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১ 
আহমদ মুসানক স্বাগত জািাল হহায়াইট হাউনজর চীফ অব হরানটাকল 

এ্যালাি হেফার্ড। 
আহমদ মুসানক নিনয় বসাল হহায়াইট হাউনজর ববনদনেক উইং-এ্র 

নিনিআইনপ কনে। এ্ কনেই হরনসনর্ন্ট নবনদেী হরনসনর্ন্ট ও রধািমন্ত্রীনদর 
সাোত হদি। 

আহমদ মুসা বসনল এ্যালাি হেফার্ড বলল, ‘মাফ করনবি স্যার, এ্ক 
নমনিট, আনম আসনি।’ 

নকন্তু তার কথা হেষ িা হনতই তার হানতর অয়যারনলস হটনলনফাি হবনজ 
উঠল। 

ধরল হটনলনফাি এ্যালাি হেফার্ড। হটনলনফাি ধনর শুধু ‘ইনয়স স্যার’, 
‘ইনয়স স্যার’, বলনত থাকল। সব হেনষ বলল, ‘আনম ওঁনক নিনয় যানি স্যার।’ 

কথা হেষ কনর কল অফ কনর নদল এ্যালাি হেফার্ড। তাকাল হস আহমদ 
মুসার নদনক। তার মুনে নকিু নবব্রত িাব। বলল হস আহমদ মুসানক, ‘স্যনর স্যার। 
আপিানক আর এ্কটু কষ্ট করনত হনব। আসুি আমার সানথ।’ 

বনল হস ঘুনর দাঁড়াল ঘর হথনক হবর হবার জনে। 
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আহমদ মুসাও উনঠ দাঁড়াল। চলল এ্যালাি হেফানর্ডর সানথ। 
এ্যালাি হেফার্ড আহমদ মুসানক নিনয় এ্ল হহায়াইট হাউনজর হর্ানমনষ্টক 

উইং-এ্। বসাল তানক নিনিআইনপ কনে। এ্ কনেই মানকডি হরনসনর্ন্ট মানকডি 
নিনিআইনপ’হদর সাোত হদি। 

আহমদ মুসা বসল। বলল হাসনত হাসনত, ‘হকাি তৃতীয় স্থানি হতা আর 
হযনত হনব িা?’ 

এ্যালাি হেফানর্ডর নবব্রত অবস্থা বাড়ল। বলল, ‘স্যনর স্যঅর। িুলটা 
আমারই হনয়নিল।’ 

‘নকন্তু বুঝনত পারলাম িা। ‘নবনদে’ হথনক ‘স্বনদে’-এ্ আসলাম হকি?’ 
আহমদ মুসা বলল। 

‘স্যার, এ্টাই হতা হনব। আমার মত আপনিও িুল করনিি। মানকডি 
যুক্তরাষ্ট্র হতা আপিার স্বনদে। আপনি হতা মানকডি যুক্তরানষ্ট্ররও িাগনরক। আপনি 
হতা হর্ানমনষ্টক উইংনয়ই আসনবি।’ বলল এ্যালাি হেফার্ড। 

‘ও এ্ই কথা। এ্মি িাগনরক আনম হতা রনতনট মুসনলম হদনের।’ হহনস 
বলল আহমদ মুসা। 

‘স্যার, অে অনিক হদনের সানথ মানকডি যুক্তরানষ্ট্রর তুলিা হয় িা। 
মানকডি িাগনরকরা হয অনধকার হিাগ কনর, তা দুনিয়ার অনধকাংে হদনেই হিই।’ 
এ্যালাি হেফার্ড বলল। 

আবার অয়যারনলস নবপ নবপ করা শুরু করল এ্যালাি হেফানর্ডর।  
কথা বলল হস অয়যারনলনস। কথা হেষ কনরই হস ঘুনর তার হপিনির 

হদয়ানলর নদনক এ্গুনলা। হদয়ানলর এ্কটা িনবর সামনি দাঁড়াল। িনবনট হদয়ানল 
হসঁনট আনি। িনবর বটনম সানপানটডং এ্কটা কানঠর পযানিল। পযানিনল রায় 
অদৃশ্য কনয়কটা হবাতাম। এ্কটা হবাতাম নটপল। সংনগ সংনগ আহমদ মুসার 
সামনির হদয়ানলর এ্কটা অংে হটনলনিেি স্ক্রীনি রূপান্তনরত হনলা। নটনি স্ক্রীনি 
ফনুট উনঠনি এ্কটা নবোল ঘনরর দৃশ্য। ঘর িনতড মানুষ। এ্কনট হচয়ারও োনল 
হিই। রনতনট হচয়ানরর সামনি হর্ষ্ক। হর্নষ্ক রনতযনকর হিাটেীট, কলম, 
হরকর্ডার হরনর্। ঘনর নষ্টল ও নটনি কযানমরার বো। 
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এ্যালাি হেফার্ড বলল, ‘স্যার আপিার এ্কটু কষ্ট হনব। হরনসনর্নন্টর 
‘meet the press’ অনুষ্ঠাি হেষ মুহূনতড এ্ক ঘণ্টা নপনিনয় যায়। আর দু’এ্ক 
নমনিনটর মনধযই হরনসনর্ন্ট হরনসর সামনি আসনিি। দুুঃনেত স্যার, আপিানক 
এ্ক ঘণ্টা বসনত হনব।’ 

‘দুুঃে িয় নম. হেফার্ড, এ্টা েুনের নবষয় হনলা। হরাগ্রামটা এ্ক ঘণ্টা 
নপনিনয় যাওয়ায় হরনসনর্নন্টর হরস নব্রনফং এ্েি সরাসনর হদোর আমার হসৌিাগয 
হনলা।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘ধেবাদ স্যার। হরনসনর্নন্টর ‘meet the press’ অনুষ্ঠাি আপিানক 
আিন্দ নদনল আমরা েুব েুনে হনবা।’ 

কথা হেষ কনরই ‘এ্ক নমনিট স্যার’ বনল হস হবনরনয় হগল। 
নঠক এ্ক নমনিনটর মনধযই হস এ্কটা হেনত দুই মগ কনফ এ্বং দুই 

হাফনেট িনতড ক্র্যাকার নিনয় ঘনর রনবে করল। 
এ্যালাি হেফার্ড আহমদ মুসানক কনফ ও ক্র্যাকার এ্নগনয় নদনত নদনত 

বলল, ‘জজড জিসি স্যার বনলনিনলি, এ্ই সময় আপনি কনফ পিন্দ কনরি।’ 
‘কারণ হবনের িাগ হেনত এ্ই সময় আনম তার হমহমাি হনয়নি।’ 

আহমদ মুসা বলল হাসনত হাসনত। 
‘স্যার হরনসনর্ন্ট আসনিি। শুরু হনি হরস নব্রনফং।’ আহমদ মুসার কথা 

হেষ হনতই বনল উঠল এ্যালাি হেফার্ড। 
আহমদ মুসা নটনি স্ক্রীনির নদনক হচাে হফরাল। হদেল, হরনসনর্ন্ট 

হ্যানরসি মনে তার নিধডানরত আসনি এ্নস বনসনিি। মনে নতনি এ্কাই। মনের 
নিনচ র্াি পানে তাঁর কযানবনিনটর কনয়কজি সদস্য ও তাঁর কনয়কজি 
পানসডািাল ষ্টাফ বনসনি। 

হরনসনর্ন্ট বনস সকলনক গুর্ ইনিনিং জানিনয় নকিুেণ নসনিয়র 
কনয়কজি সাংবানদকনদর সানথ হালকা মুনর্ ইিফরমাল নকিু আলাপ করল। এ্ই 
আলানপরই এ্ক পযডানয় নতনি হঠাৎ হসাজা হনয় বনস বনল উঠল, ‘মাই নর্য়ার 
হেন্র্স ইি নমনর্য়া, এ্েি কাজ আমরা শুরু করনত পানর।’ 
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বনল থামল এ্কটু হরনসনর্ন্ট। সামনির ফাইলটার উপর এ্কবার িজর 
বুলাল। তারপর মাথা তুলল। গম্ভীর মুে। নকন্তু হকাি নবষণ্ণতা তানত হিই। আনি 
নস্থর আস্থা ও অিড় দানয়ত্বেীলতার সু্ফরণ। বলনত শুরু করল হরনসনর্ন্টুঃ 

“মাইনর্য়ার হেন্র্স, নবে বির আনগ টুইিটাওয়ানরর ধ্বংস হযমি 
নিনমনষই বদনল নদনয়নিল পৃনথবী, হতমনি আজ সকাল হনত শুরু হওয়া সংবাদ-
িূনমকম্প পানে নদনয়নি গতকাল হথনক আজনকর অবস্থানক। নকন্তু মানকডি 
সরকানরর কানি এ্টা হকাি অিানবত নবষয় আকানর আনসনি। নবষয়নট সম্পনকড 
আমরা জ্ঞাত হনয়নি। নমনর্য়ায় নবষয়নট িা এ্নল আমরা অনচনরই আমানদর জিগণ 
ও নবশ্ববাসীর কানি এ্ নিনয় কথা বলার জনে হানজর হতাম। এ্ই অনতগুরুত্বপূণড 
নবষয়নট নমনর্য়ায় আসার ফনল আমানদর হদেসহ সবনদনে সবোনি রবল 
নজজ্ঞাসার জন্ম হনয়নি। নজজ্ঞাসাগুনলা আমরা অনুধাবি করনত পারনি। এ্ই 
নজজ্ঞাসার দাবী পূরণ করনতই আপিানদর কানি ত্বনরত হানজর হওয়ার রনয়াজি 
হনব তা আমরা অনুিব কনরনি। আমানদর বক্তবয হনব আপাতত েুবই সংনেপ্ত।  

মানকডি যুক্তরানষ্ট্রর মত এ্কনট গণতানন্ত্রক হদনের সরকার জিগনণর পনে 
সব দানয়ত্ব পালি করা এ্বং জিস্বানথড সব নদনক িজর রাোর জনে দানয়ত্বেীল। 
নকন্তু এ্ই সরকার সবজান্তা িয় এ্বং তা হওয়া সম্ভব িয়। তািাড়া এ্ই সরকার 
জিগনণর হনলও নবনিন্ন পযডানয় বযনক্তরবণতা অনিক সময়ই নসদ্ধান্তকারী হনয় 
উঠনত পানর। এ্ই বযনক্তরবণতা যেি আইি-নবধাি লংঘি কনর, জানতর স্বাথড 
নবনঘœত কনর এ্বং জিগনণর ইিা-আকাক্সোনক পদদনলত কনর, তেি তা হনয় 
দাঁড়ায় নবপযডয় সৃনষ্টকারী অপরাধ। সুতরাং সরকার গণতানন্ত্রক হনলও হস 
সরকানরর কাজ ও নসদ্ধানন্ত বযতযয় ও নবপযডয় ঘটনত পানর, সবজান্তা িা হওয়া 
এ্বং বযনক্তর স্বাথডদুষ্ট রবণতা- এ্ দুনয়র হয হকাি কারনণ। নবে বির আনগর 
মমডানন্তক ঘটিার হেনে আমানদর তদানিন্তি সরকানরর এ্দুনটা কারনণর হকািনট 
নক্র্য়ােীল নিল মানকডি-জীবনির স্বিতার জনেই তা নদনির আনলানত আসা 
রনয়াজি। এ্ কারনণই আমার সরকার আমানদর রধাি নবচারপনতর হিতৃনত্ব 
এ্কটা নবচার নবিাগীয় তদন্ত কনমনট গঠি করার নসদ্ধান্ত নিনয়নি। 
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আমরা আো করনি, এ্ই তদনন্তর মাধযনম সব রনেরই জবাব পাওয়া 
যানব, সবনকিুই পনরষ্কার হনয় যানব। এ্ই তদন্ত সানপনে আমানদর ইনতমনধযকার 
অনুসন্ধাি হথনক নকিু কথা আমরা বলনত পানর। টুইিটাওয়ার ধ্বংনসর হপিনি হয 
ষড়যন্ত্র নিল, তার সানথ মানকডি সরকার হকাি িানবই যুক্ত নিল িা। র্. হাইম 
হাইনকল-এ্র কিনফেি ও তাঁর কিনফেনির নিনিনত ১৪ জি আরনবর কংকাল 
আনবষ্কারসহ হয তথয রকাে হপনয়নি এ্বং তার মাধযনমই ‘নর্নমানলেি 
নবনস্ফারক’ নদনয় টুইিটাওয়ার ধ্বংনসর হয তথয জািা হগনি, তার সানথ মানকডি 
সরকারনক হকািও িানবই যুক্ত হদো যানি িা। অনুরূপিানব ‘হসফ এ্য়ার 
সানিডস’-এ্র সানবক কমডকতডা নম. মনরস মরগযাি-এ্র সােয হথনকও রমাণ হনি 
দুনট নসনিল হেি হাইজযাক ও টুইিটাওয়ানর আঘাত করার জনে আমানদর 
‘এ্যানন্ট-হাইজযাক’ হেি ‘হলাবাল হক’ বযবহানরর হেনেও আমানদর সরকানরর 
হকাি িূনমকা হিই। এ্ই হেিনক এ্কটা ষড়যনন্ত্রর মাধযনম এ্কটা চক্র্ বযবহার 
কনরনিল। 

তনব এ্ই িয়াবহ ষড়যনন্ত্রর নবনিন্ন পযডানয় আমানদর তদানিন্তি 
সরকানরর হকউ বা অনিনকই জ্ঞানত-অজ্ঞানত যুক্ত থাকনত পানরি। এ্টা 
অনুসন্ধাি সানপে নবষয়। এ্টা অনুসন্ধানির জনেই আমরা উপচ্চপযডানয়র তদন্ত 
কনমনট গঠি কনরনি। 

টুইি টাওয়ার ধ্বংনসর ষড়যন্ত্র আমানদর আনরকনট বড় নবনবচয নবষয়। 
হযনহতু এ্ই ষড়যন্ত্র আমানদর মানটনত হনয়নি এ্বং ধ্বংসরাপ্ত টুইিটাওয়ার 
আমানদর সম্পদ নিল তাই অপরাধীনদর োনি নবধািও আমানদর দানয়নত্বর মনধয 
পনড়। ইনতমনধযই ষড়যনন্ত্রর সানথ জনড়ত দুজি েীষড বযনক্তনক হগ্রপ্তার করা 
হনয়নি। আমরা এ্ বযাপানর তদন্ত কাজ শুরু কনরনি। এ্ফনবআই রধাি জজড 
আব্রাহাম জিসি এ্ই তদনন্ত হিতৃত্ব হদনবি। অপরাধীনদর মনধয যারা জীনবত 
আনি তানদর অবশ্যই আমরা পাকড়াও করব। উপযুক্ত োনি হথনক হকউই হরহাই 
পানব িা। 

সবনেনষ আনম টুইিটাওয়ার ধ্বংনসর ষড়যন্ত্র উদঘাটিকারী ইউনরাপ-
হবজর্ ‘স্পুটনিক’ হগানয়ন্দা সংস্থানক আন্তনরক হমাবারকবাদ জািানি। সবনচনয় 
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হবনে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপি করনি ‘স্পুটনিক’-এ্র হনয় কাজ কনর নযনি হগাটা 
ষড়যন্ত্রনক নদনির আনলানত নিনয় এ্নসনিি, হসই আহমদ মুসানক। নতনি নবে 
বির ধনর হজঁনক বনস থাকা নমথযার দূগডনক হিনে চুরমার কনর নদনয়নিি। 
রনতনষ্ঠত কনরনিি সতযনক। এ্নত বযনক্ত নহসানব তাঁর হকাি উপকার হয়নি। নকন্তু 
হদে নহসানব, জানত নহসানব উপকৃত হনয়নি আমরা মানকডিীরা। আমানদর জানতর 
পে হথনক আনম তানক হমাবারকবাদ জািানি। 

হেষ করার আনগ বলনত চাই, আমরা মানকডিীরা আমানদর ফাউন্র্ার 
ফাদারসনদর রনতনষ্ঠত আদনেডর রনত অিড়িানব আস্থােীল। আমরা িুল করনত 
পানর, নকন্তু িুল হোধরানিার সাহস আমানদর আনি। এ্ই সাহসই আমানদর 
মানকডিী জানতর েনক্ত। সকলনক ধেবাদ।” 

হরনসনর্ন্ট কথা হেষ করনতই কনয়কজি দাঁনড়নয় নগনয়নিল রে করার 
জে। হরনসনর্ন্ট তানদর বসনত বনল লাস হথনক এ্ক হ াক পানি হেনয় বলল 
সাংবানদকনদর উনেনশ্য, ‘আমার বক্তনবয আনম হকাি রে করার অবকাে 
রানেনি। তবু সাংবানদকরা থাকনবি, নকন্তু হকাি রে থাকনব িা, এ্টা স্বািানবক 
িয়। তাই নঠক কনরনি আনম নতিনট রনের জবাব হদব। এ্েি আপিারা নঠক করুি 
রে নতিনট নক হনব। পাঁচ নমনিট পনর আনম আসনি।’ 

বনল হরনসনর্ন্ট উনঠ দাঁড়াল। হবনরনয় হগল কে হথনক। 
তার সনে সনে হবনরনয় হগল উপনস্থত মন্ত্রী ও হরনসনর্নন্টর পানসডািাল 

ষ্টাফরা। 
নঠক পাঁচ নমনিট-এ্র মনধযই হরনসনর্ন্ট সংবাদ কনে রনবে করল এ্বং 

তাঁর আসনি নফনর এ্ল। 
হরনসনর্ন্ট তাঁর আসনি বসনতই সাংবানদকনদর রথম সানর হথনক 

ওয়ানেংটি হপানষ্টর হহাম এ্যানফয়াসড এ্নর্টর রবীণ সাংবানদক জযাকব হজািস 
উনঠ দাঁনড়নয় বলল, ‘নম. হরনসনর্ন্ট, আমরা নতিনট রে আপিার সামনি 
হরনেনি।’ 

‘ধেবাদ নম. হজািস।’ মুনে হানস হটনি বলল হরনসনর্ন্ট। 
হটনবল হথনক নিনয় রেগুনলার উপর িজর বুলাল হরনসনর্ন্ট। 
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হানস ফুনট উঠল হরনসনর্নন্টর মুনে। মুে তুনল তাকাল হরনসনর্ন্ট 
সকনলর নদনক। বলল, ‘উপনস্থত বন্ধুরা, আপিানদর রথম রে হনলা, 
‘টুইিটাওয়ার ধ্বংনসর রহস্য উদঘাটি সম্পনকডত মূল নরনপাটড কনরনি োনের 
বদনিক ‘লা-মনন্র্’ এ্বং ‘নে ওয়ার্ল্ড হটনলনিেি’। মানকডি যুক্তরাষ্ট্র সরকার নক এ্ই 
নরনপাটড কিফামড করনি?’ 

‘বন্ধুগণ, আমার উির হনলা, টুইিটাওয়ার ধ্বংনসর ষড়যন্ত্র নবষনয় মানকডি 
সরকানরর হানত হয তথয রনয়নি তার নিনিনত লা-মনন্র্ ও FWTV -এ্র 
নরনপানটডর মূল নবষয়নক আমরা কিফামড কনরনি। মাউন্ট মানসড’র গণকবর হথনক 
উঠানিা ১৪নট কংকানলর পনরচয়মূলক ফনরিনসক নরনপাটড এ্বং ধ্বংস 
টুইিটাওয়ানরর র্াষ্ট পনরোর নরনপাটড আমানদর কানি রনয়নি। হলাবাল হক-এ্র 
হসনদনির লগ এ্বং উড্ডয়ি রুট ও এ্র তৎপরতার এ্নরনয়ল ফনটাগ্রাফও আমরা 
হপনয়নি। এ্সব রমানণর সবগুনলাই নমনর্য়া নরনপানটডর মূল নবষয়নক কিফামড 
করনি।  

আপিানদর নিতীয় রে: টুইিটাওয়ার ষড়যন্ত্র উদঘাটি করনত পারল 
ইউনরাপ হথনক এ্কটা রাইনিট হগানয়ন্দা সংস্থা। নবে বিনরও আমানদর এ্সব 
হগানয়ন্দা সংস্থাগুনলা এ্ই কাজটা করনত পারল িা হকি? 

আনম আমার উিনর এ্ই রেনটনক েুবই সংগত বনল অনিনহত করনত 
চাই। নকন্তু রে সংগত হনলও টুইিটাওয়ার ধ্বংনসর ষড়যন্ত্র উদঘাটনির তদন্ত 
আমানদর হগানয়ন্দা নবিাগগুনলার জনে স্বািানবক নিল িা। তদন্ত অনুষ্ঠানির 
রথম েতড হনলা, সনন্দহ করা। টুইিটাওয়ার ধ্বংনসর হপিনি হয ষড়যন্ত্র আনি, 
এ্ই সনন্দহ নবে বির আনগ আমানদর কারও মনিই জানগনি। রাজিীনতকনদর 
মনধযও িয়। সাংবানদকরা নকিু নলেনল হসটা আমানদর জনে হচাে হোলার এ্কটা 
অবলম্বি হনতা। তাও হয়নি। অেনদনক স্পুটনিক হনলা নকিু মুসনলম বযনক্তর 
পনরচানলত এ্কটা হগানয়ন্দা সংস্থা। আর মুসলমািরা নিল টুইিটাওয়ার ধ্বংনসর 
রনতপে। সুতরাং টুইিটাওয়ার ধ্বংনসর হপিনি ষড়যন্ত্র আনি এ্টা তারা শুরু 
হথনকই মনি কনরনি। এ্ই সনন্দহ হথনকই স্পুটনিক সংস্থানট সতয উদ্ধানরর জনে 
তদন্ত শুরু কনর। বলা যায় ঘটিাক্র্নমই তারা র্. হাইম হাইনকনলর সন্ধাি হপনয় 
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যায় এ্বং অবনেনষ তারা ষড়যন্ত্র উদঘাটি করনত সমথড হয়। এ্ই সুনযাগগুনলা 
আমানদর হগানয়ন্দা নবিাগ পায়নি এ্বং সনন্দহ কনরনি বনল সতয সন্ধানির হচষ্টাও 
তারা কনরনি। এ্োনি এ্কটা রে উঠনত পানর রোসি ও সরকানরর হকউ হকউ 
ষড়যনন্ত্রর সানথ যুক্ত নিল। এ্ বযাপারটা আমানদর হগানয়ন্দা সংস্থাগুনলা ধরনত 
পানরনি হকি? সরকার ও রোসনির হকাি পযডায় এ্ই ষড়যনন্ত্রর সানথ যুক্ত নিল, 
তা জািনত পারনলই এ্ই জনটল রনের জবাব হদয়া যানব। হনত পানর নবষয়নট 
চাপা হদবার মত েনক্ত তানদর নিল। এ্ই কারনণই হয়নতা টুইিটাওয়ার ধ্বংনসর 
আগাম নকিু তথয-রমাণ পাওয়া সনেও সরকার ও রোসি রনতনরাধ করার জনিে 
সামনি এ্গুনত পানরনি। এ্ই নবষয়গুনলা হদোর জনেই রধাি নবচারপনতর 
হিতৃনত্ব এ্কনট উচ্চ পযডানয়র তদন্ত কনমনট গঠি করা হনয়নি। অনপো করুি, সব 
রনেরই জবাব নমলনব।’ 

নিতীয় রনের উির হেষ কনর এ্কটু থামল হরনসনর্ন্ট হ্যানরসি। তাকাল 
হানতর কাগনজর নদনক তৃতীয় রনের জনে। 

হানস ফনুট উঠল হরনসনর্নন্টর মুনে। বলল, ‘আপিানদর তৃতীয় রে 
হনলা, অবস্থা ও পনরনস্থনত যাই হহাক এ্টা নক সতয িয় হয, মানকডি সরকার ইহুদী 
নবনিষী আহমদ মুসার সানথ যুক্ত হনয় ইহুদী নবনিষী অবস্থাি নিনত যানি?’ 

বন্ধুগণ আমার উির হনলা, ‘রেনটনত পে-নবপনের নিনবডচার হমরুকরণ 
করা হনয়নি। নকন্তু রেকতডার ইনতমনধযই হজনি হফলার কথা টুইিটাওয়ার 
ধ্বংনসর ষড়যন্ত্র উদঘাটনি আহমদ মুসার রধাি সাহাযযকারী এ্কজি ইহুদী, এ্বং 
নতনি র্. হাইম হাইনকল। র্. হাইনকল শুধুই এ্কজি ইহুদী িি, নতনি আনমনরকার 
েীষড ও সম্মানিত ইহুদী পনরবানরর এ্কজি েীষড ও সম্মানিত বযনক্তত্ব। শুধু নতনি 
িি অনিক সম্মানিত ইহুদী বযনক্তত্ব এ্বার অপূরণীয় েনত স্বীকার কনরও আহমদ 
মুসানক সাহাযয কনরনি। ইনতপনূবড বতডমানি আটক ইহুদী হিতা হজিানরল 
শ্যারনির ষড়যন্ত্র বািচাল করার হেনেও আহমদ মুসা অনিক সম্মানিত ইহুদী 
বযনক্তনত্বর সাহাযয হপনয়নিি। সুতরাং বলা যায় আহমদ মুসা ইহুদী নবনিষী িয় 
এ্বং ইহুদীরাও আহমদ মুসা নবনিষী িি। ঘটিাক্র্নম নকিু ইহুদীর ষড়যনন্ত্রর 
হমাকানবল আহমদ মুসানক করনত হনয়নি। বতডমাি হেনেও হসটাই হনয়নি। 
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এ্জনেই আহমদ মুসা ইহুদীনদর সহনযানগতা হপনয়নিি এ্বং পানিি। আর 
আমানদর ইহুদী নবনরাধী অবস্থাি হিবার হকাি রেই ওনঠ িা। নকিু নক্র্নমিাল 
িাড়া হদনের ইহুদী িাগনরকরা আমানদর সানথ আনিি। হজিানরল শ্যারনির 
নবরুনদ্ধ আমানদর েৃষ্টাি িাগনরকনদর হচনয় ইহুদী িাগনরকনদরই হবনে হসাচ্চার 
হদো হগনি। বতডমাি হেনেও এ্টাই ঘটনব।’ 

হরনসনর্ন্ট এ্কটু থামল। সকনলর নদনক চাইল। বলল আবার, ‘বন্ধুগণ, 
মানকডি সরকার মানকডি জিগনণর সরকার। তারা ইহুদীনদরও সরকার, 
মুসলমািনদরও সরকার। আইি মােকারী িাগনরকনদর হযমি সরকার 
িালবাসনব, হতমনি আইি িংগকারীনদর হদনব োনি। অেনদনক সরকারও 
িুনলর উনধ্বড িয়। নবে বির আনগ টুইিটাওয়ার ধ্বংনসর ঘটিার পনর এ্কটা িুল 
বা অোয় করা হনয়নিল। তার ফনল মুসলমািরা েনতগ্রস্থ হনয়নি। আমরা 
নিধাহীি িানবই এ্ই িুল বা অোনয়র দানয়ত্ব স্বীকার করনি। ধেবাদ সকলনক। 
ধেবাদ আমানদর র্ানক হানজর হনয় আমানদর সহনযানগতা করার জনে।’ 

কথা হেষ কনরই হরনসনর্ন্ট উনঠ দাঁড়াল। 
সংনগ সংনগই আহমদ মুসানদর সামনি হদয়ানলর নটনি নস্ক্রিনট অফ হনয় 

হগল। 
আহমদ মুসা নস্ক্রনির নদক হথনক মুে ঘুনরনয় এ্যালাি হেফার্ডনক নকিু 

বলনত যানিল, এ্ সময় এ্যালাি হেফানর্ডর অয়যারনলস হবনজ উঠল। 
আহমদ মুসা হথনম হগল। 
এ্যালাি হেফার্ড মুনের কানি তুনল নিল অয়যারনলস। 
ওপানরর কথা হস শুিল। শুধু ‘স্যার’ ‘স্যার’ বলা িাড়া হকাি কথা হস 

বলল িা। কথা বলা হেষ হনলা।  
অয়যারনলস কল অফ কনর নদনয় হস দ্রুত কনে বলল, ‘স্যার, নম. 

হরনসনর্ন্ট সরাসনর এ্োনি আসনিি। মাফ করনবি স্যার, আনম এ্কটু বাইনরটা 
হদনে সব নঠক আনি নকিা।’ 

বনল এ্যালাি হেফার্ড দ্রুত ঘর হথনক হবর হনয় হগল। 
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দুনমনিনটর মনধযই এ্যালাি হেফার্ড ঘনর নফনর এ্ল। বলল, ‘নম. 
হরনসনর্ন্ট এ্নস পনড়নিি।’ 

তার কথা হেষ হওয়ার সংনগ সংনগই হরনসনর্নন্টর পারনসািাল 
নসনকউনরনট এ্বং পারনসািাল হসনক্র্টারী ঘনর রনবে করল। 

তারা আহমদ মুসানক শুনিিা জািাল। 
নপ,এ্স হরনসনর্নন্টর বসার হচয়ার নঠকঠাক কনর হটনবনলর উপর 

হিাটেীট ও কনয়কনট ইিনিলাপ এ্বং এ্কনট কলম রােল। 
আর নসনকউনরনট অনফসার হানত এ্কটা ইনলক্ট্রনিক যন্ত্র নিনয় হগাটা ঘরটা 

এ্কবার হচক কনর হরনসনর্নন্টর হচয়ানরর অনিকোনি হপিনি নগনয় দাঁড়াল। 
হরনসনর্ন্ট হ্যানরসি রনবে করল ঘনর। 
রনবে কনর নিনজর হচয়ানরর নদনক িা নগনয় ‘হ্যানলা ইয়ংমযাি, নহনরা 

অফ নদ টাইম’ বনল আহমদ মুসার নদনক এ্নগনয় এ্ল। 
আহমদ মুসা আনগই উনঠ দাঁনড়নয়নিল এ্বং কনয়ক ধাপ এ্নগনয় নিল। 
হরনসনর্ন্ট সামনি চনল এ্নল আহমদ মুসা হাত বাড়াল হ্যান্র্ হেনকর 

জনে। নকন্তু হরনসনর্ন্ট দু’হাত বানড়নয় তানক জনড়নয় ধরল এ্বং র্াি হাত নদনয় 
নপঠ চাপনড় বলল, ‘কিগ্রাচুনলেি আহমদ মুসা। ঈশ্বর নিশ্চয় হতামানক নবনেষ 
নবনেষ নকিু কানজর জনে হবনি নিনয়নিি। আমার আনমনরকার পে হথনক 
হতামানক ধেবাদ।’ 

‘আমানক আপিার সানথ সাোনতর এ্ই সুনযাগ হদয়া এ্বং আমানক 
সাহাযয সহনযানগতা করার জনে আপিানক এ্বং আনমনরকানক ধেবাদ নম. 
হরনসনর্ন্ট।’ বলল আহমদ মুসা। 

হরনসনর্ন্ট আহমদ মুসানক হচয়ানর বনসনয় নদনয় পনর নিনজর হচয়ানর 
নগনয় বসল। 

হরনসনর্ন্ট হচয়ানর বসার পর হরনসনর্নন্টর পানসডািাল হসনক্র্টারী ও 
নসনকউনরনট অনফসার ঘর হথনক হবনরনয় নগনয়নিল। 

হরনসনর্ন্ট হচয়ানর বনসই বলল, ‘আনমনরকা হতামানক সাহাযয করল 
কেি?’ 
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‘নম. হরনসনর্ন্ট, র্. হাইম হাইনকল আনমনরকাি, মনরস মরগযাি 
আনমনরকাি, রনফসর আরাপানহা আনমনরকাি, সাি ওয়াকার আনমনরকাি, 
মাউন্ট মানসডনত যারা আমানদর সাহাযয কনরনিি, নমনলটানর নহনষ্ট্র নমউনজয়ানম নযনি 
আমানদর জীবি বাঁনচনয়নিি, তারা সবাই আনমনরকাি। সনবডাপনর যার আশ্রয়, 
রশ্রয় ও সাহাযয িা হপনল এ্গুনিাই সম্ভব হনতা িা হসই সম্মানিত বযনক্ত জজড 
আব্রাহাম জিসিও আনমনরকাি। সুতরাং আল্লাহর সাহাযয বাদ রােনল আমার হয 
সাফলয তা এ্ই মহাি আনমনরকািরাই এ্নি নদনয়নিি।’ 

গাম্ভীযড িামল হরনসনর্নন্টর মুনে। বলল, ‘এ্ই আনমনরকািনদর জনে 
আনমও গনবডত আহমদ মুসা।’ 

তারপর হঠাঁনট এ্ক টুকনরা মুচনক হানস হটনি বলল, ‘তনব জজড জিসি 
হতামানক আনমনরকাি নহসানব সাহাযয কনরিনি, নতনি সাহাযয কনরনিি তাঁর এ্ক 
পুেনক।’ 

‘সনতয নম. হরনসনর্ন্ট, নতনি আমানক তার পুনের মত িালবানসি। আনম 
িাগযবাি হয, আনম তার এ্ িালবাসা হপনয়নি।’ বলল আহমদ মুসা আনবগ জনড়ত 
গম্ভীর কনে। 

‘শুধু নতনি িি আহমদ মুসা। নমনসস জিসি হয নবনেষ োবার বতনর 
কনর, হকক বতনর কনর নিউইয়নকড হতামার কানি পানঠনয়নিি, এ্টা আনম জানি।’ 
বলল হরনসনর্ন্ট। 

‘অবশ্য নতনি তা পাঠানবি। নতনি হতা আমার মা।’ নমনষ্ট হহনস আহমদ 
মুসা বলল। 

হাসল হরনসনর্ন্ট। বলল, ‘শুধ ুমা নহসানব তাঁনক দেল করনি। মা ও তার 
পনরবানরর নবশ্বাসও হতা তুনম পানে নদনয়ি।’ 

‘ধমড নবশ্বাস?’ 
‘হ্যাঁ।’ 
‘নকিানব?’ 
‘হকি তুনম জাি িা, তারা হগাটা পনরবার ইসলাম গ্রহণ কনরনি?’ 
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‘িা নম. হরনসনর্ন্ট, এ্ বযাপানর আনম নকিুই জানি িা। তারা হতা নকিুই 
বনলিনি আমানক?’ 

‘আশ্চযড! তুনম জাি িা এ্ত বড় ঘটিা? তুনম ইসলাম ধমড সম্পনকড 
তানদরনক হকাি সময় নকিু বলনি?’ বলল হরনসনর্ন্ট। তার কনে নবস্ময়। 

‘ইসলানমর নবনিন্ন নদক নিনয় দু’চারটা কথা কেিও কেিও বনলনি। এ্র 
হবনে নকি ুিয়। আনম তাঁনদর ধমড নবশ্বাস নিনয় হকাি সময়ই নকিু বনলনি।’ 

হরনসনর্ন্ট হাসল। বলল, ‘আহমদ মুসা, হকাি আদনেডর নদনক আহ্বাি 
দুিানব হনত পানর। এ্কটা হনলা, মুনে বা নলনেতিানব বলা, আনরকটার মাধযম 
দৃষ্টান্ত উপস্থাপি। তুনম মুনে তানদরনক ইসলানমর পনরচয় বলনি, নকন্তু হতামার 
মনধয তারা জীবন্ত ইসলামনক হদনেনি। হসই ইসলামই তানদর আকৃষ্ট কনরনি, 
হযমি আকৃষ্ট কনরনি র্. আয়াজ ইয়াহুদ, র্. হাইম হাইনকল, মনরস মরগযাি, 
রনফসর আরাপানহানদর পনরবারসহ সাি ওয়াকারনদর মত হতামার সানন্ননধয 
আসা বহু পনরবারনক।’  

নবস্ময় ফুনট উনঠনি আহমদ মুসার হচানে-মুনে। বলল, ‘নম. হরনসনর্ন্ট, 
আনম শুধুমাে সাি ওয়াকাররা িাড়া আর কানরা নবষনয় নকিুই জানি িা। তানদর 
সবার বযাপানর িতুি নকিু জানিি?’ 

হাসল আবার হরনসনর্ন্ট। বলল, ‘আহমদ মুসা, হতামার দৃনষ্ট সামনি। 
তুনম হয পথ মানড়নয় যাও, হসনদনক আর নফনর তাকাও িা তুনম। নকন্তু আনম হদনের 
হরনসনর্ন্ট। সব জািনত হয় আমানক।’ 

‘ধেবাদ নম. হরনসনর্ন্ট। আমার এ্কটা হকৌতুহল, জািার এ্কটা ফল 
আনি, ইনতবাচক বা হিনতবাচক হযটাই হহাক। আপিার মনধয এ্ই জািার ফলটা 
নক ধরনির?’ 

হহা হহা কনর হহনস উঠল হরনসনর্ন্ট। বলল, ‘তুনম আমানক ফাঁনদ 
হফলনত চাও আহমদ মুসা। ওটা বলব িা। হরনসনর্নেয়াল নসনক্র্ট ওটা। তনব 
এ্টুকু বলনত পানর, তুনম সনতযই এ্কটা নবস্ময়। ধমড-নিরনপে-মািবতা ও 
ধমডনিরনপে-গণতানন্ত্রকতার এ্ই জয়-জয়কানরর যুনগ তুনম এ্কটা ধমডনক সংগ্রাম, 
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সুনবচার ও মািনবকতার অনিদয এ্ক দ্রবণ নহসানব তুনল ধনরি। আনম নবষয়টা 
হবাঝার হচষ্টা করনি আহমদ মুসা।’ 

কথা হেষ কনরই হরনসনর্ন্ট আবার বনল উঠল, ‘এ্ই নবষয়টা এ্েি থাক 
আহমদ মুসা। এ্স, আমরা অে কথায় যাই।’ 

এ্কটু থামল হরনসনর্ন্ট। তারপর বলল, ‘আমার হরস নব্রনফং-এ্ বলা 
দরকার নিল, এ্মি নকিু বাদ পনড়নি নকিা?’ 

‘িা জিাব। হতমি নকিুই বাদ পনড়নি। সব নদনকর সব কথা সুন্দরিানব 
এ্নসনি। হরস হষ্টটনমনন্টর সানথ নতিনট রনের উির হকাি রনেরই অবকাে 
রানেনি। মুসলমাি ও আমার অবস্থািটা সুন্দরিানব তুনল ধরায় আপিানক 
অসংেয ধেবাদ নম. হরনসনর্ন্ট।’ বলল আহমদ মসুা। 

‘আনম হতামানদর হকাি হফিার কনরনি হয, ধেবাদ নদনত হনব। আনম 
এ্কটা সতযনক সতয নহসানব তুনল ধনরনি মাে।’ 

‘ধেবাদটা আপিানক এ্ই জনেই নম. হরনসনর্ন্ট।’ 
‘এ্নেয়া, আনেকায় আমার হরস নব্রনফং-এ্র রনতনক্র্য়া নক হনব বনল মনি 

কর?’ 
‘আনমনরকানক তারা আসল রূনপ নফনর পানব নম. হরনসনর্ন্ট। এ্নত 

আনমনরকা তানদর মাথা হথনক পনড় হগনলও তানদর হৃদনয় স্থাি পানব। িুল বা 
অোনয়র দানয়ত্ব স্বীকারমূলক হয উনক্ত আপনি কনরনিি, তা আনমনরকানক দুবডল 
িয়, আরও েনক্তোলী কনরনি।’ 

‘ধেবাদ আহমদ মুসা। হতামার কথা সতয হহাক। আমরা আমানদর 
ফাউন্র্ার ফাদারসনদর হদোনিা পনথই চলনত চাই।’ 

বনল হরনসনর্ন্ট এ্কটু থামল। তারপর আহমদ মুসার উপর সরাসনর দৃনষ্ট 
নিবদ্ধ কনর বলল, ‘হতামার সানথ সাোত করার ইিা িাড়াও আরও দুনট 
রনয়াজনি হতামানক কষ্ট নদনয়নি।’ 

‘বলুি নম. হরনসনর্ন্ট।’ আহমদ মুসা বলল। 
হরনসনর্ন্ট হটনবল হথনক এ্কটা ইিনিলাপ তুনল নিনয় আহমদ মুসার 

নদনক এ্নগনয় নদনয় বলল, ‘এ্নত জুনিয়র আহমদ মুসা মানি আহমদ আবদুল্লাহর 
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মানকডি পাসনপাটড আনি। আমানদর সরকার তানক অনিিন্দি জািাবার সানথ 
সানথ তানক মানকডি িাগনরকত্ব নদনয় ধে হনত চায়।’ 

আহমদ মুসা ইিনিলাপ হথনক পাসনপাটড হবর কনর পাসনপাটড েুনল তানত 
আহমদ আবদুল্লাহর িনব হদনে িনবনত এ্কটা চুমু হেনয় বলল, ‘এ্ই সমনয়র মনধয 
আপিারা নক কনর এ্ঁর িনব হপনলি নম. হরনসনর্ন্ট?’ 

‘আমরা হসৌনদ সরকারনক অনুনরাধ কনরনিলাম। আমানদর অনুনরানধর 
এ্ক ঘণ্টার মনধয আমরা িনব হপনয় হগনি।’ 

‘ধেবাদ নম. হরনসনর্ন্ট, পৃনথবীর এ্ক সদযজাত অনতনথনক এ্ই মযডাদা 
হদয়ার জনে। আল্লাহ তার জনে এ্টা কলযাণকর করুি।’ আনবনগ িারী আহমদ 
মুসার কে। 

‘ওনয়লকাম আহমদ মুসা’ বনল হরনসনর্ন্ট নিতীয় এ্কনট ইিনিলাপ 
তুনল ধরল আহমদ মুসার নদনক। বলল, ‘এ্টা হতামানক ও হতামার পনরবারনক 
আমানদর হমহমাি নহসানব আনমনরকা সফনরর আমন্ত্রণ। হতামরা মানকডি িাগনরক 
নহসানব হয হকাি সময় আনমনরকা সফর করনত পার। নকন্তু এ্টা নবনেষ আমন্ত্রণ। 
আগামী মানস ওয়ানেংটনি ‘এ্র্াম এ্ন্র্ ইি’ সনম্মলি অনুনষ্ঠত হনি। সনম্মলনির 
হলাগাি হনব ‘এ্ক পনরবানরর সন্তাি আমরা িালবানস সবাই সবাইনক।’ এ্ই 
সনম্মলনি হতামানদর দাওয়াত। শুধু আহমদ মুসার স্ত্রী নহসানব িয়, ফরাসী 
রাজকুমারী নহসানব মযার্াম আহমদ মুসা এ্কটা িারী অনধনবেনি সিাপনতত্ব 
করনবি। এ্ই দাওয়াত হতামরা গ্রহণ করনল বানধত হনবা।’ 

আহমদ মুসা এ্কটু ম্লাি হাসল। বলল, ‘আনমনরকা সফনরর দাওয়াত 
আমরা গ্রহণ করলাম। নকন্তু দুুঃনেত হয, আগামী মানস আমরা আসনত পারনবা িা। 
আনম তেি থাকব আন্দামানি। এ্োি হথনক আনম হসৌনদআরব যানি। তারপর 
হসোি হথনক যানবা আন্দামানি।’ 

‘আন্দামানি হকি? আরও পনর হসোনি যাও।’ বলল হরনসনর্ন্ট। 
‘িা জিাব। নবষয়টা জরুরী। ওোিকার কাজ হসনর আনমনরকা আসনবা, 

এ্টা হনত পানর।’ 
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‘তুনম হয নবষয়টানক জরুরী িাবনিা, তা অবশ্যই জরুরী এ্বং এ্ই 
হরাগ্রাম হতামার বানতল করা নঠক হনব িা এ্টাও আনম জানি। নকন্তু আহমদ মুসা, 
হতামার হতা নিনশ্চত এ্কটা হরষ্ট দরকার।’ 

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘কাজ ও হরনষ্টর বযবস্থা আল্লাহ এ্ক সানথই 
কনরনিি। নদনি কাজ, রানত হরষ্ট-এ্টা আল্লাহর হদয়া অবকাে যাপনির এ্কটা 
স্থায়ী বযবস্থা। এ্র বাইনর মানুনষর হরনষ্টর আসনলই হকাি রনয়াজি হিই।’ 

হাসল হরনসনর্ন্ট। বলল, ‘নঠক আহমদ মুসা, হতামার এ্ই কথা হিনব 
হদোর মত?’ 

‘এ্কটা অনুনরাধ করনত পানর হরনসনর্ন্ট?’ 
‘বল। এ্ই রথম হতামার কাি হথনক এ্কটা অনুনরাধ হপলাম।’ 
‘মানকডি িাগনরক নহসানব আন্দামাি-এ্র জনে আমার এ্কটা পাসনপাটড 

রনয়াজি।’ 
‘জানি, আন্দামাি িারনতর িািা নবনধ-নিনষনধর আওতাধীি এ্কটা 

এ্লাকা। এ্ জনেই হয়নতা তুনম এ্ই অনুনরাধটা কনরি। আনম আিনন্দত হয 
হতামার এ্কটা অনুনরাধ হপনয়নি। মনি কর নিসা তুনম হপনয় হগি। আজ 
পাসনপাটড নদনয় যাও। কালনক নিসা কনর পাসনপাটড হতামানক হপৌনি হদব।’ 

‘ধেবাদ নম. হরনসনর্ন্ট।’ বলল আহমদ মুসা। 
‘আমার এ্কটা হকৌতুহল হনি আহমদ মুসা।’ 
‘বলুি নম. হরনসনর্ন্ট।’ 
‘আন্দামানি নিশ্চয় বড় হকাি কাজ। কাজটা নক জািনত হকৌতুহল হনি, 

যনদ তানত হতামার হকাি েনত িা হয়।’ বলল হরনসনর্ন্ট। 
‘েনতর হকাি রে হিই নম. হরনসনর্ন্ট। আনম মক্কার রানবতানয় আলম 

আল-ইসলামী হথনক ই-নমইল হপনয়নি। ই-নমইনল আন্দামাি নিনকাবর িীনপ 
উনিগজিক পনরনস্থনতর নববরণ হদয়া হনয়নি। নকিুনদি আনগ আন্দামানির এ্কটা 
িীপ হথনক রানবতার অনফস রাতারানত হিৌনতকিানব নিনশ্চহ্ন হনয় হগনি। হপাটড 
হেয়ার হথনক অল্প দূনর এ্কটা হিাট সবুজ িীপ রানবতা িাড়া নিনয়নিল। হসোনি 
গনড় তুনলনিল কানঠর বতনর এ্কটা অনফস কমনেক্স। তার সানথ এ্কটা মসনজদ 



কালাপানির আন্দামানি  17 

 

এ্বং আবানসক ইসলামী সু্কল। এ্মি িানবই উনিদ করা হনয়নি রানবতার অনফস 
হয হসোনি হকািনদি নকিু নিল তার রমাণ হিই। গািগািানল লানগনয় ও অনিক 
চারাগানির সমানবে ঘনটনয় জায়গাটানক িাসডানরনত পনরণত করা হনয়নি। 
সবনচনয় আশ্চনযডর নবষয় হনলা, সরকারী ফাইল ও হরকর্ড হথনক রানবতা হয িীপটা 
িাড়া নিনয়নিল তার কাগজপে ও রমাণ সব উধাও হনয় হগনি। রানবতার 
হলাকনদর নকিু সংেযক মুনোেধারী হসই রানতই এ্কটা জাহানজ তুনল কলকাতায় 
পানঠনয় নদনয়নি। এ্ই ঘটিায় আন্দামানির গিিডর হজিানরনলর অনফস ও পুনলে 
নবস্মনয় হতবাক হনয় হগনি। পুনলে তদন্ত হানত নিনয়নিল। নকন্তু তদন্ত আগায়নি। 
পুনলে িয় পানি এ্গুনত। ঘটিা এ্টুকুনতই হথনম হিই। সবুজ িীনপর ঐ ঘটিার 
আনগ ও পনর নমনল কনয়ক র্জি মুসনলম বযনক্তত্ব আন্দামানি মারা হগনি। 
আন্দামানির এ্ ঘটিাগুনলানক আনগ হতমি গুরুত্ব হদয়া হয়নি। স্বািানবক ও নকিু 
নবনিন্ন ঘটিা বনল মনি করা হনয়নি। নকন্তু সবুজ িীনপর ঘটিার পর পনরনস্থনতর 
আরও অবিনত ঘনটনি এ্বং মুসনলম বযনক্তত্বনদর নবনচেিানব মারা যাবার ঘটিা 
ক্র্মবধডমাি হানর বাড়নি। অনধকাংেই র্ুনব মারা যানি। রচার করা হনি, এ্রা 
সবাই ‘আরাম হচৌগলা’ ও ‘জরুর্ান্র্া’ িামক অপনদবতার হরানষ পনড় মারা 
যানি। আন্দামানির রাচীি নবশ্বাস অনুসানর যারা হঠাৎ মানটনত মারা যায় তারা 
র্াোর অপনদবতা ‘জরুর্ান্র্া’ এ্বং যারা হঠাৎ পানিনত মারা যায় তারা পানির 
অপনদবতা ‘আরাম হচৌগলা’ কতৃডক নিহত হয়। সবনচনয় বড় উনিনগর সৃনষ্ট হনয়নি 
‘োহজাদা আহমদ োহ আলমগীর’ িানমর অতযন্ত জিনরয় এ্ক মুসনলম তরুনণর 
নিনোঁজ হওয়া নিনয়। এ্ই োহজাদা আহমদ োহ আলমগীনরর দাদা হমাগল 
োহজাদা নফনরাজ োহ নিনলি ১৮৫৭ সানলর রথম আজাদী সংগ্রানমর এ্কজি 
সংগঠক। হদেীয় রাজা ও জনমদারনদরনক বৃনটনের নবরুনদ্ধ সংঘবদ্ধ করার জনে 
নতনি অক্লান্ত পনরশ্রম কনরি। এ্রপর নবচানর তানক যাবজ্জীবি কারাদ- নদনয় 
আন্দামানি নিবডাসি করা হয়। সংগ্রামী এ্ই হমাঘল োহজাদার িানত নহসানব শুধু 
িয়, োহজাদা আলমগীনরর হযাগযতা ও বযবহানরর জনেই হস ধমড মত নিনবডনেনষ 
সকল আন্দামািবাসীর নরয় হনয় উনঠনিল। িীনপর গিিডর বালাজী বাজী রাও 
মাধনবর হমনয় সুষমা রাও-এ্র সানথ তার েুবই ঘনিষ্ঠতা নিল। উিনয় িারনতর 
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হমইি লযানন্র্র দুনটা নবশ্বনবদযালনয় পড়নতা। োহজাদা আলমগীর নিনোঁজ হবার 
পর সুষমা রাওনকও জিসমনে হদো যানি িা। িারত হথনক CBI এ্র হলাকরা 
হগাটা নবষনয়র তদনন্তর জনে আন্দামানি এ্নস দুনদি হথনকই অজ্ঞাত কারনণ 
হফরত চনল হগনি। এ্ই অবস্থায় িীনপর মুসলমািনদর জীবনি উনিগ ও আতংনকর 
অন্ধকার হিনম এ্নসনি। তানদর পানে দাঁড়াবার আজ হকউ হিই।’ 

দীঘড এ্ই বক্তবয হদয়ার পর এ্কটু থামল আহমদ মুসা। হেষ কথাগুনলা 
বলার সময় আনবনগ তার কে িারী হনয় উনঠনিল। এ্কটু থামার পর আহমদ মুসা 
আবার বনল উঠল, ‘আনম নক করনত পারব তা আনম জানি িা। নকন্তু সব হদোর 
জনে, হবাঝার জনে এ্বং সম্ভব হনল নকিু করার জনে আনম হসোনি হযনত 
চাই।’ 

‘সনতয আহমদ মুসা হসোনি হতামার যাওয়া উনচত। িারনতর গণতানন্ত্রক 
সরকার অনিক নদক নদনয়ই দে, নকন্তু সংেযালঘু নবনেষ কনর মুসনলম 
সংেযালঘুনদর রে আসনল সরকানরর আইি হসোনি অকাযডকর হনয় পনড়। 
আমার মনি হয় িারনতর নেবাজী হসিার মত রাজনিনতকিানব রিাবোলী 
িয়ংকর হকাি গ্রুপ হসোনি তৎপর রনয়নি। বাইনর বা হিতর হথনক রনতবাদ বা 
রনতকার দাবী কনর হকাি লাি হনব িা। হতামার মত হকউ হসোনি যাওয়া 
দরকার।’ 

থামল হরনসনর্ন্ট। এ্কটু িাবল। তারপর আবার বলল, ‘এ্কটা নজনিস 
আনম বুঝনত পারনি িা। আনম জািতাম িারনতর মনধয সবনচনয় সাম্প্রদানয়ক-
সম্প্রীনতর এ্লাকা হনলা আন্দামাি। হঠাৎ হসোনি এ্ই উৎপাত শুরু হনলা হকি? 
আহমদ মুসা, তুনম হসোনি যাি। হদে, হকাি রকার সাহানযযর দরকার হনল 
আমানক বলনব। হকাি মুসনলম হদনের পনে হসোনি সাহাযয করা কনঠি। নকন্তু 
আনমনরকা পারনব। তার উপর তুনম যাি আমানদর িাগনরক পনরচনয়।’ 

‘ধেবাদ নম. হরনসনর্ন্ট।’ 
‘ওনয়লকাম আহমদ মুসা। তাহনল এ্েিকার মত আনম উঠনি।’ বনল 

হরনসনর্ন্ট উনঠ দাঁড়াল। 
আহমদ মুসাও উনঠ দাঁড়াল। 
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হরনসনর্ন্ট হ্যান্র্নেনকর জে হাত বাড়াল আহমদ মুসার নদনক। বলল 
হসই সানথ, ‘তুনম পাসনপাটডটা এ্েনি জজড জিসিনক নদনয় হদনব। আর মনি থানক 
হযি, আন্দামাি হথনক নফনর সপনরবানর আসি আনমনরকায়।’ 

‘ইিোআল্লাহ।’ বলল আহমদ মুসা। 
হরনসনর্ন্ট আহমদ মুসার হাত িাড়ল িা। হাত ধনর হরনেই কথা বলনত 

বলনত এ্গুনলা ঘনরর দরজার নদনক। 
তার আনগই হরনসনর্নন্টর পানসডািাল ও নসনকউনরনট ষ্টাফরা ঘনর রনবে 

কনরনি। 
 
 
 
হজফারসি হাউজ। 
আহমদ মুসা তার ঘনর বযাগ গুনিনয় নিনিল। 
ঘনর  ুকল এ্কসানথ হাইম হবঞ্জানমি ও বারবারা ব্রাউি। দুজনিই সালাম 

নদল আহমদ মুসানক। বারবারা ব্রাউনির পরনি পযান্ট, হকাটড নকন্তু মাথা ও গলায় 
রুমাল জড়ানিা। 

আহমদ মুসা সালাম নিনয় বযাগ হরনে নগনয় জনড়নয় ধরল হবঞ্জানমিনক। 
স্বাগত জািাল বারবারা ব্রাউিনক।  

আহমদ মুসা নকিু বলনত যানিল বারবারা ব্রাউিনক। কথা আটনক হগল। 
ঘনর রনবে করল হবঞ্জানমনির আব্বা র্. হাইম হাইনকল এ্বং হবঞ্জানমনির দাদী 
মযার্াম হাইম। তানদর হপিনি হপিনি কামাল সুলাইমাি। 

আহমদ মুসা হবঞ্জানমিনক হিনড় নদনয় এ্নগনয় হগল মযার্াম হাইনমর 
নদনক। তার আনগই র্. হাইম হাইনকল ও মযার্াম হাইম সালাম নদনয়নি আহমদ 
মুসানক। 

আহমদ মুসা সালাম নদনয় অনিিন্দি জািাল মযার্াম হাইমনক। বলল, 
‘দাদী, আপনি কষ্ট কনর এ্নসনিি হকি? আনম হতা যাবার পনথ আপিার সানথ 
হদো কনর যাব নঠক কনরনি।’ 
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‘তুনম হতা আমার কানি হগি িাই। আনম হতা আনসনি। তাই সুনযাগ 
নিলাম। আমার এ্টা হসৌিাগয।’ বলল মযার্াম হাইম। িারী কে তার। 

‘দাদী এ্িানব বনল িা। আনম আপিার িাতীর মত।’  
‘হসটা বয়নস। নকন্তু ওজনি তুনম হতা নহমালনয়র মত। হতামানক কৃতজ্ঞতা 

জািানত এ্নসনি িাই।’ 
‘হকি কৃতজ্ঞতা, নকনসর কৃতজ্ঞতা দাদী?’ 
‘তুনম আমার পনরবারনক বাঁনচনয়ি শুধু িয়, আমানদরনক অনবশ্বানসর 

অন্ধকার হথনক নবশ্বানসর আনলানত নিনয় এ্নসি।’ 
আহমদ মুসা মযার্াম হাইনমর দুহাত হচনপ ধনর বলল, ‘দাদী কথাটা নঠক 

হনলা িা, আনলার পনথ নিনয় আসার মানলক আল্লাহ। তার এ্কটা দয়ার রকাে 
এ্টা।’ 

‘নঠক িাই। নকন্তু তুনম িা হনল তাঁনক হতা আমরা হপতাম িা। তুনম হসািার 
হিনল িাই।’ বনল চুমু হেল আহমদ মুসার কপানল। 

আহমদ মুসানক হিনড় মযার্াম হাইম তাকাল বারবারা ব্রাউনির নদনক। 
বলল, ‘ব্রাউি হবাি, ওটা িাইনক দাও।’ 

বারবারা ব্রাউি তাড়াতানড় বযাগ হথনক হিাট এ্কটা হমাড়ক হবর কনর 
আহমদ মুসার নদনক এ্নগনয় নদনয় বলল, ‘িাই সানহব, এ্টা িতুি অনতনথ 
আমানদর িানতজার জনে আমানদর দাদীর পে হথনক।’ 

‘ধেবাদ’ বনল হমাড়কনট নিনয় বলল, ‘আনম েুনল হদেনত পানর হতা।’ 
সবাই হহনস উঠল। 
েুলল আহমদ মুসা হমাড়কনট। হমাড়ক হথনক হবনরনয় এ্ল এ্কটা হক্র্ষ্ট। 

হসািার বতনর নমিার নসম্বনলর উপর এ্কনট হসািার অধডচন্দ্র। অধডচনন্দ্রর হিতনর 
তারকার আদনল হসািার তার নদনয় হলো ‘আহমদ আব্দুল্লাহ’ িাম। 

‘চমৎকার’ উিনসত কনে বনল উঠল আহমদ মুসা। নবস্ময়-নবমুগ্ধ 
আহমদ মুসা। বলল র্ক্টর হাইম হাইনকনলর নদনক তানকনয়, ‘জিাব, চমৎকার এ্ 
আইনর্য়া। ইসলানমর ইনতহানসর অনিক কথানক এ্র মনধয হবঁনধ হফলা হনয়নি। 
ধেবাদ দাদী, ধেবাদ সকলনক।’ বলল আহমদ মুসা। 
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হাইম পনরবানরর সকনলর মুে আিনন্দ উজ্জ্বল হনয় উনঠনি। 
নকিু বলনত যানিল র্. হাইম হাইনকল। 
এ্ সময় কুরআি েরীনফর এ্কটা আয়াত আবৃনি করনত করনত ঘনর 

রনবে করল বুনমদীি নবল্লাহ। 
হথনম হগল হঠাৎ হাইম হাইনকল। 
ঘনর রনবে কনর র্. হাইম পনরবারনক হদনে হহাঁচট োওয়ার মত হথনম 

হগল হস। সালাম নদল সকনলর উনেনশ্য। বলল, র্. হাইম হাইনকলনক লেয কনর, 
‘স্যার হকমি আনিি। েুব েুনে হলাম আপিানদর সবাইনক হদনে।’ 

‘ধেবাদ। আমরা িাল। নকন্তু নবল্লাহ হতামার মুনে আনগ হথনক উপনি 
পড়া েুনে হদেনিলাম। তার কারণ নক? আহমদ মুসার সানথ মক্কা-মনদিায় 
যাওয়ার হসৌিাগয হনি হসই জনে?’ বলল র্. হাইম হাইনকল হাসনত হাসনত। 

‘িা স্যার। তার হচনয় বড় এ্কটা আিন্দ সংবাদ হপনয়নি।’ বুনমদীি 
নবল্লাহ। 

‘এ্র হচনয়ও বড় আিন্দ? নক হসটা?’ নজজ্ঞাসা র্. হাইম হাইনকনলর। 
র্. হাইনকনলর কথা হেষ হনতই আহমদ মুসা বলল, ‘তুনম হতা হসৌনদ 

রাষ্ট্রদনূতর সানথ হদো কনর আসি িা? ঐ বযাপানরই হবাধ হয় নতনি নকিু 
জানিনয়নিি?’ 

হাসল বুনমদীি নবল্লাহ। বলল, ‘হ্যাঁ িাইয়া, আনম কিনসালার অনফস 
হথনক আসনি। হসৌনদ রাষ্ট্রদূত আমার জনেই অনপো করনিনলি। আপিার নচনঠ 
তানক নদনতই হয়নি। তার আনগই নতনি বলনলি, আহমদ মুসার জনে সুেবর 
আনি। নতনি হয রিাব কনরনিনলি, হসৌনদ সরকার আিনন্দর সানথ সবটাই গ্রহণ 
কনরনিি।’ 

বনল হাসল বুনমদীি নবল্লাহ। তারপর পনকট হথনক এ্কটা নচনঠ হবর 
করল। বলল, ‘এ্ দাওয়াতপে র্. হাইম হাইনকনলর পনরবানরর জনে। অেনদর 
দাওয়াত হপৌনি যানি বা হপৌনি হগনি।’ 

‘বলনতা অেনদর মনধয কারা আনিি? হদনে সবাই তার মনধয আনিি 
নকিা?’ বলল আহমদ মুসা। 
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‘ইউনরাপ হথনক স্পুটনিনকর িয় হগানয়ন্দা এ্বং তানদর সব 
পনরবারনকই দাওয়াত করা হনয়নি। আনজারস িীপপুনঞ্জর গিজানলা, পলা 
হজািস ও হসানফয়া সুসাি পনরবার, টাকডস িীনপর লায়লা হজনিফানরর পনরবার, 
বাহামা’র নেলা সুসানির পনরবার, সাি ওয়াকার-নমরী হরাজনদর পনরবার, 
নিউইয়নকডর র্. আয়াজ ইয়াহুনদর পনরবার, রনফসর আরাপানহার পনরবার, মনরস 
মরগযানির পনরবার, র্. হাইম হাইনকনলর পনরবার, িানজডনিয়ার হজফারসি 
পনরবার এ্বং জজড আব্রাহাম জিসিসহ রিানবত সব হলাক হসৌনদ আরব সফর ও 
ওমরার দাওয়াত হপনয়নিি। আর আনম ও জিাব সুলাইমাি ও তার পনরবার হতা 
আপিার সানথ আজ মনদিায় যানি। বুনমদীি নবল্লাহ কথা হেষ করল। 

‘এ্বং এ্নদর সফর ও ওমরার দাওয়াত হতা এ্ মানসই? এ্টাই আনম 
বনলনিলাম।’ বলল আহমদ মুসা। 

‘হ্যাঁ িাইয়া।’ বুনমদীি নবল্লাহ বলল। 
‘আল-হামদুনলল্লাহ। আনম ওনদনক নফনলনিি, মধযএ্নেয়া, নসংনকয়াং, 

নমন্দািাও, ইতযানদ হথনকও বন্ধুনদর দাওয়াত কনরনি এ্ সময় হসৌনদ আরব সফর 
ও ওমরায় আসার জনে। নবরাট এ্কটা সনম্মলি হনব। এ্টাই হনব িতুি অনতনথ 
আহমদ আবদুল্লাহর আনককা উৎসব।’ 

হচাে-মুে উজ্জ্বল হনয় উঠল ঘনর উপনস্থত র্. হাইম হাইনকল, সুলাইমাি 
ও বুনমদীি নবল্লাহ সকনলর। বলল র্. হাইম হাইনকল বুনমদীি নবল্লাহনক লেয 
কনর, ‘আমার তর সইনি িা। আমার হসৌিানগযর দাওয়াতপেটা দাও হদনে।’ 

বুনমদীি নবল্লাহ হহনস তার হানত নদল নচনঠটা। 
পড়ল হস নচনঠটা। 
পড়নত পড়নত তার মুে গম্ভীর হনয় উঠল। তার হচানের দু’হকাণায় অশ্রু 

এ্নস জমল। নচনঠনত এ্কটা চুমু হেনয় নচনঠ বন্ধ কনর স্বগত কনে বনল উঠল, 
‘আল্লাহর রসূনলর কবর নজয়ারত করার এ্বং কাবা তাওয়ানফর সুনযাগ হনব এ্ত 
তাড়াতানড়, আল্লাহ এ্র বযবস্থা এ্ত তাড়াতানড় কনর হদনবি, স্বনেও িাবনত 
পানরনি! ধেবাদ হসৌনদ সরকারনক। ধেবাদ আহমদ মুসা হতামানক।’ কান্না ও 
আনবনগ রুদ্ধ হনয় হগল র্. হাইম হাইনকনলর কথা। 
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হটনলনফাি হবনজ উঠল আহমদ মুসার। 
র্. হাইম হাইনকল হচাে মুনি নবল্লাহ ও সুলাইমািনক লেয কনর বলল, 

‘চল আমরা বাইনর নগনয় বনস। উনি হটনলনফাি হসনর নিি।’ 
বনল র্. হাইম হাইনকল বাইনর হবরুবার জনে হাঁটা শুরু করল। 
তার সানথ সুলাইমাি, বুনমদীি নবল্লাহ, হাইম হবঞ্জানমি, মযার্াম হাইম 

ও বারবারা ব্রাউি সকনল। 
হমাবাইলটা মুনের সামনি তুলনতই হদেল কলটা এ্নসনি নমনসস জজড 

জিসনির কাি হথনক। েুনে হনয় আহমদ মুসা হমাবাইল মুনের কানি নিনয় সালাম 
নদল। বলল, ‘আম্মা, হকমি আনিি?’ 

‘ওয়া আলাইকুম সালাম, হবটা। আমরা সকনল িাল আনি। হতামার 
আংনকল এ্বং আমানদর পনরবানরর সকনলর তরফ হথনক শুকনরয়া জািানিার 
জনে এ্ই হটনলনফাি করনি। আমরা হসৌনদ সরকানরর কাি হথনক হসৌনদ আবর 
সফর ও ওমরার দাওয়াত হপনয় িীষণ েুনে হনয়নি। নকন্তু হবটা, হসনদি হতামার 
সানথ কত কথা হনলা, নকন্তু তুনম এ্ত বড় েবর সম্পনকড হতা হকাি ইংনগত দাওনি!’ 

‘আম্মা, দাওয়াত হসৌনদ সরকানরর তরফ হথনক। হসজনে আনম আগাম 
নকিু বলনত চাইনি। আম্মা, এ্েি জানিনয় নদনি আনরা এ্কটা েবর, আনম মনদিায় 
হফরার পর আমানদর তরফ হথনকও এ্কটা দাওয়াত আপিানদর কানি আসনব।’ 
আহমদ মুসা বলল। 

‘নকনসর দাওয়াত হবটা?’ 
‘আপিার িানত আহমদ আবদুল্লাহর আনককা অনুষ্ঠাি হনব। হসোনি 

আনম হগাটা দুনিয়ায় িনড়নয় নিনটনয় থাকা আমার বন্ধু-বান্ধব ও গুরুজিনদর 
আমন্ত্রণ জািাব। হসোনি আপিারা অবশ্যই থাকনবি।’ 

‘ও হবটা! ধেবাদ। হসটা হতা হনব এ্ক মহাবযাপার! আর হসটা আমানদর 
জনে হসৌিানগযর। হতামার দাওয়াত আসার আনগই গ্রহণ করলাম।’ 

বনল এ্কটু থামল নমনসস জিসি। তারপর বলল, ‘হবটা, হতামার 
আংনকল ওমরার রস্তুনতর বযাপানর জািনত হচনয়নিি। হকাি অনিজ্ঞতা হতা এ্ 
বযাপানর আমানদর কানরা হিই।’ 
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‘হকাি নচন্তা হিই আম্মা। আপিারা রথনম মনদিা যানিি। সুতরাং এ্ 
বযাপানর আগাম হকাি নচন্তার রনয়াজি হিই। আনম সব বযবস্থা মনদিায় কনর 
রােব। মনদিা হথনক মক্কায় যানবি ওমরা করনত।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘ধেবাদ হবটা। তুনম হবরুি কেি?’ 
‘এ্ই হতা কাপড় হগাি-গাি করনি। অল্প নকিুেনণর মনধযই হবরুনবা।’  
‘হতামানক তাহনল আর আটকাব িা। হতামার সফরনক আল্লাহ সুন্দর ও 

নিরাপদ করুি। আনম রােনি। আস্সালাম। বাই।’ 
‘ওয়াস্সালাম। হদো হনব মনদিায়। বাই আম্মা।’ 
আহমদ মুসা কলনট অফ কনর নদনয়ই হটনলনফাি করনলা কামাল 

সুলাইমািনক। বলল, ‘হোি সুলাইমাি, আনমনরকা, কযানরনবয়াি ও আনজারস-
এ্র যারা হসৌনদ আরব সফর ও ওমরার দাওয়াত হপনয়নি, তানদর সকলনক 
হটনলনফাি কনর আমার সালাম দাও। দাওয়ানতর নচনঠ হপনয়নি নকিা হদে। 
তারপর ওনদর জািাও, তানদর রথনম মনদিায় হিয়া হনব। হসোি হথনক তাঁরা 
ওমরা করনত মক্কায় যানবি। তানদর হকাি নচন্তা করনত হনব িা। ওমরার সব 
রস্তুনত মনদিায় থাকনব। নঠক আনি, বনল দাও এ্েনি। নবল্লাহর কানি হটনলনফাি 
িাম্বার আনি। তানকও বল নকিু হটনলনফাি করনত।’ 

আহমদ মুসা কথা হেষ কনর হমাবাইল রােনত যানিল। আবার হবনজ 
উঠল হটনলনফাি। হমাবাইলনট সামনি এ্নি হদেল সারা হজফারসনির মা নজিা 
হজফারসনির হটনলনফাি। নবনস্মত হনলা আহমদ মুসা, নমনসস নজিা হজফারসি 
তার এ্ই হগাপি হটনলনফাি িাম্বার হপনলি নকিানব!’ 

দ্রুত হটনলনফািটা মুনের কানি তুলল আহমদ মুসা। বলল, ‘আস্সালামু 
আলাইকুম। োলাম্মা, হকমি আনিি আপনি? সব িাল হতা?’ 

‘ওয়া আলাইকুম সালাম। আনম িাল আনি, মাই সাি। কতনদি পর 
হতামার র্াক শুিলাম বলত? োলাম্মার উপর রাগ কনরি বুনঝ! মানয়রা সব সময় 
সন্তািনদর িাল চায় হবটা।’ 

‘জানি োলাম্মা। আনম দুুঃনেত, এ্বার এ্নস েুব বযি অবস্থায় আনি। নকন্তু 
সব সময় আপিানক মনি কনর োলাম্মা।’ 
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‘জানি বািা। হতামানক অনিক নদি হদনে িা। নকন্তু মনি হয় তুনম আমার 
হচানের সামনিই আি। অন্তনর হতামার স্পেড পাই। হতামার মত হিনল হচানের 
আড়াল হনলও মনির আড়াল হবার মত িয়।’ 

‘এ্মি ¯হ œহ পাওয়া হসৌিানগযর োলাম্মা।’ 
বনল আহমদ মুসা এ্কটু হথনম আবার বনল উঠল, ‘োলাম্মা, আপনি নক 

হসৌনদ সরকানরর এ্কটা দাওয়াত হপনয়নিি হসৌনদ আরব সফর ও ওমরা করার 
জনে?’ 

‘হ্যাঁ হবটা। এ্ জনেই হতা হতামানক হটনলনফাি কনরনি। সারা আমানক 
হতামার সানথ আনলাচিা করনত বনলনি। আনম দাওয়াত পেটা পাওয়ার পনরই 
সারানক হটনলনফাি কনরনিলাম। সারা নক এ্কটা সটড হকাসড করনি ইিামু্বল 
নবশ্বনবদযালনয়। হস হযনত পারনব িা।’ 

‘হস িাল আনি োলাম্মা?’ 
‘হস সব অবস্থায় বনল, িাল আনি। নিনজর অসুনবধার কথা হস হকাি 

সময়ই জািায় িা। এ্ই অনিযস তার এ্েি আরও হবনড়নি। তাই তানক নিনয় 
আমার েুব িয় হবটা।’ 

‘িাবনবি িা োলাম্মা। আল্লাহ সাহাযয করনবি।’ বনল এ্কটু থামল 
তারপর আবার বলল, ‘আপনি আসুি োলাম্মা। শুধু হসৌনদ সরকার িয় আমরা 
েুনে হনবা আপিানক হপনল। আনম মনদিায় নফনর আপিানক নচনঠ নলেব। তানত 
আনম আপিার সফনরর সব বযবস্থার কথা জািাব।’ 

‘ধেবাদ হবটা। আনম নক ওোি হথনক পনর সারার কানি হযনত পারব? 
আরও হতা রায় আড়াই মাস হস তুরনষ্ক থাকনি। আনম ওনদক হনয় তানক হদনে 
আসনত চাই।’ বলল নজিা হজফারসি, সারা হজফারসনির মা। 

‘হকাি অসুনবধা হনব িা। আনম সব বযবস্থা কনর হদব। তািাড়া মনদিায় 
আমানদর অনুষ্ঠানি তুরষ্ক হথনকও আমার বন্ধু-মুরুব্বীরা আসনবি।’ 

‘তাহনল েুবই িাল হনব বািা। নঠক আনি, রানে। তুনম িাল থাক হবটা। 
আসসালামু আলাইকুম। বাই।’ 

সালাম নিনয় আহমদ মুসা হফাি হরনে নদল। 
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আহমদ মুসা হমাবাইল হরনে হসাজা হনয় দাঁড়ানতই হদৌনড় কামাল 
সুলাইমাি রনবে করল আহমদ মুসার ঘনর। তার হানত হমাবাইল। বলল হস দ্রুত 
কনে, ‘িাইয়া হটনলনফাি নিি, িাবী লাইনি আনি।’ 

বনল আহমদ মুসার হানত তার হমাবাইলনট তুনল নদনয় দ্রুত ঘর হথনক 
হবনরনয় হগল দরজাটা বন্ধ কনর। 

হটনলনফাি মুনের কানি তুনল নিনয়ই আহমদ মুসা বনল উঠল, 
‘আসসালামু আলাইকুম। হকমি আি হজানসফাইি?’ 

‘ওয়া আলাইকুম সালাম। িাল আনি। তুনম?’ 
‘েুব িাল।’ 
‘িাল’র আনগ ‘েুব’ লাগানল হকি?’ 
‘হদে, এ্নেয়ািরা সাধারণত ঘরমুনো। সুতরাং ঘনর হফরার সময় তারা 

বাড়নত আিনন্দ থানক।’ 
‘তুনম বলনত চাি িি-এ্নেয়ািরা বানহর-মুনো। িা?’ 
‘স্যনর, কথা তুনল নিনি। তুনম হয ইউনরাপীয়াি িুনল নগনয়নিলাম। 

তনব...............।’ 
‘আর কথা িয়। বল, হটনলনফাি নক এ্তেণ হকউ এ্িনগজ রানে? আনম 

কেি হথনক হচষ্টা করনি।’ 
‘স্যনর। আনম কাপড়-নচাপড় গুনিনয় বযানগ িরনিলাম। এ্ই সময় 

কনয়কটা হটনলনফাি এ্ল। কথাটা এ্কটু দীঘড হনয় হগনি।’ 
‘সনব বযানগজ হগািানত শুরু কনরি? ও! িা! তুনম হতা ওোনি িয় ঘণ্টা 

হপিনি। আর কতেনণ তুনম যাো করি?’ 
‘এ্ই ধনরা দে নমনিট। ওরা সবাই লানগজ নিনয় নিনচ হিনম হগনি। আনম 

হাত বযাগটা গুিানি। আনমও এ্েনি হবরুব।’ 
‘জাি, তুনম আসার এ্েি আনয়াজি করি এ্টা হিনবই আমার পালস 

বীট আজ সকাল হথনক হবনড় হগনি। তুনম আসনল নক হনব তাই িাবনি।’ 
‘হদে, হতামার েরীর দূবডল। তুনম হবনে হটিেি কনরা িা। েনত হনব।’ 
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‘তুনম হবাকা। এ্টা হটিেি িয়। এ্ অনস্থরতা আিনন্দর, আিনন্দর হৃদ-
কম্পি এ্টা। এ্নত েনত হয় িা, েনক্ত ও সুস্থতা আরও বানড়।’ 

‘তাহনল নঠক আনি। ধেবাদ। হতামার পালস বীট আরও 
বাড়.............’ কথা হেষ করনত পারল িা আহমদ মুসা। 

তানক বাধা নদনয় হর্ািা হজানসফাইি বনল উঠল, ‘বানজ কথা আর 
বানড়নয়া িা। হতামার সময় কম। হোি, হতামানক দুনটা অনুনরাধ করব বনল এ্ 
হটনলনফাি কনরনি।’ 

‘বল।’ 
‘বলনি। তার আনগ হোি, আজ সকানল আনম আহমদ আবদুল্লাহনক 

নিনয় হমইনলগুনলা আপার কবনর নগনয়নিলাম। আহমনদর কনচ হানত এ্কটা ফলু 
ধনরনয় ওঁর কবনর হরনে এ্নসনি। আনম আহমদনক বনলনি, এ্ হতামার বড় মানয়র 
কবর। হয মা হতামার জনন্মর আনগই হতামানক িালনবনসনিি, অজ¯  র টাকার 
এ্কটা নগফট হতামার জনে বযাংনক হরনে হগনিি। মনি হয় আমার কথা হস 
বুনঝনি। হহনস হাত-পা হিনড় আিন্দ রকাে কনরনি হস।’ বলল হর্ািা 
হজানসফাইি। 

‘িাল কনরনিা হজানসফাইি। ধেবাদ। ওঁর আত্মা েুনে হনব। এ্কনট স্বে 
পূরণ কনরি তুনম তাঁর।’ 

কথা হেষ কনরই আহমদ মুসা আবার বনল উঠল, ‘নিনদডেটা এ্বার বল।’ 
‘নিনদডে িয়, অনুনরাধ।’ 
‘নঠক আনি বল।’ 
দুনট অনুনরাধ। এ্কনট হনলা, ‘তুনম আন্দামাি যাওয়ার আনগ আমরা 

দু’জনি সুইজারলযানন্র্ তানতয়ািার কবর হজয়ারনত যাব। েুব ইিা হনি, 
তানতয়ািার হবাি রুে সম্রাজ্ঞী কযানথরীিনক আমানদর অনুষ্ঠানি দাওয়াত করার। 
নকন্তু হসটা হতা সম্ভব িয়। আমার নিতীয় অনুনরাধ হনলা, ‘তুনম সারা 
হজফারসিনক অনুনরাধ করনব আমানদর অনুষ্ঠানি আসার জনে। আনম তানক 
হটনলনফাি কনরনিলাম। হস বনলনি, তার এ্কটা েটড হকাসড চলনি। নকিুনতই তার 
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পনে সময় হবর করা সম্ভব হনব িা। তুনম যনদ তানক অনুনরাধ কর, তাহনল 
আমানদর দুজনির অনুনরাধ হস হফলনত পারনব িা।’ 

‘হতামানক আবারও ধেবাদ হজানসফাইি। তানতয়ািার কবর হজয়ারনত 
এ্ সময় আমানদর যাওয়া উনচত। তুনম স্মরণ কনরনয় িাল কনরি। আমরা যাব। 
আর রুে সম্রাজ্ঞী কযানথরীিনক আমরা দাওয়াত করনতই পানর। নতনি আসনত 
পারনবি িা হসটা নিন্ন কথা। অন্তত এ্ অনুষ্ঠাি সম্পনকড তাঁর জািার অনধকারটা 
হতা পূরণ হনব! হতামার নিতীয় অনুনরাধ আনম রােনত পারনি িা হজানসফাইি। 
সারানক তার মত কনর চলনত হদয়ার মনধযই তার কলযাণ আনি। হকাি নকিুনতই 
আমানদর তানক বাধয করা নঠক িয়। হস অতযন্ত সনচতি ও বুনদ্ধমাি। হস নিনজর 
জনে হযটানক নঠক মনি কনরনি, তার বাইনর তানক টািানক আনম উনচত মনি 
করনি িা।’ 

‘হতামার কথার মনধয যুনক্ত আনি। হয় হতা এ্টাই স্বািানবক। নকন্তু 
হতামার এ্ কথা নঠক িয় হয, সারা হজফারসি যা করনি এ্টাই তার জনে নঠক। 
আনম এ্টা হমনি হিব িা।’ 

‘হজানসফাইি, তুনম হযটা বলি, হসটাও এ্কটা নদক। নকন্তু 
অলটারনিনটিগুনলার মনধয হযটা স্বািানবক হসটাই গ্রহণ করনত হনব।’ 

‘আনম আনগই বনলনি হয, হয়নতা এ্টাই স্বািানবক। নকন্তু এ্ বযাপানর 
আমার নিমত আনি। তনব এ্ নিনয় আনম কথা বাড়ানত চাই িা। হতামানক নক এ্টুকু 
অনুনরাধ করনত পানর হয, তুনম শুধু এ্কবার তানক বল, তুনম ও আনম তানক 
ওনয়লকাম করনি আমানদর এ্ অনুষ্ঠানি। তাহনলও আনম মনি এ্কটু োনন্ত পাব। 
তা িা হনল সবাই আসনব, আর এ্কা সারাই বাইনর থাকনব, এ্টা আনম সহ্য করনত 
পারনবা িা।’ বলনত নগনয় হজানসফাইনির হেষ কথাগুনলা আনবনগ রুদ্ধ হনয় 
হগল। 

আহমদ মুসা সংনগ সংনগই জবাব নদল িা। এ্কটু িাবল। তারপর বলল, 
‘হজানসফাইি, হতামার কষ্ট হতা আমানকও কষ্ট হদনব। নঠক আনি তুনম হযিানব 
যা বলনত বনলি আনম তা সারানক বলব। েুনে?’ 

‘েুনে। অনিক ধেবাদ হতামানক। এ্স তুনম। রানে এ্েি?’ 
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‘নঠক আনি হজানসফাইি। িাল হথক। আল্লাহ হানফজ। আসসালামু 
আলাইকুম।’ 

‘ওয়া আলাইকুম সালাম’ বনল ওপার হথনক হজাসনফাইি হটনলনফাি 
হরনে নদল। 

আহমদ মুসা কল অফ কনর নদনয় হমাবাইল হরনে আবার বযাগ গুনিনয় 
হিয়ায় মনিানযাগ নদল। 

 
 
 
আহমদ মুসারা গযাংওনয়র নদনক এ্গুনিল। 
তার সানথ হাঁটনি কামাল সুলাইমাি, নমনসস সুলাইমাি, বুনমদীি নবল্লাহ 

িাড়াও তানদরনক ‘নস অফ’ করনত আসা র্. ইয়াহুদ, মযার্াম ইয়াহুদ, নুমা 
ইয়াহুদ, নিউইয়নকডর মুসনলম কমুযনিনটর হিতৃবৃন্দ এ্বং নিউইয়নকডর এ্ফ.নব.আই 
চীফ ও নিউইয়কড হষ্টনটর রধাি রনটাকল অনফসার। 

গযাংওনয়নত হ াকার আনগ আহমদ মুসা ঘুনর দাঁনড়নয় সবার সানথ 
নবদায়ী হ্যান্র্নেক করল। 

এ্কপানে দাঁনড়নয় নুমা ইয়াহুদ ও বুনমদীি নবল্লাহ এ্কানন্ত আলাপ 
করনিল। আহমদ মুসার হ্যান্র্নেক হেষ হনতই নুমা ইয়াহুদ ও বুনমদীি নবল্লাহ 
এ্কসানথ এ্নগনয় এ্ল আহমদ মুসার কানি। 

আহমদ মুসা এ্কটু হহনস বলল, ‘নক দুজনির তরফ হথনক হকাি সুেবর 
আনি?’ 

নুমা ইয়াহুনদর মুে লাল হনয় উঠল লজ্জায়। আহমদ মুসানক সালাম নদনয় 
আহমদ মুসার হানত এ্কটা হিাট্ট ইিনিলাপ তুনল নদনয় িুনট পালাল। 

আহমদ মুসা ঘুনর দাঁনড়নয় আবার হাঁটা শুরু করল। তার সানথ কামাল 
সুলাইমািরা। 
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এ্ফ.নব.আই অনফসার আহমদ মুসার নপিনি হাঁটনত হাঁটনত বলল, 
‘স্যার, আমার উপর হুকুম হেনি উঠা পযডন্ত আপিার সানথ থাকার এ্বং হেি ‘হটক 
অফ’ করা পযডন্ত অনপো করার। 

‘ধেবাদ জিাব।’ বলল আহমদ মুসা। 
হেনি উঠল আহমদ মুসা। হসৌনদ আরনবর আল-মনদিা এ্য়ার লাইনের 

নবনেষ ফ্লাইট এ্টা। নবমািনট িি-ষ্টপ উনড় এ্নকবানর নগনয় লযান্র্ করনব মনদিা 
ইন্টারোেিাল এ্য়ারনপানটড। 

হেনির দরজায় আহমদ মুসানক স্বাগত জানিনয় জনড়নয় ধরল ফ্লাইনটর 
কযানেি। তার ক্র্ুরা সহানস্য পরমাত্মীনয়র মত স্বাগত জািাল আহমদ মুসানক। 
কযানেি বলল, ‘আমানদর হসৌিাগয, এ্ই ফ্লাইনটর হসৌিাগয হয, আপিার মত 
এ্ক মহাি িাইনক আনতথয হদবার িাগয আমানদর হনয়নি।’ 

সবাইনক হমাবারকবাদ নদনয় আহমদ মুসা বসল নগনয় তার নসনট। 
হেি উড়নত শুরু করনল আহমদ মুসা নুমা ইয়াহুনদর হদয়া নচনঠ হবর 

করল। ইিনিলাপ হথনক এ্কটা হিাট্ট ই-নমইল হবর হনলা। হদেল, ই-নমইলনট 
সারা হজফারসনির। পড়ল: 

‘আসসালামু আলাইকুম। হটনলনফানি তাৎেনণকিানব উিরটা নদনত 
পানরনি বনল দুুঃনেত। আনম নবশ্বনবদযালনয় হোঁজ নিনয় হদেলাম, েটড হকাসডনটনত 
কনয়ক নদনির হব্রক হনল হকাসডটাই অথডহীি হনয় যানব। তাই আপিানদর আমন্ত্রনণ 
‘িা’ বলারই নসদ্ধান্ত নিনয়নি। দূনর থাকনলও আমানদর িতুি ‘হসািামনণ’র জনে 
থাকনব আমার এ্ক বুক িালবাসা ও হদায়া। ওয়াস্সালাম। -সারা।’ 

ই-নমইল পড়া হেষ কনর আহমদ মুসা তা আবার ইিনিলানপ পুনর 
ইিনিলাপনট পনকনট রােল। মনি মনি বলল, ‘ই-নমইলনট হজানসফাইনির পড়া 
দরকার। কারণ তার অনুনরানধই হস সারানক হটনলনফাি কনরনিল।’ 

আরও নকিু নচন্তা ও আরও নকিু কথা চারনদক হথনক িুনট আসনিল 
মাথায়। আহমদ মুসা তাড়াতানড় মাথাটা নসনট এ্নলনয় নদনয় মাথাটানক েূে করার 
উনদযাগ নিল। বুজল হস তার হচাে। 

অে সবাইও িীরব। 
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িীরবতা হিনমনি হেনির রথম হশ্রণীর এ্ কেনটনত। 
হেনির বাতাস হকনট সাঁতনর চলার েব্দ িাড়া আর হকাি েব্দ হকাথাও 

হিই। 
িুনট চলনি হেি মনদিার উনেনশ্য। 
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২ 
অন্ধকুনপর মত ঘরনট। 
নর্ম লাইনটর মত এ্কটা আনলা জ্বলনি ঘনরর মাঝোনি। হস আনলা 

ঘনরর সামাে অংনেরই অন্ধকার তাড়ানত হপনরনি। আনলানকত অংেনটও 
হধাঁয়ানট। এ্র বাইনর ঘি অন্ধকানরর হদয়াল।  

িীনতকর পনরনবে। 
হমনঝনত পনড় আনি এ্কটা তরুনণর হদহ। বয়স বাইে-নতইনের মত। 

এ্কহারা বনলষ্ঠ হদহ। সুন্দর হচহারা। হচহারায় আনিজানতযর িাপ। 
তার হদহ রক্তাক্ত। চাবুনকর ঘানয় হফনট যাওয়া েত-নবেত েরীর। 
সংজ্ঞাহীি তরুণনট। 
তার পনড় থাকা হদনহর নঠক উপনর িয় সাত নফট উঁচুনত এ্কটু দূরনত্বর 

দুনট নেকল ঝুলনি। দুই নেকনলরই রানন্ত হ্যান্র্কাফ লাগানিা। হ্যান্র্কাফ দুনটও 
রক্তাক্ত। বুঝাই যানি হ্যান্র্কাফ দুনট তরুনণর দুহানত লাগানিা নিল। দুই নেকনল 
তার দুহাত হবঁনধ টানেনয় হরনে তানক নিযডাতি করা হনয়নি। 

এ্ক সময় ধীনর ধীনর হচাে েুলল যুবকনট। হচাে েুনল হকাি নদনক চাইল 
িা হস। উধডমুেী অবস্থায় তার হচাে েুনলনিল, দৃনষ্ট তার উধডমুেী হনয়ই থাকল। 

তরুণনটর মুে হথনক কাতর কনে ধ্বনিত হনত লাগল, ‘পানি’, ‘পানি’, 
‘পানি’। 

অন্ধকানরর হদয়াল হিদ কনর নতিজি হলাক এ্নগনয় এ্ল তরুণনটর 
কানি। 

তানদর পরনি কানলা পযান্ট, কানলা োটড এ্বং মাথায় তানদর িারনতর 
েযাক কযাট কমানন্র্ানদর মত কানলা কাপড় বাঁধা। 

কানি এ্নস তানদর এ্কজি বলল, ‘োহজাদার জ্ঞাি নফরল তাহনল। জয় 
হহাক োহজাদা আহমদ োহ আলমগীনরর।’ তার মুেিরা নবদ্রুনপর হানস। 
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হস থামনতই আনরকজি বনল উঠল, ‘সম্রাজয কনব অক্কা হপনয়নি, আগ্রা 
দূনগড কনব উনড়নি বৃনটে পতাকা, এ্েি হসোনি উড়নি িারনতর নেরো। নকন্তু 
এ্নদর িানমর বাদোহী যায়নি! িাম হরনেনি আহমদ োহ আলমগীর!’ বনল 
হলাকনট হহা-নহা কনর হহনস উঠল। 

তরুণনটর ক্লান্ত, কাতর কনে ধ্বনিত হনলা, ‘হতামরা আমানক হমনর 
হফলনত চাও, হমনর হফল। অনিকনকই হতা হমনরি। হদনর করি হকি?’ 

‘মরনত হতামানকই হনবই। তুনম আমানদর মারাঠী কো, পনবে িানম 
যার িাম হসই নজজা’র উপর হতামার অপনবে িজর হফনলি। মরনত হতামানক 
হনবই। নকন্তু তার আনগ আমানদর মহাবাপুজী ‘নেবাজী’র বতনর িনবষ্যত 
সম্পনকডত ‘িীল িক্সা’র আধার েুদ্র চন্দি বাক্সনট আমানদর হানত তুনল নদনত 
হনব। যতেণ বা যতনদি তা িা হদনব, ততনদি েতবার মৃতুয চাইনলও হতামার 
মৃতযু আমরা হদব িা। নকন্তু হদব মৃতযুর হচনয় বড় হয কষ্ট, হসই কনষ্টর পাহাড়।’ 

‘বার বার হতামানদর আনম বনলনি, বাক্সটা নক আনম জানি িা। বাক্সনট 
আনম হদনেনি। এ্মি হকাি বাক্স আমানদর কানি হিই। হতামরা আমার বানড় সাচড 
কনর হদেনত পার।’ বলল আহমদ োহ আলমগীর। 

‘হতামানদর বানড়নত হোঁজা আমরা অবশ্য বানক রানেনি। গত এ্ক বিনর 
হতামানদর বানড়নত কনয়কবার  ুনকনি। সব জায়গা সাচড কনরনি। সনন্দহজিক 
সবনকিু নিনয় এ্নসনি। নকন্তু বাক্সটা পাইনি। হতামরা ওটা মানটর তলায় নকংবা 
অে হকাথাও লুনকনয় হরনেি।’ বলল হসই নতিজনির এ্কজি।  

‘আনম এ্ সম্বনন্ধ নকিুই জানি িা। আনম আমার আব্বা, দাদার কানিও 
এ্মি বাক্স সম্পনকড হকাি গল্প শুনিনি। হতামানদর মহাবাপুজী’র এ্ই বাক্স 
আমানদর কানি আসনব হকি?’ আহমদ োহ আলমগীর বলল। 

‘আসনব হকি আমরাও জািতাম িা। নকন্তু এ্ক বির আনগ আমরা 
নিনশ্চত হজনিনি। আনগই আমরা নেবাজী হপৌে ‘োহুজী’র এ্ক দনলল হথনক 
জািতাম, োহুজীনক বন্দী করার সময় সম্রাট আওরেনজব এ্ই বাক্সনটও োহুজীর 
কাি হথনক হকনড় হিি। তারপর এ্ বাক্সনট অজািার অন্ধকানর চনল যায়। হেষ 
হমাঘল সম্রাট বাহাদুর োহ হরংগুনি নিবডানসত অবস্থায় মৃতযুবরণ করনল ঘটিাক্র্নম 
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তার র্াইরীনট এ্কজি িারতীয় পুনরানহনতর হানত পনড় যায়। এ্ই পুনরানহত 
নিনলি হবাম্বাই-এ্র এ্কে দে নকনলানমটার পূনবড অবনস্থত নেবাজীর জন্মস্থাি 
নেবি নগনর-দুগডস্থ মনন্দনরর হসবানয়ত। হসবানয়ত র্াইরীনটনক অনত-যতœ কনর 
মনন্দনরর এ্যানন্টক্স নবিানগর আলমানরনত হরনে হদি। গত বির এ্ই র্াইরীনট 
আমানদর ইনতহাস অনুসনন্ধৎসু এ্ক সদনস্যর হচাে পনড় যায়। নতনি র্াইরীনটর 
ফনটা নিনয় আনসি। এ্ই র্াইরীর এ্ক স্থানি সম্রাট বাহাদুর োহ নলনেনিি, 
‘আল্লাহর হোকর হয, বাক্সনট আনম োহজাদা নফনরাজ োহ-এ্র হানত তুনল নদনত 
হপনরনি। আমানদর োহজাদানদর মনধয নফনরাজ োহ-ই সবনচনয় ধমডিীরু, 
হদেনরনমক, সাহসী ও সংগ্রামী চনরনের। বাবনরর সাহস, আকবনরর হদেনরম 
এ্বং আওরেনজনবর ধমডিীরুতা ও দৃঢ়তার অপূবড সমানবে তার মনধয আনম 
হদনেনি। আমানক নিবডাসনি পানঠনয় ওরা হমাঘল রাজনত্বর ইনত ঘটানত চায়। 
হমাঘল সাম্রাজয হয়নতা এ্রপর থাকনব িা। তবু আমার দানয়ত্ব নহসানব িারনতর 
মুসলমািনদর পনে হমাঘল সম্রানজযর রেক নহসানব নফনরাজ োহনকই আনম 
নিবডাচি করনত চাই। হমাঘলনদর হগাপি অথডিান্র্ানরর িক্সা ও চানব, তুরনষ্কর 
েনলফার পে হথনক হমাঘল োসি কতৃডনত্বর সিদ এ্বং নেবাজীর বাক্স তারই 
রাপয। রে উঠনত পানর, নেবাজীর বাক্সনট আমানদর কানি এ্মি সম্পদ হনয় উঠল  
হকি? কারণটা বনল। নেবাজীর বানক্স রনয়নি কতগুনলা নবনিন্ন তা¤  রনলনপ। 
তা¤  র নলনপগুনলা দুনবডাধয সংনকনতর অনুসরনণ এ্কনেত করনল পাওয়া যায় 
নেবাজীর এ্ক স্বে কানহিী। হস কানহিী নবনিদ, নবনিষ এ্বং নহংসার। িারনত েত 
েত বিনরর মুসনলম োসি নহন্দু-মুসলমািনদর সহনযানগতা ও সহাবস্থানির হয 
অপূবড সমাজ সৃনষ্ট কনরনি, নেবাজীর স্বে তা হিনে নদনয় মুসলমািনদর সানথ তারা 
হবৌদ্ধনদর মত আচরণ করনত চায়। এ্ই ধ্বংসাত্মক দনললনট সম্রাট আওরেনজব 
‘োহুজী’র হাত হথনক উদ্ধার করার পর এ্নক বংেীয়িানব সংরেণ করা হনি। 
এ্িানবই নেবাজীর বাক্সনট হমাঘলনদর এ্কনট পানরবানরক সম্পনদ পনরণত 
হনয়নি। যাক এ্ নদনকর কথা। আনম নেবাজীর বানক্সর মনধযই পুরলাম হমাঘল 
ধি-িান্র্ানরর িক্সা ও চানব এ্বং হমাঘল রাজনত্বর সিদপে। োহজাদা নফনরাজ 
োহ তেি নদল্লীর বাইনর বৃনটেনদর নবরুনদ্ধ নবনদ্রাহ তৎপরতায় বযি। বৃনটেনদর 
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তেিও পযডন্ত অজািা হগাপি পথ নদনয় তানক আগ্রা দুনগড নিনয় এ্লাম। সব 
জানিনয় তার হানত তুনল নদলাম বাক্সনট। তার সানথ সানথ তানক নদলাম আমার 
মাথার মুকুট। তানক বললাম পারনল ওটা তুনম পনরা। িা পারনল ওটা তুনম এ্ই 
সম্রানজযর রনতষ্ঠাতা বাবনরর সমানধনত হরনে নদনয় তাঁনক জানিনয়া, আমরা তার 
অনযাগয উিরসূরীরা পারনি িা তার হদয়া দানয়ত্বিার বহি করনত।’ এ্োনি হেষ 
বাহাদুর োনহর বাক্স সংক্র্ান্ত উনক্ত। অনিক অনুসন্ধানির পর হজনিনি, োহজাদা 
নফনরাজ োহ িারনতর হদেীয় রাজা জনমদারনদর উনস্কনয় নবনরাধী যুদ্ধ সংগনঠত 
করনত নগনয় এ্ক পযডানয় ধরা পনড়ি এ্বং আন্দামানি নিবডানসত হি। আমরা হোঁজ 
নিনয় হজনিনি, হপাটড হেয়ানর িামার সময় তার লানগনজর হয নলষ্ট করা হয়, তার 
মনধয চন্দি কানঠর হসই বাক্সনট নিল। হজল কতৃডপে োহজাদার রনত দয়াপরবে 
হনয় ঐ বাক্সসহ সব নকিুই তানক হফরত হদি। সুতরাং বাক্সনট হতামার আব্বার 
কানি আনি। এ্েি বাক্সনট হতামার কানি। 

দীঘড বক্তবয হেষ করল হলাকনট। 
‘চন্দি কানঠর হকি, হকাি ধরনির বাক্সই আমার কানি হিই।’ বলল 

আহমদ োহ আলমগীর হজানরর সানথ। 
নচৎকার কনর উঠল হসই হলাকনটই। বলল, ‘েবরদার নমথযা কথা বলনব 

িা। মুে এ্নকবানর গুনড়া কনর হদব।’ বনল হস রচ- এ্ক ঘুনস চালাল আহমদ োহ 
আলমগীনরর মুনে। 

হঠাঁনটর হকাণ হকনট হগল এ্বং িাক হফনট হবনরনয় এ্ল রক্ত।  
দুহাত মুনে চাপা নদনয় যন্ত্রণা হজম করার হচষ্টা করল আহমদ োহ 

আলমগীর। 
নতিজনির অে আনরকজি বলল, ‘হতামার মা হমাপলা বংনের তাই 

িা?’ 
‘হ্যাঁ।’ বলল আহমদ োহ আলমগীর। 
‘তাহনল হতামার মা হতা হতামার হচনয় েক্ত হনব, তাই িা?’ 
কথা বলল িা আহমদ োহ আলমগীর। 
‘হতামার হবানির িাম নক?’ 
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‘আজুডমান্দ োহ বানু।’ 
‘বয়স কত?’ 
এ্ রনের জবাব নদল িা আহমদ োহ আলমগীর। 
‘হস হতা সুষমা রাও এ্র সানথ হচন্নাই-এ্র হষ্টট ইউনিিানসডনটনত পনড়, 

তাই িা?’ 
‘হ্যাঁ।’ বলল আহমদ োহ আলমগীর। 
‘হতামার হবািই হবাধ হয় হতামার ও ‘সুষমা রাও’-এ্র মনধয দুনতয়ালী 

কনরনি?’ 
‘িা।’ পনরষ্কার জবাব নদল আহমদ োহ আলমগীর। 
‘তাহনল তুনমই সুষমা রাও এ্র ঘানড় হচনপি? হায়দরাবানদর 

ইউনিিানসডনট অব হটকিলনজনত তুনম পড়। এ্ই ঘানড় চাপার জনেই হবাধ হয় 
তুনম ঘি ঘি হচন্নাই আস?’ 

‘িা। আনম আন্দামানি হফরার সময় ওনদক নদনয় হবািনক নিনয় আনস 
এ্বং যাবার সময় তানক ওোনি হরনে যাই।’ 

‘হমাপলানদর রনয়নি আরবীয় হসৌন্দযড আর হমাঘলনদর তুনকড হসৌন্দযড। 
এ্ই দ্ইুনয়র সমাহার আজুডমান্দ োহ বানু তাই িা?’ 

এ্ই রে কনর হলাকনট থামনতই ওনদর নতিজনির তৃতীয়জি বনল উঠল। 
এ্ত িনিতা িা কনর আসল কথাটাই বনল হফল িা। আগামী কানলর মনধয বানক্সর 
সন্ধাি আমরা যনদ িা পাই, তাহনল হবগম আজুডমান্দ োহ বানুনক আমরা এ্োনি 
নিনয় আসনবা। তারপর জাি হতামার সামনি নক ঘটনব!’ 

‘হতামরা আমানক নিযডাতি কনরা, হমনর হফল আমানক। নকন্তু আমার 
হবানির গানয় হতামরা হাত নদনত পারনব িা।’ উনঠ বসার হচষ্টা করনত করনত 
বলল আহমদ োহ আলমগীর। 

‘হতামানক হমনর হফনল আমানদর লাি হিই। আমরা চাই বাক্স। ওটা 
এ্েি আমানদর রাণ। ওনত শুধু আমানদর ‘মহাবাপুজী’র পনবে দনললই হিই, 
আনি হমাঘল ধি-িা-ানরর চাবী। ঐ ধি-িান্র্ানরর মানলক এ্েি আমরা। আজ 
কনয়ক সপ্তাহ ধনর হচষ্টা করনি, তুনম মুে হোলনি। গ-ানরর চামড়া হতামার গায়, 
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আর গাধার মত হতামার সহ্য েনক্ত। এ্বার আমরা হদেব, হবািনক হেষ হনয় হযনত 
হদেনল হতামার এ্ই সহ্যেনক্ত কতেণ থানক।’ 

‘হতামরা নবশ্বাস কর, আসনলই আমার কানি বাক্সনট হিই।’ কাতর কনে 
বলল আহমদ োহ আলমগীর। 

তার কথা হেষ িা হনতই নচৎকার কনর উঠল ওনদর নতিজনির এ্কজি, 
‘বনলনি িা হয, হিই, জানি িা- এ্ই ধরনির কথা আর উচ্চারণ করনব িা।’ বনল 
হস সবডেনক্ত নদনয় এ্ক লানথ মারল আহমদ োহ আলমগীনরর পাঁজনর। 

অে এ্কজি বনল উঠল, ‘চল আমরা এ্েি যাই। কাল সকানল এ্নস 
হেষ কথা শুনি যাব। যনদ মুে িা হোনল তাহনল যা ঘটার তাই ঘটনব।’ 

আনরকজি বলল, ‘নঠক আনি আমরা এ্েি যানি। মনি হরে, হতামার 
মৃতযু হিই। হতামার হবাি যানব, তারপর হতামার মা যানব, নকন্তু তুনম থাকনব।’ 

বনলই হস অন্ধকানরর নদনক তাকাল। বলল, ‘হোি হতামরা, এ্নক পানি 
োইনয় যাও। আর এ্র হাত-পা হবঁনধ রাে। আর সবডেণ এ্র উপর হচাে রােনব।’ 

ওরা নতিজি হযিানব এ্নসনিল, হসিানবই আবার অন্ধকানরর হদয়ানলর 
আড়ানল হানরনয় হগল। 

উনিগ-আতংনক তেি আহমদ োহ আলমগীনরর হচাে-মুে নবনস্ফানরত। 
তার মনি এ্কটুও সনন্দহ হিই, ওরা যা বনলনি তাই করনব। নকন্তু নক করনব হস! 
নক কনর রো করনব তার হবািনক, তার মানক আর নিনজনক! আহমদ োহ 
আলমগীর এ্েি বুঝনত পারনি, এ্রা নবরাট-নবোল এ্ক চক্র্। শুধু আন্দামাি িয়, 
হগাটা িারনত এ্রা িনড়নয় আনি। আত্মসমানলাচিার আদনল হস িাবনলা, সুষমা 
রাওনক িালনবনস নক হস নিনজর পনরবারনক, নিনজর জানতনক নবপনদ হফলল! 
নকন্তু তার এ্নত হদাষ নক! ওরা যা বলল হসিানব আনম ওর ঘানড় চানপনি। এ্কনট 
হৃদনয়র পনবে আনবগনক, পনবে আকাক্সোনক হস স্বীকৃনত নদনয়নি মাে। জানি 
মারাঠী কো, ব্রাহ্মণ কো, জানি হস নচর হমাঘল ববরী ও নহন্দু-রাষ্ট্র-নচন্তার 
আধুনিক জিক নেবাজীর নবেযাত হপনোয়া পনরবানরর সন্তাি, নকন্তু এ্সব পানয় 
দনলই হতা হস এ্নসনি। হস আমার দরজায় িক কনরনি, আনম দরজা েুনল নদনয়নি 
মাে। এ্মিই ঘনট, ঘনটনি। আমানদর আন্দামানি এ্টা স্বািানবক ঘটিা। এ্ নিনয় 
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হকউ হকািনদি কথা হতানলনি, কারও কানিই এ্ নবষয়টা হকাি ইসুয নিল িা। 
এ্েি এ্ নবষয়টা বড় হনয় উঠল হকি? কারা এ্রা? আন্দামানি নক তাহনল োনন্তর 
নদি, স্বনির নদি হেষ হনয় হগল? 

উনিগ-আতডক আরও েতগুণ হবনড় নঘনর ধরল আহমদ োহ 
আলমগীরনক। অসহায় মি তার হর্নক উঠল আল্লাহনক। আল্লাহর সাহাযযই শুধু 
তানদরনক বাঁচানত পানর, অটুট রােনত পানর আন্দামানির োনন্ত ও স্বনির 
জীবিনক। িারনতর নসনক েতক রাজয ও ৭নট ইউনিয়ি এ্লাকার মাে এ্ক 
আন্দামাি-নিনকাবরই নিল সব নদক নদনয় অে- এ্ক োনন্তর টুকনরা, োনন্তর িীপ। 
এ্নকও নক এ্েি অোনন্ত এ্নস গ্রাস করনব! 

আহমদ োহ আলমগীনরর নচন্তা আর এ্গুনত পারনলা িা। দুজি 
হষ্টিগািধারীর পাহারায় এ্কজি হলাক পানি নিনয় এ্নস তার সামনি দাঁড়াল। 

তৃষ্ণায় বুক হফনট যানিল আহমদ োহ আলমগীনরর। পানি হদোর পর 
হযি হস পাগল হনয় উঠল। রায় হকনড় নিল পানির হবাতল।  ক  ক কনর নগলনত 
লাগল পানি হবাতল হথনক। এ্ক নিুঃশ্বানসই হবাতল হস হেষ কনর হফলল। 

আহমদ োহ আলমগীর হবাতল হানত ধরা থাকনতই ওরা তার হানত হ্যা-
কাফ ও পানয় নেকল পনরনয় লক কনর নদল। 

ওরা ওনদর কাজ হেষ কনর হযমি যনন্ত্রর মত এ্নসনিল, হতমনি যনন্ত্রর 
মত চনল হগল। 

আহমদ োহ আলমগীর গা এ্নলনয় নদল মানটনত। 
 
 
 
নজজা সুষমা রাও এ্র দুনচাে হথনক অনঝার ধারায় িামনি অশ্রু। 
সুষমা রাও িারতীয় এ্কনট ইউনিয়ি হটনরনটারী আন্দামাি-নিনকাবর-

এ্র গিিডর বালাজী বাজী রাও মাধব-এ্র এ্কমাে হমনয়। বয়স নবে-এ্কুে বির 
হনব। দুনধ-আলতা রংনয়র নিনরট আযড-ব্রাহ্মণ কো হস। তার হসৌন্দনযডর অপরূপ 
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সুষমার পানে তার বুনদ্ধদীপ্ত বযনক্তনত্ব রনয়নি এ্ক সনম্মাহিী েনক্ত। নকন্তু অনবরল 
অশ্রুর বোয় সব নকিুই তার হ নক হগনি। 

মুে নিচু কনর কাঁদনি সুষমা রাও। 
তার পানেই বনস তার মা িারতী রাও। রবল অস্বনিনত িরা হবদিা 

জজডনরত তার মুে। 
তানদর সানথ সামনি হসাফায় বসা বালাজী বাজী রাও মাধব। সবাই 

তানক নবনব মাধব বনলই জানি। হক্র্াধ-অসন্তুনষ্টর রবল িায়া তার হচানে মুনে। হস 
কথা বলনিল সুষমা রাওনক উনেশ্য কনর। 

সুষমা রাও কান্নায় হিনে পড়নল হস হথনম নগনয়নিল। আবার শুরু করল 
হস। বলল, ‘মা, তুনম নক জাি, হতামার িানমর রথম অংে ‘নজজা’ কার িাম?’ 

‘নজ বাবা। নেবাজীর মার িাম।’ অশ্রুনরানধর হচষ্টা কনর বলল সুষমা 
রাও। 

‘শুধু নেবাজী বলনল তার অসম্মাি হয় মা। নতনি আমানদর জানতর িতুি 
রাজনিনতক জাগরণ ও সামনরক উত্থানির মহাি জিক। নতনি আমানদর 
মহাবাপুজী। যাক। হোি, হতামার ‘নজজা’ িাম হতামার দাদু রানেি। এ্র হপিনি 
এ্ক স্বে তাঁর মনধয কাজ কনরনি। মহাি নেবাজী আধুনিক নহন্দু জানতর স্রষ্টা হনল, 
তার মা নজজা মহানেবাজীর ¯  রষ্টা। হতামার িাম নজজা রাোর মাধযনম হতামার 
দাদু হচনয়নিি, নজজার মতই তুনম জানতস্বাথড হদেনব, জানতনক িালবাসনব। নকন্ত 
তুনম এ্নক করনল মা, আমানদর আবহমাি এ্ক েত্রু পনরবানরর রতযে এ্ক 
উিরানধকারীনক তুনম িালনবনসি! ওনদর নবরুনদ্ধ মহাি নেবাজী, তার পুে 
‘েমু্ভজী’ এ্বং েমু্ভজীর পুে ‘োহুজী’ আজীবি লড়াই কনর হগনিি। সব নকিুই 
করা হয়নতা আমানদর পনে সম্ভব নকন্তু এ্ই হমাঘল পনরবারনক বন্ধ ু বািানিা 
আমানদর পনে সম্ভব িয়। নক কনর সম্ভব? তৃতীয় পানিপথ যুনদ্ধর দগদনগ স্মনৃত 
এ্কজি মারাঠী নকংবা এ্কজি নহন্দুও তার মি হথনক মুনি হফলনত পানর িা। 
হসই সবডগ্রাসী পানিপথ যুনদ্ধ আমরা ৪০ হাজার বলনলও রকৃতপনে ২ লাে 
মারাঠী মারা নগনয়নিল। মারা নগনয়নিল আমানদর ৪০ জি হসিাপনত। হতামার র-
নপতামহ হপনোয়া বালাজী বাজী রাও এ্র বড় হিনল নবশ্বাস রাও নিনলি পানিপথ 
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যুনদ্ধর হিতা। নতনি নিহত হি। নিহত হি রধাি হসিাপনত সদানেব রাও। এ্ই 
আঘাত সহ্য করনত পানরিনি বালাজী বাজী রাও। অসুস্থ হনয় নতনিও মারা 
হগনলি। পানিপথ যুনদ্ধর পর মারাঠীনদর এ্মি হকাি বানড় নিল িা, হযোনি 
ক্র্ন্দনির হরাল ওনঠনি। আর এ্ই পানিপথই ধ্বংস কনর নদনয় যায় নহন্দু রানষ্ট্রর 
স্বে।’ 

‘নকন্তু বাবা, মাফ করনবি আমানক। এ্ই যুনদ্ধর জনে হমাঘলারা কতটুকু 
দায়ী? হকি হসনদি আমরা নগনয়নিলাম নদল্লী দেল করনত? এ্ই অনিযািই হতা 
এ্ই সবডগ্রাসী যুদ্ধ হর্নক আনি।’ বলল সুষমা রাও কান্নাজনড়ত কনে। 

‘আমরা নদল্লী দেল করনত িা হগনল, তারা আসত মারাঠা দেল করনত। 
থাক এ্ কথা। আমার িামটাও হতামার দাদু ‘বালাজী বাজী রাও মাধব’ 
হরনেনিনলি হকাি উনেনশ্য জাি? আমার িানমর রথম অংে তৃতীয় পানিপথ যুনদ্ধ 
আমানদর হৃদয়নবদারক পনরণনতর রতীক এ্বং হেষ অংে ‘মাধব’ আমানদর 
জানতর নবপযডর কানটনয় উত্থানির স্মারক। কারণ বালাজী বাজী রাও-এ্র এ্ক পুে 
মাধব রাও পরানজত েনক্তনক সামনয়কিানব হনলও সংহত কনরনিনলি এ্বং অল্প 
সমনয়র জনে হনলও হমাঘল সম্রাট নিতীয় োহ আলমনক অনিকটা আনশ্রত কনর 
তার মাধযনম নদল্লীর উপর কতৃডত্ব রনতষ্ঠা কনরনিনলি। সুতরাং হদে, হতামার দাদুর 
মনধয কতবড় জাতীয় ও পানরবানরক আনবগ নিল। এ্ই আনবগ আমানদর রনতযক 
মারাঠীর মনধয থাকা উনচত। তুনম এ্র এ্ক ইনেও বাইনর হযনত পার িা।’ 

গিিডর নবনব মাধব থামনল সুষমা রাও কান্নারুদ্ধ কনে বলল, ‘বাবা 
এ্নিনয় আনম এ্েি আপিার সানথ হকাি তকড করব িা। হস সময় এ্েি িয়। বাবা, 
আহমদ োহ আলমগীরনক আপিার বাঁচানত হনব। আমার যনদ সনতযই অপরাধ 
হনয় থানক, আমানক হয োনি হদনবি আনম গ্রহণ করব। আনম মরনতও রাজী 
আনি। বাবা, আপনি ওঁনক বাঁচাি। আপিানদর রাষ্ট্রীয় েনক্ত িাড়া সন্ত্রাসীনদর হাত 
হথনক হকউ তানক উদ্ধার করনত পারনব িা। আপনি দয়া কনর তানক উদ্ধানরর 
উনদযাগ নিি।’ 

বলনত বলনত সুষমা রাও িুনট নগনয় তার বাবার পানয়র কানি বনস তার 
বাবার হকানল মুে গঁুজল। নিুঃেব্দ কান্নায় হস হিনে পড়ল। 
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এ্ক ধরনির নবনোি ও হবদিায় িারী হনয় উনঠনি নবনব মাধনবর মুে। 
হস কান্নারত হমনয়র মাথায় হাত বুনলনয় তানক তুনল পানে বসাল। বলল, ‘মা, 
ওনক শুধু ‘আলমগীর’ বলনব। আহমদ োহ িয়। ঐ িাম শুিনল আমার বুক হফনট 
যায়। হমাঘলরা আমানদর রনতপে, নকন্তু আহমদ োহ আবদালী সবনচনয় বড় 
েুনি। তৃতীয় পানিপনথ আমানদর নবপযডনয়র কারণ এ্ই আহমদ োহ আবদালী। 
হসই েুি কনরনি আমানদর নবশ্বাস রাও, সদােীব রাওনক, ৪০ জি হসিাপনতনক 
এ্বং দুলাে আমানদর িাইনক।’ 

বলনত বলনত আনবগ-রবণ হনয় উনঠনিল নবনব মাধব। 
হবাধ হয় নিনজনক োমনল হিবার জনেই এ্কটু থামল হস। এ্কটু পর 

োন্ত কনে বলল, ‘স্যনর মা, রসোন্তনর চনল নগনয়নিলাম। হোি মা, আলমগীনরর 
েত্রুর সংেযা নবোল, তানদর েনক্তও অসীম। হস নিনোঁজ হবার পরই পুনলে তার 
উদ্ধানরর জে কাজ শুরু কনর নদনয়নি। নকন্তু তারা নকিুই করনত পারনি িা।’ 

‘নকন্তু বাবা, এ্ পযডন্ত অনিকগুনলা রহস্যজিক েুি হনয়নি আন্দামাি 
নিনকাবনর। আনম হচন্নাই-এ্ থাকনতও কাগনজ এ্সব পনড়নি। নকন্তু পুনলে হকাি 
সুরাহা করনত পানরনি। সুতরাং সাধারণ পুনলে তৎপরতার িারা আলমগীর উদ্ধার 
হনব বনল আনম মনি কনর িা।’ 

‘নকন্তু মা, এ্ই কানজর জনে আমার হানত পুনলে িাড়া আর নক আনি?’ 
‘নসনবআই-এ্র হলাকরা এ্নস আবার চনল হগল হকি?’ 
‘তারা বনলনি, েুিগুনলা সবই নবনিন্ন ঘটিা এ্বং স্থািীয় েত্রুতা জনিত। 

হকাি ষড়যন্ত্র বা নবনেষ হকাি উনেশ্য এ্র হপিনি হিই। এ্সনবর তদনন্তর জনে 
স্থািীয় পুনলেই যনথষ্ট।’ 

‘নকন্তু আলমগীর হকাি েত্রুতাজনিত কারনণ নকর্োপ হনয়নি, এ্টা 
হকউ মনি করনি িা। আনমও মনি কনর িা। আে-পানের িীপসহ হপাটড হেয়ানর 
আলমগীর এ্মি এ্ক এ্বং এ্কমাে হিনল যার হকাি েত্রু হিই। তার নকর্োপ 
অবশ্যই ষড়যন্ত্রমূলক। িািা কাযড কারণ হথনক এ্ই কথা আনম নিনশ্চত কনরই 
বলনি বাবা।’ 
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‘হস ষড়যন্ত্রটা নক হনত পানর বনল তুনম মনি কর?’ বলল সুষমা রাও এ্র 
নপতা গিিডর নবনব মাধব হসাজা হনয় বনস। 

‘আনম তা জানি িা বাবা। নকন্তু সাম্প্রনতক রহস্যজিক হয েুিগুনলা 
হনয়নি তারা সবাই মুসলমাি। বযাপারটানক আনম কাকতালীয় বনল মনি কনর িা। 
আবার এ্কটা নকর্োনপর ঘটিা ঘটল হসও মুসলমাি। আমার মনি হয়, েুিগুনলা 
ও নকর্োনপর উৎস এ্কই হনত পানর।’ 

‘হতামার কথা হতামার কল্পিাও হনত পানর। পুনলে হতা হতামার মত 
কনর িাবনি িা।’ 

‘সুতরাং বাবা, পুনলে নদনয় এ্ই সমস্যার সমাধাি হনব িা। আপিানক 
হকনন্দ্রর সাহাযয চাইনত হনব। আপনি তাড়াতানড় এ্ই বযবস্থা করুি বাবা।’ 

‘হতামার বাবার েমতা সীমাহীি িয় হবটা। নবনেষ কনর নসনবআই হয 
মন্তবয কনর চনল হগনি। তারপর নদল্লীর সাহাযয পাওয়া েুবই কনঠি হনয় হগনি। 
চাপ নদনলই বলনব পুনলেনক হকি কানজ লাগানি িা।’ 

‘তাহনল?’ সুষমা রাও-এ্র গলা কান্নায় জনড়নয় হগল। 
সুষমার বাবা নবনব মাধব নপনঠ হাত বুনলনয় বলল, ‘আনম হদেনি মা। 

আমানদর হগানয়ন্দা দফতনরর সানথ হতামার নচন্তা নিনয় আনলাচিা কনর হদনে 
তারা নক বনল? নকন্তু হতামানক আবার এ্কটা কথা বলনি মা, তুনম সব কথা বনলি। 
আন্দামাি সরকার হচষ্টা করনব তানক উদ্ধানরর জনে। হতামার কাি হথনক নকন্তু 
তার সম্পনকড আর হকাি কথা আনম শুিব িা। মারাঠী রাও পনরবানরর হকউ হকাি 
হমাঘল সন্তাি সম্পনকড দুবডলতা হদোনব এ্টা অপমািজিক। এ্ই অপমািকর নকিু 
হযি আর কানি িা আনস।’ 

বনলই ওনঠ দাঁড়াল নবনব মাধব। হবনরনয় হগর পানরবানরক ড্রইং রুম 
হথনক। 

নপতা হবনরনয় হগনলও পাথনরর মত নস্থর বনস থাকল সুষমা রাও। তার 
হচানে-মুনে নবস্ময়-নবদিা, আতংক-উৎকো ও অপমানির এ্কটা সয়লাব এ্নস 
হযি আিনড় পড়ল। তার মনি হনলা, তীনর িামার নসঁনড় এ্ক সানথ হিনে পড়ল। 



কালাপানির আন্দামানি  43 

 

উত্থাল সাগনর সব সহায় হযি তার কাি হথনক সনর হগল। দুহানত মুে হ নক 
ফনুপনয় হকঁনদ উঠল হস। 

তার মা িারতী রাও এ্নস তার পানে বসল। হমনয়নক বুনক হটনি নিল। 
বলল, ‘বধযড ধর মা। হতামার বাবার কথা নিনয় মি োরাপ করার রনয়াজি হিই। 
এ্েিকার রে হনলা, আলমগীর উদ্ধার হওয়া, অেনকিু িয়।’ 

‘তাহনল তার উদ্ধার সম্পনকড হতা আম্মা হকাি কথা বলনত পারনবা িা 
বাবানক। তার মানি হস উদ্ধার হনব িা, এ্টাই বাবা হবাঝানত হচনয়নিি।’ কান্না 
নবজনড়ত কনে বলল সুষমা রাও। 

‘এ্িানব বনলা িা মা। সব হচষ্টার পরও হতা উদ্ধার িাও হনত পানর। 
এ্মিও হতা হনত পানর, উদ্ধার হচষ্টা শুরুর আনগই হস নি......।’ কথা হেষ করনত 
পারল িা সুষমার মা িারতী রাও। সুষমা রাও মানয়র মুনে হাত চাপা নদনয় বলল, 
‘তুনম নক বলনত চাি বুনঝনি, সবডিাো কথাটা উচ্চারণ কনরা িা, মা। হতামরা 
সবাই হবাধ হয় এ্টাই চাি।’ 

বনল উনঠ দাঁনড়নয় সুষমা রাও িুনট ঘর হথনক হবনরনয় হগল। 
িারতী রাও উনঠ সুষমার হপিনি হপিনি িুটল। 
 
 
 
হচন্নাই হথনক আন্দামািগামী জাহানজ উঠনত নগনয় নবনস্মত হনলা আহমদ 

মুসা। এ্কটা হদে হথনক হবর হবার সময় হয ধরনির হচনকং হয় তার সবই এ্োনি 
করা হনি। পাসনপাটড হচনকং, নিসা হচনকং, লানগজ হচনকং হথনক শুরু কনর 
আন্দামাি-নিনকাবনর রনবনের জনে নক ধরনির অনুমনত হদয়া হনয়নি তাও তারা 
হদেনি।  

আহমদ মুসা ইনতমনধযই হজনিনি আন্দামানি রনবনের জনে চার 
ধরনির অনুমনত আনি। টুযনরষ্টরা শুধুমাে তানলকা অনুযায়ী টুযনরষ্ট স্পটগুনলা 
নিনজনটর অনুমনত পায়। বযবসায়ীরা হপাটড হেয়ানরর বাইনর হকাথাও যাবার 
অনুমনত পায় িা। আন্দামাি-নিনকাবর-এ্র বানসন্দানদর জনেও অনুমনতপে 
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আনি। নকিু নকিু এ্লাকায় নবিা অনুমনতনত তানদরও রনবে নিনষদ্ধ। এ্িাড়া এ্ক 
ধরনির নবনেষ অনুমনতপে আনি। এ্ই অনুমনত রাপ্তরা আন্দামাি-নিনকাবনরর 
সব জায়গায় হযনত পানর। তনব োইবাল এ্নরয়া ও রস িীনপ যাবার আনগ 
পুনলেনক শুধু জািানত হয়। 

আহমদ মুসা শুধুমাে আনমনরকাি সরকানরর কলযানণ িারনতর 
ওয়ানেংটি দূতাবানসর মাধযনম এ্ই নবনেষ অনুমনতপে হপনয়নি। আর এ্টা 
নবনেষিানব সম্ভব হনয়নি মানকডি হরনসনর্নন্টর হসৌজনে। 

আর এ্টা পাওয়ার হেনে তার আনরকটা সুনবধা হনয়নি আহমদ মুসা 
মুসনলম িানমর পাসনপাটড বযবহার কনরনি। আসার আনগ মুসনলম িানমর 
পাসনপাটড বাদ নদনয় যুর্ীয়-েৃষ্টাি িানমর এ্কটা িতুি পাসনপাটড নদনয়নি 
এ্ফ.নব.আই রধাি জজড আব্রাহাম জিসি। এ্ই পাসনপানটড তার িাম হনয়নি 
‘হবিাি বাগডমযাি’। পাসনপানটড তার পনরচয় হদয়া হনয়নি ‘পনরনবেবাদী’ ও 
‘পুরাতত্বনবদ’ নহসানব। নিআইনপ নিসা হপনয়নি হস। 

এ্ই পাসনপাটড ও নিসার কারনণই হস যনথষ্ট োনতর হপল কাউন্টানর 
নগনয়। পাসনপাটড হদনেই বনর্নচনকং ও লানগজ হচনকং িা কনরই তানক হিনড় 
নদনয়নি। 

আহমদ মুসা জাহানজ উঠল। নবরাট জাহাজ। 
জাহানজর টপ হফ্লানর নিআইনপ কে নিনয়নি আহমদ মুসা। 
আহমদ মুসা জাহানজ  ুনক উপনর ওঠার জনে এ্গুনিল। কথা 

কাটাকানটর েব্দ কানি এ্ল তার। তানকনয় হদেল, জাহানজর লবীনত দুজি হলাক 
এ্কজি হলাকনক জাহাজ হথনক িানমনয় হিবার জনে টািাটানি করনি। যানক 
টািাটানি করনি তার পরনি পাজামা-নেনরায়ািী। মাথায় রামপুরী টুপী। মুনে 
হিাট কনর িাটা দাড়ী। 

হলাকনট রনতবাদ করনি, যুনক্ত হদোনি। নকন্তু হক হোনি রনতবাদ, 
যুনক্ত। হলাক দুজি তানক আনগ জাহাজ হথনক িানমনয় নিনত হচষ্টা করনি। বলনি, 
চল নিনচ হিনম সব কথা শুিব। চানরনদনক সব হলাক দাঁনড়নয় হথনক তামাো 
হদেনি। হকউ নকিু বলনি িা, রনতবাদ করনি িা। 
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হলাক দুজি হলাকনটনক হটনি-নহঁচনড় িানমনয় নিনত শুরু কনরনি। 
আহমদ মুসা ওপনর িা উনঠ এ্গুনলা হলাকনদর নদনক। 
তানদর সামনি নগনয় আহমদ মুসা যারা হটনি-নহঁচনড় নিনি হলাকনটনক 

তানদর উনেনশ্য বলল ইংনরজীনত ‘আপিারা নক পুনলনের হলাক?’ আহমদ মুসা 
োন্ত নকন্তু েক্ত কনে বলল।  

হলাক দুজি হলাকনটনক হিনড় আহমদ মুসার নদনক তাকাল। 
আহমদ মুসা নিনজর পনরচয় নদনয় বলল, ‘আনম এ্কজি আনমনরকাি 

টুযনরষ্ট। িাম ‘হবিাি বাগডমযাি।’ ইংনরজীনতই কথা বলনি আহমদ মুসা। 
আহমদ মুসর ঋজু কে ও রনের ধরি এ্বং অযানচত পনরচয় হদয়ার 

নিিডীক ষ্টাইল হদনে ও পনরচয় হপনয় ওরা হবাধ হয় নিধাগ্রিতার মনধয পনড় 
নগনয়নিল। 

তানদর দু’জনির এ্কজি বলল, ‘িা, আমরা পুনলনের হলাক িই। 
আমরা...........।’ 

হলাকনটনক কথা সম্পূণড করনত িা নদনয় আহমদ মুসা বনল উঠল, ‘তাহনল 
নক আপিরা হগানয়ন্দা?’ 

হলাক দুজনির হচানে-মুনে নবব্রত িাব ফুনট উঠল। হসই হলাকনটই আবার 
নিধাজনড়ত কনে জবাব নদল, ‘িা, আমরা হগানয়ন্দা িই।’ 

আহমদ মুসা এ্বার তাকাল যানক জাহাজ হথনক িানমনয় নিনিল তার 
নদনক। তানক নজজ্ঞাসা করল, ‘আপনি নক এ্নদর হচনিি? হকাি হলি-নদি আনি 
এ্নদর সানথ?’ 

‘িা, এ্নদর আনম নচনি িা। হকাি নদি এ্নদর সানথ হদোও হয়নি। হলি-
হদনির হতা রেই ওনঠ িা।’ বলল হলাকনট দ্রুত ও স্পষ্ট কনে। 

আহমদ মুসা নফনর তাকাল হলাক দুজনির নদনক। বলল, ‘আপিারা ওঁনক 
হটনি-নহঁচনড় নিনয় যানিনলি হকি? আপিারা নক এ্ জাহানজর যােী?’ 

ওনদর এ্কজি বলল, ‘িা, আমরা যােী িই।’ 
যােী িা হনল জাহানজ আপিারা রনবে করনলি হকমি কনর?’ নজজ্ঞাসা 

করল আহমদ মুসা। 
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হলাক দুজি তৎেণাৎ হকাি জবাব নদল িা। 
চারনদনক দাঁড়ানিা হলাকনদর মনধয গুঞ্জি আনগই শুরু হনয়নিল তা এ্ 

সময় সরব হনয় উঠল। কনয়কজি বলল, ‘এ্রা নিশ্চয় হাইজযকার।’ 
কনয়কজনির এ্ই কথার হরে ধনর এ্বার সবাই বনল উঠল, ‘নিশ্চয় 

হাইজযাকার এ্রা। পুনলে র্াক। পুনলনে দাও এ্নদরনক।’ 
বহ বচ শুনি জাহানজর কনয়কজি এ্নগনয় এ্ল। সব শুনি তারা দুুঃে 

রকাে কনর বলল, ‘নঠক আনি, এ্নদরনক পুনলনে নদনি। নক কনর জাহানজ  ুকল 
হসটাও হদেনি।’ 

বনল হলাক দুজিনক ধনর তারা জাহাজ হথনক িানমনয় নিনয় হগল। 
হেনরায়ািী পরা হলাকনট দুহাত হজাড় কনর চারনদানকর সবার শুকনরয়া 

আদায় কনর আহমদ মুসার কানি এ্নস দুহাত জনড়নয় ধনর বলল, ‘স্যার, আপনি 
আমানক বাঁনচনয়নিি। ওরা নিশ্চয় আমানক হাইজযাক করত। আরও নক করনত 
জানি িা।’ বলনত নগনয় হলাকনট হকঁনদ হফলল। 

সবাই তানক সান্তিা নদল। 
আহমদ মুসানকও সবাই ধেবাদ নদল। বলল, ‘নক হনি, নক করনত হনব 

আমরা বুঝনতই পারনিলাম িা।’ 
আহমদ মুসা হলাকনটর নপঠ চাপনড়, সবাইনক ধেবাদ নদনয় উপনর 

ওঠার জনে নসঁনড়র নদনক এ্গুনলা। 
আহমদ মুসা হকনবনি নগনয় বযাগ, ইতযানদ হগািগাি কনর হরনে 

ঘণ্টাোনিনকর মত গনড়নয় নিল। তারপর হর্কলাউনঞ্জ চনল এ্ল। উনেশ্য সমুনদ্রর 
উন্মুক্ত সানন্নধয উপনিাগ করা। কানি হথনক সমুনদ্রর হলািা স্বাদ গ্রহণ অনিক নদি 
িানগয হজানটনি। 

হরনলং-এ্র ধার হঘঁনষ এ্নকবানর রানন্তর সানরনত এ্ক হর্ক হচয়ানর বসল 
আহমদ মুসা। 

সামনি আনদগন্ত সমুদ্র। সীমাহীিতার মনধয নিনজনক হানরনয় হফলনত 
িাল লানগ আহমদ মুসার। 

হসই িাল লাগার মনধয র্ুনব যানিল আহমদ মুসা। 
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‘হ্যানল্লা নম. বাগডমযাি’-বাম নদক হথনক বাম কানির উপর আিনড় পড়া 
েনব্দ আহমদ মুসার আিমিা অবস্থা হিনে পড়ল। 

তাকাল আহমদ মুসা বাম নদনক। হদেল, বয়ষ্ক এ্বং িদ্র হচহারার 
এ্কজি হলাক তার নদনক এ্নগনয় আসনি। বয়স পোনের কম হনব িা। স্বাস্থয 
িাল। বয়নসর নচহ্ন তার হচহারার উপর হিই। 

আহমদ মুসার মনি নবস্ময়, হলাকনট তার িাম জািল নক কনর। 
দুএ্কনদনির মনধয হকাথাও তার সানথ হদো হনয়নি নকিা মনি করার হচষ্টা করল। 
নকন্তু স্মনৃত হাতনড় হলাকনটর হদো নমলল িা। 

হলাকনটও বুঝনত হপনরনি আহমদ মুসার অবস্থা। বলল, ‘আপনি 
আমানক নচিনবি িা, এ্ই ঘণ্টাোনিক আনগ আনম আপিানক নচনিনি।’ 

বলনত বলনত হলাকনট আহমদ মুসার পানে এ্নস দাঁনড়নয়নি। কথা হেষ 
কনরই হস বলল, ‘আপিার পানে বসনত পানর নম. বাগডমযাি?’ 

আহমদ মুসা তাড়াতানড় হসাজা হনয় বনস সলজ্জ হহনস বলল, ‘অবশ্যই। 
বসুি। ওনয়লকাম।’ 

হলাকনট বসল। 
হলাকনট হ্যান্র্নেনকর জনে আহমদ মুসার নদনক হাত বানড়নয় বলল, 

‘আনম শ্রী গংগাধর নতলক। আনম হপাটড হেয়ানরর ‘হেয়ার হমনমানরয়াল গিিডনমন্ট 
হাইসু্কল এ্ন্র্ কনলজ’-এ্র নরনেপাল।’ 

হপাটড হেয়ানরর সরকারী হাইসু্কল এ্ন্র্ কনলজ-এ্র নরনেপাল হজনি েুব 
েুনে হনয় উঠল আহমদ মুসা। নকিু বলনত যানিল হস। 

নকন্তু আহমদ মুসার আনগই শ্রী গংগাধর নতলকই আবার বনল উঠল, ‘এ্ক 
নিনমনষই কেনিা কেনিা এ্ক যুনগর পনরচয় হনয় যায়। হস রকমই হনয়নি। 
আপনি আমার হিনলর বয়সী হনলও এ্ক নিনমনষই আনম আপিার িক্ত হনয় হগনি। 
দুুঃে হয, আপিার মত মানুষ লে িয়, হকানটনতও এ্কজি পাওয়া যানব িা। 
নসঁনড়নত দাঁনড়নয় সব হদনেনি। আপিানক অনিক ধেবাদ।’ 

এ্ক নিুঃশ্বানস কথাগুনলা বনল থামল গংগাধর নতলক। 
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‘স্যার, রনতবাদ করার মত হলাক অনিক আনি, নকন্তু পনরনবে-
পনরনস্থনতর কারনণ তারা সামনি এ্নগায় িা। যনদ তারা মনি করনতা হয হকাি 
অবস্থায় আইিনক পানে পাওয়া যানব, তাহনল রনতনরাধ-রনতবানদ এ্নগনয় 
আসনত হকউ নিধা করনতা িা।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘ধেবাদ। নঠক হরাগ ধনরনিি আপনি। আইনির সহায়তা হতা দূনর থাক, 
বাদী হনত নগনয় আসামীও হনত হয়।’  

বনল এ্কটু থামল। আবার বনল উঠল, ‘আপনি আনমনরকাি আপিার 
কানিই শুিলাম। আন্দামাি যানিি সরকারী হকাি কানজ, িা বযবসায়-বানণনজযর 
উনেনশ্য?’ 

‘হবড়ানির উনেনশ্য।’ 
‘কমুযনিনকেি নকন্তু েুব িাল িয়। অনধকাংে হেনে পানয় হাঁটা ও 

হিৌকায় হবড়ানিার রধাি মাধযম।’ 
‘এ্ দুনটা মাধযমই আমার পিন্দিীয়।’ 
‘তাহনল আর কথা হিই।’ 
আহমদ মুসা শুরু হথনকই িাবনিল। আন্দামানির বতডমাি সম্পনকড নকিু 

জািার ইনি িাল মাধযম হনত পানরি। আহমদ মুসা আনলাচিার নবষয়টানক ঐ 
নদনকই ঘুনরনয় নিনত চাইল। বলল, ‘আনম জািতাম আন্দামাি-নিনকাবর োনন্ত ও 
সম্প্রীনতর এ্কটা িীপ। িারনতর হয হকাি এ্লাকার চাইনত এ্োিকার সামানজক 
পনরনবেটা িাল। নকন্তু আসার আনগ আনম ইন্টারনিনট পড়লাম, আন্দামানি 
সম্প্রনত হবে নকিু রহস্যজিক মৃতযু হনয়নি এ্বং জিনরয় এ্কজি হিনল সম্প্রনত 
নিনোঁজ হনয়নি। নবষয়টা হজনি আমার মিটা োরাপ হনয় হগনি। বযাপার নক বলুি 
হতা?’ 

শ্রী গংগাধর নতলক তৎেণাৎ জবাব নদল িা। তার হচানে-মুনে এ্কটা 
অস্বনির িাব ফুনট উঠল। বলল, ‘আপনি নঠকই শুনিনিি। তনব এ্কটু কম 
শুনিনিি। হসৌনদ আরনবর এ্কটা এ্িনজও এ্কটা হিাট্ট িীপ িাড়া নিনয় হসোনি 
এ্কটা কমনেক্স গনড় তুনলনিল। কমনেক্সটা সমূনল ধ্বংস করা হনয়নি। এ্ই সব 
ঘটিা আন্দামানির ইনতহাসনকই কলংনকত কনরনি। নবনেষ কনর আহমদ োহ 
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আলমগীর-এ্র নিনোঁজ হওয়া আন্দামানির সকনলর মিনকই িাড়া নদনয়নি। 
হিনলনট আমার রনতষ্ঠাি হথনকই পাে কনরনি। হস অতযন্ত িাল িাে এ্বং আমার 
নরয় িাে নিল। হস এ্ক অনবশ্বাস্য হচৌকে হিনল। হস হকাি পরীোয় হমযি নিতীয় 
হয়নি, হতমনি হকাি হেলাধুলা ও রনতনযানগতায় হস কেিও নিতীয় হনতা িা। 
মাধযনমক সু্কল সানটডনফনকট পরীোয় রথম হওয়ার পর হস হেলাধুলা হিনড় হদয়। 
িা হনল হেলাধুলার বহু আইনটনম হস জাতীয় দনল স্থাি হপনয় হযত। সবাই মনি 
করত, হিনলনট আন্দামাি নিনকাবনরর মুে উজ্জ্বল করনব। আহমদ  োহ 
আলমগীনরর হঠাৎ নিনোঁজ হনয় যাওয়াটা আন্দামািবাসীনদর জনে নবিা হমনঘ 
বজ্রপানতর মত।’  

‘তার নিনোঁজ হওয়া সম্পনকড আপনি নক মনি করনিি? মানুষ নক মনি 
করনি?’ আহমদ মুসা বলল। 

‘মনি করা হনি এ্ই িাল করাটাই তার জনে কাল হনয়নি। নহংসা 
পরবে হনয় হকউ এ্ই কাজ করনত পানর।’ 

‘হিনলনটর হক আনি, তানদর বানড় হকাথায়?’ 
‘হিনলনটর মা আনি, এ্ক হবাি আনি। অোে আত্মীয় স্বজিও আনি। 

হপাটড হেয়ানরর পনশ্চনম কানিই হারবারতাবানদ তার বপনেক নিবাস।’ 
‘আপনি এ্ই হয রহস্যজিক মৃতযুর কথা বলনলি এ্বং এ্ই হয হিনলনট 

নিনোঁজ হনলা, এ্সনবর জনে পুনলে কাউনক হগ্রফতার কনরনি? তদনন্তর েবর 
নক?’ আহমদ মুসা বলল। 

‘িা, হগ্রফতার হয়নি।’ 
‘সাংঘানতক বযাপার। তাহনল চক্র্নট হবে বড় নিশ্চয়। আন্দামাি হতা 

নিরাপদ িয়। আনগ জািনল............।’ কৃনেম এ্কটা িয় হচানে-মুনে ফুনট 
উনঠনি আহমদ মুসার। 

নকন্তু আহমদ মুসা কথা হেষ করার আনগই তানক থানমনয় নদনয় শ্রী 
গংগাধর নতলক বলল, ‘িা, িা, িয় করার হকাি কারণ হিই। ঘটিাগুনলা েুব 
দুুঃেজিক হনলও আপিার জনে সান্তিার হয, আহমদ োহ আলমগীনরর নিনোঁজ 
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হওয়াসহ রহস্যজি মৃতযুর যত ঘটিা ঘনটনি, তার সবগুনলার নেকার 
মুসলমািরা। অে হকাি ধনমডর হলানকর হকাি েনত হয়নি।’ 

‘শুধু মুসলমািরা নেকার হনয়নি? হকি?’ নবস্মনয় হচাে কপানল তুনল 
বলল আহমদ মুসা নিপুণ এ্ক অনিনিতার মত। 

‘হকি আনম জানি িা। নকন্তু এ্টাই ঘটনত হদো যানি।’ বলল গংগাধর 
নতলক। 

‘িারনতর অোে এ্লাকার মত এ্োনি নেবনসিা, আর.এ্স.এ্স 
ইতযানদর মত সংগঠি হগাপনি বতনর হনয়নি নিশ্চয়?’ 

‘এ্ ধরনির হকাি রকাশ্য সংগঠি হিই। হগাপনি থাকার হয কথা 
বলনিি, হসটা আনম জানি িা।’ বলল গংগাধর নতলক। 

‘আন্দামাি-নিনকাবর হতা হকন্দ্র োনসত। হকনন্দ্রর নিনয়াগ করা গিিডর 
এ্োিকার োসি পনরচালিা কনরি। নবষয়নট নক গিিডনরর দৃনষ্ট আকষডণ কনরনি?’ 
নজজ্ঞাসা আহমদ মুসার। 

সনে সনে জবাব এ্ল িা গংগাধর নতলনকর কাি হথনক। নক হযি 
িাবনিল। তার হঠাঁনট অস্পষ্ট এ্ক টুকনরা হানস। বলল, ‘নক বলব বলুি। হবনের 
িাগ হলানকর ধারণা গিিডনরর ইংনগনতই নকর্োপ-এ্র ঘটিা ঘনটনি। কারণ 
গিিডনরর হমনয়র সানথ তার হরম আনি। গিিডর নবনব মাধব হিনলটানক পথ হথনক 
সনরনয় হদবার জনেই এ্টা কনরনিি। নকন্তু আমার মনত ঘটিা তা িয়।’ 

‘হকি িয় বলনিি জিাব?’ আবার আহমদ মুসার নজজ্ঞাসা। 
‘হযনদি হস নকর্োপ হয় হসনদি আমানদর কনলনজ হাইসু্কল রনতষ্ঠার 

েতবানষডকী অনুষ্ঠাি নিল। অনুষ্ঠানি রধাি অনতনথ নিনলি গিিডর নবনব মাধব। 
কৃনতিাে নহসানব আহমদ োহ আলমগীনরর েতবনষডর হশ্রষ্ঠ িানের পুরষ্কার 
হিবার কথা নিল। এ্ অনুষ্ঠানি আসার পনথই আলমগীর নিনোঁজ হনয় যায়। 
হসনদনির হগাটা সমনয়র গিিডর সানহনবর কথা-বাতডা, আচার-আচরনণর আনম 
সােী। নেেকতার দীঘড অনিজ্ঞতায় মানুষ সম্পনকড আমার যতটুকু জািা হনয়নি, 
তার নিনিনতই আনম বলনি আলমগীনরর হসনদনির হকাি ঘটিার সানথ নতনি 
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জনড়ত নিনলি িা। এ্রপরও যনদ জনড়ত থানকি, তাহনল বলনত চাই, তার হচনয় 
বড় অনিনিতা আর হিই।’ বলল গংগাধর নতলক। 

কথা হেষ কনরই গংগাধর নতলক উনঠ দাঁড়াল। বলল, ‘আনম এ্কটু যাই, 
কাজ আনি। আপিার সানথ কথা বনল েুব েুনে হলাম। আপনি শুধু সাহসী ও 
রনতবাদী িি, েুব সজ্জি বযনক্ত বনলও আনম মনি কনর আপিানক। আমার 
রনতষ্ঠানি এ্কনদি আসুি। আনরা কথা হনব।’ 

আহমদ মুসাও উনঠ দাঁড়াল। তার সানথ হ্যান্র্নেক কনর বলল, 
‘আপিার ঐনতহানসক রনতষ্ঠানি যাওয়ার সুনযাগ হপনল েুবই েুনে হনবা।’ 

গংগাধর নতলক চনল হগল। 
আহমদ মুসা দুধাপ এ্নগনয় হরনলং-এ্ হঠস নদনয় দাঁড়াল। চারনদনক 

চাইনত নগনয় তার হচানে পড়ল, হসই হেরওয়ািীধারী যুবক নকিুটা দূনর হরনলং-এ্ 
দুহানতর কনুই হঠস নদনয় সাগনরর নদনক হচনয় আনি। 

হেরওয়ািীধারী যুবকও এ্নদনক তানকনয়নি। হসও হদেনত হপল আহমদ 
মুসানক। 

হদেনত হপনয়ই হস দ্রুত এ্নগনয় এ্ল আহমদ মুসার নদনক। 
কািাকানি হনয় বলল, ‘স্যার হবাধ হয় নিআইনপ হকনবনি আনিি?’ 
আহম মুসা েুব েুনে হনয়নি যুবকনক এ্িানব এ্োনি হপনয়। 

আন্দামানির মুসলমািনদর বযাপানর গংগাধর নতলনকর হচনয় অনিক হবনে জািা 
যানব এ্ই যুবনকর কাি হথনক। তািাড়া তার আক্র্ান্ত হওয়ার কারণ নক, এ্টাও 
রহস্য হনয় আনি আহমদ মুসার কানি। 

আহমদ মুসা যুবকনটর রনের হ্যাঁ সুচক জবাব নদনয় বলল, ‘আসুি, বনস 
কথা বলা যাক।’ 

‘ধেবাদ স্যঅর, আনমনরকানক জািার আমার েুব আগ্রহ। এ্ক স্বনের 
হদে বলনত পানরি ওটা আমার।’ 

বলনত বলনত দুজনি এ্ক সানথ এ্নগনয় এ্নস পাোপানে বসল। 
বনসই যুবকনট বনল উঠল, ‘স্যার নিশ্চয় এ্নেয়াি- আনমনরকাি? হকাি 

হদনের?’ 
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‘আপনিই বলুি হকাি হদনের।’ 
‘তুরষ্ক হথনক নমসর পযডন্ত হকাি হদনের বংনোদ্ভুত হনবি।’ 
‘যনথষ্ট বুনদ্ধ কনর কথা বনলনিি। বুঝা যানি, নবনিন্ন হদনের মানুষ 

সম্বনন্ধ িাল জ্ঞাি রানেি। এ্েি বলুি ঐ হলাকনদর সম্পনকড। তারা হকাথাকার 
এ্বং আপিার উপর চড়াও হনয়নিল হকি?’ 

‘হলাকগুনলা অবশ্যই িারনতর।’ বনল যুবকনট চুপ করল। 
‘রনের এ্ক অংনের জবাব হনলা, অে অংনের?’ 
‘আনম হতা আনগই বনলনি তানদর নচনি িা, তানদর সম্পনকড নকিুই জানি 

িা আনম স্যার।’ বলল যুবকনট। 
‘আপিার িামটাই নকন্তু এ্েিও জািা হয়নি।’ আহমদ মুসা বলল। 
‘স্যনর। নজ, আমার িাম, ‘ইয়ানহয়া আহমাদুল্লাহ।’ 
‘সুন্দর িাম। আপিার বানড় নক আন্দামানি?’ 
‘নজ হ্যাঁ।’ 
‘নক কনরি?’ 
‘নকিু করতাম, এ্েি কনর িা।’ 
‘নক করনতি?’ 
‘গ্রীি আইলযানন্র্র রানবতা কমনেক্স মসনজনদর এ্কজি ইমাম এ্বং 

হসোিকার ইসলানমক সু্কনলর এ্কজি নেেক নিলাম।’ 
ইয়ানহয়া আহমাদুল্লাহর পনরচয় হপনয় আহমদ মুসা ‘হমঘ িা চাইনত জল 

পাওয়া’র মত আিনন্দত হনলা। মনি মনি আল্লাহর শুকনরয়া আদায় করল। বলল 
নকিু িা জািার িাি কনর, ‘নিনলি মানি? এ্েি হসোনি ইমাম ও নেেক নহসানব 
হিই? চাকুরী হিনড় নদনয়নিি?’ 

যুবকনট গম্ভীর হনলা। গিীর হবদিার িায়া পড়ল তার হচানে-মুনে। 
বলল, ‘রানবতার হস কমনেক্স ধ্বংস হনয় হগনি। মসনজদ হিই, সু্কল হিই এ্বং 
আমার চাকুরীও হিই।’ 

‘ধ্বংস হনয়নি মানি? নকিানব ধ্বংস হনলা?’ বলল আহমদ মুসা মুনে 
কৃনেম নবস্ময় ফনুটনয়। 
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‘হক বা কারা এ্করানত হগাটা কমনেনক্সর মূনলানিদ কনর হসেনি গাি-
পালা লানগনয় নদনয়নি। বুঝাই যায় িা হসোনি হকাি স্থাপিা নিল। শুধু ধ্বংসই 
িয়, রানবতার কমডকতডা-কমডচারী যারা আন্দামাি ও িারনতর িয়, তানদর 
রাতারানতই এ্ক জাহানজ তুনল বাইনর পানঠনয় নদনয়নি।’ ইয়ানহয়া আহমাদুল্লাহ 
বলল। 

‘হকাি রনতবাদ-রনতকার হয়নি এ্ই অনবচানরর?’ 
‘হক রনতবাদ-রনতকার করনব? যারা করনত পারনতা, তানদর হতা িীপ 

হথনক বাইনর চালাি কনর হদয়া হনয়নি। পনর অবশ্য রানবতা নদল্লী সরকানরর 
কানি রনতবাদ কনর রনতকার দাবী কনরনি। নদল্লী রনতকার নকিু কনরনি, বরং 
বনলনি, এ্ রকম হকাি সংস্থা আন্দামানি আনি বা নিল তা নদল্লী সরকানরর জািা 
হিই, আন্দামাি কতৃডপেও জািানত পানরনি।’ যুবকনট বলল হবদিাপীনড়ত কনে। 

‘সাংঘানতক বযাপার? এ্ই ধ্বংনসর নপিনি সরকানরর হযাগ-সাজস 
আনি? িা হোদ সরকারই এ্টা কনরনি?’ 

‘নকি জানি িা। জািার হচষ্টা করনতও পানরনি। যনদও আমার বানড় 
আন্দামানি, তবু হসই রানত আমানক অে সবার সানথ আন্দামানির বাইনর 
পানঠনয় হদয়া হয়। এ্তনদি িািা কারনণ নফরনত পানরনি। আজ নফরনি।’ 

আহমদ মুসার হচানে-মুনে িাবিার িাপ। বলল, ‘আন্দামানি হকাথায় 
বানড় আপিার? হক আনি হসোনি?’ 

‘হপাটড হেয়ানরর দনেনণ হিাট েহর কানলকনট আমার বানড়। হসোনি 
আমার আব্বা-আম্মা িাড়া আর হকউ হিই।’ 

িাবিা দূর হয়নি আহমদ মুসার হচহারা হথনক। ইয়ানহয়া আহমাদুল্লাহ 
থামনতই হস বনল উঠল, ‘যারা আপিানদর রানবতা কমনেক্স ধ্বংস কনরনি, 
তারাই নক হচন্নাই বন্দনর আপিানক নকর্োপ করার হচষ্টা কনরনিল?’ 

নবস্ময় ফুনট উঠল ইয়ানহয়া আহমাদুল্লাহর হচানে-মুনে। বলল, ‘আনম হতা 
এ্ইিানব নজনিসটানক হদনেনি। হনত পানর তারাই ঘটিা ঘনটনয়নি। আনম 
আন্দামানি যাই তারা তা িাও চাইনত পানর। তনব অনেরাও এ্ ঘটিা ঘটানত 
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পানর। নবনেষ কনর মুসলমািরা এ্োনি দুষ্কৃনতকারীনদর হানত এ্মি 
হ্যারাসনমনন্টর নেকার হয়।’ 

‘আপনি আন্দামানি হকি নফরনিি? পনরবানরর কানি, িা আরও নকিু 
করণীয় আনি আপিার?’ 

‘রানবতা কমনেক্স ধ্বংনসর বযাপানর এ্কটা হকস দানয়র করব। পুনলে 
নকিু করনল তানদর সহনযানগতা করব। আর নকিু িয়। রানবতা বনলনি হপাটড 
হেয়ানরর হকাি মসনজদনক হকন্দ্র কনর হিাট-োট অনফনসর মাধযনম রানবতার নকিু 
কাজ চালু রােনত।’ 

‘আন্দামানি রানবতার অনফস ধ্বংনসর মত কাজ হক বা করা করনত 
পানর, এ্ বযাপানর আপিার হকাি ধারণা আনি নক?’ 

‘ধারণার জনে নকিু তৎপরতা হচানে পড়া দরকার। নকন্তু এ্মি হকাি 
ববরী বা সনন্দহ করার মত তৎপরতা কেিই হচানে পনড়নি। আন্দামাি-নিনকাবর 
সাম্প্রদানয়ক সম্প্রীনতর হদে। মািব নহনতষী এ্িনজও নহসানব রানবতা এ্োনি 
োনন্তপূণডিানব কাজ করনিল। এ্ সংস্থার নদনক কাউনক কেিও ববনরতা হতা দূনর 
থাক রেনবাধক দৃনষ্টনত তাকানতও হদনেনি।’ 

‘নকন্তু আকনস্মকিানব এ্মি ঘটিা ঘটা নক সম্ভব?’ নজজ্ঞাসা আহমদ 
মুসার। 

‘সম্ভব িয়, নকন্তু ঘনটনি?’ 
‘আপনি বলনিি, সাম্প্রদানয়ক সম্প্রীনতর কথা, নকন্তু এ্রই মনধয 

কনয়কজি মুসনলম যুবক েুি হনয়নি, আহমদ োহ আলমগীর নকর্োপ হনয়নি, 
এ্র বযােযা তাহনল নক?’ 

‘এ্ সবই অনত সাম্প্রনতক ঘটিা। তনব হ্যাঁ, এ্গুনলা সাম্প্রদানয়ক ঘটিাও 
হনত পানর, তনব তা এ্েিও রমাণ হয়নি। রানবতা অনফস ধ্বংস হবার মতই 
এ্গুনলা রহস্যপণূড। নবনেষ কনর আহমদ োহ আলমগীনরর নিনোঁজ হওয়া 
সকনলর মিনকই িাড়া নদনয়নি।’ 

‘আহমদ োহ আলমগীর সম্পনকড আপনি নক জানিি?’ বলল আহমদ 
মুসা। 
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‘েুব িাল হিনল। মাথা হযমি িাল, হতমনি িাল তার নলর্ারেীপ 
হকায়ানলনট। হদে ও মানুনষর উপকার হয়, এ্মি সব হেনেই তার অগ্রণী িূনমকা। 
মনি হয় কনয়ক হজিানরেি পর তার মনধয রকৃত হমাগল রক্ত িতুি কনর হজনগ 
উনঠনি।’ 

‘এ্বড় জিনরয় হিনলর েত্রু হক হনত পানর? কারও সানথ তার এ্মি 
হকাি ঘটিা নিল যারা এ্টা করনত পানর?’ 

‘হস পড়নতা অন্ধ্র রনদনের হায়দরাবানদ। বানড়নত িুনট-িাটার সময় 
আসনতা। তার এ্মি েত্রু আন্দামানি নিল বনল মনি হয় িা।’ 

‘ধেবাদ।’ বলল আহমদ মুসা। 
‘ধেবাদ স্যার। আনম এ্েি উঠনত চাই। আপিানক আবার আনম 

কৃতজ্ঞতা জািানি।’ বনল উনঠ দাঁড়াল ইয়ানহয়া আহমাদুল্লাহ। 
চলনত শুরু কনরই হস আবার ঘুনর দাঁড়াল। বলল, ‘স্যার, সময় যনদ পাি, 

আমার বাসায় এ্নল েুব েুনে হনবা।’ বনল হস তার এ্কনট হিমকার্ড আহমদ মুসার 
হানত তুনল নদনয় আবার চলনত শুরু করল। 

মনি মনি আহমদ মুসা বলল, সময় িা হপনলও আপিার বানড়নত হযনত 
হনব। আপিার সানথ হদো করনত হনব বন্ধু। 

এ্ নবষনয় িাবনত নগনয় েুনে হনলা আহমদ মুসা। আন্দামাি হগাটাটাই 
তার কানি অন্ধকার নিল। হহানটল িাড়া হকাি নঠকািা তার জািা নিল িা। এ্েি 
নতিনট নঠকািা তার হানত। এ্কনট গংগাধর নতলনকর হাইসু্কল এ্ন্র্ কনলজ, 
নিতীয়নট ইমাম ইয়ানহয়া আহমাদুল্লাহর বানড় এ্বং তৃতীয়নট নিনোঁজ আহমদ োহ 
আলমগীরনদর বাসার নঠকািা। তািাড়া সুষমা রাও সম্পনকডও নকিু জািা হগনি। 
আহমদ োহ আলমগীর সম্পনকড গুরুত্বপূণড নকিু সুষমা জািনত পানর। 

মি রসন্ন হনয় উঠল আহমদ মুসার। অনিক হালকা লাগল মিটানক। 
আবার হস দৃনষ্ট হফরাল সামনির আনদগন্ত সমুনদ্রর নদনক। 
আনদগন্ত সমুদ্র হযোনি আকানের সানথ এ্ক হনয় হগনি, হসোনি নগনয় 

তানদর সানথ এ্কাকার হনয় হগল আহমদ মুসার মিও। 
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৩ 
হপাটড হেয়ানরর লাউঞ্জ হথনক হবনরনয় বাইনরর লবীনত এ্নস দাঁড়াল 

আহমদ মুসা। 
লাউনঞ্জর এ্ক পানের হদয়ানল এ্কটা নবোল হবানর্ড আন্দামাি-নিনকাবর 

িীপপুনঞ্জর মািনচে। 
আহমদ মুসা এ্কটু এ্নগনয় মািনচেনটর সামনি নগনয় দাঁড়াল। হদেল, 

শুধু আন্দামাি-নিনকাবনরর মািনচে িয়, ইিনসনট হপাটড হেয়ার েহনররও এ্কটা 
মািনচে আনি। আন্দামাি নিনকাবনরর মািনচনে েহর, গ্রাম, পাকা রািা, কাঁচা 
রািা, পানয় চলার রািা, হফরী হযাগানযাগ, পাহাড়, বি, ঝরিা, হ্রদ, িীপসমূনহর 
অবস্থাি ইতযানদ সুন্দরিানব নচনহ্নত। আর হপাটড হেয়ানরর মািনচে রািা, এ্লাকার 
িাম, হহানটল, সরকারী অনফস ও দেডিীয় স্থািগুনলার অবস্থাি ইতযানদ রনয়াজিীয় 
সবনকিুই রনয়নি। আহমদ মুসা েুব েুনে হনলা। হস ইন্টারনিট হথনক হয মািনচে 
হযাগাড় কনরনি তা এ্ত নবিানরত িয়। 

আহমদ মুসা েুব মনিানযাগ নদনয় হদেনিল মািনচে। আপাতত হপাটড ও 
এ্র আনে-পানের অেল সম্পনকড এ্কটা ধারণা হস মাথায় হগনঁথ হফলনত চায়। 

আহমদ মুসা অনুিব করল তার দুপানে নকিু হলাক এ্নস দাঁড়াল। 
তাকাল আহমদ মুসা। হদেল, তরুণ ও যুবক বয়নসর কনয়কজি। 

তানদর পরনি ইউনিফমড। বুঝল, তারা টযানক্স চালক। আহমদ মুসানক নবনদেী 
টুযনরষ্ট হিনব িুনট এ্নসনি। 

আহমদ মুসা তানদর নদনক চাইনতই হানস্যাজ্জ্বল এ্কজি তরুণ তনড়ঘনড় 
কনর িাো ইংনরজীনত বনল উঠল,  ‘স্যার, আমার গানড় এ্নকবানর িতুি। এ্নস 
আনি। িাড়ার নমটার এ্কদম নিেঁুত।’ 

তার কথার মনধযই অনেরাও এ্কসানথ কথা বলা শুরু করল। 
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আহমদ মুসা হাত তুনল সবাইনক থানমনয় নদনয় বলল, ‘ও আনগ কথা 
বনলনি, ওর সানথ কথাটা হেষ কনর, হকমি?’ 

সবাই চুপ করল। 
আহমদ মুসা তাকাল তরুণনটর নদনক। বলল, ‘হতামার গানড়র নববরণ 

পিন্দ হনয়নি, নকন্তু তুনম হকমি তার নববরণ দাওনি।’ 
তরুণনট সলজ্জ হাসল। বলল, ‘স্যার, আমানক হতা হদেনতই পানিি?’ 
‘নকন্তু তুনম হকমি তানতা হদেনত পানি িা।’ আহমদ মুসা বলল। 
তরুণনটর মুনে সলজ্জ নবব্রতিাব আরও গিীর হনলা। বলল, ‘স্যার, ওটা 

মুনে বলার িয়, কানজ রমাণ হয়।’ 
তরুণনটর উিনর েুনে হনলা আহমদ মুসা। বলল, ‘বা! তুনম হতা েুব 

বুনদ্ধমাি হিনল!’ 
আহমদ মুসা কথা হেষ করনতই কার পানকডং এ্লাকা হথনক এ্কটা 

নচৎকার হিনস এ্ল, ‘হাইজযাকার, হাইজযাকার, বাঁচাও, বাঁচাও।’ 
আহমদ মুসা দ্রুত তাকাল ওনদনক। হদেল, নতিজি হলাক এ্কজিনক 

হজার কনর এ্কটা মাইনক্র্ানত তুলনি। হলাকনটর গানয় হেরওয়ানি। 
চমনক উঠল আহমদ মুসা। হস নিনশ্চত, হলাকনট ইয়ানহয়া আহমাদুল্লাহ। 
আহমদ মুসা হদেনত হপল, কার পানকডং এ্র নবপরীত রানন্ত দুজি পুনলে 

দাঁনড়নয় আনি। নকন্তু তানদর দৃনষ্ট অেনদনক হফরানিা। এ্কজি মানুনষর আতড 
নচৎকারনক তারা ভ্রুনেপই করনি িা। 

আহমদ মুসা দ্রুত তাকাল তরুণনটর নদনক। বলল, ‘যানব তুনম? চল। 
হদৌড়।’ 

বনল আহমদ মুসা দ্রুত হাঁটনত লাগল কার পানকডং-এ্র নদনক। 
তরুণনটও হদৌড় নদল। বলল, ‘স্যার আপনি আসুি। আমানদর িাড়া 

গনড়গুনলা বাইনরর পানকডং-এ্ আনি। আনম নিনয় আসনি গানড়।’ 
আহমদ মুসা যেি তরুণনটর গানড়নত উঠল, ‘তেি ইয়ানহয়া 

আহমাদুল্লাহনক হাইজযাক করা কারটা অনিকটা পথ এ্নগনয় হগনি। হপাটড হথনক 
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হবনরনয় যাওয়া রািাটা তীনরর মত হসাজা বনল গানড়টা হচানের আড়ানল হযনত 
পানরনি। 

আহমদ মুসা ড্রাইিার তরুণনটর পানের নসনট বনসনিল। তরুণনটনক 
লেয কনর হস দ্রুত কনে বলল, ‘ঐ মাইনক্র্াটার নপিু িাও। গানড়টানক হারানিা 
চলনব িা।’ 

‘সাংঘানতক ঘটিা স্যার। আনম এ্ ধরনির ঘটিা আন্দামানি আর 
হদনেনি। এ্কজি হলাকনক হাইজযাক করল, আর পুনলে দাঁনড়নয় দাঁনড়নয় হদেল- 
আনম নকিুই বুঝনত পারনি িা। স্যার, হলাকটা নক আপিার পনরনচত?’ বলল 
ড্রাইিার তরুণনট। 

‘পনরনচত িয়, আসাবর সময় জাহানজ হদো হনয়নিল।’ বলল আহমদ 
মুসা। 

‘আপনি নক করনত চাি স্যার। তানক উদ্ধার করনবি? তাহনল হতা 
মারামানর হনব?’ 

‘মারামানরনক িয় কর িানক?’ 
‘িয় কনর িা। নকন্তু আমার নচন্তা গানড় নিনয়। অনিক কনষ্ট গানড়টা কনরনি 

স্যার।’ তরুণনট উনিগ নমনশ্রত কনে বলল। 
কথা হেষ কনরই হিনলনট নচৎকার কনর উঠল, ‘স্যার, মাইনক্র্ানট েহর 

হিনড় সাউথ আন্দামাি হাইওনয়র নদনক যানি।’ 
সাউথ আন্দামাি হাইওনয়নট হপাটড হেয়ার হথনক হবনরনয় িীনপর দনেণ 

রান্ত হনয় হলক হেয়ার ঘুনর সাউথ আন্দামাি িীনপর উিরাংনে বহুদুর পযডন্ত 
এ্নগনয় হগনি। এ্ই হাইওনয় ধনর সাউথ আন্দামানির কানলকট, ওনলগঞ্জ, 
হায়বারতাবাদ, উইমবারনলগঞ্জ েহরগুনলানত নকংবা তার কািাকানি যাওয়া যায়।  

‘হোি, গানড়টার সামনি নগনয় আটকাবার হচষ্টা করার দরকার হিই। 
গানড়টানক অনুসরণ কনর, গানড়টা হয পযডন্ত হযনত চায়, আমরা হস পযডন্ত যাব।’ 

‘নঠক আনি স্যার।’ 
‘হতামার িাম নক?’ 
‘হকাি িাম বলব স্যার, ফযানমলী, িা অনফনসয়াল?’ 
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‘হতামার িাম বল। দুনটা নমনলই হতা এ্কটা পূণড িাম হয়।’ আহমদ মুসা 
বলল। 

‘নকন্তু আমার দুনটা িামই আলাদা ও পূণড িাম।’ 
‘দুই িামই বল।’ 
‘দুই িাম বলা যানব িা স্যার। ফযানমলী িাম শুধু ফযানমলীর জনে। 

আমার অনফনসয়াল িাম হনলা হগাপী নকষাণ গংগারাম।’ 
‘নঠক আনি গংগারাম। এ্কটু নস্পর্ বাড়াও। সামনি রািা মনি হনি 

আঁকা বাঁকা। কািাকানি িা থাকনল হানরনয় যানব গানড়টা।’ 
‘নঠক স্যার। সামনি রািা েুবই নজগজযাগ।’ বনল হস গানড়র স্পীর্ 

বানড়নয় নদল। 
নঠক এ্ সমনয় এ্ক বাঁনক গানড়টা আহমদ মুসানদর হচানের আড়ানল চনল 

হগল। 
গংগারাম বলল, ‘স্যার, সামনির ঐ বাঁক িা হপরুনল গানড়টা হচানে 

পড়নব িা। নকন্তু আমরা যেি ঐ বাঁক পার হনবা, তেি ঐ গানড়টা আনরকটা বাঁনকর 
আড়ানল চনল যানব।’ 

‘গানড়র নস্পর্ বাড়াও গংগারাম। গানড়টানক ধরনত হনব।’ 
গংগারানমর গানড়র নস্পনর্ানমটানরর কাঁটা লাফ নদনয় ৬০ হথনক ৯০ হত 

নগনয় উঠল। এ্রপর কাঁপনত কাঁপনত তা উঠল এ্কে’হত।  
নঠক আনি গানড়র নস্পর্ এ্োনি রাে গংগারাম। নিশ্চয় ওই গানড় 

আমানদর হদেনত পায়নি। সুতরাং ওরা এ্ই ঝুনঁকপূণড নস্পনর্ যানব িা।  
দুনতিটা বাঁক পার হবার পর গংগারানমর গানড়টা এ্কটা হসাজা রািার 

মুনে এ্নস দাঁড়াল। নকন্তু সামনি হকাি গানড় তারা হদেনত হপল িা। 
সনে সনে গংগারাম বনল উঠল, ‘স্যঅর, গানড় নিশ্চয়ই সামনি যায়নি। 

আমার হিাট িূতি গানড় হয নস্পনর্ এ্নসনি এ্ই আঁকা-বাঁকা রািায়, বড় 
মাইনক্র্াটা ঐ নস্পনর্ যাওয়া অসম্ভব। সুতরাং সামনির লম্বা পথটায় তানক হদো 
পাবারই কথা। হদো যেি যানি িা, তেি আমার মনি হয় হপিনি হকাথাও ওরা 
লুনকনয়নি।’ 
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‘নঠক বনলি গংগারাম। গানড় ঘুরাও।’ 
গংগারাম গানড় ঘুনরনয় নিনয় চলনত শুরু করল। 
‘গংগারাম, মাইনক্র্াটা হচানের আড়ানল যাবার পর পাহানড়র আঁকা-বাঁকা 

পনথ আমরা যতটা এ্নগনয়নি তার মনধয দুপানে সনর পড়ার হকাি রািা আনি?’ 
বলল আহমদ মুসা। 

‘িা স্যার, এ্রকম রািা হিই। তনব পাহানড়র গনল আনি কনয়কটা যা 
নদনয় গানড়ও চলনত পানর।’  

‘দ্রুত আগাও গংগারাম। গনলগুনলা হচক করনত হনব।’ আহমদ মুসা 
বলল। 

গানড়র স্পীর্ বাড়ল। িুনট চলল গানড় সামনির নদনক। 
এ্ক স্থানি এ্নস গানড়র গনত হলা হনয় হগল। 
গংগারাম বলল, ‘স্যার র্াি নদনক এ্কটা রেি কনরনর্ার আঁকা বাঁকা 

হনয় পূবডনদনক চনল হগনি।’ 
গানড় দাঁনড়নয় পড়ল। 
‘স্যার, এ্োনিই নগনর কনরনর্ারটা। ওনদনক গানড় ঘুনরনয় হিব?’ বলল 

গংগারাম। 
সামনির রািাটার উপর আহমদ মুসার দৃনষ্ট নিবদ্ধ নিল। এ্ক টুকনরা 

কাদামানট তার িজনর পড়ল। 
ভ্রুকুনেত হনলা আহমদ মুসার। 
দ্রুত িামল গানড় হথনক। 
গানড়র সামনি নগনয় ঝুনঁক পনড় হদেল কাদামানটর হিাট্ট ে-নটর উপর। 

হদনেই বুঝল মানটনট হকাি গানড়র চাকা হথনক েনস পড়া।  
কাদামানটটা এ্কদম তাজা। 
আনে-পানে িজর বুলাল। হচানে পড়ল কংনক্র্নটর রািার উপর গানড়র 

হিজা চাকার শুনকনয় ওঠা অস্পষ্ট দাগ। কংনক্র্নটর রািার পানেই মানটর উপনরর 
ঘাস দুমড়ানিা মুচড়ানিা। 
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ঘানসর উপনরর এ্ই দাগ অনুসরণ কনর আহমদ মুসা তাকাল পূবড নদনক। 
হদেল সামনি এ্কটা রেি নগনরপথ। 

গংগারাম এ্নস দাঁনড়নয়নি আহমদ মুসার পানে। 
‘নক হদেনিি স্যার?’ নজজ্ঞাসা গংগারানমর। 
‘সামনি হকাি জলািূনম আনি গংগারাম?’ গংগারানমর রনের উির িা 

নদনয় নজজ্ঞাসা করল আহমদ মুসা। 
‘স্যার, এ্োি হথনক সাগর েুব কানি। এ্ই নগনরপথটা এ্ঁনক হবঁনক সাগর 

পযডন্ত হিনম হগনি। সামনি হকাি জলািূনম হিই। তনব পানথ ঝরিা ধরনির পানির 
ধারা আনি।’ বলল গংগারাম। 

‘হসটা কতদূর?’ 
‘কানি। সামনির নটলার পনরই। নক হনয়নি স্যার?’ হকি নজজ্ঞাসা 

করনিি?’ 
আহমদ মুসা গংগারামনক কাদা ে-, রািায় গানড়র চাকার নিজা দাগ 

এ্বং দনলত-মনথত ঘাস হদনেনয় বলল, ‘হাইজযাকার গানড়টা নিনয় এ্নদনক 
লুনকনয় নিল, এ্ইমাে চনল হগনি মনি হয়।’ 

গংগারামও ঝুঁনক পনড় চাকার দাগ পরীো করল। বলল, ‘মনি হয় স্যার, 
আপনি নঠকই বনলনিি, এ্টা ঐ মাইনক্র্া গানড়রই চাকার দাগ।’ 

‘তাহনল আর হদনর িয়, গোরাম এ্স। গানড়টানক ফনলা করনত হনব।’ 
বনল আহমদ মুসা িুটল গানড়র নদনক। 
গংগারামও হদৌড় নদনয় গানড়নত নফনর এ্ল। গানড় ষ্টাটড নদনত নদনত বলল, 

‘আমরা দে নমনিনটর পথ সামনি চনল নগনয়নিলাম, নফরনত হলনগনি দে নমনিট। 
মাইনক্র্া এ্তেণ লুনকনয় থাকার কথা িয়। সুতরাং স্যার আনম আোবাদী িই হয, 
মাইনক্র্ানটর হদো আমরা পাব।’ 

গংগারানমর কথাই সতয হনলা। আহমদ মুসারা গানড় নিনয় আবার হপাটড 
পযডন্ত এ্ল। এ্ িাড়াও আরও এ্নদক-নসনদক ঘুরল। নকন্তু মাইনক্র্ানটর হদো তারা 
হপল িা। 

আহমদ মুসা হতােিানব হহানটনল এ্ল। 
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হহানটলটা গংগারামই চনয়স কনর নদনয়নি। বনলনিল, ‘োওয়া থাকায় 
দানমর নদক নদনয় হসরা িা হনলও হপাটড হেয়ানর এ্টাই হসরা হহানটল স্যার। 
মানলক েুব িাল হলাক, হপাটড হেয়ানরর আনদ মানুষ। বসবানসর জনে িারনতর 
অে এ্লাকা হথনক আসা িয়। হপাটড হেয়ানর আসা মানুষনক নতনি হমহমাি মনি 
কনরি। বযবসায় কনরি, মানুনষর পনকট কানটি িা।’ 

‘তুনম টযানক্স কযাব চালাও। তাঁনক এ্মি ঘনিষ্ঠিানব জাি নক কনর? নতনি 
বুনঝ েুব জিনরয় হলাক?’ নজজ্ঞাসা কনরনিল আহমদ মুসা। 

‘িাল হলাকনক সবাই িাল বনল জানি, নকন্তু অনিনক িা মািনতও পানর।’ 
বনলনিল গংগারাম। 

হহানটনলর দুতলার সুন্দর অবস্থানি এ্কটা ঘর হপনয়নিল আহমদ মুসা। 
পূনবর জািালা েুলনল নবনর্ল্ং-এ্র হদয়ানল আিনড় পড়া পানির িলাৎ িলাৎ েব্দ 
হোিা আর হদো যায় আন্দামাি সাগনরর অনথ িীল জল। আর উিনরর জািালা 
েুলনল নিনচই সুন্দর বাগাি িজনর পনড়। 

আহমদ মুসা ফজনরর িামানজর পর নগনয় দাঁনড়নয়নিল পূনবর জািালায়। 
আন্দামাি সাগনরর োন্ত িীল পানির নদনক তানকনয় নিনজনক হানরনয় হফনলনিল। 
এ্ই হগাটা আন্দামাি নিল এ্কনদি হজলোিা। এ্ই সাগর পনথই অসহায় 
বন্দীনদর আিা হনতা এ্ই হজলোিায়। এ্ই বন্দীনদর মনধয নিল সুলতাি-
োহজাদা, রাজা-রাজপেু, নবচারক-নক্র্নমিাল, মওলািা-মুেড, রাজবন্দী-র্াকাত 
সবাই। 

আহমদ মুসার এ্ই আপি-নিালা অবস্থা কতেণ থাকনতা হক জানি! নকন্তু 
হচানের উপর হরানদর সরাসনর হিাবল তার সনম্বত নফনরনয় আিল। 

আহমদ মুসা জািালা হথনক সনর এ্ল। জায়িামাজ নহসানব বযবহৃত 
সনফদ কাপড় ে-নট হমনঝ হথনক তুনল গুনিনয় হটনবনলর এ্কপানে রােল এ্বং 
হটনবল হথনক েুদ্র কুরআিনট তুনল নিনয় বযানগ পুরল। বযাগনট লানগজ হকনবনি 
রােনত নগনয় জািালা নদনয় বাগািনট হদেনত হপল আহমদ মুসা। 

পদডা পুনরাটা গুনটনয় জািালায় নগনয় দাঁড়াল আহমদ মুসা। 
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সুন্দর, পনরিন্ন বাগাি। ফনুলর গাি মানঝ মানঝ থাকনলও পনরকনল্পত 
ফনলর গািই হবনে। আন্দামানি সমিূনমর পনরমাণ কম বনল সমিূনমর সনবডাচ্চ 
বযবহানর আন্দামািীরা যতœবাি। 

বাগানির উির রানন্তর এ্কটা হিাট্ট স্থাপিা আহমদ মুসার দৃনষ্ট আকষডণ 
করল। উির-দনেণ লম্বা দে ফটু আয়তাকার হেেনট দুফুনটর মত উচু রাচীর 
নদনয় হঘরা। চারনট েঁুনটর উপর দাঁড়ানিা এ্কটা নটনির চালা হেেনটর উপর 
দাঁনড়নয় আনি। 

‘ওটা নক কবর?’ স্বতুঃসূ্ফতডিানব রেনট হবনরনয় এ্ল আহমদ মুসার মুে 
হথনক। 

রেটার হরে আহমদ মুসার মি হথনক নমনলনয় িা হযনতই হস হদেনত 
হপল এ্ক দীঘডাে হসৌমযদেডি বৃদ্ধ এ্কটা গানির ওপাে নদনয় কবনরর পানে এ্নস 
দাঁড়াল। কবরটা ঘুনর হস পূবড পানে চনল হগল। কবরনক পানে হরনে হস 
পনশ্চমমুেী হনয় দাঁড়াল। মাথা নিচু কনর নকিুেণ দাঁনড়নয় থাকল। তারপর তার 
দুনট হাত উপনর উঠল। হদায়া করনি বৃদ্ধ। সনন্দহ হিই কবরবাসীর জনে হস 
হদায়া করনি। 

মুগ্ধ দৃনষ্টনত হদেনিল আহমদ মুসা দৃশ্যটা। 
নবস্ময়ও এ্নস তার মিনক আিন্ন কনরনি। বুঝাই যানি বাগািটা 

হহানটনলর অংে। হহানটনলর বাগানি কবরটানক এ্মি পনরপানট কনর রাো হকি? 
হহানটনলর মানলক নক হকাি মুসনলম হকউ? হসৌমযদেডি ঐ বৃদ্ধনট হক? হহানটনলর 
হকউ? 

দরজায় িক হনলা। 
িাবিায় হিদ পড়ল আহমদ মুসার। 
দরজার নদনক এ্গুনলা আহমদ মুসা। দরজায় হপৌনি বাইনর হক তা 

হদোর জনে হর্ার নিউ-এ্ হচাে রােল। বাইনর কাউনক হদেনত হপল িা। হক 
তাহনল িক করল? দ্রুত দরজা েুলল আহমদ মুসা। 

দরজার হগাড়ায় েবনরর কাগজ পনড় থাকনত হদনে মনি মনি হহনস 
উঠল। হকার নিশ্চয় কাগজ হদয়ার পর িক কনর তা জানিনয় নদনয়নিল। 
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কাগজ নিনয় আহমদ মুসা ঘনর রনবে করল। 
বসল নগনয় হসাফায়।  
আন্দামানির এ্কমাে ইংনরজী বদনিক ‘নদ আন্দামাি’-এ্র রথম পাতাটা 

হচানের সামনি তুনল ধরল আহমদ মুসা। 
কাগনজর রথম পাতায় হচাে বুলানত নগনয় পনেকার র্াি হকািার এ্কটা 

টপ িনবর উপর আহমদ মুসর হচাে আটনক হগল। িনবটা ইয়ানহয়া আহমাদুল্লাহর। 
আহমদ মুসা হকৌতুহল নিনয় তানকনয়নিল িনবর ইয়ানহয়া আহমাদুল্লাহর 

নদনক। নকন্তু িনবর নিনচর কযাপেনি হচাে পড়নতই আঁৎনক উঠল আহমদ মুসা। 
নিউনজর নেনরািাম পড়ল, ‘হসই সাগর তীনরই আনরকনট রহস্যজিক মৃতযু।’ 

নিউজনট রুদ্ধশ্বানস পড়ল আহমদ মুসা। হপাটড হেয়ার হথনক ৪০ মাইল 
দূনর হাইওনয়র অদূনর সমুদ্র উপকূনল অধডনর্াবা অবস্থায় তার লাে পাওয়া হগনি। 
হপাষ্ট মনটডম নরনপাটড অনুসানর জনল হর্াবার কারনণ োসরুদ্ধ হনয় মারা হগনি হস। 
তার েরীনর অে হকাি আঘাত পাওয়া যায়নি। 

এ্কটা দুুঃে গুমনর উঠল আহমদ মুসার হৃদনয়। সরল, সহজ ও অিড় 
আদেড-নিষ্ঠ হলাকটানক হচন্নাইনত নকিু সাহাযয করনত পারনলও এ্োনি তার 
জনে নকিুই করনত পারল িা হস। িাবল আহমদ মুসা, কাল হাইওনয়র উপর 
কাদাওয়ালা গানড়র হয দাগ তারা হদনেনিল, হসটা নিল হলাকটানক হতযা কনর 
ওনদর নফনর যাওয়ার নচহ্ন। ওনদর অনুসন্ধাি করার জনে তাড়াহুড়া কনর নফনর 
িা এ্নস যনদ তারা সাগর কূনল হযত, তাহনল কালনকই তারা ইয়ানহয়া 
আহমাদুল্লাহর লাে হপনয় হযত। 

এ্কটা নবষয় আহমদ মুসর কানি েুবই স্পষ্ট হনয় হগল, মাদ্রানজ যারা 
ইয়ানহয়ার উপর আক্র্মণ কনরনিল এ্বং যারা আন্দামানি তানক হতযা করল তারা 
এ্কই গ্রুপ। এ্র অথড যারা আন্দামানি হতযাকা- চালানি, যারা আহমদ োহ 
আলমগীরনক নকর্োপ কনরনি এ্বং যারা রানবতার স্থাপিা ধ্বংস কনর নদনয়নি, 
তারা আন্দামানির হকাি নবনিন্ন গ্রুপ িয়, িারনতর মূল িূেন- কাযডরত হকাি 
ষড়যনন্ত্ররই এ্কটা অংে। এ্বং এ্টাই যুনক্তযুক্ত হনত পানর হয, িারত-উদ্ভুত হকাি 
ষড়যনন্ত্ররই িতুি নবিার ঘনটনি আন্দামানি। এ্টাই যনদ ঘটিা হয়, তাহনল এ্টা 
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আন্দামািবাসী, নবনেষ কনর আন্দামানির মুসলমািনদর জনে েুবই 
দুিডাগযজিক। এ্ই দুিডানগযর হমাকানবলা হনব কনঠি। 

দরজায় িক হনলা এ্ সময়। 
আহমদ মুসা হাত ঘনড়র নদনক তাকাল। হদেল সকাল ৭টা পার হনয় 

হগনি। সাতটার সময় গংগারাম তার গানড় নিনয় আসার কথা। নিশ্চয় িকটা হসই 
কনরনি। 

আহমদ মুসা হটনবনলর উপর হথনক লকারটা হটনি নিনয় দরজা আিলক 
করার সুইচ নটনপ নদনয় বলল, ‘এ্স গংগারাম।’ 

নকন্তু গংগারাম িয় দরজায় হদেনত হপল হসই হসৌমযদেডি বৃদ্ধনক, যানক 
নকিুেণ আনগ আহমদ মুসা বাগানি হদনেনিল। 

‘আসনত পানর নম. হবিাি বাগডমযাি?’ দরজা হথনক বলল হসৌমযদেডি 
বৃদ্ধনট। 

আহমদ মুসা উনঠ দাঁড়াল। বলল, ‘ওনয়লকাম স্যার।’ 
বৃদ্ধ এ্ল। আহমদ মুসা তানক হসাফায় বনসনয় নিনজ বসল। 
বৃদ্ধ বনসই বনল উঠল, ‘আনম হাজী আবদুল আলী আবদুল্লাহ। আমার 

এ্ই হহানটল ‘সাহারা’ আপিানক স্বাগত। কাল নবকানল এ্নসনিি, নকন্তু হোঁজ 
হিবার সময় করনত পানরনি। হকাি অসুনবধা হিই হতা?’  

গংগারাম কনথত হহানটল মানলনকর হঠাৎ মুনোমুনে হনয় এ্বং তার 
মুসনলম পনরচয় হপনয় এ্কটু আিমিা হনয় পনড়নিল আহমদ মুসা। 

উির নদনত এ্কটু হদনর হনলা। যেি উির নদনত যানিল, নঠক হসই সময় 
আবার দরজায় িক হনলা। আহমদ মুসা দরজার নদনক এ্কবার তানকনয় হাজী 
আবদুল আলী আবদুল্লাহনক ‘মাফ করনবি স্যার’ বনল উনঠ দাঁনড়নয় দ্রুত দরজার 
নদনক এ্গুনলা। 

দরজা েুনল হদেল গংগারাম দাঁনড়নয়। 
আহমদ মুসা নফনর তাকাল হাজী আবদুল আলী আবদুল্লাহর নদনক। 

বলল, ‘জিাব টযানক্স কযাব-এ্র গংগারাম এ্নসনি। তানক এ্কটু পনর আসনত 
বনল?’ 
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‘িা তা হকি? আমার হতমি হকাি কথা হিই। আসনত বলুি 
গংগারামনক। আমানদর গংগারাম েুব িাল হিনল।’ বলল হাজী আবদুল আলী 
আবদুল্লাহ। 

‘ধেবাদ স্যার’ বনল গংগারামনক নিনয় আহমদ মুসা চনল এ্ল। 
আহমদ মুসা বসল তার হসাফায়। 
গংগারাম বসল এ্কটা হসাফার পানে কানপডনটর উপর। 
‘নক করি গংগারাম! হসাফায় বস।’ বলল দ্রুত কনে আহমদ মুসা। 
‘থাক নম. বাগডমযাি, কানপডনটই থাক। েুব লাজকু হিনল আমানদর গংগা। 

গুরুজিনদর সামনি হস হচয়ানর বনস িা।’ আবদুল আলী আবদুল্লাহ বলল। 
হাসল আহমদ মুসা। বলল গংগারামনক লেয কনর, ‘তুনম হতা নঠক 

সমনয় আসনি গংগারাম।’ 
‘ম্লাি হাসল গংগারাম। বলল, ‘স্যার আনম এ্কটু ওনদনক নগনয়নিলাম। 

এ্ই হলাকই হতা কাল নকর্োপ হনয়নিল স্যার।’ 
গম্ভীর হনলা আহমদ মুসর মুে। আহমদ মুসা হটনবনলর েবনরর কাগজনট 

হটনি নিনয় ইয়ানহয়া আহমাদুল্লাহর িনব গংগারামনক হদনেনয় বলল, ‘হ্যাঁ 
গংগারাম, এ্ হলাকনট হসই হলাক।’ 

‘ও, হতামরা আজনকর রহস্যজিক মৃতযুর েবনরর কথা বলি? ও হতা 
ইয়ানহয়া আহমাদুল্লাহ। আহা, হস িীরব, োনন্তনরয় এ্কজি ধমডরচারক, 
নেোনবদ।’ বলল হাজী আবদুল আলী আবদুল্লাহ। 

‘আপনি তানক নচিনতি, জািনতি?’ নজজ্ঞাসা করল আহমদ মুসা হাজী 
আবদুল্লাহনক লেয কনর। 

‘হস বহুবার এ্োনি আমার কানি এ্নসনি। হয রানবতা কমনেনক্স হস 
চাকুনর করনতা, হস োনের আনম এ্কজি োনষ্ট নিলাম। আনম সাধযমত নিয়নমত 
নকিু সহনযানগতা করতাম। হসটাই সংগ্রহ করনত হস মানঝ মানঝ আসত। হস 
আন্দামানিরই হিনল, আমানদরই হিনল। তািাড়া হস িারনতর অেতম স্বাধীিতা 
সংগ্রামী আন্দামানি িীপান্তনরত ও মৃত আহমাদুল্লাহ ইবনি ইয়ানহয়ার বংেধর।’ 
আবদুল আলী আবদুল্লাহ বলল। 
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‘ধেবাদ জিাব। আনম নিউজটা পনড়নি। আনম উনিগ হবাধ করনি। 
আনম নিনশ্চত এ্টা হমনর হফলার ঘটিা। িাল হলাকনটর এ্মি পনরণনত হনলা 
হকি?’ বলল আহমদ মুসা। 

‘তুনম নবনদেী এ্ কথা বলি, নকন্তু আমানদর পুনলে এ্ কথা বনল িা। এ্ 
ধরনির মৃতযু আরও ৩৫নট ঘনটনি। নকন্তু পুনলে পনরষ্কারিানব এ্সব মৃতযুনক 
নিহত বলনি িা। মৃতযুর ঘটিার উপর শুধু রে তুনল রােনি, রনের সমাধাি করনি 
িা।’ বলল হাজী আব্দুল্লাহ। তার কনে হতাো ও উনিগ। 

‘এ্ ধরনির আরও ৩৫নট মৃতযু ঘনটনি?’ হচানে-মুনে কৃনেম আতংক হটনি 
বলল আহমদ মুসা। 

‘আপিার িনয়র হকাি কারণ হিই। এ্ই মৃতযুগুনলা নবনেষ হশ্রণী হথনক 
হনয়নি ও হনি।’ বলল হাজী আবদুল্লাহ। 

‘হকমি?’ আহমদ মুসার নজজ্ঞাসা। 
‘মৃতযুর নেকার যুবকরা সবাই মুসলমাি। এ্র মনধয হমাপলা বংনোদ্ভুত 

যুবনকর সংেযাই হবনে। অবনেনষ্টর মনধয নকিু িারতীয়, নকিু মালয়ী বংনোদ্ভুত। 
সবনচনয় বড় ঘটিা এ্ক জিনরয় যুবনকর নকর্োপ হওয়া। হসও হমাঘল 
বাদোহনদর বংনোদ্ভুত এ্কজি মুসনলম যুবক।’ 

‘আহমদ মুসার হচানে-মুনে কৃনেম িয় ও নবস্মনয়র নচহ্ন। বলল, 
‘সাংঘানতক বযাপার? মুসনলম যুবকনদর এ্ই অবযাহত হতযার ঘটিার কারণ নক? 
কারা জনড়ত?’ 

‘আপিার মত আমানদরও রে এ্টাই। এ্ রনের জবাব পুনলে নকংবা 
সরকার হকউ নদনি িা।’ হাজী আবদুল্লাহ বলল। 

‘আপনি মুসনলম কমুযনিনটর এ্কজি হিতৃস্থািীয় হলাক। আপিার 
অনিমত নক? আপনি কানদর সনন্দহ কনরি?’ বলল আহমদ মুসা। 

‘আমরা আেংকা করনি এ্কটা বড় ষড়যন্ত্র শুরু হনয়নি। এ্ ষড়যনন্ত্রর নক 
উনেশ্য, এ্র হপিনি হক বা কারা আনি আমরা জানি িা। আমরা চরম আতংক ও 
অনিশ্চয়তার মনধয আনি। আনম যুবক িই, হবাধ হয় এ্ কারনণই এ্েিও ইয়ানহয়া 
আহমাদুল্লাহর পনরণনত হথনক আনম হবঁনচ আনি।’ বলল হাজী আবদুল্লাহ। 
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হাজী আবদুল্লাহ থামনতই গংগারাম বনল উঠল, ‘যারাই এ্র হপিনি 
থাক, তারা আন্দামানির বাইনর হথনক এ্নসনি। আনম হোঁজ নিনয় জািলাম, কাল 
যারা ইয়ানহয়া আহমাদুল্লাহনক নকর্োপ কনরনি, তানদরনক হসোনি উপনস্থত 
অনিনকই হদনেনি। তানদর হপাোক, কথা-বাতডা, আচার-আচরণ আন্দামািীনদর 
মত িয়।’ 

‘এ্কথা তুনম পুনলেনক বনলি গংগারাম।’ দ্রুত কনে বলল আহমদ মুসা। 
‘বনল নকিু হনব িা স্যার। কালনক দুজি পুনলনের সামনি নকর্োনপর 

ঘটিা ঘনটনি। পুনলে দুজি অেনদনক মুে ঘুনরনয় হরনে নকর্োনপর সুনযাগ কনর 
নদনয়নি।’ গংগারাম বলল। তার কনে হোি। 

‘গংগারাম নঠকই বনলনি। হঠাৎ কনরই পুনলনের মনধয এ্ই পনরবতডি 
হদো যানি। এ্ই হয নতি র্জি রহস্যজিক মৃতযুর ঘটিা ঘটল, পুনলে তার নকিুই 
বলনত পারনি িা। আহমদ োহ আলমগীর নিনোঁজ হবার বযাপার নিনয় 
কনয়কনদি এ্কটু িড়াচড়া কনর এ্েি এ্নকবানর চুপ হনয় হগনি।’ বলল হাজী 
আবদুল্লাহ। 

বলনত বলনত হাজী আবদুল্লাহ উনঠ দাঁড়াল। বলল, ‘আপিার 
অনিকোনি সময় আনম নিনয়নি। েুব িাল লাগল আপিার সানথ কথা বনল। 
আপিানক আনমনরকাি মনিই হনি িা- হচহারায় িয় কথানতও িয়। হকাি 
নবনদেীনকই হদনেনি আমানদর বযাপানর আমানদর সানথ এ্মি আন্তনরক হনত। 
ধেবাদ।’ 

আহমদ মুসাও উনঠ দাঁড়াল। 
হাজী আবদুল্লাহনক দরজা পযডন্ত এ্নগনয় নদনয় নফনর এ্নস বসনত বসনত 

বলল, ‘তুনম নঠকই বনলনিনল গংগারাম। হহানটল মানলক হাজী সানহব সনতয িাল 
হলাক।’ 

‘ধেবাদ স্যার।’ 
বনল এ্কটু থামল গংগারাম। এ্কটু িাবল। তারপর বনল উঠল আবার, 

‘স্যার, আপিার কনে নক আর হকউ এ্নসনিল?’ 
‘িা হতা। হকি বলি?’ নজজ্ঞাসা আহমদ মুসার। 
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‘আনম আসার সময় কনরনর্ানরর ওরান্ত হথনক হদেলাম হহানটনলরই 
এ্কজি বানসন্দা হসামিাথ েমু্ভজী আপিার দরজার নদক হথনক কনরনর্ানর উঠল। 
মনি হনলা আপিার রুম হথনক হবনরনয় হগল।’ গংগারাম বলল। 

আহমদ মুসা এ্কটু ভ্রুকুচকানলা। তারপর বলল, ‘সব হফ্লানরর নর্জাইি 
ও দরজাগুনলা হতা এ্কই রকম। িুল হনত পানর। হকমি বয়স িদ্রনলানকর?’  

‘পোে বিনরর মত হনব।’ 
‘যাক। িািা কনরি তুনম?’ 
‘িা স্যার। আপনি বতনর হহাি। আনম নিনচ নগনয় িািা কনর হিব।’ 
‘আনম িািা কনরনি। চল িািা কনর হিই।’ 
‘স্যার, হরাগ্রাম নঠক আনি হতা?’ 
‘হ্যাঁ গংগারাম। তনব হরাগ্রানম আরও এ্কটা আইনটম হযাগ হনয়নি। 

আনম আহমদ োহ আলমগীনরর বানড় হথনক ইয়ানহয়া আহমাদুল্লাহর বানড়নতও 
এ্কটু যাব। অসুনবধা হিই হতা?’ উনঠ দাঁড়ানত দাঁড়ানত বলল আহমদ মুসা। 

‘স্যার নক সাংবানদকও?’ 
‘হকি বলি?’  
‘এ্ই হয এ্ত হোঁজ েবর হিি। আবার হোঁজ নিনত বা জািনত যানবি। 

টুযনরষ্টরা হতা হদনে, চারনদনক নক হনি, হস নদনক হকাি ভ্রুনেপই কনর িা।’ বলল 
গংগারাম। 

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘সাংবানদকতার চাকুরী কনর িা। নকন্তু 
সাংবানদনকর চনরে আমার আনি।’ 

‘তার সানথ নিশ্চয় সমাজ হসবনকর চনরেও।’ 
‘হকমি কনর?’ হহনস বলল আহমদ মুসা। 
‘হকাি টুযনরষ্ট বা সাংবানদক হকাি অপহৃতনক উদ্ধানরর জনে হিানট িা, 

আপনি হসটাও কনরি।’ বলল গংগারাম। 
‘তুনম েুব বুনদ্ধমাি হিনল গংগারাম। হতামার আরও বড় নকিু করা উনচত 

নিল।’ 
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বনল হাঁটনত শুরু করল দরজার নদনক। িািার ও োওয়ার বযবস্থা এ্ই 
নিতীয় তলানতই। গংগারামও হাঁটনত শুরু করল আহমদ মুসার সানথ। 
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৪ 
হারবারতাবাদ হিাট্ট উপকূলীয় েহর। হপাটড হেয়ার হথনক হসাজা পনশ্চনম 

আন্দামানির এ্নকবানর পনশ্চম উপকূনল ওনয়ষ্ট হব’র পানি হঘঁনষ দাঁড়ানিা 
েহরনট। 

আন্দামানির এ্কমাে হাইওনয় হপাটড হেয়ার হথনক শুরু হনয় সাউথ 
আন্দামাি িীপনটর দনেণ রান্ত ঘুনর িীনপর উির রানন্ত এ্গুবার সময় এ্কটা হাত 
বানড়নয় স্পেড কনরনি হারবারতাবাদ েহরনক। 

হারবারতাবানদর রনতষ্ঠা হপাটড হেয়ার এ্র অল্প পনর। হারবারতাবানদর 
নতনরে মাইল দনেনণ এ্কনট েহর িাম হর্নলগঞ্জ। আর চনল্লে মাইল উির পূনবড 
আনরকনট েহর আনি। িাম উইমবারলীগঞ্জ। এ্ই দুেহনর বাংলাসহ পূবড িারতীয় 
হলানকর আনধকয হবনে। নকন্তু হারবারতাবানদ উির িারতীয় হলাক হবনে হদো 
যায়। এ্ই েহরনটর রনতষ্ঠা কনরি আন্দামানি কনয়দী হনয় আসা হমাঘল োহজাদা 
নফনরাজ োহ। 

নফনরাজ োহ বৃনটে নবনরাধীয় যুদ্ধ সংগঠক েীষড বযনক্তনদর এ্কজি নিল। 
বৃনটে রানজর নবরুনদ্ধ হদেীয় রাজা ও আেনলক জনমদারনদর সংগনঠত করার 
গুরুত্বপূণড দানয়ত্ব হস পালি কনর। নদল্লীর পতনির পর হমাঘল সম্রাট বাহাদুর োহ 
জাফর বামডার হরংগুনি নিবডাসনি যাবার আনগ পলাতক ও এ্কমাে জীনবত হমাঘল 
োহজাদা নহনসনব নফনরাজ োহনক হগাপনি হর্নক উিরানধকানরর দানয়ত্ব তার 
কাঁনধ অপডণ করাসহ নকিু হগাপি দনলল ও বংেীয় হগাপি নকিু তথয তার হানত 
নদনয় যায়। এ্র অনিক পর নফনরাজ োহ ধরা পনড়। নদল্লীনত অরকাশ্য এ্ক 
নবনেষ নবচানর তানক িীপান্তর হদয়া হয় আন্দামানি। 

আন্দামানির বৃনটে কতৃডপে োহজাদা নফনরাজ োহনক িয়ংকর 
কনয়দীনদর স্থাি ‘িাইপার হজলোিা’ নকংবা সাধারণ কনয়দীনদর রাোর জায়গা 
‘আবরর্ীি হজলোিা’ হকািটানতই রােনত িরসা পায়নি। কনয়দী নবনদ্রানহর 
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আেংকায়। নবকল্প বযবস্থা নহসানব হপাটড হেয়ার হথনক ৬০ মাইল পনশ্চনম পাহাড় 
হঘরা পনশ্চম উপকূলীয় এ্ক উপতযকার হিাট্ট এ্কটা স্থাপিা গনড় হসোনি নফনরাজ 
োহনক নবনিন্নিানব রাোর বযবস্থা কনর। অনিক পনর আন্দামানির কনয়দী 
জীবনির নিয়ম অনুসানর কাশ্মীনর এ্ক নহন্দুরাজানক হতযাকানরিী সদয কনয়দী 
হনয় আসা এ্ক কাশ্মীরী নেনেকা মনহলানক হস নবনয় কনর। যুবক নফনরাজ োহ 
এ্কনদি বৃনদ্ধ পনরণত হয়। তানক বন্দী কনর রাোর স্থািনটনতই এ্কনদি হস 
স্বাধীিিানব বসনত গনড় হতানল। হস যেি রথম এ্ই উপতযকায় আনস, তেি হস 
এ্র িাম হদয় ‘হায়রতাবাদ’ বা আশ্চযড আবাস। তেি এ্োনি তার বানড় িাড়া 
আর হকাি বানড় নিল িা। তার চারপানের পাতার ঘনর বাস করা নকি ুআনদবাসী 
িাড়া আর হকাি মানুষ নিল িা। বৃনটেনদর অথড নদনয় হকিা এ্ই আনদবাসীরা নিল 
তার পাহারাদার। কথা বলার হকাি হলাক নিল িা। জায়গাটা নদনির হবলানতও 
নিল এ্কটা নিঝুম পুরী। রানতর হবলা তা হনয় দাঁড়াত ঘুটঘুনট অন্ধকানর িাওয়া 
নিুঃেব্দ মৃত এ্ক জাহান্নাম। তাই ‘হায়রতাবাদ’ িামটা েুই যথাথড নিল। নকন্তু 
নফনরাজ োহ যেি স্বাধীিিানব এ্োনি বাস করনত লাগল, আনদবাসীরা যেি 
তার িক্ত হনয় হগল এ্বং তার চারপানে বসনত গনড় তুলল, তার সানথ ধীনর ধীনর 
িারতীয় স্বাধীি কনয়দীরাও যেি হসোনি আবাস গনড় তুলল, তেিও আনগর 
হসই ‘হায়রতাবাদ’ িামটাই রনয় হগল। হসই িামটাই ইংনরজনদর কলযানণ নবকৃত 
হনয় ‘হারবারতাবাদ’ হনয় হগনি। 

হারবারতাবাদ েহনর এ্েি সাত হাজার হলানকর বাস। হসািা ফলা সুন্দর 
উপতযকার কনয়কনট রেি অনুচ্চ নটলায় বানড়গুনল িনড়নয়-নিনটনয় আনি। 

আহমদ মুসার গানড় হারবারতাবাদ উপতযকায় রনবে করল। 
বানড় হোনিত উপতযকার নটলার নদনক তানকনয় চমৎকৃত হনলা আহমদ 

মুসা। সবুনজর ফাঁনক ফাঁনক সাদা লাল বানড়গুনলা অপরূপ মনি হনি। 
রািার দুপানের সবুনজর হদয়াল হপিনি হফনল এ্গুনলা আহমদ মুসার 

গানড়। 
নটলায় উঠনি তারা। 
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নটলায় উঠার আনগ আহমদ মুসা হঘাড়ার পনরচযডারত এ্ক বৃনদ্ধর কাি 
হথনক আহমদ োহ আলমগীনরর বানড় হকাথায় তা হজনি নিনয়নি। বানড়টার িামও 
হজনি নিনয়নিল ‘োহ বুরুজ’। 

সবড পনশ্চনম অনপোকৃত বড় ও রেি নটলাটার েীনষড িীনলর বুক হফনঁড় 
এ্কটা নমিার মাথা তুনল দাঁনড়নয় আনি। ওটা মসনজদ। মসনজনদর পানেই 
আহমদ োহ আলমগীনরর বানড়। 

মসনজনদর নমিার লনেয গানড় চানলনয় অল্পেনণর মনধযই ‘োহ বুরুজ’ 
বানড়টার হগনট গানড় দাঁড় করাল গংগারাম। 

বানড়টা রাচীর হঘরা। বানড়নত রনবনের দৃশ্যত এ্ই এ্কটাই হগট। 
হগনটর সামনি আনগ হথনকই এ্কটা মাইনক্র্া দাঁনড়নয় নিল। 
আহমদ মুসানদর গানড় পানে এ্কটু দূরত্ব হরনে দাঁড়াল। 
আনগ হথনক দাঁনড়নয় থাকা গানড়নটনত হকাি হলাক হিই। 
বানড়নত হ াকার দরজা বন্ধ। দরজায় হকাি কনলং হবল হিই। 
দরজার লনকর সানথ হকাি বযবস্থা থাকনত পানর। 
দরজার সামনি নগনয় দাঁড়ানতই হিতর হথনক িারী কনের নচৎকার ও 

কান্নার আওয়াজ শুিনত হপল আহমদ মুসা। 
আহমদ মুসার দুহাত দ্রুত নগনয় দরজায় চাপ নদল। 
দরজা েুনল হগল। 
লক করা নিল িা দরজা। 
দরজা পুনরাটা েুনল হফলল আহমদ মুসা। 
হোলা দরজা পনথ আহমদ মুসা হদেনত হপল িয়জি হলাক এ্কজি 

তরুণী ও এ্কজি চনল্লনোধড মনহলানক হটনি-নহঁচনড় নিনয় আসনি। অসহায় মনহলা 
দুজি নচৎকার করনি, কাঁদনি। 

আহমদ মুসার পানে এ্নস দাঁনড়নয়নিল গংগারাম। বলল হস দ্রুত কনে, 
‘স্যার, ঐ তরুণী আহমদ োহ আলমগীনরর হবাি, আর উনি তাঁর মা। ওনদরনকও 
ধনর নিনয় যানি।’ 
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আহমদ মুসা গংগারানমর সবটা কথা হোিার জনে অনপো কনরনি। 
হদৌড় নদনয়নিল ওনদর লনেয।  

আহমদ মুসা হলাকগুনলার সামিা-সামনি হনয় রচ- ধমনকর সুনর বলল, 
‘হক হতামরা? ওনদর হিনড় দাও।’ 

ওরা থমনক দাঁড়াল। 
ওরা িয়জি। 
তরুণীনক দুজনি হাত ও পা ধনর চযাংনদালা কনর নিনয় আসনিল। অে 

দুজনি মনহলার দুহাত ধনর হটনি-নহঁচনড় নিনয় আসনিল। অে দুজি তানদর পানে 
পানে আসনিল। 

আহমদ মুসার কথা শুনি ওরা থমনক দাঁড়ানলও তরুণী ও মনহলানক ওরা 
হিনড় হদয়নি। দুজি যানদর হাত োনল, তারা হতনড় এ্ল আহমদ মুসার নদনক। 
তানদর দুজনির হানতই দুনট নরিলবার উনঠ এ্নসনি।  

ওরা দুজি আহমদ মুসার সামনি এ্নস দাঁনড়নয় আহমদ মুসার নদনক 
নরিলবার তাক কনর বলল, ‘এ্ই মুহূনতড পালাও, িইনল..............।’ 

তানদর কথা হেষ হনলা িা, আহমদ মুসার মাথাটা অকস্মাৎ নিনচ হিনম 
হগল। আর তার দুই পা তীর হবনগ িুনট নগনয় হলাক দুজনির দুপানয়র টােনুর 
উপনর রচ- আঘাত হািল।  

হলাক দুজি হগাড়াকাটা গানির মত সনবনগ পনড় হগল। 
আহমদ মুসা পনড়নিল নচৎ হনয়। আর ওরা আহমদ মুসার দুপানে 

পনড়নিল উপুড় হনয়।  
আহমদ মুসা পনড়ই উনঠ বনসনিল।  
ওরা দুজি পনড় যাবার পর সামনল উঠার আনগই আহমদ মুসা ওনদর 

দুজনির হাত হথনক নরিলবার হকনড় নিল। 
লাফ নদনয় উনঠ দাঁড়াল আহমদ মুসা। 
ওনদনক ওরা চারজি তরুণী ও মনহলানক হিনড় নদনয় পনকট হথনক 

নরিলবার হবর করনত যানিল। 
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আহমদ মুসা সুনযাগ নদল িা ওনদর। তার দুহানতর দুই নরিলবার নিেঁুত 
লনেয চারনট গুনল করল। ওনদর চার জনির গুলী নবদ্ধ হাত হথনক নরিলবার েনস 
পড়ল। ওরা নিনজনদর হাত হচনপ ধনর কঁনকনয় উঠল। 

এ্নদনক এ্রা দুজি িূনমেযযা হথনক উনঠ দাঁড়ানিল। 
আহমদ মুসা দুজনির নদনক দুহানতর নরিলবার তাক কনর বলল, ‘হকাি 

চালানকর হচষ্টা করনল ওনদর মত আর হানত িয় মাথার েুনল উনড়নয় হদব।’ 
আহমদ মুসা যেি এ্ দুজনির নদনক মনিানযাগ নদনয়নিল, তেি ওরা 

চারজি আহত হাত হচনপ ধনর মাথা নিচু কনর হিাঁ হদৌড় নদনয়নি গানড়র লনেয 
হগনটর নদনক। 

গংগারাম নচৎকার কনর উঠল, ‘স্যার, ওরা পালানি। আহমদ মুসা 
তাকাল ওনদর নদনক। এ্ই সুনযানগ এ্রা দুজি আহমদ মুসার হাত হথনক 
নরিলবার হকনড় হিবার জনে ঝাঁনপনয় পড়ল আহমদ মুসার উপর। 

নকন্তু আহমদ মুসার হচাে নিন্ন নদনক সনর হগনলও দুনরিলবানরর নেগার 
হথনক দুতজডনি এ্কটু সনরনি। সুতরাং ওরা ঝাঁনপনয় পড়ার সানথ সানথ তজডনি নঠক 
সমনয়ই নেগার নটনপ নদনয়নিল। দুজনিই বুনক গুলীনবদ্ধ হনয় পনড় হগল। 

আহমদ মুসা িুনট হগল মনহলার নদনক। মানটনত লুটানিা দুনট ওড়িার 
এ্কনট তরুণীর নদনক িুনড় নদনয় অেনট মনহলানটর মাথা ও গানয় জনড়নয় নদনয় 
বলল, ‘মা, আপনি িাল আনিি হতা? নকিু হয়নি হতা?’ 

মনহলার হচানে-মুনে নবস্ময়, আিন্দ ও হবদিার রকাে। ‘মা’ র্াক শুনিই 
হবাধ হয় পনরপূণড দৃনষ্টনত তাকাল আহমদ মুসার নদনক মনহলানট। তারপর ফুঁনপনয় 
হকঁনদ উঠল।  

তরুণীনট এ্নগনয় এ্নস মনহলার পানে দাঁড়াল। 
মনহলানট এ্ক হাত নদনয় তরুণীনক কানি নিনয় বলল আহমদ মুসানক 

লেয কনর, ‘আল্লাহর হফনরিা হনয় এ্নস আমানদর রো কনরি। হক তুনম বাবা?’ 
‘আল্লাহ আপিানদর রো কনরনিি। মানুষ মানুষনক বাঁচানত পানর িা 

মা।’ আহমদ মুসা বলল। 
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‘তুনম এ্কজি বড় ঈমািদানরর মত কথা বলনল। হক তুনম বাবা?’ 
মনহলানট বলল। 

‘বলনি মা। আনগ বলুি এ্ লােগুনলানক লুকানিার হকাি জায়গা আনি 
নক িা? ঝানমলা এ্ড়াবার জনে এ্ লােগুনলানক লুকানিা দরকার।’ 

মনহলা নকিু বলার আনগই তরুণীনট বনল উঠল, ‘আনি জিাব। আমানদর 
বানড়র হপিনির রাচীনর এ্কটা দরজা আনি। এ্রপর জংগল। নিনচ পাহানড়র 
হগাড়া নদনয়ই সাগর। জংগনলর মনধয নদনয় পানয় চলার রািা আনি। 

আহমদ মুসার মুে উজ্জ্বল হনয় উঠল। 
তরুণীনটর উনেনশ্য ‘ধেবাদ’ বনল আহমদ মুসা গংগারানমর নদনক 

তানকনয় বলল, ‘গংগারাম, হতামার গানড় লক কনরি?’ 
‘নজ স্যার।’ 
‘তাহনল তুনম হগটটা লক কনর নদনয় তাড়াতানড় এ্স।’ 
‘আিা স্যার’ বনল িুটল গংগারাম হগনটর নদনক। হগটটা লক কনর নদনয় 

আবার িুনট এ্ল হস আহমদ মুসার কানি। এ্নসই বলল, ‘স্যার, সাহসী বনল 
আমার সুিাম আনি। নকন্তু আমার গা এ্েিও কাঁপনি স্যার। আপনি োনল হানত 
নক কনর ওনদর হমাকানবলা কনর চারজিনক আহত এ্বং দুজিনক হতযা কনর 
যুদ্ধজয় করনলি। হকাি নসনিমানতও স্যার আনম এ্েিও এ্মি হকাি দৃশ্য 
হদনেনি।’ 

‘বািব সব সময় কল্পিার হচনয় বড় হয়। রাে এ্সব কথা। লাে সাগর 
পযডন্ত নিনত সাহাযয কর। তুনম এ্কজিনক িাও। আনরকজিনক আনম নিনি।’ বনল 
আহমদ মুসা তাকাল মনহলার নদনক, তারপর তরুণীর নদনক। বলল তরুণীনক 
লেয কনর, ‘হোি, আমরা িা হফরা পযডন্ত বাইনরর দরজা কারও কথানতই েুলনব 
িা। যনদ দরজা হিনে হফলনি হদেল, তাহনল মানক নিনয় হপিি দরজা নদনয় 
জংগনল রনবে করনব।’ 

হমনয়নট এ্মনিনতই এ্েিও স্বািানবক হনত পানরনি। আহমদ মুসার কথা 
শুনি হমনয়নট িনয় চুপনস হগল। কাঁপনত শুরু করল আবার। 



কালাপানির আন্দামানি  77 

 

এ্টা হদনে আহমদ মুসা হমনয়নট ও মনহলা উিয়নক লেয কনর বলল, 
‘হকউ আসনব িা আনম মনি কনর। আনম বলনি সাবধাি থাকার কথা। আর িয় 
হিই আপিানদর।’ 

‘বরং আমরাও হতামানদর সানথ যাই বাবা।’ বলল মনহলানট। 
‘রনয়াজি হিই মা। আমানদর নফরনত হদনর হনব িা।’ 
বনল আহমদ মুসা এ্কনট লাে কাঁনধ তুনল নিনয় হাঁটনত শুরু করল।  
গংগারামও তার হপিনি হপিনি চলল, ‘নমনিট নবনেক পনরই আহমদ 

মুসারা নফনর এ্ল। 
নফনর এ্নস হদেল উঠানি রনক্তর হকাি নচহ্ন হিই। ওরা মা ও হমনয় 

দুজনি বারান্দায় দাঁনড়নয় আনি। 
আহমদ মুসারা হপিি দরজা নদনয় এ্নস উঠানি রনবে করনতই মনহলারা 

উঠানি হিনম এ্ল। বলল, ‘বাবা, হতামরা এ্স। বসনব চল।’  
‘চলুি’ বনলই আহমদ মুসা নজনজ্ঞস করল, ‘রক্ত আপিারা মুনি 

হফনলনিি মা?’ 
‘হ্যাঁ বাবা। োহ বানু ওগুনলা মুনি হফনলনি। লাে হযমি হগনি, লানের 

নচহ্নও মুনি হফলা দরকার।’ বলল মনহলানট। 
আহম মুসা মুে নফরাল তরুণীর নদনক। বলল, ‘ধেবাদ।’  
‘চল বাবা, বসনব।’ বনল মনহলানট আবার তাড়া নদল আহমদ মুসানক। 
‘চলুি মা।’ 
‘এ্স’ বনল হাঁটনত লাগল মনহলানট। 
 
 
 
ঘরনটনত রনবে কনরই আহমদ মুসা হদেল হমাঘল সম্রানজযর রনতষ্ঠাতা 

সম্রাট বাবর-এ্র িনব। তার পানের িনবনটনক নচিনত পারনলা িা আহমদ মুসা। 
িনবর মানুষনট এ্কজি সুদেডি যুবক। তার পরনি কনয়দীর হপাোক। যুবনকর 
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হচানে কনয়দীর অপরাধনবাধ হিই, বরং আনি উন্নত নের এ্ক আনিজাতয। ইনিই 
নক ‘নফনরাজ োহ’, িাবল আহমদ মুসা। 

মনহলা ঘনর  ুনক সবাইনক বসার জনে আহ্বাি জািাল। 
আহমদ মুসা বসনত বসনত হদয়ানলর িনবর নদনক ইংনগত কনর বলল, 

‘বতলনচনের িনব সম্রাট বাবনরর, ফনটার িনব নক বন্দী হমাঘল সম্রাট বাহাদুর 
োনহর মনিািীত হমাঘল সম্রানজযর উিরানধকারী নফনরাজ োনহর?’ 

মনহলার হচানে-মুনে নকিুটা নবস্ময় ফনুট উঠল। বলল, ‘তুনম এ্নদর 
সবাইনক হচি হদেনি বাবা!’ 

‘তা িয়। সম্রাট বাবরনক হতা সকনলই নচিনব। ফনটার িামটা বনলনি 
আনম অনুমাি কনর।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘হতামার অনুমাি নঠক বাবা। উনিই হমাঘল সম্রানজযর হেষ উিরানধকারী 
যাবত-জীবনির জনে দন্র্রাপ্ত, আন্দামানি নিবডানসত এ্বং আন্দামানি আমানদর 
রথম পূবড পুরুষ নফনরাজ োহ।’ বলল মনহলানট।  

‘টাোনিার জনে িনবর চমৎকার নসনলকেি মা। বাবর িারনত হমাঘল 
বংনের রনতষ্ঠাতা আর নফনরাজ োহ আন্দামানি হমাঘল বংনের রনতষ্ঠাতা। 
চমৎকার নমল দুইনয়র মনধয।’ 

‘নকন্তু অনমলই হবনে জিাব। সম্রাট বাবর িারনত এ্নসনিনলি নবজয়ীর 
হবনে। আর জিাব নফনরাজ োহ আন্দামানি আনসি বন্দী হবনে। অেনদনক বাবর 
িারনত এ্কটা সম্রানজযর রনতষ্ঠা কনরি, আর নফনরাজ োহ যাপি কনরনিি বন্দী 
রজার জীবি।’ মনহলানট নকি ুবলার আনগই বনল উঠল হমনয়নট। 

আহমদ মুসা তাকাল তরুণীর নদনক। এ্ই রথম তার মুনের উপর হচাে 
পড়ল আহমদ মুসার। অতযন্ত বুনদ্ধদীপ্ত হচহারা। তার সানথ হসোনি আনিজানতযর 
হযাগ। বয়স উনিে-নবনের হবনে হনব িা। রংনয়র নদক নদনয় জীবন্ত এ্কটা ইরািী 
ফলু। 

আহমদ মুসা বলল, ‘সুন্দর পাথডকয হদনেনয়ি তুনম। নকন্তু হয নদকটা িাল 
িয়, তা সামনি িা আিার মনধযই কলযাণ হবনে।’ 
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নকিু বলনত যানিল তরুণীনট। নকন্তু তার মা বাধা নদনয় বলল, ‘চুপ, 
কথার নপনঠ কথা সব সময় বলনত হিই।’ 

কথা হেষ কনরই মনহলানট তাকাল আহমদ মুসার নদনক। তারপর 
হসাফায় হসাজা হনয় বসল। বলল, ‘হবটা, তুনম বনলি আল্লাহ মানুষনক রো কনর। 
নকন্তু হসটা কনরি নতনি হকাি উপলনের মাধযনম। হসই উপলে তুনম বাবা। আনম 
আল্লাহর শুকনরয়া আদায় করনি, নঠক সমনয় নতনি হতামানক হপৌনিনয়নিি। তুনম 
নিনজর জীবনির পনরায়া িা কনর আমানদর বাঁনচনয়নিা।’ 

কে িারী, হচাে অশ্রুসজল হনয় উনঠনি মনহলার। এ্কটু থামল হস। 
মুে নিচু কনর নিনজনক সম্বরণ কনর নিল। বলল আবার, ‘আমানদর তুনম 

জাি নকিা, কতটুকু জাি আনম জানি িা। হবটা, আনম এ্ক হতিাগয মা। আমার 
হিনল নকিু নদি আনগ হানরনয় হগনি। তার জনে নকিুই করনত পারনি িা আমরা। 
এ্ আমার এ্কমাে হমনয় োহ বানু। এ্ই হমনয় এ্বং আনম কত নবপনদ আনি তা 
তুনম হদেনল।’ 

‘আনম এ্ত নকিু জািতাম িা মা। শুধু জানি আহমদ োহ আলমগীনরর 
নবষয়টা।’ বলল আহমদ মুসা। 

‘তুনম হক বাবা? নিশ্চয় আন্দামানি হতামার বানড় িয়, হয় হতা িারনতও 
িয়।’ 

‘িারনতও িয় এ্ কথা হকমি কনর বলনলি মা?’ 
‘হতামার ইংনরজী বলাটা িারনতর মত িয়। তািাড়া হতামার হচহারাও 

সাধারণ িারতীনয়র মত িয়।’ 
‘ধেবাদ মা, নঠকই ধনরনিি আপনি।’ 
বনল এ্কটু থামল আহমদ মুসা। তারপর আবার বলা শুরু করল। 

গংগারামনক হদনেনয় বলল, ‘ইনতমনধয িাম হজনিনিি। এ্ হনলা গংগারাম। আনম 
আন্দামানি আসার পর তার কযানবই ঘুরনি। হস আমার সাথী এ্বং গাইর্ দুনটাই।’ 

মনহলা মানি োহ বানুর মার মুনে এ্বার এ্কটা হানসর হরো ফনুট উঠল। 
বলল, ‘এ্ আবার গংগারাম হনলা কনব হথনক? এ্নক হতা আমরা নচনি। এ্নতা 
আন্দামাি হষ্টট কনলনজর িাে গাজী হগালাম কানদর।’ 
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নবস্ময় ফনুট উঠল আহমদ মুসার হচানে-মুনে। তাকাল হস গংগারানমর 
নদনক। বলল, ‘কথা বল গংগারাম, নমথযা পনরচয় হকি নদনয়ি?’ 

‘স্যনর স্যার। আনম আপিানক নমথযা পনরচয় হদয়নি। এ্ পনরচয়টা আনম 
অনিক আনগই নিনয়নি। নর্গ্রী পাে করার পর আন্দামানি হচষ্টা কনরনি িাল 
চাকুনর হয়নি। তারপর হকালকাতা ও মাদ্রানজও হগনি, নকন্তু চাকুনর হমনলনি। পনর 
হহানটল সাহারার মানলক হাজী আবদুল আলী আবদুল্লাহ নিনজ জামািত নদনয় 
নকনিনত আমানক এ্কটা টযানক্স কযাব পাইনয় হদি এ্বং পরামেড হদি হয, মুসনলম 
িা নিনয় আনম হযি টযানক্স কযাব িা চালাই। কারণ তানত বযবসা কম হনব, হয হকাি 
সময় নবপদও হনত পানর। নতনি আমানক িতুি িাম হদি হগাপী নকষণ গংগারাম। 
হসই হথনক আনম হগাপী নকষণ গংগারাম। আমার িতুি বানড়র রনতনবেীরাও 
আমানক আজ গংগারাম বনলই জানি। এ্নত আনম হদনেনি আমার নবরাট উপকার 
হনয়নি। আনম মুসনলম িানম থাকনল আমার লাে হয় হতা এ্তনি সাগরকূনল 
পাওয়া হযত। আমরা হমাপলা মুসনলম হিনল যারা এ্ক সনে কনলনজ পড়তাম, 
তানদর হকউই হবঁনচ হিই। আমার মনি হনি হমাপলা যুবকরাই আজ রধাি টানগডট 
হনয় দাঁনড়নয়নি। মনি হয়, আমার হমাপলা পনরচয় হিই বনলই আনম এ্েিও হবঁনচ 
আনি আল্লাহর ইিায়।’ 

থামল গংগারাম। 
আহমদ মুসার ভ্রুকুনেত হনয় উনঠনি গংগারানমর কথা শুনি। গংগারাম 

থামনতই আহমদ মুসা বনল উঠল, ‘গংগারাম, িা িা গাজী হগালাম কানদর, হকি 
তুনম বলনল, হমাপলা মুসনলম যুবকরাই চলমাি রহস্যজিক মৃতযুর রধাি টানগডট?’ 

‘স্যার, নিহত ৩৬ জি যুবনকর মনধয ২৫ জিই হমাপলা বংনোদ্ভুত 
মুসনলম যুবক, ৬ জি িারতীয় ওয়াহাবী বংনোদ্ভুত তরুণ এ্বং অবনেষ্ট ৫ জি 
মালয়ী, কানরি এ্বং অোে। সবডনেষ আপনি যানক বাঁচানত হচষ্টা করনলি, নকন্তু 
সম্ভব হয়নি, হসই ইয়ানহয়া আবদুল্লাহও হমাপলা বংনোদ্ভুত।’ বলল গংগারাম। 

অবাক নবস্মনয় আহমদ মুসার দুনচাে নস্থর হনয় হগনি। গংগারাম থামনলও 
আহমদ মুসা মুহূতড কনয়ক কথা বলনত পারনলা িা। 
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এ্কটু পর অনিকটা স্বগত কনে আহমদ মুসা বলল, ‘হমাপলারা এ্কট ু
সাহসী, রনতবাদী এ্ই কারনণই হয় হতা।’ তারপর বলল, ‘হতামার কথা নঠক। 
নকন্তু আরও কথা আনি গংগারাম।’ 

‘হসটা নক স্যার?’ 
‘হমাপলানদর অতীত।’ 
‘নক অতীত?’ 
‘হকি হমাপলানদর ইনতহাস জাি িা?’ 
‘গত েতাব্দীর শুরুনত িারনতর মালাবানর (আজনকর হকরালায়) 

হমাপলারা সাম্প্রদানয়ক দাো বানধনয়নিল, বহু েুনিােুনি তানত হনয়নিল এ্ই কথা 
জানি।’ 

‘তুনম িুল হজনিি গংগারাম। তুনম হযটা পনড়ি, হজনিি ওটা রূপকথা, 
ইনতহাস িয়। হমাপলারা হকাি নদি হকাথাও এ্ ধরনির সাম্প্রদানয়ক দাো 
বাধায়নি।’ 

‘নকন্তু আমরা ইনতহানস পনড়নি এ্টা।’ বলল গংগারাম হজার নদনয়। 
‘ইনতহাস ওোনি নমথযা কথা বনলনি। সতয হগাপি কনরনি।’ 
‘হসই সতযটা নক?’ নজনজ্ঞস করল গংগারাম।  
‘হসটা অনিক কথা। সংনেনপ কথা হনলা, হমাপলারা িারনতর সংগ্রামী 

জিনগাষ্ঠী। অষ্টম েতাব্দীনতই আরব বনণক ও মুসনলম নমেিারীনদর মাধযনম 
ইসলাম িারনতর মালাবার উপকূনল রনবে কনর। স্থািীয় মানুষ বযাপকহানর 
ইসলাম গ্রহণ কনর। পৃনথবীর অোে রানন্ত হযমি হনয়নি, হতমনি আরব বনণক 
ও নমেিারীনদর অনিনকই বসনত গনড় এ্োনি হথনক যায়। তারা স্থািীয়নদর সানথ 
বববানহত সম্পনকডর মাধযনম স্থািীয় জিগনণর সানথ এ্কাকার হনয় যায়। এ্িানব 
িারনতর দনেণ উপকূনলর মালাবার অেনল এ্কটা মুসনলম জিনগাষ্ঠী গনড় উনঠ। 
এ্রাই হমাপলা িানম পনরনচত হয়। এ্রা নবশ্বানস হযমি নিল অনবচল, হতমনি 
সাহনসও অরনতনরাধয নিল এ্রা। এ্নদর আনরকটা ববনেষ্টয নিল- এ্রা স্বাধীিনচতা 
ও সংগ্রামী। িারনতর মুসনলম োসনির পতনির পর পরাধীিতার িাগপাে হথনক 
মুক্ত হবার জনে এ্রা বার বার সংগ্রাম ঝাঁনপনয় পনড়নি। নবনেষ কনর ১৮৪৯, 
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১৮৫১, ১৮৫২ ও ১৮৫৫ সানল এ্নদর সংগ্রাম ও আত্মতযাগ হগাটা িারতবাসীর 
দৃনষ্ট আকষডণ কনর। অমািনবক হতযা-নিযডাতনির মাধযনম এ্নদর দনমনয় রাোর 
হচষ্টা করা হয়। নকন্তু বৃনটেরা এ্নত সফল হয়নি। রনতনট সুনযানগই এ্রা নবনদ্রাহ 
কনরনি ও স্বাধীিতা যুনদ্ধ ঝাঁনপনয় পনড়নি। সবডনেষ এ্নদর বড় ধরনির স্বাধীিতা 
যুদ্ধ সংঘনটত হয় ১৯২১ সানল। হাজার হাজার বসে হলনলনয় নদনয় এ্ই নবনদ্রাহ 
দমি কনর বৃনটেরা। এ্ই যুনদ্ধ ২২২৬ জি হমাপলা েহীদ হয়, এ্িাড়া ১৬১৫ জি 
আহত হয় এ্বং বন্দী ৫৬৮৮ জি এ্বং নবচানরর রহসি চনল মামলা নিনয়। ১৯২২ 
সানল হাজার হাজার হমাপলা মুসনলমনক আন্দামানি নিবডানসত করা হয়। 
গংগারাম, তুনম হয সাম্প্রদানয়ক দাোর কথা বলনল ওটা হকাি সাম্প্রদানয়ক দাো 
নিল িা। হসটা নিল বৃনটে ঔপনিনবনেক োসনির নবরুনদ্ধ হমাপলানদর ১৯২১ 
সানলর স্বাধীিতা সংগ্রাম। এ্ই স্বাধীিতা সংগ্রামনকই হতামরা পনড়ি সাম্প্রদানয়ক 
দাো নহসানব।’ 

থামল আহমদ মুসা।  
নবস্মনয় হা হনয় নগনয়নিল গংগারানমর মুে। 
অবাক-নবস্ময় োহ বানু এ্বং োহ বানুর মা’র হচানে-মুনেও। 
কথা বলল রথনম গংগারাম। বলল, ‘স্যার, এ্কজি টুযনরষ্ট হবিাি 

বাগডমযাি এ্সব কথা বলনত পানরি িা। বহু টুযনরষ্ট আনম হপনয়নি স্যার, নকন্তু কাল 
হথনক আপিানক যতটা হজনিনি, তানত হকাি টুযনরনষ্টর সানথই আপিার নমল েঁুনজ 
পাইনি। সন্ত্রাস হদনে টুযনরষ্টরা পালায়, নকন্তু আপনি কালনক বন্দনর হিনমই 
এ্কজিনক বাঁচাবার জনে সন্ত্রাসীনদর নপিু নিনয়নিি। এ্কজি টুযনরনষ্টর এ্মি 
আচরণ হনতই পানর িা।’ 

গংগারাম থামল। 
গংগারাম থামনতই োহ বানু বনল উঠল, ‘নকিুেণ আনগ এ্োনি হয 

অনবশ্বাস্য ও অিূতপূবড ঘটিায় আমরা মুনক্ত হপলাম, হসটা নিিক হকাি টুযনরনষ্টর 
কাজ িয়। অতযন্ত রনতিাবাি রনফেিাল হনলই শুধু হকউ এ্ই পনরনস্থনতনত লড়াই 
করনত পানর, হজতার আো হতা আরও বড় হযাগযতার বযাপার! নতনি লড়াই 
কনরনিি এ্বং নজনতনিিও। নবনিন্ন হপোর হলাক টুযনরষ্ট হি। সুতরাং দুনিয়ার 
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টুযনরষ্টনদর মনধয এ্মি হযাগযতার টুযনরষ্ট থাকনতও পানরি, নকন্তু জিানবর মনধয 
হয অবগনত ও আনবগ হদনেনি তানক কাকতালীয় ঘটিা বলা যায় িা। সুতরাং 
জিানবর পনরচয় সম্পনকড রে হথনকই যায়।’ 

‘তুনম বুনদ্ধজীবর মত কথা বনলি োহ বানু। তা হনব। জাি তুনম, 
ঐনতহানসক হকাি মনহলার িানমর সানথ োহ বানু িাম জনড়ত?’ োহ বানুর নদনক 
মুেটা এ্কটু নফনরনয় নজজ্ঞাসা করল আহমদ মুসা। 

‘জানি। সম্রাট োহজাহানির পত্নী সম্রাজ্ঞী মমতাজ মহনলর বালযিাম 
োহ বানু।’ োহ বানু বলল।  

‘ধেবাদ।’ উিনর বলল আহমদ মুসা। 
‘হতামার িাম নক বাবা? হতামার পনরচয় হতা এ্েিও তুনম দাওনি।’ 

নজজ্ঞাসা করল োহ বানুর মা। 
গম্ভীর হনলা আহমদ মুসা। 
ধীনর ধীনর বলল, ‘মা, পাসনপানটড আমার িাম নলো আনি হবিাি 

বাগডমযাি। হহানটনলও এ্ িাম নলো হনয়নি। গংগারামরাও আমার এ্ িামই জানি। 
নকন্তু আপিার কানি এ্ িামটা আনম বলনত পারনবা িা মা। কারণ আমার িাম এ্টা 
িয়। নকন্তু আমার আসল িামটাও আপিানক এ্েি আনম বলনত পারনবা িা। 
আরও পনর হয়নতা বলা যানব।’ 

োহ বানু, োহ বানুর মা সবারই নবস্ময়দৃনষ্ট আহমদ মুসার মুনের উপর 
আিনড় পনড়নি। আর সনতযই নবস্মনয় হা হনয় হগনি গংগারানমর মুে। 

কারও মুনেই হকাি কথা হিই। 
এ্বার োহ বানুর মা বলল, ‘তুনম আমানদর নবশ্বাস করনত পারি িা 

বাবা?’  
‘অনবশ্বাস িয় মা, এ্টা আমার সাবধািতা।’ আহমদ মুসা বলল। 
‘হকি সাবধািতা?’ বলল োহ বানুর মা। 
‘এ্ই ‘হকি’-র উির নদনত হনল সব কথা বলনত হয়। বলব আনম। নকন্তু 

এ্ই মুহূনতড বলনত পারনি িা।’ 
‘স্যার, আনম বাইনর যানি। তবু বলুি।’ বলল গংগারাম। 
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‘হতামানক আনম অনবশ্বাস কনর িা গংগারাম। তুনম মুসলমাি িা হনলও 
হতামার রনত আমার আস্থা থাকনতা।’ 

বনল এ্কটু থামল আহমদ মুসা। 
িাবল এ্কটু। তারপর তাকাল োহ বানুর মানয়র নদনক। বলল, ‘মা, আনম 

আন্দামানি এ্নসনি আহমদ োহ আলমগীনরর সন্ধাি করার জনে। আর এ্নসনি 
এ্ পযডন্ত হয নতি র্জি মুসনলম যুবনকর রহস্যজি মৃতযু হনয়নি তার কারণ 
সন্ধানির জনে। আমার িাম হযমি িদ্ম, হতমনি আমার টুযনরষ্ট পনরচয়ও 
িদ্মনবে।’ থামল আহমদ মুসা। 

আিন্দ-নবস্ময় নঠকনর পড়নি োহ বানু ও োহ বানুর মানয়র হচাে-মুে 
হথনক। হবাবা নবস্ময় গংগারানমর হচানে-মুনেও। 

আিন্দ-নবস্মনয় আিন্ন োহ বানুর মা এ্ক সময় দুহাত উপনর তুনল হকঁনদ 
উঠল, ‘হহ আমার রব, আমার দুকাি এ্ইমাে যা শুিল তা হযি স্বে িা হয়, এ্ই 
যুবক হযি স্বে িা হয়। আন্দামানি আজ হকউ হিই হতামার অসহায় বান্দানদর 
সাহাযয করার। হতামার সাহাযযই আমানদর সম্বল। এ্ই যুবনকর কথা হযি সতয 
হয়। এ্ই যুবক হযি সতয হয়।’ 

মানয়র সানথ সানথ োহ বানুর দুগ- হবনয়ও গনড়নয় পড়নিল িীরব অশ্রুর 
দুনট ধারা। 

োহ বানুর মা ওড়িা নদনয় হচাে মুনি বলল, ‘হতামানক আল্লাহ সাহাযয 
করুি হবটা। নকন্তু তুনম এ্ সব জািনত পারনল নক কনর? হকাি আন্তজডানতক, 
এ্মিনক এ্োিকার নমনর্য়ানতও হতা এ্ েবর যায়নি!’ 

‘মা, আনম এ্ সংবাদ হকাি কাগজ হথনক জানিনি। দুমাস আনগ আনম 
তেি আনমনরকায়। মক্কা হথনক এ্কটা ইসলামী সংগঠি ই-নমইল কনর আমানক 
সব ঘটিা জািায়। আনম তেিই নসদ্ধান্ত হিই এ্োনি চনল আসার।’ 

‘তুনম নক আনমনরকায় থাক? আনমনরকার িাগনরক?’ বলল োহ বানুর 
মা। 

‘হ্যাঁ মা, আনম আনমনরকারও িাগনরক। নকন্তু আনমনরকা আমার হদে িয়। 
ওোনি আনম থানকও িা।’ আহমদ মুসা বলল। 
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‘তাহনল হদে হকািটা?’ নজজ্ঞাসা োহ বানুর মার। 
আহমদ মুসা এ্কটু ম্লাি হাসল। বলল, ‘নক বলব মা। আনম সব মুসনলম 

হদেনকই আমার হদে বনল মনি কনর। সব মুসনলম হদেই আমানক িাগনরকত্ব 
নদনয়নি। সব হদনেই আনম হযনত পানর, ও থাকনত পানর। নকন্তু নবনেষ হকাি 
হদেনক আনম আমার হদে বনল এ্েনিা িানবনি।’ 

অবাক নবস্মনয় হিনয় হগনি োহ বানুর মা এ্বং গংগারানমর মুে। আর ভ্রু-
কুনেত হনয় উনঠনি োহ বানুর। তার তীেè সন্ধািী দৃনষ্ট আহমদ মুসার মুনের 
উপর।  

এ্কটু িীরবতা হিনে োহ বানুর মা বনল উঠল, ‘হবটা, তুনম অবাক 
করনল। এ্মি হদেহীি এ্বং সবডনদেীয় িাগনরক হকউ হনত পানর?’ 

হঠাৎ মুেটা উজ্জ্বল হনয় উঠল োহ বানুর। দ্রুত কনে হস বলল, ‘পানরি 
মা, শুধু এ্কজি পানরি।’ 

কথা হেষ কনরই ‘আসনি মা’ বনল োহ বানু িুনট নগনয় হবনরনয় হগল 
ববঠকোিা হথনক। 

নসঁনড় নদনয় দুতালায় উনঠ হগল।  ুকল তার িাই আহমদ োহ আলমগীর-
এ্র ঘনর। েুলল আহমদ োহ আলমগীনরর ফাইল কযানবনিট। 

ফাইল কযানবনিনটর এ্কটা ড্রয়ার হথনক এ্কটা ফাইল হবর কনর আিল। 
ফাইনল িাম হলো ‘আহমদ মুসা’। ফাইনল অনিকগুনলা নিউজ নক্লনপং এ্বং 
কনয়কটা মযাগানজি। 

সবগুনলা নিউজ নক্লনপং আহমদ মুসা সম্বন্ধীয় এ্বং সবগুনলা 
মযাগানজনিই আহমদ মুসা সম্পনকড হষ্টানর আনি। তার মনধয এ্কটা মযাগানজনি 
রনয়নি কিার হপনজ নবরাট ফনটাসহ নবোল কিার- হষ্টানর। 

মযাগানজিনট োহ বানু সামনি নিনয় এ্ল। অপার নবস্ময়-আিন্দ-
আকুলতার সানথ হচনয় আনি কিার হষ্টানরর আহমদ মুসার নদনক। িনবর এ্ই 
আহমদ মুসা এ্বং নযনি এ্নসনিি এ্কই হলাক, এ্ক হচহারা। সামাে পাথডকয 
হকাথাও হিই। তনব িনবর হচনয় বািনবর আহমদ মুসা আরও মধুর। 
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অনিকেণ িনব হথনক হচাে তুলনত পারনলা িা োহ বানু। স্বনের মানুষ 
এ্ই মানুষ তার কানি। আর তার িাই আহমদ োহ আলমগীনরর কানি আহমদ 
মুসা এ্কজি মুকুটহীি োহািোহ। আহমদ মুসা সম্পনকড হকাথাও হকাি তথয বা 
হলো উঠনল, হয িানবই হহাক হস তা সংগ্রহ করনবই। এ্ই িানবই আহমদ োহ 
আলমগীর ধীনর ধীনর গনড় তুনলনি এ্ই ফাইল। এ্ই কানজ োহ বানু নিল তার 
সাথী। িাইনয়র কানি গল্প শুনি শুনিই োহ বানু আকৃষ্ট হয় আহমদ মুসার রনত। 
তারপর আহমদ মুসা সম্পনকড পনড় পনড় হস তার স্বনের মানুনষ পনরণত হয়।  

হসই স্বনের মানুষ আজ তানদর বানড়নত! শুধু নক আসা? এ্নকবানর 
রূপকথার রাজকুমানরর মত পংেীরাজ হঘাড়ায় চনড় এ্নস বদনতযর গ্রাস হথনক 
তানদর উদ্ধার কনরনি! আকুল করা এ্ক অপানথডব নেহরণ জাগল তার হগাটা 
হদনহ। 

মযাগানজিটা হানত নিনয় ফাইল বন্ধ কনর এ্ক হানত মযাগানজি, অে 
হানত ফাইল নিনয় ঘুনর দাঁড়াল নফনর আসার জনে। নকন্তু সামনি পা বাড়ানত নগনয় 
হয উিাস নিনয় িুনট এ্নসনিল, হসই উিানসর েনক্তনক হস আর েঁুনজ হপল িা। 
রানজযর জড়তা এ্নস তার দুপা হযি জনড়নয় ধরল। এ্ক মহাসাগনরর সামনি 
ঝিডার এ্ক হিাট ধারা নক কনর নগনয় দাঁড়ানত পানর! তবু হযনতই হনব। 

এ্ক পা দুপা কনর নগনয় োহ বানু রনবে করল ববঠকোিায়। 
সবাই তাকাল োহ বানুর নদনক। 
সংনকানচর রাচীর নর্নেনয় োহ বানুর হচােও িুনট নগনয়নিল আহমদ 

মুসার নদনক। আহমদ মুসা হচাে িানমনয় নির। োহ বানুও হচাে রােনত পারল িা 
আহমদ মুসার উপর। হস হচাে িানমনয় নিনয় তাকাল মানয়র নদনক। মানয়র পানে 
বনস মযাগানজি ও ফাইলটা তার হানত তুনল নদনত নদনত বলল, ‘হকাি হদনের িা 
হনয়ও নযনি সব হদনের িাগনরক হনত পানরি, তাঁনক হদে মা।’ 

মযাগানজি ও ফাইল হানত নিনয় মযাগানজনির কিানর আহমদ মুসার িাম 
ও নবরাট িনবটার নদনক তানকনয় িূত হদোর মত চমনক উঠল তার মা। তাকাল 
আহমদ মুসার নদনক। নবস্ময় নবনস্ফানরত তার দৃনষ্ট। বাকহীিিানব তানকনয় থাকল 
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আহমদ মুসার নদনক। এ্ক সময় তার মুে ফুঁনড় হবনরনয় এ্ল, ‘সনতযই নক তুনম 
আহমদ মুসা হবটা?’ 

তারপর মুে উপনর তুনল বলল, ‘হহ আল্লাহ, তুনম সবই করনত পানরা। 
হয নজজ্ঞাসা আনম করলাম, তার উির তুনম ‘হ্যাঁ’ কর। এ্ক অসম্ভবনক তুনম সম্ভব 
কর রি।ূ’ োহ বানুর মার কনে আকুল কান্নার সুর। নবস্মনয়র এ্ক আকনস্মক 
ধাক্কায় হদহ নেনথল ও কম্পমাি হনয় পড়ল আর নেনথল হাত হথনক ফাইল ও 
মযাগানজিটা পনড় হগল। 

আহমদ মুসাও নবনস্মত হনয় পনড়নিল োহ বানুর কথা এ্বং োহ বানুর 
মার মুনে নিনজর িাম শুনি। 

ফাইল ও মযাগানজিটা পনড় হগনল আহমদ মুসা বলল, ‘োহ বানু ও দুনটা 
আমানক দাও হদনে।’ 

োহ বানু যন্ত্র চানলনতর মত উনঠ ফাইল ও মযাগানজি নিনয় তুনল নদল 
আহমদ মুসার হানত। কাঁপনিল োহ বানুর হাত। 

‘ধেবাদ’ বনল আহমদ মুসা োহ বানুর হাত হথনক মযাগানজি ও 
ফাইলটা গ্রহণ করল। 

মযাগানজিটা হদনেই আহমদ মুসা নচিনত পারল। হবে পুরানিা। আহমদ 
মুসা মানকডি যুক্তরাষ্ট্র হথনক সুনরিানম যায়, হস সময় মযাগানজিনট তানক নিনয় এ্ই 
কিার হষ্টানর কনর। 

োহ বানু ও তার মার বযাপারটা বুঝল আহমদ মুসা। ফাইল েুনল আহমদ 
মুসা নক্লনপংগুনলার নদনক হচাে বুলাল। নিউজ আইনটমগুনলার দুএ্কটা িাড়া সবই 
তার অনদো। নবনস্মত হনলা তার সম্পনকডত নিউনজর কানলকোি হদনে। মনি হয় 
সংগ্রহ শুরুর পর হকাি এ্কনট নিউজও বাদ হদয়নি। নিউনজর মনধয ইন্টারনিট 
নরনপাটডও রনয়নি। কার ফাইল এ্টা? হক সংগ্রহ করল এ্গুনলা? োহ বানু? ফাইল 
কিানরর উপর িজর বুলাল আহমদ মুসা। হসোনি কারও িাম হিই। আহমদ মুসা 
তাকাল োহ বানুর নদনক। বলল, ‘ধেবাদ োহ বানু! আমার মত এ্কজিনক নিনয় 
এ্ত বড় ফাইল করনত এ্ পযডন্ত কাউনক আনম হদনেনি। অকানজর এ্ই কাজ হক 
করল োহ বানু?’ 
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‘িাইয়া কনরনিি। নকন্তু নতনি হকাি অকাজ কনরিনি? িাল কানজর 
হরকর্ড সংগ্রহ অবশ্যই এ্কটা িাল কাজ। নকন্তু পানির মনধয নযনি র্ুনব আনিি, 
নতনি পানির আলাদা মূলয অনুিব িাও ............।’ 

োহ বানুর কথার মাঝোনি বাধা নদনয় তার মা বনল উঠল, ‘োহ বানু, 
কথা িা বনল তুনম থাকনতই পার িা। কথার নপনঠ কথা হতামার িা বলনলই হযি 
িয়। এ্েি থাম তুনম।’ বনল োহ বানুর মা তাকাল আহমদ মুসার নদনক। বলল, 
‘আল্লাহর অনেষ শুকনরয়া আদায় করনি হবটা। হিাট্ট এ্বং এ্নকবানরই 
অনুনল্লেনযাগয আন্দামানি এ্বং তার হচনয়ও অজ্ঞাত ও অসহায় এ্ই পণড কুনটনর 
আল্লাহ হতামানক নিনয় এ্নসনিি। এ্ হযি অেযাত এ্ক হদনের, অজ্ঞাত এ্ক 
গ্রানমর িামহীি এ্ক হতিানগযর অন্ধকার কুনটনর স্বয়ং চাঁনদর হিনম আসা। আমরা 
আমানদর হৃদনয়র সবটুকু আনবগ ও আকুনতসহ হতামানক স্বাগত জািানি হবটা। 
‘যানদর হকউ হিই, তানদর আল্লাহ আনিি’, এ্ই মহাসনতযর জীবন্ত এ্ক রূপ 
নহসানব তুনম এ্নসি বাবা। এ্েি বল হবটা, আমরা হতামার জনে নক করব, আর 
তুনম আমানদর জনে নক করনব?’ আনবগ জনড়ত কান্নারুদ্ধ কনে বলল োহ বানুর 
মা। 

‘আনম এ্ই বযাপানর আপিানদর সানথ কথা বলার জনেই এ্নসনি মা। 
আনম আহমদ োহ আলমগীর সম্পনকড জািনত চাই।’ 

‘নক জািনত চাও বাবা? বল?’ 
‘আহমদ আলমগীনরর নিনোঁজ হওয়ার সানথ দুনট পে জনড়ত হনত 

পানর। এ্ক. িনেে জি যুবনকর মৃতযুর জে যারা দায়ী তারা, দুই. গিিডর বালাজী 
বাজী রাও এ্র হলাকরা। কারা জনড়ত থাকনত পানর আপিারা নকিু বলনত পানরি 
নকিা?’ বলল আহমদ মুসা। 

োহ বানু ও তার মা পরষ্পনরর নদনক চাইল। তানদর হচানে নকিুটা 
নবস্ময়! এ্রপর োহ বানুর মা বলল, ‘গিিডনরর হলাকরা হনব হকি হবটা?’  

‘গিিডনরর হমনয় সুষমা রাওনয়র সানথ আহমদ আলমগীনরর এ্কটা 
সম্পকড গনড় উনঠনি। এ্টার নচরতনর ইনত ঘটানিার জনে গিডিনরর হলাকরা এ্টা 
করনত পানর।’ 
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োহ বানুর মা ফুঁনপনয় হকঁনদ উঠল। বলল, ‘এ্ই সবডিানের পথ হথনক 
আনম আমার হিনলনক সরানত হচষ্টা কনরনি, পানরনি। হমনয়টা েুব হবনে এ্নগনয় 
এ্নসনিল। আর ওরা আন্দামানির বাইনর চনল যাবার পর আমানদর হচষ্টা আর 
কাযডকরী হয়নি।’ 

‘ও নবষয়টা থাক মা। গিিডনরর হলাকরা তানক নকর্োপ করনত পানর 
নকিা এ্টা জািা দরকার।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘এ্টা বলা মুনষ্কল। ওনদর হকাি রনতনক্র্য়া আমরা কেিই জািনত 
পানরনি।’ বলল োহ বানুর মা। 

‘সুষমা রাও নক কেিও এ্োনি এ্নসনি?’ 
‘এ্নসনি। দুবার। হস েুব িাল হমনয়। নকন্তু তার বাবা-মা সম্পনকড 

আনলাচিা আমরা কেিও কনরনি, হসও কেিও হতানলনি।’ 
‘তার কাি হথনক হকাি সাহাযয পাওয়া যানব?’ 
‘তানক পানব হকাথায়। ঘটিার পর কনয়কনদি হটনলনফাি কনরনি। তনব 

রায় সাতনদি যানি তার হকাি হটনলনফাি পাওয়া যায়নি। আমরা কেিও তার 
সানথ হযাগানযাগ কনরনি।’ োহ বানুর মা বলল।  

‘সুষমা রাওনয়র িাম্বার নক আনম হপনত পানর?’ বলল আহমদ মুসা। 
‘অবশ্যই হবটা’ বনল োহ বানুর মা োহ বানুনক বলল, ‘তুনম িাম্বার নলনে 

দাও।’  
সংনগ সংনগ োহ বানু উনঠ হগল। 
‘স্যার, আনম এ্কটা কথা বনল?’ 
‘অবশ্যই গংগারাম।’ 
‘িয়জি, যারা মযার্ামনদর নকর্োপ করনত এ্নসনিল, তারা হকউ 

আন্দামানির হলাক িয় স্যার।’ গংগারাম বলল। 
‘নক কনর বুঝনল?’ 
‘হচহারা হদনে স্যার।’ 
‘আন্দামািী ও িারতীয় হচহারার মনধয েুব নক পাথডকয আনি?’ 
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‘হসটা হয়নতা হিই। নকন্তু আন্দামানির বানসন্দা ও আন্দামানি বনহরাগত 
এ্নদর মনধয এ্কটা পাথডকয অবশ্যই আনি। হযমি স্যার, ওরা চারজি হযিানব 
হচানরর মত পালাল, আন্দামািীরা হনল পালাত িা। আন্দামািীরা সাহসী। র্াি 
হাত আহত হওয়ার পর ওরা বাম হাত নদনয় গুলী করনতা। তািাড়া হসনদনির ওরা 
হাফপযান্ট ও হাফোটড পরা নিল, এ্রাও তাই। আর এ্িানব দল হবঁনধ হাফপযান্ট, 
হাফোটড পরার কালচার আন্দামানি হিই।’ থামল গংগারাম। 

‘ধেবাদ গংগারাম। আনম মনি কনর হতামার কথা সতয। তাহনল এ্র অথড 
নক এ্ই হয আন্দামানির হকাি পে বা িারনতর হকাি পে নবনেষ নমেনি িাড়া 
করা হলাক বযবহার করনি? হসই পে নক গিিডর বালাজী বাজী রাও মাধব হনত 
পানরি?’ অনিকটা স্বগতকনে বলল আহমদ মুসা। 

‘গিিডর হনল আহমদ আলমগীরনক নকর্োনপর এ্কটা অথড েঁুনজ 
পাওয়া যায়, নকন্তু ঐসব হতযাকানন্র্র নক অথড? গিিডরই নক সব নকিু করানিি? 
হকি?’ বলল গংগারাম। 

‘এ্টাও এ্কটা নদক গংগারাম।’ আহমদ মুসা বলল। 
ঘনর রনবে করল োহ বানু। মানয়র হানত এ্কে- কাগজ তুনল নদনয় 

বসল মানয়র পানে। 
োহ বানুর মা কাগজেন-র উপর হচাে বুনলনয় োহ বানুর হানত নদনয় 

বলল, ‘ওনদর নদনয় এ্স।’ 
মুেটা োহ বানুর আরক্ত হনয় উঠল। কাগজে- হস মানয়র হানত িা নদনয় 

আহমদ মুসার হানত নদনয় আসনত পারনতা। নকন্তু অজািা এ্ক সংনকানচ তার পা 
ওনঠনি। ফাইল নদনত নগনয় তার হাত এ্কবার হকঁনপনি। এ্ই দৃনশ্যর পুিরাবৃনি 
করনত হস আর সাহস পায়নি। 

নকন্তু মানয়র নিনদডনে তানক উঠনত হনলা। 
নিনয় হগল কাগজে- হস আহমদ মুসার কানি। কাগনজর ে-নট হিাট্ট। 
কাগজ হিবার জনে হাত বাড়াল আহমদ মুসা। োহ বানু হাত বানড়নয় 

কাগজে- নদনত নগনয় আহমদ মুসার হানতর কািাকানি হনতই োহ বানুর হানতর 
আেুলগুনলা অকস্মাৎ নিুঃসাড় হনয় হগল। হাত হথনক েনস পড়ল কাগজে-নট। 
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‘স্যনর’ বলল োহ বানু কনম্পত কনে। 
আহমদ মুসা কাগজে-নট মানটনত পড়ার আনগই ধনর হফনলনিল। বলল, 

‘ওনক’ োহ বানু।’ 
থামল আহমদ মুসা। হাসল। আবার বনল উঠল োহ বানুনক লেয কনর, 

‘োহ বানু, কথায় হযমি তুনম বুনদ্ধমাি, হতমনি সাহনসও হতামানক েনক্তমাি হনত 
হনব। কমপনে হতামার ফুফ ু নুরজাহাি ও দনেণ িারনতর চাঁদ সুলতািার 
ইনতহাস তুনম পনড়ি নিশ্চয়?’                                                                                                                          

োহ বানু হকাি উির িা নদনয় িুনট এ্নস বসল তার আসনি। লজ্জা, 
সংনকাচ ও আিন্দ সব নমনল তার মুে আরও রাো হনয় উনঠনি। 

‘বািা, হস রাজযও হিই, হসই রাজাও হিই, হসই নেোও হিই।’ োহ 
বানুর মা বলল। 

‘রাজয, রাজা সবই আনি মা। নকন্তু িাম পানেনি, কাজও পানে হগনি। 
দুনিয়ার অনধকাংে বস্বরতন্ত্রী আজ রাজা-বাদোনদর হচনয়ও বড়। এ্মনিিানব 
গণতন্ত্রী যারা ৫ বিনরর জনে েমতায় বনসি, তারা অনিনকই নমনি রাজা হনয় 
বসনত চাি।’ বলল আহমদ মুসা। 

উিনর হকাি কথা বলল িা োহ বানুর মা। 
তার মনধয িাবান্তর হদো হগল। গম্ভীর হনয় উঠল োহ বানুর মা। বলল 

ধীনর ধীনর, ‘হবটা, ওরা আহত বানঘর মত পাগল হনয় উঠনব নিশ্চয়। আল্লাহর 
সাহাযয নহনসনব এ্নস এ্কবার হতামরা আমানদর বাঁনচনয়ি। এ্রপর আমরা নক 
করব?’ 

‘আল্লাহ হতা সব জায়গায় সব সমনয়র জনে আনিি মা।’ বলল আহমদ 
মুসা। 

‘তা আনিি। নকন্তু মানুষনক পথ হোঁজার জনে উনঠ দাঁড়ানত হয়, 
তারপরই আল্লাহ তার সামনি পথ েুনল হদি।’ োহ বানুর মা বলল। 

গম্ভীর হনয় উনঠনিল আহমদ মুসার মুে। বলল, ‘আন্দামানি নক 
আপিানদর ঘনিষ্ঠ আত্মীয়-স্বজি আনি?’ 

‘হিই হবটা।’ বলল োহ বানুর মা। 
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‘আপনি নঠকই বনলনিি মা, ওরা এ্েি আহত বানঘর মত। আমার ধারণা 
আজই তারা হয হকাি সময় আক্র্মণ করনত পানর। সুতরাং এ্ বানড় িাড়নত হনব 
আপিানদর এ্েিই।’ 

বনলই আহমদ মুসা তাকাল গংগারানমর নদনক। বলল, ‘গংগারাম, 
আনরকটা গানড় হযাগাড় করনত পারনব এ্েি?’ 

‘অবশ্যই পারনত হনব স্যার। আনম হদেনি।’ কথা বলনত বলনতই উনঠ 
দাঁনড়নয়নি। গংগারাম। হমাবাইলটা পনকট হথনক হানত তুনল নিনয় দ্রুত হবনরনয় 
হগল হস ঘর হথনক। 

‘গানড় নক করনব হবটা?’ গংগারাম হবনরনয় হযনতই বলল োহ বানুর মা। 
‘আপিানদর অে হকাথাও নিনত হনব। সব গুনিনয় নিি মা।’ 
‘হকাথায়?’ বলল োহ বানুর মা। কনে তার উনিগ। 
‘আপনি আমানক নবশ্বাস করনিি হতা?’ 
‘এ্টা নজজ্ঞাসা করার হকাি নবষয় হনলা? আমার হিনল আমার কানি 

এ্মি রিাব আিনল আমার মনধয নিধার সৃনষ্ট হনতা। হতামার কথায় তাও হয়নি।’ 
‘ধেবাদ মা।’ 
কথা হেষ কনরই পনকট হথনক হমাবাইল হবর করল। হটনলনফাি করল 

হহানটল সাহারার মানলক হাজী আবদুল আলী আবদুল্লাহনক। 
ওপার হথনক হাজী আবদুল আলীর কে হপনয়ই আহমদ মুসা বলল, 

‘জিাব আনম হবিাি বাগডমযাি। আনম আপিার হহানটনলর এ্কজি............।’ 
‘বানসন্দা। সকানল আমার সানথ কথা হনয়নিল- এ্ই বলনবি হতা। বলুি, 

নিশ্চয় গুরুত্বপূণড নকিু হনব।’ 
‘নজ জিাব। আনম জািনত চানিলাম। হকাি ‘ফযানমনল সুট’ আপিার 

হহানটনল োনল আনি? নিরাপদ হয় এ্মি এ্কটা হলানকোি?’ 
আহমদ মুসা থামার সানথ সানথই ওপার হথনক হাজী আবদুল আলীর 

কে হিনস এ্ল, ‘আমার হহানটনলর রনতযক হফ্লানর দুনট কনর ফযানমনল সুট আনি। 
কনয়কনট োনল। আপিার হফ্লানররটাও োনল আনি। নকন্ত  হকি জািনত চানিি? 
ফযানমনল সুনট োেফার হনবি?’ 
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‘িা জিাব। আমার এ্ক আত্মীনয়র জনে এ্কটা ফযানমনল সুট দরকার। 
আমার হফ্লানররটা হনলই িাল হয়।’ 

‘আপিার দরজার নঠক মুনোমুনে দরজা, ওটা এ্কটা ফযানমনল সুট, আর 
আপিার সানরর সবড দনেনণ আনরকটা। হকািটা চাই? কানির টা নিশ্চয়?’ 

‘নজ।’ বলল আহমদ মুসা। 
‘নঠক আনি। ওরা নক আজই আসনবি?’ 
‘আজ িয়, এ্েনি জিাব।’ 
‘আসুি। ওনয়লকাম।’ 
‘ধেবাদ জিাব।’ 
হমাবাইল অফ কনরই আহমদ মুসা তাকাল োহ বানুর মার নদনক। 
বলল, ‘সব হতা শুিনলি মা। আনম মনি কনর হহানটলই হবনে নিরাপদ 

হনব।’ 
‘তুনম যা িাল মনি কর হবটা। নকন্তু হহানটনলর ফযানমনল সুট হতা েুব 

বযয়বহুল।’ 
‘মা, আপিার হিনল িা হফরা পযডন্ত মনি করুি আপনি আপিার আনরক 

হিনলর হমহমাি।’ বলল আহমদ মুসা। 
হঠাৎ োহ বানুর মার দুনচাে অশ্রুনত িনর হগল। বলল, ‘আমার হিনল 

নফরনব হবটা?’ বনল কান্না চাপার হচষ্টা করনত লাগল। 
‘আমার মি বলনি আসনব মা। ওরা হয আপিার বানড় আক্র্মণ কনরনি 

আপিানদর নকর্োপ করার জনে। এ্টাও এ্কটা রমাণ হয আপিার হিনল হবঁনচ 
আনি।’ 

‘আলহামদুনলল্লাহ। আল্লাহ হতামার কথা সতয করুি।’ 
‘হহানটল আপিার িাম নক হবিাি বাগডমযাি?’ নজজ্ঞাসা করল োহ বানু। 
‘হ্যাঁ, োহ বানু। হহানটনলর হবার্ডার নহসানব হতামানদর িাম পাোনত 

হনব।’ 
‘হকি?’ নজজ্ঞাসা করল োহ বানুর মা। 
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‘আপিারা বানড় হথনক হবনরনয় হকাি অজ্ঞাত হকাথাও চনল হগনিি, 
হানরনয় হগনিি, এ্টাই সকলনক জািানত হনব। তা িা হনল েত্রুরা আপিানদর 
নপিু িাড়নব িা।’ আহমদ মুসা বলল। 

োহ বানু ও োহ বানুর মার মুনে িনয়র িায়া িামল। বলল োহ বানু, 
‘আমরা বানড় হথনক চনল হগনলও ওরা েঁুজনব আমানদর?’ 

‘আনম মনি কনর েঁুজনব।’ 
‘হকি?’ বলল োহ বানু। 
‘এ্ই ‘হকি’র সনঠক উির জানি িা। এ্টা আহমদ আলমগীরনক হপনল 

জািা যানব, অথবা েত্রুনদর কানরা কানি জািা হযনত পানর।’ 
আহমদ মুসার কথার উিনর োহ বানুর মা নকিু বলনত যানিল। এ্ সময় 

ড্রইংরুনম রনবে করল গংগারাম। হথনম হগল োহ বানুর মা।  
‘স্যার, এ্ অেনল গানড় পাওয়া যায় িা। এ্কনট কযানরয়ার হপনয়নি। এ্নত 

চলনব স্যার। ওনদর লানগজ নিনয় আনম কযানরয়ানরর সানথ যাব। আপনি ওনদর 
নিনয় আমার গানড়নত ড্রাইি করনবি।’ 

‘ধেবাদ গংগারাম।’ বনল আহমদ মুসা তাকাল োহ বানুর মার নদনক। 
আহমদ মুসা নকিু বলার আনগই োহ বানুর মা উনঠ দাঁনড়নয়নি। বলল, 

‘আমরা বতনর হনয় নিনি হবটা। নকন্তু বানড় আমরা নকিানব হরনে যাব! নক হিব, 
নক হিব িা বুঝনত পারনি িা।’ কান্নায় রুদ্ধ হনয় এ্ল োহ বানুর মার হেনষর 
কথাগুনলা। 

‘বযনক্তগত রনয়াজনির জনে আশু অপনরহাযড এ্মি নজনিসই হিনবি মা। 
আর হকাি পানরবানরক র্কুনমন্ট থাকনল হসগুনলা অবশ্যই হিনবি। 

োহ বানু ও োহ বানুর মা দুতলায় উনঠ হগল। 
পাঁচ নমনিনটর মনধযই োহ বানু ও তার মা দুজনি কাঁনধ এ্কনট কনর বযাগ 

ও হানত এ্কনট সুযটনকস নিনয় হবনরনয় এ্ল। 
গংগারাম তানদর হাত হথনক বযাগ ও সুটনকস নিনয় কাঁনধ ও হানত 

ঝুনলনয় িুটল হগনটর নদনক। 
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‘মা, উপনরর ঘরগুনলা লক কনরনিি?’ বলল োহ বানুর মানক লেয কনর 
আহমদ মুসা। 

‘হ্যাঁ, হবটা।’ কান্না চাপনত চাপনত বলল োহ বানুর মা। 
তারা সবাই হবনরনয় এ্ল। নিনচর ঘরগুনলা হচক কনর লক কনর নদল 

আহমদ মুসা। বানড়র বাইনর চনল এ্ল সকনল। 
বযাগ ও সুটনকসগুনলা কযানরয়ানর নিনয় গানড়র পানে দাঁনড়নয় নিল 

গংগারাম। 
আহমদ মুসা বাইনরর হগট লক কনর নদনয় গানড়র কানি এ্ল। োহ বানু 

ও োহ বানুর মানক গংগারানমর কযানবর হপিনির নসনট বনসনয় গংগারানমর নদনক 
তানকনয় বলল, ‘এ্নদনক এ্স।’ 

গংগারাম এ্নল আহমদ মুসা বলল, ‘তুনম নরিলবার চালানত জাি?’ 
‘িা স্যার। হকি স্যার?’ বলল গংগারাম। 
‘আজ ওনদর কাি হথনক িয়নট নরিলবার কুনড়নয় হপনয়নি। তার এ্কটা 

হতামানক নদতাম।’ 
‘হকি স্যার?’ 
‘থাক। যাও, নগনয় কযানরয়ানর ওঠ। হতামানদর গানড়টা আনগ যানব, 

আমারটা হপিনি।’ 
‘আিা স্যার।’ বনল গংগারাম িুনট হগল তার গানড়র নদনক। 
আহমদ মুসা নগনয় ড্রাইনিং নসনট বসল। 
গংগারানমর নপক কযানরয়ারটা চলনত শুরু করনল আহমদ মুসাও তার 

কযাবনট ষ্টাটড নদল। 
আহমদ মুসা নষ্টয়ানরং এ্ হাত হরনে মুেটা হপিনি নফনর বলল, ‘মা, 

আপিারা এ্মিিানব থাকনল িাল হয় যানত বাইনর হথনক কানরা হচানে িা 
পনড়ি।’ 

‘নঠক আনি হবটা।’ 
‘ধেবাদ মা।’ 
ফলু নস্পনর্ তেি চলনত শুরু কনরনি গানড়। 
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োহ বানুর বানড় চার’ে গনজর মত দূনর হযোনি োহ বানুর বানড়র নদক 

হথনক আসা এ্কমাে রািানট ‘এ্ল’ টািড নিনয় দনেনণ চনল হগনি, হসোনি রািার 
পানে জংগনলর ধার হঘঁনষ পাঁচজি হলাক উদগ্রীব হনয় দাঁনড়নয় আনি। তানদর 
সকনলর দৃনষ্ট উপর হথনক হিনম আসা মাইনক্র্ার নদনক। 

এ্লাকাটা এ্বনড়া-নথবনড়া জংগলাকীণড। এ্নকবানর নিজডি। অনিক দূর 
পযডন্ত হকাি বানড়ঘর হিই। আন্দামানির অোে এ্লাকার মত হারবারতাবানদর 
বানড়গুনলাও গুিাকৃনতর। এ্ই এ্লাকাটা এ্বনড়া-নথবনড়া ও নকিুটা োড়া হওয়ার 
কারনণ এ্ই এ্লাকায় হকাি বানড়ঘর হিই। 

হলাকগুনলা হযোনি দাঁনড়নয় মাইনক্র্ানটর অনপো করনি, তার হপিনিই 
জংগল। জংগনলর ফাঁক নদনয় এ্কটা হিাট্ট হহনলকোর হদো যানি। জংগলটার 
পনরই এ্কটা বড় পাথনুর চত্বর। ওোনিই দাঁনড়নয় আনি হহনলকোরটা। 

মাইনক্র্াটা হলাকগুনলার সামনি এ্নস দাঁড়াল। হলাকনদর মধয হথনক 
হিতা হগানির এ্কজি িুনট হগল মাইনক্র্ার সামনির জািালায়। দ্রুত কনে 
নজজ্ঞাসা করল, ‘নমেি সাকনসসফলু? মা, হবনট দুজিনকই হপনয়ি?’ 

নকিু িা বনল ড্রাইনিং করা হলাকনট নিনচ হিনম এ্ল। তার সানথ সানথ 
হপিি হথনকও হিনম এ্ল নতি জি। তানদর সকনলরই দুহাত নিল রক্তাক্ত। 

হয উৎসাহ নিনয় হলানকরা মাইনক্র্ার নদনক িুনট এ্নসনিল, হস উৎসাহ 
তানদর উনব হগল। 

মাইনক্র্া ড্রাইি করনিল হয হলাক, হস গানড়র জািালার সামনি আসা 
হিতা হগানির হলাকনটনক লেয কনর আতডকনে বলল, ‘েংকরজী, আমানদর 
নেবরাম ও বলবন্ত দুজনিই নিহত হনয়নি। আমরা.........।’ 

‘হদেনতই পানি, আহত হনয় পানলনয় এ্নসি। নক কনর এ্তবড় ঘটিা 
ঘটল লে? আমানদর ইিফরনমেি নক িুল নিল। হগাপনি ওোনি পাহারা 
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হরনেনিল? নকন্তু ওরা হতা নকিু জািার কথা িয়? হকি পাহারা রােনব?’ বলল 
েংকর িানমর হলাকনট। 

‘িা হসোনি হকাি পাহারা নিল িা। আমরা মা হবনট দুজিনকই ধনর নিনয় 
আসনত শুরু কনরনিলাম। বানড় হথনক হবরুবার আনগই হঠাৎ দুজি হলাক এ্নস 
হানজর হনলা বাইনর হথনক।’ বনল লেণ পনরর সব ঘটিা জািাল। 

ঘটিা শুনি নবনস্মতকনে েংকর নচৎকার কনর বনল উঠল, ‘দুজি নিরস্ত্র 
হলাক হতামানদর িয় জিনক নিহত-আহত করল? এ্টা নবশ্বাস করনত বল?’ 

‘ঘটিা নবশ্বাস করার মত িয় েংকরজী। নকন্তু আমরা নকিু করার আনগই 
সবনকিু হেষ হনয় হগনি।’ বলল লেণ। 

েংকর পনকট হথনক হমাবাইল হবর করল। হকাথাও হযাগানযাগ কনর 
বলল, ‘মহাগুরু স্বামীজী, সবডিাে হনয় হগনি। ওরা েয়তািটার মা-নবািনক ধনর 
আিনত পানরনি। নেবরাম ও বলবন্ত নিহত হনয়নি। লেণরা গুলীনবদ্ধ আহত 
অবস্থায় নফনর এ্নসনি।’ 

কথা হেষ করল েংকর। ওপানরর জবাব হবাধ হয় সুেকর নিল িা। িীত 
ও মনলি হনয় উনঠনি েংকনরর মুে।  

হস হটনলনফাি লেনণর নদনক এ্নগনয় নদনয় বলল, ‘ওোনি নক হনয়নি, 
নক ঘনটনি, নক হদনেি সব স্বামীজীনক জািাও।’ 

লেণ হটনলনফাি নিনয় কনম্পতকনে নকিানব তারা হগল,ত নকিানব মা-
হবনটনক ধনর নিনয় আসনত শুরু কনরনিল, তারপর বাইনর হথনক আসা দুজি হলাক 
নক ঘটাল, নকিানব তারা চারজি সনর পনড়নি সব নববরণ নদল। কথা হেষ হবার 
পর ওপানরর এ্ক রনের জবানব বলল, ‘ওরা মনি হয় অে হকাি েহর হথনক 
হসোনি যায়। হগনট এ্কটা টযানক্স কযাবনক দাঁনড়নয় থাকনত হদনেনি। তানত 
ড্রাইিার অবশ্য নিল িা। মনি হয় ড্রাইিারও হিতনর  ুনকনিল। কারণ হিতনর 
হ াকা দুজনির এ্কজিনক আমার ড্রাইিার বনল মনি হনয়নি।’ 

কথা হেষ কনর ওপানরর কথা শুনিই বলল, ‘নঠক আনি স্বামীজী, 
েংকরনক হটনলনফাি নদনি।’ 
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েংকর হটনলনফাি হানত নিল। ওপানরর কথা শুনি কনম্পতকনে েংকর 
বলল, ‘নজ গুরুজী, আপিার কথা বুনঝনি। অেনর অেনর তা আমরা পালি 
করব।’ 

‘জয় গুরুজী’ বনল হমাবাইল অফ কনরই সকনলর নদনক ঘুনর দাঁড়াল 
েংকর। বলল, ‘হোি নিনদডে, ঐ মা-নবনটনক ধনর নিনয় হযনতই হনব। আর হয 
দুজি আমানদর দুজিনক েুি কনরনি এ্বং চারজিনক আহত কনরনি, তানদরনকও 
ধরনত হনব। িা হনল েুি করনত হনব।’ 

এ্কটু থামল েংকর। সংনগ সংনগই আবার বনল উঠল, ‘নকন্তু তার আনগ 
হতামরা হকউ যাও হহনলকোর হথনক ফাষ্ট এ্ইর্ নিনয় এ্নস ওনদর বযানন্র্জ কনর 
দাও। যা হদেনি কানরা হানতই গুলী হ ানকনি বনল আমার নবশ্বাস।’ 

েংকনরর কথা হেষ িা হনতই এ্কজি হদৌড় নদনয়নি হহনলকোনরর 
উনেনশ্য। 

কথা হেষ কনরই েংকর নফরল লেণ িানমর হলাকনটর নদনক। বলল, 
‘লেণ, রথনম দুনট বযাপার আমানদর নিনশ্চত হওয়া দরকার। এ্ক. েয়তাি হলাক 
দুজি ঐ বানড়নত আনি নকিা, দুই. ঐ দুই হারামজানদ বানড়নতই অবস্থাি করনি, 
িা অেে সনর পনড়নি।’ 

‘বাইনর চনল যাবার এ্ই এ্কনট মাে রািা। আমরা হতা রািার উপরই 
আনি। সুতরাং বাইনর হকাথাও যায়নি এ্টা নিনশ্চত। আনে-পানে রনতনবেী কারও 
বানড়নত আশ্রয় হিবার সম্ভাবিা আনি। রনতনবেীনদর কানরা বানড়নত সনর িা 
পড়নল তারা বানড়নতই আনি। েয়তাি দুজনির বযাপানর এ্ই এ্কই কথা। তারা 
টযানক্স কযাবত নিনয় ওোনি হগনি। তারা বাইনর হথনক হগনি এ্টা নিনশ্চত। সুতরাং 
নফরনত হনল এ্ পথ নদনয়ই নফরনত হনব। আমার মনি হয় হোঁজ হিবার জে হলাক 
পাঠানিা দরকার। হসটা হদোর জে আমরা ওনদনক যাব।’ বলল লেণ। 

‘নঠক বনলি লেণ’ বনলই েংকর এ্কজিনক সব কথা বুনঝনয় নদনয়, 
বলল, ‘তুনম হমাবাইনল বলনলই আমরা আসব।’ 

হলাকনট হদৌড় নদল। 
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অে কনয়কজি ওনদর চারজনির হানত ফাষ্ট এ্ইর্ ও বযানন্র্জ নদনত 
বযি হনয় পড়ল। 

আর েংকর এ্কজিনক নিনয় হহনলকোনর হগল অস্ত্র নিনয় আসনত যানত 
হমাবাইল হপনলই তৎেণাৎ যাো শুরু করনত পানর। 

রায় চনল্লে নমনিট পর হটনলনফাি এ্ল লেনণর।  
নবরক্ত, ক্র্ুব্ধ েংকর হমাবাইল ধনরই ধমক নদল। ধমক হেনয় ওপার 

হথনক লেণ বলল, ‘পনথই এ্কটা নবপনদ পনড়নিলাম। পনর বলব। হোি, 
এ্ইমাে এ্নসই হদেলাম, হসই টযানক্স কযানব দুই মা-নবনট যানি। ড্রাইি করনি 
কযাব চালক। ঐ দুজিনক হদেনি িা।’ 

‘যানি মানি নক এ্নদনক আসনি?’ নজজ্ঞাসা করল েংকর। 
‘হ্যাঁ।’ 
‘নঠক আনি। আপাতত এ্ দুজিনক হপনলও চলনব। দুই েয়তািনক 

আমরা পনর হদেব।’ 
কথা হেনষ হমাবাইল অফ কনরই নফরল সকনলর নদনক। বলল, ‘এ্কটা 

টযানক্স কযাব আসনি। আটকানত হনব। ওনতই দুই মা-নবনট আনি।’ 
সবাই রািার পানে জংগনলর মনধয পনজেি নিল। েংকর সবাইনক 

নব্রনফং নদনয় রািার পানে এ্কটা গানি হহলাি নদনয় নসগানরট ফঁুকনত লাগল। 
নপক আপ িযািনট তার হচানের সামনি নদনয় চনল হগল। আধা নমনিনটর 

মনধযই কযাবনট চনল এ্ল। 
েংকর দুহানত দুই নরিলবার নিনয় রািার মাঝোনি নগনয় দুনট ফাঁকা 

ফায়ার কনর কযাবনক দাঁড়ানত নিনদডে নদল।  
আহমদ মুসা চারনদনক তাকাল। আর কাউনক হদেল িা। হলাকনট এ্কা? 

পুনলে িয় হদনেই আহমদ মুসা নিনশ্চত হনয়নি, এ্ েুনি দনলরই হকউ হনব। কযাব 
দাঁড়ানত বলনি হকি? আহতরা নক তাহনল সব েবর নদনয়নি ওনদর? নদনয়নি 
নিশ্চয়ই। নকন্তু এ্িানব গানড় আটকানি হকি? ওরা নক তাহনল জানি গানড়নত 
আহমদ আলমগীনরর মা হবািরা আনি?’ 
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বাম পানে নসনটর উপর ও র্যােনবানর্ডর নরিলবার দুনটর নদনক এ্কবার 
তানকনয় আহমদ মুসা গানড়নত হব্রক কষল এ্বং হপিি নদনক িা তানকনয়ই বলল, 
‘োহ বানু, হতামরা নসনটর নিনচ লুনকনয় পড়।’ 

গানড় দাঁড়ানতই েংকর িুনট এ্ল। ‘ড্রাইিার, হতামার দুজি যােী 
হকাথায়? হদেনি িা হয?’ 

েংকনরর নজজ্ঞাসায় আহমদ মুসা নিনশ্চত হনলা হয, নকর্োপকারীরাই 
এ্রা? 

আহমদ মুসা আনগই গানড়র জািালা েুনল হফনলনিল। 
েংকর গানড়র নতি চার গনজর মনধয এ্নস হগনি। 
আহমদ মুসার র্াি হাতটা তেনিা নষ্টয়ানরং হুইনল। তার বাম হাত নসনটর 

উপনরর নরিলবার নিনয় হচানের পলনক উনঠ এ্ল গানড়র জািালায়। 
দুবার নেগার নটপল আহমদ মুসা। 
দুহাত লনেয দুনট গুলী কনরনি হস। 
রথম গুলীনট র্াি হাতনক নবদ্ধ করল। নিতীয় গুলীনট িুনট যানিল। নকন্তু 

রথম গুলীনট োওয়ার পনরই েংকর তার হদহনক বাঁ নদনক সনরনয় নিনয়নিল। ফনল 
গুলী তার বাঁ হানতর বদনল তার তলনপটনক নবদ্ধ করল। 

আহমদ মুসা নরিলবার ধরা বাম হাতটা সনরনয় নিল গানড়র জািালা 
হথনক। মিটা োরাপ হনয় হগনি তার। হলাকটানক মারনত চায়নি আহমদ মুসা। 
হলাকনটর হাত দুনটনক নিনস্ক্রয় কনর নিরাপনদ গানড় নিনয় সনর পড়নত হচনয়নিল 
হস। 

আহমদ মুসা গানড় ষ্টাটড নদনত যানিল। 
এ্ সময় রািার পানে জংগনলর নদক হথনক বৃনষ্টর মত গুলী িুনট আসনত 

লাগল গানড় লনেয। 
মুহূনতডই গানড়র কাঁচ চূণড-নবচুিড হনয় হগল। টায়ারও ঝাঁঝরা হনয় হগর। 

সামনির নদকটা বনস পড়ল গানড়র। 
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আহমদ মুসা বনস পনড় গানড়র নবপরীত নদনকর দরজা নদনয় হবনরনয় 
অথডাৎ দনেণ পানেল দরজার নদনক ক্র্নলং কনর এ্গুনত এ্গুনত বলল, ‘োহ বানু, 
হতামরা গানড়র হফ্লার হথনক মাথা তুনলা িা।’ 

গুলীবৃনষ্টর আনধকয গানড়র সামনির নদনকই হবনে এ্বং গানড়র সামনির 
নদনকর চাকাটাই িষ্ট হনয় হগনি। আহমদ মুসা বুঝল, যারা গুলী করনি তারা 
গানড়র সামনির হসাজাসুনজ রািার পানে অবস্থাি নিনয়নি অথবা তানদর লেয 
গানড়র সামনির নদকটা। আহমদ মুসা গানড়র হপিি নদকটা ঘুনর হপিনির উির 
নদনকর চাকার পাে নদনয় তাকাল রািার ওপানের নদনক। গুলী আসনি এ্েিও 
ওনদক হথনক। তনব গুলীর পনরমাণ কনম হগনি। 

আহমদ মুসার দুহানত নরিলবার। রািার ওপানের নদনক তানকনয় 
অনপো করনি। আহমদ মুসা নিনশ্চত, এ্নদক হথনক গুলীর জবাব িা হপনল এ্ক 
সময় ওরা জংগনলর আড়াল হথনক হবনরনয় আসনব রনতপনের নক অবস্থা হনয়নি 
তা হদোর জনে। হসই সুনযাগ আহমদ মুসা গ্রহণ করনব। 

ওরা জংগর হথনক হবনরনয় এ্নসনি। তানদর দুজনির হানত হষ্টিগাি। 
অে পাঁচজনির হানত নরিলবার। 

গানড় লনেয নবনস্মত দুচারটা গুলী িুড়নত িুড়নত ওরা এ্নগনয় আসনি।  
আহমদ মুসা তার দুনরিলবার ওনদর নদনক তাক করল। ওরা গানড় পযডন্ত 

হপৌিার আনগই তানক এ্যাকেনি হযনত হনব। 
আহমদ মুসার সমি মনিানযাগ যেি গানড়র নদনক এ্নগনয় আসা 

হলাকনদর নদনক। তেি হপিি হথনক দ্রুত িুনট আসা পানয়র েনব্দ চমনক উনঠ 
আহমদ মুসা মুে ঘুনরনয় হপিনি তাকাল। হদেল, এ্কজি হলাক িুনট আসনি। 
হলাকনটও আহমদ মুসানক হদেনত হপনয়নি। আহমদ মুসানক হদেনত হপনয়ই হস 
হদৌড়ানিা অবস্থানতই পনকনট হাত  ুনকনয়নি।  

নক ঘটনত যানি বুঝল আহমদ মুসা এ্বং বুঝনত পারল হয, হলাকনট এ্ই 
গ্রুনপরই সদস্য। 
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হলাকনট পনকট হথনক হাত হবর করার আনগই আহমদ মুসার বাম হানতর 
নরিলবানরর িল ঘুনর হগনি হলাকনটর নদনক এ্বং নেগার হটপা হনয়নি তার সানথ 
সানথই। হলাকনট মাথায় গুলী হেনয় উনে পনড় হগল। 

গুলী কনরই আহমদ মুসা তার মুে ও বাম হাত ঘুনরনয় নিল গানড়র লনেয 
এ্নগনয় আসা হলাকনদর নদনক। হদেল, ওনদর সকনলরই িজনর এ্নসনি ঘটিাটা। 
আহমদ মুসার অবস্থািও ওনদর িজনর পনড়নি। 

আহমদ মুসার এ্কাংে গানড়র চাকার আড়ানল। অে অংে ওনদর 
অনধকাংনের িজনর এ্নসনি। 

নকন্তু আহমদ মুসা নসদ্ধান্ত নিনয়ই তার মাথা ও হাত ঘুনরনয় নিনয়নিল এ্বং 
তার দুনরিলবার এ্ক সানথই গুলী বষডণ কনরনিল। 

আহমদ মুসার রথম টানগডট নিল এ্নদনকর হলাকরা। িয় রাউনন্র্র হবনে 
গুলী হিাড়া তার পনে সম্ভব হনলা িা। ওপাে হথনক গুলী বষডণ শুরু হনয় হগনি। 
এ্কনট গুলী এ্নস তার বাম হাতনক আঘাত করল, অে আর এ্কনট গুলী কাঁনধর 
নিনচ বাহুর মাসনলর এ্কটা অংে উনড়নয় নিনয় হগল। অনধকাংে গুলীই আঘাত 
করনিল গানড় এ্বং গানড়র চাকানক। এ্নতই রো হপল আহমদ মুসা। 

গুলীর আঘানত আহমদ মুসার বাম হানতর নরিলবার নিটনক চনল 
নগনয়নিল।  

এ্নদক নদনয় আক্র্মনণ যাওয়া কনঠি হদনে আহমদ মুসা দ্রুত হপিনি 
বযাক করল। 

গানড়র এ্পানে চনল এ্নস আহত হাতটানকও যথাসম্ভব কানজ লানগনয় 
দ্রুত ক্র্নলং কনর গানড়র সামনির নদনক চনল এ্ল। 

গানড়র সামনির নদকটা ঘুনর গানড়র উিরপূবড রানন্তর হকািায় আশ্রয় 
নিনয় তাকাল গানড়র এ্পােটার নদনক। হদেল, চারজি ওরা গুলী করনত করনত 
এ্গুনি গানড়র পনশ্চম রানন্তর নদনক।  

তানদর পানে নতিজনির লাে পনড় আনি। বুঝল আহমদ মুসা, তার িয় 
রাউন্র্ গুলীনত ওরা নতিজি হেষ হনয়নি। তনড়ঘনড় টানগডট হিয়া হনল হরজাে 
োরাপ হয়।  
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আহমদ মুসার বাম হাত এ্ই মুহূনতড নরিলবার ধরার মত িয়।  
তার র্াি হানতর নরিলবার পানে পনকট হথনক এ্কটা ফলু হলানর্র্ 

নরিলবার নিল। 
আহমদ মুসা উনঠ দাঁড়াল। ওনদর নদনক নরিলবার তাক কনর বলল, 

‘হতামরা হানতর নরিলবার ও হষ্টিগাি হফনল নদনয় হাত তুনল দাঁড়াও। মনি হরে 
এ্ক কথা আনম দুবার বনল িা।’ 

ওরা চারজিই এ্কসানথ ঘুনর দাঁড়াল হচানের পলনক। হকউ ওরা অস্ত্র 
হফনল হদয়নি, হাত হতানলনি। 

আহমদ মুসার নরিলবার পরপর চারবার গুলী বষডণ করল। ওনদর 
হষ্টিগাি ও নরিলবার উনঠ আসনিল। নকন্তু মাঝপনথই গনত হথনম হগল। ওরা 
চারজি বুনক গুলী হেনয় পনড় হগল মানটনত। 

আহমদ মুসা চারনদনক হদেল হকউ হিই। 
হস দ্রুত এ্গুনলা গানড়র নদনক। টাি নদনয় দরজা েুনল হদেল ওপানের 

দরজার পানে দুই মা-নমনয় কুকনড় শুনয় আনি। 
‘োহ বানু, হতামরা িাল আি, নঠক আি?’ দ্রুত কনে আহমদ মুসা 

নজনজ্ঞস করল। 
িনয়-আতংনক ওরা নিবডাক হনয় নগনয়নিল। আহমদ মুসানক হদনে 

আকানের চাঁদ হানত পাওয়ার মত হচাে-মুে উজ্জ¦ল হনয় উঠল, তারা আো 
করনত পারনিল িা হয তারা আবার আহমদ মুসানক হদেনত পানব। 

কথা বনল উঠল োহ বানুর মা। বলল, ‘হবটা, আমরা মনর হগনল েনত 
হিই। আমরা নচনন্তত নিলাম হতামানক নিনয়। আল্লাহর হাজার হোকর হতামানক 
হপনয়নি আমরা।’ 

োহ বানুর িজর পনড়নিল আহমদ মুসার রক্তাক্ত হাত ও বাহুর নদনক। 
িনয় আঁৎনক উনঠনিল হস। মুে েুনলনিল নকিু বলার জনে। 

তার আনগই আহমদ মুসা বনল উঠল, ‘মা, আসুি আপিারা। এ্ গানড় 
হেষ হনয় হগনি। অে গানড় হদেনত হনব।’ 
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বনলই আহমদ মুসা হসাজা হনয় দাঁড়াল। তাকাল রািার পানে দাঁড়ানিা 
মাইনক্র্ার নদনক। 

োহ বানুরা হবনরনয় এ্ল গানড় হথনক। আটটা রক্তাক্ত লাে পনড় থাকনত 
হদনে আনরক দফা আঁৎনক উঠল তারা। নকিু বলনত যানিল োহ বানুর মা। 

আহমদ মুসা তানক বাধা নদনয় বলল, ‘আসুি মা, ঐ মাইনক্র্ানত উঠনত 
হনব। তাড়াতানড় সনর পড়নত হনব এ্োি হথনক।’ 

বনল আহমদ মুসা িুটল মাইনক্র্র নদনক। 
যাবার সময় দুনটা হষ্টিগাি ও কনয়কটা নরিলবার কুনড়নয় নিল।  
সুন্দর িতুি মাইনক্র্া। কীনহানল চানব ঝুলনি। 
মাইনক্র্ার দরজা েুনল নদল োহ বানুনদর উঠার জনে। 
গানড়নত উঠনত নগনয় আহমদ মুসার রক্তাক্ত বাম বাহুর নদনক িজর 

পড়নতই োহ বানুর মা আতডিাদ কনর বনল উঠল, ‘এ্নক হনয়নি হবটা, তুনম হতা 
সাংঘানতক আহত!’ 

‘আনম আনগই হদেনত হপনয়নি। ওঁর হানত দুটা গুলী হলনগনি মা। আহত 
জায়গা এ্েিই হবঁনধ হফলা দরকার। তানত অন্তত রক্ত বন্ধ হনব।’ বলল োহ বানু 
কনম্পত কনে। 

‘এ্েি সময় হিই োহ বানু। হতামরা গানড়নত উঠ। ঝানমলায় পড়ার 
আনগ আমরা সনর পড়নত চাই।’ োন্ত, নকন্তু েক্ত কনে বলল আহমদ মুসা। 

আর নিরুনক্ত িা কনর োহ বানুরা গানড়নত উনঠ হগল। 
গানড়নত দরজা বন্ধ করনত নগনয় মাইনক্র্ার হপিি নদনক হঠাৎ িজর হগল 

আহমদ মুসার। নতিনট হিাট বাক্স হদেনত হপল। িাল কনর হদেল। নতিনটই 
গুলীর বাক্স। দুনট হষ্টিগানির এ্বং এ্কনট নরিলবানরর। 

আিনন্দ উজ্জ্বল হনয় উঠল আহমদ মুসার মুে। বলল, ‘মা, হদেুি 
আল্লাহর সাহাযয নকিানব আনস। আনম োনল হানত আন্দামানি এ্নসনি। আজই 
হবে অনিকগুনলা নরিলবার হানত এ্নস হগল। দুনট হষ্টিগািও এ্েি হযাগাড় 
হনলা। নকন্তু গুলী নিল িা হানত। িাবনিলাম গুলীর সন্ধাি এ্ অজািা জায়গায় 
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নকিানব করব! হদেুি আপিানদর নপিনি নতিটাই গুলীর বাক্স। 
আলহামদুনলল্লাহ।’ 

‘আল্লাহ হতা হতামানকই সাহাযয করনব হবটা! হয আমানদর মত 
অসহায়নদর সাহানযযর জনে নিনজর জীবনির পনরায়া কনর িা। আল্লাহর সাহাযয 
হতা হতামার মত হলাকনদর জনেই।’ বলল গিীর আনবগ জনড় কনে োহ বানুর 
মা। 

‘ওনক মা’ বনল আহমদ মুসা আর হকাি কথা িা বনল দরজা বন্ধ কনর 
নদনয় ড্রাইনিং নসনট এ্নস বসল। গানড় চলনত শুরু করল। 

োহ বানু আনি আনি তার মানক বলল, ‘আমার ওড়িাটা অনিক লম্বা 
এ্বং অনিক চওড়া। লম্বালনম্ব নিড়নল ওঁর দুনটা বযানন্র্জ িাল মত হনয় যানব। 
এ্িানব রক্ত পড়নত থাকনল হতা েত িাড়াও মানুনষরও তা িজনর পনড় যানব।’ 

‘নঠক বনলি মা’ বনল োহ বানুর মা আহমদ মুসানক লেয কনর বলল, 
‘হবটা, হতামার বাঁ হাতটা এ্নদনক দাও। োহ বানু বযানন্র্জ কনর হদনব। ওর িাল 
ফাষ্ট এ্ইর্ হেনিং আনি।’ 

‘দরকার হিই মা। নকিুেনণর মনধযই হতা আমরা হহানটনল হপৌনি 
যানি।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘নকিুেণ হকাথায়? হয রািার অবস্থা, দুঘণ্টার আনগ যাওয়া যানব িা। 
তািাড়া রক্ত পড়া চলনত থাকনল, তা হহানটনলর অনিনকরই হচানে পনড় হযনত 
পানর।’ বলল োহ বানুর মা। 

সনে সনে আহমদ মুসা নকিু বলল িা। োহ বানুর মা’র হেষ যুনক্তটা 
অবশ্যই নবনবচিার নবষয়। রক্তাক্ত দৃশ্যটা হহানটনলর হলাকনদর হচাে হথনক 
আড়াল করা দরকার। এ্ই নচন্তা কনর আহমদ মুসা বলল, ‘নকন্তু বযানন্র্জ বাঁধার 
জনে কাপড় পানবি হকাথায়?’ 

‘হস নচন্তা হতামার িয় হবটা।’ বলল োহ বানুর মা। 
সনে সনেই োহ বানু লম্বালনম্ব তার ওড়িা নিঁনড় হফলল। 
িয়ফুট লম্বা চার ইনে চওড়া এ্কটা ে- হবনরনয় এ্ল। দীঘড ে-নটনক 

মাঝামানঝ নিঁনড় দুই েন- পনরণত করল। 



কালাপানির আন্দামানি  106 

 

তারপর োহ বানু উনঠ হগল ড্রাইনিং নসনটর পানের নসনট। 
হ্যান্র্ বযাগ হথনক নকিু নটসুয হপপার হবর কনর নিল। 
আহমদ মুসা নষ্টয়ানরং এ্ র্াি হাত হরনে সামনি তানকনয় নিল। োহ বানুর 

নদনক িা তানকনয়ই বাম হাতটা োহ বানুর নদনক এ্কটু এ্নগনয় নদনয় বলল, ‘ফাষ্ট 
এ্ইর্ হেনিং হদয়ার পর হেনিং কানজ লাগাবার বািব সুনযাগ কেিও হপনয়ি োহ 
বানু?’ 

‘োহ বানু আহমদ মুসার হাত হানত তুনল নিনয়নিল। হস হদনে েুনে হনলা 
হয পাঁচনট আেুলই অেত আনি। নকন্তু বুনড়া আেুনলর সনন্ধস্থল হানতর তালুর 
উচ্চিনূমটা উনড় হগনি গুলীনত। অেনদনক কাঁনধর নিনচর সুগনঠত েক্ত 
হপেীটারও বড় অংে উনঠ হগনি। 

োহ বানু নটসুয হপপার নদনয় হাত পনরষ্কার করনত করনত আহমদ মুসার 
নজজ্ঞাসার উিনর বলল, ‘আনম িাগযবাি। জীবনির ঐনতহানসক নদনি ঐনতহানসক 
এ্কজিনক ফাষ্ট এ্ইর্ হদয়ার মাধযনম আমার বািব অনিজ্ঞতার যাো শুরু হনলা।’ 

আহমদ মুসা হকাি কথা বলল িা। তার নস্থর দৃনষ্ট সামনি নিবদ্ধ। 
োহ বানু আহমদ মুসার আহত দুনট জায়গা পনরষ্কার কনর বযানন্র্জ হবঁনধ 

নদল। 
আহত দুনট জায়গা পনরষ্কার করনত নগনয় োহ বানু নবনস্মত হনয়নি এ্বং 

হদনেনি, অসহিীয় হবদিানক আহমদ মুসা কত অবলীলায় হজম কনরনি। তার 
হচানের পাতা সামাে িনড়নি। মুনে হবদিার সামাে এ্কটা িাঁজও পনড়নি। মনি 
হনয়নি আহত স্থাি দুনটা হদনহর অংেই িয়। 

আহমদ মুসা তার হাত হফরত পাওয়ার পনর বলল, ‘বাুঃ, হাত আমার 
েুব হালকা হনয় হগনি। দুহানতই এ্েি আনম ড্রাইি করনত পারনবা। ধেবাদ োহ 
বানু।’ 

‘এ্কটা কথা নজনজ্ঞস কনর?’ বলল োহ বানু। 
‘অবশ্যই।’ আহমদ মুসা বলল। 
‘আপিার িািড নক পাথনরর?’ 
‘হকি?’ 
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‘আহত স্থাি দুনটা পনরষ্কার করা ও বযনন্র্জ বাঁধার সময় আপিার মনধয 
হকাি রনতনক্র্য়া হদনেনি। মনি হনয়নি হাত হযি আপিার হদনহর অংেই িয়।’ 
বলল োহ বানু। 

গম্ভীর হনলা আহমদ মুসা। বলল, ‘হযরত আলী (রা) এ্র ঘটিা নিশ্চয় 
হতামার জািা। এ্ক যুনদ্ধ তার পানয়র হগাড়ানলনত তীর নবদ্ধ হয়। তীর েুলনত 
হগনল কষ্ট হনব হিনব তার তীর হোলা হনলা িা। নতনি যেি িামানজ দাঁড়ানলি, 
তেি তীর সহনজই েুনল হিয়া হনলা। নতনি হটরই হপনলি িা। এ্টা হকি জাি? 
িামানজর সময় নতনি তার সমি মনিানযাগ আল্লাহমুেী কনরি এ্বং িুনল যাি নতনি 
চারপানের জগতনক। তার পানয় তীর নবদ্ধ থাকা এ্বং তীর হোলার যন্ত্রণার হয 
েনক্ত তার হচনয় অনিক হবনে েনক্ত নিল িামানজ আল্লাহর সানথ তার সম্পনকডর 
েনক্ত।’ 

‘ধেবাদ জিাব। এ্ ঘটিা আমার জািা নিল িা। নকন্তু হসই ঘটিা হথনক 
আপিার ঘটিার মনধয পাথডকয আনি। হযরত আলী (রা) িামানজ নিনলি, আপনি 
িামানজ নিনলি িা।’ 

‘িামানজ নিলাম িা, নকন্তু আল্লাহমুেী হনয় আল্লাহর ওয়ানি বাইনরর 
সবনকিু হথনক নবনিন্ন থাকার হচষ্টা কনরনিলাম।’ 

‘হযরত আলী (রা) তা কনরিনি হকি? তাহনল িামানজর আনগই তার 
তীর েুনল হিয়া হযত।’ 

গাম্ভীযড িামল আহমদ মুসার মুনে আবার। বলল, ‘হযরত আলী (রা)-এ্র 
মত মহাি সাহাবানয় হকরামগণ তানদর উপর আপনতত দুুঃে-মুনসবত ও নবপদ-
আপদনক স্বািানবকিানব গ্রহণ করনতি এ্বং মনি করনতি আল্লাহই এ্সব দূর 
কনর হদনবি। তাঁরা দুুঃে-মুনসবত নিনয় বযনতবযি হনয় উঠনতি িা। সুতরাং তীর 
নবদ্ধ হওয়াও তানক বযনতবযি কনর হতানলনি, উনিগ্ন-উৎকনেত এ্নত হিনি নতনি। 
এ্ কারনণ আহনতর হবদিা হথনক বাঁচার জনে আনম যা কনরনিলাম, নতনি তা 
কনরিনি। এ্টা তাঁনদর আকােচুম্বী ঈমািী েনক্তমিার রমাণ। এ্ই েনক্ত আমানদর 
হিই োহ বানু।’ আনবগ জনড়ত কেস্বর আহমদ মুসার। 

আহমদ মুসার দৃনষ্ট হসই এ্কইিানব সামনি নিবদ্ধ। 
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োহ বানুর দৃনষ্ট আহমদ মুসার মুনে। তার স্বনের আহমদ মুসার সব রূপই 
হস তার হচানের সামনি হদেনত পানি। েত্রুর নবরুনদ্ধ তার অংগার রূপ হস 
হদেল। দু’র্জনির মত লাে হফনলনি হস এ্ পযডন্ত। পরানথড তার হয জীবি তারও 
রূপ হস হদেনি। সুন্দর আন্দামানি এ্ই হয জীবি-মৃতযুর লড়াই এ্নত তাঁর হকাি 
জাগনতক স্বাথড জনড়ত হিই। আবার এ্ই কনঠার সংগ্রামীর মনধযই সংনবদিেীল 
ও আনবগরবণ এ্ক অপরূপ মিও রনয়নি। তার হচানে অোনয়র নবরুনদ্ধ আগুি 
জ্বনল উঠনতও সময় লাগনি িা, আবার আনবনগ অশ্রু সজল হনতও হদনর হনি 
িা। এ্ই স্বনের মানুষরা যারা এ্কনদি দুনিয়া জয় কনরনিল ইসলানমর জনে, 
তারা হানরনয় নগনয়নিল। অন্তত মুঘল সম্রাট বাবনরর মত মানুষ যারা মনদর পাে 
হিনে তওবা কনর যুদ্ধ যাো করনত পানরি, তারাও এ্ক সময় নিনোঁজ 
হনয়নিনলি। এ্নসনিল সম্রাট আকবনরর মত আত্মপনরচয়হারা এ্বং সম্রাট 
োহজাহানির মত নবলাসী মানুষ। তারা হয েনত কনরনিল মুসনলম জানতর হস 
েনত হথনক পতনির রানন্ত দাঁনড়নয় থাকা আলমগীর আওরেনজনবর মত দরনবে 
সম্রানটর নবনিন্ন রনচষ্টা পানরনি জানতনক রো করনত। আবার হসই স্বনের 
মানুষনক হচানের সামনি হদেনি, হয শুধুই আদেডবাদ, িীনতনবাধ ও জানতনবানধর 
টানি িুনট এ্নসনি আনমনরকা হথনক এ্বং জীবি-নিানগর অরনতনরাধয বাসিার 
গলায় িুনর চানলনয় নিনজনক জনড়নয় হফনলনি জীবি-মৃতযুর িয়াবহ সংগ্রানম! 

আনবনগর এ্ক সয়লাব এ্নস িানসনয় নিল োহ বানুর হৃদয়নক। 
অশ্রুনসক্ত হনয় উঠল তার দুনচানের হকাণ। বলল হস ধীনর ধীনর আহমদ মুসানক 
লেয কনর, ‘জিাব, হসই ঈমািী েনক্ত হিই, আপনিও যনদ এ্কথা বনলি, তাহনল 
হতাো হয কাটনব িা! কার নদনক তাকাব আমরা আো নিনয়?’ 

‘হকাি মানুনষর নদনক িয়, আো নিনয় তাকানত হনব আল্লাহর নদনক। 
সাহাযয করার েনক্ত ও অনধকার এ্ককিানব আল্লাহর। আদনেডর বদনল 
বযনক্তনিিডর নসনষ্টম ও বযনক্তনিিডর বযবস্থা এ্নকর পর এ্ক মুসনলম সম্রাজযনক 
ধ্বংস কনরনি।’ বলল আহমদ মসুা। 

‘আপিার কথা নঠক জিাব। নকন্তু আদেড হতা বযনক্তনক হকন্দ্র কনর উনঠ 
দাঁড়ায় এ্বং পথও চনল।’ 
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‘নঠক োহ বানু। নকন্তু এ্োনি বযনক্ত মুেয িয়। আদেড বযনক্তনক দাঁড় 
করায় এ্বং তানক পথ চলায়, এ্টাই সতয। এ্টাই যনদ আমানদর কানি সতয হয়, 
তাহনল বযনক্তর বযথডতা বা নতনরাধাি আমানদর েনত করনব িা, হতাে করনব িা। 
বরং আদনেডর েনক্ত আমানদর ‘গণতন্ত্র’হক কানজ লানগনয় িতুি হিতা, িতুি 
বযনক্তনক দাঁড় করানব, পথ চালানব।’ 

োহ বানুর অপলক হচাে আহমদ মুসার মুনে। নকিু বলনত যানিল হস। 
নকন্তু তার আনগই আহমদ মুসা বনল উঠল, ‘ঐনতা হদেনি গংগারানমর 

নপকআপটা দাঁনড়নয়।’ 
আহমদ মুসা নপকআপটার পানে তার মাইনক্র্া দাঁড় করাল এ্মিিানব, 

হযি নপকআনপর ড্রাইিার তানদর হদেনত িা পায়।  
গলার স্বরটানক নকনেত আলাদা কনর র্াকল গংগারামনক। 
সনে সনেই গংগারাম গানড় হথনক হিনম িুনট এ্ল। মাইনক্র্ানত আহমদ 

মুসানদর হদনে তার হচানে-মুনে নবস্ময়। নকিু বলার জনে হস মুে েুনলনিল। 
আহমদ মুসা হঠাঁনট আেুল চাপা নদনয় নিনষধ করল কথা বলনত। আহমদ 

মুসাই দ্রুত বনল উঠল, ‘সব ঘটিা পনর জািনব। আমরা চনল যাবার পাঁচ নমনিট 
পর ড্রাইিারনক বলনব হয, হপিনির গানড়র জনে আর অনপো করা যায় িা। 
তারপর গানড় নিনয় চনল এ্স।’ 

গংগারানমর হচােিরা নবস্ময় আর রে। নবনেষ কনর আহমদ মুসার 
বযানন্র্জ বাঁধা হাত হদনে অনস্থর হনয়নি হবনে। নকন্তু হকাি রে িা কনর ‘নঠক আনি 
স্যার’ বনল নপকআনপর নদনক নফরনত শুরু করল হস। 

আহমদ মুসা তানক লেয কনর উচ্চস্বনর বলল, ‘নঠক আনি গংগারাম, 
হতামরা অনপো করা আনম যাই।’ 

বনল আহমদ মুসা গানড় ষ্টাটড নদল। 
গানড় চলনত শুরু করনল োহ বানু বলল আহমদ মুসানক লেয কনর, 

‘দুুঃনেত জিাব, গংগারাম গানড় নিনয় পনর আসনব হকি বুঝনত পারলাম িা। 
ড্রাইিার হতা আমানদর হদনেনি, আমরা এ্োনি নিনজনদর হগাপি করলাম 
হকি?’ 
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‘হপিনি যা ঘনটনি তা ড্রাইিানরর জািা নঠক হনব িা। আমানদর হদেনল 
তার মনি রে জাগত কযাব হিনড় আমরা মাইনক্র্ানত হকি? তারপর কাল যেি 
হস গুলীনত কযাব ঝাঁঝরা হওয়া এ্বং জি দনেক হলাক নিহত হওয়ার কথা 
জািনব, তেি হস আমানদর নবষয়টা পুনলেনক বনলও নদনত পানর। গংগারামনক 
পনর আসনত বললামও এ্ই কারনণ হযি কযাব, আমরা ও গংগারানমর মনধয হকাি 
হযাগসেূ গড়ার সুনযাগ ড্রাইিার িা পায়।’ 

‘বুঝলাম। অনিক দূনরর কথা আপনি নচন্তা কনরনিি। নকন্তু কযাব এ্র 
সানথ গংগারানমর সম্পনকডর কথা রকাে হনয়ই পড়নব।’ বলল োহ বানু। 

‘তানত েনত হিই। গংগারাম হপাটড হেয়ানর হপৌনিই থািায় মামলা দানয়র 
করনব হয, তার গানড় চুনর হগনি।’ আহমদ মুসা বলল। 

হহনস হফলল োহ বানু। বলল, ‘চমৎকার পনরকল্পিা। নকন্তু এ্ত কথা 
আপনি িাবনলি কেি?’ 

এ্কইিানব সামনি তানকনয় নিল আহমদ মুসা। 
মুে িা নফনরনয়ই আহমদ মুসা বলল, ‘দানয়ত্ব নিনয় িাবনল তুনম এ্মি 

নক গংগারামও এ্টাই করনতা।’ 
‘ধেবাদ’ োহ বানু সামনির নসট হথনক উনঠ হপিনির নসনট মানয়র 

পানে নগনয় বসল।  
‘অনিক ধেবাদ।’ আহমদ মুসাও বলল। 
তারপর িামল এ্কটা িীরবতা। 
িুনট চলনি গানড়।  
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৫ 
এ্কটা পাহাড় েীষড নঘনর এ্কটা পুরানিা বানড়। 
বানড়র অনধকাংেই হিনে চুনর হগনি। মানঝ মানঝ নকিু অংে হজাড়াতানল 

নদনয় দাঁড় কনরনয় রাো হনয়নি।  
বানড়র সামনি কংনক্র্নটর এ্কটা িনম্ভ হসট করা এ্কটা মানবডল পাথনর 

হলো ‘হহনরনটজ ফাউনন্র্েনির সম্পনি’। বানড়টা ইনন্র্য়াি হহনরনটজ 
ফাউনন্র্েনির এ্কটা সম্পনি। 

নিচ হথনক এ্কটা পাথনুর রািা এ্ঁনক হবঁনক উপনর উনঠ হগনি। তারপর 
রািাটা বানড়র বাইনরর রান্ত নদনয় বানড়টানক চারনদক হথনক সাকুডলার রািা বতনর 
কনরনি। এ্ই সাকুডলার রািা হথনক অনিক োোরািা  ুনক হগনি সাকুডলার 
বানড়টার হিতনর। 

বানড়র মতই রািাগুনলাও রায় নিনশ্চহ্ন। 
হসই নিনশ্চহ্ন রািা নদনয় গংগারামনক চারজি হলাক চযাংনদালা কনর 

উপনর তুলনি। 
গংগারামনক নিনয় তারা িাো বানড়টার হিতনর রনবে করল। গনলপথ 

ঘুনর তারা নগনয় হপৌিল সুসনজ্জত এ্কটা ঘনর। ঘনরর দরজার পানে এ্কটা হিাট্ট 
সাইি-নবার্ড। তানত হলো ‘হমাবাইল অনফস, হহনরনটজ ফাউনন্র্েি।’ 

গংগারামনক নিনয় হস ঘনর রনবে কনর আরও কনয়কনট ঘর হপনরনয় এ্ক 
অন্ধকার কনরনর্ার নদনয় এ্নগনয় এ্কটা অনুজ্জ্বল নসঁনড় পনথ নিনচ িামল। 

আন্র্ারগ্রাউনন্র্ও অনিক কে। 
এ্কটা বড় ঘনরর দরজায় নগনয় দাঁড়াল ওরা চারজি গংগারামনক নিনয়। 

দরজায় দাঁনড়নয় ওরা গংগারামনক িুনড় নদল ঘনরর মাঝোনি। 
আনলাকজ্জ্বল ঘর। 
ঘনরর হমনঝ পাথনরর, হদয়ালও পাথনরর। িাদটা চুি-শুরনকরই হনব। 
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ঘনর মাে নতিনট হচয়ার। দুনট হাতািাড়া কুেি হচয়ার, আর এ্কটা 
হাতাওয়ালা নবরাট কুেি হচয়ার। 

হাতলহীি দুনচয়ানরর উপর বনস আনি মুনষ্টনযাদ্ধার মত হমদহীি 
হপেীবহুল দুযুবক। তানদর সামনিই নগনয় পড়ল গংগারানমর হদহ। 

সংনগ সংনগই যুবক দুজনির এ্কজি নচৎকার কনর উঠল, ‘ব্রানিা, 
ব্রেশ্রী োলানক নিনয় এ্নসনিস!’ 

‘জয়রাম স্যার। েয়তািনক বানড়নতই হপনয়নি।’ 
‘স্বামীজী এ্তেণ হপৌিার কথা!’ বলল হচয়ানর বসা অেজি। 
‘এ্র হচনয় হসাজাসুনজ ‘রে িীনপ’ নিনলই হবাধ হয় িাল হনতা।’ বলল 

হচয়ানর বসা রথম জি। 
‘িা হদবািন্দ, ওোনি হতা এ্ক েয়তািনক রাো হনয়নি। সবাইনক 

ওোনি জনড়া করা নঠক হনব িা। বরং আনম মনি কনর, েয়তািনদর জনে এ্টাই 
আসল জায়গা। এ্োনি বৃনটেরা রক্তপাি কনরনি স্বাধীিতা সংগ্রামীনদর, আর 
আমরা রনক্তর স্বাদ হিব েয়তাি হিনড়নদর।’ হচয়ানরর নিতীয়জি বলল। 

‘নঠক বনলি িটবর, ইংনরজ হবনিয়ানদর এ্ই জল্লাদোিা হনব আমানদর 
শুনদ্ধ অনিযানির জল্লাদোিা। নকন্তু সরকানরর নক করনব? তানদর কারনণ হতা 
আমরা নিরাপনদ অগ্রসর হনত পারনি িা।’ বলল হদবািন্দ িানমর হলাকনট। 

িটবনরর হচাে পনড়নি গংগারানমর উপর। হদেল,গংগারাম হগাগ্রানস 
নগলনি তানদর কথা। িটবর গংগারানমর মুনে হজানর এ্ক লানথ বনসনয় বলল, 
‘হারামজাদা নক শুিনিস। হকাি লাি হনব িা। এ্টা যমালয়, এ্োি হথনক হকউ 
হফরত যায় িা।’ 

লানথটা হলনগনিল গংগারানমর হঠাঁনট। হঠাঁট হফনট গল গল কনর রক্ত 
হবনরনয় এ্ল। 

গংগারাম হকাি কথা বলল িা। বনলও লাি হিই জানি। মনি মনি শুধু 
রাথডিা করল, আহমদ মুসা হযি এ্নদর হানত ধরা িা পনড়। হস নিনশ্চত হয, 
আন্দামানি এ্ পযডন্তকার সকল অপঘাত মৃতযু বা েুনির জনে এ্রাই দায়ী। 

এ্কজি িুনট এ্নস ঘনর রনবে করল। মহাগুরু স্বামীজী আসনিি। 
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দুজি তড়াক কনর উনঠ দাঁড়াল। 
মাথা উঁনচনয় বুক টাি কনর ৬ ফটু লম্বা, ফসডা নকন্তু অসুর হচহারার বগনরক 

বসিপরা কপানল নতলকআঁকা এ্কজি হলাক লম্বা পদনেনপ ঘনর রনবে করল। 
তার হানত সাতফুট লম্বা লানঠ। আগানগাড়া নপতল বাঁধানিা।  

উনঠ দাঁড়ানিা হদবািন্দ ও িটবর হজাড় কনর আিূনম িত হনয় কুনিডে 
করল হলাকনটনক। হলাকনট এ্নস বসল বড় আমড হচয়ারটায়।  

এ্ই হলাকনটই হগাপি ‘নেবাজী নব্রনগর্’ এ্র নিতীয় েনক্তধর হিতা 
মহাগুরু স্বামী েংকরাচাযড নেনরামনি। ‘নেবাজী নব্রনগর্’ িামক হগাপি দলনট 
হগাটা উপমহানদনে কাজ করার লনেয বতনর। তনব রথম কাজ শুরু কনরনি তারা 
আন্দামাি হথনক। আন্দামানির নবনিন্নতা, নিজডিতা তানদর জনে েুবই 
উপনযাগী। 

মহাগুরু স্বামীজী বনসই িটবর ও হদবািন্দনক লেয কনর বলল, 
‘হসামিাথ েমু্ভজী আসনবি িা। তানক বারণ কনরনি আসনত। তানকও দুই মা-
হবনট ও হসই েুনি েয়তানির হোঁনজ লাগনত বনলনি। পুনলেও সাহাযয করনব। হয 
হকাি মূনলয তানদর চাই। েুনিটা সম্পনকড হতামরা নকিু জািনত হপনরি? এ্ নকি ু
বনলনি?’ 

গংগারামনক হদনেনয় হেষ রেটা কনর কথা হেষ করল মহাগুরু স্বামীজী। 
‘স্বামীজী, এ্নক এ্ইমাে আিা হনলা। আমরা আপিার জনে অনপো 

করনি। হকাি নজজ্ঞাসাবাদ কনরনি।’ বলল হদবািন্দ মাথা ঝুঁনকনয়। 
‘এ্ইমাে মানি? নিনচ এ্নসনি আধাঘণ্টা আনগ, আর এ্োনি এ্নসনি 

পনির নমনিট আনগ।’ বলল মহাগুরু স্বামীজী। 
হদবািন্দ ও িটবর দুজনিরই মুে চুপনস হগল। তারা নকিু বলনত 

যানিল। নকন্তু মহাগুরু স্বামীজী ঘুনর দাঁনড়নয়নি গংগারানমর নদনক। বলল, ‘হতার 
িাম নক?’ জল্লানদর নিরস ও ধারাল কেস্বর। 

‘গংগারাম।’ গংগারাম বলল। 
হচাে দুনট জ্বনল উঠল স্বামীজীর। বলল, ‘বযাটা হম্লি, যবি, আমানদর 

গংগা ও রাম দুপনবে িামনকই অপনবে কনরনিস।’ 
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বনল স্বামীজী তার হানতর লানঠর হেষ মাথাটা গানয় হচনপ ধনর বলল, 
‘হারামজাদা, আমরা সব হজনি হফনলনি। তুই হতার মুনেই িামটা বল।’ 

লানঠর হেষ মাথাটা গংগারানমর গানয় হচনপ ধরার সানথ লানঠর মাথার 
এ্কটা অংে নস্রং-এ্র মত সংকুনচত হনয়নিল আর তার ফনল হবনরনয় এ্নসনিল 
এ্কটা নপি। নপিটা গংগারানমর হদহ স্পেড করার সানথ সানথ গংগারাম বুক ফাটা 
নচৎকার নদনয় উনঠনিল। 

নপিনট নিল নবদুযততানড়ত। নপি গংগারানমর হদহ স্পেড করার সানথ 
সানথ নবদুযত নগনয় তানক হিাবল হহনিনিল। অসহ্য যন্ত্রণায় কুঁকনড় নগনয়নিল 
গংগারাম। নবনস্ফানরত হনয় উনঠনিল তার দুনচাে। 

লানঠ সনরনয় নিনয় মহাগুরু স্বামীজী বলল, ‘নমথযা বলার নক োনি তা 
সামাে হটর হপনল। অতএ্ব সব রনের নঠক নঠক উির নদনব। বল এ্বার হতার 
িামটা।’  

‘গাজী হগালাম কানদর।’ বলল গংগারাম। 
‘িাম পানেনিনল হকি?’ 
‘কাজ ও চাকুরী-বাকরীর সুনবধার জনে।’ 
‘তুই হমাপলা হগাষ্ঠীর?’ 
‘হ্যাঁ।’ 
‘হমাপলা যুবকরা হমি মরনি জানিস?’ 
‘িা।’ 
‘তারা সব কানজ েুব সাহস হদোয়। তারা িানব, তানদর মত সাহসী ও 

েনক্তমাি জানত িারনত হিই। সাহসী হওয়ার োনি তারা পানি। সুতরাং তুই 
সাহস হদোনব িা। এ্বার বল, গতকাল তুই আহমদ আলমগীনরর বানড় নগনয়নিনল 
দুজি যােী নিনয়?’ 

‘হ্যাঁ।’ 
‘ঐ যােী এ্বং আহমদ আলমগীনরর মা-নবািনক গানড়টা তুই পানঠনয় 

নদনয়নিনল, তাই িা?’ 



কালাপানির আন্দামানি  115 

 

‘িা। আমার গানড় হরনে আনম িািা করনত হগনল আমার গানড় হানরনয় 
যায়। আনম থািায় মামলা কনরনি।’ 

‘নমথযা কথা বলনব িা। তুই হতার গানড়নত ওনদর পানঠনয় অে গানড়নত 
কনর হহানটল সাহারা পযডন্ত নফনরনিনল। আর ওরা হতার গানড় ধ্বংস হবার পর 
আমানদর হয গানড় নিনয় পানলনয় আনস, হসই গানড় তুই হহানটল হথনক নিনয় হপাটড 
হেয়ার বাসষ্টযানন্র্ হরনে আনসস। তার অথড তুই ঐ যােীনক নচনিস এ্বং আহমদ 
আলমগীনরর মা-নবািনক এ্নি হকাথায় রাো হনয়নি তাও তুই জানিস।’ বলল 
নচৎকার কনর মহাগুরু স্বামীজী।  

িনয় চুপনস হগল গংগারাম। হস হিনব হপল িা এ্রা এ্ত কথা এ্ত 
তাড়াতানড় জািনত পারল নক কনর! হস িয়জনড়ত কনম্পত কনে বলল, ‘আনম 
ওনদর জানি িা। আনম ওনদর িাড়ায় নিনয় নগনয়নিলাম। পনর গানড় ওনদর িাড়া 
নদনয়নিলাম। পনর ‘মামলা করনল আনম বাঁচনত পারব’-ওনদর এ্ই কথায় আনম 
মামলা কনর। আনম ঐ সময় ওনদর সানথ থাকাকানল ওনদর িামও শুনিনি।’ 

মাহগুরু স্বামীজীর লানঠ আবার স্পেড করল গংগারানমর হদহ। তড়াক 
কনর লানফনয় উঠল হদহ, হসই সানথ গলা ফাটানিা নচৎকার। হদহটা ধনুনকর মত 
হবঁনক নগনয় কুঁকনড় হগল অসহ্য যন্ত্রণায়। যন্ত্রণাটা মূনতডমাি হনয় উনঠনি তার 
নবকৃত হনয় যাওয়া হচানে-মুনে।  

লানঠ সনরনয় নিল স্বামীজী। 
যন্ত্রণার িাচি হথনম হগল গংগারানমর হদনহর। হিনতনয় পড়ল তার হদহ। 

হাঁপানি গংগারাম।  
‘বল, ঐ যােী দুজি হক? হকাথায় রাো হনয়নি আহমদ আলমগীনরর মা-

হবািনক।’ হুংকার নদনয় বলল স্বামীজী গংগারামনক।  
গংগারাম িাবল, কথা িা বলনল এ্েিই হিনম আসনব আনগর হসই 

নিযডাতি। কথা বনল তা হয়নতা নকনেত হঠনকনয় রাো যানব। এ্ই নচন্তা কনরই হস 
ধীনর ধীনর বলল, ‘তাহনল আহমদ আলমগীরনক হতামরাই নক নকর্োপ কনরি 
নকংবা হতযা কনরি?’ 
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‘হতযা কনরনি, হতযা করব। হস এ্কনট হসািার হাঁস। তার হিতনর হসািার 
নর্ম আনি। হস নর্ম পাওয়া হনয় হগনলই তার নদি হেষ হনয় যানব।’ 

‘স্বামীজী, মানুনষর হিতর হসািার নর্ম থানক িা।’ 
‘নকন্তু তার কানি হকানট হকানট হসািার নর্নমর হচনয়ও মূলযবাি নজনিস 

রনয়নি। হসটা আমরা হপনত চাই। মারাঠী কোরা আমানদর কানি স্বনগডর হদবী। 
হসই হদবীর উপর হচাে হদয়ার পরও আহমদ আলমগীর এ্েিও হবঁনচ আনি ঐ 
হসািার নর্নমর কারনণই।’ 

কথা হেষ কনরই স্বামীজী তার লানঠ গংগারানমর নদনক তাক কনর বলল, 
‘আমার নজজ্ঞাসার জবাব দাও গংগারাম।’ তার কনে নিষু্ঠর এ্ক গজডি। 

িীত কনে গংগারাম বলল, ‘তারা এ্েি হকাথায় জানি িা। এ্ সম্পনকড 
আমার নকিুই জািা হিই স্যার।’ 

হচাে দুনট আবার জ্বনল উঠল স্বামীজীর। হস লানঠর বাঁট হটনি এ্কটা লম্বা 
তরবানর হবর করল। তরবানরর েীষড সুচানগ্রর মত তীেè। 

উনঠ দাঁড়াল স্বামীজী। 
এ্কটানি নিঁনড় হফলল গংগারানমর জামা। তারপর তরবানরর আগা 

গংগারানমর বুনক হঠনকনয় বলল, ‘তরবানরর মাথা হতার বুনক নকিু কাজ করনব। 
িড়া-চড়া করনল নকন্তু বুনক  ুনক যানব হবমালুম।’ 

তার কথা হেষ হওয়ার আনগই তরবানরর আগা কাজ শুরু কনর নদনয়নি। 
তার সানথ আতডিাদ করনত শুরু কনরনি গংগারানমর কে। িনড়-চনড় বযথা লাঘব 
করার তার হকাি উপায় হিই। সনতয হদহটা এ্কটু উপনর উঠনল, বুকটা এ্নদক-
ওনদক িড়নলই তরবানরর তীেè ফলা  ুনক যানব বুনক। হজানর শ্বাস নিনতও িয় 
করনি গংগারানমর। হজানর আতডিাদ করনত নগনয় কনয়কবার ঘা হেনয়নি 
তরবানরর তীেè ফলার। 

আর নচৎকার করনি িা গংগারাম। হস দাঁনত দাঁত হচনপ হচাে বন্ধ কনর 
শুধুই আল্লাহনক র্াকনি। 

হবদিায় বুক হফনট যানি তার। 
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লােল হযমি জনমর বুক নচনর এ্নগনয় যায়, তরবানরর ফলা হতমনি 
গোরানমর বুনকর চামড়া নচনর সামনি অগ্রসর হনি অনবরাম গনতনত। 

অসহ্য হবদিায় গংগারানমর এ্নককবার মনি হনি তরবানরটানক বুনকর 
হিতনর হটনি নিনয় সব যন্ত্রণার ইনত ঘটায়। নকন্তু এ্কনদনক আল্লাহর িয়, 
অেনদনক আহমদ মুসার হচহারা হচানের সামনি হিনস উনঠ বাঁচার হররণা 
হযাগানি। 

রনক্ত বুক হিনস যানি গংগারানমর। 
মহাগুরু স্বামীজী মহাউল্লানস বলল, ‘গাজী নমঞা, পরানজত হনয় 

যমালনয় হগনলও এ্কটা উপকার হতামার হনব। হতামার বুনক নেনবর হয নেশুল 
উৎকীণড কনর নদনি, তা হতামানক অনিকোনি রো করনব।’ 

গংগারানমর বুনকর উপর তেিও চলনি স্বামীজীর তরবানরর অগ্রিাগ 
লােনলর মত। 

অসহ্য যন্ত্রণায় সংজ্ঞা হানরনয় হফনলনি গংগারাম। 
নেশুল আঁকা বন্ধ কনর গংগারানমর সংজ্ঞাহীি হদনহ এ্কটা লানথ হমনর 

বলল, ‘হদবািন্দ, এ্র সংজ্ঞা নফনরনয় আি। হারামজাদা সবই জানি, কথা আদায় 
করনতই হনব তার কাি হথনক।’ 

হদবািন্দ এ্ক লাস ঠা-া পানি নিনয় িুনট এ্ল। আর িটবর গংগারানমর 
পানয়র কানি বনস কলনমর বল পনয়ন্ট-এ্র অগ্রিাগ নদনয় পানয় হোঁচা নদনত 
লাগল। 

  ‘সামাে এ্ক ড্রাইিানরর বুক হদনে হানতর হচনয়ও েক্ত। কথা বলানিা 
হগল িা।’ বলল স্বামীজী। 

‘তাহনল নক গংগারানমর কথাই সতয হয, হস দুজি যােীনক নলফট 
নদনয়নিল এ্বং গানড় নদনয়নিল মাে, হস তানদরনক হচনি িা?’ বলল িটবর। 

‘কেিও িা। অবশ্যই হচনি। গংগারাম শুধু গানড়ই ঐ যােীনদর নদনয়নিল 
তা িয়। এ্ই নকিুেণ আনগ পুনলে সূনে হজনিনি, গংগারানমর কযানব কনর 
এ্কজি যােী আহমদ আলমগীনরর মা-নবািনক নিনয় হপাটড হেয়ানর আসনিল। 
অেনদনক গংগারাম এ্কটা নপকআনপ কনর আহমদ আলমগীনরর মা-নবািনদর 
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লানগজ নিনয় হহানটল সাহারায় হপৌনি হদয়। এ্কথা নপকআপনটর ড্রাইিার 
পুনলেনক জানিনয়নি। নপকআপনটর িাড়া গংগারামই পনরনোধ কনর। সুতরাং 
গংগারাম হকাি কথাই সতয বলনি িা। হস সবই জানি।’ 

নতি চার নমনিনটর মনধযই হচাে েুলল গংগারাম। 
মহাগুরু স্বামীজী তার লানঠর আগা নদনয় এ্কটা হজানর হোঁচা নদল 

গংগারামনক। 
নবদুযত এ্কটা রচ- হিাবল নদল গংগারানমর হদনহ। লানফনয় উঠল 

গংগারানমর হদহ। নচৎকার হবনরনয় এ্ল গংগারানমর মুে হথনক। 
হোঁচা নদনয়ই লানঠ সনরনয় নিনয়নি স্বামীজী। 
মুহূতড পনরই গংগারানমর হদহ আবার নস্থর হনয় হগল। 
ক্লানন্তনত হাঁপানি গংগারাম। 
হহনস উঠল স্বামীজী। বলল, ‘হতামানদর হকারানি এ্কটা কথা আনি হয, 

হদাজেীনদর উপর োনি এ্মি িয়ংকর হনব হয, তানদর বাঁচার হকাি অবস্থা 
থাকনব িা, আবার তানদর মরনতও হদয়া হনব িা।’ মনি কর গংগারাম, এ্টাও 
এ্ক হদাজেোিা। তুনম যতেণ মুে িা েুলি, সব িা বলি, ততেণ ঐ 
হদাজেীনদর মতই হতামার হাল করা হনব।’ 

বনল স্বামীজী তাকাল হদবািনন্দর নদনক। বলল, ‘নেশুলটা পনর আকব। 
রক্ত শুনকনয় নিক। যাও আগুি হথনক এ্কটা নেক নিনয় এ্নসা। নবদুযত-চচডা নকিু 
সময় হনয়নি। এ্বার ওর হদনহর উপর নকিুেণ আগুি চচডা কনর হিই।’ 

িুটল হদবািন্দ। আধা নমনিনটর মনধযই জ্বলন্ত এ্কটা হলাহার নেক নিনয় 
এ্ল। নেনকর মাথাটায় গিগনি লাল আগুি। 

স্বামীজী নেকটানক গংগারানমর নদনক তাক কনর এ্গুনলা তার নদনক। 
গংগারাম নচৎকার কনর হচাে বন্ধ করল। 
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আন্দামানির গিিডল বালাজী বাজী রাও মাধব এ্র সরকারী বাসিবনির 
রাইনিট উইং-এ্র ড্রইংরুম। 

আহমদ মুসা হদো করনত এ্নসনি সুষমা রাও এ্র সানথ। 
এ্কজি পুনলে তানক এ্ ড্রইংরুনম হপৌনি নদনয় হগনি। 
আহমদ মুসার অনুনরানধ সুষমা রাও-এ্র সানথ তার এ্ই সাোতকানরর 

বযবস্থা কনর নদনয়নিি হপাটড হেয়ানরর ‘হেয়ার হমনমানরয়াল হাইসু্কল এ্ন্র্ কনলজ’ 
এ্র রধাি বনল গংগাধর নতলক। আন্দামানি আসার পনথ জাহানজ আহমদ মুসার 
সানথ তার পনরচয় হনয়নিল। হসই পনরচনয়র সূনে আহমদ মুসানক হস এ্ই সাহাযয 
কনরনি। 

সুষমা রাও হপাটড হেয়ার কনলজ হথনক নর্গ্রী পাে কনরনি। তািাড়া হস 
হায়দরাবানদ িনতডর আনগ বনল গংগাধর নতলক তানক হকানচং নদনয়নি। সুষমা 
রাওনক বনল গংগাধর নতলক বনলনিল হবিাি বাগডমযাি িানম এ্কজিনক আমার 
পে হথনক হতামার কানি পাঠানত চাই এ্কটা নবষনয় আনলাচিার জনে। সুষমা 
ওনয়লকাম কনরনিল তার স্যানরর এ্ই অনুনরাধনক। 

হিতনরর দরজা সামনি হরনে উিরমূেী এ্কটা হসাফায় বনস অনপো 
করনিল আহমদ মুসা। 

আহমদ মুসার অনপোর ইনত ঘনটনয় দরজা নদনয় রনবে করল সুষমা 
রাও। রনতিাদীপ্ত এ্ক সুন্দর তরুণী। হলুদ বরণ কোর গানয় হলুদাি সাদা 
সানলায়ার ও ফলুহাতা কানমজ। গলার দুপাে নদনয় সামনি এ্কই রংনয়র ওড়িা 
ঝুলানিা। োলীি হপাোক। েুনে হনলা আহমদ মুসা। 

ঘনর  ুনকই হমনয়নট হাসল। স্বি হানস। নকন্তু হানসর মনধযও হকাথাও হযি 
এ্ক টকুনরা হবদিা জড়ানিা। মুে িরা অপরূপ লাবনণযর অন্তরানল নবষণ্ণতার 
এ্কটা হমঘও হযি লুনকনয় আনি। 

‘আনম সুষমা রাও। স্যনর স্যার। আমার এ্কটু হদনর হনয় হগনি আসনত। 
আনম দুুঃনেত।’ ঘনর  ুনকই হমনয়নট বলল। দুহাত হজাড় কনর উপনর তুনল 
‘িমষ্কার’ করল এ্বং তার সানথ বলল এ্ কথাগুনলা।  

বাঁ নদনক হসাফায় আহমদ মুসার মুনোমুনে হস বসল। 
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সানথ সানথই রায় িািা রনবে করল। 
হমনয়নট নিজ হানত আহমদ মুসানক িািা ও চা এ্নগনয় নদল। 
হমনয়নটও িািা নিল। হেনত হেনত বলল, ‘স্যার নিশ্চয় আমানদর 

নরনেপাল স্যানরর কনলগ। কতনদি আপনি এ্োনি? আপিানক হদনে নকন্তু মনি 
হয় এ্কজি বসনিক, নেেক িয়।’ 

আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘বসনিক! নেেক িয় হকি?’ 
‘আমার মনত নেেকরা রনতনদিই নেোদানির দানয়ত্ব পালি কনর। তার 

ফনল তানদর মনি ‘নমেি অযাকমনেের্ (mission accomplished) মানি 
‘লনেয হপৌনি হগনি’ ধরনির তৃনপ্তর রনতিনব সাধারণ িানব তানদর মনধয রকাে 
পায়। নকন্তু এ্কজি বসনিক সব সময় মনি কনর তার কাজ সামনি। হদনের জনে, 
জানতর জনে দানয়ত্ব পালনির তার মহাসনন্ধেণনট এ্েিও আনসনি। সুতরাং 
এ্কজি সনতযকার বসনিনকর মনধয এ্কটা নিেিনক সব সময় জীবন্ত হদো যায়।’ 
বলল সুষমা রাও। 

‘আপনি হতা সাইনকালনজর িােী িি, আনটডর িােী। নকন্তু কথা বলনিি 
সাইনকালনজর িােীর মত।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘আপনি হয নেেক িি তার আর এ্কটা রমাণ আমানক ‘আপনি’ 
সনম্বাধি কনরনিি। নেজ আমানক ‘তুনম’ বলুি।’ 

‘হকি নেেকরা ‘আপনি’ বনল িা?’ 
‘বনলি স্যার। নকন্তু িােী িা হনলও িােী পযডানয়র সবাইনকই তারা 

সাধারণিানব ‘তুনম’ বনল থানক। হযমি আনম হেয়ার কনলজ এ্র িােী। ঐ সু্কল 
কনলনজর হকাি নেেকই আমানক ‘আপনি’ বলনবি িা।’ বলল সুষমা রাও। 

এ্কটু হথনম পরেনণই আবার বনল উঠল, ‘স্যার, আপিার কথা এ্েিও 
বনলিনি। আমার রনের জবাব হদিনি।’ 

িািা হনয় নগনয়নিল। 
সুষমা রাও চা বতনর কনর আহমদ মুসার হানত তুনল নদল। 
হবয়ারা িািার হে সনরনয় নিনয় হগল। 
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আহমদ মুসার চানয়র কাপনট নট-নটনবনল হরনে হসাজা হনয় বসল। গাম্ভীযড 
হিনম এ্নসনি তার মুনে। বলল আহমদ মুসা, ‘ধে সুষমা, ‘তুনম’ সনম্বাধনির 
অনুমনত নদনয় নেেনকর মত ঘনিষ্ঠ হবর সুনযাগ হদয়ার জনে। আসনল আনম 
হেয়ার সু্কল নকংবা কনলনজর নেেক িই। সম্মানিত অধযে গংগাধর নতলনকর 
সানথ আমার রথম সাোত হয় নতি চারনদি আনগ মাদ্রাজ হথনক আন্দামাি 
আসার পনথ জাহানজ। নতনি আমার অনুনরানধ হতামার সানথ এ্ই সাোনতর 
বযবস্থা কনর নদনয়নিি। আনম দুুঃনেত, এ্ই হকৌেনলর আশ্রয় িা নিনয় উপায় নিল 
িা।’ 

থামল আহমদ মুসা। 
ভ্রুকুনেত হনয় উনঠনি সুষমার। তার হচানে নবস্ময় ও হকৌতুহল দুইই। 

তার পনরপূণড দৃনষ্ট আহমদ মুসার মুনের উপর। বলল হস ধীনর ধীনর, ‘আনম নবনস্মত 
হনয়নি বনট, নকন্তু আপিার দুুঃনেত হবার মত অোয় নকিু ঘনটনি বনল আনম মনি 
কনর। নরনেপাল স্যর হকাি কলযাণ কামিা িাড়া এ্ই হকৌেনলর আশ্রয় হিিনি। 
আর আমার বড় িাই হিই, থাকনল তাঁর দৃনষ্ট আমার মনি হয় আপিার মতই 
হনতা।’ 

‘ধেবাদ সুষমা, অনিক বড় আসি আমানক নদনয়ি। ঈশ্বর আমানদর 
সাহাযয করুি।’ আহমদ মুসা বলল। 

আহমদ মুসা এ্কটু থামল। গাম্ভীযড আর এ্কটু গাঢ় হনলা তার হচানে-
মুনে। কথা বনল উঠল আবার, ‘আনম আসনল হবিাি বাগডমযাি িই। আনম আহমদ 
োহ আলমগীনরর শুিাকাক্সেী। তাঁর হোজ হিবার জনেই আনম এ্নসনি 
আনমনরকা হথনক। আনম আহমদ মুসা।’ 

আহমদ মুসার কথা হেষ হবার সানথ সানথই সুষমা রাও যন্ত্রচানলনতর 
মত উনঠ দাঁড়াল। তার হচানে-মুনে সীমাহীি নবস্ময়, তার সানথ আিন্দও। 

পরেনণই হয যন্ত্রচানলনতর মত ধীনর ধীনর বনস পড়ল। হচাে বন্ধ করল। 
কনয়ক মুহূনতডর জনে। তারপর হচাে েুনল বলল, ‘হদেুি, আমার সবই স্বে মনি 
হনি। আহমদ োহ আলমগীনরর শুিাকাক্সেী হকউ আমার এ্োনি আসনবি, 
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নকন্তু নতনি আহমদ মুসা হনবি নক কনর? আনম হয আমার হচাে-কািনক নবশ্বাস 
করনত পারনি িা!’ 

‘তুনম নক আহমদ মুসানক জাি?’ নজজ্ঞাসা আহমদ মুসার। 
‘েবনরর কাগনজ নকিু পনড়নি। আর মানঝ মানঝ আহমদ োহ 

আলমগীনরর কানি গল্প শুনিনি। তার কানি আহমদ মুসা নবশ্ব নথনয়টানরর 
মহািায়ক। আর আনম মনি কনর বনস আনি নতনি রনবিহুর্ ও হজমসবনন্র্র এ্ক 
সমন্বয়।’ বলল সুষমা রাও। 

‘কল্পিা কল্পিাই। এ্স বািনব আনস। অনিক কথা আনি।’ 
‘নকন্তু তার আনগ বলুি, আনমনরকা হথনক আহমদ োহ আলমগীনরর কথা 

জািনলি নক কনর? আর তার শুিাকাক্সেী হনয় আমার কানি হকি?’  
‘এ্কটা আন্তজডানতক সাহাযয সংস্থা হগাটা নবষয় আমানক ই-নমইল কনর 

জানিনয়নি। তার মনধয হতামার কথাও নিল।’ 
‘আমার কথাও নিল? নক নিল?’ 
‘আহমদ োহ আলমগীনরর নিনোঁজ হওয়ার সানথ গিিডর বালাজী বাজী 

রাও মাধনবর হমনয় সুষমার সানথ তার সম্পকডও এ্কটা কারণ হনত পানর।’ 
মনলি হনয় হগল সুষমা রাও এ্র মুে। দুহানত মুে হ নক হাঁটুনত মুে গঁুজল 

হস। 
‘স্যনর সুষমা।’ 
সুষমা মুে তুলল। অশ্রুনত ধুনয় হগনি তার দুগ-। 
‘স্যনর িাইয়া। নঠকই বনলনি ওরা, নকন্তু সরকার মানি আমার বাবা এ্র 

সানথ জনড়ত আনি বনল আমার মনি হয় িা। আনম বাবার সানথ এ্ বযাপানর কথা 
বনলনি।’ 

‘আমারও তাই মনি হয় সুষমা। আন্দামানি গত অল্প নকিুনদনির মনধয 
রায় নতি র্জি মানুনষর রহস্যজিক মৃতযু হনয়নি। মৃত রায় সবাই হমাপালা 
মুসনলম যুবক। আমার মনি হয় যারা এ্ই মৃতযুর জনে দায়ী তারাই আহমদ োহ 
আলমগীনরর নিনোঁজ হওয়ার সানথ জনড়ত থাকনত পানর।’ 
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মুে উজ্জ্বল হনয় উঠল সুষমার। বলল, ‘আমার আব্বাও মনি কনরি 
নবপজ্জ্বিক বড় এ্কটা চক্র্ এ্ই ঘটিার সানথ জনড়ত থাকনত পানর।’ 

‘কারা এ্ই চক্র্?’ অনিকটা স্বগনতানক্তর মত এ্ই কথা বনল আহমদ মুসা 
গত নতি নদনির সব ঘটিা এ্নক এ্নক সুষমানক বলল। 

িয়-আতংনক চুপনস হগনি সুষমা রাওনয়র মুে। আতডকনে বলল, 
‘আহমদ োহ আলমগীনরর পনরবানরর উপরও আজ এ্ত নবপদ! তাই হতা কাল 
নবনকল হথনক হটনলনফানি পানি িা।’ 

এ্কটু থামল সুষমা রুদ্ধ হনয় আসা কে সামনল হিবার জনে। বনল উঠল 
হস আবার, ‘আপনি আন্দামানি পা হদবার আনগ হথনকই ঘটিা ঘটনত শুরু কনরনি 
এ্বং নতি নদনি এ্তসব সাংঘানতক ঘটিা ঘনটনি আপিানক হকন্দ্র কনর? তার 
মানি হসই চক্র্ আপিার সন্ধাি হপনয়নি। এ্বং এ্র অথড আপনিও তানদর সন্ধাি 
হপনয়নিি। অথচ এ্ পযডন্ত এ্ক ইনেও এ্গুনত পানরিনি।’ নবস্ময়, আিন্দ ও 
কান্নার সমন্বনয় কথাগুনলা বলল সুষমা রাও। 

‘ওরা আমানক নচিনত হপনরনি বনল মনি হয় িা। তনব আমানক টানগডট 
কনরনি আনম ওনদর মুনোমুনে হনয়নি, নকন্তু ওনদর হকাি পনরচয় সন্ধাি এ্েনিা 
পাইনি। ওনদর কাউনকই আনম জীনবত হানত পাইনি। তাই আনম সামনি এ্গুনত 
পারনি িা।’ 

আহমদ মুসার কথা হেষ হবার আনগই তার হমাবাইল হবনজ উঠল। 
হমাবাইল তুনল নিল আহমদ মুসা। 

আহমদ মুসা ‘হ্যানলা’ বলনতই ওপার হথনক হহানটল সাহারার মানলক 
হাজী আবদুল আলী আবদুল্লাহর কে শুিনত হপল। বলল ওপার হথনক, ‘হবিাি, 
গংগারাম নকর্োপ হনয়নি।’ 

চমনক উঠল আহমদ মুসা। দ্রুত কনে বলল, ‘কেি হকানত্থনক নকর্োপ 
হনয়নি?’ 

‘গত রানত। বাসা হথনক। হোি, তুনম সুষমার সাোত হপনয়ি?’ 
‘হপনয়নি। তার সানথ কথা বলনি।’ 
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‘নঠক আনি কথা হেষ কনর তাড়াতানড় এ্স। পনরনস্থনত মনি হয় জনটল 
হনয় উঠনি। হোি, হতামার সব কথাই আনম গংগারানমর মাধযনম জানি।’ 

‘নঠক আনি জিাব। আনম সব বুনঝনি। আনম এ্মিটাই অনুমাি 
কনরনিলাম। এ্ত দুুঃসংবানদর মনধযও এ্নদকটা আমার কানি আিনন্দর হয, আনম 
এ্কজি অনিিাবক হপলাম।’ 

‘উনো কথা বনলা িা যুবক। হতামানক হতা আমানদর সবার অনিিাবক 
কনরই আল্লাহ আন্দামানি পানঠনয়নিি। হিনলর মত তাই ‘তুনম’ বনলনি 
হতামানক। আমানক মাফ কনরা। আর কথা িয়। তুনম তাড়াতানড় এ্স।’ 

‘নজ জিাব।’ বনল আহমদ মুসা কল অফ কনর নদল। 
এ্ক রানজযর উনিগ-উৎকো নিনয় তানকনয় নিল সুষমা আহমদ মুসার 

নদনক। 
আহমদ মুসা কথা হেষ করনতই সুষমা বনল উঠল, ‘হক নকর্োপ হনয়নি 

িাইয়া?’ 
‘গংগারাম িানমর এ্কজি কযাব ড্রাইিার। আন্দামানি হসই নিল আমার 

গাইর্, সাথী, সাহাযযকারী সব। তার আসল িাম গাজী হগালাম কানদর। হসও 
এ্কজি হমাপালা যুবক। মনি হয় আমার সন্ধাি পাবার জনেই তানক নকর্োপ 
করা হনয়নি। এ্র অথড হস িয়ংকর এ্ক নবপনদর মনধয পনড়নি।’ আহমদ মুসার 
কনে হবদিার িাপ। 

‘কারা এ্ই েয়তাি? হকি তারা এ্সব করনি? আনমই নক এ্র জনে 
দায়ী? আলমগীরনক িালবাসা যনদ আমার অপরাধ হয়, তাহনল এ্জনে মাে 
আনমই অপরাধী। আমানক োনি তারা নদনত পানর। আলমগীর নকংবা সবাইনক 
এ্র সানথ জড়ানিা হনি হকি?’ অশ্রুরুদ্ধ কনন্ঠ বলল সুষমা। 

‘িা সুষমা, তুনম এ্সব ঘটিার হকন্দ্রনবন্দু িও। আহমদ োহ আলমগীর 
নকর্েঅপ হওয়ার অনিক আনগ ঘটিার সূেপাত ঘনটনি। আলমগীর যেি 
নকর্োপ হয়, তার আনগই আড়াই র্জি মানুনষর রহস্যজিক মৃতযু ঘনটনি। 
সুতরাং হতামার নবষয়টা এ্োনি হগৌণ।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘তাহনল মুেয এ্োনি হকাি নবষয়টা। আসনল কারা ওরা?’ 
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‘হসটাই এ্েিকার রে সুষমা। এ্ই রনের উির পাওয়ার হেনে তুনম 
হকাি সহনযানগতা করনত পার নকিা, এ্ জনেই আনম হতামার কানি এ্নসনি।’ 

সংনগ সংনগ হকাি উির নদল িা সুষমা রাও। িাবনিল হস। 
আহমদ মুসাই আবার কথা বলল। হস বলল, ‘আহমদ আলমগীর সম্পনকড 

হতামানক হকাি নদি নকিু বনলনি আত্মীয় স্বজনির মনধয হথনক অথবা অে হকউ?’ 
‘হসটাই িাবনি। আমার ও আহমদ আলমগীনরর বযাপারটা নঠক হকউ 

জািনতা িা। সুতরাং হকউ নকিু বলার কথা িয়। এ্কটা ঘটিার কথাই মনি পনড়। 
নতি চার মাস আনগর ঘটিা। হেনি আসনিলাম হায়দরাবাদ হথনক আন্দামানি। 
আনম ও আলমগীর পাো-পানে বনসনিলাম। হপাটড হেয়ার হপৌিার পর লানগজ 
কিডানর আনম অনপো করনিলাম। আলমগীর তার লানগজ নিনয় এ্গুনিল হচনকং 
কাউন্টানরর নদনক। 

এ্কজি হলাক আমার পানে এ্নস দাঁড়াল। মাঝ বয়সী। বলল, ‘মা, আনম 
হসামিাথ েমু্ভজী, মারাঠী। হতামানদর পনরবার ও আমানদর পনরবার এ্কই 
এ্লাকার। হতামানদর ‘হপনোয়া’ পনরবার আমানদর সকনলর হগৌরনবর বস্তু। হসই 
জনেই এ্কটা কথা বলনি, আলমগীর হিনলনটর সানথ হমো হতামার উনচত িয়। 
এ্কনদনক হস েত্রু ধনমডর, অেনদনক হস েত্রু পনরবানরর। হস সানপর বাচ্চা সাপই 
হনব। বনলই হস নপঠ চাপনড় চনল যায়। আনম.............।’ 

সুষমা রাওনক বাধা নদনয় আহমদ মুসা বলল, ‘নক িাম বলনল? হসামিাথ 
েমু্ভজী?’ 

‘হ্যাঁ। হকি এ্ই িানমর কাউনক হচনিি?’ 
‘নচনি িা। তনব এ্ই িানমর এ্কজি হলাক আমানদর হহানটনল থানক। 

আমার কনের দরজায় হস এ্কনদি এ্নসনিল। এ্কথা আমানক গংগারাম 
বনলনি।’ 

‘আপিার কনের দরজায়? হকি?’ 
‘জানি িা। নবষয়টানক আনম তেি গুরুত্ব হদইনি।’ 
‘শুনুি। হযনহতু হসামিাথ েমু্ভজী বনলনিল হস আমানদর এ্লাকার হলাক, 

আমানদর পনরবারনক িালবানস, তাই আব্বানক তার বযাপানর আনম নজজ্ঞাসা 
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কনরনিলাম। নতনি হসামিাথ েমু্ভজীনক হচনিি। আব্বা বনলনিি, েমু্ভজী এ্কটা 
চরমপন্থী সংগঠনির সদস্য। ওনদর উনেশ্য সফল হনল িারনত শুধু গণতন্ত্র িয়, 
সনতযকার মানুষ ও মািবতাও থাকনব িা। হযমি............।’ 

‘থাক সুষমা, আর রনয়াজি হিই। আমার বুঝা যনদ িুল িা হনয় থানক 
তাহনল এ্ই হসামিাথ েমূ্ভজীরাই আলমগীনরর নকর্োপ এ্বং সব হতযাকান-র 
হপিনি রনয়নি।’ সুষমা রাওনক থানমনয় নদনয় বনল উঠল আহমদ মুসা। 

নবস্ময় ফনুট উঠল সুষমা রাওনয়র হচানে-মুনে। বলল, ‘নতনি হকাি 
চরমপন্থী দনলর সদস্য বনলই নক এ্ কথা বলনিি?’ 

‘এ্র সানথ আমার দরজায় আনড় পাতার বযাপারটানক হযাগ কর।’ 
‘বুঝনত পারনি িা আপিার ওোনি আনড় পাতনব হকি? আপনি হতা 

হবিাি বাগডমযাি, এ্কজি আনমনরকাি।’ 
‘নকন্তু আমার হচহারা হতা আনমনরকাি িয়। হসজনে সনন্দহ হস করনতই 

পানর। তািাড়া হনত পানর হস হহানটনলর রনতযক িতুি বানসন্দা সম্পনকড হোঁজ 
েবর নিনয় নিনশ্চত হনয় থানক। হযটাই হহাক, এ্ হথনক রমাণ হয় এ্রা এ্কটা 
নমেি নিনয় কাজ করনি। এ্কটা চরমপন্থী সংগঠনির নমেি নক হনত পানর, তা 
হতামার আব্বাই নকিুটা বনল নদনয়নিি হয’ ওরা সফল হনল িারনত শুধু গণতন্ত্র 
িয়, সনতযকার মানুষ ও মািবতাও থাকনব িা। হসামিাথ েমু্ভজীরা আন্দামানি 
গণতন্ত্র, সনতযকার মানুষ ও মািবতা নিধনিরই কাজ করনি।’ 

সুষমা রাও নবস্ময় নবমুগ্ধ হচানে তানকনয় আনি আহমদ মুসার নদনক। 
বলল, ‘ধেবাদ িাইয়া, আপনি নঠক ধনরনিি। নকন্তু িাইয়া, এ্ই রক্ত নপয়াসুরাই 
যনদ আহমদ আলমগীরনক..........।’ 

কথা হেষ করনত পারনলা িা সুষমা। কান্নায় আটনক হগল তার কথা। 
মুনে হাত চাপা নদনয় মুে নিচু করল হস। 
আহমদ মুসা তাড়াতানড় বলল, ‘বধযডয ধর সুষমা। আনম নিনশ্চত হয, 

আহমদ আলমগীর হবঁনচ আনি।’ 
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মুে তুলল সুষমা। অশ্রু হধায়া মুে। হচাে দুনটও পানিনত িরা। তার হঠাঁট 
দুনট কাঁপনি। কথা বলার হচষ্টা কনরও পারল িা। কান্না এ্নস কথানক তনলনয় নদল। 
আবার মুে নিচু করল হস। 

‘আনম নঠক বলনি সুষমা, আহমদ আলমগীর হবঁনচ আনি। তার হবাি ও 
মানক তারা নকর্োনপর হচষ্টা করনি এ্টাই তার হবঁনচ থাকার সবনচনয় বড় 
রমাণ।’ োন্ত ও দৃঢ় কনে বলল আহমদ মুসা। 

সুষমা রাও মুে তুলল। মুে মুনি বলল, ‘ঈশ্বর আপিার কথা সতয করুি 
িাইয়া। নকন্তু ওঁর মা-নবািনক নকর্োপ করার সানথ ওঁর হবঁনচ থাকার নক 
সম্পকড?’ 

‘আমার মনি হনি আহমদ আলমগীনরর মা-নবািনক তারা আহমদ 
আলমগীনরর কানি নিনত চায়। হকি নিনত চায় এ্র উির এ্কানধক হনত পানর। 
আর এ্কনট কথা হনলা তারা আহমদ আলমগীনরর কাি হথনক এ্মি নকিু আদায় 
করনত চায় যা তারা পানি িা। তার উপর বাড়নত চাপ সৃনষ্টর জনে তারা এ্েি 
আহমদ আলমগীনরর মা-নবািনক হানতর মুনঠায় নিনত চানি।’ 

িতুি উৎকো-উনিগ সুষমার হচানে-মুনে। হস বলল, ‘নক হপনত চায় ওঁর 
কানি। আমার কাি হথনক সনর যাবার ওয়াদা?’ 

‘আমার তা মনি হয় িা সুষমা। কারণ এ্মি ওয়াদার হকাি মূলয হিই। 
সুতরাং এ্মি অকাযডকর নবষনয়র জনে তারা এ্তবড় আনয়াজি করনত পানর িা।’ 

‘তাহনল?’ বলল সুষমা। তার উনিগ-উৎকো আরও গিীর হনয়নি। 
‘এ্টাই এ্েিকার সবনচনয় বড় রে। আিা সুষমা, আহমদ োহ 

আলমগীর হগাপি বা রকাশ্য হকাি দল বা সংগঠনির সানথ জনড়ত নিল?’ 
‘িা, হস হকাি নকিুর সানথই জনড়ত নিল িা। যানক বনল বই হপাকা হস 

হস ধরনিরই। তনব আহমদ োহ আলমগীর সব ধরনির হেলা-ধুলা ও সমাজ-
হসবার মত অনিক নকিুনত জনড়ত নিল। এ্ সবই করনতা হস বযনক্ত নহসানব, হকাি 
সংগঠনির সদস্য নহসানব িয়। এ্মি নক হকাি হস্পাটডস সংগঠনিরও সদস্য নিল 
িা।’ বলল সুষমা রাও। 
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‘হতামার অজানন্ত হকাি হগাপি সংগঠনির সানথ তার জনড়নয় পড়ার 
সম্ভাবিা সম্পনকড হতামার মত নক?’ 

এ্কটু িাবল সুষমা রাও। তারপর ধীনর ধীনর বলল, ‘আমরা দুজি 
দুজনির কানি স্বি আয়িার মত। দুজনির কানি দুজনির হকাি নকিুই হগাপি 
হিই। এ্ই অবস্থায় হস হকাি নকিুর হগাপি সদস্য থাকনব, এ্টা এ্নকবানরই 
অসম্ভব।’ 

‘ধেবাদ সুষমা, আর পানরবানরক হগাপি নকিু সম্পনকড হতামার নক জািা 
আনি?’ 

আবার িাবিায় র্ুব নদল সুষমা রাও। নকিুেণ স্মনৃত হাতনড় হফরার পর 
হস বলল, ‘হতমি নকিু আমার মনি পড়নি িা। তনব নেবাজী র্াইনিনষ্ট সম্পনকড 
তার এ্কটা কথা আমার মনি আনি। এ্কনদি িারনতর ইনতহাস নিনয় আনলাচিার 
সময় হস বনলনিল, ‘জাি, হতামানদর নেবাজী রণীত তার ও হপনোয়া র্াইনিনষ্টর 
সবনচনয় গুরুত্বপূণড ও হগাপি দনলল হতামানদর হানত হিই, হসটা আনি হমাগল 
র্াইনিনষ্টর হানত।’ আমানদর এ্ই র্াইনিনষ্ট সংক্র্ান্ত হকাি বযাপানরই আমার 
হকাি আগ্রহ হিই। তাই নবষয়টা আনম এ্নড়নয় হগনি। নকি ুনজজ্ঞাসা কনরনি তাঁনক 
এ্ বযাপানর।’ 

ভ্রু-কুনেত হনয়নি আহমদ মুসার। রবল এ্কটা নচন্তার সয়লাব এ্নস 
তানক আিন্ন করল। আহমদ আলমগীর নেবাজী-নপনোয়া র্াইনিনষ্টর হয হগাপি 
দনলনলর কথা বনলনি হসটা নক? হস দনললটা নক আহমদ োহ আলমগীনরর হানত 
আনি? অনেরাও নক হসটা জানি? সুষমা কথা হেষ করনতই আহমদ মুসা  বলল, 
‘তুনম নক এ্ই দনলল নবষনয় কানরা সানথ কেিও আলাপ কনরি সুষমা?’ 

‘িা িাইয়া, আনম িুনলই নগনয়নিলাম। আপনি নজজ্ঞাসা করায় িাবনত 
নগনয় মনি পনড় হগনি। আজ আপিানকই রথম বললাম।’ 

কথা হেষ কনর এ্কটু হথনমই সুষমা আবার বনল উঠল, ‘আপনি এ্ দনলল 
নিনয় নকিু িাবনিি িাইয়া? এ্র এ্েি নক গুরুত্ব আনি?’ 

‘হস হগাপি দনলল নক আমরা জানি িা। তনব নেবাজী রণীত তার 
র্াইনিনষ্টর দনলল েত রাজিা-ানরর হচনয় মূলযবাি হনত পানর। আর ওরা যনদ 
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হজনি থানক হস দনলনলর সন্ধাি আলমগীর জানি, তাহনল হস তথয হবর করার 
জনে তারা সবনকিুই করনত পানর।’ 

‘নকন্তু ওরা তা জািনব নক কনর? আর ঐ দনলল আহমদ আলমগীনরর 
কানি থাকনব হকি?’ িয় ও উনিগ জনড়ত কনম্পত কনে বলল সুষমা রাও। 

‘এ্ রনের উির আমানদর কানি বড় িয় সুষমা, আর উির আমানদর 
জািারও উপায় হিই। আমানদর িাববার নবষয় হনলা, দনলনলর নবষয়টাও আহমদ 
আলমগীনরর নকর্োপ হওয়ার এ্কটা কারণ হনত পানর। যনদ তাই হয়, তাহনল 
েুব বড় ঘটিা হনব এ্টা। কারণ হগাটা িারনতর হগাটা চরমপন্থী হসনন্টনমন্টনক 
আমরা এ্র সানথ জনড়ত হদেনত পাব।’ 

মুে শুনকনয় চুপনস হগল সুষমা রাওনয়র। হকাি কথা হস বলনত পারল 
িা। 

আহমদ মুসাই আবার কথা বনল উঠল, ‘সুষমা, আমানক এ্েি উঠনত 
হনব। আমানক তাড়াতানড় হহানটনল নফরনত বলা হনয়নি। মনি হনি, ওরা মনরয়া 
হনয় উনঠনি। গংগারামনক নকর্োপ করার অথড হনলা, ওরা আহমদ আলমগীনরর 
মা-নবািনক হানত পাওয়ার জনে পাগল হনয় উনঠনি।’ 

সুষমা তার আসি হথনক উনঠ দাঁড়াল। িুনট এ্নস বসল আহমদ মুসার 
পানয়র কানি কানপডনটর উপর। আহমদ মুসার নদনক মুে তুনল সজল কনে বলল, 
‘িাইয়া, আল্লাহ এ্বং আপনি িাড়া আহমদ আলমগীনর সাহাযযকারী আর হকউ 
হিই। আমার িয়, পুনলেও তানক হপনল হমনর হফলনব। আব্বা মুনে নকিু িা 
বলনলও নতনি এ্িানবই সমস্যার সমাধাি করনত চানিি। সুতরাং আপনি পুনলে 
ও রোসি কারও সাহাযয পানবি িা।’ 

বনল এ্কটা হ াক নগলল সুষমা রাও। তারপর বলল, ‘িাইয়া, আনম নক 
আপিার হকাি কানজ লাগনত পানর? আর নকিু িা পারনলও ওর জনে জীবিটা 
আনম নদনত পারব।’ 

কান্নার দুরন্ত হবগ চাপনত চাপনত বলল সুষমা রাও। 
আহমদ মুসা তার মাথায় হাত নদনয় সান্তিার সুনর বলল, ‘আল্লাহর উপর 

িরসা রাে। আর তুনম হদায়া করনলই চলনব সুষমা।’ 
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‘িাইয়অ, আনম োহ বানু ও আলমগীনরর মা সাহারা বানুনক এ্নি রােনত 
পানর িা?’ 

আহমদ মুসার মুে উজ্জল হনয় উঠল, ‘হকাথায় রােনব তুনম?’ 
‘আমানদর ফযানমলী উইং-এ্ আমার হগষ্টরুনম থাকনব। আব্বা জািনত 

পারনবি িা। মা নকিু বলনবি িা। গ্রাম হথনক আসা আত্মীয় নহসানব থাকনবি।’ 
‘হতামার রিানবর জনে ধেবাদ। রনয়াজি হনল ওনদর হতামার কানি 

পাঠাব, কথা নদনি সুষমা।’ 
আহমদ মুসার কথা হেষ হনতই ‘ধেবাদ িাইয়া’ বনল হাতবযাগটা েুনল 

এ্কটা হমাবাইল এ্বং এ্কটা কার্ড আহমদ মুসার হানত তুনল নদনয় বলল, ‘িাইয়া, 
এ্ হমাবাইনল আমার সব িাম্বার আনি। আমানক হয হকাি সময় পানবি। আর এ্ই 
কার্ডটা আমানদর ফযানমলী পাে। আপনি এ্ পাে নিনয় হয হকাি সময় ফযানমলী 
উইং-এ্র হগট নদনয় হিতনর  ুকনত পারনবি। ওঁনদর স্বাগত জািানিার জে 
আমার সব নকিু রস্তুত থাকনব িাইয়া।’ 

হমাবাইল ও কার্ড পনকনট হরনে ‘ধেবাদ সুষমা’ বনল উনঠ দাঁড়াল 
আহমদ মুসা। 

আহমদ মুসানক নবদায় হদওয়ার সময় সুষমা তার কনম্পত হাত তুনল 
কাতর কনে বলল, ‘িাইয়া, আমার মি রনতটা মুহূতড আপিার কনলর জনে উন্মুে 
থাকনব।’ 

‘সব নঠক হনয় যানব সুষমা। আল্লাহ িরসা।’ বনল আহমদ মুসা ঘুনর 
দাঁনড়নয় গানড়নত উনঠ বসল। 

 
 
 
আহমদ মুসার গানড় তেি হপাটড হেয়ার েহনরর মধযােল অনতক্র্ম 

করনি। 
হমাবাইল হবনজ উঠল। 
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হমাবাইল হানত নিনয় নস্ক্রনি হদেল হাজী আবদুল আলী আবদুল্লাহর 
িাম্বার। তাড়াতানড় কথা বলল। আহমদ মুসার কে হপনতই হাজী আবদুল আলী 
আবদুল্লাহ বলল, ‘তুনম হকাথায়?’ 

‘হহানটল হথনক দুনকনলানমটার দূনর।’ 
‘হোি হহানটনলর বাইনর ওরা অবস্থাি নিনয়নি। লাউনঞ্জও ওরা আনি। 

পুনলনের দুজি বড় অনফসার এ্নসনিল। আমার মনি হয় তারাই ওনদর এ্নিনি। 
পুনলে অনফসাররা হবার্ডার সবার ফনটা হদেনি এ্বং এ্কজি নপকআপ-এ্র 
ড্রাইিারনক হদনেনয়নি। দুজি পুনলে হতামার সানথ এ্বং োহ বানু ও তার মানয়র 
সানথ হদো করনত চায়। আনম বনলনি, এ্েি ওঁরা ঘনর হিই। পুনলে অনফসার 
দুজি আবার আসনব বনল চনল হগনি। নকন্তু বুঝনত পারনি ওরা সবাই বনস আনি। 
আমার নপকআপ-এ্র ড্রাইিার হতামানদর নচনিনয় নদনয়নি।’ বলল হাজী আবদুল 
আলী আবদুল্লাহ। 

‘জিাব, হসামিাথ েমু্ভজী হকাথায়?’ 
নজজ্ঞাসা আহমদ মুসার। 
‘এ্েনি হতামার জািা দরকার?’ 
‘হ্যাঁ।’ 
‘নঠক আনি, হটনলনফাি ধনর রাে।’ 
আধা নমনিট পনরই হটনলনফাি এ্ল আবার হাজী আবদুল আলী 

আব্দুল্লাহর। বলল, ‘উনি ঘনর হিই।’ 
‘োহ বানু ও তার মা সাহারা বানুর েবর নক?’ 
‘ওঁরা ঘনর আনি। নিনষধ কনরনি হকাি রকার হটনলনফাি ধরনত এ্বং 

দরজায় িক করনল সাড়া নদনত। এ্িাড়াও দরকার হনল পানের ঘনর সনর যাবার 
বযবস্থা কনর হরনেনি। পানের ঘর েনল আনি।’ 

‘অনিক ধেবাদ জিাব।’ 
‘উনো কথা বনলা িা। ধেবাদ শুধুই হতামার রাপয। আল্লাহ দয়া কনর 

হতামানক আমানদর মনধয এ্নিনিি। হোি, এ্ই হহানটল এ্বং আমার যা নকিু 
আনি সব তুনম হতামার মত কনর বযবহার করনত পার।’ 
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‘ধেবাদ।’ 
‘ধেবাদ িয়, এ্েি বল তুনম নক নচন্তা করি।’ 
‘জিাব, আপনি োহ বানুনদর পানের কনে থাকুি। আনম নমনিট 

পনিনরার মনধয আসনি।’ 
‘হকাথায়? হহানটনল?’ 
‘নজ।’ 
‘নকিানব? েবরদার তুনম এ্ কাজ কনরা িা।’ আতডিাদ কনর উঠল হাজী 

আবদুল আলীর কে। 
‘আল্লাহ িরসা জিাব। নঠক আনম হপৌনি যাব। আপনি োহ বানুনদর 

হরনর্ রােনবি। ওনদর হহানটল িাড়নত হনব।’ 
‘নকিানব?’ আবার আতডিাদ হাজী আবদুল আলীর কনে। 
‘আনম আসনি। সব বলব জিাব। আনস। আসসালামু আলাইকুম।’ 
ওপার হথনকও সালানমর জবাব এ্ল। 
হমাবাইনলর কল অফ কনর মনিানযাগ নদল সামনির নদনক। 
 
 
 
হহানটল সাহারা হপাটড হেয়ানরর পূবড রানন্ত সাগনরর ধার হঘঁনষ নবরাট 

জায়গা জুনড় অবনস্থত। হহানটনলর সমগ্র এ্লাকা রাচীর হঘরা। হহানটনলর পূবড 
নদনক সাগর। পনশ্চম নদনক রাচীনরর নবোল হগট পযডন্ত বাগাি। বাগানির মধয 
নদনয় রায় ৫০ ফটু চওড়া রািা হহানটনলর গানড় বারান্দা পযডন্ত নগনয় হেষ হনয়নি। 
বাগািটা হহানটনলর দনেণ ও উির রানন্ত নবিৃত। বাগানির বাইনর নদনয় নবনিন্ন 
ফলফলারীর গাি এ্বং হিাট হিাট আগািায় িরা জংগল। 

আহমদ মুসা হহানটনলর রাচীনরর কানি যাবার আনগই এ্কটা কাঁচা 
গনলপথ নদনয় গানড় উির নদনক ঘুনরনয় নিল। দুনট হদাকানির মাঝোি নদনয় 
কনয়কটা বানড় হপনরনয় রাচীনরর ধার হঘঁনষ এ্কটা বড় গানির িায়ায় হঝানপর 
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আড়ানল গানড় দাঁড় করাল। সূযড র্ুনব হগনি। সন্ধযার অন্ধকার হিনম এ্নসনি। 
এ্নদনক হকউ আসনব িা, নিনশ্চত আহমদ মুসা। 

গানড়র নসনট বনসই মাগনরনবর িামাজ পনড় নিল হস। তারপর বতনর হনয় 
হিনম এ্ল। গানড় লক কনর চানবটা গানড়র চাকার তলায় হরনে নদল। 

রাচীর ধনর রথনম উিনর তারপর পূবড নদনক এ্গুনলঅ আহমদ মুসা। 
তারপর এ্কটা জায়গায় এ্নস দাঁড়াল। 

আজ সকানলই হস হহানটনলর নতিনদনকর হগাটা বাগাি ঘুনর হবনড়নয়নি। 
সব নকিুই হদনেনি হস। তার এ্ই ঘুনর হবড়াবার রধাি উনেশ্য নিল তার কনের 
জািালা হথনক হদেনত পাওয়া সুন্দর পনরপানট কনর সাজানিা কবরোিাটা হদো। 
হদনেনি হস কবরোিা। কবরটা মওলািা নলয়াকত আলীর। নতনি আন্দামানি 
িীপান্তনরত িারনতর এ্কজি স্বাধীিতা সংগ্রামী। আহমদ মুাস শ্রদ্ধািনর সালাম 
নদনয়নি করববাসীনক। আহমদ মুসা তাঁনক হচনিনি, নকন্তু বুনঝনি হদে ও জানতর 
জনে বৃনটনের নবরুনদ্ধ জীবি-পণ সংগ্রাম কনরনি হয হাজার হাজার মুসলমাি, 
এ্ই মওলািা নলয়াকত আলী তানদরই এ্কজি। পনর হাজী আবদুল আলীনক 
নজজ্ঞাসা কনর আহমদ মুসা হজনিনিল, আন্দামানি হজনলর বাইনর বানড়ঘর কনর 
স্বাধীিিানব জীবি যাপনির অনুমনত হপনয়নিল অনিক কনয়নদ। মওলািা 
নলয়াকত আলী তানদরই এ্কজি। নতনি এ্ই মুক্ত কনয়নদনদর এ্কটা জুমআ 
মসনজনদর ইমাম নিনলি। এ্ই কবনরর পানেই তার বানড় নিল। হাজী আবদুল 
আলীর পূবড পুরুষ বৃনটনের নবরুনদ্ধ যুদ্ধ করার অপরানধ ১৯২২ সানল দনেণ 
িারনতর মালাবার অেল হথনক িীপান্তনরত হনয় এ্োনি আনস। তারপর তানদরই 
এ্ক উির পুরুষ এ্ই জায়গাটা নকনি হিয়। হাজী আবদুল আলী তানদরই এ্ক 
উির পুরুষ। বংোনুক্র্নম মওলািা নলয়াকত আলীর পনরচয় তাঁর কানিও হপৌনি। 
তার স্মনৃত িয়, এ্কটা ইনতহাস রোর জনেই নতনি কবরটানক ধনর হরনেনিি। 

আহমদ মুসা রাচীনরর হগাড়ায় দাঁনড়নয় হকামনর জড়ানিা নসনের কর্ড 
হবর কনর হুকটা িুনঁড় মারল রাচীনরর মাথায়। হুকটা রাচীনরর মাথায় িালিানব 
আটনকনি হদনে নিনয় তরতর কনর হস উনঠ হগল রাচীনরর মাথায়। 
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নসনের কর্ডটা েুনল নিনয় লানফনয় পড়ল হস হিতনর। গুনড় হমনর িুটল 
হস হহানটনলর নদনক। নগনয় দাঁড়াল তার ঘনরর জািালা বরাবর নিচটায়। এ্কটা 
ইমারনজেী এ্নক্সনটর বযবস্থা নহসানব গত রানতই হস তার জািালার স্ক্রুগুনলা েুনল 
হরনেনি।  

মানট হথনক জািালার পাে নদনয় উপনর উনঠ যাওয়া পানির পাইপ হবনয় 
তরতর কনর উনঠ হগল দুতলার জািালায়। তারপর কানিডনস দাঁনড়নয় হগাটা 
জািালাটা েুনল হিতনর হরনে নদল এ্বং হবড়ানলর মত নিুঃেনব্দ লানফনয় ঘনর 
হগল। 

হসাফায় বনস মুে ও কপানলর ঘাম মুনি এ্কটু জুনড়নয় নিল েরীরটানক। 
আহমদ মুসা নহসাব করল, তার এ্েি নিতীয় কাজ হনলা হাজী আবদুল 

আলী ও োহ বানুনদর কানি হপৌিা। 
নকন্তু তার আনগ আহমদ মুসা আলমানর হথনক বযাগ এ্নি দনড়র মই হবর 

কনর যথাস্থানি রােল। ইমারনজেী এ্নক্সট সামনি হরনেই গত রানত হস এ্ই দনড়র 
মইটাও হজাগাড় কনরনি। 

আহমদ মুসা গিিডর হাইনজ যাওয়া জামার উপর বহু পনকট ওয়ালা 
জযানকট পনর নিল। সব নঠক আনি হদনে নিনয় আহমদ মুসা এ্গুনলা দরজার 
নদনক।  

আনি কনর িব ঘুনরনয় দরজানট েুলল আহমদ মুসা। 
সামনি দরজা সরানতই িূত হদোর মত চমনক উঠল আহমদ মুসা। চার-

পাঁচ গজ দূনরই দাঁড়ানিা হসামিাথ েমু্ভজী। তার হানতর নরিলবার উনঠ এ্নস নস্থর 
হনলা আহমদ মুসার বুক বরাবর। 

হহনস উঠল হসামিাথ েমু্ভজী। বলল, ‘রথনম েব্দ শুনি আনম মনি 
কনরনিলাম ঘনর ইঁদুর-নটদুর হনব। চনলই যানিলাম। সারানদি দরজা পাহারা 
নদনয় বনস আনি। কেি তুনম  ুনকনিনল ঘনর িদ্মনবেী আনমনরকাি?’ 

গম্ভীর হনয় উঠল হসামিাথ েমু্ভজী। 
কনঠার হনয় উঠল তার মুে। বলল, ‘হাত উপনর হতাল হবিাি বাগডমযাি। 

এ্কটু চালানকর হচষ্টা করনল বুক হতামার এ্নফাড় ওনফাড় হনয় যানব।’ 
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হাত উপনর তুলল আহমদ মুসা। তার মুেটা অকস্মাৎ হযি এ্কটু হবনে 
উজ্জ্বল হনয় উনঠনি। বলল, ‘হক আপনি? নক করনিি এ্সব? নদি-দুপুনর হহানটনল 
এ্িানব...........।’ 

হসামিাথ েমু্ভজী এ্কটা ধমক নদনয় আহমদ মুসার কথা বন্ধ কনর নদনয় 
বলল, ‘হক আনম, নক করনি সবই হটর পানব।’ 

কথা বলনত বলনত হসামিাথ েমু্ভজী যেি বাম হানতর নরিলবার ধনর 
র্াি হানত আহমদ মুসানক সাচড করনত আসনিল, নঠক তেি উপনর উঠানিা 
আহমদ মুসার র্াি হাত জযানকনটর কলানরর নিচ হথনক তীেè ফলার িুনর হবর 
কনর হানত নিনিল। 

িুনরটা হানত নিনয়ই আহমদ মুসা হসামিাথ েমু্ভজীর হপিি নদনক 
তানকনয় নচৎকার কনর বনল উঠল, ‘গংগারাম’ হর্ান্ট ফায়ার।’ 

হসামিাথ েমু্ভজী চমনক উনঠ মুহূনতডর জনে হপিনি তাকাল। 
আহমদ মুসা মুহূনতডর এ্ই সুনযাগটাই চানিল। িুনরর বাট ধরা আহমদ 

মুসার র্াি হাত তীব্র হবনগ হিনম এ্ল। নগনয় আঘাত করল হসামিাথ েমু্ভজীর 
নপনঠর বাম পানে নঠক হৃদনপনন্র্র উপর।  

িুনরটা আমূল নবদ্ধ হনয়নিল। 
এ্কটামাে নচৎকার হসামিাথ েমু্ভজীর মুে হথনক হবরুল। তারপর হস 

 নল পড়ল আহমদ মুসার উপর। 
আহমদ মুসা েমু্ভজীনক ধনর ঘনরর হিতনর হটনি নিল। 
দ্রুত িুনট আসা দুজনির পানয়র েব্দ হপল আহমদ মুসা। সম্ভবত 

হসামিাথ েমু্ভজীর নচৎকার তারা শুিনত হপনয়নি। 
আহমদ মুসা তাড়াতানড় হসামিাথ েমু্ভজীনক হরনে দরজার আড়ানল 

নগনয় দাঁড়াল। 
হসামিাথ েমু্ভজী পনড় আনি দরজার পনরই ঘনরর হমনঝনত। 
দুজি হলাক িুনট এ্নস দরজায় মুহূনতডর জনে দাঁড়াল। তানদর হানত 

নরিলবার। তারপর তারা দ্রুত এ্নগনয় আসনত লাগল হসামিাথ েমু্ভজীর নদনক। 
দুজি পাোপানে। 
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আহমদ মুসা গুনড় হমনর এ্কটু এ্নগনয় অকস্মাৎ তার দুপানক িুনঁড় নদল 
তানদর সামনি। 

তারা হদেনত হপল আহমদ মুসানক। নকন্তু তারা নকিু িাববার আনগই 
আহমদ মুসার বানড়নয় হদয়া পানয় হহাঁচট হেনয় পনড় হগল মুে থবুনড় হসামিাথ 
েমু্ভজীর উপর। 

আহমদ মুসা দ্রুত উনঠ নগনয় তার দুহানতর দুনরিলবার দুজনির নদনক 
তাক কনর বলল, ‘হতামরা হতামানদর হানতর নরিলবার হফনল দাও।’ 

নকন্তু আহমদ মুসার কথা হেষ হবার আনগই তারা নবদুযত হবনগ তানদর 
েরীর উনেনয় হিয়ার সানথ সানথ তানদর নরিলবার ঘুনরনয় নিনিল। 

গুলী িা কনর আহমদ মুসা হকাি উপায় থাকল িা। আহমদ মুসা তার 
নরিলবানরর িল দুজনির পাঁজনর হচনপ ধনর এ্ক সানথই নেগার চাপল। 

েব্দ এ্ড়াবার জনে গুলী করনত চায়নি আহমদ মুসা। দুজনির গানয় 
নরিলবানরর িল হচনপ তার গুলী করা েব্দ এ্ড়াবার লনেযই। 

আহমদ মুসা এ্কটু অনপো করল। িা আর হকউ এ্ল িা। 
ঘর হথনক হবনরনয় হস দরজা লক কনর িুটল োহ বানুনদর ঘনরর নদনক। 
োহ বানুনদর ঘনরর পানের ঘনর হাজী আবদুল আলী আবদুল্লাহর থাকার 

কথা।  
আহমদ মুসা হসই দরজায় িক করল। 
দরজায় হর্ার নিউ আনি। 
হর্র নিউনত আনলার িড়াচড়া লেয করল আহমদ মুসা। 
পরেনণই দরজা েুনল হগল। 
দরজায় দাঁনড়নয় হাজী আবদুল্লাহ। 
তার হপিনি ঘনরর মাঝোনি মুে শুকনিা কনর দাঁনড়নয় আনি োহ বানু 

ও তার মা সাহারা বানু। 
হাজী আবদুল্লাহ জনড়নয় ধরল আহমদ মুসানক। বলল, ‘তুনম নক পনির 

নমনিনটই এ্নস হগি। এ্ই পনির নমনিট আমার কানি পনির বিনরর মত িারী 
হনয়নি। নক কনর এ্নল তুনম?’ 



কালাপানির আন্দামানি  137 

 

‘জিাব হয পনথ এ্নসনি, হস পনথই নফরব। হদেনবি আপনি।’ 
বনল আহমদ মুসা তাকাল সাহারা বানুর নদনক। বলল, ‘মা আপিারা 

হরনর্?’ 
‘হ্যাঁ বাবা, নকন্তু নক নিনত হনব বুঝনত পারনি িা।’ সাহারা বানু বলল। 
‘রনয়াজিীয় কাপড়-নচাপড় িাড়া আর নকিুর রনয়াজি হিই মা।’ 
‘আমরা হকাথায় যাব হবটা?’ 
‘নচন্তা কনর হদেলাম মা হহানটনল হযমি আপিারা নিরাপদ িি, হতমনি 

পনরনচত হকাি মুসনলম ঘরও নিরাপদ িয়। সব হিনব সুষমা রাও-এ্র রিাব আনম 
গ্রহণ কনরনি মা। সুষমা রাওনয়র সানথ আপিানদর পনরচয় আনি হতা!’ আহমদ 
মুসা বলল। 

‘নজ, িাল পনরচয় আনি।’ বলল োহ বানু। 
‘সুষমা রাও তার কানি হতামানদর রােনত চায়। পনরচয় হনব আপিারা 

তানদর গ্রাম হথনক আসা আত্মীয়।’ 
‘িাল-মন্দ নকিুই আমরা বুঝব িা হবটা, তুনম হযটা িাল মনি কর, হসটাই 

করনব।’ সাহারা বানু বলল। 
‘সুষমা রাও যনদ এ্ দানয়ত্ব হিয়, তাহনল এ্টা হনব সবনচনয় িাল 

বযবস্থা।’ বলল হাজী আবদুল্লাহ। 
‘সুষমা আন্তনরকিানব এ্ অনুনরাধ কনরনি। এ্ কারনণ আনমও িাল মনি 

কনরনি এ্টা।’ আহমদ মুসা বলল। 
‘িাইয়া নিনোঁজ হওয়ার পর সুষমা আমানদর বানড় এ্নসনি এ্বং 

রনতনদিই হটনলনফানি আমানদর হোঁজ-েবর নিনয়নি। আনমও মনি কনর এ্টা 
িাল বযবস্থা হনব।’ বলল োহ বানু। 

‘নকন্তু এ্নদর নিনয় নকিানব যাওয়া যানব আহমদ মুসা?’ হাজী আবদুল্লাহ 
বলল।  

‘আহমদ মুসা িয়, বলুি হবিাি বাগডমযাি।’ আহমদ মুসা বলল। 
হাসল হাজী আবদুল্লাহ। বলল, ‘িুল আর হনব িা নম. বাগডমযাি।’  
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‘চলুি যাওয়া যাক।’ বনল আহমদ মুসা দরজা েুনল রথম হবর হনলা 
কনরনর্ানর। চারনদনক হদনে বলল, ‘আপিারা আসুি।’ 

সবাই চলল আহমদ মুসার ঘনরর নদনক। 
ঘনরর লক েুনল রথনম তানদর ঘনর  ুনকনয় আহমদ মুসা  ুকল। 
ঘনর  ুনক আঁৎনক উনঠানি হাজী আবদুল্লাহ, সাহারা বানু এ্বং োহ বানু 

নতিজনিই।  
‘এ্নক আহমদ মুসা? নকিানব হনলা?’ আতডকনে বলল হাজী আবদুল্লাহ। 
‘আপনি বনলনিনলি হসামিাথ েমু্ভজী তার কনে হিই। তাই বনল 

হহানটনল নিল িা তা িয়। হস আমার কনের সামনি হকাথাও ওঁৎ হপনত আমার 
ঘনরর উপর সাবডেনণক হচাে হরনেনিল। আনম বাগাি নদনয় এ্নস পানির পাইপ 
হবনয় জািাল নদনয় ঘুনর  ুনক। আপিার কানি যাবার জনে যেি দরজা 
েুনলনিলাম, তেি নরিলবার বানগনয় আমার উপর হস ঝাঁনপনয় পনড়নিল। হেনষ 
এ্ই পনরণনত তার হনয়নি।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘নকন্তু অে দুজি?’  
‘ওরাও হসামিাথ েমু্ভজীর হলাক। েমু্ভজীর নচৎকার শুনি ওরা িুনট 

এ্নসনিল। হদেুি তানদর হানত এ্েিও নরিলবার ধরা আনি।’ আহমদ মুসা 
বলল। 

‘ধেবাদ আহমদ মুসা। ওরা আক্র্মণ করল, আবার ওরাই মারা পড়ল। 
হতামার হনত যাদু আনি আহমদ মুসা। এ্তনদি শুনিনি, এ্বার হচানে হদোর 
হসৌিাগয হনলা।’ 

‘যাদু িয় জিাব, আল্লাহর সাহাযয আনি।’ 
বনলই আহমদ মুসা জািালার নিনচ রাো দনড়র মই নিনয় জািালার 

দুপানের দুহুনকর সানথ িাল কনর বাঁধনত লাগল,  আর োহ বানুনক লেয কনর 
বলল, ‘তুনম মৃত ওনদর সবার পনকট সাচড কর। হিমকার্ড, হয হকাি ধরনির কাগজ 
ও হমাবাইল হপনল আমানক দাও।’ 

আহমদ মুসা দনড়র মই হসট কনর বলল হাজী আবদুল্লাহনক, ‘জিাব, 
আনম হসামিাথ েমু্ভজীর ঘরটা এ্কটু সাচড কনর আনস।’ 
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‘তার কাি হথনক সুনিনদডষ্ট হকাি নকিু নক হপনত চাি?’ বলল আবদুল্লাহ। 
‘আহমদ আলমগীর ও গংগারামনক তারা হকাথায় হরনেনি, ওনদর 

আিািা হকাথায়, এ্নদর উনেশ্য ও পনরচয় নক, ইতযানদ সম্পনকডত তথয আমার 
দরকার।’ 

আহমদ মুসার কথা হেষ হনতই োহ বানু হসামিাথ েমু্ভজীসহ মৃত 
নতিজনির পনকট হথনক পাওয়া নকিু টুকনরা কাগজ এ্নি আহমদ মুসার হানত 
তুনল নদল। 

আহমদ মুসা দ্রুত হচাে বুলানত লাগল কাগনজর টুকনরাগুনলার উপর। 
নবনিন্ন ধরনির নলপ। হকািটানত ঔষনধর িাম হলো, হকািটানত মানুনষর িাম 
হলো, কসনমনটকস-এ্র িামও দুনটা নলনপ পাওয়া হগল। কনয়কটা বযবসায় 
হকাম্পািীর কার্ডও পাওয়া হগল। এ্কটা নলনপর উপর এ্নস হচাে আটনক হগল 
আহমদ মুসার। তানত হলো: 

‘এ্ই নচরকুনটর বাহক দুজি নপকআনপর ড্রাইিারনক হতামার কানি নিনয় 
যানি। পুনলেনক বনলনি। তারা সাহাযয করনব। এ্ই হহানটনলই ওরা আনি। 
ওনদর ধরনতই হনব। ‘িাইপার’ এ্ হতামার আসার দরকার হিই। কযাব 
েয়তািটানক আমরাই হদেব। ওর কাি হথনক কথা হপনল সংনগ সংনগই হতামানক 
জািাব।’ -স্বামীজী 

রুদ্ধশ্বানস নচরকুটনট পড়ল আহমদ মুসা। তার হকাি সনন্দহ হিই। ‘কযাব-
েয়তাি’ বলনত গংগারামনকই বুঝানিা হনয়নি। নকন্তু ‘িাইপার’ নক বানড়, িা 
জায়গা? আহমদ মুসা নজজ্ঞাসা করল হাজী আবদুল্লাহনক, ‘জিাব, িাইপার নক? 
এ্ িানমর হকাি বানড় বা স্থাি আনি?’ 

‘িাইপার হিাট্ট িীনপর িাম, হপাটড হেয়ানরর অংে। হকি নজজ্ঞাসা করি?’ 
‘সন্ধযার পর ওরা গংগারামনক িাইপার-এ্ নিনি।’ গম্ভীর কনে বলল 

আহমদ মুসা। 
‘নঠক আহমদ মুসা। নিনত পানর। িাইপার-এ্ হপাটড হেয়ানরর পুরানিা 

হজলোিা। ওটা হপানড়া বানড়। পুরাতত্ব নবিাগ নকিু নকিু সংস্কার কনর স্মনৃত 
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নহসানব ধনর হরনেনি। নক্র্নমিালরা জিমািবহীি ঐ জায়গায় আড্ডা গারনত 
পানর।’ হাজী আবদুল্লাহ বলল। 

আিনন্দর রকাে ঘটল আহমদ মুসার হচানে-মুনে। দ্রুত কনে বলল, 
‘ধেবাদ জিাব। আনম োহ বানুনদরনক সুষমার ওোনি নদনয়ই তাহনল িুটব 
িাইপার িীনপ।’ 

‘িাইপার িীনপর হকাি নকিুই তুনম নচিনব িা। আনম নচনি। আনম হতামার 
সানথ থাকব। হিব িা। আনমও বন্দুক চালানত জানি, হদেনব।’ 

‘নকন্তু জিাব, আনম হতা ওনদক নদনয় চনল যাব।’ আহমদ মুসা বলল। 
‘নঠক আনি। আনম এ্ লােগুনলা সামলাবার ও হতামার ঘরটা পনরষ্কার 

করার কাজ হসনর এ্েি হথনক নঠক এ্ক ঘণ্টার মাথায় পুরানিা নিনক্টানরয়া ব্রীনজ 
হপৌিব। ও ব্রীজ নদনয়ই িাইপার িীনপ হযনত হয়। ব্রীনজর হগাড়ায় বনস হতামার 
অনপো করব। তুনম ওোনি হপৌনি সমাি মানপর নতিটা হিড হদনব। আনম আড়াল 
হথনক হবনরনয় আসব।’ 

‘নঠক আনি জিাব। তাহনল আনম এ্েি আর হসামিাথ েমু্ভজীর কনে 
যানি িা। ইিোআল্লাহ নফনর এ্নস হদেব। ওর ঘনর হযি অে হকউ িা হ ানক 
আপিার হলাকনদর হসটা হদেনত বলনবি।’ 

‘তথাস্তু হবিাি।’ বলল হাজী আবদুল্লাহ। তার মুনে আিনন্দর হানস। 
আহমদ মুসা ঘুরল সাহারা বানুর নদনক। বলল, ‘মা, দনড়র মই নদনয় 

িামনত পারনবি হতা? এ্ক তলার দূরত্ব অসুনবধা হনব িা।’ 
‘িামনত হতা হনবই হবটা।’ 
‘ধেবাদ মা! আো কনর অসুনবধা হনব িা। আনম আনগ নিনচ যাব। নিচ 

হথনক মই ধনর রােব।’ 
বনল আহমদ মুসা িুনট নগনয় ঘনরর রাইনটং হটনবলটা নিনয় এ্ল জািালার 

নিনচ। হচয়ারও আিল হটনবনলর ধানর। বলল আহমদ মুসা োহ বানুনক, ‘হচয়ার 
হথনক হটনবনল, হটনবল হথনক জািালায় এ্বং জািালা হথনক দনড়র মই হবনয় নিনচ 
িামনব, নঠক আনি?’ 
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‘উিরটা নদনত পারব নিনচ িামার পর।’ বলল োহ বানু। নচন্তানন্বত তার 
মুে। 

আহমদ মুসা লেয করল োহ বানুর নচন্তানক্লষ্টতা। বলল, ‘িাবি হকি োহ 
বানু। তুনম হমাঘল কো িা? মধয এ্নেয়ার ‘পারগািা’ হথনক িারনতর ‘নদল্লী’ 
পযডন্ত হমাঘল ইনতহাস জাি িা? হমাঘল দুনহতারা নক হানতর নপনঠ, হঘাড়ার নপনঠ 
বনসনি এ্বং পায়দনল যুদ্ধ কনরনি?’ 

‘িুনল নগনয়নিলাম। আপনি আসার পর সবই মনি পড়নত শুরু কনরনি। 
সাহস, বাঁচার আো সবই নফনর আসনি। আপনি সামনি আনিি, সব নকিুই 
আমরা পারব।’ বলল োহ বানু। িারী ও গম্ভীর কে োহ বানুর। 

‘ধেবাদ োহ বানু’ বনল আহমদ মুসা ঘনরর চারনদনক এ্কবার িজর 
বুনলনয় হাজী আবদুল্লাহনক বলল, ‘জিাব, ঘর সাফ করার সময় হলাকরা হযি 
হচয়ার হটনবল নঠক জায়গায় রানে এ্বং জািালাটাও তুনল জািালার হস্পনস হসট 
কনর রানে, এ্কটু হদেনবি। হয হকাি সময় পুনলে ওনদর নিনয় আমানদর 
ঘরগুনলা সাচড করনত পানর।’ 

কথা হেষ কনরই ‘আনম নিনচ যানি’ বনল আহমদ মুসা জািালায় উনঠ 
হগল। 

‘হবিাি, তুনম জািালা হোলার পর জািালার হুক নক যনথষ্ট েনক্তোলী 
আনি?’ 

‘এ্কজি মানুষ বহি করার মত েনক্তোলী অবশ্যই। িয় হুনকর তীেè 
রান্ত নিনয়। আল্লাহ িরসা, মাে পনির হষাল ফটু উচ্চতার বযাপার হতা। এ্ই মুহূনতড 
নবকল্প নচন্তার সময় হিই।’ বলল আহমদ মুসা। 

কথা হেষ কনরই তর তর কনর হিনম হগল আহমদ মুসা দনড়র মই হবনয়। 
নিনচ হিনম দনড়র মই হটনি ধরনল োহ বানুর মা দনড়র মই হবনয় 

িালিানবই হিনম এ্ল। 
নকন্তু োহ বানু মাঝপথ পযডন্ত আসনতই দনড়র মই নিঁনড় পনড় হগল। 
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মই হটনি ধনর নিনচ দাঁনড়নয় নিল আহমদ মুসা, তাই নিনচ পাথনরর উপর 
পড়া হথনক রো হপল োহ বানু। হাত বানড়নয় যথাসমনয়ই তানক ধনর হফনলনিল 
আহমদ মুসা। 

উপর হথনক চাপা কনে হাজী আবদুল্লাহ বলল, ‘হবিাি, হতামরা সবাই 
নঠক আি হতা?’ 

আহমদ মুসা োহ বানুনক দাঁড় কনরনয় উপনর তানকনয় চাপা কনে বলল, 
‘ধেবাদ, নঠক আনি আমরা।’ 

বনল আহমদ মুসা বলল োহ বানুনক, ‘বললাম বনট, নকন্তু তনুম আসনলই 
নঠক আি হতা?’ 

‘আলহামদুনলল্লাহ। আনম হতা হবঁনচ হগনি। আঘাত আপিার পাবার 
কথা।’ বলল োহ বানু কনম্পত ও নবব্রত কনে। তেিও োহ বানু নিনজনক সামনল 
নিনত পানরনি। 

‘নকিানব নক ঘনট হগল, আমার নকিুই মনি পড়নি িা।’ বনল আহমদ 
মুসা হাঁটা শুরু কনর বলল, ‘আসুি আম্মা, োহ বানু এ্স।’ 

সমস্যা হদো নদল রাচীর টপকানত নগনয়। আহমদ মুসা সহনজই রাচীর 
পার হনয়নিল হুকওয়ালা নসনের কনর্ডর সাহানযয। হস কর্ড হতা োহ বানু ও সাহারা 
বানুর হেনে অচল।  

সমস্যাটা োহ বানুরাও উপলনব্ধ কনরনি। োহ বানুর মা সাহারা বানু 
বলল, ‘দনড়র মই হতা নিঁনড় হগনি। রাচীর টপকাব নক কনর হবটা?’ 

‘আনম পার হনয়নিলাম নসনের কনর্ড হক রাচীনর আটনকনয়। এ্েিকার 
কথা তেি মনিই পনড়নি। অসুনবধা হিই আম্মা। আসুি।’ 

বনল আহমদ মুসা রাচীনরর হগাড়ায় নগনয় হকামর হথনক হুকওয়ালা কর্ড 
েুনল রাচীনরর মাথায় িুনড় হমনর হুক আটনকনয় নিল। তারপর বনস পড়ল আহমদ 
মুসা রাচীনরর হগাড়ায়। বলল, আম্মা আমার দুকাঁনধ পা হরনে কর্ড ধনর দাঁড়াি। 
আনম দাঁড়াবার পর নতি নফট উপনর থাকনব রাচীনরর মাথা। হাত নদনয় িাল কনর 
রাচীনরর মাথা ধনর রাচীনরর উপনর নগনয় আপনি বসুি। পনরর বযবস্থা আনম 
রাচীনর উনঠ করব।’ 
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‘নক বলি হবটা, হতামার কাঁনধ পা রােব?’ বলল সাহারা বানু রনতবানদর 
সুনর। 

আহমদ মুসা উনঠ দাঁনড়নয় হাতনজাড় কনর বলল, ‘আম্মা আমানক মাফ 
করুি, এ্েি কথা বলার সময় িয়। আমরা এ্েি যুদ্ধনেনে আনি। জীবনির 
স্বািানবক আইি এ্োনি চলনব িা, নেজ।’ 

বনল আবার বনস পড়ল আহমদ মুসা। 
আর হকাি কথা িা বনল োহ বানুর মা জুতা েুনল দুহানত নসনের কর্ড 

ধনর আহমদ মুসার দুকাঁনধ পা হরনে উনঠ দাঁড়াল। 
তানক নিনয় উনঠ দাঁড়াল আহমদ মুসা। বলল, ‘আম্মা, এ্বার আপনি কর্ড 

হিনড় নদনয় রাচীনরর মাথা েক্ত কনর ধরুি।’ 
‘ধনরনি হবটা।’ বলল সাহারা বানু। 
‘এ্বার আপনি রাচীনরর মাথায় উঠার হচষ্টা করুি, আনম পা ধনর হঠনল 

নদনি।’ 
বনল আহমদ মুসা সাহারা বানুর দুপা ধনর তানক উপনরর নদনক হঠনল 

নদল। 
সাহারা বানু সহনজই উনঠ বসল রাচীনরর মাথায়। 
আবার বনস পড়ল আহমদ মুসা। বলল, ‘এ্স োহ বানু।’ 
নবব্রত, সংকুনচত োহ বানু নকিু বলনত নগনয়ও বলনত পারল িা। 
দ্রুত নগনয় দাঁড়াল আহমদ মুসার হপিনি। 
‘আম্মা যা কনরনিি হদনেি হসিানবই হতামানক রাচীনরর মাথায় উঠনত 

হনব।’ 
োহ বানু জুতা েুনল ‘আই এ্যাম স্যনর’ বনল নসনের কর্ড ধনর হস আহমদ 

মুসার কাঁনধ উনঠ দাঁড়াল। 
আহমদ মুসা উনঠ দাঁনড়নয় োহ বানুর দুপা ধনর উপনর হঠনল নদনল হস 

মানয়র মতই রাচীনরর মাথায় উনঠ বসল। 
আহমদ মুসা নসনের কনর্ডর সানথ োহ বানু ও সাহারা বানুর জুতা ও বযাগ 

হবঁনধ কর্ড ধনর উনঠ হগল রাচীনরর মাথায়। 
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উনঠই বলল সাহারা বানুনক, ‘আম্মা, আপনি দুহানত রাচীনরর মাথা ধনর 
বাইনরর পানে ঝুনল পড়–ি। িয় হিই আনমও আপিার হাত ধনর থাকনি।’ 

‘হিব িা, আনম পারব হবটা।’ বনল সাহারা বানু রাচীনর ঝুনল পড়ল। 
আহমদ মুসাও এ্কইিানব ঝুনল পড়ল রাচীনর। তারপর বাঁ হাত নদনয় 

রাচীর ধনর হরনে র্াি হাত সনরনয় নিনয় ধরল সাহারা বানুর এ্ক হাত। বলল, 
‘আম্মা, এ্েি আনম আপিার হয হাত ধনরনি হসটা রথনম হিনড় নদি, পনর নিতীয় 
হাতটাও হিনড় নদনয় আমার হানতর উপর ঝুনল পড়–ি।’ 

‘নকন্তু তুনম দুজনির িার এ্ক হানত.............।’ নকিু বলনত যানিল 
সাহারা বানু। আহমদ মুসা তানক বাধা নদনয় বলল, ‘আল্লাহর উপর িরসা করার 
পর হকাি রে হতালা নঠক িয় আম্মা।’ 

‘আল্লাহ সাহাযয করুি’ বনল সাহরা বানু হচাে বন্ধ কনর নিতীয় হাতটা 
রাচীর হথনক সনরনয় ঝুনল পড়ল আহমদ মুসার হানত। 

রবল এ্ক ঝাঁকুনি হেল আহমদ মুসার হদহ। নকন্তু তার অিড় বাঁ হাত 
হলাহার হুনকর মতই রাচীনরর মাথায় হচনপ বনসনিল। রাচীনরর অসমাি মাথা 
হলাহার হুনকর হতমি েনত করনত পানর িা, নকন্তু আহমদ মুসার হাতনক সুঁনচর 
মত নবদ্ধ করল। 

সাহারা বানু যেি ঝুনল পড়নিল, োহ বানুও তেি হচাে বন্ধ কনরনিল 
িনয়, তার মা পনড় যাবার হকাি েব্দ িা হপনয় সব নঠক আনি বুনঝ হচাে েুলল 
োহ বানু। হদেল তার মা ঝুলনি আহমদ মুসার হানত। 

‘থযাংকস গর্।’ অসু্ফট কনে বলল োহ বানু। 
সাহারা বানু হানতর উপর ঝুনল পড়নল আহমদ মুসা বলল, ‘আম্মা, এ্েি 

আপনি মানট হথনক ফটু োনিনকরও কম উপনর। লানফনয় পড়ুি মানটনত। 
জায়গাটা িাল, ঘানস  াকা িরম মানট।’ 

বলার পনরই ‘হরনর্’ বনল সাহারা বানুর হাত হিনড় নদল আহমদ মুসা। 
হিাট এ্কটা েব্দ হনলা। 
‘আলহামদুনলল্লাহ, আনম নঠক আনি হবটা।’ নিচ হথনক চাপা কনে বলল 

সাহারা বানু। 
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োহ বানুনক আর বলনত হনলা িা। আহমদ মুসা তার নদনক তাকানতই 
হস ঝুনল পড়ল রাচীনর। তারপর এ্কহাত বানড়নয় নদল আহমদ মুসার নদনক। 
তারপর নিতীয় হাত রাচীর হথনক হটনি নিনয় ঝুনল পড়ল আহমদ মুসার হানতর 
উপর। 

োহ বানুর সুনবধা হনলা নিচ হথনক তার মা ধনর হফলায়। 
আহমদ মুসা নিনচ হিনম এ্ল। 
বযাগ ও জুতা কর্ড হথনক েুনল তানদর নদনক এ্নগনয় নদনত নদনত বলল, 

‘স্যনর, আপিানদর েুব কষ্ট হনয়নি আম্মা। নকন্তু এ্ িাড়া হতা আর হকাি পথ নিল 
িা।’ 

োহ বানু ঝুঁনক পনড় আহমদ মুসার দুপানয় হাত নদনয় সালাম করনত 
করনত বলল, ‘সব কষ্ট করনলি আপনি আর বলনিি কষ্ট করলাম আমরা। 
মহামানুষনদরনক নক এ্তটাই নবিয়ী হনত হয়?’ 

আহমদ মুসা পা সনরনয় হিবার হচষ্টা কনর বলল, ‘এ্নক হনি োহ বানু?’ 
‘বড়নদর গানয় পা লাগনল এ্োনি সালাম করা হয় হবটা।’ বলল োহ 

বানুর মা সাহারা বানু। 
‘নহন্দুয়ািী রীনত োহ বানু হদেনি িালই রপ্ত কনরনি।’ হহনস বলল 

আহমদ মুসা। 
োহ বানু নকিু বলনত যানিল। আহমদ মুসা বাধা নদনয় বলল, ‘আর হকাি 

কথা িয়, এ্োি হথনক হবে এ্কটু দূনর গানড়। চল।’ 
োহ বানুরা জুতা পনর নিনয়নিল। সবাই চলনত শুরু করল। 
গানড়র আনলা নিনিনয় হরনেই আহমদ মুসা গানড় নিনয় হমইি হরানর্ উনঠ 

এ্ল। িুটল গানড়। 
আহমদ মুসানদর গানড়র পাে হঘঁনষ দুনট পুনলনের গানড়নক হহানটল 

সাহারার নদনক হযনত হদেল। 
আহমদ মুসা মনি মনি বলল হাজী সানহব ইনতমনধয ঘরটা পনরষ্কার ও 

নঠক-ঠাক করনত পাল নকিা? 
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হমাবাইল তুনল নিনয় আহমদ মুসা হাজী আবদুল আলী আবদুল্লাহনক 
দুগানড় পুনলে হহানটনল যানি তা জািাল। 

হাজী আবদুল্লাহ আহমদ মুসানক ধেবাদ নদনয় বলল, ‘হতামার ঘরটা 
ধুনয় হফলার পর এ্েি মুনি হফলা হনি। নমনিট পাঁনচনকর মনধযই ঘরটা স্বািানবক 
হনয় যানব।’ 

েহনরর মাঝোনি এ্কটা নিনরনবনল জায়গায় এ্নস আহমদ মুসা গানড়টা 
এ্কটা গানির নিনচ দাঁড় কনরনয় গানড়র আনলা হজ্বনল হপাটড হেয়ানরর হরার্মযাপ 
হবর করল গিিডর হাউনজ হসাজা যাবার পধটা আর এ্কবার হদনে হিয়ার জনে। 
রানত হপাটড হেয়ানর গানড় চালাবার অনিজ্ঞতা এ্ই রথম। 

আনলা জ্বলনতই আহমদ মুসার হানতর নদনক তানকনয় আঁৎনক উঠল োহ 
বানু, তার বাম হাতটা রনক্ত হিনস হগনি। 

সাহারা বানুও হদেনত হপনয়নি। বলল আতডকনে, ‘হবটা, আহত 
হাতটানক আবার আহত কনরি? হদনে, নকিানব হনলা?’ 

‘আম্মা, রাচীনরর মাথা অমসৃণ। নসনমন্ট ও পাথনরর তীেè কণা রনয়নি 
রাচীনরর মাথা জুনড়। রাচীর হথনক সকলনক িানমনয় হদবার সময় সব িার হতা 
বাঁ হানতর উপর পনড়নিল। নসনমন্ট ও পাথনরর ঐ সব তীেè কণায় হাত েত-
নবেত হনয়নি।’ 

‘হবটা, আল্লাহ হতামানক এ্ত বধযডয নদনয়নিি? নিনজর এ্তবড় অসহিীয় 
কষ্টটাও কাউনক বুঝনত দাওনি। তার উপর আমানদর কনষ্টর জনে দুুঃে রকাে 
করি! শুিলাম তুনম আমানদর হরনে িাইপার িীনপ যানব গংগারামনক উদ্ধানরর 
জনে। হসোনি নক ঘটনব তুনম িাল কনরই জাি। এ্ অবস্থায় তুনম নক কনর যানব 
হসোনি?’ বলনত বলনত কান্নায় রুদ্ধ হনয় হগল সাহারা বানুর কে। 

োহ বানুরও হচাে হথনক দুনফাটা অশ্রু গনড়নয় পড়ল তার দুগ- হবনয়। 
এ্ক সময় আহমদ মুসা নিল তার স্বনের মানুষ। নকন্তু বািনবর মানুষনট সব স্বে, 
সব কল্পিানক িানড়নয় হগনিি। দনড়র মই নিনড় তাঁর হকানল পনড় নগনয়নিল োহ 
বানু। দুহানত বুনকর সানথ আঁকনড় ধনর োহ বানুনক রো কনরনি হস। নকন্তু নতনি 
বলনলি, নকিানব কিি নক ঘনটনি তার নকিুই মনি হিই। পাথনর হযমি স্পন্দি 
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ওনঠ িা, ইনি নঠক হতমনি হনবি। িাবনত গা নেউনর উঠনি তার। মানুনষর 
ওজনির রবল চানপ এ্কনট মাে হানত পাথর ও নসনমন্ট কণা রনবে কনর হাতনক 
যেি েত-নবেত করনিল, তেি নক অদ্ভুত স্বািানবকতার সানথ নতনি কাজ কনর 
যানিনলি এ্বং তার অসুনবধা এ্কটু নতনি জািনত হদিনি। গানড়নত আনলা িা 
থাকনল হয়নতা জািাই হযত িা। ইসলানমর হসািালী যুনগর মানুষ হস হদনেনি। 
নিশ্চয় এ্মি মানুষই নিল তারা। তা িা হনল জগত জনয়র সানথ জগনতর মানুষনক 
হকমি কনর জয় করল তারা! 

নচন্তায় হিদ িামল োহ বানুর। আহমদ মুসা কথা বনল উনঠনিল তার 
মানয়র কথার জবানব, ‘হানতর আঘাতটা েুব হবনে নকিু িয় মা। িাইপার িীনপ 
যাওয়ার হরাগ্রাম এ্ক ঘণ্টাও নপনিনয় হদয়া যানব িা।’ 

‘োহ বানু, গানড়নত হদে ‘ফাষ্ট এ্ইর্ বক্স’ আনি। হানত িাল কনর 
বযানন্র্জ হবঁনধ দাও।’ বলল সাহারা বানু।  

আহমদ মুসা হরার্ মযাপ গুনটনয় হরনে গানড় ষ্টাটড নদনয় বলল, ‘এ্েি সময় 
হনব িা। আপিানদর ওোনি হপৌনি নদনয় হাজী আবদুল্লাহ সানহনবর আনগই 
আমানক নিনক্টানরয়া ব্রীজ-এ্র হগাড়ায় হপৌিা দরকার। হসোনি নগনয় আনম 
বযানন্র্জটানক হবঁনধ হিব, কথা নদনি মা। হাজী সানহব নিশ্চয় িাল বযানন্র্জ 
বাঁধনত পানরি।’ 

‘নকন্তু গিিডর হাউনজর হলাকরা এ্ সব রক্তারনক্ত হদনে নক বলনব?’ বলল 
সাহারা বানু পাো যুনক্ত নহনসনব। 

‘আনম হসোনি গানড় হথনক িামনবা িা।’ বনল আহমদ মুসা সুষমার হদয়া 
হমাবাইনল সুষমার ‘ওয়ািটাচ’ র্ায়ানল হমাবাইল করল। 

ওপানর হটনলনফাি ধনরই সুষমা বনল উঠল, ‘আমার নক হসৌিাগয। 
আস্সালামু আলাইকুম।’ 

‘ওয়ািালাম। োহ বানুনদর নিনয় আসনি সুষমা।’ আহমদ মুসা বলল। 
‘ও! িাইস। ধেবাদ িাইয়া। কতেনণর মনধয হপৌিনবি? আনম হগনট 

যানি।’ সুষমা ওপার হথনক বলল। 
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‘ধনরা আধা ঘণ্টা। অন্তত হতামার মানক এ্ বযাপানর সনে সনেই জািানিা 
উনচত।’ 

‘অলনরনর্ আনম জানিনয়নি িাইয়া। মাও তাঁনদর ওনয়লকাম করনবি। 
তনব গ্রানমর ঘনিষ্ঠ আত্মীয় নহসানব, হমাঘল পনরবানরর সদস্য নহসানব িয়।’ 

‘তুনম নকন্তু ঝুনঁক নিি সুষমা। তুনম এ্কনট হমাঘল পনরবারনক আশ্রয় 
নদি।’ বলল আহমদ মুসা। 

‘অবশ্যই। নকন্তু এ্টা নক ইনতহানস িতুি? মারাঠী হিতা নেবাজী ও তাঁর 
পুে েমু্ভজী আওরেনজনবর হানত হমাঘল কারাগানর বন্দী থাকনলও তারা হমহমাি 
নহসানব বযবহার হপনয়নিি। েত্রুতা সনেও মারাঠীরা আবার রনয়াজনির মুহূনতড 
হমাঘলনদর সহনযানগতায় হগনি। আমানদর চতথুড হপনোয়া রথম মাধব রাও 
হমাঘল সম্রাট নিতীয় োহ আলমনক ইংনরনজর নবরুনদ্ধ সাহাযয কনরনিনলি এ্বং 
বন্দীদো হথনক তানক মুক্ত কনর হমাঘল সাম্রাজয পুি:রনতষ্ঠা কনরনিনলি ১৭৭২ 
সানল।’ সুষমা রাও বলল। 

‘তাহনল বলা যায় সুষমা এ্েি নিতীয় মাধব রাও।’ 
হহনস উঠল সুষমা। এ্কটু হথনম গম্ভীর কনে বলল, ‘আনম মাধব রাও এ্ই 

অনথড হয, আনম আমার হয হকাি মূনলয আহমদ আলমগীরনক মুক্ত হদেনত চাই। 
এ্কনট হমাঘল পনরবানরর সানথ সম্পনকডর আনম হসতবুন্ধ হনত চাই। নকন্তু তাঁর 
মুনক্তর জনে হতা নকিুই করনত পারনবা িা, হকাি সহনযানগতা আপনি নিনল আনম 
বানধত হনবা।’ 

‘োহ বানুনদর কানি রােি, এ্েি এ্টাই সবনচনয় বড় সহনযানগতা। 
ওনদর এ্কটা নিরাদ হহানটনল হরনেনিলাম। নকন্তু েয়তািরা সন্ধাি হপনয় যায়। 
অনল্পর জনে আজ এ্ঁরা েয়তািনদর হানত পড়া হথনক হবঁনচ হগনিি।’ বলল 
আহমদ মুসা। 

‘অনেষ ধেবাদ িাইয়া হয, আপনি আমার কথা মনি কনরনিি।’ বলনত 
নগনয় হকঁনদ হফলল সুষমা। 

এ্কটু হথনম কান্নাজনড়ত কনে আবার বনল উঠল, ‘ওঁর মুনক্তর বযাপানর 
নক িাবনিি িাইয়া?’ 
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‘আনম নিনশ্চত সুষমা, আহমদ আলমগীর মুক্ত হনব। আনম অনিকটা পথ 
এ্নগনয়নি। রহনস্যর অন্ধকারটা ধীনর ধীনর স্বি হনয় উঠনি।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘আল্লাহ আপিানক সাহাযয করুি।’ বলল সুষমা। 
‘এ্েিকার মত কথা হেষ, রােনি সুষমা।’ 
হমাবাইনলর কল অফ কনর নদল আহমদ মুসা। মুে নফরাল সাহারা বানুর 

নদনক। বলল, ‘সুষমার সানথ কথা হনলঅ আম্মা। ওর মানক হস আনগই বনল 
হরনেনি। তার মা তানদর আত্মীয় নহসানব স্বাগত জািানব। তানদর আত্মীয় 
পনরচনয়ই ওোনি থাকনবি। আর এ্েি সুষমা হগনট এ্নস আমানদর জে অনপো 
করনব। হকাি ঝানমলা হনব িা।’ 

‘ধেবাদ হবটা, হতামার কানজ হকাি ফাঁক হিই। আল্লাহ হতামানক আরও 
সাহাযয করুি।’ বলল সাহারা বানু। 

সাহারা বানু থামনতই োহ বানু আহমদ মুসানক লেয কনর বলল, 
‘আপনি হতা সুষমানক নচিনতি িা। মাে এ্কবার হদো হনয়নি। নকন্তু আপিানদর 
কথা শুনি মনি হনলা এ্ক যুগ হথনক আপিানদর পনরচয়। নক কনর এ্টা সম্ভব?’ 

‘হতামানদর সানথও আমার পনরচয় নিল িা। নকন্তু হতামরা নক আমানক 
হতামানদর পনরবানরর এ্কজি কনর িাওনি?’ 

‘আমার রে এ্োনিই। হকি, হকমি কনর এ্টা হনত পানর?’ বলল োহ 
বানু। 

‘হোি, হতামার কাজ যনদ ‘নফ সানবনলল্লাহ’ অথডাৎ ‘আল্লাহর ওয়ানি’ 
হয়, তাহনল তানত এ্মি এ্কটা েনক্ত সৃনষ্ট হয়, এ্মি এ্কটা বরকত আল্লাহ তানত 
হদি হয, হতামার সততা, স্বাথডহীিতা ও উনেনশ্যর পনবেতার কথঅ আর বুনঝনয় 
বলার রনয়াজি হয় িা, রমাণ করার রনয়াজি পনড় িা। এ্ কারনণ ফনলর জনে 
সমনয়র রনয়াজি হয় িা। এ্ক যুনগর হরজাে এ্ক নদনিও হপনয় হযনত পার।’ 
আহমদ মুসা বলল। 

‘নফ সানবনলল্লাহর অথড হতা আল্লাহর জনে কাজ করা।’ বলল োহ বানু। 
‘হ্যাঁ, শুধু আল্লাহরই সন্তুনষ্টর জনে, আল্লাহনক েুনে করার জে কাজ 

করা। আল্লাহ েুনে হি হসই কানজ হয কাজ নিরপরাধ কাউনক আঘাত কনর িা, হয 
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কানজ হকাি অোয় অনবচার হিই, হয কানজ হকাি অোয় পেপানতত্ব করা হয় 
িা, হয কাজ মানুনষর কলযানণর জনে হয় এ্বং হয কাজ কারও েনতর নবনিমনয় 
কারও কলযাণ কনর িা।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘অনিনক িাল কাজ বা কলযানণর কাজ আল্লাহর সন্তুনষ্টর সানথ সম্পনকডত 
করনত চায় িা। আল্লাহনক মানি িা, এ্মি হলাকও িাল কাজ, কলযানণল কাজ 
কনর বা করনত পানর।’ বলল োহ বানু। 

‘হ্যাঁ। কনর, করনত পানর। এ্ ধরনির িাল কানজর হলাকনদর উদাহরণ 
পচা ফনলর মত। পচা ফনলর নকন্তু সবটাই পচা হয় িা। হয়নতা ফনলর বৃহির 
অংে, এ্মি নক ৯০ িাগ অংেও িাল থাকনত পানর। নকন্তু এ্র পরও মানুষ এ্নক 
পচা ফলই বনল এ্বং মানুষ নকিনত চায় িা হসটা পচা ফল হসজে। যানদর 
কানজর লেয আল্লাহর সন্তুনষ্ট লাি িয়, যারা আল্লাহর আনদে-নিনষধ ও পিন্দ-
অপিনন্দর অনুসরনণ কাজ কনর িা, তারা পচা ফনলর সানথ তুলিীয় এ্ই কারনণ 
হয, তানদর সব কাজ মানুনষর কলযানণ হয় িা, তারা সব হেনে অোয়-অনবচার 
হথনক মুক্ত থাকনত পানর িা। হযমি, এ্কজি সহৃদয় ধিী হলাক মানুনষর কলযানণ 
দাতবয নচনকৎসালয় রনতষ্ঠা করল। নকন্তু হোঁজ নিনয় হদো হগল, হয ধি নতনি 
অজডি কনরনিি, তার মনধয কানলা টাকা আনি, তার সানথ জনড়নয় আনি বহু 
বনেনতর দীঘডশ্বাস, আর নিযডানতনতর কান্না। হদো যানি, এ্ই ধিীর েরচটা 
রেংসার, নকন্তু উপাজডিটা নিন্দার। আল্লাহর রনত ঈমাি হিই, বা িয়-িালবাসা 
হিই, এ্মি হলাকনদর জীবি পযডানলাচিা করনল হদো যানব তানদর েতকরা 
িব্বই জিই এ্ই ধরনির মানুষ। দুচারজি এ্র বযনতক্র্ম হনত পানরি, হযমি 
আইয়ানম জানহনলয়ানতর হঘার অন্ধকানরও হযরত আবু বকর (রা) িাল হলাক 
নিনলি, িবী হওয়ার আনগ আল্লাহর রসূল (স) সব নদক নদনয় িাল নিনলি এ্বং 
হযরত োনদজা (রা) সবনদক নদনয় িাল মনহলা নিনলি।’ থামল আহমদ মুসা। 

‘চমৎকার। ধেবাদ আপিানক। নকন্তু ‘নফ সানবনলল্লাহর অনুসারী, মানি 
িানলা মানুষ হওয়া েুব কনঠি।’ বলল োহ বানু। 

‘িা, েুবই সহজ। তুনম যনদ আল্লাহনক িালবাস এ্বং তার সৃনষ্টনক 
িালবাস, তাহনল হতামার অলনেযই তুনম িাল মানুষ হনয় যানব। আল্লাহর রনত 
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িালবাসাটা গানড়র নষ্টয়ানরং হুইল-এ্র মত। নষ্টয়ানরং হুইল হযমি গানড়র গনতনক 
নিয়নন্ত্রত কনর েনতগ্রস্থ হওয়া ও েনতগ্রস্থ করা হথনক গানড়নক রো কনর, হতমনি 
আল্লাহর রনত িালবাসা ও আল্লাহর সৃনষ্টর জনে িালবাসা মানুনষর জীবিনক 
এ্মিিানব নিয়নন্ত্রত কনর যানত তার িারা মানুষ শুধু কলযাণই পায়, েনতগ্রস্থ িা 
হয় এ্বং এ্ই িালবাসাই তানক অোনয়র রনতনবধাি ও রনতনরানধ এ্মি নক 
জীবি-উৎসনগডও উিুদ্ধ কনর।’ থামল আহমদ মুসা। 

হথনমই আহমদ মুসা বনল উঠল, ‘সামনিই গিিডর হাউজ আম্মা। আমরা 
এ্নস হগনি।’ 

িনড়-চনড় বসল োহ বানু ও সাহারা বানু। কাপড় ও চুল নঠক-ঠাক করার 
নদনক মনিানযাগ নদল তারা। 

আহমদ মুসা িীরব। তার দৃনষ্ট সামনি। 
গানড়র গনত কনম এ্নসনি আনগর হচনয়।  
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৬ 
আহমদ মুসা ও হাজী আবদুল্লাহ িাইপার িীনপর জিমািবহীি এ্লাকায় 

এ্নসনি।  
আন্দামানির অোে িীনপর মত িাইপার িীনপর জিবসনত ও বন্দর 

এ্বং উপকূনলর উবডর উপতযকা হকন্দ্রীক এ্ক সময় পাহাড়-জেল এ্লাকায় 
উপজানতরা বাস করনতা। বনহরাগত বসনতর পর  তারা আরও দুগডম িীপােনল 
চনল হগনি। 

দুপানে হঝাপ-ঝাপ, আর মধয নদনয় পুরানিা পাথনুর রািা। এ্ই রািা 
ধনরই এ্গুনি আহমদ মুসারা। 

আহমদ মুসারা তেি এ্কটা পাহানড়র গা হবনয় উঠনত শুরু কনরনি। 
হাঁটার সানথ কথা চলনিল। 
বক্তা হাজী আবদুল্লাহ এ্বং হশ্রাতা আহমদ মুসা। হাজী আবদুল্লাহ 

বলনিল িীনপর কথা, িীনপর মানুনষর কথা। আর আহমদ মুসা কথাগুনলঅ নগনল 
যানিল হগা-গ্রানস। 

সামনি এ্কটু উপনর এ্কটা িাো রাচীনরর নদনক আেুল তুনল হাজী 
আবদুল্লাহ বলল, ‘ওটাই িাইপার িীনপর হজলোিার রাচীর। হজলোিার মতই 
রাচীরটা পাহানড়র নতিনদনক হঘরা। পূবড নদকটায় পাহাড় োড়া সাগনর হিনম হগনি 
বনল ওনদনক হকাি রাচীর হিই।’ 

হাজী আবদুল্লাহ এ্কটা দীঘডশ্বাস হিনড় বলল, ‘আর এ্কটু উিনর সাগনর 
দাঁড়ানিা ‘রে’ িীপ হযমি বৃনটে ও এ্নলটনদর বাসস্থাি ও রোসি হকন্দ্র নহসানব 
নবেযাত নিল, হতমনি এ্ই ‘িাইপার’ অপরাধীনদর িীপ নহসানব নবেযাত নিল। 
বৃনটে িারত হথনক হযসব িীপান্তনরত কনয়দীনদর জাহাজ হবাঝাই কনর আিা 
হনতা, তানদর এ্ িীনপ িামানিা হনতা। আর তানদর  ুকানিা হনতা ঐ রাচীর পার 
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কনর হজলোিায়। হজলোিার র্ান্র্াধারী দানরাগারা িাড়া তথাকনথত 
‘িদ্রজি’রা িুল কনরও এ্ িীনপ পা রােত িা।’ 

রাচীনরর হগনট এ্নস হগনি আহমদ মুসারা। 
হগট হিই, হগনটর কংকাল এ্েিও মাথা তুনল দাঁনড়নয় আনি। 
কংকানল হলনগনি সংস্কানরর রনলপ। এ্ রনলপ নদনয়নি পুরাতত্ব 

নবিাগ। 
রাচীি কংকানলর উপর আধুনিক রনলপ বীিৎস এ্ক নেনল্প পনরণত 

হনয়নি। 
দমকা এ্কটা বাতানসর সানথ নসগানরনটর গন্ধ িানক রনবে করায় চমনক 

উঠল আহমদ মুসা। হাজী আবদুল্লাহর কাঁনধ চাপ নদনয় রািার উপনরই বনস পড়ল 
আহমদ মুসা। 

‘নক বযাপার হবিাি? নক হল? হকাি নকিু হদনেি? সনন্দহ করি নকিু?’ 
নবনস্মত কনে এ্করাে রে করল হাজী আবদুল্লাহ। 

‘হকাি গন্ধ পানিি িা?’ বলল আহমদ মুসা। 
হাজী আবদুল্লাহ নকিু এ্কটা হবাঝার হচষ্টা কনর বলল, ‘হ্যাঁ। মনি হনি 

তামানকর গন্ধ। তাই িা?’ 
‘হ্যাঁ।’ 
এ্তেনণ সনচতি হনয় উঠল হাজী আবদুল্লাহ। স্বর আরও নিচু কনর 

বলল, ‘তাহনল নিশ্চয় আনে-পানে হকউ আনি। ধেবাদ হবিাি হয, তুনম আনগই 
সাবধাি হনয়ি।’ 

‘গন্ধ হালকা। বাতাস পূবড নদনকর। অতএ্ব নযনি নসগানরট হেনয়নিি, 
নতনি রাচীনরর হিতনর নিনলি।’ 

‘পাহারা বনসনয়নি তাহনল?’ বলল হাজী আবদুল্লাহ। 
‘অবশ্যই।’ বনলই আহমদ মুসা হানতর নরিলবারটা পনকনট হরনে 

হোর্ল্ার হহালষ্টার হথনক উনজ টাইনপর হিাট্ট সাবনমনেিগাি হবর কনর নিল। 
আহমদ মুসার হদোনদনে হাজী আবদুল্লাহও নরিলবার হবর কনর হানত 

নিল। 
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‘আমানদর রািা এ্নড়নয় অে পনথ সামনি এ্গুনত হনব’ বনল আহমদ 
মুসা হামাগুনড় নদনয় রািার পনশ্চম পানে হিনম পড়ল। 

আহমদ মুসারা এ্গুনত লাগল হগনটর পনশ্চম পানে রাচীনর এ্কটা িাো 
জায়গার নদনক। আহমদ মুসা িাবল, আমানদর আরও সতকড হওয়া উনচত নিল। 
আমরা ওনদর নসগানরনটর গন্ধ হপনল ওরা আমানদর কথার েব্দ হপনয়ও থাকনত 
পানর। তাহনল ওরাও নিশ্চয় সতকড হনয়নি। 

হপিি হথনক এ্কটা শুকনিা র্াল হিনে পড়ার েব্দ আহমদ মুসার কানি 
এ্নস রনবে করল। রুদ্ধশ্বানস আরও নকিু শুিনত হচষ্টা করল আহমদ মুসা। হ্যাঁ, 
অে- নিুঃেব্দতার মনধয বাতানস েনব্দর অস্পষ্ট গুঞ্জি সম্বনলি িারী এ্কটা হ উ 
আসনি। 

আহমদ মুসা নিনশ্চত হয কনয়ক হজাড়া পা এ্নগনয় আসনি। আহমদ মুসা 
তার দুহাত মানট হঘঁনষ সামনি বানড়নয় উনজ সাবনমনেিগানির নেগানর তজডনি 
হরনে বুনক হহঁনট সামনি অগ্রসর হওয়া অবযাহত রােল। 

ক্র্নলং কনর সামনি এ্গুনিল হাজী আবদুল্লাহ। 
আহমদম মুসা িাবনিল তারা আক্র্মনণ আসার আনগ হস আক্র্মনণ যানব 

নকিা। নকন্তু ওরা আক্র্মনণ আসনি িা হকি? তারা নক কারও জে অনপো করনি? 
িা তানদরনক হকাি ফাঁনদ নিনয় ওরা আটকানত চায়।  

চরম নবপনদর সময় চুড়ান্ত নসদ্ধানন্তর মুহূনতড তার নচন্তা কেিও তানক 
রতানরত কনরনি। 

নসদ্ধান্ত নিনয় হফনলনি আহমদ মুসা। 
নেগানর র্াি হানতর তজডনি হচনপ বাঁ হানতর বজ্র মুনঠনত উনজগািটা 

আঁকনড় ধনর হদহটানক উনে নিনয়নি হপিনির অনদো েত্রুর উনেনশ্য নেগার 
হটপার জনে।  

নকন্তু তার আনগই এ্কটা কে হহা হহা কনর হহনস উঠল। বলল, ‘বন্দুক 
হফ...........।’ 

আহমদ মুসা রস্তুত হনয়ই নিনজনক উনে নিনয়নিল। আর ওরা হহনস 
উনঠনিল েত্রুনক হপিি হথনক আক্র্মণ করার সুনযাগ নিনয়। ওনদর লেয নিল 
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েত্রু দুজিনক নিরস্ত্র করা। হপিি নফনর থাকা েত্রু আকনস্মক আক্র্মনণ আসনব 
এ্মিটা িাবনত পানরনি বনল রথনম নেগার হটপার সুনযাগ তারা হপল িা। এ্ই 
সুনযাগ হপল আহমদ মুসা। 

আহমদ মুসা নিনজনক উনেনয় নিনয় নেগার নটপনত এ্কটু হদনর কনরনি। 
েত্রুর হহনস উঠানক হস আল্লাহর রহমত নহসানব গ্রহি কনরনিল। এ্কটা সাধারি 
মািনসকতা হনলা, আক্র্মনণ আসা হয েত্রু রথনম কথা বনল, হস কথার সানথ 
সানথ গুলী কনর িা। কারণ হস েত্রুনক কথা হোিানত চায়। এ্ কারনণই ও পনের 
নরিলবারও হষ্টিগাি টানগডট লনেয গুলী করার জনে রস্তুত নিল িা। তাই তারা 
আহমদ মুসানক গুলী করনত উদযত হদেনত হপনয়ও আনগ গুলী করার সুনযাগ 
নিনত পানরনি। এ্র ফনলই ওরা ব্রাস ফায়ানরর মুনে পনড় যায় এ্বং মুহূনতড ওরা 
নতিজি লানে পনরণত হনয় যায়। 

ব্রাস ফায়ার সম্পূণড কনরই আহমদ মুসা বলল, ‘আসুি জিাব, আমরা 
পনশ্চম নদনকর ন নব’র আড়ানল চনল যাই।’ 

ন নবটার নদনক ক্র্নলং কনর যাওয়া শুরু কনরই বনলনি কথাগুনলা আহমদ 
মুসা। 

হাজী আবদুল্লাহও ক্র্নলং কনর চলনত শুরু কনরনি আহমদ মুসার সানথ। 
ন নব’র আড়ানল হপৌনিই হাজী আবদুল্লাহ বলল, ‘ধেবাদ হবিাি। নকন্তু 

তুনম তার আনগ গুলী করনল হকমি কনর? আনগই ওনদর হটর হপনয়নিনল?’ 
‘হ্যাঁ জিাব।’ 
‘আনম হতা হতামার সানথই নিলাম, নকন্তু নকিুই হতা হটর হপলাম িা।’ 
‘আপিার সব িজর সামনি নিল। হপিনি হকাি িজর নিল িা আপিার।’ 

আহমদ মুসা বলল। 
‘হচাে সামনি হদোর জনে, হপিনি িজর রাো যানব নক কনর?’  
‘হপিনির হচাে হনলা কাি।’ 
‘বুনঝনি। ধেবাদ।’ বলল হাজী আবদুল্লাহ। 
‘এ্বার সামনি িজর নদি।’ আহমদ মুসা বলল। 
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‘নকন্তু এ্তটা সনর এ্নস এ্োনি লুকালাম হকি? হপিনি হতা েত্রু হিই। 
সামনিও কাউনক হদো যানি িা। আমরা সামনি এ্গুনত পানর।’ 

‘যানদর নসগানরনটর গন্ধ হপনয়নি, তারা সামনি হকাথাও লুনকনয় আনি। 
এ্ই গুলীর েব্দ হোিার পর তারা যাই মনি করুক হয হকাি এ্যাকেনি তারা যানব। 
হনত পানর সাথীনদর সন্ধানি তারা রকানশ্যই এ্নগনয় আসনব। এ্ই এ্নগনয় আসার 
জায়গা কনর হদবার জনেই আমরা তানদর পথ হথনক সনর এ্নসনি। আবার হনত 
পানর তারা এ্গুনব িা। আমরা হযমি তানদর অনপোয় ওঁৎ হপনত আনি। তারাও 
হতমনি আমানদর জনে ওঁৎ হপনত থাকনব।’ 

‘বুঝলাম। এ্সব নেেনতই আমার জীবি হেষ হনয় যানব। আনম হতা মনি 
কনরনিলাম, হগাপনি আসব, হগাপনি হািা হদব ওনদর আিািায়। ফনল আমরা 
নজনত যাব। নকন্তু এ্েি হদেনি, সানপ-নিউনলর মত লড়াই।’ বলল হাজী 
আবদুল্লাহ। 

‘তাহনল আপনি এ্োনি অনপো করুি, আনম যাই।’ 
‘িা হবিাি, তুনম পানে থাকনল আমার হকাি িয় হিই। আনম এ্ সুনযাগ 

হাতিাড়া করব িা।’ 
আহমদ মুসা হকাি জবাব নদল িা। তার অে- মনিানযাগ তেি সামনির 

নদনক। 
ন নব’র আড়ানল বনস তারা দে নমনিট পার কনর নদল, নকন্তু ঐ পনের 

সাড়া-েব্দ হিই। হাজী আবদুল্লাহ অনধযডয কনে বলল, ‘ওরা থাকনলও নিশ্চয় নপিু 
হনট হগনি।’ 

‘জিাব, এ্টা ওনদর এ্লাকা। নক ঘনটনি তা িা হদনে িা হজনি ওরা নপিু 
হটনত পানর িা। আর ওনদর এ্ ঘাঁনটর নিকটবতডী এ্কটা অবস্থাি হথনক 
এ্তটুকুনতই ওনদর নপিু হঁটা স্বািানবক িয়।’ 

‘নকন্তু ওনদর চুপ-চাপ বনস থাকা নক স্বািানবক?’ বলল হাজী আবদুল্লাহ। 
আহমদ মুসার মুে উজ্জ্বল হনয় উঠল। হস হচাে হথনক িাইট নিেি 

গগলসনট েুনল হাজী আবদুল্লাহর হচানে পনরনয় নদনয় তারা হযোি হথনক সনর 
এ্নসনি হস নদনক অেুনল সংনকত কনর নফসনফনসনয় বলল, ‘হদেুি।’ 
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হাজী আবদুল্লাহ হসনদনক তানকনয় হসাৎসানহ নকিু বলার জনে মুে হা 
কনরনিল। 

আহমদ মুসা তাড়াতানড় তার মুনে হাত চাপা নদনয় বলল, ‘এ্কটু েব্দ 
িয়।’ 

‘স্যনর। হতামার কথাই নঠক হবিাি। তুনম হদেনি পনরনস্থনত নবনলষণ কনর 
সামনির অবস্থানক অংনকর হরজাে-এ্র মত নিেঁুত বনল নদনত পানর। ধেবাদ 
হতামানক।’ বলল হাজী আবদুল্লাহ নফসনফনস কনে।  

আহমদ মুসার মনিানযাগ তেি অেনদনক। ওরা চারজি এ্নগনয় 
আসনি। ওরা নিশ্চয় তানদর সাথীনদর লাে পযডন্ত এ্গুনব। এ্র মনধয তানদর কাবু 
করনত হনব। 

‘আসুি জিাব।’ হাজী আবদুল্লাহনক লেয কনর কথাটা বনল ক্র্নলং কনর 
এ্গুনত লাগল আহমদ মুসা। 

হাজী আবদুল্লাহ তানক অনুসরণ করল। 
আহমদ মুসা র্াি হানতর তজডিী হষ্টিগানির নেগানর হরনে হষ্টিগািটা 

বানগনয় ধনর এ্কহানত ক্র্নলং কনর আগািার মনধয নজনিনক যথাসম্ভব হগাপি 
হরনে নবড়ানলর মত নিুঃেনব্দ এ্গুনত লাগল। 

এ্ক সময় হাজী আবদুল্লাহ নফসনফস কনর বনল উঠল, ‘হবিাি, ওরা নকন্তু 
গুলীর হরনঞ্জ আনি। তাহনল আর এ্গুনিা হকি?’ 

হকাি জবাব িা নদনয় ‘আসুি’ বনল আহমদ মুসা এ্নগনয় যাওয়া অবযাহত 
রােল। 

আহমদ মুসা তার িাইট নিেি গগলস-এ্র মাধযনম হদেল সামনি 
এ্গুনিা চারজনির এ্কজি হঠাৎ থমনক হগল। পনকট হথনক হমাবাইল হবর কনর 
কথা বনলই চমনক উনঠ তাকাল পনশ্চনম মানি আহমদ মুসানদর নদনক। হপিি 
নদনক তানকনয় নক বলার পর সকনলই থমনক দাঁড়াল। 

চমনক উঠল আহমদ মুসাও। হটনলনফাি হপনয়ই এ্নদনক তাকানিা এ্বং 
সকলনক থানমনয় হদয়ার অথড এ্কটাই হয তারা িতুি হকাি ইিফরনমেি 
হপনয়নি। হসই ইিফরনমেি নিনশ্চত এ্ই হনত পানর হয, আহমদ মুসানদর অবস্থাি 
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ও এ্গুনিা সম্পনকড ওনদর জািানিা হনয়নি। হক জািানত পানর, হক তানদর 
অবস্থাি জািনত পানর? দূর হথনক তানদর হদো সম্ভব িয়, তাহনল নক কানি হথনক 
হকউ তানদর ফনলা করনি? তা হনয় থাকনল হস বা তারা আক্র্মনণ আসনি িা 
হকি? হস নক আক্র্মনণর অবস্থানি হিই, দূনর হকাি জায়গায় অবস্থাি করনি? 
হকাি উঁচু স্থাি বা পাহানড়র উপনরর উপযুক্ত হকাি স্থাি হথনক তানদর আনলানত 
দূরবীনির মাধযনম তানদর হদো হযনতও পানর। 

চারনদনক তাকাল আহমদ মুসা। 
তার হচাে িাো হগনটর উপর নদনয় যাবার সময় িাো হগনটর উঁচু 

এ্কাংনের মাথায় তারকার মত এ্কটা আনলা নিনি হযনত হদেল। আনলাটা হিাট 
টনচডর অথবা হমাবাইনলর লাইি স্ক্রীনিরও হনত পানর। 

উঁচু হগনটর দুপানে এ্ক সময় পযডনবেণ টাওয়ার নিল। তারই এ্কটা 
এ্েিও নটনক আনি, যা এ্েি সংস্কার করা হনয়নি। হনত পানর ওপানে টাওয়ানর 
উঠার নসঁনড়ও রনয়নি। পযডনবেণ টাওয়ানর হকউ অবস্থাি করনি িা, এ্েি হকউ 
উনঠনি চানরনদক হদোর জনে যনদ এ্টাই হনয় থানক, তাহনল তার বযবস্থাই আনগ 
করনত হনব। তা িা হনল হসই হতা সব নদনক েবর নদনয় হদনব, িাবল আহমদ 
মুসা। 

‘জিাব, আপনি এ্োনি বনস সামনির নদনক হচাে রােুি। ওরা যনদ 
এ্নদনক আগায়, তাহনল আপনি নপিু হটনবি। এ্র মনধয আনম এ্নস যাব 
ইিোআল্লাহ।’ আহমদ মুসা বলল হাজী আবদুল্লাহনক। 

‘তুনম হকাথায় যাি?’ বলল হাজী আবদুল্লাহ। তার কনে উনিগ। 
‘হবনে দূনর িয়। হগনটর ঐ টাওয়ানর যাব। সম্ভবত টাওয়ার হথনক হকউ 

আমানদর হদেনত হপনয়নি এ্বং হস সবাইনক জানিনয় নদনয়নি। ওর বযবস্থাটা 
এ্েিই করনত হনব।’ 

বনল আহমদ মুসা ক্র্নলং কনরই নপিু হটনত লাগল। চনল হগল এ্কদম 
ন নবটার আড়ানল। ন নবর আড়ানল নগনয় হস বাঁক নিল উির নদনক। ফাঁকা জায়গা 
এ্নড়নয় হঝাপ-ঝাড়, আগািা, ইতযানদর আড়াল নিনয় দ্রুত এ্গুনলা হস। িাো 
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রাচীর হপনরনয় আরও উিনর এ্নগনয় এ্কদম টাওয়ানরর হপিনি চনল হগল। 
তারপর মানট কামনড় ক্র্নলং কনর টাওয়ানরর নদনক এ্গুনলা আহমদ মুসা। 

টাওয়ানরর হগাড়ায় নগনয় হপৌিল হস। 
টাওয়ানরর পনশ্চম পানে রাচীনরর গানয়র সানথ লাগানিা নসঁনড় উনঠ হগনি 

টাওয়ার বনক্স। নসঁনড়টা হবে োড়া। 
েুনে হনলা আহমদ মুসা। নসঁনড় যত ফ্লযাট হনব, টাওয়ার বক্স হথনক 

নসঁনড়টা তনতা হবনে হদো যানব। আর এ্ই োড়া নসঁনড় নদনয় হকউ উঠনল তার মাথা 
বনক্সর হফ্লার হলনিনল িা ওঠা পযডন্ত বনক্সর হিতর হথনক হদো যানব িা। 

র্াি হানত নরিলবার বানগনয় নসঁনড় নদনয় নিুঃেনব্দ উঠনত লাগল আহমদ 
মুসা। 

আর চার ধাপ বানক। মাথাটা ইনতমনধযই হফ্লার হলনবনল চনল হগনি। 
আহমদ মুসা নরিলবানরর নেগানর হাত হচনপ টাওয়ার বনক্সর উপর অিড় 

দৃনষ্ট হরনে আর এ্ক ধাপ উপনর উঠল। 
উঠার সনে সনেই আহমদ মুসা মুনোমুনে হনলা এ্ক যুবনকর। হস নসঁনড় 

মুনের নদনকই আসনিল। তারও হানত নরিলবার, তনব হানত ঝুলানিা। তার মানি 
হস আহমদ মুসানক আনগ হদেনত পায়নি তাই হদেনত হপনয়ই নবস্মনয়র এ্ক ধাক্কা 
তানক মুহূনতডর জনে নবমূঢ় কনর তুনলনিল। পরমুহূনতডই যুবকনটর মনধয এ্কটা 
হবপনরায়া িাব ফুনট উঠল এ্বং নরিলবার ধরা তার র্াি হাতনট নবদুযত হবনগ 
উপনর উনঠ এ্ল। 

আর আহমদ মুসা এ্ই সাোনতর জনে রস্তুত নিল। তার তজডনি 
নরিলবানরর নেগানর নিল রস্তুত হনয়। সুতরাং হবপনরায়া যুবকনট যেি তার 
নরিলবার আহমদ মুসার নদনক তুনল আিনিল, তেি আহমদ মুসার তজডনি 
নেগানর হচনপ বসল। গুলী নগনয় নবদ্ধ করল যুবকনটর বুক। 

গুলী হেনয়ও যুবকনট তার নরিলবানরর নেগার নটনপনিল আহমদ মুসানক 
লেয কনর। নকন্তু নেনথল হনয় পড়া কনম্পত হানতর গুলী লেযভ্রষ্ট হনলা। আহমদ 
মুসা দ্রুত তার পনকট সাচড কনর কাগজপে ধরনির নকিুই হপনলা িা। মানি বযানগ 
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টাকা িাড়া আর নকিুই নিল িা। আহমদ মুসা মানিবযাগ যুবনকর পনকনট হরনে 
হমাবাইল ও তার নরিলবার নিনয় দ্রুত নিনচ হিনম এ্ল। 

আহমদ মুসা যথাসম্ভব নিুঃেনব্দ দ্রুত চলল হসই চারজনির নদনক। 
ওরা চারজি তানদর হপিনি টাওয়ানর গুলীর েব্দ শুনি নবমূঢ় হনয় 

পনড়নিল। তারা তানদর েবর হিবার জনে সামনি এ্গুনব, িা ওঁৎ হপনত েত্রুর 
নদনক এ্গুনব, িা টাওয়ানরর হোঁজ হিনব বুঝনত পারনিল িা। 

চারনদনকই তারা সতকড দৃনষ্ট রােনিল। 
আহমদ মুসার এ্নগনয় আসাটা তানদর িজনর পনড় হগল। তানদর 

এ্কজি নচৎকার কনর উঠল, ‘হক, নজম?’ 
হকাি উির এ্ল িা। 
টাওয়ানর অবস্থাি হিয়া হলাকনটরই িাম সম্ভবত নিল নজম। 
উির িা হপনয়ই তারা ঐ নদক লেয কনর গুলীবষডণ শুরু কনর নদল। 
ওরা চারজি আহমদ মুসার িজনর সব সময়ই নিল। তার িাইট নিেি 

গগলস থাকায় তানদর রনতনট কাযডকলাপ হস লেয করনিল। 
ওরা ‘হক, নজম?’ বনল র্াকার সানথ সানথই আহমদ মুসা বুঝনত 

হপনরনিল হয, হস তানদর িজনর পনড় হগনি। সংনগ সংনগই আহমদ মুসা দ্রুত বাঁ 
নদনক গড়ানত লাগল। সুতরাং ওনদর গুলীবষডণ বৃথাই হগল। তার উপর 
গুলীবষডনণর েব্দ এ্বং ওনদর মনিানযাগ এ্কনদনক নস্থর হবার সুনযানগ আহমদ 
মুসা গনড়নয় ওনদর বাম পানে চনল এ্ল। 

আহমদ মুসা আরও গনড়নয় ওনদর চারজনির হপিনি চনল হগল। এ্েি 
হাজী আবদুল্লাহনকও িাল হদো যানি। হস নরিলবার বানগনয় নস্থর বনস আনি। 
মনি মনি তার সাহনসর রেংসা করল আহমদ মুসা। মনি মনি িাবল, নিশ্চয় হাজী 
সানহনবর উজ্জ্বলতর এ্কটা অতীত আনি। 

ওরা চারজি এ্েি নবমূঢ়। হকাি নদনক যানব নস্থর করনত পারনি িা। 
আসনল টাওয়ানর গুলী এ্বং ওনদক হথনক কানরা এ্নদনক আসার আলামত তানদর 
ধাঁধায় হফনলনি। 
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এ্বার আহমদ মুসা হপিি হথনক ওনদর হক্লাজ হবার জনে নবড়ানলর মত 
নিুঃেনব্দ সামনি এ্গুনত লাগল। 

আহমদ মুসা ওনদর এ্নকবানর কািাকানি হপৌিনত চায়।  
হস ধীনর সন্তপডনি এ্নগনয় এ্নকবানর ওনদর হপিনি নগনয় হপৌিল।  
হষ্টিগানির নেগানর তজডনি হরনে ওনদর নদনক তাক কনর উনঠ দাঁড়াল 

আহমদ মুসা। আহমদ মুসা সনব ওনদর অস্ত্র হফনল হাত তুনল দাঁড়াবার নিনদডে 
নদনত যানিল। নকন্তু তার আনগই এ্নদনক হঠাৎ নফনর দাঁড়ানিা ওনদর এ্কজনির 
িজনর পনড় হগল আহমদ মুসা। 

অদ্ভুত েীর গনতর হলাকনট। আহমদ মুাস তার িজনর পড়ার সানথ 
সানথই নবদুযত গনতনত হস নরিলবার তুলল আহমদ মুসার নদনক। 

নবনস্মত আহমদ মুসার হকাি উপায় নিল িা তার হষ্টিগানির নেগার হটপা 
িাড়া। যুবকনটর নরিলবার হতালা হদনে অনেরাও হচানের পলনক ঘুনর 
দাঁনড়নয়নি। 

তজডনি নদনয় নেগার হচনপ ধরল আহমদ মুসা। ঘুনরনয় নিল হষ্টিগাি 
ওনদর উপর নদনয়। 

মুহূনতডই ওরা লাে হনয় পনড় হগল। 
মি োরাপ হনয় হগল আহমদ মুসার। আহমদ মুসা হচনয়নিল ওনদর বন্দী 

কনর নকিু কথা আদায় করার। 
হাজী আবদুল্লাহ এ্নস দাঁড়াল আহমদ মুসার পানে। বলল, ‘এ্োনি 

হবিাি িয়, হোি আহমদ মুসা, আমার অবস্থা দাঁনড়নয়নি হোয়াজ-নেনজনরর সানথ 
সফনর হবর হওয়া মুসা (আ)-এ্র মত। তনব পাথডকয এ্ই হয, রে করনলই সফর 
হেষ করার েতড কনরনিনলি হোয়াজ-নেনজর, নকন্তু তুনম হস রকম হকাি েতড 
দাওনি। অতএ্ব রে আনম করনত পানর।’ 

‘রে করার সময় আপনি পানবি জিাব, তনব এ্েি িয়। এ্ত 
হগালাগুলীর পর হিতনর যারা আনি, হোঁজ নিনত অবশ্যই আসনব। অতএ্ব চলুি 
আমরা আড়াল নিনয় এ্কটু এ্কটু কনর সামনি আগাই। তার আনগ আসুি মৃত 
সকনলর পনকট সাচড কনর হদনে হকাি দরকারী কাগজপে পাওয়া যায় নকিা।’ 
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সব পনকট োনল। কাগজপে নকিুই হপল িা। 
রািার পাে নদনয় হঝাপ-জংগনলর আড়াল নিনয় আবার সামনি এ্গুনত 

লাগল আহমদ মুসারা। 
আহমদ মুসার বাম পনকনটর হমাবাইলনট হবনজ উঠল। 
হমাবাইলনট হসই টাওয়ানর নিহত যুবনকর কাি হথনক নিনয় এ্নসনিল। 
আহমদ মুসা হমাবাইলনট হবর কনর তাকাল স্ক্রীনির নদনক। স্ক্রীনি 

‘ঝঝঝ’ এ্ই নতি বণড হিনস উনঠনি। 
নিশ্চয় এ্টা হকাি িানমর সংনকত। 
নকিুই বুঝল িা আহমদ মুসা। 
আহমদ মুসা ‘কল অি’ কনর হমাবাইলনটনক কানির কানি নিল। 
ওপার হথনক হকাি িারী কে ‘নজম’ ‘নজম’ বনল নচৎকার করনি। 

কনয়কবার হর্নক হসই কে নচৎকার কনর বলল, ‘তুনম হকাথায় নজম? নক হনয়নি 
ওনদনক? এ্ত হগালা-গুলী হকি?’ 

আহমদ মুসা শুধু শুিনিল, জবাব নদনিল িা। 
জবাব িা হপনয় সম্ভবত পানের এ্কজিনক বলল, ‘নকিু বুঝনত পারনি 

িা। এ্ নদনক হহানটনলর হিতর হথনক হসামিাথ েমু্ভজী তার বনর্গার্ডসহ নিনোঁজ 
এ্বং আহমদ আলমগীনরর মা-নবািনক হহানটনল পাওয়া যায়নি। এ্নদনক আবার 
হসই এ্কই সন্ধযায় আমানদর হদার হগাড়ায় হগালাগুলীর ঘটিা ঘটল। আনম 
নিনশ্চত, নজমসহ আমানদর হলাকরা অসুনবধায় িা পড়নল হমাবাইল নিরব হনতা িা 
এ্বং নক ঘনটনি তার েবর আমানদর কানি হপৌনি হযত। এ্টাই িাববার নবষয় নক 
ঘনটনি।’ 

িারী কেনট থামনতই আনরকনট কে বলল,‘ওোনি আমানদর িয়জি 
হলাক পাহারায় আনি। সকনলর এ্কসানথ নকিু হনব এ্টা স্বািানবক িয়। নঠক 
আনি, আনম ও িটবর ওনদকটা হদনে আসনি।’ 

কেনট থামনতই হস িারীকে আবার কথা বনল উঠল, ‘িা হদবািন্দ 
আনমও যাব। নক ঘনটনি আনম হদেনত চাই। হতামরা নফনর আসা পযডন্ত অনপো 
করনত পারনবা িা।’ 
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থামল িারীকেনট। কেনট থামনতই হসই হদবািনন্দর কে আবার বলল, 
‘নকন্তু গংগারাম এ্কা থাকনব এ্োনি?’ 

হমাবাইল মুহূনতডর জনে থামল। তারপর হসই িারীকে আবার বলল, 
‘তাহনল.............।’ 

হঠাৎ তার কে থানমনয় নদনয় আর এ্কনট িতুি কে, হয়নতা িটবনরর, 
বলল, ‘স্বামীজী, আপিার হমাবাইল হোলা আনি। বন্ধ কনর নদি।’ 

‘ও, তাইনতা’- স্বামীজীর এ্ই কনের সানথ সানথই হমাবাইল সংনযাগ 
নবনিন্ন হনয় হগল। 

তবু েুনে হনলা আহমদ মুসা। জািা হগল, ওরা এ্নদনক আসনি হোঁজ-
েবর হিবার জনে এ্বং গংগারাম ওোনি বন্দী অবস্থায় আনি। নকন্তু উনিগ্ন হনয় 
উঠল, ‘তাহনল’-র পর স্বামীজী নক বনলনিি তা নিনয়? হসটা নিশ্চয় গংগারাম 
সম্পনকড কথা। নক কথা? েুব োরাপ নসদ্ধান্ত িয় হতা! মনির উনিগ্নতা আহমদ মুসার 
আরও বাড়ল। 

হাজী আবদুল্লাহ নজজ্ঞাসু দৃনষ্টনত আহমদ মুসার নদনক তানকনয় অনপো 
করনিল। আহমদ মুসা হমাবাইনল যা শুনিনিল তা তানক জানিনয় বলল, ‘চলুি, 
ওনদর আসা পযডন্ত আমরা অনপো করব িা।’ 

কথা হেষ কনরই চলনত শুরু করল। হাজী আবদুল্লাহও। 
রািা হথনক নকিু দূনর এ্নগনয় হঝাপ ঝাড় আগািার মনধয নদনয় নিনজনদর 

যতটা সম্ভব আড়াল কনর সামনি এ্গুনত লাগল। 
বাউন্র্ারী রাচীনরর মতই কারাগারনটও পাহানড়র নতি নদক নঘনর। নকন্তু 

কারাগারনট এ্েি হস অবস্থায় িা থাকনলও কংকালটানক বলা যায় যনতœর 
সানথই দাঁড় কনরনয় রাো হনয়নি। নকিু নকিু অংে বযবহারনযাগযও হনয়নি। 

আহমদ মুসারা হযনদনক এ্গুনিল, তার সামনি কারাগানরর হয অংে 
হদো যানি তা কনয়দীনদর হজিানরল বযারানকর মত িয়। এ্ অংেনট হযমি 
বযারানকর হলনিল হথনক হবে উঁচু, হতমনি দরজা জািালার সাইজও নিন্ন রকনমর 
এ্বং বড়। আহমদ মুসা হদনেই বুঝল, এ্টা কারাগানরর অনফস-অংে। রধাি 
রািাটা তাই ওনদনকই হগনি।’ 
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আহমদ মুসারা কারাগানরর অনিকটা কানি হপৌনি হগনি। নকন্তু ওরা 
দুজি স্বামীজীসহ এ্েিও হতা হবর হনলা িা। ওরা নক মত পানেনি? হমাবাইল 
হোলা হদোর পর ওরা নক হকাি নকিু সনন্দহ কনরনি? ওরা নক নিন্ন হকৌেল 
নিনয়নি? ইতযানদ রে আহমদ মুসানদর নক করণীয় এ্ বযাপানর আহমদ মুসানক 
নচন্তায় হফনল নদল। 

এ্কটা ঘর আগািার মনধয নদনয় আহমদ মুসারা তেি যানি। গািগুনলা 
এ্কফটু হদড়ফুনটর বড় িয়, নকন্তু ঘি হওয়া এ্বং ক্র্নলং করা অবস্থার কারনণ 
চারনদনকর নকিুই হদো যানি িা। ওরা রািা বাদ নদনয় অেিানবও হতা আসনত 
পানর। 

আহমদ মুসা উনঠ দাঁড়াল। 
হসাজা উিনর কারাগানরর সম্মুে ও সামনির রািার নদনকই তার দৃনষ্ট 

হগল রথম। 
আহমদ মুসা দাঁড়াবার পর মুহূনতডই বাঁ নদক হথনক এ্কটা কনের নচৎকার 

হিনস এ্ল, ‘হানতর হষ্টিগাি হফনল নদনয় হাত তুনল দাঁড়াও, িা হনল হতামার 
মাথার েুনল উনড় যানব এ্েনি।’ 

নকিুটা অসতকড িানবই আহমদ মুসা উনঠ দাঁনড়নয়নিল। তার হষ্টিগািটা 
তার র্াি হানত ঝুলনি। আর আক্র্মণটা এ্নসনি সামনি হথনক িয়, এ্কদম পাে 
হথনক। ওনদর উদযত নরিলবার বা হষ্টিগানির মুনে তার অরস্তুত হষ্টিগািনক 
টানগডট পযডন্ত তুনল নিনয় সফল হওয়া অস্বািানবক। আহমদ মুসা দ্রুত িাবনিল 
নবকল্প নিনয়। 

নঠক এ্ সময় আহমদ মুসার তার হপিি হথনক রায় এ্কই সানথ দুনট 
গুলীর েব্দ শুিল। বুঝল এ্ গুলী হাজী আবদুল্লাহর। 

আহমদ মুসা উনঠ দাঁড়াবার সময় এ্কটু সামনি এ্নগনয় উনঠ 
দাঁনড়নয়নিল। তার ফনলই হাজী আবদুল্লাহ হপিনি পনড়নিল। 

আহমদ মুসা হষ্টিগাি উঁনচনয় ধনর তাকাল বাঁ নদনক। হদেল, বাঁ নদনক 
রািার ওপানর পাোপানে দাঁড়ানিা দুজি যুবক টলনত টলনত পনড় যানি। 

আহমদ মুসা বনস পড়ল। 
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হাজী আবদুল্লাহ উনঠ দাঁড়ানিল তেিই। আহমদ মুসা বলল, ‘বসুি 
জিাব, ওনদর আর এ্কজি আনি।’ 

বনস পড়ল হাজী আবদুল্লাহ। 
‘ধেবাদ। কিগ্রাচুনলেি জিাব। আপনি নঠক সমনয় গুলী কনরনিি।’ 

বলল আহমদ মুসা হাজী আবদুল্লাহনক।  
‘ধেবানদর নকিু হিই আহমদ মুসা। আনম হটিেিমুক্ত অবস্থায় ধীনর-

সুনস্থ, হমনপ-জুনক গুলী করার সুনযাগ হপনয়নি। এ্মিিানব সফল হনত হয হকউ 
পানর।’ হাজী আবদুল্লাহ বলল। 

‘আপনি লুনকানিি জিাব। হক বলল হটিেি নিল িা। আপিার গুলী 
বযথড হনল ওনদর পরমুহূনতডর পাো গুলী আমানক, আপিানক কাউনক হরহাই নদত 
িা। আপিার হাত অিযি ও নিেঁুত। আপনি লুনকানলও আপিার এ্ক অতীত 
আনি। আমানক সাহাযয করা এ্বং এ্ই অনিযানি আপিার োনমল হওয়া হথনকই 
আনম এ্টা বুনঝনি।’ আহমদ মুসা কথাগুনলা বলনিল রািার ওপানর তার অপলক 
হচাে নিবদ্ধ হরনে। 

হাজী আবদুল্লাহ আহমদ মুসার কথার হকাি জবাব িা নদনয় আহমদ 
মুসার দৃনষ্ট আনুসরণ কনর রািার ওপানর তানকনয় বলল, ‘ওনদর সানথ আনরা হকউ 
থাকনল হস সংনগ সংনগই জবাব হদবার কথা।’ 

‘হস এ্নদর সানথ িাও থাকনত পানর, নকন্তু হকাথাও থাকার কথা।’ বনল 
আহমদ মুসা আবার মাথা উপনর তুলল। 

হাজী আবদুল্লাহও। 
উিনর রািা বরাবর কারাগানরর সামনি হচাে পড়নতই আহমদ মুসা 

হদেনত হপল, এ্কজি নবোল বপু হলাক লানঠ হানত হদৌনড় কারাগানরর হিতনর 
 ুনক হগল। 

হাজী আবদুল্লাহও হদেনত হপনয়নি বযাপারটা এ্বং হসই রথম কথা বনল 
উঠল, ‘ঐ হতা হস পালানি।’ 

‘হ্যাঁ জিাব, ইনিই সম্ভবত এ্নদর এ্ক হিতা স্বামীজী।’ 
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বনলই আহমদ মুসা উনঠ দাঁড়াল। বলল, ‘আসুি হদৌড় নদনত হনব।’ হস 
গংগারানমর েনত করনত পানর, যনদ গংগারাম এ্েিও হবঁনচ থানক।’ 

িুটল আহমদ মুসা কারাগার লনেয। 
দুজনিই িুটনি। 
কারাগানরর সামনি হপৌনিই তার হষ্টিগাি হথনক গুলীবষডণ শুরু করল 

আহমদ মুসা। 
গুলী করনত করনতই  ুকল কারাগানর। 
আহমদ মুসার হপিনি হপিনি িুটনি হাজী আবদুল্লাহ। 
‘আমরা এ্িানব গুলীর হদয়াল সৃনষ্ট কনর তানক জািাি নদনল তানত তার 

পালানিার সুনবধা হনয় যানব িা?’ বলল হাজী আবদুল্লাহ আহমদ মুসানক লেয 
কনর। 

‘ও এ্মনিনতই পালাবার হচষ্টা করনব। তার মনধয আতংক সৃনষ্ট করনত 
চাই যানত কনর হস গংগারানমর েনত করার সুনযাগ িা পায়।’ আহমদ মুসা বলল। 

পুরাতত্ব নবিানগর ঝুলানিা আনলানকাজ্জ্বল কনয়কনট সাইিনবার্ড হদনে 
সামনি এ্গুনলা আহমদ মুসারা।  

সামনি হপল অন্ধকার কনরনর্ার। সামনি এ্গুনব, িা হকাি নদনক যানব 
িাবনিল আহমদ মুসা। 

তার পানে এ্নস দাঁড়াল হাজী আবদুল্লাহ। হস বনল উঠল,‘হবিাি, তুনম 
তানকনয় হদে, কনরনর্ানরর হেষ রানন্তর অন্ধকার নকন্তু নফনক। মনি হনি র্াি নদক 
হথনক এ্কটা হালকা আনলার হরে অন্ধকানরর উপর এ্নস পনড়নি।’ 

‘নঠক বনলনিি জিাব।’ বনল হসনদনক িুটল আহমদ মুসা। 
ঐ রানন্ত আহমদ মুসারা হদেল, কনরনর্ারনট ওোনি র্ািনদনক বাঁক 

হিবার পর নকিুটা এ্নগনয় আবার র্াি নদনক বাঁক নিনয়নি। বাঁনকর ওনদক হথনকই 
উজ্জ্বল আনলা হবনরনয় এ্নসনি। হসই আনলাই হদয়ানল রনতনবনম্বত হনয় হপিনির 
অন্ধকার কনরনর্ানরর উপনর পনড়নি। 

কনরনর্ার ধনর আনলার নদনক চলল আহমদ মুসারা। 
আনলার উৎস কনরনর্ারটা দীঘড। মাঝ বরাবার জায়গায় আনলা জ্বলনি। 
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আনলার নিনচ হপৌিনতই আহমদ মুসার হচানে পনড় হগল এ্কটা নসঁনড় 
হানতর বাঁনয় মানি পূবড নদনক হিনম হগনি। আহমদ মুসা আন্দাজ করল, তারা ঘুনর 
ঘুনর আবার কারাগানরর রোসনিক অংনের মাঝামানঝ জায়গায় এ্নস দাঁনড়নয়নি। 

আহমদ মুসা নসঁনড় নদনয় নিনচ িামার নসদ্ধান্ত নিল। িাবল নসঁনড় নিশ্চয় 
আন্র্ার হফ্লানর হগনি। স্বামীজী পানলনয় হসোনি আশ্রয় নিনত পানর। অথবা আনরা 
হকাি রহস্য বা পনথর সন্ধাি হসোনি পাওয়া হযনত পানর। 

আহমদ মুসা তেি পা বানড়নয়নি নসঁনড়নত িামার জনে।  
হঠাৎ েীণ নচৎকানরর আওয়াজ এ্ল সামনির কনরনর্ানরর েুব নিকনটর 

হকাথাও হথনক।  
হস থমনক দাঁড়াল। 
িুটল আবার েব্দ লনেয। 
হাজী আবদুল্লাহও। 
সামনি নকিুটা এ্নগনয় হানতর র্াি পানে হপল আবিা অন্ধকার এ্কটা 

কনরনর্ার। নিনচ আনলা হদো যানি। হসই আনলারই নকিুটা এ্নস পনড়নি 
নসঁনড়নত। 

নচৎকার আসনি নিনচর হকাি এ্ক স্থাি হথনক। 
আহমদ মুসারা নিনচ হিনম নগনয় েব্দ লনেয এ্গুনলা। 
এ্কটা ঘনর বাঁধা অবস্থায় হপল গংগারামনক। 
আহমদ মুসা তার হাত-পানয়র বাঁধি হকনট তানক তুনল জনড়নয় ধরল। 

বলল, ‘তুনম নঠক আি হতা গংগারাম?’ 
‘নঠক আনি স্যার। নকন্তু ওরা মানুষ িয়।’ বনল হকঁনদ উঠল গংগারাম। 
‘গংগারাম, ওরা োনি হপনয়নি। বাইনর ওরা দেজি মনরনি। শুধু েঁুনজ 

পানি িা স্বামীজীনক। হস হতা এ্নদনকই পানলনয় এ্নসনি।’ 
‘ঐ স্বামীজীই হতা সব স্যর। হস আমানক ইনলনক্ট্রক েক নদনয়নি। 

তরবানরর আগা নদনয় আমার বুনক নেেূল এ্ঁনকনি। েুনি কাপানলক হস।’ বলল 
গংগারাম আতডকনে। 

‘নকন্তু হস হগল হকাথায়?’ আহমদ মুসা বলল। 
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‘স্যার ওনদর আলানপ শুনিনি, কানিই হকাথাও নসঁনড়পথ আনি এ্ই 
পাহাড় হথনক হবর হবার।’ বলল গংগারাম। 

‘তাহনল আমরা আসার পনথ হয নসঁনড় হদনে এ্লাম, হসটা নক? ঐ নসঁনড়টা 
পূবড নদনক হিনম হগনি।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘ওটাই হনব আহমদ মুসা। আনম হতা হপিনি নিলাম। আনম আসার সময় 
নসঁনড় পথ বন্ধ হনত হদনে এ্নসনি।’ বলল হাজী আবদুল্লাহ। 

‘ওনদকটা তাহনল হদেনত হয়।’ আহমদ মুসা বলল। 
‘হকাি লাি হনব িা আহমদ মুসা। হয হজানর হস হদৌড় নদনয়নি তানত 

এ্তেনণ পগার পার। আনম সুড়েটা হদনেনি। হসটা পাহানড়র পূবডমুেী োনড়নত 
নগনয় হেষ হনয়নি। ওোি হথনক মটর হবানট চনড় এ্ক নমনিনটর মনধযই িীপ হথনক 
হবর হওয়া যায়। সুতরাং প-শ্রম িা কনর এ্স হতামানক এ্কটা িাল কানহিী 
হোিাব।’ বলল হাজী আবদুল্লাহ। 

‘কানহিী? এ্ই সময়?’ এ্কটা হকৌতুকনমনশ্রত হানস ফনুট উঠল আহমদ 
মুসার মুনে। 

‘কানহিী মানি রূপকথা িয়, জীবন্ত এ্ক ইনতহাস।’ বলল হাজী 
আবদুল্লাহ।  

আহমদ মুসা রেনবাধক দৃনষ্টনত তাকাল হাজী আবদুল্লাহর নদনক।  
হাজী আবদুল্লাহ আহমদ মুসানক হাত ধনর নিনয় হগল ঘনরর এ্কমাে 

দরজানটর সামনি। 
ঘনরর দরজা হলাহার হমাটা নেনকর বতনর, নকন্তু হচৌকাঠ োল কানঠর। 
পানের হচৌকানঠর এ্কটা জায়গা হাজী আবদুল্লাহ হাত নদনয় পনরষ্কার 

করল। তারপর িুনর হবর কনর তার ফলা নদনয় েঁুনচনয় পনরষ্কার কনর এ্কটা নকিু 
হবর করল। সামাে এ্কটু দূনর দাঁনড়নয় বলল, ‘এ্স আহমদ মুসা, পড়।’ 

আহমদ মুসা হচৌকাঠনটর মুনোমুনে নগনয় দাঁড়াল। তাকাল হাজী 
আবদুল্লাহর হদোনিা স্থািটার নদনক। 

আরবী বণডমালা িজনর পড়ল তার। পড়ল, ‘হেরোি।’ এ্কজি হলানকর 
িাম। 
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‘হদেলাম। সম্ভবত হকাি বন্দী নিনলি হেরোি।’ হাজী আবদুল্লাহনক 
লেয কনর বলল আহমদ মুসা। 

‘হ্যাঁ বন্দী। শুধু বন্দী িয়, এ্কজি বীর বন্দী। শুধু এ্কজি বীর বন্দী িয়, 
এ্কজি েহীদ বীর বন্দী। তাঁর ফাঁনসর পূবড পযডন্ত এ্ই ঘনরই বন্দী নিনলি নতনি। 
শুনিনি নতনি বহু কনষ্ট এ্ক টুকনরা কাঁচ হযাগাড় কনর হসই কাঁচ নদনয় হোদাই কনর 
তার িামটানক এ্ কানঠর গানয় নলনে রাোর হচষ্টা কনরনি। হস হয়নতা জািনতা 
তার িানম িারনত হকাি মনুনমন্ট হনব িা, হকউ স্মরণও করনব িা তার কথা। 
আমার আিন্দ হয, তার িামটা হতামানক আনম হদোনত পারলাম।’ হথনম হগল 
হাজী আবদুল্লাহ। কান্নায় বন্ধ হনয় হগল তার কথা। তার দু’গ- হবনয় হিনম এ্ল 
অশ্রুর ধারা। 

গম্ভীর হনয় উনঠনি আহমদ মুসা। হস তার এ্ক হাত হাজী আবদুল্লাহর 
কাঁনধ আনি আনি হরনে বলল, ‘স্যনর জিাব, আনমও তানক নচনি িা, তার িাম 
জানি িা।’ 

হচাে মুনি হাজী আবদুল্লাহ বলল, ‘হতামার জািার কথা িয়। বৃনটে 
ঐনতহানসকরা িারনতর বৃনটে োসিকতডা লর্ড হমনয়ানক হতযাকারী এ্তবড় 
নক্র্নমিাল হেরোনির িাম ঘৃণািনরই হলনেনি। পনর িারনতর ইনতহাস তানক 
স্মরণ কনরনি, কারণ হস মুসনলম নিল। আর পানকিাি ও বাংলানদনের 
ঐনতহানসকনদর হচানে এ্মিনক কানির অনিক বড় নজনিসও পনড় িা, 
আন্দামানির হেরোি তানদর হচানে পড়নব হকমি কনর?’ 

‘িারনতর বৃনটে োসক লর্ড হমনয়া নক আন্দামানি নিহত হি?’ নজজ্ঞাসা 
করল আহমদ মুসা। 

‘হ্যাঁ। আন্দামানি মাউন্র্ হহনরনয়ট িীনপ নতনি নিহত হি। ওোনি 
‘ইয়াবু’ পবডত হথনক সূযডানির অপরূপ দৃশ্য হচানে পনড়। আন্দামাি সফনর আসা 
লর্ড হমনয়া সূযডাি হদোর জনে ইয়াবু পবডনত নগনয়নিনলি। তার হফরার পনথ 
হহনরনয়ট িীনপরই উপকূনল নতনি নিহত হি।’ বলল হাজী আবদুল্লাহ।  

‘হেরোি হক নিনলি?’ রে আহমদ মুসার। 
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‘নতনি নিনলি হপনোয়ানরর বানসন্দা। বৃনটে নবনরাধী সংগ্রানমর এ্ক 
বসনিক নিনলি নতনি। নবচানর এ্ই আন্দামানি তার িীপান্তর হয়।’ বলল হাজী 
আবদুল্লাহ। 

‘এ্ত বড় োনির পরও নতনি এ্ই কাজ কনরি? তাঁর সানথ আর কতজনির 
োনি হয়?’ 

‘তাঁর সানথ আর হকউ নিল িা। লর্ড হমনয়ানক হতযার কাজ নতনি এ্কাই 
কনরি।’ 

‘এ্কা? এ্কা হকি?’ 
‘হতামার এ্ই ‘হকি’-এ্র উির তুনম হেরোনির মুে হথনকই হোি। 

হেরোি বীরদনপড নবচারকনক জািাি, “১৮৬৭ হথনক আমার সংকল্প নিল হয, 
হকাি ইংনরজী উচ্চপদস্থ কমডকতডানক আনম হতযা করব। হসই উনেনশ্যই কনয়ক 
বির এ্ই িুনরোিা আনম বতনর কনর হরনেনিলাম। ৮ই হফব্রুয়ারী (১৮৭২ েৃষ্টাব্দ) 
যেি লর্ড হমনয়া আন্দামানি এ্নলি, আনম িুনর ধার নদনয় নিলাম। সারা নদি রে 
িীনপ  (নযোনি লর্ড হমনয়া অবস্থাি করনিনলি) যাওয়ার হচষ্টা কনরনিলাম, নকন্তু 
অনুমনত পাইনি। সন্ধযা পযডন্ত হতাে হনয় পনড়নিলাম। নকন্তু তকনদর লর্ড হমনয়ানক 
আমার বানড়নতই নিনয় এ্ল। আনম তার সনে পাহানড়র উপনর নগনয়নিলাম, তার 
সনেই নফনর এ্নসনিলাম। নকন্তু সুনযাগ পাইনি। তীনর নফনর গানড়র আড়ানল 
লুনকনয় নিলাম। এ্োনিই আমার মনির সাধ পূণড হয়............।” হেরোি তার 
এ্ই বক্তনবয হকাি নমথযা বলার হচষ্টা কনরিনি। এ্কটা কথাও লুনকািনি।’ 

‘বৃনটেনদর হকাি কষ্ট হয়নি তানক ফাঁনসর আনদে হোিানত?’ বলল 
আহমদ মুসা। 

‘বৃনটেনদর ফাঁনস হেরোিনক সামােও িীত করনত পানরনি। ফাঁনসর 
মনে দাঁনড়নয় নতনি নচৎকার কনর বনলনিনলি, ‘িাই সকল, আনম হতামানদর 
েত্রুনক হেষ কনরনি। হতামরা সানে থাক হয আনম মুসলমাি।’ তারপর নতনি 
কানলমা তাইনয়বা পনড়নিনলি। কানলমা পড়া অবস্থায় তাঁর ফাঁনস কাযডকর হয়।’ 
অশ্রুনিজা কনে বলল হাজী আবদুল্লাহ। 

আহমদ মুসাও অনিিূত হনয় পনড়নিল। বলল, ‘হকাথায় তাঁর ফাঁনস হয়?’ 
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‘এ্ই হজলোিা হথনক আরও উপনর পাহানড়র মাথায়। হসোনি তার 
জনে এ্কটা ফাঁনসর মে বতনর করা হনয়নিল। আজ হতা সময় হিই আর এ্কনদি 
হতামানক হদোব ঐনতহানসক জায়গাটা। আরও ঐনতহানসক জায়গা এ্োনি আনি 
আহমদ মুসা।’ বলল হাজী আবদুল্লাহ। 

‘ধেবাদ জিাব।’ বনলই আহমদ মুসা তাকাল গংগারানমর নদনক। 
বলল, হতামার এ্েি হকাি অসুনবধা হিই হতা?’ 

‘হকাি অসুনবধা হিই।’ 
‘তাহনল বল, তুনম হতা অনিকটা সময় ওনদর হানত নিনল, গুরুত্বপূণড নকিু 

তুনম জািনত হপনরি নকিা?’ 
‘স্যার, ওরা ধনর নিনয়নিল আনম এ্োি হথনক জীনবত হবনরনয় হযনত 

পারব িা। তাই সব আনলাচিাই তারা আমার সামনি করনতা। স্যার, রথম নদনক 
আমার মনি হনয়নিল যানক ওরা স্বামীজী বনল হসই স্বামী েংকরাচাযড নেনরামনণই 
হবাধ হয় সব। তাঁর আনদনেই সব নকিু হয়। নতনিই ওনদর হিতা। নকন্তু পনর 
বুঝনত পানর, আসল হিতা নতনি িি। নতনি সামাে আনদে পালিকারী মাে। 
এ্নদর দনলর েীষড হিতা আন্দামাি সরকানরর হকউ। আর সবনকিুর 
এ্যার্িাইজার এ্কজি আনিি, নতনি িারনতর হলাক িয়। হকাথাকার জািনত 
পানরনি। তনব িাম শুনিনি ‘নক্র্নষ্টাফার হকালমযাি হকানহি’। ওঁনক ওরা ‘নটনস’ 
(নেপল নস) বনল র্ানক। 

িাম শুনি চমনক উঠল আহমদ মুসা। বলল, ‘নক বলনল িাম ‘নটনস’? 
‘নক্র্নষ্টাফার হকালমযাি হকানহি? নঠক শুনিি িাম?’ 

‘নজ স্যার। তানক হচনিি িানক স্যার? িাম শুিনত িুল হবার কথা িয় 
স্যার। নতনি এ্োনি এ্নসনিনলি।’ 

‘এ্োনি? এ্ই হজলোিায়?’ নজজ্ঞাসা আহমদ মুসার। তার হচানে-মুনে 
নবস্ময়।  

‘তুনম তাঁনক হচি িানক আহমদ মুসা?’ বলল হাজী আবদুল্লাহ। 
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‘হ্যাঁ নচনি। নতনি ইসরাইনলর হগানয়ন্দা সংস্থা ‘হমাসাদ’-এ্র সবনচনয় 
সফল এ্কজি নমেি কিনোলার। ‘হমাসাদ’ এ্র সবনচনয় হবনে সংেযক হগানয়ন্দা 
অনিযাি বা হগানয়ন্দা রকনল্পর নতনি পনরচালক নিনলি।’ 

‘তাই হনব স্যার। নতনি অতযন্ত চালাক। নতনি আমার সামনি হকাি 
আলানপই রানজ হিনি। কথা বলার জনে স্বামীজীনক নতনি ঘনরর বাইনর নিনয় 
যাি।’ 

হাজী আবদুল্লাহর হচাে-মুেও নবস্মনয় িনর উনঠনিল। গংগারাম থামনতই 
হাজী আবদুল্লাহ বনল উঠল, ‘িারনতর হগানয়ন্দা নবিানগর সানথ ‘হমাসাদ’ এ্র 
হযাগ-সাজস আমার কানি নবস্মনয়র িয়, আন্দামানি ইসরাইলী হগানয়ন্দা সংস্থা 
‘হমাসাদ- এ্র হলাক আসা আমার কানি িতুি ঘটিা িয়, নকন্তু আনম নবনস্মত হনি, 
স্বামী েংকরাচাযড নেনরামনণ ও হসামিাথ েমু্ভজীনদর সংনযাগ নক কনর হনলা 
হমাসানদর সানথ!’ 

আহমদ মুসা নবনস্মত দৃনষ্টনত তানকনয়নিল হাজী আবদুল্লাহর নদনক। 
বলল, ‘আপিার এ্ রনের জবাব আমার কানি আনি, নকন্তু তার আনগ বলুি, 
িারতীয় হগানয়ন্দা নবিানগর সানথ ‘হমাসাদ’-এ্র হযাগ-সাজনের কথা এ্বং 
আন্দামানি ‘হমাসাদ’ এ্র আসার কথা আপনি জািনলি নক কনর?’ 

হাসল হাজী আবদুল্লাহ। বলল, ‘কথাটা বনলই নকন্তু আমার মনি হনয়নি, 
আমার এ্ কথা হতামার িজর এ্ড়ানব িা।’ 

বনলই এ্কটু গম্ভীর হনলা হাজী আবদুল্লাহ। বলল, ‘িারতীয় হগানয়ন্দা 
নবিানগ আনম দীঘডনদি চাকুরী কনরনি। আন্দামানির হগানয়ন্দা রধানির দানয়ত্বও 
আনম পাই। এ্ই পদ হথনক আমানক আগাম নরটায়ার কনর হদয়া হয়। এ্বং হসটা 
হয় ইসরাইলী হগানয়ন্দা সংস্থা ‘হমাসাদ’ এ্র পরামনেড। ‘হমাসাদ’-এ্র এ্কটা টীম 
এ্নসনিল আন্দামানি। হর্নমাগ্রানফক এ্কটা হগাপি নরনপাটড বতনর করার দানয়ত্ব 
হদয়া হনয়নিল। নকন্তু তারা আমার অধীনি কাজ করনত অস্বীকৃনত জািায়। এ্র 
নকিুনদি পনরই আমানক নরটায়ার কনর হদয়া হয়। আমার নরটায়ানরর পনর 
‘হমাসাদ’-এ্র নমেিনট এ্োনি আনস। এ্টা নবে বির আনগর কথা।’ 
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‘ধেবাদ জিাব। আপিার অতীনত এ্মি ধরনির নকিু কথা থাকনব, তা 
আনম ধারণা কনরনিলাম। তনব আপিার ‘অনিিয়’ েুব সুন্দর হনয়নি। এ্কই 
সানথ দুহানত দুজিনক টানগডট কনর সফল হওয়ার ঘটিায় নকন্তু আপনি নিনজনক 
লুকানত পানরিনি।’ 

এ্কটু থামল আহমদ মুসা। হথনমই আবার বনল উঠল, ‘জিাব, আপিার 
নজজ্ঞাসার জবাব আপনি নিনজই নদনয়নিি। ‘হমাসাদ’ আন্দামানি হর্নমাগ্রানফক 
অনুসন্ধাি চানলনয় হয নসদ্ধানন্ত হপৌনিনিল, সম্ভবত হসই নসদ্ধান্তই বািবায়ি করনি 
স্বামী েংকরাচাযড নেনরামনণরা। অতএ্ব ‘হমাসাদ’-এ্র হলানকরা তানদর কানি 
আসনব িা হকি? হনত পানর, ‘হমাসাদ’ এ্র সুপানরে বা নসদ্ধান্ত িারত সরকার 
বািবায়নি রাজী হয়নি এ্বং অে হকাি সংস্থা-সংগঠি এ্র বািবায়নি এ্নগনয় 
এ্নসনি। ‘হমাসাদ’ হয়নতা এ্নদরই সাহানযয এ্নগনয় এ্নসনি।’ 

‘ধেবাদ আহমদ মুসা। তুনম নঠক বনলি। নকন্তু স্বামী েংকরাচাযডনদর 
কাজনট এ্নকবানরই হবসরকারী? গংগারাম নকন্তু বনলনি হয, আন্দামানি 
েংকরাচাযডনদর সংস্থার হিতৃনত্ব আনি আন্দামাি সরকানররই হকউ।’ বলল হাজী 
আবদুল্লাহ। 

‘আন্দামাি সরকানরর হকাি হলাক েংকরাচাযডনদর সংস্থার হিতৃত্ব হদয়ার 
পরও এ্টা হবসরকারী হকাি হগাপি সংস্থা হনত পানর। কারণ আন্দামাি 
সরকানরর উক্ত হলাকনট সরকানরর অজানন্ত বযনক্তগতিানব েংকরাচাযডনদর 
সংস্থার সানথ জনড়ত থাকনত পানর।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘হ্যাঁ এ্টাও হনত পানর আহমদ মুসা।’ বলল হাজী আবদুল্লাহ। 
আহমদ মুসা মুে নফরাল গংগারানমর নদনক। বলল, ‘তুনম নক কনর বুঝনল 

হয, স্বামী েংকরাচানযডর দনলল হিতা আন্দামাি সরকানরর হকউ?’ 
‘স্বামীজীর নকিু হটনলনফাি টক হথনক আমার এ্টা মনি হনয়নি।’ বলল 

গংগারাম। 
‘নক কথা শুনিনিনল?’ 
‘নিযডাতনির ফনল এ্কবার আনম জ্ঞাি হানরনয় হফনলনিলাম। যেি জ্ঞাি 

হফনর, তেি হদেলাম স্বামীজী ঘনর রনবে করনিি। হদবািন্দ ও িটবর আনগ 
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হথনকই ঘনর হানজর নিল। স্বামীজী রনবে করার পনরই তার হমাবাইল হবনজ 
উঠল। হটনলনফাি ধনরই নতনি এ্নকবানর জড়সড় হনয় হগনলি। গলার স্বর নিনচ 
হিনম হগল। হটনলনফানি স্বামীজী নকিুই বনলিনি। শুধু নজ স্যার, ইনয়স স্যার, 
ইতযানদ কনর হগনিি। এ্কবার শুধু বনলনিনলি, ‘আপনি নিনশ্চত থাকুি স্যার, 
কথা আমরা হবর কনরই িাড়ব।’ হমাবাইনল কথা হেষ কনরই হদবািন্দনক লেয 
কনর তীব্র কনে বলল, ‘গিিডর অনফস হথনক হটনলনফাি এ্নসনিল। তুনম উিনর 
হটনলনফাি করনি হকি? এ্েি আবার তাঁনক হটনলনফাি করনত হনলা! উিনর 
হদবািন্দ বনলনিল, ‘আনম নমসকল হপনয়নিলাম। তারপর আধাঘণ্টা হচষ্টা কনরও 
আনম লাইি পাইনি। বযি নিল তাঁর হটনলনফাি।’ হদবািন্দ থামনল স্বামীজী 
বলনলি, ‘হোি, বস বনলনিি, আগামী দুনদনির মনধয হসই হলাক এ্বং আহমদ 
আলমগীনরর মা-নবািনক পাকড়াও করনত হনব। হকাি অজুহাত নতনি শুিনবি 
িা।’ এ্ই কথাবাতডা হথনক আমার নিনশ্চত মনি হনয়নি এ্নদর হিতা গিিডর 
অনফনসর সরকারী হকউ।’ থামল গংগারাম। 

‘গিিডর অনফনস অনিক জাঁদনরল হলাক রনয়নিি। তানদর মনধয হকউ 
এ্কজি হনতই পানরি।’ বলল হাজী আবদুল্লাহ। 

‘গিিডর হাউনজর হসই বস সম্পনকড হবাধ হয় আর নকিুই হোিনি।’ বলল 
আহমদ মুসা। 

‘িা স্যার, রসেটা এ্ই এ্কবারই উনঠনিল।’ গংগারাম বলল। 
‘এ্বার বল, আহমদ আলমগীর সম্পনকড তারা নক আনলাচিা কনরনি?’ 

বলল আহমদ মুসা। 
‘আহমদ আলমগীনরর িাম ওনদর মুে হথনক শুনিনি। তানদর কথা হথনক 

শুনিনি, এ্কজি বড় েয়তািনক ‘রে’ িীনপ ওরা আটনক হরনেনি।’ 
‘বড় েয়তাি হয আহমদ আলমগীর নক কনর তা বুঝনল?’ বলল হাজী 

আবদুল্লাহ। 
‘শুনিই আমার মনি হনয়নি, তার উপর আহমদ আলমগীনরর মা-নবানির 

কথাও তানদর আনলাচিায় আনস। আমার সনন্দহ হিই, আহমদ আলমগীরনকই 
ওরা ওোনি বন্দী কনর হরনেনি।’ গংগারাম বলল। 
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‘ধেবাদ গংগারাম। হতামার হদয়া দুনট তথযই আমানদর জনে 
গুরুত্বপূণড।’ বলল আহমদ মুসা। 

কথা হেষ কনরই আহমদ মুসা তাকাল হাজী আবদুল্লাহর নদনক। বলল, 
‘রে িীপ হতা সংরনেত এ্লাকা। ওোনি নক কনর আহমদ আলমগীরনক রােল?’ 

‘গংগারানমর এ্ই তথয তার আনগর হদয়া তথযনক সতয রমানণত করনি। 
সরকানরর েনক্তধর হকউ যনদ সন্ত্রাসী দনলর সানথ থানক, তাহনল এ্ই সন্ত্রাসীরা 
‘রে’ িীপ অবশ্যই বযবহার করনত পানর। সুতরাং দু’তনথযর এ্কনট অপরনটর 
সতযায়ি করনি বনল আনম মনি কনর।’ বলল হাজী আবদুল্লাহ।  

‘নঠক জিাব। সন্ত্রাসী দলনটর সানথ আন্দামাি সরকানরর উচ্চপদস্থনদর 
সংনলষ্টতা থাকনল আত্মনগাপি করা নকংবা কাউনক হগাপনি রাোর জনে ‘রে’ 
িীপই সবনচনয় উপযুক্ত। কারণ হকউ এ্ িীনপ আসনল সরকানরর অনুমনত নিনয় 
আসনব। আহমদ আলমগীরনক নকর্োপ কনর রাোর জনে এ্মি জায়গা হবনি 
হিনব, হসটাই স্বািানবক।’ 

‘তাহনল আহমদ মুসা, আমরা নিনশ্চত হনত পানর হয, আহমদ 
আলমগীরনক ‘রে’ িীনপই বন্দী কনর রাো হনয়নি।’ বলল হাজী আবদুল্লাহ। 

‘আমরা ‘রে’ িীপ অনিযানির আনয়াজি করনত পানর। িীপনট সম্পনকড 
সব নকিুই আপিার জািার কথা।’ আহমদ মুসা হাজী আবদুল্লাহনক লেয কনর 
বলল। 

‘তবু িীনপর সরকারী ও গুরুত্বপূণড নবনর্ল্ং-এ্র বৃনটেযুগীয় হল-আউট 
আনরকবার হদেনত হনব।’ বলল হাজী আবদুল্লাহ। 

‘হকাথায় ওটা পাওয়া যানব?’ নজজ্ঞাসা আহমদ মুসার। 
‘আন্দামাি নমউনজয়ানমর পুরাতত্ব নবিানগ এ্বং গিিডর অনফনস পাওয়া 

যানব।’ 
‘জিাব, এ্টা আপিানকই সংগ্রহ করনত হনব।’ 
‘অবশ্যই তা করব। নকন্তু হক সরকানরর এ্ই সন্ত্রাসীনদর হিতা, তা হবর 

করনত পারনল এ্বং আন্দামানির গিিডর ও নদল্লী সরকারনক হবিামীনত হনলও 
জানিনয় নদনত পারনল নবরাট কাজ হনতা।’ বলল হাজী আবদুল্লাহ। 
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‘নজ জিাব। এ্টা অতযন্ত গুরুত্বপূণড কাজ। আহমদ আলমগীরনক উদ্ধার 
করা এ্বং সন্ত্রাসী দলনটর হগাড়ায় সরকানরর হক আনি তা হবর করা- এ্ দুনটই 
আমানদর রধাি কাজ এ্েি। তারপর সমস্যানট হকাি নদনক গড়ায় হদেনত হনব।’ 
আহমদ মুসা বলল। 

‘ধেবাদ আহমদ মুসা। আমরা মনি হয় নকিুটা এ্গুনত হপনরনি।’ 
‘অবশ্যই! তাহনল এ্েি চলনত পানর। গংগারাম ক্লান্ত, ওর হরষ্ট 

দরকার।’ আহমদ মুসা বলল। 
‘নঠক। গংগারাম ওঠ। চনল আমরা।’ বলল হাজী আবদুল্লাহ। 
আহমদ মুসা গংগারামনক ধনর দাঁড় করানত করানত বলল হাজী 

আবদুল্লাহনক লেয কনর, ‘আনরকনট কাজ করনত হনব। িাইপার িীনপর এ্ই 
হজলোিা পুরাতত্ব নবিানগর তোবধানি রনয়নি। এ্কটা নিউজ করনত হনব হয, 
পুরাতত্ব নবিাগ এ্কদল সন্ত্রাসী গ্রুপনক এ্ হজলোিায় ঘাঁনট গাড়ার সুনযাগ কনর 
নদনয়নি। তানদর মনধযকারই সংঘনষড অমুক রানত রায় র্জি োনিক মানুষ নিহত 
হনয়নি। স্থািীয় ও পুনলে সূনের বরাত নদনয় এ্ নিউজ পনেকায় আিনত হনব।’ 

‘ধেবাদ আহমদ মুসা। িাল বুনদ্ধ হবর কনরি। এ্টা করনল পুরাতত্ব 
নবিাগ ও সন্ত্রাসী দল- উিয় পেনকই চানপর মনধয হফলা যানব।’ বলল হাজী 
আবদুল্লাহ। 

গংগারামনক ধনর নিনয় আহমদ মুসা চলনত শুরু কনরনি। বলল, 
‘সরকানরর হয বযনক্তনট সন্ত্রাসীনদর সানথ জনড়ত রনয়নি, হসও নবব্রতনবাধ করনব 
এ্বং পুরাতত্ব নবিানগর পনে হস নকিুটা সনক্র্য়ও হনয় উঠনত পানর। তানক 
আইনর্িনটফাই করার হেনে এ্টা কানজও আসনত পানর।’ 

‘সাংবানদকনদর মনধয কনয়কজি আমার েুব ঘনিষ্ঠ। তানদর নদনয় আনম 
নিউজটা করানত পারব।’ আহমদ মুসানদর হপিনি চলা শুরু কনর বলল হাজী 
আবদুল্লাহ। 

আহমদ মুসারা হবনরনয় এ্ল িাইপার কারাগার হথনক। 
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৭ 
হটনলনফাি কনর হমাবাইলটা কানি ধনর উদগ্রীবিানব অনপো করনি 

সুষমা রাও। 
সুষমা রাওনয়র পানে োহ বানুও বনস আনি। হটনলনফানির ওপার হথনক 

আহমদ মুসার কে শুিনত হপনয়ই সুষমা নচৎকার কনর উঠল আিনন্দ, ‘ও িাইয়া! 
িনেে ঘণ্টা হনলা হতামার হকাি হোঁজ হিই। আনম কতবার হটনলনফাি কনরনি 
জাি?’ 

‘আনম েুব বযি নিলাম সুষমা। হমাবাইল বন্ধ রােনত হনয়নি। স্যনর। বল, 
হকাি েবর আনি? োহ বানুরা হকমি?’ 

‘আমার পানেই আনি োহ বানু। তুনম তানকই নজনজ্ঞস কনরা হকমি 
আনি। োলাম্মা েুব িাল আনিি। আমার আর হকাি েবর হিই িাইয়া। আনম 
রনতনট হসনকন্র্, নমনিট, গুিনি আপিার কাি হথনক ওঁর েবনরর রনতোয়।’ 

‘আমরা এ্গুনি সুষমা। আমার সাথী উদ্ধার হনয়নি। আমরা েবর 
হপনয়নি, যার রনতো তুনম করি তানক ‘রে’ িীনপ রাো হনয়নি। নকন্তু নবোল 
িীপনটর হকাথায় রাো হনয়নি আমরা তা জািনত পানরনি।’ 

‘এ্টা হতা বড় েবর িাইয়া। ও জীনবত আনি, এ্টাই আমার কানি 
সবনচনয় বড় েবর.......।’ আনবনগর উিানস কে রুদ্ধ হনয় হগল তার। হথনম হগল 
সুষমা রাও। 

পানে বসা োহ বানুর হচােও িল িল কনর উনঠনি। হস সান্তিার হাত 
রােল সুষমার কাঁনধ। 

সুষমা নিনজনক সামনল নিনয় আবার কথা বলল, ‘স্যনর িাইয়া। নক 
বলনল তুনম, হকাি িীনপ?’ 

‘রে িীনপ।’ 
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সংনগ সংনগ হকাি উির নদল িা সুষমা রাও। িাবনিল। কপাল কুনেত 
তার। 

ওপার হথনক আহমদ মুসাই কথা বনল উঠল, ‘নক হনলা সুষমা, কথা বলি 
িা হকি?’ 

আহমদ মুসার এ্ই কথাগুনলা সুষমার কানি হগনি বনল মনি হয় িা। 
এ্কটা নচন্তার মনধয র্ুনব থাকা অবস্থায় হস ধীর কনে বলল, ‘িাইয়া আজ আব্বার 
হবর্ রুনমর পাে নদনয় আসনিলাম। তাঁর মুনে ‘রে’ িীনপর িাম শুিলাম। নতনি 
কাউনক বলনিনলি, ‘রে িীনপর নর্নফে হগার্াউনি আনি? ওোনিই থাকনব?’ 
এ্কথা নতনি কানক, নক বযাপানর বনলনিি, আনম নকিুই জানি িা। হযনহতু তার 
কথায় রে িীনপর িাম আনি, এ্কটা জায়গারও িাম আনি। তাই হতামানক 
জািালাম িাইয়া।’ 

‘ধেবাদ সুষমা। হতামার আব্বা েীষড দানয়নত্ব। নতনি এ্েিকার সব নকিু 
িা হনলও অনিক নকিুই জানিি। তার সব কথাই গুরুত্বপূণড। এ্ই তথয আমানদর 
কানজ আসনব।’ বলল আহমদ মুসা। 

‘ওর সন্ধানি হতা কানজ আসনব িা!’ বলল সুষমা হতাে সুনর। 
‘হসটাও বলা যায় িা সুষমা। হিাট্ট এ্কটা আলামত পবডত সমাি অপরাধ 

রমানণর মূল উৎস হনয় দাঁড়ায়।’ 
‘নকন্তু এ্ই তনথযর নক হসই িাগয হনব?’ 
‘হনব নকিা জানি িা। তনব এ্ই তথয হথনক এ্কটা মহাগুরুত্বপূণড নবষয় 

জািলাম। হসটা হনলা রে িীনপর হগার্াউিগুনলা এ্েিও বযবহার করা হনি। 
অথচ আমরা সবাই জানি, দুনিয়া জানি ওগুনলা পনরতযক্ত, ধ্বংসরাপ্ত। 
ঐনতহানসক কীনতড নহসানব ওগুনলা সংরেণ করা হনি মাে। হতামার হদয়া তথযই 
এ্েি আমানদর বলনি ওর সন্ধাি করার জনে সবগুনলা হগার্াউি হচক করনত 
হনব।’ বলল আহমদ মুসা। 

‘ধেবাদ িাইয়া।’ সুষমা রাও বলল। 
হঠাৎ সুষমা রাও এ্র মুে শুনকনয় হগল। তাড়াতানড় হস আহমদ মুসা নকিু 

বলার আনগই বনল উঠল, ‘এ্কটা কথা িাইয়া।’ বনল চুপ করল সুষমা রাও। 
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‘নক কথা, বল?’ ওপার হথনক আহমদ মুসা বলল। 
িাবনিল সুষমা রাও। বলল, ‘থাক িাইয়া। পনর বলব।’ 
‘নঠক আনি।’ 
‘তুনম হকমি আি িাইয়া? েুব শুিনত ইিা করনি হতামানদর উদ্ধার 

অনিযানির কানহিী।’ 
‘অবশ্যই শুিনব এ্কনদি।’ আহমদ মুসা বলল। 
হথনমই আবার হস বনল উঠল, ‘হমহমািনদর সম্পনকড হতামার আব্বা হতা 

নকিু জািনত পানরিনি, িা?’ 
‘এ্নদনক উনি আনসি িা। আর উনি এ্টা জানিি হয, হকউ িা হকউ সব 

সময় এ্োনি থানকই।’ সুতরাং অস্বািানবকতা নকি ুহিই।’ বলল সুষমা রাও। 
‘আল্লাহ িরসা।’ আহমদ মুসা বলল। 
‘আমার কথা এ্েিকার মত হেষ। তুনম োহ বানুর সানথ কথা বল 

িাইয়া।’ 
‘সব কথা হতা হনয়ই হগল। আর নক কথা বলব?’ 
‘ওর কথা আনি িাইয়া। হটনলনফাি ওনক নদলাম। বাই।’ বনল সুষমা 

হমাবাইল গঁুনজ নদল োহ বানুর হানত। 
‘বল োহ বানু।’ বলল আহমদ মুসা। 
‘নজ।’ োহ বানু আটনক হগল এ্টুকু বনলই। 
‘তুনম সুষমার সানথ িালই আি, আম্মা হকমি আনিি?’ 
‘নজ, িাল আনিি।’ উির নদল োহ বানু। 
‘উনি েুব নচন্তা কনরি িানতা? হতামানদর হকাি অসুনবধা হিই হতা?’ 

আহমদ মুসা বলল। 
‘সুষমা আম্মানক নচন্তা করার সুনযাগই হদয় িা। আমরা েুব িাল আনি।’ 
‘সুষমা হতা অে হকউ িয়। রনয়াজনির কথা তানক বলনব।’ 
‘আমানদর রনয়াজি আমরা বুঝার আনগ সুষমাই হটর হপনয় যায়। তাই 

নচন্তা করার আনগই নজনিস এ্নস যায়, অনিকটা হবনহেনতর মতই।’ 
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হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘সুন্দর এ্ক হমিাল নদনয়নিা োহ বানু। েুনে 
হলাম হতামানদর েবর শুনি। আর হকাি কথা আনি?’ 

‘নজ, িা।’ বলল োহ বানু। 
‘সুষমা হয বলল হতামার কথা আনি?’ নজজ্ঞাসা আহমদ মুসার। 
‘সুষমার কল্পিা হবনে। অনিক কথা, অনিক নচন্তা তার হযি হকানত্থনক 

উনড় মাথায় আনস।’ 
‘বুনঝনি। দুজিার মনধয কথার হঠলানঠনল চলনি। ওটা িাল। নঠক আনি। 

রােনি। বাই।’ 
‘বাই।’ োহ বানু বলল। 
োহ বানু হমাবাইল অফ করনতই সুষমা জনড়নয় ধরল োহ বানুনক। 

বলল, ‘হকাি কথাই হতা বলনল িা, মাঝোনি কল্পিারবণ বনল হদাষ নদনল 
আমানক।’ 

‘নক কথা বলব? আসনলই নকিু কথা হিই।’ বনল োহ বানু সুষমার হাত 
হথনক নিনজনক িানড়নয় নিনয় িুনট পালাল। 

সুষমাও উনঠ িুটল তার হপিনি হপিনি। 
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