রগর্য মদযার্ল এরুের্পন্ট িনক এর উপর পড়ল। 
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বযস! এর্রি রবর্ফারর্ের আওযাজ উঠল। এর শে মির্র্ মবাো মগল ম  রুেরির্র্ 
রছন্নরভন্ন র্র্র মফলা ির্যর্ছ। ঘর্রর মভতর ভাঙা র্াঠ, র্াগজ উড়র্ত িার্ল। ঘর্রর 
মভতর অ্র্ভদয মের্ঘর েত ির্য মগল। িযারর শুর্নয উর্ঠ মগল এবিং মফ্লার্রর উপর 
আছর্ড় পড়ল। ওর গার্যর উপর ভাঙা রজরনসপর্ত্রর সূ্তপ পড়ায রর্ছুই মদখর্ত পার্ে 
না। মস িাররেযর্নর রচৎর্ার শুনর্ত মপল, রর্নর উচ্চস্বর্র আওযাজ শুনর্ত মপল। সর্ঙ্গ 
রর্ছু ধাপধুপ শে িল  া মির্র্ িযারর অ্নুোন র্রল ম  রসাঁরড় মির্র্ মজর্নারফরলযাস 
উর্ড় রগর্য রনর্চ পর্ড়র্ছন। 
 
িযারর রারবর্শর রনর্চ পর্ড়র্ছ। রনর্জর্র্ তুলর্ত মচষ্টা র্রল। মস ধুর্লার র্ারর্ে দে 
রনর্ত বা মচর্য মদখর্ত পারর্ছ না। অ্র্ধকর্ রসরলিং মভর্ঙ পর্ড়র্ছ, লুনার মবডরি মর্ার্না 
রর্র্ে েুলর্ছ। িযারর মদখল মরওযানা র যার্ভনর্ক্লার মসই োিারি তার পার্শ পর্ড় আর্ছ। 
তার অ্র্ধকর্ উর্ড় মগর্ছ। মছাঁড়া খাতার িুর্র্রািুর্র্রা র্াগজগুর্লা উড়র্ছ। রপ্ররন্টিং 
মপ্রর্সর অ্রধর্ অ্িংশই িযাররর পার্শ রসাঁরড়র্ত পর্ড় আর্ছ। এরপর িযাররর র্ার্ছই এর্রি 
শরীর নর্ড় উঠল। িাররেযন, সারা শরীর্র ধুর্লায ম ন রিতীয এর্রি েুরতক মদখা  ার্ে। 
মস রনরর্ব আঙুল তুর্ল রনর্জর মঠাাঁর্ির র্ার্ছ ধরল। 
 
রনর্চ দরাে র্র্র দর্রাজা খুর্ল  াওযার শে িল। 
 
আরে মতাোর্র্ বর্লরছ না ট্রাভাসক, ম  তাড়াহুড়া র্রার মর্ার্না দরর্ার মনই! এর্রি 
র্র্কশ গলা বলল। আরে মতাোর্র্ বর্লরছলাে না এই পাগল বরাবর্রর েত আোর্দর 
খার্োখা খািার্ে। 
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এর্রি শে িল এবিং সর্ঙ্গ সর্ঙ্গ মজর্নারফরলযার্সর গলা মির্র্  ন্ত্রোর রচৎর্ার্রর 
আওযাজ আসল। 
 
….না…উপর্ররর তলায…. িযারর পিার! 
 
আরে মতাোর্র্ বর্লরছ না লাভগুড ম  আেরা সরঠর্ ইনফরর্েশন না মপর্ল আর আসব 
না! গত সপ্তার্ির র্িা ের্ন র্র্র মদখ  খন তুরে মতাোর মের্যর্র্ ছারড়র্য রনর্ত চাইর্ল 
ওই েুরপড মিড মিসরির পররবর্তক, তখন মতাোর্র্ বর্লরছলাে না? এবিং এর্ সপ্তাি 
আর্গ- আবার শে িল তুরে  খন মভর্বরছর্ল, আবার শে মোরর্যার্? আবার শে 
 
না!…না!….আোর্র্ ক্ষো র্র্রা! র্াাঁদর্ত র্াাঁদর্ত মজর্নারফরলযাস বলর্লন। সরতযই এখার্ন 
পিার আর্ছ, সরতয! 
 
এখন প্রোে ির্যর্ছ ম  তুরে আোর্দরর্র্ মডর্র্ এর্ন মিার্া মদযার মচষ্টা র্রছ! গজকন 
র্র্র উঠল মডি-ইিার। আবার শে িল এবিং রর্ছু মভর্ঙ  াওযার েত শে িল। 
মজর্নারফরলযাস  ন্ত্রোয ডুর্র্র র্াাঁদর্লন। 
 
জাযগারি মদর্খ ের্ন ির্ে মভতর্র মভর্ঙ-চূর্ড় মগর্ছ মসলুইন, অ্নয এর্রি গলা বলল। 
তার র্ণ্ঠস্বর প্ররতধ্বরনত ির্য উপর্র এল। 
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রসাঁরড়র পি মতা পুর্রাপুরর বন্ধ। এরি পররস্কার্রর মচষ্টা র্রা ম র্ত পার্র? 
 
তুরে রেিযা র্িা বলছ শযতান! রচৎর্ার র্র্র মসলুইন নার্ের উইজাডকরি বলল। তুরে 
জীবর্ন র্খর্না পিারর্র্ মচার্খ মদখরন! মদর্খছ? রচন্তা র্র্রছ আোর্দরর্র্ এখার্ন এর্ন 
িতযা র্রর্ব, তাই না? রচন্তা র্র্রছ ম  এভার্বই রনর্জর মের্যর্র্ রফর্র পার্ব! 
 
আরে র্সে মখর্য বলরছ…র্সে মখর্য বলরছ.:. িযাররপিার উপর্র! 
 
মির্েলুযে ররর্ভরলও! রনচ মির্র্ এর্রি র্ণ্ঠ বলল। 
 
িযারর শুনর্ত মপল িাররেযন মজার্র মজার্র দে রনর্ে। এবিং রনর্জর মভতরও এেন 
এর্রি অ্নুভব িল ম ন মভতর মির্র্ রর্ছু এর্িা মির্ন মবর ির্ে। িযাররর শরীরিাও 
উঠর্ত িার্ল মসই ছাযার মভতর্র। 
 
মর্উ উপর্র আর্ছ মসলুইন! রিতীয র্ণ্ঠ তীর র্র্ণ্ঠ বলল। 
 
ওিাই পিার!, আরে মতাোর্দর বলরছ পিার! মজর্নারফরলযাস র্াাঁদর্ত র্াাঁদর্ত বলল। 
রপ্ল্জ… রপ্ল্জ… লুনার্র্ রফররর্য দাও! আোর লুনার্র্ রফররর্য দাও… 
 
তুরে মতাোর মছাি মের্যরির্র্ রফর্র মপর্ত পার্রা লাভগুড মসলুইন বলল।  রদ তুরে 
উপর্র উর্ঠ ম র্ত পার্রা এবিং িযারর পিারর্র্ রনর্চ নারের্য আনর্ত পার্রা!। রর্ন্তু  রদ 
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মর্ার্না মর্ৌশল র্র,  রদ ষড় ন্ত্র িয,  রদ আোর্দর রবরুর্দ্ধ উপর্র মর্ার্না ওৎ মপর্ত 
রাখার বযবিা র্র্র মরর্খ িার্র্া তাির্ল মতাোর্র্ র্বর মদযার জনয মের্যরি িার্র্ব 
রর্না আেরা মদখব। 
 
মজর্নারফরলযাস ভর্য এবিং িতাশ ির্য আতকনাদ র্র্র উঠর্লন। মজর্নারফ রলযাস েচেচ 
শে র্র্র রসাঁরড় মবর্য উপর্র উঠর্ত মচষ্টা র্রর্লন রারবর্শর উপর রদর্য। 
 
 দ্রুত দ্রুত! িযারর রফসরফস র্র্র বলল। আোর্দর এখান মির্র্ পালার্ত ির্ব। 
 
মস অ্নযসব শে ও তি তচ-এর ের্ধয রনর্জর্র্ রারবশ মির্র্ েুি র্রর্ত মচষ্টা র্রল। 
মজর্নারফরলযাস উপর্র উর্ঠ আসর্ছন। রন আর্রা রনর্চ পর্ড় মগর্ছ। িার রেযন এবিং 
িযারর  তিা সম্ভব শে না র্র্র ওর্দর উপর্র িার্া সূ্তর্পর উপর্র উঠল। রর্নর পার্যর 
উপর্র এর্রি ভারী িযার পর্ড়র্ছ। মজর্নারফরলযাস েচেচ শে র্র্র আর্রা র্ার্ছ চর্ল 
আসর্ছন। িাররেযন মর্ার্নাের্ে এর্রি মিাবার চােক বযবিার র্র্র রনর্র্ ছারড়র্য 
মফলল। 
 
রঠর্ আর্ছ, িাররেযন িাপার্ত িাপার্ত বলল। ভাঙা রপ্ররন্টিং মপ্রসরি এবার নড়র্ছ। 
মজর্নারফরলযাস োত্র ফুি খার্নর্ দূর্র আর্ছ। িাররেযন এখর্না ধুলায সাদা ির্য আর্ছ। 
বলল, আোর উপর ভরসা আর্ছ িযারর? 
 
িযারর োিা নাড়ল। 
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তাির্ল ওর্র্, িাররেযন রফসরফস র্র্র বলল। অ্দৃশয আলখাল্লারি দাও। রন, তুরে এর 
মভতর্র প্রর্বশ র্র। 
 
আরে? রর্ন্তু িযারর-। 
 
রপ্ল্জ রন! িযারর আোর িাতরি শি র্র্র ধর, রন, আোর র্াাঁধ ধর্র গার্যর মজার্র িান 
দাও! 
 
িযারর বাাঁ িাত মবর র্রল। রন আলখাল্লার রনর্চ অ্দৃশয ির্য মগল। রপ্ররন্টিং মপ্রসরি ম  
ওর্দর এবিং রসাঁরড়র োেখার্ন আর্ছ মসরি র্াাঁপর্ত শুরু র্র্রর্ছ। মজর্নারফরলযাস এর্রি 
মিাবার চােক বযবিার র্র্র মসরির্র্ সরার্নার মচষ্টা র্রর্ছ। িযারর বুের্ত পারল না 
িাররেযন মর্ন অ্র্পক্ষা র্রর্ছ। 
 
শি র্র্র ধর…শি র্র্র ধর..এর্ দুই মসর্র্ন্ড… 
 
সাইডবার্ডকর উপর রদর্য মজর্নারফরলযার্সর সাদা েুখরি মদখা মগল। 
 
অ্বরলরভর্যি! িাররেযন রচৎর্ার র্র্র উঠল। প্রির্ে ওর  াদুদণ্ডরি তার েুর্খর রদর্র্ 
ধর্র। এরপরই রনর্চর রদর্র্ তার্ র্র্র বলল, মডরপ্রর্ো! 
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মস রসরিিং রুর্ের মফ্লার্রর মভতর রদর্য এর্রি রছর্দ্ র্র্র মফর্লর্ছ। ওরা মবাোর্রর েত 
মসখান রদর্য পড়ল। িযারর রপ্রয জীবর্নর জনয িাররেযর্নর িাত শি র্র্র ধর্র 
মরর্খর্ছ। রচৎর্ার্রর শে পাওযা মগল। িযারর মচার্খর মর্ান রদর্য মদখল দুজন অ্র্নর্ 
পররোন ফারনকচার, রারবর্শর মভতর মির্র্ মবর ির্ত মচষ্টা র্রর্ছ। িাররেযন শুর্নয 
লারফর্য পড়ল। ধ্বিংস ির্ত িার্া বারড়িার মির্র্ িযারর র্ার্ন শে এর্স বারড় মখল। 
িাররেযন তার্র্ মির্ন অ্ন্ধর্ার্রর মভতর রনর্য মগল। 
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দ্য ডেথরি হ্যালিাস 
 
িযারর পর্ড় ম র্যই িাপার্ত লাগল এবিং সর্ঙ্গ সর্ঙ্গ মর্ার্নাের্ে উর্ঠ দাাঁড়ার্লা। ওরা 
সম্ভবত এর্রি মখর্তর পার্শর ধুর্লার মভতর মনর্ে এর্সর্ছ। িাররেযন ইরতের্ধয ওর্দর 
রঘর্র  াদুদণ্ড মঘারার্ত শুরু র্র্রর্ছ। 
 
মপ্রার্ির্গা মিািালাে…..সযালরভও মিরক্সযা… 
 
রির্চাষা বুর্ড়া শযতান! রন িাপার্ত িাপার্ত বলল। অ্দৃশয আলখাল্লার মভতর মির্র্ 
মবর ির্য এর্স মসরি িযাররর রদর্র্ ছুাঁর্ড় রদল। 
 
িাররেযন তুরে এর্রি রজরনযাস, প্ররৃ্ত রজরনযাস! আরে রবশ্বাস র্রর্ত পাররছ ম  আেরা 
ওখান মির্র্ চর্ল এর্সরছ! 
 
মর্ইভ ইরনরের্াে… আরে মতাোর্দর বর্লরছলাে না ম  এরি এর্রি এরুের্পন্ট রশিং? 
আরে মতা তার্র্ও বর্লরছ। এখন তার বারড়িা মভর্ঙ িুর্র্রা িুর্র্রা ির্য মগল! 
 
উরচত রশক্ষা মপর্যর্ছ, রন তার রজনর্সর পযান্টরির মছাঁড়া অ্িংশ এবিং পার্যর মর্র্ি  াওযা 
অ্িংশরি পররক্ষা র্রল। র্ী ের্ন িয, ওরা তার্র্ রর্ র্রর্ব? 
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ওহ্, আরে র্ােনা র্রর ওরা ম ন তার্র্ িতযা না র্র্র! িারেরযন বলল। 
 
মস র্ারর্েই আরে মচর্যরছলাে ম  আেরা চর্ল আসার আর্গ ম ন মডি-ইিাররা িযাররর্র্ 
এর্পলর্ মদর্খ।  ার্ত তারা বুের্ত পার্র ম  মজর্নারফরলযাস রেিযা র্িা বর্লনরন। 
 
তাির্ল আোর্র্ আর্গই লুরর্র্য মফর্লরছর্ল মর্ন? রন বলল। 
 
মতাোর স্পযািার্িাইর্ির অ্সুর্খর র্ারর্ে রবছানায িার্ার র্িা মতা মতাোর, রন! ওরা 
লুনার্র্ িাইজযার্ র্র্রর্ছ র্ারে মজর্নারফরলযাস িযাররর্র্ সেিকন র্র্র। ওরা  রদ 
জানর্ত পার্র তুরে িযাররর সর্ঙ্গ আর্ছা তাির্ল মতাোর পররবার্রর র্ী ির্ব? 
 
তাির্ল মতাোর বাবা-োর্যর বযাপার্র র্ী ির্ব? 
 
তারা এখন অ্র্েরলযায, িাররেযন বলল। তারা ভালই িার্র্বন আশা র্রর। তারা 
এসর্বর রর্ছুই জার্নন না। 
 
তুরে এর্িা রজরনযাস, রন আবার বলল। 
 
সরতযই তাই, িাররেযন, িযারর বলল। আরে জারন না তুরে না িার্র্ল আেরা র্ী 
র্রতাে। 
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মস িাসল এবিং প্রায সর্ঙ্গ সর্ঙ্গই রসররযস ির্য মগল। 
 
লুনার বযাপার্র র্ী ির্ব? 
 
ওর্যল,  রদ ওরা সরতয র্িা বর্ল িার্র্ এবিং রুনা সরতযই জীরবত িার্র্ রন বলর্ত 
িার্ল। 
 
এভার্ব বর্লা না! এভার্ব বলর্ব না, িাররেযন উচ্চস্বর্র বলল। 
 
মস অ্বশযই মবাঁর্চ আর্ছ, অ্বশযই! 
 
রন বলল, তাির্ল আোর ের্ন িয মস আজর্াবার্ন আর্ছ। মস মসখার্ন রির্র্ িার্র্ত 
পারর্ব রর্না… 
 
অ্বশযই পারর্ব, িযারর বলল। মস এর রবর্ল্প অ্নয রর্ছু ভাবর্ত পারর্ছ না। মস খুবই 
মেধাবী, লুনার্র্ তুরে  তিা জান, তার মচর্য মস মবরশ বুরদ্ধোন। মস সম্ভবত মসখার্ন 
তার সািীর্দর র যার্স্পািক এবিং নাগকলস ততরর মশখার্ে। 
 
আরে আশা র্রর মতাোর র্িা ম ন রঠর্ িয, িাররেযন বলল। মস তার মচার্খর সাের্ন 
রদর্য এর্রি িাত উাঁচু র্র্র বলল, আরে সরতযই দুিঃরখত মজার্নারফ রলযার্সর জনয,  রদ 
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 রদ মস আোর্দরর্র্ ধররর্য রদর্ত মচষ্টা না র্রর্তা, রন বলল। 
 
ওরা তাবুর মভতর অ্বিান রনল। রন সবার জনয চা ততরর র্রল। ওখান মির্র্ পারলর্য 
আসার পর এই ঠাণ্ডা, মভজা গর্ন্ধর জাযগারির্র্ পরররচত এবিং রনর্জর্দর জাযগা বর্ল 
ের্ন ির্ে। 
 
ওহ্, আেরা ওখার্ন মগলাে মর্ন? িাররেযন রেরনি খার্নর্ চুপ মির্র্ তারপর আর্ক্ষপ 
র্র্র বলল। িযারর, মতাোর র্িাই রঠর্, এিা রছল আর্রা এর্রি গগারিচ ির্লার েত 
ঘিনা। পুর্রা সেযিাই নষ্ট িল। মডিরল িযর্লাস…এর্রি রারবশ…. রদ প্ররৃ্তপর্ক্ষ, িঠাৎ 
এর্রি রচন্তা োিায আসার্ত মস বলল, রতরন িযর্তা সব র্ারিনী বারনর্য বর্লর্ছন, 
বারনর্য বলর্ত পার্রন না? রতরন রনর্জই িযর্তা এসব এর্র্বার্রই রবশ্বাস র্র্রন না। 
িযর্তা মডি-ইিারর্দর আসা প কন্ত আোর্দরর্র্ র্িার ের্ধয বযস্ত রাখর্ত মচর্যরছর্লন! 
 
আোর মসিা ের্ন িয না, রন বলল। তুরে  খন সেসযায িার্র্ব তখন মর্ার্নারর্ছু 
বারনর্য বলা ভীষে েুশরর্র্লর র্াজ। এিা আরে বুের্ত মপর্ররছ  খন ওই েযাচাররা 
আোর্র্ ধর্ররছল তখন। আরে রনর্জর্র্ েযান পররচয রদর্যরছ। মসিা রছল আর্রা সিজ, 
র্ারে আরে তার্র্ রচনতাে। বৃদ্ধ লাভগুড রছর্লন চরে সিংর্র্ি, রতরন চারের্লন আেরা 
ম ন মসখার্ন িারর্। আরে ের্ন র্রর রতরন সরতয র্িাই বর্লর্ছন, তারোর্ন রতরন 
ম িার্র্ সরতয বর্ল ের্ন র্র্রন মসিাই বর্লর্ছন শুধু আোর্দর মদরর র্রার্নার জনয। 
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িাররেযন রনিঃশ্বাস মছর্ড় বলল, ওর্যল, আরে এিার্র্ বড় র্র্র মদখরছ না।  রদ রতরন 
সরতয র্র্রই বর্ল িার্র্ন তারপরও আরে এেন উদ্ভি র্িা জীবর্ন র্খর্না শুরনরন। 
 
আোর র্িা মশার্না, রন বলল। মচম্বার অ্ব রসর্েি মতা এর্রি পুরার্ের র্ারিনী িওযার 
র্িা, তাই না? 
 
রর্ন্তু মডিরল িযার্লার্সর মর্ার্না অ্রস্তত্ব িার্র্ত পার্র না রন! 
 
রন বলল, তুরে মসিা বলছ, রর্ন্তু ওই র্ারিনীর এর্রি ির্ত পার্র িযাররর অ্দৃশয িওযার 
আলখাল্লারি- 
 
িাররেযন দৃঢ়ভার্ব বলল, দয মিল অ্ব দয রে বাদাসক এর্রি র্ারিনী। র্ারিনীিা িল োনুষ 
েৃতুযর্র্ র্তিা ভয পায তা রনর্য। মবর্চ  াওযা  রদ অ্দৃশয আলখাল্লার রনর্চ িার্ার েত 
সিজ ির্তা, তাির্ল আোর্দর র্ার্ছ মবাঁর্চ  াওযার জনয প্রর্যাজনীয সবরর্ছুই আর্ছ! 
 
আরে জারন না। আেরা  রদ এর্রি অ্পরার্জয  াদুদণ্ড মপতাে, িযারর তার িার্তর 
ব্লযার্িনক দণ্ডরি আঙু্গল রদর্য মঘারার্ত মঘারার্ত বলল। 
 
এেন মর্ার্না রজরনর্সর অ্রস্তত্ব মনই, িযারর! 
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তুরেই বর্লছ ম  বহু রর্র্ের  াদুদণ্ড আর্ছ–মডিরের্ অ্িবা ম  নার্েই তারা মডর্র্ 
িারু্র্। 
 
আো রঠর্ আর্ছ ধর্র রনরে,  রদ মতােরা অ্র্বার্ধর েত ের্ন র্র ম  এলডার ওযযাভ 
এর ঘিনা সরতয, তাির্ল পুনরারবভকাব পাির রনর্য রর্ বলর্ব? িাররেযন িার্তর আঙু্গল 
রদর্য মর্ার্িশন োর্ক এর্র্ মদখার্লা। এবিং তার র্র্ণ্ঠ রবর্রার্ধর আভাস। মর্ার্না 
েযারজর্ই েৃতর্র্ রফররর্য আনর্ত পার্র না এবিং এিাই মশষ র্িা! 
 
আোর  াদুদণ্ড  খন ইউ-মনা-হুর সর্ঙ্গ সিং ুি িয, তখন আোর ো এবিং বাবা উপরিত 
িন…. মসরির্…। 
 
রর্ন্তু তারা সরতযর্ার্র েৃত অ্বিা মির্র্ রফর্র আর্সন না, তা রর্ আর্সন? িাররেযন 
বলল। মসিা িল এর্ ধরর্ের নর্ল প্ররতরৃ্রত…এিা এর্জর্নর জীবর্ন রফররর্য আনার 
সর্ঙ্গ এর্ নয। 
 
রর্ন্তু গর্ল্পর মসই মের্যরি, মস প্ররৃ্তপর্ক্ষ রফর্র আর্সরন। তাই না? গর্ল্প বলা ির্যর্ছ 
এর্বার  রদ মর্উ োরা  ায তাির্ল মস েৃতর্দর দর্ল চর্ল  ায। অ্িচ রিতীয ভাইরি 
মের্যরির্র্ মদর্খর্ছ এবিং তার সর্ঙ্গ র্িা বর্লর্ছ, তাই নয রর্? মস এেনরর্ মের্যরির 
সর্ঙ্গ রর্ছুক্ষে সেয র্ারির্যর্ছ… 
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িযারর িাররেযর্নর মচিারায উর্িগ মদখর্ত মপল। এবিং তার মচিারা মদর্খ মবাো  ার্ে 
না ম  মস রর্ ভাবর্ছ। তারপর িাররেযন  খন রর্নর রদর্র্ তার্ার্লা তখন িযারর বুের্ত 
পারল তার মচিারায আশঙ্কা: মস িাররেযনর্র্ ভয পাইর্য রদর্যর্ছ েৃতর্দর সর্ঙ্গ 
বসবার্সর র্িা বর্ল। 
 
িযারর তাড়াতারড় দৃঢ়ভার্ব ভারসােয আনার জনয বলল, ওই মপর্তর্রল মলার্রি,  ার 
র্বর রর্যর্ছ মগারিচ ির্লার্ত, তুরে মতা তার সের্র্ক রর্ছু জার্না না। 
 
না, িাররেযন উের রদল। রবষয পররবতকন িওযায িাররেযর্নর ের্ধয স্বরস্ত মদখা মগল। 
তার বযাপার্র আরে নজর রদর্যরছ র্বর্রর রচহ্নরি মদখার পর। মস  রদ এেন রবখযাত 
মর্উ ির্তা অ্িবা গুরুত্বপূেক এেন রর্ছু, তাির্ল আোর্দর মর্ার্না এর্রি বইর্ত তার 
নার্োর্ল্লখ র্রা িার্র্তা। শুধুোত্র নযাচারস নর্ভরলরি : এ উইজারডকিং রজরনওলরজর্ত 
এর্রি জাযগায আরে তার নাে মদখর্ত মপর্যরছ। আরে মসরি রেচার্রর র্াছ মির্র্ 
রনর্যরছলাে। িাররেযন বযাখযা র্র্র বলল। রন ভুরু রু্চর্র্ তার্ার্লা। বইরির মভতর শুধু 
রপওর ব্লাড পররবার্রর তারলর্া রর্যর্ছ,  ারা পূবকপুরুষ পরেরা এখন মশষ ির্য 
রগর্যর্ছ। দৃশযত ের্ন ির্ে মপর্ভর্রল পররবার প্রিে রদর্র্ ধ্বিংস িওযা এর্রি 
পররবার। 
 
পূবকপুরুষ পরেরা মশষ ির্য রগর্যর্ছ? রন পুনরাবৃরত র্রল। 
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তারোর্ন নােগুর্লা আর মনই, িাররেযন বলল। মপর্ভর্রলর্দর মবলায র্র্যর্শত বছর 
আর্গ মশষ ির্য মগর্ছ। তার্দর বিংর্শর মলার্জন িযর্তা এখর্না আর্ছ, রর্ন্তু অ্নয নার্ে 
তারা এখন পরররচত। 
 
এর পরপরই িযাররর র্ার্ছ মপর্তর্রল নােরি উজ্জ্বল এর্খণ্ড সৃ্মরতর েত ের্ন িল। 
এর্জন মনািংরা ধরর্ের মলার্ রেরনরের্ত এর্জন র্েকচারীর উপর এর্রি মনািংরা ররিং 
প্রদশকন র্র্ররছল। িযারর রচৎর্ার র্র্র বলল, োরর্ভার্লা গাউন্ট! 
 
সরর রন এবিং িাররেযন এর্সর্ঙ্গ বলল। 
 
োরর্ভার্লা গাউন্ট! ইউ-মনাির দাদা! মপনরসর্ভ রছল! ডাম্বলর্ডার্রর সর্ঙ্গ। োরর্ভার্লা 
গাউন্ট বর্লরছল মস মপর্ভর্রলর্দর বিংশধর! 
 
রন এবিং িাররেযনর্র্ রবরস্মত ের্ন িল। 
 
মসই ররিংরি, মস ররিংরি িরেুর্ক্স পররেত ির্যরছল। োরর্ভার্লা গাউন্ট বর্লরছল ম  এরি 
রছল মপর্তর্রলর্দর। 
 
মপর্তর্রল অ্র্স্ত্রর র্ভার? িাররেযন বলল। তুরে র্ী বলর্ত পার্রা রজরনসিা মদখর্ত 
মর্েন? 
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সব ের্ন নাই, মস ের্ন র্রর্ত মচষ্টা র্রল। আোর  তিা ের্ন পর্ড় মফরে রর্ছু রছল 
না। িযর্তা রর্ছু র্ািারু্রি দাগ রছল। আরে এরি র্ার্ছ মির্র্ মদর্খরছলাে মভর্ঙ খুর্ল 
 াওযার পর। 
 
িযারর মদখল িাররেযন মচাখ বড় র্র্র তার্ার্ে। রন রবস্মর্যর সর্ঙ্গ দুজর্নর েুর্খর 
রদর্র্ তার্ার্ে। 
 
িায িায… মতাোর রর্ ের্ন িয ম  এিাও মসই রচহ্ন, মসই িযার্লার্সর রচহ্ন রছল? 
 
মর্ন নয, িযারর উর্েরজতভার্ব বলল। োরর্ভার্লা গাউন্ট রছল এর্জন অ্জ্ঞ ধরর্ের 
মলার্। রনর্জ এর্রি শুর্র্রর েত বসবাস র্রর্তা। তার র্ার্ছ এর্োত্র রবষয রছল তার 
পুবক-পুরুষরা, তার বিংশ।  রদ ওই রবষযরি শতশত বছর ধর্র বিংর্শর োধযর্ে এর্স 
িার্র্, মস িযর্তা জানর্তা না ম  রজরনসরি আসর্ল র্ী। তার ঘর্র মর্ার্না বই রছল না। 
এবিং আোর র্িা রবশ্বাস র্র্রা, মস বাচ্চার্দরর্র্ রুপর্িা পর্ড় মশানাবার েত মলার্ই 
রছল না। মস শুধু ভাবর্ত ভালবাসর্তা ম  পাির্রর রচহ্নরি রছল মর্াড অ্ব আেকস। র্ারে 
মস শুধু জানর্তা ম  রপওর ব্লাডই িল পররবারর্র্ রাজর্ীয র্রার আসল রবষয। 
 
িযা…এবিং খুবই েজার ঘিনা, িাররেযন বলল। রর্ন্তু িযারর,  রদ তুরে রচন্তা র্র্র 
িার্র্া…আোর  া ের্ন ির্ে.. 
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ওর্যল, মর্ন নয, মর্ন নয,িযারর বলল রাখঢার্ না র্র্র। এরি রছল এর্রি পাির তাই 
না? মস সেিকর্নর জনয রর্নর রদর্র্ তার্ার্লা। এরি  রদ এর্রি পুনজকর্ন্মর পাির ির্য 
িার্র্ মর্ জার্ন? 
 
রন পুর্রাপুরর িা র্র্র আর্ছ। িায িায..এিা তাির্ল রর্ এখর্না র্াজ র্রর্ত  রদ 
ডাম্বলর্ডার মভর্ঙ-। 
 
র্াজ র্রর্তা? র্ী বলর্ছা তুরে, রন এিা র্খর্নাই র্াজ র্রর্তা না! 
 
পুনজকর্ন্মর পাির বর্ল মর্ার্না রর্ছু মনই! িাররেযন পার্য ভর র্র্র উর্ঠ দাাঁড়ার্লা। 
তার্র্ রবরি এবিং রাগারিত ের্ন িল। 
 
িযারর, মতােরা সবরর্ছুর্র্ রূপর্িার সর্ঙ্গ খাপ খাওযার্ত চাে- 
 
খাপ খাওযার্ত চারে, িযারর রররপি র্রল। িাররেযন, এরি রনর্জর েত র্র্রই খাপ মখর্য 
 ার্ে! আরে জারন ওই পাির্রর উপর মডিরল িযার্লার্সর রচহ্ন রছল। গাউন্ট বর্লরছল মস 
মপর্ভর্রলর্দর বিংশধর? 
 
এর্ রেরনি আর্গ তুরে আোর্দর বলর্ল ম  তুরে পাির্রর উপর মতেন মর্ার্না রচহ্ন 
মদখরন! 
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এখন ররিংরি মর্ািায আর্ছ বর্ল মতাোর ের্ন িয? রন িযাররর্র্ রজর্জ্ঞস র্রল। এরি 
খুর্ল মফলার পর ডাম্বলর্ডার রর্ র্রর্তন মসরি রদর্য? 
 
রর্ন্তু িযাররর রচন্তারি রন এবিং িাররেযর্নর মচর্য অ্র্নর্ মবরশ এরগর্য মগল… 
 
রতনরি রবষয বা িযার্লাস রর্ আযের্ারীর্র্ োোর অ্ব মডি… 
োোর…রবজযী……..পরাস্তর্ারী বানার্ব? মশষ শত্রুরও পররেরত ির্ব েৃতুযর্ত…. 
 
এবিং িযারর রনর্জর্র্ িযার্লার্সর আযত্বর্ারী রিসার্ব মদখল, ভর্ষ্টের্িকর েুর্খােুরখ মস 
দাাঁরড়র্য…. ার িরেুক্সরি সরঠর্ মনই…অ্নয এর্জন বাাঁচর্ল আর্রর্জনর্র্ অ্বশযই 
েরর্ত ির্ব…….এিাই রর্ উের? িযার্লাস বনাে িরেুক্স? মর্ার্না উপায আর্ছ রর্ 
রনরিত র্রার ম , মস জয রনরিত র্রর্ব?  রদ মস মডডরল িযার্লার্সর োোর িয, 
তাির্ল রর্ রনরাপদ ির্ব? 
 
িযারর? 
 
রর্ন্তু তার র্ার্ছ খুব অ্স্পষ্টভার্ব িাররেযর্নর ডার্ মপৌঁছল। মস তার অ্দৃশয আলখাল্লারি 
মির্ন মবর র্রল। এবিং মসরি আঙুর্লর উপর রদর্য রাখল। আলখাল্লার র্াপড়রি পারনর 
েত, আর্লার েত মোলার্যে। তার এই প্রায সাত বছর্রর  াদুর জগর্তর জীবর্ন মস 
এেন সেোর্নর মর্ার্না রজরনস র্খর্না মদর্খরন। আলখাল্লারি হুবহু মজর্নারফরলযাস 
ম েন বেকনা র্র্রর্ছন, মতেরনিঃ আলখাল্লারি এেন ম  এর পররধানর্ারীর্র্ সেূেক 
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লুরর্র্য মফলর্ত পার্র। এবিং রচরর্ার্লর জনয অ্বযািতভার্ব র্াজ মদয, এর রবরুর্দ্ধ ম  
মর্ার্না র্াসক মছাাঁড়া মিার্ না মর্ন….. 
 
তারপর এর্বার রনিঃশ্বাস মছর্ড় মস স্মরে র্রল। 
 
ম  রার্ত আোর বাবা-ো োরা রগর্যরছর্লন মস রার্ত আলখাল্লারি ডাম্বলর্ডার্রর র্ার্ছ 
রছল! 
 
তার গলা মর্াঁর্প উঠল। এবিং মস তার মচিারার পররবতকনিা অ্নুোন র্রর্ত পারল। রর্ন্তু 
তার্ত রর্ছু আর্স  ায না। আোর ো রসররযসর্র্ বর্লরছর্লন ডাম্বলর্ডার আলখাল্লারি 
ধার রনর্যরছর্লন। এ র্ারর্েই মস এরি পরীক্ষা র্রর্ত মচর্যরছল! মস রচন্তা র্র্ররছল ম  
এরি রছল তৃতীয িযার্লাস! ইগর্নািাস মপর্ভররলর্র্ মগারিচ ির্লার্ত র্বর মদযা 
ির্যর্ছ…. িযারর অ্র্ন্ধর েত তাবুর মভতর পদচারো র্রর্ত িার্ল। মস অ্নুভব র্রল ম  
তার্র্ রঘর্র নতুন দৃশযপর্ির উদয ির্ে। মস িল আোর পুবক পুরুষ! আরে তৃতীয 
ভাইর্যর বিংশধর! এিাই এখন মবাো  ার্ে। 
 
িযার্লার্স রবশ্বাস িাপর্নর পর তার রনর্জর্র্ আর্রা শরিশালী ের্ন িল। ম ন এসর্বর 
আইরডযা তার্র্ আর্রা রনরাপদ র্রর্ছ। মস বার্ী দুজর্নর রদর্র্ আনন্দ রনর্য তার্ার্লা। 
 
িযারর, িাররেযন আবার বলল। রর্ন্তু িযাররর্র্ মদখা মগল তার গলার সর্ঙ্গর বযাগরি রনর্য 
বযস্ত। তার আঙুল র্াাঁপর্ছ। 
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এিা পড়, িাররেযর্নর িার্ত তার োর্যর রচরঠ রদর্য িযারর বলল। পর্র মদখ, 
ডাম্বলর্ডার্রর র্ার্ছ আলখাল্লারি রছল িাররেযন! রতরন এিা রনর্যরছর্লন মর্ন? তার মতা 
মর্ার্না আলখাল্লার দরর্ার রছল না। রতরন এত শরিশালীভার্ব রসইসর্েন্ট চােক বযবিার 
র্রর্ত পারর্তন ম  রনর্জর্র্ আলখাল্লা ছাড়াই সেূেক অ্দৃশয র্র্র মফলর্ত পারর্তন! 
 
রর্ছু এর্িা মের্ের্ত পর্ড় গরড়র্য মচযার্রর রনর্চ চর্ল মগল। মস রচরঠিা মবর র্রার 
সেয রেচরি আলগা ির্য রগর্যরছল। মস রনচু িল মসরি মতালার জনয এবিং তখনই নতুন 
এর্রি নতুন সন্ধান তার মভতর্র েলর্র্ উঠল। রনর্জর মভতর্র ধাক্কা মখল এবিং রবরস্মত 
িল। মস রচৎর্ার র্র্র উঠল। 
 
মসিা এখার্নই। রতরন আোর্র্ ররিংরি রদর্য মগর্ছন! মসরি এই রসর্চর মভতর! 
 
তুরে..তুরে তাই ের্ন র্র? 
 
িযারর বুের্ত পারর্ছ না মর্ন রন খরতর্য মদখর্ত চাইর্ছ। এিা এত পররস্কার, এত 
দৃশযোন : সবরর্ছু রের্ল মগর্ছ, সবরর্ছু…তার আলখাল্লারি িল তৃতীয িযার্লাস এবিং মস 
 খন আরবষ্কার র্রল ম  রেচরি র্ীভার্ব খুলর্ত িয –মসিা িল রিতীয, এখন ম িা তার 
প্রর্যাজন তা িল মসই এলডার  াদুদণ্ডরি খুর্জ মবর র্রা, তারপর 
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তখনই রবষযরি মর্ ের্ন িল এর্রি আর্লার উপর ম ন পদকা পর্ড়র্ছ। তার সব 
উর্েজনা, সব আশা সব সুখ ম ন রনর্ভ মগল এর্ ধাক্কায। মস অ্ন্ধর্ার্র এর্া দাাঁরড়র্য 
আর্ছ। উজ্জল মস্পল মভর্ঙ মগর্ছ। 
 
ওিার মপছর্নই মস মদৌড়ার্ে। 
 
তার র্ণ্ঠস্বর শুর্ন িাররেযন এবিং রন ভয মপর্য মগল। 
 
এলডার ওযযার্ন্ডর মপছর্ন ইউ-মনা-হু মলর্গ আর্ছ! 
 
িযারর ওর্দর দৃঢ় এবিং অ্রবশ্বাসভরা েুর্খর রদর্র্ তার্ার্লা। মস জার্ন তার ধারো রঠর্। 
ম  মর্ার্না  ুরির্তই। মভার্েেিক রিতীয অ্নয মর্ার্না  াদুদণ্ড চায না। মস খুাঁর্জ মবড়ার্ে 
এর্রি পুরাতন  াদুদণ্ড। এর্রি অ্রত পুরাতন  াদুদণ্ড। িযারর মিাঁর্ি তাবুর প্রর্বশ পর্ির 
র্ার্ছ মগল। মস ভুর্ল মগল রন এবিং িাররেযর্নর উপরিরতর র্িা। বাইর্র অ্ন্ধর্ার 
রার্তর রদর্র্ তার্ার্লা, রচন্তা র্রর্ত িার্ল… 
 
মভার্েেিক মবর্ড় উর্ঠর্ছ এর্রি োগল এরতেখানায। মস  খন মছাি রছল তখন মর্উ 
তার্র্ িযর্তা দয মিলস অ্ব দয রবড়ল বার্ডকর র্িা বর্লরন। িযাররর মচর্য মবরশ এ 
সের্র্ক শুর্নরন। উইজাডকরা খুব এর্িা রবশ্বাস র্র্র না এ র্ারিনী। আবার এেনও ির্ত 
পার্র ম  মর্ার্নাভার্ব মভার্েেিক এই র্ারিনীর র্িা জার্ন? 
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িযারর অ্ন্ধর্ার্রর রদর্র্ তার্ার্লা… রদ মভার্েেিক মজর্ন িার্র্ মডিরল িযার্লার্সর র্িা 
তাির্ল ম  র্র্রই মিার্ তার আযর্ে রনর্ত চাইর্ব। রতনরি রবষয রর্ আযের্ারীর্র্ 
োোর অ্ব মডি বারনর্য িার্র্?  রদ তার মডিরল িযার্লাস সের্র্ক জানা িার্র্ তাির্ল 
তার িরেুক্স এর দরর্ার পড়ার র্িা না। এেন মসাজা রিসাব রর্ ির্ত পার্র ম  মস 
িযার্লাস মপর্য মগর্ছ এবিং মসরির্র্ এর্রি িরেুক্স এ পররেত র্র্রর্ছ? এবিং এ ঘিনা 
প্রর্াশ র্রর্ছ ম  মস উইজারডকিং রসর্েি সের্র্ক রর্ছুই জানর্তা না? 
 
তারোর্ন রর্ এেন ম  মভার্েেিক এলডার ওযযান্ডরি মপর্ত চার্ে রর্ন্তু এরির প্ররৃ্ত 
ক্ষেতা না মজর্ন, মস জার্ন না ম  এরি িযার্লাস ক্ষেতার এর্রি…. াদুদণ্ডরি ম  এর্রি 
িযার্লাস মসিা মগাপন র্রার উপায মনই, এর অ্রস্তত্ব সের্র্ক সবর্চর্য ভার্লা 
জানা….এলডার ওযযার্ন্ডর রিাি পরেরা উইজারডকিং ইরতিার্সর পাতায পাতায 
রর্যর্ছ…. 
 
িযারর আর্ার্শর মের্ঘর রদর্র্ তার্ার্লা। সাদা চাাঁর্দর েুখরির উপর রদর্য মধাযার েত 
মের্ঘ মভর্স  ার্ে। তার ের্ন িল আর্লািা ম ন তার আরবষ্কার্রর রদর্র্ ছুর্ি  ার্ে। 
 
মস তাবুর মভতর্রর রদর্র্ েুখ র্রল। মদর্খ ভীষে িতাশ িল ম  রন এবিং িাররেযনর্র্ 
রঠর্ ম খার্ন মদর্খরছল ওরা মসখার্নই বর্স আর্ছ। িাররেযর্নর িার্ত তখর্না রলরলর 
রচরঠ, রন তার পার্শ এর্িু উরিি ির্য আর্ছ। ওরা রর্ বুের্ত পার্র রন ম  মশষ র্র্যর্ 
রেরনর্ি ওরা র্তিা দূর ভ্রেে র্র্র এর্সর্ছ? 
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এিাই িল বযাপার, িযারর বলল। তার রবস্মযর্র রনিযতার মভতর্র ওর্দর দুজনর্র্ 
মবোর্ত মচষ্টা র্রল। এিাই সবরর্ছু বযখযা র্র্র। মডিরল িযার্লাস-এর বাস্তবতা। এবিং 
আরে এর্রি িযর্তা দুরিই মপর্য মগরছ- 
 
মস রেচরি িার্ত ধর্র আর্ছ। 
 
-এবিং উই-মনা-হু তৃতীযরির জনয ঘুর্র মবড়ার্ে। রর্ন্তু মস রজরনসিা রর্ তা জার্ননা। মস 
শুধু জার্ন ওরি এর্রি অ্সাধারে ক্ষেতাসেন্ন  াদুদণ্ড- 
 
িযারর, িাররেযন উর্ঠ এল। মস রলরলর রচরঠিা িযাররর িার্ত রদল। আরে দুিঃরখত, আোর 
ধারো তুরে সেূেক ভুল র্রছ। এর সবরর্ছুই ভুল। 
 
রর্ন্তু তুরে মদখর্ত পাে না, সব রর্ছু রের্ল  ার্ে। 
 
না, এর রর্ছুই রেলর্ছ না, িাররেযন বলল। রেলর্ছ না িযারর। তুরে খুব আর্বগাপু্ল্ত ির্য 
মগছ। রপ্ল্জ। িযারর র্িা বলর্ত শুরু র্রর্ল িাররেযন আবার। বলল, রপ্ল্জ, আোর 
এর্রি প্রর্শ্নর উের দাও।  রদ সরতযই মডি িযার্লার্সর অ্রস্তত্ব িার্র্তা, এবিং 
ডাম্বলর্ডার  রদ তা জানর্তন,  রদ জানর্তন ম  এর রতনরির্র্ রনযন্ত্রের্ারী ির্ব োোর 
অ্ব মডি–িযারর, তাির্ল মর্ন রতরন তা মতাোর্র্ বর্লনরন? মর্ন? 
 
িযাররর র্ার্ছ উের ম ন ততরর র্রা রছল। 
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রর্ন্তু তুরে তা রনর্জই বর্লছ িারুরেযন! এগুর্লা মতাোর রনর্জর্র্ খুাঁর্জ মবর র্রর্ত 
ির্ব। এরি এর্রি অ্নুসন্ধান! 
 
রর্ন্তু আরে শুধু বর্লরছ লাভগুর্ডর এখার্ন আসার বযাপার্র রারজ র্রার্ত? িাররেযন 
মক্ষার্ভর সর্ঙ্গ বলল। আরে এিা র্খর্না রবশ্বাস র্রররন! 
 
িযারর তার র্িায র্ান রদল না। 
 
ডাম্বলর্ডার সাধারেত আোর্র্ রবরভন্ন রজরনস রনর্জ খুাঁর্জ রনর্ত বলর্তন। রতরন আোর্র্ 
েুাঁরর্ রনর্ত রদর্যর্ছন, শরি পররক্ষা র্রর্ত রদর্যর্ছন, এ বযাপাররির্র্ও রতরন িযর্তা 
এেন ভার্ব মদর্খর্ছন। 
 
িযারর, এরি মর্ার্না মখলা নয, এরি মর্ার্না প্রযার্রিস নয! এিা এর্িা বাস্তব রবষয। 
এবিং ডাম্বলর্ডার মতাোর্র্ পররস্কার রনর্দকশ রদর্যর্ছন ম  িরেুক্সগুর্লা খুাঁর্জ মবর র্র্রা 
এবিং ধ্বিংস র্র্রা! এই রচহ্নরি রর্ছুই অ্িক বিন র্র্র না। মডিরল িযার্লার্সর র্িা বাদ 
দাও, আেরা আর্রা এর্রি োর্েলা রনর্ত পারর না। 
 
িযারর তার র্িা শুধু শুনরছল। মস িার্তর ের্ধয রেচরির্র্ মঘারারেল। ের্ন ের্ন এর্িু 
ইো র্ররছল ম  এরি মভর্ঙ খুর্ল মদখর্ত। পুনজকর্ন্মর পািররি মবর র্র্র মফলর্ত। 
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িাররেযনর্র্ প্রোে র্র্র রদর্ত ম  তার রনর্জর র্িাই রঠর্। মডিরল িযার্লাসই িল 
বাস্তব। 
 
িাররেযন রর্নর উর্দ্দর্শ বলল, তুরে রনিযই রবশ্বাস র্র্রা না এসব র্িায, নারর্? 
িযাররও রর্নর রদর্র্ তার্াল। রন সিংশর্য পর্ড় মগল। 
 
আরে জারন না…আরে বলর্ত চারে….এর রর্ছু রর্ছু রেলর্ছ, রন বলল সতর্কতার সর্ঙ্গ। 
রর্ন্তু মগািা রবষযরির উপর  খন তুরে মদখর্ব, মস এর্রি গভীর রনিঃশ্বাস রনল। আোর 
ের্ন িয আোর্দর িরেুক্সগুর্লা খুাঁর্জ মবর র্রা উরচত, িযারর। এ র্াজরিই ডাম্বলর্ডার 
আোর্দর র্রর্ত বর্লর্ছন। িযর্তা….িযর্তা আেরা ওই িযার্লার্সর বযাপাররি ভুর্ল 
ম র্ত পারর। 
 
ধনযবাদ রন, িাররেযন বলল। আরে প্রিে পািারা মদযার র্াজরি র্ররছ। 
 
মস লম্বা পা মফর্ল িযাররর পাশ রদর্য আগার্লা এবিং তাবুর প্রর্বশ পর্ি বসল। 
 
রর্ন্তু িযারর ওই রার্ত প্রায ঘুোর্লাই না। মস মডিরল িযার্লার্সর রবষর্যর ের্ধয ডুর্ব 
িার্ল।  খন উিালপাতাল রচন্তা তার মভতর মঘারার্ফরা র্র্র তখন মস রবশ্রাে রনর্ত 
পার্র না।  াদুদণ্ড, পািররি এবিং আলখাল্লা…এ সবগুর্লা  রদ মস রনর্জর আযর্ে রনর্ত 
পার্র.. 
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আই ওর্পন অ্যাি দয মক্লাজ..রর্ন্তু এই মক্লাজরি রর্? মসই পািররি এখন তার িার্ত মনই 
মর্ন?  রদ িার্র্তা তাির্ল মস মখাদ ডাম্বলর্ডারর্র্ই প্রশ্নরি র্রর্ত পারর্তা…..এবিং 
িযারর রনর্জ অ্ন্ধর্ার্র রচরির সর্ঙ্গ রবড়রবড় র্রল, মস আর্স্ত আর্স্ত সব মচষ্টাই র্রল। 
এেনরর্ পারর্সলিঙও র্রল। রর্ন্তু মসানালী রর্ঙর বলরি খুলর্ত পারল না…. 
 
আর ওই  াদুদণ্ডরি? এলডার ওযযান্ড? মর্ািায লুর্ার্না আর্ছ মসই দণ্ডরি? মভার্েেিক ই 
বা এখন মর্ািায খুাঁজর্ছ মসরির্র্? িযারর র্ােনা র্রল তার স্কাররির্ত জ্বালার্পাড়া শুরু 
মিার্ এবিং মভার্েেিক রর্ রচন্তা র্রর্ছ তা মস মদখর্ত পার্। র্ারে এই প্রিেবার্রর েত 
মভার্েেিক এবিং মস এর্ই রজরনস খুাঁজর্ছ…িাররেযন অ্বশয আইরডযািা পছন্দ 
র্রর্বনা…রর্ন্তু মস রবশ্বাসও র্র্রনা….এর্ অ্র্িক এিা রঠর্ ম  মজার্নারফরলযার্সর র্িা 
সরতয ির্লও…সীোবদ্ধ এবিং সিংর্ীেক। প্ররৃ্ত ঘিনা িল মস মডিরল িযার্লার্সর ধারোয 
ভীত ির্য পর্ড়র্ছ…রবর্শষ র্র্র পুনজকর্ন্মর পাির্রর বযাপার্র…. িযারর আবার তার েুখ 
রচরির সর্ঙ্গ লাগার্লা, মসরির্র্ চুেু রদল। প্রায রগর্লই মফর্লরছল…রর্ন্তু ঠাণ্ডা ধাতব 
রজরনসিা মর্ার্না সাড়া রদল না… 
 
প্রায সর্ার্লর রদর্র্ লুনার র্িা ের্ন পড়ল। মস আজর্াবার্ন এর্রি মসর্ল আির্র্ 
আর্ছ। চাররদর্র্ মডি-ইিাররা রঘর্র মরর্খর্ছ। িযারর িঠাৎ রনর্জর র্ার্ছ লজ্জা অ্নুভব 
র্রল। িযার্লার্সর বযাপার্র প্রচণ্ড ের্নার্ ার্গর র্ারর্ে মস লুনার র্িা প্রায ভুর্লই 
রগর্যরছল।  রদ তার্র্ উদ্ধার র্রা ম ত, রর্ন্তু এত মবরশ মডি-ইিার রর্যর্ছ ম  
তার্দরর্র্ মোর্ার্বলা র্রা অ্সম্ভব। এখন মস এ রবষযরি রনর্য রচন্তা র্রর্ত িার্ল। মস 
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এখন প কন্ত ব্লযার্িনক  াদুদণ্ড রদর্য মর্ার্না পযার্ট্রানাস ছুাঁড়র্ত মচষ্টা র্র্ররন….সর্ার্ল মস 
অ্বশযই মসিা মচষ্টা র্রর্ব… 
 
 রদ মর্ার্নাের্ে আর্রর্িু ভার্লা এর্রি  াদুদণ্ড পাওযা ম র্তা…. তার ইো ির্লা 
এলডার ওযযান্ডিা মপর্ত, মডি রের্, ম রি অ্পরার্জয, অ্র্জয। মস আবার মস রচন্তায 
েি িল… 
 
পররদন সর্ার্ল ওরা তাবু গুরির্য রনল এবিং বৃরষ্টর মভতরই রওযানা রদল। প্রচণ্ড বৃরষ্ট 
ওর্দর এর্রি উপরূ্র্লর রদর্র্ চর্ল ম র্ত বাধয র্রল। মসখার্নই ওই রার্ত ওরা তাবু 
মফলল। ওখার্নই ওরা পুর্রা সপ্তাি এেন এর্রি জাযগায র্ারির্য রদল ম  িযাররর র্ার্ছ 
বার্জ এবিং রবষণ্ণ জাযগা বর্ল ের্ন িল। মস এখার্ন বর্স শুধু মডিরল িযার্লাস রনর্য 
রচন্তা র্রর্ত পার্র। রবষযরি এেন ম ন তার মভতর্র এর্রি ক্ষীে আর্লা জ্বলর্ছ, রর্ন্তু 
িাররেযন পররস্কার অ্রবশ্বাস র্রর্ছ আর রন সর্ন্দিই র্র্র  ার্ে। িযাররর মভতর মির্র্ 
এই আশার আর্লা রনর্ভ ম র্ত পার্র। তারপরও তার তীর আশা এখর্না মভতর্র নাড়া 
রদর্য  ার্ে। মস রন এবিং িাররেযনর্র্ দাযী র্রর্ছ। ওরা ওর্দর ের্ত এতিাই দৃঢ় ির্য 
আর্ছ মদর্খ এবিং অ্রবরাে বৃরষ্টর র্ারর্ে িযাররর মভতর্রর রস্পররি নষ্ট ির্য  ার্ে। রর্ন্তু 
মস তার রনরিত রবশ্বার্স এখর্না বিাল রর্যর্ছ। িযার্লার্সর বযাপার্র িযাররর রবশ্বাস এবিং 
ইো এতিাই তীর ম  ওর্র্ প্রায আর দুজর্নর র্াছ মির্র্ আলাদা র্র্র মফর্লর্ছ। ওরা 
দুজন িরেুর্ক্সর বযাপার্র আেন্ন ির্য আর্ছ। 
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আেন্ন? িাররেযন রনচু রর্ন্তু তীর গলায বলল এর্ সন্ধযায  খন িযারর শেরি অ্ র্ত্নর 
সর্ঙ্গ বযবিার র্রল। িাররেযন তার্র্ িরেুক্স সিংির্ির বযাপার্র অ্নাির্ির র্ারর্ে 
রতরস্কার র্রল। আেরা আেন্ন ির্য মনই িযারর। আেরা তাই র্রর্ত চারে  া 
ডাম্বলর্ডার মচর্যর্ছন। 
 
রর্ন্তু এ সোর্লাচনায িযাররর ের্ধয মর্ার্না পররবতকন এর্লা না। ডাম্বলর্ডার িাররেযর্নর 
জনয অ্স্পষ্ট ইরঙ্গত মরর্খ মগর্ছন িযার্লার্সর রচর্হ্নর বযাপার্ও এবিং তার রনর্জর জনযও। 
িযারর এ বযাপার্র রনরিত ির্য আর্ছ। রতরন পুনজকীবর্নর পািররি মসানালী রর্ঙর রেচিার 
মভতর্র মরর্খর্ছন। এর্জন মবাঁর্চ িার্র্ল অ্নযজন মবাঁর্চ িার্র্ত পারর্ব না ..োোর 
অ্ব মডি…. মর্ন রন এবিং িাররেযন রবষযরি বুের্ত পারর্ছ না? 
 
মশষ শত্রু ধ্বিংস ির্ব েৃতুযর েধয রদর্য, িযারর উদৃ্ধরত রদল শান্ত র্র্ণ্ঠ। 
 
আরে ের্ন র্র্ররছলাে আোর্দর লড়ার র্িা ইউ-মনা-হুর রবরুর্দ্ধ, িাররেযন তীর র্র্ণ্ঠ 
বলল। িযারর মর্ার্না র্িা বলল না। 
 
মসই রিসযজনর্ রুপালী োদী িারিে রনর্য িাররেযন এবিং রন আর্লাচনা র্রর্ছ। রর্ন্তু 
এখন িযাররর র্ার্ছ মসিা রবর্শষ গুরুত্বপূেক বর্ল ের্ন িল না। শুধু অ্নয ম  রবষযরি তার 
মভতর্র র্াজ র্রর্ছ মসিা িল তার স্কাররির মভতর্র  ন্ত্রো শুরু ির্যর্ছ।  রদও মস 
 তিা পারর্ছ রবষযরি অ্নয দুজর্নর র্ার্ছ লুরর্র্য রাখর্ত মচষ্টা র্রর্ছ। মস  ন্ত্রোর 
সেয এর্া িার্র্ত মচষ্টা র্রল। রর্ন্তু স্কার্র  ন্ত্রোর মভতর রদর্য মস  া মদখর্ত মপল 
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তার্ত খুবই িতাশ িল। মস এবিং ভর্টেিক ম  দৃশয এর্ই রর্েভার্ব মদর্খ তা অ্র্নর্িা 
োনগত রদর্র্ পররবতকন ির্য মগর্ছ দৃশযগুর্লা অ্র্নর্িা অ্স্পষ্ট, ছরবগুর্লা দ্রুত পার্ট 
 ার্ে ম ন মভতর্র ঢুর্র্ছ আর মবর ির্ে। িযারর শুধু এর্িা রজরনসই স্পষ্ট মদখর্ত 
মপল মসিা িল এর্রি োিার খুরলর েত রর্ছু। এবিং পািার্ড়র েত রর্ছু  া ওই 
রজরনসরির মচর্য আর্রা অ্স্পষ্ট। ম  দৃশয রছল এর্র্বার্র বাস্তর্বর েত পররস্কার তা এত 
অ্স্পষ্ট মদর্খ িযারর অ্স্বরস্ত মবাধ র্রল। মস উরিি ির্য ভাবল ম  তার এবিং ভর্ন্ডের্িকর 
ের্ধয র্ার্নর্শন মর্ার্নাভার্ব ক্ষরতিি ির্যর্ছ। িযাররর এই অ্স্পষ্ট সিংর্ ার্গর র্ারে 
িল তার  াদুদণ্ডরি মভর্ঙ  াওযা, ম ন ব্লযার্িনক  াদুদণ্ডরির জনযই মস ভর্ন্ডের্িকর 
মভতর্রর ছরব মবরশ সেয ধর্র মদখর্ত পারর্ছ না। 
 
এভার্ব বর্স বর্স র্র্যর্ সপ্তাি পার র্র্র রদর্ত রদর্ত িযারর অ্সিার্যর ের্তা লক্ষ 
র্রল ম  রন ম ন েূল দারযর্ত্ব চর্ল এর্সর্ছ। এর র্ারে িযর্তাবা িযাররর মনতৃত্ব মদযার 
দৃঢ়তা র্র্ে মগর্ছ, রন এখন দুজনর্র্ মপ্ররো রদর্য  ার্ে। অ্যার্শর্ন িার্ার জনয। 
 
রতনরি িরেুক্স বার্ী আর্ছ, মস বলর্ত িার্ল। আোর্দর এর্রি অ্যার্শর্নর জনয প্ল্যান 
র্রা প্রর্যাজন! ভাব, আোর্দর মর্ািায মখাজা দরর্ার? চর্লা আর্রা এর্বার মদরখ। ওই 
এরতেখানায 
 
রডযাগন অ্যারল, মিাগািকস, দয ররডল িাউস, মবাররগন এন্ড বার্কলস বা আলর্বরনযা এসব 
জাযগা ম খার্ন িে ররডল বসবাস র্র্রর্ছ, ভ্রেে র্র্রর্ছ অ্িবা িতযা র্র্রর্ছ। এসব 
িার্নর রবষর্য ওরা তন্ন তন্ন র্র্র রবর্েষে র্রর্ত িার্ল। িযারর ওর্দর সর্ঙ্গ 
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আর্লাচনায ম াগ রদল বাধযির্য  ার্ত িাররের্ন ওর্র্ জ্বালাতন র্র্র। মস বরিং এর্া 
বর্স িার্র্ত পারর্ল তার জনয ভাল ির্তা। ভর্ন্ডের্িকর রচন্তা রনর্য ভাবর্ত পারর্তা, 
এলডার ওযযান্ড সের্র্ক আর্রা ভাল র্র্র বুের্ত পারর্তা। রর্ন্তু রন ওর্দর আর্রা 
সাের্ন অ্পছর্ন্দর জাযগাগুর্লার্ত রনর্য ম র্ত িার্ল। িযারর বুের্ত পারল ম  রন ওর্দর 
শুধু তারড়র্য রনর্য মবড়ার্ে। মতােরা জার্না না, রন বর্ল ম র্ত িার্ল। আপার ফ্লযারগ 
এর্রি উইজারডকিং িাে। মস এখার্ন বাস র্রর্ত মচর্যরছল। চর্লা এই জাযগারি এর্িু 
খরতর্য মদরখ। 
 
উইজাডকর্দর অ্রধরৃ্ত এ এলার্ায োর্ে োর্ে েযাচাররাও প্রর্বশ র্র্র িার্র্। 
 
ওর্দর ের্ধয মর্উ মর্উ মডি-ইিারর্দর মচর্যও খারাপ, রন বলল। আোর্র্ ম গুর্লা 
ধর্ররছল ওগুর্লা এর্িু দুবকল প্ররৃ্রতর, রর্ন্তু রবল ের্ন র্র্র ওর্দর মর্উ মর্উ ভযঙ্কর। 
ওরা পিারওযার্চ বর্লরছল- 
 
রর্র্স বর্লরছল? িযারর জানর্ত চাইল। পিারওযার্চ, আরে মতাোর্র্ এই নােরি বরলরন? 
আরে  খন মররডওর্ত মপ্রািাে ধরর্ত মচষ্টা র্ররছলাে তখন বর্লরছলাে ম  এর্োত্র 
চযার্নল সরতয ঘিনা। বর্ল িার্র্, তাছাড়া বার্ী প্রায সব চযার্নল ইউ-মনা-হুর র্িা 
অ্নুসরে র্র্র। সবগুর্লাই শুধু পিারওযাচ ছাড়া। আরে সরতযই মচর্যরছলাে ম  তুরে 
মশার্না, রর্ন্তু মসিা রিউন র্রা খুব সুক্ষ র্াজ। 
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রন রদর্নর পর রদন তার  াদুদণ্ডরি রদর্য রবরভন্ন ছর্ন্দ ওযযারর্লর্সর উপর মিার্া রদর্য 
 ার্ে। রর্ন্তু ডাযাল ঘুর্র মগর্ছ। 
 
প্রাযশই ওরা উপর্দশ শুনর্ত পায। এবিং এর্বার অ্ল্প র্র্র শুনর্ত মপল এ রু্লিন ফুল 
অ্ব িি লাভ এর রর্ছু অ্িংশ। রন মচষ্টা র্ররছল সরঠর্ভার্ব রিউন র্রর্ত এবিং সরঠর্ 
পাসওযাডকরি উর্ল্লখ র্রর্ত। মস অ্বযািতভার্ব রনিঃশ্বার্সর সর্ঙ্গ রবড়রবড় বলর্ত িার্ল। 
 
ওর্দরর্র্ সাধারেত অ্ডকার্র রর্ছু এর্িা র্রর্ত িয,রন ওর্দর বলল। রর্ন্তু রবর্লর এ 
বযাপার্র খুব ভাল ধারো রছল জার্না? মশষ প কন্ত আোর্র্ এর্িা মপর্ত ির্ব… 
 
রর্ন্তু োচক োস না আসা প কন্ত রর্নর ভাগয খুলল না। িযারর পািারার দারযত্ব পালন 
র্রর্ত তাবুর প্রর্বশ পর্ি বর্সরছল। মস অ্লসভার্ব নীল র্চুররর রদর্র্ মচর্যরছল। 
মসগুর্লা ঠাণ্ডা োরির উপর উর্ঠ এর্সর্ছ। রন রঠর্ তখনই তাবুর মভতর মির্র্ রচৎর্ার 
র্র্র উঠল। 
 
মপর্য মগরছ! আরে মপর্য মগরছ! পাসওযাডকরি িল অ্যালবাস! এই ম  মপর্যরছ িযারর! 
 
এই প্রিে মডিরল িযার্লাস রচন্তা মির্র্ িযারর েন সরার্লা। মস মদৌর্ড় তাবুর মভতর্র 
ঢুর্ল। িাররেযন এবিং রন মের্ের রদর্র্ এর্রি মররডও রনর্য রনচু ির্য আর্ছ। রর্ছু 
এর্িা র্রর্ত িয তাইিাররেযন রিরফনর্ডার্র তর্লাযাররি এতক্ষে েুছরছল। মস এখন 
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রবস্মর্য িা র্র্র আর্ছ মছাি রস্পর্াররির রদর্র্ তারর্র্য। ওই রস্পর্ার মির্র্ এর্রি 
পরররচত গলা মভর্স আসর্ছ। 
 
…আোর্দর তরঙ্গ সােরযর্ ভার্ব অ্নুপরিত িার্ায আেরা দুিঃরখত। মডি ইিারর্দর 
আসার র্ারর্ে আেরা অ্নুপরিত রছলাে। 
 
রর্ন্তু এিা মতা রল জডকার্নর র্ণ্ঠ! িাররেযন বলল। 
 
আরে জারন, উবু ির্য বসা অ্বিায রন বলল। দাাঁড়াও, দাাঁড়াও এই মশার্না। 
 
আেরা এখন অ্নয এর্রি রনরাপদ মলার্র্শর্ন এর্সরছ, রল বলর্ছ। এবিং আরে আনর্ন্দর 
সর্ঙ্গ আপনার্দর জানারে ম  আোর্দর রনযরেত দুজন র্রররবউিরও আোর্দর সর্ঙ্গ 
ম াগ রদর্যর্ছন এই সন্ধযায, গুড ইর্ভরনিং বর্যজ! 
 
িাই। 
 
গড ইর্ভরনিং ররভার। ররভার োর্ন িল রল, রন বযাখযা র্রল। ওর্দর সবার ছদ্ম নাে 
আর্ছ। রর্ন্তু তুরে সির্জই বলর্ত 
 
শশ! িাররেযন চুপ র্রর্ত বলল। 
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রল বলর্ত িার্ল, রযাল এবিং মরেুলুর্সর র্িা মশানার আর্গ, উইজারডকিং ওযারর্লস 
মনিওযার্ক রনউর্জ ম  সর্ল েুতুযর র্িা উর্ল্লখ র্রা িযরন বা দয মডইরল প্রর্ফি 
গুরুত্বপূেক নয ের্ন র্র্র প্রর্াশ র্র্ররন–আেরা এখন অ্রত দুিঃর্খর সর্ঙ্গ আোর্দর 
মশ্রাতার্দর মিড িঙ্কস এবিং ডার্ক েসওর্যর্লর েৃতুযর খবর জানারে। 
 
িযাররর মপর্ির মভতর মোচড় রদর্য উঠল। রন এবিং িাররেযন এর্জন আর্রর্জর্নর 
রদর্র্ ভযাতক মচার্খ তার্ার্লা। 
 
গরনুর্ নার্ের এর্ গবরলনও প্রাে িাররর্যর্ছ। তর্ব ধারো র্রা ির্ে, োগলবনক রডন 
িোস এবিং আর্রর্ গবরলন িঙ্কর্সর সর্ঙ্গ রছল। তারা মর্ার্নারর্র্ে প্রার্ে মবাঁর্চ মগর্ছ। 
মেসওর্যল এবিং মগারর্ও সম্ভবত মবাঁর্চ ম র্তা। রডন র্িা। শুনর্ল অ্িবা তার সের্র্ক 
আশপার্শর র্ার্রা রর্ছু জানা িার্র্ল মস মবাঁর্চ ম র্তা। তার বাবা ো তার সিংবাদ 
মশানার জনয অ্রির ির্য আর্ছন। 
 
এরদর্র্ গাডরলর্ত পাাঁচ সদর্সযর এর্রি োেলবনক পররবারর্র্ েৃত পাওযা মগর্ছ। োগল 
র্তৃকপক্ষ এ েৃতুযর র্ারে রির্সর্ব বযাখযা র্র্রর্ছ ম  গযাস রবর্ফাররত ির্য োরা মগর্ছ। 
রর্ন্তু অ্ডকার অ্ব দয রফরনর্ক্সর সদসযরা আোর্র্ জারনর্যর্ছ ম  এর্রি রর্রলিং র্ার্সকর 
িারা তার্দর েৃতুয ির্যর্ছ বর্ল প্রতীযোন ির্ে। নতুন অ্ডকার্রর অ্ধীর্ন ইদানীিং 
োগলর্দর েৃতুযর িার মবর্ড় মগর্ছ। 
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সবর্শর্ষ আেরা দুিঃর্খর সর্ঙ্গ জানারে ম  মগারিচ ির্লার্ত বারিলডা বযাগশর্ির 
মদিাবর্শষ পাওযা মগর্ছ। জানা মগর্ছ রতরন র্র্যর্ োস আর্গ োরা মগর্ছন বর্ল প্রোে 
আর্ছ। দয অ্ডকার অ্ব দয রফরনক্স আোর্দর জারনর্যর্ছ ম  তার শরীর্র ডার্ক েযারজর্র্র 
িারা আঘার্তর রচহ্ন রর্যর্ছ। 
 
রপ্রয মশ্রাতাবৃন্দ, আরে এখন আপনার্দরর্র্ মিড িঙ্কস, ডার্ক মেসওর্যল, বারিলডা 
বযাগশর্ির েৃতুযর্ত এর্ রেরনি রনরবতা পালন র্রর্ত আোর্দর সর্ঙ্গ শরীর্ ির্ত 
অ্নুর্রাধ র্ররছ। 
 
রনরবতা মনর্ে এল। িযারর, রন এবিং িাররেযর্নর মর্উ র্িা বলল না। িযাররর আর্রা 
শুনর্ত ইো র্রল আবার পরবতকীর্ত রর্ ির্ব তা রনর্যও রচন্তা ির্ত িার্ল। অ্র্নর্ 
রদর্নর ের্ধয এিাই প্রিে িযাররর বাইর্রর জগর্তর সর্ঙ্গ ম াগার্ াগ িল। 
 
ধনযবাদ, রলর র্ণ্ঠ মশানা মগল। এবার মস মরগুলার র্রররবউির রযার্লর র্ার্ছ মগল 
উইজারডকিং অ্ডকার র্ীভার্ব োগলজগতর্র্ আঘাত র্রর্ছ তার সবকর্শষ সিংবার্দর জনয। 
 
ধনযবাদ, ররভার, বলল এর্রি রনভকয গভীর র্ণ্ঠ। 
 
রর্িংসর্ল! রন উচ্চস্বর্র বলল। 
 
আেরা জারন! িাররেযন তার্র্ রিস শে র্র্র িারের্য রদর্য বলল। 
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রর্িংসর্ল বলল, োগলর্দর এই ম  ভযানর্ ক্ষরত ির্ে তার উৎস সের্র্ক তারা 
এর্র্বার্রই রর্ছু জার্ন না বলর্ছ। রর্ন্তু আেরা জারন উইজাডক এবিং েরিলা  াদুর্ররা 
তার্দর োগল বনু্ধ এবিং প্ররতর্বরশর্দর রক্ষা এবিং রনরপো রবধার্নর জনয রনর্জর্দর 
জীবর্নর েুাঁরর্ রনর্য র্াজ র্রর্ছ,  া অ্রধর্ািংশ সের্যই োগলরা জার্ন না। আরে 
আোর্দর সর্ল মশ্রাতার্দর র্ার্ছ অ্নুর্রাধ রাখরছ প্ররতিত র্রার উদািরে সৃরষ্ট র্রর্ত, 
তারা রাস্তায চলাচলর্ারী োগলর্দর উপর মপ্রার্ির্রিভ চােক বযবিার র্রর্ত পার্রন। এই 
উর্দযাগরি মনযা ির্ল অ্র্নর্ জীবন রক্ষা র্রা ম র্ত পার্র। 
 
রল বলল, রযাল, তুরে মসসব মশ্রাতার্দর উর্দ্দর্শ র্ী বলর্ব,  ারা বর্ল ম  এই 
রবপদজনর্ সেয আর্গ উইজাডকর্দর রদর্র্ লক্ষ রাখর্ত ির্ব? 
 
রর্িংসর্ল উের্র বলল, আরে বলব উইজাডক আর্গ না রপওর ব্লড আর্গ এ রবষযরি মতেন 
মর্ার্না পািকর্য মনই। তারপর মডি-ইিারর্দর র্িা। আেরা সবাইর্তা োনুষ, তাই না? 
প্রর্তযর্রি োনুর্ষর জীবন সোন েূলযবান। এবিং রক্ষা র্রা সোন দারযত্ব। 
 
রল বলল, চেৎর্ার বর্লছ রযাল। আেরা  রদ এই সিংর্র্ির অ্বিা মির্র্ মবর ির্ত 
পারর তাির্ল তুরে রেরনোর ফর েযারজর্র্র জনয আোর মভািরি প্রিে পার্ব। এবার 
আেরা চর্ল  ারে রেুলার্সর র্ার্ছ আোর্দর জনরপ্রয রফচার্রর জনয: পল অ্ব পিার। 
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ধনযবাদ ররভার, অ্নয পরররচত র্ণ্ঠরি বলল। রন আবার র্িা বলর্ত শুরু র্রল, রর্ন্তু 
িাররেযন তার্র্ িারের্য রদল। 
 
আেরা জারন এিা লুরপর্নর গলা! 
 
রেুলাস, তুরে আর্গও সবসেয আোর্দর মপ্রািার্ে ম েন বর্লছ, এখনও রর্ বলর্ব ম  
িযারর পিার জীরবত আর্ছ? 
 
লুরপন দৃঢ়ভার্ব বলল, আরে বলব। এ বযাপার্র মর্ার্না সর্ন্দি মনই ম  মস োরা মগর্ল 
মডি-ইিাররা মসিা বযাপর্ভার্ব প্রচার র্রর্তা। র্ারে তার্ত  ারা বতকোন 
ক্ষেতাসীনর্দর রবর্রারধতা র্রর্ছ তারা োনরসর্ভার্ব দুবকল ির্য পড়র্তা। এই মছর্লরিই 
আোর্দর সর্ল লড়াইর্যর প্রতীর্ ির্য আর্ছ। দয ট্রাযাে অ্ব গুড, দয পাওযার অ্ব 
ইর্নার্সে মর্ রিরর্র্য রাখর্ত ির্ব। 
 
িযাররর ের্ধয রৃ্তজ্ঞতা এবিং মস সার্ি লজ্জার ভাব ফুর্ি উঠল। মশষ  খন মদখা ির্যরছল 
তখন মস লুরপনর্র্ অ্র্নর্ আর্জবার্জ র্িা বর্লরছল। মস সব রর্ লুরপন ক্ষো র্র্র 
রদর্যর্ছ? 
 
রেুলাস, আপারন িযাররর উর্দ্দর্শ রর্ বলর্তন,  রদ মস এই অ্নুষ্ঠান শুর্ন িার্র্তা। 
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আরে তার্র্ বলতাে ম  আেরা সবাই  িা িভার্ব তার সর্ঙ্গ আরছ। লুরপন বলর্লন। 
তারপর এর্িু ইতস্তত র্রর্লন। এবিং আরে তার্র্ বলতাে তার রনর্জর স্বভাবর্র্ 
অ্নুসরে র্রর্ত  া প্রায সবকদাই ভাল এবিং সরঠর্। 
 
িযারর িাররেযর্নর রদর্র্ তারর্র্য মদখল তার মচার্খ পারন। মস লুরপর্নর র্িা পুনরুর্ল্লখ 
র্রল, প্রায সব সেয রঠর্। 
 
রন রবরস্মত র্র্ণ্ঠ বলল, আরে মতাোর্র্ বর্লরছ না! রবল আোর্র্ বর্লর্ছ ম  লুরপন 
আবার্রা িঙ্কর্সর সর্ঙ্গ বসবাস র্রর্ছ। 
 
রল বলর্ত িার্ল, …..এবিং িযারর পিার্রর সর্ঙ্গ ম াগ রদর্য ম সব বনু্ধরা এখন সেসযায 
পর্ড়র্ছ তার্দর সের্র্ক রনযরেত আপর্ডি। 
 
আোর্দর রনযরেত মশ্রাতারা রনিই জার্নন িযারর পিার্রর পর্ক্ষ র্িা বর্ল তার মবশ 
রর্ছু সেিকর্ এখন আির্াবিায রদন র্ািার্ে। তারের্ধয আর্ছন দয রু্ইবলার্রর সার্বর্ 
সোদর্ মজর্নারফরলযাস লাভগুড- 
 
রন রবড়রবড় র্র্র বলল, আর  াই মিার্, রতরন তাির্ল এখর্না মবাঁর্চ আর্ছন। 
 
আেরা োত্র র্র্যর্ ঘণ্টা আর্গ জানর্ত মপর্ররছ ম  র্বুস িযারিড- নােরি মশানার সর্ঙ্গ 
সর্ঙ্গ ওরা রতনজনই আাঁৎর্র্ উঠল। আাঁৎর্র্ ওঠার র্ারর্ে পর্রর অ্িংশরি প্রায রেস 
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র্র্রই বসরছল।র্িাগািকস সু্কর্লর সুরবরদত মগইেরর্পার িযারিড অ্র্ল্পর জনয মিফতার 
এড়ার্ত মপর্রর্ছন। তার সের্র্ক প্রচার আর্ছ ম  রতরন তার বারড়র্ত িযারর পিার্রর 
সেিকর্র্দর উর্দ্দর্শ এর্রি পারিকর আর্যাজন র্র্রন। রর্ন্তু মশষ প কন্ত তার্র্ র্ােরডর্ত 
রনর্ত পার্ররন, জানা মগর্ছ রতরন এখন পলাতর্ আর্ছন। 
 
আরে বলর্ত চারে, মডি-ইিারর্দর র্াছ মির্র্ পারলর্য িার্া বরিং ভাল? 
 
লুরপন স্বীর্ার র্র্র বলল, িযাাঁ, এরি মতাোর্র্ সািা য র্রর্ব। রর্ন্তু, মস সর্ঙ্গ আরে ম াগ 
র্রর্ত চাই  ারা িযারির্ডর রসদ্ধার্ন্ত সেিকন র্র্রন, আেরা তার্দরর্র্ বলব িযারির্ডর 
ওই উর্দযাগর্র্ সেিকন না র্রর্ত। বতকোন পররর্বর্শ িযারর সেিকর্র্দর পারিক বুরদ্ধোর্নর 
র্াজ ির্ব না। 
 
রল বলল, তার্দর তাই র্রা উরচত, সুতরািং আেরা সার্জে র্রর্বা, স্কার জ্বলা 
মলার্রির্র্ সেিকন জানান এবিং পিার ওযাচ শুনর্ত িারু্ন। এখন আেরা মসই 
উইজার্রর সিংবাদ শুনর্বা ম  িযারর পিার্রর েতই মর্ৌশর্ল সর্র আর্ছ। 
 
আেরা তার্র্ রচফ মডি ইিার্রর সর্ঙ্গ তুলনা র্রব। তার্র্ রঘর্র ম  গুজব প্রচার ির্যর্ছ 
মস সের্র্ক তার দৃরষ্টভঙ্গী শুনর্বা। আরে আোর্দর নতুন প্ররতরনরধর সর্ঙ্গ মশ্রাতার্দর 
পররচয র্ররর্য রদরে। রর্ডন্ট…। 
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রর্ডন্ট? অ্নয এর্রি পরররচত র্ণ্ঠ বলল। িযারর, রন এবিং িাররেযন এর্সর্ঙ্গ বর্ল 
উঠল, মেড! 
 
না-এিা রর্ জজক? 
 
আরে ের্ন র্রর এিা মেড! রন আর্রা রনচু ির্য বলল। দুভাইর্যর ম ই মিার্, র্ণ্ঠরি 
বলল, আরে মরার্ডন্ট ির্ত চাই না। মর্ার্না উপায মনই, আরে বর্লরছ ম  আরে র যারপযার 
ির্ত চাই। 
 
আো রঠর্ আর্ছ র যারপযার, রচফ মডি-ইিার সের্র্ক ম সব ররউোর আেরা শুনর্ত পাই 
তার রর্ছু আোর্দরর্র্ বলর্ত পারর্ব? 
 
িযাাঁ ররভার, পারর, মেড বলল। আোর্দর মশ্রাতার্দর বলর্ত পারর,  রদ না তারা বাগার্নর 
গর্তক বা পুরু্র্রর তলায আশ্রয না রনর্য িার্র্ন। এই প কন্ত ইউ মনা-হুাঁর েযার্িরজ িল 
ছাযার মভতর্র মির্র্ এর্রি ভর্যর আবিাওযা ততরর র্রা। আেরা  রদ সর্র্লর র্িা 
রবশ্বাস র্রর তারা ইউ-মনা-হু মর্ মদর্খর্ছ, তা ির্ল র্েপর্ক্ষ উরনশরি ইউ-মনা-হুর 
িার্ার র্িা। 
 
রর্িংসর্ল বলল, এসব গুজব তার্র্ সািা য র্রর্ছ। এই রিসযেয আবিাওযা রনর্জ মদখা 
মদযার মচর্য আর্রা মবরশ ভযানর্ আবিওযা সৃরষ্ট র্র্র িার্র্। 
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মেড বলল, র্িা রঠর্, সুতরািং আসুন আেরা শান্ত িার্র্ত মচষ্টা র্রর। মর্ার্না রর্ছু না 
মজর্নই আেরা পরররিরত খারাপ র্র্র মফলরছ। উদািরে রিসার্ব বলা  ায, ইউ-মনা-হু 
এর্ দৃরষ্টর্ক্ষপর্ের োধযর্ে িতযা র্রর্ত পার্র এেন সব র্ল্প-র্ারিনী। এরি বারসরলস্ক, 
মশ্রাতারা জানুন। এর্রি মছাি পররক্ষা র্রা ম র্ত পার্র এভার্ব : ভাল র্র্র মদখুন 
আপনার রদর্র্ ম  বা ম  রজরনসরির রদর্র্। তারর্র্যর্ছন তার মর্ার্না পা আর্ছ রর্ না। 
 রদ পা িার্র্ তাির্ল মচার্খর রদর্র্ তার্ার্নািা রনরাপদ। আর  রদ সরতযই ওিা 
মভার্েেিক িয এবিং মচার্খর রদর্র্ তার্ান, তাির্ল মসিাই ির্ব আপনার মশষ 
মর্ার্নারর্ছুর রদর্র্ তার্ার্না। 
 
র্র্যর্ সপ্তার্ির ের্ধয িযারর এই প্রিে িাসল। মস অ্নুভব র্রর্ত পারল তার মভতর 
মির্র্ র্তিা দুিঃরিন্তা দূর ির্য মগল। 
 
রল জানর্ত চাইল, মশানা  ার্ে ম  মদর্শর বাইর্র মদখা মগর্ছ? 
 
মেড বলল, ওর্যল, প্রচুর খািাখািরনর পর মর্ না বাইর্র মবড়ার্ত ম র্ত চায? রর্ন্তু 
প্রর্যাজনীয রবষয ির্লা, মস বাইর্র মগর্ছ ধর্র রনর্য জনগে ম ন তার্দর রনর্জর্দর 
রনরাপোর বযাপার্র অ্বর্িলা না র্র্র। িযর্তা মস বাইর্র, িযর্তা মস বাইর্ন নয–রর্ন্তু 
আসল র্িা িল মস অ্সম্ভব দ্রুত চলাচল র্রর্ত পার্র। সুতরািং আপরন মর্ার্না েুাঁরর্ 
রনর্ত চাইর্ল মোর্িই এিা রবর্বচনায রাখর্বন না ম  মস দূর্র আর্ছ। আরে রনর্জ র্খর্না 
এেন রচন্তা র্রর্বা না। আর্গ রনরাপোর রদর্র্ নজর। রদর্ত ির্ব। 
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রল বলল, আপনার েূলযবান বির্বযর জনয আপনার্র্ ধনযবাদ রপ্রয মশ্রাতাবৃন্দ, আজর্র্র 
েত এখার্নই আর্রা এর্রি পিারওযাচ অ্নুষ্ঠান মশষ র্ররছ। আেরা জারন না আবার 
র্র্ব র্ীভার্ব সম্প্রচার র্রর্ত পারব, রর্ন্তু আপনারা রনরিত িারু্ন ম  আেরা আসব। 
আোর্দর পরবতকী পাসওযাডক ির্ব েযাড-আই। আপনারা এর্জন আর্রর্জনর্র্ মদর্খ 
রাখুন। রবশ্বাস রাখুন, গুডনাইি! 
 
মররডও বন্ধ ির্য মগল এবিং রিউর্নর মপছর্নর মছাি আর্লারি রনর্ভ মগল। িযার, রন এবিং 
িাররেযন তখর্না উবু ির্য আর্ছ মররডওর রদর্র্। পরররচত বনু্ধত্বপূেক র্ণ্ঠগুর্লা ম ন 
িরনর্র্র েত র্াজ র্রল। িযারর অ্র্নর্রদন দূর্র দূর্র িার্ার র্ারর্ে প্রায ভুর্লই 
রগর্যরছল ম  অ্নযরাও মভার্েেিক মর্ প্ররতর্রাধ র্রর্ত সর্চষ্ট আর্ছ। ওর্দর র্ার্ছ 
রবষযরির্র্ ের্ন িল ম ন দীঘকসেয পর ঘুে মির্র্ মজর্গ ওঠার েত। 
 
রন খুরশর সর্ঙ্গ বলল, ভাল খবর অ্যাাঁ। 
 
িযারর বলল, রররলযান্ট! 
 
িাররেযন রনিঃশ্বাস মছর্ড় বলল, তারা খুব সািস মদখার্ে।  রদ ওরা ধরা পর্ড়  ায… 
 
রন বলল, ওর্যল ওরাও মতা আোর্দর েত এর্ জাযগা মির্র্ আর্রর্ জাযগায চর্ল 
 ার্ে,তাই না? 
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িযারর উর্েজনার সর্ঙ্গ বলল, রর্ন্তু তুরে শুনর্ত মপর্যছ মেড রর্ বলল? রডর্াে মশষ 
িওযার পর িযাররর ের্ন আবার তার মস পুর্রার্না রচন্তা রফর্র এল। মস এখন বাইর্র। 
মস এখর্না ওই  াদুদণ্ডরি খুাঁর্জ মবড়ার্ে। আরে জারন! 
 
িযারর 
 
বুের্ত মচষ্টা র্র্রা িাররেযন! মর্ন তুরে র্িারি স্বীর্ার র্রর্ত চাইছ না? বল 
 
িযারর না! 
 
-মডেিক  াদুদণ্ডরি খুাঁর্জ মবড়ার্ে! 
 
নােরির সর্ঙ্গ িযাবু আর্ছ! রন রচৎর্ার র্র্র উঠল। মস লারফর্য দাাঁরড়র্য মগল তাবুর 
বাইর্র এর্রি রবর্ি আওযাজ িওযায। আরে মতাোর্র্ আর্গই বর্লরছ! আর্গই বর্লরছ। 
আেরা এ নােরি বলর্ত পারর না! এখন আোর্দর আবার চাররদর্র্ প্রর্ির্শন চােক 
বযবিার র্রর্ত ির্ব। তারাতারর। ওরা এক্ষরে খুাঁর্জ মবর 
 
রর্ন্তু রন র্িা বলা বন্ধ র্র্র রদল। তারর জার্ন মসিা মর্ন। মিরবর্লর উপর রাখা 
রক্লর্র্ার্স্কাপরির্ত আর্লা জ্বর্ল উঠল এবিং মসরি লাফার্ত িার্ল। ওরা শুনর্ত মপল 
র্র্ণ্ঠর আওযাজ দ্রুত র্ার্ছ আসর্ছ। র্র্কশ, উর্েরজত র্ণ্ঠ। রন মভলুরের্নিররি পর্র্ি 
মির্র্ মবর র্রল এবিং মসরির্ত চাপ রদল, বারত রনর্ভ মগল। 
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বাইর্র অ্ন্ধর্ার মির্র্ এর্রি র্রঠন র্র্কশ গলা মভর্স এল, িাত উাঁচু র্র্র বাইর্র মবর 
ির্য আর্সা! আেরা জারন এখার্ন মতােরা আর্ছা! মতাোর্দর চাররদর্র্ অ্র্ধকর্ ডজন 
 াদুদণ্ড তার্ র্রা আর্ছ! র্ার রদর্র্ র্াসক ছুাঁর্ড় রদরে মস বযাপার্র আোর্দর মর্ার্না 
োিা বযািা মনই! 
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েযািফয েযানি 
 
িযারর অ্নয দুজর্নর রদর্র্ ঘুর্র তার্ার্লা। গাঢ় অ্ন্ধর্ার্র ওর্দর মর্ার্নাের্ে এর্িু মদখা 
 ার্ে। মস মদখল িাররেযন তার  াদুদণ্ডরি তার্ র্র্রর্ছ। বাইর্রর রদর্র্ নয, মসাজা 
িযাররর েুর্খর রদর্র্। জুে র্র্র এর্রি শে িল এবিং আর্লা জ্বর্ল উঠল। িযারর  ন্ত্রোয 
বাাঁর্া ির্য মগল। মস মচার্খ রর্ছুই মদখর্ত পার্ে না। মস অ্নুভব র্রর্ত পারল ম  তার 
িাত দুর্িার রনর্চ েুখরি মর্েন আর্ার পররবতকন ির্ে। তার চারপার্শ পার্যর আওযাজ 
মপল। 
 
উর্ঠ দাাঁড়াও ভাররেন। 
 
এর্রি অ্জানা িাত িযাররর্র্ শি র্র্র মির্ন োরি মির্র্ তুলল। মস বাধা মদযার আর্গই 
মর্উ এর্জন তার পর্র্র্ি িাত রদর্য খুাঁজর্ত িার্ল এবিং ব্লযার্িেক  াদুদণ্ডরি মবর র্র্র 
আনল। িযারর প্রচণ্ড বযিায েুখরি খাের্চ ধর্র আর্ছ। মস তার আঙুর্লর রনর্চ আর্ার 
পররবতকন িওযা েুখরি অ্নুভব র্রল। ম ন মর্ার্না ভযানর্ এলারজক ির্যর্ছ। তার 
মচার্খর মর্ার্ে মর্র্ি মগর্ছ। মস এখন রর্ছুই স্পষ্ট মদখর্ত পার্ে না। তার্র্ ধর্র তাবুর 
বাইর্র রনর্য আসার সেয মচার্খর চশোরি মর্ািাও পর্ড় মগর্ছ। মস শুধু ম িুরু্ মদখর্ত 
মপল তা িল রন এবিং িাররের্নর শরীর্রর আর্ার, চার বা পাাঁচজন মলার্ ওর্দর ধর্র 
মরর্খর্ছ। 
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ওর্র্ মছর্ড় দাও! রন রচৎর্ার র্র্র বলল। িযারর প্রচণ্ড মজার্র শরীর্রর উপর ঘুরষ পড়ার 
শে শুনর্ত মপল। রন বযিায র্রর্র্য উঠল। িাররেযন রচৎর্ার র্র্র বলল, না! ওর্র্ 
মছর্ড় দাও!, ওর্র্ মছর্ড় দাও! 
 
মতাোর বযর্েন্ড এরর্চর্য ভাল রর্ছু পার্ব  রদ আোর তারলর্ায ওর নােরি িার্র্, 
র্র্কশ এবিং ভযঙ্কর এর্রি পরররচত গলা বলল। সুস্বাদু মের্য!…রর্ ভাল র্িা….আরে 
নরে চােড়া সব সেয পছন্দ র্রর… 
 
িযাররর মপর্ির মভতর মোচড় রদর্য উঠল। ও জার্ন গলারি র্ার! মফনররর মিবযার্! মস 
এর্িা ওযযারও! তার রনষু্ঠরতার জনয মস মডি-ইিারর্দর গাউন পরার অ্নুেরত মপর্যর্ছ। 
 
তাবুর মভতর ভাল র্র্র মচর্ র্র্রা! অ্নয এর্রি র্ণ্ঠ বলল। িযাররর্র্ ছুাঁর্ড় মফলা 
ির্যর্ছ। বুের্ত পারল রনর্র্ও তার পার্শ ছুাঁর্ড় মদযা ির্যর্ছ। ওরা পার্যর শে এবিং 
ভাঙাচুরার শে মপল। ওরা তল্লারশ চালার্নার সেয মচযারগুর্লা ছুাঁর্ড় মফলর্ছ। 
 
এখন মদখা  ার্ আেরা র্ার্দরর্র্ ধর্ররছ, োিার উপর মির্র্ মিবযার্ বর্ল উঠল। 
িযাররর রপর্ঠ লারি রদর্য রচৎ র্র্র মফলা িল। মবশ র্র্যর্রি  াদুদর্ণ্ডর আর্লা এর্স ওর 
েুর্খর উপর পড়ল। মিবযার্ উচ্চশর্ে মির্স উঠল। 
 
এিার্র্ পররস্কার র্রর্ত আোর বািার রবযার লাগর্ব। মতার রর্ ির্যর্ছ মর রু্ৎরসত? 
িযারর সর্ঙ্গ সর্ঙ্গ মর্ার্না উের রদর্ত পারল না। 
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আরে বর্লরছ!, িযারর পাজর্রর রনর্চ প্রচণ্ড লারি িজে র্রল। মতার রর্ ির্যর্ছ। 
 
রবষ, রবষ মলর্গর্ছ, িযারর রবড়রবড় র্র্র বলল। 
 
িযাাঁ, মদর্খ তাই ের্ন ির্ে, আর্রর্রি র্ণ্ঠ বলল। 
 
মতার নাে রর্, মিবযার্ রতি র্র্ণ্ঠ বলল। 
 
ডাডরল, িযারর বলল। 
 
প্রিে নাে? 
 
আরে–ভারনন, ভারনন ডাডরল। 
 
রলেিা মচর্ র্র্র মদখ স্কযারবওর, মিবযার্ বলল। িযারর শে মপল মস পার্শই রর্নর 
রদর্র্ মিাঁর্ি মগল। আর মতার বযাপাররি রর্ রজনজার? 
 
েযান সানপাইর্, রন বলল। 
 
মস রর্েই মতা মতার্র্ ের্ন িয, অ্নয র্ণ্ঠ বলল। আেরা েযান সানপাইর্র্র্ রচরন। 
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মঘাৎ র্র্র এর্রি শে িল। 
 
আে.. রে বারদক, রন বলল। তার র্িা শুর্ন িযারর বুের্ত পারল রর্ি তার েুখ ভর্র 
আর্ছ। বারদক উইসরল 
 
এর্জন উইসরল? মক্ষার্ভর সর্ঙ্গ মিবযার্ বলল। তারোর্ন োডব্লাড় না ির্লও তুই 
এর্জন ব্লাড মট্রইির? আর মতার এই সুন্দর গালকর্েন্ডরি… তার আনরন্দত গলার স্বর 
শুর্ন িযাররর শরীর োরির সর্ঙ্গ রের্শ মগল। 
 
ইরজ মিযার্, অ্নযর্দর গুেন ছারপর্য স্কযারবওর বলল। 
 
আহ্, আরে মতা এক্ষরন র্ােড় রদর্ত  ারে না, আরে মদখব মস বারনকর মচর্য তাড়াতারড় 
নােরি ের্ন র্রর্ত পার্র রর্ না। তুরে মর্ মগা মের্য?। 
 
মপর্নর্লাপ রক্লরওযািার, িাররেযন বলল। মস ভয পাওযা র্র্ণ্ঠ বলল, রর্ন্তু দৃঢ়তার 
সর্ঙ্গ। 
 
মতাোর ব্লাড েযািাস রর্? 
 
িাফ রাড, িাররেযন বলল। 
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মচর্ র্রা ির্য মগর্ছ, নস্কযারবওর বলল। রর্ন্তু ওর্দর সবগুর্লার্র্ই ের্ন িয এখর্না 
মিাগািকর্সর সু্কর্লর বযসী- 
 
আেরা সু্কল মছর্ড়রছ, রন বলল। 
 
মছর্ড় এর্সরছস, রজনজার? স্কযারবওর বলল। তারপর র্যারেিং এ আসার রসদ্ধান্ত 
রনর্যরছস? আর মতারা মভর্বরছস শুধু িাসািারস র্রার জনয ডার্ক লর্ডকর নাে রনরব? 
 
িাসার জনয না, রন ভরাোন্ত র্র্ণ্ঠ বলল, অ্যার্রসর্ডন্ট! 
 
অ্যার্রসর্ডন্ট! ওর্দর ের্ধয আর্রা গুেন উঠল। 
 
তুই জারনস ইউ-মনা-হুর নার্োচ্চারে র্র্র মর্ উইসরল? ঘর ঘর র্র্র বলল মিবযার্। দয 
অ্ডকার অ্ব দয রফরনক্স এখন ম  মর্ার্না রর্ছু র্রর্ত পার্র! 
 
র্র্রা! 
 
তার োর্ন ওরা ডার্ক লডকর্র্  িা ি সম্মান মদখায না। তাই নােরি িযাবু ির্যর্ছ। 
এভার্বই রর্ছু অ্ডকার মেম্বর রচরহ্নত ির্যর্ছ। আেরা মদখব। এর্দরর্র্ মবর্ধ মফল অ্নয 
দুই বন্দীর সর্ঙ্গ! 
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মর্উ এর্জন োাঁরর্ রদর্য িযাররর্র্ তুর্ল মফলল এর্িু খারন মির্ন রনর্য এর্রি জাযগায 
মঠর্ল বরসর্য রদল। তারপর অ্নযর্দর সর্ঙ্গ রপঠ মোড়া র্র্র বাধল। িযারর এখর্না মচার্খ 
মতেন রর্ছু মদখর্ত পার্ে না। বড় ির্য  াওযা মচার্খ অ্ল্পঅ্ল্প মদখর্ত পার্ে। মলার্রি 
 খন ওর্দরর্র্ মবর্ধ এর্িু দূর্র মগল তখনই িযারর অ্নযর্দর উর্দ্দর্শ বলল 
 
র্ার্রা র্ার্ছ এর্রি  াদুদণ্ড আর্ছ! 
 
দুপাশ মির্র্ রন এবিং িাররেযন বলল, না! 
 
এরি সেূেক আোরই ভুল ির্যর্ছ, আরে নােরি ফি র্র্র উচ্চারে র্র্র মফর্লরছ, আরে 
খুবই দুিঃরখত। 
 
িযারর? 
 
এর্রি নতুন পরররচত র্ণ্ঠ বর্ল উঠল। র্ণ্ঠস্বররি এল সরাসরর ওর মপছর্নর মির্র্। 
 ার্র্ িাররেযর্নর বাে পার্শ বাধা ির্যর্ছ। 
 
রডন? 
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তুরে! ওরা ম ন বুের্ত না পার্র ম  ওরা র্ার্র্ ধর্রর্ছ! ওরা িল েযাচার, শুধু সু্কল 
পালার্নার্দর ধরর্ছ ওরা রর্ছু ফাও মসানা র্াোর্নার আশায- 
 
এর্ রার্তর জনয র্েগুর্লার্র্ ধরররন, মিবযার্ বলর্ত িার্ল। এর্র্জাড়া বুর্ির শে 
িযাররর রদর্র্ আগার্ত িার্ল। এখর্না তাবুর মভতর ভাঙার আওযাজ পাওযা  ার্ে। 
এর্রি োডব্লাড, এর্রি পালার্না গবরলন এবিং রতনরি সু্কল পলাতর্ ধরর্ত মপর্ররছ। 
সবগুর্লা নাে মচর্ র্রা ির্যর্ছ স্কযারবওর? মস রচৎর্ার র্র্র বলল। 
 
িযাাঁ, রর্ন্তু ভারনন ডাডরলর নাে পাওযা  াযরন। 
 
ইন্টার্ররেিং, মভরর ইন্টার্ররেিং। 
 
মস উবু ির্য িযাররর পার্শ বসল। মস ভুরুর রনর্চর মছার্িা মগালার্ার মচাখ রদর্য 
তার্ার্লা। েুখরি তার ঢার্া। চুল এবিং েুর্খর পশেগুর্লা ধুসর রর্ঙর। মচাখা দাাঁত, 
েুর্খর এর্র্র্াে রদর্য দাগ। 
 
তারোর্ন তুই ওযার্ন্টড না, ভারনন? নারর্ ওই রলর্ে অ্নয মর্ার্না নাে আর্ছ মতার? 
মিাগািকর্সর মর্ান িাউর্স তুই রছরল? 
 
রস্লদাররন, িাররেযন মসাজা উের রদল। 
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ফারন, ওরা ভাবল র্ীভার্ব ম  আেরা এেন উেরই শুনর্ত চাই, ছাযার মভতর মির্র্ 
স্কযাররবযন গুনগুন র্র্র বলল। রর্ন্তু ওর্দর মর্উই বলর্ত পারর্ব না ম  ওর্দর র্েন 
রুে রছল মর্ানরি…। 
 
িযারর পররস্কারভার্ব বলল, আোর্দররি রছল রপ্রজন মসর্ল, িযারর পররস্কার উের রদল। 
মদযার্লর মভতর রদর্য ঢুর্র্ত ির্ব, মসখার্ন আর্ছ প্রচুর খুরল এবিং রজরনসপত্র এবিং এরি 
মলর্র্র রনর্চ। তাই মসখার্ন আর্লা সবুজ। 
 
এর্িু সের্যর জনয রনরবতা মনর্ে এল। ওর্যল আোর ের্ন ির্ে এর্রি রপরচ্চ 
রেদাররনই ধর্র মফর্লরছ, স্কযারবওর বলল। মতাোর জনয ভাল ভারনন, র্ারে খুব মবরশ 
োডব্লাড রেদাররন মনই। মতার বাবা মর্? 
 
রতরন রেরনরের্ত র্াজ র্র্রন, িযারর রেিযা বলল। মস জার্ন ম  এর্রি মছাি অ্নুসন্ধানই 
তার সব র্ারিনী মজর্ন ম র্ত পার্র। অ্নযরদর্র্ তার স্বাভারবর্ মচিারা চর্ল আসর্ত 
পার্র এসব চলার্ার্লই। রডপািকর্েন্ট অ্ব েযারজর্যাল অ্যার্রসর্ডর্ন্ট রতরন র্াজ র্র্রন। 
 
তুরে এর্িা রবষয জার্না মিবযার্, স্কযারবওর বলল। আোর ধারো এর্দর মভতর মর্উ 
ডাডরল পররবার্রর আর্ছ। 
 
িযারর মর্ার্নাের্ে দে রনর্ত পারর্ছ। মর্ার্না ভাগয রর্ ওর্দর এখান মতর্র্। ছুরির্য 
রনর্ত পারর্ব? 
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ওর্যল ওর্যল, মিবযার্ বলল। িযারর শুনর্ত মপল মিবযার্র্র র্র্ণ্ঠ ম  মস ওর্দর র্ার্ছ 
ধরা না রদর্য উপলরব্ধ র্রর্ত মচষ্টা র্রর্ছ, মর্ার্না রেরনরে অ্রফরসযার্লর মছর্লর্র্ ধর্র 
আবার োর্েলায পড়র্ব রর্ না। িযাররর বুর্ বাধা দরড়র রনর্চ ধুর্ধুর্ র্রর্ছ। মস 
মোর্িও অ্বার্ ির্ব না রবষযরি  রদ মিবযার্র্র মচার্খ পর্ড়। তুই  রদ সরতয র্িা বরলস 
রু্ৎরসত, তাির্লও রেরনরে আোর্দর মর্ার্না ক্ষরত র্রর্ব না। আরে ের্ন র্রর মতার 
বাবা বরিং মছর্লর্র্ তুর্ল মনযার জনয আোর্দর পুরসৃ্কত র্রর্ব। 
 
রর্ন্তু, িযারর বলল, তুরে  রদ আোর্দর মছর্ড় দাও। 
 
মিই! িযাররর র্িা মশষ িওযার আর্গই তাবুর মভতর মির্র্ এর্রি র্ণ্ঠ উচ্চস্বর্র বলল। 
এই রজরনসরি মদখ, মিবযার্! 
 
এর্রি র্ার্লা শরীর ওর্দর রদর্র্ মদৌর্ড় এল। িযারর তার  াদুদর্ণ্ডর আর্লার্ত মদখল 
রুপারল রঙ চর্চর্ র্রর্ছ। ওরা রিরফনর্ডার্রর তর্লাযাররি খুাঁর্জ মপর্যর্ছ। 
 
খুব ভাল র্িা, মিবযার্ বলল। মস ওরি তার সঙ্গীর িাত মির্র্ রনল। সরতযই খুব ভাল 
র্িা। মদর্খ ের্ন ির্ে গবরলনর্দর ততরর। এেন এর্রি রজরনস মতারা মর্ািায মপরল? 
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এরি আোর বাবার, িযারর রেিযা বলল। ক্ষীে আশা র্রল ম  এই অ্ন্ধর্ার্র িযর্তা 
মিবযার্ িাতর্লর উপর মলখারি মদখর্ত পার্ব না। আরে এরি র্াঠ র্ািার জনয মচর্য 
এর্নরছ- 
 
এর্ রেরনি ধর্রা মিবযার্, দয প্রর্ফর্ি এিা মদখ! 
 
স্কযাররবওর্নর এই র্িার প্রায এর্ই সর্ঙ্গ িযাররর স্কাররির্ত ভযানর্ জ্বালার্পাড়া র্রর্ত 
িার্ল। চারপার্শর দৃর্শযর মচর্যও অ্র্নর্ পররস্কারভার্ব মস মদখর্ত মপল এর্রি উাঁচু 
িাওযার, এর্রি লাল দূগক। র্ার্লা রু্চরু্র্চ এবিং রনরষদ্ধ এলার্া। মভার্টের্িকর রচন্তা 
িঠাৎ আর্রা স্পষ্ট ির্য উঠর্ত িার্ল, মস রপছর্ল এর্রি রবশাল রবরেিং-এর মভতর রদর্য 
েিা আনর্ন্দ  ার্ে… আর্রা র্ার্ছ… আর্রা র্ার্ছ…. 
 
িযারর প্রচণ্ড ইো শরি রদর্য রনর্চর েনিার্র্ ভর্টের্িকর র্াছ মির্র্ সররর্য রাখর্ত 
মচষ্টা র্রল। রনর্জর্র্ মির্ন আনর্ত মচষ্টা র্রল ম খার্ন িাররেযন, রন, রডন এবিং 
রিপহুর্ অ্ন্ধর্ার্র আর্ছ মসখার্ন। শুনর্ত মচষ্টা র্রল স্কযারবওর এবিং মিবযার্র্র র্িা… 
 
….িাররেযন িযাজার, স্কযাররবওর্নর বলর্ত িার্ল। এই োডব্লডরির িযারর পিার্রর সর্ঙ্গ 
ভ্রের্ন িার্বার র্িা। 
 
িযাররর স্কাররি রনরর্ব জ্বলর্ত িার্ল। রর্ন্তু মস সর্বকাচ্চ মচষ্টা র্রর্ত িার্ল ভর্ন্ডের্িকর 
র্াছ মির্র্ েনর্র্ সররর্য রাখর্ত। সরঠর্ জাযগায উপরিত িার্র্ত। 
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িযারর মিবযার্র্র বুর্ির েচেচ শে শুনর্ত পল। মস িাররেযর্নর সাের্ন রগর্য 
দাাঁরড়র্যর্ছ। 
 
তুরে জার্না মছাট্ট মের্যরি? এই ছরবরি মদখর্ত এর্র্বার্রই মতাোর েত? 
 
 এিা না! এিা আরে না! 
 
িাররেযর্নর রচোর্রর ধরে মির্র্ই ের্ন িল মস স্বীর্ার র্রর্ছ। 
 
….িযারর পিার্রর সর্ঙ্গ ভ্রের্ে িার্বার র্িা, মিবযার্ শান্ত র্র্ণ্ঠ রররপি র্রর্লা। 
 
সবাই রির ির্য আর্ছ। িযাররর স্কাররির্ত অ্সিয  ন্ত্রো মবাধ ির্ে। রর্ন্তু মস সেস্ত শরি 
বযবিার র্র্র মভার্েেিক মির্র্ দূর্র িার্র্ত মচষ্টা র্রর্ছ। এেন রনর্জর ের্ধয িার্ার 
প্রর্যাজন আর র্খর্না িযরন। 
 
তাির্ল এিা পররবতকন ির্য মগর্ছ, তাই না? রফসরফস র্র্র মিবযার্ বলল। 
 
মর্উ র্িা বলর্ছ ন। িযারর অ্নুভব র্রল ম  েযাচার্রর দলরি ওর্দর রিরভার্ব পরখ 
র্রর্ছ। অ্নুভব র্রল িাররেযর্নর িাত ওর গার্যর সর্ঙ্গ িরির র্র্র। র্াাঁপর্ছ। মিবযার্ 
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উর্ঠ দাাঁড়ার্লা এবিং িযাররর রদর্র্ র্র্যর্ পা এরগর্য এল। উবু ির্য বসল এবিং র্ার্ছ 
মির্র্ ওর দুভকাগা েুখরির রদর্র্ তার্ার্লা। 
 
মতার র্পার্লর উপর ওিা রর্ ভারনন? মস শান্ত র্র্ণ্ঠ বলল। তার রনিঃশ্বাস িযাররর 
নার্র্র উপর এর্স পড়র্ছ। মস মনািংরা আঙুল রদর্য িযাররর র্পার্লর স্কাররির্ত স্পশক 
র্রল। 
 
এিা স্পশক র্র্রা না, িযারর রচৎর্ার র্র্র উঠল। মস রনর্জর্র্ িাোর্ত পার্ররন। মস রচন্তা 
র্র্রর্ছ এিায িাত রদর্ল বযিায মস অ্সুি ির্য  ার্ব। 
 
আরে মভর্বরছলাে তুরে চশো পড় িযারর পিার! মিবযার্ বলল। 
 
আরে এর্রি চশো মপর্যরছ!, মপছন মির্র্ এর্জন েযাচার বলল। তাবুর ের্ধয লাসরি 
রছল মিবযার্, দাাঁড়াও। 
 
র্র্যর্ মসর্র্র্ন্ডর মভতর তার চশো এর্ন মচার্খ পররর্য মদযা িল। েযাচাররা র্ার্ছ 
মির্র্ ওর রদর্র্ তারর্র্য িার্ল। এিাই! উচ্চস্বর্র মিবযার্ বলল। আেরা পিারর্র্ ধর্র 
মফর্লরছ! 
 
ওরা েুিূর্তকর মভতর র্র্যর্ পা রপরছর্য মগল। ম  র্াজ তারা র্র্র মফর্লর্ছ মস জনয 
িতবার্ ির্য মগর্ছ। িযারর তখর্না রনর্জর সর্ঙ্গ  ুদ্ধ র্রর্ছ রির িার্র্ত। 
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রর্ছু বলার খুর্জ মপল না। তার মভতর্র এখর্না ভাঙা ভাঙা ছরব আসর্ছ 
 
……মস র্ার্লা দূগকরির উাঁচু মদযাল রদর্য রপছর্ল  ার্ে…। 
 
না, মস িযারর,  াদুদণ্ডিীন বাধা অ্বিায আর্ছ, ভযানর্ রবপর্দ পর্ড়র্ছ… ….. 
 
উপর্রর রদর্র্ তার্ার্ে, িাওযার্রর সবর্চর্য উপর্রর জানালারি রদর্য… 
 
মস িল িযারর, এবিং ওরা তার সাের্ন রনচু গলায আর্লাচনা র্রর্ছ ভাগয রনর্য…. 
 
…এখন উড়াল মদযার সেয এর্সর্ছ….. 
 
..রেরনরের্ত? 
 
মগাল্লায  ার্ রেরনরে, গজকন র্র্র উঠল মিবযার্। ওরাই সব রৃ্রতত্ব রনর্য মনর্ব। আর 
আেরা এর্বার মভতর্র মদখারও সুর্ াগ পার্বা না। আরে বলরছ আেরা ওর্র্ মসাজা 
ইউ-মনা-হুর র্ার্ছ রনর্য  ার্বা। 
 
তার্র্ রর্ সােন র্রর্ব? বলল স্কযারবওর। তার গলায ভর্যর সুর। 
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না, মক্ষার্ভর সর্ঙ্গ মিবযার্ বলল। আরে সােন র্রর্ত পারর না..ওরা বর্লর্ছ রতরন 
েযালর্যর জাযগারি ঘারি রিসার্ব বযবিার র্র্রন। আেরা এই মছর্লর্র্ মসখার্ন রনর্য 
 ার্বা। 
 
িযারর বুের্ত পারল মর্ন মিবযার্ ভর্ন্ডের্ির নার্োচ্চারে র্র্র না। এর্োত্র তার্র্  খন 
বযবিার র্রর্ত চায তখনই োত্র এই ওযযারও মডি ইিারর্দর গাউন পরর্ত পার্র। 
শুধুোত্র ভর্ন্ডের্িকর মভতর্রর সার্র্কর্লই ডার্ক োর্ক বযবিার র্রর্ত পার্র। মিবযার্র্র এই 
ে কাদা মনই। 
 
িযাররর স্কাররি আবার জ্বলর্ত শুরু র্র্রর্ছ। 
 
…এবিং মস উপর্রর রদর্র্ উর্ঠ মগল, িাওযার্রর এর্র্বার্র চুড়ায অ্বরিত জানালার 
রদর্র্ উর্ড়  ার্ে… 
 
…এখন পুর্রাপুরর পররস্কার ম  এিাই মস, এিা মস না ির্ল মিবযার্, আোর্দর েরর্ত 
ির্ব। 
 
এখার্নর ইনচাজক মর্? রনর্জর দুবকলতা ঢার্র্ত মচষ্টা র্র্র মিবযার্ বলল। আরে বলরছ 
এিা িযারর পিার, এবিং তার  াদুদণ্ড, এখার্নই দু লাখ গযারলওন পাওযা  ার্ব। রর্ন্তু 
আোর্দর মর্উ  রদ দুবকল িই, মতােরা মর্উ দুবকলতা মদখাও তাির্ল সব পাওনা আোর। 
এবিং আরে মের্যরির্র্ রনর্য মনব। 
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…জানালারির র্ার্লা পাির্রর মভতর রদর্য ফাাঁর্ারি মছাি, এর্জন োনুর্ষর প্রর্বর্শর 
জনয  র্িষ্ট নয….জানালার মভতর রদর্য এর্রি র্ঙ্কার্লর েত মদি মদখা  ার্ে, গুরির্য 
আর্ছ র্ম্বর্লর রনর্চ…েৃত নারর্ ঘুরের্য? 
 
রঠর্ার্ছ, স্কযারবওর বলল। আেরা আরছ এবিং বার্ীগুর্লার র্ী ির্ব মিবযার্, ওর্দর রনর্য 
আেরা র্ী র্রর্বা? 
 
সবগুর্লার্র্ই রনর্য মনব। আেরা মপর্যরছ দুরি োডব্লাড মসখার্ন পার্বা আর্রা দশ 
গযারলযন, তর্লাযাররি আোর র্ার্ছ দাও। ওিার িাতল  রদ রুরব পাির্রর িয, তাির্ল 
মতা ভাগয আর্রা এর্িু খুর্ল মগল। 
 
বন্দীর্দরর্র্ মির্ন মনযা ির্ত িার্ল। িযারর িাররেযর্নর দ্রুত ও ভয পাওযা রনিঃশ্বার্সর 
শে শুনর্ত পার্ে। 
 
মির্ন ধর্রা, আর্রা শি র্র্রা বাধন, আরে পিারর্র্ ধর্র রাখরছ! মিবযার্ বলল। মস 
শি র্র্র িার্তর েুরষ্ঠর্ত িযাররর চুল ধর্র রাখল। িযারর তার লম্বা িলুদ আঙুর্লর আচড় 
োিায অ্নুভব র্রর্ত িার্ল। এর্..দুই….রতন…. 
 
ওরা রডসপার্রি র্রর্লা। মির্ন বন্দীর্দর সর্ঙ্গ রনর্য মগল। িযারর প্রচণ্ড মচষ্টা র্রর্ত 
িার্ল। মিবযার্র্র িাত মির্র্ ছুির্ত মচষ্টা র্রল। রর্ন্তু মর্ার্না ফল িল না। রন এবিং 
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িাররেযন ওর সর্ঙ্গ এর্র্বার্র মসাঁর্ধ আর্ছ। মস গ্রুপ মির্র্ পৃির্ ির্ত পারল না। 
রনিঃশ্বাস আর্রা ঘন ির্য আসায স্কাররির্ত আর্রা  ন্ত্রো শুরু িল 
 
….মস রনর্জর্র্ জানালা রদর্য মঢার্ার্ত মচষ্টা র্রল এর্রি সার্পর েত র্র্র, এবিং 
রপছর্ল মভতর্র ঢুর্ল এর্রি রচর্লর্র্াঠা ধরর্ের মছাি রুর্ে…. 
 
ওরা এর্রি িার্ের এর্প্রার্ন্ত অ্বতরে র্রার সেয বন্দীরা এর্জন আর্রর্জর্নর 
গার্যর উপর পড়ল। িযাররর মচাখদুর্িা এখর্না ফীত। ধাতস্ত ির্ত এর্িু সেয রনল। 
রঠর্ তারপরই মদখল এর্র্জাড়া মলািার মগি সাের্ন। িযাররর মভতর্র এর্িু মছাি 
অ্ন্তরশল শীতল মরাত বর্য মগল। এখর্না সবর্চর্য ভযাবি রবপদরি আর্সরন মভার্েেিক 
এখার্ন মনই। মস এখন অ্দু্ভত ধরর্ের এর্রি দূর্গকর িাওযার্রর চুড়ায অ্বিান র্রর্ছ, 
িযারর তা জার্ন। মস এতক্ষে ধর্র মস দৃশয মির্র্ই রনর্জর্র্ রবরত রাখর্ত মচষ্টা র্র্র 
 ার্ে। মস  রদ জার্ন ম  িযাররর্র্ রনর্য আসা ির্যর্ছ তাির্ল র্তক্ষে লাগর্ব তার 
মসখান মির্র্ রফর্র আসর্ত? অ্নয এর্রি বযাপার িল 
 
অ্নয এর্রি েযাচার লম্বা পা মফর্ল মগর্ির র্ার্ছ মগল এবিং মগিরি োাঁরর্ রদল। 
 
আেরা মভতর্র ঢুর্ব র্ী র্র্র? মগি মতা তালা মদযা মিবযার্! আরে পাররছ –িায িায! 
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মস ভর্য তার িাত োাঁরর্ রদল। মলািার মগিরির মভতর মির্র্ এর্রি স্তর মপাঁরচর্য এর্রি 
ভযানর্ েুর্খর েত আর্ার ধারে র্রল। মসরি ধাতব র্র্ণ্ঠ র্িা বর্ল উঠল : মতাোর্দর 
আসার উর্দ্দশয রর্ বযাখযা র্র্রা! 
 
আেরা িযারর পিারর্র্ মপর্যরছ! মিবযার্ বলল আেরা িযারর পিারর্র্ বন্দী র্র্র এর্নরছ! 
 
মগিরি মবাঁর্র্ খুর্ল মগল। 
 
মভতর্র আর্সা! মিবযার্ তার মলার্র্দরর্র্ বলল। বন্দীর্দরর্র্ও ওরা তুর্ল রনল। ওরা 
উচ মোাঁর্পর মভতর রদর্য আগার্লা। িযারর মদখল এর্রি মভৌরতর্ সাদা আরৃ্রত তার 
োিার উপর রদর্য  ার্ে। ও বুের্ত পারল ম  এরি আলরবর্না েযুর। মস মিাাঁচি খার্ে 
এবিং মিরার্ ওর্র্ মির্ন রনর্য  ার্ে। বার্ী চারজর্নর সর্ঙ্গ বাধার র্ারর্ে পার্শ পর্ড় 
 াওযার অ্বিা িল। এবার মস ওর স্কারিার্র্ পুড়র্ত রদল সাোনয সের্যর জনয। ও 
মদখর্ত চায মভার্েেিক এখন মর্ািায, র্ী র্রর্ছ। 
 
মস রর্ ইরতের্ধযই মজর্ন মগর্ছ রর্ না ম  িযারর ধরা পর্ড়র্ছ। 
 
…..শীেকর্ায শরীররি মোিা র্ম্বর্লর মভতর মির্র্ উর্ঠ এর্সর্ছ, এবিং তার রদর্র্ 
ঘুর্রর্ছ। এর্রি েুর্খর খুরলর মভতর মির্র্ মচাখ দুর্িা মবর ির্য আর্ছ। ক্ষীে শরীর্রর 
মলার্রি বসল। গভীর মচাখ দুর্িা রির র্রল তার রদর্র্, অ্িকাৎ ভর্টের্িকর রদর্র্। 
তারপর মস িাসল, তার অ্রধর্ািংশ দাাঁতই মনই…. 
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তাির্ল তুরে এর্সছ..আরে মভর্বরছলাে তুরে আসর্ব….এর্রদন। রর্ন্তু মতাোর এ আসািা 
রনরিকর্। রজরনসরি আোর র্ার্ছ র্খর্নাই রছল না। 
 
তুরে রেিযা বলছ! 
 
ভর্ন্ডের্িকর মরর্গ  াওযািা িযাররর মতর নারড়র্য রদল। িযাররর স্কার ম ন মফর্ি ম র্ত 
চাইর্ছ বযািায! মস মচো র্র্র রনর্জর মভতর েনিার্র্ রনর্ত মচষ্টা র্রল। বতকোন 
অ্বিার্ন এই বন্দী অ্বিায। 
 
ওর্দর সবার উপর আর্লা পড়ল। 
 
এিা রর্ ির্ে? ঠাণ্ডা র্র্ণ্ঠ এর্জন মের্যর্লার্ বলল। 
 
আেরা এর্সরছ তার সর্ঙ্গ মদখা র্রর্ত  ার নাে অ্বশযই েুর্খ আনা  ার্ব! মিবযার্ 
বলল। 
 
মতােরা র্ারা? 
 
আপরন আোর্র্ মচর্নন! ওযযারও-এর র্র্ণ্ঠ আিত িওযার সুর। আোর নাে মফনররর 
মিবযার্! আেরা িযারর পিারর্র্ আির্ র্র্ররছ! 
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মিবযার্ িযাররর্র্ ধরল এবিং মির্ন সাের্ন রনর্য মগল, অ্নয আির্র্দরও মির্ন সাের্ন 
মনযা িল। 
 
আরে জারন মস েুখরি ফীত র্র্রর্ছ, োে, রর্ন্তু আসর্ল এিাই মস!, স্কযারবওর সর্ঙ্গ 
তালরদর্য বলল। আপরন  রদ আরও এর্িু র্ার্ছ মির্র্ মদর্খন, তাির্ল ওর র্পার্লর 
উপর্রর স্কাররি মদখর্ত পার্বন। আর এই ম  মদখুন মের্যরি। এই োডব্লাড মের্যরি ওর 
সর্ঙ্গ রছল, োে। সুতরািং মর্ার্না সর্ন্দি মনই। ম  এিাই িযারর পিার। আেরা ওর 
 াদুদণ্ডরিও মপর্যরছ োে। এই ম  মসিা- 
 
িযারর মদখল নাররসসা েযালফয ওর েুখিা ভাল র্র্র পররক্ষা র্র্র মদখর্ছ। স্কযারবওর 
ওর  াদুদণ্ডরি তার র্ার্ছ ছুাঁর্ড় রদল। মস মচাখ তুর্ল তার্ার্লা। 
 
ওর্দরর্র্ মভতর্র রনর্য এস, মস বলল। 
 
িযারররা ঢুলর্ত ঢুলর্ত পাির্র গুর্তা মখর্য এর্রি ির্লর মভতর রদর্য আগার্লা। মসখার্ন 
এর্র্র পর এর্ মপাট্রইি। 
 
আোর মপছর্ন আর্সা, নারসকসা বলল। ির্লর মভতর রদর্য পি মদরখর্য রনর্ত িার্ল। 
আোর মছর্ল িযার্র্া ইোর িরলর্ডর র্ারর্ে বারড়র্ত।  রদ এিা িযারর পিার িয তাির্ল 
মস রনিযই রচনর্ত পারর্ব। 
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বাইর্র অ্ন্ধর্ার্রর পর িইিংরুর্ে ঢুর্র্তই েলেল র্র্র উঠল। প্রায বুর্জ িার্া মচার্খও 
িযারর রুর্ের অ্রধর্ািংস অ্িংশ মদখর্ত মপল। এর্রি রেোর্লর োডু়বারত োিার উপর্র 
েুলর্ছ। র্ার্লা মদযার্লর উপর আর্রা মবরশ মপার্ট্রইি। েযাচাররা ওর্দর ধাক্কা রদর্য 
মভতর্র মঢার্ার্নার সর্ঙ্গ সর্ঙ্গ দুর্িা শরীর ফাযার মপ্ল্র্সর সাের্নর সাজার্না জাযগার 
মচযার মির্র্ উর্ঠ দাাঁড়ার্লা। 
 
এিা রর্? 
 
ভযানর্ এর্রি পরররচত র্র্ণ্ঠর আওযাজ শুনর্ত মপল িযারর। লুরসযাস েযালফর্যর র্ণ্ঠ 
িযাররর র্ার্ন মভর্স এল। িযারর প্রচণ্ড অ্রির ির্য উঠল। মস জার্ন এখন মর্ার্না উপায 
মনই। তার ভয মবর্ড়  াওযার র্ারর্ে ভর্ন্ডের্িকর ছরবরি রনর্জর মভতর মির্র্ সররর্য 
রাখা সিজ িল।  রদও স্কাররি এখর্না জ্বালার্পাড়া র্রর্ছ। 
 
ওরা বলর্ছ ওরা িযারর পিারর্র্ ধর্র এর্নর্ছ, নাররসসা ঠাণ্ডা গলায বলল। িযার্র্া, 
এরদর্র্ আর্সা। 
 
িযারর সরাসরর িযার্র্ার রদর্র্ তার্ার্নার সািস মপল না। রর্ন্তু তার্র্ মচার্খর মর্াে 
রদর্য মদখল। শরীররি িযাররর মচর্য এর্িু লম্বা। এর্রি িাতলওযালা মচযার মির্র্ উর্ঠ 
দাাঁড়ার্ে। তার েুখরি মচাখা, সাদা-মসানালী চুর্লর রনর্চ অ্র্নর্ািংর্শই ঢার্া। 
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মিবযার্ মজার র্র্র বন্দীর্দর এর্িু ঘুররর্য রদল  ার্ত িযাররর েুখিা এর্র্বার্র সরাসরর 
োডু়বারতর মসাজা আর্লার্ত িার্র্। 
 
ওর্যল বয? র্র্কশ স্বর্র মিবযার্ বলল। 
 
িযাররর েুখরি ফাযার মপ্ল্র্সর এর্রি আযনার রদর্র্ মফরার্না। এর্রি উজ্জল রজরনস 
আযনারির চাররদর্র্ মঘারার্না। মচার্খর মর্াো রদর্য িযারর ওর রনর্জর মচিারািা এই 
প্রিে রির্োে মপ্ল্স মির্র্ আসবার পর মদখর্ত মপল। 
 
েুখরি রবশাল। মগালাপী এবিং উজ্জ্বল। সবরর্ছু বদর্ল রগর্যর্ছ িাররেযর্নর প্রর্চষ্টায। 
িযাররর র্ার্লা চুলগুর্লা মনর্ে এর্সর্ছ ঘাড় প কন্ত। এবিং তার মচাযার্লর চারপার্শ র্ার্লা 
দাগ। িযাররর জানা রছল না ম  এিা মসই দাাঁরড়র্য আর্ছ, মস িযর্তা ভাবর্ত পারর্তা ম  
তার চশো পরা এিা মর্ দাাঁড়ার্না। মস রসদ্ধান্ত রনল ম  মর্ার্না র্িা বলর্ব না। র্ারে 
তার গলার র্ণ্ঠ তার্র্ ধররর্য মদর্ব। িযারর মচষ্টা র্র্র মগল িযার্র্ার সর্ঙ্গ সরাসরর  ার্ত 
মচার্খ মচাখ না পর্ড়। 
 
ওর্যল িযার্র্া? লুরসযাস েযালফয বলল। তার র্র্ণ্ঠ আিি ফুর্ি উঠল। এিাই রর্, 
এিাই রর্ িযারর পিার? 
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আরে রঠর্ …আরে রঠর্ বুের্ত পাররছ না, রযার্র্া বলল। মস মিবযার্র্র র্াছ মির্র্ দূর্র 
সর্র িার্র্ছ। এবিং তার্র্ মদর্খ ের্ন ির্ে িযাররর রদর্র্ তার্ার্ত ভয পার্ে। িযারর 
তার রদর্র্ তার্ার্ে। 
 
রর্ন্তু ভাল র্র্র তার্র্ মদখ, র্াছ মির্র্ মদখ! 
 
িযারর লুরসযাস েযালফযর্র্ এতিা উর্েরজত র্খর্না মদর্খরন বা মশার্নরন। 
 
 িযার্র্া, আেরা  রদ িযারর পিারর্র্ ডার্ক লর্ডকর র্ার্ছ িস্তান্তর র্রর, তাির্ল সবরর্ছু 
ক্ষো- 
 
রে, েযালফয, আরে আশা র্রর আেরা ভুর্ল  ার্বা না ম  মর্ আসর্ল িযারর পিারর্র্ 
মিফতার র্র্রর্ছ? মিবযার্ ভর্যর সর্ঙ্গ বলল। 
 
অ্বশযই না, অ্বশযই না! অ্চধ ক ির্য লুরসযাস বলল। মস িযাররর রদর্র্ রনর্জ এরগর্য 
এর্লা। এত র্ার্ছ এর্লা ম  িযারর স্কীত মচার্খও মদখর্ত মপল তার রববেক ও দুবকল 
েুখরি। তার েুর্খ এর্রি রঢর্ল েুর্খাশ। িযাররর র্ার্ছ ের্ন িল ম ন মস এর্রি খাাঁচার 
দুর্িা রর্ডর োেখান রদর্য তারর্র্য আর্ছ। 
 
তুরে ওর্র্ র্ী র্র্রছ, লুরসযাস মিবযার্র্র্ রজর্জ্ঞস র্রল। 
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মস র্ীভার্ব এই অ্ির্ল এর্লা? 
 
মসিা আেরা র্রররন.. 
 
তার্র্ ের্ন ির্ে আঠার্লাভার্ব ফীত ির্যর্ছ, লুরসযাস বলল। 
 
তার ধুসর মচাখ রদর্য মস তীরভার্ব িযাররর র্পার্লর রদর্র্ মদখল। 
 
মস রফসরফস র্র্র বলল, র্পার্ল রর্ছু এর্িা মদখা  ার্ে। ির্ত পার্র এরি এর্রি 
স্কার….িযার্র্া, রঠর্েত মদখ! মতাোর রর্ ের্ন িয? 
 
িযারর র্ার্ছ মির্র্ িযার্র্ার েুখরি মদখল। এখন বাপ মবিা পাশাপারশ দাাঁড়ার্না। ওরা 
সরতযই অ্স্বাভারবর্ রর্র্ের এর্রর্ে। তফাত শুধুোত্র ওর বাবা দারুে উর্েরজত আর 
িযার্র্া অ্ের্নার্ াগী, এেনরর্ ভর্য ভর্য আর্ছ। 
 
আরে জারন না, মস মিাঁর্ি তার ো ম খার্ন দাাঁরড়র্য সব মদখর্ছ মসখার্ন চর্ল মগল। 
 
নারসকসা ঠাণ্ডা এবিং পররস্কার গলায তার স্বােীর্র্ বলল, সবর্চর্য ভার্লা িয ম  আেরা 
এিার্র্ রনর্য বরিং রনরিন্ত িই। পুর্রাপুরর ধর্র মনই ম  এিাই িযারর পিার। আেরা ডার্ক 
লডকর্র্ সােন র্রর…ওরা বলর্ছ  খন এিাই মস, মস মিাঁর্ি ব্লযার্িনক  াদুদণ্ডরির র্ার্ছ 
মগল, রর্ন্তু অ্রলভযানডার্রর বেকনার সর্ঙ্গ রঠর্ রেলর্ছ না।  রদ আেরা ভুল র্রর,  রদ 
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আেরা তার্র্ খার্োখা মডর্র্ আরন, তাির্ল ভুর্ল ম ও না রতরন রাগর্ল রর্ র্র্রন এবিং 
মদাির্বর মবলায র্ী র্র্ররছর্লন। 
 
তাির্ল োডব্লাডরির বযাপার্র র্ী ির্ব? মিবযার্ বলল। িযারর প্রায পর্ড়ই রগর্যরছল  খন 
েযাচাররা ওর্দরর্র্ ঘুররর্য মফলল।  ার্ত আর্লািা িাররেযর্নর েুর্খর উপর পর্ড়। 
 
দাাঁড়াও, নারসকসা বলল। িা…িা..র্সই মতা রছল মেডাে আরর্নর্সর বেকনায। আরে ওর 
ছরব দয প্রর্ফর্ি মদর্খরছ! মতেনই মতা মদখা  ার্ে। এিাই মসই িযানজারর্দর মের্যরি 
না? 
 
িযর্তা বা….ির্ত পার্র… 
 
তাির্ল এিাই মসই উইসরল মছর্লরি! লুরসযাস রচৎর্ার র্র্র বলল। ঘুর্র রর্নর েুর্খােুরখ 
মগল। এরাই ওরা, পিার্রর বনু্ধরা? ওর রদর্র্ দযার্খা, এিাই আিকার উইসরলর মছর্ল-র্ী 
নাে ম ন- 
 
িযাাঁ, িযার্র্া বলল। মস বন্দীর্দর রদর্র্ মপছন রফর্র আর্ছ। এিা ির্ত পার্র। 
 
িযাররর মপছর্ন িইিং রুর্ের দর্রাজারি খুর্ল মগল। এর্জন মের্যর্লার্ প্রর্বশ র্র্রর্ছ। 
িযারর তার গলা শুর্ন আর্রা ভীত ির্য পড়ল। 
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রর্ ির্যর্ছ? রর্ বযাপার রসরশ? 
 
মবলারট্রক্স মলেযাঙ ধীর্র ধীর্র মিাঁর্ি বন্দীর্দর র্ার্ছ এর্লা। এবিং িযাররর পার্শ এর্স 
দাাঁড়ার্লা। িাররেযর্নর রদর্র্ রবফাররত মচার্খ তার্ার্লা। 
 
অ্বশযই, মস শান্ত র্র্ণ্ঠ বলল। এরি মসই োডব্লাড মের্য? মস িল এযাোর? 
 
িযাাঁ, িযাাঁ, মস িযাোর! রুরসযাস উচ্চস্বর্র বলল। এবিং তারপার্শ, আেরা রচন্তা র্ররছ এরি 
িযারর পিার! পিার এবিং তার বনু্ধরা, মশষ প কন্ত ধরা পর্ড়র্ছ! 
 
পিার! তীর র্র্ণ্ঠ মবলারট্রক্স বলল। মস এর্িু দূর্র সর্র মগল। মতােরা র্ী রনরিত? 
ওর্যল, তাির্ল ডার্ক লডকর্র্ এক্ষরে খবর রদর্ত ির্ব! 
 
মস তার বা িার্তর রভরি সররর্য মফলল। তার িার্তর োিংর্শ এর্রি র্ার্লা মপাড়া দাগ। 
িযারর জার্ন এরি মস এখন ছুর্ত  ার্ে, তার রপ্রয োোরর্র্ মডর্র্ আনার জনয 
 
আরে তার্র্ প্রায মডর্র্ আনর্ত রগর্যরছলাে, লুরসযাস বলল। তার িাত মবলারট্রর্ক্সর 
িার্তর র্ার্ছ। ওই র্ার্লা দাগরি মছাাঁযা মির্র্ মবলারট্রক্সর্র্ রবরত র্রল। আরে তার্র্ 
সােন র্রর্বা মবলা, পিারর্র্ আনা ির্যর্ছ আোর বারড়র্ত, মস র্ারর্েই র্াজরি আোর 
 
মতাোর র্াজ!, মবলা নার্ রসির্র্ বলল। তার িাতরি ছারড়র্য রনর্ত চাইল। 
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তুরে মতাোর দারযত্ব িাররর্যছ  খন তুরে মতাোর রনর্জর  াদুদণ্ডরি িাররর্যছ রুরসযাস! 
মতাোর র্ত বড় সািস! আোর গা মির্র্ মতাোর িাতরি সরাও!। 
 
এ বযাপার্র মতাোর রর্ছু র্রার মনই, তুরে ওর্র্ ধর্রারন- 
 
মিবযার্ বাধা রদর্য োেখান মির্র্ বলল, আরে ক্ষো মচর্য রনরে, িযারর ধরা পর্ড়র্ছ 
আোর্দর িার্ত, আেরা ওর্র্ ধর্ররছ। এবিং আেরাই মসানার দাবীদার। 
 
মসানা! মবলারট্রক্স িাসল। মস এখর্না তার মদবরর্র্ রছির্র্ দূর্র সররর্য রদর্ত মচষ্টা 
র্রর্ছ। মস তার খারল িাতিা পর্র্র্ি পুরল  াদুদণ্ড মবর র্রার জনয। তুই মতার মসানা 
মন রগর্য েরা মখর্র্া পশু, আরে মসানা মিানা বুরে না! আরে শুধু তার সম্মান-তার- 
 
মস নড়াচড়া বন্ধ র্রল। র্ার্রা মচাখ রদর্য মস রর্ছু এর্িার রদর্র্ রির িল। িযারর 
মদখর্ত পার্ে না। মস আনর্ন্দর সর্ঙ্গ রনর্জর প্রর্চষ্টা তযাগ র্রল। লুরসযাস তার িাত 
রনর্জর র্াছ মির্র্ দূর্র মঠর্ল রদল এবিং রনর্জর জাোর িাতা রছাঁর্ড় মফলল 
 
িার্ো! মবলারট্রক্স বলল। ও জাযগায স্পশক র্র্রা না, ডার্ক লডক এখন চর্ল আসর্ল 
আেরা সবাই খতে ির্য  ার্বা! 
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লুরসযাস রির ির্য মগল। তার রনর্জর তজকনী রনর্জর িার্তর উপর রদর্য মঘারার্লা। 
মবলারট্রক্স বড় র্র্র পা মফর্ল িযারর ম িুরু্ জাযগা মদখর্ত পার্ে তার মির্র্ আড়াল 
ির্য মগল। 
 
ওিা রর্? মস শুনর্ত মপল মবলারট্রর্ক্সর র্ণ্ঠ। 
 
তর্লাযার, মচার্খর আড়ার্ল িার্া এর্জন েযাচার বলল। 
 
ওরি আোর র্ার্ছ দাও! 
 
এিা আপনার না রের্সস, এিা আোর। আরে ের্ন র্রর এিা আরে খুাঁর্জ মপর্যরছ! 
 
ধাে র্র্র এর্রি আওযাজ িল। লাল আর্লা জ্বর্ল উঠল। িযারর বুের্ত পারল 
েযাচাররির্র্ োন র্রা ির্যর্ছ। েযাচার্রর সঙ্গীরা সব গুেগুে র্র্র উঠল। স্কযারবওর 
মির্ন তার  াদুদণ্ড মবর র্রল। 
 
তুরে র্ী ের্ন র্র্রছ েরিলা! 
 
েুরপফাই! মবলারট্রক্স বলল। েুরপফাই! 
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 রদও ওরা তার রবরুর্দ্ধ চারজন, রর্ন্তু তার জনয এিা মর্ার্না র্ষ্টর্র রর্ছু িল না। 
িযারর জার্ন মস িল এর্জন েরিলা  াদুর্র। তার আর্ছ অ্সাধারে দক্ষতা। ওরা ম খার্ন 
রছল মসখার্নই পর্ড় মগল, শুধু মিবযার্ ছাড়া। মিবযার্র্র্। উবু র্র্র মফলা ির্যর্ছ। তার 
িাত দুর্িা দুপার্শ ছড়ার্না। মচার্খর এর্ মর্াে রদর্য িযারর আবার মবলারট্রক্সর্র্ মদখর্ত 
মপল। মস মিবযার্র্র্ মঠর্ল ধর্র মরর্খর্ছ। তার িার্ত তর্লাযাররি শি র্র্র ধরা। েুখরি 
রচর্রচর্ র্রর্ছ। 
 
মস মিবযার্র্র খর্স পড়া েুর্ঠর মভতর মির্র্  াদুদণ্ডরি মবর র্র্র রনর্ত রনর্ত রফসরফস 
র্র্র বলল, এই তর্লাযার মর্ািায মপর্যছ? 
 
মতাোর সািস র্ত! মস বলল। মস শুধু েুখরিই নাড়ার্ত পারর্ছ। তার্র্ বাধয র্রা 
ির্যর্ছ মবলারট্রর্ক্সর রদর্র্ মচাখ বারর্র্য তার্ার্ত। মস তার মচাখা দাাঁত মবর র্র্র বলল, 
আোর্র্ মছর্ড় দাও বলরছ! 
 
তুরে এিা মর্ািায মপর্ল? মস আবার প্রশ্ন র্রল। তার েুর্খর উপর  াদুদণ্ড ধর্র বলল। 
মেইপ এরি আোর রিনর্গকিস-এর ভর্ট পারঠর্যরছল। 
 
এিা ওর্দর তাবুর মভতর্র রছল, গজকন র্র্র মিবযার্ বলল। মছর্ড় দাও আোর্র্ মছর্ড় 
দাও বলরছ! 
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মবলারট্রক্স তার  াদুদণ্ডরি সররর্য রনল। এবিং ওযযারও লাফ রদর্য উর্ঠ দাাঁড়ার্লা। রর্ন্তু 
মবলারট্রর্ক্সর বযাপার্র সতর্ক ির্য উঠল। মস ঘুর্র িাতলওযালা মচযার্রর মপছর্ন চর্ল 
মগল। তার রবশ্রী বার্ার্না নখগুর্লা রদর্য মচযার্রর মপছনিা মচর্প ধরল। 
 
িযার্র্া, এই আবজকনাগুর্লার্র্ বাইর্র ছুাঁর্ড় মফল, অ্র্চতন েযাচারগুর্লার্র্ মদরখর্য 
মবলারট্রক্স বলল। তুরে  রদ এগুর্লার্র্ রফরনশ র্রর্ত না পার্রা তাির্ল আোর জনয 
উঠার্ন মফর্ল রার্খা। 
 
িযার্র্ার সর্ঙ্গ তুরে এভার্ব র্িা বর্লা না- নারসকসা কু্ষব্ধ ির্য বলল। রর্ন্তু মবলারট্রক্স 
ধের্র্ উঠল, চুপ র্র্রা! পরররিরত খুবই ভযাবি,  া তুরে র্ল্পনা র্রর্ত পারছ নারসকসা! 
আেরা োরাত্মর্ োর্েলায পর্ড়রছ। 
 
মস উর্ঠ দাাঁড়ার্লা। ঘনঘন রনিঃশ্বাস রনর্ত িার্ল। তর্লাযাররির রদর্র্ তার্ার্লা। 
তর্লাযার্রর বািরি ভাল র্র্র পরীক্ষা র্রল। তারপর মস রনরব ির্য িার্া বন্দীর্দর 
রদর্র্ তার্ার্লা। 
 
 রদ এরি সরতযই পিার ির্য িার্র্, তার্র্ অ্বশযই আঘাত র্রা  ার্ব না, মস রবড়রবড় 
র্র্র বলল। অ্র্নযর মচর্য িযর্তা রনর্র্ই মবরশ র্র্র র্িারি বলল। ডার্ক লডক রনর্জ 
পিার্রর রবষযরি মদখর্ত চান…রর্ন্তু  রদ রতরন বুের্ত পার্রন…অ্বশযই …অ্বশযই আরে 
জারন… 
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মস তার মবার্নর রদর্র্ রফরল। 
 
বন্দীর্দরর্র্ অ্বশযই মসলার্রর মভতর রাখর্ত ির্ব। এর ের্ধয আরে মভর্ব মদখব র্ী 
র্রা  ায। 
 
এরি আোর বারড় মবলা, তুরে, এখার্ন আর্দশ রদর্ত পার্রা না। 
 
 া বলরছ র্র্রা! তুরে ভাবর্ত পারছ না আেরা র্তিা রবপর্দ আরছ! মবলারট্রক্স রচৎর্ার 
র্র্র বলল। তার্র্ ভয পাওযা এবিং উন্মার্দর েত ের্ন িল। 
 
তার  াদুদণ্ড মির্র্ এর্রি রচর্ন আগুর্নর ররি মবর ির্য র্ার্পকর্ির খারনর্ জাযগা 
পুরড়র্য রদল। 
 
নারসকসা এর্ রেরনি রিধা র্রল। তারপর ওযযারও এর রদর্র্ রফরল। 
 
এই বন্দীর্দরর্র্ রনর্চ মসলার্রর মভতর রনর্য  াও, মপ্ল্বযার্! 
 
দাাঁড়াও! মবলারট্রক্স বলল। সবাইর্র্… তর্ব োডব্লাডরি বার্দ.. 
 
মিবযার্ ম ন এর্রি স্বরস্ত মবাধ র্রল। 
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না! রন রচৎর্ার র্র্র বলল। মতােরা আোর্র্ রার্খা, আোর্র্! 
 
মবলারট্রক্স তার েুর্খর উপর প্রচণ্ড আঘাত র্রল। মসই শে চাররদর্র্ প্ররতধ্বরনত িল। 
 
মস  রদ প্রশ্ন র্রার সেয োরা  ায, তারপর মতাোর্র্ মনব! মবলারট্রক্স বলল। আোর 
রিসাব ের্ত োডব্লার্ডর পর িল ব্লাড মট্রইির। এগুর্লার্র্ রনর্চ রনর্য  াও, মিবযার্। 
রনরিত র্র্রা ম  রঠর্ঠার্ িার্র্ব। রর্ন্তু ওর্দর রর্ছুই র্রা  ার্ব ন এখন। 
 
মস মিবযার্র্র  াদুদণ্ডরি রফররর্য রদল। তারপর এর্রি মছাি রসলভার্রর চারু্ গাউর্নর 
মভতর মির্র্ মবর র্র্র আনল। মস িাররেযনর্র্ অ্নয বন্দীর্দর মির্র্ আলাদা র্রল। 
তারপর তার চুল ধর্র সররর্য রনল রুর্ের োেখার্ন। আর অ্নযর্দরর্র্ মজার র্র্র মঠর্ল 
মিবযার্ অ্নয এর্রি দর্রাজা রদর্য রনর্য মগল। এর্রি অ্ন্ধর্ার র্ার্লা পযার্সজ ধর্র 
ওর্দর এরগর্য রনল। মস তার সাের্ন  াদুদণ্ডরি ধর্র আর্ছ। এর্রি অ্দৃশয শরি 
অ্ন্ধর্ার্রর মভতর র্াজ র্রর্ছ। 
 
র্ী ের্ন র্র্রা, তার র্াজ মশষ ির্ল মস মের্যরির্র্ এর্িু আোর র্ার্ছ মদর্ব? মিবযার্ 
আনর্ন্দর সর্ঙ্গ সুর র্র্র বলল। মস ওর্দরর্র্ তারড়র্য রনর্য  ার্ে র্ররর্ডার্রর মভতর 
রদর্য। আরে আর্গই বর্লরছ আরে এর্রি বা দুরি র্ােড় মদব, তুরে র্ী বর্লা রজনজার? 
 
িযারর বুের্ত পারল রন োাঁরর্ রদর্য উঠর্ছ। ওর্দরর্র্ এর্রি রসাঁরড় রদর্য রনর্চ নারের্য 
মনযা িল। এখর্না ওরা এত শি র্র্র বাধা ম , ম  মর্ার্না সেয রসাঁরড় মির্র্ রস্লপ 
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র্র্র পর্ড় ম র্ত পার্র। রসাঁরড়র মশর্ষ রনর্চ এর্রি ভারর দর্রাজা। মিবযার্ মসরি খুলল 
তারর  াদুদণ্ড রদর্য িযাপ র্র্র। তারপর ধাক্কা রদর্য ওর্দর সযাাঁতসযাাঁর্ত রুেরির মভতর 
মঢার্ার্লা। এবিং তার্দরর্র্ পুর্রাপুরর অ্ন্ধর্ার্র মরর্খ চর্ল মগল। মসলার্রর দর্রাজারি 
দাে র্র্র আির্র্  াওযার আর্গই ওরা িার রেযর্নর ভযঙ্কর রচৎর্ার শুনর্ত মপল। 
 
িা-র-রে-য-ন! রন রচৎর্ার র্র্র উঠল। মস বাধা অ্বিায গা িাত পা মছর্ড় রদল। 
িযাররও সর্ঙ্গ ঢর্ল পড়র্ত িার্ল। িা-র-রে-যন। 
 
শান্ত িও! িযারর বলল। চুপ র্র্রা! আোর্দর পি মবর র্রর্ত ির্ব 
 
িা-র-রে-য-ন! িার-রে-য-ন! 
 
আোর্দর বুরদ্ধ আির্ত ির্ব রন! আোর্দর আর্গ এই দরড় খুলর্ত ির্ব। 
 
িযারর? অ্ন্ধর্ার্রর মভতর এর্রি রফসরফস গলা শুনর্ত মপল। রন, এখার্ন মতােরা? 
 
রন রচৎর্ার িারের্য রদল। র্ার্ছই ওরা শে শুনর্ত মপল। তখনই িযারর মদখর্ত মপল 
এর্রি ছাযা ওর্দর রদর্র্ আসর্ছ। 
 
িযারর? রন? 
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 লুনা? 
 
িযাাঁ, আরে! ওি না! আরে আশা র্রররন মতােরা ধরা পড়র্ব! 
 
লুনা তুরে আোর্দর এই দরড় মির্র্ মছািার জনয সািা য র্রর্ত পার্রা? িযারর বলল। 
 
ওহ্, িযাাঁ, আশা র্রর পারব…এর্রি পুর্রার্না মনইল আর্ছ। আেরা রর্ছু ভাঙার জনয 
…এর্িু দাাঁড়াও…। 
 
উপর মির্র্ আবার িাররেযর্নর রচোর্রর শে মশানা মগল। ওরা শুনর্ত মপল 
তবলারট্রক্সও রচৎর্ার র্রর্ছ। রর্ন্তু তার র্িাগুর্লা মশানা মগল না রর্নর রচোর্রর জনয 
িা-র-রে-য-ন! িা-র-রে-য-ন! 
 
রেোর অ্রলভযান্ডার? িযারর শুনর্ত মপল লুনা বলর্ছ। রে. অ্রলভযানডার, আপনার র্ার্ছ 
মনইলরি আর্ছ?  রদ এর্িু সর্র  ান… আোর ধারো মসরি আর্ছ ওই পারনর জর্গর 
র্ার্ছ…। 
 
মস র্র্যর্ মসর্র্র্ণ্ডর মভতর রফর্র এল। 
 
মতাোর্দর রির ির্য িার্র্ত ির্ব, মস বলল। 
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িযারর অ্নুভব র্রল মস ভযানর্ শি ররশ র্াির্ত মচষ্টা র্রর্ছ। ওরা ওপর মির্র্ 
মবলারট্রর্ক্সর গলার আওযাজ শুনর্ত মপল। 
 
আরে আবার মতাোর্র্ রজর্জ্ঞস র্ররছ! এই তর্লাযাররি মর্ািায মপর্যছ? মর্ািায? 
 
আেরা এরি মপর্যরছ… এরি মপর্যরছ… রপ্ল্জ! িাররেযন আবার রচৎর্ার র্রল। রন 
আবার োড়া রদল, মচাখা মনইলরি িযাররর িার্ত এর্স লাগল। 
 
রন, রপ্ল্জ রির িার্র্া! লুনা রফসরফস র্র্র বলল। আরে মদখর্ত পারে না রর্ র্ররছ 
 
আোর পর্র্র্ি! রন বলল। আোর পর্র্র্ি এর্রি মডলুরের্নির আর্ছ,প্রচুর আর্লা মদয! 
 
র্র্যর্ মসর্র্ন্ড পর এর্রি রক্লর্ শে র্র্র মডলুরের্নির তাবু মির্র্ শুর্ষ মনযা আর্লা, 
মসলার্রর মভতর মর্ার্না িান না িার্ায মডলুরের্নির মির্র্ লারফর্য রগর্য েুর্ল রইল 
ছার্দর সর্ঙ্গ, ম ন এর্রি মছাি সূ ক। িযারর লুনার্র্ মদখল সব মচাখ তার সাদা েুখরির 
উপর। রনরজকব পর্ড় আর্ছন  াদুদণ্ডপ্রস্তুতর্ারী অ্রলভযান্ডার। িযারর বাাঁর্া ির্য মের্ের 
এর্ পার্শ ঘুর্র সর্ঙ্গর বন্দীর্দর মদখল। রডন এবিং রিফুর্ নার্ের গবরলন। প্রায অ্জ্ঞান 
ির্য আর্ছ। দরড়র র্ারর্ে োনুষগুর্লার সর্ঙ্গ মস দাাঁরড়র্য আর্ছ। 
 
ওি, এখন অ্র্নর্ সিজ িল,ধনযবাদ রন, লুনা বলল এবিং মস আবার দরড়রির নি 
খুরির্য খুলর্ত মচষ্টা র্রর্ত িার্ল। িযার্লা রডন! 
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ওরা আবার ওপর মির্র্ মবলারট্রর্ক্সর গলার আওযাজ মপল। 
 
তুই রেিযা র্িা বলরছস! মনািংরা োডব্লাড! আরে মসিা জারন! তুই রিনর্গার্ি আোর ভর্ট 
রছরল, বল! সরতয র্র্র বল! সরতয র্িা বল! 
 
আবার রচৎর্ার্রর শে মশানা মগল। 
 
িাররেযন! 
 
মতারা আর রর্ রনর্যরছস? অ্র রর্ মপর্যরছস? সরতয র্র্র বল, না ির্ল এই চারু্ ঢুরর্র্য 
মতার্র্ মশষ র্র্র মদব। 
 
এই মতা! 
 
িযারর অ্নুভব র্রল দরড়রি খুর্ল মগর্ছ। মস র্রি ঘষল। মদখল রন ঘর ভর্র মদৌড়ার্ে। 
উপর্রর মসলার্র রদর্র্ পি খুাঁজর্ছ। মর্ার্না মগাপন দরজা আর্ছ রর্ 
 
তা খুজর্ত মচষ্টা র্রর্ছ। রডর্নর েুখরি এখর্না ক্ষতরবক্ষত এবিং রিাি। লুনার্র্ বলল 
ধনযবাদ! মস দাাঁরড়র্য িার্ল। িরির র্র্র র্াাঁপর্ছ। পরনর্ ঢর্ল মের্ের্ত পর্ড় মগর্ছ। 
তার্র্ ভীষে দুবকল ের্ন ির্ে। তার েুর্খর উপর অ্র্নর্ দাগ মদখা  ার্ে। 
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রন এখন মর্ার্না  াদুদণ্ড ছাড়াই রডসপার্রি র্রার মচষ্টা র্রর্ছ। 
 
 মর্ার্না উপায মনই রন, ওর বৃিা মচষ্টা মদর্খ লুনা বলল। 
 
মসলাররি পুর্রাপুরর পলাযন প্ররতর্রাধর্। আরে প্রির্ে মচষ্টা র্র্ররছ। রে, অ্রলভযানডার 
বহুরদন ধর্র এখার্ন আর্ছন। রতরন সব মচষ্টাই র্র্র মদর্খর্ছন। 
 
িাররেযন, আবার রচৎর্ার র্র্র উঠল : িযাররর র্ার্ছ মস শে শরীর্র  ন্ত্রোর েত 
রবধর্ত িার্ল। স্কাররির্ত জ্বালার্পাড়া র্রার র্ারর্ে মস প্রায অ্জ্ঞান ির্য পড়র্ছ। মসও 
মসলার্রর চাররদর্র্ মদৌড়ার্ত িার্ল। মস জার্ন মর্ার্না উপায মনই তারপরও মস 
মদৌড়ার্ত িার্ল। 
 
মতারা আর রর্ মপর্যরছস বল? আোর র্িার উের মদ! েুরসও! 
 
িাররেযর্নর রচৎর্ার্রর শে প্ররতধ্বরনত ির্য মসলার্রর উপর এর্স বারড় মখল। রন 
র্াাঁদর্ত র্াাঁদর্ত মদযাল আাঁর্র্ড় ধরর্ত মচষ্টা র্রর্ছ। িযারর প্রচণ্ড িতাশা মির্র্ িযারির্ডর 
মদযা মপাচরি গলা মির্র্ নারের্য মভতর্র িাতড়ার্ত শুরু র্রল। মস মভতর মির্র্ 
ডাম্বলর্ডার্রর রসাঁচরি মবর র্রল এবিং োাঁরর্ রদল। আশা র্রল রর্ছু এর্িা ঘর্ি রর্ না–
রর্ছুই ঘিল না। মস ভািংগা রফরনক্স  াদুদণ্ডরি িার্ত রনল। রর্ন্তু মসরি এর্র্বার্র রনর্স্তজ। 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য ডেথরি হ্যালিাস । ডে. ডে. িাওরিিং । হ্যারি পটাি রসরিে 

780 

www.bengaliebook.com                                  সূরিপত্র 
 

 

এর্রি ভাঙা আযনার িুর্র্রা মের্ের্ত পর্ড় মডলুরের্নির্রর আর্লার্ত রচর্রচর্ র্র্র 
উঠল। মস উজ্বল নীল মজ্বারত মদখর্ত মপল। 
 
ডাম্বলর্ডার্রর মচাখ আযনারির মভতর মির্র্ তার রদর্র্ তার্ার্লা। 
 
মিল্প আস! মস রচৎর্ার র্র্র বল। আেরা েযালফয েযানর্রর মসলার্র আির্া পর্ড়রছ। 
মিল্প আস! 
 
ডাম্বলর্ডার্রর মচাখ রপিরপি র্রল। তারপর উধাও ির্য মগল। 
 
িযারর রনরিত ির্লা না, আসর্ল তার্র্ মদর্খর্ছ রর্না। মস ভাঙা আযনারির্র্ চাররদর্র্ 
ঘুররর্য রফররর্য মদখল। রর্ন্তু রর্ছুই মদখর্ত মপল না। রর্ন্তু িাররেযর্নর রচৎর্ার আর্গর 
তুলনায বহুগুন মবর্ড় মগর্ছ। রন আবার্রা রচৎর্ার র্র্র ডার্র্ত িার্ল, িারেযন!, 
িাররেযন! 
 
মতারা আোর ভর্ট প্রর্বশ র্র্ররছরল র্ীভার্ব? মবলারট্রক্স রচৎর্ার র্র্র বলর্ছ। ওই 
মসলার্র আির্র্ রাখা মনািংরা গবরলন মতার্দর সািা য র্র্ররছল? 
 
 আেরা আজ রার্তই তার্র্ মদর্খরছ! িাররেযন র্াাঁদর্ত র্াাঁদর্ত বলল। আেরা র্খর্নাই 
মতাোর ভর্ন্ট প্রর্বশ র্রররন…এিা আসল তর্লাযার না! এরি এর্রি র্রপ! জাে এর্িা 
র্রপ! 
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এর্রি র্রপ? মবলারট্রক্স রচৎর্ার র্র্র বলল। ওি ভার্লা গল্প! 
 
মসিা আেরা সির্জই খরতর্য মদখর্ত পারর! লুরসযাস বলল। িযার্র্া! গবরলনিার্র্ রনর্য 
এস! মসিাই আোর্দর বলর্ত পারর্ব এিা আসল রর্ না! 
 
িযারর মসলার্রর অ্নয প্রার্ন্ত চর্ল এল ম খার্ন রিপহুর্ মের্ের সর্ঙ্গ রের্শ আর্ছ। 
 
রিপন্থর্! মস গবরলর্নর র্ার্নর র্ার্ছ বলল। তুরে অ্বশযই ওর্দর বলর্ব ম  তর্লাযাররি 
এর্রি নর্ল তর্লাযার! ওর্দর মর্ার্নাের্েই জানার্না  ার্ব না ম  এরি আসল তর্লাযার 
রিপহুর্! রপ্ল্জ- 
 
মস শুনর্ত মপল মর্উ এর্জন মসলার্রর রদর্র্ মনর্ে আসর্ছ। পরেুিূর্তকই িযার্র্া বাইর্র 
মির্র্ আওযাজ র্রল। 
 
ঘুর্র দাাঁড়াও! মপছর্নর মদযার্লর সর্ঙ্গ মঠর্স দাাঁরড়র্য িার্র্া! মর্ার্না চাতুরর র্রর্ত মচষ্টা 
র্রর্ব না, র্রর্ল সর্ঙ্গ সর্ঙ্গ মের্র মফলব। 
 
ওরা ম ভার্ব ওর্দরর্র্ মবর্ধ মরর্খরছল মসভার্ব দাাঁড়ার্লা। দর্রাজা মখালার েুিূর্তকই রন 
রক্লর্ র্র্র মডলুরের্নিররির আর্লা বন্ধ র্র্র রনর্জর পর্র্র্ি রাখল। 
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মসলার আবার অ্ন্ধর্ার্র পররপূেক ির্য মগল। দর্রাজা খুর্ল মগল। েযালফয মভতর্র 
প্রর্বশ র্রল। তার িার্তর সাের্নর রদর্র্  াদুদণ্ড ধরা। দৃঢ় রর্ন্তু রনরলকপ্ত। মস 
গবরলনরির্র্ তুর্ল রনল এবিং রনর্জর সর্ঙ্গ মির্ন রনর্য মগল। দর্রাজা দড়াে র্র্র বন্ধ 
ির্য মগল। এবিং এর্ই েুিূর্তক রবর্ি এর্রি শে িল এবিং মসলার্রর মভতর প্ররতধ্বরন 
তুলল। 
 
রন মডলুরের্নিররি চাপ রদল। পর্র্ি মির্র্ রতনরি আর্লার বল লারফর্য শর্নয জ্বর্ল 
রইল। ওরা মদখর্ত মপল মসই ঘর্রর ভূত মডারব ওর্দর ের্ধয অ্যাপার্রি র্র্রর্ছ! 
 
মডাব! 
 
িযারর রর্নর িার্তর উপর আঘাত র্রল চুপ র্রার জনয। রন ভুল র্রার জনয আতরঙ্কত 
ির্য মগল। মসলার্র ওর্দর োিার উপর রদর্য পার্যর শে মশানা মগল। িযার্র্া 
রিপহুর্র্র্ রনর্য মবলারট্রর্ক্সর র্ার্ছ  ার্ে। 
 
মডারবর রবশাল, মিরনস বল সাইর্জর মচাখ রবফাররত ির্য আর্ছ। তার পা মির্র্ োিা 
প কন্ত র্াাঁপর্ছ। মস তার পুর্রার্না োোর্রর র্ার্ছ রফর্র এর্সর্ছ। এবিং মবাো  ার্ে ম  
মস ভয মপর্যর্ছ। 
 
িযারর পিার! মস তীর স্বর্র বলল। মডারব মতাোর্র্ উদ্ধার র্রর্ত এর্সর্ছ! 
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রর্ন্তু, তুরে–র্ীভার্ব? 
 
িযাররর গলায শে ছারপর্য মগল এর্রি রচৎর্ার্রর শর্ে; িাররেযনর্র্ আবার রন কাতন 
র্রা ির্ে। মস প্রর্যাজর্নর রদর্র্ নজর রদল। 
 
তুরে এই মসলার মির্র্ রডসাপযার্রি র্রর্ত পারর্ব? িযারর মডারবর্র্ রজর্জ্ঞস র্রল। 
মডারব োিা নাড়ল। তার র্ানদুরি নড়ল। 
 
আর তুরে সর্ঙ্গ োনুষর্দর রনর্ত পারর্ব? 
 
 মডারব আবার োিা নাড়ল। 
 
রঠর্ার্ছ মডারব! আরে চাই তুরে লুনা, রডন এবিং রে. অ্রলভযান্ডারর্র্ রনর্য রডসাপযার্রি 
র্র্রা! তার্দরর্র্ রনর্য  াও–রনর্য  াও 
 
রবল এবিং ফ্লযার, রন বলল। রিনওযািক এর পার্শ মশল র্র্ির্জ ওরা আর্ছ। 
 
তৃতীয বার্ররেত ঘর্রর ভুত োিা নাড়ল। 
 
তারপর রফর্র আসর্ব! িযারর বলল। র্াজরি র্রর্ত পারর্ব মডারব? 
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অ্বশযই িযারর পিার! রফসরফস র্র্র মছাি ঘর্রর ভূতরি বলল। মস দ্রুত অ্রলভযানডার্রর 
র্ার্ছ মগল। রতরন প্রায অ্র্চতন ির্য আর্ছন। মস  াদুদণ্ড প্রস্তুতর্ারীর এর্রি িাত তার 
রনজ িার্ত তুর্ল রনল। তারপর লুনা এবিং রডর্নর িাত ধরল। তার্দর মর্উ নড়র্ত চার্ে 
না। 
 
িযারর! আেরা মতাোর্র্ সািা য র্রর্ত চাই! লুনা বলল। 
 
আেরা মতাোর্র্ এখার্ন মরর্খ ম র্ত পারর না, রডন বলল। 
 
 াও! তারাতারড়! আোর্দর মদখা ির্ব রবল এবিং ফ্লযার্রর ওখার্ন! 
 
িযারর র্িা বলার সেয তার স্কাররি আর্গর মচর্য অ্র্নর্ মবরশ জ্বালা র্রর্ত িার্ল। মস 
র্র্যর্ েুিূতক রনর্চর রদর্র্ তারর্র্য িার্ল।  াদুদণ্ড প্রস্তুতর্ারর্র্র রদর্র্ নয রর্ন্তু 
এর্রি পাতলা শরীর্রর বৃদ্ধ মলার্র্র রদর্র্ তারর্র্য মলার্রি িাসর্ছ.. 
 
আোর্র্ িতযা র্র্রা মভার্েেিক, আরে বরিং েৃতুযর্র্ স্বাগত জানাই। রর্ন্তু আোর েৃতুয 
তুরে  া চাও মতাোর্র্ তা রদর্ত পারর্ব না…অ্র্নর্ রর্ছুই তুরে বুের্ত পার্রা না… 
 
িযারর ভর্টের্িকর মোধ অ্নুভব র্রর্ত পারল। রর্ন্তু িাররেযন আবার রচৎর্ার র্র্র 
উঠর্লই মস দৃশয বন্ধ ির্য মগল। মস মসলার্রর মভতর এই ভযানর্ পররর্বর্শ সরম্বত 
রফর্র মপল। 
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 াও! িযারর লুনা এবিং রডর্নর উর্দ্দর্শ বলল।  াও! আেরা মতাোর্দর মপছর্ন আসব! 
 াও! 
 
ওরা ঘর্রর ভূতরির মবররর্য িার্া আঙুলগুর্লা ধরল। আর্রর্রি েযার্ র্র্র শে িল। 
মডারব, লুনা, রডন এবিং অ্রলভযানডার অ্দৃশয ির্য মগল। 
 
রর্র্সর শে? লুরসযাস েযালফয ওর্দর মসলার্রর োিার উপর মির্র্ বর্ল উঠল। শে 
শুর্নছ? মসলার্র ওিা র্ীর্সর আওযাজ? 
 
িযারর এবিং রন দুজর্নর রদর্র্ দুজন তার্ার্লা। 
 
িযার্র্া না–ভেকর্িইলর্র্ ডার্র্া! ভেকর্িইলর্র্ মদখর্ত পাঠাও। 
 
োিার উপর রদর্য পার্যর আওযাজ পাওযা মগল। তারপর সব রনশ্রুপ। িযারর জার্ন িইিং 
রুর্ের মলার্র্রা মসলার আর্রা শে িয রর্ না মস জনয অ্র্পক্ষা র্রর্ছ। 
 
আেরা ওর্র্ ধরর্ত মচষ্টা র্রর্বা, মস রফসরফস র্র্র রনর্র্ বলল। এ ছাড়া ওর্দর আর 
মর্ার্না উপায মনই।  রদ ঘর্র ঢুর্র্ মদর্খ ম  অ্নয আর্রা রতনজন মনই, তাির্ল সব 
মশষ ির্য  ার্ব। লাইিরি জ্বারলর্য রার্খা, িযারর বলল। ওরা  খন শুনল ম  মর্উ এর্জন 
র্াছার্ারছ চর্ল এর্সর্ছ তখন ওরা দর্রাজার দুপার্শ মদযার্লর সর্ঙ্গ মলর্গ িার্ল। 
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রির িার্র্া, ভেকর্িইল বলল। দর্রাজা মির্র্ দূর্র িার্র্া, আরে মভতর্র ঢুর্রছ। 
 
দর্রাজারি িা র্র্র খুর্ল মগল। মসর্র্র্ন্ডর র্র্যর্ভার্গর এর্ভাগ সেয ভেকর্িইল দৃশযত 
খারল রুেরির রদর্র্ তার্ার্লা। রসরলিং এর র্াছার্ারছ শুর্নয রতনরি মচাখ ধাাঁধার্না আর্লা 
জ্বলর্ছ। িযারর এবিং রন দুপাশ মির্র্ তার উপর োাঁরপর্য পড়ল। রন ভেকর্িইর্লর 
 াদুদণ্ড ধরা িাতরি েুিূর্তকর মভতর উপর্রর রদর্র্ মঠর্ল রদল। এর্ই সর্ঙ্গ িযারর 
ভেকর্িইর্লর েুর্খর মভতর িাত ভর্র রদল।  ার্ত মস শে র্রর্ত না পার্র। রনরর্ব ওরা 
ধস্তাধরস্ত র্রর্ত িার্ল। ভেকর্িইর্লর  াদুদণ্ড মির্র্ আর্লা েলর্র্ মবর িল। তার 
িাতরি িযাররর গলার র্াছার্ারছ। 
 
রর্ বযাপার ভেকর্িইল? লুরসযাস েযালফয উপর মির্র্ বলল। 
 
রর্ছুই না! রন  তিা পার্র ভেকর্িইর্লর েত গলায শে র্র্র বলল। সব রর্ছু রঠর্ 
আর্ছ। 
 
িযারর দে রনর্ত পারর্ছ না। 
 
 িযারর দে বন্ধ র্র্র বলল, মতােরা আোর্র্ মের্র মফলর্ত চাে? রসলভার্রর নখগুর্লার 
উপর চাপ রদল। আরে মতাোর জীবন বাাঁরচর্যরছলাে, তুরে তার দাে রদর্ত চাে? 
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রসলভার নখগুর্লা রশরিল ির্য মগল। িযারর এত দ্রুত র্াজ মদর্ব আশা র্র্ররন। মস 
রনর্জর িাতরি সররর্য রনল। অ্নয এর্রি িাত ভেকর্িইর্লর েুর্খর উপর রাখল। মস 
মদখল ভেকর্িইর্লর মচাখ দুরি রবস্মর্য ভর্র আর্ছ। িযারর ওর  াদুদণ্ড ধরা িাতরি বার্া 
র্র্র রদল। মস প্ররতিত র্রর্ত মচষ্টা র্রল রর্ন্তু দুবকল িওযায তা বযিক িল। 
 
এবিং এিা আোর্দর র্ার্জ লাগর্ব, রন রফসরফস র্র্র বলল। মস ভেকর্িইর্লর িাত 
মির্র্  াদুদণ্ডরি মির্ন রনল। 
 
 াদুদণ্ডিীন, অ্সিায মপরিরিউ ভয মপল। তার মচাখ দুর্িা িযাররর রদর্ মির্র্ অ্নয 
মর্ার্নারদর্র্ সর্র মগল। তার রনর্জর রসলভার আঙুলগুর্লা রনর্জর গলার রদর্র্ উর্ঠ 
মগল। 
 
না 
 
রনও ভেকর্িইলর্র্ মছর্ড় রদল। মস এবিং িযারর মচষ্টা র্রল তার রসলভার্রর ধাতুর িাত 
দুর্িা তার গলা মির্র্ সরার্ত। রর্ন্তু তা মর্ার্না র্ার্জ আসল না। ভেকর্িইল নীল বনক 
ধারে র্রল। 
 
ররলারশও!, রন  াদুদণ্ড ওর রসলভার্রর িার্তর রদর্র্ তার্ র্র্র বলল। তার্ত মর্ার্না 
র্াজ িল না। মস িািু মগর্ড় পর্ড় মগল। রঠর্ এর্ই সেয িাররেযন ভযানর্ মজার্র 
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রচৎর্ার র্রল। ভেকর্িইর্লর মচাখ দুর্িা উপর্রর রদর্র্ উর্ঠ মগল। েুখিা ররিে ির্য 
মগল। মস এর্রি োাঁরর্ রদর্য রির ির্য মগল। 
 
িযারর এবিং রন এর্র্ অ্পর্রর রদর্র্ তার্ার্লা। ভেকর্িইর্লর মদিরি মের্ের্ত মরর্খই ওরা 
ওপর্র রসাঁরড় মবর্য উর্ঠ এল। তারপর অ্ন্ধর্ার র্ররর্ডার ধর্র িইিং রুর্ের রদর্র্ 
আগার্লা। রুেরির দর্রাজা মখালা। এবার ওরা পররস্কার মদখর্ত মপল মবলারট্রক্স 
রিপহুর্র্র রদর্র্ তারর্র্য আর্ছ। মস তার লম্বা িার্ত রিরফনর্ডার্রর তর্লাযাররি ধর্র 
আর্ছ। িাররেযন পর্ড় আর্ছ মবলারট্রর্ক্সর পার্যর র্ার্ছ। মস নড়াচড়া র্রর্ছ না। 
 
ওর্যল? মবলারট্রক্স রিপহুর্র্র উর্দ্দর্শ বলল। এিাই রর্ আসল তর্লাযার? িযারর দে বন্ধ 
র্র্র অ্র্পক্ষা র্রর্ত িার্ল। ওর স্কাররির জ্বালার্পাড়া সিয র্রর্ত মচষ্টা র্রর্ছ। 
 
না, রিপহুর্ বলল। এরি িল নর্ল তর্লাযার। 
 
মবলারট্রক্স রার্গ ঘন ঘন রনিঃশ্বাস রনর্ত রনর্ত বলল, তুরে র্ী রনরিত? পুর্রাপু রর 
রনরিত? 
 
িযাাঁ, গবরলনরি বলল। 
 
তার মচিারায স্বরস্তর ভাব ফুর্ি উঠল। ম ন সব রচন্তা দূর ির্য মগর্ছ। 
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গুড, মস বলল। তার  াদুদণ্ডরি রদর্য মছাি এর্রি রক্লর্ র্রর্লা এবিং গবরলর্নর েুর্খ 
আর্রা এর্রি গভীর র্ািা দাগ বর্স মগল। মস রচৎর্ার র্র্র মবলারট্রর্ক্সর পার্যর র্ার্ছ 
বর্স পড়ল। মবলারট্রক্স তার্র্ লারি রদর্য পার্শ মফর্ল রদল। এখন, মস মশষ প্রর্চষ্টা 
চালার্ত চাইল। আেরা এখন ডার্ক লডকর্র্ ডার্ব! 
 
মস তার জাোর িাতা মির্ন সরার্লা এবিং র্ার্লা দাগরির উপর আঙু্গল মছাাঁযার্লা। 
 
সর্ঙ্গ সর্ঙ্গ িযাররর স্কাররি ম ন মফর্ি মবর ির্ত চাইল। আশপার্শর পরররিরত আবার 
উধাও ির্য মগল। মস ম ন এখন ভর্ন্ডের্ি পররেত ির্যর্ছ। তার সাের্ন মসই ক্ষীে 
শরীর্রর র্ঙ্কালরি িাসর্ছ। মস সােনরি অ্নুভব র্রর্ত মপর্র মরর্গ মগল। মস তার 
মলার্র্দরর্র্ বর্লর্ছ এর্োত্র িযারর পিার ছাড়া মর্ার্না র্ারর্ে তার্র্ সােন র্রা  ার্ব 
না। ওরা  রদ ভুল র্র্র সােন র্র্র িার্র্… 
 
তাির্ল আোর্র্ িতযা র্র্রা! বৃদ্ধ মলার্রি বলল। তুরে র্খর্না রজতর্ত পারর্ব না। তুরে 
রজতর্ত পার্রা না!  াদুদণ্ডরি মর্ার্নারদনও তুরে পার্ব না! 
 
মভার্েেিক মোর্ধ মফর্ি মগল : এর্রি সবুজ আর্লা জ্বর্ল উঠল। রুেরির মভতর্র আর্লা 
ভর্র মগল। বৃর্দ্ধর দুবকল শরীররি শি রবছানায লারফর্য উর্ঠ রনর্স্ত জ ির্য পড়ল। 
মভার্েেিক জানালার র্ার্ছ রফর্র এর্লা। তার মোধর্র্ মর্ার্নাের্ে সােলার্না  ার্ে 
না….তার্র্ মডর্র্ আনার র্ারে  রদ  ুরি ুি না িয তাির্ল তার্দরর্র্ ভযানর্ শারস্ত 
মপর্ত ির্ব… 
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এবিং আরে ের্ন র্রর, মবলারট্রক্স বলল। আেরা মিবযার্র্র আশারি পুরে র্রর্ত পারর। 
মিবযার্ মের্যরির্র্ রনর্য  াও  রদ রনর্ত চাও! 
 
ন-্া-্া-্া-্া-্া-্া-! 
 
রন েি র্র্র িইিং রুর্ের মভতর ঢুর্র্ মগল। মবলারট্রক্স রবরস্মত ির্য ঘুর্র তার্ার্লা। মস 
তার  াদুদণ্ডরি ঘুররর্য বর্নর রদর্র্ ধরল 
 
এক্সর্পরলযারোস! রন গজকন র্র্র উঠল। ভেকর্িইর্লর  াদুদণ্ডরি মবলারট্রর্ক্সর রদর্র্ ধর্র 
র্াসক র্রল। মবলারট্রর্ক্সর  াদুদণ্ডরি শুর্নয উর্ড় মগল। িযারর োাঁপ রদর্য পর্ড় মসরি ধর্র 
মফলল। মসও লারফর্য রর্নর মপছর্ন চর্ল এর্সরছল। লুরসযাস, নারসকসা, িযার্র্া এবিং 
মিবযার্ ঘুর্র দাাঁড়ার্তই, িযারর রচৎর্ার র্র্র বলল, েুরপফাই! 
 
সর্ঙ্গ সর্ঙ্গ লুরসযাস েযালফয চুলার উপর রগর্য পড়ল। িযার্র্া, নারসকসা এবিং মিবযার্র্র 
 াদুদণ্ড রদর্য আর্লার েলর্ মবর িল। িযারর মদরও মছাাঁড়া র্াসক মির্র্ রনর্জর্র্ রক্ষার 
জনয মসাফার মপছর্ন োাঁরপর্য পড়ল। 
 
িার্ো! না ির্ল মস োরা  ার্ব? 
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িাপার্ত িাপার্ত িযারর মসাফার এর্ প্রার্ন্ত এল। মবলারট্রক্স িাররেযনর্র্ আগর্ল আর্ছ। 
িাররেযনর্র্ মদর্খ ের্ন ির্ে অ্জ্ঞান ির্য আর্ছ। মবলারট্রক্স তার িার্তর রসলভার 
চারু্রি িাররেযর্নর গলায ধর্র আর্ছ। 
 
মতাোর  াদুদণ্ড মফর্ল দাও! মস রফসরফস র্র্র বলল। 
 
মফর্ল দাও, তা না ির্ল আেরা মদখব ওর রি র্তিা মনািংরা! 
 
রন দৃঢ়ভার্ব দাাঁরড়র্য আর্ছ। তার িার্ত শি র্র্র ধরা ভেকর্িইর্লর  াদুদণ্ডরি। িযারর 
মসাজা ির্য দাাঁড়ার্লা। তার িার্ত মবলারট্রর্ক্সর  াদুদণ্ড। 
 
আরে বর্লরছ মফর্ল দাও! মবলারট্রক্স বলল। মস চারু্রি িাররেযর্নর গলায আর্রা দারবর্য 
ধরল। িযারর মদখল তার গলা মির্র্ রি মবর ির্য আসর্ত শুরু র্র্রর্ছ। 
 
রঠর্ার্ছ! মস রচৎর্ার র্র্র বলল। মবলারট্রর্ক্সর  াদুদণ্ডরি তার পার্যর র্ার্ছ মের্ের্ত 
মফর্ল রদল। রনও ভেকর্িইর্লর  াদুদণ্ডরি মফর্ল রদল। দুজনই িাত উাঁচু র্র্র দাাঁড়ার্লা। 
 
গুড!, মবলারট্রক্স বলল। িযার্র্া, ওগুর্লা তুর্ল নাও! ডার্ক লডক আসর্ছ িযারর পিার, 
মতাোর েৃতুয ঘরনর্য আসর্ছ! 
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িযারর জার্ন ম  ডার্ক লডক আসর্ছ। তার স্কাররির্ত ভযানর্  ন্ত্রো শুরু ির্যর্ছ। মস 
অ্নুভব র্রর্ত পারল ম  মভার্েের্িক আর্ার্শ উর্ড় অ্র্নর্ দূর মির্র্ পারড় রদর্য 
আসর্ছ। মস এর্রি র্ার্লা রবকু্ষব্ধ সেুর্র্দ্র উপর রদর্য আসর্ছ। এবিং মস অ্যাপার্রি 
র্রর্ল আর মর্ার্না পি মখালা িার্র্ব না। 
 
এখন, মবলারট্রক্স বলল। িযার্র্া  াদুদণ্ড দুরি তুর্ল রনর্য তার র্ার্ছ মগল। আোর ের্ন 
িয এই কু্ষর্দ রির্রার্দর আবার মবর্ধ মফলা দরর্ার। ততক্ষর্ে মিবযার্ রেস োডব্লার্ডর 
 ত্ন রনর্। আরে রনরিত ম  ডার্ক লডক মিবযার্র্র্ এরি মদযায নারাজ ির্বন না। 
তারপরও তুরে আজ রার্ত আোর্দর জনয  া র্রর্ল। 
 
বার্যরি মশষ ির্তই এর্রি অ্দু্ভত শে িল উপর্রর রদর্ মির্র্। সবাই মচাখ তুর্ল 
তার্ার্লা। মদখল রেোর্লর োডু়বারতিা নড়র্ছ। তারপর এর্রি রের্ শে র্র্র মসরি 
খর্স পর্ড় ম র্ত িার্ল। মবলারট্রক্স রঠর্ োডু়বারতিার রনর্চ রছল। িার রেযনর্র্ মছর্ড় 
মস রচৎর্ার র্র্র লাফ রদর্য সর্র মগল। োডু়বারতিা পর্ড় রেোল এবিং মচইনগুর্লা 
েনেন র্র্র মভর্ঙ মগল। োডু়বারতিা পর্ড়র্ছ রঠর্ গবরলন এবিং িাররেযর্নর মির্র্ 
এর্িু উপর্র। গবরলন এখর্না রিরফনর্ডার্রর তর্লাযাররি ধর্র আর্ছ। চর্চর্র্ 
রেোর্লর িুর্র্রাগুর্লা চাররদর্র্ ছরড়র্য পড়ল। িযার্র্া বযিা মপর্য িাত রদর্য তার েুখ 
মচর্প ধরল। 
 
রন মদৌর্ড় িাররেযর্নর র্ার্ছ মগল তার্র্ িুর্র্রাগুর্লার মভতর মির্র্ সররর্য আনর্ত। 
রঠি িযারর তখনই সুর্ াগরি রনল। মস পলর্র্র মভতর লারফর্য রগর্য িযার্র্ার িাত মির্র্ 
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রতনরি  াদুদণ্ড রছরনর্য রনল। প্রায সর্ঙ্গ সর্ঙ্গ মিবযার্র্র রদর্র্ তার্ র্র্র বলল, 
েুরপফাই! ওযযাররির রতনরি মস্পল এর্সর্ঙ্গ মলর্গ মস রছির্র্ উপর্র রসরলর্ঙর সর্ঙ্গ 
রগর্য লাগল এবিং দড়াে র্র্র মের্ের্ত পড়ল। 
 
নারসকসা িযার্র্ার্র্ মির্ন রনল  ার্ত মস আর্রা আঘাত না পায। মবলারট্রক্স লারফর্য উঠল। 
তার চুলগুর্লা শূর্নয উড়র্ছ, িার্ত ধর্র আর্ছ রসলভার নাইফরি। রর্ন্তু নারসকসা তার 
 াদুদণ্ডরি দর্রাজার রদর্র্ ধর্র আর্ছ। 
 
মডারব! মস রচৎর্ার র্র্র বলল। মবলারট্রক্স রির ির্য মগল। তুই! তুই োডু়বারতিা মফর্ল 
রদর্যরছস! 
 
মছাি ঘর্রর ভূতরি চাররদর্ ঘুরর্ত িার্ল। তার র্াাঁপা িাত উাঁচু র্র্র মরর্খর্ছ। তার 
সার্বর্ েরনর্বর রদর্র্। 
 
তুরে অ্বশযই িযারর পিার্রর ক্ষরত র্রর্ত পারর্ব না! ঘর্রর ভূত বলল। ওর্র্ িতযা র্র! 
রসরশ, মবলারট্রক্স রচৎর্ার র্র্র বলল। রর্ন্তু সর্ঙ্গ সর্ঙ্গ এর্রি রবর্ি শে িল। এবিং 
নারসকসার  াদুদণ্ডরি রছির্র্ শুর্নয উর্ঠ মগল। রুর্ের অ্নয প্রার্ন্ত রগর্য পড়ল। 
 
মনািংরা মছাি বানর! মবলারট্রক্স রচৎর্ার র্র্র উঠল। মতার র্ত বড় সািস তুই এর্জন 
 াদুর্র্রর  াদুদণ্ড তুর্ল রনস! র্ত সািস ম  প্রভুর রবরুর্দ্ধ লরড়স! 
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মডারবর মর্ার্না প্রভূ মনই, উচ্চস্বর্র ঘর্রর ভূত বলল। 
 
মডারব এর্রি স্বাধীন ঘর্রর ভূত! এবিং মডারব এর্সর্ছ িযারর পিার আর তার বনু্ধর্দর 
রক্ষা র্রর্ত! 
 
িযাররর স্কাররি প্রচণ্ডভার্ব  ন্ত্রো র্রর্ছ। বযািায মচাখেুখ অ্ন্ধর্ার ির্য আসর্ছ। মস 
জার্ন ম  িার্ত োত্র র্র্যর্ েুিূতক আর্ছ। ম  মর্ার্না েুিূর্তক মভার্েেিক এর্স উপরিত 
ির্ব। 
 
রন ধর-এবিং চর্লা!, মস রচৎর্ার র্র্র বলল। এর্রি  াদুদণ্ড রর্নর রদর্র্ ছুাঁর্ড় রদল। 
তারপর মস রনচু ির্য ভাঙা োডু়বারতর রনচ মির্র্ রিপহুর্র্র্ তুর্ল রনল। বযািযায 
মর্ার্ার্না গবরলনর্র্ মির্ন রনল। মস এখর্না তর্লাযাররি তার র্াাঁর্ধর উপর্র মরর্খর্ছ। 
িযারর মডারবর িাত ধর্র িান রদল এবিং জাযগার উপর চক্কর রদর্য ওরা রডসাপযার্রি 
র্রল। 
 
অ্ন্ধর্ার্রর মভতর ঢুর্র্  াওযার সেয মশষ েুিূর্তক িযারর িইিং রুর্ের রদর্র্ তার্ার্লা। 
নারসকসা এবিং িযার্র্ার শরীর রির ির্য আর্ছ। রর্নর লাল চুল এবিং অ্স্পষ্ট এর্রি 
রসলভার উড়র্ত মদখল। মবলারট্রর্ক্সর চারু্রি রুর্ের ম  প্রান্ত মির্র্ ওরা উধাও ির্য 
 ার্ে মসরদর্র্ এর্স উধাও ির্য মগল…. 
 
রবল এবিং ফ্লযার্রর র্র্িজ….রবল এবিং ফ্লযার… 
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 মস এর্রি অ্জানা জাযগায রডসাপযার্রি র্রল: মস  া পাররছল তা িল নাে দুর্িা 
বারবার উচ্চারে র্রর্ত ধারো র্রল ম  তারা মসখার্ন রগর্য নাের্ব। তার র্পার্লর 
স্কাররি প্রচণ্ডভার্ব  ন্ত্রো র্রর্ছ। গবরলর্নর পুর্রা শরীর্রর ভার তার উপর পর্ড়র্ছ। 
রিরফনর্ডার্রর তর্লাযার্রর মখাচা লাগর্ছ রপর্ঠ। মডারবর িাতরি তার িার্তর মভতর 
োাঁরর্ খার্ে। মস ভাবর্ত িার্ল ঘর্রর রূতরি তার্দরর্র্ সরঠর্ জাযগায রনর্য  াওযার 
জনয তার র্াছ মির্র্ দারযত্ব রনর্ত চার্ে রর্ না। এবিং তার িাত মদর্খ ের্ন িল ওরা 
সরঠর্ আর্ছ এিা মবাোর্ত চার্ে….। 
 
ওরা পররস্কার োরির্ত আছর্ড় পড়ল। চাররদর্র্ লবন জাতীয গন্ধ। িযাররর িািু রগর্য 
োরির্ত পড়ল। মস মডারবর িাতিা মছর্ড় রদল। এবিং গবরলনর্র্ আর্স্ত র্র্র নাোর্লা। 
 
তুরে রঠর্ আর্ছা? মস বলল। গবরলনরি মর্ার্নাের্ে তার্ার্লা এবিং েুখ রদর্য এর্রি শে 
র্রল। 
 
িযারর অ্ন্ধর্ার্রর মভতর চাররদর্র্ ভ্রু রু্চর্র্ তার্ার্লা। অ্ল্প রর্ছু দূর্রই ের্ন িল 
এর্রি র্র্িজ মদখা  ার্ে। এবিং তার ের্ন িল মলার্জর্নর চলার্ফরাও মদখর্ত মপল। 
 
মডারব, এিাই রর্ মসল র্র্িজ?, িযারর রফসরফস র্র্র বলল। দু িার্ত মস েযালফযর্দর 
ওখান মির্র্ আনা দুরি  াদুদণ্ড ধর্র আর্ছ। মস লড়াইর্যর জনয প্রস্তুত ির্য রইল। তুরে 
র্ী রঠর্ জাযগায এর্সর্ছা মডারব? 
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িযারর চাররদর্র্ তার্ার্লা। মডারব তার মির্র্ এর্িু দূর্র দাাঁরড়র্য আর্ছ। 
 
মডারব! 
 
ঘর্রর ভূতরি সাোনয দুলর্ত িার্ল। তার চর্চর্র্ বড় মচাখ দুর্িা তারার েত উজ্জ্বল। 
এর্ই সর্ঙ্গ মস এবিং িযারর দুজর্নই তার বুর্র্ রুপারল বািিার রদর্র্ তার্ার্লা। বািরি 
ঘর্রর মভতর্রর রদর্র্ মঢার্ার্না ভূর্তর বুর্র্র মভতর মির্র্ মবররর্য আর্ছ। 
 
মডারব–না! –মিল্প!, িযারর র্র্ির্জর মলার্র্দর উর্দ্দর্শ রচৎর্ার র্রল। ম রদর্র্ োনুর্ষর 
নড়াচড়া মদখর্ত মপর্যরছল মসরদর্ তারর্র্য আবার বলল, মিল্প! 
 
মস জার্ন না মসখার্ন র্ারা, রর্িংবা িযারর গার্য োখল না মসখার্ন শত্রু আর্ছ না 
সািা যর্ারী, উইজাডক নারর্ োগলরা আর্ছ। তার এর্োত্র রচন্তা অ্ন্ধর্ার্র মডারবর সাের্ন 
রদর্য এর্রি র্ার্লা মরখা মনর্ে  ার্ে! িযাররর রদর্র্ তারর্র্য মস তার িাতদুর্িা বারড়র্য 
রদর্যর্ছ। িযারর তার্র্ ধর্র মফলল এবিং পার্শই নরে ঘার্সর উপর শুইর্য রদল। 
 
মডারব না! তুরে েরর্ব না! েরর্ব না। 
 
ঘর্রর ভূতরি আবার িযাররর রদর্র্ তার্ার্লা। তার মঠাাঁি দুর্িা র্াপর্ছ রর্ছু এর্িা বলার 
জনয। 
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িযারর…পিার…. 
 
 এরপর মছাি এর্রি র্ারর্ রদর্য মস পুর্রাপুরর রির ির্য মগল। তার মচাখ দুর্িা র্াাঁর্চর 
দুর্িা বর্লর েত রনির ির্য মগল… 
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 াদু্দ্ণ্ড প্রসু্ততোিী 
 
িযারর ম ন এর্রি দুিঃস্বর্প্ন ডুর্ব মগল। ের্ন ির্লা ম ন মস মিাগািকর্সর উাঁচু িাওযার্রর 
রনর্চ ডাম্বলর্ডার্রর লার্শর পার্শ বর্স আর্ছ,  রদও মস তারর্র্য রছল এর্রি বার্া ির্য 
পর্ড় িার্া মছাি মদর্ির রদর্র্,  া ঘার্সর উপর পর্ড় আর্ছ,  ার বুর্র্র উপর রবর্ধ 
আর্ছ মবলারট্রর্ক্সর রসলভার্রর চারু্রি। িযাররর র্ণ্ঠ রদর্য এখর্না মডারব… মডারব শে 
মবর ির্ে…  রদও িযারর জার্ন মডারব এেন িার্ন চর্ল মগর্ছ ম খান মির্র্ মস আর 
রফর্র আসর্ত পার্র না। 
 
রেরনিখার্নর্ পর িযারর অ্নুধাবন র্রল ম  ওরা সরঠর্ িার্ন এর্স মপৌঁর্ছর্ছ, ম খার্ন 
ওরা আসর্ত মচর্যরছল। মস মডারবর পার্শ উবু ির্য বর্স আর্ছ, আর তার চারপার্শ 
রবল, ফ্লযার, রডন এবিং লুনা এর্স দাাঁরড়র্যর্ছ। 
 
িাররেযন? মস িঠাৎ বর্ল উঠল। মস মর্ািায? 
 
রন তার্র্ মভতর্র রনর্য মগর্ছ, রবল বলল। ঘাবড়াবার রর্ছু নাই, মস রঠর্ ির্য  ার্ব। 
 
িযারর আবার মডারবর রদর্র্ তার্ার্লা। মস এর্রি িাত বারড়র্য ধারার্লা চারু্রি মডারবর 
বুর্ মির্র্ মির্ন মবর র্রল। তারপর গার্যর জযার্র্িরি খুর্ল মডারবর শরীর্র র্ম্বর্লর 
েত র্র্র মঢর্র্ রদল। 
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র্ার্ছই মর্ািাও সেুর্র্দ্র জল পািার্ড়র গার্য এর্স ধাক্কা রদর্ে, ছপ ছপাৎ। সবাই 
পরস্পর্রর সার্ি র্িা বলর্ত িার্র্লও িযারর মস রনরর্ব সেুর্র্দ্র পার্র আছর্ড় পড়ার 
শে শুনর্ত িার্ল। অ্নয সর্র্লর আর্লাচনায মস মর্ার্না আিি পার্ে না। রডন আিত 
রিপহুর্র্র্ ঘর্রর মভতর রনর্য মগল। ফ্লযার তাড়াতারড় ওর্দর সর্ঙ্গ মগল। রবল পরােশক 
রদল ঘর্রর ভূত মডারবর্র্ র্বর মদযার। মস র্ী বলর্ছ মসিা না মজর্নই িযারর সম্মরত 
রদল। মস মছাি শরীরিার রদর্র্ তার্ার্লা, তার র্পার্লর স্কাররির্ত মবশ জ্বালার্পাড়া 
র্রর্ছ। মস তার ের্নর এর্ অ্িংর্শ মিরলর্স্কার্পর উর্টা রপঠ রদর্য মদখার েত দৃশয 
মদখর্ত মপল ম  মভার্েেিক, েযালফয েযানর্র ওর্দর মফর্ল আসা মলার্গুর্লার্র্ শারস্ত 
রদর্ে। ভর্টের্িকর মোধ এতিা তীর ির্য মদখা রদল ম  মডারবর জনয িযাররর মশার্ 
অ্র্নর্িা িালর্া ির্য এল। ের্ন িল ম ন মস দূর্রর েড় সেুর্দ্ পারড় রদর্য িযাররর র্ার্ছ 
এর্স মপৌঁছর্ছ। 
 
আরে এরি প্রিােত র্রর্ত চাই, এই প্রিে িযারর পররস্কার র্র্র র্িা বলর্ত পারল। 
েযারজর্র্র োধযর্ে না, মতাোর্দর র্ার্ছ এর্রি মর্াদাল পাওযা  ার্ব? 
 
এর রর্ছুক্ষর্ের মভতর িযারর র্ার্জ মনর্ে মগল। রবর্লর মদরখর্য মদযা বাগার্নর এর্ 
পার্শ মোাঁর্পর মভতর মস র্বর খুড়র্ত িার্ল। মস মোর্ধর সর্ঙ্গ প্রচণ্ড শরির্ত োরি 
খুাঁড়র্ত িার্ল।  াদু ছাড়া তার র্ারযর্ প্রর্চষ্টা প্ররতরি ঘার্ের মফাাঁিা ম ন ঘর্রর ভূর্তর 
প্ররত রৃ্তজ্ঞতা প্রর্াশ র্রর্ছ, ম  তার্দর প্রাে রক্ষা র্র্রর্ছ। 
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তার স্কাররির্ত জ্বালার্পাড়া র্রর্ছ, রর্ন্তু মস এর্ত অ্ভযস্ত ির্য মগর্ছ। মস অ্নুভব র্রল 
রর্ন্তু এই জ্বালার্পাড়া মির্র্ দূর্র িার্র্ত চাইল। মশষ প কন্ত মস রনযন্ত্রে র্রর্ত 
মপর্রর্ছ, মতার্ভের্িকর র্াছ মির্র্ েনর্র্ সররর্য রাখর্ত রশর্খর্ছ। ডাম্বলর্ডার চাইর্তন 
এই রবষযরি িযারর মেইর্পর র্াছ মির্র্ রশর্খ রনর্। রসররযুর্সর জনয দুিঃখ র্রার সেয 
িযারর মভতর্র ম েন প্রর্বশ র্রর্ত পার্ররন, রঠর্ মতেরন ভর্ন্ডের্িকর রচন্তা এখন তার 
মভতর ঢুর্র্ত পারর্ছ না মডারবর জনয মশার্র্ র্াতর িওযার সেয। দুিঃখর্বাধ… এিাই 
ের্ন ির্ে মভার্েেিকর্র্ দূর্র সররর্য মরর্খর্ছ…  রদও ডাম্বলর্ডার এিাইর্র্ই বলর্তন 
ভালবাসা… 
 
িযারর গভীর মির্র্ গভীরভার্ব খনন র্রর্ত িার্ল ঠাণ্ডা োরি। দুিঃখ আর ঘাে এর্ার্ার 
ির্য মগর্ছ। স্কার্রর  ন্ত্রোর্র্ গার্য োখর্ছ না। অ্ন্ধর্ার্রর মভতর শুধু রনর্জর রনিঃশ্বার্সর 
শে এবিং সেুর্দ্ মির্র্ মভর্স আসা শে তার্র্ সঙ্গ রদর্ে। েযালফয োনর্র ঘর্ি  াওযা 
ঘিনা,  া মস শুর্নর্ছ এবিং তার মবাধ অ্ন্ধর্ার্রর মভতর প্রখর ির্য উর্ঠর্ছ। 
 
িার্তর মর্াদার্লর মর্ার্পর সর্ঙ্গ তার রচন্তার র্রঠন এর্রি ছন্দ ততরী ির্যর্ছ। িযার্লাস… 
িরেুক্স….িযার্লাস… িরেুক্স…। তারপরও মস এসব আর্ষকেীয এবিং রিসযেয 
রজরনর্সর জনয পুড়র্ছ না। তার ক্ষরত এবিং ভয এসব রচন্তা উরড়র্য রনর্য মগর্ছ। তার 
ের্ন িল মস িাপ্পড় মখর্য মজর্গ উঠল। 
 
গভীর মির্র্ গভীর্র খনন র্রর্ত িার্ল। মস জার্ন মভার্েেিক আজ রার্ত মর্ািায রছল 
এবিং র্ার্র্ নারর্েন গার্ডকর্নর চুড়ার রুর্ে িতযা র্র্রর্ছ এবিং মর্ন র্র্রর্ছ… 
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মস ভেকর্িইর্লর র্িা ভাবল, অ্জ্ঞান অ্বিায মছাি এর্িু দযার জনয তার েুতুয… 
ডাম্বলর্ডার এই ভরবষযত মদর্খরছর্লন….আর র্ত রর্ রতরন জানর্তন? 
 
িযারর সের্যর র্িা ভুর্ল মগর্ছ।  খন রন এবিং রডন এর্স দাাঁড়ার্লা তখন মস শুধু বুের্ত 
পারল আর্রা দু পশলা অ্ন্ধর্ার মনর্ে এর্সর্ছ। 
 
িাররেযর্নর অ্বিা রর্? 
 
আর্গর মচর্য ভাল, রন বলল। ফ্লযার ওর মদখার্শানা র্রর্ছ। 
 
ওরা  রদ রজর্জ্ঞস র্র্র মর্ন  াদুদণ্ড রদর্য এর্রি চেৎর্ার র্বর মস বানার্ে তাির্ল 
মস প্রর্শ্নর উের িযাররর েুর্খই রছল। রর্ন্তু তার আর মর্ার্না প্রর্যাজন িল না, ওরাও 
মর্াদাল িার্ত রনর্য লারফর্য গর্তক মনর্ে এর্লা এবিং িযাররর সর্ঙ্গ খনন র্াজ র্রর্ত 
িার্ল।  তক্ষে প কপ্ত ওরা প কাপ্ত পররোন খনন িযরন ের্ন র্রল ততক্ষে খুর্ড় ম র্ত 
িার্ল। 
 
িযারর ঘর্রর ভূতরির্র্ আর্রা  ত্ন র্র্র জযার্র্িরি রদর্য মোড়ার্লা। রন র্বর্রর এর্ 
প্রার্ন্ত মগল। পার্যর জুর্তা এবিং মোজা খুর্ল মফলল। মস মসগুর্লা ঘর্রর ভূর্তর খারল 
পার্য পরড়র্য রদল। রডন এর্রি উর্লর িুরপ মবর র্র্র রদল। িযারর মসরি  ত্ন রনর্য 
মডারবর োিায পররর্য রদল। তার বাদুর্রর েত র্ান দুর্িা মঢর্র্ রদল। 
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ওর মচাখ দুর্িা বুরজর্য মদযা উরচত। 
 
অ্নযরাও ম  অ্ন্ধর্ার্রর মভতর চর্ল এর্সর্ছ িযারর মসিা শুনর্ত পাযরন। রবর্লর পরর্ন 
এর্রি র্ার্লা গাউন। ফ্লযার্রর পরর্ন এর্রি বড় সাদা অ্যার্প্রান। তার পর্র্ি মির্র্ 
এর্রি মবাতর্লর েুখ মবর ির্য আর্ছ। িযারর বুের্ত পারল ওরি মস্কর্ল-মিা। িাররেযর্নর 
এর্রি গাউর্ন েুর্ড় মস দুবকল এবিং রনর্স্তজভার্ব পার্য ভর র্র্র দাাঁরড়র্য আর্ছ। মস 
র্ার্ছ ম র্তই রন এর্রি িাত তার র্াাঁর্ধর উপর রদর্য রাখল। লুনা ফ্লযার্রর এর্রি 
আর্িাসার্িা মর্াি পর্র আর্ছ। মস তার আঙুলগুর্লা রদর্য আলর্তা ভার্ব মডারবর মচার্খর 
পাতার উপর রাখল এবিং চর্চর্র্ মচার্খর উপর মসই পাতা মির্ন রদল। 
 
এখার্ন, মস বলল। এখন মস ঘুোর্ত পারর্ব। 
 
িযারর মডারবর্র্ র্বর্রর মভতর নাোর্লা। ওর মছাি পা দুর্িা এেন ভার্ব রাখল ম ন মস 
রবশ্রাে রনর্ে। তারপর উর্ঠ আসল এবিং মশষ বার্রর েত ঘর্রর ভূত মডারবর রদর্র্ 
তার্ার্লা। রনর্জর্র্ মজার র্র্র শান্ত রাখল। রঠর্ ম েন মস ডাম্বলর্ডার্রর মশষরৃ্তয 
র্র্ররছল। মসখার্ন সারর সারর মসানালী মচযার রছল, প্রিে সাররর্ত রছল েযারজর্র্র 
রেরনোররা। ডাম্বলর্ডার্রর অ্জকনগুর্লা বেকনা র্রা ির্ে। িযাররর ের্ন িল মডারবও 
ওরর্ে এর্রি বড় ধরর্ের ে কাদাপূেক মশষরৃ্তযানুষ্ঠার্নর ম াগয, অ্িচ মোাঁর্পর মভতর 
মর্ার্নারর্র্ে খনন র্রা এর্রি গর্তক তার্র্ র্বর রদর্ত ির্ে। 
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আোর ের্ন িয আোর্দর তার উর্দ্দর্শ রর্ছু বলার আর্ছ, লুনা বলল। আরে প্রির্ে 
বলরছ, আরে প্রিে বলর্ত পারর? 
 
সবাই ওর রদর্র্ তার্ার্লা, লুনা ঘর্রর ভূর্তর উর্দ্দর্শ শুরু র্রল 
 
মতাোর্র্ অ্সিংখয ধনযবাদ মডারব, আোর্র্ ওই মসলার্রর মির্র্ তুরে উদ্ধার র্র্রছ। এিা 
খুবই মবদনার ম  মতাোর্র্ েৃতুযবরে র্রর্ত িল। তুরে রছর্ল খুবই ভাল এবিং সািসী। 
তুরে আোর্দর জনয  া র্র্রছ তা আরে সব সেয ের্ন রাখব। আরে আশা র্রর তুরে 
এখন শারন্তর্ত আর্ছ। 
 
মস ঘুর্র দাাঁড়ার্লা এবিং রর্নর রদর্র্ তার্ার্লা। রন খুর্ র্র্র র্াশ রদর্য গলা পররস্কার 
র্রল। তারপর মোিা গলায বলল, ইর্য মডারব….িযাঙ্ক ইযু। 
 
িযাঙ্কস, রডন রবড়রবড় র্র্র বলল। 
 
 িযারর মঢার্ রগলল। 
 
গুডবাই, মডারব, মস বলল। এিুরু্ই িযারর বলর্ত পারল। বার্ী সবিাই তার পক্ষ মির্র্ 
লুনা বর্ল রদর্যর্ছ। রবল তার  াদুদণ্ডরি উাঁচু র্র্র ধরল। এবিং র্বর্রর পাশ মির্র্ 
োরির উপর্র উঠল। এবিং মডারবর র্বর্রর উপর মছাি লাল পািার্ড়র োরি পড়র্ত 
িার্ল। 
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আরে রর্ছুক্ষে এখার্ন িার্র্ল মতােরা রর্ছু ের্ন র্রর্ব? রন অ্নযর্দর উর্দ্দর্শ বলল। 
 
ওরা রবড়রবড় র্র্র রর্ছু এর্িা বলল, িযারর রঠর্ বুের্ত পারল না। মস অ্নুভব র্রল 
মর্উ এর্জন আলর্তা িার্ত তার রপঠ চাপর্ড় রদল। তারপর ওরা সবাই। র্র্ির্জ রফর্র 
মগল। িযারর এর্া মডারবর পার্শ বর্স রইল। 
 
মস চাররদর্র্ তার্ার্লা। র্র্যর্রি বড়বড় সাদা পাির খণ্ড মদখর্ত মপল। মস বড় এর্রি 
বারলর্শর আর্ার্রর পাির তুর্ল রনর্য মডারবর োিার রদর্িায রাখল। তারপর পর্র্র্ির 
রদর্র্ িাত বাড়ার্লা  াদুদণ্ডরির রদর্র্। 
 
পর্র্র্ি দুরি  াদুদণ্ড আর্ছ। এখন আর বলর্ত পারর্ছ না এ  াদুদণ্ড দুর্িা মর্ানিা র্ার। 
মস অ্নুোন র্রল ম  র্ার্রা িাত মির্র্ এ দুর্িা দখল র্র্ররছল। মস দুর্িার ের্ধয 
অ্র্পক্ষারৃ্ত খার্িারি মবর্ছ রনল। এরির্র্ রর্ছুিা তার রনর্জর  াদুদণ্ডরির েত মদখা  ায। 
দণ্ডরি মস পাির্রর রদর্র্ তার্ র্রল। 
 
িযাররর রবড়রবড় র্র্র উচ্চারে র্রা র্িাগুর্লা পাির্রর উপর গভীর ির্য মর্র্ি বর্স 
ম র্ত িার্ল। মস জার্ন এ র্াজরি তার মচর্য িাররেযন ভার্লাভার্ব র্রর্ত পারর্তা। 
র্াজরি আর্রা সির্জ এবিং দ্রুত ির্তা। রর্ন্তু মস রচহ্নরি মরর্খ ম র্ত চায। িযারর আবার 
 খন উর্ঠ দাাঁড়ার্লা তখন মদখল পািররির উপর মলখা ির্যর্ছ 
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এখার্ন শারযত আর্ছ মডারব, এর্ েুি ঘর্রর ভূত 
 
মস র্র্যর্ মসর্র্ন্ড তার মলখা িার্তর র্াজরির রদর্র্ তারর্র্য িার্ল। তারপর িাাঁির্ত 
শুরু র্রল। তার র্পার্লর স্কাররির্ত তখর্না এর্িু এর্িু  ন্ত্রো ির্ে। ওর ের্নর 
মভতর ঘুরপার্ খার্ে র্বর্রর র্ার্ছ িার্র্ত ের্ন িওযা অ্র্নর্গুর্লা র্িা। অ্ন্ধর্ার্র 
বর্স মবশ রর্ছু আইরডযা এর্সর্ছ োিায। মস আইরডযাগুর্লা এর্ইসর্ঙ্গ েুগ্ধ র্রার েত 
আবার ভযাবি। 
 
মছাি িলিায ঢুর্র্ িযারর মদখল ওরা সবাই বসার রুর্ে আর্ছ। সবার নজর রবর্লর 
রদর্র্। সবাই রবর্লর র্িা শুনর্ছ। িালর্া রর্ঙর রুে। মছাি এবিং সুন্দর এর্রি 
ফাযারর্প্ল্স মির্র্ শুর্র্না র্ার্ঠর উজ্জ্বল আগুন জ্বলর্ছ। িযারর চাইল না ম  র্ার্পকর্ির 
উপর জুর্তার োরির দাগ পড়র্। মস দর্রাজার র্ার্ছ দাাঁড়ার্লা এবিং ওর্দর র্িা শুনর্ত 
িার্ল। 
 
….ভাগয ভাল ম  রজরন িরলর্ড ছুরির্ত রছল। মস মিাগািকর্স িার্র্ল আেরা মপৌঁছার্নার 
আর্গই ওরা তুর্ল রনর্য ম র্তা। এখন আেরা অ্ন্তত জারন ম  মস রনরাপর্দই আর্ছ। 
 
মস ঘুর্র তার্ার্লা এবিং িযাররর্র্ দাাঁড়ার্না মদখল। 
 
আরে ওর্দর সবাইর্র্ বার্রা মির্র্ সররর্য রদর্যরছ, রবল বলল। ওর্দরর্র্ েুররর্যর্লর 
ওখার্ন রনর্য মগরছ। মডি-ইিাররা জার্ন ম  রন মতাোর সর্ঙ্গ আর্ছ। তাই ওরা পুর্রা 
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পররবারর্র্ িার্গকি র্র্রর্ছ মর্ার্না ক্ষো মনই। মস ম াগ র্রল। িযারর েুর্খর প্ররতরেযা 
মদখল। ডযাড সব সেয বলর্তন, এরি সের্যর বযাপার োত্র। আেরা মসখার্ন সবর্চর্য 
বড় ব্লাড মট্রইির পররবার। 
 
তারা র্ী রর্ে রনরাপর্দ আর্ছ? িযারর বলল। 
 
রফর্ডলুস চােক, ডযার্ডর রসর্েি রর্পার। আেরা এই র্র্ির্জও তাই বযবিার র্র্ররছ। 
আরে এখার্ন রসর্েি রর্পার। আেরা মর্উ মর্ার্না র্ার্জ ম র্ত পারর না। রর্ন্তু এখন 
আোর্দর র্ার্ছ মসিা সবর্চর্য বড় মর্ার্না রবষয না। রে. অ্রলভযান্ডার এবিং রিপহুর্ 
মসর্র উঠর্ল আেরা তার্দরর্র্ও েুররর্যর্ল রনর্য  াব। 
 
আোর্দর এখার্ন প কাপ্ত জাযগা মনই। রর্ন্তু মসখার্ন অ্র্নর্ রুে আর্ছ। রিপহুর্র্র 
পার্যর অ্বিা অ্র্নর্িা ভার্লা। ফ্লযার ওর্র্ মস্কর্ল মিা রদর্যর্ছ। আেরা ওর্দরর্র্ 
িযর্তা ঘণ্টা খার্নর্র্র ের্ধযই রনর্য ম র্ত পারব। 
 
না, িযারর বলল। এবিং রবল ওর রদর্র্ অ্বার্ ির্য তার্ার্লা। আোর ওর্দর দুজনর্র্ই 
এখার্ন প্রর্যাজন। তার্দর সর্ঙ্গ জরুরর র্িা বলার আর্ছ। এিা খুবই গুরুত্বপূেক। 
 
 িযাররর র্র্ণ্ঠ ও রনর্জই এর্রি র্তৃকর্ত্বর সুর শুনর্ত মপল। ের্ন িল এর র্ারে ও 
মডারবর র্বররি খনন র্র্রর্ছ। সবাই ওর রদর্র্ ঘুর্র তার্াল এবিং িতবার্ ির্য রইল। 
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আরে পররস্কার ির্য আসরছ, িযারর োিা রনচু র্র্র রনর্জর িার্তর রদর্র্ তারর্র্য রবর্লর 
উর্দ্দর্শ বলল। তার িার্ত এখর্না োরি এবিং মডারবর রি মলর্গ আর্ছ। তারপর আরে 
তার্দর সর্ঙ্গ সাক্ষাত র্রব। 
 
মস মিাঁর্ি রর্র্চর্ন রগর্য ঢুর্ল। মবরসর্নর র্ার্ছ মগল। মবরসর্নর উপর্রর জানালা রদর্য 
সেুর্দ্ মদখা  ার্ে। চেৎর্ার দৃশয, সেুর্র্দ্র উপর সূ কয উর্ঠ আসর্ছ, লাল আভা। িাত 
মধাযার সেয আবার তার ের্ন রর্ছুক্ষে আর্গ বাগার্নর অ্ন্ধর্ার্র িার্ার র্িা এর্স 
ঢুর্র্লা…. 
 
মডারব আর র্খর্নাই ওর্দরর্র্ জানার্ত পারর্ব না ম  মর্ তার্র্ মসলার্র পারঠর্যরছল। 
রর্ন্তু িযারর জার্ন মস রর্ মদর্খর্ছ। ভাঙা আযনা মির্র্ এর্রি তীর মচাখ মভর্স উর্ঠরছল। 
এবিং তারপরই সািা যিা এর্সর্ছ। 
 
মিাগািকর্স সব সেয সািার্ যর িাত বারড়র্য মদযা ির্ব  ারা সািার্ যর জনয আর্বদন 
জানার্ব তার্দরর্র্। 
 
িযারর িাত েুর্ছ মফলল। জানালার বাইর্রর দৃশয মির্র্ নড়র্ত পারর্ছ না। রুর্ের 
মভতর্র অ্নযর্দর গুনগুন শে মশানা  ার্ে। মস বাইর্র সেুর্র্দ্র উপর রদর্য তার্ার্লা। 
ের্ন িল সর্াল আর্রা ঘরনর্য এর্সর্ছ। তারপর এর্ সেয ের্ন িল এসব রর্ছু ওর 
হৃদর্যর র্াছার্ারছ চর্ল এর্সর্ছ। 
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এখর্না িযাররর স্কাররির্ত চুলর্ার্ে। মস জার্ন ভর্ন্ডের্িকরও তাই ির্ে। িযারর রবষযরি 
বুের্ত মপর্রর্ছ, রর্ন্তু তারপরও মস জার্ন না র্ী িল। তার েন তার্র্ বলর্ছ এর্রি 
র্িাই–তা িল তার রনর্জর েরস্তষ্ক সেূেক আলাদা। িযাররর েরস্তর্ষ্কর মভতর ডাম্বলর্ডার 
িাসর্ছন। িযারর পরীক্ষা র্র্র মদখল আঙু্গল রদর্য, প্রািকনা র্রার ভঙ্গীর্ত। 
 
আপরন রনর্র্ মডলুরের্নিররি রদর্যরছর্লন। আপরন ওর রবষযরি বুের্ত মপর্ররছর্লন… 
ওর্র্ আপরন রফররর্য আনার বযবিা র্র্রর্ছন… 
 
এবিং আপরন ভেকর্িইর্লর রবষযরিও জানর্তন… আপরন জার্নন ম  মসখার্ন মছাি এর্রি 
দুিঃখজনর্ বযাপার ঘির্ব। 
 
এবিং  রদ তার্দর এসব রবষয আপরন মজর্ন িার্র্ন… তাির্ল আোর বযাপার্র আপরন 
র্ী জার্নন ডাম্বলর্ডার? 
 
আরে র্ী মসিা জানর্ত পারর না? আপরন রর্ জার্নন ম  আরে র্ত র্ষ্ট র্র্র ওিা খুাঁর্জ 
মপর্যরছ? এর র্ারে রর্ আপরনই এেন র্রঠন র্র্র মরর্খরছর্লন?  ার্ত আরে সেয 
রনর্য ওিা খুাঁর্জ মবর র্রর? 
 
িযারর রির দাাঁরড়র্য িার্ল। মস অ্পলর্ দৃরষ্টর্ত মগাল চার্ার েত সর্ার্লর সু ক মদখর্ত 
িার্ল। তারপর মস তার পররস্কার র্রা িার্তর রদর্র্ তার্ার্লা। এবিং অ্বার্ ির্য 
মদখল মস র্াপড়রি এখর্না িার্ত ধর্র আর্ছ। মস িাত মির্র্ মসরি নারের্য মরর্খ ওর 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য ডেথরি হ্যালিাস । ডে. ডে. িাওরিিং । হ্যারি পটাি রসরিে 

809 

www.bengaliebook.com                                  সূরিপত্র 
 

 

রুর্ে চর্ল এল। এবিং ঘর্র ঢুর্র্ই অ্নুভব র্রল তার স্কাররি রবকু্ষদ্ধ ির্য উর্ঠর্ছ। 
তারপর তার মভতর্র এর্রি ফ্লাশ র্রর্ত িার্ল। এর্িা তরঙ্গ বর্য মগল। মদখল এর্রি 
িাগন ফ্লাই ম ন তরড়ৎ গরতর্ত উর্ড়  ার্ে এর্রি রবরেিং-এর পাশ রদর্য। রবরেিংরি মস 
ভাল র্র্রই মচর্ন। 
 
রবল এবিং ফ্লযার দাাঁরড়র্য আর্ছ রসাঁরড়র র্ার্ছ। 
 
িযারর বলল, আরে রিফহুর্ এবিং রে. অ্রলভযান্ডার্রর সর্ঙ্গ র্িা বলব। 
 
ফ্লযার বলল, না, িযারর, ওরা দুজনই অ্সুি। ক্লান্ত। 
 
িযারর ঠাণ্ডা োিায বলল, আরে দুিঃরখত, রর্ন্তু মর্ার্নাের্েই অ্র্পক্ষা র্রা  ার্ব না। 
আোর ওর্দর সর্ঙ্গ র্িা বলা প্রর্যাজন। এর্ান্তভার্ব-এবিং পৃির্ পৃির্ভার্ব। খুবই 
জরুরর। 
 
িযারর, রবষয রর্? রবল বলল। তুরে এখার্ন এর্ল এর্রি ঘর্রর ভূর্র্র্ েৃত এবিং অ্ধা-
অ্র্চতন গবরলন রনর্য। িাররেযনর্র্ মদর্খ ের্ন িল ওর্র্ ভীষে রন কাতন র্রা ির্যর্ছ। 
এসব রনর্য রন েুখ খুলর্ত চার্ে না। 
 
িযারর পররস্কারভার্ব বলল, আেরা র্ী র্ররছ এিা রনর্য মতাোর্র্ রঠর্ এখন রর্ছু বলর্ত 
পারব না। তুরে রনর্জও অ্ডকার্র রছর্ল রবল, তুরে ভাল র্র্রই জার্না ডাম্বলর্ডার 
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আোর্দর এর্রি রেশন রদর্য মগর্ছন। আেরা মস রেশন রনর্য র্ার্রা সর্ঙ্গ র্িা বলর্ত 
পারর না। 
 
ফ্লযার এর্রি অ্রির শে র্রল। রর্ন্তু রবল তার রদর্র্ রফর্র মদখল না। মস িযাররর 
রদর্র্ তারর্র্য আর্ছ। তার গভীর উর্ির্গর েুখরি রঠর্ রর্ ির্ে বুর্ে উঠর্ত পারর্ছ না। 
অ্বর্শর্ষ রবল বলল, রঠর্ার্ছ, র্ার সর্ঙ্গ তুরে আর্গ র্িা বলর্ত চাও? 
 
িযারর রিধা র্রল। মস জার্ন মর্ন মস রসদ্ধান্ত রনর্ত মদরর র্রর্ত পারর্ছ না। তার িার্ত 
সেয খুব র্ে। এরই ের্ধয রসদ্ধান্ত রনর্ত ির্ব িরেুক্স নারর্ িযার্লাস? 
 
িযারর বলল, রিপহুর্, আরে প্রির্ে রিপহুর্র্র সর্ঙ্গ র্িা বলর্ত চাই। 
 
ওর বুর্িা লাফার্ে। ের্ন ির্ে ম ন মস অ্র্নর্ বাধার্র্ অ্রতেে র্র্র মদৌড়ার্ে। 
 
রবল পি মদরখর্য রনর্য মগল, তাির্ল উপর্র আর্সা। 
 
িযারর র্র্যর্ পা উপর্র রগর্য রফর্র তার্ার্লা। 
 
মতাোর্দর দুজনর্র্ও আোর দরর্ার, রন এবিং িাররেযর্নর উর্দ্দর্শ বলল। ওরা দুজন 
রনিঃশর্ে রুেরির মভতর এর্স দাাঁরড়র্যর্ছ। 
 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য ডেথরি হ্যালিাস । ডে. ডে. িাওরিিং । হ্যারি পটাি রসরিে 

811 

www.bengaliebook.com                                  সূরিপত্র 
 

 

ওরা দুজন আর্লার ের্ধয এর্লা। দুজনর্র্ই স্বরস্ত মবাধ র্রর্ছ বর্ল ের্ন িল। 
 
এখন মর্েন আর্ছা? িযারর িাররেযর্নর উর্দ্দর্শ রজর্জ্ঞস র্রল। তুরে দারুন মদরখর্যছ–
ওর্দর ওরর্ে আচরর্ের সেয তুরে দারুন র্ারিনী বারনর্যছ। 
 
িাররেযন দুবকলভার্ব িাসল। রন ওর্র্ এর্ িাত রদর্য ধর্র মরর্খর্ছ। 
 
মস বলল, তুরে এখন রর্ র্রছ িযারর? 
 
মদখর্ত পার্ব, আর্সা। 
 
িযারর, রন এবিং িাররেযন রবর্লর মপছর্ন উপর্র উর্ঠ মগল। রতনরি দর্রাজা পার িল। 
 
এখার্ন, রবল বলল। মস তার এবিং ফ্লযার্রর রুর্ের দর্রাজারি খুলল। এখান মির্র্ও 
সেুর্দ্ মদখা  ার্ে। মসানালী মরার্দর আর্লা ছরড়র্য পড়র্ছ। িযারর জানালার র্ার্ছ মগল 
এবিং অ্র্পক্ষা র্রর্ত িার্ল। মস িাত দুর্িা ভাজ র্র্র মরর্খর্ছ। স্কাররির্ত চুলর্ার্ে। 
মিরসিং মিরবর্লর পার্শ মচযার মির্ন িাররেযন বসল। রন মচযার্রর িাতর্ল বসল। 
 
রবল আবার রফর্র এল গবরলনর্র্ সর্ঙ্গ রনর্য। মস গবরলনর্র্  ত্ন রনর্য রবছানায 
বসার্লা। গবরলন গুনগুন র্র্র ধনযবাদ জানার্লা। রবল মপছন মির্র্ দর্রাজা বন্ধ র্র্র 
রদর্য মবর ির্য মগল। 
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িযারর বলল, মতাোর্র্ আরেই মসখান মির্র্ েুি র্র্র এর্নরছ, মতাোর পার্যর অ্বিা 
রর্? 
 
গবরলন বলল, বযিা আর্ছ, রর্ন্তু মসর্র উঠরছ। 
 
এখর্না তার িার্ত ধরা রিরফনর্ডার্রর তর্লাযাররি। মস অ্দু্ভত দৃরষ্টর্ত তার্ার্লা। তার 
দৃরষ্টর্ত রর্ছুিা প্ররতবাদ, রর্ছুিা আির্ির ছাপ। িযারর গবরলর্নর িলর্দ অ্স্বাভারবর্ 
ত্বর্র্র রদর্র্ লম্বা, পাতলা নখ এবিং র্ার্লা মচার্খর রদর্র্ লক্ষ র্রল। ফ্লযার ওর পার্যর 
জুর্তা খুর্ল রদর্যর্ছ। লম্বা পাগুর্লা মনািংরা। মস এর্রি ঘর্রর ভূর্তর মচর্য লম্বা, তর্ব 
খুব মবরশ নয। তার অ্ধক মগালার্ার োিারি এর্জন োনুর্ষর োিার মচর্য মবশ বর্ড়া। 
 
মতাোর সম্ভবত ের্ন মনই-, িযারর বলর্ত শুরু র্রল। 
 
ের্ন মনই, ম  প্রিে রিনর্গার্ি তুরে  াবার পর আরেই মতাোর্র্ মতাোর ভটরি মদরখর্য 
রদর্যরছলাে, রিপহুর্ বলল। আোর ের্ন আর্ছ িযারর পিার। তুরে এেনরর্ গবরলনর্দর 
োর্েও ভীষন জনরপ্রয। 
 
িযারর এবিং গবরলন এর্র্ অ্পর্রর রদর্র্ তার্ার্লা। এর্জন আর্রর্জনর্র্ বুের্ত মচষ্টা 
র্রর্ছ। 
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িযাররর স্কাররির্ত চুলর্াাঁর্ে। মস দ্রুত গরলর্নর র্িাগুর্লা শুর্ন রনর্ত চায। পাশাপারশ 
ভয পার্ে ম  গবরলন রেিযা র্িা না বর্ল। মস র্ীভার্ব অ্নুর্রাধ র্রর্ব মস রনর্য 
রসদ্ধার্ন্ত উপনীত িওযার মচষ্টা র্রল। রর্ন্তু গবরলনই রনরবতা ভঙ্গ র্রল। 
 
তুরে ঘর্রর ভূতরির্র্ র্বর রদর্য এর্ল, মস বলল। তার গলায মবদনার সুর। আরে 
মতাোর্র্ মবডরুর্ের জানালা রদর্য মদর্খরছ। 
 
িযাাঁ, িযারর বলল। রিপহুর্ তার সরু র্ার্লা মচার্খর মর্াো রদর্য মদখল। তুরে এর্রি 
অ্স্বাভারবর্ উইজাডক িযারর পিার। 
 
র্ী রর্ে? িযারর তার অ্জার্ন্ত স্কাররির্ত ঘষর্ত ঘষর্ত বলল। 
 
তুরে রনর্জই র্বররি খনন র্রর্ল। 
 
তার্ত র্ী? 
 
 রিপহুর্ মর্ার্না উের রদল না। িযারর ভাবল োগর্লর েত র্াজ র্রায মস তার্র্ 
তীরস্কার র্রর্ছ। রর্ন্তু রিপহুর্ মডারবর্র্ র্বর মদযায র্ী ের্ন র্রল মসিা ওর র্ার্ছ 
মর্ার্না বযাপার না। মস রনর্জর্র্ প্রস্তুত র্রল রিপহুর্র্র্ মচর্প ধরার জনয। 
 
রিপহুর্, আরে রর্ছু র্িা জানর্ত চাই 
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তুরে এেন রর্ এর্রি গবরলনর্র্ও উদ্ধার র্র্রছ। 
 
 রর্? 
 
তুরে আোর্র্ এখার্ন রনর্য এর্সছ, জীবন বাাঁরচর্যছ। 
 
ওর্যল, আোর এ র্ার্জর জনয মতা তুরে রাগ র্র্রারন? িযারর তধ কয িাররর্য বলল। 
 
না, িযারর পিার, রিপহুর্ বলল। মস তার িুতরনর্ত পাতলা র্ার্লা দারড়গুর্লা আঙুল 
রদর্য নাড়ার্লা। রর্ন্তু তুরে এর্রি অ্স্বাভারবর্ উইজাডক। 
 
রঠর্, িযারর বলল। রঠর্ার্ছ, আোর রর্ছু সািার্ যর প্রর্যাজন রিপহুর্। এবিং তুরে 
আোর্র্ মস সািা য র্রর্ত পার্রা। 
 
গবরলর্নর মভতর মর্ার্না উৎসাি মদখা মগল না। রর্ন্তু মস অ্বার্ ির্য িযাররর রদর্র্ 
তারর্র্য িার্ল। ম ন এেন রজরনস মস আর র্খর্না মদর্খরন। 
 
রিনর্গার্ি আোর এর্রি ভট ভাঙা দরর্ার। 
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িযারর এত র্ড়াভার্ব র্িারি বলর্ত চাযরন। রর্ন্তু তা স্কাররির জ্বালার্পাড়া মির্র্ ম ন 
ধাক্কা রদর্য র্িািা মবর ির্য মগল। মস মচার্খর সাের্ন আবার মিাগািকর্সর বাইর্রর 
অ্িংশিা মদখর্ত মপল। মস দৃঢ়ভার্ব েনর্র্ বন্ধ র্রর্ত মচষ্টা র্রল। আর্গ রিপহুর্র্র 
সর্ঙ্গ মসর্র মনযা দরর্ার। রন এবিং িাররেযন এেনভার্ব িযাররর রদর্র্ তার্ার্ে ম ন 
মস পাগল ির্য মগর্ছ। 
 
িযারর- িাররেযন বলর্ত শুরু র্রল। রর্ন্তু রিপহুর্র্র র্িায তার র্িা বলা বন্ধ ির্য 
মগল। 
 
রিনর্গার্ির এর্রি ভট ভাঙর্ত চাও? রররপি র্রর্লা রিপহুর্। রবছানার উপর মস এর্িু 
নর্ড়চর্ড় বসল। মসিা অ্সম্ভব র্াজ। 
 
রন বাধা রদর্য বলল, না, অ্সম্ভব নয। এ র্াজরি আর্গও র্রা ির্যর্ছ। 
 
িযাাঁ, িযারর বলল, সাত বছর আর্গ মতাোর সর্ঙ্গ  খন প্রিে মদখা ির্যরছল, মসরদন রছল 
আোর জন্মরদন। 
 
মস সেয ভট রছল খারল, গবরলন বলল। এবিং িযারর বুের্ত পারল ম  রিপহুর্ রিনর্গাি 
মছর্ড় চর্ল এর্লও মসখানর্ার প্ররতরক্ষা মভদ র্রার র্িায কু্ষব্ধ ির্যর্ছ। 
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মস সেয এর প্ররতরক্ষা রছল নূযনতে। ওর্যল, ম  ভর্ে আোর্দর প্রর্বশ র্রা দরর্ার 
তা খারল মনই এবিং আরে ধর্র রনরে ম  এর রনরাপো খুবই শরিশালী। িযারর বলল। 
এরি মলোনর্জর্সর অ্ধীর্ন আর্ছ। 
 
মস লক্ষ র্রল রন এবিং িাররেযন অ্বার্ ির্য এর্জন আর্রর্জর্নর রদর্র্ তার্ার্ে। 
রর্ন্তু ভাবল, রিপহুর্র্র র্াছ মির্র্ উের পাবার পর এ রনর্য ওর্দর র্ার্ছ বযাখযা র্রা 
 ার্ব। 
 
রিপহুর্ পররস্কার ভাষায বলল, মর্ার্না সুর্ াগই মনই। মর্ার্না রর্ে উপায মনই। 
 
 রদ তুরে আোর্দর ছাতার রনর্চ িার্র্া, মস ধন  া র্খর্নাই মতাোর রছল না-। 
 
মচার, মতাোর্র্ সতর্ক র্রা ির্যর্ছ, সাবধান- িযাাঁ, আরে জারন, আোর ের্ন আর্ছ িযারর 
বলল। রর্ন্তু আরে রনর্জ মর্ার্না ধন লাভ র্রর্ত চারে না। আরে আোর রনর্জর লার্ভর 
জনয রর্ছুই চারে না। তুরে র্ী আোর র্িা রবশ্বাস র্র্রা? 
 
গবরলন অ্বার্ দৃরষ্টর্ত িযাররর রদর্র্ তার্ার্লা। িযাররর র্পার্লর স্কাররি আর্রা মবরশ 
পররোন চুলর্ার্ে। িযারর মসরদর্র্ েন রদল না। স্কার্রর ডার্ মস প্রতযাখযান র্রল। 
 
অ্বর্শর্ষ রিপহুর্ বলল,  রদ মর্ার্না উইজাডক িার্র্ ম  রনর্জর স্বািক মদর্খ না, তাির্ল 
মসিা তুরে িযারর পিার। গবরলন এবিং ঘর্রর ভূতরা মর্ার্না রনরাপোর অ্রধর্ার পায না, 
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তার্দর মস সম্মান মনই। মর্ার্না  াদুদণ্ডধারী তার্দর মসিা মদয না। রর্ন্তু আজ রার্ত 
তুরে মসিাই রদর্যছ। 
 
 াদুদণ্ডধারী, িযারর রররপি র্রর্লা। শেরি অ্স্বাভারবর্ ির্য র্ার্ন ঢুর্ল স্কার্রর 
জ্বালাতর্নর র্ারর্ে। ভর্টেিক তার রচন্তার্র্ উের রদর্র্ মির্ন রনর্য  ার্ে। িযারর ের্ন 
ের্ন অ্রলভযান্ডার্রর জনয প্রশ্নগুর্লা রঠর্ র্রর্ছ। 
 
 ার্দর  াদুদণ্ড বির্নর অ্রধর্ার আর্ছ, গবরলন উের্র বলল। গবরলন এবিং উইজাডকর্দর 
ের্ধয এ রনর্য বহুরদর্নর িন্দ্ব আর্ছ। 
 
ওর্যল, গবরলনরা মতা  াদুদণ্ড ছাড়াই েযারজর্ র্রর্ত পার্র, রন বলল। 
 
মসিা মর্ার্না রবষয না। উইজাডকরা ওযযান্ডর্লার্রর রসর্েি রনর্য অ্নয র্ার্রা সর্ঙ্গ মশযার 
র্রর্ত চায না। ওরা আোর্দর ক্ষেতা রবসৃ্তরত র্রার্র্ অ্স্বীর্ার র্র্র। 
 
রন বলল, গবরলনরাও মতা তার্দর েযারজর্ রনর্য রর্ছু মশযার র্র্র না। 
 
মতােরা আোর্দর র্খর্না বলরন ম  র্ী র্র্র তর্লাযার এবিং অ্নযানয িারতযার ততরর 
র্রর্ত িয। গবরলনরা জার্ন র্ীভার্ব মেিার্লর র্াজ র্রর্ত িয  া উইজাডকরা র্খর্না- 
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িযারর বলল, মসিা মর্ার্না বযাপার না। আেরা উইজাডক এবিং গবরলনর্দর প্ররতর্ ারগতা বা 
অ্নয মর্ার্না জারতর রবষয রনর্য োিাবযিা র্ররছ না 
 
গবরলন রিরি র্র্র িাসল। 
 
রর্ন্তু এিাই বড় রবষয! ডার্কলডক  খন সবর্চর্য ক্ষেতাধর ির্য উর্ঠর্ছ, মসখার্ন 
মতাোর্দর প্ররতর্ ারগতািা আোর্দর সর্ঙ্গ  ুি ির্য মগর্ছ! রিনর্গার্ি উইজাডকরা শাসন 
র্রর্ছ। ঘর্রর ভূতরির্র্ িতযা র্রা ির্যর্ছ। মর্ার্না  াদুদণ্ডধারী তা প্ররতর্রাধ র্রর্ত 
মপর্রর্ছ? 
 
আেরা র্ররছ! িাররেযন বলল। তার মচাখ দুর্িা উজ্জ্বল ির্য উঠল। আেরা প্ররতর্রাধ 
র্রর্ত মচষ্টা র্ররছ। আোর্র্ ওরা ধর্র রনর্য গবরলন বা ঘর্রর ভূর্তর মচর্যও অ্রধর্ 
অ্তযাচার র্র্রর্ছ। রিপহুর্, আরে রনর্জ এর্জন োডব্লযাড! 
 
রনর্জর র্িা ওভার্ব বর্লা না- রন বলল। 
 
মর্ন নয! িাররেযন বলল। আরে োডব্লাড এবিং মসিা রনর্য গরবকত! অ্িচ আরে মতাোর 
মচর্য মর্ার্না ভাল অ্বিার্ন মনই গবরলন! ওরা েযালফযর্ত আোর্র্ রন কাতন র্রার জনয 
মবর্ছ রনর্যর্ছ! 
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র্িা বলার সেয মস তার গলার র্াপড়রি সরার্লা এবিং মবলারট্রর্ক্সর অ্তযাচার র্রার 
দাগ মদখার্লা। তার গলায রিাি ক্ষত মদখা  ার্ে। 
 
তুরে র্ী জার্না ম  মডারবর্র্ িযারর েুি র্র্ররছল! মস বলল। তুরে র্ী জার্না আেরা 
র্র্যর্ বছর ধর্র মচষ্টা র্ররছ ঘর্রর ভূতর্দর েুি র্রর্ত!(এ সেয রন অ্স্বরস্তর সর্ঙ্গ 
মচযার্রর িাতল মির্র্ উর্ঠ দাাঁড়ার্লা।) ইউ-মনা-হুর পরাজয তুরে আোর্দর মচর্য মবরশ 
আশা র্র্রা না, রিপহুর্! 
 
গবরলন িাররেযর্নর রদর্র্ এর্ই রর্ে উৎসাি রনর্য তার্ার্লা ম েনভার্ব িযাররর রদর্র্ 
তারর্র্যরছল। 
 
মতােরা লযার্েনর্জর্সর ভট মির্র্ র্ী চাও? মস িঠাৎ র্র্র জানর্ত চাইল। মসখার্ন ম  
তর্লাযাররি আর্ছ মসরি নর্ল। এিাই িল আসলরি। মস ওর্দর সবার েুর্খর রদর্র্ 
তার্ার্লা। আরে ের্ন র্রর মতােরা ইরতের্ধযই মস র্িা জার্না। তুরে মসখার্ন আোর্র্ 
রেিযা র্র্র বলর্ত বর্লরছর্ল। 
 
রর্ন্তু নর্ল তর্লাযাররিই শুধু মসখার্ন মনই, িযারর বলল। তুরে িযর্তা অ্নয 
রজরনসগুর্লাও মসখার্ন মদর্খছ? 
 
িযাররর বুর্ অ্নয ম  মর্ার্না সের্যর মচর্য মবরশ ধুর্ধুর্ র্রর্ত িার্ল। মস তার 
স্কাররির জ্বালার্পাড়াও গার্য োখল না। 
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গবরলন আবার্রা তার আঙুল রদর্য দারড় নাড়ল। 
 
এরি রিনর্গার্ির মগাপনীযতার বযাপার্র ম  রনযে আর্ছ তার রবর্রাধী। আেরা িলাে 
রবশাল ধনরারজর  ত্ন র্রার দারযর্ত্ব রনর্যারজত। আোর্দর ম  রজরনসগুর্লা পািারা রদর্ত 
মদযা ির্যর্ছ তা মদর্খ রাখা আোর্দর র্তকবয। এ র্াজরি আোর্দর অ্রধর্ািংশ সেয 
র্রর্ত িয আঙুল রদর্য। 
 
গবরলন তর্লাযাররির্র্ এর্রি মঘারান রদল। তার র্ার্লা মচাখ িযারর, রন এবিং 
িাররেযর্নর রদর্র্ ঘুরল। 
 
অ্বর্শর্ষ বলল, অ্র্নর্র্র সর্ঙ্গ লড়াই র্রার বযস এখর্না িযরন। 
 
তুরে আোর্দর সািা য র্রর্ব? িযারর বলল। এর্জন গবরলর্নর সািা য ছাড়া আোর্দর 
মর্ার্না আশাই মনই। তুরে ির্ল আোর্দর এর্োত্র সুর্ াগ। 
 
আরে..রচন্তা র্র্র মদখব। রিপহুর্ বলল। 
 
রর্ন্তু… রন রার্গর স্বর্র বলর্ত শুরু র্রল। িাররেযন তার পাাঁজর্রর উপর মখাচা রদল। 
 
ধনযবাদ, িযারর বলল। 
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গবরলন ওর র্িায মবা র্র্র োিানত র্রল। পা দুর্িা এর্িু ভাাঁজ র্রল। 
 
আরে ের্ন র্রর, মস বলর্ত িার্ল। মস লাফ রদর্য রবল এবিং ফ্লযার্রর রবছানায রগর্য 
বসল। মস্কর্ল-মিার র্াজ মশষ ির্যর্ছ। মশষ প কন্ত আরে তাির্ল ঘুোর্ত পাররছ। 
আোর্র্ ক্ষো র্র্রা… 
 
 িযাাঁ, অ্বশযই, িযারর বলল। এবিং রুে মির্র্ মবর িওযার সেয রনচু ির্য গবরলর্নর পাশ 
মির্র্ রিরফনর্ডার্রর তর্লাযাররি তুর্ল রনল। রিপহুর্ প্ররতবাদ র্রর্লা না। রর্ন্তু 
দর্রাজারি বন্ধ র্রার সেয িযাররর ের্ন িল মস রিপহুর্র্র মচার্খ অ্সর্ন্তাষ মদখর্ত 
মপল। 
 
রবররির্র, রন বলল। মস আোর্দরর্র্ েুরলর্য মরর্খ েজা পার্ে। 
 
িযারর, িাররেযন বলল। দুজনর্র্ই মস রসাঁরড় মবর্য মনর্ে আসার সেয দাাঁড় র্রার্লা। 
তুরে র্ী তাই বলর্ত চাে  া আরে রচন্তা র্ররছ, তুরে র্ী ের্ন র্রছ ম  মলেযার্ঙ্গর্সর 
ভর্ট এর্রি িরেুক্স লুর্ার্না আর্ছ? 
 
িযাাঁ, িযারর বলল। মবলারট্রক্স ভীষে উরিি ির্য উর্ঠরছল আেরা মসখার্ন রগর্যরছ শুর্ন। 
মর্ন? আেরা মসখার্ন র্ী মদর্খরছ বর্ল মস ের্ন র্র্রর্ছ? এছাড়া আেরা আর রর্ 
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মসখান মির্র্ রনর্ত পারর বর্ল মস ের্ন র্রর্ত পার্র? মস ভয মপর্য রগর্যরছল ম  ইউ-
মনা-হু িযর্তা রবষযরি মজর্ন  ার্ব। 
 
রর্ন্তু আরে মভর্বরছলাে আেরা এেন সব জাযগা খুাঁজরছ ম খার্ন ইউ-মনা-হু  ায। এেন 
জাযগা ম রি তার র্ার্ছ খুবই গুরুত্বপূেক, রন বলল। তার্র্ ের্ন িল মস রর্ছু বুের্ত 
পারর্ছ না। মস রর্ র্খর্না মলোনর্জস ভর্টর মভতর প্রর্বশ র্র্রর্ছ? 
 
আরে জারন না মস র্খর্না রিনর্গার্ি প্রর্বশ র্র্রর্ছ রর্ না, িযারর বলল। অ্ল্প বযস 
িার্র্ত তার র্ার্ছ মর্ার্না মগান্ড রছল না। মর্উ তারজনয রর্ছু মরর্খ  াযরন। মস বাইর্র 
মির্র্ বযািংর্রি মদর্খ িার্র্ত পার্র প্রিেবার্রর েত রডযাগন অ্যারলর্ত  াবার পর। 
 
িযাররর স্কাররি র্াাঁরপর্য রনর্ে, রর্ন্তু মস গার্য োখল না। মস চায অ্রলভযান্ডার্রর সর্ঙ্গ 
র্িা বলার আর্গ রবষযরি রন এবিং িাররেযন বুর্ে উঠর্। 
 
আোর ধারো রিনর্গার্ির ভর্টর এর্রি চারব  ার র্ার্ছ িার্র্ব তার সর্ঙ্গই মস 
শত্রুতােূলর্ আচরে র্রর্ব। আরে ের্ন র্রর মস এরির্র্ উইজারডকিং রবর্শ্বর প্ররৃ্ত রসম্বল 
বর্ল ের্ন র্র্র। এবিং ভুর্ল ম ও না, মস রবশ্বাস র্র্র মবলারট্রক্স এবিং তার স্বােীর্র্। 
তার পতর্নর সেয ও-ই রছল তার সবর্চর্য তযারগ চার্র। মস উধাও ির্য  াবার পর 
ওরাই তার্র্ মখাাঁজাখুরজ র্র্ররছল। মস ম রদন রফর্র এর্সরছল মসরদন তার্র্ আরে এর্িা 
উর্ল্লখ র্রর্ত শুর্নরছ। 
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িযারর ওর স্কাররির্ত ঘষা রদল। তারপরও আোর ের্ন িয না ম  মস মবলারট্রক্সর্র্ 
বর্লর্ছ ম  এখার্ন এর্রি িরেুক্স আর্ছ। মস র্খর্নাই লুরসযাস েযালর্যর র্ার্ছ 
ডার্যরররি সের্র্ক সতয র্িা বর্লরন। মস সম্ভবত মবলারট্রক্সর্র্ বর্লর্ছ ম  এগুর্লা 
সরর্ারর সেরে এবিং তার্র্ মসগুর্লা ভর্ট মরর্খ রদর্ত বর্লর্ছ। িযারিড আোর্র্ 
বর্লর্ছ, এর্োত্র মিাগািকসক ছাড়া লুরর্র্য রাখার জনয এিাই পৃরিবীর সবর্চর্য রনরাপদ 
জাযগা। 
 
িযাররর র্িা মশষ ির্ল রন োিা মদালার্লা 
 
িযারর বলল, আরে ের্ন িয আোর  রদ ডাম্বলর্ডারর্র্ পুর্রাপুরর বুের্ত পারতাে। 
আেরা রবষযরি মদখব। চর্লা, এখন অ্রলভযান্ডার্রর সর্ঙ্গ র্িা বরল। 
 
রন এবিং িাররেযনর্র্ রবরস্মত রর্ন্তু আিিী ের্ন িল। ওরা িযাররর মপছর্ন মপছর্ন মগল 
এবিং রবল আর ফ্লযার্রর রুর্ের রবপরীত রদর্র্র দর্রাজারির্ত িযারর মিার্া রদল। মভতর 
মির্র্ দুবকল এর্রি র্ণ্ঠ বলল, মভতর্র আর্সা। 
 
 াদুদণ্ড প্রস্তুতর্ারী মলার্রি জানালা মির্র্ দূর্রর এর্রি মজাড়া রবছানায শুর্য আর্ছন। 
রতরন মসলার্র আির্র্ রছর্লন এর্ বছর্রর মবরশ সেয ধর্র। িযারর জার্ন তার্র্ অ্ন্তত 
এর্বার রন কাতন র্রা ির্যর্ছ। রতরন ভীষে শুরর্র্য মগর্ছন। েুর্খর িাড়গুর্লা িলুদ 
চােড়ার সর্ঙ্গ মলর্গ মগর্ছ। তার বড়বড় মচাখ দুর্িা মর্াির্র ঢুর্র্ মগর্ছ। ম  িাতদুর্িা 
তার র্ম্বর্লর উপর রদর্য আর্ছ তা এর্রি র্ঙ্কার্লর িওযার র্িা। িযারর রন এবিং 
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িাররেযর্নর সর্ঙ্গ পার্শর খারল রবছানািায বসল। সুর্ কাদয এখান মির্র্ মদখা  ার্ে না। 
রুেরির েুখ বাগান এবিং সদয খনন র্রা র্বর্রর রদর্র্। 
 
িযারর বলল, রে. অ্রলভযাভার, আরে আপনার্র্ জ্বালাতন র্রার জনয খুবই দুিঃরখত। 
 
োই রডযার বয, অ্রলভযান্ডার দুবকল র্র্ণ্ঠ বলর্লন। তুরে আোর্দর উদ্ধার র্র্রছ। আরে 
মভর্বরছলাে ওখার্নই আোর্দর েৃতুয ির্ব। আরে র্খর্নাই…র্খর্নাই ধনযবাদ জারনর্য 
মশষ র্রর্ত পারর্বা না… 
 
আেরা মসিা র্রর্ত মপর্র খুরশ। 
 
িযাররর স্কাররি জ্বলর্ছ। মস জার্ন মভার্েেিকর্র্ তার লক্ষয মির্র্ রবচুযত র্রার সেয প্রায 
ফুররর্য মগর্ছ। অ্িবা তার্র্ রনরাশ র্রার সেয ফুররর্য মগর্ছ। মস মভতর্র এর্রি 
অ্রিরতা মবাধ র্রল… তারপরও রিপহুর্র্র সর্ঙ্গ আর্গ র্িা বলার রসদ্ধান্ত মস 
রনর্যরছল। শান্ত িার্ার ভান র্র্র মস তার গলায মোলার্না বযাগরির মভতর্র িাত 
ঢুর্ার্লা। এবিং ভাঙা  াদুদর্ণ্ডর দুরি খণ্ড মবর র্র্র আনল। 
 
রে. অ্রলভযান্ডার, আোর সািার্ যর প্রর্যাজন। 
 
ম  মর্ার্না সািা য, ম  মর্ার্না সািা য, দুবকলভার্ব অ্রলভযানডার বলর্লন। 
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 আপরন রর্ এিা সারার্ত পার্রন, মর্ার্না পি আর্ছ? 
 
অ্রলভযান্ডার তার র্াাঁপা িাত মবর র্রর্লন। িযারর তার িার্তর তালুর্ত িুর্র্রা দুর্িা 
রাখল। 
 
িরল এন্ড রফরনক্স রফদার, রতরন র্াাঁপা গলায বলর্লন। এগার্রা ইরি, সুন্দর এবিং েসৃে। 
 
িযাাঁ, িযারর বলল। আপরন রর্ দযা র্র্র 
 
না, রফসরফস র্র্র অ্রলভযান্ডার বলর্লন। আরে দুিঃরখত, খুবই দুিঃরখত। আোর জানাের্ত 
এ ধরর্ের এর্রি  াদুদণ্ড এেন ভার্ব ভাঙর্ল তা আর মেরােত র্রার মর্ার্না উপায 
মনই। 
 
এর্িা শুর্ন িযারর রির ির্য মগল। এরি এর্রি আঘাত। মস  াদুদর্ণ্ডর খণ্ড দুরি িার্ত 
রনল এবিং গলার মপার্চর মভতর রাখল। অ্রলভযান্ডার মসরদর্র্ তারর্র্য রইর্লন এবিং 
 াদুদণ্ড বযার্গর মভতর অ্দৃশয ির্য  াওযা মদখর্লন। তারপর িযারর পর্র্ি মির্র্ অ্নয 
 াদুদণ্ড দুরি মবর র্রায মসরদর্র্ তার্ার্লন। 
 
আপরন রর্ এ দুর্িা মচর্নন? িযারর জানর্ত চাইল। 
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অ্রলভযাভার প্রিেরি িার্ত রনর্লন এবিং তার ক্ষীে ির্য আসা মচার্খর র্ার্ছ ধরর্লন। 
মসরির্র্ রচর্ন আঙুল রদর্য মঘারার্লন এবিং সাোনয বার্া র্র্র মদখর্লন। 
 
ওযালনাি এন্ড িাগন িািকরেিং, রতরন বলর্লন। মসাযা বার্রা ইরি লম্বা। এই  াদুদণ্ডরি 
মবলারট্রক্স মলেযার্রের। 
 
আর এরি? 
 
অ্রলভযাভার এর্ইভার্ব পরীক্ষা র্রর্লন। 
 
িাওিনক এন্ড ইউরনর্নক চুর্লর। মোিােুরি দশ ইরি লম্বা।  র্িষ্ট রিিং র্র্র। এরি িযার্র্া 
েযালর্যর রছল। 
 
রছল, িযারর বলল। এখন মনই? 
 
িযর্তা মনই।  রদ তুরে এরি রনর্য িার্র্া। আরে রনর্যরছ 
 
তাির্ল িযর্তা এরি মতাোর। অ্বশযই ম  পরররিরতর্ত তুরে রনর্যছ। এর্ই সর্ঙ্গ রবষযরি 
 াদুদর্ণ্ডর উপরও রনভকর র্র্র। সাধারেত এর্রি  াদুদণ্ড দখল র্রর্ল এর আনুগতযও 
পররবতকন িয। 
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রুর্ের মভতর রনরবতা মনর্ে এল। শুধুোত্র দূর্রর সেুর্র্দ্র শে মভর্স আসর্ছ। 
 
িযারর বলল, আপরন এেনভার্ব র্িা বলর্ছন ম ন  াদুদর্ন্ডর অ্নুভূরত আর্ছ। ম ন 
ওগুর্লা রনর্জরা রচন্তা র্রর্ত পার্র। 
 
অ্রলভযাভার বলর্লন,  াদুদণ্ড উইজাডক পছন্দ-অ্পছন্দ র্র্র। এ রবদযা সের্র্ক আেরা 
 ারা োরড র্র্ররছ তারা সবাই এ বযাপার্র পররস্কার। 
 
িযারর জানর্ত চাইল, এর্জন মলার্র্র্ পছন্দ না র্রর্লও মস ওই  াদুদণ্ডরি বযবিার 
র্রর্ত পার্র? 
 
ওি িযাাঁ,  রদ তুরে এর্জন উইজাডক িও তাির্ল তুরে মতাোর েযারজর্ বযবিার র্রর্ত 
পারর্ব প্রায সব  াদু সরোেই। রর্ন্তু সবর্চর্য ভাল ফলাফল মপর্ত ির্ল  াদুর্র এবিং 
 াদুদর্ণ্ডর ের্ধয এর্িা সিংর্ াগ িার্া প্রর্যাজন। এই সিংর্ াগ অ্রত সূক্ষ্ম রবষয। 
প্রািরের্ পছন্দ অ্পছন্দ এবিং তারপর পারস্পররর্ অ্রভজ্ঞতা ও সের্োতার রবষয আর্ছ, 
 াদুদণ্ড মশর্খ  াদুর্র্রর র্াছ মির্র্ আবার  াদুর্রও মশর্খ  াদুদর্ণ্ডর র্াছ মির্র্। 
 
সেুর্দ্ গজকন ম ন সাের্ন মপছর্ন আসর্ছ। মর্েন ম ন রবষণ্ণ শে। 
 
িযারর বলল, আরে এই  াদুদণ্ডরি মজার র্র্র রনর্যরছ িযার্র্া েযালফর্যর র্াছ মির্র্। 
আরে র্ী এরি রনরাপর্দ বযবিার র্রর্ত পারব? 
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আোর তাই ের্ন িয,  াদুদণ্ড োরলর্ানা রনর্য রর্ছু সূক্ষ্ম আইন অ্র্ছ। রর্ন্তু জয র্র্র 
আনা  াদুদণ্ড নতুন োোর্রর র্ার্ছ অ্বনত িার্র্। 
 
তাির্ল আরে এিা বযবিার র্রর্ত পারর, রন পর্র্ি মির্র্ ভেকর্িইর্লর  াদুদণ্ডরি মির্ন 
মবর র্রর্লা এবিং অ্রলভযান্ডার্রর িার্ত রদল। 
 
মচেনাি এবিং িাগন িািকরেিং। মসাযা নয ইরি লম্বা। শি এবিং েিের্ি। আোর্র্ 
অ্পিরর্ের পর বাধয র্রা ির্যরছল রপিার মপরিরউর জনয এরি বানার্ত। িযাাঁ, তুরে  রদ 
এরি রনর্য িার্র্া তাির্ল এরি ভাল র্াজ মদর্ব, অ্নয  াদুদর্ন্ডর মচর্য ভাল র্াজ র্রর্ব। 
 
িযারর বলল, আপনার র্িা সব  াদুদর্ণ্ডর জনযই সরতয, তাই না? আোর তাই ের্ন িয, 
অ্রলভযান্ডার উের্র বলর্লন। রতরন মবর ির্য আসা মচাখ রদর্য িযাররর রদর্র্ তার্ার্লন। 
তুরে এর্রি গভীর প্রশ্ন র্র্রছ িযারর পিার।  াদুদণ্ডরবদযা এর্রি েযারজর্র্র এর্রি 
জরিল এবিং রিসযজনর্ শাখা। 
 
িযারর বলল, তাির্ল  াদুদর্ণ্ডর সব সতয রবষযগুর্লার্র্ রনর্ত ির্ল আর্গর  াদুদর্ণ্ডর 
োরলর্র্র্ িতযা র্রা এর্রি প্রর্যাজনীয রবষয নয? 
 
অ্রলভযান্ডার মঢার্ রগলর্লন। 
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প্রর্যাজনীয? না, আরে এ র্িা বলর্ত পারর না ম  িতযা র্রা প্রর্যাজনীয রবষয। 
 
এ বযাপার্র এর্রি র্ারিনী আর্ছ, িযারর বলল। তার বুর্র্র মভতর ধুর্ধুর্ র্রা বাড়র্ছ। 
স্কাররির জ্বালার্পাড়াও মবর্ড় মগর্ছ। মস রনরিত ম  মভার্েেিক তার রচন্তার্র্ র্ার্জ 
পররেত র্রার রসদ্ধান্ত িিে র্র্র মফর্লর্ছ। এর্রি বা এর্ারধর্  াদুদর্ণ্ডর র্ারিনী 
িতযার মভতর রদর্য িাত বদল ির্য এর্সর্ছ। 
 
অ্রলভযান্ডার্রর েুখরি র্ার্লা ির্য মগল। মশ্বত শুভ্র বারলর্শর উপর রতরন, তার ধুসর মচাখ 
দুর্িা বড় ররিে ির্য উর্ঠর্ছ। মদর্খ ের্ন ির্ে রতরন ভয মপর্যর্ছন। 
 
োত্র এর্রি  াদুদণ্ড, আরে  তিা জারন, রতরন রফসরফস র্র্র বলর্লন। 
 
এবিং ইউ-মনা–এই  াদুদণ্ডরির বযাপার্র উৎসািী তাই না? িযারর বলল। 
 
আরে-র্ীভার্ব, গুনগুরনর্য অ্রলভযান্ডার বলর্লন। রতরন রন এবিং িাররেযর্নর রদর্র্ 
অ্সিার্যর েত তার্ার্লন। তুরে মসিা র্ী র্র্র জানর্ল? 
 
মস মচর্যরছল আপরন তার্র্ বর্লন র্ী র্র্র মস আোর্দর  াদুদর্ণ্ডর সর্ঙ্গ সিং ুি ির্ত 
পার্র. িযারর বলল। 
 
অ্রলভযান্ডারর্র্ আতরঙ্কত ের্ন িল। 
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মস আোর্র্ প্রচণ্ড রন কাতন র্র্রর্ছ। তুরে রনিযই মসরি বুের্ব। রু্রসযাস র্াসক র্র্রর্ছ, 
আোর…আোর মর্ার্না উপায রছল না  তিুরু্ জারন তা না বর্ল। 
 
িযারর বলল, আরে বুের্ত মপর্ররছ। আপরন তার্র্ বর্লর্ছন িুইন মর্ার্সকর র্িা? আপরন 
বর্লর্ছন শুধু অ্নয এর্রি  াদুদণ্ড ধার মনযার র্িা? 
 
অ্রলভযান্ডারর্র্ ভযানর্ আতঙ্কিি মদখার্লা। রতরন ম ন পাির ির্য মগর্ছন। রতরন ধীর্র 
ধীর্র োিা মদালার্লন। 
 
 রর্ন্তু মসরি র্াজ র্র্ররন, িযারর বলর্ত িার্ল। আোররি তারপরও ধারর্রা  াদুদণ্ডর্র্ 
পরাই র্র্রর্ছ। আরপন রর্ জার্নন মর্ন বা র্ীভার্ব? 
 
অ্রলভযান্ডার রঠর্ ম েন ধীর্র ধীর্র িযাাঁ সুচর্ োিা মনর্ড়রছর্লন মতেরন ধীর্র ধীর্র না 
সুচর্ োিা নাড়র্লন। 
 
আরে…এেন র্িা জীবর্ন শুরনরন। মতাোর  াদুদণ্ড িযর্তা চেৎর্ার র্াজ র্র্ররছল ওই 
রার্ত, িুইন মর্ার্সকর র্ার্নর্শন এর্রি রবরল ঘিনা। তারপরও মতাোর  াদুদণ্ড র্ী 
র্র্র ধার র্রা  াদুদণ্ড মভর্ঙ মফলর্ব। আরে জারন না….। 
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আেরা র্িা বলরছলাে অ্নয এর্রি  াদুদণ্ড রনর্য, ম   াদুদণ্ডরি িতযার্ার্ণ্ডর মভতর রদর্য 
িাত বদল ির্যর্ছ। ইউ-মনাি  খন জানর্ত পারল ম  আোর  াদুদণ্ডরি এর্রি অ্সম্ভব 
র্াজ র্র্র মফর্লর্ছ তখন মস রফর্র আর্স এবিং অ্নয  াদুদণ্ডরি সের্র্ক জানর্ত চায, 
তাই না? 
 
তুরে জানর্ল র্ী র্র্র? 
 
িযারর মর্ার্না উের রদল না। 
 
িা, মস জানর্ত মচর্যরছল, অ্রলভযান্ডার বলল। মস ওই  াদুদণ্ডরি সের্র্ক সব র্িা 
জানর্ত মচর্যরছল ম রির্র্ সাধারেত বলা িয মডিরের্, রনযরতর  াদুদণ্ড বা এলডার 
ওযযান্ড। 
 
িযারর পাশ রফর্র িাররেযর্নর রদর্র্ তার্ার্লা। িাররেযনর্র্ রবরস্মত মদখা মগল। 
 
ডার্ক লডক, অ্রলভযাভার ভয জড়ার্না র্র্ণ্ঠ বলর্ত িার্র্লন সব সেয আোর বারনর্য 
মদযা সার্ড় মতর ইরি ইও এন্ড রফরনক্স রফদার্রর  াদুদণ্ড রনর্য সন্তুষ্ট মির্র্র্ছ।  তক্ষে 
প কন্ত মস িুইন মর্ার্সকর সর্ঙ্গ সিং ুি িওযার বযাপাররি না জানর্তা। এখন মস অ্নয 
এর্রি ক্ষেতাশালী  াদুদণ্ড চার্ে শুধু মতাোরিা জয র্রার জনয। 
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রর্ন্তু মস এখর্না মজর্ন না িার্র্লও অ্রত শীঘ্রই মজর্ন  ার্ব ম  আোর  াদুদণ্ডরি মভর্ঙ্গ 
মগর্ছ  া সারার্নার মর্ার্না উপায মনই, িযারর শান্তভার্ব বলল। 
 
না! িাররেযন বলল। তার র্র্ণ্ঠ ভর্যর সুর। মস তা জানর্ব না, র্ী র্র্র জানর্ব- 
 
রপ্রযরর ইনর্ানিার্িে, িযারর বলল। আেরা েযালফর্যর, মতাোর  াদুদণ্ডরি এবিং ব্লযার্িনক 
 াদুদণ্ডরি মফর্ল এর্সরছ িাররেযন। ওরা  রদ সরঠর্ভার্ব পরীক্ষা র্র্র এবিং মপছর্নর 
র্ােগুর্লা খরতর্য মদর্খ তাির্ল মদখর্ত পার্ব ম , মতাোর  াদুদণ্ডরি আোরিার্র্ মভর্ঙ 
মফর্লর্ছ। ওরা মদখর্ত পার্ব ম  তুরে মতাোরিা রদর্য আোরিা সরার্নার মচষ্টা র্র্রছ। 
এবিং ওর্দর বুের্ত মর্ার্নাই অ্সুরবধা ির্ব না ম  তখন মির্র্ আরে ব্লযার্ িনক  াদুদণ্ডরি 
বযাবিার র্র্র এর্সরছ। 
 
িাররেযন ম  রফর্র আসার পর মির্র্ এর্িু সর্তজ ির্য উঠরছল তা ম ন উর্ব মগল। 
রন িযাররর রদর্র্ অ্িকপূেক চািরন রদল। বলল এ রনর্য এখন উরিি িওযার রর্ছু মনই। 
 
রর্ন্তু রে. অ্রলভযানডার র্িা বর্ল উঠর্লন। 
 
ডার্কলডক ম  শুধু মতাোর্র্ ধ্বিংস র্রার জনযই এলডার ওযযান্ডরি চার্ে তা নয িযারর 
পিার। মস দৃঢ় প্ররতজ্ঞ ওই দগুরি মপর্ত। র্ারে মস জার্ন ম  ওই  াদুদণ্ডরি িার্ত মপর্ল 
মস সরতযর্ার্র ম  মর্ার্না ধরর্ের েুাঁরর্র বাইর্র চর্ল  ার্ব। 
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 াদুদণ্ডরিই তা র্রর্ব? 
 
ওই  াদুদণ্ডরির োরলর্ সব সেয আেের্ের ভয পায, অ্রলভযান্ডার বলর্লন। রর্ন্তু ডার্ক 
লর্ডকর ওরি রনর্য পররর্ল্পনা, আোর্র্ স্বীর্ার র্রর্তই িয…ভযানর্। 
 
িযাররর িঠাৎ ের্ন পড়ল প্রিে সাক্ষার্তর সেয মস অ্রলভযানডার সের্র্ক র্তিা 
অ্রনরিত রছল। এেনরর্ এখর্না, ডার্ক লর্ডকর িারা রন কাতর্নর পর, বন্দী র্র্র রাখার 
পরও ের্ন ির্ে ডার্ক উইজার্ডকর এই  াদুদণ্ড োরলর্ানার র্িারি তার্র্ ধাক্কা মদযার 
েত। 
 
আপরন–আপরন সরতযই ের্ন র্র্রন ম  ওই  াদুদর্ন্ডর মর্ার্না অ্রস্তত্ব আর্ছ, রে. 
অ্রলভযান্ডার? িাররেযন বলল। 
 
ওি িযাাঁ, অ্রলভযাভার বলর্লন। িযাাঁ  াদুদণ্ড র্ার্সকর ইরতিাস মবর র্রা সরঠর্ভার্ব সম্ভব। 
ির্ত পার্র মর্ার্না গযাপ িার্র্ত পার্র, মচার্খর সাের্ন মির্র্ অ্দৃশয ির্য িার্র্ত পার্র, 
িাররর্য রগর্য িার্র্ত পার্র, লুরর্র্য রাখা ির্ত পার্র; রর্ন্তু এরি সব সেয মভর্স 
উঠর্বই। এর রবর্শষ রর্ছু তবরশষ্ট আর্ছ  া  াদুদণ্ড রবশারদরা জার্ন। রর্ছু রলরখত দরলল 
আর্ছ।  রদও তার রর্ছু অ্স্পষ্ট। আরে এবিং আর্রা রর্ছু  াদুদণ্ড রবশারদ মসগুর্লার্র্ 
আোর্দর োরড রিসার্ব রনর্যরছ। মসগুর্লার সতযতা আর্ছ। 
 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য ডেথরি হ্যালিাস । ডে. ডে. িাওরিিং । হ্যারি পটাি রসরিে 

834 

www.bengaliebook.com                                  সূরিপত্র 
 

 

তাির্ল আপরন ের্ন র্র্রন না ম  এিা এর্রি রুপর্িা বা পুরার্ের র্ারিনী? িাররেযন 
আশা রনর্য জানর্ত চাইল। 
 
না, অ্রলভযান্ডার বলর্লন। এরি িতযার মভতর রদর্য িাত বদর্লর প্রর্যাজন আর্ছ রর্ না 
তা আরে জারন না। এর ইরতিাস রিাি। রর্ন্তু মসিা ির্ত পার্র এেন র্ারঙ্খত এর্রি 
রজরনসর্র্ উইজাডকর্দর ের্ধয রনজ আযর্ে আনার মচষ্টার র্ারর্ে। আেরা  ারা এর শরি 
সের্র্ক পর্ড়রছ তারা জারন রর্ অ্সাধারে ক্ষেতাসেন্ন, ভুল মলার্র্র িার্ত পড়র্ল এরি 
র্ত ভযানর্। 
 
রে.অ্রলভযাভার, িযারর বলল। আপরন ইউ মনা হু মর্ বর্লর্ছন ম  এলডার ওযযাভরি 
মির্গার্রারভর্চর র্ার্ছ আর্ছ,তাই না? 
 
অ্রলভযান্ডার চরর্ত রফর্র চাইর্লন। রতরন মঢার্ রগলর্লন। তার মচিারায এর্রি মভৌরতর্ 
ভাব মদখা মগল। 
 
রর্ন্তু তুরে-তুরে র্ী র্র্র 
 
আরে র্ীভার্ব মজর্নরছ তা মর্ার্না রবষয না, িযারর বলল। তার স্কাররির্ত জ্বালার্পাড়া 
র্রার র্ারর্ে এর্ েুিূর্তকর জনয মস মচাখ বন্ধ র্রল। মস মদখর্ত মপল িগসরের্ডর 
রাস্তা এখর্না অ্ন্ধর্ার। র্ারে জাযগারি অ্র্নর্ মবরশ উের্র। আপরন ইউ-মনা-হু মর্ 
বর্লর্ছন ম   াদুদণ্ডরি মির্গার্রারভর্চর র্ার্ছ আর্ছ। 
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এেন এর্রি র্িা প্রচলন রছল, অ্রলভযান্ডার বলর্লন। এই ররউোর মতাোর জর্ন্মরও 
অ্র্নর্ আর্গর র্িা। আরে রবশ্বাস র্রর মির্গার্রারভচ রনর্জ এরি শুরু র্র্ররছর্লন। 
রনর্জর রবজর্নর্সর জনয এিা র্ত ভাল ির্ত পার্র তা তুরে বুের্ব: মস  াদুদণ্ডরির রর্ 
মর্াযারলরিসেন্ন নর্ল বারনর্যর্ছ! 
 
 িযাাঁ, আরে মসিা বুের্ত পাররছ, িযারর বলল। মস উর্ঠ দাাঁড়ার্লা। রে.অ্রলভযানডার 
সবর্শর্ষ এর্রি রবষয, তারপর আপনার্র্ আেরা রবশ্রার্ে ম র্ত মদব। মডিরল িযার্লাস 
সের্র্ক আপরন রর্ জার্নন? 
 
রর্… রর্?  াদুদণ্ড প্রস্তুতর্ারর্ জানর্ত চাইর্লন। তার্র্ পুর্রাপুরর রবরস্মত মদখা মগল। 
 
দয মডিরল িযার্লাস। 
 
আরে বুের্ত পাররছ না মতােরা রর্র্সর র্িা বলছ, এরি রর্  াদুদণ্ড রবষযর্ রর্ছু? 
 
িযারর তার েুর্খর গভীর্র তার্ার্লা এবিং মদখল অ্রলভযান্ডার রর্ছু লুর্ার্ত চার্ে না। 
রতরন আসর্ল এ বযাপার্র রর্ছু জার্নন না। 
 
িযাঙ্ক ইযূ, িযারর বলল। আপনার্র্ অ্র্শষ ধনযবাদ। এখন আপনার্র্ আেরা রবশ্রার্ের 
জনয মছর্ড়  ারে। 
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অ্রলভযান্ডারর্র্ আিত মদখা মগল। 
 
 মস আোর্র্ অ্র্নর্ রন কাতন র্র্রর্ছ। রতরন ফুাঁরপর্য বলর্লন। রু্রসযাস র্াসক…মতাোর্দর 
মর্ার্না ধারো মনই… 
 
আরে জারন, িযারর বলল। আরে সরতযই জারন। রপ্ল্জ আপরন রবশ্রাে র্রুন। সব র্িা 
জানার্নার জনয আপনার্র্ ধনযবাদ। 
 
মস রন এবিং িাররেযনর্র্ রনর্য রনর্চ মনর্ে এল। িযারর মচার্খর মর্াে রদর্য মদখল 
রর্র্চর্ন রবল, ফ্লযার, লুনা এবিং রডন বর্স আর্ছ। ওর্দর সাের্ন চার্যর র্াপ। মস 
দর্রাজায এর্স দাাঁড়ার্তই ওরা মচাখ তুর্ল তার রদর্র্ তার্ার্লা। ওর্দর রদর্র্ এর্িুখারন 
োিা দুরলর্য িযারর বাগার্নর রদর্র্ ম র্ত িার্ল। রন এবিং িার রেযন ওর মপছর্ন। 
সাের্নই মডারবর র্বর্রর উপর লাল োরি। িযারর মসরদর্র্ এরগর্য মগল। তার স্কাররি 
অ্সম্ভব রর্র্ের জ্বালার্পাড়া শুরু র্র্রর্ছ। তার মভতর্র আসা দৃশয মির্র্ রনর্জর্র্ 
সররর্য রাখা প্রচণ্ড র্ষ্টর্র ির্য পর্ড়র্ছ। রর্ন্তু মস জার্ন আর্রা এর্িু সেয এই দৃশযর্র্ 
প্ররতর্রাধ র্র্র িার্র্ত ির্ব। মস অ্রত সত্বরই রচক্কার র্র্র উঠর্ত পারর্ব, তার শুধু 
জানা প্রর্যাজন ম  এই রিওরর সরঠর্। মস আর্রর্িু মচষ্টা র্রর্ব, তারপরই রন এবিং 
িাররেযনর্র্ বযাখযা র্রর্ত পারর্ব। 
 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য ডেথরি হ্যালিাস । ডে. ডে. িাওরিিং । হ্যারি পটাি রসরিে 

837 

www.bengaliebook.com                                  সূরিপত্র 
 

 

মির্গার্রারভর্চর র্ার্ছ অ্র্নর্ রদন আর্গ এলডার ওযযান্ডরি রছল, মস বলল। আরে 
মদর্খরছ ইউ-মনা-হু তার্র্ খুর্জ মবর র্র্রর্ছ। মস তারপর মদখর্ত মপর্যর্ছ ম  এরি আর 
মির্গার্রারভর্চর র্ার্ছ মনই। তার র্াছ মির্র্ এরি চুরর র্র্র রনর্য মগর্ছ রিনর্ডলভান্ড। 
রিনর্ডলভান্ড র্ী র্র্র জানর্লা ম  এরি মির্গার্রারভর্চর র্ার্ছ আর্ছ তা আরে জারন না। 
রর্ন্তু  রদ মির্গার্রারভচ এতিা মবার্ার েত রনর্জই র্িারি ছরড়র্য িার্র্ তাির্ল মসিা 
জানা মর্ার্না র্রঠন রবষয রছল না। 
 
মভার্েেিক দাাঁরড়র্য মিাগািকর্সর মগর্ির সাের্ন। িযারর তার্র্ দাাঁড়ার্না অ্বিায মদখর্ত 
পায। বারতগুর্লা রনর্চ আর্লারর্ত র্র্রর্ছ। ম ন র্ার্ছ মির্র্ আর্রা র্ার্ছ চর্ল আসর্ছ। 
 
রিনর্ডলভান্ড রনর্জর্র্ শরিশালী র্রার জনয এলডার ওযযান্ডরি বযবিার র্রল। 
ডাম্বলর্ডার জানর্তন এ ধরর্ের শরির্র্ এর্োত্র রতরন মোর্ার্বলা র্রর্ত পার্রন। 
রতরন রিনর্ডলভার্ন্ডর সর্ঙ্গ লড়াইর্ত নাের্লন এবিং তার্র্ পরাি র্রর্লন। তারপর 
ওযযান্ডরি রনর্য রনর্লন। 
 
ডাম্বলর্ডার্রর র্ার্ছ ওই  াদুদণ্ডরি রছল? রন বলল। রর্ন্তু তাির্ল মসরি এখন মর্ািায? 
 
মিাগািকর্স, িযারর বলল। ওর্দর সর্ঙ্গ বাগার্ন িার্র্ত রীরতের্তা  ুদ্ধ র্রর্ত ির্ে। 
 
তাির্ল চর্লা রন তারগদ রদর্য বলল। িযারর, চর্লা রগর্য মসিা তুর্ল আরন, তার িার্ত 
পড়ার আর্গই! 
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অ্র্নর্ মদরর ির্য মগর্ছ, িযারর বলল। রনর্জর র্ার্ছ রনর্জর্র্ অ্সিায ের্ন ির্ে। মস 
তার র্পালিা মচর্প ধর্রর্ছ। প্ররতর্রাধ র্রর্ত মচষ্টা র্রর্ছ। মস জার্ন এিা মর্ািায। মস 
এখন মসখার্ন মপৌঁর্ছ মগর্ছ। 
 
িযারর! রন মোর্ধর সর্ঙ্গ বলল। র্খন মির্র্ তুরে রবষযরি জার্না–মর্ন তুরে সেয নে 
র্রর্ল? মর্ন তুরে আর্গ রিপহুর্র্র সর্ঙ্গ র্িা বলর্ল? আেরা আর্গই ম র্ত পারতাে, 
আেরা এখর্না ম র্ত পারর। 
 
না, িযারর বলল। মস িাাঁিু মগর্ড় ঘার্সর মভতর বর্স পড়ল। িাররেযর্নর র্িাই রঠর্, 
ডাম্বলর্ডার চানরন ম  এরি আরে পাই। রতরন আোর্র্ এরি রদর্ত চান। রতরন মচর্যর্ছন 
আরে ম ন িরেুক্সগুর্লা পাই। 
 
অ্পরার্জয  াদুদণ্ড িযারর! রন গুনগুন র্র্র বলল। 
 
আোর ের্ন িয না… আোর ের্ন িয না ম … িরেুক্সগুর্লা আরে পার্বা… 
 
এখন সবরর্ছু অ্ন্ধর্ার এবিং শীতল : রদগর্ন্ত সূ করি আর দৃশযোন মনই… মস মেইর্পর 
পাশ রদর্য রনিঃশর্ে িাাঁির্ছ। োর্ঠর মভতর রদর্য মলর্র্র রদর্র্  ার্ে। 
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আরে মতাোর সর্ঙ্গ র্যাসর্ল ম াগ মদব শীঘ্রই, মস ঠাণ্ডা গলায বলল। এখন আোর র্াছ 
মির্র্  াও। 
 
মেইপ োিারনচু র্র্র মবার্রা র্র্র মপছর্নর পর্ির রদর্র্ চলর্ত িার্ল। তার র্ার্লা 
লম্বা গাউনরি মপছর্ন েুলর্ছ। িযারর ধীর্র ধীর্র িাাঁিল এবিং মেইর্পর অ্দৃশয ির্য 
 াওযার অ্র্পক্ষা র্রল। মেইপ বা অ্নয র্ার্রা জানার জনয না ম  মস মর্ািায  ার্ে। 
রর্ন্তু র্যাসর্লর উপর্রর জানালায মর্ার্না আর্লা মনই, মস রনর্জর্র্ লুরর্র্য মফলর্ত 
পার্র…..মসর্র্র্ণ্ডর মভতর মস রডসইনর্েন্ট চােক র্রল। ফর্ল রনর্চর মচাখ মির্র্ও রনর্জ 
অ্দৃশয ির্য মগল। 
 
এবিং মস মলর্র্র ধার রদর্য িাাঁির্ত িার্ল। রপ্রয র্যাসর্লর পাশ রদর্য মগল, তার প্রিে 
রাজয, তার জন্ম অ্রধর্ার। 
 
এবিং এই মলর্র্র র্ার্লা পারনর্ত মশ্বত পাির্রর েরন্দররির প্ররতেরব মভর্স উর্ঠর্ছ 
পরররচত দৃর্শযর ের্ধয এর্রি র্ার্লা স্পর্ির েত। মস আবার তার পরোনন্দ মবাধ 
র্রল। মস তার িার্তর পুরাতন  াদুদণ্ডরি তুলল। এরি মশষবার্রর েত রঠর্ভার্ব র্াজ 
র্রর্ছ। 
 
মোড়ার্না র্াপড় খুর্ল মগল। েুখরি রনভু রনভু আর্লা ছাড়ার্ে। এর্িু রনর্স্ত জ, রর্ন্তু 
এখর্না এর্ইরর্ে। ওরা তার মচার্খ চশোরি রদর্য মরর্খরছল। ডাম্বলর্ডার্রর িাত বুর্র্র 
উপর ভাাঁজ র্রা। এখার্নই মসরি তার সর্ঙ্গ মরর্খ মদযা। 
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বৃদ্ধ মবার্া রর্ মভর্বরছল ম  োর্বকল রর্িংবা েৃতুয এই  াদুদণ্ডরির্র্ রক্ষা র্রর্ত পারর্ব? 
রতরন রর্ মভর্বরছর্লন ম  ডার্ক লডক েরন্দর ভাঙর্ত ভয পার্ব? োর্ড়শার েত িাত 
ঢুরর্র্য রদল এবিং ডাম্বলর্ডার্রর িার্তর রনর্চ মির্র্  াদুদণ্ডরি মির্ন মবর র্রল। এরির 
আগা মির্র্ বৃরষ্টর েত েলর্ মবর িল। মশষ োরলর্র্র েৃতর্দর্ির উপর েলর্র্ উঠল 
এবিং প্রস্তুত িল পরবতকী োরলর্র্র পর্ক্ষ র্াজ র্রার জনয। 
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ডশি েলটে 
 
রবল এবিং ফ্লযার্রর বড় বড় রেনুর্র্র ততরর র্র্িজরি সেুর্দ্ পার্ড়র পািাড় সিংলি। এর 
মদযার্লর পার্শ রবরছর্য আর্ছ নানা রর্র্ের রেনুর্ এবিং এর্র্বার্র সেুর্র্দ্র পারনর্ত 
মধাযা ের্ের্র্। মছাি র্র্িজরির ম খার্নই িযারর  ায মসখার্নই শুনর্ত পায সেুর্র্দ্র 
গজকন ও মঢউর্যর শে। ের্ন ির্ে ম ন মর্ার্না রবশালার্ার প্রােী সারাক্ষে রবর্ি শর্ে 
রনিঃশ্বাস মফলর্ছ। পর্রর র্র্যর্রি রদন মস  তিা সম্ভব অ্নয সবার র্াছ মির্র্ দূর্র 
িার্র্ত মচষ্টা র্রল। মচষ্টা র্রল পাির্রর উপর রদর্য আর্াশ এবিং রবসৃ্তত সেুর্দ্ 
মদখর্ত। ঠাণ্ডা লবনাি বাতাস মচার্খ েুর্খ উপলরব্ধ র্রল। 
 
ভর্টের্িকর সর্ঙ্গ  াদুদর্ণ্ডর অ্সে প্ররতর্ ারগতায না  াওযার রসদ্ধান্ত ওর্র্ রভতু র্র্র 
তুলর্ছ। মস আর্গ র্খর্না এেন রপছু ির্ির্ছ রর্না ের্ন র্রর্ত পারর্ছ না। তার ের্ন 
 র্িষ্ট সর্ন্দি রর্যর্ছ ম  এ রবষর্য রন তার্র্ মর্ার্না েত মদর্ব রর্। 
 
ডাম্বলর্ডার  রদ মচর্য িার্র্ন ম   াদুদণ্ডরি মপর্ত,  ার্ত সর্ঙ্কতগুর্লা আেরা খুাঁর্জ বার 
র্রর তাির্ল? রচহ্নগুর্লা মবাোর পর িযর্তা িযার্লাস খুাঁর্জ পাওযার জনয তুরে উপ ুি 
ির্য উঠর্ব, রবষযরি  রদ এেন িয? িযারর,  াদুদণ্ডরি  রদ সরতয এলডার ওযযাভ িয 
তাির্ল ইউ-মনা-হুর্র্ মশষ র্রর্ত আোর্দর আর রর্ প্রর্যাজন? 
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িযাররর র্ার্ছ এসব প্রর্শ্নর মর্ার্না উের মনই। িযারর এর্ সেয মভর্বর্ছ ভর্ন্ডের্িকর 
মসৌধ মভর্ঙ মভতর্র প্রর্বশ র্রািা প্ররতর্রাধ না র্রা এর্র্বার্রই পাগর্লর র্াজ। মস 
এেনরর্ বযাখযাও র্রর্ত পারর্ব না, মর্ন মস এই রসদ্ধান্তরি রনর্যর্ছ।  তবার তারা 
রনর্জর্দর সর্ঙ্গ রনর্জরা রবতর্ক র্র্রর্ছ ততবার তার রসদ্ধান্ত রিই সাের্ন এর্সর্ছ। ওর্দর 
রবতর্কর্র্ তার র্ার্ছ দুবকল ের্ন ির্যর্ছ। 
 
অ্স্বাভারবর্ রবষযরি িল, িাররেযর্নর সেিকন তার্র্ রর্নর সর্ন্দি র্রার বযাপাররির 
েতই অ্স্বরস্তর্ত মফর্লর্ছ। চার্পর েুর্খ  াদুদণ্ডরির অ্রস্তর্ত্বর র্িা স্বীর্ার র্রর্লও মস 
ধারো র্র্র এরি এর্রি অ্শুভ রজরনস। এবিং ভর্ন্ডর্িকর এরির আযত্ব র্রার রবষযরি 
আর্রা রবরি র্র্রর্ছ। 
 
তুরে এিা র্খর্নাই র্রর্ত পারর্ব না িযারর, িাররেযন বারবার বর্লর্ছ। তুরে র্খর্নাই 
ডাম্বলর্ডার্রর র্বর মভর্ঙ ঢুর্র্ত পারর্ব না। 
 
রর্ন্তু ডাম্বলর্ডার্রর েৃতর্দর্ির ধারোরি তার্র্ র্ে শরঙ্কত র্র্রর্ছ। বরিং জীরবত 
ডাম্বলর্ডার্রর ইোর বযাপার্র ভুল মবাোিা আর্রা ভযানর্। িযাররর ের্ন িল মস ম ন 
এখর্না অ্ন্ধর্ার্র িাতর্ড় মবড়ার্ে। মস তার পি মবর্ছ রনর্যর্ছ, রর্ন্তু তারপরও ম ন 
মপছন রফর্র তার্ার্ে। ভাবর্ছ মস রচহ্নরি ভুল র্রল রর্ না। অ্নয পি মনযািা তার রঠর্ 
িল রর্ না। খারনর্ সেয পরপর ডাম্বলর্ডার্রর প্ররত প্রচণ্ড মোধ মফর্ি পড়র্ছ। এতিাই 
মবর্গ ম ন ঘর্রর মদযার্ল ম েন সেুর্র্দ্র মঢউ আছর্ড় পড়র্ছ মতেরন। মোর্ধর র্ারে 
িল ডাম্বলর্ডার েৃতুযর আর্গ রর্ছু বযাখযা র্র্র  ানরন। 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য ডেথরি হ্যালিাস । ডে. ডে. িাওরিিং । হ্যারি পটাি রসরিে 

843 

www.bengaliebook.com                                  সূরিপত্র 
 

 

 
রর্ন্তু সরতযই রর্ রতরন েৃত? র্র্ির্জ আসবার রতনরদন পর রন বলল। িযারর মদযার্লর 
বাইর্রর রদর্র্ তারর্র্যরছল। িাররেযন এবিং রন তার্র্ মদখর্ত মপল। িযাররর ওর্দর 
সর্ঙ্গ আর্লাচনায ম াগ রদর্ত ইর্ে িল না। 
 
িা রন, আবার এ রনর্য তর্ক শুরু র্র্রা না! 
 
আসল ঘিনািা মদখ িাররেযন, রন বলল। িযাররর োেখার্ন দাাঁড়ার্না। তখর্না িযারর 
রবসৃ্তত সেুর্র্দ্র রদর্র্ তারর্র্য আর্ছ। মদখ মসই োদী িররেরি, তর্লাযার। তারপর 
িযাররর ভাঙা আযনায মদখা মচাখ…. 
 
িযারর রনর্জই বর্লর্ছ ম  মস ওই মচাখ দুর্িার্র্ রচনর্ত পার্র, তাই না িযারর? 
 
হুে, পারতাে, িাররেযর্নর রদর্র্ না তারর্র্যই িযারর বলল। 
 
রর্ন্তু তুরে রচন্তা র্রছ না ম  তুরে মদর্খছ, তাই না? রন বলল। 
 
না, আরে ভাবরছ না, িযারর বলল। 
 
িাররেযন রর্ছু বলার আর্গই রন বলল,  রদ এিা ডাম্বলর্ডারই না ির্ব, তাির্ল বর্লা 
র্ী র্র্র মডারব জানল ম  আেরা মশলার্রর মভতর আির্র্ আরছ, িাররেযন? 
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আরে জারন না। রর্ন্তু তুরে বলর্ত পারর্ব ম  র্ী র্র্র ডাম্বলর্ডার তার্র্ পাঠার্বন  রদ 
রতরন মিাগািকর্সর র্বর্র শুর্য িার্র্ন? 
 
আরে জারন না, ির্ত পার্র এিা তার ভূর্তর র্ারবার! 
 
ডাম্বলর্ডার ভূত ির্য আোর্দর মদখা রদর্ত পার্রন না, িযারর বলল। ডাম্বলর্ডার সের্র্ক 
মস এখন মর্ার্না রর্ছুর্তই রনরিত না। রতরন চর্ল  ার্েন। 
 
তুরে র্ী বলর্ত চাে, চর্ল  ার্ে?রন বলল। রর্ন্তু িযারর রর্ছু বলার আর্গই এর্রি র্ণ্ঠ 
মপছন মির্র্ বলল, িযারর? 
 
ফ্লযার র্র্িজ মির্র্ মবররর্য এর্সর্ছ। তার ধুসর রুপারল চুলগুর্লা উড়র্ছ। 
 
িযারর, রিপহুর্ মতাোর সর্ঙ্গ র্িা বলর্ত চায। মস সবর্চর্য মছাি ওই রুেরির্ত আর্ছ। 
মস বলর্ছ মস র্িা ছাড়া িার্র্ত পারর্ছ না। 
 
 মস ম  গবরলনর্র্ অ্পছন্দ র্র্র তা তার খবর মদযা মির্র্ মবাো মগল। ঘর্রর রদর্র্ 
রফর্র  াওযার সেয তার্র্ রবরি মদখা মগল। 
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রিপহুর্ ওর্দর জনয ফ্লযার্রর বলা রুেরির্ত অ্র্পক্ষা র্রর্ছ। রতন মবডরুর্ের ের্ধয 
এিাই সবর্চর্য মছাি। রুেরির্ত রার্ত িাররেযন এবিং লুনা ঘুরের্যর্ছ। মস উজ্জ্বল 
মেঘােন্ন আর্ার্শর রদর্িার্ত লাল পদকা মির্ন রদর্যর্ছ।  ার ফর্ল ঘর্রর মভতর রভন্ন 
রর্র্ের এর্রি আর্লা ততরর ির্যর্ছ। 
 
আরে মশষ প কন্ত রসদ্ধার্ন্ত এর্সরছ িযারর পিার, গবরলন বলল। মস এর্রি রনচু মচযার্র 
পার্যর উপর পা রদর্য বর্স আর্ছ। মস মচযাররির িাতর্ল লম্বা সরু নখ রদর্য মিার্া 
রদর্ে।  রদও রিনর্গার্ির গবরলনরা এরির্র্ রবশ্বাসঘাতর্তা বর্ল ের্ন র্রর্ব, রর্ন্তু 
আরে মতাোর্র্ সািা য র্রব 
 
মসিা খুবই ভাল র্িা, িযারর বলল। তার মভতর এর্রি স্বরস্ত বর্য মগল। রিপহুর্, 
ধনযবাদ আেরা সরতযই 
 
–রবনীের্য, গবরলন বলল। আোর্র্ মপর্েন্ট র্রর্ত ির্ব। 
 
িযারর এর্িু ধাক্কা মখর্য রিধা র্রল। 
 
তুরে র্ত চাও? আোর র্ার্ছ মসানা আর্ছ। 
 
মসানা নয, রিপহুর্ বলল। মসানা আোর র্ার্ছ আর্ছ। 
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তার র্ার্লা মচাখগুর্লা চর্চর্ র্রর্ছ। তার মচার্খ রর্ছু সাদা মনই। 
 
আরে ওই তর্লাযাররি চাই, মগারিচ রিরফনর্ডার্রর তর্লাযার। 
 
 িযারর ম ন ধাক্কা মখল। 
 
তুরে মসিা পার্ব না, িযারর বলল। আরে দুিঃরখত। 
 
তাির্ল, গবরলন বলল। আোর্দর এর্রি সেসযা আর্ছ। 
 
রন আিি রনর্য বলল, আেরা মতাোর্র্ অ্নয রর্ছু রদর্ত পারর। আরে রনরিত ম  
মরষ্টযার্ের্স প্রচুর রজরনস ররক্ষত আর্ছ। তুরে ভর্টর মভতর মির্র্  া ইো রনর্ত 
পার্রা। 
 
মস ভুল র্িারি বর্ল মফর্লর্ছ। রিপহুর্ মক্ষর্প মগল। 
 
আরে মর্ার্না মচার না, মছর্ল! আরে এেন মর্ার্না সেদ িির্ের মচষ্টা র্ররছ  ার উপর 
আোর মর্ার্না অ্রধর্ার মনই। 
 
তর্লাযাররি আোর্দর 
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না, তা নয, গবরলন বলল। 
 
আেরা রনর্জরা রিরফনর্ডার, এবিং এই তর্লাযাররি মগারিচ রিরফনর্ডার্রর। 
 
 রিরফনর্ডার্রর আর্গ এরি র্ার রছল? উর্ঠ বর্স জানর্ত চাইল গবরলন। 
 
র্ার্রা না, রন বলল। এিা তার জনযই বানার্না ির্যরছল, তাই নয রর্? 
 
না!, রচৎর্ার র্র্র উঠল গবরলন। প্রচণ্ড রার্গ মস লম্বা আঙুল রর্নর রদর্র্ বারড়র্য 
রদর্যর্ছ। এরি আবার উইজাডকর্দর উর্দযাত আচরে! এই তর্লাযাররি প্রিে রছল 
রাগনুর্র্র, এরি চুরর র্র্র রনর্যরছল মগারিচ রিরফনর্ডার। এরি এর্রি িারার্না সেরে, 
গবরলনর্দর র্ার্জর এর্রি োোররপস। এরি গবরলনর্দর রজরনস। আোর্র্ িাযার 
র্রার েুলয ওই তর্লাযাররি, িয রারজ না িয বাদ! 
 
রিপহুর্ ওর্দর রদর্র্ তার্ার্লা। িযাররও বার্ী দুজর্নর রদর্র্ তার্ার্লা। তারপর িযারর 
বলল, এ বযাপাররি রনর্য আোর্দর আর্লাচনা র্রর্ত ির্ব রিপন্থর্, তুরে র্ী আোর্দর 
র্র্যর্ রেরনি সেয মদর্ব? 
 
গবরলন িযাাঁ সুচর্ োিা নাড়ল। তার্র্ রাগারিত মদখা মগল। 
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রনর্চর তলার বসার রুেরি খারল। িযারর মিাঁর্ি মসখার্ন ফাযার মপ্ল্র্সর র্ার্ছ মগল। 
র্পাল ভাজ র্রর্লা। র্ী র্রা  ায তা রচন্তা র্রর্ত মচষ্টা র্রল। তার মপছন মির্র্ রন 
বলল, মস এর্রি িাসযর্র র্িা বলর্ছ। আেরা তার্র্ এ তর্লাযাররি রদর্ত পাররনা 
 
এিা রর্ রঠর্, িযারর িাররেযনর্র্ রজর্জ্ঞস র্রল। তর্লাযাররি রর্ রিরফনর্ডার চুরর 
র্র্ররছল? 
 
িাররেযন িতাশ র্র্ণ্ঠ বলল, আরে জারন না, উইজারডকিং ইরতিাস অ্র্নর্ সেয এরদর্ 
ওরদর্ র্রা আর্ছ অ্নযানয জারতর প্ররত উইজাডকর্দর র্াজর্েক রনর্য। রর্ন্তু আরে জারন 
রিরফনর্ডার তর্লাযাররি চুরর র্র্ররছল রর্না তা রনর্য রর্ছু বলা মনই। 
 
রন বলল, এিাও গবরলনর্দর এর্রি র্ারিনী ির্ত পার্র ম  র্ীভার্ব গবরলনর্দর উপর 
উইজাডকরা অ্নযায র্র্রর্ছ। আরে ের্ন র্রর আোর্দর রনর্জর্দরর্র্ ভাগযবান ের্ন র্রা 
উরচত ম  মস আোর্দর  াদুদণ্ডগুর্লা মচর্য বর্সরন। 
 
গবরলনরা উইজাডকর্দর অ্পছন্দ র্রার অ্র্নর্ র্ারে আর্ছ, রন, িাররেযন বলল। 
অ্তীর্ত তার্দর সর্ঙ্গ অ্র্নর্ রনষু্ঠর আচরে র্রা ির্যর্ছ। 
 
গবরলনরাও এর্র্বার্র নরে মর্উ না মের্য! রন বলল। ওরা আোর্দর অ্র্নর্র্র্ই িতযা 
র্র্রর্ছ। ওরা র্ে িাঙ্গাো র্র্ররন। 
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রর্ন্তু তার সর্ঙ্গ র্ারা মবরশ সরিিংস এবিং খারাপ এ রবতর্র্ক মগর্ল মস আোর্দর সািা য 
র্রর্ব না, রঠর্ না? 
 
এ সেসযা রনর্য আর্লাচনার সেয ওরা এর্িু িােল। িযারর বাইর্র মডারবর র্বর্রর 
রদর্র্ তার্ার্লা। লুনা মসখার্ন রর্ছু সেুর্দ্পার্রর ফুল এর্রি জার্র মঠর্স মরর্খ রদর্ে। 
 
ওর্র্, রন বলল। িযারর তার রদর্র্ ঘুর্র তার্ার্লা। 
 
মসিা র্ীভার্ব? আেরা রিপহুর্র্র্ বলব ম  তর্লাযাররি আোর্দর লাগর্ব ভর্ন্ট প্রর্বশ 
র্রা প কন্ত। তারপর মস ওরি রনর্য মনর্ব। মসখার্ন এর্রি নর্ল তর্লাযার আর্ছ, তাই 
না? আেরা মসরি আযত্ব র্র্র তার্র্ নর্লরি রদর্য মদব। 
 
রন, মস আোর্দর মচর্য তারতেযিা ভার্লা জার্ন, িাররেযন বলল। মস িল এর্জন ম  
জার্ন ম  তর্লাযাররি ওর্লািপালি র্রা ির্যর্ছ। 
 
মস বুর্ে ওঠার আর্গই আেরা দ্রুত সর্র আসব। মস িাররেযর্নর চািরন মদর্খ ঘাবর্ড় 
মগল। 
 
িাররেযন শান্তভার্ব বলল, এিা িল ঘৃোর র্াজ। প্রির্ে তার সাি য মনব এবিং তারপর 
তার সর্ঙ্গ মবঈোরন র্রব? আর তুরে ভাবছ মর্ন গবরলন উইজাডকর্দর অ্পছন্দ র্র্র 
রন? 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য ডেথরি হ্যালিাস । ডে. ডে. িাওরিিং । হ্যারি পটাি রসরিে 

850 

www.bengaliebook.com                                  সূরিপত্র 
 

 

 
রর্নর র্ান লাল ির্য মগল। 
 
রঠর্ার্ছ রঠর্ার্ছ, এিা িল এর্রি রবষয আরে রচন্তা র্র্ররছ োত্র। তাির্ল মতাোর 
সোধান রর্? 
 
আোর্দর প্রর্যাজন তার্র্ অ্নয মর্ার্না প্রস্তাব মদযা, অ্নয েূলযবান রর্ছু। 
 
চেৎর্ার, আরে রগর্য এর্রি গবরলনর্দর ততরর পুরাতন তর্লাযার রনর্য আসব এবিং 
মসিা তুরে ওর্র্ উপিার রদর্ত পার্রা। 
 
আবার ওর্দর মভতর রনরবতা মনর্ে এল। িযারর জার্ন এবিং রনরিত ম  গবরলন ওই 
তর্লাযার ছাড়া আর রর্ছুই িিে র্রর্ব না। এেনরর্ এর েত দারে অ্নয রর্ছু ির্লও 
না। তারপরও এই তর্লাযাররিই িল িরেুর্র্সর জনয এর্োত্র অ্ন্ত্র। 
 
মস র্র্যর্ েুিূর্তকর জনয মচাখ বন্ধ র্রল এবিং সেুর্র্দ্র শে শুনল। রিরফনর্ডার 
তর্লাযাররি চুরর র্র্ররছল এ ধারো তার র্ার্ছ খুবই অ্স্বরস্তর্র। িযারর 
 
সব সেয এর্জন রিরফনর্ডার রিসার্ব গবক মবাধ র্রর্তা। রিরফনর্ডার সবসেয 
োগলবনকর্দর ের্ধয চযারেযন। এই উইজাডকরাই মতা রপওর ব্লাড প্রীরতর রেিাররনর্দর 
সর্ঙ্গ রবর্রাধীতা র্র্রর্ছ। 
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িযর্তা মস রেিযা বলর্ছ, িযারর মচাখ খুর্ল বলল। রিপহুর্। িযর্তা বা রিরফনর্ডার 
আসর্ল তর্লাযাররি মনযরন। আেরা র্ী র্র্র জানব ম  গবরলনর্দর ততরর ইরতিাসই 
রঠর্? 
 
এর মভতর্র রর্ মর্ার্না পািকর্য আর্ছ? িাররেযন জানর্ত চাইল। 
 
িযারর বলল, এ রবষর্য আোর ধারো পাটার্ে। 
 
মস গভীরভার্ব দে রনল। 
 
আেরা তার্র্ বলব ম , মস তর্লাযাররি পার্ব আেরা ভর্ট মঢার্ার পর, রর্ন্তু আেরা 
সতর্ক িার্ব ম  র্খন মস তর্লাযাররি পার্ব তা রঠর্ র্র্র বলব না। 
 
রর্নর েুর্খ িারস ছরড়র্য পড়ল। িাররেযনর্র্ বরিং সতর্ক মদখা মগল। 
 
িযারর, আেরা পারর না। 
 
মস এিা পার্ব, িযারর বলল। আেরা সবগুর্লা িরেুক্স মখাাঁজার র্ার্জ বযবিার্রর পর 
তার্র্ এরি রদর্য মদব। আরে আোর র্িা রাখব। 
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রর্ন্তু তার্ত র্র্যর্ বছর মলর্গ ম র্ত পার্র! িাররেযন বলল। 
 
আরে মসিা জারন, রর্ন্তু মস জার্ন না। আরে তার র্ার্ছ রেিযা বললাে …আসর্লই। 
 
িযারর িাররেযর্নর রদর্র্ তার্ার্লা এর্রি লজ্জা রনর্য। তার ের্ন পড়ল নারর্েনগার্ডকর 
মগর্ির র্ার্ছ মলখা আর্ছ : ফর রদ মিিার গুড। মস এই রচন্তারি দূর্র সররর্য রদল। এ 
ছাড়া ওর্দর আর রর্ইবা র্রার আর্ছ? 
 
আরে এিা পছন্দ র্ররছ না, িাররেযন বলল। 
 
আরেও খুব এর্িা পছন্দ র্ররছ না। িযারর বলল। 
 
ওর্যল, আরে রচন্তা র্ররছ এিাই সবর্চর্য উেে, রন বলল। মস উর্ঠ দাাঁড়ার্লা। চর্লা 
 াই এবিং তার্র্ এ র্িাই বরল। 
 
ওরা মছাি মবডরুেিায রফর্র এল। িযারর তার্র্ প্রস্তাবিা জানার্লা। সতর্ক িার্ল তার্র্ 
তর্লাযাররি মফরত মদযার রনরদকষ্ট সেয না বলার বযাপার্র! মস র্িা বলার সেয 
িাররেযন এর্র্বার্র চুপ ির্য িার্ল। িযারর ওর উপর এর্িু রবরি মবাধ র্রল। ভয 
মপল ম  িাররেযন এই মর্ৌশলরি নষ্ট র্র্র রদর্ত পার্র। রর্ন্তু রিপহুর্র্র দৃরষ্ট শুধুোত্র 
িযাররর রদর্র্। 
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আরে মতাোর র্িারি রনলাে িযারর পিার, মতাোর্র্ সািা য র্রার পর তুরে আোর্র্ 
তর্লাযাররি মফরত মদর্ব। 
 
িযাাঁ, িযারর বলল।   
 
তাির্ল িাত মেলাও, রিপহুর্ তার িাতরি বারড়র্য রদল। 
 
িযারর তার িাতরি ধরল এবিং োাঁরর্ রদল। মস ভাবল তার ওই র্ার্লা মচাখ দুরি িযাররর 
মচার্খ মর্ার্না ছলনা মদখর্ত পায রর্ না। এরপর রিপহুর্ তার িাতরি মছর্ড় রদর্য দু 
িার্ত তারল রদল। বলল, তাির্ল শুরু র্রা  ার্। 
 
এিা অ্র্নর্িা মগািা রেরনরে মভদ র্র্র  াওযার পররর্ল্পনা। ওরা মছাি মবডরুেরির্ত 
বর্স পররর্ল্পনা আিল। রিপন্থর্র্র রসদ্ধান্ত অ্নু াযী রুেরির্র্ প্রায অ্ন্ধর্ার র্র্র রাখা 
িল। 
 
আরে মলেযার্ের্সর ভটরির্ত োত্র এর্বার প্রর্বশ র্র্ররছ, রিপহুর্ বলল। এর মভতর্র 
নর্ল তর্লাযাররি রাখার সেয। এরি এর্রি অ্নযতে পুরাতন মচম্বার। মসর্ার্লর 
উইজারডকিং পররবারগুর্লা তার্দর েূলযবান সেদ সবর্চর্য গভীর স্তর্র রাখর্ত। জাযগারি 
অ্র্নর্ বড় এবিং সবর্চর্য রনরাপদ…. 
 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য ডেথরি হ্যালিাস । ডে. ডে. িাওরিিং । হ্যারি পটাি রসরিে 

854 

www.bengaliebook.com                                  সূরিপত্র 
 

 

ওরা প্ররতরদন আলরেরার েত মছাি রুেরির্ত র্র্যর্ ঘণ্টা র্র্র দর্রাজা বন্ধ র্র্র র্াজ 
র্রল। রদন পার ির্য সপ্তাি চর্ল মগল। সোধান র্রর্ত এর্িার পর এর্িা সেসযা 
এর্স সাের্ন দাাঁড়ার্লা। অ্বর্শর্ষ মদখা মগল ওর্দর র্ার্ছ প কাপ্ত পররোন পরলরজউস 
মপাশন মনই। 
 
শুধুোত্র এর্জর্নর পররোন পরলরজউস মপাশন আোর্দর র্ার্ছ অ্বরশষ্ট আর্ছ, িাররেযন 
আর্লার র্ার্ছ পরলরজউস মপাশর্নর মবাতল ধর্র নারড়র্য বলল। 
 
ওিুরু্ই  র্িষ্ট, িযারর বলল। মস রিপির্র্র িার্ত আাঁর্া েযাপরির্ত মভতর্রর 
পযার্সজগুর্লা পরীক্ষা র্রর্ছ। 
 
মশল র্র্ির্জর অ্নয বারসন্দারাও অ্নুোন র্রর্ছ ম  রর্ছু এর্িা ঘিনা আর্ছ। মর্উ 
মর্ার্না প্রশ্ন র্রল না। শুধু ওরা খাবার সেয রনর্চ মনর্ে এর্স মখর্ত বসর্ল রবর্লর 
মচাখ রতনজর্নর উপর সর্ন্দর্ির দৃরষ্টর্ত ঘুরর্ত িার্র্। তার মচার্খ-েুর্খ রচন্তা এবিং 
উর্ির্গর ছাপ। 
 
 তই গবরলর্নর সর্ঙ্গ সেয র্ািার্লা ততই িযারর অ্নুভব র্রর্ত িার্ল ম  মস 
গবরলনর্র্ পছন্দ র্রর্ছ না। রিপহুর্ অ্প্রতযারশতভার্ব রিরপপাসু। অ্নযানয রনচু মশ্রেীর 
প্রার্ের বযািার র্িায মস আনন্দ পায। ভর্ট প্রর্বর্শর সেয অ্নয উইজাডকর্দরর্র্ 
আঘাত র্রার সম্ভাবনার র্িা শুনর্ল স্বরস্ত মবাধ র্র্র। িযারর বুের্ত পার্র ম  তার সর্ঙ্গ 
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অ্নয দুজনও পছন্দ র্রর্ছ না। রর্ন্তু এ রনর্য ওরা মর্উ তার সর্ঙ্গ আর্লাচনা র্র্ররন। 
রিপহুর্র্র্ ওর্দর প্রর্যাজন। 
 
গবরলন অ্সর্ন্তারষ্টর সর্ঙ্গ খায। তার পা ভাল ির্য মগর্লও মস অ্রলভযান্ডার্রর েত তার 
রুেরির্ত বর্স মট্রর্ত র্র্র খাবার মখর্ত চায। রর্ন্তু রবল (ফ্লযার্রর এ বযাপার রনর্য 
রচৎর্ার র্রার পর) উপর্র রগর্য জানায ম  এভার্ব তার্র্ আর খাবার পররর্বশন র্রা 
সম্ভব নয। এরপর রিপহুর্ সবার সর্ঙ্গ রনর্চর মিরবর্ল মখর্ত আর্স। রর্ন্তু অ্নয সবাই 
 া খায তা মস মখর্ত চায না। তার জনয আলাদা শুর্র্না োিংস, গাজর এবিং শার্ দাবী 
র্র্র। 
 
িযারর দারযত্ব অ্নুভব র্র্র। মস সবাইর্র্ মবাোয ম  আর  াই মিার্ গবরলন মশল 
র্র্ির্জ আর্ছ িযাররর্র্ নানা রবষর্য প্রর্শ্নর উের মদযার জনয। তার র্ারর্ে উইসরল 
পররবারর্র্ লুরর্র্য পড়র্ত ির্যর্ছ। এখন রবল, মেড, জজক এবিং রে. উইসরল মর্উ র্াজ 
র্রর্ত পারর্ছ না। 
 
আরে দুিঃরখত, এরপ্রর্লর এর্ সন্ধযায রডনার ততররর্ত সািা য র্রার সেয মস ফ্লযারর্র্ 
বলল। আরে র্খর্না চাইরন ম  মতােরা এই সেসযার মভতর জরড়র্য না পড়। 
 
ফ্লযার রিপহুর্ এবিং রবর্লর জনয চারু্ রদর্য োিংস রপস র্রর্ছ। চারু্ রদর্য োিংস র্াির্ত 
র্াির্ত তার রবরি িওযািা েুর্ছ মগল। 
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িযারর, তুরে আোর মবার্নর জীবন রক্ষা র্র্রছ। আরে র্খর্না ভুলর্বা না। 
 
র্িারি পুর্রাপুরর সতয না। রর্ন্তু িযারর তার্র্ ের্ন র্ররর্য রদল না ম  গযাররর্যল র্খর্নাই 
ভযানর্ রবপর্দ রছল না। 
 
 াই মিার্, ফ্লযার বলর্ত িার্ল। মস তার  াদুদণ্ডরি চুর্লার উপর্র রাখা সর্সর 
পারতর্লর রদর্র্ ধরল। প্রায সর্ঙ্গ সর্ঙ্গ পারতল মির্র্ বুিুদ উঠর্ত লাগল। আজ সন্ধযায 
রে. অ্রলভযান্ডার েুররর্যর্লর ওখার্ন  ার্বন। তার্ত অ্র্নর্ রর্ছু সিজ ির্ব। মস এর্িু 
তীর সুর্র বলল, গবরলন রনর্চ এর্স িার্র্ত পার্র। তুরে, রন এবিং রডন উপর্রর ওই 
রুেরির্ত চর্ল  াও। 
 
রলরভিংরুর্ে িার্র্ত আোর্দর মর্ার্না সেসযা মনই, িযারর বলল। মস জার্ন ম  রনর্চ 
মসাযায ঘুোর্নািার্র্ রিপহুর্ ভার্লাভার্ব মনর্ব না। তার্দর পররর্ল্পনা েত রিপহুর্র্র্ 
সন্তুষ্ট রাখািা জরুরর। আোর্দর রনর্য রচন্তা র্র্রা না। এবিং  খন মস প্ররতবাদ র্রর্ত 
মচষ্টা র্রর্লা তখন িযারর বলল, আেরাও শীঘ্রই মতাোর্র্ মছর্ড়  ার্বা। রন, িাররেযন 
এবিং আরে। এখার্ন আোর্দর মবরশ সেয িার্র্ত ির্ব না। 
 
রর্ন্তু তুরে র্ী বলর্ত চাে? ফ্লযার জানর্ত চাইল। মস িার্তর  াদুদণ্ডরি রদর্য রান্নার 
পারতলরি শুর্নয তুর্ল মফলল। অ্বশযই মতােরা এখান মির্র্  ার্ব না। এখার্ন মতােরা 
রনরাপর্দ আর্ছা! 
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র্িা বলার সেয তার্র্ অ্র্নর্িাই রের্সস উইসরলর েত মশানার্লা। মপছর্নর দর্রাজা 
খুর্ল ম র্তই িযাররর্র্ আনরন্দত ের্ন িল। লুনা এবিং রডন প্রর্বশ র্র্রর্ছ। বাইর্রর 
বৃরষ্টর্ত ওর্দর চুল রভর্জ মগর্ছ। ওর্দর বাহুর্ত গার্ছর শুর্র্না ডালপালা মলর্গ আর্ছ। 
 
..র্ছাির্ছাি র্ানগুর্লা, লুনা বলর্ছ। অ্র্নর্িা জলিস্তীর র্ার্নর ের্তা। 
 
ডযারড বর্লন অ্র্নর্িা রঙীন এবিং পশেঅ্লা। এবিং  রদ তুরে ওর্দরর্র্ ডার্র্া তাির্ল 
িাম্ শে র্রর্ত ির্ব। ওরা নাচ পছন্দ র্র্র। তর্ব খুব দ্রুত গরতর্ত না… 
 
রন এবিং িাররেযন রডনার মিরবল সাজার্ে। লুনার মপছর্ন মপছর্ন মসরদর্র্ ম র্ত ম র্ত 
রডন িযাররর রদর্র্ তারর্র্য র্াাঁধিা উাঁচু র্রল। তার্র্ অ্স্বরস্তর্ত আর্ছ বর্ল ের্ন িল। 
ফ্লযার্রর প্রর্শ্নর িাত মির্র্ বাাঁচার সুর্ াগ মপর্য িযারর দু িার্ত দুরি পােরর্ন জুর্সর জগ 
রনর্য ওর্দর মপছর্ন মপছর্ন মগল। 
 
…. রদ তুরে আোর্দর বারড়র্ত আর্সা আরে মতাোর্র্ ওই রশিংগুর্লা মদখার্বা। ডযারড 
আোর্র্ রচরঠর্ত রলর্খর্ছন। রর্ন্তু আরে রনর্জর মচার্খ এখর্না ওগুর্লা মদরখরন। র্ারে 
মডি-ইিাররা আোর্র্ মিাগািকর্সর মট্রন মির্র্ ধর্র রনর্য রগর্যরছল। তারপর মির্র্ আরে 
আর রেসোর্স বারড় ম র্ত পারররন লুনা বলল। 
 
ওরা দুজনই ফাযারর্প্ল্র্সর র্ার্ছ মগল। 
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লুনা, আেরা মতাোর্র্ জারনর্যরছ ম  ওগুর্লা মফর্ি মগর্ছ, িাররেযন লুনার উর্দ্দর্শ 
বলল। মসরি রছল এরুের্পন্ট, োেল িনক মস্লরর্যার্ না 
 
না, মসিা অ্বশযই এর্রি মরর্যার্ িনক রছল, লুনা শান্ত র্র্ণ্ঠ বলল। ডযারড আোর্র্ 
বর্লর্ছ, এিা সম্ভবত আবার পুনগকঠন ির্য মগর্ছ। ওরা রনর্জরা আবার প্রস্তুত ির্য  ায, 
তুরে জার্না। 
 
িাররেযন চােচগুর্লা মিরবর্ল নারের্য রাখর্ত রাখর্ত োিা মদালার্লা। রবল রে, 
অ্রলভযান্ডারর্র্ সর্ঙ্গ রনর্য রনর্চ মনর্ে এর্সর্ছ। অ্রলভযান্ডারর্র্ এখর্না অ্সম্ভব রর্র্ের 
দুবকল মদখা  ার্ে। রতরন রবর্লর িাত ধর্র আর্ছন। রবল তার্র্ সার্পািক রদর্ে। তার 
িার্ত এর্রি বড় সুযির্র্স। 
 
লুনা সাের্ন এরগর্য মগল। বলল, আরে আপনার্র্ রেস র্রর্বা রে. অ্রলভযান্ডার। 
 
আরেও মতাোর্র্ রেস র্রর্বা োই রডযার, 
 
রে. অ্রলভযান্ডার বলর্লন। লুনার র্াাঁধ চাপর্ড় রদর্লন। ওই ভযানর্ জাযগারির্ত তুরে 
আোর র্ার্ছ এেন এর্ শান্ত্বনা রছর্ল  া ভাষায প্রর্াশ র্রা  ার্ব না। 
 
মসা–আ মভা, রে. অ্রলভযান্ডার, ফ্লযার ফরারস ভাষায বলল শুভ রবদায। মস অ্রলভযান্ডার্রর 
দুগার্ল চুেু মখল। আরে ভাবরছলাে আপরন রর্ রবর্লর আরন্ট েুররর্যর্লর র্ার্ছ এর্রি 
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পযার্র্ি মপৌঁর্ছ রদর্য আোর্র্ বারধত র্রর্বন? তার িাযরািা এখর্না রফররর্য মদযা 
িযরন। 
 
এিা মতা আোর জনয সম্মার্নর রবষয, সাোনয এর্িু োিা মবা র্র্র অ্রলভযান্ডার 
বলর্লন। তাোর এই অ্সম্ভব আরতর্িযতার র্ার্ছ মসিা খুবই সাোনয র্াজ। 
 
ফ্লযার মভলর্ভর্ির র্াপর্ড় মোড়ার্না এর্রি মছাি বাক্স মবর র্রল। মসরি খুলল 
অ্রলভযান্ডারর্র্ মদখাবার জনয। িাযরারি আর্লার্ত রচর্রচর্ র্রর্ছ। 
 
েুনর্োন এবিং ডাযেন্ড, রিপহুর্ বলল। মস এর্ মর্াে রদর্য ঘর্র প্রর্বশ র্র্রর্ছ  া 
িযারর লক্ষ র্র্ররন। এরি গবরলনর্দর ততরর আোর ধারো, তাই না? 
 
এবিং উইজাডকরা এর জনয পাররশ্ররের্ রদর্যর্ছ, রবল শান্ত র্র্ণ্ঠ বলল। গবরলন তার 
রদর্র্ শীতল এবিং অ্রবশ্বাস মেশার্না চািরন রদল। 
 
রবল এবিং অ্রলভযান্ডার  খন রওযানা িয তখন মজার্র মজার্র বাতাস এর্স র্র্ির্জর 
গার্য আছর্ড় পড়র্ছ। বার্ী সবাই গাদাগারদ র্র্র মিরবল রঘর্র বর্স আর্ছ। ওরা মখর্ত 
শুরু র্রল। এর্ জর্নর র্নুইর্যর সর্ঙ্গ আর্রর্জর্নর র্নুই মলর্গ আর্ছ। নড়র্ত প কন্ত 
অ্সুরবধা ির্ে। পার্শ ফাযার মপ্ল্র্স পিপি র্র্র শে র্র্র আগুন জ্বলর্ছ। িযারর লক্ষ 
র্রল ফ্লযার ওর পা নাড়ার্ে। মস বারবার জানালা রদর্য বাইর্রর রদর্র্ মদখর্ছ। রর্ন্তু 
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রবল ওর্দর খাবার মশষ িওযার আর্গই রফর্র এল। তার চুল বাতার্স এর্লার্ের্লা ির্য 
মগর্ছ। 
 
সবরর্ছু রঠর্ঠার্ আর্ছ, মস ফ্লযারর্র্ বলল। অ্রলভযাভার মপৌঁর্ছ মগর্ছ। োে এবিং ডযাড 
সর্লর্র্ িযার্লা বর্লর্ছ। রজরন মতাোর্দর সবাইর্র্ শুর্ভো রদর্যর্ছ। মেড এবিং জজক 
এখর্না েুররর্যলর্র্ সিাযতা র্রর্ছ। মস তার িাযরারি মফরত মপর্য েিা আনরন্দত 
ির্যর্ছ। বলল, মস নারর্ মভর্বরছল আেরা ওিা মের্র রদর্যরছ। 
 
আহ্, এর্িা আজব োনুষ মতাোর ওই আরন্ট, ফ্লযার বলল। মস  াদুদণ্ড রদর্য বযবিার 
র্রা মপ্ল্িগুর্লা এর্ জাযগা র্রল। মসগুর্লা ধর্র রনর্য রুে মির্র্ মবর ির্য মগল। 
 
ডযারডও এর্রি িাযরা ততরর র্র্ররছল, লুনা বর্ল উঠল। ওর্যল মসরি এর্রি েুরু্র্ির 
মচর্যও সুন্দর। 
 
রন িযাররর মচার্খর রদর্র্ তার্ার্লা এবিং িাসল। িযারর জার্ন রর্নর অ্দু্ভত দশকন 
মিডর্িসরির র্িা ের্ন পর্ড়র্ছ। মজর্নারফরলযার্সর ওখার্ন রগর্য ম রি মদর্খরছল। 
 
িযাাঁ, রতরন র যার্ভনর্ক্লার েুরু্িরি পুনরায ততরর র্রর্ত চারের্লন। রতরন ভাবর্ছন রতরন 
ওিার সবগুর্লা আসল উপর্রে রচর্ন মফর্লর্ছন। রবরলউইগ পাখা ম াগ র্রার রবষযরি 
আসর্লই আলাদা। 
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সাের্নর দর্রাজায রবর্ি এর্রি শে িল। সবাই ঘুর্র মসরদর্র্ তার্ার্লা। ফ্লযার মদৌর্ড় 
রর্র্চন মির্র্ চর্ল এল। মস ভয মপর্যর্ছ। রবল লারফর্য দাাঁরড়র্য পড়ল। মস  াদুদণ্ডরি 
মবর র্র্র দর্রাজার রদর্র্ ধর্রর্ছ। িযারর, রন এবিং িাররেযনও এর্ই র্াজ র্রল। 
রনরর্ব রিপহুর্ মিরবর্লর রনর্চ সবার মচার্খর আড়ার্ল চর্ল মগল। 
 
মর্ ওখার্ন! রবল বলল। 
 
আরে, মরেুস জন লুরপন, হুনহুন র্রা বাতার্সর শর্ের মভতর মির্র্ এর্রি র্ণ্ঠ বলল। 
িযারর মবশ ভয মপর্য মগল। ঘিনািা রর্? আরে এর্জন ওযযারও, রনের্ফার্ডারা িঙ্কসর্র্ 
রবর্য র্র্ররছ। মতােরা মশল র্র্ির্জর রসর্েি রর্পাররা আোর্র্ রঠর্ানািা বর্লরছর্ল। 
জরুরর প্রর্যাজর্নর সেয চর্ল আসর্ত বর্লরছল। 
 
লুরপন, রবড়রবড় র্র্র রবল বলল এবিং মদৌর্ড় দর্রাজার র্ার্ছ চর্ল মগল এবিং মির্ন 
দর্রাজা খুর্ল মফলল। 
 
লুরপন দর্রাজার র্ার্ঠর উপরই পর্ড়র্ছ। তার েুখরি সাদা ির্য আর্ছ। এর্রি আলখাল্লা 
রদর্য মস মোড়ার্না। তার ধুসর চুলগুর্লা বাতার্স এর্লার্ের্লা ির্য মগর্ছ। লুরপন মসাজা 
ির্য দাাঁড়ার্লা। সবার রদর্র্ ঘুর্র তার্ার্লা। রনরিত িল এখার্ন মর্ মর্ আর্ছ। তারপর 
রচৎর্ার র্র্র বলল, এর্রি মছর্ল ির্যর্ছ। আেরা ওর নাে মরর্খরছ মিড মডারার বাবার 
নাোনুসার্র। 
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িাররেযনও আনর্ন্দ লারফর্য উঠল। ওযা-! িঙস! ির্সর এখন এর্রি বাচ্চা আর্ছ? 
 
িা! িা! তার এখন বাচ্চা আর্ছ! লুরপন বলল। মিরবর্লর চারপার্শর সবাই আনর্ন্দ 
রচৎর্ার র্রর্ত িার্ল। স্বরির রনিঃশ্বাস মফলল। িাররেযন এবিং ফ্লযার এর্ই সর্ঙ্গ বর্ল 
উঠল, অ্রভনন্দন! রন বলল িায িায! এর্িা মবরব! ম ন এেন র্িা মস র্খর্না শুর্ন 
নাই। 
 
িযাাঁ, িযা! এর্রি মছর্ল। আবার লুরপন বলল। মস রনর্জই ম ন রনর্জর আনর্ন্দ রবর্োরিত 
ির্য পর্ড়র্ছ। মস মিরবলিা ঘুর্র অ্নযপার্শ মগল এবিং িযাররর্র্ জরড়র্য ধরল। রনচতলার 
এ আনর্ন্দর দৃশয রির্োন্ড মপ্ল্র্স র্খর্না পাওযা ম ত না। 
 
তুরে ির্ব গডফাদার! মস িযাররর্র্ মছর্ড় রদর্য বলল। 
 
আ-আরে? িযাররর র্িা মবর্ধ মগল। 
 
তুরে, িযাাঁ, অ্বশযই! মভারাও এ বযাপার্র রারজ। তার র্িা িল মতাোর মচর্য ভাল আর 
মর্উ ির্ব না। 
 
আ-িা-িায িায- 
 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য ডেথরি হ্যালিাস । ডে. ডে. িাওরিিং । হ্যারি পটাি রসরিে 

863 

www.bengaliebook.com                                  সূরিপত্র 
 

 

িযারর অ্রভভূত ির্য মগল। িতবার্ এবিং আনরন্দত। রবল মদৌর্ড় মগল ওযাইন আনর্ত 
এবিং ফ্লযার মচষ্টা র্রল লুরপনর্র্ রিিংর্স র্রর্ত রারজ র্রার্ত। 
 
 আরে মবরশক্ষে িার্র্ত পারব না, আোর্র্ অ্বশযই রফর্র ম র্ত ির্ব, লুরপন বলল। মস 
সবার সর্ঙ্গ মর্ালারু্রল র্রল। িযারর মদখল তার্র্ আর্গর ম  মর্ার্না সের্যর মচর্য 
সর্তজ মদখার্ে। িযাঙ্ক ইযু, িযাঙ্ক ইযু রবল। 
 
রবল সবার েগ এরের্ধয ভর্র মফলল। ওরা সবাই উর্ঠ দাাঁড়ার্লা এবিং েগ উাঁচু র্র্র 
মিে র্রল। 
 
িু মিরড রােুস লুরপন, লুরপন বলল। এ মিি উইজাডক ইন দয মেরর্িং! 
 
ও মদখর্ত মর্েন ির্যর্ছ? ফ্লযার জানর্ত চাইল। 
 
আোর ধারো মস মদখর্ত, মডারার েত ির্যর্ছ, লুরপন বলল। রর্ন্তু মডারার ধারো মস 
আোর েত ির্যর্ছ। োিায খুব মবরশ চুল মনই। জর্ন্মর পর ের্ন ির্যরছল চুলগুর্লা 
র্ার্লা। রর্ন্তু রবশ্বাস র্র মসই মির্র্ চুলগুর্লা ঘণ্টায ঘণ্টায পার্ট রগর্য ধুসর ির্য 
উঠর্ছ। িযর্তা আরে রফর্র মদখব তার চুলগুর্লা ব্লন্ড ির্য মগর্ছ। আনর্িার্েডা বর্লন 
িঙ্কর্সর জর্ন্মর রদন চুর্লর রঙ পররবতকন ির্ত শুরু র্র্ররছল। মস তার েগরি মশষ 
র্রল। ওি রঠর্ার্ছ, আর্রর্বার োত্র মনব। রবল তার েগরি ভর্র রদল। 
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বাতাস মছাি র্র্িজরির উপর আছর্ড় পড়র্ছ। ফাযার মপ্ল্র্সর আগুন লারফর্য লারফর্য 
উঠর্ছ, পিপি শে ির্ে। রবল আর্রর্ মবাতল ওযাইন খুর্লর্ছ। রবর্লর সুসিংবাদ 
ওর্দরর্র্ রনযন্ত্রেিীন র্র্র মফর্লর্ছ। নতুন উল্লরসত জীবর্নর মভতর ঢুর্র্ পর্ড়র্ছ। 
এেন উৎসবেুখর পররর্বশ শুধুোত্র গবরলনর্র্ স্পশক র্র্রর্ছ বর্ল ের্ন িল না। রর্ছুক্ষে 
পর মস দখল র্র্র রাখা মবডরুেরির্ত চর্ল মগল। িযারর ের্ন র্র্ররছল মস এর্াই 
রবষযরি লক্ষ র্র্রর্ছ। রর্ন্তু না, গবরলন রসাঁরড় মবর্য উপর্র  াওযার সেয িযারর মদখল 
রবলও তার্র্ লক্ষ র্রর্ছ। 
 
না, না…আোর অ্বশযই রফর্র ম র্ত ির্ব, আর্রর্ েগ ওযাইর্নর প্রস্তাব বারতল র্র্র 
লুরপন বলল। মস উর্ঠ দাাঁড়ার্লা এবিং তার আলখাল্লারি গার্যর উপর মির্ন রনল। গুডবাই, 
গুডবাই, আরে মচষ্টা র্রর্বা র্র্যর্রদর্নর মভতর ছরব রনর্য রফর্র আসর্ত। ওরা সবাই 
খুব খুরশ ির্ব মজর্ন ম , আোর সর্ঙ্গ মতাোর্দর মদখা ির্যর্ছ 
 
মস আলখাল্লা পর্র সবার সর্ঙ্গ রু্লারু্রল র্র্র অ্ন্ধর্ার রার্তর মভতর রফর্র মগল। 
 
গডফাদার িযারর! রবল বলল। ওরা এর্সর্ঙ্গ মিাঁর্ি রর্র্চর্নর মভতর রদর্য মগল মিরবলিা 
পররস্কার র্রর্ত। এর্িা সরতযর্ার্রর সম্মান! অ্রভনন্দন! 
 
িযারর িার্তর খারল েগগুর্লা নারের্য রাখল। রবল তার মপছর্ন দর্রাজারি মির্ন বন্ধ র্র্র 
রদল। অ্নযর্দর এখর্না আনন্দ র্রার শেিা মির্ে মগল। 
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আরে রর্ছু বযারিগত র্িা বলর্ত চাই িযারর। র্র্ির্জ এতজর্নর ের্ধয সুর্ াগ পাওযা 
 ায না। 
 
রবল এর্িু রিধা র্রল। 
 
িযারর, তুরে গবরলনর্র্ সর্ঙ্গ রনর্য রর্ছু এর্িা পররর্ল্পনা র্রছ। 
 
 প্রশ্ন নয, এরি রবর্লর েন্তবয। িযারর অ্স্বীর্ার র্রার মচষ্টা র্রল না। মস রবর্লর রদর্র্ 
তারর্র্য অ্র্পক্ষা র্রর্ত িার্ল। 
 
আরে গবরলনর্র্ রচরন, রবল বলল। মিাগািকস মছর্ড় আসার পর আরে রিনর্গার্ি র্াজ 
র্র্ররছ। গবরলন এবিং উইজাডকর্দর ের্ধয  তিা বনু্ধত্ব িওযা সম্ভব, আরে ততিাই 
গবরলর্নর বনু্ধ। আোর মবশ রর্ছু গবরলন বনু্ধ আর্ছ, অ্িবা–বলর্ত পার্রা আরে 
গবরলনর্দর রচরন এবিং পছন্দ র্রর। তারপর মির্ে এর্িু রিধা র্র্র রবল আবার বলল, 
িযারর, তুরে রিপহুর্র্র র্ার্ছ র্ী আশা র্রছ? এবিং রবনীের্য তুরে তার্র্ রর্ প্ররতশ্রুরত 
রদর্যছ? 
 
আরে মতাোর্র্ মসিা বলর্ত পাররছ না, িযারর বলল। আরে দুিঃরখত রবল। ওর্দর মপছর্ন 
দর্রাজারি খুর্ল মগল। ফ্লযার আর্রা েগ রনর্য ঢুর্র্র্ছ। এর্িু, রবল বলল। এর্িু পর্র 
আর্সা। ফ্লযার মবর ির্য মগল। এবিং দর্রাজারি মপছন মির্র্ বন্ধ র্র্র রদল। 
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রবল বলল, তাির্ল শুধু আরে এর্িা র্িাই বলব,  রদ তুরে ওর সর্ঙ্গ মর্ার্না দর 
র্ষার্রষ র্র্র িার্র্া, আর তা  রদ িয সেদ রবষযর্ তাির্ল মতাোর্র্ অ্সম্ভব 
রর্র্ের সতর্ক িার্র্ত ির্ব। মপর্েন্ট, ররর্পর্েন্ট বা োরলর্ানা রনর্য গবরলনর্দর আচরে 
োনুর্ষর েত না। 
 
িযাররর মভতর্র এর্রি অ্স্বরস্ত র্াজ র্রর্ত িার্ল। ম ন তার মভতর রদর্য এর্রি সাপ 
চলার্ফরা র্রর্ছ। 
 
তুরে র্ী মবাোর্ত চাে? 
 
আেরা রভন্ন এর্ জার্তর আর্লাচনা র্ররছ। রবল বলল। গবরলন এবিং োনুর্ষর ের্ধয 
মলনর্দন শত শত বছর ধর্র রতি। তুরে মসিা জানর্ত পারর্ব েযারজর্র্র ইরতিাস 
মির্র্। দু পর্ক্ষরই রর্ছু ত্রুরি আর্ছ, আরে এর্িা র্খর্নাই বলব না ম  উইজাডকরা 
রনর্দকাষ। রর্ন্তু গবরলনর্দর োর্ে রবশ্বাস আর্ছ ম  মসানা বা সের্দর বযাপার্র 
উইজাডকর্দর র্খর্না রবশ্বাস র্রা  ার্ব না। র্ারে তারা র্খর্নাই গবরলনর্দর োরলর্ানা 
মের্ন মনয না। এ রবশ্বাস রিনর্গার্ির গবরলনর্দর ের্ধয আরও তীর। 
 
আরে রবশ্বাস র্রর- িযারর বলর্ত শুরু র্রল। রর্ন্তু রবল োিা নাড়ল। 
 
তুরে বুের্ত পারছ না িযারর, গবরলনর্দর সর্ঙ্গ বাস না র্রর্ল মর্উ বুের্ত পারর্ব না। 
গবরলনর্দর ের্ত ম  মর্ার্না রজরনর্সর অ্রধর্ার এবিং োরলর্ানা িল ম  প্রস্তুত র্র্র 
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তার, ম  েয র্র্র তার নয। সব গবরলন রবশ্বাস র্র্র ম , ম  সব রজরনস গবরলনর্দর 
প্রস্তুত র্রা তার োরলর্ গবরলনরাই। 
 
রর্ন্তু  রদ মসিা েয র্রা তাির্ল তারা ধর্র মনর্ব ম  এিা তার্দর র্াছ মির্র্ ভাড়া 
মনযা ির্যর্ছ ম  িার্া রদর্যর্ছ মসিা তার না। গবরলনর্দর ততরর ম সব রজরনস 
উইজার্ডকর মির্র্ উইজার্ডকর র্ার্ছ  ার্ে মসগুর্লা রনর্য ওর্দর রবরাি সেসযা আর্ছ। 
তুরে র্ী রিপহুর্র্র েুখরি মদর্খছ  খন িাযরািা তার মচার্খর সাের্ন রদর্য মদযা িরেল 
তখন? মস মোর্িই সন্তুষ্ট রছল না। আরে রবশ্বাস র্রর ম  মস রচন্তা র্র্রর্ছ, ম  রজরনসরি 
রর্র্নর্ছ মস োরা  াবার পর এরি গবরলনর্দর রফর্র পাওযািাই উরচত ির্ব। ওরা ের্ন 
র্র্র গবরলনর্দর বানার্না রজরনস বযবিার র্রাই আোর্দর অ্ভযাস। ের্ন র্র্র, 
গবরলনর্দর মর্ার্না িার্া পযসা না রদর্য ম  মর্ার্না রজরনস উইজাডক মির্র্ উইজার্ডকর 
র্ার্ছ িস্তান্তর র্রা তার্দর র্াছ মির্র্ চুরর র্রারই নাোন্তর। 
 
িযাররর মভতর এখন এর্রি অ্শুভ অ্নুভূরত ির্ে। মস ভাবল রবল তার ভাড়া র্রার 
মচর্য মবরশ রর্ছু ভাবর্ছ রর্ না। 
 
েদ্দা র্িা আরে  া বলর্ত চারে, রবল বলল। মস িাতরি দর্রাজার উপর্র রাখল খুর্ল 
রসরিিংরুর্ে  াবার জনয। তুরে ম  প্ররতশ্রুরতই দাও না মর্ন মস বযাপার্র অ্তযন্ত সতর্ক 
িার্র্ব িযারর। মর্ার্না গবরলর্নর সর্ঙ্গ ওযাদা ভঙ্গ র্রা রিনর্গার্ি মভর্ঙ্গ প্রর্বশ র্রার 
মচর্যও রবপদজনর্। 
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রবল দর্রাজারি মির্ন খুলল। িযারর বলল, রঠর্, ধনযবাদ রবল, আরে মতাোর র্িা স্মরে 
রাখর্বা। রবর্লর মপছন মপছন অ্নযর্দর র্ার্ছ আসর্ত আসর্ত িযাররর োিায এর্রি 
র্রঠন বুরদ্ধ এর্লা। এ রচন্তারি ওযাইন পান র্রার জনয এর্সর্ছ এর্ত মর্ার্না সর্ন্দি 
মনই। মর্ার্না রচন্তা র্রা ছাড়াই মস এখন মিরড িক্কর্সর গডফাদার্র পররেত ির্ত  ার্ে, 
রঠর্ রসররযস ম েন তার গডফাদার রছল। 
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রিনলগাটস 
 
পররর্ল্পনা ততরর ির্য মগল। প্রস্তুরতও সেন্ন িল। মছাি মবডরুেিার্ত এর্রি লম্বা 
আাঁর্াবার্া চুল পর্ড় আর্ছ এর্রি রশরশর উপর। মসরি ফাযার মপ্ল্র্সর উপর রাখা আর্ছ। 
চুলরি েযালফয েযার্নার্রর মসার্যিার মির্র্ িাররেযন তুর্ল রনর্যরছল। 
 
তাির্ল, তুরে তার আসল  াদুদণ্ডরিই বযবিার র্রর্ব, িযারর  াদুদণ্ডরির রদর্র্ োিা মনর্ড় 
বলল। আরে ের্ন র্রর তুরে এর্র্বার্র খারি ির্য  ার্ব। 
 
িাররেযনর্র্ ভীত মদখা মগল।  াদুদণ্ডরি মতালার সেয ের্ন িল তার্র্ মসরি র্াের্ড় 
রদর্ত পার্র। 
 
এই রজরনসিার্র্ আরে ঘৃো র্রর, িাররেযন রনচুস্বর্র বলল। আরে সরতযই এ রজরনস ঘৃো 
র্রর। ের্ন িয এর সবরর্ছু উর্টাপাটা। এ রজরনস আোর র্ার্ছ রঠর্েত র্াজ র্র্র 
না…ের্ন িয এিা আসর্ল তারই। 
 
িযারর রর্ছু বলল না রর্ন্তু ের্ন পড়ল ব্লযার্িনক  াদুদণ্ড রনর্য আপরে র্রায িাররেযন 
রর্ভার্ব মসিা নার্চ র্র্র রদর্যরছল। বর্লরছল ম  িযারর রচন্তা র্রর্ছ  া তার র্রা উরচত 
নয। বর্লরছল প্রযার্রিস র্রর্ত। িযারর আর িাররেযর্নর বযাখযারি তার্র্ মফরত রদর্ত 
চাইল না। রিনর্গািস আেের্ের মশষ েুিূর্তক আর তার্র্ আঘাত মদযা উরচত ির্ব না। 
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রর্ন্তু এিা মতাোর্র্ তার চররত্র ফুরির্য তুলর্ত সািা য র্রর্ব, আর এর সক্ষেতা 
জানর্ত, রন বলল। রচন্তা র্র্র মদখ এই  াদুদণ্ডরি র্ী র্র্রর্ছ! 
 
রর্ন্তু মসিাই মতা আোর েূল র্িা! িাররেযন বলল। এই  াদুদণ্ডরিই মনরভর্লর ো এবিং 
বাবার্র্ রন কাতন র্র্রর্ছ, মর্ জার্ন আর্রা র্ত োনুষর্র্ অ্তযাচার র্র্রর্ছ। এই 
 াদুদণ্ডরিই রসররযসর্র্ িতযা র্র্রর্ছ রর্ না? 
 
িযারর এ রবষযরি রচন্তা র্র্ররনিঃ মস োিা রনচু র্র্র  াদুদণ্ডরির রদর্র্ তার্ার্লা। িযারর 
এরগর্য রগর্য রিরফনর্ডার্রর তর্লাযার রদর্য মসরির্র্ খণ্ড খণ্ড র্র্র মফলল। এর্রি খণ্ড 
মদযার্লর সর্ঙ্গ বারড় মখর্য িযাররর পার্শ এর্স পড়ল। 
 
আরে আোর  াদুদণ্ডরি খুইর্যরছ, িাররেযন দুিঃখভরা র্র্ণ্ঠ বলল। আোর ইো রে. 
অ্রলভযান্ডার  রদ আোর্র্ এর্রি  াদুদণ্ড বারনর্য রদর্তন! 
 
আজ সর্ার্লই রে, অ্রলভযান্ডার লুনার জনয এর্রি নতুন  াদুদণ্ড পারঠর্যর্ছন। মস ওরি 
বাইর্রর লর্ন পরীক্ষা র্র্র মদখর্ছ এরি রবর্র্র্লর পড়র্ন্তা মরার্দ মর্েন র্াজ র্র্র। 
রডর্নর  াদুদণ্ডরি েযাচাররা রনর্য মগর্ছ। মস েুখ র্ার্লা র্র্র দাাঁরড়র্য লুনারিা মদখর্ছ। 
 
িযারর তারর্র্য িওিনক গার্ছর ডাল রদর্য বানার্না  াদুদণ্ডরি মদখল। এরি রছল িযার্র্া 
েযালফর্যর। মস এিা মদর্খ অ্বার্ ম েন ির্যর্ছ এবিং মসই সর্ঙ্গ খুরশও ির্যর্ছ ম  
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 াদুদণ্ডরি িাররেযর্নরিার েত অ্ন্তত র্াজ মদয। ের্ন পড়ল অ্রলভযান্ডার  াদুদর্ণ্ডর 
রসর্েিভার্ব র্াজ র্রা রনর্য র্ী বর্লর্ছন। িযারর রচন্তা র্রল ম  িাররেযর্নর সেসযারি 
মস জার্ন। মবলারট্রর্ক্সর র্াছ মির্র্ ওযালনাি  াদুদণ্ডরি মনযার পর এিার্র্ মস অ্নুগত 
র্রর্ত পার্ররন। 
 
মবডরুর্ের দর্রাজা খুর্ল মগল এবিং রিপহুর্ প্রর্বশ র্রল। িযাররর িাতরি আপনার্তই 
তর্লাযার্লর বার্ির র্ার্ছ চর্ল মগল এবিং মস তর্লাযাররি র্ার্ছ মির্ন রনল। রর্ন্তু সর্ঙ্গ 
সর্ঙ্গ মস এর্িু রবরত িল। িযারর বুের্ত পারল ম  রিপহুর্ রবষযরি লক্ষ র্র্রর্ছ। 
আেরা মশষবার্রর েত সবরর্ছু মচর্ র্র্র মদখরছ, রিপহুর্। আেরা রবল এবিং ফ্লযারর্র্ 
বর্লরছ ম  আগােীর্াল আেরা রওযানা ির্বা। আেরা বর্লরছ ম  আোর্দর রবদায রদর্ত 
মতাোর্দর সর্ার্ল ঘুে মির্র্ উঠর্ত ির্ব না। 
 
এ রবষযরির্ত ওরা খুবই সতর্ক। র্ারে  াবার আর্গ িাররেযনর্র্ মবলারট্রর্ক্সর রুপ 
িিে র্রর্ত ির্ব। রবল আর ফ্লযার  ত র্ে বুের্ত পার্র এবিং অ্নুোন র্রর্ত পার্র 
তত ভার্লা। ওরা অ্র্রা বর্লর্ছ ম  ওরা আর রফর্র আসর্ব না। ম  রার্ত েযাচাররা 
ওর্দরর্র্ ধর্ররছল মস রার্ত ওরা পাররর্নর্সর তাবুরি িাররর্যর্ছ। রবল ওর্দরর্র্ এর্রি 
তাবু ধার রদর্ত মচর্যর্ছ। মসরি এখন মবর্ডড বযার্গ রাখা ির্যর্ছ। িযাররর স্বরস্ত মবাধ 
ির্ে ম  িাররেযন রর্ছু রজরনস সিংিি র্র্রর্ছ েযাচারর্দর র্াছ মির্র্ রনরাপর্দ িার্ার 
জনয। মসগুর্লা তার মোজার মভতর্র মরর্খ রদর্যর্ছ। 
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মশষ র্র্যর্ সপ্তা মবশ আরার্ে এই বারড়র্ত র্ারির্যর্ছ। এ র্িা রবল, ফ্লযার, লুনা এবিং 
রডনর্র্ বর্ল ম র্ত পারর্ব না। িযারর মশল র্র্িজ মির্র্ চর্ল  াওযার রবষযরি রনর্য 
ভাবর্ছ। িযারর এ র্রদন মবশ মচষ্টা র্র্রর্ছ ম ন ওর্দর মর্ার্না অ্সুরবধা না িয। মস 
মছাি এবিং অ্ন্ধর্ার রুর্ে আির্া মির্র্ িারপর্য উর্ঠর্ছ। সবর্চর্য বড় র্িা রিপহুর্র্র্ 
রনর্য আর র্ািার্ত ির্ব না। রর্ন্তু র্খন এবিং র্ীভার্ব মস রিরফনর্ডার্রর তর্লাযাররি না 
রদর্য গবরলর্নর র্াছ মির্র্ আলাদা ির্য  ার্ব এ প্রর্শ্নর উের তার জানা মনই। ওরা 
ম ভার্ব রচন্তা র্র্রর্ছ মসভার্ব র্াজ র্রা প্রায অ্সম্ভব বর্ল ের্ন ির্ে। র্ারে গবরলন 
পাাঁচ রেরনর্ির জনযও িযারর, রন এবিং িাররেযনর্র্ এর্া িার্র্ত রদর্ে না। দর্রাজার 
প্রান্ত রদর্য মঠর্ল মভতর্র প্রর্বশ র্রার সেয  খন গবরলর্নর লম্বা আঙুলগুর্লা মদখা 
মগল তখন রন বলল, মস আোর্র্ োর্যর রশক্ষা রদর্ে। রবর্লর র্িাগুর্লা ের্ন মরর্খ 
িযাররর সর্ন্দি িল ম , গবরলন ওর্দরর্র্ পািারা রদর্ে  ার্ত ওরা মর্ৌশর্ল তার্র্ 
প্রতাররত না র্রর্ত পার্র। িযারর চাপাচারপ র্রর্লও িাররেযন ওর্দর গবরলর্নর সর্ঙ্গ 
মিার্া মদযার প্ল্যানরি ভাল ভার্ব মনযরন। ম  অ্ল্প খারনর্ সেয পাওযা  ায গবরলনর্র্ 
ছাড়া এেন এর্রি সেয রন বর্লর্ছ, আোর্দর এরি বযবিার র্রর্ত ির্ব, িার রেযন। 
 
এই রার্ত িযাররর ভাল ঘুে িল না। প্রায সর্াল প কন্ত মজর্গ রইল। তার মসই রার্তর 
র্িা ের্ন িল, ম  রার্ত ওরা চুরপ চুরপ রেরনরে অ্ব েযারজর্র্র মভতর প্রর্বশ র্র্ররছল। 
মস সের্যর প্রবল ইো এবিং উর্েজনার র্িা ের্ন পড়ল। এখন আবার তার মভতর 
উর্েজনা র্াজ র্রর্ছ। বারবার সর্ন্দি এর্স প্রর্বশ র্রর্ছ। মস োিা মির্র্ এ র্িা 
মের্ড় মফলর্ত পারর্ছ না ম ,  া র্রর্ত  ার্ে তার সবই ভুল ির্ত পার্র। মস রনর্জর্র্ 
বারবার মবাোর্ত মচষ্টা র্রল ম  তার্দর পররর্ল্পনারি ভালই ির্যর্ছ। রিপহুর্ জার্ন ম  
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তারা মর্ান ধরর্ের রবষয মোর্ার্বলা র্রর্ত  ার্ে। সব ধরর্ের রবপদ বা সেসযা 
মোর্ার্বলার জনয তারা সব প্রস্তুরত িিে র্র্রর্ছ। রর্ন্তু তারপরও িযাররর অ্স্বরস্ত লাগর্ত 
িার্ল। এর্বার বা দুবার মস রনর্র্ নর্ড়চর্ড় উঠর্ত শুনল। িযারর রনরিত ম  মসও 
মজর্গ আর্ছ। রর্ন্তু ওরা ম র্িতু রডর্নর সর্ঙ্গ বসার ঘররির্ত ঘুরের্যর্ছ তাই মস মর্ার্না 
র্িা বলল না। 
 
মভার ছযিার সেয অ্স্বরস্ত র্াির্লা। ওরা রস্লরপিং বযার্গর মভতর মির্র্ মবর ির্য এল। 
আর্লা অ্ন্ধর্ার্রর মভতর ওরা মপাষার্ পর্র রনল। তারপর রনিঃশে পার্য গার্ডকর্ন মবর 
ির্য এল। ওখার্নই রিপহুর্ এবিং িাররেযর্নর দাাঁরড়র্য অ্র্পক্ষা র্রার র্িা। মভজা 
মভজা মভার। রর্ন্তু এর্িু এর্িু বাতাস বর্য  াওযা মির্র্ মবাো  ার্ে ম  এখন মে 
োস চলর্ছ। িযারর আর্ার্শর রদর্র্ েুখ তুর্ল তারর্র্য মদখল তারাগুর্লা এখর্না অ্ন্ধর্ার 
আর্ার্শ রেরি রেরি র্র্র জ্বলর্ছ। মঢউ সেুর্র্দ্র রর্নারায এর্স পর্ড়র্ছ আবার দূর্র চর্ল 
 ার্ে। সেুর্র্দ্র এই শেরি িযারর ভীষেভার্ব রেস র্রর্ব। 
 
মছাি মছাি চারাগাছগুর্লা ওর্দর বাধয র্রল মডারবর র্বররির ধার রদর্য ম র্ত। এর্ 
বছর্রর ের্ধযই র্বর্রর উপর্রর লাল োরি মঢর্র্  ার্ব। সাদা ম  পািররির্ত মডারবর 
নাে মখাদাই র্রা আর্ছ মসরি এখই অ্র্নর্িা পার্ট মগর্ছ। মস এখন উপলরব্ধ র্রর্ত 
পারর্ছ ম  ওরা মতা মডারবর্র্ অ্নয মর্ািাও র্বর রদর্ত পারর্তা না। রর্ন্তু িযাররর মভতর 
এর্িা মোচড় রদর্য উঠল মডারবর্র্ মপছর্ন মরর্খ  াওযার র্ারর্ে। 
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িযারর র্বর্রর রদর্র্ তারর্র্য ভাবল, ঘর্রর ভুতরি জানর্লা র্ী র্র্র ম  উদ্ধার র্রর্ত 
মর্ািায ম র্ত ির্ব? িযারর নখগুর্লা অ্জার্ন্তই রনর্জর গলায মোলার্না বযাগরির র্ার্ছ 
নাড়া চাড়া র্রর্লা। ওই বযাগরির মভতরই মসই ভাঙা আযনারি আর্ছ ম রির্ত মস রনরিত 
ডাম্বলর্ডার্রর মচাখ মদর্খরছল। রঠর্ তখনই দর্রাজায এর্রি শে িওযায িযারর রফর্র 
মসরদর্র্ তার্ার্লা। 
 
িযারর মদখল মবলারট্রক্স মলোর্র লম্বা পা মফর্ল ওর্দর রদর্র্ আসর্ছ। সর্ঙ্গ রিপহুর্। মস 
িাাঁির্ত িাাঁির্ত তার মবর্ডড বযাগরি অ্নয এর্রি গাউর্নর মভতর্রর পর্র্র্ি রাখর্ছ। এই 
পুরাতন গাউনরি রির্োন্ড মপ্ল্স মির্র্ রনর্য আসা ির্যরছল।  রদও িযারর এর্শ ভাগ 
রনরিত ম  এিা িাররেযন, তারপরও ওর মভতর ভর্যর এর্রি মরাত মনর্ে মগল। মস 
িযাররর মচর্য লম্বা। তার লম্বা র্ার্লা চুলগুর্লা মপছর্ন েুলর্ছ। তার গাঢ় র্র্র রলড মদযা 
মচাখগুর্লা ওর্দর উপর মফলর্তই ের্ন িল মচার্খ রিিংসা জ্বলর্ছ। মস র্িা বলল। তখন 
মবলারট্রর্ক্সর র্র্ণ্ঠর মভতর রদর্য ওরা িাররেযর্নর র্িা শুনর্ত মপল। 
 
তার পছন্দিা এর্বার্র রবররির্র, গুররডরুর্ির মচর্যও জঘনয! ওর্র্ রন, এরদর্র্ এর্সা 
আরে মতাোর্র্ বারনর্য 
 
রঠর্ার্ছ, রর্ন্তু ের্ন রাখর্ব, আরে খুব লম্বা দারড় পছন্দ র্রর না… 
 
ওি ঈশ্বর্রর র্ছে, এিা িাওসাে মদখার্নার মর্ার্না বযাপার না.. 
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না মসিা নয, রর্ন্তু এর্ত সেসযা িয। রর্ন্তু আরে নার্িা এর্িু খার্িা চাই। মশষ বার 
ম েন র্র্ররছর্ল মতেন র্র্র দাও। 
 
িাররেযন রনিঃশ্বাস মছর্ড় র্াজ র্রর্ত শুরু র্রল। রবড়রবড় র্র্র রর্ছু বলল রর্নর 
মচিারা রবরভন্নভার্ব পার্ট ম র্ত মদর্খ। তার্র্ পুর্রাপুরর এর্রি নর্ল পররচয বারনর্য 
রদর্ত ির্ব। ওরা োর্লভর্লন্ট র্াে র্র্রর্ছ রনরাপোর জনয এরদর্র্ িযারর এবিং রিপহুর্ 
অ্দৃশয আলখাল্লার মভতর ঢুর্র্ মগর্ছ। 
 
এই মদখ, িাররেযন বলল। এখন মর্েন মদখার্ে তার্র্? 
 
তার ছদ্মর্বর্শর েধয রদর্য রনর্র্ এর্র্বার্র এর্িু এর্িু মচনা  ার্ে। িযারর বুের্ত 
পারল রনর্র্ জানার র্ারর্ে ের্ন ির্ে এর্িু এর্িু মচনা। রর্নর চুলগুর্লা এখন লম্বা 
এবিং মঢউ মখলার্না। েুর্খ ঘন বাদােী দারড় এবিং মোচ। েুর্খ মর্ার্না দাগ মনই। এর্রি 
খার্িা ছড়ার্না নার্। মচার্খর উপর্রর ভুরু মজাড়া মবশ ভারর। 
 
ওর্যল মস আোর ের্তা না, রর্ন্তু তার ির্ব, িযারর বলল। তাির্ল এখন আেরা রওযানা 
ির্বা? 
 
ওরা রতনজনই মশল র্র্ির্জর রদর্র্ ঘুর্র তার্ার্লা। রনভু রনভু তারার রনর্চ অ্ন্ধর্ার্র 
রনিঃশর্ে বারড়রি শুর্য আর্ছ। ওরা মিাঁর্ি মিাঁর্ি বাউন্ডারর মদযার্লর র্ার্ছ মগল। ম খার্ন 
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রফর্ডলাস চােক র্াজ র্র্র না। ওরা িােল। এখান মির্র্ ওরা রডসাপযার্রি র্রর্ত 
পারর্ব। মগি পার ির্তই রিপহুর্ র্িা বর্ল উঠল। 
 
এখন আোর উপর্র ওঠা দরর্ার, িযারর পিার? 
 
িযারর রনচু িল এবিং গবরলন ওর রপঠ মবর্য উঠল। মস িযাররর গলার র্াছিায িাত রদর্য 
আির্র্ ধর্র িার্ল। মস খুব এর্িা ভার না, রর্ন্তু গবরলর্নর ভরিা িযাররর রঠর্ পছন্দ 
ির্ে না। তর্ব ম  িাত রদর্য ধর্র মরর্খর্ছ মসই িার্ত অ্বার্ র্রার েত শরি। 
িাররেযন মির্ন মবর্ডড বযাগ মির্র্ অ্দৃশয আলখাল্লা মবর র্রল এবিং ওর্দর গার্যর 
উপর চারপর্য রদল। 
 
পারর্ফক্ট, মস বলল। রনচু ির্য িযারর পা মবর ির্য আর্ছ রর্ না মদখল। আরে রর্ছুই 
মদখর্ত পারে না। এবার চর্লা। 
 
রিপহুর্র্র্ র্াাঁর্ধ রনর্য িযারর িানরির উপর ঘুর্র মগল। ের্নর সবিুরু্ মজার রদর্য রলরর্ 
র্লর্িার্নর র্িা ের্ন রাখল। রডযাগন অ্যারলর্ত প্রর্বশেুর্খর মসই বাররি। রনর্ষ 
অ্ন্ধর্ার্রর ের্ধয গবরলন আর্রা মজার্র মচর্প ধর্রর্ছ। এবিং র্র্যর্ মসর্র্র্ন্ড মভতর 
িযাররর পা মপভর্ের্ন্টর উপর পড়ল। মস মচাখ খুর্ল মদখল োগলরা সব সর্ার্লর রাস্তায 
িাাঁির্ছ মচার্খ েুর্খ অ্পরারধর ভাব রনর্য। মছাি বাররির অ্রস্তত্ব সের্র্ক এর্র্বার্র 
মচতনািীন। 
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রলরর্ র্লর্িার্নর বাররি প্রায ফাাঁর্া। রু্র্জা এবিং দাাঁতিীন োরলর্ িে বার র্াউন্টার্রর 
মপছর্ন দাাঁরড়র্য লাস পররস্কার র্রর্ছ। দুজন উইজাডক রনচু স্বর্র এর্ মর্ানায রবড়রবড় 
র্র্র আর্লাচনা র্রর্ছ। িাররেযর্নর রদর্র্ তারর্র্য ওরা এর্ মর্ার্ে ছাযার মভতর চর্ল 
মগল। 
 
েযাডাে মলেযার্রে, রবড়রবড় র্র্র িে বলল। িাররেযন সাের্ন  াবার সেয মস োিা 
রনচু র্র্র সম্মান জানার্লা। 
 
গুড েরনকিং, িাররেযন বলল। িযারর রনচু ির্য পাশ রদর্য মগল। এখর্না তার র্াাঁর্ধ 
রিপহুর্। মস মদখল িে রবস্ময ভরা মচার্খ িাররেযর্নর রদর্র্ তারর্র্য আর্ছ। 
 
অ্রত রবনয! িযারর রবড়রবড় র্র্র িাররেযর্নর র্ার্নর র্ার্ছ বলল। মস অ্দৃশয আলখাল্লার 
মভতর মির্র্ই বার্রর মপছর্নর রদর্র্  ার্ে। তুরে আর্শপার্সর মলার্জনর্দর এর্র্বার্র 
পাো মদর্বনা! 
 
ওর্র্! আরে তাই র্রর্বা! 
 
িাররেযন মবলারট্রর্ক্সর  াদুদণ্ডরি মবর র্রল এবিং ওর্দর সাের্ন এর্রি অ্দৃশয মদযাল 
ততরর র্রল। প্রায সর্ঙ্গ সর্ঙ্গ মসই মদযাল ঘুরর্ত িার্ল এবিং বড় ির্ত িার্ল। তারপর 
এর্রি বার্া পি ততরর র্রল রডযাগন অ্যারলর উর্টা রদর্র্। 
 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য ডেথরি হ্যালিাস । ডে. ডে. িাওরিিং । হ্যারি পটাি রসরিে 

878 

www.bengaliebook.com                                  সূরিপত্র 
 

 

চাররদর্র্ শান্ত। এখর্না মদার্ান মখালার সেয িযরন। এবিং মর্ার্না মদার্ানদারর্র্ও 
বাইর্র মদখা মগল না। ম খান মির্র্ শুরু র্র্রর্ছ মসখান মির্র্ এখন অ্র্নর্ দূর 
বারর্র্য মগর্ছ। িযারর অ্র্নর্ বছর আর্গ প্রিে বছর্র িার্র্ত এখার্ন সফর র্র্ররছল। 
অ্র্নর্ মদার্ান বন্ধ র্র্র মদযা ির্যর্ছ।  রদও ডার্ক আর্িক মবশ রর্ছু নতুন র্র্র ততরর 
র্রা ির্যর্ছ। িযাররর রনর্জর েুখরিই অ্র্নর্ জানালার উপর মপাোর্রর মভতর মির্র্ 
তার রদর্র্ ম ন তারর্র্য আর্ছ। প্রর্তযর্রির্ত মলখা আর্ছ, আনরডসাযার্রবল নাম্বার 
ওযান। 
 
মবশ র্র্যর্জন রভকু্ষর্ ধরর্ের মলার্ বর্স আর্ছ দর্রাজার র্ার্ছ। ওরা পরির্র্দর 
র্ার্ছ মসানা চার্ে। আর্বদন র্র্র বলর্ছ ওরা সরতযই উইজাডক। এর্জর্নর মচার্খর 
উপর রিাি বযার্ন্ডজ মদখা  ার্ে। 
 
ওরা রাস্তা রদর্য  াওযার সেয মদখল রভকু্ষর্গুর্লা িাররেযর্নর রদর্র্ তার্াল। ওর্র্ 
মদর্খই ওরা রনর্স্তজ ির্য মগল। েুর্খর উপর পদকা মির্ন  ার  ার েত মদৌর্ড় পালার্লা। 
িাররেযন ওর্দর রদর্র্ আিি রনর্য তার্ার্লা। রর্ন্তু বযার্ন্ডজ বাধা মলার্রি মখাড়ার্ত 
মখাড়ার্ত ওর সাের্ন চর্ল এল। 
 
আোর সন্তান! মস িাররেযর্নর রদর্র্ িাত উাঁচু র্র্র রচৎর্ার রদর্য বলল। তার গলা 
মভর্ঙ মগর্ছ। তার র্ণ্ঠ সরতযই আিত। আোর সন্তানরা মর্ািায! মস আোর সন্তানর্দর 
র্ী র্র্রর্ছ! তুরে জার্না, তুরে জার্না! 
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আরে, আরে সরতয- িাররেযন মতাতলার্ত িার্ল। 
 
মলার্রি িাররেযর্নর প্ররত ফুসর্ত িার্ল। িাররেযর্নর গলা মচর্প ধরর্ত চাইল। এর্রি 
শে িল এবিং লাল আর্লা জ্বর্ল উঠল। মলার্রি রছির্র্ মপছর্নর রদর্র্ পর্ড় অ্র্চতন 
ির্য মগল। রন দাাঁরড়র্য আর্ছ। তার  াদুদণ্ডরি তখর্না ধরা। তার েুখিায আিত ভাব 
ফুর্ি উর্ঠর্ছ। রাস্তার দুপার্শর জানালা রদর্য েুখগুর্লা উাঁরর্ রদর্ে। রাস্তায র্র্যর্জন 
পরির্ ভর্দ্ভার্ব ধীর্র ধীর্র সর্র মগল। 
 
িাগন অ্যারলর্ত প্রর্বশ আর্রা োনুষ মখযাল র্রর্ত পার্র। এর্বার মস ভাবল রফর্র 
রগর্য অ্নয মর্ার্না পররর্ল্পনা র্রা  ায রর্ না। এ রবষয রনর্য আর্লাচনার জনয সাের্নর 
রদর্র্ ম র্তই মপছন মির্র্ এর্রি র্র্ণ্ঠর শে শুনর্ত মপল। 
 
মর্ন, েযাডাে মলেযার্রে? 
 
িযারর ঘুর্র দাাঁড়ার্লা এবিং রিপহুর্ আর্রা শি র্র্র ওর গলািা ধরল। এর্রি লম্বা 
উইজাডক। োিা ভররত ধুসর চুল, মচাখা নার্। লম্বা পা মফর্ল ওর্দর রদর্র্ অ্সর্ছ। 
 
এ ির্ে ট্রাভার! িযাররর র্ার্নর র্ার্ছ গবরলন বলল। রর্ন্তু ওই েুিূর্তক িযারর রচন্তা 
র্রর্ত পারল না মর্ ট্রাভার। িাররেযন পুর্রা িানিান ির্য দাাঁড়ার্লা এবিং বলল, তুরে র্ী 
চাও! 
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ট্রযাভাস দাাঁরড়র্য পড়ল। পররস্কারভার্ব রবদ্রুর্পর ছাপ। 
 
মস এর্রি মডি-ইিার! রিপহুর্ রফসরফস র্র্র বলল। িযারর রনরর্ব আগার্লা 
িাররেযর্নর র্ার্ন র্ার্ন র্িা বলার জনয। 
 
আরে শুধু আপনার্র্ শুর্ভো জানার্ত চাই! ট্রাভার বলল।  রদ আোর আসার বযাপার্র 
আপরে িার্র্… — 
 
িযারর এবার তার র্ণ্ঠিা রচনর্ত পারল। ট্রাভার িল মসই মডি-ইিারর্দর এর্জন  ার্র্ 
সােন র্র্র মজর্নারফরলযার্সর বারড়র্ত মনযা ির্যরছল। 
 
না, না, মোর্িই তা নয ট্রযাভাস, িাররেযন দ্রুত বলল। তাড়াতারড় ভুল শুধর্র রনর্ত মচষ্টা 
র্রল এবিং বলল, তুরে মর্েন আর্ছা? 
 
আরে আপনার রফর্র আসা মদর্খ সরতযই অ্বার্ ির্যরছ মবলারট্রক্স। 
 
সরতযই, মর্ন? িাররেযন জানর্ত চাইল। 
 
ওর্যল, মস গলা পররস্কার র্র্র বলল। আরে শুর্নরছ ম  েযালফয েযার্নার্রর বারসন্দারা 
বন্দী ির্য আর্ছ। ওই িা..পারলর্য  াবার পর… 
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িযারর চাইল িাররেযর্নর োিা ঠাণ্ডা িারু্র্।  রদ র্িারি সরতয িয তাির্ল মবলারট্রক্সর্দর 
জনসমু্মর্ক্ষ আসার র্িা না…। 
 
ডার্ক লডক তার্দর ক্ষো র্র্র রদর্যর্ছন  ারা অ্রতর্ত রবশ্বস্ততার সর্ঙ্গ র্াজ র্র্রর্ছ, 
িাররেযন বলল। মবলারট্রর্ক্সর রিিংসাত্মর্ ভাবিা চেৎর্ার ফুরির্য তুর্লর্ছ। িযর্তা 
মতাোর র্াজ আোর েত এতিা রবশ্বস্ত নয তার র্ার্ছ। 
 
 রদও তার্র্ উর্দযাত ের্ন ির্ে রর্ন্তু মস রর্ছু সর্ন্দি র্র্ররন। মস এই োত্র োন র্রা 
মলার্রি অ্িকাৎ রর্নর রদর্র্ তার্ার্লা। 
 
এিা মতাোর্র্ এতিা রক্ষপ্ত র্র্র রর্ভার্ব? 
 
মসিা মর্ার্না বযাপার না, মস আর এরর্ে র্রর্ব না, িাররেযন ঠাণ্ডা োিায বলল। 
 
এসব  াদুদণ্ডরবিীনরা োর্ে োর্ে এেন োর্েলা র্র্র, ট্রযাভাস বলল। ওরা রর্ছু না 
র্র্রই শুধু রভক্ষা র্র্র। এর্ত আোর মর্ার্না আপরে মনই। রর্ন্তু ওর্দর এর্জন গত 
সপ্তার্ি আোর র্ার্ছ ভীষে আর্বদন র্র্রর্ছ আরে এর্জন েরিলা  াদুর্র আোর্র্ এরি 
প্রোে র্রর্ত রদন? মস বলল। এেন এর্িা ভাব ম  আরে আোর  াদুদণ্ডরি তার্র্ রদর্য 
মদব–রর্ন্তু আপরন র্ার  াদুদণ্ড এ েুিূর্তক বযবিার র্রর্ছন মবলারট্রক্স? ট্রযাভাস উৎসাি 
রনর্য জানর্ত চাইল। আরে শুর্নরছ আপনার  াদুদণ্ডরি….। 
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আোররিই আরে বযবিার র্ররছ, িাররেযন ঠাণ্ডা োিায বলল। মস মবলারট্রর্ক্সর  াদুদণ্ডরি 
তুর্ল ধর্রর্ছ। আরে জারন না র্ী ধরর্ের র্িা মতােরা শুর্নছ ট্রযাভার, রর্ন্তু ের্ন ির্ে 
মতােরা মর্ার্না ভুল তিয মপর্যছ। 
 
ট্রাভারর্র্ ের্ন িল এর্রি রপছুিান রদল। এর বদর্ল মস রর্নর রদর্র্ ঘুরল। 
 
আপনার এই বনু্ধরি মর্? আরে মতা এর্র্ রচনর্ত পাররছ না? 
 
এ িল িার্গারের মডসপাডক, িাররেযন বলল। ওরা রসদ্ধান্ত রনর্য এর্সর্ছ ম  রনর্র্ 
এর্জন রবর্দরশ সাজার্নািাই ভাল ির্ব। মস খুব অ্ল্প ইিংর্ররজ বলর্ত পার্র। রর্ন্তু ডার্ক 
লর্ডকর র্েকর্ার্ণ্ডর প্ররত দারুন প্রীত। মস ট্রানরসলভারনযা মির্র্ আোর্দর নতুন 
শাসনােল মদখর্ত এর্সর্ছ। 
 
তাই নারর্? আপরন মর্েন আর্ছর ির্গারের? 
 
ও ও, আপরন? রন বলল। মস ট্রাভার্রর রদর্র্ িাত বারড়র্য রদল। 
 
 ট্রাভাসক দুরি নখ বাড়ার্লা এবিং রর্নর সর্ঙ্গ িাত মেলার্লা। 
 
তাির্ল র্ী রবষযিা মতাোর্র্ এবিং মতাোর বনু্ধর্র্ এ সর্ার্ল িাগন অ্যারলর্ত রনর্য 
এল? ট্রাভাসক জানর্ত চাইল। 
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আরে রিনর্গার্ি  ার্বা। িাররেযন বলল। 
 
ট্রাভাসক বলল, ও, আরেও মতা  ার্বা মসখার্ন। মগাে, এই অ্রভশপ্ত মগাে। আেরা এিা 
ছাড়া এর্ েুিূতক বাাঁচর্ত পারর না। তারপরও আরে স্বীর্ার র্রর লম্বা আঙুর্লর বনু্ধর্দর 
সর্ঙ্গ চলর্ত এিার প্রর্যাজন আর্ছ। 
 
িযারর লক্ষ র্রল তার গলার র্ার্ছ রিপহুর্র্র ধর্র িার্ািা েুিূর্তকর জনয শি ির্য 
উঠল। 
 
আেরা ম র্ত পারর? ট্রাভাসক বলল। মস িাত রদর্য িাররেযনর্র্ সাের্নর রদর্র্ আগার্নার 
ইশারা র্রল। 
 
তার পাশ রদর্য আর্াবার্া রাস্তা রদর্য মিাঁর্ি আগার্না ছাড়া িাররেযর্নর রর্ছু র্রার 
মনই। রর্ন্তু র্রঠন র্াজ িল মবলারট্রক্স রিসার্ব ট্রাভার্সকর পার্শ মিাঁর্ি  াওযা। এখন আর 
িাররেযন এবিং রর্নর সর্ঙ্গ ম াগার্ ার্গর সুর্ াগ মনই ওরা। অ্রত র্দ্ত োর্বকর্লর রসাঁরড়র্ত 
প্রর্বশ র্রল। ওর্দর সাের্নই রর্ের দর্রাজা। 
 
রিপহুর্ আর্গই ওর্দর সতর্ক র্র্র রদর্যরছল ম  দুজন ইউরনফেক পরা গবরলন প্রিরীর 
পররবর্তক মসখার্ন দুজন উইজাডক পািারায বসার্না ির্যর্ছ। দু জর্নর িার্তই লম্বা 
মসানালী রড। 
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আি মপ্রারবরি মপ্রাভ, ট্রাভাসক নাির্ীযভার্ব বলল। খুবই রবররির্র। রর্ন্তু র্া কর্র! 
 
এবিং মস রসাঁরড় মবর্য উপর্র উর্ঠ মগল দু পার্শর দুই প্রিরীর্র্ োিা দুরলর্য মনাড র্রল। 
ওরা দুজন মসানালী রড তুর্ল ঐভার্সকর শরীর্র োিা মির্র্ পা প কন্ত মসিা রদর্য পরীক্ষা 
র্রল। িযারর জার্ন এই মপ্রাবস মস্পল এবিং লুর্ার্না  াদুর উপর্রে ধর্র মফর্ল। িযারর 
বুের্ত পারল তার িার্ত সেয খুব র্ে। মস িযার্র্ার  াদুদণ্ডরি প্রিরী দুজর্নর রদর্র্ 
তার্ র্রল এবিং দুবার রবড়রবড় র্র্র র্নফুনর্ভা বলল। মস্পল আঘাত র্রায গাডক 
দুজন িঠাৎ নর্ড় উঠল। ট্রাভাসক রবষযরি লক্ষ র্র্ররন। তার মচাখ সাের্নর মরার্ের 
দর্রাজা মভদ র্র্র ির্লর মভতর্র। 
 
িাররেযন রসাঁরড় মবর্য ওঠার সেয তার লম্বা চুলগুর্লা মপছর্ন রেররের র্র্র নড়ল। 
 
এর্ রেরনি েযাডাে, প্রিরী িার্তর মপার্করি তুর্ল বলল। 
 
তুরে মতা এইোত্র পরীক্ষা র্রর্ল! র্র্কশ গলায ধের্র্র সুর্র িাররেযন বলল। ট্রাভাসক 
ভুরু রু্চর্র্ তার্ার্লা। মস রসাঁরড় রদর্য এর্িু রনর্চ মনর্ে এল। মস। এর্িু রিধারিত 
র্র্ণ্ঠ বলল, িযাাঁ, তুরে মতা এই োত্রই পরীক্ষা র্রর্ল োররযা। 
 
িাররেযন দ্রুত উপর্র উর্ঠ মগল। তার পার্শ রনও উর্ঠ মগল। িযাররও অ্দৃশয 
আলখাল্লার মভতর মির্র্ ওর্দর মপছর্ন মপছর্ন উর্ঠ এল। ঘুর্র তারর্র্য মদখল দুই 
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প্রিরী োিা চুলর্ার্ে। দর্রাজার মভতর্রর রদর্র্ দুজন প্রিরী দাাঁরড়র্য আর্ছ। তার্দর 
িার্ত মচারর্দর জনয র্রঠন শারস্তর র্িা মলখা র্রবতা রর্যর্ছ। িযারর। মসরদর্র্ 
তার্ার্লা। িঠাৎ তীক্ষ্ণভার্ব তার ের্ন পড়ল। ম রদন তার বযস ১১ বছর ির্যরছল, 
জীবর্নর অ্নযতে জন্মরদন রছল মসরি। মস সেয রিনর্গকিসর্র্ এর্রি আি ক জাযগা ের্ন 
ির্যরছল। এখার্ন রাখা সেদ ম  তারও আর্ছ মসিা মস জানর্তা না। এবিং র্খর্না 
ভার্বরন ম  মস জাযগািায মস চুরর র্রর্ত আসর্ব….রর্ন্তু র্র্যর্ মসর্র্র্ন্ডর মভতর ওরা 
রবশাল োর্বকর্লর ির্লর মভতর দাাঁড়ার্লা। 
 
লম্বা র্াউন্টার্র গবরলনরা উাঁচু িুর্ল বর্স আর্ছ। রদর্নর প্রিে ক্লার্যন্টর্দর মসবা প্রদান 
র্রর্ছ। িাররেযন, রন এবিং ট্রাভাসক এর্রি বৃদ্ধ গবরলর্নর র্ার্ছ মগল। মস বর্স মোিা 
স্বেক েুর্দ্াগুর্লা ভারর চশোর রনচ রদর্য পরীক্ষা র্রর্ছ। িার রেযন ট্রাভাসকর্র্ সাের্ন 
ম র্ত রদল। মস রনর্র্ িলরুর্ের সব অ্বিা বুরের্য রদর্ত তার্র্ সাের্ন রদল। 
 
গরবলন তার পার্শ রাখা র্র্যনগুর্লা উর্টপার্ট মদখর্ছ। মস এর্া এর্াই বলল, 
মলর্প্রচাইন। তারপর ট্রাভাসকর্র্ এর্রঠ মছাি মসানার চারব পরীক্ষা র্র্র। িার্ত রদল। 
 
িাররেযন পা বাড়ার্লা। 
 
েযাডাে মলেযার্রে! তার্র্ মদর্খই মবাো  ার্ে ম  অ্বার্ ির্যর্ছ। র্ী মসৌভাগয! 
আপনার্র্ র্ীভার্ব র্ীভার্ব আজ সািা য র্রর্ত পারর! 
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আরে আোর ভর্ট প্রর্বশ র্রর্ত চাই, িাররেযন বলল। 
 
বৃদ্ধ গবরলন ম ন এর্িু দর্ে মগল। িযারর চাররদর্র্ তারর্র্য মদখল। শুধু ম  ট্রাভাসক 
রফর্র তারর্র্যর্ছ তাই না, িলরুর্ের অ্র্নর্ গবরলন তার্দর  ার  ার র্ার্জর জাযগা 
মির্র্ লক্ষ র্রর্ছ। িাররেযনর্র্ মদখর্ছ। 
 
আপনার…আপনার প্রোে? গবরলন বলল। 
 
প্রোে? আোর্র্ র্খর্নাই প্রোর্ের র্িা রজর্জ্ঞস র্রা িয না! িাররেযন বলল। 
 
ওরা জার্ন! গবরলন িযাররর র্ার্নর র্ার্ছ বলল। ওর্দরর্র্ অ্বশযই সতর্ক র্রা ির্যর্ছ 
ম  নর্ল মর্উ ঢুর্র্ত পার্র? 
 
আপনার  াদুদণ্ডরি ির্লই চলর্ব, বৃদ্ধ গবরলন তার এর্িু এর্িু র্াাঁপা িাত বারড়র্য 
রদল। িযারর বাস্তবতা বুর্ে মফলল ম  এখানর্ার গবরলনরা জার্ন ম  মবলারট্রর্ক্সর 
 াদুদণ্ডরি মখাযা মগর্ছ। 
 
এখনই র্র! এখনই র্র! রিপহুর্ িযাররর র্ার্নর র্ার্ছ বলল। ইের্পররযস র্াসক ছুাঁর্ড় 
দাও! 
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িযারর আলখাল্লার রনর্চ িাউিনক  াদুদণ্ডরি তুলল এবিং গবরলনরির রদর্র্ ধর্র জীবর্ন 
প্রিেবার্রর েত বলল, ইের্পররও! 
 
এর্রি রবর্শষ ধরর্ের ধাক্কা লাগল িযাররর িার্ত। এর্রি মর্েন ম ন উষ্ণ জড়ার্না 
অ্নুভূরত িযাররর ের্নর মভতর মির্র্ মবররর্য আসল। তার রশরা উপরশরাগুর্লা ম ন 
র্ার্সকর সর্ঙ্গ রের্শ মগর্ছ। গবরলনরি িাররেযর্নর িাত মির্র্  াদুদণ্ডরি রনল এবিং পরীক্ষা 
র্রল। তারপর বলল, আহ্ আপরন নতুন এর্রি  াদুদণ্ড মপর্যর্ছন েযাডাে মলেযার্রর্ে! 
 
রর্! িাররেযন বলল। না না, এিাই আোরিা- 
 
এর্রি নতুন  াদুদণ্ড? ট্রাভাসক আবার রপরছর্য র্াউন্টার্রর রদর্র্ এল। এখর্না গবরলনরা 
মখযাল র্রর্ছ। রর্ন্তু আপরন এিা র্ীভার্ব বারনর্যর্ছন, মর্ান প্রস্তুতর্ারীর্র্ র্ার্জ 
লারগর্যর্ছন? 
 
িযারর মর্ার্না রচন্তা না র্র্রই আবার  াদুদণ্ডরি ট্রযাভার্সকর রদর্র্ তার্ র্রল এবিং 
রবড়রবড় র্র্র র্াসক র্রল, ইের্পররও! 
 
ওি, আো, বুের্ত মপর্ররছ, ট্রাভাসক বলল। মবলারট্রর্ক্সর  াদুদণ্ডরির রদর্র্ তারর্র্য 
বলল, িযাাঁ, খুবই চেৎর্ার। এবিং এরি ভাল র্াজ র্রর্ছ? আোর সব সেয ের্ন িয 
ম ন  াদুদণ্ড এর্িু ভাঙা িার্া ভার্লা। আপনার ের্ন িয না? 
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িাররেযনর্র্ রবরস্মত মদখা  ার্ে। রর্ন্তু িযারর মদর্খ স্বরস্ত মবাধ র্রল ম  এই অ্দু্ভত 
র্িায িাররেযন মর্ার্না েন্তবয র্রল না। 
 
গবরলনরি র্াউন্টার্রর মপছন মির্র্ উর্ঠ আসল। মস তার িার্ত তারল রদল এবিং অ্ল্প 
বযসী এর্রি গবরলন এর্স দাাঁড়ার্লা। 
 
আোর এর্রি ক্লযাঙ্কার দরর্ার, মস মছাি গবরলনরির্র্ বলল। গবরলন মদৌর্ড় মবর ির্য 
মগল এবিং েুিূর্তকর মভতর এর্রি চােড়ার বযাগ রনর্য উপরিত িল। মদর্খ মবাো  ায 
মভতর্র ধাতব রজরনসপত্র। মস বযাগরি রসরনযর গবরলর্নর র্ার্ছ রদল। 
 
গুড, গুড! মসা, েযাডাে  রদ আোর সর্ঙ্গ এর্িু আর্সন, বৃদ্ধ গবরলন বলল। মস তার 
রসি মির্র্ নােল এবিং মচার্খর বাইর্র চর্ল মগল। আরে আপনার্র্ আপনার ভর্ট রনর্য 
 ারে। 
 
তার্র্ আবার মদখা মগল র্াউন্টার্রর পাশিায। মস আনর্ন্দ সর্ঙ্গ মবলারট্রর্ক্স রদর্র্ 
লারফর্য লারফর্য িাসর্ছ এবিং চােড়ার বযাগিার মভতর্রর রজরনসগুর্লা েনেন র্রর্ত 
িার্ল। ট্রাভাসক রির দাাঁরড়র্য আর্ছ, তার েুখিা িা র্র্র আর্ছ। রন মসরদর্র্ তারর্র্য 
এই অ্স্বাভারবর্ অ্বিািা লক্ষ র্রর্ত িার্ল। 
 
এর্িু, মবার্িাি! 
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অ্নয এর্রি গবরলন র্াউন্টার্রর পাশ রদর্য মবর ির্য আসল। 
 
আোর্দর র্ার্ছ রনর্দকশ আর্ছ, মস বলল। িাররেযর্নর রদর্র্ তারর্র্য সম্মান জারনর্য মবা 
র্রল। আোর্র্ ক্ষো র্রর্বন েযাডাে, মলট্রযার্ে ভর্টর উপর এর্রি রবর্শষ আর্দশ 
আর্ছ। 
 
মস জরুররভার্ব মবার্িার্ির র্ার্ন র্ার্ন র্িা বলল। রর্ন্তু ইের্পররযাস র্রা গবরলন 
োিা নাড়ল। 
 
আরে মস রনর্দকশ সের্র্ক জারন, েযাডাে মলেযার্রে তার ভটরি মদখর্ত চান….তারা 
খুবই পুরাতন পররবার… পুরাতন িাির্….এরদর্ রদর্য রপ্ল্জ… 
 
মস েনেন শে র্র্র অ্র্নর্গুর্লা দর্রাজার এর্রি দর্রাজা রদর্য প্রর্বশ র্রল। িযারর 
রফর্র ট্রাভাসকর্র্ মদখল। মস ঠায এর্ জাযগায দাাঁরড়র্য আর্ছ, ম ন তার োিায রর্ছু 
মনই। তখনই িযারর তার  াদুদণ্ডরির্ত এর্রি রক্লর্ র্র্র তার্র্ ওর্দর সর্ঙ্গ পাঠার্নার 
জনয প্রর্রারচত র্রল। মস দুবকলভার্ব িাাঁির্ত িার্ল। দর্রাজার র্ার্ছ মপৌঁছল এবিং ির্চকর 
ের্তা আর্লা জ্বালার্লা এবিং পাির্রর পর্ি িিাত িার্ল। 
 
আেরা রবপর্দ পর্ড়রছ, ওরা সর্ন্দি র্র্রর্ছ! িযারর বলল। ওর্দর মপছর্ন ধাে র্র্র 
দর্রাজা বন্ধ ির্য মগর্ছ। িযারর িান রদর্য অ্দৃশয আলখাল্লারি খুর্ল মফলল। রিপহুর্ লাফ 
রদর্য র্াাঁর্ধর মির্র্ মনর্ে পড়ল। িযাররর্র্ আর্রস্মর্ভার্ব ওর্দর োেখার্ন দৃশযোন ির্ত 
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মদর্খ মবার্িাি বা ট্রাভাসক মর্উ সাোনযতে অ্বার্ িল না। রন এবিং িাররেযনর্র্ 
রবষযরি রনর্য িতবার্ ির্ত মদর্খ িযারর বলল, ওর্দরর্র্ ইের্পররযাস র্াসক র্রা ির্যর্ছ। 
মদখা মগল র্ার্সকর ফর্ল দুজনই অ্িকিীন মচার্খ তারর্র্য আর্ছ। আোর ের্ন িয না ম  
আরে  র্িষ্ট শিভার্ব র্রর্ত মপর্ররছ, আরে রঠর্ জারন না….। 
 
অ্নয এর্রি সৃ্মরত িযাররর ের্ন এল। মস  খন আনফররগভাবল র্াসক র্রর্ত মচষ্টা 
র্র্ররছল তখন আসল মবলারট্রক্স ওর উর্দ্দর্শ রচৎর্ার র্র্র উর্ঠরছল: ইউ রনড িু রেন 
মদে িযারর! 
 
আেরা র্ী র্ররছ? রন বলল। আেরা রর্ এখন মবর র্রর্ত পারর? 
 
 রদ আেরা পারর, িাররেযন বলল। মস রফর্র িল রুর্ের দর্রাজার রদর্র্ তার্ার্লা। 
দর্রাজার বাইর্র র্ী ির্ে মর্ জার্ন! 
 
আেরা অ্র্নর্ দূর চর্ল এর্সরছ, িযারর বলল। আরে বলরছ আেরা র্াজ চারলর্য  াব। 
 
গুড! রিপহুর্ বলল। তাির্ল মবার্িাির্র্ আোর্দর লাগর্ব র্ািকিা রনযন্ত্রে র্রার জনয। 
আোর এখন অ্র্িারররি মনই। রর্ন্তু উইজাডকর্দরও মর্ার্না সুর্ াগ মনই। 
 
িযারর ট্রযাভার্সকর রদর্র্  াদুদণ্ড তার্ র্রল। 
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ইের্পররও! 
 
এর্রি অ্ন্ধর্ার জাযগার রদর্র্ ট্রাভাসক ঘুরল। 
 
ওর্র্ রদর্য র্ী র্রাে? 
 
লুরর্র্য রাখলাে, মস  াদুদণ্ডরি মবার্িার্ির রদর্র্ তার্ র্রল। মস রশস রদর্য এর্রি মছাি 
র্ািকর্র্ সােন র্রর্লা। র্ািকরি চার্ার উপর ঘরঘর র্র্র অ্ন্ধর্ার মির্র্ ওর্দর রদর্র্ 
এল। িযারর রনরিত ম  ওর্দর মপছন মির্র্ রচন্তার মচাঁচার্েরচর আওযাজ ির্ে। ওরা 
সবাই র্ািকরির্ত উর্ঠ বসল। প্রির্ে মবার্িাি, তার মপছর্ন রিপহুর্, িযারর, রন এবিং 
িাররেযন। মপছর্ন ওরা জর্ড়াসর্ড়া ির্য বর্সর্ছ। 
 
এর্রি োাঁরর্ রদর্য র্ািরি চলর্ত শুরু র্রল। আর্স্ত আর্স্ত গরত বাড়র্ছ। ওরা দ্রুত 
িযাভার্সকর পাশ রদর্য মগল। মস রছির্র্ মদযার্লর উপর রগর্য পড়ল। তারপর র্ািকরি 
লারফর্য বার্ রনল পযার্সর্জর মভতর রদর্য। মসরি শুধু রনর্চর রদর্র্ নাের্ত িার্ল। 
িযারর র্ার্িকর ঘরঘর শর্ের জনয অ্নয মর্ার্না শে শুনর্ত পার্ে না। তার চুলগুর্লা 
মপছন রদর্র্ উড়র্ছ। এর্র্র পর এর্ মপাে পার ির্য ওরা ম ন গভীর মির্র্ গভীর্র 
প্রর্বশ র্রর্ছ। রর্ন্তু িযারর ঘুর্র ঘুর্র মপছর্ন তার্ার্ত িার্ল। ওরা িযর্তা অ্সিংখয 
পার্যর ছাপ মপছর্ন মফর্ল এর্সর্ছ। িযর্তা আর্রা মবরশষ মবার্ারে র্র্রর্ছ, িযর্তা 
িাররেযনর্র্ মবলারট্রক্স সাজার্নার্ত মবার্ার েত ভুল রছল। মবলারট্রর্ক্সর  াদুদণ্ডরি 
বযবিার র্রায মডি-ইিাররা জার্ন এিা র্ার র্াজ 
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 িযারর আর্গ রিনর্গির্সর  তিুরু্ গভীর্র মগর্ছ এখন ওরা তার মচর্যও গভীর্র। ওরা 
এই গরতর মভতরও চুল মবর্ধ রনল  ার্ত সবরর্ছু মদখর্ত পার্র। মসর্র্ন্ড র্র্যর্র্র 
মভতর ওরা মদখল র্ার্িকর ট্রার্র্র উপর েরনার পারন পড়র্ছ। িযারর রিপহুর্র্র্ রচৎর্ার 
র্রর্ত শুনল, না! রর্ন্তু মর্ার্না গরত মরাধ িল না। ওরা। মস েরনার পারনর মভতর 
রদর্য প্রর্বশ র্রল। পারন িযাররর মচাখ েুখ রভরজর্য রদল। মস না পারর্ছ দে রনর্ত না 
পারর্ছ মদখর্ত। র্ািকরি এর্রি োাঁরর্ মখর্য লারফর্য উঠল। ওরা সবাই মসরি মির্র্ 
রছির্র্ পড়ল। র্ািকরি রগর্য এর্রি মদযার্লর উপর পড়ল এবিং িুর্র্রা িুর্র্রা ির্য 
মগল। িযারর শুনল িাররেযন রচৎর্ার র্রল। এবিং িযারর বুের্ত পারল মস োরির উপর, 
পাির্রর মের্ের উপর পর্ড়র্ছ রর্ন্তু বযািা মনই। 
 
রু্-রু্শরনিং চােক, িাররেযন মর্ার্না রর্র্ে বলল। রন তার্র্ মির্ন তুলল। রর্ন্তু িযারর 
ভযানর্ দৃরষ্টর্ত মদখল ম  মস আর মবলারট্রর্ক্সর ছদ্মর্বর্শ মনই। বরিং মস গার্যর মচর্য 
বড় এর্রি গাউন পরা িাররেযন। মস পুর্রাপুরর মভজা। রর্নর চুলগুর্লা লাল এবিং দারড় 
উধাও ির্য মগর্ছ। ওরা বযাপাররি বুের্ত পারল এর্জন আর্রর্জর্নর রদর্র্ তারর্র্য। 
 
মচারর্দর বযিকতা, রিপহুর্ বলল। মস পার্যর উপর উর্ঠ দাাঁড়ার্লা এবিং ট্রযার্র্র উপর্রর 
প্রচুর পারন মদখর্ত মপল। িযারর এখন জার্ন ম  পারনর বদর্ল এিা অ্নয রর্ছু। রিপহুর্ 
আবার বলল, এই পারন সব  াদুর চােক ধুর্য রনর্যর্ছ! সব ধুর্য রনর্যর্ছ! ওরা জার্ন ম  
ছদ্মর্বর্শ মর্উ ঢুর্র্র্ছ। তাই ওরা সব প্ররতরক্ষা বযবিা র্র্র মরর্খর্ছ! 
 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য ডেথরি হ্যালিাস । ডে. ডে. িাওরিিং । হ্যারি পটাি রসরিে 

893 

www.bengaliebook.com                                  সূরিপত্র 
 

 

িযারর মদখল িাররেযন মচর্ র্র্র মদখর্ছ তার এের্বর্ডড বযাগরি আর্ছ রর্না। িযারর 
রনর্জও দ্রুত জযার্র্র্ির রনর্চ িাত রদর্য মদখল অ্দৃশয আলখাল্লারি রঠর্ আর্ছ রর্না। মস 
মবার্গার্ির রদর্র্ তারর্র্য মদখল অ্বার্ ির্য মস োিা নাড়র্ছ। মচারর্দর বযিকতায 
ইের্পররযাস র্াসক েুর্ছ মগর্ছ। 
 
ওর্র্ আোর্দর দরর্ার! রিপহুর্ বলল। এর্জন রিনর্গািস গুররলন ছাড়া আেরা 
ভর্টর মভতর ঢুর্র্ত পারব না। এবিং আোর্দর ওই  ন্ত্রপারতও দরর্ার ির্ব! 
 
ইের্পররও! িযারর আবার বলল। তার গলার শে পাির্রর পযার্সর্জর মভতর রদর্য 
প্ররতধ্বরন তুলল। িযারর লক্ষ র্রল তার োিা এবিং  াদুদর্ণ্ডর মভতর রদর্য এর্রি প্রবাি 
চর্ল মগল। মবার্িাি আবার আর্গরেত অ্নুগত ির্য মগল। রন রনচু ির্য দ্রুত ধাতুর 
বযাগরি তুর্ল রনল। 
 
িযারর, আরে মলার্জর্নর মধর্য আসার শে শুনর্ত পারে! িাররেযন বলল। মস 
মবলারট্রর্ক্সর  াদুদণ্ডরি েরনার মসই পারনর রদর্র্ ধরল এবিং রচৎর্ার র্র্র বলল, 
মপ্রার্ির্গা! 
 
ওরা মদখল রশে চােক মভর্ঙ মগর্ছ এবিং  াদু র্রা েরনার পারন বন্ধ ির্য মগর্ছ। 
 
ভাল রচন্তা!, িযারর বলল। রিপহুর্ পি মদরখর্য চলল। 
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আেরা আবার মবর ির্বা র্ীভার্ব? রন বলল। ওরা দ্রুত মিাঁর্ি চলর্ছ। অ্ন্ধর্ার্রর 
মভতর রদর্য। মবার্িাি রীরত ের্তা এর্রি বুর্ড়া রু্রু্র্রর েত িাপার্ে। 
 
মসিা সেয েত রচন্তা র্র্রা! িযারর বলল। মস রর্ছু এর্িা শুনর্ত মচষ্টা র্রর্ছ। তার 
ের্ন িল র্াছার্ারছ রর্ছু ধাতব এবিং রর্ছু নড়াচড়ার শে মপল। মস রিপহুর্র্র্ রজর্জ্ঞস 
র্রল, আর র্তদূর! 
 
খুব মবরশ দূর না িযারর পিার! খুব দূর না- 
 
ওরা এর্রি মর্ার্ের রদর্র্ বার্ রনল এবিং  া মদখল মস জনয িযারর প্রস্তুত রছল। ওই 
র্ারর্ে ওর্দর দাাঁরড়র্য পড়র্ত ির্লা। 
 
এর্রি রবশাল দশকন িাগন আির্র্ আর্ছ োরির সর্ঙ্গ। চার অ্িবা পাাঁচরি ভর্ন্ট প্রর্বর্শর 
পি আগর্ল আর্ছ। এর মপছর্নর রদর্িা আির্ার্না োরির সর্ঙ্গ। মচাখ দুর্িা মগালারপ। 
পা দুরি মশর্র্লর সর্ঙ্গ বাধা এবিং মসই মশর্ল পাির্রর মের্ের ের্ধয মপ্রারিত। এর 
রবশাল মচাখ পাখা দুর্িা শরীর্রর সর্ঙ্গ মলর্গ আর্ছ। পাখা দুর্িা খুলর্ল পুর্রা মচম্বার 
প কন্ত মপৌঁর্ছ  ার্ব। িাগনরি ওর্দর রদর্র্ রু্ৎরসৎ োিারি মফলার্লা। এেন এর্রি রবর্ি 
শে র্রল ম  পািরগুর্লা র্াপর্ত িার্ল। েুখ িা র্রর্তই এেন মবর্গ আগুন মবর ির্ত 
িার্ল ম  ওরা মদৌর্ড় পযার্সর্জর র্ার্ছ চর্ল মগল। 
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এরি আিংরশর্ অ্ন্ধ, িাপার্ত িাপার্ত রিপহুর্ বলল। রর্ন্তু মস র্ারর্েই এরি আর্রা 
রনষু্ঠর ির্য উঠর্ত পার্র। রর্ন্তু আোর্দর এিার্র্ ম  রনযন্ত্রে র্রর্ত ির্ব। এিা 
ক্লযাঙ্কার্রর শে মবার্ে। আোর র্ার্ছ দাও। 
 
রন গবরলর্নর িার্ত বযাগরি রদল এবিং মস মভতর মির্র্ র্র্যর্রি  ন্ত্র মবর র্রল। োাঁরর্ 
রদর্ল এগুর্লা মির্র্ উচ্চ শে িয। রিপহুর্ মসগুর্লা মবর র্রর্লা মবার্িার্ির রদর্র্ 
বারড়র্য রদল এবিং মবার্িাি মসগুর্লা দুবকল িার্ত রনল। 
 
তুরে জার্না রর্ র্রর্ত ির্ব, রিপহুর্, রন, িাররেযন এবিং িযাররর্র্ বলল। এগুর্লা 
মির্র্  খন শে মবর ির্ব তখন িাগনরি  ন্ত্রো অ্নুভব র্রর্ব। আর মস মির্ে  ার্ব। 
তখন মবার্িাি িাত রদর্য ভর্টর র্পাি খুর্ল মফলর্ব। 
 
ওরা আবার মর্াোর রদর্র্ এরগর্য মগল। ক্লযাঙ্কাসক োাঁরর্ রদর্তই এর্ ধরর্ের আওযাজ 
মবর ির্য পাির্রর মদযার্লর উপর প্ররতধ্বরন তুলল এত মবরশ আর্ষকে র্র্র ম  িযাররর 
োিার মভতর ের্ন িল র্াাঁপর্ছ। 
 
িাগনরি এর্রি রবর্ি আওযাজ র্রল। তারপর শান্ত ির্য মগল। িযারর মদখল িাগনরি 
র্াাঁপর্ছ। ওরা র্ার্ছ মগল এবিং িযারর মদখল মসরির েুর্খর উপর অ্র্নর্ দাগ। বুের্ত 
পারল ম  এই শর্ের সর্ঙ্গ মির্ে  াওযার বযাপার্র এরির্র্ ওভার্বই প্ররশক্ষে মদযা 
ির্যর্ছ। 
 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য ডেথরি হ্যালিাস । ডে. ডে. িাওরিিং । হ্যারি পটাি রসরিে 

896 

www.bengaliebook.com                                  সূরিপত্র 
 

 

ওর িাত রদর্য দর্রাজার উপর চাপ মদযাও, রিপহুর্ িযাররর্র্ বলল। িযারর ওর  াদুদণ্ড 
আবার মবার্িার্ির উপর ধরল। বৃদ্ধ গবরলনরি র্িাের্তা র্াজ র্রল। র্ার্ঠর উপর 
িার্তর তালু রদর্য চাপ রদল। ভর্টর দর্রাজা নরে ির্য খুর্ল মগল। মদখল এর্রি গুিার 
েত জাযগায মের্ে মির্র্ রসরলিং প কন্ত ভরতক মসানার েুর্দ্া, বড়বড় েগ, রসলভার 
িারতযার, অ্দু্ভত মর্ার্না প্রােীর চােড়া রর্যর্ছ। মর্ার্না মর্ার্না চােড়ার সর্ঙ্গ লম্বা, মচাখা 
র্াাঁিা। মফর্ল রাখা পাখা। েরনেুিার ফ্লার্স্কর মভতর মপাশন এবিং এর্রি োিার খুরল, 
 ার উপর এর্রি েুরু্ি চরড়র্য মদযা আর্ছ। 
 
আর্গ সাচক র্র্রা! ওরা ভর্টর মভতর্র ঢুর্র্তই িযারর বলল। মস আর্গই িাফপাফ 
র্ার্পর বেকনা র্র্রর্ছ রন এবিং িাররেযর্নর র্ার্ছ। রর্ন্তু ভর্ট  রদ অ্নয মর্ার্নাভার্ব, 
মর্ার্নারর্ছুর মভতর িরেুক্স রাখা িার্র্ তাির্ল মসিা মদখর্ত মর্েন ির্ব িযাররর জানা 
মনই। চাররদর্র্ মদখার সেয প্রায মনই। মর্ার্না রর্ছু মোড়ার্নার শে িল। রর্ন্তু 
ততক্ষর্ে ওর্দর মপছর্ন দর্রাজারি আবার মদখা রদল এবিং ওর্দরর্র্ মভতর্র মরর্খই 
মসরি মলর্গ মগল। ওরা গভীর অ্ন্ধর্ার্র রনেরজ্জত িল। 
 
মর্ার্না বযাপার না, মবার্িাি আোর্দরর্র্ মবর র্র্র রনর্ত পারর্ব, রন রচৎর্ার র্র্র 
উঠর্ল রিপহুর্ বলল। 
 
মতাোর  াদুদণ্ডরি জ্বালাও, পারর্ব না? এবিং িযারর, আোর্দর িার্ত সেয খুবই র্ে। 
 
রলউোস! 
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িযারর ওর  াদুদর্ণ্ডর আর্লা জ্বালল। ঘর্র জুর্যলাররর উপর আর্লা পর্ড় মসগুর্লা জ্বল 
জ্বল র্রর্ত িার্ল। মস মদখল এর্ মর্ানায উাঁচু মশলর্ভ রিরফনর্ডার্রর নর্ল 
তর্লাযাররি অ্র্র্র্জা মচইর্নর মভতর মরর্খ মদযা। রন এবিং িাররেযনও ওর্দর 
 াদুদর্ণ্ডর আর্লা মজ্বর্লর্ছ। ওরা চারপার্শ খুাঁজর্ত িার্ল। 
 
িযারর, এিা ির্ত পার্র?-আগক! িাররেযন বযািা পাওযার শে র্র্র উঠল এবিং িযারর দ্রুত 
ঘুর্র  াদুদর্ন্দর আর্লার্ত মদখল তার িাত মির্র্ এর্রি েরন–োরনর্র্যর েগ পর্ড় 
 ার্ে। এর্ মসর্র্ন্ড পর্রই সারা ঘর এর্ই রর্ে অ্সিংখয র্াপ রদর্য ভর্র মগল। 
চাররদর্র্ ছরড়র্য পড়ল। এর মভতর মির্র্ আসলিা খুাঁর্জ মবর র্রা অ্সম্ভব। 
 
এরি আোর িাত পুরড়র্য রদর্যর্ছ! িাররেযন র্রর্র্য বলল। মস তার আঙুলগুর্লা চুষর্ছ। 
 
ওরা মজরের্না এবিং ফ্লাগরার্ন্ট র্াসক রদর্য মরর্খর্ছ, রিপহুর্ বলল। তুরে  াই মছার্ব 
মসরির্তই িাত পুড়র্ব এবিং অ্সিংখয র্রপ ির্য  ার্ব রর্ন্তু ওই র্রপগুর্লা েূলযিীন। রর্ন্তু 
 রদ তুরে অ্বযািতভার্ব িাতািারত র্রর্ত িার্র্া তাির্ল মসানার রজরনর্সর চার্প পর্ড় 
মতাোর্র্ েরর্ত ির্ব। 
 
ওর্র্, মতােরা মর্ার্না রর্ছু ছুাঁর্য রদও না! িযারর বলল। মস র্িা বলার প্রায সার্ি 
সার্িই রন দুঘকিনাবশত এর্রি র্ার্পর উপর পা রদর্য বসল। রবশগুে বড় ির্য 
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রবর্ফাররত িল র্াপরি। রন লাফ রদর্য জাযগারি মির্র্ সর্র মগল। গরে ধাতুর স্পর্শক 
তার জুর্তার খারনর্িা পুর্ড় মগল। 
 
এই জাযগায দাাঁরড়র্য িার্র্া! এর্িু নড়র্ব না! িাররেযন রনর্র্ আর্র্ড় ধর্র বলল। 
 
িযারর বলল, শুধু চাররদর্র্ মদখর্ত িার্র্া। র্াপগুর্লা িল মঘাি এবিং মগালার্ার। এর 
উপর মবরজর ছরব মখাদাই র্রা আর্ছ। এর দুরি িাতল। অ্িবা মদখ র যার্ভনর্ক্লার 
মর্ার্না প্রতীর্ মদখর্ত পাও রর্ না, এর্রি ঈগল- 
 
ওরা ওর্দর  াদুদণ্ড ধর্র ধর্র প্ররতরি মর্াোয মদখল। তারপর অ্রত সতর্কতার সর্ঙ্গ এর্ 
জাযগায দাাঁরড়র্য ঘুরল। মর্ার্না রর্ছু পার্য োরড়র্য না রদর্য উপায মনই। িযারর নর্ল 
গযারলযন রদর্য মের্ের্ত রবরছর্য রদল। েগগুর্লা এর্ত্র িল। এখন সাোনয জাযগা ততরর 
িল ওর্দর পা মফলার েত। জ্বলজ্বর্ল মসানাগুর্লা তার্প পুড়র্ছ। ের্ন িল ম ন আির্া 
জাযগা পুড়র্ছ। িযাররর  াদুদর্ণ্ডর আর্লা গবরলনর্দর ততরর ঢাল, রশর্রাস্ত্রার্নর উপর রদর্য 
উঠর্ত িার্ল। মসগুর্লা রসরলিং প কন্ত উর্ঠ মগর্ছ। িযারর রবর্ের র্াছার্ারছ আর্লা 
মফলর্তই িঠাৎ তার বুর্র্র মভতর প্রচণ্ড মজার্র নাড়া রদর্য উঠল। ওর িাত মর্াঁর্প 
মগল। 
 
ওইখার্ন! রজরনসিা উপর্র ওইখার্ন! 
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রন এবিং িাররেযন ওর্দর  াদুদর্ণ্ডর আর্লা মফলল, ফর্ল মছাি মসানার র্াপরির উপর 
রতনরি আর্লা এর্স পড়ল। েলেল র্র্র উঠল, এই র্াপরি রছল মিলগা িাফপার্ফর। 
এরি পর্ড় মপর্যরছল মিপরজভ রস্মি। এবিং তার র্াছ মির্র্ রজরনসরি চুরর র্র্র রনর্যরছল 
িে ররডল। 
 
এবিং মর্ার্নারর্ছু না ছুাঁর্য আেরা ওিার্র্ আনব র্ীভার্ব? রন বলল। 
 
অ্যার্রসও র্াপ! িাররেযন অ্রির ির্য বর্ল বসল। মস রিপহুর্র্র বর্ল মদযা র্িািা 
ভুর্ল রগর্যরছল। 
 
না এিা বযবিার র্র্রা না! গবরলন বলল। তাির্ল র্ী র্রা  ার্ব? িযারর গবরলর্নর রদর্র্ 
তারর্র্য বলল।  রদ তুরে তর্লাযাররি চাও, গবরলন, তাির্ল আোর্দরর্র্ সািা য র্র। 
র্ী ির্ব  রদ তর্লাযাররি রদর্য আরে ওিা স্পশক র্রর? িাররেযন ওিা আোর র্ার্ছ দাও! 
 
িাররেযন তার গাউর্নর মভতর মির্র্ মির্ন বযাগরি মবর র্রল। র্র্যর্ মসর্র্ন্ড মভতর্র 
িাত রদর্য খুাঁজল। তারপর জ্বলজ্বল র্রর্ত িার্া তর্লাযাররি মবর র্র্র আনল। িযারর 
তার িাত মির্র্ মসরি রনল এবিং বার্ির র্ার্ছ ধরল। মস তর্লাযার্লর ধারার্লা আগা 
রদর্য এর্রি মর্ৌিার উপর মছাাঁযা রদর্য মদখল। রর্ন্তু মর্ার্না রর্ছুই িল না। 
 
 রদ আরে তর্লাযার্রর আগা রদর্য মখাাঁচা রদর্ত পারতাে। রর্ন্তু ওখার্ন উঠব রর্ র্র্র? 
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র্াপরি ম  তার্র্ রর্যর্ছ তা এত উপর্র ম  ওর্দর িার্তর নাগার্লর বাইর্র। ওর ের্ধয 
সবর্চর্য লম্বা রনও নাগাল পার্ে না। মভতর্রর রজরনসপত্র মির্র্ তাপ ছলর্র্ মবর 
ির্ে। িযাররর েুখ এবিং রপঠ মবর্য ঘাে ের্র পড়র্ছ। মস রচন্তা েি ির্য মগর্ছ র্ী র্র্র 
ওই র্াপরি রনর্চ নাোর্না  ায তা রনর্য। রঠর্ তখনই িযারর শুনর্ত মপল দর্রাজার 
ওপাশ মির্র্ িাগনরি গজকন শুরু র্র্রর্ছ। এবিং ক্লযারঙ্কিং-এর শে আর্রা স্পষ্ট ির্য 
উঠর্ছ। 
 
ওরা এখন সেূেক আির্া পর্ড় মগর্ছ। দর্রাজা রদর্য ছাড়া মবর িওযার আর মর্ার্না 
উপায মনই। ের্ন ির্ে এর্দল গবরলন দর্রাজার অ্নয প্রার্ন্ত জর্ড়া ির্যর্ছ। িযারর রন 
এবিং িাররেযর্নর রদর্র্ তারর্র্য মদখল ওরা ভর্য র্াতর ির্য মগর্ছ। 
 
ধাতব শে আর্রা বাড়র্ত িার্র্ল িযারর বলল, িাররেযন, আরে উপর্র উঠব, ওিা 
আোর্দরর্র্ তুর্ল রনর্তই ির্ব 
 
িাররেযন ওর  াদুদণ্ড তুলল। িযাররর রদর্র্ তার্ র্র্র বলল, মলরভর্রপাস! 
 
িািুর্ত ভর র্র্র িযারর শুর্নয উপর্র উর্ঠ মগল। িযারর মবশ র্র্যর্রি িারতযার এবিং 
মররপ্ল্র্ার্র্ আঘাত র্রার সর্ঙ্গ সর্ঙ্গ রবর্ফাররত ির্ত িার্ল। মসগুর্লা গার্যর উপর 
রগর্য পড়ায রন, িাররেযন এবিং গবরলন দুরি  ন্ত্রোয রচৎর্ার র্র্র উঠল। ওরা অ্নযানয 
রজরনসগুর্লার উপর রগর্য পড়ল। মসগুর্লা মির্র্ও রবর্ফারর্ের েত মররপ্ল্র্া মবর ির্ত 
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িার্ল। লাল তপ্ত রজরনসগুর্লার মভতর মির্র্ তর্লাযার্রর আগারি র্ার্পর িাতর্ল 
মঢার্ার্ত প্রচণ্ড মচষ্টা র্রল, রচৎর্ার র্রল। িযারর হুর্র্র েত ঢুরর্র্য মফলল। 
 
ইেপাররভযাস! রচৎর্ার র্র্র িাররেযন বলল। রনর্জর্র্ রন এবিং গবরলনর্দর তপ্ত 
রজরনসগুর্লা মির্র্ রক্ষা র্রর্ত চাইল। 
 
এরপরই িযারর আর্রা ভযানর্ রচৎর্ার্রর শে শুনর্ত মপল। রনর্চর রদর্র্ তারর্র্য িযারর 
মদখল রন এবিং িাররেযন মর্ার্োর প কন্ত রজরনসগুর্লার মভতর দাাঁরড়র্য মবার্িাির্র্ 
রজরনর্সর মরার্তর মভতর মির্র্ মির্ন তুলর্ত মচষ্টা র্রর্ছ। রর্ন্তু রিপহুর্ ডুর্ব মগর্ছ, 
শুধু তার লম্বা আঙুলগুর্লা মশষবার্রর েত মদখা  ার্ে। 
 
িযারর দ্রুত রিপহুর্র্র আঙুলগুর্লা ধরল এবিং মির্ন তুলল। প্রচণ্ড  ন্ত্রো র্াতর 
গবরলনরি মবশ খারনর্িা মবর ির্য মগাঙার্ত িার্ল। 
 
রলবারার্ারপাস! রচৎর্ার র্র্র িযারর বলল। মস এবিং রিপহুর্ মের্ের্ত দ্রুত ছরড়র্য 
পড়া রজরনসগুর্লার মভতর্র পড়ল। তর্লাযাররি িযাররর িাত মির্র্ রছির্র্ পর্ড় মগল। 
 
ওিা ধর! িযারর গার্যর উপর মির্র্ তপ্ত রজরনসগুর্লা সরার্ত সরার্ত রচৎর্ার র্র্র 
বলল। রিপহুর্ ওর র্াাঁর্ধ উর্ঠ বর্সর্ছ ছরড়র্য পড়া রজরনসগুর্লা মির্র্ রনর্জর্র্ রক্ষা 
র্রার জনয। তর্লাযাররি র্ই! এিার সর্ঙ্গই র্াপরি আর্ছ! 
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দর্রাজার ওপার্শর ক্লযারঙ্কিং এর শে র্ান ফারির্য রদর্ে। অ্র্নর্ মদরর ির্য  ার্ে 
 
ওই মতা! 
 
রপহুর্ ওিা মদর্খর্ছ এবিং োাঁরপর্য মসিা ধরল। এবিং তাৎক্ষরের্ িযাররর ের্ন পড়ল ম  
গবরলনরা র্খর্না রবশ্বাস র্র্র না ম  ওরা র্িা রাখর্ব। এর্িাত রদর্য শি র্র্র 
িযাররর চুল ধর্র মরর্খ অ্নয িাত রদর্য তর্লাযার্রর বািরি রিপহুর্ ধরল এবিং ঘুররর্য 
মসরি িযাররর নাগার্লর বাইর্র রনর্য মগল। 
 
তর্লাযার্রর মগর্ি িার্া মছাি র্াপরির িাতল ছুর্ি শুর্নয উর্ঠ মগল। গবরলন তখর্না 
িযাররর্র্ শি র্র্র মপরচর্য ধর্র আর্ছ। িযারর লাফ রদর্য র্াপরি ধরল।  রদও মসরি 
িযাররর চােড়া পুরড়র্য রদর্ে, রর্ন্তু িযারর ছাড়ল না। তার িার্তর মভতর মির্র্ 
িাফলপাফ র্ার্পর অ্সিংখয মররপ্ল্র্া ছরড়র্য পড়র্ছ। তার গার্যর উপর পড়র্ছ। রঠর্ 
তখনই ভর্টর দর্রাজারি খুর্ল মগল। তখনই িযারর, রন এবিং িাররেযন রপছর্ল ভট 
মির্র্ বাইর্রর মচম্বার্র এর্স পড়ল। 
 
সারা শরীর্র ম  মপাড়া  ন্ত্রো ির্ে মসর্িা ভুর্ল মগল। এখর্না মররপ্ল্র্াগুর্লা ভট মির্র্ 
মবর ির্ে। িযারর র্াপরি পর্র্র্ি ভর্র মফলল এবিং তর্লাযাররি মনযার জনয িাত 
বাড়ার্লা। রর্ন্তু রিপহুর্ সর্র মগর্ছ। িযাররর র্াাঁধ মির্র্ সর্র রগর্য চাররদর্র্র 
গবরলনর্দর মভতর্র রগর্য আশ্রয রনর্যর্ছ। তর্লাযাররি উাঁচু র্র্র ধর্র রচৎর্ার র্র্র 
বলর্ত িার্ল, মচার! মচার! মতােরা সািা য র্র! মচার! মস এরগর্য আসা গবরলনর্দর 
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ভীর্ড়র মভতর রের্শ মগল। সবার িার্ত বড়বড় মছারা। তারা ওর্র্ মর্ার্না প্রশ্ন ছাড়াই 
মচার রিসার্ব রনর্যর্ছ। িযাররর পা রপছর্ল  ার্ে। দাাঁরড়র্য িার্র্ত মবগ মপর্ত ির্ে। মস 
জার্ন ম  এর্োত্র সাের্নর পি রদর্য মবর িওযা ছাড়া উপায মনই। 
 
েুরপফাই! িযারর বলল। রন এবিং িাররেযনও তার সর্ঙ্গ ম াগ রদল। এর্রি লাল আর্লা 
গবরলনর্দর মভতর রগর্য পড়ল। মবশ র্র্যর্রি গবরলন রছির্র্ পড়ল। রর্ন্তু 
বাদবার্ীগুর্লা এরগর্য আসর্ত িার্ল। িযারর মদখল এর্ পাশ রদর্য মবশ র্র্যর্রি 
উইজাডক প্রিরী মদৌর্ড় আসর্ছ। 
 
আির্র্ িার্া িাগনরি গজকন র্র্র উঠল এবিং তার েুখ মির্র্ আগুন মবর ির্য 
গবরলনর্দর োিার উপর রদর্য উইজাডকর্দর রদর্র্ মগল। িযারর এর্ত উৎসািী ির্য, র্ী 
ের্ন র্র্র তার  াদুদণ্ডরি িাগর্নর আির্ার্না দর্রাজার র্াগুর্লার রদর্র্ ধরল এবিং 
বলল, মরলারশও! 
 
এর্রি শে র্র্র িাগর্নর আির্র্ রাখা র্জাগুর্লা খুর্ল মগল। 
 
এই রদর্র্ রদর্য আর্সা! মস রচৎর্ার র্র্র বলল। এর্ই সর্ঙ্গ এরগর্য আসা গবরলনর্দর 
রদর্র্ োন ছুাঁড়র্ত িার্ল। মস প্রায অ্ন্ধ িাগনিার রদর্র্ মদৌড়ার্ত িার্ল। 
 
িযারর, িযারর! তুরে রর্ র্রর্ত  াে? িাররেযন রচৎর্ার র্র্র বলল। 
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আর্সা! উর্ঠ পড়! চর্ল এস!-। 
 
িাগনরি বুের্ত পার্ররন ম  েুি ির্য মগর্ছ। িযারর পা রদর্য িাগর্নর মপছর্নর পার্যর 
হুর্র্র স্পশক মপল। মস মসরির উপর ভর র্র্র রনর্জর্র্ িাগর্নর রপর্ঠর রদর্র্ তুর্ল 
রনল। জিার রপঠ রের্লর েত শি। ফর্ল এরি বুের্ত পার্ররন ম  রপর্ঠ রর্ছু আর্ছ। মস 
িাত বারড়র্য রদল এবিং িাররেযন তার িাত ধর্র উর্ঠ এল। রন ওর্দর মপছর্ন মবর্য 
উঠল। র্র্যর্ েুিূর্তকর মভতর িাগনরি বুের্ত পারল ম  মস আর োরির সর্ঙ্গ মগাঁর্ি 
মনই। 
 
এর্রি গজকন র্র্র িাগনরি উর্ঠ দাাঁড়ার্লা। িযারর িাাঁিু মগর্ড় শি র্র্র ধর্ল িার্ল। 
িাগন দুই পাখা মের্ল রদল। গবরলনগুর্লা দু পার্শ রছির্র্ পড়ল। িাগন উড়াল রদল। 
িযারর, িাররেযন এবিং রন রপর্ঠ বর্স আর্ছ। সাের্ন পযার্সজ রদর্য  াওযার সেয 
উপর্রর রসরলর্ঙর সর্ঙ্গ িাগর্নর রবশাল শরীর ঘর্ষ ম র্ত লাগল। দুপার্শ গবরলর্নর 
ছুাঁর্ড় মদযা মছারাগুর্লা মচার্খর মর্ার্ে রচর্ রচর্ র্র্র উঠর্ছ। 
 
আেরা মবর ির্ত পারব না, এিার শরীর অ্র্নর্ বড়! িাররেযন রচৎর্ার র্র্র বলল। 
রর্ন্তু িাগনরি েুখ িা র্র্র আগুর্নর িলর্া ছাড়ল িার্নলরি বড় র্রার জনয। িার্নর্লর 
মের্ে এবিং রসরলিং মভর্ঙ মভর্ঙ পড়র্ত িার্ল। িাগনরি ওর সাের্নর পার্যর নখ রদর্য 
প্রচণ্ড শরির্ত ঢুর্র্ত মচষ্টা র্রল। িযারর মচাখ আির্র্ রাখল উপর মির্র্ পাির্রর খণ্ড 
পড়ার সেয ধুর্লা এবিং িুর্র্রা মির্র্ মচাখ রক্ষা র্রার জনয। মস শুধু ধর্র বর্স িার্া 
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ছাড়া রর্ছু র্রার মদখর্ছ না। ম  মর্ার্না সেয অ্রত মজার্র োাঁরর্র্ত খর্স পর্ড় ম র্ত 
পার্র। রঠর্ তখনই শুনল িাররেযন রচৎর্ার র্র্র বলল, রডর্ফরডও! 
 
মস িাগনরির্র্ পযার্সর্জর পি বড় র্রর্ত সািা য র্রর্ছ। িানরি উপর্র ওঠার মচষ্টা 
র্রর্ছ আর ছার্দর অ্িংশ ভাঙর্ছ। গবরলনরা মপছর্ন পর্ড় মগর্ছ। িযারর এবিং রনও তার 
মদখার্দরখ তাই র্রল। আর্রা মবরশ মস্পর্লর র্ারর্ে রসরলিং মফর্ি আলাদা ির্য ম র্ত 
িার্ল। িাগনসি ওরা আন্ডারিাউর্ন্ডর মলর্রি পার িল। িাোগুরড় রদর্য আগার্না 
িাগনরি েুরির স্বাদ মপর্যর্ছ, সাের্ন মস জাযগা মদখর্ত পার্ে। পযার্সর্জ িাগর্নর 
মলর্জর বারড়র্ত পাির্রর খণ্ডগুর্লা সব মপছর্নর পি বন্ধ র্র্র রদর্ে। গবরলনর্দর 
ধাতব শে অ্র্নর্িাই ঢার্া পর্ড়  ার্ে। আর সাের্নর রদর্র্ িাগর্নর ভযানর্ আগুন 
রাস্তা পররস্কার র্র্র মফলর্ছ 
 
অ্বর্শর্ষ িাগর্নর বনয শরির্ত এবিং ওর্দর সবগুর্লা  াদুদর্ণ্ডর মস্পর্লর র্ারর্ে সাের্ন 
োর্বকল ির্লর রদর্র্ মভর্ঙ ওর্দর পি পররস্কার ির্য মগল। গবরলন এবিং উইজাডকরা 
রচৎর্ার মচাঁচার্েরচ র্র্র চাররদর্র্ মদৌর্ড় রনর্জর্দর রক্ষা র্রর্ত মচষ্টা র্রল। মশষর্েষ 
িাগন পাখা মেলার জনয  র্িষ্ট জাযগা মপল। রশিং এর েত োিারি বাইর্রর ঠাণ্ডা 
বাতার্সর রদর্র্ মফরার্লা। মভতর মির্র্ই িযর্তা মস বাতার্সর ঘ্রাে মপর্য িার্র্ব। 
ওর্দর সবাইর্র্ রপর্ঠ এখর্না শি র্র্র বর্স আর্ছ। িাগনরি তার শরি রদর্য ধাতব 
দর্রাজা মভর্ঙ মবর ির্য মগল। মপছর্ন ধাতব অ্বর্াঠার্ো আধা ভাঙা মরর্খ িাগন 
আর্ার্শ উর্ঠ এল। 
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সবকলশষ পািালনাি োযগা 
 
িাগনরির্র্ মর্ার্নারদর্র্ মঘারার্নার মর্ার্না উপায মনই। িাগনরি রদর্র্বরদর্ ছুির্ছ, মস 
জার্ন না ম  মর্ানরদর্র্  ার্ে। এবিং িযারর জার্ন এরি  রদ িঠাৎ বাাঁর্ মনয অ্িবা  রদ 
ওর্লািপালি খায তাির্ল মর্ার্না ভার্বই তার রপর্ঠ মসর্ি িার্া  ার্ব না। িাগনরি 
উপর্র মির্র্ আর্রা উপর্র উর্ঠ  ার্ে। এতিা উপর্র ম  লন্ডন শিরিা সবুজ 
োনরচর্ত্রর েত মদখা  ার্ে। তারপরও িযারর এর্ ধরর্ের রৃ্তজ্ঞতা মবাধ র্রল 
িাগনরির প্ররত, র্ারে মস ছাড়া ওখান মির্র্ মবর ির্য আসা অ্সম্ভব রছল। িাগর্নর 
ধাতর্বর েত রপর্ঠর উপর্র উবু ির্য শি র্র্র ধর্র মরর্খর্ছ। ঠাণ্ডা বাতাস এর্স 
চােড়ার মপাড়া জাযগায লাগর্ছ। িাগর্নর পাখা দুরি উইন্ডরের্লর েত বাতার্স োপিা 
রদর্ে। ভর্য না আনর্ন্দ মবাো মগল না রন মপছর্ন বর্বর্ র্রর্ছ আর িাররেযন ের্ন 
িল ফুাঁরপর্য র্াাঁদর্ছ। 
 
রেরনি পাাঁর্চর্ পর, িাগন ওর্দর মফর্ল রদর্ত পার্র িযাররর এই ভযিা মর্র্ি মগল। 
র্ারে এরির আন্ডারিাউর্ন্ডর ওই র্ারাবাস মির্র্ শুধু উর্ড় দূর্র পারলর্য  াওযা ছাড়া 
আর মর্ার্না রদর্র্ মখযাল না িার্ািাই স্বাভারবর্। রর্ন্তু প্রশ্ন িল র্তক্ষর্ে এবিং র্ীভার্ব 
এই রবশাল প্রােীরির রপঠ মির্র্ ওরা নাের্ত পারর্ব। িাগনরি রনর্চ নাো ছাড়া র্তক্ষে 
উড়র্ত পার্র মস সের্র্ক িযাররর মর্ার্না ধারো মনই। অ্িবা রবর্শষ র্র্র এই িাগনরি 
নাোর জনয র্ীভার্ব এর্রি ভাল জাযগা খুর্জাঁ পার্ব, তাও আবার মসরি মচার্খ র্ে 
মদর্খ? 
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িযারর চাররদর্র্ তার্ার্ত িার্ল, মস ের্ন ের্ন ভাবল ম ন  খন তখে স্কাররির্ত 
চুলর্ার্ত শুরু র্রর্ত পার্র…। 
 
মভার্টের্িকর জানর্ত র্ত সেয লাগর্ব ম  তারা মবলারট্রর্ক্সর ভট মভর্ঙ প্রর্বশ 
র্র্ররছল? র্ত সের্যর ের্ধয গবরলনরা মভার্েেিকর্র্ জারনর্য িার্র্ত পার্র? ভট মির্র্ 
র্ী মনযা ির্যর্ছ মসিা বুের্ত র্ত সেয লাগর্ব? এবিং র্খন বুের্ব ম  মসানার র্াপরি 
রনর্য  াওযা ির্যর্ছ? মশষ প কন্ত মভার্েেিক মজর্ন  ার্ব ম  ওরা িরেুক্স রনর্ত 
ঢুর্র্রছল… 
 
িাগনরির্র্ ের্ন ির্ে ঠাণ্ডা এবিং পররস্কার বাতাস চাইর্ছ। িাগনরি আর্রা উপর্র িালর্া 
অ্স্পষ্ট ঠাণ্ডা মেঘ প কন্ত উর্ঠ মগল। িযারর এখন আর শির্রর বাইর্র রদর্য  াওযা লাল 
রবনু্দগুর্লা মদখর্ত পার্ে না। ওগুর্লা রছল গারড়। এর্র্র পর এর্ িাে এলার্া পার 
িল, ম গুর্লার্ত রাস্তা ও নদীগুর্লার্র্ ের্ন িল োরির উপর রফতার েত দাগ র্ািা। 
 
এিা র্ী র্রর্ত চার্ে বর্ল মতাোর ের্ন িয? রন উচ্চস্বর্র বলল। ওরা উর্ড় উের 
মির্র্ আর্রা উের্রর রদর্র্  ার্ে। 
 
বলর্ত পাররছ না, িযাররও উচ্চস্বর্র বলল। তার িাত অ্বশ ির্য আসর্ছ। রর্ন্তু পর্ড় 
 াওযার ভর্য মস িাত বদল র্রার সািস মপল না। মবশ রর্ছুক্ষে ধর্র িযারর ভাবর্ছ 
 রদ এরি সেুর্র্দ্র গভীর্রর রদর্র্ রওযানা মদয তাির্ল ওরা র্ী র্রর্ব? সেুর্র্দ্র মর্ার্না 
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উপরূ্র্ল মবাি মসরলিং মদখর্ল ওর ওপর লাফ মদর্ি রর্ না! িযাররর ঠাণ্ডা লাগর্ছ এবিং 
িাত পা অ্বশ ির্য আসর্ছ। বলার অ্র্পক্ষা রার্খ 
 
ম  ভযানর্ কু্ষধা এবিং পারন রপপাসাও মচর্পর্ছ িযাররর। তখন মস ভাবল এই প্রােীরি 
র্খন মখর্যর্ছ। তার্র্ও মতা মখর্য মবাঁর্চ িার্র্ত িয। এই সেয আবার ের্ন িল, র্ী 
ির্ব  রদ বুের্ত পার্র ম  উপ ুি রতনরি খাবার তার রপর্ঠর উপর আর্ছ? 
 
এ সেয ওরা আর্ার্শ রর্ছুিা রনর্চর রদর্র্ মনর্ে এল। এখনও রনর্চ নীল মদখা  ার্ে। 
এখর্না িাগন মছাি বড় শির পার ির্ে। তার রবশাল পাখা দুর্িার ছাযা খণ্ড খণ্ড র্াল 
মের্ঘর েত শিরগুর্লার উপর রদর্য চর্ল  ার্ে। িাগর্নর রপর্ঠ ধর্র বর্স িার্র্ত 
িার্র্ত এখন িযাররর শরীর্রর সবকত্র তীর বযািা র্রর্ছ। 
 
রন উচ্চস্বর্র বলল, আেরা এর্িু রনর্চ মনর্েরছ বর্ল ের্ন ির্ে? 
 
িযারর রনর্চর রদর্র্ তারর্র্য গাঢ় সবুজ পািাড়, মলর্ এবিং ররিে সু কার্স্তর দৃশয মদখর্ত 
মপল। দৃশযগুর্লা আর্রা বড় ির্ত িার্ল। রনর্চর সব রর্ছু স্পষ্ট মির্র্ আর্রা স্পষ্ট ির্য 
উঠল। মস িাগনরির পাশ রদর্য রনর্চর রদর্র্ মদখল এবিং ভাবল সু কার্লার প্ররতেরবর 
েধয রদর্য এরি স্বে পারন খুাঁজর্ছ রর্ না। 
 
িাগনরি রনর্চর মির্র্ আর্রা রনর্চ চক্কর রদর্য নাের্ত িার্ল। ের্ন িল এর্রি মলর্র্র 
পার্শ নাের্ত চার্ে। 
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আর্রা রনর্চ নাের্ল আেরা োাঁপ মদব! িযারর অ্নযর্দর উর্দ্দর্শ বলল। এরি আোর্দর 
অ্রস্তত্ব জানার আর্গই আেরা পারনর্ত োাঁপ মদব! 
 
ওরা সম্মত িল। িাররেযনর্র্ এর্িু পররশ্রান্ত ের্ন িল। এবার িযারর মদখর্ত মপল 
িাগর্নর িলুদ মপর্ির প্ররতরবম্ব পারনর উপর মদখা  ার্ে। 
 
এখন! 
 
িযারর পা রনর্চর রদর্র্ রদর্য িাগর্নর রপঠ মির্র্ রপছর্ল মসাজা পারনর রদর্র্ োাঁপ রদল। 
লাফ মদযার সেয  তিা মভর্বরছল মলর্রি তার মচর্যও মবরশ রনর্চ ের্ন িল। এত উপর 
মির্র্ পর্ড় িযারর মসাজা পারনর রনর্চর ঠাণ্ডা সবুজ গাছগাছারলর জগত প কন্ত চর্ল মগল। 
মস মজার্র পার্য ধাক্কা রদর্য উপর্রর রদর্র্ উঠল। মস িাাঁপার্ত িার্ল। মদখল রন এিং 
িাররেযন ম খার্ন পর্ড়র্ছ মসখান মির্র্ পারন চলর্র্ উঠর্ছ। িাগনরি রর্ছু বুের্ত 
মপর্রর্ছ বর্ল ের্ন িয না। ইরতের্ধযই মসরি ৫০ ফুর্ির েত দূর্র চর্ল মগর্ছ এবিং 
পারনর উপররতর্ল ছুাঁই ছুাঁই র্র্র নার্ রদর্য পারন প্রায স্পশক র্রর্ছ। মলর্র্র গভীর 
মির্র্ রন এবিং িাররেযন  খন উর্ঠ এর্স িাাঁপার্ত িাাঁপার্ত পারন রছিার্ত িার্ল, তখন 
িাগন উর্ড়  ার্ে। মজার্র মজার্র পাখা োাঁপর্ি মসরি রগর্য মলর্র্র অ্নয ধার্র বসল। 
 
িযারর, রন এবিং িাররেযন অ্নয প্রার্ন্তর রদর্র্ ছুির্ত শুরু র্রল। মলর্রি অ্তিা গভীর 
ের্ন ির্ে না রর্ন্তু রর্ছুক্ষর্ের মভতরই পারনর মভতর্রর গাছ গাছারল, র্াদার র্ারর্ে 
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চলা দুস্কর ির্য উঠল। এরর্চর্য সাাঁতার র্ািা ভাল। ওর পুর্রাপুরর মভজা শরীর ভারর 
ির্য উর্ঠর্ছ। রপরেল ঘার্সর উপর রগর্য িাপার্ত িার্ল। এর্র্বার্র রনিঃর্শষ ির্য 
মগর্ছ। 
 
িাররেযন গা মছর্ড় রদর্যর্ছ। মস র্াশর্ছ এবিং প্রচণ্ডভার্ব র্াাঁপর্ছ।  রদও িযারর শুর্য 
ঘুরের্য পড়র্ত পারর্তা রর্ন্তু মস দুবকল পার্য উর্ঠ দাাঁড়ার্লা এবিং  াদুদণ্ড রদর্য ওর্দর 
চাররদর্র্ মপ্রার্ির্শন চােক এর্র্ রদল। 
 
র্াজরি মশষ র্র্র মস ওর্দর র্ার্ছ রফর্র এল। এই প্রিে ভর্টর অ্রভ ার্নর পর ওর্দর 
রদর্র্ িযারর ভার্লা র্র্র মদখল। দুজর্নরই েুর্খ, িার্ত ও অ্নযানয িার্ন দগদর্গ মপাড়া 
দাগ। পরর্ের র্াপর্ড়র জাযগায জাযগায পুর্ড় আর্ছ। ওরা গাছ গাছারলর রস রদর্ে 
এবিং বযািায েুখিা রু্াঁরিত র্রর্ছ। িাররেযন িযাররর িার্ত অ্ষুর্ধর মবাতলরি রদল। এবিং 
আর্রা রতনরি ফর্লর রর্সর মবাতল মির্ন মবর র্রল। তারপর রতনজর্নর জনযই মধাযা, 
শুর্র্না গাউন মবর র্রল। এগুর্লা মস মসল র্র্িজ মির্র্ রনর্য এর্সরছল। ওরা র্াপড় 
পার্ট রনর্য ঢর্ঢর্ র্র্র ফর্লর রস মখল। 
 
ওর্যল, ভার্লা রদর্রি িল আেরা িরেুক্সিা মপর্য মগরছ, রন বলল। মস তার মসর্র 
উঠর্ত িার্া ক্ষতগুর্লা মদখর্ছ। আর েন্দ রদর্ িল- 
 
-তর্লাযাররি মনই, িযারর দাাঁর্ত দাাঁত মচর্প রজর্ের পযার্ন্টর মভতর রদর্য পার্যর ক্ষর্ত 
অ্ষুধ ঢালর্ত ঢালর্ত বলল। 
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তর্লাযার মনই, রন রররপি র্রল। ওই মবঈোন মঘাি মনািংরারি- 
 
িযারর মভজা জযার্র্র্ির পর্র্ি মির্র্ িরেুক্সরি মবর র্রল। মস মর্বলই জযার্র্িরি 
খুর্ল মরর্খর্ছ। এবিং িরেুক্সরি ঘার্সর উপর ওর্দর সাের্ন রাখল। সূর্ কর আর্লার্ত 
চর্চর্ র্রর্ছ। ওরা ঢর্ঢর্ র্র্র জুস পান র্রর্ত িার্ল। 
 
এখার্ন অ্ন্তত আেরা রর্ছুক্ষে পর্ড় িার্র্ত পারর। এরির র্ারর্ে আোর্দর লাল ও 
অ্দু্ভত মদখা  ার্ব, রন বলল। মস িার্তর উর্টা রপঠ রদর্য েুখিা েুছল। িাররেযন 
মলর্র্র অ্পর পার্রর রদর্র্ তার্ার্লা। িাগনরি এখর্না পারন খার্ে। 
 
ওিার র্ী ির্ব বর্ল ের্ন িয, িাররেযন বলল। 
 
িাগনরি রর্ সুি ির্ত পারর্ব? 
 
রন বলল, তুরে িযারির্ডর েত র্িা বলছ। ও এর্িা িাগন িাররেযন! ও রনর্জই 
রনর্জর্র্ রঠর্ র্র্র মনর্ব। বরিং আোর্দর রচন্তা র্রার আর্রা রবষয রর্যর্ছ। 
 
তুরে র্ী বলর্ত চাে? 
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ওর্যল আরে জারন না মতাোর্র্ র্ীভার্ব বলব, রন বলল। রর্ন্তু আোর ধারো ওরা 
িযর্তা ইরতের্ধয মজর্ন িার্র্ব ম  আেরা রিনর্গাি মভর্ঙ্গ মভতর্র ঢুর্র্রছ। 
 
ওরা রতনজনই িাসর্ত শুরু র্রল। রতনজর্নর মর্উ িারস িাোর্ত পারর্ছ না। িাসর্ত 
িাসর্ত িযারর পাাঁজর্র বযািা অ্নুভব র্রল। কু্ষধায োিািা এর্িু িালর্া ির্য এর্সর্ছ। 
রর্ন্তু মস লাল ির্য আসা আর্ার্শর রনর্চ আবার ঘার্সর উপর শুর্য পড়ল। মস গলা 
শুরর্র্য না আসা প কন্ত িাসর্ত িার্ল। 
 
তা ির্ল এখন আেরা র্ী র্রব? িাররেযন িারস মরর্খ রসররযাস ির্য উঠল। মস শীঘ্রই 
মজর্ন  ার্ব, তাই না? ইউ-মনা-হু মজর্ন  ার্ব ম  আেরা তার িরজুর্ক্সর সন্ধান মপর্যরছ! 
 
রন ভরসা রনর্য বলল, িযর্তা এেন ির্ত পার্র ম  মর্উ তার্র্ বলর্ত সািস পার্ব না। 
িযর্তা ওরা রবষযরি মঢর্র্ মফলর্ত- 
 
রর্নর গলার শে, আর্াশ, পারনর ঘ্রাে সব রর্ছু িযররর র্াছ মির্র্ দূর ির্য মগল। 
িযাররর োিার  ন্ত্রোয ের্ন ির্ে তর্লাযার রদর্য মর্উ আঘাত র্র্রর্ছ। মদখল মস 
এর্রি আর্লা আধারর রুর্ে দাাঁরড়র্য আর্ছ। এর্দল উইজাডক অ্ধক চোর্ার্র তার সমু্মর্খ 
দাাঁড়ার্না। এবিং মের্ের্ত তার সাের্ন উবু ির্য আর্ছ এর্রি মছাি শরীর। 
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তুরে র্ী বলর্ল আোর্র্? তার র্ণ্ঠস্বর দরাজ রর্ন্তু শীতল। তার মভতর মির্র্ মোধ 
রঠর্র্র উঠর্ছ। এর্িা রবষর্য মস ভয পার্ে, রর্ন্তু এিা সরতয ির্ত পার্র না। মস বুের্ত 
পারর্ছ না এিা র্ী র্র্র সম্ভব… 
 
গবরলনরি ভর্য পাাঁপর্ছ। তার সাের্ন উাঁচুর্ত লাল মচার্খর রদর্র্ মস তার্ার্ত পারর্ছ না। 
 
আবার বল, মভার্েেিক রবড়রবড় র্র্র বলল। আবার বল! 
 
ে-োই ল-লডক, মতাতলার্ত িার্ল গবরলন। ভর্য তার র্ার্লা মচাখ দুর্িা রবফাররত ির্য 
মগর্ছ। ে-োই ল-লডক…আেরা …মচষ্টা র্র্ররছ ছ-ছদ্ম মব-মবশ ধা-রীর্দর িা-িাোর্ত। মভ-
মভর্ঙ মল-মল-মে-মস ঢু-িুর্র্–ভ-ভর্ট- 
 
ছদ্মর্বশধারী? রর্ ছদ্মর্বশধারী? আরে তা জারন রিনর্গাি সব সেয ছদ্মর্বশ প্রর্াশ র্র্র 
মদয? 
 
ও-ওই িযাাঁ-িযারর প-পিার আর স-সঙ্গীরা… 
 
এবিং তারা রনর্য মগল? তার র্ণ্ঠ উচ্চ ির্য উঠর্ছ। আোর্র্ বল! র্ী রনর্যর্ছ ওরা! 
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রার্গ মক্ষার্ভ তার রনর্জর র্ার্ছ রনর্জর্র্ অ্দু্ভত ের্ন িল। মস ম ন পাগল ির্য মগর্ছ, 
এিা ির্ত পার্র না, অ্সম্ভব। এখন প কন্ত মর্উ জার্ন না। এই মছর্ল র্ী র্র্র এই 
মগাপন খবর জানর্ব? 
 
এলডার ওযযান্ডরি উপর্র তুলল এবিং সারা ঘর্র সবুজ আর্লা ছরড়র্য পড়ল। রনচু ির্য 
িার্া গবরলনরি ঘুর্র পর্ড় মগল। অ্নয  ারা রছল তারা ভর্য এরদর্ মসরদর্ ছুিল। 
মবলারট্রক্স এবিং েযালফয দর্রাজার রদর্র্ মদৌরড়র্য পলাযনরত গুর্লার রদর্র্ র্াসক ছুাঁর্ড় 
রদল।  ারা এই সিংবাদ এর্নরছল,  ার্দর র্াছ মির্র্ মসানালী র্ার্পর খবর জানল তারা 
সবাই রনিত িল 
 
েৃতর্দর মভতর রদর্য মস িাাঁির্ত িার্ল। তার সেদ, তার রনরাপো, তার অ্েরর্ত্বর 
চারবর্ারঠ… সব রর্ছু ধ্বিংস ির্য মগর্ছ, র্াপরি চুরর ির্য মগর্ছ। র্ী ির্ব  রদ অ্নযসব 
সের্র্ক ওই মছার্রারি মজর্ন  ায? মস রর্ জানর্ত পার্র? মস রর্ মসগুর্লা খুাঁজর্ত শুরু 
র্র্রর্ছ? এর মপছর্ন রর্ ডাম্বলর্ডার আর্ছ? ডাম্বলর্ডার মস সব সেয তার্র্ জ্বালার্তা, 
ডাম্বলর্ডার, তার আর্দর্শ োরা মগর্ছ। ডাম্বলর্ডার, েৃতুযর পর জরিল ির্য ওই মছার্রার 
েধয রদর্য আরবভূকত ির্ে রর্, ওই মছার্রা রর্ন্তু রনিযই ওই মছার্রা  রদ মর্ার্না 
িরেুক্স মভর্ঙ িার্র্ তাির্ল মতা, মস, মভার্েেিক তা জানর্ব–অ্নুভব র্রর্ত পারর্ব? মস 
িল সবার ের্ধয রবখযাত উইজাডক, সবর্চর্য ক্ষেতাধর এর্জন। মস ডাম্বলর্ডার্রর 
িতযার্ারী, আর্রা র্ত নাে না জানা মলার্র্র িতযার্ারী তার ইযো মনই। র্ী র্র্র লডক 
মভার্টের্িকর জানার বাইর্র িার্র্। মস রনর্জ এতিা গুরুত্বপূেক এতিা েূলযবান িওযা 
সর্েও মর্ তার রবরুর্দ্ধ আেেে র্র্রর্ছ, মর্ তার ক্ষরত র্রর্ছ, মস র্িা জানর্ব না? 
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এিা রঠর্, মস তার ডার্যরর ধ্বিংর্সর র্িা বুের্ত পার্ররন। রর্ন্তু মস বুর্ের্ছ ম  এর 
র্ারে িল তার শরীরিা মবাোর েত না,…না, রনরিত ম  অ্নযগুর্লা সব রনরাপর্দ আর্ছ। 
অ্নয িরেুক্সগুর্লা রনিযই অ্ক্ষত আর্ছ…। 
 
রর্ন্তু অ্বশযই তার্র্ জানর্ত ির্ব, অ্বশযই তার্র্ রনরিত ির্ত ির্ব….মস রুর্ের মভতর 
রদর্য দ্রুত িাাঁির্ত িার্ল। পার্যর র্ার্ছ িার্া গবরলনগুর্লার লাশ লারি রদর্য দূর্র 
সররর্য রদল। এবিং তার উেপ্ত েরস্তর্স্কর মভতর ছরব ধরা রদল : এর্রি মলর্, এর্রি 
মছাি রবরেিং এবিং মিাগািকস… 
 
তার প্রচণ্ড মক্ষাভ এর্িু দর্ে আসল : মছর্লরি জানর্ব র্ী র্র্র ম  মস গাউর্ন্ট ররিংরি 
লুরর্র্য মরর্খর্ছ? মর্উ এখন প কন্ত জার্ন না ম  তারসর্ঙ্গ গাউর্ন্টর মর্ার্না সের্ক 
আর্ছ। মস গাউর্ন্টর সর্ঙ্গ সিংর্ াগিার্র্ লুরর্র্য মরর্খর্ছ; ররিংরি অ্বশযই মসখার্ন 
রনরাপর্দ রছল। 
 
র্ীভার্ব ওই মছর্লরি, অ্িবা অ্নয ম  মর্উ গুিারি সের্র্ক জানর্ব, অ্িবা এর 
মপ্রার্ির্শন মভদ র্রর্ব? লর্র্িরি চুরর র্রার েত ধারো এর্র্বার্র অ্বাস্তব… 
 
সু্কর্ল ম েন, মস এর্া জানর্তা মিাপার্িকর মর্ািায মস িরেুক্স গুাঁর্জ মরর্খর্ছ, র্ারে 
ওখার্নর মগাপন জাযগারির্ত তার এর্ারই প্রর্বর্শর সুর্ াগ রছল…. 
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রর্ন্তু এিা রনরিত ম  মস প্ররতরি মগাপন জাযগায  ার্ব এবিং তার প্রর্তযর্রি িরেুক্স-এ 
ডাবল র্র্র মপ্রার্ির্শন রদর্ত ির্ব, র্াজরি র্রর্ত এলডার ওযযার্ন্ডর েত খািুরন র্রর্ত 
ির্ব, এবিং র্াজরি মস অ্বশযই এর্া র্রর্ব…. 
 
মর্ানিায তার প্রিে  াওযা উরচত? মর্ানিা সবর্চর্য রবপদজনর্ জাযগায আর্ছ? 
 
পুরাতন অ্স্বরস্ত তার মভতর্র জ্বর্ল উঠল। ডাম্বলর্ডার তার নার্ের োর্ের অ্িংশরি 
জানর্তা… ডাম্বলর্ডার গাউর্ন্টর সর্ঙ্গ সিংর্ াগ র্র্র রদর্য িার্র্ত পার্র তার মগাপন 
জাযগাগুর্লার ের্ধয ওর্দর এই পররতযি বারড়রি সবর্চর্য র্ে রনরাপদ, ওখার্নই তার্র্ 
আর্গ ম র্ত ির্ব… 
 
মলর্রি, রনরিত ম  মসিা অ্সম্ভব….ক্ষীন সম্ভাবনা আর্ছ তার রবগত রদর্নর অ্রফার্নর্জ 
িার্ার্ালীন অ্নযাযগুর্লা সের্র্ক ডাম্বলর্ডার মজর্ন িার্র্ত পার্র। 
 
এবিং মিাগািকস… রর্ন্তু মস জার্ন ম  মসখার্ন তার িরেুক্সগুর্লা রনরাপদ। 
 
মর্ননা রনর্দকশ না মপর্ল িযারর পিার্রর জনয অ্সম্ভব িগসরের্ড প্রর্বশ র্রা। তারপরও 
বুরদ্ধোর্নর র্াজ ির্ব মেইপর্র্ সতর্ক র্র্র মদযা ম  মছর্লরি র্যাসর্ল পুনরায মঢার্ার 
মচষ্টা র্রর্ত পার্র। মর্ন মছর্লরি ঢুর্র্ত পার্র মস র্িা মেইপর্র্ বলা অ্বশযই মবার্ারে 
ির্ব। মবলারট্রক্স এবিং েযালর্যর উপর রবশ্বাস রাখা চরে মবার্ারে ির্য মগর্ছ। ওর্দর 
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রনবুকরদ্ধতা এবিং অ্সাবধানতা প্রোে র্র্রর্ছ না ম  ওর্দর ওপর রবশ্বাস রাখািা উরচত 
িযরন? 
 
মস প্রির্ে গাউন্ট সযার্র্  ার্ব, তারপর মস সর্ঙ্গ নারগনীর্র্ মনর্ব। এখন মির্র্ মস আর 
নারগনীর্র্ দূর্র রাখর্ব না… মস লম্বা পা মফর্ল রুে মির্র্ মবর ির্য ির্লর মভতর রদর্য 
অ্ন্ধর্ার বাগার্ন প্রর্বশ র্রল ম খার্ন েরনা রর্যর্ছ। মস পারর্সলিা র্র্র নারগনীর্র্ 
ডার্ল এবিং মস এর্রি লম্বা ছাযার েত মবররর্য তার র্ার্ছ এল… 
 
িযারর রনর্জর্র্ বতকোর্ন রফররর্য আনল। তার মচাখ দুর্িা েি র্র্র খুর্ল মগল। মস 
এর্রি মলর্র্র পার্র শুর্য আর্ছ, সু কার্স্তর সেয। রন এবিং িাররেযন তার রদর্র্ 
তারর্র্য আর্ছ। ওরা উরিি ির্য রবষযরি বুের্ত মচষ্টা র্রর্ছ। তার ওই অ্বযািত স্কার্রর 
 ন্ত্রোর র্ারর্ে মস ম  মভার্েের্িকর মভতর্র প্রর্বশ র্র্রর্ছ তা বুের্ত বার্ী িার্ল না। 
মস র্ষ্ট র্র্র উর্ঠ বসল, িযারর র্াাঁপর্ছ। ের্ন ের্ন অ্বার্ িল ম  তার গা এখর্না 
মভজা, এবিং মদখল ম  র্াপরি তার সাের্ন ঘার্সর উপর রনিল পর্ড় আর্ছ। সুর্ কর 
মসানালী আর্লার সর্ঙ্গ মলর্র্র নীল জল রের্শ আর্ছ। 
 
মস জার্ন, মভার্েের্িকর ওই রচৎর্ার্রর পর িযাররর রনর্জর র্ণ্ঠ রনর্জর র্ার্ছ খুব অ্র্চনা 
ের্ন িল। মস জার্ন, এবিং মস অ্নয িরেুক্সগুর্লা মচর্ র্রর্ত  ার্ে। িযারর উর্ঠ 
দাাঁড়ার্লা। এবিং মশষ িরেুক্সরি আর্ছ মিাগার্িক। আরে জানতাে! আরে মসিা জানতাে। 
 
রর্? 
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রন তারর্র্য আর্ছ। িাররেযন িািুর উপর ভর র্র্র উরিি ির্য তারর্র্য আর্ছ। 
 
রর্ন্তু তুরে র্ী মদখর্ল, তুরে জানর্ল র্ীভার্ব? 
 
আরে মদখলাে মস র্াপরি সের্র্ক মখাাঁজ রনর্যর্ছ, আরে… আরে তার েরস্তর্ষ্কর মভতর 
প্রর্বশ র্র্ররছলাে, িযারর স্মরে র্রল মলার্গুর্লার েৃতুযর র্িা। মস প্রচণ্ড েুদ্ধ ির্য 
উর্ঠর্ছ এবিং সর্ঙ্গ আতরঙ্কতও। মস বুের্ত পারর্ছ না ম  আেরা র্ীভার্ব জানলাে। এবিং 
মস এখন মখাজ র্র্র মদখর্ত  ার্ে ম  অ্নযগুর্লা রনরাপর্দ আর্ছ রর্ না। প্রির্ে মস 
ররিংিার মখাজ র্রর্ছ। মস ভাবর্ছ ম  মিাগািকরিা সবর্চর্য রনরাপর্দ আর্ছ। র্ারে 
মসখার্ন মেইপ আর্ছ। আর মসখার্ন মঢার্া বা মগাপর্ন মখাজ র্রা খুবই েুশরর্ল। 
আোর ধারো মস ওই জাযগািায সবর্চর্য পর্র মচর্ র্রর্ব।  রদও মস মসখার্ন এর্ 
ঘন্টার মভতরই িারজর ির্ত পার্র 
 
তুরে র্ী মদর্খছ ম  মিাগার্িকর মর্ান জাযগািায মসরি আর্ছ? রন জানর্ত চাইল। 
 
না, মস মেইপর্র্ সতর্ক র্র্র মদযার র্িা রচন্তা র্রর্ছ। রঠর্ মর্ািায আর্ছ মসিা রনর্য 
মস রচন্তা র্র্ররন। 
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দাাঁড়াও, দাাঁড়াও! িাররেযন উর্েরজতভার্ব বলল। রন িরেুক্সরি িার্ত রনল এবিং িযারর 
অ্দৃশয আলখাল্লারি মবর র্রল। আেরা এখনই ম র্ত পারর না! আেরা এখন প কন্ত 
প্রানও র্রররন, আর্গ আোর্দর প্রর্যাজন। 
 
আোর্দর রওযানা ির্ত ির্ব, একু্ষরন, িযারর দৃঢ়ভার্ব বলল। মস এর্িু ঘুোর্নার র্িা 
মভর্বরছল। এর্রি নতুন তাবুর র্িা রচন্তা র্র্ররছল। রর্ন্তু মসিা এখন অ্সম্ভব : তুরে রর্ 
রচন্তা র্রর্ত পার্রা মস  রদ বুের্ত পার্র ম  লর্র্ি এবিং ররিংরি মনই তাির্ল মস র্ী 
র্রর্ব? র্ী ির্ব  রদ মস মিাগার্িকর িরেুক্সরি সররর্য মনয,  রদ ের্ন র্র্র ম  ওখার্ন 
মসরি রনরাপদ নয? 
 
রর্ন্তু আেরা দুর্ব রর্ভার্ব? : িযারর বলল, আেরা ইসরের্ড  াব। আেরা মসখার্ন বুর্ে 
মদখর্ত মচষ্টা র্রব। বুের্ত মচষ্টা র্রর্বা র্ী ধরর্ের মপ্রার্ির্শন সু্কর্লর চারপার্শ 
বযবিার র্রা ির্যর্ছ। আলখাল্লার রনর্চ আর্সা িাররেযন! এবার আেরা সব এর্সর্ন 
িার্র্ত চাই। 
 
রর্ন্তু আোর্দর রতনজর্নর জাযগা- 
 
অ্ন্ধর্ার ির্য আসর্ছ, আোর্দর পা মবররর্য িার্র্লও মর্উ লক্ষ র্রর্ব না। 
 
র্ার্লা পারনর উপর রবশাল িাগর্নর পাখার িপিপ শে িল। িাগন মপি ভর্র পারন 
মখর্য উড়াল রদর্যর্ছ। ওরা প্রস্তুত ির্য বর্স মসরির্র্ উপর্র মির্র্ আর্রা উপর্র উর্ঠ 
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ম র্ত মদখল। দ্রুত অ্ন্ধর্ার ির্য আসায আর্াশ র্ার্লা মদখা মগল। তারপর র্ার্ছর 
এর্রি পািার্ড়র মপছর্ন অ্দৃশয ির্য মগল। িাররেযন মিাঁর্ি সাের্ন এর্স দুজর্নর 
োেখার্ন রনর্জর জাযগািায দাাঁড়ার্লা। িযারর আলখাল্লারি  তিা সম্ভব মির্ন নাোর্লা। 
তারপর এর্সর্ঙ্গ ওরা অ্ন্ধর্ার্রর মভতর  াওযা শুরু র্রল। 
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হ্ািালনা আযনা 
 
িযাররর পা রাস্তা স্পশক র্রল। মস সৃ্মরত রবজরড়ত িগসরের্ডর রাস্তািার রদর্র্ তার্াল; 
মদার্ানগুর্লা অ্ন্ধর্ার, িার্ের বাইর্র র্ার্লা পািার্ড়র প্রান্ত মদখা  ার্ে। রাস্তািা মবাঁর্র্ 
মিাগার্িকর রদর্র্ চর্ল মগর্ছ। রপ্র েেরের্র্র জানালাগুর্লা রদর্য আর্লা মদখা  ার্ে। 
িযাররর বুর্িা ছলাৎ র্র্র উঠল। তার ের্ন পড়ল এর্ বছর আর্গ পররশ্রান্ত ও দুবকল 
ডাম্বলর্ডারর্র্ সর্ঙ্গ রনর্য র্ী সুন্দরভার্ব এখার্ন মনর্েরছল। নাোর এর্ মসর্র্র্ন্ডর 
মভতর মর্বল িাররেযন এবিং রর্নর ঘার্ড়র উপর তার িাতিা রঢর্ল র্র্রর্ছ তখনই 
রবষযরি ঘিল। 
 
রচৎর্ার্র বাতাস রবদীেক ির্য মগল। ের্ন িল মভার্েেিক বুের্ত মপর্রর্ছ ম  র্াপরি ম াযা 
মগর্ছ। রচৎর্ার িযররর প্ররতরি োযুর্র্ ের্ন িল রছাঁর্ড় মফর্লর্ছ। এরপর, প্রায সার্ি 
সার্িই মস বুের্ত পারল ম  এই রচোর্রর র্ারে তার্দর মনর্ে আসা। মস আলখাল্লার 
রনর্চ অ্নয দুজর্নর রদর্র্ তার্াল। রর্ন্তু ততক্ষর্ে রে 
 
েরের্র্র দর্রাজা দড়াে র্র্র খুর্ল মগল এবিং ডর্জন খার্নর্ োিা ঢার্া মডি-ইিার 
মবর ির্য রাস্তায মনর্ে এল। ওর্দর  াদুদণ্ডগুর্লা তুর্ল ধরা। 
 
রন তার  াদুদণ্ড উাঁচু র্রর্তই িযারর তার িাতিা ধর্র মফলল। োন র্রা  ার্ব 
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না, ওরা সিংখযায অ্র্নর্। এেনরর্ অ্নয মর্ার্না পদর্ক্ষপ রনর্ত মগর্লও তার্দর অ্বিান 
মজর্ন ম র্ত পার্র। এর্রি মডি-ইিার তার  াদুদণ্ড তুর্ল নাড়ল এবিং রচৎর্ার রদর্ত 
িার্ল। মস রচৎর্ার্রর শে পার্শর পািার্ড় রগর্য প্ররতধ্বরন তুলল। 
 
অ্যার্রসও ক্লর্! গজকন র্র্র মডি-ইিার বলল। 
 
িযারর েি র্র্র আলখাল্লার ভাাঁজগুর্লা শি র্র্র ধর্র মফলল। রর্ন্তু এরির সর্র  াওযার 
মর্ার্না ভাব মদখা মগল না। সােরনিং চােক আলখাল্লার উপর র্াজ র্র্ররন। 
 
তাির্ল ওিার মভতর্র মোড়ার্না মনই, িযারর পিার? রচৎর্ার র্র্র মডি ইিার বলল। 
তারপর তার সঙ্গীর্দর উর্দ্দর্শ বলল, চাররদর্র্ মখাজ! মস এখার্নই আর্ছ! 
 
ছযরি মডি-ইিার ওর্দর রদর্র্ মধর্য আসর্ছ। িযারর, িাররেযন এবিং রন  তিা 
তাড়াতারড় সম্ভব রাস্তার এর্ পার্শ মনর্ে মগল। এর্ ইরির জনয ওরা মডি ইিারর্দর 
সর্ঙ্গ ধাক্কা মখল না। ওরা অ্ন্ধর্ার্রর মভতর রাস্তার পার্শর রনচু জাযগািায অ্র্পক্ষা 
র্রর্ত িার্ল। 
 
মডি-ইিারর্দর মদৌড়ার্দৌরড়র আওযাজ পাওযা মগল। ওর্দর  াদুদর্ণ্ডর আর্লার্ত রাস্তা 
ভর্র উর্ঠর্ছ। 
 
িাররেযন বলল, চর্লা আেরা চর্ল  াই! এখনই রডসাপযার্রি র্রর! 
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রঠর্ বর্লছ, আোর্দর এখন তাই র্রা উরচৎ! রন বলল। রর্ন্তু িযারর মর্ার্না উের 
মদযার আর্গই এর্রি মডি-ইিার বলল, আেরা জারন তুরে এখার্ন িযারর পিার। 
পালাবার মর্ার্না উপায মনই! আেরা মতাোর্র্ ধরবই! 
 
ওরা আোর্দর জনয প্রস্তুত ির্যই রছল,িযারর বলল। ওরা মস্পল প্রস্তুত র্র্র মরর্খরছল ম  
আেরা এখার্ন আসার সার্ি সার্িই ওরা জানর্ত পারর্ব। আোর ধারো ওরা এেন রর্ছু 
র্র্র মরর্খর্ছ ম ন আোর্দরর্র্ এখার্ন ধরর্ত পার্র, আোর্দর আির্র্ রাখর্ত। 
 
এরপর শুনর্ত মপল : 
 
মডর্েনিরর্দর র্ী িল? অ্নয এর্রি মডি-ইিার বলল। ওর্দর রনর্জর্দর েত র্াজ 
র্রর্ত দাও। ওরা দ্রুত খুাঁর্জ মবর র্রর্ত পারর্ব। 
 
ডার্ক লডক চান না পিার অ্নয র্ার্রা িার্ত োরা  ার্, রতরন রনর্জ 
 
মডর্েনিররা মতা িতযা র্রর্ব না, ডার্ক লডক ওর জীবনসি চায, ওর আত্মািার্র্ মতা চায 
না। তার্র্ প্রিে দশকর্নই রর্স র্রা ির্ল সির্জই োরা  ার্ব! 
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এই আর্লাচনার শে পাওযা মগল। িযাররর্র্ প্রচণ্ড ভয আর্াঁর্ড় ধরল। মডর্েনিরর্দর 
প্ররতর্রাধ র্রর্ত ওর্দর এখন প্রর্যাজন পযার্ট্রানাস ততরর র্রা। তাির্ল সর্ঙ্গ সর্ঙ্গ 
ওর্দর দূর র্রা  ার্ব। 
 
আোর্দর এখনই রডসাপযার্রি র্রার মচষ্টা র্রা উরচত িযারর! িাররেযন রফসরফস র্র্র 
বলল। 
 
িাররেযন র্িা বলার পরপরই িযারর অ্নুভব র্রল এর্রি অ্সম্ভব ধরর্নর মভৌরতর্ 
শীতল বাতার্সর মরাত রাস্তায প্রবারিত ির্ত শুরু র্র্রর্ছ। চারপার্শর আর্লা ও বাতাস 
শুর্ষ ম ন উধ্বার্ার্শ তারার মভতর চর্ল  ার্ে। রনর্ষ অ্ন্ধর্ার্র িযারর অ্নুভব র্রর্লা 
িাররেযন ওর িাত মচর্প ধর্রর্ছ। ওরা রতনজনই এর্ই জাযগার উপর ঘুরল। এখন 
আর মর্ার্না বাতাস মনই। 
 
এর্ জাযগা মির্র্ অ্নয জাযগায নড়র্ত ম  বাতাস ওর্দর প্রর্যাজন তা ের্ন িল মনই। 
িরবর ির্য মগর্ছ। মডি-ইিাররা ভাল  াদু র্র্রর্ছ। ঠাণ্ডা িযাররর শরীর্রর গভীর মির্র্ 
আর্রা গভীর্র প্রর্বশ র্রর্ছ। িযারর, রন এবিং িাররেযন রাস্তার এর্ পার্শ এর্স দাাঁড়াল। 
তারপর িারতর্য িারতর্য মর্ার্না শে না র্র্র মদযার্লর পার্শ ম র্ত মচষ্টা র্রল। রঠর্ 
তখনই মদখল দশ বা আর্রা মবরশ মডি-ইিার ওর্দর রদর্র্ রনিঃশর্ে এরগর্য আসর্ছ। 
ওর্দর মদখা  ার্ে র্ারে চারপার্শর অ্ন্ধর্ার্রর মচর্যও আর্রা মবরশ র্ার্লা ওর্দর 
আলখাল্লাগুর্লা। ওরা রর্ এই এলার্ার মভতর ওর্দর উপরিরতর রবষযরি বুের্ত 
মপর্রর্ছ? িযারর এ বযাপার্র রনরিত; ওরা আর্গর মচর্যও দ্রুত মধর্য আসর্ছ। 
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মস  াদুদণ্ড উপর্র তুলল। পর্র  াই িয ির্ব, মডর্েনিরর্দর রর্স মতা সিয র্রা  ার্ব 
না। মস রন এবিং িাররেযর্নর র্িা রচন্তা র্রল। তারপর রবড়রবড় র্র্র বলল, 
এক্সর্পর্র্িা পযার্ট্রানা! 
 
এর্রি রুপালী িররে ওর  াদুদর্ণ্ডর আগা রদর্য েপাস র্র্র মবর িল। মডর্েনিররা 
পর্ির মির্র্ রছির্র্ এরদর্ মসরদর্ মগল। দৃরষ্টর বাইর্র মির্র্ ওর্দর রচৎর্ার শুনর্ত 
মপল। 
 
এখার্ন! ওই রনর্চর জাযগারির্ত! মস! আরে ওর পযার্ট্রানাসিা মদর্খরছ! মসরি এর্রি োদী 
িররে! 
 
মডর্েনিরগুর্লা সর্র মগল, োরগুর্লা আবার রফর্র আসর্ত শুরু র্র্রর্ছ। মডি-
ইিারর্দর পার্যর আওযাজ বাড়র্ত িার্ল। র্ী র্রা  ায রসদ্ধান্ত মনযার আর্গই রাস্তার 
র্ার্ছই িার্তর বাাঁর্য খিাস র্র্র এর্রি দর্রাজা খুর্ল মগল। এর্রি র্র্কশ স্বর বর্ল 
উঠল, িযারর মভতর্র চর্ল আর্সা! তাড়াড়ারড়! 
 
মর্ার্না রিধা না র্র্রই িযারর তার র্িা শুনল। রতনজনই এর্সার্ি গাদাগারদ র্র্র 
দর্রাজা রদর্য মভতর্র ঢুর্র্ মগল। 
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উপর্র চর্ল  াও, আলখাল্লার রনর্চই িার্র্া, এর্র্বার্র চুপচাপ! রবড়রবড় র্র্র লম্বা 
শরীররি বলল। এবিং মস ওর্দরর্র্ অ্রতেে র্র্র রাস্তায রগর্য নােল এবিং মপছন মির্র্ 
দর্রাজারি বন্ধ র্র্র রদল। 
 
িযাররর মর্ার্না ধারো মনই ম  মর্ািায এর্সর্ছ। রর্ন্তু িযারর মদখল এর্রি োত্র মোেবারত 
জ্বলর্ছ। ধুর্লাবারল োখা এর্রি িগর্িড বার। ওরা মদৌর্ড় র্াউন্টার্রর মপছর্ন চর্ল 
মগল। মদখল আর্রর্রি দর্রাজার মভতর রদর্য এর্রি র্ার্ঠর রসাঁরড় উপর্র উর্ঠ মগর্ছ। 
 ত তাড়াতারড় সম্ভব ওরা মসরি মবর্য উর্ঠ মগল। রসাঁরড় মবর্য উঠর্তই এর্রি বসার ঘর। 
র্ার্পকি পাতা, পার্শই এর্রি মছাি ফাযারর্প্ল্স। ফাযারর্প্ল্র্সর উপর্রই এর্রি মতলরঙ 
ছরব িাঙার্না। ছরবরি এর্রি মসানালী চুর্লর মের্যর। মস রুেরির রদর্র্ তারর্র্য আর্ছ 
রেরষ্ট মচার্খ। 
 
রনর্চর রাস্তা মির্র্ রচোর্রর আওযাজ মশানা  ার্ে। অ্দৃশয আলখাল্লার রনর্চ মির্র্ই 
ওরা রনচু ির্য জানালার র্ার্ছ মগল এবিং রনর্চর রদর্র্ তার্ার্লা। মদখল ওর্দর 
রক্ষার্ারী িগর্ির্ডর এর্োত্র বারেযার্নরই োিায লম্বা উাঁচু িুরপ মনই। 
 
তার্ত রর্? রতরন রচৎর্ার র্র্র এর্রি োিা ঢার্া শরীরর্র্ বলর্ছন। তার্ত রর্? মতােরা 
আোর রাস্তায মডর্েনিরর্দর পারঠর্যছ। আরেও তার্দর রবরুর্দ্ধ এর্রি পযার্ট্রানাস 
পাঠার্বা। আরে ওর্দরর্র্ আোর র্াছার্ারছ ম র্ত মদব না। আরে মতাোর্র্ মসিা বর্লরছ, 
এরি আোর! 
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ওিা মতাোর পযার্ট্রানাস না! এর্রি মডি-ইিার বলল। ওিা রছল এর্রি িররে, িযারর 
পিার্রর! 
 
িররে! বারেযান গজকন র্র্র বলর্লন। তারপর এর্রি  াদুদণ্ড মবর র্রর্লন। িররে 
ইরডযি!-এক্সর্পর্র্িা পযার্ট্রানাে! 
 
এর্রি রবশাল রশিংঅ্লা প্রােী  াদুদর্ণ্ডর মির্র্ মবর ির্য এল। োিািা রনচু র্র্র রাস্তার 
রদর্র্ এবিং মচার্খর বাইর্রর মর্ার্না এর্িা রর্ছুর রদর্র্ ছুর্ি মগল। 
 
আরে এিা মদরখ নাই! মডি-ইিার অ্রনিযতার সার্ি বলল। 
 
র্াররফউ ভাঙা ির্যর্ছ, তুরে মস শে শুর্নছ, আর্রর্রি সঙ্গী মডি-ইিার বারেযানর্র্ 
বলর্লন। মর্উ এর্জন আর্দশ ভঙ্গ র্র্র রাস্তায উর্ঠ এর্সরছল 
 
 রদ আরে আোর রবড়ালরির্র্ মবর র্রর্ত চাই, তাির্ল আরে তা র্রর্বা, ওই র্াররফউর 
ধার ধারর না! 
 
তুরে রর্ র্যািারর্ভারলিং চােক ছুাঁর্ড়র্ছা? 
 
তাির্ল র্ী ির্ব? আোর্র্ আজর্াবার্ন রনর্য  ার্ব? আরে আোর দর্রাজার সাের্ন রর্ 
ির্ে তা মদখার জনয আোর্র্ িতযা র্রর্ব?  রদ তাই র্রর্ত চাও, র্র! রর্ন্তু আরে 
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মতাোর্র্ বর্ল রাখরছ, তুরে রনিযই মতাোর ডার্ক োর্করির্ত চাপ মদর্ব না তার্র্ এখার্ন 
মডর্র্ আনার জনয। আোর জনয এবিং আোর রবড়ার্লর জনয রতরন এখার্ন মডর্র্ 
আনািা পছন্দ র্রর্বন না, রতরন রর্ এখন এখার্ন আসর্বন? 
 
আোর্দর রনর্য মতাোর রচন্তা র্রর্ত ির্ব না! এর্রি মডি-ইিার বলল। তুরে রনর্জর্র্ 
রনর্য ভার্বা, র্াররফউ ভঙ্গ র্র্রছ! 
 
আোর বাররি বন্ধ ির্য মগর্ল তুরে মপাশন এবিং পযজন পাচার র্রর্ব মর্ািায? মতাোর 
বাড়রত বযবসার র্ী ির্ব? 
 
তুরে র্ী আোর্র্ ধের্ রদে? 
 
আরে আোর েুখ বন্ধ রারখ র্াউর্র্ বর্ল মদইনা, মসজনযই মতা তুরে আোর র্ার্ছ 
আর্সা, তাই না? 
 
আরে এখর্না বলরছ আরে এর্রি িররে পযার্ট্রানাস মদর্খরছ! প্রিে মডি ইিার বলল। 
 
িররে? বারেযান বলর্লন। এরি এর্রি ছাগল ইরডযি! 
 
রঠর্ার্ছ, আেরা এর্রি ভুল র্র্র মফর্লরছ, রিতীয মডি-ইিাররি বলল। আবার র্াররফউ 
ভাঙর্ল আেরা রর্ন্তু আর মর্ার্না মরিাই মদব না। 
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মডি-ইিারগুর্লা লম্বা পা মফর্ল উাঁচু রাস্তার রদর্র্ চর্ল মগল। িাররেযন এর্রি স্বরস্তর 
রনিঃশ্বাস মফলল। মির্ন আলখাল্লার মভতর মির্র্ মবর িল এবিং এর্রি মচযার্রর উপর 
আরাে র্র্র বসল। িযারর পদকারি সতর্কতার সর্ঙ্গ মির্ন রদল। তারপর তার এবিং রর্নর 
উপর মির্র্ আলখাল্লারি মির্ন সররর্য রদল। ওরা রনর্চ বারেযার্নর রফর্র আসার শে 
মপল। মস বার্রর দর্রাজারি মির্ন খুলল। এবিং রসাঁরড় মবর্য উপর্র উর্ঠ আসর্ত িার্ল। 
 
িযাররর িঠাৎ ফাযার মপ্ল্র্সর উপর এর্রি রজরনর্স নজর পর্ড়র্ছ। রঠর্ ছরবরির রনর্চ 
রতনর্র্াো এর্রি আযনা উপর্র দাাঁড় র্রার্না আর্ছ। 
 
বারেযান রুর্ে প্রর্বশ র্রর্লন। 
 
মবার্ার িদ্দরা! সবার রদর্র্ তারর্র্য কু্ষব্ধ মলার্রি বলর্লন। এখার্ন এর্সর্ছা র্ী ের্ন 
র্র্র! 
 
িযাঙ্ক ইউ, িযারর বলল। আেরা আপনার্র্ ধনযবাদ রদর্য মশষ র্রর্ত পারব না। আপরন 
আোর্দর জীবন রক্ষা র্র্রর্ছন। 
 
বারেযান গুেগুে র্রর্লন। িযারর মলার্রির র্ার্ছ এল। তাাঁর েুর্খর রদর্র্ ভার্লা র্র্র 
মদখল। সেয রনর্য মদখর্ত মচষ্টা র্রল। ধুসর চুল এবিং দারড়। রতরন এর্রি চশো পর্র 
আর্ছন। েযলা মলর্ের মপছর্ন নীল বুরদ্ধদীপ্ত দুরি মচাখ। 
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আপনার মচাখ দুরিই আরে আযনায মদর্খ আসরছ। 
 
রুর্ের মভতর রনস্তব্ধতা মনর্ে এল। িযারর এবিং বারেযান এর্র্ অ্পর্রর রদর্র্ তার্ার্লা। 
 
আপরনই মডারবর্র্ পারঠর্যরছর্লন। 
 
বারেযান িযাাঁ সুচর্ োিা নাড়র্লন এবিং ঘর্রর ভূতরির্র্ মদখার জনয চাররদর্র্ 
তার্ার্লন। 
 
আরে মভর্বরছলাে মসও মতাোর্দর সর্ঙ্গ আর্ছ। তার্র্ মর্ািায মরর্খ এর্সছ? 
 
িযারর বলল, মস োরা মগর্ছ। মবলারট্রক্স তার্র্ িতযা র্র্রর্ছ। 
 
বারেযার্নর েুখরির্ত অ্রিরতা মদখা মগল। এর্িু সেয রনর্য রতরন বলর্লন, র্িািা শুর্ন 
দুিঃখ মপলাে। আরে ওই ঘর্রর ভূতরির্র্ ভার্লা জানতাে। 
 
রতরন অ্নয রদর্র্ ঘুরর্লন। বারতিার্র্ িার্তর  াদুদণ্ড রদর্য মঠর্ল রদর্লন। রতরন র্ার্রা 
রদর্র্ তার্ার্লন না। 
 
িযারর মপছন মির্র্ বলল, আপরন ির্লন আবারর্ফািক। 
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রতরন িা-ও র্রর্লন না আবার না-ও র্রর্লন না। 
 
আপরন এিা মর্ািায মপর্লন? িযারর রসররযুর্সর আযনারির র্ার্ছ ম র্ত ম র্ত বলল। 
দুরি আযনার এর্রি মস দুবছর আর্গ মভর্ঙ মফর্লরছল। 
 
আবারর্ফািক বলর্লন, বছর খার্নর্ আর্গ আরে এরি ডার্ঙর র্াছ মির্র্ রর্র্নরছ। 
অ্যালবাে আোর্র্ বর্লরছল এিা রর্ রজরনস। এর মভতর রদর্য মতাোর রদর্র্ মচাখ রাখা 
ির্যর্ছ। 
 
রন এর্রি রনিঃশ্বাস তযাগ র্রল। 
 
আর ওই রুপালী রর্ঙর োদী িররেরি? রন উর্েজনার সর্ঙ্গ জানর্ত চাইল। মসিা রর্ 
আপরন রছর্লন? 
 
আবারর্ফািক বলর্লন, মতােরা র্ীর্সর র্িা বলছ? 
 
মর্উ এর্জন আোর্দর র্ার্ছ এর্রি োদী িররে পযার্ট্রানাস পারঠর্যরছল? 
 
এেন োিা রনর্য তুরে এর্রি মডি-ইিার ির্ত পারর্ব, বাচ্চা, এই এর্িু আর্গ আরে রর্ 
বুোইরন ম  আোর পযার্ট্রানাসরি এর্রি ছাগল? রন বলল, ওি, িযাাঁ, ওর্যল, আরে খুবই 
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কু্ষধাতক! মস রনর্জর্র্ রক্ষা র্রার জনয বলল। ওর পার্িলীর মভতর ভযানর্ রর্র্ের 
মোচড় রদর্ত শুরু র্র্রর্ছ। 
 
আোর এখার্ন খাবার আর্ছ, আবারর্ফািক বলর্লন। এবিং রতরন দ্রুত ঘর মির্র্ মবর ির্য 
মগর্লন। এর্ েুিূতক পরই রতরন প্রচুর পররোন পাউরুরি, রচজ, রিনজাত খাবার এবিং 
পানীয রনর্য প্রর্বশ র্রর্লন। রতরন মসগুর্লা ফাযারর্প্ল্র্সর সাের্ন মছাি এর্রি মিরবর্ল 
রাখর্লন। সবাই কু্ষধাতক, মবশ রর্ছুক্ষে ফাযারর্প্ল্র্স আগুন জ্বলার শে, ের্গর শে এবিং 
রচবার্নার শেই শুধু মশানা মগল। 
 
রঠর্ার্ছ, আবারর্ফািক বলর্লন। সবার মপিপুর্র খাওযা ির্য মগর্ছ। রন এবিং িযারর 
মচযার্র মিলান রদর্য বসল। রতরন আবার বলর্লন, আোর্দর রচন্তা র্র্র মবর র্রর্ত ির্ব 
এখান মির্র্ মবর িওযার উপায রনর্য। রার্ত মবর িওযা  ার্ব না, মতােরা শুর্নছ 
অ্ন্ধর্ার্র মবর ির্ল বা নড়াচড়া র্রর্ল র্ী িয। র্যািারওরলিং চােক মসি র্রা আর্ছ। ওরা 
মতাোর্দর উপর এর্র্বার্র মবাট্রার্র্র্লর রডর্ের েত চর্ড় বসর্ব। আোর ের্ন িয না 
ম  আরে রিতীযবার এর্রি িররের্র্ ছাগল বর্ল চালার্ত পারব। রদর্নর জনয অ্র্পক্ষা 
র্র। রদর্নর মবলা র্াররফউ উর্ঠ মগর্ল মতােরা অ্দৃশয আলখাল্লার রনর্চ র্র্র পার্য 
মিাঁর্ি িগসরেড মির্র্ মবর ির্য মসাজা পািার্ড় চর্ল  ার্ব। মসখান মির্র্ মতােরা 
রডসাপযার্রি র্রর্ত পারর্ব। িযারির্ডর সর্ঙ্গ মদখা ির্য ম র্ত পার্র। তার্র্ মিফতার 
র্রার মচষ্টার পর মির্র্ মস মিাপর্র্ সার্ি রনর্য এখার্ন এর্রি গুিায লুরর্র্য আর্ছ। 
 
িযারর বলল, আেরা এখান মির্র্  ারে না। আেরা মিাগার্িক প্রর্বশ র্রব। 
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 আবারর্ফািক ধের্র্র সুর্র বলর্লন, মবার্ারে র্র্রা না মছার্রা! 
 
আোর্দর ঢুর্র্তই ির্ব, িযারর বলল। 
 
মতাোর্দর  া র্রর্ত ির্ব, আবারর্ফািক বলর্লন। রতরন সাের্নর রদর্র্ েুাঁর্র্ এর্লন। 
তাির্ল এখান মির্র্  তদূর্র পার্রা চর্ল  ার্ব। 
 
আপরন বুের্ত পারর্ছন না। আোর্দর িার্ত সেয মনই। আোর্দর র্যাসর্লর মভতর 
ঢুর্র্তই ির্ব। ডাম্বলর্ডা… োর্ন আপনার ভাই… আোর্দরর্র্ 
 
আগুর্নর আর্লার্ত আবারর্ফার্িকর মচার্খর চশো মঘালা মদখা মগল। উজ্জ্বল, সাদা মদখা 
মগল। িযাররর মসই অ্ন্ধ রবশাল োর্ড়শা অ্যারাগর্গর র্িা ের্ন পড়ল। 
 
আবারর্ফািক বলর্লন, আোর ভাই মতা অ্র্নর্ রর্ছুই চাইত। মস  খন তার 
পররর্ল্পনাগুর্লা বাস্তবাযন র্রর্তা তখন মলার্র্ দুিঃখ মপত। তুরে এ সু্কল মির্র্ মবর 
ির্য  াও পিার, পারর্ল মদশ মির্র্ বাইর্র চর্ল  াও। আোর ভাইর্যর র্িা এবিং তার 
চতুর পররর্ল্পনার র্িা ভুর্ল  াও। মস চর্ল মগর্ছ, এবিং এখন রর্ছুর্ত মস দুিঃখ পার্ব 
না। মতাোর এখন তার র্ার্ছ মর্ার্না দায মনই। 
 
িযারর আবার বলল, আপরন বুের্ত পারর্ছন না। 
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আবারর্ফািক বলর্লন, ওি, আরে বুের্ত পাররছ না! তুরে র্ী ের্ন র্র্রা না ম  আরে 
আোর আপন ভাইর্র্ রচরন? তুরে র্ী ের্ন র্র্রা ম  অ্যালবাসর্র্ তুরে আোর মচর্য ভাল 
মচন? 
 
আরে মস র্িা বলর্ত চাইরন, িযারর বলল। মস এখন খাবার এবিং ওযাইন পান র্রার 
পর মবশ অ্লস এবিং ক্লান্ত মবাধ র্রর্ছ। রতরন আোর্র্ এর্রি দারযত্ব রদর্য মগর্ছন- 
 
আবারর্ফািক বলর্লন, রতরন রদর্যর্ছন, এখন? তাির্ল ভাল দারযত্ব ের্ন ির্ে? আনর্ন্দর? 
সিজ র্াজ? এেন র্াজ,  া এর্রি অ্র্ াগয উইজাডক বাচ্চাও র্রর্ত পার্র মর্ার্না মচষ্টা 
ছাড়াই? 
 
রন এর্রি লম্বা িারস রদল। রর্ন্তু িাররেযনর্র্ উরিি মদখা মগল। 
 
আরে বলরছ না ম  সিজ, এিা রঠর্ খুব সিজ নয, না, িযারর বলল। রর্ন্তু আোর্র্ ম র্ত 
ির্ব… 
 
আবারর্ফািক বলর্লন, ম র্ত ির্ব? মর্ন ম র্ত ির্ব? মস মতা আর মনই, তার পি 
অ্নুসরে র্রার আর্গ তুরে এ পি ছার্ড়ায রনর্জর্র্ বাাঁচাও! 
 
আরে পারর না 
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মর্ন পার্রা না? 
 
আরে- িযারর রিধারিত ির্য মগল; মস বযাখযা র্রর্ত পারর্ছ না। ফর্ল মস পাটা আেেে 
র্রল, রর্ন্তু আপরনও মতা লর্ড়  ার্েন, আপরন অ্ডকার অ্ব দয রফরনর্ক্স। 
 
িযাাঁ, আরে রছলাে, আবারর্ফািক বলর্লন। এখন মনই, অ্ডকার অ্ব দয রফরনক্স মশষ ির্য 
মগর্ছ। ইউ-মনা-হু রজর্ত মগর্ছ, সুতরািং সব চুর্র্ মগর্ছ।  রদ মর্উ অ্নয রচন্তা র্র্র 
তাির্ল মসিা ির্ব রশশুর েত রচন্তা। আরে মতাোর জনয এখার্ন মর্ার্নাের্েই রনরাপদ 
িার্ব না পিার, মস মতাোর্র্ ভযানর্ভার্ব খুাঁজর্ছ। সুতরািং দূর্র চর্ল  াও লুরর্র্য 
পর্ড়া এবিং রনর্জর্র্ বাাঁচাও। ভাল িয এই দু জনর্র্ও মতাোর সর্ঙ্গ রনর্য মগর্ল। রতরন 
আঙু্গল উরচর্য রন এবিং িাররেযনর্র্ মদখার্লন। ওরা ভযানর্ রবপর্দ পড়র্ব। সবাই 
জার্ন ম  ওরা দুজন মতাোর সর্ঙ্গ র্াজ র্রর্ছ। 
 
আরে রপছপা ির্ত পারর না, িযারর বলল। আরে এর্রি দারযত্ব রনর্যরছ। 
 
দারযত্বরি অ্নয র্াউর্র্ দাও! 
 
তা পারা  ার্ব না। এিা আোর্র্ই র্রর্ত ির্ব। ডাম্বলর্ডার সবরর্ছু বযাখযা র্রর্ছন 
 
ওি, মস র্র্রর্ছ, এখন? মস রর্ মতাোর্র্ খুর্ল সব র্িাই বর্লর্ছ? 
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িযারর ের্নর মভতর মির্র্ বলর্ত চাইল, িযাাঁ, রর্ন্তু এই সাধারে শেরি মর্ন ম ন তার 
মঠাাঁর্ি আসর্লা না। আবারর্ফািকর্র্ ের্ন িল িযারর রর্ রচন্তা র্রর্ছ তা বুর্ে মফর্লর্ছন। 
 
আরে আোর ভাইর্র্ রচনতাে, পিার। মস আোর্দর োর্যর মর্ার্ল িার্র্ত রসর্েরস 
রশর্খর্ছ। রসর্েিস এবিং রেিযার সর্ঙ্গ আেরা বড় ির্য উর্ঠরছ। এবিং অ্যালবাস…মস রছল 
এসর্ব অ্ভযস্ত। 
 
বৃর্দ্ধর মচাখ ওই ফাযারর্প্ল্র্সর উপর রাখা ছরবরির উপর রগর্য পড়ল। িযারর চাররদর্র্ 
তারর্র্য ভাল র্র্র মদখল। ওই ছরবরিই রুর্ের মভতর এর্োত্র ছরব। অ্যালবাস 
ডাম্বলর্ডার বা অ্নয র্ার্রা ছরব রুর্ের মভতর মনই। 
 
রে. ডাম্বলর্ডার, িযাররেন দুবকল গলায বলল। এিা রর্ আপনার মবান অ্ররযানার ছরব? 
 
আবারর্ফািক িের্র্ রগর্য বলর্লন, িযাাঁ, তুরে রর্ ররিা রস্কিার্রর মলখা পর্ড়ছ? মগালারপ 
আর্লার মভতরও মবাো মগল ম  িাররেযন লাল ির্য মগর্ছ। 
 
িাররেযনর্র্ স্বরস্ত রদর্য িযারর বলল, এলরফযাস মডার্জ তার র্িা আোর্দর বর্লর্ছ। 
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ওই বুর্ড়া বলদিা, আবারর্ফািক আর্রর্বার লাস মির্র্ চুেুর্ মঢার্ রগর্ল বলর্লন। ভার্ব 
ম  আোর ভাইর্যর েুখ রদর্য সুর্ কর আর্লা মবর ির্তা। ওর্যল অ্র্নর্ মলার্ই এেন 
ভার্ব। মতাোর্দর রতন জর্নরও এর্ই বযাপার বর্ল ের্ন ির্ে। 
 
িযারর চুপ র্র্র িার্ল। মস ডাম্বলর্ডার সের্র্ক মর্ার্না সর্ন্দি বা অ্রনিযতা প্রর্াশ 
র্রর্ত চায না। রবষযরি এেরনর্তই তার্র্ র্র্যর্ োস ধর্র মভাগার্ে। মস মডারবর 
র্বর মখাড়ার সেয রসদ্ধান্ত রনর্যর্ছ অ্যালবাস ডাম্বলর্ডার্রর ইরঙ্গত র্রা পর্িই মস 
চলর্ব তা  ত রবপদজনর্ মিার্। সাধারেভার্ব সব রবশ্বাস র্র্র মনর্ব। আবার তার্র্ 
সর্ন্দি র্রার মর্ার্না ইো তার মনই। মস এেন রর্ছু শুনর্ত চায না  া তার র্ার্জর 
পর্ি বাধা ির্য দাঁড়ার্ব। মস আবারর্ফািক এর মচার্খর রদর্র্ তার্ার্লা। তার মচাখ দুরি 
এত মবরশ ডাম্বলর্ডার্রর েত ম  রীরতের্তা ধাক্কা লার্গ। মসই নীল মচাখ দুরিও তার 
রদর্র্ তার্ার্লা। ের্ন িল ম ন এর্জন আর্রর্জনর্র্ এক্সর্রর োধযর্ে পরীক্ষা র্রর্ছ। 
িযারর রচন্তা র্রল আবারর্ফািক জার্নন মস রর্ রচন্তা র্রর্ছ। আর মস র্ারর্ে িযাররর্র্ 
ের্ন ের্ন ভৎকসনা র্রর্ছন। 
 
িাররেযন রনচু স্বর্র বলল, প্রর্ফসর ডাম্বলর্ডার িযাররর্র্ ভীষে ভার্লা জানর্তন। 
 
মস রর্ এখর্না জার্ন? আবারর্ফািক বলর্লন। িাসযর্র, র্ত মলার্র্র্ আোর ভাই ভীষে 
ভার্লা জানর্তন। অ্িচ তার্দর এর্া মফর্ল মস অ্েন েন্দ অ্বিায মশষ র্রল। 
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িাররেযন বলল, আপরন র্ী বলর্ত চাইর্ছন? মসিা রনর্য তুরে মভর্বা না, আবারর্ফািক 
বলর্লন। 
 
রর্ন্তু মসিা খুবই গুরুত্বপূেক রবষয! আপরন রর্–আপরন রর্ আপনার মবার্নর বযাপার্র রর্ছু 
বলর্ছন? 
 
আবারর্ফািক িাররেযর্নর রদর্র্ তার্ার্লন। এেনভার্ব েুখ নাড়র্লন ম ন রতরন েুর্খর 
মভতর র্িাগুর্লা রচবার্েন। তারপর রতরন িঠাৎ র্িা বর্ল উঠর্লন। 
 
 আোর মবানরির  খন ছয বছর বযস রছল তখন তার্র্ রতনরি োগল মছর্ল আেেে 
র্র্ররছল। ওরা মদর্খরছল মস েযারজর্ র্রর্ছ। বাগার্নর মপছর্নর মোাঁর্পর মির্র্ লুরর্র্য 
ওরা মদর্খরছল। মস রছল এর্রি বাচ্চা মের্য। মস তার  াদু রনযন্ত্রে র্রর্ত পার্ররন। ওই 
বযর্সর মর্উই তা পার্র না। ওরা  া মদখল তা মির্র্ ওরা ভয মপর্যরছল বর্ল আোর 
ধারো। ওরা মোাঁর্পর মভতর মির্র্ মবর ির্য এর্সরছল। এবিং মস  খন ওর্দরর্র্ 
মর্ৌশলরি আর মদখার্ত পারল না, ওরা তখন মচষ্টা র্রল তার এই মর্ৌশল িারের্য 
মদযার জনয। 
 
িাররেযর্নর মচাখ দুর্িা লাল ির্য মগল। রনর্র্ ের্ন িল অ্সুি ির্য মগর্ছ। আবারর্ফািক 
উর্ঠ দাাঁড়ার্লন। ডাম্বলর্ডার্রর েতই রতরন লম্বা। িাঠাৎ রতরন কু্ষব্ধ ির্য উর্ঠর্ছন এবিং 
বযািায েন ভর্র মগর্ছ। 
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ওরা  া র্র্রর্ছ তা মের্যিার্র্ ধ্বিংস র্র্র রদর্যর্ছ : মস আর র্খর্না ভার্লা ির্য উঠর্ত 
পার্ররন। মস আর েযারজর্ র্রর্ত পারর্তা না, রর্ন্তু মস মসিা ভুলর্ত পার্ররন। বযাপাররি 
তার ের্নর মভতর ভীষে নাড়া মদয এবিং মস পাগর্লর েত ির্য  ায। মস রনর্জর্র্  খন 
রনযন্ত্রে র্রর্ত পারর্তা না তখন ভীষেভার্ব মক্ষর্প উঠত। ভযানর্ রবপদজনর্ ির্য 
উঠত। রর্ন্তু এেরনর্ত মস রছল রেরষ্ট, ভীরু এবিং রনর্দকাষ এর্রি মের্য। 
 
এবিং ম  বাোডকরা এ র্াজরি র্র্রর্ছ আোর বাবা তার্দর খুাঁজর্ত িার্র্লন। 
আবারর্ফািক বলর্লন। এবিং ওর্দর আেেে র্রর্লন। আর মস র্ারর্ে তার্র্ 
আজর্াবার্ন আির্র্ রাখা িল। রর্ন্তু রতরন র্খর্না বর্লনরন মর্ন রতরন র্াজরি 
র্র্রর্ছন। র্ারে রেরনরে  রদ অ্ররযানার অ্বিািা জানর্তা তাির্ল তার্র্ সুি র্রার 
জনযই মসন্ট েুঙ্গর্স আির্র্ রাখর্তা। ওরা তার্র্ ভারসােযিীন মদর্খ ইন্টারনযাশনাল 
েযাচু অ্ব রসর্েরসর জনয রবপদজনর্ ের্ন র্রর্তা। 
 
আোর্দরর্র্ তার্র্ রনরাপর্দ এবিং শান্ত র্র্র রাখর্ত ির্তা। আেরা বারড়িা সররর্য 
মফললাে। এেনভার্ব রাখলাে ম ন মস অ্সুি। আোর্দর ো তার্র্ মদখার্শানা র্রর্তন। 
তার্র্ শান্ত ও আনর্ন্দ রাখার মচষ্টা র্রর্তন। 
 
আরে রছলাে তার রপ্রয, আবারর্ফািক বলর্লন। তার্র্ মদর্খ ের্ন িল দারড়র মভতর রদর্য 
এর্রি সু্কল বালর্র্র মচিারা মভর্স উঠল। অ্যালবার্সর সর্ঙ্গ নয, মস বারড়র্ত িার্র্ল 
সারাক্ষে তার রুেরির্ত িার্র্তা। মস সের্যর রবরশষ্ট  াদুর নােগুর্লার সর্ঙ্গ ম াগার্ াগ 
রাখর্তা। আবারর্ফািক নার্ রসির্ার্লন। মস অ্ররযানার রবষয রনর্য োিা ঘাোর্তা না। 
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অ্ররযানা আোর্র্ই সবর্চর্য ভাল জানর্তা। ো  খন তার্র্ খাওযার্ত পারর্তন না তখন 
আরে তার্র্ খাওযার্ত পারতাে। প্রচণ্ড েুদ্ধ ির্য উঠর্ল আরে তার্র্ শান্ত র্রর্ত 
পারতাে। মস শান্ত ির্ল আোর সর্ঙ্গ রের্ল ছাগলগুর্লার্র্ খাওযার্তা। 
 
এরপর… খন তার বযস মচাদ্দ বছর….মদখ, আরে তখন মসখার্ন রছলাে না, আবারর্ফািক 
বলর্লন। আরে  রদ মসখার্ন িার্তাে তাির্ল তার্র্ শান্ত র্রর্ত পারতাে। মস 
প্রচণ্ডভার্ব মক্ষর্প মগল। আোর ো তখন অ্ররযানার েত অ্ল্প বযর্সর রছর্লন না…তখন 
এর্রি দুঘকিনা ঘর্ি মগল। অ্ররযানা মসরি রনযন্ত্রে র্রর্ত পার্ররন। রর্ন্তু আোর ো 
রনিত ির্লন। 
 
িযাররর মভতর্র তীর মবদনা এবিং ঘৃোর এর্ রেশ্রন ততরর িল। মস এ র্ারিনী আর 
শুনর্ত চায না। রর্ন্তু আবারর্ফািক বলর্ত িার্র্লন, এবিং িযাররর ের্ন িল র্ত লম্বা 
সেয ধর্র রতরন এসব বর্ল  ার্েন। 
 
আর মস র্ারর্েই অ্যালবার্সর মডার্জর্র্ রনর্য রবশ্ব ভ্রের্ন মবর িওযািা বারতল িল। 
ওরা দুজন আোর্দর বারড়র্ত রফর্র এল োর্যর মশষরৃ্র্তযর জনয। তারপর মডার্জ 
তারেত চর্ল মগল ভ্রের্ন, আর অ্যালবাস সিংসার্রর র্তকা ির্য রইল। িাহ্! 
 
আবারর্ফািক ফাযারর্প্ল্র্সর মভতর িুিু মফলর্লন। 
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আরেই অ্ররযানার মদখার্শানা র্রর্ত পারতাে, আরে তার্র্ মস র্িা বর্লরছলােও। আরে 
আোর সু্কল রনর্য োিা ঘাোইরন। আরে ঘর্র মির্র্ র্াজরি র্রর্ত পারতাে। রর্ন্তু মস 
আোর্র্ বর্লরছল ম  আোর্র্ আর্গ এডুর্র্শন মশষ র্রর্ত ির্ব, োর্যর দারযত্বরি মসই 
মনর্ব। রে. রররলযার্ন্টর জনয র্াজরি ভার্লা ির্লা না, প্রায অ্ধক উন্মাদ মবানর্র্ মদখা 
মশানা র্রার জনয মর্ার্না প্রাইজ রেলর্ব না। তার্র্ প্ররতরনযত ভাঙার্চারা র্রা মির্র্ 
রবরত র্রা র্রঠন র্াজ। রর্ন্তু মস র্র্যর্ সপ্তাি ধর্র র্াজরি ভার্লাই র্র্রর্ছ….রর্ন্তু 
মসই মলার্রি আসা প কন্ত। 
 
এবার আবারর্ফার্িকর েুর্খ অ্নয রর্ে এর্রি রবপদজনর্ চািরন মদখা মগল। 
 
রিনর্ডলভাে। আোর ভাইও রছল তার েতই। ওরা এর্ই রর্ে মেধাবী রছল। এরপর 
অ্ররযানার্র্ মদখার্শানা র্রািা রশরিল ির্য পড়ল। ওরা ওর্দর পররর্ল্পনা, িযার্লাস-এ 
 াবার রবষয, এর্রি নতুন উইজারডকিং অ্ডকার এসব রনর্য বযস্ত ির্য পড়ল উইজাডকর্দর 
েঙ্গর্লর জনয েিত পররর্ল্পনা। এত বড় রবশাল েির্ত্বর র্াজ অ্যালবাস র্রর্ত  ার্ে, 
মসখার্ন এর্রি মছাি মের্যর্র্ অ্বজ্ঞা র্রািা মর্ার্না বযাপার না। 
 
রর্ন্তু র্র্যর্ সপ্তাি পর আোর ের্ন িল  র্িষ্ট ির্যর্ছ। প্রায আোর ম াগার্িক রফর্র 
 াবার সেয ির্য আসরছল। সুতরািং আরে তার্দর বললাে, দুজনর্র্ই েুর্খােুরখ–রঠর্ 
এখন আরে ম েন মতাোর েুর্খােুরখ বর্স আরছ, আবারর্ফািক িযাররর েুর্খর রদর্র্ 
তার্ার্লা। ের্ন িল ম ন মস এর্িা অ্ল্প বযর্সর মছর্ল। দৃঢ় এবিং কু্ষব্ধ। ম ন বড় 
ভাইর্যর সর্ঙ্গ মগালোল র্রর্ছ। আরে তার্র্ বর্লরছ, সবর্চর্য ভার্লা িয  রদ তুরে 
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এখন ওর্র্ মছর্ড় দাও। তুরে অ্ররযানার্র্ রনর্য ম র্ত পারর্ব না। তার অ্বিা মতাোর 
সর্ঙ্গ  াবার েত মনই। তুরে  ত পররর্ল্পনাই র্র্রা না মর্ন  ত মর্ৌশর্লই র্িা বর্লা 
না মর্ন তুরে রনর্জর্র্ ধর্র রাখর্ত পারর্ব না। মস আোর র্িা পছন্দ র্র্ররন, 
আবারর্ফািক বলর্লন। ফাযারর্প্ল্র্সর আগুর্ন চশোর র্াাঁর্চর মভতর রদর্য তার মচাখ 
দুর্িা রির মদখা। মগল। রিনর্ডলভাট মসিা এর্র্বার্রই পছন্দ র্র্ররন। মস মরর্গ মগল। 
আোর্র্ বলল ম  আরে র্ত বড় এর্রি েুরপড মছর্ল ম  তার্র্ এবিং অ্েন এর্রি 
রররলযান্ট ভাইর্র্ র্ার্জ বাধা রদরে…. আরে রর্ বুের্ত পারররন ম  তারা দুরনযািার্র্ 
পার্ট রদর্ত মগর্ল আোর মবানরির র্িা আর মগাপন িার্র্ব না? 
 
এরপর আোর সর্ঙ্গ তুেুল েগড়া িয…এবিং আরে আোর  াদুদণ্ডরি মির্ন মবর র্রর 
এবিং মসও তার  াদুদণ্ডরি মির্ন মবর র্র্র। আোর ভাইর্যর সবর্চর্য ঘরনষ্ঠ বনু্ধ আোর 
উপর রু্রসযাস র্াসক রনর্ক্ষপ র্র্র। অ্যালবাস তার্র্ িাোর্ত মচষ্টা র্র্র। আেরা রতনজন 
ধস্তাধরস্ত র্রর্ত িারর্, রঠর্ তখনই এর্রি আর্লা জ্বর্ল ওর্ঠ। রবর্ি এর্রি শে ির্য 
তার উপর রগর্য পর্ড়, আোর মবান আর দাাঁরড়র্য িার্র্ত পার্র না… 
 
রবর্বর্র্র ধাক্কা মখর্য আবারর্ফািক-এর েুর্খর রঙ পার্ট ম র্ত িার্ল। 
 
আোর ধারো অ্ররযানা আোর্দরর্র্ িাোর্ত মচষ্টা র্র্ররছল রর্ন্তু মস বুের্তই পার্ররন 
ম  র্ী র্রর্ছ। এবিং আরে জারন না আোর্দর ের্ধয মর্ র্াজরি র্র্রর্ছ। ির্ত পার্র 
আোর্দর রতনজর্নর ম  মর্ার্না এর্জন অ্ররযানা োরা মগল। 
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মশষ বার্যরি বলার সেয তার র্ণ্ঠস্বর মভর্ঙ মগল। রতরন র্ার্ছর মচযাররির্ত বর্স 
পড়র্লন। িাররেযর্নর েুখরি মচার্খর পারনর্ত রভর্জ মগর্ছ। রর্নর েুখরি প্রায 
আবারর্ফার্িকর েত েরলন। িযাররর ভীষে তীি লাগল। মস এ র্ারিনী না শুনর্লই ভার্লা 
ির্তা। ইো িল,  রদ েন মির্র্ এ র্ারিনী সাফ র্র্র মফলা ম ত। 
 
আরে..আরে খুবই দুিঃরখত, িাররেযন বলল। 
 
চর্ল মগল, আবারর্ফািক বলর্লন। রচরর্ার্লর জনয চর্ল মগর্ছ। 
 
 রতরন তার নার্ েুছর্লন এবিং গলা পররস্কার র্রর্লন। 
 
অ্বশযই রিনর্ডলভাে দ্রুত সর্র রগর্যরছল। ইরতের্ধযই তার মদর্শ তার নার্ে অ্র্নর্ 
অ্রভর্ াগ রছল, মস চাযরন ম  অ্ররযানার রবষযরির্তও তার নার্ে অ্রভর্ াগ উঠুর্। এবিং 
অ্যালবাস েুি ির্যরছল, তাই না? মবার্নার দারযত্ব মির্র্ েুি। সুর্ াগ ির্যরছল এর্জন 
রবখযাত  াদুর্র িওযা 
 
িযারর বলল, রতরন র্খর্না েুি রছর্লন না। 
 
তুরে র্ী বলর্ল? আবারর্ফািক বলর্লন। 
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িযারর বলল, র্খর্নাই না। ম  রার্ত আপনার ভাই োরা মগর্লন মস রার্ত রতরন মপাশে 
পান র্র্ররছর্লন  া তার্র্ পুর্রাপুরর তার েন মির্র্ দূর্র সররর্য রদর্যরছল। রতরন 
রচৎর্ার র্র্র বলরছর্লন, উপরিত মনই এেন র্ার্রা র্ার্ছ আর্বদন র্ররছর্লন, 
ওর্দরর্র্ আঘাত র্র্রা না, রপ্ল্জ…তারর্চর্য বরিং আোর্র্ ….রন এবিং িাররেযন িযাররর 
রদর্র্ তারর্র্য িার্ল। মস র্খর্নাই মলর্র্র ওই মছাি িীপরির্ত রর্ ঘর্িরছল তা 
রবস্তাররত আলাপ র্র্ররন। ডাম্বলর্ডার এবিং মস মিাগািকর্স রফর্র  াবার পর র্ী ঘর্িরছল 
তা পুর্রাপুরর অ্জানা। 
 
রতরন মভর্বরছর্লন রতরন রিনর্ডলভাে এবিং আপনার্র্ সি মসখার্ন রফর্র মগর্ছন। আরে 
জারন রতরন এেনিাই রচন্তা র্র্ররছর্লন, িযারর বলল। তার ের্ন পড়ল ডাম্বলর্ডার্রর 
রচৎর্ার, আরু্রতর র্িা। রতরন মভর্বরছর্লন রিনর্ডলভান্ড আপনার্র্ এবিং অ্ররযানার্র্ 
আঘাত র্রর্ছ এ দৃশয রতরন মদর্খর্ছন…এিা রছল তার জনয এর্  ন্ত্রো। আপরন  রদ 
তার্র্ তখন মদখর্তন তাির্ল বলর্ত পারর্তন। না ম  রতরন েুি। 
 
আবারর্ফািকর্র্ ের্ন িল রতরন িতবুরদ্ধ ির্য মগর্ছন। দীঘক রনরবতার পর রতরন বলর্লন, 
তুরে র্ী র্র্র রনরিত ির্ল পিার ম  আোর ভাই মতাোর মচর্য অ্র্নযর র্লযার্ের রদর্র্ 
মবরশ আিিী রছল না? তুরে র্ী র্র্র রনরিত ির্ল ম  আোর মসই মছাি মবানরির েতই 
তুরেও বারতলর্ াগয নও? 
 
িযাররর বুর্র্র মভতর রদর্য এর্রি তীর শীতলতা মভদ র্র্র মগল। 
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আরে এিা রবশ্বাস র্রর না। ডাম্বলর্ডার িযাররর্র্ ভালবাসর্তন, িাররেযন বলল। 
 
আবারর্ফািক পাটা আেেে র্র্র বলর্লন, তাির্ল মস িযাররর্র্ লুরর্র্য পড়র্ত বর্লরন 
মর্ন? মর্ন মস বর্লরন ম  রনর্জর রদর্র্ নজর মরখ। এখার্ন ফী ভার্ব বাাঁচর্ত িয মসরি 
মর্ন বর্লরন? 
 
িাররেযন উের মদযার আর্গই িযারর বলল, র্ারে, র্খর্না র্খর্না আপনার্র্ রনর্জর 
রনরাোর মচর্যও মবরশ রর্ছু রনর্য ভাবর্ত িয। র্খর্না র্খর্না অ্পনার্র্ বৃিের স্বার্িকর 
র্িা রচন্তা র্রর্ত িয। এরি এর্রি  ুদ্ধ! 
 
মতাোর বযস সর্তর্রা বালর্! 
 
িযারর তার র্িাগুর্লা আবার রররপি র্রর্লা, অ্ডকার অ্ব দয রফরনক্স মশষ ির্য মগর্ছ, 
ইউ-মনা-হু জযী ির্য মগর্ছ এবিং এর বাইর্র ম  রচন্তা র্রর্ব মস রনর্জর সর্ঙ্গই রনর্জর্র্ 
মধার্া মদর্ব! 
 
আরে বরলরন ম  এসব আোর পছর্ন্দর র্িা। রর্ন্তু এসব সরতয! 
 
িযারর বলল, না, এিা সতয নয। আপনার ভাই জানর্তন ম  র্ীভার্ব ইউ না-হু মর্ মশষ 
র্রা  ায। এভার মস জ্ঞান রতরন আোর্র্ রদর্যর্ছন। ম  প কন্ত সফল না িই মস প কন্ত 
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আরে তা মগাপন রাখর্বা। অ্িবা আোর েৃতুয ির্ব। আপরন ভাবর্বন না ম  র্ীভার্ব এিা 
মশষ ির্ত পার্র আরে তা জারন না। অ্র্নর্ বছর ধর্রই আরে মসিা জারন। 
 
মস অ্র্পক্ষা র্রর্লা আবারর্ফািক এর প্ররতবাদন অ্িবা তর্র্কর জনয। রর্ন্তু রতরন রর্ছু 
বলর্লন না। রতরন গুেগুে র্রর্ত িার্র্লন। 
 
িযারর আবার বলর্ত শুরু র্রল, আোর্দর মিাগার্িক প্রর্বশ র্রর্ত ির্ব।  রদ আপরন 
আোর্দরর্র্ সািা য র্রর্ত না চান, তাির্ল আেরা রদন িওযা প কন্ত অ্র্পক্ষা র্রর্বা। 
পর আপনার্র্ শারন্তর্ত িার্র্ত রদর্য আেরা রনর্জর্দর েত র্র্র মচষ্টা র্রর্বা এর্িা 
পি মবর র্রর্ত। আর  রদ আপরন আোর্দর সািা য র্রর্ত চান, ওর্যল–তাির্ল মসিা 
জানাবার জনয এখনই সবর্চর্য ভার্লা সেয। 
 
আবারর্ফািক মচযার্র রির বর্স িার্র্লন। িযাররর রদর্র্ এেন মচার্খ মচর্য িার্র্লন ম  
মচাখ দুরি অ্সাধারেভার্ব তার ভাইর্যর মচার্খর েত। তারপর রতরন র্াশর্লন, উর্ঠ 
দাাঁড়ার্লন। এবিং পা বারড়র্য অ্ররযানার ছরবরির র্ার্ছ মগর্লন। 
 
তুরে জার্না র্ী র্রর্ত ির্ব, রতরন বলর্লন। 
 
অ্ররযানা িাসল। ঘুর্র িাাঁির্ত শুরু র্রল। মপার্ট্রইর্ি ম েন সাধারেভার্ব ম েন পাশ 
মির্র্ সর্র  ায মতেন না মস চর্ল মগল ম খান রদর্য ের্ন িল ম ন তার মপছর্ন এর্রি 
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লম্বা িার্নল। ওরা তার শরীরিার্র্ পাশ মির্র্ িাের্ত মদখর্লা। এবিং মশর্ষ অ্ন্ধর্ার্র 
রবলীন ির্য মগল। 
 
এই!–র্ী বযাপার? রন বলল। 
 
এখন এর্রিোত্র পি মখালা আর্ছ, আবারর্ফািক বলর্লন। মতােরা অ্বশযই জার্না 
পুরাতন রসর্েি পযার্সর্জর পর্ির দুপার্শই আির্র্ রদর্যর্ছ। মডর্েনিররা মদযার্লর 
চাররদর্র্ রনযরেত পািারা রদর্ে বর্ল আোর মসাসক জারনর্যর্ছ। এই জাযগারি র্খর্নাই 
এেন র্রঠনভার্ব গাডক মদযা িযরন। মসই দারযর্ত্ব িার্র্ত এবিং র্যার্রাজ তার মডপুরি 
রিসার্ব িার্র্ত, মতােরা র্ীভার্ব এর মভতর্র ঢুর্র্ রর্ছু র্রর্ত পারর্ব বর্ল আশা 
র্রা। ওর্যল, এিা মতাোর্দর মদখার রবষয। মতােরা বলর্ত চাে মতােরা েৃতুযবরে 
র্রর্ত প্রস্তুত। 
 
রর্ন্তু ওিা….িাররেযন অ্ররযানার ছরবর রদর্র্ তারর্র্য চুপ ির্য মগল। 
 
মপইন্ট র্রা িার্নর্লর মভতর এর্রি মছাি রবনু্দর েত মদখা মগল। এবার অ্ররযানা 
আবার মিাঁর্ি ওর্দর রদর্র্ আসর্ছ। মস  ত আগার্ে তত ছরবর্ত বড় ির্ে। রর্ন্তু তার 
সর্ঙ্গ আর্রা এর্জন মর্উ আর্ছ। মস অ্ররযানার মচর্য লম্বা। তার্র্ উর্েরজত ের্ন 
ির্ে। তার চুলগুর্লা িযারর ম েন মদর্খর্ছ তার মচর্য অ্র্নর্ লম্বা। তার েুর্খর উপর 
মবশ র্র্যর্রি র্ািা দাগ, মপাষার্ মছাঁড়া। শরীর দুর্িা বড় মির্র্ আর্রা বর্ড়া ির্ত 
িার্ল। তারপর মপার্ট্রইিরি এর্ সেয শুধু তার্দর র্াাঁধ এবিং োিায ভর্র উঠল। 
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তারপর ছরবর সবরর্ছু মদযার্লর উপর রগর্য পড়ল, মদযাল প কন্ত রবসৃ্তত িল। এবিং 
এর্রি সরতযর্ার্রর িার্নর্লর েুখ মদখা মগল। এর মভতর মির্র্ই মলার্রির চুল বড় 
ির্ত িার্ল। েুর্খ র্ািা মছাঁড়া, পরর্ের র্াপড় মছাঁড়া সরতযর্ার্রর মনরভল লিংবিে 
মবররর্য এল। মস আনর্ন্দ রচৎর্ার র্র্র উঠল। ফাযারর্প্ল্র্সর উপর মির্র্ লাফ রদর্য 
মনর্ে এল। রচৎর্ার র্র্র বলল, আরে জানতাে তুরে আসর্ব! আরে জানতাে, িযারর! 
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হ্ািালনা েুেুট 
 
মনরভল–র্ী র্ীভার্ব? 
 
রর্ন্তু মনরভর্লর মচাখ পর্ড়র্ছ রন এবিং িাররেযর্নর রদর্র্। মস ওর্দরর্র্ও আনর্ন্দ 
জরড়র্য ধরল। িযারর  ত সেয ধর্র মনরভলর্র্ মদখল তার র্ার্ছ তত েন্দ ের্ন িল : 
তার এর্রি মচাখ ফীত, লাল ির্য আর্ছ। তার েুর্খ ক্ষর্তর রচহ্ন। এবিং তার ভাব 
ভঙ্গীর্ত ের্ন ির্ে মস খুবই র্রঠন সেয পার র্রর্ছ। তারপরও তার ক্ষত-রবক্ষত েুর্খ 
সুর্খর আভা এর্সর্ছ। মস িাররেযনর্র্ মছর্ড় রদর্য আবার বলল, আরে জানতাে মতােরা 
আসর্ব। আরে বারবার রসোসর্র্ বর্লরছ এিা শুধু সের্যর বযাপার। 
 
মনরভল, মতাোর র্ী ির্যর্ছ? 
 
র্ী? এগুর্লা? মনরভল োিা মনর্ড় বারতল র্র্র রদল। এিা রর্ছুই না। রসোর্সর অ্বিা 
আর্রা খারাপ। মতােরা মদখর্ত পার্ব। তাির্ল রর্ আেরা ম র্ত িার্ব? মস 
আবারর্ফার্িকর রদর্র্ রফরল, ওি, আবার, আর্রা দুএর্জন মলার্ আর্ছ, পর্ি আর্ছ।   
 
আর্রা দু এর্জন? ভর্যর সর্ঙ্গ আবারর্ফািক বলর্লন। তুরে র্ী বলছ? আর্রা দু-এর্জন 
লিংবিে? এখন র্াররফউ চলর্ছ এবিং পুর্রা িার্ে র্যািারর্ভারলিং চােক র্রা রর্যর্ছ। 
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মনরভল বলল, আরে জারন, মস র্ারর্েই ওরা সরাসরর বার্রর মভতর্র অ্যাপার্রি র্রর্ব। 
তারা এর্ল তার্দরর্র্ শুধু রনর্চ এর্রি পযার্সজ রদর্ত পারর্ব? ওি, ধনযবাদ মতাোর্র্। 
 
মনরভল িাররেযর্নর রদর্র্ িাত বারড়র্য সািা য র্রল ফাযারর্প্ল্র্সর মভতর রদর্য িার্নর্ল 
প্রর্বশ র্রর্ত। বন তার মপছর্ন মগল। এবিং তারপর মনরভল উঠল। িযারর 
আবারর্ফার্িকর উর্দ্দর্শ বলল 
 
আরে জারন না আপনার্র্ র্ীভার্ব ধনযবাদ মদব। আপরন দু বার আোর্দর জীবন রক্ষা 
র্রর্লন। 
 
আবারর্ফািক বলর্লন, ওর্দরর্র্ মদর্খ মরখ। আরে িযর্তা তৃতীযবার ওর্দর জীবন রক্ষা 
র্রর্ত পারব না। 
 
 িযারর ফাযার মপ্ল্র্সর উপর উর্ঠ মগল এবিং অ্ররযানার মপার্ট্রইর্ির মভতর রদর্য িার্নর্ল 
ঢুর্ল। িার্নর্লর মভতর রদর্র্ পাির্রর পি। পযার্সজওর্য মদর্খ ের্ন িল র্র্যর্ 
বছর্রর। মদযার্লর সর্ঙ্গ ৰারত েুলর্ছ। োরির রাস্তা মবশ েসৃে। ওরা িাাঁির্ত িার্র্ল 
ওর্দর ছাযা মগািা মদযার্ল র্াাঁপর্ত িার্ল। 
 
র্তরদন ধর্র এখার্ন এিা আর্ছ? রন চলর্ত চলর্ত বলল। এিা মতা োরাউডার েযার্প 
মনই। আর্ছ, িযারর? আরে মভর্বরছলাে সু্কর্ল  াবার জনয মভতর্র বাইর্র মোি সাতরি 
পযার্সজ আর্ছ। 
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মনরভল বলল, বছর্রর শুরুর্তই ওরা ওই রাস্তাগুর্লা আির্র্ রদর্যর্ছ। ওসব রাস্তা রদর্য 
 াবার এখন মর্ার্না উপাযই মনই। মর্ার্না র্ার্সকর োধযর্েই সম্ভব নয। 
 
মডি-ইিার, মডর্েনিররা বাইর্র  াবার পর্ি অ্র্পক্ষা র্রর্ছ। ও রনর্য রচন্তা র্র্রা 
না…আো, এিা রর্ সরতয? মতােরা রিনর্গার্ি প্রর্বশ র্র্ররছর্ল? তারপর মতােরা এর্রি 
িাগর্নর রপর্ঠ চর্ড় মবর ির্য মগছ? সব জাযগায, সবাই এ রবষযরি রনর্য আর্লাচনা 
র্রর্ছ। রডনার্রর সেয এ রনর্য উচস্বর্র বলায মিরর বুির্র্ র্ার্রার িার্ত োর মখর্ত 
ির্যর্ছ! 
 
িযারর বলল, িযাাঁ, এিা সরতয। 
 
মনরভল আনর্ন্দর সর্ঙ্গ িাসল। 
 
িাগনরির্র্ মতােরা র্ী র্র্রছ? 
 
রন বলল, বর্ন মছর্ড় রদর্যরছ। িাররেযন এরির্র্ মপাষ োরনর্যরছল। 
 
 রেিযা র্িা বর্লা না রন-, 
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রর্ন্তু মতােরা আসর্ল র্ী র্ররছর্ল? মলার্র্ বলর্ছ মতােরা পালারের্ল। রর্ন্তু আোর তা 
ের্ন িয না। আোর ের্ন িয মতােরা এর্িা রর্ছু র্ররছর্ল। িযারর বলল, মতাোর 
ধারো রঠর্। রর্ন্তু আোর্দরর্র্ মিাগার্িকর র্িা বর্লা মনরভল। আেরা মস জাযগা সের্র্ক 
রর্ছু জারন না। 
 
ওই জাযগািা….ওর্যল, এিা এখন আর আসর্ল মিাগার্িক মনই, মনরভল িাসল। রর্ন্তু 
পর্রর র্িারি বলর্ত রগর্য তার েুখ মির্র্ িারস উধাও ির্য মগল, তুরে র্ী র্যার্রাস 
সের্র্ক রর্ছু জার্না? 
 
আেররর্জর ের্তা? 
 
নাি, তার্র্ ওরা মপাষ োরনর্যর্ছ। অ্নয রিচাররা আেরা মর্ার্না ভুল র্রর্ল আোর্দরর্র্ 
র্যার্রার্সর র্ার্ছ পারঠর্য মদর্ব বর্ল ভয মদখায।  রদও তা তারা র্র্রন না। পারর্ল 
এরড়র্য  ান। তুরে বলর্ত পার্রা তারা সবাই আোর্দর েতই ওর্দরর্র্ ঘৃো র্র্র। 
 
অ্যারের্াস মলার্রি, মস ডার্ক আিক এর রবরুর্দ্ধ রডর্ফে এর রশক্ষা মদয। মসিা এখন 
শুধুই ডার্ক আিক। আোর্দরর্র্ রু্রসযাস র্াসক প্রযার্রিস র্রর্ত ির্ব, ম সব োনুষ এখন 
রডর্িনশর্ন আর্ছ তার্দর ওপর- 
 
রর্? 
 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য ডেথরি হ্যালিাস । ডে. ডে. িাওরিিং । হ্যারি পটাি রসরিে 

953 

www.bengaliebook.com                                  সূরিপত্র 
 

 

িযারর, রন এবিং িাররেযন রতনজনই বর্ল উঠল। পযার্সর্জর মভতর ওর্দর র্িার 
প্ররতধ্বরন উঠল। 
 
মনরভল বলল, িযাাঁ, ওভার্বই আেরা রশক্ষা মপর্যরছ। মস তার েুর্খর রবর্শষ দাগগুর্লার 
রদর্র্ আঙুল রদর্য মদখাল। আরে র্রর্ত অ্স্বীর্ার র্র্ররছলাে। রর্ন্তু এর সর্ঙ্গ অ্র্নর্ 
মলার্ আর্ছ। েযার্ব এবিং গর্যলও এিাই র্রর্ত পছন্দ র্র্র। 
 
অ্যারের্র্ার্সর মবান অ্যার্লর্র্িা োগল োরডর রশক্ষর্। এ রশক্ষা সবার জনয অ্বশযই 
রশক্ষেীয। আেরা সবাই তার র্াছ মির্র্ রশক্ষা মপর্যরছ ম  োগলরা র্তিা মনািংরা, 
েুরপড এবিং জার্নাযার্রর েত; তারা র্তিা রনষু্ঠরতার িারা উইজাডকর্দর লুরর্র্য পড়র্ত 
বাধয র্র্রর্ছ। মস েুর্খর আর্রর্রি র্ািা দাগ মদরখর্য বলল, 
 
এিা মপর্যরছ আরে এর্রি র্িা রজর্গযস র্র্র। জানর্ত মচর্যরছলাে র্ত পররোন োগল 
ব্লাড মস এবিং তার ভাই মপর্যর্ছ। 
 
রন বলল, মনরভল, উরচত র্িা বলার জনয এর্িা সেয আর্ছ। 
 
মনরভল বলল, মতােরা তার র্িা মশানরন। শুনর্ল মতােরাও রির িার্র্ত পারর্ত না। 
বড় র্িা িল মর্উ  রদ রুর্খ দাাঁড়ায, রর্ছু মিার্ বা না মিার্, মসিা সবাইর্র্ই সািস 
মদয। আরে মদর্খরছ তুরে  খন দাাঁরড়র্যরছর্ল, িযারর। 
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রর্ন্তু ওরা মতা মতাোর্র্ বযবিার র্র্রর্ছ এর্রি নাইফ সাপকনার রিসার্ব। রন বলল। 
পযার্সর্জর মভতর এর্রি বারত পার ির্ত  াবার সেয মস েুখ বাাঁর্া  র্রল। 
 
মনরভল োিা নাড়ল। 
 
মর্ার্না বযাপার না। ওরা অ্রতররি রপওর ব্লাড মফর্ল রদর্ত চায না। সুতরািং আেরা র্িা 
বলর্ল ওরা আোর্র্ রন কাতন র্রর্ব, রর্ন্তু মের্র মফলর্ব না। 
 
িযারর রঠর্ জার্ন না মনরভল ম  সেসযািার র্িা বলর্ছ তা রর্। 
 
এর্োত্র মসসব মলার্র্রাই সবর্চর্য মবরশ রবপর্দ আর্ছ  ার্দর আত্মীয স্বজন এবিং বনু্ধরা 
বাইর্র মির্র্ সেসযা ততরর র্রর্ছ। এসব মলার্র্দর বন্দী র্রা ির্যর্ছ। বৃদ্ধ 
মজর্নারফরলযাস লাভগুড এর্িু েুখ খুর্লরছর্লন, তার্দর রবরুর্দ্ধ র্িা বর্লরছর্লন। মস 
র্ারর্ে ওরা তার মের্য লুনার্র্ রেসোর্স বারড় মফরার সেয মট্রন মির্র্ তুর্ল রনর্যর্ছ। 
 
মনরভল, মস ভাল আর্ছ, আেরা তার্র্ মদর্খ এর্সরছ। 
 
আরে মসিা জারন, মস আোর র্ার্ছ এর্রি মের্সজ পারঠর্যর্ছ। 
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মস পর্র্ি মির্র্ এর্রি মসানালী রর্ঙর পুর্রার্না র্র্যন মবর র্রল। এবিং িযারর মদখল 
মসরি এর্রি নর্ল গযারলযন। ডাম্বলর্ডার্রর বারিনী এর্জর্নর র্ার্ছ আর্রর্জন এগুর্লা 
রদর্য মের্সজ পাঠার্তা। 
 
এিা এর্িা অ্সাধারে রজরনস, মনরভল িাররেযর্নর রদর্র্ েুর্ল। র্যার্রাস র্খর্না 
ধরর্তই পার্ররন ম  আেরা র্ীভার্ব এর্জন আর্রর্জর্নর সর্ঙ্গ ম াগার্ াগ র্ররছ। 
রবষযরি ওর্দরর্র্ পাগল র্র্র মফর্লর্ছ। আেরা চুরপ চুরপ রার্তর মবলায অ্ন্ধর্ার্র 
মদযার্ল রলখতাে : ডাম্বলর্ডার্রর আরেক : এখর্না সদসয সিংিি চলর্ছ এবিং অ্নযানয 
মোগান। মেইপ তা পছন্দ র্র্র না। 
 
তুরে বলছ র্রর্ত? িযারর বলল। মস লক্ষ র্র্রর্ছ ম  ও অ্তীর্ত র্রর্ত এেনিাই 
বর্লর্ছ। 
 
মনরভল বলল, ওর্যল, সের্যর সর্ঙ্গ সর্ঙ্গ আোর্দর জনয র্াজরি র্রঠন ির্য মগর্ছ। 
আেরা রেসোর্স লুনার্র্ িাররর্যরছ, রজরন ইোর্রর পর আর রফর্র আর্সরন। এবিং 
আেরা রতনজনই রছলাে মসখার্ন রলডার। র্যার্রাস ভাল র্র্র জানর্তা ম  এর মপছর্ন 
আোর এর্িা বড় ভূরের্া আর্ছ। সুতরািং ওরা আোর উপর রদর্ন রদর্ন র্রঠন ির্ত শুরু 
র্রল। এরপর োইর্র্ল র্রনর এল। এবিং প্রিে ওরা তার্র্ মবর্ধ মফলল। ভীষেভার্ব 
ওর্র্ রন কাতন র্র্রর্ছ। তাই মদর্খ অ্নয সবাই দর্ে মগর্ছ। 
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মনা রর্রডিং, সাের্ন পযার্সর্জর পিরি উপর্রর রদর্র্ উর্ঠ মগর্ছ মদর্খ রন রবড়রবড় র্র্র 
বলল। 
 
িযা..ওর্যল, আরে অ্নযর্দরর্র্ আর োইর্র্ল  া র্র্রর্ছ তা র্রর্ত বলর্ত পারররন। 
সুতরািং আেরা এই েুাঁরর্পূেক র্াজরি বাদ রদলাে। রর্ন্তু আেরা তর্ল তর্ল লর্ড় ম র্ত 
িার্লাে। র্র্যর্ সপ্তাি আর্গ প কন্ত আেরা রঠর্ভার্বই আোর্দর র্াজ র্রর্ত মপর্ররছ। 
এরপর তারা রসদ্ধান্ত মনয ম  আোর্র্ িাোর্নার এর্রিই পি আর্ছ, আোর ধারো 
তারপরই তারা িযানর্র্ মখাজ র্র্র। 
 
তারা র্ী র্র্র? িযারর, রন এবিং িাররেযন এর্ সর্ঙ্গ বর্ল উঠল। 
 
িযাাঁ, মনরভল বলল। মস িাপার্ে। র্ারে পযার্সজওর্যরি আর্রা খাড়া ির্য উর্ঠ মগর্ছ 
এবিং মসিা মবর্য উঠর্ত ির্ে। ওর্যল, ওর্দর রচন্তািা এর্বার দযাখ। মসিা ওর্দর জনয 
খুবই র্া কর্র ির্যর্ছ। ওরা আত্মীয-স্বজনর্র্ বাধয র্রার জনয রশশুর্দর রর্ডনযাপ 
র্র্রর্ছ। মস ওর্দর রদর্র্ রফরল এবিং িযারর অ্বার্ ির্য মদখল ম  মস িাসর্ছ। মছাি 
েরিলা  াদুর্ররি এর্া বাস র্র্র। ওরা সম্ভবত রচন্তা র্র্ররছল ম  তার ওখার্ন রবর্শষ 
মর্ার্না ক্ষেতাশালী র্াউর্র্ পাঠার্নার দরর্ার মনই। 
 
মনরভল িাসল। বলল, ডওরলশ এখান মসন্ট েুঙ্গর্ত আর্ছ, আর িযানরা এখন পলাতর্। 
মস আোর্র্ এর্রি রচরঠ পারঠর্যর্ছ। মস তার গাউর্নর বুর্ পর্র্র্ি িাত রদল রচরঠিা মবর 
র্রার জনয রলর্খর্ছ ম  আোর্র্ রনর্য মস গরবকত। 
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এর্র্বার্রই সাদাোিা, রন বলল। 
 
মনরভল খুরশর সর্ঙ্গ বলল, িযাাঁ, রর্ন্তু এর্োত্র রবষয িল ওরা বুের্ত পারল ম  আরে 
ওর্দর রনযন্ত্রর্ে মনই। ওরা  খন রসদ্ধান্ত রনল ম  আোর্র্ ছাড়াও মিাগািক চলর্ত পার্র। 
আরে জারন না ওরা আোর্র্ মের্র মফলার প্ল্যান র্র্ররছল নারর্ আজর্াবার্ন পারঠর্য 
রদর্ত মচর্যরছল। এর ম  মর্ার্নারিই ির্ত পার্র। আরে তখন বুেলাে ম  এখন আোর 
রডসাপযার্রি র্রার সেয। 
 
রনর্র্ তখন ররত মদখা মগল। মস বলল, রর্ন্তু, আেরা… আেরা রর্ সরাসরর মিাগার্িক 
রফর্র  ারে না? 
 
অ্বশযই, মনরভল বলল। মতােরা মদখর্ত পার্ব, আেরা এর্স মগরছ। 
 
ওরা এর্িা রদর্র্ বার্ রনল এবিং সাের্নই মদখর্ত মপল পযার্সজ মশষ ির্য মগর্ছ। 
আর্রর্ পা এরগর্যই এর্রি মগাপন দর্রাজা মপল রঠর্ অ্ররযানার ছরবরির েত। মনরভল 
মঠর্ল রদর্য মসরি খুলল এবিং দর্রাজা রদর্য উর্ঠ মগল। িযারর মভতর্র প্রর্বশ র্রর্ত 
র্রর্ত শুনল মনরভল র্ার্দর উর্দ্দর্শ ম ন বলর্ছ, মদখ মর্ এর্সর্ছ, আরে বর্লরছলাে না! 
 
িযারর পযার্সজ মির্র্ উর্ঠ আসর্তই মবশ র্র্যর্জন এর্ই সর্ঙ্গ রচষ্কার র্র্র উঠল 
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িযারর! 
 
পিার এর্সর্ছ! পিার এর্সর্ছ! 
 
রন! িাররেযন! 
 
চাররদর্র্ নানা রর্ঙর বারত এবিং অ্র্নর্গুর্লা েুখ মদর্খ িযাররর্র্ ভড়র্র্ ম র্ত মদখা 
মগল। পর েুিূর্তকই িযারর, রন এবিং িাররেযনর্র্ সবাই জরড়র্য ধরল, মর্উ রপঠ 
চাপড়ার্ত িার্ল, মর্উ োিার চুর্ল িাত রদল এবিং িাত ধর্র োাঁরর্ রদল। প্রায রু্রড়জন 
োনুষ। ের্ন িল ম ন এইোত্র রর্রডচ মগর্ে জয মপর্যর্ছ। 
 
ওর্র্, ওর্র্! এখন শান্ত িও, মনরভল বলল। এবিং সবাই শান্ত িল। 
 
িযারর রুেরির্র্ এর্র্বার্রই রচনর্ত পার্ররন। রুেরি রবশাল। ের্ন িল এর্রি আাঁর্ার্লা 
রট্র িাউস। অ্িবা এর্রি রবশাল জািার্জর মর্রবন। নানা রর্ঙর রবছানা রসরলিং এর সর্ঙ্গ 
েুর্ল আর্ছ এর্রি বযালর্রনর চাররদর্র্ র্ার্ঠর পযার্নর্লর জানালারবিীন মদযাল। মদযাল 
ভরা র্ারুর্াজ র্রা। িযারর মদখল মসানার রিরফনর্ডার্রর রসিংি। িাফপার্ফর মবরজরি 
বসার্না আর্ছ র যার্ভনক্লর িলুদ মরার্ের ঈগর্লর সর্ঙ্গ। প্রচুর পররোে বইর্যর আলরেরা। 
মবশ র্র্যর্রি েরের্ মদযার্লর সর্ঙ্গ মিলান রদর্য রাখা এবিং এর্রি বড় ওযারর্লর্সর 
র্ার্ঠর বাক্স। 
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আেরা মর্ািায? 
 
 মনরভল বলল, অ্বশযই রুে অ্ব ররর্র্াযারর্েন্টর্স। এরি এখন অ্র্নর্ বড় তাই না? 
র্যার্রারা আোর্র্ ধাওযা র্রল। এবিং আরে জানতাে আোর এর্রিোত্র লুর্ার্নার সু াগ 
আর্ছ। আরে দর্রাজা রদর্য মর্ার্নারর্র্ে ঢুর্লাে এবিং এইিাই মপর্য মগলাে। ওর্যল, 
আরে  খন এলাে তখন এিা এতিা বড় রছল না। আর্রা অ্র্নর্ মছাি রছল। শুধু 
এর্রিোত্র রবছানা মোলার্না রছল এবিং রিরফনর্ডারিা েুলরছল। রডএ আসার পর মির্র্ 
এরি বড় ির্ত িার্র্। 
 
িযারর দর্রাজার চারপার্শ মদখল এবিং জানর্ত চাইল, রর্ন্তু র্যার্রারা এখার্ন ঢুর্র্ত পার্র 
না? 
 
না, রসোস রফরনগান বলল। মস র্িা বলার আগ প কন্ত িযারর তার্র্ রচনর্ত পার্ররন। 
রসোর্সর েুখরি অ্র্নর্ ফীত ির্য মগর্ছ। এিা এর্িা আসল পালার্নার জাযগা।  তক্ষে 
প কন্ত আোর্দর মর্উ এর্জন এখার্ন িার্র্ব ততক্ষে প কন্ত তারা মভতর্র প্রর্বশ 
র্রর্ত পারর্ব না। দর্রাজারি খুলর্ব না। এ সবই মনরভর্লর জনয। মস আসর্লই এর্রি 
রুে মপর্যর্ছ। তুরে ম েন চাইর্ব রুেরি মতেনভার্বই পার্ব। তুরে  রদ না চাও ম  
মর্ার্না র্যার্রাস সার্পািকার এই রুর্ের মভতর ঢুর্র্ পড়র্ তাির্ল রুেরি মস বযবিাই 
র্রর্ব! মতাোর্র্ শুধু রনরিত ির্ত ির্ব ম  তুরে সবগুর্লা লুপর্িাল বন্ধ র্র্র রদর্যছ। 
মনরভর্লর র্াজ! 
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মনরভল রবনর্যর সর্ঙ্গ বলল, এিা সরতযই মসাজা এর্রি রবষয। আরে এর্রদন এবিং এর্ 
মবলা এখার্ন রছলাে। তখন আোর ভীষে কু্ষধা মপর্যর্ছ। আোর ইো িল আরে  রদ 
রর্ছু খাবার মপতাে। এবিং তখনই িগস মির্ডর পযার্সজরি খুর্ল মগল। আরে মসিার 
মভতর রদর্য প্রর্বশ র্রলাে এবিং আবারর্ফার্িকর সর্ঙ্গ রগর্য রেরলত িলাে। রতরন 
আোর্দর জনয খাবার বযবিা র্রর্লন। রর্ছু র্ারর্ে এই এর্রি র্াজই রুেরি র্রর্ত 
পার্র না। 
 
রন অ্বার্ িওযার মভতর মির্র্ই বলল, িযাাঁ, গযােস ল অ্ব এরলর্েন্টারর 
ট্রােরফগার্রশন আইর্নর পাাঁচরি বযরতের্ের এর্রি। 
 
সুতরািং আেরা এখার্ন লুরর্র্য আরছ প্রায দু সপ্তাি ধর্র। এবিং আোর্দর প্রর্যাজর্নর 
সর্ঙ্গ তাল মরর্খ এরির্ত রবছানার সিংখযা বাড়র্ছ। মের্যরা আসর্ত এখার্ন ভারী সুন্দর 
সুন্দর বািরুেও আরবভূকত ির্ত শুরু র্র্রর্ছ। 
 
-রুেরি মভর্বর্ছ ম  ওরা ওযাশ ির্ত পছন্দ র্র্র। লার্ভনডার বলল। মস এ র্িা বলার 
আগ প কন্ত িযারর তার্র্ লক্ষ র্র্ররন। 
 
এবার িযারর চাররদর্র্ রঠর্ের্তা তার্ার্লা। মস অ্র্নর্গুর্লা েুখ রচনর্ত পারল। 
পারিলর্দর জেজ দুজনই আর্ছ, মিরর বুিরাও আর্ছ। আর্রা আর্ছ েযা রেলান, অ্যানিরন 
মগােোন এবিং োইর্র্ল র্রনর। 
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এররন বলল, এখন মতাোর্দর খবর ব্লল। মতাোর্র্ রনর্য প্রচুর অ্সিংখয ররউোর মশানা 
মগর্ছ। আেরা পিারওযার্চর উপর সবসেয মচাখ মরর্খরছ। মস ওযযারর্লর্সর রদর্র্ 
আঙু্গল রদর্য ইশারা র্র্র আবার বলল, মতােরা রিনর্গাি মভদ র্র্র ঢুর্র্ পর্ড়রছর্ল না? 
 
মনরভল বলল, িযাাঁ ওরা ঢুর্র্রছল। িাগর্নর ঘিনািাও সরতয। 
 
সবাই আৎর্র্ উঠল এবিং সম্মরতর এর্রি শে র্রল। রন সবার রদর্র্ োিা মবা র্রল। 
রসোস আিি রনর্য জানর্ত চাইল, তারপর মতােরা র্ী র্রর্ল? 
 
ওর্দর এই প্রর্শ্নর উেররি এরড়র্য  াবার মচষ্টা র্রার আর্গই িযারর প্রচণ্ড  ন্ত্রো অ্নুভব 
র্রর্ত িার্ল তার স্কাররির্ত। িযারর  খন আিিী েুখগুর্লার রদর্ মির্র্ রনর্জর েুখ 
অ্নযরদর্র্ ঘুরার্লা তখন এই রুেরি তার মচার্খর সাের্ন মির্র্ উধাও ির্য মগল। মস 
তখন দাাঁরড়র্য আর্ছ এর্রি ধ্বিংস প্রাপ্ত মছাি রবরেিং-এ। তার পার্যর রনর্চ ভাঙা র্ার্ঠর 
মের্ে। এর্রি মসানালী খারল বাক্স তার সাের্ন পর্ড় আর্ছ। এবিং মভার্েেিক এত মজার্র 
রচৎর্ার র্রর্ছ ম  তার েরস্তর্ষ্কর মভতর র্াাঁপর্ত িার্ল। 
 
প্রচণ্ড মচষ্টা র্র্র িযারর রনর্জর্র্ মভার্েের্িকর োিা মির্র্ মির্ন মবর র্রল। রনর্জর্র্ 
রফররর্য আনল রুে অ্ব ররর্র্াযারর্ের্ন্ট। তার েুখ মির্র্ ঘাে ের্র পড়র্ছ, রন তার্র্ 
ধর্র মরর্খর্ছ। 
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মনরভল বলল, রর্ ির্যর্ছ মতাোর িযারর? তুরে এর্িু বসর্ব? আোর ধারো তুরে ক্লান্ত, 
তাই না? 
 
না, িযারর বলল। মস রন এবিং িাররেযর্নর রদর্র্ তার্ার্লা। এবিং তার্দরর্র্ বলর্ত মচষ্টা 
র্রল ম  এইোত্রই মভার্েের্িক আরবষ্কার র্র্রর্ছ ম  তার অ্নয িরেুক্সরিও িাত মির্র্ 
চর্ল মগর্ছ। িাত মির্র্ সেয দ্রুত মবর ির্য  ার্ে।  রদ মভার্েেিক এরপরই মিাগার্িক 
পরীক্ষা র্রর্ত চর্ল আর্স, তাির্ল সুর্ াগিা িাতছাড়া ির্য  ার্ব। 
 
আোর্দরর্র্ ম র্ত ির্ব, িযারর বলল। অ্নযর্দর ভাব মদর্খ মবাো মগল ওরা বুের্ত 
মপর্রর্ছ। 
 
রসোস বলল, তুরে র্ী র্রর্ত চাে িযারর, মতাোর পররর্ল্পনা রর্? 
 
পররর্ল্পনা? িযারর আবার বলল। মস প্রচণ্ড মচষ্টা র্রর্ত িার্ল মভার্েের্িকর মোর্ধর 
মভতর আবার প্রর্বশ না র্রর্ত। তার স্কাররির্ত জ্বালার্পাড়া র্রর্ছ। ওর্যল রন, 
িাররেযন এবিং আোর এর্িা জরুরর র্ার্জ ম র্ত ির্ব। আোর্দর এখন মবরুর্ত ির্ব। 
 
মর্উ এখন আর িাসািারস র্রর্ছ না। মনরভলর্র্ মদর্খ ের্ন িল র্নরফউজড। 
 
এখান মির্র্ মবর ির্য  াব বলর্ত র্ী মবাোর্ত চাে? 
 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য ডেথরি হ্যালিাস । ডে. ডে. িাওরিিং । হ্যারি পটাি রসরিে 

963 

www.bengaliebook.com                                  সূরিপত্র 
 

 

আেরা এখার্ন িার্ার জনয রফর্র আরসরন, িযারর বলল। মস তার স্কাররির্ত ঘষা রদল 
বযািািা র্োর্নার জনয। আোর্দর রর্ছু জরুরর র্াজ র্রর্ত ির্ব। 
 
মস র্াজরি রর্? 
 
আরে–আরে মতাোর্র্ বলর্ত পাররছ না। 
 
ঘর্রর মভতর এর্রি গুনগুন শে উঠল। মনরভল ভুরু রু্চর্ার্লা। 
 
মর্ন তুরে মসিা বলর্ত পার্রা না? ইউ-মনা-হু রবষযর্ রর্ছু তাই না? 
 
ওর্যল, িা 
 
তাির্ল আেরা মতাোর্র্ সািা য র্রর্বা। 
 
 ডাম্বলর্ডার আরেকর অ্নয সবাই োিা মদালার্লা। 
 
মর্উ অ্রত আিি রনর্য আর মর্উ আনুষ্ঠারনর্ভার্ব। 
 
মর্উ মর্উ তার্দর ইো বযি র্রার জনয মচযার মছর্ড় উর্ঠ দাাঁড়ার্লা। 
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মতােরা বুের্ত পারছ না, িযারর বলল। আেরা–আেরা মতাোর্দরর্র্ বলর্ত পাররছ না। 
র্াজরি আোর্দর রতনজনর্র্ র্রর্ত ির্ব। 
 
মর্ন? মনরভল বলল। 
 
র্ারে…িযারর িরেুক্সরি মখাাঁজার জনয তর্লতর্ল অ্রির ির্য উর্ঠর্ছ, অ্িবা অ্ন্তত রন 
এবিং িাররেযর্নর সর্ঙ্গ আর্লাচনা র্রা দরর্ার মর্ািা মির্র্ ওরা শুরু র্রর্ব। িযারর 
মদখল ও রঠর্ভার্ব রচন্তা জর্ড়া র্রর্ত পারর্ছ না। তার স্কাররি জ্বালার্পাড়া র্রর্ছ। মস 
বলল, ডাম্বলর্ডার আোর্দর রতনজনর্র্ এর্রি র্াজ রদর্য মগর্ছন। এবিং আেরা র্িারি 
বলর্ত পারর না। আরে বলর্ত চারে, রতরন মচর্যর্ছন শুধু আেরা রতনজনই র্াজরি র্রর। 
 
মনরভল বলল, আেরা িলাে তার বারিনী। ডাম্বলর্ডার্রর আরেক। আেরা সবাই এই 
বারিনীর্ত এর্ সর্ঙ্গ রছলাে। আেরা  খন সবাই রের্ল এরির্র্ ধর্র রাখর্ত চাই, তখন 
মতােরা রতনজন অ্ফ ির্য  াে- 
 
এিা মর্ার্না রপর্রনর্র্র বযাপার নয, রন বলল। 
 
আরে র্খর্না তা বরলরন। রর্ন্তু আরে বুের্ত পারর না মর্ন আোর্দর উপর মতােরা 
ভরসা রাখর্ত পার্রা না। এই রুর্ে  ারা আর্ছ তারা সবাই তার্দর রবরুর্দ্ধ লর্ড়  ার্ে। 
এবিং এরা সবাই আজ এখার্ন, র্ারে র্যার্রাস তার্দরর্র্ তারড়র্য মবড়ার্ে। এখার্ন 
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উপরিত সবাই প্রোে র্র্রর্ছ ম  তারা ডাম্বলর্ডার্রর প্ররত অ্নুগত, মতাোর প্ররত 
অ্নুগত। 
 
মদখ, িযারর বলর্ত শুরু র্রল। মস জার্ন না র্ী বলর্ব। রর্ন্তু মসিা বলার সুর্ াগ ির্লা 
না। তার্দর মপছর্ন ঠাস র্র্র িার্নর্লর দর্রাজারি খুর্ল মগল। 
 
আেরা মতাোর মের্সজ মপর্যরছ মনরভল। এই িযার্লা–মতােরা রতনজন এখার্ন। আরে 
মভর্বরছলাে ম  মতােরাও এখার্ন আর্ছ। 
 
লুনা এবিং রডন এর্সর্ছ। রসোস মচাঁচার্েরচ র্র্র উঠল এবিং মদৌর্ড় রগর্য তার ঘরনষ্ঠ 
বনু্ধর্র্ জরড়র্য ধরল। 
 
িযার্লা এভররবরড, লুনা বলল। ওি রফর্র এর্স ম  রর্ ভার্লা লাগর্ছ! 
 
িযারর উর্ির্গর সর্ঙ্গ বলল, না, তুরে এখার্ন র্ী র্রছ, তুরে র্ী র্র্র- 
 
নর্ল গযারলযনিা িার্ত তুর্ল ধর্র মনরভল বলল, আরে তার্র্ খবর পারঠর্যরছলাে। আরে 
ওর র্ার্ছ এবিং রজরনর র্ার্ছ প্ররেজ র্র্ররছলাে,  রদ তুরে রফর্র আর্সা তাির্ল আরে 
ওর্দরর্র্ জানার্বা। আেরা সবাই রচন্তা র্র্ররছলাে  রদ তুরে রফর্র আর্সা তার অ্িক ির্ব 
রবপ্ল্ব। তার োর্ন আেরা মেইপ এবিং র্যার্রাসর্র্ উৎখাত র্রর্ত  ারে। 
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লুনা সর্ঙ্গ সর্ঙ্গ বলল, অ্বশযই, আোরও মসই র্িা। তাই নয রর্ িযারর? আেরা ওর্দর 
রবরুর্দ্ধ লর্ড় মিাগািক মির্র্ তাড়ার্বা? 
 
িযারর অ্রির ির্য উঠল। বলল, মশার্না, আরে দুিঃরখত, আসর্ল মস র্াজরির জনয আরে 
রফর্র আরসরন। আোর্দর এর্রি রবর্শষ র্াজ আর্ছ, তারপর 
 
োইর্র্ল র্রনর বলল, তুরে আোর্দরর্র্ এই রবপর্দর ের্ধয মফর্ল মরর্খ চর্ল  ার্ব? 
রন বলল, না, আেরা  া র্রর্ত  ারে তা সবার জনয মশষ প কন্ত ভাল ফল বর্য 
আনর্ব। আেরা  া র্রর্ত  ারে মসিা ইউ-মনা-হু মর্ উৎখার্তর মচষ্টা- 
 
মনরভল মরর্গ বলল, তাির্ল আোর্দরর্র্ সািা য র্রর্ত দাও! আেরাও এর অ্িংরশদার 
ির্ত চাই! 
 
ওর্দর মপছর্ন আর্রা এর্রি শে ির্লা। িযারর ঘুর্র তার্ার্লা। ওর বুর্িা ধুর্ধুর্ র্রর্ত 
িার্ল। এবার রজরন উর্ঠ আসর্ছ। ওর মপছর্নই মেড, জজক এবিং রল জডকান। রজরন 
িযাররর রদর্র্ তারর্র্য এর্রি দীপ্ত িারস রদল। িযারর ভুর্ল রগর্যরছল, অ্িবা র্খর্নাই 
মভর্ব মদর্খরন র্ী সুন্দর তার্র্ মদখা  ার্ে। রর্ন্তু র্খর্নাই রজরনর্র্ মদর্খ তার আনন্দ 
র্ে িযরন। 
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আবারর্ফািক অ্রির ির্য উর্ঠর্ছন, মেড সবার সর্ঙ্গ িাত রেরলর্য বলল। রতরন এর্িু 
ঘুোর্ত চান, রর্ন্তু তার বাররি এর্িা মরলওর্য মেশর্ন পররেত ির্যর্ছ, সর্র্লই 
আসর্ছ মসখান রদর্য। 
 
িযাররর েুখিা িা ির্য মগল। রল জডকার্নর রঠর্ মপছর্ন দাাঁড়ার্না তার পুর্রার্না গালকর্েন্ড 
মচা চযাঙ। মস িযাররর রদর্র্ তারর্র্য িাসল। 
 
আরে মের্সজরি মপর্যরছ, মস তার িার্তর নর্ল গযারলযনিা তুর্ল ধর্র মিাঁর্ি রগর্য 
োইর্র্ল র্রনর্রর পার্শ বসল। 
 
না, তাির্ল পররর্ল্পনা রর্ িযারর? জজক বলল। 
 
এরি পররর্ল্পনা না, িযারর বলল। এখর্না মস নতুন এই োনুষগুর্লা আসার র্ারর্ে 
রিধািি ির্য আর্ছ। ভাল র্র্র সব রর্ছু গুরির্য উঠর্তও পারর্ছ না, র্ারে তার স্কাররি 
ভযানর্ভার্ব জ্বালার্পাড়া র্রর্ছ। 
 
তাির্ল প্রস্তুরত মসর্র মফল, আোরাও মসখার্ন আরছ, তাই না? মেড় বলল। 
 
এসব বন্ধ র্রর্ব! িযারর মনরভর্লর উর্দ্দর্শ বলল। ওর্দর সবাইর্র্ তুরে মডর্র্ এর্নছ 
মর্ন? এিা পাগলারে 
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আেরাও মতা লর্ড়  ারে, লড়রছ না? রডন বলল। তার িার্ত নর্ল গযারলযন মস ধর্র 
আর্ছ। মের্সর্জ বলা ির্যর্ছ িযারর রফর্র এর্সর্ছ এবিং আেরা মনর্ে পড়রছ ওর্দর 
রবরুর্দ্ধ! আোর এর্িা  াদুদণ্ড লাগর্ব 
 
মতাোর  াদুদণ্ড মনই-? রসোস বলল। 
 
রন িঠাৎ িযাররর রদর্র্ রফরল। 
 
ওরা মর্ন সািার্ য আসর্ত পার্র না? 
 
রর্? 
 
ওরাও মতা সািা য র্রর্ত পার্র, মস তার গলা রনচু র্রল  ার্ত িাররেযন ছাড়া আর 
মর্উ শুনর্ত না পায। িাররেযন ওর্দর দুজর্নর োেখার্ন দাাঁরড়র্য আর্ছ। 
 
আেরা জারন না রজরনসিা মর্ািায আর্ছ। আর্গ আোর্দর এরি খুাঁর্জ মবর র্রর্ত ির্ব। 
েুশরর্ল ির্লা আেরা তার্দরর্র্ বলর্ত পাররছ না ম  রজরনসরি এর্রি িরেুক্স। 
 
িযারর রন এবিং িাররনযর্নর রদর্র্ তার্ার্লা। িাররেযন রবড়রবড় র্র্র বলল, আোর ের্ন 
িয িযাররই রঠর্ বর্লর্ছ। আেরা এেনরর্ জারন না ম  আেরা মর্ািায খুাঁজর্ত  ার্বা। 
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ওর্দরর্র্ আোর্দর এই র্ার্জ প্রর্যাজন মনই। এ সেয িযাররর্র্ রিধািি ের্ন িল। 
আোর্দর সবরর্ছু এর্া র্রর্ত ির্ব এেন মর্ার্না র্িা মনই, িযারর! 
 
িযারর দ্রুত রচন্তা র্রর্ত মচষ্টা র্রল। তার স্কাররি আর্রা তীর ির্য উর্ঠর্ছ। ওর স্কার 
আবার মফর্ি পড়র্ত চার্ে। ডাম্বলর্ডার ওর্র্ সতর্ক র্র্র রদর্যর্ছ রন এবিং িাররেযন 
ছাড়া আর র্ার্রা র্ার্ছ িরজুর্ক্সর র্িা না বলর্ত। মগাপনীযতা এবিং রেিযা রনর্য বড় 
ির্যরছ…এবিং অ্যালবাস এগুর্লার্ত অ্ভযস্ত….মস রর্ ডাম্বলর্ডার্রর মভতর্রই ঢুর্র্র্ছ, 
মগাপনীযতািা বুর্র্র মভতরই মরর্খ মদর্ব? রবশ্বস্ত তার বযাপার্র ভয পার্ে। রর্ন্তু 
ডাম্বলর্ডার মতা মেইপর্র্ও রবশ্বাস র্র্ররছর্লন। তার পররেরত র্ী ির্যর্ছ? িাওযার্রর 
উাঁচুর্ত বর্স তার্র্ িতযা র্র্রর্ছ। রঠর্ার্ছ, িযারর অ্নয দুজর্নর উর্দ্দর্শ বলল। ওর্র্, মস 
পুর্রা রুর্ের সবার উর্দ্দর্শ বলল। সর্ঙ্গ সর্ঙ্গ সব গুেন মির্ে মগল। মেড এবিং জজক 
র্ার্ছর র্র্যর্জনর্র্ ররসর্তা র্র্র িাসারেল, ওরাও রনরব ির্য মগল। চাররদর্র্ রনস্তব্ধ 
ির্য মগল এবিং সবাইর্র্ উর্েরজত ও সতর্ক ের্ন িল। 
 
িযারর বলল, আোর্দর এর্রি রবর্শষ রজরনস খুাঁর্জ মবর র্রর্ত ির্ব। এেন এর্িা রর্ছু 
….এেন এর্িা রর্ছু  া ইউ-মনা-হু মর্ উপর্ড় মফলর্ত সািা য র্রর্ব। মস রজরনসিা 
এখার্ন, এই মিাগার্িক আর্ছ, রর্ন্তু আেরা জারন না মর্ািায। ির্ত পার্র এরি র যার্ভনক্লর 
র্ার্ছ। মর্উ রর্ এেন মর্ার্না রজরনর্সর র্িা শুর্নর্ছ? ম েন মর্উ রর্ এেন মর্ার্না 
রজরনস মদর্খর্ছ ম  রজরনসিার উপর তার ঈগর্লর রচহ্নরি আর্ছ? 
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মস আশা রনর্য বযার্ভনক্লর গ্রুর্পর রদর্র্ তার্ার্লা। গ্রুর্পর পাদো, োইর্র্ল, মিরর এবিং 
মচা আর্ছ। রর্ন্তু অ্প্রতযারশতভার্ব লুনা উের রদল। মস রজরনর মচযার্রর িাতর্ল বর্স 
আর্ছ। 
 
ওর্যল, মসখার্ন তার মখাযা  াওযা ডাযার্ডে আর্ছ। আরে মতাোর্র্ আর্গই বর্লরছ 
িযারর, ের্ন আর্ছ? র যার্ভনক্লর িাররর্য  াওযা ডাযার্ডর্ের র্িা? ডযারড ওরির ডুরপ্ল্র্র্ি 
ততরর র্রর্ত মচষ্টা র্ররছর্লন। 
 
োেপর্ি োইর্র্ল র্রনর মচাখ বারর্র্য বলল, িযাাঁ, রর্ন্তু মখাযা  াওযা। ডাযার্ডে মতা 
মখাযই মগর্ছ। এিা এর্িা  ুরি। এিা র্খন িাররর্যরছল? িযারর জানর্ত চাইল। 
 
ওরা বর্ল র্র্যর্ শত বছর আর্গ, মচা বলল। িযাররর েনিা দর্ে মগল। প্রর্ফসর 
রফ্লিউইর্ বর্লন ম  ওিা র যার্ভনক্লর রনর্জর সর্ঙ্গ এর্র্ত্র িাররর্য মগর্ছ। জনগেও তা 
মদর্খর্ছ। রর্ন্তু, 
 
মস অ্নয সঙ্গীর্দর উর্দ্দর্শ বলল, মর্উ রর্ র্খর্না এ সের্র্ক মর্ার্না খবর পাযরন? 
 
সবাই োিা নাড়ল। 
 
রন রজর্জ্ঞস র্রল, সরর, রর্ন্তু ডাযার্ডে রজরনসিা রর্? 
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মিরর বুি তার র্িার উের রদল, ডাযার্ডে িল এর্ ধরর্ের োিার েুরু্ি। র যার্ভনক্লর 
অ্র্নর্  াদুর সেদ রছল। এরি ম  পড়র্তা তার জ্ঞানর্র্ বারড়র্য রদত। 
 
িযাাঁ, ওই ম  ডযারডর ওই র যার্ সু্পিক নলগুর্লা- 
 
রর্ন্তু িযারর রনর্র্ বাধা রদল। 
 
মতােরা মর্উ র্খর্না এেন রর্ছু মদখরন  া মদখর্ত এিার েত? 
 
আবারও সবাই োিা নাড়ল। িযারর রন এবিং িাররেযর্নর রদর্র্ িতাশ ির্য তার্াল। 
এবিং রনর্জর িতাশ েুখরির্র্ও অ্নুভব র্রল। এর্রি রজরনস,  া অ্ত আর্গ িাররর্য 
মগর্ছ, এবিং  ার মর্ার্না উৎস মনই–এেন রজরনর্সর সর্ঙ্গ িরেুর্ক্সর সের্ক আর্ছ বর্ল 
ের্ন িয না….রর্ন্তু এরপরই তার োিায এর্রি নতুন প্রশ্ন এল। র যার্ভনক্লর েূরতকিায 
এর্রি ডাযার্ডে পরার্না আর্ছ। 
 
িযাররর স্কাররি আবার  ন্ত্রো র্রর্ত শুরু র্র্রর্ছ। এর্ েুিূর্তকর জনয ররর্র্াযারর্েন্ট 
রুেরি তার সাের্ন দুর্ল উঠল। এবিং মস মদখল তার পার্যর রনর্চর র্ার্লা োরি উপর্ড় 
 ার্ে। এবিং সাপরি তার র্াাঁর্ধর চাররদর্র্ মপরচর্য ধর্রর্ছ। মস বুেল মভার্েেিক আবার 
উড়াল রদর্যর্ছ। আরিাউন্ড িার্নলরির্ত, নারর্ এখার্নই ওই র্যাসল মির্র্ তা বুের্ত 
পারল না। ম খার্নই মিার্, িযাররর িার্ত রবর্শষ সেয মনই। 
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মস আবার রওযানা রদর্যর্ছ, িযারর শান্ত র্র্ণ্ঠ রন এবিং িাররেযনর্র্ বলল। মস চার 
রদর্র্ এর্বার তার্ার্লা এবিং আবার ওর্দর রদর্র্ রফরল। মশার্না, আরে জারন এরি বড় 
মর্ার্না রবষয নয, রর্ন্তু আরে রগর্য ওই েূরতকিা মদর্খ আসব। মদখব অ্ন্তত ডাযার্ডেরি 
মদখর্ত মর্েন। মতােরা এখার্নই অ্র্পক্ষা র্র্রা, এবিং জার্না মতা..ওই অ্নযিার্র্ 
রনরাপর্দ মরখ। 
 
মচা উর্ঠ দাাঁড়ার্লা। রর্ন্তু রজরন তীর র্র্ণ্ঠ বলল, না, লুনা িযাররর্র্ রনর্য  ার্ব, তাই না 
লুনা? 
 
অ্যা…িযাাঁ, আরে রনর্ত পারর্ল েন্দ িয না। লুনা আনর্ন্দর সর্ঙ্গ বলল। মচা আবার বর্স 
পড়ল। তার্র্ িতাশ মদখা মগল। 
 
আেরা মবর ির্বা র্ীভার্ব? িযারর মনরভলর্র্ রজর্জ্ঞস র্রল। 
 
 ওইখান রদর্য। 
 
মস িযারর এবিং লুনার্র্ এর্ মর্ার্ে রনর্য মগল। মসখার্ন এর্রি মছাি আলরেরার মভতর 
রদর্য রসাঁরড় উপর্ড়র রদর্র্ উর্ঠ মগর্ছ। 
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মনরভল বলল, এরি রবরভন্ন জাযগায অ্বিান িিে র্র্র। সুতরািং ওরা র্খর্নাই এরি 
খুাঁর্জ পার্ব না। সেসযা িল, আেরা মবর ির্য  াবার সেয র্খর্নাই বুের্ত পারর না ম  
মর্ািায মশষ র্রব। খুব সাবধান িযারর, ওরা রার্তর মবলা র্ররর্ডার পািারা মদয। 
 
িযারর বলল, মর্ার্না সেসযা মনই, তুরে মসিা মদখর্ত পার্ব। 
 
 মস এবিং লুনা দ্রুত রসাঁরড় মবর্য উর্ঠ মগল। জাযগারি অ্র্নর্ লম্বা। ির্চকর আর্লার্ত মদখা 
 ায প্ররতরি মর্ানায এর্রি র্র্র অ্দৃশয জাযগা রর্যর্ছ। মশষ প কন্ত ওরা আসল 
মদযার্লর র্ার্ছ চর্ল এল। 
 
এর রনর্চ আর্সা, িযারর লুনার্র্ বলল। অ্দৃশয আলখাল্লারি মির্ন মবর র্র্র দুজর্নর 
গার্যর উপর চরড়র্য রদল। তারপর িযারর মছাি র্র্র মদযার্ল ধাক্কা রদল। 
 
িার্তর মছাাঁযা মপর্তই মদযাল সর্র মগল। ওরা সুরুৎ র্র্র বাইর্র মবররর্য এল। িযারর 
মপছর্ন তারর্র্য মদখল দর্রাজারি সর্ঙ্গ সর্ঙ্গ আপরনর্তই আবার বন্ধ ির্য মগল। ওরা 
এর্রি অ্ন্ধর্ার র্ররর্ডার্র দাাঁরড়র্য আর্ছ। িযারর লুনার্র্ মঠর্ল এর্ মর্ার্ে ছাযার রদর্র্ 
রনর্য মগল এবিং গলায মোলার্না বযাগরি মির্র্ োরাউডার্রর েযাপরি মবর র্রল। েযাপরি 
নার্র্র প্রায র্াছার্ারছ ধরল। মস লুনা এবিং তার অ্বিার্র জাযগায ম  রবনু্দ রচহ্নরি 
আর্ছ মসরি খুাঁর্জ মপল। 
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মস রফসরফস র্র্র বলল, আেরা এখন আরছ পিে তলায। সাের্ন এর্রি র্ররর্ডার 
আর্ছ, এই রদর্র্ চলল। 
 
ওরা রনচু ির্য ম র্ত িার্ল। 
 
িযারর আর্গ অ্র্নর্বার চুর্প চুর্প র্যাসর্ল ঢুর্র্র্ছ, রর্ন্তু র্খর্না বুর্র্র মভতর এেন 
ধুর্ধুর্ র্র্ররন। র্খর্নাই পযার্সর্জর উপর এতিা ভরসা র্র্ররন। চাাঁর্দর আর্লা পর্ড়র্ছ 
চাররদর্ মির্র্। ওরা চুরপ চুরপ রনরাপো মবষ্টনী মভদ র্রল। ওর্দর নরে পার্যরও 
রু্চরু্চ শে িল। মর্াোর রদর্র্ মর্ চুপচাপ দাাঁরড়র্য আর্ছ মর্ জার্ন। িযারর এবিং লুনা 
 খনই আর্লা এর্িু মবরশ মপল তখনই োরাউডার েযাপরি মদর্খ রনল। দুবার ওর্দর 
অ্র্পক্ষা র্রর্ত িল এর্রি ভূতর্র্ পার ির্য ম র্ত রদর্ত। মস ম  মর্ার্না সেয আেেে 
বা বাধার আশা র্রর্ত িার্ল। মস ভয মপর্ত িার্ল রনর্জরাই র্াউর্র্ সতর্ক র্র্র 
মদয রর্না। মর্ার্না রর্ছুর ের্ধয অ্স্পষ্ট মদখা  ায রর্না এবিং ছুর্ি আসা মর্ার্না রর্ছুর 
সর্ঙ্গ ধাক্কা লার্গ রর্না। 
 
এই রদর্ রদর্য, লুনা বলল। মস রনর্জর জাোর িাতা গুরির্য রনল এবিং িযাররর্র্ মির্ন 
ম ারার্না রসাঁরড় মবর্য উঠল। 
 
ওরা এর্রি মছাি জাযগায এর্স পড়ল। িযারর র্খর্না এই জাযগারির্ত আর্সরন। 
অ্বর্শর্ষ ওরা এর্রি দর্রাজার র্ার্ছ মপৌঁছল। দর্রাজায মর্ার্না িাতল মনই, মর্ার্না রর্ 
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মিাল মদখা মগল না। শুধু পুর্রার্না র্ার্ঠর েসৃে পািাতন। তার্ত এর্রি নর্ার আর্ছ 
ঈগর্লর েত। 
 
মস এর্রি অ্স্পষ্ট িাত মবর র্রল। ের্ন িল এর্রি িাত খারল শুর্েয রর্যর্ছ  ার সর্ঙ্গ 
মর্ার্না শরীর্রর সিংর্ াগ মনই। মস দর্রাজায মিার্া রদল। িযাররর র্ার্ছ 
 
রনস্তব্ধতার ের্ধয মসই মিার্ার্র্ র্াোর্নর শর্ের েত ের্ন িল। সর্ঙ্গ সর্ঙ্গ ঈগর্লর 
েুখরি িা র্রল। মর্ার্না পারখর ডার্র্র বদর্ল তার মভতর মির্র্ নরে,  াদুর র্ণ্ঠ মবর 
ির্য এল, মর্ এর্সর্ছ, রফরনক্স, নারর্ অ্রিরশখা? 
 
হুে…তুরে র্ী বর্লা িযারর? লুনা বলল। তার্র্ রচরন্তত ের্ন িল। 
 
 রর্? এর মর্ার্না পাসওযাডক মনই? 
 
ওি না, মতাোর্র্ প্রর্শ্নর জবাব রদর্ত ির্ব। লুনা বলল। 
 
তুরে ভুল উের রদর্ল র্ী ির্ব? 
 
ওর্যল মতাোর্র্ অ্র্পক্ষা র্রর্ত ির্ব র্ার্রা সরঠর্ উের মদযার। এভার্বই তুরে জানর্ত 
পারর্ব। 
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িা…রর্ন্তু সেসযা িল আেরা র্ার্রা জনয অ্র্পক্ষা র্রর্ত পারর না, লুনা। 
 
না, আরে বুের্ত মপর্ররছ তুরে র্ী বলর্ত চাে, সুনা রসররযাস ির্য বলল, ওর্যল, আরে 
ের্ন র্রর উেররি িল বৃর্ের মর্ার্না শুরু মনই। 
 
ভার্লা  ুরি, র্ণ্ঠরি বলল। এবিং দর্রাজারি খুর্ল মগল। ফাাঁর্া র যার্ভন রুেরি রবসৃ্তত এবিং 
মগালার্ার। ির্গাযর্িকর ম সব রুে িযারর মদর্খর্ছ তার মচর্য অ্র্নর্ মখালার্েলা। 
বাাঁর্ার্না জানালাগুর্লা মদযার্লর সর্ঙ্গ। নীল, মরাে রসে েুলর্ছ। রদর্নর মবলা দূর্রর 
পািাড় মির্র্ র যার্ভনরু্ েূরতকরি মদখা  ায। রুর্ের রসরলিং এ তারা আাঁর্া আর্ছ। মসখার্ন 
গাঢ় নীল র্ার্পকর্ির প্ররতফলে মদখা  ার্ে। রুর্ের মভতর মিরবল, মচযার এবিং বইর্যর 
আলরেরা আর্ছ। েূরতকরি এর্রি উপ ুি জাযগায রাখা ির্যর্ছ। দর্রাজার উর্টা রদর্র্ 
লম্বা সাদা োর্বকল পাির্রর েূরতকরি। 
 
িযারর মরার্যনা র যার্ভনক্লর েূরতক রচনর্ত পারল। মস লুনার্দর বারড়র্ত রবর্ফারর্ের সেয 
এইরুপ মদর্খরছল। েূরতকরির পার্শই এর্রি দর্রাজা। িযারর ধারো র্রল ওিা মর্ার্না 
এর্রি ডরর্েিররর রদর্র্ উর্ঠ মগর্ছ। মস লম্বা পা মফর্ল েরিলার েূরতকরির র্ার্ছ মগল। 
ের্ন িল েরিলা ওর রদর্র্ তারর্র্য েুচরর্ িাসর্ছ। চেৎর্ার রর্ন্তু তারপরও এর্িু ভয 
জড়ার্না। এর্রি চেৎর্ার মছাি মগালার্ার। বারড়র্ত ততরর োর্বকল তার োিার উপর। 
এিা অ্র্নর্িাই ফ্লযার ম  িাযরারি পর্ররছল রবর্যর সেয মতেন। এর মভতর মছাি র্র্র 
রর্ছু শে মলখা আর্ছ। িযারর আলখাল্লার মভতর মির্র্ মবর ির্য এল এবিং েূরতক মবর্য 
এর্িু উপর্র উর্ঠ মলখারি পড়র্ত িার্ল। 
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অ্পররর্েয বুরদ্ধ িল োনুর্ষর সবর্চর্য বড় সেদ 
 
 া মতাোর্র্ রনিঃস্ব র্র্রর্ছ, বুরদ্ধিীন, এর্রি তীর র্ণ্ঠ বর্ল উঠল। 
 
িযারর ঘুর্রই েুরতকর উপর মির্র্ লারফর্য রনর্চ নােল মচাখা র্াাঁর্ধর অ্যার্লর্র্িা র্যার্রাস 
সাের্ন দাাঁরড়র্য আর্ছ। িযারর  খনই তার  াদুদণ্ডরি তুলল, ততক্ষর্ে মস তার িার্তর 
উপর আাঁর্া সার্পর রচহ্নরির উপর খার্িা আঙুল রদর্য ছুাঁর্য রদর্যর্ছ। 
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দ্য সযারেিং অ্ব ডসলভিাস ডেইপ 
 
েরিলারি তার িার্তর রচহ্ন মছাাঁযা রদর্তই িযাররর স্কাররির্ত প্রচণ্ড জ্বালা র্রর্ত শুরু 
র্রল। তারর্া খরচত রুেরি মচার্খর সাের্ন মির্র্ উধাও ির্য মগল। এবিং মস মদখল 
দাাঁরড়র্য আর্ছ এর্রি পািুর্র এলার্ায। চারপার্শ সেুর্র্দ্র জলরারশ। এবিং তার বুর্িার 
মভতর এর্রি রবজর্যর ভাব-ওরা মছর্লরির্র্ ধর্রর্ছ। 
 
এর্রি রবর্ি শে িযাররর্র্ রবশাল রুেরির্ত রফররর্য আনল : অ্সিার্যর েত মস তার 
 াদুদণ্ডরি ধর্র দাাঁরড়র্য আর্ছ। রর্ন্তু েরিলা  াদুর্র তার সাের্ন েুখ িুবর্ড় পর্ড় মগল। 
মস এত মজার্র মের্ের্ত পড়ল ম  বইর্যর আলরেরাগুর্লা েনেন র্র্র উঠল। 
 
রডএ রশক্ষা মনযার সেয ছাড়া আরে র্খর্না র্াউর্র্ েযান র্রররন, লুনা বলল। তার 
র্িায আিি ফুর্ি উঠল। আরে ম েন মভর্বরছলাে তার মচর্য অ্র্নর্ মবরশ শে িয। 
 
ওর্দর োিার উপর রসরলিংরি ভযানর্ভার্ব র্াাঁপর্ত শুরু র্র্রর্ছ। ডরর্েিররর রদর্র্র 
দর্রাজার মপছর্ন পার্যর শে েোির্য স্পষ্ট ির্য র্ার্ছ আসর্ত িার্ল। 
 
লুনার মস্পর্লর শর্ে ঘুরের্য িার্া র যার্ভনর্ক্লারা সব মজর্গ উর্ঠর্ছ। 
 
লুনা, তুরে মর্ািায! তাড়াতারড় আোর আলখাল্লার রনর্চ প্রর্বশ র্রা দরর্ার। 
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লুনার পা মদখা মগল। িযারর দ্রুত তার পার্শ মগল এবিং অ্দৃশয আলখাল্লার মভতর ঢুর্র্ 
পড়ল। রঠর্ তখনই বনযার েত নাইিগাউন পরা র যার্ভনক্লরা রুর্ে ঢুর্র্ পড়ল। ওরা 
ঢুর্র্ই অ্যার্লর্র্িার্র্ পর্ড় িার্র্ত মদর্খ ঘরেয রচৎর্ার মচাঁচার্েরচ শুরু র্রল। ধীর্র 
ধীর্র ওরা তার্র্ রঘর্র দাাঁড়ার্লা। রনষু্ঠর ইতররি ম  মর্ার্না সেয উর্ঠ ওর্দর ওপর 
আেেে শুরু র্রর্ত পার্র। তারপর এর্রি সািসী প্রিে বর্ষকর মছাি র যার্ভনক্ল তার 
রদর্র্ এরগর্য মগল এবিং তার লম্বা পার্যর পাতা রদর্য মখাাঁচা রদল। এবিং আনর্ন্দর সর্ঙ্গ 
বর্ল উঠল, আোর ধারো মস ের্র মগর্ছ। 
 
ওহ্ মদখ, স্বরস্তর সর্ঙ্গ লুনা রফসরফস র্র্র বলল। র যার্ভনক্লরা ততক্ষর্ে সব 
অ্যার্লর্র্িার আর্রা র্ার্ছ জর্ড়া ির্যর্ছ। ওরা সব খুরশ ির্যর্ছ! 
 
িযা… খুবই ভার্লা… 
 
িযারর মচাখ বন্ধ র্রল। তার স্কাররির্ত তীর  ন্ত্রো িওযায মস আবার মভার্েের্িকর 
মভতর প্রর্বশ র্রর্ত চাইল… মস িার্নর্লর মভতর রদর্য প্রিে গুিা পার ির্ে… মস 
আসার আর্গ আর্রর্রি লর্র্ি রঠর্ আর্ছ রর্না মদখার রসদ্ধান্ত রনর্যর্ছ… রর্ন্তু মসিা 
অ্র্নর্ সের্যর বযাপার না… 
 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য ডেথরি হ্যালিাস । ডে. ডে. িাওরিিং । হ্যারি পটাি রসরিে 

980 

www.bengaliebook.com                                  সূরিপত্র 
 

 

র্েনরুর্ের দর্রাজার র্ার্ছ এর্রি তীর আওযাজ িল এবিং সবগুর্লা র যার্ভনরু্ পাির্রর 
েত রির ির্য মগল। িযারর শুনর্ত মপল দর্রাজার অ্নয প্রান্ত মির্র্ মসই ঈগর্লর েত 
নর্ার্রর মর্ােল র্ণ্ঠ বলর্ছ, উধাও িওযা বস্তুগুর্লা মর্ািায  ায? 
 
আরে জারন না, বন্ধ র্র! এর্রি র্র্কশ র্ণ্ঠ গজকন র্র্র উঠল। িযারর জার্ন এিা 
র্যার্রার ভাই অ্যারের্াস। অ্যার্লর্র্িা? অ্যার্লর্র্িা? তুরে র্ী রভতর্র? ওর্র্ ধর্রছ? 
দর্রাজা মখার্লা! 
 
 র যার্ভনক্লরা ওর্দর ের্ধয রফসরফস র্রর্ত িার্ল। ভয মপর্য মগর্ছ। এরপর মর্ার্না 
রর্ছু বুর্ে ওঠার আর্গই মবশ র্র্যর্রি রবর্ি শে িল। ের্ন িল ম  মর্উ এর্জন অ্স্ত্র 
রদর্য গুরল র্রর্ছ। 
 
আ-মল-র্-মিা!  রদ মস চর্ল আর্স আর আেরা পিারর্র্ ধরর্ত না পারর তাির্ল 
অ্বিািা েযালফযর্দর ের্তা ির্ব মস মতা জার্না? উের দাও! অ্যারের্াস রচৎর্ার র্র্র 
বলল। প্রচণ্ড মজার্র দর্রাজায োাঁরর্ রদর্ত িার্ল, রর্ন্তু দর্রাজা মর্ার্নাের্েই খুলর্ছ 
না। র যার্ভনক্লরা সব ভর্য রপরছর্য মগর্ছ।  ারা অ্রধর্ ভয মপর্যর্ছ তারা ওর্দর 
দর্রাজািা রদর্য উপর্র উর্ঠ রনর্জর্দর রবছানায চর্ল মগর্ছ। 
 
িযারর ভাবর্ত িার্ল মডি-ইিাররা রর্ছু র্রার আর্গ দরাে র্র্র দর্রাজা খুর্লই 
র্যার্রাসর্র্ োন র্রািা উরচত ির্ব রর্না, রঠর্ তখনই এর্রি পরররচত র্ণ্ঠ দর্রাজার 
বাইর্র মির্র্ র্িা বর্ল উঠল। 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য ডেথরি হ্যালিাস । ডে. ডে. িাওরিিং । হ্যারি পটাি রসরিে 

981 

www.bengaliebook.com                                  সূরিপত্র 
 

 

 
আরে জানর্ত পারর এখার্ন আপরন র্ী র্রর্ছন প্রর্ফসর র্যার্রাস? 
 
এই-বার্জ…দর্রাজারি…রদর্য প্রর্বর্শর মচষ্টা র্ররছ! রচৎর্ার র্র্র অ্যারের্াস বলল। 
মভতর্র রগর্য রফ্লিউইর্র্র্ চারে। ওর্র্ ধরর্ত এখনই এিা খুলর্ত ির্ব! 
 
রর্ন্তু আপনার মবান মভতর্র আর্ছ না? প্রর্ফসর েযার্র্গানাগল বলর্লন। সন্ধযার্বলা 
আপনার জরুরর আর্বদর্নর র্ারর্ে প্রর্ফসর রফ্লিউইর্ তার্র্ মভতর্র পারঠর্যর্ছন না? 
মসই মতা আপনার্র্ দর্রাজািা খুর্ল রদর্ত পারর্তা? তাির্ল মতা আপনার এই র্যাসর্লর 
অ্র্ধকর্ মলার্র্র্ জারগর্য মফলর্ত ির্তা না। 
 
মস মভতর মির্র্ উের রদর্ে না বুর্ড়া িদ্দ! তুরে এিা মখার্লা! গযানক! এখনই মখার্লা! 
 
ভযানর্ ঠাণ্ডা র্র্ণ্ঠ প্রর্ফসর েযার্র্গানাগল বলর্লন, রনিযই, আপরন  রদ চান! . এর্রি 
মছাি শে িল নর্াররির্ত এবিং মসই নরে র্ণ্ঠরি আবার বলল, উধাও িওযা বনু্ধ 
মর্ািায  ায! 
 
মর্ািাও না, অ্িচ  ার্র্ বলা িয-সবরর্ছু! প্রর্ফসর েযার্র্গানাগল বলর্লন। 
 
চেৎর্ার ভার্ব সাজার্না ির্যর্ছ! ঈগলঅ্লা নর্ার বলল। এবিং িুর্ র্র্র দর্রাজািা খুর্ল 
মগল। 
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অ্যারের্াস  াদুদণ্ড িার্ত উরচর্য দর্রাজার মচৌর্ার্ঠ পা রাখর্তই অ্ল্প ম  র্যজন র যার্ভন 
দাাঁরড়র্য রছল তারা  ার ার েত মদৌর্ড় রসাঁরড় রদর্য উপর্র উর্ঠ। মগল। তার র্াাঁধরিও 
তার মবার্নার েত এর্িু সাের্নর রদর্র্। রবষণ্ণ মচিারা, শি েুখ এবিং মছাি মছাি মচাখ। 
ঢুর্র্ই অ্যার্লর্র্িার রদর্র্ তার মচাখ পর্ড়র্ছ। মের্ের উপর রনর্স্তজ পর্ড় আর্ছ। মস 
মোর্ধ এবিং ভর্য রচৎর্ার র্র্র উঠল। 
 
ওরা র্ী র্র্রর্ছ? ওই মছাি জার্নাযারগুর্লা? মস রচৎর্ার র্র্র বলল। আরে ওর্দর 
সবগুর্লার্র্ েুরসর্যি র্রর্বা  তক্ষে ওরা না বলর্ব ম  র্াজরি মর্ র্র্রর্ছ! ডার্ক লডক 
এখন রর্ বলর্বন? মস তার মবার্নর পার্শ দাাঁরড়র্য রচৎর্ার র্র্র বলল এবিং রনর্জর 
িার্তর তালু রদর্য র্পার্ল িাপ্পড় রদল। ওর্র্ আেরা ধরর্ত পারররন, ওরা চর্ল মগর্ছ 
এবিং ওর্র্ িতযা র্র্র মরর্খ মগর্ছ! 
 
তার্র্ শুধু োন র্রা ির্যর্ছ, প্রর্ফসর েযার্গানাগল বলর্লন। রতরন রনচু ির্য 
অ্যার্লর্র্িার্র্ পরীক্ষা র্রর্লন। মস রঠর্ ির্য  ার্ব। 
 
অ্যারের্াস বলল, না, ডার্ক লডক ধরর্ল তা আর ির্ব না। তার্র্ গযানক র্রা ির্যর্ছ এবিং 
িযাররর জনয এখার্ন পাঠার্না ির্যর্ছ। আরে আোর রচহ্নরির মপাড়া অ্নুভব র্র্ররছ, 
র্ারে ডার্ক লডক রচন্তা র্র্রর্ছন ম  আেরা িযারর পিারর্র্ ধর্র মফর্লরছ! 
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পিারর্র্ ধর্রছ? প্রর্ফসর েযার্র্গানাগল তীক্ষ্ণ র্র্ণ্ঠ বলল। পিারর্র্ ধর্রছ বলর্ত র্ী 
মবাোর্ত চাে? 
 
রতরন আোর্দর বর্লর্ছন ম  পিার িযার্ভন িাওযার্রর মভতর্র ঢুর্র্ত মচষ্টা র্রর্ত পার্র 
এবিং পিারর্র্ ধরর্ত পারর্ল তার্র্ সিংর্র্ত পাঠার্ত। 
 
মর্ন পিার র যার্ভনক্ল িাওযার্র প্রর্বশ র্রর্ত চাইর্ব। মস আসর্ল মতা আোর ঘর্র 
প্রর্বশ র্রর্ত পার্র! 
 
িযারর অ্নুভব র্রল, রাগ এবিং অ্রবশ্বার্সর রনর্চ মর্ািায ম ন এর্িা গবক ফুর্ি উঠল 
তার র্র্ণ্ঠ। িযাররর মভতর মির্র্ তারজনয এর্িা েেতা উর্ঠ এল। 
 
আোর্দরর্র্ বলা ির্যরছল মস এখার্ন আসর্ত পার্র! র্যার্রাস বলল। আরে মতা জারন 
না। আোর্র্ র্ী জারনর্যর্ছ? 
 
প্রর্ফসর েযার্র্গানাগল উর্ঠ দাাঁড়ার্লন এবিং তার মছাি মগালর্গাল মচাখ রদর্য রুর্ের 
চাররদর্র্ তার্ার্লন। ওরা ম খার্ন দাাঁরড়র্য আর্ছ মসখান রদর্যও দুবার রতরন মচাখ ঘুররর্য 
রনর্লন। 
 
অ্যারের্ার্সর মছাি মঘাি মচাখ দুর্িা র্রঠন ির্য মগল। মস বলল আেরা এ দায ওই 
মছার্রাগুর্লার উপর চারপর্য রদর্ত পারর। িযাাঁ, মসিাই আেরা র্রর্বা। আেরা বলর্বা 
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অ্যার্লর্র্িার্র্ ওরা অ্যােবুশ র্র্ররছল। ওই উপর্রর মছার্রাগুর্লা। মস উপর্রর রসরলিং-
এর রদর্র্ তার্ার্লা ডারর্েিররর উর্দ্দর্শ। আেরা বলর্বা ম  ওরা তার্র্ বাধয র্র্ররছল 
তার িার্তর রচহ্নরির্ত চাপ রদর্ত। এবিং মস র্ারর্েই মস িার্তর রচহ্নরির্ত চাপ রদর্য 
ভুযা সিংর্র্ত রদর্যর্ছ…. রতরন ওর্দরর্র্ শারস্ত মদর্বন। তার্ত রর্ছু সিংখযর্ মছার্রা র্র্ে 
 ার্ব, তার্ত র্ী এেন পািকর্য ির্ব? 
 
এর্োত্র পািকর্য ির্ব সতয এবিং রেিযার, সািস এবিং ভীরুতার। প্রর্ফসর েযার্র্গানাগল 
বলর্লন। তার েুখরি রবষণ্ণ ির্য উঠল। এই পািকর্য তুরে এবিং মতাোর মবান বুের্ত 
অ্পারগ। রর্ন্তু এর্রি র্িা পররস্কার মজর্ন মরখ। মতােরা মতাোর্দর অ্র্নর্ 
অ্র্ াগযতার্র্ মিাগার্িকর ছাত্রর্দর উপর চারপর্য রদর্ত পার্রা না। আরে এিা ির্ত মদব 
না, অ্নুর্োদন মদব না। 
 
রর্ বলর্ল? 
 
অ্যারের্াস সাের্ন এরগর্য এল। েযার্র্গানাগর্লর েুর্খর এর্র্বার্র র্ার্ছ এর্ ইরি 
দূরর্ত্ব দাাঁড়ার্লা। রতরনও রপছপা ির্লন না। রর্ন্তু এেনভার্ব রনর্চর রদর্র্ েুখ র্র্র 
ঘৃোর সর্ঙ্গ অ্যারের্ার্সর রদর্র্ তার্ার্লন ের্ন িল মর্ার্না এর্িা বার্জ পদািক বািরুর্ে 
বসার জাযগারির্ত মদখর্ত মপর্যর্ছন। এিা মতাোর অ্নুর্োদন মদযার মর্ার্না রবষয না 
েযার্র্গানাগল। মতাোর্দর রদন মশষ ির্য মগর্ছ। এিা এখন আোর্দর সেয। আেরা 
এখন সব দারযর্ত্ব। তুরে আোর্র্ সেিকন মদর্ব, নাির্ল মতাোর্র্ মসজনয েূলয রদর্ত 
ির্ব। 
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মস েযার্র্গানাগর্লর েুর্খর উপর িুিু ছুাঁর্ড় রদল। 
 
িযারর িান রদর্য আলখাল্লা খুর্ল মফলল। মস তার  াদুদণ্ডরি তুর্ল ধর্র বলল, তুরে এ 
র্াজরি র্রর্ত পার্রা না। 
 
অ্যারের্াস ঘুর্র দাাঁড়ার্লা। িযারর রচৎর্ার র্র্র বলল, েুরসও! 
 
মডিইিাররি েুিূর্তকর ের্ধয লারফর্য শূর্নয উর্ঠ মগল। পারনর্ত ডুর্ব  াওযার েত শূর্নয 
পার্ মখল। বযিায রচৎর্ার র্রল। েনেন শর্ে মস বইর্যর আলরেরার উপর রগর্য 
পড়ল। তারপর মের্ের্ত গরড়র্য পড়ল। 
 
অ্রে মদর্খরছ মবলারট্রক্স রর্ মবাোর্ত মচর্যর্ছ, িযারর বলল। তার োিায রি উর্ঠ মগর্ছ। 
আপনার্র্ মসিা বুের্ত ির্ব। 
 
পিার! বুর্র্র র্ার্ছ িাত রদর্য মচর্প ধর্র েযার্র্গানাগল রফসরফস র্র্র বলর্লন। 
পিার!…তুরে এখার্ন! র্ী-? র্ীভার্ব? রতরন রনর্জর্র্ রির র্রর্ত মচষ্টা র্রর্ছন। পিার! 
চরে মবার্ার র্াজ! 
 
ও আপনার গার্য িুিু রদর্যর্ছ! িযারর বলল। 
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পিার! আরে-এিা..এিা মতাোর দুিঃসাির্সর র্াজ-রর্ন্তু তুরে বুের্ত পারছ -?। 
 
আরে বুের্ত পাররছ, িযারর বলল। তার অ্রিরতা িযাররর্র্ রির র্র্র রদর্ে। প্রর্ফসর 
েযার্র্গানাগল, মভার্েেিক চর্ল আসর্ছ। 
 
ওি, এখন তুরে এই নােরি উচ্চারে র্রর্ত পার্রা? লুনা বলল। মস অ্দৃশয আলখাল্লার 
রনচ মির্র্ মবর ির্য আসল। এখন, রিতীয জর্নর মবর ির্য আসািা প্রর্ফসর 
েযার্র্গানাগলর্র্ ভড়র্র্ রদল। রতরন র্াাঁপর্ত র্াাঁপর্ত মপছর্নর রদর্র্ মগর্লন এবিং 
র্ার্ছর এর্রি মচযার্রর উপর বর্স পড়র্লন। রতরন শি র্র্র তার পরর্নর গাউর্নর 
গলার র্ার্ছ ধর্র আর্ছন। 
 
আোর ের্ন িয না এখন আর নাে মনযা না মনযার মভতর মর্ার্না পািকর্য আর্ছ। িযারর 
লুনার্র্ বলল। 
 
মস ইরতের্ধযই মজর্ন মগর্ছ আরে মর্ািায আরছ। 
 
িযাররর েরস্তর্ষ্কর এর্রি অ্িংশ ম  অ্িংশ মভার্টের্িকর সর্ঙ্গ  ুি মসিা জ্বলর্ছ এবিং মস 
মদখল মভার্েেিক দ্রুত এর্রি মভৌরতর্ মনৌর্ায ডার্ক মলর্ পার ির্ে….মস প্রায পাির্রর 
মবরসর্নর র্ার্ছ মপৌঁর্ছ মগর্ছ… 
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প্রর্ফসর েযার্র্গানাগল রফসরফস র্র্র বলর্লন, তুরে রশঘ্রই পালাও িযারর! এখনই!  ত 
দ্রুত সম্ভব পালাও! 
 
িযারর বলল, তা আরে পারর না। আোর্র্ এর্রি র্াজ র্রর্ত ির্ব। প্রর্ফসর, আপরন রর্ 
জার্নন র যার্ভনক্লর েুরু্িরি মর্ািায? 
 
র যা..র যার্ভন… ক্লর… েু… েূরতক? অ্বশযই না–মসিা র্র্যর্ শত বছর আর্গ মখাযা মগর্ছ 
না? রতরন মসাজা ির্য উর্ঠ বসর্লন। িযারর এিা পাগলারে, মতাোর এই র্যার্সর্ল ঢুর্র্ 
পড়া পুর্রাপুরর পাগলারে- 
 
িযারর বলল, আোর্র্ আসর্ত ির্যর্ছ, প্রর্ফসর, এখার্ন রর্ছু এর্িা লুর্ার্না আর্ছ  া 
আোর্র্ খুর্জ মপর্ত ির্ব। এবিং মসিা ির্ত পার্র ওই েুরু্িরির মভতর্র। - রদ আরে 
এর্িু প্রর্ফসর রফ্লিউইর্র্র সর্ঙ্গ র্িা বলর্ত পারতাে। 
 
িঠাৎ নড়াচড়ার শে পাওযা মগল এবিং র্াাঁর্চর েনেন শে। অ্যারের্াস রঠর্ ির্য 
উঠর্ছ। িযারর এবিং লুনা রর্ছু র্রার আর্গই প্রর্ফসর েযার্র্গানাগল তার  াদুদণ্ডরি তুর্ল 
দুবকল মডি-ইিাররির রদর্র্ ধরর্লন এবিং বলর্লন, ইের্পররও! 
 
অ্যারের্াস উর্ঠ দাাঁড়ার্লা এবিং তার মবার্নর র্ার্ছ মগল। তার  াদুদণ্ডরি তুর্ল রনল এবিং 
রবনর্যর সর্ঙ্গ প্রর্ফসর্রর সাে এর্স রনর্জর  াদুদণ্ডসি তার িার্ত রদল। তারপর মস 
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তার মবার্নর পার্শ শুর্য পড়ল। প্রর্ফসর তার  াদুদণ্ডরি তুলর্লন এবিং বাতার্সর মভতর 
মির্র্ পাতলা দরড় এর্স সার্পর েত ওর্দর দুজনর্র্ শি র্র্র মপরচর্য ধরল। 
 
পিার, প্রর্ফসর েযার্র্গানাগল িযাররর রদর্র্ ঘুর্র বলর্লন।  রদ মস,  ার নাে মনযা 
রনর্ষধ সরতযই জার্ন ম  তুরে এখার্ন- 
 
তার র্িা মশষ না ির্তই িযাররর েরস্তর্ষ্কর মভতর্র সারা শরীর্র বযািারেত মোধ মচর্প 
ধরল। ম ন ওর স্কাররির্ত আগুন ধর্র মগর্ছ। এবিং মস এর্ মসর্র্র্ন্ডর মভতর মদখল 
পররস্কার মপাশর্নর মভতর লর্র্িরি রনরাপর্দ ররক্ষত মনই 
 
পিার, তুরে রঠর্ আর্ছা? এর্রি র্ণ্ঠ বলল। এবিং িযারর আবার রফর্র এল। মস দাাঁরড়র্য 
িার্র্ত লুনার্র্ শিভার্ব ধর্র মরর্খর্ছ। 
 
সেয ফুররর্য  ার্ে, মভার্েেিক র্ার্ছ চর্ল আসর্ছ। প্রর্ফসর, আরে ডাম্বলর্ডার্রর 
আর্দশ রনর্য র্াজ র্ররছ। আোর্র্ মসিা অ্বশযই খুাঁর্জ মবর র্রর্ত ির্ব ম িা রতরন 
মচর্যর্ছন ম  আরে খুাঁর্জ মবর র্রর! রর্ন্তু আোর্দর এই মখাাঁজার সেয ছাত্রর্দরর্র্ মবর 
র্র্র রদর্ত ির্ব। মভার্েেিক আোর্র্ চায। রর্ন্তু মসজনয মস র্ে মবরশ িতযা র্রর্ত রিধা 
র্রর্ব না। এখন মস জার্ন না ম  আরে তার্র্ আেেে র্রর্ত  ারে। 
 
িযারর তার েরস্তর্ষ্কর মভতর বার্যরি মশষ র্রল। 
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তুরে ডাম্বলর্ডার্রর আর্দশ রনর্য র্াজ র্রছ? প্রর্ফসর বলর্লন। রতরন রনর্চর রদর্র্ 
তারর্র্য ভাবর্লন। তারপর িানিান ির্য উর্ঠ দাাঁড়ার্লন। 
 
 ার নাে মনযা  ার্ব না তার িাত মির্র্ আেরা সু্কলরির্র্ রনরাপদ র্রর্বা, তুরে  খন 
মস রজরনসরি খুাঁজর্ব.. 
 
মসিা রর্ সম্ভব? িযারর বলল। 
 
প্রর্ফসর েযার্র্গানাগল বলর্লন, আোর ের্ন িয, আেরা রশক্ষর্রা েযারজর্র্ ভার্লা, 
তুরে জার্না। আেরা সর্বকাচ্চ মচষ্টা র্র্র তার্র্ মঠরর্র্য রাখর্ত পারর্বা বর্ল আরে 
রনরিত। অ্বশযই প্রর্ফসর মেইর্পর বযাপার্র রর্ছু এর্িা র্রর্ত ির্ব 
 
-মসিা আোর র্ার্ছ মছর্ড় রদন। 
 
- রদ ডার্ক লডক মগিগুর্লা সব আির্র্ মদয, তাির্ল বলর্ত ির্ব  তিা সম্ভব রনর্দকাষ 
মলার্গুর্লার্র্ সররর্য মফলর্ত ির্ব। ফুাঁ মনিওযার্র্কর তত্বাবধার্ন িাউর্ন্ড অ্যাপাররশন 
অ্সম্ভব। 
 
এর্রি পি আর্ছ, িযারর দ্রুত বলল। মস ম  পযার্সজওর্য িগ মির্ড চর্ল মগর্ছ তার 
বযাখযা র্রল। 
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পিার, আেরা শতশত ছার্ত্রর বযাপার্র র্িা বলরছ 
 
আরে জারন প্রর্ফসর। রর্ন্তু  রদ মভার্েেিক এবিং মডি-ইিাররা বাউন্ডারর মদযার্লর রদর্র্ 
ের্নার্ াগ মদয তাির্ল ওরা মর্ িগসরেড় মির্র্ রডসাপযার্রি র্রল তা রনর্য আিি 
মবাধ র্রর্ব না। 
 
এিা এর্িা র্িা বর্ি, রতরন তার  াদুদণ্ডরি র্যার্রার্সর রদর্র্ ধরর্লন। এর্রি রুপারল 
জাল ওর্দর উপর এর্স পড়ল। ওর্দরর্র্ শি র্র্র মবাঁর্ধ মফলল এবিং মসাজা রসরলিং 
এর র্ার্ছ তুর্ল রনল। মসখার্ন নীল এবিং মসানালী রসরলিং-এর সর্ঙ্গ ওরা েুর্ল রইল। 
ম ন দুরি সেুর্র্দ্র রু্ৎরসত জম্ভ। আর্সা, আোর্দরর্র্ অ্নয িাউস প্রধানর্দর সতর্ক 
র্রর্ত ির্ব। মতােরা বরিং অ্দৃশয আলখাল্লা গার্য চরড়র্য নাও। 
 
রতরন দর্রাজার রদর্র্ রওযানা রদর্লন।  াবার সেয রতরন তার  াদুদণ্ডরি উাঁচু র্র্র ধর্র 
রাখর্লন। তার  াদুদর্ণ্ডর আগা মির্র্ িুর্ র্র্র রতনরি রবড়াল মবর ির্য আসল। 
রবড়ালগুর্লার মচার্খর চাররদর্র্ চশোর েত রচহ্ন। পযার্ট্রানাসগুর্লা সাের্ন মির্র্ 
েসৃেভার্ব মদৌড়ার্ত িার্ল। রসাঁরড়গুর্লার্র্ রুপারল আর্লা রদর্য ভর্র রাখল। প্রর্ফসর 
েযার্র্গানাগল, িযারর এবিং লুনা রনর্চ মনর্ে এল। 
 
র্ররর্ডার ধর্র ওরা মদৌড়ার্ত িার্ল। পযার্ট্রানাসগুর্লা এর্র্ এর্র্ ওর্দর মছর্ড় মগল। 
প্রর্ফসর েযার্র্গানাগর্লর র্াপড়রি মের্ের্ত ঘর্ষ ঘর্ষ চলর্ছ। িযারর এবিং লুনা অ্দৃশয 
আলখাল্লার রনচ মির্র্ তার্র্ অ্নুসরে র্রর্ত িার্ল। 
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ওরা আর্রা দুরি ধাপ মনর্ে আসর্তই রনিঃশর্ে ওর্দর সর্ঙ্গ আর্রা এর্ মজাড়া পা 
ম াগদান র্রল। িযাররই প্রিে মস পার্যর শে মপল। মস তার গলায মোলার্না 
োরাউর্ডর েযাপরি মদখার তারগদ অ্নুভব র্রর্ছ। রর্ন্তু মস রর্ছু র্রার আর্গই প্রর্ফসর 
েযার্র্গানাগলও বুের্ত পারর্লন ম  তার্দর সর্ঙ্গ মর্উ ম াগ রদর্যর্ছ। রতরন দাাঁরড়র্য 
পড়র্লন। তার িার্তর  াদুদণ্ড তুর্ল ধরর্লন মোর্ারবলা র্রার জনয এবিং বলর্লন, মর্ 
এখার্ন? 
 
রনচুস্বর্র এর্রি র্ণ্ঠ বলল, আরে। 
 
 মেইপ সাের্ন মবররর্য আসল। 
 
তার্র্ মদর্খই িযাররর ঘৃো ও রাগ তীর ির্য উঠল। িযারর প্রায মেইর্পর মচিারার সুক্ষ 
রবষযগুর্লা ভুর্ল রগর্যরছল। তার রবশাল অ্পরার্ধর রফরররস্তর রনর্চ মচিারািা ঢার্া 
পর্ড়রছল। ভুর্ল রগর্যরছল তার পাতলা েুখগুর্লার পার্শ মর্েন চর্চর্র্ র্ার্লা চুলগুর্লা 
েুলর্ছ, তার র্ার্লা মচাখগুর্লা মর্েন শীতল, রনষু্ঠর। তার পরর্ন নাইি গাউন মনই, 
সাধারে র্ার্লা গাউন। মসও তার  াদুদণ্ডরি সিংঘার্তর জনয প্রস্তুত মরর্খ তুর্ল ধর্রর্ছ। 
 
র্যার্রাস মর্ািায? মস ঠাণ্ডা গলায বলল। 
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আরে আশা র্রর মতােরা তার্র্ ম খার্ন মরর্খছ মস মসখার্নই আর্ছ, মসর্ভরাস? প্রর্ফসর 
েযার্র্গানাগল বলর্লন। 
 
মস প্রর্ফসর্রর আর্রা র্ার্ছ এরগর্য এল এবিং তার মচাখ প্রর্ফসর্রর চারপার্শ ঘুরর্ত 
িার্ল। ম ন মস আশা র্রর্ছ ম  িযারর চারপার্শই আর্ছ। িযাররও তার  াদুদণ্ড উাঁচু র্র্র 
ধর্র প্রস্তুত িার্ল। 
 
 মেইপ বলল, আরে ের্ন র্র্ররছলাে ম  অ্যার্লর্র্িা মর্ার্না অ্নুপ্রর্বশর্ারীর্র্ ধর্র 
মফর্লর্ছ। 
 
সরতযই? প্রর্ফসর েযার্র্গানাগল বলল। আপনার মস র্িা ের্ন িল র্ীভার্ব? 
 
মেইপ তার বািাতিা এর্িু রনচু র্রল, ম  িাতিায ডার্ক োর্ক আাঁর্া আর্ছ। 
 
প্রর্ফসর েযার্র্গানাগল বলর্লন, ওহ্, স্বাভারবর্, আপনার্দর মডি-ইিারর্দর ের্ধয 
মগাপন ম াগার্ ার্গর বযবিা আর্ছ, আরে ভুর্ল রগর্যরছলাে। 
 
মেইপ এেন এর্িা ভাব র্রল ম  তার্র্ মস মর্ার্না আঘাত র্রর্ত চায না। মেইপ 
এখর্না প্রর্ফসর্রর চাররদর্র্ মচাখ মঘারার্ে এবিং এেনভার্ব তার র্ার্ছ চর্ল আসর্ছ ম  
মস রর্ র্রর্ত চার্ে তা মবাোর মর্ার্না উপায মনই। 
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আরে জানতাে না ম  র্ররর্ডার্র আজ আপনার পািারার দারযত্ব আর্ছ, রেনাভকা। 
 
তার্ত রর্ আপনার মর্ার্না আপরে আর্ছ? 
 
আরে ভাবরছ এই গভীর রার্ত আপনার্র্ রবছানা মির্র্ উর্ঠ আসর্ত ির্যর্ছ মর্ন? 
 
আোর ধারো ির্যর্ছ ম  রর্ছু এর্িা োর্েলা শুনর্ত মপর্যরছ, প্রর্ফসর েযার্র্গানাগল 
বলর্লন। 
 
সরতযই? রর্ন্তু এখন সব ঠাণ্ডা ির্য মগর্ছ। 
 
 মেইপ তার মচার্খ মচাখ রাখল। 
 
আপরন রর্ িযারর পিারর্র্ মদর্খর্ছন রেনাভকা? র্ারে  রদ আপরন মদর্খ িার্র্ন, আরে 
বলব 
 
প্রর্ফসর েযার্র্গানাগল এত দ্রুত নড়র্লন ম  িযারর অ্বার্ িল। তার  াদুদণ্ড েুিূর্তকর 
মভতর মঘারার্লন এবিং িযারর ভাবল ম  মেইপ অ্জ্ঞান ির্য অ্র্চতন ির্য পর্ড়র্ছ। রর্ন্তু 
তার প্ররতরক্ষা চােক এতিাই েজবুত ম  প্রর্ফসর েযার্র্গানাগল ভারসােয রাখর্ত না 
মপর্র মপছর্নর রদর্র্ ফসর্র্ মগর্লন। রতরন  াদুদণ্ড তুর্ল আবার রনর্ক্ষপ র্রর্লন এবিং 
মদযার্লর উপর্রর এর্রি বারতর্ত লাগর্তই মসরি রার্র্ি মির্র্ মবর ির্য মগল। িযারর 
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সর্ব মেইপর্র্ র্াসক র্রর্ত  ারেল, রর্ন্তু লুনার্র্ িান রদর্য তার সরার্ত িল। র্ারে 
মসখার্ন মধাযা মনর্ে আসর্ছ এবিং মস মধাযাই আগুর্নর ররিং ির্য র্ররর্ডার পূেক র্র্র 
রদর্ে। এবিং দরড়র েত ির্য মেইর্পর রদর্র্ ছুর্ি  ার্ে 
 
এরপর আর ফাযার্রর শে মশানা মগল না। রর্ন্তু এর্ র্ার্লা সররসৃর্পর েত বাাঁর্া মদযা 
প্রর্ফসর ছাড়র্লন মসগুর্লা িুর্র্রা িুর্র্রা ির্য মছাির্ছাি চারু্র েত রূপ রনল। মেইপ 
মসগুর্লার্র্ তার সাের্নর রক্ষা র্রার মপাষার্ রদর্য এড়ার্ত িার্ল। িনিন শে র্র্র 
এর্রির পর এর্রি চারু্ পর্ড় ম র্ত িার্ল। 
 
রেনাভকা! এর্রি তীক্ষ্ণ স্বর বলল। লুনার্র্ উড়ন্ত মস্পল মির্র্ সররর্য রাখর্ত িযারর মপছন 
রফর্র মদখল প্রর্ফসর রফ্লিউইর্ এবিং িাউি মদৌর্ড় ওর্দর রদর্র্ আসর্ছন। তার্দর 
পরর্ে রার্তর মপাষার্। মপছর্ন প্রর্ফসর স্লাগিনক িাপার্েন। 
 
না! রফ্লিউইর্ রচৎর্ার র্র্র বলর্লন। তার  াদুদণ্ডরি উাঁচু র্র্র ধর্র বলর্লন, তুরে 
মিাগার্িক আর র্াউর্র্ িতযা র্রর্ত পারর্ব না! 
 
রফ্লিউইর্র্র মস্পল মেইর্পর সাের্নর আত্মরক্ষার বযবিার্র্ আঘাত র্রর্লা। মেইপ 
মসরির মপছর্ন লুরর্র্য রছল। মসরি র্ির্ি শে র্র্র জীবন্ত ির্য উঠল। মসরির্র্ মেইপ 
মচষ্টা র্রল আেেের্ারীর রদর্র্ পাটা ছুাঁর্ড় রদর্ত। িযারর এবিং রুনা োাঁপ রদর্য এর্ 
পার্শ রগর্য পড়ল। মসরি ছুর্ি রগর্য এর্রি মদযার্ল আঘাত র্রল এবিং মভর্ঙ ছরড়র্য 
পড়ল। িযারর  খন েুখ তুর্ল চাইল ততক্ষর্ে মেইপ উর্ড়  ার্ে। েযার্র্গানাগল, 
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রফ্লিউইর্ এবিং িাউি তার মপছর্ন বজ্রপার্তর েত র্াসক ছুাঁর্ড় রদর্ে। মেইপ এর্রি 
ক্লাসরুর্ের দর্রাজা প্রচণ্ড আঘাত র্র্র খুর্ল মবর ির্য মগল। এবিং িযারর শুনল 
েযার্র্গানাগল বলর্ছন, ভীরু মর্ািার্ার! 
 
র্ী ির্যর্ছ? র্ী ির্যর্ছ? লুনা বলল। 
 
িযারর তার্র্ মির্ন তুর্ল দাাঁড় র্রার্লা। ওরা র্ররর্ডার ধর্র মদৌড় রদল। অ্দৃশয 
আলখাল্লারি ওর্দর মপছর্ন উড়র্ছ। ওরা মদৌর্ড় এর্রি রনজকন ক্লাসরুর্ে। রগর্য দাাঁড়ার্লা। 
মসখার্ন এর্রি ভাঙা র্াাঁর্চর জানালার সাের্ন দাাঁরড়র্য আর্ছন প্রর্ফসর েযার্র্গানাগল, 
রফ্লিউইর্ এবিং িাউি। 
 
িযারর এবিং লুনা ঘরিার্ত ঢুর্র্ই শুনর্ত মপল প্রর্ফসর েযার্র্গানাগল বলর্ছন, ও 
লারফর্য পর্ড়র্ছ। 
 
রফ্লিউইর্ এবিং িাউি িযাররর্র্ মদর্খই আাঁৎর্র্ উঠর্লন। রর্ন্তু মসিার্র্ পাো না রদর্য 
িযারর মদৌর্ড় জানালািার র্ার্ছ মগল। বলল, আপরন বলর্ত চার্েন মস োরা রগর্যর্ছ? 
 
েযার্র্গানাগল তীিতার সর্ঙ্গ বলর্লন, না, মস োরা  াযরন। ডাম্বলর্ডার্রর েতই মস 
 াদুদণ্ডরি ধর্ররছল… এবিং মস ের্ন িয তার গুরুর র্াছ মির্র্ রর্ছু মর্ৌশল রশর্খর্ছ। 
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িযারর ভর্যর সর্ঙ্গ মদখল দূর্র প্রচুর পররোন বাদুর্রর েত র্ার্লা র্ার্লা শরীর উর্ড় 
বাউন্ডারর মদযার্লর রদর্র্ আসর্ছ। 
 
ওর্দর মপছর্ন অ্র্নর্ পার্যর শে মশানা মগল মধর্য আসর্ছ। িঠাৎ িাপার্ত িাপার্ত 
ঘর্র এর্স ঢুর্ল স্লাগিনক। 
 
িযারর! মস িাপার্ত িাপার্ত বলল। মস তার রসর্ের জাোর রনর্চ বুর্িা ঘষর্ত ঘষর্ত 
বলল, োই রডযার বয… র্ী আির্ কর বযাপার… রেনাভকা, দযা র্র্র বলুন রর্ 
ঘর্ির্ছ…মসর্ভরাস..র্ী, বযাপার রর্? 
 
আোর্দর মিডোোর এর্িু ক্ষান্ত রদর্যর্ছন, প্রর্ফসর েযার্র্গানাগল জানালার ভাঙা 
অ্িংর্শর রদর্র্ মদরখর্য বলর্লন। 
 
প্রর্ফসর! িযারর বলল। মস তার র্পার্লর স্কাররি মচর্প ধর্রর্ছ। মদখল তার পার্যর রনর্চ 
মির্র্ মলর্িা সর্র  ার্ে। অ্নুভব র্রল মভৌরতর্ সবুজ মনৌর্ারি আন্ডারিাউর্ন্ডর 
পাড়রির্ত এর্স মঠর্ল। এবিং মভার্েেিক লাফ রদর্য মনৌর্ারি মির্র্ নােল। তার োিায 
খুন মচর্প মগর্ছ 
 
প্রর্ফসর, আোর্দরর্র্ সু্কর্ল এর্রি মবররর্র্ড ততরর র্রর্ত ির্ব। মস প্রায এর্স মগর্ছ! 
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ভার্লা র্িা,  ার নাে মনযা  ার্ব না মস প্রায এর্স মগর্ছ, রতরন অ্নযর্দর উর্দ্দর্শ 
বলর্লন। িাউি এবিং রফ্লিউইর্ রনিঃশ্বাস ছাড়র্লন। স্লাগিনক রবড়রবড় র্রল। পিার্রর 
র্াজ আর্ছ ডাম্বলর্ডার অ্ডকার্র। আেরা সব ধরর্ের রনরাপো রবধান র্রর্ত মচষ্টা 
র্রর্বা পিার  খন তার র্াজরি র্রর্ব। 
 
তুরে অ্বশযই জার্না ম  আেরা দীঘক সেয ধর্র রর্ছু র্রর্ত পারর্বা না ইউ মনা-হুাঁর্র্ 
বাইর্র রাখর্ত, রফ্লিউইর্ বলর্লন। 
 
রর্ন্তু আেরা তার্র্ মঠরর্র্য রাখর্ত পারর। প্রর্ফসর িাউি বলর্লন। 
 
ধনযবাদ পার্োনা, প্রর্ফসর েযার্র্গানাগল বলর্লন এবিং এই দুই েরিলা  াদুর্র 
রনর্জর্দর ের্ধয সের্োতার এর্রি চািরন রদর্লন। আরে পরােশক মদব আেরা এর্রি 
বযারসর্ মপ্রার্ির্শর্নর বযবিা র্রর্বা। তারপর আোর্দর ছাত্রর্দরর্র্ মবর র্র্র এর্ন 
আেরা মিি ির্ল জর্ড়া র্রর্বা। অ্রধর্ািংশর্র্ সররর্য রনর্ত ির্ব। আর  ার্দর পররেত 
বযস ির্যর্ছ তার্দর ের্ধয মর্উ  রদ লড়াইর্ত অ্িংশ রনর্ত চায, আরে ের্ন র্রর তার্দর 
মস সুর্ াগ মদযা উরচত। 
 
আরে রারজ, প্রর্ফসর িাউি বলর্লন। রতরন দ্রুত দর্রাজার রদর্র্ চর্ল  ার্েন। আরে 
আোর িাউর্সর রশক্ষািকীর্দর রনর্য রু্রড় রেরনর্ির মভতর মিি ির্ল মতাোর্দর সর্ঙ্গ 
রেরলত িরে। 
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রতরন মচার্খর সাের্ন মির্র্ সর্র মগর্ল অ্নযরা তার র্ণ্ঠ শুনর্ত মপল, মিনিারু্লা, 
মডরভলস মব্লযার। এবিং ফারগালাফ….আরে মদখর্ত চাই মডি ইিারর্দর সর্ঙ্গ ওরা লড়াই 
র্রর্ছ। 
 
আরে এখান মির্র্ই র্াজ র্রর্ত পারব, রফ্লিউইর্ বলর্লন।  রদও রতরন ভাল মদখর্ত 
পার্েন না, রর্ন্তু ভাঙা জানালার মভতর রদর্য  াদুদণ্ড তার্ র্র্র রবড়রবড় র্র্র রর্ছু 
বলর্লন। িযারর এর্রি অ্দু্ভত শে শুনর্ত মপল। রফ্লিউইর্ বাতার্সর শরির্র্ ম ন োরির 
মভতর র্ার্জ লাগার্েন। 
 
প্রর্ফসর,িযারর সাের্ন এরগর্য রগর্য বলল। প্রর্ফসর, আরে অ্তযন্ত দুিঃরখত আপনার্র্ 
র্ার্জর ের্ধয রবরি র্রার জনয। রর্ন্তু এিা খুবই গুরুত্বপূেক। পারন রর্ জার্নন 
র যার্ভনক্লর েুরু্িরি মর্ািায আর্ছ? 
 
… মপ্রার্ির্গা িরররবরলস… কার্ভনরু্র েুরু্ি? তীক্ষ্ণ স্বর্র রতরন বলর্লন। এর্িু বাড়রত 
জ্ঞান র্খর্না বৃিা  ায না। রর্ন্তু িযারর এ পরররিরতর্ত মসিা খুব 
 
জরুরর বর্ল ের্ন িয না। 
 
আরে শুধু জানর্ত চারে… আপরন  রদ জার্নন মসরি মর্ািায আর্ছ? আপরন রর্ র্খর্না 
মসিা মদর্খর্ছন? 
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মদর্খরছ রর্ না? বতকোন জীবর্নর মর্উ মসিা মদর্খরন। এরি অ্র্নর্ আর্গই িাররর্য 
মগর্ছ বালর্! 
 
িযাররর িতাশা এবিং বযিতার এর্রি রেশ্র প্ররতরেযা িল। তাির্ল িরেুক্সরি মর্ািায? 
 
আোর্দর সর্ঙ্গ আপনার মদখা ির্ব মিি ির্ল রফরলযাস! প্রর্ফসর বলর্লন এবিং িযারর 
আর লুনার্র্ তার সর্ঙ্গ  াবার জনয ইশারা র্রর্লন। 
 
তারা প্রায দর্রাজার র্ার্ছ মপৌঁর্ছ মগর্ছন, রঠর্ তখনই স্লাগিনক র্িা বলর্লন। 
 
আোর র্িা িল, রতরন মঘর্ে মগর্ছন। মোিা মোচ র্াাঁরপর্য বলর্লন, আেরা রর্ র্ররছ! 
আেরা সরঠর্ র্াজরি র্ররছ রর্ না মস বযাপার্র আরে রনরিত নই রেনাভকা। মস মভতর্র 
প্রর্বর্শর জনয আসর্ছ। এবিং ম ই তার্র্ মদরর র্রার্ত চাইর্ব তার্র্ দুিঃখজনর্ রবপর্দ 
– 
 
আরে রস্লিাররর্নর সবাইর্র্ এবিং আপনার্র্ও রু্রড় রেরনর্ির মভতর মিি ির্ল আশা 
র্রর, প্রর্ফসর েযার্র্গানাগল বলর্লন।  রদ আপরন ছাত্রর্দর রনর্য চর্ল ম র্ত চান 
আেরা আপনার্র্ বাধা মদব না। রর্ন্তু  রদ মর্ার্না দুঘকিনা ঘিার্ত মচষ্টা র্র্রন বা 
র্যাসর্ল আোর্দর রবরুর্দ্ধ অ্স্ত্র ধর্রন তাির্ল আেরা িতযা র্রর্ত রিধা র্রর্বা না। 
 
রেনাভকা! রতরন আিত র্র্ণ্ঠ বলর্লন। 
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রস্লিাররন িাউর্সর আনুগতয প্রর্ার্শর সেয এর্সর্ছ, বাধা রদর্য প্রর্ফসর বলর্লন।  ান 
এবিং আপনার ছাত্রর্দরর্র্ মডর্র্ তুলুন মিারাস। 
 
িযারর এব স্লাগিনক-এর প্ররতরেযা মদখার জনয অ্র্পক্ষা র্রল না। মস এবিং লুনা 
প্রর্ফসর্রর মপছর্ন মপছর্ন ছুিল। রতরন র্ররর্ডার্রর োেখার্ন রগর্য পরজশন রনর্লন 
এবিং তার  াদুদণ্ডরি তুর্ল ধর্র প্রস্তুত ির্লন। 
 
…রপযারর্িািাে… ওি ঈশ্বর্রর মদািাই, ওিা রফলচ, এখন না-। 
 
বৃদ্ধ মর্যারর্ির্ার রফলচ তদাররর্র জনয মবররর্য এর্সর্ছ এবিং বলল, ছাত্ররা রবছানা 
মির্র্ র্ররর্ডার্র চর্ল এর্সর্ছ! 
 
ওরা ের্ন ির্ে! গাধা মর্ািার্ার! উচ্চস্বর্র প্রর্ফসর বলর্লন। এখন রগর্য রর্ছু এর্িা 
র্ার্জর র্াজ র্র্রা! রপভসর্র্ খুাঁর্জ মবর র্র্রা। 
 
রপ.রপভস? মতাতলার্ত মতাতলার্ত রফলচ বলল। ের্ন িল ম ন মস এই নাে জীবর্ন 
মশার্নরন। 
 
িযাাঁ, রপভস ইরডযি, রপভস! গত পাঁরচশ বছর ধর্র তার নার্ে অ্রভর্ াগ র্র্র আসর্ছা 
না? এখন  াও, তার্র্ ধর্র রনর্য আর্সা!। 
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রফলচ মর্ মদর্খ ের্ন িল মস মভর্বর্ছ প্রর্ফসর র্িারি বর্ল চর্ল রগর্যর্ছন। তর্ব মস 
গুেগুে র্রর্ত র্রর্ত চর্ল মগল। 
 
এবিং এবার-রপযারর্িািাে মলার্র্ার্োির! রচৎর্ার র্র্র প্রর্ফসর বলর্লন। 
 
উপর্রর মির্র্ সর্ঙ্গ সর্ঙ্গ প্ররতরক্ষা মপাষার্ গার্য েূরতকগুর্লা মনর্ে এল রনর্চ। উপর রনচ 
সব জাযগা মির্র্ োশ র্রার প্ররতধ্বরন পাওযা মগল। িযারর জার্ন ম  র্যার্সর্লর সব 
 াযগা মির্র্ ওর্দর সঙ্গীরা এর্ই র্াজ র্র্রর্ছ। 
 
প্রর্ফসর েযার্র্গানাগল রচৎর্ার র্র্র বলর্লন, মিাগািক এখন হুের্ীর েুর্খ! মতােরা 
বাউন্ডারর আির্াও এবিং আোর্দর রনরাপদ র্র্রা! সু্কর্লর প্ররত মতাোর্দর র্তকবয পালন 
র্র্রা! 
 
মরার্তর েত রচৎর্ার মর্ালািল র্রর্ত র্রর্ত িযাররর্দর পাশ রদর্য চর্ল  ার্ে। তার্দর 
মর্উ মর্উ মছাি, আবার মর্উ মর্উ সাধারর্ের মচর্য বড়। এর্দর মভতর রর্ছু প্রােীও 
আর্ছ। ওরা পরর্ের ধাতব মপাষার্ শে তুলর্ছ এবিং তর্লাযার এবিং মচইর্নর সর্ঙ্গ 
র্ািাওযালা বল উাঁচু র্র্র আর্ছ। 
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এখন পিার, প্রর্ফসর েযার্র্গানাগল বলর্লন। তুরে এবিং রেস লাভগুড মতাোর বনু্ধর্দর 
র্ার্ছ বরিং রফর্র  াও। তার্দর সর্ঙ্গ রনর্য মিি ির্ল চর্ল আর্সা! আরে অ্নযানয 
রিরফনর্ডারর্দর জারগর্য তুলরছ। 
 
পর্রর রসাঁরড় তলা মির্র্ তারা আলাদা ির্য মগল। িযারর এবিং লুনা বন্ধ ির্য িার্া রুে 
অ্ব ররর্র্াযারর্ের্ন্টর র্ররর্ডারিার রদর্র্ মদৌড়াল। ওরা মদৌড়ার্নার সেয পর্ি এর্দল 
ছাত্রর্র্ মদখর্ত মপল। ওর্দরর্র্ রশক্ষর্রা মপছন মির্র্ মনতৃত্ব রদর্য মিি ির্লর রদর্র্ 
রনর্য  ার্ে। 
 
ওিা রছল পিার! 
 
িযারর পিার! 
 
িা ওিা পিার! আরে রনর্জ তার্র্ মদর্খরছ, রদরবয মখর্য বলরছ! 
 
রর্ন্তু িযারর মপছর্ন রফর্র তার্ার্লা না। অ্বর্শর্ষ ওরা রুে অ্ব ররর্র্াযারর্ের্ন্টর পর্ি 
এর্স মপৌঁছল। মস  াদুর্রা মদযালিার র্ার্ছ এর্স মিলান রদল এবিং দর্রাজারি খুর্ল 
ওর্দর প্রর্বর্শর পি র্র্র রদল। িযারর এবিং লুনা রপছর্ল রসাঁরড় মবর্য নােল। 
 
মর্-? 
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রুেরি দৃরষ্টর্ত আসর্তই িযারর িতবার্ ির্য র্র্যর্ পা রপরছর্য এল। রুেরি ম েন মরর্খ 
রগর্যরছল মতেন মনই। এখন মলার্র্ ভর্র মগর্ছ। রর্িংসর্ল এবিং লুরপন তার রদর্র্ 
তারর্র্য আর্ছ। অ্রলভার উড, মর্রি মবল, অ্যানর্জরলর্া জনসন, অ্যারলরসযা রস্পর্নি 
এবিং রবল, ফ্লযার, রেোর এবিং রের্সস উইসরল রর্যর্ছন। 
 
িযারর, র্ী ঘির্ছ? লুরপন বলল। মস রসাঁরড়র র্ার্ছ এরগর্য এর্সর্ছ। 
 
মভার্েেিক চর্ল আসর্ছ, অ্নযরা মবররর্র্ড রদর্ে। মেইপ পারলর্য মগর্ছ মতােরা এখার্ন 
রর্ র্রছ? মতােরা জানর্ল র্ীভার্ব? 
 
মেড বলল, আেরা ডাম্বলর্ডার আরেকর বারর্র্দরর্র্ও মের্সজ পারঠর্যরছলাে। তুরে আশা 
র্রর্ত পার্রা না ম  সবাই আনন্দিা রেস র্রুর্। এবিং রডএ মির্র্ অ্ডকার অ্ব দয 
রফরনর্ক্সর সবাইর্র্ জানার্না ির্যর্ছ। এভার্বই দ্রুত ছরড়র্য মগর্ছ। 
 
জজক বলল, আর্গ বল িযারর এখন ঘিনািা র্ী ঘির্ছ? 
 
 িযারর বলল, ওরা মছাি মছাি মছর্লর্ের্যর্দর আর্গ সররর্য রদর্ে। সিংগরঠত িওযার জনয 
সবাই মিি ির্ল জর্ড়া ির্ে। আেরা মনর্ে পর্ড়রছ! 
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সবাই গর্জক উঠল এবিং রসাঁরড় রদর্র্ ছুর্ি মগল। িযারর রনর্জ মদযার্লর রদর্র্ মচর্প মগল 
অ্ডকার অ্ব দয রফরনক্স, ডাম্বলর্ডার আরেক এবিং িযাররর পুরাতন রর্রডচ রির্ের সদসযর্দর 
পি মদযার জনয। ওর্দর সবার িার্ত  াদুদণ্ড ধরা, র্যাসর্লর উর্দ্দর্শ চলল। 
 
লুনা আর্সা, রডন  াবার সেয তার খারল িাত রদর্য লুনার িাত ধরর্লা। মসও তার 
িাতরির্র্ িিে র্রল এবিং আবার রসাঁরড় মবর্য উপর্র উর্ঠ মগল। 
 
রুর্ের মভতর্রর ভীড় র্র্ে মগল। রর্ছু মলার্ রর্য মগর্ছ রুে অ্ব ররর্র্াযারর্ের্ন্ট। 
িযারর তার্দর সর্ঙ্গ ম াগ রদল। রের্সস উইসরল রজরনর্র্ ধর্র রাখর্ত মচষ্টা র্রর্ছন। তার 
চারপার্শ লুরপন, মেড, জজক, রবল এবিং ফ্লযার। 
 
মতাোর বযস এখর্না অ্পররেত! িযারর এরগর্য ম র্তই শুনর্ত মপল রের্সস উইসরল তার 
মের্যর্র্ শারসর্য বলর্ছন। আরে মতাোর্র্ ম র্ত মদব না! মছর্লরা  ায মতা রঠর্ আর্ছ। 
রর্ন্তু তুরে বারড় রফর্র  ার্ব! 
 
আরে তা পারর না! 
 
রজরনর চুলগুর্লা োাঁরর্ মখল মস  খন তার োর্যর িাত মির্র্ রনর্জর্র্ ছারড়র্য রনল। 
 
..আরে ডাম্বলর্ডার আরেকর… .. 
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এর্রি মছর্লর্পর্লর্দর দল! 
 
এই মছর্লর্পর্লর্দর দলই রর্ন্তু তার্র্ ফাাঁরসর্য রদর্যর্ছ, অ্নয মর্উ সািস পাযরন তা 
র্রর্ত! মেড বলল। 
 
রের্সস উইসরল রচৎর্ার র্র্র বলর্লন, তার বযস এখন মোল বছর।  র্িষ্ট বযস তার 
িযরন! র্ী মভর্ব মতােরা দুজন ওর্র্ সর্ঙ্গ রনর্য এর্সছ- 
 
মেড এবিং জজকর্র্ সাোনয লরজ্জত ের্ন িল। 
 
রবল শান্ত র্র্ণ্ঠ বলল, োে রঠর্ই বর্লর্ছন রজরন, তুরে এিা র্রর্ত পার্রা। প্রাপ্তবযস্ক 
না িওযা সবাইর্র্ সর্র ম র্ত ির্ব, এিাই রঠর্। 
 
আরে বারড় রফর্র ম র্ত পারর না! রজরন রচৎর্ার র্র্র বলল। তার মচাখ রদর্য রার্গ পারন 
গরড়র্য পড়র্ছ। আোর পুর্রা পররবার এখার্ন, আরে বারড়র্ত বর্স এর্া অ্র্পক্ষা র্রর্বা 
এবিং রর্ছু জানর্বা না, এবিং 
 
িযাররর মচার্খ তার প্রিেবার্রর েত মচাখ পড়ল। মস তার রদর্র্ সািার্ যর আর্বদর্নর 
দৃরষ্টর্ত তার্ার্লা। িযারর োিা নাড়ল। রজরন তীিভার্ব অ্নযরদর্র্ রফরল। 
 
রঠর্ার্ছ, মস বলল। প্রর্বর্শর িার্নর্লর রদর্র্ তার্াল। আরে এখন গুডবাই বলব, এবিং 
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িঠাৎ র্র্র ঘষকর্ের শে পাওযা মগল এবিং ধপাস শে ির্লা: মর্উ এর্জন িার্নল মবর্য 
মনর্ে এর্সর্ছ। রর্ছুিা ভারসােযিীন ির্য ধপাস র্র্র বর্স পড়ল। মস মসখান মির্র্ উর্ঠ 
এর্স র্ার্ছর মচযারিা মির্ন বসল। চশোর র্াাঁর্চর মভতর রদর্য মস চাররদর্র্ তার্াল। 
তারপর বলল, আরে রর্ খুব মদরর র্র্র মফর্লরছ? শুরু ির্য মগর্ছ? আরে এইোত্র 
জানর্ত পারলাে, তাই আরে… আরে… 
 
পারসক অ্সঙ্গতভার্ব র্িা বলা বন্ধ র্রল। মদর্খ মবাো  ার্ে মস এখার্ন তার পুর্রা 
পররবারর্র্ আশা র্র্ররন। মবশ খারনর্ক্ষে সবাই রনরব রইল। তারপর ফ্লযার রনরবতা 
ভঙ্গ র্রল। মস উর্েজনা প্রশের্নর জনয লুরপর্নর রদর্র্ রফর্র বলল, মতা…মছাি বাচ্চারি 
মর্েন আর্ছ? 
 
লুরপন তার রদর্র্ তারর্র্য মচাখ রপিরপি র্রল। উইসরল পররবার্রর সবাই চুপ ির্য 
আর্ছ। বরর্ফর েত শীতল ির্য আর্ছ। 
 
লুরপন উচ্চস্বর্র বলল, আরে… ওি িযা… মস ভাল আর্ছ। িঙ্কস তার্র্ মদখার্শানা 
র্রর্ছ…মস তার োর্যর ওখার্ন। 
 
পারসক এবিং উইসরল পররবার্রর সদসযরা তখর্না এর্র্ অ্র্নযর রদর্র্ তার্ার্ে। 
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এখার্ন আোর র্ার্ছ এর্রি ছরব আর্ছ, সুরপন উচ্চস্বর্র বলল। মস পর্র্ি মির্র্ ছরব 
মির্ন মবর র্রল এবিং িযারর ও ক্লযার্রর রদর্র্ বারড়র্য ধরল। ওরা মদখল এর্রি মছাি 
রশশু, োিায েুরি র্রা চুল। মস র্যার্েরার রদর্র্ মছাি মোিা মোিা িার্তর পাো তুর্ল 
ধর্র আর্ছ। 
 
আরে রছলাে এর্িা মবার্া! পারসক এত মজার্র বলল ম  লুরপর্নর িাত মির্র্ ছরবরি প্রায 
পর্ড়  ারেল। আরে রছলাে এর্িা ইরডযি! আরে রছলাে এর্িা স্বািকপর মবার্া, 
আরে…আরে রছলাে-। 
 
রেরনরে মপ্ররে, পররবারর্র্ অ্সম্মানর্ারী, ক্ষেতার মলাভী অ্জ্ঞ, মেড বলল। 
 
পারসক মঢার্ রগলল। 
 
িযাাঁ, আরে তাই। 
 
ওর্যল, তুরে তারর্চর্য ভাল রর্ছু আশা র্রর্ত পার্রা না, মেড তার রদর্র্ িাত বারড়র্য 
রদল। 
 
রের্সস উইসরল মর্াঁর্দ মফলর্লন। রতরন মদৌর্ড় এর্স ধাক্কা রদর্য মেন্ডর্র্ সররর্য রদর্লন 
এবিং পারসকর্র্ মির্ন রনর্য জরড়র্য ধরর্লন। রতরন ওর রপঠ চাপর্ড় রদর্লন। পারসক তার 
বাবার রদর্র্ তার্ার্লা। 
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আরে দুিঃরখত ডযাড, মস বলল। 
 
রে. উইসরল মচাখ রপিরপি র্রর্লন। তারপর রতরনও সন্তানর্র্ জরড়র্য ধরর্লন। 
 
মতাোর মদখার রচন্তা রফর্র এল র্ীভার্ব পারসক? জজক জানর্ত চাইল। 
 
িঠাৎ র্র্র েুিূর্তকর জনয এল, পারসক বলল। মস তার ভ্রেে আলখাল্লার িাতা রদর্য 
মচার্খর মর্াো েুছল। রর্ন্তু আরে এর্রি পি খুাঁজরছলাে। এিা রেরনরের্ত সিজ মর্ার্না 
র্াজ না। ওরা রবশ্বাসঘাতর্র্দর সবসেয আির্র্ রার্খ। আরে মর্ার্নাের্ে 
আবারর্ফার্িকর সর্ঙ্গ ম াগার্ াগ র্রর্ত মপর্ররছলাে। মস দশরেরনি আর্গ আোর্র্ সতর্ক 
র্র্র বর্লর্ছ ম  মিাগার্িক এর্রি লড়াই শুরু ির্ত চর্লর্ছ। তাই আরে এখন এখার্ন। 
 
ওর্যল, আেরা চারে আোর্দর ছাত্ররা সরঠর্ সের্য এরর্ে এর্রি র্াজ র্র্র মফলর্ব, 
পারসকর্র্ রনপুনভার্ব নর্ল র্র্র জজক বলল। এখন উপর্র চর্লা এবিং  ুর্দ্ধ নার্ো, নাির্ল 
মডি-ইিাররা সব খতে র্র্র মদর্ব। 
 
তাির্ল তুরে এখন আোর ভাবী? পারসক ফ্লযার্রর সর্ঙ্গ িাত রেরলর্য বলল। তারপর রবল, 
মেড এবিং জর্জকর সর্ঙ্গ উপর্র উর্ঠ মগল। 
 
রজরন! র্র্কশ র্র্ণ্ঠ রের্সস উইসরল বলর্লন। 
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রজরন পারলর্য পারলর্য ওর্দর আড়ার্ল উপর্র উর্ঠ  াওযার মচষ্টা র্ররছল। 
 
লুরপন বলল, েরল, এিা মর্েন িয। রজরন এখার্ন অ্বিান র্রর্ত পার্র না? মস অ্ন্তত 
ঘিনার জাযগায রইল এবিং অ্ন্ততপর্ক্ষ জানর্ত পারল। শুধু রনর্জ  ুর্দ্ধর মভতর্র না 
মগর্লই িয? 
 
আরে- 
 
এিা এর্িা ভার্লা র্িা, রে. উইসরল দৃঢ়তার সর্ঙ্গ বলর্লন। রজরন, তুরে রুর্ের মভতর 
অ্বিান র্রর্ব, আোর র্িা শুনর্ত পাে? 
 
রজরন এই পররর্ল্পনা খুব এর্িা পছন্দ র্র্ররন। রর্ন্তু তার বাবার এর্রি অ্স্বাভারবর্ 
চািরনর সাের্ন মস োিা নাড়ল। রে. এবিং রের্সস উইসরল আর লুরপনও রসাঁরড় মবর্য 
উপর্র উর্ঠ মগর্লন। 
 
িযারর বলল, রন মর্ািায, িাররেযন মর্ািায? 
 
ওরা সম্ভবত ইরতের্ধযই উপর্র চর্ল মগর্ছ, র্ার্ধর উপর মির্র্ রে. উইসরল ম র্ত ম র্ত 
বলর্লন। 
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আরে মতা ওর্দরর্র্ আোর্র্ পার ির্য ম র্ত মদরখরন? িযারর বলল। 
 
তুরে চর্ল  াবার পরপরই ওরা বািরুে রবষর্য রর্ ম ন বলরছল। 
 
 এর্রি বািরুে? 
 
িযারর লম্বা পা মফর্ল ররর্র্াযারর্েন্ট রুর্ের এর্রি মখালা দর্রাজা রদর্য ঢুর্ল এবিং 
বািরুে মচর্ র্রল। রর্ন্তু মসরি খারল। 
 
তুরে রনরিত ম  ওরা বর্লর্ছ বাি-? 
 
রর্ন্তু রঠর্ তখনই তার স্কাররি জ্বর্ল উঠল এবিং ররর্র্াযারর্েন্ট রুেরি উধাও ির্য মগল। 
মস উাঁচু মলািার মগর্ির উপর রদর্য তার্ার্ে। র্যাসর্লর চাররদর্িা অ্ন্ধর্ার। শুধু 
র্যার্সলিা আর্লার্ত েলেল র্রর্ছ। নারগনী তার র্াাঁর্ধর উপর ভর র্র্র আর্ছ। মস 
আসন্ন রনষু্ঠর, শীতল িতযার্ার্ণ্ডর জনয প্রস্তুত। 
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ডহ্াগালটকি  ুদ্ধ 
 
মিি ির্লর  াদুর্ররা রসরলিংরি র্ার্লা এবিং মসখার্ন রবরক্ষপ্তভার্ব তারা খরচত। তার রনর্চ 
চাররি বড় িাউস মিরবর্ল লাইন ধরা মপাষার্র্ সরজ্জত ছাত্ররা। র্ার্রা পরর্ে ভ্রেন 
আলখাল্লা আর র্ার্রা পরর্ে গাউন। এখার্ন মসখার্ন ছরড়র্য রছরির্য দাাঁরড়র্য আর্ছ 
উজ্জ্বল েুর্িার েত সাদা সু্কর্লর ভূতগুর্লা। েৃত এবিং জীরবত সবার মচাখ প্রর্ফসর 
েযার্র্গানাগর্লর উপর। রতরন র্িা বলর্ছন এর্রি উাঁচু প্রািফর্েক দাাঁরড়র্য। তার মপছর্ন 
অ্নযানয রশক্ষর্রা দাাঁরড়র্য আর্ছন। আর মভতর্র আর্ছ অ্ধক মগাড়ারৃ্রতর শরীরগুর্লা এবিং 
অ্ডকার অ্ব রদ রফরনর্ক্সর সদসযরা,  ারা এর্সর্ছন লড়াইর্ত অ্িংশ রনর্ত। 
 
.. মছর্লর্পর্লর্দর খারল র্রার র্াজরি তদাররর্ র্রর্বন রে. রফ্লিউইর্ এবিং েযাডাে 
পের্ে। মপ্রর্ফক্টস, আরে  খন বলব তখন তুরে মতাোর িাউসরি সিংগরঠত র্রর্ব। খারল 
র্রার সেয তুরে অ্ডকার্রর র্াযদায মতাোর দারযত্ব বুর্ে মনর্ব। 
 
অ্র্নর্ ছাত্র ভয মপর্যর্ছ। রর্ন্তু িযারর  খন বাইর্র রদর্য ঘুরর্ছ এবিং রিরফনর্ডারর্দর 
মিরবর্ল মচাখ বুলার্ে রন এবিং িাররেযনর্র্ মখাাঁজার জনয তখন এররন েযার্রেলান 
িাফলপাফ মিরবর্লর উপর উর্ঠ দাাঁড়ার্লা এবিং উচ্চস্বর্র বলল, আেরা  রদ এখার্ন িারর্ 
এবিং  ুর্দ্ধ ম াগ মদই তাির্ল মর্েন িয? 
 
চারপার্শ দুবকল র্রতারলর শে পাওযা মগল। 
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মতােরা  রদ সাবালর্ ির্ত, তাির্ল মতােরা এখার্ন অ্বিান র্রর্ত পারর্ত, প্রর্ফসর 
েযার্র্গানাগল বলর্লন। 
 
আোর্দর রজরনসপর্ত্রর রর্ ির্ব? এর্জন মের্য র যার্ভনক্ল মিরবল মির্র্ বলল। 
আোর্দর বাক্স, আোর্দর মপাঁচাগুর্লা? 
 
আোর্দর রজরনসপত্র সিংির্ির সেয মনই, প্রর্ফসর বলর্লন। সবর্চর্য গুরুত্বপূেক িল 
মতাোর্দরর্র্ রনরাপর্দ এখান মির্র্ মবর র্রা। 
 
প্রর্ফসর মেইপ মর্ািায? রেিাররন মিরবল মির্র্ এর্রি মের্য উচ্চস্বর্র বলল। 
 
মসাজা র্িায বলর্ত মগর্ল, মস রবছানায  ার্ে, প্রর্ফসর েযার্র্গানাগল বলর্লন। এবিং 
এর্রি উল্লাসধ্বরন উঠল রিরফনর্ডার, িাফলপাফ এবিং র যার্ভন গ্রুর্পর মিরবল মির্র্। 
 
িযারর রিরফনর্ডার্রর পাশ রদর্য ির্লর মভতর্র প্রর্বশ র্রল। সবগুর্লা েুখ মস ম রদর্র্ 
 ার্ে মসরদর্র্ ঘুর্র  ার্ে। অ্র্নর্র্র মভতর রফসরফস র্ানাঘুরষর শে পাওযা মগল। 
 
আেরা ইরতের্ধযই চাররদর্র্ মপ্রার্ির্শর্নর বযবিা র্র্ররছ, প্রর্ফসর েযার্র্গানাগল 
বলর্লন। রর্ন্তু আেরা তা মবরশ সেয ধর্র রাখর্ত পারব না  রদ আর্রা শরি সিার না 
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র্রর। মস র্ারর্েই আরে মতাোর্দর সবাইর্র্ বলরছ ম  দ্রুত, শান্তভার্ব মতােরা 
মতাোর্দর দারযত্ব শৃিংখলার সর্ঙ্গ  
 
রর্ন্তু তার র্িা মশষ িওযার আর্গই মগািা িলরুর্ে এর্রি র্ণ্ঠশে প্ররতধ্বরনত িল। 
উচ্চ, শীতল এবিং পররস্কার র্ণ্ঠ : আওযাজ মর্ািা মির্র্ আসর্ছ। তার উৎস মনই। ের্ন 
িল ম ন মদযার্লর সব জাযগা মির্র্ই শে মবর ির্ে। ের্ন িল ম ন এই আর্দশ 
শতশত বছর ধর্র ওখার্ন আির্র্ আর্ছ। 
 
আরে জারন ম  মতােরা লড়াই র্রর্ত প্রস্তুরত রনর্যছ, ছাত্রছাত্রীর্দর ের্ধয এর্িা 
মশারর্গাল উঠল। অ্র্নর্র্ই এর্জন আর্রর্জনর্র্ ভর্য জরড়র্য ধরল এবিং শেিা 
মর্ািা মির্র্ আসর্ছ মস উৎস মদখর্ত চাররদর্র্ তার্ার্লা মতাোর্দর প্রর্চষ্টা বৃিা। 
মতােরা আোর সর্ঙ্গ লড়র্ত পারর্ব না। আরে মতাোর্দরর্র্ িতযা র্রর্ত চাই না। 
মিাগার্িকর রিচারর্দর প্ররত আোর পরে শ্রদ্ধা রর্যর্ছ। আরে  াদুর্রর্দর রি েরার্ত 
চাই না। 
 
মগািা ির্ল এর্িা রনরবতা মনর্ে এল। এ রনস্তব্ধতা সবার র্ার্ন এর্স চাপ সৃরে র্রল। 
 
িযারর পিারর্র্ আোর িার্ত তুর্ল দাও, মভার্টের্িকর র্ণ্ঠ বলল। র্ার্রা মর্ার্না ক্ষরত 
ির্ব না। শুধু িযারর পিারর্র্ আোর িার্ত তুর্ল দাও। আরে র্াউর্র্ 
 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য ডেথরি হ্যালিাস । ডে. ডে. িাওরিিং । হ্যারি পটাি রসরিে 

1014 

www.bengaliebook.com                                  সূরিপত্র 
 

 

ছুাঁর্য এখান মির্র্ সর্র  ার্বা। িযারর পিারর্র্ আোর িার্ত তুর্ল রদর্ল মতাোর্দরর্র্ 
পুরসৃ্কত র্রা ির্ব। 
 
মতাোর্দর েধযরাত প কন্ত সেয আর্ছ। 
 
আবার চাররদর্র্ রনরবতা মনর্ে এল। সবাই আবার োিা ঘুররর্য িযাররর ম খার্ন িার্ার 
র্িা মসরদর্র্ তার্ার্লা। তারপর রসিাররন মিরবল মির্র্ এর্জন উর্ঠ দাাঁড়ার্লা। িযারর 
মদখল মস পযানরস পাররর্নসন। মস র্াাঁপা িাত তুর্ল রচৎর্ার র্র্র বলল, মস এখার্ন 
আর্ছ! িযারর পিার এর্খান! মর্উ এর্জন তার্র্ ধর্রা! 
 
িযারর রর্ছু বলার আর্গই চারপাশ মির্র্ সবাই নর্ড় উঠল। রিরফনর্ডাররা উর্ঠ দাাঁরড়র্য 
রস্লিাররর্নর রদর্র্ েুখ র্র্র দাাঁড়ার্লা। তারপর িাফলপাফ মিরবল মির্র্ এবিং প্রায এর্ই 
সর্ঙ্গ র যার্ভনরু্ মিরবল মির্র্ও। সবাই িযাররর রদর্র্ মপছন রফর্র পযানরসর রদর্র্ রফর্র 
দাাঁরড়র্যর্ছ। িযারর রবস্মর্যর সর্ঙ্গ মদখল সবাই তার্দর 
 
আলখাল্লা বা মপাষার্র্র রনর্চ মির্র্  াদুদণ্ড মর র্র্র ধর্রর্ছ। 
 
ধনযবাদ রেস পাররর্নসন, প্রর্ফসর েযার্র্গানাগল বলর্লন। তুরে প্রির্ে িল তযাগ 
র্রর্ব এবিং সর্ঙ্গ  রদ মতাোর িাউর্সর সবাই মতাোর্র্ অ্নুসরে র্র্র ম র্ত চায, মতা 
 ার্ব। 
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িযারর মবিগুর্লার সরার্নার আওযাজ মপল। তারপর রিররন মিরবর্লর সবার এর্সর্ঙ্গ 
মবর িওযার শে মপল। 
 
র যার্ভনক্ল, ওর্দরর্র্ অ্নুসরে র্র্রা! প্রর্ফসর েযার্র্গানাগল বলর্লন। 
 
ধীর্র ধীর্র চাররি মিরবলই খারল ির্য মগল। রস্লিাররন মিরবল এর্র্বার্র খারল ির্য 
মগর্লও রর্ছু সিংখযর্ র যার্ভন বর্স রইল। অ্রধর্ািংশ িাফপার্ফরাও রর্য মগল এবিং 
রিরফনর্ডার্রর অ্র্ধকর্ বর্স রইল। রিচারর্দর প্ল্ািফেক মির্র্ প্রর্ফসর েযার্র্গানাগল 
মনর্ে আসর্ত বাধয ির্লন অ্ল্প বযস্কর্দর তারড়র্য পারঠর্য মদযার জনয। 
 
অ্বশযই মতােরা িার্র্ব না, রেরভ,  াও! আর তুরে, রপর্স! 
 
িযারর মদৌর্ড় উইসরলর্দর র্ার্ছ মগল। তারা বর্স আর্ছন এর্ সর্ঙ্গ রিরফনর্ডারর্দর 
মিরবর্ল। 
 
রন এবিং িাররেযন মর্ািায? িযারর জানর্ত চাইল। 
 
তুরে ওর্দরর্র্ পাওরন? রে. উইসরল উর্ির্গর সর্ঙ্গ বলর্লন। িযারর চুপ ির্য মগল র্ারে 
রর্িংসর্ল প্ল্ািফর্েক উর্ঠ এর্সর্ছ  ারা রর্য মগর্ছ তার্দর উর্দ্দর্শয র্িা বলর্ত। 
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েধযরাত িওযা প কন্ত আোর্দর িার্ত আর্ছ োত্র আধঘণ্টা সেয। সুতরািং আোর্দর  া 
র্রার দ্রুত র্রর্ত ির্ব। এর্রি  ুদ্ধ পররর্ল্পনার বযাপার্র মিাগার্িকর রিচার এবিং অ্ডকার 
অ্ব দয রফরনর্ক্সর মভতর্র সের্োতা ির্যর্ছ। প্রর্ফসরর্দর ের্ধয রফ্লিউইর্, িাউি 
এবিং েযার্র্গানাগল ম াদ্ধার্দর গ্রুপগুর্লা রনর্য তৃতীয সর্বকাচ্চ িাওযার্র  ার্বন। মসখান 
মির্র্ তারা সবর্চর্য ভাল মদখর্ত পার্বন। ওই জাযগারি মস্পল বযবিার্রর জনয 
চেৎর্ার। এদরর্ মরেুস, মস লুরপর্নর রদর্র্ মদখার্লা আিকার মস রে. উইসরলর রদর্র্ 
ইশারা র্রল এবিং আরে এর্রি দল িাউর্ন্ড রনর্য  ার্বা। আোর্দর মলার্ দরর্ার ির্ব 
সু্কর্ল প্রর্বর্শর ম  রর্ছু পযার্সজ আর্স মসগুর্লার রডর্ফে র্রা। 
 
-এ র্াজরি ের্ন িয আোর্দর র্রর্ত ির্ব, মেড রনর্জর্র্ এবিং জজকর্র্ মদখার্লা। 
রর্িংসর্ল োিা দুরলর্য সম্মরত রদল। 
 
রঠর্ আর্ছ, এখার্ন রলডাররা আর্ছন এবিং আেরা বারিনীর্র্ ভাগ র্র্র মফলব! 
 
পিার!, প্রর্ফসর েযার্র্গানাগল বলর্লন। রতরন দ্রুত িযাররর র্ার্ছ আসর্লন। তখন 
ছাত্ররা সব প্ল্ািফর্েক উর্ঠ এর্সর্ছ, তার্দর অ্বিার্নর বযাপার্র মজর্ন রনর্ে, রনর্দকশনা 
শুনর্ছ। তুরে রর্ছু এর্িার র্িা ভাবরছর্ল না? 
 
রর্? ওি, ওি িযাাঁ, িযারর বলল। 
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মস িরেুক্সরির র্িা প্রায ভুর্লই রগর্যরছল। ের্ন িয ম ন ভুর্ল রগর্যরছল ম  এর্রি  ুদ্ধ 
শুরু ির্য মগর্ছ। র্ারে বযাখযাতীতভার্ব রন এবিং িাররেযর্নর অ্নুপরিরত তার্র্ অ্নয 
সবরর্ছু মির্র্ অ্ের্নার্ ারগ র্র্র তুলর্ছ। 
 
তাির্ল  াও, পিার  াও। 
 
রঠর্-িযাাঁ। 
 
মস মদৌর্ড় মবর ির্য আসার সেয বুের্ত পারল ম  অ্র্নর্ মচাখ তার্র্ অ্নুসরে র্রর্ছ। 
তখর্না ছাত্রর্দরর্র্ খারল র্র্র মনযার র্াজ চলর্ছ। মস ছাত্রর্দর সর্ঙ্গ োর্বকর্লর রসাঁরড় 
মবর্য উপর্র উর্ঠ মগল। রর্ন্তু উপর্র উর্ঠই মস দ্রুত এর্রি ফাাঁর্া র্ররর্ডার্রর মভতর 
ঢুর্র্ মগল। তার রচন্তার মভতর ভয এবিং অ্রিরতা বাধা রদর্ত িার্ল। মস রনর্জর্র্ রির 
র্রর্ত মচষ্টা র্রল, িরেুক্স মখাজার বযাপার্র ের্নার্ াগ রদর্ত মচষ্টা র্রর্লা। রর্ন্তু 
অ্রিরভার্ব তার রচন্তা এর্ জাযগায রগর্য আির্র্  ার্ে। রন এবিং িাররেযর্নর সািা য 
ছাড়া মস ম ন তার রচন্তার্র্ গুরির্য রনর্ত পার্র না। মস গরত িারের্য তারপর এর্সেয 
দাাঁরড়র্য পড়ল। মস ফাাঁর্া পযার্সর্জর এর্রি জাযগায বর্স পড়ল এবিং োরাউন্ডার েযাপরি 
তার গলায মোলার্না বযাগ মির্র্ মবর র্রল। মস েযাপরির মভতর্র মর্ািাও রন এবিং 
িার রেযর্নর মছাি মফাাঁিা মদখর্ত মপল না। মদখল অ্সিংখয মছাি মফাাঁিা ররর্র্াযারর্েন্ট 
রুর্ের রদর্র্  ার্ে। ভাবল িযর্তা ওরা ওই মফাাঁিাগুর্লার ের্ধয আর্ছ। মস েযাপরি 
সররর্য রাখল। িাতদুর্িা েুর্খর উপর মচর্প ধর্র ের্নারনর্বশ র্রর্ত মচষ্টা র্রল… 
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মভার্েেিক রচন্তা র্রর্ছ আরে িযর্তা র যার্ভনরু্ িাওযার্রর রদর্র্  ারে। 
 
এিাই জাযগা। এখার্নই শুরু র্রর্ত ির্ব। মভার্েেিক র্যার্রাসর্র্ র যার্ভনক্ল র্েন রুর্ে 
দাাঁড় র্ররর্য মরর্খরছল। এর এর্রিই বযাখযা ির্ত পার্র : মভার্েেিক ভয মপর্যরছল ম  
িযারর জার্ন িরেুক্সরির ওই িাউসরির সর্ঙ্গ সিংর্ াগ আর্ছ। 
 
এর্িা র্ারর্ে সবাই এ  ুরির সর্ঙ্গ এর্েত ির্ব ম  র যার্ভনরু্ই িল িারার্না ডাযার্ডে 
বা েুরু্ি… রর্ন্তু ডাযার্ডে র্ী র্র্র ওই িরেুক্স ির্ব? এিা র্ী র্র্র সম্ভব ম  
ডাযার্ডেরি র যার্ভনক্লরা শতশত বছর ধর্র খুাঁজর্ছ মভার্েেিক মপর্য  ার্ব? মর্ তার্র্ 
বর্ল মদর্ব ম  মর্ািায মসরির্র্ খুাঁজর্ত ির্ব, ম খার্ন জীরবত মর্ার্না মলার্ এরির্র্ 
মদর্খরন? 
 
জীরবত মর্ার্না মলার্…. 
 
িার্তর আঙুলগুর্লার রনর্চ িযাররর মচাখরি আবার খুর্ল মগল। মস পার্যর উপর লাফ 
রদর্য উর্ঠ দাাঁড়ার্লা। এবিং মদৌড় ম  পি রদর্য এর্সরছল মসরদর্র্ ম র্ত িার্ল। এখন 
মস তার আশার মশষ জাযগারি মদখর্ত চায। পাির্রর রসাঁরড়র্ত এর্স মস শতশত 
মলার্র্র পার্যর আওযাজ শুনর্ত মপল রুে অ্ব ররর্র্াযারর্ের্ন্টর রদর্র্  ার্ে। শে উাঁচু 
মির্র্ আর্রা উাঁচু ির্ত িার্ল। রশক্ষর্রা তার্দর ছাত্রর্দর মজার্র মজার্র রনর্দকশ রদর্ে। 
ছাত্রর্দরর্র্ লাইন রদর্য তার্দর িাউর্সর রদর্র্ রনর্য  ার্ে। িযারর মদখল জার্াররযাস 
রস্মি প্রিে বর্ষকর ছাত্রর্দরর্র্ মঠর্ল সাের্ন লাইন রঠর্ র্র্র রনর্য ম র্ত চার্ে। এখার্ন 
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মসখার্ন অ্ল্প বযসী ছাত্ররা র্াাঁদর্ছ, আর এর্িু বযস্ক ছাত্ররা বনু্ধ এবিং ভাই মবানর্দর 
ডার্াডারর্ র্রর্ছ… 
 
রনর্! রনর্! মতাোর সর্ঙ্গ আোর এর্িু র্িা বলা দরর্ার! 
 
মস ছাত্রর্দর মঠর্ল মশষ প কন্ত রসাঁরড়র রনর্চ নােল। মসখার্ন প্রায োিািীন রিরফনর্ডার্র 
ভুত রনর্ দাাঁরড়র্য ওর জনয অ্র্পক্ষা র্রর্ছ। 
 
িযারর, োই রডযার বয! 
 
রনর্ িযাররর িাত তার দুিাত রদর্য ধরল। িযাররর ের্ন িল তার িাত বুরে ঠাণ্ডা পারনর্ত 
রনর্ক্ষপ র্রা ির্যর্ছ। 
 
রনর্! মতাোর আোর্র্ সািা য র্রর্ত ির্ব। র যার্ভনক্ল িাওযার্রর ভূত মর্? 
 
প্রায োিািীন রনর্র্র্র্ রবরস্মত মদখা মগল। 
 
ওখার্ন অ্বশযই মি মলরড, রর্ন্তু মতাোর  রদ মর্ার্না ভূতর্দর সািা য দরর্ার িয-তাির্ল 
তার্র্ দরর্ার ির্ব–তুরে র্ী জার্না মস এখন মর্ািায? 
 
দাাঁড়াও মদরখ… 
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রনর্ তার োিারি এরদর্ ওরদর্ মঘারার্লা। মস ছাত্রর্দর উপর রদর্য তার্ার্লা। 
 
ওই ওখার্ন, িযারর, লম্বা চুর্লর ওই অ্ল্পবযর্সর মের্যরি। 
 
িযারর ওর আঙুল রদর্য মদখার্না রদর্র্ তার্ার্লা। িযারর মদখল লম্বা ভূতরি িযারর ম  
মদখর্ছ মসিা মদখর্ছ। এবিং মস ভুরু রু্চর্র্ মদযার্লর অ্নযরদর্র্ সর্র মগল। 
 
িযারর মদৌড় রদল। ম  দর্রাজারির মভতর রদর্য মস চর্ল মগর্ছ িযারর মসরি রদর্য ঢুর্ল। 
মদখল পযার্সর্জর মশষ প্রার্ন্ত মস রর্যর্ছ। এখর্না মচষ্টা র্রর্ছ িযাররর র্াছ মির্র্ দূর্র 
মর ম র্ত। 
 
মিই-দাাঁড়াও! রফর্র এর্সা! 
 
মস োরি মির্র্ উপর্র উর্ঠর্ছ, রর্ন্তু এর্িু রবররত রনল। িযারর মদখল তার লম্বা চুর্ল 
এবিং মের্ে সোন আলখাল্লায তার্র্ সুন্দর মদখার্ে। রর্ন্তু তার্র্ মদখর্ল মবশ দারম্ভর্ 
ের্ন িয। র্ার্ছ ম র্তই িযারর রচনর্ত পারল তার্র্ আর্গ র্র্যর্বার র্ররর্ডার্র 
মদর্খর্ছ। রর্ন্তু তার সর্ঙ্গ র্খর্না র্িা িযরন। 
 
তুরে র্ী মি মলরড? 
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মস োিা নাড়ল, রর্ন্তু েুর্খ রর্ছু বলল না। 
 
তুরে র যার্ভনক্ল িাওযার্রর ভূত? 
 
র্িা রঠর্। 
 
তার গলায আন্তররর্তা মনই। 
 
রপ্ল্জ, আোর এর্িু সািার্ যর প্রর্যাজন। তুরে িাররর্য  াওযা ডাযার্ডে সের্র্ক  া 
জার্না মসিা আোর জানা দরর্ার। 
 
তার মঠাাঁর্ি এর্রি বাাঁর্া িারস মদখা মগল। 
 
চর্ল  াবার জনয উর্দযাগ রনর্য মস বলল, আরে শরঙ্কত ম  আরে মতাোর্র্ সািা য র্রর্ত 
পারব রর্না। 
 
এর্িু দাাঁড়াও! 
 
িযারর তার্র্ ধের্ রদর্ত চাযরন, রর্ন্তু তার মভতর্রর অ্রিরতা এবিং রাগ হুের্ীর েত 
মশানার্লা। মের্যরি তার সাের্ন মির্র্ উড়াল রদর্তই িযারর ঘরড়র রদর্র্ তার্ার্লা। 
েধযরাত ির্ত আর পর্নর্রা রেরনি বার্ী। 
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মস ভযানর্ভার্ব বর্ল উঠল, এিা খুবই জরুরর।  রদ ডাযার্ডেরি মিাগািকর্স িার্র্ 
তাির্ল মসরি র্দ্ত আোর্র্ খুাঁর্জ মবর র্রর্ত ির্ব। 
 
তুরেই প্রিে ছাত্র নও ম  ডাযার্ডেরি মপর্ত চাে, মস রনর্চ িযাররর রদর্র্ তারর্র্য 
বলল। বযার্চর পর বযার্চর ছাত্ররা এ রনর্য আোর্র্ উেযি র্র্রর্ছ- 
 
এিা পরীক্ষায মবরশ নাম্বার পাওযার মচষ্টা নয! িযারর রচৎর্ার র্র্র বলল। এিা 
মভার্েের্িকর র্ারর্ে প্রর্যাজন… মভার্েেিকর্র্ পরারজত র্রর্ত প্রর্যাজন… নারর্ তুরে মস 
বযাপার্র আিিী নও? 
 
তার েুখরি লাল ির্য মগল না, রর্ন্তু গালদুর্িা আর্রা অ্স্পষ্ট ির্য উঠল। এবিং তার 
র্ণ্ঠস্বর আর্রা র্রঠন মশানার্লা। অ্বশযই চাই… তুরে র্তিা সািস ম  বলছ? 
 
ওর্যল, তাির্ল আোর্র্ সািা য র্র। 
 
তার অ্নেনীযতা দূর ির্ত িার্ল। মস মতাতলার্ত মতাতলার্ত বলল, এিা..এিা আোর 
োর্যর বর্ল মর্ার্না র্িা নয 
 
মতাোর ো? 
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মস রনর্জ মরর্খ মগর্ছ বর্ল ের্ন িল। 
 
মস বলল,  খন আরে দুরনযা মছর্ড়  াই, তখন আোর নাে রছল মির্লনা র যার্ভন। 
 
তুরে তার মের্য? তাির্ল তুরে অ্বশযই জার্না, র্ী ির্যর্ছ? 
 
রনর্জর্র্ মস এর্ িার্ন রির র্র্র রাখর্ত মচষ্টা র্র্র বলল, ডাযার্ডে ম খার্ন জ্ঞান বৃরদ্ধ 
র্র্র, আোর সর্ন্দি আর্ছ ম  তুরে এর সািা য রনর্য ওই  াদুর্রর্র্ পরারজত র্রর্ত 
পারর্ব রর্ন্তু, রবর্শষ র্র্র মস  খন রনর্জর্র্ লডক বর্ল- 
 
আরে মতাোর্র্ মতা বর্লরছ ম  এরি শরীর্র পড়ার বযাপার্র আোর মর্ার্না অ্িি মনই। 
িযারর তীক্ষ্ণ র্র্ণ্ঠ বলল। আোর এত বযাখযা র্রার সেয মনই, রর্ন্তু  রদ তুরে মিাগািক 
রনর্য ভার্বা,  রদ মভার্েের্িকর পরাজয চাও তাির্ল ডাযার্ডে সের্র্ক  া জার্না আোর্র্ 
খুর্ল বল! 
 
মস শান্ত ির্য রইল। শুর্নয ভাসর্ছ। িযাররর রদর্র্ তার্ার্লা। িযাররর রনর্জর্র্ অ্সিায 
ের্ন িল। অ্বশযই মস  রদ রর্ছু জানর্তা তাির্ল রফ্লিউইর্ রর্িংবা ডাম্বলর্ডারর্র্ 
অ্বশযই বলর্তা। তারাও রনিযই তার্র্ এর্ই প্রশ্ন র্র্রর্ছ। িযারর োিা মনর্ড় মর্বল 
রফর্র ম র্ত প্রস্তুত িল। তখন মস রনচু স্বর্র বর্ল উঠল 
 
আরে ডাযার্ডেরি োর্যর র্াছ মির্র্ চুরর র্র্ররছলাে। 
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তুরে-তুরে র্ী র্র্ররছর্ল? 
 
আরে ডাযার্ডেরি চুরর র্র্ররছলাে, মস রফসরফস র্র্র আবার রররপি র্রর্লা। আরে 
রনর্জর্র্ চতুর ভাবতাে, োর্যর মচর্য রনর্জর্র্ গুরুত্বপূেক ভাবতাে। মসরি রনর্য আরে 
পারলর্য রগর্যরছলাে। 
 
িযারর বুের্ত পারল না মস র্ীভার্ব মের্যরির আিা রু্রড়র্যর্ছ। মস মর্ার্না প্রশ্ন র্রল 
না, মস  র্ত্নর সর্ঙ্গ ওর র্িা শুনর্ত িার্ল। মের্যরি বলর্ত িার্ল, ওরা বর্লর্ছ, আোর 
ো র্খর্না স্বীর্ার র্র্ররন ম  ডাযার্ডেরি মখাযা মগর্ছ। মস এেন ভাব র্র্রর্ছ ম  ওরি 
তার র্ার্ছই আর্ছ। মস এেনরর্ মিাসার্িকর অ্নয প্ররতষ্ঠাতার্দর র্ার্ছও আোর ওই 
রবশ্বাসঘাতর্তার্র্ লুরর্র্যরছল। 
 
এরপর আোর ো অ্সুি ির্য পড়ল–ভযানর্ অ্সুি। আোর ওই চতুরতার পরও মস 
আোর্র্ এর্বার মদখার জনয অ্রির ির্য উর্ঠরছল। মস আোর র্ার্ছ এর্জন মলার্র্র্ 
পারঠর্যরছল ম  আোর্র্ দীঘকর্াল ধর্র ভালবাসর্তা। আরে তার মস ভালবাসার দাবীর্র্ও 
অ্িািয র্র্র রনর্জর অ্বিার্নই রছলাে। আোর ো জানর্তা ম , র্াজ না িওযা প কন্ত 
মলার্রি আোর মপছর্ন মলর্গই িার্র্ব। 
 
িযারর অ্র্পক্ষা র্রল। মের্যরি লম্বা এর্রি রনিঃশ্বাস ছাড়ল এবিং আবার োিারি মঘারার্লা। 
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আরে ম  জঙ্গর্ল লুরর্র্যরছলাে মস মসখার্ন চর্ল মগল।  খন আরে তার সর্ঙ্গ রফরর্ত 
অ্স্বীর্ার র্রলাে তখন মস সরিিংস ির্য উঠল। বযারন রছল োিা গরে মলার্। আরে 
তার্র্ প্রতযাখযান র্রায মস রনষু্ঠর ির্য উঠল, আোর স্বাধীনতায মস রিিংসা মবাধ র্রল। 
মস আোর্র্ চারু্ রদর্য মর্াপ রদল। 
 
বযার? তুরে বলর্ত চাে? 
 
ব্লারড বযারন, িযাাঁ, মি মলরড বলল। মস ম  আলখাল্লারি পর্ড় আর্ছ তার এর্পাশ খুর্ল 
তার সাদা বুর্র্র উপর্রর র্ার্লা ক্ষত রচহ্নরি মদখার্লা। মস  খন বুের্ত পারল ম  মস 
রর্ র্র্র মফর্লর্ছ তখন তার মভতর অ্নুর্শাচনা িয। ম  চারু্রি আোর প্রাে মর্র্ড় মনয 
মস মসই চারু্রি িার্ত তুর্ল এবিং রনর্জর উপর চারলর্য রনর্জর জীবন রদর্য মদয। এত 
শত বছর পরও মস অ্নুর্শাচনায তার মচইনরি পর্ড় িার্র্…তাই উরচত। 
 
আর….আর ওই ডাযার্ডেরি? 
 
এরি মসখার্নই রছল আরে ম খার্ন লুরর্র্য মরর্খরছলাে।  খন শুর্নরছ ম  বযারন আোর 
মপছর্ন মপছর্ন জঙ্গর্ল আসর্ছ তখন আরে মসরির্র্ এর্রি গার্ছর মভতর্রর ফাপা 
জাযগায লুরর্র্য মরর্খর্ছলাে। 
 
এর্রি ফাাঁর্া গাছ? রজর্গযস র্রল িযারর। রর্ গাছ, মর্ািায রছল মসরি? 
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আলবারনযার এর্রি জঙ্গর্ল। এর্রি রনজকন জাযগা। আরে মভর্বরছলাে ো মসখার্ন 
মপৌঁছর্ত পারর্ব না। 
 
আলবারনযা? িযারর আবার উচ্চারে র্রল। তার রিধা মর্র্ি  ার্ে। োিার মভতর অ্র্নর্ 
পররস্কার ির্য এর্সর্ছ। এবার মস বুের্ত পারল মর্ন মস তার্র্ বর্লর্ছ ম  ডাম্বলর্ডার 
এবিং রফ্লিউইর্র্র র্ার্ছ র্ী রবষয অ্স্বীর্ার র্র্রর্ছ। তুরে এ র্ারিনী অ্নয র্াউর্র্ 
বর্লছ, তাই না? অ্নয মর্ার্না ছার্ত্রর র্ার্ছ? 
 
আোর মর্ান…..ধারনা রছল না….মস আোর সর্ঙ্গ অ্রভনয র্র্রর্ছ। ের্ন ির্যর্ছ..র্স 
বুের্ত মপর্রর্ছ….সের্বদনা মদরখর্যর্ছ… 
 
িযাাঁ, িযারর ভাবল। িে ররডল অ্বশযই বুের্ত পারর্তা মির্লনা র যার্ভনক্লর রজরনসরি 
সের্র্ক তার অ্রধর্ার্রর রবষযরি। 
 
ওর্যল, তুরেই প্রিে নও  ার্র্ ররডল মধার্া রদর্য র্িা মবর র্র্রর্ছ, িযারর বলল। মস 
 খন রর্ছু চায তখন তার র্ার্ছ আর্ষকেীয ির্ত পার্র… 
 
তারোর্ন মভার্েেিক তাির্ল এভার্বই মি মলরডর্র্ মধার্া রদর্য মবর র্র্র রনর্য মস ওই 
দূর্র জঙ্গলরির্ত উর্ড় রগর্যরছল এবিং মগাপন জাযগা মির্র্ ডাযার্ডেরি তুর্ল রনর্য 
এর্সর্ছ। িযর্তা বররগন এন্ড বার্কলর্স র্ার্জ মঢার্ার আর্গই মস মিাগািক তযাগ 
র্র্ররছল। 
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ির্ত পার্র না ম  মভার্েের্িকর  খন দীঘক দশ বছর সর্র মির্র্রছল তখন মস ওই 
আলবারনযার রনজকন জাযগারিই মবর্ছ রনর্যরছল আশ্রিল রিসার্ব? 
 
রর্ন্তু ওই ডাযার্ডেরি, ম রি তার র্ার্ছ েূলযবান িরেুক্স রিসার্ব মদখা রদর্যরছল, ওই 
রনচু গার্ছর মভতর্র রার্খরন… না, ডাযার্ডেরি মগাপর্ন তার আসল 
 
জাযগায রফররর্য আনা ির্যর্ছ। এবিং মভার্েেিক মসরির্র্ ওখার্নই মরর্খর্ছ 
 
–মসই রার্ত  খন মস এর্স তার র্াজ মচর্যরছল! িযারর তার রচন্তার মশষ অ্িংশ েুর্খ 
উচ্চারে র্রল। 
 
তুরে র্ী বলর্ল? 
 
ম রদন মস এর্স ডাম্বলর্ডারর্র্ অ্নুর্রাধ র্র্ররছল তার্র্ রশক্ষর্ রির্সর্ব রনর্যাগ রদর্ত, 
মসরদনই মস র্যাসর্লর মভতর এরি লুরর্র্য মরর্খর্ছ। িযারর বলল। মস র্িারি রনর্জই 
রবশ্বাস র্রার জনয এর্িু উাঁচু স্বর্র বলল। মস অ্বশযই ডাম্বলর্ডার্রর অ্রফর্স  াবার 
সেয অ্িবা রফর্র আসার পর্ি ডাযার্ডেরি মরর্খরছল। রর্ন্তু তার্র্ বারবার মসখার্ন 
ম র্ত ির্যরছল, এবিং মসখার্নই মস রিরফনর্ডার্রর তর্লাযাররি রনর্য মধার্াবারজ র্রার 
সুর্ াগ মপর্যরছল–ধনযবাদ, ধনযবাদ! 
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িযারর ওর্র্ ভাসোন অ্বিায মরর্খ চর্ল এল। তার্র্ িতবার্ ের্ন ির্যর্ছ। মস আবার 
 খন ির্ল প্রর্বর্শর পর্ির মর্াোয আসল তখন ঘরড়র রদর্র্ তারর্র্য মদখল পাাঁচ রেরনি 
সেয আর্ছ।  রদও মস এখন জার্ন ম  িরেুক্স মর্ান রজরনসরি, রর্ন্তু মসিা মর্ািায 
আর্ছ তা এখর্না জানা মনই… 
 
প্রজর্ন্মর পর প্রজন্ম ছাত্ররা ডাযার্ডেরি মপর্ত বযিক ির্যর্ছ; এ র্িার োর্ন িল মসরি 
র যার্ভনরু্র্ত মনই। তাির্ল এরি মর্ািায আর্ছ? মর্ান মগাপন জাযগা িে ররডল মিাগার্িক 
খুাঁর্জ মপর্যর্ছ ম , জাযগারি রচরর্াল মগাপন িার্র্ব বর্ল মস ের্ন র্র্রর্ছ? 
 
বহুরর্ে রচন্তার মভতর িযারর ডুর্ব  ার্ে। মস এর্ মর্াোয চর্ল এল। োত্র র্র্যর্ পা 
এরগর্যর্ছ, রঠর্ তখনই প্রচণ্ড শর্ে জানালা মভর্ঙ মগল। মস লাফ রদর্য এর্ পার্শ চর্ল 
মগল। এর্রি রবশাল শরীর জানালা রদর্য প্রর্বশ র্র্র অ্পর পার্শর মদযার্ল বারড় মিল। 
শরীররি রর্ছু এর্িা মছর্ড় রদল এবিং িযাররর রদর্র্ উর্ড় আসর্ত িার্ল। 
 
িযারিড! িযারর রচৎর্ার র্র্র বলল। রর্! রর্ ঘিনা! 
 
িযারর, তুরে এখার্ন! তুরে এখার্ন! তার স্বভাবসুলভ জর্ড়া র্র্ণ্ঠ বলল। 
 
িযারিড রনচু ির্য িযাররর উপর েুাঁর্র্ পর্ড় তার্র্ এেনভার্ব জরড়র্য ধরল ম ন পাজর 
মভর্ঙ ম র্ত চায। তারপর িযাররর্র্ মছর্ড় রদর্য মস ভাঙা জানালার রদর্র্ রফর্র মগল। 
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গুড বয মিারপ! মস জানালা রদর্য রচৎর্ার র্র্র বলল। মতাোর সর্ঙ্গ এর্িু পর মদখা 
ির্ব, এখার্ন এর্জন ভাল মছার্রা আর্ছ! 
 
িযারির্ডর মপছন মির্র্ িযারর মদখল দূর্র আর্লার েলর্ারন। মস এর্রি পররস্কার রর্ন্তু 
অ্দু্ভত শে শুনর্ত মপল। িযারর মচাখ নারের্য ঘরড়র রদর্র্ তার্ার্লা। েধযরাত ির্য 
মগর্ছ।  ুদ্ধ শুরু ির্যর্ছ। 
 
িযারিড, তুরে মর্ািা মির্র্ আসর্ল? 
 
িযারিড বলল, আোর্দর গুিার উপর মির্র্ ইউ-মনা-হুর র্ণ্ঠস্বর শুনর্ত মপলাে। ওই 
র্ণ্ঠস্বররি বলরছল, মতাোর্র্ তার িার্ত তুর্ল মদযার জনয েধযরাত প কন্ত সেয আর্ছ। 
তাই বুের্ত পারলাে ম  তুরে অ্বশযই এখার্ন আছ। রর্ ঘির্ত  ার্ে তাও বুের্ত 
পারলাে। রনর্চ মনর্ে আর্সা ফযাঙ। তাই আেরা ম াগদান র্রর্ত চর্ল এলাে। আরে, 
মগারপ এবিং ফযাও। আেরা জঙ্গর্লর বাউন্ডারর মভর্ঙ ঢুর্র্ পর্ড়রছ। মলারপ আোর্দর বর্য 
এর্নর্ছ। ওর্র্ বর্লরছলাে র্যার্সর্ল নারের্য দাও, তাই ও জানালা মভদ র্র্র ঢুর্র্ 
পর্ড়র্ছ। আরে ম ভার্ব বর্লরছলাে মসভার্ব িযরন–রন এবিং িাররেযন মর্ািায? 
 
িযারর বলল, এিা এর্িা ভাল প্রশ্ন। চর্লা  াই। 
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ওরা এর্সর্ঙ্গ র্ররর্ডার ধর্র ম র্ত িার্ল। ফযাঙও ওর্দর সর্ঙ্গ লারফর্য লারফর্য চলল। 
িযারর র্ররর্ডার্রর চাররদর্র্ হুলুিুল শে শুনর্ত মপল। মদৌড়ার্নার শে, রচৎর্ার। মস 
জানালা রদর্য িাউর্ন্ড অ্র্নর্ আর্লা মদখর্ত মপল। 
 
আেরা মর্ািায  ারে? িযারিড জানর্ত চাইল। িযাররর পার্যর রনর্চ ধুপধাপ শে ির্ে। 
র্ার্ঠর মের্ে মভর্ঙ পড়ার শে ির্ে। 
 
আরে রঠর্ জারন না, িযারর বলল। মস পুর্রাপুরর অ্নযরদর্র্ বার্ রনল। রর্ন্তু রন এবিং 
িাররেযনও অ্বশযই এখার্ন মর্ািাও আর্ছ। 
 
 ুর্দ্ধর প্রিে িতাির্তর দৃশয সাের্নই মদখা মগল। দুরি পাির্রর অ্দু্ভত ধরর্ের েূরতক 
আলাদা ির্য পর্ড় আর্ছ। এগুর্লা সাধারেত র্ররর্ডার্র পািারার জাযগায িার্র্। 
জানালা রদর্য মর্ার্না অ্শুভ শরি এ দুরির্র্ আঘাত র্র্রর্ছ। রনর্স্তজ ির্য মসগুর্লা 
র্ররর্ডার্র পর্ড় আর্ছ। িযারর এর্রির র্ািা োিার উপর রদর্য লারফর্য পার িল। 
মসরির োিারি বর্ল উঠল, আি, আোর্র্ রনর্য রচন্তা র্র্রা না…আরে এখার্ন ভাঙা 
অ্বিায পর্ড় িার্ব। 
 
পাির্রর রু্ৎরসত েুখরি মদর্খ িযাররর মজর্নারফরলযার্সর বারড়র রওযানা মদওযা র যার্ভনর 
র্িা ের্ন পড়ল। মসরির োিায রছল মিডর্িস…তারপর মদখল র যার্ভনক্ল িাওযার্রর 
েূরতক…োিায পাির্রর ডাযার্ডে….তার োিায বাাঁর্া ির্য… 
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 খন মস র্ররর্ডার্রর মশষ প্রার্ন্ত উপরিত িল তখন তার ের্ন পড়ল তৃতীয এর্রি 
প্ররত েুরতকর র্িা : রু্ৎরসত দশকন  াদুর্র  ার পরচুলা িযারর পর্ররছল এবিং এর্রি 
ভাঙার্চারা মিাপ খাওযা িাযরা। ফাযার হুইরস্কর গরর্ে িযারর িঠাৎ ধাক্কা মখল এবিং মস 
প্রায মিাাঁচি মখর্ত বর্সরছল। 
 
অ্বর্শর্ষ মস এখন জার্ন ম  িরেুক্সরি মর্ািায তার জনয অ্বিান র্রর্ছ…. 
 
িে ররডল র্াউর্র্ রবশ্বাস র্র্র না। তাই মস র্াজরি এর্াই র্র্রর্ছ। মস রনর্জর প্ররত 
এতিাই আত্মরবশ্বাস রার্খ ম  মভর্বর্ছ মস, এর্োত্র মসই মিাগািকর্সর রির্সযর এতিা 
গভীর্র ম র্ত পারর্ব, আর মর্উ না। অ্বশযই ডাম্বলর্ডার এবিং রফ্লিউইর্ এবিং অ্নয সব 
ছাত্ররা মর্উ র্খর্না ওই রবর্শষ জাযগারির্ত প্রর্বশ র্র্ররন। রর্ন্তু িযারর তার সু্কলর্ালীন 
সেয ওই পর্ি ঢুর্র্ পর্ড়রছল। আর এখন মস এবিং মতার্ন্ডেিকই মসই মগাপন খবররি 
জার্ন  া ডাম্বলর্ডারও মর্ার্নারদন তার জানা ের্ত আরবষ্কার র্র্রনরন… : 
 
পর্ির ের্ধয প্রর্ফসর প্রাউর্ির সর্ঙ্গ মদখা িল। রতরন দ্রুত চর্ল  ার্েন, তার মপছর্ন 
মনরভল এবিং অ্নয র্র্যর্জন। তার্দর সবার র্ান ঢার্া। িার্ত রর্ছু এর্িা মদখর্ত 
অ্র্নর্িা পর্ির মভতর চারাগার্ছর েত। 
 
 াদুগাছ! মনরভল দ্রুত ছুির্ত ছুির্ত িযাররর রদর্র্ তারর্র্য বলল। মদযার্লর উপর রদর্য 
ওর্দর রদর্র্ রনর্ক্ষপ র্রর্ত  ারে–ওরা এগুর্লা পছন্দ র্রর্ব না! 
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িযারর এখন জার্ন তার্র্ মর্ািায ম র্ত ির্ব : িযারর মদৌড় রদল। মপছর্ন মপছর্ন িযারিড 
এবিং ফযাঙ ছুিল। ওরা এর্র্র পর এর্ মপ্রার্ট্রইি পার ির্ত িার্ল, মসগুর্লার মভতর 
মির্র্ ছরবগুর্লা মবর ির্য ওর্দর সর্ঙ্গ রেরলর্য মদৌড়ার্ত িার্ল এবিং র্যাসর্লর অ্নয 
প্রার্ন্তর খবর বলর্ত িার্ল। এর্রি র্যানভার্সর সর্ঙ্গ আর্রর্রি গার্য গা রেরলর্য 
চলর্ছ। ওরা  খন র্ররর্ডার্রর মশষ প্রার্ন্ত মপৌঁছল তখন পুর্রা র্যাসল এর্রি োাঁরর্ 
রদর্য উঠল। িযারর জার্ন, এর্রি রবশাল পাত্র রবর্ফারর্ের র্ারর্ে মফর্ি মগল। এরি রছল 
অ্ডকার্রর রিচারর্দর মচর্য ভযাবি এর্রি অ্শুভ শরির  াদু র্রা। 
 
মর্ার্না অ্সুরবধা মনই ফযাঙ, রঠর্ার্ছ ফযাঙ, িযারিড রচৎর্ার র্র্র বলল। রর্ন্তু রবশাল 
মবারিাউন্ডরি ছুিল চাযনা মপ্ল্িগুর্লা উড়র্ছ মসরদর্র্। িযারিড িযাররর্র্ মরর্খ আতরঙ্কি 
রবশাল রু্রু্ররির মপছর্ন মপছর্ন ছুিল। 
 
 িযারর র্াাঁপর্ত িার্া পযার্সজ রদর্য ছুির্ত িার্ল। তার  াদুদণ্ডরি প্রস্তুত রর্যর্ছ। এর্রি 
র্ররর্ডার্রর শুরু মির্র্ মছাি মপইরন্টিং মির্র্ নাইি উপারধপ্রাপ্ত 
 
সযার র্যার্ডাগযান এর্রির পর এর্রি মপইরন্টিং এর মভতর রদর্য চলর্ত িার্র্লন তার 
পররেদ মির্র্ েুনেুন শে ির্ত িার্ল। রতরন রচৎর্ার র্র্র উৎসাি ম াগার্ত 
িার্র্লন। তার মপছর্ন মপছর্ন মছাি মঘাড়ারি তার্ল তার্ল ছুির্ছ। 
 
অ্সৎ এবিং দারম্ভর্র্দর, রু্রু্র এবিং বদোর্যশগুর্লার্র্ তাড়াও, িযারর পিার! 
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িযারর দ্রুত এর্রি মর্াোর রদর্র্ ঢুর্ল এবিং মদখল মেন্ডস র্র্যর্জন ছাত্র। সর্ঙ্গ আর্ছ 
রল জডকান, িান্নাি অ্যার্বাি। এরি খারল রপ্রনর্ির উপর দাাঁরড়র্য আর্ছ,  ার উপর্রর 
েূরতকরি এর্রি মগাপন পযার্সর্জর মভতর ঢুর্র্ মগর্ছ। ওরা ওর্দর  াদুদণ্ড ধর্র আর্ছ 
এবিং ফুর্িা রদর্য মভতর্রর র্িা শুনর্ত মচষ্টা র্রর্ছ। 
 
এর্রি চেৎর্ার রারত্র! র্যাসলরি আর্রর্বার োাঁরর্ রদর্য উঠর্তই মেড উচ্চস্বর্র বলল। 
িযারর মদৌর্ড় র্ার্ছ মগল। অ্নয এর্রি র্ররর্ডার্র ধাক্কা রদর্য মস মভতর্র ঢুর্ল। 
চাররদর্র্ অ্সিংখয মপাঁচা, রের্সস নররস রিসরিস শে র্র্র মসগুর্লার্র্ জাযগা েত পারঠর্য 
রদর্ত মচষ্টা র্রর্ছন…. 
 
পিার! 
 
সাের্ন আবারর্ফািক ডাম্বলর্ডার  াদুদণ্ড ধর্র পি আগর্ল আর্ছন। 
 
আোর বাররির মভতর্র শতশত মছর্লর্পর্ল ঢুর্র্ পর্ড়র্ছ পিার!  
 
আরে জারন, ওর্দরর্র্ আেরা সররর্য রদর্যরছ, িযারর বলল। মভার্ডেিক 
 
আেেে র্র্রর্ছ র্ারে মতাোর্র্ তার িার্ত তুর্ল মদযা িযরন, আবারর্ফািক বলর্লন। 
আরে র্ালা নই, িগসরের্ডর সবাই শুনর্ত মপর্যর্ছ তার র্িা। এবিং মতাোর্দর র্ার্রা 
ের্ন িযরন ম  রর্ছু রেিাররনর্র্ জারেনদার রিসার্ব আির্র্ রাখার র্িা?  ার্দরর্র্ 
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মতােরা রনরাপর্দ রাখার জনয সররর্য রদর্যছ তার্দর ের্ধয রশশু মডিইিারও রর্যর্ছ। 
তার্দরর্র্ এখার্ন মরর্খ মদযা বুরদ্ধোর্নর র্াজ ির্তা না? 
 
তার্ত মভার্েেিকর্র্ আির্ার্না ম র্তা না, িযারর বলল। এবিং আপনার ভাই র্খর্না তা 
র্র্রনরন। 
 
আবারর্ফািক গুনগুন র্রর্ত র্রর্ত উর্টারদর্ ধর্র চলর্ত শুরু র্রর্লন। 
 
আপনার ভাই র্খর্না তা র্র্রনরন…রঠর্ার্ছ, এরি সতয র্িা। িযারর মদৌড়ার্ত মদৌড়ার্ত 
রচন্তা র্রল। ডাম্বলর্ডার অ্র্নর্র্াল ধর্র মেইর্পর মোর্ার্বলা র্র্র আসরছর্লন। রর্ন্তু 
র্খর্না রশশুর্দরর্র্ আির্ানরন…. 
 
এরপর মস ঘুর্র এর্রি মশষ মর্ািায আসল। ওর্দরর্র্ মদর্খ মস স্বরস্ত এবিং মক্ষার্ভ 
রচৎর্ার র্র্র উঠল। রন এবিং িাররেযন দুজর্নরই বাহুর্ত বার্া মনািংরা। িলুদ রর্ছু 
এর্িা পদািক। রর্নর বাহুর রনর্চ এর্রি ব্রুেরের্। 
 
মতােরা মর্ািায েরর্ত রগর্যরছর্ল? িযারর বলল। 
 
 মচম্বার অ্ব রসর্েির্স, রন বলল। 
 
মচম্বার-রর্? িযারর বলল। মস মর্ার্নাের্ে িলর্ত িলর্ত ওর্দর সাের্ন এর্স দাাঁড়ার্লা। 
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এ িল রন, রর্নর বুরদ্ধ! িাররেযন িাপার্ত িাপার্ত বলল। র্াজিা দারুন ির্যর্ছ না? 
তুরে আোর্দর মছর্ড়  াওযার পর আরে রনর্র্ বললাে,  রদ আেরা অ্নয এর্রি খুাঁর্জ 
পাই তির্ল মসরি তুলব র্ীভার্ব? আেরা এখর্না র্াপরি তুলর্ত পারররন! এবিং তখনই 
রন রচন্তািা র্রর্লা। বারসরলস্ক! 
 
র্ী? 
 
িরেুক্স মতালার জনয প্রর্যাজনীয রজরনস, রন বলল। 
 
িযারর ভাল র্র্র রন এবিং িাররেযর্নর িার্তর েুর্ঠার্ত ধরা রজরনর্সর রদর্র্ তার্ার্লা। 
বড়বড় সার্পর দাাঁত। এবার মস বুেল ম  েৃত বারসরলর্স্কর োিা মির্র্ আনা ির্যর্ছ। 
 
রর্ন্তু মতােরা ওখার্ন মগর্ল র্ীভার্ব? িযারর ওগুর্লার মির্র্ মচাখ তুর্ল রর্নর রদর্র্ 
তারর্র্য জানর্ত চাইল। মতাোর্দর মতা পারর্সলির্ঙর প্রর্যাজন রছল। 
 
ও তাই র্র্রর্ছ! িাররেযন বলল। ওর্র্ মদখাও রন। 
 
রন এর্রি ভযানর্, অ্দু্ভত রিসরিস শে র্রল। 
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তুরে এিা র্র্ররছর্ল লর্র্িরি মখালার সেয, রন ক্ষো চাওযার সুর্র বলল। রঠর্ভার্ব 
র্রর্ত আোর্র্ োত্র র্র্যর্বার মচষ্টা র্রর্ত ির্যর্ছ। অ্বর্শর্ষ র্ার্জ রদর্যর্ছ। 
 
িাররেযন বলল, মস দারুন র্াজ র্র্রর্ছ, দারুন! 
 
িযারর রনর্জর্র্ শান্ত রাখর্ত পারর্ছ না। বলল, তারপর? 
 
তারপর আোর্দর আর এর্রি িরেুক্স বার্ী আর্ছ, রন বলল। মস জযার্র্র্ির পর্র্ি 
মির্র্ িাফপার্ফর ভাঙার্চারা র্ার্পর অ্িংশ মবর র্রল। িার রেযন এরি রু্রপর্যর্ছ। ের্ন 
র্র্রর্ছ তাই র্রা উরচত। এখর্না মস সম্ভষ্ট িযরন। 
 
রজরনযাস! রচৎর্ার র্র্র িযারর বলল। 
 
রন বলল, এিা মর্ার্না বযাপার না। রর্ন্তু তার্র্ আনরন্দত মদখা মগল। এখন মতাোর 
নতুন র্ী খবর আর্ছ? 
 
তার র্িা মশষ ির্তই োিার উপর রবর্ফারর্ের শে মশানা মগল। রসরলিং এর উপর 
মির্র্ ধুর্লা খর্স পড়র্তই রতনজন উপর্রর রদর্র্ তার্ার্লা। এবিং দূর্র। মর্ািাও 
রচৎর্ার্রর শে মশানা মগল। 
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আরে জারন ডাযার্ডেরি মদখর্ত মর্েন। এবিং আরে জারন এরি মর্ািায আর্ছ, িযারর 
বলল। মস দ্রুত রফসরফস র্র্র র্িা বলর্ছ। মস রজরনসিা রঠর্ আরে ম খার্ন আোর 
মপাশর্নর বইরি লুরর্র্য মরর্খরছ মসখার্ন লুরর্র্য মরর্খর্ছ। ম খার্ন সবাই শতশত বছর 
ধর্র তার্দর রজরনস লুরর্র্য রার্খ। মস মভর্বর্ছ মস এর্াই রজরনসিা খুাঁর্জ মপর্ত পার্র। 
চর্লা! 
 
মদযাল আবার র্াাঁপর্ত শুরু র্র্রর্ছ। মস অ্নয দুজনর্র্ মঠর্ল রনর্য মগাপন প্রর্বশ পি 
রদর্য আবার রুে অ্ব ররর্র্াযারর্ের্ন্ট মনর্ে এল। রতনজন মের্যর্লার্ ছাড়া রুেরির্ত 
মর্উ মনই। রজরন, িঙ্কস এবিং এর্জন বযস্কা  াদুর্র েরিলা োিায িযাি পর্র বর্স 
আর্ছন। িযারর তার্র্ রচনর্ত পারল। রতরন মনরভর্লর দাদী। 
 
আি পিার!, রতরন বলর্লন। ম ন রতরন িযাররর জনযই অ্র্পক্ষা র্ররছর্লন। তুরে র্ী 
আোর্দর বলর্ত পার র্ী ির্ে? 
 
সব রর্ছু রঠর্ আর্ছ? রজরন এবিং িঙ্কস এর্ই সর্ঙ্গ বর্ল উঠল। 
 
এই প কন্ত  তিুরু্ জারন রঠর্ার্ছ, িযারর বলল। 
 
িগস মির্ডর পযার্সর্জ রর্ আর্রা োনুষ আর্ছ? 
 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য ডেথরি হ্যালিাস । ডে. ডে. িাওরিিং । হ্যারি পটাি রসরিে 

1038 

www.bengaliebook.com                                  সূরিপত্র 
 

 

িযারর জার্ন ম   তক্ষে প কন্ত রুর্ে মর্ার্না মলার্ িার্র্ব ততক্ষে প কন্ত এরির্র্ ট্রােফেক 
র্রা  ার্ব না। 
 
আরেই পযার্সজ রদর্য সবকর্শষ এর্সরছ, রের্সস লঙবিে বলর্লন। আরে এরির্র্ বন্ধ 
র্র্র রদর্য এর্সরছ। আোর ের্ন িয এরির্র্ আবার মখালািা বুরদ্ধোর্নর র্াজ ির্ব না। 
রে. আবারর্ফািক বার এ চর্ল মগর্ছন। তুরে র্ী আোর নারতর্র্ মদর্খছ? 
 
রতরন  ুদ্ধ র্রর্ছন, িযারর বলল। 
 
স্বাভারবর্, বৃদ্ধ েরিলা গর্বকর সর্ঙ্গ বলর্লন। ক্ষো র্রর্ব, আোর্র্ ম র্ত ির্ব তার্র্ 
সািা য র্রার জনয। 
 
অ্রবশ্বাসয গরতর্ত রতরন লম্বা পা মফর্ল পাির্রর রসাঁরড়র রদর্র্ চর্ল মগর্লন। 
 
িযারর িক্কর্সর রদর্র্ রফরল। 
 
আরে! আরে জানতাে তুরে মতাোর বাচ্চা রনর্য মতাোর োর্যর র্ার্ছ আর্ছ। 
 
আরে রর্ছু না মজর্ন ওখার্ন বর্স িার্র্ত পারর না–ো আর্ছ ওর্র্। মদখার্শানার জনয। 
তুরে র্ী মরেুসর্র্ মদর্খছ? 
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মস এর্দল ম াদ্ধা রনর্য িাউর্ন্ড  াবার প্ল্যান র্ররছল। 
 
এর্রি র্িাও না বর্ল িঙ্কস দ্রুত মবর ির্য মগল। 
 
রজরন, িযারর বলল। আরে দুিঃরখত, রর্ন্তু মতাোর্র্ চর্ল ম র্ত ির্ব। অ্ল্প সের্যর জনয। 
রর্ন্তু আবার তুরে রফর্র আসর্ত পারর্ব। 
 
রজরন খুরশর সর্ঙ্গ আশ্রযিল মছর্ড় ম র্ত রারজ িল। 
 
রজরন িঙ্কর্সর মপছর্ন মপছর্ন দ্রুত চর্ল ম র্ত িার্র্ল িযারর তার মপছন মির্র্ উচ্চস্বর্র 
বলল, তুরে আবার এখার্ন চর্ল এস। মতাোর্র্ এখার্ন আবার চর্ল আসর্ত ির্ব! 
 
রন তীরভার্ব বলল, এর্িু অ্র্পক্ষা র্র! আেরা এর্জর্নর র্িা ভুর্ল মগরছ! 
 
মর্? িাররেযন বলল। 
 
ঘর্রর ভূত, ওরা মতা রনর্চর রর্র্চর্ন আর্ছ, তাই না? 
 
মতাোর ের্ন িয ম  ওর্দরর্র্ও আেরা  ুর্দ্ধ জড়ার্ত পারর? িযারর বলল। 
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না, রন বলল খুব গুরুর্ত্বর সর্ঙ্গ। আরে বলরছ ওর্দরর্র্ মবর ির্য  াওযার র্িা। আেরা 
আর মর্ার্না মডারব চাই না। নারর্? আেরা ওর্দরর্র্ আর্দশ রদর্ত পারর না আোর্দর 
জনয েরর্ত-। 
 
বারসরলর্স্কর দাাঁতগুর্লা িাররেযর্নর িাত মির্র্ ফসর্র্ ম র্তই এর্িা শে িল। 
িাররেযন মদৌর্ড় রর্নর র্ার্ছ মগল। ওগুর্লা রর্নর গলায জরড়র্য রদর্য মস রর্নর েুর্খ 
রর্স র্রর্লা। রন িাত মির্র্ ব্রুেরের্ এবিং দাাঁতগুর্লা মফর্ল রদর্য এত উল্লরসত ির্য 
চুর্ো মখল ম  িাররেযনর্র্ উাঁচু র্র্র মফলল। 
 
এিাই রর্ সেয? িযারর ক্ষীে র্র্ণ্ঠ বলল। িাররেযন এবিং রন এর্র্ অ্পরর্র্ ধর্র রাখল 
এবিং জাযগায দাাঁরড়র্য দুলর্ত িার্ল। িযারর আবার বলল, এই! এখার্ন  ুদ্ধ চলর্ছ! 
 
রন এবিং িাররেযন দুজন এর্িু দূর্র সরল। দুজন দুজর্নর িাত ধর্র রাখল। 
 
আরে জারন, তার্র্ মদর্খ ের্ন িল মর্বলই মস তার োিার মপছর্ন ধাক্কা মখর্যর্ছ। 
বলল, িয এখন, অ্িবা আর র্খর্নাই না। তাই না? 
 
বাদ দাও মস র্িা, িরেুর্ক্সর র্ী ির্ব? িযারর বলল। 
 
মতাোর র্ী ের্ন িয ম  তুরে এিার্র্ ডাযার্ডে পাওযা প কন্ত এর মভতর্র ধর্র রাখর্ত 
পারর্ব? 
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আাঁ..িা…সরর,রন বলল। মস এবিং িাররেযন বারসরলর্স্কর দাাঁতগুর্লা এর্ত্র র্রল। দুজনই 
মগালারপ ির্য মগর্ছ। 
 
ওরা উপর্র উর্ঠ আসর্ত িার্ল। সুস্পষ্টভার্ব মবাো মগল ম  ওরা ম  সাোনয র্র্যর্ 
রেরনি রনর্চ র্ারির্যর্ছ এই সেযিার্ত পরররিরত অ্র্নর্ খারাপ ির্য মগর্ছ। মদযালগুর্লা 
আর্গর মচর্য অ্র্নর্ মবরশ পররোন র্াাঁপর্ছ। র্ার্ছর জানালা রদর্য ধুর্লায চাররদর্র্ 
পররপূেক ির্য উর্ঠর্ছ। িযারর মদখল, লাল এবিং সবুজ আর্লা র্যার্সর্লর এর্র্বার্র র্ার্ছ 
রবর্ফাররত ির্ে, িযারর বুের্ত পারল ম  মডি-ইিাররা প্রর্বশ পর্ির র্ার্ছ চর্ল 
এর্সর্ছ। িযারর রনর্চর রদর্র্ তারর্র্য মদখল মিাপ ছার্দর মির্র্ রবশাল নালার েত ির্য 
এর্র্র্বর্র্ ঘুরর্ছ, কু্ষব্ধ ির্য উর্ঠর্ছ। 
 
মদখা  ার্ ওর্দর র্ার্রা উপর রগর্য পর্ড় রর্ না! রন বলল। র্ার্ছই মর্ািাও মির্র্ 
রচোর্রর আওযাজ পাওযা মগল। 
 
আোর্দর মর্উ ম ন না িয! এর্রি র্ণ্ঠ বলল। িযারর মপছন রফর্র মদখল রজরন এবিং 
িঙ্কস। দুজনই তার্দর র্ার্ছর জানালা রদর্য  াদুদণ্ড ধর্র মরর্খর্ছ। িযারর মদখল রজরন 
এর্রি শরি ছুাঁর্ড় রদর্ে রনর্চ ম াদ্ধার্দর রদর্র্। 
 
গুডগালক? ধুর্লার মভতর রদর্য মদৌর্ড় আসা এর্রি শরীর বলল। িযারর মদখল 
আবারর্ফািক। এর্দল মছর্লর পাশ রদর্য আসবার সেয তার ধুসর চুলগুর্লা উড়র্ছ। 
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ওর্দরর্র্ ের্ন ির্ে উের পার্শর জাযগািায দুবকল ির্য পর্ড়র্ছ। ওরা ওর্দর জাযান্টিা 
রনর্য এর্সর্ছ। 
 
আপরন রর্ মরেুসর্র্ মদর্খর্ছন? িঙ্কস বলল। 
 
মস মডার্িার্লার্ভর সর্ঙ্গ লড়রছল, আবারর্ফািক উচ্চস্বর্র বলর্লন। তারপর মির্র্ আর 
মদখা িযরন! 
 
রজরন বলল, িঙ্কস, আরে রনরিত মস রঠর্ আর্ছ 
 
রর্ন্তু িঙ্কস আবারর্ফার্িকর মপছর্ন মপছর্ন মদৌড় রদল। 
 
 রজরন অ্সিার্যর েত রন, িযারর এবিং িাররেযর্নর রদর্র্ তার্ার্লা। 
 
ওরা রঠর্ িার্র্ব, িযারর বলল।  রদও মস রনর্জই জার্ন এ র্িার মর্ার্না অ্িক মনই। 
রজরন, আেরা রর্ছুক্ষর্ের মভতরই রফর্র আসব, তুরে শুধু রবপর্দর মভতর ম ও না, 
রনরাপর্দ িার্র্া। -আর্সা! মস রন এবিং িাররেযর্নর উর্দ্দর্শ বলল। ওরা এর্রি 
মদযার্লর পাশ রদর্য মদৌড় রদল রুে অ্ব ররর্র্াযারর্ের্ন্টর উর্দ্দর্শয, মসখার্ন পরবতকী 
র্রেীয র্রর্ত ির্ব। 
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আোর ওই জাযগািা দরর্ার ম খার্ন সবাই রজরনস লুরর্র্য রার্খ–িযারর রনর্জর্র্ই রনর্জ 
োিার মভতর্র বলল। 
 
ওরা দর্রাজা রদর্য প্রর্বর্শর সেয েৃতুযর রচৎর্ার শুনর্ত মপল। মপছন মির্র্ দর্রাজািা 
বন্ধ র্র্র রদর্তই রনস্তব্ধতা মনর্ে এল। ওরা এেন এর্রি জাযগায চর্ল এল ম  
জাযগারি অ্র্নর্িা এর্রি শির্রর এর্রি র্যার্ির্ির্লর েত। এর উাঁচু িাওযাররি ততরর 
র্রা ির্যর্ছ বহুরদন আর্গর চর্ল  াওযা ছাত্রর্দর লুর্ার্না রজরনস রদর্য। 
 
এবিং মস রর্ র্খর্না ভার্বরন ম  এখার্ন মর্উ ঢুর্র্ত পার্র? রন বলল। তার গলার 
আওযার্জর প্ররতধ্বরন উঠল। 
 
মস মভর্বরছল মস এর্াই জার্ন, িযারর বলল। এিা তার জনয খুবই ক্ষরতর্র, আরে 
আোর সের্যর রজরনস এখার্ন লুরর্র্যরছলাে… এর্ইভার্ব।…আোর ের্ন ির্ে রনর্চর 
এই জাযগায। 
 
মস রর্ছু রজরনস পার ির্য মগল। লাইন ধরা রজরনর্সর মভতর রদর্য ম র্ত উপর্র রনর্চ 
তার্ার্লা। মস স্মরে র্রর্ত পারর্ছ না এরপর মর্ানরদর্র্ ম র্ত ির্ব… 
 
অ্যার্রসও ডাযার্ডে! িাররেযন অ্রির ির্য মস্পল র্রল। রর্ন্তু রর্ছুই তার্দর রদর্র্ এল 
না। রিনর্গার্ির ভর্টর েত, ের্ন িল রুেরির মর্ার্না রজরনস সিসা ওর্দর র্ার্ছ ধরা 
মদর্ব না। 
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চর্লা আেরা ছরড়র্য পরড়,িযারর অ্নয দুজনর্র্ বলল। এর্িা পাির মখার্জা ম রি এর্রি 
বৃদ্ধ মলার্র্র োিায িুরপ বা েুরু্র্ির েত আর্ছ। এরি মর্ার্না এর্রি আলরেরার উপর 
রাখা আর্ছ, এবিং মসিা অ্বশযই আর্শপার্শ মর্ািাও… 
 
ওরা পাশাপারশ লাইনগুর্লার্ত ছারড়র্য পড়ল। িযারর অ্নয দুজর্নর পার্যর শর্ের 
প্ররদধ্বরন শুনর্ত মপল। ওর্দর পা রগর্য লাগর্ছ মবাতল, বাক্স, মচযার, বই, অ্স্ত্র 
ব্রুেরের্র্র উপর রগর্য পড়র্ছ… 
 
এখার্নই মর্ািাও আর্ছ, িযারর এর্া এর্া রবড়রবড় র্র্র বলল। এখার্নই 
মর্ািাও…এখার্নই… 
 
গভীর মির্র্ গভীর অ্রলগরলর্ত মস ম র্ত িার্ল। মস রজরনস খুাঁজর্ছ  া মস আর্গ এর্স 
এখার্ন মদর্খরছল। িযাররর রনর্জর রনিঃশ্বাসই রনর্জর র্ার্ছ উচ্চ শর্ের মশানার্ে। 
তারপর রনর্জর বুর্িাই িঠাৎ র্র্র মর্াঁর্প উঠল। ওই ম  ওইখার্ন। রঠর্ সাের্ন দাগ 
পড়া এর্রি পুরাতন আলরেরার উপর্র, রঠর্ ম খার্ন মস তার মপাশে বইরি লুরর্র্য 
মরর্খরছল তার র্ার্ছই উপর্র রাখা। এর্রি  াদুর্র্রর োিায ধুর্লা োখা প্রাচীন 
আের্লর িাযরা। … 
 
দশ ফুি দূর্র িার্র্তই িযারর িাত বারড়র্য রদল। রঠর্ তখনই এর্রি র্ণ্ঠ বর্ল উঠল, 
ওিা ধর্রা পিার! 
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িযারর ধাক্কা মখর্য মির্ে মগল এবিং ঘুর্র দাাঁড়ার্লা। তার মপছর্ন র্াাঁর্ধ র্াাঁধ রেরশর্য 
দাাঁরড়র্য আর্ছ েযার্ব এবিং গর্যল। দুজনই িযাররর রদর্র্  াদুদণ্ড তার্ র্র্র আর্ছ। 
তার্দর িারসোখা েুখ দুর্িার মপছর্ন িযার্র্া েযালর্যর েুখরি িযারর মদখর্ত মপল। 
 
মতাোর িার্ত ধর্র িার্া  াদুদণ্ডরি আোর, পিার, েযালফয বলল। তার িার্তর 
 াদুদণ্ডরি মস েযার্ব এবিং গর্যর্লর োেখান রদর্য িযাররর রদর্র্ ধর্র আর্ছ। 
 
এখন আর না, িযারর রনিঃশ্বাস মছর্ড় বলল। িযাররর  াদুদণ্ডরি মস আর্রা শি র্র্র ধরল। 
ম  মজর্ত মসিা তার িয েযালফয। মতাোর িার্তরিা মতাোর্র্ মর্ রদল? 
 
আোর ো, িযার্র্া বলল। 
 
িযারর িাসল।  রদও পরররিরত মোর্িই িাসার েত না। মস এখন রন এবিং িাররেযর্নর 
মর্ার্না শে শুনর্ত পার্ে না। ওরা িযর্তা শ্রবর্ের েত দূরর্ত্বর বাইর্র চর্ল মগর্ছ। 
ডাযার্ডেরি খুাঁজর্ছ। 
 
মতােরা মভার্েেিকর্র্ ছাড়া রতনজন এর্ল ম ? িযারর বলল। আেরা পুরস্কার পার্বা, 
েযার্ব বলল। এেন এর্জন র্ারঙ্খত োনুর্ষর সাের্ন তার র্ণ্ঠ রবস্মযর্রভার্ব শান্ত। 
এর আর্গ িযারর তার্র্ র্খর্না র্িা বলর্ত মশার্নরন। েযার্ব এেনভার্ব িাসর্ছ ম ন 
মছাি মর্ার্না বাচ্চার্র্ এর্ বযাগ চর্র্লি মদযার র্িা বলা ির্যর্ছ। আেরা এখার্ন রর্য 
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মগরছ িযারর, আেরা রসদ্ধান্ত রনর্যরছলাে আেরা  ার্বা না। রসদ্ধান্ত রনর্যরছলাে ম  
মতাোর্র্ তার সাের্ন িারজর র্রর্বা। 
 
ভর্লা প্ল্যান, িযারর উপিার্সর সুর্র বলল। িযারর ভাবর্ত পার্ররন ম  এত র্ার্ছ ওর্দর 
মদখর্ত পার্ব এবিং েযালফয, েযার্ব আর গর্যর্লর িারা বাধািি ির্ব। মস ধীর্র ধীর্র 
মপছর্ন িরেুক্সরির র্াছার্ারছ ম র্ত িার্ল। ওর্দর সর্ঙ্গ সিংঘাত শুরু িওযার আর্গই 
 রদ ওিা ধরা  ায…. 
 
মতােরা এখার্ন ঢুর্র্ল র্ীভার্ব? মস ওর্দর ের্নার্ াগ অ্নযরদর্র্ রনর্ত মচষ্টা র্রল। 
 
আরে গত এর্বছর ধর্র সরতযর্ার অ্র্িক এই রজরনস লুর্ার্নার ঘর্রই িারর্, েযালফয 
রবররির র্র্ণ্ঠ বলল। আরে জারন র্ীভার্ব এখার্ন ঢুর্র্ত িয। 
 
আেরা র্ররর্ডার্রর মপছর্ন লুরর্র্যরছলাে, গুনগুন র্র্র গর্যল বলল। আেরা এখন 
রডস-ইলুশন চােক র্রর্ত পারর। তুরে রঠর্ আোর্দর সাের্ন দাাঁড়ার্ল এবিং বলর্ল ম  তুরে 
এর্িা ডাযার্ডে খুাঁজছ। ডাযার্ডে রর্ রজরনস? 
 
িযারর? িঠাৎ মদযার্লর ওপার্শ ডান রদর্ মির্র্ রর্নর ডার্ প্ররতধ্বরন তুলল। তুরে 
র্ার্রা সর্ঙ্গ র্িা বলছ? 
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েুিূর্তকর মভতর্র েযাব তার  াদুদণ্ডরি পিাশ ফুর্ির েত উাঁচু ির্য িার্া ফারনকচার, 
পুরাতন বইর্যর ট্রাঙ্ক, পুরাতন গাউন এবিং অ্পরররচত অ্র্নর্ রজরনর্সর রদর্র্ ধরল। 
 
রডর্সনর্ডা! 
 
মদযাল খর্স পড়র্ত িার্ল এবিং তারপর ম খার্ন রন দাাঁরড়র্য আর্ছ এই সরু পি বন্ধ 
ির্ত িার্ল। 
 
রন!, িযারর রচৎর্ার র্র্র উঠল। মর্ার্না এর্রি অ্জানা জাযগা মির্র্ িাররেযনও 
রচৎর্ার রদল। িযারর অ্সিংখয রজরনস মের্ের্ত পড়ার শে মপল। মস সূ্তর্পর রদর্র্  াদুদণ্ড 
তার্ র্র্র বলল, রফরনর্ি! এবিং সর্ঙ্গ সর্ঙ্গ মসগুর্লা পড়া বন্ধ ির্য মগল। 
 
না! েযালফয রচৎর্ার র্র্র বলল। আবার মস্পল ছুাঁড়র্ত িার্া েযার্বর িাত ধরল।  রদ 
পুর্রা রুে সূ্তপ র্র্র মফল তাির্ল ডাযার্ডে রজরনসিা তর্ল মর্ািাও পর্ড়  ার্ব! 
 
তার্ত সেসযা রর্? েযার্ব রনর্জর্র্ ছারড়র্য রনল। ডার্ক লডক পিারর্র্ই চান, ডায-
আডর্ডে রদর্য আোর্দর র্ী ির্ব? 
 
পিার এখার্ন ঢুর্র্র্ছ ওিা রনর্ত, েযালফয বলল। তার মর্ার্না এর্িা অ্বশযই র্ারে 
আর্ছ- 
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অ্বশযই র্ারে? েযার্ব মক্ষার্ভর সর্ঙ্গ েযালর্যর রদর্র্ রফরল। তুরে র্ী বলছ তার্ত র্ী 
আর্স  ায, আরে মতাোর আর্দশ োনর্ত রারজ নই, িযার্র্া, তুরে এবিং মতাোর বাবা 
মশষ ির্য মগছ। 
 
িযারর? রন রচৎর্ার র্র্র সূ্তর্পর ওপাশ মির্র্ বলল। র্ী ির্ে এসব? 
 
িযারর? উপিার্সর সুর্র েযাব বলল। এসব র্ী, -না, পিার! েুরসও! 
 
িযারর িাযরািার জনয োাঁপ রদল। েযার্বর ছুাঁর্ড় মদযা র্াসক এর্িুর জনয রেস িল। রর্ন্তু 
রগর্য পািররির উপর আঘাত র্রল। মসরি শুর্নয উর্ঠ মগল। ডাযার্ডেরি উর্ড় রগর্য 
মচার্খর বাইর্র সূ্তর্পর মভতর পড়ল। 
 
িার্ো! েযালফয ধের্ রদর্য েযার্বর্র্ বলল। তার র্ণ্ঠস্বর পুর্রা রুেরির্ত প্ররতধ্বরন 
তুলল। ডার্ক লডক ওর্র্ জীরবত ধরর্ত চান- 
 
মতা, আরে ওর্র্ িতযা র্ররছ না, িতযা র্ররছ? রচৎর্ার র্র্র েযার্ব বলল। মস 
েযালফর্যর িাতরি সররর্য রদল। রর্ন্তু আরে  রদ সুর্ াগ পাই, অ্রে ওর্র্ মের্র মফলব, 
ডার্ক লডক ওর্র্ েৃতও মপর্ত পার্র। রর্ পািকর্য- 
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এর্রি উজ্জ্বল আর্লা িযাররর এর্ ইরি দূর রদর্য চর্ল মগল। িাররেযন মপছন রদর্ রদর্য 
ঘুর্র ওর মপছর্ন চর্ল এর্সর্ছ এবিং েযার্বর োিা বরাবর মস্পল ছুাঁর্ড় রদর্যর্ছ। রর্ন্তু 
েযালফয তার্র্ িান রদর্য সররর্য মফলার র্ারর্ে রেস ির্য মগর্ছ। 
 
এিা িল মসই োডব্লাড! অ্যাভাডা মর্দাভ্রা!   
 
িাররেযন োাঁরপর্য পার্শ পড়ল। এবিং িাররেযনর্র্ রর্রলিং র্াসক ছুাঁর্ড় রদর্যর্ছ মদর্খ মস 
কু্ষব্ধ ির্য উঠল। তার মভতর মির্র্ সব রিধা উর্ঠ মগল। মস েযার্বর রদর্র্ এর্রি 
োরনিং মস্পল ছুাঁর্ড় রদল। মস দ্রুত সর্র মগল এবিং ধাক্কা মলর্গ েযালফর্যর  াদুদণ্ডরি 
িাত মির্র্ খর্স পড়ল। মসরি গরড়র্য ফারনকচার এবিং বার্ক্সর ভুর্পর মভতর চর্ল মগল। 
 
ওর্র্ িতযা র্র্রা না! িতযা র্র্রা না! েযালফয রচক্কার র্র্র েযার্ব এবিং গর্যলর্র্ বলল। 
ওরা দুজনই িযাররর রদর্র্  াদুদণ্ড ধর্র আর্ছ। ওর্দর েুিূর্তকর রিধা র্রািাই িযাররর 
প্রর্যাজন রছল। 
 
এক্সর্পরলযারোস! 
 
গর্যর্লর  াদুদণ্ডরি িাত মির্র্ খর্স রজরনসগুর্লার মভতর অ্দৃশয ির্য মগল। গর্যল 
মবার্ার েত জাযগার উপর লাফ রদল।  াদুদণ্ডরি তুলর্ত মচষ্টা র্রল। েযালফয লাফ 
রদর্য িাররেযর্নর রিতীয ছুাঁর্ড় মদযা োন মির্র্ সর্র মগল। রঠর্ তখনই রন মবররর্য 
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এল সরু পর্ির েুর্খ। েযার্বর রদর্র্ মস ফুল বরড বাইন্ড র্াসক ছুাঁর্ড় রদল। রর্ন্তু অ্র্ল্পর 
জনয তা রেস িল। 
 
েযার্ব ঘুর্র দাাঁরড়র্য আবার রচৎর্ার র্রল, অ্যাভাডা মর্দাভ্রা! রন লাফ রদর্য রবদুযৎ 
গরতর্ত ছুর্ি আসা সবুজ আর্লা মির্র্ সর্র মগল। িাররেযন ওর্দর রদর্র্ মস্পল চাজক 
র্রর্তই  াদুদণ্ডিীন েযালফয ভর্য রতন পার্যর আলরেরার মপছর্ন চর্ল মগল। রর্ন্তু 
গর্যর্লর গার্য োরনিং মস্পল লাগল। 
 
ওরা এখার্নই মর্ািাও আর্ছ! িযারর রচৎর্ার র্র্র িাররেযর্নর উর্দ্দর্শ বলল। মস আঙুল 
রদর্য িাযরারি ম খার্ন পর্ড়র্ছ মস জাযগারি মদখার্লা। ওিা মদখ, আরে রনর্র্- ও 
 
িযারর! িাররেযন রচৎর্ার র্র্র উঠল। 
 
এর্রি ভযানর্, বাতার্স লগসহুস র্রা গজকন েুিূর্তকর মভতর্র ওর্র্ সতর্ক র্র্র রদল। 
িযারর ঘুর্র মদখল রন এবিং েযার্ব ম   ার আর্গ পার্র সরু লাইন রদর্য ওর্দর রদর্র্ 
মদৌর্ড় আসর্ছ। 
 
ভযানর্ উোপ সিয র্রর্ব? েযার্ব গজকন র্র্র বলল। 
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রর্ন্তু মস  া র্র্রর্ছ তার উপর এখন আর তার রনযন্ত্রে মনই বর্ল ের্ন িল। অ্স্বাভারবর্ 
রর্র্ের তপ্ত মধাযা ওর্দর মপছর্ন মপছর্ন ধাওযা র্র্র আসর্ছ। র্ার্লা মবাযা ম ন ওর্দর 
ছুর্ত মচষ্টা র্রর্ছ। 
 
আগুযার্েনরি! িযারর বলল। রর্ন্তু তার  াদুদর্ণ্ডর আগা রদর্য মবর িওযা পারন ম ন 
শুর্নযই বাষ্প ির্য মগল। 
 
মদৌড়াও! েযালফয োন িওযা গর্যলর্র্ ধরল এবিং মির্ন রনল। েযার্ব ওর্দর সবাইর্র্ 
মপছর্ন মফর্ল রদর্যর্ছ। তার্র্ এখন ভযঙ্কর লাগর্ছ। আগুন রতনজর্নর মপছর্ন ছুির্ছ। 
েযাব ম  আগুন বযবিার র্র্রর্ছ তা সাধারে আগুন না। মস এেন র্াসক বযবিার র্র্রর্ছ 
ম রি িযারর মচর্ন না। ওরা  খন এর্ মর্ানায চর্ল মগল তখন আগুনও মসরদর্র্ ধাওযা 
র্রল। ম ন এ আগুর্নর প্রাে আর্ছ,ওর্দর িতযা র্রর্ত চায। এই মঘাযা মির্র্ সাগর্নর 
েত রুপ রনল। 
 
েযালফয, েযার্ব এবিং গর্যল মচার্খর সাের্ন মির্র্ অ্দৃশয ির্য মগর্ছ। িযারর, রন এবিং 
িাররেযন েৃর্তর েত স্তব্ধ ির্য মগর্ছ। মধাযা ও আগুর্নর রবশাল রু্ণ্ডলী ওর্দর রঘর্র 
মফলল। ধীর্র ধীর্র র্ার্ছ মির্র্ আর্রা র্ার্ছ চর্ল আসর্ছ। 
 
আেরা র্ী র্রব? িাররেযন আগুর্নর র্ান ফািার্না শর্ের মভতরই রচৎর্ার র্র্র 
বলল। আেরা এখন র্ী র্রর্ত পারর? 
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এই ম ! 
 
িযারর র্ার্ছর এর্রি সূ্তর্পর উপর মির্র্ দুরি ভারর ধরর্ের েেরের্ তুর্ল রনল এব 
এর্রি রর্নর রদর্র্ ছুাঁর্ড় রদল। রন িান রদর্য িাররেযনর্র্ তার মপছর্ন উরঠর্য রনল। 
রিতীয ব্রুেরের্িার্ত িযারর তার পা ঘুররর্য তুর্ল রদল এবিং পা রদর্য োরির্ত এর্রি 
ধাক্কা রদর্ল। ওরা শূর্নয উর্ঠ মগল। অ্র্ল্পর জনয মসই আগুর্নর। 
 
রশিংওযালা সররসৃপরি প্রচণ্ড শে র্র্র িাবা রদর্যও নাগার্লর মভতর মপল না। মবাযা এবিং 
তাপ অ্রবশ্বাসয রর্র্ের বাড়র্ত িার্ল। ওর্দর রঠর্ রনর্চই র্াসক ছুাঁর্ড় মদযা আগুন 
প্রজন্ম মির্র্ প্রজর্ন্মর ছাত্রর্দর ররক্ষত মগাপন রজরনসগুর্লার্র্ িাস র্রর্ত িার্ল। 
িযারর আশপার্শ মর্ািাও েযালফয, েযার্ব এবিং গর্যর্লর রচহ্নরি প কন্ত মদখর্ত মপল না। 
মস সাির্সর সর্ঙ্গ অ্র্নর্িা রনর্চ রদর্য আেেে র্রা রবশাল মধাযার শরীরিার ওপর 
রদর্য তার্দর খুাঁজর্ত মচষ্টা র্রল। রর্ন্তু অ্রিরু্ণ্ড ছাড়া আর রর্ছুই মদখা মগল না। রর্ 
ভযানর্ েৃতুয….িযারর এেনিা র্খর্না চাযরন… 
 
িযারর চর্লা মবর িই! চর্লা মবর ির্য  াই! রন বলল।  রদও ধধাযার রু্ণ্ডরলর মভতর 
মর্ার্নাের্েই এখন মদখা সম্ভব নয ম  দর্রাজারি মর্ান রদর্র্। 
 
এরপর িযারর শুনর্ত মপল ভযানর্ জাযগারির মভতর প্রচণ্ড আগুর্নর িলর্ার মির্র্ 
এর্জন োনুর্ষর আতকনাদ মশানা  ার্ে। 
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ভযানর্ রবপদজনর্! রন রচৎর্ার র্র্র বলল। িযারর শুর্নযর উপর ঘুরল। তার মচার্খর 
চশোরি এর্িু ির্লও মধাযা মচাখ মির্র্ রক্ষা র্রর্ছ। িযারর রনর্চর আগুর্নর রু্ণ্ডলীর 
চাররদর্র্ ঘুরল মভতর্র োনুর্ষর পা বা েুখ মদখা  ায রর্না  া এখর্না র্ার্ঠর েত পুর্ড় 
 াযরন। 
 
এবিং িযারর ওর্দর এবার মদখর্ত মপল। েযালফয অ্র্চতন গর্যর্লর উপর িাত রদর্য 
মরর্খর্ছ। ওরা এর্রি পুড়র্ত িার্া মডর্স্কর উপর রর্যর্ছ। গর্যল োাঁপ রদল। েযালফয 
তার্র্ আসর্ত মদর্খ এর্রি িাত বারড়র্য রদল। িযারর দে বন্ধ র্র্র ওর্দর র্ার্ছ োাঁপ 
রদল এবিং বুের্ত পারল ম  অ্বিা ভাল না। গর্যর্লর শরীর ভারী, েযালর্যর িাত রভর্জ 
আর্ছ। িযারর ধরর্তই তা রপছর্ল মগল 
 
ওর্দর জনয আেরা  রদ েরর তাির্ল আরে মতাোর্র্ মের্র মফলব িযারর! রর্নর গলা 
মশানা মগল। এবিং মধাযা মবর র্রা রচর্েরা  খন ওর্দর উপর োাঁরপর্য পড়র্ত  ার্ব 
তখনই রন এবিং িারেরযন গর্যলর্র্ ধর্র তার্দর েরের্র্ তুলল। আর িযারর িান রদর্য 
েযালফযর্র্ তার েেরের্র্ তুর্ল রদল। 
 
দর্রাজা! দর্রাজার রদর্র্  াও! েযালফয িযাররর র্ার্নর র্ার্ছ বলল। িযারর গরত বাড়ার্লা 
এবিং রন, িাররেযন আর গর্যলর্র্ রু্ণ্ডলী পারর্র্য ওঠা মধাযার মভতর রদর্য অ্নুসরে 
র্রল। দে রনর্ত র্ষ্ট ির্ে। িাস র্র্র মনযা মধাযার মভতর ম  অ্ল্প রর্ছু রজরনস 
অ্ক্ষত রর্যর্ছ মসগুর্লা শুর্নয রছির্র্ উঠর্ছ, ম ন র্াসক র্রা আগুর্নর মভতর মির্র্ 
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মর্ার্না প্রােীরা আনন্দ উল্লাস র্র্র ওগুর্লা ছুাঁর্ড় োরর্ছ : র্াপগুর্লা, রশে, মনর্র্লস 
এবিং এর্রি পুরাতন রঙ জ্বর্ল  াওযা িাযরা 
 
তুরে র্ী র্রছ, তুরে র্ী র্রছ? দর্রাজা মতা ওই রদর্র্! েযালফয রচৎর্ার র্র্র বলল। 
রর্ন্তু িযারর এর্র্বার্র তীর এর্রি বার্ রনর্য ব! রল। ডাযার্ডেরি ের্ন িল ধীর গরতর্ত 
মনর্ে  ার্ে। েলের্ল আর্লার্ত চর্চ ১ র্রর্ছ, মসরি রবশাল সররসৃপরির েুর্খর সাের্ন 
র্াছার্ারছ ছুর্ি  ার্ে। িযারর ধর্র মফলল, িার্তর র্রির মভতর মগাঁর্ি রনল 
 
সররসৃপরি িযাররর রদর্র্ িাবা মদযার েুিূর্তকই মস েি র্র্র আবার বার্ রনর্য দর্রাজািার 
রদর্র্ ছুর্ি মগল। রন, িাররেযন এবিং গর্যল মবর ির্য মগর্ছ,ওর্দর মদখা  ার্ে না। 
েযালফয িযাররর্র্ শি র্র্র ধর্র মরর্খ রচৎর্ার র্রর্ছ। মধাযার মভতর রদর্য মদযার্লর 
চতুর্ষ্কাে জাযগারি রদর্য িযারর ব্রুেরের্ ঢুরর্র্য রদল। েুিূতক পর্রই বুর্ ভর্র ঠাণ্ডা 
পররস্কার বাতাস মির্ন রনল। এবিং বাইর্রর র্ররর্ডার্রর এর্রি মদযার্লর উপর এর্স 
ধাক্কা মখল। 
 
েযালফয েেরের্র্র উপর মির্র্ পর্ড় মগল এবিং উবু ির্য মির্র্ই শ্বাস িানর্ত 
িার্ল। মস র্াশর্ছ এবিং ওযার্ ওযার্ র্রর্ছ। িযারর িােল। মদখল রুে অ্ব দয 
ররর্র্াযারর্ের্ন্টর দর্রাজারি উধাও ির্য মগর্ছ। রন এবিং িাররেযন মের্ের্ত বর্স 
িাপার্ে, পার্শ গর্যল। মস এখর্না অ্র্চতন। 
 
েযা-েযার্ব েযালফয মর্ার্না রর্র্ে বলল। 
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মস োরা মগর্ছ, রন র্র্কশ গলায বলল। সব রর্ছু রনস্তব্ধ। র্ারশ আর রনিঃশ্বার্সর শে 
ছাড়া আর মর্ার্না শে মনই। িঠাৎ এর্রি রবর্ি শর্ে র্যাসলরি মর্াঁর্প উঠল। এর্দল 
অ্শ্বার্রািী র্াাঁর্চর েত স্বে শরীর দ্রুত ওর্দর পাশ রদর্য মবর ির্য মগল। ওর্দর িার্তর 
রনর্চর োিাগুর্লা ভযানর্ সরিিংস রচৎর্ার র্রর্ছ। মিডর্লস হুিগুর্লা চাররদর্র্ মদখর্ত 
মদখর্ত পার িওযার সেয িযারর মর্ার্নাের্ে পার্য ভর র্র্র উর্ঠ দাাঁড়ার্লা। চাররদর্র্ 
 ুদ্ধ চলর্ছ। ওই পালার্ত িার্া ভূতগুর্লার রচৎর্ার ছাড়াও িযারর আর্রা অ্র্নর্র্র 
রচৎর্ার শুনর্ত মপল। িযাররর রনর্জর মভতরও এর্রি ভর্যর ভাব ততরর িল। 
 
রজরন মর্ািায? মস তীর র্র্ণ্ঠ বলল। তার মতা রুে অ্ব ররর্র্াযারর্ের্ন্ট মফরার র্িা 
রছল। 
 
িায িায, মতাোর রর্ ের্ন িয ম  ওভার্ব আগুর্ন মপাড়ার পরও রজরনসিা আর র্াজ 
র্রর্ব? রন বলল। মসও উর্ঠ দাাঁড়ার্লা। িার্তর তালু রদর্য বুর্র্র উপর ঘষর্ত ঘষর্ত 
ডার্ন বার্য তার্ার্লা। আেরা রর্ ছরড়র্য পর্ড় খুাঁজব-? 
 
না িাররেযনও উর্ঠ দাাঁড়ার্লা। েযালফয এবিং গর্যল িতাশ ির্য মের্ের্ত বর্স িার্ল। 
ওর্দর দুজর্নর র্ার্রা র্ার্ছ মর্ার্না  াদুদণ্ড মনই। আেরা এর্সর্ঙ্গ িার্ব। আরে বলরছ 
আেরা এর্সর্ঙ্গ  াব–িযারর মতাোর িার্তর সর্ঙ্গ ওিা রর্? 
 
রর্? ওি, িা- 
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মস তার বাহু মির্র্ ডাযার্ডেরি মির্ন মবর র্র্র িার্ত রনল। রজরনসরি এখর্না গরে ির্য 
আর্ছ আর আগুর্নর আর্চ র্ার্লা ির্য মগর্ছ। রর্ন্তু আর্রা ভার্লা র্র্র িযারর মচর্য 
মদখল। রজরনসিার উপর মছাি মছাি র্র্র মলখা আর্ছ উইি মবযন্ড মেসারস ইজ েযানস 
মির্িে মট্রজার 
 
রর্ির েত র্ার্লা মভজা বস্তু ডাযার্ডর্ের মভতর মির্র্ মবররর্য আসর্ছ। িঠাৎ িযারর 
লক্ষ র্রল ম  রজরনসরি প্রচণ্ডভার্ব র্াাঁপর্ছ। এরপর রজরনসরি তার িার্তর মভতরই 
মভর্ঙ িুর্র্রা িুর্র্রা ির্য মগল। মভর্ঙ  াওযার পরই িযাররর ের্ন িল মস এর্রি 
আতকনাদ শুনর্ত মপল। র্যাসর্লর মর্ািাও মির্র্ নয, ম  রজরনসরি তার আঙুলগুর্লার 
মভতর মভর্ঙ মগর্ছ মসখান মির্র্। 
 
এরি অ্বশযই রফনফাযার্রর শে, িাররেযন িুর্র্রাগুর্লার রদর্র্ তারর্র্য বলল। 
 
রর্ বলর্ল? 
 
রফনফাযার-র্াসক এর ফাযার-এ রজরনস িরর্ক্স মভর্ঙ মফলর্ত পার্র, রর্ন্তু আরে র্খর্না 
সািস র্রররন এ রজরনস বযবিার্রর। এ রজরনস ভযানর্ রবপদজনর্। েযার্ব এিা 
জানর্ল রর্ভার্ব? 
 
মস অ্বশযই র্যার্রার্সর র্াছ মির্র্ রশর্খর্ছ, িযারর েুখ রবরৃ্ত র্র্র বলল। 
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মস এ বযাপার্র মর্ার্না ের্নার্ াগই মদযরন  খন ওরা বলরছল র্ীভার্ব িাোর্না  ায, 
সরতয, রন বলল। তার চুর্লর রর্ছু অ্িংশ িাররেযর্নর েত পুর্ড় মগর্ছ। েুর্খ র্ার্লা দাগ 
মদখা  ার্ে।  রদ মস আোর্দর সবাইর্র্ িতযা র্রর্ত চাইত, তাির্ল তার েৃতুযর জনয 
দুিঃরখত িতাে। 
 
িাররেযন রফসরফস র্র্র বলল, রর্ন্তু তুরে র্ী বুের্ত পারছ না,  রদ আেরা সাপরির্র্ 
ধরর্ত- 
 
িঠাৎ র্ররর্ডার্র সিংঘষক, রচৎর্ার মচাঁচার্েরচ শুর্ন মস মির্ে মগল। িযারর ঘুর্র তার্ার্লা 
এবিং ের্ন িল বুর্র্র মভতর্র র্লর্জিা মির্ে মগর্ছ। মডি-ইিাররা মিাগার্িকর মভতর্র 
ঢুর্র্ মগর্ছ। মেড এবিং পারসকর্র্ মদখা মগল। ওরা োিা ঢার্া এবিং েুর্খাশ পরা মডি-
ইিারর্দর সর্ঙ্গ সােনাসােরন লর্ড়  ার্ে। 
 
 িযারর, রন এবিং িাররেযন মদৌর্ড় সাের্ন মগল ওর্দর সািা য র্রর্ত। রবদুযত গরতর্ত 
চাররদর্র্ আর্লা ছুির্ছ এবিং পাররসর সর্ঙ্গ লড়র্ত িার্া মলার্রি দ্রুত মপছর্ন সরর্ত 
মগল, রঠর্ তখনই তার োিার ঢার্নারি খুর্ল মগল। ওরা এর্রি চওড়া র্পার্লর সাদা 
র্ার্লা চুর্লর মলার্র্র্ মদখর্ত মপল 
 
িযার্লা রেরনোর! পাররস রচৎর্ার র্র্র বলল। রির্র্নর্সর রদর্র্ সরাসরর এর্রি অ্েঙ্গল 
র্াসক ছুাঁর্ড় রদল। রির্র্নর্স িাত মির্র্ তার  াদুদণ্ডরি মফর্ল রদল এবিং তার পরর্নর 
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গাউর্নর সাের্নর অ্িংশ মচর্প ধরল। মবাো  ার্ে ম  তার  ন্ত্রো ির্ে। আরে রর্ উর্ল্লখ 
র্ররন ম  আরে পদতযাগ র্ররছ? 
 
তুরে তাোশা র্রছ পাররস! মেড তার সর্ঙ্গ লড়াই র্রর্ত িার্া মডি ইিাররির্র্ রতনরি 
োন র্র্র উচ্চস্বর্র বলল। রির্র্নর্স োরির্ত পর্ড় মগল। তার 
 
শরীর্রর উপর রদর্য মছাি মছাি র্ািার েত মবর িল। অ্র্নর্িা সেুর্র্দ্র মপার্া োর্র্ড়র 
েত ির্য মগল। মেড পাররসর রদর্র্ খুরশর সর্ঙ্গ তার্ার্লা। 
 
তুরে তাোশা র্রছ পাররস। আরে মতাোর্র্ অ্র্নর্রদন তাোশা র্রর্ত মদরখরন 
 
শূর্নয এর্িা রবর্ফারে িল। ওর্দর সর্র্লর অ্বিান এর্ ির্য রগর্যরছল। রন, িযারর, 
িাররেযন, মেড এবিং পাররস। মডি-ইিার দুর্িা পার্যর র্ার্ছ পর্ড়রছল। মচার্খর পলর্র্ 
দৃশযপি পার্ট মগল। িযাররর ের্ন িল মস উর্ড়  ার্ে। মস শুধু মর্ার্নাের্ে তার িার্তর 
মছাি  াদুদণ্ডরি ধর্র রাখর্ত পারল। িাত রদর্য োিািার্র্ রক্ষা র্রর্ত মচষ্টা র্রল। মস 
শুনর্ত মপল তার সঙ্গীরা সবাই রচৎর্ার মচাঁচার্েরচ র্রর্ছ মর্উ রর্ছু জার্ন না ম  র্ী 
ঘর্ি মগল 
 
তারপর ম ন দুরনযািা আবার রফর্র এল রচৎর্ার আতকনার্দর ের্ধয। আধা অ্ন্ধর্ার্র 
িযারর মদখল মস র্ররর্ডার্রর র্ার্ছ ধ্বিংসসূ্তর্পর মভতর অ্র্ধকর্ ডুর্ব আর্ছ। র্ররর্ডার্রর 
উপর আেেে চালার্না ির্যর্ছ। ঠাণ্ডা বাতাস গার্য লাগর্তই িযারর বুের্ত পারল ম  

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য ডেথরি হ্যালিাস । ডে. ডে. িাওরিিং । হ্যারি পটাি রসরিে 

1059 

www.bengaliebook.com                                  সূরিপত্র 
 

 

র্যাসর্লর এর্ািংশ ধ্বিংস ির্য মগর্ছ। গার্লর উপর গরে অ্নুভব র্র্র বুের্ত পারল ম  
তার প্রচুর রিক্ষরে ির্ে। তখনই মস এর্রি প্রচণ্ড আতকচীৎর্ার্রর শে শুনর্ত মপল 
ম  আতকচীৎর্ার তার্র্ মভতর মির্র্ নারড়র্য রদল। এরপর এর্ তীর র্ান্নার শে শুনর্লা 
 া র্াসক মির্র্ নয বা মধাযা মির্র্ নয। িযারর িলর্ত িলর্ত উর্ঠ দাাঁড়ার্লা। মস 
চাররদর্র্ মচর্য মদর্খ মবরশ আতরঙ্কত িল। এেন আতরঙ্কত মস সারা জীবর্ন র্খর্না 
িযরন। 
 
িাররেযন ধ্বিংসসূ্তর্পর মভতর মির্র্ িলর্ত িলর্ত উর্ঠ এল। ম  জাযগািায মদযাল 
মভর্ঙ পর্ড়র্ছ মসখার্ন রতনরি লাল োিার মতার্ মদখা মগল। ওরা র্াঠ এবিং পাির্রর 
সূ্তর্পর উপর রদর্য মিাাঁচি মখর্য নর্ড়চর্ড় আসর্ত িার্র্ল িযারর িার রেযর্নর িাত ধরল 
ওর্র্ তুলর্ত। 
 
না-না-না!র্র্উ এর্জন রচৎর্ার র্রল। না, মেড, না! 
 
পাররস তার ভাইর্র্ োাঁরর্ রদর্ে। রন িাাঁিু মগর্ড় পার্শ বর্সর্ছ। মের্ডর মচাখ অ্পলর্ 
তারর্র্য আর্ছ। ভূর্তর তীক্ষ্ণ িারস তার েুর্খ িাযী ির্য আর্ছ। 
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দ্য এিোি ওযযান্ড 
 
সব রর্ছু রর্ মশষ ির্য মগর্ছ, তাির্ল এখর্না মর্ন  ুদ্ধ চলর্ছ, িাের্ছ না মর্ন। মর্ন 
র্যাসল রনস্তব্ধ, প্ররতরি ম াদ্ধা তার্দর িার্তর  াদুদণ্ড নারের্য মরর্খর্ছ? িযাররর েন 
রবরক্ষপ্ত ির্য উর্ঠর্ছ, রনর্জর রনযন্ত্রর্ের বাইর্র চর্ল মগর্ছ। অ্সম্ভব রবষযরি িিে র্রর্ত 
পারর্ছ না। র্ারে মেড উইসরল েরর্ত পার্র না। তার রচন্ত রর সব প্রোে রনরিত আর্ছ 
 
এবিং তখনই এর্রি শরীর মদযার্লর ভাঙা রছর্দ্রি রদর্য সু্কর্লর মভতর্র ঢুর্র্ত মচষ্টা 
র্রল এবিং অ্ন্ধর্ার্রর মভতর মির্র্ ওর্দর রদর্র্ র্াসক ছুর্ি আসর্ত িার্ল। এর্িুর 
জনয োিায না মলর্গ, মপছর্নর মদযার্ল রগর্য লাগর্ত িার্ল। 
 
রনচু িও! রার্তর আধার মভদ র্র্র আর্রা র্াসক ছুর্ি আসর্ত িার্র্ল িযারর রচৎর্ার র্র্র 
সবাইর্র্ বলল। রন এবিং িযারর দুজর্ন রের্ল িাররেযনর্র্ ধর্র িান রদর্য মের্ের উপর 
তুলল। রর্ন্তু পারসক মের্ডর শরীরিা আগর্ল বর্স িার্ল  ার্ত আর মর্ার্না আঘাত এর্স 
তার গার্য না লার্গ। িযারর রচৎর্ার র্র্র বলল, পারসক! চর্লা, আোর্দর দ্রুত মবর ির্ত 
ির্ব। রর্ন্তু পারসক োিা নাড়ল। 
 
পারসক! িযারর মদখল রর্নর ধুরলোখা েুখ রদর্য মচার্খর জল গরড়র্য পড়র্ছ। মস তার 
ভাইর্যর র্াাঁধিা ধর্র মরর্খর্ছ এবিং মির্ন তুলর্ত মচষ্টা র্রর্ছ। রর্ন্তু পারসক নড়র্ছ না। 
পারসক, তুরে ওর বযাপার্র রর্ছু র্রর্ত পারর্ব না, আেরা সবাই 
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িাররেযন রচৎর্ার র্র্র উঠল। িযারর তার মচাখ অ্নুসরে র্র্র তার্ার্লা। মর্ন রচৎর্ার 
রদর্যর্ছ তা েুর্খ বলার মর্ার্না প্রর্যাজন মনই। এর্রি মছািখার্িা প্রাইর্ভি র্ার্রর েত 
রবশাল সাইর্জর োর্ড়শা মদযার্লর রছর্দ্ রদর্য ঢুর্র্ত মচষ্টা র্রর্ছ। অ্যারাগর্গর এর্রি, 
 ুদ্ধ র্রর্ত মনর্ে এর্সর্ছ। 
 
রন এবিং িযারর এর্ই সর্ঙ্গ রচৎর্ার র্র্র উঠল; ওর্দর ছুাঁর্ড় মদযা মস্পল দুরির ঘষা 
লাগল। এবিং োর্ড়শারির গার্য মস্পল লাগায এরি ধাক্কা মখর্য মপছর্ন চর্ল মগল 
অ্ন্ধর্ার্রর োর্ে রবলীন ির্য  াওযার সেয এরির পা োাঁরর্ মখর্ত মদখা মগল। 
 
ওরি আর্রা সঙ্গী রনর্য আসর্ব! িযারর অ্নযর্দর উর্দ্দর্শ বলল। িযারর মদযার্লর রছর্দ্ রদর্য 
র্যার্সর্লর এর্প্রার্ন্তর রদর্র্ মদখল। মবশ র্র্যর্রি োর্ড়শা র্যার্সর্লর মদযাল মবর্য 
উর্ঠ আসর্ছ। পার্শর রনরষদ্ধ জঙ্গল মির্র্ ওগুর্লা উর্ঠ আসর্ছ, ম  জঙ্গর্ল মডি-ইিাররা 
ঢুর্র্ মগর্ছ। িযারর উঠর্ত িার্া সবর্চর্য উপর্রর োর্ড়শারির রদর্র্ র্াসক ছুাঁর্ড় রদল। 
গার্য মলর্গ োর্ড়শারি বারর্ উঠর্ত িার্া বারর্গুর্লার উপর পড়ল। ফর্ল ওরা রবরেিং-
এর গা মির্র্ হুড়েুড় র্র্র পর্ড় মগল এবিং মসগুর্লা মপছন রদর্র্ অ্দৃশয ির্য মগল। 
রঠর্ তখনই িযাররর রদর্র্ মস্পল ছুর্ি এর্স োিার উপর রদর্য চর্ল মগল। এত র্ার্ছ 
রদর্য মগল ম  িযারর বাতাস মর্র্ি  াওযার শে মপল। 
 
চর্লা, এখনই! 
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িাররেযন এবিং রনর্র্ সাের্ন মঠর্ল রদর্য িযারর রনচু ির্য শি র্র্র বাহুর রনর্চ ধরল। 
পারসক বুের্ত পারল িযারর রর্ র্রর্ত চার্ে। মস মের্ডর শরীরিা মছর্ড় রদর্য িযাররর্র্ 
তুলর্ত সািা য র্রল। দুজর্ন রের্ল রনচু ির্য র্াসকগুর্লার্র্ এরড়র্য মেডর্র্ প্রায োরির 
সর্ঙ্গ মঘর্ষ মির্ন রনর্ত িার্ল। 
 
এখার্ন, িযারর বলল। ওরা এর্রি পররস্কার জাযগায মেডর্র্ নাোর্লা ম খার্ন আর্গ 
মির্র্ই এর্রি আেকার রাখা আর্ছ। িযারর এর্ পলর্র্র মবরশ মফর্ডর রদর্র্ তারর্র্য 
িার্র্ত পারর্ছ না। মস  খন বুেল ম  মের্ডর মদিিা ভাল র্র্র লুরর্র্য রাখা ির্যর্ছ 
তখন মস রন এবিং িাররেযর্নর মপছর্ন ছুিল। েযালফয এবিং গর্যল অ্দৃশয ির্য মগর্ছ। 
রর্ন্তু র্ররর্ডার্রর মশষ প্রার্ন্ত বালু পাির্র ভর্র উর্ঠর্ছ। জানালার র্াাঁচ অ্র্নর্ আর্গই 
মভর্ঙ মগর্ছ। মস মদখল অ্র্নর্ মলার্ সাের্ন মপছর্ন মদৌড়ার্ে। শত্রু না রেত্র তা 
বুের্ত পারল না। মর্াোর রদর্র্ ঘুরর্তই পারসক ষার্ড়র েত রচৎর্ার র্র্র উঠল, রু-রু্-
ড! এবিং লারফর্য লম্বা মলার্রির রদর্র্ মধর্য মগল। মলার্রি র্র্যর্জন ছাত্রর্র্ তাড়া 
র্রর্ছ। 
 
িযারর, এখার্ন! িাররেযন রচৎর্ার র্র্র বলল। 
 
িাররেযন রনর্র্ মির্ন এর্রি ভারর পদকার মপছর্ন রনর্য মগল। ের্ন িল ম ন। ওরা 
ধ্বস্তাধ্বরস্ত র্রর্ছ। েুিূর্তকর জনয িযাররর ের্ন পাগর্লর েত রচন্তা িল ওরা রর্ আবার 
আরলঙ্গন র্রর্ছ। রর্ন্তু পর েুিূর্তকই বুের্ত পারল ম  িাররেযন রনর্র্ বাধা রদর্য পারসকর 
মপছর্ন মছািা মির্র্ রবরত র্রর্ত চাইর্ছ। 
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আোর র্িা মশার্না! র্িা মশার্না রন! 
 
আরে ওর্র্ সািা য র্রব…আরে মডি-ইিারর্র্ িতযা র্রর্ত চাই। 
 
তার েুখিা রবরৃ্ত ির্য আর্ছ। মধাযা এবিং ধুর্লার র্ারর্ে েুর্খর মচিারা পার্ট মগর্ছ। 
মস রার্গ এবিং দুিঃর্খ িরির র্র্র র্াাঁপর্ছ। — 
 
রন, এর্োত্র আেরাই এ পরররিরতর অ্বসান ঘিার্ত পারর। রপ্ল্জ রন আোর্দর ওই 
সাপরির্র্ দরর্ার; সাপরির্র্ আোর্দর িতযা র্রর্ত ির্ব! িাররেযন বলল। 
 
রর্ন্তু িযারর জার্ন রন মর্েন মবাধ র্রর্ছ অ্নয এর্রি িরেুক্স মখাাঁজার ের্ধয ওর 
প্ররতর্শার্ধর আগুন রনভর্ব না। মসও এখন  ুদ্ধ র্রর্ত চায। ওর্দর শারস্ত রদর্ত চায, 
 ারা মেডর্র্ িতযা র্র্রর্ছ। আর মস অ্নয উইসরলর্দর খুাঁর্জ মবর র্রর্ত চায। 
সবকর্পারর রনরিত ির্ত চায ম  রজরন মর্ার্না োর্েলায–রর্ন্তু এ র্িা রচন্তায আনর্তও 
তার ভয র্র্র 
 
আেরা অ্বশযই ফাাঁইি র্রর্বা! িাররেযন বলল। সাপরির র্ার্ছ মপৌঁছর্ত ির্ল আোর্দর 
ফাাঁইি র্রর্ত ির্ব। রর্ন্তু এই েুিূর্তক মচার্খর বাইর্র ম ও না আেরাই এর্োত্র এ 
অ্বিার অ্বসান ঘিার্ত পারর! 
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িাররেযন র্াাঁদর্ছ। মস তার জাোর মছাঁড়া িাতা রদর্য মচার্খর পারন েুছল। রর্ন্তু মস 
ডুর্র্র ধাক্কা রদর্য শ্বাস রনর্য র্িা বলর্ছ। শি র্র্র রনর্র্ ধর্র মরর্খর্ছ। এরপর 
িযাররর রদর্র্ রফরল। 
 
তুরে খুাঁর্জ মবর র্র্র মভার্েেিক মর্ািায, র্ারে সাপরি আর্ছ মভার্টের্িকর সর্ঙ্গ। 
তাড়াতারড় র্র্রা, িযারর! ওর মভতর্র প্রর্বশ র্র্রা! 
 
র্াজরি খুবই সিজ, র্ারে র্র্যর্ ঘণ্টা ধর্র িযাররর স্কাররির্ত জ্বালার্পাড়া র্ররছল। 
মভার্েের্িকর রচন্তার মভতর প্রর্বর্শর জনয িানরছল। মস িাররেযর্নর র্িাের্তা মচাখ বন্ধ 
র্রল। সর্ঙ্গ সর্ঙ্গ রচৎর্ার, মফর্ি পড়ার শে,  ুর্দ্ধর রচৎর্ার মচাঁচার্েরচ সব রনস্তব্ধ ির্য 
মগল। ের্ন িল শেগুর্লা অ্র্নর্ দূর্র চর্ল মগর্ছ, এবিং মস দাাঁরড়র্য আর্ছ অ্র্নর্ 
অ্র্নর্ দূর্র… 
 
মস দাাঁরড়র্য আর্ছ এর্রি ফাাঁর্া রর্ন্তু রবস্মযর্রভার্ব পরররচত রুর্ের োেখার্ন। রুেরির 
মদযার্লর সর্ঙ্গ র্াগজ মছাঁড়া, এবিং শুধু এর্রি জানালা ছাড়া বারর্ সবগুর্লা বন্ধ। মখালা 
জানালা রদর্য দূর্রর র্যাসর্ল জ্বলর্ত িার্া আর্লা মদখা  ার্ে। রর্ন্তু অ্ন্ধর্ার রুেরির্ত 
শুধু এর্রি মতর্লর বারত রিেরিে র্র্র জ্বলর্ছ। 
 
মস আঙুলগুর্লা রনর্জর িার্তর মভতর ঘুরার্ে। মসিা মদখর্ছ। তার রচন্তা র্যাসর্লর 
রুর্ের মভতর। মচম্বার্রর েত মসই মগাপন রুেরি মসই এর্োত্র জার্ন… এই রূপ মপর্ত 
ির্ল বুরদ্ধোন, চালার্ এবিং আরবষ্কার্রর মেধা িার্র্ত ির্ব… মস রনরিত ম  ওই মছার্রা 
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রুেরির মভতর ডাযার্ডে খুাঁর্জ পার্ব না….অ্বশয ডাম্বলর্ডার্রর এই পুতুলরি মস  া 
মভর্বরছল তারর্চর্য অ্র্নর্ মবরশ অ্িসর… অ্র্নর্ দূর…। 
 
োই লডক, এর্রি র্ণ্ঠ বলল। িতাশ এবিং ভাঙা গলা। মস মসরদর্র্ ঘুরল। লুরসযাস 
েযালফয অ্ন্ধর্ার্র এর্ মর্ার্ে বর্স আর্ছ। মছার্রারি িাত মির্র্ পারলর্য  াবার পর 
তার্র্ শারস্ত মদযার রচহ্ন মদখা  ার্ে। তার এর্রি মচাখ বন্ধ ির্য আর্ছ, মচাখরি ফুর্ল 
আর্ছ। োই লডক… রপ্ল্জ… আোর মছর্লরি…। 
 
 রদ মতাোর মছর্ল োরা রগর্য িার্র্ লুরসযাস, মসিার জনয আরে দাযী না। মস 
রেিাররর্নর অ্নয মছর্লর্দর েত আোর র্ার্ছ এর্স দর্ল ম াগ মদযরন। িযর্তা মস বারর 
পিার্রর সর্ঙ্গ বনু্ধত্ব র্র্রর্ছ? 
 
না–র্খর্নাই না! রফসরফস র্র্র েযালফয বলল। 
 
 তুরে আশা র্রর্ত পার্রা ম  ম াগ মদযরন। 
 
আপরন..আপরন শরঙ্কত নন োই লডক ম  িযারর আপনার িার্ত ছাড়া অ্নয র্ার্রা িার্ত 
ের্র ম র্ত পার্র? েযালফয বলল। তার র্ণ্ঠ মর্াঁর্প উঠল। এিা ির্ত পার্র না…আোর্র্ 
ক্ষো র্রর্বন োই লডক…  ুদ্ধ বন্ধ র্রািা ভার্লা ির্তা না,  ার্ত আপরন রনর্জ মসখার্ন 
ঢুর্র্ িযারর পিারর্র্ চাইর্ত পার্রন? 
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ভরনতা র্র্রা না লুরসযাস, তুরে  ুদ্ধ বন্ধ র্রার র্িা বলছ  ার্ত তুরে মতাোর মছর্লর্র্ 
খুাঁর্জ পাও। আোর পিারর্র্ খুাঁর্জ মবর র্রার মর্ার্না দরর্ার মনই, রাত মশষ িওযার 
আর্গই পিার রনর্জই আোর্র্ খুাঁজর্ত আসর্ব। 
 
মভার্েেিক আবার মচাখ নারের্য তার আঙু্গর্লর ফাাঁর্র্ ধরা  াদুদর্ণ্ডর রদর্র্ তার্ার্লা। 
এরি তার্র্ অ্সুরবধা র্রর্ছ…. এবিং ম সব রজরনস লডক মভার্েেিকর্র্ 
 
অ্সুরবধা র্র্র মসগুর্লার্র্ এর্বার োলাই র্র্র রনর্ত িয…. 
 
 াও এবিং মেইপর্র্ রনর্য আর্সা! 
 
মেইপ..ো-োই লডক? 
 
িযাাঁ মেইপ, এখন আোর তার্র্ প্রর্যাজন। তার র্াছ মির্র্ এর্রি র্াজ র্ররর্য রনর্ত 
ির্ব,  াও! 
 
আতরঙ্কত এবিং অ্ন্ধর্ার্র মিাাঁচি খাওযা েযালফয রুে মির্র্ মবর ির্য মগল। মভার্েেিক 
মসখার্ন ঠায দাাঁরড়র্য আর্ছ। মস আঙু্গর্লর ফাাঁর্র্  াদুদণ্ডরি মঘারার্ে। মসরির রদর্র্ 
তারর্র্য আর্ছ। 
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এর্োত্র উপায িল নারগনী, মস রবড়রবড় র্র্র বলল এবিং ঘুর্র তার্ার্লা। ওই মতা মোিা 
রবশাল সাপরি, এখন েুর্ল আর্ছ শূর্নয।  াদুর োধযর্ে রনরদকষ্ট জাযগার মভতর আির্র্ 
রাখার র্ারর্ে মস ফুশর্ছ এবিং দুলর্ছ। 
 
এর্রি রনিঃশ্বাস মির্ন িযারর আবার রনর্জর জাযগায রফর্র এল এবিং ধীর্র ধীর্র মচাখ 
খুলল। রঠর্ এর্ই সেয তার র্ার্ন মচাঁচার্েরচ, রবর্ি শে এবিং ধুেধাে শে ঢুর্ল। 
 
মস এখন রশ্ররর্িং সযার্র্ আর্ছ। সাপরিও তার সর্ঙ্গ। মসরির্র্ রর্ছু  াদুর মপ্রার্ির্শন 
রদর্য রাখা ির্যর্ছ। মস এই োত্র লুরসযাস েযালফযর্র্ পারঠর্যর্ছ মেইপর্র্ খুাঁজর্ত। 
 
মভার্েেিক আরাে মর্দারায বর্স আর্ছ? বযররেয রার্গর সুর্র বলল। এেনরর্ মস রনর্জ 
 ুর্দ্ধ ম াগ মদযরন? 
 
িযারর বলল, মস রচন্তা র্র্রর্ছ তার রনর্জর ম াগ মদযা দরর্ার পড়র্ব না। মস রচন্তা 
র্রর্ছ আরে রনর্জই তার ওখার্ন  ার্র। 
 
রর্ন্তু মর্ন? 
 
মস জার্ন ম  আরে িরেুক্সরি খুাঁর্জ মবড়ারে। মস নারগনীর্র্ রনর্জর র্াছার্ারছ মরর্খর্ছ–
অ্বশযই আরে ওখার্ন  ার্বা ওিার র্ার্ছ- 
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রঠর্, রন র্াধ োাঁরর্ রদর্য বলল। তাির্ল তুরে ম র্ত না পার্র মসিাই মস আশা র্রর্ছ, 
এিাই মস রর্ চায। তুরে এখার্ন িার্র্া, এবিং িাররেযর্নর রদর্র্ নজর রার্খা, আরে 
মসখার্ন  ার্বা এবিং র্াজরি র্রর্বা- 
 
িযারর ওর্র্ বাধা রদল। 
 
তুরে এখার্ন িার্র্া, আরে অ্দৃশয আলখাল্লা পর্র  ার্বা। এবিং  ত তাড়াতারড় সম্ভব 
রফর্র আসর্বা- 
 
না, িাররেযন বলল।  রদ আরে আলখাল্লা রনর্য  াই মসিা ির্ব সবর্চর্য বুরদ্ধোর্নর র্াজ 
এবিং- 
 
এেন রচন্তা বাদ দাও, রন ধের্র্র সুর্র িাররেযনর্র্ বলল। 
 
িাররেযন মর্বল বলর্ত শুরু র্র্রর্ছ, রন, আরে মতাোর্দর েতই সক্ষে- রঠর্ তখনই 
রসাঁরড়র র্ার্ছর ওরা ম খার্ন দাাঁরড়র্য আর্ছ মসখানর্ার ভারর পদকারি সপাি র্র্র খুর্ল 
মগল। 
 
পিার! 
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েুর্খাশ পরররিত দুরি মডি-ইিার দাাঁরড়র্য আর্ছ। রর্ন্তু ওর্দর  াদুদণ্ড দুরি পুর্রাপুরর 
মতালার আর্গই িাররেযন রচৎর্ার র্র্র বলল,রগ-সও। 
 
ম খার্ন ওরা দাাঁরড়র্যরছল মসখান মির্র্ রসাঁরড় মচার্খর পলর্র্ মনর্ে মগল। রন, িাররেযন 
এবিং িযারর তার্ত র্র্র মনর্ে মগল। এত দ্রুত ম  মডি-ইিারর্দর ছুাঁর্ড় মদযা োন 
োিার অ্র্নর্ উপর রদর্য চর্ল মগল। ভারী পদকা মভদ র্র্র ওর্দর মস্পল রবপরীত 
রদর্র্র মদযার্ল রগর্য পড়ল। 
 
ডুর্রা! িাররেযন বলল।  াদুদণ্ডরি ভারর পদকার রদর্র্ তার্ র্রা। ভযানর্ েড়েড় শে 
মশানা মগল। পলর্র্র মভতর ভারর পদকারি পাির্রর েত ির্য মগল এবিং মডি-ইিার দুর্িা 
তার সর্ঙ্গ মিতর্ল মগল। 
 
সর্র আর্সা! রন রচৎর্ার র্র্র বলল। মস, িযারর এবিং িাররেযন এর্র্বার্র দর্রাজার 
সর্ঙ্গ মলর্গ রইল। েুিূর্তকর ের্ধয এর্দল অ্শ্বার্রািী রবদুযত গরতর্ত ওর্দর পাশ রদর্য 
চর্ল মগল। মপছর্ন মপছর্ন ওর্দরর্র্ রনযন্ত্রে র্রর্ছন প্রর্ফসর েযার্র্গানাগল। রতরন 
ওর্দরর্র্ মদখর্ত পানরন। তার চুলগুর্লা অ্র্নর্িা রনর্চ মনর্ে এর্সর্ছ এবিং তার েুর্খর 
উপর ক্ষত দাগ মদখা মগল। রতরন মর্াো প কন্ত ম র্তই ওরা তার র্র্ণ্ঠ রচৎর্ার র্র্র 
বলর্ত শুনল, চাজক! 
 
িাররেযন বলল, িযারর, তুরে অ্দৃশয আলখাল্লারি গার্য দাও! আোর্দর রনর্য রচন্তা র্র্রা 
না 
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– রর্ন্তু িযারর রতনজর্নর উপর রদর্যই আলখাল্লারি চরড়র্য রদল। ওর্দর মবর ির্য িার্া 
পা ধুর্লা এবিং পাির্রর মভতর রদর্য মর্উ মদখর্ব বর্ল ের্ন িল না। 
 
ওরা মদৌর্ড় অ্নয এর্রি রসাঁরড় রদর্য এর্রি র্ররর্ডার্র নােল এবিং মদখল এর্দল 
  াদ্ধার মভতর্র এর্স পর্ড়র্ছ। ম াদ্ধার্দর দু পার্শর মপার্িকইি গুর্লা সচল ির্য উর্ঠর্ছ, 
মদযার্লর সর্ঙ্গ ম ন মলপর্ি আর্ছ। ছরবগুর্লা ম াদ্ধার্দর বুরদ্ধ রদর্ে এবিং সািস 
ম াগার্ে। আর েুর্খাশ পরা এবিং েুর্খাশ ছাড়া মডি-ইিারগুর্লা ছাত্রর্দর এবিং 
রশক্ষর্র্দর সর্ঙ্গ লড়াই র্রর্ছ। রডন রনর্জর এর্রি  াদুদণ্ড ম াগাড় র্র্রর্ছ। মস তার 
 াদুদণ্ড রদর্য মদার্িালর্ভর েুর্খােুরখ লড়র্ছ, পাবকতী লড়র্ছ ট্রাভার্সকর রবরুর্দ্ধ। িযারর, রন 
এবিং িাররেযন এর্সর্ঙ্গ  াদুদণ্ড তুলল, রর্ন্তু ওরা লড়াই র্রর্ত র্রর্ত এতিা ঘুরপার্ 
র্রর্ছ ম  র্াসক ছুাঁর্ড় রদর্ল রনর্জর্দর ম  র্ার্রা গার্য মলর্গ ম র্ত পার্র। ওরা গার্য গা 
রেরলর্য দাাঁরড়র্য অ্র্পক্ষা র্রর্ত িার্ল। সুর্ ার্গর জনয, রর্ন্তু হু-ই-ই-ই-ই র্র্র এর্রি 
শে িল। ওরা উপর্রর রদর্র্ তার্াল। মদখল উপর মির্র্ রপভস মনর্ে আসর্ছ। 
মোরগালুর্ফর মখাসা ছরড়র্য রদর্ে মডি-ইিারর্দর উপর। সর্ঙ্গ সর্ঙ্গ মডি-ইিারর্দর 
োিায মসগুর্লা মপরচর্য রইল গার্ছর মশর্র্ড়র েত। মদখর্ল ের্ন ির্ে ম ন মোিা 
মোিা মর্র্চা। 
 
আঘক! 
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র্তগুর্লা মশর্ড় এর্স আলখাল্লার উপর রর্নর োিা বরাবর পড়ল। ের্ন িল ম ন 
উজ্জ্বল রর্ঙর রর্ছু মশর্ড় শূর্নয েুর্ল আর্ছ। রন মসগুর্লা োাঁরর্ রদর্য আলগা র্রর্ত 
মচষ্টা র্রল। 
 
মর্উ এর্জন অ্দৃশয ির্য আর্ছ! এর্রি মডি-ইিার ওর্দর রদর্র্ মদরখর্য বলল। 
 
রডন সাোনয সের্যর জনয তার্র্ ধ্বিংস র্রািা বাধা রদর্য মরর্খরছল। মদার্িালভ 
প্ররতর্শার্ধর জনয োত্র প্রস্তুরত রনর্যর্ছ রঠর্ এেন সেয তার্র্ বরড বাইন্ড র্াসক র্রল। 
 
চর্লা  াই! িযারর রচৎর্ার র্র্র বলল। রন িযারর এবিং িাররেযন রনর্জর্দর চারপার্শ শি 
র্র্র আলখাল্লা ধর্র রাখল, োিা রনচু র্র্র  ুদ্ধরতর্দর মভতর রদর্য পাির্রর রসাঁরড় মবর্য 
উর্ঠ মগল। 
 
আরে িযার্র্া েযালফয, মতাোর্দর দর্লর মলার্! 
 
িযার্র্া উপর্রর জাযগারির্ত দাাঁরড়র্য এর্রি মডি-ইিার্রর র্ার্ছ আর্বদন র্রর্ছ।  াবার 
সেয িযারর মডি-ইিাররির্র্ োন র্রল। িযার্র্া চাররদর্র্ ঘুর্র তার্র্ মর্ রক্ষা র্রর্লা 
মদখর্ত মচষ্টা র্রল। রন তার্র্ ধাক্কা রদর্য মফর্ল রদল। মস মডি-ইিাররির উপর রগর্য 
পড়ল। তার েুখ মির্র্ রি মবরুর্ে। মস অ্বার্ ির্য মগর্ছ। 
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এই রিতীযবার্রর েত আজ রার্ত মতার্র্ আেরা রক্ষা র্রলাে, দুেুর্খা জারজ! রন 
রচৎর্ার র্র্র বলল। 
 
সাের্ন এর্গার্তই মদখা মগল র্ররর্ডার এবিং রুে জুর্ড় সমু্মখ লড়াই চলর্ছ। িযারর 
মদখল সবকত্র মডি-ইিার। ইযাক্সরল সাের্নর দর্রাজার র্ার্ছ রফ্লিউইর্র্র সর্ঙ্গ লড়র্ছ। 
তার পার্শই এর্রি েুর্খাশ পরা মডি-ইিার রর্িংসর্লর সর্ঙ্গ লড়র্ছ। ছাত্ররা চাররদর্র্ 
মছািাছুরি র্রর্ছ, মর্উ মর্উ আিত বনু্ধর্দর মির্ন রনর্য  ার্ে। িযারর সরাসরর 
েুর্খাশধারী মডি-ইিার্রর রদর্র্ মস্পল ছুাঁর্ড় রদল। রর্ন্তু মসিা রেস িল। অ্র্ল্পর জনয 
মনরভর্লর গার্য লাগল না। মনরভল িাতভর্র লম্বা রবষধর রর্ছু মিনিারু্লা রনর্য এর্সর্ছ। 
মসগুর্লা র্ার্ছর মডি-ইিার্রর গা মপরচর্য ধর্রর্ছ। 
 
িযারর, রন এবিং িাররেযন দ্রুত পাির্রর রসাঁরড় মবর্য রনর্চ নাের্ত িার্ল। দুপার্শর 
র্াাঁচগুর্লা মভর্ঙ মগর্ছ। ররিাররর্নর সেয োপার আওযারলাসরি মভর্ঙ িুর্র্রা িুর্র্রা 
ির্য মগর্ছ, তার উপর রদর্য চলাচলর্ারীর্দর পা রপছর্ল  ার্ে। ওরা রনর্চ এর্স 
মপৌঁছর্তই দুরি শরীর বযালর্রনর োিা মির্র্ ধপাস র্র্র রনর্চ পড়ল। এবিং িযারর মদখল 
এর্রি চারপার্যর অ্স্পষ্টজম্ভ দ্রুত এর্স আছর্ড় পড়া শরীর্রর উপর দাাঁত বরসর্য রদল। 
 
না! িাররেযন তীর র্র্ণ্ঠ বলল। ওর  াদুদণ্ড মির্র্ র্ান ফািার্না শে িল এবিং মফনররর 
মিবযার্ লযার্ভনডার রাউর্নর দুবকল শরীর্রর উপর মির্র্ রছির্র্ পড়ল। মস রগর্য 
পাির্রর মররলিং এর উপর ধাক্কা মখল এবিং পার্য উর্ঠ দাাঁড়াবার মচষ্টা র্রল। রঠর্ 
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তখনই এর্রি উজ্জ্বল সাদা আর্লা জ্বর্ল উঠল এবিং রেোল বল এর্স তার োিার উপর 
পড়ল। মস মের্ের সর্ঙ্গ মিতর্ল মগল এবিং রির ির্য মগল। 
 
আোর র্ার্ছ আর্রা আর্ছ? প্রর্ফসর মট্রার্লারন মররলিং এর উপর মির্র্ বলর্লন। আর্রা 
আর্ছ তার্দর জনয  ারা ওর্দরর্র্ চায! এখার্ন- 
 
এবিং রতরন মিরনস বল সাভক র্রার েত র্র্র আর্রা এর্রি রেষ্টোর্লর বল তার বযাগ 
মির্র্ মবর র্র্র ছুাঁর্ড় রদর্লন।  াদুদণ্ডরি তুর্ল শুর্নয মঘারার্লন। ফর্ল রেোর্লর বলরি 
মভার্ভা র্র্র ির্লর মভতর ঘুরর্ত িার্ল। এবিং জানালা মভর্ঙ মবর ির্য মগল। রঠর্ 
এর্ই সেয র্ার্ঠর ভারর সাের্নর দর্রাজা শে র্র্র খুর্ল মগল। আর্রা অ্র্নর্গুর্লা 
রবশালারৃ্রতর োর্ড়শা ঘর্রর মভতর প্রর্বশ র্রল। 
 
বাতার্স রচৎর্ার্রর আওযাজ। মডি-ইিার এবিং মিাগার্িকর সবাই এর্ইভার্ব রবরক্ষপ্ত 
ছুিাছুরি র্রর্ত িার্ল। লাল এবিং সবুজ রবদুযত গরতর আর্লা রবশালারৃ্রতর প্রােীগুর্লার 
রদর্র্ ছুর্ি  ার্ে। ওগুর্লা মর্াঁর্প মর্াঁর্প উঠর্ছ এবিং আর্রা ভযানর্ ির্য উঠর্ছ। 
 
আেরা মবর ির্বা র্ীভার্ব? সব মশারর্গাল ছারপর্য রন উচ্চস্বর্র বলল। রর্ন্তু িযারর 
অ্িবা িাররেযন উের মদযার আর্গই ওরা ধাক্কা মখর্য পার্শ সর্র মগল। িযারিড ের্ড়র 
গরতর্ত মের্ের্ত এর্স নােল। মস তার মগালারপ ফুর্লর ের্তা ছাতারি োিার উপর ধর্র 
মরর্খর্ছ। 
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ওর্দরর্র্ আঘাত র্র্রা না! ওর্দরর্র্ আঘাত র্র্রা না! মস রচৎর্ার র্র্র বলল। 
 
িযারিড! না! 
 
িযারর সবরর্ছু ভুর্ল মগল। মস অ্দৃশয আলখাল্লার রনচ মির্র্ মদৌর্ড় মবর িল। সারা 
ঘর্রর র্াসক এবিং ইরের্নশন মির্র্ রক্ষা পাওযার জনয রনচু ির্য মদৌড়ার্লা। 
 
িযারিড, রফর্র এর্সা! 
 
রর্ন্তু মস অ্র্ধকর্ পিও তার রদর্র্ রগর্য মপৌঁছর্ত পার্ররন, মদখল িযারিড োর্ড়শার 
মভতর ডুর্ব মগর্ছ। চাররদর্ রদর্য োর্ড়শাগুর্লা ভযানর্ভার্ব িযারির্ডর উপর রগর্য 
পড়র্ছ। মস্পল গার্য মলর্গ রপরছর্য  ার্ে, রর্ন্তু িযারিড ওগুর্লার মভতর ডুর্ব মগর্ছ। 
 
িযারিড! 
 
িযারর শুনর্ত মপল মর্উ এর্জন তার রনর্জর নাে ধর্র ডার্র্ছ। শত্রু না বনু্ধ তা জানা 
মনই। মস অ্ন্ধর্ার্র িাউর্ন্ডর োেখার্নর রদর্র্ মদৌড় রদল। োর্ড়শাগুর্লা রশর্ার রনর্য 
মদৌর্ড় মছািাছুরি র্রর্ছ, িযারির্ডর মর্ার্না অ্বরশষ্টািংশই িযারর মদখর্ত মপল না। 
 
িযারিড! 
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িযাররর ের্ন িল মস িযর্তা োর্ড়শার ভীর্ড় িযারির্ডর মোিা িাতিা উাঁচু র্রর্ত 
মদখর্ব। রর্ন্তু মস  খন োর্ড়শাগুর্লার মপছর্ন ছুির্ত শুরু র্র্রর্ছ রঠর্ তখনই তার 
সাের্ন অ্ন্ধর্ার মির্র্ এর্রি েনুর্ের্ন্টর েত পা এর্স পড়ল। এবিং মস ম  জাযগায 
দাাঁরড়র্য আর্ছ তা িরির র্র্র মর্াঁর্প উঠল। মস মচাখ তুর্ল তার্ার্লা। এর্রি রবশাল 
শরীর, অ্ন্তত রু্রড় ফুি লম্বা। উপর্রর অ্িংশরি অ্ন্ধর্ার্র মদখা  ার্ে না। র্যাসর্লর 
দর্রাজা রদর্য আর্লা পর্ড়র্ছ মসরির পশেী পার্যর। রনর্চর অ্িংর্শ। এরি ধীর্র ধীর্র 
চলার সেয উপর্রর তলার জানালার উপর ঘুরষ। রদল। সর্ঙ্গ সর্ঙ্গ জানালার র্াাঁচগুর্লা 
মভর্ঙ রনর্চ পড়র্ত িার্ল। িযারর মদৌর্ড় দর্রাজার পার্শ রগর্য আশ্রয রনল। 
 
ওহ্ োই- িাররেযন রচৎর্ার র্র্র বলল। মস এবিং রন মদৌর্ড় এর্স িযাররর সর্ঙ্গ ম াগ 
রদল এবিং উপর্রর রদর্র্ তারর্র্য মদখল এই রবশাল শরীররি উপর্রর তলায জানালা 
রদর্য োনুষ ধরর্ত মচষ্টা র্রর্ছ। 
 
না! রন রচৎর্ার র্র্র বর্ল উঠল। িাররেযন  াদুদণ্ডরি উপর্রর রদর্র্ তুলর্তই মস 
িাররেযর্নর িাতিা মির্ন ধরল। ওর্র্ োন র্রর্ল অ্র্ধকর্ র্যাসল ধ্বিংস ির্য  ার্ব। 
 
িযাগার? 
 
মিাপ র্যাসর্লর এর্ পাশ রদর্য িলর্ত িলর্ত এল। এখন িযাররর ের্ন পড়ল মিাপ রছল 
মছািখার্িা এর্িা তদতয। রবশাল তদতযরি উপর্রর তলার োনুষর্দরর্র্ িতযা র্রর্ত মচষ্টা 
র্রর্ছ এবিং ভযানর্ভার্ব গজকন র্র্র উঠর্ছ। তদতযরি মিাঁর্ি আর্ার্র মছাি মিার্পর র্ার্ছ 
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 াওযার সেয পাির্রর রসাঁরড় র্াাঁপর্ত িার্ল। মিার্পর েুখরি িা ির্য আর্ছ, তার েুর্খর 
মভতর রদর্য আধভাঙা িলুদ দাাঁত মদখা  ার্ে। তারপর তারা এর্রি আর্রর্রির রদর্র্ 
রসিংর্ির শরি রনর্য এরগর্য মগল। 
 
মদৌড়াও! িযারর গজকন র্র্র বলল। চাররদর্র্ তারস্বর্র রচৎর্ার, রবর্ফারর্ের শে মশানা 
 ার্ে। িযারর িাররেযর্নর িাত ধরল। ওরা মদৌর্ড় রনর্চ মনর্ে এল। রনও অ্নুসরে 
র্রল। িযারর িযারিডর্র্ বাাঁচার্নার আশা মছর্ড় মদযরন। ওরা এত দ্রুত মদৌড় রদল ম  
এর্ মদৌর্ড় অ্র্ধকর্ পি পার িল এবিং তারপর ওর্দর িাের্ত িল। 
 
ওর্দর চারপার্শ বাতাস বরর্ফর েত জর্ে মগল। িযাররর দে আির্র্ মগর্ছ বুর্র্র 
মভতর্র। অ্ন্ধর্ার্রর মভতর রর্ছু নড়াচড়া র্রর্ছ। র্ার্লা শরীরগুর্লা সব র্যাসর্লর 
রদর্র্ মদৌড়ার্ে। ওর্দর োিাগুর্লা ঢার্া এবিং শ্বাস প্রশ্বার্স র্াাঁপুরনর শে ির্ে …. 
 
রন এবিং িাররেযন িযাররর পার্শ। ওর্দর মপছর্ন ম   ুর্দ্ধর শে মবর্ড় চলরছল তা িঠাৎ 
ম ন মির্ে মগল। র্ারে এই রনস্তব্ধতা এর্োত্র মডর্েনিররাই আনর্ত পার্র…। 
 
িযারর চর্ল আর্সা!, িাররেযর্নর র্ণ্ঠ মশানা মগল। ের্ন িল অ্র্নর্ দূর মির্র্। 
পযার্ট্রানাস, িযারর চর্ল আর্সা! 
 
িযারর তার  াদুদণ্ডরি তুর্ল ধরল। রর্ন্তু এর্রি িতাশা তার্র্ মচর্প ধরল : মেড োরা 
মগর্ছ, িযারিড রনরিত েৃতুযর রদর্র্, অ্িবা এতক্ষর্ে োরা মগর্ছ। আর্রা র্তজন এভার্ব 
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েৃতুযবরে র্রর্ব মস সের্র্ক এখন রর্ছুই জার্ন না। ের্ন িল ম ন রনর্জর আত্মািা 
শরীর মির্র্ অ্র্ধকর্ মবর ির্য মগর্ছ… 
 
িযারর! চর্ল এর্সা! িাররেযন আবার বলল। 
 
শতশত মডর্েনির ওর্দর রদর্র্ এরগর্য আসর্ছ। ওরা িযাররর রির ির্য িার্া অ্বিািার 
রদর্র্ই এরগর্য আসর্ছ, ম ন সাের্ন খাবার রর্যর্ছ… 
 
িযারর মদখল রর্নর পযার্ট্রানাস, মছাি রু্রু্ররি  াদুদণ্ড মির্র্ রছির্র্ মবর িল এবিং দুবকল 
ির্ত ির্ত রনিঃর্শষ ির্য মগল। িাররেযর্নর মভাাঁদড়রি শুর্নয পার্ মখল এবিং রনিঃর্শষ ির্য 
মগল। এবিং িযাররর রনর্জর  াদুদণ্ডরি িার্তর মভতর র্াাঁপর্ছ, মস রির ির্য ম ন রবপদর্র্ 
মডর্র্ আনর্ছ, মর্ার্না উোপ মনই.. 
 
রঠর্ তখনই এর্রি রুপারল খরর্গাশ, এর্রি মবরজ এবিং এর্রি রশযাল িযারর, িাররেযন 
এবিং রর্নর োিার উপর রদর্য ওর্দর অ্রতেে র্র্র মগল। প্রােীগুর্লা র্ার্ছ  াওযার 
আর্গই মডর্েনিরগুর্লা পর্ড় রগল। রতনজন োনুষ অ্ন্ধর্ার্রর মভতর মির্র্ মবর ির্য 
এর্স ওর্দর পার্শ দাাঁড়ার্লা। তারা  াদুদণ্ড মির্র্ পযার্ট্রানাস র্াে র্রর্ত িার্ল : ওরা 
িল লুনা, এররন এবিং রসোস। 
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সব রঠর্ আর্ছ, লুনা এেনভার্ব বলল ম ন ওরা রুে অ্ব ররর্র্াযারর্ের্ন্ট রফর্র মগর্ছ। 
আর মস্পলগুর্লা ম ন এেরনর্তই রডএ মত প্রযার্রিস র্রা িরেল। সব রঠর্ আর্ছ িযারর, 
আর্সা… ভাল খবর্রর র্িা রচন্তা র্র্রা… 
 
ভার্লা খবর? িযারর বলর। তার গলা মভর্ঙ আসর্লা। 
 
আেরা এখর্না এখার্ন আরছ, লুনা রফসরফস র্র্র বলল। আেরা এখর্না  ুদ্ধ র্ররছ। 
এখন চলর্লা… 
 
এর্রি রুপারল আর্লা েলর্র্ উঠল, তারপর এর্রি আর্লা দপদপ র্র্র জ্বর্ল উঠল। 
িযারর সবকাত্মর্ মচষ্টার ফসল রিসার্ব তার  াদুদর্ণ্ডর আগা রদর্য এর্রি োদী িররে মবর 
ির্য এল। অ্র্শ্বর গরতর্ত সাের্নর রদর্র্ মধর্য মগল এবিং মডর্েনিরগুর্লা সব 
পররস্কারভার্ব রছন্ন রভন্ন ির্য মগল। সর্ঙ্গ সর্ঙ্গ রাতিা ম ন অ্র্নর্ িালর্া ির্য মগল। 
রর্ন্তু তখর্না চারপাশ মির্র্  ুর্দ্ধর শে র্ার্ন এর্স ঢুর্র্ছ। 
 
মতাোর্র্ ধনযবাদ রদর্য মশষ র্রা  ার্ব না, রন লুনা, এররন এবিং রসোর্সর রদর্র্ রফর্র 
বলল। মতােরা আোর্দর জীবন রক্ষা- 
 
এর্রি গজকন র্র্র, ভূরে র্াাঁরপর্য অ্ন্ধর্ার্র জঙ্গর্লর মভতর মির্র্ আর্রা এর্রি তদতয 
মবর ির্য আসল। িার্ত মছাি র্ারঠর েত এর্রি লারঠ ধর্র আর্ছ ম রি িযাররর্দর ম  
র্ার্রা মচর্য অ্র্নর্ বড়। 
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রন! িযারর বলল। রর্ন্তু অ্নযর্দরর্র্ তা না বলর্লও চলর্তা। সবাই রবরক্ষপ্তভার্ব মদৌর্ড় 
সর্র মগল। এবিং এর্ মসর্র্র্ন্ডর র্ে সের্যর ের্ধযই তদতযরির রবশাল পা এর্স রঠর্ 
ওরা ম খার্ন দাাঁড়ার্না রছল মসখার্ন পড়ল। িযারর চাররদর্র্ ঘুর্র তার্ার্লা। রন এবিং 
িাররেযন তার্র্ অ্নুসরে র্র্র এর্সর্ছ। রর্ন্তু অ্নয রতনজন মদৌর্ড়  ুর্দ্ধ ম াগ রদর্ত 
চর্ল মগর্ছ। 
 
চর্লা নাগার্লর বাইর্র চর্ল  াই! রন বলল। তদতযরি িার্তর লারঠিা প্রচণ্ডভার্ব ঘুরার্লা 
এবিং রচৎর্ার র্র্র উঠল। তার রচৎর্ার রার্ত চাররদর্র্ প্ররতধ্বরন তুলল। 
 
এরি মিােরপিং উইর্লা! িযারর বলল। চর্লা! 
 
িযারর েন মির্র্ এরির্র্ সররর্য রাখল। এিার বযাপার্র মছাি এর্িা জাযগা ের্নর 
মভতর রাখল ম খার্ন এখন তার্ার্নার সেয মনই। মস মেডর্র্ রনর্য রচন্তা র্রর্ছ, 
িযারিডর্র্ রনর্য রচন্তা র্রর্ছ। মস তার র্ার্ছর োনুষগুর্লা রনর্য রচরন্তত।  ারা রবরক্ষপ্ত 
অ্বিায র্যাসর্লর বাইর্র এবিং মভতর্র রর্যর্ছ। তারা অ্বশযই অ্র্পক্ষা র্রর্ছ। র্ারে 
িযাররর্দরর্র্ চর্ল আসর্ত ির্যরছল সাপরির জনয, মভার্েের্িকর জনয। র্ারে রবষযরি, 
িাররেযন ম েন বর্লর্ছ, এ  ুদ্ধ মশষ র্রার এর্রিই উপায 
 
িযারর প্রচণ্ড গরতর্ত মদৌড় রদল, তার ের্ন িল ম  মস েৃতুযর্র্ রুখর্ত পারর্ব। মস 
চাররদর্র্ অ্ন্ধর্ার্রর মভতর মির্র্ মছািা মস্পর্লর লাল, সবুজ আর্লা মতাযাক্কা র্রল 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য ডেথরি হ্যালিাস । ডে. ডে. িাওরিিং । হ্যারি পটাি রসরিে 

1080 

www.bengaliebook.com                                  সূরিপত্র 
 

 

না। মলর্র্র মভতর মির্র্ সেুর্র্দ্র েত গজকন িল, রনরষদ্ধ জঙ্গর্লর মভতর মির্র্ 
বাতাসিীন েিেি শে িল। িযারর এত মজার্র মদৌড় রদল ম  তার জীবর্ন র্খর্না এত 
মজার্র মদৌড়াযরন। এবিং িযাররই প্রিে মসই রবর্শষ গাছরি মদখল। এই উইর্লা গাছরিই 
তার মশর্র্ড়র মগাড়ায মগাপন পি মঢর্র্ মরর্খর্ছ। 
 
িযারর িাপার্ত িাপার্ত র্ার্ছ এর্স িােল। গার্ছর শাখাগুর্লা চাররদর্র্ দুলর্ছ। িযারর 
তারর্র্য এর মগাড়ায মশর্র্ড়র সর্ঙ্গ এর্োত্র বাধনরি মদখর্ত মপল। এই বাধনরিই 
এর্োত্র গাছরির্র্ অ্র্র্র্জা র্রর্ত পার্র। রন এবিং িাররেযনও এর্স মপৌঁর্ছর্ছ। 
িাররেযন এতিা িাপার্ে ম  র্িা বলর্ত পারর্ছ না। 
 
আ-আেরা –মভ–মভতর্র ঢুর্ব রর্–রর্ভার্ব? রন িাপার্ত িাপার্ত বলল। আরে–জাযগারি 
মদখর্ত পারে, আ-আোর্দর  রদ এর্িা েুর্শযাঙ্ক িার্র্তা 
 
েুর্শযাঙ্ক? িাররেযন িাপার্ত িাপার্ত বলল। মস রনচু ির্য মগর্ছ। বুর্র্র র্ার্ছ মচর্প 
ধর্র মরর্খর্ছ। তুরে র্ী মর্ার্না  াদুর্র–না রর্? 
 
ওি–রঠর্–িযাাঁ, রঠর্ই- 
 
রন চাররদর্র্ ঘুর্র তার্ার্লা। এবিং তার  াদুদণ্ড রদর্য োরির সর্ঙ্গ িার্া গার্ছর এর্রি 
শাখার রদর্র্ তার্ র্র্র বলল, উইনগারডকযাে মলরভওসা! শাখারি। োরি মির্র্ লারফর্য 
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উঠল। মসরি শূর্নয পার্ মখর্য সরাসরর গার্ছর দুলর্ত িার্া শাখার উপর রগর্য পড়ল। 
শাখারি রগর্য পড়ল গার্ছর এর্রি মশর্র্ড়র উপর এবিং ঘুরর্ত িার্া গাছরি রির িল। 
 
পারর্ফক্ট! িাররেযন িাপার্ত িাপার্ত বলল। 
 
দাাঁড়াও! 
 
চাররদর্র্ ধুেধাে এবিং ভাঙার্চারার শে ির্ে। িাাঁির্ত শুরু র্রার েুিূর্তকই িযারর এর্িু 
রিধা র্রল। মভার্েেিক চায ম  মস আসুর্,…সুতরািং মস রর্ রন এবিং িাররেযনর্র্ 
রনর্জর সর্ঙ্গ ফাাঁর্দ জরড়র্য মফলর্ছ? 
 
রঠর্ তখনই তার র্ার্ছ রনষু্ঠর বাস্তবতািা ধরা রদল : সাের্ন এর্রিই উপায আর্ছ সাপরি 
মর্ িতযা র্রা। এবিং সাপরি রর্যর্ছ মভার্টের্িকর র্ার্ছই। আর মভার্েেিক আর্ছ এই 
িার্নর্লর মশষ প্রার্ন্ত…। 
 
রন িযাররর্র্ মঠর্ল রদর্য বলল, িযারর আেরাও আসরছ, তুরে ঢুর্র্ত িার্র্া। 
 
িযারর ঘুর্র গার্ছর মভতর রদর্য োরির পযার্সর্জ ঢুর্ল। মশষবার  খন ঢুর্র্রছল তার 
মচর্য এখন পিরি অ্র্নর্ মবরশ চাপা। িার্নর্লর রসরলিংরি অ্র্নর্ রনচু। চারবছর আর্গ 
 খন ঢুর্র্রছল তখন রিগুন চওড়া রছল। এখন মসখান রদর্য েল র্র্র ঢুর্র্ত ির্ে। 
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িযারর  াদুদণ্ডরি জ্বারলর্য প্রস্তুত মরর্খর্ছ। ম  মর্ার্না সেয সাের্ন বাধা পড়র্ত পার্র। 
রর্ন্তু মর্উ আসল না। িযারর সাের্নর রদর্র্ তারর্র্য আগার্লা। 
 
অ্বর্শর্ষ িার্নল মবর্র্ উপর্রর রদর্র্ চর্ল মগর্ছ। িযারর সাের্ন  াদুদর্ণ্ডর আর্লার্ত 
রুপারল িুর্র্রা িুর্র্রা মদখর্ত মপল। িাররেযন তার িািুর উপর ধাক্কা রদল। 
 
আলখাল্লা! মস রফসরফস র্র্র বলল। আলখাল্লািা পর্র নাও! 
 
িযারর মপছর্ন িাতড়ার্ত িার্ল, িাররেযন তার িাতরির্ত িযাররর মপছর্নর মির্র্ 
র্াপর্ড়র গারট্ট খুর্ল রদল। িযারর র্ষ্ট র্র্র মসিা তার সাের্ন আনল। রবড়রবড় র্র্র 
বলল, নক্স! িযাররর  াদুদর্ণ্ডর আর্লারি রনর্ভ মগল।  তিা সম্ভব শে 
 
র্র্র মস িাত পা নাড়র্ত িার্ল। প্ররতরি েুিূর্তক মস অ্র্পক্ষা র্রর্ত িার্ল এর্রি 
শীতল র্ণ্ঠ মশানার জনয, এর্রি সবুজ আর্লার েলর্ারন মদখার জনয। 
 
এবিং রঠর্ তখনই মস রঠর্ তার্দর সাের্ন এর্রি রুে মির্র্ গলার আওযাজ শুনর্ত 
মপল। িার্নর্লর মশষ প্রার্ন্ত খুি র্র্র এর্রি শর্ে বন্ধ ির্য মগল। ের্ন িল ম ন এর্রি 
পুরাতন বাক্স রদর্য আির্র্ মদযা িল। রনিঃশ্বাস রনর্তও সািস ির্ে না। িযারর িার্নর্লর 
েুর্খর মশষ প্রার্ন্ত চর্ল এল। বাক্স এবিং মদযার্লর োেখার্ন ম  সাোনয এর্িু ফাাঁর্ 
আর্ছ মসখান রদর্য তার্ার্লা। 
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বারির্রর রদর্র্ রুেরির্ত িালর্া আর্লা জ্বলর্ছ। রর্ন্তু মসই আর্লার্তই ওখার্ন 
নারগনীিার্র্ মদখা  ার্ে। রনরাপর্দ  াদুর োধযর্ে এর্রি রনরদকষ্ট এলার্ায রঘর্র রাখা 
ির্যর্ছ। নারগনী শুর্নয ভাসর্ছ। ের্ন ির্ে ম ন পারনর মভতর সররসৃপ ম েন ভার্স 
মতেরন ভাসর্ছ, পার্ খার্ে। মস মিরবর্লর এর্ প্রান্ত মদখর্ত মপল এবিং মদখা মগল লম্বা 
সাদা আঙুলগুর্লা এর্রি  াদুদণ্ড রনর্য মখলা র্রর্ছ। তখনই মেইপ র্িা বর্ল উঠল। 
িযাররর বুর্র্র মভতর ধপ র্র্র উঠল। মস রঠর্ ম খান রদর্য লুরর্র্য উাঁরর্ রদর্য আর্ছ 
তার মির্র্ োত্র র্র্যর্ ইরি দূর্র মেইপ দাাঁরড়র্য আর্ছ। 
 
োই লডক, ওর্দর প্ররতর্রাধ মভর্ঙ পড়র্ত শুরু র্র্রর্ছ… 
 
–এবিং মসিা ির্ে মতাোর সািা য ছাড়াই, উচ্চ এবিং পররস্কার গলায মভার্েেিক বলল। 
তুরে এর্জন দক্ষ উইজাডক িওযার পরও মসর্ভরাস, আোর ের্ন িয না তুরে এখন 
মর্ার্না রর্ছু র্রর্ত পারর্ব। আেরা মসখার্ন প্রায মপৌঁর্ছ মগরছ, প্রায মপৌঁর্ছ মগরছ। 
 
ওই মছার্রারির্র্ আোর্র্ মখাাঁজার অ্নুেরত রদন, আরে ওর্র্ আপনার সাের্ন এর্ন 
িারজর র্রব। আরে জারন, আরে তার্র্ খুাঁর্জ মবর র্রর্ত পারব, োই লডক, রপ-জ। 
 
মেইপ রঠর্ সাোনয ফাাঁর্র্র জাযগারি লম্বা পা মফর্ল অ্রতেে র্রল। িযারর এর্িুখারন 
রপরছর্য এল। রর্ন্তু নারগনীর রদর্র্ মচাখ রাখল। মস রচন্তা র্রর্ত িার্ল, এেন মর্ার্না 
মস্পল আর্ছ ওর মবর্ধ মদযা জাযগারি মভদ র্রা  ায? এর্বার মচষ্টা বযিক ির্ল আর 
রর্ছু র্রার িার্র্ব না… 
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মভার্েেিক উর্ঠ দাাঁড়ার্লা, িযারর এখন তার লাল মচাখ এবিং তার সার্পর ের্তা েুখরি 
মদখল। আর্ধা অ্ন্ধর্ার্র তার েুর্খর রবষণ্ণ ভাবরি ফুর্ি উর্ঠর্ছ। 
 
আোর এর্রি সেসযা আর্ছ, মসর্ভরাস, মভার্েেিক নরে র্র্ণ্ঠ বলল। 
 
োই লডক? মেইপ বলল। 
 
মভার্েেিক তার িার্তর এলডার ওযযান্ড তুলল, র্নডার্ির্রর িার্তর বযাির্নর েত ধর্র 
রাখল। 
 
এিা আোর জনয র্াজ র্র্র না মর্ন, মসর্ভরাস? 
 
রনস্তব্ধতার মভতর িযারর শুনর্ত মপল সাপরি রিসরিস র্রর্ছ এবিং এর্বার মপরচর্য  ার্ে 
আবার মসাজা ির্ে। নারর্ এিা মভার্েের্িকর দীঘক রনিঃশ্বার্সর শে? 
 
মেইপ অ্সাড়ভার্ব ভলল, োই লডক! আরে রঠর্ বুের্ত পাররছ না, আপরন এিা রদর্য 
অ্সাধারে  াদু র্র্রর্ছন। 
 
মভার্েেিক বলল, না, আরে আোর সাধারে েযারজর্গুর্লাই র্র্ররছ। আরে অ্সাধারে, 
রর্ন্তু এই  াদুদণ্ডরি….না। এই  াদুদণ্ডরি এর আি ক ক্ষেতা মদখার্ে না। অ্রলভযান্ডার্রর 
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র্াছ মির্র্ র্র্যর্ বছর আর্গ ম   াদুদণ্ডরি রনর্যরছলাে মসরি আর এই  াদুদণ্ডরির 
মভতর আরে মর্ার্না পািকর্য মদখর্ত পারে না। 
 
মভার্েের্িকর গলা রবস্মযর্রভার্ব শান্ত। রর্ন্তু িযাররর স্কাররি অ্সম্ভব রর্র্ের জ্বালা 
র্রর্ত শুরু র্রল। মস অ্নুভব র্রর্ত পারল ম  মভার্েেিক তার মভতর্র বাড়র্ত িার্া 
মোধিার্র্ দরের্য মরর্খর্ছ। 
 
মর্ার্না পািকর্য মনই, মভার্েের্িক আবার বলল। 
 
মেইপ মর্ার্না র্িা বলর্ছ না। িযারর তার্র্ মদখর্ত পার্ে না। ভাবল, মেইপ রবপদিা 
বুের্ত মপর্রর্ছ এবিং তার প্রভুর্র্ শান্ত র্রার জনয িযর্তা শে খুাঁজর্ছ। 
 
মভার্েেিক রুর্ের মভতর িাাঁির্ত শুরু র্রল। িযাররর মচার্খর সাের্ন মির্র্ মস র্র্যর্ 
মসর্র্র্ন্ডর জনয সর্র  ার্ে। মস শান্তস্বর্র এর্ইভার্ব র্িা বলর্ছ। িযাররর মভতর্র 
 ন্ত্রো এবিং মোধ বাড়র্ত শুরু র্র্রর্ছ। 
 
আরে অ্র্নর্ রচন্তা র্র্ররছ, মসর্ভরাস….তুরে জার্না মতাোর্র্ আরে মর্ন  ুদ্ধ। মির্র্ 
এখার্ন মডর্র্ এর্নরছ? 
 
 িযারর েুিূর্তকর মভতর মেইর্পর শরীরিা মদখর্ত মপল। তার মচাখ রির ির্য আর্ছ 
সাপরির রদর্র্…. 
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না, োই লডক, রর্ন্তু আরে আপনার্র্ অ্নুর্রাধ র্ররছ আোর্র্  ুর্দ্ধ রফর্র ম র্ত রদন। 
িযাররর্র্ খুাঁর্জ মবর র্রর্ত রদন। 
 
তুরে লুরসযার্সর েত র্িা বলছ। মতােরা মর্উ পিারর্র্ আোর মচর্য মবরশ মচন না। 
তার্র্ খুাঁর্জ মবর র্রর্ত ির্ব না। পিার রনর্জই আোর র্ার্ছ আসর্ব। আরে তার 
দুবকলতা জারন। মস তার চারপার্শ অ্নযরা ের্র  ার্ে এিা র্খর্নাই সিয র্রর্ব না। মস 
জার্ন ম  এ েৃতুযর র্ারে মস। ম  মর্ার্না রর্ছুর রবনীের্য মস এ েৃতুয বন্ধ র্রর্ত 
চাইর্ব। মস চর্ল আসর্ব। 
 
রর্ন্তু োই লডক, মস দুঘকিনাবশত আপনার বদর্ল অ্নয র্ার্রা িার্ত খুন ির্য ম র্ত পার্র। 
 
মডি-ইিারর্দর প্ররত আোর পররস্কার রনর্দকশ মদযা আর্ছ। পািারর্র্ ধরর্ত ির্ব।  ত 
খুরশ ওর মলার্জনর্র্ িতযা র্র্রা, ক্ষরত মনই। রর্ন্তু ওর্র্ িতযা র্রা  ার্ব না। 
 
রর্ন্তু পিার নয, মতাোর সর্ঙ্গ আোর র্িা বলা দরর্ার, মসর্ভরাস। তুরে আোর র্ার্ছ 
অ্র্নর্ েুলযবান, অ্র্নর্ েুলযবান। 
 
আোর প্রভু রনিযই জার্নন, এর্োত্র তার মসবার্তই আরে রনর্যারজত। রর্ন্তু আোর্র্ 
ম র্ত রদন এবিং ওর্র্ খুাঁর্জ মবর র্র্র আনর্ত রদন। আরে জারন আরে পারব। 
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আরে মতাোর্র্ বর্লরছ, না? মভার্েেিক বলল। মস ঘুরর্তই িযারর তার লাল মচার্খর আভা 
মদখর্ত মপল। তার আলখাল্লারির উপর সার্পর েত রপরেল। িযাররর স্কাররির্ত অ্সম্ভব 
জ্বালার্পাড়া র্রর্ছ। আোর এখন রচন্তার রবষয িল, রর্ ির্ব  খন ওই মছার্রার সর্ঙ্গ 
আোর সােনাসােরন মদখা ির্ব! 
 
োই লডক এ বযাপার্র মর্ার্না প্রশ্ন মনই, আপরন রনরিত-? 
 
-রর্ন্তু এর্িা প্রশ্ন আর্ছ, মসর্ভরাস, এর্িা প্রশ্ন। 
 
মভার্েেিক আবার দাাঁড়ার্লা। িযারর তার্র্ স্পষ্ট মদখর্ত পার্ে িার্তর  াদুদণ্ডরি 
মঘারার্ে। মস মেইর্পর রদর্র্ তার্ার্লা। 
 
মর্ন আোর দুর্িা  াদুদণ্ডই র্াজ র্রল না  খন আরে তা িযারর পিার্রর রদর্র্ তার্ 
র্রলাে? 
 
আরে..আরে এ প্রর্শ্নর উের রদর্ত পাররছ না, োই লডক! 
 
তুরে পারছ না? 
 
মোর্ধ মস ধের্র্ উঠল  া িযাররর োিাযু চারু্র েত রগর্য রবধল। মস  ন্ত্রোয রচৎর্ার 
র্রা মির্র্ রনর্জর্র্ ধর্র রাখর্ত এর্ িাত েুর্খর মভতর পুর্র রদল। মস মচাখ বন্ধ 
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র্রল এবিং িঠাৎ মস মভার্টের্িকর মভতর্র প্রর্বশ র্রল। মভার্টের্িকর মভতর রদর্য 
মেইর্পর র্ার্লা ির্য  াওযা েুখিার রদর্র্ তার্াল। 
 
ইযু গার্ছর ততরর  াদুদণ্ডরি সব র্াজই র্রর্ছ, মসর্ভরাস, শুধু িযারর পিারর্র্ িতযা র্রা 
ছাড়া। দুবার আরে বযিক ির্যরছ। অ্রলভযান্ডারর্র্ রন কাতন র্রার সেয মস আোর্র্ 
বর্লরছল আর্রর্জর্নর  াদুদণ্ড রনর্য মচষ্টা র্রর্ত। রর্ন্তু লুরসযার্সর  াদুদণ্ডরি িযাররর 
সাের্নই মভর্ঙ িুর্র্রা িুর্র্রা ির্য মগর্ছ। 
 
আ-আোর র্া-র্ার্ছ এর মর্ার্না বযাখযা মনই, োই লডক! 
 
মেইপ এখন আর মভার্টের্িকর রদর্র্ তার্ার্ে না। তার র্ার্লা মচাখ দুরি এখর্না 
সার্পর রদর্র্। 
 
আরে তৃতীয  াদুদণ্ড রিসার্ব এলডার ওযযান্ড রনর্যরছ, মসর্ভরাস, রনযরতর  াদুদণ্ড, 
মডিরের্  াই বর্লা। আরে এরি রনর্যরছ  াদুদণ্ডরির আর্গর োরলর্র্র র্াছ মির্র্। 
আরে এরি রনর্যরছ অ্যালবাস ডাম্বলর্ডার্রর র্বর্রর মভতর মির্র্। 
 
মেইপ এবার মভার্টের্িকর রদর্র্ তার্ার্লা। তার েুখরি েৃত েুর্খার্শর েত মদখার্ে। 
েুখিা োর্বকর্লর ের্তা সাদা ির্য আর্ছ। র্িা বলার সেয এেন রির ির্য িার্ল ম  
ের্ন িল মচাখ দুর্িার মপছর্ন আর্দৌ মর্ার্না জীরবত োনুষ আর্ছ রর্ না সর্ন্দি। 
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োই লডক–ওই মছার্রার্র্ ধরর্ত ম র্ত রদন 
 
এই দীঘকরার্ত  খন আরে জর্যর িারপ্রার্ন্ত মপৌঁর্ছ মগরছ, তখন আরে এখার্ন বর্স আরছ, 
মভার্েের্িক শান্ত র্র্ণ্ঠ প্রায রফসরফস র্র্র বলল। বর্স বর্স ভাবরছ মর্ন এলডার 
ওযযান্ডরি রঠর্ের্তা র্াজ র্রর্ছ না। এ  াদুদণ্ডরির ম  সুনাে আর্ছ। মস অ্নু াযী র্াজ 
র্রর্ছ না। এর বযাপার্র রবশ্বাস আর্ছ ম  সরঠর্ োরলর্র্র র্ার্ছই এরি র্াজ 
র্র্র….এবিং এর উের আোর র্ার্ছ আর্ছ। 
 
মেইপ র্িা বলর্ছ না। 
 
সম্ভবত তুরে মসিা ইরতের্ধযই জার্না? তুরে  র্িষ্ট চতুর োনুষ, মসর্ভরাস। তুরে রছর্ল 
আোর ভার্লা এবিং রবশ্বস্ত চার্র, রর্ন্তু  া ঘির্ছ মস জনয আরে দূিঃরখত। 
 
োই লডক 
 
এলডার ওযযান্ডরি রঠর্ ের্তা আোর ির্য র্াজ র্রর্ছ না, র্ারে আরে এরির 
সরতযর্ার্রর প্রভু নই। তুরে অ্যালবাস ডাম্বলর্ডারর্র্ িতযা র্র্রছ। তুরে  তক্ষে জীরবত 
আর্ছা, মসর্ভরাস, ততক্ষে  াদুদণ্ডরি আোর ির্ত পার্র না। 
 
োই লডক! মেইপ প্ররতবাদ র্র্র বলল। মস িার্তর  াদুদণ্ডরি তুলল। 
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অ্নয মর্ার্না রবর্ল্প পি মনই, মভার্েেিক বলল। আোর্র্ অ্বশযই  াদুদণ্ডরির প্রভু ির্ত 
ির্ব, মসর্ভরাস।  াদুরির র্তৃকত্ব এবিং মশর্ষ িযাররর উপর র্তৃকত্ব। 
 
মভার্েেিক শুর্নয  াদুদণ্ডরি ঘুরার্লা। মসিা মেইপর্র্ রর্ছু র্রল না। মসর্র্র্ন্ডরও র্ে 
সের্যর জনয মস ভাবল, তার্র্ পররত্রাে মদযা ির্যর্ছ। রর্ন্তু তারপরই মভার্েের্িকর 
রসদ্ধান্তরি পররস্কার ির্য মগল। সার্পর পুর্রা অ্দৃশয খাাঁচা এর্িা গড়ারন রদল। মেইপ 
রচৎর্ার মদযার মবরশ আর রর্ছু র্রার আর্গই খাাঁচারি তার্র্ মভতর্র রনর্য রনল। 
মেইর্পর োিা মির্র্ র্াাঁধ প কন্ত। মভার্েেিক পারর্সলির্ঙর ভাষায বলল 
 
োর্রা! 
 
এর্িা ভযানর্ রচৎর্ার মশানা মগল। িযারর মদখল মইর্পর েুর্খর রঙ পার্ট  ার্ে। মচাখ 
দুর্িা রবফাররত, সাদা ির্য আসর্ছ। সাপরি ওর গলার ওপর মছাবল রদর্যর্ছ। মইপ মচষ্টা 
র্র্রও  াদুর্রা বাক্সরি মির্র্ সর্র আসর্ত পার্ররন। তার পা রপছর্ল মগর্ছ এবিং মস 
োরির্ত পর্ড় মগর্ছ। 
 
আরে দুিঃরখত, মভার্েেিক ঠাণ্ডা গলায বলল। 
 
মস ঘুর্র চর্ল মগল। তার মচার্খ েুর্খ দুিঃখ মবার্ধর মর্ার্না রচহ্ন মনই। এখন তার এ 
জাযগা মির্র্ সর্র মনর্ে পড়ার সেয।  াদুদণ্ডরি এখন তার ির্য র্াজ র্রর্ব। মস 
সাপরির বাক্সরির রদর্র্  াদুদণ্ডরি তার্ র্রল, মসরি মেইর্পর র্াছ মির্র্ সর্র শুর্নয 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য ডেথরি হ্যালিাস । ডে. ডে. িাওরিিং । হ্যারি পটাি রসরিে 

1091 

www.bengaliebook.com                                  সূরিপত্র 
 

 

উর্ঠ মগল। মেইপ মের্ের্ত পর্ড় িার্ল। তার গলা রদর্য রি রফনর্র্ মবর ির্ে। 
মপছর্নর রদর্র্ এর্বারও না তারর্র্য মভার্েেিক রুে মির্র্ মবর ির্য মগল। রবশাল 
সাপরি তার  াদুর্রা বাক্সসি মভার্েের্িকর মপছর্ন মপছর্ন চর্ল মগল। 
 
িার্নর্লর মভতর্র িযারর রনর্জর মভতর রফর্র এর্স মচাখ খুলল।  ার্ত গলা রদর্য শে না 
মবর িয মস জনয মস তার মঠাাঁি র্াের্ড় মরর্খরছল, তার মির্র্ রি মবর ির্য আসর্ছ। 
মস এবার মছাি বাক্সরি এবিং মদযার্লর ফাাঁর্ রদর্য তার্ার্লা। মদখল মেইর্পর র্ার্লা 
জুর্তা মের্ের্ত ছিফি র্রর্ছ। 
 
িযারর! িাররেযন চাপাস্বর্র তার মপছন মির্র্ বলল। রর্ন্তু ততক্ষর্ে মস তার  াদুদণ্ডরি 
মদযাল এবিং বাক্সরির রদর্র্ তার্ র্র্রর্ছ। বাক্সরি এর্িু শূর্নয উঠল এবিং পার্শ চর্ল 
মগল।  তিা শে না র্র্র সম্ভব িযারর রুেরির মভতর্র প্রর্বশ র্রল। 
 
মস জার্ন না মর্ন মস এ র্াজরি র্রর্ছ। মর্ন মস এর্জন েৃতুযেুখী োনুর্ষর র্ার্ছ 
 ার্ে। মস জার্ন না মেইর্পর সাদা েুখরির রদর্র্ তারর্র্য তার রর্ ের্ন িল। মেইপ 
তার আঙুলগুর্লা রদর্য ক্ষতিা মরাধ র্রর্ত মচষ্টা র্রর্ছ। িযারর অ্দৃশয আলখাল্লা িান 
রদর্য সররর্য মবর ির্য আসল এবিং ম  োনুষরির্র্ মস ঘৃো র্র্র তার রদর্র্ রনচু ির্য 
তার্ার্লা। তার সাদা ির্য আসা রবফাররত মচাখ দুরি িযাররর্র্ মদখল। মস রর্ছু বলর্ত 
মচষ্টা র্রল। িযারর আর্রা রনচু ির্য েুাঁর্র্ পড়ল। মেইপ তার গাউনিা ধর্র আর্রা র্ার্ছ 
িানল। মেইর্পর গলা রদর্য এর্রি ভযানর্ গরগর র্রা শে মবর ির্য আসল। 
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এিা…নাও…এিা…না-ও.. 
 
মেইর্পর মভতর মির্র্ রি ছাড়াও আর্রা রর্ছু মবর ির্য আসর্ছ। নীল ও রুপার রেশ্রে 
রর্ঙর বস্তুরি গযাসও না আবার তরল পদািকও না। মসগুর্লা মবর ির্য আসর্ছ মেইর্পর 
েুখ, র্ান এবিং মচাখ রদর্য। িযারর জার্ন বস্তুরি রর্, রর্ন্তু এখন রর্ র্রর্ত ির্ব মভর্ব 
পার্ে না। 
 
িাররেযন িাত বারড়র্য শূর্নযর মির্র্ এর্িা এর্িা ফ্লাস্ক এর্ন ওর িার্ত রদল। িযারর 
ওই পদািকগুর্লা তার  াদুদণ্ড রদর্য মস ফ্লার্স্কর মভতর ভরল। ফ্লাস্করি  খন ভর্র মগল 
ের্ন িল মেইর্পর মভতর আর মর্ার্না রি মনই। ওর গাউন ধর্র িার্া তার িাতরি 
রশরিল ির্য মগল। 
 
আোর…রদর্র্…তার্াও… মস রফসরফস র্র্র বলল। 
 
সবুজ মচাখ দুর্িা র্ার্লা ির্য মগল, রর্ন্তু এর্ মসর্র্ন্ড পর রর্ছু এর্িা বস্তু তার মচাখ 
মির্র্ গভীর্র প্রর্বশ র্রল। মচাখ দুর্িা পলর্িীন, রির ির্য মগল। িযাররর্র্ ধর্র িার্া 
িাতরি মের্ের্ত পর্ড় মগল। মেইপ আর নড়ল না। 
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রপ্রলেি োরহ্নী 
 
িযারর িাাঁিু মগর্ড় মেইর্পর পার্শ বর্স মির্র্ তার রদর্র্ তারর্র্য রইর্লা। Vতারপর 
িঠাৎ উচ্চ, রর্ন্তু শীতল এর্রি র্ণ্ঠস্বর মভর্স এল। ের্ন িল খুব র্াছ মির্র্, চের্র্ 
উর্ঠ িযারর লাফ রদর্য উর্ঠ দাাঁড়ার্লা। িার্তর ফ্লাস্করি শি র্র্র ধরল। িযাররর প্রির্েই 
ের্ন িল মভার্েেিক, মস িযর্তা আবার রুেরির্ত রফর্র এর্সর্ছ। 
 
মভার্েের্িকর গলার আওযার্জর প্ররতধ্বরন উর্ঠর্ছ মদযার্ল-মের্ের্ত সবকত্র। িযারর বুের্ত 
পারল ম  মভার্েেিক মিাগার্িকর এবিং আর্শপার্শর সর্ল এলার্ার উর্দ্দর্শ র্িা বলর্ছ। 
 ার্ত িগসরের্ড এবিং র্যাসর্ল  ারা  ুদ্ধ র্রর্ছ তারা সবাই তার র্িা এেনভার্ব শুনর্ত 
পায ম ন মস পার্শই দাাঁরড়র্য আর্ছ, তার রনিঃশ্বাস ম ন গলার এর্র্বার্র র্ার্ছ। 
এর্বার্র রবপদজনর্ভার্ব র্ার্ছ। 
 
উাঁচু, রর্ন্তু শান্ত গলায মভার্েেিক বলল, মতােরা  ুদ্ধ র্রছ। র্রছ সাির্সর সর্ঙ্গ। লডক 
মভার্েেিক জার্ন র্ীভার্ব সাির্সর েূলয রদর্ত িয। 
 
তারপরও মতাোর্দর অ্র্নর্ ক্ষরত ির্যর্ছ।  রদ মতােরা এখর্না আোর্র্ প্ররতর্রাধ 
র্রর্ত চাও তাির্ল মতাোর্দর েরর্ত ির্ব। এর্র্র পর এর্। আরে চাই মসিা ঘিুর্। 
েযারজর্যাল ব্লর্ডর রিপার্তর প্ররতরি মফাাঁিাই মলার্সান। 
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লডক মভার্েেিক ক্ষো প্রদশকনর্ারী। আরে আোর বারিনীর্র্ আর্দশ রদরে  ুদ্ধ বন্ধ 
র্রর্ত। 
 
মতােরা এর্ ঘন্টা সেয পার্ব,  ারা আিত ির্যর্ছ তার্দর জরুরর রচরর্ৎসা এবিং 
েৃতর্দি সরার্নার জনয। 
 
আরে এখন িযারর পিার্রর উর্দ্দর্শ সরাসরর বলরছ। তুরে রনর্জ আোর র্ার্ছ ধরা না 
রদর্য তুরে মতাোর বনু্ধর্দরর্র্ েরর্ত পারঠর্যছ। আরে আগােী এর্ ঘন্টা রনরষদ্ধ জঙ্গর্ল 
অ্বিান র্রর্বা।  রদ এর্ ঘন্টা সেয মশষ িওযার মভতর্র তুরে আোর র্ার্ছ না আর্স, 
রনর্জ আত্মসেপকন না র্র্র তাির্ল আবার  ুদ্ধ শুরু ির্য  ার্ব। আর এবার আরে রনর্জ 
 ুর্দ্ধ ম াগদান র্রর্ব িযারর পিার! আরে মতাোর্র্ খুাঁর্জ মবর র্রব এবিং বার্ী প্রর্তযর্ 
নারী-পুরুষ-রশশুর্র্ ভযানর্ শারস্ত মপর্ত ির্ব  ারা মতাোর্র্ আোর র্াছ মির্র্ সররর্য 
রাখর্ত মচষ্টা র্রর্ছ। এর্ ঘণ্টা সেয। 
 
রন এবিং িাররেযন দুজনই ররতভার্ব োিা নাড়ল এবিং িযাররর রদর্র্ তার্ার্লা। 
 
ওর র্িা শুর্না না, রন বলল। 
 
িাররের্ন মতর্জর সর্ঙ্গ বলল, সব মদখা  ার্ব, চর্লা আেরা র্যাসর্ল রফর্র  াই।  রদ 
এর্ ঘণ্টা মস ওই জঙ্গর্ল িার্র্ তাির্ল আোর্দর নতুন র্র্র পররর্ল্পনা র্রর্ত ির্ব। 
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িাররেযন মেইর্পর মদিরির রদর্র্ তার্ার্লা। তারপর দ্রুত িার্নর্লর প্রর্বশ েুর্খর রদর্র্ 
রফর্র মগল। রনও তার্র্ অ্নুসরে র্রল। িযারর অ্দৃশয আলখাল্লারি গুরছর্য রনর্য আবার 
মেইর্পর রদর্র্ তার্ার্লা। মস বুের্ত পারর্ছ না তার মর্েন লাগর্ছ। মস ভাবর্ছ 
শুধুোত্র–মেইর্পর িতযার ধরে এবিং ম  র্ারর্ে তার্র্ েরর্ত ির্যর্ছ… 
 
ওরা রনচু ির্য িাোগুরড় রদর্য িার্নর্লর মভতর রদর্য আগার্লা। মর্উ র্িা বলর্ছ না। 
িযারর ভাবল রন এবিং িাররেযর্নরও রর্ মডার্ের্িকর র্িা এখর্না োিার মভতর ঘুরর্ছ রর্ 
না 
 
রনর্জ আোর সাের্ন না এর্স তুরে মতাোর বনু্ধর্দরর্র্ েরর্ত রদে। আরে মতাোর জনয 
রনরষদ্ধ জঙ্গর্ল এর্ ঘণ্টা অ্র্পক্ষা র্রর্বা… এর্ ঘন্টা…. 
 
র্যাসর্লর সাের্ন মছাি মছাি বার্ন্ডল রবরক্ষপ্ত ভার্ব মদখা মগল। সর্াল ির্ত আর ঘণ্টা 
খার্নর্ সেয বার্ী আর্ছ। রর্ন্তু তারপরও মঘার অ্ন্ধর্ার। ওরা রতনজন মদৌর্ড় পাির্রর 
রসাঁরড়র রদর্র্ মগল। ওর্দর সাের্ন মনৌর্া আর্ার্রর এর্রি ফাাঁর্া র্ার্ঠর গুাঁরড় পর্ড় 
আর্ছ। মিাপ বা অ্নয আেেের্ারীর রচহ্ন মদখা মগল না। 
 
র্যাসলরি অ্স্বাভারবর্ রর্র্ের রনস্তব্ধ ির্য আর্ছ। মর্ার্না আর্লার েলর্ারন, রচৎর্ার-
মচাঁচার্েরচ মনই। ফাাঁর্া প্রর্বশ পর্ির োগর্োনরি রর্ি রভর্জ আর্ছ। র্াাঁর্চর ভাঙা 
িুর্রা, পাির্রর িুর্রার সর্ঙ্গ েুিা-পান্না ছরড়র্য রছরির্য আর্ছ। রসাঁরড়র মররলিং-এর অ্িংশ 
মভর্ঙ পর্ড়র্ছ। 
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িাররেযন রফসরফস র্র্র বলল, সবাই মর্ািায মগল? িযারর দর্রাজার সাের্ন দাাঁড়ার্লা। 
রন মিি ির্লর মভতর্র প্রর্বশ র্রল। 
 
ির্লর মিরবলগুর্লা মনই। রুর্ের মভতর সবাই ভীড় র্র্র আর্ছ।  ারা মবাঁর্চ আর্ছ তারা 
দর্ল দর্ল জর্ড়া ির্য এর্জন আর্রর্জনর্র্ গলা জরড়র্য আর্ছ। েযাডাে পের্ে প-
িফর্েকর উপর আিতর্দর মসবা র্রর্ছন। তার্র্ এর্দল মলার্ সািা য র্রর্ছ। 
আিতর্দর োর্ে রফর্রের্র্ মদখা মগল। রর্ন্তু তার শরীর রর্ি মভজা। মস জাযগায 
ছিফি র্রর্ছ। দাাঁড়ার্ত পারর্ছ না। 
 
েৃতর্দরর্র্ ির্লর োেখার্ন সারর মবর্ধ রাখা ির্যর্ছ। িযারর মের্ডর মদিরি মদখর্ত 
পারর্ছ না, র্ারে তার পররবার মদিরির্র্ রঘর্র মরর্খর্ছ। জজক োিািা রনর্চ রদর্য আর্ছ, 
রের্সস উইসরল মের্ডর বুর্র্র উপর োিা রদর্য মরর্খর্ছন। রে. উইসরল তার চুর্লর 
মভতর িাত রদর্য মনর্ড় শান্ত্বনা রদর্েন, রর্ন্তু রনর্জর মচাখ রদর্য পারন গরড়র্য গাল মবর্য 
পড়র্ছ। 
 
িযাররর্র্ রর্ছু না বর্লই রন এবিং িাররেযন সাের্ন এরগর্য মগল। িযারর মদখল িাররেযন 
রজরনর রদর্র্ এরগর্য মগল। রজরনর েুখিা মভজা এবিং দাগ ির্য আর্ছ। িাররেযন তার্র্ 
জরড়র্য ধরল। রন রবল, ফ্লযার এবিং পারসকর র্ার্ছ এরগর্য মগল রন। পারসক িাত তুর্ল 
রর্নর র্াাঁর্ধ রাখল। িাররেযন এবিং রজরন পররবার্রর অ্নযর্দর র্ার্ছ ম র্তই িযারর 
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মদখল মের্ডর পার্শ মরেুস এবিং িঙ্কর্সর শরীর। রবষণ্ণ ও রির। মদর্খ ের্ন িল শান্ত, 
ম ন অ্ন্ধর্ার্র  াদুর্রা রসরলিং-এর উপর ঘুরের্য আর্ছ। 
 
দর্রাজা মির্র্ই িযারর মদৌর্ড় সর্র ম র্ত িার্ল। মিি িলরি তার র্র্ছ মছাি ির্য 
আসর্ছ, ম ন উর্ড় ওর র্াছ মির্র্ দূর্র চর্ল  ার্ে। মস দে রনর্ত পারর্ছ না। মস অ্নয 
শরীরগুর্লা মদখর্ত পারর্ব না। উইসরল পররবার্রর সাের্ন  াওযা এখন সম্ভব নয, 
তার্দর মচার্খ মচাখ রাখর্ত পারর্ব না। মস  রদ আর্গ িার্র্তা, তাির্ল মেডর্র্ এভার্ব 
েরর্ত ির্তা না…. 
 
মস বার্ রনল এবিং োর্বকর্লর রসাঁরড় রদর্য উপর্র উঠল। লুরপন, িঙ্কস…মস ভাবর্ত পারর্ছ 
না…..ের্ন ির্ে রনর্জর র্লর্জিা রছাঁর্ড় মফলর্ত। তার মভতরিা প্রচণ্ডভার্ব রচৎর্ার 
র্রর্ছ…. 
 
র্যাসলরি পুর্রাপুরর ফাাঁর্া। এেনরর্ ভূতগুর্লাও ের্ন ির্ে মশার্ জানার্ত মিি ির্ল 
চর্ল মগর্ছ। িযারর না মির্েই মদৌড়ার্ত িার্ল। িার্তর ের্ধয মেইর্পর মশষ রচন্তার 
রেোর্লর ফ্লাস্করি ধর্র মরর্খর্ছ। মস এর্ই গরতর্ত মদৌর্ড় মিডোোর্রর অ্রফর্সর 
সাের্ন পািারায িার্া েূরতক প কন্ত চর্ল এল। 
 
পাসওযাডক? 
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 ডাম্বলর্ডার! মর্ার্না রচন্তা না র্র্রই িযারর বলল। র্ারে তার্র্ই এখার্ন প্রতযাশা র্রা 
িরেল। িযারর অ্বার্ ির্য মদখল েূরতকিা পর্ির মির্র্ সর্র মগল এবিং মপছর্নর রসাঁরড়র 
দর্রাজারি খুর্ল মগল। 
 
রর্ন্তু িযারর অ্রফর্স ঢুর্র্ মদখল সবরর্ছু পররবতকন ির্য মগর্ছ। মদযার্ল ম  ছরবগুর্লা 
েুলার্না রছল তার সবগুর্লা ফাাঁর্া। তার্র্ মদখার জনয এর্রি ছরবর্তও মর্ার্না প্রািন 
মিডোোর বা মিডরেসর্ট্রস মনই। িযাররর ের্ন িল র্যাসর্লর লাইন ধরা ছরবর্ত চাজক 
র্র্র চর্ল মগর্ছ, তারোর্ন রর্ ির্ে তা সের্র্ক তার্দর পররস্কার ধারো আর্ছ। 
 
িযারর িতাশ ির্য ডাম্বলর্ডার্রর ফাাঁর্া ছরবর মেেরির রদর্র্ তার্ার্লা। মসরি সরাসরর 
মিডোোর্রর মচযার্রর মপছর্ন েুর্ল আর্ছ। তারপর মস ঘুর্র দাাঁড়ার্লা। সব সের্যর 
েত পাির্রর মপনরসভরি মর্রবর্নর্ির উপর রাখা আর্ছ। িযারর মসরির্র্ মির্ন মডর্স্কর 
উপর রনর্য মগল এবিং এর বড় মবরসর্ন মেইর্পর সৃ্মরতগুর্লার্র্ মঠর্ল রদল। অ্র্নযর 
রচন্তার মভতর্র ঢুর্র্ মগর্ল এর্রি স্বরস্ত আসর্ত পার্র…তর্ব মেইপ  া মরর্খ মগর্ছ তা 
রনর্জর রচন্তার মচর্যও ভযানর্ ির্ত পার্র। সৃ্মরতগুর্লা ঘুরর্ত শুরু র্রল, মর্ার্না ভাবনা 
রচন্তা ছাড়াই, রনর্জর র্ষ্ট-দুিঃখ মির্র্ সর্র িার্ার জনয িযারর মস রচন্তার মভতর ঢুর্র্ 
পড়ল। 
 
রবদুযর্তর গরতর্ত সুর্ কর আর্লা মভতর রদর্য িযাররর পা উষ্ণ ঘাস পার্য অ্নুভব র্রল। 
মস উর্ঠ দাাঁড়ার্লা। দূর্রর আর্ার্শ এর্রি োত্র রচেরনর মধাযা মদখা  ার্ে। দাাঁরড়র্য 
মদখল এর্রি রনজকন মখলার মছাি োর্ঠ দাাঁরড়র্য আর্ছ। দুরি মের্য সাের্ন আর মপছর্ন 
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মদাল খার্ে এবিং এর্রি িালর্া পাতলা মছর্ল মোাঁর্পর আড়াল মির্র্ ওর্দর লুরর্র্য 
মদখর্ছ। তার চুলগুর্লা অ্স্বাভারবর্ রর্র্ের লম্বা এবিং গার্যর মপাষার্ এেন মবোনান 
ম  ের্ন ির্ে মছর্লরি উর্দ্দশযেূলর্ ভার্বই এই মপাষার্ পর্র আর্ছ। পরর্ে শিক রজনস, 
গার্য এর্রি লম্বা মর্াি, মদখর্ল ের্ন িয মর্ািরি মর্ার্না বড় োনুর্ষর। গার্য এর্রি 
মবোনান মগরে িাইর্পর শািক। 
 
িযারর মদৌর্ড় মছর্লরির র্ার্ছ মগল। মেইপ মদখর্ত তখন নয রর্ দশ বছর্রর মবরশ না। 
রবেষক, মছািখার্িা ধরর্ের। মস মের্য দুর্িার ের্ধয মছািিার রদর্র্ তারর্র্য আর্ছ। মছাি 
মের্যরি তার মবার্নর মচর্য দুলর্ত দুলর্ত অ্র্নর্ উপর্র উর্ঠ  ার্ে। লুরর্র্য মদখা 
মছর্লরির মচার্খ-েুর্খ পররস্কার এর্রি মলাভ ফুর্ি উর্ঠর্ছ। 
 
রলরল, এেন মর্ার্রা না! তীরর্র্ণ্ঠ বড় মের্যরি বলল। 
 
রর্ন্তু মের্যরি আবার্রা মদাল মখর্য বার্া ির্য শূর্নয উর্ঠ মগল। আক্ষররর্ অ্র্িকই মস 
উড়র্ত িার্ল। উচ্চর্র্ণ্ঠ িাসর্ত িাসর্ত রনর্জর্র্ েুি র্র্র আর্ার্শর রদর্র্ উঠর্ত 
িার্ল। মবশ খারনর্ সেয আর্ার্শ মির্র্ মস দূর্র আলর্তা র্র্র মনর্ে পড়ল। 
 
ো মতাোর্র্ রনর্ষধ র্র্রর্ছ! 
 
রলরল িাসর্ত িাসর্ত বলল, রর্ন্তু আোর ভাল লাগর্ছ! িারন, মদখ আরে র্ী র্রর্ত পারর! 
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মপিুরনযা চাররদর্র্ তার্ার্লা। মখলার োঠরির আর্শপার্শ মর্উ মনই।  রদও মের্যরি 
মেইর্পর র্িা জার্ন না। ম খার্ন মেইপ লুরর্র্য আর্ছ তার সাের্ন মোাঁর্পর মির্র্ রলরল 
এর্রি ফুল তুর্ল রনল। মপিুরনযা বাধা রদর্ত সাের্নর রদর্র্ এরগর্য আসর্ত িার্ল। 
মবাো  ার্ে মস মের্যরির এ র্াজ পছন্দ র্রর্ছ না। মপিুরনযা র্ার্ছ আসা প কন্ত রলরল 
অ্র্পক্ষা র্রল। মপিুরনযা র্ার্ছ আসর্তই মস িার্তর তালু মের্ল ধরল। ফুলরি তার 
িার্ত। পাতাগুর্লা এর্া এর্াই মের্ল  ার্ে আবার বন্ধ ির্ে। অ্দু্ভত মসলোর্ছর েত। 
 
এসব িাোও! তীক্ষ্ণ র্র্ণ্ঠ মপিুরনযা বলল। 
 
এিা মতা মতাোর্র্ মর্ার্না ক্ষরত র্রর্ছ না। রলরল বলল। মস ফুিন্ত ফুলিার্র্ িার্তর 
মভতর েুরষ্ঠ র্রল এবিং র্ার্ছই োরির্ত ছুাঁর্ড় মফর্ল রদল। 
 
এিা রঠর্ না, মপিুরনযা বলল। তার মচাখ ওই মফর্ল মদযা ফুলরির রদর্র্। এিা তুরে 
র্র্রা র্ীভার্ব? 
 
এিাই স্বাভারবর্, তাই না? মেইপ আর মবরশক্ষে লুরর্র্য িার্র্ত পারল না। মস মোর্ড়র 
মপছন মির্র্ োাঁপ রদর্য মবর ির্য এল। মপিুরনযা রচৎর্ার র্র্র মদৌর্ড় মপছর্নর 
মদালনািার রদর্র্ চর্ল মগল। রর্ন্তু রলরল রবরস্মত ির্লও ম খার্ন রছল মসখানই দাাঁরড়র্য 
িার্ল। মেইপর্র্ ের্ন িল এভার্ব চর্ল আসার জনয মস দুিঃরখত। ির্যর্ছ। এর্রি মবার্া 
ভাব তার েুর্খ ফুর্ঠ উঠল। মস রলরলর রদর্র্ তারর্র্য আর্ছ। 
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রর্ স্পষ্ট? রলরল রজর্জ্ঞস র্রল। 
 
মেইপ ররতভার্ব উর্েজনা মবাধ র্রর্ছ। এর্বার দূর্র, মদাল মখর্ত িার্া মপিুরনযার 
রদর্র্ আড়র্চার্খ তারর্র্য রনচু র্র্ণ্ঠ বলল, আরে জারন তুরে রর্! 
 
তুরে রর্ বলছ? রলরল বলল। 
 
তুরে…তুরে ির্ল এর্রি মের্য  াদুর্র!রফসরফস র্র্র মেইপ বলল। 
 
তার্র্ ের্ন িল মস অ্পোন মবাধ র্র্রর্ছ। 
 
র্াউর্র্ এিা বলা খুব এর্িা ভাল র্িা না! 
 
মস ঘুর্র দাাঁড়ার্লা এবিং নার্ উাঁচু মরর্খ তার মবার্নর রদর্র্ মিাঁর্ি চর্ল মগল। 
 
না! মেইপ বলল। তার রঙ এখন আর্রা বদর্ল মগর্ছ। িযারর ভাবল মর্ন মেইপ তার 
ওই িাসযর্র মর্ািরি গার্যর মির্র্ খুর্ল মগল না। মস মের্যদুর্িার মপছর্ন মপছর্ন মগল। 
তার্র্ িাসযর্রভার্ব বাদুর্রর েত মদখার্ে। 
 
দুই মবান অ্রনো সর্েও তার র্িা শুনল। দুর্বান মদালনার দুপার্শর খুরি ধর্র 
দাাঁড়ার্লা।  রদও এরি এর্রি রনরাপদ জাযগা। 
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মেইপ রলরলর্র্ বলল, তুরে, তুরে ির্ল এর্জন মের্য  াদুর্র। আরে মবশ রর্ছুক্ষে ধর্র 
মতাোর্র্ মদখরছলাে। রর্ন্তু তার্ত রর্ছু সেসযা মনই। আোর ো-ও তাই। আরে রনর্জ 
এর্জন  াদুর্র। 
 
মপিুরনযা ঠাণ্ডা জর্লর েত িাসল। 
 
 াদুর্র! মস উচ্চস্বর্র বলল। অ্প্রতযারশতভার্ব িঠাৎ র্র্র মেইপ চর্ল আসায মস ধাক্কা 
মখর্যরছল। মস ভয তার মর্র্ি মগল। আরে জারন তুরে মর্! তুরে মসই মেইপ পররবার্রর 
মছর্ল। তারা ওই নদীর র্ার্ছ রস্পনার এন্ড এ বাস র্র্র। মপিুরনযা রলরলর উর্দ্দর্শ 
বলল। তার র্ণ্ঠ শুর্ন পররস্কার মবাো মগল ম  মস তার পররচযরি খুব এর্িা ভাল 
রিসার্ব রদল না। তুরে আোর্দর রপছু মনও মর্ন? 
 
আরে মতাোর্দর রপছু মনই না, মেইপ বলল। মস অ্বজ্ঞার সর্ঙ্গ বলল, আরে মতাোর 
মপছর্ন নজর রাখার মর্ার্না র্ারে মনই। তুরে ির্ল এর্জন োগল। 
 
 রদও মপিুরনযা শেরির অ্িক বুেল না, রর্ন্তু মস তার সুররি বুের্ত ভুল র্রল। 
 
রলরল, চর্ল আর্সা, আেরা চর্ল  াই! মস তীক্ষ্ণ র্র্ণ্ঠ বলল। মখলার োঠ মির্র্ তারা 
মগর্ির রদর্র্ চর্ল ম র্ত িার্র্ল মেইপ মপছন মির্র্ তারর্র্য রইল। এবিং মেইপ, শুধু 
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মসই মেইপর্র্ মদখর্ছ। মস মেইপ এর িতাশািা বুের্ত পারল। মস বুেল ওই েুিূর্তক 
মেইপ রর্ছু এর্িা পররর্ল্পনা র্রল। তারপর সবরর্ছু ওর্লািপালি ির্য মগল… 
 
দৃশযরি িযাররর সাের্ন মির্র্ সর্র মগল এবিং মস মবাোর আর্গই আর্রা এর্বার তার্র্ 
রঘর্র দৃশয ততরর িল। মস এখন দাাঁরড়র্য আর্ছ মছাি মোিা এর্রি গার্ছর র্ার্ছ। মস 
মদখল নদীর পারনর্ত আর্লা পর্ড় রচর্রচর্ র্রর্ছ। গার্ছর ছাযায মবশ এর্রি ঠাণ্ডা 
পররর্বশ ততরর ির্যর্ছ গাছরির রনর্চ। দুরি রশেু বর্স আর্ছ েুর্খােুরখ আড়াআরড় িাাঁিু 
মরর্খ বর্সর্ছ। মেইপ তার মর্ািরি এবার খুর্ল মফর্লর্ছ। ছাযার মভতর তার মগরেিা 
অ্তিা অ্দু্ভত লাগর্ছ না। 
 
….এবিং রেরনরে মতাোর্র্ শারস্ত রদর্ত পার্র।  রদ তুরে সু্কর্লর বাইর্র  াদু র্র, রেরনরে 
মতাোর্র্ তারড়র্য মদর্ব। 
 
রর্ন্তু আরে বাইর্র েযারজর্ র্র্ররছ! 
 
মতাোর মবলায রঠর্ আর্ছ। তুরে এখর্না  াদুদণ্ড পাওরন। এ রনর্য মতাোর্র্ এখন ওরা 
রর্ছু বলর্ব না। রর্ন্তু  খন মতাোর বযস এগার্রা বছর ির্ব এবিং মট্রইরনিং শুরু ির্ব 
তখন মতাোর্র্ খুবই সতর্ক ির্ত ির্ব। 
 
সবাই এর্িু চুপ র্রল। রলরল এর্রি গার্ছর মছাি েরা ডাল তুলল এবিং মসরির্র্ 
বাতার্স দ্রুতু মঘারার্লা। িযারর বুের্ত পারল ম  মস র্ল্পনায ওই র্ারঠ মির্র্ েলর্ 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য ডেথরি হ্যালিাস । ডে. ডে. িাওরিিং । হ্যারি পটাি রসরিে 

1104 

www.bengaliebook.com                                  সূরিপত্র 
 

 

মবররর্য ম র্ত মদখল। তারপর রলরল গার্ছর ডালরি মফর্ল রদল। মসরি রগর্য ওই 
মছর্লরির র্ার্ছ পড়ল। রলরল বলল, এিা রর্ সরতয র্িা, এিা মর্ার্না ররসর্তা নয? 
মপিুরনযা বর্ল ম  তুরে আোর র্ার্ছ রেিযা বর্লর্ছ। মস বর্ল, মর্ার্না মিাগািক মনই। 
সরতয নারর্? 
 
এ সরতয আোর্দর জনয, মেইপ বলল। তার জনয নয। রর্ন্তু তুরে এবিং আরে র্াগজ 
মপর্য  ার্বা। 
 
সরতযই? রফসরফস র্র্র রলরল বলল। 
 
অ্বশযই, মেইপ বলল।  রদও তার চুর্লর োইল সুন্দর না, র্াপড়-জাো রবর্শষ সুরবধার 
না, তারপরও মস অ্স্বাভারবর্ আর্বদন সৃরষ্ট র্রল মের্যরির সাের্ন, সাের্নর রনযরতর 
বযাপার্র আিা প্রদশকন র্রল। 
 
এবিং সরতযই রর্ মস রচরঠ এর্রি মপাঁচা বর্য রনর্য আসর্ব? রলরল জানর্ত চাইল। 
 
সাধারেত, মেইপ বলল। রর্ন্তু তুরে ির্ল োগলর্দর সন্তান। তাই সু্কল মির্র্ িযর্তা 
মর্উ এর্জন আসর্বন মতাোর বাবা-োর্র্ রবষযরি বুরের্য বলর্ত। 
 
োগলর্দর সন্তান ির্ল রর্ মর্ার্না পািকর্য আর্ছ? 
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মেইপর এর্িু রিধা র্রল। তারপর বলল, না, এর্ত মর্ার্না পািকর্য মনই। 
 
গুড, রলরল স্বরস্তর রনিঃশ্বাস মফর্ল বলল। পররস্কার মদখা মগল ম  মস ভয মপর্যরছল। 
 
মেইপ বলল, তুরে মবশ রর্ছু  াদু মপর্যছ। আরে মসিা মদর্খরছ। আরে মতাোর্র্ 
সারাক্ষে মখযাল রাখরছলাে… 
 
তার গলার স্বর ম ন উধাও ির্য মগল। রলরল তার গলার আওযাজ শুনর্ত পার্ে না। মস 
চাররদর্র্ গার্ছর পাতার োর্ঠর রদর্র্ দু িাত প্রসাররত র্রল। োিার উপর্রর গার্ছর 
পাতার আোদর্নর রদর্র্ তার্ার্লা। মেইপ তাররদর্র্ এর্রি মলার্ভর দৃরষ্ট রনর্য 
তার্ার্লা, রঠর্ ম েন মখলার োর্ঠ তারর্র্যরছল। 
 
মতাোর বাসার পরররিরত র্ী? রলরল বলল। 
 
মেইর্পর দু মচার্খর োেখার্ন এর্রি ভাাঁজ পড়ল। 
 
ভার্লা, মেইপ বলল। 
 
 ওরা মর্ার্না োর্েলা র্রর্ছ না? 
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ওি িযাাঁ, ওরা োর্েলা র্রর্ছ, মেইপ বলল। মস িার্ত র্তগুর্লা পাতা তুর্ল রনল এবিং 
মসগুর্লা িুর্র্রা িুর্র্রা র্র্র রছাঁড়র্ত িার্ল। মস রর্ র্রর্ছ মস সের্র্ক তার মর্ার্না 
মখযাল মনই। রর্ন্তু এিা মবরশরদন িার্র্ব না এবিং আরে চর্ল  ার্বা। 
 
মতাোর বাবা েযারজর্ পছন্দ র্র্রন না? 
 
মর্ার্না রর্ছুই রতরন অ্রতররি পছন্দ র্র্রন না, মেইপ বলল। 
 
 মসর্ভরাস? 
 
মেইর্পর েুর্খ মছাি এর্রি বার্া িারস ফুর্ি উঠল মের্যরির েুর্খ নােরি শুর্ন। 
 
 ইর্য? 
 
মডর্েনিরর্দর সের্র্ক আোর্র্ আবার বর্লা। 
 
তার্দর সের্র্ক তুরে র্ী জানর্ত চাও? 
 
 রদ আরে সু্কর্লর বাইর্র েযারজর্ র্রর 
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মস র্ারর্ে ওরা মতাোর্র্ মডর্েনিরর্দর িার্ত তুর্ল মদর্ব না। মডর্েনিরর্দর র্ার্ছ 
মদযা িয  ারা আর্রা অ্র্নর্ মবরশ খারাপ র্াজ র্র্র তার্দর। ওরা আজর্াবার্ন 
উইজাডকর্দর র্ারাগার পািারা মদয। মতাোর্র্ তাই বর্ল আজর্াবার্ন পাঠার্না ির্ব না, 
তুরে মতা- 
 
মেইপ আর্রা লাল ির্য মগল এবিং আর্রা মবরশ পাতা রছাঁড়র্ত িার্ল। তারপর মছাি 
র্র্র এর্রি খুি শে ির্ত িযারর মসরদর্র্ রফর্র তার্ার্লা। মপিুরনযা এর্রি গার্ছর 
মপছর্ন লুরর্র্য রছল। মস পা রপছর্ল মগর্ছ। 
 
িারন! 
 
মস রবরস্মত ির্যর্ছ এবিং তার্র্ মদর্খ আনন্দ মপর্যর্ছ। রর্ন্তু মেইপ লারফর্য উঠল। 
 
মদখ মর্ চুরপ চুরপ নজরদারর র্রর্ছ? মেইপ বলল। তুরে র্ী চাও? 
 
মপিুরনযা রির ির্য মগর্ছ। মস ধরা পর্ড় মগর্ছ। িযারর মদখল মস রর্ছু এর্িা বলার জনয 
রনর্জর সর্ঙ্গ রীরতের্তা লড়াই র্রর্ছ। 
 
রর্ন্তু তুরে ওিা রর্ পর্রছ? মপিুরনযা বলল। মস আঙুল রদর্য তার বুর্র্র রদর্র্ 
মদখার্লা। মতাোর োর্যর ব্লাউজ? 
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েযার্ র্র্র এর্রি শে িল। এর্রি গার্ছর ডাল সরাসরর মপিুরনযার উপর এর্স পড়ল। 
রলরল রচৎর্ার র্র্র উঠল। মপিুরনযা এর্িু মপছর্নর রদর্র্ সর্র ম র্তই ডালরি তার 
র্াাঁর্ধর উপর পড়ল। মস র্াাঁদর্ত শুরু র্রল। 
 
িারন! 
 
 রর্ন্তু মপিুরনযা মদৌর্ড় চর্ল মগল। রলরল মেইর্পর রদর্র্ রফরল। 
 
এ র্াজরি তুরে র্রর্ল? 
 
না! মেইপ বলল। তার্র্ ভীত এবিং রনর্জর্র্ রক্ষা র্রার জনয প্রর্চষ্টা মদখা মগল। 
 
তুরে র্াজরি র্র্রছ! মস তার র্াছ মির্র্ রপছর্ন সর্র এল। তুরে র্র্রছ, তুরে তার্র্ 
আঘাত র্র্রছ! 
 
না–না আরে র্রররন! 
 
রর্ন্তু এ রেিযা রলরলর্র্ ভুলার্ত পারল না। মশষবার্রর ের্তা তীর মচার্খ তারর্র্য মস 
তার মবার্নর মপছর্ন মদৌর্ড় চর্ল মগল। মেইপর্র্ দুিঃরখত এবিং ররত মদখা মগল… 
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িযাররর সাের্নর দৃশয পার্ট মগল। িযারর তার চারপার্শ মদখল: নাই এণ্ড রত্র মর্াযািকার 
মেশর্নর প্ল্ািফর্েক দাাঁরড়র্য আর্ছ। মেইপ তার পার্শ দাাঁড়ার্না। তার পর্রই দাাঁড়ার্না 
সাোনয সাের্নর রদর্র্ েুাঁর্র্ িার্া এর্জন েরিলা, রবষণ্ণ এবিং িালর্া পাতলা মচিারা, 
মদখর্ত অ্র্নর্িা মেইর্পর েতই। মেইপ এর্িু দূর্রই দাাঁড়ার্না চারজর্নর এর্রি 
পররবার্রর রদর্র্ তারর্র্য আর্ছ। বাবা-োর্যর র্াছ মির্র্ মের্য দুরি এর্িু সর্র 
দাাঁরড়র্যর্ছ। রলরল তার মবার্নর র্ার্ছ রর্ছু এর্িা দাবী র্রর্ছ। িযারর মশানার জনয এর্িু 
সাের্ন এরগর্য মগল। 
 
….আরে খুবই দুিঃরখত! মশার্না- মস তার মবার্নর িাতিা শি র্র্র ধরল। মপিুরনযা মস 
িাতরি মির্ন ছারড়র্য রনর্ত মচষ্টা র্রল। আরে  রদ মসখার্ন  াই না, মশার্না িারন! আরে, 
 রদ মসখার্ন  াই তাির্ল আরে প্রর্ফসর ডাম্বলর্ডার্রর র্ার্ছ ম র্ত পারব এবিং তার েত 
পার্ট মফলব। 
 
আরে ম র্ত চাই না! মপিুরনযা বলল। মস তার িাতিা মবার্নর িাত মির্র্ ছারড়র্য রনল। 
তুরে ের্ন র্রছ আরে এর্রি েুরপড র্যাসর্ল  ার্বা এবিং রশক্ষা মনব এর্রি…এর্রি। 
 
মস রনরলকপ্তভার্ব প্ল্ািফর্েকর চাররদর্র্ তার্ার্লা। র্ার্রা মর্ার্ল রবড়াল রেউ রেউ র্রর্ছ, 
মর্ার্না মর্ার্না খাাঁচায মপাঁচাগুর্লা পাখা োপিা রদর্ে, ডার্র্ছ। ছাত্ররা তার্দর লম্বা গাউন 
পর্র ট্রাঙ্ক রনর্য এর্জন আর্রর্জর্নর সর্ঙ্গ িীর্ের ছুরির পর মদখা িওযায উল্লাস 
প্রর্াশ র্রর্ছ। 
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-তুরে রর্ ের্ন র্র্রা আরে এর্রি িাসযর্র রর্ছু ির্ত চাই? 
 
মপিুরনযা িাত ছারড়র্য মনযায রলরলর মচার্খ জল চর্ল এসর্ছ। 
 
রলরল বলল, আরে মর্ার্না িাসযর্র রর্ছু নই। এরি এর্রি ভযানর্ র্িা। 
 
মপিুরনযা মবশ েজার সর্ঙ্গ বলল, তুরে ম খার্ন  ার্ে মসিা তাই। উপিাস র্রার আদশক 
সু্কল। তুরে এবিং মসই মেইপ মছর্লরি….এর্ই রর্ে মবতাল ধরর্ের। এিা খুবই ভার্লা 
ম  মতােরা সাধারে আচরর্ের োনুর্ষর র্াছ মির্র্ পৃির্ ির্য  াে। এিা আোর্দর 
জনয রনরাপদ। 
 
 রলরল তার বাবা-োর্যর রদর্র্ আড়র্চার্খ তার্ার্লা। তারা েন রদর্য প্ল্ািফেকরির চাররদর্ 
মদখর্ছন এবিং উপর্ভাগ র্রর্ছন। এরপর রলরল তার মবার্নর রদর্র্ রফর্র তার্ার্লা এবিং 
রনচু রর্ন্তু তীক্ষ্ণ স্বর্র র্িা বলল। 
 
তুরে এ সু্কলরির্র্ িাসযর্র ের্ন র্র্রারন  খন তুরে রনর্জ মতাোর্র্ মনযার জনয আর্বদন 
র্র্ররছর্ল। 
 
মপিুরনযা লাল ির্য মগল। 
 
আর্বদন র্র্ররছ! আরে র্খর্না আর্বদন র্রররন! 
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আরে তার উেররি মদর্খরছলাে। মসরি রছল খুবই সদয উের। মপিুরনযা রফসরফস র্র্র 
বলল, মতাোর মসিা পড়া উরচত িযরন। মসিা রছল আোর বযরিগত–রর্ র্র্র তুরে 
মসিা? 
 
রলরল, মেইপ ম খার্ন দাাঁরড়র্য আর্ছ মসরদর্র্ সাোনয এর্িু আড়র্চার্খ তার্ার্লা তারপর 
চুপ ির্য মগল। মপিুরনযা রনিঃশ্বাস ছাড়ল। 
 
ওই মছর্লরি মসিা মপর্যরছল! তুরে আর ওই মছর্লরি আোর ঘর্র লুর্র্াচুরর র্ররছর্ল! 
 
না–লুর্র্াচুরর র্রররন- এবার রলরল রনর্জর্র্ রক্ষা র্রর্ত মচষ্টা র্রল। মসর্ভরাস 
এনর্ভলপরি মদর্খরছল। এবিং মস রবশ্বাস র্রর্ত পার্ররন ম  এর্জন োগল মিাপার্িকর 
সর্ঙ্গ ম াগার্ াগ র্রর্ত পার্র। এই িল ঘিনা! মস বর্ল ম  মপাোল সারভকর্স লুরর্র্য 
রনিযই মর্ার্না উইজাডক র্াজ র্র্র নজর রাখার জনয। 
 
উইজাডকরা সবকত্রই নার্ গলায মপিুরনযা বলল। মস ম েন লাল ির্য উর্ঠরছল মতেরন 
এখন রবষণ্ণ ির্য উঠল। িাসযর্র! মস তার মবার্নর েুর্খর উপর োাঁরর্ রদর্য দ্রুত বাবা-
ো ম খার্ন দাাঁরড়র্য আর্ছ মসখার্ন চর্ল মগল… 
 
আবার দৃশয পার্ট মগল। মেইপ দ্রুত মিাগার্িকর এক্সর্প্রর্সর র্ররর্ডার রদর্য মিাঁর্ি 
 ার্ে। মট্রনরি িার্ের মভতর রদর্য ছুর্ি  ার্ে। মস ইরতের্ধযই সু্কর্লর মপাষার্ পার্ট 
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মফর্লর্ছ। প্রিে সুর্ ার্গই মস তার োগল মপাশার্ পার্ট মফলল। মশর্ষ মস এর্রি 
র্োিকর্ের্ন্টর সাের্ন এর্স দাাঁড়াল। রুেরির মভতর্র মছর্ল মপর্লরা তি-হুাঁর্ল্লা র্র্র র্িা 
বলর্ছ। রলরল জানালার পার্শ এর্িু সাের্নর রদর্র্ েুাঁর্র্ বর্স আর্ছ। মস জানালার 
র্াাঁর্চর রদর্র্ তারর্র্য আর্ছ। 
 
মেইপ দর্রাজারি খুলল এবিং রলরলর রবপরীত রদর্র্র রসিিার্ত বসল। মস এর্বার 
আড়র্চার্খ মেইর্পর রদর্র্ তার্ার্লা এবিং তারপর মস আবার জানালা রদর্য বাইর্রর 
রদর্র্ দৃরষ্ট রদল। মস র্াাঁদর্ছ। 
 
রলরল চাপা গলায বলল, আরে মতাোর সর্ঙ্গ র্িা বলর্ত চাই না। 
 
মর্ন চাও না? 
 
িারন আোর্র্ ঘৃো র্র্র। র্ারে আেরা ডাম্বলর্ডার্রর ওই রচরঠিা মদর্খ মফর্লরছ। 
 
তার্ত র্ী ির্যর্ছ? 
 
রলরল তার রদর্র্ রবররি রনর্য তার্ার্লা। 
 
মস আোর মবান! 
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মস িল এর্িা- মস তাড়াতারড় রনর্জর্র্ সিংবরে র্রর্লা। রলরলও দ্রুত তার মচাখ েুছর্ত 
বযাস্ত ির্য পর্ড়রছল, তাই তার র্িারি শুনর্ত মপল না। 
 
রর্ন্তু আেরা  ারে! মেইর্পর গলায পররস্কার উোস ফুর্ি উঠল। এিাই বড় র্িা! 
আেরা মিাপার্িকর উর্দ্দর্শ  াত্রা র্র্ররছ! 
 
রলরল মচাখ েুছর্ত েুছর্ত োিা নাড়ল। এর্িুখারন িাসল 
 
তুরে রেিাররর্ন ম াগ রদর্ল ভাল ির্ব, মেইপ তার্র্ এর্িু িালর্া ির্যর্ছ। মদর্খ উৎসাি 
রদর্য বলল। 
 
রস্লিাররন? 
 
র্োিকর্ের্ন্টর মভতর্র বসা এর্রি মছর্ল এতক্ষে রলরল বা মইর্পর বযাপার্র রবর্শষ লক্ষ 
র্র্ররন। রর্ন্তু এই শেরি শুর্ন মস ঘুর্র তার্ার্লা। িযারর এতক্ষে জানালার দুপার্শ বসা 
দুজনর্র্ আিি রনর্য মদখরছল। তার বাবার্র্ মদখরছল। মেইর্পর েতই তার র্ার্লা চুল। 
 
রসিাররর্ন মর্ িার্র্ত চায? আোর ের্ন িয তুরেও মছর্ড় মদর্ব, তাই না? মজেস 
রবপরীত রদর্র্র রসর্ি অ্লসভঙ্গীর্ত বসা মছর্লরির র্ার্ছ জানর্ত চাইর্লন। এবিং 
েুিূর্তকর মভতর িযারর বুের্ত পারল ম  ওই বসা মছর্লরি রসররযস। রসররযস িাসল না। 
মস বলল, আোর পুর্রা পররবার রস্লিাররর্ন আর্ছ। 
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মজেস বলর্লন, আিা, আরে মভর্বরছলাে মতােরা সবাই ভার্লা আর্ছা। 
 
রসররযস িাসল। 
 
আরে িযর্তা এ ধারারি ভাঙর্বা। আপরন ির্ল মর্ািায ম র্তন? 
 
মজেস িাত রদর্য এর্রি অ্দৃশয তর্লাযার মদখার্লন। 
 
রিরফনর্ডার ম খার্ন িার্র্ল বুর্র্ সািস িার্র্! আোর বাবার ের্তা। 
 
মেইপ এর্রি অ্বজ্ঞার সুর্র শে র্রল। মজেস তার রদর্র্ ঘুর্র তার্ার্লন। 
 
মতাোর রর্ তার্ত সেসযা আর্ছ? 
 
না, মেইপ বলল।  রদও তার মচিারা বলর্ছ অ্নয র্িা।  রদ আপরন বুরদ্ধর মচর্য 
মপরশর্র্ই মবরশ েূলয মদন 
 
রসররযস বলল, এছাড়া অ্নয মর্ান জাযগা তুরে পছন্দ র্র্রা? রসররযস বলল। 
 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য ডেথরি হ্যালিাস । ডে. ডে. িাওরিিং । হ্যারি পটাি রসরিে 

1115 

www.bengaliebook.com                                  সূরিপত্র 
 

 

মজেস অ্ট্টিারসর্ত মফর্ি পড়ল। রলরল মসাজা ির্য বসল। মজেস এবিং রসররযুর্সর রদর্র্ 
রবরি ির্য তার্ার্লা। 
 
মসর্ভরাস চর্ল এস, আেরা অ্নয র্োিকর্ের্ন্ট রগর্য বরস। 
 
 ওউউউউউউ…… 
 
মজেস এবিং রসররযস রলরলর উচ্চস্বর নর্ল র্রল। মেইপ মিাঁর্ি  াবার সেয মজেস পা 
বারধর্য রদর্ত মচষ্টা র্রল। 
 
মদখ, ইযা, মসর্ভরাস! র্োিকর্ের্ন্টর দর্রাজা বন্ধ িওযার সেয এর্রি র্ণ্ঠ বর্ল উঠল। 
 
দৃশযরি আর্রা এর্বার বদর্ল মগল। 
 
এর্রি মোেবারত জ্বালার্না িাউস মিরবর্লর রদর্ত েুখ র্র্র মেইর্পর রঠর্ মপছর্ন িযারর 
দাাঁরড়র্য আর্ছ। প্রর্ফসর েযার্র্গানাগল বলর্লন, ইভযাে, রলরল! 
 
িযারর মদখল তার ো র্াাঁপা পার্য সাের্ন এরগর্য মগল এবিং নড়বর্ড় এর্রি মচযার্র 
বসল। প্রর্ফসর েযার্র্গানাগল তার োিার উপর্র সরিকিং র্রার িযািরি রাখর্লন। গাড় 
লাল রর্ঙ্গর চুর্লর উপর বসর্ত না বসর্তই িযািরি বর্ল উঠল, রিরফনর্ডার! 
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িযারর শুনর্ত মপল মেইপ রার্গ গুনগুন র্র্র উঠল। রলরল োিা মির্র্ িযািরি খুলল এবিং 
প্রর্ফসর েযার্র্গানাগর্লর িার্ত রদল। এবিং মস উল্লরসত রিরফনর্ডারর্দর মভতর্র রগর্য 
দাাঁড়ার্লা। মসখার্ন  াবার সেয মস আড়র্চার্খ মেইর্পর রদর্র্ এর্বার তার্ার্লা। তার 
েুর্খ এর্রি দুিঃর্খর িারস মদখা মগল। িযারর মদখল রসররযস সর্র রগর্য মবর্ি তার্র্ 
জাযগা র্র্র রদল। রলরল এর্বার তাররদর্র্ ঘুর্র তার্ার্লা। ের্ন িল মস তার্র্ রচনর্ত 
মপর্রর্ছ ম  মট্রর্নর র্োিকর্ের্ন্টর োনুষরির্র্। মস দুিাত ভাজক র্র্র রসররযুর্সর মির্র্ 
অ্নযরদর্র্ েুখ র্র্র িার্ল। 
 
নাে ডার্া চলর্ত িার্ল। িযারর মদখল লুরপন, মপরিরিউ এবিং ওর বাবা রিরফনর্ডার 
মিরবর্ল রলরল এবিং রসররযুর্সর সর্ঙ্গ ম াগ রদল। মশর্ষ  খন আর প্রায দশ বার্রাজন 
ছাত্র বার্ী আর্ছ তখন প্রর্ফসর েযার্র্গানাগল মেইপর্র্ ডার্র্লন। 
 
িযাররও তার সর্ঙ্গ সর্ঙ্গ মিাঁর্ি মচযাররির র্ার্ছ মগল। এবিং মদখল তার োিায িযািরি 
রাখা ির্যর্ছ। সরিকিং র্র্র িযািরি বলল, রস্লিাররন! 
 
মসর্ভরাস মেইপ ির্লর অ্নযরদর্র্ মগল। রলরলর র্াছ মির্র্ দূর্র, মসখার্ন তার্র্ উল্লাস 
র্র্র রেিাররর্নর ছাত্ররা স্বাগত জানার্লা। পার্শ বসর্ই লুরসযাস েযালফয তার্র্ রপঠ 
চাপর্ড় রদর্য স্বাগত জানার্লা… 
 
আবার দৃশয বদর্ল মগল। 
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রলরল এবিং মেইপ র্যাসর্লর উর্ঠার্ন পাশাপারশ িাাঁির্ছ। মবাো  ার্ে ম  তারা তর্ক 
র্রর্ছ। িযারর দ্রুত ওর্দর র্ার্ছ মগল ওরা র্ী বলর্ছ মশানার জনয। ও র্ার্ছ ম র্তই 
বুেল ম  তারা দুজনই র্ত লম্বা। তার্দর বাছাই িওযার মবশ র্র্যর্ বছর পর্রর 
ঘিনা। 
 
.. আোর্দর দুজর্নর বনু্ধ িওযার র্িা রছল না? মেইপ বলল। মবে মেইন্ড? 
 
িযাাঁ রঠর্,র্সভ, রর্ন্তু তুরে রর্ছু োনুর্ষর সর্ঙ্গ সবকক্ষে চলার্ফরা র্র্রা  া আোর পছন্দ 
না! আরে দুিঃরখত, আরে ওই অ্যার্ভরর এবিং োলরসর্ভসর্র্ মদখর্ত পারর না। োলরসর্ভস! 
তুরে ওর ের্ধয র্ী মদর্খছ মসভ? মস এর্িা রবররির্র! তুরে জার্না এর্রদন েযারর 
েযার্র্ডানাের্র্ মস রর্ র্রর্ত মচর্যরছল? 
 
রলরল এর্রি রপলার্রর র্ার্ছ রগর্য দাাঁড়ার্লা এবিং মসিার সর্ঙ্গ মিলান রদল। মেইর্পর 
পাতলা রবষণ্ণ েুর্খর রদর্র্ তার্ার্লা। 
 
এিা মর্ার্না বযাপার রছল না, মেইপ বলল। এিা এর্িা িারসর বযাপার রছল 
 
মসিা রছল ডার্ক েযারজর্, আর তুরে  রদ ভার্বা মসিা মছর্লর্খলা- 
 
পিার এবিং তার বনু্ধরা এত ভার্লা র্ীর্সর জনয, মেইপ বলল। তার মচিারািায রার্গর 
ছাপ পররলরক্ষত িল। 
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পািাররা র্ী র্রর্ছ? রলরল বলল। 
 
ওরা রার্তর মবলা চুর্প চুর্প মবর িয। লুরপর্নর মর্ার্না এর্রি অ্দু্ভত বযাপার আর্ছ। মস 
মর্ািায  ায প্ররতরদন? 
 
রলরল বলল, মস অ্সুি। ওরা বর্ল, তার অ্সুিতািা 
 
 প্রর্তযর্ োর্সর পূরেকোর চাাঁদ রার্ত? মেইপ বলল। 
 
আরে মতাোর রিওররিা জারন, রলরল বলল। তার গলার স্বর শীতল। তার্দর বযাপার রনর্য 
তুরে এতিা রচরন্তত মর্ন? তারা রার্ত রর্ র্রর্ছ তা রনর্য মতাোর োিাবযািা মর্ন? 
 
আরে শুধু মতাোর্র্ মদখার্ত চাই ম  মলার্র্ তার্দর ম েন চেৎর্ার বর্ল ভাবর্ছ আসর্ল 
তারা মসিা নয। 
 
মেইর্পর উর্েজনা রলরলর্র্ রবরত র্রল। 
 
আর  াই মিার্, ওরা ডার্ক েযারজর্ বযবিার র্র্র না, মস রনচুস্বর্র বলল। আর তুরে 
সরতযই অ্রৃ্তজ্ঞ। আরে শুর্নরছ মসরদন রার্ত রর্ ির্যরছল। তুরে মসরদন মিােরপঙ 
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উইর্লার োধযর্ে রার্ত চুর্প চুর্প িার্নর্ল মনর্ে রগর্যরছর্ল, এবিং পিার মতাোর্র্ 
মসখার্ন  াই মির্র্ িারু্র্ তার মির্র্ বাাঁরচর্যরছল- 
 
তার েুখিা শুরর্র্য মগল এবিং র্র্কশ গলায বলল, বারচর্যর্ছ? বাাঁরচর্যর্ছ? তুরে ভাবছ মস 
নাযর্র্র ভূরের্া পালন র্র্রর্ছ? মস তার রনর্জর গলা বাাঁরচর্যছ এবিং তার বনু্ধর্দরও 
তাই। তুরে পারর্ব না-আরে মতাোর্র্ র্রর্ত। 
 
র্রর্ত? 
 
রলরল উজ্জ্বল মচার্খ তীরভার্ব তার্ার্লা। মেইপ সর্ঙ্গ সর্ঙ্গ মচাখ ঘুররর্য রনল। 
 
আরে মস র্িা বলর্ত চাইরন। আরে মদখর্ত চাইনা ম  ওরা মতাোর্র্ মবার্া বানার্ে, মস 
মতাোর্র্ মবার্া বানার্ে, মজেস পিার মতাোর্র্ মধার্া রদর্ে! ের্ন িল শেগুর্লা তার 
মভতর মির্র্ মবররর্য এল তার ইোর রবরুর্দ্ধ।….এবিং সবাই বর্ল …মস মর্ার্না বড় 
রর্রডচ রির্রা না- মেইর্পর মোধ তার্র্ ভারসােযিীন র্র্র মফর্লর্ছ। আর রলরলর ভ্র 
র্পার্লর আর্রা উপর্র উঠর্ত িার্ল। 
 
আরে জারন ম  মজেস পিার্রর আচরে অ্সৎ, রলরল মেইপর্র্ বাধা রদর্য বলল। মস 
র্িা মতাোর আোর্র্ বলর্ত ির্ব না। রর্ন্তু োলরসবার এবিং অ্যার্ভররর রসর্বাধগুর্লা 
অ্শুভ। অ্শুভ, মসর্ভরাস, আরে বুের্ত পারর না ম  তুরে রর্ র্র্র ওর্দর বনু্ধ ির্ব? 
োলরসভার এবিং অ্যার্ভররর সোর্লাচনা মেইর্পর র্ার্ন মপৌঁর্ছর্ছ রর্ না তা রনর্য িযাররর 
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মভতর্র সর্ন্দি িল। মস মজেস পিার্রর সোর্লাচনা র্রায মেইর্পর মভতর্র এর্িা 
স্বরস্ত ফুর্ি উর্ঠর্ছ। তারা  খন আবার রফর্র ম র্ত িার্ল তখন মেইর্পর পা দুর্িা নতুন 
উন্মাদনায লাফার্ে… 
 
দৃশযরি আবার পার্ট মগল। 
 
িযারর আবার্রা মদখর্ত িার্ল। মেইপ ডার্ক আর্িকর ও.ডরব-উ.এল.রডর্ফর্ের ক্লাস মসর্র 
মিি িল মির্র্ মবর ির্য মগল। মদখল মস িাাঁির্ত িাাঁির্ত র্যাসল মির্র্ এর্িু দূর্র 
ম খার্ন লুরপন, মজেস, রসররযস এবিং মপরিরিউ পাতা েরা গার্ছর রনর্চ বর্স আর্ছ, তার 
র্াছার্ারছ মগল। রর্ন্তু িযারর এবার এর্িু দূর্র সর্র রইল। র্ারে মস জার্ন মজেস 
মসর্ভরাসর্র্ উপর্র উরঠর্য মফলার পর রর্ ঘর্িরছল। মস জার্ন রর্ র্রা ির্যরছল এবিং 
বলা ির্যরছল। এবিং মসিা আর্রা এর্বার মশানািা তার র্ার্ছ সুখর্র ের্ন িল না। মস 
দূর মির্র্ মদখল রলরল ওই দর্লর ের্ধয ম াগ রদল এবিং মেইপর্র্ রক্ষা র্রর্ত মচষ্টা 
র্রল। দূর মির্র্ মস শুনল অ্পোরনত িওযার র্ারর্ে েুদ্ধ ির্য মেইপ রলরলর্র্ 
উচ্চস্বর্র বলল, োডব্লাড! 
 
দৃশয আবার বদর্ল মগল। 
 
আরে দুিঃরখত! 
 
তার্ত আোর মর্ার্না আিি মনই। 
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আরে দুিঃরখত! 
 
তুরে রনর্জর রনিঃশ্বাসগুর্লার্র্ রক্ষা র্র্রা। 
 
সেযিা রাত। রলরলর পরর্ন মিরসিং গাউন। রিরফনর্ডার িাওযার্রর প্রর্বশ পর্ি মস দু 
িাত ভাাঁজ র্র্র এর্রি মোিা েরিলা মপার্ট্রইর্ির সাের্ন দাাঁরড়র্য আর্ছ। 
 
আরে শুধুোত্র এলাে এ র্ারর্ে ম  েযারর বলল তুরে নারর্ এখার্ন ঘুোর্নার হুের্ী 
রদর্যছ। 
 
িযাাঁ সরতয, আরে তাই র্রতাে। আরে র্খর্নাই মতাোর্র্ োডব্লাড বলর্ত চাইরন। এিা 
শুধু- 
 
েুখ ফসর্র্ মবররর্য মগর্ছ? রলরলর র্র্ণ্ঠণ্ঠ মর্ার্না রর্ে র্রুোর আভাস মনই। রর্ন্তু 
অ্র্নর্ মদরর ির্য মগর্ছ। আরে মতাোর জনয অ্র্নর্ োর্েলা মভাগ র্র্ররছ। আোর 
বনু্ধরা মর্উ এেনরর্ বুের্ত পার্র না ম  আরে মতাোর সর্ঙ্গ র্িা বরল মর্ন। তুরে এবিং 
মতাোর মসই েুলযবান মছাট্ট মডি-ইিার বনু্ধ–মতােরা মর্উ মসিা অ্স্বীর্ার র্রর্ত পারর্ব 
না। এেনরর্ মতােরা অ্স্বীর্ার র্রর্ত পারর্ব না র্ী িওযার জনয লক্ষ রনর্যছ! মতােরা 
ইউ-মনা-হুর সর্ঙ্গ ম াগদান র্রার বযাপার্র অ্র্পক্ষা র্রর্ত পারর্ব না, পারর্ব মসিা? 
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মেইপ েুখ িা র্র্র রর্ছু এর্িা বলর্ত মচষ্টা র্রল, রর্ন্তু বলর্ত পারল না। 
 
আরে আর অ্রভনয র্রর্ত পারব না। তুরে মতাোর পি মবর্ছ রনর্যছ, আরে আোর পি 
মবর্ছ রনর্যরছ। 
 
না–মশার্না-,আরে- 
 
-োডব্লাড ডার্ শুনর্ত? রর্ন্তু তুরে আোর জর্ন্মর এই োডব্লাড র্িারি সবাইর্র্ বল। 
আরে তার মির্র্ আলাদা র্ী ভার্ব? 
 
মেইপ র্িা বলর্ত মচষ্টা র্রল। রর্ন্তু মস ঘৃোর এর্রি দৃরষ্ট রনর্ক্ষপ র্র্র মপার্ট্রইর্ির 
ফাাঁর্ রদর্য ঢুর্র্ চর্ল মগল… 
 
র্ররর্ডাররি মচার্খর সাের্ন মির্র্ সর্র মগল। এবিং দৃশযরি সেয রনর্য পররবতকন িল। 
িযাররর ের্ন িল মস অ্র্নর্ রিং-এর মভতর রদর্য উর্ড়  ার্ে। তারপর আবার সবরর্ছু 
পররস্কার িল। মস এর্রি রনজকন পািার্ড়র উপর দাাঁরড়র্য আর্ছ। অ্ন্ধর্ার এবিং শীতল 
চাররদর্র্। পাতািীন গার্ছর ডার্ল বাতাস মশা মশা শে র্রর্ছ। পূেক বযস্ক মেইপ 
িাপার্ে, জাযগার উপর মস ঘুড়র্ছ। তার িার্ত শি র্র্র  াদুদণ্ড ধর্র আর্ছ। মস 
রর্ছুর জনয বা র্ার্রা জনয অ্র্পক্ষা র্রর্ছ…তার ভয িযাররর মভতরও প্রর্বশ র্রল। 
 রদও মস জার্ন ম  তার রর্ছুই ির্ব না। মস ঘাড় রফররর্য তার্ার্লা। র্ীর্সর জনয 
মেইপ অ্র্পক্ষা র্রর্ছ তা রনর্য ভাবর্ত িার্ল…. 
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রঠর্ তখনই এরু্ি সাদা আর্লা বাতার্স েলর্র্ উঠল। িযারর আর্লারির র্িা রচন্তা 
র্রল, রর্ন্তু মেইপ িাাঁিু মগর্ড় বর্স পড়ল। তার িার্তর  াদুদণ্ডরি রছির্র্ দূর্র রগর্য 
পড়ল। 
 
আোর্র্ মের্র মফর্লা না! 
 
মসিা আোর উর্দ্দশয নয। 
 
ডাম্বলর্ডার্রর অ্যাপার্রি র্রার শেরি গার্ছর শাখায বাতার্সর মশা মশা শর্ের রনর্চ 
চাপা পর্ড়র্ছ। রতরন মেইর্পর সাের্ন দাাঁরড়র্যর্ছন। তার পরর্নর গাউনরি পতপত র্র্র 
উড়র্ছ। িার্তর  াদুদর্ণ্ডর আর্লা তার েুর্খর উপর পর্ড়র্ছ। 
 
ওর্যল মসর্ভরাস, লডক মভার্টের্িকর র্াছ মির্র্ র্ী বাতকা আর্ছ আোর জনয? 
 
না–মর্ার্না েযার্সজ মনই–আরে আোর রনর্জর প্রর্যাজর্ন এখার্ন এর্সরছ! 
 
মেইপ তার িাত র্চলার্ে। তার র্ার্লা চুলগুর্লা েুর্খর চাররদর্র্ এর্লার্ের্লা ির্য 
আর্ছ, মদখর্ত রর্ছুিা পাগর্লর েত ের্ন ির্ে। 
 
আরে–আরে এর্সরছ এর্রি সতর্কবােী, না অ্নুর্রাধ রনর্য 
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ডাম্বলর্ডার তার  াদুদণ্ডরির্ত এর্রি রক্লর্ র্রর্লন। গার্ছর মশা মশা আওযাজরি তার্দর 
দুজর্নর চারপাশ মির্র্ বন্ধ ির্য রনস্তব্ধতা মনর্ে এল। 
 
এর্জন মডি-ইিার আোর্র্ রর্ অ্নুর্রাধ র্রর্ত পার্র? 
 
এর্রি…এর্রি তদব বাতকা…ভরবষযতবােী…মট্রর্লারন… 
 
আহ্, িযাাঁ, ডাম্বলর্ডার বলর্লন। র্তিা তুরে মভার্টের্িকর র্ার্ছ বর্লছ? 
 
সবরর্ছু…সবিুরু্  া আরে শুর্নরছ! মেইপ বলল। মস র্ারর্েই…ওই রিসার্বই …মস রচন্তা 
র্রর্ছ রলরল ইভার্ের র্িা! 
 
তদববােী মের্যর্দর মক্ষর্ত্র প্রর্ াজয নয, ডাম্বলর্ডার বলর্লন। এিা বলা ির্যর্ছ এর্রি 
মছর্লর বযাপার্র ম  গত জুলাই োর্সর মশর্ষর রদর্র্ জনুিিে র্র্রর্ছ- 
 
তুরে বুের্ত মপর্রছ আরে রর্ বর্লরছ! মস রলরলর মছর্লরির র্িা উর্ল্লখ র্র্রর্ছ। মস 
রলরলর্র্ ধরর্ত  ার্ব, তার্দর সবাইর্র্ মের্র মফলর্ব- 
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ডাম্বলর্ডার বলর্লন, তার বযাপার্র মতাোর  রদ মর্ার্না দরদ িার্র্, তাির্ল অ্বশযই 
মভার্েেিক েরিলার্র্ মছর্ড় মদর্ব। তুরে তার্র্ বর্লারন ম  মছর্লরির্র্ রনর্য োর্র্ ক্ষো 
র্র্র রদন? 
 
আরে বর্লরছ–আরে তার্র্ বর্লরছ- 
 
তুরে আোর্র্ রবরি র্রছ! ডাম্বলর্ডার বলর্লন। িযারর র্খর্নাই তার র্র্ণ্ঠ এেন ঘৃোর 
সুর মশার্নরন। মেইপ এর্িু এর্িু র্াাঁপর্ছ। তার স্বােী এবিং সন্ত রনরির েৃতুযর্ত মতাোর 
রর্ছু আর্স  ায না! তুরে  া চাও মস অ্নুসার্র তারা দুজন েরর্ত পার্র? 
 
মেইপ রর্ছুই বলল না। শুধু ডাম্বলর্ডার্রর রদর্র্ েুখ তুর্ল মচর্য িার্ল। 
 
তার্দরর্র্ লুরর্র্য মফলুন, মস বলল। তার্র্ এবিং সবাইর্র্ রক্ষা র্রুন, রপ্ল্জ। 
 
এবিং রবনীের্য তুরে আোর্র্ র্ী মদর্ব? 
 
রবনীের্য? মেইপ অ্বার্ ির্য ডাম্বলর্ডার্রর রদর্র্ তারর্র্য িার্ল। িযারর আশা র্রল ম  
মস প্ররতবাদ র্রর্ব। রর্ন্তু মবশ রর্ছুক্ষন রনরব মির্র্ মস বলল, ম  মর্ার্না রর্ছু। 
 
পািার্ড়র উপর্রর দৃশযরি েুর্ছ মগল। িযারর দাাঁরড়র্য আর্ছ ডাম্বলর্ডার্রর অ্রফসর্র্ক্ষ। 
মর্ার্না এর্িা রর্ছু আিত পশুর েত শে র্রর্ছ। মেইপ এর্রি মচযার্র বর্স আর্ছ 
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আর ডাম্বলর্ডার তার উপর্ড় দাাঁরড়র্য। তার্র্ ভযানর্ েুদ্ধ ের্ন ির্ে। এর্ েুিূতক পর 
মেইপ তার েুখিা তুলল। তার্র্ মদখর্ল ের্ন ির্ে শতশত বছর ধর্র চরে র্র্ষ্ট 
আর্ছ। 
 
আরে মভর্বরছলাে…আপরন রগর্য তার্র্ রক্ষা র্রর্বন.. 
 
ডাম্বলর্ডার বলর্লন, মস এবিং মজেস ভুল মলার্র্র্ রবশ্বাস র্র্ররছল। মতাোর েত 
মসর্ভরাস। তুরে আশা র্র্ররছর্ল না ম  লডক মভার্েেিক তার্র্ মছর্ড় রদর্ত পার্র। 
 
মেইপ মর্ার্নাের্ে দে ছাড়ল। 
 
ডাম্বলর্ডার বলর্লন, তার মছর্লরি মবাঁর্চ মগর্ছ। 
 
মেইপ োিািা এর্িু োাঁরর্ রদর্য উঠল। 
 
তার মছর্লরি মবাঁর্চ মগর্ছ। তার মচাখ দুর্িা োর্যর েত। মতাোর ের্ন আর্ছ রলরল 
ইভার্ের মচার্খর রঙ এবিং গঠন, তাই না? 
 
মেইপ রচৎর্ার র্র্র বলল, ের্র মগর্ছ….েৃত.. 
 
এিাই অ্নুর্শাচনা, মসর্ভরাস? 
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আোর ের্ন িয…আরে রনর্জ ের্র ম র্ত চাই.. 
 
তার্ত র্ার র্ী ির্ব মসর্ভরাস? ডাম্বলর্ডার ঠাণ্ডা গলায বলর্লন।  রদ তুরে রলরল 
ইভাের্র্ ভালর্বর্স িার্র্া, সরতযর্ার্রর ভালবাসা, তাির্ল সাের্ন মতাোর র্রেীয 
র্াজরি পররস্কার। 
 
মেইপ মবদনার সর্ঙ্গ তার্ার্লা। এবিং ের্ন িল ডাম্বলর্ডার্রর র্িাগুর্লা তার র্ার্ন সেয 
রনর্য ঢুর্র্র্ছ। 
 
র্ী–আপরন র্ী বলর্ত চার্েন? 
 
তুরে জার্না মর্ন মস োরা রগর্যর্ছ। এিা রনরিত র্র্রা ম  বৃিা জীবন মদযরন। রলরলর 
মছর্লরির্র্ বাাঁচার্ত আোর্র্ সািা য র্র। 
 
তার মর্ার্না প্রর্ির্শন দরর্ার মনই। ডার্ক লডক চর্ল মগর্ছন- 
 
ডার্ক লডক আবার রফর্র আসর্ব। এবিং মস রফর্র এর্ল িযারর পিার ভযানর্ রবপর্দ পর্ড় 
 ার্ব। 
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মবশ খারনর্ক্ষে র্ার্রা মর্ার্না র্িা মনই। ধীর্র ধীর্র মেইপ তার রনর্জর উপর রনযন্ত্রে 
রনর্য এল। তারপর মস বলল, খুবই ভার্লা র্িা! খুবই ভার্লা র্িা! রর্ন্তু র্খর্না বলর্ত 
পার্র না ডাম্বলর্ডার! এরি শুধু আোর্দর মভতরই িার্র্ব। প্ররতজ্ঞা র্র্রা। আরে মতাোর 
র্িা চাই! 
 
আরে র্িা রদলাে, মসর্ভরাস। আরে র্খর্নাই মতাোর র্াজরির র্িা র্ার্রা র্ার্ছ প্রর্াশ 
র্রর্বা না। ডাম্বলর্ডার রনিঃশ্বাস ছাড়র্লন। রতরন রনর্চর রদর্র্ মেইর্পর ভযানর্ কু্ষব্ধ 
েুখরির রদর্র্ তার্ার্লন।  রদ তুরে বর্লা…. 
 
অ্রফস র্ক্ষরি সাের্ন মির্র্ েুর্ছ মগল এবিং তখনই আর্রর্রি দৃশয সাের্ন মদখা মগল। 
মেইপ ডাম্বলর্ডার্রর সাের্ন পাযচারর র্রর্ছ। 
 
-মেরডওর্ার, তার রপতার েতই উদ্ধত, আইন অ্োনযর্ারী এবিং রনর্জ সবসেয রবখযাত 
িওযার জনয বযস্ত- 
 
তুরে তাই মদখ মসর্ভরাস,  া তুরে মদখর্ত চাও, ডাম্বলর্ডার বলর্লন। রতরন এর্রি 
ট্রােরফগার্রশন িুর্ড পরত্রর্ার রদর্র্ তারর্র্য আর্ছন। অ্নয রিচাররা ররর্পািক র্র্রর্ছন 
ম  মছর্লরি নম্র চররর্ত্রর, পছন্দর্রার ের্তা এবিং  র্িষ্ট মেধাবী। বযারিগতভার্ব আরে 
মদর্খরছ মছর্লরি মবশ আর্ষকেীয। 
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ডাম্বলর্ডার এর্রি পৃষ্ঠা উটার্লন এবিং মচাখ না তুর্লই বলর্লন, রু্ইর্রর্লর উপর এর্রি 
মচাখ রার্খা, পারর্ব না? 
 
মচার্খর সাের্ন মির্র্ রঙ বদর্ল মগল। এখন সবরর্ছু অ্ন্ধর্ার। এরাে ির্লর মভতর 
মেইপ এবিং ডাম্বলর্ডার দুজন দুজর্নর র্াছ মির্র্ এর্িু দূর্র দাাঁরড়র্য আর্ছ। ইউল বল 
নাচ মির্র্ মশষ মছর্লগুর্লা তার্দরর্র্ পার ির্য রনর্জর্দর রবছানার রদর্র্ চর্ল  ার্ে। 
 
রঠর্ার্ছ? ডাম্বলর্ডার বলর্লন। 
 
র্ারর্ারর্ফর োরর্কিংিা আর্রা গাঢ় ির্য মগর্ছ। মস অ্রির ির্য পর্ড়র্ছ, শারস্ত র ভয 
পার্ে। আপরন জার্নন ডার্ক লর্ডকর পতর্নর পর মস রেরনরের্র্ র্তিা সািা য 
র্র্ররছল। মেইপ পাশ মির্র্ ডাম্বলর্ডার্রর েুখিার রদর্র্ তার্ার্লা। তার ওই োর্কিা 
 রদ মবরশ জ্বালার্পাড়া র্র্র তাির্ল মস পারলর্য  ার্ব বর্ল েনি র্র্রর্ছ। 
 
তাই রর্? ডাম্বলর্ডার বলর্লন। রতরন মদখর্লন ফ্লযার মডলারু্র এবিং রজার মডরভস 
িাসর্ত িাসর্ত আসর্ছ। তুরেও রর্ তার সর্ঙ্গ ম াগ রদর্ত চাও? 
 
না, মেইপ বলল। মস র্ার্রা মচাখদুর্িা রদর্য ফ্লযার এবিং মডরভর্সর আবার রফর্র 
 াওযািা মদখল। বলল, আরে অ্তিা ভীতু নই। 
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ডাম্বলর্ডার তার র্িায সায রদর্লন। না, তুরে র্ারর্ারর্ফর মচর্য অ্র্নর্ মবরশ সািসী 
মলার্। তুরে জার্না, আেরা র্খর্না র্খর্না অ্রত দ্রুত রসদ্ধার্ন্ত মপৌঁর্ছ  াই, 
 
রতরন মেইপর্র্ মফর্ল মরর্খ মিাঁর্ি চর্ল ম র্ত শুরু র্রর্লন। মেইপ আিত দৃরষ্টর্ত তার 
রদর্র্ তারর্র্য িার্ল… 
 
এবার িযারর আবার্রা মিডোোর্রর অ্রফর্স দাাঁরড়র্য আর্ছ। সেযিা তখন রাত। 
ডাম্বলর্ডার মডর্স্কর মপছর্ন রসিংিাসর্নর েত এর্রি মচযার্রর উপর গা মছর্ড় রদর্যর্ছন। 
ের্ন ির্ে অ্ধকর্চতন অ্বিায আর্ছন। রতরন ডান িাতিা মচযার্রর িাতর্লর উপর রদর্য 
মছর্ড় রদর্যর্ছন। িাতরি পুর্ড় র্ার্লা ির্য আর্ছ। মেইপ রবড়রবড় র্র্র  াদুেন্ত্র উচ্চারে 
র্রর্ছ। িার্তর  াদুদণ্ডরি র্রির রদর্র্ ধর্র আর্ছ। বাাঁ িাত রদর্য মস রিপ র্র্র এর্ 
েগ মসানালী মপাশন রনর্য ডাম্বলর্ডার্রর গলায মঢর্ল রদল। এর্িু পর্রই ডাম্বলর্ডার 
মচার্খর পাতা রপিরপি র্রর্লন তারপর মচাখ খুলর্লন। 
 
মর্ন, মেইপ মর্ার্না ভূরের্া না মরর্খই বলল। মর্ন আপরন ররিংিা খুলর্ত মগর্লন। 
এরির মভতর এর্রি র্াসক আর্ছ মসিা মতা জানর্তন। এিা ধরর্ত মগর্লন মর্ন? 
 
োরর্ভার্লা গাউন্ট ররিং ডাম্বলর্ডার্রর সাের্ন মিরবর্লর উপর পর্ড় আর্ছ। মসরি মফর্ি 
মগর্ছ। রিরফনর্ডার্রর তর্লাযাররিও মিরবর্লর উপর রাখা। 
 
ডাম্বলর্ডার বযািায েুখ রবরৃ্ত র্রর্লন। 
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আরে…মবার্ারে ির্য মগর্ছ। আরে রনরিত রছলাে… 
 
আপরন রনরিত রছর্লন রর্র্স? 
 
ডাম্বলর্ডার মর্ার্না উের রদর্লন না। 
 
এিা এর্িা রবস্মর্যর বযাপার ম  আপরন এখর্না জীরবত আর্ছন, মস্লইর্পর র্র্ণ্ঠ পররস্কার 
মক্ষাভ। এই ররিংরি ম  র্াসক বিন র্র্র তা অ্সাধারে ক্ষেতা সেন্ন। আরে আপাতত 
র্াসকরির্র্ ট্রযাপ র্র্র মরর্খরছ। 
 
ডাম্বলর্ডার তার র্ার্লা, অ্র্র্র্জা িাতরি তুলর্লন। িাতরির্র্ মচার্খর সাের্ন তুর্ল 
এেনভার্ব মদখর্লন ম ন এর্রি প্রত্নতারত্মর্ রজরনস পরীক্ষা র্রর্ছন। 
 
তুরে খুবই চেৎর্ার র্াজ র্র্রছ, মসর্ভরাস। আোর িার্ত র্তক্ষে সেয আর্ছ বর্ল 
মতাোর ের্ন িয? 
 
ডাম্বলর্ডার্রর র্র্ণ্ঠ আলাপচাররতার সুর : ের্ন িল ম ন রতরন আবিাওযার খবর জানর্ত 
চার্েন। মেইপ রিধা র্রল। তারপর বলল, আরে রঠর্ বলর্ত পারর্বা না। ির্ত পার্র 
এর্ বছর। এ ধরর্ের মস্পলর্র্ সারাজীবর্নর জনয মরাধ র্রা  ায না। এিা ছড়ার্ত 
িার্র্ব। এরি এেনই এর্রি র্াসক ম  সের্যর সর্ঙ্গ সর্ঙ্গ আর্রা শরিশালী ির্ত িার্র্। 
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ডাম্বলর্ডার িাসর্লন। এেন এর্িা ভাব ম  এর্ বছর্রর র্ে সেয মবাঁর্চ িার্ার খবররি 
মছাি খবর এবিং তার জনয মর্ার্না উর্ির্গর রবষয নয। 
 
আরে ভাগযবান, খুবই ভাগযবান ম  তুরে আোর সর্ঙ্গ আছ, মসর্ভরাস। 
 
আপরন  রদ আর্রর্িু আর্গ আোর্র্ ডার্র্তন, তাির্ল িযর্তা আর্রা ভাল রর্ছু র্রর্ত 
পারতাে। আপনার সেয বাড়ার্ত পারতাে! মেইপ েুদ্ধ ির্য বলল। মস ভািংগা ররিং এবিং 
তর্লাযাররির রদর্র্ তার্ার্লা। আপরন র্ী মভর্বরছর্লন ম  ররিংরি মভর্ঙ মফলর্ল র্াসকরিও 
মভর্ঙ  ার্ব? 
 
মতেরন এর্িা রর্ছু…আরে খুবই উর্েরজত রছলাে, অ্র্ ৌরির্ র্াজ র্র্ররছ… মর্ার্না 
সর্ন্দি মনই…, ডাম্বলর্ডার বলর্লন। রতরন র্ষ্ট র্র্র মচযার্র মসাজা ির্য বসর্লন। 
ওর্যল এিা সরতযই অ্র্নর্ রর্ছু পররস্কার র্র্র রদর্যর্ছ। 
 
মেইপ রবরস্মত ির্য মগল। ডাম্বলর্ডার িাসর্লন। 
 
আরে মভার্েেিক আোর্র্ রঘর্ড় ম  পররর্ল্পনা র্রর্ছ তার র্িা বলরছ। মস প্ল্যান র্রর্ছ 
মবচারা েযালফয মছর্লিার্র্ রদর্য আোর্র্ িতযা র্রার্নার। 
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মেইপ এর্রি মচযার্র বর্স পড়ল। িযারর প্রাযশই ডাম্বলর্ডার্রর মডর্স্ক ের্নারনর্বশ 
র্রর্তা। িযারর বলর্ত পার্র মস োর্েোর্েই ডাম্বলর্ডার্রর র্াসক লাগা িার্তর রবষযরি 
রনর্য আর্লাচনা র্রর্ত চাইত, রর্ন্তু অ্নয িাত রদর্য নম্রভার্ব আলাপ না র্রর্ত িারের্য 
রদর্তন। কু্ষব্ধ মেইপ বলল, ডার্ক লডক রবশ্বাস র্র্র না ম  িযার্র্া সফল ির্ব। এিা িল 
শুধু লুরসযার্সর বযিকতার শারস্ত। িযার্র্ার বাবা ো  খন মদখর্ব ম  মস পার্ররন এবিং মস 
জনয েূলয রদর্ত ির্ে–মসিা ির্ব তার্দর জনয প্রলরম্বত রন কাতন। 
 
ডাম্বলর্ডার বলর্লন, তার োর্ন মছর্লরির উপরও আোর েত েৃতুয পর্রাযানা জারর ির্য 
মগর্ছ। তাির্ল স্বাভারবর্ভার্বই আোর্র্ পরবতকীর্ত র্াজরি র্ার মসিা রিসাব র্রর্ত 
িয, মসিা রর্ তুরে? 
 
দুজনই এর্িু রনরব রইল। 
 
আোর ধারো মসিাই ডার্ক লর্ডকর পররর্ল্পনা। 
 
লডক মভার্েেিক রনর্ি ভরবষযত মদখর্ত পার্ে এবিং তখন তার আর মিাগার্িক মর্ার্না 
স্পাই রাখার দরর্ার ির্ব না? 
 
মস রবশ্বাস র্র্র ম  সু্কলরি শীঘ্রই তার র্জায চর্ল আসর্ব, িযাাঁ। 
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এবিং  রদ সু্কলরি তার িার্ত চর্ল  ায, ডাম্বলর্ডার বলর্লন। আরে মতাোর র্াছ মির্র্ 
র্িা চাই ম  তুরে মতাোর সব শরি রদর্য মিাগার্িকর ছাত্রর্দরর্র্ রক্ষা র্রর্ব? 
 
মেইপ শিভার্ব োিা মদালার্লা। 
 
গুড। তাির্ল এখন মতাোর প্রিে র্াজ িল িযার্র্া রর্ র্রর্ছ মসিা জানা। এর্িা 
আতরঙ্কত মছর্ল অ্নয সবার জনয এবিং এেনরর্ রনর্জর জনযও রবপদজনর্ ির্য 
দাাঁরড়র্যর্ছ। তার্র্ সিাযতা এবিং গাইর্ডে দাও। মস মসিা িিে র্রর্ব। মস মতাোর্র্ 
পছন্দ র্র্র। 
 
–এখন আর র্র্র না, তার বাবার সেিকন িারার্নার পর। মস আোর্র্ মদারষ ভার্ব, ের্ন 
র্র্র আরে লুরসযার্সর জাযগা দখল র্র্র রনর্যরছ। 
 
মচষ্টা র্র্রা। আরে আোর রনর্জর্র্ রনর্য অ্তিা রচরন্তত নই,  দিা রচন্তা। র্ররছ 
মছর্লরির্র্ রনর্য। মস দুঘকিনার রশর্ার ির্ত পার্র। মভার্েের্িকর মোধ মির্র্ তার্র্ 
রক্ষা র্রার এর্রি পিই িার্র্ব। 
 
মেইপ ভুরু তুর্ল বযঙ্গপূেক দৃরষ্টর্ত তার্ার্লা, আপরন রর্ চান ম  মস আপনার্র্ িতযা 
র্রুর্? 
 
অ্বশযই না, তুরে আোর্র্ িতযা র্রর্ব। 
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 মবশ খারনর্ সেয সবরর্ছু রনরব রইল। তারপর এর্রি রক্লর্ শর্ের েধয রদর্য রনরবতা 
ভাঙল। রফরনক্স ফক্স ম ন োর্ছর িাড় রচবার্ে। 
 
আপরন র্ী চান ম  র্াজরি আরে এখনই র্রর। মেইর্পর গলার স্বর শি। নারর্ সোরধর 
এরপিার্ফর উপর্রর মলখারি ততরর র্রার জনয আর্রা রর্ছু সেয চান? 
 
ডাম্বলর্ডার িাসর্ত িাসর্ত বলর্লন, ওি, এখনই না। আরে ের্ন র্রর সেয আপরন 
মির্র্ চর্ল আসর্ব। রতরন তার মপাড়া িাতরি মদরখর্য বলর্লন, আজ রার্ত  া মপলাে 
তার্ত আেরা রনরিত ম  এর্ বছর্রর মভতরই ঘিনািা ঘির্ব। 
 
আপনার  রদ েরর্ত মর্ার্না আপরে না িার্র্, তাির্ল িযার্র্ার্র্ র্াজরি র্রর্ত রদর্েন 
না মর্ন? 
 
ডাম্বলর্ডার বলর্লন, তার মভতরিা এখর্না অ্তিা নষ্ট ির্য  াযরন। আোর্র্ রদর্য আরে 
তা পররপূেক র্রর্ত পারর না। 
 
আর আোর মভতরিা? ডাম্বলর্ডার? আোর? 
 
তুরেই এর্োত্র জার্না এর্জন বৃদ্ধ মলার্র্র  ন্ত্রো এবিং অ্পোনর্র্ লাঘব র্রর্ত 
মতাোর মভতরিা ক্ষরতিি ির্ব রর্না, ডাম্বলর্ডার বলর্লন। আরে এিা মতাোর ভার্লার 
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জনযই বলরছ, মসর্ভরাস, র্ারে েৃতুয আোর জনয আসর্ব চাডরল র্ানর্নর লীগ মশষ 
িওযার পর। আরে স্বীর্ার র্ররছ, আরে এর্রি দ্রুত এবিং মবদনািীন রবদায িিেই চাই, 
রর্ন্তু রবষযরি োর্েলাপূেক ির্য  ার্ব  রদ ধর্রা  রদ এর মভতর মিবযার্র্র্ রনর্যারজত 
র্রা িয–আরে শুর্নরছ তার্র্ মভার্েেিক নারর্ রররু্ি র্র্রর্ছ? অ্িবা ধর্রা মবলারট্রক্স, মস 
মতা খাবার্রর আর্গ খাবার রনর্য মখর্ত পছন্দ র্র্র। 
 
তার গলার স্বররি িালর্া, রর্ন্তু তার মচাখ দুর্িা মেইপর্র্ তীরভার্ব রবদ্ধ র্রর্ছ। রর্ন্তু 
তার্দর দুজনই িযাররর্র্ রবদ্ধ র্রর্ছ, র্ারে ম  সো রনর্য তারা আলাপ র্রর্ছন তা 
িযাররর র্ার্ছ জানা। মশর্ষ মেইপ আবার োিা মদালার্লা। 
 
ডাম্বলর্ডারর্র্ ের্ন ির্লা সন্তুষ্ট। 
 
ধনযবাদ, মসর্ভরাস… 
 
অ্রফর্সর দৃশযরি অ্দৃশয ির্য মগল। এবার মদখা মগল ডাম্বলর্ডার এবিং মেইপ এর্সর্ঙ্গ 
সন্ধযার্বলা র্যাসর্লর োর্ঠ িাাঁির্ছন। 
 
িঠাৎ মেইপ জানর্ত চাইল, পিার্রর বযাপার্র আপরন র্ী রচন্তা র্র্রর্ছন, সারা রবর্াল 
আপনারা এর্সর্ঙ্গ ঘর্র রছর্লন। 
 
ডাম্বলর্ডারর্র্ রবেষক মদখা মগল। 
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মর্ন? মতােরা রর্ তার্র্ আর্রা শারস্ত রদর্ত চাও না, মসর্ভরাস? মছর্লরি আবার্রা অ্ল্প 
সের্যর মভতর শারস্তর েুর্খােুরখ ির্ব। 
 
মস আবার্রা তার বাবার ের্তা 
 
িযর্তা মদখর্ত বাবার ের্তা, রর্ন্তু তার মভতর্রর প্ররৃ্রতিা অ্র্নর্ মবরশ তার োর্যর 
ের্তা। আরে তার সর্ঙ্গ সেয র্ারির্যরছ, র্ারে তার সর্ঙ্গ আোর অ্র্নর্ রর্ছু আলাপ 
র্রার রছল। মদরর ির্য  াওযার আর্গই তার্র্ আোর অ্র্নর্ তিয জানার্না দরর্ার। 
 
তিয, মেইপ রররপি র্রর্লা। আপরন তার্র্ রবশ্বাস র্র্রন…আোর্র্ রবশ্বাস র্র্রন না। 
 
এিা রবশ্বার্সর মর্ার্না প্রশ্ন নয। তুরে আরে দুজনই জারন, আোর সেয খুব র্ে। 
মছর্লরির্র্ আোর জানার্না দরর্ার আর্ছ তার রর্ র্রা উরচত। 
 
আর আরে মর্ন এর্ই র্িা জানর্ত পারর না? 
 
আরে চাই না ম  আোর সব মগাপে র্িা এর্রি েুরড়র্ত জো পড়র্, রবর্শষ র্র্র 
আবার ম  েুরড়রি লডক ডাম্বলর্ডার্রর িার্ত েুলর্ছ। 
 
আপনার আর্দশ মর্ানিা আরে ভালভার্ব পালন র্রররন! 
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না, তুরে  িা িই র্র্রছ। তুরে এিা মভর্বা না রনর্জর্র্ ম  রবপর্দর মভতর তুরে 
জরড়র্য মফর্লছ মসিা আরে মছাি র্র্র মদখরছ, মসর্ভরাস। মভার্েেিকর্র্ তিয প্রদার্নর 
মক্ষর্ত্র ম  প্রর্যাজনীয অ্িংশরি বাদ মদযার দরর্ার মস র্াজরি আরে আর র্াউর্র্ মদইরন 
এর্োত্র তুরে ছাড়া। 
 
তারপরও আপরন ওই মছর্লরির উপর আিা রাখর্ছন ম  রর্না অ্রু্র্েরের্ত অ্ক্ষে,  ার 
েযারজর্ িল মেরডওর্ার এবিং ম  রর্না সরাসরর লডক মভার্টের্িকর রচন্ত র সর্ঙ্গ  ুি–
মভার্টের্িকর ের্নর মভতর মদখর্ত পায! 
 
 এই সিংর্ াগর্র্ মভার্েেিক ভয পায, ডাম্বলর্ডার বলর্লন। মবরশরদন আর্গর র্িা নয, 
িযারর ের্নর সর্ঙ্গ তার সিংর্ াগিা রর্ মসিা মস বুের্ত মপর্ররছল। এেন  ন্ত্রো মস সারা 
জীবর্ন র্খর্না পাযরন। মস িযাররর মভতর্র আর ঘির্ত  ার্ব না, আরে এ বযাপার্র 
রনরিত। 
 
আরে বুের্ত পারলাে না। 
 
লডক মভার্েেিক এেন দুবকল ির্য আর্ছ, মসরি িযাররর আত্মার সর্ঙ্গ সিংর্ াগ র্রর্ত পার্র 
না। 
 
আত্মা? আেরা মতা েন রনর্য র্িা বলরছ! 
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লডক মভার্েেিক এবিং িযাররর মবলায দুর্িাই সোন। 
 
ডাম্বলর্ডার চাররদর্র্ তার্ার্লন রনরিত ির্ত ম  তারা দুজন ছাড়া আর্শপার্শ আর মর্উ 
আর্ছ রর্না। তারা রনরষদ্ধ জঙ্গর্লর র্াছার্ারছ চর্ল এর্সর্ছন। রর্ন্তু আর্শপার্শ মর্উ 
আর্ছ বর্ল ের্ন িল না। তুরে আোর্র্ িতযা র্রার পর, মসর্ভরাস- 
 
আপরন আোর্র্ সবরর্ছু বলর্ত অ্স্বীর্ার র্র্রর্ছন, তারপরও আপরন আোর র্াছ মির্র্ 
রর্ছু আনুরূ্লয আশা র্রর্ছন! অ্বজ্ঞার সর্ঙ্গ মেইপ বলল। তার মচার্খ েুর্খ এখন প্ররৃ্ত 
মোধ ফুর্ি উর্ঠর্ছ। আপরন ইরতের্ধযই আোর র্াছ মির্র্ প্ররতশ্রুরত আদায র্র্র 
রনর্েন, ডাম্বলর্ডার! িযর্তা আরে আোর েত বদর্ল মফর্লরছ! 
 
তুরে আোর্র্ র্িা রদর্যছ মসর্ভরাস। ম  র্াজ তুরে র্র্র আোর্র্ বারধত র্রর্ব মসিা 
িল আরে মভর্বরছলাে তুরে রস্লিাররর্নর অ্ল্পবযসী মছর্লর্পর্লর রদর্র্ র্ড়া দৃরষ্ট রাখর্ব। 
 
মেইপর্র্ কু্ষব্ধ মদখা মগল। মস প্ররতবাদী ির্য উর্ঠর্ছ। ডাম্বলর্ডার এর্রি রনিঃশ্বাস 
ছাড়র্লন। 
 
আজ রার্ত আোর অ্রফর্স এর্সা, মসর্ভরাস। মসখার্ন এর্ল তুরে আর আোর রবরুর্দ্ধ 
অ্রভর্ াগ র্রর্ব না ম  মতাোর প্ররত আোর মর্ার্না আিা মনই… 
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তারা ডাম্বলর্ডার্রর অ্রফর্স রফর্র এর্লন। ফক্সরি চুপচাপ ির্য বর্স আর্ছ। মেইপও 
চুপচাপ বর্স আর্ছ। ডাম্বলর্ডার তার চারপার্শ পাযচারর র্রর্ছন। র্িা বলর্ছন। 
 
মশষ েুিূর্তকর আর্গ, অ্িবা প্রর্যাজন না ির্ল িযাররর্র্ অ্বশযই রর্ছু জানার্না  ার্ব না। 
তা না ির্ল মস তার র্রেীয র্াজরির্ত শরি পার্ব রর্ র্র্র? 
 
রর্ন্তু তার র্রেীয র্াজরি রর্? 
 
মসিা িযারর এবিং আোর এর্ান্ত র্াজ। এখন েন রদর্য মশার্না, মসর্ভরাস। আোর েৃতুযর 
পর এর্িা সেয আসর্ব–তর্ক র্র্রা না, বাধা রদও না! েন রদর্য মশান, এর্িা সেয 
আসর্ব  খন লডক মভার্েেিক তার সাপরির জীবন রনর্য ভয মপর্ত িার্র্ব। 
 
নারগনীর্র্ রনর্য? মেইপ অ্বার্ ির্য বলল। 
 
িযাাঁ, মস সেযরি  রদ আর্স,  খন মভার্েেিক সাপরির্র্ মর্ািাযও বযবিার র্রর্ত পাঠার্ব 
না, শুধু তারপার্শ রনরাপদ র্র্র আির্র্ রাখর্ব েযার্যাল মপ্রার্ির্শন রদর্য–তখন 
িযাররর্র্ র্িািা বলা রনরাপদ ির্ব বর্ল আরে ের্ন র্রর। 
 
রর্ র্িা? 
 
ডাম্বলর্ডার এর্রি গভীর রনিঃশ্বাস রনর্লন এবিং মচাখ বন্ধ র্রর্লন। 
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তার্র্ বলর্ত ির্ব, ম  রার্ত তার্র্ মভার্েেিক িতযা র্রর্ত মচষ্টা র্র্ররছল মস রার্ত 
রনর্জর জীবন রদর্য রলরল দুজর্নর োেখার্ন চর্ল এর্সরছল। এবিং মভার্েের্িকর রর্রলিং 
র্াসকরি রছির্র্ রনর্জর রদর্র্ রফর্র রগর্যরছল। এবিং মভার্েকের্িকর আত্মার র্তর্িা রছাঁর্ড় 
মভর্ঙ পড়া বারড়রির এর্োত্র জীরবত আত্মার সর্ঙ্গ মলর্গ রগর্যরছল। মভার্টের্িকর এর্রি 
অ্িংশ এখন িযাররর মভতর বাস র্র্র। এবিং মসিাই িযাররর্র্ ক্ষেতা রদর্যর্ছ সাপরির 
সর্ঙ্গ র্িা বলার এবিং মভার্টের্িকর ের্নর মভতর প্রর্বশ র্রার। এিা মস র্খর্না বুের্ত 
পার্ররন।  তক্ষে প কন্ত মভার্টের্িকর মস রছির্র্ পড়া িুর্র্রা আত্মা িযাররর িারা 
সুররক্ষত িার্র্ব ততক্ষে লডক মভার্েেিক েরর্ত পার্র না। 
 
িযাররর ের্ন িল োনুষ দুজনর্র্ মস এর্রি লম্বা িার্নর্লর মভতর মদখল। তারা ওর র্াছ 
মির্র্ অ্র্নর্ দূর্র। তার্দর র্িা ওর র্ার্ন প্ররতধ্বরন ির্য প্রর্বশ র্রর্ছ। 
 
তার োর্ন মছর্লরির্র্…মছর্লরির্র্ েরর্তই ির্ব? শান্তর্র্ণ্ঠ মেইপ জানর্ত চাইল। 
 
এবিং মভার্টের্িকর রনর্জর িার্ত র্াজরি র্রর্ত ির্ব, মসর্ভরাস। এিাই অ্রনবা ক। 
 
আবার মবশ খারনর্ সেয রনরবতা মনর্ে এল। তারপর মেইপ বলল, এতর্াল ধর্র 
আরে মভর্বরছলাে…আেরা তার্র্ রক্ষা র্ররছ রলরলর র্ারর্ে। 
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আেরা তার্র্ মপ্রার্ির্শন রদর্যরছ তার্র্ রশক্ষা রদর্ত, তার্র্ বড় র্র্র তুলর্ত, তার্র্ 
শরি সিার র্রর্ত, ডাম্বলর্ডার বলর্লন। রতরন তার মচাখদুর্িা তখর্না বন্ধ র্র্র 
মরর্খর্ছন। অ্নযরদর্র্ তার্দর সিংর্ াগ শরিশালী ির্য উর্ঠর্ছ। োর্েোর্ে আোর ের্ন 
ির্যর্ছ মস রবষযরি ধরর্ত মপর্রর্ছ। আরে তার্র্  তিা জারন, মস সবরর্ছু আর্যাজন 
র্রর্ব  খন মস েৃতুযর জনয প্রস্তুত ির্ব তখন মস রনরিত ির্ব ম  মভার্েেিকও মশষ ির্য 
মগর্ছ। 
 
ডাম্বলর্ডার তার মচাখ দুর্িা খুলর্লন। মেইপর্র্ আতরঙ্কত মদখা মগল। 
 
আপরন তার্র্ প্রার্ে রক্ষা র্র্র  ার্েন  ার্ত মস সরঠর্ সেয েরর্ত পার্র? িতাশ ির্যা 
না, মসর্ভরাস। তুরে র্তজনর্র্ মতাোর সাের্ন েরর্ত মদর্খছ? 
 
শুধুোত্র তার্দর,  ার্দরর্র্ আরে রক্ষা র্রর্ত পারররন, মেইপ বলল। মস দাাঁরড়র্য মগর্ছ। 
আপরন আোর্র্ বযবিার র্রর্ছন। 
 
তার োর্ন? 
 
আরে আপনার পর্ক্ষ স্পাইর্যর র্াজ র্র্ররছ, আপনার জনয রেিযা বর্লরছ, আপনার 
র্ারর্ে আরে জীবনর্র্ েুাঁরর্পূেক র্র্ররছ। এর সব রর্ছুই িওযার র্িা রছল রলরলর 
মছর্লর্র্ বাাঁচাবার জনয। এখন আপরন বলর্ছন তার্র্ বড় র্র্র তুর্লর্ছন শুধু এর্রি 
শুর্র্রর েত জবাই র্রবার জনয। 
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খুবই স্পশকর্াতর রবষয এরি, মসর্ভরাস, ডাম্বলর্ডার বলর্লন। মতাের মছর্লরির জনয 
েেত্ব আর্ছ, 
 
ির্তই পার্র? 
 
তার জনয? রচৎর্ার র্র্র উঠল মেইপ। এক্সর্পর্ক্টা পযার্ট্রানাে! 
 
তার  াদুদর্ণ্ডর আগা মির্র্ এর্রি রুপালী রর্ঙর োদী িররে মবর ির্য এল। মসরি 
মের্ের উপর দাাঁড়ার্লা। অ্রফর্সর এপাশ মির্র্ ওপার্শ মিাঁর্ি মগল এবিং জানালা রদর্য 
মবর ির্য উড়াল রদল। তার গার্যর মির্র্ রুপালী আভা রনিঃর্শষ ির্য ম র্তই মস আবার 
মেইর্পর র্ার্ছ রফর্র এল। মেইর্পর মচাখ পারনর্ত ভর্র মগর্ছ। 
 
এতর্াল পর? 
 
সবসেয, মেইপ বলল। 
 
দৃশযরি পার্ট মগল। এবার িযারর মদখল মেইপ ডাম্বলর্ডার্রর মপার্ট্রইর্ির সর্ঙ্গ র্িা 
বলর্ছ, ম  মপার্ট্রইিরি রর্যর্ছ অ্রফর্সর বসার মডর্স্কর মপছর্ন। 
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িযারর  খন তার আন্ট এবিং আরন্টর র্াছ মির্র্ রবদায মনর্ব তখন তুরে মসই সরঠর্ 
খবররি মভার্েেিকর্র্ মদর্ব। ডাম্বলর্ডার বলর্লন। মসিা র্রর্ল মভার্েেিক মতাোর্র্ 
মর্ার্না সর্ন্দি র্রর্ব না। মস রবশ্বাস র্র্র ম  তুরে অ্র্নর্ তিয জার্না। রর্ন্তু অ্বশযই 
তুরে তার্র্ ফাাঁর্দ মফলার পররর্ল্পনা র্রর্ব–তাির্লই আরে ের্ন র্রর মছর্লরি রক্ষা 
মপর্ত পার্র। েুনু্ডস মফ্লচারর্র্ েযার্নজ র্রর্ত মচষ্টা র্র্রা। এবিং মসর্ভরাস, মতাোর্র্ 
 রদ িযাররর্র্ ধরার অ্রভ ার্ন অ্িংশ রনর্ত বাধয র্রা িয, তাির্ল মতাোর র্ার্জ আিার 
বযাপার্র রনরিত র্রর্ব…আরে চারে তুরে  তিা সম্ভব মভার্েের্িকর র্ার্ছ রবশ্বস্ত িার্র্ব, 
নতুবা মিাগািক র্যার্রার্সর দযার উপর রনভকরশীল ির্য পড়র্ব…। 
 
এবার মদখা মগল মেইপ এর্রি র্রফ িাউর্স েুভূতুর্সর েুর্খােুরখ। েুহুর্সর েুখরি 
রিসযজনর্ভার্ব রির। মেইপ চুপ র্র্র মর্ার্না এর্িা রর্ছু ভাবর্ছ। 
 
তুরে অ্ডকার অ্ব দয রফরনক্সর্র্ পরােশক মদর্ব, মেইপ রবড়রবড় র্র্র বলল।  ার্ত ওরা 
প্রলুব্ধ র্র্র। মপারলরজউস মপাশন বযবিার র্র্র। এর্র্বার্র পিার! এর্োত্র এিাই 
র্ার্জ আসর্ত পার্র। তুরে ভুর্ল  ার্ব ম  এ র্িা আরে বর্লরছ। এিা মতাোর রনর্জর 
রচন্তা বর্ল উপিাপন র্রর্ব। আোর র্িা বুের্ত মপর্রছ? 
 
আরে বুের্ত মপর্ররছ, েুনু্ডঙু্গস বলল। মস পলর্িীন তারর্র্য আর্ছ। 
 
এবার িযারর মেইর্পর পাশাপারশ অ্ন্ধর্ার পররস্কার রার্ত এর্রি েরের্র্ উর্ড়  ার্ে। 
তার পাশাপারশ আর্রা এর্রি োিা ঢার্া মডি-ইিার  ার্ে। তার্দর সাের্ন লুরপন এবিং 
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আর্রা এর্রি িযারর –ম  প্ররৃ্তপর্ক্ষ জজক। এর্রি মডি-ইিার মেইর্পর সাের্ন চর্ল মগল 
এবিং তার  াদুদণ্ডরি তুর্ল ধরল। সরাসরর লুরপর্নর রপর্ঠর রদর্র্ ধরল 
 
মসর্িুের্সম্প্রা! মেইপ রচৎর্ার র্র্র বলল। 
 
রর্ন্তু মডি-ইিারর্র্ লক্ষ র্র্র ছুাঁর্ড় মদযা মস্পলর রেস িল এবিং জর্জকর গার্য রগর্য 
লাগল 
 
এবিং তারপর, মেইপর্র্ মদখা মগল রসররযুর্সর মবডরুর্ে রনচু ির্য বর্স আর্ছ। তার 
নার্-মচাখ মবর্য মচার্খর পারন গরড়র্য পড়র্ছ। মস রলরলর এর্রি পুরাতন রচরঠ পড়র্ছ। 
রচরঠর রিতীয পাতারির্ত োত্র র্র্যর্রি শে রর্যর্ছ : 
 
মগলািক রিনর্ডলভার্ন্ডর সর্ঙ্গ বনু্ধত্ব ির্ত পার্র। আোর ের্ন িয তার মস ইো আর্ছ, 
বযরিগতভার্ব। 
অ্র্নর্ ভালবাসা 
রলরল 
 
মেইপ রলরলর স্বাক্ষর র্রা র্াগজরি রনল এবিং পর্র্র্ি পুর্ড় রাখল। এবিং মস তার িার্ত 
ধরা ফর্িািাফরি রছাঁর্ড় দুিুর্র্রা র্রল এবিং ম  অ্িংর্শ রলরল িাসর্ছ মস অ্িংশরি মরর্খ 
বার্ী ম  অ্িংর্শ মজেস এবিং িযারর রর্যর্ছ মসিা িযার্রর মের্ের উপর মফর্ল রদল… 
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এবার আবার মেইপ দাাঁরড়র্য আর্ছ মিডোোর্রর োরড রুর্ে। পাইনাস নাইর্জলাস 
দ্রুত তার মপার্ট্রইর্ি মদখা রদল। 
 
মিডোোর! ওরা রডর্নর জঙ্গর্ল র্যাে র্র্রর্ছ! ওই োডব্লাড 
 
এ শেরি বযবিার র্র্রা না! 
 
ওই িযানজার মের্যরি তার বযাগ মখালার সেয জাযগারির নাে বর্লর্ছ, মসিা আরে 
শুর্নরছ! 
 
 গুড, মভরর গুড! মিডোোর্রর মডর্স্কর মপছর্নর মপার্ট্রইি মির্র্ ডাম্বলর্ডার উচ্চস্বর্র 
বর্ল উঠর্লন। এখন, মসর্ভরাস, ওই তর্লাযাররি! ভুর্ল ম ও না ম  তর্লাযাররি রনর্ত 
ির্ব শতক মের্ন এবিং সািস মদরখর্য এবিং মস  ার্ত মর্ার্নাের্ে বুের্ত না পার্র ম  
তুরে এরি রদর্যছ!  রদ মভার্েেিক িযাররর ের্নর মভতর প্রর্বশ র্র্র এবিং মদখর্ত পায 
ম  তুরে তার পর্ক্ষ র্াজ র্রছ- 
 
আরে জারন, মেইপ বাধা রদর্য বলল। মস ডাম্বলর্ডার্রর মপর্ট্রইর্ির র্ার্ছ মগল এবিং িান 
রদর্য এর পার্শর অ্িংশ খুর্ল মফলল। মসিা সাের্নর রদর্র্ ঘুরল এবিং তার মপছন মির্র্ 
এর্রি মগাপন গতক মদখা মগল। মসখান মির্র্ মেইপ তর্লাযাররি মির্ন মবর র্র্র রনল। 
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এবিং এখর্না আপরন আোর র্ার্ছ বলর্বন না ম  মর্ন এই তর্লাযাররি পিারর্র্ মদযা 
প্রর্যাজন? মেইপ বলল। মস তার গাউর্নর উপর রদর্য এর্রি ভ্রেন র্রার আলখাল্লা 
চরড়র্য রদল। 
 
না, আোর তা ের্ন িয না, ডাম্বলর্ডার বলল। মস জার্ন এিা রদর্য র্ী র্রর্ত ির্ব। 
এবিং মসর্ভরাস অ্তযন্ত সাবধান মির্র্া। জজক উইসরলর দুঘকিনার পর ওরা রর্ন্তু মতাোর 
উপরিরত সিজভার্ব মনর্ব না 
 
মেইপ দর্রাজার রদর্র্ ঘুরল। 
 
ভর্যর রর্ছু মনই ডাম্বলর্ডার, মেইপ ঠাণ্ডা গলায বলল। আোর এর্রি প্ল্যান আর্ছ…. 
 
মেইপ রুে মছর্ড় মবর ির্য মগল। িযারর মপনরসর্ভর মভতর মির্র্ উর্ঠ এল। এবিং এর্ 
েুিূতক পর মস র্ার্পকি রবছার্না এর্ই রর্ে এর্রি রুর্ে শুর্য পরল : মেইপ িযর্তা 
এখার্নই তার দর্রাজারি বন্ধ র্র্র রদর্যর্ছ। 
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আবালিা েঙ্গি 
 
অ্বর্শর্ষ মস বাস্তর্ব রফর্র এল। মস েুখিা ধুরলোখা র্ার্পকর্ির উপর উবু ির্য শুর্য 
আর্ছ। এই অ্রফসরির্র্ মস ের্ন র্র্ররছল এর্ সেয এখার্ন মস রবজর্যর মগাপন রশক্ষা 
পাঠ রনর্যরছল। রর্ন্তু িযারর বুের্ত মপর্রর্ছ ম  তার বাাঁচার মর্ার্না উপায মনই। তার 
র্াজ িল ধীর্র ধীর্র েৃতুযর্র্ আরলঙ্গন র্রা। এই সেযিার্ত মস শুধু মভার্ষ্টের্িকর 
সিংর্ াগরির্র্ই বিন র্র্র  ার্ব। এভার্ই মস  খন মভার্েের্িকর পর্ি রগর্য দাাঁড়ার্ব এবিং 
তার রনর্জর  াদুদণ্ডরি আর তুর্ল ধরর্ব না তখন অ্বসানরি পররস্কার ির্য  ার্ব। এবিং 
ম  র্াজরি মগারিচ ির্লার্ত র্রার র্িা রছল তা মশষ ির্য  ার্ব। দুজর্নর মর্উই বাাঁচর্ব 
না, রির্র্ িার্র্ত পারর্ব না। 
 
মস অ্নুভব র্রল বুর্র্র মভতর হৃদরপণ্ডিা প্রচণ্ডভার্ব বারড় রদর্ে। রর্ অ্দু্ভত বযাপার ম  
েৃতুয আতর্ঙ্কর মভতর এরি ধুর্ধুর্ র্র্র দে চারলর্য  ার্ে, সাির্সর সর্ঙ্গ তার্র্ 
রিরর্র্য মরর্খর্ছ! রর্ন্তু এিার্র্ অ্রত শীঘ্রই িাের্ত ির্ব। বুর্র্র এই শে এখন মগাো 
শে, সীরেত। মস উর্ঠ দাাঁরড়র্য োর্ঠর মভতর রদর্য, জঙ্গর্লর মভতর রদর্য র্যার্সর্লর 
রদর্র্  াবার পর আর র্ত সেয িার্র্ব? 
 
মের্ের্ত শুর্য িার্ার সেয আতঙ্ক তার্র্ জাপর্ি ধরল। েৃতুযর িাে ম ন বাজর্ছ। েৃতুয 
রর্ র্ষ্টদাযর্ ির্ব? সব সেয মস ের্ন র্র্রর্ছ েৃতুয র্ার্ছ এর্সর্ছ এবিং মবাঁর্চ মগর্ছ। 
রর্ন্তু প্ররৃ্ত ঘিনা রনর্য মস র্খর্না রচন্তা র্র্ররন। েৃতুযর ভর্যর মচর্য মবাঁর্চ িার্ার ইো 
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সব সেয অ্র্নর্ শরিশালী রছল। রর্ন্তু এখন তার র্ার্ছ মভার্েেিকর্র্ পরারজত র্রা বা 
রনর্জর মবাঁর্চ  াওযার র্িা ের্ন ির্ে না। মস জার্ন মসিা মশষ ির্য মগর্ছ। সবকর্শষ  া 
বার্ী আর্ছ তা িল েৃতুযবরে। 
 
 রদ মস িীর্স্মর মসই রার্ত োরা ম ত, ম  রার্ত েিান রফরনক্স পালর্র্র  াদুদণ্ডরি 
তার্র্ রক্ষা র্র্ররছল!  রদ মস মিজরভর্গর েত তাৎক্ষরের্ োরা ম ত তাির্ল মস 
জানর্তা না ম  েৃতুয ঘির্ত  ার্ে। অ্িবা  রদ আপন মর্ার্না োনুষর্র্ বাাঁচার্ত রগর্য 
মর্ার্না  াদুদর্ণ্ডর সাের্ন দাাঁড়ার্ত… এখন তার বাবা োর্যর েৃতুযও তার্র্ ঈষকা জাগায। 
রনর্জর ধ্বিংর্সর রদর্র্ শীতল পার্য এরগর্য  াওযার জনয এর্রি রভন্ন ধরর্ের সািস 
প্রর্যাজন। মস অ্নুভব র্রর্লা ম  তার িাত এর্িু এর্িু র্াাঁপর্ছ, এবিং মস তা িাোর্ত 
মচষ্টা র্রর্লা।  রদও মর্উই তার্র্ মদখর্ছ না। মদযার্লর মপার্ট্রইিগুর্লাও সব খারল। 
 
ধীর্র, অ্তযন্ত ধীর গরতর্ত িযারর উর্ঠ বসল। আর উর্ঠ বসার পরপরই তার মভতর্র 
এর্িা প্রাে এল। মস অ্নয ম  মর্ার্না সের্যর মচর্য রনর্জর জীবন্ত শরীরিার প্ররত 
সর্চতন ির্য উঠল। মর্ন মস এতর্াল বুের্ত পার্ররন ম  তার েরস্তস্ক, োযু এবিং 
মভতর্র ধুর্ধুর্ র্র্র বারড় মদযা হৃদরপণ্ড এর্িা রেরার্ল? এ সব রর্ছু তার মভতর 
মির্র্ চর্ল ম ত…অ্িবা অ্ন্তত মস এগুর্লা মির্র্ রনস্তার মপত। তার রনিঃশ্বাস ধীর এবিং 
গভীর ির্য উঠল। গলা পুর্রাপুরর শুরর্র্য মগর্ছ, েুখ শুরর্র্য মগর্ছ। 
 
ডাম্বলর্ডার্রর মবঈোরন রর্ছুই রছল না। অ্বশযই অ্নয এর্িা বড় প্ল্যান রছল। িযারর এত 
মবার্া রছল ম  মসিা বুের্ত পার্ররন। মসিা এখন মস অ্নুভব র্রর্ত পারর্ছ। মস রনর্জর 
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ধারোর্র্ র্খর্না প্রশ্ন র্র্ররন ম  ডাম্বলর্ডার তার্র্ জীরবত রাখর্ত চান। এখন মস 
বুের্ত পারর্ছ ম  তার জীবর্ের পরররধ রনরদকষ্ট ির্যর্ছ মস র্তরদর্ন িরেুক্সগুর্লা তুর্ল 
আনর্ত পার্র তার উপর। এগুর্লার্র্ ধ্বিংস র্রার দারযত্ব ডাম্বলর্ডার তার্র্ রদর্য মগর্ছ। 
আর মস অ্বযািতভার্ব শুধু মভার্টের্িকর জীবনই নয, তার রনর্জরিাও খার্িা র্র্র রনর্য 
আসর্ত মচষ্টা র্রর্ছ। র্তিা পররস্কার, র্তিা পারদরশকতা এ র্ার্জ ম  অ্নযর্দর জীবন 
না খুইর্য শুধুোত্র তার্র্ এই র্রঠন দারযত্ব মদযা  ার েৃতুযর পর্রাযানা রচরহ্নত ির্য 
আর্ছ,  ার েৃতুয মর্ার্না রর্ছুর ধ্বিংস আনর্ব না, রর্ন্তু মভার্েের্িকর জনয আঘাত ির্ব। 
 
এবিং ডাম্বলর্ডার জানর্তন ম  িযারর এর মির্র্ সর্র ম র্ত পারর্ব না। মস র্ারর্েই 
রতরন মশষ প কন্ত, এেনরর্ েৃতুযর সেযও চুপ মির্র্র্ছন। মস র্ারর্েই তার্র্ জানর্ত 
র্ষ্ট ির্যর্ছ। মভার্টের্িকর েত ডাম্বলর্ডারও জানর্তন ম  িযারর রনর্জর র্ারর্ে র্ার্রা 
েৃতুযর্র্ মের্ন মনর্ব না। মেড, লুরপন এবিং িঙ্কর্সর েৃতুয দৃশয তার ের্নর চকু্ষর্ত রফর্র 
এর্সর্ছ এবিং এর্ েুিূর্তকর জনয তার দে বন্ধ ির্য রগর্যরছল। েৃতুয তার্র্ অ্রির র্র্র 
মফর্লর্ছ…. 
 
রর্ন্তু ডাম্বলর্ডার তার সের্র্ক অ্রধর্ উচ্চ ধারো র্র্রর্ছন। মস আসর্ল বযিক ির্যর্ছ : 
সাপরি মবাঁর্চ আর্ছ। িযাররর্র্ িতযা র্রা ির্লও এর্রি িরেুক্স মভার্টের্িকর সর্ঙ্গই 
পৃরিবীর্ত মির্র্  ার্ব। সরতয তখন ম  র্ার্রা জনয র্াজরি সিজ ির্য  ার্ব। িযারর 
ভাবল, মর্ এই র্াজরি র্রর্ত পারর্ব…..রন এবিং িার রেযর্নরই জানা িার্র্ব র্ী 
র্রর্ত ির্ব। অ্বশযই… মস র্ারর্েই ডাম্বলর্ডার চাইর্তন িযারর অ্নয দুজর্নর সর্ঙ্গ সব 
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মগাপন রবষয মশযার র্রুর্… ার্ত  রদ িযারর তার রনযরতর রদর্র্ অ্র্গভার্গ চর্ল  ায 
তাির্ল ম ন অ্সোপ্ত র্াজ বার্ী দুজন র্রর্ত পার্র…. 
 
ঠাণ্ডা জানালায বৃরষ্টর ের্তা এই অ্নস্বীর্া ক সতযরি আবার শি র্র্র বারড় রদর্ত িার্ল 
ম  তার্র্ েরর্ত ির্ব। আরে অ্বশযই োরা  ার্বা, আরে মশষ ির্য  ার্বা। 
 
রন এবিং িাররেযনর্র্ ের্ন িল তার মদশ মির্র্ অ্র্নর্ দূর্র। তার ের্ন িল ম ন মস 
ওর্দর র্াছ মির্র্ অ্র্নর্ আর্গই আলাদা ির্য মগর্ছ। তার্দর র্াছ মির্র্। রবদায মনযা 
ির্ব না, মর্ার্না বযাখযা মদযা  ার্ব না। মস এ বযাপার্র দৃঢ়। এিা এেন এর্ ভ্রেে  া 
সবাই রের্ল তারা র্রর্ত পারর্ব না। ওর্র্  রদ ওরা মফরার্নার মচষ্টা র্র্র মসিা ির্ব 
েুলযবান সেয নষ্ট। মস তার মিাপ মখর্য  াওযা মসানার ঘররিার রদর্র্ তার্ার্লা। ঘরড়িা 
সর্তর তে জন্মরদর্নর উপিার মপর্যরছল। মদখল মভার্েের্িকর র্ার্ছ তার আত্মসেপকর্নর 
মবর্ধ মদযা সের্যর অ্র্ধকর্িা পার ির্য মগর্ছ। 
 
িযারর উর্ঠ দাাঁড়ায। তার হৃদরপণ্ডরি বুর্র্র খাাঁচার মভতর্র এর্রি মপাষ না োনা পারখর 
েত জাপর্ি মবড়ায। িযর্তা মসরি জার্ন ম  আর খুব অ্ল্প সেয আর্ছ। িযর্তা বার্ী 
িািকরবিগুর্লা জীবনাবসার্নর আর্গই মশষ র্রর্ত চার্ে। মস অ্রফস। দর্রাজারি বন্ধ 
র্রার সেয মপছর্ন তার্ার্লা না। 
 
র্যাসল পুর্রাপুরর ফাাঁর্া। মস ভূর্তর েত তার মভতর রদর্য এর্া এর্া আগার্লা, ম ন মস 
ইরতের্ধযই ের্র মগর্ছ। মপার্ট্রইর্ির মভতর্রর োনুষগুর্লা এখন আর মের্ের মভতর 
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মনই। পুর্রা এলার্া অ্স্বাভারবর্ শান্ত, ের্ন িল ম ন মবাঁর্চ িার্া সবাই মিি ির্ল 
রগর্যর্ছ ম খার্ন েৃতরা এবিং মশার্াতকরা ভীড় র্র্রর্ছ। 
 
িযারর অ্দৃশয আলখাল্লারি তার গার্য চড়ার্লা এবিং মের্ের্ত মনর্ে এল। মশর্ষ োর্বকর্লর 
রসাঁরড় রদর্য এরাে ির্ল এর্স প্রর্বশ র্রল। িযর্তা তার আলখাল্লারির মছাি মর্ার্না 
অ্িংশ মদখা  ার্ব, বা র্াজ র্রর্ব না। রর্ন্তু এরি আর্গর েতই পুর্রাপুরর র্া কর্র আর্ছ। 
পারর্ফক্ট। মস সিসাই সাের্নর দর্রাজার র্ার্ছ মপৌঁর্ছ মগল।  
 
রঠর্ তখনই মনরভল প্রায তার রদর্র্ চর্ল আসরছল। আর্রর্িু ির্লই ধাক্কা মখর্তা। 
মনরভল দুর্িা োনুর্ষর েত ির্য আর্ছ, মস িাউন্ড মির্র্ েৃত এর্রি মদি বর্য এর্নর্ছ। 
িযারর রনচু ির্য মদখল এবিং তার মভতর্র আর্রা এর্রি প্রচণ্ড ধাক্কা লাগল। র্রলন রেরভ, 
মস িযর্তা েযার্ব, েযালফয এবিং গর্যর্লর ের্তা চুরপ চুরপ রপছু ির্িরছল। েরার পর মস 
মছাি ির্য রগর্যর্ছ।  
 
তুরে শুর্নছ? আরে ওর্র্ এর্াই বর্য রনর্ত পারর, মনরভল, অ্রলভার উড বলল। মস 
র্রলনর্র্ র্ার্ধর উপর তুর্ল রনর্য মিি ির্ল প্রর্বশ র্রল।  
 
মনরভল খারনর্ সের্যর জনয দর্রাজার মচৌর্ার্ঠর সর্ঙ্গ মিলান রদল এবিং িার্তর তালু 
রদর্য র্পাল েুছল। তার্র্ এর্জন বৃদ্ধ মলার্র্র েত মদখা  ার্ে। তারপর মস আবার 
রনর্চ মনর্ে অ্ন্ধর্ার্রর রদর্র্ চর্ল মগল আর্রা েৃতর্দি তুর্ল আনার জনয।  
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িযারর এর্বার মিি ির্লর প্রর্বশ পর্ির রদর্র্ তার্ার্লা। মলার্জন চলাচল র্রর্ছ, 
এর্জন আর্রর্জনর্র্ শান্তনা রদর্ে। মর্উ মর্উ রিিংর্স র্রর্ছ। মর্উ েৃতর্দর্ির 
পার্শ িাাঁিু মগর্ড় বর্সর্ছ। রর্ন্তু িযারর রনর্জর র্ার্ছর মর্ার্না োনুষর্র্ মদখর্ত মপল না। 
রন, িাররেযন এবিং রজরন বা অ্নয মর্ার্না উইসরল পররবার্রর র্াউর্র্ মদখা মগল না। 
লুনার্র্ও না। মস অ্নুভব র্রল তার বার্ী সেযিা মস মশষ বার্রর েত তার্দর রদর্র্ 
তারর্র্য র্ারির্য মদবার জনযই ধা ক র্রর্ব। রর্ন্তু তারপর, মস মদখা রর্ িাোর্নার ক্ষেতা 
তার িার্র্ব?  
 
মস রনর্চর রসাঁরড়র রদর্র্ মগল এবিং অ্ন্ধর্ার্রর উর্দ্দর্শ। তখন প্রায মভার চারিা মবর্জ 
মগর্ছ। ের্ন িল রনির মদিগুর্লার শ্বাস প্রশ্বাস আর্ছ। অ্র্পক্ষা র্রর্ছ। িযাররর  া 
র্রবার র্িা তা মস র্রর্ত পার্র রর্না।  
 
িযারর সরাসরর মনরভর্লর রদর্র্ মগল। মনরভল আর্রা এর্রি েৃতর্দি তুলর্ছ। 
 
মনরভল।  
 
িায িায! িযারর, তুরে আোর রপর্ল চের্র্ রদর্যরছর্ল!  
 
িযারর িান রদর্য অ্দৃশয আলখাল্লারি খুর্ল মফলল। মর্ার্ত্থর্র্ ম ন বুরদ্ধিা এল। মসিা 
রনরিত র্রার জনয ইো মজর্গ উঠল।  
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তুরে এর্া মর্ািায  াে? মনরল সর্ন্দি রনর্য জানর্ত চাইল। 
 
এিা আোর এর্িা পররর্ল্পনার অ্িংশ, িযারর বলল। আোর্র্ এর্িা র্াজ র্রর্ত ির্ব। 
মশার্না, মনরভল-।  
 
িযারর! মনরভলর্র্ িঠাৎ আতরঙ্কত ের্ন িল। িযারর! তুরে রনর্জর্র্ িার্ত তুর্ল মদযার, 
সেপকন র্রার রচন্তা র্রছ? 
 
 না, িযারর সিজভার্ব রেিযা র্িা বলল। অ্বশযই না–এিা অ্নয এর্িা বযাপার। রর্ন্তু 
আোর্র্ আপাতত মচার্খর বাইর্র ম র্ত ির্ব। তুরে মভার্টের্িকর সাপরির র্িা জার্না, 
মনরভল? তার এর্রি রবশাল সাপ আর্ছ… ার নাে নারগনী..  
 
আরে শুর্নরছ… িা… মসিার বযাপার্র রর্?  
 
এিার্র্ িতযা র্রর্ত ির্ব। রন এবিং িাররেযন মসিা জার্ন। রর্ন্তু  রদ মর্ার্নাের্ে ওরা  
 
এ সম্ভাবনার ভর্য তার দে েুিূর্তকর জনয আির্র্ আসর্ত চাইল। রর্ন্তু আবার রনর্জর্র্ 
মস রনযন্ত্রে র্রর্লা। এখন সবর্চর্য গুরুত্বপূেক সেয। তার্র্ ডাম্বলর্ডার্রর েত োিা 
ঠাণ্ডা রাখর্ত ির্ব। রনরিত র্রর্ত ির্ব ম  তার বযার্ আপ আর্ছ, অ্নযরা র্াজরি সেন্ন 
র্রর্ব।  
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ডাম্বলর্ডার েৃতুযর সেয জানর্তন ম  রতনজন জীরবত োনুষ আর্ছ  ারা িরেুক্সরি 
সের্র্ক জার্ন। এখন মনরভর্লর িযাররর জাযগািা মনযা দরর্ার। তাির্ল এখর্না মগাপন 
রবষযরি রতনজর্নর জানা িার্র্ব।  
 
 রদ মর্ার্নাভার্ব ওরা… বযস্ত… আৰু তুরে  রদ সুর্ াগ পাও… 
 
সাপরির্র্ িতযা র্রার? 
 
সাপরির্র্ িতযা র্রার, িযারর তার র্িা রররপি র্রর্লা। 
 
 রঠর্ আর্ছ িযারর, মতাোর সব রর্ছু রঠর্ আর্ছ? 
 
 আরে রঠর্ আরছ, ধনযবাদ মনরভল। 
 
 রর্ন্তু িযারর িাাঁির্ত শুরু র্রর্লই মনরভল তার িাত মির্ন ধরল।  
 
আেরা সবাই লড়রছ, তুরে মসিা জার্না? 
 
 িযাাঁ, আরে 
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 র্িা মশষ র্রর্ত রগর্য তার গলা আির্র্ মগল। না মস আর বলর্ত পারর্ছ। মনরভল 
রবষযরি লক্ষ র্র্ররন। মস িযাররর র্াাঁর্ধ রপঠ চাপর্ড় রদর্য িাত মছর্ড় রদল। তারপর 
মিাঁর্ি েৃতর্দি খুাঁজর্ত চর্ল মগল।  
 
িযারর আবার আলখাল্লারি গার্য চরড়র্য িাাঁির্ত শুরু র্রল। মর্উ এর্জন র্ার্ছই নর্ড় 
উঠল। এর্রি পর্ড় িার্া শরীর্রর উপর েুর্ল। র্র্যর্ পা দূর্র িার্র্তই িযারর বুেল 
মের্যরি রজরন।  
 
িযারর দাাঁরড়র্য পড়ল। রজরন এর্রি মের্যর উপর েুাঁর্র্ পর্ড়র্ছ। মের্যরি তার োর্যর 
র্িা রফসরফস র্র্র বলর্ছ।  
 
রঠর্ আর্ছ, রজরন বলর্ত িার্ল। ওর্র্, আেরা মতাোর্র্ মভতর্র রনর্য  ারে।  
 
রর্ন্তু আরে বারড় ম র্ত চাই, মের্যরি রফসরফস র্র্র বলল। আরে আর লড়র্ত চাই না।  
 
আরে জারন, রজরন বলল। তার গলার স্বর মভর্ঙ আসল। সব রর্ছু রঠর্ ির্য  ার্ব।  
 
িযাররর গার্যর উপর রদর্য এর্রি শীতল মরাত বর্য মগল। তার রচৎর্ার রদর্ত ইো 
িল। রজরনর্র্ জানার্ত প্রচণ্ড ইে িল ম  মসও এখার্ন দাাঁরড়র্য আর্ছ। রজরনর্র্ বলর্ত 
ইো র্রল মস মর্ািায  ার্ে। তার ইো িল িাের্ত, রফর্র ম র্ত, ঘর্র রফর্র 
ম র্ত….।  
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রর্ন্তু মস বারড়র্তই আর্ছ। তার জানাের্ত মিাগার্িকই িল তার প্রিে এবিং সবর্চর্য ভাল 
বারড়। মস রনর্জ, মভার্েেিক, মেইপ এবিং এখান মির্র্ মছর্লর্দর সবার জনয এিাই 
তার্দর বারড়…।  
 
রজরন আিত মের্যরির পার্শ িাাঁিু মগর্ড় বসল। তার িাতিা ধরল। িযারর প্রচণ্ড মচষ্টা 
র্র্র আবার রনর্জর পর্ি িাাঁির্ত শুরু র্রল। তার ের্ন িল মস মদখল রজরন, মপছন 
রফর্র ঘুর্র তারর্র্যর্ছ। ভাবল, রজরন রর্ বুের্ত মপর্রর্ছ ম  মর্উ এর্জন র্াছ রদর্য 
মিাঁর্ি মগল। রর্ন্তু িযারর রর্ছু বলল না। মস মপছর্নর রদর্র্ আর রফর্র তার্ার্লা না।  
 
িযারির্ডর মছাি ঘররি অ্ন্ধর্ার্রর মভতর মদখা মগল। মর্ার্না আর্লা মনই। দর্রাজায 
মর্ার্না দাাঁত র্ড়েড় র্রার শে মনই। িযারির্ডর এখার্ন আসর্ল মদখা ম ত রসলভার্রর 
মর্তরল চুলার ওপর, পাির্রর িুর্রার েত মর্র্, খাবার্রর সূ্তপ এবিং তার দাাঁরড় ভরা 
েুখরি।  
 
িযারর িাাঁির্ত িার্ল এবিং জঙ্গর্লর মর্াোয মপৌঁর্ছ দাাঁড়ার্লা।  
 
গাছগাছারলর মভতর রদর্য মডর্েনিরগুর্লা মদৌর্ড় মবড়ার্ে। িযারর ওর্দর মচাঁচার্েরচ 
শুনর্ত পার্ে। রর্ন্তু বেুর্ত পারর্ছ না ম  ওর্দর পার ির্য ম র্ত পারর্ব রর্ না। 
পযার্ট্রানাস ততররর জনয তার  র্িষ্ট শরি অ্বরশষ্ট মনই। মস রনর্জর র্াাঁপর্ত িার্ািা 
রনযন্ত্রে র্রর্ত পারর্ছ না।  াই মিার্, েৃতুযর্র্ আরলঙ্গন র্রা এত সিজ বযাপার নয। 
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প্ররতরি েুিূর্তক রনিঃশ্বার্সর সর্ঙ্গ ঘার্ের গন্ধ, েুর্খর উপর ঠান্ডা বাতাস এর্স লাগা-এ সব 
রর্ছু বড়ই েুলযবান। মস ভাবল, োনুর্ষর বছর্রর পর বছর অ্ িা র্ািার্নার সেয 
রর্যর্ছ। আর তার রনর্জর প্ররতরি মসর্র্ন্ড সেয রিসাব র্রর্ত ির্ে। এর্ই সর্ঙ্গ মস 
রচন্তা র্রল ম  মস ম র্ত পারর্ব না, রর্ন্তু জার্ন ম  র্রর্তই ির্ব। দীঘক মখলার অ্বসান 
ির্ত  ার্ে, রেচরি িার্ত ধরা ির্যর্ছ, এখন মছর্ড় মদযার পালা…  
 
রেচরির জনয গলার সর্ঙ্গ মোলার্না বযাগরির মভতর্র র্াাঁপা আঙুল রদর্য খুাঁজল এবিং 
মসরি মবর র্র্র আনল।  
 
আরে র্াছার্ারছ চর্ল এর্সরছ — 
 
ঘনঘন, র্ষ্ট র্র্র দে রনর্ত ির্ে। িযারর মচাখ নারের্য রসাঁচরি মদখল। িযারর চাইল 
সেযিা ম ন ধীর্র বর্য  ায, রর্ন্তু সেয ম ন আর্রা দ্রুত গরতর্ত পার ির্ে। রের্চর 
সর্ঙ্গ মবাো পড়া ম ন রচন্তারও আর্গ চলর্ছ। এিাই এখন মোক্ষে সেয।  
 
িযারর রেচরি েুর্খর র্ার্ছ রনর্য মঠর্স ধরল এবিং রফসরফস র্র্র বলল, আরে েরর্ত 
 ারে।  
 
ধাতব মোড়র্রি মভর্ঙ খুর্ল মগল। মস র্াাঁপা িাতরি রনর্চ নাোর্লা। তারপর অ্দৃশয 
আলখাল্লার রনচ মির্র্  াদুদণ্ড তুর্ল ধর্র বলল, রলউোস! 
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রের্চর মভতর্র োেখার্ন দুই-তৃতীযািংশ িান জুর্ড় িার্া র্ার্লা পািররির উপর্রর দুই 
ভাগ মভর্ঙ মবর ির্য এল। এই পুনরুত্থান পািররি আড়াআরড় মভর্ঙ মগর্ছ ম রির এর্রি 
এলডার ওযযার্ন্ডর প্ররতরনরধত্ব র্র্র। আর রত্রর্র্াে এবিং মগাল অ্িংশ িল আলখাল্লার 
প্ররতরনরধত্ব র্র্র এবিং পািররি পররস্কার মদখা  ার্ে।  
 
আবার্রা িযারর মর্ার্না রচন্তা ছাড়াই রর্ছু রবষয বুের্ত পারল। তার্দর সর্ঙ্গ ম াগ মদযার 
জনয তার্দর রনর্য আসািা আসর্ল মর্ার্না ঘিেন না। মস তার্দরর্র্ রনর্য আসর্ছ না, 
বরিং তারাই ওর্র্ মির্ন রনর্যর্ছ।  
 
িযারর মচাখ বুজল এবিং পািররি রতনবার তার িার্তর উপর মঘারার্লা।  
 
মস জানর্তা ম  ঘিনািা এেনই ঘির্ব। মস শে শুনর্ত মপল। বর্নর প্রান্ত মির্র্ রর্ছু 
দুবকল শরীর মছাির্ছাি ডালপালা োরড়র্য চলার্ফরা র্রর্ছ। িযারর মচাখ খুলল এবিং 
চাররদর্র্ তার্ার্লা।  
 
তারা না োনুষ, না ভূত। মস পররস্কার মদখর্ত পার্ে। তারা মদখর্ত অ্র্নর্িা ররডর্লর 
েত–মসই ম  বহুরদন আর্গ ম  ররড়ল ডার্যরর মির্র্ সর্র রগর্যরছল। িযাররর পররস্কার 
ের্ন আর্ছ। তারা িযাররর রদর্র্ এরগর্য আসর্ছ। োনুর্ষর েত এত পররপূেক নয, আবার 
ভূর্তর েত অ্তিা অ্স্পষ্টও নয। প্ররতরি েুর্খই এর্রি আন্তররর্ িারস।  
 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য ডেথরি হ্যালিাস । ডে. ডে. িাওরিিং । হ্যারি পটাি রসরিে 

1160 

www.bengaliebook.com                                  সূরিপত্র 
 

 

 মজের্সর উচ্চতা এর্র্বার্র িযাররর সোন। ম  মপাষার্রি পর্র রতরন োরা রগর্যরছর্লন 
রঠর্ মসই মপাষার্রিই পর্র আর্ছন। তার চুলগুর্লা এর্লার্ের্লা এবিং উসর্র্াখুসর্র্া। 
তার মচার্খর চশোরি রে. উইসরলর েত সাোনয মবাঁর্র্ আর্ছ।  
 
রসররযস অ্র্নর্ লম্বা এবিং স্বািযবান। তার জীরবত িার্ার্ার্ল িযারর ম েন মদর্খর্ছ তার 
মচর্য অ্র্নর্ অ্ল্পবযসী ের্ন ির্ে। মস শান্তভার্ব িাাঁির্ছ। তার িাত দুর্িা পর্র্র্ির 
মভতর এবিং েুর্খ িারস।  
 
লুরপনর্র্ও অ্র্নর্ মবরশ অ্ল্প বযর্সর ের্ন ির্ে। তার চুলগুর্লা পাতলা এবিং র্ার্লা। 
তার্র্ এই পরররচত জাযগায আসর্ত মপর্র খুরশ ের্ন ির্ে। চারপার্শ তর্শর্রর অ্র্নর্ 
সৃ্মরত।  
 
সবার মচর্য রবসৃ্তত িারস রলরলর েুর্খ। রতরন র্ার্ছ আসর্তই তার চুলগুর্লা রতরন মঠর্ল 
মপছর্নর রদর্র্ রদর্লন। িযাররর েতই তার সবুজ মচাখ দুর্িা রদর্য িযাররর রদর্র্ এেন 
কু্ষধাতকভার্ব মদখর্ছন ম ন র্খর্নাই তার্র্  র্িষ্ট তৃরপ্তর সর্ঙ্গ মদখা িযরন।  
 
তুরে অ্তযন্ত সািসী!  
 
তুরে প্রায মপৌঁর্ছ মগছ, মজেস বলর্লন। খুবই র্ার্ছ… আেরা মতাোর্র্ রনর্য সরতযই 
গরবকত।  
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খুব র্ষ্ট? 
 
 রশশু সুলভ প্রশ্নরি িযাররর েুখ ফসর্র্ মবর ির্য মগল। 
 
েৃতুয মোর্িই না, রসররযস বলল। ঘুোর্ত  াওযার মচর্য সিজ এবিং দ্রুত।  
 
লুরপন বলল, এবিং মসও এরি দ্রুত মশষ র্রর্ত চায।  
 
আরে চাই না ম  মতাোর্দর েৃতুয মিার্, িযারর বলল। তার ইোর বাইর্রই র্িাগুর্লা 
মবর ির্য এল।  
 
মতাোর্দর ম  র্ার্রা েৃতুয, আরে খুবই দুিঃরখত।  
 
অ্নযর্দর মচর্য লুরপর্নর রদর্র্ তারর্র্যই িযারর অ্নুনয র্র্র র্িা বলর্ছ। 
 
 –মতাোর মছর্লরি জন্ম মনযার পরপরই…মরেুস। আরে সরতযই দুিঃরখত…  
 
আরেও দুিঃরখত, লুরপন বলল। দুিঃখ, আরে তার্র্ র্খর্না জানর্ত পারব ….রর্ন্তু মস 
জানর্ব মর্ন আরে োরা মগরছ। এবিং আরে আশা র্রর মস বুের্ত পারর্ব। আরে মচষ্টা 
র্র্ররছলাে তার জনয এর্রি জগত ততরর র্রর্ত ম খার্ন মস শারন্তর্ত বসবাস র্রর্ব।  
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এর্রি তীক্ষ্ণ ঠাণ্ডা িাওযা জঙ্গর্লর গভীর মির্র্ উর্ঠ এর্স িযাররর ভুরুগুর্লার্র্ নারড়র্য 
রদল। িযারর জার্ন ম  তারা ওর্র্ চর্ল ম র্ত বলর্বন না, রসদ্ধান্তরি তার্র্ই রনর্ত ির্ব।  
 
মতােরা রর্ আোর সর্ঙ্গ িার্র্ব?  
 
এর্র্বার্র মশষ প কন্ত, মজেস বলর্লন। 
 
ওরা আপনার্দর মদর্খ মফলর্ব না? িযারর জানর্ত চাইল।  
 
আেরা মতাোরই অ্িংশ, রসররযস বলল। তর্ব, অ্নয ম  র্ার্রা র্ার্ছ অ্দৃশয।  
 
িযারর তার োর্যর রদর্র্ রফর্র তার্ার্লা। 
 
িযারর শান্তভার্ব বলল, আোর র্াছার্ারছ মির্র্া।  
 
মস রওযানা িল। মডর্েনিরর্দর প্রভাব তার উপর পড়ল না। মস সঙ্গীর্দর রনর্য 
জঙ্গর্লর মভতর রদর্য চলর্ত িার্ল। তারা ওর পযার্ট্রানার্সর েত র্াজ র্রর্ত িার্ল। 
সবাই ঘন, আর্রা রনরবড়ভার্ব ির্য আসা বহু পুরাতন গাছগুর্লার মভতর রদর্য এর্ সর্ঙ্গ 
র্াছার্ারছ মির্র্ চলর্ত িার্ল। গার্ছর রশর্ড়গুর্লা সব এর্রি আর্রর্রির সর্ঙ্গ জরড়র্য 
মপাঁরচর্য আর্ছ। অ্ন্ধর্ার্রর মভতর িযারর তার আলখাল্লারি আর্রা শি র্র্র ধর্র জঙ্গর্লর 
আর্রা গভীর মির্র্ গভীর্র চলর্ত িার্ল। তার মর্ার্না ধারো মনই ম  মডার্ন্ডেিক রঠর্ 
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মর্ান িার্ন আর্ছ, রর্ন্তু মস রনরিত ম  মসিা খুাঁর্জ পার্ব। তার পাশাপারশ খুবই 
রনস্তব্ধভার্ব মজেস, রসররযস, লুরপন এবিং রলরল চলর্ত িার্র্লন। তার্দর উপরিরতর 
র্ারর্ে িযাররর সািস সিার ির্যর্ছ এবিং মস তার্দর র্ারর্ে এর্ পার্যর পর আর্রর্ 
পা মফলর্ত পারর্ছ।  
 
তার শরীর এবিং েনরির্র্ এখন অ্স্বাভারবর্ভার্ব সিংর্ াগিীন বর্ল ের্ন ির্ে। তার 
পাগুর্লা মর্ার্না সর্চতন রনর্দকশ ছাড়াই র্াজ র্রর্ছ। ম ন মস পা দুর্িার চালর্ নয, 
 াত্রী। ম  েৃতরা এখন জঙ্গর্লর মভতর রদর্য তার পাশাপারশ মিাঁর্ি  ার্েন তার্দরর্র্ 
র্যাসর্লর জীবন্ত োনুষগুর্লার মচর্য অ্র্নর্ মবরশ বাস্তব ের্ন ির্ে। মস  খন জীবর্নর 
মশষ প্রার্ন্ত এর্স মভার্টের্িকর উর্দ্দর্শ আসরছল তখন রন, িাররেযন বা রজরনর্র্ বরিং 
অ্র্নর্িা মভৌরতর্ বর্ল ের্ন িরেল…..  
 
িপ র্র্র এর্রি শে িল এবিং রফসরফস শে মশানা মগল। অ্নয মর্ার্না জীবন্ত প্রােী 
িযাররর র্ার্ছই নর্ড় উর্ঠর্ছ। িযারর আলখাল্লার রনর্চই মির্ে মগল। চাররদর্র্ তার্ার্লা, 
শে শুনর্ত মচষ্টা র্রল। তার বাবা, ো, লুরপন এবিং রসররযসও দাাঁরড়র্য পর্ড়র্ছ। মর্উ 
এর্জন এখার্ন আর্ছ! িাত খার্নর্ দূর মির্র্ এর্রি র্ণ্ঠ বর্ল উঠল, তার পরর্ের 
অ্দৃশয আলখাল্লা! এেন ির্ত পার্র না।  
 
মপছর্নর এর্রি গার্ছর মপছন মির্র্ দুরি শরীর মবর ির্য এল। তার িার্তর 
 াদুদণ্ডদুর্িা ের্ের্ র্র্র উঠল। িযারর মদখল অ্ন্ধর্ার্রর মভতর মির্র্ ইযাক্সরল এবিং 
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মদার্িালভ সরাসরর তারা সবাই ম খার্ন দাাঁরড়র্য আর্ছ মসরদর্র্ তারর্র্য আর্ছ। ের্ন 
ির্ে ওরা রর্ছু মদখর্ত পার্ে না…  
 
অ্বশযই মর্ার্না শে ির্যর্ছ, ইযাক্সরল বলল। মর্ার্না প্রােী ির্ব, মতাোর রর্ ের্ন িয?  
 
োিার্োিা িযারিড এখার্ন নানা রজরনস জর্ড়া র্র্ররছল, ঘর্রর উপর রদর্য তারর্র্য 
মদার্িালভ বলল।  
 
ইযাক্সরল িার্তর ঘরড়র রদর্র্ তার্ার্লা।  
 
সেয ির্য মগর্ছ, পিার্রর সেয মশষ। রর্ন্তু মস আসর্ছ না। 
 
এবিং রতরন রনরিত রছর্লন ম  মস আসর্ব! রতরন রবষযিায খুব এর্িা সুখী ির্বন না।  
 
চর্লা রফর্র  াই, ইযাক্সরল বলল। এখন মদখর্ত ির্ব নতুন রর্ পররর্ল্পনা আর্ছ।  
 
ইযাক্সরল এবিং মদার্িালভ ঘুর্র জঙ্গর্লর আর্রা গভীর্রর রদর্র্ রওযানা িল। িযারর 
ওর্দরর্র্ অ্নুসরে র্রল। মস জার্ন ম  ওরা মসখার্নই  ার্ে ম খার্ন িযারর ম র্ত চায। 
মস চাররদর্র্ তার্ার্লা এবিং তার ো ওর রদর্র্ তারর্র্য িাসর্লন। বাবা সািস রদর্য 
োিা নাড়র্লন।  
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এর্ রেরনর্ির রাস্তা পার ির্তই িযারর মদখল সাের্ন আর্লা মদখা  ায। িযারর জার্ন 
ইযাক্সরল এবিং মদার্িালভ ম  ফাাঁর্া জাযগািার রদর্র্ পা বাড়ার্লা মসরদর্র্ এর্ সেয 
রবশালার্ার্রর অ্যারাগগ বাস র্রর্তা। তার রবশাল জালরির রর্ছু অ্িংশ রর্য মগর্ছ, রর্ন্তু 
অ্সিংখয জার্লর সুতা মডি-ইিাররা রনর্জর্দও র্ারর্ে ধ্বিংস র্র্র মফর্লর্ছ।  
 
এর্রি আর্লা ফাাঁর্া জাযগািায জ্বর্ল উঠল। এবিং মস আর্লার েলর্ারনর্ত পুর্রাপুরর 
রনরব তারর্র্য িার্া অ্সিংখয মডি-ইিার মদখা মগল। তার্দর অ্র্নর্র্রই েুর্খ এখর্না 
েুর্খাশ আর্ছ, োিা ঢার্া। অ্নযর্দর েুখ মদখা  ার্ে। দুরি রবশালার্ার্রর তদতয বর্স 
আর্ছ ভীর্ড়র মির্র্ আলাদা ির্য। ওর্দর ছাযা এর্স পর্ড়র্ছ জাযগারির উপর। মদখর্ত 
দুর্িাই ভযানর্ রনষু্ঠর। িযারর মদখল রফনররর এর্পার্শ দাাঁরড়র্য তার লম্বা নখগুর্লা 
র্ােড়ার্ে। আর রবশাল রাউল তার রিাি মঠাাঁিদুর্িা রিপর্ছ। মস লুরসযাস েযালফযর্র্ 
মদখল। তার্র্ শরঙ্কত এবিং িতাশ মদখা মগল। আর নারসকসা মচাখ রির র্র্র পরররিরত 
বুের্ত মচষ্টা র্রর্ছ।  
 
সবার মচাখ এখন মভার্েের্িকর রদর্র্। মস োিা রনচু র্র্র দাাঁরড়র্য আর্ছ। তার সাদা 
িাতদুর্িা সাের্নর এলডার ওযযার্ন্ডর উপর ভাঁজ র্র্র রাখা। ের্ন িল মস প্রািকনা র্রর্ছ, 
অ্িবা ের্ন ের্ন রর্ছু গুনর্ছ। িযারর তখর্না জাযগািার এর্ প্রার্ন্ত দাাঁরড়র্য আর্ছ। 
অ্দু্ভতভার্ব তার ের্ন িল ম ন এর্রি রশ লুর্র্াচুরর মখলার সেয শুনর্ছ। তার োিার 
মপছর্ন রবশাল সাপ নারগনী দুলর্ছ, পার্ খার্ে রবশাল আর্লার চর্চর্র্ খাচারির 
মভতর।  
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মদার্িালভ এবিং ইযাক্সরল দর্লর মভতর রফর্র আসা োত্র মভার্েেিক মচাখ তুর্ল 
তার্ার্লা।  
 
তার মর্ার্না রচহ্নই মনই, োই লডক, মদার্িালভ বলল। 
 
 মভার্টের্িকর মচিারায মর্ার্না পররবতকন িল না। লাল মচাখ দুর্িা ের্ন িল আগুর্নর 
আর্লার্ত পুড়র্ছ। ধীর্র ধীর্র মস এলডার ওযযান্ডরি লম্বা আঙুলগুর্লার মভতর তুর্ল 
রনল।  
 
োই লডক  
 
মবলারট্রক্স বলর্ত িার্ল। মস মভার্েেিকর র্াছার্ারছ বসা। মস অ্র্নর্িা এর্লার্ের্লা। 
তার েুখিা এর্িুখারন রিাি। এ ছাড়া মর্ার্না আঘার্তর রচহ্ন মনই।  
 
মভার্েেিক তার্র্ িারের্য রদর্ত িাত উাঁচু র্রল। ফর্ল মবলারট্রক্স আর মর্ার্না র্িা বলল 
না। মস প্রভুভরি রনর্য রবস্মর্যর সর্ঙ্গ মভার্টের্িকর রদর্র্ তারর্র্য িার্ল। 
 
 আরে মভর্বরছলাে মস আসর্ব, মভার্েেিক উচ্চর্র্ণ্ঠ বলল। তার দৃরষ্ট মবাযার রদর্র্, 
আোর ের্ন ির্যরছল মস আসর্ব।  
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মর্উ মর্ার্না র্িা বলল না। তার্দর সবাইর্র্ ের্ন িল আতরঙ্কত। িযাররও আতরঙ্কত। 
তার হৃদরপণ্ডরি পাাঁজর্রর সর্ঙ্গ বারড় খার্ে।  রদও মস রনর্জ তার মদিরি পররতযার্গর 
জনয প্রস্তুত ির্য আর্ছ। তার িাত দুর্িা রভর্জ উর্ঠর্ছ। িযারর িান রদর্য অ্দৃশয 
আলখাল্লারি খুর্ল মফলল। তারপর মসরি গাউর্নর মভতর  াদুদণ্ড রদর্য ঢুরর্র্য রাখল। 
 ুদ্ধ র্রার মর্ার্না ইোই তার মনই।  
 
আরে, ের্ন িয…ভুল ির্যর্ছ, মভার্েেিক বলল। 
 
মতাোর ভুল িযরন।  
 
িযারর  তিা উচ্চস্বর্র সম্ভব বলল। র্র্ণ্ঠ ভর্যর মর্ার্না আভাস িারু্র্ িযারর তা চায না। 
তার পুনরুত্থান পািররি আঙুল গর্ল মবররর্য মগল এবিং মস মচার্খর মর্াে রদর্য তার 
বাবা, ো, লুরপন এবিং রসররযসর্র্ মদখল। িযারর আর্লার মভতর প্রর্বশ র্রর্তই তারা 
উধাও ির্য মগর্লন। ওই েুিূর্তক মস মভার্েেিক ছাড়া আর র্াউর্র্ মখযাল র্রল না। শুধু 
তারা দুজন।  
 
 ত তাড়াতারড় এর্সরছল রঠর্ তত তাড়াতারড় তার মভতর মির্র্ রবভ্রে মর্র্ি মগল। 
তদতযগুর্লা গজকন র্র্র উঠল, মডি-ইিারগুর্লা সব এর্ জাযগায ির্য রচৎর্ার মচাঁচার্েরচ 
এেনরর্ িারস তাোশা র্রর্ত িার্ল। মভার্েেিক ম খার্ন দাাঁরড়র্যরছল মসখার্নই রির ির্য 
রইল। রর্ন্তু মস তার লাল মচাখ রদর্য িযাররর্র্ মদর্খর্ছ। িযারর তার রদর্র্ আগার্ত 
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িার্র্ল মস িযাররর রদর্র্ তারর্র্য রইল। দুজর্নর োেখার্ন আগুন ছাড়া আর রর্ছু 
মনই।  
 
তখনই এর্রি র্ণ্ঠ রচৎর্ার র্র্র উঠল। 
 
 িযারর! না! 
 
মস মপছন রফর্র তার্ার্লা। িযারিড তার রদর্র্ মদৌর্ড় আসরছল রর্ন্তু আির্র্ মদযা 
ির্যর্ছ, র্ার্ছই এর্রি গার্ছর সর্ঙ্গ বাধা পর্ড়র্ছ। মস ছুর্ি  াবার মচষ্টা র্রর্ছ। তার 
রবশাল মদি মছািার্নার মচষ্টার র্ারর্ে গার্ছর ডালগুর্লা োাঁরর্ খার্ে।  
 
না! না! িযারর, র্ী র্রছ!  
 
চুপ! রাউর্ল রচৎর্ার র্র্র বলল। তার  াদুদণ্ড েলর্র্ উঠর্তই িযারিড রনরব ির্য 
মগল।  
 
মবলারট্রক্স লাফ রদর্য উর্ঠ দাাঁরড়র্যর্ছ। মস উর্েরজত ির্য এর্বার িযারর আবার 
মভার্টের্িকর রদর্র্ মদখর্ছ। তার বুর্িা শুধু ওঠানাো র্রর্ছ। এর্োত্র মধাযা উঠর্ছ 
এবিং মভার্টের্িকর মপছর্ন সাপরিই নড়র্ছ, খাচার মভতর পার্ খার্ে। এ ছাড়া আর 
রর্ছু নড়র্ছ না।  
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িযারর ওর বুর্র্  াদুদণ্ডরি অ্নুভব র্রল। রর্ন্তু মসরি মবর র্রার মর্ার্না মচষ্টা র্রল না। 
মস ভাল র্র্রই জার্ন ম  সাপরি শিভার্ব মপ্রার্ির্শন মদযা আর্ছ। মস ভাল র্র্রই 
জার্ন  রদ নারগনীর রদর্র্  াদুদণ্ড তার্ র্রর্ত  ায তাির্ল তার আর্গই অ্ন্তত পাশরি 
র্াসক এর্স গার্য পড়র্ব। এখর্না মভার্েেিক এবিং িযারর দুজন দুজর্নর রদর্র্ তারর্র্য 
আর্ছ। এরপর মতার্ভেিক এর্পার্শ ঘাড় র্াত র্রল। ভাল মছর্লরি তার সাের্ন এর্সর্ছ! 
এবিং মস মঠাাঁিিীন েুখরি বার্া র্র্র এর্রি রুঢ় িারস রদল।  
 
িযারর পিার, মস অ্রত সুর্র বলল। ম  মছর্লরি এখর্না মবাঁর্চ আর্ছ।  
 
মডি-ইিারর্দর মর্উ নড়ল না। ওরা অ্র্পক্ষা র্রর্ছ : সবাই অ্র্পক্ষা র্রর্ছ। িযারিড 
ছুির্ত মচষ্টা র্রর্ছ। মবলারট্রক্স দ্রুত দে মফলর্ছ। মর্ন মবাো মগল না, রর্ন্তু িযারর 
রজরনর র্িা ভাবল, তার তীর চািরনর র্িা ভাবল, তার মঠাাঁিরির্র্ অ্নুভব র্রল 
রনর্জর  
 
মভার্েের্িক তার  াদুদণ্ডরি তুলল। তার োিারি এখর্না উৎসািী এর্রি রশশুর েত 
এর্রদর্র্ বাাঁর্া র্র্র আর্ছ। ভাবল মস এখন পদর্ক্ষপ রনর্ল র্ী ঘির্ব। িযারর তার লাল 
মচাখর রদর্র্ আবার্রা তার্ার্লা, ভাবল এখনই ঘিনারি ঘিার্না দরর্ার, মস দাাঁরড়র্য 
িার্র্ত িার্র্ত, রনর্জর উপর রনযন্ত্রে িার্র্ত িার্র্ত, ভয তার্র্ পরারজত র্রার 
আর্গই  
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মস েুখরি নড়র্ত মদখল এবিং এর্রি সবুজ আর্লার েলর্ারন মদখল। সবরর্ছু রবলীন 
ির্য মগল। 
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রেিং’স েস  
 
মসেুখ রনর্চর রদর্র্ রদর্য পর্ড় আর্ছ। চাররদর্র্র রনস্তব্ধতার শুনযতা ছাড়া অ্নযরর্ছু 
অ্নুভব ির্লানা। মস এখন সেূেকভার্ব এর্া। মর্উ তার্র্ মদখর্ছ না। র্ার্ছ-রপর্ঠ মর্উ 
মনই। মস রনর্জও পুর্রাপুরর রনরিত নয তার অ্রস্তত্ব রনর্য।  
 
দীঘকক্ষে পর্র, অ্িবা তৎক্ষোত মর্ার্না সেয না পার ির্তই, তার র্ার্ছ ের্ন িল ম ন 
তার অ্রস্তত্ব আর্ছ। র্ারে মস পর্ড় আর্ছ! অ্বশযই মস পর্ড় আর্ছ মর্ার্না এর্রি রর্ছুর 
উপর। তার এ রচন্তাও মর্ার্না রবেূতক রচন্তা মির্র্ নয। আর মস র্ারর্েই তার স্পর্শকর 
অ্নুভূরত আর্ছ, এবিং ম  জাযগায মস শুর্য আর্ছ তার অ্রস্ত তৃও অ্নুভব র্রর্ত পারর্ছ।  
 
মস  খন এই রসদ্ধার্ন্ত মপৌঁছল তখন তার মচতনা রফর্র এর্সর্ছ এবিং বুের্ত পারল ম  
মস পুর্রাপুরর নি। মস বুের্ত পারল ম  মস এখন পুর্রাপুরর আলাদা, এিা তার্র্ মতেন 
রচন্তায মফলল না। রর্ন্তু তার মভতর্র এর্রি পররর্ল্পনা এল। মস ভাবল, মস রর্ মচাখ 
খুলর্ল মচার্খ মদখর্ত পার্ব? মচাখ খুলর্তই মস বুের্ত পারল ম  তার মচাখ দুর্িা আর্ছ।  
 
মস উজ্জ্বল রু্যাশার মভতর শুর্য আর্ছ,  রদও এই রু্যাশা তার আর্গ মদখা বা জানা 
রু্যাশার েত না। তার চারপার্শর সব রর্ছু মের্ঘর েত মঢর্র্ মনই। অ্িবা অ্নয র্িায 
বলা  ায মেঘগুর্লা মঢর্র্ মফর্লরন। ম  মের্ের্ত মস শুর্য আর্ছ তা ের্ন ির্ে সাদা। 
শীতলও না আবার উষ্ণও না। োোোরে মর্ার্না রর্ছু।  
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মস উর্ঠ বসল। শরীর্রর মর্ািাও মর্ার্না ক্ষত বা আঘার্তর রচহ্ন মদখা মগল। মস েুর্খ 
িাত রদর্য মদখল। মচার্খ চশোরি মনই।  
 
রঠর্ানািীন উৎস মির্র্ তখনই এর্িা শে এর্স তার্র্ রঘর্র ধরল। মছাি, নরে 
শরীর্রর িপিপ র্রা শে, ম ন র্সরত র্রর্ছ। এর্রি র্রুে শে, রর্ন্তু তারপরও 
শেরি অ্র্শাভন ের্ন িল। মস র্ান মপর্ত চুর্পচুর্প শে শুনর্ছ এিা তার র্ার্ছ 
অ্স্বরস্তর্র ের্ন িল, লজ্জার ের্ন িল।  
 
এই প্রিে তার ের্ন িল র্াপড় পড়া দরর্ার।  
 
োিায এ রচন্তা আসাোত্র এর্িা গাউন তার র্াছার্ারছ এর্স িারজর িল। মস িাত 
বারড়র্য মসিা রনল। র্াপড়িা নরে, পররস্কার এবিং উষ্ণ। মস ের্ন ের্ন ইো র্রর্তই 
এিা র্ার্ছ চর্ল এর্লা, এিা মতা অ্স্বাভারবর্ এর্রি রবষয….  
 
িযারর উর্ঠ দাাঁড়ার্লা, চাররদর্র্ তার্ার্লা। মস রর্ এখন রুে অ্ব ররর্র্াযারর্ের্ন্ট?  তই 
মস তারর্র্য িার্ল, ততই মদখার েত অ্র্নর্ রবষয মচার্খ পড়ল। এর্রি রবশাল অ্ধক 
বার্া র্াাঁর্চর ছাদ, উপর্রর অ্িংশিায সুর্ কর আর্লা পর্ড় রচর্রচর্ র্রর্ছ। ের্ন িয এিা 
এর্িা প্রাসাদ। র্ার্ছই রু্যাশােন্ন মর্ার্না জাযগা মির্র্ ওই িপিপ আওযাজ ছাড়া 
আর সবরর্ছু শান্ত, রির…।  
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িযারর দাাঁরড়র্য ঘুরল, ের্ন িল চারপার্শর জাযগা তার েুখ ঘুররর্য মদখার সর্ঙ্গ সর্ঙ্গ 
এর্র্ এর্র্ ফুর্ি উঠর্ত িার্ল। এর্রি রবসৃ্তত ফাাঁর্া জাযগা, উজ্জ্বল এবিং পররস্কার। এই 
িলরি মিি ির্লর মচর্যও অ্র্নর্ বড়। রুেরি সেূেক ফাাঁর্া। মস এ রুেরির মভতর 
এর্োত্র োনুষ, শুধুোত্র  
 
িযারর গুরির্য মগল। এতক্ষে ম  শেরি আসরছল তার উৎসিা মদখর্ত মপর্যর্ছ। এর্িা 
মছাি, নযািংিা রশশুর েত এর্রি শরীর মের্ের উপর বাাঁর্া ির্য পর্ড় আর্ছ। ের্ন ির্ে 
ম ন চােড়া ছাড়ার্না এর্রি রশশু। এর্রি রসর্ির রনর্চ ম খার্ন মরর্খ মদযা ির্যর্ছ 
মসখার্ন রশশুরি র্াপর্ছ, দে রনর্ত মচষ্টা র্রর্ছ।  
 
িযাররর ভয লাগল। মছাি, দুবকল এবিং আিত বাচ্চারি। তারপরও এরগর্য ম র্ত েন 
িানর্ছ না। মশষ প কন্ত মস র্ার্ছ মগল। প্রস্তুত ির্য িার্ল ম  মর্ার্না েূিূর্তক ম ন 
মর্ার্না রবপদ এর্ল লাফ রদর্য সর্র ম র্ত পার্র। মছাাঁযা  ায এেন র্াছার্ারছ আসার 
পরও িযাররর েন িানর্ছ না। রনর্জর্র্ তার এখন ভীতু ের্ন ির্ে। তার সিজ িওযা 
উরচত, রর্ন্তু রনর্জর মভতর তারড়র্য মবড়ার্ে।  
 
তুরে মর্ার্না সািা য র্রর্ত পারর্ব না।  
 
িযারর ঘুর্র মগল। অ্যালবাস ডাম্বলর্ডার লম্বা পার্য তাররদর্র্ আসর্ছন। দৃঢ়ভার্ব, 
রাজর্ীয ভঙ্গীর্ত রতন আসর্ছন। তার গার্য লম্বা গাউন।  
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িযারর, রতরন তার িাত রবসৃ্তত র্রর্লন। তার িাত দুর্িা সাদা এবিং অ্ক্ষত। ওযান্ডারফুল 
বয! সািসী, সািসী োনুষ। চর্লা আেরা িাাঁরি।  
 
স্তরম্ভত িযারর রশশুরির র্াছ মির্র্ সর্র ডাম্বলর্ডারর্র্ অ্নুসরে র্রর্ত িার্ল। িযাররর্র্ 
রতরন রনর্য মগর্লন দুরি রসর্ির র্ার্ছ। িযারর এ দুর্িা আর্গ লক্ষ র্র্ররন। এর্রি মত 
ডাম্বলর্ডার বসর্লন। িযারর অ্নযরির উপর ধপ র্র্র বর্স তার পুরাতন সু্কর্লর 
মিডোোর্রর েুর্খর রদর্র্ তারর্র্য িার্ল। ডাম্বলর্ডার্রর লম্বা দারড় এবিং চুল, 
অ্ধকচন্দ্রার্ার চশোর মপছর্ন তীক্ষ্ণ নীল মচাখ, মচাখা নার্–সব রর্ছুই তার সৃ্মরতর্ত িার্া 
মচিারার েতই আর্ছ। রর্ন্তু তারপরও  
 
রর্ন্তু আপরন মতা েৃত, িযারর বলল। 
 
 ওি, িযাাঁ, ডাম্বলর্ডার অ্র্পর্ি বলর্লন।  
 
তাির্ল….আরেও েৃত?  
 
আি, ডাম্বলর্ডার স্মীত মির্স বলর্লন। এিাই এর্িা প্রশ্ন, তাই না? মসাজা র্িা, বালর্, 
তা ের্ন িয না।  
 
তারা দুজন দুজর্নর রদর্র্ তারর্র্য আর্ছন। বৃদ্ধ োনুষরি এখর্না িাসর্ছন…  
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না? িযারর রররপি র্রল। 
 
 না। ডাম্বলর্ডার বলর্লন।  
 
রর্ন্তু… িযারর স্বভাববশতই িাত তুর্ল র্পার্লর স্কাররি ছুর্লা। রর্ন্তু ের্ন িল না মসিা 
আর্ছ। রর্ন্তু আোর মতা েরার র্িা…আরে মতা রনর্জর্র্ রক্ষা র্রররন। আরে মতা রনর্জই 
মচর্যরছলাে মস আোর্র্ িতযা র্রুর্!  
 
ডাম্বলর্ডার বলর্লন, এবিং মসিাই সব রর্ছু অ্নযরর্ে র্র্র রদর্যর্ছ।  
 
ডাম্বলর্ডার্রর েুখেন্ডল মির্র্ আর্লার েত, আগুর্নর েত সুর্খর রবেুরে মদখা মগল। 
িযারর তার্র্ র্খর্না এতিা উল্লরসত, উজ্জীরবত মদর্খরন।  
 
বযাখযা র্রুন? িযারর বলল।  
 
তুরে ইরতের্ধযই জার্না, ডাম্বলর্ডার বলর্লন। রতরন তার বুর্ড়া আঙুল দুর্িা তুরড় 
নাড়ার্লন।  
 
িযারর বলল, আরে তার্র্ িতযা র্রর্ত রদর্যরছলাে, তাই না?  
 
তুরে রদর্যরছর্ল, ডাম্বলর্ডার বলর্লন। রতরন োিা মদালার্লন। তারপর বলর্ত িার্র্া।  
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তাির্ল তার আত্মার ম  অ্িংশরি আোর মভতর্র রছল…  
 
ডাম্বলর্ডার আর্রা উৎসার্ির সর্ঙ্গ োিা মদালার্ত িার্র্লন। রতরন ওর্র্ আর্রা বর্ল 
ম র্ত বলর্ছন। তার েুর্খ উৎসাি মদযার েত িারি ছরড়র্য আর্ছ।  
 
.. মসিা রর্ চর্ল মগর্ছ?  
 
ওি, িযাাঁ, ডাম্বলর্ডার বলর্লন। মস এিা ধ্বিংস র্র্র রদর্যর্ছ। মতাোর আত্মারি এখন 
পররপূেক এবিং পুর্রাপুররই মতাোর রনর্জর, িযারর।  
 
রর্ন্তু তাির্ল…  
 
িযারর তার ঘার্ড়র উপর রদর্য তার্ার্লা। ম  রদর্িায মছাি প্রােীরি মচযার্রর রনর্চ 
র্াাঁপর্ছ মসরদর্র্।  
 
ওিা রর্ প্রর্ফসর? 
 
এেন রর্ছু  া আোর্দর সািার্ যর বাইর্র, ডাম্বলর্ডার বলর্লন।  
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রর্ন্তু  রদ মভার্েেিক রর্রলিং র্াসক বযবিার র্র্র িার্র্, িযারর আবার শুরু র্রল। এবিং 
এবার  রদ মর্উ আোর জনয ের্র রগর্য না িার্র্, তাির্ল আরে মবাঁর্চ আরছ র্ী র্র্র?  
 
আোর ধারো তুরে জার্না, ডাম্বলর্ডার বলর্লন। মপছর্নর র্িা রচন্তা র্র্রা, ের্ন র্র্র 
মদখ মস তার অ্জ্ঞতায, মলার্ভ এবিং রনষু্ঠরতায পর্ড় র্ী র্র্রর্ছ।  
 
িযারর রচন্তা র্রল। মস তার চাররদর্র্ আবারও ঘুর্র মদখল।  রদ এরি এর্রি প্রাসাদ 
ির্য িার্র্ তাির্ল অ্দু্ভত ধরর্ের প্রাসাদ। মচযারগুর্লা মছাি এর্রি লাইন র্র্র রাখা, 
এখার্ন মসখার্ন মরইরলিং র্রা এবিং এখর্না মস ডাম্বলর্ডার এবিং ওই মছাি োন র্রা 
প্রােীরিই শুধু আর্ছ। তারপর িযাররর েুখ রদর্য মর্ার্না মচষ্টা ছাড়াই প্রর্শ্নর উেররি 
মবররর্য এল।  
 
মস আোর রি রনর্যরছল।  
 
তাই, ডাম্বলর্ডার বলর্লন। মস মতাোর রি রনর্যর্ছ এবিং মস রি রদর্য তার শরীরিা 
পুনগকঠন র্র্র! মতাোর রি তার রশরায। িযারর, রলরলর মপ্রার্ির্শন মতাোর্দর দুজর্নর 
মভতরই! তার মবাঁর্চ িার্ার সর্ঙ্গ মতাোর্র্ মস মগাঁর্ি মফর্লর্ছন!  
 
আরে মবাঁর্চ িার্ব… মস  তক্ষে মবাঁর্চ আর্ছ? রর্ন্তু আরে মভর্বরছলাে অ্নযরর্ে। আরে 
মভর্বরছলাে আোর্দর দুজনর্র্ই েরর্ত ির্ব। নারর্ এর্ই রর্ে বযাপাররি?  
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মস আবার্রা ওই ছিফি র্রা প্রােীরির রদর্র্ ের্নার্ াগ রদল। মপছর্ন মসরির রদর্র্ ঘুর্র 
তার্ার্লা।  
 
আপরন র্ী রনরিত ম  আেরা রর্ছু র্রর্ত পারর না? 
 
মর্ার্না সািা য সম্ভব নয। 
 
 তাির্ল বলুন…আর্রা, িযারর বলল। ডাম্বলর্ডার িাসর্লন।  
 
তুরে ির্ল সাত নম্বর িরেুক্স িযারর। ম  িরেুক্সরি মস র্খর্না ততরর র্রর্ত চাযরন। মস 
তার আত্মার্র্ এেনভার্ব বযবিার র্র্রর্ছ ম  এরি রছন্ন-রবরছন্ন ির্য মগর্ছ, মস  খন 
অ্বেকনীয শযতারন র্র্রর্ছ, রশশু িতযার মচষ্টা র্র্রর্ছ, মতাোর বাবা োর্র্ িতযা র্র্রর্ছ। 
রর্ন্তু মস সেয মসখান মির্র্ রর্ িাররর্যর্ছ তা মস জানর্তা না। মস তার শরীর্রর মচর্যও 
মবরশরর্ছু মরর্খ এর্সরছল। মস তার রনর্জর এর্রি অ্িংশ মতাোর ের্ধয আির্র্ মরর্খ 
এর্সরছল। 
 
এবিং তার জ্ঞান রছল ভযানর্ভার্ব অ্সেূেক, িযারর! মসিার্র্ মভার্েেিক মর্ার্না গুরুত্ব 
মদযরন। মস উপলরব্ধ র্রার মচষ্টা র্র্ররন। ঘর্রর ভূত, রশশুর্দর র্ারিনী, ভালবাসা বা 
আনুগতয এর রর্ছুই মভার্েেিক জানর্তা না, বুেত না। এগুর্লার ম  এর্িা শরি আর্ছ 
মভার্টের্িকর ক্ষেতার বাইর্র এ সতযর্র্ মস র্খর্না ধরর্ত পার্ররন।  
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মস মতাোর রি রনর্য ের্ন র্র্ররছল ম  রনর্জ শরিশালী ির্ব। মস তার শরীর্র মভতর 
 াদুর এর্রি মছাি অ্িংশ তুর্ল রনর্যরছল, ম   াদু মতাোর ো মতাোর জনয োরা  াবার 
আর্গ মতাোর মভতর প্রর্বশ র্ররর্য রদর্যরছল। তার মস আত্মতযাগর্র্ মভার্েেিক বিন 
র্র্র চর্লর্ছ। আর মস  াদু িল মতাোর এবিং মভার্েের্িকর জনয মশষ আশা রছল।  
 
ডাম্বলর্ডার িযাররর রদর্র্ তারর্র্য িাসর্লন। িযারর তার রদর্র্ তারর্র্য রইল। 
 
এবিং এিা আপরন জানর্তন? আপরন এসব র্িা জানর্তন?  
 
আরে ধারো র্র্ররছলাে। এবিং আোর ধারো সব সেয ভার্লাই িয মদখা মগর্ছ। 
ডাম্বলর্ডার তৃরপ্তর সর্ঙ্গ বলর্লন। ওরা মবশখারনর্ সেয রনরব ির্য রইল। আর ওই 
প্রােীিা শুধু মগাঙার্ত এবিং র্াাঁপর্ত িার্ল।  
 
আর্রা রর্ছু রবষয আর্ছ, িযারর বলল। আোর  াদুদণ্ডরি মর্ন তার ধার র্রা  াদুদণ্ডরি 
মভর্ঙ মফর্লরছল?  
 
মস বযাপার্র আরে রর্ছু রনরিত নই। 
 
তাির্ল ধারো র্রুে, িযারর বলল। ডাম্বলর্ডার িাসর্লন। 
 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য ডেথরি হ্যালিাস । ডে. ডে. িাওরিিং । হ্যারি পটাি রসরিে 

1180 

www.bengaliebook.com                                  সূরিপত্র 
 

 

এর্িা রবষয তুরে বুের্ব িযারর, তুরে এবিং মভার্েেিক দুজনই  াে অ্জানা, অ্র্চনা  াদুর 
েধয রদর্য। এ বযাপার্র আরে  া ের্ন র্রর, রবষযরি অ্ভুতপুবক এবিং মর্ার্না  াদুদণ্ড 
প্রস্তুতর্ারী অ্নুোন র্রর্ত পার্ররন বা মভার্টের্িকর র্ার্ছ বযাখযা র্রর্ত পার্ররন।  
 
তুরে এখন জার্না, মর্ার্না অ্িক ছাড়াই মভার্েেিক  খন আবার োনুর্ষর রূর্প আরবভুকত 
ির্যর্ছ তখন মতাোর সর্ঙ্গ তার বাধন আর্রা রিগুন র্র্রর্ছ। তার আত্মার এর্রি অ্িংশ 
মতাোর সর্ঙ্গ আর্গ মির্র্ই রছল, রর্ন্তু রনর্জর্র্ শরিশালী র্রার জনয মস মতাোর 
োর্যর  াদুর অ্িংশও রনর্জর মভতর রনর্য রনর্যর্ছ। মস  রদ মতাোর োর্যর ওই 
মসরেফাইর্সর র্িা সাোনয এর্িু বুের্ত পারর্তা তাির্ল মস মতাোর রি িাত রদর্য 
ছুাঁর্য মদখার সািসও র্রর্তা না….রর্ন্তু আবার, মস  রদ বুের্তই পারর্তা, তাির্ল মস 
মভার্েেিক ির্তা না, র্খর্না িতযা র্রর্তা না। 
 
 দুই রদর্র্র সিংর্ ার্গর ফর্ল, মতাোর রনযরতর সর্ঙ্গ বন্ধন আর্রা রনরিত িওযার ফর্ল 
ইরতিার্স দুই উইজাডক এর্ ির্য মগর্ছ। মভার্েেিক এেন  াদুদণ্ড রদর্য মতাোর্র্ 
আেেে র্রর্ত মচর্যর্ছ ম রি মতাোরিার সর্ঙ্গ এর্ই ির্য মগর্ছ। এবিং তাই এখন 
অ্দু্ভত ঘিনা ঘির্ছ, আেরা ম সব জারন। এই র্াসক এেনভার্ব র্াজ র্রর্ছ ম  
মভার্েেিক র্খর্নাই জানর্ত পার্ররন ম  মতাোর  াদুদণ্ড এবিং তারিা এর্রি মজাড়া, মস 
এিা আশাও র্র্ররন। 
 
ওই রার্ত মস মতাোর মচর্য মবরশ ভয মপর্যরছল, িযারর। তুরে েৃতুযর সম্ভাবনার্র্ 
আরলঙ্গন র্র্ররছর্ল  া মভার্েেিক র্রর্ত পার্ররন। মতাোর সািস জযী ির্যর্ছ, 
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মভার্টের্িকর  াদুদর্ণ্ডর মচর্য মতাোরিা তাই শরিশালী ির্য উর্ঠরছল। এরফর্ল এেন 
ির্যরছল ম  দুই  াদুদণ্ড এর্িার্র্ আর্রর্িা প্ররতরনরধত্ব র্র্ররছল তার্দর োরলর্র্দর।  
 
আোর রবশ্বাস মতাোর  াদুদণ্ডরি মভার্টের্িকর  াদুদণ্ড মির্র্ রর্ছু ক্ষেতা শুর্ষ 
রনর্যরছল। সুতরািং মভার্েেিক মতাোর্র্ ক্ষরত র্রর্ত চাইর্ল মতাোর  াদুদণ্ডরি তাধরর্ত 
মপর্ররছল। মতাোর জাত শত্রু এবিং তনরতর্ শত্রুর্র্ রচনর্ত মপর্ররছল। সুতরািং এরি 
স্বযিংরেযভার্বই মভার্েের্িকরই রর্ছু  াদু রফররর্য রদর্যরছল, ম  েযারজর্ লুরসযার্সর মচর্য 
রছল অ্র্নর্ শরিশালী। মতাোর  াদুদণ্ডরি এখন মতাোর সািস এবিং মভার্েের্িকর 
ভযানর্ দক্ষতার এর্ আধার। েযালর্যর  াদুদণ্ড মসখার্ন রর্ র্রর্ত পার্র?  
 
রর্ন্তু  রদ এেন ক্ষেতা সেন্নই িয তাির্ল িাররেযর্নর  াদুদণ্ডরি আোরিা মভর্ঙ 
মফর্লরছল র্ীভার্ব? িযারর জানর্ত চাইল।  
 
োই রডযার বয, এিা মভার্টের্িকর মক্ষর্ত্রই রবর্শষ র্া কর্রর ির্য ওর্ঠ। ম  মভার্েেিক 
এরির্র্ রু্-েন্ত্রো রদর্য শরিশালী র্র্র তুর্লরছল। শুধুোত্র মভার্টের্িকর মক্ষর্ত্রই এই 
 াদুদণ্ড অ্েন ক্ষেতাশালী ির্য উঠর্ত পারর্তা। এ ছাড়া এই  াদুদণ্ড অ্নয আর দশিা 
 াদুদর্ণ্ডর েতই। আরে রনরিত। ডাম্বলর্ডার র্িা মশষ র্রর্লন।  
 
িযারর মবশ এর্িু সেয রনর্য রচন্তা র্রল। িযর্তা মসিা র্র্যর্ মসর্র্ন্ডও ির্ত পার্র। 
এখার্ন এখন সেয সের্র্ক রনরিত িওযা খুবই র্রঠন।  
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মস আপনার  াদুদণ্ড রদর্য আোর্র্ িতযা র্র্রর্ছ।  
 
মস আোর  াদুদণ্ড রদর্য মতাোর্র্ িতযা র্রর্ত বযিক ির্যর্ছ, ডাম্বলর্ডার শুধর্র রদর্লন। 
আোর ের্ন িয এ বযাপার্র আেরা এর্েত ির্ত পারর ম  তুরে ের্র  াওরন… রদও 
আরে মতাোর মভাগারন্তিার্র্ খার্িা র্র্র মদখরছ না। মসিা রছল গুরুতর।  
 
 রদও আোর এ েুিূর্তক খুবই ভাল লাগর্ছ, িযারর বলল। মস তার রনর্জর পররস্কার 
দাগিীন িার্তর রদর্র্ তার্ার্লা। আেরা আসর্ল এখন মর্ািায?  
 
ওর্যল আরেও র্িারি মতাোর্র্ রজর্জ্ঞস র্রর্ত মচর্যরছলাে, ডাম্বলর্ডার বলর্লন। 
রতরনও চাররদর্র্ তার্ার্লন। মর্ািায আরছ বর্ল মতাোর ের্ন িয?  
 
ডাম্বলর্ডার রজর্জ্ঞস র্রার আগ প কন্ত িযারর জানর্তা না রর্ন্তু এখন মস মদখল ম  এ 
প্রর্শ্নর উেররি তার েুর্খ চর্ল এর্সর্ছ।  
 
িযারর ধীর্র ধীর্র বলল, মদর্খ ের্ন ির্ে এিা রর্িংস েস মেশন।  রদও অ্র্নর্ 
পররস্কার এবিং ফাাঁর্া। এখন প কন্ত আরে মর্ার্না মট্রনও মদখর্ত পারে না।  
 
রর্িংস েস মেশন! ডাম্বলর্ডার বলর্লন। খুবই শান্ত, সরতয?  
 
ওর্যল, তাির্ল আেরা মর্ািায বর্ল আপনার ের্ন িয, িযারর জানর্ত চাইল।  
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োই রডযার বয, আোর মর্ার্না ধারো নাই। এিার্র্ বলা  ায মতাোর পারিক  
 
িযারর বুের্ত পারল না রতরন রর্ বলর্ত চার্েন। ডাম্বলর্ডার ওর্র্ রারগর্য রদর্েন। 
িযারর তার রদর্র্ তার্ার্লা। তারপর বতকোন জাযগার মচর্য অ্র্নর্ ভারর প্রশ্ন তার ের্ন 
এল।  
 
ওই মডিরল িযার্লাস, মস বলল। মদখা মগল নােরি মশানাোত্র ডাম্বলর্ডার্রর েুখ মির্র্ 
িারস ভাবিা উধাও ির্য মগল।  
 
িা, বল, রতরন বলর্লন। তার েুখিা উরিি মদখা মগল। 
 
ওর্যল?  
 
ডাম্বলর্ডার্রর সর্ঙ্গ রেরলত িওযার পর এই প্রিেবার্রর েত তার্র্ অ্র্নর্ র্ে বযসী 
ের্ন িল। অ্র্নর্ র্ে। রতরন ম ন এর্রি মছাি বাচ্চার েত অ্সিংলি র্াজ র্রর্লন।  
 
তুরে আোর্র্ ক্ষো র্রর্ত পার্রা, রতরন বলর্লন। তুরে আোর্র্ ক্ষো র্রর্ত পার্রা 
মতাোর্র্ রবশ্বাস না র্রার জনয? িযারর। আোর এর্িাই ভয রছল ম  আোর েত তুরেও 
বযিক ির্ব। আরে ভয মপতাে ম  তুরে আোর ভুলিাই র্রর্ব। আরে মতাোর ক্ষো মপর্ত 
চাই। িযারর, মবশ রর্ছুরদন ধর্রই আরে জানতাে ম  তুরে অ্র্নর্ সক্ষে এর্জন োনুষ।  
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আপরন এসব রর্ বলর্ছন? িযারর বলল। ডাম্বলর্ডার্রর র্ণ্ঠ শুর্ন এবিং তার মচার্খ পারন 
মদর্খ মস িতবার্ ির্য মগল।  
 
িযার্লাস, ওই িযার্লাস িল এর্জন োনুর্ষর প্রচণ্ড স্বপ্ন। ডাম্বলর্ডার বলর্লন।  
 
রর্ন্তু তার অ্রস্তত্ব আর্ছ!  
 
অ্রস্তত্ব আর্ছ এবিং রবপদজনর্; এবিং মবার্ার্দর জনয প্রর্লাভনও বর্ি, ডাম্বলর্ডার 
বলর্লন। এবিং আরে রছলাে মতেরন এর্ মবার্া। রর্ন্তু তুরে জার্না, তাই না? আোর 
মর্ার্না রর্ছু মতাোর র্াছ মির্র্ এখন মগাপন মনই। তুরে জার্না।  
 
আরে র্ী জারন?  
 
ডাম্বলর্ডার পুর্রা শরীরিা ঘুররর্য িযাররর রদর্র্ রফরর্লন। তার মেধাবী নীল মচার্খ 
এখর্না জল মদখা  ার্ে।  
 
োোর অ্ব মডি, িযারর! োোর অ্ব মডি! আরে র্ী মভার্েের্িকর মচর্য ভাল রছলাে?  
 
অ্বশযই আপরন মভার্টের্িকর মচর্য ভাল রছর্লন। িযারর বলল। আপরন এিা আোর্র্ 
রর্ভার্ব রজর্জ্ঞস র্রর্ছন? আপরন র্খর্না এরড়র্য  াওযা মগর্ল র্াউর্র্ িতযা র্র্রনরন।  
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সরতয, সরতয, ডাম্বলর্ডার বলল। রর্ন্তু আরেও মতা েৃতুযর্র্ জয র্রর্ত মচর্যরছলাে, 
িযারর।  
 
মসিা মতা তার েত র্র্র না, িযারর বলল। ডাম্বলর্ডার্রর প্ররত এত মোর্ধর পর এই 
উাঁচু ছার্দর রনর্চ অ্দু্ভতভার্ব বর্স মস রনর্জই তার পর্ক্ষ ওর্ালরত র্রর্ছ। িযারললা আর 
িরেুক্স এর্ র্িা নয।  
 
িযার্লাস, রবড়রবড় র্র্র ডাম্বলর্ডার বলর্লন। িরেুক্স নয।  
 
মবশ খারনর্ সের্যর জনয রনরবতা মনর্ে এল। মপছর্নর ওই প্রােীরি মগাঙার্ত িার্ল। 
রর্ন্তু িযারর আর মসরদর্র্ রফর্র তার্ার্লা না।  
 
রিনর্ডলভান্ডও ওগুর্লা খুাঁজরছল? িযারর জানর্ত চাইল। 
 
 ডাম্বলর্ডার মচাখ দুর্িা এর্িু বুজর্লন। তারপর োিা মদালার্লন।  
 
এই রবষযরিই আোর্দরর্র্ এর্রত্রত র্র্ররছল, রতরন শান্তভার্ব বলর্লন। দুরি চতুর, 
উদ্ধত মছর্ল এর্ই বযাপার্র আেন্ন। আরে রনরিত ম  তুরে ধারো র্র্রছ, মস মগারিচ 
ির্লার্ত আসর্ত মচর্যরছল। র্ারে মসখার্ন ইগর্নাস মপর্ভর্রর্লর র্বর রর্যর্ছ। তার 
তৃতীয ভাইরি ম খার্ন োরা রগর্যরছল মস জাযগারি মস খুাঁর্ড় মদখর্ত মচর্যরছল।  
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িযারর বলল, তাির্ল এিা সরতয? এই মপর্ভর্রল ভাইর্দর র্ারিনী  
 
-র্ারিনীর রতন ভাইর্যর র্িা, ডাম্বলর্ডার োিা দুরলর্য বলর্লন। িযাাঁ, আরে তাই ের্ন 
র্রর। তারা এর্রি রনজকন রাস্তায োরা রগর্যরছল রর্না….আোর ধারো মস রতন ভাই বর 
মপর্যরছল। ওরা রতনভাই রবপদজনর্  াদুর্র ভাই রবর্শষ ক্ষেতার রবষযগুর্লা 
মপর্যরছল।  
 
তুরে জার্না, মসই আলখাল্লারি বাবার র্াছ মির্র্ মছর্লর র্ার্ছ, োর্যর র্াছ মির্র্ 
মের্যর র্ার্ছ ঘুর্র ঘুর্র ইগর্নািার্সর মশষ জীরবত প্রজর্ন্মর র্ার্ছ এর্সরছল ম  
ইগর্নািার্সর েতই জন্মিিে র্র্ররছল মগারিচ ির্লার্ত।  
 
ডাম্বলর্ডার িযাররর রদর্র্ তারর্র্য িাসর্লন। 
 
মসিা রর্ আরে?  
 
তুরে। আরে জারন তুরে ধারো র্র্ররছর্ল, ম  রার্ত মতাোর বাবা ো োরা  ান মস রার্ত 
আলখাল্লারি রছল আোর র্ার্ছ। োরা  াবার র্র্যর্রদন আর্গই মজেস আোর্র্ মসরি 
মদরখর্যরছর্লন। আরে রবশ্বাস র্রর্ত পারররন ম  এিা আরে র্ী মদখরছ! আরে এিা ধার 
রিসার্ব মচর্যরছলাে পরীক্ষা র্রার জনয। আরে এর অ্র্নর্ আর্গই িযার্লাসগুর্লা এর্ 
জাযগায র্রার স্বপ্ন তযাগ র্র্ররছলাে, রর্ন্তু আরে রনর্জর্র্ সিংবরে র্রর্ত পারররন। 
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গভীরভার্ব মদখার বযাপার্র রনর্জর্র্ মফরার্ত পারররন। এই আলখাল্লার েত আরে আোর 
জীবর্ন আর মদরখরন। অ্র্নর্ পুর্রার্না, রর্ন্তু সবরদর্র্ পারর্ফক্ট….এরপর মতাোর বাবা 
োরা  ান। তখন আোর র্ার্ছ দুইরি িযার্লা চর্ল এর্সর্ছ।  
 
তার র্ণ্ঠস্বর রতি ির্য উর্ঠর্ছ।  
 
রর্ন্তু আলখাল্লা মতা তার্দরর্র্ বাাঁচার্ত পারর্তা না, িযারর দ্রুত বলল। মভার্েেিক জানর্তা 
ম  আোর বাবা আর ো মর্ািায আর্ছন। আলখাল্লা মতা তার্দরর্র্ র্াসক মির্র্ আবরে 
রদর্য রাখর্ত পারর্তা না।  
 
সরতয, ডাম্বলর্ডার রনিঃশ্বাস মছর্ড় বলর্লন। সরতয।  
 
িযারর অ্র্পক্ষা র্রল। রর্ন্তু ডাম্বলর্ডার মর্ার্না র্িা বলর্লন না। িযাররই আবার তার্র্ 
উদু্ভদ্ধ র্রল।  
 
তাির্ল আপরন আলখাল্লারি মদখার পর িযার্লা মখাজা বাদ রদর্লন?  
 
ওহ্ িযাাঁ, ডাম্বলর্ডার রনর্স্তজভার্ব বলর্লন। তার্র্ ের্ন ির্লা িযাররর রদর্র্ তার্ার্নার 
জনয রনর্জর সর্ঙ্গ মজার র্রর্ছন। তুরে জার্না র্ী ঘর্িরছল। তুরে ভাল র্র্রই জার্না। 
আরে রনর্জর্  া ঘৃো র্রর তারর্চর্য তুরে আোর্র্ মবরশ ঘৃো র্রর্ত পারর্ব না।  
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রর্ন্তু আরে আপনার্র্ ঘৃো র্রর না।  
 
তাির্ল মতাোর ঘৃো র্রা উরচত, ডাম্বলর্ডার বলর্লন। রতরন দীঘক রনিঃশ্বাস মফলর্লন। 
তুরে জার্না আোর মবার্নর মসই মগাপন অ্সুিতার র্িা, ওই োগলরা র্ী র্র্ররছল এবিং 
আোর মবার্নর র্ী ির্যরছল। তুরে জার্না আোর মবচারা বাবা র্ীভার্ব এর প্ররতর্শাধ 
রনর্ত মচর্যরছর্লন এবিং মসজনয েূলয রদর্ত ির্যরছল। রতরন আজর্াবার্ন োরা  ান। তুরে 
জার্না র্ীভার্ব আোর ো অ্ররযানার  ত্ন রনর্ত রগর্য রনর্জর জীবন রবসজকন মদন। আরে 
মসজনয কু্ষব্ধ, িযারর।  
 
ডাম্বলর্ডার র্িাগুর্লা পররস্কার এবিং শান্তভার্ব বলর্লন। এবার রতরন িযাররর োিার 
উপর রদর্য দূর দৃরষ্টর্ত তার্ার্লন।  
 
আরে রছলাে ঈশ্বরপ্রদে। রছলাে মেধাবী। আরে এসব মির্র্ দূর্র সর্র ম র্ত চাইলাে। 
আরে রনর্জ উজ্জ্বল ির্ত চাইলাে।  
 
আোর্র্ ভুল বুর্ো না, রতরন আবার বলর্লন। তার েুর্খ মবদনার ছাযা। মস র্ারর্ে 
তার্র্ রবেষক মদখা  ার্ে। আরে তার্দরর্র্ ভালবাসতাে। আরে আোর বাবা-োর্র্ 
ভালবাসতাে, ভাইর্র্ ভালবাসতাে, মবানর্র্ ভালবাসতাে। রর্ন্তু আরে রছলাে স্বািকপর 
িযারর, মতাোর মচর্য অ্র্নর্ স্বািকপর। তুরে  তিা রচন্তা র্রা  ায তারর্চর্য অ্র্নর্ র্ে 
স্বািকপর।  
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ফর্ল আোর ো  খন োরা  ান তখন আরে তার মরর্খ  াওযা সব দাযদারযত্ব –অ্সুি 
মবানর্র্ এবিং মবপর্রাযা ভাইর্র্ মদখার্শানার জনয, রতি ও অ্রনোসর্েও আোর িার্ে 
চর্ল আরস। তখন বাধয ির্যই আির্র্  াই এবিং অ্র্র্র্জা ির্য পরড়। এবিং তখনই মস 
আর্স,..।  
 
ডাম্বলর্ডার এবার িযাররর মচার্খর রদর্র্ তার্ার্লন।  
 
রিনর্ডলভাে। তুরে র্ল্পনা র্রর্ত পারর্ব না তার বুরদ্ধ আোর্র্ র্তিা প্রভারবত 
র্র্ররছল, আোর্র্ পুরড়র্যরছল। োগলর্দরর্র্ বাধযতােূলর্ অ্বনত র্রা ির্যরছল। 
আেরা  াদুর্ররা রছলাে তুরুপ। এই আর্ন্দালর্নর তরুে মনতা রছলাে রিনর্ডলভাে 
এবিং আরে।  
 
ওি, তখন আোর মভতর রর্ছু তনরতর্ জ্ঞান রছল। রর্ন্তু আোর মচতনার্র্ আরে ফাাঁর্া 
বুরল রদর্য শান্ত্বনা রদর্যরছ। সবরর্ছু ির্ব ভার্লার জনয, ম  মর্ান ক্ষরত মের্ন রনর্ত ির্ব 
উইজাডকর্দর ভার্লার জনয। আরে র্ী আোর অ্ন্তর্রর অ্ন্ত িল মির্র্ জানতাে ম  
মগলািক রিনর্ডলভা রর্? আোর ধারো আরে জানতাে। রর্ন্তু মচাখ দুর্িা বুর্জ 
মরর্খরছলাে। আোর্দর পররর্ল্পনা  রদ সফল ির্তা, তাির্ল িযর্তা আোর স্বপ্ন সর্তয 
পররেত ির্তা।  
 
এবিং আোর্দর পররর্ল্পনার মর্ন্দ্ররবনু্দর্ত রছল মডিরল িযার্লাগুর্লা! এগুর্লা তার্র্ রর্ 
রর্ে অ্রভভুত র্র্ররছল, আোর্দর অ্রভভুত র্র্ররছল। ওই অ্পরার্জয  াদুদণ্ড, এই 
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অ্স্ত্ররি আোর্দরর্র্ ক্ষেতাশালী র্রর্ব! পুনিঃজকন্ম পািররি তার র্ার্ছ  রদও আরে ভান 
র্র্ররছ ম  এিা সের্র্ক আরে রর্ছু জারন না, এিা তার র্ার্ছ রছল আরেক ইনর্ফরর। আর 
আরে, স্বীর্ার র্রর আোর ের্ন ির্যরছল এরি আোর বাবা োর্র্ রফররর্য আনর্ব এবিং 
আোর র্াাঁর্ধর উপর মির্র্ সব দারযত্ব সর্র  ার্ব।  
 
আর আলখাল্লা… মর্ার্না র্ারর্ে আেরা আলখাল্লারি রনর্য র্খর্না খুব আর্লাচনা র্রররন। 
আেরা দুজনই আলখাল্লার সািা য ছাড়া রনর্জর্দরর্র্ লুরর্র্য মফলর্ত পারতাে। 
সরতযর্ার েযারজর্ োরলর্ ছাড়া অ্নযর্দরর্র্ও মপ্রার্িক্ট র্রার বযাপার্র বযবিার র্রা  ায। 
আরে মভর্বরছলাে  রদ এরি পাওযাই  ায তাির্ল অ্ররযানার্র্ লুরর্র্য রাখার র্ার্জ 
বযবিার র্রা  ার্ব। রর্ন্তু আলখাল-রির বযাপার্র আোর্দর এর্োত্র আিি রছল, এরি 
রতনরির এর্রি মস র্ারর্ে। মস উৎর্ীেক বােীর্ত বলা রছল, ম  এই রতনরি বস্তুর্র্ 
এর্সর্ঙ্গ র্রর্ত পারর্ব এর্োত্র মসই ির্ব োোর অ্ব মডি।  ার্র্ আেরা অ্র্জয 
অ্র্িক ের্ন র্র্ররছলাে।  
 
অ্দৃশয োোর অ্ব মডি িল রিনর্ডলভাে এবিং ডাম্বলর্ডার! দু োস আেরা আেন্ন ির্য 
রইলাে, রনষু্ঠর স্বর্প্ন রবর্ভার ির্য রইলাে এবিং আোর র্ার্ছ পাররবার্রর োত্র দুজন 
সদসয রছল তারাও অ্বর্িরলত িল।  
 
এবিং তারপর… এরপর তুরে জার্না র্ী ঘর্িরছল। বাস্তবতা রফর্র এল আোর ভাইর্যর 
োধযর্ে। মস রচৎর্ার র্র্র ম  সতয আোর্র্ বলরছল তা আরে শুনর্ত চাইরন। আরে 
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চাইরন ম  আোর এর্রি অ্সুি মবার্নর জনয আোর্র্ িযার্লাস মখাজা মির্র্ রবরত 
িার্র্ত ির্ব। 
 
এই তর্ক মশষ প কন্ত োরাোররর্ত রূপ রনল। রিনর্ডলভান্ড রনযন্ত্রে িাররর্য মফলল। 
 রদও আরে না মবাোর ভান র্র্র িার্তাে, রর্ন্তু তার্র্ আরে  া ধারো র্র্ররছলাে 
মসিা েুিূর্তকর মভতরই লারফর্য প্রর্াশ মপর্য মগল। এবিং আোর োর্যর সব  র্ত্নর, সব 
সতর্কতার অ্ররযানা…ের্র মের্ের্ত পর্ড় আর্ছ।  
 
ডাম্বলর্ডার মছাি র্র্র শ্বাস রনর্লন এবিং আক্ষররর্ অ্র্িকই র্াাঁদর্ত শুরু র্রর্লন। িযারর 
তার পার্শ রগর্য রপর্ঠ িাত রাখর্ত মপর্র রনর্জর্র্ মসৌভাগযবান ের্ন র্রল।  
 
ওর্যল, রিনর্ডলভাে পারলর্য মগল, অ্নয সবাই বুের্লও আরে মসিা অ্নুোন র্রর্ত 
পারররন। মস ক্ষেতা দখর্লর, োগলর্দর রন কাতর্নর, িযার্লাসগুর্লা সিংির্ির, আোর মদযা 
সািস ও উৎসাি এবিং সেস্ত পররর্ল্পনা রনর্য অ্দৃশয ির্য মগল। মস চর্ল  াওযার পর 
আরে রর্য মগলাে আোর মবানর্র্ র্বর মদযার দারযত্ব রনর্য। আরে আোর দুিঃখ, লজ্জা 
ও মদাষ রনর্য বাস র্রর্ত িার্লাে।  
 
র্র্যর্ বছর পার ির্য মগল। তার সের্র্ক নানা র্িা মশানা মগল। মলার্র্ বলর্ত িার্ল 
ম  মস অ্সম্ভব ক্ষেতাশালী এর্রি  াদুদণ্ড সিংিি র্র্রর্ছ। এরদর্র্ আোর্র্ রেরনোর 
অ্ব েযারজর্র্র দারযত্ব মনযার র্িা বলা িল। এর্বার নয র্র্যর্বার। স্বাভারবর্ভার্বই 
আরে তা প্রতযাখযান র্রলাে। আরে জারন ম  আোর ক্ষেতার রবষর্য ম াগযতা মনই।  
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রর্ন্তু ফাজ বা রেরগওর্রর মচর্য আপরন ির্ল অ্র্নর্ ভাল রছল! িযারর রচৎর্ার র্র্র 
বলল।  
 
তাই ির্তা? ডাম্বলর্ডার বলর্লন। আরে মস বযাপার্র রনরিত না। অ্ল্প বযসী এর্জন 
োনুষ রিসার্ব আরে প্রোে র্র্ররছলাে ম  ক্ষেতা িল আোর দুবকলতা, আোর বার্জ 
ইো। এিা এর্িা েজার রবষয, িযারর,  ারা ক্ষেতার জনয ম াগয তারা ক্ষেতা চান না। 
মতাোর েত  ার্দর উপর মনতৃত্ব রগর্য পর্ড়,  ারা ক্ষেতার মপাষার্রি পরর্ত বাধয িয 
এবিং তারা অ্বার্ ির্য মদর্খ ম  মসরি মবশ োরনর্য মগর্ছ।  
 
আরে মিাগার্িক মবশ রনরররবরলই রছলাে। আরে ভাবতাে আরে এর্জন ভাল রশক্ষর্  
 
আপরন রছর্লন মসরা-  
 
এ মতাোর উদারতা িযারর। রর্ন্তু আরে  খন তরুে উইজাডকর্দর রশক্ষা মদযা রনর্য বযস্ত 
তখন রিনর্ডলভাে তার বারিনী গঠন র্রর্ছ। মলার্র্ বর্ল মস আোর্র্ ভয মপত। 
িযর্তা বা তাই। রর্ন্তু মসিা আরে তার্র্ ম  ভয মপতাে তার মচর্য মবরশ না। 
 
 ও, োরা  াযরন, ডাম্বলর্ডার িযাররর মচার্খ প্রশ্ন মদর্খ বলর্লন।  াদুর োধযর্ে মস 
আোর্র্ রর্ছু র্রর্ত পারর্তা তাও না। আরে জানতাে ম  আোর্দর দুজর্নর ের্ধয 
সা ুজয আর্ছ। িযর্তা আরে তার মচর্য সাোনয এর্িু মবরশ দক্ষ রছলাে। আরে তার্র্ 
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ভয মপতাে মসিাও সরতয। তুরে জার্না, আরে র্খর্না জানতাে না ম  আোর্দর ের্ধয 
র্ার ছুাঁর্ড় মদযা র্ার্সকর িারা আোর মবান োরা রগর্যরছল। তুরে আোর্র্ ভীতু বলর্ত 
পার্রা, মসিা রঠর্ বলা ির্ব। িযারর, এ বযাপার্র আোর মর্ার্না সিংশয মনই ম  আরে 
আোর মবার্নর েৃতুয মডর্র্ এর্নরছলাে। শুধু আোর উদ্ধত আচরে বা রনবুকরদ্ধতা রদর্যই 
নয, আরেই প্ররৃ্তপর্ক্ষ প্রিে আঘাত শুরু র্র্ররছলাে  ার র্ারর্ে তার প্রাে চর্ল  ায।  
 
আোর ধারো মস এিা জানর্তা। আোর ধারো মস জানর্তা ম  আরে মর্ন আতরঙ্কত। 
ম  প কন্ত তার সর্ঙ্গ মদখা না িওযািা লজ্জাজনর্ না ির্ত পারর্তা, মস প কন্ত আরে তার 
সর্ঙ্গ সাক্ষাতর্র্ রবলরম্বত র্র্ররছলাে। তখন োনুষ েররছল, মস অ্প্ররতর্রাধয ির্য 
রগর্যরছল। তখন আরে  া র্রর্ত পারতাে তাই আোর্র্ র্রর্ত ির্যরছল। 
 
ওর্যল, তুরে জার্না তারপর রর্ ঘর্িরছল। আরে তার সর্ঙ্গ ির্ন্দ্ব জযী ির্যরছলাে। আরে 
 াদুদণ্ডরি রজর্ত রনর্যরছলাে।  
 
আবার রনরবতা মনর্ে এল। িযারর জানর্ত চাইল না, ম  ডাম্বলর্ডার জার্নন রর্না মর্ 
অ্ররযানার্র্ আঘাত র্র্ররছল। মস এিা জানর্ত চায না, এেনরর্ ডাম্বলর্ডার তার্র্ 
বলুর্ মসিাও চাইল না। অ্বর্শর্ষ মস জানর্ত পারল ডাম্বলর্ডার আযনায তার্ার্ল র্ী 
মদখর্ত মপর্তন। এবিং মর্ন ডাম্বলর্ডার িযাররর উপর প্রর্যাগ র্রা ঘিনাগুর্লার বযাপার্র 
এতিা বুরদ্ধেোর পররচয রদর্যর্ছন।  
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তারা দুজনই রনরর্ব বর্স রইল দীঘকক্ষে। মপছর্ন এই প্রােীরির মগাঙার্ত িার্া িযাররর্র্ 
আর মর্ার্না সেসযা র্রর্ছ না।  
 
অ্বর্শর্ষ িযারর বলল, রিনর্ডলভাে মচষ্টা র্র্ররছল  ার্ত মভার্েেিক  াদুদণ্ডরি না 
মখার্জ। আপরন জার্নন মস রেিযা র্িা বর্লরছল। ভান র্র্ররছল ম   াদুদণ্ডরি র্খর্না 
তার র্ার্ছ রছল না।  
 
ডাম্বলর্ডার োিা নাড়র্লন। রতরন তার মর্ার্লর রদর্র্ তার্ার্লন। তখর্না তার মচাখ 
মির্র্ জল মবররর্য নার্র্র উপর রদর্য রচর্রচর্ র্রর্ছ। 
 
 োনুষ বর্ল মস নারর্ পরবতকী বছরগুর্লার্ত নুরর্েনগার্ডকর মসর্লর মভতর বর্স অ্নুতাপ 
র্র্ররছল। আোর ের্ন িয এিা রঠর্ র্িা। আরে এিা ভারব ম  মস  া র্র্রর্ছ তার 
বযাপার্র রনর্জ ভয এবিং লজ্জা অ্নুভব র্র্রর্ছ। িযর্তাবা মভার্টের্িকর র্ার্ছ রেিযা 
বর্লরছল সিংর্শাধন িওযার মচষ্টায….মভার্েেিকর্র্ িযার্লা িারতর্য মনযার বযাপার্র বাধা 
রদর্ত মচর্যরছল…  
 
…অ্িবা আপনার র্বররি মভর্ঙ প্রর্বশ র্রািা মির্র্ বাধা রদর্ত মচর্যরছল? িযারর বলল। 
ডাম্বলর্ডার শান্তভার্ব তার্ার্লন।  
 
সাোনয সেয রবররত রনর্য িযারর বলল, আপরন রর্ পুনরায জর্ন্মর পািররি বযবিার্রর 
মচষ্টা র্র্রর্ছন?  
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ডাম্বলর্ডার োিা মদালার্লন।  
 
অ্তগুর্লা বছর পার র্র্র আরে  খন এিা গাউর্ন্টর পররতযি বারড়র্ত আরবষ্কার 
র্রলাে, তখন আরে সবগুর্লার বযাপার্র আিিী ির্য উঠলাে।  রদও আরে অ্ল্প বযর্স 
এর্রি রভন্ন র্ারর্ে এরির উপর আরৃ্ষ্ট ির্যরছলাে। আোর োিা নষ্ট ির্য রগর্যরছল, 
িযারর। আরে ভুর্ল রগর্যরছলাে ম  এরি ইরতের্ধযই এর্রি ইররু্র্ক্স পররেত ির্যর্ছ এবিং 
িরেুক্স-এর ররিং রনরিতভার্বই এর্রি র্াসক বিন র্রর্ছ। আরে এরি তুর্ল রনলাে এবিং 
পড়লাে, আোর ের্ন ির্যরছল আরে আোর মবান অ্ররযানার্র্, আোর োর্র্, আোর 
বাবার্র্ মবাধিয মদখর্ত পাব এবিং তার্দরর্র্ আরে খুবই দুিঃরখত মসিা বলর্ত 
পারর্বা….  
 
আরে এেনই মবার্া রছলাে, িযারর। ওই বছরগুর্লার্ত আরে রর্ছুই রশক্ষা িিে র্রর্ত 
পারররন। আরে মডিরল িযার্লাগুর্লার্র্ এর্ত্র র্রার মক্ষর্ত্র অ্র্র্র্জা রছলাে। আরে মসরি 
বারবার প্রোে র্র্ররছ এবিং এর্ক্ষর্ত্রও তাই র্র্ররছ।  
 
মর্ন? িযারর বলল। এিার্তা খুব স্বাভারবর্। আপরন আপনার পররবার্রর মলার্গুর্লার্র্ 
মদখর্ত মচর্যরছর্লন। এর্ত সেসযার রর্ আর্ছ? 
 
িযর্তা দশ লক্ষ মলার্র্র মভতর এর্জন িযার্লাগুর্লা এর্ত্র র্রর্ত পার্র, িযারর। আরে 
শুধু এরি রনর্জর র্রর্ত মপর্ররছলাে। আরে এলডার  াদুদণ্ডরির োরলর্ ির্যরছলাে 
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মসিার জনয দম্ভ র্রর্ত নয। অ্িবা মসিা রদর্য র্াউর্র্ িতযা র্রর্ত নয। ওিার্র্ 
রনযন্ত্রে র্রর্ত এবিং বযবিার র্রর্ত আোর অ্নুেরত রছল, র্ারে আরে মসিা 
রনযোনু াযী রনর্যরছলাে, রনর্জ লাভবান িওযার জনয নয বরিং ওিা মির্র্ অ্র্নর্র্র 
জীবনর্র্ রক্ষা র্রর্ত। 
 
 রর্ন্তু ওই আলখাল্লারি আরে রনর্যরছলাে রর্উরররসরি মির্র্। ফর্ল এিা র্খর্নাই আোর 
ির্য র্াজ র্রর্তা না,  া এর আসল োরলর্ রিসার্ব মতাোর জনয র্রর্ছ। আর এই 
পািররি আরে িযর্তা বযবিার র্রর্ত পারতাে  ারা অ্পর প্রার্ন্ত শারন্তর্ত আর্ছন 
তার্দরর্র্ মির্ন আনার জনয, মতাোর েত আত্মতযার্গর জনয নয।  
 
ডাম্বলর্ডার িযাররর িার্তর উপর চাপর্ড় রদর্লন। িযারর বৃদ্ধ মলার্রির রদর্র্ চার্ার্লা 
এবিং িাসল : তার এখন আর রর্ছু র্রার মনই, ডাম্বলর্ডার্রর উপর মস এখন রাগ র্র্র 
িার্র্ব র্ীভার্ব?  
 
আপরন সবরর্ছুর্র্ এত র্রঠন র্র্র মফর্লরছর্লন মর্ন? 
 
 ডাম্বলর্ডার মর্াঁর্প মর্াঁর্প িাসর্লন।  
 
আোর ভুল ির্ত পার্র, আের ভাবনা রছল ম  রেস িযাোর মতাোর র্ার্জর 
তাড়াহুর্ড়ার্র্ ধীর র্রর্ব। আোর ভয রছল ম  মতাোর গরে োিা মতাোর ভাল েনরির 
উপর প্রভাব মফলর্ত পার্র। তুরে এই সর্ল আর্ষকেীয রবষযগুর্লা  রদ তক্ষরে জানর্ত 
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পার তা ির্ল দ্রুত ভুল র্র্র িযার্লাগুর্লার্র্ অ্রধিিে র্রর্ত  ার্ব। আরে মচর্যরছলাে, 
তুরে তখনই ওগুর্লার উপর িাত রদর্ব  খন মসগুর্লা রনরাপর্দ রনর্জর র্র্র রনর্ত 
পারর্ব। আোর েত ভুল সের্য ভুল পদর্ক্ষপ না িয। তুরে ির্ল সরতযর্ার্রর োোর 
অ্ব মডি, র্ারে সরতযর্ার্রর োোর অ্ব মডি েৃতুয মদর্খ পারলর্য  ায না। মস 
এর্োত্র মের্ন মনয ম  তার্র্ েরর্ত ির্ব। মস এর্োত্র বুের্ত পার্র ম  েৃতুযর মচর্যও 
ভযাবি অ্র্নর্ রর্ছু পৃরিবীর্ত আর্ছ।  
 
আর মভার্েেিক এই িযার্লাসগুর্লা সের্র্ক রর্ছু জানর্তা না?  
 
আোর তা ের্ন িয না, র্ারে মস পুনজকর্ন্মর পািররির্র্ মস িরেুর্ক্স পররেত র্র্রর্ছ। 
এবিং  রদ মস জানর্তা, িযারর, আোর ধারো তাির্ল সবরর্ছু মরর্খ মস এিার উপরই 
আিিী ির্য উঠত। মস ভাবর্তা না ম  আলখাল্লারি তার দরর্ার। আর পািররির 
বযাপার্র, মস তার্র্ েৃতুয মির্র্ রফররর্য আনর্ত চাইত। মস েৃতুযর্র্ ভয পায। মস 
ভালবাসা জার্ননা।  
 
রর্ন্তু আপনার ের্ন ির্যরছল ম  মস  াদুদণ্ডরির মপছর্ন ছুির্ব?  
 
আরে রনরিত রছলাে ম  মস এই মচষ্টা র্রর্ব। রবর্শষ র্র্র রলিল মিঙ্গলির্নর 
র্বরিার্ন মতাোর  াদুদণ্ডরি তাররির্র্ পরাি র্রার পর। প্রির্ে মস ভয মপর্যরছল ম  
তুরে তার মচর্য অ্রধর্ দক্ষ ির্য জয মপর্যছ। রর্ন্তু মস  খন অ্রলভযাভারর্র্ অ্পিরে 
র্রল তখন মস আরবষ্কার র্র্র িুইন মর্ার্সকর রবষযরি। মস ের্ন র্র্ররছল সব রর্ছুর 
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বযাখযা মপর্য মগর্ছ। রর্ন্তু তারপরও মস ম   াদুদণ্ডরি ধার র্র্ররছল মসিা মতাোরিার 
মচর্য ভাল রছল না। এরপর মভার্েেিক রনর্জর্র্ এর্বারও রজর্জ্ঞস র্রল না ম  মতাোর 
 াদুদণ্ডরি এত শরিশালী মর্ন, মতাোর  াদুদণ্ডর্ত এেন রর্ আর্ছ  া তার মনই। মস 
স্বভাবতই এেন  াদুদণ্ড খুাঁজর্ত িার্ল ম িা ম  মর্ার্না  াদুদণ্ডর্র্ পরারজত র্রর্ত 
পার্র। সুতরািং এলডার ওযযার্ন্ডর জনয মস েররযা ির্য মগল। মস রবশ্বাস র্রা শুরু র্র্র 
ম  এলডার ওযযান্ড তার সব দুবকলতা দূর র্র্র মদর্ব এবিং তার্র্ সরতযর্ার্রর অ্র্জয 
র্র্র তুলর্ব। মবচারা মসর্ভরাস….।  
 
 রদ আপরন মেইর্পর সর্ঙ্গ আপনার েৃতুযর পররর্ল্পনা র্র্র িার্র্ন, আপরন তার্র্ এিা 
মবাোর্ত মচর্যরছর্লন ম  এলডার ওযযান্ডরির্র্ সি, তাই না?  
 
আরে স্বীর্ার র্ররছ ম  আোর ইোিা মস রর্েই রছল, ডাম্বলর্ডার বলর্লন। রর্ন্তু 
আোর ইোেত র্াজ িযরন, রঠর্ না?  
 
না, িযারর বলল।  
 
তার্দর মপছর্ন প্রােীরি মগাঙার্ত িার্ল এবিং লাফার্ত িার্ল। িযারর এবিং ডাম্বলর্ডার 
দীঘক সেয রনর্য চুপ র্র্র িার্ল বুের্ত মচষ্টা র্রল ম  পরবতকীর্ত িযাররর বযাপাররি রর্ 
ির্ত  ার্ে।  
 
আোর্র্ রফর্র ম র্ত ির্ব, তাই না? 
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মসিা রনভকর র্রর্ছ মতাোর উপর। 
 
আরে ইোেত মবর্ছ রনর্ত পারর?  
 
ওি, িযাাঁ। ডাম্বলর্ডার বলর্লন। রতরন িযাররর রদর্র্ তারর্র্য িাসর্লন। তুরে বলরছর্ল না 
ম  আেরা রর্িংস ের্স আরছ? আরে ের্ন র্রর তুরে  রদ রফর্র না  াবার রসদ্ধান্ত নাও 
তাির্ল মসিা পারর্ব… বলা  ায… এর্রি মট্রর্ন আর্ছ।  
 
এ মট্রন আোর্র্ মর্ািায রনর্য  ার্ব? 
 
পর্ি, ডাম্বলর্ডার অ্রত সাধারেভার্ব বলর্লন। 
 
আবার রনরবতা। 
 
এলডার ওযযান্ডরি মভার্টের্িকর িার্ত? 
 
রঠর্, এলডার ওযযান্ডরি মভার্েের্িকর িার্ত। 
 
রর্ন্তু আপরন চান আরে রফর্র  াই?  
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আরে ের্ন র্রর, ডাম্বলর্ডার বলর্লন।  রদ তুরে রফর্র  াবার রসদ্ধান্ত নাও তাির্ল তার 
অ্বসার্নর সম্ভাবনা িার্র্। আরে রনরিত র্র্র বলর্ত পাররছ না। রর্ন্তু · আরে এিা 
জারন িযারর, মতাোর এখান মির্র্ রফর্র  াওযািা তার মচর্য র্ে ভর্যর।  
 
িযারর আবার ওই দূর্র মচযার্রর রনর্চ র্াাঁপর্ত িার্া প্রােীরির রদর্র্ তার্ার্লা।  
 
এই েৃর্তর জনয দুিঃখ র্র্রা না িযারর। দুিঃখ র্র্রা ভালবাসািীন মবাঁর্চ িার্ার বযাপার্র। 
রফর্র মগর্ল তুরে মদখর্ত পার্ব রর্ছু আত্মা আিত ির্যর্ছ, রর্ছু পররবার রছন্নরছন্ন ির্য 
মগর্ছ। মসিার্র্  রদ মতাোর র্ার্ছ গুরুত্বপূেক ের্ন িয তাির্ল এই বতকোন মির্র্ আর্রা 
দুজন দুজনর্র্ রবদায বলর্ত পারর।  
 
িযারর োিা মদালার্লা এবিং এর্রি রনিঃশ্বাস ছাড়ল। এ জাযগা মছর্ড়  াওযািা বর্নর 
মভতর রদর্য মসই মিাঁর্ি  াওযার েত র্ষ্টর্র ির্ব না। রর্ন্তু এ জাযগারি উষ্ণ, উজ্জ্বল 
এবিং শারন্তেয। মস জার্ন ম  মস রফর্র  ার্ে অ্র্নর্  ন্ত্রো, অ্র্নর্ িারার্নার ভর্যর 
মভতর। িযারর উর্ঠ দাাঁড়ার্লা, এবিং ডাম্বলর্ডারও তাই র্রর্লন। মবশ খারনর্ সেয তারা 
এর্র্ অ্র্নযর রদর্র্ তারর্র্য রইল।  
 
এর্িা মশষ র্িা আোর্র্ বর্লন, িযারর বলল। আোর্দর এ অ্বিান বাস্ত ব, নারর্ 
আোর োিার মভতর মির্র্ প্রসূত?  
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ডাম্বলর্ডার িযাররর রদর্র্ েুর্র্লন।  রদও রু্যাশা আর্রা ঘে ির্য আসর্ছ এবিং তার 
শরীরিা অ্স্পে ির্য  ার্ে, রর্ন্ত তার গলার স্বর দৃঢ় এবিং উাঁচু মশানা মগল।  
 
অ্বশযই এিা মতাোর োিার মভতর ঘির্ছ, িযারর, রর্ন্তু মর্ন তুরে ভাবর্ত  াও ম  এিা 
বাস্তব নয? 
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দ্য ফ্ল ইন দ্য প্ল্যান  
 
িযারর আবার্রা মের্ের উপর েুখ িুবর্ড় পর্ড় আর্ছ। বর্নর গন্ধ তার নার্র্ এর্স 
লাগর্ছ। মস মিাতোর রনর্চ োরির ঠাণ্ডা পরশ অ্নুভব র্রর্ছ এবিং চশোর র্বজা 
অ্নুভব র্রল। পর্ড়  াওযার সেয মসরি রছির্র্ পর্ড়রছল এবিং ওর র্পালও মর্র্ি 
মগর্ছ। শরীর্রর প্ররত ইরি জাযগায বযািা অ্নুভূত ির্ে। এবিং শরীর্রর ম  জাযগারির্ত 
র্াসক মলর্গর্ছ মসখার্ন ের্ন ির্ে ম ন মলািার দস্তানা পর্র ঘুরষ মের্রর্ছ। মস নড়াচড়া 
র্র্ররন, রঠর্ ম ভার্ব পর্ড়র্ছ মসভার্বই উবু ির্য আর্ছ। বা িাতরি বাাঁর্া ির্য পর্ড় 
আর্ছ, েুখরি িা র্রা।  
 
মস ের্ন র্রল, তার েৃতুযর্ত রচৎর্ার, আনন্দ উল্লার্সর শে পাওযা  ার্ব, রর্ন্তু দ্রুত 
চলার পার্যর শে এবিং রফসরফস র্র্র শে মশানা  ার্ে। বাতার্স উরিি র্ণ্ঠস্বর মশানা 
মগল।  
 
োই লডক…োই লডক…  
 
মবলারট্রর্ক্সর গলা। তার র্ণ্ঠস্বর্র ের্ন িল ম ন মস মপ্ররের্র্র সর্ঙ্গ র্িা বলর্ছ। িযারর 
মচাখদুর্িা মখালার সািস মপল না। রর্ন্তু তার অ্নয ইরন্দ্রযগুর্লা সজাগ মরর্খ পরররিরত 
অ্নুধাবন র্রর্ত মচষ্টা র্রল। মস বুের্ত পারল ম  তার  াদুদণ্ডরি এখর্না বুর্র্র 
মভতর্র লুর্ার্না আর্ছ। র্ারে উবু ির্য িার্ার ফর্ল  াদুদণ্ডরির চাপ লাগর্ছ বুর্র্। 
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মপর্ির র্ার্ছ সাোনয বারলর্শর েত অ্নুভব িওযায বুের্ত পারল অ্দৃশয আলখাল্লারিও 
গাউর্নর রনর্চ মপর্ির র্ার্ছ লুর্ার্না আর্ছ।  
 
োই লডক… 
 
 র্াজ ির্ব, মভার্েের্িকর গলা মশানা মগল।  
 
আর্রা পার্যর শে। এর্ই জাযগা মির্র্ ম ন র্র্যর্ জর্নর মপছর্ন সর্র  াওযার শে। 
র্ী ঘির্ছ মসিা মবাোর জনয অ্রির ির্য িযারর মচাখিা অ্রত সাোনয, এর্ রেরলরেিার 
পররোন খুলল।  
 
ের্ন িল মভার্ভের্ির পা মদখর্ত মপল। তার র্াছার্ারছ মির্র্ মবশ র্র্যর্রি মডি-ইিার 
দ্রুত সর্র মগল। ভীর্ড়র মভতর ম ন জাযগা পররস্কার র্রল। মবলারট্রক্স িাাঁিু মগর্ড় 
মভার্টের্িকর মপছর্নই অ্বিান র্রর্ছ। 
 
িযারর আবার মচাখ বন্ধ র্রল এবিং  া মদখল তা বুের্ত মচষ্টা র্রল। মডি ইিাররা 
মভার্টের্িকর চারপার্শ ভীড় র্র্র আর্ছ। ের্ন িল ম ন মভার্েেিক োরির্ত পর্ড় আর্ছ। 
মস  খন িযাররর্র্ র্াসক ছুাঁর্ড় রদর্যর্ছ তখন রর্ছু এর্িা ঘিনা ঘর্ির্ছ বর্ল ের্ন ির্ে। 
মভার্েেিকও রর্ আঘাত মপর্যর্ছ? তাই মতা ের্ন ির্ে। ের্ন ির্ে দুজনই পর্ড় অ্র্চতন 
ির্য রগর্যরছল এবিং দুজনই এখন আবার মচতনা রফর্র পার্ে…  
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োই লডক, আোর্র্ রদন…  
 
আোর মর্ার্না সািা যর দরর্ার মনই, মভার্েেিক শান্তর্র্ণ্ঠ বলল।  রদও মদখর্ত পার্ে 
না রর্ন্তু িযাররর ের্ন িল মবলারট্রক্স তার সািার্ য বারড়র্য মদযা িাতরি সররর্য রনল। এই 
মছার্রারি…মস রর্ ের্র মগর্ছ? 
 
পুর্রা জাযগািায ম ন রনরবতা মনর্ে এল। মর্উ িযাররর রদর্র্ এরগর্য এল না, রর্ন্তু 
সবগুর্লা মচাখ তাররদর্র্ ের্নার্ ার্গর সর্ঙ্গ তারর্র্য আর্ছ। ের্ন িল মস োরির সর্ঙ্গ 
আর্রা চাপ অ্নুভব র্রল। িযারর ভয মপল িযর্তা তার এর্রি আঙুল বা এর্িুখারন 
মচার্খর পলর্ নর্ড় ওর্ঠ রর্ না। 
 
তুরে, মভার্েেিক বলল। তখনই এর্রি শে িল এবিং মছাি র্র্র আিত রচৎর্ার্রর শে 
মশানা মগল। তুরে ওর্র্ পরীক্ষা র্র্র মদখ? আোর্র্ জানাও মস ের্র মগর্ছ রর্ না।  
 
িযারর বুের্ত পারল না র্ার্র্ পরীক্ষা র্রর্ত পাঠার্না িল। মস শুধু শুর্য িার্র্ত পার্র 
তার হৃদরপণ্ড রবশ্বাসঘাতর্র্র েত মজার্র মজার্র লাফার্ে। মস শুধু পরীক্ষার জনয 
অ্র্পক্ষা র্রর্ছ। রর্ন্তু এর্ই সেয এর্িুখারন স্বরস্তর সর্ঙ্গ িযারর অ্নুভব র্রল ম  
মভার্েেিক রনর্জ সতর্ক ির্য তার র্ার্ছ আর্সরন। তারোর্ন মভার্েেিক সর্ন্দি র্র্রর্ছ ম  
সবরর্ছু রঠর্ঠার্ েত ির্ে না…  
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িযাররর প্রতযাশার মচর্য অ্র্নর্ মর্ােল এর্রি িাত তার েুখ স্পশক র্রল। িযাররর 
মচার্খর পাতা মির্ন মদখল। শার্িকর রনর্চ িাত ঢুরর্র্য রদল। বুর্ প কন্ত িাত রনর্য িযাররর 
হৃদরপণ্ডিা পরীক্ষা র্রল। িযারর েরিলার ঘে রনিঃশ্বার্সর শে শুনর্ত মপল। েরিলার 
চুলগুর্লা এর্স েুর্খর উপর পড়ল। িযারর বুের্ত পারল ম  েরিলা ওর বুর্র্র হৃদরপণ্ড 
চলার শেরি শুনর্ত মপর্যর্ছ।  
 
িযার্র্া রর্ মবাঁর্চ আর্ছ? মস রর্ র্যাসর্ল?  
 
রফসরফস র্র্র র্িািা মর্ার্নাের্ে মশানা মগল। তার েুখরি িযাররর র্ান মির্র্ োত্র 
ইরিখার্নর্ দূর্র। তার োিারি িযাররর েুর্খর এতিা র্ার্ছ ম  েরিলার চুলগুর্লা অ্নযর্দর 
মদখািা মঢর্র্ মফর্লর্ছ।  
 
মস মর্ার্নাের্ে রনিঃশ্বার্সর সর্ঙ্গ বলল, িযাাঁ।  
 
িযারর অ্নুভব র্রল ম  েরিলার িাত তার মপর্ি এর্ ধরর্ের ম াগার্ াগ ততরর র্র্রর্ছ। 
তার নখগুর্লা রদর্য িযাররর মপর্ির উপর এর্িু চাপ রদল। তারপর িাতরি তুর্ল রনর্য 
মস উর্ঠ বসল।  
 
মস োরা মগর্ছ! তারর্র্য িার্া অ্নযর্দর রদর্র্ মচর্য নারসকসা েযালফয বলল।  
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এবার তারা রচৎর্ার র্রর্ত শুরু তরল, উল্লাস র্রর্ত শুরু র্রল। পা বারড় রদর্ত 
িার্ল। িযারর মচার্খর মর্াে রদর্য মদখল তারা আনন্দ র্রর্ত আর্ার্শ নীল লাল আর্লা 
ছরড়র্য রদর্ে।  
 
মস েরার েত ভান র্র্র মির্র্ বুের্ত পারল। নারসকসা জার্ন মিাগার্িক প্রর্বর্শর অ্নুেরত 
এর্োত্র রেলর্ব এবিং সন্তানর্র্ খুাঁর্জ পাওযা  ার্ব  রদ রবজযী আরেকর অ্িংশ রিসার্ব 
 াওযা  ায। মভার্েেিক জয মপল রর্না মসিা তার র্ার্ছ এখন আর মর্ার্না রবষয নয। 
 
মতােরা মদর্খছ! মভার্েেিক িট্টর্গাল র্রর্ত িার্ার্দর উর্দ্দর্শ উচ্চস্বর্র বলল। িযারর 
পিার্রর আোর িার্তই েৃতুয ির্যর্ছ। এখন জীরবত মর্ার্না মলার্ই আোর জনয হুের্ী 
ির্য দাাঁড়ার্ত পারর্ব না! মদখ! েুরসও!  
 
িযারর এরি ধারো র্ররছল। মস জানর্তা ম  তার শরীররির্র্ এভার্ব জঙ্গর্লর োরির্ত 
পর্ড় িার্র্ত মদর্ব না। মভার্টের্িকর রবজযর্র্ প্রোর্ের জনয শরীররির্র্ অ্পোন র্রর্ত 
মচষ্টা চলর্ব। িযাররর্র্ শুর্নয তুর্ল মফলা িল। িযারর দৃঢ়ভার্ব মচষ্টা র্র্র রনির ির্য 
িার্ল। তারপরও  তিা বযিা মস আশা র্র্ররছল ততিা িল না। তার্র্ এর্বার, দুবার, 
রতনবার শুর্নয ছুাঁর্ড় মদযা িল। তার মচার্খর চশোরি রছির্র্ পড়ল। গাউর্নর রনর্চ 
মর্াের্র লুরর্র্য রাখা  াদুদণ্ডরি এর্িু খারন নর্ড় মগল। রর্ন্তু মস তার শরীররির্র্ রনির 
এবিং প্রােিীন র্র্র রাখল। মশষবার  খন তার শরীরিা োরির্ত পড়ল তখন উপরিত 
সবাই উচ্চস্বর্র রচৎর্ার র্র্র উঠল, উল্লাস র্র্র িাসর্ত িার্ল।  
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এখন, মভার্েের্িক বলল। আেরা র্যাসর্ল রফর্র  াব। এবিং ওর্দরর্র্ মদখার্বা ম  
তার্দর রির্রার রর্ অ্বিা ির্যর্ছ। মদিরি মর্ বর্য মনর্ব? না, দাাঁড়াও  
 
মবশ র্র্যর্জন মির্স উঠল এবিং এর্িু পর্রই িযারর অ্নুভব র্রল তার রনর্চর োরি 
এর্িু মর্র্প উঠল। 
 
তুরে ওর্র্ বর্য রনর্য  ার্ব, মভার্েেিক বলল। মতাোর র্াাঁর্ধ তার্র্ সুন্দর মদখার্ব, তাই 
না? মতাোর মছাট্ট বনু্ধরির্র্ তুর্ল নাও, িযারিড! আর এই চশোরি চশোরি পররর্য দাও–
তার্র্ ম ন মচনা  ায।  
 
মর্উ এর্জন িযাররর চশোরি তার মচার্খ মঠর্স পররর্য রদল। রর্ন্তু ম  রবশাল িাতরি 
তার্র্ তুর্ল ধরল মসরি  র্িষ্ট মর্ােল। িযারর অ্নুভব র্রল িযারির্ডর িাতরি র্াপর্ছ, 
মস র্াাঁদর্ছ মসরি মবাো মগল। ওর্র্ িার্ত তুর্ল মনযার সেয তার মচার্খর পারন িযাররর 
গার্য পড়ল। রর্ন্তু এখর্না সব মশষ ির্য  াযরন মসিা িযারিডর্র্ মবাোর্নার মর্ার্না মচষ্টা 
র্রার সািস মদখার্লা না। এর্িু নড়ল না বা রর্ছু বলর্ত মচষ্ট র্রল না। 
 
চর্লা, মভার্েের্িক বলল। িযারিড সাের্নর রদর্র্ পা মফলল। মস মঘাি মঘাি গাছ মঠর্ল 
সাের্নর জঙ্গর্লর রদর্র্ ম র্ত িার্ল। গার্ছর শাখাগুর্লা িযারির্ডর চুল এবিং গার্যর 
মপাষার্র্ আির্র্  ার্ে। আর িযারির্ডর র্াাঁদর্ত িার্ার র্ারর্ে মর্উ লক্ষ র্রর্ত পারল 
না ম  িযাররর এর্িু আধুি পালস চলর্ছ রর্না  
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মডি-ইিারর্দর মপছর্ন তদতয দুরি আসর্ত িার্ল। িযারর তার্দর চলার র্ারর্ে েড়েড় 
র্র্র গার্ছ ভাঙার শে শুনর্ত মপল। ওরা এেনভার্ব উচ্চ শে র্রর্ত িার্ল ম  গার্ছর 
পারখগুর্লা উচ্চ আর্ার্শ উর্ঠ রচৎর্ার র্রর্ত িার্ল। এেনরর্ মডি-ইিারর্দর উল্লার্সর 
শেও চাপা পর্ড় মগল। রবজর্যর রেরছল ফাাঁর্া জাযগার রদর্র্ চলর্ত িার্ল। এবিং িযারর 
বন্ধ মচার্খ আর্লা পড়া মির্র্ বুের্ত পারল ম  জঙ্গল পাতলা ির্য এর্সর্ছ।  
 
মবইন।  
 
িযারির্ডর রচোর্রর র্ারর্ে িযারর প্রায মচাখ খুর্ল মফর্লরছল। মতােরা এখন সুরখ মতা, 
মতােরা  ুদ্ধ র্রর্ল না, ভীতুর িদ্দগুর্লা! এখন খুরশ ম  িযারর পিার ের্র মগর্ছ…? 
 
 িযারিড আর বলর্ত পারল না। আবার মর্াঁর্দ মফলল। িযারর ভাবল র্ত প্রােী ওর্দর 
এই রেরছল মদখর্ছ? মস মদখার জনয মচাখ মখালার সািস মপল না। পাশ রদর্য  াবার 
সেয মবশ রর্ছু মসনিাউরর্র্ মডি-ইিাররা রতরস্কার র্রল। এর্িু পর্রই িযারর 
অ্নুধাবন র্রল ম  ওরা জঙ্গর্লর এর্ প্রার্ন্ত চর্ল এর্সর্ছ।  
 
িার্ো।  
 
িযারর ভাবল ম  অ্বশযই িযারিডর্র্ মভার্েের্িকর আর্দশ োনর্ত ির্ব। ওরা ম খার্ন 
দাাঁরড়র্য আর্ছ মসখার্ন এর্িা ঠাণ্ডা ভাব অ্নুভূত িল। িযারর মডর্েনিরর্দর র্র্কশ শে 
শুনর্ত মপল, ওরা গাছগুর্লার মভতর রদর্য পািারা রদরেল। এখন ওরা িযাররর জনয 
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মর্ার্না সেসযা নয। ওর রনর্জর মবাঁর্চ িার্ািাই িযাররর মভতর্র এখন মপাড়ার্ে, তার্দর 
রবরূর্দ্ধ এর্ েন্ত্রপূত রক্ষার্বচ, ম ন ওর বাবা হৃদযিা রক্ষা র্র্র চলর্ছ।  
 
মর্উ এর্জন িযাররর পাশ রদর্য চর্ল মগল। িযারর বুেল ম  এিা রছল মভার্েেিক। র্ারে 
পর েুিূর্তকই মভার্েেিক র্িা বর্ল উঠল। তার র্র্ণ্ঠ এেন এর্  াদুর েত চুম্বর্ারযত 
র্রা ম  োরির্ত ধাক্কা মখর্য তা িযাররর র্ার্ন এর্স বাজল। 
 
িযারর পিার োরা মগর্ছ। মস পালাবার মচষ্টা র্রর্ল তার্র্ িতযা র্রা িয। মস 
মতাোর্দরর্র্ তার রনর্জর জনয েৃতুযর েুর্খ মঠর্ল রদর্য রনর্জর্র্ বাাঁচার্নার মচষ্টা 
র্র্ররছল। আেরা তার মদিরি প্রোে রিসার্ব রনর্য এর্সরছ ম  মতাোর্দর রির্রা মশষ 
ির্য মগর্ছ।  
 
 ুর্দ্ধ জয ির্য মগর্ছ। মতােরা মতাোর্দর অ্র্ধকর্ ম াদ্ধার্র্ িাররর্যছ। আোর মডি-
ইিাররা মতাোর্দর সিংখযার্র্ এর্র্বার্র র্রের্য রদর্যর্ছ এবিং বয-ই-রলভড খতে ির্য 
মগর্ছ। এখন আর মর্ার্না  ুদ্ধ ির্ব না। পুরুষ, নারী বা রশশু ম ই এখন প্ররতর্রাধ 
র্রর্ত মচষ্টা র্রর্ব তার্র্ িতযা র্রা ির্ব, তার্দর তার্দর পররবার্রর সবাইর্র্ িতযা 
র্রা ির্ব। র্যাসল মির্র্ মবররর্য আর্সা, োিা নত র্র্র আোর সাের্ন দাাঁড়াও তাির্ল 
মতােরা মবাঁর্চ  ার্ব। মতাোর্দর রপতা-োতা এবিং সন্তানরা, মতাোর্দর ভাই-মবানরা মবর্চ 
 ার্ব। সবাইর্র্ ক্ষো র্র্র মদযা ির্ব এবিং আোর সর্ঙ্গ ম াগদান র্র্রা। আেরা নতুন 
র্র্র জগত ততরর র্রর্বা।  
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র্যাসল এবিং র্যাসর্লর বাইর্র িাউর্ন্ড সুনসান রনরবতা। মভার্ভেি িযাররর এতিা র্ার্ছ 
চর্ল এর্সর্ছ ম  িযারর মচাখ খুলর্ত সািস পার্ে না।  
 
আর্সা, মভার্েেিক বর্ল চলর্ত শুরু র্রল। িযারিড তার্র্ অ্নুসরে র্রর্ত বাধয িল। 
এবার িযারর সাোনয এর্িু মচার্খর পলর্ ফাাঁর্ র্র্র মদখল মভার্েেিক ওর্দর আর্গ 
আর্গ িাাঁির্ছ এবিং তার গলার সর্ঙ্গ জরড়র্য আর্ছ নারগনী। নারগনীর্র্ এখন  াদু র্রা চা 
মির্র্ েুি র্রা ির্যর্ছ। রর্ন্তু মডি-ইিারর্দর মচাখ ফাাঁরর্ রদর্য িযাররর গাউর্নর রনর্চ 
লুর্ার্না  াদুদণ্ডরি মবর র্রা মর্ার্নাের্েই সম্ভব নয। মডি-ইিারগুর্লাও ওর্দর দুপার্শ 
চলর্ছ…।  
 
িযারর, িযারিড মফাপার্ত িার্ল, ওহ্ িযারর… িযারর… 
 
িযারর ওর মচাখ আবার শি র্র্র বন্ধ র্রল।  
 
িযারর আবার শি র্র্র মচার্খর পাতা বন্ধ র্রল। িযারর বুের্ত পারল ম  ওরা র্যাসর্লর 
রদর্র্ আগার্ে। িযারর প্রচণ্ডভার্ব মচষ্টা র্রল মডি-ইনারর্দর মর্ালাির্লর ের্ধয মভতর্র 
জীরবতর্দর শে মশানার জনয।  
 
িার্ো।  
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মডি-ইিাররা দাাঁরড়র্য পড়ল। িযারর বুের্ত পারল ওরা ছরড়র্য পড়র্ছ সু্কর্লর দর্রাজার 
চাররদর্র্। মস মচার্খর পাতা বন্ধ অ্বিার্তই মদখর্ত মপল ম  এনট্রাে ির্লর মভতর 
মির্র্ ওর উপর আর্লা এর্স পর্ড়র্ছ। মস অ্র্পক্ষা র্রল।  ার্দর জনয িযারর েরর্ত 
মচষ্টা র্র্রর্ছ তারা ম  মর্ার্না েুিূর্তক মদখর্ত পার্ব ম  দৃশযত িযারর োরা মগর্ছ, এবিং 
এখন িযারির্ডর র্ার্ধর উপর।  
 
না!  
 
এই রচৎর্াররি তার র্ার্ছ ভযানর্ ের্ন িল, র্ারে মস আশা র্র্ররন বা স্বর্প্নও ভার্বরন 
ম  প্রর্ফসর েযার্র্গানাগল এভার্ব আওযাজ র্রর্ত পার্রন। মস র্ার্ছ মির্র্ই অ্নয 
এর্জন েরিলার উচ্চিারসর শে শুনল। প্রর্ফসর্রর ওই িতাশ আওযার্জর উের্র 
মবলারট্রক্স মির্স উর্ঠর্ছ। মস েুিূর্তকর জনয মচাখ খুর্ল মদখল ম  দর্রাজার সাের্ন 
অ্র্নর্র্ জর্ড়া ির্যর্ছ।  ুর্দ্ধ  ারা জীরবত আর্ছ তারা সাের্ন। এরগর্য এর্সর্ছ তার্দর 
পরাজযর্ারীর্র্ এবিং িযাররর সরতযর্ার্রর েৃতর্দিিা মদখর্ত। িযারর মদখল মভার্েেিক 
তার মির্র্ এর্িু সাের্ন দাাঁরড়র্য আর্ছ। এর্রি সাদা আঙুল রদর্য নারগনীর োিা 
বুলার্ে। মস আবার মচাখ বন্ধ র্রল।  
 
না! 
 
না! 
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িযারর! িযারর!  
 
রন, িাররেযন এবিং রজরনর গলা প্রর্ফসর েযার্র্গানাগর্লর মচর্যও আর্রা ভযাবি 
মশানার্লা। িযাররর ের্ন িল ওর্দরর্র্ মডর্র্ উঠর্ত, রর্ন্তু মস রনির ির্য রইল। ওর্দর 
রচৎর্ার ের্ন িল এর্রি রট্রগার্রর েত র্াজ র্রল, অ্নয মবাঁর্চ িার্ারাও রচৎর্ার র্র্র  
 
মডি-ইিারর্দর গারলগালাজ র্রর্ত িার্ল। ম  প কন্ত।  
 
শান্ত িও! মভার্েেিক উচ্চস্বর্র বলল। এর্রি রবর্ি শে িল এবিং আর্লার েলর্ারন 
মদখা মগল। রনরবতা ওর্দর উপর প্রর্যাগ র্রা িল। মখলা মশষ ির্য মগর্ছ! ওর্র্ রনর্চ 
আোর পার্যর র্ার্ছ নারের্য রার্খা, িযারিড! এই িার্নর জনয মস উপ ুি!  
 
িযারর বুের্ত পারল তার্র্ ঘার্সর উপর নারের্য রাখা িল। 
 
 মতােরা মদর্খছ? মভার্েেিক বলল। এবিং িযারর অ্নুভব র্রর্ত পারল তার্র্ ম খার্ন 
নারের্য রাখা ির্যর্ছ তার পার্শই লম্বা পা মফর্ল মভার্েেিক সাের্ন মপছর্ন িাাঁির্ছ। িযারর 
পিার েৃত! এখন মতােরা বুের্ত মপর্রছ মবার্ার দল? মস মর্ার্না রর্ছুই রছল না। মস 
এর্িা মছর্ল ম  রনর্জর জনয অ্নযর্দর তযার্গর উপর রনভকর র্রর্তা।  
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মস মতাোর্র্ পরারজত র্র্রর্ছ! রর্নর রচৎর্ার মশানা মগল।  াদু মভর্ঙ্গ মগর্ছ। ফর্ল 
সু্কল রক্ষার্ারীর্দর রচৎর্ার মচাঁচার্েরচ আবার্রা মশানা মগল। এবার আর্রা মজার্র শে 
িল। এবিং আবার্রা সবার র্ণ্ঠ স্তব্ধ ির্য মগল। 
 
মস রনিত ির্যর্ছ  খন মস র্যাসর্লর োঠ রদর্য চুর্প চুর্প পারলর্য  ারেল তখন, 
মভার্েেিক বলল। এ রেিযা বলার সেয তার র্র্ণ্ঠ এর্িা আত্মসুখ ফুর্ি উঠল। রনিত 
ির্যর্ছ  খন মস শুধু রনর্জর্র্ বাাঁচার্নার মচষ্টা র্ররছল-  
 
রর্ন্তু মভার্েেিক িঠাৎ মির্ে মগল : িযারর এর্িা শে মপল এবিং সর্ঙ্গ এর্রি রচৎর্ার। 
তারপর আর্রা এর্রি ধুে র্র্র শে। এর্িা আর্লার েলর্ারন মদখা মগল এবিং তারপর 
বযািায মঘাৎ মঘাৎ শে মশানা মগল। িযারর প্রায শুর্নযর র্াছার্ারছ পররোন মচাখ খুলল। 
মর্উ এর্জন ভীর্ড়র মভতর মির্র্ মবর ির্য এর্সর্ছ এবিং মভার্টের্িকর রদর্র্ র্াসক 
ছুাঁর্ড় রদর্যর্ছ। িযারর মদখল মস শরীররি আঘাত মপর্য োরির্ত লুরির্য পর্ড়র্ছ। মস 
পুর্রাপুরর রনরস্ত্র। মভার্েেিক ওই চযার্লোর্রর  াদুদণ্ডরি পার্শ ছুাঁর্ড় রদর্য িারস রদল।  
 
এিা মর্ মর? সার্পর েত রিসরিস শে র্র্র মস বলল।  ুর্দ্ধ মির্র রগর্যও প্ররতর্রার্ধর 
মচষ্টা র্রর্ল র্ী ির্ত পার্র তার প্রোে রাখল এিা মর্?  
 
মবলারট্রক্স উল্লরসত ির্য িাসল।  
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এিা িল মনরভল লঙবিে, োই লডক! ম  মছার্রারি র্যার্রাসর্র্ বহু জ্বালাতন র্র্ররছল। 
অ্বর্রার্রর মছর্ল, ের্ন র্রর্ত পার্রন? 
 
আি, িযাাঁ ের্ন পর্ড়র্ছ, মভার্েেিক বলল। মস মচাখ নারের্য মনরভর্লর রনর্চ মনরভর্লর 
রদর্র্ মদখল। মনরভল উর্ঠ দাাঁড়ার্ত মচষ্টা র্রর্ছ। মস পুর্রাপুরর রনরস্ত্র, এবিং অ্ররক্ষত। 
মডি-ইিার এবিং মবাঁর্চ িার্া ওর্দর ম াদ্ধার্দর োোোরে জাযগায মস অ্বিান র্রর্ছ। 
রর্ন্তু তুরে মতা এর্জন রপওর ব্লাড, তাই না সািসী মছর্ল? মভার্েেিক মনরভর্লর র্ার্ছ 
জানর্ত চাইল। মস মভার্টের্িকর রদর্র্ রফর্র আর্ছ, তার খারল িাত েুরষ্টবদ্ধ র্রর্ছ।  
 
আরে রপওর ব্লাড ির্ল র্ী িল? মনরভল উচ্চস্বর্র বলল।  
 
তুরে মতজ ও সািস মদরখর্যছ, এবিং মতাোর অ্র্নর্ গুন আর্ছ। তুরে এর্রি েুলযবান 
মডি-ইিার ির্ত পারর্ব। মতাোর েত মডি-ইিার আোর্দর দরর্ার মনরভল লঙবিে।  
 
অ্রে মতাোর পর্ক্ষ ম াগ মদব  খন নরর্ ঠাণ্ডা ির্য  ার্ব, মনরভল বলল। ডাম্বলর্ডার্রর 
আরেক! মস রচৎর্ার র্র্র বলল। সর্ঙ্গ সর্ঙ্গ প্রতুযের্র উল্লাস ধ্বরন মশানা মগল। 
মভার্টের্িকর রনরব র্রার  াদু র্াজ র্রল না।  
 
ভাল র্িা, মভার্েেিক বলল। িযাররর র্ার্ন তার র্ণ্ঠ শরিশালী র্ার্সকর মচর্যও 
রবপদজনর্ মশানাল। মসিাই  রদ মতাোর রসদ্ধান্ত িয লঙবিে, তাির্ল আেরা আোর্দর 
পূবক পররর্ল্পনায রফর্র  াই। মভার্েেিক শান্ত র্র্ণ্ঠ বলল, মতাোর োিায ির্য  ার্।  
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িযারর পলর্র্র ের্ধয রনচ রদর্য মদখল মভার্েেিক তার  াদুদণ্ডরি উপর্র তুর্লর্ছ। এর্ 
মসর্র্ন্ড পর্রই র্যাসর্লর ভাঙা জানালা রদর্য পারখর েত রর্ছু এর্িা মবর ির্য উর্ড় 
এর্স মভার্েের্িকর িার্তর উপর চর্ল এল। মভার্েেি মসরির এর্ প্রার্ন্ত ধর্র োাঁরর্ 
রদল এবিং তা িার্ত েুরলর্য ধরল। এিা িল সরিিং িযাি।  
 
মিাগািকস সু্কর্ল আর মর্ার্না সরিকিং-এর বযবিা িার্র্ব না, মভার্ন্ডি বলল। মর্ার্না 
আলাদা আলাদা িাউস িার্র্ব না। সবার জনয এর্োত্র আোর েিান পূবক পুরুষর্দর 
সালাজার রস্লিাররনই িার্া  র্িষ্ট। তাই না মনরভল লঙবিে?  
 
মস তার  াদুদণ্ডরি মনরভর্লর রদর্র্ তার্ র্রল। মনরভল রির এবিং শি ির্য দাাঁরড়র্য 
আর্ছ। মভার্েেিক  াদুদণ্ড রদর্য মনরভর্লর োিায িযািরি পররর্য রদল। মসরি তার মচাখ 
প কন্ত মঢর্র্ রদল। র্যাসর্লর সাের্নর ভীড় মির্র্ তারর্র্য িার্া সবার ের্ধয নড়াচড়া 
লক্ষ র্রা মগল। মডি-ইিাররা  াদুদণ্ড তুর্ল ধর্র মরর্খ ম াদ্ধার্দরর্র্ দূর্র সররর্য 
রাখল।  
 
মনরভল এখন প্রোন র্রর্ছ ম  আোর রবরুর্দ্ধ মবার্ার েত প্ররতর্রাধ র্রর্ল তাাঁর 
পররেরত র্ী িয, মতার্ন্ডেিক বলল। তার  াদুদণ্ডর্ত এর্রি চাপ রদর্তই সরিিং িযািরির্ত 
আগুর্নর েত মধাো মবর ির্ত শুরু র্রল।  
 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি অ্যান্ড দ্য ডেথরি হ্যালিাস । ডে. ডে. িাওরিিং । হ্যারি পটাি রসরিে 

1216 

www.bengaliebook.com                                  সূরিপত্র 
 

 

চাররদর্র্ রচৎর্ার উঠল। মনরভল মধাযায ডুর্ব মগল। মস জাযগায মগর্ি মগর্ছ, নড়র্ত 
পারর্ছ না। িযারর আর রবষযরি সিয র্রর্ত পারর্ছ না : তার্র্ এখনই অ্বশযই রর্ছু 
র্রর্ত ির্ব  
 
রঠর্ মসই েুিূর্তকই এর্সর্ঙ্গ অ্র্নর্গুর্লা ঘিনা ঘর্ি মগল।  
 
সু্কর্লর দূর্রর মদযার্লর ওপাশ মির্র্ অ্র্নর্ গজকন মশানা ম র্ত িার্ল। ের্ন িল ম ন 
োর্ ধর্র শতশত মলার্ মদযার্লর ওপাশ মির্র্ র্যাসর্লর রদর্র্ ছুর্ি আসর্ছ। তারা 
সবাই  ুর্দ্ধর রচৎর্ার র্রর্ছ। এর্ই সেয িাপ গাছ গাছারল মভর্ঙচুর্র র্যাসর্লর পাশ 
রদর্য মবর ির্য আসল। মস রচৎর্ার র্র্র বলল, িযাগার! তার রচষ্কার্রর জবার্ব 
মভার্ভের্িকর তদতয দুরি রচৎর্ার র্র্র উঠল। এ দু তদতয মিার্পর রদর্র্ বনয িারতর েত 
মদৌর্ড় ম র্ত শুরু র্রল। ওর্দর পা মফলার র্ারর্ে ের্ন িল ম ন োরির্ত ভূরের্ে 
ির্ে। এরপরই অ্র্নর্ মঘাড়র পার্যর শে এবিং নার্র্র মিাসর্িাস শে পাওযা মগল। 
এবিং িঠাৎ মডি-ইিারর্দর মভতর তীর এর্স পড়র্ত িার্ল। ওরা ছত্রভঙ্গ ির্য পড়ল 
এবিং রবরস্মত ির্য রচৎর্ার র্রর্ত িার্ল। িযারর দ্রুত ওর গাউর্নর রনচ মির্র্ অ্দৃশয 
আলখাল্লারি মবর র্র্র মফলল এবিং গার্যর উপর ছরড়র্য রদর্য লারফর্য সর্র মগল। 
মনরভলও নর্ড় উঠল।  
 
এর্ েির্ায মনরভল র্ার্সকর োধযর্ে আির্র্ িার্া অ্বিা মির্র্ রনর্জর্র্ েুি র্র্র 
রনল। জ্বলর্ত িার্া িযািরি মির্র্ রনর্জর্র্ েুি র্রল এবিং গভীর মর্ার্না জাযগা মির্র্ 
মস চর্চর্র্ মর্ার্না এর্িা রর্ছু িার্ত তুর্ল রনল, ম রির িাতলরি পান্না রদর্য ততরর  
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ছুর্ি আসর্ত িার্া গজকর্নর শর্ে, অ্িবা লড়াই র্রর্ত িার্া তদতযগুর্লার র্ারর্ে, রর্িংবা 
মঘাড়া ও োনুর্ষর আরৃ্রতর মসনিাউর পার্যর শর্ের র্ারর্ে রসলভার্রর মব্লর্ডর 
মঘারার্নার শে মশানা মগল না, রর্ন্তু তারপরও সবার মচার্খ পড়ল। এর্রি োত্র 
মঘারার্না মর্াপ রদর্য মনরভল রবশাল সাপরির োিা মদি মির্র্ রবরেন্ন র্র্র মফলল। 
সাপরি পার্ মখর্য শুর্নয লারফর্য উঠল। এরাে ির্লর আর্লার্ত রচর্রচর্ র্র্র উঠল। 
রু্দ্ধ রচৎর্ার রদর্ত রগর্য মভার্েেিকর েুখরি িা ির্য মগল। সাপরির মদি ধপাস র্র্র 
তার পার্যর সাের্ন োরির্ত আছর্ড় পড়ল  
 
মভার্েেিক  াদুদণ্ড মতালার আর্গই আলখাল্লার রনচ মির্র্ই িযারর মভার্েেিক এবিং 
মনরভর্লর োেখার্ন এর্রি চাজক ছুাঁর্ড় রদল। এবিং তখনই সব রচৎর্ার মচাঁচার্েরচ ছারপর্য, 
তদতযগুর্লার গজকন ছারপর্য িযারির্ডর র্র্ঠ রচৎর্ার মশানা মগল।  
 
িযারর! িযারিড বলল। িযারর–িযারর মর্ািায মগল।  
 
চাররদর্র্ রবশৃিংখলা। মসনিাউরর্দর আঘার্ত মডি-ইিাররা ছত্রভঙ্গ ির্য পর্ড়র্ছ, সবাই 
তদতযগুর্লার পার্যর রনর্চ না পড়ার জনয ছুর্িাছুরি র্রর্ছ। এবিং বজ্রপার্তর েত শে 
র্ার্ছ আসর্ত িার্ল, মর্ জার্ন মর্ািা মির্র্। িযারর মদখল এর্রি রবশাল পাখায 
প্রােীগুর্লা মভার্েের্িকর তদতযগুর্লার োিার উপর রদর্য উড়র্ছ।.র্রোল, বার্রবর্ এবিং 
রির্পারির্ নখ রদর্য আচড় রদর্ে আর মিাপ এর্র্র পর এর্ আঘাত র্র্র  ার্ে। 
এবার  াদুর্ররা, মিাগািকর্সর রক্ষার্ারী বা মভার্ভের্িকর মডি-ইিাররা সব র্যসর্লর 
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মভতর ঢুর্র্ ম র্ত বাধয িল। িযারর মডি ইিার মপর্লই সর্ঙ্গ সর্ঙ্গ রজর্স এবিং র্াসক 
ছুাঁর্ড় রদর্ে। সর্ঙ্গ সর্ঙ্গ মসগুর্লা পর্ড়  ার্ে। রর্ন্তু মদখর্ত পার্ে না মর্ বা মর্ার্খর্র্ 
আঘাতিা আসর্ছ। আর ওর্দর শরীর ভীর্ড়র মভতর পার্যর রনর্চ পড়র্ছ।  
 
অ্দৃশয আলখাল্লার রনর্চ মির্র্ই িযারর এরাে ির্লর সাের্ন ধাক্কা মখল। মস 
মভার্েেিকর্র্ খুাঁজরছল এবিং রুর্ের মভতর্র তার্র্ মদখর্ত মপল। মস মিি ির্ল ম র্ত 
ম র্ত তার  াদুদণ্ড মির্র্ র্াসক ছুড়র্ছ। ডার্ন বার্য র্াসক ছুাঁড়র্ত ছুাঁড়র্ত মস অ্নুসারীর্দর 
নানা রনর্দকশ রদর্ত িার্ল। মভার্ভের্িকর র্ার্সকর রশর্ারর্দর রক্ষার্ধক িযারর এর্র্র পর 
এর্ রশে চােক ছুাঁড়র্ত িার্ল। রসোস রফরনগান এবিং িান্না অ্যার্বাি দ্রুত মচার্খর সাের্ন 
রদর্য মিি ির্লর রদর্র্ ছুর্ি মগল। মভতর্র লড়াই র্রর্ত িার্া অ্নযর্দর সর্ঙ্গ রগর্য 
ম াগ রদল।  
 
এবার আর্রা অ্র্নর্ মলার্ সাের্নর দর্রাজায ছুর্ি আসর্ছ। িযারর মদখল চারলক উইসরল 
মিারাস স্লাগিনকর্র্ পার ির্য এল। তার পরর্ন এখর্না েরনেুিা খরচত পাযজাো। মদর্খ 
ের্ন ির্ে মিাগার্িক ম সব ছাত্ররা এখর্না লড়াই র্রর্ছ তার্দর আত্মীয স্বজনরাও চর্ল 
এর্সর্ছ। এেনরর্ িাসরের্ডর মদার্ানদার এবিং বারড়র োরলর্রাও এর্স ম াগ রদর্যর্ছ। 
মঘাড়া ও োনুর্ষর আরৃ্রতর মসনিাউর মবন, মরানান এবিং েগাররযান পার্যর খুর্রর শে 
র্র্র এর্স ির্লর মভতর্র ঢুর্ল এবিং িযাররর মপছর্নর রর্র্চর্নর র্পাি ধরাে র্র্র খুর্ল 
মগল।  
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মিাগার্িকর ঘর্রর ভূতগুর্লা োর্ ধর্র এরাে ির্ল প্রর্বশ র্রর্ত িার্ল। ওরা চারু্ এবিং 
মছারা তুর্ল ধর্র রচৎর্ার মচাঁচার্েরচ র্রর্ত িার্ল। এর্রির বুর্র্র উপর ওর্দর 
মরগুলাস ব্লার্র্র লর্র্ি লাফার্ে। রেচার! এত মর্ালাির্লর মভতরও তার বযার্ঙর েত 
র্ণ্ঠ মশানা মগল : লর্ড়  াও! লর্ড়  াও! আোর প্রভুর জনয লর্ড়  াও! রতরন ির্লন 
আোর্দর রক্ষার্ারী। সািসী মরগুলার্সর নার্ে ডার্ক লর্ডকর রবরুর্দ্ধ লর্ড়  াও! লর্ড় 
 াও!  
 
ওরা মডি-ইিারর্দর িাাঁিুর্ত, পার্য মর্র্ি রদর্ে। মর্াপ রদর্ত িার্ল। তার্দর মছাি 
েুখগুর্লা র্রঠন ির্য উঠল। িযারর চাররদর্র্ তারর্র্য মদখল প্রচুর সিংখযর্ মডি-ইিার 
মস্পল মলর্গ ধরাশাযী ির্যর্ছ। ক্ষত জাযগার মির্র্ তীর মির্ন মবর র্রর্ছ অ্িবা ঘর্রর 
ভূতর্দর মর্াপ খাওযা জাযগা ঘষর্ছ। অ্িবা শুধু রনর্জরা পালার্নার মচষ্টা র্রর্ছ। রর্ন্তু 
রবশাল দর্লর র্ার্ছ ধরা পর্ড়  ার্ে।  
 
রর্ন্তু এখার্নই সবরর্ছু মশষ ির্য  াযরন। িযারর মদৌর্ড় লড়াই র্রর্ত িার্ার্দর মভতর্র 
চর্ল মগল। বন্দীর্দর পার ির্য মস মিি ির্লর মভতর ঢুর্ল। মভার্ন্ডেি এর্র্বার্র 
 ুর্দ্ধর মর্র্ন্দ্র রর্যর্ছ। মস িার্তর নাগার্লর র্ার্ছ  ার্র্ পার্ে তার্র্ই আঘাত র্রর্ছ। 
িযারর ওর্র্ আঘাত র্রার জনয পররস্কার জাযগা পার্ে না। মস ভীড় মঠর্ল র্ার্ছ ম র্ত 
মচষ্টা র্রল। তখর্না মভার্েেিকর্র্ মদখা  ার্ে। ির্লর মভতর্র দ্রুত ভীড় মবর্ড় চর্লর্ছ। 
সবাই– ারা িাাঁির্ত পারর্ছ তারাই মভতর্র ঢুর্র্ পড়র্ছ।  
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িযারর মদখল ইযাক্সরলর্র্ মফর্ল রদর্যর্ছ জজক এবিং রল জডকান, মদখল মদার্িালভ 
রফ্লরচর্র্র িার্ত ধরাশাযী ির্য রচৎর্ার র্রর্ছ। মদখল িযারিড ছুাঁর্ড় মফর্লর্ছ ওযালর্ডন 
েযার্নাযারর্র্। মস মদযার্ল বারড় মখর্য অ্র্চতন ির্য োরির্ত আছর্ড় পড়ল। িযারর 
মদখল রন এবিং মনরভল মফনররর মিবযার্র্র্ রনর্চ নারের্য আনর্ছ, আবারর্ফািক রুরু্ডর্র্ 
োন র্র্রর্ছ। আিকার এবিং পারসক রির্র্নর্সর্র্ মফর্ল রদর্যর্ছ। এবিং লুরসযাস আর 
নারসকসা ভীর্ড়র মভতর রদর্য মদৌড়ার্ে। তার্দর ের্ধয  ুদ্ধ র্রার মর্ার্না ইোই মদখা 
মগল না, রচৎর্ার র্র্র রনর্জর্দর মছর্লর্র্ খুাঁজর্ছ।  
 
মভার্েেিক এখন এর্সর্ঙ্গ েযার্র্গানাগল, স্লাগিনক এবিং রর্িংসর্লর সর্ঙ্গ লড়র্ছ। 
ওর্দরর্র্ চারপার্শ রঘর্র ধরা মদর্খ মভার্টের্িকর মচিারায এর্রি শীতল ঘৃো ফুর্ি 
উর্ঠর্ছ। ওরা তার সর্ঙ্গ রঠর্ রু্রলর্য উঠর্ত পারর্ছন না  
 
মভার্েের্িকর র্াছ মির্র্ পিাশ গজ দূর্র মবলারট্রক্স এখর্না লর্ড়  ার্ে। মসও তার 
প্রভুর েত রতনজর্নর সর্ঙ্গ লড়র্ছ। িাররেযন, রজরন এবিং লুনা রতনজনই আপ্রাে মচষ্টা 
র্র্র  ার্ে। রর্ম্ভ মবলারট্রক্স এর্াই ওর্দর রতনজর্নর সোন। রর্ন্তু। িযাররর ের্নার্ াগ 
চর্ল মগল রজরনর রদর্র্। তার রদর্র্ এর্রি রর্রলিং র্াসক ছুাঁর্ড় মদযা ির্যর্ছ, রর্ন্তু অ্র্ল্পর 
জনয, ইরিখার্নর্র্র জনয মস মবাঁর্চ মগর্ছ  
 
িযারর রদর্ পররবতকন র্রল। মভার্টের্িকর রদর্র্  াওযার বদর্ল মস মবলারট্রর্ক্সর রদর্র্ 
ছুর্ি মগল। রর্ন্তু র্র্যর্ পা আগার্নার সর্ঙ্গ সর্ঙ্গ িযারর ধাক্কা মখর্য পার্শ সর্র মগল।  
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আোর মের্যর্র্ না! রু্রে!  
 
রের্সস উইসরল মদৌড়ার্ত মদৌড়ার্ত তার আলখাল্লারি ছুাঁর্ড় মফর্ল রদর্লন। মবলারট্রক্স 
জাযগার উপর ঘুরল। নতুন আর্রর্জন ম াদ্ধার্র্ মদর্খ অ্ট্টিারসর্ত মফর্ি পড়ল।  
 
আোর সাের্ন মির্র্ সর্রা! রের্সস উইসরল মের্য রতনরির রদর্র্ তারর্র্য রচৎর্ার র্র্র 
বলর্লন। এবিং তার রনর্জর  াদুদণ্ডরি মঘারান রদর্য রতরন মবলারট্রর্ক্সর সর্ঙ্গ মলর্গ 
পড়র্লন। িযারর আতরঙ্কত ভার্ব এবিং আনর্ন্দর সর্ঙ্গ মদখল েরল উইসরলর  াদুদণ্ডরি 
দ্রুত চলর্ছ এবিং মবলারট্রক্স-এর িারস উর্ব মগর্ছ। মস মঘাত মঘাত শে র্র্র ফুাঁসর্ছ। 
দুরি  াদুদণ্ড মির্র্ই তীর আর্লা েলর্র্ উঠল। এই েরিলা  াদুর্রর্দর পার্যর রনর্চর 
মের্ে গরে ির্য উর্ঠর্ছ এবিং মফর্ি  ার্ে। দুজন েরিলাই দুজনর্র্ িতযা র্রর্ত মচষ্টা 
র্রর্ছ।  
 
না! র্র্যর্জন ছাত্র তার্র্ সািা য র্রর্ত এরগর্য এর্সর্ছ মদর্খ. রের্সস উইসরল 
রচৎর্ার র্র্র বলর্লন।  
 
মতােরা সর্র  াও! সর্র  াও! ওর্র্ আরে মদখব!  
 
মদযার্লর পার্শ এখন শতশত োনুষ দাাঁরড়র্য দুরি লড়াই মদখর্ছ। এর্রদর্র্ মভার্টের্িকর 
রবরুর্দ্ধ ওরা রতনজন এবিং অ্নযরদর্র্ মবলারট্রক্স আর েরল উইসরল। িযারর অ্দৃশয 
আলখাল্লার মভতর ঠায দাাঁরড়র্য আর্ছ। িযারর আেেে র্রর্ত চার্ে রর্ন্তু ওর্দর 
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রনরাপোর জনয, মস বুের্ত পারর্ছ না ম  তার আেেে অ্নয জর্নর উপর পড়র্ব 
রর্না।  
 
আরে মতাোর্র্ িতযা র্রার পর মতাোর মছর্ল মপর্লর রর্ ির্ব?র্বলারট্রক্স বলল। মস 
েরলর র্াসক মির্র্ রনর্জর্র্ রক্ষার জনয লারফর্য সর্র সর্র বলল, মেরডর েত  খন 
োরম্মও চর্ল  ার্ব?  
 
তুরে-আর-র্খর্না-আোর-বাচ্চার্দর-ছুাঁর্ত-পারর্ব না। রের্সস উইসরল রচৎর্ার র্র্র 
বলর্লন। 
 
মবলারট্রক্স িাসল। এই এর্ই িারস তার চাচার্তা ভাই রসররযস মপছর্নর রদর্র্ পর্ড় 
 াওযার সেয রদর্যরছল। িযারর িঠাৎ ের্ন বুের্ত পারল ম  রর্ ঘির্ত  ার্ে।  
 
েরলর ছুাঁর্ড় মদযা র্াসক মবলারট্রর্ক্সর ছরড়র্য রাখা িার্তর ফাাঁর্ রদর্য তার বুর্র্র উপর 
রঠর্ হৃদরপণ্ড বরাবর আঘাত র্রর্লা।  মবলারট্রর্ক্সর িারস েুখিা ম ন জর্ে মগল। তার 
মচাখ দুরি রবফাররত ির্য মগল। খুব সাোনয সের্যর মভতর মস বুের্ত পারল রর্ ঘর্ি 
মগর্ছ। এবিং মস ধপাস র্র্র পর্ড় মগল। ভীড় র্র্র িার্া মলার্র্দর ের্ধয উল্লাস, 
মশারর্গাল উঠল। এবিং মভার্েেিকও রচষ্কার র্র্র উঠল।  
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িযারর অ্নুভব র্রল ম  মস ধীর্র ধীর্র ঘুর্র  ার্ে। মদখল েযার্র্গানাগল, রর্িংসর্ল এবিং 
স্লাগিনক লারফর্য মপছর্নর রদর্র্ সর্র মগল। ওরা মভার্টের্িকর মোর্ধর র্ারর্ে রছির্র্ 
পড়ল। মভার্েেিকর মশষ রবশ্বস্ত সির্ ারগর্র্ ওভার্ব পর্ড়  
 
 ম র্ত মদর্খ তার মোধ মবাোর েত রবর্র্াররত ির্যর্ছ। মস সরারসর েরল উইসরলর 
রদর্র্ তার  াদুদণ্ডরি তুর্ল ধরল। 
 
মপ্রার্ির্গা! িযারর গর্জক উঠল। এবিং িযাররর চােক মভার্েেিক এবিং েরলর োেখার্ন 
প্ররতরক্ষা মদযাল ততরর র্রল। মভার্েেিক রফর্র তারর্র্য উৎস খুাঁজল। িযারর অ্দৃশয 
আলখাল্লা খুর্ল মফর্লর্ছ।  
 
িতভম্ব িওযার উল্লাস র্রার শে উঠল চাররদর্ মির্র্। িযারর! এখর্না জীরবত আর্ছ! 
সবাই ম ন আাঁৎর্র্ উঠল। ভীড় র্র্র িার্া মলার্গুর্লা ভয মপল। মভার্ডেিক এবিং িযারর 
এর্র্ অ্পর্রর রদর্র্ তার্ার্লা। চাররদর্র্ পুর্রাপুরর রনস্তব্ধতা মনর্ে এল। দুজন 
চোর্ার্র ঘুরর্ত িার্ল।  
 
আরে চাই না মর্উ সািার্ যর মচষ্টা র্রুর্! িযারর উচ্চর্র্ণ্ঠ বলল। পুর্রাপু রর রনস্তব্ধতার 
ের্ধয তার র্ণ্ঠ রবউগর্লর ট্রার্ের্ির েত ম ন মবর্জ উঠল। এিা এরর্েই ির্ব, 
আোর্র্ রবষযরি মদখর্ত ির্ব।  
 
মভার্েেিক রিসরিস র্র্র শে র্রল।  
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পিার তা ের্ন র্র্র না, মভার্েেিক বলল। তার লাল মচাখ দুর্িা আর্রা বড় ির্য মগল। 
তার র্ার্জর ধরে আসর্ল তা না। তাই না? রর্ন্তু এখন তুরে ঢাল রিসার্ব বযবিার 
র্রর্ব র্ার্র্, পিার?  
 
র্াউর্র্ না, িযারর বলল। আর মর্ার্না িরেুক্স অ্বরশষ্ট মনই। শুধু তুরে আর আরে। 
আোর্দর মর্ার্না এর্জন বাাঁচর্ত পারর্ব না  রদ অ্নয জন মবাঁর্চ িার্র্। এবিং র্লযার্ের 
স্বার্িক আোর্দর এর্জনর্র্ রবদায রনর্ত ির্ব…  
 
আোর্দর এর্জন? মভার্েেিক উচ্চস্বর্র বলল। তার পুর্রা শরীর রির ির্য আর্ছ। লাল 
মচাখ রদর্য মস তারর্র্য আর্ছ। তুরে ের্ন র্রছ তুরে মবর্চ িার্র্ব? ম  নারর্ 
দুঘকিনাের্ে মবাঁর্চ মগর্ছ, র্ারে ডাম্বলর্ডার মপছন মির্র্ ররশ মির্নর্ছ।  
 
আোর ো  খন আোর্র্ বাাঁচার্ত রগর্য োরা  ান মসিা রর্ দুঘকিনা রছল? িযারর বলল। 
ওরা দুজনই তখর্না চোর্ার্র ঘুরর্ছ। দুজনই রনরাপদ দূরত্ব বজায মরর্খর্ছ। িযাররর 
মচার্খ এখন মভার্েেিক ছাড়া আর র্ার্রা অ্রস্তত্ব মনই। আরে  খন র্বরিার্ন  ুর্দ্ধর 
রসদ্ধান্ত রনর্যরছলাে তারর্ দুঘকিনা? আজ রার্ত আরে রনর্জর্র্ বাাঁচার্ত মচষ্টা র্রররন, রর্ন্তু 
এখর্না মবাঁর্চ আরছ এবিং  ুর্দ্ধ রফর্র এর্সরছ মসিাও রর্ দুঘকিনা?  
 
দুঘকিনা! মভার্েেিক রচৎর্ার র্র্র বলল। রর্ন্তু এখর্না মস আঘাত র্রর্ত মচষ্টা র্রর্ছ 
না। ভীড় র্র্র িার্া মলার্জন স্তব্ধ ির্য আর্ছ। ের্ন ির্ে তারা দুজন ছাড়া ির্লর 
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শতশত মলার্ মর্উ রনিঃশ্বাস রনর্ে না। দুঘকিনা এবিং চাে। এখানর্ার মিি নারী এবিং 
পুরুষর্র্ তুরে বযরিত র্র্রছ এবিং আোর্র্ তার্দরর্র্ িতযা র্রর্ত উিুদ্ধ র্র্রছ, 
মতাোর জনয! 
 
তুরে এখার্ন র্াউর্র্ িতযা র্রর্ত পারর্ব না, িযারর বলল। তারা দুজনই চোর্ার্র 
ঘুরর্ত িার্ল। দুজনই দুজর্নর মচার্খর রদর্র্ তারর্র্য আর্ছ। এর্জর্নর সবুজ 
আর্রর্জর্নর লাল মচাখ। তুরে আর র্খর্নাই এর্দর র্াউর্র্ িতযা র্রর্ত পারর্ত না। 
এিা বুের্ত পার্রারন? জনগের্র্ মতাোর িাত মির্র্ রনষৃ্করত মদযার জনয আরে েরর্তও 
রারজ রছলাে  
 
রর্ন্তু তুরে তা র্ররন।  
 
মসিার জনযই আরে সব রর্ছু র্র্ররছলাে। আরে তাই র্র্ররছ আোর ো  া র্র্রর্ছন। 
ওরা মতাোর র্াছ মির্র্ এখন রনরাপদ। তুরে র্ী লক্ষ র্ররন ম   ত র্াসক তার্দর রদর্র্ 
ছুাঁর্ড়ছ সব রবফর্ল মগর্ছ? তুরে তার্দরর্র্ রন কাতন র্রর্ত পারর্ব না। তুরে তার্দরর্র্ 
ছুর্তও পারর্ব না। তুরে মতাোর ভুল মির্র্ রশক্ষা িিে র্ররন ররডল, র্র্রছ? 
 
মতাোর সািস-  
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িযাাঁ, আরে সািস রনর্য বলরছ। িযারর বলল। আরে এেন রর্ছু জারন  া তুরে জার্নানা না 
িে ররডল। আরে অ্র্নর্ গুরুত্বপূেক রবষয জারন  া তুরে জার্না না। আর্রা এর্রি বড় 
ভুল র্রার আর্গ তার রর্ছু শুনর্ত চাও?  
 
মভার্ভেি মর্ার্না র্িা বলল না। রর্ন্তু চোর্ার্র ঘুরর্ত িার্ল। িযারর জার্ন মস 
সােরযর্ভার্ব দূর মির্র্ িযাররর্র্ বযস্ত রাখর্ত মচষ্টা র্রর্ছ। তার্র্ মদরর র্রার্ে  রদ 
মর্ার্না সম্ভাবনা িার্র্ ম  িযারর সরতযই িযর্তা মশষ সের্যর মগাপন র্িা-  
 
তাির্ল রর্ আবার্রা ভালবাসা? মভার্েেিক বলল। তার সার্পর েত েুখরির্ত রতরস্কার্রর 
িারস। ডাম্বলর্ডার্রর চুড়ান্ত সোধান ভার্লাবাসা। মস দাবী র্র্ররছল ম  ভালবাসা রদর্যই 
মস েৃতুযর্র্ জয র্র্রর্ছ।  রদও এই ভালবাসা তার্র্ িাওযার্রর উপর মির্র্ পতন 
মঠর্ার্ত পার্ররন। মোর্ের েত পর্ড় রগর্যরছল। ভালবাসা আোর্র্ মঠর্ার্ত পার্ররন 
মতাোর োডব্লাড োর্র্ মতলার্পার্ার েত রপর্ষ োরর্ত, পিার। আর এবার মর্উ 
মতাোর্র্ ভালবাসর্ত এরগর্য এর্স আোর র্াসক িিে র্রর্ব না। তাির্ল এখন আরে 
মতাোর্র্ র্াসক র্রর্ল মতাোর েৃতুয মঠর্ার্ব মর্?  
 
শুধু এর্িা রজরনস, িযারর বলল। ওরা তখর্না চোর্ার্র ঘুরর্ছ। দুজন দুজর্নর মভতর 
জরড়র্য মগর্ছ। শুধু মশষ রসর্েি িারা পৃির্ ির্য আর্ছ।  
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মভার্েেিক বলল,  রদ ভালবাসা মতাোর্র্ এখন রক্ষা না র্র্র, তাির্লও রর্ তুরে রবশ্বাস 
র্রর্ব ম  মতাোর র্ার্ছ এেন রর্ছু েযারজর্ আর্ছ  া আোর মনই, অ্িবা অ্নয মর্র্না 
অ্স্ত্র আর্ছ  া আোরিার চাইর্ত শরিশালী?  
 
আরে দুর্িাই রবশ্বাস র্রর, িযারর বলল। মস মদখল মভার্েের্িকর সার্পর েত েুর্খর উপর 
এর্রি আিত িওযার ছাপ পড়ল। রর্ন্তু অ্রচর্রই আবার তা রবলীন ির্য মগল। 
মভার্েেিক উচ্চস্বর্র িাসর্ত শুরু র্রল। এ িারসর শে তার রচৎর্ার্রর মচর্যও ভযানর্ 
মশানা মগল। র্র্কশ এবিং উন্মাদ মস িারস রনস্তব্ধ ঘর্র প্ররতধ্বরন তুলল।  
 
মভার্েেিক বলল, তুরে ের্ন র্রছ তুরে আোর মচর্য মবরশ  াদু জার্না। এই আরে, আরে 
মভার্েেিক এেন  াদুর্ত পারদরশকতা মদরখর্যরছ তা ডাম্বলর্ডার র্খর্না স্বর্প্ন মভর্বর্ছ?  
 
িযারর বলল, অ্বশযই রতরন মভর্বর্ছন। রর্ন্তু রতরন মতাোর মচর্য মবরশ জানর্তন।  র্িষ্ট 
জানর্তন রর্ন্তু মতাোর েত বযবিার র্রর্ত ম র্তন না।  
 
মভার্েেিক রচৎর্ার র্র্র বলল, তুরে বলর্ত চাে মস খুব দুবকল রছল? দুবকলতার র্ারর্ে 
সািস র্রর্ত পার্ররন মস সব তুর্ল রনর্ত  া আোর ির্ব!  
 
িযারর বলল, না, রতরন মতাোর মচর্য অ্র্নর্ মবরশ চতুর রছর্লন। মতাোর মচর্য অ্র্নর্ 
বড় োর্পর উইজাডক রছর্লন এবিং অ্র্নর্ বড় োর্পর োনুষ রছর্লন।  
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আরে ডাম্বলর্ডার্রর িতযার বযবিা র্র্ররছ। 
 
িযারর বলল, তুরে ভাবছ তুরে র্র্রছ। রর্ন্তু এিা সেূেকরূর্প ভুল।  
 
এই প্রিেবার্রর েত তারর্র্য িার্া শতশত মলার্র্র ভীর্ড়র মভতর মির্র্ ম ন স্বরস্তর 
রনিঃশ্বাস উঠল।  
 
ডাম্বলর্ডার েৃত! মভার্েেিক রচৎর্ার র্র্র বলল। ম ন িযারর তার্র্ এর্িা অ্সিয বযিা 
রদর্যর্ছ। তার মদি শারযত আর্ছ োর্বকর্লর সোরধর মভতর। আরে তা রনর্জর মচার্খ 
মদর্খরছ। পিার, ডাম্বলর্ডার রফর্র আসর্ব না!  
 
িযাাঁ, ডাম্বলর্ডার োরা মগর্ছন, িযারর শান্ত র্র্ণ্ঠ বলল। রর্ন্তু তুরে তার্র্ িতযা র্রর্ত 
পার্ররন। রতরন তার ইোনু াযী এিা মবর্ছ রনর্যর্ছন। রতরন োরা  াবার র্র্যর্ োস 
আর্গই এ রসদ্ধান্ত রনর্যরছর্লন। মস আর্যাজর্ন সািা য র্র্ররছল এেন মলার্  ার্র্ তুরে 
মতাোর রবশ্বস্ত চার্র বর্ল ের্ন র্রর্ত। 
 
এরি র্ী ধরর্ের মছর্ল োনুরষ স্বপ্ন? মভার্েেিক বলল। মস এখর্না আঘাত র্রার মচষ্টা 
র্রর্ছ না। রর্ন্তু িযাররর রদর্ মির্র্ লাল মচাখ দুর্িা সরার্ে না।  
 
িযারর বলল, মসর্ভরাস মেইপ মতাোর মলার্ রছল না। মেইপ রছল ডাম্বলর্ডার্রর মলার্। 
তুরে  খন আোর োর্র্ িতযা র্র্রছ তখন মির্র্ই মস ডাম্বলর্ডার্রর পক্ষ রনর্যরছল 
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রতরে তা র্খর্না বুের্ত পার্ররন। র্ারে এসব রবষয তুরে বুের্ত পার্রা না। তুরে 
র্খর্না মদখরন ম  মেইপ পযার্ট্রানাস র্াে র্র্রর্ছ, মদর্খছ র্খর্না ররডল?  
 
মভার্েেিক মর্ার্না উের রদল না। তারা দুজনই দুজনর্র্ লক্ষ র্র্র চোর্ার্র ঘুরর্ছ 
মনর্র্ড়র েত, রশর্ার্রর সন্ধার্ন।  
 
িযারর আবার বলল, মেইর্পর পযার্ট্রানাসরি রছল এর্রি োদী িররে। আোর োর্যরিার 
েতই, র্ারে মস তার সারাজীে আোর োর্র্ ভালর্বর্সর্ছ। মস  খন অ্ল্প বযর্সর মছর্ল 
রছল তখন মির্র্ই োর্র্ ভালবাসর্তা। মতাোর এিা মবাে উরচত রছল। িযারর মদখল–
মভার্টের্িকর নার্রি পুড়র্ছ। মস মতাোর্র্ আোর োর্যর জীবনিা রক্ষা র্রর্ত বর্লরছল, 
তাইনা?  
 
মভার্েেিক নার্ রসির্র্ বলল, মস তার্র্ চাইত, এ প কন্তই। এবিং মস  খন োরা  ায 
তখন মেইপ বর্লরছল আর্রা অ্র্নর্ রপওর ব্লার্ডর েরিলা আর্ছ, তারা ওর র্ার্ছ অ্র্নর্ 
েুলযবান  
 
িযারর বলল, অ্বশযই মস মতাোর্র্ এিা বর্লরছল। রর্ন্তু  খনই তুরে আোর োর্র্ হুের্ী 
রদর্যরছর্ল তখন মির্র্ই মস ডাম্বলর্ডার্রর স্পাই রিসার্ব র্াজ র্রর্ত িার্র্। মস মির্র্ 
মস মতাোর রবরুর্দ্ধই র্াজ র্র্র মগর্ছ। ডাম্বলর্ডার তখন এেরনর্তই ের্র  ারের্লন 
 খন মেইপ মশষ র্াজরি র্র্র মদয।  
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এিা মর্ার্না বযাপার না! মভার্েেিক রচষ্কার র্র্র বলল। মস এতক্ষে িযাররর র্িা এর্াি 
ের্ন শুনরছল। রর্ন্তু এবার উন্মার্দর েত মির্স উঠল। এিা মর্ার্না অ্িক বিন র্র্র না 
ম  মইপ আোর রছল না ডাম্বলর্ডার্রর রছল। অ্িবা রর্ মছািখার্িা বাধা তারা আোর 
পর্ি সৃরষ্ট র্রর্ত মচর্যরছল। আরে ওর্র্ িতযা র্র্ররছ, ম ভার্ব মেইর্পর র্রিত 
ভালবাসা, মতাোর োর্র্ িতযা র্র্ররছ। ওি, এর এর্িা অ্িক আর্ছ পিার, ম িা তুরে 
অ্নযভার্ব বুের্ত পার্রারন।  
 
ডাম্বলর্ডার মচষ্টা র্র্ররছল আোর র্াছ মির্র্ এলডার ওযযান্ডরি রনর্য রনর্ত!  
 
সরতযর্ার্রর োোর। রর্ন্তু আরে মসখার্ন মতাোর আর্গ মপৌঁর্ছ রগর্যরছলাে। মছাট্ট 
বালর্–আরে মতাোর আর্গ  াদুদণ্ডরির উপর িাত মরর্খরছলাে। তুরে ধরা পড়ার আর্গই 
আরে প্ররৃ্ত রবষযরি বুর্ে রগর্যরছলাে। আরে রতন ঘণ্টা আর্গ মসর্ভরাস মেইপর্র্ িতযা 
র্র্ররছ। এবিং এখন এই এলডার ওযযান্ড, এই মডিরের্, এই রনযরতর  াদুদর্ণ্ডর 
সরতযর্ার্রর উেরসুরী িলাে আরে। ডাম্বলর্ডার্রর মশষ পররর্ল্পনারি রছল ভুল পিার! 
 
িযারর বলল, িযাাঁ, মসিা রঠর্, রর্ন্তু আোর্র্ িতযা র্রার আর্গ আরে মতাোর্র্ উপর্দশ 
মদব এর্বার মভর্ব মদখ তুরে আসর্ল র্ী র্র্রছ… রচন্তা র্র্রা এবিং অ্নুতপ্ত ির্ত মচষ্টা 
র্র্রা ররডল।  
 
মসিা রর্?  
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িযারর তার্র্ ম  সব র্িা বলল তার মর্ার্নািাই মর্ার্না প্ররতর্শাধ িিে বা উস্কারন 
মদযার জনয নয। এতক্ষে  া বর্লর্ছ তার মর্ার্নািার্তই মভার্েেিক এতিা আঘাত 
পাযরন। িযারর মদখল তার মচার্খর পার্শর চােড়াগুর্লা সাদা ির্য এর্সর্ছ। 
 
িযারর বলল, এিা মতাোর মশষ চাে। এই মতাোর মশষ সেয পার ির্য  ার্ে। আরে 
মদখর্ত পারে মতাোর র্ী পররেরত ির্ব… এর্জন সরতযর্ার্রর পুরুর্ষর েত মচষ্টা 
র্র্রা… মচষ্টা র্র্রা অ্নুতাপ র্রর্ত…  
 
মতাোর এত সািস? মভার্েেিক বলল।  
 
িযারর বলল, িযাাঁ, আোর এত সািস। র্ারে ডাম্বলর্ডার্রর মশষ পররর্ল্পনা আোর উপর 
মর্ার্না রু্-প্রভাব মফলর্ব না। রর্ন্তু মতাোর উপর পড়র্ব, ররডল।  
 
মভার্েেিক এলডার ওযযাভরি ধর্র আর্ছ। তার িাত র্াাঁপর্ছ। আর িযারর ধর্র আর্ছ 
িযার্র্ার  াদুদরি শি র্র্র।  
 
মস জার্ন ম  র্র্যর্রি েুিূতক োত্র সাের্ন আর্ছ।  
 
ওই  াদুদণ্ডরি এখর্না মতাোর ির্য র্াজ র্রর্ছ না, র্ারে তুরে ভুল মলার্র্র্ খুন 
র্র্রছ। মসর্ভরাস মেইপ র্খর্নাই ওই  াদুন্ডরির সরতযর্ার্রর োোর রছল না। মস 
র্খর্নাই ডাম্বলর্ডারর্র্ িতযা র্র্ররন।  
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মসই িতযা র্র্রর্ছ  
 
তুরে আোর র্িা শুনর্ত পাে না? মেইপ র্খর্নাই ডাম্বলর্ডারর্র্ িতযা র্র্ররন। 
ডাম্বলর্ডার্রর েৃতুয রনর্য তার্দর ের্ধয পররর্ল্পনা ির্যরছল োত্র। ডাম্বলর্ডার অ্পরার্জয 
অ্বিায েরর্ত মচর্যরছর্লন। রতরন রছর্লন ওই  াদুদণ্ডরির মশষ োোর!  রদ 
পররর্ল্পনাের্তা সবরর্ছু ির্য িার্র্ তাির্ল  াদুদর্ন্ডর ক্ষেতাও তার সর্ঙ্গ সর্ঙ্গ ের্র 
রগর্য িার্র্ত পার্র। র্ারে এিা র্খর্নাই মর্উ তার র্াছ মির্র্ জয র্র্র মনযরন!  
 
তাির্ল পিার ডাম্বলর্ডার ভালই র্র্রর্ছ। মস আোর্র্  াদুদণ্ডরি রদর্য মগর্ছ। মভার্েেিক 
বলল। আরে  াদুদণ্ডরির মশষ োোর্রর র্বর মির্র্ এরির্র্ তুর্ল এর্নরছ। আরে 
এরির্র্ মশষ োোর্রর ইোর রবরুর্দ্ধ তুর্ল এর্নরছ। এখন এর ক্ষেতা আোর! 
 
তুরে এখর্না ধরর্ত পার্রারন ররডল, তাই না? র্ার্ছ িার্ািাই  র্িষ্ট নয। এরির্র্ িার্ত 
রাখর্ল, বযবিার র্রর্লই এর োর্ন এিা মতাোর তা নয। তুরে অ্রলভযান্ডার্রর র্িা 
মশার্নারন?  াদুদণ্ড রনর্জ োোর পছন্দ র্রর্ত পার্র….ডাম্বলর্ডার্রর েৃতুযর আর্গই 
এলডার ওযযান্ড তার নতুন োোর পছন্দ র্র্র মরর্খরছল। এেন এর্জনর্র্ ম  র্খর্না 
 াদুদণ্ডরি ধর্রও মদর্খরন। নতুন োোর ডাম্বলর্ডার্রর র্াছ মির্র্ তার ইোর রবরুর্দ্ধই 
 াদুদণ্ডরি সররর্য রনর্যরছল। মস রনর্জ র্খর্না বুের্ত পার্ররন ম  র্ী র্র্রর্ছ। মস জার্ন 
না ম  রবর্শ্বর সবর্চর্য রবপদজনর্  াদুদণ্ডরি তার িস্তগত ির্যর্ছ…।  
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মভার্টের্িকর বুর্িা দ্রুত ওঠানাো র্রর্ছ। িযারর বুের্ত পারল ম  র্াসক আসর্ছ, বুের্ত 
পারল ম  তার েুর্খর রদর্র্ ধর্র রাখা  াদুদণ্ডরির মভতর র্াসক ততরর ির্ে।  
 
 াদুদণ্ডরির সরতযর্ার্রর োোর িল িযার্র্া েযালফয।  
 
মভার্টের্িকর েুর্খর উপর এর্রি অ্নযরর্ে আঘাত ফুর্ি উঠল এবিং সর্ঙ্গসর্ঙ্গই তা 
আবার সর্র মগল।  
 
মভার্েেিক, শান্ত র্র্ণ্ঠ বলল, তার্ত র্ী িল?  রদ মতাোর র্িা রঠর্ও িয, তাির্লও 
মতাোর আোর বযাপার্র রর্ছু আর্স  ায না। মতাোর র্ার্ছ এখন আর রফরনর্ক্সর 
 াদুদণ্ডরি মনই; আেরা লড়ব শুধু আোর্দর দক্ষতা রদর্য… এবিং আরে মতাোর্র্ িতযা 
র্রার পর, তুরে িযর্তা িযার্র্া েযালর্যর সর্ঙ্গ রেরলত ির্ত পারর্ব।  
 
রর্ন্তু মতাোর অ্র্নর্ মদরর ির্য মগর্ছ, িযারর বলল। তুরে মতাোর সুর্ াগ নষ্ট র্র্রছ। 
মতাোর আর্গ আরে মস সুর্ াগরি মপর্য মগরছ। র্র্যর্ সপ্তাি আর্গ আরে িযার্র্ার্র্ 
পরাি র্র্ররছ। আরে তার র্াছ মির্র্ তার এই  াদুদণ্ডরি রনর্য রনর্যরছ। 
 
িযারর ির্িানক  াদুদণ্ডরি োাঁরর্ রদল এবিং ির্ল উপরিত সবাই মসরির রদর্র্ তারর্র্য 
িার্ল।  
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তাির্ল সব এখার্নই পরীক্ষা ির্য  ার্ব, তাই না? িযারর বলল। মতাোর িার্তর  াদুদণ্ডরি 
রর্ জার্ন ম  তার মশষ োোর রনরস্ত্র রছল? র্ারে  রদ এরি জার্ন… তাির্ল আরে 
িলাে এখন ওিার সরতযর্ার্রর োোর।  
 
এর্রি লাল-মসানালী আর্লা ওর্দর উপর্রর  াদু র্রা শুর্নয রবর্ফাররত িল। ের্ন িল 
সূর্ কর উজ্জ্বল আর্লা জানালা রদর্য প্রর্বশ র্র্রর্ছ। আর্লারি এর্ই সেয দুজর্নরই 
েুর্খর উপর পড়ল। মভার্েের্িকর েুর্খর উপর িঠাৎ মধাযার প্রর্লপ মদখা মগল। িযারর 
শুনল তার গলা মির্র্ রচৎর্ার, মসও রচৎর্ার রদর্য িযার্র্ার  াদুদণ্ডরি তার্ র্রল :  
 
অ্যাভাদা মর্দাভ্রা! 
 
এক্সর্পরলযারোস  
 
র্াোর্নর মগালা মছািার েত রবর্ি শে িল। ম  জাযগারির্র্ োেখার্ন মর্ন্দ্র র্র্র ওরা 
ঘুররছল মস জাযগািায ওর্দর োেখার্ন মসানালী মধাযা উঠল। িযারর মদখল মভার্েের্িকর 
ছুাঁর্ড় মদযা সবুজ েলর্ারন আর্লার সর্ঙ্গ ওর রনর্জর ছুাঁর্ড় মদযা মস্পর্লর সিংঘষক িল। 
মদখল এলডার ওযযান্ডরি শুর্নয উর্ঠ মগর্ছ। সূ ক ররির রবপরীর্ত র্ার্লা অ্ন্ধর্ার ির্য, 
নারগনীর োিার েত চোর্ার্র ঘুরর্ত ঘুরর্ত  াদুের্ন্ত্র আোরদত ছাদ পার ির্য শূর্নয 
ঘুরর্ত ঘুরর্ত এর প্ররৃ্ত োরলর্র্র র্ার্ছ  ার্র্ মস িতযা র্রর্ব না এবিং ম  মশষ প কন্ত 
এর র্তৃকত্ব িিে র্রর্ব। এবিং িযারর অ্বযািক রের্ার্রর েত  াদুদণ্ডরি তার খারল িাত 
রদর্য লুর্ফ রনল। 
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মভার্েেিক িাত দুরি দুপার্শ ছরড়র্য মপছর্নর রদর্র্ রচত ির্য পর্ড় মগল। িে ররডল 
অ্রত সাধারেভার্ব চুড়ান্তভার্ব োরির্ত পর্ড় মগর্ছ। তার শরীর দুবকল ির্য সঙু্করচত ির্য 
মগর্ছ। তার সাদা িাতরি খারল, তার সার্পর েত েুখরি অ্রভবযরিিীন। মভার্েেিক োরা 
মগর্ছ, রনর্জরই ছুাঁর্ড় মদযা র্াসক উর্ট রগর্য মস োরা মগর্ছ। িযারর দাাঁরড়র্য আর্ছ দু 
িার্ত দুরি  াদুদণ্ড রনর্য। রনর্চ তার শত্রুর পর্ড় িার্া মদর্ির রদর্র্ তারর্র্য আর্ছ।  
 
ঘিনার আর্রস্মর্তায এর্ মসর্র্র্ন্ডর র্ে সেয সব রনরব ির্য রইল। তারপরই 
চারপার্শ ভীড় র্রা দশকর্র্দর রচৎর্ার, মচাঁচার্েরচ, গজকর্ন র্ান মফর্ি  াওযার অ্বিা 
িল। িযাররর রদর্র্ ছুর্ি আসা মলার্র্দর র্ারর্ে জানালার মির্র্ ছুর্ি আসা তীর আর্লা 
বাধািি িল। িযাররর র্ার্ছ প্রিে এর্স মপৌঁছল রন এবিং িাররেযন। ওরা দুজনই িাত 
বারড়র্য ওর্র্ জরড়র্য ধরল। ওর্দর আর্বগেয রচৎর্ার্র িযাররর র্ান বন্ধ ির্য  াবার 
েত অ্বিা িল। তারপর রজরন, মনরভল এবিং লুনা এর্স মপৌঁছল, তারপর উইসরলরা এবিং 
িযারিড, রর্িংসর্ল এবিং েযার্র্গানাগল, রফরচর্ এবিং িাউি র্ার্ছ এল। িযারর তার্দর 
রচৎর্ার্র এর্রি শেও বুের্ত পারর্ছ না। মর্ তার িাত ধর্র িানর্ছ, মর্ জরড়র্য ধরর্ত 
মচষ্টা র্রর্ছ, মর্ উপর্র এর্স পর্ড়র্ছ মবাো মগল না। শতশত মলার্ জাপর্ি ধর্রর্ছ। 
সবাই এর্িু বয হু রলভ মর্ এর্িু ছুাঁর্য রদর্ত মচষ্টা র্রর্ছ। র্ারে মশষ প কন্ত সব 
রর্ছুর অ্বসান ির্যর্ছ 
 
মিাগার্িকর উপর উজ্জল সূর্ কর আর্লা পর্ড়র্ছ, মিি িল আর্লার্ত েলেল র্রর্ছ। সব 
দুিঃখ, সব মবদনা, সব আনর্ন্দর সব উৎসর্বর মর্র্ন্দ্র এখন িযারর।  
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সবাই এখন িযাররর্র্ তার্দর োর্ে চায। মস িল এখন তার্দর মনতা, তার্দর গাইড, 
তার্দর প্রতীর্ এবিং রক্ষার্ারী। মস লড়াইর্ারী সির্ াদ্ধার্দর সর্ঙ্গ র্িা বলর্ত িার্ল, 
তার্দর িাত ধরল, মচার্খর জল েুছল, তার্দর ধনযবাদ িিে র্রল। চাররদর্ মির্র্, 
সবার র্াছ মির্র্ সিংবাদ জানল। সর্াল আর্রা বাড়র্ত িার্ল। মগািা রাজযরি এখন 
ওর্দর। মডি-ইিাররা পারলর্য মগর্ছ অ্িবা ধরা পর্ড়র্ছ। আজর্াবার্নর রনর্দকাষর্দরর্র্ 
সর্ঙ্গ সর্ঙ্গ েুি র্র্র মদযা ির্যর্ছ। এবিং ওই সের্যই সযালর্বাটর্র্ সােরযর্ভার্ব 
রেরনোর অ্ব েযারজর্ মঘাষো র্রা িল….  
 
ওরা মভার্টের্িকর েৃতর্দি ির্লর বাইর্রর এর্রি মচম্বার্র রনর্য মগল। মেড, িঙ্কস, 
লুরপন, র্রলন, রেরভসি আর্রা ম  পিাশজন  ুর্দ্ধ োরা মগর্ছ তার্দর র্াছ মির্র্ 
মভার্েেিকর্র্ দূর্র সররর্য মদযা িল। েযার্র্গানাগল িাউস মিরবলগুর্লা আবার জাযগা 
েত সারজর্যর্ছন। রর্ন্তু মর্উ আর আর্গর িাউর্সর রনযে েত বসল না। রশক্ষর্, ছাত্র, 
বাবা োর্যরা এবিং ভূতগুর্লা, মসিাউর আর ঘর্রর ভূত সবাই এর্ জাযগায জর্ড়া িল। 
রফনর্জর্র্ উদ্ধার র্রা ির্যর্ছ, মিাপ এর্রি ভাঙা জানালা রদর্য উাঁরর্ রদর্য তারর্র্য 
আর্ছ। োনুষজন তার্র্ ভালর্বর্স খাবার ছুাঁর্ড় রদর্ে েুর্খ। রর্ছুক্ষে পর রনিঃর্শরষত 
এবিং দুবকল িযারর মদখল মস রনর্জ এর্রি মবর্ি লুনার পার্শ বর্স আর্ছ।  
 
আরে ির্ল এখন এর্িু রবশ্রাে এবিং শারন্ত চাইতাে, লুনা বলল। 
 
আোরও তা মপর্ল ভাল লাগত, িযারর উের্র বলল।  
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লুনা বলল, আরে সবার ের্নার্ াগ অ্নযরদর্র্ রনরে, তুরে মতাোর আলখাল্লারি বযবিার 
র্র্রা।  
 
মস রর্ছু বলার আর্গই লুনা রচৎর্ার র্র্র বর্ল উঠল, উউউ, মদখ মদখ! এর্িা রব-বাররিং 
িােরডিংগার! মস জানালার রদর্র্ মদখাল।  ারা তার র্িা শুনর্ত মপল সবাই মসরদর্র্ 
তার্ার্লা। িযারর হুি র্র্র তার রনর্জর গার্যর উপর আলখাল্লারি চারপর্য রদল এবিং উর্ঠ 
দাাঁড়ার্লা।  
 
এবার মস বাধািীন িল মির্র্ সর্র ম র্ত পারর্ব। মস মদখল দুরি মিরবর্লর পর এর্রি 
জাযগায রজরন বর্স আর্ছ। মস তার োর্যর র্াাঁর্ধ োিা রদর্য মরর্খর্ছ: পর্র র্িা বলা 
 ার্ব। ঘন্টা ভর্র, সারারদন ভর্র, এেনরর্ িযর্তা বছর্রর পর বছর ধর্র র্িা বলা 
 ার্ব। মস মনরভলর্র্ মদখল। সাের্ন এর্রি মপ্ল্র্ির উপর রিরফনর্ডার্রর তর্লাযাররি 
রনর্য বর্স আর্ছ। ম ন এই োত্র মখর্যর্ছ। এর্দল উৎসুর্ মলার্ তার্র্ রঘর্র আর্ছ। 
িযারর মিরবর্লর পাশ ধর্র আগার্ত িার্ল। এর্ জাযগায এর্স মদখল রতনজন েযালফয 
পররবার্রর সদসয বর্স আর্ছ। তারা বুের্ত পারর্ছ না এখার্ন তার্দর িার্া রঠর্ ির্ব 
রর্ না। রর্ন্তু মর্উ তার্দর রবর্শষ মখযাল র্রর্ছ না। সবরদর্র্ মস তারর্র্য মদখল 
রবরভন্ন পররবার্রর মলার্র্রা রনর্জরা সব এর্ জাযাগায ির্ে। অ্বর্শর্ষ মস এেন 
দুজনর্র্ মদখল  ার্দর সঙ্গ মস সবর্চর্য মবরশ আশা র্র্র।  
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এই ম  আরে! িযারর ওর্দর দুজর্নর োেখার্ন রনচু ির্য েুখ মরর্খ রবড়রবড় র্র্র বলল। 
মতােরা রর্ আোর সর্ঙ্গ আসর্ব?  
 
ওরা দুজন উর্ঠ দাাঁড়ার্লা। এবিং িযারর, রন আর িাররেযন মিি িল মির্র্ মবর ির্য 
মগল। ওরা রসাঁরড় মবর্য উঠর্ত রগর্য মদখল রসাঁরড়র মররলর্ঙর বড় বড় িুর্র্রা খর্স 
পর্ড়র্ছ, মর্ািাও রর্ঙ্গর দাগ পর্ড়র্ছ, মর্ািাও ভাঙার্চারা সূ্তপ।  
 
মর্ািাও দূর মির্র্ রপভর্সর রবজর্যর গার্নর শে র্ররর্ডার ধর্র র্ার্ছ আসর্ছ। মস 
রনর্জ এই রবজর্যর গান রলর্খর্ছ :  
 
We did it, we bashed them, wee potters the one, 
And Voldys gone moldy, so now lets have fun!  
 
সরতযই আশা এবিং দুিঃর্খর এর্রি অ্নুভূরত জাগায, তাই না? রন বলল। মস দর্রাজািা 
খুর্ল িযারর এবিং িাররেযনর্র্ মঢার্ার জনয সর্র দাাঁড়ার্লা।  
 
িযারর ভাবল, সুখ িযর্তা আসর্ব, রর্ন্তু এ েুিূর্তক মস এর্র্বার্র রনিঃর্শরষত। প্ররতরি পা 
মফলার সেয শরীর্র বযািার েতই  ন্ত্রো রদর্ে মেড, লুরপন, িঙ্কসর্র্ িারার্নার মবদনা। 
সবকপ্রিে তার এর্রি ঘুে মদযা দরর্ার। রর্ন্তু তার আর্গ রন এবিং িাররেযনর্র্ অ্র্নর্ 
রবষয বযাখযা র্রা দরর্ার। ওরাই মতা দীঘকরদন সব অ্রভ ার্নর সর্ঙ্গ সর্ঙ্গ রছল। ওর্দর 
সতযিা জানা দরর্ার। অ্রত সতর্কতার সর্ঙ্গ িযারর রিসাব র্রল মস মপনরসর্ভ রর্ 
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মদর্খর্ছ এবিং জঙ্গর্ল প্রর্বর্শর পর র্ী র্ী ঘর্ির্ছ। তখর্না ওর্দর ঘর্ি  াওযা সব 
অ্বার্ র্রা র্াণ্ডগুর্লা বেকনা শুরু র্র্ররন। ওরা এর্রি জাযগা রদর্য িাাঁির্ত িার্ল। 
রর্ন্তু মর্ািায  ার্ে ওরা তা মর্উ উর্ল্লখ র্রল না।  
 
মিডোোর্রর র্র্ক্ষর সাের্নর েূরতকরির্র্ মদখা মগল এর্ রদর্র্ র্াত ির্য আর্ছ। মদর্খ 
ের্ন িয মর্ার্না এর্রি আঘাত মলর্গরছল। িযারর ভাবল এখন এরি পাসওযাডক রচনর্ত 
পারর্ব রর্ না।  
 
আেরা র্ী ওপর্র ম র্ত পারর? িযারর বলল। 
 
মর্ার্না সেসযা মনই, রনরির্ন্ত  াও, েূরতকরি বলল।  
 
ওরা েূরতকরির উপর রদর্য উর্ঠ এর্স মপচার্না পাির্রর রসাঁরড়রির্ত উঠল। মসরি রলফর্ির 
েত উপর্রর রদর্র্ মপাঁরচর্য উঠর্ত িার্ল। উপর্র এর্স িযারর ধাক্কা রদর্য দর্রাজারি খুর্ল 
মফলল।  
 
মস পাির্র মপনরসভরি মিরবর্ল ম খার্ন মরর্খরছল মসিার উপর মর্ার্নাের্ে পলর্ 
পড়ল। তার সর্ঙ্গ সর্ঙ্গ র্ান োলাপালা র্রা শে িল। আর্রস্মর্ভার্ব ের্ন িল মর্উ 
র্াসক ছুাঁর্ড়র্ছ, মডি-ইিাররা এবিং মভার্েেিক পুনরায রফর্র এর্সর্ছ  
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আসর্ল প্রচণ্ড র্রতারলর শে িল। মদযার্লর চাররদর্র্ মপাট্রইি মির্র্ মিাগার্িকর সব 
মিডোোর এবিং মিড রের্েস ওর্র্ অ্রভনন্দন জারনর্য িাততারল রদর্যর্ছন। তারা 
োিার িযাি খুর্ল, মর্উ মর্উ িুরপ খুর্ল ওর্র্ অ্রভনন্দন জানার্লন। তারা ছরবর মের্ের 
মভতর রদর্যই এর্জন আর্রর্জর্নর িাত ছুাঁর্য রদর্লন। তারা ম  মচযার্র আাঁর্া আর্ছন 
মস মচযার মির্র্ লারফর্য উঠর্ত িার্র্লন। রডরলস মডরওর্যন্ট লজ্জািীনভার্ব মফাপার্ত 
িার্র্লন। মডক্সিার ফরর্িক্স তার ইযার ট্রার্েি তুর্ল অ্রভবাদন জানার্লন; পাইরনযাস 
নাইর্জলাস তার উাঁচু ধারার্লা গলায বলর্লন, ের্ন মরখ রসিাররন িাউস এর্িা ভুরের্া 
মরর্খর্ছ, আোর্দর অ্বদার্নর র্িা ভুর্ল ম ওনা!  
 
রর্স্তু িযাররর মচাখ শুধু ওই মিডোোর্রর মচযার্রর মপছর্নর এর্রি বড় মপার্ট্রইর্ির 
রদর্র্ রির ির্য আর্ছ। অ্ধকচন্দ্রার্ার চশোর মভতর মির্র্ মচার্খর জল গরড়র্য লম্বা 
রুপারল পাঁরড়গুর্লার উপর পড়র্ছ। তার র্াছ মির্র্ গবক এবিং রৃ্তজ্ঞতা রঠর্র্র মবর ির্য 
আসর্ছ। রফরনক্স সঙ্গীর্তর েতই িযারর আপুত ির্য পড়ল।  
 
অ্বর্শর্ষ িযারর তার িাতরি উাঁচু র্রল এবিং মপার্ট্রইর্ির মভতর রনরবতা মনর্ে এল। 
তারা েুাঁর্র্ত িার্র্লন, মচাখ মঘারার্ত িার্র্লন এবিং আিি রনর্য িযাররর র্িা মশানার 
জনয অ্র্পক্ষা র্রর্লন। রর্ন্তু িযারর সরাসরর ডাম্বলর্ডার্রর মপার্ট্রইর্ির রদর্র্ তারর্র্য 
র্িা বলর্ত শুরু র্রল। অ্সম্ভব দুবকল এবিং মচাখ দুর্িা বুর্জ আসর্ত চাইর্ছ। মস 
মশষবার্রর েত এর্রি উপর্দশ শুনর্ত চায। 
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ম  রজরনসরি রের্চর মভতর লুর্ার্না রছল তা আরে জঙ্গর্লর মভতর মর্ািাও মফর্ল রদর্য 
এর্সরছ। রঠর্ মর্ািায তা আরে জারন না। রর্ন্তু আরে আর মসরি খুাঁজর্ত  ার্বা না। 
আপরন রর্ এ বযাপার্র সম্মত আর্ছন?  
 
আরে সম্মত আরছ োই রডযার বয, ডাম্বলর্ডার বলর্লন। তার সর্ঙ্গর অ্নযানয ছরবগুর্লা 
মির্র্ সবাই উৎসাি রনর্য তারর্র্য আর্ছন। এরি এর্রি ভাল বুরদ্ধর এবিং সরঠর্ রসদ্ধান্ত 
রনর্যছ। রর্ন্তু মর্ািায মফর্লছ তা রর্ মর্উ মদর্খর্ছ? 
 
মর্উ মদর্খরন, িযারর বলল। ডাম্বলর্ডার সম্ভষ্ট ির্য োিা নাড়র্লন।  
 
আরে এখন ইগর্নািাস মরর্খ রদরে, িযারর বলল। ডাম্বলর্ডার সাের্ন েুর্র্লন।  
 
রর্ন্তু অ্বশযই িযারর এিা রচররদর্নর জনযই মতাোর,  তরদন প কন্ত তুরে অ্নয র্াউর্র্ না 
দাও।  
 
এই ম  মসিা।  
 
িযারর এলডার ওযযান্ডরি তুর্ল ধরল। রন এবিং িাররেযন ভরির সর্ঙ্গ তারর্র্য িার্ল। 
এই ঘুেিীন মচার্খ িযারর রঠর্ ভাল র্র্র মদখল না।  
 
আরে এরি চাই না, িযারর বলল। 
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রর্? রন বলল। তুরে রর্ পাগল নারর্?  
 
িযারর বলল, আরে জারন এরি শরিশালী। রর্ন্তু আরে আোর রনর্জরিা রনর্যই সম্ভষ্ট। 
সুতরািং…  
 
মস তার গলায বাধা মছাি বযাগিার মভতর িাত রদর্য খুাঁজর্ত িার্ল। তারপর দুরি 
অ্র্ধকর্  াদুদণ্ড মবর র্র্র আনল  া এর্রি রফরনক্স সুতা রদর্য মজাড়া মদযা আর্ছ। 
িাররেযন বর্লরছল ম  এিা মেরােত র্রা  ার্ব না, র্ারে এরি োরাত্মর্ভার্ব ক্ষরতিি 
ির্যর্ছ। মস শুধু এর্িা র্িাই জার্ন, এবার  রদ র্াজ না র্র্র তাির্ল আর মর্ার্না 
র্াজ ির্ব না।  
 
মস ভাঙা  াদুদণ্ডরি মিডোোর্রর মডর্স্কর উপর রাখল। এরির্র্ মস এলডার ওযযান্ড এর 
অ্িভাগ রদর্য িাচ র্রল। এবিং বলল, ররপার্রা?  
 
তার  াদুদণ্ডরি এর্রত্রত িওযার সেয এর্রি লাল আর্লার েলর্ারন উঠল। িযারর জার্ন 
ম  মস সফল ির্যর্ছ। মস পরবত্র এবিং রফরনক্স  াদুদণ্ড িার্ত তুর্ল রনল। মস িার্তর 
ের্ধয এর্রি উষ্ণতা অ্নুভব র্রল। ম ন িাতরি এবিং  াদুদণ্ডরি অ্র্নর্রদন পর আবার 
এর্ত্র িল। 
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আরে এলডার ওযযান্ডরি মরর্খ রদর্ত চাই, িযারর ডাম্বলর্ডার্রর রদর্র্ তারর্র্য বলল। 
রতরন অ্রত আিি রনর্য তারর্র্য আর্ছন। মরর্খ রদর্ত চাই মসখার্ন, ম খান মির্র্ এরি 
এর্সর্ছ। মসখার্ন এরি অ্বিান র্রর্ব। আরে  রদ ইগর্নািার্সর েত স্বাভারবর্ভার্ব োরা 
 াই, তাির্ল এরির শরি স্বাভারবর্ভার্বই নষ্ট ির্য  ার্ব, তাই না? পুর্বকর োোরর্র্ 
আর মর্উ পরারজত র্রর্ত পারর্ব না। এভার্বই এরির ক্ষেতা মশষ ির্য  ার্ব।  
 
ডাম্বলর্ডার োিা নাড়র্লন। দুজন দুজর্নর রদর্র্ তারর্র্য িাসল। 
 
 তুরে রর্ রনরিত? রন বলল। মস  াদদণ্ডরির রদর্র্ তার্ার্লা। রনর্জর পাওযার এর্রি 
সাোনয আশা তার র্র্ণ্ঠ ফুর্ি ইঠল।  
 
িাররেযন শান্ত র্র্ণ্ঠ বলল, আোর ধারো িযাররর র্িাই রঠর্।  
 
এই  াদুদণ্ডরি  তিা না েুলযবান তারর্চর্য মবরশ সেসযার, িযারর বলল। মস মপাট্রইি 
মির্র্ ঘুর্র দাাঁড়ার্লা। এখন এর্োত্র তার রিরফনর্ডার িাওযার্র রবছানার র্িা ের্ন 
ির্ে এবিং ভাবর্ছ রেচার  রদ এর্িা সযান্ডউইচ রনর্য আসর্তা। সরতয র্িা বলর্ত রর্, 
আরে ইরতের্ধযই অ্র্নর্ সেসযা মোর্ার্বলা র্র্ররছ। 
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ডশষ অ্ধযায. উরনশ বছি পি  
 
মসবছর মিেন্ত ম ন িঠাৎ র্র্রই এল। মসর্েম্বর্রর প্রিে রদনরি ম ন র্ড়র্র্ড় মসানালী 
আর্পর্লর েত। এর্রি মছাি পররবার েুাঁর্র্ পর্ড় রাস্তা পার ির্ে ওপার্শর পুর্রার্না 
েুলর্ারলর্ত োখা মেশনিার রদর্র্  াবার জনয। গারড়র মধাযা আর রাস্তার পাশ রদর্য 
মিাঁর্ি চলা মলার্র্দর রনিঃশ্বাস ঠাণ্ডা বাতার্সর ের্ধয ম ন োর্ড়শার জার্লর েত ছরড়র্য 
পড়র্ছ। োলাোল মঠর্ল মনযার ট্ররলর উপর বড় দুরি পারখর খাাঁচা, ঘরঘর শর্ে 
পররবার্রর বাবা আর ো মঠর্ল রনর্য  ার্ে। মপাঁচাগুর্লা খাচার মভতর রাগ ির্য গুেগুে 
র্র্র ডার্র্ছ। এর্রি লাল চুর্লর মের্য বাবার িাত ধর্র র্াাঁদর্ত র্াাঁদর্ত ভাইর্দর 
অ্নুসরে র্রর্ছ।  
 
আর মবরশ সেয বারর্ নাই, তুরেও ওর্দর েত মসখার্ন  ার্ব, িযারর বলল। 
 
রলরল নার্ মির্ন বলল, আর্রা দুবছর, আরে এখন ম র্ত চাই!  
 
মেশর্নর রনযরেত  াত্রীরা উৎসুর্ ির্য মপাঁচাগুর্লার্র্ মদখর্ছ। পররবাররি নয নাম্বার 
এবিং দশ নাম্বার প্ল্ািফর্েকর প্ররতবন্ধর্তার রদর্র্ আগার্ে। তিচচ এর মভতর মির্র্ 
অ্যালবার্সর গলার শে িযাররর র্ার্ন এর্স মপৌঁছল। তার মছর্লরা আবার গারড়র মভতর 
র্রর্ত িার্া মসই তর্ক জুর্ড় রদর্যর্ছ।  
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আোর ির্ব না, রস্লিাররর্ন আোর জাযগা ির্ব না! 
 
মজেস, এর্িু ক্ষান্ত মদর্ব? ো রজরন বলল।  
 
আরে শুধু বর্লরছ তার িযর্তাবা মসখার্ন, মজেস বলল। মস মছাি ভাইর্যর রদর্র্ 
তারর্র্য িাসল। এর্ত মতা মদার্ষর রর্ছু মনই। মস িযর্তাবা রস্লিার  
 
মজেস িঠাৎ োর্যর মচার্খর রদর্র্ তারর্র্যই মির্ে মগল। পাাঁচ পিার এর্ সর্ঙ্গ 
প্ররতবন্ধর্তার রদর্র্ আগার্লা। ঘাড় রফররর্য মছাি ভাইর্যর রদর্র্ তারর্র্য মজেস োর্যর 
র্াছ মির্র্ ট্ররলিা রনল। এবিং মদৌড় শুরু র্রল। এর্ েুিূতক পর্রই মস অ্দৃশয ির্য 
মগল।  
 
মতােরা আোর্র্ রচরঠ রলখর্ব, রলখর্ব না? অ্যালবাস তার ভাইর্র্ এর্িু সের্যর জনয 
অ্নুপরিত মদর্খ মসই সুর্ ার্গ বাবা-োর্র্ বলল।  
 
তুরে চাইর্ল প্ররতরদন রলখব, রজরন বলল। 
 
প্ররতরদন না, অ্যালবাস বলল। মজেস বর্লর্ছ অ্রধর্ািংশ ছাত্রই নারর্ তার্দর বারড় মির্র্ 
োর্স এর্রি রচরঠ পায।  
 
রজরন বলল, গত বছর আেরা মজের্সর র্ার্ছ প্ররত সপ্তার্ি রতনরি র্র্র রচরঠ রদর্যরছ।  
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এবিং তুরে ির্গাযার্িক মতাোর ভাইর্যর সব র্িা রবশ্বাস র্রর্ব না, িযারর োেখান মির্র্ 
বলল। মতাোর ভাই সব সেয িারস তাোশা পছন্দ র্র্র।  
 
পাশাপারশ দাাঁরড়র্য তারা রিতীয ট্ররলরি সাের্ন মঠর্ল আগার্ত িার্ল। এরপর গরত 
বারড়র্য রদল। ওরা বযাররযার্রর র্ার্ছ ম র্তই অ্যালবাস এর্িু র্রর্র্য উঠল। রর্ন্তু 
মর্ার্না বাধার সৃরষ্ট িল না। বরিং ওরা মগািা পররবার মপৌর্ন দশ প্ল্ািফর্েক রগর্য উপরিত 
িল। মেশনরির্ত রিংচর্ঙ ির্গাযািকস এক্সর্প্রর্সর সাদা বার্ষ্প অ্র্নর্িা রু্যাশার েত 
অ্স্পষ্ট ির্য আর্ছ। অ্স্পষ্ট শরীরগুর্লা রু্যাশার মভতর রদর্য ছুর্ি  ার্ে। মজের্সর 
শরীরিাও ইরতের্ধযই অ্স্পষ্ট ির্য মগর্ছ।  
 
ওরা মর্ািায? অ্যালবাস উর্ির্গর সর্ঙ্গ োর্র্ রজর্জ্ঞস র্রল। মস আবছাযা েত মদখা 
 ায এেন শরীরগুর্লার রদর্র্ তারর্র্য আর্ছ। ওরা পািফর্েকর রদর্র্ মনর্ে  ার্ে।  
 
আেরা ওর্দর খুাঁর্জ মবর র্রব, রজরন আশ্বস্ত র্র্র বলল। 
 
রর্ন্তু ইরের্নর সাদা বাষ্প আর্রা ঘন ির্য এর্সর্ছ। এখন আর র্ার্রা েুখ মচনা  ায না। 
ওর্দর গলার শে এখন অ্স্বাভারবর্ রর্র্ের উাঁচু মশানার্ে। িযারর ভাবল পারসক িযর্তা 
ব্রুেরের্ মরজুর্লশন রনর্য উচ্চস্বর্র আর্লাচনায মের্ত উর্ঠর্ছ। মস খুরশ ের্ন বযাখযা 
রদর্য  ার্ে এেনরর্ র্াউর্র্ িযার্লা না বর্ল…  
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রজরন িঠাৎ বর্ল উঠল, আোর ের্ন িয ওরা আসর্ছ।  
 
রু্যাশার মভতর চারজর্নর এর্রি দল এর্স মশষ মর্াচরির পার্শ দাাঁড়ার্লা। িযারর, রজরন, 
অ্যালবাস এবিং রলরল ওর্দর র্ার্ছ ম র্তই মচিারাগুর্লা মচনা মগল।  
 
িাই, অ্যালবাস বলল। তার র্র্ণ্ঠ এর্রি স্বরস্তর সুর।  
 
মরাজ ইরতের্ধযই তার নতুন চর্চর্র্ ির্গাযার্িকর গাউন পর্রর্ছ। মস অ্যালবার্সর রদর্র্ 
েুর্ল।  
 
তাির্ল রঠর্ের্তা পার্ক র্রর্ত মপর্রছ? রন িযাররর্র্ রজর্জ্ঞস র্রল। আরে মপর্ররছ, 
িাররেযন রবশ্বাস র্রর্তা ম  আরে োগল িাইরভিং মিে পার র্রর্ত পারতাে, তুরে 
রবশ্বাস র্রর্ত? তার ধারো আরে বুরে িাইরভিং পররক্ষর্র্র্ িতযাশা র্রর্বা।  
 
না, আরে তা ভারবরন, িাররেযন বলল। মতাোর উপর আোর পুর্রাপুরর আিা আর্ছ।  
 
আসল র্িা িল সরতযই আরে তার্র্ িতাশ র্র্ররছলাে, রন রফসরফস র্র্র িযাররর্র্ 
বলল। ওরা র্িা বলর্ত বলর্ত অ্যালবার্সর ট্রাঙ্ক আর মপাঁচার খাচা মট্রর্ন তুর্ল রদল। 
আরে শুধু ভুর্ল রগর্যরছলাে পার্শর আযনারির রদর্র্ মদখর্ত, মদখা  ার্ রর্ িয। আরে 
এজনয সুপারর্সনসরর চােক বযবিার র্রর্ত পারর।  
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প্ল্ািফর্েক রফর্র এর্স ওরা রলরল এবিং মরার্জর মছাি ভাই হুর্গার্র্ মদখর্ত মপল। ওরা 
আর্লাচনা র্রর্ছ িগগাযািকর্স মপৌঁর্ছ মর্ান িাউর্স বাছাই ির্ত পার্র তা রনর্য।  
 
 রদ তুরে রিরফনর্ডার্র চাে না পাও তাির্ল আেরা মতাোর্র্ রফররর্য আনর্ত পারর, রন 
বলল। রর্ন্তু মর্ার্না চাপ রদর্য না।  
 
রন! 
 
রলরল এবিং হুর্গা িাসল। রর্ন্তু অ্যালবাস এবিং মরাজ চুপ ির্য আর্ছ।  
 
মস আসর্ল এিা সরতয র্র্র বর্লরন, িাররেযন এবিং রজরন বলর। রর্ন্তু রর্নর মসরদর্র্ 
মখযাল মনই। িযাররর মচাখ অ্নুসরে র্র্র মস পিাশ গজ দূর্রর রদর্র্ তারর্র্য োিা 
মদালার্ল। রু্যাশা এর্িু সের্যর জনয পাতলা ির্য এর্সর্ছ এবিং স্পষ্টভার্ব রতনজনর্র্ 
দাাঁড়ার্না মদখা মগল।  
 
মদখ ওরা র্ারা।  
 
িযার্র্া েযালফয তার স্ত্রী এবিং মছর্লর্র্ রনর্য দাাঁরড়র্য আর্ছ। তার র্ার্লা মর্ার্ির 
মবাতােগুর্লা গলা প কন্ত উর্ঠ মগর্ছ। তার চুলগুর্লা আর্রা র্র্ে এর্সর্ছ এবিং মস র্ারর্ে 
মখাতোিা আর্রা সরু ের্ন ির্ে। নতুন প্রজর্ন্মর মছর্লরির মচিারা অ্র্নর্িাই িযার্র্ার 
েতই, রঠর্ িযাররর মছর্ল অ্যালবার্সর ম েন িযাররর েত। িযার্র্া মদখল িযারর, রন, 
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রজরন এবিং িাররেযন তার রদর্র্ তারর্র্য আর্ছ। মস সাোনয এর্িু োিা দুরলর্য অ্নয 
রদর্র্ রফরল।  
 
তাির্ল এই ির্ে মছাি স্কররপযাস, রন বলল। মরারজ, মতাোর ওর্র্ প্রর্তযর্ পরীক্ষায 
িারার্না চাই। ঈশ্বরর্র্ ধনযবাদ ম  তুরে মতাোর োর্যর োিা মপর্যছ।  
 
রন, মদািাই লার্গ, িাররেযন বলল। রর্ছুিা দৃঢ়তা এবিং রর্ছুিা রবস্মর্যর সর্ঙ্গ। সু্কল 
শুরুর আর্গই তার্দরর্র্ এর্জর্নর মপছর্ন আর্রর্জনর্র্ লাগর্ত রশরখও না!  
 
মতাোর র্িা রঠর্, সরর, রন বলল। রর্ন্তু রনর্জ মর্ার্না  ুরি খুাঁর্জ মপল না। বলল, 
তারপরও ওর সর্ঙ্গ খুব বনু্ধর্ত্বর দরর্ার মনই মরারজ। িযানডাড উইসরল র্খর্না 
মতাোর্র্ ক্ষো র্রর্ব না  রদ তুরে মর্ার্না রপওর ব্লাডর্র্ রবর্য র্র।  
 
মিই!  
 
মজেস এর্স উপরিত িল। মস তার ট্রাঙ্ক, ট্ররল এবিং মপাঁচা মরর্খ চর্ল এর্সর্ছ। নতুন 
সিংবাদ রনর্য মস উল্লরসত ির্য উর্ঠর্ছ।  
 
মিরড চর্ল এর্সর্ছ! মস িাত রদর্য মপছর্নর রদর্র্ বার্ষ্পর রু্যাশার রদর্র্ মদরখর্য 
রনিঃশ্বাস বন্ধ র্র্র বলল। এইোত্র তার্র্ মদখলাে। রচন্তা র্র্রা মতা মস রর্ র্রর্ছ? মস 
রভর্ক্টার্রর্র্ চুেু খার্ে!  
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মস বড়র্দর রদর্র্ তার্ার্লা। স্পষ্টতই র্ার্রা মভতর মর্ার্না প্ররতরেযা না মদর্খ িতাশ 
িল।  
 
আোর্দর মিরড! মিরড লুরপন! চুেু খার্ে আোর্দর রভর্ক্টার্রর্র্! আোর্দর র্ারজন! এবিং 
আরে মিরডর্র্ রজর্জ্ঞস র্রলাে তুরে র্ী র্রছ- 
 
তুরে ওর্দরর্র্ বাধা রদর্যছ? রজরন বলল। তুরে আসর্লই অ্র্নর্িা রর্নর েত  
 
-এবিং মস বলল ম  ওর্র্ মস রবদায জানার্ত এর্সর্ছ। তারপর মস আোর্র্ দূর্র সর্র 
ম র্ত বলল। মস তার্র্ চুেু খার্ে! মজেস আবার্রা বলল। ম ন মস উরিি। রর্ছুর্তই 
রনর্জর র্ার্ছ পররস্কার ির্ত পারর্ছ না। 
 
ওি খুবই ভার্লা ির্ব  রদ ওরা রবর্য র্র্র! রফসরফস র্র্র রলরল আনর্ন্দর সর্ঙ্গ বলল। 
মিরড তাির্ল পররবার্রর এর্িা অ্িংশ ির্য  ার্ব।  
 
মস ইরতের্ধযই সপ্তার্ি চারবার রডনার্র ম াগ রদর্যর্ছ, িযারর বলল। তাির্ল মর্ন আেরা 
তার্র্ আোর্দর সর্ঙ্গ বাস র্রর্ত বলরছ না? 
 
 ইযা, মজেস আিি রনর্য বলল। আরে আল এর সর্ঙ্গ এর্সর্ঙ্গ আোর রুে মশযার 
র্রর্ত পারর, মিরড আোর রুেরি মপর্ত পার্র!  
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না, িযারর দৃঢ়ভার্ব বলল। তুরে এবিং আল তখনই রুেরি মশযার র্রর্ত পারর্ব  খন 
আরে চাইব ম  ঘররি মভর্ঙ মফলর্ত।  
 
মস বহু আঘাত পাওযা িার্তর ঘরড়রির রদর্র্ তার্ার্লা।  
 
এখন প্রায ১১ িা মবর্জ মগর্ছ। তুরে বরিং মট্রর্ন উর্ঠ  াও।  
 
মনরভলর্র্ আোর্দর ভালবাসা রদর্ত ভুর্ল ম ওনা, রজরন ওর্র্ জরড়র্য ধর্র বলল।  
 
োে! আরে মর্ার্না প্রর্ফসরর্র্ ভালবাসা রদর্ত পারর না! 
 
রর্ন্তু তুরে মতা মনরভলর্র্ মচর্না- 
 
মজেস মচাখদুর্িা রনর্জ রনর্জই মঘারার্লা। 
 
সু্কর্লর বাইর্র, িা, রর্ন্তু সু্কর্লর মভতর রতরন ির্েন প্রর্ফসর লঙবিে, তাই? আরে 
মিাঁর্ি রগর্য িারবলরজর্ত ঢুর্র্ তার্র্ ভালবাসা জানার্ত পারর না….।  
 
োর্যর মবার্ারে মদর্খ মস োিা নাড়ল। মস অ্যালবার্সর রদর্র্ লারির ভাব র্র্র তার 
অ্নুভূরতিা প্রর্াশ র্রল।  
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মতাোর সর্ঙ্গ পর্র মদখা ির্ব আল। মেোর্লর রদর্র্ নজর মরখ। 
 
 আরে মভর্বরছলাে মসগুর্লা অ্দৃশয। তুরে মতা বর্লরছর্ল মসগুর্লা অ্দৃশয!  
 
রর্ন্তু মজেস মর্ার্নাের্ে িাসল। োর্র্ চুেু মখর্ত রদল। বাবার্র্ দ্রুত এর্বার জরড়র্য 
ধরল। তারপর লারফর্য দ্রুত মট্রর্ন উর্ঠ মগল। তারা মদখল মস িাত উাঁচু র্র্রর্ছ, 
তারপর র্ররর্ডার ধর্র মদৌর্ড় বনু্ধর্দর মখাাঁর্জ চর্ল মগল।  
 
রজরন অ্যালবাসর্র্ চুেু রদল। 
 
রেসোর্সর সেয মতাোর সর্ঙ্গ মদখা ির্ব।  
 
বাই, আল, িযারর বলল। তার মছর্ল তার্র্ জরড়র্য ধরল। ভুর্ল ম ও না ম  িযারিডরা 
মতাোর্র্ পর্রর শুেবার চা মখর্ত দাওযাত রদর্যর্ছ। রপভসর্দর সর্ঙ্গ মেলার্েশা র্র্রা 
না। র্ার্রা সর্ঙ্গ িন্দ্ব র্রর্ত ম ও না ম  প কন্ত তুরে রশক্ষা না পাও র্ীভার্ব র্রর্ত িয। 
মজেসর্র্ মতাোর্র্ মখপার্ত রদর্যা না।  
 
আরে রেিাররর্ন মগর্ল র্ী ির্ব?  
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র্িারি রফসরফস র্র্র শুধু তার বাবার জনযই। িযারর জানর্তা ম  এর্োত্র রবদার্যর 
েুিূর্তক অ্যালবাে প্রর্াশ র্রর্ত পার্র ম  র্তিা ভয মস পার্ে। িযারর রনচু ির্য 
অ্যালবার্সর েুখরি এর্িু উপর্র মরর্খ বসল। িযাররর রতন সন্তার্নর ের্ধয এর্োত্র 
অ্যালবাসই তার ো রলরলর েত মচাখ মপর্যর্ছ।  
 
অ্যালবাস মসর্ভরাস, িযারর শান্ত র্র্ণ্ঠ বলল।  ার্ত রজরন ছাড়া আর মর্উ শুনর্ত না 
পায। এবিং রজরন মর্ৌশর্ল এেন ভাব র্রর্লা ম ন মরার্জর রদর্র্ মস িাত মনর্ড় রবদায 
জানার্ে। মরাজ ইরতের্ধয মট্রর্ন উর্ঠ মগর্ছ। মতাোর নাে ির্গাযািকর্সর দুজন 
মিডোোর্রর নার্ে রাখা ির্যর্ছ। তার্দর এর্জন রেিাররর্নর এবিং রতরন সম্ভবত 
আোর জানা সবর্চর্য সািসী োনুষ।  
 
রর্ন্তু শুধু বল  
 
-তাির্ল রস্লিাররন িাউস এর্জন অ্সাধারে ছাত্র পার্ব, তাই না? এিা আোর্দর র্ার্ছ 
মর্ার্না বড় রবষয নয আল। রর্ন্তু মতাোর র্ার্ছ  রদ এিা খুব অ্সুরবধার ের্ন িয 
তাির্ল তুরে রস্লিাররন মরর্খ রিরফনর্ডার্র ম র্ত পারর্ব। সরিিং িযাি মতাোর পছন্দিার্র্ 
রবর্বচনা র্রর্ব।  
 
সরতয? 
 
আোর মক্ষর্ত্র তাই র্র্ররছল। িযারর বলল।  
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মস এ র্িারি র্খর্না তার মর্ার্না সন্তানর্র্ বর্লরন। এবিং মস অ্যালবার্সর েুর্খ রবস্ময 
মদখর্ত মপল। রর্ন্তু রঙ ের্ের্র্ মট্রনরির দর্রাজাগুর্লা বন্ধ ির্ত শুরু র্র্রর্ছ। 
অ্স্পষ্টভার্ব লাইন ধর্র দাাঁড়ার্না বাবা োর্যরা এরগর্য মগল সন্তানর্দর চুেু রদর্য রবদায 
জানার্ত। অ্যালবাস লাফ রদর্য বরগর্ত রগর্য উঠল এবিং রজরন তার মপছর্নর দর্রাজারি 
বন্ধ র্র্র রদল। ওর্দর র্াছার্ারছই ছাত্ররা জানালা রদর্য েুর্ল আর্ছ। মট্রর্নর মভতর্র 
এবিং বাইর্র প্রচুর সিংখযর্ েুখ মদখা  ার্ে। সবাই ের্ন িল িযাররর রদর্র্ তারর্র্য 
আর্ছ।  
 
ওরা সবাই মদখর্ছ মর্ন? অ্যালবাস জানর্ত চাইল। মস এবিং মরাজ ঘুর্র অ্নযর্দর রদর্র্ 
তার্ার্লা।  
 
এ রনর্য তুরে মভর্বা না, িযারর বলল। আরে সবার র্ার্ছ খুবই রবখযাত। 
 
অ্যালবাস, মরাজ, হুর্গা এবিং রলরল িাসল। মট্রনরি চলর্ত শুরু র্র্রর্ছ। িযারর মট্রর্নর 
পাশাপারশ িাাঁির্ত িার্ল। তার মছর্লর পাতলা েুখরির রদর্র্ তারর্র্য আর্ছ। উর্েজনায 
িযাররর েুখরি পুর্ড়  ার্ে। িযারর িাসর্ত িার্ল, িাত নাড়র্ত িার্ল।  রদও তার মভতর 
রবর্যাগ মবদনা ির্ে। িযারর মদখর্ছ তার মছর্ল তার র্াছ মির্র্ সর্র  ার্ে….।  
 
মট্রর্নর মশষ বাষ্প মিের্ন্তর বাতার্সর মভতর রের্শ আর্ছ। মট্রনরি এর্রদর্র্ বাাঁর্ রনল। 
িযারর িাত তখর্না উাঁচু র্র্র আর্ছ রবদায জানার্ত।  
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মস ভালই িার্র্ব, রজরন রবড়রবড় র্র্র বলল।  
 
িযারর তার রদর্র্ তারর্র্য অ্নযেনস্কভার্ব িাতরি রনর্চ নাোর্লা। তারপর র্পার্লর 
জ্বলজ্বল র্রা স্কাররির্ত িাত রদর্য স্পশক র্রল।  
 
আরে জারন মস ভালই িার্র্ব।  
 
স্কাররি গত উরনশ বছর ধর্র িযাররর্র্ মর্ার্না  ন্ত্রো মদযরন। সব রর্ছুই রঠর্ই রছল। 
 

http://www.bengaliebook.com/

