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প্রোশকেি েথা 
 
এক রিস্মযকর েৃরির নার্ হ্যারর পিার। সে রশশু আজ েুিন রিখযাি, সে রশশু র্ারিকয 
িুকেকে পৃরখিীর িািৎ রশশু-রককশারকক িার নার্ হ্যারর পিার। িািা র্া হ্ারা ১০ 
িেকরর এই অনাথ রশশুরিই রিরিশ সেরখকা সজ. সক. রাওরেিংকযর কেকর্ হ্কয ওকি 
অননয োর্ারণ। হ্যারর পিার রেররকজ সজ সক রাওরেিং এ পেধন্ত ৭রি িই রেকখকেন। 
হ্যারর পিার এন্ড রদ রফেেফারে সটান এই রেররকজর প্রথর্ িই। 
 
িইকযর কারহ্নী শুরু এক োগযরিড়রম্বি রশশুকক রনকয। নার্ হ্যারর পিার। িািা-র্া র্ারা 
োওযার পর হ্যারিড নাকর্ এক জাদুকর িাকক রদকয োন, ৪ নাম্বার রপ্রকেি ড্রাইকে। 
সেিা রেে িার আঙ্কে ও আকের িাো। অদু্ভি স্বোকির এই দম্পরি হ্যাররকক িহ্ণ 
করকেও আদর েত্ন করকিন না। হ্যাররর ঘুর্াকনার জনয সকান ঘর রেে না। সে থাককিা 
রোঁরড়র রনকি একিা কািাকডধ। িাকক নিুন সকান সপাশাক সদযা হ্কিা না। ডাডরের 
পররিযক্ত, পুরকনা কাপড় পকরই িাকক থাককি হ্কিা। িদুপরর েুকোগ সপকেই খাোি 
োই ডাডরে িাকক র্ারর্র করি। সেখাকন হ্যাররর জীিন রেে দুরিধষহ্। রকন্তু রকেুই 
করার সনই। এরই র্কর্য সহ্াগািধে নাকর্র এক জাদুরিদযার সু্কে সথকক রিরি আেকি 
থাকক। রকন্তু িার আঙ্কে ও আে সকউই িাকক সেেি রিরি সদন না। এরপর একরদন 
হ্যারিড েরিয েরিযই িাকক সু্ককে রনকয োন এিিং িার কাকে িার িািা-র্ার রৃ্িুযর ঘিনা 
এিিং ডােধরে দম্পরির অপকীরিধ ফাাঁে ককর সদন। 
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এরপর সহ্াগািধে জাদুর সু্ককে রগকয হ্যারর র্জার েি কাণ্ড করকি থাকক। প্ররিপক্ষ সকান 
সখোযই িাকক হ্ারাকি পাকর না, ষড়েন্ত্র করকেও েফে হ্য না। এই সু্ককেই হ্যারর 
সপকয োয িার িনু্ধ রন ও হ্াররর্ওনকক। এই দুই োথীকক রনকয হ্যারর প্ররিরি সখোয 
জযী হ্য। েিধত্র িার েুনার্ েরড়কয পকড়। 
 
এ িইকয রাওরেিং রশশু-রককশারকদর অন্তজধগকি সে েি অেম্ভি ও অিাস্তি কল্পনার েৃরি 
হ্য িার কথা সের্ন িকেকেন সির্রন সেই কল্পনার ওপর ের ককর িাকদর রনকয সগকেন 
জাদু িাস্তিিার আশ্চেধ জগকি। রশশু-রককশাররা রূপকথা শুনকি োেিাকে। রাওরেিং 
িাকদর সেই রূপকথা শুরনকযকেন। িার এ রূপকথার র্কর্য জীিন িাস্তিিার রনর্ধর্ রনষু্ঠর 
রিত্র আকে, আকে র্ািৃহৃদকযর রিরন্তন সেহ্শীেিা ও র্র্ত্বকিার্। 
 
সজ. সক. রাওরেিং রনকজর িই েম্পককধ িেকি রগকয র্ন্তিয ককরকেন: েরিযই আরর্ 
োগযিান র্ানুষ নই। আর্ার প্রথর্ জীিনিা সককিকে নানা ঝড়ঝঞ্ঝার র্কর্য। রাওরেিংকযর 
আকক্ষপ, িার পরর্ আনকের খিররি িার র্া শুকন সেকি পারকেন না। ১৯৯৩ োকে 
র্াত্র ৪৫ িের িযকে রিরন র্ারা োন। সর্কযর সেখাকেরখ েম্পককধ িার সকান র্ারণা রেে 
না। িকি রাওরেিংকযর র্া রেকেন একজন েরিযকার িই সপ্ররর্ক। রিরন েরদ সদকখ 
সেকিন িার সর্কযর সেখা িই র্াত্র রিন করপ রিরি হ্কযকে িাহ্কেও খুরশ হ্কিন। না, 
রাওরেিংকযর িই রিন করপ িকেরন, িকেকে ২০ সকারি করপরও সিরশ। 
 
হ্যারর পিার রনকয রিশ্বজুকড় র্ািার্ারি হ্কেও িািংো োষায অনুিাকদর উকদযাগ এিাই 
প্রথর্। এর আকগ কেকািা সথকক নকে হ্যারর পিার প্রকাকশর উকদযাগ রনকেও 
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আইনিকে িা িন্ধ হ্কয সগকে। সেখক সজ. সক. রাওরেিংকযর রেিারারর একজে-এর েকে 
দীঘধ দুিের সোগাকোগ ককর আর্রা এ িন্থ িািংোয োষান্তর করার অনুর্রি সপকযরে। 
রিকদকশ িািংোকদকশর দুনধার্ আকে, এখানকার প্রকাশকরা রিনা অনুর্রিকি রিকদশী িই 
প্রকাশ করকে। আর্রা এই দুনধার্ ঘুিাকি িাই। আর্রা িাই প্রকযাজনীয অনুকর্াদন 
রনকযই রিকদশী িইকযর োষান্তর এখাকন প্রকারশি সহ্াক। আিার িািংোকদকশর িইও 
আইনানুগোকি রিকদকশ োষান্তর সহ্াক। এ িযাপাকর সদকশর েহ্কোগী প্রকাশক ও 
সেখককদরও েহ্কোরগিা কার্য। 
 
এই িইরি অনুিাদ ককরকেন সোহ্রাি হ্াোন ও সশহ্ািউরিন আহ্র্দ। অনুিাদ কাকজ 
োরিধকোকি েহ্াযিা ককরকেন িন্থ রিকশষজ্ঞ সর্াশাররফ সহ্াকেন। িাকদর েিার প্ররি 
জানাই কৃিজ্ঞ। 
 
সর্েিাহ্উিীন আহ্কর্দ 
 

  

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি এন্ড রি রিলসিািস স্টান । স্ে. স্ে. িাওরলিং । হ্যারি পটাি রসরিে 

6 

www.bengaliebook.com                                  সূরিপত্র 
 

 

পরিরিরি 
 
হ্যারর পিার : এই িইকযর প্রর্ান িররত্র। জাদুকর রেরে ও সজর্ে পিাকরর সেকে। 
 
ডাডরে : হ্যারর পিাকরর খাোকিা োই। 
 
ডােধরে : োনধন ডােধরে, হ্যারর পিাকরর খাো সপিুরনযার স্বার্ী ও ডাডরের িািা। িইকি 
হ্যাররর আঙ্কে রহ্কেকি উকল্লখ করা হ্কযকে। 
 
সপিুরনযা : সপিুরনযা ডােধরে, হ্যারর পিাকরর খাো। ডাডরের র্া। িইকি আে রহ্কেকি 
উকল্লখ করা হ্কযকে। 
 
সোেকডর্িধ : হ্যাররর িািা-র্ার হ্িযাকারী। ইউ সনা হু নাকর্ পরররিি। 
 
আেিাে ডাম্বেকডার : সহ্াগািধকের জাদু রিদযােকযর অর্যক্ষ। 
 
র্যাককগানাগে : সহ্াগািধকের জাদু রিদযােকযর উপ-অর্যক্ষ। 
 
হ্যারিড : সহ্াগািধকের িারির রক্ষক ও সগর্রকপার, হ্যাররর েুহৃদ। 
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র্াগে : জাদুরিদযায অরিশ্বােী োর্ারণ র্ানুষ। 
 
রকরডি : ফুিিকের র্ি এক প্রকার জাদুরনেধর সখো। 
 
সেইপ : সহ্াগািধকের জাদু রিদযােকযর অর্যাপক। 
 
কুইকরে : সহ্াগািধকের জাদু রিদযােকযর অর্যাপক। 
 
স্প্রাউি : জাদু রিদযােকযর উরদ্ভদ রিদযা রিষযক অর্যাপক। 
 
সহ্ডউইগ : হ্যাররর সপাঁিা, রিরিপকত্রর িাহ্ক। 
 
রিরফল্ডর : সহ্াগািধে জাদু রিদযােকযর রিরফল্ডর হ্াউজ। োত্রািাে। 
 
স্কযািাে : রকনর ইাঁদুর। 
 
রন উইেরে : হ্যাররর িনু্ধ সহ্াগািধকের োত্র। 
 
হ্াররর্ওন সিঞ্জার : হ্যাররর িান্ধিী সহ্াগািধকের োত্র। 
 
সনরেে েিংিির্ : হ্যাররর িনু্ধ সহ্াগািধকের োত্র। 
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র্যােফয : হ্যাররর েহ্পািী, প্রথর্ িকষধর োত্র রিদাররন হ্াউকজর আিারেক োত্র ও 
হ্যাররর প্ররিদ্বন্দ্বী। 
 
সিি : র্যােফকযর িনু্ধ। 
 
রিিংগিে : জাদুকরকদর িযািংক। 
 
ইউ-সনা–হু : সোেকডর্িধ, হ্যাররর র্া–িািার হ্িযাকারী। 
 
ফ্লারফ : পরশর্রণর পাহ্ারাদার রিনর্াথা রিরশি কুকুর 
 
ফ্লাকর্ে, রনককাোে : পরশর্রণর স্রিা। 
 
রপেে : জাদু রিদযােয পারেি েূি। 
 
রফেি : সহ্াগািধকের সকযারকিকার। 
 
সডইেী প্রকফি : জাদুকরকদর েিংিাদপত্র। 
 
ডাযাগন এরে : জাদুকরকদর রিকশষ িাজার, সেখাকন জাদুর উপকরণ পাওযা োয। 
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রনরষদ্ধ িন : সহ্াগাকিধর িারপাকশর িন। ইউরনকনধ ও রহ্েযর্য জন্তুকদর িাে। সহ্াগাকিধর 
েীর্ার িাইকর। 
 
গযারেওন ে : জাদুকরকদর িাকা। পিার িার অরেোিককদর কাে সথকক এক পাত্র 
গযারেওনে সপকযরেে। 
 
রিরফল্ডর, হ্াফেপাফ, র যাকেন ক্ল, রিদাররন : সহ্াগাকিধর িাররি োত্রািাে। ো, িার 
প্ররিষ্ঠািার নাকর্ নার্করণ করা হ্কযকে। 
 
সহ্াগািধ সু্কে অফ উইিিাফি এন্ড উইজারর : জাদুরিদযার আিারেক সু্কে, সেখাকন হ্যারর 
ও িার িনু্ধরা রিরেন্ন জাদু রশকখকে। সু্ককের রূ্ের্ন্ত্র হ্কো, কখনও ঘুর্ন্ত ড্রাগনকক 
কািুকুিু রদও না। 
 
অদৃশয সপাশাক : রূপােী োই রকের সপাশাক, ো পড়কে অদৃশয হ্ওযা োয। 
 
জাদু র্ন্ত্রণােয : জাদুকরকদর রিষযক র্ন্ত্রণােয। োর্ারণ র্ানুকষর কাে সথকক জাদুকর 
আর জাদুকরীকদর রিষয সগাপন রাখার দারযত্ব এই র্ন্ত্রণােকযর। 
 
এররকেকডর আযনা : এই আযনায র্ানুকষর েি িাইকি িড় ইচ্ছা প্ররিফরেি হ্য। 
 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি এন্ড রি রিলসিািস স্টান । স্ে. স্ে. িাওরলিং । হ্যারি পটাি রসরিে 

10 

www.bengaliebook.com                                  সূরিপত্র 
 

 

রনম্বাে ২০০০ : সজাকর উকড় োওযা এিিং োিংঘারিক জাদুর ঝাডু়, ো হ্যাররকক রকরডকি 
সোনার িে সখাাঁজায দারুন পারদশধী ককররেে। 
 
প্লািফর্ধ সপৌকন-দশ : েন্ডকনর রকিংে িে জাদুর প্লািফর্ধ (ো, োর্ারকণর কাকে অদৃশয), 
সেখান সথকক সহ্াগাকিধর োত্রোত্রীরা সহ্াগািধ এক্সকপ্রকে িকড়। 
 
িাোই িুরপ : জাদুকরকদর েম্বা-িযাপ্টা িুরপ। ো, োত্ররা সকান োত্রািাকে থাককি িা 
রিরিি ককর। িুরপগুকো গান করকি পাকর আর িাকদর অনুেূরিও আকে। 
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স্সই স্েকলরট 
 
জাযগার নার্ রপ্রকেি ড্রাইে। িারড় নম্বর িার। সেখাকন িেিাে ককরন ডােধরে দম্পরি। 
এ দম্পরি গিধ ককর িকেন সে িারা খুিই স্বাোরিক র্ানুষ। িারা সকাকনা অকেৌরকক 
ঘিনা িা েূি–সপ্রি জািীয রকেুকি রিশ্বাে ককরন না। এগুকো িাকদর কাকে অথধহ্ীন। 
রর্. ডােধরে হ্কেন গ্রুরনিংে নাকর্র একরি রড্রে সকাম্পারনর পররিােক। রিরন সদখকি সিশ 
েম্বা এিিং সর্ািা। িার রিশাে সগাাঁফ। িকি িার ঘাড় সনই িেকেই িকে। অপররদকক 
িার স্ত্রী রর্কেে ডােধরে একিু হ্ােকা–পািো। িুে িাদারর্। িাাঁর ঘাড়িা অস্বাোরিক 
েম্বা। এরি িার খুি কাকজ োকগ। রিরন েম্বা ঘাড় িাাঁরককয িাগাকনর সখাাঁজ–খির ককরন। 
পাড়া প্ররিকিশীরা সক কী করকে িা জানকি সগাকযোরগরর ককরন। ডােধরে দম্পরির 
একর্াত্র সেকে। নার্ ডাডরে। িাাঁরা িকেন-এর্ন সেকে হ্াজাকর একিা সর্কে। 
 
ডােধরে পররিার ো িান িার েিই পান। রক িাকদর একরি সগাপন রিষয আকে। িারা 
িান না এই রিষযিা সকউ জানুক। িারা প্ররি রু্হূ্কিধই েকয েকয থাককন িাকদর ওই 
সগাপন রিষযিা িুরঝ সকউ সজকন সফেে। 
 
পিার পররিাকরর িযাপাকর িারা িরািরই অিযন্ত স্পশধকাির। রর্কেে পিার হ্কচ্ছন 
রর্কেে ডােধরের সিান। িকি দীঘধরদন িাকদর সদখা–োক্ষাৎ রেে না। রর্কেে ডােধরে 
এর্ন োি সদখাকিন সেন িার সকান সিানই সনই। কারণ িাাঁর সিান এিিং িার রনষ্কর্ধা 
স্বার্ীর োকথ রর্কেে ডােধরে িা িার স্বার্ীর রিেুর্াত্র রর্ে রেে না। পিার পররিাকরর 
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সকউ েরদ িাকদর িারড়কি একে পকড় িাহ্কে পাড়া–প্ররিকিশী কী িেকি-এ রনকয রর্কেে 
ডােধরে েকয েকযই থাককিন। 
 
ডােধরে পররিার জানকিন সে পিার দম্পরির একিা সোট্ট সেকে আকে। িারা কখকনাই 
এই সেকেিাকক সদকখনরন। এই সোি সেকেরির কারকণ ডােধরে পররিার রনকজকদরকক 
পিার পররিার সথকক দূকর রাখকিন। িারা িান রন সে িাাঁকদর সেকে ডাডরে পিার 
পররিাকরর সেকেরির োকথ সর্োকর্শা ককর। 
 
আর্াকদর গকল্পর েূিনা র্েেিাকর। রদনরি রেে সর্ঘো। এই সর্ঘো রদকন কখকনাই র্কন 
হ্যরন ওইরদনই রকেুক্ষণ পর সদকশ অদু্ভি িা রহ্েযজনক রকেু ঘিকি। রর্. ডােধরে গুন 
গুন কররেকেন এিিং কাকজ োওযার জনয িাাঁর রিররক্তকর কাজ িাইিা িাাঁর্রেকেন। 
িাাঁকদর পুত্র ডাডরে ঘর কাাঁরপকয রিৎকার কররেে। রর্কেে ডােধরে গল্প থারর্কয সিশ 
কেরৎ ককর রিৎকাররি ডাডরেকক একরি উাঁিু সিযাকর িোকেন। 
 
সে ের্য িারা সকউই েক্ষয ককরনরন সে একরি িাদার্ী রকের সপাঁিা িার পাখা ঝাপিাকি 
ঝাপিাকি িাকদর ঘকরর জানাোয একে িকেকে। 
 
েকাে োকড় আিিায রর্টার ডােধরে অরফকে োওযার আকগ িাাঁর রিফককে হ্াকি রনকয 
রর্কেে ডােধরের রিিুকক িুকর্া রদকেন। একই েকে পুত্র ডাডরেকক রিরন রিদাযী িুকর্া 
রদকি সিিা ককর িযথধ হ্কেন। ডাডরে িখন খারচ্ছে আর এরদক সেরদকক সদযাকের রদকক 
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েুাঁকড় র্াররেে। পুত্রকক হ্াই িকেই রর্. ডােধরে ঘর সথকক সির হ্কয সগকেন। এরপর 
গারড়কি িকড় সোজা অরফকের রদকক রওনা হ্কেন। 
 
রর্. ডােধরের কাকে আজ েি রকেু সেন অদু্ভি র্কন হ্কচ্ছ। রিরন গারড় সথকক সদখকি 
সপকেন রাস্তায একরি রিড়াে র্ানরিত্র পড়কে। ডােধরে িুঝকি পারকেন না রিরন েরিযই 
কী সদখকেন। রিরন িার র্াথা িাাঁকাকেন; রকন্তু একই দৃশয। রপ্রকেি ড্রাইকের সকাণায 
আরও একরি রিড়াে দাাঁরড়কয আকে। এিার সকান র্ানরিত্র সনই। ডােধরে িুঝকি পারকেন 
না, রিক কী ঘিকে। 
 
এিা কী সোজিারজ। ডােধরে রিক িুকঝ উিকি পারকেন না। রিরন সিাখ কিরেকয 
রিড়ােিার রদকক িাকাকেন। রিড়ােিাও িার রদকক িাকাে। ডােধরের গারড় িখন োর্কন 
এগুকচ্ছ। রিরন েখনই গারড়র আযনায সিাখ রাখকেন িখনই রিড়ােিাকক সদখকেন। 
রিড়ােিা রাস্তার ফেক সদখকে, রপ্রকেি ড্রাইে নিং–। রকন্তু রিড়াকের সিা পড়ার কথা নয, 
র্ানরিত্র সদখার ও কথা নয। সকান সঘাকরর র্কর্য আকেন রকনা িা সিাঝার জনয রর্. 
ডােধরে শরীরকক ঝাাঁকুরন রদকয রিড়াে রিষযিাকক র্াথা সথকক িাড়াকেন। িার র্াথায 
এখন একিাই রিন্তা। রড্রকের িড় অডধািা আজ আর পাওযার কথা। 
 
রর্. ডােধরের র্গজ সথকক আিার রড্রকের রিন্তুা উর্াও। রিরন গারড় সথকক রাস্তায সদখকেন 
সোকজন অদু্ভি স াো সপাশাক পকর পাযিারর করকে। িাররদকক েকাকের োনজি। 
কাউকক অদু্ভি সপাশাক পরকি সদখকে ডােধরে খুি রিরক্ত হ্ন। গারড়র রটযাররিং-এ হ্াি 
সরকখ রিরন িাইকর অদু্ভি সপাশাক পরা সোকজনকদর সদখকি োগকেন। েক্ষয করকেন, 
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িাকদর র্কর্য সকউই িযকে িরুণ নয। একি রিরন আরও সক্ষকপ সগকেন। রকেুক্ষণ পর 
েড়ক োনজি রু্ক্ত হ্ে। অিকশকষ অরফকে সপৌঁেকেন, অরফকে সপৌঁো র্াত্রই িার র্াথায 
রড্রকের রিন্তা রফকর এে। 
 
রর্. ডােধরে েি ের্য জানাোর রদকক সপেন রফকর িকেন। িার অরফে দশ িোয। েরদ 
রিরন সেখাকন না িেকিন িাহ্কে রড্রকের প্ররি র্কনাকোগ সদযা আরও করিন হ্কিা। 
রিরন েরদও সকান সপাঁিা সদখকি সপকেন না; রকন্তু পকথর সোকজন রদকনর আকোয সপাঁিা 
সদখরেে। িারা হ্া ককর উপকর আকাকশর রদকক িারককয আকে। িাকদর অকনককই 
হ্যকিা জীিকন কখকনা রাকির সিোযও সপাঁিা সদকখরন। অথি ডােধরে রনকজ খাাঁরি 
সপাঁিারু্ক্ত একরি েকাে কািাকেন। অরফকে একক একক পাাঁিজনকক িকা–ঝকা করকেন। 
 
এরপর ডােধরে ককযকিা জরুরর সফান করকেন। আরও খারনকক্ষণ রিৎকার সিাঁিাকর্রি 
করকেন। র্র্যািকোকজর আগ পেধন্ত িার র্নকর্জাজ খুিই ফুরফুকর রেে। রিরন 
োিকেন, হ্াি–পা েড়ািার জনয একিু সহ্াঁকি আো দরকার। রিরন সিকারর সথকক রর্রি 
রুরি সকনার জনয পকথ নার্কেন। অদু্ভি সপাশাককর সোককদর কথা রিরন িখন েুকে 
সগকেন। সিকাররর োর্কন ককযকজনকক অদু্ভি সপাশাকক সদকখ িার আিার িাকদর কথা 
র্কন পড়ে। রিরন কড়া দৃরিকি িাকদর রদকক িাকাকেন। িাাঁর রাকগর কারণ রিরন 
িুঝকি পারকেন না, িকি িাকদর সদকখ রিরক্ত হ্কেন। সোকগুকো উকেরজি স্বকর 
কানাকারন কররেে। র্কন হ্ে িারা পিাকরর কথা িেকে। 
 
রর্টার ডােধরের কাকন সেকে একো–পিাররা, হ্যাাঁ রিক…, এিাই আরর্ শুকনরে। 
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হ্যাাঁ, িাকদর সেকে, হ্যারর– 
 
এেি কথা শুকন রর্টার ডােধরে স্তব্ধ হ্কয সগকেন। েয িাকক িাে করে। োরা রফে 
রফে কররেে রিরন িাকদর রদকক িাকাকেন। একিার োিকেন রকেু রজকজ্ঞে করকিন। 
পকর োিকেন, রজকজ্ঞে না করাই োে। 
 
রর্টার ডােধরে রাস্তা পার হ্কেন এিিং দ্রুিকিকগ অরফকের রদকক েুিকেন। অরফকে 
 ুককই েরিিকক িেকেন িাকক সকউ সেন রিরক্ত না ককর। 
 
রিরন সিরেকফান হ্াকি রনকয িাোয সফান করার জনয ডাযাে সঘারাকেন। পররু্হূ্কিধই র্ি 
পােকি রররেোর সরকখ রদকেন। এরপর সগাাঁকফ িা রদকি রদকি োিকেন এেি রিন্তা 
সিাকারর্ োড়া রকেু নয। পিার সিা রিকশষ সকান নার্ নয। অকনক সোককর নার্ই পার 
হ্কি পাকর এিিং হ্যারর নাকর্ িাকদর সেকে থাককি পাকর। িার নার্ পিার না হ্কয হ্াকেধ 
িা হ্যারল্ডও হ্কি পারি। রকন্তু সেকেরিকক রিরন এখন পেধন্ত সদকখনরন। এেি কথা 
জারনকয রর্কেে ডােধরেকক েয পাইকয সদিার সকান কারণ সনই। িার সিাকনর নার্ 
উচ্চারণ করকেই রর্কেে ডােধরে ঘািকড় োন। এজনয রিরন স্ত্রীকক সদাষ রদকচ্ছন না, িার 
জাযগায হ্কে হ্যকিা রিরনও িাই করকিন। 
 
রিকককে রিরন কাকজ আর র্কনাকোগ রদকি পারকেন না। পাাঁিিায েখন অরফে সথকক 
সির হ্কেন িখনও সিহ্ারায রিন্তার োপ স্পি। অরফে সথকক সিকরািার ের্য দরজার 
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িাইকর একিা সোককর েকে িার র্াক্কা োগে। সোকিা প্রায র্ারিকিই পকড় োরচ্ছে। 
িার রদকক িারককয রর্টার ডােধরে িেকেন—দুুঃরখি। 
 
ককযক সেককন্ড পর রর্টার ডােধরে সখযাে করকেন সে সোকিা সিগুরন রকের আেকখল্লা 
পকরকে। র্ারিকি প্রায পকড় সগকেও সোকিাকক রিেুর্াত্র রিিরেি র্কন হ্কো না। িরিং 
িার রু্কখ রস্মি হ্ারের সরখা। িেে–েযার, দুুঃরখি হ্ওযার সকান প্রকযাজন সনই। সকান 
রকেুই আজ আর্াকক রিিরেি করকি পারকি না। আনে করুন। ফুরিধ করুন। অিকশকষ 
ইউ-সনা-হু রিদায রনকযকে। আপনার র্কিা জাদুকি অরিশ্বােী র্াগেকদরও আজ আনে 
করা উরিি, এই শুেরদকন। শুেরদন। 
 
িৃদ্ধ সোকিা রাস্তার র্াঝখাকন রর্টার ডােধরেকক িুকক জরড়কয র্রকো। পকর সেকড় রদকয 
আিার হ্াাঁিকি থাকে। 
 
রর্টার ডােধরে অকনকক্ষণ িায দাাঁরড়কয রইকেন। এক অদু্ভি সোক িাাঁকক রাস্তায িুকক 
জরড়কয র্করকে। সোকিা িাকক আিার র্াগেও িকেকে। েিরকেু িার কাকে র্াাঁর্ার 
র্কিা র্কন হ্কচ্ছ। রিরন দ্রুিকিকগ গারড়কি উকি িারড়র রদকক রওনা হ্কেন। োিকেন 
হ্যকিা এই েিরকেুই কল্পনা। িকি িাই িা হ্য রক ককর! রিরন সিা এেি আজগুরি 
কল্পনায রিশ্বাে ককরন না। গারড় রনকয িার নম্বর িারড়কি প্রকিশ করকি প্রথকর্ই 
রিড়ােিা িার নজকর পড়ে। রিড়ােিা রেে িাগাকনর সদযাকের ওপর িো। ডােধরে 
রনরশ্চি সে এিাককই রিরন েকাকে সদকখরেকেন। এর সিাকখর িাররদকক একই রিি। 
রিড়ােিা সদকখও িার সকান োিান্তর হ্কো না। 
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রহ্ে–রিড়ােিার উকিকশ রিরন সজাকর শব্দ করকেন। নড়ে না। 
 
িরিং িার রদকক রিেধক দৃরিকি িাকাে। রিরন োিকেন এিা সিা রিড়াকের স্বাোরিক 
আিরণ নয। আিার িযাপারিা র্ন সথকক সঝকড় সফোর সিিা করকেন। িারড়র সেিকর 
প্রকিশ করার ের্যও ডােধরে োিকেন এিক্ষণ ো রকেু ঘকিকে িার রকেুই স্ত্রীকক 
িেকিন না। 
 
েুের স্বাোরিকোকিই রর্কেে ডােধরের রদনিা কািে। রাকি খািার ের্য রিরন স্বার্ীকক 
প্ররিকিরশনী ও িার কনযার ঝগড়ার আদযপান্ত িেকেন। ডােধরে সে একিা নিুন শব্দ 
রশকখকে িাও রিরন উকল্লখ করকেন। রর্টার ডােধরে স্বাোরিক থাকার সিিা করকেন। 
ডাডরে েখন ঘুরর্কয পড়ে েন্ধযার সশষ খির সশানার জনয িখন রিরন িোর ঘকর 
সগকেন। 
 
খিকর সশানা সগে–পারখ রিশারদগণ েক্ষয ককরকেন সে সপাঁিা আজ অস্বাোরিক আিরণ 
ককরকে। সপাঁিা রাকির পারখ। রদকনর আকোয একক খুি কর্ই সদখা োয। রকন্তু আজ 
েকাকেই অকনক সপাঁিা উড়কি সদখা সগকে। রিকশষজ্ঞরা সপাঁিার আিরকণর আকরস্মক 
পররিিধকনর সকান িযাখযা রদকি পাকরন রন। েিংিাদ পািক হ্ােকি হ্ােকি সপাঁিককূকের 
এ আিরণকক গেীর রহ্েযর্য িকে উকল্লখ করকেন–আিহ্াওযারিদরা জানাকেন, আর্রা 
এ েম্পককধ রকেু জারন না। রকন্তু আজ সপাঁিা এখাকনই শুরু্ অস্বাোরিক আিরণ ককরকে 
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িাই নয, সকে, ইযকধশাযার ও ডারন্ড সথককও দশধকরা সফান ককর একই খির 
জারনকযকেন। 
 
আিহ্াওযার খিকর িো হ্কো–আজ অকনক অদু্ভি ঘিনা ঘকিকে। দূরদূরান্ত সথকক সফাকন 
সরািারা আর্াকদর জারনকযকেন সে, গিকাে িৃরির পররিকিধ িারকা সগাোিষধকণর শব্দ 
সশানা সগকে। সোকজন আিশিারজ পুরড়কয আনে ককরকে। অিশয আজককর রাকিও 
িৃরি হ্কি। রর্টার ডােধরে িার আরার্ সকদারায শক্ত হ্কয িেকেন এিিং োিকেন োরা 
রিকিকনই িারকা সগাো িরষধি হ্কচ্ছ। রাকির সপাঁিা সকন রদকন উকড় সিড়াকচ্ছ? েিধত্রই 
রক অদু্ভি আেকখল্লা পরা রহ্েযর্য সোক? পিারকক রনকয রফেরফোরন…? 
 
দু কাপ িা রনকয রর্কেে ডােধরে িোর ঘকর প্রকিশ করকেন। িাকয সর্াকিই স্বাদ হ্যরন। 
রর্টার ডােধরে োিকেন স্ত্রীকক রকেু িো দরকার। 
 
রিরন িার গো পররষ্কার ককর েিংককাকির োকথ শুরু করকেন— 
 
সপিুরনযা–রপ্রযির্া–িুরর্ রক ইদারনিং সিার্ার সিাকনর সকান খির িির সপকযকে। 
 
রিরন সের্নিা সেকিরেকেন রিক সির্রন িার স্ত্রী িযরথি ও কু্ষব্ধ সিাকখ িাকাকেন। 
ডােধরে দম্পরি সিাঝাকি িাইকিন, রর্কেে ডােধরের সকান সিান সনই। িারা কখকনা এ 
রিষকয আকোিনা করকিন না। 
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না, হ্িাৎ এ কথা সকন? রর্কেে ডােধরে রাগিস্বকর প্রশ্ন করকেন। 
 
রর্টার ডােধরে আর্িা আর্িা ককর িেকেন–আজকাে খুি আজগুরি খির সশানা 
োকচ্ছ।–সপাঁিা–িারকা–সগাোগুরে এিিং আজ শহ্কর অদু্ভি সপাশাক পরা সোককক 
সদখোর্। 
 
কথার র্াঝখাকন থারর্কয রর্কেে ডােধরে িেকেন, িা-ই! 
 
রর্কেে ডােধরে রনুঃশকব্দ িাকয িুরু্ক রদকি োগকেন। রর্টার ডােধরে োিকেন, পিার 
েম্পককধ সেেি কথা আজকক শুকনকেন িা স্ত্রীকক িেকিন রকনা, রিরন রেদ্ধান্ত রনকেন এ 
িযাপাকর কথা না িোই োকো। িারপর খুিই হ্ােকাোকি িেকেন িাকদর সেকেিা 
ডাডরের িযরে হ্কি না? 
 
রর্কেে ডােধরে শুককনা ককে জিাি রদকেন, আর্ার র্কন হ্য িা-ই। 
 
িার নার্ রক? হ্াওযাডধ না রক সেন? 
 
িুরর্ েরদ আর্াকক রজকজ্ঞে কর, িাহ্কে িেি নার্, হ্যারর। অকনককই এ নার্ রাকখ। 
 
হ্যাাঁ, িুরর্ রিকই িকেে। রর্টার ডােধরে উের রদকেন। িার িুক কাাঁপরেকো, এই নার্রিই 
সিা রিরন শুকনকেন। আরর্ সিার্ার োকথ একর্ি। 
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ওপকরর িোয ওিার ের্য রর্টার ডােধরে এ রিষকয আর সকান কথা িেকেন না। 
রর্কেে ডােধরে েখন োকনর ঘকর, রর্টার ডােধরে িখন সশািার ঘকরর জানাো রদকয 
িারড়র োর্কনর িাগাকনর রদকক িাকাকেন। রিড়ােিা িখনও সেখাকন আকে। রিড়ােিা 
রপ্রকেি ড্রাইকের রদকক এর্নোকি িাকাকচ্ছ সে র্কন হ্কচ্ছ রিড়ােিা সকান রকেুর প্রিীক্ষা 
করকে। এেি রক িার কল্পনা? নারক এর োকথ পিারকদর সকান সোগেূত্র আকে? 
 
েরিয েরদ সোগেূত্র থাকক িার ঝাকর্োিা রকোকি সর্াকারিো করকি সে কথা রিরন 
োিকিও পারকেন না। 
 
ডােধরে দম্পরি ঘুরু্কি সগকেন। রর্কেে ডােধরে সশাযার োকথ োকথ ঘুরর্কয পড়কেন। 
রকন্তু রর্টার ডােধরের েহ্কজ ঘুর্ একো না। না ঘুরর্কয রিরন আকাশ পািাে োিকি 
োগকেন। রিরন রনকজকক আশ্বস্ত করার সিিা করকেন এিিং োিকেন সে, আজককর 
অদু্ভি ঘিনাগুকোর েকে পিারকদর েরদ সকান সোগেূত্র সথককও থাকক িাহ্কেও িাকদর 
রকেু োয আকে না। িাকদর রকেুকিই িাাঁর কাকে িা িার স্ত্রীর কাকে আোর সকান 
কারণ সনই। রিরন এিিং িার স্ত্রী পিারকদর েম্পককধ কী র্ারণা রাকখন িা িাকদর জানা 
আকে। পিাররা িাাঁর সকান ক্ষরি করকি পারকি না। 
 
রকন্তু িার র্ারণা েরিক রেে না। 
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রর্টার ডােধরে ির্শুঃ অস্বরস্তকর ঘুকর্ আচ্ছন্ন হ্কয পড়কেও িাইকর সদযাকের ওপর 
রিড়ােিার সিাকখ রিেুর্াত্র ঘুর্ রেে না। রিড়ােিা রূ্রিধর র্ি িকেরেে। িার রনষ্পেক 
দৃরি রনিদ্ধ রেে রপ্রকেি ড্রাইকের সকাণায। পকরর রাস্তায গারড়র দরজায েকজাকর শব্দ 
হ্ওযা রকিংিা দুকিা সপাঁিা একে না িো পেধন্ত সে নড়ে না। প্রকৃিপকক্ষ প্রায র্র্যরাি 
পেধন্ত রিড়ােিা সদযাকের ওপর িকেরেে। 
 
রিড়ােিা সেখাকন িকেরেে িার কাোকারে হ্িাৎ একজন সোককক সদখা সগে। সোকিা 
এর্নোকি উদয হ্কো সেন র্ারি ফুাঁকড় সিররকয একেকে। রিড়ােিা সেজ নাড়াে এিিং 
িার সিাখ সোি হ্কয এে। 
 
রপ্রকেি ড্রাইকে এ র্রকনর সোক এর আকগ কখকনা সদখা োযরন। সোকিা সদখকি েম্বা 
ও পািো। রূকপারে িুে ও দাাঁরড় সদকখ েহ্কজই অনুর্ান করা োয সে সোকিা িৃদ্ধ। 
িার েম্বা িুে ও দাাঁরড় িার সকার্র পেধন্ত সিকককে। সোকিা েম্বা ও স াো সপাশাক 
পকরকেন। িার সগাোরপ রকের সপাশাক এি েম্বা সে র্ারি স্পশধ কররেে। িার সিাখ 
রেে হ্ােকা ও উজ্জ্বে। িশর্ার সেির রদকয আকো রিককর পড়কে। িার নাক সিশ েম্বা, 
আর একিু খাদা র্রকনর। িার নাক সদকখ র্কন হ্য এিা অন্তুিুঃ দুিার সেকেকে। এই 
সোকরির নার্ আেিাে ডাম্বেকডার। রিরন িার আেকখল্লার রিরেন্ন পকককি আরিপারি 
ককর রক সেন খুাঁজরেকেন। 
 
র্কন হ্য ডাম্বেকডার িুঝকি পাকরন রন, রিরন সে েড়কক একেকেন সেখাকন িার নার্ 
সথকক শুরু ককর জুিা পেধন্ত প্ররিিা রজরনেই অিারিি। 
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রিরন িুঝকি পারকেন সে সকউ িাকক েক্ষয করকে। হ্িাৎ রিড়ােিার রদকক িার দৃরি 
পকড়, রিড়ােিা েড়ককর অপররদক সথকক িাাঁর রদকক এক দৃরিকি িারককয আকে। 
রিড়ােিাকক সদকখ রিরন খুি র্জা সপকেন। রিরন র্কন র্কন হ্ােকেনও, রিড়রিড় ককর 
িেকেন–আর্ার জানা উরিি রেে। 
 
ডাম্বেকডার িার জার্ার পকককি ো খুাঁজরেকেন এিার হ্াি রদকয িা সপকেন, একিা 
রূকপার রেগাকরি োইিার। রিরন োইিাকর রৃ্দু িাপ রদকেন। আর েকে েকে রাস্তার 
কাকের িারিিা রনকে সগে। এোকি রিরন সর্াি িাকরা িার োইিাকর িাপ রদকেন। রাস্তার 
েি িারি রনকে সগে। অিরশি আকো িেকি রেে রিড়ােিার দুরি সিাখ। সগাে কুিকুকি 
সিাকখর রর্কেে ডােধরে িা অনয সকউ েরদ িখন িাইকর িাকাকিন িাহ্কেও রনকির 
ফুিপাকথ অন্ধকাকর রক ঘিকে িা িারা সদখকি সপকিন না। োইিারিা পকককি েকর 
এরপর ডাম্বেকডার রাস্তার সশষপ্রাকন্ত িার নম্বকর একে রিড়ােিার পাকশ সদযাকের ওপর 
িেকেন। 
 
রিড়ােিার রদকক না িারককয ডাম্বেকডার িেকেন–অর্যাপক র্যাককগানাগে, অিাক কাণ্ড 
আপরন এখাকন? 
 
এরপর রিরন রিড়ােিার রদকক রস্মি হ্াকেয িাকাকেন। রকন্তু এ রক? রিড়াকের সকান নার্ 
রনশানা সনই। িার োর্কন দাাঁরড়কয আকেন রাশোরর এক র্রহ্ো। িার সিাকখ িারককাণা 
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িশর্া। এর্ন সিৌককা িারককাণা রিি রিড়াকের সিাকখর িারপাকশও রেে। িার গাকয 
েিুজ পান্না রকের আেকখল্লা। িার কাকো িুে ঝুরি িাাঁর্া। সিহ্ারায একিু রিধ্বস্ত োি। 
 
র্রহ্ো প্রশ্ন করকেন–আরর্ এখাকন আরে-এিা আপরন কী ককর জানকেন? 
 
রডযার প্রকফের, আরর্ কখকনা সকান রিড়ােকক এি শক্তোকি িকে থাককি সদরখরন। 
 
র্যাককগানাগে িেকেন, আপরনও েরদ োরারদন ইকির সদযাকের ওপকর িকে থাককিন 
িাহ্কে আপনাককও এিিা শক্ত থাককি হ্ি। 
 
োরারদন? িাহ্কে আপরন কখন আনে করকেন? আরর্ এখাকন আোর পকথ এক ডজন 
সোজ ও পারিধ সদকখ একেরে। 
 
প্রকফের র্যাককগানাগে ঘৃণােূিক নাক রোঁিকাকেন। হ্যাাঁ, েিাই উৎেিই সিা করকি। 
অধর্েধ ককে রিরন িেকেন। আপরন িকেরেকেন িাকদর আরও েিকধ থাকা উরিি। রকন্তু 
িারা েিকধ হ্কো না। হ্যাাঁ, এর্ন রকেু সে ঘিকে র্াগেরাও িা িুঝকি সপকরকে। এিা 
িাকদর নজকর একেকে। 
 
অর্যাপক র্যাককগানাগে ডােধরে পররিাকরর অন্ধকার সশািার ঘকরর জানাোর রদকক 
িাকাকেন। িারপর রিরন র্ন্তিয করকেন–সপাঁিার ঝাাঁক, িারকা সগাো… এগুকো আরর্ 
শুকনরে। িারা এককিাকর সিাকা নয, িাকদর সিাকখ রকেু না রকেু র্রা পড়কিই। িারকা 
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সগাো রগকয পড়ে সককে। আরর্ িারজ র্রকি পারর এগুরে রডডােুে রডগকের কাজ। 
কখকনা িার িুরদ্ধশুরদ্ধ রেে না। 
 
িাকক সদাষ রদকয োে সনই। ডাম্বেকডার নম্রস্বকর িেকেন গি এগাকরা িেকর উৎেি 
করার র্কিা সকান েুকোগ আর্রা পাইরন। 
 
আরর্ সেিা জারন। অর্যাপক র্যাককগানাগে খারনকিা সরকগই জিাি রদকেন। িকি এিা 
র্াথা গরর্ করার সকান রিষয নয। েিাই এককিাকরই অেিকধ রেে, এর্নরক প্রকাশয 
রদিাকোকক রাস্তায সির হ্ওযা, িাও র্াগেকদর সপাশাক না পকর, গুজি েড়াকনা। 
 
রিরন ডাম্বেকডাকরর রদকক িীি িীেধক দৃরিকি িাকাকেন। িার র্ারণা রেে ডাম্বেকডার 
িাকক রকেু িেকিন, রকন্তু রিরন রকেুই িেকেন না। িাই র্যাককগানাগে িকে িেকেন–
খুিই োকো হ্ি েরদ ওইরদন ইউ-সনা-হু অদৃশয হ্কয সেি। র্াগেরা আর্াকদর েম্পককধ 
েি সজকন সগকে। আর্ার র্কন হ্য ডাম্বেকডার, সে েরিয েরিযই িকে সগকে। 
 
আর্ারও িা-ই র্কন হ্য সে িকে সগকে– ডাম্বেকডার জিাি রদকেন। সে জনয িাকক 
র্নযিাদ জানাকনা উরিি। িারপর একিু সথকর্ িেকেন আপনাকক রক শরিরি সেিু 
সদি? 
 
কী? র্যাককগানাগে অিাক হ্কয রজকজ্ঞে করকেন। 
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শরিরি সেিু। এিা র্াগেকদর রপ্রয। আরর্ও খুি পেে করর। 
 
না, র্নযিাদ–র্যাককগানাগে শীিে ককে জিাি রদকেন। রিরন র্কন ককরন না এিা 
শরিরি সেিু খাওযার ের্য। একিু সথকর্ িেকেন–আরর্ সের্ন িরে, েরদ ইউ-সনা-হু 
িকে রগকযও থাকক। 
 
রপ্রয অর্যাপক, আপনার র্ি রিিক্ষণ িযরক্তর উরিি িাকক নার্ র্কর ডাকা। ইউ-সনা-হু 
রক সকান নার্ হ্কো। আরর্ গি এগাকরা িের র্কর েিাইকক এিা সিাঝািার সিিা 
ককররে সে িাকক িার আেে নার্ র্করই ডাকা উরিি। িার আেে নার্ সোেকডর্িধ। 
ডাম্বেকডার িেকেন। 
 
অর্যাপক, র্যাককগানাগে কুরেি হ্কেন। ডাম্বেকডার দুরি শরিরি সেিুর সখাো োরড়কয 
সখকেও র্যাককগানাগে সে রদকক িাকাকেন না। আপরন েরদ ইউ–সনা–হু িেকি থাককন 
িাহ্কে েিরকেুকি রিভ্রারন্ত সদখা সদকি। আরর্ েেকডর্িধ-এর নার্ িেকি েয পাওযার 
সকান কারণ সদরখ না। 
 
রকন্তু একি সকান কাজ হ্যরন। অর্যাপক র্যাককগানাগে িেকেন রকেুিা ক্লারন্ত আর 
রকেুিা রিস্ময রনকয আপরন অনযকদর সথকক রেন্ন। েিাই জাকন একর্াত্র আপরনই 
জাকনন। ইউ–সনা–েরর–েেকডর্িধ েয সপকযরেকেন। 
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আপরন আর্ার েম্পককধ িারড়কয িেকেন। ডাম্বেকডার শান্তোকি জিাি রদকেন 
েেকডর্কিধর এর্ন ক্ষর্িা রেে ো আর্ার সকানরদনই হ্কি না। 
 
কারণ আপরন খুি োে… এি র্হ্ৎ সে সে ক্ষর্িা আপরন িযিহ্ার ককরন না। 
 
এিা োকগযর কথা সে-এখন েি অন্ধকার। খুিই েজ্জা পারচ্ছ আপনার কথায, র্াদার্ 
পর্কে আর্ার কান  াকা িুরপর প্রশিংো করার পর এি েজ্জা আরর্ আর কখকনা 
পাইরন। 
 
র্যাককগানাগে ডাম্বেকডাকরর রদকক শারনি দৃরিকি িারককয িেকেন গুজি সেোকি 
েড়াকচ্ছ িার োর্কন সপাঁিারা রকেুই নয। আপরন রক জাকনন–েিাই কী িোিরে করকে? 
িারা িেকে–সে সকাথায সগকে? সগকে সকাথায? 
 
র্কন হ্ে অর্যাপক র্যাককগানাগে এখন ডাম্বেকডারকক িেকি িান সকন রিরন োরারদন 
রিড়াকের েদ্মকিকশ কনককন শীকির র্কর্য সদযাকের ওপর িকেরেকেন। েিাই ো 
িোিরে কররেে রিরন িা রিশ্বাে করকিন না। েিক্ষণ না ডাম্বেকডার সেিাকক েিয 
িকেন। ডাম্বেকডার রকন্তু সকান কথা না িকে আকরকিা শরিরি সেিু রু্কখ িুেকেন। 
 
িারা িেরেে অর্যাপক র্যাককগানাগে িেকেন, গিরাকি সোেকডর্িধ গডররকে হ্কোকি 
রগকযরেকেন পিারকদর েন্ধাকন। গুজি েড়াকনা হ্কযকে সে রেরে এিিং সজর্ে পিার রৃ্ি। 
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ডাম্বেকডার িার র্াথা নি করকেন এিিং অর্যাপক র্যাককগানাগে দীঘধশ্বাে োড়কেন। 
 
রেরে আর সজর্ে র্ারা সগকে-একথা আরর্ রকেুকিই রিশ্বাে করকি পাররে না। আরর্ 
এিা রিশ্বাে করকি িাই না …ওহ্! আেিাে 
 
ডাম্বেকডার কাকে রগকয িাাঁর কাাঁর্ রৃ্দু স্পশধ ককর োরর ককে িেকেন আরর্ জারন, আরর্ 
জারন। আপনার কাকে খিরিা কি সিদনাদাযক। 
 
করম্পি ককে অর্যাপক র্যাককগানাগে িেকেন-এিাই সশষ নয। িারা িেরেে সে, সে 
পিাকরর সেকে হ্যারর পিারকক হ্িযার সিিা ককররেে। রকন্তু িার সে সিিা েফে হ্যরন। 
সকন হ্যরন িা সকউ িেকি পারকে না। েখন হ্যারর পিারকক হ্িযা করা সগে না িখনই 
সোেকডর্কিধর ক্ষর্িা রকেুিা হ্কেও হ্রাে সপে। এই কারকণই সে িকে সগকে। 
 
ডাম্বেকডার গম্ভীরোকি র্াথা নাড়কেন। 
 
এিা-এিা রক েিয? র্যাককগানাগে রদ্বর্াজরড়ি ককে িেকেন। সে সিা েিাইকক হ্িযা 
ককরকে। সকিে এই সোট্ট সেকেিাকক হ্িযা করকি পাকররন? এিা েরিযই রিস্মযকর। 
হ্যারর সে সিাঁকি সগে-এিা েরিযই অোিনীয। 
 
আর্রা সকিে অনুর্ান করকি পারর। র্যাককগানাগে িেকেন হ্যকিা েিযিা কখকনাই 
জানকি পারকিা না। 
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অর্যাপক র্যাককগানাগে একিা রুর্াে সির ককর িার িশর্ার সেির রদকয সিাখ 
রু্েকেন। ডাম্বেকডার পককি সথকক সোনােী ঘরড় সির ককর র্কনাকোগ রদকয সদখকেন। 
ঘরড়িা আিার পকককি সরকখ িেকেন–হ্যারিড সদরর করকে। সে রনশ্চযই আপনাকক 
িকেরেে সে আরর্ এখাকন থাকি। 
 
হ্যাাঁ র্যাককগানাে জিাি রদকেন–আরর্ জারন, আপরন আর্াকক িেকিন না–আপরন এখাকন 
সকন একেকেন। 
 
আরর্ হ্যাররকক িার আঙ্কে ও আকের কাকে রদকয োিার জনয এখাকন একেরে। হ্যাররর 
আত্নীকযর র্কর্য এখন সিা র্াত্র িারাই আকেন। 
 
োরা এখাকন থাকক আপরন রনশ্চযই িাকদর কথা িেকেন না? িার নাম্বার িারড় সদরখকয 
উরদ্বগ্ন ককে অর্যাপক র্যাককগানাগে িেকেন–ডাম্বেকডার, আপরন ো োিকেন িা করা 
রিক হ্কি না। আরর্ োরারদন র্কর িাকদর েক্ষয কররে। ওরা দুজন আর্াকদর র্ি নয। 
ওকদর একিা সেকে আকে। সে সিা আজকক োরা পথ ওর র্াকক োরথ সর্করকে আর 
রিৎকার ককরকে রর্রির জনয। হ্যারর পিার এখাকন আেকি এিিং থাককি োিাও োয না। 
 
এিাই িার জনয উপেুক্ত স্থান। ডাম্বেকডার িেকেন েখন হ্যারর িড় হ্কি িখন িার 
আঙ্কে–আে িাকক েি িযাখযা ককর িেকি পারকিন। আরর্ িাকদরকক একিা রিরি 
রদকযরে। 
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রিরি? র্যাককগানাগে অিাক হ্কয জানকি িাইকেন আপরন রক েরিযই র্কন ককরন একিা 
রিরিই েিরকেু িযাখযা করার জনয েকথি? এই সোকগুকো সকানরদনই হ্যারর পিারকক 
িুঝকি পারকি না। িকি একরদন সে রকিংিদন্তী হ্কিই। 
 
আজককর রদনিাককই েরদ হ্যারর পিাকরর রদন িকে সঘাষণা করা হ্য আরর্ রিেুর্াত্র 
অিাক হ্ি না। েরিষযকি হ্যাররকক রনকয সে িই সেখা হ্কি িা পৃরথিীর প্ররিরি রশশু 
পড়কি। 
 
আপরন রিকই িকেকেন অর্যাপক র্যাককগানাগে। ডাম্বেকডার িেকেন। একিা সেকে 
হ্াাঁিকি পাকর না, কথা িেকি পাকর না, রকন্তু রিখযাি হ্কযকে-একিা সোি সেকেকক র্াথা 
খারাপ ককর সদযার জনয েকথি। 
 
অর্যাপক র্যাককগানাগে িেকেন–হ্যাাঁ, আপরন রিকই িকেকেন। রকন্তু সেকেিাকক এখাকন 
কীোকি আনকিন? িারপর রিরন ডাম্বেকডাকরর আেকখল্লার রদকক এর্নোকি িাকাকেন 
সে, র্কন হ্ে রিরন হ্যাররকক িার সপাশাককর সেির েুরককয সরকখকেন। 
 
হ্যারিড িাকক রনকয আেকে। ডাম্বেকডার জিাি রদকেন। 
 
এর্ন একিা করিন রিষকয হ্যারিকডর ওপর আস্থা রাখা রক রিক হ্কি? অর্যাপক 
র্যাককগানাগে জানকি িাইকেন। 
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হ্যারিকডর ওপর আর্ার েমূ্পণধ আস্থা আকে। ডাম্বেকডার জিাি রদকেন। 
 
আরর্ িাকক অরিশ্বাে করর না– অর্যাপক র্যাককগানাগে িেকেন। িকি সে সিা েুেও 
করকি পাকর। 
 
রকেু ের্য নীরকি কািে। িারপর িাইকর সর্াির িাইককর শব্দ সশানা সগে। সর্াির 
িাইক সথকক হ্যারিড নার্কেন। সর্াির িাইকিা অকনক িড় হ্কেও হ্যারিকডর জনয এিা 
নরেয র্াত্র। হ্যারিড এর্রনকি েকথি েম্বা। োর্ারণ সোককর িুেনায পাাঁিগুণ সর্ািা। 
কাকো ঝাকড়া িুে। দাাঁরড়কি িার োরা রু্খ স কক সগকে। িার হ্াি ডাটরিকনর  াকরনর 
র্ি িওড়া। িুিপরা অিস্থায িার পা সদখকে র্কন হ্কি রশশু ডেরফন। িার িাহু সদখকে 
র্কন হ্কি ককযকিা কম্বকের িারণ্ডে। 
 
অিকশকষ িুরর্ একেকো! আশ্বস্ত হ্কয ডাম্বেকডার হ্যারিকডর কাকে জানকি িাইকেন–োক! 
িুরর্ এই সর্াির িাইক সকাথায সপকে? 
 
অর্যাপক ডাম্বেকডার, আরর্ এিা র্ার ককররে। হ্যারিড িাইক সথকক নার্কি নার্কি 
জিাি রদকেন–ইযািং রেররযাে ব্ল্যাক এিা আর্াকক র্ার রদকযকে। 
 
সকান অেুরিকর্ হ্যরন সিা? ডাম্বেকডার জানকি িাইকেন। 
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না, সকান অেুরিকর্ হ্যরন। হ্যারিড জিাি রদকেন–িারড়িা ধ্বিংে হ্কয সগকে। র্াগেকদর 
রকেু করার েুকোগ না রদকযই আরর্ সেকেিাকক সির ককর রনকয একেরে। রিটকে একে 
সে ঘুরর্কয পকড়কে। 
 
ডাম্বেকডার এিিং অর্যাপক র্যাককগানাগে কাকে একে ঝুাঁকক কম্বকের পুাঁিরেিাকক 
সদখকেন। কম্বেিা েরাকিই সদখা সগে–সেিকর একিা রশশু ঘুরর্কয আকে। কাকো িুে। 
কপাকের ওপর রিদুযৎ ির্কাকনার র্কিা আাঁকািাাঁকা একিা কািা দাগ। 
 
এিাই রক সেই দাগ?–র্যাককগানাগে প্রশ্ন করকেন। 
 
হ্যাাঁ–ডাম্বেকডার জিাি রদকেন। োরাজীিন িাকক এই দাগ িকয সিড়াকি হ্কি। 
 
এ িযাপাকর আপরন রক রকেু করকি পাকরন না ডাম্বেকডার? অর্যাপক র্যাককগানাগে 
জানকি িাইকেন। 
 
পারকেও আরর্ রকেু করি না–ডাম্বেকডার জিাি রদকেন। কারণ এই দাগগুকো েরিষযকি 
কাকজ োগকি পাকর। আর্ারও িাাঁ পাকযর হ্াাঁিুকি কািা দাগ আকে, ো সদখকি অরিকে 
েন্ডকনর আন্ডারিাউকন্ডর র্যাকপর র্কিা। হ্যারিড, িাচ্চািাকক দাও। এখন আর্াকদর 
এখান সথকক িকে োওযাই োকো। 
 
হ্যাররকক সকাকে রনকয ডাম্বেকডার ডােধরেকদর িারড়র রদকক অিের হ্কেন। 
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আরর্ রক এখন রিদায রনকি পারর? হ্যারিড জানকি িাইকেন। 
 
হ্যারিড িার দাাঁরড়েরা রু্খ রনকয হ্যাররকক িুকর্া সখকেন। িারপর রিকি শব্দ ককর আহ্ি 
কুকুকরর র্ি দ্রুিগরিকি েকর সগকেন। 
 
র্যাককগানাগে িাকক হুাঁরশযার করকেন—শ শ । িুপ। র্াগেরা সজকগ োকি। 
 
হ্যারিড একিা িড় রুর্াে সির ককর িাষ্পরুদ্ধ ককে িেকেন–রেরে আর সজর্ে জীরিি 
সনই, এ েিযিাই আরর্ র্ানকি পাররে না। হ্যারর র্াগেকদর োকথ রকোকি থাককি–সেিা 
সেকিই আরর্ রিরন্তি। 
 
আেকেই এিা খুি দুুঃখজনক। র্যাককগানাগে িেকেন–হ্যারিড আপরন শক্ত সহ্ান। নিুিা 
অনযরা আর্াকদর সদকখ সফেকি। 
 
ডাম্বেকডার িাগাকনর সদযাে িপকক িারড়র োর্কনর দকরাজার রদকক অিের হ্কেন। 
রনকজর আেকখল্লার সেির সথকক একরি রিরি সির ককর রিরন হ্যাররর গাকয জড়াকনা 
কম্বকের সেির  ুরককয রদকেন। হ্যাররকক কম্বেেহ্ দকরাজার োর্কন সরকখ ডাম্বেকডার 
রফকর একেন আকগর জাযগায, েেী দুজকনর কাকে। 
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পুকরা এক রর্রনি িারা রিনজন দাাঁরড়কয কম্বকের পুিরের রদকক িারককয রইকেন। 
হ্যারিকডর কার্ নকড় উিে, অর্যাপক র্যাককগানাগে িার সিাকখর পািা রপি রপি 
করকেন আর ডাম্বেকডাকরর সিাকখ সে সজযারি েি ের্য সদখা সেি, িা সকাথায সেন 
রর্রেকয সগে। 
 
ডাম্বেকডার িেকেন-এখাকন দাাঁরড়কয থাকার সিা সকান র্াকন হ্য না। আর্রা রফকর রগকয 
উৎেকি সোগ রদকি পারর। 
 
রিক িকেকেন, হ্যারিে কুরেি ককে িেকেন আরর্ িরিং িাইক রনকয রিদায হ্ই। 
শুেরারত্র অর্যাপক র্যাককগানাগে, শুে রারত্র অর্যাপক ডাম্বেকডার। 
 
সিাখ রু্েকি রু্েকি হ্যারিড িার সর্ািরিাইকক উিকেন। আর রিকি আওযাজ ককর 
িাইক েুকি িেে। 
 
অর্যাপক র্যাককগানাগে, আিার সদখা হ্কি আশা করর–ডাম্বেকডার িেকেন। 
 
জিাকি অর্যাপক র্যাককগানাগে নাক রদকয েম্বা েম্বা শ্বাে োড়কেন। ডাম্বেকডার রাস্তার 
রদকক রওনা হ্কেন। োইিাকরর োহ্াকেয রাস্তার আকোগুকো আিার সেকে রদকেন। িারিা 
িারিই েকে উিকো, কর্ো রকের আকোয উদ্ভারেি হ্কয উিকো েড়ক, এর্ন পররস্কার 
েি রকেু সদখা োরচ্ছে সে সকান রিড়াকের িাচ্চাও েরদ েড়ককর সশষপ্রাকন্ত সদৌকড় সেি 
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পররষ্কার িা সদখা সেি। দূর সথকক িারা সদখকি সপে িার নাম্বার িারড়র রোঁরড়কি 
কম্বকের পুিরেিা। িারপর গুডোক হ্যারর িকে সকাথায সেন রর্রেকয সগকেন। 
 
রপ্রকেি ড্রাইকের সঝাাঁপঝাডু় িখন িািাকে দুেকে। আকাকশর রদকক িাকাকে র্কন হ্রচ্ছে 
রশগরগরই আশ্চেধজনক রকেু ঘিনা ঘিকি। 
 
কম্বকের সেির হ্যারর পিার নড়কে, রকন্তু িার ঘুর্ োকেরন। 
 
হ্যাররর একিা হ্াি সেই রিরির ওপর রেে, সেিা ডাম্বেকডার িার কম্বকের সেির  ুরককয 
রদকযরেকেন। হ্যারর জানকিও পারে না সে, সে অোর্ারণ, সে রিখযাি এিিং রকেুক্ষণ পর 
রর্কেে ডােধরে িাকক ঘুর্ সথকক জাগাকিন। 
 
সোরকিো দকরাজা খুকেই রর্কেে ডােধরে রিৎকার ককর উিকেন। দুকর্র সিািে সনযার 
জনয রিরন দকরাজা খুকেরেকেন। কম্বে জড়াকনা রশশুিাকক রিরন দুহ্াকি সকাকে িুকে 
রনকেন। িার পুত্র ডাডরের োকথ হ্যারর আরয সপে। রিরন জানকিও পারকেন না সদকশর 
েিধত্র সোকজন রর্রেি হ্কয সগাপন েোয হ্াকির গ্লাে উাঁিু ককর রফেরফকে গোয িেকে 
হ্যারর পিাকরর উকিকশয, সে সেকেিা সিাঁকি আকে। 
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োাঁকিি খাাঁিাি অন্তর্ধান 
 
হ্যারর পিারকক সেরদন ডােধরেরা সকাকে িুকে রনকযরেকেন, সেরদন সথকক সদখকি সদখকি 
দশিা িের সককি সগকে। িকি রপ্রকেি ড্রাইকে সির্ন সকান পররিিধন হ্যরন। 
 
েূেধ আকগর র্কিাই পূিধরদকক উিকে আর পরশ্চকর্ অস্ত োকচ্ছ। আজ সথকক রিক দশ 
িের আকগ সেরদন রর্কেে ডােধরে িার দকরাজার োর্কন সথকক হ্যারর পিারকক কুরড়কয 
সকাকে িুকে রনকযরেকেন, সে রাকি রর্. ডােধরে সপাঁিা েম্পককধ দুুঃখজনক খির 
শুকনরেকেন। েিই আকগর র্ি িেকে, শুরু্ সদযাকে ঝুোকনা িাকদর েরিগুকো সদকখ 
সিাঝা োয কি িের পার হ্কয সগকে। 
 
ডাডরেও আর এখন রশশু নয। েরিকি সদখা োকচ্ছ একরি সেকে োইককে িাোকচ্ছ। 
সর্ো সদখকি োকচ্ছ। িািার োকথ করম্পউিাকর সগর্ে সখেকে। ঘকর  ুকক রকেুকিই 
সিাঝা োকি না এখাকন ডাডরের সকান এক েেী আকে িা আর সকউ এখাকন থাকক! 
হ্যারর পিার িখনও ঘুকর্াকচ্ছ। রকন্তু সিরশক্ষণ সে ঘুকর্াকি পারে না। আে সপিুরনযার 
ককধশ কে িাকক ঘুর্ সথকক জারগকয িুেে। িার উচ্চ কে রদকনর নীরিিা েে করে 
 
এখরন উকি পড়। এখুরন। 
 
হ্যারর উকি পড়ে। 
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িার আে দকরাজা র্াক্কাকচ্ছন। 
 
হ্যারর, ওকিা িকে আে সপিুরনযা রিৎকার করকেন। 
 
হ্যারর িুঝকি পারে িার আে রান্নাঘকরর রদকক োকচ্ছন। িুোর ওপর কড়াই িোকনা 
হ্কচ্ছ। 
 
পাশ রফকর হ্যারর স্বকের কথা োিরেে। একিু আকগই সে একিা র্জার স্বে সদখরেে। 
স্বকে সদখরেে সে একিা উড়ন্ত সর্াির িাইকক সে ঘুকর সিড়াকচ্ছ। 
 
আে সপিুরনযা দকরাজার কাকে একে আিার রজকজ্ঞে করকেন–হ্যারর িুরর্ রক উকিে? 
 
উকিরে। হ্যারর জিাি রদে। 
 
িাড়ািারড় এরদকক একো। আে হ্যাররকক রনকদধশ রদকেন–িুরর্ শূককরর র্ািংকের রদকক 
সখযাে সরকখা। সদকখা েিরকেু সেন পুকড় না োয। আরর্ িাই আজ ডাডরের জন্মরদকন 
েি রকেু রনখুাঁি সহ্াক। 
 
হ্যারর রিড় রিড় ককর কী সেন িেে। 
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আে িাকক প্রশ্ন করকেন–হ্যারর, িুরর্ রক রকেু িেরেকে? 
 
হ্যারর জিাি রদে–না, রকেু নাকিা। 
 
ডাডরের জন্মরদকনর কথা সিা সে েুকে সেকি পাকর না। হ্যারর রিোনা সথকক উকি সর্াজা 
খুাঁজকি োগে। রিোনার রনকিই সে এক সজাড়া সর্াজা সপে। সর্াজার ওপর সথকক 
একরি র্াকড়োকক িারড়কয রদকয হ্যারর সর্াজা দুরি পরে। হ্যারর র্াকড়োকক েয পায না 
কারণ কািাকডধ অকনক র্াকড়ো। আর রোঁরড়র রনকির ঘুপরির এই কািাকডধই হ্যাররকক 
ঘুকর্াকি হ্য। 
 
জার্া পকর হ্যারর রনকি রান্নাঘকরর রদকক রওনা হ্কো। ডাডরের জন্মরদকনর উপহ্ারগুকোর 
জনয সিরিেিাই সদখা োকচ্ছ না। জন্মরদকন ডাডরে িার পেকের েি রজরনেই সপকযকে 
িকে র্কন হ্কো। সে নিুন করম্পউিার সপকযকে, আকরকিা সিরেরেশন সপকযকে, সরকের 
িাইক সপকযকে। 
 
ডাডরে সকন সরকের িাইক সিকযকে এিা হ্যাররর কাকে রহ্েযই রকয সগে। কাউকক 
োইককে রদকয র্াক্কা র্ারার জনয হ্কে রিক আকে। ডাডরে খুি সর্ািা এিিং িযাযার্ সে 
এককিাকরই পেে ককর না। অিশয কাউকক ঘুরষ র্ারা সেিা অনয কথা–রিকশষ ককর 
হ্যাররকক। এই িযাযার্িাই সে েি ের্য ককর থাকক। িকি হ্যাররকক িাকগ পাওযা েহ্জ 
রেে না। 
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হ্যারর রকন্তু গাকয–গিকর সির্ন িড় হ্কয ওকিরন। িার শরীর সরাগা পািো। ডাডরের 
িড় জার্া–কাপকড় িাকক আকরা সিরশ সরাগা সদখায। আকাকর–আযিকন ডাডরে রেে িার 
িার গুণ। হ্যাররর রু্খ পািো, হ্াাঁিু সগাে, িুে কাকো আর সিাখ উজ্জ্বে েিুজ। সিাকখ 
সগাে কাাঁকির িশর্া। িশর্ায অকনক সেকোকিকপর িুককরা, কারণ ডাডরে প্রাযই িার 
নাকক ঘুরে সর্কর িশর্া োেকিা। রনকজর সিহ্ারার সে রজরনেিা হ্যাররর োকো োকগ িা 
হ্কো িার কপাকের রিকন দাগ। রঝরেক র্ারা রিদুযকির র্কিা আাঁকািাাঁকা। 
 
িার কপাকে এই দাগ সকন-এ িযাপাকর প্রশ্ন করকে আে সপিুরনযা জিাি সদন–েখন 
সর্াির দুঘধিনায সিার্ার িািা–র্া দুজনই র্ারা োন িখন সথককই সিার্ার কপাকে এই 
দাগ। এর িাইকর িুরর্ আর্াকক আর সকান প্রশ্ন ককরা না। 
 
হ্যারর জাকন, ডােধরে পররিাকরর োকথ থাককি হ্কে-এ িযাপাকর রদ্বিীয সকান প্রশ্ন করা 
োকি না। 
 
হ্যারর েখন কড়াই-এ শূককরর র্ািংে উল্টারচ্ছকো রিক িখনই আঙ্কে োনধন রান্নাঘকর 
প্রকিশ করকেন। 
 
িুে আাঁিড়াওরন সকন? রিরন হ্যাররর কাকে সেন ককরফযি িাইকেন। 
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আঙ্কে োনধন েপ্তাকহ্ একরদন পরত্রকার রশকরানাকর্র ওপর সিাখ সিাোন এিিং উচ্চককে 
রিৎকার ককরন–হ্যাররর এখনই িুে কািা দরকার। রকন্তু একি রকেু োয আকে না। 
হ্যাররর িুে েথারীরি িাড়কিই থাকক। 
 
হ্যারর েখন রডর্ োজরেে রিক িখনই ডাডরে এিিং িার র্া রান্নাঘকর প্রকিশ করকেন। 
ডাডরের সিহ্ারার োকথ আঙ্কে োনধকনর অকনক রর্ে আকে। ডাডরের র্া িকেন, 
ডাডরের সিহ্ারা রশশু এযাকঞ্জেকদর র্কিা। আর হ্যাররর কাকে র্কন হ্য ডাডরে পরিুো 
পরা একিা শূকর। 
 
সিরিকের ওপর রডর্ ও শূককরর র্ািংে রাখকি হ্যাররকক সিশ সিগ সপকি হ্রচ্ছে। কারণ 
সিরিকে সির্ন জাযগা সনই। আর ডাডরে িখন িার উপহ্ারগুকো গুনকে। 
 
উপহ্ার গুনকি গুনকি ডাডরের র্ন একিু দকর্ সগে। 
 
ডাডরে র্ন্তিয করে–েরত্রশিা, িার র্াকন গিিাকরর জন্মরদকনর িুেনায দুরি কর্। 
 
আে িেকেন-এর োকথ র্াজধ আে আর আর্ার উপহ্ার সোগ কর। এিার গুকণ সদকখা 
কি হ্য? 
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রিক আকে। িাহ্কে োইরত্রশিা হ্কো –ডাডরের জিাকির র্কর্য েীষণ সিাকর্র গন্ধ সপকয 
আে সপিুরনযা সিশ ঘািকড় সগকেন। রিরন িেকেন–রিক আকে, আর্রা আজ েখন 
িাইকর োকিা িখন সিার্াকক আকরা দুিা উপহ্ার রককন সদি। 
 
ডাডরে রু্হূ্কিধর জনয কী সেন োিে। িারপর িেে–রিক আকে। িাহ্কে আর্ার 
উপহ্াকরর েিংখযা হ্কি রত্রশ। 
 
আে সপিুরনযা কথা সশষ করকেন–েক্ষ্মীকোনা, েিংখযা হ্কি রত্রশ নয, সিরশ। ঊনিরল্লশ। 
আহ্ ডাডরে সিযাকর িকে েিকি কাকের পযাককিিা হ্াকি িুকে িেকো, িাহ্কে রিক 
আকে। 
 
আঙ্কে োনধন রৃ্দু হ্ােকেন। 
 
িািার র্কিাই ডাডরে িার প্রাপযিা িাকচ্ছ। এই িকে আঙ্কে োনধন ডাডরের িুকে 
আদকরর হ্াি িুরেকয রদকেন। রিক এই ের্য সফান সিকজ উিে। আে সপিুরনযা সফান 
র্রকি িকে সগকেন। হ্যারর আর আঙ্কে োনধন সদখকেন ডাডরে িার উপহ্ার োর্িীর 
সর্াড়ক খুেকে। ডাডরে একিা সররেিং িাইক সপকযকে। সপকযকে একিা রেকন–কযাকর্রা। 
করম্পউিাকরর ১৬িা নিুন সখো, একিা রেরডও সরকডধার। ডাডরে সর্াড়ক খুকে সোনারে 
হ্ািঘরড়িা সির করে। এই ের্য আে সপিুরনযা হ্ন্তদন্ত হ্কয রফকর একেন। িাকক 
িুদ্ধ ও রিরন্তি র্কন হ্ে। 
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রিরন িেকেন–দুুঃেিংিাদ, োনধন। রর্কেে রফকগর পা সেকে সগকে। রিরন ওকক রনকি 
পারকিন না। এই িকে রিরন হ্যাররর প্ররি অেুরে রনকদধশ করকেন। 
 
ডাডরের সিহ্ারায অপ্রিযারশি আিঙ্ক সদখা সগে। হ্যারর অিশয হ্াফ সেকড় িাাঁিে। প্ররি 
িের ডাডরের জন্মরদকন িার িািা–র্া িাকক এিিং এক িনু্ধকক রনকয োরারদকনর জনয 
িাইকর োন। এযাডকেঞ্চার পাকধ, হ্ার্িাগধার িার িা রেকনর্ায। প্ররি িেরই হ্যাররকক 
রফকগর কাকে সরকখ সেকিন িাাঁরা। রফগ হ্কচ্ছন একজন উন্মাদ িৃদ্ধা, রিরন দুকিা রাস্তার 
পকরই থাককন। হ্যারর রর্কেে রফগকক একদর্ই পেে ককর না। 
 
িাহ্কে এখন রক হ্কি? আে সপিুরনযা কথাগুকো িকে হ্যাররর রদকক এর্নোকি 
িাকাকেন সে র্কন হ্ে রর্কেে রফকগর পা োোর জনয হ্যাররই দাযী। োনধন িেকেন–
র্াজধকক সফান করা সেকি পাকর। 
 
সিাকার র্কিা কথা িকো না োনধন। সে হ্যাররকক এককিাকরই পেে ককর না–রর্কেে 
ডােধরের জিাি। 
 
হ্যাররর োর্কনই ডােধরে পররিাকর িাকক রনকয প্রাযই এ র্রকনর কথািািধা হ্কিা। সেন 
হ্যারর র্াকর–কাকেও সনই িা িারা েখন হ্যারর েম্পককধ এর্ন অিজ্ঞার েুকর কথা িেকিন 
সে র্কন হ্কিা, িার এখাকন সকান উপরস্থরিই সনই। 
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হ্যারর র্কন র্কন আশা কররেে একা থাককে সে সিরেরেশকন িার খুরশর্কিা অনুষ্ঠান 
সদখকি এিিং ডাডরের করম্পউিার রুকর্ও সেকি পারকি। 
 
িাকদর কথািািধার র্াঝখাকন হ্যারর িেে–আর্াকক সিার্রা িারড়কি সরকখ সেকি পাকরা। 
আরর্ রিরে সদকখ ের্য কািাি। 
 
আে সপিুরনযা হ্যাররর রদকক এর্নোকি িাকাকেন সে র্কন হ্কো সেন এইর্াত্র রিরন 
সিকিা রকেু রু্কখ রদকযকেন। 
 
রিরন র্ন্তিয করকেন–ঘকর রফকর সদখা োকি েি িেনে হ্কয সগকে। 
 
আরর্ িারড়র সকান রকেুর ক্ষরি করি না। হ্যারর িেে। রকন্তু সকউই িার কথা কাকন 
িুেকেন না। 
 
আে সপিুরনযা িেকেন–িকো রিরড়যাখানায োই। এক গারড়কি িরেকয রাখা োকি। 
 
গারড়িা নিুন। নিুন গারড়কি ও একা থাককি পারকি না। 
 
ডাডরে কাাঁদকি শুরু করে। আেকে কাাঁদা নয। কাাঁদার অরেনয। ডাডরে জাকন কাাঁদকেই 
সে ো িায িাই পায। 
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দুি সেকে এোকি কাাঁকদ না। িার র্া িেকেন, সিার্ার র্া কখকনাই িাইকি না সে সে 
সিার্ার জীিকনর এই রদনিা নি ককর রদক। 
 
আরর্ িাই না, একদর্ িাই না সে আর্াকদর েকে োক। ডাডরে িেে–সে েিরকেু নি 
ককর সদয। এই িকে সে হ্যাররর রদকক রিররক্তর দৃরিকি িাকাে। 
 
রিক িখনই দকরাজায সিে সিকজ উে। আে সপিুরনযা উরদ্বগ্ন ককে িকে উিকেন, ওহ্ 
ঈশ্বর, িারা একেকে। রকেুক্ষণ পর র্াকক রনকয ঘকর প্রকিশ করে ডাডরের ঘরনিির্ িনু্ধ 
পাযােধ পেরকে। ডাডরের কান্না সথকর্ সগে। পাযাকেধর সিহ্ারািা সেন অকনকিা ইাঁদুকরর 
র্কিা। পাযােধ পেরকে ডাডরের র্জার িনু্ধ। ডাডরে েখন সোকজনকক আঘাি ককর 
িখন সে িাকদর হ্াি সপেকন আর্কর্াড়া ককর সিাঁকর্ সফকে। 
 
আর্ঘণ্টা পকরই হ্যারর রগকয িেে ডােধরেকদর গারড়কি। হ্যারর োিকিও পাকররন িার 
এর্ন সেৌোগয হ্কি। গারড়কি ডাডরে এিিং পাযােধও আকে। িারা েককেই োকি 
রিরড়যাখানায। 
 
আঙ্কে োনধন িাররকক েিকধ ককর রদকেন–োির্ান। সকানপ্রকার গগুকগাে করকি না। 
গণ্ডকগাে করকেই িড়রদন পেধন্ত সিার্াকক কািাকডধ কািাকি হ্কি। 
 
েরিয িেরে। আরর্ সকান রকর্ গণ্ডকগাে করি না। হ্যারর আশ্বাে রদে। 
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আঙ্কে োনধকনর র্কিা সকউই হ্যাররর কথা রিশ্বাে করে না। 
 
হ্যাররকক রনকয প্রাযই অঘিন ঘকি। এর আকগও হ্যারর িাকদর রিরক্ত ককরকে। 
 
ের্েযা হ্কো হ্যাররকক রনকয প্রাযই অদু্ভি েি ঘিনা ঘকি। িাকক রনকয ডােধরে পররিার 
সর্াকিই খুরশ নন। 
 
একিার সেেুন সথকক িুে সককি হ্যারর িারড়কি রফকর আেকি আেকিই িার িুে আকগর 
র্ি হ্কয োয। আে সপিুরনযা সদখকি পান িার র্াথার িুে আকগর র্কিাই। সেন িুে 
কািাই হ্যরন। একি রিরন রিরক্ত হ্কেন এিিং রান্নাঘর সথকক কাাঁরি একন হ্যাররর র্াখা 
রু্রড়কয রদকেন। সকিে কপাকের দাগ স কক রাখার জনয োর্কনর রদকক রকেু সরকখ সদযা 
হ্কো। ডাডরে িাকক সদকখ হ্ােরেে। োরারাি িার ঘুর্ হ্কো না। সে সু্ককের কথা 
োিরেে। েকাকে উকি সদকখ হ্যাররর র্াথােরিধ িুে, আে সককি সদযার আকগ সে অিস্থা 
রেে। এ কারকণ আে িাকক োি রদন কাকডধর র্কর্য আিকক রাখকেন। েরদও হ্যারর 
সিাঝািার আপ্রাণ সিিা ককরকে সে সে এর কারণ জাকন না। 
 
আকরকরদন আে সপিুরনযা ডাডরের একিা পুরকনা স াো জাম্পাকরর সেির হ্যাররকক 
 ুকাকনার সিিা কররেকেন। রকন্তু েিই রিরন হ্যাররর র্াথা  ুকাকি িান িিই জাম্পাকরর 
রু্খিা সোি হ্কয আকে। আে সপিুরনযা োিকেন, হ্যকিা সর্াযার পর সোি হ্কয সগকে। 
সশষ পেধন্ত জাম্পাকর হ্যাররর র্াথা  ুকক এিিং হ্যারর শারস্ত সথকক সরহ্াই পায। 
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আকরকিার হ্যারর েীষণ রিপকদ পকড়রেে। িাকক একরদন সু্কে েিকনর োকদ পাওযা 
সগে। আেকে োকদ সে সস্বচ্ছায ওকিরন। ডাডরের দুিু িনু্ধরাই হ্যাররকক িাড়া ককর 
সেখাকন রনকয রগকযরেে। এরপর সু্ককের প্রর্ান রশক্ষরযত্রী ডােধরে দম্পরিকক একিা রিরি 
রেকখ জানান সে, হ্যারর সু্ককের োকদ উকিকে। হ্যারর রান্নাঘকরর িাইকর িড় রশর্ গাকের 
সপেকন োফ সদযার সিিা ককররেে। হ্যাররর র্ারণা িািাে িাকক উরড়কয এি ওপকর 
িুকেকে। 
 
রকন্তু আজ সকান সগাের্াে হ্কো না। িার সু্কে, কাপ সিাডধ অথিা রর্কেে রফগ-এর 
িাাঁর্াকরপর গন্ধেরা রুর্ সথকক ডাডরে ও পাযােধ-এর েকে রদন কািাকনা োে। 
 
গারড় িাোকি িাোকি আঙ্কে োনধন আে সপিুরনযার কাকে অরেকোগ কররেকেন। রিরন 
অরেকোগ করকি পেে ককরন। েিরাির িার অরেকোগ হ্কো : কর্ধরি সোকজন, 
হ্যারর, িযািংক, এরপর কাউরিে আিার হ্যারর রিষযক। আজ েকাকে অরেকোগ হ্কো 
সর্ািরিাইক রিষযক। 
 
…সর্ািরিাইক সক্ষপাকি ও িরুণ র্স্তাকনর র্কিা গজধন ককর িকে। একথা রিরন িেকেন, 
েখন পাশ রদকয একিা সর্ািরিাইক অরিির্ কর িকে সগে। 
 
আরর্ সর্ািরিাইক রনকয একরি স্বে সদখরেোর্। হ্যাররর হ্িাৎ র্কন পড়ে। সে িেে, 
সর্ািরিাইকরি উড়রেে। 
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আকরকিু হ্কেই োনধকনর গারড় দুঘধিনায পড়ি। রিরন ডানরদকক ঘুকর হ্যাররর রদকক 
রিররক্তর েকে িাকাকেন। িার রু্খ িখন িৃহ্দাকার রূ্োর র্ি। িেকেন সর্ািরিাইক 
উড়কি পাকর না! 
 
ডাডরে ও পাযােধ হ্ােরেে। 
 
আরর্ জারন এরি উড়কি পাকর না। হ্যারর িেে, আরর্ স্বে সদকখরেোর্। 
 
এরপরই হ্যারর োিে, রকেু না িেকেই োে হ্কিা। সে কথা িেুক এিা ডােধরে 
পররিাকরর সকউ িায না। িারা িাকক ঘৃণা ককর। স্বে সহ্াক িা কািুধন সহ্াক িাকি রকেু 
আকে োয না। িারা র্কন করকি এিা রনশ্চযই হ্যাররর েযঙ্কর সকান িযাপার। 
 
রদনরি রেে সরাদ ঝের্কে শরনিার, েুরির রদন। রিরড়যাখানায প্রিণ্ড রেড়। সেকেকর্কয 
রনকয অকনক পররিার একেকে। ডােধরে দম্পরি ডাডরে ও পাযাকেধর জনয িড় োইকজর 
িককাকেি আইেরির্ রককন রদকেন। হ্যাররকক আড়াে করার আকগই েখন েযাকন িো 
োেযর্যী র্রহ্ো হ্যাররর জনয রক সকনা হ্কি জানকি িান, িখন একরি েস্তা সের্ন 
আইে রককন সদন। হ্যারর র্কন র্কন োিে, িাও র্ে নয। 
 
দীঘধরদন পর হ্যাররর একিা েুের েকাে কািে। ডাডরে এিিং রপযােধ সথকক একিু 
িযির্ান সরকখই হ্যারর হ্াাঁিাহ্াাঁরি করে। রিরড়যাখানার সরকস্তারাাঁয িারা খাওযা–দাওযা 
োরে। দুপুকর খািাকরর পর িারা োপজািীয প্রাণীকদর ঘর সদখকি সগে। ঘরিা রেে 
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খুি িান্ডা ও অন্ধকার। িকি সদযাকের পাকশর জানাোগুকোকি আকো োোকনা রেে। 
ঘকর রেে রিকরিরক, োপ ও অনানয েরীেৃপ। রিশাে আকাকরর রিষর্র সকািরা, এর্নরক 
র্ানুষকক রপকষ সর্কর সফেকি পাকর এর্ন সর্ািা একরি অজগর। 
 
একিা রিশাে োপ ঘুরর্কয রেে। ডাডরে ওর িািাকক রফে রফে ককর িেে–ওিাকক 
জাগাও। 
 
আঙ্কে োনধন কাাঁকি সিাকা রদকেন, রকন্তু সকান কাজ হ্কো না। োপিা একিুও নড়ে না। 
রকেুক্ষণ পর োপিা র্াথা িুেে। র্কন হ্কো োপিা হ্যাররর রদকক িারককয আকে। হ্যারর 
োপিাকক েক্ষয করে এিিং আর সকউ োপিাকক েক্ষয করকে রকনা এিাও সদকখ রনে। 
না আর সকউ েক্ষয করকে 
 
োপিা িার র্াখা আঙ্কে োনধন ও ডাডরের রদকক িাড়াে। সিাখ িুকে ওপকরর রদকক 
িাকাে। িারপর হ্যাররর রদকক দৃরি রনকক্ষপ ককর িেকি িাইে আরর্ সিা েি ের্য 
এরকর্ই িযিহ্ার সপকয থারক। 
 
আরর্ িা জারন। হ্যারর রিড় রিড় ককর িেে। 
 
োপরি সজাকর সজাকর র্াথা নাড়াকচ্ছ। 
 
িুরর্ সকাথা সথকক একেকো?–হ্যারর জানকি িাইে। 
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োপ সেজ রদকয কাাঁকির গাকযর সেখা সদখাে–সিাযা কনেরিকির, িারজে। 
 
জাযগািা রক সিশ োকো? হ্যারর প্রশ্ন করে। োপিা সেজ রদকয আিার গ্লাকের ওপর 
সেখা সদখাে। হ্যারর পড়কি পারে। এই োপিাকক এই রিরড়যাখানায িড় করা হ্কযকে। 
 
হ্যারর িেে–িাহ্কে িুরর্ কখনও িারজে সদখরন? োপ র্াথা সনকড় জানাে। েকে েকে 
হ্যারর েকজাকর রিৎকার ককর উিে ডাডরে। রর্টার ডােধরে। রশগরগর এরদকক একো। 
অরিশ্বােয একিা ঘিনা সদকখ োও। 
 
েিাই সদৌকড় একো। ডাডরে েুকোগ সপকয হ্যাররর পাাঁজকর একরি ঘুরষ িরেকয রদে। 
 
হ্যারর েকে েকে কিংরিকির সর্কঝকি পকড় সগে। এরপর ো ঘিে িা আকরা 
আশ্চেধজনক। ডাডরে এিিং পাযােধ েখন কাাঁকির রদকক িাকাে িখন িারা উডকয ওকর 
িাপকর িকে র্ারিকি রেিকক পড়ে। 
 
হ্যারর িকে হ্াপাকি োগে। একিু পর হ্যারর িারককয সদকখ কাাঁকির খাাঁিািা সনই। োপিা 
িাকদর রদকক এরগকয আেকে। েরীেৃপ েিকন কহ্ধি ও সশারকগাে পকড় সগে। সে 
সেরদকক পাকর েুিকি োগে। োপিা েখন হ্যাররর পাশ রদকয োরচ্ছে িখন হ্যারর োকপর 
ককে শুনে–আরর্ িারজে সথকক একেরে। সিার্াকক অকনক র্নযিাদ। 
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েরীেৃপ েিকনর কীপার স্তরম্ভি হ্কয সগকেন। 
 
রিরড়যাখানার পররিােক আে সপিুরনযাকক এক কাপ রর্রি িা কিরর ককর খাওযাকেন। 
রিরন িারিার িার কাকে র্াফ িাইকেন। 
 
েরীেৃপ েিন সথকক পাযাকেধর সির হ্কয না আো পেধন্ত আঙ্কে সেনধন অকপক্ষা করকেন। 
 
োপিা কাকরা সকান ক্ষরি ককররন। হ্যাররর পাকযর পাশ রদকয োর্কনর রদকক িকে সগকে। 
সকান অঘিন ঘকিরন। িারা েিাই োনধন আঙ্ককের গারড়কি উকি পড়ে। 
 
ডাডরে িেে–আকরকিু হ্কে োপিা আর্ার পাকয কার্ড় িরেকয রদি। 
 
পাযােধ িেে–আর্াকক সিা পাকক পাকক োপিা জরড়কয র্কররেে। আর োপিা হ্যাররর 
োকথ কথা িকেরেে। িাইনা হ্যারর? 
 
আঙ্কে োনধন িারিার হ্যাররর রদকক িাকাকেন। রিরন হ্যাররর ওপর খুিই অেন্তুি। রাকগ 
আঙ্কে োনধকনর রু্খ সথকক কথা সিরুরচ্ছে না। িারপরও আকদশ রদকেন, োও কািাকডধ 
োও… সিার্ার জনয সকান খািার সনই। 
 
িারড়কি রফকর আঙ্কে োনধন একরি সিযাকর এরেকয পড়কেন। আে সপিুরনযা িারন্ড 
আনকি েুিকেন। 
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হ্যাররর িাাঁই হ্কো অন্ধকার কািাকডধ। সে োিরেে, িার েরদ একিা ঘরড় থাকি। ঘরড় না 
থাকায সে ের্য জানকি পারে না। ডােধরে পররিাকরর েদেযরা ঘুরর্কয পকড়কে রকনা 
এিা সিা সে িুঝকি পাররেে না। িারা না ঘুকর্াকে সে রান্নাঘকর োিার কথা োিকিও 
পাকর না। 
 
প্রায দশ িের হ্যারর ডােধরে পররিাকরর োকথ কারিকয রদকযকে। দশিা িের খুি 
রিররক্তকর ও কিকর ের্য। সোিকিোর কথা, িার েিদূর র্কন পকড়, িার িািা–র্া 
েখন েড়ক দুঘধিনায র্ারা োন িখনকার কথা। সে গারড়কি ওর িািা–র্া দুঘধিনায র্ারা 
োন, সেখাকন সেও রেে রকন্তু সে ের্কযর সকান কথাই িার স্মরণ সনই। 
 
কািাকডধ েখন সে দীঘধক্ষণ িার অিীি স্মরণ করার সিিা করকে, িখন এক 
আশ্চেধজনক দৃশয সদখে। এক িীি েিুজ আকোক ররি সদকখ সে কপাকের কািা দাকগ 
িযথা অনুেি ককর। কপাকের িযথা সথকক সে দুঘধিনার কথা র্কন করকি পাকর। রকন্তু 
েিুজ আকো? ওিা সকাথা সথকক আকে? িািা–র্ার কথা এককিাকরই িার স্মরকণ সনই। 
িার িািা–র্া েম্পককধ সকান কথা হ্যাররর আঙ্কে িা আে িার োকথ িেকিন না। এেি 
িযাপাকর প্রশ্ন করাও হ্যাররর জনয িারণ রেে। এই িাোয িার িািা–র্ার সকান েরিও 
সনই। 
 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি এন্ড রি রিলসিািস স্টান । স্ে. স্ে. িাওরলিং । হ্যারি পটাি রসরিে 

51 

www.bengaliebook.com                                  সূরিপত্র 
 

 

হ্যাররর িযে েখন আকরা কর্ রেে িখন সে প্রাযই স্বে সদখি, একজন অকিনা আত্নীয 
একে িাকক রনকয োকচ্ছ। রকন্তু িাস্তকি এ র্রকনর সকান ঘিনা ঘকিরন। িার একর্াত্র 
পরররিি িেকি এই ডােধরে পররিার। 
 
একিার আকের োকথ সদাকাকন সকনাকািার ের্য একজন সোক একে হ্যাররকক রজকজ্ঞে 
ককররেে, সে িাকক সিকন রকনা। এ প্রশ্ন শুকন সকান রকেু না রককনই আে সপিুরনযা 
সদাকান সথকক িাইকর িকে একেন। 
 
একিার এক অকিনা র্রহ্ো িেন্ত িাে সথকক হ্যাররকক হ্ািোরন রদকয সডককরেকো। 
র্রহ্োর গাকয েিুজ সপাশাক। সিহ্ারািা একিু িুকনা র্রকনর। রকন্তু র্জার িযাপার হ্কো–
হ্যারর েখনই িাকদর োকথ কথা িেকি িাইকিা িারা অদৃশয হ্কয সেি। সু্ককে হ্যাররর 
সকান িনু্ধ রেে না। েিাই জানকিা এই স াো জার্া ও োো ির্শা–পরা হ্যারর পিারকক 
ডাডরে এিিং িার দুিু িনু্ধরা সকউই পেে ককর না। 
 
সকউ হ্যাররর োকথ রর্শকিা না, কারণ ডাডরেকক িিািার র্কিা োহ্ে কাকরারই রেে না। 
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স্ে রিরি স্েউই স্লকখরন 
 
িারজরেযান সিাযা োপিা সির হ্কয োওযার কারকণ হ্যাররকক দীঘধস্থাযী শারস্ত সোগ করকি 
হ্কযকে। 
 
শারস্তকোকগর পর েখন সে কািাডধ সথকক রু্রক্ত সপে িখন গরকর্র েুরি িেকে। এরই 
র্কর্য ডাডরে িার নিুন রেকনর্া কযাকর্রািা সেকে সফকেকে। নি ককরকে ররকর্াি ককরাে 
একরাকপ্লন। িাোড়া রর্কেে রফগ েখন িাকি ের ককর রপ্রকেি ড্রাইকের রাস্তা পার 
হ্রচ্ছকেন িখন ডাডরে িার সরইরেিং োইকককে র্াক্কা রদকয িাকক সফকে সদয। 
 
সু্কে েুরি থাকায হ্যাররর সিশ োকো োগকে। িকি ডাডরের োেপােকদর অিযািার সথকক 
সকান রু্রক্ত সনই। িারা প্ররিরদন এই িাোয সিড়াকি আকে। পাযােধ, সডরনে, র্যােকর্ 
এিিং গডধন এরা েিাই রনকিধার্। ডাডরে রেে এই রনকিধার্কদর দেপরি। িাকদর প্রর্ান 
সখো রেে হ্যাররর ওপর রনেধািন িাোকনা। 
 
এই কারকণ হ্যারর ইকচ্ছ ককরই সিরশর োগ ের্য িাোর িাইকর কািাকিা। এরদক 
সেরদক ঘুকর সিড়াি। রশগরগরই েুরি সশষ হ্কয োকি। সেকপ্টম্বর র্াকে হ্যারর সেককন্ডারর 
সু্ককে োকি। িখনই সে প্রথর্িাকরর র্কিা ডাডরের হ্াি সথকক োড়া পাকি। ডাডরে েরিধ 
হ্কি আঙ্কে োনধকনর পুরকনা সু্ককে। পাযােধও সেখাকন েরিধ হ্কি। হ্যারর েরিধ হ্কি 
সটানওযাে হ্াই-এ। 
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ডাডরে হ্যাররকক িেকো–সটানওযাকে রক হ্য জারনে? প্রথর্রদনই সিাকদর র্াথা িযকেকি 
 ুরককয রাখকি। একিার ওপর িোয রগকয প্রযাকরিে ককর সদখ সকর্ন োকগ? 
 
না, র্নযিাদ। হ্যারর জিাি রদে। এই খারাপ িযকেকি র্াথা স াকািার র্কিা সনািংরা আর 
রকেু হ্কি পাকর না। এই িকে হ্যারর সদৌকড় পারেকয সগে োকি ডাডরে িাকক রদকয এ 
র্রকনর প্রযাকরিে না করাকি পাকর। 
 
জুোই র্াে। সু্ককের ইউরনফর্ধ সকনার জনয আে সপিুরনযা ডাডরেকক রনকয েন্ডন 
সগকেন। হ্যাররকক সরকখ সগকেন রর্কেে রফকগর কাকে। িার অিস্থা িখন এি খারাপ 
রেে না। জানা সগে রিরন িার সপাষা রিড়াকের একিাকক রডকোকি রগকয পকড় রগকয 
এক পা সেকে সফকেকেন। এর পর সথকক রিড়াকের প্ররি িার োকোিাোর ঘািরি 
পকড়কে। রিরন হ্যাররকক রিরে সদখকি রদকেন এিিং িেকরর পর িের সরকখ সদযা রকেু 
িারে িককাকেি সককও সখকি রদকেন। 
 
ওইরদন েন্ধযায িোর ঘকর ডাডরে িার নিুন ইউরনফর্ধ পকর সহ্াঁকি সদখাকো েিাইকক। 
সস্মেরিিং সু্ককের সর্রুন রকের রনকার সিাকার ইউরনফর্ধ। হ্াকি একিা োরি। অপরকক 
সপিািার জনয। অিশযই রশক্ষককর দৃরি এরড়কয। এিা পরিিধী জীিকনর জনয োে সিরনিং 
িকে র্কন করা হ্য। 
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আঙ্কে োনধন ডাডরেকক নিুন ইউরনফকর্ধ সদকখ খুি খুরশ। রিরন খুরশ হ্কয িেকেন–আজ 
আর্ার জীিকন একরি পরর্ গকিধর রদন। 
 
ডাডরেকক সদকখ আকের সিাকখ আনোশ্রু। রিরন িেকেন–আরর্ রিশ্বােই করকি পাররে 
না, ডাডরে এি িড় হ্কয সগকে। এেি কথায হ্যাররর হ্ারে পারচ্ছে। সে িহুককি হ্ারে 
সিকপ রাখকো। 
 
পররদন েকাকে হ্যারর নাশিার জনয রান্নাঘকর সগকে একিা রিশ্রী গন্ধ সপে। রান্নাঘরিা 
রেে িড়েড়। সেখাকনই খািার সিরিে। র্কন হ্কচ্ছ ওখাকন রাখা একিা িড় গার্ো সথকক 
দুগধন্ধ সিরুকচ্ছ। হ্যারর উাঁরক রদকয সদখে সে িড় গার্োয র্যো কাপড় পারনকি 
সেজাকনা। 
 
সে আে সপিুরনযাকক রজকজ্ঞে করে-এগুকো রক? 
 
আে সিাাঁকি সিাাঁি সিকপ রনকরি ককে িেকেন-এগুকো সিার্ার সু্ককের ইউরনফর্ধ। 
 
হ্যারর র্ন্তিয করে–আরর্ িুঝকি পারররন সে এগুকো এি সেজা হ্কি। 
 
আে িেকেন–সিাকার র্কিা কথা িকো না। আরর্ সিার্ার জনয ডাডরের রকেু পুরকনা 
কাপড় রে ককর রদকযরে। সশষ হ্কে সদখকি সিার্াকক রিকই র্ানাকচ্ছ। 
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হ্যাররর র্কন েকেহ্ সদখা রদকেও সে সকান প্রশ্ন করে না। ওই সপাশাকক সটানওযাে 
সু্ককে িাকক প্রথর্ রদন সকর্ন সদখাকি। িাকক সদকখ র্কন হ্কি সে হ্ারির িার্ড়ার 
সপাশাক পকরকে। 
 
ডাডরে এিিং আঙ্কে োনধন ঘকর  ুকক নাক কুাঁিকাকেন–কারণ হ্যাররর ইউরনফর্ধ সথকক 
দুগধন্ধ সিরুকচ্ছ। আঙ্কে োনধন পরত্রকার পািা খুেকেন আর ডাডরে োরি রদকয সিরিে 
সপিাকি োগে। 
 
িাইকর ডাকিাকক্স পড়ার শব্দ সশানা সগে। 
 
আঙ্কে োনধন িেকেন–ডাডরে োও সিা, রিরিগুকো রনকয একো। 
 
হ্যারর োক না। ডাডরে িেে। 
 
হ্যারর, োও সিা রিরিগুকো রনকয একো আঙ্কে োনধন িেকেন। 
 
ডাডরে, ওকক োরি রদকয সখাাঁিা র্াকরা সিা। আঙ্কে োনধন িেকেন। 
 
োরি সিাোর আকগই হ্যারর উকি ডাক িাকক্সর রদকক রওনা রদকো। 
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হ্যারর রগকয সদখে পাকপাকের ওপর রিনিা রিরি পকড় আকে। একিা সপাটকাডধ একেকে 
আঙ্কে োনধকনর সিান র্াকজধর কাে সথকক। রিরন আইেেঅউইকি েুরি কািাকচ্ছন। রদ্বিীয 
রিরি একরি িাদার্ী খাকর্র সেির। সকান রিে থাককি পাকর একি। িৃিীয রিরিকি 
সেখা–হ্যাররর জনয রিরি, রনকজর রিরিরি হ্যারর হ্াকি িুকে রনে। িার িুক র্ড়পড় করকি 
োগে। িাকক সিা এ পেধন্ত সকউ রিরি সেকখরন। িার সকান িনু্ধ–িান্ধি িা 
আত্নীযস্বজনও সনই। িাহ্কে সক রেখকি পাকর? রিরির খাকর্ হ্যাররর নার্ সেখা। রিরি সে 
হ্যাররকক সেখা এ িযাপাকর সিা সকান েকেহ্ সনই। 
 
রর্. এইি. পিার 
রোঁরড়র রনকির কািাডধ 
৪, রপ্রকেি ড্রাইে 
রেিে হুইিংরগিং 
োকর 
 
িার্ড়ার র্কিা শক্ত হ্েুদ খাকর্ েিুজ অক্ষকর সেখা রিকানািা। ওপকর সকান ডাকরিককি 
সনই। হ্যারর খার্িা উকল্টপাকল্ট সদখে। িার িুক কাাঁপরেে। হ্যারর সদখে, খাকর্র ওপর 
কিগুকো ররেন োপ–রেিংহ্, ঈগে আর োকপর। িাররদকক িড় অক্ষকর ইিংকররজ এইি 
সেখা আকে। 
 
রান্নাঘর সথকক আঙ্কে োনধন রিৎকার করকেন হ্যারর, জেরদ একো। ওখাকন িুরর্ কী 
করে। িুরর্ রক পত্রকিার্া পরীক্ষা করে? 
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রনকজর ররেকিায আঙ্কে োনধন রনকজই হ্ােকেন। 
 
হ্যারর রান্নাঘকর আঙ্কে োনধকনর হ্াকি দুকিা রিরি রদে। িারপর িার রনকজর রিরি খুেকি 
িযস্ত হ্কয পড়ে। 
 
আঙ্কে োনধন রিরিিা খুকে সদখকেন এিিং রিররক্তর োকথ সপাটকাডধরি সদখকেন। আে 
সপিুরনযাকক িেকেন, শুনে, র্াজধ নারক অেুস্থ। কী এক ঝাকর্ো। 
 
রিক এই ের্য ডাডরে সদৌকড় একে িেে–িািা, হ্যারর সেন রকেু সপকযকে। 
 
হ্যারর রিরিিার োাঁজ খুেকি োরচ্ছে। এই রিরিিার কাগজরিও খাকর্র র্ি শক্ত। রিরি 
সখাোর আকগই আঙ্কে োনধন একে হ্যাররর হ্াি সথকক রিরিিা সোাঁ সর্কর রনকয রনকেন। 
 
এ রিরি সিা আর্ার। এই িকে হ্যারর রিরি সফরি সনযার সিিা করে। 
 
সিার্াকক আিার সক রিরি রেখকি। আঙ্কে োনধন িাট্টা ককর িেকেন। হ্াকি র্রা রিরিিা 
রিরন িার িার পরখ ককর সদখকেন। িারপর পড়কি শুরু করকেন। িার রু্কখর রে 
িারফক োইকির র্কিা িদোকি োগে। োে সথকক েিুজ। রকেুক্ষকণর র্কর্যই রু্কখর 
রে হ্কয সগে রূ্ের শাদা। অকনকিা পুরকনা পররকজর র্কিা। 
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রিরন রিৎকার ককর উিকেন–সপ–সপ–সপ–িুরনযা। 
 
ডাডরে রিরিিা পড়ার জনয হ্াকি সনযার সিিা করে। নাগাকের িাইকর থাকায সে র্রকি 
পারে না। আে সপিুরনযা রিরিিা পড়কেন। প্রথর্ োইন পকড়ই িার রেররর্ খািার 
সজাগাড়। রিরন রিৎকার ককর উিকেন–োনধন, ওহ্ র্াই গুডকনে, োনধন? 
 
আঙ্কে োনধন ও আে সপিুরনযা পরস্পকরর রদকক িাকাকেন। ঘকর সে ডাডরে আকে িা 
িারা েুকেই সগকেন। িকি ডাডরে এ পররিাকর কখকনাই অিকহ্রেি নয। সে িার োরি 
রদকয িাাঁর িািার র্াথায রৃ্দু সিাকা রদে। িারপর রিৎকার ককর িেে–আরর্ রিরিিা 
পড়কি িাই। 
 
হ্যারর িেে–আরর্ রিরিিা পড়কি িাই। কারণ আর্াকক সেখা। 
 
সিার্রা দুজনই ঘর সথকক সিকরাও। আঙ্কে োনধন ডাডরে ও হ্যাররকক র্র্ক রদকেন। 
অিকশকষ হ্যারর আর ডাডরেকক ঘাড় র্কর সির ককর সদযার পর রিরন রনকজই দড়ার্ 
ককর রান্নাঘকরর দকরাজািা িন্ধ ককর রদকেন। 
 
আে সপিুরনযা িেকেন–োনধন সদকখা সিা, রিরিকি রক রিকানা সেখা আকে। হ্যারর 
সকাথায ঘুর্ায এিা িারা জানে কী ককর? সিার্ার রক র্কন হ্য না, িারা আর্াকদর 
িাোর ওপর নজরদারর করকে? 
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নজরদারর?…িার র্াকন সগাকযোরগরর। িুরর্ িেকি িাইে সকউ আর্াকদর অনুেরণ 
করকে। 
 
িাহ্কে আর্রা কী করি োনধন? আর্রা কী রেকখ সদি–আর্রা এ র্রকনর রকেু আশা 
কররনা। 
 
আঙ্কে োনধন িেকেন–আর্রা রিষযিা আর্কে আনি না। ওরা োকি সকান উের না 
পায, সেিাই োকো হ্কি। 
 
রকন্তু…. 
 
আরর্ ঘকর এেি ঘিকি সদি না, সপিুরনযা। আঙ্কে োনধন িেকেন আর্রা েখন ওকক 
ঘকর একনরেোর্ িখনই রক আর্রা রেদ্ধান্ত রনইরন–িার র্গকজ ো রকেু খারাপ আকে েি 
সঝরিকয রিকদয করি! 
 
ওইরদন েন্ধযায অরফে সথকক রফকর আঙ্কে োনধন এর্ন এক কাজ করকেন ো রিরন 
জীিকনও ককরনরন। রিরন কািাকডধ হ্যাররকক সদখকি সগকেন। 
 
হ্যারর িাকক প্রশ্ন করে, আর্ার রিরি সকাথায? সক আর্াকক রিরি রেকখকে? 
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আঙ্কে োনধন িেকেন–েুে ককর খাকর্ সিার্ার রিকানা সেখা হ্কযরেে। আরর্ সেই রিরিিা 
পুরড়কয সফকেরে। 
 
খাকর্ েুে রিকানা সেখা হ্যরন। হ্যারর দৃঢ়িার োকথ িেে-এর্নরক ওখাকন আর্ার 
কািাকডধর রিকানাও রেে। 
 
িুপ। আর সকান কথা নয। আঙ্কে োনধন েীষণ সজাকর র্র্ক রদকেন। িার র্র্ককর 
শকব্দ রেরেিং সথকক ককযকরি র্াকড়ো রনকি পকড় সগে। 
 
র্র্ককর পর পররকিশ েহ্জ করার জনয রিরন হ্াোর সিিা করকেন, রকন্তু িার সিহ্ারার 
কারিনয রকেুকিই দূর হ্কো না। 
 
হ্যাাঁ, হ্যারর। আঙ্কে োনধন িেকেন–আরর্ আর সিার্ার আে োিরেোর্–সেকহ্িু িুরর্ িড় 
হ্কযকে সেকহ্িু সিার্াকক আর কািাকডধ রাখা হ্কি না। িুরর্ ডাডরের রদ্বিীয সশািার ঘকর 
িকে োও। 
 
সকন? হ্যারর প্রশ্ন ককর িেে। 
 
সকান প্রশ্ন করা োকি না। আঙ্কে কড়া োষায িেকেন–সিার্ার র্াোর্াে ওপকর রনকয 
োও। 
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ডােধরে পররিার সে িারড়কি থাকক সেখাকন িারিা কক্ষ। একিায থাককন আঙ্কে আর 
আে, রদ্বিীয কক্ষরি অরিরথকদর জনয পৃথক ককর রাখা হ্কযকে, আকরকিাকি থাকক 
ডাডরে। েিধকশষ ঘরিা েি সথকক সোি, এখাকন ডাডরের েি সখেনার রজরনকে েরা। 
ডাডরের শযনককক্ষ এগুকোর স্থান েিংকুোন হ্য না। 
 
অনযরদকক হ্যাররর রজরনেপত্র এি কর্ সে কািাডধ সথকক র্াোর্াে রনকয সে একিাকরই 
উপকর উকি সগে। 
 
হ্যারর রিোনায িকে িাররদকক িাকাে। ঘকরর প্রায েি রজরনেই োো। 
 
র্াত্র এক র্াকের পুরকনা রেকনর্া কযাকর্রারি োো, োো সিরেরেশনও, এোড়া আকে 
পারখর একরি িড় খাাঁিা, সেিায কাকািুযা থাকি। এোড়াও আকে োো এযারগান। 
র যাকগুকোকি অেিংখয িই। িই গুকো সদকখই সিাঝা োয সে এখনও সকউ স্পশধ ককররন। 
রনি সথকক ডাডরের রিররক্তর কথা সশানা োরচ্ছে র্া, আরর্ িাই না সে ওই ঘকর থাকুক। 
সে এখাকন থাককি পারকি না। ঘরিা আর্ার, ঘরিা আর্ার োগকি। 
 
হ্যারর দীঘধশ্বাে সেকড় রিোনায শুকয পড়ে। আর োিকি োগে, গিকাে হ্কেও 
ওপরিোর ঘকর আোর জনয হ্যারর েম্ভি েি র্রকনর সিিাই িাোি। আর আজ িার 
কাকে কািাডধই সিরশ িহ্ণকোগয। কারণ কািাকডধর রিকানাকিই িার রিরিিা একেকে। 
 
*** 
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পররদন েকাকে েিাইকক শান্ত সদখা সগে। রকন্তু ডাডরের রাগ আর েিফিারন সদকখ 
সক? সে িািাকক োরি রদকয িারড় রদে। র্াকক োরথ র্ারে। িার সোি খরকগাশিা েুাঁকড় 
সফেে। হ্যারর ঘর োকড়রন। আঙ্কে আর আে গম্ভীর রু্কখ পরস্পকরর রদকক িাকাকেন। 
 
পররদন েখন ডাকরপযন একো িখন আঙ্কে োনধন হ্যাররকক নয, নরর্ স্বকর ডাডরেকক 
িেকেন–িািা োও সিা! রিরিগুকো রনকয একো। ডাডরে িার সেৌহ্দকণ্ড দুর্ দার্ শব্দ 
করকি করকি হ্ে ঘর পার হ্কয রিরি আনকি দকরাজার রদকক সগে। 
 
সেখান সথককই ডাডরে রিৎকার ককর উিে, আিার একিা রিরি একেকে। রিকানা সেখা 
আকে– 
 
রর্, এইি পিার 
স্মকেট সিডরুর্ 
৪ রপ্রকেি ড্রাইে 
 
আিধনাদ ককর উিকেন আঙ্কে োনধন এিিং সিযার সথকক উকি হ্ে রুকর্র রদকক েুিকেন। 
হ্যারর িার সপেকন সপেকন েুিকো। রিরিিা হ্াকি সনযার জনয ডাডরেকক র্ারিকি সফকে 
রদকেন োনধন। এরদকক হ্যারর সপেন সথকক িার গো র্কর ঝুকে পড়ার কারকণ রিরিগুকো 
ডাডরের কাে সথকক সককড় রনকি অেুরির্া হ্রচ্ছে। প্রকিযককর গাকযই সোহ্ার রডিা 
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আঘাি ককরকে। একিা রিভ্রারন্তকর একোকর্কো পরররস্থরির পর পর–আঙ্কে োনধন 
সোজা হ্কয দাাঁড়াকেন, দীঘধশ্বাে রনকেন এিিং হ্যাররকক সেখা রিরিখানা খার্কি র্রকেন। 
 
আঙ্কে োনধন রনকদধশ রদকেন–হ্যারর সিার্ার কািাকডধ… র্াকন সিার্ার সশািার ঘকর োও…. 
আর ডাডরে িুরর্ও এখান সথকক োকগা। 
 
হ্যারর িার নিুন সশািার ঘকরর িাইকর পাযিারর করকি োগে। হ্যারর রনরশ্চি হ্ে–িাকক 
রেরন রিরি রদকযকেন রিরন সজকনকেন হ্যাররর ঘর িদে হ্কযকে এিিং হ্যারর আকগর রিরিিা 
পাযরন। রিরন রনশ্চযই আিার রিরি রেখকিন। এিার িাকক রিরিিা সপকিই হ্কি। হ্যারর 
একিা পররকল্পনার কথা োিকি োগে। সে ঘরড়কি অযাোর্ধ রদকয রাখে। 
 
পররদন েকাে ৬িায োো ঘরড়কি অযাোর্ধ সিকজ উিে। সোকরর আকো িখনও ঘকর 
প্রকিশ ককররন। হ্যারর অযাোর্ধ িন্ধ ককর িুরপ িুরপ জার্া পকর রনে। ডােধরে পররিাকরর 
কাউককই সে জাগাকি না। সকান িারি না োরেকয অন্ধকাকর সে রোঁরড় রদকয রনকি সনকর্ 
এে। হ্ে ঘর পার হ্কয সে দকরাজার কাকে সগে। িার ইকচ্ছ রেে রপ্রকেি ড্রাইকের 
সকানায দাাঁড়াকনা োকি ডাক রপযন আো র্াত্রই সে রিরি িার হ্াকি রনকি পাকর! 
দকরাজার কাোকারে পা রদকিই… 
 
হ্িাৎ আ–র–র–র— 
 
হ্যারর োফ রদকয উিে। আকর পাকপাকের ওপকর রক সেন! আকর এ সে জীিন্ত প্রাণী। 
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হ্যাররর রু্খ েকয শুরককয সগে। এ কী, এ সে আঙ্কে োনধন। রিরন দকরাজার সগাড়ায 
একরি রিরপিং িযাকগ ঘুরর্কয আকেন। হ্যারর এর্ন রকেু একিা করকি িার র্কন আকগই 
েকেহ্ হ্কযরেে। আঙ্কে োনধন রিরপিং িযাগ সথকক সির হ্কয প্রায আর্ ঘণ্টা হ্যাররকক 
িকাঝকা করকেন। িারপর হুকুর্ রদকেন িা িানািার জনয। হ্যাররকক রান্নাঘকর  ুককি 
হ্ে। িা রনকয একেই হ্যারর সদকখ সে ডাকরপযন একে সগকে এিিং রিরিগুকো আঙ্কে 
োনধকনর সকাকে। হ্যারর েক্ষয করে রিনিা রিরিই েিুজ কারে রদকয সেখা। 
 
হ্যারর িেে–আর্ার রিরি সকাথায? 
 
এর র্কর্য আঙ্কে োনধন েি রিরির খার্ খুকে সফকেকেন। 
 
সিার্াকক আিার সক রিরি রেখকি? আঙ্কে োনধন প্রশ্ন করকেন। সিার্াকক সকউই রিরি 
রেখকি না। আঙ্কে োনধন আিার িেকেন–ওই রিরিকি েুে ককর সিার্ার নার্ সেখা 
হ্কযরেে। 
 
আর্ার রিরি সকাথায? হ্যারর প্রশ্ন করে। প্রকশ্নর জিাি না রদকয আঙ্কে োনধন হ্যাররর 
োর্কনই েিগুকো রিরি িুককরা িুককরা ককর রোঁকড় সফেকেন। 
 
রিরন সেরদন আর অরফকে সগকেন না। োরারদন িাোয কািাকেন। ডাকিাক্সিাকি 
এর্নোকি সপকরক িুকক রদকেন োকি এখাকন সকউ রিরি সফেকি না পাকর। 
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োকোই হ্কো। আে সপিুরনযা র্ন্তিয করকেন-এখন িারা আর রিরি রদকি পারকি না। 
রিরি রদকি হ্কে িাকদরকক ওপকর উিকি হ্কি। 
 
আঙ্কে োনধন িিিা আশ্বস্ত হ্কি পারকেন না। রিরন িেকেন-এেি সোক আর্াকদর র্ি 
নয। েি ের্যই এরা নিুন নিুন ফরে–রফরকর সির করকি জাকন। 
 
*** 
 
শুিিাকর হ্যাররর নাকর্ কর্ ককর হ্কেও িাকরািা রিরি একো। 
 
ডাকিাকক্স সফো েম্ভি হ্যরন িকে রিরিগুরে এিার দকরাজার রনকির ফাাঁক রদকয গরেকয 
সদযা হ্কযকে। রকেু রকেু রিরি িাথরুকর্র জানাো রদকযও সেিকর সফো হ্কযকে। আঙ্কে 
োনধন এরদনও অরফকে সগকেন না। িাোকিই কািাকেন। রিরন হ্ািুরড়, সপকরক আর 
সোি সোি কাকির িুককরা রদকয দকরাজা ও জানাোর েিগুকো ফাাঁক িন্ধ করকেন। 
 
শরনিাকর আকরা িকড়া অঘিন ঘিে। হ্যাররর নাকর্ িরিশিা রিরি একো। রিরিগুকো 
দুডজন রডকর্র িাকক্সর সেির পািাকনা হ্কযরেে। সডইররর সোককরা রকেু িুঝকি না 
সপকরই শযনককক্ষর জানাো রদকয রডর্গুকোর োকথ রিরিগুকো আে সপিুরনযার কাকে 
রদকযরেে। রক্ষপ্ত হ্কয আঙ্কে োনধন ডাকঘর আর সডইররকি িার িার সফান করকেন। 
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আর আে সপিুরনযা রিরিগুকো িুককরা িুককরা ককর ফুড রর্ক্সিাকর রদকয নি ককর 
সফেকেন। 
 
ডাডরে রিস্মকযর োকথ হ্যাররকক প্রশ্ন করে–সিার্ার োকথ কথা িোর জনয সক এর্ন 
উিো হ্ে? 
 
*** 
 
সরািিার েকাকে আঙ্কে োনধন নাশিার সিরিকে িেকেন। রিরন পরররান্ত। িকি িাকক 
সিশ খুরশ খুরশ সদখারচ্ছে। 
 
রিরন িেকেন–আজ সরািিার, েুরির রদন। আজ আর সকান রিরি আেকি না। 
 
রকন্তু হ্িাৎ রান্নাঘকরর রির্রনকি শব্দ সশানা সগে। রকেু সেন গড় গড় ককর রির্রন সিকয 
রনকি পড়কে। রিরন ো সদখকেন িাকি স্তরম্ভি হ্কয পড়কেন। উনুকনর রির্রন রদকয 
রিররশ িরল্লশিা রিরি িুকেকির র্ি সিররকয এে। ডােধরে পররিাকরর েিাই অিাক। আর 
রিরিগুকো র্রার জনয হ্যারর োফ রদে। 
 
সির হ্ও! এখান সথকক সির হ্ও! 
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আঙ্কে োনধন হ্যাররর সকার্র জরড়কয র্কর উাঁিু ককর িাকক রান্নাঘর সথকক হ্ে ঘকর েুাঁকড় 
সফেকেন। আে সপিুরনযা আর ডাডরে হ্াি রদকয রু্খ স কক িাইকর িকে সগে। আঙ্কে 
োনধন দড়ার্ ককর দকরাজা িন্ধ ককর রদকেন। রিরিগুকো সদযাে এিিং সর্কঝকি একে 
পকড়কে-এ শব্দ িাকদর কাকন আেরেে। রাকগ সক্ষাকে িান রদকয সগাাঁফ রোঁড়কি রোঁড়কি 
আঙ্কে োনধন িেকেন–সিার্াকদরকক পাাঁি রর্রনি ের্য রদরচ্ছ। এর র্কর্য সিার্রা 
সিার্াকদর গুরি ককযক জার্া–কাপড় রনকয রনকি সনকর্ আেকি। আর্রা এখান সথকক িকে 
োি। এই রিষকয আর সকান কথা নয। 
 
আঙ্কে োনধকনর অকর্ধক সগাাঁফ উকড় োওযায িাকক খুিই েযঙ্কর সদখারচ্ছে। িাই সকউ 
িাকক সকান প্রশ্ন করকি োহ্ে করে না। েিাই রগকয গারড়কি িেে। ডাডরে সপেকন 
িকে ফুাঁেরেকো। কারণ সে িার সিরেরেশন, রেরডও আর করম্পউিার োকথ সনযার জনয 
পযাক কররেকো। আঙ্কে োনধন িার র্াথার িাররদক সিকপ িাকক সজার ককর উরিকয 
সদন। 
 
গারড় িেকে সিা িেকেই। আে সপিুরনযারও োহ্ে হ্কো না প্রশ্ন ককর, গারড় সকাথায 
োকচ্ছ। আঙ্কে োনধন একিু পর পরই ডানরদকক িার্রদকক করিন সর্াড় রনকয গারড় 
িাোকি োগকেন। 
 
খাওযা–দাওযার জনযও গারড় সকাথাও থার্ে না। েন্ধযা হ্কিই ডাডরের রিোপ সশানা 
সেকি োগে। িার জীিকন সকান রদন এি খারাপ োযরন। সে খুিই কু্ষর্ািধ। সে 
সিরেরেশকনর পাাঁিিা সপ্রািার্ রর্ে ককরকে ো সে সদখকি সিকযরেে। িাকক এি সখোরি 
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রদকি হ্কি জানকে সে গারড়কিই উিি না। অিকশকষ আঙ্কে োনধন এক শহ্রিেীকি 
একে একিা সহ্াকিকের োর্কন িার গারড় থার্াকেন। একিা ঘকর দুকিা সনািংরা রিোনায 
হ্যারর আর ডাডরেকক খাককি হ্ে। ডাডরে রিোনায পকড়ই নাক ডাকা শুরু করে। 
হ্যাররর সিাকখ সকান ঘুর্ সনই। হ্যারর জানাোর পাকশ দাাঁরড়কয িেন্ত গারড়গুকোর আকোর 
রদকক িারককয রইে। 
 
পররদন েকাকের নাশিায িারা সখকো িারে কনধকফ্লক ও সিাকটর োকথ রিকনর িকর্কিা। 
নাশিা খািার পর পরই সহ্াকিকের র্ারেক িাকদর সিরিকে একেন। 
 
রিরন িেকেন-এক্সরকউে রর্, আপনাকদর র্কর্য হ্যারর পিার সক? িাাঁর নাকর্ েে সডেকক 
একশ রিরি একেকে। 
 
সহ্াকিকের র্ারেক েদ্রর্রহ্ো একিা রিরি িাকদর োর্কন িুকে র্রকেন। েিুজ কারেকি 
সেখা– 
 
রর্. এইি. পিার 
কক্ষ নিং–১৭ 
সরইেরেউ সহ্াকিে 
ককওযাথধ 
 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি এন্ড রি রিলসিািস স্টান । স্ে. স্ে. িাওরলিং । হ্যারি পটাি রসরিে 

69 

www.bengaliebook.com                                  সূরিপত্র 
 

 

রিরিিা সনিার জনয হ্যারর হ্াি িাড়াে। হ্যাররর হ্ািরি আঙ্কে োনধন েররকয রদকেন। 
সহ্াকিকের র্ারেক েদ্রর্রহ্ো রিরস্মি হ্কেন। আঙ্কে োনধন উকি দাাঁরড়কয েদ্রর্রহ্োকক 
িেকেন–িেুন। আরর্ রিরিগুকো সনি। 
 
*** 
 
ককযক ঘণ্টা গারড় িোর পর আে সপিুরনযা েকয েকয িেকেন–ঘকর রফকর সগকে রক 
োকো হ্ি না? 
 
রকন্তু আঙ্কে োনধন িার কথায কান রদকেন না। রিরন সে রিক কী িাইকেন িা অনয 
সকউ জাকন না। রিরন গারড় িারেকয একরি গেীর িকন প্রকিশ করকেন। গারড় সথকক 
নার্কেন। িাররদকক িাকাকেন। র্াথা নাড়কেন। আিার গারড়কি উকি টািধ রদকেন। এ 
রকর্ ঘিনা আকরা একারর্কিার ঘিে। 
 
ডাডরে িকে উিে–িািার রক র্াথা খারাপ হ্কযকে? 
 
েরু্দ্র উপকূকের কাকে একে আঙ্কে োনধন গারড় পাকধ করকেন। েিাইকক গারড়র সেির 
িরেকয সরকখ সকাথায সেন সগকেন। িাইকর িৃরি পড়কি শুরু ককরকে। গারড়র োকদও িড় 
িড় িৃরির সফাাঁিা পড়কি োগে। 
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ডাডরে িার র্াকক িেে–আজ সোর্িার। আজ রাকি রিরেকি দয সিি হ্ার্কিকিরে 
আকে। আরর্ েরদ রিরে আকে এর্ন স্থাকন থাককি পারিার্। 
 
সোর্িার হ্যাররকক কি ককর র্কন করকি হ্য না, আজকক রক িার। সকানরদন সোর্িার 
িা জানার জনয ডাডরের ওপর রনেধর করা োয, কারণ সোর্িাকরর রিরের রপ্রয এই 
সপ্রািাকর্র জনয রদন গুনকি থাকক সে। আগার্ীকাে র্েেিার। আগার্ীকাে হ্যাররর 
একাদশ জন্মরদন। অিশয এ িারড়কি হ্যাররর জন্মরদকনর সকান গুরুত্ত্ব সনই। গি 
জন্মরদকন সে ডােধরে পররিার সথকক সপকযরেে একরি সকাি হ্যাোর এিিং আঙ্কে োনধকনর 
এক সজাড়া পুরকনা সর্াজা। প্ররিরদনই সিা িযে এগাকরা থাকক না। 
 
আঙ্কে োনধন রফকর একেন। রু্কখ ঈষৎ হ্ারে। হ্াকি েম্বা ও েরু একিা পযাককি। 
 
কী রককনকো? আে সপিুরনযা জানকি িাইকেন। রিরন এ প্রকশ্নর উের না রদকয 
িেকেন–ির্ৎকার একিা জাযগা সপকযরে। েিাই গারড় সথকক নাকর্া। 
 
গারড়র িাইকর খুি িাণ্ডা। আঙ্কে োনধন সে জাযগািা সদখাকেন সেিা একিা রশোর্য 
সোি দ্বীপ। এর র্াঝখাকন পুরকনা একিা সোি িারড়। এ িারড়কি সে সকান সিরেরেশন 
সনই–িা হ্েফ ককরই িো োয। 
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আঙ্কে োনধন িেকেন–আিহ্াওযা দপ্তর সথকক জানাকনা হ্কযকে সে আজ রাকি ঝড় 
হ্ওযার েম্ভািনা আকে। দ্বীপিাকি োিার জনয এই েদ্রকোক আর্াকদরকক িার সনৌকািা 
র্ার রদকযকেন। 
 
সফাকো রু্কখর এক িুকড়া আেুে রদকয একিা সনৌকা সদরখকয িাকদর সেরদকক এরগকয 
রনকয সগকেন। িার রু্কখ কপি হ্ারে। 
 
আর্ার কাকে এখকনা রকেু খািার আকে। েিাই সনৌকায ওকিা। আঙ্কে োনধকনর রনকদধশ। 
 
সনৌকাকি রহ্কর্ে হ্াওযা। োকথ িৃরি। েিাই িাণ্ডায অরস্থর। র্কন হ্কো ককযক ঘণ্টা 
োত্রার পর িারা দ্বীকপ সপৌঁেে। আঙ্কে োনধন িাকদরকক একরি োো িারড়কি রনকয 
সগকেন। 
 
িারড়র সেিরিা রেে আকরা েযঙ্কর। ঘকরর সেিকর োরু্রদ্রক আগাোর গন্ধ। ফাযার 
সপ্রে েযাাঁিকোঁকি, কাকির সদযাকের ফাাঁক রদকয েরু্কদ্রর িািাকের সশা সশা শব্দ। িারড়কি 
র্াত্র দুকিা কক্ষ। 
 
আঙ্কে োনধকনর খািার োণ্ডাকর ো রেে িা হ্ে র্াত্র এক পযাককি র্ির্কি রিসু্কি ও এক 
হ্ারে কো। 
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রিরন ফাযার সপ্লকে আগুন োোিার সিিা করকেন, রকন্তু সেখাকন সকান কাি সনই, 
এককিাকরই খারে। 
 
আঙ্কে োনধন আনকের োকথ র্ন্তিয করকেন–োক, এখাকন সকান রিরি আেকি না। রিরন 
রনরশ্চি সে এই ঝকড়র রাকি সকউ িাকদর কাকে আেকি পারকি না। রাি নার্কে 
আিহ্াওযার পূিধাোে সর্ািাকিক ঝড় শুরু হ্কো। েরু্কদ্রর িরে সদযাকে রেিকক পড়কে। 
িাইকরর ঝকড়া িািাে জরাজীণধ ও সনািংরা জানাোয আঘাি করকে। 
 
আে সপিুরনযা একিা সপাকায–কািা সোফার ওপর কম্বে রিরেকয ডাডরের সশাযার 
িযিস্থা করকেন। আঙ্কে োনধন ও আে সপিুরনযা পাকশর ককক্ষ িকে সগকেন। হ্যারর 
সর্কঝর ওপর একিা সোঁড়া পািো কম্বে রিরেকয গুরিেুরি সর্কর শুকয পড়ে। রাি িাড়ার 
োকথ োকথ ঝকড়র সিগও িাড়কি োগে। হ্যারর ঘুকর্াকি পারে না। একিু আরার্ পািার 
জনয এরপি–ওরপি করকে। সপি রখকদয সিা সিা করকে। অপররদকক ডাডরে রনরশ্চকন্ত 
নাক ডাককে। িার হ্ািঘরড়র আকো একিু পর পর রিককর পড়কে। অন্ধকাকর ঘরড়র 
আকো সথকক হ্যারর িুঝকি পারে আর দশ রর্রনকির সেির িার িযে এগাকরা পূণধ 
হ্কি। ডাডরে োিরেে পত্রকেখক এখন সকাথায। 
 
পাাঁি রর্রনি পর হ্যারর িাইকর সেন রককের আওযাজ শুনে। িার েয হ্রচ্ছে–োদ র্াথার 
ওপর সেকে পড়কি না সিা? োদ সেকে পড়কে সে অিশয আকরা সিরশ উষ্ণিা উপকোগ 
করকি পারি। 
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আর িার রর্রনি িারক–হ্যকিা িা রপ্রকেি ড্রাইকে এি রিরি আেকি সে োরা িারড় 
রিরিকি েকর োকি। সেখান সথকক সেোকিই সহ্াক অন্তিুঃ একিা রিরি িুরর করকি হ্কি। 
রিন রর্রনি িারক। 
 
েরু্কদ্রর স উ রক এ িারড়র ওপর আেকড় পড়কে। 
 
এখনও দু রর্রনি িারক। 
 
অদু্ভি শব্দ। োগকর রশোখণ্ড িুককরা িুককরা হ্কয োগকর রর্রেকয োকচ্ছ? 
 
আর একিা রর্রনি।… রিররশ সেককন্ড… কুরড় সেককন্ড…. দশ,.. নয… রিরক্ত করার জনয 
হ্কেও ডাডরেকক জাগাকি রক? 
 
রিন… দুই… এক… িুর্। িুর্। 
 
হ্িাৎ রিকি আওযাজ। 
 
সগািা দ্বীপিা সকাঁকপ উিে, হ্যাররর দকরাজায সক সেন খুি সজাকর সজাকর কড়া নাড়কে। 
সক সেন সেিকর আেকি িায। 
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িারিি িক্ষে 
 
িুর্। িুর্। দকরাজায আিার র্াক্কার শব্দ। ডাডরে োফ রদকয সজকগ উিে। 
 
কার্াকনর শব্দ? সে সিাকার র্ি প্রশ্ন করে। 
 
িাকদর সপেকন একরি রিকি শব্দ সশানা সগে। আঙ্কে োনধন েকয রিিণধ হ্কয ঘকর 
 ুককেন। িার হ্াকি একরি রাইকফে। এখন িারা িুঝকি পারে রিরন েরু েম্বা 
পযাকককি রক একনরেকেন। 
 
সক ওখাকন? আঙ্কে োনধন রিৎকার ককর উিকেন–োির্ান, আর্ার হ্াকি অস্ত্র আকে 
 
রকেুক্ষণ নীরিিা। 
 
িারপর আিার…    
 
র্ পা ে 
 
দকরাজায এর্ন সজাকর র্াক্কা োগে সে কান–ফািাকনা আওযাকজ দকরাজার েি পাল্লা 
র্ারিকি পকড় সগে। দকরাজার ওপাকর দাাঁরড়কয আকে এক অরিকায র্ানুষ–কদিয িেকেও 
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েুে হ্কি না। িুে–দাাঁরড়কি রু্খ প্রায  াকা। েেেকে সিাখ। িার র্াথা রগকয সিকককে 
ঘকরর োদ পেধন্ত। র্াথা নি ককর রপি িাাঁরককয কুাঁকজা হ্কয কদিযিা ঘকর  ুকক সগকেন। 
সে র্াথা রনিু ককর দকরাজারি হ্াকি িুকে রনকেন এিিং জাযগার্কিা িরেকয রদে। িাইকর 
ঝকড়র গজধন রকেুিা কর্ে। কদিযিা েিার রদকক িাকাে। 
 
আর্াকক রক এক কাপ িা িারনকয সদযা োয? পকথ ো র্কে েহ্য ককররে। 
 
িারপর সে সোফার রদকক এরগকয সগে সেখাকন ডাডরে েকয জড়েড় হ্কয িকে আকে। 
 
কদিয িেে-এই র্িু উকি দাাঁড়া। 
 
ডাডরে েকয জড়েড় হ্কয র্াকক আড়াে ককর েুককািার জনয েুিে। আঙ্কে োনধকনর 
সপেকন রিরনও েকয কাাঁপরেকেন। 
 
আকর এইকিা হ্যারর। কদিয হ্যাররকক সদকখ িেে। হ্যারর কদিযাকার সোকিার রদকক 
িাকাে। সোকিার রু্কখ রস্মি হ্ারে। 
 
কদিযাকার সোকিা হ্যাররকক িেে–আরর্ সিার্াকক প্রথর্ েখন সদরখ িখন িুরর্ র্াত্র 
একরি সোট্ট রশশু। সিার্াকক রিক সিার্ার িািার র্ি সদখাকচ্ছ। অিশয সিার্ার সিাখ 
দুকিা সিার্ার র্াকযর র্কিা। 
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আঙ্কে োনধকনর গোয ঘাড় ঘযাে শব্দ। 
 
রিরন িেকেন–িুরর্ একু্ষরণ এখান সথকক িকে োও। এিা আর্ার হুকুর্। িুরর্ দকরাজা 
সেকে সেিকর  ুকককো। 
 
িুপ ককরা, রনকিধার্–কদিয দাপকির োকথ র্র্ক রদে। সে সোফার সপেকন রগকয আঙ্কে 
োনধকনর হ্াি সথকক রাইকফেরি রনকয রনে। রাইকফেিাকক িাাঁরককয ঘকরর এক সকাকণ 
েুাঁকড় সফেে। এি েহ্কজ সেন রািাকরর কিরর সকান রজরনে দুর্কড় রু্িকড় সফকে রদে। 
আঙ্কে োনধন রৃ্দুককে রকেু িেকি িাইকেন। রকন্তু অদু্ভি রকেু শব্দ করা োড়া িার গো 
রদকয কথা সিরুে না। 
 
কদিয হ্যাররকক উকিশয ককর িেে–হ্যারর, োকহ্াক, হ্যারপ িাথধকড িু ইউ। 
 
 এর পর কদিযিা িার জার্ার পককি সথকক একিা িাক্স সির ককর হ্যাররকক রদে। হ্যারর 
কাাঁপা কাাঁপা হ্াকি িাক্সিা খুেে। একিা িকড়া িককাকেি সকক। সকককর ওপর েিুজ 
রকের আইেরির্ রদকয সেখা হ্যারপ িাথধ–সড হ্যারর। 
 
হ্যারর কদকিযর রদকক িারককয িেকি িাইরেে–সিার্াকক অকনক র্নযিাদ। রকন্তু িার রু্খ 
ফেকক সিররকয একো–সক িুরর্? 
 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি এন্ড রি রিলসিািস স্টান । স্ে. স্ে. িাওরলিং । হ্যারি পটাি রসরিে 

77 

www.bengaliebook.com                                  সূরিপত্র 
 

 

কদিযিা প্রথর্ একিু আর্িা আর্িা করে। িারপর িেে–আর্ারই েুে হ্কয সগকে। 
প্রথকর্ই আর্ার পররিয সদযা উরিি রেে। আর্ার নার্ রুরিযাে হ্যারিড। আরর্ 
সহ্াগািধকে থারক। সেখানকার দকরাজার িারি আর্ার সহ্ফাজকি আর র্াকির সদখাকশানা 
করর। 
 
হ্যাররর োকথ করর্দধন করার জনয কদিযরি রিশাে হ্াি িারড়কয রদে। করর্দধকনর ের্য 
হ্যাররর র্কন হ্কো িার হ্ািিা িুরঝ খকে পড়কে। 
 
িা পাওযা োকি? হ্যারিড র্কন কররকয রদকেন। িা েরদ একিু কড়াও হ্য িাকিও আর্ার 
আপরে সনই। 
 
এিার হ্যারিকডর দৃরি সগে ঘর গরর্ করার ফাযার সপ্লে-এর রদকক। রিরন ঘকরর ফাযার 
সপ্লে-এর কাকে একিু কুাঁকজা হ্কেন। রু্হূ্কিধর র্কর্য সেখাকন গনগকন আগুন েকে উিে। 
ঘর এি গরর্ হ্কো সে হ্যাররর র্কন হ্ে, সে সেন একিা হ্ি িাথ রনকচ্ছ। আগুকন 
সগােে ককর রনকচ্ছ। 
 
হ্যারিড এিার সোফায িকে পড়কেন। র্কন হ্ে গরদরি িুরঝ ডুকি োকি। এিার হ্যারিকডর 
জার্ার পককি সথকক হ্করক রককর্র রজরনে সিরুে–িার্ার সকিরে, এক পযাককি 
শূককরর র্ািংকের েকেজ, েম্বা র্গ, সিািে, িা ইিযারদ। হ্যারি িার কাজ শুরু ককর 
রদকেন। েকেকজর আগুকন ঝেোকনার শব্দ ও সপাড়া র্ািংকের গকন্ধ ঘর েকর সগে। রিরন 
েখন েযরি সর্ািা, রকে েরা এিিং রকেুিা পুকড় োওযা েকেজ সোহ্ার রশককর কড়াই 
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সথকক সির করে ডাডরে সোোিুর দৃরিকি সেইরদকক িাকাে। আঙ্কে োনধন কড়াোকি 
িেকেন–ডাডরে, ওর সদযা সকান রজরনে স্পশধ করকি না। 
 
হ্যারিড রু্িরক সহ্কে ররেকিা ককর িেকেন–সিার্ার সেকে ডাডরে সিা একরি আস্ত 
থেথকে পুরডিং, ওর জনয িরিধর প্রকযাজন হ্কি না। সিার্ার সকান রিন্তার কারণ সনই। 
 
হ্যারিড হ্যাররর রদকক েকেজ িারড়কয রদকেন। হ্যারর এি কু্ষর্ািধ রেে সে সখকয র্কন 
হ্কো এর আকগ কখকনা সে এি েুস্বাদু খািার খাযরন। েরদও সে েকযর সিাকখ হ্যারিকডর 
রদকক িারককয রেে। 
 
হ্যারর হ্যারিকডর রদকক এক দৃরিকি িারককযই রইে। িারপর রনজ সথককই িেে–আরর্ 
এখনও রিক িুকঝ উিকি পারররন আপরন সক? 
 
হ্যারিড এক স াক িা রগেকেন। হ্াকির িােু রদকয রু্খ রু্েকেন। 
 
িেকেন–েিাই সের্ন ডাকক–িুরর্ও আর্াকক হ্যারিড িকে ডাককি। সিার্াকক একিু 
আকগই িকেরে, আরর্ সহ্াগািধকের িারির রক্ষক। র্ীকর র্ীকর িুরর্ সহ্াগািধে েম্পককধ েি 
জানকি পারকি। 
 
না। হ্যারর িেে। 
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হ্যারিড একিু র্াক্কা সখকেন র্কন হ্কো; রিরন হ্যাররর এই উের আশা ককররন। 
 
আরর্ দুুঃরখি। হ্যারর দুুঃখ প্রকাশ করে। 
 
এিার হ্যারিড ডােধরে পররিাকরর অনয েিার রদকক িাকাে। হ্যারর, সিার্ার দুুঃরখি হ্িার 
সকান কারণ সনই। দুুঃরখি হ্িার কারণ সিা ওকদরই। আরর্ জারন–সিার্াকক সেখা একরি 
রিরিও ওরা সিার্াকক সদযরন। সহ্াগািধকের িযাপাকরও িারা সিার্াকক রকেু জানাযরন। 
সিার্ার িািা–র্ার িযাপাকরও ওরা সিার্াকক রকেু িকেরন। 
 
আর্ার িািা–র্ার েম্পককধ কী? হ্যারর আিহ্ েকর জানকি িাইে। 
 
িুরর্ রকেুই জাকনা না! হ্যারিড রিস্ময প্রকাশ করে। িেে–রিক আকে, এক সেককন্ড 
অকপক্ষা ককরা। 
 
হ্যারিড এি সক্ষকপ সগকেন সে র্কন হ্ে রু্হূ্কিধই িারড়িা েন্ডেণ্ড ককর সফেকিন। ডােধরে 
েকয সপেকন হ্কি সদযাকে রপি সিকাকেন। 
 
হ্যারিড হুিংকার রদকয িেকেন–সিার্রা আর্াকক িে, সেকে-এই সেকেিা–র্াকন হ্যারর রক 
রকেুই জাকন না? 
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হ্যাররর র্কন হ্কো–হ্যারিড একিু িাড়ািারড় করকেন। সে সিা সু্ককে পড়কে। সেখাপড়ায 
সে খুি একিা খারাপ নয। 
 
হ্যারর িেে–আরর্ পড়াকশানা করর। আরর্ অকঙ্ক োকো। 
 
হ্যারিড হ্যাররর কথায কান না রদকযই ডােধরে পররিাকরর েদেযকদর কাকে প্রশ্ন করকেন 
আপনারা রক ওকক ওর পররিার, ওর িািা–র্ার ইরিহ্াে েম্পককধ রকেুই জানানরন? 
 
হ্যারিড সেন উকেজনায সফকি পড়রেকেন। 
 
আঙ্কে োনধন েকয ফযাকাকে হ্কয পড়কেন। হ্যারিড হ্যাররর রদকক িারককয িেকেন–
সিার্ার িািা–র্া েম্পককধ সিার্ার জানা উরিি। িারা খযারির্ান িযরক্ত রেকেন। িুরর্ও 
সেই রহ্কেকি খযারির্ান। 
 
কী িেকেন? আর্ার িািা–র্া খযারির্ান রেকেন? হ্যারর রিস্মকয হ্যারিডকক রজকজ্ঞে 
করে। 
 
িুরর্ এককিাকর রকেুই জাকনা না? হ্যারিড রিস্মকয হ্যাররর রদকক িাকাকেন। 
 
অকনকক্ষণ পর আঙ্কে োনধন রকেু িোর োহ্ে সপকেন। রিরন িেকেন–হ্যাররর িািা–র্া 
েম্পককধ রকেু না িোর জনয সিার্াকক অনুকরার্ কররে। 
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একি হ্যারিকডর রাগ কর্ে না। হ্যারিড রাকগর োকথই িেকেন আপরন সিা কখকনা 
িাকক িকেনরন রিরিগুকোকি কী সেখা রেে? ডাম্বেকডার হ্যাররকক এই রিরিগুকো 
পারিকযরেকেন আর্ার োর্কনই। আপরন এিগুকো িের হ্যাররর কাে সথকক েিরকেু 
সগাপন সরকখকেন। িাই না? 
 
কী েুরককয সরকখকেন? হ্যারর সকৌিূহ্েী হ্কয উিকো। 
 
িুপ কর, এেি কথা িেকি আরর্ রক সিার্াকক রনকষর্ করররন? আঙ্কে োনধন রিররক্ত 
প্রকাশ করকেন। 
 
আে সপিুরনযার সিহ্ারাযও আিকঙ্কর োপ সদখা সগে। 
 
আপনারা দুজন র্াথা গরর্ করকেও রকেু হ্কি না। হ্যারর িুরর্ একজন জাদুকর। হ্যারিড 
িেে। 
 
ঘকরর র্কর্য রপনপিন নীরিিা। শুরু্ সকিে োগকরর গজধন আর িািাকের রশর রশর 
আওযাজ সেকে আেকে। 
 
আরর্ একজন কী? হ্যারর আকরা সকৌিূহ্েী হ্কো। 
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িুরর্ একজন জাদুকর। হ্যারিড িেকেন–সিার্ার কাকে পািাকনা রিরিগুকো সিার্ার পড়া 
উরিি রেে। এই িকে হ্যারিড একরি হ্েুদাে খার্ হ্যাররর হ্াকি রদকেন। 
 
হ্যারর খার্রি হ্াকি রনে। খাকর্র ওপর হ্ােকা েিুজ কারেকি সেখা রেে 
 
রর্, এইি পিার 
রদ সফ্লার, হ্ািধ অন রদ রক 
েরু্দ্র 
 
হ্যারর রিরিিা খুকে পড়কি শুরু করকো– 
 
সহ্াগািধকের জাদু রিদযােয 
প্রর্ান রশক্ষক : আেিুে ডাম্বেকডার 
 
রপ্রয রর্. পিার, 
আর্রা আনকের োকথ জানারচ্ছ সে, আর্াকদর জাদু রিদযােকয সিার্ার জনয একরি আেন 
রাখা আকে। রিরির োকথ প্রকযাজনীয িইপত্র ও েরঞ্জার্ারদর িারেকা সদযা হ্কো। 
আগার্ী ১ো সেকপ্টম্বর সথকক সকােধ শুরু হ্কি। ৩১সশ জুোইকযর সেির সিার্ার কাকে 
সপাঁিা প্রিযাশা কররে। 
 
ইরি 
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রর্নােধা র্যাককগানাগে 
উপ–প্রর্ান রশক্ষক 
 
হ্যাররর র্াথায একগাদা প্রশ্ন রকেরিে কররেে। সে সেকি পারচ্ছে না, সকান প্রশ্নিা আকগ 
করকি। ককযক রর্রনি পর অসু্ফিস্বকর িেে, িারা আর্ার সপাঁিার জনয অকপক্ষা করকি, 
এর অথধ কী? একহ্াকি রনকজর কপাে সিকপ হ্যারিড িেে, এিক্ষকণ র্কন পকড়কে িার 
অপর হ্ািরি ওোরককাকির পকককি  ুরককয একরি জীিন্ত সপাঁিা, একরি েম্বা পােককর 
কের্ ও সর্ািা কাগকজর সরাে সির করকেন। হ্যারিড িার দাাঁকি পারখর পােক সিকপ 
কাগকজ রকেু রেখকেন ো িুঝকি হ্যাররর একিুও অেুরিকর্ হ্কো না। 
 
হ্যারিড রেখকেন : 
 
রপ্রয রর্, ডাম্বেকডার, 
হ্যাররকক িার রিরি সদযা হ্কযকে। িার রজরনেপত্র সকনার জনা আরর্ আগার্ীকাে 
সিরুি। আিহ্াওযা দুকেধাগর্য। আশা করর আপরন োকো আকেন। 
ইরি 
হ্যারিড 
 
সেখািা োাঁজ ককর হ্যারিড সপাঁিাকক রদকেন। সপাঁিা এিা সিাাঁকি সিকপ র্রে। এিার 
সপাঁিারিকক জানাো রদকয হ্যারিড আকাকশ উরড়কয রদকেন। এর্ন স্বাোরিকোকি হ্যারিড 
রফকর একে িেকেন, সেন এইর্াত্র সফাকন কথা িকে একেন। এরপর আঙ্কে োনধন 
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হুিংকার রদকয উিকেন–হ্যারর িুরর্ সকাথাও োকি না। হ্যারিড সরকগকর্কগ আগুকনর পাকশ 
রগকয দাাঁড়াকেন। এিিং িেকেন–আরর্ সদখকি িাই সিার্ার র্কিা একিা র্াগে িাকক 
কীোকি আিকায। 
 
র্াগে। র্াগে কী? হ্যারর জানকি িাইে। 
 
হ্যারিড জিাি রদকেন–র্াগে হ্কো সে েি সোক জাদুর র্র্ধ সিাকঝ না। সিার্ার দুেধাগয 
এরকর্ একরি র্াগে পররিাকর িুরর্ িড় হ্কযকে। 
 
এিার আঙ্কে োনধন এরগকয একে িেকেন–আর্রা প্ররিজ্ঞা ককররেোর্ আর্রা িাকক এ 
র্রকনর সোজিারজ সথকক দূকর রাখি। িার ওই র্রকনর জাদু–িাদু সশখার ইচ্ছা 
রিরকাকের জনয আর্রা সশষ ককর সদি। 
 
হ্যারর িেে–সিার্রাও রক জাকনা সে আরর্ একজন–জাদুকর। 
 
অিশযই জারন। সপিুরনযা জিাি রদকেন-এিা কী ককর হ্য সে আরর্ আর্ার সিান েম্পককধ 
রকেু জানকিা না। সেও সেই সু্কে সথকক এরকর্ রিরি সপকযরেে এিিং একরদন উর্াও 
হ্কয রগকযরেে। েুরির ের্য সে িারড়কি আেকিা–িার পকককি থাককি িযাকের পা, 
িাকযর কাপকক সে ইাঁদুর িানাকিা। একর্াত্র আরর্ই জানিার্, সে একরি েণ্ড! রকন্তু 
আর্ার র্া–িািার কাকে সে রেে রপ্রয–েিরকেুকিই িারা রেরেকক রনকয গিধ করকিা। 
েিের্য িেকি রেরে এিা… রেরে ওিা…। িারপর সিার্ার িািার োকথ সু্ককে িার 
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পররিয হ্য। পররিয সথকক ঘরনিিা এিিং রিকয। ওরা দুজকনই পাগে, অদু্ভি, 
অস্বাোরিক। িারপর সিার্ার জন্ম হ্য। আরর্ জানিার্ িুরর্ িাকদর র্ি হ্কি। িারা 
একরদন রিকস্ফারকণ সশষ হ্কয সগে। িারপর সথকক িুরর্ আর্াকদর কাকে। 
 
কথাগুকো শুকন হ্যাররর রু্খ ফযাকাকশ হ্কয সগে। একিু পর হ্যারর রু্খ খুেে–রিকস্ফারণ! 
সিার্রা না িকেরেকে, আর্ার িািা–র্া গারড় দুঘধিনায র্ারা সগকে? 
 
গারড় দুঘধিনায! হ্যারিড গজধন ককর উিকেন। ডােধরে পররিাকরর েদেযকদর প্ররি িুদ্ধ 
দৃরিকি িারককয হ্যারিড প্রশ্ন করকেন-এিা রক রিশ্বাে করা োয সে রেরে আর সজম্স্ 
গারড় দুঘধিনায র্ারা সগকেন। এিা অেম্ভি। এিা রনেক গুজি। িাকনাযাি গল্প। এিা 
িদনার্। আর্াকদর জগকির প্ররিিা রশশুই হ্যারর পিাকরর নার্ জাকন। এিা রক ককর হ্য 
সে সে রনকজই িার েম্পককধ জাকন না। রকন্তু সকন এই দুঘধিনা ঘিকো। হ্যারিড করিন 
োষায প্রশ্ন করকেন। 
 
হ্যারিকডর সিার্ খুি দ্রুিই উকদ্বকগ পররণি হ্কো। উরদ্বগ্ন স্বকর হ্যারিড িেকেন–আরর্ 
এিা কখকনাই আশা করররন। আরর্ িখন িুঝকি পারররন ডাম্বেকোর সকন আর্াকক 
িকেরেকেন সিার্াকক রনকি অকনক িার্া–রিপরে সপরুকি হ্কি। িুরর্ সে অকনক রকেু 
জাকনা না-এিাও আর্ার জনয কর্ রিস্মকযর িযাপার নয। সিার্াকক আর্ার অকনক রকেুই 
িোর আকে। িকি েিিুকু এখন িো োকি না। আরর্ িিিুকুই িেি েিিুকু আর্ার 
পকক্ষ িো েম্ভি। 
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ডােধরে পররিাকরর েদেযকদর প্ররি িুদ্ধ দৃরি রনকক্ষপ ককর হ্যারিড হ্যাররকক িেকি 
োগকেন–রিষযরি এই, আর্ার র্কন হ্য একিা সোক, নার্–রকন্তু আশ্চেধ িুরর্ িার নার্ 
জাকনা না! পৃরথিীর েককে িার নার্ জাকন। 
 
সোকিা সক? হ্যারর প্রশ্ন ককর িকে। 
 
িার নার্ …িেকি রগকয হ্যারিড সথকর্ সগকেন। হ্যারিকডর রু্খ সথকক নার্রি সিরুে না। 
 
আরর্ িার নার্ িেকি পারি না। সকউই িার নার্ উচ্চারণ ককর না হ্যারিড িেকেন। 
 
রকন্তু সকন? হ্যারর জানকি িাইে। 
 
হ্যারিড িেকেন–ঘিনার োকথ আকরকজন জরড়ি। িার নার্ গােরপন গারকগাকযকেে। 
সে একজন সেেরকিাজ ও িদর্াকযশ। খুিই জঘনয, জঘকনযর সিকযও জঘনয। িার নার্ 
িো… আচ্ছা রিক আকে, িার নার্ সোেকডর্িধ। রদ্বিীযিার িার নার্ রনকি িেকি না। 
িার জগিিাই রেে জাদুেীো, ডাইরন আর সেেরকিাজকদর রনকয। প্রায রিশ িের আকগ 
সে িার অনুোরী িানািার জকনয সোকজন খুাঁজকিা। সে রিরেন্ন র্রকনর েযঙ্কর ঘিনা 
ঘিাকি। সে ককযকজনকক খুন ককরকে। রিকশষ ককর িার রিকরার্ী র্কির সোককদরকক। 
একর্াত্র ডাম্বেকডারককই সে েয সপকিা। িার সু্কেিাকক সে রনকি োহ্ে পাযরন। 
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হ্যারিড িকে িেকেন–সিার্ার িািা র্া খুি োে জাদুকর রেকেন। িাকদর িুেনা হ্য না। 
োত্রািস্থায সহ্াগািধে সু্ককে িারা সহ্ড িয ও সহ্ড গােধ রেকেন। িকি এিা অজানাই 
সথকক সগে সে সকন সোেকডর্িধ িাকদরকক পকক্ষ সনযার সিিা কখকনা ককররন। এর 
কারণ হ্কি পাকর সে সিার্ার িািা–র্া ডাম্বেকডাকরর খুি ঘরনষ্ঠ রেকেন। িখন সিার্ার 
িযে র্াত্র এক িের। সোেকডর্িধ সিার্াকদর িারড় োয। সিার্ার িািা–র্াকক হ্িযা 
ককর। এ ের্য ইউ–সনা–হু সিার্াককও হ্িযা করার সিিা ককররেে, রকন্তু েফে হ্যরন। 
িাই সিার্ার কপাকের এই দাগ সদকখ আরর্ রিরস্মি হ্ইরন। এিাও সিা কর্ কি নয। 
এিা একরি শরক্তশােী অরেশাকপর পররণার্। শাপিা সিার্ার ওপর সির্ন প্রোি সফেকি 
পাকররন। এজনযই িুরর্ খযারির্ান হ্যারর। কারণ সে োকক র্ারকি িাইকিা িার িাাঁিার 
সকান উপায থাকি না। একর্াত্র িুরর্ই িার িযরিির্। 
 
রিকডর কথা শুকন হ্যাররর র্ন রিষাকদ েকর সগে। 
 
করুণ দৃরিকি হ্যারিড হ্যাররর রদকক িাকাকেন। 
 
হ্যারিড িেকনে–ডাম্বেকডাকরর রনকদধকশই আরর্ সিার্াকক সেই োো িারড় সথকক উদ্ধার 
করর। িকি সশষ পেধন্ত িুরর্ সেখাকন আে–অথধাৎ ডােধরেকদর পররিাকর–সেিাও সিা 
সিার্ার জনয োকো হ্যরন। এিা সিা সিার্ার জনয একরি নরক। 
 
ইকিার্কর্য আঙ্কে োনধন িার োহ্ে রকেুিা রফকর সপকযকেন। রিরন িেকেন–আরর্ 
স্বীকার করর হ্যাররর সেির অদু্ভি রকেু রজরনে আকে। সে ডাইরন জগকির সোক। হ্যি 
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শােন ককর িাকক িকশ আনা োকি অথিা োকি না। িকি আরর্ িাই না সে ওই জগকির 
োকথ সকান েম্পকধ রাখুক। 
 
আঙ্কে োনধকনর কথা শুকন হ্যারিড সোফা সথকক োফ রদকয উিকেন। িার পযাে সথকক 
একিা োো োিা সির ককর সেিাকক িরিাররর র্কিা ককর আঙ্কে সেনধকনর োর্কন 
উাঁরিকয র্রকেন। িারপর িেকেন–ডােধরে, আরর্ সিার্াকক হুাঁরশযার ককর রদরচ্ছ, িুরর্ 
আর একরি কথাও িেকি না। 
 
োিার সখাাঁিা খািার েকয আঙ্কে োনধন এককিাকর িুপকে সগকেন। 
 
হ্যারিড পুনরায সোফায িেকেন। 
 
সোেকডর্কিধর কী হ্কো? হ্যারর জানকি িাইে। 
 
হ্যারিড িেকেন–সে সেরদন পারেকয সগে। পকরর রাকি সে সিার্াকক হ্িযা করার সিিা 
ককররেে। িকি ওর িযাপারিাও রহ্েয রকয সগকে। সকউ িকে ও র্ারা সগকে। সকউ িকে 
ও এখনও জীরিি। 
 
আন্তররকিা ও উষ্ণিার োকথ হ্যারিড হ্যাররর রদকক িাকাকেন। ওাঁর কথায হ্যারর খুরশ ও 
গরিধি হ্ওযার পররিকিধ িরিং র্কন করকো সকাথাও িড় র্রকনর েুে হ্কচ্ছ। সে জাদুকর! 
সে কীোকি জাদুকর হ্য? সে সিা ডােধরে পররিাকর আঙ্কে োনধন এিিং আে সপিুরনযার 
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কাকেই প্ররিপারেি হ্কযকে। সে েরদ জাদুকরই হ্কি িাহ্কে িাকক সকন োোিকরর 
জীিন কািাকি হ্কচ্ছ? সকন কািাকডধর ওপর ঘুকর্াকি হ্য। সে েরদ খযারির্ানই হ্কি 
িাহ্কে ডাডরে সকন েি ের্য িাকক ফুিিকের র্কিা োরথ র্াকর। 
 
হ্যারর হ্যারিডকক িেে–আপরন সিার্হ্য েুে করকেন। আর্ার র্কন হ্য না, আরর্ একজন 
জাদুকর। 
 
হ্যাররর কথায হ্যারিড রৃ্দু হ্ােকেন। 
 
িুরর্ জাদুকর হ্কি না সকন? জাদুরিদযাকক রক িুরর্ েয পাও? 
 
হ্যারর আগুকনর রদকক িাকাে। এখন সে োিকি োগে োর আঙ্কে আে িার োকথ 
সকন দীঘধরদন এর্ন ওেি–পােি ও অস্বাোরিক িযিহ্ার ককরকেন। 
 
হ্যারর হ্ারেরু্কখ হ্যারিকডর রদকক িারককয সদখে, হ্যারিকডর রু্কখ িখনও রস্মি হ্ারে। 
আঙ্কে োনধকনর উকিকশয হ্যারিড িেকেন–িুরর্ রক সদখকি িাও হ্যারর জাদু জাকন রকনা। 
 
আঙ্কে োনধন িেে–আরর্ সিার্াকক িকেরে হ্যারর সকাথাও োকি না। ও সটানওযাে 
হ্াইসু্ককে েরিধ হ্কযকে। সিার্াকদর ফােিু রিরি আরর্ পকড়রে। 
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হ্যারর সহ্াগািধকে েরদ সেকি িায। সিার্ার র্ি একজন িড় র্াগেও রকেুকিই িাকক 
রুখকি পারকি না–হ্যারিড িেকেন। িুরর্ রক পাগে, োিকো, রেরে ও সজর্ে-এর 
সেকের সহ্াগািধে োওযা িন্ধ করকি পারকি। জকন্মর পকরই ওর নার্ এ সু্ককে সেখা হ্কয 
সগকে। সে সেখাকন সহ্াগািধকের ইরিহ্াকে োর র্ি িড় রশক্ষক হ্নরন সেই আেিাে 
ডাম্বেকডাকরর অর্ীকন পড়াকশানা করকি। 
 
িাকক র্যারজককর কারোরজ সশখাকনার জনয সকান র্াথা খারাপ িৃদ্ধকক আরর্ এক কানা 
করড়ও রদরচ্ছ না। আঙ্কে োনধকনর ককে সক্ষাকের িরহ্ুঃপ্রকাশ। 
 
সশষ পেধন্ত রিরন খারনকিা সিরশই িকে সফেকেন। হ্যারিড আিার োিারি িরিাররর 
র্কিা ককর আঙ্কে োনধকনর োর্কন িার র্াথার ওপর শূকনয ঘুরাকেন। আর িেে–
হুাঁরশযার আেিাে ডাম্বেকডাকরর রিরুকদ্ধ িুরর্ একিা কথা িেকি না। 
 
রহ্শ… শব্দ ককর োিারি েখন ডাডরের োর্কন িকে এে, সিগুরন রকের আকোর 
ঝেকারন, আিশিারজর র্ি একিা শব্দ, এক িীি রিৎকার এিিং পররু্হূ্কিধই ডাডরে 
িার রনিকম্ব দু হ্াি সিকপ িীি িযথায রিকি শব্দ ককর উিে। হ্যারর সদখকো একরি 
শূককরর সেজ ডাডরের িাউজার খুাঁকড় সির হ্কচ্ছ। আঙ্কে োনধন আিধনাদ ককর উিকেন। 
রিরন এি েয সপকেন সে িৎক্ষণাৎ আে সপিুরনযা আর ডাডরেকক দ্রুি সিকন অনয 
ঘকর রনকয সগকেন। োওযার ের্য েখন দকরাজা িন্ধ কররেকেন িখন িার সিহ্ারায 
েীষণ আিকঙ্কর োপ। হ্যারিড িার দাাঁরড়কি হ্াি িুরেকয োিার রদকক িারককয িেকেন, 
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র্াথা গরর্ করা রিক নয, রকন্তু অকনক ের্য এিা কাজ ককর। র্াকন… ওকক শূকর 
িানাকনা, িকি সে এর্রনকিই সদখকি শূককরর র্কিা। 
 
হ্যারর হ্যারিডকক রজকজ্ঞে করে–আপরন জাদু সদখান না সকন? 
 
একথার সকান জিাি না রদকয হ্যারিড িাাঁর সকািিা হ্যাররর রদকক েুাঁকড় রদকয িেকেন, 
িুরর্ আর্ার সকািরি পকর নাও। সখযাে সরকখা। এর সেিকর আকরা রকেু রজরনে আকে। 
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ডাযাগন এরল 
 
পররদন খুি েকাকেই হ্যাররর ঘুর্ োেে। েরদও সে জাকন িাররদক ফরো হ্কয সগকে। 
িিুও সিাখ িন্ধ ককর রইে। 
 
িার র্কন হ্কো রাকি সে স্বে সদকখকে সে হ্যারিড নাকর্ এক কদিয একে িাকক 
জাদুরিদযার সু্ককে েরিধ হ্কি িকেকে। হ্যারর র্কন র্কন িেে, এখন আরর্ সিাখ খুেকেই 
সদখকিা িারড়কি আরর্ আর্ার কািাকডধর ওপর শুকয আরে। 
 
রিক এই ের্য দকরাজায িক–িক আওযাজ। র্কন হ্কচ্ছ আে সপিুরনযা দকরাজায শব্দ 
করকেন। িিুও সে সিাখ িন্ধ ককর থাকে। কারণ গি রাকি সে একিা েুের স্বে 
সদকখকে। 
 
আিার দকরাজায িক–িক আওযাজ। 
 
হ্যারর িেে–আরর্ আেরে। 
 
হ্যারর উিকিই িার গা সথকক হ্যারিকডর সদযা সকািিা রনকি পড়ে। 
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িাররদকক েুকেধর আকো। ঝড় সথকর্ সগকে। হ্যারিড িখনও সোফায ঘুকর্াকচ্ছন। একিা 
সপাঁিা জানাোয ডানা ঝাপিাকচ্ছ। সিাাঁকি একিা খিকরর কাগজ। হ্যারর উকি রগকয জানাো 
খুকে রদে। সপাঁিািা ঘকর  ুকক হ্যারিকডর গাকযর ওপর খিকরর কাগজিা সফকে রদকয 
হ্যারিকডর সকাকি আির্ণ করে। হ্যারর সপাঁিাকক িার্া সদযার সিিা করে। হ্যারিড সিাখ 
না খুকেই হ্যাররকক িেকেন–ওকক রকেু পযো রদকয দাও। 
 
–কি সদি? হ্যারর জানকি িাইে। 
 
–সদখ, আর্ার পকককি কী আকে। 
 
হ্যারিকডর সকাকির পকককি িারির সগাো, সিাঞ্জ রু্দ্রা, রি–িযাগেহ্ নানা রকরেকর্র রজরনে 
পাওযা সগে। 
 
অিকশকষ হ্যারর অদু্ভি র্রকনর রকেু রু্দ্রা সির করে। 
 
িাকক পাাঁিরি নাি রদকয দাও। হ্যারিড হ্যাররকক িেকেন। 
 
নাি! অিাক হ্কয হ্যারর প্রশ্ন করে। 
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হ্যারিড িেকেন–হ্যাাঁ, সিাকঞ্জর সোি সোি রু্দ্রাগুকো। হ্যারর গুকণ গুকণ সিাকঞ্জর পাাঁিরি রু্দ্রা 
সির করে। সপাঁিা পা িারড়কয রদকিই হ্যারর একরি পুিুরেকি রু্দ্রাগুকো সরকখ পুিুরেরি 
সপাঁিার পাকযর োকথ সিাঁকর্ রদে। সপাঁিা জানাো রদকয সিররকয আকাকশ উড়াে রদে। 
 
হ্যারিড ঘুর্ সথকক উকি িেকেন। আড়কর্াড়া োেকি োেকি আজকক অকনক রকেু 
করকি হ্কি। িেকেন–েন্ডন সেকি হ্কি। েন্ডন োিার আকগ জাদুরিদযার সু্ককের দরকারর 
েি রজরনেপত্র রকনকি হ্কি। 
 
হ্যারর হ্যারিকডর উকিশয িেে–আর্ার সকান িাকা পযো সনই। আর আপরনও শুনকেন 
জাদুরিদযার সু্ককে েরিধ হ্িার জনয আর্ার আঙ্কে আর্াকক সকান িাকা সদকিন না। 
 
এ রনকয সিার্াকক োিকি হ্কি না। হ্যারিড িেকেন–িুরর্ রক র্কন ককরকো সে, সিার্ার 
িািা সিার্ার জনয রকেুই সরকখ োনরন? সিার্ার িািা সিার্ার জনয প্রিুর র্ন–েম্পদ 
সরকখ সগকেন। 
 
রকন্তু িাকদর িারড় সিা ধ্বিংে ককর সদযা হ্কযরেে–হ্যারর িেে। 
 
িারা িাকদর সোনা–দানা িাোয রাকখনরন। আর্াকদর কাজ হ্কি প্রথকর্ রিিংগিে 
উইজাডধ িযািংকক োওযা। নাও েকেজ খাও। খুি সিরশ িাণ্ডা হ্কয োযরন। সিার্ার 
জন্মরদকনর সককও সখকি পার… সিার্ার ো ইকচ্ছ। হ্যারিড িেকেন। 
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জাদুকরকদর রক িযািংক থাকক? হ্যারর অিাক হ্কয রজকজ্ঞে করে। 
 
হ্যাাঁ, িাকদর একিাই িযািংক আকে। রিিংগিে উইজাডধ িযািংক। 
 
রিকককে হ্যারিড পাহ্াকড় সগকেন। োকথ হ্যাররও সগে। আকাশ রনকর্ধঘ, পররষ্কার, েরু্কদ্র 
েূেধাকস্তর প্ররিফেন। োড়ার একরি সনৌকা ঘাকি িাাঁর্া আকে। সনৌকার িোয িৃরির পারন 
জকর্কে। 
 
অনয একরি সনৌকার েন্ধান ককর হ্যারর হ্যারিডকক প্রশ্ন করে–আপরন এখাকন একেন কী 
ককর? 
 
উকড় একেরে। হ্যারিড িেে। 
 
উকড় একেকেন–র্াকন? হ্যারর অিাক হ্কো। 
 
হ্যাাঁ–আর্রা এিাকিই রফকর োি। হ্যারিড় িেে–আরর্ েখন এিা সপকযরে এখন আর 
জাদুরিদযার োহ্ােয দরকার সনই। 
 
িারা দুজন সনৌকায উিকেন। হ্যারর িখনও হ্যারিকডর রদকক িারককযরেে এিিং কল্পনা 
কররেে রকোকি হ্যারিড উড়কেন। 
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হ্যারিড িকেকেন সনৌকা িাওযািা েজ্জার িযাপার। িাহ্কে রক সনৌকািা উড়কি–হ্যারর 
োিরেে। 
 
হ্যারিড িেকেন–আরর্ সেখাকনই থারক সেখাকন েিরকেুর গরি সিকড় োয। িুরর্ রক 
সহ্াগািধকে রগকয এেি রিষকয গল্প করকি? হ্যারিড হ্যাররর রদকক িাকাকেন। 
 
অিশযই না। হ্যারর জিাি রদে। 
 
হ্যারিড িার সগাোপী োিািা সির ককর দুোগ করকেন। সনৌকার পাকশ র্রকিই সনৌকািা 
দ্রুিকিকগ পাকড়র রদকক রওনা হ্কো। 
 
আপরন রিিংগিে সথকক িাকা আনার জনয এি িযস্ত হ্কেন সকন? হ্যারর জানকি িাইে। 
 
জাদুরিদযা কাকজ োরগকযরে। পরত্রকার োাঁজ খুেকি খুেকি হ্যারিড িেকেন–িো হ্য 
ড্রাগন নারক িযািংককর েল্টগুকো পাহ্ারা রদকচ্ছ। রিিংগিে েন্ডন সথকক শি শি র্াইে 
দূকর। েরু্কদ্রর রনি রদকয সেকি হ্কি। ওখাকন সেকি হ্কে িুরর্ রখকদয র্ারা োকি। হ্যারর 
িকে িকে আকাশ পািাে োিরেে। সডইরে প্রকফকির পািা ওল্টাকি ওল্টাকে হ্যারিড 
র্ন্তিয করকেন জাদু র্ন্ত্রণােয েি ের্য সগাে পাকায। 
 
জাদুর জনয রক আিার একরি র্ন্ত্রণােয আকে নারক? হ্যারর রিরস্মি ককে রজকজ্ঞে করে। 
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অিশযই আকে। হ্যারিড জিাি রদকেন–েরকার িারচ্ছকেন ডাম্বেকডার ওই র্ন্ত্রণােকযর 
দারযত্ব রনক। রকন্তু ডাম্বেকডার সহ্াগািধকের জাদুরিদযার সু্কে সেকড় র্ন্ত্রী হ্কি আিহ্ী নন। 
 
জাদুরিদযা র্ন্ত্রণােকযর কাজ কী? হ্যারর জানকি িাইে। 
 
হ্যারিড জিাি রদকেন–র্াগেকদর হ্াি সথকক জাদুরিদযা শাস্ত্রকক রক্ষা করা। 
 
সনৌকা ঘাকি রেড়ে। িারা সনৌকা সথকক সনকর্ েড়কপকথ হ্াাঁিকি োগে। পথিারীরা 
অিাক দৃরিকি হ্যারিকডর রদকক িারককয রইে। িাকদর সদাষ সদওযা োয না। হ্যারিড 
এি েম্বা সে, রিরন েহ্কজই েিার দৃরি আকষধণ করকিন। 
 
েন্ডন োওযার জনয িারা সটশকন সপৌঁেে। পাাঁি রর্রনকির সেিরই েন্ডকনর জনয সিন 
পাওযা োকি। র্াগেকদর িাকার িযাপাকর হ্যারিকডর সকান র্ারণা রেে না। সে িাকাকক 
র্াগে িাকা িকে থাকক। িাই রিরকি করার জনয হ্যাররকক িাকা রদকেন। সিকনর রদকক 
না িারককয েিাই শুরু্ হ্যারিকডর রদকক িাকায। হ্যারিড দুকিা আেন রনকয িেকেন। 
 
সিার্ার রিরি রক সিার্ার োকথ আকে? হ্যারিড হ্যাররকক রজকজ্ঞে করকেন। 
 
হ্যারর হ্েুদ খাকর্র রিরিিা পককি সথকক সির করকো। 
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রিক আকে। হ্যারিড িেকেন, সিার্ার কী কী োগকি িার একিা রিস্তাররি িারেকা 
রিরিকি সেখা আকে। 
 
হ্যারর কাগকজর রদ্বিীয অিংশিার োাঁজ খুেে। রাকি সে কাগজিা েক্ষযও ককররন এিিং 
পকড়ওরন। হ্যারর পড়কি শুরু করে– 
 
সহ্াগােধে সু্কে অফ উইিিাফি এিিং উইজাররড 
 
ইউরনফর্ধ 
প্রথর্ িকষধর োত্রোত্রীকদর জনয আিশযক 
১। রিন সেি স্বাোরিক কাকজর সপাশাক (কাকো) 
২। রদকন পরার জনয একিা োর্ারণ সিাখা হ্যাি (কাকো) 
৩। এককজাড়া দস্তানা (ড্রাগন ও অনুরূপ প্রাণীর িার্ড়ার কিরর) 
৪। শীকির একিা সপাশাক (কাকো–রূপােী এিিং রিো) 
েক্ষয করুন–প্রকিযক োত্রোত্রীর সপাশাকক সনইর্–িযাগ থাককি হ্কি। 
 
রনরদধি পািযপুস্তক 
প্রকিযক োত্রোত্রীকক রনকয িারেকােুক্ত প্রকিযকিা িইকযর একিা ককর করপ রাখকি হ্কি 
(ক) The Standard Book of Spells (Grade–1) by Miranda Goshawk 
(খ) History of Magic by Bathilda Bagshot 
(গ) Magical Theory by Adalbert Wafting 
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(ঘ) A Beginners Guide to Transfiguration by Emeric Switch 
(ে) One Thousand Magical Herbs and Fungi by Phyllida Spore 
(ি) Magical Drafts and Potions by Arsenius Jigger 
(ে) Fantastic Beasts and Where to Find Them by Newt Scamander 
(জ) The Dark Forces–A Guide to Self–Protection by Quentin Trimble 
 
অনযানয েন্ত্রপারি 
একিা জাদুর কারি 
একিা কেড্রন (রপউিার টযান্ডাডধ োইজ–২) 
এক সেি গ্লাে অথিা স্করিক রফঅে 
একরি দূরিীন 
এক সেি িার্ার সস্কে 
োত্রোত্রীরা একিা সপাঁিা িা একিা রিড়াে অথিা একিা িযাে আনকি পারকি। 
অরেোিককদর জানাকনা োকচ্ছ সে প্রথর্ িকষধর োত্রোত্রীকদরকক িাকদর রনজস্ব ঝাডু়োরি 
িযিহ্ার করকি সদযা হ্য না। 
 
এগুকো েিই েন্ডকন রকনকি পাওযা োকি? হ্যারর প্রশ্ন করে। 
 
সকাথায পাওযা োকি সেিা সিার্ার জানা থাককে অিশযই পাওযা োকি–হ্যারিড জিাি 
রদকেন। 
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হ্যারর এর আকগ কখনও েন্ডন োযরন। সে সে সকাথায োকচ্ছ-এিাও িার জানা রেে না। 
িকি োওযার পথ ও পদ্ধরি খুি রিরিত্র। সিকনর আেনগুকো সোি, গরি খুিই কর্। 
জাদুরিদযার োহ্াকেয এরা এেকককেির রদকয উিে। এই সিা রাস্তা। এই সিা োরর োরর 
সদাকান। 
 
হ্যারিড এি রিশােকদহ্ী সে রেড় সিকে সেকি সকান অেুরিকর্ই হ্কো না। আর হ্যাররর 
কাজ হ্কো সপেকন সথকক িাকক সকিে অনুেরণ করা। িারা িইকযর সদাকান, 
রর্উরজককর সদাকান, ফাটফুকডর সদাকান এিিং রেকনর্া হ্ে পার হ্কয সগে, রকন্তু 
সকাথাও িারা জাদুর কারি রিরি হ্কি সদখে না। রাস্তায সোকজকনর রেড়। এখাকন 
র্ারির িোয সকান জাদুককরর গুপ্তর্ন রক েুরককয থাককি পাকর? জাদুরিদযার িইপত্র, 
জাদু ঝাডু় সকাথায রিরি হ্য? এিা রনশ্চযই ডােধরেকদর কিরর িড় রককর্র সকৌিুক নয? 
হ্যারর েরদ জানি সে ডােধরেকদর সকান রেকিার্ সনই, িাহ্কে হ্যকিা সে রকর্ রকেু 
একিা োিি। েরদও হ্যারিড িাকক ো ো িকেকেন িার অকনক রকেুই অরিশ্বােয র্কন 
হ্কযকে। হ্যারর িাককও খুি একিা রিশ্বাে করকি পাররেকো না। 
 
এক জাযগায একে হ্যারিড িেকেন–আর্রা একে সগরে, এ জাযগার নার্ রেরক কেড্রন 
এিা খুি রিখযাি স্থান। 
 
এিা সদখকি অনাকষধণীয সোি পাি। হ্যারিড েরদ িাকক না সদখাকিন িাহ্কে হ্যারর 
িুঝকিই পারি না সে এিা পাি। 
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এিা রিখযাি সকানও স্থাকনর র্ি নয, অন্ধকার ও অপররষ্কার। ককযকজন িযস্কা র্রহ্ো 
এক সকাণায িকে সোি গ্লাকে সশরর পান কররেকো। িাকদর র্কর্য একজন েম্বা পাইকপ 
রূ্র্পান কররেকো। একজন সোি খাকিা সোক িাকর্াথা িৃদ্ধ িার–র্যাকনর োকথ কথা 
িেরেকো। িারা সেিকর  ুককিই কথািািধা িন্ধ হ্কয সগে। েিাই হ্যারিডকক সদকখ 
হ্ােকো ও হ্াি সনকড় েম্ভাষণ জানাকো। র্কন হ্কো হ্যারিডকক েিাই এখাকন সিকন। 
িার-র্যান গ্লাে সির ককর িেে, সিার্ার সেিাই সদকিা? 
 
একজন সোক সিররকয এে, হ্যারিকডর পূিধ পরররিি। হ্যাররর োকথও িার আোপ হ্কো! 
আরও সিশ ককযকজকনর োকথ হ্যাররর পররিয হ্কো। িারা সিশ একিু ঘুকর সদখে। 
এখাকন হ্যারিডকক েিাই সিকন। 
 
হ্যাররর কাাঁকর্ হ্াি সরকখ হ্যারিড িেকেন–না ির্, আরর্ সহ্াগািধকের কাকজ এখাকন 
একেরে। 
 
গুড েডধ েদ্রকোক িেকেন-এ রক সে?–িা রক ককর হ্য? রেরক কেড্রকনর সদাকানপাি 
রু্হূ্কিধর র্কর্যই েমূ্পণধ নীরি হ্কয সগে। 
 
আর্ার আত্নাকক আশীিধাদ করুন। িাকরর িৃদ্ধ সোকিা িেকেন আর্ার কী সেৌোগয সে 
হ্যারর পিার আপনার োকথ সদখা হ্কো। রক েম্মাকনর রিষয.. ! 
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িৃদ্ধ িার-র্যান িাকরর সপেন সথকক সির হ্কয হ্যাররর রদকক েুকি আেকেন। রিরন হ্যাররর 
হ্াি র্রকেন–িার সিাকখ জে। 
 
রর্. পিার, সিার্াকক পুনরায স্বাগির্, রর্. পিার সিার্াকক পুনরায স্বাগির্। কী িেকি 
হ্যারর রিক িুকঝ উিকি পাররেে না। হ্যারর অিাক হ্কয সদখে–েিাই িার রদকক 
িাকাকচ্ছ। হ্যারিকডর রু্কখ রস্মি হ্ারে। িৃদ্ধা র্রহ্োরির িার্াক সশষ হ্কয সগকে, রকন্তু 
রিরন পাইপ সিকনই িেকেন সেরদকক সখযাে না ককর। 
 
িারপর সিযার িানািারনর শব্দ সশানা সগে। পরক্ষকণই হ্যারর সদখে সে রেরক কেড্রকনর 
প্রকিযককই িার োকথ করর্দধন করকেন। 
 
আরর্ ডররে িককফাডধ, রকেুকিই রিশ্বাে করকি পাররে না, সিার্ার োকথ সদখা হ্কি, রর্. 
হ্যারর পিার। 
 
সিার্ার োকথ সদখা হ্ওযায আরর্ রনকজকক খুি গরিধি র্কন কররে, রর্. পিার। 
 
সিার্ার োকথ করর্দধন করার জনয আরর্ অর্ীর আিকহ্ অকপক্ষা কররেোর্। আজ 
আর্ার আনকের রদন। 
 
সিার্ার োকথ সদখা হ্ওযাকি আরর্ সে কি আনরেি হ্কযরে িা োষায প্রকাশ করা 
োকি না–রর্. পিার’ রডডােুে রডগে িেকেন। 
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জিাকি হ্যারর িেে–আরর্ আপনাকক আকগ সদকখরে। একিা সদাকাকন আপরন আর্াকক সিা 
ককররেকেন। 
 
রডডােুে েিার দৃরি আকষধণ ককর িেকেন–সিার্রা রক সদকখে–সে আর্াকক এখনও র্কন 
সরকখকে এখনও। 
 
হ্যারর েিার োকথ করর্দধন করে। ডররে িককফাডধ প্রায ের্যই হ্যাররর কাোকারে 
থাককেন। 
 
একজন িরুণ উরদ্বগ্নোকি হ্যাররর রদকক এরগকয একেন। হ্যারিড িেকেন–হ্যারর, ইরন 
অর্যাপক কুইকরে। সহ্াগািধকের জাদুরিদযা সু্ককে রিরন সিার্ার একজন রশক্ষক। 
 
প-প-পিার সিািোকি সিািোকি অর্যাপক কুইকরে িেকেন হ্যা…রর। সিার্ার োকথ 
সদখা… হ্ওযাকি আরর্ সে ক–কি খুরশ হ্কযরে ো-ো-োষায প্রকাশ করকি পারি না। 
 
আপরন কী র্রকনর জাদু সশখান, অর্যাপক কুইকরে। 
 
কাকো জাদুর রিরুকদ্ধ আত্নরক্ষার জাদু–অর্যাপক কুইকরে জিাি রদকেন। 
 
েিার কাে সথকক রিদায রনকি হ্যাররর–প্রায দশ রর্রনি সেকগ সগে। 
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হ্াকি আর ের্য সনই। হ্যারর, িাড়ািারড় কর। হ্যারিড িারগদ রদকেন। 
 
ডররে িককফাডধ হ্যাররকক রিদাযী করর্দধন করকেন। এরপর ওরা সদাকান সথকক সিররকয 
একেন। 
 
আরর্ রক সিার্াকক িরেরন িুরর্ খযারির্ান? হ্যাররর উকদকশয হ্যারিড িেকেন। সিার্ার 
োকথ সদখা ককর অর্যাপক কুইকরে প্রায কাাঁপরেকেন। 
 
রিরন রক েি ের্য এরূপ নােধাে থাককন? হ্যারর জানকি িাইে। 
 
অিশযই। হ্যারিড িেকেন–রিরন অিযন্ত সর্র্ািী, েখন রিরন পড়াকশানা করকিন িখন 
েিই রিক রেে। েখন রিরন অরেজ্ঞিার জনয এক িের হ্াকি–কেকর্ কাজ করকি 
সগকেন িখনই সগাে িাাঁর্ে। সকউ সকউ িকেন, েখন সথকক রিরন রক্তকিাষাকদর োক্ষাৎ 
শুরু করকেন িখন সথককই িার এই অিস্থা। োত্রকদর সদখকেও রিরন েয সপকয োন। 
োক সে কথা। আর্ার োিা সকাথায? হ্যারিড জানকি িাইকেন। 
 
হ্যারর রক্তকিাষাকদর কথা োিরেে। 
 
হ্যারর, সোজা হ্কয দাাঁড়াও। হ্যারিড হ্যাররকক রনকদধশ রদকেন। 
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হ্যারিড োিার র্াথা রদকয সদযাকে রিনিার আঘাি করকেন। সদযাে নকড় উিে। 
সদযাকের র্াঝখাকন একরি গিধ সদখা সগে। গিধরি র্ীকর র্ীকর িড় হ্কো ও রেিংহ্দ্বাকর 
পররণি হ্কো। গকিধর সেির রদকয হ্যারিকডর র্ি রিশাে সদকহ্র িযরক্তও প্রকিশ করকি 
পাকর। ডাযাগন এরেকি স্বাগির্ হ্যারিড িেকেন। 
 
হ্যাররর রিরস্মি েৃরির রদকক িারককয রিরন রু্িরক হ্ােকেন। হ্যাররও গকিধর সেির প্রকিশ 
করে। হ্যারর ঘাড় রফররকয সদখকো রেিংহ্দ্বারিা সোি হ্কি হ্কি সদযাকে রর্রেকয সগে। 
িাইকর সদাকানগুকোর কেড্রকনর োররর ওপর েূকেধর আকো রিককর পড়কে। জে গরর্ 
করার কেড্রনগুকোর ওপর একিা োইনকিাডধও ঝুেরেে। কেড্রনে–অে োইকজে–রূপা, 
রপিে, রপউকির, িার্া সেেফ–রটযাররিং–কোপরেিে। 
 
হ্যারিড হ্যাররকক িেকেন–সিার্ারও পারন গরর্ করার একিা কেড্রন োগকি। িার আকগ 
িকো সিার্ার িাকা উরিকয রনই। 
 
হ্যারর োিরেে িার েরদ আকরা আিিা সিাখ থাকি। হ্াাঁিকি হ্াাঁিকি িার সিাখ িাররদকক 
ঘুরকি োগকো। সদাকানপাি, সোকজন েিরকেু সে সদখার সিিা করে। হ্যারর সদখে 
িার িযকের রকেু সেকে ঝাডু়র সদাকাকনর জানাোর গ্লাকের ওপর িাকদর নাক ঘকষ 
দাাঁরড়কয আকে। হ্যারর িাকদর একজনকক িেকি শুনে–সদকখা, রনউ রনম্বাে িু থাউকজন্ড। 
এিাই েিকি দ্রুিগার্ী। রিরেন্ন সদাকাকন সপাশাক, দূরিীন ও রূপার অদু্ভি েন্ত্রপারি 
রিরি হ্রচ্ছে। ো হ্যারর এর আকগ কখকনাই সদকখরন। িারা হ্াাঁিকেন। এক ের্য হ্যারিড 
িেকেন–আর্রা রিিংগিকে একে পকড়রে। 
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িারা একিা িুষার শুভ্র েিকনর োর্কন একো ো অনযানয সোি সদাকানগুকোর অকনক 
উাঁিুকি। এক িযরক্ত িাকদর স্বাগির্ জানাে। এই সিা গিরেন, হ্যারিড িেকেন। সোকিা 
উচ্চিায হ্যাররর সিকযও খাকিা। িার সিহ্ারায একিা রূ্িধ োি আকে। খাড়া খাড়া কুাঁিকো 
দাাঁরড়। হ্যারর েক্ষয করে সে সোকরির আেুে ও পা অকনক েম্বা। এিার িার দকরাজার 
রদ্বিীয অিংকশ এে দকরাজার ওপর একরি করিিা সঝাোকনা রেে। 
 
আগন্তুক, িুরর্ র্ন রদকয সশাকনা 
সোকের পাকপর রক শারস্ত হ্য জাকনা? 
োরা শুরু্ সনয, অজধন ককর না রকেুই 
িাকদর ককিার শারস্ত সপকি হ্কি, র্াকনা। 
আর্াকদর সর্কঝর রনকি সে গুপ্তর্ন 
সেগুকো সিার্ার নয, িিুও িরে 
েরদ িুরর্ হুাঁরশযার না হ্ও, ককরা িুরর 
িাহ্কে সদখকি সেখাকন 
গুপ্তর্ন োড়াও আকে ‘অনয রকেু’। 
 
আরর্ িকেরে না, সিার্ারও এ র্রকনর একরি সপাশাক রনকি হ্কি। হ্যারিড িেকেন। 
 
দুজন গিরেন িাকদর সিা করে। িারা িখন র্র্ধকরর কিরর রিশাে হ্ে রুকর্। আকরা 
প্রায একশ গিরেন উাঁিু সিযাকর িকেরেে। িারা িড় িড় সেজাকর রেখরেে, িার্ার 
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দাাঁরড়পাল্লায রু্দ্রার ওজন রনরচ্ছে এিিং সিাকখ োগাকনা র্যাগরনফাইিং গ্লাে রদকয রূ্েযিান 
পাথর পরীক্ষা কররেে। 
 
েুপ্রোি হ্যারিড িেকেন–হ্যারর পিাকরর রেেুক সথকক রকেু িাকা ওিািার জনয আর্রা 
এখাকন একেরে। 
 
আপনাকদর কাকে রক িারি আকে? 
 
হ্যাাঁ, আকে হ্যারিড জিাি রদকেন। িারপর রিরন িার পককি খারে ককর ের্স্ত রজরনেপত্র 
কাউোকরর ওপর রাখকি শুরু করকেন। হ্যারর ডানরদকক েক্ষয ককর সদখে সে গিরেনিা 
একিা রু্ক্তার সূ্তপ ওজন করকে। 
 
সপকযরে সোনােী িারিিা হ্াকি সপকয হ্যারিড িেকেন। 
 
গিরেন িারি পরখ ককর িেে–রিক আকে। 
 
হ্যারিড সিশ গুরুকত্বর োকথ িেকেন–আরর্ ডাম্বেকডাকরর কাে সথকক একরি রিরিও রনকয 
একেরে। রিরিিা ইউ–সনা–সহ্াযাি, োিশি সির েকল্টর রিষকয। গিরেন র্কনাকোগ রদকয 
রিরিিা পড়ে। রিক আকে। গিরেন হ্যারিডকক রিরিিা সফরি রদকয িেে–েেকি োিার 
জনয আরর্ এই িকে গিরেন রিপহুককক ডাককো। 
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রিপহুকও একজন গিরেন। হ্যারিড েি ডগ–রিসু্কি পকককি েরার পর িারা দুজন 
রিপন্থককক অনুেরণ করে। 
 
৭১৩ নিং েেকি ইউ–সনা–কী ককর? হ্যারর জানকি িাইে। হ্যারিড জিাি রদকেন–আরর্ 
সিার্াকক িা িেকি পারি না। এগুকো সহ্াগািধকের সগাপনীয রজরনে। ডাম্বেকডার রিশ্বাে 
ককর আর্াকক েিিুকু কাজ রদকযকেন-এর িাইকর আর্ার রকেু করার সনই। 
 
রিপহুক িাকদর জনয দকরাজা খুকে দাাঁড়াকো। সেিকর  ুককই হ্যারর রিরস্মি। ঘকর র্শাে 
েেকে। োওযার রাস্তািা েরু এিিং রনকির রদকক  ােু হ্কয িকে সগকে। সর্কঝকি 
সিশরকেু সরে োইন। রিপহুক িাাঁরশ িাজাকিই একিা সোি িাহ্ন িাকদর োর্কন এে। 
িারা িকড় িেকো। অিশয হ্যারিকডর রিরাি শরীর রনকয একিু কি হ্ে উিকি। িাহ্নিা 
েুিকি শুরু করে। খুি দ্রুি েুিকে। আাঁকা–িাাঁকা পথ রদকয। হ্যারর ডাইকন িাকয 
উডযরদকক িাকাে। রকেুই সদখকি সপে না শুরু্ িাহ্নিার িোর শব্দ সশানা োরচ্ছে। 
িাহ্নিা েিুজ আকোরকি এক স্থাকন থার্কো। হ্যারিকডর পা রঝর্ রঝর্ কররেে, সে 
দাাঁড়াকি পাররেকো না, পাকশর সদযাকে সহ্োন রদকয দাাঁড়াকো। েরু পকথর সদযাকে 
একিা দরজা। রিপহুক দরজার িাো খুেকো। 
 
ঘকরর সেির রারশ রারশ স্বণধরু্দ্রা। রূকপার স্তম্ভ। পাহ্াড়প্রর্াণ সোি সোি সিাকঞ্জর 
িুককরা। এিার রস্মি সহ্কে হ্যারিড হ্যাররর উকিকশয িেকেন-এেিই সিার্ার। স্বণধগুকো 
হ্কো গযারেওন আর রূকপাগুকো হ্কো রেককে। 
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েি আর্ার, িকেন কী? অরিশ্বােয। হ্যাররর ককে রিরাি রিস্ময। 
 
রু্দ্রাগুকো িযাকগ েরার িযাপাকর হ্যারিড হ্যাররকক োহ্ােয করকেন, হ্যারিড িেকেন–
রেেুক আর েকল্ট আকরা আকে। 
 
রিপহুক িেে–র্ীকর র্ীকর সেগুকোও পাকি। 
 
িারা আকগ িাড়কি োগে। িারা েিই আকগ িাড়ে িিই িারা শীি অনুেি করকি 
োগে। 
 
র্ারির রনকি একিা সোি নদী। ওরা নদী অরিির্ করে। িাকদর োর্কন োিশ সির 
নাম্বার েল্ট, রকন্তু িারি স াকািার রেদ্র সনই। রিপহুক িেে–েকর দাাঁড়াও। িকেই িার 
েম্বা আেুে েকল্টর গাকয োরগকয রদে। েকল্টর সদযাে েকর সগে। রিপহুক িেে–
িীিংগি গিরেন োড়া অনয সকউ হ্কে দকরাজা ওকদর শুকষ রনি এিিং ওরা এর সেির 
আিকক সেি। 
 
হ্যারর রজকজ্ঞে করে–সকউ  ুকককে রকনা িা সদখার জনয িুরর্ কিরদন পর পর পরীক্ষা 
কর। 
 
রিপহুক জিাি রদে–দশ িেকর অন্তি একিার। গুরুত্বপূণধ রনরাপো রনেধর েকল্ট রকেু 
অোর্ারণ ঘিনা ঘকি থাকক। হ্যারর রনরশ্চি রেে, এখাকন অোর্ারণ রকেু সে সদখকি। 
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ঘর েরিধ অেিংকার। হ্িাৎ একিা সোি পযাকককির ওপর িার দৃরি পড়ে। হ্যারিড র্ারি 
সথকক পযাককিিা িুকে িার সকাকির সেির রাখে। হ্যারর জানকি িাইে, সেিকর কী! 
 
িকে একো। এই র্ারির িোর িাহ্কন। হ্যারিড কেকেন–আর্ার োকথ এখন সকান কথা 
িেকি না। 
 
আর্ার এখন সকান কথা না িোই োে। হ্যারর োিকে এি োরী িস্তা েরিধ িাকা পযো 
রনকয িারা সকাথায এিিং রকোকি োকি। 
 
একিা িাহ্কন ককর ঝকড়র গরিকি িারা িীিংগিকের িাইকর িকে একো। িাইকর িারা 
েূকেধর আকোর সরখা সদখকি সপে। 
 
িার এখন জানার দরকার সনই কি গযারেওকন এক পাউন্ড হ্য। এি অথধ রনকয সে 
দাাঁরড়কয আকে ো োরা জীিকনও সে সদকখরন–োরা জীিকন ডাডরেও সদকখরন। 
 
এখনও হ্যাররর ইউরনফর্ধ সকনা িারক। র্াদার্ র্ােরককনর সদাকাকন রক ইউরনফর্ধ পাওযা 
োকি? 
 
র্াদার্ র্ােরককনর েকেও আোপ হ্কো। 
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অিশযই পাওযা োকি। রিরন িেকেন–সহ্াগািধে সথককও একরি সেকে একেকে, িাককও 
ইউরনফর্ধ রদকযরে। 
 
সেই সেকেিার োকথও হ্যারর আোপ করে। িাকদর র্কর্য সিশ রকেু কথািািধা হ্কো। 
সু্কে েম্পককধও িাকদর র্কর্য কথা হ্কো। িার কাে সথকক একিা নার্ সশানা সগে–
রকরডি। রকরডি কী? রকরডি এক র্রকনর সখো। সখোিা অকনকিা ফুিিে সখোর র্কিা। 
এ সখোয রকেু ঝাডু় োকগ। 
 
ফ্লাররশ ব্ল্ি নাকর্ এক িইকযর সদাকান সথকক হ্যাররর জনয সু্ককের িই সকনা হ্কো। এই 
সদাকাকন িইকযর টযাকগুকো রেরেিং পেধন্ত সপৌঁকেকে। 
 
িার্ড়া িাাঁর্াই রিরাি রিরাি িই, রেল্ক কাপকড়র িাাঁর্াই ডাকরিকককির র্কিা কু্ষদ্র িই, 
রিরিত্র রককর্র প্রিীক রিকির িই আিার রকেু িই আকে সেখাকন রকেুই োপা সনই। 
এর্নরক ডাডরের র্কিা সেকে–সে সর্াকিও িই পকড় না, এেি িই পাওযার জনয সেও 
রনশ্চযই পাগে হ্কয সেি। 
 
িই সদখকি সদখকি এক জাযগায হ্যারর সথকর্ সগে, িইিা রেে শাপ ও প্ররিশাপ… 
কারকেে এন্ড কাউোর কারকেে। িনু্ধকদর রকোকি সিাকা িানাকনা োয িা শত্রুকদর 
রকোকি ক্ষরি করা োয। সেখক অর্যাপক রেনরডকিাে রেরররডযান। 
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হ্যারিড এখান সথকক হ্যাররকক প্রায সিকেই েরাকেন। আরর্ সদখরেোর্, ডাডরেকক 
অরেশাপ সদযার রকেু পাওযা োয রকনা। 
 
র্ে নয, আরর্ িেকিা না সে আইরডযািা খারাপ হ্যারিড িেকেন, রকন্তু িুরর্ সিা রিকশষ 
সকান কারণ োড়া র্াগেকদর ওপর শাপ রদকি পারকি না। এিা রনরষদ্ধ। িাোড়া িুরর্ এ 
কাজ পারকিও না। এর জনয সিার্াকক েকথি পড়াকশানা করকি হ্কি। 
 
হ্যারিড হ্যাররকক স্বকণধর কিরর কেড্রন রকনকি সদনরন। িকি জাদুপানীয কিররর উপাদান 
র্াপার রনরক্ত ও োাঁজ করা োয এর্ন একরি সস্কে রককন রদকেন। এরপর ওরা সগে 
ওষুকর্র সদাকাকন–ফাকর্ধরেকি। পিা রডর্ ও পিা পািাকরপর রিশ্রী গন্ধ এক র্রকনর রেন্ন 
পররকিকশর েৃরি ককরকে সেখাকন। সর্কঝকি রপপা েরিধ রকেু েরু রজরনে, জারেরিধ 
সেষজ, শুককনা রশকড় ও িকিকক উজ্জ্বে গুকড়া পদাথধ সদযাকে োইন ককর োজাকনা। 
 
পাখার িাকন্ডে, োদ সথকক রনকি পেধন্ত সঝাোকনা েুকিায রিষর্র োকপর দাাঁি, পারখর 
হ্াকড়র কিরর অকস্ত্রাপিাকরর েন্ত্রপারি। হ্যারর রনকজ একুশ গযারেওন রদকয ইউরনককনধর 
দুকিা রূপার রশিং রকনকো। 
 
সদাকান সথকক সির হ্কয হ্যারিড হ্যাররর জনয িয িারেকা সির করকেন। ও, সিার্ার 
জন্মরদকনর উপহ্ার সিা সকনা হ্যরন। হ্যারর েজ্জা সপকয িেে, না এর সকান প্রকযাজন 
সনই। 
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না, এ কথািা সিার্াকক আর্ার িোর দরকার রেে না। সিার্ার জনয িযাে রকনকিা না। 
এিা সকউ এখন পেে ককর না। রিড়ােও না। রিড়াে থাককে আর্ার হ্াাঁরি হ্য। সিার্ার 
জনয রকনকিা সপাঁিা। এিা এখনকার সোিরা খুি পেে ককর। খুিই প্রকযাজনীয। 
রিরিপত্রও রনকয োয। সিার্ার অনয রজরনেপত্রও রনকয সেকি পারকি। 
 
আউে এর্কপাররযার্িা রেে েমূ্পণধ অন্ধকার। সপাঁিার ঝিপিারনর শব্দ। একিা োদা 
সপাঁিাকক একিা েুের িড় খাাঁিায েকর হ্যারর অিের হ্কি োগে। 
 
কুরড় রর্রনি পকর ওরা আউে এর্কপাররযার্ অরিির্ ককর সশষ সদাকাকন সপৌঁেে। েরু 
এিিং সনািংরা রাস্তা। দকরাজায সেখা আকে অরেেযান্ডােধ–েুের জাদুদণ্ড প্রস্তুিকারক, 
স্থারপি রি. পূ. ৩৮২। 
 
িারা সদাকাকনর সেির প্রকিশ করার োকথ োকথই সদাকাকনর সিশ সেির সথকক িুিং 
ককর ঘণ্টা িাজে। সকউ আেকেই এিা িাকজ। সেিরিা খুিই সোি, িোর জনয একিা 
র্াত্র সিযার। সেখাকন হ্যারিড িেকেন। সেখানকার রনস্তব্ধিা হ্যাররর কাকে র্কন হ্কো 
সেন সকান পািাগাকর িারা প্রকিশ করকে। সোি সোি িাকক্স রেরেিং পেধন্ত িই। রু্কো 
জকর্কে। রপন পিন রনস্তব্ধিা। গুড আফিারনুন শব্দ কাকন সেকে আোয হ্যারর ির্কক 
উিে। হ্যারিডও ির্কক সিযার সেকড় উকি দাাঁড়াকেন। এক িৃদ্ধ সোক িাকদর োর্কন 
দাাঁরড়কয আকেন। িার সিাখ দুকিা িাাঁকদর আকোর র্ি েে েে করকে। 
 
*** 
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আহ্ হ্া, সদাকাকন িৃদ্ধ সোকরি হ্যাররকক িেকেন–হ্যাাঁ, হ্যারর আরর্ োিরেোর্–সিার্ার 
োকথ রশগরগরই আর্ার সদখা হ্কি। সিার্ার সিাখ রিক সিার্ার র্াকযর র্কিা। র্কন হ্কচ্ছ 
সেন গিকােই রিরন এখাকন একেরেকেন। িার জাদুদণ্ড রকনকেন। জাদুকারির কদঘধয রেে 
সোযা দশ ইরঞ্চ। 
 
সিার্ার িািা সর্হ্গরন কাকির জাদুকারি পেে করকিন। িার কারির কদঘধয রেে ১১ 
ইরঞ্চ। 
 
রর্. অরেোল্ডার হ্যাররর কপাকের রিদুযৎ ির্কাকনার োদৃশয কািা দাকগ িার েম্বা ও োদা 
আেুে স্পশধ করকেন। িারপর িেকেন, আরর্ দুুঃরখি, সে জাদুর কারি এই ঘিনা 
ঘরিকযকে িা আরর্ই রিরি ককররে। োকড় সির ইরঞ্চ েম্বা খুিই শরক্তশােী এই কারি েুে 
র্ানুকষর হ্াকি পকড়রেে। আরর্ েরদ জানিার্ এই জাদুকারিিা পৃরথিীকি রক করকি 
োকচ্ছ…। 
 
রিরন োন্ত্বনা সদওযার জনয হ্যাররর র্াথায হ্াি িুরেকয রদকেন। িার সিাখ পড়কো 
হ্যারিকডর রদকক, রুরিযাে। রুরিযাে হ্যারিড! রক োে োগকে সিার্াকক সদকখ… ওফ, 
সষাে ইরঞ্চ, একিু িাাঁকা, িাই না? 
 
জী েযার, ওিা িা-ই রেে, হ্যারিড িেকেন। 
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ওিা খুিই োে জাদুকারি রেে। িুরর্ েখন িরহ্ষৃ্কি হ্কে িখন ওরা ওিাকক দুিুককরা 
ককর রদকযরেে, রিক িাই না। রর্. অরেোন্ডার সপেন রফকর িেকেন। 
 
হ্যাাঁ, িারা দু িুককরা ককররেে। পদিারণা করকি করকি হ্যারিড িেকেন খণ্ডগুকো অিশয 
আর্ার কাকেই আকে। কথািা িকে িার রু্খ উজ্জ্বে হ্কয উিে। 
 
রকন্তু িুরর্ সিা ওগুকো এখন িযিহ্ার ককরা না? 
 
রর্. অরেোন্ডার সিশ সজার রদকয িেকেন। 
 
না েযার—হ্যারিড দ্রুি উের রদকেন। 
 
হ্যারর েক্ষয করকো হ্যারিড েখন কথা িেকেন, িখন রিরন খুি শক্ত ককর িার সগাোপী 
োিা আাঁককড় র্কররেকেন। 
 
িারপর রর্. অরেোন্ডার হ্যাররর রদকক রফকর িেকেন। এখন রক র্রকনর জাদুর কারি িাই 
সিার্ার? রিরন র্াপ সনওযার জনয িার পককি সথকক রূকপার দাগ সদওযা েম্বা র্াকপর 
রফিা সির করকেন। রিরন হ্যাররকক র্াপকেন, কাাঁর্ সথকক আেুে, িারপর করি সথকক 
কনুই, কাাঁর্ সথকক েূরর্, কনুই সথকক িগে ও র্াথা িিাকাকর। রিরন েখন র্াপ 
রনরচ্ছকেন িখন িকে িেরেকেন, প্রকিযকরি অরেোন্ডার জাদুর কারিকি শরক্তশােী জাদুর 
পদাথধ থাকক রর্. পিার। আর্রা ইউরনককনধর িুে, রফরনকক্সর সেজ ও ড্রাগকনর হ্ািধররিং 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি এন্ড রি রিলসিািস স্টান । স্ে. স্ে. িাওরলিং । হ্যারি পটাি রসরিে 

116 

www.bengaliebook.com                                  সূরিপত্র 
 

 

িযিহ্ার করর। িকি েি জাদুকারি এক হ্য না। সের্ন েি ইউরনকনধ, ড্রাগন িা রফরনক্স 
ের্ান হ্য না। এিা রনরশ্চি সে িুরর্ এর সিকয োে জাদুকারি আর সকাথাও পাকি না। 
এক ের্য হ্িাৎ ককর হ্যারর সদখকো র্াপার রফিারি রনকজ রনকজই িার র্াপ রনকচ্ছ। রর্. 
অরেোন্ডার িখন রিরেন্ন িাক খুাঁকজ িাক্স নার্ারচ্ছকেন। এিাই সিার্ার জনয োে হ্কি। 
রর্. অরেোন্ডার িেকেন, পরীক্ষা ককর সদখ। িীি কাি এিিং ড্রাগন হ্ািধররিং-এর কিরর। 
নয ইরঞ্চ েম্বা। েুের এিিং িাাঁকাকনা োয। এিা রনকয স উকযর র্ি নাড়াও। 
 
হ্যারর কারিরি রনকয সেই একিু স উ সখোকো এিিং সকান রকেু অনুেি করার আকগই রর্, 
অরেোন্ডার দ্রুি িার হ্াি সথকক কারিরি সককড় রনকেন। না-এিা সদখ! এিরন গাকের 
কাকো কাকির এিিং ইউরনকনধ িুকের, োকড় আি ইরঞ্চ। সদখ, সিিা কর। 
 
হ্যারর সিিা ককর। এককর পর এক কারি রদকযই োকচ্ছন রর্. অরেোন্ডার। হ্যারর িুঝকিই 
পাকর না, রিক সকানিার জনয রর্. অরেোণ্ডার অকপক্ষা করকেন। উাঁিু িুেরিকি এককর 
পর এক জাদুকারি জকর্ এক িড় সূ্তকপ পররণি হ্কো। রর্. অরেোন্ডাকরর সেন সকান 
কিই হ্কচ্ছ না, আনকেই এককর পর এক জাদুরকারি িাক সথকক নার্াকচ্ছন আর 
হ্যাররকক রদকয সিিা করকেন। 
 
আর্রা রিক কারিিাই সপকয োি। 
 
রিরন স্বগকিারক্ত করকেন। হ্যাাঁ সিার্হ্য এিাই–সিরর গাকের কাি র্াঝখাকন ফাাঁপা এিিং 
ফরনক্স পারখর পাখা, এগার ইরঞ্চ, েুের ও িাাঁকাকনা। োয। 
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হ্যারর জাদুর কারিিা হ্াকি রনে। সে িার আেুকে হ্িাৎ ককর িাপ অনুেি করকো। 
কারিিা সে িার র্াথারও উাঁিুকি উিাকো এিিং সশা সশা ককর রনকি নার্াকো, কারিরির 
প্রান্ত সথকক িারা িারির র্কিা োে ও সোনােী আকো রিেূরির র্কিা রিচু্ছররি হ্কো, 
ঘকরর সদযাে আকোয উদ্ভারেি হ্কয উিকো। হ্যারিড িারে রদকয উিকেন। রর্. 
অরেোন্ডার রিৎকার ককর উিকেন, ওহ্, িাকো, খুি োকো, রিক… রিক… রক আশ্চেধ… 
রিরন হ্যাররর জাদুর কারিরি িাকক্স েরকেন, এিিং িাদার্ী কাগকজ সর্াড়াকি সর্াড়াকি রিড় 
রিড় ককর িেকেন, রক অদু্ভি… রক অদু্ভি… 
 
আপরন আশ্চেধ হ্কেন সকন? হ্যারর রজকজ্ঞে করকো। রর্. অরেোন্ডার হ্যাররর রদকক 
রিষণ্ণোকি িাকাকেন আর্ার স্মরণ আকে, প্রকিযকরি জাদুকারি ো এ পেধন্ত আরর্ রিরি 
ককররে, রর্. পিার। প্রকিযকরি জাদুকারিই। সিার্ার জাদুকারিকি সে রফরনক্স পারখিার 
সেকজর পােক সদওযা হ্কযকে সেই পারখরই আর একিা পােক–শুরু্ আর একিাই র্াত্র। 
আশ্চেধজনক, সিার্ার োগয রনর্ধাররি রেে এই জাদুদন্ডিাকিই এই সজাড়ার অপরিা 
সিার্ার কপাকের এই দাকগর কারণ। 
 
হ্যাাঁ–সেিাই, োকড় সির ইরঞ্চ। েরিযই রক আশ্চেধোকি এিা হ্কো। আর্ার স্পি স্মরণ 
আকে এর অপররি সকান জাদুকর রককনরেকেন। আরর্ সিার্ার কাকে অকনক িড় রকেু 
আশা করর রর্. পিার… িড় রকেু… রেরন অপররি রককনরেকেন রনশ্চযই রিরন িড় র্হ্ান 
রকেু ককরনরন। রিরন িড় র্রকনর োিংঘারিক খারাপ কাজ ককররেকেন। 
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হ্যারর সকাঁকপ উিকো। রর্. অরেোন্ডারকক িার খুি একিা পেে হ্যরন। জাদুর কারিিার 
জনয সে স্বকণধর োি গযারেওন রদে এিিং রর্. অরেোন্ডার র্াথা রনিু ককর অরেিাদন 
জারনকয িাকদর রিদায রদকেন। 
 
রিকককে আকাকশ েূেধ সেন রনিু হ্কয ঝুেরেে। ওরা ডাযাগন এরে সথকক সিররকয এে 
সেই রেরক কেড্রন অরিির্ ককর। পকথ হ্যারর সকান কথা িেে না। আশপাকশর 
সোকজকনর রদককও িাকাযরন। 
 
িযাগ কাাঁকর্ িুকে হ্যারিড িেকেন–সিন র্রার আকগ খািার জনয রকেু ের্য আকে। 
 
হ্যারিড হ্যাররর জনয একরি হ্যার্িাগধার রকনকেন। িারা প্লারটককর সিযাকর রগকয 
িেকেন। হ্যারর িাররদকক িাকাকচ্ছ। েিরকেু িার কাকে অদু্ভি র্কন হ্কচ্ছ। 
 
হ্যারর েি রকেু রিক আকে সিা? হ্যারিড জানকি িাইকেন। হ্যারর রনজকক রিক প্রকাশ 
করার োষা পারচ্ছে না। এই প্রথর্ সে িার জীিকনর সরষ্ঠ জন্মরদন পােন ককরকে। সে 
হ্যাম্বারগাকর কার্ড় রদে। 
 
একিু সথকর্ হ্যারর িেে–আর্ার কাকে েিরকেু অপূিধ োগকে। সোকজন, রেরক কেড্রন, 
অর্যাপক কুইকরে, অরেোন্ডার েিই অপূিধ। রকন্তু আরর্ সিা জাদুরিদযার রকেুই জারন না। 
কীোকি িারা আর্ার কাকে সথকক িড় রকেু আশা ককরন। আরর্ রিখযাি, রকন্তু আরর্ 
জারন না–সকন আরর্ রিখযাি–আর্ার িািা র্া সে রাকি র্ারা োন সে রাকি রক ঘকিরেে। 
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সিরিকের অপর প্রাকন্ত হ্যারিকডর ভ্রূ ও দাাঁরড় সেদ ককর একরি েদয রস্মি হ্ারের সরখা 
সদখা রদে। 
 
হ্যারিড িাকক অেয রদকয িেকেন–হ্যারর, িুরর্ রিন্তা ককরা না। িুরর্ দ্রুিই েি জানকি 
পারকি। েিাইকক সহ্াগািধকে প্রথর্ সথককই শুরু করকি হ্য, িুরর্ সেখাকন োকোই 
করকি। আরর্ জারন এিা করিন। িকি, সিার্াকক সেখাকন রেন্নোকি সদখা হ্কি, সিার্ার 
কাকে সিরশ… আশা করা হ্কি, এিা েি ের্য করিন। িকি সহ্াগািধকে সিার্ার ের্য 
োকোই কািকি। 
 
হ্যারিড হ্যাররকক সিকন উিকি োহ্ােয করকেন। এই সিকন ককরই হ্যারর ডােধরেকদর 
পররিাকর রফকর োকি। রিদায সনযার আকগ হ্যারিড হ্যাররকক একিা খার্ রদকয িেকেন, 
সহ্াগািধকে োিার জনয সিার্ার রিরকি, পকহ্ো সেকপ্টম্বর–রকিংে িে, এিা ওযানওকয 
রিককি। ডােধরে পররিাকর েরদ সিার্ার সকান ের্েযা হ্য সপাঁিার র্ার্যকর্ িুরর্ আর্াকক 
রিরি রদও। 
 
সিার্ার োকথ রশগরগরই সদখা হ্কি। 
 
সিন সটশন িযাগ করে। েিক্ষণ সদখা সগে িিক্ষণ হ্যারর হ্যারিকডর রদকক িারককয 
রইে। 
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স্পৌকন িশ নম্বি প্লাটির্ধ স্থকে োত্রা 
 
ডারেধরে পররিাকর হ্যাররর সশষ র্ােিা খুি আনকে কাকিরন। ডাডরে িাকক এর্ন েয 
সপি সে সে িার েকে সকান ের্যই এক ঘকর থাককি িাইি না। অনযরদকক িাকক 
কািাকডধ েরকি, র্র্ক রদকি িা সজার ককর রকেু করকি ডােধরেরা োহ্েও সপকিন না। 
প্রকৃিপকক্ষ, সকউই হ্যাররর োকথ পারিপকক্ষ কথা িেকিন না। রকেুিা েয, রকেুিা 
রাকগর কারকণ হ্যারর োর্কন িকে থাককেও িারা র্কন করকিন সিযারিা খারে। ওখাকন 
সকউ সনই। এিা অকনক রদক সথকক োকো হ্কেও হ্যাররর কাকে এই উকপক্ষা রিষাকদ 
পররণি হ্কযরেকো। 
 
েেী রহ্কেকি সপাঁিাকক হ্যারর িার ঘকর সরকখকে। সপাঁিার নার্ রদকযকে সে সহ্ডউইগ। এ 
নার্রি সে সপকযকে এ রহ্রর অফ র্যারজক িকন্থ। িার িইগুকো রেে খুি র্জার। সে 
গেীর রাি পেধন্ত িইগুকো পড়ি। সহ্ডউইগ জানাো রদকয ইকচ্ছর্ি ঘকরর িাইকর সেি 
আিার আেি। োগয োকো সে, আে সপিুরনযা কখকনা হ্যাররর ঘকর  ুককিন না, কারণ, 
প্ররিরদনই সহ্ডউইগ ঘকর র্রা ইাঁদুর রনকয আেি। সশািার আকগ সে প্ররি রাকিই 
সদযাকে রপন রদকয আিকাকনা একিা কাগকজ সেখা একরি ককর িাররখ সককি রদি। 
এোকিই সে রহ্োি রাখকিা ১ো সেকপ্টম্বর আেকি আর করদন িারক আকে। 
 
আগকটর সশষ রদন হ্যারর রকোকি সে রকিংেিকে োকি সে রিষকয আঙ্কে–আকের েকে 
একিু কথা িকে সনযা োকো। হ্যারর েখন িাকদর িোর ঘকর সগে িখন িারা রিরেকি 
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একরি কুইজ সদখরেকেন। হ্যারর গো রদকয কারশর র্কিা শব্দ করে। িাকক সদকখই 
ডাডরে রিৎকার ককর পারেকয সগে। 
 
হ্যারর কারশ রদকয রনকজর আোর কথা জানান রদে। 
 
োনধন আঙ্কে, হ্যারর িেকি শুরু করে। 
 
আঙ্কে সকান রকেু িেকেন না, িকি িুরঝকয রদকেন সে, রিরন হ্যাররর কথা শুনকেন। 
 
হ্যারর িেে–আঙ্কে কাে আরর্ রকিংে িে সটশকন োি। আর্াকক সহ্াগািধে সেকি হ্কি। 
আপনার গারড়কি আর্াকক রেফি রদকি পারকিন? 
 
আঙ্কে সেনধন কথা না িকে র্াথা সনকড় েম্মরি জানাকেন। 
 
র্নযিাদ। হ্যারর িেে। 
 
হ্যারর েখন ওপরিোয রফকর োওযার জকনয ঘুকর দাাঁড়াে িখন িার আঙ্কে কথা 
িেকেন, জাদুকরকদর সু্ককে সেকি আিার সিকনর প্রকযাজন হ্য সকন? ওকদর র্যারজক 
কাকপধিগুকো রক সফাঁকি সগকে? িারপর হ্যাররকক রজকজ্ঞে করকেন–সিার্ার সু্কে সকাথায? 
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আরর্ রিক জারন না। হ্যারর জিাি রদে। হ্যারর িখনই উপেরব্ধ করকো সে সে রিষযরি 
আকগ সখযাে ককররন। সে পককি সথকক হ্যারিকডর সদযা রিরকি সির করকো। 
 
কী জাকনা িাহ্কে? 
 
হ্যারর জিাি রদে-এিিুকু জারন সপৌকন দশ নম্বর প্লযািফর্ধ সথকক রিক এগাকরািায সিকন 
িড়কি হ্কি। 
 
কী প্লযািফর্ধ িেকে? আে ও আঙ্কে িার রদকক রিস্মকয িাকাকেন। 
 
সপৌকন দশ নম্বর প্লযািফর্ধ। হ্যারর িেে। 
 
েেেি রারিশ– 
 
এ নাকর্ সিা সকান প্লযািফর্ধ সনই। আঙ্কে োনধন র্ন্তিয করকেন। রিরককি সিা িাই 
সেখা আকে। হ্যারর র্ররযা হ্কয জিাি রদে। 
 
েেেি পাগকের কাণ্ড। আঙ্কে োনধন র্ন্তিয করকেন–রিক আকে। অকপক্ষা ককরা, িুরর্ 
রনকজই সদখকি পাকি। সিার্াকক রকিংে িে সটশকন নারর্কয রদকি আর্ার সকান 
অেুরিকর্ সনই। কারণ কাে আর্রাও েন্ডন োরচ্ছ। 
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পররকিশ েঘু করার জনয হ্যারর প্রশ্ন করে–আপনারা েন্ডন োকচ্ছন, সকন? 
 
ডাডরেকক হ্ােপািাকে রনকি হ্কি। িড় হ্ওযার আকগই িার সপেকনর সোি সেজিায 
অকস্ত্রাপিার করকি হ্কি। সে-ই সেজিাই, সেিা গরজকযরেে ঝকড়র রাকি, হ্যারিকডর 
জাদুর্কন্ত্র। সে রাি সথকক হ্যাররকক ডাডরের োোিন করাকিা দূকরর কথা, ওর র্াকর 
কাকে সেকি োহ্ে পায না। 
 
পররদন সোর পাাঁিিায হ্যারর ঘুর্ সথকক উিে। সেিকর িান িান উকেজনা। িাই 
রদ্বিীযিার আর ঘুকর্াকি সগে না। সে িার রজনকের কাপড় সির করে, কারণ 
জাদুককরর সপাশাক পকর সে সটশকন সেকি িারচ্ছে না। সিকন উকি সে সপাশাক পােকি 
সনকি। সহ্াগািধকের জনয ো ো রজরনে, িার িারেকা হ্যারর একিার োিাই ককর রনে। 
কারণ সহ্াগািধকে রগকয সদখা োকি সে এর্ন রকেু প্রকযাজনীয রজরনেপত্র আনা দরকার 
রেে রকন্তু সেগুকো আনা হ্যরন। 
 
িারপর হ্যারর অকপক্ষা করকি োগে–ডােধরে পররিাকরর েদেযকদর কখন ঘুর্ োকে। দু 
ঘণ্টা পর হ্যাররর োরী িািংক ডােধরের গারড়কি ওিাকনা হ্কো। আে সপিুরনযা ডাডরেকক 
িকে রদকেন–গারড়কি ও সেন হ্যাররর পাকশ িকে। েকয েকয হ্কেও ডাডরে হ্যাররর পাকশ 
গারড়কি িেকো, গারড় িেকি শুরু করকো। 
 
োকড় দশিায িারা রকিংে িে সটশকন সপৌঁেকেন। আঙ্কে োনধন হ্যাররর িািংকিা িরেকি 
উরিকয রদকেন এিিং রনকজই িরেরি সটশকন সিকে রনকয সগকেন। হ্যারর আঙ্ককের ওই 
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কাজকক একিা আশ্চেধ েদয িযিহ্ার িকে র্কন করে। একিু পকর েখন আঙ্কে োনধন 
প্লযািফকর্ধ সপৌঁেকেন িখন িার রু্কখ এক অদু্ভি হ্ারে। 
 
আঙ্কে োনধন িেকেন-এই সিার্ার প্লযািফর্ধ প্লযািফর্ধ নয… প্লযািফর্ধ দশ। সিার্ার 
প্লযািফর্ধ এ দুরি েিংখযার র্াঝার্ারঝ হ্ওযা উরিি। র্কন হ্কচ্ছ–প্লযািফর্ধ এখনও কিরর 
ককররন। আঙ্কে োনধন রিকই িকেকেন। প্লযািফকর্ধর সকান এক জাযগায প্লারটকক িড় 
অক্ষকর নয এিিং অনয এক স্থাকন দশ সেখা আকে। এ দুকযর র্াঝার্ারঝ জাযগায 
সকাথাও সকান রকেু সেখা রেে না। 
 
োকো সথককা। এই িকে িার সে-ই অদু্ভি ও েিংশযরর্ররি হ্ারে সহ্কে আঙ্কে োনধন 
আর সকান কথা না িকেই প্লযািফর্ধ সেকড় িকে সগকেন। হ্যারর িারককয সদখে ডােধরেরা 
গারড় িারেকয িকে োকচ্ছন। িাকদর রিনজনই হ্ােকে। হ্যাররর রু্খ শুরককয সগে। সে 
োিকি োগে সে এখন রক করকি? সপাঁিা সহ্ডউইককর কারকণ সোকজন িার রদকক 
িাকাকচ্ছ। সিকনর িযাপাকর কাউকক রজকজ্ঞে করা উরিি। হ্যারর গাকডধর কাকে রগকয 
সহ্াগািধকের সিকনর কথা জানকি িাইে। প্লযািফর্ধ নম্বর সপৌকন দশ িেকি হ্যাররর োহ্ে 
হ্রচ্ছে না। সহ্াগািধে সকাথায? জানকি িাইে গাডধ। হ্যাররও িাকক িেকি পারে না 
সহ্াগািধে সদকশর সকান জাযগায অিরস্থি। হ্যারর রক িেকি, িার র্াথায রকেু আেরেকো 
না। এিার প্রশ্ন করে–আচ্ছা এগাকরািার ের্য সকান সিন আকে রক? 
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িাকিা িেকি পারোর্ না। গাডধ জিাি রদে। িখন এগাকরািা িাজকি র্াত্র দশ রর্রনি 
িারক। সে রক করকি সেকি পারচ্ছে না। সিকনর র্াত্র দশ রর্রনি িারক। সে সটশকনর 
র্াঝখাকন োরর িাঙ্ক, সপাঁিা ও পককিেরিধ জাদুকরকদর িাকা রনকয দাাঁরড়কয রইে। 
 
রিক এই ের্কয সপেকন একদে সোক সদখকি সপে োরা আোকপ র্াগে শব্দরি িারিার 
িেরেে। এক সর্ািা র্রহ্ো িারজন োে িুে েুিককর োকথ কথা িেরেকেন। হ্যারর 
িাকদর রদকক এরগকয সগে। শুনকি সপে র্রহ্ো িেকেন– 
 
–সিার্াকদর প্লযািফর্ধ নাম্বার কি? 
 
সপৌকন দশ। একরি সোি সর্কয জিাি রদে। িারও োেিুে। র্ার্, আরর্ও রক ওকদর 
োকথ সেকি পারর না। 
 
না, না, রগরন িুরর্ সোি এখকনা িড় হ্ওরন। এখন িুপ কর। আর পারেধ িুরর্ আকগ আকগ 
োও। 
 
সেকেকদর র্কর্য োকক েিকি সিরশ িযকের র্কন হ্কো িাকক প্লযািফর্ধ নয ও দকশর 
রদকক অিের হ্কি সদখা সগে। হ্যারর িাকক অপেক দৃরিকি েক্ষয সরকখ িার সপেকন 
সপেকন অিের হ্কো। সেকেিা েখন এই দুকিা প্লািফরকর্র র্াঝার্ারঝ সপৌঁেকো, িার 
োর্কন দকে দকে পেধিক। েখন েিধকশষ িযাগরিও সিন সথকক খাোে করা হ্কো িখন 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি এন্ড রি রিলসিািস স্টান । স্ে. স্ে. িাওরলিং । হ্যারি পটাি রসরিে 

126 

www.bengaliebook.com                                  সূরিপত্র 
 

 

সদখা সগে সে সেকেরি অদৃশয হ্কয সগকে। সেড, িারপর সিার্ার পাো। েদ্রর্রহ্ো 
িেকেন। 
 
আরর্ সেড নই। আরর্ জজধ। সেকেরি জিাি রদে। িুরর্ রক আর্াকক জজধ িকে ডাককি 
পাকরা না? 
 
দুুঃরখি, জজধ। েদ্রর্রহ্ো িেকেন। 
 
িাট্টা কররেোর্। আরর্ই সেড। এই িকে সে িকে সগে। 
 
িারপর িৃিীয োইরি িদ্ধ সদযাকের রদকক অিের হ্কো। িাকক আর সদখা সগে না। 
রু্হূ্কিধর র্কর্য সদখা সগে িারও সকান হ্রদে সনই। হ্যাররর পাকশ সকউ আর রইে না। 
 
র্াফ করকিন। েদ্রর্রহ্োর কাকে একে হ্যারর িেে। 
 
হ্যাকো! হ্যাররকক েকম্বার্ন ককর েদ্র র্রহ্ো িেকেন–িুরর্ রক প্রথর্িাকরর জনয সহ্াগািধকে 
োকচ্ছ? রনও প্রথর্িাকরর র্কিা োকচ্ছ। 
 
রিরন িার সোি সেকের প্ররি ইশারা করকেন। 
 
রন েম্বা, পািো। হ্াি পা িড় িড়। সিাখা নাক। 
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হ্যাাঁ হ্যারর জিাি রদে। কীোকি োি িা রিক িুকঝ উিকি পাররে 
 
সকন, িুরর্ রক প্লািফর্ধ খুাঁকজ পারচ্ছ না। 
 
না। হ্যাররর জিাি। 
 
রিন্তা সনই। সিার্াকক শুরু্ দু প্লািফকর্ধর র্াঝখাকন সেকি হ্কি। নয ও দকশর র্াঝখাকন। 
ওই সদযাকের রদকক োও। ঘািড়ািার কারণ সনই। সিিা কর োকি রকনর আকগ সপৌঁেকি 
পাকরা। 
 
রিক আকে। হ্যারর িেে। 
 
হ্যারর িার িরে র্াক্কা রদে এিিং োর্কনর িদ্ধ সদযাকের রদকক িাকাে। সদযােিা 
এককিাকর রনকরি। 
 
হ্যারর হ্াাঁিকি শুরু করে। োওযার পকথ সোকজকনর োকথ হ্যাররর র্াক্কার্ারক্ক হ্কো। 
হ্যারর আরও দ্রুি হ্াাঁিকি োগে। রিরকি িাকক্সর োকথ হ্যাররর র্াক্কা সেকগ রগকযরেে 
প্রায। র্াক্কা োগকে িার জনয রিরাি ের্েযা হ্কয সেি। োগয োকো। হ্যাররকক দুঘধিনায 
পড়কি হ্যরন। 
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জনাকীণধ প্লািফকর্ধর পাকশ একরি োে রকের িাস্পীয ইরঞ্জন অকপক্ষা কররেে। ইরঞ্জকনর 
ওপর সেখা রেে সহ্াগািধে এক্সকপ্রে। 
 
১১িা। হ্যারর সপেকন িাকাে। িারককয সদখে। নয ও দশ নম্বর প্লযািফকর্ধর র্াঝখাকন 
সেখা সেকে উিে–প্লাি ফরর্ সপৌকন দশ। 
 
কথািািধায িযস্ত সোকজকনর র্াথার ওপর রদকয ইরঞ্জকনর সর্াাঁযা সেকে িকেকে। নানা 
রকের রিড়াে পাকযর ফাাঁক গকে সদৌকড় সিড়াকচ্ছ। অকনক সপাঁিা এরদক–সেরদক উকড় 
সিড়াকচ্ছ। িািংক িানািারনর শব্দ সশানা োকচ্ছ। 
 
প্রথর্রদককর কার্রাগুকোকি োত্ররা গা সঘষাকঘরষ ককর িকে আকে। সকউ সকউ জানাো 
রদকয রু্খ গরেকয পররিাকরর েদেযকদর োকথ কথা িেকে। একিা সেকে িার িযাে 
হ্াররকয সফকেকে। হ্যাররর োগয োকো। সে সর্ািারু্রি একরি খারে কার্রা সপকয সগে। 
 
সেড নাকর্র সেকেিা হ্যাররকক রজকজ্ঞে করে–িুরর্ রক হ্যারর পিার? 
 
হ্যাাঁ। হ্যারর জিাি রদে। 
 
হ্যাররর রদকক সশষিাকরর র্কিা িারককয োেিুে ের্জোই দুজন সিন সথকক সনকর্ এে। 
হ্যারর জানাোর পাকশ িকেরেে। সেখান সথকক রনকজকক অকনকিা আড়াকে সরকখ হ্যারর 
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প্লযািফকর্ধ োেিুে পররিাকরর েিাইকক েক্ষয কররেে এিিং িারা রক িেরেে িা শুনরেে। 
র্া এইর্াত্র িার রুর্াে সির করকেন। 
 
রন, সিার্ার নাকক ওিা রক? 
 
সোি সেকেরি িার র্ার কাে সথকক েকর োরচ্ছে। িার র্া িাকক জরড়কয র্কর িার নাক 
রু্কে রদকেন। 
 
ের্জ োইকদর একজন িকে উিে–রকনর নাকক রক রকেু আকে? 
 
িুপ কর। রন র্র্ক রদে। 
 
পারেধ সকাথায? িার র্া জানকি িাইকেন। 
 
সে আেকে 
 
িড় সেকে সদৌড়াকি সদৌড়াকি এে। এরই র্কর্য সে িার সপাশাক িদকে সহ্াগািধকের 
জাদুর সু্ককের সপাশাক পকর রনকযকে। হ্যারর সদখে ইিংকররজ রপ িণধ রদকয িার িুককর 
ওপর একরি উজ্জ্বে িযাজ। 
 
র্া, সিরশক্ষণ থাককি পারি না। সেকেরি িেে। 
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আরর্ রপ্রকফক্টকদর কার্রা সথকক এোর্। িারা িাকদর জনয দুরি কার্রা পৃথক ককর 
সরকখকেন। 
 
পারেধ, িুরর্ রক একজন রপ্রকফক্ট? ের্জকদর একজন প্রশ্ন করে। 
 
ের্জকদর একজন আিার প্রশ্ন করে–পারেধ প্ররিরদন নিুন সপাশাক পায রকোকি? 
 
কারণ সে একজন রপ্রকফক্ট। র্া জিাি রদকেন। োকোোকি সথককা। েখন েুকোগ পাকি 
িখন আর্াকক একিা সপাঁিা পািাকি। 
 
রিরন পারেধর কপাকে িুরু্ রদকেন। পারেধ িকে সগে! এরপর রিরন ের্জ োইকদর রদকক 
নজর রদকেন। 
 
হ্যারর েক্ষয করে সিন িাাঁক সনিার োকথ োকথই র্া ও সর্কয অদৃশয হ্কয সগে। 
 
সিকন িড়কি পারায হ্যাররর অকনক আনে হ্রচ্ছে। সে কী করকি সেকি পারচ্ছে না। 
হ্িাৎ ককর োর্কনর দকরাজা খুকে সগে। একজন োেিুকের িােক কার্রায প্রকিশ ককর 
হ্যাররর উকল্টারদক সদরখকয জানকি িাইে-এখাকন রক সকউ আকে? হ্যারর না িোকি 
িােকরি ওই আেকন িকে পড়ে। 
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প্রথকর্ সে হ্যাররকক েক্ষয করে। িারপর জানাো রদকয িাইকর এর্নোকি িাকাে সেন 
সে হ্যাররকক সদখকিই পাযরন। হ্যারর েক্ষয করে এর সেিকর দু ের্জ োই রফকর 
একেকে। 
 
ের্জ োইকদর একজন িেে আর্াকদর রক পররিয হ্কযকে? আর্রা সেড ও জজধ। এ 
হ্কো আর্াকদর োই রন। আিার সদখা হ্কি। 
 
রিদায, হ্যারর ও রন িেকো। ের্জ দু োই অনয কার্রায রগকয দকরাজা িন্ধ ককর রদে। 
িুরর্ রক আেকেই হ্যারর পিার? রন আিার প্রশ্ন করে। 
 
হ্যাাঁ। র্াথা সনকড় হ্যারর িেে। রন আিার িেে–আরর্ সেকিরেোর্ সেড িা জকজধর র্কর্য 
সকউ একজন হ্কি। 
 
রন হ্যাররর কপাকের রদকক ইরেি ককর িেে। 
 
হ্যারর, এখাকনই রক ইউ-সনা-হুর…। 
 
হ্া হ্যারর জিাি রদে–রকন্তু আর্ার রকেু র্কন সনই। 
 
সিার্ার রক রকেুই র্কন সনই? রন আিকহ্র োকথ রজকজ্ঞে করে। 
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িীি েিুজ আকোর কথা আর্ার র্কন পকড়। এর িাইকর রকেুই র্কন করকি পারর না। 
হ্যারর জিাি রদে। 
 
ওহ্। এই িকে রন িকে পড়ে ও হ্যাররকক সদখকি োগে। রকেুক্ষকণর জনয। িারপর 
সে জানাো রদকয িাইকর িাকাে। 
 
সিার্াকদর পররিাকরর েিাই রক জাদুকর? হ্যারর রনকক প্রশ্ন করে। রনকক হ্যাররর খুি 
োে সেকগকে। 
 
রন জিাি রদে–আর্ার িাই র্কন হ্য। র্াকযর এক দূরেম্পকধীয োই আকেন রেরন 
রহ্োিরক্ষক। আর্রা িাকক রনকয খুি একিা আকোিনা করর না। 
 
িাহ্কে িুরর্ অকনক জাদু জাকনা। হ্যারর র্ন্তিয করে। 
 
ওকযেরে পররিার পুরকনা জাদুকর পররিাকরর অনযির্। ডাযাগন এরের সেই সেকেরি এ 
র্রকনর র্ন্তিয ককররেে। 
 
আরর্ শুনোর্ িুরর্ র্াগেকদর োকথ থাককি রগকযরেকে। িারা সকর্ন? রন হ্যাররকক প্রশ্ন 
করে। 
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খুিই খারাপ। িকি িাকদর েিাই নয। হ্যারর জিাি রদে। র্াগে সিনার জনয আর্ার 
িািা, িািী ও িািাকিা োইই েকথি। আর্ার েরদ রিনজন জাদুকর োই থাকি। 
 
পাাঁি–রন িেে। সেককান কারকণই সহ্াক রনকক একিু র্নর্রা সদখারচ্ছে। রন িকে 
িেে–আর্াকদর পররিাকর আরর্ ষষ্ঠ িযরক্ত সে সহ্াগািধকে োরচ্ছ। িুরর্ হ্যকিা িেকি পার 
রিে আর িারেধ ো সরকখ সগকে িার অকনক রকেুই আরর্ সপকযরে। রিে রেে সহ্ডিয, 
আর িারেধ রকরডি দকের অরর্নাযক। এখন পারেধ একজন রপ্রকফক্ট। সেড আর জজধ 
অকনক হ্ইিই ককর সিড়ায। িিুও িারা োকো নম্বর পায। েিাই র্কন ককর িারা খুি 
র্জার। প্রকিযককরই প্রিযাশা আরর্ও িাকদর র্ি োকো করি। আরর্ েরদ োকো করর 
িাকিও আর্ার সকান কৃরিত্ব থাককি না। কারণ এ রকর্ ফোফে ওরা েিাই আকগ 
ককর সগকে। োর পাাঁি োই আকে সে কখকনা নিুন রকেু পায না। আরর্ রিকের কাে 
সথকক িার পুরকনা সপাশাক, িারেধর কাে সথকক জাদুদণ্ড এিিং পারেধর কাে সথকক পুরকনা 
ইাঁদুর সপকযরে। 
 
রন িার জযাকককির সেির হ্াি রদকয একিা সর্ািা রূ্ের রকের ইাঁদুর সির করে। 
ইাঁদুরিা িখন ঘুকর্ারচ্ছে। এর নার্ স্কযািাে। এিা সকান কাকজর নয। কখনও ঘুর্ সথকক 
ওকি না। পারেধ রপ্রকফক্ট হ্ওযার পর আর্ার িািার কাে সথকক এক সপাঁিা সপকযরেে। 
আর আরর্ সপোর্ এই স্কািােধকক। রকনর কান সগাোপী িণধ র্ারণ করে। িার র্কন হ্ে 
সে অকনক সিরশ কথা িেকে। িাই সে আিার জানাোর িাইকর িাকাে। কাকরা কাকে 
েরদ একরি সপাঁিা না থাকক িাহ্কে িাকক দুুঃরখি হ্কি হ্কি এর্ন সকান কথা সনই–
হ্যাররর কাকে িাই র্কন হ্কো। একর্াে আকগও হ্যাররর কাকে সকান িাকা পযো রেে 
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না। হ্যারর রনকক জানাে সে িাকক েি ের্য ডাডরের পুরকনা কাপড় পরকি হ্কযকে 
এিিং জন্মরদকন সে কখকনা সকান উপহ্ার পাযরন। 
 
হ্যাররর কথা শুকন রন খুরশ হ্কয উিে। 
 
হ্যারর রনকক আরও িেে–হ্যারিকডর োকথ োক্ষাকির আকগ িুঝকি পারররন সে আর্াকক 
জাদুকর হ্কি হ্কি। িার োকথ োক্ষাকির আকগ আরর্ আর্ার িািা েম্পককধ রকেুই 
জানিার্ না। 
 
রন একরি দীঘধশ্বাে রনে। 
 
রক িযাপার? হ্যারর প্রশ্ন করে। 
 
িুরর্ ইউ-সনা-হু-এর নার্ িেকে। আরর্ও সেকিরেোর্ সিার্রা েিাই… রন িেে। িাকক 
একই োকথ অরেেূি আিার দুুঃরখিও র্কন হ্রচ্ছে। 
 
আরর্ িার নার্ উকল্লখ ককর িাহ্াদুরর সদখাকি িাইরন। 
 
হ্যারর িেে আরর্ র্কন করর আরর্ সে শব্দগুকো উচ্চারণ ককররে সেগুকো সিার্ার না 
জানাই োকো। আর্াকক এখনও অকনক রকেু রশখকি হ্কি। আর্ার র্কন হ্য আরর্ 
ক্লাকশর েিকিকয খারাপ োত্র হ্কিা? 
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না, িুরর্ িা হ্কি না। রন িেে-এখাকন অকনককই র্াগে পররিার সথকক আকে। িারা 
অল্প ের্কযই েি রশকখ সফকে। 
 
িারা েখন কথা িেরেে রিক িখনই সিনরি েন্ডন শহ্করর িাইকর িকে সগে। িারা 
জানাো রদকয র্াকি গরু–োগে–সেড়া সদখকি োগে। 
 
রিক োকড় িাকরািার ের্য িারা সিকনর কররকডার সথকক কথািািধা ও হ্ারের শব্দ শুনকি 
সপে। িাকদর কার্রার দকরাজা খুকে এক েদ্রর্রহ্ো একে হ্ারে রু্কখ িার সিকন আনা 
খািাকরর িরের রদকক সদরখকয রজকজ্ঞে করকেন–সিার্াকদর কাকরা সকান খািার োগকি? 
 
হ্যারর েকাকে নাশিা করকি পাকররন। িাই সে উকি দাাঁড়াকো। রন িেে িাকক িাইকর 
সেকি হ্কি না। িার কাকেই েযান্ডউইি আকে। 
 
হ্যারর েখন ডােধরে পররিাকরর োকথ থাকি িখন িার কাকে সকান িাকা–পযো থাকি 
না। অিশয এখন িার পককি গরর্। িার পককি েরিধ সোনা ও রূপার রু্দ্রা। র্রহ্োরির 
িরেকি েি আজি র্রকনর খািার, ো সে জীিকন সদকখরন। সে সকানিাই হ্ারাকি িাইকো 
না, েিরকেুই অল্প অল্প ককর রকনকো এিিং র্রহ্োকক এগাররি রেেোর রেককে ও 
োিরি সিাঞ্জ নািে রদে। 
 
হ্যারর অকনক খািার দািার একন খারে আেকন রাখে। 
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রন রজকজ্ঞে করে–সিার্ার রক খুি রখকদ সপকযকে? কুর্কড়ার একরি পযারর রু্কখ রদকি 
রদকি হ্যারর িেে–হ্যাাঁ আর্ার রখকদ সপকযকে। 
 
রন পযাককি খুকে িাররি েযান্ডউইি সির করে। হ্যাররকক িেে, িুরর্ এখান সথকক রকেু 
সনকি? অিশয েযান্ডউইিগুকো শুককনা। িুঝকিই পারকো। আর্রা পাাঁি োই, র্া খুি 
একিা ের্য পায না। 
 
হ্যারর িার পযারর রকনর োর্কন সরকখ িেে নাও, এখান সথকক নাও। এ পেধন্ত 
োগাোরগ ককর খািার েুকোগ হ্যাররর হ্যরন। রকনর োকথ োগাোরগ ককর খাওযাকি 
হ্যাররর র্কন এক আনের্য অনুেূরির েৃরি হ্কো। রকনর োকথ হ্যারর পযারর ও সকক 
সখে। েযান্ডউইকির কথা িারা এককিাকরই েুকে সগে। 
 
িককাকেি েকগর একরি পযাককি সির ককর হ্যারর রনকক রজকজ্ঞে করে-এিা কী? 
 
হ্যারর িকে িেে-এগুরে রনশ্চযই িযাে নয। 
 
হ্যারর সেককান রিস্মকযর জনয প্রস্তুি রেে। 
 
না িযাে নয। রন জিাি রদে। সদকখা োকথ একরি কাডধ আকে। 
 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি এন্ড রি রিলসিািস স্টান । স্ে. স্ে. িাওরলিং । হ্যারি পটাি রসরিে 

137 

www.bengaliebook.com                                  সূরিপত্র 
 

 

রক? হ্যারর প্রশ্ন করে। 
 
িুরর্ জাকনা না। রন িে–িককাকেি েকগর সেির কাডধ থাকক। এেি কাকডধ রিখযাি 
জাদুকর ও জাদুকরণীকদর েরি থাকক। আরর্ এ পেধন্ত পাাঁিশ কাডধ েিংিহ্ ককররে, রকন্তু 
সকাকনা কাকডধই এরিপা িা িকেরর্র েরি পাইরন। 
 
হ্যারর িার িককাকেি েকগর পযাককিরি খুেে। কাকডধ একজন র্ানুকষর েরি। িার সিাকখ 
অর্ধিন্দ্রাকার িশর্া। েম্বা িাাঁকা নাক। রূপােী িুে, দাাঁরড় ও সগাাঁফ। েরির রনকি সেখা 
 
আেিাে ডাম্বেকডার 
 
রন িেে, আরর্ একিা েগ িককাকেি সনই, সদরখ এরিপা িা িকেরর্র েরি পাই রকনা। 
 
হ্যারর পড়কি োগকো… 
 
আেিাে ডাম্বেকডার সহ্াগািধে-এর িিধর্ান অর্যক্ষ, োকক রিকিিনা করা হ্য এ েুকগর 
সরষ্ঠির্ জাদুকর রহ্কেকি। ১৯৪৫ োকে কাকো োদুকর রিনকড ওযাল্ডকক পরারজি 
ককরই ডাম্বেকডার রিখযাি হ্ন; ড্রাগন রকক্তর ১২রি িযিহ্ার উদ্ভি ও েহ্কর্ধী রনককাোে 
ফ্লাকর্কের োকথ আেককরর্র উপর কাজ করাও িার অনযির্ কীরিধ। প্রকফের 
ডাম্বেকডার উপকোগ ককরন সিম্বার রর্উরজক ও সিনরপন সিারেিং। 
 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি এন্ড রি রিলসিািস স্টান । স্ে. স্ে. িাওরলিং । হ্যারি পটাি রসরিে 

138 

www.bengaliebook.com                                  সূরিপত্র 
 

 

হ্যারর এিার কাডধরি উল্টাে। এিার িারককয সদকখ কাকডধ ডাম্বেকডাকরর সকান েরিই 
সনই। 
 
কই, রিরন সিা সনই। হ্যারর অিাক রিস্মকয র্ন্তিয করে। 
 
িুরর্ সিা আশা করকি পার না রিরন োরাক্ষণ কাকডধর োকথ সেকগ থাককিন। রন িেে–
রিরন আিার আেকিন। আরর্ আিার র্গধানাকক সপকযরে।… িার েিা েরি সপকযরে। 
 
িুরর্ রক কাডধ জর্াকি িাও? 
 
রকনর দৃরি িককাকেি েকগর পযাককিগুকোর রদকক। 
 
না–ও না–ও হ্যারর িেে, িুরর্ সিা জান, র্াগে জগকি েরির সেির র্ানুষ স্থাযীোকি 
থাকক। 
 
েরিযই রক িারা িাই ককর? িারা রক একিুও নড়ািড়া ককর না। রন আশ্চেধ হ্কয র্ন্তিয 
করে–েরিযই কী অদু্ভি! 
 
হ্যারর সদখে সে ডাম্বেকডাকরর েরি পুনরায কাকডধ িকে একেকে এিিং রিরন হ্যাররর রদকক 
িারককয রৃ্দু হ্ােকেন। রিখযাি জাদুকরকদর েরির সিকয রন-এর র্কনাকোগ রেে 
খািাকরর রদকক। একিু পর হ্যারর কাকডধ শুরু্ ডাম্বেকডারই নয–আকরা রিখযাি 
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জাদুকরকদর েরি সদখে। এরপর হ্যারর সিররি সিািে-এর রিরিত্র গকন্ধর র্িরশুরির 
পযাককি খুেকো। এ েি রিষকয সিার্াকক েক্ষয রাখকি হ্কি। রন হ্যাররকক োির্ান ককর 
িেে। েখন িারা িকে েকে প্রকার গন্ধ, িার র্াকন েকে প্রকার গন্ধ–িুরর্ জান, 
িককাকেি, রপপারকর্ে এিিং র্ার্ধাকেড-এর র্ি োর্ারণ রজরনকে ো পাও, আিার িুরর্ 
পােিং শাক, করেজা িা ষাকড়র েুাঁরড়র গন্ধ। 
 
রন একরি েিুজ র্িরদানা হ্াকি রনকয গেীরোকি পেধকিক্ষণ করে এিিং র্িরদানায 
কার্ড় িোে। 
 
িারা সিশ র্জা ককর খারচ্ছে। হ্যারর সিাট, নারককে, সেকা র্িরশুরি, রকিরর, 
িরকারর, ঘাে, করফ ও োরদধন সখে। এিিং োহ্ে ককর একরি রূ্ের রকের খািাকর এক 
কার্ড় রদে ো রন কখকনা করকি না, ওিা আেকে রেে র্ররি। 
 
এিার িারা জানাো রদকয সদখে, সখি–খার্ার নয, সিনরি িন, আাঁকািাাঁকা নদী ও ঘন 
েিুজ পাহ্াড় অরিির্ করকে। িাকদর কম্পািধকর্কের দরজায সিাকা সদযার শব্দ সপে 
এিিং দরজা সিকন সগােরু্খ সেকেরি সেিকর  ুককো, ওকক হ্যারর সপৌকন দশ প্লািফকর্ধ 
সদকখরেে। কাাঁকদা কাাঁকদা রু্খ িার। িেে, সিার্রা রক একরি িযাে সদকখকো? িারা েখন 
র্াথা ঝাাঁরককয িেে, না। সে সকাঁকদ সফকো, আরর্ ওিা হ্াররকয সফকেরে। হ্যারর িাকক 
োন্ত্বনা রদে–সপকয োকি। ঘািরড়ওনা। 
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োকহ্াক, েরদ সদখকি পাও, আর্াকক জারনও িকে সেকেরি িকে সগে। একিু পর আিার 
সে রফকর এে। এিার োকথ একরি সর্কয। িার গাকয সহ্াগািধকের ইউরনফর্ধ। সিার্রা রক 
সকউ একিা িযাে সদকখকো, সনরেে হ্াররকযকে। সর্কযরি িেে। 
 
আর্রা আকগই ওকক জারনকযরে–আর্রা সদরখরন। রন িেে। রকনর হ্াকি জাদুদণ্ড। 
 
এরক, িুরর্ রক র্যারজক সদখাকি? রকনর হ্াকি জাদুকারি সদকখ সর্কযরি িেে। 
 
সদরখ রক র্যারজক করকো, িকে সর্কযরি িকে পড়কো। 
 
রন একিু েযই সপকয সগে, িারপর িেে, রিক আকে। সককশ গোিা পররষ্কার ককর 
রনকয শুরু করকো োনোইন, সডইরেে, িািার সর্কো িান রদে টুরপড, ফযাি র যাি 
ইকযকো। িকে সে জাদুকারিরি ঘুরাকো। রকন্তু রকেুই হ্কো না। ইাঁদুরিা রু্েরই সথকক 
সগে এিিং ওিা িখনও ঘুর্ারচ্ছে। 
 
আরর্ রন ওকযেরে। রন রৃ্দুস্বকর িেে। 
 
আরর্ হ্যারর পিার। হ্যারর িেে। 
 
িুরর্ রক েরিযই হ্যারর পিার? অিাক হ্কয হ্াররর্ওন প্রশ্ন করে। িারপর হ্াররর্ওন িকে 
িেে–আরর্ সিার্ার েিরকেুই জারন। পািযিইকযর িাইকরও আরর্ রকেু িই পাই। র্ডানধ 
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র্যারজকাে রহ্রর, রদ রাইজ অযান্ড ফে অফ রদ ডাকধ আিধে এিিং সিি উইজারডধিং 
ইকেেে অফ রদ িুকযরেকযথ সেঞু্চরর িইগুকোকি সিার্ার নার্ উকল্লখ আকে। 
 
েরিযই? রিস্মকযর োকথ হ্যারর প্রশ্ন ককর। 
 
আশ্চেধ, িুরর্ রকেুই জান না। হ্াররর্ওন িেে–আরর্ েরদ সিার্ার জাযগায হ্িার্ িাহ্কে 
আরর্ েিরকেু খুাঁকজ সির ককর সফেিার্। আচ্ছা, সিার্রা রক সকউ জাকনা সিার্রা সকান 
হ্াউকজ থাককি? আরর্ রিরফল্ডর হ্াউকজ থাককি িাই। আর্ার র্কন হ্কচ্ছ ওিা োে 
হ্কি। আজ আরর্ োরচ্ছ। সনরেকের িযাে খুাঁজকি হ্কি। আর সিার্রা জার্া–কাপড় পােকি 
নাও আর্রা রশগরগরই সপৌঁকে োি। 
 
সে সেকেরি িযাকের সখাাঁকজ একেরেে িাকক রনকয হ্াররর্ওন রিদায রনে। 
 
আরর্ সে হ্াউকজ থারক না সকন আরর্ িাই সেন এই সর্কযরি সেখাকন না থাকক। একথা 
িকে রন িার জাদুদণ্ড িািংকক েরে। 
 
সিার্ার অনয োইরা সকান হ্াউকজ আকে? হ্যারর জানকি িাইে। রিরফল্ডর হ্াউজ। রন 
জিাি রদে। রকনর সিহ্ারা একিু রিিণধ হ্কো। িিুও সে িকে িেে–িািা ও র্া এই 
হ্াউকজ রেকেন। আরর্ েরদ এই হ্াউকজ থাককি না পারর িাহ্কে িািা–র্া কী োিকিন 
রিক িুকঝ উিকি পাররে না। হ্াউজ রহ্কেকি িযাকেনক্লও খারাপ নয। রকন্তু সেকি সদখ, 
িারা েরদ আর্াকক রিদাররন হ্াউকজ সরকখ সদয। 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি এন্ড রি রিলসিািস স্টান । স্ে. স্ে. িাওরলিং । হ্যারি পটাি রসরিে 

142 

www.bengaliebook.com                                  সূরিপত্র 
 

 

 
এই হ্াউকজই… ইউ সনা হু রেে। 
 
হ্যারর োিরেে সু্কে িযাগ করার পর জাদুকররা কী ককর। 
 
রন জানাে–ড্রাগনশাকস্ত্র অর্যযকনর জনয িারেধ সরার্ারনযা রগকযকে এিিং রিিংগিকের প্রস্তুরি 
সনিার জনয রিে আরেকায সগকে। িুরর্ রক রিিংগিকের নার্ শুকনে? সডইরে প্রকফকি 
এর ওপর অকনক সেখাকেরখ হ্কযকে। র্াগেকদর কাকে সে পরত্রকািা পাকি না। সকউ 
একিার েল্ট সেকে ডাকারির সিিা ককররেে। রকন্তু পাকররন। 
 
হ্যারর অিাক দৃরিকি িারককয রইে। 
 
েরিযই? এরপর রক ঘকিরেে? 
 
রকেুই নয, এই জনযই সিা িড় খির হ্কযরেে সেই ঘিনা। রন িেে–আর্ার িািার 
র্ারণা ওিা রেে সকান কাকো জাদুককরর কাজ। রকন্তু ওরা র্কন ককর না সে, সকউ 
সেখান সথকক রকেু রনকয সেকি সপকরকে। এগুকো খুিই খারাপ রজরনে। এ র্রকনর ঘিনা 
ঘিকে েককেই শরঙ্কি হ্য এিিং এর োকথ েরদ ইউ সনা হু-এর হ্াি সপেকন থাকক, িা 
হ্কে সিা কথাই সনই। েরদও সে সজকনকে এেি জাদু জীিকনর রিষয। রকন্তু সোেকডর্িধ 
নার্রি সির্ন িাকক অস্বরস্তকি সফকে না িা িাকক েয পাইকয সদয না। 
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রকরডি সখো েম্পককধ সিার্ার রক সকান র্ারণা আকে? রন হ্যাররকক প্রশ্ন ককর। 
 
এ িযাপাকর আর্ার সকান র্ারণাই সনই। হ্যারর জিাি রদে। 
 
িুরর্ রক িেকে নার্ সশানরন? রিস্মকযর োকথ রন প্রশ্ন ককর-এিা সিা পৃরথিীর অনযির্ 
সরষ্ঠ সখো। 
 
িারপর রন রকরডি সখোর রিরেন্ন রনযর্কানুন েম্পককধ হ্যাররকক িেে। িারা েখন গল্প 
কররেে িখন িাকদর কার্রার দকরাজা খুকে সগে। এিার কার্রায িযাে হ্ারাকনা সেকে 
সনরেে নয, হ্াররর্ওন সিঞ্জার। রিনরি িােক িাকদর কার্রায প্রকিশ করে। হ্যারর 
র্াঝখাকন রিষণ্ন রু্কখর িােকরিকক রু্হূ্কিধই রিনকি পারে। িাকক র্াদার্ র্ােরককনর 
সপাশাককর সদাকাকন সদকখরেে। ডাযাগন এরের সিকয এখন সিরশ আিহ্ রনকয সে হ্যাররর 
রদকক িারককয রইে। 
 
এিা রক েিয? সেকেরি িেে–েিাই িোিরে কররেে এই কার্রায হ্যারর পিার আকে। 
িাহ্কে িুরর্ই সেই হ্যারর পিার? 
 
হ্যাাঁ হ্যারর জিাি রদে। হ্যারর অনয দুই সেকের রদকক িাকাে। িারা দুজকনই খুি সর্ািা ও 
িাকদর দুজনককই েিংকীণধ র্না র্কন হ্কো। িারা দুজকনই রিষণ্ন রু্কখর িােকরির দুপাকশ 
এর্নোকি দাাঁরড়কযরেে, সেন িারা ওর িরডগাডধ। 
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এরা দুজন হ্কো সিি ও গকযে। রিষণ্ণ রু্কখর সেকেরি িেে আর্ার নার্ র্যােফয–
সড্রককা র্যােফয। 
 
রন কারশ রদে। সড্রককা র্যােফয িার রদকক িারককয রইে। 
 
আর্ার নার্রি রক সকৌিুককর র্কন হ্য। িুরর্ সক সেিা রজজ্ঞাো করার সকান প্রকযাজন 
সনই। আর্ার িািা আর্াকক িকেকেন ওকযেরে পররিাকরর েদেযকদর র্াথার িুে োে 
এিিং িাকদর পররিাকর অকনক সিরশ সেকেকর্কয। 
 
সে হ্যাররর রদকক দৃরি সফরাে। 
 
পিার, িুরর্ অল্পরদকনই িুঝকি পারকি সে রকেু জাদুকর পররিার অনয পররিার সথকক 
োকো। িুরর্ খারাপ সোককর োকথ িনু্ধত্ব করকি না। আরর্ সিার্াকক এ িযাপাকর োহ্ােয 
করকি পারর। 
 
হ্যাররর োকথ করর্দধকনর জনয সে িার হ্াি িারড়কয রদে, রকন্তু হ্যারর োড়া রদে না। 
 
র্নযিাদ, সক োকো সক র্ে সেিা আরর্ই িেকি পারি। শীিেোকি সে কথাগুরে 
িেে। 
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সড্রককা র্যােফকযর সিহ্ারা োে না হ্কেও িার সিহ্ারায একিা সগাোপী আো সদখা 
সগে। 
 
আরর্ েরদ িুরর্ হ্িার্ িাহ্কে আরর্ আকরা েিকধ থাকিার্। সে আকস্ত আকস্ত িেে–িুরর্ 
েরদ আর একিু নম্র না হ্ও িাহ্কে সিার্াককও সিার্ার িািা–র্ার পকথ সেকি হ্কি। 
িারা িুঝকি পাকররন সকান রজরনেরি িাকদর জনয কেযাণকর রেে। িুরর্ েরদ ওকযেরের 
র্ি র্াস্তান আর হ্যারিকডর োকথ সর্োকর্শা কর, িাহ্কে সিার্ার েরিষযৎ খুি একিা 
োকো োকি না। 
 
হ্যারর এিিং রন দুজকনই দাাঁড়াে। ওকযেরের সিহ্ারা িার িুকের র্ি োে হ্কয উিে। 
 
রন িেে–কথািা আিার িেকিা। 
 
সিার্রা রক আর্াকদর োকথ র্ারার্ারর করকি িাও? র্যােফয র্র্ককর েুকর িেে। 
 
েরদ সিার্রা একু্ষরণ এখান সথকক রিকদয না হ্ও। হ্যারর খুি কড়াোকি িেে। একিু 
সিরশ কড়াোকিই। কারণ ওর োকথ অপর দুজন সিকি আর গকযে ওকদর উডকযর সিকয 
গাকয–গিকর িড়েড় রেে। 
 
আর্াকদর এখান সথকক সেকি ইকচ্ছ হ্কচ্ছ না। আর্াকদর খািার েি সশষ হ্কয সগকে এিিং 
র্কন হ্কচ্ছ সিার্াকদর কাকে এখনও রকেু খািার আকে। 
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রকনর কাকে রাখা িককাকেি েকগর রদকক গকযে এগুে। রন োফ রদকয আকগ িাড়ে। 
গকযেকক স্পশধ করার আকগই রিকি শব্দ ককর গকযে আিধনাদ ককর উিে। 
 
স্কযািােধ, রকনর ইাঁদুররি িার আেুকের ডগায ঝুেরেে। ইাঁদুররি িার সোি র্ারাে দাাঁি 
গকযকের আেুকে িরেকয রদকযকে। সিকি আর র্যােফয সপেকন েকর দাাঁড়াে। স্কািাকেধর 
কার্কড় গকযে হ্াউ–র্াউ কররেে। গকযে ইাঁদুরিাকক েুাঁকড় সফোর জনয হ্াি রু্রাকি 
োগকো। এক ের্য ইাঁদুরিা েুকি রগকয জানাোয আঘাি করকো। এরপর িারা 
রিনজনই েুকি পাোকো। হ্কি পাকর িারা সেকিরেে ঘকর সিার্হ্য আকরা অকনক ইাঁদুর 
আকে। পাকযর শব্দ শুনকি সপকয ঘিনার এক সেককন্ড পরই হ্াররর্ওন সিঞ্জার কার্রায 
প্রকিশ করে। 
 
এখাকন এিক্ষণ কী ঘিকো? সর্কঝকি ইিস্তি েরড়কয রেরিকয থাকা রর্রি সদকখ হ্াররর্ওন 
প্রশ্ন করে। রন সেজ র্কর সিকন স্কযািােধকক হ্াকি িুকে রনে। 
 
আর্ার র্কন হ্কচ্ছ সে আঘাি সপকযকে। রন হ্যাররর রদকক িারককয িেে। সে স্কযািাকেধর 
রদকক িাকাে। িারপর িেে–না, না–আর্ার রিশ্বাে হ্য না… সে সিার্ হ্য ঘুরর্কয 
পকড়কে। 
 
আেকে সে ঘুরর্কযই পকড়রেে। 
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সিার্ার োকথ র্যােফকযর এর আকগ কখনও সদখা হ্কযকে? 
 
হ্যারর িাকক িেে, ডাযগন এযারেকি িাকদর সদখা হ্ওযার রিষয। 
 
আরর্ এই পররিাকরর কথা শুকনরে। রন খুি গুরুগম্ভীর োকি িেে। ইউ-সনা-হু অদৃশয 
হ্কয োিার পর োরা আর্াকদর োকথ প্রথকর্ একেরেকেন ওর র্কর্য ওরাও রেে। ওরা 
িকেরেে ওকদর ওপর জাদু করা হ্কযরেে। আর্ার িািা অিশয এ গল্প রিশ্বাে ককরন না। 
কাকো জাদুর রদকক সেকি র্যােফকযর িািার অজুহ্াি সির করকি সকান রকর্ অেুরিকর্ 
হ্য না। 
 
রন হ্াররর্ওকনর রদকক িারককয িেে–আর্রা রক সকানোকি সিার্াকক োহ্ােয করকি 
পারর। 
 
সিার্াকদর উরিি িাড়ািারড় সপাশাক পকর সনযা। আরর্ সিকনর িােককক রজকজ্ঞে 
ককররেোর্। রিরন িেকেন–আর্রা গন্তকিয একে সগরে প্রায। সিার্রা সিা র্ারার্ারর 
কররেকে এখাকন, কররেকে রকনা? আর্াকদর েিার নার্ার আকগ সিার্রা েরদ সেখাকন 
নার্, সিার্াকদর রিপদ হ্কি পাকর। 
 
রন জিাি রদে–স্কযািােধ র্ারার্ারর ককরকে। আর্রা করররন। আর্রা এখন সপাশাক 
পররিিধন করি। িুরর্ রক একিু িাইকর োকি? 
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হ্াররর্ওন িেে–রিক আকে। আরর্ োরচ্ছ। আরর্ এখাকন একেরে, কারণ সোি 
সেকেকর্কযকদর র্ি এখানকার সোকজন কররকডাকর সদৌড়াকদৌরড় করকে। আর িুরর্ রক 
জাকনা সিার্ার নাকক র্যো সেকগকে। 
 
রন হ্াররর্ওকনর োিার রদকক িারককয রইে। হ্যারর জানাো রদকয িাইকর িাকাে। 
িাইকর অন্ধকার হ্কয আেকে। সর্ঘো আকাকশর রনকি পাহ্াড় ও িন সদখা োকচ্ছ। র্কন 
হ্কো সিকনর গরি ককর্ আেকে। 
 
হ্যারর ও রন িাকদর জযাককি খুকে সহ্াগািধকের জনয কাকো সপাশাক পকর রনে। 
 
সিন সথকক একরি সঘাষণা একো–আর্রা পাাঁি রর্রনকির সেির সহ্াগািধে সপৌঁেি। 
সিার্াকদর র্াোর্াে সিকনই সরকখ রদও! র্াোর্ােগুরে পৃথকোকি সহ্াগািধে সু্ককে পািাকনা 
হ্কি। 
 
সিকনর গরি কর্ে। এক ের্য সিন থার্ে। নার্ার জনয েিাই দকরাজায রেড় করকে। 
প্লযািফকর্ধ সিশ িাণ্ডা। হ্যারর হ্িাৎ একরি পরররিি কে শুনকি সপে প্রথর্ িকষধর োত্র 
োরা িারা ডানরদকক একো। হ্যাররও এরদকক একো। এিা রেে হ্যারিকডর কেস্বর। 
 
হ্যারিড িেকেন–োরা প্রথর্ িকষধর োত্র িারা আর্াকক অনুেরণ কর প্রথর্ িকষধর আরও 
সকউ আকে? োির্াকন পা সফকো। আর্াকক অনুেরণ ককরা। 
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পা রপেরেকয ও সহ্াাঁিি সখকি সখকি িারা হ্যারিডকক অনুেরণ ককর খাড়া ও েিংকীণধ 
রাস্তা রদকয আকগ িাড়ে। দুপাকশই এি অন্ধকার রেে সে হ্যারর োিে এখাকন োরর োরর 
গাে দাাঁরড়কয আকে। োিার পকথ সকউ সির্ন সকান কথা িেে না। হ্যারিড িেকেন–
সিার্রা েিাই প্রথর্ িাকরর র্কিা সহ্াগািধে জাদুরিদযায সু্ককে একেকে। 
 
হ্িাৎ সজাকর উ–উ–উ–ধ্বরন সশানা সগে। 
 
েিংকীণধ পথরি সেখাকন রগকয থার্ে সেখাকন োর্কন একরি িড় সেক। 
 
সেককর দুপাকশ পাহ্াড়। আকাকশ িারা। কাোকারে ককযকরি দুগধ আকে িকে র্কন হ্কো। 
 
হ্যারিড এক োরর সনৌকা সদরখকয িেকেন একিা সনৌকায িারজকনর সিরশ উিকি না। 
 
েিাই রিকর্কিা উিে রকনা হ্যারিড িা োে ককর সদকখ রনকেন। 
 
অকনকগুকো সোি সোি সনৌকা এরগকয সেকি থাকে। সেককর পারন স্ফরিককর নযায স্বচ্ছ। 
েিাই িুপ ককর আকে। সনৌকাগুকো দুকগধর কাোকারে এে। 
 
হ্যারিড রিৎকার ককর িেে–সিার্রা েিাই র্াথা রনিু কর। 
 
িারপর একরি অন্ধকার েুড়ে। র্কন হ্কো দুকগধর রনি রদকয সনৌকা িেকে। 
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সশষ পেধন্ত র্ারির রনকি িেকরর র্ি একিা স্থাকন সপৌঁোকো। েমূ্পণধ জাযগািাকি নুরড়–
পাথর েড়াকনা। 
 
েিাই সনৌকা সথকক নার্কে রকনা হ্যারিড দাাঁরড়কয সদখরেকো। সনরেেকক সদকখ হ্যারিড 
রজকজ্ঞে করকেন, এিা রক সিার্ার িযাে? সনরেে িযােিা সদকখ আনকে িকে উিকো, 
সিের! সিের িার িযােরির নার্। 
 
পাথকরর রোঁরড় সিকয িারা ওপকর উিকি থাককো। পাথুকর রোঁরড়র সশষ প্রাকন্ত ওক 
গাকের দকরাজা। হ্যারিড িেকেন, েিাই রিকর্ি একেকে, আর িুরর্ সিার্ার িযাে 
সপকযে। রিরন িার রিশাে রু্রি রদকয দরজায রিনিার আঘাি করকেন। 
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স্সই হ্যাট 
 
রু্হূ্কিধই দকরাজা খুকে সগে। েম্বা, কাকো িুকের এক র্রহ্ো পান্নার র্ি েিুজ রকের 
সপাশাক পকর োর্কন দাাঁরড়কয আকেন। িার িাহ্রন খুি কড়া। হ্যারর োিে, এ র্রহ্োকক 
সপররকয োর্কন োওযা রিক হ্কি না। 
 
হ্যারিড িেকেন, অর্যাপক র্যাককগানাগে, এরা প্রথর্ িকষধর োত্র। 
 
র্নযিাদ হ্যারিড। আরর্ ওকদরকক এখান সথকক রনকয োরচ্ছ। 
 
র্যাককগানাগে েিাইকক হ্ে ঘকর রনকয সগকেন। হ্ে ঘররি রিশাে। পাথকরর সদযাকে 
র্শাকের আকো। োাঁদ অকনক উাঁিুকি। 
 
িারা েিাই অর্যাপক র্যাককগানাগেকক অনুেরণ করকো। পাথকরর সর্কঝকি নানা রকর্ 
রিত্র আাঁকা। হ্যারর ডানরদককর দকরাজার ওপাশ সথকক শি শি সোককর কে শুনকি 
সপে–সু্ককের িারক অিংশিুকু রনশ্চযই এখাকন রকন্তু অর্যাপক র্যাককগানাগে িাকদরকক হ্ে 
ঘকরর র্কর্য একিা খারে সোি কার্রায রনকয সগকেন। িারা েিাই পরস্পকরর গা সঘাঁকষ 
সকানর্কি সেখাকন দাাঁড়াকো, োর্ারণি এিক্ষণ িাকদর দাাঁড়াকনার কথা নয। িারা 
েীিেন্ত্রস্ত হ্কয এরদক–ওরদক িাকাকচ্ছ। 
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র্যাককগানাগে িেকেন–সিার্াকদর েিাইকক সহ্াগািধকে স্বাগি জানারচ্ছ। িার্ধ শুরুর 
সোজেো রশগরগরই শুরু হ্কি। সিি হ্কে আেন িহ্ণ করার আকগই সিার্াকদর সক 
সকান হ্াউকজ োকি িা িণ্টন করা হ্কি। এই কাজিা খুিই গুরুত্বপূণধ কারণ হ্াউজিাই 
হ্কি সিার্াকদর পররিার। সিার্রা হ্াউকজর ডরর্ধিররকি থাককি। অিের ের্য কর্নরুকর্ 
কািাকি। 
 
এখাকন িারিা হ্াউজ আকে–রিরফল্ডর, হ্াফেপাফ, র যাকেন ক্ল ও রিদাররন। প্রকিযকিা 
হ্াউকজর র্যারজককর ইরিহ্াে আকে। হ্াউকজ থাকার িযাপাকর রকেু রনযর্–কানুন আকে। 
অরনযর্ করকে পকযে কািা োকি। িেকরর সশকষ হ্াউজ-কাপ সদযা হ্য। সে হ্াউজ 
েিকি সিরশ পকযে পাকি সে হ্াউজই কাপ পাকি। হ্াউজ কাপ পাওযা একিা েম্মাকনর 
িযাপার। 
 
ককযক রর্রনকির র্কর্যই সু্ককের োর্কন িাোই অনুষ্ঠান হ্কি, িাই রকেুক্ষণ অকপক্ষা 
করকি হ্কি। অর্যাপক র্যাককগানাগে সনরেকের জার্া ও রকনর নাককর রদকক েক্ষয 
করকেন। হ্যাররকক খুি নােধাে সদখারেে। সে েথােম্ভি িার িুে রিক ককর রনকো। 
 
সিার্রা শান্তোকি অকপক্ষা কর। আরর্ ের্যর্কিা রফকর আেকিা। এই িকে অর্যাপক 
র্যাককগানাগে রিদায রনকেন। 
 
িারা রককের রেরেকি আর্াকদর হ্াউজ োগ ককর সদকিন? রন জানকি িাইে। 
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আর্ার র্কন হ্য িারা সকান একিা পরীক্ষা সনকিন। সেড িেরেে এই পরীক্ষা সিশ 
কিকর। সেড সিার্হ্য িাট্টা ককরকে। হ্যাররর িুক কাাঁপকে। আিার পরীক্ষা রদকি হ্কি। 
রককের পরীক্ষা! 
 
হ্যাররর িুক েীষণোকি সকাঁকপ উিকো। পরীক্ষা? সু্ককের েিার োর্কন। সে সিা এখন 
পেধন্ত সকান জাদু জাকন না। িাকক রক করকি হ্কি? এই ের্য সে এই র্রকনর রকেু 
হ্কি, আোর আকগ সে োকিরন। 
 
সকউ রিকশষ সকান কথা িেকে না। শুরু্ হ্াররর্ওন রফে রফে ককর রনকজর জাদুর 
ক্ষর্িার কথা িেে। 
 
হ্যারর িারররদকক সদখে সে প্রকিযককর সিহ্ারায একিা আিকঙ্কর োি ফুকি উকিকে। 
 
িারপর হ্িাৎ রকেু একিা ঘিকো, হ্যারর োফ রদকয এক ফুি ওপকর উিকো–িার 
সপেকনর ককযকজন রিৎকার ককর উিকো। প্রায রিশিা েূি সপেকনর সদযাে সথকক 
সস্রাকির র্ি আেকে। সদখকি রু্কক্তার র্ি োদা ও রকেুিা স্বচ্ছ। িারা একক অপকরর 
োকথ কথা িেকি িেকি সেকে সিড়াকো। প্রথর্ িকষধর োত্রকদর রদকক িারা খুি একিা 
িাকাকো না। একজন সর্ািা েন্নযােীর র্কিা েূি িেকে–ফরকগি অযান্ড ফররগে। আর্ার 
র্কন হ্য ওকক আকরকিা েুকোগ সদযা উরিি। আকরকজন িেকে—না না। িাকক অকনক 
েুকোগ সদযা হ্কযকে। আর সদযা োয না। 
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একিা েূি হ্িাৎ ককর োত্রকদর সদকখ িেে, এখাকন সিার্রা কী করে? 
 
সকউ জিাি রদে না। 
 
সর্ািা েন্নযােী িেে-এরা নিুন োত্র। একিু পকর একদর িাোই পিধ শুরু হ্কি। 
 
ককযকজন নীরকি েম্মরি জানাে। অর্যাপক র্যাককগানাগে রফকর একে িেকেন-এখন 
অনযেি কাজ িন্ধ। এখন িাোই পিধ শুরু হ্কি। 
 
এরপর েূিগুকো সপেকনর সদযাে রদকয র্ীকর র্ীকর অদৃশয হ্কয সগে। 
 
োিার আকগ একিা েূি িেে–আশা করর, সিার্াকদর োকথ হ্াফেপাকফ সদখা হ্কি। 
আরর্ ওই হ্াউকজর েদেয রেোর্। 
 
োররিদ্ধোকি দাাঁড়াও এিিং আর্াকক অনুেরণ কর। অর্যাপক র্যাককগানাগে প্রথর্ িকষধর 
োত্রকদর রনকদধশ রদকেন। 
 
পাকয িযথার কারকণ হ্যারর খুি দ্রুি হ্াাঁিকি পাররেে না। িার োর্কন রেে িােু রকের 
িুকের একরি সেকে, আর িার সপেকন রেে রন। িারা কার্রা সথকক সির হ্কয হ্ে ঘর 
পার হ্কয সিি হ্কে প্রকিশ করে। 
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জাযগািা খুিই র্কনারর্। হ্যারর এ র্রকনর অপূিধ েুের জাযগা কল্পনা করকিও পাকর 
না। িারিা েম্বা সিরিকের ওপর হ্াজার হ্াজার সর্ার্িারি রৃ্দু িািাকে েেকে। র্কঞ্চ 
একিা েম্বা সিরিে। অর্যাপক র্যাককগানাগেেহ্ রশক্ষকগণ এই সিরিেিাকি িেকেন। 
িাকদর রদকক সে শি শি রু্খ িারককয রেে, িাকদর সদকখ র্কন হ্রচ্ছে উজ্জ্বে 
সর্ার্িারির োর্কন ক্ষণপ্রো েেন। োত্রকদর র্াকঝ দুএক েূিককও সদখা োরচ্ছে। 
োর্কনর সিহ্ারাগুকো সদখার জনয হ্যারর ওপকর িাকাে। ওপকর সে কাকো সেেকেকির 
রেরেিং ও িারা সদখকি সপে। হ্াররর্ওন হ্যাররর কাকন কাকন িেে, সহ্াগািধে, এ 
রহ্টরর–িইকি আরর্ পকড়রে, িাইকরর আকাকশর র্িই এিা আকষধণীয। এখাকন সকান 
োদ আকে এিিং এই সিি হ্েিা স্বকগধর সকান স্থান নয। এিা এককিাকরই র্কন হ্য না। 
 
হ্যারর রনকি িারককয সদখকো অর্যাপক র্যাককগানাগে একিা িার–পাযা িুে িাকদর 
োর্কন রাখকেন। িুকের ওপর রেে জাদুককরর একিা সিাখা হ্যাি। হ্যািিা খুিই পুরকনা 
ও জরাজীণধ। আে সপিুরনযা হ্কে এিাকক সকানরদন িারড়কি  ুককি রদকিন না। একিু 
পকর এই হ্যািিা গান গাইকি শুরু করে। োত্রকদর র্াঝখাকন এখাকন সেখাকন েূি 
সঘারাকফরা কররেে। 
 
সহ্ িুরর্ হ্যকিা োিরন আরর্ও েুের 
শুরু্ সিাকখর সদখা রদকয ককরা না রিিার 
েরদ আর্ার সিকয সিৌকে সকাকনা হ্যাি 
সদখাকি পাকরা িুরর্; আরর্ রনকজই, 
রনকজকক রগকে খাকিা। 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি এন্ড রি রিলসিািস স্টান । স্ে. স্ে. িাওরলিং । হ্যারি পটাি রসরিে 

156 

www.bengaliebook.com                                  সূরিপত্র 
 

 

িুরর্ সিার্ার িুরপকক কাকো রাখকি পাকরা 
সিার্ার উাঁিু হ্যাি র্েৃণ ও েম্বা 
রকন্তু আর্ার জকনয আকে সহ্াগািধকের েরিধিং হ্যাি 
এিিং আরর্ েিাইকক িা পরাকি পারর 
সিার্ার র্াথায রকেুই সনই সগাপন 
েরিধিং হ্যাি সদখকি পায না রকেু 
অিএি আর্াকক পরীক্ষা ককরা, িকে সদকিা 
সকাথায িুরর্ সেকি িাও? 
হ্কি পাকরা িুরর্ রিরফল্ডকরর িারেো 
সেখাকন হৃদকয িাে ককর োহ্ে 
িাকদর োহ্ে, োযু ও র্েধাদা 
রিরফল্ডরকদর ককর সিাকে র্হ্ীযান 
হ্কি পাকরা িুরর্ হ্াফেপাকফর িারেো 
সেখাকন িারা নযাযিান ও অনুগি 
আর কর্েধশীে হ্াফেপাকফরা হ্কচ্ছ েৎ 
এিিং পরররকর্ অকাির। 
অথিা রিজ্ঞ পুরকনা র যাকেন ক্লর িারেো 
েরদ সথকক থাকক সিার্ার কিরর র্ন 
সেখাকন র্ীর্ান ও রশরক্ষকিরা েহ্োত্রী খুাঁকজ পাকি 
রকিংিা হ্কি পাকরা িারেো রিদাররকনর 
সেখাকন খুাঁকজ পাকি িুরর্ প্রকৃি িনু্ধকক 
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রূ্িধ সোককরা উকিশয হ্ারেে করকি 
সিকে সনয সেককান উপায। 
অিএি আর্াকক েয সপও না, ককরা না কহ্ধি 
(আর্ার সকউ না থাককেও) িুরর্ রকযে 
রিক রনরাপদ হ্াকি, সে কারকণ আরর্ রথিংরকিং কযাপ। 
 
হ্যাকির গান শুকন হ্েেরিধ েিাই আনকে করিারে ও শীে রদকয উিে। হ্যাি েিাইকক 
অরেিাদন জারনকয িুপ হ্কয সগে। 
 
এই হ্যাি রনকয রক আর্াকদরককও পরীক্ষা রদকি হ্কি। রন হ্যাররকক রজকজ্ঞে করে। 
 
হ্যারর খুি রনসৃ্পহ্োকি রু্িরক সহ্কে িেে–জাদু সশখার সিকয হ্যাি রনকয নাড়ািাড়া করাও 
অকনক োকো। 
 
হ্যািিাকক সদকখ হ্যারর িুঝকি পারে সে সেিা অকনক গুরুত্বপূণধ। িাই হ্যারর হ্যািিার 
কাকে সেকি োহ্ে সপে না। 
 
এিার অর্যাপক র্যাককগানাগে পািধকর্কের একিা োাঁজ করা কাগজ রনকয োর্কনর রদকক 
এরগকয একেন। 
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র্যাককগানাগে িেকেন–আরর্ েখন সিার্াকদর সরাে কে করি িখন সিার্রা এই হ্যািিা 
পকর িুকের ওপর িেকি। 
 
সগাোপী িকণধর ও িাদার্ী িুকের একিা সর্কয হ্যাি পরে। পরার োকথ োকথই হ্যািিা 
রিৎকার ককর উিে–হ্াফে পাফ। 
 
ডানরদককর সিরিকের েিাই হ্ািিারে রদকয আনে প্রকাশ করে। হ্ান্না হ্ােপাকফর 
সিরিকে রগকয িেে। হ্যারর সদখে আকগ সদখা সেই েূিিাও আনে প্রকাশ করকে। 
 
এরপর ডাকা হ্ে–সিানে, েুজান।  
 
হ্ােপাফ আিার হ্যািিা রিৎকার করে। েুজান হ্াননার পাকশ িেে। 
 
িুি, সিরর। 
 
এিার হ্যািিা রিৎকার করে–র যাকেন ক্ল। 
 
িাাঁ রদককর রদ্বিীয সিরিকের েিাই করিারে রদে। সিরর র যাকেন ক্লর জনয রনরদধি সিরিকে 
িেে। 
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র্যারন্ড ও িকেহ্াটধ র যাকেন ক্ল হ্াউকজ সগে। িকি েযাকেন্ডার িাউন সগে রিরফল্ডর 
হ্াউকজ। িাাঁ রদকক দূকরর সিরিেিা সেন আনকে রিকস্ফাররি হ্ে। হ্যারর সদখকি পারচ্ছে 
রকনর ের্জ দু োই রিদ্রূপ ককর শব্দ করকে। 
 
রর্রেকেে িােেকিাড রিদাররন হ্াউকজর েদেয হ্কয সগে। হ্যারর োিরেে িার োকগয 
রিদাররন হ্াউজ পড়কি। হ্যাররর র্কন হ্কো ওকদর রিষণ্ণ সদখাকচ্ছ। িার কল্পনাও হ্কি 
পাকর। 
 
হ্যাররর এখন রনকজকক অেুস্থ র্কন হ্কি োগকো। র্কন পড়ে িার সু্ককে সখোর জনয 
েখন সকান দকে িাকক সিকে সনযা হ্ি, েি ের্য িাকক েিার সশকষ সিকে সনযা হ্ি। 
সে সে খারাপ সখেকিা সে কারকণ নয, িারা িরিং ডাডরেকক সিাঝাকি িাইকিা না সে, 
িারা হ্যাররকক পেে ককর। 
 
রফনি, সফ্লিরে, জারটন 
 
িার োকগয হ্াফেপাফ হ্াউজ পড়ে। 
 
হ্যারর েক্ষয করে কাকরা কাকরা নার্ ডাককি হ্যািিার সির্ন সকান ের্যই োগকে না। 
অথি কাকরা কাকরা জনয অকনক ের্য রনকচ্ছ। 
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হ্যাররর পাকশ দাাঁড়াকনা সিকেিুকের সেকেরি রের্াে রফরনিংগার্ িুকের ওপর িেে। এিার 
হ্যািরি সঘাষণা রদে–রিরফল্ডর। 
 
সিঞ্জার, হ্াররর্ও। 
 
হ্াররর্ওন সদৌকড় রগকয িুকে িেে। র্াথায হ্যাি োগাে। এিার আওযাজ এে–রিরফল্ডর। 
 
হ্যাররর র্কন একরি দুেধািনার উদয হ্কো। আেকে েখন সকউ খুি নােধাে থাকক িখন 
িার র্কন নানা দুেধািনা হ্য। েরদ িার নার্ এককিাকরই না ডাকা হ্য! 
 
েরদ এর্ন হ্য সে সে হ্যাি র্াথায রদকয িুকের ওপর িকে আকে দীঘধক্ষণ রকন্তু হ্যাি 
সকান রকেু িেকে না। েরদ অর্যাপক র্যাককগানাগে হ্যািিা খুকে রনকয হ্যাররকক িকেন–
রনশ্চযই সকাথাও েুে হ্কচ্ছ, সিার্ার আর েরিধ হ্ওযার দরকার সনই। িুরর্ সিকন সফরি 
িকে োও। 
 
িযাে হ্ারাকনা সেকেিা সনরেে েিংিির্কক েখন ডাকা হ্কো, িুকে োিার পকথ সহ্াাঁিি 
সখকয পকড় সগে। দীঘধ রিররির পর হ্যাি সঘাষণা করে রিরফল্ডর। অকনক হ্ারে–িাট্টার 
সেির রদকয সনরেেকক রফকর সেকি হ্কো। 
 
নার্ ডাকা হ্কে র্যােফয আকগ িাড়ে। র্াথায হ্যাি োগািার োকথ োকথই সঘাষণা এে–
রিদাররন। 
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খুরশ র্কন র্যােফয িার িনু্ধ সিি ও গকযকের কাকে সগে। 
 
আর সিরশ নার্ ডাককি িারক সনই। 
 
িারপর ডাকা হ্কো রু্ন…নি….. পারকধনেন ের্জ সিান, পারিে ও পারিে-এরপর পাকধ, 
েযারে, অযানাকক। প্রায সশকষর রদকক দু একজকনর আকগ ডাকা হ্কো হ্যারর পিারকক। 
পিার, হ্যারর? সেই হ্যারর এরগকয সগে অর্রন গুঞ্জন শুরু হ্ে 
 
পিার, রিরন রক রিক িা-ই িকেকেন? 
 
হ্যারর পিার? 
 
হ্যাি পরার আকগ হ্যারর সদখকো েিাই িাকক োে ককর সদখার জনয উাঁিু হ্কয িাকাকচ্ছ। 
পকরর রু্হূ্কিধ সে হ্যাকির সেিকরর কাকো রিং সদখকে। হ্ার্, িার কাকন এে। করিন। 
খুি করিন। অকনক োহ্ে। র্নিাও খারাপ নয। প্ররিোও আকে–রকেু করার আিহ্ও 
আকে। 
 
হ্যারর িুকের সকাণা শক্ত ককর র্কর উচ্চারণ করে–না, রিদাররন নয….. রিদাররন নয। 
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স্বররি িাকক িেে–িুরর্ িাহ্কে রিদাররন হ্াউকজ সেকি িাও না। িুরর্ োকো ককর সেকি 
সদখ। রিদাররন হ্াউজ সিার্াকক োহ্ােয করকি। রিদাররন হ্াউজ সিার্ার জনয কেযাণকর 
হ্কি। আর েরদ রিদাররন হ্াউকজ িুরর্ এককিাকরই সেকি না িাও িাহ্কে সিার্াকক 
রিরফল্ডর হ্াউকজ সদযা হ্কি। 
 
হ্যাকির কাে সথকক সঘাষণা শুকন হ্যারর র্াথা সথকক হ্যািিা নার্াে। িারপর র্ীকর র্ীকর 
রিরফল্ডকরর সিরিকের রদকক অিের হ্কো। রিদাররন হ্াউকজর িদকে রিরফল্ডর হ্াউজ 
পাওযায হ্যারর সিশ স্বরস্ত সিার্ করকে। 
 
রপ্রকফক্ট পারেধ উকি দাাঁড়াে ও শক্ত হ্াকি হ্যাররর োকথ করর্দধন করে। ওকযেরে 
পররিাকরর ের্জ দুোই অনযকদর োকথ রিৎকার ককর উিে। হ্যারর পিারকক আর্রা 
সপকযরে। হ্যারর পিারকক আর্রা সপকযরে। আকগ সদখা েূিিার উকল্টা রদকক হ্যারর িেে। 
েূিরি রৃ্দুোকি হ্যাররর কাাঁকর্ িাপড় রদে। 
 
হ্যারর এখন উাঁিু সিরিেিা োেোকি সদখকি পারকে। হ্যারর হ্যারিকডর কাোকারে িেে। 
হ্যারিড িুকড়া আেুে সদরখকয হ্যাররকক অরেনেন জানাে। একরি সোনার সিযাকর িকে 
আকেন আেিাে ডাম্বেকডার। হ্যারর িাকক রিনকি পারে। আকরা ককযকিা রু্খ হ্যাররর 
পরররিি সের্ন অর্যাপক কুইকরে। 
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হ্াউজ িাোইকযর জনয আর র্াত্র রিনজন িারক। িাররপন, রেো সগে র যাকেন ক্ল 
হ্াউকজ! িারপর রকনর পাো। রকনর রু্খ শুরককয েিুজ হ্কয সগে। ওর জনয হ্যারর 
সিরিকের িোয রফোর িে করে। হ্যাি সঘাষণা রদে–রিরফল্ডর। 
 
আনকে হ্যারর অনযকদর োকথ রর্কে হ্ািিারে রদে। রন হ্যাররর পাকশর সিযাকর র্পাে 
ককর িকে পড়কো। 
 
শািাশ রন। ির্ৎকার। হ্যাররর পাকশ পারেধ উইেরে হ্ষধধ্বরন করে। সজিনী সব্ল্ইজ সগে 
রিদাররন হ্াউকজ। অর্যাপক র্যাককগানাগে সরাে ককের কাগজ গুরিকয হ্যাি িুকে রনকয 
সঘাষণা রদকেন–িাোই পিধ সশষ। 
 
হ্যারর িার স্বকণধর থাোর প্ররি দৃরি রদে। সে এই প্রথর্ অনুেি করে সে সে খুি 
কু্ষর্ািধ। সে কদুর পযারর িুকে রনে। আুঃ কী র্জা। 
 
আেিাে ডাম্বেকডার উকি দাাঁড়াকেন। দুই হ্াি িারড়কয রিরন িেকেন নিীন োত্রগণ। 
সিার্াকদরকক স্বাগি জানাই। এই সহ্াগািধকে সিার্রা স্বাগি। আর্াকদর খাওযার পিধ শুরু 
হ্ওযার আকগ আরর্ িাররি শব্দ উচ্চারণ করি। সেগুরে হ্কো–রনিউইি! বু্ল্িার! অডকর্ে! 
িুইক। র্নযিাদ। 
 
রিরন িকে পড়কেন। েিাই করিারে ও হ্ষধধ্বরন রদকয িাাঁকক অরেনরেি করকো। হ্যারর 
রিক িুকঝ উিকি পারে না-এখন কী করকি। 
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উরন রক পাগে। হ্যারর পারেধকক রজকজ্ঞে করে। 
 
পারেধ িেে–কী িেে িুরর্। রিরন সিা এক অোর্ানয প্ররিো। রিরন এই পৃরথিীর সরষ্ঠ 
জাদুকর। একজন অোর্ারণ িযরক্ত। অিশয অোর্ারণ িযরক্তরাই এক আর্িু পাগে হ্য। 
সিার্াকক আেু সদি, হ্যারর। 
 
হ্যাররর রখকদ সপকযকে। োর্কন খািাকরর পাহ্াড়। খািাকর কী সনই সরাট, রিককন, েযাম্ব 
িপ, েকেজ, শূককরর র্ািংে, আেু সেদ্ধ, পুরডিং, আকরা নানা রককর্র েে। 
 
ডােধরে পররিাকর হ্যাররকক অনাহ্াকর থাককি হ্যরন। িকি সে কখকনাই সপি পুকর িা 
ইকচ্ছর্ি সখকি পাযরন। িার পেকের খািার িার কাে সথকক েি ের্য ডাডরে সককড় 
রনি। এই রু্হূ্কিধ হ্যাররর খুি রখকদ সপকযকে। সে একিা সপ্লকি েি খািারই অল্প অল্প 
ককর রনকয সখকি শুরু করকো। পাশ সথকক েূি িাকক েক্ষয কররেে। 
 
েূিিা িেে-এগুকো খুি েুস্বাদু খািার। 
 
িুরর্ খাকি না। হ্যারর েূিকক িেে। 
 
আরর্ প্রায িারশ িের রকেুই খাইরন। েূিরি জিাি রদে। আর্ার এখন খািার প্রকযাজন 
সনই। িকি েুকোগ সপকে সক োকড়? আরর্ সিা এখনও আর্ার পররিয রদইরন। আর্ার 
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নার্ েযার রনককাোে দয রর্র্রে পরপধিংিন। আরর্ সিার্ার সেিায রনকযারজি। আরর্ 
রিরফল্ডর হ্াউকজর আিারেক েূি। 
 
আরর্ সিার্াকক রিরন। হ্িাৎ ককর রন িকে উিে–আর্ার োই সিার্ার কথা িকেকে, িুরর্ 
সিা রু্ণ্ডহ্ীন গো। 
 
আর্াকক েযার রনককাোে দয রর্র্রে িকে ডাককে আরর্ খুরশ হ্ি। েূি িেে। 
 
রু্ণ্ডহ্ীন? কীোকি িুরর্ রু্ণ্ডহ্ীন হ্কে? সিকেিুকের রেম্মাে রফনরনগান রজকজ্ঞে করকো। 
 
েূিিাকক খুি রিিি র্কন হ্কো। কারণ প্রশ্নিা িার পেে হ্যরন। 
 
এোকিই–সে সরকগ িেে। সে িার িার্ কান িান রদকয পুকরা র্াখাাঁরি রনকি নারর্কয 
ঘাকড়র োকথ ঝুরেকয রাখে। র্কন হ্কো সকউ সেন িাকক হ্িযা করকি সিকযরেে। রকন্তু 
পাকররন। রনককাোে রকেুক্ষণ পর িার র্াথাকক ঘাকড়র োকথ েিংেুক্ত করে। একিু সককশ 
িেে–রিরফন্ডাকরর নিীন োত্ররা। িযারম্পযন হ্ওযার িযাপাকর সিার্রা আর্াকদর োহ্ােয 
করকি 
 
হ্যারর এিার রিদাররন সিরিকের রদকক িাকাে সেখাকনও একিা েূি িকে আকে। েযঙ্কর 
সিহ্ারা। োরা সপাশাকক রূপােী রক্ত। 
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ওর জার্ায রক্ত সকন?–রের্াে রজকজ্ঞে করকো। 
 
প্রায রু্ণ্ডহ্ীন েূিিা িেে–আরর্ সিা িাকক রজকজ্ঞে করররন। 
 
েিাই সপি পুকর সখে িারপর অিরশি খাদয সপ্লি সথকক উর্াও হ্কয সগে। সপ্লিগুকো 
আিার ঝকঝকক িকিকক হ্কয সগে। এক রু্হূ্িধ পকরই সিরিকে পুরডিং সদখা সগে। েি 
র্রকনর ও েি স্বাকদর আইেরির্ ও উপরস্থি। িারপর এে আকপে, পাই, িককাকেি, 
সজরে, িাদার্, রকিরর, িাকের পুরডিং…. েখন একিা খািার সনিার জনয হ্যারর হ্াি 
িাড়াে িখন িাকদর পররিাকরর রিষকয কথা উিে। 
 
এরপর িেকো নানা রিষকয কথািািধা। র্াগে পররিাকরর েি দুষ্ককর্ধর কথা। সনরেে এ 
িযাপাকর রিস্তাররি িণধনা রদে। হ্যাররর ঘুর্ পাকচ্ছ। সে উাঁিু সিরিকের রদকক িাকাে। 
অর্যাপক র্াককগানাগে ডাম্বেকডাকরর োকথ কথা িেকেন। অর্যাপক কুইকরকের র্াথায 
একিা অদু্ভি পাগরড়। অর্যাপক কুইকরে কথা িেকেন িকিকক কাকো িুকের এক 
রশক্ষককর োকথ। রশক্ষকিার েম্বা িাাঁকাকনা নাক ও গাকযর রেিা হ্েুদাে। হ্িাৎ ককরই 
ঘিনািা ঘিকো। িাাঁকাকনা নাক রশক্ষকিা কুইকরকের পাগরড়র সপেন সথকক হ্যাররর 
সিাখািুরখ হ্কেন–রিরন হ্যাররর কপাকের রদকক িাকাকেন। োকথ োকথই হ্যারর িার 
কপাকের দাকগ িীি িযথা ও গরর্ অনুেি করকি োগে। 
 
আ…. উ…. 
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পারেধ প্রশ্ন করে–রক িযাপার, সিার্ার কী হ্কযকে? 
 
না–রকেুনা হ্যারর জিাি রদে। 
 
িযথািা েি িাড়ািারড় একেরেে, রিক িি িাড়ািারড় িকে সগে। 
 
অর্যাপক কুইকরে সে রশক্ষককর োকথ কথা িেকেন রিরন সক? হ্যারর পারেধকক প্রশ্ন ককর। 
 
ওহ্, িুরর্ িাহ্কে অর্যাপক কুইকরেকক আকগ সথককই সিকনা? পারেধ অিাক হ্কয প্রশ্ন 
করে। 
 
পারেধ িকে িেে–রিরন প্রকফের সেইপ, রিরন িরে পানীয ও ওষুর্ রিষকয পড়ান। 
 
অিকশকষ পুরডিংও অদৃশয হ্কয সগে। অর্যাপক ডাম্বেকডার আিার দাাঁড়াকেন। হ্েরুকর্ 
রপনপিন রনস্তব্ধিা। রিরন িেকেন–সিার্াকদর কাকে আর্ার রকেু িোর আকে। প্রথর্ 
িকষধর োত্রকদর জানাকনা োকচ্ছ সে র্াকির জেকে োওযা সিার্াকদর রনকষর্। রেরনযর 
োত্ররাও একথারি র্কন রাখকে োকো করকি। 
 
ডাম্বেকডাকরর দৃরি হ্িাৎ ককর উইেরে ের্জ োইকদর ওপর পড়ে। 
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রিরন িেকেন–আর্াকদর সকযারকিকার রর্. রফেি একিা েিংিাদ সিার্াকক জানািার জনয 
অনুকরার্ জারনকযকেন। দু ক্লাকের র্াঝখাকনর রিররিকি কররকডাকর জাদুরিদযার সকান 
অনুশীেন িেকি না। িাকর্ধর রদ্বিীয েপ্তাকহ্ রকরেি সখোর অনুশীেন হ্কি। োরা এ 
সখোয অিংশিহ্ণ করকি িায িারা িাকদর হ্াউকজর র্ার্যকর্ র্াদার্ হুকির োকথ 
সোগাকোগ করকি। 
 
সিার্াকদরকক আকরকরি কথাও আর্াকক জানাকি হ্কচ্ছ, িিুথধিোর ডানরদককর 
কররকডাররি সিার্াকদর জনয রনরষদ্ধ এোকা। োরা এই রনকষর্াজ্ঞা অর্ানয করকি িাকদর 
পররণার্ হ্কি েন্ত্রণাদাযক রৃ্িুয। 
 
হ্যারর হ্ােে, রকন্তু িার োকথ আর সকউ হ্ােে না। 
 
রিরন আেকে েরিয কথা িেকেন না, েয সদখাকচ্ছন। হ্যারর পারেধকক িেে। 
 
রিরন েরিয কথাই িকে থাককন। পারেধ জিাি রদে–রিরন েখনই সকান রকেু আর্াকদর 
রনকষর্ ককরন িার কারণও জারনকয সদন। েিাই জাকন িকন অকনক রহ্িংস্র প্রাণী আকে। 
আরর্ র্কন করর রিরন এ িথযরি রপ্রকফক্টকদর জানাকি পারকিন। 
 
ডাম্বেকডার এিার িার জাদুদকণ্ড সর্ািড় রদকেন। একরি সোনােী ররন উকড় সগে। 
সিরিকের ওপর োকপর র্ি উড়কি উড়কি সে কিগুকো শব্দ রেকখ সফেে– 
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সহ্াগািধে সহ্াগািধে সহ্ারগ ওযারিধ সহ্াগািধে 
দযা ককর আর্াকদর রকেু সশখাও 
আর্রা িুকড়া িা সিককা র্াথা হ্ই 
রকিংিা ইস্পাি দৃঢ় হ্াাঁিুর িরুণ 
আর্াকদর র্াথায আকে রকেু সকৌিূহ্েী রজরনে 
এখন সেগুকো খারে, িািােেরা 
রকেু র্রা র্ারে, রকেু সপজা িুো 
রূ্েযিান রকেু আর্াকদর সশখাও 
র্কন কররকয দাও, ো আর্রা েুকে সগরে 
ো উের্ িাই িুরর্ ককরা 
িারকিা আর্াকদর জকনয সরকখ দাও 
এিিং র্াথার রঘেু পকি না োওযা িক 
আর্রা রশখকি থাককিা। 
 
েিাই িার িার এ গান গাইকি োগে। সশষ রদকিা সেন শি োত্রার েেীকির র্ি। 
ডাম্বেকডার জাদুদণ্ড সঘারাকেন। আিার হ্ষধধ্বরন। 
 
রিরন িেকেন-এখন সশািার ের্য। সিার্রা ঘুকর্াকি োও। 
 
েিাই সিি হ্কের রোঁরড় সিকয সনকর্ এে। হ্যারর খুি ক্লান্ত। সে খুি সিরশ সখকযকে। িার 
খুি ঘুর্ পাকচ্ছ। িাই িারপাকশর কথা িার কাকন আেকে না। রোঁরড়র দুপাকশ রিরিত্র দৃশয 
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সিাকখ পড়কে না। এর পর রকেু সিেুন উড়ে। রকেু হ্াাঁিার েরড় আকাকশ উড়ে। 
িযারকনর কথা সশানা সগে। কররকডাকরর সশকষ একিা সর্ািা র্রহ্োর েরি সদখা সগে। 
সগাোপী রকের সপাশাক। েরিিা িেে–সিার্ার পােওযাডধ জানাও। 
 
পারেধ িেে–কযাপুি ড্রাককারনে। 
 
েকে েকে েরিিা এরগকয সগকে সদখা সগে সদযাকে একিা সগাে রেদ্র। 
 
ওরা রেদ্র রদকয  ুকক পড়ে। আর এিাই নারক কর্নরুর্। িাুঃ সিশ আরাকর্র। সিশ 
ককযকিা আরার্ সিযার রকযকে। 
 
পারেধ সর্কযকদর ডরর্ধিরর োিার দকরাজািা সদরখকয রদে। সেকেকদর দকরাজা পৃথক। 
একিা সঘারাকনা রোঁরড় রদকয িারা ওপকর উিে। েুের সশািার ঘর। োে সেেকেকির 
পদধা। ককযকিা সপাটার ঝুেকে। সশািার পাজার্া পকর িারা রিোনায গরড়কয পড়ে। 
 
হ্যারর একিু সিরশ সখকয সফকেকে। িাই সে অদু্ভি স্বে সদখকি োগে। স্বকে সদখে, সে 
অর্যাপক কুইকরকের পাগরড় পকরকে এিিং পাগরড় িার োকথ কথা িেকে, িাকক িেকে 
সে সেন একু্ষরণ রিাররকন িদরে হ্য, কারণ এিাই িার রনযরি। হ্যারর পাগরড়কক িেে, 
সে রিদাররকন িদরে হ্কি িায না। পাগরড়িা ির্শই োরর হ্কয উিকে, সে ওিা খুকে 
সফেকি িাইকো, রকন্তু সেিা খুি শক্ত হ্কয আাঁককড় আকে। িযথাও রদকচ্ছ িাকক। িার 
োকথ কথা িেকে। র্যােফয হ্ােকে। হ্িাৎ এক েম্বা নাকওযাো রশক্ষক–সক্ষইপ হ্কয 
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সগে। সেইপ হ্ােকে কখনও উাঁিু কখনও রনিু স্বকর িীি েিুজ আকোর ঝেক! হ্যারর 
সজকগ উিকো, সে ঘার্কে ও কাাঁপকে। 
 
একিু পর হ্যারর অনযরদকক কাি হ্কয আিার ঘুরর্কয পড়ে। ঘুর্ সথকক ওিার পর হ্যারর 
আকগর স্বকের েিরকেুই েুকে সগে। 
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ওষুকর্ি ওস্তাি   
 
ওইরদকক িাকাও। 
 
সকানরদকক? 
 
েম্বা োে িুে সেকেিার পকরর সেকেিা। 
 
িশর্া পরা? 
 
ওর রু্খিা সদখকি পাচ্ছ রক? 
 
ওর কপাকের দাগিা সদকখে রক? 
 
হ্যারর পকরর রদন ডররর্িরর সথকক সির হ্কেই িাররদকক এ রকর্ রফেরফে, গুঞ্জন। 
ক্লােরুকর্র িাইকরও সোকজন পাকযর আেুকের ওপর ের রদকয উাঁিু হ্কয ওকক সদকখ িা 
হ্যারর েখন কররকডাকর সহ্াঁকি োয িখন সোককরা ওকক োে ককর সদখার জনয রদ্বিীযিার 
রফকর আকে। এেি হ্যাররর োকো োকগ না। হ্যারর সেখাপড়ায র্কনাকোগ রদকি িায। 
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সহ্াগািধকে একশ িরল্লশিা রোঁরড় আকে–সকানিা িওড়া, সকানিা খাড়া, সকানিা েরু, 
সকানিা অস্থাযী কাকির। রকেু রোঁরড় শুিিার রদন অনয স্থাকন রনকয োয। রকেু রোঁরড় আর 
র্াঝপকথ র্াঝার্ারঝ রগকয সশষ হ্কযকে। র্কন রাখা প্রকযাজন এগুকো পার হ্কি হ্কি োফ 
রদকয। রকেু দকরাজা আকে নম্রোকি কথা না িেকে িা েথাস্থাকন হ্ােকাোকি সিাকা না 
রদকে খুেকি না। রকেু স্থান দকরাজার র্ি র্কন হ্য, রকন্তু আেকে দকরাজা নয–শক্ত 
সদযাে। এখাকন সকান রকেু র্কন রাখা করিন, সকান রকেু রস্থর নয, েি ের্য স্থাকনর 
পররিিধন ঘিকে। র্ানুকষর প্ররিকৃরিগুকোরও পররিিধন ঘিকে, এক সেকর্র েরি সথকক 
অনয েরির সেকর্ িকে োকচ্ছ। হ্যাররর র্ারণা িা হ্কে রনশ্চযই অস্ত্রাগাকর রাখা 
সকািগুকোও রনশ্চযই সহ্াঁকি সিড়ায। 
 
েূকিরাও সকান রকর্ োহ্ােয ককর না। সকউ সকান দকরাজা খুকে সকাথাও োকি, হ্িাৎ 
ককর অপররদক সথকক েূকিরা সেই দকরাজার র্াঝখাকন দাাঁরড়কয ির্কক সদয। একদর 
র্কর্য রু্ণু্ডহ্ীন রনক িযরিির্, খুরশ র্কন পথ সদরখকয সদয। রকন্তু রপেে িার রিরািররি 
অেযাে র্ি আড়াকে সথকক রকেু সফকে িার উপরস্থরি জারহ্র ককর, সকউ েরদ ক্লাকে 
সেকি সদরর ককর সফকে িাকক দুকিা িাোিদ্ধ দরজা ও সগােকর্কে রোঁরড় পার হ্কি 
সেিুকু ের্য োকগ িার সিকয সিরশ সদরর কররকয সদকি ক্লাকে সেকি। সে কাকরা র্াথায 
ওকযট সপপার িাকস্কি সফেকি, পাকযর িো সথকক কম্বে সিকন সনকি, িক েুাঁকড় র্ারকি, 
ির্কক সদযার জনয সদখা না রদকয কাকরা সপেকন একে দাাঁড়াকি, সপেন সথকক নাক সিকপ 
র্কর িেকি, সকর্ন োগকে এখন। 
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রপেকের সিকয আকরা সিরশ খারাপ হ্কো সকযারকিকার আরগুে রফেি। প্রথর্ রদন 
েকাকে হ্যারর ও রন ওর র্াকর–কাকে না রগকয রেন্ন পকথ সগে। িারা দুেধাগযিকর্ েুে 
ককর িৃিীয িোর রনরষদ্ধ কররকডাকরর প্রকিশ পথ রদকয োওযার সিিা ককর। রকন্তু 
রফেকির রিশ্বােই হ্যরন সে ওরা পদ্ধ হ্াররকয ওই পকথ োওযার সিিা করকে। সে োিে 
ওরা ইকচ্ছ ককরই এিা করকে এিিং এখাকন িাকদর আিকক রাখার েয সদখাে। 
 
প্রকফের কুইকরে সে ের্য েরদ ওই পথ রদকয না সেকিন িা হ্কে রনশ্চযই িাকদর 
রফেকির হ্াকি অকনক সোগারন্ত সপাহ্াকি হ্কিা। 
 
রফেকির একিা রিড়াে রেে। রিড়ােিার নার্ রর্কেে নররে। রূ্কো রকের সগাাঁফর্ারী 
রিড়ােিা রেে অকনকিা র্রনি রফকির র্ি। রিড়ােিা সেন এখানকার রনযর্রক্ষক। একিু 
এরদক–ওরদক হ্কেই রিড়ােিা রফেিকক সডকক আকন। োরা েুে ককর িাকদর ককিার 
শারস্ত সপকি হ্য। েককে িাকক এি ঘৃণা ককর সে েুকোগ সপকেই নররেকক োরথ 
োগায। 
 
িুর্িার র্াঝ রাকি দুরিী এর োহ্াকেয নানা িহ্–নক্ষকত্রর আো–োওযা সদখাকনা হ্কো। 
অর্যাপক স্পাউি েপ্তাকহ্ রিনিার অদু্ভি েি উরদ্ভকদর রকোকি েত্ন রনকি হ্য িা 
পড়াকিন। 
 
েিকি রিররক্তকর ক্লাে রেে জাদুর ইরিহ্াে। এিাই একর্াত্র ক্লাে ো রনকিন এক েূি–
রশক্ষক। িৃদ্ধ প্রকফের রিনে রশক্ষককদর টাফ রুকর্র ফাযার সস্পে-এর োর্কন অকনক 
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ের্য ঘুরর্কয পড়কিন আিার পররদন েকাকে িার শরীরিা সেখাকন সরকখই ক্লাে রনকি 
িকে সেকিন। 
 
অর্যাপক রফ্লিউহ্ক রেকেন িশীকরণ রিদযার রশক্ষক। রিরন ক্লাকে অদু্ভি অদু্ভি রিষয 
রনকয র্কনারু্গ্ধকর গল্প সশানাকিন। আকাকর সোিখাকিা, একগাদা িই এর ওপর দাাঁরড়কয 
িাকক সিরিে সথকক উাঁিু হ্কি হ্কিা। হ্ারজরা খািায হ্যাররর নার্ ডাককি রগকয অদু্ভি 
শব্দ ককর রনকজই হ্াওযায রর্রেকয সেকিন রিরন। 
 
অর্যাপক র্যাককগানাগে একিু অনয র্রকনর। সর্জাজ কড়া হ্কেও রিরন র্ানুষ রহ্কেকি 
োকো। োত্ররা িার কথা র্কনাকোগ রদকয সশাকন। রিরন িকেন সে শরীর িদে অথিা 
অনযরূপ র্ারণ করা েিকি জরিে জাদুরিদযা। 
 
রিরন আরও িেকিন, আর্ার ক্লাকে সকান উল্টা–পাল্টা করকি না। করকে অদৃশয হ্কয 
োকি। আর রফকর আেকি পারকি না। 
 
একিু পকর রিরন িার সিরিেিাকক িাচ্চা শূককর রূপান্তররি করকেন। রকেুক্ষণ পর 
আিার িা সিরিে হ্কয সগে। েকে আেিািপত্রই র্াকঝ র্াকঝ একদে পণ্ড হ্কয োয। 
একরদন োত্রকদর সদশোই রদকয িো হ্ে–কারিকক েূি িানাও। একর্াত্র হ্াররর্ওন 
সিঞ্জারই েফে হ্য। অর্যাপক র্যাককগানাগে ওকদর সদখাকেন রকোকি কারিরি র্ািি 
পদাকথধ পররণি হ্কো এিিং েূিাকো হ্কো। 
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সে ক্লােিা িাকদর েিকি োকো োগকিা সেিা রেে কাকো জাদু সিানার রিরুকদ্ধ 
প্ররিকরার্। র্াকঝ র্াকঝ হ্ারে–িাট্টা হ্য। োরা ক্লাকে রেুকনর গন্ধ। সরার্ারনযা সথকক 
রক্তকিাষা একেকে এিিং িার পাগরড়র সেির সথকক এই গন্ধ আকে। পাগরড়র সেিকরর 
রেুন নারক অর্যাপক কুইকরেকক নানা রকর্ রিপদ–আপদ সথকক রক্ষা ককর। িাকক এই 
পাগরড়িা রদকযকে আরেকার সকান এক রাজপুত্র। 
 
হ্যারর এই সেকি আশ্বস্ত সে সে পড়াকশানায খুি একিা সপেকন পকড় সনই। র্াগে 
পররিার সথককও অকনক সেকে এখাকন একেকে। িারই র্ি। ডাইরন জাদুকর েম্পককধ 
িাকদর অকনককরই োর্ানযির্ র্ারণা সনই। এর্ন রক রকনর র্াথাকিও অকনক রকেু 
আকে না। 
 
শুিিার রদনিা কারর ও রকনর জনয খুি গুরুত্বপূণধ। ওইরদন িারা েরিক পকথ সিি হ্কে 
একে নাশিা করি। 
 
রপররকজ রিরন  ােকি  ােকি হ্যারর রনকক রজকজ্ঞে করে–আজ আর্াকদর রক কাজ? 
 
রিদাররনকদর োকথ রদ্বগুণ ওষুকর্র উপাদান সর্শাকনা রন িেে। সগইপ রেকেন রিদাররন 
হ্াউকজর প্রর্ান। েিাই িকে রিরন নারক িাকদর প্ররি পক্ষপারিত্ব ককরন। আর্রা 
সদখকিা এিা েরিয রকনা। 
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অর্যাপক র্যাককগানাগে েরদ আর্াকদর পকক্ষ থাককিন। হ্যারর িেে। অর্যাপক 
র্যাককগানাগে রেকেন রিরফল্ডর হ্াউকজর প্রর্ান। িা েকত্ত্বও রিরন োত্রকদর গাদাগাদা 
সহ্ার্িাস্ক রদকি কাপধণয করকিন না। 
 
ডাক আোর ের্য একশ সপাঁিাকক সিি হ্কে প্রকিশ করকি সদকখ সে হ্িেম্ব হ্কয 
পকড়রেে। িারা িাকদর র্ারেককদর খুাঁকজ রনকয রিরি রিরে করকো। রকেু রকেু পারকেে 
রেে। 
 
সহ্ডউইগ এ পেধন্ত হ্যাররর জনয সকান রিরি আকনরন। সহ্ডউইগ খুিই অেে। িকি রিরি 
আেকে সে রনশ্চযই রনকয আেকি। িার কাজ একরিই, সেিা হ্কো ঘুকর্ািার আকগ িার 
কাকনর েরি েুাঁকয আদর করা ও শুেরারত্র িকে সপাঁিাাঁকদর থাকার জাযগায োওযা। 
 
অিাক কাণ্ড। আজ েকাকে সহ্ডউইগ হ্যাররর জনয একিা রিরি সিরিকে রাখে। হ্যারর 
রিরস্মি হ্কয র্ীকর র্ীকর রিরিিা খুকে পড়কি থাকক। রিরিকি সেখা আকে– 
 
রপ্রয হ্যারর, 
আরর্ জারন, িুরর্ প্ররি শুিিার রিকককে িাইকর োও। িুরর্ রক রিককে রিনিায আর্ার 
োকথ এক কাপ িা পান করকি আেকি পাকরা? আরর্ জানকি িাই ডরর্ধিররকি সিার্ার 
প্রথর্ েপ্তাহ্ সকর্ন কািে? অপর পৃষ্ঠায জিাি রেকখ সহ্ডউইগ র্ারফি পারিকয রদও। 
ইরি 
হ্যারিড 
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হ্যারর রকনর কাে সথকক পােককর কের্ রনকয রেখে–হ্যাাঁ, রনশ্চযই সদখা হ্কি। সে রিরিরি 
সহ্ডউইকগর কাকে রদে। সহ্ডউইগ রিরি রনকয সশা ককর উকড় িকে সগে। 
 
হ্যাররও হ্যারিকডর োকথ সদখা করার জনয উৎেুক রেে। কারণ ওষুর্ কিররর উপকরকণর 
ক্লাে হ্যাররর েিকি রিররক্তকর র্কন হ্ি। সকাকেধর প্রথর্ রদককই হ্যারর িুঝকি সপকররেে 
সে, সেইপ িাকক অপেে ককরন না শুরু্, রৃ্ণাও ককরন। 
 
ওষুর্ সডাকজর ক্লােগুকো হ্কিা রনকি িরেশাোর র্ি একিা ককক্ষ। এই কক্ষিা অকনক 
সিরশ িাণ্ডা রেে। সশইপ হ্ারজরা খািা রনকয নার্ সডকক ক্লাে শুরু করকিন। রিরন জারর 
পিাকরর নার্ এোকি ডাককেন–হ্যারর পিার… আর্াকদর নিুন রিখযাি িযরক্ত। 
 
হ্যাররর অপ্রস্তুি অিস্থা সদকখ র্যােফয সিি ও গকযে খুি আনে সপি। নার্ডাকা সশষ 
হ্কে সেইপ ক্লাকের রদকক িাকাকেন। 
 
িার সিাখও হ্যারিকডর সিাকখর র্ি কাকো। রকন্তু সে সিাকখ হ্যারিকডর সিাকখর উষ্ণিা 
সনই। িার সিাখ দুরি শীিে ও শূনয। িার সিাখ সদখকে গেীর েুড়কের কথা র্কন 
পকড়। সেইকপর ক্লাে রেে সিশ রিোকষধক। োত্ররা র্কনাকোগ রদকয িার কথা শুনি। 
এজনয ক্লাকে সকান সগাের্ােও হ্ি না। রিরন প্রকশ্নােকরর র্ার্যকর্ িার ক্লােকক প্রাণিন্ত 
রাখকি পারকিন। 
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হ্যারর পিারকক সেইপ হ্িাৎ ককর প্রশ্ন ককর িেকেন–আচ্ছা হ্যারর িে সিা–আর্রা েরদ 
অযােকফাকডে পাউডাকরর রুকির োকথ রিক্ত গুল্মরে রর্রশকয রদই িাহ্কে আর্রা কী 
পাি? 
 
হ্যারর িেে–আরর্ রিক িেকি পারি না। সেইপ হ্যাররকক কিাক্ষ ককর িেকেন–িু, িু–
খযারিই েিরকেু নয। 
 
হ্াররর্ওন হ্াি িুেকেও রিরন সেরদকক নজর রদকেন না। 
 
সেইপ এিার িেকেন–আকরকিার সিিা ককর সদখা োক। আরর্ েরদ িরে আর্াকক একিা 
রিকজাযার সদখাও িাহ্কে িুরর্ রক করকি? হ্াররর্ওন হ্াি িুেে। রিকজাযার েম্পককধ 
হ্যাররর রিেুর্াত্র র্ারণা সনই। 
 
হ্যারর জিাি রদে–আরর্ জারন না েযার। 
 
র্যােফয, সিি ও গকযে হ্ােে। হ্যারর রনরশ্চি র্যােফয, সিি িা গকযে–ওকদর 
কাকরারই ওই প্রকশ্নর উের জানা সনই। 
 
সেইপ র্ন্তিয করকেন–পিার আর্ার র্কন হ্য, িুরর্ ক্লাকে আোর আকগ িই খুকে 
সদখরন। 
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হ্যারর সেইকপর সিাকখর রদকক িাকাে। িারপর র্কন র্কন িেে ডােধরে পররিাকরর োকথ 
থাকার ের্যও আরর্ িইপত্র সদকখরে। অর্যাপক সেইপ রক র্কন ককরন সে One 
Thousand Magical Herbs and Fungi–র েিরকেুই আর্ার রু্খস্থ থাককি। 
 
হ্াররর্ওন আিার হ্াি িুেকেও সেইপ সেরদকক র্কনাকোগ রদকেন না। 
 
এোকি আকরা প্রশ্ন ককর সেইপ হ্যাররকক রিিি করকেন। অিকশকষ অর্যাপক সেইকপর 
ক্লাে সশষ হ্ে। হ্যারর পিাকরর র্ন এর্রনকিই োকো রেে না, কারণ সেেকনর প্রথর্ 
েপ্তাকহ্ই রিরফল্ডর হ্াউকজর দু নম্বর কািা সগে। আর হ্যারর রিরফল্ডর হ্াউকজর েদেয। 
পাাঁিিা িাজার রিন রর্রনি আকগ িারা রিকডর ঘকরর রদকক রওনা হ্কো। রনরষদ্ধ িকনর 
পাকশ একিা কাকির িারড় রেে। সদখকি কুাঁকড়ঘকরর র্ি। সেিাই হ্যারিকডর আিােস্থে। 
 
িারা েখন দকরাজায করাঘাি করে িখন সেির সথকক সঘউ সঘউ শব্দ সশানা সগে। 
একিু পর সশানা সগে হ্যারিকডর কেস্বর িযাক কযাকগ, িযাক। 
 
দকরাজার ফাাঁক রদকয হ্যারিকডর রিরািকায িুেেরিধ রু্খ সদখা সগে। দরজা খুেকি খুেকি 
হ্যারর ও রনকক সদকখ হ্যারিড িেে–দাাঁড়াও। 
 
হ্যারিড একিা রিরাি কাকো সিার হ্াউন্ড কুকুকরর রশকে র্কর সরকখ ওকদর সেিকর 
 ুককি িেকেন। 
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সেিকর একিার্াত্র ঘর। এক সকাণায রিোনা। আর্ার সকিরেকি পারন ফুকি সর্াযা 
সিরুকচ্ছ। কুকুরিার নার্ ফযািংগ। 
 
কুকুরিাকক সেকড় রদকয হ্যারিড হ্যারর ও রনকক িেকেন–আরার্ ককর িকো। ফযািংগকক 
েি রহ্িংস্র র্কন হ্য আেকে সে িি রহ্িংস্র নয। 
 
হ্যারর হ্যারিকডর রদকক এরগকয রগকয িেে-এই হ্কচ্ছ রন। 
 
হ্যারিড িখন সেদ্ধ পারন একিা িড় রি-পকি- ােরেকেন এিিং সপ্লকি রক সকক 
োজারচ্ছকেন। 
 
রক সককক কার্ড় রদকি রগকয িাকদর অিস্থা কারহ্ে। িকি হ্যারর আর রন এর্ন োি 
সদখাে সে িারা সিশ র্জা ককর রক সকক খাকচ্ছ। িারা িাকদর সেখাপড়া েম্পককধ 
হ্যারিডকক জাোে। ফযািংগ হ্যাররর হ্ািুর ওপর োথা সরকখ হ্যাররর কাপড় শুককি োগে। 
 
কথা প্রেকে রফেকির কথা আেকো। হ্যারররাই আেকে িার রিষকয কথািা িেে। 
হ্যারিড রফেিকক সিাকা িৃদ্ধ িোয হ্যারর আর রন উডকযই খুরশ হ্কো। 
 
রফেকির রিড়াে নররে েম্পককধ হ্াহ্যারিড িেকেন–আর্ার কুকুর ফযািংকগর োকথ িার 
পররিয কররকয সদি। শুরু্ সিার্াকদর সকন ওর রিড়ােিা আর্াককও অনুেরণ ককর। 
রফেি–ই িাকক এই কাকজ োরগকযকে। 
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হ্যারর হ্যারিডকক জানাে সে অর্যাপক সেইপ িাকক ঘৃণা ককরন। রন িেে–দুুঃখ ককর 
োে সনই। অর্যাপক সেইপ কাউককই পেে ককরন না। 
 
িাকজ কথা। হ্যারিড র্ন্তিয ককরন সে সিার্াকক ঘৃণা করকি সকন? 
 
হ্যাররর কাকে র্কন হ্কো হ্যারিড িার কথায গুরুত্ব রদকচ্ছন না। 
 
রকনর রদকক িারককয হ্যারিন্ড িেকেন–সিার্ার োই িারেধ সকর্ন আকে। িাকক আর্ার 
খুি োকো োকগ। 
 
এরপর হ্যারিড রকনর োকথ িাকদর পাররিাররক রিষযারদ রনকয আোপ করকেন। হ্যাররর 
সিরিে থাকা সডইরে প্রকফি পরত্রকার একিা কারিিং সিাকখ পড়ে : 
 
রিিংগিে–েিধকশষ িািধা 
 
রিিংগিকে ডাকারির রিষযরি রনকয ৩১সশ জুোই সথকক িদন্ত িেকে। র্কন করা হ্কচ্ছ 
এরি কাকো জাদুকর ও ডাইরনকদর কাজ। 
রিিংগিকের গিরেনরা দারি করকে সেখান সথকক রকেুই সখাযা োযরন। েল্টগুকো 
এইরদনই খারে করা হ্কযরেে। 
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রকন্তু সেখাকন রক রেে এ িযাপাকর আর্রা রকেু িেকি পারি না। সিার্াকদর র্েকের 
জনয এ িযাপাকর নাক না গোকনাই োকো–গিরেনকদর একজন রু্খপাত্র জানান। 
 
হ্যাররর র্কন পড়ে–সিকন িাকক রন িকেরেে সে রিিংগিকে ডাকারির সিিা হ্কযকে, রকন্তু 
সকান িাররকখ হ্কযরেে-এিা সে উকল্লখ করকি পাকররন। হ্যারিডকক হ্যারর িেে সেরদন 
রিিংগিকে ডাকারি হ্য সেরদনিা রেে আর্ার জন্মরদন। আর্রা েখন সেখাকন রেোর্ 
হ্যি িখনই ঘিনািা ঘকি। হ্যারিড িেকেন–হ্যারর িুরর্ রিকই িকেে। এই িকে হ্যারিড 
আকরকিা রক সকক হ্যাররর রদকক িারড়কয রদকেন। 
 
হ্যারর পরত্রকার কারিিংিা আকরকিার পড়ে। েল্টিা ওইরদনই খারে করা হ্কযরেে সেরদন 
রিকগিে সথকক হ্যাররর জনয িাকা সিাো হ্য। হ্যারর আর রন েখন রাকির খািার জনয 
দুকগধ আেরেে িখন িাকদর পককি রেে হ্যারিকডর সদওযা িক সককক েরিধ। িারা 
হ্যারিডকক না িেকি পাকররন। 
 
হ্যাররর র্কন হ্কো এিরদকন সেখাপড়ায েিিুকু এগুকনা দরকার রেে িিিুকু সে 
পাকররন। িার এিাও র্কন হ্কো সেই েম্পককধ হ্যারিড অকনক রকেু জাকনন রকন্তু িাকক 
রকেু িকেনরন। 
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র্র্যিাকিি র্ল্লেুদ্ধ 
 
হ্যারর কখকনা োিকি পাকররন সে, ডাডরের সিকযও সকান খারাপ সেকের োকথ িার সদখা 
হ্কি। রকন্তু িাই হ্কো। সেকেরির নার্ র্যােফয। রিরফল্ডর ও রিদাররন হ্াউকজর প্রথর্ 
িকষধর োত্ররা শুরু্র্াত্র ওষুর্ কিররর ক্লাে করকিই এক োকথ রর্রেি হ্কিা। 
 
ওই ক্লাে োড়া অনয সকান ক্লাকে র্যােফকযর োকথ সদখা হ্কিা না। িৃহ্স্পরিিার সথকক 
ফ্লাইিং সশখাকনা হ্কি। রিরফল্ডর ও রিদাররন হ্াউকজর োত্রকদরকক একোকথ ওড়া সশখাকনা 
হ্কি সজকন হ্যারর আকক্ষপ ককর িেে র্যােফকযর োর্কন আর্াকক ঝাডু় োরির ওপর 
সিাকা িানািার জনযই এিা করা হ্কযকে। 
 
উড়কি সশখার অনুশীেন রনকয হ্যারর িযস্ত হ্কয পড়ে। 
 
রন িেে–িুরর্ এখনই েি রকেু িেকি পার না, েরিষযকি রক ঘিকি িা সদকখ রনকজই 
হ্যকিা অিাক হ্কি। র্যােফয সদখাকি িায সে, রকরডি সখোয সে কিখারন দক্ষ। 
আেকে সে েিিা িকে িিিা সে নয। 
 
র্যােফয ওড়ার রিষকয িার দক্ষিা রনকয অকনক কথা িেি। সে এিাও সজার রদকয 
িেি সে, প্রথর্ িকষধর োত্রকদরকক হ্াউজ রিকর্ রকরডি সখোয অিংশিহ্কণর েুকোগ সদযা 
হ্য না। সে রনকজর েম্পককধ গল্প করকিা, কীোকি খাগেরা িার কাে সথকক অকল্পর জনয 
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সহ্রেকপ্টাকর পারেকয সেকি সপকররেে। িার গকল্পর সশষিা েি ের্য এই রকর্ই হ্য–
অকল্পর জনয…। 
 
শুরু্ র্যােফযই নয। রের্াে রফরনগানও এ র্রকনর িারড়কয কথা িেি। সে দারি করি 
সে সোিকিোয ঝাডু়র েওযার হ্কয সে িাকর্ িাকর্ ঘুকর সিড়াি। এর্ন কী রনও দারি 
করি সে, সে উড়কি রগকয িার োই িারেধর ঝাডু়র োকথ প্রায র্াক্কা সখকি োরচ্ছে। 
জাদুকর পররিার সথকক োরা একেকে িারা প্রায েিাই রকরেি সখোর িযাপাকর আকোিনা 
করি। 
 
এ রনকয ডীন ির্াকের োকথ রকনর িকধ হ্কয সগকে। রিিককধর রিষয রেে ফুিিে। রন 
িুকঝ উিকি পাকর না সকিে একরি িে রনকয সখোয কীোকি এি আনকের হ্কি পাকর, 
সেখাকন ওড়ার সকান েুকোগ সনই। 
 
সনরেে কখনও ঝাডু়র ওপর েওযার হ্যরন কারণ ওর নানী কখকনা ওকক ওিার র্াকর 
কাকে সেকি সদযরন। কারণ, সে ইকিার্কর্য র্ারিকিই সখেকি রগকয অকনক দুঘধিনা 
ঘরিকযকে। সনরেকের র্ি ওড়ার িযাপাকর হ্াররর্ওন-এরও োহ্ে কর্, এিা এর্ন একিা 
রজরনে ো িই পকড় সশখা োয না। 
 
িৃহ্স্পরিিার েকাকে নাস্তা খাওযার ের্য হ্াররর্ওন োইকিরর সথকক েিহ্ করা রকরডি 
থ্রু এইকজে িই সথকক জানা ওড়ার রিষকয নানা জ্ঞান সদওযা শুরু ককর। সনরেে িার 
সপেন সথকক হ্াররর্ওকনর রদকক ঝুাঁকক গেীর আিকহ্ িার কথা সশাকন। অনযকদর সশানার 
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সকান আিহ্ রেে না। িরিং ডাকধ িকে আোর পর িার িকৃ্তিা সথকক েিাই সেন সরহ্াই 
পায। 
 
হ্যারিকডর োকথ োক্ষাকির পর হ্যাররর নাকর্ সকান রিরি আকেরন-এিা র্যােফয েক্ষয 
ককরকে। এেি রিষয সে সখযাে ককর সিরশ। র্যােফকযর ঈগেকপাঁিা িার জনয রর্রির 
পযাককি রনকয আকে। র্যােফয ঝাাঁরপকয পকড় িা রিদাররন হ্াউকজর সিরিকের ওপর 
সখাকে। একরি সপাঁিা সনরেকের নানীর িারড় সথকক একিা পযাককি রনকয একো। 
 
সে উকেজনায দ্রুি পযাককিরি খুেে। এিা রেে র্াকিধে আকাকরর একিা কাাঁি। র্কন 
হ্কো কাাঁকির সেির রু্যা। 
 
এিা একিা স্মারক। সে িযাখযা করে। আর্ার নানী জাকনন সে আরর্ অকনক রকেুই েুকে 
োই। িুরর্ েরদ রকেু েুকে োও এই কাাঁিিা সিার্াকক র্কন কররকয সদকি। শক্ত ককর র্কর 
এিার রদকক িারককয থাক। এিা েরদ োে হ্কয োয িাহ্কে িুরর্ িুঝকি িুরর্ হ্যি রকেু 
েুকে সগে। স্মারকিা হ্িাৎ োে হ্কয উিে, এর অথধ আরর্ রনশ্চযই রকেু েুকে সগরে। 
 
সনরেে োিকি োগকো এর্ন রকেু রক আকে ো সে েুকে সগকে। সে ের্য র্যােফয িার 
রিরফল্ডর হ্াউকজর সিরিকের পাশ রদকয োরচ্ছে। সে সনরেকের হ্াি সথকক স্মারকিা 
রেরনকয রনে। হ্যারর আর রন োফ রদকয র্যােফকযর ওপর িড়াও হ্কো। িারা োিরেে 
র্যােফযকক একহ্াি সদরখকয সদকি। রিক এই ের্য অর্যাপক র্যাককগানাগে সেখাকন 
উপরস্থি হ্কেন। রিরন জানকি িাইকেন–কী িযাপার, এখাকন গণ্ডকগাে রককের? 
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প্রকফের, র্যােফয আর্ার স্মারক রনকয রনকযকে। র্যােফয িাড়ািারড় স্মারকিা সিরিকের 
ওপর সরকখ রদে। 
 
িাট্টা কররেোর্। এই িকে সে সিি আর গকযেকক রনকয েকর সগে। 
 
*** 
 
িখন রিককে োকড় রিনিা। প্রথর্ উড়ান রশক্ষা শুরু হ্কি। হ্যারর, রন ও অনযরা র্াকি 
সগকে। েিুজ দুিধাঘাে িািাকে সহ্কে পকড়কে। 
 
রিদাররন হ্াউকজর োত্ররা ইকিার্কর্য একে সগকে। কুরড়িা ঝাডু় র্াকি োরর ককর 
োজাকনা। হ্যারর শুকনকে সেন্ড আর জজধ এই ঝারড় রনকয অকনক অরেকোগ ককরকে। 
এগুকো নারক সিরশ উপকর উিকে কাাঁপকি থাকক। আর িাাঁরদকক ঘুকর োয। 
 
িাকদর রশক্ষক র্াদার্ হুি ক্লাকে প্রকিশ করকেন। িার িুে সোি ও রূ্ের রকের। সিাখ 
িাজপারখর সিাকখর র্ি হ্েুদ। 
 
রিরন একেই রিৎকার ককর িেকেন সিার্রা দাাঁরড়কয আকো সকন? েিাই ঝাডু়র পাকশ 
দাাঁড়াও িাড়ািারড় িকে একো। 
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হ্যারর িার ঝাডু়র রদকক িাকাে। ঝাডু়রি পুরকনা এিিং রকেু কারি িাাঁকা হ্কয নকড় সগকে। 
 
র্াদার্ হুি এিার রনকদধশ রদকেন–ডান হ্াি োর্কনর রদকক ঝাডু়র ওপর রাখ। এিার 
িে–আপ। 
 
হ্যাররর ঝাডু়িা িার হ্াকি োরফকয উিে। হ্াররর্ওকনরিা র্াকির ওপর গরড়কয পড়ে। 
সনরেে এক িুে পররর্াণ নড়কি পারে না। ওর হ্াি কাাঁপকে। ওর র্াথায েকযর োপ। 
ও র্ারি সথকক উপকর উিকি েয পাকচ্ছ। র্াদার্ হুি সদখাকেন রকোকি ঝাডু়র ওপর 
িড়কি হ্য। রিরন র্যােফযকক র্র্ক রদকেন–িুরর্ রক োরাজীিন েুে করকি? 
 
এই কথািা শুকন হ্যারর ও রন দারুণ খুরশ হ্কো সে, র্যােফয েি ের্যই েুে করকে। 
 
র্াদার্ হুি িেকেন–আরর্ িাাঁরশ িাজািার োকথ োকথ সিার্রা োফ সদকি। ঝাডু় সোজা 
রাখকি। ককযক ফুি ওিার পর োর্কনর রদকক ঝুাঁককি। িারপর রনকি সনকর্ আেকি। 
সিার্রা প্রস্তুি হ্ও। আরর্ এখন িাাঁরশ িাজারচ্ছ। রিন……..দুই…….. 
 
এক িো িারক। সনরেে আকগই োফ রদে। র্ারি সথকক উপকর উিার পর সে েীষণ 
নােধাে হ্কয পড়ে। সে একিু সিরশই উপকর উকিকে কারণ সে র্ারিকি সজাকর র্াক্কা 
রদকযরেে। 
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র্াদার্ হুি রিৎকার করকেন–কার্িযাক র্াই িয। রকন্তু সনরেে সোজা হ্কয দাাঁড়াকি 
পারকে না। হ্যারর েক্ষয করে সে, সনরেকের সিহ্ারা এককিাকর ফযাকাকশ োদা হ্কয 
সগকে। ঝরড়র পাকশ সথকক সে েম্বা শ্বাে রনকচ্ছ। সনরেে েখন র্ারিকি পড়কো িখন রু্র্ 
ককর শব্দ হ্কো। 
 
সনরেকের কিরজ সেকে সগকে। সে উপুড় হ্কয একিা ঘাকের সপ শুকয পড়ে। িার ঝাডু় 
এখনও ঊধ্বধরু্খী। ঝাডু়িা রনরষদ্ধ িকনর রদকক সেকি সেকি এক ের্য অদৃশয হ্কয সগে। 
র্াদার্ হুি সনরেকের ওপর ঝুাঁকক পড়কেন। দুজকনরই রু্খ ফযাকাকে, োদা। 
 
হ্যারর শুনকি সপে, র্াদার্ হুি িেকেন–করজ সেকে সগকে। কার্ অন িয। দাাঁড়াও। েি 
রিক হ্কয োকি। 
 
র্াদার্ হুি এিার অনযকদর রদকক িারককয িেকেন–আরর্ সেকেিাকক হ্ােপািাকে রনকয 
োরচ্ছ। এর সেির সিার্রা এক পাও নড়কি না। োর োর ঝাডু় সেখাকন রেে সেখাকন 
রিকর্ি রাখকি আর িা না করকে সিার্াকদর রকরডি সখোর আকগই সহ্াগািধে সেকড় 
সেকি হ্কি। 
 
সনরেেকক িেকেন–আর্ার োকথ একো। 
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সনরেকের দুকিাকখই অশ্রু। কিরজ সিকপ র্কর িেকি িেকি সে আকগ িাড়ে। ওরা িকে 
োিার োকথ োকথই র্যােফয অট্টহ্ারেকি সফকি পড়ে। সিার্রা রক এই থে থকে র্ািংে 
রপণ্ডরির সিহ্ারা সদকখকো? 
 
রিদাররন হ্াউকজর অনযানযরা সনরেেকক িার্াশা করা শুরু করে। িুপ ককরা র্যােফয। 
পািধরি পারিে র্র্ক রদে। 
 
েিংিিকর্র জনয সিার্ার এি দরদ? রিদাররন হ্াউকজর এক ককধশ সিহ্ারার োত্রী 
পযানরে পারকধনেন িেে। পািধরি, আরর্ কখকনা োিকি পারররন িুরর্ রহ্াঁিকাকন রশশুকদর 
এি পেে কর। 
 
সদকখা। র্ারি সথকক একিা রজরনে উরিকয র্যােফয িেে— 
 
এক ফােিু রজরনে, েিংিিকর্র নানী িাকক এিাই পারিকযকে। 
 
স্মারকিা েূকেধর আকোকি িকিক ককর উিে। 
 
র্যােফয, ওিা এরদকক দাও। হ্যারর গম্ভীর ককে র্যােফযকক িেে। 
 
কী ঘিকি োকচ্ছ িা সদখার জনয েিাই এককিাকর িুপ। 
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র্যােফয দুি হ্ারে সহ্কে িেে-এিা আরর্ সকাথাও রাখকিা, সেখান সথকক েিংকির্কক 
রনকি হ্কি–গাকের ওপর হ্কে সকর্ন হ্য? 
 
ওিা এরদকক দাও। হ্যারর রিৎকার ককর উিে। র্যােফয িার ঝড় রনকয উড়কি শুরু 
করে। রর্কথয িকেরন, সে োকো উড়কি পাকর। র্যােফয একিা ওক গাকের িূড়ায উকি 
হ্যাররর উকিকশয িেে-একো। এখান সথকক রনকয োও। 
 
হ্যারর িার ঝাডু়িা হ্াকি িুকে রনকো। 
 
না, না। হ্াররর্ওন সিঞ্জার রিৎকার ককর উিে–র্াদার্ হুি িকে রগকযকেন আর্রা সেন 
একিুও না নরড়। িুরর্ আর্াকদর েিাইকক রিপকদ সফেকি। 
 
রকন্তু হ্যারর িার কথা শুনে না। র্াথায িার রক্ত িকড়কে। সে িার ঝাডু়কি িকড় র্ারিকি 
র্াক্কা রদে। আর োকথ োকথ সে উড়কি োগে। িািাকে িার িুে উড়কে! সপাশাক 
উেকি োকচ্ছ। িার কাকে খুি অিাকই োগকো। না রশকখই সে সকাকনা রিদযা রপ্ত করকি 
পাকর। িার কাকে ওড়ািা অিযন্ত েহ্জ র্কন হ্কো। রনকি সর্কযকদর রিৎকার সশানা 
োকচ্ছ। রকনর উল্লাে হ্যাররর দৃরি এড়াে না। 
 
হ্যারর িার ঝাডু় ঘুররকয র্র্য আকাকশ র্যােফকযর রদকক অিের হ্কো। র্যােফয স্তরম্ভি 
হ্কয সগে। 
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এিার দাও, নইকে আরর্ সিার্াকক ওই ঝাডু় সথকক সফকে সদকিা। হ্যারর িেে। 
 
একিা েহ্জ। র্যােফয িেে, রকন্তু িাকক উরদ্বগ্ন সদখাকচ্ছ। হ্যারর জাকন এখন কী করকি 
হ্কি। দুহ্াকি রনকজর ঝড় শক্ত ককর র্কর হ্যারর িশধার র্ি িীি সিকগ র্যােফকযর রদকক 
েুিে। রিপদ িুকঝ র্যােফয েকর সগে। রনকি করিারের শব্দ সশানা সগে। 
 
হ্যারর িেে-এখাকন সিা সিার্ার িনু্ধ সিি আর গকযে সনই। 
 
র্যােফকযর র্কনও একই রিন্তা। 
 
সিিা ককর সদকখা, রনকি পাকরা রকনা। এই িকে র্যােফয কাাঁকির সগােকিা শূকনয েুাঁকড় 
রদে। 
 
হ্যারর প্রথকর্ ওপকর উিে। পকর রনকি নার্কি োগে। সে ঝুাঁকক ঝাডু়র রু্খ ঘুররকয রদে। 
িার ঝাডু় দ্রুিকিকগ রনকি নার্কি োগে। হ্যারর র্ারি সথকক রিক এক ফুি উাঁিু সথকক 
সগােকিা র্কর সফেে। িার রু্কিার সেির কাাঁকির সগােকিা রনকয হ্যারর র্ারিকি নার্ে। 
 
অর্যাপক র্যাককগানাগে েুকি একে রিৎকার ককর িেকেন— 
 
হ্যারর পিার। 
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র্যাককগানাগে িেকেন–িুরর্ সকান োহ্কে এি ওপকর উিকে। আর একিু হ্কেই সিা 
ঘাড় সেকে সেি। রিরন রাকগ কাাঁপরেকেন। 
 
এিা িার সদাষ নয… 
 
িুপ কর, রর্ে পারিে অর্যাপক র্যাককগানাগে িেকেন। 
 
রকন্তু র্যােফয। 
 
আর িেকি হ্কি না। রর্. উইেরে ও পিার এখন আর্াকক অনুেরণ কর। অর্যাপক 
র্যাককগানাগে আকদশ রদকেন। 
 
হ্যারর সদখে–র্যােফয, সিি ও গকযে রিজকযর হ্ারে হ্ােকে। 
 
হ্যারর িুঝকি পারে এখন সে ককিার শারস্তর রু্কখারু্রখ। িার র্কন েয সে িাকক সু্কে 
সথকক িরহ্ষ্কার করা হ্কি। আত্মপক্ষ ের্থধকনর জনয হ্যারর রকেু িেকি িাইে, রকন্তু 
র্যাককগানাগে িার কথায কান রদকেন না। রিরন হ্ন হ্ন ককর োর্কন এরগকয সগকেন। 
িার েকে িাে রাখার জনয হ্যাররকক রীরির্ি সদৌড়াকি হ্কো। হ্যারর োিকি োগে, 
িাকক সির ককর সদযা হ্কে সে সকান রু্কখ আিার ডােধরে পররিাকর রফকর োকি। 
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র্যাককগানাগে দকরাজা খুকে কররকডার র্কর হ্াাঁিকি োগকেন। হ্যাররও উরদ্বগ্ন র্কন িাকক 
অনুেরণ করকে। সকাথায োকচ্ছ িারা! হ্যারর োিে, রিরন হ্যি অর্যাপক ডাম্বেকডাকরর 
কাকে োকিন। হ্যারর হ্রিকডর কথা োিে। হ্যারিন্ডককও সিা সহ্াগািধে সথকক সির ককর 
সদযা হ্কযরেে। িকি িার সগর্রকপাকরর িাকররিা রেে। হ্যারিকডর েহ্কারী রহ্কেকি 
িাকক সরকখ সদযা সেকি পাকর। 
 
র্যাককগানাগে একিা ক্লাে রুকর্র িাইকর দাাঁড়াকেন। রিরন দকরাজা খুকে রু্খিা ক্লাে 
রুকর্র সেিকর গরেকয িেকেন–অর্যাপক রফ্লিউইক আর্াকক র্াফ করকিন। আপরন রক 
এক রু্হূ্কিধর জনয উডকক রদকি পাকরন। 
 
উড সকন? হ্যারর অিাক হ্কয োিে–উড রক সকান সিি নারক ো িার ওপর প্রকযাগ 
করা হ্কি। 
 
সদখা সগে উড একজন র্ানুষ। সে রফফথ ইযাকরর োত্র। সে রকেু না সজকনই ক্লাে 
সথকক িাইকর একো। র্যাককগানাগে দুজনককই িেকেন সিার্রা দুজকনই আর্ার সপেন 
সপেন একো। 
 
িারা কররকডার রদকয হ্াাঁিকি শুরু করকেন। উড সকৌিূহ্েী দৃরি রনকয হ্যাররর রদকক 
িাকাে। 
 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি এন্ড রি রিলসিািস স্টান । স্ে. স্ে. িাওরলিং । হ্যারি পটাি রসরিে 

195 

www.bengaliebook.com                                  সূরিপত্র 
 

 

এখাকনই িকে অর্যাপক র্যাককগানাগে িাকদরকক একিা ক্লােরুকর্ রনকয সগকেন। ক্লাকে 
সকউ রেে না। সকিে রপরেে ব্ল্যাককিাকডধ িাকজ রকেু রেখরেে। রপরেে, এখান সথকক 
োও। অর্যাপক র্যাককগানাগে কড়া রনকদধশ রদকেন। রপরেে িার িকরি সফকে রদে। 
সিশ সজাকর শব্দ হ্কো। িারপর অরেশাপ রদকি রদকি রপরেে ক্লােরুর্ িযাগ করে। 
অর্যাপক র্যাককগানাগে িাে ককর দকরাজা িন্ধ ককর রদকয দুই িােককর রদকক 
িাকাকেন। 
 
র্যাককগানাগে হ্যাররর রদকক িারককয িেকেন-এই হ্কচ্ছ অরেোর উড। উড–সিার্ার 
জনয আরর্ একজন সপকযরে। 
 
উকডর রু্কখ র্াাঁর্া সথকক খুরশর সরখা। 
 
উড এিার রজকজ্ঞে করে–প্রকফের আপরন রক েরিযই িেকেন? 
 
অিশই। অর্যাপক র্যাককগানাগে সজার রদকয িেকেন, সেকেিা খুিই োে। আরর্ এর 
র্ি আর কাউকক সদরখরন। 
 
এিার রিরন হ্যাররর রদকক িারককয জানকি িাইকেন–িুরর্ রক এই প্রথর্ ঝাডু়র ওপর 
উড়কে? হ্যারর রনুঃশকব্দ র্াথা ঝাাঁকাকো। 
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হ্যারর রিক িুকঝ উিকি পারে না িাকক রনকয কী করা হ্কি। িকি এিিুকু সে িুঝকি 
পারে সে িাকক সু্কে সথকক িরহ্ষ্কার করা হ্কচ্ছ না। সে িার পাকয শরক্ত সপকি শুরু 
করে। 
 
হ্যারর পঞ্চান্ন ফুি ওপর সথকক রনকি ড্রাইে রদকয একিা রজরনে র্করকে। র্যাককগানাগে 
উডকক িেকেন। িার গাকয একিুও আিড় োকগরন। এিা িারেধ উইেরেও করকি পারি 
না। উকডর কাকে র্কন হ্ে িার স্বে সেন এখনই েফে হ্কি োকচ্ছ। 
 
িার সিাখরু্কখ আনকের রঝরেক। একই েকে উকেজনা। রজকজ্ঞে করে, হ্যারর িুরর্ রক 
কখনও রকরডি সখো সদকখকো? 
 
অর্যাপক র্যাককগানাগে িযাখযা ককর িেকেন–উড, রিরফল্ডর হ্াউকজর অরর্নাযক। 
 
িার শারীররক গিনও একজন রেকাকরর র্িই। হ্যাররর িাররদকক সহ্াঁকি ও হ্যাররর রদকক 
িারককয উড এই র্ন্তিয করে। হ্ােকা… গরিেম্পন্ন। প্রকফের, িাকক একরি েুের 
ঝাডু় রদকি হ্কি–রনম্বাে ২০০০ অথিা ক্লীনেুইপ োি। 
 
আরর্ অর্যাপক ডাম্বেকডাকরর োকথ কথা িেি। আর্রা সদরখ প্রথর্ িকষধর জনয 
রনযর্কানুন রকেু রশরথে করা োয রকনা। অর্যাপক র্যাককগানাগে িেকেন। গিিাকরর 
সিকয আর্রা োে দে িাই। 
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রিদাররনকদর কাকে গি র্যাকি সহ্কর রগকয ককযক েপ্তাহ্ েজ্জায রেরেরাে সেইকপর 
রু্কখর রদকক িাকাকি পারররন! 
 
অর্যাপক র্যাককগানাগে হ্যাররর রদকক িারককয িেকেন–হ্যারর, আরর্ শুনকি িাই িুরর্ 
এখাকন োকো প্ররশক্ষণ রনচ্ছ। আরর্ শুনকি িাই িুরর্ প্ররশক্ষণকাকে পরররর্ করকো, 
আর রেন্ন রকেু শুনকে সিার্ার শারস্তর রিষকয আর্ার র্ি পররিিধন করকি পারর িকে 
রু্িরক হ্ােকেন। 
 
িারপর রিরন িেকেন–সিার্ার িািা সিার্াকক রনকয রনশ্চযই গিধ করকিন। রিরন একজন 
উাঁিুর্াকনর রকরডি সখকোযাড় রেকেন। 
 
*** 
 
রন িার রটক অযান্ড রকডরন পাই অকর্ধক রু্কখ পুকরকে, রকন্তু সে সখকি েুকে সগে। 
রেকার? সে িেে, রকন্তু প্রথর্ িকষধর সকউ সিা হ্কি পাকর না, কখকনাই না, িুরর্ 
েিকিকয সোি, এর আকগ…িুরর্ রনশ্চযই িাট্টা করকো। 
 
র্র্যািকোকজর ের্য র্যাককগানাগকের োকথ র্াি সথকক োওযার পর রক রক ঘকিকে এই 
র্াত্র হ্যারর িকে সশষ ককরকে। 
 
হ্যারর িেে–শিাব্দীর র্কর্য এিাই প্রথর্। উড আর্াকক িাই িেে। 
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এ খির শুকন রন এি অিাক ও অরেেূি হ্ে সে, সে হ্যাররর রদকক হ্া ককর রকেুক্ষণ 
িারককয রইে। 
 
হ্যারর রনকক িেে–আগার্ী েপ্তাহ্ সথকক আর্ার প্ররশক্ষণ শুরু হ্কি। িুরর্ কাউকক িকো 
না রকন্তু, কারণ উড িায না সকউ এিা জানুক। 
 
রিক এই ের্য সেড আর জজধ উইেরে হ্েঘকর প্রকিশ করে। হ্যাররকক সদকখ জজধ রনিু 
ককে িেে–শািাশ! উড আর্াকদরকক েি িকেকে। আর্রাও এই রিকর্ আরে। 
 
সেড িেে-এিার আর্রা রনরশ্চিোকি রকরডি কাপ রজিি। িারেধ িকে োিার পর আর্রা 
কখকনা এ সখোয রজিকি পারররন। িকি এ িের আর্াকদর দে অকনক শরক্তশােী। 
হ্যারর, িুরর্ রনশ্চযই োকো সখেকি। সিার্ার কথা িেকি রগকয উড সেন োফারচ্ছে। 
 
োকহ্াক, আর্াকদর সেকি হ্কি। সু্কে সথকক সিরুিার জনয েী জডধান একরি নিুন সগাপন 
পথ সির ককরকে। 
 
সেড ও জজধ োিার পরপরই র্যােফয, সিি আর গকযে একে উপরস্থি হ্কো। 
 
িারা হ্যাররকক িেে-এখানকার খািার রক সশষ, রর্. পিার? িুরর্ সকান সিকন আিার 
র্াগেকদর কাকে রফকর োচ্ছ? 
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হ্যারর খুি শীিে ককে িেে–সিশ োহ্ে সদখরে সিা এখন, র্ারিকি রফকর একেে িকে। 
োকথ কু্ষকদ িনু্ধকদরও সদখরে। 
 
উাঁিু সিরিকে রশক্ষকরা িকে থাকায আেুে িাাঁকাকনা িা েয সদখাকনা, সিি এিিং গকযকের 
একিু–আর্িু িাড়ািারড় োড়া আর রকেু ঘকিরন। 
 
র্যােফয হ্যাররকক িেে–েুকোগ পাওযা র্াত্রই আরর্ িদো সনি। িুরর্ েরদ িাও আজ 
রাকিই জাদুকরকদর র্ল্লেুদ্ধ হ্কি পাকর, শুরু্ জাদুদণ্ড। শারীররক নয। কী, এ িযাপাকর 
কথা িেে না সে, িুরর্ রক জাদুকরকদর র্ল্লেুদ্ধ েম্পককধ রকেুই জাকনা না? 
 
অিশযই সে জাকন। রন জিাি রদে–আরর্ ওর রদ্বিীয হ্কিা। সিার্ার োকথ সক থাককি? 
 
র্যােফয সিি ও গকযকের রদকক িারককয সিাঝার সিিা করকো। সিি সে িেে, 
র্াঝরাকি রিক আকে? িরফ রুকর্ই সদখা হ্কি। ওিা িাো োগাকনা থাকক না। 
 
ওরা িকে সগকে হ্যারর রনকক রজকজ্ঞে করে–জাদুকরকদর র্ল্লেুদ্ধ রজরনেিা কী? আর 
রদ্বিীয িেকিই িা কী সিাঝায? রন িেে–িুরর্ েরদ র্ল্লেুকদ্ধ র্ারা োও িাহ্কে আরর্ 
সিার্ার দারযত্ব সনি। রেরন এই দারযত্বিা সনন িাককই রদ্বিীয িো হ্য। 
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রন আকরা িেে–আেে জাদুকর েখন র্ল্লেুকদ্ধ অিংশ সনয িখন িাকদর র্কর্য সকউ 
সকউ র্ারা োয। সিার্ার আর র্যােফকযর র্কর্য সকউই এিিা দক্ষ হ্ওরন সে সকউ 
কাকরা ক্ষরি করকি পারকি। আরর্ রনরশ্চি সে র্যােফয সেকিরেে িুরর্ িার র্ল্লেুকদ্ধর 
প্রস্তাি প্রিযাখযান করকি। 
 
আরর্ েরদ জাদুদণ্ড িযিহ্ার করর আর সদখা সগে রকেুই ঘকিরন িাহ্কে কী হ্কি? হ্যারর 
জানকি িাইে। 
 
িাহ্কে িুরর্ িার নাকক সজাকর একিা ঘুরষ র্ারকি। রন িেে। 
 
এক্সরকউজ রর্। হ্যারর আর রন িারককয সদখে সে হ্াররর্ওন সিঞ্জার একেকে। রন র্ন্তিয 
করে-এখাকন সকউ শারন্তকি সখকিও পারকি না নারক? 
 
রকনর কথার পাো না রদকয হ্াররর্ওন হ্যাররকক িেে–আরর্ সিার্ার আর র্যােফকযর 
কথা আরড় সপকি না শুকন পারোর্ না। 
 
না শুনকেও পারকি? রন িেে। 
 
হ্ারর্ওন রকনর কথার উের না রদকয হ্যাররকক িেে–র্র্যরাকি সিার্ার সু্ককে ঘুকর 
সিড়াকনা রিক হ্কি না। সেকি সদকখা, িুরর্ েরদ র্রা পকড়া, র্রা পড়কিই, িাহ্কে 
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রিরফল্ডর হ্াউকজর পকযে কািা োকি। হ্যারর, র্াকঝ র্াকঝ সিার্াকক আর্ার খুি স্বাথধপর 
র্কন হ্য। 
 
এিা সিার্ার সদখার রিষয নয। হ্যারর র্ন্তিয করে। 
 
রিদায। িকে রন রিদায রনে। 
 
*** 
 
সনরেে এখনও হ্ােপািাকে। 
 
েি রদনই এক রকর্। হ্যারর োিকো, রদনরি োেোকি সশষ হ্কযকে িো োকি না। ডীন 
ও রের্াে ঘুরর্কয পকড়কে সিশ রকেুক্ষণ হ্কো। সনরেে হ্ােপািাে সথকক রফকর আকেরন। 
হ্যারর রিোনায সজকগ ের্য কািাকো। 
 
রন আকস্ত আকস্ত হ্যাররর কাকে একে কাকন কাকন িেে–রাি োকড় এগাকরািা িাকজ। 
িকো োওযা োক। 
 
সড্ররেিং গাউন পকর জাদুদণ্ড হ্াকি রনকয িারা সঘারাকনা রোঁরড় রদকয কর্নরুকর্ একে 
সপৌঁেে। হ্িাৎ োর্কনর সিযার সথকক সক সেন িকে উিে হ্যারর, আরর্ রিশ্বাে করকি 
পাররে না–িুরর্ এেি কাকজ োচ্ছ। 
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হ্ােকা আকোকি হ্াররর্ওন সিঞ্জারকক সদখা সগে। গাকয সগাোপী রকের গাউন। 
 
রন রিৎকার ককর িেে–িুরর্ এখাকন? োও শুকি োও। 
 
হ্াররর্ওন িেে–আরর্ সিার্ার োই পারেধকক আোে রদকযরে। সে সিা এখানকার 
রপ্রকফক্ট। সে সিার্াকদর এেি কাজ িন্ধ করকি। 
 
সকউ সে কাকরা কাকজ এিিা হ্স্তকক্ষপ করকি পাকর-এিা হ্যারর োিকিই পাকর না। 
 
িকে একো। হ্যারর রনকক িেে। সেই সর্ািা র্রহ্োর েরিরি েররকয গিধ রদকয ওপকর 
উকি সগে। 
 
হ্াররর্ওনও হ্াে োড়ার পাত্রী নয। সর্ািা র্রহ্োর েরিরি েররকয সে–ও রনকক অনুেরণ 
করে। 
 
হ্াররর্ওন ওকদর সপেকন সপেকন একে রুক্ষ ককে িেে–রিরফল্ডর হ্াউকজর জনয রক 
সিার্াকদর একিুও দরদ সনই? সিার্রা রক সকিে রনকজর স্বাথধই সদখকি? আরর্ িাই না 
রিদাররন হ্াউজ হ্াউজকাপ জয করুক। অর্যাপক র্যাককগানাগকের কাকন সগকে সিার্রা 
েি পকযে সখাযাকি। 
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এখান সথকক োকগা। রন হ্াররর্ওনকক র্র্ক রদে। 
 
রিক আকে, আরর্ োরচ্ছ। হ্াররর্ওন িেে–আরর্ সে সিার্াকদরকক েিকধ ককররে-এ 
কথারি র্কন সরকখ রিকশষ ককর েখন িুরর্ কাে রিকককে িারড়কি সফরি োিার জনয 
সিকন উিকি। 
 
ওকদর সিাঝাকি িযথধ হ্কয রফকর োিার জনয হ্াররর্ওন সর্ািা র্রহ্োর প্ররিকৃরির রদকক 
িাকাে। না, সেখাকন সকান প্ররিকৃরি সনই। সর্ািা র্রহ্ো রাকি ভ্রর্কণর জনয িাইকর 
সগকে। হ্াররর্ওন সির হ্ওযার সকান রাস্তা খুাঁকজ সপে না। 
 
আরর্ এখন কী করি? হ্াররর্ওন উৎকোর োকথ িেে। 
 
রন িেে–সেিা সিার্ার িযাপার। আর্াকদর একু্ষরণ সেকি হ্কি। আর্াকদর সদরর হ্কয 
োকচ্ছ। 
 
সিার্াকদর োকথ আরর্ও োি। হ্াররর্ওন িেে। 
 
না, িুরর্ আেকি না। রকনর দৃঢ় রনকষর্াজ্ঞা। 
 
হ্াররর্ওন িেে–সিার্রা রক িাও আরর্ এখাকন দাাঁরড়কয থারক, আর রফে আর্াকক 
পাকড়াও করুক। েরদ রিরন আর্াকদর রিনজনকক এক েকে পান আরর্ েরিয কথািাই 
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িেি। আরর্ িেি, আরর্ সিার্াকদর থার্ািার সিিা কররেোর্ আর িুরর্ও আর্াকক 
ের্থধন করকি পার। 
 
িুপ! সিার্রা দুজকনই িুপ কর। হ্যারর িেে–আরর্ সেন রককের আওযাজ পারচ্ছ। 
 
শ্বাে–প্রশ্বাে সনযার শব্দ। 
 
রর্কেে নররে? রিস্মকযর োকথ রন উচ্চারণ করে। 
 
আেকে এিা রর্কেে নররে নন। সনরেে। সে সর্কঝকি ঘুরর্কয রেে। িার কাকে সগকেই 
সে ঘুর্ সথকক উকি পড়ে। 
 
হ্ায ঈশ্বর। সিার্রা এখাকন। আরর্ ককযক ঘণ্টা র্কর এখাকন আিকক আরে। রিোনায 
োিার নিুন পােওযাডধরি এখন র্কন করকি পাররে না। 
 
সিার্ার স্বর রনিুকি রাকখা, সনরেে। নিুন পােওযাডধ হ্ে–রপগ আউি। িকি একি এখন 
সকান কাজ হ্কি না, কারণ সর্ািা র্রহ্োিা সকাথায সেন সগকে। 
 
সিার্ার হ্াকির অিস্থা এখন সকর্ন। হ্যারর রজকজ্ঞে করে। 
 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি এন্ড রি রিলসিািস স্টান । স্ে. স্ে. িাওরলিং । হ্যারি পটাি রসরিে 

205 

www.bengaliebook.com                                  সূরিপত্র 
 

 

োে। হ্াি সদরখকয সনরেে িেে–র্াদার্ পর্কে এক রর্রনকির সেিরই েি োররকয 
রদকযকেন। 
 
োকো কথা। হ্যারর িেে–সনরেে, আর্াকদর এক জাযগায সেকি হ্কি। সিার্ার োকথ 
পকর সদখা হ্কি। সনরেে িেে–আর্াকক সিার্রা একা সফকে সেও না। আর্ার এখাকন 
একা থাককি োে োগকে না। 
 
রন ঘরড়র রদকক িাকাে। িারপর িুদ্ধোকি সনরেে ও হ্াররর্ওন দুজকনর রদককই 
িাকাে। 
 
রন িেে–সিার্াকদর দুজকনর সে সকউ একজন েরদ আর্াকদর র্ররকয দাও িাহ্কে 
সিার্াকদর খির আকে। সিারগে কুইকরে আর্াকদর সে অরেশাপ রশরখকযকেন আরর্ 
সিার্াকদর ওপর সেই অরেশাপ সদি। 
 
হ্াররর্ওন িার রু্খ খুেে। কীোকি অরেশাপ রদকি হ্য-এিাই সিার্ হ্য সে রনকক 
িেকি িারচ্ছে। হ্যারর িাকক রফে রফে ককর িুপ করকি িেে। িারপর েিাইকক রনকয 
োর্কন অিের হ্কো। 
 
িারা কররকডার র্কর একগাকি োগকো। জানাো রদকয িাাঁকদর আকো আেকে। প্ররি 
রু্হূ্কিধই হ্যারর আশঙ্কা করকে রফেি অথিা রর্কেে নররকের োকথ সদখা হ্কয োকি। িার 
োগয োকো–িার আশঙ্কা েিয িকে প্রর্ারণি হ্যরন। িারা িার িোয োিার রোঁরড়কি 
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এে। এিার পাকযর আেুকে ের রদকয সকান শব্দ না ককর িারা আকগ িাড়কি োগে। 
িাকদর েক্ষয িরফ হ্াউজ। 
 
র্যােফয আর সিি িখনও একে সপৌঁোযরন। িরফ হ্াউকজর সশাকককের স্ফরিক স্বচ্ছ 
কাাঁকির ওপর িাাঁকদর আকো প্ররিফরেি হ্কচ্ছ। িরফ হ্াউকজর রূপা িা সোনার কাপ, 
রশেড, সপ্লি ও রূ্রিধ অন্ধকাকরও িক িক করকে। ওরা সদযাে সঘাঁকষ এগুকি োগে। 
িাকদর সিাখ দুরি দকরাজারই ওপকর। পাকে র্যােফয একে িার ওপর ঝাাঁরপকয পকর সেই 
আশঙ্কায হ্যারর িার জাদুদণ্ড সির করকো। ের্য িকয িেে। রকন্তু র্যােফকযর সদখা 
সনই। হ্যি এর্নও হ্কি পাকর সে েয সপকয সগকে। 
 
একিু পকর পাকশর ককক্ষ একিা শব্দ সশানা সগে। িারা েিকধ হ্কো। হ্যারর েখন িার 
জাদুদণ্ড সঘারাে িখন ককযকিা শব্দ িার কাকন সেকে এে। না এিা র্ােফকযর কেস্বর 
নয। 
 
আকর এ সে রফেি। রিরন নররকের োকথ কথা িেকেন। ওরা একিু এরগকয সদখে 
সপাশাককর গযাোরর। সদৌড় রদকি রগকয সহ্াাঁিি সখকয পকড় সেকি সেকি সনরেে রকনর 
সকার্র জরড়কয র্কর উকি দাাঁড়াকো। সনরেে সদখে–রফেি িরফ রুকর্ প্রকিশ ককরকেন। 
 
হ্যারর আর রন শুনকি সপে রফেি িেকে–িারা কাোকারে সকাথাও আকে। হ্যি িারা 
েুরককয। 
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এই রদকক। হ্যারর উকল্টারদকক েুিকো এিিং েীি–েন্ত্রস্ত হ্কয িারা একরি েম্বা গযাোরর 
রনুঃশকব্দ পার হ্কি োগে। গযাোররকি রেে অেিংখয অস্ত্রশস্ত্র। িারা িুঝকি পারে, রফেি 
সনরেকের কাোকারে িকে সগকেন। 
 
রিরেন্ন র্রকনর আওযাকজ দুকগধর েিাই সজকগ সগকে। 
 
পাোও িকে হ্যারর সদৌড় রদে। িারা িারজন রনকির রদকক সদৌড়াকি োগে। রর্. রফেি 
ওকদর সপেকন আেকেন রকনা–সপেন রফকর সেিা সদখার অিকাশ িাকদর সনই। একিা 
দকরাজা রদকয সিররকয িারা এককর পর এক কররকডার পার হ্ে। দকের সনিৃত্ব রদকচ্ছ 
হ্যারর। িারা সকাথায োকচ্ছ–সকউই জাকন না। এরপর ওরা সপে সদযাে  াকা একরি িড় 
পদধা এিিং ওিা েররকয ওরা সপে একরি গুপ্তপথ। এই পথ রদকয িারা িশীকরণ 
ক্লােরুকর্র কাকে একো। িাকদর পরররিি িশীকরণ ক্লােরুর্ সথকক িরফ রুকর্র িযির্ান 
ককযক র্াইে। 
 
র্কন হ্কচ্ছ িার নাগাকের িাইকর িকে একেরে–ক্লান্ত–রান্ত হ্যারর িাপ্তা সদযাকে সহ্োন 
রদকয কপাকের ঘার্ রু্েকি রু্েকি িেে। সনরেে কুাঁকজা হ্কয দুহ্াাঁিুকি হ্াি সরকখ সজাকর 
সজাকর শ্বাে রনরচ্ছে ও িার রু্খ সথকক োো গরড়কয পড়রেকো। 
 
হ্াররর্ওন িেে–আরর্ সিা সিার্াকদর আকগই িকেরেোর্। 
 
আর্াকদরকক খুি দ্রুিই রিরফল্ডর িাওযাকর সপৌঁেকি হ্কি। রন শান্ত ককে িেে। 
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হ্াররর্ওন–িুরর্ রক এখন িুঝকি সপকরকে সে, এিা র্যােফকযর িাোরক। সে কখকনাই 
র্ল্লেুদ্ধ করার জনয সিার্ার কাকে আেকি না। সেোকিই সহ্াক রফে খির সপকযকেন িরফ 
রুকর্ সকউ আেকি। হ্যি র্যােফযই িাকক েি িকে রদকযকে। 
 
হ্যারর োিে, হ্াররর্ওনই সিার্হ্য রিক। িকি িার কাকে হ্যারর রনকজর েুকের কথা 
স্বীকার করকি না। 
 
িকো, োওযা োক। হ্যারর িেে। 
 
িখন িারা দশ–িাকরা পাও অরিির্ ককররন, একিা দকরাজা সখাোর আওযাজ সপে। 
দৃশয সদকখ িারা অিাক। রপরেে সিররকয আেকেন ক্লাে রুর্ সথকক। 
 
সিার্াকদর সিা ডররর্িররকি থাকার কথা। এই র্র্যরাকি সিার্রা িাইকর সকন। রপেে 
প্রশ্ন করে। 
 
রপেে দযা ককর িুপ কর। িুরর্ সদখরে আর্াকদর রিপকদ সফেকি। 
 
রপেে সহ্া সহ্া ককর সহ্কে উিকো। র্র্যরাকি ঘুকর সিড়াকনা? িু, িু, িু। নরি, নরি, ইউ 
উইে সগি করি 
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না র্রা পড়কিা না দযা ককর পথ োড় রপেে। 
 
আরর্ রফেিকক িেি। আর্ার িো উরিি। রপে িেে। িার সিাকখ দুিুরর্র হ্ারে। 
সিার্াকদর র্েকের জনযই এিা িো উরিি। 
 
পথ সেকড় েকর দাাঁড়াও। রন র্র্ককর েুকর িেে। র্ানরে এিা আর্াকদর েুে হ্কযকে। 
 
সেেি োত্র রিোনায সনই। রপেে রিৎকার ককর িেে–সেেি োত্র রিোনায সনই িারা 
রনকি িশীকরণ ক্লাকের োর্কন কররকডাকর। 
 
রপেকের কাে সথকক সকান োড়া না সপকয জীিন িাাঁিাকি িারা িশীকরণ ক্লাকের 
কররকডাকরর সশষ প্রাকন্ত উধ্বশ্বাকে সদৌড়াকো। সেখাকন িারা একরি দকরাজা সখাোর সিিা 
করকো। না, িনু্ধ, সখাো োকচ্ছ না। এই হ্কো আর্াকদর পররণরি। রন কাকদা কাাঁকদা 
ককে িেে। 
 
দকরাজা র্াক্কা রদকযও খুেকি না সপকর রন িেে, আর্াকদর আর সকান উপায সনই। 
আর্রা সশষ হ্কয সগরে। 
 
িারা পাকযর শব্দ শুনকি সপে। রপেকের রিৎকার শুকন রফেি েুকি আেকেন। 
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এখান সথকক সেকি হ্কি। হ্াররর্ওন িেে। সে হ্যাররর হ্াি সথকক জাদুদণ্ডরি রনকয 
িাোরিকি সোাঁযাকো, িারপর রফেরফে ককর িেে আকোকহ্কর্ারা। 
 
িাোয রক্লক ককর আওযাজ হ্কো এিিং দকরাজািা খুকে সগে। িারা সেিকর  ুকক 
দকরাজা িন্ধ ককর কান সপকি রইে। িাকদর কাকন সেকে একো–ওরা সকানরদকক সগকে, 
রপেে। আর্াকক িাড়ািারড় িে। রফেি রপেেকক রজকজ্ঞে করকে। 
 
আকগ িে রপ্লজ। ঝাকর্ো ককরা না রপেে, িে ওরা সকান রদকক সগকে? 
 
আরর্ রকেুই িেি না! হ্া হ্া হ্া! আরর্ িকেরে েিক্ষণ িুরর্ োেোকি রপ্লজ না িেকি 
আরর্ রকেুই িেি না। হ্া হ্া হ্া! 
 
িে, রপ্লজ। 
 
রিক আকে–রপ্লজ 
 
িারা শুনকি সপে রপেে হুে ককর উর্াও হ্কয োকচ্ছ আর রফেি িাকক অরেশাপ 
রদকচ্ছ। 
 
হ্যারর রফেরফে ককর িেে–রিরন হ্যকিা র্কন করকেন দকরাজািা িন্ধ। িাই এখাকন 
সকউ আকেরন। র্কন হ্কচ্ছ আর্রা এখন রনরাপদ। সনরেে সিররকয একো। 
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সনরেে হ্যাররর গাউকনর আরস্তন র্কর িানকে। 
 
কী? 
 
হ্যারর িাররদকক িাকাে। এক রু্হূ্কিধর জনয হ্কেও িার র্কন হ্ে সে এখন একিা 
দুুঃস্বকের রু্কখারু্রখ! খুিই িাকজ কাজ ককরকে সে আজ। িার আজককর কাজ আকগর 
েি রকেু অরিির্ ককরকে। 
 
হ্যারর ো সেকিরেে আেকে ঘিনা িা রেে না। িারা সকান ঘকরর সেিকর নয। রেে 
একিা কররকডাকর। এিা িৃিীয িোর রনরষদ্ধ কররকডার। এখন ওরা িুঝকি পাকর, এিা 
সকন রনরষদ্ধ। িাকদর দৃরি রগকয পড়ে একিা দানিীয কুকুকরর সিাকখর ওপর। কুকুরিা 
একিা িড় সে সর্কঝ সথকক রেরেিং পেধন্ত পুকরা জাযগা সে দখে ককর সরকখকে। কুকুরিার 
রিনরি র্াথা, রিনিা নাক, রিনিা রু্খ। িার রু্কখর োো গরড়কয পড়কে রপরচ্ছে ররশর 
ওপর। কুকুরিা রূ্রিধর র্ি দাাঁরড়কয আকে। িার দুকিা সিাখই িাকদর ওপর রনিদ্ধ। হ্যারর 
উপেরব্ধ করে সকন িারা এখকনা র্ারা োযরন, হ্িাৎ একে পড়ায কুকুরিা িাকদর সদকখ 
অিাক হ্কযকে। অিাককর পাো সশষ ককর কুকুররি আকস্ত আকস্ত র্ািস্থ হ্কয উিে। 
কুকুকরর িজ্র রননাকদর অথধ কী িা িুঝকি হ্যারর িা িার েেীকদর স্বারক রইে না। হ্যারর 
দকরাজা সখাোর জনয হ্ািে সর্ািড়াকি োগকো। 
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এখন হ্যাররকক দুকিা রিককল্পর একিাকক সিকে রনকি হ্কি, হ্য রৃ্িুয নয রফেি। সে সিকে 
রনে রফেিকক! 
 
িারা সপেন রদকক হ্কি একে কররকডাকর রফকর এে। হ্যারর দকরাজািা েকজাকর িন্ধ ককর 
দ্রুিকিকগ রনকি কররকডাকর নার্ে। রফেি রনশ্চযই িাকদর সকাথাও খুাঁকজ সিড়াকচ্ছন। 
কারণ, িারা রফকর আোর পকথ সকাথাও রফেিকক সদকখরন। এিা এখন িাকদর জনয িড় 
রিষয নয, িাকদর এখন একর্াত্র সিিা দানি সথকক িাাঁিা–িাই দানি সথকক দূরত্ব 
িাড়াকি িারা ঊধ্বধশ্বাকে সদৌড়াকো। আি িোয সেই সর্ািা র্রহ্োর প্ররিকৃরির োর্কন 
না আো পেধন্ত িারা িাকদর সদৌড় থার্াযরন। 
 
িাকদর কার্ সথকক পকড় োওযা ঝুেন্ত সড্ররেিং গাউন এিিং ঘর্ধাক্ত সিহ্ারা সদকখ র্রহ্োিা 
প্রশ্ন করকেন-এি রাকি সিার্রা সকাথায রগকযরেকে? 
 
সির্ন রকেু না–রপগ োউি, রপগ আউি। হ্যারর উচ্চারণ করে। হ্যাররর জিাকির োকথ 
োকথই েরিরি িাকদর রদকক এরগকয এে এিিং োওযার পথ সেকড় রদে। িারা কর্নরুকর্ 
প্রকিশ ককর র্পাে ককর আরার্ সকদারায িকে পড়ে। 
 
রকেুক্ষণ রনরি রেে, সকান কথা িকেরন, সদকখ র্কন হ্কো সনরেকের এর্ন অিস্থা হ্কযকে 
সে, সে সিার্ হ্য আর কথা িেকি পারকি না 
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এ রকর্ একিা রজরনেকক িারা সু্ককে আিরককয সরকখকে সকন? রন িেে কুকুকরর 
িযাযাকর্র প্রকযাজন হ্য, এরও প্রকযাজন হ্কি পাকর। এিক্ষকণ হ্াররর্ওকনর শ্বাে–প্রশ্বাে 
স্বাোরিক হ্কয এে এিিং সর্জাজও। হ্াররর্ওন ওকদর থারর্কয িেে–সিার্রা রক সকউ 
োে ককর সদকখকো? সিার্রা রক েক্ষয ককররেকে কুকুরিা রককের ওপর দাাঁরড়কযরেে? 
 
সর্কঝর ওপর? হ্যারর িেে–আরর্ িার পাকযর রদকক িাকাইরন। আর্ার সিাখ রেে িার 
র্াথার ওপর। 
 
না, সর্কঝর ওপর নয। কুকুরিা দাাঁরড়কযরেে একিা সগাপন দকরাজার ওপর। এিা স্পি 
সে কুকুরিা সকান রকেু পাহ্ারা রদরচ্ছে। হ্াররর্ওন দাাঁরড়কয েিার রদকক িারককয এ কথা 
িেে। 
 
িেে–আজ আর্রা েিাই র্ারা পড়কি পারিার্। অথিা র্রা পকড় িরহ্ষৃ্কি হ্কি 
পারিার্। আশা করর সিার্রা রনশ্চযই এখন রনকজকদর োকগযর জনয খুরশ, এখন সিার্রা 
েরদ রকেু না র্কন কর আরর্ ঘুরু্কি োই। 
 
হ্া ককর রন হ্াররর্ওকনর রদকক িারককয রইে। 
 
না, আর্রা রকেু র্কন করকিা না। িন িেে–িুরর্ রক র্কন কর আর্রা সিার্াকক সজার 
ককর আর্াকদর োকথ রনকয সগরে। 
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রকন্তু হ্াররর্ওন হ্যাররকক রিন্তার জনয একিা রকেু রদকয সগকে। রিোনায শুকয হ্যারর 
োিকি োগে–কুকুরিা রনশ্চযই রকেু পাহ্ারা রদকচ্ছ… হ্রিড় একিার িকেরেকো 
পৃরথিীকি রিিংগিে হ্কো সকান রকেু রনরাপকদ রাখার জনয েি সথকক রনরাপদ জাযগা 
এিিং িার সিকযও রনরাপদ সহ্াগািধে। 
 
এইখাকন রক ৭১৩ নম্বর েকল্টর সোট্ট পযাককিিা পাওযা োকি? 
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হ্যাকলাইন 
 
পররদন েকাকে েখন হ্যারর এিিং রনকক সহ্াগািধকেই সদখকি সপে, র্যােফয রনকজর 
সিাখককই রিশ্বাে করকি পাররেে না। িার র্ারণা রেে হ্যারর আর রন র্কর েূি হ্কয 
সগকে। ক্লান্ত সদখাকেও িারা সিশ উফুল্ল রেে। 
 
হ্যারর আর রন সেই রিনরু্কখা কুকুকরর োকথ সদখা হ্ওযািাকক একিা দারুণ অরেোন 
রহ্কেকি োিকি শুরু করকো এিিং আিার সেখাকন োওযার কথা র্াথায রাখকো। 
 
এর র্কর্য হ্যারর রনকক সেই পযাকককির র্কন কররকয রদে সেিা েম্ভিি রিিংগিে সথকক 
সহ্াগািধকে পািাকনা হ্কযকে। িারা দুজন োিরেে এি কড়া প্রহ্রার প্রকযাজন কী। 
 
এিা হ্যি খুি রূ্েযিান অথিা খুি রিপজ্জনক রকেু। রন র্ন্তিয করে। 
 
িা দুিাই, হ্যারর িেে। 
 
শুরু্ িারা রনরশ্চি সেিা জানকি পারে, সেিা হ্কো সে, রহ্েযজনক িস্তুগুকোর কদঘধয দুই 
ইরঞ্চ। অনয সকান েূত্র োড়া পযাকককির রিষযিস্তু েম্পককধ র্ারণা করাও েম্ভি হ্কো না। 
সনরেে িা হ্াররর্ওন কুকুর অথিা সগাপন দরজার সেিকর কী আকে–সে িযাপাকর 
রিেুর্াত্র সকৌিূহ্ে প্রকাশ ককররন। 
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হ্াররর্ওন ককযকরদন র্কর ওকদর োকথ কথা িো িন্ধ সরকখকে। একি রন িা হ্যাররর 
িরিং োে, কারণ হ্াররর্ওন েি ের্য িার কিৃধত্ব ফোকি িায ো িাকদর পেে নয। 
ওকদর এখন একর্াত্র েক্ষয র্যােফযকক এক হ্াি সদরখকয সদযা, এিিং এক েপ্তাকহ্র 
র্কর্যই ডাককোকগ সে েুকোগ একে সগে। 
 
েখন সপাঁিারা একে সিি হ্কে প্রকিশ করে িখন েিাই িারককযরেে একিা পযাকককির 
রদকক সেরি েুরি সপাঁিা িকয রনকয একেকে। েখন সপাঁিারা পযাককিিা হ্যাররর রিক োর্কন 
সফেে িখন েরিয সে অিাক হ্কো। সপাঁিাগুকো িাইকর িকে সগকে হ্যারর সদখে 
পযাকককির ওপর একিা রিরি। হ্যারর রিরিিা খুেে। রিরিিা একেকে অর্যাপক 
র্যাককগানাগকের কাে সথকক আনকের েিংিাদ রনকয। অর্যাপক র্যাককগানাগে রেকখকেন 
 
পাকেধেিা সিরিকের ওপর খুে না। 
এর সেির আকে নিুন রনম্বাে–২০০০। 
আরর্ িাই না অনয সকউ জানুক িুরর্ একিা নিুন ঝাডু় সপকযে। 
আজ রাকি অরেোর উড সিার্ার োকথ সদখা করকি–রকরেি সখোর র্াকি। 
রিক োিিায–সিার্ার প্ররশক্ষকণর জনয। 
–অর্যাপক র্যাককগানাগে 
 
রনকজর আনে সগাপন করকি হ্যাররর কি হ্রচ্ছে। িাই সে রিরিিা রনকক পড়কি রদে। 
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রন িেে–রনম্বাে ২০০০! আরর্ সিা এ র্রকনর ঝাডু় এখন পেধন্ত স্পশধই করররন। 
 
িারা হ্কের িাইকর একে সদকখ ওপকর রোঁরড় আিকক দাাঁরড়কয আকে সিি আর গকযে। 
র্যােফয হ্যাররর হ্াি সথকক পযাককিিা সককড় রনকয পরীক্ষা ককর সদখে। আকর এিা সিা 
একিা ঝাডু়। এই িকে সদ্বষ ও রহ্িংোেরা দৃরিকি র্যােফয ঝাডু়িা হ্যাররর রদকক েুাঁকড় 
র্ারে আর িেে প্রথর্ িকষধর োত্রকদর জনয সিা ঝাডু় রনরষদ্ধ। 
 
রন আর িুপ থাককি পারে না। িেে-এিা সিা পুরকনা ঝাডু় নয, রনম্বাে–২০০০। 
র্যােফয িুরর্ িকেরেকে সে, সিার্ার কাকে একরি ককর্ে ২৬০ আকে? 
 
রন হ্যাররর রদকক িারককয িেে–ককর্ি সদখকি িড়। রকন্তু রনশ্বাকের োকথ ককর্কের 
সকান িুেনাই হ্য না। 
 
এিা সপকয সিার্াকদর সকান োে সনই। এর হ্ািকের অকর্ধক সিার্রা িযিহ্ারই করকি 
পারকি না। র্যােফয র্ন্তিয করে। 
 
রন জিাি সদযার আকগই সেখাকন উপরস্থি হ্কেন অর্যাপক রফ্লিউইক। রিরন িেকেন–
কী িযাপার। সিার্রা কী রনকয ঝগড়া করে। 
 
হ্যাররকক একরি ঝাডু় পািাকনা হ্কযকে। র্যােফয িেে। 
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আরর্ িা জারন। রফ্লিউইক িেকেন–অর্যাপক র্যাককগানাগে হ্যাররর িযাপাকর আর্াকক 
েিরকেু জারনকযকেন। এিা সকান র্কডে? 
 
রনম্বাে ২০০০, েযার। র্যােফকযর আিঙ্ক সদকখ অকনক ককি হ্ারে সিকপ হ্যারর জিাি 
রদে। আর এিা পািার জনয আরর্ র্যােফযকক র্নযিাদ রদকি িাই। 
 
র্যােফকযর হ্িাশা সদকখ হ্যারর আর রন খুি খুরশ। হ্ােকি হ্ােকি ওরা ওপকর উিকি 
োগে। 
 
র্র্ধর পাথকরর রোঁরড়র ওপকর উকি হ্যারর িেে–সে েরদ সনরেকের স্মারকরি িুরর না 
করকিা, আরর্ আজকক এখাকন থাককি পারিার্ না। 
 
িুরর্ রক র্কন কর-এিা সিার্ার আইন োোর পুরস্কার? সপেন সথকক হ্াররর্ওকনর 
কেস্বর সশানা সগে। 
 
আরর্ সেকিরে িুরর্ আর্াকদর োকথ কথা িেকি না? হ্যারর হ্াররর্ওকনর রদকক িারককয 
িেে। 
 
আর্াকদর োকথ কথা না িোর অেযােিা িুরর্ িারেকয োও। রন র্ন্তিয করে। 
 
রিরক্ত হ্কয হ্াররর্ওন উকি িকে সগে। 
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ওইরদন নানারির্ ঝাকর্ো হ্যাররর পড়াকশানায রকেুিা রিঘ্ন ঘিাকো। িার িড় রিন্তা 
ডরর্ধিররর সকান জাযগারিকি সে িার নিুন ঝাডু়িা রাখকি। সে রাকি হ্যারর রকেুই সখে 
না। ঝাডু়র পযাককি সখাোর জনয সে আর রন ওপকর সগে। সখাোর পর সদখা সগে–
রিকন িকিকক ঝাডু়। সর্হ্গরন কাকির হ্ািে। ঝাডু়র গাকয সোনােী হ্রকফ সেখা–রনম্বাে 
২০০০। 
 
ির্ৎকার। রন র্ন্তিয করে। েন্ধযা োিিা িাজার রকেু আকগই হ্যারর দুগধ সেকড় রকরডি 
র্াকির রদকক রওনা হ্কো। এর আকগ সে কখনও সটরডযাকর্ আকেরন। একশর র্ি 
আেন। সখো িা অনুশীেকনর জনয েকথি। 
 
উড িখনও আকেরন। হ্যাররর ওড়ার ইকচ্ছ হ্কো। সে র্ারিকি োরথ রদকয ঝাডু় রনকয 
উকড় িেে। িারিার সগােকপাকটর সেির রদকয স াকা আিার সিররকয আো। হ্যাররর 
দারুন র্জা োগকে। িার োর্ানয স্পকশধ রনম্বাে ২০০০ অদু্ভি অদু্ভি কাজ করকে। 
 
হ্ায পিার, এরদকক একো। অরেোর উড একে সগকে। 
 
িার হ্াকি কাকির একিা িড় িাক্স। হ্যারর উকডর পাকশ দাাঁড়াে। 
 
ির্ৎকার। ঊড র্ন্তিয করে। হ্যারর, আরর্ সদখকি পারচ্ছ অর্যাপক র্যাককগানাগে ো 
িকেরেকেন… এককিাকর খাাঁরি। আজ আরর্ সিার্াকক রকরডি সখোর রনযর্কানুন েম্পককধ 
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রকেু িেি। িারপর িুরর্ েপ্তাকহ্ রিনরদন সখো অনুশীেন করকি। উড িাক্সিা খুেে। 
িাকক্সর সেির রিরেন্ন আকাকরর িারিা িে। অরেোর ঊড় এিার িাকক সখোিা 
সিাঝাকেন। িেকেন–সখোিা একিু করিন। প্রকিযক দকে োিজন সখকোযাড় থাককি। 
িাকদর র্কর্য রিনজন হ্কি সিজার িা র্াওযাকারী। 
 
রিনজন সিজার? হ্যারর প্রশ্ন করে। 
 
উড এিার ফুিিে আকৃরির একিা উজ্জ্বে োে িে সির করে। 
 
উড এিার িযাখযা করে-এই িেিার নার্ কুযাফে। 
 
সিজারগণ কুযাফে পরস্পকরর র্াকঝ হ্স্তান্তর ককর এিিং গকিধ সফকে সগাে করার সিিা 
ককর। 
 
উড আকরা িযাখযা করে–প্ররিিা দকে একজন সখকোযাড় থাকক োর নার্ কীপার। 
কীপাকরর দারযত্ব হ্কো সগাে সিকাকো। আরর্ রিরফল্ডর হ্াউকজর রকপার। 
 
এ সখোয িাহ্কে রিনজন সিজার ও একজন কীপার থাকক। িারা কুযাে রনকয সখো 
ককর। হ্যারর সখোর রিস্তাররি রনযর্কানুন আিকহ্র োকথ জানার সিিা করকো। 
 
এিার আরর্ সিার্াকক সদখাকিা কীোকি সখেকি হ্য। উড িেে এিা হ্াকি নাও। 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি এন্ড রি রিলসিািস স্টান । স্ে. স্ে. িাওরলিং । হ্যারি পটাি রসরিে 

221 

www.bengaliebook.com                                  সূরিপত্র 
 

 

 
উড হ্যাররকক রিনিা সোি িযাি ও একই রকর্ দুকিা িে রদকেন। িে দুকিা কাকো 
রকের এিিং কুযাফকে সথকক একিু সোি। িে দুকিার নার্ বু্ল্জার। এিার দাাঁরড়কয 
থাককা। উড হ্যাররকক রনকদধশ রদে। 
 
হ্িাৎ ককর কাকো বু্ল্জারিা ওপকর উকি হ্যাররর রু্কখর কাকে িকে একো। হ্যারর িযাি 
রদকয েররকয রদে োকি িেরি িার র্াকক আঘাি না ককর। এিা ওপর রদকয উকড় রগকয 
উকডর কাকে িকে সগে। উড বু্ল্জারিা সিরককয গকিধ পারিকয রদে। 
 
সখো রনকয হ্যাররকক উড ককযকিা প্রশ্ন করে। হ্যারর প্রকিযকিা প্রকশ্নর েরিক উের 
রদে। 
 
ির্ৎকার। উড র্ন্তিয করে। 
 
হ্যারর উডকক প্রশ্ন করে–আচ্ছা বু্ল্জারকদর হ্াকি কখনও রক সকউ র্ারা সগকে? 
 
সহ্াগািধকে কখনও এ র্রকনর ঘিনা ঘকিরন। েকিধাচ্চ সেিা হ্কযকে সেিা হ্কো কাকরা 
কাকরা দাাঁি সেকেকে। এর সিকয খারাপ রকেু ঘকিরন। এিার সশান, এই দকের েিধকশষ 
িযরক্ত হ্কো রেকার–সেিা হ্কচ্ছা িুরর্। অিশয কুযাফে িা বু্ল্জার রনকয সিার্াকক োিকি 
হ্কি না। 
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েিক্ষণ না িারা আর্ার র্াথা ফারিকয সদয। 
 
সিার্ার দুরশ্চন্তার সকান কারণ সনই। উড িেে–বু্ল্জারকদর সিকাকি দুই উইেরে ের্জ 
োই–ই েকথি। িারা রনকজরাই একিা বু্ল্জার জুরি। এরপর উড িাক্স সথকক িিুথধ এিিং 
সশষ িেিা সির করে। কুযাফে এিিং বু্ল্জাকরর িুেনায এিা রেে আকরা সোি এিিং িড় 
একিা কািিাদাকর্র ের্ান। এিা রেে উজ্জ্বে সোনােী রকের, সোি একিু সগাোপী 
পাখা। 
 
িেগুকো হ্াকি রনকয উড িেে-এিাই েিকি গুরুত্বপূণধ। এ িেিার গরি এি সিরশ সে 
এিা র্রাই রু্শরকে। আর রেকাকরর দারযত্ব হ্ে িেগুকো র্া। রেকার েরদ এ িেিা 
র্রকি পাকর িাহ্কে িার দে অরিররক্ত ১৫০ পকযে পাকি। 
 
আর সকান প্রশ্ন আকে? উড হ্যাররর কাকে জানকি িায। 
 
হ্যারর র্াথা নাড়ে। িার কী করণীয এিা সে িুঝকি সপকরকে। 
 
আর্রা এখনও রেি িে রনকয সখরেরন। িেগুকো িাকক্স রাখকি রাখকি উড িেে-এি 
অন্ধকাকর িে হ্াররকয সেকি পাকর। 
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উড িার পককি সথকক গেফ িকের একিা োর্ারণ িযাগ সির করে। ককযক রর্রনি 
পর সদখা সগে উড িাররদকক সজাকর সজাকর িেগুকো েুাঁকড় র্ারকে আর হ্যারর িা েুকফ 
রনকচ্ছ। 
 
হ্যারর প্ররিিা িে েুকফ রনে। উড খুি খুরশ। আর্ঘণ্টা পর েখন েরিয েরিযই অন্ধকার 
সনকর্ এে, িখন িারা অনুশীেন িন্ধ করে। 
 
এিার রকরডি কাপ আর্রা পাি। খুরশ র্কন উড র্ন্তিয করে। দুকগধ সফরার পকথ উড 
িেে–িুরর্ েরদ িােধে উইেরের সিকয োকো সখে, আরর্ অিাক হ্ি না। সে হ্যি 
ইিংেযাকন্ডর পক্ষ হ্কযই সখেকি পারি েরদ সে ড্রাগকনর সপেকন না েুিি। 
 
হ্যারর এখন খুিই িযস্ত। একরদকক রকরন্ডি সখোর জনয েপ্তাকহ্ রিনিার অনুশীেন। 
অনযরদকক সহ্ার্ওযাকধ সিা আকেই। হ্যারর োিকি োগে সে সহ্াগািধকে একেকে র্াত্র 
দুর্াে হ্কো। এর সেিরই সে এি গুরুত্বপূণধ হ্কয উকিকে। রপ্রকেিড্রাইকের িুেনায 
দুগধরি িার কাকে অকনক আপন র্কন হ্কচ্ছ। সেখাপড়া সগাড়াকি করিন র্কন হ্কেও এখন 
খুি উৎোই সিার্ করকে। 
 
ঘুর্ োেকো েুস্বাদু খািাকরর গকন্ধ। হ্যাররর র্কন হ্কো, হ্যাকোইন িযাপারিা সিাঝা 
দরকার। অর্যাপক রফ্লিউইক সঘাষণা রদকেন, এখন োত্ররা রজরনেপত্র আকাকশ ওড়াকি 
পারকি। এজনয রিরন োত্রকদর সজাড়ায সজাড়ায িরেকয রদকেন। হ্যাররর জুরি হ্কো 
রের্াে রফরনগান। সনরেকের িযাে একরি ক্লােরুকর্  ুকক পকড়রেে। রাকনর জুরি হ্কো 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি এন্ড রি রিলসিািস স্টান । স্ে. স্ে. িাওরলিং । হ্যারি পটাি রসরিে 

224 

www.bengaliebook.com                                  সূরিপত্র 
 

 

হ্াররর্ওে সিপ্পার। রন অথিা হ্াররর্ওন সকউ একি অখুরশ রকনা িা সিাঝা োরচ্ছে না। 
সেরদন সথকক হ্যারর ডাকক ঝাডু় সপে সেরদন সথককই হ্াররর্ওন হ্যারর ও িকনর োকথ 
কথা িকে না। 
 
অর্যাপক রফিউইক োত্রকদর উকিকশয িেকেন-একিা কথা র্কন সরকখা। কথারি হ্কো–
েুইশ অযান্ড রফ্লক, র্কন সরকখা েুইশ অযান্ড রফ্লক। এ র্ন্ত্র উচ্চারণ ককরা। কখকনা েুে 
ককর উচ্চারণ করকি না। র্কন সরকখা–েুে ককর জাদুকর িারুরফকয একিার ে এর 
িদকে ফ উচ্চারণ ককররেে, িারপর সে রনকজকক আরিষ্কার করকো সর্কঝকি। িার 
িুককর ওপর একিা র্রহ্ষ। 
 
এিা রেে সিশ করিন! হ্যারর ও রের্াে িার ককযক েুইশ এন্ড রফ্লক করকো একিা 
পােক আকাকশর রদকক পািাকনার জনয। রকন্তু এিা সিরিকের ওপর সথকক আর 
আকাকশর রদকক উিকো না। রের্াে কর্েধ হ্াররকয জাদু কারি রদকয সখাাঁিা রদকয 
পােকিাকি আগুন র্ররকয রদে আর হ্যাররকক িার িুরপ রদকয সেই আগুন রনোকি হ্কো। 
 
পাকশর সিরিকে রন সির্ন েুরিকর্ করকি পাররেে না। রন িার েম্বা হ্াি সঘারাকি 
সঘারাকি হ্িাৎ রিৎকার ককর উিে–উইিংগারডধযার্ সেরেওো। 
 
হ্াররর্ওন িেে–েুে হ্কো। িুরর্ েুে উচ্চারণ ককরে। 
 
এিই েরদ জাকনা িাহ্কে িুরর্ রনকজই উচ্চারণ কর। হ্াররর্ওকনর উকিকশয রন িেে। 
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হ্াররর্ওন িার গাউকনর আরস্তন গুিাকো, এিিং জাদুর দণ্ডিা সঘারাে। িারপর উচ্চারণ 
করে–উইিং–গার–রডযার্ সেরে–ও–ো। এরপর পােকিা সিরিে সথকক ওপররদকক উিকি 
োগকো এিিং িাকদর র্াথারও িার ফুি ওপকর উিকো। অর্যাপক রফ্লিউইক করিারে 
রদকয উিকেন এিিং হ্াররর্ওকনর প্রশিংো করকেন। 
 
ক্লােকশকষ রকনর সর্জাজ খুি খারাপ। 
 
জনাকীণধ কররকডার অরিির্ করকি করকি রন হ্যাররকক িেে-এিা সকান আশ্চকেধর 
িযাপার নয সে সকউই হ্াররর্ওনকক েহ্য করকি পাকর না। েরিয িেকি কী সে েিার 
জনয একিা দুুঃস্বে। 
 
র্কন হ্কো সকউ সেন হ্যাররর রপি েুাঁকযকে। হ্যারর িারককয সদকখ হ্াররর্ওন। হ্াররর্ওকনর 
সিাকখ অশ্রু সদকখ হ্যারর েরিযই অিাক হ্কো। 
 
র্কন হ্য সে সিার্ার কথা শুনকি সপকযকে। হ্যারর রনকক িেে। 
 
িাকি কী হ্কযকে? রন একথা িেকেও খুি অস্বরস্তকিার্ কররেে। একিু সথকর্ িেে–সে 
এখন িুঝকি সপকরকে িার সকান িনু্ধ সনই। 
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পরিিধী ক্লাকে হ্াররর্ওন এে না। রিকককেও সকাথাও িাকক সদখা সগে না। হ্যাকোইন 
সোকজ সোগদাকনর জকনয সিি হ্কে োিার পকথ হ্যারর আর রন শুনকি সপে সে পািধিী 
পারিে িার িনু্ধ েযাকেঞ্জারকক িেকে, হ্াররর্ওন সর্কযকদর িযকেকি রগকয কাাঁদকে এিিং 
সে িাইকে সকউ সেন িাকক রিরক্ত না ককর। একথা শুকন রকনর খুি খারাপ োগকি 
োগে। পকর েখন িারা সিি হ্কে প্রকিশ করকো, সেখানকার সিাখ র্াাঁর্াকন োজেজ্জায 
ও হ্ইিইকয িারা হ্াররর্ওকনর কথা এককিাকরই েুকে সগে। 
 
হ্াজার খাকনক জীিন্ত িাদুর রেরেিং ও সদযাে র্কর এরদক–ওরদক ঊড়রেে। আকরা 
হ্াজার খাকনক িার সিরিকের োর্ানয ওপর রদকয উকড় উকড় সর্ার্িারিগুকো কুর্কড়ার 
সখাকে িরেকয রদে। োত্রকদর িাকর্ধর প্রথর্ রদককর সোজেো িকে সোনােী থাোয খাদয 
পররকিরশি হ্কো। 
 
হ্যারর েখন িার সপ্লকি আেু িুকে রনরচ্ছে রিক িখন প্রায সদৌকড় অর্যাপক কুইকরে সিি 
হ্কে প্রকিশ করকেন। িার পাগরড় রিপেধস্ত। েিাই অিাক হ্কয সদখে রিরন 
ডাম্বেকডাকরর সিযাকরর রদকক োকচ্ছন। সিরিকের কাকে রগকয রিরন দীঘধশ্বাে রনকয 
িেকেন–িে, সেই রিরাি জল্পিা… িরেশাো… আর্ার র্ারণা রেে আপরন েি জাকনন। 
িারপর রিরন রু্েধা সখকয র্রার র্ি সর্কঝর ওপর পকড় সগকেন। 
 
িাররদকক সশারকগাে পকর সগে, সকাণ সথকক অর্যাপক ডাম্বেকডার িার জাদুদণ্ড িযিহ্ার 
ককর পরররস্থরি রনযন্ত্রকণ আনকেন। 
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রপ্রকফক্টগণ। ডাম্বেকডার রনকদধশ রদকেন, এখনই সিার্রা হ্াউকজর েকেকক রনকয 
ডরর্ধিররকি রফকর োও। 
 
পারেধ কাকেই রেে। 
 
পারেধ িেে–সিার্রা েিাই আর্াকক অনুেরণ কর। প্রথর্ িকষধর েি োত্র আর্ার সপেকন 
একো। আর্ার সপেন সপেন একে সিার্াকদর েকযর সকান কারণ সনই। িে সিার্াকদর 
রকেু করকি পারকি না। প্রথর্ িকষধর োত্ররা একাট্টা হ্কয আর্ার সপেকন সপেকন একো। 
েকর দাাঁড়ান, প্রথর্ িকষধর োত্ররা আেকে। আরর্ একজন রপ্রকফক্ট। 
 
হ্যারর রোঁরড় রদকয উিকি উিকি রজকজ্ঞে করকো, িে একো রক ককর? 
 
আর্াকক এ প্রশ্ন ককরা না। র্কন হ্য িারা েিাই িুনু্ধ। রন িেে। হ্যি হ্যাকোইন 
সোজেোয র্জা করার জনয রপেে এিা ককরকে। 
 
িারা রিরেন্ন গ্রুকপর োত্রকদর পার হ্কয সগে োরা ঊধ্বধশ্বাকে রিরেন্ন রদকক েুিকে। িারা 
েখন হ্াফেপাফ হ্াউকজর উদভ্রান্ত োত্রকদর রেড় অরির্ কররেে িখন হ্যারর হ্িাৎ 
ককরই রকনর হ্াি সিকপ র্রকো। 
 
আরর্ রকন্তু োিরে হ্াররর্ওকনর কথা। হ্যারর িেে। 
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িার েম্পককধ কী োিকো? রন জানকি িাইে। 
 
িকের রিষকয সে জাকন না। 
 
রন সিাাঁকি কার্ড় রদে। 
 
রিক আকে। রন িেে–পারেধ আর্াকদরকক না সদকখ সফেকেই হ্কো। 
 
িারা হ্াফে পাফ হ্াউকজর োত্রকদর দকের সেিকর রর্কশ সগে। সেখান সথকক েিকক 
পকড় একরি রনজধন কররকডাকরর রদকক অিের হ্কো। আকরকিু এরগকযই িারা র্রহ্ো 
িযকেকির কাোকারে একো। সপেন রদকক িারা দ্রুি পাকযর শব্দ শুনকি সপে। 
 
পারেধ। রনিু ককে রন উচ্চারণ করে। 
 
িারা োকো ককর েক্ষয ককর সদখে–পারেধ নয, সেইপ। 
 
সেইপ কররকডাকর িৃিীয িোর রদকক অদৃশয হ্কয সগকেন। 
 
হ্যাররর নাকক এক র্রকনর িাকজ গন্ধ একো। অকনকিা সেজা, েযাাঁিকেকি অপররচ্ছন্ন 
িযকেকির গন্ধ। একিু পকরই র্কন হ্কো সক সেন আেকে। পদশব্দ, কদকিযর পদশকব্দর 
র্ি। অরিকায জীিরি ঘকর  ুকে। িাকরা ফুি েম্বা। গাকযর িার্ড়া অনযরকর্। িানাইি 
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পাথকরর র্কিা গাকযর রে। র্াথায িাক। অকনকিা নারকককের র্ি। হ্াকি একিা 
রিশাে কাকির ডাণ্ডা। দকরাজা ফাাঁক ককর সেিকর  ুককো িে। 
 
হ্যারর িেে িারিিা িাোর র্কর্যই আকে। আর্রা সিা িেকক আিকক রাখকি পারর। 
 
ির্ৎকার। রন র্ন্তিয করে–িকো িাই করর। িারা দুজন আকগ িাড়ে। িারা র্কন র্কন 
প্রাথধনা কররেে সেন িে িাকদর রদকক অিের না হ্য। িাকদর প্রাথধনায কাজ হ্কো। 
হ্যারর োফ রদকয সকানর্কি িাো ও িারি হ্াকির নাগাকে সপে। িারপর িাো োরগকয 
িেকক িরে ককর সফেে। 
 
োফকেযর আনকে িারা েখন রফকর আেরেে রিক িখনই িারা শুনকো একিা রিকি 
আিধনাদ। সে ঘকর িারা িেকক িরে ককরকে, সেখান সথককই শব্দিা আেকে। 
 
ওিা সিা সর্কযকদর িযকেি। হ্যারর উরদ্বগ্ন হ্কয িেে। 
 
আকর এ সিা হ্াররর্ওন। রিস্মকয এিিং আিকঙ্ক িারা একোকথ রিৎকার ককর উিে। 
 
িারা সে কাজরি করকি িাইে সেিা করা োড়া িাকদর অনয সকান উপায রেে না। িারা 
আিার দকরাজার কাকে সগে। েয ও আশঙ্কা রনকয দকরাজার িাোরি খুকেই দ্রুি ঘকরর 
সেিকর  ুকক সগে। 
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হ্াররর্ওন সিঞ্জার রিপরীি রদককর সদযাকে েকয কুাঁিকক সগকে। রু্েধা োিার উপির্। 
কদিযরি িাকদর রদকক অিের হ্রচ্ছে। িাকক রিভ্রান্ত কর। রকনর উকিকশয হ্যারর কেে। 
িারপর হ্যারর একরি িযাপ সথকক িকের সিাকখ অনিন্ত পারন েুাঁড়কি োগে। 
 
হ্াররর্ওকনর কাকে একে থর্কক দাাঁড়াে িে। সে িাররদকক িারককয সদখে আওযাজরি 
সকাকেকক আেকে। িার সোি সিাখ দুরি হ্যাররর ওপর পড়ে। রকেুক্ষণ ইিস্তি ককর 
রু্গুরিা হ্াকি রনকয িে হ্যাররর রদকক অিের হ্কো। 
 
ঘকরর অপর প্রান্ত সথকক রন একিা র্ািি পাইপ েুাঁকড় র্ারে। িকের ঘাকড় পাইপিা 
োগকেও িার রিেুর্াত্র ক্ষরি হ্কো না। 
 
িকি িার রিকি রিৎকার সশানা সগে। সে হ্যাররকক পাোিার েুকোগ রদকয িার রিশ্রী 
রু্খিা রকনর রদকক িারড়কয রদে। 
 
িকে একো। সদৌড়, সদৌড় দাও। হ্াররর্ওকনর উকিকশয হ্যারর রিৎকার করে। রকন্তু 
হ্াররর্ওন নড়কি পারকে না। সে সদযাকে রপি সিকপ দাাঁরড়কয আকে এিিং েকয িার রু্খ 
হ্া হ্কয আকে। 
 
এরপর হ্যারর সে কাজিা করে িা একরদকক সের্ন োহ্কের অপররদকক সিাকারর্র। সে 
এক োফ রদকয িকের সপেন সথকক িার গো জরড়কয র্রে। এিার িে আর নড়কি 
পারকে না। হ্যারর িার জাদুদণ্ড িার একিা নাককর ফুকিায সোজা  ুরককয রদে। 
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েন্ত্রণায িে আিধনাদ ককর উিে। সে িার রু্গুরিা সঘারাকনা শুরু করকো, এিিং হ্যারর 
আশঙ্কা করকে সেককান ের্য এিা িার র্াথা দু োগ ককর সদকি। 
 
হ্াররর্ওন অজ্ঞান হ্কয র্ারিকি পকড় সগে। রন িার রনকজর জাদুদণ্ডিা রনকয রক করকি 
প্রথকর্ সেকি পারচ্ছে না, পকর উচ্চারণ করকো, উইনগাররডযার্ সেরেওো? 
 
রু্গুরিা হ্িাৎ িকের হ্াি সথকক েুকি ওপকর ওিা শুরু করকো এিিং রফকর একে িকের 
র্াথায পড়কো। িীি আঘাকি িে র্ারিকি পকড় সগে। 
 
হ্যারর উকি দাাঁড়াকো। সে কাাঁপকে, সকান শ্বােও রনকি পারকে না। 
 
হ্িাৎ দকরাজা িন্ধ হ্িার আওযাজ সশানা সগে। পদশব্দও সশানা সগে। িারা রিনজন 
র্াথা উাঁিু ককর িাকাে। িারা িুঝকি পারে না িারা সকান িকির সেির জরড়কয 
পকড়কে। অিশয রনিিোয সকউ না সকউ িাকদর কহ্ধি এিিং জন্তুিার গজধন শুকনকে। 
 
একিু পরই ঘকর প্রকিশ করকেন অর্যাপক র্যাককগানাগে। িার সপেন সপেন একেকেন 
সেইপ ও অর্যাপক কুইকরে। কুইকরে এক নজর িকের রদকক িাকাকেন। রৃ্দু আিধনাদ 
ককর দুহ্াকি কান সিকপ িযকেকি িকে পড়কেন। সেইপ র্াথা ঝুাঁরককয িেকক সদখকি 
োগকেন। অর্যাপক র্যাককগানাগে হ্যারর আর রকনর রদকক িাকারচ্ছকেন। হ্যারর কখনও 
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িাাঁকক এি কু্ষদ্ধ সদকখরন। িার সিাাঁি রিিণধ, োদী। হ্যারর োিে রিরফল্ডর হ্াউকজর জনয 
সে পঞ্চাশ পকযে পাওযার কথা রেে িা আর পাওযা োকি না। 
 
সিার্রা রনকজকদর রক োি? অর্যাপক র্যাককগানাগে খুি সরকগকর্কগ হ্যাররকক রজকজ্ঞে 
করকেন। হ্যারর রকনর রদকক িাকাে। রকনর হ্াকি িখন ওর জাদুদণ্ড। র্যাককগানাগে 
িেকেন–সিার্াকদর োগয োকো, সিার্রা র্ারা োওরন। সিার্রা ডরর্ধিররর িাইকর সকন 
একেরেকে? 
 
সেইপ িীি দৃরিকি হ্যাররর রদকক িাকাকেন। হ্যারর সর্কঝর রদকক িারককয রইে। হ্যাররর 
র্কন হ্রচ্ছে রকনর জাদুদণ্ডিা নারর্কয রাখা উরিি। রশক্ষককদর োর্কন ওোকি হ্াকি 
রাখা রিক নয। 
 
একিু পকর সপেকনর অন্ধকাকরর র্র্য সথকক রৃ্দু শব্দ সশানা সগে। র্যাককগানাগে দযা 
ককর একিু শুনুন। ওরা আর্াকক খুাঁজরেে। 
 
রর্ে সিঞ্জার? 
 
হ্াররর্ওন অিকশকষ উকি দাাঁড়াকি সপকরকে। 
 
আরর্ িকের েন্ধান কররেোর্। কারণ, আর্ার র্ারণা রেে আরর্ একাই িার োকথ 
েড়কি পারি। আরর্ িাকদর ওপর অকনক পড়াকশানা ককররে। 
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রন িার জাদুদণ্ড নারর্কয রাখে। হ্াররর্ওন কীোকি রশক্ষককর োর্কন ডাহ্া রর্থযা কথা 
িেকে? 
 
আরর্ সেকিরেোর্ আরর্ িেকক আিকাকি পারকিা। কারণ, এই জন্তুিা েম্পককধ অকনক 
িই পকড়রে। িারা েরদ আর্াকক খুাঁকজ না সপি, িাহ্কে এিক্ষকণ আরর্ র্ারাই সেিার্। 
হ্যারর িার জাদুদণ্ডিা িকের নাকক  ুরককয রদকযরেে। আর রন িকের রু্গুর রদকযই ওর 
র্াথায আঘাি ককরকে। িারা সকান ের্য পাযরন অনয কাউকক ডাকার। 
 
ও–িা হ্কে িুরর্–ই… প্রকফের র্যাককগানাগে িাাঁকদর রিনজকনর রু্খ পরখ ককর 
িেকেন। রর্ে সিঞ্জার িুরর্ সিা এক েীষণ সিাকার র্ি কাজ ককরকো। িুরর্ কী ককর 
োিকে সে িুরর্ এই পাহ্ারড় জন্তুরিকক আিকাকি পারকি। 
 
হ্াররর্ওন িার রশক্ষককর কাকে একিা জেজযান্ত রর্থযা িেে। 
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রেরডি 
 
নকেম্বর আোর োকথ োকথই শীকির প্রককাপও সিকড় সগে। সু্ককের িারপাকশর 
পাহ্াড়গুকো িরফ জকর্ রূ্ের রিং র্ারণ ককরকে এিিং খাকের জে জকর্ িাণ্ডা ইস্পাকি 
পররণি হ্কযকে। প্ররিরদন েকাকে সখোর র্াকি িরফ জকর্। ওপকরর জানাো রদকয সদখা 
োয হ্যারিড িার্ড়ার ওোরককাি, খরকগাকশর িার্ড়ার হ্াকির দস্তানা এিিং িার্ড়ার োরর 
জুিা পকর িরফ গোিার ঝাডু় রদকয রকরডি সখোর র্াকির িরফ পররষ্কার করকেন। 
 
রকরডি সখোর সর্ৌেুর্ শুরু হ্কযকে। প্রথর্িাকরর র্ি হ্যারর র্াে সখেকি। িার এক 
েপ্তাহ্ অনুশীেন সশষ। শরনিার হ্যারর প্রথর্িাকরর র্ি র্যাি সখেকি। রিরফল্ডর িনার্ 
রিদাররন। হ্যাররর রকরডি সখোিা সগাপনই রাখা হ্কযকে, এিা উডই সিকযরেে। সকউ 
সির্ন িাকক সখেকি সদকখরন। উড সিকযকে হ্যারর হ্কি িাকদর সগাপন অস্ত্র, িার রিষকয 
অনয কাউকক জানাকনা হ্কি না। রকন্তু সে ককরই সহ্াক সে সে রেকার রহ্কেকি সখেকি 
অনযরা এিা সজকন সগকে এিিং এই রিষয রনকয কথািািধাও হ্কচ্ছ। সকউ িেকে ও খুি 
োে করকি আিার সকউ সকউ িেকে ওর জনয র্যাকিে রনকয আেকি হ্কি। কারণ সে 
র্পাে ককর পকড় োকি। 
 
আেকে খুিই োে হ্কযকে সে হ্যারর ও হ্াররর্ওন, ওরা এখন িনু্ধ। হ্যারর রিন্তাই করকি 
পাকর না হ্াররর্ওকনর োহ্ােয োড়া রকোকি সে িার এি সহ্ার্ওযাকধ করকি। হ্াররর্ওন 
হ্যাররকক রকরডি থ্রু এইকজে নাকর্ একিা ির্ৎকার িই পড়ার জনয র্ার রদকযকে। হ্যারর 
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িইিা সথকক সজকনকে রকরডি সখোয োিশ র্রকনর ফাউে হ্য এিিং ১৪৭৩ োকের 
রিশ্বকাকপ এর েি র্রকনর ফাউেই হ্কযরেে। 
 
জন্তুরির ঘিনার পর সথকক হ্াররর্ওন এিিং রন আইন–কানুন সর্কন িোর িযাপাকর একিু 
রশরথে। হ্যাররর প্রথর্ রকরডি সখোর আকগর রদন, ক্লাকের অিেকর িারা রিনজন সু্ককের 
প্রােকণ োয। শীি সথকক রক্ষা পাওযার জনয হ্াররর্ওন জাদু ককর উজ্জ্বে নীে আগুকনর 
েৃরি করকো, ো একিা জযাকর্র সিািকে ককরও িহ্ন করা োয। িারা আগুকনর রদকক 
সপেন রফকর শরীরিাকক গরর্ কররেে। সেইপ িাকদর কাে রদকযই সখাাঁড়াকি সখাাঁড়াকি 
োরচ্ছকেন। আগুন োোিা রনযর্রেদ্ধ নয। রিরন সেন আগুন না সদখকি পান সে জনয 
িারা িাকদর সপেন রদকয আগুন আড়াে ককর রাখকো। ওকদর রু্খ ও োিোি সদকখ 
সেইকপর েকেহ্ হ্কযকে। রনশ্চযই রকেু গেদ আকে। রিরন আিার রফকর একে ওকদর 
রদকক োেোকি িাকাকেন। রকন্তু রিরন সকান আগুন সদখকি পানরন। রকেু না সপকয 
একিা অজুহ্াি রিরন খুাঁজকি োগকেন। 
 
সিার্ার হ্াকি রক, রর্. পিার? 
 
এিা রকরডি থ্রু এইকজে, হ্যারর িইরি সদখাে। 
 
োইকিররর িই সু্ককের িাইকর সনযা রনকষর্। িইিা আর্াকক দাও। রিরফল্ডকরর পাাঁি 
পকযে কািা সগে। 
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সেইপ সখাাঁড়াকি সখাাঁড়াকি িকে সগকে হ্যারর সরকগ রগকয িেে, এই রনযর্ সখযােখুরশ 
র্কিা িার কিরর। িাাঁর পাকয কী হ্কযকে? 
 
জারন না, িকি িাাঁর পাকযর িীি িযথায রিরন কি সপকে খুরশ হ্কিা, রন রিক্তস্বকর 
িেে। 
 
সেরদন েন্ধযায রিরফল্ডকরর কর্নরুকর্ সিশ সশারকগাে হ্রচ্ছে। হ্যারর, রন ও হ্াররর্ওন 
একরি জানাোর কাকের সিরিকে িেকো। হ্াররর্ওন হ্যারর ও রকনর িশীকরণ রিদযার 
সহ্ার্ওযাকধ সদকখ রদরচ্ছে। হ্াররর্ওন কখকনা িার খািা সথকক ওকদর  ুককি সদয না, 
িেকিা একি সিার্রা রকেু রশখকি না। হ্াররর্ওন ওকদর সহ্ার্ওযাকধ পকড় েিংকশার্ন 
ককর রদি এিিং এর ফকে িাকদর উের েরিক হ্কিা। 
 
হ্যারর রকরডি থ্রু এইকজে িইিা রফকর পািার জনয অরস্থর হ্কয পড়কো। সেইপকক এি 
েয পাওযার রক আকে। সে োকি িার কাকে এিিং সোজােুরজ িেকি িইিা িার 
দরকার। হ্াররর্ওন ও রনকক িেে ওই কথািা। িারা দুজকনই িেে, িুরর্ই োও। 
আর্রা না। সে রশক্ষককদর কার্রায রগকয দরজায সিাকা রদে। সকান শব্দ সনই। আিার 
রদে। সকউ সনই। সেইপকিা িইিা ওখাকন সরকখও সেকি পাকরন। সদখা োক োগয 
পরীক্ষা ককর। সে দকরাজািা র্াক্কা রদকয ফাাঁক করকো এিিং এক অোিনীয দৃশয সদখে। 
 
সেইপ ও রফেি সেিকর, র্াত্র ওরা দুজন। সেইকপর আেকখল্লা িার হ্ািুর ওপর সিাো, 
এক পা রক্তাক্ত ও আঘািপ্রাপ্ত। আর রফেি িার পাকয িযাকন্ডজ সিাঁকর্ রদকচ্ছ। 
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সেইপ িেরেকেন, রকোকি একজন সোক রিন র্াথার সিাকখর প্ররি েক্ষয রাখকি পাকর? 
 
হ্যারর েন্তপধকণ সেিকর প্রকিশ ককর দকরাজা োির্াকন িন্ধ করকি োরচ্ছে। 
 
পিার। 
 
সেইপ রিররক্তকি িার রু্খ িাাঁকাকেন এিিং দ্রুি িার আেকখল্লা সিকন পা স কক রদকেন। 
 
আরর্ রক আর্ার িইিা সফরি সপকি পারর। 
 
সিররকয োও। সির হ্কয োও। 
 
হ্যারর দ্রুি সির হ্কয সগে সেন সেইপ আিার সকান পকযে কািার ের্য না পান। সে 
সদৌকড় ওপকর িকে সগে। খুিই োির্াকন রফে রফে ককর রন ও হ্াররর্ওনকক েি কথা 
খুকে িেে। 
 
এর অথধ িুঝকি পারকো? সকান শ্বাে না রনকযই সে িেে। সেইপ হ্যাকোইকনর রাকি 
রিন র্াথা কুকুরকক পাশ কারিকয সেিকর সেকি সিকযরেকেন। সেরদনই, সে ের্য আর্রা 
ওাঁকক সদকখরেোর্ ওইরদকক োরচ্ছকেন। রিন র্াথা কুকুর ো পাহ্ারা রদকচ্ছ সেিার প্ররি 
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নজর িার। সেরদন িে নার্ক পাহ্ারড় জন্তুরিকক রিরন সেকড় রদকয েিার দৃরি ওইরদকক 
েররকয রনকি সিকযরেকেন। 
 
হ্াররর্ওকনর সিাখ িড় হ্কো। 
 
না–রিরন এিা করকিন না। েরদও রিরন খুি একিা োে সোক নন, রকন্তু ডাম্বেকডাকরর 
রজরনে িুরর করকিন িা িুররর সিিা করকিন, িা হ্কি পাকর না। 
 
িুরর্ র্কন করকি পাকরা েি রশক্ষক এককিাকর সদিিা। আর্ার হ্যাররর কথাই েরিক 
র্কন হ্কচ্ছ। রন িেে। 
 
পকরররদন েকােিা রেে উজ্জ্বে এিিং শীিে। সিি হ্ে েকেজ োজার গকন্ধ র্ র্ করকে 
এিিং েিাই সখোিা সকর্ন হ্কি–সেই আকোিনায িযস্ত। 
 
সিার্ার রকেু নাস্তা সখকয সনযা দরকার। 
 
না আরর্ রকেু খাি না। 
 
কর্পকক্ষ সিাট নাও। হ্াররর্ওন িেে। 
 
আর্ার সকান রক্ষকদ নাই। 
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হ্যাররর সেরদকনর সখোর রিন্তায কু্ষর্া উর্াও। রের্াে অনুকরার্ করে, হ্যারর সিার্াকক 
সখকি হ্কি। সখোর জনয সিার্ার শরক্তর দরকার। 
 
হ্যারর রের্াকের রদকক িাকাে, সদখে, সে েকেকজর ওপর সকিাপ  ােকে, িেে র্নযিাদ 
রের্াে। 
 
েকাে এগারিার র্কর্য েিাই সু্কে র্াকি িকে একেকে। রকরডি রপকির িাররদকক িোর 
স্থাকন জাযগা ককর রনকচ্ছ। অকনক োকত্রর হ্াকি িাযকনাকুোর। িোর স্থান েরদও র্াকপ 
র্াকপ ওপকরর রদকক উকিকে িিুও অকনক ের্য সদখা োয না রিক রক ঘিকে। 
 
সনরেে, রের্াে ও ওকযট হ্াকর্র ডীন িকেরেে এককিাকর ওপকরর োররকি। রন ও 
হ্াররর্ওনও িাকদর োকথ সোগ রদে সেন সেখান সথকক িাকদর দেকক োকপািধ করা 
োয। হ্যারর অিাকই হ্কো, ওকদর িড় িড় িযানাকরর র্কর্য একরি নি হ্কয সগকে। ওকি 
সেখা আকে পিার ফর সপ্ররেকডে এিিং সেখািার রনকি রিরফল্ডাকরর প্রিীক রেিংহ্ 
এাঁকককে েীন। ডীন একজন োে আাঁরককয। এরপর হ্াররর্ওন িযানারগুকো োদু ককর 
নানা রকে েকর রদে। 
 
হ্যারর প্রোর্ন ককক্ষ অনয সখকোযাড়কদর োকথ জারেধ পকর রনে। িাকদর জারেধর রে 
োে, আর রিদাররন হ্াউকজর জারেধর রে েিুজ। 
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উড গো পররষ্কার ককর েিাইকক নীরি থাককি িেে। 
 
িারপর সে সখকোযাড়কদর উকিকশ প্রশ্ন করে–সিার্রা েিাই প্রস্তুি সিা? 
 
সর্কযরা সিার্রা সিা প্রস্তুি। সিজার রর্ে অযাকঞ্জরেনা জনেন জানকি িাইে। 
 
আর্ার র্কন হ্য সর্কযরাও প্রস্তুি। উড় র্ন্তিয করে। 
 
সেই িড় একজন। সেড উইেরে িেে। 
 
সেই একজকনর জনয আর্রা েিাই প্রিীক্ষা কররে। জজধ িেে। 
 
অরেোকরর োষণ আর্াকদর রু্খস্থ হ্কয সগকে। হ্যাররর উকিকশয সেড িেে। গি িের 
আর্রা দকে রেোর্। 
 
সিার্রা দুজন িুপ ককরা। উড র্র্ক রদে। 
 
গুডোক। উড সখকোযাড়কদর উকিকশ িেে। 
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সখোর প্রস্তুরি রনকয হ্যারর, সেড ও জকজধর অনুেরণ করে। হ্যাররর র্কন আশিংকা রেে–
সখোর ের্য িার হ্াাঁিু িার জনয ের্েযা েৃরি করকি পাকর। র্াদার্ িুি হ্কেন এ সখোর 
সরফারর। রিরন ঝাডু় হ্াকি রনকয র্াকি উপরস্থি হ্কেন। িার দুরদকক দুদে দাাঁড়াে। 
 
রিরন সখকোযাড়কদর উকিকশয িেকেন–আরর্ সিার্াকদর কাে সথকক একরি স্বচ্ছ ও 
পররচ্ছন্ন সখো সদখকি িাই। 
 
র্াদার্ হুি সখোর েূিনা করকেন–সিার্রা সিার্াকদর ঝাডু়র ওপর উকি পকড়া। 
 
হ্যারর রনম্বাে ২০০০ ঝাডু়র ওপর উিে। 
 
র্াদার্ হুি িার রূপােী িাাঁরশ িাজাকেন। 
 
পকনরিা ঝাডু়কক ওপকর উিকি সদখা সগে। 
 
রিরফল্ডর হ্াউকজর অযাকঞ্জরেনা জনেকনর হ্াকি কুযাফে। 
 
সদখকি েুের এই সর্কযরি োে র্াওযা করকি পাকর… 
 
উইেরে ের্জ োইকদর একজন েী জডধান সখোর র্ারা রিিরণী রদরচ্ছে। 
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জডধান? 
 
িার ওপর েিের্য নজর রাখরেকেন অর্যাপক র্যাককগানাগে। 
 
দুুঃরখি প্রকফের। 
 
এিার পররষ্কার পাে সদযা হ্কো এরেরেযারস্পকনিকক। সে উকডর রপ্রয োত্রী। গি িের 
সে ররজাকেধ রেে। িে আিার জনেকনর কাকে। না না। এিার িে রিদাররন হ্াউকজর 
দখকে। িেিা িকে সগকে ওকদর অরর্নাযক র্াকধাে রেকের কাকে। ঈগকের র্ি উকড় 
িকেকে সে। এই িুরঝ সে সস্কার করকি। না হ্কো না। রিরফল্ডর হ্াউকজর রকপার উড় 
ঝাাঁপ রদকয িেরি র্কর সফকেকে। সিজার সকরি সিে এরগকয োকচ্ছ। িে অিার 
অযাকঞ্জরেনার হ্াকি। রিদাররন হ্াউকজর রকপার সব্ল্িরে ঝাাঁপ রদে। না িেরি সে র্রকি 
পাকররন। রিরফল্ডর হ্াউজ সস্কাররি করে। 
 
িাররদকক রিপুে হ্ষধধ্বরন। 
 
আনকে হ্যারিড রন ও হ্াররর্ওনকক জরড়কয র্রকেন। 
 
অযাকঞ্জরেনা সস্কার করার পর সথককই হ্যারর রর্কির ওপর নজর রাখরেে। হ্যারর িে রনকয 
িীরকিকগ একগাকচ্ছ। একজন বু্ল্জার িার্া হ্কয পাঁড়াকেও র্াথা নি ককর হ্যারর িা 
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এরড়কয সগে। সকউ িাকক রুখকি পারকে না। রক করকি সিজারও িুকঝ উিকি পারকে 
না। 
 
ওরা র্াঝ শূকনয উড়কে। 
 
হ্যারর অিশয রহ্গকের সিকযও দ্রুিগার্ী। 
 
িে এিার সগাোর র্ি েুকি আেকে। 
 
র্ার্। 
 
রিরফল্ডর হ্াউজ রিৎকার ককর উিে—ফাউে। 
 
র্াদার্ হুি শকির রনকদধশ রদকেন। 
 
রেি আিার অদৃশয হ্কয সগে। গযাোররর র্র্য সথকক ির্াে রিৎকার ককর উিে–িাকক 
োে কাডধ সদখাকনা সহ্াক। 
 
রন িেে-এিা সিা ফুিিে সখো নয। এখাকন োেকাকডধর সকান রনযর্ সনই। 
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হ্যারিড িেকেন–সখোর সিা রকেু রনযর্–কানুন আকে। রফ্লে হ্যাররকক আকাকশ র্াক্কা 
রদকযকে। রে জডধান িেে-এিা খুি খারাপ। এক র্রকনর সর্াকািারজ। 
 
র্যাককগানাগে জডধানকক র্র্ক রদকেন। 
 
জডধান িেে–ওিা সিা ফাউে রেে। রিরন রনরকপক্ষ হ্কি পাররেকেন না। 
 
অর্যাপক র্যাককগানাগে িেকেন–জডধান, আরর্ সিার্াকক আিার হুাঁরশযার ককর রদরচ্ছ। 
 
সখো জকর্ উিে। হ্যারর একজন বু্ল্জারকক কারিকয সগে। ঝাডু়র আঘাি সথকক রুজাকরর 
র্াথািা সকানোকি সিাঁকি সগে। হ্যাররও রকেুিা আঘাি সপকযকে। এই রকর্ ঘিনা 
আিারও ঘিে। হ্যাররর ঝাডু় রনম্বাে ২০০০ খুি স্বাোরিকোকিই আকাকশ উড়কে। এিার 
িে রিরফল্ডারকদর সগােকপাকট। হ্যারর রকপার উডকক েিকধ ককর রদে। ওরা একিু 
আাঁকা িাকাোকি উড়কে। দারুন শব্দ হ্কচ্ছ। 
 
জডধান সখোর র্ারাোষয িণধনা ককর িকেকে। 
 
সখোর সেির সকউ েক্ষয করে না সে, হ্যাররর ঝাডু় অদু্ভি আিরণ করকে। ঝাডু়িা 
িাকক র্ীকর র্ীকর সখোর িাইকর ওপর রদকক রনকয োকচ্ছ। 
 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি এন্ড রি রিলসিািস স্টান । স্ে. স্ে. িাওরলিং । হ্যারি পটাি রসরিে 

245 

www.bengaliebook.com                                  সূরিপত্র 
 

 

রিক িুঝকি পাররে না, হ্যারর কী করকে। িাইকনাকুোর রদকয সখো সদখকি সদখকি 
হ্যারিড এই র্ন্তিয করকেন। 
 
হ্যারিড িকে িেকেন–আর্ার েরদ েুে না হ্কয থাকক িাহ্কে হ্যারর ঝরড়র ওপর রনযন্ত্রণ 
হ্াররকয সফকেকে। রকন্তু এিা সিা কখকনাই হ্কি পাকর না। একর্াত্র শরক্তশােী জাদু োড়া 
এ র্রকনর ঘিনা ঘিাকনা েম্ভি নয। 
 
এিার েিার নজর হ্যাররর ওপর পড়ে। সদখা সগে িার ঝাডু় সকান কাজ করকে না। 
র্াকঝ র্াকঝ ঝাাঁকুরনকি হ্যাররর ঝাডু়র শো পকড় োকচ্ছ। সে সকানর্কি একহ্াকি ঝাডু়িা 
র্কর সরকখকে। 
 
সকান রকেু রক ঘকিকে? রের্াে প্রশ্ন করে। 
 
হ্াররর্ওন হ্যারিকডর কাে সথকক িাইকনাকুোররি রনকয সখো সদখকি োগে। িার দৃরি 
হ্যাররর ওপর না পকড় পড়ে জনিার ওপর। হ্িাশ ককে রন রজকজ্ঞে করে–িুরর্ এখন 
কী করকি িাকিো? 
 
আরর্ জারন এিা সেইকপর কারোরজ। 
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রন িাইকনাকুোর হ্াকি রনকয সদখে, িারা সেখাকন িকেরেে রিক িার রিপরীি রদকক 
অর্যাপক সেইপ দাাঁরড়কয আকেন। আর িার দৃরি হ্যাররর ওপর রনিদ্ধ। রিরন অনগধে 
কথা িকে িকেকেন। 
 
সে ঝাডু়র ওপর জাদুরিদযা খািাকচ্ছ। আর্রা এখন কী করি? হ্াররর্ওন িকে উিে। 
 
আর্রা িাহ্কে কী করকি পারর। 
 
সেিা আর্ার হ্াকি সেকড় দাও। 
 
রন রকেু িোর আকগই হ্াররর্ওন অদৃশয হ্কয সগে। রন িাইকনাকুোর রনকয আিার 
হ্যাররর রদকক িাকাে। িার ঝুরড়িা এি কাপরেে সে এিার ওপর িো িার পকক্ষ েম্ভি 
রেে না। উইেরে ের্জোই ওপকর উকড় রগকয হ্যাররকক রনরাপকদ ঝরড়র ওপর আনার 
সিিা কররেে। রকন্তু একি সকান ফে হ্যরন। েিিারই িারা হ্যাররর কাোকারে সগকে 
িিিারই ঝাডু় ওপকর উকি িাকদর কাে সথকক দূকর িকে সগকে। িারা রনকি সনকর্ 
িাররদকক প্রদরক্ষণ করকি োগে। িাকদর প্রিযাশা রেে হ্যারর রনকি নার্কে িারা িাকক 
র্কর সফেকি। এই েুকোকগ র্াকধাে রফ্লে কুযাফেিা রনযন্ত্রকণ রনকয েিার অেকক্ষয পাাঁি 
িার সস্কার ককর সফেে। 
 
হ্াররর্ওন, এখাকন িকে একো। রন সিপকরাযা হ্কয িাকক ডাকে। সেইপ সেখাকন 
দাাঁরড়কযরেকেন হ্াররর্ওন সদৌকড় রগকয িার সপেকনর োররকি দাাঁড়াে। সেইকপর কাকে 
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রগকয সে িার জাদুদ সির করে, ককযকিা রনিধারিি শব্দ উচ্চারণ করে, উজ্জ্বে নীে 
রশখা িার জাদুদণ্ড সথকক সিররকয সেইকপর সপাশাক স্পশধ করে। 
 
ের্স্ত ঘিনা ঘিকি রিররশ সেকককন্ডর সিরশ ের্য রনে না। সেই িুঝকি পারকেন িার 
জার্ায আগুন সেকগকে। রিরন রিৎকার ককর োহ্ােয িাইকেন। হ্াররর্ওন আিার জাদুদকণ্ড 
ফুাঁ রদে। পককি সথকক একিা সোি পাত্র সির ককর েি আগুন পাকত্রর সেির স াকাে। 
পাত্ররি রনকয সে এর্নোকি উর্াও হ্ে সে, িাকক খুাঁকজ সির করা সেইকপর পকক্ষ 
সকানিকর্ই েম্ভি হ্কো না। এিক্ষকণ শূকনয হ্যারর রনকজকক অকনকিা োর্কে রনকযকে। 
ঝাডু়র ওপর িার রনযন্ত্রণ রফকর এে। 
 
সনরেে এিার িারককয সদখ। রন িেে। সনরি প্রায পাাঁি রর্রনি র্কর হ্ারিকডর জযাকককি 
রু্খ সরকখ কাাঁদরেে। 
 
হ্যারর এিার দ্রুিগরিকি েূরর্র রদকক একগাকচ্ছ। 
 
দশধকরা সদখে–হ্যারর িার দুহ্াি রু্কখর ওপর রাখে। র্কন হ্কো সে অেুস্থ। সে 
িাররদকক আঘাি করে। এরপর কাশে। সোনা জািীয একিা িস্তু িার হ্াকি একে 
পড়ে। 
 
আরর্ এিার রেিকক হ্াকি সপকযরে। িস্তুিা র্াথার ওপর িুকে হ্যারর রিৎকার ককর উিে। 
সখোিা রিভ্রারন্তর সেির রদকয সশষ হ্কো। 
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সে সিা এিা েুকফ সনযরন। সে িা িেকি সগকে এিা রগকে সফকেকে। রিশ রর্রনি র্কর 
রফ্লে এ রনকয খুি হ্ইিই করে। একি সকান ফে হ্কো না। কারণ হ্যারর সকান রনযর্ 
েে ককররন। আর েী জডধানও িার র্ারাোষয িারেকয োকচ্ছন। সখোকশকষ রিরফল্ডর 
হ্াউজ সপে ১৭০ পকযে আর রিদাররন হ্াউজ সপে র্াত্র আি পকযে। হ্যারর এেকির 
সকান খির পাযরন। 
 
রিককে সিো হ্যারিড, হ্যারর, রন আর হ্াররর্ওনকক িা রদকয আপযাযন করকেন। 
 
রন িেে-এেি রকেুর জনয সেইপই দাযী। হ্াররর্ওন আর আরর্ সদখোর্ রিরন 
সিার্াকক অরেশাপ রদকচ্ছন আর িাাঁর দৃরি সিার্ার ওপর রনিদ্ধ। 
 
েিেি িাকজ কথা। হ্যারিড িেকেন। 
 
হ্যারর, রন ও হ্াররর্ওন একক অপকরর রদকক িারককয োিরেে িারা সেইপ েম্পককধ কী 
িেকি। হ্যারর েিয কথা িোিাই রিক র্কন করে আরর্ িাাঁর েম্পককধ রকেু জানকি 
সপকররে। হ্যারর হ্ারিকডর উকিকশ িেে–রিরন হ্যাকোইকন রিন র্াথাওযাো কুকুরিাকক 
অরিির্ করার সিিা ককররেকেন, রকন্তু কুকুরিা িাকক কার্ড় সদয। আর্ার র্ারণা রিরন 
েিরকেুই িুরর করকি সিকযরেকেন ো কুকুরিা পাহ্ারা রদরচ্ছে। 
 
হ্যারিড হ্যাররকক প্রশ্ন করকেন–িুরর্ রক ফ্লারফ েম্পককধ রকেু জাকনা? 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি এন্ড রি রিলসিািস স্টান । স্ে. স্ে. িাওরলিং । হ্যারি পটাি রসরিে 

249 

www.bengaliebook.com                                  সূরিপত্র 
 

 

 
ফ্লারফ? হ্যারর অিাক হ্কয হ্যারিকডর রদকক িারককয। 
 
ফ্লারফ হ্ে সেই কুকুরিার নার্। আরর্ এ কুকুরিা একজন িীক িযরক্তর কাে সথকক 
রককন ডাম্বেকডারকক রদকযরে। 
 
িারপর? হ্যারর জানকি িাইে। 
 
আর রজকজ্ঞে ককরা না। এিা অিযন্ত সগাপনীয রিষয। 
 
এিার হ্াররর্ওন রিৎকার ককর জানকি িাইে–িাহ্কে রিরন সকন হ্যাররকক খুন করকি 
িাইকিন? 
 
হ্যারিড সরকগ রগকয িেকেন–সিার্রা েুে করে। আরর্ জারন না, হ্যাররর ঝাডু় সকন এর্ন 
করে। রকন্তু সেইপ কখকনাই িার একজন োত্রকক খুন করকিন না। সিার্রা রিনজকনর 
এর্ন োিাই উরিি নয। সিার্রা কুকুরিার কথা েুকে োও। কুকুরিা কী পাহ্ারা রদকচ্ছ 
সেিা রনকয সিার্াকদর র্াথািযথার সকান কারণ সনই। এিা ডাম্বেকডার আর রনককাোে 
ফ্লাকর্কের িযাপার। ওহ্ িাই হ্যারর িেে। িাহ্কে রনককাোে ফ্লাকর্ে নার্ক সকউ এর 
েকে েুক্ত আকেন। 
 
এখাকন ফ্লাকর্ে নাকর্ সকউ আকেন রক? হ্যারিকডর রু্খ রাকগ োে হ্কয ওিে। 
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এরিকসকডি আযনা 
 
িড়রদন আেকে। রডকেম্বর ৩০,ের র্াঝার্ারঝ সকান এক েকাকে সদখা সগে সে ের্ি 
সহ্াগািধে ককযক ফুি িরকফ স কক সগকে। হ্রকদর পারনও জকর্ িরফ হ্কয সগকে। িরকফর 
িুককরা রনকয জাদু করার জনয উইরে পররিাকরর ের্জ দুোইকযর শারস্ত হ্কযকে। িারা 
িরকফর িে কিরর ককর কুইকরকের সপেকন োগায এিিং িেিা কুইকরকের িাররদকক 
ঘুরকি ঘুরকি িার পাগরড়কি সেকগ রফকর আকে। এই শীি উকপক্ষা ককর রিরি রিরে 
করার জনয সেেি সপাঁিা আেি সেগুকোকক সেিা ককর েুস্থ করার দারযত্ব হ্যারিকডর 
ওপর। 
 
েিাই েুরির জনয অর্ীর হ্কয সগকে। রিরফল্ডর হ্াউকজর কর্ন রুর্ ও সিি হ্ে গরর্ 
রাখার িযিস্থা থাককেও কররকডার রেে কনককন িাণ্ডা। শীিে হ্াওযায জানাোয প্রিণ্ড 
ঝিপিারন সশানা োয। 
 
েিকি খারাপ হ্কো অর্যাপক সেইকপর র্ারির িোয িরেশাোয ক্লাে–সেখাকন প্রিণ্ড 
িাণ্ডা। আর োত্ররা সিিা করি গরর্ কেড্রকনর কাোকারে িেকি। 
 
ওষুর্ কিররর এক ক্লাকে হ্িাৎ ককর র্যােফয উকি দাাঁরড়কয িেে আর্ার িাকদর জনয 
দুুঃখ হ্কচ্ছ োকদরকক িড়রদকনর ের্য সহ্াগািধকে কািাকি হ্কি, কারণ িাকদর রনজ 
িারড়কি িাাঁই সনই। 
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র্যােফয হ্যাররর রদকক িারককয এই কথা িেে। সেি ও গকযে রিিকারর রদে। হ্যারর 
িখন ওষুর্ প্রস্তুি কররেে। সে র্যােফকযর কথায গা করে না। 
 
রকরডি সখোয রিরফল্ডর হ্াউকজর কাকে রশদাররন হ্াউকজর পরাজকযর পর হ্যাররর ওপর 
িার সিার্ িহুগুণ সিকড় সগকে। 
 
র্যােফকযর এইেি সরষপূণধ কথািািধায আর সকউ সোগ সদযরন। রকরডি সখোয রিরফল্ডর 
হ্াউকজর রিজকয হ্যাররর রিকশষ েূরর্কা থাকায হ্যারর এখন সহ্াগািধকে খুি জনরপ্রয। 
হ্যাররকক কািু করকি না সপকর র্যােফয এিার িেে–হ্যাররর রনজস্ব সকান পররিার সনই। 
 
িড়রদকনর েুরিকি হ্যারর রপ্রকেি ড্রাইকে োকি না। িড়রদকনর এক েপ্তাহ্ আকগ অর্যাপক 
র্যাককগানাগে একে িারেকা কিরর করকেন–কারা িারড়কি োকি, আর কারা সহ্াগািধকে 
থাককি। িড়রদকন সহ্াগািধকে থাককি হ্কি িকে হ্যাররর সকান দুুঃখ রেে না। কারণ 
এিাকরর িড়রদনিা হ্যাররর খুি আনকে কািকি। রন ও সেডও সহ্াগািধকে থাককি কারণ 
িারেধকক সদখার জনয িার িািা–র্া িড়রদকনর েুরিকি রুর্ারনযা োকিন। 
 
ক্লাে সশষ ককর িারা েখন িাইকর সিরুে িখন সদখে, একরি ফারগাে িাকদর 
গরিকরার্ করকে। গাকের সপেন সথকক একরি শব্দ সশানা সগে। ওরা অিাক, রক হ্কি 
পাকর, না, গাকের সপেকন হ্যারিড দাাঁরড়কয আকেন। 
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গাকের ডাকের ফাাঁক রদকয রন রিৎকার ককর উিে–হ্যারিড! সকান োহ্ােয করকি হ্কি? 
 
সকান োহ্াকেযর দরকার সনই। আরর্ রিকই আরে। হ্যারিড িেকেন। 
 
আপরন রক পথ োড়কিন? সপেন সথকক র্যােফকযর কে সশানা সগে। উইেরে, িুরর্ রক 
রকেু অরিররক্ত অথধ উপাজধন করকি িাইে। েরিষযকি িুরর্ও রক সগর্কীপার হ্কি িাও 
না–রক? সিার্াকদর িারড়র িুেনায হ্যারিকডর কুাঁকড় ঘর রনশ্চযই একরি প্রাোদ। 
 
রন র্যােফকযর ওপর ঝাাঁরপকয পড়ে। রিক সেই ের্য সেইপ একে হ্ারজর। রিরন রনকক 
রজকজ্ঞে করকেন–কী িযাপার, কী হ্কযকে? রন র্যােফযকক সেকড় রদে। 
 
গাকের আড়াে সথকক সিররকয একে হ্যারিড িেকেন–প্রকফের, র্যােফয রনকক খাকর্াখা 
সখরপকযকে। সে রকনর পররিার েম্পককধ ো–িা িকেকে। 
 
িা-সহ্াক। র্ারার্ারর করা সহ্াগািধকের রনযকর্র িাইকর, হ্যারিড। অর্যাপক সেইপ 
িেকেন–উইেরে, রিরফল্ডর হ্াউজ সথকক পাাঁি পকযে কািা সগে। সিার্ার োগয োকো, 
সিার্াকক সিরশ করিন শারস্ত সদযা হ্যরন। সিার্রা েিাই সেখাকন োরচ্ছকে োও। 
 
র্যােফয, সিি ও গকযে গােিাকক ঝাাঁকুরন রদকয েত্রিত্র গাকের কািা সফকে দুিারর্র 
হ্ারে সহ্কে িকে সগে। 
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র্যােফকযর সপেন সথকক রন দাাঁি রকড়রর্ড় ককর িেে আরর্ িাকক একহ্াি সদকখ সনি। 
একিার না একিার সিা েুকোগ পাি। 
 
র্যােফয আর সেইপ, আরর্ দুজনককই ঘৃণা করর। হ্যারর িেে। 
 
হ্যারিড িেকেন-এেি িাদ দাও। িড়রদন আেকে। িে আর্রা সিি হ্কে আনে করর। 
 
হ্যারর, রন, হ্াররর্ওন, হ্যারিড ও িার গাে অনুেরণ করে। িারা সিি হ্কে প্রকিশ ককর 
সদখে অর্যাপক র্যাককগানাগে ও রফ্লিউইক িড়রদকনর োজকগাজ রনকয িযস্ত। 
 
হ্যারিড, েিকশকষ গােিা একনে িুরর্, এই গােিা সকানায সশকষর রদকক রাখকি একিু। 
 
সিি হ্ে খুি েুের ককর োজাকনা হ্কযকে। সদযাকে সদযাকে রিরেন্ন র্রকনর সফটুন 
োগাকনা হ্কযকে। কর্পকক্ষ িাকরািা রিের্াে গাে ঘকরর সেির রাখা হ্কযকে। 
 
েুরির আর করদন িারক? হ্যারিড জানকি িাইকেন। 
 
র্াত্র একরদন। হ্াররর্ওন জিাি রদে। আর এই কথার োকথ, আর্ার র্কন পকড় োকচ্ছ–
র্র্যািকোকজর আর র্াত্র আর্ঘণ্টা িারক আকে। হ্যারর ও রন, িকো এই ের্যিুকু 
োইকিররকি কািাই। 
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অর্যাপক রফ্লিউইক সথকক দৃরি েররকয রন িেে–হ্যাাঁ, িুরর্ রিকই িকেে। রফ্লিউইক সে 
ের্য িার জাদুদণ্ড রদকয সোনােী িুদিুদ কিরর ককর সেগুকো নিুন গাকের ওপর েরড়কয 
রদরচ্ছকেন। 
 
আিার োইকিরর সকন? হ্যারিড অিাক হ্কয রজকজ্ঞে করকেন। েুরির আকগ োইকিরর। 
িাহ্কে সিাঝা োকচ্ছ সেখাপড়ায সিার্রা খুিই র্কনাকোগী। 
 
সেখাপড়া করার জনয আর্রা োইকিররকি োরচ্ছ না। হ্যারর জিাি রদে। 
 
আপনার রু্কখ রনককাোে ফ্লাকর্কের নার্ শুকনরে। আর্রা িার েম্পককধ আকরা জানকি 
িাই। 
 
কী জানকি িাও? রিরক্ত ককে হ্যারিড িেকেন–আর্ার কথা সশান। আরর্ সিা আকগই 
িকেরে এ রিন্তািা র্াথা সথকক নার্াও। কুকুর কী পাহ্ারা রদকচ্ছ। এ রনকয সিার্াকদর 
র্াথা ঘার্ািার প্রকযাজন সনই। 
 
রনককাোে ফ্লাকর্ে সোকিা সক–শুরু্ এিাই জানকি িাই। এর িাইকর অনয রকেু জানার 
আিহ্ আর্াকদর সনই। হ্াররর্ওন িেে। আপরন একিু োহ্ােয করকে আর্রা খািরন 
সথকক রু্রক্ত সপকি পারর। হ্যারর িেে আর্রা এ পেধন্ত শিারর্ক িই পকড়রে। রকন্তু 
রনককাোে ফ্লাকর্ে েম্পককধ রকেুই পাইরন। িকি, আর্ার র্কন হ্য সকাথায সেন িার নার্ 
শুকনরে। 
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আরর্ এ িযাপাকর সিার্াকদর রকেু িেি না। হ্যারিকডর স্পি জিাি। 
 
রিক আকে, আর্রা রনকজরাই খুাঁকজ সির করি। রন িেে। রিরক্ত হ্কয িারা েিাই দ্রুি 
হ্ারিকডর কাে সথকক রিদায রনে। 
 
োইকিররকি িারা নানা র্রকনর িই খুাঁজে। জাদুর ওপর সেখাকন সে কিা িই রেে েি 
িারা িন্ন িন্ন ককর সদখে। সকাথাও রনককাোে ফ্লাকর্কের নার্ পাওযা সগে না। রকন্তু 
ফ্লাকর্ে েম্পককধ জানকি না পারা সগকে অর্যাপক সোইপ কী িুরর করকি সিকযরেকেন 
জানা োকি না। 
 
হ্াররর্ওন োইকিররর কযািােগ সদখকি োগে। রন োইকিররর িই সদখরেে আর হ্যারর 
িকে সগে রনযরন্ত্রি িইকযর সকানায। এখানকার িই ইেুয করকি হ্কে সকান একজন 
রশক্ষককর রেরখি অনুর্রি রনকি হ্কি। কাকো জাদুর ওপর রনযরন্ত্রি রকেু িই রেে ো 
সহ্াগািধকে কখনও পড়াকনা হ্কিা না। কাকো জাদুর রিরুকদ্ধ প্ররিকরার্ রিষয রনকয সে 
ের্স্ত রেরনযর োত্র সেখাপড়া করি সকিে িাকদরককই এ ের্স্তু িই পড়কি সদযা হ্ি। 
 
সিার্রা কী খুাঁজে? 
 
রকেুই না। হ্যারর জিাি রদে। 
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োইকিররযান র্াদার্ রপনে–িার রূ্ো ঝাড়ার পােক িাকদর রদকক োক ককর িেকেন–
িাহ্কে সিার্রা এখন িাইকর োও। 
 
হ্যারর োইকিরর সথকক সির হ্কয একো। সে, িন ও হ্াররর্ওন একর্ি হ্কযরেে সে িারা 
র্াদার্ রপেকক ফ্লাকর্ে েম্পককধ রকেুই রজকজ্ঞে করকি না। রিরন রনশ্চযই ফ্লাকর্ে 
েম্পককধ িেকি পারকিন। িকি িারা কী খুাঁজকে এিা সেইপ জানুন সেিা িুরদ্ধর্াকনর 
কাজ হ্কি না। 
 
হ্যারর রকেুক্ষণ িাইকর অকপক্ষা ককর সদকখ রন ও হ্াররর্ওন সকান কু্ল সপকযকে রকনা। 
িকি হ্যারর সির্ন আশািাদীও রেে না। গি পকনকরা রদন র্কর িারা ফ্লাকর্ে েম্পককধ 
জানার এি সিিা ককরকে, রকন্তু োে হ্যরন। িারা িারচ্ছে র্াদার্ রপনকের অনুপরস্থরিকি 
োইকিররকি এিা োেোকি খুাঁজকি। 
 
পাাঁি রর্রনি পর রন আর হ্াররর্ওন হ্যাররর কাকে একো। িারা নানা রকর্ রিন্তাোিনা 
ককর র্র্যািকোকজ সগে। আরর্ না থাককেও সিার্রা খুাঁকজ সদখ। হ্াররর্ওন িেে–েরদ 
রকেু পাও আর্ার কাকে একরি পািা পারিকয রদও। 
 
িুরর্ সিার্ার িািা–র্াকক রজকজ্ঞে ককর সদখকি পাকরা রনককাোে ফ্লাকর্ে সক? রন 
হ্াররর্ওকনর উকিকশয িেে। িাকদরকক রজকজ্ঞে করািাই রনরাপদ হ্কি। 
 
িুরর্ রিকই িকেে, কারণ িারা দুজকনই দন্তরিরকৎেক। হ্াররর্ওন িেে। 
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িড়রদকনর েুরি শুরু হ্কে হ্যারর আর রকনর ের্য খুি োকো কািকি োগে। ফ্লাকর্ে 
েম্পককধ োিার জনয িারা অফুরন্ত ের্য হ্াকি সপে। ঊরর্ধিরর এখন িাকদর দখকে। 
কর্নরুর্ আকগর িুেনায অকনক ফাাঁকা। েুরিকি েিাই িারড় সগকে। িারা ইকচ্ছর্ি 
োকো োকো আরার্ সকদারা রনকয আগুকনর পাকশ িকে। িারা ইকচ্ছর্ি সখকিও পাকর। 
 
িন এখন হ্যাররকক জাদুর দািা সশখাকচ্ছ। সখোিা অকনকিা র্াগেকদর দািা সখোর র্ি। 
িফাৎ হ্কো-এখাকন রাজা, র্ন্ত্রী, হ্ািী, সঘাড়া, সনৌকা েিই জীিন্ত। 
 
িড়রদকনর আকগর রাকি সশািার ের্য হ্যারর োিরেে, এিার িড় রদকন অকনক র্জা হ্কি, 
িকি িার জনয সকান উপহ্ার আেকি না। রকন্তু েকাকে ঘুর্ সথকক উকিই সে অিাক। 
রিোনায পাকযর োর্কন একগাদা পযাককি। 
 
শুে িড়রদন ঘুর্ জড়াকনা ককে রন হ্যাররকক অরেনেন জানাে। হ্যারর রিোনা সথকক 
োফ রদকয উকি িার সড্ররেিং গাউন পকর রনে। 
 
সিার্াককও শুে িড়রদন। হ্যারর িেকো–সদখ, আরর্ একিা উপহ্ার সপকযরে। 
 
রনকজর উপহ্ারগুকোর রদকক িারককয রন িেে–হ্যারর িুরর্ রক শােগর্ আশা ককররেকে? 
 
রকনর অকনক উপহ্ার। 
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হ্যারর িার উপহ্ার খুেে। িাদার্ী কাগকজ পযাককিিা সর্াড়াকনা। সর্াড়ক সখাোর পর 
সদখা সগে ওপকর েুের ককর সেখা আকে–হ্যাররর জনয, ইরি হ্যারিড। পযাককিিার 
সেির রেে একিা কাকির িাাঁরশ। হ্যারর িাাঁরশিা িাজাে। সপাঁিার ধ্বরনর র্ি শব্দ সশানা 
সগে। রদ্বিীয পযাককিিা রেে খুিই সোি। পযাকককির সেির রেে িাকা আর একিা 
রিরি। 
 
রিরিকি সেখা আকে–আর্রা সিার্ার িািধা সপকযরে। এখাকন সিার্ার িড়রদকনর উপহ্ার। 
আঙ্কে োনধন ও আে সপিুরনযার উপহ্াকরর োকথ সেকো সিপ রদকয োগাকনা রেে ৫০ 
সপনকের একিা সনাি। 
 
উপহ্াকরর র্কর্য আন্তররকিা আকে। হ্যারর িেে। হ্যারর ৫০ সপনকের সনাি পাওযাকি রন 
খুি অরেেূি হ্কো। 
 
আশ্চেধ। রন র্ন্তিয করে-এককিাকর িাকা পারিকয রদকযকে। 
 
িুরর্ এিা রাখকি পাকরা। রকনর উল্লাে সদকখ হ্যারর রনকক িেে। 
 
হ্যারিড এিিং আর্ার আঙ্কে ও আে এই দুকিা পারিকযকেন। 
 
আর এই পযাককিিা? 
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পযাককিিার রদকক িারককয রন িেে–আর্ার র্কন হ্য আরর্ িেকি পারি-এিা সকাকেকক 
একেকে। আর্ার র্া পারিকযকেন। আরর্ িাকক িকেরেোর্ সে হ্যাররকক িড়রদকন সকউ 
উপহ্ার পািাকি না। িাই রিরন সিার্ার জনয একিা পশর্ীর সোকযিার পারিকযকেন। 
 
হ্যারর পযাককিিা খুকে সদখে–সেিকর হ্াকি সিানা একরি সোকযিার। রনকজর পযাককি 
খুেকি খুেকি রন িেে–আর্ার র্া প্ররিিের আর্াকদর সোকযিার িানান। আর্াররির 
রে হ্কি অিশযই সর্রুন। 
 
রিরন েরিযই খুি োকো র্ানুষ। হ্যারর িেে। 
 
পরিিধী পযাকককি রেে হ্াররর্ওকনর পািাকনা রর্রি ও িককাকেি েগ। 
 
উপহ্াকরর আকরকিা পযাককি সখাো িারক। ওজকন খুিই হ্ােকা। হ্যারর খুকে সদকখ 
সেিকর একিা অদৃশয হ্ওযার সপাশাক। হ্যারর সপাশাকিা পরে। রন িেে–সদখ সপাশাক 
সথকক একিা রিরকুি রনকি পকড় সগকে। হ্যারর রিরকুিিা কুরড়কয রনে। রিরকুকি সোি 
সোি অক্ষকর সেখা আকে 
 
রৃ্িুযর আকগ সিার্ার িািা আর্াকক এিা রদকয রগকযরেকেন। 
এখন ের্য হ্কযকে এিা সিার্াকক সফরি সদযার। 
এিার েরিক িযিহ্ার কর। 
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শুে িড়রদন। 
 
রিরিকি কাকরা স্বাক্ষর রেে না। রন সপাশাককর প্রশিংো ককর হ্যাররকক রিরন্তি সদকখ প্রশ্ন 
করে–হ্যারর, রক িযাপার, রক হ্কযকে? 
 
না রকেু না। হ্যারর িেে। িারপর রিন্তা করকি োগে সক িাকক এ সপাশাকিা 
পারিকযকে। িার িািাই রক এ সপাশাকিার র্ারেক রেকেন? 
 
হ্যারর েখন রিরির রহ্েয উদঘািকনর কথা রিন্তা কররেে রিক িখরন দকরাজা খুকে সগে। 
 
সেড ও জজধ ওকযেরে সেিকর প্রকিশ ককরকে। হ্যারর সপাশাকিা োকথ োকথ েুরককয 
সফেে। সে িার অনুেূরি কাকরা োকথ োগ ককর রনকি িায না। 
 
শুে িড়রদন। 
 
িারককয সদখ হ্যারর একিা উইেরে জাম্পার সপকযকে। 
 
সেড আর জজধ জাম্পার পরা রেে। একিাকি হ্েকদ রকে িড় ককর এফ সেখা রেে 
অপরিাকি হ্েকদ রকে িড় ককর রজ সেখা রেে। 
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হ্যাররর জাম্পার হ্াকি রনকয সেন্ড িেে–আর্াকদর উপহ্াকরর িুেনায সিার্ার উপহ্ার 
েিকিকয োে। সেকহ্িু িুরর্ আর্াকদর পররিাকরর েদেয নও, সেকহ্িু র্া সিার্ার জনয 
আরও সিরশ পরররর্ ককর েুের ককর িারনকযকে। 
 
িুরর্ সকন সিার্ারিা পরে না রন? জজধ জানকি িাইে ও িেে এিা পর, রক েুের 
এিিং উষ্ণ। 
 
সর্রুন রে আর্ার পেে নয, র্া প্ররিিের এই রকের সোকযিার আর্ার জনয িুকনন। 
জাম্পার খুেকি খুেকি রন িেে। 
 
সিার্ারিাকি সকান অক্ষর সনই। জজধ িেে–িার র্ারণা িুরর্ সিার্ার নার্ েুকে সেকি 
পার না। আর্রা িুদ্ধ নই। আর্রা জারন আর্াকদরকক সফ্লে এিিং জজধ িো হ্য। 
 
কী িযাপার, এি হ্ইিই রককের? পারেধ উইেরে রিরক্ত স্বকর দরজায রু্খ িারড়কয 
িেকো। িারও উপহ্াকরর পযাককি সখাো প্রায সশষ হ্কয একেরেে। িার হ্াকিও একিা 
জাম্পার। সেন্ড িার জাম্পারিা সককড় রনে। 
 
রপ্রকফক্ট রেখকি রপ। পারেধ এরদকক একো। আর্রা েিাই আর্াকদর জাম্পার পকররে। 
হ্যাররও একিা পকরকে। 
 
না, আরর্ পরি না। পারেধ িেে। 
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উইেরে ের্জ দুোই পারেধকক িশর্া পরা অিস্থায জাম্পার পরাকি সগে। িার িশর্ািা 
িাাঁকা হ্কয সগে। 
 
আজ সিা িুরর্ রপ্রকফক্টকদর োকথ িেে না। জজধ িেে–িড়রদকনর অনুষ্ঠান সিা একিা 
পাররিাররক অনুষ্ঠান। 
 
*** 
 
হ্যারর িার জীিকন িড়রদকনর সকান সোকজ সোগ সদযরন। একশরি িরিাজা িারকধর 
সরাট, অফুরন্ত সেদ্ধ আেু, র্াখন সদযা র্িরশুরি এিিং েুস্বাদু েে। একিু পর পরই 
রিকি আওযাকজ সিার্া ফুিকে। 
 
এই অদু্ভি আিশিারজর োকথ র্াগেকদর আিশিারজর সকান িুেনা হ্য না। ডােধরে 
প্লারটককর সখেনা এিিং পািো কাগকজর হ্যাকির োকথ সেেি আিশিারজ িয ককর 
থাককন। সেকডর োকথ হ্যারর জাদুককরর আিশিারজ সফািাকো। এিা শুরু্ শব্দ ককররন, 
কার্াকনর র্কিা রিকি আওযাজ ককরকে। কাকো সর্াাঁযা িাকদরকক িাররদক সথকক রঘকর 
সফেে। আর সেির সথকক রিকস্ফাররি হ্কো একিা ররযার এযাডরর্রাকের হ্যাি ও 
ককযকিা প্রাণী, োদা ইাঁদুর। উাঁিু সিরিে ডািেকডার িার হ্যািিা ফুকের সিাড়ার ওপর 
সরকখ রফ্লিউইককর োকথ আনে সকৌিুক করকেন। 
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সোজকনর পর একো পুরডিং। পারেধ িার দাাঁি সখাযাকি িকেরেে প্রায। হ্যারর েক্ষয ককর 
সদখে–র্দ িাইকি িাইকি হ্যারিকডর সিহ্ারা ির্শ োে হ্কচ্ছ। হ্যারর অিাক হ্কয সদখে 
হ্যারিড অর্যাপক র্যাককগানাগকের রিিুকক িুকর্া খাকচ্ছন। র্যাককগানাগে েজ্জায োে 
হ্কয হ্ােকেন। িার হ্যািিা সিরিা হ্কয সগকে। 
 
হ্যারর েখন েিকশকষ সিরিে িযাগ করে িখন িার ওপর এক সিাঝার োর। অদাহ্য 
িারািারি, সিেুন ও িুকিাক রজরনে। িার জাদুর রনজস্ব দািার সেি। োদা ইাঁদুর অদৃশয 
হ্কয সগকে এিিং হ্যাররর র্কন এক িাকজ রিন্তা এে সেন িাকদর দশা হ্কি রর্কেে 
নররকের িড়রদকনর সোকজর র্ি। 
 
হ্যারর আর উইেরে ের্জ দুই োই র্াকি িরফ রনকয সখো ককর একরি েুের রিককে 
কািাে। িাণ্ডা, রেকজ অিস্থায হ্াাঁপাকি হ্াাঁপাকি িারা রিনজন শরীরকক গরর্ করার জনয 
রিরফল্ডর হ্াউকজর কর্ন রুকর্ রফকর একো। হ্যারর দািা সখোয রকনর কাকে সগা–হ্ারা 
হ্ারে। হ্যাররর র্ারণা–পারেধ েরদ রনকক এি োহ্ােয না করি িাহ্কে সখোর ফোফে 
এরূপ হ্কিা না। 
 
িারপর িাকযর োকথ একো িারকধ েযান্ডউইি, িড়রদকনর সকক ইিযারদ। েি রর্রেকয 
এিাই রেে হ্যাররর জীিকন েকিধাের্ িড়রদন পােন। রিোনায শুকয সে পাশ সথকক অদৃশয 
হ্ওযার সপাশাকিা সির করার সিিা করে। এিা িার িািা িযিহ্ার ককরকেন। সরশকর্র 
সিকয সকার্ে। এি হ্ােকা সে িািাকে ওকড়। রিরকুকি সেখা রেে-এিার েরিক িযিহ্ার 
কর। 
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এই সপাশাকিার েরিক িযিহ্ার করকি হ্কি। িাকক এখন সপাশাকিা পরকি হ্কি। 
সপাশাকিা পকর সে রিোনা সথকক নার্ে। িার পাকযর োর্কন সজযাৎো সখো করকে। 
 
সপাশাকিা পরার পর হ্যাররর ের্স্ত েো নিুন ককর সজকগ উিে। েমূ্পণধ সহ্াগািধে িার 
োর্কন উপরস্থি হ্কো। অন্ধকার আর নীরিিায দাাঁরড়কয রনকজকক র্হ্ানাযক োিকি 
হ্যাররর খুি োকো োগরেে। এ সপাশাক পকর েিাইকক ফাাঁরক রদকয সে সেখাকন খুরশ 
সেখাকনই সেকি পাকর। সকযারকিকার রফেিও রকেুই জানকি পারকিন না। 
 
রন ঘুরর্কযরেে। হ্যারর োিরেে িাকক জাগাকি রকনা। পকর সে োিে রনকক জাগাকনা 
রিক হ্কি না। িার িািার সপাশাককর োকথ কাউকক েেী করা রিক হ্কি না। সে রিক 
করে একাই সপাশাকিা িযিহ্ার করকি। 
 
সে ডরর্ধিরর সথকক সিররকয রোঁরড় রদকয রনকি নার্ে। কর্নরুর্ রদকয সিররকয সদযাে সিকয 
ওপকর উিকি োগে। 
 
ওখাকন সক? সর্ািা র্রহ্োরি প্রশ্ন করে–হ্যারর সকান জিাি রদে না। সে িাড়ািারড় 
কররকডার সপররকয রনকি নার্ে। 
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সে সকাথায োকি? সে দাাঁড়াে। িার িুক কাাঁপকে। এখন সে সেই স্থানরিকিই আেে–
োইকিররর রনযরন্ত্রি অিংশ। হ্যারর এিার জানকি পারকি, পড়কি পারকি ফ্লাকর্ে সক 
রেকেন। অদৃশয হ্ওযার সপাশাক পকর সে হ্াাঁিকি োগে। 
 
োইকিররর সেিকর রেে েুিুকড় অন্ধকার। হ্যারর একিা প্রদীপ োেকো। 
 
রনযরন্ত্রি শাখািা রেে োইকিররর রিক সপেকনর ডানরদকক। দরড়র ওপর রদকয হ্যারর 
েিকধোকি হ্াাঁিকি োগে। দরড়িা িইগুকোকক রূ্ে োইকিরর সথকক পৃথক ককর 
সরকখরেে। হ্যাররর খুি একিা োে হ্কো না। িইকযর রু্কে োওযা, র্রেন হ্কয োওযা 
স্বণধাক্ষকরর সেখা হ্যারর িুঝকি পাকররন কারণ সেগুকো রেে রেন্ন োষায। সকানও সকানও 
িইকয নার্ও রেে না। একিা িই সদকখ হ্যারর রশউকর উিে। র্কন হ্য রক্তর্াখা। হ্যি 
িার র্কনর েুে। সক সেন রফেরফে করকে। হ্যি িা সশানার েুে। হ্িাৎ রনকির রকক 
একিা সর্ািা িই নজকর পড়ে। কাকো িার্ড়ায রূপােী সেখা। সিশ োরী। সকাকের 
ওপর রনকয হ্যারর িইকযর পািা ওেিাকি োগে। 
 
আকর এরক। িইিা সেন আিধনাদ করকে। অসু্ফি িাপা আিধনাদ। েয সপকয উকি 
দাাঁড়াকিই িার প্রদীপিা পকড় সগে। িাররদক আিার অন্ধকার। আরও েয সপকয সগে 
হ্যারর। কার সেন পাকযর আওযাজ পাওযা োকচ্ছ। 
 
সদৌকড় পাোকি রগকয হ্যারর সদখে অর্যাপক সেইপ ও সকযারকিকার রফে। িারা অিশয 
হ্যাররকক সদখকি পানরন। পথিা রেে খুিই েরু। সে পকথ সগকে এাঁকদর দুজকনর োকথ 
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র্াক্কা োগকিই। সপাশাক িাকক অদৃশয করকি পারকেও িার শারীররক অিযিকক অদৃশয 
করকি পারকি না। 
 
হ্যারর সদৌড় শুরু করে। 
 
হ্যারর হ্াাঁপাকি হ্াাঁপাকি র্ােখানায একে সপৌঁেে। 
 
এিক্ষণ পাোিার ের্য িার সখযােই রেে না, সে সকান রদকক োকচ্ছ। িাররদক অন্ধকার 
থাকায সে এিাও িাহ্র করকি পাকররন সে, সে এখন সকাথায আকে। 
 
শুনকি সপে, প্রকফের, আপনার কাকে েরােরর িকে আোর জনয আর্াকক িকেরেকেন। 
োকি রাকি সকউ োইকিররকি আকে রকনা সেিা সদখা োয। র্কন হ্য োইকিররর 
রনযরন্ত্রি এোকায সকউ না সকউ আকে। 
 
হ্যাররর র্কন হ্কো িার রু্খ রদকয রক্ত ঝরকে। সে সেখাকনই োকি রফেি িা জানকি 
পারকি। িার কেস্বর খুি কাে সথককই সশানা োকচ্ছ। েীি হ্যারর শুনকি সপে সে 
অর্যাপক সেইপ কথার জিাি রদকচ্ছন। 
 
রনযরন্ত্রি এোকা? এিা সিা খুি দূকর নয। সেই আেুক িাকক আর্রা র্রকি পারি। 
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হ্যারর দর্ িন্ধ ককর দাাঁরড়কয রইে। অর্যাপক সেইপ ও সকযারকিকার রফেি িার োর্কন 
রদকয সগকেও িাকক সদখকি সপে না। আহ্, খুি িাাঁিা সগকে। হ্যারর র্কন র্কন োিে। 
 
হ্যারর একিু একগাকিই িার োর্কন একিা দকরাজা খুকে সগে। দকরাজা রদকয সে সেিকর 
িকে  ুককো। অর্যাপক সেইপ ও রফেকির দৃরি এরড়কয হ্যারর একরি ককক্ষর সেির 
প্রকিশ করে। আকরা একিু আকগ সিকড় সে ককক্ষ প্রকিশ করে। সদকখ র্কন হ্কো সেিা 
একিা পররিযক্ত ক্লােরুর্! 
 
সডস্ক আর সিযারগুকো সদযাকের পাকশ সূ্তপ ককর রাখা। ওকযট সপপাকরর িাকস্কিগুকো 
উেরিকয রাখা হ্কযকে। এরপর হ্যারর সে রজরনেিার ওপর দৃরি রদে সেিা ক্লােরুকর্র 
অিংশ র্কন হ্কো না। র্কন হ্কো িাইকর সথকক সকউ একন এখাকন িরেকয রদকযকে। 
 
রেরেিংকযর ের্ান উাঁিু একরি আযনা। সোনার সেকর্ িাাঁর্া। আযনার িাররদকক সখাদাই 
ককর সেখা-এররকেড স্ত্রা এহ্রু অকযি উকি কােু অকযি অন ওহ্রে। 
 
এিক্ষকণ হ্যাররর েয সককি সগকে। রফেি আর সেইকপরও সকান োড়াশব্দ সনই। 
রনকজকক সদখার জনয হ্যারর আযনার োর্কন রগকয দাাঁড়াে। রকন্তু সকান প্ররিরিম্ব সদখকি 
সপে না। সে আরও কাকে রগকয দাাঁড়াকো। 
 
েকয রিৎকার িন্ধ করার জনয হ্যারর রনকজর রু্কখ হ্াি হ্াি সিকপ র্রকো। সে েখন 
আযনার রদকক িাকাে িখন সে শুরু্ রনকজককই সদখে না সদখে রিশাে জনিা িার 
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সপেকন দাাঁরড়কয আকে। অথি হ্যারর সে ককক্ষ দাাঁরড়কযরেে সে কক্ষরি রেে েমূ্পণধ খারে। 
দ্রুি রনশ্বাে রনকি রনকি হ্যারর আিার আযনায িাকাে। 
 
হ্যারর আযনায অন্তি আকরা দশরি র্ানুকষর প্ররিরিম্ব সদখে। সে ঘাড় নারড়কয এরদক–
সেরদক িাকাে। না সকউই সিা সনই। িাহ্কে আযনায োকদর সিহ্ারা সদখা োকচ্ছ িারা 
রক েিাই অদৃশয। 
 
হ্যারর আিার আযনায িাকাে। আযনায সদখা সগে একজন র্রহ্ো রিক িার সপেকন 
দাাঁরড়কয আকেন। হ্যারর োিে-এই র্রহ্ো েরদ েরিযই েরিযই িার সপেকন দাাঁরড়কয 
থাককন িাহ্কে িার হ্াকির সোাঁযা হ্যারর িার ঘাকড় অনুেি করকি না, সির্ন রকেু ঘিে 
না। িাহ্কে িাকদর অরস্তত্ব রক সকিেই আযনার র্কর্যই। 
 
র্রহ্োরি খুিই েুেরী। িার ঘন োে িুে। িার সিাখ দুরি হ্যাররর সিাকখর র্ি। 
সিহ্ারাও অকনকিা হ্যাররর র্কিা। হ্যারর আযনাকি সদখে 
 
র্রহ্ো রিৎকার করকেন আিার হ্ােকেন আিার কাাঁদকেন। িার পাকশ দাাঁরড়কয আকেন 
একজন পুরুষ, েদ্রকোককর সিাকখ িশর্া। রিরন িার িাহু রদকয র্রহ্োকক জরড়কয 
র্রকেন। সোককর িুে রেে একিু একোকর্কো। হ্যারর আযনার এি কাকে একো সে, িার 
নাক আযনা স্পশধ করে। 
 
র্া হ্যারর অসু্ফি ককে িকে উিে। 
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একিু পর আিার উচ্চারণ করে–িািা। 
 
িাাঁরা দুজকনই রস্মিহ্াকেয হ্যাররর রদকক িাকাকেন। হ্যারর আযনায অনয এক র্ানুকষর 
প্ররিরিম্বও সদখে। িাকক োে ককর েক্ষয ককর হ্যারর, িার র্ি গাঢ় েিুজ দুই সিাখ, 
িার র্ি নাক, খাকিা িৃদ্ধ র্ানুষিার হ্াাঁিু হ্যাররর র্কিা। হ্যারর এই প্রথর্িাকরর র্কিা 
িার পররিারকক সদখকি সপে। 
 
হ্যাররর িািা–র্া রস্মিহ্ারেকি িার রদকক িাকাকেন এিিং হ্াি সনকড় হ্যাররকক অরেনেন 
জানাকেন। হ্যারর কু্ষর্ািধ র্ানুকষর র্কিা আযনার রদকক হ্াি িারড়কয রদে। রকন্তু িািা–
র্ার োকথ করর্দধন করা সগে না। িরর্ আনে আর প্রিণ্ড সক্ষাে হ্যাররকক একাকার 
ককর সফেে। 
 
হ্যারর এখাকন কিক্ষণ দাাঁরড়কয রেে িা সে িেকি পারকি না। একিা আচ্ছন্নিা িাকক 
রঘকর রেে। দীঘধের্য িার সঘাকরর সেির কািে। দূর সথকক সশারকগাে শুকন হ্যাররর 
সিিনা রফকর একো। 
 
এখাকন সিা আর সিরশক্ষণ থাকা েম্ভি নয। িাকক ডরর্ধিররকি রফকর সেকি হ্কি। ইকচ্ছ 
না হ্কেও এখান সথকক িাকক সিরুকি হ্কি। র্াকযর সিহ্ারা সথকক হ্যারর িার দৃরি 
েররকয রনে। অসু্ফি ককে হ্যারর িেে–আরর্ আিার আেি। এই িকে হ্যারর সেখান 
সথকক রিদায রনে। 
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***** 
 
িুরর্ সিা আর্াকক জাগাকি পারকি। অনুকোকগর স্বকর রন হ্যাররকক িেে। 
 
িুরর্ আজ রাকি সেকি পাকরা। আরর্ আজও োি। আরর্ সিার্াকক সেই আযনািা 
সদখাকি িাই। 
 
আরর্ সিার্ার িািা–র্াকক সদখকি িাই। রন আিকহ্র স্বকর িেে। 
 
আর আরর্ সিার্ার পররিাকরর েিাইকক সদখকি িাই। উইরে পররিাকরর েিাইকক। িুরর্ 
আর্াকক সিার্ার অনযানয োই ও সিার্ার পররিাকরর েিাইকক সদখাকি। হ্যারর িেে। 
 
িুরর্ েখনই খুরশ িাকদর সদখকি পাকরা। রন িেে–িুরর্ এই িীষ্মকাকে আর্ার োকথ 
আর্ার িারড়কি একো। েরিয েজ্জাজনক সে আর্রা ফ্লাকর্কের রিষযিা েুকেই সগরে। 
জানকি পারররন। আকরা রকেু খািার র্াও। এরক, িুরর্ খাচ্ছ না সকন? 
 
আেকে হ্যারর সখকি পাররেে না। িার িািা–র্ার সিহ্ারা িার িার িার সিাকখ োেকে। 
সে ফ্লাকর্কের কথা েমূ্পণধরূকপ েুকে রগকযরেে। কারণ এখন ফ্লাকর্ে িার কাকে িি 
গুরুত্বপূণধ নয। রিন র্াথা কুকুরও এখন িার োিনার রিষয নয। আর অর্যাপক সেইপ 
েরদ সকান রকেু িুরর ককরই থাককন িাকি হ্যাররর কী আকে োয। 
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িুরর্ রিক আে সিা? রন িাকক রজকজ্ঞে ককর। সিার্াকক খুি অস্বাোরিক সদখাকচ্ছ। 
 
*** 
 
হ্যারর র্কন র্কন েয পারচ্ছে–আকরকিার রগকয েরদ আযনারি না পাওযা োয। 
 
রন আর হ্যারর অদৃশয হ্ওযার সপাশাক পকর িাকদর অরেোকন সিরুে। োইকিরর সথকক 
সিশ র্ীকর র্ীকর িারা এগুকি থাকে। িারা আকগর পথ র্করই অন্ধকাকর প্রায আর্ঘণ্টা 
কািাে। 
 
আরর্ িরকফ জকর্ োরচ্ছ। রন িেে। 
 
সকান কথা িেকি না। হ্যারর িেে–আরর্ জারন এিা এখাকন সকাথাও হ্কি। 
 
উকল্টারদক সথকক আো একিা ডাইরন সপত্নীকক িারা অরিির্ করে। এোড়া িারা 
সকান সোকজন সদখকি সপে না। হ্যারর অস্ত্রোণ্ডার ঘরিা শনাক্ত ককর িেে-এিা 
এখাকন। 
 
দকরাজা র্াক্কা রদকয িারা দুজকন সেিকর  ুককো। ঘাড় সথকক অদৃশয হ্িার সপাশাকিা 
নারর্কয হ্যারর আযনার রদকক িাকাে। 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি এন্ড রি রিলসিািস স্টান । স্ে. স্ে. িাওরলিং । হ্যারি পটাি রসরিে 

272 

www.bengaliebook.com                                  সূরিপত্র 
 

 

 
িারা দুজকনই আযনার োর্কন দাাঁড়াে। হ্যাররর িািা–র্া উৎফুল্ল হ্কেন। 
 
িারককয সদখ। রনিু হ্কয হ্যারর রনকক িেে। 
 
রন জিাি রদে–আরর্ সিা রকেুই সদখকি পারচ্ছ না। 
 
োকো ককর সদখ। এখাকন েিাই আকে। হ্যারর িেে। 
 
আরর্ সিা সকিে সিার্াকক সদখরে। রন িেে। 
 
োকো ককর সদখ। আরর্ সেখাকন আরে সেখাকন একে দাাঁড়াও। 
 
হ্যারর েকর দাাঁড়াে। 
 
রন আযনার োর্কন একে দাাঁড়াকে সে রনকজকক োড়া আর রকেুই সদখকি সপে না। 
 
রন হ্িিুরদ্ধ হ্কয িার রনকজর োযারূ্রিধ সদখরেে। হ্যারর িেে আর্ার রদকক িাকাও। 
 
িুরর্ সদখকি পাচ্ছ সিার্াকদর পররিাকরর েিাই সিার্ার িাররদকক দাাঁরড়কয আকে। 
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না, আরর্ রকেুই সদখরে না। এখাকন আরর্ একা। আর্াকক একিু িুকড়া িুকড়া সদখাকচ্ছ। 
আরর্ এখন সহ্ডিয। 
 
িুরর্ রক িেকে? 
 
রিে সে র্রকনর িযাজ পকর আরর্ এখন সে র্রকনর িযাজ পকর আরে। আর্ার হ্াকি 
হ্াউজকযাপ আর রকরডি কযাপ। আরর্ রকরডি সখোয অরর্নাযককর দারযত্ব পােন কররে। 
 
এই ির্ৎকার দৃশয সথকক রন িার দৃরি রফররকয আনে। িারপর উকেরজিোকি সে 
হ্যাররকক িেে–িুরর্ রক র্কন কর এই আযনা েরিষযৎ িেকি পাকর? 
 
আযনা কী ককর িেকি। হ্যারর জিাি রদে– 
 
হ্যারর রনকজ আযনা সদখার জনয িযস্ত হ্কয পড়ে। 
 
সে রনকক িেে, 
 
আর্ার পররিাকরর সকউ সিা আর সিাঁকি সনই। আর্াকক আকরকিার আযনারি সদখকি 
দাও। 
 
গি রাকি সিা িুরর্ একাই সদকখে। আজ িুরর্ আর্াকক একিু সিরশ ের্য দাও। 
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িুরর্ সিা রকরডি কাপ হ্াকি র্কর রনকজকক সদকখকে। এর র্কর্য র্জািা রক? আর আরর্ 
আর্ার িািা–র্াকক সদখকি িাই। হ্যারর িেে। 
 
আর্াকক েররকয রদও না। 
 
িাইকরর কররকডাকর একরি শব্দ শুকন কথা িো িন্ধ করকো ওরা। এিক্ষণ িুঝকি 
পাকররন সে িারা সিশ সজাকরই কথা িেরেে। 
 
িাড়ািারড় পাোও। 
 
ওরা অদৃশয হ্ওযার সপাশাকিা রদকয রনকজকদর স কক সফকো। রর্কেে র্ররকের েেেকে 
সিাখ িখন দকরাজার ওপর। হ্যারর আর রন দুজকনই দাাঁরড়কয োিরেে-এই অদৃশয 
হ্ওযার সপাশাকিা রক রিড়াকের ওপরও কাজ ককর। িাকদর র্কন হ্কো িারা এখাকন 
এক েুগ র্কর দাাঁরড়কয আকে। রর্কেে নররে ঘুকর দাাঁড়াকেন এিিং ঘর িযাগ করকেন। 
 
এিা সর্াকিও রনরাপদ নয। রিরন রফেিকক িেকি পাকরন, আরর্ িারজ র্কর িেকি পারর 
রিরন আর্াকদর কথািািধা শুনকি সপকযকেন। একো। রন হ্াি র্কর হ্যাররকক ঘকরর িাইকর 
রনকয এে। 
 
*** 
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পররদন েকাকে িখনও িরফ োকোোকি গকেরন। 
 
হ্যারর, দািা সখেকি নারক? রন রজকজ্ঞে ককর। 
 
না। হ্যারর িকে। 
 
িাহ্কে িে হ্যারিডকক সদকখ আরে। রন আিার িেে। 
 
না, োি না। িুরর্ োও। 
 
আরর্ জারন িুরর্ রক রিন্তা করে। হ্যারর, আজ রাকি আর ওখাকন সেও না। রন িেে। 
 
সকন োি না? হ্যারর প্রশ্ন ককর। 
 
রন িেে–আরর্ রিক িেকি পারকিা না, রকন্তু আরর্ োর্কন রিপদ আশঙ্কা কররে। িুরর্ 
ককযকিারই অকল্পর জনয সিাঁকি সগে। সকযারকিকার রফেি, অর্যাপক সেইপ আর রর্কেে 
নররে েিাই সিার্ার ওপর নজর রাখকেন। িারা সিার্াকক সদখকি না সপকেও সিার্ার 
আকশপাকশই রেকেন। েরদ হ্িাৎ িারা সিার্াকক সদকখ সফকেন। 
 
িুরর্ সদরখ হ্াররর্ওকনর র্ি কথা িেে। হ্যারর সহ্কে িকে। 
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হ্যারর, আরর্ সিার্ার োকোর জনযই কথািা িেরে। আজ িুরর্ ওখাকন সেওনা। 
 
আযনার কাকে োিার জনয হ্যারর অরস্থর হ্কয পড়ে। রন িাকক সফরাকি পারে না। 
িৃিীয রাকি হ্যারর আকরা িাড়ািারড় িার গন্তকিয সপৌঁেে। সে দ্রুিগরিকি সদৌড়ারচ্ছে 
িকে শব্দ হ্রচ্ছে। এি সজাকর শব্দ করা রিক নয সজকনও হ্যারর রনকজকক েিংেুক্ত রাখকি 
পাকররন। িকি সে আকশপাকশ কাউককই সদকখ রন। 
 
এিারও হ্যারর আযনায িার িািা–র্ার রস্মি হ্ারে সদখে। শুরু্ িাই নয, িার একজন 
দাদাও িাকক েকম্বার্ন করে। হ্যারর আযনার োর্কন সর্কঝকি িকে পড়ে। িার র্কন 
হ্ে, সে োরারাি এখাকন কারিকয রদকি পাকর। এর্ন ের্য সপেন সথকক শব্দ সশানা 
সগে–হ্যারর িুরর্ আিার এখাকন একেে? 
 
হ্যাররর অন্তরাত্না িরকফর র্ি িাণ্ডা হ্কয সগে। হ্যারর সপেকন িারককয অিাক হ্কয সদকখ 
সে, িার রিক সপেকনই সডকস্ক িকে আকেন অর্যাপক ডাম্বেকডার। হ্াাঁিার ের্য িাকক 
অরিির্ করকেও িাড়াহুড়ার কারকণ সে িাকক েক্ষয ককররন। 
 
আত্নপক্ষ ের্থধন ককর হ্যারর আর্িা আর্িা ককর িেে–েযার, আরর্ আপনাকক সদখকি 
পাইরন। 
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আশ্চেধ। অদৃশয হ্কি রগকয িুরর্ সে সিাকখ কর্ সদখকো–িা িুঝকি পাররন। ডাম্বেকডার 
িেকেন। ডাম্বেকডারকক রু্িরক হ্ােকি সদকখ হ্যারর অকনকিা আশ্বস্ত হ্কো। না, েকযর 
কারণ সনই। 
 
িাহ্কে সডস্ক সথকক সনকর্ অর্যাপক ডাম্বেকডার হ্যাররর পাকশ সর্কঝকি িকে িেকেন–
সিার্ার আকগ িহুকোক এররকেকডর আযনার আনে উপকোগ ককরকে। 
 
েযার আরর্ এিার নার্ জানিার্ না। হ্যারর িেে। 
 
এিা রক কাজ ককর–িা রনশ্চযই িুরর্ িুঝকি সপকরে। অর্যাপক ডাম্বেকডার িেকেন। 
 
এিা–হ্া েযার আর্ার পররিারকক সদরখকযকে। 
 
এিিং সিার্ার িনু্ধ রনকক সহ্ডিয রহ্কেকি সদরখকযকে। 
 
রক ককর জানকেন? 
 
অদৃশয হ্িার জনয আর্ার সকান সপাশাক োকগ না। িুরর্ রক এখন িেকি পার 
এররকেকডর আযনা আর্াকদরকক রক সদখায। 
 
হ্যারর র্াথা সনকড় না িেে। 
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অর্যাপক ডাম্বেকডার িেকেন–রিক আকে। আরর্ িেরে। পৃরথিীকি রেরন েিকি েুখী 
িযরক্ত রিরনই এ আযনারি স্বাোরিক আযনা রহ্োকি িযিহ্ার করকি পারকিন। রিরন রিক 
সের্ন–আযনাকি রিক সির্রন সদখকি পাকিন। একি রক সকান োে হ্য? 
 
হ্যারর রকেুক্ষণ রিন্তা ককর আকস্ত আকস্ত িেে–আর্রা ো িাই িা ো রকেুই িাই–িা এ 
আযনায সদখা োয। 
 
িুরর্ ো িকেে িা েরিয আিার েরিযও নয, ডাম্বেকডার িেকেন আর্াকদর হৃদকযর পরর্ 
ইকচ্ছ এই আযনায সদখা োয। এই সে িুরর্, এিরদন সিার্ার পররিাকরর কাউকক 
সদখকি পাওরন। এখন আযনায িাকদর সদখকি সপকযে। িুরর্ সিার্ার িািাকক সদখকি 
সপকযে। িকি রক জান, এই আযনা সকান জ্ঞান রদকি পাকর না িা েিয জানাকি পাকর 
না। এর আকগ িহুকোক এই আযনার রদকক িারককয িাকদর রূ্েযিান ের্য নি ককরকে। 
আযনায ো সদখা োকচ্ছ িা িাস্তি িা েম্ভি রকনা–রিষযিা িার সেকি সদকখরন। 
 
ডাম্বেকডার আকরা িেকেন–আগার্ীকােই আযনারি অনয একরি ককক্ষ রনকয োওযা হ্কি। 
আিারও আযনারি সদখকি আরর্ সিার্াকক িারণ করি। এরপরও েরদ িুরর্ োও সিার্ার 
ক্ষরি হ্কি পাকর। এ কথািা র্কন সরকখা। এই আযনা সকান স্বকের কথা িকে না। এই 
আযনা কাউকক রকেু সোোকি পাকর না। িুকঝে? এখন সিার্ার অদৃশয হ্ওযার সপাশাক 
খুকে ঘুরু্কি োও। 
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হ্যারর উকি দাাঁড়াে। 
 
েযার, প্রকফের ডাম্বেকডার, আরর্ রক আপনাকক একরি প্রশ্ন করকি পারর? 
 
ডাম্বেকড়ার িেকেন, িুরর্ সিা এই র্াত্র আর্াকক প্রশ্ন ককরে। রিক আকে, কর। 
 
আপরন েখন আযনার রদকক িাকান িখন আপরন রক সদখকি পান। হ্যারর প্রশ্ন করে। 
 
আরর্ সদরখ আরর্ এক সজাড়া পশশী সর্াজা হ্াকি রনকয দাাঁরড়কয আরে। অর্যাপক 
ডাম্বেকডার জিাি রদকেন। হ্যারর অিাক হ্কয িার রদকক িারককয রইে। 
 
অর্যাপক ডাম্বেকডার িেকেন-একজন সোককর অকনক সর্াজা থাকক। আকরক িড়রদন 
একে িকেও সগে। এই িড়রদকনও আরর্ এককজাড়া সর্াজা উপহ্ার পাইরন। েিাই 
আর্াকক িই উপহ্ার রদকযকে। 
 
েখন হ্যারর রিোনায ঘুকর্াকি সগে িার র্কন হ্ে অর্যাপক ডাম্বেকডার িাকক পুকরাপুরর 
েিা কথা িকেনরন। হ্যারর সে প্রশ্নগুকো ককররেে িা অিশয রেে িার একান্ত িযরক্তগি। 
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রনকোলাস ফ্লাকর্ল 
 
অর্যাপক ডাম্বেকডাকরর পরার্কশধর পর হ্যারর আর সেই আযনার কাকে োযরন। িাই িার 
অদৃশয হ্ওযার সপাশাক িড়রদকনর েুরিকি িার িািংককর র্কর্য রকয সগে। িিু হ্যারর সিিা 
ককরও সেই আযনার কথা েুেকি পাকর না। প্ররি রাকি সে দুুঃস্বে সদকখ। সে স্বকে 
সদকখ িার িািা র্া, রকন্তু রু্হূ্কিধর র্কর্যই িা অদৃশয হ্কয োয। িারপর অট্টহ্ারের শব্দ। 
 
রন িেে–অর্যাপক ডাম্বেকডার রিকই িকেকেন। এই আযনা র্ানুষকক পাগে ককর রদকি 
পাকর। 
 
ক্লাে শুরু হ্িার আকগ গিকােই হ্াররর্ওন রফকর একেকে। সে রিষযিা অনয দৃরিকি 
সদখার সিিা করে। হ্যারর পর পর রিন রাি রিোনায না সথকক আযনা সদখকি রগকযকে-
একথা শুকনই সে রশউকর উিে। সে শরঙ্কি, েরদ সকযারকিকার রফেি সদকখ সফেি িা 
হ্কে রক হ্ি। রনককাোে ফ্লাকর্কের িযাপাকর সকান িথয েিংগৃহ্ীি না হ্ওযায সেও 
হ্িাশ। 
 
ফ্লাকর্ে েম্পককধ জানার িযাপাকর হ্যারর এখনও হ্াে োকড়রন। োইকিররকি অকনক িই 
সখাাঁজাখুাঁরজ ককরও িারা ফ্লাকর্কের িযাপাকর রকেুই জানকি পাকররন। িকি িযাররর র্কন 
পড়কে সে সকাথায সেন ফ্লাকর্কের নার্ পকড়কে। 
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ক্লাে শুরু হ্কয োওযায এখন িাকদর হ্াকি আকগর র্ি ের্য সনই। প্ররিরদন রিররির 
ের্য িারা োইকিররকি িই সখাাঁকজ। দুজনককই খুাঁজকি হ্কচ্ছ। কারণ রকরডি 
প্ররিকোরগিার জনয হ্যাররকক অনুশীেকন িযস্ত হ্কয পড়কি হ্কযকে। দকের জনয উড় 
এখন রদ্বগুণ পরররর্ করকে। োগািার িৃরি েকত্ত্বও উকডর উৎোকহ্ সকান োিা পড়ে 
না। উইেরে োইকযরা উকডর অরি উৎোকহ্র রিরুকদ্ধ আপরে করকেও হ্যারর রেে উকডর 
পকক্ষ। িাকদর পরিিধী সখো হ্াফেপাফ হ্াউকজর রিরুকদ্ধ। এ সখোয েরদ সজিা োয 
িাহ্কে রিরফল্ডর হ্াউজ রিদাররন হ্াউকজর সিকয এরগকয থাককি। সখোর অনুশীেন শুরু 
হ্ওযার পর সথকক হ্যাররর দুুঃস্বেও ককর্ সগে। সখো োড়া অনয রকেু োিার ের্য নাই 
িার। 
 
কদধর্াক্ত র্াকি অনুশীেন িেকে। একরদন উড় রন আর িার োইকযর ওপর খুি সক্ষকপ 
সগে। কারণ িারা ডাইরেিং সিার্া ও ঝাডু় সথকক পকড় োিার োন ককররেে। 
 
উড সিাঁরিকয িেে–সিার্রা রক ফাজোরর্ িন্ধ করকি। এেি করকে সিা সখোয সজিা 
োকি না। র্কন রাখকি, এিার সরফারর হ্কিন অর্যাপক সেইপ। রিরন অজুহ্াি সপকেই 
রগ্লরফল্ডর হ্াউকজর পকযে সককি সনকিন। একথা শুকন জজধ ওকযেরে েরিয েরিযই ঝাডু় 
সথকক পকড় সগে। 
 
জজধ িেে, অর্যাপক সেইপ সরফারর? এর আকগ রক সকান সখোয রিরন সরফারর রেকেন? 
আর রিরন সরফারর হ্কে সখো সিা রিরন রনরকপক্ষোকি পররিােনা করকিন না। 
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উড িেে-এখাকন আর্ার রকেুই করার নাই। আর্াকদর োকো সখেকি হ্কি। িাহ্কেই 
সেইপ সকান অজুহ্াি খুাঁকজ পাকিন না। 
 
হ্যারর িায না সে সে েখন সখেকি িখন সেইপ সেখাকন থাকুন। এর সপেকন আকরকরি 
কারণ আকে…। 
 
অনুশীেন সশকষ সখকোযাড়রা েখন রনকজকদর র্কর্য কথা িেরেে িখন রন আর 
হ্াররর্ওকনর োকথ দািা সখোর জনয হ্যারর েরােরর রিরফল্ডর হ্াউকজর কর্নরুকর্ িকে 
এে। সেখাকন হ্াররর্ওন ও রন দািা সখেরেে। 
 
দািা সখোয হ্াররর্ওনকক হ্ারাকনা করিন। হ্যাররর ও রন র্কন ককর হ্াররর্ওকনর জনয 
এই সখোিাই েিকিকয উপেুক্ত। হ্যারর রকনর পাকশ রগকয িেকিই রন িেে, এখন 
আর্ার োকথ কথা িেকি না, আর্ার র্নকোগ নি হ্কি িকেই হ্যাররর রদকক িাকাে। 
হ্যাররকক খুি রিরন্তি সদকখ রন রনকজই কথা িেে–রক িযাপার, িুরর্ এি কী োিে? 
 
হ্যারর খুি শীিেককে িেে–িিান্ত ককর সেইপ রকরি প্ররিকোরগিার সরফারর হ্কযকেন। 
 
িাহ্কে িুরর্ সখকো না। হ্াররর্ওন িেে। 
 
িুরর্ িে িুরর্ অেুস্থ। রন পরার্শধ রদে। 
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িুরর্ োন কর সিার্ার পা সেকে সগকে। হ্াররর্ওন িেে। 
 
েরিয েরিযই পা সেকে সফে। রন পরার্শধ রদে। 
 
হ্যারর িেে-এিা সিা েম্ভি নয। আর্াকদর দকে সকান ররজােধ সখকোযাড় সনই। আরর্ না 
থাককে রিরফল্ডর হ্াউজ সখেকিই পারকি না। 
 
রিক এ ের্কয সনরেে ঘকর প্রকিশ করে। সে কীোকি প্ররিকৃরির গিধ রদকয এি ওপকর 
উিে সকউ সেিা িেকি পারকি না, কারণ িার পা রেে অরেশপ্ত। দুপা সজাড়া োগা। 
রনশ্চযই সে িযাে-এর র্ি োরফকয োরফকয একেকে। 
 
সনরেেকক সদকখ েিাই হ্ােকেও হ্াররর্ওন হ্ােে না। হ্াররর্ওন িাকক প্ররি–অরেশাপ 
রদকে িার পা দুোগ হ্কয সগে। কাাঁপকি কাাঁপকি সে পাকযর ওপর সোজা হ্কয দাাঁড়াে। 
 
রক হ্কযরেে? হ্াররর্ওন িাকক হ্যারর আর রকনর পাকশ িেিার ের্য রজকজ্ঞে করে। 
 
সনরেে িেে–োইকিররর িাইকর র্যােফকযর োকথ সদখা হ্কযরেে। সে অনুশীেকনর জনয 
একজনকক খুাঁজরেে। 
 
িুরর্ এখনই রিষযিা অর্যাপক র্যাককগানাগেকক জানাও। 
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সনরেে র্াথা সনকড় িেে–আরর্ সেিা পারি না। িাহ্কে আকরা ঝাকর্ো হ্কি। 
 
িাকক সিার্ার সর্াকারিো করকি হ্কি। রন সনরেেকক িেে–সে েিার র্াথার ওপর 
েরড় ঘুরাকচ্ছ। সে ো করকি িার েি সর্কন সনি, িা হ্কি পাকর না। 
 
আরর্ িা পারি না। আর্াকক িোর দরকার সনই সে রিরফকর থাকার র্ি োহ্ে আর্ার 
সনই। সনরেে িেকো। 
 
হ্যারর িার জার্ার পকককি হ্াি  ুরককয একিা িককাকেি েগ সির করে। হ্াররর্ওন 
িাকক িড়রদকনর উপহ্ার রহ্কেকি সে িাক্সিা পারিকযরেে এিাই রেে সে িাকক্সর সশষ 
িককাকেি েগ। হ্যারর এিা সনরেেকক রদকে সে খুরশকি আত্মহ্ারা হ্কো। 
 
হ্যারর িেে–র্যােফযকক এি েয পাও সকন, িুরর্ িাকরাজন র্যােফকযর ের্ান। সিার্ার 
রক র্কন সনই সেই হ্যািিা সিার্ার জনয রিরফল্ডর হ্াউজ রনিধারিি ককররেে আর 
র্যােফকযর জনয ককররেে রিদাররন হ্াউজ? 
 
িককাকেি ফ্লকগর পযাককি খুেকি খুেকি সনরেকের রু্কখ রৃ্দু হ্ারে সদখা রদে। 
 
র্নযিাদ হ্যারর… আরর্ এিার ঘুকর্াকি োরচ্ছ… ও িুরর্ সিা কাডধ জর্াও, এই কাডধিা 
নাও। সে িককাকেি ফ্লকগর পযাকককির কাডধিা হ্যাররকক রদে। সনরেে িকে সগকে হ্যারর 
কাডধিা সদখে। 
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আর ডাম্বেকডার। হ্যারর র্ন্তিয করে। 
 
হ্যারর দীঘধশ্বাে োড়ে। আিার সে কাকডধর সপেকন সদখকি োগে। সেখাকন কাকডধর 
জাদুকর েম্পককধ িথয থাকক। 
 
িারপর হ্যারর হ্িাৎ রিৎকার ককর উিে–সপকযরে। আরর্ সপকযরে। রনককাোে ফ্লাকর্েকক 
সপকযরে। ১৯৪৫ োকে একিা জাদু প্ররিকোরগিায অর্যাপক ডাম্বেকডার িার কাকে 
পরারজি হ্কযরেকেন। 
 
হ্াররর্ওন োফ রদকয উিে। সহ্ার্িাকস্কর প্রথর্ অিংকশর র্াকধ পাওযার পর হ্াররর্ওনকক 
আর কখকনা এি উকেরজি সদখা োযরন। সিার্রা এখাকনই থাককা। এই িকে সহ্রর্ওন 
রোঁরড় রদকয উকি সর্কযকদর ডরর্ধিররকি িকে সগে। হ্যারর আর রন দৃরি রিরনর্য করার 
পূকিধই সে রিশাে সর্ািা একিা িই হ্াকি রফকর এে। 
 
হ্াররর্ওন িেে-এ িইিা আরর্ ককযক েপ্তাহ্ আকগ োইকিরর সথকক একনরেোর্, রকন্তু 
পড়ার ের্য পাইরন। িারপর হ্াররর্ওন রহ্েযর্য েুকর িেে–রনককাোে ফ্লাকর্ে সক 
জাকনা? ফ্লাকর্ে হ্কচ্ছ আর্াকদর জানা সোককদর র্কর্য পরশর্রণর একর্াত্র আরিষ্কারক। 
 
পরশর্রণ? 
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হ্যাাঁ, পরশর্রণ। রফেকজাফােধ সটান। 
 
সেিা রক? 
 
আকগ িইকযর এ জাযগািা পড়। 
 
হ্যারর আর রন পড়কি োগে। সেখা আকে– 
 
রোযনশাকস্ত্রর প্রািীন গকিষণায ো পাওযা সগকে 
িা হ্কো রফকোেফারে সটান-এ রকযকে 
রকিংিদন্তী র্র্ধিস্তু, রিস্মযকর ক্ষর্িা 
সেককান র্ািু সোনা হ্কয োকি সোাঁযাকে 
সে পরশ পাথর; এ পাথর জীিকনর অর্রত্ব েুর্া 
সে পান করকি সে হ্কি রিরঞ্জীি। 
 
রফকোেফারে সটান রনকয িহু গল্প শুকনরে 
শিককর পর শিক; রকন্তু এখন একরি পাথরই 
আকে রনককাোে ফ্লাকর্কের কাকে 
রেরন রনকজও একজন রোযনরিদ ও অকপরা সপ্ররর্ক 
রেরন গি িের িার ৬৬৫ির্ জন্মরদন পােন 
ককরকেন; রেরন রডকোন-এ েস্ত্রীক োপন ককরন 
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র্ীররস্থর জীিন িষধিযাপী (েযশি আিান্ন)। 
 
রন ও হ্যাররর পড়া সশষ হ্কে হ্াররর্ওন িেে–আর্ার র্ারণা ওই কুকুরিাই ফ্লাকর্কের 
পরশর্রণ পাহ্ারা রদকচ্ছ। এিা ডাম্বেকডাকররও দারযত্ব িকি। িারা দুজকন িনু্ধ। িাই 
রিরন িান এিা রিিংগি সথকক িাইকর থাকুক। 
 
হ্যারর িেে–সে পাথর েি র্ািুকক সোনা ককর, র্ানুষকক অর্র ককর, এর্ন একরি 
পাথকরর সপেকন সেইপ সিা েুিকিনই। একি আশ্চকেধর কী আকে। সেককান সোকই এই 
পাথকরর সপেকন েুিকি। 
 
রন িেে–িইিাকি উকল্লখ আকে রনককাোে ফ্লাকর্ে েম্প্ররি িার ৬৬৬ির্ জন্মিারষধকী 
পােন ককরকেন। 
 
পররদন কাকো জাদুর ক্লাকে ক্লাে সেকিার সনাি করার ের্যও হ্যারর আর রন োিরেে 
েরদ একিা পরশর্রণ সপকয োয িাহ্কে িারা কী করকি। রর্ িেে–আরর্ রনকজ একিা 
রকরডি দে রককন সফেি। িযাররর র্কন পড়ে রশগরগরই রকরডি প্ররিকোরগিা হ্কি 
সেখাকন সেইপ সরফারর থাককিন। 
 
আরর্ সখেি। রন আর হ্াররর্ওনকক হ্যারর িেে। আরর্ েরদ না সখরে িাহ্কে রদাররন 
হ্াউকজর সখকোযাড়গণ র্কন করকি আরর্ সখেকি েয পারচ্ছ। আর্রা েরদ রজরি িাহ্কে 
িাকদর রু্কখর হ্ারে শুরককয োকি। 
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েিক্ষণ না আর্রা সিার্াকক র্াি সথকক িুকে আনরে। হ্াররর্ওন সফাড়ন কািকো। 
 
প্ররিকোরগিার ের্য েিই ঘরনকয এে হ্যারর িিই অরস্থর হ্কয উিে। দকের র্কর্যও 
অরস্থরিা িাড়কে। রিদাররনকদর রিরুকদ্ধ হ্াউজ িযারম্পযন হ্ওযািা সগৌরকির রিষয। গি 
োি িেকর সকউ ওকদর সথকক িযারম্পযনরশপ রনকি পাকররন। রকন্তু প্রশ্নিা হ্কো–
পক্ষপািদুি সরফাররর কাকে রক রনরকপক্ষ সখো পররিােনা আশা করা োয? 
 
এেি হ্যাররর কল্পনা না েরিয, িা সে জাকন না। শুরু্ জাকন সে সেখাকনই োয সেখাকনই 
সে সেইকপর কথা োিকি থাকক। র্াকঝ র্াকঝ র্কন হ্য সেইপ িার রপেু সেকগকেন। 
সেইকপর ওষুর্ কিররর ক্লােিা রেে সেন নরক েন্ত্রণা। সশইপ রক জাকনন সে, িারা 
পরশরু্রণর েন্ধান সপকযকে? 
 
*** 
 
পকরর রদন রিকাকে ওরা হ্যাররকক গুডোক জারনকয রিদায রনে, রকন্তু হ্যারর জাকন 
হ্াররর্ওন ও রন রফকর একে হ্যাররকক জীরিি সদখকি পাকি রকনা সে িযাপাকর ওকদর 
েকেহ্ আকে। িকি হ্যাররকক সখোর জনয প্রস্তুরি রনকি হ্কচ্ছ। িাই সে রকরডি সখোর 
সপাশাক পকর রনে এিিং রনম্বাে ২০০০ ঝাডু় হ্াকি িুকে রনে। 
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রন ও হ্াররর্ওন সনরেকের কাোকারে একিা জাযগা ককর রনে। সনরেে রকেুকিই িুঝকি 
পাররেে না ওরা এি গম্ভীর সকন। ওরা দুজন জাদুদণ্ড রনকয সকনই িা র্াকি এে িার 
সিার্গর্য হ্রচ্ছে না। হ্যাররও জানি না সে হ্াররর্ওন ও রন সেইকপর ওপর পা–অিে 
হ্ওযার অরেশাপ প্রকযাগ করকি েরদ রিরন সরফারর রহ্কেকি পক্ষপারিত্ব সদখান। 
 
েুকে সেও না-এিা সোককাকর্াির র্রিধে। হ্াররর্ওন রনিুস্বকর হ্যারিকক িেে। 
 
রন িার আরস্তকন জাদুদণ্ডরি সরকখ িেে–আরর্ িা জারন। প্রোর্ন ককক্ষ উড হ্যাররকক 
পৃথকোকি রনকয িেে–হ্যারর, সিার্ার ওপর িাপ েৃরি করকি িাই না। িকি আর্াকদর 
েরদ রজিকি হ্য িাহ্কে এিাই েুকোগ। অর্যাপক সেইপ পক্ষপারিত্ব করার আকগই 
সখো সশষ করকি হ্কি। সেন্ড উইেুরে একে িেে–সু্ককের েিাই সখো সদখকি একেকে। 
এর্ন কী অর্যাপক ডাম্বেকডারও একেকেন। 
 
ডাম্বেকডার! হ্যারর রিরস্মি ককে িেে। একিু পকর রনকজ রগকযই সদকখ এে সে সেড 
রর্কথয িকেরন। 
 
হ্যারর অকনকিা স্বরস্ত সিার্ করে। কারণ ডাম্বেকডার সখো সদখকে সেইপ সকান 
পক্ষপারিত্ত্ব সদখাকি পারকিন না এিিং হ্যাররকক সকান ক্ষরি করকি পারকিন না। 
 
সখকোযাড়রা েখন র্াকি নার্কে িখন সেইপকক খুি কু্ষব্ধ সদখাে। রন িুঝকি পারে 
ডাম্বেকডাকরর উপরস্থরিই িার সক্ষাকের কারণ। 
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সেইপ সে এি রনকি নার্কি পাকরন িা আরর্ কখকনাই োরিরন। রন হ্াররর্ওনকক িেে। 
 
সক সেন রনকক সপেন সথকক র্াক্কা রদে। সে সপেন রফকর সদকখ র্যােফয। 
 
দুুঃরখি, উইেরে। আরর্ সখযাে করররন। র্যােফয িেে। 
 
এিার সদখা োকি হ্যারর কিক্ষণ ঝাডু়র ওপর থাককি পাকর। সকউ রক আর্ার োকথ 
িারজ র্রকি? উইেরে িুরর্ র্রকি? র্যােফয প্রস্তাি রদে। 
 
রন সকান জিাি রদে না। সখো শুরু হ্ে। 
 
সেইপ জকজধর একিা ফাউেকক সকন্দ্র ককর হ্াফেপাকফর অনুকূকে সপনারল্ট রদকেন। 
হ্যারর োরা র্াি িকষ রেি খুাঁকজ সিড়াকচ্ছ। ককযক রর্রনি পর র্ােয উচ্চককে িেে–
সদকখে রিরফল্ডর হ্াউজ সকর্ন সখকোযাড় সিকে রনকযকে। 
 
প্রথর্ সপনারল্ট িযথধ হ্কে রকেুক্ষণ পর সেইপ রিনা কারকণ হ্াফেপাকফর অনুকূকে 
আকরকরি সপনারল্ট রদকেন। 
 
দশধকরা হ্ইিই ককর উিকো। ের্স্ত দশধককর েহ্ানুেূরি এিার হ্যাররর প্ররি। 
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র্যােফয িকে িেে, একদর জনয েককের দুুঃখ হ্য। এই সে পিার, ওর র্া–িািা নাই, 
আর উইেরে গররি, সকান িাকা–পযো সনই ওর। আর এই সে িুরর্ েিংিির্, সিার্ার 
একিা োে রিকর্ থাকা উরিি রেে, কারণ সিার্ার র্ি োকদর র্াথায রকেু সনই িকদরই 
সিা রিকর্ থাকার কথা। 
 
সনরেকের সিহ্ারা রাকগ োে হ্কয উিে। সে সপেন রফকর র্যােফকযর রু্কখারু্রখ হ্কো। 
 
আরর্ সিার্ার র্ি িাকরািার ের্ান, র্যােফয সনরেে িেে। 
 
র্যােফয, সিি ও গকযে উচ্চস্বকর সহ্কে উিে। রন সখো সথকক দৃরি রফররকযই 
সনরেেকক িেে–রিক িকেে সনরেে, িকে োও। 
 
েিংিির্, েরদ র্রস্তষ্ক সোনা হ্কিা িাহ্কে িুরর্ উইেরের িুেনায গরীি হ্কি। আজ 
এইিুকুই িেোর্, োও। 
 
হ্যাররর রিন্তায রন এর্রনকিই উকেরজি হ্কয পকড়কে। সে র্যােফকযর রদকক রু্খ না 
রফররকয িেে–র্যােফয, আরর্ সিার্াকক োির্ান ককর রদরচ্ছ। এরপর েরদ িুরর্ আর 
একরি িাকজ কথা িে িাহ্কে সিার্াকক সদকখ সনি। 
 
রন হ্াররর্ওন হ্িাৎ রিৎকার ককর উিে–হ্যারর, হ্যারর,.. 
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কী হ্কযকে?… সকাথায? 
 
হ্যারর একিা ির্ৎকার ডাইে রদকয িুকেকির র্ি েুকি সগে। দশধকরা হ্ষধধ্বরন ও 
হ্ািিারে রদকয িাহ্িা রদে হ্যাররকক। হ্াররর্ওন হ্িাৎ ককর দাাঁরড়কয িার রু্কখ রফোর 
িে করে। আর হ্যারর িুকেকির র্ি র্ারির রদকক েুিকে। 
 
উইেরে সিার্াকদর োগয োে। হ্যারর রনশ্চযই র্াকির সেির রকেু পযোর েন্ধান 
সপকযকে। র্যােফয হ্যাররর র্ারির রদকক েুকি োওযা সদকখ িার্াশা ককর িেে। 
 
র্যােফযকক রকেু সিাঝার েুকোগ না রদকযই রন িাকক র্ারিকি সফকে রদে। সনরেে 
কাকেই রেে। রকেুক্ষণ রদ্বর্া ককর সে োহ্াকেযর জনয এরগকয সগে। 
 
শািাশ হ্যারর সখকে োও। িার আেন সথকক উকি হ্াররর্ওন রিৎকার করে। হ্াররর্ওন 
েক্ষয করে সে, হ্যারর সেইকপর রদকক েুকি োকচ্ছ। হ্াররর্ওন েীষণোকি উকেরজি। 
হ্াররর্ওন এিক্ষণ েক্ষযই ককররন সে, িার পাকযর কাকে রন আর র্যােফয র্ারার্ারর 
করকে। 
 
সেইপ িার ঝাডু় সোজা করকি করকি অিাক হ্কয সদখকেন সে আকাশ সথকক একরি 
ঝাডু় িার নাককর এক ইরঞ্চ দূর রদকয িীরকিকগ েুকি সগে। আকরকিু হ্কেই… 
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ডাইে থারর্কয হ্িাৎ হ্যাররর রিৎকার। সে রেিিাকক র্কর সফকেকে। এিা একিা সরকডধ। 
োরা গযাোররকি হ্ইিই। এর আকগ সকউ সকান রদন এি িাড়ািারড় রর্ি র্কর সফেকি 
পাকররন। 
 
হ্াররর্ওন রিৎকার ককর িেে–রন, রন। সকাথায িুরর্। সখো সশষ। হ্যারর রজকিকে। 
 
েিাই শুনে সহ্ররর্ওকনর উল্লাে। আর্রা রজকিরে, আর্রা রজকিরে। রিরফল্ডর এখন 
এরগকয। 
 
হ্াররর্ওন আনকে নািকে। োর্কনর োররর পািধিী পারিেকক জরড়কয র্রে। 
 
র্ারি সথকক র্াত্র এক ফুি ওপকর থাককিই হ্যারর ঝাডু় সথকক োফ রদে। এখনও িার 
রিশ্বাে হ্কচ্ছ না সে, সে রজকিকে। একিু আকগই সখো সশষ হ্কযকে। 
 
শািাশ। োকো সখকেে। িুরর্ রনশ্চযই এখন আর আযনা রনকয রিন্তা করে না। 
ডাম্বেকডার িাকক িেকেন খুি র্ীকর োকি অনয সকউ না সশাকন। 
 
সেইপ খুি রিক্ত িদকন র্ারিকি থুথু সফেে। 
 
হ্যারর প্রোর্ন কক্ষ সথকক একিু পকরই সির হ্কয একো। এরপর রনম্বাে ২০০০ রনকয 
সে ঝাডু়শাোর রদকক রওনা হ্ে। আজ িার র্ি আনরেি পৃরথিীকি আর সকউই সনই। 
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েরিযই সে গরিধি হ্ওযার র্ি কাজ ককরকে। িার েুনার্ এখন িিুরদধকক। ক্লারন্ত 
কািািার জকনয হ্যারর রকেুক্ষণ সেজা ঘাকের ওপর রদকয সহ্াঁকি সিড়াকো। 
 
সে ঝাডু় রাখার সশকড সপৌঁকে সশকডর কাকির দকরাজায সহ্োন রদকয দাাঁড়াকো। সে 
সহ্াগািধকের রদকক িাকাে। অস্তািেগার্ী েূকেধর রকরকণ জানাোর কাাঁি ররক্তর্ িণধ র্ারণ 
ককরকে। রিরফল্ডকর এখন অিগার্ী। আর এই কৃরিকত্বর দারিদার হ্যারর রনকজ। সেইপকক 
িুরঝকয সদযা সগকে। 
 
হ্যারর সেইকপর কথা োিকিই, সদখে. 
 
একরি োরা শরীর আিৃি রূ্রিধ রোঁরড় রদকয রনকি সনকর্ এে। সেন িুরপ িুরপ সকাথাও 
োকচ্ছ োকি িাকক সকউ সদখকি না পায। োকচ্ছ রনরষদ্ধ িকনর রদকক। হ্যাররর র্াথায 
এিার আর জকযর আনে সনই। জকযর পররিকিধ এখন উৎকো। এ সে সেইপ। েিাই 
েখন রডনাকর োকচ্ছ িখন রিরন িকন োকচ্ছন সকন? 
 
হ্যারর আিার রনম্বাে ২০০০ এর ওপর িকড় িেে। কাকে রগকয সদখে সেইপ িকন  ুকক 
সগকেন। 
 
রিরাি রিরাি গাে হ্যাররকক িার্া রদকচ্ছ। সে সেইপকক সদখকি সপকয নীরকি একরি িা 
গাকে আরয রনে। সেখান সথকক সেইপ রক করকেন সদখকি থাককে। 
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গাকের রিক রনকিই সেইপ দাাঁরড়কয আকেন। িার োকথ অর্যাপক কুইকরে। িিু িার রু্খ 
সদখা োকচ্ছ না। হ্যারর শুনকি পাকচ্ছ কুইকরে সিািোকি সিািোকি িেকেন–আ… আ… 
আরর্ জারন… না িুরর্ সকন আর্াকক এখাকন সকন। …. সেকেরাে…. সেইপ শীিে ককে 
িেকেন–আরর্ রিষযরি সগাপন রাখকি িাই। আর্ার র্ারণা োত্ররা এখনও পরশর্রণ 
েম্পককধ রকেুই জাকন না। 
 
হ্যারর আকরকিু োর্কন ঝুাঁকে। কুইকরে রকেু িেকি িারচ্ছকেন। সেইপ িাকক থারর্কয 
রদকেন। সেইপ িেকেন–হ্যারিকডর কুকুরিাকক কীোকি এড়াকনা োয, সেকি সদকখে রক? 
 
কুইকরে িেকেন–আ… আ… আরর্ রকেুই জারন না। িুরর্ কী িেকি…. িাইে। 
 
িুরর্ োকোোকিই জাকনা আরর্ কী িেকি িাইরে। 
 
হ্িাৎ একিা সপাঁিা উকড় সগে। হ্যারর একিু অেিকধ হ্কেই গাে সথকক রনকি পকড় সেি। 
হ্যারর রনকজকক োর্কে রনে। 
 
রিক আকে। সেইপ িেকেন–আর্রা পকর আিার কথা িেি। িখন িুরর্ আকরা সেকি 
সদখকি পারকি। সিার্ার আনুগিয সকানরদকক–সেিাও রিক করকি পারকি। 
 
হ্যারর সদখে অর্যাপক কুইকরে েীি–েন্ত্রস্ত হ্কয রূ্রিধর র্ি দাাঁরড়কয আকেন। 
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নিওকযি নিধাটধ 
 
কুইকরেকক েিিা র্কন হ্কযরেে আেকে রিরন িারও সিরশ োহ্েী। পকরর েপ্তাহ্গুকোকি 
রিরন আকরা রিষণ্ণ, আকরা শীণধ হ্কয পড়কেও সেকে পকড়নরন। েিিারই িারা িারিোর 
দকরাজায কান সপকিকে িিিারই িারা ফ্লারফর গজধন শুনকি সপকযকে। সেইকপর র্াথা 
এখন গরর্। িার র্াকন পরশর্রণ এখনও রনরাপদ। 
 
কুইকরকের োকথ হ্যাররর সদখা হ্কেই রিরন উৎোহ্িযঞ্জক হ্ারে হ্াকেন। একি হ্যারর 
অনুপ্রারণি হ্য। 
 
পরশর্রণ োড়াও হ্াররর্ওকনর র্নকোগ সদযার অকনক রিষয রেে। সে িার সেখাপড়ায 
র্কনারনকিশ করে এিিং হ্যারর ও রনকক এ িযাপাকর িারগদ রদকি থাককো। 
 
পরীক্ষার সিা অকনক ের্য িারক। হ্যারর আর রন িেে। 
 
র্াত্র দশ েপ্তাই। হ্াররর্ওন জিাি রদে। এিা অকনক কর্ ের্য। আর রনককাোে 
ফ্লাকর্কের কাকে এিা সিা একরি রু্হূ্িধ র্াত্র। 
 
রকন্তু আর্াকদর িযে সিা েশ িের হ্যরন। রন হ্াররর্ওনকক র্কন কররকয রদে। িা োই 
সহ্াক–িুরর্ কী ররোইজ রদচ্ছ? সিার্ার সিা েিই জানা। 
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আরর্ কী ররোইজ রদরচ্ছ? সিার্াকদর রক র্াথা খারাপ? আর্ার পড়া এখকনা িারক। 
রদ্বিীয িকষধ ওিার জকনয পরীক্ষায পাে করকি হ্কি। আর্ার একর্াে আকগই পড়া শুরু 
করা উরিি রেে। একার্াকর হ্াররর্ওকনর উপকদশ ও সক্ষকদারক্ত। 
 
রশক্ষকরাও সেন র্কন হ্কো হ্াররর্ওকনর োকথ একর্ি হ্কয অরিররক্ত পড়া িাপাকি 
োগকেন। অরিররক্ত িাপ োর্োকি হ্যারর ও রন িাকদর অিের ের্যিাও োইকিররকি 
কািাকি োগকো। 
 
আর্ার রকেুই র্কন থাককে না। এই িকে রিরক্ত হ্কয একরদন রিকককে রন িইপত্র েুাঁকড় 
সফকে োইকিররর জানাোয রগকয দাাঁড়াকো। িার র্কন হ্কো অকনকরদন পর সে একিা 
েুের রদন প্রিযক্ষ করকো। রু্ক্ত অপরারজিা নীে আকাশ এিিং িািাকে িীকষ্মর 
হ্ািোরন। 
 
হ্যারর এক হ্াজার জাদুকরী গােপাো ও েত্রাক নার্ক িইরি সনকড় সিকড় সদখকে, িখরন 
িার কাকন সগে রন িেকে হ্যারিড, আপরন োইকিররকি কী করকেন? 
 
হ্যারিডকক সদকখ র্কন হ্কো রিরন িার সপেকন রকেু েুককাকচ্ছন। গন্ধরু্রষককর িার্ড়ার 
ওোর সকািিাকি িাকক সিখাপ্লাই সদখাকচ্ছ। 
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এর্রন সদখরে, হ্যারিডকক রিিি র্কন হ্ে। িা সিার্রা এখাকন কী করে, সিার্রা রক 
এখনও রনককাোে ফ্লাকর্েকক খুাঁজকো? 
 
না, আর্রা িহু আকগই িাকক সপকযরে। রন রনরেধপ্ত ককে জিাি রদে। এিিং আর্রা 
এিাও জারন কুকুরগুকো রক পাহ্ারা সদয। সেিা হ্কচ্ছ পরশ…। 
 
শ শ ! হ্যারিড িাররদক েিকধ দৃরি রদকয সদকখ রনকেন, সকউ শুনকে রকনা। এিা রনকয এি 
রিৎকার ককরা না। 
 
আর্রা আেকে আপনাকক দুএকিা রিষয রজকজ্ঞে করকি িাই। হ্যারর িেকো, ফ্লারফ 
োড়াও ওই পাথরিা পাহ্ারার আর রক িযিস্থা আকে, সে েম্পককধ েরদ িকেন। 
 
শ শ …? হ্যারিড েীি দৃরিকি রফে রফে ককর িেকেন, োত্রকদর এ রিষকয জানাকনা 
রনকষর্, এখাকন এিা রনকয আকোিনা করনা, োির্ান! পকর আর্ার োকথ সদখা ককরা। 
হ্যারিড রিদায রনকেন। 
 
রিরন সপেকন রক েুককারচ্ছকেন? এিা পরশর্রনর োকথ েম্পরকধি রকেু নযকিা? রিরন্তি 
র্কন হ্াররর্ওন িেকো। 
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হ্যারিড সেখাকন রেকেন, এই জাযগািা আরর্ একিু সদকখ আরে। িকে রন এরগকয সগে। 
রর্রনি খাকনক পকরই রফকর এে, হ্াকি একগাদা িই। েিাই রিরস্মি হ্কো এিা সদকখ 
সে, িইগুকোর েিই ড্রাগন ও একদর োেন–পােন েম্পরকধি। 
 
হ্যারিড েি ের্যই একিা ড্রাগন সিকযকেন, প্রথর্ োক্ষাকির রদনই রিরন আর্াকক িার 
ইচ্ছার কথা িকেকেন–হ্যারর িেকো। 
 
রকন্তু ১৭০৯ োকের ওযারেকে কনকেনশন অনুোযী ড্রাগন োেনপােন করাকিা 
সিআইরন–রন িেকো। 
 
*** 
 
িাহ্কে হ্যারন্ড সজকনশুকন ড্রাগন িিধা করকেন সকন? হ্াররর্ওকনর প্রশ্ন। 
 
 ঘণ্টাখাকনক পকর ওরা রিনজন েখন হ্যারিকডর িাোয সপৌঁেুকো, অিাক হ্কয েক্ষয 
করকো ঘকরর েি জানাোয পদধা িানা। এই গরর্ কাকেও আোদাোকি আগুন সেকে 
ঘর গরর্ করা হ্কচ্ছ। হ্যারিড ওকদরকক িা এিিং সিজীর েযান্ডউইি সখকি রদকি িাইকেন, 
রকন্তু িারা িা সখে না। 
 
হ্যাাঁ, রক সেন সিার্রা রজকজ্ঞে করকি িেরেকে? 
 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি এন্ড রি রিলসিািস স্টান । স্ে. স্ে. িাওরলিং । হ্যারি পটাি রসরিে 

300 

www.bengaliebook.com                                  সূরিপত্র 
 

 

সকান রকর্ েুরর্কা না ককর হ্যারর েরােরর প্রশ্ন করকো–ফ্লারফ োড়া আর সক িা কারা 
পরশর্রন পাহ্ারা সদয–সে েম্পককধ েরদ রকেু িকেন সিা আর্রা খুরশ হ্ি। 
 
হ্যারিড ভ্রূ কুাঁিকক হ্যাররর রদকক িাকাকেন। আরর্ এিা িেকি পারি না। প্রথর্িুঃ আরর্ 
রনকজই জারন না। রদ্বিীযিুঃ জানকেও আরর্ িেিার্ না। কারণ, পরশর্রনিা এখাকন 
একিা োে কাকজ রাখা আকে। িাোড়া সিার্রা ফ্লারফ েম্পককধই িা রকোকি জানকে? 
 
হ্যারিড, আপরন শান্ত সহ্ান। হ্াররর্ওন রর্িস্বকর হ্যারিডকক অকনকিা খুরশ করার জনয 
িেকো, আপরন জাকনন, এখাকন ো রকেু ঘিকে, েিই আপরন জাকনন, আর্রা এ িযাপাকর 
রনরশ্চি। আপরন না িেকি িাইকে সেিা আোদা কথা। হ্যারিকডর দাাঁরড় নকড় উিকে, র্কন 
হ্কো রিরন রু্িরক হ্ােকেন। হ্াররর্ওন িকে িেকো–আর্রা জারন পাহ্ারার আেে কাজরি 
সক ককরন। আর্রা এও জারন ডাম্বেকের েি কাকজ কার ওপর সিরশ রনেধরশীে, আপরন 
োড়া আর সক? 
 
সশষ কথাগুকোকি হ্যারিকডর িক্ষ স্ফীি হ্কো, হ্যারর ও রন হ্াররর্ওকনর রদকক িারককয 
রৃ্দু হ্ােকো। 
 
হ্যাাঁ, সিার্াকদরকক িেকে আর রক ক্ষরি হ্কি! 
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অর্যাপক ডাম্বেকডার ফ্লারফকক আর্ার কাে সথকক র্ার রনকযরেকেন। এরপর েকে 
রশক্ষক রর্কে ফ্লারফকক জাদু রদকয িশ ককর এই পরশপাথর পাহ্ারায িোন। িাকদর 
র্কর্য অর্যাপক সেইপও রেকেন। হ্যারিড িযাখযা করকেন। 
 
সেইপ? হ্যারর অিাক হ্য। 
 
হ্যাাঁ–হ্যাাঁ, সিার্রা এই িযাপারিা জান না, িাই না? সেইপ পরশপাথর রক্ষা করকি িান, 
িার পকক্ষ এিা িুরর করা েম্ভি নয। হ্যারন্ড িেকেন। 
 
ওরা রিনজনই োিকে–েরদ সেইপ পরশর্রন রক্ষার পকক্ষ থাককন িাহ্কে অনযানয 
রশক্ষকগণ রকোকি এিা রক্ষা ককরন িা জানা েহ্জ হ্কি। হ্যারিড েিই জাকনন। 
 
অন্তিুঃ অর্যাপক কুইকরকের জাদুশরক্ত ও রকোকি ফ্লারফকক ফাাঁরক সদযা োকি–েিই জানা 
োকি। 
 
গরকর্ রেদ্ধ হ্ওযার দশা েককের। একিা জানাো খুকে রদকে হ্য, রর্. হ্যারিড! হ্যারর 
জানাো খুেকি উদযি হ্য। 
 
সখাো োকি না, হ্যারর আরর্ দুুঃরখি। িকেই হ্যারিড আগুকনর রদকক িাকাকেন। িার দৃরি 
অনুেরণ ককর হ্যাররও আগুকনর রদকক দৃরি রদে। নজকর এে আগুকনর র্কর্য সকিরের 
রনকি রিশাে কাকো একিা রডর্। হ্যারিডকক রিিরেি র্কন হ্কো। 
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সকাথায সপকেন এিা রর্. হ্যারিড? রন আগুকনর আকরা কাকে রগকয সদখকি সদখকি প্রশ্ন 
ককর। 
 
রজকিরে–হ্যারিড িেকেন। গি রাকি পাকশর িাকর্ রগকয একজকনর োকথ িাে সখোয 
িারজ র্কর এিা রজকিরে। সোকিা সেন এিা রদকি সপকর হ্াফ সেকড় সিাঁকিকে। হ্যারিকডর 
সিাকখ রু্কখ গকিধর হ্ারে সদখা সগে। 
 
রকন্তু িাচ্চা ফুকি সিরুকে আপরন রক করকিন। হ্াররর্ওন রজকজ্ঞে করকো। 
 
এ রিষকয রকেুিা পড়াকশানা কররে। হ্যারিড িারেকশর রনি সথকক একিা িড় িই সির 
করকেন। িইিার নার্ আনে ও োকের জনয ড্রাগন প্রজনন। এর র্কর্যই সেখা আকে, 
কীোকি আগুকন রদকয রডর্ ফুিাকি হ্কি, কীোকি ড্রাগকনর িাচ্চাকক আর্ঘণ্টা পর পর 
রু্ররগর রক্ত রর্রশকয পারিে েরিধ িারন্ড খাওযাকি হ্কি। এিিং সদকখা, আরও সেখা আকে, 
কীোকি রিরেন্ন র্রকনর রডর্ রিনকি হ্কি। আর্ার এিা নরওকযরজযান ররজিযাক। খুিই 
দুেধে এগুকো। 
 
হ্যারিড খুরশ হ্কেও ওকদর দুরশ্চন্তা সগে না। িারা সেকি সপে না হ্যারিকডর এই কাকির 
ঘকর সকউ েরদ এই অধির্ ড্রাগকনর িাচ্চা সদকখ সফকে িাহ্কে হ্ারিকডর কী হ্কি। 
 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি এন্ড রি রিলসিািস স্টান । স্ে. স্ে. িাওরলিং । হ্যারি পটাি রসরিে 

303 

www.bengaliebook.com                                  সূরিপত্র 
 

 

রাকির পর রাি ওরা পড়ায িযস্ত রইকো। হ্াররর্ওন হ্যারর ও রনকক ররোইজ সদযার 
ের্যেূরি িারনকয রদে। পড়ার িাকপ িারা পাগেপ্রায। 
 
এর্রন একরদন নাস্তার ের্য সহ্ডউইগ এে হ্যারিকডর সোি রিরকুি রনকয। হ্যারিড র্াত্র 
দুকিা শব্দ রেকখকেন : িাচ্চা ফুিকে। 
 
পড়া সরকখ রন হ্ারিকডর িাোয োওযার জনয প্রস্তুি। হ্াররর্ওকনর োওযার সকান আিহ্ 
সনই। 
 
হ্াররর্ওন, োরাজীিকন আর্রা কিা রদন ড্রাগকনর িাচ্চা সফাাঁিা সদখার েুকোগ পাি 
িেকিা? রকনর রজজ্ঞাো। 
 
আর্াকদর পড়াকশানা আকে। আর্রা রিপকদ পড়ি, িাোড়া সকউ েরদ হ্ারিকডর িযাপারিা 
সজকন সফকে, িখন রকেুই করার থাককি না। সহ্রর্ওন জিাি রদে। 
 
িুপ? হ্যারর রফেরফরেকয িেকো। 
 
ককযক গজ দূকর র্যােফযকক সদখা সগে েন্তপধকণ ওকদর কথা শুনকে। কিিা শুকন 
সফকো সক জাকন। র্যােফকযর িাহ্রনিা সর্াকিই োে সিকে না। 
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আপরে েকত্ত্বও সশষ পেধন্ত হ্াররর্ওন ওকদর েেী হ্কি রারজ হ্কো এিিং সকানাকুরন 
র্াকির ওপর রদকয হ্যারিকডর িাোয হ্ারজর হ্কো ওরা। আনকে–উকেরজি হ্যারিড 
ওকদর অকপক্ষায রেকেন। 
 
প্রায ফুকি সিরুে িকে। রিরন ওকদরকক রেিকর  ুরককয রনকেন। 
 
রডর্িা সিরিকের ওপর রাখা। রডকর্র িারপাকশ ফািে সদখা োকচ্ছ। রেিকর রক সেন 
নড়কে। একিা র্জার শব্দ রনগধি হ্কচ্ছ। 
 
েিাই আিহ্েকর সিরিকের িারপাকশ জড় হ্কো। িন্ধ রনুঃশ্বাকে েিার দৃরি একর্াত্র 
রডকর্র রদকক। 
 
অকস্মাৎ েশকব্দ রডর্ সফাঁকি সগে। িাচ্চা ড্রাগন সিরিকের ওপর পড়ে। সদখকি সে খুি 
েুের িা নয। হ্যাররর র্কন হ্কো সেন একিা কাকো োিা। োনা দুিা সজি সপ্লকনর 
ডানার োকথ িুেনা করা োয। উন্নি নাশা, িীক্ষ্ণ রশিং েুগে, উজ্জ্বে কর্ো রকের সিাখ। 
রু্খ রদকয দু দুিার আগুকনর ররি সিররকয সগে। 
 
রক েুের িাই না?–হ্যারিড রিড়রিড় ককর িেকেন–ওকক আশীিধাদ কর, সদখ, ও রকন্তু 
ওর র্াকক সিকন। 
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রর্. হ্যারিড, একিা নরওকযরজযান ররজিযাক কিরদকন িড় ইয?–হ্াররর্ওন রজকজ্ঞে 
করকো। 
 
হ্যারিড জিাি রদকি োরচ্ছকেন, হ্িাৎ িার সিহ্ারা র্রেন হ্কয সগে। দ্রুি জানাোয 
রগকয উাঁরক রদকেন। 
 
একিা িাচ্চার্ি সকউ পদধা েররকয আর্াকদর সদকখ সগে। সু্ককের রদকক সদৌড় রদকযকে। 
হ্যারিড িেকেন। হ্যারর দরজা খুকে িাইকর রগকয সদকখ রনুঃেকেহ্ হ্কো। আর সকউ 
নয–র্যােফয ড্রাগন সদকখ সফকেকে। 
 
পকরর েপ্তাকহ্ র্যােফকযর হ্ারে হ্ারে রু্খ সদকখ ওরা রিনজন সিশ উরদ্বগ্নিার োকথ 
কািাকো। 
 
হ্াররর্ওন, রন ও হ্যারর িাকদর অিের ের্য হ্যারিকডর অন্ধকার কুরিকরই কািাকো। 
 
এিাকক আিকক রাখকিন না, হ্যারর িেে, এিাকক রু্ক্ত ককর রদন। 
 
একক োড়ি না, এ অিযন্ত সোি। হ্যারিড িেকেন। আরর্ এিাকক নিধািধ িকে ডাককিা। 
 
রকন্তু প্রর্ান রিন্তা হ্কো, হ্যারিড সিা োরাজীিন এিাকক রাখকি পারকিন না। র্যােফকযর 
র্ার্যকর্ এ কথা প্রিার হ্কিই। 
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হ্যারর হ্িাৎই রকনর রদকক রফকর িেকো সপকযরে। রন, সিার্ার োই িারেধ সরার্ারনযায 
থাকক না? িারেধই পারকি নিধািধকক েকত্ন রাখকি। 
 
ির্ৎকার! রন িেকো। হ্যারিড রক িকেন? 
 
অিকশকষ হ্যারিে রারজ হ্কেন। রেদ্ধান্ত হ্কো িারেধকক সপাঁিা পািাকনা হ্কি িার র্ি 
জানার জকনয। 
 
পকরর েপ্তাহ্ িুর্িার পেধন্ত গড়াে। েিাই েখন শুকি রগকযকে িখন হ্াররর্ওন আর হ্যারর 
একাকন্ত কর্নরুকর্ রগকয িেে। র্র্যরাি। হ্িাৎ ককর প্ররিকৃরির গিধিা খুকে সগে। 
সেখান সথকক সিররকয এে রন। সে গা সথকক হ্যাররর েদ্ম আিরণিা খুকে সফেে। সে 
এিক্ষণ হ্যারিকডর কুাঁকড় ঘকর নিধািধকক র্রা ইাঁদুর খাওযারচ্ছে। 
 
ড্রাগনিা আর্াকক কার্কড় রদকযকে। রন িার হ্াি সদরখকয েিার দৃরি আকষধণ করে। 
িার হ্াি একিা রক্তাক্ত রুর্াে রদকয িাাঁর্া। 
 
রন িেে–আর্ার জীিকন আরর্ এ পেধন্ত েি প্রাণী সদকখরে িার র্কর্য এই ড্রাগনিা 
েিকিকয েযঙ্কর। হ্যারিড েখন এিার কাকে োন, র্কন হ্য রিরন সেন িার সপাষ 
খরকগাকশর কাকে োকচ্ছন। আর্াকক েখন কার্ড় রদে িখন হ্যারিড িেকেন–েকযর রকেু 
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সনই, সিার্াকক েয সদখাে। আরর্ েখন িকে আরে িখন শুনকি সপোর্ হ্যারিড রদরিয 
গান গাকচ্ছন। 
 
অন্ধকার জানাোয সিাকা পড়কো। 
 
এিা সহ্ডউইগ। হ্যারর িেে–ওকক  ুককি দাও। ও হ্যকিা িারেধর জিাি রনকয একেকে। 
 
রিনজন একত্র হ্কয রিরি পড়কি শুরু করে– 
 
রপ্রয রন, 
িুরর্ সকর্ন আে? সিার্ার রিরির জনয র্নযিাদ। নরওকযর প্রাণীরি রনকজ আনকি পারকে 
আরর্ খুরশই হ্িার্। িকি িাকক এখাকন রনকয আোর রকেু ঝাকর্ো আকে। েিকিকয 
োকো হ্য েরদ আর্ার ককযকজন িনু্ধর োকথ িাকক পারিকয দাও। িারা আগার্ী েপ্তাকহ্ 
আর্ার এখাকন আেকে। িকি িাকক এর্নোকি আনকি হ্কি োকি এিা িাইকর সথকক 
সদখা না োয। 
িুরর্ রক শরনিার র্র্যরাকি িাকক রনকয েিকিকয উাঁিু িুড়ায আেকি পারকি? আর্ার 
িনু্ধরা সিার্ার োকথ সেখাকন সদখা করকি। অন্ধকার থাককিই িাকক েররকয রদও। 
েি দ্রুি েম্ভি জিাি রদও। োেিাো রইে। 
িারেধ 
 
িারা পরস্পকরর রদকক িাকাে। 
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এিা সকান করিন িযাপার নয। হ্যারর িেে–আর্াকদরও অদৃশয হ্ওযার সপাশাক আকে। 
নিধািধকক রনকয আর্রা দুজন অনাযাকে ওই সপাশাককর সেির  ুকক পড়কি পারি। 
 
িারা একর্ি হ্ে সে, গি েপ্তাই িাকদর সিশ খারাপ সগকে। িাই িারা সেককান রূ্কোই 
নিধািধ ও র্যােফকযর কাে সথকক রু্রক্ত িায। 
 
পররদন েকাকে সিশ ের্েযা সদখা রদে। রকনর হ্াি রদ্বগুণ ফুকে সগকে। সে োিরেে 
র্াদার্ পর্কের কাকে োকি রকনা। রিরন রক িুঝকি পারকিন সে, এিা ড্রাগকনর কার্ড়। 
রনরুপায হ্কয রিকককে িাকক পর্কের কাকে সেকিই হ্ে। িার হ্াকি কার্কড়র জাযগািা 
অকনকিা েিুজ হ্কয সগকে। িার র্কন হ্ে নিাকিধর দাাঁি খুি রিষাক্ত। রদনকশকষ হ্যারর 
আর হ্াররর্ওন হ্ােপািাকে রগকয সদকখ রকনর অিস্থা খুিই সশািনীয। সে রিোনায শুকয 
আকে। 
 
আর্ার হ্াকির ের্েযা িড় ের্েযা নয। রন রফে রফে ককর িেে এ িযথা সিরশক্ষণ 
থাককি না। র্যােফয র্াদার্ পর্কেকক জারনকযকে সে আর্ার কাকে িই র্ার িাইকি 
আেকি। েুিরািং সে আেকি পাকর। আর্াকক রনকয সে সকৌিুক করকি। সে িার িার 
আর্াকক িাপ রদরচ্ছে–আর্াকক সকান প্রাণী কার্ড় রদকযকে িা র্াদার্ পর্কেকক জানাই। 
আরর্ র্াদার্ পর্কেকক িকেরে এিা কুকুকরর কার্ড়। আর্ার র্কন হ্য রিরন আর্ার কথা 
রিশ্বাে ককরনরন। রকরডি সখোয র্যােফযকক র্ারা আর্ার রিক হ্যরন। এখন সে 
প্ররিকশার্ রনকি িাকচ্ছ। 
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হ্যারর আর হ্াররর্ওন রনকক োন্ত্বনা রদে। 
 
শরনিার র্াঝরাকির সেিরই েি রিক হ্কয োকি। হ্াররর্ওন িাকক শান্ত করার সিিা 
করে। একি রকনর উকদ্বগ কািকো না। রন হ্িাৎ সোজা হ্কয দাাঁরড়কয িেে–েিধনাশ 
হ্কয সগকে। িারেধর রিরিিা সিা সেই িইকযর সেিরই রকয সগকে। র্যােফয েরদ রিরি 
পকড় সফকে িাহ্কে সিা সে িুকঝ সফেকি সে আর্রা নিধািধকক েরািার সিিা কররে। রিক 
সেই রু্হূ্কিধ র্াদার্ পর্কে হ্ারজর হ্কেন। রিরন িেকেন–সিার্রা এখন োও। রকনর 
রনদ্রা প্রকযাজন। 
 
*** 
 
সহ্ররর্ওনকক হ্যারর িেে-এখন সিা পররকল্পনা পররিিধন করা েম্ভি নয। োগয োকো 
র্যােফয আর্াকদর অদৃশয হ্ওযার সপাশাক েম্পককধ রকেুই জাকন না। আর্াকদরকক 
োির্াকন একগাকি হ্কি। হ্যারিডকক িারা িারেধর রিরির কথা িেকে িার সিাখ অশ্রুরেক্ত 
হ্কয সগে। িার অশ্রুর কারণ হ্কি পাকর নিধািধ িার পাকয কার্ড় রদকযকে। 
 
ও রকেু না! সে আর্ার জুকিা রনকয সখেরেে। নিধািধ সিা এখনও রশশু। হ্যারিড িেকেন। 
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ড্রাগনিা িার সেজ রদকয সদযাকে আঘাি করকে সদযাে এি সজাকর সকাঁকপ ওকি সে 
জানাোর কাাঁি িুরর্ার হ্কয। হ্যারর আর হ্াররর্ওন দূকগধ রফকর এে। রকন্তু িাকদর িারিার 
র্কন হ্রচ্ছে–শরনিার হ্নুজ দূর অস্ত। শরনিার এখনও অকনক দূর। 
 
নিধািধকক রিদায সদিার ের্য হ্যারিকডর জনয িাকদর দুুঃখ হ্কো। িারা এিিা উরদ্বগ্ন না 
হ্কে হ্যি ককযকিা রদন অকপক্ষা করকি পারকিা। রািিা রেে সর্ঘো ও গাঢ় অন্ধকার। 
হ্ািকডর কুাঁকড় ঘকর েিরকেু প্রস্তুি করকি একিু সিরশ ের্য োগকো। এর্রনকিই সদরর 
হ্কয সগকে, িারাও একিু সদররকি একেকে। কারণ রপেে প্রকিশ ককক্ষ সদযাে জুকড় 
সিরনে সখেরেে। রপেে সেখান সথকক সখো সশষ ককর িকে না োওযা পেধন্ত িাকদর 
অকপক্ষা করকি হ্কযকে। একিা িড় িাকক্স নিধািধকক রাখা হ্কো। 
 
সশাকারেেূি হ্যারিড িেকেন–সিশ রকেু ইাঁদুর ও রকেুিা িারন্ড িাকক্স সরকখ রদকযরে। 
রখকদ সপকে সখকয সনকি। িাোড়া ওর সিরড রিযারিা রদকয রদকযরে, োকি সে একজন 
েেী পায, রনুঃেে অনুেি না ককর। 
 
িাকক্সর সেির সথকক আওযাজ আেকে। র্কন হ্কচ্ছ ড্রাগন সিার্হ্য সিরড রিযাকরর রু্ও 
উরড়কয রদকচ্ছ। 
 
িাক্স িন্ধ করা হ্কে হ্যারিড ফুাঁরপকয কাাঁদকি োগকেন। হ্যারর আর হ্াররর্ওন অদৃশয 
হ্ওযার সপাশাক রদকয িাক্সিা স কক রদে এিিং িারা দুজনও ওই সপাশাককর রনকি  ুকক 
সগে! কীোকি দুকগধর িূড়ায িাক্সিা ওিাকনা হ্কো িা িারা জানকিও পারকো না। 
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এখন সকউ িাকদর সদখকি পাকচ্ছ না। কারণ িারা অদৃশয সপাশাকক। িকি িারা একিু 
পকরই প্রায দশফুি দূকর প্রদীকপর আিো আকোয দুিা োযারূ্রিধ সদখে। িারা হ্কেন 
অর্যাপক র্যাককগানাগে এিিং র্যােফয। র্যাককগানাগে সড্ররেিং গাউন পকরকেন। রিরন 
র্যােফকযর কান সিকন রিৎকার করকেন–রডকিনশান। র্াঝরাকি িাইকর ঘুকর সিড়ারচ্ছ। 
এি িড় স্পর্ধা। রিদাররন হ্াউকজর রিশ পকযে কািা সগে। 
 
র্যােফয িেে–অর্যাপক, আপরন িুঝকি পারকেন না। হ্যারর পিার আেকে। িার কাকে 
একিা ড্রাগন আকে। 
 
িাকজ কথা িে না। অর্যাপক র্যাককগানাগে িেকেন–িে অর্যাপক সেইকপর কাকে। 
 
িারা সঘারাকনা রোঁরড় রদকয রনকি সনকর্ সগকেন। 
 
েখন রাকির শীিে হ্াওযা গাকয কাাঁিার র্ি রির্কে রিক িখরন িাওযাকরর িূড়ায সপৌঁকে 
িারা িাকদর অদৃশয হ্ওযার সপাশাক খুকে সফেে। হ্াররর্ওন িেে–র্যােফয শারস্ত 
সপকযকে। আর্ার একিা গান গাইকি খুি ইকচ্ছ করকে। 
 
হ্যারর িাকক িুপ থাককি িেে। 
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র্যােফকযর শারস্তর কথা রিন্তা ককর িারা রকেুক্ষণ অকপক্ষা করে। নিধািধ িাকক্সর সেির 
েিফি করকে। রিক দশ রর্রনি পর হ্িাৎ িারিা ঝাডু় িাকদর োর্কন উপরস্থি হ্কো। 
িারেধর িনু্ধরা খুি হ্ারে খুরশ সর্জাকজর। নিধািধকক ওরা ঝুরেকয রনকয োকি। হ্াররর্ওন ও 
হ্যাররকক ওরা সদখাকো রক োকি ওকক সঝাোকি এিিং ওরা েিাই ওকক উরড়কয রনকয 
োকি। 
 
নিধািধ িকে সগে। অিকশকষ িারা নিধািধ সথকক অিযাহ্রি সপে। 
 
িারা েখন রোঁরড় রদকয নার্কে িখন িারা রফেিকক সদখে। 
 
োর্কন সিার্হ্য আর্াকদর রিপদ আকে। িারা িাওযাকরর ওপর েুে ককর িাকদর অদৃশয 
হ্ওযার সপাশাক সফকে একেকে। 
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রনরষদ্ধ িাগান 
 
পরররস্থরি এর সিকয আর খারাপ হ্কি পাকর না। 
 
রফেি িাকদরকক রনকয সদািোয অর্যাপক র্াককগানাগকের ককক্ষ সগকেন। ওরা িুপিাপ 
িকে আকে। হ্াররর্ওন েকয কাাঁপকে। হ্যারর নানা রকর্ অজুহ্াি খুাঁকজ সির করার সিিা 
করকে। 
 
এই রিপদ সথকক রকোকি সিররকয আেকি িারা রিক িুকঝ উিকি পাররেে না। িারা 
এি রনকিধাকর্র র্ি কাজ করে কীোকি। অর্যাপক র্যাককগানাগকের কাকে সকান 
অজুহ্ািই রিককি না। িারা রাকি িুরপিুরপ সিডরুর্ সেকড় িাইকর িকে সগকে। আর 
িাওযাকর ওিার অপরার্, এিা সিা র্াফ করার সকান প্রশ্নই ওকি না। িাওযার রনরষদ্ধ 
এোকা। শুরু্ ক্লাকের জনয িাওযাকর োওযা োয। এর োকথ সোগ হ্কযকে নিধািধকক 
পাকেধে করা। েিকি িড় সিাকারর্ িারা ককরকে অদৃশয হ্ওযার সপাশাক সেকড় একে। 
 
একিু পরই র্যাককগানাগে একেন। সপেকন সনরেে। সনরেে রিৎকার ককর িেে–হ্যারর, 
আরর্ সিার্াকক োির্ান করার জনয খুাঁজকি রগকযরেোর্। র্যােফয িকেরেে ও সিার্াকক 
র্রকি োকচ্ছ। সিার্ার কাকে নারক একিা ড্রাগ… 
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হ্যারর সজাকর র্াথা সনকড় ইশারা রদকয সনরেেকক থার্াকি িাইে। র্যাককগানাগে সেিা 
সদকখ সফকেকেন। িার প্রশ্বাকে সেন নিাকিধর সিকযও সিরশ আগুকনর হ্েকা সিরুকচ্ছ। 
রিরন িেকেন–আরর্ রিশ্বােই করকি পারর না সে সিার্রা এ রকর্ একিা কাজ করকি। 
রর্. রফে িকেকেন, সিার্রা নারক একরানরর্ িাওযাকর উকিরেকে রাি একিার ের্য। 
জিাি দাও। 
 
এই প্রথর্িাকরর র্কিা হ্াররর্ওন িার রশক্ষককর সকান প্রকশ্নর জিাি রদকি পারে না। 
সে র্াথা রনিু ককর নীরি রূ্রিধর র্কিা িার িরি জুকিার রদকক িারককয রইে। 
 
র্যাককগানাগে িকে িেকেন-এই িযাপাররি িুঝকি খুি সিরশ জ্ঞানী হ্ওযার দরকার হ্য 
না। আরর্ িুঝকি সপকররে। সিার্রা একিা গাাঁজাখুরর গল্প কিরর ককরকো। সিার্রা 
র্যােফযকক এই রর্থযা গল্প শুরনকযে োকি সে রিোনা সেকড় ওখাকন োয ও রিপকদ 
পকড়। 
 
হ্যারর সনরেকের সিাকখর রদকক িারককয রনুঃশকব্দ িেকি িাইে ো িো হ্কযকে িা েিয 
নয। এেি শুকন সনরেেকক হ্িেম্ব ও িযরথি র্কন হ্রচ্ছে। অন্ধকাকর িাকদরকক োির্ান 
করকি রগকয সনরেেকক কী সখোরি রদকি হ্কি িা হ্যারর িুঝকি পাররেে। 
 
র্যাককগানাগে িেকেন–জঘনয িযাপার। িার িার জন র্াঝরাকি রিোনা সেকড় িাইকর 
িকে সগকে। এ রকর্ কখকনা আকগ ঘকিরন। রর্ে সিঞ্জার, আরর্ সেকিরেোর্ সিার্ার 
সিশ িুরদ্ধশুরদ্ধ আকে। রি, পিার, আরর্ সেকিরেোর্ এেকির িুেনায সিার্ার কাকে 
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রিরফল্ডর অকনক সিরশ গুরুত্বপূণধ। সিার্রা রিনজকনই এখন রডকিনশকন োকি–রর্. 
েিংিির্, সিার্াককও সেকি হ্কি। সিার্ারও রু্রক্ত সনই। র্াঝরাকি সু্ককের আশপাকশ ঘুকর 
সিড়ািার অরর্কার সিার্াকক সকউ সদযরন। রিকশষ ককর এই ের্কয েখন পরররস্থরি খুি 
োকো নয। রিরফল্ডর হ্াউজ সথকক পঞ্চাশ পকযে কািা হ্ে। 
 
পঞ্চাশ। হ্যারর দীঘধশ্বাে োড়ে। িাহ্কে সিা রিরফল্ডর আর এরগকয থাককি পারকি না। 
গি রকরডি প্ররিকোরগিায জযোে ককর িারা এক ঈষধারিি অিস্থাকন একেরেে। 
 
সিার্াকদর প্রকিযককর পঞ্চাশ পকযে কািা সগে। দীঘধ খাড়া নাককর র্ার্যকর্ রনুঃশ্বাে 
রনকি রনকি র্যাককগানাগে িেকেন। 
 
প্রকফের রপ্লজ…. 
 
আর্ার রকেু করার সনই। র্যাককগানাগে জিাি রদকেন। 
 
অর্যাপক র্যাককগানাগে িকে িকল্লন–আরর্ রক করকিা, রক করকিা না, এিা সিার্ার 
িোর দরকার সনই রর্. পিার। এিার সিার্রা েিাই ঘুকর্াকি োও। রিরফল্ডর হ্াউকজর 
োত্র–োত্রীকদর জনয আর্াকক আর কখনও এি েজ্জা সপকি হ্যরন। 
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এক রাকিই ১৫০ পকযে কািা োওযাকি রিরফল্ডর হ্াউজ অকনক সপেকন পকড় সগে। 
র্কন হ্কো িুোিা পকড় সগকে, পাকত্র আর রকেু সনই। কীোকি িারা এই ক্ষরি পূরণ 
করকি? 
 
হ্যারর োরারাি ঘুকর্াকি পাকররন। সে োরারাি সনরেকের ফুাঁরপকয ফুাঁরপকয কান্নার 
আওযাজ শুনকি সপে। সে িুঝকি পাকর সনরেেও িার র্ি সশাকারেেূি। ওকক োন্ত্বনা 
সদওযার োষা িা িোর রকেু হ্যাররর সনই। রিরফল্ডর হ্াউজ এি সপেকন পকড় সগকে এ 
ক্ষরিিা কীোকি িারা পূরণ করকি-এ রনকয সনরেে হ্যাররর র্িই খুি উরদ্বগ্ন। রক হ্কি, 
েখন রিরফল্ডকরর েিাই জানকি িারা রক ককরকে? 
 
হ্যারর পিার থাককিও দকের এই দশা। েিকিকয রপ্রয সখকোযাড় হ্যারর পিারকক েিাই 
হ্িাৎ ঘৃণা করকি শুরু করে। এর্নরক িাকেনক্ল এিিং হ্াফেপাফে-এর েিাই িার 
ওপর কু্ষদ্ধ। কারণ িারাও িায রিদারররা সেন হ্াউজ কাপ না পায। রিদাররন হ্াউজ 
খুিই উৎফুল্ল। িারা এখন হ্যাররকক সদখকেই র্স্করা ককর–থযািংক ইউ হ্যারর পিার। 
সিার্ার কাকে আর্রা ঋণী। 
 
একর্াত্র রনই হ্যাররর পাকশ একে দাাঁড়াে। 
 
ককযক েপ্তাকহ্র সেির িারা এিা েুকে োকি। এখাকন আোর পর সেড ও জজধ আকনক 
পকযে হ্াররকযকে। িিুও িাকদর েিাই পেে ককর। 
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িারা একিাকর সদড়শ পকযে হ্ারাযরন, হ্াররকযকে রক? রন িেে, না, কখকনাই না। 
 
ো ক্ষরি হ্কযকে িা পূরণ করকি অকনক ের্য োগকি। হ্যারর োিে এখন সথকক িার 
দারযত্ব িা এখরিযাকরর িাইকর সকান রজরনে রনকয সে র্াথা ঘার্াকি না। ঘকরর সখকয 
িকনর সর্াষ িাড়াকনা, অকনযর সপেকন সগাকযোরগরর করা-এ র্রকনর কাকজ সে আর রেপ্ত 
হ্কি না। সে েীষণ েরজ্জি হ্কয উকডর কাকে রগকয িেে–আরর্ পদিযাগ করকি িাই। 
পদিযাগ। উড় হ্িেম্ব হ্কয িকে। সকন? পদিযাগ ককর কী োে হ্কি? উড পাল্টা প্রশ্ন 
ককর-একি রক সিার্াকদর দে রজিকি? সে পকযে সখাযা সগকে রকরডি সখোয না 
জযোে ককর িা রক ককর সফরি পাওযা োকি? 
 
রকরন্ডি সখোয আকগর র্ি র্জা সনই। অনুশীেকনর ের্য দকের সকান সখকোযাড় হ্যাররর 
োকথ কথা িকে না। হ্যাররর োকথ কথা িোর প্রকযাজন হ্কে িারা িাকক িার নার্ না 
িকে রেকার িকে ডাকক। 
 
হ্াররর্ওন আর সনরেেও কি পারচ্ছে। িকি িাকদর কি হ্যাররর র্ি এি সিরশ নয। 
কারণ, িারা হ্যাররর র্ি এি পরররিি নয। িাকদর োকথও সকউ কথা িেকে না। ক্লাকে 
হ্াররর্ওনও আকগর র্কিা রশক্ষককদর দৃরি আকষধণ করকি পাকর না। সে র্াথা রনিু ককর 
নীরকক িার কাজ ককর। 
 
োর্কন পরীক্ষা িকে আোয হ্যাররর খুি োকো োগে। কারণ পরীক্ষার পড়াকশানা রনকয 
িযস্ত থাককে েহ্কজই িার ককির কথা েুেকি পারকি। 
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হ্যারর প্ররিজ্ঞা ককররেে সে অকনযর রিষয রনকয সে আর র্াথা ঘার্াকি না। িার এই 
প্ররিজ্ঞা হ্িাৎ এক িযাকেকঞ্জর েমু্মখীন হ্কো। 
 
সু্ককের পরীক্ষা শুরু হ্িার েপ্তাহ্খাকনক আকগ োইকিরর সথকক সফরার পকথ সে অর্যাপক 
কুইকরকের কেস্বর শুনকি সপে। 
 
কুইকরে িেকেন–না, না, আর নয প্লীজ র্কন হ্ে সকউ িাকক েয সদখাকচ্ছ। হ্যারর 
এরগকয সগে। 
 
আিার কুইকরকের গো–রিক আকে,.. রিক আকে। 
 
একিু পকরই অর্যাপক কুইকরে রফকর একেন। রিরন িার পাগরড় রিক করকেন। িাকক 
সিশ র্নর্রা সদখাকচ্ছ। র্কন হ্কচ্ছ এখনই িুরঝ রিরন রিৎকার ককর উিকিন। 
 
হ্যাররর র্কন হ্ে অর্যাপক কুইকরে িাকক সদখকি পানরন। িার পাকযর শব্দ রর্রেকয না 
োওযা পেধন্ত হ্যারর অকপক্ষা করে। িারপর ক্লােরুকর্  ুকে। সেখাকন সকউই রেে না। 
অিশয অপর প্রাকন্তর দকরাজা সখাো রেে। হ্যারর একগারচ্ছে। হ্িাৎ িার রনকজর প্ররিজ্ঞার 
কথা র্কন হ্কো। এেি রনকয োিা সিা িার কাজ নয। 
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োইকিররকি  ুকক হ্যারর হ্াররর্ওন ও রনকক েি খুকে িেকো। অরেোকনর আিহ্ রকর্র 
সেির আিার জাগকি শুরু ককরকে, িার আকগই হ্াররর্ওন িেকো–ডাম্বেকডাকরর কাকে 
োও। অকনক আকগই িার কাকে আর্াকদর খাওযা উরিি রেে। এিার েরদ আর্রা সকান 
রকেু রনকজরাই করর িাহ্কে সু্কে সথকক রনঘধাৎ আর্াকদর সির ককর সদযা হ্কি। 
 
রকন্তু আর্াকদর হ্াকি সিা সকান প্রর্াণ সনই। হ্যারর িেে 
 
আর্াকদরকক ের্থধন করকি অর্যাপক কুইকরেও েয পাকিন। অর্যাপক সেইল্প িেকিন–
হ্যাকোইন কদিযরি কীোকি এে িা িার জানা সনই। িিুথধ িোয েখন ঘিনা ঘকি িখন 
রিরন র্াকর কাকে সকাথাও রেকেন। না। িাহ্কে কাকক রিশ্বাে করকিন–িাকক র্া 
আর্াকদরকক। ডাম্বেকডার োিকিন িাকক পদিুযি করার জনয আর্রা গল্পিা িারনকযরে। 
ঝুাঁরক থাককে রফেও আর্াকদর োহ্ােয করকিন না। আর এিাও র্কন সরকখা পরশর্রণ 
েম্পককধ আর্াকদর রকেু জানার কথা নয। এিা জানাজারন হ্কে অকনক িযাখযা ও 
ককরফযি রদকি হ্কি। 
 
হ্াররর্ওন িার কথায েন্তুি হ্কেও রন হ্কো না। 
 
আর্রা েরদ এই রনকয একিু র্াথা ঘার্াই। 
 
সকান প্রকযাজন সনই। হ্যাররর েরােরর উের। আর্রা িহু র্াথা ঘারর্কযরে। এিার হ্যারর 
একিা র্ানরিত্র সির করে। জুরপিাকরর র্ানরিত্র। হ্যারর এর র্কর্যই জুরপিার িকহ্র 
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িাাঁদগুকোর নার্ সজকন সগকে। পররদন েকাকে িারা েখন নাশিা কররেে িখন িাকদর 
রিনজকনর কাকেই একই িািধা এে– 
 
আজ রাি ১১িা সথকক সিার্াকদর রডকিনশন শুরু হ্কি। 
প্রকিশ ককক্ষ রগকয রফেকির োকথ সদখা ককরা। 
–অর্যাপক এে. র্যাককগানাগে। 
 
হ্যারর েুকেই রগকযরেে সে পকযে সখাযাকনার জনয িাকদরকক রডকিনশকনর রু্কখারু্রখ হ্কি 
হ্কি। ওই রাকি িারা রকনর কাে সথকক রিদায রনে। রাি ১১িায িারা প্রকিশ ককক্ষ 
সগে। রফেি সেখাকনই রেকেন। সেখাকন র্যােফযককও সদখা সগে। হ্যারর েুকে রগকযরেে 
সে র্যােফকযরও রডকিনশন হ্কযকে। 
 
রফেি িেকেন–আর্ার সপেন সপেন একো। িারা িার সপেকন সপেকন সগে। রফেি 
িেকেন–সু্ককের আইন–কানুন োোর আকগ সিার্াকদরকক দুিার ককর োিকি হ্কি। আরর্ 
ইকচ্ছ করকে সিার্াকদরকক আরও করিন শারস্ত রদকি পারিার্। ককযকরদন সিার্াকদরকক 
এ ঘকর িরে ককর রাখকি পারিার্। রশকে রদকয সিাঁকর্ও রাখকি পারিার্। আর্ার 
অরফকেই রশকে আকে। রকন্তু এিাকরর র্কিা ওরদকক োরচ্ছ না। েরিষযকি আর এ 
র্রকনর সকান কাজ করকি না। পারেকয োওযার সিিা ককরা না। করকে সিার্াকদরই 
সিরশ ক্ষরি হ্কি। 
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িারা অন্ধকার র্াি রদকয এরগকয সগে। হ্যারর োিরেে িাকদর কী শারস্ত হ্কি। রনশ্চযই 
েযঙ্কর রকেু। 
 
িাাঁদ রেে উজ্জ্বে। িকি সর্ঘ িাাঁদকক খারনকিা স কক সরকখরেে। একিু এরগকয সেকিই 
হ্যারর রিকডর কুরিকরর জানাোয আকো সদখকি সপে। িারা দূর সথকক রকেু কথািািধার 
শব্দ শুনকি সপে। এিা সক? িুরর্ রফেি? িাড়ািারড় একো। আরর্ কাজ শুরু করকি 
িাই। 
 
হ্যারর োিরেে িারা েরদ হ্যারিকডর োকথ কাজ ককর, িাহ্কে খুি খারাপ হ্কি না। হ্যারর 
সিশ আশস্ত সিার্ করে। কারণ রফে িাকক িেে রনশ্চযই োিে িনু্ধিার োকথ িুরর্ 
সিার্ার ের্য আনকেই কািাকি পারকি। োকো ককর োি, সিার্রা রিকর্কিা রফকর 
আেকি পারকি রকনা আর্ার েকেহ্ আকে। 
 
এই কথা শুকন সনরেে কাকদা কাাঁকদা হ্ে আর র্যােফয পকথ পাথকরর র্ি দাাঁরড়কয সগে। 
 
এই িকন। সে িার িার িেে–রাকির সিোয োওযা রনকষর্। এোড়া ওখাকন অকনক রকেু 
আকে। আরর্ শুকনরে সেখাকন সনককড় িাঘ আকে। উরদ্বগ্ন কেস্বর। 
 
সনরেে হ্ারির জার্ার আরস্তন র্কর ফুাঁরপকয উিে। 
 
সেিা সিার্াকদর সদখার িযাপার। রফেি িেকেন– 
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েরদ সনককড় সথকক থাকক িাহ্কে সিার্াকদর আকগই সেকি সদখা উরিি রেে। িাই নয 
রক? 
 
অন্ধকার সেদ ককর হ্যারিড িাকদর রদকক এরগকয একেন। োকথ িার কুকুর ফািং। আর 
কাাঁকর্ রেে িড় র্নুক ও িীর। 
 
হ্যারিড িেকেন–হ্যারর আর হ্াররর্ওন, আরর্ সিা আর্ঘণ্টা র্করই সিার্াকদর জনয 
অকপক্ষা কররে। 
 
রফেি শীিে ককে িেকেন–িাকদর োকথ সিার্ার িনু্ধত্বপূণধ আিরণ করা রিক হ্কি না, 
হ্যারিড। িাকদরকক এখাকন আনাই হ্কযকে শারস্ত সদিার জনয। 
 
এ জনযই িুরঝ সিার্ার সদরর হ্কযকে? হ্যারিড প্রশ্ন করকেন। রফেকির প্ররি ককিার 
দৃরিকি িারককয হ্যারিড িেকেন–িুরর্ রনশ্চযই এিক্ষণ িকৃ্তিা রদরচ্ছকে। িুরর্ সিার্ার 
কাজ ককরে। এিার আরর্ আর্ার কাজ শুরু করি। 
 
রফেি িেকেন–কাে েকাকে আরর্ খির সনি। একদর কী অিস্থা দাাঁরড়কযকে আরর্ সদখি। 
 
হ্ারিকডর রদকক িারককয র্যােফয িেে–আরর্ এই িকন োি না। র্যােফকযর স্বকর েয 
পাওযার োি সদকখ হ্যারর সিশ খুরশ হ্কো। 
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হ্যারিড িেকেন–সহ্াগািধকে থাককি হ্কে সিার্াকক ওখাকন সেকিই হ্কি। িুরর্ অনযায 
ককরে। এখন িার শারস্ত সোগ করকি হ্কি। 
 
এগুকো সিা িাকরিাককরর কাজ। োত্রকদর নয। আর্রা সেকিরেোর্ আর্াকদরকক রকেু 
সেখাকেরখ িা এ র্রকনর রকেু করকি হ্কি। 
 
হ্যারিড িার রদকক করিন সিাকখ িারককয িেকেন–সহ্াগািধকে িাই করকি হ্য। েরদ না 
করকি ইকচ্ছ হ্য িাহ্কে দুকগধ রফকর োও এিিং িরহ্সৃ্কি হ্কয িারড়কি রফকর োও। 
 
র্যােফয একিুও নড়ে না। ককিার েরেকি হ্যারিকডর রদকক রকেুক্ষণ িারককয সথকক 
সিাখ নারর্কয রনে। 
 
এিার হ্যারিড িাকদর রদকক িারককয িেকেন–র্কনাকোগ রদকয আর্ার কথা সশানা, আরর্ 
আজ রাকি সফ কাজিা করকি োরচ্ছ–িা খুিই ঝুাঁরকপূণধ। আরর্ িাই না সিার্রা সকউ 
রিপকদ পড়। একো, আর্ার সপেকন সপেকন একো। 
 
হ্যারিড িাকদরকক িকনর এক প্রাকন্ত রনকয একেন। হ্াকি একিা েেন র্কর একিা 
আাঁকািাকা পথ িাকদর সদখাকেন। পথিা িকন রর্রেকয সগকে। রৃ্দুর্ে িািাকে িাকদর 
িুে উড়রেে। 
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এরদকক িাকাও। হ্যারিড িেকেন–র্ারির ওপর ঝের্কে রজরনেিা সদখ। রূপােী রে। 
এিা ইউরনককনধর রক্ত। এখাকন একিা ইউরনকনধ আকে সে আঘাি সপকযকে। এ েপ্তাকহ্ 
রদ্বিীযিাকরর র্কিা এ র্রকনর ঘিনা ঘিে। গি িুর্িাকর আরর্ একিা ইউরনকনধকক রৃ্ি 
অিস্থায সদকখরে। আর্াকদর সিিা হ্কি আহ্ি প্রাণীিাকক খুাঁকজ সির ককর িাকক কি 
সথকক িাাঁিাকনা। 
 
রনকজর েয সগাপন না ককর র্যােফয প্রশ্ন করে–ইউরনকনধ েরদ প্রথকর্ই আর্াকদরকক 
আির্ণ ককর িকে। 
 
েিক্ষণ সিার্রা আর্ার োকথ অথিা আর্ার কুকুর ফযাকের োকথ থাককি িিক্ষণ 
সিার্াকদর েকযর সকান কারণ সনই। 
 
ফযাকের দীঘধ দাাঁি সদকখ র্যােফয িকে উিে–আরর্ ফযােকক িাই। 
 
হ্যারিড িেে–ফযােকক রনকি িাও নাও। আরর্ র্কন কররকয রদরচ্ছ ফযাে রনকজই খুি 
েীরু। আর্ার রদকক িাকাও। হ্যারর আর হ্াররর্ওন িার্ রদকক োকি। র্যােফয, সনরেে 
আর ফযাে ডানরদকক োকি। েরদ আর্াকদর সকউ ইউরনকনধ সদখকি পায সে িা িার দে 
েিুজ আকোর রিচু্ছরণ ঘিাকি। রিক আকে সিার্রা সিার্াকদর জাদুদণ্ড সির কর। এখনই 
এিা রনকয অনুশীেন কর। েরদ আর্াকদর সকউ রিপকদ পকড় সে োে আকোর রিচু্ছরণ 
ঘিাকি। আর্রা েিাই িার সখাাঁকজ িকে আেি। োির্াকন সথককা। িকে, োওযা োক। 
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িনিা অন্ধকার ও নীরি। রকেুদূর োিার পর পথ দুোকগ রিেক্ত হ্কয সগে। েযরর, 
হ্াররর্ওন আর হ্যারিড িাাঁরদককর রাস্তা র্রে। র্যােফয, সনরেে আর ফযাে ডানরদককর 
রাস্তায আকগ িাড়ে। 
 
র্ারির ওপর দৃরি সরকখ িারা নীরকি রকেুদূর অিের হ্ে। একিু পরই িারা িাাঁকদর 
আকোকি ঝকড় পড়া পািার ওপর রূপােী নীে রক্ত সদখকি সপে। হ্যারর সদখে, হ্যারিড 
খুিই উরদ্বগ্ন। 
 
সনককড়িাঘ রক সকান ইউরনকনধকক হ্িযা ককরকে? হ্যারর জানকি িাইে। 
 
হ্যারিড িেকেন–ইউরনকনধ র্রা খুি েহ্জ নয। িারা শরক্তশােী েন্দ্রজারেক প্রাণী। 
ইউরনকনধ আহ্ি হ্কযকে-এর আকগ আরর্ কখকনা শুরনরন। 
 
িারা একরি রপরচ্ছে সশওোপড়া গাে পার হ্কো। হ্যারর জে গরড়কয োওযার শব্দ শুনকি 
সপে। িুঝকি পারে কাোকারে সকাথাও জোশয আকে। আাঁকািাাঁকা পকথর এখাকন 
সেখাকন িারা ইউরনককনধর রক্ত সদখকি সপে? 
 
হ্াররর্ওন িুরর্ রিক আকো সিা, সকান অেুরির্া হ্কচ্ছ? হ্ারড় িেকেন। 
 
েরদ এিা আহ্ি ইউরনকনধ হ্য িাহ্কে এিা খুি সিরশ দূর সেকি পাকররন। 
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িারপর হ্যারিড হ্িাৎ িকে উিকেন, সিার্রা এই গােিার সপেকন িকে োও। 
 
হ্যারিড, হ্যারর ও হ্াররর্ওনকক হ্াকি র্কর িাকদরকক পথ সথকক েররকয রদকয একিা 
রিশাে ওক গাকের সপেকন দাাঁড় কররকয রদকেন। রিরন একিা িীর সির ককর র্নুকি 
োগাকেন। িীর সোাঁড়ার জনয রিরন প্রস্তুি। কাোকারে শুককনা পািার র্র্ধরধ্বরন সশানা 
োরচ্ছে। র্কন হ্রচ্ছে একিা সপাশাক সেন শুককনা পািার ওপর রদকয সহ্াঁকি োকচ্ছ। 
ককযক সেককন্ড পর শব্দরি সকাথায সেন রর্রেকয সগে। 
 
আরর্ জারন। রিরন রিড়রিড় ককর িেকেন-এখাকন এর্ন সকউ আকে োর এখাকন থাকার 
কথা নয। 
 
সনককড়? হ্যারর প্রশ্ন ককর। 
 
এখাকন সকান সনককড় িাঘ সনই, সনই সকান ইউরনকনধ। হ্যারিড িেকেন–রিক আকে। 
এিার সিার্রা আর্ার সপেকন সপেকন একো। িকি োির্ান সথককা। 
 
রকেুক্ষণ পর িারা একিা অদু্ভি জীি সদখে। সকার্র পেধন্ত র্ানুষ। োেিুে–দাাঁরড়। রকন্তু 
সকার্করর রনি সথকক সঘাড়া। এর্ন কী একিা োে সেজও রকযকে! 
 
হ্যারিড জানাকেন সে এর নার্ সরানান। 
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আর সরানান হ্কচ্ছ একজন সেের। িীক পুরাকন–সিার্রা রনশ্চযই এর কথা শুকনে। 
অর্ধর্ানি আর অর্ধ অশ্বকদহ্র্ারী। 
 
ও িুরর্ সরানান। হ্যারিড রনরুকদ্বকগ জানকি িাইকেন–িুরর্ সকর্ন আে? 
 
সরানান োর্কন এরগকয রগকয হ্াি নাড়ে। 
 
গুড আফিারনুন হ্যারিড। সরানান িেে। িার ককে একিা করুণ আরিধ রেে। 
 
সরানান হ্যারিডকক প্রশ্ন করে–িুরর্ রক আর্াকক র্ারকি সিকযরেকে? 
 
িীকরর ওপর হ্াি সিাোকি সিাোকি হ্যারিড িেকেন–রনরশ্চি ককর রকেু িেকি পারর 
না। িকন এর্ন সকউ রেে োর থাকার কথা রেে না। থাক সে কথা। এরা ইে হ্যারর 
পিার আর হ্াররর্ওন সিঞ্জার। িারা দুজকনই োত্র। আর ও হ্ে সরানান। একজন 
সেের। 
 
আর্রা সদকখরে। হ্াররর্ওন রস্তরর্ি ককে িেে। 
 
গুড আফিারনুন। সরানান িেে–সিার্রা রক োত্র? সিার্রা রক সু্ককে অকনক রকেু 
রশকখকো? 
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অল্প-েল্প। রিনীি ককে হ্াররর্ওন জিাি রদে। 
 
অল্প-েল্প। িিুও রকেু রশখে সরানান দীঘধশ্বাে সেকড় িেে। র্াথা সপেকন রনকয আকাকশর 
রদকক িারককয ও র্ন্তিয করে–আজ র্েেিহ্ সিশ উজ্জ্বে। 
 
িুরর্ রিকই িকেে। আকাকশর রদকক িারককয হ্যারিড োয রদকেন। আকাকশর রদকক 
িারককয হ্যারিড িেকেন–আরর্ আনরেি সে আর্রা একরত্রি হ্কযরে। একিা ইউরনকনধ 
আহ্ি হ্কযকে। িুরর্ রক িাকক সকাথাও সদকখে? 
 
সরানান সকান জিাি রদে না। সে আকাকশর রদকক এক দৃরিকি িারককয রইে। িারপর 
দীঘধশ্বাে সেকড় িেে–েিধত্রই সদখা োয সে রনরীহ্ িযরক্তরাই েিার আকগ শারস্ত পায। 
এখাকনও িাই সদখরে। 
 
হ্যারিড িেকেন–সরানান, িুরর্ রিকই িকেে। রকন্তু িুরর্ রক সকান অস্বাোরিক রকেু 
সদকখে? 
 
র্েেিহ্ আজ উজ্জ্বে। সরানান িেে। হ্যারিড অর্ীরোকি সরানানকক েক্ষয কররেকেন। 
 
সরানান আিার িেে–আজ রাকি র্েেিহ্িা অস্বাোরিক রকর্ উজ্জ্বে। 
 
হ্যারিড িেকেন–িাহ্কে িুরর্ অদু্ভি রকেু সদখরন? 
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এিারও জিাি রদকি সরানান অকনক ের্য রনে। 
 
িারপর িেকেন–িকন অকনক রজরনে েুরককয থাককি পাকর। 
 
সরানাকনর সপেকন গাকে রৃ্দু আকোেন সদখা সগে। হ্যারিড িার িীর র্নুক প্রস্তুি 
করকি উদযি হ্কেন। এিার রদ্বিীয সেের োর্কন এে। িার িুে কাকো। সে সরানান 
সথককও সিরশ হৃি–পুি। 
 
হ্যাকো সিইন। হ্যারিড িেকেন–িুরর্ রক োকো আকো? 
 
গুড আফিারনুন হ্যারিড, আশা করর োকো আকো। 
 
োকো। হ্যারিড জিাি রদকেন। সদকখা, আরর্ সরানানকক রজকজ্ঞে কররেোর্ িুরর্ রক 
েম্প্ররি এখাকন অদু্ভি রকেু সদকখে? এখাকন একরি ইউরনকনধ আহ্ি হ্কযকে। িুরর্ রক 
এ িযাপাকর রকেু জাকনা? 
 
সিইন উকি সরানাকনর পাকশ িেে। আকাকশর রদকক িাকাে। িারপর শুরু্ িেে–আজ 
রাকি র্েেিহ্ উজ্জ্বে। 
 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি এন্ড রি রিলসিািস স্টান । স্ে. স্ে. িাওরলিং । হ্যারি পটাি রসরিে 

330 

www.bengaliebook.com                                  সূরিপত্র 
 

 

একথা সিা আর্রা আকগও শুকনরে। হ্যারিড একিু রিররক্তর োকথ িেকেন–রিক আকে, 
সিার্াকদর দুজকনর সকউ েরদ সকান অদু্ভি রজরনে সদখ িাহ্কে আর্াকক জারনও। এিার 
আরর্ উরি। 
 
হ্যারর আর হ্াররর্ওনও উিে। ককযকিা িৃক্ষ িাকদর পথকরার্ না করা পেধন্ত িারা 
হ্াাঁিকি োগে। 
 
সেনিকরর কাে সথকক কখকনা েরােরর উের আশা ককরা না। হ্যারিড হ্যারর আর 
হ্াররর্ওকনর উকিকশয িেকেন। 
 
এখাকন রক অকনক সেের আকে? হ্াররর্ওন জানকি িায। 
 
না, খুিই কর্। িারা রনকজকদরকক গুরিকয রাখকি িায। িকি িারা র্াকঝ র্াকঝ সিশ 
উপকারী হ্কয ওকি। িাকদর কাে সথকক অকনক রকেু জানা োয। িারা অকনক রকেুই 
জাকন রকন্তু িেকি িায না। 
 
গেীর িকনর সেির রদকয িারা হ্াাঁিকি োগে। হ্যারর োিরেে সেনিরকদর কথা। রাস্তার 
িাাঁকক আোর পর হ্াররর্ওন হ্যারিকডর হ্াি আাঁককড় র্কর িেে–সদখুন, সদখুন ওখাকন 
োে রশখা সদখা োকচ্ছ। রনশ্চযই িারা রিপকদ পকড়কে। 
 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি এন্ড রি রিলসিািস স্টান । স্ে. স্ে. িাওরলিং । হ্যারি পটাি রসরিে 

331 

www.bengaliebook.com                                  সূরিপত্র 
 

 

সিার্রা দুজন এখাকন দাাঁড়াও। হ্যারিড িেকেন–সিার্রা এখান সথকক সকাথাও োকি না। 
আরর্ এখাকনই রফকর আেি। 
 
িকনর সেির রদকয হ্যারিকডর োিার শব্দ িারা শুনকি সপে। িারা দুজকনই খুি েয 
সপকয সগকে। রকেুক্ষণ পর পািার র্র্ধরধ্বরন োড়া আর সকান শব্দ িাকদর কাকন একো 
না। 
 
হ্াররর্ওন রফেরফে ককর িেে–সিার্ার রক র্কন হ্য না িারা আঘাি সপকযকে। 
 
আরর্ র্যােফকযর জনয োরি না। িকি সনরেকের জনয আর্ার োিনা হ্কচ্ছ, কারণ সে 
প্রথর্িাকরর র্কিা এখাকন একেকে। 
 
ের্য িকয োরচ্ছে। িারা েিাই েজাগ হ্কয রইে। প্ররিরি শব্দ হ্যাররকক েিরকি ককর 
িুেকে। হ্যারর োিরেে–কী ঘিকি োকচ্ছ। িারা এখন সকাথায। অিকশকষ একিা 
সজারাকো শব্দ রিকডর রফকর আোর কথা জানাে। হ্যারিড রাকগ ফুাঁেরেকেন। 
 
হ্যারিকডর োকথ রেে র্যােফয, সনরেে আর ফযাে। সনরেেকক সকৌিুক ককর সপেন 
সথকক জরড়কয র্রায সে েয সপকয োে আকোর রিচু্ছরণ ঘিায। 
 
হ্যারিড িেকেন-এিার আরর্ দে পররিিধন ককর রদরচ্ছ। সনরেে িুরর্ও হ্াররর্ওকনর 
োকথ থাককা। হ্যারর, িুরর্ এই িুদ্ধ ও ফযাকের েকে োও। আরর্ দুুঃরখি। হ্যারিড 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি এন্ড রি রিলসিািস স্টান । স্ে. স্ে. িাওরলিং । হ্যারি পটাি রসরিে 

332 

www.bengaliebook.com                                  সূরিপত্র 
 

 

রফেরফে ককর হ্যাররকক িেকেন–সিার্াকক েয সদখাকনা িার জনয করিন। আর্াকদর 
কাজিা এোকিই োরকি হ্কি। 
 
র্যােফয আর ফযােকক রনকয হ্যারর িকনর আকরা গেীকর োত্রা শুরু করে। আর্ঘণ্টা 
হ্ািার পর িারা গেীর িকনর আকরা সেিকর প্রকিশ করে। আকরা রকেুদূর োিার পর 
িারা খুিই ঘন গাকের র্কর্য এে সেখাকন হ্াাঁিা আর েম্ভিপর রেে না। োর্কন গােপাো 
খুি িওড়া এিিং ঘন ঘন। 
 
হ্যাররর কাকে র্কন হ্ে রক্ত ির্শুঃ পুরু হ্কচ্ছ। একিা গাকের সশককড় সিশ রক্ত সদকখ 
হ্যাররর কাকে র্কন হ্কো আহ্ি প্রাণীরি আশপাকশ সকাথাও েন্ত্রণায কািরাকচ্ছ। একিা 
পুরকনা ওক গাকের ডােপাোর সেির রদকয হ্যারর একিা প্রাণী সদখকি সপে। 
 
ওই রদকক সদখ। র্যােফযকক থার্ািার জনয িার িাহুকি হ্াি সরকখ সে রনিু ককে িেে। 
 
র্ারিকি োদা উজ্জ্বে কী সেন রিকরিক কররেে। িারা িার কাোকারে সগে। 
 
এিা একিা ইউরনকনধ। রৃ্ি। হ্যারর জীিকন এি েুের প্রাণী সদকখরন। পাগুকো রেে 
রিকন। পাগুকোর ওপর অস্বাোরিক িাপ পকড়কে। র্ারিকি পকড় আকে। ইউরনককনধর 
সকশর কাকো পািার ওপর েরড়কয আকে। 
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হ্িাৎ সঝাাঁপ সথকক একিা কাপড়– াকা োযারূ্রিধ ইউরনককনধর কাকে। একে রক্তপান 
করকি শুরু করে। 
 
আিধনাদ ককর র্যােফয আরও রপরেকয এে। ফযােও রপেু হ্িে। কাপকড়  াকা 
োযারূ্রিধরি র্াথা িুকে েরােরর হ্যাররর রদকক িাকাে। ইউরনককনধর রক্ত গরড়কয পড়রেে। 
িারপর দ্রুিগরিকি হ্যাররর রদকক েুকি এে। েকয হ্যারর নড়কি পাররেে না। 
 
হ্যাররর িীি র্াথািযথা শুরু হ্ে। এি িযথা এর আকগ িার কখনও হ্যরন। প্রিণ্ড িযথায 
সে িার হ্ািুর ওপর হ্াি রাখে। হ্যারর র্াথা উরিকয সদখে োযারূ্রিধ অপেৃি হ্কযকে, 
একিা সেের িার োর্কন দাাঁরড়কয আকে। 
 
হ্যাররকক কাকে রনকয সেের প্রশ্ন করে–িুরর্ রিক আকে সিা? 
 
হ্যাাঁ, হ্যারর জিাি রদকয প্রশ্ন করে–প্রাণীিা কী রেে? 
 
সেের হ্যাররর প্রকশ্নর সকান জিাি না রদকয রকেুক্ষণ িারককয রইে। িার সিাখ রেে 
রিিণধ নীেকান্ত র্রণর র্ি আশ্চেধজনকোকি নীে। সে খুি েিকধোকি হ্যাররর রদকক 
িাকাে এিিং অকনকক্ষণ র্কর হ্যাররর কপাকের দাকগর রদকক িারককয রইে। 
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এরপর িেে–িাহ্কে িুরর্ই হ্যারর পিার। সিার্ার এখন হ্যারিকডর কাকে িকে োওযা 
উরিি। এই িন রনরাপদ নয। রিকশষ ককর সিার্ার জনয। িুরর্ রক আর্ার রপকি িড়কি 
পাকরা? িাহ্কে এই পকথ িাড়ািারড় সেকি পারকি। 
 
সেের িেে–আর্ার নার্ রফকরঞ্জ। সে োর্কনর হ্াাঁিু োাঁজ ককর রপি কাি ককর হ্যাররকক 
িার রপকি উিকি িেে। ওইরদকক ঘন িকনর গাকের ডাে–পাো সককি কাকরা আোর 
শব্দ সশানা সগে। 
 
দ্রুিগরিকি সরানান ও সিইন একে উপরস্থি হ্কো। 
 
রফকরঞ্জ, সিইন র্র্ককর স্বকর প্রশ্ন করে-এিা কী করে িুরর্? সিার্ার রপকি একজন 
র্ানুষ। সিার্ার রক েজ্জা ককর না? িুরর্ কী একরি র্ারু্েী খচ্চর? 
 
রফকরঞ্জ িেে–িুরর্ রক জাকনা সেকেরি সক? এ হ্ে হ্যারর পিার। সে েি িাড়ািারড় 
িকনর িাইকর সেকি পারকি িিই িার জনয োকো। 
 
িুরর্ িাকক কী কথা িেরেকে সিইন রিররক্তর োকথ রজকজ্ঞে করে রফকরঞ্জ সিার্ার রক 
র্কন সনই সে, আর্রা শপথ রনকযরে আর্রা স্বকগধর রিরুকদ্ধ রকেু করি না। আর্রা রক 
িহ্–নক্ষকত্রর গরিরিরর্ পরড়রন? 
 
সরানান নােধাে হ্কয র্ারি খুাঁিকি োগে। 
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আরর্ রনরশ্চি, রফকরঞ্জ র্কন করকে সে োকো কাজ করকে। খুি রির্ষধোকি সরানান এই 
র্ন্তিয করে। 
 
সরকগ রগকয সিইন িার সপেকনর পা রদকয র্ারিকি োরথ র্ারে। 
 
অকনযর র্েে–িাকি আর্াকদর কী একে োয? ো েরিষযদ্বাণী করা হ্কযকে সকিে িার 
ওপরই রনেধর করা সেনিরকদর দারযত্ব। আর্াকদর িকন রিপন্ন র্ানুকষর সেিা করা 
আর্াকদর কাজ নয। 
 
রফকরঞ্জ সরকগ হ্িাৎ িার সপেকনর পাকয ঝাাঁরক রদে। িার রপকি েওযার থাকার জনয 
হ্যাররকক রফকরকঞ্জর কাাঁর্ জরড়কয র্রকি হ্য। 
 
িুরর্ রক ইউরনকনধিা সদখকি পাচ্ছ না? রফকরঞ্জ রিৎকার ককর িেে িুরর্ রক িুঝকি 
পারে না–সকন এিা র্ারা সগকে? িহ্গুরে রক সিার্াকক এই সগাপন খিররি জানাযরন? 
িকনর অপশরক্তগুকো দূর করার জনয আরর্ রনকজকক রনকযারজি ককররে। হ্যাাঁ সিইন, 
প্রকযাজন হ্কে আরর্ র্ানুকষর োকথ কাজ ককর োি। 
 
সরানান ও সিইনকক সপেকন সরকখ হ্যাররকক রনকয রফকর দ্রুি অরণয সেকড় সগে। 
 
হ্যারর রিক িুঝকি পাররেে না সে সকাথায োকচ্ছ। 
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সিার্ার ওপর সিইকনর এি রাগ সকন? হ্যারর জানকি িাইে–কী কারকণ িুরর্ আর্াকক 
উদ্ধার করকি িাইে? 
 
রফকরঞ্জ িার গরি করর্কয হ্যাররকক িেে র্াথা রনিু রাখকি সেন সোি গাকের ডাে–
পাোর োকথ িার র্াক্কা না োকগ, রকন্তু সে িাররর প্রকশ্নর সকান জিাি রদে না, দীঘধক্ষণ 
র্কর িারা নীরকি িকনর গােপাো পার হ্কো। হ্যাররর র্কন হ্ে–রফকরঞ্জ সিার্হ্য িার 
োকথ কথা িেকি িায না। িারা েখন িকনর গেীকর  ুকরেে িখন রফকর হ্িাৎ ককর 
সথকর্ হ্যাররকক প্রশ্ন করে–হ্যারর পিার, িুরর্ কী জাকনা ইউরনককনধর রক্ত রক কাকজ 
োকগ? 
 
এই অদু্ভি প্রকশ্ন হ্যারর হ্িেম্ব হ্কয সগে। একিু সথকর্ হ্যারর জিাি রদে–আরর্ রিক 
জারন না। আরর্ শুরু্ এইিুকু জারন সে রশিং, সেজ আর পশর্ ওষুর্ কিররর কাকজ িযিহ্ার 
হ্য। 
 
রফকরঞ্জ িযাখযা করে–ইউরনকনধ হ্িযা করা েযািহ্ অপরার্। োর হ্ারািার রকেু সনই 
এিিং েিরকেু পািার েম্ভািনা আকে সকিে সেই সোকই এ র্রকনর অপরার্ করকি 
পাকর। িুরর্ েরদ রৃ্িুয সথকক এক ইরঞ্চ দূকরও থাক, ইউরনককনধর রক্ত সোর্াকক রৃ্িুয 
সথকক রক্ষা করকি। িকি এর জনয সিার্াকক েযঙ্কর র্াশুে রদকি হ্কি। িুরর্ রনকজ 
িাাঁিার জনয এক পরিত্র অক্ষর্ প্রাণীকক হ্িযা ককরে। সিার্ার জীিন হ্কি অকর্ধক জীিন, 
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অরেশপ্ত জীিন। ইউরনককনধর রক্ত সিার্ার সিাাঁকি স্পশধ করার োকথ োকথই এই জীিন 
শুরু হ্কি। 
 
হ্যারর সপেন রফকর রফকরকঞ্জর র্াথার রদকক িাকাে। ওর র্াথা িাাঁকদর আকোকি রূপােী 
সদখাকচ্ছ। 
 
এর্ন সিপকরাযা সকউ রক আকে? হ্যারর সজাকর িকে উিে–োরা জীিকনর জনয অরেশপ্ত 
হ্ওযার সিকয রৃ্িুয রক োে নয? 
 
িুরর্ রিক িকেে। রফকরঞ্জ িেে–জীরিি থাকার জনয অনয রকেু খাওযা সেকি পাকর–ো 
সিার্ার শরক্ত রফররকয রদকি পাকর। এর্ন রকেু ো সিার্াকক অর্র ককর রাখকি। হ্যারর 
পিার িুরর্ রক জাকনা, এই রু্হূ্কিধ সু্ককে রক েুককাকনা আকে? 
 
রনশ্চযই পরশর্রণ। জীিকনর েুর্া। রকন্তু আরর্ রিক িুঝকি পাররে না সক– 
 
িুরর্ রক এর্ন কাকরারই কথা োিকি পাকরা না সে িহু িের র্কর ক্ষর্িায আোর 
অকপক্ষা করকে, জীিকনর োকথ সকানোকি ঝুকে থাককি িাকচ্ছ, েুকোকগর অকপক্ষায 
আকে?–রফকরকঞ্জর স্বগকিারক্ত। 
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র্কন হ্ে সোহ্ার রু্রি হ্যাররর হৃদযকক দুরদক সথকক সিকপ র্করকে। গাকের পািার 
র্র্ধরশকব্দর সেির রদকয হ্যাররর র্কন হ্ে সে সেই কথা শুনকি সপকযকে ো হ্যারিড 
িাকক প্রথর্ োক্ষাকিই িকেরেকেন। 
 
সকউ িকেন উরন র্ারা সগকেন, আরর্ রিক জারন না উরন জীরিি না রৃ্ি 
 
িুরর্ রক িেকি িাকচ্ছা রিরন েে… হ্যারর উৎকরেি। 
 
হ্যারর, হ্যারর িুরর্ রিক আকে সিা? হ্াররর্ওন সদৌকড় িাকদর রদকক আেরেে। হ্যারিড 
িার সপেন সপেন। 
 
রিক কী িেকে িা না িুকঝই হ্যারর িেে— 
 
আরর্ োকো। হ্যারিে, ইউরনকনধিা র্ারা সগকে। 
 
আরর্ সিার্াকক এখাকন সেকড় োরচ্ছ। রফকরঞ্জ রিড়রিড় ককর িেে। 
 
ইউরনকিা পরীক্ষা করার জনয হ্যারিড েুকি সগে। 
 
িুরর্ এখন রনরাপদ। সিার্ার সেৌোগয কার্না করর, হ্যারর, রফকরঞ্জ িেে-এর আকগও 
সেনিরগণ িহ্–নক্ষকত্রর েুে পাি ককরকেন। আর্ার র্কন হ্য এিারও িাই হ্কযকে। 
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হ্যাররকক সপেকন সরকখ রফকরঞ্জ আিার গেীর িকন রফকর সগে। 
 
*** 
 
িাকদর রফকর আোর অকপক্ষায সথকক রন অন্ধকার কর্নরুকর্ ঘুরর্কয পকড়কে। ঘুকর্র 
সঘাকর রকরডি সখোর ফাউেকক সকন্দ্র ককর সে েখন রিৎকার ককর উিে, িখনই হ্যারর 
সজাকর র্াক্কা রদকয িাকক ঘুর্ সথকক জাগাে। হ্যারর রক রক ঘকিকে িো শুরু করকিই 
রকনর সিাখ োনািড়া হ্কয সগে। 
 
হ্যারর িেকি পাররেে না। সে আগুকনর োর্কন পাযিারর কররেে। িখনও সে কাাঁপরেে। 
 
সেইপ েেকডর্কিধর জনয পাথরিা িাকচ্ছন,.. আর েেকডর্িধ িকন অকপক্ষা করকে। অথি 
আর্রা র্ারণা ককর আেরে সেইপ পাথরিা িাকচ্ছন রনকজ র্নী হ্ওযার জনয। 
 
এেি কথা এখন রাকখা সিা। রন রফেরফে ককর িেে। রন এর্নোকি কথা িেে সে 
র্কন হ্কচ্ছ েেকের্িধ কাোকারে সকান স্থান সথকক। িার কথা শুনকে। হ্যারর রকনর কথা 
শুনকে না। 
 
রফকরঞ্জ আর্াকক রক্ষা ককরকে েরদও এিা িার করার কথা নয। সিইন খুি রক্ষপ্ত রেে। 
সে িেরেে রফকর ো করকে িা িহ্ নক্ষকত্রর রনকদধকশর হ্স্তকক্ষপ। িাকদরকক সদখাকি 
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হ্কি সে েেকডর্িধ রফকর আেকে। সিইন র্কন ককর রফকরকঞ্জর উরিি আর্াকক হ্িযা 
করার জনয েেকডর্িধকক েুকোগ সদযা। আর্ার র্কন হ্য এ িযাপাকর িহ্–নক্ষকত্রর 
েরিষযদ্বাণী আকে। 
 
ওই নার্িা রক সিার্রা িো িন্ধ করকি? রন রফেরফে ককর িেে। 
 
এখন আর্ার অকপক্ষা ককর সদখকি হ্কি সেইপ কখন পাথরিা িুরর ককরন। হ্যারর আকস্ত 
আকস্ত িকে িেে–েেকডর্িধ একে আর্াকক সশষ ককর সদকি। আর্ার র্কন হ্য সিইন 
একি খুরশ হ্কি। 
 
হ্াররর্ওন খুি েয সপকযকে র্কন হ্কো। িকি সে হ্যাররকক োন্ত্বনা রদে হ্যারর, েিাই 
জাকন ডাম্বেকডারই একর্াত্র িযরক্ত োকক ইউ-সনা-হু েয পায। েিক্ষণ ডাম্বেকডার 
আকেন–িিক্ষণ ইউ-সনা-হু সিার্ার গা স্পশধ করকি পারকি না। সক িেে সেনিররা েি 
ের্য েরিক কথা িকে? আর্ার কাকে এিা োগয–গণনার র্ি র্কন হ্য। অর্যাপক 
র্যাককগানাগে িকেন এিা জাদুর একরি অপররপূণধ শাখা। 
 
িাকদর কথািািধা সশষ হ্িার আকগই আকাশ ফেধা হ্কয সগে। ক্লান্ত, পরররান্ত হ্কয িারা 
শুকয পড়ে। িকি রাকির রিস্ময রকন্তু িখনও সশষ হ্যরন। হ্যারর রিোনার িাদর রনকি 
সিকন রিক করার ের্য েুেরোকি োাঁজ করা অিস্থায িার অদৃশয হ্ওযার সপাশাকিা 
সপে। সপাশাকক একিা রিরকুি রপন রদকয আিকাকনা। 
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রিরকুকি সেখা— 
 
েরদ দরকার হ্য। 
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িকিাোি িাাঁকিি স্েিি রিকয 
 
েুদূর েরিষযকি হ্যারর কখনও র্কন করকি পারকি না এি েহ্কজ কীোকি সে েি 
পরীক্ষায উিকর সগে। আর রিকশষ ককর েখন েেকের্কিধর আগর্কনর আশঙ্কা িার 
র্াথার ওপর খাাঁড়া হ্কয ঝুেকে। 
 
এর র্কর্য সিশ রকেুরদন সককি সগে। কুকুর ফ্লারফ এখনও রনশ্চযই সেই িাোিদ্ধ 
দকরাজািা পাহ্ারা রদকচ্ছ। 
 
িড় ক্লােরুর্িা অিযন্ত গরর্। পরীক্ষার জনয িাকদর পােককর কের্ সদযা হ্কযকে। এই 
কের্গুকো জাদু করা সেন সকউ পরীক্ষায নকে না করকি পাকর। 
 
িযিহ্াররক পরীক্ষায অর্যাপক রফ্লিউইক োত্রকদর এক এক ককর ডাককেন। িারপর 
িেকেন সডকস্কর ওপর নৃিযরি আনারে কিরর করকি। অর্যাপক র্যাককগানাগে িাকদর 
রনকদধশ রদকেন, ইাঁদুরকক নরেযর সকৌিা িানাকি। োকো ফোফকের জনয পকযে সদিার 
িযিস্থা রেে। রিসৃ্মরির ওষুর্ কিরর করার রনকদধশ রদকয অর্যাপক সেইপ িাকদর অেকক্ষয 
সপেকন দাাঁরড়কয ঘাকড় শ্বাে সফকে েিাইকক নােধাে ককরন। 
 
কপাকের িীি িযথা েকত্ত্বও হ্যারর েথাোর্য োকো করে। িকন োওযার পর সথকক সে 
কপাকের েন্ত্রণায েুগকে। সনরেে সেকিরেে, হ্যারর পরীক্ষায োকো করকি না। কারণ, 
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িার র্ি হ্যারররও রাকি ঘুর্ হ্যরন। সনরেকের র্ারণা পরীক্ষার দুরশ্চন্তায ওর ঘুর্ হ্যরন, 
রকন্তু আেকে প্রাযই দুুঃস্বে িাকক ঘুর্ সথকক জারগকয িুেকিা। র্াকঝ র্াকঝ সে ঘুকর্র 
সেির রক্তাক্ত োযারূ্রিধ সদখকি সপকিা। 
 
হ্যারর িকন ো সদকখকে–িারা িা সদকখরন। অথিা এর্নও হ্কি পাকর সে িাকদর কপাকে 
হ্যাররর র্কিা কািা দাগ সনই। পাথর রনকয হ্যারর েিিা উরদ্বগ্ন রন িা হ্াররর্ওনকক 
সির্ন উরদ্বগ্ন র্কন হ্য না। েুেকডর্কিধর প্রিযািিধকনর েম্ভািনা িাকদরককও োিনায 
সফকেরেে। অিশয েেকডিধ িাকদর কাকে স্বকে একে সদখা রদি না। িারা পরীক্ষার পড়া 
রনকয এি িযস্ত রেে সে–সেইপ িা অনয সকউ কী করকেন িা কী করকিন-এ রনকয োিার 
র্কিা ের্য িাকদর হ্াকি রেে না। 
 
সশষ পরীক্ষািা রেে জাদুর ইরিহ্াকের ওপর। এক ঘণ্টার প্রকশ্নাের। অর্যাপক ররনকের 
েূি েখন িাকদর িেে–কের্ িন্ধ কর আর সিার্াকদর পািধকর্ে োাঁজ কর িখন 
অনযকদর োকথ হ্যাররও েীষণ খুরশ না হ্কয পারকো না। পরীক্ষার ফোফে সির হ্িার 
আগ পেধন্ত িাকদর েুরি। 
 
সরৌদ্র ককরাজ্জ্বে র্াকি েিাইকক সডকক হ্াররর্ওন িেে–আরর্ সেকিরেোর্ িার সিকয 
অকনক েহ্জ। 
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হ্াররর্ওন েি ের্য পরীক্ষার পর পরীক্ষার খািাগুকো আিার সদকখ। রন িকে সে একি 
ককর সে আকরা সিরশ অেুস্থ হ্কয পকড়। িাই িারা র্াকি, হ্রকদ, িৃকক্ষর রনকি রিরেন্ন 
জাযগায ঘুকর সিড়াকি োগে। 
 
ঘাকের ওপর হ্াাঁিকি হ্াাঁিকি রন িেে–আিার এি রররেেকনর দরকার রক। পরীক্ষার 
রিন্তা িাদ দাও হ্ারেখুরশ থাক হ্যারর। এখনও এক েপ্তাহ্ হ্াকি আকে। এক েপ্তাহ্ পর 
জানা োকি আর্াকদর পরীক্ষা সকর্ন হ্কো। অিএি এখন রিন্তা করার সকান কারণ 
সনই। হ্যারর িার কপাকে হ্াি িুোরচ্ছে। 
 
হ্যারর িুদ্ধ স্বকর িেে–আর্ার এই কপাকের কািা দাগ েি ের্য আর্াকক কি রদকচ্ছ। 
আরর্ েরদ জানকি পারিার্-এর অথধ কী। এর আকগও কি রদকযকে িকি এি কি 
সদযরন কখনও। 
 
র্াদার্ পর্কের কাকে োও। হ্াররর্ওন পরার্শধ রদে। 
 
আরর্ অেুস্থ নই। হ্যারর জিাি রদে–আর্ার র্কন হ্য এিা একিা েিকধ েিংককি, র্কন 
হ্য োর্কন রিপদ আেকে। 
 
রনও কাজ করকি পাররেে না, কারণ িখন খুি গরর্ আিহ্াওযা রেে। 
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রন আর হ্াররর্ওন হ্যাররকক োন্তুনা রদকয িেে–হ্যারর এি অরস্থর হ্কযা না। ঘািড়ািার 
এি রক আকে, সেখাকন ডাম্বেকডার রকযকেন সেখাকন পরশর্রণ রনরাপদ। আর অর্যাপক 
সেইপ কখকনাই ফ্লারফকক সকান অিস্থাকিই কািু করকি পারকিন না। 
 
হ্যারর র্াথা নাড়াে, রকন্তু একিা রিন্তা র্াথা সথকক রকেুকিই দূর করকি পাররেে না। 
িার িার িার র্কন হ্রচ্ছে, একিা কাজ িার করা উরিি রেে রকন্তু করা হ্যরন। েখন 
সে রিষযিা হ্াররর্ওকনর কাকে িযাখযা করে, হ্াররর্ওন িেে–োর্কন পরীক্ষা। আরর্ রাি 
সজকগ পড়রেোর্। পড়ার র্াঝখাকন আর্ার র্কন হ্ে সে কাজিা আর্রা সশষ ককররে। 
 
হ্যারর জাকন, িার অরস্থর র্কনর োকথ কাকজর সকান েম্পকধ সনই। হ্িাৎ সে সদখকো 
একিা সপাঁিা সু্ককের রদকক উকড় আেকে। সিাাঁকি একিা রিরি। আকাশিা উজ্জ্বে, নীে। 
হ্যারিড োড়া আর সকউ হ্যাররকক রিরি সেকখ না। অিশয হ্যারিড কখকনাই ডাম্বেকডাকরর 
োকথ রিশ্বােঘািকিা করকিন। হ্যারিড কখকনাই িেকিন না, কীোকি ফ্লারফকক কািু 
করা োয–হ্যারর দ্রুি োফ রদকয উকি পড়ে। রন জানকি িাইে–সকাথায োও। 
 
আর্ার র্াথায একিা িুরদ্ধ একেকে। আর্াকদরকক এখুরন হ্যারিকডর কাকে সেকি হ্কি। 
 
সকন? হ্াররর্ওন প্রশ্ন করে। 
 
িুরর্ সিা জাকনা, হ্যারিড রক িান? হ্যারর িেে–রিরন েিার আকগ একিা ড্রাগন িান। 
অকনককই পকককি ড্রাগকনর রডর্ রাকখ। এিা রকন্তু জাদু আইকনর পররপন্থী। 
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িুরর্ কী করকি িাও? রন জানকি িাইে। এ প্রকশ্নর সকান উের না রদকয হ্যারর িকনর 
রদকক রওনা হ্ে, রন ও হ্াররর্ওন িার সপেকন সপেকন সগে। 
 
হ্যারিড িাইকর আরার্ সকদারায িকে রিরার্ রনরচ্ছকেন। িার িাউজার আর জার্ার 
আরস্তন গুিাকনা। র্িরশুরি োরড়কয োরড়কয পাকশ রাখরেকো। 
 
হ্যাকো রু্িরক সহ্কে হ্যারিড িাকদর স্বাগি জারনকয িেকেন পরীক্ষা সিা সশষ। রক, একিু 
পানীয পাকনর ের্য হ্কি কী? 
 
হ্যাাঁ, িা হ্কি পাকর। : িন িেে, রকন্তু হ্যারর ওর কথা থারর্কয িেকো–না, আর্াকদর 
একিু িাড়া আকে, হ্যারিড। আর্রা একিা রিকশষ কারকণ এখাকন একেরে। আপনার 
র্কন আকে, আপরন সে রাকি নিধািধকক রডর্িা সপকযরেকেন, িখন আপরন সে সোকিার 
োকথ িাে সখেরেকেন, সে সোকরি সদখকি সকর্ন। 
 
আর্ার র্কন সনই। হ্যারিড রনরেধপ্তোকি জিাি রদে। 
 
হ্যারিকডর কথা শুকন িারা রিনজনই হ্িেম্ব হ্কয সগে। হ্যারিড িেকেন, এখাকন কি 
রকর্ সোক আকে। িাকর্র সশষ প্রাকন্তর পাকি র্দ সখকি কি রকরেকর্র আজি সোক 
আকে। সকউ সকউ ড্রাগন রডোর। ওই সোকিার রু্খিাও সিা আরর্ সদখকি পাইরন, 
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র্াথার িুরপিা এর্ন রনিু ককর রু্খ স কক সরকখরেে। হ্যারর র্িরশুরি সিৌকের কাকে িকে 
পড়ে। 
 
হ্যারিড, আপরন িার োকথ রক কথা িকেকেন। আপরন রক কখনও সহ্াগািধকের কথা 
উচ্চারণ ককরকেন? 
 
হ্যি িকে থাককি পারর। হ্যারিড জিাি রদকেন িাকক আরর্ এিা সিাঝাকি সিিা ককররে 
সে সহ্াগািধকে আরর্ একজন সগইর্ কীপার। রিরন আর্ার কাে সথকক জানকি 
সিকযরেকেন আরর্ কী র্রকর প্রাণী সদখাকশানা করর। আরর্ িাকক িকেরেোর্ সে ড্রাগন 
আর্ার রপ্রয প্রাণী। 
 
সে রক ফ্লারফর িযাপাকর সকান আিহ্ প্রকাশ ককরকে? 
 
হ্যারর জানকি িাইে। 
 
হ্কি পাকর, িকে হ্যারিড র্কন করার সিিা করকেন। িেে, হ্যা র্কন পাকড়কে, আর্াকক 
রজজ্ঞাো ককররেকেনুঃ 
 
আচ্ছা, সহ্াগািধকে সিার্রা কিা রিন র্াথাওযাো কুকুর সদকখে? িাই আরর্ িাকক 
িকেরেোর্–িুরর্ েরদ ওকক শান্ত করকি জান, িা হ্কে ফ্লারফ একরি সকককর র্কিা। গান 
িাজাকেই সে রনদ্রার সকাকে  কে পড়কি। 
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হ্যারিড হ্িাৎ উকেরজি হ্কয িেকেন-এেি সিার্াকদর িো আর্ার উরিি হ্যরন। ো 
িকেরে েি েুকে োও। িাকক রিরন্তি র্কন হ্ে উকি দাাঁরড়কয িাইকর রগকয আিার ঘকর 
রফকর একেন। হ্যারর, রন আর হ্াররর্ওন সকউ সকান কথা িেকো না। 
 
রিষযিা ডাম্বেকডারকক জানাকি হ্কি। হ্যারর িেে–ফ্লারফকক কীোকি িশ করা োয, 
হ্যারিড ওই সোককক িকে রদকযকেন। আর্ার র্ারণা সোকিা–েদ্মকিকশ হ্য সেইপ নিুিা 
সোোকডর্িধ। আর্ার র্ারণা, োেকোর আর্াকদর কথা রিশ্বাে করকিন, আর্ার এিাও 
রিশ্বাে, রফকর আর্াকদর পাকশ একে দাাঁড়াকিন েরদ সিন িাকক িার্া না সদয। 
 
ডাম্বেকডাকরর অরফে সকাথায? 
 
িারা িারররদকক সদখকি োগকো, ডাম্বেকডাকরর অরফকে োওযার সকান রনকদধশনা সদখা 
োয রকনা। ডাম্বেকডার সকাথায থাককন িারা জাকন না সকউ িাকদর িকেওরন। 
ডাম্বেকডাকরর িােেিকন সকউ রগকযকে কখকনা, এর্ন কথাও িারা সশাকনরন। 
 
আর্াকদর করকি হ্কি… হ্যারর েখন কথা িেকি োরচ্ছে, রিক িখনই একিা কেস্বর হ্ে 
ঘর সথকক িাকদর কাকন সেকে এে। 
 
সিার্রা রিনজন এখাকন কী করে? কেস্বরিা রেে অর্যাপক র্যাককগানাগকের। িার 
হ্াকি একগাদা িই। 
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আর্রা অর্যাপক ডাম্বেকডাকরর োকথ সদখা করকি িাই। হ্াররর্ওন োহ্কের োকথ িেে। 
হ্যারর, আর রন িুপ রইে। 
 
র্যাককগানাগে রিস্মকযর োকথ প্রশ্ন করকেন–ডাম্বেকডাকরর োকথ োক্ষাৎ করকি িাও, 
রকন্তু সকন? একিু স াক রগকে হ্যারর িেে–রিষযিা সগাপনীয। 
 
অর্যাপক র্যাককগানাগকের সিহ্ারায রিররক্তর রিি স্পি। 
 
রিরন িেকেন–দশ রর্রনি আকগ ডাম্বেকডার সির হ্কযকেন। রিরন জাদু র্ন্ত্রণােয সথকক 
জরুরী সপাঁিা সপকয েন্ডন সগকেন। 
 
রিরন িকে সগকেন? হ্যারর হ্িাশার োকথ র্ন্তিয করে–িাহ্কে এখন কী হ্কি? 
 
অর্যাপক র্যাককগানাগে িেকেন–হ্যারর, অর্যাপক ডাম্বেকডার খুি উাঁিু র্াকপর জাদুকর। 
িার ের্কযর রূ্েয আকে। 
 
রকন্তু এিাও সিা খুি গুরুত্ত্বপূণধ রিষয। 
 
রর্. পিার। জাদু র্ন্ত্রণােকযর কাকজর িাইকি রক সিার্ার কথা িোিা সিরশ গুরুত্বপূণধ? 
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কেড্রনিা িািাকের রদকক সিেকি সিেকি হ্যারর িেে–প্রকফের, রিষযিা পরশর্রণ 
েিংিান্ত। 
 
অর্যাপক র্যাককগানাগে প্রিযাশা সকন, কল্পনাও করকি পাকরনরন সে, রিরন এ রকর্ 
একিা কথা শুনকিন। অিাক রিস্মকয পাথকরর র্ি িাকদর রদকক িারককয রইকেন এিিং 
হ্াকির িইগুকো হ্াি সথকক পকড় সগে। রকন্তু রিরন একিা িইও র্ারি সথকক িুেকেন 
না। 
 
সিার্রা এেি জাকনা কীোকি? র্যাককগানাগে প্রশ্ন করকেন। 
 
প্রকফের–আর্ার র্কন হ্য–আরর্ জারন–অর্যাপক সেইপ এিা িুরর করকি িাকচ্ছন। এই 
পাথরিা। িাই এ িযাপাকর ডাম্বেকডাকরর োকথ আর্াকক কথা িেকিই হ্কি। 
 
েকেহ্ আর রিস্মকযর দৃরিকি র্যাককগানাগে হ্যাররর রদকক িাকাকেন। িারপর একিু 
সথকর্ িেকেন–অর্যাপক ডাম্বেকডার আগার্ীকাে রফকর আেকিন। আরর্ িুঝকি পাররে না 
সিার্রা কীোকি পাথরিার সখাাঁজ সপকে। িকি রনরশ্চি সথককা–সকউই এিা িুরর করকি 
পারকি না। এিা এখন রনরাপকদই আকে। 
 
রকন্তু প্রকফের… 
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আরর্ কী রিষকয কথা িেরে সেিা আরর্ জারন। র্যাককগানাগে এই কথা িকে র্ারি সথকক 
িইগুকো কুরড়কয রনকেন। িারপর একিু সথকর্ িেকেন–সিার্রা েিাই একিু িাইকর 
রগকয সরাদ উপকোগ কর। 
 
র্যাককগানাগে িাকদর সিাকখর আড়াকে িকে সেকিই হ্যারর িেে আজ রাকিই সেইপ 
দরজার ফাাঁদ পার হ্কিন। িার ো ো দরকার েিই রিরন হ্াকি সপকয সগকেন। 
ডাম্বেকডারকক সকৌশকে িাইকর পািাকনা হ্কযকে। আরর্ রনরশ্চি, ডাম্বেকডাকরর েন্ডন 
সপৌঁোকনার পর জাদু র্ন্ত্রণােযও রিরাি র্াক্কা খাকি। 
 
িাহ্কে আর্রা কী করকি পারর? 
 
হ্াররর্ওন দীঘধশ্বাে োড়ে। হ্যারর ও রন একিু ঘুকর িাকাকিই সদকখ সেইপ িাকদর 
পাকশ দাাঁরড়কয। 
 
িার রদকক িাকাকিই, গুড আফিারনুন, অদু্ভি র্রকনর হ্ারে সহ্কে সেইপ িেকেন-এর্ন 
একরি রদকন সিা সিার্াকদর এখাকন থাকার কথা নয। 
 
আর্রা হ্যারর কী িেকি কী িেকি, গুরেকয রনকি না পারায িার রকেু িো হ্কো না। 
 
োির্াকন সথককা। এইোকি সঘারাকফরা করকে সোকক েকেহ্ করকি। আর সিার্রা 
রনশ্চযই এিা িাইকি না সে, রিরফল্ডর হ্াউজ আকরা পকযে হ্ারাক। 
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িারা িাইকর সেকি উদযি হ্কো। রিক িখরন সেইপ আিার িাকদর ডাককেন। 
 
হ্যারর, আরর্ সিার্াকক োির্ান ককর রদরচ্ছ। আিার েরদ সিার্াকক এোকি রাকি 
সঘারাঘুরর করকি সদরখ, িাহ্কে সিার্াকক সু্কে সথকক িরহ্ষ্কার করা হ্কি। 
 
সেইপ টাফরুকর্র রদকক অিের হ্কেন। 
 
হ্যারর রন ও হ্াররর্ওকনর রদকক িাকাে। 
 
আর্াকদর এখন ো করকি হ্কি। হ্যারর রফে রফে ককর িেে আর্াকদর একজনকক 
অন্তি সেইপকক েি ের্য সিাকখ সিাকখ রাখকি হ্কি। টাফ রুকর্র িাইকর িাকক ফকো 
করকি হ্কি। হ্াররর্ওন, সিার্াককই এ দারযত্বিা রনকি হ্কি। 
 
আরর্ সকন? হ্াররর্ওন প্রশ্ন ককর। 
 
কারণ, িুরর্ এ কাজিা োকো করকি পারকি। োন করকি, সেন িুরর্ রফ্লিউইককর জনয 
অকপক্ষা করে। সকননা রফ্লিউইককর োকথ সিার্ার পররিয আকে। 
 
প্রথকর্ আপরে করকেও হ্াররর্ওন এই প্রস্তাকি রারজ হ্কো। হ্যারর িেে–আর্াকদর এখন 
িার িুোর কররকডাকরর িাইকর োওযা উরিি। রন, িকে একো। 
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রকন্তু সেখাকন িাকঘর েয সেখাকনই েন্ধযা হ্য। সে দকরাজািা ফ্লারফ সথকক সু্কেিাকক 
পৃথক ককরকে, সেই দকরাজায িারা হ্ারজর হ্ওযা র্াত্র সেখাকন উপরস্থি হ্কেন অর্যাপক 
র্যাককগানাগে। রিরন িাকদর সদকখ সরকগ আগুন, িার সিহ্ারা সদকখই সিাঝা োরচ্ছে। 
 
রিরন ঝাাঁঝাকো ককে িেকেন–র্কন হ্কচ্ছ, সিার্রা কাউককই সিাযাক্কা করার প্রকযাজন 
র্কন করে না। সিার্রা সিা এককিাকরই েীর্া োরড়কয সগে। আরর্ েরদ সিার্াকদর 
কাউকক এখাকন আিার সদরখ, আরর্ রিরফল্ডর হ্াউজ সথকক আকরা পঞ্চাশ পকযে সককি 
সনি। হ্যাাঁ, রিরফল্ডর আর্ার রনকজর হ্াউজ হ্ওযা েকত্ত্বও 
 
হ্যারর আর রন কর্নরুকর্ রফকর একো। হ্যারর শুরু্ এইিুকু িকেকে–ো সহ্াক হ্াররর্ওন 
সেইকপর ওপর নজর রাখকে। রিক িখরন সর্ািা র্রহ্োর প্ররিকৃরিরি উনু্মক্ত হ্কো এিিং 
হ্াররর্ওনও একে উপরস্থি হ্কো। 
 
হ্যারর, আরর্ দুুঃরখি। হ্াররর্ওন িেে–সেইপ একে আর্াকক রজকজ্ঞে করকেন, আরর্ রক 
কররে। আরর্ িেোর্–আরর্ রফ্লিউইককর জনয অকপক্ষা কররে। রফ্লিউইককক আনার জনয 
সেইপ িকে সগকেন। আরর্ও িকে একেরে। আরর্ জারন না সেইপ আেকে সকাথায 
সগকেন। 
 
রিক আকে। হ্যারর জিাি রদে। 
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অনয দুজন িার রদকক িারককয রইে। িার রু্খর্ণ্ডে রিিণধ ও সিাখ দুকিা েে েে 
করকে। 
 
হ্যারর িেে–আরর্ আজ রাকি সিররকয পরশর্রণর সখাাঁজ করি। 
 
িুরর্ রক পাগে হ্কযে? রন িকে উিে। 
 
না িুরর্ সেকি পারকি না। হ্াররর্ও িেে–রিকশষ ককর অর্যাপক র্যাককগানাগে আর 
সেইকপর োির্াকনর পর। সিার্াকক সু্কে সথকক িরহ্ষ্কার ককর সদকি। 
 
হ্যারর জিাি রদে–িরহ্ষ্কারই সিা হ্কি আর কী? সিার্রা রক িুঝকি পারে না–সেইপ েরদ 
পাথরিা সপকয োন িাহ্কে সোেকডর্িধ রফকর আেকি। সে িার ক্ষর্িা রফকর সপকি 
িায। সে একে সহ্াগািধেকক কাকো জাদুর রিদযােকয পররণি করকি। সিার্রা কী র্কন 
কর, রিরফল্ডর হ্াউজ কাপ সপকেও সিার্াকদরকক এিিং সিার্াকদর পররিারকক সে 
রনরশ্চকন্ত থাককি সদকি। আর্ার পরশর্রণ পািার আকগ ওরা েরদ আর্াকক র্কর সফকে, 
আর্ার সকান দুুঃখ থাককি না। আরর্ িারড় রফকর োি। আজ রাকি আরর্ সগাপন দকরাজা 
রদকয সেিকর প্রকিশ করি। সকউ আর্াকক সিকাকি পারকি না। র্কন সরকখা সোেকডর্ি 
আর্ার িািা–র্াকক হ্িযা ককরকে। 
 
িুরর্ রিকই িকেে, হ্যারর। হ্াররর্ওন রনিু ককে িেে। 
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হ্যারর িেে–আরর্ আর্ার অদৃশয হ্ওযার সপাশাকিা িযিহ্ার করকিা। োগয োকো, 
সপাশাকিা পাওযা সগকে। 
 
রন িেে-এ সপাশাকিা রক আর্াকদর রিনজনকক  াককি? 
 
রিনজন সকন? হ্যারর অিাক হ্কয প্রশ্ন করে। 
 
িুরর্ রক সেকিে–আর্রা সিার্াকক একা সেকি সদি? 
 
অিশযই নয। হ্াররর্ওন োকথ োকথ করে–িুরর্ রক ককর োিকে, আর্াকদরকক িাদ রদকয 
িুরর্ পরশপাথকরর সখাাঁকজ োকি? আরর্ এক নজর িইগুকো সদকখ আরে। হ্যি সেখাকন 
জরুরী রকেু সপকযও সেকি পারর। েরদ আর্রা র্রা পরড় িাহ্কে সিার্াকদরককও সিা সু্কে 
সথকক সির ককর সদযা হ্কি। হ্যারর িেে। 
 
না, আর্ার সিোয িা হ্কি না। হ্াররর্ওন িেে–রফ্লিউইক আর্াকক সগাপকন িকেকেন 
সে, আরর্ িার পরীক্ষায ১১২% নম্বর সপকযরে। এরপর িারা আর্াকক আর সু্কে সথকক 
সির ককর সদকি না। 
 
*** 
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রডনারকশকষ িারা রিনজন কর্নরুকর্ রগকয িেকো, িারা রিরন্তি। সকউ িাকদর র্াকর 
কাকেও রেড়কো না। রিরফন্ডাকরর কাকরা সেন হ্যাররর েকে সকান কথা িোর প্রকযাজন 
সনই। এই প্রথর্িাকরর র্কিা হ্যারর এ র্রকনর উকপক্ষা রনকয র্াথা ঘার্াকো না। 
 
হ্াররর্ওন আপ্রাণ সিিা কররেে, িইকয িাকদর প্রকযাজনীয সকান িথয পাওযা োয রকনা। 
হ্যারর আর রন সির্ন সকান কথািািধা িকেরন। িাকদর দুজকনরই র্াথায রিন্তা–আজ 
রাকি িারা সে কাকজ সিরুকি সেিা রনকয। 
 
এক ের্য কর্নরুর্ খারে হ্কয সগে। প্রায েিাই শুকি সগকে। 
 
অদৃশয হ্ওযার সপাশাকিা রনকয একো। রন আকস্ত আকস্ত িেে। 
 
হ্যারর রোঁরড় রদকয ওপকর উকি ডরর্ধিররকি সগে। সপাশাকিা সনিার ের্য িাাঁরশর ওপর 
হ্যাররর দৃরি সগে। িাাঁরশরি হ্যারিড িাকক িার জন্মরদকন উপহ্ার রদকযরেকেন। এই 
িাাঁরশিা ফ্লারফর ওপর প্রকযাগ করকে সকর্ন হ্য! 
 
হ্যারর আিার কর্নরুকর্ রফকর একো। 
 
আর্রা এখাকনই সপাশাকিা পকর সদরখ রিনজকনর হ্য রকনা। আিার রফেি আর্াকদর 
কাউকক সদকখ সফকে–সে েযও রকযকে। 
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সিার্রা কী করে? ঘকরর সকান সথকক একরি কেস্বর সেকে একো। 
 
সনরেকের কেস্বর। 
 
সপাশাকিা সপেকন োে ককর হ্যারর িাড়ািারড় িেে–না, রকেু না। 
 
িাকদর অপরার্ী অপরার্ী রু্কখর রদকক িারককয সনরেে িেে–সিার্রা রনশ্চযই আিার 
িাইকর োকচ্ছা? সিার্রা আিারও র্রা পড়কি। আিার রিরফল্ডর হ্াউকজর পকযে কািা 
োকি। 
 
হ্যারর জিাি রদে–িুরর্ িুঝকি পারকি না। আর্াকদর কাজিা খুিই গুরুত্বপূণধ। 
 
সনরেেও ওকদর থার্ািার জনয সিপকরাযা হ্কয উকিকে। সে িেে আরর্ সিার্াকদর সেকি 
সদি না। প্ররিকৃরির গকিধর োর্কন দাাঁরড়কয সনরেে িেে–আরর্ সিার্াকদর িার্া সদি। 
 
সনরেে রন িেে–োর্কন সথকক েকর দাাঁড়াও। িুদু্ধর র্ি কাজ ককরা না। 
 
আর্াকক িুনু্ধ িেে না। সনরেে িেে–আরর্ সিার্াকদরকক আর রনযর্ োেকি সদি না। 
র্ানুকষর পাকশ দাাঁড়াকনার কথা সিার্রাই আর্াকক রশরখকযে। 
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আর্াকদর রিষকয সিার্াকক একথা িো হ্যরন। রন হ্িাশার েুকর িেে–সনরেে িুরর্ 
িুঝকি পারে না িুরর্ রক করে? 
 
রন এক পা আকগ িাড়ে। সনরেে িার িযাে সিেরকক র্ারিকি সফকে রদে। রকেুক্ষকণর 
র্কর্যই িযােরি অদৃশয হ্কয সগে। 
 
আর্াকক আঘাি ককর সেকি পারকে োও। সনরেে হ্াি রু্রিিদ্ধ ককর িেে–আরর্ 
সিার্াকদর িার্া সদযার জনয প্রস্তুি। 
 
হ্যারর হ্াররর্ওকনর রদকক িাকাে। 
 
রকেু একিা ককরা। অরস্থর হ্কয হ্যারর িেে। 
 
হ্াররর্ওন আকগ িাড়ে। 
 
সনরেে, হ্াররর্ওন িেে–েরিযই আরর্ সিার্ার িযিহ্াকর খুিই দুুঃখ সপকযরে। 
 
হ্াররর্ওন এিার িার জাদুদণ্ড ওিাে। 
 
সপরিরফকাশ সিািাোে। সনরেকের প্ররি ইরেি ককর সে এই র্ন্ত্ররি উচ্চারণ করে। 
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সনরেকের রু্রিিদ্ধ হ্াি রশরথে হ্কয ঝুকে পড়ে। োরা পা–শরীর পাথর হ্কয সগে। 
িারপর একিু নকড় উকি দুর্ ককর সর্কঝর ওপর পকড় সগে। 
 
হ্াররর্ওন সদৌকড় সনরেকের কাকে সগে। িার দাাঁকি রখে সেকগ সগকে। িাই সে কথা 
িেকি পারকে না। সকিে িীর সিাখ কাজ করকে। েীি েন্ত্রস্ত হ্কয সনরেে শুরু্ িাকদর 
রদকক িারককয রইে। 
 
িাকক িুরর্ কী ককরে? হ্যারর রফেরফে ককর রজকজ্ঞে করে। 
 
আরর্ িার শরীর রনশ্চে করার জাদু ককররে। হ্াররর্ওন জিাি রদে সনরেকের ওপর এ 
জাদু প্রকযাগ করকি হ্কযকে িকে আর্ার খুি খারাপ োগকে। 
 
সনরেে, আর্রা এিা করকি িার্য হ্কযরে। িযাখযা করার র্কিা ের্যও। আর্ার হ্াকি 
সনই। হ্যারর িেে। 
 
সনরেে িুরর্ পকর এিা িুঝকি পারকি। সনরেকের সদকহ্র ওপর রদকয সেকি সেকি রন 
িেে। িারা অদৃশয হ্ওযার সপাশাকিা পকর সফকো। 
 
সনরেেকক এোকি সিহুশ অিস্থায সফকে োওযাও রিক হ্কচ্ছ না। এই রনকয িারা 
রিনজনই খুি উরদ্বগ্ন। এ অিস্থায প্ররিরি োযারূ্রিধককই িারা রফেি িকে র্কন করকি 
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োগে। আর প্ররি রু্হূ্কিধ েয কররেে-এই িুরঝ রপরেে িাকদর ওপর োরফকয পড়কি। 
রোঁরড়র সগাড়ায িারা রর্কেে নররেকক সদখকি সপে। 
 
িাকক োরথ রদকয সফকে সদই। রন হ্যাররর কাকন কাকন িেে। হ্যারর র্াথা নারড়কয না 
িেে। নররে িার উজ্জ্বে সিাখ রদকয িাকদর রদকক িাকাকেও সে রকেু ককররন। 
 
িার িোর রোঁরড়কি ওিার আকগ িারা কাউককই সদকখরন। িার িোয একে সপে 
রপেেকক। রপেে কাকপধিিা ঝাডু়রেে। রপেে রিৎকার ককর উিে–সক ওখাকন? 
 
সে িার কাকো সিাখ সোি ককর িেে–আরর্ সদখকি না সপকেও আরর্ জারন সিার্রা 
এখাকন আকে। সে েে ককর প্রশ্ন করকো, সিার্রা কারা? সিার্রা কী েূি না সপরত্ন, না 
োত্র না জন্তু…। 
 
সে িািাকে ের ককর িাকদর কাকে িকে একো। 
 
আরর্ রক রফেিকক ডাকি? রপেে িেে। সকান রকেু েরদ অদৃশয হ্কয আর্ার িাররদকক 
সঘাকর িাহ্কে আর্াকক িাই করকি হ্কি। 
 
হ্িাৎ হ্যাররর র্াথায একরি িুরদ্ধ সখকে সগে। র্র্ককর স্বকর িেে, ব্ল্ারড িযারকনর 
প্রকযাজন হ্কে সে অদৃশয হ্কিই। রপেে হ্যাররকক িযারন র্কন ককর েয সপকয সকাঁকপ 
উিকো। 
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নরর্ িে িকে স্বকর রপরেে িেে, েী েযার, েী েযার। 
 
রনকজকক ব্ল্ারড িযারন িকে পররিয রদকয হ্যারর অনাযাকে োড়া সপকয সগে। 
 
রপেে। হ্যারর একিু ককধশককে িেে–আর্াকদর এখাকন রকেু কাজ আকে। আজ রািিার 
জনয এখান সথকক একিু দূকর েকর থাককা। 
 
আরর্ অিশযই দূকর থাকি েযার। রপেে খুি রিনকযর োকথ িেে আশা করর আপনার 
কাজ রিকোকি হ্কি। রপেে িৎক্ষণাৎ রিদায রনে। 
 
ির্ৎকার হ্যারর। রন রফেরফে ককর িেে। 
 
ককযক সেকককন্ডর র্কর্যই িারা িার িোর কররকডাকর সপৌঁেকো। দকরাজা আকগ সথককই 
সখাো রেে। 
 
আর্রা একে সগরে। হ্যারর রনিু ককে িেে–সেইপ ইকিার্কর্যই ফ্লারফকক অরিির্ 
ককরকেন। 
 
দকরাজা সখাো সদকখ িাকদর রিনজকনরই েরিষযৎ করণীয রনর্ধাররি হ্কয সগে। 
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সপাশাককর সেিকর সথককই হ্যারর অনয দুজকনর উকিকশয িেে সিার্রা েরদ রফকর সেকি 
িাও সেকি পার, আরর্ সিার্াকদর সদাষ সদি না। রফকর োওযার ের্য অদৃশয হ্ওযার 
সপাশাকিা রনকয সেকি পাকরা। এিার প্রকযাজন আর্ার আর সনই। 
 
সিাকার র্ি কাজ ককরা না। রন িেে। 
 
আর্রা সিার্ার োকথই আরে। হ্াররর্ওন িেে। 
 
হ্যারর র্াক্কা রদকয দকরাজািা খুেে। 
 
দকরাজা সখাোর োকথ োকথ কুকুকরর গজধন িাকদর কাকন সেকে একো। 
 
কুকুরিা এর রিনরি নাক রদকয িাকদর রদকক িারককয ঘ্রাণ সনযার সিিা করকে। েরদও 
কুকুকরর দৃরি রেে িাকদর রদকক রকন্তু িাকদরকক সদকখরন। 
 
িার পাকয এিা কী? হ্াররর্ওন রফেরফে ককর প্রশ্ন করে। 
 
িীণার র্ি র্কন হ্কচ্ছ। রন িেে রনশ্চযই অর্যাপক সেইপ এিা সফকে সগকেন। িাাঁরশ 
িাজাকনা সশষ হ্ওযা র্াত্রই কুকুরগুকো সজকগ উিকি। হ্যারর িেে। 
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হ্যারর হ্যারিকডর সদযা িাাঁরশিা সিাাঁকি োরগকয িাজাকি শুরু করে। িাাঁরশকি হ্যারর সির্ন 
সকান েুর িুেে না। রকেুক্ষকণর র্কর্য কুকুকরর সঘউ সঘউ িন্ধ হ্কো। হ্যাররর িাাঁশী শুকন 
কুকুর আকস্ত আকস্ত সনরিকয পড়ে। গজধন রস্তরর্ি হ্কয একো। হ্ািু রু্কড় কুকুরিা িকে 
পড়ে। িারপরই সর্কঝকি গরড়কয পড়ে এিিং ককযক রর্রনকির র্কর্যই ঘুরর্কয পড়ে। 
 
অদৃশয হ্ওযার সপাশাক সথকক সিররকয একে ফাাঁকদর দকরাজার রদকক সেকি সেকি রন 
িেে–িাাঁশী িারজকয োও। এরগকয সেকি সেকি িারা েখন কুকুকরর দানিীয র্াথার 
কাোকারে সপৌঁেে িখন িারা কুকুকরর রনুঃশ্বাকের িাপ অনুেি করে। 
 
রন িেে–আর্ার র্কন হ্য–সিিা করকে আর্রা দকরাজািা খুেকি পারি। হ্াররর্ওন, িুরর্ 
রক আর্ার োকথ োকি? 
 
না, আরর্ োি না। হ্াররর্ওন িেে। 
 
রিক আকে। দাাঁকি দাাঁি সিকপ রন িেে। কুকুকরর সেজ অরিির্ ককর রন ফাাঁকদর 
দকরাজার হ্ািে িাপকিই দকরাজািা খুকে সগে। 
 
িুরর্ রক রকেু সদখকি পাচ্ছ? হ্াররর্ওন উকদ্বকগর োকথ রজকজ্ঞে করে। 
 
রন িেে না, আরর্ রকেুই সদখকি পারচ্ছ না। সকিে অন্ধকার আর অন্ধকার। রকেু র্কর 
রনকি নার্ারও সকান উপায সনই। আর্াকদরকক োফ রদকি হ্কি। 
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হ্যাররর িাাঁরশ িাজাকনা িখনও সশষ হ্যরন। িার রদকক িাকাকনার জনয হ্যারর রনকক 
ইশারা করে। 
 
হ্যাররকক রন িেে–িুরর্ রক েিার আকগ সেকি িাও? আরর্ জারন না স্থানরি কিিা 
গেীর। হ্যারর িাাঁরশ হ্াররর্ওনকক রদে, োকি সে িাাঁরশ িারজকয কুকুরিাকক ঘুর্ পারড়কয 
রাখকি পাকর। 
 
ককযক রু্হূ্িধ িাাঁরশ িাজাকনা িন্ধ থাকায কুকুরিা রৃ্দু স্বকর সঘউ সঘউ করে। হ্াররর্ওন 
েখন আিার িাাঁরশ িাজাকনা শুরু করে িখন কুকুরিা আিার গেীর ঘুকর্ আচ্ছন্ন হ্কয 
পড়ে। 
 
হ্যারর ওপকর উিে। সেখান সথকক রনকি িারককয সে সকান সখই খুাঁকজ সপে না। হ্যারর 
র্াথা রনিু ককর িার হ্াকির আেুকের ওপর ের রদে। এিিং দকরাজার ফাঁকদর সেির 
রদকয ওপকর রকনর রদকক িারককয িেে–আর্ার েরদ সকান রকেু ঘকি িাহ্কে সিার্রা 
আর আর্ার সপেকন আেকি না। েরােরর সপাঁিাাঁকদর কাকে িকে োকি এিিং সহ্ডউইগকক 
অর্যাপক ডাম্বেকডাকরর কাকে পারিকয সদকি। 
 
রিক আকে। রন জিাি রদে। আশা করর এক রর্রনকির সেির আিার সদখা হ্কি। 
 
হ্যারর রনকি ঝাাঁপ রদে। 
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গেীর, গেীর িেকদশ। সে রনকি োকচ্ছ সিা োকচ্ছই। সকাথায এর সশষ সক জাকন। 
কনককন িাণ্ডা িািাে। 
 
র্প ককর হ্যারর নরর্ সকান িস্তুর ওপর পড়ে। র্কন হ্ে নরর্ সকান উরদ্ভদ। 
 
হ্যারর ওপকরর রদকক সিাঁরিকয িেে–রন, ঝাাঁপ দাও। েয সনই। এখাকন রর্ রকেু আকে। 
 
রন োফ রদকয হ্যাররর কাকে িকে একো। 
 
রজরনেিা কী? রন প্রথকর্ই প্রশ্ন করে। 
 
র্কন হ্কচ্ছ এক র্রকনর উরদ্ভদ। িারপর হ্াররর্ওকনর উকিকশয িেে হ্াররর্ওন িুরর্ও 
িকে একো। 
 
দুকরর িাাঁরশ িন্ধ হ্কয সগকে। রিকি আওযাকজ কুকুকরর সঘউ সঘউ সশানা সগে। 
হ্াররর্ওনও ঝাাঁপ রদকয িাকদর কাকে িকে এে। 
 
আর্রা এখন সু্কে সথকক অকনক অকনক দূকর। হ্াররর্ওন র্ন্তিয িেে। 
 
আর্াকদর োগয োকো, এখাকন উরদ্ভদ রেে। রন িেে। 
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োগযিান! শব্দরি উচ্চারণ ককরই হ্াররর্ওন রিৎকার ককর উিে। 
 
সিার্রা দুজকনই রনকজকদর রদকক েক্ষয কর। 
 
সকান রকেু সথকক রক্ষা পাওযার জনয হ্াররর্ধওন োফ রদকয একরি েযাাঁিেযাাঁকি সদযাকের 
রদকক োওযার সিিা করে। সে সকান রকেু সথকক আত্নরক্ষার জনয হ্াি পা েুড়কে। সে 
েখন উরদ্ভকদর ওপর োফ সদয িখন উরদ্ভদিার েিা োকপর র্ি সপরিকয িার পা 
জরড়কয র্করকে। 
 
হ্যারর আর রকনর অজাকন্তই োপ জািীয উরদ্ভদ িাকদর পা জরড়কয র্করকে। 
 
হ্াররর্ওন রকেুক্ষকণর র্কর্য রনকজকক েিার িন্ধন সথকক রু্ক্ত করকেও হ্যারর আর রনকক 
েিা শক্ত ককর জাপকি র্করকে। িারা িার্ন রশরথে করার জনয েিই সিিা করকে িন্ধন 
িিই শক্ত হ্কচ্ছ। 
 
হ্াররর্ওন িেে–সিার্রা নড়ািড়া ককরা না। আরর্ জারন এিা কী। এিাকক িো হ্য 
সডরেেে সেযার িা শযিাকনর কাজ। 
 
আরর্ খুরশ হ্কযরে সে, িুরর্ েিািার নার্ জাকনা। এিাও একিা রিরাি োহ্ােয। এই িকে 
রন িার গো সথকক েিার িাাঁর্ন সখাোর সিিা করে। 
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িুপ ককর থাক। এিাকক কীোকি হ্িযা করা োয সেিা আরর্ র্কন করার সিিা কররে। 
হ্াররর্ওন িেে। 
 
রন রিৎকার করে–আর্াকক িাাঁিাও। আরর্ আর রনুঃশ্বাে রনকি পাররে না। 
 
শযিাকনর কাজ। অর্যাপক স্প্রাউি এ রিষকয ক্লাকে রক িকেরেকেন হ্াররর্ওন র্কন 
করকি পারকে না। 
 
হ্যারর িেে আগুন োোও। 
 
আগুন সিা োোি। রকন্তু কাি সকাথায? হ্াররর্ওন প্রশ্ন করে। 
 
সিার্ার রক র্াথা খারাপ হ্কয সগকে? রন রিৎকার করে। িুরর্ না জাদুকর? 
 
ওহ্! রিক িকেে। িকে হ্াররর্ওন িার জাদুদণ্ড সির করে। 
 
রকেু র্ন্ত্র উচ্চারণ করে। িরিরশখা েুাঁকড় রদে। এ রশখ সে অর্যাপক সেইকপর রদককও 
েুাঁকড় রদকযরেে। নীে সর্াাঁযা একে িার িার্ন র কে ককর রদে। হ্যারর ও রন িাাঁর্ন খুকে 
রনকজকদর রু্ক্ত করে। 
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এরপর সথকক িুরর্ হ্াকিধাকোরজকি আকরা সিরশ র্কনাকোগ রদও। হ্যারর িার রু্কখর ঘার্ 
রু্েকি রু্েকি িেে। 
 
আরর্ও িাই িরে। রন িেে, আর এিা আর্াকদর সেৌোগয সে, সকান েঙ্ককির ের্য 
হ্যারর র্াথা গরর্ ককর না। 
 
এই পকথ সেকি হ্কি। হ্যারর একিা পকথর রদকক িাকদর দৃরি আকষধণ ককর। 
 
হ্িাৎ পারনর েোৎেে আওযাজ। 
 
রকেু শুনকি পাচ্ছ? 
 
পারচ্ছ। 
 
সকান েূি সপ্রি নয সিা। 
 
িো রু্শরকে। িকি র্কন হ্কচ্ছ রকেু একিা নড়কে। 
 
হ্িাৎ োর্কন পড়ে উজ্জ্বে আকোরকি একিা ঘর। উাঁিু রেরেিং? আকিধর র্িন। এক ঝাাঁক 
পারখ উড়কে। নানা রকের পারখ। একরদকক একিা সর্ািা কাকির দকরাজা। 
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রন িেে–ঘরিা সপকরাকি সগকে রক িারা আর্াকদরকক আির্ণ করকি? 
 
হ্কিও পাকর! হ্যারর িেে। িকি ওকদর খুি খারাপ র্কন হ্কচ্ছ না। ওরা েরদ েরিযই 
আর্াকদরকক আির্ণ ককর আরর্ সদৌড় সদি। 
 
হ্যারর দীঘধশ্বাে রনকয হ্াি রদকয িার রু্খ  াকে। িারপর ঘকরর সেির রদকয সদৌড় রদে। 
 
হ্যাররর আশঙ্কা রেে পারখরা িাকদর িীক্ষ্ণ সিাই িা নখ রদকয সেককান ের্য িাকক 
আির্ণ করকি পাকর। 
 
রকন্তু োগয োে সির্ন রকেু ঘকিরন। হ্যারর রনরিধকঘ্ন দকরাজার কাকে রগকয হ্ািে র্কর িান 
রদে, দকরাজা খুেে না। দকরাজািা িাোিদ্ধ। 
 
রন ও হ্াররর্ওন হ্যাররকক অনুেরণ করে। দকরাজার োর্কন একে িারা দীঘধশ্বাে োড়ে। 
আপ্রাণ সিিা ককরও িারা দকরাজািাকক একিুও নড়াকি পারে না। হ্াররর্ওকনর 
র্কন্ত্রাচ্চারণও সকান কাকজ আেে না। 
 
এখন রক হ্কি? হ্যারর প্রশ্ন করে। 
 
এ পারখগুকো রনশ্চযই সেৌেেধ িাড়াকনার জনয নয। হ্াররর্ওন র্ন্তিয করে। 
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িারা পারখগুকোকক েক্ষয করকো। 
 
এগুকো পারখ নয। এগুকো উড়ন্ত িারি। হ্যারর র্ন্তিয করে। 
 
সদখ, ঝাডু় পাওযা োয রকনা। 
 
ঝাডু় রনকয উকড় রগকয িারা িারিগুকো র্রকি সগে, রকন্তু জাদু করা িারি িাকদর 
নাগাকের িাইকরই রকয সগে। 
 
হ্যারর রেে শিাব্দীর করনষ্ঠির্ রেকার। অনযানয সোককর িুেনায সকান রকেু সিনার িার 
ক্ষর্িা রেে সিরশ। রর্রনিখাকনক পরই রের্নুর র্কিা পােককর সেির একিা িারি 
হ্যাররর নজকর পড়ে। রূপােী রকের িারি। হ্যারর দ্রুি িারি রেরনকয রনকয রনকি সনকর্ 
এে। 
 
হ্যারর িারি রনকয িাোয  ুকাে, রকন্তু সকান কাজ হ্কো না। 
 
হ্যারর িেে–রন, ওই িারিিা আন সিা। ওই পাকশর িড় িাাঁকা িারিিা। 
 
আর্াকদর েিাইকক কাোকারে থাককি হ্কি। হ্যারর িেে–রন িুরর্ ওপকর থাকক। আর 
হ্াররর্ওন, িুরর্ রনকি। 
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রন দ্রুিগরিকি হ্যাররর সদখাকনা স্থাকন উিকি রগকয িার র্াথা োকদ র্াক্কা সখে এিিং 
অকল্পর জনয ঝাডু় সথকক পকড় সেকি সেকি রক্ষা সপে। 
 
আর রনকি সেও না। আরর্ সিিা কররে। িুরর্ এিা র্র। রিক আকে। এখনই আর্কদর 
এিা র্রকি হ্কি। 
 
ওপর সথকক রন রনকি ঝাাঁপ রদে। হ্াররর্ওন সগে ওপকরর রদকক। রকন্তু িারিিা িাকদর 
দুজনককই ফাাঁরক রদকয সদযাকের রদকক িকে সগে। এরপর হ্যারর ওিার সপেকন েুিকো। 
িারিিা সকিে সদযাকের রদকক েুকি োকচ্ছ। হ্যারর োর্কনর রদকক ঝুাঁকক পকড়। িারিিাকক 
সদযাকের োকথ সিকপ র্রে। এিার আর িারি িাকক ফাাঁরক রদকি পারে না। র্রা রদকিই 
হ্ে। রনকি রন আর হ্াররর্ওকনর উল্লাে সশানা সগে। 
 
ওরা রনকি সনকর্ দকরাজার রদকক সদৌড় রদে। িাোয িারি  ুরককয সঘারাকিই দকরাজা 
খুকে সগে। িাো সখাোর োকথ োকথই িারিিা আিার উকড় িকে সগে। 
 
সিার্রা প্রস্তুি? হ্যারর রন আর হ্াররর্ওনকক রজকজ্ঞে করে। হ্যারর দকরাজার হ্ািকে 
হ্াি রাখে। িারা দুজন র্াথা নারড়কয জানাে িারা প্রস্তুি। 
 
হ্যারর দকরাজা খুকে সফেে। 
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সেিকরর ঘররি অন্ধকার। এি অন্ধকার সে এ ঘর সথকক িারা রকেুই সদখকি পারচ্ছে 
না। রকন্তু েখন ঘকর প্রকিশ করে রিক িখনই আকোর িনযা পুকরা ঘররিকক উদ্ভারেি 
ককর রদে। আকোকি িারা ো সদখে িা েরিযই এক অেূিপূিধ দৃশয। 
 
রিশাে এক দািাকিাকডধর োর্কন দাাঁরড়কয আকে কাকো পাথকরর এক দািা সখকোযাড়। 
রকন্তু দরড়র সকান রু্খ সনই। 
 
এখন কী করা? হ্যারর রফেরফে ককর িেে। 
 
এিাকিা িোর অকপক্ষা রাকখ না। রন জিাি রদে-এখন আর্াকদর ঘকরর সেির  ুকক 
আর্াকদর কাজ োরকি হ্কি। 
 
িারা সপেকন আকরকিা দকরাজা সদখকি সপে। 
 
এখন কী হ্কি? নােধাে হ্কয হ্াররর্ওন প্রশ্ন করে। 
 
আর্ার র্কন হ্কচ্ছ রন িেে–আর্াকদরকক দািাডু় োজকি হ্কি। িারা ব্ল্যাক নাইকির 
সঘাড়া স্পশধ করার োকথ োকথই পাথকর প্রাণ এে। ব্ল্যাক নাইি িাকদর অরেিাদন 
জানাে! দািার েককর ঘুরি েি জীিন্ত হ্কয উিে। 
 
এই স্থান অরিির্ করার জনয আর্াকদরককও রক দািা সখোয সোগ রদকি হ্কি? 

http://www.bengaliebook.com/


হ্যারি পটাি এন্ড রি রিলসিািস স্টান । স্ে. স্ে. িাওরলিং । হ্যারি পটাি রসরিে 

373 

www.bengaliebook.com                                  সূরিপত্র 
 

 

 
ব্ল্যাক নাইি র্াথা নাড়াে। হ্যারর রন ও হ্াররর্ওকনর রদকক িাকাে। 
 
হ্যারর আর হ্াররর্ওন িুপ ককর অকপক্ষা কররেে, রন সেন রক োিকে। অিকশকষ সে 
িেে–আর্ার কথায সিার্রা সকউ কি সপকযা না। আেকে সিার্াকদর দুজকনরই সকউই 
দািা খুি োকো সখেকি পাকরা না। 
 
আর্রা রকেু র্কন করররন। হ্যারর িেে–আর্াকদর রক করকি হ্কি সকিে সেিা িকে 
দাও। 
 
রিক আকে, হ্যারর িুরর্ রিশপ হ্ও। আর হ্াররর্ওন িুরর্ রকরস্তর পররিকিধ হ্যাররর পাকশ 
দাাঁড়াও। 
 
আর িুরর্ কী হ্কি? 
 
রন িেে–আরর্ নাইি হ্ি। 
 
দািা সখো জকর্ উিে। 
 
রন আিকা পকড় সগকে। সে িেে–আর্াকক সিার্রা সেকড় দাও। 
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–না, িা হ্কি পাকর না। হ্যারর আর হ্াররর্ওন দুজকনই রিৎকার ককর উিে। 
 
আকর এিাই সিা দািা সখো। এখাকন কাউকক না কাউকক িযাগ স্বীকার করকিই হ্কি। 
োদা রানী আর্াকক িাে করকি। সহ্াযাইি কুইন। ফাাঁকা জাযগা। সিার্রা পাোও। হ্যারর, 
সিার্ার রাজাকক িাাঁিাও। 
 
রকন্তু। 
 
িুরর্ কী সেইপকক আিকাকি িাও, না িাও না? 
 
রন– 
 
সদখ, েরদ সদরর ককরা, িাহ্কে সেইপ পাথর সপকয োকি। আর পরশর্রণ রিরকাকের 
জনয আর্াকদর হ্ািোড়া হ্কয োকি। 
 
সিার্রা প্রস্তুি? রন প্রশ্ন করে-এই আরর্ োরচ্ছ। সিার্রা সজিার পর আর অকপক্ষা 
করকি না। 
 
রন এরগকয সগে। োদা রানী িার ওপর ঝাাঁরপকয পড়ে। সোহ্ার হ্াি রদকয সে রকনর 
র্াথায আঘাি করে। রন সর্কঝর ওপর রেিকক পড়ে। োদা রানী িাকক একরদকক েুাঁকড় 
সফেকো। হ্াররর্ওন রিৎকার ককর উিে। 
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এিার হ্যাররর েুদ্ধ োদা রাজার োকথ। রাজা িার রু্কুি খুকে হ্যাররর রদকক েুাঁকড় র্ারে। 
 
িারা জযোে করে। পাথকরর দািাডু়রা র্াথা নি ককর র্ীকর র্ীকর সেকগ পড়কো। 
দকরাজা সখাো সরকখই হ্যারর ও হ্াররর্ওন সশষিাকরর র্কিা রকনর রদকক িারককয 
োর্কনর রদকক এগুকো। 
 
রকনর রক হ্কি? হ্াররর্ওন জানকি িাইে। 
 
রন রিক হ্কয োকি। হ্যাররর জিাি অকনকিা রনকজকক োন্ত্বনা সদযার র্কিা। 
 
এখন আর্রা রক করকিা। 
 
আর্রা স্প্রাউিকক পার হ্কয এোর্, শযিান জাদুিা ককরকে রফ্লিউইক িারিগুকোকক র্ন্ত্র 
পরড়কয সরকখকেন। র্যাককগানাগে দািাড়কদর সেির শারীররক পররিিধন ঘরিকযকেন, 
োকি িারা প্রকযাজকন জীিন্ত হ্কয উিকি পাকর। এরপর িারক থাকক অর্যাপক কুইকরে 
আর সেইপ…। 
 
িারা আকরকিা দকরাজার োর্কন উপরস্থি হ্কো। 
 
েি রিক আকে সিা? হ্যারর রনম্নককে িেে। 
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আকগ িাকড়া। 
 
হ্যারর দকরাজািা র্াক্কা রদকয খুেে। 
 
রিশ্রী গন্ধ িাকদর নাকক এে। িার্য হ্কয িারা নাকক কাপড় রদে। িাকদর সিাখ রেকজ 
সগে। িারা সদখে িাকদর োর্কন একিা রিরাি দানি। িারা সে দানিিাকক কুকপাকাি 
ককররেে এিা িার সিকয অকনক িড়। র্াথায একিা কুাঁজ। 
 
আর্াকদর োগয োকো, ওিার োকথ আর্াকদর েুদ্ধ করকি হ্যরন। হ্যারর অসু্ফি ককে 
িেে। িারপর িারা দানকির রিশাে পা রডরেকয অিের হ্কো। হ্যারর িেে–িকে 
একো। আরর্ আর শ্বাে রনকি পাররে না। 
 
হ্যারর র্াক্কা রদকয পকরর দকরাজািা খুেে। এরপর িাকদর োর্কন রক আেকি পাকর 
সদখার র্কিা োহ্ে িাকদর রেে না। না, এখাকন েয পািার র্ি সকান রকেু রেে না। 
একিা সিরিে, সিরিকের ওপর রিরেন্ন র্রকনর োিিা সিািে োররিদ্ধোকি রাখা আকে। 
 
সেইকপর কাজ। হ্যারর িকে উিে–আর্াকদর কী করা উরিি? 
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হ্িাৎ দকরাজার কাকে দাউ দাউ ককর আগুন েকে উিে। অথধাৎ ওরা হ্যারর, রন আর 
হ্াররর্ওন-এখন আিকা পকড় সগকে। হ্াররর্ওন সিািকের পাশ সথকক এক িুককরা 
কাগজ িুকে রনে। কাগজিাকি সেখা– 
 
রিপদ সিার্ার োর্কন েখন রনরাপদ সিার্ার সপেকন 
আর্াকদর দুজন সিার্াকক োহ্ােয করকি সেোকি িুরর্ সপকি িাও 
আর্াকদর োিজকনর একজন সিার্াকক োর্কন রনকয োকি 
আকরকজন র্দযপাযী সপেকন রনকয আোর িাহ্ন হ্কি 
আর্াকদর দুজন শুরু্ রনখাাঁদ র্দ রনকয রিকক আকে 
আর্াকদর রিন জন খুরন, অকপক্ষা ককর আকে আড়াকে 
পেে ককরা, অনযথায আজীিন সিার্াকক এখাকন থাককি হ্কি 
আর সিার্ার পেকের জনয আর্রা িাররি ের্ার্ান েূত্র সদি 
এক, েরদ িুরর্ রিষ সগাপন করার সিিা কর, সেরি হ্কি হ্ােযকর 
িুরর্ েিধদা রকেু রনখাাঁদ র্দ পাকি িার্ পাকশ 
দুই. োরা সশকষ দাাঁরড়কয আকে িাকদর সদখকি রেন্নির 
েরদ িুরর্ োর্কন একগাও কাউককই িনু্ধ রহ্কেকি পাকি না 
রিন, সের্ন পরীক্ষার িুরর্ সদকখা, রিরেন্ন আকাকরর িারা 
অথিা অরেন্ন; সডাযাকধ িা অরিকায সকউই সেিকর র্কর না 
িার, িার্রদককর রদ্বিীয ও ডানরদককর রদ্বিীযরি েরদ সিকখ সদখ 
অরেন্ন স্বাকদর; েরদও প্রথর্ সদখায রেন্ন র্কন হ্কি। 
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হ্াররর্ওন এই সেখার র্কর্য একিা ইরেি খুাঁকজ সপে। হ্যারর রিরস্মি হ্কয সদখে সে 
হ্াররর্ওন রু্িরক রু্িরক হ্ােকে। 
 
ির্ৎকার। হ্াররর্ওন িেকো। এিা রকন্তু জাদু নয। এিা একিা র্াাঁর্া। অকনক িড় িড় 
জাদুককরর র্াথায একরিেু েুরক্ত কাজ ককর না। িারা জীিকনর জনয এখাকন আিকা 
পকড়। 
 
িাহ্কে আর্রা এই কাগকজর সেখাই সর্কন িেি, রক িে?–হ্যারর রজকজ্ঞে করে। 
 
অিশযই। হ্াররর্ওন জিাি রদে–আর্াকদর ো ো দরকার েিই এই কাগকজ সেখা আকে। 
এখাকন োিিা সিািে। রিনিা রিষাক্ত, দুকিা র্কদর সিািে। একিা আর্াকদরকক 
রনরাপো সদকি। অনযিা আর্াকদরকক জাদুর জাে সেদ ককর রনকয োকি। 
 
রকন্তু কী ককর িুঝি সকানিা পান করার র্দ? 
 
এক রর্রনি। হ্যাাঁ, সপকযরে। সোি সিািেিা। কাগকজ সেখা আকে ওিাই আর্াকদরকক 
কাকো আগুকনর সেির রদকয রনকয োকি–পরশর্রণর কাকে। 
 
হ্যারর সোি সিািেিার রদকক িাকাে। 
 
এখাকন সিা র্াত্র একজকনর পানীয আকে। হ্যারর িেে-এক িুরু্কও সিা হ্কি না। 
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িারা পরস্পকরর রদকক িাকাে। 
 
সকানিা সিার্াকক আগুন সথকক িাইকর রনকয োকি? 
 
োররর সশকষ একরি সগাোকার সিািকের রদকক হ্াররর্ওন ইশারা করে। 
 
িুরর্ ওিা পান কর। হ্যারর িেে–না, না সশাকন, রফকর রগকয রনকক রনকয িারির ঘর 
সথকক আকগ ঝাডু়রি রনকয একো। এরপর রনকক রনকয একো এিিং ফাাঁকদর দকরাজা রদকয 
কুকুরিা পার হ্ও। িারপর োকি সপাঁিাাঁকদর কাকে। সহ্ডউইগকক ডাম্বেকডাকরর কাকে 
পারিকয দাও। িাকক দরকার। আরর্ সেইপকক রকেুক্ষণ আিকক রাখকি পারি, রকন্তু 
রিরন আর্ার সিকয আকরা সিরশ শরক্তশােী। 
 
রকন্তু হ্যারর, সেইকপর োকথ েরদ ইউ-সনা-হু থাকক িাহ্কে কী হ্কি? 
 
আরর্ এক ের্য সেৌোগযিান রেোর্। নয রক? সে িার কপাকের দাকগর প্ররি ইশারা 
করে–আশা করর, সেই োগয আকরকিার আর্াকক সদখা সদকি। 
 
হ্াররর্ওকনর সিাাঁি কাাঁপরেে। সে হ্িাৎ হ্যাররর গাকয পকড় রগকয িাহু রদকয হ্যাররকক র্কর 
সফেে। 
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হ্াররর্ওন। হ্যারর রিরস্মি হ্কো। 
 
হ্াররর্ওন িেে–হ্যারর, িুরর্ রক জাকনা িুরর্ একজন িড় র্াকপর জাদুকর। 
 
সিার্ার র্ি দক্ষ নই। হ্যারর িেে। 
 
আরর্! হ্াররর্ওন আশ্চকেধর োকথ হ্যাররকক রজকজ্ঞে করে। আরর্ সিা িই পকড়রে আর 
িুরদ্ধ খাাঁরিকযরে। এর সিকযও গুরুত্বপূণধ রজরনে আকে। িা হ্কো িনু্ধত্ব আর োহ্ে। হ্যারর, 
িুরর্ েিকধ সথককা। 
 
হ্যারর হ্াররর্ওকক িেে–িুরর্ আকগ িুরু্ক দাও। িুরর্ েরিকোকি জাকনা সকান সিািেরি 
সকান কাকজর জনয। 
 
িা রিক। এই িকে হ্াররর্ওন সগাোকার সিািে সথকক র্দ পান করকো। 
 
রিষ নযকিা এিা? হ্যারর উকদ্বকগর োকথ রজকজ্ঞে করে। 
 
না–িকি িরকফর র্ি িাণ্ডা। হ্াররর্ওন জিাি রদে। 
 
িাড়ািারড় োও। 
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গুডোক। োির্াকন সথককা। 
 
িুরর্ োও। 
 
সিগুরন আগুকনর সেির রদকয হ্াররর্ওন পার হ্কয সগে। 
 
হ্যারর এিার সোি সিািেিাকি িুরু্ক রদে। এরপর সে কাকো অরগ্নরশখার রু্কখারু্রখ 
হ্ওযার জনয ঘুকর দাাঁড়াকো। আরর্ আেরে। হ্যারর রিৎকার ককর িেে। 
 
র্কন হ্কো িার সদহ্ সেন িরকফ োেকে। সে সিািে সরকখ এরগকয সগে। কাকো রশখা 
িাকক রঘকর র্রে। সে রকন্তু রকেুই সির সপে না। রকেুক্ষণ শুরু্ কাকো আগুন োড়া আর 
রকেুই সদখা সগে না। 
 
িারপর একদর্ ওপকর। সশষ সিম্বার। সেখাকন একজন সোক দাাঁরড়কয আকেন। রিরন 
সেইপও নন, এর্নরক সোেকডর্িধও নন। 
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িু’রু্কখা র্ানুষ 
 
সেখাকন দাাঁরড়কয রেকেন অর্যাপক কুইকরে। 
 
আপরন! অিাক হ্কয হ্যারর রজকজ্ঞে করে। 
 
কুইকরে রু্িরক হ্ােকেন। িার রু্খ অনয ের্কযর র্ি এখন কাাঁপরেকো না। 
 
হ্যাাঁ, আরর্ই। কুইকরে জিাি রদকেন। আরর্ রনরশ্চি রেোর্ সিার্ার োকথ এখাকন সদখা 
হ্কয োকি, রর্. পিার। 
 
আরর্ সেকিরেোর্, আরর্ এখাকন সেইপকক সদখকি পাি। হ্যারর িেে। 
 
সেকেরাে? অর্যাপক কুইকরে হ্ােকেন। িকি িার হ্ারেিাও অনয ের্কযর র্ি নয। রেে 
িীক্ষ্ণ ও শীিে। িারপর িেকেন–হ্যাাঁ, সেকেরােকক ওই রকর্ই র্কন হ্য। িাই নয রক? 
িড় িাদুকরর র্ি রিরন সোাঁ র্ারকি পাকরন। িাকক রনকয একে োকোই হ্কিা। সকউ রক 
রিশ্বাে করকি পারকি এখাকন আেকিন অর্যাপক কুইকরে। 
 
হ্যারর এিা রকেুকিই রিশ্বাে করকি পাররেে না। 
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রকন্তু সেইপই সিা আর্াকক হ্িযা করকি সিকযরেকেন। হ্যারর িেে। 
 
না, না, এিা রিক নয। কুইকরে জিাি রদকেন–আরর্ই সিার্াকক হ্িযা করকি 
সিকযরেোর্। সিার্ার িনু্ধ রর্ে সিঞ্জার রকরডি প্ররিকোরগিায েখন আগুন োগাকি োয 
িখন সে হুর্রড় সখকয আর্ার গাকযর ওপর পকড়। সে সিার্ার োকথ আর্ার আই কোক্ট 
সেকে রদকযরেে। আর ককযকরি রু্হূ্িধ হ্াকি সপকে আরর্ সিার্ার কাে সথকক ঝাডু় সককড় 
রনিার্। সিার্াকক িাাঁিািার জনয সেইপ েরদ র্ন্ত্র উচ্চারণ না করকিন, িাহ্কে সেরদনই 
সিার্ার একিা রকেু হ্কয সেি। 
 
আপরন িকেন রক? সেইপ আর্াকক িাাঁিািার সিিা ককররেকেন! হ্যারর রিস্মযর্াখা স্বকর 
প্রশ্ন করে। 
 
অিশযই। কুইকরে জিাি রদকেন–িুরর্ রক জাকনানা সিার্ার পরিিধী প্ররিকোরগিায রিরন 
সকন সরফারর হ্কি সিকযরেকেন। সিাকা একিা… িার োিা উরিি রেে, েিক্ষণ 
ডাম্বেকডার সখো সদখরেকেন িিক্ষণ সিার্ার সকান অরনি করা আর্ার পকক্ষ েম্ভি রেে 
না। অনয েকে রিিার সেকিরেকেন সেইপ রিরফল্ডরকক িার্া রদকি িান। সোইপ 
রনকজকক েককের কাকে অরপ্রয ককর িুকেরেকেন। ের্য নি আর করা সকন, এি রকেুর 
পর আরর্ সিার্াকক হ্িযা করকি োরচ্ছ। অর্যাপক কুইকরে িার হ্াকির আেুেগুকো 
ফাাঁক ককর কাাঁপাকেন, অর্রন একিা ররশ িািাকে শাকপর র্ি োরফকয হ্যাররকক শক্ত 
ককর সিাঁকর্ সফকো। 
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িুরর্ েি রকেুকিই নাক গোও পিার। সিার্ার সিাঁকি থাকািা রিপজ্জনক। সু্ককের 
িাররদক ঘুকর সিড়াও। আরর্ জারন পাথরিা সক পাহ্ারা রদকচ্ছ সদখকি একে িুরর্ সেখাকন 
আর্াকক সদকখরেকে। 
 
িাহ্কে আপরনই সেই দানিিাকক সেকড় রদকযরেকেন? হ্যারর জানকি িাইে। 
 
হ্যাাঁ, আরর্ই সে দানিিাকক সেকড় রদকযরেোর্। অর্যাপক কুইকরে জিাি রদকেন–িকি 
আর্ার একিু েুে হ্কয রগকযরেে। সেইপ আর্াকক েকেহ্ ককর সদৌকড় রিন িোয 
আর্াকক সর্াকারিো করার জনয িকে একেন। রিরন আর্াককই শুরু্ িযথধ ককর সদনরন, 
দানিিা সিার্াককও হ্িযা করকি পাকররন। শুরু্ িাই নয, ওই রিন র্াথা কুকুরিাও 
সেইকপর পা–িা োকো ককর জখর্ করকি পাকররন। 
 
রকেুক্ষণ সথকর্ কুইকরে িেকেন–হ্যারর, একিু অকপক্ষা কর। আরর্ এই র্জার আযনািা 
রনকয একিু পরীক্ষা করকি িাই। 
 
আর রিক িখনই হ্যারর িুঝকি পারে কুইকরকের সপেকন সে আযনা সেিা এররকেকডর 
আযনা। 
 
রফকর একে কুইকরে িেকেন-এই আযনারি হ্ে পরশর্রণ পািার িারিকারি। 
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কুইকরকের উকিকশয হ্যারর িেে–আরর্ আপনাকক ও সেইপকক অরকণয সদকখরে।–হ্যারর 
কুইকরেকক কথায িযস্ত রাখকি িায। 
 
িুরর্ রিকই সদকখে। আযনািা সদখকি সদখকি কুইকরে িেকেন রিরন েি ের্য আর্াকক 
েকেহ্ ককরন। িাই রিরন সদখকি একেরেকেন আরর্ কি দূর এরগকযরে। সোেকডর্িধ 
আর্ার পকক্ষ থাকা েকত্ত্বও রিরন আর্াকক েয সদরখকযকেন। 
 
কুইকরে আযনার সপেন সথকক রফকর একে কু্ষর্াকিধর র্ি আযনার রদকক িারককয 
রইকেন। 
 
কুইকরে িেকেন–আরর্ পাথরিা সদখকি পারচ্ছ। আরর্ এিা আর্ার প্রেুকক উপহ্ার রদকি 
োরচ্ছ। রকন্তু পাথরিা সগে সকাথায? 
 
হ্যারর দরড়র িাাঁর্ন রশরথে করার সিিা কররেে। হ্যারর িুঝে িার এখনকার কিধিয হ্কো 
আযনা সথকক কুইকরকের দৃরি অনযরদকক েররকয রাখা। 
 
রকন্তু সেইপ েি ের্য আর্াকক দারুণ ঘৃণা ককরন। হ্যারর িেে। 
 
হ্যাাঁ, সেইপ সিার্াকক ঘৃণা ককরন। সহ্াগািধকে রিরন সিার্ার িািার োকথই রেকেন। িারা 
একক অপরকক খুি ঘৃণা করকিন। িকি রিরন কখনই সিার্ার রৃ্িুয িানরন। 
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আরর্ শুনোর্ হ্যারর িেে–ককযকরদন আকগ আপরন ফুাঁরপকয কাাঁদরেকেন। কারণ সেইপ 
আপনাকক হুর্রক রদকযরেকেন? 
 
প্রথর্িাকরর র্কিা কুইকরকের সিহ্ারায একিা েকযর োযা স্পি হ্কয উিে। 
 
কুইকরে জিাি রদকেন–কখনও কখনও প্রেুর রনকদধশ সর্কন িো আর্ার জনয খুি করিন 
হ্কয পকড়। রিরন একজন উাঁিু র্াকপর জাদুকর, আর আরর্ একজন র্ারু্েী জাদুকর। 
 
আপরন রক িেকি িাকচ্ছন, রিরন ক্লাে রুকর্ আপনার োকথই থাককন? হ্যারর জানকি 
িাইে। 
 
আরর্ সেখাকনই োই রিরন আর্ার োকথ থাককন। কুইকরে শান্ত ককে জিাি রদকেন। 
আরর্ েখন রিশ্বভ্রর্কণ সির হ্ই িখন িার োকথ আর্ার প্রথর্ োক্ষাৎ হ্য। আরর্ েখন 
িরুণ রেোর্ িখন রেোর্ সিাকা। োকো ও র্ে েম্পককধ আর্ার র্কন উদ্ভি র্ারণা 
রেে। েডধ সোেকডর্িধই আর্াকক িুরঝকয রদকেন সে আর্ার র্ারণা কি অপররপকু রেে। 
রিরন আর্াকক সিাঝাকেন সে োকো িা র্ে িকে সকান রজরনে সনই। ো আকে িা হ্কো 
শরক্ত। িকি অকনককই িা সদখকি পায না। িারপর সথককই আরর্ রিশ্বস্তিার োকথ িার 
সেিা ককর োরচ্ছ। েরদও আরর্ িাকক িহুিার হ্িাশ ককররে। সকান েুে রিরন েহ্কজ 
ক্ষর্া ককরন না। আর্ার েুকের জনযই রিরন আর্ার োকথ কখনও কখনও ককিার 
িযিহ্ার ককরন। আরর্ েখন রিিংগি সথকক পাথর িুরর করকি িযথধ হ্ই িখন রিরন 
আর্ার ওপর খুি অেন্তুি হ্ন এিিং আর্াকক শারস্ত সদন। িারপর সথককই রিরন আর্াকক 
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সিাকখ সিাকখ রাখা শুরু ককরন। কুইকরকের কেস্বর রর্রেকয সগে। হ্যাররর র্কন পড়ে 
ডাযাগন এরের কথা। সে এি সিাকা হ্ে কী ককর! সেই রদনই সে প্রথর্ অর্যাপক 
কুইকরেকক সদকখকে এিিং রেরক কেকড্রকন িার োকথ করর্দধন ককরকে। 
 
কুইকরকের রনুঃশ্বাকে অরেশাপ। 
 
আরর্ রিক িুঝকি পাররে না পাথরিা রক আযনার সেির? আরর্ রক আযনািা সেকে 
সফেি? 
 
হ্যারর দ্রুি োিরেে। 
 
হ্যারর র্কন র্কন িেকো–আর্ার এখন পৃরথিীকি েিকিকয কার্য কাজ হ্কো–কুইকরকের 
আকগ পরশর্রণরি হ্স্তগি করা। আরর্ েরদ আযনািা সদরখ িাহ্কে আরর্ রনকজই জানকি 
পারি পরশর্রণিা সকাথায? কুইকরেকক িুঝকি না রদকয আরর্ এ কাজিা কীোকি করি? 
 
কুইকরকের দৃরি এরড়কয আযনার কাকে োিার জনয হ্যারর িাাঁ রদকক িাাঁক রনে। হ্যাররর 
পাকযর সগাড়ারেকি দরড় এি শক্তোকি িাাঁর্া রেে সে িার পকক্ষ িাাঁর্নরু্ক্ত হ্ওযা করিন। 
সে িাাঁর্ন রু্ক্ত করকি রগকয র্ারিকি পকড় সগে। কুইকরে এরদকক েক্ষয না ককরই রনকজ 
রনকজ কথা িেরেকেন 
 
এ আযনাকি কী কাজ হ্য। প্রেু, আর্াকক োহ্ােয কর। 
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েন্ত্রস্ত হ্কয হ্যারর এ প্রকশ্নর উের শুনকি সপে, আর উেরিাও রেে কুইকরকের কেস্বকর, 
সেকেিাকক কাকজ োগাও! সেকেিাকক কাকজ োগাও। 
 
কুইকরে হ্যাররর রদকক িাকাকেন। 
 
িারপর িেকেন–পিার, এরদকক একো। 
 
কুইকরে হ্াকি িারে রদকেন। োকথ োকথ হ্যাররর িাাঁর্ন রশরথে হ্কয সগে। হ্যারর রনকজর 
পাকয দাাঁড়াে। 
 
এরদকক একো। কুইকরে আিার িাকক ডাককেন, িেকেন–আযনায িারককয আর্াকক িে 
কী সদখে। 
 
হ্যারর সহ্াঁকি সহ্াঁকি কুইকরকের কাকে এে। 
 
আর্াকক রর্কথয িেকি হ্কি। হ্যারর র্কন র্কন িেে–আরর্ অিশযই সদখি, রকন্তু সদখার 
িযাপাকর রর্কথয িেি। 
 
কুইকরে হ্যাররর সপেকন একে দাাঁড়াকেন। কুইকরকের পাগরড়র রিকশষ গন্ধ হ্যাররর নাকক 
এে। হ্যারর সিাখ িন্ধ ককর আযনার োর্কন দাাঁড়াে এিিং আিার সিাখ খুেে। 
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আযনাকি হ্যারর প্রথকর্ িার প্ররিরিম্ব সদখে। প্রথকর্ িার সিহ্ারা রিিণধ সদখা সগকেও 
পর রু্হূ্কিধই সদখা সগে প্ররিরিম্বিা িার রদকক িারককয রু্িরক হ্ােকে। প্ররিরিম্ব পককি 
সথকক একিা রক্ত–রাো পাথর সির করে। এ দৃশয সদখার পর িার পকককি সে একিা 
োরী িস্তুর অরস্তত্ব অনুেি করে। অরিশ্বােযোকি পাথরিা হ্যাররর নাগাকের সেির িকে 
এে। 
 
কুইকরে জানকি িাইকেন–িুরর্ কী সদখকি সপকে? 
 
োহ্ে েঞ্চয ককর হ্যারর িেে–আরর্ সদখোর্ আরর্ ডাম্বেকডাকরর োকথ করর্দধন কররে। 
আরর্ রিরফল্ডর হ্াউকজর জনয হ্াউজ কাপ জযোে ককররে। 
 
কুইকরে আিার অরেশাপ রদকেন। 
 
কুইকরে িেকেন–আর্ার োর্কন সথকক দূর হ্কয োও। হ্যারর একিু েকর সগে এিিং 
পকককি পরশর্রণর স্পশধ অনুেি করে। সে রক পরশর্রণরি সির ককর সফেকি? 
 
হ্যারর পাাঁি কদর্ও একগাকি পারে না। কুইকরকের সিাাঁি নড়কে না, রকন্তু িার কেস্বকর 
সশানা সগে–সে রর্থযা িকেকে। সে রর্থযা িকেকে। 
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কুইকরে আিার িেকেন–পিার িুরর্ রফকর একো। িুরর্ আেকে কী সদকখে িা েরিয 
ককর িে। 
 
কথাগুকোর পুনরািৃরে হ্কো। 
 
আরর্ িার োকথ রু্কখারু্রখ কথা িেকি িাই।–কুইকরকের সেই কেস্বর। 
 
প্রেু, সিার্াকক আজ রাকি িি শরক্তশােী র্কন হ্কচ্ছ না। 
 
এর জনয আর্ার েকথি শরক্ত আকে। 
 
হ্যাররর র্কন হ্ে সে শযিাকের জাদুর িিাকন্ত আিকক সগকে। সে িার সপশী নাড়াকি 
পারকে না। েকয আর আিকঙ্ক সে কুইকরকের রদকক িাকাে। কুইকরে িার পাগরড় 
খুেকেন। পাগরড়রিহ্ীন িার র্াথা অস্বাোরিক রকর্ সোি র্কন হ্কো। পাগরড় র্ারিকি 
পকড় সগে। এিার রিরন র্ীকর র্ীকর িার ঘাড় নারড়কয কথা িেকি শুরু করকেন 
 
হ্যাররর রিৎকার ককর ওিার কথা, রকন্তু িার রু্খ রদকয সকান শব্দই সিরুকচ্ছ না। সেখাকন 
কুইকরকের রপি িার োর্কন থাকার কথা, সেখাকন োর্কন সথকক সদখা সগে িার রিকি 
সিহ্ারা। এি েযঙ্কর সিহ্ারা হ্যারর এর আকগ কখকনাই সদকখরন। এ সিহ্ারািা িককধর র্ি 
শাদা, িীক্ষ্ণ োে সিাখ আর োকপর র্ি নাক রদকয পারন সিরুকচ্ছ। সিহ্ারার দুপাকশ দু 
রকর্! দুজকনর। কুইকরে আর সোেকর্ি। 
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হ্যারর পিার। রফেরফে শব্দ সশানা সগে। 
 
হ্যারর সপেকন সেকি িাইে। রকন্তু িার পা িেকে না। 
 
রু্খিা িেকে–হ্যারর পিার, সদখকি পাচ্ছ আর্ার এখনকার রূপ। শুরু্ োযা আর সর্াযা 
রদকয অকনযর শরীর র্ারণ করা োয। ইউরনককনধর রক্ত সখকয আর্ার শরক্ত িহুগুণ সিকড় 
সগকে। িুরর্ আকগই সদকখে কুইকরকের রূপ র্কর, আরর্ অরকণয রগকয ইউরনকনধর 
রক্তপান ককররে। এখন িুরর্ দযা ককর সিার্ার পককি সথকক পরশর্রণিা সির ককর 
আর্াকক রদকয দাও। 
 
কুইকরে িা হ্কে েি জাকন-এই কথা সেকি হ্যারর সপেকন সেকি িাইে, রকন্তু িার পা 
িেকে না। 
 
রু্খিা হ্যাররকক িেে–সিাকার র্ি কাজ ককরা না। 
 
সিার্ার জীিন িাাঁিাকি িাইকে আর্ার োকথ সোগ দাও। নিুিা সিার্ার িািা–র্ার র্িই 
সিার্ার পররণরি হ্কি। িারা দুজনই র্ারা োওযার ের্য আর্ার অনুকম্পা সিকযরেকেন। 
 
রর্থুযক। হ্যারর রিৎকার ককর উিে। 
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কুইকরে সপেন রফকর হ্যাররর রদকক অিের হ্রচ্ছকেন োকি সোেকডর্িধ িাকক সদখকি 
পায। শযিারন রু্কখ রু্িরক হ্ারে। 
 
িড়ই র্র্ধস্পশধী। শযিারনরু্কখ উচ্চাররি হ্কো। 
 
আরর্ েিধদাই িীরত্বকক দার্ সদই। সিার্ার িািা–র্াও োহ্েী রেকেন। প্রথকর্ আরর্ 
সিার্ার িািাকক হ্িযা করর। রিরন আর্ার োকথ োহ্কের োকথ েুদ্ধ ককরকেন। সিার্ার 
র্াকযর র্ারা োিার কথা রেে না। রিরন সিার্াকক িাাঁিািার জনয সিিা ককররেকেন। িার 
রৃ্িুযকক িযথধ করকি না িাইকে িুরর্ আর্াকক পাথরিা রদকয দাও। 
 
কখ খকনা না। হ্যারর সজার রদকয িেে। 
 
হ্যারর োফ রদকয আগুকনর রশখার রদকক র্ারিি হ্ে। সোেকডর্িধ রিৎকার ককর উিে–
িাকক পাকড়াও কর। পর রু্হূ্কিধই হ্যারর অনুেি করে সে কুইকরকের হ্াি িার রু্রির 
ওপকরর অিংশ স্পশধ ককরকে। েকে েকেই হ্যারর িার কপাকের কািা দাকগ িীি িযথা 
অনুেি করে। িার র্কন হ্কো িার কপাে দুিুককরা হ্কয োকি। সে িার ের্ি েত্ত্বা 
রদকয সজাকর রিক্কার রদে। রকন্তু সে অিাক হ্কয সদখে, কুইকরে িাকক সেকড় রদকযকেন 
এিিং িার িযথা অকনকিা ককর্ সগকে। কুইকরে সকাথায আকেন িা সদখার জনয সে 
িারররদকক িাকাে। কুইকরে িযথায কুাঁকজা হ্কয িার আেুে সদখরেকেন। 
 
পাকড়াও কর। িাকক পাকড়াও কর। আিার সোেকডর্কিধর রিৎকার। 
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কুইকরে আিার উকি হ্যাররকক র্ারিকি সফকে রদকয িার গো সিকপ র্করকে। হ্যাররর 
কপাকের কািা দাকগর িযথা অকনক সিকড় সগকে। িারপরও সে সদখকি সপে সে কুইকরে 
রনকজ েন্ত্রণায কািরাকচ্ছন। 
 
কুইকরে রিৎকার করকেন–প্রেু, আরর্ িাকক আর র্কর রাখকি পাররে না–আর্ার হ্াি 
আর্ার হ্াি…। 
 
কুইকরে হ্ািু রদকয হ্যাররকক র্ারির ওপর সিকপ রাখকেও সে িার গো সেকড় রদকেন 
এিিং রিস্মকয রিিরেি হ্কয রনকজর হ্াকির িযথার প্ররি দৃরি রদকেন। 
 
িাহ্কে ওকক হ্িযা কর, সিাকা সকাথাকার। সোেকডর্িধ রিৎকার ককর িেে। 
 
একিা করিন অরেশাপ সদিার জনয কুইকরে িার হ্াি ওপকর ওিাকেন। িযাপারিা 
িুঝকি সপকরই হ্যারর িার রু্খ সিকপ র্রে। 
 
আহ্… 
 
কুইকরে র্ারিকি পকড় সগকেন। হ্যারর জানকিা সে র্ারাত্নক েন্ত্রণায কাির হ্কে কুইকরে 
িার সকশ স্পশধ করকি পারকিন না। েুিরািং অরেশাপ িন্ধ রাখকি কুইকরেকক কািু 
ককর রাখা োড়া উপায সনই। 
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হ্যারর োফ রদকয কুইকরেকক এর্ন শক্তোকি জাপকি র্রে সে কুইকরে নড়কিই 
পাররেকেন না, শুরু্ রিৎকার কররেকেন। কুইকরে হ্যাররকক সঝকড় সফোর আপ্রাণ সিিা 
করকেন। হ্যাররর কপাকের িযথা আিার িাড়কি োগে। হ্যারর রকেু সদখকি পারচ্ছে না। 
সকিে কুইকরকের রিৎকার আর সেেকডর্কিধর িাকক হ্িযা কর, িাকক হ্িযা কর 
কথাগুকো শুনকে। সে অনুেি করে, কুইকরে িার িাহুকিিরন সথকক রু্ক্ত হ্কয সগকেন। 
োর্কন সকিে অন্ধকার আর অন্ধকার। 
 
র্াথার ওপর সোনার র্ি রক সেন িকিক করকে। হ্যারর সেিা র্রকি সগে। িার হ্াি 
সিশ োরর হ্কয োওযায সে এিা র্রকি পারে না। 
 
হ্যারর োকো ককর িাকাে। সদখে, আেকে সেিা এক সজাড়া িশর্া। কী আশ্চেধ িযাপার। 
 
শুে অপরাি, হ্যারর ডাম্বেকডার িাকক িেকেন। 
 
হ্যারর িার রদকক িাকাে। িারপর েিরকেু র্কন পড়ে। সে িেে েযার, পরশর্রণিা 
অর্যাপক কুইকরে হ্স্তগি ককর সফকেকেন। িাড়ািারড় রকেু একিা করুন। 
 
শান্ত হ্ও িাো। অর্যাপক ডাম্বেকডার িেকেন–িুরর্ ের্কযর একিু সপেকন আে। 
কুইকরে পরশর্রণ পানরন। 
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িাহ্কে? হ্যারর অিাক হ্কয রজকজ্ঞে ককর। 
 
হ্যারর শান্ত হ্ও। ডাম্বেকডার িেকেন–নিুিা র্াদার্ পর্কে আর্াকক এখান সথকক সির 
ককর সদকিন। 
 
হ্যারর স াক রগকে িাররদকক িাকাে। এিক্ষকণ সে িুঝে, সে এখন হ্ােপািাকে োদা 
রিোনার ওপর শুকয আকে। পাকশই একিা উাঁিু সিরিে। সিরিকের ওপর এি রর্রি রাখা 
আকে, সদকখ র্কন হ্কি এিা িুরঝ রর্রির সদাকান। 
 
এই সদখ সিার্ার শুোকাঙ্ক্ষীরা সিার্ার জনয উপহ্ার পারিকযকে। ডাম্বেকডার িেকেন–
পািাে পুরীকি িরেদশায সিার্ার আর কুইকিকের সেির কী ঘকিকে-এিা সকউ জাকন 
না। েিাই জাকন িুরর্ অেুস্থ। হ্ােপািাকে সিার্ার রিরকৎো হ্কচ্ছ। 
 
কিরদন র্কর আরর্ এখাকন আরে? হ্যারর জানকি িাইে। 
 
রিনরদন হ্কি। িুরর্ সে েুস্থ হ্কযে এিা শুনকি পারকে সরানাল্ড উইেরে ও রর্ে সিঞ্জার 
খুি স্বরস্তকিার্ করকি। সিার্ার িযাপাকর িারা খুি উরদ্বগ্ন। 
 
েযার, পরশর্রণ সকাথায? হ্যারর জানকি িাইে। 
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ডাম্বেকডার িেকেন–আরর্ সদখকি পারচ্ছ, িুরর্ এখনও পাথকরর কথা েুেকি পাররন। 
অর্যাপক কুইকরে সিার্ার কাে সথকক পরশর্রণিা রনকি পাকরনরন, কারণ আরর্ 
েথাের্কয উপরস্থি হ্কয পকড়রেোর্। েরদও িুরর্ খুি োেোকি ওাঁকক সর্াকারিো 
কররেকে। 
 
িাহ্কে পরশর্রণ আপনার কাকে। হ্যারর জানকি িাইে। 
 
আর্ার েয রেে, আর্ার সেকি হ্যি সদরী হ্কয সেকি পাকর। অর্যাপক ডাম্বেকডার 
িেকেন। 
 
না, আপরন রিক ের্কযই একেকেন। 
 
আরর্ িাকক সিরশক্ষণ পরশর্রণ সথকক দূকর রাখকি পারিার্ না। হ্যারর িেে। 
 
ডাম্বেকডার আকরা িেকেন–আরর্ পাথকরর কথা িেরে না। িেরেোর্ সিার্ার সিিার 
কথা। একি সিার্ার রৃ্িুযও হ্কি পারি। এজনয আরর্ খুি েয সপকযরেোর্। আর 
পরশর্রণর কথা িেে, সেিা ধ্বিংে ককর সফো হ্কযকে। 
 
ধ্বিংে করা হ্কযকে! হ্যারর রিস্মকযর োকথ র্ন্তিয করে–আপনার িনু্ধ রনককাোে ফ্লাকর্ে? 
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িুরর্ িাহ্কে রনককাোে েম্পককধ জাকনা। ডাম্বেকডার িেকেন–িুরর্ রিক কাজিাই ককরে, 
িাই না? আরর্ আর রনককাোে আোপ ককর রেদ্ধান্ত রনোর্। ো করা হ্কযকে িা রিকই 
রেে। 
 
িার র্াকন রনককাোে এিিং িার স্ত্রী র্ারা োকিন। িাই নয রক? 
 
িকি িাকদর কাকে প্রিুর রৃ্িেঞ্জীিনী েুর্া আকে। হ্যাাঁ, পরিিধীকি িাাঁরা র্ারা োকিন। 
 
হ্যাররর সিহ্ারায রিস্মকযর োপ সদকখ ডাম্বেকোর রু্িরক হ্ােকেন। 
 
ডাম্বেকডার িেকেন–সিার্াকদর র্ি িরুণকদর কাকে এিা অরিশ্বােয র্কন হ্কি পাকর। 
রনককাোে এিিং সপকরকনকের কাকে এিা হ্কি দীঘধরদন পর সশািার জনয রিোনায 
োওযা। িড় কথা হ্কো েুেিংগরিি রৃ্িুয হ্কো পরিিধী পেধাকয োিার অরেোন। 
 
ডাম্বেকডার আকরা িেকেন, পরশর্রণ িড় কথা নয। র্ানুষ এর্ন রকেু আকাঙ্ক্ষা ককর ো 
িাস্তকি রিপজ্জনক হ্কয দাাঁড়ায। 
 
হ্যারর িাকরুদ্ধ হ্কয পড়ে। ডাম্বেকডার রৃ্দু সহ্কে ওপকর ঘকরর োকদর রদকক িাকাকেন। 
 
েযার, হ্যারর িেে–আরর্ োিরেোর্ পরশর্রণ সিা ধ্বিংে করা হ্কযকে। রকন্তু সোেকডর্িধ 
এিিং ইউ-সনা-হুর েূরর্কা কী হ্কি। 
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হ্যারর, িাকক েিের্য সোেকডর্িধ ডাককি। িার েরিক নাকর্ ডাককি। সকান 
রিকশষকণরও দরকার সনই। নাকর্র েীরি র্ানুকষর প্ররি িারড়কয সদয। 
 
জী েযার। হ্যারর িেে–সোেকডর্ি রফকর আোর সিিা করকেন। িাই না? রিরন সিা 
এখনও রিদায হ্নরন, হ্কযকেন কী? 
 
হ্যারর িুরর্ রিকই িকেে। ডাম্বেকডার িেকেন–সোেকডর্িধ রফকর আোর সিিা করকে। 
সে োযরন। সে কাোকারে সকাথাও আকে। সে কাকরা েকে িার শরীর োগাোরগ ককর 
রনকি িাকচ্ছ। সে েরদ েরিয েরিযই জীরিি না থাকক িাহ্কে সকউ িাকক হ্িযা করকি 
পারকি না। সে কুইকরেকক রৃ্িুযর রু্কখ সিকে রদকযকে। শত্রু রর্ত্র কাকরা প্ররি সে করুণা 
ককর না। 
 
হ্যারর র্াথা নাড়ে। িার কপাকের িযথািা আিার সিকড় সগকে। িারপর ডােকোকরর 
উকিকশয িেে–েযার, আপনাকক আর্ার রকেু প্রশ্ন আকে। আপরন রক আর্ার প্রশ্নগুকোর 
জিাি সদকিন? 
 
েিয শব্দরি একিা েুের ও রনষু্ঠর শব্দ। ডাম্বেকডার র্ন্তিয করকেন িাই খুিই 
েিকধোকি সিার্ার প্রশ্নগুকোর জিাি সদিার সিিা করি। ের্েযা না হ্কে আরর্ সিার্ার 
প্ররিরি প্রকশ্নর উের সদি। েরদ সকান প্রকশ্নর উের রদকি না পারর, িুরর্ আর্াকক ক্ষর্া 
ককর রদও। আরর্ কথা রদরচ্ছ, আরর্ সিার্াকক রর্থযা িেি না। 
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হ্যারর শুরু করে, েেকডর্িধ িকেকে রিরন আর্ার র্াকক হ্িযা ককরকে, কারণ আর্ার র্া 
আর্াকক িাাঁিািার সিিা ককররেকেন। এখন সে আর্াকক সকন হ্িযা করকি িাকচ্ছ? 
 
ডাম্বেকডার দীঘধশ্বাে সেকড় িেকেন–হ্যারর, আরর্ দুুঃরখি। আরর্ সিার্ার এ প্রকশ্নর উের 
রদকি পারি না। অথধাৎ আজ ৰা এখন আরর্ সিার্ার এই প্রকশ্নর উের রদকি পাররে না। 
িকি একরদন িুরর্ এই প্রকশ্নর উের পাকি। িুরর্ িড় হ্কে েি জানকি পারকি। আর 
আরর্ এিাও জারন, এই প্রকশ্নর উের সিার্ার ঘৃণা উকদ্রক করকি। িড় হ্কে িুরর্ রনকজই 
েি জানকি পারকি। 
 
হ্যারর িুঝকি পারে এ রিষকয আর কথা িো অিান্তর। 
 
রকন্তু কুইকরে সকন আর্াকক স্পশধ করকি পাকরনরন। হ্যাররর পরিিধী প্রশ্ন। 
 
ডাম্বেকডার জিাি রদকেন–সিার্াকক িাাঁিাকি রগকয সিার্ার র্াকযর রৃ্িুয ঘকিকে। 
োকোিাো কী রজরনে-এ রিষকয সোেকডর্কিধর সকান র্ারণা রেে না। োকোিাো সে কি 
শরক্তশােী হ্কি পাকর িা সে কখকনাই িুঝকি পাকররন। সিার্ার জনয সিার্ার র্াকযর 
োকোিাো একিা অননয ঘিনার স্বীকৃরি সপকযকে। রিরন িার োকোিাোর সকান রিি 
সরকখ সেকি পাকরনরন। সিার্ার জনয সিার্ার র্াকযর োকোিাো সিার্াকক রিররদকনর জনয 
রনরাপদ ককর রদকযকে। আর কুইকরকের সেির আকে–ঘৃণা, সোে আর উচ্চারেোষ। িার 
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এই সদাষগুকো সোেকড়ঘকিধর কাে সথকক পাওযা। এ জনযই কুইকরে সিার্াকক স্পশধ 
করকি পাকরনরন। 
 
ডাম্বেকডার জানাো রদকয িাইকর িাকাকেন। এই ফাাঁকক হ্যারর িার সিাকখর জে রু্েকো। 
 
হ্যাররর িাষ্পরুদ্ধ কে স্বাোরিক হ্কয একে িার পরিিধী প্রশ্ন–আপরন রক জাকনন অদৃশয 
হ্ওযার সপাশাকিা আেকে সক পারিকযরেে? 
 
ডাম্বেকডার জিাি রদকেন–সিার্ার িািা আর্াকক এ সপাশাকিা রদকয রগকযরেকেন। আর্ার 
র্কন হ্কো, সপাশাকিা সিার্ার পেে হ্কি। সিার্ার িািা এই অদৃশয হ্ওযার সপাশাক 
পকর রান্নাঘর সথকক খািার িুরর করকিন। 
 
আর্ার আকরা রকেু প্রশ্ন আকে। 
 
িে। 
 
কুইকরে িেরেকেন সেইপ–… হ্যারর িেে। 
 
অর্যাপক সেইপ ডাম্বেকডার রজকজ্ঞে করে! 
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জী েযার… কুইকরে আর্াকক জানাকেন সে সেইপ–আর্াকক ঘৃণা ককরন কারণ রিরন 
আর্ার িািাকক ঘৃণা করকিন। 
 
হ্যাাঁ, িারা দুজন দুজনককই ঘৃণা করকিন। ডাম্বেকডার িযাখযা করকেন–িকি িাকদর 
অপেে সিার্ার আর র্যােফকযর অপেকের র্ি নয। সিার্ার িািা এর্ন একিা কাজ 
ককররেকেন, ো অর্যাপক সেইপ কখকনাই ক্ষর্া করকি পাকরনরন। 
 
সেিা কী? হ্যারর প্রশ্ন করে। 
 
রিরন িার জীিন িাাঁরিকযরেকেন। ডাম্বেকডার িেকেন। 
 
আপরন কী িেকেন? হ্যারর েরিস্মকয প্রশ্ন করে। 
 
হ্যাাঁ, ডাম্বেকডার স্বরেে দৃরিকি িেকেন–র্ানুকষর র্ন িড় রিরিত্র। িারা কি রকর্ অদু্ভি 
কাজ ককর। সেইপ কখকনাই সিার্ার িািার কাকে ঋরণ থাককি িানরন। আর্ার র্ারণা, 
এ িের সিার্াকক রক্ষা করার জনয রিরন আপ্রাণ সিিা ককরকেন। রিরন সিার্ার রপিৃঋণ 
সশার্ করকি িান। এিা করকি পারকে রিরন সিার্ার িািার সৃ্মরিকক ঘৃণা করকি 
পারকিন। 
 
এেি কথা শুকন হ্যাররর র্াথা গুরেকয সগে। সে রকেুই িুকঝ উিকি পারে না। 
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েযার, আর্ার আকরকিা প্রশ্ন আকে। হ্যারর িেে। 
 
একিাই র্াত্র প্রশ্ন? ডাম্বেকডার িেকেন। 
 
আযনা সথকক আরর্ কীোকি পরশর্রণিা সপোর্? হ্যারর জানকি িাইে। 
 
আরর্ খুি আনরেি সে, িুরর্ এই প্রশ্ন ককরে। ডাম্বেকডার িেকেন এিা আর্ার 
রিন্তাপ্রেূি। এোড়া সিার্ার োকথ আর্ার অনয রকর্ একিা েম্পকধ আকে। সেকি সদখ, 
র্াত্র একজন সোক পাথরিা সপকি সিকযরেে সপেও রকন্তু িযিহ্ার জাকন না। নিুিা এিা 
সথকক সোনা িানাকি অথিা অরৃ্ি র্কন ককর পান করকি। হ্কযকে, অকনক প্রশ্ন ককরে; 
আর নয। 
 
এরপর ডাম্বেকডার হ্যাররকক রর্রি খািার আর্ন্ত্রণ জানাকেন এিিং হ্যাররর রু্কখ একিা 
রর্রি িুকে রদকেন। ডাম্বেকডাকরর উেরিা হ্যাররর কাকে সহ্াঁযারেই রকয সগে। 
 
*** 
 
র্যািন র্াদার্ পর্কে অিযন্ত ির্ৎকার রকন্তু িড্ড কড়া র্রহ্ো। 
 
হ্যারর িেে–আর র্াত্র পাাঁিরর্রনি। 
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অেম্ভি। র্াদার্ পর্কে িেকেন। 
 
অর্যাপক ডাম্বেকডারকক সেিকর আেকি রদকযরেকেন…। হ্যারর িেে। 
 
র্াদার্ পর্কে িেকেন–হ্যাাঁ, িাকক রদকযরে, িকি অর্যাপক ডাম্বেকডার সিা সহ্াগািধকের 
প্রর্ান রশক্ষক। িকি হ্যারর, সিার্ার রিরার্ সনযা প্রকযাজন। 
 
আরর্ সিা রিরার্ রনরচ্ছ। সদখকেন সিা আরর্ রিোনায শুকয আরে। হ্যারর িেে। 
 
রিক আকে। র্াদার্ পর্কে িেকেন–র্কন সরকখা। সিার্াকক র্াত্র পাাঁি রর্রনি ের্য সদযা 
হ্কো। 
 
রিরন রন ও হ্াররর্ওনকক সেিকর প্রকিকশর অনুর্রি রদকেন। 
 
হ্যারর। রন ও হ্াররর্ওন আনকে রিৎকার ককর উিে। িারা িেে আর্রা আর অর্যাপক 
ডাম্বেকডার সিার্ার জনয খুিই উরদ্বগ্ন রেোর্। 
 
পুকরা সু্ককে এই রনকয আকোিনা হ্কচ্ছ। রন িেে–রকন্তু আেকে কী ঘকিরেে? 
 
এিা এর্ন একিা েিয ঘিনা ো গকল্পর সিকযও অদু্ভি এিিং উকেজনাপূণধ। 
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হ্যারর িাকদরকক েি খুকে িেে–কুইকরকের কথা, েেকডর্কিধর কথা, আযনা ও 
পরশর্রণর কথা। 
 
রন আর হ্াররর্ওন র্কনাকোগ রদকয হ্যাররর কথা শুনে। হ্যারর িাকদর কুইকরকের 
পাগরড়র িোয রক আকে সেিাও িেে। 
 
হ্যাররর কথা সশষ হ্ওযা র্াত্রই রন িকে উিে–পরশর্রণ িাহ্কে সকাথায? 
 
আর েরদ পরশর্রণ ধ্বিংে হ্কয োয িাহ্কে সিা রনককাোে ফ্লাকর্কের রৃ্িুয অির্াররি। 
হ্াররর্ওন আত্নরিৎকার করে। 
 
হ্যারর িেে–আরর্ও িাই োিরেোর্। রকন্তু ডাম্বেকডার আর্াকক সিাঝাকেন সে েুেিংগরিি 
র্কনর রৃ্িুয পরিিধী জীিকনর জনয অরেোন র্াত্র। 
 
সিার্াকদর দুজকনর কী হ্কযরেে? হ্যারর জানকি িাইে। 
 
আর্রা রিকোকিই রফকর একেরে। হ্াররর্ওন িেে–রনকক রনকয আেকি অিশয রকেুিা 
ের্য সেকগকে। অর্যাপক ডাম্বেকডাকরর োকথ সোগাকোগ করার জনয আর্রা সপাঁিার ঘকর 
োওযার পকথ প্রকিশ হ্কে ডাম্বেকডারকক পাই, রিরন আকগই েি সজকনকেন। রিরন 
িেকেন–হ্যারর িার সপেকন রগকযকে, িাই না? িারপর রিরন দ্রুি সিার্ার রদকক 
েুিকেন। 
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সিার্ার র্ার্যকর্ই রিরন কাজ করকি সিকযরেকেন রক? রন জানকি িাইে সিার্াকক 
সিার্ার িািার সপাশাক আর অনযানয রজরনে পারিকয। 
 
হ্াররর্ওন সিাকর্র োকথ িেে–রিরন েরদ রকেু ককর থাককন–আরর্ িেকি িারচ্ছ–সিার্ার 
সিা রৃ্িুযও হ্কি পারি। 
 
ঘিনা িা নয। হ্যারর প্ররিিাদ ককর উিকো–আেকে রিরন আর্াকক একরি েুকোগ রদকি 
সিকযরেকেন। এখাকন ো রকেু ঘকিকে েিই িার জানা রেে। আর্ার র্ারণা–আর্রা কী 
করকি িারচ্ছ–িাও রিরন জানকিন। রিরন আর্াকদরকক িার্া না রদকয োহ্ােয করার সিিা 
ককররেকেন। আর্ার র্কন হ্য, আযনার রিষযিা সকান কাকিােীয ঘিনা নয। আেকে 
আকগ সথকক রিরনই েিরকেুর পররকল্পনা ককররেকেন। 
 
হ্যাাঁ, িুরর্ সিা ডাম্বেকডাকরর প্রশিংো করকিই? রন িেে-এিার অনয প্রেকে আরে। 
িষধপূরিধ উপেকক্ষ আগার্ীকাে সোজ হ্কি। সখোকি রিদাররন হ্াউজ রজকিকে। রকরড 
প্ররিকোরগিায িুরর্ রেকে না। সিার্াকক োড়া আর্রা সপেকন পকড় সগরে, িকি 
আগার্ীকাকের সোজিা োকো হ্কি। 
 
রিক সেই রু্হূ্কিধ র্াদার্ পর্কে ঘকর  ুককই িেকেন–সিার্রা পকনকরা রর্রনি কথা 
িকেে। এিার িাইকর োও। 
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রাকি োে ঘুকর্র ফকে হ্যাররর েুস্থিা রফকর একো। হ্যারর র্াদার্ পর্কেকক িেে–আরর্ 
সোকজ সোগ রদকি িাই। আরর্ রক সেকি পারি? 
 
র্াদার্ পর্কে িেকেন–সোকজ োিার জনয অর্যাপক ডাম্বেকডার সিার্াকক ইকিার্কর্যই 
অনুর্রি রদকযকেন। িকি রিরন রিক িুকঝ উিকি পারকেন না, সেখাকন োওযািা সিার্ার 
জনয ঝুাঁরকপূণধ হ্কি রকনা। 
 
সিার্াকক সদখকি আর একজন একেকেন। 
 
খুি োে, সক সে? হ্যারর রজকজ্ঞে করে। দকরাজা খুকে হ্যারিড সেিকর প্রকিশ করে। 
িার ইযা িড় শরীর রনকয েখন সে সেিকর  ুককো, িার শরীকরর কাকে ঘরিাই সোি 
র্কন হ্রচ্ছে। হ্যারিড হ্যাররর পাকশ িেকেন। হ্যাররর রদকক এক নজর িারককয রিরন 
কাাঁদকি শুরু করকেন। 
 
এেিই আর্ার সদাকষ। হ্যারিড িেকেন। আরর্ই িাকদর ফ্লারফর কথা িকেরে। িারা 
ফ্লারফর কথা জানি না। সিার্রা সিা র্ারাও সেকি পারকি। আরর্ এেি ককররে ড্রাগকনর 
রডর্ পািার জনয। আরর্ আর পান করি না! এখন সথকক আরর্ েি রকেু িাদ রদকয 
র্াগেকদর র্ি জীিনোপন করি। 
 
হ্যারিড। হ্যারর িেে। 
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হ্যারিডকক অনুিপ্ত ও িার কান্না সদকখ হ্যাররর খুি খারাপ োগে। হ্যারিকডর দাাঁরড় সিকয 
অশ্রু গড়ারচ্ছে। 
 
সে সেোকিই সহ্াক সির ককর সফেি। এ-ই হ্কো সোেকডর্িধ। িাকক না িেকেও সে 
েি রিক সির ককর সফেি।–হ্যারর েুরক্ত সদখাকো। 
 
িুরর্ সিা র্ারাও সেকি পারকি। হ্যারিড ফুাঁরপকয কাাঁদকেন–দযা ককর ওই নার্রি আর 
উচ্চারণ ককরা না। েেকডর্িধ হ্যারর রনিু স্বকর উচ্চারণ করকো। নার্িা শুকন হ্যারিড 
এিিা ির্কাকো সে িার কান্না সথকর্ সগে। 
 
হ্যারর িেে–আরর্ িাকক সদকখরে। এজনযই আরর্ িাকক িার নার্ র্কর ডাকরে। হ্যারিড, 
দুুঃখ পাওযার রকেু সনই। িরিং খুরশ সহ্ান। আর্রা পরশর্রণকক রক্ষা ককররে। েরদও 
এিাকক ধ্বিংে ককর সফো হ্কযকে। সোেকডর্িধ সিা এিা আর িযিহ্ার করকি পারকি 
না। একিা িককাকেি েগ রনন। আর্ার কাকে অকনক আকে…। 
 
হ্যারিড হ্াি রদকয নাক রু্কে িেকেন-এখন আর্ার র্কন পকড়কে। হ্যারর, আর্ার কাকে 
সিার্ার জনয উপহ্ার আকে। 
 
এিা রক আপনার সেই েযান্ডউইি? হ্যারর আিকহ্র োকথ রজকজ্ঞে 
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না, ডাম্বেকডার গিকাে আর্াকক েুরি রদকযকেন। হ্যারিড িেে সেখাকন আর্াকক 
অপোরণ করার কথা–োক রিরন সিার্ার জনয এই উপহ্ারিা রদকযকেন। 
 
সদকখ র্কন হ্কো িার্ড়ায িার্াকনা একিা েুের িই। হ্যারর আিকহ্র োকথ িইিা খুেে। 
িইকয রেে জাদুকরকদর অেিংখয েরি। প্ররিরি পৃষ্ঠায রেে িার িািা ও র্ার েরি। 
রস্মিহ্ারেকি িারা িাকদর রদকক হ্াি নাড়কেন। 
 
*** 
 
ওই রাকি হ্যারর একাকীই িাকদর িের সশকষর সোকজ সগে। র্াদার্ পর্কে িাকক 
আকরকিার সিক–আকপর জনয পীড়াপীরড় করায হ্যাররর একিু সদরর হ্কয সগে। হ্যারর 
েখন সপৌঁেে িার আকগই সিি হ্েিা েকর সগকে। হ্ে ঘরিা রক্লাররন হ্াউকজর রে েিুজ 
রদকয োজাকনা হ্কযকে। কারণ রিথাররন হ্াউজ পর পর োিিার হ্াউজ কাপ জয 
ককরকে। একিা িযানাকর রিদাররন হ্াউকজর প্রিীক–োপ সদখাকনা হ্কযকে। ওই িযানারিা 
িড় সিরিকের সপেকনর সদযাকে িাোকনা হ্কযকে? 
 
হ্যারর েখন হ্ে ঘকর প্রকিশ করে িখন িাররদকক সজাকর সজাকর নানা কথািািধা শুনকি 
সপে। আকোিনার সকন্দ্ররিেু রেে হ্যারর রনকজই। েিাই িার রদকক িারককয আকে। 
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হ্যারর িুপিাপ রিরফল্ডর সিরিকে রন আর হ্াররর্ওকনর র্াঝখাকন একিা আেকন িেে। 
িাকক রনকয সে এি কথা হ্কচ্ছ, েিাই িার রদকক িারককয আকে-এই রনকয হ্যারর র্াথা 
ঘার্াে না। 
 
সেৌোগযিশিুঃ একিু পরই ডাম্বেকডার একেন, আর োকথ োকথ েি গুঞ্জন রর্রেকয 
সগে। 
 
আকরকিা িের পার হ্কয সগে। ডাম্বেকডার িেকেন–সোজ শুরু হ্িার আকগ আরর্ 
সিার্াকদরকক রকেু কথা িেকি িাই। িেররি সকর্ন রেে। আশা করর–সিার্রা েখন 
এখাকন একেরেে সেই ের্য সথকক এখন সিার্াকদর জ্ঞাকনর পরররর্ সিকড়কে। সিার্াকদর 
োর্কন পুকরা িীষ্মকাে পকড় আকে। সেিা সিার্রা কাকজ োগাকি পার। 
 
ডাম্বেকডার িকে িেকেন–আর্ার র্কন হ্য এখন হ্াউজকাপ রিিরণ করা সেকি পাকর। 
পকযে অনুোযী রিরেন্ন হ্াউকজর অিস্থান সিার্াকদর জারনকয রদরচ্ছ। 
 
৩১২ পকযে রনকয রিরফল্ডর হ্াউজ িিুথধ 
 
৩৫২ পকযে রনকয হ্াফেপাফ হ্াউজ িৃিীয 
 
৪২৬ পকযে রনকয িযাকেনক্ল হ্াউজ রদ্বিীয 
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৪৭২ পকযে রনকয রিদাররন হ্াউজ প্রথর্ 
 
রিদাররন হ্াউজ আনে-উল্লাকে সফকি পড়ে। হ্যারর সদখে ড্রাককা র্যােফয িার সিরিকে 
িার িারি রদকয আওযাজ করকে। দৃশযিা রেে হ্যাররর জনয র্কনাককির। 
 
শািাশ। রিদাররন হ্াউজ। হ্াউজকক উৎোহ্ রদকয ডাম্বেকডার িেকেন–িকি োম্প্ররিক 
ঘিনাকক রিকিিনায রাখকি হ্কি। 
 
ঘর আিার শান্ত হ্কয সগে। রিদাররনকদর হ্ারেও রকেুিা রর্রেকয সগে। 
 
ডাম্বেকডার িেকেন, েিকশকষ আরর্ সিার্াকদরকক রকেু িেকি িাই। 
 
হ্যাাঁ, প্রথকর্ রন উইেরে।… েকয রকনর সিহ্ারা রিিণধ হ্কয সগে। 
 
গি ককযক িেকরর র্কর্য সহ্াগািধকে েিকি োকো দািা সখোর জনয আরর্ রিরফল্ডর 
হ্াউজকক পঞ্চাশ পকযে রদরচ্ছ। 
 
রিরফল্ডর হ্াউজ োাঁদ ফািা হ্ষধধ্বরনকি সফকি পড়ে। রকেুক্ষণ পর ঘর শান্ত হ্কো। 
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রদ্বিীয অর্যাপক ডাম্বেকডার িেকেন–আরর্ রর্ে সিঞ্জারকক…। করিন অিস্থায িাণ্ডা 
র্াথায অেূিপূিধ োহ্কের পররিয সদিার জনয রিরফল্ডর হ্াউজকক আরর্ পঞ্চাশ পকযে 
রদরচ্ছ। 
 
হ্াররর্ওন িার োাঁজ করা হ্াকির ওপর িার রু্খ গুজকো। হ্যারর রনরশ্চি সে হ্াররর্ওন 
আনকে কাাঁদকে। রিরফল্ডর হ্াউজ খুি খুরশ। সর্াি একশ পকযে সপকযকে। 
 
িৃিীযি, হ্যারর পিার। ডাম্বেকডার িেকেন। হ্যাররর নার্ সঘাষণার োকথ োকথ ের্স্ত ঘর 
রপনপিন স্তব্ধ। সকাথাও সকান কথা সনই। কর্েধ র্ারণ ককর অেূিপূিধ োহ্ে প্রদশধন 
করার জনয আরর্ রিরফল্ডর হ্াউজকক ষাি পকযে রদোর্। 
 
কান ফািা হ্ষধধ্বরন। িাররদকক কহ্-হুল্লা। আনে উৎেি। রিরফল্ডর হ্াউকজর এখন 
পকযে হ্কযকে ৪৭২। রিদাররন হ্াউকজর ের্ান পকযে। ডাম্বেকডার েরদ হ্যাররকক 
আকরকিা পকযে সিরশ রদকিন িাহ্কেই রিরফল্ডর হ্াউজ–হ্াউজ কাপ সপকয োয। 
 
ডাম্বেকডার িার হ্াি ওিাকেন। পুকরা ঘর শান্ত হ্কয সগে। 
 
ডাম্বেকডার িেকেন–োহ্কের রকর্কফর আকে, শত্রুকক সর্াকারিো করকি হ্কে অকনক 
োহ্কের প্রকযাজন হ্য। আিার িনু্ধকক োহ্ােয করকি হ্কেও োহ্কের প্রকযাজন হ্য। 
এিার আরর্ রর্, সনরেে েিংিির্কক দশ পকযে রদরচ্ছ। সিি হ্কের িাইকর েরদ সকউ 
দাাঁরড়কয থাককিন রিরন োিকিন ঘকরর সেির রনশ্চযই একিা রিকস্ফারণ ঘকি সগকে। 
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রিরফল্ডর হ্াউকজর আনে উল্লাকের আওযাজ রেে এি িীি। সনরেেকক উৎোহ্ সদযার 
জনয হ্যারর, রন আর হ্াররর্ওন দাাঁরড়কয হ্াি িারে রদকি শুরু করে। আর িখন 
সনরেেকক েিাই িুকক জরড়কয র্রকে। ওকক আর সদখাই োকচ্ছ না েিার রেকড়। 
 
সকউ সকউ হ্যাররকক িাপকড় রদকচ্ছ। হ্যারর, রন ও হ্াররর্ওন দাাঁরড়কয আনে কররেকো, 
সনরেে অেূিপূিধ ঘিনায হ্িরিহ্বে ও িার রু্খ ফযাকাকশ হ্কয সগকে। রিরফল্ডর 
হ্াউকজর জনয–সনরেে এর আকগ কখকনাই এি পকযে পাযরন। হ্যারর িখনও আনকে 
উকদ্বরেি। রনকক রৃ্দু র্াক্কা রদকয হ্যারর র্যােফকযর প্ররি িার দৃরি আকষধণ করে। 
র্যােফযকক এি হ্িেম্ব ও রিিরেি আর কখকনাই সদখা োযরন। র্কন হ্কচ্ছ অন্ধ হ্িার 
 
অরেশাপিা িার ওপর প্রোি সফকেকে। 
 
আিার ডাম্বেকডার হ্াি উরিকয িেকেন–েিার দৃরি আকষধণ কররে। িাররদকক িখনও 
করিারে ও হ্ষধধ্বরন। 
 
রিদাররন হ্াউকজর পকযে ককর্ োওযায র যাকেনক্ল ও হ্াফেপাফ হ্াউজও হ্ষধধ্বরন 
করকে। িারা িেকেন–পকযে পুনরিধনযাকের পররকপ্ররক্ষকি এিিং পররিরিধি পরররস্থরিকি 
োজ েজ্জাকিও রকেু পররিিধন করকি হ্কি। 
 
ডাম্বেকডার হ্াকি িারে রদকেন। রু্হূ্কিধর র্কর্যই েিুজ িাদর োে িাদকর রূপান্তররি 
হ্কো। রূকপা সোনা হ্কয সগে এিিং সপেকনর িযানাকর রিদাররন হ্াউকজর প্রিীক োকপর 
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পররিকিধ রিরফল্ডর হ্াউকজর প্রিীক রেিংহ্ প্ররিস্থারপি হ্কো। কৃরত্রর্ হ্ারে রনকয অর্যাপক 
সেইপ অর্যাপক স্মযাককগানাগকের োকথ করর্দধন করকেন। একিু পর িার নজর পড়ে 
হ্যাররর ওপর। হ্যারর অনুেি করে সে, িার প্ররি সেইকপর র্কনাোকি োর্ানযির্ 
পররিিধন হ্যরন। একি অিশয হ্যারর উরদ্বগ্ন হ্কো না। জীিন িার স্বাোরিক গরিকিই 
িেকি। 
 
হ্যাররর জীিকন এ েন্ধযািা রেে েিধকরষ্ঠ। রকরডি সখোয জযোে করা িা িড় রদকনর 
উপহ্ার পাওযা িা দানিিাকক হ্িযা করার িুেনায এই েন্ধযািা রেে অকনক অকনক 
সিরশ োে। এিা রেে হ্যাররর জনয একিা অরিস্মরণীয েন্ধযা। 
 
োর্কন সে পরীক্ষার ফে সিরুকি-এিা হ্যারর েমূ্পণধ েুকে রগকযরেে। রকন্তু পরীক্ষার ফে 
সশষ পেধন্ত সিরুে। রিস্মকযর োকথ হ্যারর আর রন েক্ষয করে সে োকো র্াকধ সপকযই 
িারা পরীক্ষায উেীণধ হ্কযকে। হ্াররর্ওন অিশয প্রথর্ হ্কযকে। সনরেে হ্াকিধােরজকি 
োকো ককর ওষুর্ কিররর রিষকয প্রাপ্ত কর্ নম্বরকক পুরষকয রনকযকে। িাকদর র্ারণা রেে 
সে গদধে ও নীিুর্না গকযে পরীক্ষায পাে করকি না। িাকদর রিরস্মি ককর সেও 
পরীক্ষায উেীণধ হ্কো। এিা রেে েজ্জার রিষয। িকি রন হ্যাররকক সিাঝাে–জীিকন ো 
িাওযা োয িার েিই রকন্তু পাওযা োয না। 
 
হ্িাৎ ককরই ওযাডধকরািগুকো খারে হ্কয সগে। েিাই িাকদর িািংক েকর সফকেকে। 
এিার সফরার পাো। িাকদরকক সনৌকা রদকয রনকয োিার জনয হ্যারিড একে উপরস্থি। 
এরপর িারা সহ্াগািধে এক্সকপ্রকে উিকি। প্লযািফকর্ধ আেকি িাকদর একিু রিেম্বই 
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হ্কো। িারা দুজন দুজন ককর, রিনজন রিনজন ককর দকরাজা অরিির্ করে। িাকদর 
প্ররি র্াগেরা সকউ সির্ন েক্ষয করে না। 
 
সিার্াকক িীষ্মকাকে আর্াকদর িারড়কি রকেুরদন একে থাককি হ্কি। রন িেে–আরর্ 
সিার্ার কাকে সপাঁিা পারিকয সদি। 
 
র্নযিাদ। হ্যারর জিাি রদে–আরর্ এর জনয অকপক্ষা করকিা। 
 
িাই হ্যারর। 
 
রে ইউ পিার। 
 
িুরর্ সিা এখাকনও রিখযাি। 
 
আরর্ সকাথাও োরচ্ছ না। িকি সিার্ার শুে কার্না করর। হ্যারর জিাি রদে। 
 
সে, রন আর হ্াররর্ওন এককত্র সগইি অরিির্ করে। 
 
র্া, এই সিা হ্যারর। িারককয সদখ। 
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িুপ ককরা, রজরন। কাউকক আেুে রদকয সদখাকনা অেদ্রিা। এিা রেে রগরন উইেরে–
রকনর সিান। 
 
িাকদর রদকক িারককয রর্কেে উইেরে রু্িরক হ্ােকেন। 
 
রনশ্চযই িেরিা িযস্তিার র্কর্য সককিকে। রিরন িেকেন। 
 
আেকেই। হ্যারর জিাি রদে–রর্রি আর জাম্পাকরর জনয র্নযিাদ। 
 
এিা উকল্লখ করার র্কিা রকেু নয। রর্কেে উইেরে িেকেন। 
 
িুরর্ রক োওযার জনয কিরর? 
 
আশ্চকেধর িযাপার। এ সিা আঙ্কে োনধন। হ্যাররর হ্াকি খাাঁিা–িরে সপাঁিা সদকখ সগাাঁফর্ারী 
আঙ্কে িার রিররক্ত প্রকাশ করকি রদ্বর্া করকেন না, িার সপেকন আকেন িািী 
সপিুরনযা। এর্নরক ডাডরে পেধন্ত। হ্যাররর সিহ্ারা সদকখ সে রকেুিা েন্ত্রস্ত। 
 
আপনারা রনশ্চযই হ্যাররর পররিাকরর েদেয? রর্কেে উইেরে িাকদর রজকজ্ঞে করকেন। 
িেকি পাকরন আঙ্কে োনধন উের রদকয হ্যাররর উকিকশয িেকেন– 
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িাো, িাড়ািারড় িকে একো। আর্াকদর হ্াকি ের্য সনই। আঙ্কে োনধন হ্াাঁিকি শুরু 
করকেন। 
 
রন আর হ্াররর্ওকনর োকথ সশষ কথা িোর জনয হ্যারর একিু সদরী কররেে। 
 
িীষ্মকাকে আিার সদখা হ্কি। 
 
িুরর্ েুের েুরি কািাকি পারকি সেকি আর্ার খুি োকো োগকে। হ্াররর্ওন এই িকে 
আঙ্কে োনধকনর রদকক িাকাকো। হ্াররর্ওকনর সিার্গর্য হ্ে না–র্ানুষ কীোকি সদখকি 
এি অপ্রীরিকর হ্কি পাকর। 
 
আশা করর পারি। হ্যারর জিাি রদে। 
 
হ্যারর র্কন র্কন িেে–ওরা সিা জাকন না সে িারড়কি জাদুরিদযার অনুশীেন করা 
আর্াকদর জনয রনরষদ্ধ। হ্যারর োিকি োগে–িীকষ্মর েুরিকি ডাডরের োকথ অকনক র্জা 
করা োকি। 
 

*** 
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