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ব্লাড শেডডড ডার্কডেস 
  
আমার বোধগময হয় না জিম শর্টহার্টস জি ভাবে েযজিগত সজিবের পদ বপবয়জিল। েির 
িবয়ি বস এই পবদ অজধজিত জিল ও েযাবে জিিু র্ািা পয়সাও িজমবয়জিল। 
  
শর্টহার্টস েুবেজিল তার মজনে যখন তাবি বর্বি পাজিবয়বি তখন জনশ্চয়ই এির্া জেবশষ 
িাি আবি। িারণ মজনবের মাথায় হিাৎ হিাৎ বখয়াল িাবপ। এই বখয়াজলপনারই র্াি 
এর্া। 
  
শর্টহার্টসবি মজনে েলবল, যজদও বতামার সাহস ও মবনর বিার সম্ববে বিান ধারণা বনই 
তেুও আন্দাি িরবত পাজর তুজম এিিন সাহসী মানুষ। উত্তবর শর্টহার্টসটেলল বয ভয় 
ভীজত িমই আবি তবে এই সাহসর্া জিবসর, দদজহি জনযটাতবনর জিনা, এেং তার উত্তবর 
িানল, িতির্া তাই। বস তার পাজরশ্রজমি েৃজির িথা জিন্তা িবর েলল সে জেপদবিই 
বস অগ্রাহয িবর যজদ জেবেবির সায় পায়। জিন্তু মবন হবে বিান বগাবয়ন্দা সুলভ 
িাবির ভার পাজে। 
  
িাির্া বেশ বগাপনীয় েবল সাইর্ বোথাম অথটাৎ তার মজনে আবে িথা েলবত 
েলবলন। এেং পুবরান পার্টনার বিাবয়ল গাজর্টর জিজি তুবল ধরবলন এেং েলবলন এর 
িথা তুজম শুবনি। 
  
শর্টহার্টস এ জেষবয় অেগত। বস িাবন বিাম্পাজন জশিাবগার োিাবর গাজর্ট অযান্ড সাইর্ 
বোথাবমর পজরজিজত আবি। বযমজন অিস্মাৎ তারা ধনী হবয়জিল বসরিম অিস্মাৎ ভাবেই 
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হাজরবয় যায়। তারা দুিন পার্টনার জিল। এবি অপবরর মৃতুয িামনা িরত। এেং আর 
এির্া জেষয় দুিবনই দুিবনর দুেটলতার খেরাখের রাখত। সাইর্ বোথাম তাবি 
বোোবলন এর্া ব্ল্যািবমজলং-এর েযাপার। গাজভটর সই িরা গুরুত্বপূণট িতগুজল িাগি 
সাইর্ বোথাবমর িাবি আবি আর ঐ িাগিগুজল পরস্পবরর িাবি বেশ মূলযোন। এেং 
অজধিারও সমান। বসই িাগিগুবলা বথবি গাজভট তার জনবির সইগুজল বিবর্ জদবত 
ইেুি। বসই িাগিগুজল বতামার হাবত পািাবো তুজম সইগুজল িাজর্বয় িাগিগুজল 
আমাবি বেরৎ বদবে। 
  
গাজভট সাইর্ বোথাবমর উপর বয প্রিণ্ড িাপ জদবয়বি শর্টহার্টবসর অবগািবররইল না। 
সাইর্ বোথাম শর্টহার্টসবি িাগিগুজল পড়বত োরণ িরবলন। পৃিার বশবষ সইগুজল শুধু 
িাজর্বয় জনবত হবে। জিন্তু িাগিগুজল তার হাবত বযন না যায়। 
  
শর্টহার্টবসর িাবি িাির্া খুে মুশজিবলর েবল মবন হবলা না। বমার্ িথা জমিঃ গাজভটর 
িাবি িাগিগুবলা সই িাজর্বয় বেরৎ আনা। 
  
জেগত িুজড় েিবর গাজভটর সবে সাইর্ বোথাবমর বদখা হয়জন। তবে জিিু জিিু গুিে তার 
িণটবগাির হবয়বি বয বস বিজমজি জনবয় পড়াশুনা িবর। মাবে মাবে বস পাগলাজম িবর 
থাবি তবে মারবধার িরবে েবল মবন হয়না। তবে সােধান বথি এেং এিজর্ জপেল 
জদবলন। শর্টহার্টস বসর্া ট্রাউিাবরর পবিবর্ গুুঁবি রাখল এেং বেজরবয় বগল। 
  
গাজভটর োসস্থান বেশন বথবি ি–মাইল দূরবত্ব। িায়গার্া বনাংরা। রুক্ষ আেহাওয়া। 
জেেীণট এলািা িুবড় তুষার িাওয়া। মাবে মাবে দু–এির্া বগাল োজড়। গাজভট ব াড়ার 
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গাজড়বত উবি েসল। গাবরায়ান নীরেতাই ভাবলাোবস। অগতযা শর্টহার্টস জনবির 
জিন্তাবতই মগ্ন হবয় রইল তার বেরার গাজড় সাতর্া পবনরবত জিন্তু গাবড়ায়ান তাবি 
বপৌঁবি জদবত রািী না হওয়ায় তাবি পাবয় বহুঁবর্ই জেরবত হবে। অগতযা িাি বসবরই 
ব্রুিজলন বথবি রওনা বদবে। আসল দজললর্ার মত বদখবত এি োজন্ডল িাগি বস জনবয় 
এবসবি। উবেশয নিল দজলল জদবয় আসল দজললর্া বেরৎ আনা। গাবড়ায়ান জমিঃ গাজভটর 
বগবর্র িাবি গাজড় থাজমবয় োজড়র্া তাবি বদজখবয় জদল। ভাঙা বগবর্র সামবন গাজড়র্াবি 
আনবত েলায় গাবড়ায়ান রাজি হবলা না। বিননা বস েুুঁজি জনবত রাজি নয়। পয়সা 
বপবয়ই গাজড় জনবয় িবল বগল। 
  
শর্টহার্টস বগর্ বপজরবয় এজগবয় িলবলা। প্রাণহীন এির্া োজড়। এির্া িুিুর পযটন্ত 
র্ািবি না। িখবনাোজড়র্া সাদা জিল। এখন এিদম িরািীণট, োজড়র্া বদবখ মবন হবে 
বযন বিউ োজড়র্ায় প্রবেশ িরুি এর্া বস িায়না। শুধু েৃজির আওয়াি হবে। শর্টহার্টস 
দরিার হাতল খুুঁবি বপল না। তাই লাজি জদবয় দরিায়  া জদল। বসই  াবয়র আওয়াি 
শুধু প্রজতধ্বজনত হবলা। দুিঃসাহসী শর্টহার্টসিমবি উিল। এির্া োতাসেবয় বগল। িাবরা 
বিান পাবয়র শব্দ পাওয়া বগলনা। পরপর িবয়ি োর ধাক্কা বদওয়ার পরও দরিা খুলল 
না। অগতযা শর্টহার্টস দরিায় বহলান জদবয় দাুঁজড়বয় রইল। জিিুক্ষণ এই ভাবে বিবর্ 
যাওয়ার পর আবে আবে দরিার্া খুবল বগল। বস বদখবত বপল দরিার ওপাবর হল বর 
বিান আবলা বনই। অস্পি ভাবে এিবিাড়া বিাখ বদখা বগল। অতিঃপর জিজ্ঞাসা িরল 
তাবি, জমিঃ গাজভট এখাবন থাবিন নাজি? আজম জমিঃ সাইর্ বোথাবমর েযজিগত সজিে। 
এেং বলািজর্র হাবত এিজর্ িার্ট জদল এেং েলবত েলল বয বস জমিঃ সাইর্ বোথামবি 
বয িাবির িনয জতজন জলবখজিবলন বসই িাবির িনয এবসবি বস। তাবি দাুঁড় িজরবয় 
বরবখ বলািজর্ িার্ট। জনবয় িবল বগল। 
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িবয়ি জমজনর্ পবর দরিার্া খুবল বগবল প্রবেশ িরল বস। বলািজর্র হাবত এিজর্ মাত্র 
িম্পমান আবলা। তাইবতই শর্টহার্টস বদখল বলািজর্ ইহুজদ। বলািজর্ মাে েয়সী। বেুঁবর্ 
িিিবি বিাখ। বস পা পযটন্ত এিজর্ িাবলা আলখাল্লা পবর আবি। এেং োজড়জর্র সাবথ 
বলািজর্ বেশ মানানসই। 
  
রুক্ষ স্ববর বলািজর্ িানাবলা–জমিঃ গাজভট এখুজন আসবেন। এিজর্ বেশ আবলাজিত  বর 
বলািজর্ শর্টহার্টসবি জনবয় বগল।  রজর্ বেশ সুসজিত। েই ভজতট বদওয়াল আলমাজর। 
 বরর মােখাবন রবয়বি বমহগজন িাবির বিয়ার ব রা বর্স্ক। োয়ার-বেবস বেশ আগুন 
জ্বলবি। এই  বর এবস শর্টহার্টবসর মন উৎসাজহত হবয় উিল। 
  
বস বদখল ইহুজদজর্ তার জদবি এিদৃবি তাজিবয় আবি। 
  
শর্টহার্টস েলল বয বসিম সময় হাবত জনবয় এবসবি। জমিঃ গাজভট বযন তাবি েজসবয়না 
রাবখন। 
  
বলািজর্ জনিঃশবব্দ িবল বগল। বর্বস্কর বর্জেল লযাম্পর্া স্পশট িবর শর্টহার্টস েুেল এিরু্ 
আবগও এই আবলার্া জ্বলজিল বিননা বসর্া গরম জিল। শর্টহার্টবসর বিমন বযন মবন 
হল তাবি বিউ এ  বর অন্তরীক্ষ বথবি পযটবেক্ষণ িরবি। িাবরা বযন উপজস্থজত এই 
 বরর মবধয অনুভে হল। পবনর জমজনর্ পর েইবয়র আলমাজরর দরিা খুবল জমিঃ গাজভট 
এবলন। 
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শর্টহার্টবসর ধারণা জিল জমিঃ গাজভট হয়ত তৃষ্ণার প্রজতমূজতট। জিন্তু তার ধারণা ভুল। জমিঃ 
গাজভট এিিন সুন্দর সুপুরুষ েয়স্ক ভদ্রবলাি। শর্টহার্টসবি েজসবয় রাখার িনয জতজন 
দুিঃখ প্রিাশ িরবলন। জমজহ গলায় িথা েলবলও তার মুবখ হাজসর জেনু্দ মাত্রও বনই। 
জতজন েলবলন, রসায়বনর এিজর্ সমসযায় মগ্ন থািার িনয জতজন আসবত বদরী িবরবিন। 
িািজর্ বশষ িবর তবেই আসবত পারবলন। এেং শর্টহার্টসবি েসবত েলবত শর্টহার্টস 
ওভার বিার্র্া খুবল েসল। বস েুেবত পারল ভদ্রবলাি জমথযা িথা েলবলন, জিন্তু 
িারণর্া তার বোধগময হবলা না। োয়ার-বেবসর উবটাজদবির বিয়াবর জতজন েসবলন। 
গাজভটবি বদবখ শর্টহাউবসর অস্বাভাজেি জিিু মবন হয়জন। বস তার হাবতর িাগিগুজল 
বদজখবয় তাবি সই িবর জদবত েলায় গাজভট িানাবলন তার পরীক্ষাগাবর জিিু িাগি 
পরীক্ষা িবর বদখার আবি। এেং  র বথবি তখন বেজরবয় বগবলন। জনরুপায় হবয় 
শর্টহার্টসট েবস রইল। 
  
প্রায় িুজড় জমজনর্ পবর গাজভট জেবর এবলন। তখন শর্টহার্টবসর বেরার গাজড়র আর 
িবয়ি জমজনর্ মাত্র োজি। 
  
জেলবম্বর িনয পুনরায় গাজড় দুিঃখ প্রিাশ িরবলন। এেং শর্টহার্টবসর িনয জি িরবত 
পাবরন তা জিজ্ঞাসা িরবলন। এেং েলবলন, এ ধরবনর িাবি সােধানতার প্রবয়ািন। 
তািাড়া শর্টহার্টস জনশ্চয়ই িাবনন তার পুবরান পার্টনাবরর মাথায় যখন বনই। 
  
শর্টহার্টস েুেল জতজন তাবি লক্ষয িরবিন। জিন্তু শর্টহার্টস জনরুত্তর রইল। সতিটতার 
সবে গাজভট উজি িরবলন, বয বিান গুরুত্বপূণট িাবিই সােধাবনর মার বনই। জতজন 
িানবত িাইবলন বয শর্টহার্টস-এর সাইর্ বোথামবি সামাল জদবত জি ভাবে প্রস্তুজত জনবত 
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হয়। জতজন িানবত িাইবলন সাইর্ বোথাবমর মবধয এখনও তার প্রজত বিান জেবেষ 
আবগর মত আবি জিনা? শর্টহার্টস বিান উত্তর না জদবয় দজললর্া গাজভর জদবি এজগবয় 
জদল। িাির্া তাড়াতাজড় বশষ হবয় যাোর িনয। 
  
গাজভট আোর েলবলন, সাইর্ বোথাম তাবি মারবধার িবর জিনা? উত্তবর শর্টহার্টসট 
িানাবলা না এিদম না। 
  
জতজন েলবলন, ভাবলাই। এোর িাির্া বশষ িবর জর্নার বহাি। িথা েবলই জনবির 
সইর্া বিবর্ জনবয় আগুবনর মবধয িুুঁবড় বেবল জদবলন। েলবলন, িুজড় েির আবগ এই 
সইর্া িবরজিলাম। 
  
সুবযাগ বপবয় আসল দজললর্া পবিবর্ বরবখ জদল শর্টহার্টস। আর েযাবগ রাখল নিলর্া। 
আর জিি তখনই গাজভট তার জদবি জেরবল বস েলল পবিবর্ িাগিগুবলা বরবখ জদলাম। 
উত্তবর গাজভট েলল, জিি আবি ওগুবলা জদবয় আজম জি িরে? মবন হল এই দজলল 
পাটাবনার্া জতজন বদবখনজন। শর্টহার্টসবি ওভার বিার্র্া গাবয় জদবত বদবখ জতজন েলবলন, 
জনউইয়িট জনশ্চয়ই শর্টহার্টস আি যাবে না? 
  
শর্টহার্টস েলল, এিরু্ বিিা িরবল সাতর্া পবনরর গাজড় ধরবত পারবো। গাজভট েলবলন, 
অবনিক্ষণ ির্া বেবি বগবি। ঐ গাজড়র্া পাওয়া সম্ভেনা। তািাড়া আজম বভবেজিলাম 
আি এখাবনই থািবে তুজম। বদওয়াবলর  জড়র্া হাবতর  জড়র্ার সাবথ জমজলবয় বদখল 
বদওয়াল  জড়র্া আধ  ণ্টা জপজিবয় আবি। হয়বতা ইবে িবরই  জড়র্া জপজিবয় রাখা 
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হবয়বি। অগতযা এই অেিাবর িমাইল পথ বহুঁবর্ যাওয়া সম্ভে নয় িখনই বভবে েলল 
আপনার এখাবনই বথবি বযবত হবে রাতর্া। 
  
উত্তবর গাজভট েলবলন এখাবন েড় এির্া বলাবির বদখা পাওয়া যায় না। আপজন থািবিন 
শুবন খুশী হলাম। আর োইবর েড়ও হবে। গাজভটর মুবখর আন্তজরিতা বদবখ শর্টহার্টস-
এর ভয় বিবর্ বগল। ওভার বিার্র্া খুবল দুিবন আগুবনর সামবন জগবয় েসল। 
  
শর্টহার্টসবি গাজভট েলবলন, আপনার মবন বয সংশয় হবে তা আজম িাজন। সাইর্ 
বোথাম জনবিবি িাড়া সিলবিই পাগল েবল। বসআমার সম্ববে আপনার মবন জনশ্চয়ই 
ভুল ধারনা ঢুজিবয় জদবয়বি। এখনও জি বসই ধারণাই বপাষণ িবর? 
  
গাঢ়ভাবে জিন্তা িবর শর্টহার্টসট েলল, বয বিান মানুবষরই ভুল হবত পাবর তবে িবয়িজর্ 
জেষবয় সিলবিই বভবে-জিবন্ত িথা েলা উজিত। 
  
খাজনিক্ষণ িথাোতটা েলার পর গাজভট উবি দাুঁড়াবলন বশাওয়ার েযেস্থা িরার িনয। এেং 
েলবলন আমার ইবে আপজন ভাল ধারণা জনবয় যান। তাই আপনার রাতর্া যাবত আরাবম 
িাবর্ বসর্ার েবন্দােে িজর। যাওয়ার আবগ গাজড় দরিার্া েে িবর বগবলন। 
শর্টহার্টবসর গাজর্টর সবে িথাোতটা েবল মবন হলনা গাজভট বিান অস্বাভাজেি মানুষ। েরং 
তার সম্ববে ভুল ধারণার িনয তার িুণ্ঠাবোধ হল। মবন হল সাইর্বোথাবমর সােধান 
োণীর বিান মাবন হয়না। খাজল বপবর্ ি-মাইল রাো বহুঁবর্ যাওয়ার বিবয় রাজত্তরর্া 
আরাবম  ুমাবনা েরং ভাল। গাজভট জেবর এবস এিরু্ হুইজস্ক খাওয়ার প্রোে িরবলন, 
েলবলন বখবল জখবদ োড়বে। শর্টহার্টসও রাজি হবয় বগল। 
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বগলাস নাজমবয় রাখার সময় গাজভটর জদবি নির পড়ায় তার িণ্ঠস্ববর আশ্চযট সুর শুবন 
জশউবর উিল শর্টহাউস। এি প্রিার আশ্চযট আবলা তার বিাবখ জেজলি জদবয় উিল সবে 
সবে তার মুখময় িজিনতার প্রবলপ পড়ল এেং এর্া তার স্নাযু়র উপবর বেশ িাপ জদল। 
এির্া বধাুঁয়াবর্ ভাে তার বিাবখর সামবন বনবম এবলা আর তারই সবে মবন হল বযন 
েনয ির মত তাজিবয় আবি। এিরু্ আবগর সূক্ষর ধারণার্া উবে বগল। জিন্তু আতজেত 
শর্টহার্টস হাজসমুবখই েলল, হুইজস্কর্া বেশ সুন্দর। 
  
শর্টহার্টবসর িথা শুবন গাজর্ট খুশী হবলন এেং জিভাবে এর্া সংগ্রহ িরা হবয়বি তা 
েলবত লাগবলন। জিি তখনই মা েলল জর্নার দতরী। 
  
অেিার পথ জদবয় খাোর  বর বযবত হবে। বসখাবনও এিজর্ মাত্র আবলা জ্বলবি। 
গৃহিতটার িবনয শুধু সুযপ জিন্তু তার িবনয খাোর সরঞ্জাম সািাবনা। 
  
গাজভট েলবলন বয জতজন সারাজদবন এিোর খান। বস বযন ভালভাবে খাওয়া-দাওয়া িবর। 
  
মার্ক্ট নামি ইহুজদ ভৃতযজর্র উপজস্থজত শর্টহার্টবসর এিদম ভাল লাগজিল না। তেু বস 
যখন সুযবপর োজর্জর্ তার সামবন রাখল তখন শর্টহার্টস বসজর্ বিানরিবম পান িরল। 
বস বদখল গাজভট তাবি এিদৃবি বিবয় বদখবি। 
  
শর্টহার্টস আবরা খাজনির্া সুযপ বখবত বখবত গৃহিতটার জদবি নির রাখজিল। বদখল 
ক্রবম তার মুবখ পজরেতটন বদখা জদবে। দ্রুত তার নড়ািড়া লক্ষয িরল, বিাখ বেশ 
উজ্জ্বল বদখাজেল। গলার স্বরও িাুঁপজিল। বেশ নাভটাস লাগজিল। 
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গাজভট েলবলন, আপনার সবে বখবত েসবল ভাল লাগত জিন্তু এিজর্ জেবশষ জিজনস িাড়া 
আজম খাই না। 
  
শর্টহার্টবসর এই জেবশষ জিজনস খাওয়া জনবয় মবন মবন বিৌতূহলী হবলও মুবখ বস জিিুই 
েলল না। জিন্তু বদখল গৃহিতটা বেশ উবত্তজিত হবয় উবিবি। এেং বসর্া বদবখ মবন মবন 
ভােল বহুঁবর্ বেশবন িবল বগবলই েরং ভাল হত। 
  
গাজভট েলবলন, আপজন বদখজি মার্ক্ট-এর সামবন িথা েবলন না। বসর্া অেশয ভালই। 
মানুষ ও ভাবলাই জিন্তু এির্া োবি অবভযস ওর আবি। 
  
শর্টহার্টস েলল, বসর্া জি পানবদাষ? 
  
গাজভট উত্তর জদবলন, আরও খারাপ বদাষ। শর্টহার্টস েলল, বদাষ সে ভৃবতযরই থাবি। 
  
গাজভট েলবলন, আপজন যজদ ভয় না পান তবে আবে আবে েজল। েবল জতজন েলবত 
লাগবলন, বিননা শর্টহার্টস িাজনবয়বি বস ভয় পায়না। 
  
গাজভট েলবলন আজমই মাবে মাবে ভয় বপবয় যাই শুবন শর্টহার্টস জনরুত্তর থািল, জিন্তু 
তার হৃদযন্ত্র িাণ্ডা হবয় বগল। গাজভট েলবত থািবলন, গবতটর জভতবর আশ্রয় বনওয়ার ওর 
এির্া বোুঁি আবি। 
  
শুবন শর্টহার্টস অোি হবয় বগল েলল, জি গতট? 
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বসইসে গবতট বনবম যায় এেং  ণ্টার পর  ণ্টা থাবি, বর্বি সাড়া পাওয়া যায়না। িী 
বয িবর িাজননা। 
  
আশ্চযট! শর্টহার্টস প্রশ্ন িরল বসখাবন বস জি িবর হাওয়া েদলায়? 
  
 জতজন েলবলন আমার িথা, তাই িাজন জি ভাবে শয়তানর্া গবতট থাবি। 
  
শর্টহাউস-এর প্রশ্ন, বিানজদন ওবি অনুসরণ িবর বদখা হবয়বি জিনা। 
  
গাজভট েলবলন– না। বসই গবতট দুিবন যাওয়া যায় না েবলই মািট জনজশ্চন্ত। তার বিান 
ভয় বনই। শর্টহার্টবসর মন ভীত-সন্ত্রে হবয় বগল। ভবয় িথা আর্বি বগল। বিাবখর 
পলি পড়ল না। বদহমন সে মবন হল সাড়হীন হবয় বগবি। বস বদখল, গাজভটর মুবখ 
অতযন্ত ভয়ের জেশ্রীিুৎজসত প্রাণীর িায়া। 
  
আোর এিরু্ পবরই বসই িায়া সবর বগল। মবনর িুয়াশাও অপসাজরত হল। যবথি শজি 
সঞ্চয় িবর গাজভট েলল অবনিজদন এই সে েযাপার জনবয় বস মাথা  ামায় না। তার েুি 
ধড়েড় িরজিল। মবন হজেল েুবির উপবর জিিু এির্া ভাজর েস্তু িাপা রবয়বি। 
  
গাজভট েলবলন, তার এসে েযাপার জনবয়ই বিৌতূহল। এসে জনবয়ই পরীক্ষা-জনরীক্ষা িবর 
আসবিন। 
  
পাবয়র শব্দ দরিা পযটন্ত এজগবয় এবল গাজভটর মুখ উবত্তিনায় ভবর বগল। বর্জেল শি 
িবর ধবর েলবলন আমার খাোর আসবি। তার মুখ এি েনয িন্তুর মত হবয় বগল। 
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বনিবড়র মত বিাবখর দৃজি লক্ষয িরল শর্টহার্টস। ওপবরর বিাুঁবর্র িায়গায় িচ্চবি দাুঁত 
বেজরবয় এবলা। সমে শরীর িাুঁপবত লাগল। 
  
দরিা খুবল মার্ক্ট খাোর ভজতট এির্া জর্সগাজভটর সামবনরাখবতই শর্টহার্টস বদখল বসর্া 
বথবি সদয জনহত প্রাণীর তাবপর বধাুঁয়া বেবরাবে। বসই মাংস তুবল গাজভট বখবত 
লাগবলন। তার বিাুঁর্ ও বিায়াল রবি ভবর বগবি। শর্টহার্টস আর সহয িরবত পারল না। 
বিাখ েে িবর বেলল। আতজেত হবয় শর্টহার্টস এই দৃশয উপবভাগ িরবত লাগল। 
  
এিসময় গাজভট স্বাভাজেি ভাবে তাবি েলবলন–আপজন এ খাোর জনশ্চয়ই বখবতন না। 
আপনার খাওয়া আশািজর পজরতৃজি সহিাবরই হবয়বি। মার্ক্ট এখুজন আসবে। বস গবতটর 
মবধয িবল বগবি জিংো আমাবদর িথা শুবনবি জনশ্চয়ই। 
  
শর্টহাউস প্রশ্ন িরল গাজভটর িাবি মার্ক্ট-এর আসার বিান জনজদটি সময় আবি জিনা। 
  
উত্তবর জতজন েলবল অনযজদন বস িবল বগবলও আি বস িবল যায়জন। বিননা তার পাবয়র 
শব্দ বশানা যাবে। 
  
গতট েলবত গাজভট জি েলবিন শর্টহার্টস তা েুেবত পারল না। গতট মাবন জি মদ রাখার 
িুিুজর বস বদখল, মার্ক্ট িল ও বতায়াবল জনবয় এবল পশুর আদর খাওয়ার িায়দায় গাজভট 
মুখ এজগবয় জদবলন। গাজর্ট এোর শর্টহার্টসবি লাইবেজরবত িজে খাওয়ার আমন্ত্রণ 
িানাবলন। এেং শর্টহার্টস তার জপিু জপিু এজগবয় িলল। গাজভট তৎক্ষণাৎেবলন েযাবগ জি 
িাুঁিা মাংস আবি বয ওর্া সেসময় আপনার সে জনবে। 
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শর্টহার্টস িাবন েযাবগর মবধয জি আবি তা িানবত পারবল গাজভট তার উপর হামলা 
িরবে, তাই সহি সুবর েলল না ওর মবধয িাগিপত্রই আবি। জিন্তু গাজভট জনিঃসবন্দহ 
হবত পারবলন না েযাগর্া পযটবেক্ষণ িবর বদবখ জনজশ্চন্ত হবলন। গাজভট বসই সময় 
শর্টহার্টবসর হাত এমন বিাবরর সবে বিবপ ধবরজিল বয তার হাতর্া বেশ েযথা িরবত 
লাগল। এেং েযাগর্া মাজর্বত পবড় বগল গাজভট তখনই তার জদবি জেবর দাুঁড়াবলা। জিন্তু 
অজেলবম্বই শর্টহার্টস জনবিবি সামবল জনবয় তার জদবি িবিার ভাবে তাজিবয় রইল। 
  
োয়ার-বেবসর সামবন দুিবন জগবয় েবস িজে বখবত লাগল। এেং এই গনগবন আগুবনর 
তাপর্া তার িাবি বেশ আরামদায়ি লাগল। িজে ও িুরুর্ বখবত বখবত বস জনবিবি 
স্বাভাজেি িবর তুলল। 
  
খাজনিক্ষণ েবস থািার পর গাজভট েলবলন তাবি মাংস বখবত বদবখ শর্টহার্টবসর জনশ্চয়ই 
অস্বজে লাগজিল। জিন্তু জতজন জনরুপায়। জদবন মাত্র এিোর। এিাড়া জতজন আর জিিুই 
খাননা শর্টহার্টস এই িথার বির র্ানবত িাইজিবলন না। তাই প্রসে পাবট আজমষ ো 
জনরাজমষ খাোবরর গুন সম্ববে আবলািনা শুরু িরবলন। জিন্তু গাজভটর তাবত বিান উৎসাহ 
জিল না। 
  
তার িথা বশষ হবতই গাজভট েলবলন জখবদ বপবল জনবিবি তার সামলাবনা মুশজিল। 
তখন িাুঁিা মাংস িাই-ই তার। বস বয প্রাণীই িুরু্ি না বিন। জতজন েলবলন েির 
খাবনি আবগ মার্ক্ট এর অনুপজস্থজতবত এমন জখবদ বপবয়জিল তার বয জতজন জনবিবিই 
িামড়াবত থািবতন। এিসময় জখবদ অসহয হবয় উিবতই জিি বসই মুহূবতটই বপাষা 
িুিুরর্া বসাোর তলা বথবি বেবরাবতই তার জখবদর সমসযা জমজর্বয় বেলবলন। মার্ক্টবি 
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জতজন অবনি োর িামবড়বিন তবে মাবর্ক্টর গা খুে বতবতা। জতজন েলবলন হয়বতা ো 
বসই িনযই মার্ক্ট গবতটর মবধয ঢুবি যায়। 
  
এসে িথা েলার পর জেির্ ভাবে জতজন হাসবত লাগবলন। অজগ্নস্থাবন শর্টহার্টস জশি 
জদবয় আগুনর্াবি এিরু্ খুুঁজিবয় জদল এমনভাবে মবনহয় িীেনর্া তার এর উপবরই 
জনভটরশীল। যাইবহাি শর্টহার্টস গাজভটর িাি বথবি শুবত যাওয়ার অনুমজত িাইল তাবি 
তার জেশ্রাবমর  রর্া বদজখবয় জদবত েলল বিননা বস েড়ই ক্লান্ত। গাজভট সম্মত হবয় 
বর্জেবলর বমামোজতর্া জ্বাজলবয় েলবলন মার্ক্ট এখন গবতট িবল বগবি তাবি র্ািার 
প্রবয়ািন বনই। জতজন জসুঁজড় জদবয় উবি এির্া সুন্দর  বর শর্টহার্টবসর বশাওয়ার েবন্দােে 
িবর জদবলন।  রর্া ভাল িবর বদখার পর শর্টহার্টবসর বেশ পিন্দ হবয় বগল। জেিানার 
পাবয়র িাবিদুবর্া বমামোজত জিল বসদুবর্া গাজভট বজ্ববল জদবলন। গনগবন আগুন রবয়বি। 
 বরর জেপরীবত দরিার মত দুবর্া িানালা বখালা।  বর িবয়িজর্ িজেও আবি বদার 
বগাড়ায় গাজভট দাুঁজড়বয় েলবলন আপনার প্রবয়ািনীয় জিজনস সেই এখাবন আবি, তাও 
যজদ জিিু প্রবয়ািন হয় তাহবল  ণ্টা োিাবেন। মার্ক্ট শুনবত না বপবলও গবেষণাগার 
বথবি আজম শুনবত পাে। আজম ওখাবন সারারাত িাি িজর। এই িথা েলার পর জতজন 
প্রস্থান িরবলন। আর তখনই এি আশ্চযট িাণ্ড িরল শর্টহার্টস। পবির্ বথবি জপেলর্া 
োর িবর িানলার জদবি ধবর আধ জমজনর্ দাুঁজড়বয় রইল তারপবরই জপেলর্া দরিার 
িাজের গবতটর মুবখ ঢুজিবয় ধবর থািল খাজনিক্ষণ। তার পবরই িলা বেরার আওয়াি 
হল দরিার োইবর। এেং ক্রমশিঃ আওয়াির্া জপিু হর্বত লাগল। শর্টহার্টস জনবির 
মবনই যা বভবেজিল জিি তাই। হাুঁরু্ বপবত দরিার িাজের েুবর্ায় বিাখ লাজগবয় 
েবসজিল। েুবর্া জদবয় েনু্দবির নল বদবখ জপিু হবর্ িবল বগল। ক্রমশিঃ পাবয়র শব্দ 
জমজলবয় বগল। দরিােে িরার সময় শর্টহার্টবসর নিবর পড়ল িাজের েুবর্ার উপবর 
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আর এির্া িাজের গতট তখনই বসর্া িাগি জদবয় েে িবর জদল। এেং ভাল ভাবে 
সের্া পরীক্ষা িবর সবন্দহ হোর মত জিিুই বস বদখবত বপলনা।  বরর জভতর বিউ 
বিাথাও লুজিবয় বনই বদবখ জনজশ্চন্ত বোধ িরল। 
  
ভাল িবর লক্ষয িবর বদখল গরাদহীন িানলার নীবি এির্া োরান্দা। নীবি বথবি বসর্া 
প্রায় িুজড় েুর্ উুঁিুবত। বেশ েড়সড় জেিানার্া আরামপ্রদ। োয়ার বেবসর পাবশ দুবর্া 
হাতলওয়ালা বিয়ার। জিন্তু ক্লান্ত শর্টহার্টস জিি িরল বশাবেনা। বস সতিটতা বমবন 
িলবে। এিজর্ বিয়াবর েবস বস উপলজি িরল বিউ বযন তার প্রজত নির রাখবি। জিন্তু 
জি ভাবে তাবি আ াত িরবে েুেবত না বপবর জনবির মবনর ওপর বিার খার্াবত বিিা 
িরল। ভয়বি দূবর সজরবয় রাখবত বিিা িবর িলল। জনেি রাত োড়ার সবে সবে 
োতাবসর দাপর্ও িবম আসবত লাগল। মাবে মাবে িানলায় তুষাবরর োপর্া এবস 
লাগবত লাগল। বোো বগল দুবযটাগ এখবনা বশষ হয়জন। 
  
ক্রবম তার জনদ্রা আসবি আর েতটমাবন বয আতে তাবি জ বর রবয়বি তা জশজথল হবয় 
আসবি। তবে এই পজরেতটনর্া তার বগািবর আসবিন। তার মবন হবে জেপদ সম্ববে বস 
অেগতই আবি। শর্টহার্টস মবন বিার আনোর বিিা িরবি। 
  
বিার িবর মবনর বিাবণ বিবগ থািা িুৎজসত দৃশযগুবলাবি বিবল সজরবয় জদবে। আর 
 ুম ক্রমশিঃ আুঁিবড় ধরবি তাবি। গনগবন আগুন আর জেিানা তার িাবি জপ্রয় হবয় 
উিবি। বিাবখর পাতা ভাজর হবয় আসবত আরাম বিয়াবর গা এজলবয় জদল। জিি  ুজমবয় 
পড়োর আবগই বস জেপবদর সংবিত বপল। মবন হল বি বযন জসুঁজড় জদবয় ওপবর উবি 
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আসবি। লাে জদবয় শর্টহার্টস উবি পড়ল আর এি লাবে দরিার িাজের গতট আড়াল 
যাবত না হয় এমন ভাবে  বরর জেপরীত বিাবণ জগবয় দাুঁড়াবলা। 
  
ধীর পাবয় সােধাবনর সবে বয আসজিল বস মবন হল দরিার িাবি এবস দাুঁড়াবলা। সবে 
সবে শর্টহার্টস পবির্ বথবি জপেল োর িবর সতিট হবয় দাুঁড়াবলা জিি তখনই পাবয়র 
আওয়াি এবিোবর বথবম বগল। বোো বগল বলাির্া দরিার িাবি বথবম বগবি। িাজের 
গতট জদবয়  বরর জভতর লক্ষয িরবি। শর্টহার্টসভীতু প্রিৃজতর নয় যবথি মবনােল আবি 
ওর। জিন্তু এই রহসযিনি  র্নায় বস এিরু্ জিজন্তত হবয়বি মাত্র। তার মবন হবে 
পশুভাোপন্ন গাজভট ওইহুজদ ভৃতযজর্র সমু্মখীন হওয়ার বথবি এিপাল বনিবড়র সবে বদখা 
হওয়া ভাল। শর্টহার্টস বদখল জি এির্া জিজনস দরিা িুুঁবয় এজগবয় এল। শর্টহার্টস 
জশহজরত হল। বস  ামবত লাগল। শি হাবত জপস্তুলর্া বিবপ ধরল। দরিা খুলবলই ঐ 
েযজি তার জপেবলর সামবন পড়বে। জিন্তু ঐ েযজি িাবন দরিা জভতর বথবি িাজে েে 
িরা। িাবিই দরিা বখালা মুশজিল। সবে সবে িাজের গবতট বগাুঁিা িাগি মাজর্বত পবড় 
বগল। বযর্া জদবয় বস িাগবির রু্িবরার্াবি বেবলজিল বসর্া শর্টহার্টবসর নিবর পড়ল। 
  
েুেবত িি হবলানা োইবর বথবি বিান েযজি ঐ গতট জদবয় বভতবর নির রাখবি। সবে 
সবে শর্টহার্টবসর মবন হল প্রজতবশাধ বনোর বসই ইবেয় গবতটর পাবশ সবিাবর হাত 
িুিবলা। বসই শব্দ মবন হয় দরিার পাবশ থািা েযজির িাবন সবিাবর আওয়াি সৃজি 
িবরবি। বস ভয় বপবয়বি বোো বগল। তখনই দরিার িাবি বিউ আবি বস েুেল। 
আর ভয় বপবয় জসুঁজড় জদবয় বস বনবম বগলল। তবে এোর দুিন এবসজিল। গবতটর 
মবধযিাগির্া গুুঁবি জদবয় অজগ্নস্থাবনর জদবি শর্টহার্টস জেবর আসবত জগবয় বিাখ পড়ল 
িানলার উপবর। বসখাবন এির্া সাদামুখ। েরবের িবনয ভাবলা িবর বদখা যাবে না। 
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ভাবলা িবর বদখোর আবগই মুখর্া সবর বগল। েুেবত পারল শর্টহার্টস দু-জদি জদবয়ই 
তার উপর নির রাখা হবে। বযন বতমন বিান  র্নাই হয়জন এমনভাবেশর্টহার্টস 
আগুনর্া উসবি জদবয় িানলার িাবি বগল এেং দৃঢ় ভাবে িানলার্া খুবল োরান্দায় বগল 
বস। জিিুক্ষণ আবগ মবন হজেল েড় েুজে বথবম বগবি জিন্তু োরান্দায় এবস েুেল তার 
ধারণা ভুল। েবড়র োপর্া এবস  বরর বমামোজত জনজভবয় জদল। েৃজি এবস মুখময় 
জভজিবয় জদল। গাঢ় অেিাবর বস জিিুই বদখবত বপলনা। শর্টহার্টস জগবয় িানলার্া েে 
িবর জদবয় বসখাবন অবপক্ষা িরবত লাগল। 
  
খাজনক্ষণ দাুঁজড়বয় থািার পর মবন হল এখাবন বিউ বনই। ক্রবম তার বিাবখ অেিার 
ধাতস্থ হবয় বগল। তখন বস অনয িানলা জদবয় আবলার বরখা বদখবত বপল। বসই 
িানলার িাবি বপৌঁিোর িবনয বযখাবন োরান্দায় বস দাুঁড়াল বসখাবন শর্হার্টবসর গাবয় 
এির্া আবলার রু্িবরা ওর গাবয়র উপর পবড় থািায় নীবির বথবি তাবি পজরষ্কার বদখা 
যাজেল। জিন্তু ওপর বথবি বয শর্টহার্টসবি বদখা যায় তা শর্টহার্টসভােবত পাবরজন। 
বখয়াল হবতই বদখল তার মাথার ওপবর িী বযন এির্া নড়ািড়া িরবি। বদখল এির্া 
বমার্া িাবলা দজড় বি বযন উপর বথবি বর্বন তুবল জনল। শর্টহার্টস বযন মাথায় রিিাপ 
অনুভে িরল। শর্টহার্টবসর মবন হল  বরর সে িায়গাবতই বযন অবনি ইহুজদর 
িুৎজসত িায়া তার জদবি বিবয় রবয়বি। শর্হার্টবসর দৃজি পড়ামাত্র তারা সবর যাবে। 
জিন্তু অনুভে িরবি বস এখন দুেটলতা প্রিাশ িরবলই তারা আোর এজগবয় আসবে। 
বিননা তার মবন হয় তার অজ্ঞাতসাবরই এির্া ষড়যন্ত্র িলবি। তাই বস সদা িাগ্রত 
থািল। এেং  ুমবি এড়াবনা মুশজিল হবয় বগল। এই িারবণই বস বপনজসল জদবয় 
 বরর োজনটিাবরর িজে আুঁিবত লাগল ও নিল িরা শুরু িরল প্রজতজর্ িজের। বেশ 
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ভালভাবেই এ জেষয়জর্ তাবি মুগ্ধ িরায়  ুম িবল বগল। এেং বদখল প্রবতযিজর্ িজে খুে 
সুন্দর ভাবে আুঁিা। 
  
আবলার স্বল্পতার িনয বস এখন অজগ্নস্থাবনর িজেগুবলাই আুঁিবত লাগল। আর োরোর 
িানলার জদবি নির জদজেল। জিন্তু বসই মুখজর্ আর বদখা বগলনা। মাবে মাবেই 
দরিায় জগবয় িান বপবত ও বিান আওয়াি বপবলানা। এোর বসআক্রমবণর ভয় বথবি 
জনজশ্চন্ত হল। োরান্দায় জগবয় বদখল উপবরর িানলার খড়খজড়গুবলা েেু। তুষার েড় 
েইবি। োইবর বথবি  বরর মবধয িবল এবলা। বেশ িবয়ি  ণ্টা এইরিম িবরই বিবর্ 
বগল। আগুনর্া জনবভ বগবি। বেশ িাণ্ডা লাগবি। দুবর্া মাথা বস্কি িরবত িরবত ক্লাজন্ত 
বোধ িরল বস। রাত প্রায় জতনবর্র সময় উবি দাুঁড়াবলা বস। এেং বস জনভটবয় ঐ 
বপাশাবিই েযাগর্া পাবশ বরবখ  ুজমবয় পড়ল জনজশ্চন্ত হবয়ই। হিাৎ তার মবন হল বি 
বযন তাবি স্পশট িবরবি। অেিার  বরর মবধয বস জনজশ্চত হবয় বদখল, না বিাবর্র 
পবিবর্ িাগিগুবলা জিিই আবি। জিন্তু শরীর িাণ্ডা হবয় বগবলা  বরর মবধয পজরেতটন 
বদবখ।  বরর িানলার্া জভতর বথবি েে জিন্তু দরিার্া জভতর বথবিই বভালা এেং 
োরান্দায় পাবয়র শব্দ এজগবয় আসবি। বস জপেলর্া োর িবর জেিানার বথবি বনবম 
দাুঁড়াবলা সবে সবেই পাবয়র শব্দও বথবম বগল। বস আগন্তুবির িনয অবপক্ষা িবর 
থািল, বস  বর প্রবেশ িরল। 
  
আর লুবিািুজরর অেিাশ বনই। জিন্তু অেিাবরর মবধয বদখবত না বপবয় বমামোজতর 
আবলা জ্বালবলা। মবন মবনশর্টহার্টস বভবেজিল এখনই বসআ াত পাবেজিন্তু তা হবলানা। 
আবলা বজ্ববল িাউবি বদখবত বপবলানা। বিেল বদখল েযাগর্া বনই। শর্টহার্টবসর আর 
 ুম হবলানা। রাত এখন িারবর্। বভার হবত আরও জতন িার  ন্টা োজি। অগতযা বস 
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আোর িজে আুঁিবত লাগল। নতুন িবর আোর বলািজর্র মাথা আুঁিায় মন জদল বস। 
জিন্তু োর োর বস েযথট হবত লাগল। এরিম বিন হবে পজরষ্কার বসেুেবত পারলনা। 
মবনহল বিাখ দুবর্াই তার িারণ। বপজিল জনবয় িজের্ার জদবি এজগবয় বগল নাি আর 
বিাবখর দূরবত্বর আন্দাি িরবত। 
  
জিন্তু আশ্চযট হবয় বদখল বিাবখর পাতা দুবর্া েে হবয় বগবি, আবরা আশ্চযট হবয় বস 
বদখল তার সামবনই আোর বিাবখর পাতা দুবর্া খুবল বগল। এেং তার জদবি জস্থর 
দৃজিবত তাজিবয় রইল। েুেবত িি হবলা না িজের বিাখ দুবর্া বিবর্ বেবল জদবয় বসখাবন 
িীেন্ত মানুবষর বিাখ বিবয় রবয়বি। সবে সবে তার ভয় দূরীভূত হবয় বক্রাবধর িন্ম 
জনল। বস সমে শজি জদবয় িজের্ার উপবর োুঁজপবয় পড়বতই বিাখদুবর্া সবর জগবয় িজের্া 
পবড় বগল মাজর্বত। শর্টহার্টস োুঁ হাবত এির্া পা বর্বন জনবয় এবস র্ান হাবত জপেল 
উজিবয় ধরল। বর্বন এবন বলাির্াবি বদখল বসইহুজদ িািরর্া। শর্টহার্টবসর সামবন 
দাুঁজড়বয় িাুঁপবত লাগল। বসই সময় দ্রুত পদবক্ষপ জনবয় গাজভট এবস দুিবনর মজধযখাবন 
দাুঁড়াবলা এেং জিৎিার িবর উিবলন ওবি মারবেন না। গাজভট মার্ক্টবি ধবর িুিুবরর মত 
োুঁিাবত লাগবলন, এইর্াই বতার গতট? বতাবি সারারাত ধবর খুুঁবি বেজড়বয়জি আজম। 
এইোর বতাবি জিি ধবরজি। েলবত েলবত গাজভট উপবরর বিাুঁর্ তুবল দাুঁত োর িরবলন। 
মাও তাই বদবখ ভীষণ জিৎিার আরম্ভ িরল, আর জনবিবি িাড়াোর বিিা িরল। 
  
শর্টহার্টবসর সামবন বযন এির্া অধযায় বশষ হল। তৎক্ষণাৎ গাজভটর মুবখ বসই িায়ার্াও 
বদখা বগল। এখুজন লড়াইবয়র সম্ভােনা বদবখ মার্ক্ট জপেল সামবন বরবখ দরিার জদবি 
এজগবয় বযবত লাগল। শর্টহার্টস দরিায় িাজে লাগাবত লাগাবত বদখল মার্ক্টবি গাজভট 
তখনও োুঁজিবয় িবলবিন। ততক্ষবণ শর্টহার্টস জসুঁজড়র ধাবপ এবস পবড়বি। প্রিণ্ড রাবগ 
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পশুর মত মুখ গাজর্ট আর মার্ক্ট ভবয় আতজেত। জিন্তু এোর দুিবনই শর্টহার্টবসর জদবি 
বধবয় এবলন রাবগ। বসই মুহূবতটই শর্টহার্টস তাবদর মুবখর ওপর দরিার্া েে িবর 
জদল। বদৌবড় জসুঁজড়র নীবি িায়ার মবধয লুজিবয় পড়ল। আর মার্ক্ট ও গাজভট তাবি 
অনুসরণ িবর ধাওয়া িবর বগল। সুবযাগ েুবে শর্টহার্টস জসুঁজড় জদবয় ওপবর উবি এবস 
ওবদর অবগািবর বশাওয়ার  র অজতক্রম িবর িানলা জদবয় োুঁজপবয় পড়ল নরম োজলর 
উপর। এেং বদৌড়বত বদৌড়বত ওবদর জিৎিার শুনবত বপল। িবয়ি  ন্টা পবর োজড় 
বপৌঁবি িানল সাইর্ বোথাম তার মাইবন োজড়বয় বিার্ ও শার্টও নতুন িবর োজনবয় 
জদবত বিবয়বিন। 
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