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‘বুঝলাম, হহাটেল সাহারা হেটে হ ামাটদর উদ্ধাটরর োহহনী এ জটেই
াহটল হেটে হেছ এ হদন। দারুণ হরামাহটেে োহহনী’ বলল সুষমা রাও।
হসাফায় শাহ্ বানুর েলা জহড়টয় ধটর বটস সুষমা।
শাহ্ বানু েলা হেটে সুষমার হা সহরটয় হদটয় বলল, বাাঁো-মরার
লড়াইটয়র মটধে হরামাহটেে া হোোয় হেটল?’
বল হে ুহম হরামাহটেে া নয়? হদা লা হেটে স্বপ্ন-নায়টের হোটল
ঝাাঁহেটয় েড়া, া োাঁটধ েটল প্রােীটর ওঠা, ার হাট ঝুটল হনটে নামা, ই োহদ
হরাজাহটেে নয় বটল মটন ের?’
আহম ঝাাঁহেটয় েহড়হন। দহড়র মই হছাঁটড় েটড় হেটয়হছলাম। এভাটব
োেটরর উের েড়টল বড় রেটমম হেছু ঘেট োরট া। হ হন আমাটে
বাাঁহেটয়টছন। আর প্রােীর োও হওয়ার ময় যা ঘটেটছ, ওরেম হবেটদ এর হেটয়ও
হবহশ হেছু ঘেট োটর। আে োলীন এসব হবষয় হেউ মটন রাটে না, মটন
রাোর ম নয়। এোটন হরামাহটেে া হোাঁজা োেলাহম ছাড়া আর হেছু নয়।’
বলল শাহ্ বানু।
মটন রাটে না বলল, আচ্ছা বল , ঐ ঘেনা ুহম আমৃ ে ভুলট োরটব?’
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‘মটন রাো মাটন আহম স্মরণ রাো অর্েৈ বহলহন। বটলহছ, মানুষ এমন
ঘেনা রহিন অেৈাৎ হরামাহটেে হোটে হদটে না। হস রেম হদো এেবাটরই
অস্বাভাহবে।’ শাহ্ বানু বলল।
‘হ ামার সাটে এ হনটয় েৈ েরটবা না শাহ্ বানু। টব বলব, হোটের
োহনট সুটের স্বপ্ন প্রহ হবহি হট োটর, হ াশার ঘনঘোর মটধে জীবটনর
প্রদীে দীে জটল উঠল বা দু’জীবটনর হমলটনর বীজ অংকুহর হট োটর। ুহম
মানট না োইটলও এর লাটো দৃষ্টান্ত আটছ েৃহেবীর ইহ হাটস।’ বলল সুষমা
রাও।
‘হদে সুষমা, েৃহেবীট আহমদ মুসা আজ এেজনই আটছন। হ হন
হ ামার ঐ ‘লাটোর মটধেোর এেজন নন। াই হ ামার দৃষ্টান্ত অেল এোটন।’
‘আহম জাহন শাহ্ বানু। আহমদ মুসা ভাইটে এই েোর বলার সাহস
আমার হনই। আহম বলহছ হ ামার েো। হ ামার হৃদটয়র েো।’
শাহ্ বানুর মুে রািা হটয় উটঠহছল। হেন্তু েরটণই যন্ত্রণার এে োটলা
ছায়া এটস া গ্রাস েটর হনল। বলল শাহ্ বানু েম্ভীর েটে, ‘হেন্তু আমাটে বলছ
হেন?’
‘োরণ হ ামার মুটে অমূলে অনুরাটের এে রািা রূে আহম বার বার
হদটেহছ। হেছুণ আটে ভাইয়ার সাটে েো বলার সময় হদটেহছ এবং এইমাত্রও
হদেলাম।’
হাসল শাহ্ বানু। হহটস উঠটলও ার মুটের রাজেীয় লাবণে হেন্তু হহটস
উঠল না। াট জড়াটনা হবদনার প্রটলে। বলল হস ধীর শান্তেটে, ‘ ুহম হযো
হদটেছ হসো অোয় এবং এে অবাধে া। আহম দুুঃহে
ার জটে।’
অেষ্মাৎ ভারী হটয় উটঠটছ শাহ্ বানুর েে। ার শুেটনা হঠাাঁটে হাহস
ফুটে আটছ হঠেই, হেন্তু ার দু’হোে হফটে েহড়টয় েড়ল দু’হফাো অশ্র“।
মুহূট ৈই সুষমা রাওটয়র মুে হেটে হাহস রহসে ার হেহৃ উটঠ হেল।
হবষ্ময়-টবদ নার ছায়া নামল ার হোটে-মুটে। বলল হস,’হে বোোর শাহ্ বানু?’
উৎেো সুষমার রাওটয়র েটে।
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শাহ্ বানু হোে মুটছ হহটস উটঠ জহড়টয় ধরল সুষমা রাওটে। বলল, এস
সুষমা এসব আমরা ভুটল যাই। আহমদ মুসা হদড় মাটসর বাচ্চা হরটে এোটন
এটসটছন এই জীবন-মৃ েু র অহভযাটন। এস আমরা াাঁর জটে এবং হসই হমহষ্ট
বাচ্চার জে হদায়া েহর।
শাহ্ বানু জহড়টয় ধরারয় সুষমা রাও হনশ্চল হির হটয় হেটছ। হোো হদহ
জুটড় বটয় হেল হবদনার এে হরা । বলল সুষমা রাও োাঁো েটে, ‘ ুহম যা বলছ
া স ে শাহ্ বানু? োর োটছ শুটনছ?’
‘আম্মার োটছ।’ বলল শাহ্ বানু।
শাহ্ বানু সুষমাটে হছটড় হদটয় হসাজা হটয় বসল। আটের ম ই হির,
হনশ্চল বটসহছল সুষমা রাও। দু’জনই হনরব।
েটয়ে মুহূ ৈ ের সুষমা রাও াোল শাহ্ বানুর হদটে। বলল নরম ভারী
েটে, ‘এ ভুল াহটল ুহম হেন েরটল শাহ্ বানু।’
শাহ্ বানু নরম হভজা েটে বলল, ‘প্রেটম আহম হনটজটেই বুঝট োহরহন
সুষমা। আর সবহেছু শুনলাম আহম আম্মার োটছ হয রাট হ ামার এোটন এটসহছ
হসই রাট ।’
বটল শাহ্ বানু জাহড়টয় ধরল সুষমার দু’হা । বলল, ‘আহম সবহেছু ভুটল
যাব সুষমা। ুহম হেছু শুটনছ, হজটনছ হসো ুহমও ভুটল যাও। রহসে া েটরও
আমার সম্পটেৈ ুহম ওাঁর োটছ হোন েো বটলা না।’ োন্নায় হভজা েেস্বর শাহ্
বানুর।
হোটের হোণ হভটজ উটঠটছ সুষমা রাওটয়র। বলল হস, ‘আমার েুব েষ্ঠ
হটচ্ছ শাহ্ বানু। আহমও হ া এেজনটে ভালবাহস। ুহম যা বলছ, আহম হে া
োর াম? োর াম না।’
হোটের অশ্রু দু’েণ্ড হবটয় েহড়টয় েড়ল সুষমা রাওটয়র।
সুষমার হা হছটড় হদটয় হসাফায় হহলান হদটয় বসল শাহ্ বানু। বলল
ধীর েটে, ‘হ ামার বোোরোর সাটে আমার ুলনা হয় না সুষমা। ুহম অোয়,
অস্বাভাহবে হেেু েরহন। হেন্তু আমার দ্বারা অোয় হটয়টছ। অোয় হ া মানুটষরই
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হয়। আহম শুধটর হন....।’ োন্নায় আেটে হেল শাহ্ বানুর েো। দু’হাট মুে
ঢােল হস।
সুষমা রাও শাহ্ বানুর হদটে মুে ুটল বলল, ‘যহদ অোয়ই মটন ের,
যহদ শুধটর হনট ই োও, াহটল োাঁদছ হেন।’ ভারী েে সুষমার।
‘এো আমার দুবৈল া। আহম শক্ত হট োরব সুষমা।’ োন্না জহড় েটে
বলল শাহ্ বানু।
হেছু বলট যাহচ্ছল সুষমা। এ সময় বাইটর ার হে ার েলা শুনট
হেল।
হস াহড় াহড় বলল, ‘শাহ্ বানু বাবা এটসটছন। হনশ্চয় এোটন
আসটবন। হ ামার নাম মটন আটছ হ া?’
দু’জটনই াড়া াহড় হোে-মুে মুটছ স্বাবাহবে হওয়ার হেষ্টা েরল।
সুষমা রাও াড়া াহড় এগুটলা দরজার হদটে। দরজাট ই হদো হটয়
হেল ার আব্বা আন্দামাটনর েভনৈর বালাজী রাজীরাও মাধটবর সাটে।
‘হেমন আছ মা? সুষমা ার আব্বার োটয় প্রণাটমর উত্তটর মাোয় হা
হরটে বলল হবহব মাধব।
‘ভাল আহছ বাবা। ুহম অহফটস যাওহন?’ সুষমা রাও বলল।
‘েয়হদন েুব েহরশ্রম হেটছ মা। আজ এেেু হরষ্ট হনব।’
সুষমা রাও ার হে ার হা ধটর বলল, ‘এস বাবা, বসটব।’
হে াটে হনটয় সুষমা রাও ঘটর ঢুেল। ঘটরর মাঝ বরাবর আসট ই শাহ্
বানু হেটয় হনরটব েদমবুহছ েরল সুষমার আব্বার োটয়।
সুষমার আব্বা হবহভ দাধব অবাে হটলা শাহ্ বানুটে হধটে। ার মাোয়
হা হরটে ‘হবাঁটে োে মা’ বটলই হজজ্ঞাসা েলল, ‘হে ুহম মা?’
শাহ্ বানু মুে েুলট যাহচ্ছল। হেন্তু ার আটেই সুষমা রাও বলল, ‘বাবা
আমার বান্ধবী, সঙ্গী া সাইের। আমার সাটে েটড়। হবড়াট এটসটছ
আন্দমাটন।’
‘বাুঃ েুব ভাল । হেন্তু আমাটে হ া বলহন? েটব এটসটছ?’
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‘ে সন্ধোয় এটসটছ বাবা। হ ামাটে বলব হে বাবা, হ ামাটে হেটল
হ া! মা জাটনন।’
‘হবশ ভাল। া এটদর বাহড় হোোয়?’
‘ওরা মাদ্রাটজর বাবা।’
‘আমাটদর হেষ্ট উইং-এ এেজন মহহলাটে হদেলাম। উহন হে জান?’
সুষমা রাও এেেু েমটে উটঠহছল। মুহূট ৈর জে উৎেোর এেো ছায়াও
হনটমহছল ার মুটে। হেন্তু সটঙ্গ সটঙ্গই হস হনটজটে সামটল হনটয দ্রু েটে বটল
উঠল, ‘উহন সঙ্গী ার মা। বাবা হ ামার সাটে ার হদো হটয়হছল। োটজ
যাহচ্ছলাম, বেস্ত হছলাম। াই েো হয়হন।’ বটল এেেু হেটমই আবার বটল উঠল,
‘হেন্তু মা সঙ্গী ার মা’র মাোয় োেড় হদেলাম। সাইেলরা হ া েুবই আধুহনে।
ওটদর হমটয়রাও সােৈ-েোটটে অভেস্ত। ওরা হ া মাো ঢাটে না।’
সুষমার বুেো হোঁটে উঠল। হঠে বটলটছ ার আব্বা। সাইেলরা েুবই
আধুহনে। ার হঠে হয়হন ‘সহঙ্গ া’ নাটমর সাটে সাইেল লাোটনা। যা হহাে
হবষয়োটে েভার েরার জটে সুষমা াড়া াহড় বলল, ‘বাবা’ সবাই হেন্তু
এেরেম হয় না। হবটষশ েটর হমটয়রা। হদে না েউ সোল-সন্ধো মহন্দটর যায়।
আবার েউ হদে মাটসও এেবার ঠাকুর-মুটো হয় না।’
েোো হশষ েটরই ার হে াটে হোন েো বলার সুটযাে না হদটয়
আটলােনা প্রসঙ্গান্তটর হনটয় যাবার জটে বটল উঠল, ‘বাোটন হে জরুহর োজ
হছল বাবা?’
‘বাোনোর হরমটেহলং হটচ্ছ। বড় েরা হটচ্ছ বাোনো। সমস্যা হদো
হদটয়টছ এেো েবর হনটয়। েবরো না সরাটল বাোন বড় েরা যাটব না। হেন্তু এ
বোোটর প্রশ্ন ুটলটছ েুরা ত্ব হবভাে। ারা বলটছ েবরসহ জায়োো বৃহেশরা
িায়ী ওয়ােফ েটর হেটছ। ও জহমট হা হদয়া যাটব না।’ বলল েভণৈর হবহব
মাধব।
‘হ্াাঁ বাবা, বাোটনর লাটোয়া েবরো আহম হদটেহছ। মাটবৈল োেটর
বাাঁধাটনা। েবরো এোটন এল হে েটর?’
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‘সহ ে, েবরো এোটন আসার েো হছল না। এটসটছ হয ার হেছটন
ইটোটরহষ্টং এেো োহহনী আটছ। আন্দামান হজলোনার হজলার হহসাটব
এটসহছটলন এেজন দাশৈহনে েহণ্ড হলাে। হ হন দশৈন শাটে উের এেহে জহেল
বই েড়হছটলন। অটনে শটের অেৈ দএবং হেছু হবষয় ার হবাধেমে হহচ্ছল না।
হ হন হজল অহফটসর সাবাইটে জানাটলন, আন্দামাটন এমন হেউ হে আটছ হয
াটে শেগুটলা বুজার হেটত্র সাহাযে েরট োটর। হজটলর এে অহফসার
হজলারটে জানায়, আমাটদর হজটল এেজন েটয়দী আটছ, হসই োটর এর
বোেোদান েরট ।
এই েো শুটন হজলার অহির হটয় ওটঠন। বটল, এেহন আমার এই গ্রন্থহে
ার োটছ হনটয় দাও। গ্রন্থহে হসই েটয়হদটে হনটয় হদয় হজটলর
েটয়দীটে…………. শে ও হবষয়সমূটহর শুধু অেৈ-বোেোই েরা হয়হন, অস্পষ্ট
অটনে হবষয়টে ফুেটনাে হদটয় স্পষ্ট েটর হদয়া হটয়টছ। বোেো ও ফুেটনাে েটড়
হ হন হবষ্মটয় হ বাে হটয় হেটলন হয, এ বড় দাশৈহনে ার হজলোনায় হেভাটব
হোটেটে এল! াাঁর োোর েো হশ্রষ্ঠ হবশ্বহবদোলটয়র হশ্রষ্ঠ হশেটের আসটন!
হজলার সটঙ্গ সটঙ্গই বলটলন, াাঁর োটছ আমাটে হনটয় েল। আহম হদেট োই
এই মহান দাশৈহনেটে। অহফসাররা াটে হনটয় হেটলন াাঁর োটছ। মাটঠ
এেজন েটয়দীর োটছ াাঁটে হনটয় দাাঁড় েরাটনা হটলা। হ হন হদেটলন, োহল ো,
ঘমৈাক্ত ো, োাঁো-োো েুটলর হজোহ স্মান হোটের এে বয়স্ক বেহক্ত েুেহর ভরা
মাহে মাোয় েটর বটয় হনয় আসটছ। হবস্ময় ও হবদনায় বােহীন হটয় হেটলন
হজলার। এ বড় এেজন েহণ্ড
ার হজলোনায় মাহে োেটছ, মাোয় মাহে
বইটছ! হজলার সাটহব এই েহণ্ড বেহক্তর ভক্ত হটয় েটড়ন। াাঁরই উটদোটে হসই
েহণ্ড েটয়দীর এোটন েবর হয়।’
‘এোন হেন?’ হজজ্ঞাসা সুষমার রাওটয়র।
‘সাের ীটরর এই সুন্দর উচ্চভূহমট হজলার সাটহব েটয়দীটদর জে
োঠাোর ও হেলা-ধুলার বেবিা সিহল ক্লাব ও োেৈ েটড় হ াটলন। এোটনই
হ হন েবর হদন েহণ্ড েটয়দীর। সমটয়র েহরব ৈটন হসই ক্লাব েমটেটেই আজ
েভনৈর হাউজ।’
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‘হে হছটলন এই েহণ্ড েটয়দী বাবা?’
সটঙ্গ সটঙ্গ উত্তর হদল না েভনৈর হবহব মাধব। এেেু ভাবল, বলল, ‘হে
বলব মা। ার নাম মাওলানা ফজটল হে েয়রাবাদী। হ হন এেজন অহ বড়
েহণ্ড বেহক্ত, হসই সাটে এেজন আটোষহীন হযাদ্ধা। দশৈন শাে, হবজ্ঞান,
ইসলামী ধমৈ ত্ব, সাহহ ে, প্রভৃহ হবষটয় হ হন হছটলন অসাধারণ জ্ঞাটনর
অহধোরী। জহেল দশৈন হবষটয় গ্রন্থ রেনাসহ বহু গ্রন্থ প্রটণ া হ হন। লােটনৌর
নবাব সরোটর হ হন আে বছর প্রধান হবোরেহ হছটলন। বৃহেশরা লােটনৌ দেল
েরটল হ হন বৃহেটশর অধীটন োেহর েরট অস্বীোর েরার ের েদ োে েটর
রাজেটে হনটম আটসন। িানীয় শাসে, জহমদার ও েৃষেটদর মটধে হবটদ্রাটহর
বাণী প্রোটরর জটে োরহদটে হঘারা শুরু েটরন। ১৮৫৭ সাটল হ হন বৃহেটশর
হবরুটদ্ধ হজহাটদর োে হদটয় ফট ায়া প্রোর েটরন। ফট ায়াহে ভারট
েনোর
হবেো েহত্রো ‘সাহদকুল আেবার’-এ প্রোহশ হয়। ১৮৫৭ সাটলর বৃহেশ
হবটরাধী সংগ্রাটম হদল্লীর সম্রাে বাহাদুর শাটহর োটশ হ হন হছটলন। হমাঘল শাসন
হেভাটব েলটব ভহবষ্যট
ার হদে হনটদৈশনার জটে হ হন এেহে ‘েণ াহন্ত্রে
সংহবধান’ রেনা েটরন এবং হদল্লী সম্রােটে উদ্বদ্ধ েটরন ন ুন েদ্ধহ র শাসটনর
জটে। বৃহেশটদর হাট হদল্লীর ে ন ঘেটল হ হন হবটদ্রাহ সংেঠটনর লটেে হদল্লী
োে েটরন। এর ের হ হন বৃহেশ হবটরাধী সংগ্রাটমর নাহয়ো ‘হযর মহল’- এর
োটশ হেটয় দাাঁড়ান এবং হেষ্টা োলাট োটেন হদশীয় শহক্তট ঐক্রবদ্ধ েরট ।
এই সময় হ হন বৃহেশটদর হাট হগ্রফ ার হন। অহফটযাে আনা হয় হয, হ হন
হদশীয় রাজা-জহমদারটদর হবটদ্রাহ-রক্তোট উস্কাহন হদটয়টছন, যুদ্ধ েটরটছন
এবং হ ো-েুটনর ম অেরাধ েটরটছন। ১৮৫৯ সাটলর ৪ঠা মােৈ এে রাটয়
বৃহেশ হোেৈ াটে যাবজ্জীবন োরাদণ্ড দান েটরন এবং ১৮৬০ সাটল ৬৩ বছর
বয়টস হ হন আন্দামাটন দ্বীোন্তর লাভ েটরন। ২ বছর ের ১৮৬২ সাটল হ হন এই
দ্বীটেই ইটন্তোল েটরন।’
‘ াহটল হ া বাবা হ হন ভারট র হবরাে এেজন স্বাধীনা া সংগ্রামী।’
বলল সষমা রাও।
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‘না হ হন ভারট র নন, হ হন স্বাধীন া সংগ্রামী ার জাহ র। হ হন
ভারট মুসলমানটদর শাষন রোর জটে হেষ্টা েটরহছটলন। হেটয়হছটলন হদল্লীর
হমাঘল সাম্রাজে হেটে োে।’
‘এেই হ া েো বাবা, হদল্লীর হমােল সাম্রাজে হেহেটয় রাো মাটন
ভারট র স্বাধীন া হেহেটয় রাো।’
‘ ুহম জাটনা না, েন হশবাজী েহরবাটরর হন ৃটত্ব, মারাঠাটদর ে টৃৈ ত্ব
হহন্দুটদর আটরেো স্বাধীন া সংগ্রাম শুরু হটয়হছল। হদল্লী সাম্রাজে হেটে হেটল
হ া এই স্বাধন া সংগ্রাম হশষ হটয় হয মা।’
‘হেন্তু বাবা, হদল্লী সাম্রাজে হেটেহন, াটে হে মারাঠীটদর হন ৃত্বাধীন
স্বাধীন া সংগ্রাম হেটেহছল? বৃহেশরা হে সাবাইটে ধ্বংস েটর হদয়হন?’
‘হদটয়টছ, হেন্তু েহরণাম ভাল হটয়টছ মুসলমানরা ভারট র সাম্রাজ্র
হের টর হাহরটয়টছ। হেন্তু হশবাজী-মারাঠার উত্তরসূরীরা আজ ভারট র ে টৃৈ ত্ব
আসীন হটয়টছ।’ বলল সুষমার হে া বালাজী বাজীরাও মাধব।
‘োে বাবা এ প্রসঙ্গ। আহম বুঝট োরহছ না বাবা, হজলার সাটহব াাঁর
প্রহ সহানুভূহ শীল হওয়ার েটরও হজল হেটে ার মুহক্তর বেবিা েরট
োহরনহন হেন?’ সুষমা রাও বলল।
‘হ হন াাঁর সাটধের অধীন সব হেষ্টা েটরহছটলন মা। হশষ েযৈন্ত হ হন
সফল হটয়হছটলন। হেন্তু হজল হেটে মুহক্ত জনাব েয়রাবাদীর েোটল হছল না।
হবলাট র হপ্রহভ োউহিল হেটে মুহক্তর আটদশ শ ঘাে হেহরটয় হেৌাঁটছ
েয়রাবাদী সাটহটবর হছটলর হাট । হসই আটদশ হনটয় াাঁর সন্তান যেন
আন্দামাটনর হোেৈ হেয়াটরর নাটমন, েন েয়রাবাদীটে এই েবটর নামাটনা
হহচ্ছল। হজল হেটে মুহক্তর আটেই হ হন দুহনয়া হেটে মুহক্ত লাভ েটরন।’
মুে ভারী হটয় উটঠটছ সুষমার। ছল ছল েটর উটঠটছ ার দু’হোে। ার
হে া োমটলও সটঙ্গ সটঙ্গ েো বলল না হস হনটজটে সামটল হনটয় এেেু ের
বলল, ‘হয েবর এ বড় এেজন মানুটষর, হয েবটরর সাটে জহড়টয় আটছ
এ বড় ট্রাটজহে, হসই েবটর হেন হা হদটবন বাবা? োে না স্মৃহ ো।’
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হাসল সুষমার হে া হবহব মাধব। বলল, ‘বেহক্ত, বেহক্তর স্মৃহ এবং েবর
এে হজহনস নয় মা? আর মুসহলম হবধাটন েবর িায়ী েরার বেবিা হনই।’
‘হেন্তু এরেরও হবটশষ হেটত্র হবটশষ প্রটয়াজনটন েবর িায়ী েরা হটচ্ছ।
এোও হবটশষ ধরটণর এেো হেত্র বাবা।’
‘হঠে আটছ, হেত্রোটে হবটশষ মটন েরট োর, হেন্তু এো েবটরর
জটে হবটশষ িান নয় মা।’ বলল সুষমার হে া।
‘হবটশষ েবটরর জটে হবটশষ িান এেন এো নয় বাবা। হেন্তু বাস্তব া
হটলা হবটশষ েবরহে এ িাটন হটয় হেটছ। াই েবরো হবটশষ বটল িানোও
হবটশষ হটয় হেটছ বাবা।’ বরল সুষমা রাও।
হহটস উঠল সুষমার হে া েভনৈর বালাজী বাজীরাও মাধব। বলল,
‘সুষমা মা, হ ামাটে আেৈ না েহড়টয় আইন েড়াটনা উহে হছল। হেন্তু হশান
আমার েো, জা ীয় হেটে শুরু েটর হবহভন্ন প্রোটরর ‘প্রটয়াজন’ আটছ যার
জটে অে সবহেছু জলাঞ্জলী হদট হয়। আমাটদরটে এমন ধরটনরই হসদ্ধান্ত
হনট হটচ্ছ।’
বলট বলট উটঠ দাাঁড়াল সুষমার আব্বা েভনৈর হবহব রাও। শাহ্ বানুর
হদটে াহেটয় বলল, ‘েুব েুহশ হলাম মা, হ ামরা এটসছ। হে হযন নাম হ ামার?
‘সহঙ্গ া সাইেল।’ শশবোস্ত োাঁো েলায় বলল শাহ্ বানু। মুহূট ৈর জে
ার মুে হববণৈ হটয় উটঠহছল। হমেো েোো বলট
ার েষ্ট হহচ্ছল।
‘আহস মা’ বটল দু’জনটে বাই জাহনটয় ঘর হেটে হবহরটয় এল সুষমার
হে া বালাজী বাজীরাও মাধব।
সুষমা রাও ও শাহ্ বানু াটে ঘটরর বাইটর েযৈন্ত এটস হবদায় জানাল।
সুষমার হে া বালাজী বাজীরাও মাধব ার োটসৈানাল ষ্টাহেরুটম এটস
দরজা বন্ধ েটর বসল।
েটেে হেটে হবর েরল হমাবাইল। এেো েল েরল হস।
ওোটন্ত হেটে এেো েে হভটস এল, ‘স্যার, গুেমহনৈং স্যার, আহম
রঙ্গলাল। হনটদৈশ েরুন স্যার।’
রঙ্গলাল েভনৈন হাউটজর হোটয়ন্দা ইনোজৈ।
আন্দামান ষড়যন্ত্র
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‘হশান রঙ্গলাল। আমার হমটয়র সাটে মাদ্রাটজর সঙ্গী া সাইেল নাটম
এেহে হমটয় েটড়। ুহম হোেটন হোাঁজ নাও হসই সঙ্গী া সাইেল ও ার মা এেন
হোোয়?’ এ প্রান্ত হেটে বলল েভনৈর হবহব মাধব।
‘ওটে স্যার। আর হেছু হনটদৈশ, স্যার।’ হোটয়ন্দা অহফসার ওপ্রান্ত হেটে
বলল।
‘ভাইোর দ্বীটে হয লাশগুটলা োওয়া হেটছ, ার হোন হহদস হমলল?’
‘না স্যার। মটন েরা হটচ্ছ, হোন আন্তেোং-এর মটধে হোন সংঘা
ওো।’
‘এ ধরটনর দায়সারা হোটছর েো হছটড় দাও। যাটদর লাশ ওোটন
োওয়া হেটছ, াটদর সাবার েোটল েন্দটনর হবটশষ ধরটনর হ লে আাঁো। এ
ধরটনর হলােরা জেৎমা ার হসবে হটয় োটে। এেন হযো হদোর হসো হটলা,
জেৎমা ার এই হসবেটদর োরা হ ো েরল?’ বলল েভনৈর।
‘স্যহর স্যার। ওটদর োটছ হরভলবার োওয়া যায়হন, হেন্তু প্রট েটের
েটেটে হরভলবাটর বুটলে োওয়া হেটছ। ওটদর হরভলবারগুটলা প্রহ েেরা হনটয়
হেটছ মটন েরা হটচ্ছ। এই হদেোর োরটণই সম্ভব ঐ েো বলা হটয়টছ। স্যহর
স্যার।’ হোটয়ন্দা অহফসার বলল।
‘ধেবাদ। হহাটেল হেটে হসামনাে শম্ভুজী এবং ার দু’রেীটে যারা
োটয়ব েটরটছ, ারাই ভাইোর দ্বীটে জেৎমা ার হসবেটদর হ ো েটরটছ।
সাহারা হহাটেটলর হভ টরই হোন রহস্য আটছ। হোটয়ন্দা হবভাে ও েুহলশ হে
হহাটেটলর সব বাহসন্দাটদর সম্পটেৈ হোাঁজ হনটয়টছ?’ বলল েভনৈর।
‘হনটয়টছ স্যার। শুধু োওয়া যায়হন ‘হবভান বােৈমোন’ নাটমর এেজন
আটমহরোন েুেহরষ্টটে। আর োওয়া যায়হন আহমাদ শাহ্ আলমেীটরর মা ও
হবানটে। ারা হসামনাে শম্ভুজীটদর ম ই হযন হাওয়অ হটয় হেটছ।’ হোটয়ন্দা
অহফসার বলল।
‘হেছুেণ আটে েুহলশ প্রধান আমাটে জাহনটয়টছন, সব েে এেত্র
েরার ের াাঁরা মটন েরটছন যারা আহমদ আলমেীরটে োটয়ব েটরটছ ারাই
আবার আলমেীটরর মা-হবানটে হমেো োফ হদটয় হভন্ন নাটম হহাটেটল এটস
আন্দামান ষড়যন্ত্র
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ুটলহছল হোন উটেটে। েটর বোোরো প্রোশ হটয় েটড়টছ এই আশঙ্কা হেটে
াটদর আবার হহাটেল হেটে সহরটয় হনটয়টছ ারা। হেন্তু হোন েটে সহরটয় হনল,
শম্ভুজীটদর োওয়া যাটচ্ছ না হেন, এর জবাব েুহলশ প্রধাটনর োটছ হনই। আচ্ছা
হাহজ আেুল্লাহ আলীর েবর হে? উহন হে বটলন?’ হজটজ্ঞস েরল েভনৈর।
‘সন্ধো সাটড় সা ো েযৈন্ত হ হন হহাটেটল োটেন, ারের হ হন বাসায়
েটল যান। হসহদনও াই হেটছন।’
‘আেনারা বাহড়ট
ার হোাঁজ েটরটছন? েো বটলটছন ার সাটে
হহাটেটলর সব বোোর হনটয়?’ েভনৈর বলল।
‘স্যার আহম এেুকু শুটনহছ হয, েুহলটশর উেহিহ ট হহাটেটলর হলােরাই
ার বাসায় হেহলটফান েটরহছল। হাজী সাটহব বাসায় হছটলন না। বাসা হেটে
বলা হটয়হছল, আেোর হদটে হোোও াাঁর এেো এোেটয়টেটমটে হছল, হসোটনই
হ হন হেটছন।’ বলল হোটয়ন্দা অহফসারহে।
‘হঠে আটছ। আহম মটন েহর, াাঁর উের নজর রাো………….। না
োে, ওো আহম হদেব।’
বটল এেেু হেটমই েভনৈর আবার বটল উঠল, ‘হ্াাঁ, হ ামাটে হযো
বটলহছ, হসআ াড়া াহড় জানা দরোর। এেহন োজ শুরু ের।’
‘ইটয়স স্যার।’ বরল হোটয়ন্দ অহফসারহে।
‘ওটে।’ বর্র েভনৈর হমাবাইল অফ েটর হদল।
অস্বহস্ত ও উটদ্বটের এেো ছায়া ার হোটে-মুটে উটদ্বটের োরণ হটলা,
রুণী ও মহহলার হয েহরেয় ার হমটয় সুষমা াটে হদটয়টছ, হসো হস গ্রহণ
েরট োরটছ না। রুণীর হোটে-মুটে হস শংো-ভটয়র ছায়া হদটেটছ। হবড়াট
আসা সাইেল েহরবাটরর োরও মুটে এই শংো, ভয় োেটব হেন? আর
রুণীহের হেহারা হযন ার োটছ হেনা মটন হটচ্ছ এই হেহারা হযন হস হোোও
হদটেটছ াহটল হে ওটদর হোন হমেো েহরেয় হদটয়টছ? হেন হদটব? এোটনই
ার অস্বহস্ত লােটছ।
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উটদ্বে-অস্বহস্তর বোোরো মন হেটে হঝটড় হফলট োইল েভনৈর হবহব
মাধব। ভাবল, মাদ্রাজ হেটে সাইেল েহরবাটরর েবরো এটলই সব েহরস্কার হটয়
যাটব।
হমাবাইলো েটেটে রােল হবহব মাধব।

আন্দামান ষড়যন্ত্র

13

২
আন্দামান সােটরর বুে হেটর এেো হবাে এহেটয় েটলটছ রস দ্বীটের
হদটে।
হবাটে এেমাত্র আটরাহী আহমদ মুসা। হসই হবাে োলাটচ্ছ।
এভাটব এেো হবাে োহলটয় ‘রস’ দ্বীটে আসা হনয়ম নয়। সরোহর েুেহরষ্ট
হোম্পানী আটছ, াটদর হবাটে আসাট হয়। সরোহর হবাে োলোরই হনটয়
আটস। হেন্তু আহমদ মুসার হবটশষ মাহেৈন োসটোেৈ এবং হবটশষ হভসার োরটণ
আহমদ মুসাটে এেো হবাে হনটয় ‘রস’ দ্বীটে যাবার অনুমহ হদটয়টছ। টব শ ৈ
হদটয়টছ, ‘রস’ দ্বীটের হনৌ-হোটেৈ হেটয় হনৌবাহহনীর োটছ াটে হরটোেৈ েরট
হটব।
হাজী আেুল্লাহও াটে এো ছাড়ট োয়হন। বটলটছ, রস দ্বীে এেন
হযমন হনরােদ, হ মহন হবজ্জনেও। দ্বীেহে ভার ীয় হনৌবাহহনীর হনয়ন্ত্রটণ বটল
হনরােদ, োরণ হোন ধরটনর হোন হসহভল হলাে এোটন বাস েটর না। হেন্তু
হবেটদর োরণ হনৌবাহহনী হনটজই। োরণ, ারা োউটে সটন্দহ েরটল দ্বীটেই
াটদর েবর হয়। ারা মটন েটর, হোন হবটদশী হোটয়ন্দা ছাড়া হেউ ছাড়া
সটন্দহজনে হেউ ঐ দ্বীটে যায় না। হেন্তু আহমদ মুসা হাজী আেুল্লাহর অোেে
যুু্হক্ত ও হজদ সটেও াটে সাটে হনয়হন। বটলটছ, হাজী আেুল্লাহ দ্বীটে যাওয়ার
হবটশষ অনুমহ হেটলও ার ‘রস’ দ্বীটে যাওয়াটে েুহলশ ও হোটয়ন্দারা
সটন্দহজনে দৃহষ্টট হদেট োটর। সটন্দহ েরার োরটণ হোটয়ন্দারা যহদ
আহমদ মুসাটদর অনুসরণ েটর, াহটল দ্বীটে যাওয়ার াটদর আসল লেেই
বানোল হটয় হযট োটর। হাজী আেুল্লাহ অবটশটষ আহমদ মুসার যুহক্তর োটছ
হার হমটনটছ।
আহমদ মুসা দু’হাট হবাটের হষ্টয়াহরং ধটর সামটন হির দৃহষ্ট হরটে ‘রস’
দ্বীটের েোই ভাবটছ। এে সময় ‘রস’ দ্বীে হছল আন্দামাটনর সবটেটয় জমোটলা
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দ্বীে। েটয়দী জনসাধারটণর জটে ভীহ ের প্রশাসহনে হবহডং-এর সাহর হছল এই
দ্বীটে। হছল গুচ্ছ গুচ্ছ আবাহসে বাহড়র মটনারম দৃে। শাসনোরী হশ্ব াংেটদর
হবড়াটনার জে হছল সুদৃে োেৈ ও বীে, হছর াটদর হেলার জে েল্ফ হোেৈ,
হোটলা গ্রাউটে। সাাঁ ার োোর জটে অটনে সুেইহমং েুল। ভু-েৃষ্ঠ ও ভূেটভৈ হছল
সাহর সাহর সামহরে ও েণে-হোোউন। ১৯৪১ সাটল এে ভুহমেম্প সব হেছু ধ্বংস
েটর হদটয় হেটছ। এই ধ্বংস দ্বীেটে হফটরটয় হদটয়টছ আটের অবিায়। দ্বীে এেন
বড় এেহে জংেল। ভার ীয় হনৌবাহহনীর হলাে ছাড়া দ্বীটে হোন মানুষ হনই।
এই প্রোর স ে হটল, দ্বীটে শাহ্ আলমেীর বন্দী োোর প্রশ্ন আটস হে েটর। হে
াটে বন্দী েটর হনটয় যাটব যহদ হসোটন োটরা যা াযা না োটে? াছাড়াও
মটন েরট হটব, সবহেছু হসোটন ধ্বংস হটয় যায়হন। হেছু বাহড় হেংবা হোোউন
অে আটছ হযোটন আহমদ শাহ আলমেীরটে বন্দী েটর রােট োটর। সহ েই
হে আহমদ শাহ্ আলমেীর হসোটন বন্দী আটছ? েভনৈর বালাজী বাজীরাও
মাধটবর এেো উহক্তটে সামটন হরটে আহমদ মুসা ‘রস’ দ্বীটে যাটচ্ছ। সুষমা রাও
ার হে া েভনৈর বালাজী বাজীরাওটে বলট শুটনহছল রস দ্বীটের হোন
হোোউটন োউটে রাো হটয়টছ। াছাড়া ভাইোর দ্বীটে েঙ্গাধরটে যারা বন্দী
হরটেহছল, াটদর হন া স্বামী শংেরাোযৈ হশটরামহনও এ ধরটনর েো বটলহছল
বটল েঙ্গারাম জাহনটয়হছল। এ দু’হে অস্পষ্ট েে প্রমাণ েটর না হয, আহমদ শাহ্
আলমেীর ঐ দ্বীটেই আটছ, আবার এ সটন্দহও সৃহষ্ট েটর হয ঐ দ্বীটে াটে রাো
হট োটর। আন্দামান সরোটরর শীষৈ েযৈাটয়র হলােরা এই ঘেনার সাটে জহড়
োেটল, আহমদ শাহ্ আলমেীরটে ‘রস’ দ্বীটে রাো যুহক্তযুক্ত হটয় ওটঠ। আর
এো স ে হটল স্বয়ং বালাজী বাজীরাও মাধব ঘেনার সাটে জহড়টয় েটড়ন। হাহজ
আেুল্লাহর অ ী োহহনী এবং ইসরাইলী সহটযাহে ার েে বালাজী বাজীরাও
এর সাটে জহড় োোর সটন্দহটে আটরা ঘহনভূ েটর। হেন্তু এ সটন্দটহ এেো
অনুমান মাত্র।
সামটন প্রসাহর আহমদ মুসার হোটে ‘রস’ দ্বীেহে হদেটন্ত োল হরোর
ম ফুটে উঠল। আহমদ মুসার মাোয় ভাবনা এল, ার হবােহেটে হস দ্বীটের
হোোয় দাাঁড় েরাটব? ‘রস’ উেকূটল দু’ধটরর ঘাে আটছ। েুেহরষ্ট হবােগুটলার
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জটে এেো ঘাে, আর হেেু আটছ হনৌবাহহনীর ঘাে। হবসরোরী হোন হনৌযান
হনৌবাহহনীর ঘাটে হভড়ার অনুমহ হনই। হনৌবাহহনীর ঘাাঁহে দ্বীটের দহেণ, েূবৈ ও
উত্তর উেকূটল এেহে েটর। আর েুেহরষ্ট বন্দরহে দ্বীটের েহশ্চম-দহেণ হোটণ।
দ্বীটের েহশ্চম উেকূটলর অহধোংশ হবসরোহর হনািটরর জে জে হনহষদ্ধ
এলাো। এই উেকূল জুটড়ই ছহড়টয়-হছহেটয় আটছ এে সমটয়র প্রাটেের
েোহরটসর ধ্বংসাবটশষ। আন্দামাটনর প্রশাসহনে হেন্দ্র সাজাটনা-হোছাটনা
মটনারম ‘রস’ দ্বীেটে বলা হট া প্রাটেের েোহরস। হসই প্রাটেের েোহরস এেন
জংেলােীণৈ ধ্বংটসর স্তুে ছাড়া আর হেছু নয়। অটনটেই মটন েটরন, দ্বীেোরাোর আন্দামাটনর হাজাটরা েটয়দীর জীবনবোেী োন্নার অভীশাটে ধ্বংস
হটয়টছ প্রাটেের েোহরস নাটমর আন্দামাটনর এই রাজধানী। আহমদ মুসার ইচ্ছা
মূল ধ্বংসেুহরট ই লোটে েরা। আহমদ মুসা হেন্তা েটরটছ উেকূটলর োছাোহছ
হেটয় োনহদটে বাাঁে হনটয় দহেণ, েূবৈ ও উত্তর হটয় দ্বীেোটে এেো রাউটে হদটব
হস। হশষ েযৈাটয় আসটব হস েহশ্চম উেকূটলর মাঝামাহঝ জায়োয়। ারের েে
েটর হোন োহড় হদটয় ঢুটে যাটব দ্বীটের মানহেত্র হস হদটেটছ েহশ্চম উফকূটল
হবশ েটয়েহে সুন্দর োহড় আটছ। আহমদ মুসাহর হবশ্বাস রস দ্বীটের এে সমটয়র
েণে হোোউন ও সামহরে হোোউনগুটলা হোন োহড়র ীটরই হটব।
আহমদ মুসা মটন মটন েুব উৎসাহহ হটয় উঠল। েভনৈর বালাজী
বাজীরাও-এর েো যহদ ারা হঠ ধটর োটে এবং স্বামী শংেরাোযৈ হশটরামহন
যহদ হঠে বটল োটে াহটল ধ্বংস এলাোর হোন হোোউটন আহমদ শাহ্
আলমেীরটে োওয়া যাটব।
আহমদ মুসার হেন্তায় হছদ েড়ল।
এেো হহহলেপ্টাটরর শটে মুে ুলল হস। হদেল, ার বাম হদে অেৈাৎ
উত্তর-েহশ্চম হদে হেটে এেো হহহলেপ্টার ছুটে আসটছ। হছাে হহহলেপ্টার।
এোটোটমাটেশটনর হদে হেটে ৬হসটের মাইটক্রার হেটয় সুহবধাজনে হটব না।
হহহলেপ্টার োটছ েটল এটসটছ। আবার মুে ুলল আহমদ মুসা। এবার
ার োটরছ স্পষ্ট হটলা, হহহলেপ্টারহে হোন েুেহরষ্ট হোম্পানীর। হেন্তু
হহহলেপ্টারহে হসাজা ‘রস’ দ্বীটের হদটে যাটচ্ছ না। ার মাোর উের হদটয়
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দহেণমুেী ার েহ । আহমদ মুসা ভাবল, আরও দহেটণর, হয়ট া হনটোবটরর
হোন দ্বীে লেে হট োটর হহহলেপ্টারহের।
আহমদ মুসা হহহলেপ্টারহের হেন্তা বাদ হদটয় হোে নাহমটয় সামটন দৃহষ্ট
প্রসাহর েরল। হঠাৎ ার মটন হটলা হহহলেপ্টারহে হযন ার মাোর উের হির
হটয় আটছ।
হদোর জে মুে উেটর ুলল আহমদ মুসা। হেন্তু াহেটয়ই ার দু’হোে
ছানাবড়া হটয় হেল। হদেল, হহহলেপ্টার হেটে সাদা এে গুচ্ছ হসটের েেৈ
ধরটনর হেছু হনটম এটসটছ ার মাোর উের। হেন্তা েরার আটেই েটেৈর গুচ্ছহে
াটে এটস জহড়টয় ধরল। হস হয ফাাঁটদ আেো েটড়টছ া এবার বুঝট বাহে
রইল না আহমদ মুসার।
হসটের েেৈহে এেো মোেটনহেে ফাাঁস। হরটমাে েনটট্রাটর মাধেটম
হফাড-আনটফাড েরা যায়। হসটের েটেৈর গুচ্ছহে আহমদ মুসার হদটহর উের
ছহড়টয় েড়ার সাটে সাটে হনশ্চয় হহহলেপ্টার হেটে হরটমাে েনটট্রাল অন েরা
হটয়হছল। হোটের হমহনটষই হসটের েেৈগুটলা গুহেটয় হেটয় আহমদ মুসাটে আটষ্টেৃটষ্ঠ হবাঁটধ হফলল। হোমর হেটে উের হদটে দু’হা সহ সবোই অনড় বাাঁধটনর
মটধে েটড় হেল। হা দু’হে হ লমাত্র নড়াবারও হোন উোয় হছল না।
এরের হে ঘেটব হসোর েহরস্কার আহমদ মুসার োটছ। ফাাঁসহে এবার
গুহেটয় হনটব ওরা উের হেটে। ুটল হনটব ারা াটে হহহলেপ্টাটর।
আহমদ মুসা হনহশ্চ , স্বামী শংেরাোযৈ হশটরামহনরাই াটে এই ফাাঁটদ
আেটেটছ। হেন্তু প্রশ্ন হটলা, ারা াটে হেনল হে েটর? জানল হে েটর হয হস
‘রস’ দ্বীটে এইভাটব যাত্রা েটরটছ? এেবাটর হনহশ্চ না হটয় ারা এইভাটব
হহহলেপ্টার হনটয় আটসহন। ‘রস’ দ্বীটে আসার হবােও হস হনটজ হঠে েরট
যায়হন। হবাে হঠে েটরটছ হাজী আবদুল্লাহ হনটজ এবং হসই এেমাত্র হবদায়োটল
াটে হদটেটছ। হবাে হোম্পানীর হলােরা হাজী আবদুল্লাটে সটন্দহ েটরহছল?
ারাই হে েবর হদটয়টছ োউটে? ই োহদ নানা প্রশ্ন ঘুরোে োহচ্ছল আহমদ
মুসার মাোয়।
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াটে হেটন হ ালা হটলা হহহলেপ্টাটর। আছটড় হফলা হটলা ার হদহটে
হহহলেপ্টাটরর হমটঝর উের।
আহমদ মুসা হদেল োইলেসহ সা হসটের হহহলেপ্টার। ভহ ৈ সবগুটলা
হসেই। ার মাটন হহহলেপ্টাটর হলাটের সংেোও সা জন।
আহমদ মুসা সবার মুটের উের হদটয় হোে ঘুহরটয় হনল। এেজটনর
েরটন হেরুয়া বসনম, ার মাোয় োেহড়ও রংও হেরুয়া, হস মধেবয়ষী।
োইলেসহ অে সবাই যুবে এবং াটদর েরটন েোটে-হেসােৈ, োটয় হেডস।
মুটে সেটলর ৃহির হাহস।
আহমদ মুসার হদটেও ওরা েেমে েটর াহেটয়হছল। যুবেটদর
এেজন বটল উঠল, ‘এই আটমহরোন, আটমহরোর হ া নয়।’
বটল উঠল আটরেজন, ‘আজগুহব েো বহলস না আটমহরোন হটলই
আটমহরোর হটয় যায়।’
‘সহ ে আটমহরোন হ া?’ অে এেজন বলল।
‘না আটমহরোন। হোাঁজ হনয়া হটয়টছ।’ বলল প্রেম যুবেহে।
এেজন যুবে হঠাৎ হেৎোর েটর বটল উঠল, স্বামীজী, ভাল েটর হদেুন,
আমরা হারবার াবাটদর ‘শাহ্ বুরুটজ’র সামটন হসহদন েঙ্গারামটর সাটে োো
এেজন হলাটের হয হববরণ হযাোড় েটরহছ ার সাটে এর হেহারা সম্পূণৈ হমটল
যায়।’
যুবেহে হেরুয়া বসনধারী েোটল হ লে আাঁো মাঝবয়সী হলােোটে
লেে েটরই েোগুটলা বলল। হেরুয়া বসনধারী হলােহেও আহমদ মুসার হদটে
হির হোটে াহেটয় হছল।
স্বামীজীর েুটরা নাম স্বামী স্বরূোনন্দ মহামুহন। ইহন দৃে আন্দামাটনর
‘হটর েৃষ্ণ হটর রাম’ নামে এনহজও’র প্রধান, হেন্তু োজ েটরন হ হন হোেন
সন্ত্রাসী আটন্দালটনর সাটে।
আটের যুবেহের েো হশষ হট ই আটরেজন যুবে েো বলার জে মুে
েুটলহছল। হেন্তু স্বামীজী ার েোয় বাধা হদটয় বলল, ‘এবার হ ামরা োম।’
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বটল হস এেেু োমল। াোল আহমদ মুসার হদটে। ার হোে দু’হে
লাল আর বাজোহের ম
ীক্ষ্ন। বলল আহমদ মুসাটে লেে েটর, ‘ ুহম হে?
ুহম আটমহরোন হনশ্চয়, হেন্তু ুহম শুধু হবটভন বােৈমোন নও।’
স্বামী স্বরূোনন্দ মহামুনীর েলা ঠাটে, শান্ত। েো শুটনই আহমদ মুসা
বুঝল, এ হলােহে ওটদর হেটে আলাদা। প্রটফসনাল অোেহেহভটষ্ট হস। হট োটর
হন া হোটছরও হেউ। াটে ধরার হমশটন এেজন হন া আসাই হ া স্বাভাহবে।
‘আেনারা হে েহরেয় সন্ধান েরটছন?’ বলল আহমদ মুসা শান্ত েটে।
আহমদ মুসার েোয় হলােহে ভ্রু-কুহি েরল। হবরহক্তর প্রোশ ঘটেটছ
ার হোটে-মুটে। বলল, ‘আমরা হোন েহরেয় সন্ধান েরহছ না, আমরা জানট
োহচ্ছ ুহম হে?’
‘হে েহরেয় জানট োটচ্ছন? নাম-ধাটমর বাইটরর আরও হেছু েহরেয়
আেনাটদর ইহমটগ্রশন হবভাে জাটন । আেনাটদর েররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ও জানট
োটর।’ বলল আহমদ মুসা।
‘শাহবুরুটজ আমাটদর হলােটে েুর েটরছ, ভাইোর দ্বীটে আমাটদর
হলােটে েুন েটরছ, হসোও হে আমাটদর ইহমটগ্রশন ও েররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় জাটন?’
স্বামীজীর েে এবার ধারাল।
‘এ অহভটযােগুটলা েুহলটশর উোেন েরার েো। েুহলশটে আেনাটদর
জানাটনার েো।
‘েুহলশ হ া হ ামাটে োটচ্ছ না। সাহারা হহাটেল হেটে ুহম োহলটয়
এটসছ।’
‘োহলটয় নয় সটর এটসহছ দু’জন হবেদগ্রম্তটে সাহাযে েরার জে।’
‘হবেদগ্রস্ত োরা? সাহারা বানু, শাহ্ বানু?’
‘অবেই।’
‘ওটদর সাটে হবটভন বােৈমোটনর হে সম্পেৈ?’
‘মানুষ মানুষটে সাহাযে েরটব, এজটে সম্পটেৈর প্রটয়াজন হয় না।’
‘ ারা হোোয়?’
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‘হনশ্চয় ারা অে োটরা আশ্রটয় আটছ। আহম এোটন হবটদশী। আমার
বাহড়-ঘর হনই এোটন। োউটে আশ্রয় হদবার প্রশ্ন ওটঠ না।’
‘শাহবুরুটজ ও হারবার াবাদ-হোেৈ হেয়ার রাস্তায় আমাটদর হলােটদর
েুব েটরছ হসোও হে মানুষটে সাহাযে েরার জে।’
‘অবেই।’
‘শাহবুরুটজ হেন হেটয়হছটল?’
‘এেজন েযৈেে অটনে হেছুই হদটে। এেজন প্রােীন েটয়দীর বাসিান
শাহবুরটজ হদেট হেটয়হছলাম। হঠে েনই হেেোে হহচ্ছল সাহারা বানু ও
শাহ্ বানু।’
‘হোন েযৈেে এোটন হরভলবার-বন্দুে হনটয় আসট োটর না। ুহম
হরভলবার সাটে এটসহছটল হেন েুহলশটে ফাাঁহে হদটয়?’
‘আহম বন্দুে হরভলবার হেছুই আহনহন।’
‘হেন্তু আমাটদর হলােটদর ুহম হরভলবাটর গুলীট হ ো েটরছ।’
‘হসো আমার হরভলবার নয়। ওটদর োছ হেটে হছহনটয় হনয়া
হরভলবার।’
‘এেজন েযৈেে হে অমন হেশাদার বন্দুেবাজ হট োটর?’
‘মাহেৈন েুরুষ নােহরেটদর প্রট েটেরই এেহে সসহনে জীবন আটছ।
সসহনেরা হেশাদার হক্রহমনালটদর হেটয় অটনে দে বন্দুেবাজ।’
‘ ুহম ভাইোর দ্বীটে আমাটদর হলােটদর েুন েটরছ। েঙ্গারামটে উদ্ধার
েরট যাওয়া হে এেজন মাহেৈন েযৈেটের দাহয়টত্বর মটধে েটড়?’
’েঙ্গারাম আমার োইে হছল, বন্ধু হছল। ার হবেটদ এহেটয় যাওয়া
েযৈেে হহসাটব নয়, মানুষ হহসাটব আমারদ দাহয়ত্ব হছল।’
‘দুহনয়াট এমন েযৈেে হেংবা মানুষ হে হোোও আটছ, হয হবটদটশ
হেটয় স্বল্প েহরহে এে মাত্র োইটের উদ্ধাটরর জটে েজটনরও হবহশ হলাে
হ ো ের োটর?’
‘অবেই হযট োটর। োরণ হ ো এোটন হবষয় নয়, হবষয় হছল
েঙ্গারামটে উদ্ধার েরা। উদ্ধার োজ েরট হেটয় আেহ
ঘেনায় েজন
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োটনটের ম হলঅে হনহ হটয়টছ। েযৈেেও হট োরট া। হনটজটে বাাঁোটনার
জটেই আক্রমণোরীটদর হ ো েরট হটয়টছ। েযৈেে ওটদর হ ো েরট
যায়হন, েঙ্গারামটে উদ্ধার েরট .........।’ আহমদ মুসা েো হশষ েরট োরটলা
না।
স্বামী স্বরূোনন্দ মহামুহন হবদুেৎ হবটে ার আসন হেটে উটঠ
দাাঁহড়টয়হছল। ার হোে দু’হে আরও লাল েেেটে হটয় উটঠটছ। হস উটঠ দাাঁড়াবার
সাটে সাটেই ার োন োটয়র প্রেণ্ড এে লাহে হেটয় েটড়টছ আহমদ মুসার মুটে।
মুেো সহরটয় হনয়ায় লাহেো হেটয় আঘা েটরটছ হোটের হঠে
োশোয়। হে টল হেল জায়োো। েহড়টয় েড়ট লােল রক্ত।
রটক্তর হদটে াহেটয় মুে বাাঁহেটয় েোর রাটজের হেষ ছহড়টয় বলল,
‘উহেটলর ম আরগুটমটে হেশ েরটছা। হ ামাটে ওোলহ র জে আনা হয়হন,
আনা হটয়টছ হহসাব-হনোশ হশষ েরার জটে।’
স্বামী স্বরূোনন্দ হফটর এল ার আসটন। এেেু সামটন ঝুটাঁ ে বটস বলল
আহমদ মুসাটে লেে েটর, ‘এবাল বল ‘রস’ দ্বীটে হেন যাহচ্ছটল?’
রক্ত েহড়টয় েটড়টছ হোটের হোণ হেটে। হা দু’হে আহমদ মুসার
ফাাঁটসর মটধে বাাঁধা োোয় রক্ত মুটছ হফলার আর সুটযাে হনই।
উটঠ বসল আহমদ মুসা। হাসল। বলল, ‘সবাই হবটশষ উটেে হনটয়
‘রস’ দ্বীটে যায় না।’ শান্তেে আহমদ মুসার।
‘আবার ওোলহ র ভাষা শুরু েটরটছা।’ হেৎোর েটর বলল স্বামী
স্বরূোনন্দ।এেেু োমল হস। হেটমই আবার বটল উঠল, ‘েো না বলটলই হবাঁটে
যাটব া নয়। এো োনা েুহলশ নয়, েো হবর েটর ছাড়ব। আর হাজী
আবদুল্লাটেও ছাড়া হটব না। হাট নাট
াটে আমরা ধরব, ারের সব হবহরটয়
আটসটব।’
স্বামীজী োমট ই আহমদ মুসা বটল উঠল, ‘হ ামরা োনা-েুহলশ নও,
াহটল হে হ ামরা? আমাটে এভাটব ধরার, এভাটব হজজ্ঞাসাবাদ েরার
হ ামাটদর হে অহধোর আটছ।’
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‘আমরা হে? আমরা হ ামাটদর বাে, হ ামাটদর দাদার বাে, েরদাদার
বাে।’

‘আন্দামাটন আটমহরোনটদর বাে এল হে েটর?’
‘আহমদ শাহ্ আলমেীর, সাহারা বানুরা আটমহরোন নয়।’
‘ াটদর বাে হটল হে েটর? ারা হ া মুসলমান। াটদর দাদােরদাদারা হহন্দু হছল বটলই হে বলটছন?’
‘হ ামার এসব ওয়াজ রাে। বল ুহম ‘রস’ দ্বীটে হেন যাহচ্ছটল? হে
জানট হেটরছ হসোনোর?’
‘ াহটল ওোটন জানার ম বড় হেছু আটছ?’ ঠাণ্ডা েলায় বলল।
হোে দু’হে জ্বটল উঠল স্বামীজীর। হস লাফ হদটয় উটঠ দাাঁড়াল। এগুট
হেল আহমদ মুসার হদটে।
হঠে এস সময় হহহলেপ্টার এেো ড্রাইভ হদল। োইলে বটল উঠল,
গুরুজী আমরা এটস হেহছ। আহম েত্বটর লোটে েরব? ওহদটে হেছু েুহলশ হদো
যাটচ্ছ।’
স্বামী স্বরূোনন্দ এে ধাে হেহছটয় এটস বটস েড়ল হসটে। বলল, ‘েুহলশ
হ া হে হটয়টছ। ওদটর বাবার হলাে আমরা। হনটম যাও। এোনোর োনােুহলটশর সবাই আমাটদর হেটন। হেন্তা হনই। এই শয় ান আটমহরোনটে হষ্ট্রোটর
েটর হনটয় যাওয়া যাটব।’
স্বামী স্বরূোনন্দ োমট ই আহমদ মুসা বটল উঠল, ‘হ ামাটদর েুহলটশর
এই বাবা েুহলশ না হ ামাটদর ম হোন হক্রহমনাল।’
আগুটনর ম জ্বটল ওঠা হোে হনটয় াোল স্বামী স্বরূোনন্দ আহমদ
মুসার হদটে। বলল, ‘শয় ান আমরা হক্রহমনাল নই, আমরা মুহক্তটযাদ্ধা। আমরা
হদশটে অেহবত্রটদর স্পশৈ হেটে মুক্ত েরট োই। আর াটে হক্রহমনাল বলছ?
হ হন শুধু েুহলটশর মাহলে নন, আন্দামাটনরও মাহলে।’
আহমদ মুসার বুেো ছোাঁ েটর উঠল। বলল, আন্দামাটনর মাহলে হ া
েভনৈরটে বলা যাযা এে হহটসটব।’
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হুংোর হদটয় আবার উটঠ দাাঁড়াল স্বামী স্বরূোনন্দ। বলল, ‘আহম
েভনৈটরর নাম বটলহছ? হারামজাদার মুে হভটঙ্গ হদব। ুই হে োটঠর স রী?
এ বড় লঅহে োওয়ার েরও বেবে েরহছস। ভয় হনই হ ার শরীটর?’
বোর হবটের ম েোগুটলা উদেীররণ েটরই স্বামী স্বরূোনন্দ বটস
েড়ল। বটস বসট বলল, ‘েল হদোহচ্ছ মজা।’
স্বরূোনটন্দর েোগুটলা আহমদমুসার োটন েুব েমই প্রটবশ েটরটছ।
হস ভাবহছল অে েো। স্বয়ং েভনৈর বালাজী বাজীরাও মাধব এই সন্ত্রাসী দটলর
হন া, এোই হে াহটল স ে?
এেো ঝাাঁকুহন হদটয় হহহলেপ্টার হেটম হেল।
লোটে েটরটছ হহহলেপ্টার।
আহমদ মুসা মুে ঘুরাল োরহদেো হদোর জটে।
‘শয় ানটে এেন হক্লাটরাফরম েরহন। াড়া াহে েটর।’ হেৎোর েটর
উঠল স্বামী স্বারূোনন্দ।
ের মুহূট ৈই এেজন ছুটে এল। এেো হেউটবর হছহে েুটল হস আহমদ
মুসার নাটের ফুটোয় গুাঁটজ হদল।
আহমদ মুসা বুঝল ওো হক্লাটরাফরম। এেেু হাহস ফুটে উঠল আহমদ
মুসার হঠাাঁটে। হস হোে বুঝল। েরমহূট ৈই ার হদহ েটল উটঠ েটড় হেল
হহহলেপ্টাটরর হমটঝর উের।
েটনর হবশ হসটেটটের হবহশ ধটর োেট হটলা না আহমদ মুসার নাটে।
‘বড় বড় েো বটল, হেন্তু এ অল্প সমটয় োবু? যাও, হ ামরা
শয় ানোর সংঙ্গাহীন হদহ হষ্ট্রোটর নাও।’ বলল স্বামী স্বরূোনন্দ।
দু’জন ছুটে এটস আহমদ মুসার হদহ দরজার োটশ রাো হষ্ট্রোটরর হদটে
হেটন হনট লােল।

হষ্ট্রোর হেটে আহমদ মুসাটে ছুটাঁ ড় হফটল হদটয়হছল ওরা হমটঝর উের।
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হমটঝর উের আছটড় েটড়হছল আহমদ মুসার হদহো। হমটঝর সাটে
ঠুটে হেটয়হছল হোটের হোটণর আহ জায়োো আবার। আহ জায়ো হেটে
হফনহে হদটয় রক্ত হবহরটয় এটসহছল। হা বাাঁধা োোর জটে আটে হযমন আহম
জায়োয় হা বুলাট োটরহন, এেনও হ মহন সংজ্ঞাহীন োোর ভান েরার
োরটণ আহ জায়োয় হা বুলাট োটরহন, হেংবা আহ িানোটে আরাম
হদয়ার জটে হদহোটে োশ হফরাটনাও সম্ভব হয়হন।
ওরা হবহরটয় হেটয় দরজা বন্ধ েরট ই মুে েুবটড়া েড়া অবিা হেটে
হসাজা হটয় শয়ন েরটল আহমদ মুসা। হোে বুটজ েটয়েো বড় শ্বাস হনটয়
আহমদ মুসা ধীটর ধীটর হোে েুলল।
মাো ঘুহরটয় হনল োরহদেোয়। বড় এেো ঘর।
দু’হদটে আড়াআহড় দু’হে দরজা। হোন জানালা হনই। অটনে উেটর
হভহটেটলশটনর জটে ঘুলঘুহল রটয়টছ।
েেহে হষ্টার রূম হহসাটব বেবহৃ হয় আহমদ মুসা অনুমান েরল।
আহমদ মুসা উটঠ বসার েো হেন্তা েরল। হেন্তু েরেটণই বাবল, ঘটর
যহদ হেহভ েোটমরা োটে? াহটল হ া এেহন ওটদর োটছ েবর হটয় যাটব হয,
আহম উটঠ বটসহছ, আমার জ্ঞান হফটরটছ। এ
াড়া াহড় হোনভাটবই সংজ্ঞা
হফরার েো নয়। েন ারা ভাবট োটর আহম সংজ্ঞাহীটনর ভান েটরহছলাম।
হসটেটত্র ারা আমার বোোটর আরও সাবধান হটয় যাটব। হেন্তু ার মটন েড়ল,
াটে এই বাহড়ট প্রটবশ েরাটনার সময় স্বামী স্বরূোনন্দ বটলহছল, ‘এ েযৈন্ত
বুঝা হেটছ এ হলােো সাংঘাহ ে ধহড়বাজ। এে আো
হষ্টাটরই আেটে রাো
হহাে। জানালা হনই, সুহবধা হটব। দরজায় োহারা বহসটয় রােটলই েলট ।’ ার
েো হশষ হট ই আটরেজন বটল উটঠহছল সটঙ্গ সটঙ্গই, ‘হেন্তু জানালা োেটল
নজর রাো হয । হসো ভাটলা হট া না?’ উত্তটর স্বরূোনন্দ বটলহছল, ‘হেন
উত্তটরর দরজায় হ া ‘আই-টহাল’ আটছ। আর সংজ্ঞাহীনটদর উের আবার হে
দৃহষ্ট রােটব। আর হবহশ সময় হ া োেটছ না। হমুঃ হোলমোন এটলই হ া আমরা
এর এেো হবহহ েরটবা।’ এেোগুটলা হেটেই েহরস্বার বুঝল আহমদ মুসা হয,
এই ঘটর েযৈটবেটণর জটে হোটনা হেহভ েোটমরা হনই।
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েুহশ হটলা আহমদ মুসা। উটঠ বসল হস।
হোনও হদে হেটে েোর হরশ ছুটে আসট শুরু েরল এই সময়। োন
োড়া েরল আহমদ মুসা।
েুবই েীণ, জড়াটনা আওয়াজ। হেছুই বুঝট োরল না আহমদ মুসা।
উটঠ দাাঁড়াল হস।
আটরেেু োন হেট শুনল। ারের ধীটর ধীটর এগুটলা আহমদ মুসা
উত্তর হদটের দরজাোর হদটে। ঐ হদে হেটেই শেো আসটছ। আহমদ মুসাটে
এই দরজা হদটয়ই প্রটবশ েরাটনা হটয়হছল, হদটেটছ আহমদ মুসা। আর এ
দরজাট ই ‘আই হহাল’ আটছ।
দরজার সামটন দাাঁড়াল আহম মুসা। শে বড় হটয়টছ, েুব ষ্পষ্ট এেনও
নয়।
মুে এহেটয় হনটয় হস সন্তেৈটণ হোে হনল আইটহাটলর োটছ।
আইটহাটলর মুটের সাোরহে হোলা হছল। েমটে উটঠহছল আহমদ মুসা।
ওোর হেটে হেউ হোে রাটেহন হ া ঘটর?
হেন্তু হোে দু’হে আইটহাটলর হসাজাসুহজ এহেটয় এটস হদেল ওোটর
ফাাঁো, আটলা হদো যাটচ্ছ।
আটরেো ভুল ভািল আহমদ মুসার। ওো আইটহাল নয়। হনছেই এেো
হোলাোর ফুটো। দু’োর হেটেই হদো যায়। এ োরটণই হবাধ হয় সাোর
লাোনাটনার বেবিা।
বাইটর হেটব হবটস আসা েো এবার অটনে ষ্পষ্ট। েোর মটধে এেো
েহরহে েে হেল আহমদ মুসা। হোলমোন হোটহন াহটল এটস হেটছ।
ইসরাইটলর হোটয়ন্দাসংিা ‘হমাসাদ’-এর সবটেটয় সফল হোটয়ন্দা হটলা
হক্রটষ্টাফার হোলমোন হোটহন। আন্দামাটন হস এটসটছ ভারট এেো বড় সন্ত্রাসী
গ্রুেটে সাহাযে েরার জটে। হাজী আেুল্লাহ আলীর োটছ আহমদ মুসা এই েো
শুটনহছল। এরাও বটলহছল হোলমোন হোটহটনর এোটন আসার েো। না হটল
এ
াড়া াহড় ার েে হয়ট া হস ধটর হফলট া োরট া না।
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উৎেণৈ হটয়টছ আহমদ মুসা। দরজার ফুটো হদটয় ার হোে
দু’হোও ওটদর সন্ধান েরটছ। দৃহষ্টসীমার মটধে েড়ল ওরা।
ওরা োন োটশ ওহদটের এেো দরজারর সামটন েহরটোটর দাাঁহড়টয়
েো বলটছ।
স্বামী স্বরূোনন্দ ও হক্রটষ্টফার হোলমোন হোটহন মুটোমুহে দাাঁহড়টয় েো
বলহছল। এোশ হেটে দু’জনটেই মুটোমুহে হদো যাটচ্ছ।
েো বলহছল হোলমোন হোটহনই। হস বলহছল, ‘…….. ওসব েো
সবই শুটনহছ, হেন্তু হে বলটলন হলােহে হদেট এহশয়ান? এহশয়ান মাটন হোন
হদটশর ম ?’
‘ ুহেৈ বা আরব অিটলর ম ।’ বলল স্বামী স্বরূোনন্দ।
ভ্রুকুহি হটলা হোলমোন হোটহটনর। অটনেো স্বে ুঃেটে বলল,
‘ ুহেৈটদর হেহারা , ার সাটে আটমহরোন োসটোেৈ।’ দৃহষ্টো এেেু হনেু, হেেুো
আত্বিভাব হোলমোন হোটহটনর।
‘হঠে আটছ, েলুন হদেটবন। অবে হস এেনও সংজ্ঞাহীন।’ স্বামী
স্বরূোনন্দ বলল।
‘েলুন যাওয়া যাে। আহম যার েো ভাবহছ হস হনশ্চয় নয়। াটে এভাটব
আেনারা োেড়াও েরট োরট ন না। হস শৃোটলর ম ধহড়বাজ, আর হসংটহর
ম হহংর।’
‘হেন্তু এও েম যায় না হমুঃ হোলমোন। আমরা যেন হক্রাটধ হফটে যাহচ্ছ,
ওটে আঘা েরহছ, েনও ার মটধে হোন প্রহ হক্রয়া হনই, এেদম োেটরর
ম ঠাণ্ডা হস।’ বলল স্বামী স্বরূোনন্দ স্বামীজী।
‘এমন হক্রহমনাল বহু আটছ স্বামীজী। বটল মুহূ ে
ৈ াল োমল হোলমোন
হোটহন। েটর বটল উঠল, ‘ টব হস যহদ হয়, াহটল হদো মাত্র গুলী েরব।
অ ীট ভুল েটরহছ, আর েরব না।’ হোলমোন হোটহন বলল।
‘হেন, হেন, গুলী হেন? াটে হ া এইমাত্র ধরা হল। হেছুই জানাই
হয়হন ার োছ হেটে।’ বলল স্বামীজী দ্রু েটে।
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‘আহম যার েো ভাবহছ হস যহদ হয়, াহটল ার োছ হেটে এেো
েোও আদায় েরা যাটব না। হস ভািটব, হেন্তু মেোটব না, এো শ -সহরবার
প্রমাণ হটয় হেটছ। াটে বাাঁহেটয় হরটে হোন লাভ হনই।’
‘হেন্তু মারটলই বা লাভ হে?’
‘হস োলাট োরটব না, আমাটদর েহ েরার আর া সুটযাে োেটব
না।’
‘োলাটব হেন? আমরা োলাট হদব হেন? আমাটদর হা হেটে হেউ
এেটনা োলাট োটরহন।’
‘হস োরটব। হস মানুষ নয়, এটেবাটর অহ মানুষ। আমরা বহুবার
ঠটেহছ। আর ঠোর হসদ্ধান্ত হনট োই না। েুইন োওয়াটরর বোোর হনটয়
আটমহরোয় যা ঘেল, এরের আমাটদর হসদ্ধান্ত হটয়টছম াটে হদো মাত্র গুলী
েরার। াটে হদোর ের এেো শে উচ্চারটণর ম ও সময় নষ্ট েরা যাটব না।
হোটে েড়ার সাটে সাটেই াটে গুলী েরট হটব। াটে হ ো েরার মটধেই
আমাটদর সব সমস্যার সমাধান।’
বটল এেেু হেটে এেো দম হনটয়ই আবার বটল উঠলম ’ও হয এোই
এেো হবাে হনটয় ‘রস’ দ্বীটে যাটচ্ছ, এো হের হেটলন হে েটর আেনারা? আর
হস সটন্দহজনে মটন হটলা হে েটর?’
‘আমাটদর হোে হছল হাজী আেুল্লাহ আলীর উের। হসই -ই হবটভন
বােৈমোনটে েুেহরষ্ট অহফটস হনটয় হেটছ এবং ‘রস’ দ্বীটে যাবার সব বেবিা েটর
হদটয়টছ। এইভাটব হাজী আেুল্লাহর উের হোে রােট হেটয় হহাটেল সাহারা
হেটে হনটোাঁজ হওয়অ সটন্দটহর এেো বড় লেে হবটভন বােৈমোনটে আমরা
হেটয় যাই। ার ‘রস’ দ্বীটে যাওয়ার উটদোটে ার প্রহ আমাটদর সটন্দহ আরও
ঘনীভু হয়। এেহদটে আহমদ শাহ্ আলমেীটরর েহরবাটর সাটে ার সম্পেৈ
োো, অেহদটে আহমদ শাহ্ আলমেীরটে বন্দী েটর রাো ‘রস’ দ্বীটে ার
যাওয়ার হসদ্ধাটন্ত েহরস্কার হটয় যায়, ‘রস’ দ্বীটে ার হমশন হে। ার উের েুেহরষ্ট
অহফস হেটে হস ‘রস’ দ্বীটের েুরাটনা মাত্রহেত্র হযাোড় েটরটছ হস যাটব দ্বীটের
বাহড়ঘর, হোোউন, অহফস-আদাল , ই োহদরর সুস্পষ্ট অবিান হনটদৈশ েরা
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আটভ। এই মোে এেন হনহষদ্ধ েুেহরষ্ট বা সবৈসাধারটণর জে। হেন্তু ার োটছ
আহমহরোন হবটশষ োসটোেৈ োোয় হস এর প্রভাব োহেটয় উেটরর অহফসাটরর
োছ হেটে মানহেত্রো হযাোড় েটরটছ। এ েবর োওয়ার েরই আমরা হসদ্ধান্ত
হনই হয, াটে হয হোন মূটলে ধরট হটব।’
‘বস হে সব জাটনন?’ বলল হোলমোন হোটহন।
‘হবহব মাধব?’
‘হ্াাঁ।’
‘ ার হোটয়ন্দারাইট া প্রেম জানট োটরন এবং আমাটদর জানান।
াাঁর হনটদৈটশই হ া দ্রু হহহলেপ্টারোর হযাোড় হটয়টছ।’
‘েলুন যাওয়া যাে।’ বটল আহমদ মুসার বন্দীোনার দরজার হদটে মুে
হফরাল হোলমোন হোটহন।
‘েলুন, হেন্তু বন্দী সম্পটেৈ হয েো বলটলন, ার হে হটব? বসটে এ
বোোটর জানাটনা হয়হন।’
‘হোন বোোটর?’
‘বন্দী যহদ আেনাটদর হসই হলাে হন, াহটল াটে হদো মাত্র হ ো
েরটবন।’
‘হ্াাঁ। হেন্তু হেন এো াাঁটে জানাটনা দরোর? হস হলাে আমাটদর
হশোর। আমরা াটে হশোর েরব।’
‘এমন সাংঘাহ ে হশোর হলােহে হে, যাটে হ োই আেনাটদর
হনরােত্তার এেমাত্র েে?’
‘আেনারাও হেটনন, হস আহমদ মুসা।’
নামো শুটন েমটে উটঠ স্বামীজী মুে ুল হোলমোন হোটহটনর হদটে।
হেছুেণ হনবৈাে াহেটয় োেল হোটহটনর হদটে। হবস্মটয় হাাঁ হটয় হেটছ ার মুে।
ারের হনটজটে সামটল হনটয় স্বামী স্বরূোনন্দ বটল উঠল, ‘সবৈনাশ!
আহমদমুসা আমাটদর দ্বীটের ঘেনায় জহড়টয় েড়ট োটর। যহদ সহ ে হয়
আমাটদরও হদ্বম হনই আেনার সাটে। আমরা োই না আমাটদর দ্বীেেুটঞ্জ
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আহমদ মুসাের অহস্তত্ব এে মুহূট ৈও োকুে। হস শুধুই হবেজ্জনে নয়, হস
মুসহলম েহমউহনহের হবজটয়র এবং উোটনর ‘েরশ োের।’
‘ধেবাদ হমুঃ স্বরূেনান্দ।’
উভটয় োশাোহশ এহেটয় বলল আহমদ মুসার বন্দীোনার দরজার
হদটে।
দরজার ফুটোয় হোে লাহেটয় শ্বাসরুদ্ধভাটব আহমদ মুসা শুনহছল াটদর
েো।
ওটদর দরজার হদটে আসট হদটে দ্রু হেছটন সটর এল।
ইহুদী হোটয়ন্দা হক্রটষ্টাফার হোলমোন হোটহটনর েো হশানার ের
হসদ্ধান্ত হনটয় হফটলটছ আহমদ মুস। আক্রমটণ না হেটয় উোয় হনই। আক্রমটণ না
হেটল াটে আক্রান্ত হট হটব এবং হসটেটত্র সুহবধাো াটদর হাট ই ুটল হদয়া
হটব।
হেছটন সটর এটসই ভাবল আহমদ মুসা, দরজার এেোটশ লুটোটলই
সুহবধা হবহশ হয়।
হসহদটে যাবার জে ো ুলট হেটয় আহমদ মুসার মটন হটলা, ওরা
দরজা হোলার আটে হনশ্চয় দরজার ফুটো হদটয় ঘটরর হভ রো এেবার দটেটে
হনটব। যহদ ারা আহমদ মুসাটে হমটঝট আটের ম না হদটে াহটল সাবধান
হটব যাটব। ওটদরটে অসাবধান হরটে আক্রমটণ যাওয়া হবহশ যুহক্তসঙ্গ হটব,
যহদও এট ঝুহাঁ ে আটছ।
আহমদ মুসা এ হদ্ব ীয় হসদ্ধান্তহেই গ্রহণ েরল। আহমদ মুসা আটের হসই
সংজ্ঞাহীন অবিার ম শুটয় েড়ল হেটয হমটঝট ।
আহমদ মুসা হঠেই হেন্তা েটরহছল। স্বামী স্বরূোনন্দ দরজার সামটন
এটসই প্রেটম হেটয় হোে রােল দরজার ফুটোয়। ঘটরর হভ রো হদটে হনটয় হস
মুে ঘুহরটয় হক্রটষ্টাফার হোলমোন হোটহনটে লেে েটর বলল, ‘না হমুঃ হোটহন
ওর সংজ্ঞা এেনও হফটরহন। হদেটবন?’ বটল দরজা হেটে সাটর এল স্বামী
স্বরূোনন্দ।
হোলমোন হোটহন হেটয় ফুটোয় হোে লাোল।
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েটয়ে হসটেটে েটরই দরজার ফুটো হেটে মুে সহরটয় স্বামী
স্বরূোনটন্দর হদটে হেটয় বলল, ‘হস ওোশ হফটর আটছ। হেনা যাটচ্ছ না। েলুন
হভ টর।’
স্বামী স্বরূোনন্দ দরজায় োহার হষ্টনোনধারী োরজটনর এেজনটে
বলল, ‘েটনজ দরজা েুটল দাও।’
দরজা েুটল হেল।
ঘটর প্রটবশ েরল আটে স্বামী স্বরূোনন্দ। ারের হক্রটষ্টাফর হোলমোন
হোটহন। াটদর হেছটন হেছটন প্রটবশ েরল হষ্টনোনধারী হসই োরজন প্রহরী।
দরজা হেটে এেেু সামটন এহেটয় স্বামী স্বরূোনন্দ দাাঁড়াল। ার োটশ
দাাঁড়াল হোলমোন হোটহন।
দাাঁহড়টয়ই স্বামী স্বরূোনন্দ বটল উঠল, ‘েটনশ যাও শয় ানোর মুে
এহেটয় ঘুহরটয় দাও।’
েটনশ নামে হলােো ছুেল আহমদ মুসার হদটে।
হস হেটয় দাাঁড়াল আহমদ মুসার ওোটশ, ার মুটোমুহে। হস হাট র
হষ্টনোনো হমটঝট হরটে দু’হা বাহড়টয় আহমদ মুসাটে হঠটল োশ হফরাট
হেল।
সটঙ্গ সটঙ্গ হভলহেবাহজর’র ম ই ঘটে হেল ঘেনাো।
হমটঝয় রাো হষ্টনোনো আহমদ মুসার মুটের োছ হেটে মাত্র ফুে
হদটড়ে দূটর হছল।
আহমদ মুসার দু’হা ছুটে হেল হসহদটে। হষ্টনোনহে দু’হাট ধটরই
হোটের েলটে োশ হফরল হোটহনটদর হদটে। হসই সাটে হষ্টনোন হেটে গুলীর
হরা ছুটে হেল হসহদটে।
আহমদ মুসার োটশ দাাঁহড়টয় োো হলােো আেহস্মে ার ধাক্কায় েটয়ে
মুহূট ৈর জটে হবমূঢ় হটয় েটড়হছল। হেন্তু দ্রু সামটল উটঠই হস ঝাাঁহেটয় েড়ল
আহমদ মুসার উের। ার লেে আহমদ মুসার হাট র হষ্টনোন।
হলােোর হোো হদহই আড়াআহড়ভাটব আহমদ মুসার উের। আর ার
দু’হে হা হেটয় হেটে ধটরটছ আহমদ মুসার হাট র হষ্টনোন।
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হলােহে হষ্টনোন হছহনটয় হনয়ার হেষ্টায় হনটজর হদহোটে সামটন সহরটয়
হনটয় উটঠ দাাঁড়াট হেল।
হলােহে েনও দু’োটয়র উের শক্তভাটব দাাঁড়াট োটরহন। হ্াাঁেো
োটন ার হদহ কুণ্ডহল োহেটয় েটড় েটল। ার হা হেটেও হষ্টনোন ফশটে
হবহরটয় হেল। হষ্টনোন হেটন হনটয়ই উটঠ দাাঁহড়টয়টছ আহমদ মুসা। হলােহেও উটঠ
দাাঁহড়টয়হছল।
আহমদ মুসা হষ্টনোন হদটয় আঘা েরল হলােহের োটনর োশোয়।
োে হেটয় ার হদহ ঝটর েড়ল হমটঝর উের। আহমদ মুসা াোল
দরজার হদটে। ওটদর োাঁেহে হদহই হমটঝট লুহেেুহে েটচ্ছ। হেউ সটঙ্গ সটঙ্গ
মটর হেটছ, আবার হেউ আহ ।
আহমদ মুসা এহেটয় হেল হোলমোন হোটহটনর হদটে। বুটে, হেটে হস
গুলীহবদ্ধ। হেন্তু েনও হবাঁটে আটছ। ার হা হেটে হছেটে েড়া হরভলভার ুটল
হনটয় েটেটে রােট রােট বলল, স্যহর হমষ্টার হোটহন, হ ামরা হদোমাত্র
গুলীর হসদ্ধান্ত হনটয়হছটল বটল আমাটেও হনট হটয়টছ। া না হটল হ ামাটে
েটয়েো েো বল াম, বলার হছল।
হোে েুটলই হছল হোলমোন হোটহন। বলল বাটধা বাটধা েলায়, ‘ ুহম
আন্দামাটন জানটল আহম আরও সাবধান হ াম। ে োলই মাত্র আমরা জানট
হেটরহছ, ুহম মাহেৈন হপ্রহসটেটটের বেহক্তে সুোহরটশ হবটশষ মাহেৈন োসটোেৈ
ও হবটশষ ইহটেয়ান হভসা হেটছছ।’
‘বুঝটল হমুঃ হোটহন, হসআইএ-টমাসাদ আ াট র ে ন শুরু হটয়টছ।
দুুঃে হয, হশষো হয়ট া ুহম হদটে হযট োরটব না।’
‘হদন োটরা সমান যায় না আহমদ মুসা। হেন্তু হদন আবার হফটরও।’
‘হদন আমাটদর হফরটছ।’ বটল এেেু হেটমই আহমদ মুসা আবার বলল,
‘ ুহম আমাটে েটেো সাহাযে েরট ের, আহমদ শাহ্ আলমেীরটে হ ামরা
হোোয় হরটেছ বল?’
‘মটন েটরছ হয, মৃ েু আসন্ন হজটন উদার হটয় হ ামার হশষ এেো
প্রােৈনা আহম েুরণ েরব। না, আহম মরার আটে মরট োই না।’
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হঠে এ সময় বাইটর অটনেগুটলা োটয়র শে ও সহ সে হশানা হেল।
আহমদ মুসা উটঠ দাাঁড়াল। হাট র হষ্টনোনো োাঁটধ হফটল আটরেো
হষ্টনোন কুহড়টয় হনল।
‘আমাটে হমটর হেটল না আহমদ মুসা? হমটর হফটল যাও।’ আহমদ
মুসাটে লেে েটর েীণ েটে বলল হোলমোন হোটহন।
‘হ ামাটে মারা আমার হমশন নয়। হ ামাটে প্রহ টরাধ েরট হেটয়হছ।
া েটরহছ। আল্লাহ োইটল হ ামাটে মৃ েু হদটবন।’ বটল আহমদ মুসা ছুেল
দরজার হদটে।
দরজার েটরই এেো প্রশস্ত েহরটোর। েহরটোরহে েূবৈহদটে এহেটয়
উত্তর হদটে বাাঁে হনটয় এেো বড় দরজায় হেটয় হশষ হটয়টছ। এোই বাইটর
হবরুবার দরজা। ওরা এহদে হদটয়ই আহমদ মুসাটে বন্দীোনায় হনটয় এটসহছল।
েহরটোটর হবহরটয় হদেল, োর-োাঁেজন হলাে এহদটে আসটছ। ওটদর
হাট র হষ্টনোনগুটলার বোটরল হনে হদটে নামাটনা। াটদর হোটে-মুটে
হেৌ ুহটলর হেহৃ। আহমদ মুসা বুঝল এোটন হে ঘটেটছ ওরা জান না।
হেন্তু আহমদ মুসাটে হদটে মুহূট ৈই মুটের ভাব োটে হেল। ফুটে উঠল
হক্রাধ ও লড়াকু ভাব। ওরা হষ্টনোন ুলট যাহচ্ছল। আহমদ মুসা ওটদর লটেে
হছাে এে েশলা গুলী েটর বলল, ‘হশান হষ্টনোন ুলট োরটব না। ার আটে
সবাই মারা েড়টব। আহম েুটনােুহন োই না। বাাঁেট োইটল হষ্টনোন হফটল হদটয়
হা উেটর ুটল সবাই বাইটর েল।’
মাহে ছুটয় যাওয়া হছাট্ট এে েশলা গুলীট ই েটয়েজন আহমদ
হটয়হছল। ভয় ওটদর হোটে-মুটে। ওরা আহমদ মুসার হনটদৈশ োলন েরল।
হষ্টনোন হফটল হদটয় হেটের হদটে হাাঁেট লােল।
হেটের বাইটর েত্বটর েটয়েহে জীে ও এেহে মাইটক্রা দাাঁহড়টয়হছল।
এেো জীব হছল দরজার সামটনই।
আহমদ মুসা োরহদটে াোল। ার হোে ঘুটর বামপ্রাটন্ত হেৌছার
আটেই েো হরভলবার েজৈন েটর উঠল এবং এেো গুলী এটস হবদ্ধ েরল ার
বাম বাহুটে।
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আহমদ মুসার হোে েন হেৌটছ হেটছ হসহদটে। হস জীেোর বাম োশ
হদটয় হদেল এেো োটছর ছায়ায় োরজন হলাে। াটদর হেছটন োরো হেয়ার।
াটদরই এেজটনর হাটে হরভলবার। েনও উদ্ধ । অে হ নজনও হরভলবার
হাট
ুটল হনটয়টছ।
আহমদ মুসার হষ্টনোনও হছল উদ্ধ । হট্রোটর হছল আিুল। ওরা ও
ওটদর উদ্ধ হরভলার হোটে েড়ার সাটে সাটেই আহমদ মুসার জৈহন হট্রোর
হেটে ধরটছ।
বাহুর উের আছটড় েড়া গুলী হনুঃসাড় েটর হদটয়টছ হাাঁ ো। হঠটল হদট
োহচ্ছল হদহোটে হেছটনর হদটে।
হেন্তু আহমদ মুসা মুহূট ৈই হজম েটর হনটয়টছ আঘা টে। বাম হা ো
দারুণ হোঁটে উটঠহছল, হেন্তু হষ্টনোন ছাটড়হন। আর োন হাট র জুৈহন আঘাট র
এে শে-ওটয়টভ হোঁটে উঠটলও আরও শক্তা েটর হট্রোর হেটে ধটরহছল।
হষ্টনোন হেটে ছুটে যাওয়া গুলীর বৃহদ্ধ োটছর ছায়ায় দাাঁড়াটনা
োরজনটেই হেটয় গ্রাস েরল। ওটদর োটরা হরভলবার হেটেই আর গুলী আসার
সুটযাে হয়হন। ঝটর েড়ল মাহেট ওটদর োরহে হদহই।
আহমদ মুসা ওটদর হেছটন আর সময় বেয় না েটর দ্রু হেটয় জীটে
উঠল। আনটোরা ন ুন জীে। েী হহাটল োহব ঝুলহছল।
েুহশ হটলা আহমদ মুসা।
হষ্টনোন োটশ হরটে, বাম হা োটে হেটন হষ্টয়াহরং হুইটল হনটয় োন
হাট ষ্টােৈ হদল োহড়।
োহড় ছুটে হবহরটয় রাস্তায় এটস উঠল। রাস্তা ধটর ছুটে েলল ার োহড়।
হোনহদটে হোোয় হস যাটচ্ছ জাটন না। জায়োর নাম হে ার জানা হনই।
হহহলেপ্টারহে াটে হনটয় উত্তরহদটে এটসটছ, এেুকু হস বুটঝটছ। হেন্তু
হহহলেপ্টারহে হোোয় লোটে েরল, া হস বুটঝহন। টব হহহলেপ্টার হয েহ ট
েটলটছ, য ো সময় হনটয়টছ, াট অন্ত এেশ হেটলাহমোর েে োহড় হদটয়টছ
বলা যায়। াট আহমদ মুসার উত্তর আন্দামাটনর মায়া বন্দর, োহলাোাঁও-এর
ম হোন িাটন রটয়টছ।
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ছুটে েটলটছ আহমদ মুসার োহড়।
অটন্ধর ম েলটছ আহমদ মুসা। এই েলার হেটত্র ার এেন এেোই
নীহ ুঃ অটেোেৃ হছাে রাস্তা হেটে বড় রাস্তায়।
প্রশস্ত রাস্তা ধটর এহেটয় েটলটছ োহড়। সূটযৈর হদটে াহেটয় আহমদ মুসা
বুঝল হস দহেণ-েহশ্চম হদটে যাটচ্ছ।
ীরর ম হসাজা রাস্তা।
আহমদ মুসা োহড়র হরয়ার হভউ হমরটর েটয়েহে োহড়র ছহব হভটস
উঠট হদেল।
এ েযৈন্ত রাস্তায় হোন োহড়র সাো োয়হন আহমদ মুসা। প্রেমবার
হদো হমলল, াও এেসাটে হ নহে।
হরয়ারহভউ-এ হোে রােল আহমদ মুসা। হ নহে োহড়ই ীব্র েহ ট
এহেটয় আসটছ এবং হ নহে োহড়র এেই েহ । ার মাটন এে হজাে হটয় েলটছ।
এই হশষ হেন্তাো ার মাোয় আসার সাটে সাটে আহমদ মুসার োটছ
েহরস্কার হটয় হেল হয োহড়গুটলা ার হেছটনই ছুটে আসটব।
আহমদ মুসা োহড়র স্পীে বাহড়টয় হদল। হেন্তু প্রশ্ন হদো হদল, হোোয়
যাটব হস? মায়া বন্দর হেটে হস যহদ হবহরটয় োটে, াহটল সামটয় প্রায় ৪০
হেটলাহমোর দূটর োহলাোাঁও। হসোটন হেৌছা েযৈন্ত োটন-বাটম হবরুবার হোন
েে হনই। রাস্তার বাটম সবুজ বটন আচ্ছাহদ োহাড়, হেলার ের হেলা এহেটয়
হেটছ দহেটণ। আর রাস্তার োটন উত্তর দহেটণ হবলহি উে েোো েহশ্চটম
আরও হেছুো প্রশস্ত। ঘন বটন ঠাসা এই উে েোয় হোন েে ঘাটের েো
েল্পনাই েরা যায় না, টব এই উেে েো হদটয় এেো হছাে নদী বটয় হেটছ
দহেটণ। মানহেটত্র োওয়া এেুকু েেই ার মুেস্ত আটছ, আর হেছু নয়।
হেন্তু হেছটনর ওটদর এহড়টয় োহলাোাঁও হেৌছা হে সম্ভব হটব?
োহড়র হদটে মটনাটযাে হদল আহমদ মুসা। হষ্পেহমোরটর োাঁো আরও
এে ধাে উেটর উঠল, হসাজা ও মসুণ হটলও রাস্তায় েড়াই-উৎরায় োোয় এর
হবহশ হষ্পে হনরােদ নয়। আর ার গুলীহবদ্ধ বাম হা ো েুব সহক্রয় হট োরটছ
না। এেনও রক্ত ঝরটছ আহ িান হেটে। যন্ত্রণা বাড়ার সাটে সাটে হা ো
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ভারীও হটয় উটঠটছ। গুলীো হবহরটয় হেটছ না হভ টর আটছ বুঝট োরটছ না
আহমদ মুসা। এো হদোরও হ া এেন সুটযাে হনই।
আহমদ মুসা শুনট হেল ার হেছটন হহহলেপ্টাটরর শে। েমটে উটঠ
হেছন হফটর াোল আহমদ মুসা। হদেল, হেছন হেটে এেো হহহলেপ্টার ছুটে
আসটছ। স্বামী স্বরূোনন্দটদর হসই হহহলেপ্টারই হটব, হনহশ্চ ধটর হনল আহমদ
মুসা।
এটেবাটর হনে হদটয় উটড় আসটছ হহহলেপ্টারো।
াটদর েহরেল্পনা েহরস্কার হটলা আহমদ মুসার োটছ। হহহলেপ্টারো
সামটন হেটয় রাস্তা েে েরটব, আর হেছন হ টে ছুটে আসটব োহড়। এভাটব ফাাঁটদ
হফলটব ারা আহমদ মুসাটে। অেবা হহহলেপ্টার হেটে ার োহড় লটেে ওরা
হোলা ছুড়ট োটর, আবার হবামা হফলট ও োটর যহদ হোলমোন হোটহন
জীহব োটে। আহমদ মুসার মৃ েু ই হ া হোলমোন হোটহটনর এেমাত্র োওয়া।
হধটয় আসটছ হহহলেপ্টারো। হেছটনর হদনহে োহড়র সমান্তরাটল হেটছ।
আর দু’োর হমহনটের মটধেই ার মাোর উেটর এটস যাটব হহহলেপ্টার।
আহমদ মুসার োটন উে েোর হদটে ঘন জংেল। োহড় োে না েটর
উোয় হনই আহমদ মুসার। আো
উে েোর ঘন জংেটল াটে আশ্রয় হনট
হটব।
আহমদ মুসা োহড়োটে রাস্তার োন ধাটর হনল।
রাস্তার ধারো ঢালু হটয় উে েোর হদটে হনটম হেটছ। ঢালো ঘাশ ও
আোছায় ভরা, বড় বড় োছ, হঝােঝাড়ও আটছ। ঢাল ে ো েভীর আন্দাজ
েরট োরটছ না আহমদ মুসা।
রাস্তার ধার হঘাঁটষ এহেটয় েটলটছ ার োহড়।
আহমদ মুসা হষ্টয়াহরং হুইল লে েরল যাটে োলেহবহীন অবিাট ও
োহড়ো হেছুেে সামটন এগুট োটর। রাস্তা হসাজা হওয়ায় এ বেবিা েলটব
হেছুো েে েযৈন্ত। আহমদ মুসা োয় হস হোোয় হনটমটছ, এ বোোটর ওটদর
হবভ্রান্ত েরট ।
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আহমদ মুসা হেছটনর োহড় ও হহহলেপ্টাটরর অবিানো আর এেবার
হদটে হনটয় উের হেটে বড় োছ োছড়ার আড়াল আটছ এমন এেো িান েছন্দ
েটর দু’হে হষ্টনোন ও োহড়ট োওয়া গুলীর বােো জংেটল ছুাঁটড় হদটয আহদ
বামবাহুটে য ো সম্ভব হনরােদ হরটে োটন ো হটয় হনটজটে ছুটাঁ ড় হদল রাস্তার
ঢাটল এেো হঝাটের মটধে।
আহমদ মুসার হদহ হযোন হঝাটে েড়ল, ঢাল হসোটন োড়া হওয়ায়
হদহো উটে োটে এেো োটছর হোড়ায় হলটে হেল।
প্রেণ্ড বোো হেল আহমদ মুসা ার আহ বাম হা োয়।
বাম বাহু হেটে ধটর েটয়ে মুহূ ৈ েুে েটর েটড় োেল।
ঐ েটড় োো অবিাট ই শে শুটন আহমদ মুসা বুঝল, প্রেটম
হহহলেপ্টার, ারের োহড় হ নহে াটে অহ ক্রম েটর হেল।
আহমদ মুসা ধীটর ধীটর উঠল। সাটের ম হনুঃশটে ক্রহলং েটর ছাঁটড়
হফলা অেগুটলা কুহড়টয় হনল।
আহমদ মুসা জংেটলর হভ র হেটে উহজ হদবার জটে উটঠ দাাঁড়াল।
াোল হহহলেপ্টার ও োড়হর হদটে।
এই সময় ব্রাশ ফায়াটরর শে হটলা।
আহমদ মুসা হদেট হেল, হহহলেপ্টার হেটে ার োহড় লটেে গুলী
েরা হটয়টছ।
হহহলেপ্টারহে আহমদ মুসার োলেহীন োহড় অহ ক্রম েটর সামটন
হেটয় রাস্তার েটয়ে ফুে উের েযৈন্ত হনটম েহড়র মুটোমুহে অবিাটন হির দাাঁহড়টয়
হেল।
গুলীট আহমদ মুসার োহড়র সামটনর দু’হে োয়ারই হফটে হেটছ।
োহড়হে রাস্তার উের হুমহড় হেটয েটড় উটে হেটছ।
হেছটনর হ নহে োহড় হসোটন হেৌাঁটছ হেল। হহহলেপ্টারও রাস্তায় লোটে
েরল।
োহড়গুটলা ও হহহলেপ্টার হেটে েটয়েজন ছুটে হেল আহমদ মুসার
উটে যাওয়া োহড়র হদটে।
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সবাই দাাঁড়াল োহড়র োটশ। সবারই হাট উদে হষ্টনোন।
ওটদর মটধে হেটে দু’জন ছুটে হেটয় োহড়র হভ রো হদেট লােল।
ো হটয় োো োহড়ো সব হদটে হেটে েরীো েটর ারা হসাজা হটয় দাাঁড়াল।
এেজন হেৎোর েটর হেছু বলল সবার উটেটে।
আহমদ মুসা বুঝল, োহড়ট
াটে না োবার েোই বলা হটচ্ছ। হনশ্চয়
বটলটছ, আহমদ মুসা োহড়ট হনই, ার লাশও হনই।
অবহশষ্টরাও ছুটে হেল োহড়র োটছ। োহড়োটে হঠটল হসাজা েটর
হটলা।
োহড় েরীো েরার ের সবাই োহড় হেটে সটর এল এবং াটদর দৃহষ্ট
ই স্ত বাইটর ঘুরট শুরু েরল।
হহহলেপ্টার হেটে হনটম আসা েলায় হেরুয়া োদর ঝুলাটনা দীঘৈোয়
এেজন হলাে সবাইটে হেটে হেেু েো বলল এবং হা হনটড় রাস্তার েহশ্চম
োটশর উে েো এলাোর হদটে ইংহে েরল।
সটঙ্গ সটঙ্গই েটয়েজন ছুেল হহহলেপ্টাটরর হদটে। ারা হহহলেপ্টার
হেটে নাহমটয় আনল এেো বাে। বাে হেটে এে এে েটর সবাই হাট হনল
হেয়ার েোস োন ধরটনর বন্দুে। ার সাটে সবাই এেো েটর হাট হনল লাল
রং-এর হঝালাটনা ধটল ওয়ালা হবে।
ভ্রুেহি হটলা আহমদ মুসার।
ওরা হে হেয়ার েোস ছুড়
াঁ টব? হেন্তু হেয়ার েোস ছুাঁটড় হে হটব? হেয়ার েোস
হ া মানুষটে ছত্রভঙ্গ েরা, োহলটয় হদরার জটে, োউটে ধরার জটে নয়। হেন্তু
ওরা হ া াটে ধরট োয়।
হলােগুটলা হবে হোমটর হবাঁটধ হাট বন্দুে হনটয় ছুটে আসটব। ওরা
রাস্তার েহশ্চম ধার বরাবর হবশ দূটর দূটর অবিান হনটয় দাাঁহড়টয় হেল।
আহমদ মুসা বুঝল ওরা জংেটল ঢুেটব না। রাস্তা হেটে হেয়ার েোস হশল
ছুড়টব।
বোের হে বুঝট না হেটর অহ সন্তেৈটণ হেছু হেট লােল। আহমদ
মুসা। ার বরাবর রাস্তায় দাাঁড়াটলা হলােহেটে েনও হস হদেট োটচ্ছ। হঠাৎ
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আহমদ মুসা লেে েরল হবটে ঝুলাটনা লাল েটলর োটশ এেহে েোস মাস্ক
ঝুলটছ। েরটেটণই হদেল হলােহে হবে হেটে ঝুলাটনা েোস মাস্ক েুটল হনটয়
মুটে েরটছ।
আাঁৎটে উঠল আহমদ মুসা। আহমদ মুসা বুঝল, ওরা োাঁদাটনা েোস
ছুড়
াঁ টব না। বন্দুেগুটলা োাঁদাটনা েোস হছাাঁড়ার জেও নয়। োাঁদাটনা েোটসর
হসটলর ম ই এে ধরটণর েোস হবামা স রী হটয়টছ। ওগুটলাটে োাঁদাটনা েোসটর
ম ই বন্দুটে হফে েটে শত্রুর ওের হছাাঁড়া যায়। হে না হলােোরী েোস হবামা
এগুটলা।
হছাাঁড়ার ের োাঁদাটনা হসটলর ম ওগুটলা ফাটে, টব শে েটর নয়। শে
হয় না বটল শত্রুেে বুঝট ও োটর না হয, াটদর উের েোস হবামার আক্রমণ
হটয়টছ। হেেু হবাঝার আটেই ওরা হে না হাহরটয় হফটল শত্রুর হাট েটড় যায়।
িান হবটশটষ যুদ্ধ হেটত্র আজ এো বেবহার হটচ্ছ। এই জংেটল যুদ্ধ ওদটর জটে
মুহস্কল বটলই আহমদ মুসাটে ধরার সহজ েে হহটসটব এই বেবিা ারা গ্রহণ
েটরটছ।
আহমদ মুসা ঘন হঝাে হেটে হবহরটয় দ্রু েলার জটে এেো ফাাঁো ম
জায়ো ধটর ছুেট শুরু েরল। য ো সম্ভব এটদর আও া হেটে দূটর যাওয়ার
হেষ্টা েটরটছ হস। হোন োজ হটব না বু নাটে রুমাল হেটেটছ হস।
শে না হওয়ার জে বুঝা যাটব না ভয়ংের অদৃে েন্ধহীন েোস াটে
েেন আক্রমণ েরটছ। এেন ভাবহছ, েরব ীৈ ট ভাবার হয়ট া সুটযাে হটব না,
এমন নানা হেন্তা হেলহবল েরটছ আহমদ মুসার মাোয়।
বু আহমদ মুসা ছুেটছ। ার সাধে যা,
েুকু েরাই হ া ার দাহয়ত্ব।
েরব ীৈ দাহয়ত্ব স্বয়ং আল্লাহর। এই অঢল হবশ্বাস আহমদ মুসার আটছ বটলই হস
ভাবটছ বটে, হেন্তু ভয় োয়হন।
হবহশ এগুট োরল না আহমদ মুসা।
ার সামটন োেটরর এেো নাঙ্গা হেলা েড়ল। ার দু’োটশই ঘন
জংেটলর প্রােীর। হসই হেলা েেোট হেটয় ার মাোয় উোর ের হেছু বুটঝ
উঠার আটেই সংজ্ঞা হাহরটয় আছটড় েড়ল হেলার উের।
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জায়োো ফাাঁো হওয়ায় এবং উাঁেু হঠলাহে নাঙ্গা হওয়ায় আহমদ মুসা
নজটর েড়ল রাস্তায় দাাঁড়াটলা বন্দুেধারী হলােহের।
হস দু’হা
ুটল হেৎোর েটর উঠল ার সােীটদর উটেটে। োেল
সবাইটে।
সবাই ছুটে এল ার হদটে। োহড় হনটয় ছুটে এল েলায় হেরুয়া োদর
জড়াটনা দীঘৈোয় হলােহেও।
েলায় হেরুয়া োদর জড়াটনা হলােহের হাট এেহে দূরবীন হছল। হস
হোটে দূরবীন লাহেটয় হেলার হদটে াহেটয় হদটেই হেৎোর েটর উঠল, ‘হঠে
োওয়া হেটছ শয় াটনর বাচ্চাটে। শয় ান েুন েটরটছ স্বামী স্বরূোনন্দটে,
হোলমোন হোটহনটে এবং আমাদটর বহু হলােটে। এটে জীবন্ত হাট োওয়া
আমাটদর দরোর। যাও হ ামরা েটয়েজন হেটয় াটে হনটয় এস।
হনটদৈটশর সাটে সাটে োরজন ছুটে হেল।
োটয়ে হমহনটের মটধেই াটে ধরা-ধহর েটর হনটয় এল। ছুটাঁ ড় হফলল
রাস্তায়।
বলল এেজন, ‘এর সাটে এই দু’হে হষ্টনোনও হছল। এগুটলা হস
আমাটদর হলােটদর োটছ হেটে হেটড় হনটয় এটসহছল।’
‘শয় ান গুলীও হেটয়টছ।’ বটলই গুলী োওয়া আহম বাহুট ই হজাটর
এেো লাহে মারল েলায় হেরুয়া োদর জড়াটনা হসই হলাে।
এই হোো ঘেনা যেন হেটে ঘেট শুরু েটরহছল, েন হেটেই রাস্তার
ওোটশর োহাড় শীটষৈ দাাঁড়াটনা এে হঘাড়সওয়ার সবহেছু অবটলােন েরহছল।
ার হোটে দূরবীন। ার োাঁটধ ঝুলাটনা বাধা ধরটনর হেহলটস্কাহেে হমহন হমহশন
োন। মাোর েুহে হেটে আোদ-মস্তে জলইোই রংটয়র ইউহনফমৈ। বন আচ্ছাহদ
োহাটড়র সাটে হস এেদম এোোর। াটে আলাদা েটর হেহি েরার হোন
উোয় হনই। ার োটশ দাাঁড়াটনা েেটলে রংটয়র হঘাড়াটেই শুধু হবসুটরা লােটছ।
োটলা েেলস েরা হলােহের মুটের েুব অল্পই হদো যাটচ্ছ।
হলােহে এে হাট হঘাড়ার লাোম অে হাট োাঁটধ ঝুলাটনা হমহন
হমহশনোনহের হফ া ধটর হঘাড়াটে হেটন হনটয় নামহছল।
আন্দামান ষড়যন্ত্র

39

হেন্তু হনটে রাস্তায় আহমদ মুসাটে ওরা যেন হহহলেপ্টাটর ুলট
যাহচ্ছল, েন হস েমটে দাাঁড়াল। োন হট হেটে হঘাড়ার লাোম হছটড় হদটয়
দ্রু বাম োাঁধ হেটে হমহন হমহশনোনো হাট হনটয় াে েরল রাস্তার ওটদরটে।
হমহন হমহশন োটনর হেহলটস্কাহেে হলিোয় হোে হরটে হট্রোটর জৈহন রাের।
হেটে ধরল হট্রোর। ধটরই োেল।
হসংেল বুটলে ফাংশন এেহেটভে েরা হছল হমহশনোহের। ার ফটল
বুটলে ঝাাঁে আোটর না হবহরটয় এে এে েটর হবহরটয় হযট লােল।
প্রহ হে গুলী হবরুবার ের হলােহে হমহন হমহশনোটনর হেহলটস্কাহেে
বোটরলটে ন ুন োটেৈটের সাটে এেজাষ্ট েটর হনহচ্ছল অদ্ভু দ্রু ার সাটে।
মাত্র দশ হসটেটে। হমহন হমহশনোটনর েজৈন হেটম হেল। হনটে রাস্তায়
১৫হে লাশ।’
বুটঝ ওঠা ও প্রহ টরাটধর েো বাবট হেটয় হবাধ হয় োলাবারও হেষ্টা
াটদর েরা হয়হন।
হনহ টদর রক্তটরা আহমদ মুসার সংজ্ঞাহীন হদটহও আসহছল।
হমহন হমহশন োটনর বোটরল হেটে জৈহন সহরটয় হনটয়ই হলােহে দ্রু
হমহশন োনোটে বাম োাঁটধ োলান েটর লাফ হদটয় হঘাড়ায় উঠল এবং দ্রু
নামট শুরু েরল োহাড় হেটে রাস্তায়।
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৩
সংজ্ঞা হফটর হেটয়টছ আহমদ মুসা। হেন্তু হোে েুলল না হস।
মটন েটড়টছ ার সব েো। সংজ্ঞাটলােোরী েোস আক্রমটণর হা
হেটে বাাঁোর জটে হস োলাহচ্ছল। হেন্তু োটরহন হস োলাট । হঠাৎ হেন্তা রুদ্ধ হয়
হেটয়হছল, োরহদেো অন্ধোর হটয় হেটয়হছল, এেুকুই শুধু ার মটন আটছ। ার
অেৈ হস সংজ্ঞা হাহরটয়হছল। ার মাটন হস এেন শত্রুর হাট বন্দী। হেন্তু ার
হেটঠর হনটের শযোোটে েুব নরম, আরামদায়ে মটন হটচ্ছ হেন? এই হেরুয়া
বসনা োোহলেটদর বন্দীোনা শুেু নগ্ন হমটঝ নয়, ার জটে হসো োাঁো হবছাটনা
হবার েো। সন্তেৈটণ হা -ো নাড়ল আহমদ মুসা। না, হা -োটয় বাাঁধন হনই।
এই সাটে হস অনুভব েরটছ, হিদ্ধ বা াটস ার ো জুহড়টয় যাটচ্ছ। হস বুঝল হোলা
জানালা েটে আসা স্বাভাহবে বা াস এো। াছাড়া হস বা াটসর প্রবাহ হদটে
বুঝট োরটছ এোহধে জানালা হোলা রটয়টছ। াহটল এেো বন্দীোনা হেভাটব
হট োটর? নরম আরামদায়ে হবছানা, হা -ো মুক্ত, জানালা হোলা-এ অবিায়
াটে হোন বন্দীোনায় রাো হট োটর না।
ধীটর ধীটর হোে েুলল আহমদ মুসা।
দ্রু োরহদেো হদেট োইল হস।
হেন্তু ার হোে দু’হে আেটে হেল বাম োটশ োশাোহশ দু’হেয়াটর বসা
এেজন েুরুষ ও এেজন মহহলার উের।
হলােহের রং হে াভ। বয়স েহল্লশ-হবয়াহল্লশ। উচ্চ া মাঝাহর। হদটহ
শক্ত োঠাটমাট সুন্দর স্বািে। হেহারায় হাহসর প্রটলে। েরটন বাদামী রংটয়র
েোটে ও হেসােৈ। মহহলার সাদা-স্বণৈাভ রং। এেহারা, হদঘৈাঙ্গী। বুহদ্ধদীি হেহারা।
েরটণ হজনটসর েোটে ও জোটেে। ারও বয়স হলােহের োছাোহছ।
আহমদ মুসা ওটদর হদটে োইট ই হলােহে ‘গুড় ইভহনং’ বটল স্বাে
জানাল আহমদ মুসাটে।
আন্দামান ষড়যন্ত্র

41

‘গুে ইভহনং েু হবাে’ বটল আহমদ মুসা হনটজর হদটে াোল। হদেল
ার বাম বাহুট সুন্দর বোটটেজ। োটয়র জামা োোটনা, ন ুন সােৈ োটয়। েোটে
হঠে আটছ, হেন্তু োটয়র জু া হোলা।
হোে ঘুহরটয় আবার আহমদ মুসা াোল হলােহের হদটে।
হলােহের মুটে এে েুেটরা হাহস ফুটঠ উঠল। বলল, ‘আেনার অনুমহ
না হনটয়ই আমরা আেনাটে অোটরে েটরহছ।’
েোো হশষ েটরই হা বাহড়টয় হেহবল হেটে এেো বুটলে হাট হনটয়
বলল, ‘েোংেস েড় হয, বুটলেহে সারটফস সমান্তরাটল ঢুোয় হেহশর অটনে েহ
হটলও হাড় হবাঁটে হেটছ।’
‘ধেবাদ আেনাটদর। সংজ্ঞাহীন অবিায় অোটরশন েরায় ন ুন েষ্ট
হেটে হবাঁটে হেহছ। হেন্তু এ সুন্দর বোটটেজ! এ হ া হনেুাঁ োক্তারী োজ!’ বলল
আহমদ মুসা।
হলােহে মুটে হাহস হনটয় াোল োটশর মহহলার হদটে। ারের মুে
হফহরটয় াোল আহমদ মুসার হদটে। বলল, ‘হযহন েটরটছন হ হন োক্তার। এ
েৃহ ত্ব ওাঁর।’
আহমদ মুসা োক্তার মহহলার হদটে হেটয় বলল, ‘ধেবাদ মোোম।’
‘ওটয়লোম। আহেনার হোটের হোণায় আরও এেহে ন ুন আঘাট র
হেি হদেলাম। হদেলাম আরও েটয়েহে বড় আঘাট র হেি হযগুটলা েটয়েহনদ
আটের হটব। এ োরটণই আহম প্রহ টষধে ধরটনর হোন ইনটশেশন হদইহন।
আহম মটন েহর ওগুটলা হদয়া আটভ।’ বলল হমটয়হে েুব শান্ত ও ধীর েটে।
আহমদ মুসা হেছু বলট যাহচ্ছল। হেন্তু ার আটেই হলােহে বটল উঠল,
‘আহম বুঝট োরহছ না, আেহন েেন গুলীহবদ্ধ হটলন? আেহন োহড় োহলটয় ঐ
রাস্তার ঐ িাটন আসা হেটে আেনাটে হদটেহছ আহম। দুরবীটন েুাঁহে-নাহে
সবহেছুই আমার োটছ ধরা েটড়টছ। আহেহন এেেু োয়দা েটর োহড়র সামটন
এগুটনা অবোহ হরটে আত্নটোেন েরার জটে লাহফটয় েটড়হছটলন োহড়
হেটে। ারের হেটে আেনাটে হেউ গুলী েরার ঘেনা হ া আমার মটন েড়টছ
না।’
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আহমদ মুসা উত্তর হদবার আটেই োক্তার হমটয়হে েো বটল উঠল।
বলল, ‘ ুহম হয সমটয় াাঁটে হদটেছ বটলহছটল, আহ িান হদটে আহ হওয়াো
ার আটে বটল আমার মটন হটয়টছ।’
‘োক্তার মোোম হঠে বটলটছন। আটেই আহম আহ হটয়হছলাম। আজ
সোটলর হদটে ওরা আমাটে বন্দী েটর হনটয় আটস। ওটদর বন্দীোনা হেটে
োলাবার সময় আহম আহম হই। ওরা আমাটে ধরার জটেই ফটলা েরহছল।’
বলল আহমদ মুসা োক্তার হমটয়হের েো হশষ হট ই।
‘ওহ হ া! আেনার সম্পটেৈ হেছুই জানা হয়হন। আেনাটে হেন ওরা
বন্দী েটর এটনহছল? োলাবার ের হেনই বা অমন মহরয়া হটয় উটঠহছল ওর
আেনাটে ধরার জটে? ওরা োরা?’ বলল হলােহে।
আহম মুসা সটঙ্গ সটঙ্গ উত্তর হদল না। হে বলা উহে
া হনটয় হদ্বধায় েটড়
হেল। এই হদ্বধাগ্রস্ত া হনটয়ই াোল আহমদ মুসা ওটদর হদটে।
আহমদ মুসার হদ্বধাগ্রস্ত া লেে েরল হলােহে। েম্ভীর হটলা হস। বলল,
‘আেনার সমস্যা বুটঝহছ। হে বলটবন, ে ুেুকু বলটবন া হনটয় সমস্যায়
েটড়টছন। আেনাটে আশ্বস্ত েরট োহর হয, অে োরও েটে আমাটদর োজ
েরার হোন সম্ভাবনা হনই। আমরা আেনার বন্ধু হট োরটবা হেনা জাহন না,
টব এেজন অহ হের শত্রু আমরা হেছুট ই হটবা না।’
লজ্জা হমহশ্র হাহস ফুটে উঠল আহমদ মুসার মুটে। বলল, ‘ধেবাদ
আেনাটদর। মানুটষর ে েগুটলা স্বাভাহবে দুবৈল া আটছ, আহম ার উটধৈ নই।’
বটল এেেু োমল আহমদ মুসা। ারের বলট শুরু েরল, ‘আহম হোেৈ
হেয়ার হেটে এেেভাটব ভাড়া েরা হবাে হনটজই োহলটয় হনটয় যাহচ্ছহছলাম ‘রস’
দ্বীটে। ‘রস’ দ্বীটে হেৌাঁছার আটেই এেো হহহলেপ্টার হেটে ফাাঁদ হফটল আমাটে
বন্দী েটর হহহলেপ্টাটর ুটল হনয়।’ এরের বন্দীোনা হেটে োলাটনা েযৈন্ত সব
েো ওটদর বলল আহমদ মুসা।
ওরা েভীর মটনাটযাে হদটয় আহমদ মুসার েো শুনহছল। আহমদ মুসা
োমট ই হলােহে বটল উঠল, ‘বুঝট োরহছ, আেহন ওটদর আে-দশজন হলাে
হমটরটছন। সু রাং ওরা মহরয়া হটয় উঠার েোই। হেন্তু এো হ া েটরর েো।
আন্দামান ষড়যন্ত্র

43

আমার হবস্ময় লােটছ হহহলেপ্টার হনটয় হেটয় ফাাঁটদ হফটল অহভনব অবিায় বন্দী
েরল ওরা োরা? এবং এভাটব আেনাটে বন্দী েরট হটলা আেনার হোন
অেরাটধ বা াটদর হোন স্বাটেৈ?’
‘আমার অেরাধ হবাধ হয় এই হয, ওরা ‘রস’ দ্বীটে এেজন যুবেটে
বন্দী েটর হরটেটছ, আহম াটে উদ্ধার েরট োই। আরও অেরাধ হটলা, ওরা
এ েযৈন্ত আন্দামান-হনটোবটরর অধৈশ টের ম যুবেটে হ ো েটরটছ, আরও
হ ো েরট োয়। হেন্তু ওরা মটন েটরটছ হয, ওটদর েহরেল্পনায় আহম বাধ
সাধহছ।’
‘েিাশ জন েুন েটরটছ? এ সংেোে েুটনর েবর হ া েহত্রোয়
প্রোহশ হয়হন!’ বলল োক্তার মহহলাহে।
‘সবগুটলা েবরই দুঘৈেনা বা অেঘাট মৃ েু হহসাটব প্রোহশ হটয়টছ।
অহধোংশই োহনট েুটব মরার েবর হহটসটব েহত্রোয় এটসছ।’
‘হ্াাঁ, এমন েবর েহত্রোয় হবশ েটড়হছ। এগুটলা হে সবই েুন াহটল?’
োক্তার মহহলাহে বলল।
‘হোন সটন্দহ হনই।’ আহমদ মুসা বলল।
‘েুহলশ জাটন?’ হজজ্ঞাসা মহহলাহের।
‘সবাই হয়ট া জাটন না, হেন্তু েুহলটশর এেো বড় অংশ এ ষড়যটন্ত্রর
সাটে জহড় আটছ।’
‘ষড়যন্ত্রো হে?’
সটঙ্গ সটঙ্গ উত্তর না হদটয় মুে হনেু েরল। এেেু ভাবট োইল। এেেু
হেন্তা েটর বলল, ‘ওো এেো হনমুৈল েরার হপ্রাগ্রাম। এেো হবটশষ জনটোষ্ঠীটে
হশষ েরার হপ্রাগ্রাম।’
োক্তার মহহলা ও হলােহে দু’জটনই েোল কুহি হটলা। এেো জ্বলন্ত
হজজ্ঞাসা ওটদর হোটে-মুটে আছটড় েড়ল।
‘হোন জনটোষ্ঠীটে?’ এবার প্রশ্ন হছটলহের।
আহমদ মুসা উটঠ বটসহছল।
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হেন্তু মহহলাহে হেয়ার হেটে উটঠ ছুটে এল। বসট বাধা হদটয় আবার
শুইটয় হদল আটস্ত আটস্ত। বলল, ‘আো
হেছুো সময় হির শুটয় োেট হটব।
উঠট হেটল আহ জায়োয় হপ্রসার েড়টব। আবার হেহেং হটব। অটনে হেহেং
হটয়টছ। আর হেহেং হট হদয়া যাটব না। জাটনন হ া এো জংেল, রক্ত হদয়ার
হোন বেবিা হনই।’
‘স্যহর মোোম।’ বলল আহমদ মুসা।
‘সহটযাহে ার জটে ধেবাদ।’ বটল মহহলা ার হেয়াটর হফটর এল।
‘উটঠ বটস হবাধহয় হেছু বলট যাহচ্ছটলন, বলুন।’ বলল হলােহে।
‘আমাটদর োরস্পহরে েহরেয়ো হটয় হেটল ভাল হয়।’ আহমদ মুসা
বলল।
‘আটলােনা হি হবার জটে?’ োক্তার মহহলাহে বলল।
‘হঠে াই।’ বলল আহমদ মুসা।
‘হেন্তু েহরেয় হবার ের যহদ আবার হেছু েো লুটোবার প্রটয়াজন হয়
উভয় েটেই? েহরেয় হটলও মুক্ত আটলােনায় সমস্যা আটছ।’ হমটয়হে বলল।
‘লুোটনাোই যহদ েলোণের মটন হয়, াটহল হসোও মটন েহর হঠে
আটছ।’ বলল আহমদ মুসা।
‘েমৎোর বটলটছন আেহন। সব েো বলা সময় েলোণের হয় না।’
হলােহে বলল।
েো হশষ েটরই হেয়ার হঠস হদল হলােহে। হোটে-মুটে এেো োম্ভীযৈ
হনটম এল হঠাৎ। বলল, ‘আমাটদর েোই প্রেম বহল। আমার হে া ভার ীয়, মা
োইলোটটের হমটয়। আমার হে ৃদত্ত নাম েোহনশ হদবানন্দ। আমার মা আমার
নাম হদন মংকু হোলালংেন, প্রেম োই রাজার নাম অনুসাটর। আমার মা’র েবৈ
হছল হ হন েীন হেটে আসা োইলোটটের প্রেম রাজা মংকু েহরবাটরর হমটয়।
আহম হেশায় ইহঞ্জহনয়ার। আহম ইহঞ্জহনয়াহরং েড়ার সময় হবটয় েহর আমার োটশ
উেহবষ্ট েন োক্তারী েড়ুয়া মহারাটষ্টর হমটয় এই সুহস্ম া বালাজীটে। এো
হটলা আমাটদর েহরেটয়র প্রেম েবৈ। হদ্ব ীয় েবৈো হটলা, আমরা দু’জন
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ইহঞ্জহনয়ার-োক্তার এই জংেটল এলাম হে েটর? আমরা দু’জন হে ৃ-মা ৃহ োর
দায় মাোয় হনটয় োহলটয় বাস েরহছ এই জংেটল।’ োমল েোহনশ হদবানন্দ।
আহমদ মুসার েোল কুহি হটয় উটঠহছল। হস ভাবহছল।
েোহনশ হদবানন্দ োমট ই আহমদ মুসা বলল, আেহন হোোয় োরহে
েরট ন?’
‘হোেৈ হেয়াটরর ইহটেয়ান হরােস্ এটে েমুেহনটেশন হেোেৈটমটটে।’
বলল েোহনশ হদবানন্দ।
‘আেনার েুটরা নাম হে েোহনশ হদবে হদবানন্দ?’ হজজ্ঞাসা আহমদ
মুসার।
েমটে উঠল েোহনশ হদবানন্দ। বলল, ‘হ্াাঁ, আেহন জানটলন হে েটর?’
‘আেনার হে ার নাম হে েোহনশ হদনা হপ্রমানন্দ এবং মার নাম সাহব া
োনাবা ান?’
‘হ্াাঁ।’ বলল েোহনশ হদবানন্দ হেয়াটর হসাজা হটয় বটস। হবস্মটয়
হবটফাহর
ার দু’হোে। এেবার াোল হস েী সুহস্ম া বালাজীর হদটে।
ারের মুে ঘুহরটয় াোল আহমদ মুসার হদটে। বলল, ‘আেহন এ হেছু
জানটলন হে েটর? আেহন হোটয়ন্দা হবভাটের হলাে নন হ া?’
এেেু হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘আহম হোটয়ন্দা নই। টব এেজন
সাটবে হোটয়ন্দা েমৈে ৈা আমার বন্ধু হলাে। াাঁর োটছই অে এেহে হবষটয়
শুনট হেটয় আেনাটদর প্রসঙ্গ ঘেনাক্রটম আটস। আেহন আেনার হে া-মা াটে
েুন েটরনহন, এোই হঠ
াই না?’
‘হ্াাঁ। হেন্তু আেহন এট াসব বটলটছন হে েটর? হ হনই বা হে েটর
বটলটছন?’
‘হ্াাঁ। আেনারা হভন্ন বাহড়ট োেট ন। আেনার হে া-মা া েুন
হওয়ার েরেরই আেনার হেহলটফান হেটয় আেনার হে া-মা ার বাহড়ট
হেৌাঁছান। হেটয় আেনারা হদেট োন াাঁরা দু’জটনই ছুহরহবদ্ধ। ারা েন মুমুষূৈ।
আেনারা দু’জটন াটদর দু’জটনর হদহ হেটে ছুহর েুটল হফটলন। এই সময়
হসোটন আেনাটদর েহরহে হেউ হেৌাঁটছন। ারা েুটনর দাটয় আেনাটদর
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অহভযুক্ত েটরন এবং বাইটর দাাঁড়াটনা নেল েুহলশটে হদহেটয় আেনাটদর ধহরটয়
হদয়ার ভয় হদোন। মুহক্তর হবহনমটয় ারা এেহে হবটল সই ও আেনার হে ার
ফাটমৈর মাহলোনা দাহব েটরন। এেহদটে হে া-মা ার মৃ েু , অেহদটে াটদর
হ োর দায় ঘাটড় এটস েড়ায় হবেযৈস্ত আেনারা াটদর সব দাহব হমটন হনটয়
োহলটয় আটসন।’ োমল আহমদ মুসা।
শ্বাসরুদ্ধের অবিা েন েোহনশ হদবানন্দ এবং োক্তার সহস্ম া
বালাজীর।
আহমদ মুসা োমট ই েোহনশ হদবানন্দ উটঠ দাাঁহড়টয় হবহব্বল েটে
বলল, ‘আেনার েোর প্রহ হে বণৈ স ে। হেন ু হসই হোটয়ন্দ েমৈে ৈা এসব
জানটলন হে েটর? এ হ া োরও জানার েো নয়। এসব হ হন আেনাটে
বলটলনই বা হেন?’
‘আমার হসই সাটবে হোয়াটন্দা বন্ধু হস সময় আন্দামন-হনটোবর
দ্বীেেুহঞ্জর প্রধান হোটয়ন্দা েমৈে া হছটলন। হ হন ঐ ঘনোর দন্দ েটরহছটলন।
হ হন মহাগুরু শংোরাোযৈ হশটরামহনটে হগ্রিার েটরহছটলন। শংেরাোযৈ সব
হবষয় স্বীোর েরট বাধে হটয়হছটলন। হ হন সব েো নাহে েুটল বটলহছটলন।
হেন্তু োজৈ হশটের আটেই মামলার োযৈক্রম অজ্ঞা োরটণ বন্ধ হটয় যায়।’
আটবে-উটত্তজনায় ধে েটর আবার হেয়াটর বটস- েড়ল েোহনশ
হদবানন্দ। বলল, ‘মহাগুরু শংেরাোযৈ হশটরামহন হগ্রিার হটয়হছটলন? আমার এ
দুদৈশা ও আমার োহরবাহরে হবেযৈটয়র োরণ এই মহাগুরু শংেরাোযৈ
হশটরামহন। হেন্তু হ হন হে আমার হে ামা াও েুহন?
‘সব আটলােনা হ হন েটরনহন। টব এেুকু বটলহছটলন, আেনার
আব্বার ড্রইংরূম, েহরটোর এবং বাইটরর হেে সব জায়োয় হেহভ েোটমরা হছল।
শংেরাোযৈ এো জানট ন না। দটন্ত হেটয় সব হফল্ম হ হন হেটয় যান। যার ফটল
শংেরাোযৈ হোন অেরাধই হোেন েরট োটরনহন।’
‘েোংেস েড়। আহম ঈিটরর উের আিা হাহরটয় হফটলহছলাম। ঈশ্বর
অবেই আটছন, া না হটল দৃেেে এভাটব উটে হেল হেমন েটর?’
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আহমদ মুসা ভাবহছল মহাগুরু শংেরাোযৈ হশটরামহনর বোোর। েোহনশ
হদবানন্দ াটে হেটন হদো যাটচ্ছ। হেন্তু ে েুকু হেটন, ে ো জাটন াটে।
াটদর ষড়যন্ত্র সম্পটেৈ হস হে জাটন? েোহনশ হদবানন্দ োমট ই আহমদ মুসা
াটে হজজ্ঞাসা েরল, ‘শংেরাোযৈ হশটরামহনর সাটে আেনার হবটরাধটর োরণ
হে? ার সাটে আেনাটদর জানা-টশানা হেভাটব, হেমন েটর, ে েুকু জাটনন
াটে আেহন?’
এেেু ভাবল েোহনশ হদবানন্দ। বলল, ‘য দুর মটন েড়টছ শুরুর হদটে
শংেরাোযৈ ও ার হলাটোরা আসট ন মহারাষ্ট হেটে। ‘হশবাহজ সন্তান হসনা’
নাটম াটদর হে এে সংেঠন আটছ। সংটেটে বল , ‘হসসহশ’ বা সূযৈ। এই
সংেঠটনর জটে হমাো োাঁদা হন প্রহ বছর। ারা বল , জাহ র প্রহ রো ও
প্রহ ষ্ঠার জে ারা োজ েরটছ। আহম বাঙ্গাটলার হেটে ইহঞ্জহনয়াহরং োশ েটর
আন্দামাটন হফটর এলাম। বাবার হবশাল ইহঞ্জহনয়াহরং ও েনষ্ট্রােশন ফামৈ হফল
এোটন। হেন্তু আহম াট হযাে না হদটয় সরোহর োেহরট হযাে হদলাম। এর
বড় োরণ হছল বাবার োো োমাবার হেৌশল আমার েছন্দ হট া না। সরোহর
েনষ্ট্রােশন ফাটমৈ হযাে হদটল শংেরাোযৈ ও ার হলােরা আমার োটছ যাওয়া
আশা শুরু েরল। াটদর আটবে-উটত্তজনাের েো আমার েুব েছন্দ হট া।
আহম............।’
‘ াটদর আটবে উটত্তজনাের েোগুটলা হেমন হছল?’ েোহনশ
হদবানটন্দর েোর মাঝোটন বটল উঠল আহমদ মুসা।
‘শমাংে, শংেরাোযৈ, হশবাজী, োন্ধীর জীবন ারা সমাটন হনটয় আস ।
বল হয, াটদর অসমাি োজ সমাি েরার জটেই আমাটদর সংেঠন। ারা
ভার বষৈটে আযৈ-মুহন-ঋহষটদর শাহস্ত সাম-োন ধ্বহন এে স্বেৈ বানাট
হেটয়হছটলন। সেল অেহবত্র া হেটে মুক্ত েটর ভার বষৈটে হসই রূে হদয়অর
জটেই আমরা োজ েরহছ। াটদর এই েো আমার েুব ভাটলা লাে । এই
ভাটলালাোর োরটণই আহম ওটদর
অটনে হপ্রাগ্রাটম হেহছ, ওটদর অহফসগুটলাট হেহছ। হেন্তু...............।
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আবার েোহনশ হদবানটন্দর েোয় বাধা হদটয় আহমদ মুসা বলল,
‘আন্দামাটনও হে াটদর অহফস হছল? হোোয় হছল?’
‘অহফস হছল, হোেটন েহরোহল
াটদর প্রধান অহফষ হছল ‘রস’
দ্বীটের ফাষ্ট সাটেৈটল, হযোটন আন্দামাটনর েভনৈটরর অহফস, বাসভবন ও
হেটফি হষ্টাটরজ হছল। হেটফি হষ্টাটরর োটশই েভনৈর ও ার েহরবাটরর
আটোর গ্রাউটে হশোর হছল াটদর প্রধান অহফস। হস আটো গ্রাউটে হশোটরর
মাহের উের হছল েভরনৈর ভবটনর বোেওয়ােৈ এহেে বা হেছটনর দরজা। হসো
হছল েটয়েহে ঘটরর সমহষ্ট োেটরর স হর দু’ লা এেহে িােনা। এোন হদটয়
হযমন বাইটর হবর হওয়া যায়, হ মহন আটোর হশোটর যাওয়া যায়। অেহদটে
আটোরগ্রাউটে হশোর হেটে হেটফি হোোউটন যাওয়ারও েে আটছ। ১৯৪১
সাটল জুটনর ভুহমেটম্প েভনৈর ভবনসহ রস দ্বীটের সব সরোহর িােনা মাহের
সাটে হমটশ হেটছ। হেন্তু আটোর হশোর, এর মাোর উেটরর দু’ লা অংশ এবং
হেটফি হোোউন সম্পুণৈ অে রটয় হেটছ। এোই শংেরাোযৈটদর ‘হসসহশ’ বা
‘সূযৈ’ সংেঠটনর আন্দামান হহে হোয়ােৈার। হেন্তু এোটন সাইহনটবােৈ আটছ
েুরা ে েহবভাটের আিহলে অহফটসর। অহফটস েুরা ে হবভাটের েটয়েো
হেয়ার-টেহবল, ফাইল ছাড়া হোন োজ হনই। েহরোলেসহ দু’হ ন জন েমৈোরী
আটছ ারা োযৈ ‘হশবাজী সন্তান হসনা’ ‘হসসহশ’র হব নবুটে েহরণ হটয়টছ।
আন্দামান হনটোবটরর সবগুটলা েুরা ে ও প্রত্ন ে হবভাটের অহফসই াটদর
দেটল। এসব অহফটসর েটয়েহেট আহম হেটয়হছ।’ োমল েোহনশ হদবানন্দ।
হস োমট ই আহমদ মুসা বলল, ‘আেহন ওদটর েো েছন্দ েরট ন।
বলুন ার েটর েো।’
‘হ্াাঁ, ওটদর েো-বা ৈা ও োজ আমার েুবই েছন্দ হট া। হেন্তু েটর এই
েছন্দ আহম ধটর রােট োহরহন। প্রেটমই মন আমার হবহষটয় ওটঠ াটদর এেো
দাহব শুটন। এে হোহে োো বাটজটের এেো হরাে েনষ্ট্রােশন েন আমার
হাট হনটয়হছলাম। স্বয়ং মহাগুরু শংেরাোযৈ হশটরামহন আমাটে এটস বলটলন,
প্রেটল্পর অটধৈে োো াটদর ফাটটে হদট হটব। ার মাটন প্রেটল্পর ১ হোহে
োো মটধে ৫০ লাে োোই াটদর হদট হটব। হবস্মটয় আমার হোে ছাড়াবড়া।
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বললাম, ‘হেন হদট হটব?’ ‘জাহ র জটে জাহ র োটজ।’ বলটলন হ হন।
‘হেভাটব হদব? এ োো হ া জাহ র োটজর জটেই।’ বললাম আহম। ‘হ ামাটদর
প্রেল্প হদটশর োটজর জটে, জাহ র োটজর জে নয়। হদশ ও জাহ এে নয়।
হদশ এেন হহন্দু, মুসলমান, হবৌদ্ধ, েৃষ্টান সেটলর। এই হদশ েহবত্র না েরট
োরা েযৈন্ত হদটশর স্বাটেৈর প্রহ আমাটদর হোন আগ্রহন হনই।’
ার এই েো হসহদন আমাটদর হবস্মটয় হ বাে েটর হদটয়হছল। াটদর
হভ টরর জঘে রূে আমাটে আ ংহে েটর ুটলহছল। আহম হসহদন াটদর
দাবী প্র োেোন েটরহছলাম এই বটল হয, আমার এই োেহরো হদটশর স্বােৈ
হদোর জটে। আহম হদটশর এে েয়সাও প্রেটল্পর বাইটর েরে েরট োরটবা
না। আমার প্র োেোনটে শংেরাোযৈ াটদর েূড়ান্ত অেমান ও আমার
জাহ টদ্রাহহ ার হহটসটব হদটেহছল। আহম না বুঝটলও হসই হেটে আমার ও
আমার েহরবাটরর প্রহ
াটদর শত্রু ার শুরু। আটরেো ঘেনা ঘেট হদটেহছ
হোেৈ হেয়াটরর হসলুলার হজটল আমার হোটের সামটন। হসহদন হসলুলার হজল
প্রহ ষ্ঠার হদনটে ‘োটলা হদবস’ হহসাটব োলটনর অনুষ্ঠান হছল। সরোহর
প্রটয়াটজন অনুষ্ঠান হটচ্ছল। হসলুলাটর হযসব হবেো বেহক্ত হছটলন, যারা হজটল
মারা হেটছন এবং হসলুলার হজটল যারা ফাাঁহসট জীবন হদটয়হছটলন, াটদর
সহেত্র হববরণ অনুষ্ঠাটনর মি ও হদয়াটল উেিােন েরা হটয়হছল। ার মটধে
আন্দামাটনর লেৈ হমটয়াটে হ্ োোরী হসলুলার হজটলর েটয়দী হসলুরার হজটলই
ফাাঁহসট জীবন দানোরী হশর আলী, হসলুলার হজটলর সুেহরহে েটয়হদ
দাটমাদর সাভারোর এবং হসলুলার হজটল মৃ েু বরণোরী এেজন দাশীনে
মওলানা ফজটল হে েয়রাবাদী-এই হ নজটনর সহেত্র হবরণ মটির হদয়াটল
োিাটনা হটয়হছল। অনুষ্ঠান শুরু হটল স্বাে বক্তবে হদয়ার সময় মহাগুরু
শংেরাোযৈ এবং স্বামী স্বরূোনন্দ সামটনর ো ার হেটে উটঠ দাাঁহড়টয় স্বাে
ভাষণ োহমটয় হদটয় বলটলন, ‘মটির হদয়াল হেটে হশর আলী ও মওলানা ফজটল
হে েয়রাবাদীর সহেত্র হববরণসহ অনুষ্ঠান েটের হদয়াটল মুসহলম নাটমর যাটদর
েহরহেহ োিাটনা আটছ, সব সহরটয় হফলা হহাে।’ অনুষ্ঠাটন স্বাে ভাষণ
হদটচ্ছটলন ভার ীয় ইহ হাটসর প্রবীণ প্রটফসর এবং আন্দামান-হনটোবর
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স্মৃহ রো প্রেটল্পর হনবৈাহী েহরোলে রমানন্দ রাধােৃষ্ণাণ। হ হন হা হজাড়
েটর াটদর বসট অনুটরাধ েটর বলটলন, হশর আলী ও মাওলানা েয়রাবাদীসহ
াটদর হববরণ সহরটয় হনটল, াটদর প্রহ হযমন অসম্মান হটব, হ মহন আমাটদর
অনুষ্ঠাটনরও অঙ্গহাহন হটব।’
ার এই েোর সটঙ্গ সটঙ্গ অনুষ্ঠান হটল েহল্লশ েিাশ জুন হেরুয়াধারী
দাাঁহড়টয় হেল এবং এেটযাটে হেৎোর েটর বলল, ‘ওটদর সহরটয় হদন। ওরা হেউ
নয়, ওরা হেউ নয়?’ বুঝলাম শংেরাোযৈ আে-ঘাে হবাঁটধ এটসটছ।
রমানন্দ রাধােৃষ্ণাণ আবার হা হজাড় েটর বলটলন, ‘সম্মাহন
উেহিহ , ্ু্েষহদরাম হযমন ভার ীয় ইহ হাটসর জা ীয় বীর, হ মহন হশর
আলীও। সাভারোর হযমন আমাটদর শ্রদ্ধার োত্র, হ মহন ফজটল হে েয়রাবাদীর
আত্নদানও আমাটদর েটবৈর বস্তু। আহম আে........।’
েো হশষ েরট োরটলা না রাধােৃষ্ণাণ। দশৈটের আসন হেটে
শৈেরাোযৈ এবং স্বরূোনন্দ ছুটে হেটয় ঝাাঁহেটয় েড়ল রাধােৃষ্ণাটণর উের। াটদর
হাটরদ হত্রশুল হদটয় ার উের প্রহার শুরু েরল। ওটদর হা হেটে রাধােৃষ্ণাণটে
যেন উদ্ধার েরা হটলা, েন হ হন রক্তাক্ত। অনুষ্ঠান েণ্ড হটয় হেল। এই ঘেনার
ের আন্দামাটনর হসলুলার হজল ও অোে দশৈনীয় িান ও হরেেৈ হেটে
হভাজবাজীর ম মুসহলম নাম উটব হেল।
এই ঘেনার ের আহম শংেরােযৈটদর ঘৃণা েরট শুরু েহর। এরের আহম
হোন োটজই ওটদর সহটযাহে া েহরহন।’
দীঘৈ বক্তবে হদটয় োমল েোহনশ হদবানন্দ। হেটমই আবার বটল উঠল,
‘আহম অটনে েো বটলহছ, এবার আেহন বলুন।’
বটল হেয়াটর হহলান হদল েোহনশ হদবানন্দ।
‘হঠে বটলছ, আমরা হ া ওাঁর নাম েযৈন্ত এেনও জাহন না।’
বটল াোল োক্তার সুহস্ম া বালাজী আহমদ মুসার হদটে। বলল,
‘আমার হবস্ময় লােটছ শংেরাোযৈটদর বোোটর আেনার আগ্রহ হদটে। আেহন
আেনার বন্ধু সাটবে হোটয়ন্দার োটছ প্রসংেক্রটম শংেরাোটযৈর সম্পটেৈ
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শুটনটছন। হেন্তু শুধু এেুকু হশানা হেটে হোন বেহক্ত সম্পটেৈ এ আগ্রহ সৃহষ্ট হওয়া
হেছুট ই সম্ভব নয়।’
‘হঠে বটলটছন। শংেরাোযৈটদর সম্পটেৈ আহমও হেেু জান, াই আরও
হেছু জানার হেষ্টা েরহছ।’ বলল আহমদ মুসা।
‘হেন?’ োক্তার সুহস্ম া বালাজী বলল।
‘আহম শুধু শংেরাোযৈ নয়, াদটর ‘হসসহশ’ অেৈাৎ ‘হশবাজী সন্তান
হসনা’হদর সম্পটেৈ সবহেছু জানট োই। স্বামী স্বরূোনন্দ এেন হনই এবং
মহাগুরু স্বামী শংেরাোযৈ হশটরামহনও এেন োহলটয় হবড়াট বাধে হটচ্ছন বটে,
হেন্তু াটদর হশবাজী সন্তান হসনা এেনও াটদর ম ই ভয়ংের।’
েোহনশ হদবানন্দ ও সুহস্ম া বালাজীর হোটে-মুটে হবষ্ময় ফুটে উটঠটছ।
বলল েোহনশ হদবানন্দ, ‘শংেরাোযৈ োহলটয় হবড়াটচ্ছ এবং স্বরূোনন্দ হনই
মাটন?’
‘স্বামী স্বরূোনন্দ হনহ হটয়টছ আজ হেছুেণ আটে এবং শংেরাোযৈ
দু’হদন আটে ভাইোর দ্বীটের েুরাটনা হজলোনায় হশর আলীর বসবাস ও ফাাঁহসর
িাটনই মৃ েু র মুে হেটে োলাট সেম হটয়টছ।’ বলল আহমদ মুসা েম্ভীর েটে।
েোহনশ হদবানন্দ ও সুহস্ম া বালাজীর হবষ্ময় ভরা দুই হজাড়া হোে
াহেটয় আটছ আহমদ মুসার হদটে। দু’জটনই উন্মুে হটয় উটঠটছ হেছু বলার
জটে। সুহস্ম া বালাজীই আটে বটল উঠল, ‘এ ো হবস্তাহর েবর ও হনেুাঁ
েে
আেহন জাটনন হে েটর? আেহন হে সবহেছু.....।’ েো হশষ না েটরই হেটম হেল
সুহস্ম া বালাজী।
আহমদ মুসার মুটে ম্লান হাহস ফুটে উঠল। বলল, ‘যার হন ৃটত্ব আমাটের
আজ বন্দী েরা হটয়হছল হ হন স্বামী স্বরূোনন্দ। আহম বন্দীোনা হেটে োলাবার
সময় যারা মারা হেটছ, াটদর মটধে স্বামী স্বরূোনন্দও আটছ। আর শংেরাোযৈরা
আন্দামাটন আমার োইে ও সােী হোেী হেষাণ েঙ্গারাম ওরটফ োজী হোলাম
োটদরটে বন্দী েটর হরটেহছল ভাইোর দ্বীটের ঐ হজটল। আহম াটে উদ্ধার
েরট হেটয়হছলাম। সংঘটষৈ যারা হনহ হটয়টছ াটদর মটধে শংেরাোযৈও
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োোর েো হছল, হেন্তু হশষ মুহূট ৈ ভাঙ্গ হজলোনার আটোর গ্রাউটে হোেন েে
হদটয় হস োলাট সেম হয়।’
েোহনশ হদবানন্দ ও সুহস্ম া বালাজীর হোটে-মুটে হবষ্ময়-টেৌ ুহল
আরও হবটড়টছ। ারা হদেটছ আহমদ মুসাটে। হঠাৎ াটদর মটন হটচ্ছ, হয সহজ
সরল যুবেটে ারা হদেটছ, হস হযন আসটল অে হেউ, অে হেছু। ার বয়টসর
হেটয়, ার আোটরর হেটয় অটনে উাঁেুট উঠল হযন হস। েো বটল উঠল োক্তার
সুহষ্ম া বালাজী। বলল, ‘এবার আেনার সম্পটেৈ দয়া েটর হেছু বলুন।’
আহমদ মুসা াোল োক্তার সুহষ্ম া বালাজীর হদটে। বলল, ‘এভাটব
েো বলটল আমার েো আহম বলট োরটবা না। হোন বড় হবান হে এভাটব েো
বটল?’
হোে-মুে উজ্জ্বল হটয় উঠল োক্তা সুহষ্ম া বালাজীর। বলল, ‘বড় হবান?
বড় হবান বলটছন আমাটে?’
‘হেন বড় হবান হট োটরন না? আমার জীবটন অটনে হছাে হবান
হেটয়হছ, হেন্তু বড় হবান এেহেও োইহন। বড় হবাটনর মধুর অহভভাবেত্ব আমার
োটছ এে স্বপ্ন।’ বলল আহমদ মুসা। হাহস হদটয় েো শুরু েরটলও হশটষ আহমদ
মুসার েে ভারী হটয় উটঠহছল।
আটেটব ভারী হটয় উটঠটছ োক্তার সুহষ্ম া বালাজীর হোে-মুে। বলল,
‘েোংেস েড়। হেন োরটবা না বড় হবান হট । আমার হোন হছাে ভাই হনই।
ঈশ্বর যহদ এেহে হছাে ভাই হদন, হসোটে আহম অসীম দয়া বটলই গ্রহণ েরব।’
আটবে-ঘন েটে বলল োক্তার সুহষ্ম া।
‘এবার বড় ভাইহে হ ামার নাম?’ েোহনশ হদবানন্দ বটল উঠল।
আহমদ মুসা এেেু ভাবল। ারের বলল, ‘হোন নাম বলব,
োসটোটেৈর নাম, না হে া-মা ার হদয়া নাম? আমার...............।’
‘দুই নাম হ া হয় না। হে া-মা ার হদয়া নামই হ া োসটোটেৈর নাম
হয়। নাম বদলাটলও নাম এেোই হটয় োটে।’
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‘আহম আন্দামাটন আসার সময় মাহেৈন োসটোেৈ হনটয় এটসহছ। এ
োসটোটেৈ আমার নাম হদয়া হটয়টছ হবভান বােৈমোন। এোই এেন আমার নাম।’
বলল আহমদ মুসা।
‘মাহেৈন োসটোেৈ হনয়ার আটে হোন হদটশর োসটোেৈ হছল? হে নাম
হছল?’ হজজ্ঞাসা েরল োক্তা সুহষ্ম া বালাজী।
‘মাহেৈন যুক্তরাষ্ট্র হযমন োসটোেৈ হদটয়টছ, হ মহন অটনে হদশই হদটয়টছ
আমাটে োটোেৈ। নামও হবহভন্ন হটয়টছ।’
েোহনশ হদবানন্দ ও সুহষ্ম া বালাজী দুজটনর হোেই হবষ্মটয় হবটফাহর ।
বলল সুহষ্ম া বালাজীই আবার, ‘আন্তজৈাহ ে হক্রহমনালটদর হবহভন্ন হদটশর হবহভন্ন
নাটমর োসটোেৈ োটে। হেন্তু হ ামাটে হ া হক্রহমনাল বটল মটন হটচ্ছ না।’
‘হক্রহমনালটদর যারা ধটর াটদর হেন্তু এ রেম োসটোটেৈর দরোর
হটয়।’ আহমদ মুসা বলল।
‘ াহটল হে ুহম হোটয়ন্দা? ইটোরটোটলর হেউ?’ েোহনশ হদবানন্দ
বলল।
‘না হোটয়ন্দা নই, েুহলশও নই।’
‘হেন্তু ছদ্মনাটম াহটল আন্দামাটন এটল হেন?’
ৎেণাৎ জবাব না হদটয় এেেু ভাবল আহমদ মুসা। ারের বলল,
‘আসল নাটম এটল প্রহ েে সাবধান হটয় হয । আহম োইহন ‘হমশন’ সফল
েরার আটেই ঝাটমলায় েহড়।’
‘এর অেৈ দাাঁড়াটচ্ছ, হ ামার নাম হ ামার প্রহ েে এবং অটনটেই আটে
হেটেই জাটন। হ ামার প্রহ েে এোটন হে? হ ামার হমশন এোটন হে?’ বলল
েোহনশ হদবানন্দ।
প্রহ েটের োউটেই হেন াম না। এোটন এটস াটদর মটধে যাটদর
হেটনহছ ারা হটলন মহাগুরু শংেরাোযৈ হশটরামহন, স্বামী স্বরূোনন্দ এবং হদটেহছ
নাম না জানা হেেু হলােটে।’
‘অবাে বোোর, হমশন হনটয় এটসছ, অেে াটদর োউটে হেন না,
নামও জান না! হমশনো হে হছল?’ হজজ্ঞাসা োক্তার সুহষ্ম া বালাজীর।
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‘ধরুন এেো েুন হটলা। েুহনটে ধরার হমশন হনটয় এটলন। েুহনটে হেনা
হমশটনর শ ৈ নয়।’
হাসল সুহষ্ম া বালাজী। বলল, ‘হঠে। হেন ু ুহম হে হসরেম হোন
হমশন হনটয় এটসছ?’
‘হ্াাঁ।’
‘হে হসো?’
‘হয েো হেছুেণ আটে বটলহছলাম। ে হেছুহদটনর মটধে প্রায় অধৈ
শট র ম হলাে েুন হটয়টছ আন্দামান হনটোবটর। েুন বটল প্রোর হয়হন। প্রোর
হটয়টছ ারা অেঘাট মারা হেটছ। হেন্তু আসটলই সবগুটলা হোড োটেে
মােৈার। সবটেটয় লেনীয় হটলা হ োর হশোর সবাই এেই েমুেহনহের হলাে।
হদ্ব ীয়.........।’
আহমদ মুসার েোর মাঝোটন েো বটল উঠল সুহষ্ম া বালাজী। বলল,
‘হোন েমুেহনহের হলাে ারা?’
‘মুসহলম।’
ভ্রুকুহি হটলা েোহনশ হদবানন্দ এবং সুহষ্ম া বালাজীর। েম্ভীর হটয়
উঠল াটদর মুে।
‘হদ্ব ীয় হয হবষয়’, আবার েো শুরু েলল আহমদ মুসা, ‘ভয় হটলা,
‘রাটব াটয় আলম আল ইসলামী’ নাটমর আন্তজৈাহ ে এেহে মুসহলম সংেঠন
হোেৈ হেয়ার উেসােটরর ‘সবুজ দ্বীেহে’ ভাড়া হনটয় হসোটন হশো-সংস্কৃহ
হবষয়ে এেো েমটেে েটড় ুটলহছল। হস েমটেেহে রা ারাহ দ্বীে হেটে
উধাও হটয়টছ। হোন িােনা হসোটন হছল, এ হেিও হনই। ৃহ ীয় , ভারট র
হমাঘল রাজবংটশর ধ্বংসাবটশটষর এেো েুেটরা আন্দামাটন হছল। যুবে আহমদ
শাহ্ আলমেীর এোনোর হমােল েহরবারহের এেমাত্র েুরুষ সন্তান। হস হনটোাঁজ
এবং ার মা এবং এেমাত্র হবাটনর জীবন হটয় উটঠহছল হবেন্ন। এই রহস্যেূণৈ ও
উটদ্বেজনে হবষয়গুটলা সম্পটেৈ অনুসন্ধান োলাবার হমশন হনটয়ই আহম
আন্দামাটন এটসহছ। এই হমশন ছাড়া আন্দামাটনর আর সবোই হছল আমার োটছ
অন্ধোর।’
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‘অন্ধোটর আটলা জ্বলল হে েটর? শংেরাোযৈটদর সন্ধান হেটল হে
েটর?’ বলল সুহষ্ম া বালাজী।
আহমদ মুসা আন্দামাটন আসার েটের ঘেনা, হোেৈ হেয়াটরর এেজন
হশেে েঙ্গারাম হ লটের সাটে সাো এবং হোেৈ হেয়াটর আবার ের হোেী
হেষণ েঙ্গারাটমর সাটে েহরেয় হওয়া এবং প্রােহমে ঘেনাগুটলার সব হববরণ
হদটয় বলল, আহমদ শাহ্ আলমেীটরর বাসায় হেৌাঁছট হসহদন এেেু হদহর হটল
ার মা হবানটে োওয়া হয না। হেেোে হেটে াদটর রো েরট হদটয় দশ
বাটরা জটনর জীবনহানী ঘটেটছ। ারের ওটদরটে হহাটেটল রাো, হোেী হেষণ
েঙ্গারাম হেেোে হওয়া হেটে েরব ীৈ সব ঘেনা বলল আহমদ মুসা।
েোহনশ হদবানন্দ ও সুহষ্মমা বালাজী দু’জটনরই হোটে-মুটে অোর
হবষ্ময়। েোহনশ হদবানন্দ বলল, ‘ ুহম হদেহছ রীহ ম লড়াইটয়র মটধে আছ।’
েোহনশ হদবানটন্দর েো হশষ হট ই সুহষ্ম া বালাজী বলল উঠল, ‘হে
বলছ, শাহ্ বানু ও ার মাটে এেদম েভনৈটরর বাহড়ট হনটয় হরটেছ!
‘েভনৈর হবহব মাধটবর হমটয় সুষমা রাও আহমদ শাহ্ আলমেীরটে
ভালবাটস এবং ার োহ টরই হস এ বড় ঝুহাঁ ে হনটয়টছ।’ আহমদ মুসা বলল।
হাসল সুহষ্মমা বালাজী। বলল, ‘মহারাটষ্ট্রর হবটশষ েটর বালাজী রাও
বংটশর হমটয়রা রাজেু হমটয়টদর ম ই। এরা েো হদটয় জীবন হদটয়ও রাটে।’
হাসল েোহনশ হদবানন্দও। বলল, ‘আহম ভােেবান স্বীোর েরট ই
হটব।’
বুঝার হেষ্টা েটর আহমদ মুসাও হহটস উঠল। বলল, ‘আহমও ভােেবান
হয আমার আো বালাজী রাও েহরবাটরর।’
মুটে েৃহত্রম োম্ভীযৈ হেটন সুহষ্ম া বালাজী বলল, ‘ভােেবান হট ই হটব।
বালাজীরা শুধু ভারট র সবৈটশ্রষ্ঠ ব্রাক্ষ্মণ েহরবারই নয়, ারা মারাঠা শহক্তর রষ্টা।’
‘ধেবাদ আো। হেন্তু বলুন হ া েভনৈর বালাজী বাজীরাও মাধন
েহরবাটরর সাটে আেনার হযাোটযাে এেন হেমন?’ বলল আহমদ মুসা।
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েম্ভীর হটলা সুহষ্ম া বালাজী। বলল, ‘হ হন আমার মামা। হেন্তু
হযাোটযাে হনই ে হবশ বছর।’ সুষমা’ আমারই হদয়া নাম। আহম হদটেহছও
াটে হসই হবশ বছর আটে।’
‘আেনাটদর হবেটদ হোন সাহাযে াটদর হননহন?’ আহমদ মুসা বলল।
‘হস অটনে েো। আমার অসমবণৈ হবটয়টে আমাটদর েহরবার গ্রহণ
েটরহন বটল আহম োটছ সাহাযে হভো েরট যাইহন। াছাড়া আমাটদর োটছ
েুহলটশর হেটয় বড় হবেদ হছটলন শংেরাোযৈরা।’ বলল সুহষ্ম া বালাজী।
আহমদ মুসা হেছু বলার জে মুে েুটলহছল। হেন্তু ার আটেই েোহনশ
হদবানন্দ মুে েুলল। বলল, ‘হদে সুহষ্ম া, বহত্রশ হসংহাসটনর হেচ্ছার ম
আমাটদর েোয় হেন্তু নানা শাো েজাটচ্ছ। আসল েোই এেনও আমরা জাহনহন।
এ েণ হ ামার ভাইটয়র হয োহহনী আমরা শুনলাম, াট মটন হটচ্ছ আমরা
আটরে রহবনহুটের োটশই বটস আহছ। হেন্তু রহবহুটের নাম েযৈন্ত আমরা জাহন
না।’
সুহষ্ম া অবাে দৃহষ্টট
াহেটয়হছল আহমদ মুসার হদটে। ারও মটন
এই এেই েো। মাত্র এেজন হলাে বাইটর হেটে আন্দামাটন এটস হনটজর হোন
স্বাটেৈ জীবন-মৃ েু র লড়াইটয় জহড়টয় েড়টলা, অসম সাহটসর সাটে হবরাে এে
েেটে হমাোহবলা েরটলা, েটে দাাঁড়াটনা সব শহক্তই এ েযৈন্ত যার োটছ েরাভূ
হটলা, হবষ্ময়ের এই বেহক্তহে হে? েোহনশ হদবানটন্দর েো োটন যাওয়ার ের
সুহষ্ম া বালাহজর ভাবান্তর ঘেল। বলল, ‘হদবানন্দ হঠে বটলটছ। হ ামার
সহ েোর নামই হ া আমাদটর এেন ও জানা হয়হন, হ ামার েহরেয়ও বলহন।’
‘আেনাটদর েহম্পউোর আটছ?’
‘আটছ। হেন্তু ুহম অে েোয় যাচ্ছ হেন?’
‘যাইহন। েহম্পউোটর ইটোরটনে োটনেশন আটছ?’
‘অবেই। আমাটদর সংবাদেটত্রর ৃষ্ণা হমটেট া ইটোরটনে হদটয়ই।
হেন্তু অপ্রাসহঙ্গেভাটব এ প্রসঙ্গ আনছ হেন?’ বলল সুহষ্ম া বালাজী।
‘প্রাসহঙ্গেভাটবই বলহছ। হোোয় আেনাটদর েহম্পউোর?’
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উটঠ দাাঁড়াল েোহনশ হদবানন্দ। বলল, ‘সুহষ্ম া, েহম্পউোর এোটনই
হনটয় আহস।’
বটল হস ঘর হেটে হবহরটয় হেল।
হমহনে োটনটের মটধে হস েহম্পউোর হঠটন হনটয় ঘটর প্রটবশ েরল।
েহম্পউোর দাাঁড় েরাল আহমদ মুসার মাোর োটছ।
েোহনশ হদবানন্দ ার হেয়াটর হফটর এল।
আহমদ মুসা উটঠ বসট হেটল সুহষ্ম া বালাজী াটে ধটর বসাল।
‘আো, আেহন হদেহছ আমাটে েরহনভৈরশীল েটর ছাড়টবন। এর হেটয়
অটনে অটনে োরাে অবিাট ও হেউ আমাটে এভাটব সাহাযে েটর না।’
‘বউ এোটন হাহজর হনই। ার হবরুটদ্ধ বদনাম ছহড়ও না।’
‘বদনাম নয় আো। এমন অবিায় দূটর দাাঁহড়টয় হস সাহস হদয় আর বটল,
উটঠ উটঠ যাচ্ছ, হোন েষ্ট হটচ্ছ না হ ামার ই োহদ।’ বলল আহমদ মুসা।
‘ ার মাটন েীটে ‘েী’ না বাহনটয় এে অোর ‘ ুহম’ বাহনটয়ছ।
হেন্তু...।’
সুহষ্ম া বালাজীর েোর মাঝোটন েোহনশ হদবানন্দ বটল উঠল, ‘সুহস,
ওটে ুহম আবার হভন্ন হদটে হনটয় যাচ্ছ। েহম্পউোর এটন হদটয়হছ, এেন
আমাটদর প্রটশ্নর জবাব োই।’
‘ধেবাদ েোহন।’
বটল আহমদ মুসার হদটে াোল সুহষ্ম া বালাজী। বলল, ‘েহম্পউোর
হ া এটসছ। আটে প্রটশ্নর জবাব দাও। ারের েহম্পউোর হা হদও।’
‘দু’হোই হটব।’
বটল আহমদ মুসা েহম্পউোরটরর হে হবাটেৈ হা োলাট লােল।
েোহনশ হদবানন্দ ও সুহষ্ম া বালাজীর দৃহষ্ট েহম্পউোর হিটনর উের।
াটদর হোটে-মুটে হবষ্ময়, াটদর প্রটশ্নর জবাটবর সাটে েহম্পউোটরর হে
সম্পেৈ।
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ইটোরটনটে প্রটবশ েটরটছ আহমদ মুসা। সােৈ েরা নয়, সবই হযন মুেস্ত
ার। আহমদ মুসার আিুল নড়টছ, হসই সাটে অহবরাম োটে যাটচ্ছ েহম্পউোর
হিটনর দৃটে।
অেলে হোটে াহেটয় আটছ েোহনশ হদবানন্দ ও সুহষ্মমা বালাজী
েহম্পউোটর িীটনর হদটে।
ারা হদেল, অহির োরসারহে এে সময় হশটরানাটম এেহে েটয়টটে
হেটয় হির হটলা। ারের আহমদ মুসার জৈহন এেো েীট হক্লে েরার সটঙ্গ
সটঙ্গ হিটন হভটষ উঠল এেো ফটো। ফটোোটে ধীটর ধীটর িীন হজাড়া েটর
ুলল আহমদ মুসা।
ফটো দটে েমটে উঠল েোহনশ হদবানন্দ ও সুহষ্ম া বালাজী। মুে
হফাঁটড়ই হযন েো হবহরটয় এল সুহষ্ম া বালাজীর, ‘এট া হ ামার ফটো?
ইটোরটনটে হেন?’
প্রশ্ন েটর োমল সুহষ্ম া বালাজী।
‘ইটোরটনটে হ ামার ‘ওটয়ব সাইে’ আটছ নাহে?’ সুহষ্ম ার েোর হরশ
হমহলটয় যাবার আটেই েোহনশ হদবানটন্দর েটে ধ্বহন হটলা প্রশ্ন।
‘আমার হোন ওটয়ব সাইে হনই। এো মাহেৈন ‘হসআইএ’র এেহে ওটয়ব
সাইে। হশটরানামুঃ ‘েহরব ৈটনর হনয়াময় যারা’ (Potentials of Change) ।’
‘সাংঘাহ ে বোোর। হসআইএ’র ‘েটেনহশয়ালস অব হেইঞ্জ’-এ
হ ামার েহরহেহ হদটয়টছ? হদহে।’
বটল সুহষ্ম া বালাজী হেয়ার হেটন এহেটয় এটলা েহম্পউোটরর োটছ।
েোহনশ হদবানন্দও হেয়ার হেটন সুহষ্ম ার োটশ বসল।
প্রেম ওটয়ব হেশ হোলাই হছল।
ছহবর হনটেই জ্বল জ্বল েরটছ এেহে নামুঃ ‘আহমদ মুসা।’
েোহনশ হদবানন্দ ও সুহষ্ম া বালাজীর হোে আেটে হেল নামোর উের।
হবষ্মটয়র এে ধাক্কা াটদর দু’জটনর মুটেই আছটড় েড়ল। কুহি হটয়
উটঠটছ াটদর েোল। নীরব দৃহষ্টট দু’জন দু’জটনর হদটে াোল। নামো
দু’জটনরই হেনা। হবে বছরগুটলাট হবহভন্ন ওটয়বসাইটে ার সম্পটেৈ
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হজটনটছ। সবটশটষ মাহেৈন যুক্তরাটষ্ট্রর অভেন্তরীন সংেটে ার ঐহ হাহসে অবদা
এবং েুইনোওয়ার ধ্বংটসর রহস্য উদঘােটনর শ্বসরুদ্ধের োহহনী াটদর সামটন
রটয়টছ। অটনে ঘেনার হবষ্ময়ের হসই নায়ে আমাটদর সাটমটনর এই হলােহে?
াটেই হে আমরা শত্রুর হা হেটে সংজ্ঞাহীন অবিায় উদ্ধার েটর এটনহছ। েবৈ
ও ৃহির হশহরণ হেটল হেল াটদর হদটহ। ারা াোল আহমদ মুসার হদটে।
আহমদ মুসার দৃহষ্ট েন জানালা হদটয় বাইটর হনবদ্ধ। বাইটর হদো যাহচ্ছল হনটে
উে োোর সবুজ বনানীর উের হদটয় আন্দামান উেসােটরর নীল োহন। এই
সনসহেৈে দৃটের হোন অন্তহীটনর মটধে হযন েুটব হেটছ ার মন। এেো
ধোনমগ্ন া ফুটে উটঠটছ ার হোটে-মুটে। এ মানুষ হ া েৃহেবীটে এবং এই
েৃহেবীর সব মানুষটে শুধু ভালই বাসট োটর। এই মানুটষরই হাট
প্রাণসংহারোরী বন্দুে েজৈন েটর ওটঠ হে েটর!
েোহনশ হদবানন্দ এবং সুহষ্ম া বালাজীর হোটে-মুটে এবার হবষ্মটয়র
িাটন ফুটে উঠল শ্রদ্ধার ভাব আর অটনে প্রশ্ন।
হেন্তু আহমদ মুসার ঐ ধোনমগ্ন া ারা ভািট োইল না। সুহষ্ম া
বালাজী আবার হোে হফরাল েহম্পউোর িীটনর হদটে। ফটোর হনটেই আহমদ
মুসার নাম। ারেরই শুরু আহমদ মুসার েহসয়ার- ার জীবন ও োটজর হববরণ।
েোহনশ হদবানটন্দর হোেও হফটর এটসটছ েহম্পউোর িীটন। ারও
হোে আহমদ মুসার েহসয়াটরর উের।
‘এস েহসয়ার হদটে হনই। হসআইএ’র েহসয়ার হদেহছ অটনে হবস্তাহর
ও েেবহুল।
‘হ্াাঁ, হঠে।’ বলল েোহনশ হদবানন্দ।
সুহষ্ম া বালাজী েহসয়াটরর এে এে হেজ ওটেন েরট লােল এবং
েটড় েলল। েোহনশ হদবানন্দও।
ওটয়ব হেজ েড়া হশষ হটলা। হবষ্মটয় হবমুগ্ধ দু’জটনরই মুে।
দু’জটনই মুে ঘুহরটয় াোল আহমদ মুসার হদটে। আহমদ মুসাও মুে
ঘুহরটয় াহেটয়টছ াটদর হদটে।
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আহমদ মুসা হেছু বলট যাহচ্ছল। হেন ু ার আটেই েোহনশ হদবানন্দ
বটল উঠল, ‘হমুঃ আহমদ মুসা, শ্রীেৃষ্ণ যহদ এেন আমাটদর সামটন এটস দাাঁড়া ,
াহটলও আমরা এ হবহষ্ম হ াম না, য ো হবহষ্ম হটয়হছ আেনাটে এইভাটব
হেটয়। োরণ, ভেবান ভক্তটদর দশৈন হদট ই োটরন, হেন্তু আেনার হদো োওয়া
হছল অসম্ভব, অেল্পনীয়। ওটয়লোম আেনাটে।’
মুেো এেেু েম্ভীর হটয় উটঠটছ আহমদ মুসার। বলল, ‘ওটয়লোম
জানাবার জটে ‘আেহন’ সটিাধটনর হে প্রটয়াজন?’
‘আহমদ মুসাটে ‘ ুহম’ বলব আমরা হে েটর?’ বলল সুহষ্ম া বালাজী।
‘বলুন আেহন আহমদ মুসার হে া-মা া, বড় ভাই, বড় হবাননা হে াটে
‘আেহন’ বলটব?’
‘ া বলটব না।’
‘ াহটল আেহন হে বড় হবান হট অস্বীোর েরটছন?’
এেেু অপ্রস্তু হটয় হেল সুহষ্ম া বালাজী। ার মুটে হনটম এল হবদনার
ছায়া। াোল েূণৈ দৃহষ্টট আহমদ মুসার হদটে। বলল, ‘না, অস্বীোর েরট োহর
না, এ োে হেউ প্র োোন েরট োটর না।’ আটবটের উচ্ছাটছ আেটে হেল
সুহষ্ম ার বালাজীর হশষ েোগুটলা।
এেেু হেটে হনটজটে সামটল, হোটে েলেটল অশ্রু হনটয় মুটে হাহস
োনার হেষ্টা েটর বলল, ‘যাই বলুন, আো
‘ ুহম’ সটিাধন মটে আসটছ না
এবং নাম ধটর োেট োরটবা না। হঠে আটছ?’
‘না, এ আটোষ প্রস্তাটব না েরা হেছু হনই।’ বটল েোহনশ হদবানন্দ মুে
ঘুহরটয় াোল আহমদ মুসার হদটে। বলল, ‘আেনাটে এভাটব হেটয় হবষ্মটয় হয
শে হেটয়হছ আমরা, ার হেটয় হেন্তু হবহশ হবষ্ময়ের মটন হটচ্ছ আেনার
আন্দামাটন আসা। আেহন যেন এটসটছন, েন ধরট ই হটব এোটন েুব বড়
এেো ঘেনা ঘেটছ। হেন্তু হসো হে? মাত্র েটয়ে েজন হলাে েুন হওয়া দু’এেজন
হেেোেে হওয়া েুব বড় ঘেনা নয়, এমন ঘেনা বহুটদটশই এেন ঘেটছ।’
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োম্ভীটযৈর এেো ছায়া নামল আহমদ মুসার হোটে। বলল, ‘হঠেই
বটলটছন। হেন্তু ধরুন, ঐ হনহ হলােরা যহদ এেো ধমৈ হবশ্বাটসর হয়, হেেোেে
হলােহেও যহদ ঐ এেই েমুেহনহের হয়, াহটল এর এেো হভন্ন অেৈ হয় না?
হবষ্ময় নামল েোহনশ হদবানন্দ ও সুহষ্ম া বালাজীর হোটে-মুটে। েো
বটল উঠল সুহষ্ম া বালাজীই প্রেম। বলল, ‘ াম মাটন হনহ রা সবাই মুসলামান।
‘হ্াাঁ।’ বলল আহমদ মুসা।
‘ াহল দাাঁড়াটচ্ছ হবষয়ো সাম্প্রদাহয়ে হবটদ্বষজা ।’ সুহষ্মমা বালাজী
বলল।
‘শংেরাোযৈ হশটরামহনর ম হলােরা যেন এর সাটে জহড় , েন
হবষয়ো হয উৎেে সাম্প্রদাহয়ে হটব হসো অবধাহর ।’ আহমদ মুসা উত্তর হদবার
আটেই বলল েোহনশ হদবানন্দ।
‘আেহন হঠে বটলটছ ভাই সাটহব। হবষয়ো শুধু উৎেে সাম্প্রদাহয়ে নয়,
সাংঘাহ েভাটব েহরেহল্পহ ও। আেহন হযো বলটলন, ওরা আন্দামাটনর
হসলুলার হজটলর ই হাস হেটে মুসলমানটদর নাম মুটছ হফলট োয়। হঠে
এভাটবই ওরা আন্দামান হেটেও মুসলমানটদর হবটশষ েটর সহক্রয়-সটে ন
মুসলমানটদর অহস্তত্ব মুটছ হদট োয়। এোই মুল হবষয়, হেন্তু এর সাটে হেছু
অনুসঙ্গ আটছ।’ বলল আহমদ মুসা।
‘হস অনুসঙ্গো হে?’ প্রশ্ন সুহষ্ম া বালাজীর।
‘আহম জাহন না। টব আমাটদর েঙ্গারাম ওটদর হাট বন্দী োোর সময়
শুটনহছল, এেো মহামুলেবান বাে নাহে ারা উদ্ধাটরর হেষ্টা েরটছ বড় শয় ান
মাটন আহমদ শাহ্ আলমেীটরর োটছ হেটে। এই বাে উদ্ধাটরর জটে ারা যা
েরার াই েরটব।’ আহমদ মুসা বলল।
‘এেো বাে হে েটর এই ধরটনর এেো ঘেনার হেন্দ্রহবন্দু হট োটর?
হনশ্চয় াহটল বােো বড় হেছুর এেো অংশ।’ বলল সুহষ্ম া বালাজী।
‘হটব হয়ট া। আহম এ বোোটর হেছুই শুহনহন।’ আহমদ মুসা বলল।
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সুহষ্ম া বালাজী হেছু বলট যাহচ্ছল, হেন্তু ঘটর প্রটবশ েরল রান্নার
এোপ্রন েরা এেহে হমটয়। াটে হদটে হেটে হেল সুহষ্ম া বালাজী। বটল উঠল
হমটয়হেটে লেে েটর, ‘জারওয়া, সব হরহে?’
জারওয়া আহদবাহস হমটয়। বলল ভািা হহহন্দট , ‘সব স হর মা াজী।’
‘যাও হনটয় এস।’ হনটদৈশ হদল সুহষ্ম া বালাজী।
হমটয়হে েটল হেল।
‘বুঝট োরলাম না হমটয়হে হোন আহদবাহস গ্রুটের?’ হজটজ্ঞস েরল
আহমদ মুসা।
‘হমশ্র গ্রুটের। আমাটদর এই উে েো ও োহাটড় হসটটেটনহরল ও
জারওয়া গ্রুটের উেজাহ রা এেসাটে এে সমটজ বাস েটর। বহুহদটর
োরস্পহরে সববাহহ ে সিটন্ধর ফটল দু’গ্রুটের হমশ্রুটণ ৃ ীয় এেহে গ্রুটের
সৃহষ্ট হটয়টছ।’ বলল সুহষ্ম া বালাজী।
‘হেন্তু এমন হ া শুহনহন। আন্দামান-হনটোবটরর োরহে প্রধান উেজাহ
গ্রুেই আলাদাভাটব আলাদা অিটল বাস হের। এটদর মটধে হোনই সামাহজে
সম্পেৈ হনই।’ আহমদ মুসা বলল।
‘এোই হঠে হছাে ভাই। হেন্তু এোনোর বোোরো এেো বেহ ক্রম।
প্রােৃহ ে এে হবেযৈয় এভাটব এে েটর হদটয়টছ। অটনে বছর আটে ভয়াবহ এই
সাইটক্লান উলে-োঠল েটর হদটয়হছল এই দ্বীেটে। েবৈ প্রমাণ হঢউ মানুষটে
ভাহসটয় হনটয়হছল এোন হেটে হসোটন। হসই হঢউ ৫০ জন নারী, েুরুষ ও
হশশুটে হরটে হেটয়হছল এই োহাটড়। এই েিশ জটনর এেো অংশ
হসটটেটনহলস ও অের অংশো হছল জারওয়া গ্রুটের। এেসাটে হমটল-হমটশই
এরা ঘর বাাঁটধ। এেন ওরা এে হটয় হেটয়টছ।’ বলল সুহষ্ম া বালাজী।
সুহষ্ম া বালাজীর েো হশষ হট ই ট্রহল হঠটল নাস্তা হনটয় প্রটবশ েরল
জারওয়া।
ট্রহলো এটস দাাঁড়াল আহমদ মুসার োে হঘাঁটস। ট্রহলট এেো বড় হট্র।
হট্রট এেদম শহটর নাস্তা-টব্রে হরাল, বাোর হেউব, েরম সুে ওফটরর জুস। ার
সাটে েহফ-হেহন-দুটধর েে এবং হ নহে োে।
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‘হছাে ভাই, আেনার সংজ্ঞা হফরার আটে আমাটদর নাস্তা হটয় হেটছ।
আেহন নাস্তা েটর হনন, আমরা েহফ োহচ্ছ।’ বলল েোহনশ হদবানন্দ আহমদ
মুসাটে লেে েটর।’
‘ধেবাদ। সহ ে েুধা ৈ আহম।’
বটল আহমদ মুসা ট্রহলর োটছ সটর এল। নাস্তার উের এেবার হোে
বুহলটয় বলল, ‘সুেো হেটসর? হভহজটেবল?’
‘না, হেটেন সুে।’ বলল সুহষ্ম া বালাজী।
আহমদ মুসা সুটের বাহে সাটম হেটে এেেু োটশ সহরটয় হরটে হব্রেবাোর হেট শুরু েরল।
েোহনশ হদবানন্দ ও সুহষ্ম া বালাজী োটে েহফ হঢটল হনটয় হেট শুরু
েরল।
‘এই েহীন জংেটল এমন োেো নাস্তা হে েটর এল?’ আহমদ মুসা
বলল।
‘েহীন জংেল হটলও এোন হেটে উত্তটর মায়াবন্দর এবং দহেটণ
োহলাোাঁও সমান দূরটত্ব। আমাটদর আহদবাহস হলােটদর ঐ দুই শহটরই প্রহ হনদ
যা ায়া আটছ। প্রহ হদনই সরবরাহ আনা হয় হসোন হেটে।’ বলল সুহষ্ম া
বালাজঅ।
‘ াহটল মায়াবন্দর হেংবা োহলাোাঁওটয় না হেটে এোটন হেন?
শংেরাোযৈ ও েুহলটশর ভটয়ই হে?’ আহমদ মুসা বলল।
‘এোই প্রেম োরণ। আমরা হেটয়হছ, ঐ েশাই-োোহলে ও েুহলটশর
ছায়া হেটে দূটর োেট । হদ্ব ীয় োরণ হটলা, এই উেে েো, োহাড় এবং
োহাড়ীটদর আমরা ভালটবটস হফটল।ছ। এটদর হনটয়ই আমাটদর জীবন। এোই
আমাটদর েৃহেবী।’ বলল সুহষ্মমা বালাজী।
আহমদ মুসা হব্রে-বাোর-জুস হেটয় েহফর োে হেটন হনল।
‘সুে হয োেল হছাে ভাই। অটন রক্ত হেটছ, আেনার জটে ওো েুবই
দরোর।’ সুহষ্ম া বালাজী বলল।
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এে েুেটরা সলজ্জ হাহস ফুটে উঠল আহমদ মুসার হঠাাঁটে। বলল, ‘স্যহর,
মুরহের সুে বটল হেট োরহছ না।’
‘মুরহে োন না?’ সুহষ্ম া বালাজী বলল।
‘োই। হেন্তু আমাটদর ধমৈীয় হবধান অনুসাটর আল্লাহর নাম হনটয় যহদ
জবাই েরা না হয়, াহটল মরহে, োহস, েরু ই োহদ হোন প্রাণীরই হোস
আমরা হেট োহর না।’ বলল আহমদ মুসা।
হবষ্ময় ফুটে উঠল সুহষ্ম া বালাজী এবং েোহনশ হদবানন্দ দু’জটনর
হোটে-মুটেই। েটয়ে মুহূ ৈ ারা হেছু বলট োরল না। েটর সুহষ্ম া বালাজী
বলল, ‘আল্লাহর নাম হনয়া নয় বটলই এসব হোন হেেুই আেহন োটবন না? হেন্তু
এই নাম হনয়া না হনয়ার মটধে হে এমন এটস যায়?’
‘আল্লাহর নাম না হনয়ার মটধে হোশট র েন্ধ, স্বাদ হেংবা হফহজেোল
হোন োেৈেে হয়ট া দৃেমান নয়, হেন্তু সৃহষ্টে দহদ হেটে জীবটনর সাটে এর
সম্পেৈ অ েন্ত েভীর।’ আহমদ মুসা বলল।
‘হসো হেমন?’ বলল েোহনশ হদবানন্দ।
‘এই হবশ্বজেট যা আটছ সেটলই আমরা আল্লাহর সৃষ্ট। সৃহষ্ট হহসাটব
েরু, ছােল, হভড়া, মানুষ, মুরহে সেটলই আমরা সমান। াহটল আমরা েরু,
ছােল, মুরহে ই োহদটে হদদার জবাই েটর োহচ্ছ হেন, হোন অহধোটর? োহচ্ছ
এই অহধোটর হয রষ্টা স্বয়ৈ এই অহধোর আমাটদর হদটয়টছন। রষ্টা াাঁর সৃহষ্ট
বলয়টে েলমান, অবোহ রাোর জটেই এে সৃহষ্টটে আটরে সৃহষ্টর হভােে
বাহনটয়টছন। মানুষ োটব মুরহে, মরহে োটব হোোড়মােল, হোোড়মােল
বাোঁটব আবার অেহেছু হেটয়। এইভাটব সৃহষ্টর সবাই বাাঁেটব, সহষ্ট-জেৎ োেটব
েলমান। সু রাং আমরা হয েরু োহচ্ছ, মরহে োহচ্ছ, োহস োহচ্ছ, া আমাটদর
শহক্তর হজাটর োহচ্ছ না, আল্লাহর হদয়া হবধান অনুসাটর োহচ্ছ। এই হবধানটে
স্বীেৃহ হদয়া, স্মরণ েরার জটেই হভােে প্রাণীটে জবাই েরট আল্লাহ নাম
হনট হটব।’ বলল আহমদ মুসা।
সুহষ্ম া বালাজী ও েোহনশ হদবানন্দ হয হোগ্রাটস হেলহছল আহমদ
মুসার েো। াটদর হির দৃহষ্ট আহমদ মুসার মুটের উের। আর হবষ্মটয় হা হটয়
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হেটছ াটদর মুে। আহমদ মুসা োমটলও ারা েো বলটলা না। াটদর দৃহষ্ট
এেইভাটব হনবদ্ধ োেল আহমদ মুসার হদটে। াটদর হশানা হযন হশষ হয়হন।
অেবা হযন হজম েরটছ আহমদ মুসার েোগুটলা।
আহমদ মুসা েহফর োে ুটল হনটয় এেেু এেেু েুমুে হদহচ্ছল েরম
েহফট ।
নীরব া ভািল সুহষ্ম া বালাজী। বলল, ‘ধেবাদ হছাে ভাই, আেহন
অেরূে এে সৃহষ্ট-দশৈন সামটন হনটয় এটসটছন। জীবন ধারটণর জটে এটেঅেটরর সাটে সম্পেৈযুক্ত বা হনভৈরশীল সৃহষ্ট বলটয়র েো আমরাও জাহন, হেন্তু
এর সাটে রষ্টার ইচ্ছা বা হবধানটে যুক্ত েটর এটে হয অেরূে েটর ুলটলন,
হসো হবষ্ময়ের শুধু নয়, া জীবটনর এে ন ুন অেৈ সামটন হনটয় আটস।’
বটল এেো দম হনল সুহষ্ম া বালাজী। এেেু ভাবল। াের বলল, ‘হেন্তু
বলুন রষ্টার নাম হনটয় ার হবধানটে স্বীেৃহ না হদয়া, বা স্বরণ না েরার মটধে
েহ বৃহদ্ধ হে আটছ? আইন বা হসটষ্টম হহসাটব হেন এ হবষয়োটে অেহরহাযৈ েটর
হনট হটব।’
‘আল্লাহর এই ইচ্ছা ও হবধানটে স্বরণ েরা বা স্বীেৃহ হদয়ার মটধে বড়
লাভ হটলা,েৃহেবীট আমরা হভাে দেটলর হেটত্র আমার শহক্তটে আহম আমার
েম াটে বড় েটর হদেহছ না, হনয়ামে ভাবহছ না বরং আল্লাহর হদয়া অহধোর
হহটসটবই হভাে দেল েরহছ। এই দৃহষ্টভহঙ্গ মানুষ গ্রহণ েরটল, জীবটনর
সবটেটত্রই হস এই দৃহষ্টভহঙ্গর অনুসরণ েরটব। সবটেটত্রই হস আল্লাহর ইচ্ছা ও
হবধান ালাশ েরটব। এই জীবন-দশৈন যেন হোন মানুটষর অনুসরণীয় হটয় যায়,
েন মানুষ হেন হোন েশু-োহেও ার দ্বারা অটহ ুে েহ গ্রস্ত হয় না। আল্লাহর
হোন ইচ্ছা বা আইনটে হস লংঘন েটর না, হোন অোয়টে হস প্রশ্রয় হদয় না,
হোন জুলুম অ োোটরও হস শাহমল হয় না।’ োমল আহমদ মুসা।
সুহষ্ম া বালাজী ও েোহনশ হদবানটন্দর হোটে-মুটে ন ুন হবষ্ময়হবমুগ্ধ া। আহমদ মুসা োমট ই েো বটল উঠল েোহনশ হদবানন্দ, ‘হছাে ভাই
সাটহব, হ ল হ া হদহে এটেবাটর াল হটয় হেল। শুরু হটয়হছল মুরহের হোশ
োওয়া না োওয়া হনটয়, হেন্তু আেহন েহরণ েরটলন এেো জীবন-দশৈটন। আর
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আেনার েো শুটন মটন হটচ্ছ, হোন ধমৈীয় মি হেটে ধমৈটবত্তা হোন দাশৈহনে
বক্তৃ া হদটচ্ছ। যাে, এেন বলুন ঈশ্বটরর ইচ্ছা ও হবধানটে স্মরণ েরা বা স্বীেৃহ
হদটল হোন আইন হেউ লংঘন েরটব না, অোয়টে প্রশ্রয় হদটব না, জুলুমঅ োোটর শাহমল হটব না এমন হলাে স হর হটব, এো হে বাস্তব?’
‘েুবই বাস্তব। েন্দ্র, সূযৈ, গ্রহ- ারা, োছ-োলা, জীব-জন্তু সবহেছুই
আল্লাহর ইচ্ছা ও হবধানটে হনেুাঁ ভাটব হমটন েলটছ াটদর হোো জীবটন। সেল
অংে-প্র োংেসহ। মানুটষর হদহও এেইভাটব আল্লাহর হবধান হমটন েটল। মানুষ
হেভাটব জীবন যােন েরটব, হে বলটব হে বলটব না, হে েরটব হে েরটব না, হে
োটব হে োটব না, ই োহদ েমৈমূলে হসদ্ধান্ত হনয়ার হেটত্রই শুধু মানুষটে
স্বাধীনা া হদটয়টছন আল্লাহ ায়ালা। এই স্বাধীন া হদয়ার সাটে সাটে আল্লাহ
মানুষটে বটল হদটয়টছন হয, হ হন জীবন-মৃ েু সৃহষ্ট েটরটছন এো হদোর জটে
হয মানুষ সৎেমৈশীল হয় হেনা।’ সৎেমৈশীল হওয়ার অেৈ হটলা, আল্লাহর ইচ্ছা
ও হবধান অনুসাটর হেংবা হবটবটের হনটদৈশ অনুসাটর েলা। এভাটব েলা সম্ভব,
অবাস্তব নয়। শুধু প্রটয়াজন জীবন সম্পটেৈ দৃহষ্টভহঙ্গর েহরব ৈন।
সুহষ্ম া বালাজী মুে েুলট যাহচ্ছল, হেন্তু ার আটেই েোহনশ হদবানন্দ
বটল উঠল, ‘এই দৃহষ্টভংহের েহরব ৈনো হে? ঈশ্বটরর ইচ্ছা হবধানটে হমটন েলা?’
‘এই হমটন েলাো োজ, দৃহষ্টভহঙ্গর ফল। জীবন সম্পটেৈ দৃহষ্টভহঙ্গ হটলা,
জীবন জীবটনর েহরণহ সম্পটেৈ ধারণা।’ এই ধারণা আজ হবহভন্ন রেম।’
আহমদ মুসা বলল।
‘হযমন, মানুষ েমৈফল অনুযায়ী েুনজৈন্ম হওয়া, দুহনয়ার জীবনই সব-এর
আটেও হেছু না েটরও হেছু হনই, হযশু সেল োটের দায় হনটয় ক্রুশহবদ্ধ হটয়টছন
এবং হস োরটণ হযশুর অনুসারীর স্বেৈ হনহশ্চ , ই োহদ দৃহষ্টভহঙ্গর েো বলটছন
হ া হছাে ভাই?’ েোহনশ হদবানন্দ বলল।
‘হ্াাঁ। এই দৃহষ্টভহঙ্গর হভহত্তট ই জীবটনর োজ-েমৈ হনধৈাহর ও
েহরোহল হয়। দৃহষ্টভহঙ্গ সহঠে হটল জীবটনর োজ-েমৈ সহঠে হটব ও েলোণের
হটব সেটলর জটেই।’ বলল আহমদ মুসা।
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‘হছাে ভাই, আেহন বলটছন দৃহষ্টভহঙ্গ সহঠে হটল জীবটনর োজেমৈ
সহঠে হটব। ার মাটন সব দৃহষ্টভহঙ্গ সহঠে নয়। াহটল সহঠে দৃহষ্টভহঙ্গ হেভাটব
বাছাই হটব, হে বাছাই েরটব?’ েোহনশ হদবানন্দ বলল ।
‘এেো প্রবাদ আটছ, হনটজর ভাল োেটলও বুটঝ। রষ্টার হদয়া মানুটষর
এো এেো হবটশষ গুণ। আল্লাহর হদয়া এই হবটশষ গুণ বা শহক্তর নাম হবটবে।
মানুটষর এই হবটবেই বটল হদয় হোনো ভাল, হোনো মন্দ, হোনো েলোণের,
আর হোনো অেলোটণর। মানুটষর হবটবটের এই শহক্তই বটল হদট োটর,
জীবটনর হোন দৃহষ্টভহঙ্গহে ার জটে ভাল, েলোণের।’ বলল আহমদ মুসা।
‘বুঝলাম হছাে ভাই, হেন্তু েলোণের বা েরণীয় হহসাটব আেহন ‘রষ্টার
ইচ্ছা বা হবধান’ এবং ‘হবটবটের বাছাই’ দুই হদটেরই উটল্লে েটরটছন। অেে
স ে ও েলোণ এেোই হটব, এেহদটেই োেটব, এর দুই রূে হট োটর না।’
েোহনশ হদবানন্দ বলল।
‘হঠে বটলটছন। হেন্তু রষ্টার ইচ্ছা ও হবধান’ এবং ‘হবটবে’ দুই হজহনস
নয়। হবটবে রষ্টার হদয়া। এর বাছাই আল্লাহর ‘ইচ্ছা ও হবধাটনর’ েহরেন্থী হয়
না। শুধু মাধেম হহসাটব আলাদা। আল্লাহর সৃষ্ট ভাল-মন্দ বাছাইটয়র এেো িায়ী
বেবিা।’ বলল আহমদ মুসা।
‘নবী-রসূল মাটন হেভাইন হমটসঞ্জারটদর েো বলটছন, ধটমৈর েো
বলটছন। হেভাইন হমটসঞ্জারটদর মাধেটম ধটমৈর আোটর রষ্টার ইচ্ছা-অহনচ্ছা,
আইন-হবধান আসটছ, হবটবটের আবার প্রটয়াজন হে?’ েোহনশ হদবানন্দ বলল।
‘দু’হয়র উদাহরণ অটনেো অহজৈ হশো ও েমনটসটির ম । হশোর
মাধেটম জ্ঞান অহজৈ হয়, হেন্তু অহশহেট র এেো েমনটসি োটে, যা হদটয় হস
ভাটলা-মটন্দর বাছ-হবছার েটর জীবন েহরোলনা েরট োটর। নবী-রসুলরা
আল্লাহর রফ হেটে মানুটষর জটে জীবন-যােন প্রাণালী বা জীবন েদ্ধহ হনটয়
আটসন। মানুষ াটদর োটছ হেটে হশো লাভ েটর সৎ, সুন্দর ও শাহন্তেূণৈ জীবন
যােন েরট োটর। হেন্তু যারা নবী-রসূলটদর সাো োয়হন হেংবা াটদর হশো
লঅটভর সুটযাে হয়হন, াটদর ভাল োোর, ভাল েরার উোয় হহসাটবই ভালটে
ভাল, মন্দটে মন্দ মটন েরার েমনটসি হবটবেটে হবহধবদ্ধভাটবই হনয়া হটয়টছ,
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যাট েটর আল্লাহ ‘জীবন ও মৃ েু সৃহষ্ট েটরটছন এো হদোর জটে হয মানুষ
সহ েই েমৈশীল হয় হে না’- এই েরীো সবার হেটত্র হটয় যায়।’ োমল আহমদ
মুসা।
েভীর ভাবনার ছায়া েোহনশ হদবানন্দ ও সুহষ্ম া বালাজীর হোটে-মুটে।
সটঙ্গ সটঙ্গ ওরা েো বলল না।
ওরা াহেটয় আটছ আহমদ মুসার হদটে।
নীবর া ভািল েোহনশ হদবানন্দই। বলল, ‘হছাে ভাই, এই েটয়ে
হমটনটে আেনার োছ হেটে যা হশেলাম, েটয়ে হদন, েটয়ে মান আেনার সাটে
হেটল জীবন সম্পটেৈ সহ েই েহণ্ড হটয় যাব। হেন্তু বলুন ভাই, জান াম আেহন
জেৎ োাঁোটনা এেজন হবেবী, বন্দুে-টোলা-বারুদ আেনার সােী, সংঘা সংঘষৈ আেনার প্রহ হদটনর রুহেন োজম হসই আেনাটে হদেহছ ধমৈটবত্তা এে
েরম ভাববাদী রূটে। আল্লাহর নাম না হনটয় জবাই েরটল আেহন হস মুরহে োন
না। মাটন আেনার ধটমৈর প্রহ হে আটদশ হনটষধ আেহন হসহরয়াসহল হমটন েটলন।
া মাটন আেহন এেো ধমৈ-সম্প্রদাটয়র মটধে সীমাবদ্ধ েটরটেন হনটজটে, আর
আেনার বৃহত্তর মানুষ েহরেয়টে েহর োে েটরটছন। আেনার ম হবেবী এো
হেভাটব োরটলন?’
হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘মানুষ এেো প্রজাহ র নাম, বলা যায় েশু
প্রজাহ র অংশ। হনছে এই প্রজাহ হহসাটব মানুটষর রূে-রস-েন্ধ হেছুই হনই,
মানুষ প্রেৃ েটে এই অবিায় মানুষ হয় না। মানুষটে মানুষ হবার জটে ার
েশু-প্রবৃহত্তর উের ার মানহবে যুহক্তবাহদ াটে প্রভাবশীল েটর জীবনটে ার
েহরোলনায় এটে হনয়ন্ত্রটের আসট বসাট হটব। এই মানহবে যুহক্তবাহদ া
ে েগুটলা হনয় -নীহ -মূলেটবাটধর নাম, ে েগুটলা আটদশ-হনটষধ ও হবহধবেবিার নাম। এইগুটলা মানুষ লাভ েটর নবী-রসুলটদর মাধেটম আসা হবশ্বেরােটরর রষ্টা আল্লাহর ইচ্ছা ও হবধান হেটে। মানুষ যেন মানুষ হবার জটে এই
মানহবে যুহক্তবাহদ া বা মানহবে জীবন হবধান গ্রহণ েটর েন ার আরও
এেহে নাম হটয় যায়। আহম এ ধরটনর এেো নাম গ্রহণ েরহছ। এর দ্বারা আহম
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মানুষ েহরেয়টে েহর োে েহরহন, বরং আমার েশু প্রবৃহত্তটে হহেটয় হসোটন
মানহবে যুহক্তবাহদ াটে বহসটয় আমার মানুষ েহরেয়টে েূণৈ েটরহছ।’
েোহনশ হদবানন্দ ও সুহষ্ম া বালাজীর দু’জটনর হেহারাট ই হবষ্ময়হবমুগ্ধ া। আহমদ মুসা োমটল এবার েো বটল উঠল সুহষ্ম া বালাজী। বলল,
‘েমৎোর হছাে ভাই, েমৎোর উত্তর হদটয়টছন। হভটবহছলাম এবার আেহন
আেো েড়টবন। এই হমােম প্রশ্নোর হোন জবাব হনই বটলই জান াম। এমন
অোেে েটশ্নর হোন হযৌহক্তে জবাবই হট োটর না। হেন্তু এেন আেনার উত্তর
শুটন মটন হটচ্ছ প্রটশ্নর হেটয় লে গুণ হবহশ হযৌহক্তে ও সংে আেনার জবাব।
আেনার েো শ ভাে স ে। হশো-সভে া-সংস্কার-সামাহজে ার স্পশৈহীন
আবহমান বনোরী এেজন মানুষ ও েশুর মটধে োেৈেে েুবই েম। হেন্তু হশোদীো-মূলেটবাধ াটে সহ েোর মানুষ েটর হ াটল এবং েন ার মানুণ নাম
ছাহেটয় ার ন ুন েহরেয় জ্ঞােে নাম মূেে হটয় ওটঠ। হযনম ভার ীয়,
আটমহরোন।’
‘না, হটলা না আো।’ আহমদ মুসা বলল।
‘হে হটলা না বলটছন?’
‘উদাহরণো হঠে হয়হন। ভার ীয়, ইহটেয়ান এসব রাজর্নট ে েহরেয়
জ্ঞােে নাম। রাজর্নহ ে েহরেটয়র োেৈটেে হেন্তু মানহবে দৃহষ্টভহঙ্গ ও
মূলেটবাটধর োেৈেে ঘটে না। হযমন এেজন জামৈান ও এেজন ফরাহসর মটধে
মূলেটবাধ ও মানহবে দৃহষ্টভহঙ্গে হোন োেৈেে হনই। হেন্তু এেজন জামৈান ও
এেজন ুহেৈর মটধে হবরাে োেৈেে হবরাজমান। এেজন জামৈান ও এেজন
ফরসীর মটধে োেৈেে না োোর োরণ ারা উভটয়ই েোেহলে েৃষ্টান, আর
এেজন ুহেৈ ও এেজন জামৈাটনর মটধেমার োেৈটেের োরণ জামৈানীরা
েোেহলে ুহেৈরা ইসলামী ধমৈমট হবশ্বাসী। আর এেো েো, দু’জামৈাটনর মটধে
হবরাে োেৈেে হট োটর যহদ দু’জামৈান দু’ধমৈমট হবশ্বাসী হয়।’ আহমদ মুসা
বলল।
‘ ার মাটন দৃহষ্টভহঙ্গ বা মূলেটবাধে োেৈটেের হনয়ােম হটলা ‘ধমৈ?’
বলল সুহষ্ম া বালাজী।
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‘হঠে ধটরটছন আো।’
‘ াহটল েো দাাঁড়াটচ্ছ, ধমৈটবাধই ‘েশু-মানুষ’হে মানহবে ‘মানুটষ
েহরণ েটর, াই হে? হনশ্চয় আেনার উত্তর ‘হ্াাঁ’ হটব। হেন্তু এেো হছাট্ট প্রশ্ন
হেটে যায়, মানুটষর সহজান ‘হবটবে’ বা েমনটসি হে মানুষটে মানুষ বানাট
োটর না? আেহনই হ া হবটবেটে ঈশ্বটরর হদয়া ভাল-মন্দ বাছাইটয়র এেো
শহক্ত বটলটছন।’ েোহনশ হদবানন্দ বলল।
হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘হ্াাঁ হনছে হবটবে বা েমনটসি যহদ েশু
মানুষটে ‘মানহবে মানুষ’ বানাট োর , াহটল ঈশ্বর বা আল্লাহ এবং ার নবীরসূটলটদর আর দরোর হট া না, সহটজই দমৈহনরটেো হওয়া হযট া। হেন্তু া
সম্ভব নয় ভাই সাটহব। হবটবে বা েমনটসটির োজ হবরাে, হেন্তু ার োটজর
হেত্র েুবই সীহম । হবটবে ার স্বভাব-প্রেৃহ র মাধেটম ভালটে ভাল বটল,
োরােটে োরাে বটল, এমনহে আল্লাহর প্রটয়াজন অনুভব েটর হোন হেছুটে
ঈশ্বর বাহনটয় হনট োটর, হেন্তু মানব জীবটনর জটে মাহনহবে দৃহষ্টভহঙ্গ ও
মূলেটবাধহভহত্তে এেো হসটেম বা সংহবধান দাাঁড় োরাট োটর না। নবীরসূলটদর অভাটব জংেলবাসী মানুটষর হবটবে হযমন এেো োটরহন, নবীরসূলটদর অস্বীোর েটর নেরবাসী সভে মানুষ োলৈমােৈস, এটঞ্জলস ও
মাওটস ংু -এর হবটবেও হ মহন া োটরহন। এ হসটষ্টম বা ধমৈ আটস শুধুমাত্র
আল্লাহর োছ হেটে নবী-রসূলটদর মাধেটম।
সুহষ্ম া বালাজীটদর হোটে মুগ্ধ দৃহষ্ট এবং মুটে ফুটে উটঠটছ উজ্জ্বল
হাহস।
‘সমস্যার সাংঘা হে এেো বোেো হদটয়টছন হছাে ভাই। আেনার
দৃষ্টান্তও েমৎোর। আেনার যুহক্ত হমটন হনহচ্ছ। হেন্তু বলুন হ া, আেনার বেস্ত
জীবটন এসব জহেল হবষটয় হেন্তা েটরন হেন, সময়ই বা েেন োন?’
‘হয মানহবে দৃহষ্টভহঙ্গ বা মূলেটবাধটে আমার জীবন-েটের হসটেম বা
ধমৈ হহসাটব গ্রহণ েটরহছ, আমার োজ হস ধটমৈরই অংশ। সু রাং আমার এই হেন্তা
আমার োজ হেটে হবহচ্ছন্ন নয়।’ আহমদ মুসা বলল।
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‘ধেবাদ হছাে ভাই। এই জবাব আেহন হদটবন া আটেই বুটঝহছ।
বুঝট োরহছ আেহন েুবই মুক্তবুহদ্ধ ও যুহক্তবাদী মানুষ। আেহন আেনার ‘ধমৈ’
ইসলামটে আেনার জটে বাছাই েটরটেন, না উত্তরাহধোর সূটত্র হেটয়টছন বটল
গ্রহণ েটরটছন?’ হজজ্ঞাসা সুহষ্ম া বালাজীল।
‘আহম জন্মসূটত্র ইসলাম হেটয়হছ। আমার আজটের বাছাইট ও ইসলাম
এেমাত্র গ্রহণটযােে ধমৈ।’ আহমদ মুসা বলল।
‘আেনার এই বাছাই েেো দৃষ্ট হওয়াই হ া স্বাভাহবে।’ বলল সুহষ্ম া
বালাজী। ার মুটে হাহস।
‘বাছাই সম্পটেৈ এ প্রশ্ন হ ালা স্বাভাহবে। হেন্তু আমার বাছাইো ‘স ে’
সন্ধাটনর জটে হটল, াট
েন েেোট র প্রশ্ন আটস না। এমহনভাটব
প্রট েেটেই স েটে যাোই-বাছাই েটর হবর েটর আনট হটব। স ে সব সময়
এেোই হয়। সু রাং স ে সন্ধান যহদ লেে হয়, াহটল সবাই আমরা এে সময়
এে জায়োয় এটস দাাঁড়াব।
সুহষ্ম া বালাজী মুটে েৃহত্রম োম্ভীযৈ হেটন হোে দু’হে বড় েটর াোল
েোহনশ হদবানটন্দর হদটে। বলল, ‘শুটনছ হছাে ভাই হে ইহঙ্গ হদটয়টছন,
বুটঝছ?’
‘বুঝব না হেন? স ে হযটহ ু এেোই, এেন ার ধমৈ যহদ স ে হয়
াহটল এে জায়োয় হেটয় না দাাঁহড়টয় উোয় হে!’ বলল েোহনশ হদবানন্দ। ার
মুটেও েৃহত্রম োম্ভীযৈ।
সুহষ্ম া বালাজী মুে ঘুরাল আহমদ মুসার হদটে। বলল, ‘আেনার
ধমৈটেই এেমাত্র স ে ধমৈ মটন েটরন?’
‘না েরটল আহম গ্রহণ েটরহছ হেন?’
‘ াট া হঠে।’ বলল সুহষ্ম া বালাজী। এেেু োমল। হেটমই আবার বটল
উঠল, ‘স ে বলটলই হ া হটলা না। সবাই ার ধমৈ স ে বলটব। স ে যাোইটয়র
এেো মােোহঠ হ া োেট হটব। হসো হে?’ সুহষ্ম া প্রশ্ন েরল আহমদ
মুসাটে।
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‘মানব জীবটনর প্রেৃহ ও প্রটয়াজটনর হবোটর মানুটষর জটে এমন
এেহে ধমৈ বা জীবন েদ্ধহ দরোর। যা হটবুঃ
ে. মানুটষর সমগ্র জীবন েহরোলনার এেো সামহগ্রে বেবিা।
ে. মানুটসর প্রেৃহ ও প্রটয়াজটনর সাটে সামঞ্জস্যশীল সাহবৈে শাহন্ত ও
েলোটণর বেবিা।
এেন এে এে ধমৈটে সামটন হনটয় হদেুন , হোন ধমৈ উেটরর দুহে শ ৈ
েুরণ েরট োটর।’ আহমদ মুসা বলল্
‘হছাে ভাই, েুাঁটজ এ শ ৈ দুহে হোটেটে হবর েরটলন? আেনার হদ্ব ীয়
জহেল শ ৈ েূরণ হ া েূটরর েো, প্রেম শ ৈই আমার জানা হোন ধমৈ েূরণ েরট
োটর না। হযমন আমাটদর হহন্দু ধমৈ। আমাটদর ধটমৈ েূজা-োবৈটনর হেছু নীহ হনয়ম, ব্রাক্ষ্মণ-টদব ার হেছু ফাংশন ছাড়া মানুটষর জটে মাে বা েরণীয় হেছুই
হসোটন হনই। েৃষ্ট ধটমৈ ৭হদটন ১হদন েীজৈায় যাওয়া ছাড়া মানব জীবন
েহরোলনায় হোন নীহ ও হবধান হনই। হবৌদ্ধ ধমৈট া জীবন হবমুে ও হনবৈাটণ
হবশ্বাসী। ইহুদী ধমৈ হ া বণী ইসরাইল ছাড়া আর োরও োলনীয় নয়, আর
এোটনও জীবন েহরোলনার সাহবৈে হবধান অনুেহি । শুধু ইসলামটেই সহক্রয়
ও েটমৈর ধমৈ বটল মটন হয়। আহম হবস্তাহর জাহন না। আেহনই বলট োটরন
আেনার এই ধমৈ ঐ শ ৈ দু’হে োলন েটর হেনা।’ বলল েোহনশ হদবানন্দ।
আহমদ মুসা মুে হোলার আটেই সুহষ্ম া বালাজী দ্রু েটে বটল উঠল,
‘েোহন, ুহম হ া হছাে ভাইটয়র ধমৈটে ‘ওয়াে ওভার’ হদটয় হদটল। আর বাহে
োেল হে?’
আহমদ মুসা েহফর োে হট্রট হরটে হাহস মুটে বলল, ‘ াহটল আহম
আর হনটজর হঢাল হনটজ বাজাব না। আেনারাই বরং আরও অনুসন্ধান েরুন,
জানুন।’
‘আেনাটে আর হঢাল হেোট হটব না। েোহন হযেুকু হেহেটয়টছ াই
যটেষ্ট। বাহের জে ওটয়ব সাইে আটছ। অটনে বটলটছন, আর েো নয়। হরষ্ট
হনন।’
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বটল সুহষ্ম া বালাজী হট্রট সব োে, বাহে সাজাল। ারের বলল
আহমদ মুসাটে লেে েটর, ‘আেনার মুরহে ও অোে হোশ োওয়া দরোর।
এেন হে েরটল হেট োরটবন াই বলুন।’
‘আেনারা আল্লাহর নাম হনটয় জবাই েরুন। েরু-োহস যারা জবাই েটর,
াটদর আল্লাহর নাম হনটয় জবাই েরট বলুন।’
‘হে বলট হটব হলটে হদন। মুরহে আমরাই জবাই েরব। েরু-োহসর
বেবিাও েরব।’
বটল োেজ-েলম এহেটয় হদল আহমদ মুসাটে সুহষ্ম া বালাজী।
‘এেো োেটজ আহমদ মুসা হলেল, ‘হবসহমল্লাটহ আল্লাহু আেবর’।
বলল, ‘এই বােেহে বাই-এর সময় হ নবার বলট হটব।
‘বােেহের অেৈ বলুন।’ বলল সুহষ্ম া বালাজী।
‘অেৈ হটলা, ‘আল্লাহর নাটম মুরু েরহছ। আল্লাহ সবৈ হশ্রষ্ঠ।’
হাসল সুহষ্ম া বালাজী। বলল, ‘ াটহল আল্লাহটে হ া স্বীেৃহ হদটয়ই
হদলাম। মুসলমান হটয় যাটবা না হ া আবার এই েো বলটল?’
‘অবেই। হেন্তু েহ হনই। ুহমও ওয়ােওয়ার হদটয় যাও।’ হেপ্পহন
োেল েোহনশ হদবানন্দ।
‘না, অ েুকুট হেউ মুসলমান হয় না। অ এব ভয় হনই।’ আহমদ মুসা
বলল।
‘েোহন, ুহম না হজটন ওয়ােওভার হদটয়ছ। আহম া েরব না। হদহে
ওটয়ব সাইটে আজ হেটেই েড়াশুনা শুরু েরব।’
বটল ‘হট্র’ হনয় উটঠ দাাঁড়াল সুহষ্ম া বালাজী। বলল আহমদ মুসাটে,
‘ভাই এেন শুটয় েড়ুন। োল সেল হেটে এেেু েটর হাাঁেট োটরন, আজ নয়।’
েলা শুরু েটর েোহনশ হদবানন্দটে লেে েটর বলল, ‘েেহন ুহম বাহড়ট
োে। আহম হরােীোটে হদটে আহস।’
‘ াহটল ুহম হোাঁজ হনটয় এস ঐ এলাোর হোন ন ুন হলাে হদো হেটছ
হেনা। হনশ্চয় ওরা আসটব। হলাটেরা হযন হোে রাটে।
‘হঠে আটছ।’
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বটল নাস্তার হট্র হনটয় হভ টর েটল হেল সুহষ্ম া বালাজী।
‘হঠে বটলটছন ভাই সাটহব, ওরা না এটস োটর না।’
‘হেন্তা হনই। ঐ এলাোয় আমাটদর হলাটেরা হোে রােটছ?’
বটল উটঠ দাাঁড়াল েোহনশ হদবানন্দ। বলল, ‘হছাে ভাই আেহন শুটয়
েড়ুন। হদহে সুহষ্ম হবরুল হেনা। আর এেো েো বলট হটব াটে।’
েোহনশ হদবানন্দ ঘর হেটে হবহরটয় হেল। আহমদ মুসা না শুটয়
েহম্পউোটরর হদটে ঘুটর বসল। ার োন হা ো এগুটলা েহম্পউোটরর ‘েী’
হবাটেৈর হদটে।
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৪
সুহষ্ম া বালাজীটদর বাহড়র বাইটর সুন্দর বাোন।
বাোটন বসার জে বাাঁটশর স হর হছাে হছাে মাো অটনে গুটলা।
ারই এেহে মাোয় বটস আহমদ মুসা।
ার সামটন এেো মাোয় োশা-োহশ বটস সুহষ্ম া বালাজী ও েোহনশ
হদবানন্দ।
াটদর োরহদটে উে েো, োহাড় ও সােটরর অেরুে দৃে।
হবশাল উে েোো উত্তর, েূবৈ ও দহেণ হদে হেটে োহাড় হঘরা। আর
েহশ্চটম হদো যাটচ্ছ সুনীল সাের। মাঝোটনর েঠন অদ্ভু সুন্দর। োহাটড়র প্রান্ত
হঘাঁটস োহাড় ও উে েোর মাঝ হদটয় হ ন হদে জুটড় প্রলহি োল আোটর
েভীর োদ। মাঝোটন উচ্ছ সমভূহম। সমভূহমর হ ন হদে হঘরা েভীর োল।
বছটরর অহধোংশ সময়ই এহে োহনট ভহ ৈ োটে। োহাড় ও উাঁেু সমভূহ হেটে
বৃহষ্টর েড়াটনা োহন োটলর োহনর উৎস। মাঝোটনর উাঁেু সমভূহম েটয়ে
বেৈমাইল আয় টনর হটব। সমভূহমহের প্রহ হে ইহি জহম জুটড় উটঠটছ বাোন ও
শস্যটে । যেন বৃহষ্ট েম োটে, েন হ ন হদটের োল হেটে সমভূহমর হেট
োহন হসে েটল। সুেী এই উে েোর মানুষ।
এই উচ্চভূহম উে েোর মাঝোটন এে হেলার উের েোহনশ
হদবানটন্দর বাহড়।
বাহড়হে উে েোহের মধেমহণ। আহদবাসীরা েোহনশ হদবানন্দ ও সুহষ্ম া
বালাজীটে হযন মূহ ৈমান ভেবান হহটসটব গ্রহণ েটরটছ। াটদর হোো জীবন
োটে হেটছ। ারা মাছ আর েশু হশোর েটর জীবন যােন েরট া। ারা এেন
আধুহনে োষাবাদ হশটেটছ, অটনে ধরটনর কুহের হশটল্পর মাহলে। াটদর হেউ
হবনা হেহেৎসায় মারা যায় না। আন্দামাটনর আহদবাসীটদর সংেো অবোহ ভাটব
েটম যাওয়া াটদর ভাটেে হলো। হেন্তু ে হবশ বছটর এই উে েোর
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আহদবাসীটদর সংেো অটনে গুণ বৃহদ্ধ হেটয়টছ। হশোর জটে াটদর স্কুল
হটয়টছ।
েোহনশ হদবানন্দটদর বাহড় হেটে হোো উে েো নজটর আটস। নীল
আোটশর হনটে নীল সােটরর সটফদ হঢউটয়র হমহষ্ট শটে হশহহর সবুজ োহাড়
হঘরা সবুজ উে েোর শান্ত-সুন্দর দৃে েটয়েহদটন আহমদ মুসার সব ক্লাহন্ত,
বোো, হবদনা মুটছ হদটয়টছ। সম্পূণৈ সুি া অনুভব েরটছ আহমদ মুসা।
মাোয় বসা আহমদ মুসা, েোহনশ হদবানন্দ ও সুহষ্ম া বালাজীর মটধে
েো েলহছল।
েটয়েহদন হেটেই আহমদ মুসা ওটদর োছ হেটে জংেল জীবটনর
োহহনী শুনটছ।
আজ েো শুরু হটলই সুহষ্ম া বালাজী বটল ওটঠ, ‘আমাটদর েো হশষ,
এবার আেনার েো শুরু।’
‘আমার োহহনী হ া ইটোরটনটে হদটেটছন আেনারা। আহম যা বলব
সবই হ া ওোটন আটছ।’ উত্তটর বলল আহমদ মুসা।
‘না ওোটন হেছু ঘেনার েো আটছ, আেনার জীবটনর েো হনই।
আমরা আেনাটে জানট োই।’ বলল সুহষ্ম া বালাজী । বটল সুহষ্ম া বালাজী ও
েোহনশ হদবানন্দ প্রটশ্নর ের প্রশ্ন শুরু েটরহছল।
দীঘৈেণ ধটর েটলহছল এই আটলােনা। মুটে হাহস হনটয় সুহষ্ম া বালাজী
ার প্রশ্ন শুরু েটরহছল। হেন্তু উত্তর শুনট শুনট হবদনা-ভারাক্রান্ত হটয় েটড়হছল
সুহষ্ম া বালাজী এবং েোহনশ হদবানন্দ দু’জটনই। এে সময় সুহষ্ম া বালাজী
আহমদ মুসাটে োহমটয় হদটয় বটলহছল, ‘হছাে ভাই, আেহন স্মৃহ র এ দুবৈহ ভার
বটয় হবড়ান।’ েে ভারী হটয় উটঠহছল সুহষ্ম া বালাজীর।
প্রশ্ন শুটন ম্লান হহটসহছল আহমদ মুসা। বটলহছল, ‘সামটন াহেটয় আহম
েে েহল, হেছন হফটর াোই না। াই মটনও েটড় না হেছু, ার ফটল হোন
ভারও বইট হয় না।’
সটঙ্গ সটঙ্গই বটল উঠল সুহষ্ম া বালাজী, ‘হদেুন, আহম োক্তার। আমাটে
সাইটোলজীও েড়ট হটয়টছ। মানুটষর েে েলা এবং ার জীবন এে হজহনস
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নয়। স্মৃহ টে সামটন আনার জটে হেছন হফটর াোট হয় না। এমনহে এ
বোোটর হোন ইচ্ছা বা হসদ্ধাটন্তরও প্রটয়াজন েটড় না। অজাটন্তই স্মৃহ সামটন
এটস যায়। আর আজ আেহন য েো বটলটছন, া আেহন হসদ্ধান্ত হনটয় বটলনহন
হেংবা হনছে আমাটদর প্রটশ্নর উেলটে আটসহন। আেহন হনশ্চয় উেলহদ্ধ
েটরটছন, আেহন হযন েো বলটছন না, স্মৃহ গুটলা হযন হনটজই েো বটল যাটচ্ছ
অনেৈল।
আহমদ মুসার মুে হনেু হটয় হেটয়হছল। এেেু হদহরট ই মুে ুলল।
েম্ভীর ার মুে। বলল, ‘সহ েই আো, আেনাটদর এই অেরূে উে োোর এই
সুন্দর মুহূ ৈ আমাটে াহজে সীমাটন্ত দুেৈম োহাটড়র এমহন আর এে উে েোয়
হনটয় হেটয়হছল। হসো ফাট মা ফারহানাটদর গ্রাম। আহম হঠাৎ ব ৈমানটে
হাহরটয় হফটলহছলাম, অ ট হটয় উটঠহছল ব ৈমান। স্মৃহ োই হযন আমার জীবন
হটয় উটঠহছল।’ ভারী েে আহমদ মুসার।
‘অ ী হঠাৎ ব ৈমান হটয় উটঠহছল া আসটল নয়, ব ৈমাটনর সাটে
অ ী সব সময় আেনার স্মৃহ ট হাহজর আটছ। স্মৃহ ব ৈমাটনরই এেো অংশ।
আেহন এবার যেন ভাহব হজাটসফাইন ও আহমদ আেুল্লাহটে হনটয় াহ য়ানার
েবর হজয়ারট হেটয়হছটলন, হেংবা হমইহলগুহলর েবটরর সামটন হেটয় দাাঁহড়টয়
হদায়া েটরহছটলন, েন আেনার সামটন ফাহ মা ফারহানাটদর েবর হভটস
ওটঠহন? উটঠহছল। এভাটবই অ ী ব ৈমাটনর সাটে জড়াজহড় েটর বাস েটর।
আেহন হেছটন হফটর াোট োন না- আেহন স্মৃহ টে ভয় েটরন বটল নয়, স্মৃহ
আেনার অহ হপ্রয় বটলই। হেন্তু আেহন এই হবষয়োই হেটে রােট োন। আসটল
প্রেৃহ ে ভাটবই আেহন অ েন্ত হোমল মাটনর মানুষ।’ োমল সুহষ্ম া বালাজী।
আহমদ মুসা আনমনা হটয় েটড়হছল। হেয়াটর এহলটয় েটড়হছল ার
হদহ।
সুহষ্ম া বালাজী বুঝট হেটরহছল আহমদ মুসা অ ী হেটে হফটর
আসট োটরহন। সুহষ্ম া বালাজী এোটন এটস াটদর দীঘৈ আটলােনার ইহ
োনট োইল। প্রসঙ্গ োোটনার জটে বটল উঠল, ‘বটলহছটলন না হমাবাইল
োোও হেহলটফান েরটবন?’
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‘হ্াাঁ, হঠে আমাটেও হ া বটলহছটলন। েুব জরুহর নাহে হেহলটফান!’
বলল েোহনশ হদবানন্দ।
সহি হফটর োওয়ার ম েহেট মুে ুলল আহমদ মুসা। বলল, ‘হঠে
ভাই সাটহব, জরুহর হেহলটফান। ে েটয়েহদটন েটয়েবার হেহলটফান েটরহছ,
োইহন।’
সুহষ্ম া বালাজী েটেে হেটে হমাবাইল হবর েটর এহেটয় হদল আহমদ
মুসার হদটে। বলল, ‘হসেো আেহন হরটে হদন। আহম আটরেো হযাোড়
েটরহছ।’
‘ধেবাদ’ বটল আহমদ মুসা হমাবাইলহে হাট হনল।
সটঙ্গ সটঙ্গই হেেল হনহদৈষ্ট নািারগুটলা।
োটন ুটল ধরল হমাবাইল।
নািারহেট হরং হটচ্ছ।
ওোটরর উত্তটরর অটেোয় উন্মুে হটয় উটঠটছ আহমদ মুসা।
ওোর েটে ‘হ্াটলা’ শে হভটস এল। নারী েটের।
আনটন্দ মুে উজ্জ্বল হটয় উঠল আহমদ সমুসার। বলল দ্রু েটে, ‘সুষমা
রাও বলছ?’
‘ভাইয়া? আেহন? আেনার হোন েবর হনই হেন? হোোয় আেহন?
এহদটে সবৈনাশ হটয় হেটছ।’ োন্নায় জহড়টয় হেল সুষমা রাওটয়র েে।
‘হে হটয়টছ সুষমা?’ োাঁদছ হেন? বল হে হটয়টছ?’ উহদ্বগ্ন েে আহমদ
মুসার।
‘সবৈনাশ হটয় হেটছ ভাইয়া। ে রাট শাহ্ বানুটদর হে বা োরা
হেেোে েটরটছ।’ োাঁদট োাঁদট বলল সুষমা রাও।
‘হে বলছ সুষমা, হেেোে েটরটছ? হেভাটব? সংরহে েভনৈর ভবটন
বাইটরটর হেউ ঢুেটব হে েটর?’
‘ভাইয়া, োরজন প্রহরীটে সংজ্ঞাহীন অবিায় োওয়া হেটছ।’
োন্নাজহড় েটে বলল সুষমা রাও।
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‘হেন্তু রাট র হবলা হ া হ ামাটদর বাহড় হেটে হমইন হরাে েযৈন্ত
সড়েোয় েভনৈর হাউটজর হষ্টোর হবহীন ও েুহলটশর োহড় ছাড়া অেসব োহড়র
েলােল বন্ধ োটে।’ আহমদ মুসা বলল।
‘আহম হেছু জাহন না ভাইয়া। আেহন আসুন।’ বলল সুষমা রাও।
‘হ ামার আব্বা হে বলটছন? েুহলশ হে েরটছ?’ আহমদ মুসা বলল।
কুহি আহমদ মুসার েোল। হোটে-মুটে উটদ্বটের ছায়া।
‘বাবা বটলটছন, েুহলশ েুাঁটজ হবর েরটব। েুহলশ োরহদটে হোাঁজ েরটছ।
হেন্তু েুহলশ হেেুই েরট োরটব না, েরটবও না, এসব আেহন জাটনন ভাইয়া।
আেহন আসুন। আেহন হেন ে’হদন হোাঁজ েবর হননহন? হেন আেনার হমাবাইল
বন্ধ?’
‘আহম হোেৈ হেয়ার হেটে অটনে দূটর। হমাবাইল আমার োটছ হনই।
আহম আসহছ সুষমা। ুহম হভব না। সব হঠে হটয় যাটব। বাই।’ আহমদ মুসা
বলল।
‘আেহন আসুন ভাইয়া। বাই। সালাম।’
ওোর হেটে হমাবাইল বন্ধ হটয় হেল।
আহমদ মুসা হমাবাইল বন্ধ েরট ই সুহষ্ম া বালাজী ও েোহনশ হদবানন্দ
এেসাটে বটল উঠল, হে ঘটেটছ, হে হেেোে হটয়টছ?’
‘আহম আেনাটদর বটলহছলাম, আহমদ শাহ্ আলমেীটরর হবান শাহ্ বানু
এবং াটদর মা সাহারা বানুটে এে হনরােদ আশ্রটয় হরটে এটসহছলাম। হসোন
হেটে ওরা হেেোে হটয়টছ।’
‘সুহষ্ম া বালাজী ও েোহনশ হদবানটন্দর হোে-মুে উটদ্বটের অন্ধোটর
হছটয় হেল। হোন েো াটদর মুটে হযাোল না।
আহমদ মুসা ভাবহছল। এেেু ের মুে ুলল। বলল সুহষ্ম া বালাজীটে
লেে েটর, ‘আো আেনার মামা হবহবমাধন সুষমার হপ্রহমে আহমদ
আলমেীরটে বন্দী েটর রােট োরটল া মা হবানটে হে হেউ হমটয়র আশ্রয়
হেটে অেহরণ েরট োটর না।?’
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সুহষ্ম া বালাজী হবষণ্ন ায় েুটব হেল। সাটে সাটে উটব হেল া মুে
হেটে হসউ উচ্ছ্বল আনন্দ। হস ধীটর ধীটর বলট শুরু েলল, ‘আেনার এ প্রটশ্নর
জবাব আমার জীবটনই আটছ। হেছুই অসাধে াটদর হনই।’
‘আহম শুনট োহর হস োহহনী।’ বলল আহমদ মুসা।
ম্লান হাসল সুহষ্ম া বালাজী। বলল, ‘আহম মহারাটষ্ট্রর বালাজী েহরবাটরর
ব্রাক্ষ্মণ েো। হবটয় েহর োহসৈ হছটলটে। যহদও হস হহন্দু ধমৈ গ্রহণ েটর, াট
হোন ফল হয় না। আমার হোো েহরবার আমাটদর েহর োে েটর। মামারাই েুদ্ধ
হন হবহশ। হবািাই-এ মামা োেট ন। াাঁর বাহড়ট হেটেই হলো-েড়া ের াম।
সুষমার এে বছর বয়স েযৈন্ত এেসাটে হছলাম। ারটেটরই আহম হবটয় েহর।
হবটয়র ের এেবছর হছলাম আমরা হোেৈ হেয়াটর। ারেটরই শুরু হয় েলা ে
জীবন। আমরা হবেটদ েড়টল শুটনহছলাম মাহম নাহে মামাটে আমাটদর বোোটর
অনুটরাধ েটরহছটলন। উত্তটর মামা বটলহছটলন, হেটল দু’জনটেই ফাাঁহসট
ঝুলাব। মাহম আমাটে হমটয়র ম ভালবাসট ন।’
োমল সুহষ্ম া বালাজী। হশটষর েোগুটলা বলট হেটয় োাঁেহছল সুহষ্ম া
বালাজীর েে।
ার োটশই বটসহছল েোহসন হদবানন্দ। হস ধীটর ধীটর হা রােল
সুহষ্ম া বালাজীর োাঁটধ। সান্ত্বনা হদট োইল হস।
হেন্তু ফল আরও হবেরী হটলা।
সান্ত্বনা াটে হবাধ হয় আরও দুবৈল েটর হদল। ার দু’হোে হেটম হনটম
এল অশ্রুর বো। দু’হাট মুে হঢটে ফুহেটয় হোঁটদ উঠল হস।
হসই সাটে উটঠ দাাঁড়াল। ‘স্যহর’ বটল বাহড়র হদটে ছুেল।
অপ্রস্তু আহমদ মুসা। হবদনা ার হোটে মুটে। েোহনশ হদবানন্দ
েম্ভীর।
দু’জটনর হেউ েো বলল না।
অস্বহস্তের এে নীরব া।
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এে সময় নীরব া হভটি েোহনশ হদবানন্দ স্বে উহক্তর ম বলল, ‘হবশ
বছটরর মটধে প্রেম োাঁদল সুহষ্ম া। হে ার মৃ েু সংবাটদ এেবার হোঁটদহছল।
হেন্তু হস োন্নার হছল হভন্ন অেৈ।’
‘আোর মা’ হবাঁটে আটছন?’ বলল আহমদ মুসা।
‘ওাঁর মা মারা হেটছন হছাে হবলায়।’
‘ও! স্যহর! আত্নীয়-স্বজন োরও সাটে হযাোটযাে হনই?’
‘সুহষ্ম ার এে ফুফাট া হবান োটে হোেৈ হেয়াটর। হসও োক্তার।
সুহষ্ম া এবং হস এেসাটেই োক্তার হটয়হছল। ার সাটেই মাত্র হযাোটযাে
আটছ। হস এসটছ এোটন।’
আহমদ মুসা হেছু বলট যাহচ্ছল, হেন্তু হেটে হেল সুহষ্ম া বালাজীটে
হফটর আসট হদটে।
সুহষ্ম া বালাজী এটসই বলল, ‘স্যহর হছাে ভাই, আেনার েোর মটধেই
অযোই হছদ নামল। োরা ওটদর হেেোে েরট োটর, হভটবহছন হেছু? আমার
বুে োাঁেটছ, এর হেটয় োরাে েবর আর হয় না।’
বলল সুহষ্ম া বালাজী মাোয় েোহনশ হদবানটন্দর োটশ বসট বসট ।
মুে হোে ধুটয় হিশ হটয় এটসটছ সুহষ্ম া বালাজী। মুে হোে হেটে
হবদনার হসই োটলঅ হমধ এেবাটরই উধাও।
‘হেেোে েটরটছ শংেরাোটযৈর ‘হসসহশ’র হলােরাই। হেন্তু আহম
ভাবহছ অেেো। েভনৈটরর অন্দর মহল হেটে শংেরাোটযৈর হলােটদর েটে
শাহ্ বানুটদর হেেোে েরা হে েটর সম্ভব? আহম েভনৈর হাউজ হদটেহছ, হসই
অন্দর মহটল হেহছ। এই হেেোে সম্ভব নয় শংেরাোযৈটদর েটে।’ আহমদ
মুসা বলল।
‘আেহন াহটল েুহলটশর হযাে-সাজস সটন্দহ েরটছন?’ বলল সুহষ্ম া
বালাজী।
‘শুধু েুহলটশর হযাে-সাজটসই হে এ বড় হেেোে সম্ভব?
হোটয়ন্দাটদর হোে রটয়টছ। সবটেটয় বড় েো হটলা, হসো েভনৈটরর বাসেৃহ।’
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‘ াহটল হোদ েভনৈরটেই আেহন সটন্দহ েরটছন। াই হ া?’ সুহষ্ম া
বালাজী বলল।
‘হঠে সটন্দহ নয়, াাঁর সম্পটেৈ ভাবহছ। েরণ াাঁর মুে হেটেই সুষমা
রাও শুটনহছল হয, ‘রস’ দ্বীটের হোোউটন এে বন্দীটে রাো হটয়টছ। েভনৈর
োউটে হেহলটফাটন এেো বটলহছলন। সুষমার োটছও েোো অস্বাভাহবে
হলটেহছল। ার োছ হেটে এেো শুটনই আহম সটন্দহ হনরসটনর জে ‘রস’
দ্বীটে যাহচ্ছলাম। রস দ্বীটেই শংেরাোযৈটদর ‘হসসহশ’র হহে অহফস’ এেো
হশানার ের েভনৈটরর েো স ে মটন হটচ্ছ। সু রাং াাঁর জহড় োোর েো
ভাবনায় আসট ই োটর।’
‘হেন্তু আেহন হ া বটলটছন শাহ্ বানুটদর েহরেয় েভনৈর জাটনন না।
াহটল?’
‘হসো হঠে। হেন্তু ার সটন্দহ হট োটর। হ হন হোাঁজ হনট োটরন।
াাঁর হ া এ সুটযাে আটছ।’
সুহষ্ম া বালাজী হেছু বলট হেটয়ও হেটে হেল। মাঝবয়সী এে
আহদবাসী াটদর হদটে আসহছল।
াটে হদটেই েোহনশ হদবানন্দ বলল, ‘এস, হদওবা হে েবর?’
স্যার, ে োল বটলহছলমা, দু........।’
েো হশষ না েটরই হেটে হযটে হটলা হদওবাটে। ার েোর মাঝোটন
েোহনশ হদবানন্দ বলল, ‘মাোোয় আটে বস, েো হ ামার শুনহছ।’ হদওবা মাোয়
হহলান হদটয় বলল, ‘বটসহছ স্যার।’
হাসল েোহনশ হদবানন্দ। বলল, ‘হঠে আটছ, বল হ ামার েো।’
‘স্যার ে োল আেনাটে বটলহছলাম দু’জন েুেহরষ্ট োহাটড়র উেটর
আমাটে এটস বটলহছল, ‘আমরা আমাটদর এে সােীটে হাহরটয় হফটলহছ। হস
আহ । াটে হেউ হোোও হদটেছ হেনা? েটর শুনলাম ঐ দু’জনই আমাটদর
আটরেজনটে বটলটছ, আমাটদর োহড় এেহসটেটে েটরটছ। হসহরয়াস আহ
আমাটদর এেজন। োহড় অেল হটয় েটড়টছ। এহদটে হেহেৎসার বেবিা আটছ
হেনা? আজ সোটল আমাটদর আর এেজন বটলটছ, এেদল েুেহরষ্ট এটসটছ। ওরা
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েটয়েহদন এ অিটল হবড়াটব। ওটদর োোর ম বেবিা হোোয় হট োটর?
াটদর আমাটদর ভাল লাটেহন। াই স্যার আেনাটে বলট এলাম।’
‘ধেবাদ হদওবা। েুেহরষ্টরা হোোয় উটঠটছ, জান?’ হজজ্ঞাসা েোহনশ
হদবানটন্দর।
‘না স্যার, জাহন না।’
‘হোন হদন েুেহরে হ া এোটন আটসহন।’ অটনেো স্বে েটে বলল
েোহনশ হদবানন্দ।
েোহনশ হদবানটন্দর স্বেট াহক্তর হবশ বা াটস হমলাবার আটেই হদো
হেল আটরেজন আহদবাহস এহদটে আসটছ।
হলােহে োছাোহছ আসট ই েোহনশ হদবানন্দ বলল, ‘অংহে, হে েবর?
োরও অসুে-হবসুে েটরহন হ া?’
অংহে হটলা স্কুটলর হেরানী োম োেৈ। স্কুটলর সাটে লাোটনা এেহে
বাহড়ট হস েী-টছটল-টমটয় হনটয় োটে, মাঝ বয়সী হলােহে হলো-েড়া জানট া
না, হেন্তু েুবই বুহদ্ধমান, েুবই হবশ্তস্ত। এেন অের জ্ঞান লাভ েরার ের হস হহন্দী
ও ইংটরজী ভাষায় ো া, হরহজষ্ট্রার হলোর োজ োলাট োটর।
‘না, স্যার। এে সমস্যা হটয়টছ।’ বলল অংহে।
‘হোোয়, হে সমস্যা?’ প্রশ্ন েোহনশ হদবানটন্দর।
‘এেদল েুেহরষ্ট এটস আমাটদর স্কুল মাটঠ াাঁবু হেটড়টছ। েয়হদন
োেটব, হবড়াটব।’
ভ্রুেহি হটলা আহমদ মুসার।
‘ে জন ওরা?’ বলল েোহনশ হদবানন্দ।
‘দশ বাটরা জন।’
‘আহদবাহস হেউ নয়। সবাইটেই আমাটদর ভার ীয় মটন হটলা।’
‘হঠে আটছ। েহ হনই। েুেহরষ্টরা হ া হোনহদন আটস না এব অিটল।
েটয়ে হদন হেটে ওরা হে হদেটব?’ হনস্পৃহ েে েোহনশ হদবানটন্দর।
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েো হশষ েটরই াোল হস আহমদ মুসার হদটে। আহমদ মুসাটে
েম্ভীর হদটে বলল, ‘এ সময় ওরা না এটলই ভাল হট া, হেন্তু এটস হ া হেটছ।
আহেন হে ভাবটছন হছাে ভাই?’
‘হদওবার েবটরর সাটে অংহের েবর হযাে েরটল বোোরহে অস্বাভাহবে
হটয় দাাঁড়াটচ্ছ।’
‘আমারও াই মটন হটচ্ছ।’ বলল সুহষ্ম া বালাজী।
‘আমারও মটন অস্বহস্ত লােটছ এ েবর হশানার ের হেটেই।’ েোহনশ
হদবানন্দ বলল।
আহমদ মুসা অংহেটে লেে েটর বলল, ‘হ ামাটে হেছু হজজ্ঞাসা েটরটছ
ওরা?’
‘হজ স্যার।’
‘হে হজজ্ঞাসা েটরটছ?’
‘এোটন হোন হদাোন, োক্তার োনা আটছ হেনা? আর হোন েুেহরষ্ট
আটছ হেনা হেংবা ইংটরহজ জানা হশহে হলাে আটছ হেনা, স্কুটল হশেে
হোটেটে আটস, এসব।’
‘ ুহম হে জবাব হদটয়ছ?’
‘আমরা আমাটদর হভ টরর হোন ইনফরটমশন বাইটর হদই না। শুধু
বটলহছ, বাইটর হোন হশেে হনই, বাইটর হেটে িাহে হোন োক্তার োনা হনই,
বাইটরর হোন োক্তারও হনই। ‘সাবাস! ধেবাদ হ ামাটে। েুব বুহদ্ধদীি জবাব
হদটয়ছ।’
‘আটরেো েবর স্যার, ওটদর সাটে দু’জন েুহলম এটসটছ।’ বলল অংহে
েোহনশ হদবানটন্দর হদটে হোে ুটল।
‘দু’জন েুহলশ এটসটছ?’ েোো লুটফ হনটয় বলল আহমদ মুসা।
েুহলটশর েো শুটন অস্বহস্ত ফুটে উটঠটছ েোহনশ হদবানন্দ ও সুহষ্ম া
বালাজীর হোটে-মুটে। ে হবশ বছর ধটর েুহলশটে এহড়টয় েলা াটদর অভোস
হটয় দাাঁহড়টয়টছ।
‘হজ স্যার।’
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সটঙ্গ সটঙ্গ আহমদ মুসা েো বলল না, এেো ভাবল। ারের বলল, ‘হে
েটর বুঝটল েুহলশ?’
‘োটয় ইউহনফমৈ আটছ।’
‘মাোয় েুহলটশর েুহে আটছ?’
‘হজ আটছ।’
‘োটয় জু া আটছ?’
‘আটছ।’
‘হে রং।’
‘োটলা।’
‘েুহে হোলা অবিায় ওটদর হদটেছ?’
‘হদটেহছ।’
‘েুল াটদর হেমন?’
‘বড়, ঘাড় েযৈন্ত হনটম যাওয়া।’
‘ওটদর হাট হে, লাহঠ?’
‘না, স্যার। বন্দুে, মাটস হষ্টনোন।’
‘হে রং? হসলভার োলার, না অে রং?
‘োটলা।’
‘আচ্ছা েুহলশরা হে েরটছ? োহারায় বটস আটছ।?’
‘না স্যার। ওটদর সেটলর সাটে োজ েরটছ।’
‘হে োজ েরটছ?’
‘ াাঁবু োোটনা হেটে বোে-বোটেজ োনা সব োজই েরটছ।’
‘বড় বড় লাটেজ আটছ ওটরদ সাটে?’
‘েুব হালো বোে।’
‘ টব মটন হয় রা োয়ে দল। সবার হাট এেো েটর হস ার জা ীয়
বাদেযন্ত্র আটছ।’
ভ্রুকুহি হটলা আহমদ মুসার।
টব সটঙ্গ সটঙ্গই হেছু বলল না।
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এেেু ভাবল। বলল, ‘অংহে ওরা এেন হে েরটছ?’
‘ওরা শুেটনা োবার হনটয় এটসহছল। হেটয় হনটয়টছ। শুনলাম, ওাঁরা দল
হবাঁটধ হবরুটব।’
‘এলাোয় হে হদোর আটছ, োহাটড় যাটব?’ বলল আহমদ মুসা।
‘স্যার, ওরা বলল, এলাো সম্পটেৈ োর সাটে েো বলা যায়? হ ামাটদর
সদৈার হোোয়? ার সাটে েো বটল সব হজটন হনটব। ারের এলাোয় হবরুটনা
যাটব। আমরা বটলহছ, আমরাটদর হোন সদৈার হনই। আমাটদর স্যার আটছন।
হ হনই আমাটদর সব। ারা বটলটছ, াহটল াাঁর সাটেই হদো েরব। হদো েরা
যাটব হ া, বাধা হনই হ া? আমরা বটলহছ, াাঁর দরোর সবার জে হোলা।’
‘ ার মাটন ওরা এোটন আসটছ?’ বলল আহমদ মুসা।
‘ াই ওরা বটলটছ, স্যার।’ বলল অংহে।
‘বাইটরর হলােটদর হোন সময়ই এোটন আহনহন। ার উের ওটদর
সাটে আটছ েুহলশ।’ েোহনশ হদবানন্দ বলল। ার েটে হেছুো উটদ্বে।
েোহনশ হদবানটন্দর েো হশষ হট ই আহমদ মুসা বলল, ‘সামটন হদেুন
ভাই সাটহব।’
সাবই াোল সামটন।
াহেটয়ই অংহে বটল উঠল, ‘স্যার ঐ হ া েুেহরষ্টরা আসটছ। আমাটদর
হলােরাও ওরটদর সাটে আটছ স্যার। েুহল দু’জনও আটছ স্যার।’
‘হছাে ভাই এেন হে েরা?’ েোহনশ হদবানন্দ বলল আহমদ মুসাটে।
েোহনশ হদবানন্দটদর হদটে মুে ঘুহরটয় আহমদ মুসা এেো োো েটে
ইংটরহজট বলল, ‘ভয় হনই ভাই সাটহব, ওরা ভুয়া েুহলশ।’
‘বটলন হে, জানটলন হে েটর হছাে ভাই।’ হবষ্মটয় হোে েোটল ুটল
বলল েোহনশ হদবানন্দ। সুহষ্ম া বালাজীরও হোে নােটছ হবষ্মটয়।
‘েবর হবাধ হয় আরও আটছ ভাই সাটহব। েটর হদেটবন হয়ট া।’ বলল
আহমদ মুসা অটনেো স্বে েটে।

আন্দামান ষড়যন্ত্র

87

েযৈেেটদর দল অটনেো োটছ এহেটয় এটসছ। দু’জন েুহলশসহ ওরা
বাটরাজন। ওটদর দুেশ হদটয় এেেু দুরত্ব হরটে এহেটয় আসটছ জনা দটশে
আহদবাহস। েযৈেেটদর সবার হাট হসই বাদেযন্ত্র হস ার।
‘ভাই সাটহব, সামটনর হ ন নির মাোয় েযৈেেটদর বসট বলুন। ওরা
এেসাটে এে সাহরট বসট োরটব। আর আেনার হলােরা.....।’
আহমদ মুসার েোর মাঝোটন েোহনশ হদবানন্দ বটল উঠল, ‘হ্াাঁ ওরা
এে োশ দাাঁহড়টয় োেটব। এইভাটব ওরা বসট োইটব না।’
েযৈেেরা এেদম োটছ এটস হেটছ।
ওরা এেসাটে হাাঁেটছ।
ওটদর মধেমহণ হহসাটব মাঝোটন দাাঁড়াটনা এেজটনর উের আহমদ
মুসার হোে আেটে হেল। াটে হদটেটছ হস এর আটে। হোোয়? হবদুেৎ েমটের
ম ই মটন েটড় হেল। হসহদন স্বামী স্বরূোনটন্দর বন্দীোনা হেটে োলাবার সময়
এটসও হস হা
ুটল দাাঁহড়টয় োেট হদটেহছল। আহমদ মুসাও ার হোটে েটড়
হেটছ। ার হোে প্রেটম হবষ্ময়-হবটফাহর , ারের আনটন্দ উজ্জ্বল হটয় উটঠটছ।
হেন্তু আহমদ মুসার হোটে হোন ভাবান্তর হনই। আহমদ মুসা াটে হেনট
হেটরটছ এেো প্রোশ হেল না।
ওরা এহেটয় এটল েোহনশ হদবানন্দ উটঠ দাাঁড়াল। অংহে দাাঁহড়টয়ই হছল।
হস েোহনশ হদবানন্দটে ওটদর সাটে েহরেয় েহরটয় হদল।
সবাই বসল।
আহমদ মুসাটে লেে েরল ার হদো হদই হলােহে। দ্রু োো স্বটর
বলটছ ার স্বােীটদর। ার হোটে-মুটে উটত্তজনা এবং া ছহড়টয় েড়টছ ার
সােীটদর মটধেও। এর মটধে এেদম এপ্রাটন্ত বসা ওটদর এেজন বটল উঠল,
‘আমরা হবড়াট এটসহছ। আেনারা আহদবাসী নন, এো বুহঝহন। আমরা
আেনাটদর ম হলােই েুজহছলাম। আমরা েুব েুহশ হলাম।’
ার েো হশষ হট ই আহমদ মুসা বটল উঠল, ‘হদেহছ আেনারা
সেটলই হস ার হপ্রয়। আর আহম বলট োটরন হস ার বলট অন্ধ।’
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বটল উটঠ দাাঁহড়টয় আহমদ মুসা এপ্রাটন্তর হয হলােহে েো বটলহছল ার
সামটন হেটয় বলল, ‘আেনার হস ারো এেেু হদেট োহর। এেেু বাহজটয়
হদেব।’
হলােোর হেহারায় হবব্র ভাব প্রোশ হেল। ার োটশর সােীর হদটে
এেবার াোল। ারের হস ারহে আহমদ মুসার হাট
ুটল হদল।
আহমদ মুসা হস ারহে হাট হনটয় বুঝল ার অনুমান হঠে। েুহশ হটলা
আহমদমুসা।
হস ারহে হনটড়-টেটড় হদেট হদেট দু’ধাে হেছটন সটর এল। বলল,
‘েমৎোর হস ার।’
হস ার বাজাট শুরু েরল আহমদ মুসা। আহমদ মুসা সহ ে হস ার
ভাল বাজায়।
প্রশংসায় উচ্ছহস হটয় উটঠহছল েোহনশ হদবানন্দ ও সুহষ্ম া বালাজী।
আহমদ মুসা েন ভাবহছল অে েো। এটদর েহরেল্পনা হে। এ সময়
হেংবা হদটনর হবলা সবার সামটন হেছু না েটর রাট র সুটযাে ারা হনটব এো
স্বাভাহবে। হেন্তু আহমদ মুসাটে হাট র মুটঠায় োওয়ার ের সুটযােো হছটড় হদটয়
ারা রা েযৈন্ত অটেোর ঝুহাঁ ে হনটব, এোও অস্বাভাহবে। আহমদ মুসা ওটদর
মটধেই উটত্তজনা লেে েরল।
আহমদ মুসা হস ার বাজাটনা োহমটয় মুে হফরাল েোহনশ হদবানটন্দর
হদটে। বলল, ‘স্যহর, সুর হদটয় এেো হসকুটরা োজ েটর হফললাম। হমহমানটদর
সাটে েো বলু.....।’
হেছটন এেো েেৈশেে আহমদ মুসাটে োহমটয় হদল। েেৈশ েেহের
হনটদৈশ, ‘বােৈমোন, হদবানন্দ বাবু সবাই হা
ুটল দাাঁড়ান।’
আহমদ মুসার মুটের েো বন্ধ হটয় হেটয়হছল। হদেল, হবহষ্ম েোহনশ
হদবানন্দ ও সুহষ্ম া বালাজী হা
ুটল দাাঁড়াটচ্ছ। আহমদ মুসাও হস ার দু’হাট
ধটর হরটেই হা দু’হে উেটর ুলট
ুলট ঘুটর দাাঁড়াল। আহমদ মুসা হদেল,
বন্দীোনায় হদো হসই হলােহেই হষ্টনোন াে েটরটছ াটদর হদটে। ার
হষ্টনোনহে হস াটরর হোলস হেটে হবর েটর হনটয়টছ। অটেরা হষ্টনোন হবর
আন্দামান ষড়যন্ত্র

89

েটরহন হেংবা াে েটর উেটর হ াটলহন, হেন্তু সবাই হস ারটে েহজশটন
হনটয়টছ এবং সবারই হা হষ্টনোটনর হট্রোটর, বুঝল আহমদ মুসা।
ওহদটে োটশ দাাঁড়াটনা আহদবাসীটদর মটধে ভয় ও গুঞ্জন দুই’ই সৃহষ্ট
হটয়টছ।
হসই হলােহের েেৈশ েে আবার ধ্বহন হটলা, ‘নটরন, হবটরন হ ামরা
আহদবাসীটদর গুঞ্জন োহমটয় দাও।’
েো বলার সময় ার হোে ও হষ্টনোটনর নল আহমদ মুসার হদে হেটে
এেেুকুও সরায়হন।
‘ াহটল ঐ েহরহে হলােহে এেন ওটদর হন াও।’ ভাবল আহমদ মুসা।
হলােহের হনটদৈশ নটরন-হবটরনরা োওয়ার সাটে সাটেই ওটদর সাহর
হেটে দু’জন হলাে াটদর হস ার ঘুহরটয় হনল এবং আহদবসীটদর হদটে লেে
েটর এেেশলা ফায়ার েরল। হ নজন আহদবাসী গুলীহবদ্ধ হটয় েটড় হেল।
গুলী েটরই নটরন অেবা হবটরন হলােহে হেৎোর েটর বলল, ‘আমরা
েটল না যাওয়া েযৈন্ত সবাই হা
ুটল দাাঁহড়টয় োেটব। না হটল সবাইটে লাশ
েটর হদব।’
এহদটে আহমদ মুসাটরদ োটেৈে েরা হলােহে আহমদ মুসাটে লেে
েটর ীব্র েটে বলল, ‘হ ামাটে হদোমাত্রই হ ো ের মা। হেন্তু হ ামাটে
আমাটদর জীবন্ত প্রটয়াজন। আহমদ শাহ্ আলমেীটরর মা-টবানটে ধটরহছ।
আহমদ শাহ্ আলমেীটরর মুে হোলার জটে সবাইটে দরোর। হেন্তু মটন হরে,
হোন োলাহের আশ্রয় হনটল কুকুটরর মট া গুলী েটর মারব।’
বটলই হস যার হা হেটে আহমদ মুসা হস ার হনটয়হছল াটে হনটদৈশ
হদল, ‘যাও শয় ানোর োছ হেটে হস ারো হনটয় নাও।’
হলােহে হনটদৈশ হেটয়ই উটঠ হেটয় আহমদ মুসার সামটন দাাঁড়াল। দু’হা
বাহড়টয় বলল, ‘দাও হস ার।’
আহমদ মুসা হা
ুটল দাাঁড়াটনা অবিায় দু’হাট ধটর হরটেহছল
হস ারহে। এমনভাটব ধটরহছল যাট োনহাট র জৈহন হস ারটর হট্রোর হহাটল
ঢুহেটয় রাো যায়।
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আহমদ মুসা হস ারহে বুে বরাবর নাহমটয়ই হস ারহে হলােহের হাট
ুটল হদবার ভহঙ্গট বাম োো এেধাে এহেটয় হনল, ারের োন ো হবদুেৎ
েহ ট ছুড়ল হলােহের হদটে। আঘা েরল হলােহের লটেটের হনটে। হলােহে
হদহ মুহূট ৈ ধনুটের ম হবাঁটে হেল।
েটণ আহমদ মুসার হস ার গুলীবষৈণ শুরু েটরটছ। প্রেম গুলীহে
হবদ্ধ েরল আহমদ মুসার োটয়র আঘাট মাহেট েটড় োো হলােহেটে।
ারের আহমদ মুসার হাট র হস ারহে মাোটন সবা ওটদর হদটে াে
েটর হট্রোর হেটে ধটরহছল।
হস ার হেটে ছুটে যাওয়া গুলীর বৃহষ্ট ওটদর উের হদটয় দু’বার ঘুটর
এল।
ওটদর বােী ১১জনই দু’হে মাোটন সাহরবদ্ধ হটয় বটসহছল।
গুলী বৃহষ্ট দু’বার ঘুটর আসার ের ওরা সবাই লাশ হটয় েটড় হেল, হোউ
মাোর উের, হেউ মাোর হনটে।
গুলী হশষ েটরই আহমদ মুসা হস ারহে হা হেটে হফটল হদটয় ছুেল
আহদবাসীটদর হদটে। দ্রু হেল হ নজন আহট র োটছ। হদেল, হ নজটনরই
হদটহ এোহধে গুলহর আঘা । টব হদটহর উেটরর হদেো হনরােদ।
আহমদ মুসাটে আহদবাসীটদর হদটে ছুেট হদটে েোহনশ হদবানন্দ
সুহষ্ম া বালাজীটে হেটন হনটয় হসহদটে ছুটে এটসহছল।
ওরাও এটস আহ টদর োটশ বসল।
‘আো, ওরা সটব হেটে সুহনহদৈষ্ট োটেৈে ছাড়াই গুলী েটরটছ, অেহদটে
এটদর দাাঁড়াটনার জায়ো হ া উাঁেু। াই হদটহর উেটরর অংশো হবাঁটে হেটছ।’
বলল আহমদ মসা সুহষ্ম া বালাজীটে লেে েটর।
‘ঈশ্বরটে ধেবাদ। হ ামরা এটদরটে মাোয় হ াল, আহম হমহেটেল
েীে হনটয় আহস।’ বটল ছুেল সুহষ্ম া বালাজী ঘটরর হদটে।
আহমদ মুসা ও েোহনশ হদবানন্দ দু’জন আহ টে ুলট যাহচ্ছল।
ছুটে এল োটশই দাাঁহড়টয় োো হবষ্ময়-হবমূঢ় হটয় েড়া আহদবাসীরা।
সমস্বটর বটল উঠল, ‘স্যার আেনারা সরুন, আমরা ুলহছ।’
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সটর এল আমহদ মুসারা।
আহমদ মুসা বলল, ‘হঠে আটছ ওরা ওটদর ুহল হনে,
েটণ আহম
হদহে ওটদর হেউ জীবহ আটছ হেনা।’
বটল আহমদ মুসা ওহদটের মাোর হদটে েলল।
হ নজন আহ টেই মাোর উের হ ালা হটয়টছ।
সুহষ্ম া বালাজী ার হমহেেেল েীে হনটয় এটস হেটছ।
এহদটে মানুটষর ঢল হনটমটছ।
গুলীর শে শুটন ছুটে আসটছ আহদবাসীরা।
‘হছাে ভাই, আেহন এহদটে আসুন। আেনার সাহাযে দরোর। হে
েরটছন আেহন ওোটন?’ বলল সুহষ্ম া বালাজী আহমদ মুসাটে লেে েটর।
‘হদেহছলাম, এটদর হেউ হবাঁটে আটছ হেনা। হেন্তু হেউ হবাঁটে হনই।’
আহমদ মুসা বলল।
‘হবাঁটে োেটল হে েরট ন?’ হঠাাঁটে হাহস হেটন প্রশ্ন েরল সুহষ্ম া
বালাজী।
‘অসুি, আহ ও আত্নসমেৈণোরীরা আর শত্রু োটে না। াছাড়া
াটদর হেউ আহ োেটল, াটে বাাঁোটনার মটধে লাভ হছল। হেছু েে আদায়
েরা হয । াটদর সম্পটেৈ েে এই মুহূট ৈ সবটেটয় হবহশ প্রটয়াজন।’ আহমদ
মুসা বলল।
েো হশষ েটর সুষ্ম া বালাজী ও েোহনশ হদবানটন্দর সাটে আহ টদর
হসবার োটজ হযাে হদটয় বলল, ‘ বু হেছু জানার এেো সুটযাে আটছ। এটদর
হমাবাইলগুটলা হযাোড় েটরহছ, আর স্কুল মাটঠ আটছ এটদর বোে-বোটেজ। ওসব
হেটে হেছু হ া োওয়া যাটবই।’
‘ঈশ্বর সহায় হহান।’ বলল সুহষ্ম া বালাজী।
হ নজনই োটজ হলটে হেল। োরহদটে মানুটষর হদয়াল।
ঘেনার েবর আগুটনর ম ছহড়য় েটড়টছ। সবাই এটস হাহজর হটয়টছ
াটদর স্যাটরর বাহড়ট । হ াটদর হোটে-মুটে হবহষ্ময় হবদনা ও েবৈ প্রমাণ
উৎসুেে। হেন্তু াদটর স্যাররা বেস্ত।
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াটদর উৎসুেে হমোটচ্ছ, াটদর প্রটশ্নর জবাব হদটচ্ছ অংহে, হদওবা
এবং অে যারা আটঘ হেটেই উেহি হছল এোটন। আহদবাসীরা এটে এটে
হজটন হফলল াটদর হমহমাটনর হবষ্ময়ের বাহাদুরীট হবাঁটে হেটছ াদটর
স্যাররা, হবটে হেটছ আহদবাসীরা। ওরা েযৈেটের ছদ্ধটবটশ, হষ্টনোনগুটলাটে
হস াটরর হোলটস হঢটে এটনহছল োোহ েরট , লুে রাজ েরট । বাাঁহেটয়টছ
াটদর হমহমাটনর বাহাদুরী।
আহদবাসীটদর শ শ হোটের েৃ জ্ঞ ও প্রশংসার দৃহষ্ট আহমদ মুসার
প্রহ হনবদ্ধ। মুহূট ৈই আহমদ মুসা াটদর ‘হহটরা’হ েহরণ হটয় হেল।
এহদটে আহ টদর আহ িান ওষধ হদটয় েহরস্কার েরা, প্রটয়াজটন
অোটরশন েটর গুলী হবর েরা, আহ জায়ো হসলাই েরা, বোটটেজ েরা এবং
হসই যন্ত্রণাো র হলােটদর সান্তনা হদয়ার েষ্টের ও সময় সাটেে োজ এহেটয়
েটলটছ।
‘হছাে ভাই, এ হষ্পশালাইজে োটজও হদেহছ আেহন দে।’ োজ েরট
েরট ই এে সয় বটল উঠল সুহষ্ম া বালাজী আহমদ মুসাটে লেে েটর।
োজ হেটে হোে না সহরটয়ই আহমদ মুসা উত্তটর বলল, ‘আমার হেটত্র
এম ঘেনা এ হবহশ ঘটেটছ হয, হদেট হদেট সব মুেি হটয় হেটছ।’
‘হছাে ভাই, এ হদন আেনার েো েটড়হছ, শুটনহছ। হেন্তু আজ হোটে
হদেলাম, আেহন হে! আেহন হে েটর জানটল হয হস াটরর হোলটস হষ্টনোন
আটছ, হে েটরই বা বুঝটলন হস হষ্টনোনহের হট্রোর হোোয়, হেভাটব বেবহার
েরট হটব! োো আঘা েরার সময়োই বা হেভাটব হবটছ হনটলন! হোটের
েলটেই এমন ঘেনা ঘেটলাই বা হেভাটব!’ এেো আহ িান হসলাইর অবিায়
বলল সুহষ্ম া বালাজী।
‘সবই আল্লাহর সাহাযে, আো।’ বলল আহমদ মুসা।
‘আহম বুঝট োরহছ না হছাে ভাই, আেহন হস ারো ওটদর এেজটনর
হা হেটে হনটয়হছটলন সহ ে বাজটনার জটে, না আেহন অে হজটনই ওো হা
েটরহছটলন?’ এেজটনর হসলাইেরা আহ িাটন বোটটেজ বাাঁধট বাাঁধট বলল
েোহনশ হদবানন্দ।
আন্দামান ষড়যন্ত্র

93

‘আমার হনহশ্চ হবশ্বাস হটয়হছল হয, হস াটরর হোলটস ওগুটলা আসটল
অে। অে হহটসটবই হস ারো আহম হা েটরহছলাম।’ বলল আহমদ মুসা।
‘আেনার এ হনহশ্চ হবশ্বাস জন্মাবার োরণ?’ প্রশ্ন েরল সুহষ্ম া
বালাজী। হাট র োজোর উের হোে হরটেই।
‘হস অটনে েো। হদওবার োজ হেটে েবরগুটলঅ জানার ের
েযৈেেটদর আেমনটেই আহম সটন্দহ েটরহছলাম। দু’জন েুহলটশর আোরআেৃহ ও আোর-আেরটণর েো শুটন আহম বুটঝহছলাম। ওরা আসটল েুহলশ
নয়। েুহলশ সাহজটয় আনা হটয়টছ মানুষটে ভয় হদোবার জটে এবং বাড়হ
সুহবধা আদাটয়র উটেটে। ারের ওরা এটল ওটদর এেজনটে আহম হেনট
োহর। স্বামী স্বরূোনটন্দর বন্দীোনা হেটে হবরুবার সময় ওটে আহম
হদটেহছলাম। হস আমাটে হেনট হেটরহছল এবং ার সােী সবাইটে ইংহেট
জাহনটয় হদটয়হছল। ঐ হলােহেই আমাটদর প্রহ হষ্টনোন াে েটরহছল। আহমদ
মুসা বলল।
‘যহদ হস ারহে আেহন না হনট োরট ন হেংবা আেহন যহদ গুলী েরার
সুটযাে না হেট ন, াহটল হে ঘে
া ভাবট ও ভয় লােটছ। বলল সুহষ্ম া
বালাজী।
‘আেনা, েেনও হোন সংেেই হনহিদ্র হয় না। প্রট েে সংেটের সাটে
সংেে উত্তরটণর সুটযােও োটে। প্রটয়জন হটলা হস সুটযাে হবর েটর হনয়া এবং
সদ্বেবহার েরা।’
‘হেন্তু সুটযাে সব সময় হবর েরা নাও হযট োটর, বা হস সুটযাটের
সদ্বেবহার সম্ভব নাও হটব োটর।’ বলল সুহষ্ম া বালাজী।
‘হ্াাঁ আো। আল্লাহর ইচ্ছা হটল হসোও হট োটর।’ আহমদ মুসা বলল।
‘জীবন-মৃ েু টে এমন োশাোহশ হদটেও আেনার ্ু্েেুকুও ভায় েটর
না?’ সুহষ্ম া বালাজী বলল।
‘আমাটদর ধমৈগ্রন্থ আল-কুরআটন রটয়টছ, ‘আমার জীবন, মরণ, সাধনা,
কুরবানী সব হবশ্বহনয়ন্তা মহান আল্লাহর জটে।’ এো যহদ হবশ্বাস হয় াহটল ভয়
হোটেটে আসটব?’ বলল আহমদ মুসা।
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‘হেন্তু আেনার েী আটছ যাটে আেহন অ েন্ত ভালবাটসন, আেনার
হসানার েুেটরা সন্তান আটছ, হয আেনার োটছ আেনার হেটয় হপ্রয়। জীবন-মৃ েু র
এই ধরটনর েরম সহন্ধেটণ াটদর স্মরণ আেনাটে দুবৈল েটর না?’ হশষ
বাটটেজহে সম্পন্ন হওয়ার ের আহমদ মুসার হদটে মুে ুটল বলল সুহষ্ম া
বালাজী।
‘আো, আমাটদর কুরআন শরীটফর আর এেহে আয়াট বলা হটয়টছ হয,
হনটজর হে া, হনটজর সন্তান, হনটজর ভাই, হনটজর েত্নী, হনটজর জাহ -হোষ্ঠী,
হনটজর অহজৈ সম্পদ, হনটজর বেবসা-বাহণজে এবং হনটজর বাহড়-বাসিান হেটে
আল্লাহটে, ার রসূলটে এবং আল্লাহর েটে সংগ্রামটে হবহশ ভালবাসট হটব।’
এো হযটহ ু আমার ঈমান, াই সন্তান ও েীটে আহম বড় েটর হদেব হে েটর?’
সটঙ্গ সটঙ্গই সুহষ্ম া বালাজী বটল উঠল, ‘হেন্তু আেনার এই সংগ্রাম হ া
আল্লার জটে, ার রসূল স.-এর জে নয় হেংবা ার েটের জটে সংগ্রাম নয়।
হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘আহম যা েরহছ া আল্লার েটের সংগ্রাম
হহটসটবই েরহছ। মজলুম, অ োোহর টদর সাহাটযে এহেটয় যাবার জটে আল্লাহ
শুধু হনটদৈশই হদনহন বরং যারা আ ৈ মানব ার সাহাটযে এহেটয় যায় না, ারা হেন
যায় না এ হনটয় আল্লাহ াদটর অহভযুক্তও েটরটছন। আমাটদর ধমৈগ্রন্থ আল
কুরআটন বলা হটয়টছ, ‘হ ামাটদর হে হটলা হয, হ ামরা যুদ্ধ েরছ না আল্লাহর
জটে এবং অসহায় নর-নারী ও হশশুটদর জটে যারা-ফহরয়াদ েরটছ, হহ আল্লাহ
এই যাটলটমর জনেদ হট আমাটদ অেত্র হনটয় যাও..........।’ আল্লাহর এই
আটদশ অনুসাটর প্রট েে অ োোহর , মজলুম মানুটষর জে সংগ্রাম েরা
আল্লাহর েটে োজ েরা এেই েো। আহম হ া এই োটজর জটে আন্দামাটন
এটসহছ এবং এই োজ েরহছ।’
সুহষ্ম া বালাজীর হোে দু’হে উজ্জ্বল হটয় উটঠটছ। হস রক্তটভজা ুলা,
বোটটেটজর বজৈ সবহেছু এেসাটে এেো োহেটের েোটেটে ুলট
ুলট
বলল, ‘হবহষ্ম হহচ্ছ হছাে ভাই, আেনাটদর ধটমৈ হদেহছ সব হবষটয় েো আটছ,
হনটদৈশ আটছ, হনয়ম আটছ। আেনার হশষ উদ্ধৃহ যহদ কুরআটনর েো হয়,
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াহটল হ া বলট হটব, কুরআন মুসলমানটদর জটে নয়, কুরআন মানুটষর
জটে। আর আেনার ধমৈ শুধু নয়, জীবন-ধমৈ, জীবন্ত ধমৈ।’
সুহষ্ম া বালাজীর েো হশষ হট ই েোহনশ হদবানন্দ বলল, ‘োম োম
সুহস, এই হেছুেণ আটে ুহম বলটল আহম নাহে হছাে ভাটয়র ধমৈটে ওয়ােওবার
হদটয়হছ। হেন্তু এেন হ া ুহম োবল ওয়ােওভার হদটল।
সুহষ্ম া বালাজী দ্রু মুে ঘুহরটয় হেছু বলট যাহচ্ছল। আহমদ মুসা
আটেই বটল উঠল, এ প্রসঙ্গ এেন োে আেনা। ওহদটে আমাটদর মটনাটযাে
হদয়া দরোর। গ্রামবাসীটদর হেছু বলুন। আহ টদর হোোয় োঠাটবন বা
রােটবন হস বেবিা েরুন।
‘ধেবাদ হছাে ভাই।’ বটল সুহষ্ম া বালাজী াোল েোহনশ হদবানটন্দর
হদটে। বলল, ‘হদওবা, অংহে গ্রামবাসীটদর হেছু বটলটছ। ুহমও ওটদর হেছু বল।
লাশগুটলা হে েরটব, ওটদর লাটেছর হে হটব, সব বোোটর ওটদর হনটদৈশ হদট
হটব।’ বলল সুহষ্ম া বালাজী।
েোহনশ হদবান্দ াোল আহমদ মুসার হদটে। বলল, ‘লাশগুটলা ও
লাটেটজর হে হটব এ বোোটর আেনার েরামশৈ হে?’
‘লাশগুটলা বটয় হনটয় োহাটড়র ওোটর রাস্তার োটশ রাো ওটদর
োহড়ট
ুটল রাস্তার োটশই েভীর োটদ হঠটল হফটল হদট হটব। আর এটদর
েটেটের োো-েয়সা, লােরজর হজহনসেত্র সবহেছু গ্রামবাসীটদর েলোণফাটটে জমা হদ। অেগুটলা আেনার অেোটর রােুন। আর গ্রামবাসীটদর বলুন
১২জন েযৈেটের এই উে েোয় আসাসহ যা হেছু ঘটেটছ হযন ারা ভুটল যায়।
হেউ অনুসন্ধাটন এটল ারা হেছুই জাটন না বলটব।’
‘েমৎোর হছাে ভাই। এমন সমাধান হদটয়টছন যার হোন হবেল্প হনই।
ধেবাদ।’ বলল েোহনশ হদবানন্দ।
সুহষ্ম া বালাজীরও হোে দু’হে হবমুগ্ধ ায় উজ্জ্বল। বলল, ‘আমারও
ধেবাদ হনন হছাে ভাই। হেন্তু এেো েো, সবটশটষ আেহন হয গ্রামবাসীটদর
হমেো েো বলার েরামশৈ হদটলন?’
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‘না, ওো হমেো বলা নয় আো। যুটদ্ধর এেো হেৌশল ওো। যুদ্ধটেটত্র
শুত্রুটে হবভ্রান্ত েরা যুটদ্ধরই এেো অে। হস অেই আমরা প্রটয়াে েটরছ।’
হাসল সুহষ্ম া বালাজী। েোহনশ হদবানন্দও হাসল।
বলল সুহষ্ম া, ‘বুটঝহছ হছাে ভাই। ধেবাদ আেনাটে। েোো আমরাও
অেভাটব জান াম। হেন্তু আেহন এটে হয ‘ াহত্বে রূে’ হদটয় প্রোশ েরটলন
া অহবস্মরণীয়। আেনাটদর আবাটরা ধেবাদ।’
‘আমার েে হেটেও ধেবাদ।’ বটল উটঠ দাাঁড়াল েোহনশ হদবানন্দ।
‘হদহে আমাটদর হলােটদর সাটে েো বহল।’ বটল েোহনশ হদবানন্দ
গ্রামবাসীদর হদটে এগুটলা।
আর আহমদ মুসা ও সুহষ্ম া বালাজী োহন ভহ ৈ বালহ র হদটে এগুটলা।
জারওয়া ইহ মটধেই বালহ ট েটর োহন, সাবান, হ ায়াটল এটনহছল।

রা েেন ১০ো।
আষাটঢ় হমটঘর ম মুে েোহনশ ও সুহষ্ম া বালাজী দু’জটনরই। ারা
বটস আটছ এে হসাফায় োশাোহশ।
াটদর সামটন আর এে হসাফায় বটস আটছ আহমদ মুসা। েম্ভীর ার
মুে।
‘আজ রাট এেনই েটল যাটবন, এো সহ ে ফাইনাল?’ বলল েোহনশ
হদবানন্দ। ার েলায় হোটভর সুর।
‘হ্াাঁ, হযট হটব ভাই সাটহব।’ বলল আহমদ মুসা।
‘হঠাৎ এই হসদ্ধান্ত হেন?’ সুহষ্ম া বালাজী বলল। ার েে ভারী।
‘হস েো বলঅর জটেই হ া হেটেহছ আো আেনাটদর।’ হবটেল হেটে
এ েযৈন্ত যা জানট হেটরহছ াট ই এ হসদ্ধান্ত আমাটে হনট হটয়টছ।’
‘আজ এ বড় ঘেনা এোটন ঘেল। রাট ই আেহন েটল হেটল হেমন
হটব। আমার জীবটন এমন ঘেনা ঘটেহন। এ গ্রাটমও নয়। হোন হেছুট ই ভয়
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আমার হনই। এই অিলটে অেরাধ মুক্ত েরট সব রেম হক্রহমনালটদর সাটে
লড়ট হটয়টছ আমাটদর। হেন্তু আজ যা ঘেল া ন ুন। আর এর সাটে আমার
েুরাটনা শ্রত্রুর হযাে রটয়টছ। াই বলহছলাম, ‘দু’এেহদন োেটল ভাল হট া।’
বলল েোহনশ হদবানন্দ।
‘আহম এ হদেো হেন্তা েটরহছ ভাই সাটহব। হনহ বারজটনর োছ হেটে
হয হমাবাইলগুটলা হেটয়হছ, হসসব হেে েরট হেটয় শংেরাোটযৈর হমাবাইল
নািার হেটয় যাই। আহম াটে বটলহছ, ার োঠাটনা বারজন েুহনটেই আহম হশষ
েটরহছ। আহম আসহছ হোেৈ হেয়াটর।’
‘হস হে হোেৈ হেয়াটর আটছ?’ েোহনশ হদবানন্দ বলল।
‘হসও বটলহন। আহমও জাহন না। হজজ্ঞাসাও েহরহন। আহম হেটয়হছ ার
দৃহষ্ট এই উে েো হেটে হোেৈ হেয়াটরর হদটে সহরটয় হদট ।’
‘ধেবাদ হছাে ভাই। আেহন সহ েই হগ্রে। আেহন ে বড় আেহনই
জাটনন না। আেহন উে েোর অসহায় হলােটদর বাাঁহেটয়টছন। আমার বুটের
উের হেটে এেো োের হনটম হেল। জাহন এই আহদবাসী হলােরা ভাই-হবাটনর
হেটয়ও আমার োটছ বড়। শংেরাোটযৈর ম হয শয় ান আমার েহরবার ধ্বংস
েটরটছ, আমাটদর বনবাসী েটরটছ, হসই শয় ান শকুন দৃহষ্ট আমার উে েোয়
সরল সহজ, দহরদ্রটলােটদর উের না েড়ুে, এো োহচ্ছলাম। মটন হয় আমার
ভাবার আটেই আেহন আমার োওয়া েুরণ েটরটছন। হেউ সব মানুষটে ভাল না
বাসটল এমনভাটব আোম ভাবট োটর না। হছাে ভাই আেনার সবটেটয় বড়
েহরেয় আেহন মানুষটে ভালবাটসন।’
আহমদ মুসা মুে েুটলহছল হেছু বলর জটে। হেন্তু ার আটেই সুহষ্ম া
বালাজী বলল আহমদ মুসাটে লেে েটর, ‘এ েরার মটধেও’ হেন্তু বুঝা হেল
না হেন আেনাটে এই রাট হযট হটব।’
‘বলহছ হস েো। আহম শংেরাোযৈটে হেহলটফন েটরহছলাম াটে
জানাবার জটে হয, হস হয বারজনটে োহঠটয়হছল আমাটে ধটর হনটয় যাবার
জটে, ারা সবাই ে ম হটয় হেটছ। আহম আসহছ হোেৈ হেয়াটর। সটঙ্গ সটঙ্গই হস
আমাটে বটলটছ, শাহ্ বানু ও সাহারা বানু এেন ার হাট র মুটঠায়। আহম যহদ
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আোমীোল সোল ৮োর মটধে াটদর হাট হনটজটে হসােদৈ না েহর, াহটল
শাহ্ বানু সাহারা বানু আোমীোলই ধহষৈ া হটব এবং লাহি জীবন যােটন
াটদর বাধে েরা হটব। আহম জাহন হস যা বলটছ, া েরটব। এই অবিায় াটদর
হাট হনটজটে হসােদৈ েরা ছাড়া আমার উোয় হনই। াই সোটলর মটধেই
আমাটে হোেৈ হেয়াটর হেৌাঁছট হটব।’
আহমদ মুসার েো হশষ হবার আটেই আ ন
ৈ াে েটর উটঠটছ েোহনশ
হদবানন্দ ও সুহষ্ম া বালাজী দু’জটনই। হবষ্ময়-হবদনায় ছানাবড়া হটয় হেটছ
দু’জটনর হোে।
আহমদ মুসা োমটল েো বলট হেষ্টা েরল সুহষ্ম া বালাজী। হেন্তু
োরল না। প্রবল এে উচ্ছ্বাস ার হজহবা ও েেটে হযন আড়ষ্ট েটর হদল।
েো বটল উঠল েোহনশ হদবানন্দ। বলল, ‘হছাে ভাই আেহন
এেোগুটলা স্বটপ্ন বলটছন না বাস্তটব বলটছন? আেনাটে ওরা হা হেটল হে
েরটব জাটনন?’
‘আহম হস েো ভাবহছ না। আহম ভাবহছ, আমার হনটজটে বাাঁোবার হযেুকু
েম া আটছ, হসেুকু েম া শাহ্ বানু সাহারা বানুর হনই। আর আহম ওটদর হাট
হয়ট া েষ্ট োব, হেন্তু াট আমার অসম্মান হটব না, আমার জীবনও নষ্ট হটব
না, হেন্তু শাহ্ বানুরা হারাটব সবহেছু। আমার সজ্ঞাটন আমাটদর মা-হবানটে
এইভাটব ওটদর হাট হছটড় হদট োহর না। বলল আহমদ মুসা।
‘আেনার েো আহম অস্বীোর েহর না। হেন্তু এরেটরও বলল আেনার
জীবন হে ওাঁটদর হনরােত্তার হবহনময় হট োটর? আেনাটে এভাব অবমূলোয়ণ
েরার অহধোহর হে আেনার আটছ।’ আটবেেহম্প েটে সুহষ্ম া বালাজী।
‘আো, এমহন বা আমার অজ্ঞাট
াটদর এেো হেছু যহদ হটয় হয ,
াহটল সান্তনার এেো সুটযাে হছল। হেন্তু ারা এ হবষটয় হঘাষনা হদয়ার ের এবং
আহম া জানার ের, াটদর সম্মান শুধু জাহ র সম্মান নয় হোো মানব জাহ র
সম্মাটনর ম হবশাল হটয় দাাঁহড়টয়টছ। হবটশষ েটর াটদর রো োওয়ার এেো
উোয় আমার সাটে যুক্ত হবার ের, আমার দাহয়ত্ব সবটেটয় হবটড় হেটছ। এ
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দাহয়টত্বর আহবাটন আমাটে সাড়া হদট ই হটব।’ বলল আহমদ মুসা। আটেব
উটত্তজনাহীন শান্ত েে আহমদ মুসার।
হা াশা ও অসহায় ার অন্ধোর হনটমটছ সুহষ্ম া বালাজী ও েোহনশ
হদবানটন্দর হোটে-মুটে।
মুষটড় েটড়টছ সুহষ্ম া বালাজীই হবহশ। ার শুেটনা হঠাাঁে দু’হে
উটত্তজনায় োাঁেটছ। হস েহম্প েটে বলল, ‘হেন্তু ওদটর হাট ধরা হদটলই হয ওাঁরা
ছাড়া োটবন বা রো োটবন, এর হোন েোরাহটে আটছ? আমার হবশ্বাস ওরদর
সাটে আেনাটেও হাট োবার ওটদর এেো ফাাঁদ এো। যহদ াই হয়, াহটল
সবাই হশষ হটব। অ এব অহনশ্চয় া মাঝ এ ঝাঁহে হনট োটরন না।’ োন্না রুদ্ধ
েটে বলল সুহষ্ম া বালাজী।
‘আেনার েোয় যুহক্ত আটছ। হয়ট া এোই ঘেটব। হেন্তু এই যুহক্তর
আড়াল হনটয় আহম বটস োেট োহর না। হবেদগ্রস্তটে বাাঁোটনার হেষ্টা েরা
দাহয়ত্ব, হেষ্টার ফল হহসাব েটর নয়। আেহন হযো বটলটছন, হট োটর এো
াটদর ফাাঁদ। হেন্তু ফাাঁদ হেট
ারা জয়ী হটব এেোও হ া হনহশ্চ েটর বলা
যাটব না।’ বলল আহমদ মুসা।
‘এছাড়া সামটন এগুবার আর হোন রাস্তা হনই?’ বলল েোহনশ
‘হভটব হদটেহছ। আর হোন েে হনই।’ আহমদ মুসা বলল।
‘এেন হদেহছ এই উে েোর হনরেত্তার েো হভটব হেহলটফান েরট
হেটয় এই হবহেটদ েটড়টছন। আেনাটে না হেটল এই আলহেটমোম হদট
োরট া না। শাহ বানুটদর উেরও াহটল এই হবেদ োেট া না।’ শুেটনা েটে
বলল েোহনশ হদবানন্দ।
হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘ভাই সাটহব, আল্লাহর প্রহ হবশ্বাস আেহন
আরও দৃঢ় েরুন। যা ঘেটব াই হেন্তু ঘটে যায়, োযৈোরটণর হদে হেটে ভালমন্দ যাই হহাে। আমার হেহলটফান েরা, এই সংেে সৃহষ্ট হওয়া সবই অদৃে এে
েহরেল্পনার অংশও হট োটর। সু রাং সধযৈ ধারণ েটর েরণীয় োজ েটর
যাওয়াই মানুটষর োজ।’
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‘আেনার সব েোই স ে হছাে ভাই। হেন্তু হবষয়োটে আেহন য
হালো েটর হদেটছনম, ট া সহজ নয় বোোরো। এেজন বা দু’জনটে
মৃ েু দণ্ড হেটে বাাঁোবার জটে আেহন মৃ েু দণ্ড হনটজ গ্রহণ েরটছন। হোন হবান
ার ভাইটে এ অনুমহ হদট োটর না। হেন্তু আহম সহ েই হ া হবান নই।’
আটবে-েহম্প েলায় বলল সুহষ্ম া বালাজী।
‘হছাে ভাই, উত্তর হদন এবার।’ বলল েোহনশ হদবানন্দ।
‘যার বড় হবান হোন হদন হছলই না, হস োউটে বড় হবান হহসাটব হেটল
ার সাটে ‘বড় হবান’-এর ম ই বেবহার েরটব । োরও আেন হবান োেটলই
শুধু হস ‘ো াটনা হবান’-হে ‘ো াটনা’ বটল বুঝট োটর। আমার হস সুটযাে
হনই।’
বটল এেেু োমর আহমদ মুসা। ারের মুে ুটল াোল েোহনশ
হদবানন্দ ও সুহষ্ম া বালাজীর হদটে। হঠাটে হাহস আহমদ মুসার। বলল, ‘ভাই
সাটহব, আেে, আহম োর দণ্ড হনটজর মাোয় ুটল হনহচ্ছ না। অটের প্রহ আমার
দাহয়টত্বর েো যেন ভাহব, হনটজর প্রহ দাহয়টত্বর েোও আহম মটন রাহে। আজ
আহম যেন শাহ্ বানুটদর সাহাযে েরট যাহচ্ছ, েন আমার হনটজর প্রহ
দাহয়টত্বর েোও আহম অবটেই ভাবহছ। হেন্তু আহম আমাটে ে েুকু সাহাযে
েরট োরটবা, হসো আল্লাহই ভাল জাটনন।’
‘ধেবাদ হছাে ভাই, আেনার েো বুটঝহছ। হেন্তু শত্রুটদর হাট
ুটল
হদয়া হে আেনার হনটজর প্রহ অহবোর নয়? এর ের দাহয়ত্ব োলন েরটবন
হেভাটব?’ বলল সুহষ্ম া বালাজী।
‘আহম জাহন না হেভাটব, হেন্তু েরব এো আহম জাহন। েহঠন হবেটদর
মটধে েটদ েটদ আহম আল্লাহ সাহাযে হেটয়হছ, এেনও আহম াাঁরই সাহাযে
প্রােৈী।’
সুহষ্ম া বালাজী রুমাল হদটয় হোে মুটছ বলল, ‘জাহন আেহন আহমদ
মুসা। মজলুম মানুটষর জটেই আেহন আজ যাযাবর। ঈশ্বটরর অফুরন্ত ভাটলাবাসা
আেনার সাটে আটছ। আমরা যা বটলহছ হসো আমাটদর োওয়া। হেন্তু আমাটদর
োওয়া আহমদ মুসাটে হনয়ন্ত্রণ েরট োটর না। টব েুহশ হটয়হছ হয, হনটজর
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প্রহ দাহয়টত্বর েো আেহন ভুটল োটেন না। আমাটদর উটদ্বটের জবাব এর মটধে
হদটয় হদটয়টছন। আেনাটে ধেবাদ।’ োমল সুহষ্ম া বালাজী। শুেটনা েে ার।
‘যাবার ছাড়েত্র হেটয় হেটল হছাে ভাই। আেহন এমন এে োহে, হয োছ
হ টে এেবার ওটড়ন, হস োটছ আর হফটরা আসার সুটযাে হয় না, এোই দুুঃে।
এেন মটন হটচ্ছ এই েয়ো হদন জীবটন না এটলই ভাল হট া। হবদুেৎ েমটের
ের হয অন্ধোর নাটম, হসো আরও েষ্টের।’ েোহনশ হদবানন্দ ার েো হাহস
হদটয় শুরু েরটলও ার েে হশটষ ভারাক্রান্ত হটয় উঠল।
হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘মটন রােটবন ভাই সাটহব, আেনাটদর
আটলার জীবটন না হনটয় এটস আহম আন্দামান হেটে উড়ব না।’
‘এই উে েোটে অন্ধোর েটর নয় হেন্তু।’ বলল েোহনশ হদবানন্দ।
‘এনই উে েো আজ হনটজর আটলাট ই আটলাহে । হোো আন্দামান
যহদ এই উে েো হট া াহটল ে ই না ভাল হট া!’ আহমদ মুসা বলল।
‘আেনাটে ধেবাদ হছাে ভাই উে েোবাসীর েে হেটে। এেো েো
হছাে ভাই, এভাটব েটল হেটয় হেন্তু দু’জন ন ুন মুসহলম সদস্য হারাটলন।’ বটল
হহটস উঠল েোহনশ হদবানন্দ।
‘হারালাম হোোয়? াাঁরা হ া মুসহলম সদস্য হটয় হেটছন। এই
উে েোয় াটদর হরটে হেলাম ন ুন হবশ্বাটসর আটলা জ্বালাবার জটে।’
‘হেন্তু ারা দু’জন হ া এ হঘাষণা হদয়হন।’ বলল েোহনশ হদবানন্দ।
‘এো হঘাষণার বোোর নয়, হবশ্বাস ও মনটনর েহরব ৈটনর হবষয় এো।
এই েহরব ৈন সংঘহে হটল হঘাষণার বোোর স্ব ুঃফু ভ
ৈ াটবই ঘটে যায়। আহম
জাহন এ েহরব ৈন দু’জটনর মটধে এটসটছ। এরেন আেনাটদর সােী মানহছ,
বলুন েহরব ৈন এটসটছ হেনা।’ আহমদ মুসা বলল।
‘সুহস, অে হ া বুটমরাং হটলা। এেন সােী দাও। হে বলটব, বল।’ বলল
েোহনশ হদবানন্দ।
হাসল সুহষ্ম া বালাজী। বলল, ‘ভাই সােী হদবার ের হবাটনর সােী
হদবার প্রটয়াজন আটছ? এেন আেহনই বলুন হছাে ভাইটয়র সােী আেহন গ্রহণ
েরটছন হেনা।’
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‘হ ামরা ভাই-হবান হদেহছ আমাটে ট্রাটে হফলার হেষ্টা েরছ।’ বলল
েোহনশ হদবানন্দ।
‘আমরা ট্রাটে হফললাম হোোয়।’
‘আেহন না আটেই েনটফস েটরটছন।’ আহমদ মুসা বলল।
‘হেভাটব?’ েোহননশ হদবানন্দ বলল।
‘আেহন দু’জন ন ুন মুসহলম সদস্য’ হারাবার েো বটলটছন। ার অেৈ
এই হয, আেনারা দু’জন মুহসহলম সদস্য হটয় হেটছন।’ আহমদ মুসা বলল।
হহটস উঠল েোহনশ হদবানন্দ।
হাহস োহমটয় মুহূট ৈই হস আবার েম্ভীর হটয় উঠল। বলল, ‘হবশ্বাটসর
েহরব ৈন জীবটনর সবটেটয় গুরুত্বেূণৈ হবষয়। সময়-সাটেে হসদ্ধাটন্তর বোোরও।
হেন্তু এ ত্বে া হোনই োটজ লােল না। আেহন এটলন এবং জয় েটর হনটলন।
আেনাটে ধেবাদ হছাে ভাই।’
‘না ধেবাদ, হমাবারেবাদ আেনাটদর জটেই। স েটে এ দ্রু
হেনট োরা, বুঝট োরা এবং গ্রহণ েরট োরার শহক্তই আসটল
ধেবাদটযােে।’ আহমদ মুসা বলল।
‘না হছাে ভাই, হবশ্বাস অশরীরী বস্তু। ওটে হদো যায় না, হেনা যায় না।
এই অশরীরী গুণাত্বে বস্তুহে শরীরী রূে হনটয় দৃেমান হটয় ওটঠ মানুটষর মটধে।
আেনার মটধে আেনার ধমৈটে এমন জীবন্ত ও েহরেূণৈরূটে আমরা প্র েে
েটরহছ। শ হদন শ মাটসর েড়া, হদো ও অনুভব শ ঘটোয় আমাটদর হটয়
হেটছ। ছাত্রজীবটন ও েমৈজীবটন ঢুটে অটনে মুসলমানটে আমরা হদটেহছ, হেন্তু
হবশ্বাটসর এই রূে আমরা হদহেহন। াই াটদর হদটে হোে হফরাটনারও সুটযাে
হয়হন। হশোর হেটয় দৃষ্টান্ত বড়্ হশোর মটধে দৃষ্টান্ত োটে না, হেন্তু দৃষ্টাটন্তর মটধে
হশোও োটে। সু রাং আমাটদর হসৌভােেমুেী েহরব ৈটনর জটে ধেবাদ
আেনারই প্রােে।
‘ওটয়লোম ভাই সাটহব। এেন…।’ েো এগুট োরল না। আমহদ
মুসা। হেটম হযট হটলা।
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সুহষ্ম া বালাজী উটঠ দাাঁহড়টয় েোর মাঝোটন বটল উটঠটছ, ‘আসুন
আমরা এেসাটে প্রােৈনা েহর। আেনার নামাটজ হদটে নামাটজর হট্রহনং আমাটদর
হটয় হেটছ। ইটোরটন হেটে ওজু ও নামাটজর হনয়ম োনুন হশেহছ, আরবীও
হশেহছ। হেন্তু আনুষ্ঠাহনেভাটব নামাজ আমরা েড়ট শুরু েহরহন। আনুষ্ঠাহনে
শুরুো আেহনই উটদ্বাধন েটর হদটয় যান।’
বটল সুহষ্ম া বালাজী ছুটে হেয় েহরস্কার সাদা োদর হবছাটনার োটজ
হলটে হেল।
আহমদ মুসা ও েোহনশ হদবানন্দও উটঠ দাাঁড়াল।
দু’জন ওজুর জটে এগুহচ্ছল। েোহনশ হদবানন্দ বলল, ‘হছাে ভাই
আেহন হয়ট া ে েো রহসে া েটরই এই উে েোয় আটলা জ্বালাদার দাহয়ত্ব
আমাটদর হদটয়টছন। হেন্তু আেনার োযৈক্রম আমাটদর হোে েুটল হদটয়টছ। আহম
এেো মহান োজ হেটয় হেহছ হছাে ভাই। আহম েুহশ হটয়হছ।’
‘আল্লাহ আেনার সহায় হহান। আেনাটে অসংেে ধেবাদ।’
ারা ওজুর জটে দু’জন দু’হবহসটন েটল হেল।
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৫
হোেৈ হেয়াটরর বন্দর এলাোর েটয়ে মাইল দহেটণ এবং োহলেে
শহর এলাোর েটয়ে মাইল উত্তটর এে হনজৈন উেকূটল হবাে হনাির েরল
আহমদ মুসা।
আহমদ মুসা হবােহে হেটন উেটর ুটল এেো আড়াটল হঠটল হদল। মটন
মটন বলল, হবােহে শুধু অ েন্ত সুন্দরই নয়, এর ইহঞ্জন অ োন্ত োওয়ারফুলও।
হবােহে েোহনশ হদবানন্দটদর। ওটদর হমাে হ নহে হবাটের মটধে
সবটেটয় ভালোই আহমদ মুসাটে ওরা হদটয় হদটয়টছ। ওটদর সাটে শলােরামশৈ
ও হেন্তা-ভাবনা েটর হস হনৌ েটে আসার হসদ্ধান্ত হনই। হহহলেপ্টার হযাোটের
সুটযাে ঐ সময় াটদর হছল না। হসোন হেটে োহড় হনটয় হোেৈ হেয়াটর আসার
মট া হরাে-েমুেহনটেশণ হনই। আর ঐ রাট ভাড়া োহড়ও হমল না। এ প্রশ্ন
ুটল সুহষ্ম া বালাজীই প্রস্তাব েটর মের হবাটে হনৌ েটে আসার।
এসব ভাবট হেটয় মটন হভটস উঠল সুহষ্ম া বালাজীর ছহছ। হবদাটয়র
সময় হবােহের জে েৃ জ্ঞ া জানাট হেটয়হছল সুহষ্ম া বালাজীটদর। সুহষ্ম া
বালাজী োন্নাোো েটে বটলহছল, ‘হবােোর দামোই যহদ এভাটব েুোট োন
াহটল সম্পেৈো হছন্ন েটর যান।’
আহমদ মুসা আর হোন েো বলট োটরহন। ‘স্যহর আো’ বটল সালাম
হদটয় হবদায় হনটয়টছ।
স্পীে হবােহে উভের। আহমদ মুসা হবাে োহলটয় ীটর উটঠ এেো
হঝাটের আড়াটল হরটে বাইটর হবর হটয় আসার আটে অভোসবশ ই এেেু স্পশৈ
েটর হনল েটেটে হরভলবারো হঠেঠাে আটছ হেনা। আটরেো হছাট্ট হবললবার
আটছ হমাজার হভ টর গুাঁটজ রাো।
আহমদ মুসা হঝাটের আড়াল হেটে হবহরটয় এটস োরহদটে াোল।
শংেরাোটযৈর হনটদৈশনা অনুসাটর উেকূল হেটে সামটন াোটল হদো যাটব
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হবশাল মরা এেো মাহেট হুমহড় হেটয় েটড় আটছ। হস োছহে োটন রােটল
োহাটড় হয আাঁো-বাাঁো েহলেে োওয়া যাটব হসো ধটর এগুট হটব দু’আড়াই
মাইল। েহলেটের এেবাটর নাে বরাবর মাোয় োওয়া যাটব এেো হছাে োহাড়,
োহাটড়র উের মহন্দর এবং মহন্দটরর মাোয় এেহে সেহরে ে াো। হস মহন্দটরর
উত্তর োটশ এেো ‘সাদা মাইটক্রা’ দাাঁড়াটনা োেটব। হসই মাইটক্রার হোলা
দরজার সামটন হা
ুটল দাাঁড়াট হটব। দু’জন হলাে বহড় সােৈ েরটব। ারের
উটঠ বসট হটব োহড়ট োাঁোয় োাঁোয় সোল ৮োয়।
আহমদ মুসা সামটন াহেটয়ই হদেট হেল হসই মরা োছ।
এগুট লােল আহমদ মুসা হসই োছ লটেে।
েটয়ে েজ এগুট ই এেো োহড়র শে হেল আহমদ মুসা। শেো
আসটছ হসই মরা োছহের বাম হদে হেটে।
আহমদ মুসা এেো হঝাটের আড়াটল েটল হেল। আড়াল হেটে হদেট
হেল এেো নীল রটির প্রাইটভে োর আসটছ।
প্রাইটভে োরহে ার সামটন হদটয়ই েটল হেল উেকূটলর হদটে।
ড্রাইহভং সীটের এেজনটেই হস হদেট হেল। হলােহের মাোয় ঝাাঁেড়া েুল,
োটয় হে সােৈ। াটে হদটে ভদ্রটলাে মটন হটলা না।
এই হনজৈন উেকূটল হলােহে োহড় হনটয় যাটচ্ছ হোোয়?
হেৌ ুহল দমন েরট োরটলা না আহমদ মুসা। হঝাটের আড়াল ধটর
োহড়র হেছু হেছু ছুেল হস। উেকূল েযৈন্ত হেটয় দাাঁড়াল োহড়হে।
োহড় হেটে নামল ড্রাইহভং সীটের হলােহে। হেছটনর সীটের দরজা
েুলল। হভ র হেটে হেটন হবর েটর আনল এেজন হলােটে। ারের াটে
োাঁজাটোলা েটর ুটল হনটয় েলল োহনর হদটে।
আহমদ মুসা হদেল, হলােহে এেজন স্বািেবান যুবে। যুবেহে মৃ না
সংজ্ঞাহীন বুঝট োরটলা না আহমদ মুসা। াটে োাঁজাটোলা েটর সােটরর
হদটে হনটয় হযট হদটে ভাবল, লাশ সােটর হফটল হদট এটসটছ হনশ্চয়। হেন্তু
আবার প্রশ্ন জােল, লাশ শুধু সােটর হফলার জটে এ দূটর আনার দরোর হে!
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হঠাৎ আহমদ মুসার মটন েড়ল আন্দামাটন েজন েজন হলােটে সােটর
েুহবটয় মারার েো।
েমটে উঠল আহমদ মুসা। াহটল হলােহে হে সংজ্ঞাহীন? াটে হমটর
হফলট হনটয় যাটচ্ছ?
আহমদ মুসা েটেে হেটে হরভলবার হবর েটর হনল। হবর হটয় এল
হঝাটের আড়াল হেটে।
হলােহে েন োহনর ধাটর েটল হেটছ। হফটল হদটয়টছ সংজ্ঞাহীন
হলােহেটে োহনট । ারের এহেটয় যাটচ্ছ োহনট েড়া হলােহের হদটে।
আহমদ মুসার বুঝট বাহে রইল না হলােহে এেন হে েরট োয়।
সংজ্ঞাহীন হলােহেটে েুহবটয় রােটল শ্বাসরুদ্ধ হটয় ার মু েু ঘেটব। প্রমান হটব
হস োহনট েুটব মারা হেটছ।
গুলী েরল আহমদ মুসা হলােহের হাাঁেু লটেে।
সাইটলিার লাোটনা হরভলবার হেটে হনুঃশটে হবর হওয়া গুলী হেটয়
আঘা েরল হলােহের হাাঁেুট । হলােহে হেছটন হছেটে এটস েড়ল উেকূটলর
মাহেট ।
গুলী েটরই হদৌড় হদটয়টছ আহমদ মুসা উেকূটলর োহনর হদটে।
গুলী হেটয় আহ হলােহে বাটঘর ম হোটে সমস্ত হবষ হঢটল াহেটয়
আটছ আহমদ মুসার হদটে।
‘হযমন আছ হঠে েটড় োে’ বটল ার হোমটরর হবটের হরভলবার েুটল
হনটয় সংজ্ঞাহীন হলােহেটে োহন হেটে ুটল আনল। ুটল আনট হেটয় আহমদ
মুসা উেকূলহের অদ্ভু সবহশষ্টে লেে েরল। উেকূল ঢালু হটয় োহন স্পশৈ
েটরটছ, ারের দু’হ ন েজ েটরই হঠাৎ োড়া হটয় হনটে হনটম হেটছ। োহনর রং
হঢউটয়র প্রেৃহ হদটে বুঝা যায়, সাের অ েন্ত েভীর। আরও লেে েরল, োহন
বরাবর উেকূটলর মাহেটেরুয়া রটঙ্গ রািা। এোটন েূজাও হয় নাহে?’ ভাবল
আহমদ মুসা।
হঠাৎ আহমদ মুসার হেয়াল হটলা, ‘ইমাম ও হশেে ইয়াহহয়া
আহমদুল্লার লাশও হ া এোটনই োওয়া হেটয়হছল। োহনট হোবা আটের
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লাশগুটলাও এোটন বা এ ধরটনর িাটনরই হে োওয়া হেটয়হছল। ার মাটন
লাশগুটলাটে হে সাের হদব াটে অঘৈ হহসাটব হেশ েরা হয়।
আহমদ মুসা হলােহেটে এটস ীটর শুইটয় হদল। হলােোর হোো শরীর
হভটজ হেটয়াহছল। এই হভটয় যাওয়াো ার সংজ্ঞা হফটর োওয়ার হেটত্র সহায়ে
হটব, ভাবল আহমদ মুসা।
আহমদ মুসা এহেটয় হেল েুন েরট আসা হলােহের হদটে।
হলােহে আহ হাাঁেু ধটর বটসহছল।
আহমদ মুসা োটছ হযট ই বটল উঠল, ‘ ুই হে জাহন না। হেন্তু যা
েরহছস াট হ াটে মরট হটব।’
আহমদ মুসা হোন েো না বটল ার দু’হা ধটর হহড় হহড় েটর হেটন
োহনর হেনারা হেটে অটনেো উেটর হনটয় এল। ার েোটল হরভলবার হেটে
বলল, ‘হেভাটব হেন মরট হটব বল, ারের ভাবব হ াটে মারব হেনা।
‘শুধু হ াটে নয়, যাটে মারট হনটয় এটসহছলাম াটেও মরট হটব।
আমাটদর হা হেটে হেউ ছাড়া োয়হন। বাাঁোর উোয় ারও হনই।’ বলল হনহভৈে
েটে।
আহমদ মুসা ার েোল হেটে হরভলবাটরর নল এেেু সহরটয় গুলী
েরল হলােহের োটনর বাইটরর প্রান্ত লটেে।
োটনর এেো অংশ হছাঁটড় গুলী েটল হেল।
হলােহে আ হৈ েৎোর েটর োন হেটে ধরল। এবার ার হোটে-মুটে
ভীহ র হেি ফুটে উঠল। হবটফাহর হোে ুহল াোল হস আহমদ মুসার হদটে।
গুলী েটরই আহমদ মুসা হরভলবার নল হফহরটয় এটন ার েোটল হেটে
ধরল। বলল, ‘হঠে ম উত্তর না হদটল এবার মাো গুটড়া হটয় যাটব। বল, হ ারা
োরা? হে হ াটদর হন া? হে হদাষ ঐ হলােহের?’
হলােহের হোটে-মুটে মু েু ভয় উৎেেভাটব ফুটে উটঠটছ। বলল,‘হন া
হে আহম জাহন না। আমাটে হনটদৈশ হদটয়টছ মহাগুরু শংেরাোযৈ। ’
আহমদ মুসাও এই উত্তরই আশা েরহছল। বলল, ‘এেন বল এই
হলােহের হদাষ হে? হে াটে হ ো েরট হনটয় এটসহছহল?’
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‘আহম হসো জাহন না স্যার। সহ ে বলহছ। আহম শুধু এেো হনটদৈশ
োলটনর জটেই এটসহছলাম।’
‘শংেরাোযৈ হোোয়?’
‘আহম জাহন না স্যার। লেৈ হমটয়া হরাটের প্রত্ন ত্ব অহফটসর সামটন
দাাঁড়াটনা োহড় হনটয় আহম এোটন েটল এটসহছ। এই হছটলহে ঐ োহড়ট
সংজ্ঞাহীন অবিায় হছল।’
েুরা ত্ব অহফটসর নাম শুটনই আহমদ মুসার মটন েটড় হেল েোহনশ
হদবানটন্দর েো। েুরা টত্বর সব অহফসটেই ‘হশবাজী সন্তান হসনা’র াটদর
ঘাাঁহে হহসাটব বেবহার েরটছ। সু রাং ‘লেৈ হমটয়া হরাে’-এর ঐ আস্তানা
শংেরাোটযৈর এেো ঘাাঁহে হট োটর। সংজ্ঞাহীন হছটলহের ওোন হেটে হনয়ার
অেৈ হটলঅ, সংজ্ঞাহীন হছটলহের জ্ঞান হফরটল ার োছ হেটেও হেছু জানা হযট
োটর। এ হেন্তার সাটে সাটেই আহমদ মুসা এ হলােহের েটেটে হোাঁজ েটর
হমাবাইল হনটয় হফটর এল সংজ্ঞাহীন হছটলহের োটছ।
সংজ্ঞা এেনও হফটরহন হছটলহের।
হছটলহের বয়স হ ইশ-েহব্বশ বছর। আরবীয় আরয হেহারা। ফসৈা রং,
োল েুল, োনা হোে, উন্ন নাে। োটয় হালো নীল সােৈ, েরটণ নীল েোটে। সব
হমহলটয় এেো অহভজা হেহারা। বুঝাই যাটচ্ছ মুসলমান।
াড়া াহড় জ্ঞান হফরাটনা দরোর। হে েরা যায় এেন।
হঠাৎ মটন েড়ল আহম মুসার, ঐ হলােোর েটেটে হমাবাইল এবং
আরও অে আটছ হেনা োঁটজ হদোর সময় এেো হছাে হশহশট মদ হদটেটছ।
েোো মটন েড়ার সটঙ্গ সটঙ্গ আহমদ মুসা ছুটে হেল এবং হলােহের
েটেটে হেটে মটদর হশহশ এটস হছহে েুটল হছটলহের নাটের সামটন ধরল।
হনুঃশ্বাটসর সাটে হস্পহরটের ীব্র েন্ধ প্রটবশ েরল হছটলহের নাে হদটয়
হভ টর। নটড় উঠল ার হদঞ। মুহূ ৈ েটয়ে ের হছটলহে হোে েুলল। হবষ্ময়হবফাহর হোটে াোল হস আহমদ মুসার হদটে। োরহদটে াোল সটঙ্গ সটঙ্গই।
হোে ঘুহরটয় হনটয় এল আহমদ মুসার হদটে আবার। বলল দ্রু েটে,
‘আহম এোটন হেন? আেহন হেন? ওরা হেল হোোয়?’
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‘ওরা মাটন যারা হ ামাটে ধটরহছল ারা?
‘হজ, হ্াাঁ।’
‘ওরা হ ামাটে সংজ্ঞাহীন েটর এেজনটে হদটয় োহঠটয়হছল সােটর
হ ামাটে েুহবটয় মারা জটে। আহম এহদে হদটয় যাহচ্ছলাম। হ ামাটে বাাঁহেটয়হছ।
বাাঁ হদটে হয হলােহে েটড় োেট হদেটল, হসই এটনহছটলা হ ামাটে োহনট
হোবাটনার জে। ওর হাাঁেুট আহম গুলী েটরহছ।’
‘আেহন হে? হদটে হ া এহশয়ারই বটল মটন হটচ্ছ।’ হছটলহে উটঠ বসট
বসট বলল।
‘বলব সব, এেহন ওহদটে এেেু েল। ওর সামটন সব েো বলা যাটব
না।’
বটল আহম মুসা উটঠ দাাঁড়াল এবং হছটলহেটেও উঠট সাহযে েরল।
ারের আহ হলােহের হদটে এেেু ঘুটর বলল, ‘ ুহম হযভাটব েটড় আছ,
হসভাটব োেটব। োলাট োরটব না, হেন্তু মরটব ার ফটল।’
আহমদ মুসা োহড়র হসটে উঠল। োটশর সীটে উঠট বলল হছটলহেটে।
হছটলহে উটঠ বসটল আহমদ মুসা বলল, ‘এই োহড়ট েটরই হ ামাটে
হনটয় এটসহছল।’
আহমদ মুসা েভীর দৃহষ্টট
াোল হছটলহের হদটে। ারের েম্ভীর েটে
দ্রু বলল, ‘হদে আমার হাট সময় েুব েম। দ্রু উত্তর হদটব। প্রেম প্রশ্ন, ুহম
মুসহলম হনশ্চয়। ুহম হে জান োরা হ ামাটে ধটরহছল, োরা েুন েরট োয় এবং
হেন?’
‘দুুঃহে , এই প্রশ্নগুটলার হোনহেরই উত্তর আমার জানা হনই।’
হছটলহে এেো হেটে এেো হঢাে হেটলই আবার বটল উঠল, ‘হেন্তু
আেহন জানটলন হে েটর আহম মুসলামান?’
‘েটর বলব। আটে প্রটশ্নর উত্তর দাও। ুহম োলটে হবটদশ হেটে
এটসছ। ুহম ঔ েুর ত্ব অহফটস হেন হেটয়হছটল? হেন হ ামাটে ওরা ধরল?’
‘আেহন হে েটর জানটলন আহম োলটে হবটদশ হেটে এটসহছ।
আেনাটে েেনই হদহেহন আহম।’ হবষ্মটয় হোে েোটল ুটল বলল হছলহে।
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‘েটর বলব, ুহম প্রটশ্নর উত্তর দাও।’ েম্ভীর েে আহমদ মুসার।
হছটলহে াোল আহমদ মুসার হদটে। আহমদ মুসার বেহক্তটত্বর োটছ
মুষটড় েড়ল হস। বুঝল বাড়হ প্রশ্ন েরা ার ভুল হটয় হেটছ। বলল হস ‘স্যহর
স্যার। েুরা ত্ব হবভাটে আমার বন্ধু োেহর েটর। োটেও হস অহফস সংলগ্ন
বাহড়ট । আহম ারই হোাঁটজ হেটয়হছলাম।’
‘ ারের।’ বলল আহমদ মুসা।
‘ েন অহফস বন্ধ হটয় হেটয়হছল। অহফটসর উত্তর োটশর অংটশর
বাহড়োট ই আমার বন্ধু োেট া। আহম দরজায় নে েটর রাস্তার োটশ দাাঁহড়টয়
আহছ। হেউ দরজা েুলল না। বুঝলাম বাসায় হেউ হনই। হ াশ হটয় হে হে েরব
ভাবহছ। এমন সময় এেো মাইটক্রা এটস বাহড়র সামটন োমল। োহড় হেটে োাঁে ছয় জন নামল। ারা দু’জন মহহলাটে হেটন-হহাঁেটড় হনটয় হযট লােল। মহহলা
দু’জটনর মুে হেে লাহেটয় বন্ধ েরা। আহম দু’জন মহহলাটে হেনট োরলাম।
ছুটে হেলাম াটদর হদটে। বললাম, ‘হে হদাষ এটদর? আহম এটদর হেহন। ওটদর
ছাড়ুন। শুনুন আমার েো।’
ওটদর মটধে লিা-েওড়া সদৈার হোটছর এেজন ওটদর আটে আটে
যাহচ্ছল। আমার েো শুটনই হস দু’জনটে হনটদৈশ হদল আমাটে ধরার জটে।
সটঙ্গ সটঙ্গই দু’জন এটস আমার উের ঝাহেটয় েড়ল। এসব বোোর এ দ্রু
ঘটে হেল হয, আমার প্রহ টরাধ েরার সুটযাে হল না।’
‘ঐ দু’জন মহহলা হে এেজন শাহ্ বানু, আটরেজন সাহারা বানু?”
‘হ্া। আেহন জানটলন হে েটর?’ হছটলহের হোে হবষ্মটয়-হবফাহর ।
‘েটর বলব। উত্তর দাও প্রটশ্নর।’
‘স্যহর স্যার। হ্াাঁ মহহলা দু’জন ওরাই হছটলন।’
আহমদ মুসা দ্রু ঘহড়র হদটে াোল। হদেল, ৮ো বাজট এেনও
এে ঘটো বাহে। মুেো উজ্জ্বল হটয় উঠল আহমদ মুসার। ভাবল হস, আমরা এেন
সরাসহর হসই েুরা ত্ব অহফটস অহভযান োলাট োহর। শংেরাোযৈ ৮োর সময়
জানটব হয আহম াটদর ফাাঁটদ ো হদইহন। এ েবর হয জানার আটেই আমরা ার
োটছ হেৌটছ যাব। সু রাং শাহ্ বানুটদর উের েড়াও হবার াটদর হোন সুটযাে
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হটব না। অে হোনভাটব এ েবর হস আটে-ভাটে জানটব ারও সম্ভাবনা হনই।
এই উেকূটল াটদর হয োহারা হনই, া বুঝাই যাটচ্ছ। াটব এেো প্রশ্ন আহমদ
মুসার োটছ বড় হটয় হদো হদল, আমাটে এই উেকূটল হমটর হফলার জটে।
হেন?
হেন্তা েটরই আহমদ মুসা হোটের েলটে োহড় ঘুহরটয় হসই আহ
লােহের োটশ হেটয় দাাঁড়াল। োহড়র জানালা হদটয় হলােহের হদটে হরভলবার
াে েরল।
হলােহে আ ে
ৈ টে বলল, ‘আমাটে মারট োটর। হেন্তু াট হোন লাভ
হটব না। আহম এেজন হুকুম াহমলোরী মাত্র।’
‘হঠেআটছ, গুলী েরব না। হেন্তু এেো েো বল, এই হছটলহেটে হ ো
েরার জটে শংেরাোযৈ হে হ ামাটে এই ঘাটেই আসট বটলহছল, না অে
হোোও।’ বলল আহমদ মুসা শান্ত হেন্তু শক্ত েটে।
‘আমার উের হনটদৈশ হছল ঘাটে হনটয় এটে েুহবটয় মারার। অটনেগুটলা
ঘাে আটছ। আহম এই ঘাটে এটসহছ োরণ ঘােহেট আসার রাস্তা আরও দু’হে
োটছর ঘাটের হেটয় অটনে ভাল।’
‘আটরেো প্রটশ্নর উত্তর দাও, হযোন হেটে োহড় হনয় এটসছ, হসই
েুরা ত্ব অহফটস েেনও ঢুটেছ?’
‘অটনে বার ঢুটেহছ স্যার।’
‘অহফটস হে আটোর গ্রাউটে েে আটছ?’
‘আটছ স্যার। বাহড়োর অহফস অংটশর উত্তর ও দহেণ দু’োটশ দু’হে
আবাহসে অংশ আটছ। ঐ দু’অংটশ দু’হে আটোর গ্রাউণ্ড েে আটছ।’
‘ধেবাদ।’ বটল আহমদ মুসা োহড় আবার ঘুহরটয় হনল। ার ের োহড়র
জানালা হদটয় মুে বাহড়টয় হলােহেটে বলল, ‘োহড় আহম হনটয় হেলাম, সাটড় ৭ো
েযৈন্ত অটেো ের, োহড় হেটয় যাটব।’
োহড় ষ্টােৈ হদয়ার আটে আহমদ মুসা বোে হেটে এেো হছাে বোটটেজ
েোটেে হলেহের হদটে ছুটড় হদল।
োহড় ছুেট শুরু েরল।
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‘স্যার, এোটন আসটব হে ওটে োহড় হফর

হদবার জটেই?’ বলল

হছটলহে।

‘সবই জানট োরটব। আমার আরও প্রশ্ন আটছ।’
হছটলহে এেবার আহমদ মুসাহর হদটে াহেটয় েুে েরল। মটন মটন
বলল, হে হবষ্মের মানুষটর বাবা! সবজান্তার ম সবহেছুই জাটন। হেহারা, হোেমুে হেটে বুঝা যাটচ্ছ েুব ভাল এেজন মানুষ। হেন্তু হরভলবার হাট হনটল মটন
হটচ্ছ ার হোন দয়া-মায়া হনই। আবার বোটটেজ হদটয় আসা হেটে বুঝা যায় ার
দয়া-মায়া আটছ। আর ার সাটে এেজন রাশভারী বড় ভাইটয়র ম অেবা
এেজন হসনা েমাটোটরর ম বেবহার েরটছ, ার শুধু হুকুমই োলন েরট
হটব, প্রশ্ন েরা যাটব না। টব হুমুটের মটধে হৃদটয়র স্পশৈ আটছ। ভাল লােটছ
হুকুম াহমল েরট । বাাঁহেটয়টছ বটলইয়, াটে হদটে এবং েো শুটনই মটন হটচ্ছ
হস এেজন হৃদয়বান অহভভাবে।
হছটলহের ভাবসা হভটি হদটয় উচ্চাহর হল আহমদ মুসার েেস্বর।
আমার ার প্রশ্ন হছটলহেটে, ‘ ুহম শাহ্ বানুটদর হেন হেভাটব?’
‘শাহ্ বানুটদর সাটে আমার হছােটবলা হেটে েহরেয়। ওরা ভাই আহমদ
শাহ্ আলমেীর আমার হছােটবলার বন্ধু। আমাটদর উভয় েহরবাটরর মটধে
যা ায়া হছল। আমাটদর বাহড় হোেৈ হেয়াটর। হসটেটোরী োস েরার ের আহম
েড়ার জে লটেন েটল যাই। েটর আমার আব্ব-আম্মাও লটেন েটল হেটছন।
ওোটনই হসটেলে। প্রহ বছর ছুহেট আহম এোটন আহস। আমাটদর হোেৈ
হেয়াটরর বাহড় ভাড়া হদয়া আটছ। আহম শাহ্ বানুটদর বাহড়ট ই উঠ াম। আহমদ
শাহ্ আলমেীর হনটোাঁজ হওয়ার েবর আহম সা আেহদন আটে হেটয়হছ। েবর
হেটয়ই আহম েটল এটসহছ। হেন হেটে হনটম হসাজা শাহ্ বানুটদর বাসায় েটল
যাই। শাহ্ বানুটদর োয়হন। হেউ সহঠে হেছু বলট োরল না। েুরা ত্ব অহফটসর
আমার হসই বন্ধু আহমদ শাহ্ আলমেীটরর ভাল বন্ধু। এ জটেই ার োটছ
হেটয়হছলাম হস হেছু বলট োটর হেনা জানার জটে।’
‘শুধু াটদর হোাঁজ হনবার জটেই লটেন হেটে এটসছ?”
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‘হজ হ্াাঁ। এেহদটে আহমদ শাহ্ আলমেীটরর হেন্তা অেহদটে ার
েহরবাটরর হেন্তা আমাটে উদ্বগ্ন েটর ুটলহছল।’
‘এেন ুহম মুক্ত, হে েরটব হেন্তা েটরছ?’
‘আহম ে োল যা হদটেহছ হস বোোটর েুহলশটে েবর হদব। েুহলশটে
হনটয় ঐ বাহড়ট যাব।’
হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘জান সবটেটয় সংরহে আন্দামাটনর
েভনৈটরর বাহড়ট
াটদরটে হরটেহছলাম। হসোন হেটে াটদর হেেোে েরা
হটয়টছ। েুহলটশর সহটযাে া ছাড়া এো হয়হন।’
‘হছটলহের হোটে-মুটে অটনে হেৌ ুহল ও অটনে প্রশ্ন ফুটে উঠট হদো
হেল। হস প্রটশ্নর জটে মুেও েুটলহছল। হেন্তু হেটে হেল। ধীটর ধীটর ার
হেহারায় ফুটঠ উঠল হ াশার হেি। বলল, ‘ াহটল হে হটব?’
‘হেন, উদ্ধাটর আমরা হযট োহর না?’ বলল আহমদ মুসা।
‘আহম, আেহন দু’জটন?’ বলল হছটলহে হবষ্মটয় হোে েোল ুটল।
‘হেন ুহম গুলী োলাট জান না?’
‘হরভলবার, বন্দুে হাট হনটলও হোন মানুষটে লেে েটর হোন হদন
গুলী েহরহন।’
‘ াহটল শাহজাদী উদ্ধার হটব হেভাটব? আর হেছুো অন্ত যুদ্ধ েরট
না হজটন ুহম হমােল েহরবাটরর জামাই হটব হে েটর।’ আহমদ মুসার হঠাাঁটে
হমহষ্ট হাহস।
হছটলহে েমটে উটঠ াোল আহমদ মুসার হদটে। ার হোটে-মুটে
প্রেটম হবব্র ভাব, ারের লজ্জায় হঢটে হেল ার হেহারা। েটর লজ্জা সটর হেটয়
হসোটন ফুটে উঠল যন্ত্রণার এেো ম্লাহনমা। বলল, ‘স্যার আেহন হবষ্মের এে
মানুষ। আেহন অবেই সব জানটবন। আেহন হঠেই বটলটছন। হয যুদ্ধ জাটন না,
হস এেজন শাহজাদীটে জয় েরটব হে েটর? এই েোো এ হদন আহম বুহঝহন
বটলই মটন েষ্ট হেটয়হছ স্যার।’
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হছটলহের মটন যন্ত্রণা আহমদ মুসাটেও স্পশৈ েরল। হবদনার এেো
ছায়া নামল আহমদ মুসার হোটে-মুটে। বলল হস, ‘আহম ওো রহসে া েটর
বটলহছ। ুহম শাহ্ বানু......।’ েো হশষ েরট োরলনা আহমদ মুসা।
হছটলহে বলল, ‘হঠে স্যার।’
‘আসটল হস হে জাটন ুহম াটে োমনা ের?’
‘অবেই হস বুটঝ স্যার। হেন্তু সব সময়ই হস োেটরর ম ঠাণ্ডা। ার
সাটে েো-বা ৈা সবই হয়। হেন্তু ার হোটে হোনহদন হবটশষ দৃহষ্ট হদহেহন। েুব
সাধারণ হোটে হস আমটে হদটে োটে।’ বলল হছটলহে ম্লান েটে।
‘আচ্ছা োে এ প্রসঙ্গ। ুহম হভব না, আহম হদেব বোোরো। এেন বল
হ ামর নাম হে?’ হ ামর েহরেয়ই হ া জানা হয়হন।’
‘আমার নাম াহরে মুসা হমােলা। বলল হছটলহে।
‘বাুঃ সুন্দর নাম। আমার নাটমর সাটে হমল আটছ। আবার হ ামার নাটমর
সাটে ইসলাটমর দু’মহান হসনােহ ‘ াহরে’ ও ‘মুসা’র নাম যুক্ত হটয়টছ। হেন্তু
বল ‘হমােলা’ শেো হযাে হল হেন? হ ামরা দহেণ ভারট র মালাবার (হেরালা)
অিটলর হমােলা জনটোষ্ঠীর বটলই হে?’
‘ া হ া বটেই স্যার। াছাড়া আরও এেো হদে আটছ। আব্বা বটলন,
হেৌরবময় এেো স্মারে হহটসটব হমােলা নামো আমরা ধারণ েটর আসহছ।
হমােলা শেহে মূল ‘মক্কা হেল্ল’। যার অেৈ মক্কাবাসী। আমাটদর েূবৈ েুরুষরা
মক্কা হেটে বোবসায় ও ধমৈ প্রোটরর হমশন হনটয় এটস মালাবার অিটল বসবাস
শুরু েটরন। ারা ‘মক্কা হেল্ল’ বা ‘মক্কাবাসী’ হহটসটব েহরহে ও সম্মাহন
হট ন। মক্কা হেল্লাই আজটের ’হমােলা’। হমােলা নাম ধারটণর মাধেটম মহান
এে অ ী টে জীহব রােট োই আমরা।’
‘হ ামরা আন্দামাটন হেন? হ ামাটদর েূবৈ েুরুষরা বৃহেশ হবটরাধী যুটদ্ধ
যুক্ত হছল হসজটে?
‘আমার দাদা এবং াাঁর আরও এে োো বৃহেটশর হবরুটদ্ধ যুদ্ধ েরার
অেরাটধ দীোন্তর দণ্ড লাভ েটর ১৯২২ সাটল আন্দামাটন আটসন। আমার দাদার
আব্বা আবদুল্লাহ আলী হমােলা হছটলন মালাবাটরর এে প্রভাবশালী সদৈার।
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আমাটদর বাহড় হছল মালাবাটরর েনোর এে বন্দর ‘মুহজহরস’ (হেন্নানুর)
শহটর। আমার দাদার আব্বা উক্ত আবদুল্লাহ আলী হমােলা মালাবাটরর
ওয়ালুভানদে অিল হেটে বৃহেটশর হবরুটদ্ধ যুদ্ধ সংেহঠ েরার দাহয়ত্ব োলন
েটরহছটলন। এভাটব এটেেো অিল এটেেজন সরদাটরর হাট হদয়া
হটয়হছল। শুরুট ই বৃহেশরা ওয়ালুভানদে হেটে আমার দাদার আব্বা এবং
এরনাদ অিটলর সদৈারটে হগ্রফ ার েটর। ার ফটল যুদ্ধ দ্রু শুরু হটয় যায়।
এরনাদ ও ওয়ালুভানদে ো হোো মালাবার স্বাধীন া হঘাষণা েটর। যুদ্ধ হশটষ
হয এে হাজার জটনর ফাাঁহস হয় াটদর মটধে আমার দাদার আব্বা আবদুল্লাহ
আলী হমােলা হছটলন। হাজার হাজার হনহট র মটধে আমার দাদার আব্বার হ ন
ভাই হছটলন। হোো েহরবাটরর মটধে অবহশষ্ট হছল আমার দাদার আব্বা এবং ার
এে োো। ারা আন্দামাটন দ্বীোন্তর দণ্ড লাভ েটরন। মালাবাটরর দুই হাজার
হমােলা মুসলমান দ্বীোন্তর দণ্ড লাভ েটর আন্দামাটন আটসন।’
‘শাহ বানুর মা সাহারা বানুও হ া হমােলা হমটয়।’
‘হজ্ব স্যার। ১৯২১ সাটল মালাবাটর বৃহেশ হবটরাধী যুদ্ধ শুরুর প্রাক্কাটল
যুদ্ধ সংেহঠ েরার অহভটযাটে মালাবাটরর এরনাদ এলাোর হয সরদারটে
হগ্রিার েরা হয় ার নাম আবু বের আবদুল্লাহ। ারও ফাাঁহস হয়। ার হছটল
ওমর ফারুে আবদুল্লাহ আন্দামাটন দ্বীোন্তর দণ্ড লাভ েটরন। এই ওমর ফারুে
আবদুল্লাহরই না হন মুহ ারামা সাহারা বানু।’
‘সাহারা বানু হ া ইরানী নাম। অবে জাহন না হমােল বা হমােলাটদর
মটধে এ ধরটণর নাম আটছ হেনা।’ আহমদ মুসা বলল।
‘হমােলটদর মটধে আটছ স্যার। হমােলাটদর মটধে হনই। আসল বোোর
হটলা মুহ ারামা সাহারা বানুর আব্বা হায়দরবাটদ েড়ার সময় এেজন ইরানী
সহোহঠনীটে হবটয় েটরন। হসটোন হেটেই হমােলাটদর মটধে এ নাম এটসটছ।’
‘ধেবাদ াহরে। হ ামার োটছ অটনে হেছু জানলাম। শাহ বানুটদর
এ হেছু হজজ্ঞাসার সুটযাে হয়হন।’
বটল আহমদ মুসা ঘহড়র হদটে াোল। বলল, ‘হবরাে এেো ঝুহাঁ ে
হনটয়হছ াহরে। হ ামার বন্ধুর হসই েুরা ত্ব অহফটস শংেরাোযৈ ও শাহ বানুটদর
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হেট ই হটব। া না হটল সবৈনাশ হটয় যাটব। আহম দু’কুলই হারাটবা।’ েম্ভীর
েটে বলল আহমদ মুসা।
উটদ্বে হদো হদল াহরটের হেহারায়। বলল, ‘আহম জানট োহর হে
ঘেনা?’
‘হ্াাঁ জানট োর’ বটল আহমদ মুসা সংটেটে ার আন্দামাটন আসার
উটেে এবং এ েযৈন্ত হে ঘটেটছ ার হববরণ হদটয় বলল, ে োল রাট
শংেরাোযৈ আমাটে হুমহে হদ টয়টছ আহম যহদ আজ সোল ৮োয় াটদর োটছ
আত্মসমেৈণ না েহর, াহটল শাহ বানু ও সাহারা বানুটদর লাহি েরা হটব,
াটদর েহবত্র া নষ্ট েরা হটব। আহম আত্মসমেৈটণর জে াটদর হনটদৈহশ
জায়ো ঐ উেকূটল সোটলই এটস হনটমহছ। ওোন হেটে দু’আড়াই মাইল
েহশ্চটম এেো হনহদৈষ্ট িাটন এেো োহড় আমার জটে অটেো েরটছ। আমাট
হঠে ৮োয় োহড়ট হেটয় শংেরাোটযৈর হলােটদর োটছ আত্মসমেৈণ েরট
হটব। ঐ োহড় আমাটে বন্দী েটর হনটয় যাটব শংেরাোটযৈর োটছ। আহম উেকূটল
হনটম ঐ োহড়র হদটেই যাত্রা েটরহছলাম। এমন সময় হ ামার ঘেনা ঘেল।
হ ামাটে হয েদ্ধহ ট ওরা হ ো েরট হেটয়হছল, হসো হদটে আমার সটন্দহ
হটয়হছল শংেরাোযৈ এ ঘেনার সাটে জহড় । ারের যেন আহ ঐ হলােহের
োছ হেটে শুনলাম েুরা ত্ব অহফস হেটে হ ামাটে োহড়ট েটর হনটয় এটসটছ,
েন আমার সটন্দহ দৃঢ় হটলা। েটর হ ামার োছ হেটে হনহশ্চ জানলাম হয
শাহ বানু ও সাহারা বানুটে ঐ েুরা ত্ব অহফটসই হ ালা হটয়টছ। সটঙ্গ সটঙ্গ আহম
আত্মসমেটণৈর হসদ্ধান্ত বাহ ল েটর আত্মসমেটণৈর সমটয়র আটেই শাহ বানুটদর
উদ্ধাটরর হসদ্ধান্ত হনলাম। এেন আত্মসমেটণৈর সমটয়র মটধে আত্মসমেৈণ েহরহন,
এ েবর শংেরাোটযৈর োটছ হেৌাঁছার আটে আমাটদর শাহ বানুটদর োটছ হেৌাঁছট
হটব। ওটদর না োওয়ার েো ভাবট ই োরহছনা আহম।’
াহরে অেলে হোটে াহেটয় হছল আহমদ মুসার মুটের হদটে। সব
আ ংে, হবসম্য় ও হবমুদ্ধ া এটস হঘটর ধটরহছল াহরে মুসা হমােলাটে। হস
আ ংহে হটয় েটড়হছল শাহ বানুটদর সম্ভাবে েহরণহ র েো শুটন। হবহস্ম
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হটয়হছল আন্দামাটন আহমদ মুসার হরামিের োহহনী শুটন। হবমুদ্ধ হটয়হছল শাহ
বানুটদর স্বাটেৈ হনটজটে শত্রুর হাট
ুটল হদবার আহমসদ মুসার োে হদটে।
আহমসদ মুসার োমার েটরও অটনেেণ েো হযাোলনা াহরেটর
মুটে। এেেু ের বলল, ‘স্যার, রাট ওরা অবেই ওোটন হছল। এ সোটল
হোোও িানান্তর েরার েো নয়, হবটশষ েটর যেন আেনার সোল ৮োয় আসার
েো। এেন মটন েড়টছ স্যার, হক্লাটরাফরম েটর আমাটে সংজ্ঞাহীন েরা হয়
সোটল। ার আটে এেজন হলাে আমাটে বটলহছল, ুই মরট এটসহছহল হেন?
যাটদর বাাঁোট এটসহছহল, ারা হেন্তু হবাঁটে আটছ, মরট হটব হ াটে। আহম
হজজ্ঞাসা েটরহছলাম, ওটদর হোন েহ হটব না হ া? হলােহে বটলহছল, ওটদর
বাাঁহেটয় রাো হটব অবেই। ধরা হটয়টছ বড় হোে হহটসটব। োটেৈে হশোর না
হওয়া েযৈন্ত ারা োেটব। সু রাং আহম মটন েহর স্যার, ওাঁটদর োওয়া যাটব।’
‘হ ামার েো স ে হহাে।’ বলল আহমদ মুসা।
োহড় প্রটবশ েটরটছ হোেৈ হেয়ার শহটর।
প্রটবশ েরল লেৈ হমটয়া হরাটে।
হেছুেণ েলার ের াহরে বলল, ‘আমরা এটস হেহছ স্যার। সামটন বাাঁ
হদটের েুরটনা বাহড়োই েুরা ত্ব অহফস। বৃহেশ আমটল এই বাহড়ো হছল
আিহলে হোটয়ন্দা অহফস।’
আহমদ মুসা বাহড়ো হেটে ২শ েজ দহেটণ এেো বাহড়র সামটন রাস্তা
হঘাঁটষ দাাঁড়াটনা োাঁঠাল জা ীয় এেো োটছর হনটে োহড় দাাঁড় েরাল। হসোন
হেটে েুরা ত্ব অহফস বাহড়োর হেছটন হদটেরও অটনেোহন হদো যায়। আহমদ
মুসা এেেু হভটব হনটয় বলল, অহফস হবহডংসহ দু’হে আবাস েৃটহর হোনহেট হে
হেছটন ইমারটজিী এহেটের ম হোন দরজা আটছ?’
াহরে মটন েরার হেষ্টা েটর বলল, ‘স্যহর। আহম জাহননা। বাহড়গুটলার
হেছটনর হদটে হোন সময় যাওয়া হয়হন।’
‘অল রাইে। আহম েুাঁটজ হনব। োেটল োওয়া যাটব।’
এেো বাটেে েোোর ইহ হেটন আহমদ মুসা োটয়র হমাজায় গুাঁটজ
রাো এবং েটেটে রাো দু’হে হরভলবার হবর েটর হদেল সম্পূণৈ গুহল ভহ ৈ আটছ
আন্দামান ষড়যন্ত্র

118

হেনা। ারের উেকূটল আহ হলােোর োছ হেটে হনয়া হরভলভারহেট ও
োাঁেো গুহল হঠেঠাে রটয়টছ হদেল। এই হরভলবারহে আহমদ মুসা মাোর হনটে
ঘাটড় জোটেটের েলাটরর হবটশষ েটেটে রােল। োজো হশষ েটর ঘুরল
াহরটের হদটে।
াহরে অেলে হোটে আহমদ মুসার যুদ্ধসাজ হদেটছ। ার মুে হবস্ময়
ও উটদ্বটে ভরা।
আহমদ মুসা হনটজর ঘহড়র হদটে াহেটয় হনটয় বলল, ‘হশান াহরে,
এেন ৭ো হবটজ ৩৫ হমহনে। ুহম হঠে আেোর সময় েুরা ত্ব অহফস-বাহড়র
সামটন হেটয় দাাঁড়াটব। োাঁে হমহনে অটেো েরটব। এর মটধেই ইনশাআল্লাহ
হফটর আসব। আর যহদ না..............।’
েো হশষ েরট োরলনা আহমদ মুসা। াহরটের োন হা ছুটে এটস
আহমদ মুসার মুে হেটে ধটরটছ। বলল াহরে, ‘স্যার, অবহশষ্ট েোো বলটবন
না। আল্লাহ এ রেম েরটবন না।’ অশ্রুট ছল ছল েরহছল াহরটের দু’হোে।
ার েোর সাটে দু’হফাো অশ্রু েহড়টঢ েড়ল ার দু’েণ্ড হবটয়।
হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘হঠে আটছ বললাম না।’
আহমদ মুসা াহরটের হেঠ োেটড় সান্তনার সুটর বলল, ‘অশ্রু মুটছ হফল
াহরে। এো যুদ্ধটেত্র। ইসলাটমর মহান হসনােহ
াহরে হবন হযয়াদ হনটজটদর
সব জাহাজ েুহড়টয় হফটল হেছু হোর েে বন্ধ েটর হস্পটনর রণাঙ্গটন প্রটবশ
েটরহছটলন। হসই হসনােহ র নাটম হ ামার নাম। হ ামাটে ভাবট হটব, োটয়র
স্বাটেৈ অোটয়র প্রহ বাটদ হোো েৃহেবীর হবরুটদ্ধ আহম হশর উাঁেু েটর দাাঁড়াব।
মটন হরে অশ্রু মানুষটে দুবৈল েটর।’
‘হেন্তু হোো দুহনয়ার হবরুটদ্ধ বা েরাশহক্তর হবরুটদ্ধ লড়াই হ া েটলনা।’
‘লড়াই েরার দরোর হনই। ুহম াটদর সাটে এেম নও, এো
জাহনটয় হদট হটব। এোু্ই হশর উাঁেু েটর দাাঁড়াটনা।’
‘এট হেন্তু হবজয় আসটবনা এবং অোটয়র প্রহ হবধান হটব না।’
‘হবজয় আসটবনা, হেন্তু আটেরাট হ ামার মুহক্ত হনহশ্চ হটব। হবজটয়র
ভাবনা হ ামার নয়, আল্লাহর। হবজয় হদয়ার সময় হটয়টছ হে হয়হন, এো হঠে
আন্দামান ষড়যন্ত্র

119

েরা এেমাত্র ারই এেহ য়ার। এো যহদ হ ামার ঈমান হয়, াহটল হদেটব
হ াশা হোন সময়ই স্পশৈ েরটবনা হ ামাটে এবং োজ েরার শহক্ত ও উৎ’সাহ
বহুগুণ বাড়টব। হবজটয়র হেন্তাই হয মানুষটে, হবজয় না আসা এ ধরটণর মানুষটদর
দুবৈল ও হ াশাগ্রি েটর এবং এই হ াশাগ্রি াই াটে েেভ্রষ্ট েটর
েরমেন্থার হদটে হনটয় যায়। সু রাং হ ামার দাহয়ত্ব শ ভাে োলন েটরছ হেনা
হসো হদেটব। সবাই ার দাহয়ত্ব শ ভাে োলন যহদ েটর, াহটল এে সময়
আল্লাহর হদয়া হবজয় আেনাট ই এটস দ্বাটর েরাঘা েরটব।’
বটল আহমসদ মুসা সালাম হদটয় োহড় হেটে নামল।
হসাজা ফুেোট উটঠ হেল।
েলট লােল োছ লা হদটয় হসাজা েহশ্চম হদটে।
েলেহীন হোটে াহরে াহেটয় আটছ আহমদ মুসার হদটে। বুঝল হস,
ার স্যার এেো দূরত্ব েযৈন্ত েহশ্চটম এহেটয় ারের েুরা ত্ব বাহড়র হেছটন
যাবার েে ধরটব।
াহরে ঘহড়র হদটে াোল। ৭ো ৩৭ হমহনে। আর ২২ হমহনে হাট
আটছ। সামটন হেটে হটনৈর শে োটন এল াহরটের। ঘহড়র হদে হেটে হোে
হফহরটয় হস াোল সামটনর হদটে। হদেট হেল, েুরা ত্ব বাহড়র সামটন এেো
মাইটক্রা এটস দাাঁহড়টয়টছ। ার হদো ে োলটেটরই হসই মাইটক্রাই।
হঠাৎ বুেো ছোাঁ েটর উঠল াহরটের। স েৈ হটয় উঠল হস।
েরেটণই মাইটক্রা হেটে োাঁে ছয় জন হলাে হনটম মাইটক্রার হেে হোলা
হরটে হেটের সামটন দু’ভাে হটয় দাাঁড়াল।
াহরে বুঝল মাইটক্রাট োউটে এটন উঠাটনার জে ারা অটেো
েরটছ।
‘ াহটল হে শাহ বানুটদর আবার..................।’ এ েুকু হেন্তা আসট ই
আাঁৎটে উঠল হস।
হস ৎেণাৎ োহড়র দরজা েুটল হনটম প্রাণেটণ ছুেল আহমদ মুসার
হদটে। ছুোর সাটে সাটে হস ‘স্যার’, ‘স্যার’ বটল হেৎোর েরটছ।
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আহমদ মুসার োটন হেৌাঁটছটছ াহরটের োে। দ্রু হস ঘুটর দাাঁহড়টয়টছ।
োন হশানার সাটধ সাটে ার মটন শংো হজটেটছ।
আহমদ মুসা হদেল াটে ঘুরট হদটে াহরে হা হদটয় ইহঙ্গ েরটছ
েুরা ত্ব অহফটসর সামটনর হদটে।
ইহঙ্গ হদটেই ভ্রুকুহি হটলা আহমদ মুসার। াহটল হে শাহ বানুটদর
হোোও সহরটয় হনটচ্ছ! াহরটের োেটলর ম ছুো ও হেৎোটরর এোই হ া অেৈ
হট োটর।
এবার ছুেল আহমদ মুসা াটদর োহড়র োটছ হফটর আসার জটে।
াহরে েমটে দাাঁহড়টয়টছ।
আহমদ মুসা ার োছাোহছ আসট ই হস হাাঁোট হাাঁোট বলল,
‘স্যার, েুরা ত্ব অহফটসর সামটন মাইটক্রা। োউটে োহড়ট হ ালার আটয়াজন
েরটছ।’
আহমদ মুসা হেছু না বটল ার ছুো অবোহ রােল।
োটছর লা েযৈন্ত আসট ই আহমদ মুসা হদেট হেটলা, েটয়েজন
োউটে হেটন-হহাঁেটড় োহড়ট
ুলটছ। োটশ ওটদরই হঅারও হলাে দাাঁহড়টয়
োোয় েহরষ্কার হদো হেলনা, হেন্তু োেড়-হোেটড়র হয অংশ হবটশষভাটব হদো
হেল াট এোহধে মহহলাটে োহড়ট উঠাটনা হটচ্ছ া হনহশ্চ ।
আহমদ মুসা ছুটে এটস োহড়র ড্রাইহভং হসটে বসল। াহরে এটস বসল
োটশ। মাইটক্রা েন োেৈ হনটয় হফটলটছ।
এহদটেই মাইটক্রাহে েড়াট শুরু েটরটছ। ার মাটন মাইটক্রাহে দহেটণ
হোোও যাটব।
েুহশ হটলা আহমদ মুসা মাইটক্রাহেটে এহদটে আসট হদটে। হসদ্ধান্ত হস
হনটয় হনটয়টছ, এোটনই হস আেোটব মাইটক্রাহেটে।
মাইটক্রাহে আসটছ।
রাস্তাহে হবশ প্রশস্ত।
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আহমদ মুসা রাস্তার েহশ্চম োটশ ফুেো হঘাঁটষ দাাঁহড়টয় আটছ। আর
মাইটক্রাহে আসটছ রাস্তার েূবৈ োশ হদটয়। মাইটক্রাহে আহমদ মুসার োহড়র
সমান্তরাটল এটল দু’োহড়র মধেোর দূরত্ব দাাঁড়াটব হবশ েটজর ম ।
েহরেল্পনা েটর হফলল আহমদ মুসা।
দু’হাট দুহে হরভলবার ুটল হনল আহমদ মুসা। দু’ জৈহন দু’হট্রোটর
হরটে অটেো েরট লােল হস।
মাইটক্রাহে এটস েটড়টছ। মাইটক্রার হভ টরর অবয়বগুটলা এেন স্পষ্ট
হদো যাটচ্ছ। ড্রাইভাটরর োটশর জানালায় োাঁে নামাটনা। সামটনর সীটে আটছ
দু’জন, মাটঝর হসটে হ নজন এবং হেছটনর হসটে শাহ বানু ও সাহারা বানুটে
হনটয় ৪ জন।
মাইটক্রার দু’হে দরজাই েূব হদটে।
আহমদ মুসা োহড়র দরজা েুটল হবহরটয় এল। হরভলবার ধরা দু’হা
ার হেছটন।
মাইটক্রাহে আহমদ মুসার োহড়র সমান্তরাটল এটস যাটচ্ছ।
‘ াহরে ুহম োহড়ো রাস্তার ওোটশ মাইটক্রার হেছটন হনটয় আসটব।’
মুটের েো হশষ হবার সাটে সাটেই হরভলবার ধরা ার দু’হা উেটর
উটঠটছ। দু’হরভলবাটরর গুহল ার এেসাটেই হবহরটয় হেল। ার োন হাট র
হরভলবার গুহল েটরটছ মাইটক্রার সামটনর োন হদটের োোয় আর বাম হাট র
হরভলবাটরর গুলী হেটয় হবদ্ধ েটরটছ ড্রাইভারটে।
গুলীর হরজাে না হদটেই আহমদ মুসা বাটঘর ম দীঘৈ এে লাফ হদটয়
মাহেট েটড় েরহের ম হনটজর হদহো মাহের উের েহড়টয় রাস্তার ওোটশ েটল
হেল।
মাইটক্রাট ফুল স্পীে হছলনা। গুলী োওয়ার ের মাইটক্রাহে প্রবল
ঝাাঁকুহন হদটয় ো হটয় হেটয় আবার এাঁটে-হবাঁটে এেেু সামটন এহেটয় ফুেোট র
সাটে ধাক্কা হেটয় মুে েুবটড় হেটম হেল।
মাইটক্রা োমটলও মাইটক্রার হভ টরর হলাটেরা সটঙ্গ সটঙ্গ হবহরটয় এল
না। োহড়র ঝাাঁকুহনট ধাক্বায় নাোল হওয়া, আেহস্মে আক্রমটণ হবমুঢ় হটয় েড়া
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এবং শত্রুর অবিান সম্পটেৈ হবভ্রাহন্ত এসব োরটণ াটদর হবর হট হবলি হটলা।
অেহদটে আহমদ মুসা মাইটক্রা দাাঁড়াবার সাটে সাটেই েহড়টয় হেটয় মাইটক্রার
হেছটন অবিান হনল।
মাইটক্রা হেটে হবর হট ওরা হদহর েরটলও হুড়মুড় েটর ওরা অবার
এেসাটেই ৬ জন হবহরটয় এল।
ওরা হবহরটয় হসাজা হটয় দাাঁড়াবার আটেই আহমদ মুসা োহড়র হেছটন
বসা অবিা হেটে দাাঁহড়টয় হেটয়হছল, যাট ওটদর সবাইটে হোটের সামটন আনা
যায়।
আহমদ মুসাটেও ওরা হদেট হেল।
আহমদ মুসার দু’হাট র হরভলবার াে েরা হছল ওটদর হদটে।
হেন্তু হবেটরায়া ওরা ওটদর হাট র হরভলবার ুলল আহমদ মুসাটে
লেে েটর। দু’হরভলবার হদটয় ছয়জনটে াে েরা যায়না, এ ধারণাই োজ
েটরহছল াটদর মটধে। হেন্তু হাট র হরভলবার োটেৈে েযৈন্ত হ ালা ও গুলী েরার
জটে হয সমটয়র প্রটয়াজন াট দু’হরভলবার হেউ হেউ ছয়জন হেন ারও
হবহশ লেেটভদ হয েরট োটর, হসো াটদর হবটবেনায় আটসহন।
এর ফল াটদর হভাে েরট হটলা। আহমদ মুসার দু’হরভলবার োহের
মসট া হশোর েরল ওটদর ছয়জনটে।
ছয় গুলী হশষ েটরই আু্হমদ মুসা াোল োহড়র হভ টর শাহ বানুটদর
অবিা হদোর জটে। হদেট হেল শাহ বানু ও ার মা দু’ জটনই আহমদ মুসার
হদটে অেলে হোটে াহেটয় আটছ। সাহারা বানুটে আহ হদেল আহমদ মুসা।
ার েোল সম্ভব হোঁ টল হেটছ। হসোন হেটে রক্ত েহড়টয় েড়ট হদো
যাটচ্ছ। হেন্তু এর েটরও দু’জটনরই মুে ভরা আনন্দ এবং হোে উেোটনা েুহশর
ঔজ্জ্বলে।
আহমদ মুসা দ্রু হোলা দরজার সামটন হেটয় এেেু হনেু হটয় বলল,
‘োলাম্মা াড়া াহড় হনটম েড়ুন, শাহ বানু এস।’
আহমদ মুসা ধটর ওটদর নাহমটয় আনল।
এ সময় াহরেও োহড় এটন মাইটক্রার হেছটন দাাঁড় েরাল।
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োহড় দাাঁড় েহরটয়ই োাঁহড় হেটে নামল

াহরে। েুটল হদল হেছটনর

দরজা।
আহমদ মুসা শা বানু ও সাহারা বানুটে ধটর োহড়র হদটে আনহছল।
শাহ বানু ও সাহারা বানুর হোটে-মুটে আনটন্দর ঔজ্জ্বলে হফটর এলও
াটদর শরীটরর আ ংেজহন হভটি েড়া অবিা যায়হন। ারা দাাঁড়াট হেটয়ও
োাঁেহছল।
আহমদ মুসা ওটদরটে োহড়ট বহসটয় হদট হদট বলল, ‘ াহরে ুহম
হরভলবারগুটলা কুহড়টয় আন, কুইে।’
আহমদ মুসা দ্রু হেটয় ড্রাইহভং হসটে বসল।
াহরেও হরভলবার কুহড়টয় এটন আহমদ মুসার োটশর হসটে বসল।
এলাোহে অহফস এলাো হটলও এবং অহফটসর সমটয়র হদড় ঘণ্টা বাহে
োেটলও হবশ দূরটত্ব দু’োরজন জমা হটয় হেটছ।
আহমদ মুসা াোল েুরা ত্ব অহফটসর হদটে। ওরা জানট হেটরটছ
হেনা, হদেট হেটয়টছ হেনা- এো এেো বড় হবষয়।
আহমদ মুসা হদেট হেল অহফটসর সামটন দু’জন হলাে দাাঁহড়টয় আটছ।
আরও দু’জন হভ র হেটে ছুটে এল। ারের োরজটনই ছুেল অহফটসর োহড়
বারান্দায় দাাঁড়াটনা জীেটর হদটে।
আহমদ মুসার হঠাাঁটে হাহস ফুটে উঠল। ওরা োরজন াহটল জীে হনটয়
াটে ফটলা েরটব। ওটদর মটধে শংেরাোযৈ হনই। এোটন মৃ ছয়জটনর মটধেও
শংেরাোযৈ হনই। হস াহটল হেল হোোয়?
আহমদ মুসা আো
এ ভাবনা হরটে োটয়র োশ হেটে এেো বোে
ুটল হেছন হদটে এহেটয় ধটর শাহ বানুটদর উটেটে বলল, ‘শাহ বানু বোটে
হদে ফাে এইটের হজহনস রটয়টছ। োলাম্মার আহ জায়োোয় ফাে এইে
লাোও।’
‘আমরা ভাল আহছ হবো। আমাটদর েো হভবনা। ন ুন জীবন হেটয়হছ।
হোন েষ্টই েষ্ট নয়।’ বলল সাহারা বানু।
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আহমদ মুসার োহড় লেৈ হমটয়া হরােৈ হেটে োহলেে হরাটে েড়ল। হোেৈ
হেয়ার হেটে দহেটণ োহলেটের হদটে যাবার এোই সবটেটয় হসাজা েে। হোেৈ
হেয়ার ও োহলেটের মধেব ৈী হসই উেকূলই আহমদ মুসার োটেৈে।
োহলেে হরাটে েড়ার ের আহমদ মুসা হরয়ারহভউট হদেল, জীেহে
ঝটড়র হবটে এহেটয় আসটছ। আহমদ মুসা োহড়র েহ বাড়াল না।
শহর হছটড় োহাড় এলাোয় প্রটবশ েটরটছ আহমদ মুসার োহড়।
আহমদ মুসার োহড়টে ফটলা েটর আসার জীেোটে শাহ বানুরাও
হদেট হেটয়টছ। ারা ঘন ঘন াোটচ্ছ হেছন হদটে। াটদর মুটে-হোটে
আবার ফুটে উটঠটছ হসই আ ংটের ভাব।
আহমদ মুসার োহড়র স্পীে েমটম েমট এে সময় ‘হেে েে’ হটয়
হেটম হেল।
আহমদ মুসা দু’হে হরভলবার হাট হনটয় বলল, ‘শাহ বানু হোলাগুলী শুরু
হটয় হেটল ুহম োলা আম্মাটে হনটয় সীটে শুটয় েড়টব। াহরে ুহমও।’
আহমদ মুসা দ্রু োহড় হেটে হনটম োহড়র সামটন েটল হেল। েুলল
ইহটজটনর ঢােনা।
‘োহড় োরাে হটয় হেটছ?’ আ ে
ৈ টে বলল সাহারা বানু।
হে উত্তর হদটব এই প্রটশ্নর। শাহ বানুর হোটে-মুটেও হনটমটছ মৃ েু র
োণ্ডুর া। াহরেও উটদ্বে-আ ংটে মুষটড় েটড়টছ। এই ভয়ানে সমটয় াটদর
োহড় োরাে হল, এই হেন্তা ার মনটে দারুণ েীড়া হদটচ্ছ।
হেছটনর জীে হদেট হেটয়টছ সামটনর োহড়র এই দুদৈশার হেত্র।
জীটের ড্রাইহভং সীটের হলােহে অেটদর লেে েটর বলল, ‘আহম ঐ োহড়র
হেছটন জীে দাাঁড় েরাহচ্ছ। আসল হলাে হেটছ সামটন োহড় হঠে েরট । োহড়ট
হমটয় দু’হে আর এেহে হছটল। আমরা োরজন এেসাটে নামব দু’জন দু’োশ
হেটে োহারা হদব োহড় হঠেেরার হলােোটে। হস হযন আক্রমটণ আসট না
োটর। আর দু’জন হেটয় হছটলহেটে োবু েটর বা হ ো েটর হমটয় দু’জনটে হবর
েটর আনটব।
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ওহদটে আহমদ মুসা োহড়র সামটনর ঢােনাো হ ুটল হরটে োহড়র হনটে
ঢুটে হেল। মাহে আাঁেটড় শুটয় সাটের মট া েহড়টয় োহড়র হেছন হদটে
এগুহচ্ছল।
োহড়ো আহমদ মুসা এমন মজার জায়োয় দাাঁড় েহরটয়টছ হযোটন
োহড়র লার জায়োো হনেু, দু’ধার আবার উাঁেু। হেছুো নালা হোটছর। োহড়র
দু’ধাটরর োো েটড়টছ নালার দু’ধাটরর উাঁেু প্রাটন্ত। োহড়র লার নালা হদটয়
এগুট আহমদ মুসার াই হোন েষ্ট হটলানা। টব নালা ম জায়োোয় োদাোহন োোয় মুেসহ সামটনর হদেো োদার োোটর হঢটে হেল আহমদ মুসার।
আহমদ মুসা যেন োহড়র হেছটন হেৌাঁটছ হেটছ, েনই জীেহে এটস
দাাঁড়াল আহমসদ মুসাটদর োহড়র োর োাঁে েজ হেছটন। আহমদ মুসা জীটের
উেটরর অংশ ছাড়া দু’োশ ও হনটের অংশ েহরষ্কার হদেট োটচ্ছ। আহমদ মুসা
ার মুে লিাভাটব মাহের উের হরটে দু’হাট র দু’হরভলবার হদটয় জীটের
দু’োশোটে োটেৈে েরল।
জীফ োমার সটঙ্গ সটঙ্গই জীটের োশ হদটয় প্রায় এেই সটঙ্গ ৮হে ো
হনটম এল। আহমদ মুসা ওটদর হনটের অংশ হদেট োহচ্ছল, হদটহর উেটরর
অংশ নয়।
আেহে ো দ্রু এহেটয় আসটছ। ওরা জীে োর হটয় মধেব ৈী ফাাঁো
জায়োয় সহজ োটেৈটে আসার ের আহমদ মুসা হির লটেে গুলী েরা শুরু েরল।
দু’হরভলবার হট োরহে ফায়ার হট ই োরজন মাহেট েটড় হেল।
এবার ওটদর োরজনটেই আহমদ মুসা হদেট হেল। োরজনই োটয়
গুলী হেটয়টছ। ওরা বটস েটড় উদভ্রাটন্তর ম োরহদটে েুাঁজট লােল গুলী হোন
হদে হেটে এল। ওটদর হাট
েনও হরভলবার, হোটে হহংসার আগুণ।
আহমদ মুসা ার হরভলবাটরর নল হদটয় োহড়র োেৈাটর দুহে আঘা
েরল। এেো ধা ব শে োরহদটে ছহড়টয় েড়ল।
ওটদর োরজটনর হোেই ছুটে এল এহদটে।
ওরা হদেট হেল আহমদ মুসার মুে এবং দু’হাট র হরভলবার।
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প্রেমোয় ওরা ভূ হদোর ম েমটে উটঠহছল। ার েরেটণই ওটদর
োরজটনরই হরভলবার উঠট লােল আহমদ মুসার লটেে।
হেন্তু আহমদ মুসার জৈহন হরভলবাটরর হট্রোর স্পশৈ েটর স হর
হটয়হছল। আহমদ মুসার দু’ জৈহন আবার দু’বার েটর োেল হরভলবাটরর
হট্রোর। হবহরটয় হেল োরহে গুলী। হনাঁেু ভাটব া লেেটভদ েরল। োরহে হদহই
এবার েহড়টয় েড়ল মাহেট ।
োহড়র হেছটন নালার মাোো হছল ুলনামূলেভাটব সংেীণৈ। হবর হট
েষ্ট হটলা। েদৈমাক্ত ও ধুহল ধুসহর হদহ হনটয় আহমদ মুসা হবহরটয় এল।
শাহ বানু, সাহারা বানু ও াহরে সবাই োহড় হেটে হবহরটয় এটসটছ
ওটদর োরজনটে গুহল হেটয় েটড় হযট হদটে এবং আহমদ মুসাটে আটশ-োটশ
না হদটে আ ংহে হটয় েটড়টছ ারা। আহমদ মুসাট দু’হাট হরভলবার হনটয়
োহড়র লা হেটে হবহরটয় আসট হদটে ওরা হযন প্রাণ হফটর হেল। সাহারা বানু
আহমদ মুসাটে দু’হাট জহড়টয় হনটয় েোটল েুমু হেটয় বলল, ‘হবো হ ামাটে
না হদটে মটন হহচ্ছল হোো জেৎ হযন মুটছ হেল হোটের সামটন হেটে। আল্লাহ
হ ামাটে দীঘৈজীহব েরুন, শ মাটয়র শ হবাটনর অশ্রু হমাছাট হ ামাটে সামেৈ
দান েরুন। হ ামার এ েটষ্টর শ গুণ জাযা আল্লাহ হ ামাটে দান েরুন।’
‘ধেবাদ োলাম্মা।’ বলল আহমদ মুসা
ারের দ্রু েটটঠ বলল, ‘আসুন এোন হেটে াড়া াহড় সটর েড়ট
হটব। আল্লাহর হবটশষ দয়া হয এ েণ হোন োহড় এহদটে আটসহন।’
ইট ামটধে াহরে মৃ োরজটনর হরভলবার ও হমাবাইল সংগ্রহ েটরটছ।
আহমদ মুসা াহরটের হেঠ োেটড় বলল, ‘এই হ া যুটদ্ধর হট্রহনং শুরু
েটর হদটয়টছ। সাবাস!’
আহমদ মুসা োহড়র হদটে হাাঁো শুরু েরল।
‘ভাইয়া, সামটনর হদটের োেড় শুধু হভজা নয় এেদম োদায় হলেটে
হেটছ। আেনার হবোটে বাড়হ োেড় হদটেহছ....।’ আহমদ মুসাটে লেে েটর
বলল শাহ বানু। েো হশষ না েটরই হেটম হেটছ শাহ বানু।
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‘হেছু হভব না শাহ বানু, আমার এ সটব অটভেস আটছ।’ হাাঁেট হাাঁেট
বলল আহমদ মুসা।
সবাই োহড়ট উঠল
আবার োহড় ছুটে েলল।
‘স্যার, মাফ েরটবন। এেো েো। আেহন োহড়র হনটে ঢুেটবন হ া
োহড়র ঢােনা ুলটলন হেন? আহম হ া ভয় হেটয়হছলাম, োহড় হবাধহয় োরাে
হটয় হেটছ।’
‘ঢােনা না ুলটল হ া ওরা োহড়র সামটনোও হদেট হেট া। যহদ
হদেট হেট া আহম হনই াহটল ওরা সাবধান হটয় হয এবং আমাটে হোাঁজার
োজোই ারা প্রেটম ের । আমাটে োহড়র লায় ওরা েুাঁটজ হেট ও
োরট া।’
‘হঠে স্যার।’ বলল াহরে।
‘ াহরে ুহম আহমদ মুসাটে ‘স্যার’ বল? ভাই বল না?’
েমটে উঠল াহরে ‘আহমদ মুসা’র নাম শুটন। দ্রু হেছন হদটে মুে
হফহরটয় বলল, ‘োলাম্মা ইহন আহমদ মুসা?’ েটটঠ ার রাটজের হবস্ময়।
‘হেন ুহম ‘আহমদ মুসা’হে হেননা? হ ামার ‘স্যার’ আহমদ মুসা
জাননা?’ বলল সাহারা বানু।
াহরে ভূ হদোর ম শ্বাসরুদ্ধের এে অনুভূহ হনটয় াোল আহমদ
মুসার হদটে।
হনবৈাে হবস্মটয় হস াহেটয়ই রইল। মটনর হভ টর হ ালোড়। এই
আহমদ মুসা! সোল হেটেই আহমদ মুসার োটশই হস আটছ! আহমদ মুসা হুকুম
হদটচ্ছ, ঐ হুকুম াহমল েরার হসৌভােে হস লাভ েটরটছ! হসই হবরাে আহমদ মুসা
এ সহজ, এ সরল, এ আেন! েটবৈ বুে ভটর উঠল াহরটের। আহমদ মুসার
জীবন-মৃ েু র অেরূে হেলার হস োেুস সােী হট হেটরটছ, ার সােী হট
হেরটছ।
আনন্দ হবস্ময় আটবে অশ্রু হটয় হবহরটয় এল ার হোে হদটয়।
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আহমদ মুসা েোশটবােৈ হেটে এেো হেসুে হেোর ুটল হনটয় াহরটের
হদটে এহেটয় হদটয় বলল, ‘হোটের োহন মুটছ হফল াহরে। বটলহছনা হয, অশ্রু
মানুষটে দুবৈল েটর।’
‘এো ভটয়র নয়, আনটন্দর অশ্রু স্যার। বহু আোহি স্বজটনর
আেহস্মে সাোট হয অশ্রু ঝটর, া মানুষটে দুবৈল নয় প্রাণবন্ত েটর।’ াহরে
বলল।
‘ধেবাদ াহরে। স্বজন োওয়ার প্রহ আমার েুব হলাভ।’
‘হেন্তু আমাটদর ম আেনার হোহে হোহে স্বজন প্রহ হে সোল সন্ধোয়
আেনাটে স্বাে জানাবার জটে অটেো েরটছ স্যার।’
াহরটের েো হশষ হট ই সাহারা বানু বলল, ‘বৃটেন হেটে ‘স্যার’
সটিাধটন হদেহছ এটেবাটরই অভেস্ত হটয় হেছ াহরে।’
‘োলাম্মা, াহরে আমার ছাত্র হট োয়। এো ভাল। আহম ওর হট্রহনং
শুরু েটরহছ। এেজন হবরাে হযাদ্ধা ওটে বাহনটয় ছাড়ব।’
‘ভাইয়া, হযাদ্ধা োউটে বানাটনা যায়? হযাদ্ধা হওয়া হ া মনটনর
বোোর।’ বলল শাহ বানু েম্ভীর েটটঠ।
‘হ ামার েো হঠে শাহ বানু। এে শহক্তশালী মনন ওর মটধে আটছ
বটলই আহম ওটে হট্রহনং হদহচ্ছ।’
এেো হবব্র ভাব ফুটে উঠল াহরটের হোটে-মুটে। হসই সাটে লজ্জাও।
লজ্জাের এেো ভাবনা এটস হঘটর ধটরটছ। শাহ বানুর প্রহ
ার দুবৈল ার েো,
শাহ বানুর হনহ বােে মটনাভাটবর েো, ই োহদ হবষয় আহমদ মুসাটে বলা ার
হঠে হয়হন। এেন হস হে েরটব! আহমদ মুসা ও শাহ বানুর উেহহহহ ট
েহরহিহ
ার জটে হয মহাহবব্র ের হটয় উটঠটছ।
েোো বটলই আহমদ মুসা াোল াহরটের হদটে। ার হবব্র অবিা
হদেট হেল আহমদ মুসা। আহমদ মুসার মুটে এেো হমহষ্ট হাহস ফুটে উঠল।
‘আমরা েন্তটবে প্রায় এটস হেহছ োলাম্মা। সামটনই উেকূল।’
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বটল এেেু োমল আহমদ মুসা। এেেু ভাবল। হসই সাটে ার মুে
েম্ভীর হটয় উঠল। বলল, ‘োলাম্মা, হোেৈ হেয়ার হেটে হবশ দূটর হভন্ন এেো
জায়োয় আেনাটদর হনটয় হযট োই।’
‘হোোয় হবো।’ বলল সাহারা বানু, শাহ বানুর মা।
‘মায়া বন্দর ও োহলোাঁও-এর মাঝোটন েভীর জংেটল সবুজ
উে েোর এে আহদবাসীটদর জনেটদ।’
‘ওোটন হে আটছ?’
‘আমার বড়টবান এবং আমার দুলাভাই।’
‘হ ামার ভাই-হবান হেউ হনই, বড় হবান হোটেটে এল?’
হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘ো াটনা বড় হবান, াাঁটে বড় হবান
হেটেহছ।’
‘হঠাৎ হোোয় হেভাটব াাঁটদর হেটল? মাত্র েটয়ে হদন হ া ুহম হোেৈ
হেয়াটরর বাইটর হছটল?’
‘এই েটয়েহদটন অটনে ঘেনা ঘটেটছ োলাম্মা।’
আহমদ মুসা েো হশষ হবার সাটে সাটে োহড়- এেো হঝাটের োটশ
দাাঁড় েরাল। বলল, োলাম্মা, এ হঝােো োর হটলই আমরা উেকূটলর সামটন
েটড় যাব। এই উেকূটলর ধাটর াহরেটে হমটর হফলট হনটয় আসা হলােহে
এেনও েটড় োোর েো। হস আেনাটদর হদেট োে, হসো হঠে হটবনা। আহম
হদটে আহস। আেনার হঝাটের আড়াটল এেেু দাাঁড়ান।’
আহমদ মুসা োহড় হনট হেটয়ও হনলনা। ভাবল হস, আটে হদো দরোর
আহ হলােহে আটছ। ারের োহড় হনয়া যাটব।
এই ভাবনাটে আহমদ মুসা েুবই গুরুত্ব হদল। সরাসহর বাইটর না হবহরটয়
জংেটলর আড়াল হনটয় হস এগুটলা সামটন।
এে সময় হোো উেকূলইোই ার নজটর এল। হদেল, ‘হসই আহ
হলােহে হনই।’ হবহস্ম হটলা আহমদ মুসা। ঘহড়র হদটে াোল। হদেল সোল
৮ো েহল্লশ হমহনে বাটজ।
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নানা হেন্তা, নানা আশংোর হবষয় ঘুরোে হেট লােল আহমদ মুসার
মাোয়। হয োহড়ট সোল ৮োয় আমার েো আত্মসমেৈণ েরার জে, আহম না
হেৌাঁছাটনায় হে হস োহড়হে উেকূটল এটসহছল হোাঁজ হনট ? যহদ ারা এটস োটে,
ারা হেটয় হেটছ আহ হলােহেটে। ার োটছ সব েোই ারা শুটনটছ এবং
শুটনটছ হয আহম সাটড় ৮োয় হফটর আসব।
এই হেন্তা ার যহদ স ে হয়, াহটল এই উেকূটল হোোও ারা
ওাঁৎটেট অেটো েরটছ আহমদ মুসার জটে। হোোয় ারা লুোট োটর?
দু’োটশর হোন জংেটল হনশ্চয়।
হয হোন জংেটল ারা অটেো েরট োটর? হনটজটেই হনটজ প্রশ্ন
েরল আহমদ মুসা। উত্তটররও সন্ধান েরট লােল।
আহমদ মুসা দহেণ োটশর জংেল ধটর এগুহচ্ছল। হেছটন এই
জংেটলরই এেোটশ শাহ বানুটদর হস লুহেটয় হরটে এটসটছ এবং এোটশর
জংেটলই উেকূটল এে প্রাটন্ত এে হঝাটের হভ টর হবােও লুোটনা রটয়টছ।
আহমদ মুসা হবাে হেটে হনটমহছল এ োটশর জংেটলরই োছাোহছ জায়োয়।
আবার াহরেটে েুহবটয় মারার জটে াটে োহনট হফলার জায়োোও দহেণ
োটশর জংেটলরই হনেটে। আর আহ হলােহেটে আহমদ মুসা হযোটন হরটে
হেটয়হছল, হসোও এই জংেটলরই োটছ। সু রাং শত্রুরা যহদ ার জটে
ওাঁৎটেট োটে, হসোও াহটল এ দহেণ োটশর জংেটলই হটব।
এই হেন্তা েরার সাটে আহমদ মুসা ক্রহলং েটর সন্তেৈটণ হনুঃশটে এগুট
লােল।
হেছুো এগুবার ের আহমদ মুসা নাটে হসোটরটের েন্ধ হেল।
হেটম হেটল আহমদ মুসা।
হস উেটর োু্টছর হদটে াহেটয় ো ার নড়া-েড়া হেটে বুঝল বা াস
সামটন হেটে মাটন েূবৈ হদে হেটে বইটছ াহটল হঠেই যাটচ্ছ আহমদ মুসা।
সামটনই শত্রুটদর হস হেটয় যাটব।
ক্রহলং েটর আরও হমহনে দুই এগুবার ের আহমদ মুসা োো েোর
আওয়াজ হেল।
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আরও এগুটলা আহমদ মুসা।
হোটে েটড় হেল ওরা আহমদ মুসার। জংেটলর মটধে এেো হোলম
জায়োয় এেো হ ায়াটল হবহছটয় ৪ জন াস হেলটছ। আর দু’জন এেো োটছর
আে দশ হফে উাঁেু োটল উত্তরমুেী হটয় বটস ফাাঁো উেকূটলর হদটে নজর
হরটেটছ। োটছ বসা দু’জটনই হসোটরে োটচ্ছ।
হঠাৎ এেো কুকুটরর আোশ-ফাো হেৎোটর েমটে উঠল আহমদ মুসা।
হদেল হস, ওটদর োটশ কুকুরো শুটয় হছল, লাফ হদটয় উঠল। উঠার আটেই হস
হেৎোর হদট শুরু েটরটছ। হবাধ হয় কুকুরহে ঘুম হেটে হজটে উটঠটছ। উটঠই
হস েহরহে েন্ধ হেটয়টছ, যহদ আহমদ মুসার হোন হজহনস কুকুরহেটে শুহেটয়
রাো হটয় োটে। অেবা অেহরহে েন্ধ হেটয়ও কুকুরহে হেটে উঠট োটর।
এসব ভাল আহমদ মুসা।
কুকুর হঘউ হঘউ েটর উঠার সাটে সাটে োরজটনর াস হেলা বন্ধ হটয়
হেটছ। ারা েটেে হেটে হরভলবার হবর েটর হনটয় উটঠ দাাঁহড়টয়টছ। জংেটলর
আড়াটল োোর োরটণ ারা আহমদ মুসাটে হদেট োয়হন। হেন্তু োটল বসা
দু’জন হলাে হঠেই হদেট হেটয়টছ আহমদ মুসাটে। াটদর হাট ও উটঠ
এটসটছ হরভলবার।
আহমদ মুসার দু’হাট দু’হরভলবাটরর দুহে গুহল হস এেই সাটে েটরটছ
োটল বসা দু’জনটে লেে েটর।
বুটে গুহল হেটয় দু’জটনই োল হেটে েটস েড়ল মাহেট ।
ওহদটে ওরা কুকুটরর হেন েুটল হদটয়টছ।
ছুেট শুরু েটরটছ কুকুর। ওরা োরজন কুকুটরর হেছটন। াটদর হাট র
হরভলবার বাহেটয় ধরা। হহংর দৃহষ্ট াটদর হোটে।
আহমদ মুসার হরভলবার োটলর দু’জনটে গুহল েটরই লেে নাহমটয়
হনটয় এটসহছল হনটে কুকুর এবং হসই োরজটনর হদটে।
আহমদ মুসার বাম হাট র হরভলবার োটেৈে েটরটছ ছুটে আসা
কুকুরহেটে। হোলােৃহ হসই ফাাঁো জায়ো হেটে জংেটল হঢাোর হবশ আটেই
মাোয় গুলী হেটয় মাহেট েটড় হেল কুকুরহে। আর োন হাট র হরভলবার োটেৈে
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েরল োরজন হলােটে। অধীে র েীপ্র আহমদ মুসার োন হা
ার সাটে বাম
হা হযাে হদবার আটেই অবেেৈ গুলীট হ নজনটে হশোর েরা সমাি েরল।
বাম হা এটস ে ুেৈ জনটে গুলী েটর ওটদর আক্রমটণ আসার হেষ্টার ইহ
ঘোল।
ঘেনার এ জায়ো হেটে উেকূটলর ফাাঁো এলাো দশ েটজর হবহশ দূটর
নয়।
আহমদ মুসা জংেল হেটে হবহরটয় এল। হস াোল শাহ বানুরা হয
হঝাটের আড়াটল লুহেটয় আটছ হস হঝাটের হদটে। হদেল, হঝাটের আড়াল হেটে
াহরে উাঁহে হদটচ্ছ। আহমদ মুসাটে হদটে হস হঝাটের আড়াল হেটে বাইটর
এল। আহমদ মুসা াটে োহড়সহ সবাইটে হনটয় আসার জে ইহঙ্গ েরল।
দু’হমহনটের মটধেই াহরে সবাইটে হনটয় হাহজর হটলা।
োহড় োমট ই শাহ বানু প্রেম নামল। বলল, ভাইয়া, আেহন ভাল আটছন
হ া। গুলীর আওয়াজ শুনলাম, কুকুটরর আওয়াজ শুনলাম। ওটদর.......।’
‘ভাল আহছ। গুলীর আওয়াজ হছল আমার, কুকুটরর আওয়াজ হছল
ওটদর।’ আহমদ মুসা বলল।
‘ওরা োরা?’ বলল সাহারা বানু।
অটেরা সবাই োহড় হেটে হনটম এটসহছল।
‘আসুন’ বটল আহমদ মুসা সবাইটে জংেটলর হভ টর হনটয় হেল।
হদোল ৬ জটনর লাশ। বলল, ‘এরা এোটন ওাঁৎ হেট বটস হছল আমাটদর
অটেোয়।’
‘হেন্তু আমরা এোটন আসব া ভাবল হে েটর? প্রশ্ন েরল শাহ বানু।
‘হয আহ হলােহেটে হরটে হেটয়হছলাম, াটে আহম বটল হেটয়হছলাম
সাটড় ৮ো েযৈন্ত অটেো েরার জটে। আহম হঠে েটরহছলাম, আহম হফটর এটল
হসই োহড়ট হস হযট োরটব। োরণ আমার োহড়র আর দরোর হটব না।’
‘ াটে যেন বাাঁোট োও, েন যাবার সময় হলফে হদটল োরট । োহড়
োওয়া যায় এমন হোোও নাহমটয় হদট ।’ বলল সাহারা বানু।
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‘হেন্তু াটে উদ্ধাটরর জটে আেনাটদর ওোটন হেৌাঁছার আটেই হসোটন
আমাটদর েবর হেৌাঁটছ হদ ।
‘বুটঝহছ। ধেবাদ হবো।’
‘আহ হলােহে এই ছয়জটনর মটধে আটছ?’ বলল াহরে।
‘হনই। আমরা এোটন হেৌাঁছার আটেই শংেরাোটযৈর হোন গ্রুে মটন হয়
এোটন এটসহছল। হট োটর এোন হেটে দু’মাইল েহশ্চটম হেটয় যাটদর োটছ
আমার আত্মসমেটণৈর েো হছল, ারাই এোটন এটসহছল। আহ হলাটের োটছ
সব শুটন োহড়ট েটর আহ টে োহঠটয় হদটয় অটেরা আমাটদর ধরার জটে
এোটন অটেো েরহছল এবং আমার মটন হয়, এরাই শংেরাোযৈটে জাহনটয়হছল
হয, আত্মসমেটণৈর বদটল আহম শাহ বানুটদর উদ্ধার েরট হেহছ। এই েবর
হেটয়ই শংেরাোযৈ শাহ বানুটদরটে লেৈ হমটয়া হরাটের ঐ বাহড় হেটে অেত্র
সহরটয় হনহচ্ছল।
‘ াই হটব ভাইয়া, আমাটদর ঘটরর বাইটর এেজন আটরেজনটে
বলহছল, ‘শয় ান ধরা হদয়হন। আর এ কুকুরটেও উদ্ধার েটর হনটয় হেটছ।
এোটন আর বন্দীটদর রাো যাটব না। মহগুরুেী বটলটছন, ‘ওোটন হেটয়ই বাটঘর
হশোর ধরার মটহাৎসব হটব। মহাগুরু োহড় ঘুহরটয় ওোটনই যাটচ্ছন।’
‘হ ামরা হে জান বাটঘর হশোর ধরার মটহাৎসবো হে?’
মুেো ম্লান হটয় উঠল শাহ বানুর। আ ংে হদো হদল া হোটে-মুটে।
মাো হনেু েরল হস। বলল, ‘জাহন ভাইয়া, ে রাট ই শংেরাোযৈ স্বয়ং এই হুমহে
হদটয় হেটছ। আমার সারারা আল্লাহটে হেটেহছ। আমাটদর হছল উভয় সংেে।
আমাটদর েহরণহ র হবষয়ো হযমন হছল অেল্পনীয়, আেহন আত্মসমেৈণ েরটল
আমরা, আেহন এেসাটে হবেদগ্রি হ াম।’
‘আহমও এো জান াম শাহ বানু।’
‘ াহটল আত্মসমেটণৈ রাহজ হটলন হেন?’ হজজ্ঞাসা শাহ বানুর।
‘দু’োরটণ রাহজ হটয়হছ। এে, অনাোহি েহরহিহ হ টে হবলহি
েরা, দুই, হ ামাটদর উদ্ধাটরর এেো সুটযাে স হর েরা। আল্লাহ হস সুটযাে স হর
েটর হদটয়টছন।’
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‘আল হামদুহলল্লাহ।’ এেসাটে বটল উঠল শাহ বানু, সাহারা বানু
দু’জটনই।
এেো হনরব া।
হনরব া ভািল াহরে। বলল, ‘আমার এেো হেৌ ুহল স্যার, জংেটল
এটদর আেহন হেটলন হে েটর? আমাটদর োহারায় হেটেও এরা গুলী ছুড়ট
োরটলানা হেন?’
আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘ ুহম যেন আমার ছাত্র, েন হ া হশোট ই
হটব। হশান, যেন হদেলাম আহ হলােহে উেকূটল হনই, েন বুঝলাম হেউ বা
োরা এটসহছল। যেন শত্রুেটের হলাে এটসহছল, েণ ারা অবেই হজটনটছ
আহম এোটন হফটর আসব। যেন ারা হজটনটছ আহম হফটর আসব, েন অবেই
আমার জটে ারা ফাাঁদ ো টব। ারের হেন্তা েটরহছ, দু’োটশর জংেটলর হোন
োটশ ারা অটেো েরটব। সেল হবোটর আহম হদেলাম, দহেণ োটশর জংেটল
াটদর লুহেটয় োো স্বাভাহবে। আহম দহেটণর জংেল ধটর অগ্রসর হলাম। এে
জায়োয় হেৌাঁটছ হসোটরটের েন্ধ হেলাম। বা াটসর েহ হদটে বুঝলাম, েূবৈ হদে
হেটে হসোটরটের েন্ধ আসটছ। আহম ওটদর সন্ধাটন অগ্রসর হলাম এবং ওটদর
হেটয়ও হেলাম। ওটদর কুকুর আমাটে হের হেটয় হেটয়হছল। ওটদর দু’জন
োটছর োটল বটসহছল োহারার জটে। ারা আমাটে হদেট হেল এবং গুলী
েরট যাহচ্ছল। ার আটেই আহম গুলী েরলাম। এভাটবই ঘেনার ইহ হটলা।’
‘ধেবাদ স্যার, এই েটয়ে ঘটোয় স্যার আহম অটনে হেছু হশটে
হফটলহছ।’ বলল াহরে।
‘এই হ া উেযুক্ত ছাটত্রর োজ। এবার ুহম ছয়জটনর হমাবাইল ও
হরভলবারগুটলা এবং শা বানুটদর হনটয় বাইটর যাও। সামটনর এে হঝাটে স্পীে
হবাে লুহেটয় হরটেহছ। ওো হনটয় আহম আসহছ।’
বটল আহমদ মুসা দ্রু হাাঁো শুরু েরল েূবৈহদটে। হঝাটের আড়াল হেটে
স্পীে হবাে োহলটয় োহনট হনটম হেল।
শাহ বানুরাও ীটর এটস েটড়টছ। হবাটে উঠল সবাই।
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‘স্যার, আহম হবাে ভাল ড্রাইভ েরট োহর।’ বলল াহরে মুসা
হমােলা।
‘হেন্তু রুে হ া ন ুন হ ামার জটে।’ আহমদ মুসা বল।
‘অসুহবধা হটব না স্যার, আেহন হ া োটশ োেটছন।’
‘হবশ এস। হ ামার উের হশেে া েরার আরও এেো সুটযাে োওয়া
হেল।’
বটল আহমদ মুসা সটর এল ড্রাইহভং হসে হেটে।
‘ধেবাদ স্যার’ বটল াহরে হেটয় বসল ড্রাইহভং হসটে। বটস বলল,
‘স্যার আেনার োছ হেটে প্রহ মুহূট ৈই হশোর আটছ। আমার এেো েবৈ হছল
আহম োহড় ভাল ড্রাইভ েহর, হেন্তু স্যার আেনার োহড় ড্রাইভ হদটে আমার মটন
হটয়টছ আমার বহু হেছু হশোর আটছ।’
‘ধেবাদ াহরে। হে হশেট হটব জানাো হেন্তু এেো বড় হশো।’ বটল
আহমদ মুসা হবাটের েোশটবােৈ হেটে এেো মানহেত্র হবর েটর আনল। হসো
াহরটের সামটন হমটল ধটর বলল, ‘হদে রুেোটে হরে মােৈ েটর হরটেহছ। এেন
ুহম আন্দামাটনর েূবৈ উেকূল ধটর উত্তটর ১২ হেগ্রী েযৈন্ত হোে বন্ধ েটর এহেটয়
যাটব। হসোটন হেৌাঁছার ের োটন োেটব হ্াভলে আইলোটে আর বাটম হদেটব
হমইণলোটটের সাটে েীে দ্বীেেুটজ। এ দ্বীেেুটণ্জর উত্তর মাো হদটয় এেো
েোটনল ঢুটে হেটছ হমইটোটে। এ েোটনলহে েহশ্চম উেকূটল স্পাইে হব’হ
হেটয় েটড়টছ। স্পাইে হব’ হেটে হবর হটয় হ ামাটে আন্দামাটনর েহশ্চম উেকূল
ধটর এটোট হটব। উত্তটর অোটোরসন দ্বীে েযৈন্ত হেটয় অোটোরসন েোটনল
হদটয় এর মাো েযৈন্ত হেৌাঁটছ েূবৈ হদটে হমাড় হনটয় েটয়ে মাইল হেটলই গ্রীণ
ভোহলর উেকূল োওয়া যাটব।’
োমল আহমদ মুসা।
াহরে মানহেত্রহে হাট হনটয় ার সামটন েোশটবাটেৈর উের আবার
রােল।
েলট শুরু েরল হবাে।
সা সীটের হবােহে েুব সুন্দর।
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ড্রাইহভং সীটের হেছটন ৬হে সীে বৃত্তাোটর সাজাটনা। মাঝোটন এেো
নীেু হোলাোর হেহবল। হেয়ার ও হেহবল সবই হক্লাজ েটর হমটঝট হফটল রাো
যায়। েন হবােহে োটেৈা হবাে হটয় দাাঁড়ায়। আবার হেয়ার-হেহবল আনটফাড
েরটলই সুন্দর েুেহরে হবাে হটয় দাাঁড়ায়।
হবাটের ইহঞ্জটন েবল সাইটলিার লাোটনা। হোন শেই হয়না। হনুঃশটে
ীটরর ম এহেটয় েটল হবােহে।
আহমদ মুসার েো হশষ েরার ের এেো হনরব া হনটমহছল।
হনরব া ভািল সাহারা বানু, শাহ বানুর মা। বলল আহমদ মুসাটে
উটেে েটর, ‘হবো আমাটদর দূভৈাটেের েবর ুহম হেভাটব হেটয়হছটল? েেন
হেটয়হছটল?’
‘ে োল হবটেটল আহম সুষমা রাও- এর োটছ হেহলটফান েটরহছলাম।
আমার হেহলটফান হেটয়ই হস োাঁদট শুরু েটর এবং বটল আেনারা হেেোেে
হটয়টছন। সটঙ্গ সটঙ্গই আহম বুঝট োহর হয োরা এই োজ েটরটছ। ে োল
হবটেটলই আটরেো বড় ঘেনা ঘটে গ্রীনভোহলট । আেনাটদর যারা হেেোে
েটরহছল, াটদরই বার জন হলাে েযৈেটের ছদ্মটবটশ হেটয়হছল গ্রীনভাহলট
আমার হোাঁটজ আমাটে ধটর আনার জটে। াটদর সাটে সংঘষৈ হয়। ারা সবাই
মারা যায়। াটদরই এেজটনর হমাবাইল হেটে শংেরাোটযৈর হেহলটফান নািার
োই। সন্ধোর েটর এই াটে হেহলটফান েটর আেনাটদর হবষটয় জানার জটে।
হসই েো বলার সময় হুমহে হদয় আজ সোল ৮োর মটধে আহম াটদর হাট
আত্মসমেৈল না েরটল হস আেনাটদর েহ েরটব। াই রাট ই েটল এলাম,
যাট সোল আেোর মটধে াটদর োটছ হেৌাঁছা সম্ভব হয়।’
‘হেভাটব এটল? এই হবাে হনটয়?’ বলল সাহারা বানু।
‘ওাঁরা েুব ভাটলা হলাে। আহম শংেরাোটযৈর হাট আেো েড়টল হবাে
ওরা হোনহদনই আর হফটর োটবনা হজটনও অ েন্ত মূলেবান হবােহে আমাটে
হদটয়টছ যাট হঠে সমটয় আহম হেৌাঁছট োহর এোটন।’ আহমদ মুসা বলল।
‘ওাঁটদর েো হেছুই হশানা হয়হন। হেন্তু ার আটে বল আমাটদর হরটে
েটল যাবার ের হঠাৎ ুহম হনরব হটয় হেটল হেন? না এটল, না হেহলটফাটনও
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হোন হযাোটযাে েরটল। মাত্র ে োল সুষমার সাটে হ ামার হযাটটোযে হটলা
হেন?’ বলল সাহারা বানু।
‘মাঝোটন শংেরাোযৈটদর হাট বন্দী হটয়হছলাম, ারের অসুি হটয়
েটড়হছলাম। যেন........।’
আহমদ মুসা েো হশষ েরট োরল না। আহমদ মুসার েোর
মাঝোটনই শাহ বানু বটল উঠল, ‘বন্দী হটয়হছটলন? শংেরাোযৈটদর হাট ?’ শাহ
বানুর েটে উটদ্বে।
আহমদ মুসার উত্তর হদয়ার আটেই েো বলল সাহারা বানু। বলল, ‘হে
অসুে হটয়হছল হ ামার? হনশ্চয়ই হেছু অঘেন ঘটেহছল!’ সাহারা বানুর েটেও
উটদ্বে।
‘হ্াাঁ, োলাম্মা আু্হ হটয়হছলাম। আহম যাহচ্ছলাম ‘রস’ দ্বীটে আহমদ
শাহ আলমেীটরর হোাঁটজ। সাের হেটেই ওরা আমাটে বন্দী েটর হহহলেপ্টার
হনটয় হেটয়। ওটদর বন্দীশালা হেটে োলাট হেটয় োাঁটধ গুলী হেটয়হছলাম। ওরা
আমার হেছু হলটেহছল োহড় ও হহহলেপ্টার হনটয়। অটনেদূর োহাড়ী এলাোয়
যাবার ের ওরা আমাটে আটে ও হেছটন োহড় ও উের হেটে হহহলেপ্টার হদটয়
হঘটর হফটল। এই অবিায় োহড় হছটড় হদটয় জংেটল নামা ছাড়া উোয়ই হছলনা।
ঘন জংেটল অহবরাম হোাঁজার েষ্ট এড়াবার জটে ওরা সংজ্ঞাটলােোরী েোন
হবামা হছাটড় জংেটল। েন আহম সংজ্ঞা হাহরটয় হফটলহছলাম।’ আহমদ মুসা
োমল এেেু।
হেন্তু োমট ই উহদ্বগ্ন েটটঠ বলল শা বানু, ‘আেহন সংজ্ঞা হাহরটয়
হফটলহছটলন? আবার ধরা েড়টলন আেহন?’
‘না। আমাটে ওরা সংজ্ঞাহীন অবিায় ধটর এটনহছল বটে, হেন্তু ধটর হনটয়
হযট োটরহন। হ ামাটদর ার নাম বটলহছ। আহম যাটে বড় হবান বটলহছ হসই
োক্তার সুহস্ম া বালাজীর স্বামী েোহনশ হদবানন্দ রাও আমাটে হসোন হেটে
সংজ্ঞাহীন অবিায় উদ্ধার েটরহছটলন। েটর আহম াটদর োটছ শুটনহছলাম,
েোহনশ হদবানন্দ হোন োটজ ঐ এলাোর োহাটড় হেটয়হছটলন। হ হন এে
জায়োয় বটস- ওটদর আমাটে াহড়টয় হনটয় আসা, আমার জংেটল োলাটনা,
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ওটদর সংজ্ঞাটলােোরী েোসটবামা হছাড়া, আমার সংজ্ঞাহীন হটয় েড়া, ওটদর
আমাটে হেটয় ধটর হনটয় আসা সবই হোটে দুরবীন লাহেটয় হদটেহছটলন। ারের
হ হন োহাড় হেটে হনটম আমাটে উদ্ধার েটর হনটয় যান। আমার সংজ্ঞাহীন
অবিায় োক্তার সুহস্ম া বালাজী আমার গুলীহবদ্ধ িাটন অোটরশন েটরন।
আমাটে েটয়েহদন ওরা নড়া-েড়া েরট হদনহন। সুষমা রাওটয়র হমাবাইটল ার
হোন সাড়া োহচ্ছলাম না। হশটষ হদ্ব ীয় আটরেহে হমাবাইটলর নািার মটন েটড়
যায়। হসোয় ে োল হবটেটল াটে হফান েটর হেটয় যাই। ার েটরর ঘেনা
সবহেছু বটলহছ।’
‘হ ামার এ হবেদ হেটছ? আল হামদুহলল্লাহ, আল্লাহ হ ামাটে দ্রু সুি
েটর ুটলটছন। হ ামার হবান হমটয়ো সহ েই োক্তার?’ বলল শাহ বানুর মা
সাহারা বানু।
‘হজ, হ হন এমহবহবএস োক্তার।’
‘গ্রীন ভোহল হে আসটলই জংেল?’ শাহ বানু বলল।
‘হ্াাঁ, এটেবাটর েুটরােুহর জংেল।’
‘হেন্তু জংেটল োটেন হেন ওরা?’ শাহ বানুই প্রশ্ন েরল।
‘হস অটনে োহহনী। দু’জটনই েুব বড় ঘটরর হছটল হমটয়। হবান সুহস্ম া
বালাজী োক্তার এবং ার স্বামী েোহনশ হদবানন্দ এেজন ইহণ্জহনয়ার। হ হন
এেজন হবেুল হবত্তশালী ইহণ্জহনয়াহরং প্রহ ষ্ঠাটনর মাহলটের হছটল। হনটজও
োেহর েরট ন হোেৈ হেয়ার সরোটরর অধীটন। সৎ অহফসার হছটলন। ার
স াই োল হটয় দাাঁড়ায়। ঐ শংেরাোযৈরা ার েরম সবরী হটয় দাাঁড়ায়। এেহদন
এেসাটে ারা েোহনশ হদবানটন্দর হে া-মা াটে েুন েটর। হেৌশটল েুটনর
দায় োহেটয় হদয় েোহনশ হদবানন্দ ও সুহস্ম া বালাজীর উের। প্রাণ বাাঁোবার
জটে হদবানন্দ ার হে ার সহায়-সম্পদ শংেরাোযৈটদর হাট
ুটল হদটয়
জংেটল আশ্রয় হনয়। হসই হেটে আজ হবশ বছর ওাঁরা জংেটল। আটরেো বড়
সুেবর হ ামাটদর জটে হসো হটলা সুহস্ম া বালাজী, মাটন আমার ো াটনা বড়
হবান, হ ামাটদর সুষমা রাওটয়র ফুফাট া হবান। ারা মহারাটষ্ট্রর এেই হোষ্ঠীর
হমটয়।’ আহমদ মুসা বলল।
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‘হে বলটছন ভাইয়া, এো সহ ে?’ বলল শাহ বানু। ার হোটে আনন্দ ও
হবস্ময়।

‘সহ ে, টব সুহস্ম া বালাজীর েো সুষমা রাওটয়র মটন আটছ হেনা
জাহন না। হেন্তু ার মা সুহস্ম া বালাজীটে েুব ভালবাসট ন, এেনও ভালবাটসন
হনশ্চয়ই।’ আহমদ মুসা বলল।
‘বুঝট োরলাম না। মামাট া-ফুফাট া অটেনা হটব হেভাটব?’ বলল
সাহারা বানু।
‘এর হেছটন োহহনী আটছ। সুহস্ম া বালাজী সুষমা রাওটদর হবাটির
বাসায় হেটে হমহেটেল েটলটজ েড়ট া। সুষমা রাও বয়স যেন এে বছর, েন
সুহস্ম া বালাজী হমহেটেল েটলটঝ হশষ বটষৈ েড়াোটল ইহটজহনয়াহরং হশষ বটষৈর
ছাত্র েোহনশ হদবানন্দটে েহরবাটরর বাধা সটত্বও হবটয় েটর। বহনয়াদী ব্রাহ্মণ
েহরবাটরর হমটয় হভন্ন জাট র হছটলটে হবটয় েরায় েহরবার া সাটে সম্পেৈ হছদ
েটর। আজ হবশ বছর হটলা ার েহরবাটরর সাটে হদো-সাোৎ হেংবা সম্পেৈ
হনই সুহস্ম া বালাজীর। সুষমা রাও াটে হেনটব হে েটর!’
‘েোহনশ হদবানন্দ হেমন হভন্ন জাট র হছটল? ারও হ া হহন্দু নাম
হদেহছ!’ বলল শাহ বানুর মা সাহারা বানু।
‘সুহস্ম া বালাজীটে হবটয় েরার সময় েোহনশ হদবানন্দ হহন্দুধমৈ গ্রহণ
েটর। হেন্তু হে ার হদে হেটে হস োহসৈ এবং মাটয়র হদে হেটে োই হবৌদ্ধ।
হদবানটন্দর মা োইলোটটের প্রেম রাজবংটশর হমটয় এবং ারা মূল েীনা।’
আহমদ মুসা বলল।
‘হ ামার োছ হেটে এই োহহনীো না শুনটলই ভাল হছল। এেন েুব
োরাে লােটছ। ারা েহরবার হাহরটয়, স্বাধীন জীবন হাহরটয় জংেটল বাস েরটছ।
হে দূভৈােে!’ বলল শাহ বানুর মা।
‘না োলাম্মা। ভাবটবনা না। ওরা েুব ভাল আটছ। আহদবাসীটদর হনটয়
ারা এে ন ুন জীবন শুধু নয়, এে সাম্রাজে েটড় ুটলটছ। এই সাম্রাটজে ারা
সম্রাে। েহরবার-েহরজনটদর হাহরটয় েহরবাটরর হেটয় অটনে বড় আহদবাসী এে
সমাজটে ারা হেটয়টছ।’ আহমদ মুসা বলল।
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আহমদ মুসার হমাবাইল হবটজ উটঠটছ। েো হশষ েটরই আহমদ মুসা
েটেে হেটে হমাবাইল ুটল হনল।
সুষমা রাওটয়র হেহলটফান।
‘হ্াটলা। ওয়ালাইকুম ছালাম। বল সুষমা।’ বলল আহমদ মুসা।
ওোটরর েো শুটন আবার বলল, ‘না সুেবর আটছ সুষমা। ওটদর উদ্ধার
েটরহছ। আহম এেন ওটদর হনটয় যাহচ্ছ গ্রীণভোহলট , হযোটন আহম, ে
েটয়েহদন হছলাম।’
‘না সুষমা। ওরা ওোটন ভাল ও হনরােদ োেটব।’
না, ওরা অজানা-অটেনা হেউ নয়। হ ামার েুব আেনজন ওরা।’
‘না সহ ে বলহছ।’
‘হঠে আটছ বলহছ। আটে ুহম োলাম্মা ও শাহ বানুর সাটে েো বটল
নাও।’
আহমদ মুসা হমাবাইল হদল সাহারা বানুটে। সাহারা বানু েো বলল।
ার োছ হেটে হমাবাইল হেল শাহ বানুর োটছ। ওটদর েো আর হশষ হয়না।
শাহ বানুই অবটশটষ বটল হফলল সুহস্ম া বালাজীর েহরেয়। হবাধ হয়
শাহ বানুর োটছ শুটন সুষমার হযন সব হশানা হটলা না। আহমদ মুসার সাটে েো
বলট োইল সুষমা রাও।
শাহ বানু আহমদ মুসাটে হমাবাইল হদটয় বলল, ভাইয়া, ওটদর বোোটর
সুষমা আেনার সাটে েো বলট োয়।
আহমদ মুসা হমাবাইল হনটয় ‘হ্াটলা’ বলট ই ওোর হেটে সুষমা রাও
বলল, ‘হে ভাইয়া, শাহ বানু যা বলল া সহ ে? হস সহ েই আমার হারাটনা হবান?’
েম্ভীর ও আটবে জহড় েটঠ সুষমার।
‘ ার েো হ ামার মটন আটছ?’
‘ াটে আমার মটন হনই। হেন্তু আম্মার োছ হেটে ার েো এ হবহশ
শুহন হয, হ হন আমার োটছ শ বছটরর হেনার হেটয়ও হবহশ। আমার জটন্মর ের
হ হন এে বছর আমাটদর বাহড়ট হছটলন। আম্মা বটলন, হ হন এই এে বছটর
আমাটে শ বছটরর আদর হদটয় হেটছন। এে বছর আহম ওর হোটলই মানুষ
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হটয়হছ। আমার অসুে-হবসুে হেংবা হোন অসুহবধা হটল হ হন হমহেটেল
েটলটজটর ক্লাটস হযট ন না।’ বল্ল সুষমা রাও। োন্নাজহড় েটঠ সুষমার।
‘হ্াাঁ, সুহস্ম া। হ হন হ ামাটদর েো েুব হফল েটরন। হসহদন হ ামাটদর
েো বলট হেটয় হ হন অটনে হোঁটদটছন।’ আহমদ মুসা বলল।
‘ ার েো আমার আম্মা শুনটল োেল হটয় যাটবন ভাইয়া। আত্মীয়
স্বজটনর মাধেটম, হবহভন্ন মাধেটম ে হয সন্ধান েটরন হ হন আোর। ভাইয়া, শাহ
বানুটদর হনটয় যাটচ্ছন, আমাটেও আোর োটছ হনটয় েলুন।’ বলল সুষমা রাও।
‘হ ামার আব্বার হোে এহড়টয় হ ামার যাওয়া েহঠন। আহম েো হদহচ্ছ
সুষমা, আোটেই হ ামাটদর োটছ আনব।’ আহমদ মুসা বলল।
‘ধেবাদ ভাইয়। আহম, আমার মা সীমাহীন েুশী হটবা। আেহন আোর
হেহলটফান নািার হদন। এেহন হেহলটফান েরব।’
আহমদ মুসা সুহস্ম া বালাজীর হেহলটফান নািার হদল সুষমা রাওটে।
‘ধেবাদ ভাইয়া, আমার সব ধেবাদ, সব েৃ জ্ঞ া আেনার জটে
ভাইয়া। আটবে রুদ্ধ েটটঠ বলল সুষমা রাও।
‘েো হফর নাও সুষমা। মানুটষর সব ধেবাদ, সব েৃ জ্ঞ া এেমাত্র
আল্লাহর জটে।’
‘স্যহর। এেজন নবে মুসলমাটনর ভুল হট ই োটর। আহম আমার উহক্তহে
প্র োহার েরলাম। হেন্তু ভাইয়া, আল্লাহ হ া আল্লাহই। হ হন সটবৈােহর এবং
সবৈশহক্তমান। সবহেছুর হনয়ামে ও হনয়ন্ত্রে হ হন। আহম হয েোো বললাম া
বলটল হে ার এই অহধোটর হস্তটেে হয়, না আরও হেছু োরণ আটছ?’
‘হস্তটেে অবেই হয়। সব প্রশংসা, সব ধেবাদ-েৃ জ্ঞ া োওয়ার
হযােে মানুষ নয়, োরণ সব েম া মানুটষর হনই। হয োজগুটলার জটে ুহম
আমাটে ধেবাদ হদটল বা েৃ জ্ঞ া জানাটল, হস োজগুটলা আহম েটরহছ বটে,
হেন্তু এর েৃ জ্ঞ া হে আমার? এেো েু ুল ভাল নাটে, এেো েলম ভাল হলটে,
এই ‘ভাল নাে’ ও ‘ভাল হলো’র কুহ ত্ব হে েু ুল ও েলটমর? া নয়। সবাই
হোে বন্ধ েটর এই েৃহ ত্ব হদটব েু ুল েলটমর হনমৈা াটে। োরণ হনমৈা াই
েু ুল ও েলমটে এই ভাল োটজর জটে স হর েটরটছ। সু রাং আহম হয ভাল
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োজগুটলা েটরহছ, ার হযােে া, ার মানহসে া, ার সুটযাে, সামেৈে সবই
আল্লাহর োছ হেটে হেটয়হছ হবধায় প্রশংসা, ধেবাদ, েৃ জ্ঞ া আল্লাহর জটে।
‘আেহন হঠে বটলটছন ভাইয়া। হেন্তু এেো সমস্যা। মানুটষর ভাল
োটজর প্রশংসা আল্লাহটে হদট হয়, াহটল মানুটষর মন্দ োটজর দায় আল্লাহর
উেরই ব ৈায়।’
হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘েু ুল ও েলটমর সাটে মানুটষর োেৈেে
আটছ। েু ুল ও েলটমর রষ্টা েু ুল ও েলমটে হনহদৈষ্ট এেো োটজর জটে সৃহষ্ট
েটরটছ, অে হোন োজ েরার েম া, স্বাধীন া েু ুল ও েলমটে হদওয়া
হয়হন। হেন্তু মানুষটে আল্লাহ হেন্তা ও োজ েরার স্বাধীন া হদটয় োহঠটয়টছন।
এই সাটে মানুটষর মঙ্গটলর জটে, মানুটষর এই হবটশ্বর শাহন্ত ও স্বহস্তর জটে ভাল
ও ভাল েেটে আল্লাহ হেহি েটর হদটয়টছন যুটে যুটে োঠাটনা াাঁর নবীরাসুলটদর মাধেটম এবং হবধান হদটয়টছন মানুষটে ভাল োজ হরট হটব এবং
মন্দ োজ হেটে হবর োেট হটব। এই হবধান মানুষ মােও েরট োটর,
লংঘনও েরট োটর। ভাল োজ েরট োরটল আল্লাহর প্রশংসা এই জটেই
েরট হয় হয, ভাল োজ েরার শহক্ত-সামেৈে হযমন আল্লাহ হদটয়টছন, হ মহন
ভাল েে ও োজ হেনার সুটযােও আল্লাহই েটর হদটয়টছন। অেহদটে মানুষ মন্দ
োজ েটর, মন্দ েটে েটল েন আল্লাহর হবধান হস লংঘন েটরই েটর এবং োজ
েরার হয শহক্ত-সামেৈে আল্লাহ হদটয়টছন ার অেবেবহার েটর। সু রাং হেউ
মন্দ োজ েরটল ও মন্দ েটে েলটল ার দায় দাটেই বহন েরট হটব,
আল্লাহটে নয়।’
আহমদ মুসা োমল। হেটমই আবার বলল সুষমাটে হেছু বলার সুটযাে
না হদটয়, ‘এসব ভারী েো এেন োে, সাোট হটব। এেন বল, হ মন হোন
েবর আটছ হেনা। হ ামার আব্বা হে ভাবটছন শাহ বানুটদর ও আহমদ শাহ
আলমেীটরর উদ্ধাটরর বোোর হনটয়?’
‘হেছুই ভাবটছন না ভাইয়া, এসব বোোটর হনটজর হেটে হেছুই বটলনহন
হ হন। হমহনে োাঁটেে আটে ার রুটমর োশ হদটয় আসার সময় হেহলটফাটন েুব
উটত্তহজ ভাটব েো বলট শুনলাম। হ হন োউটে োহলোলাজ েটর বলটছন,
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‘সব অেদাটেৈর দল। এো এেজন সব ওলে-োলে েটর হদল। আর সেটল
হমটল হ ামরা হঘাড়ার ঘাস োেটল।’ ারের হ হন োউটে হনটদৈশ হদটলন,
‘ওটদর হনটয় অবেই হোোও াটে উঠট হটব, হোেৈ হেয়ার বা অে হোোও।
হবাটে ারা অে হোন দ্বীটেও হযট োটর। সটন্দহজনে সেল িাটন হ ামরা
অহভযান োলাও। আহম বটল হদটয়হছ েুহলশ হ ামাটদর সাহাযে েরটব।’
োমল সুষমা রাও।
‘েুু্ব মূলেবান েবর হদটল ুহম সুষমা। আমার অনুমান হমেো না হটল,
আমাটদর বোোটরই ঐ হনটদৈশ হ হন োউটে হদটয়টছন।
‘আমার মনও এরেম হেছু বলটছ ভাইয়া। ার মাটন আব্বা হে.........।’
েো হশষ না েটরই হেটম েটল সুষমা রাও।
‘সুষমা প্রমাণহীন হোন সটন্দহ হনটয় অযো মন োরাে েটরানা।’
‘হেন্তু ভাইয়া, আমার মটন সটন্দহ ক্রটম দৃঢ় হটচ্ছ হয, আমার োছ হেটে
আহমদ শাহ আলমেীরটে আলাদা েরার জটেই াটে সহরটয় হফলা হটয়টছ।’
হশটষর েোগুটলা ার োন্নায় রুদ্ধ হটয় হেল।
‘সধযৈে ধর সুষমা। আহমদ শাহ আলমেীর সম্পটেৈ সুেবর আহম শীঘ্রই
হ ামাটে হদট োরব।’
‘ধেবাদ ভাইয়া। আল্লাহ আেনাটে সাহযে েরুন। আেনার সাটে
সাোৎ না হটল অবিা আমাটে োেল েটর হফলট া। আল্লাহর েটরই আেনার
উের আমার ভরসা।’
‘ধেবাদ হবান। এেন েো হশষ েহর।’
‘আব্বার ঐ হনটদৈশ হনটয় আেহন হে ভাবটছন? আেনাটদর অটনে
সাবধান হট হটব। আহম েুব দুহশ্চন্তায় আহছ। আেহন সময় না হেটল শাহ বানু
হযন আমার সাটে হযাোটযাে রাটে।’
‘আহম ঐ হবষটয় হসহরয়াসহল ভাবা শুরু েটর হদটয়হছ। ুহম হেন্তা েটরানা।
হ ামার েো আহম শাহ বানুটে বলব। রােহছ। আসসালামু আলাইকুম।’
‘ওয়াআলাইকুম আস সালাম।’ ওোর হেটে বলল সুষমা রাও।
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আহমদ মুসা হমাবাইল রােট ই উহদ্বগ্ন েটটঠ বলল সাহারা বানু, ‘সুষমা
রাও হে েবর হদল হবো?’
‘আমাটে হে বলার জটে বলল সুষমা?’ মা সাহারা বানু োমট ই বলল
শাহ বানু।
‘সুষমা হ ামাটে ঘন ঘন হেহলটফান েরট বটলটছ। আর োলাম্মা,
সুষমার েবরো হটলা, ওরা আমাটদর হোাঁজার জটে োরহদটে ঝাাঁহেটয় েটড়টছ।’
বলল আহমদ মুসা।
‘আমাটদর দূভৈােে। হেন্তু সুষমা এ হবষয়ো এ
াড়া াহড় জানল হে
েটর?’ বলল সাহারা বানু।
‘ে’হমহনে আটে ার আব্বা োরও সাটে হেহলটফাটন হয েোগুটলা
বটলহছল, ার হেটেই সুষমা এো বটলটছ।’ বলল আহমদ মুসা।
‘এ
াড়া াহড় হবষয়ো ার আব্বাই বা জানল হে েটর? এমন েো
হ হন বলটবনই বা হেন? বলল সাহারা বানু। ার েোল কুহি ।
আহমদ মুসা ম্লান হাসল। বলল, ‘োলাম্মা আেহন হয প্রশ্ন ুটলটছন, া
েুব বড় োলাম্মা।’
‘আমার ধারণা স ে না হহাে। হেন্তু মটন হটচ্ছ হে জান, আহমদ শাহ
আলমেীটরর হাহরটয় যাওয়ার হেছটন সুষমার আব্বার হা োেট োটর। হয
অেবটণৈ হবটয় েরায় ভাগ্নীটে োে েরট োটর, হস হলাে হনটজর হমটয়টে হভন্ন
ধটমৈর হছটলর হা হেটে বাাঁোটনার জটে হভন্ন ধটমৈর হছটলর বোোটর হয হোন
হসদ্ধান্ত হনট োটর। যহদ এই ঘেনা সহ েই হয়, াহটল আমাটদর হেেোটের
সাটে হ হন জহড় োেট োটরন।’ বলল সাহারা বানু।
‘োলাম্মা, আেহন হযো বটলটছন হসো ঘেট োরা যুহক্তর মটধেও আটস।
হেন্তু আহম ভাবহছ, হ হন আরও বড় হেছুর সাটে জহড় ।’
‘হসো হে?’ সাহারা বানুর প্রশ্ন।
‘এেো হহংর সাম্প্রদাহয়ে হোষ্ঠীর সাটে হ হন জহড় । এই হোষ্ঠীর
হাট ই এই েযৈন্ত আন্দামাটনর েটয়ে েজন মুসহলম যুবে প্রাণ হদটয়টছ।’
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আহমদ মুসার মুটের েো হশষ না হট ই ার হমাবাইল আবার হবটজ
উঠল।
হমাবাইল আবার ুটল হনল আহমদ মুসা। সুহস্ম া বালাজীর হেহলটফান।
েুশী হটলা আহমদ মুসা। াটে হেহলটফান েরা দরোর মটন েটরহছল
আহমদ মুসা।
‘হ্াটলা, আসসালামু আলাইকুম আো।’ বলল আহমদ মুসা।
‘ওয়ালাইকুম সালাম, হছাে ভাই। আেনাটদর ওটয়লোম। শাহ বানুরা
আসটছ হজটন েুব েুব েুশী হটয়হছ আমরা।’
‘আহম আেনাটে হেহলটফান েরব মটন েরহছ। আেহন জানটলন হে েটর
হয আমরা আসহছ?’
‘সুষমা হেহলটফান েটরহছল। এো হছল আমার জটে এে ঐহ হাহসে
আনটন্দর ঘেনা। হসই এে বছটরর হদটেহছলাম াটে। হদেলাম হস সব জাটন,
সব শুটনটছ। আেনার োছ হেটে হেহলটফান নািার হেটয়ও আহম আহম াটে
হেহলটফান েহরহন হস আমাটে হেনট োটর হেনা এই হেন্তায়। হেন্তু ার সাটে
েো বটল মটন হটলা আমরা হযন এেহদটনর জটেও আলাদা হইহন। আেনাটে
ধেবাদ, আেনার জটে এই আনন্দ, এই হমলন সম্ভব হটলা।’
‘ওটয়লোম আো। আেনারা হেমন আটছন?’
‘ভাটলা’
‘ে োটলর ঘেনার আর হোন প্রহ হক্রয়া আটছ?’
‘োরাে হনই। ভাল প্রহ হক্রয়া হটলা, আেনাটে আহদবাসীরা হদব া
ভাবট শুরু েটরটছ।’
‘ভাই সাটহব হে আটশ-োটশ আটছন?’
‘আটছন। হদহচ্ছ।’ সুহস্ম া বালাজী বলল।
‘হ্াটলা ভাই সাটহব, হেমন আটছন?’
‘ভাটলা। আেনাটে েনগ্রােুটলশন সােটসসফুল হমশটনর জটে। সহ ে
আল্লাহ আেনাটে োসভাটব সাহাযে েটরন।’ বলল েোহনশ হদবানন্দ।
‘আলহামদুহলল্লাহ। আেনাটে এেো অনুটরাধ েরব।’
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‘অনুটরাটধর প্রশ্ন হেন? বলুন হে’
‘হাইওটয় হেটে ভোহলট হঢাোর েটে, ভোহল মাঠোয় এবং ভোহল
উেকূটল লোহটেং েেোয় আেহন োহারা বসান। াটদর বলুন অেহরহে
হলােটদর হদেটল হযন আেনাটদর েবর হদয়।’
‘হেন আেহন হে হোন আশংো েরটছন?’
‘হস রেম হেছু নয়, টব আমার মন বলটছ, আমাটদর সাবধান হওয়া
দরোর।’
‘যহদ হস রেম হয়, াহটল আমরা হে েরব?’
‘হলােট দর এেহত্র েরটবন। যারা আসটব, াটদরটে সােৈ েরট
হদটবন। আমাটদর না হেটলই ারা েটল যাটব। আটরেো হবেল্প হটলা,
হলােটদর এেহত্র েরটবন সশরভাটব এবং যারা আসটব াটদর প্রহ হ
েরটবন।’
‘আেনার হবেল্পোই গ্রহনটযােে। শংেরাোটযৈর হলাটেরা যহদ
ভোহলট আটসই, াহটল ে োটলর ঘেনার ারা প্রহ টশাধ হনটব। াছাড়া
আমাটদর যহদ হেনট োটর, াহট হ া অবিা আরও োরাে হটব। সু রাং বাধা
হদওয়াই ভাল।’
‘হঠে আটছ। আহমও আেনার সাটে এেম । টব ভাই সাটহব,
ভোহলট যহদ হেউ যায়ই, াহটল েূড়ান্ত েযৈাটয় ঘেনাটে হেটল েরার হেষ্টা
েরটবন। অেবা যারা যাটব ার আেনার প্রস্তুহ র হবষয় জানার আটেই াটদর
হশষ েরট োরটল হসোই ভাল হটব।’
‘এোটনও আেনার হদ্ব ীয় প্রস্তাব হবহশ গ্রহণটযােে। টব অবিা
অনুসাটরই আমাটদর বেবিা হনট হটব।’
‘ভাই সাটহব, এেন সাটড় ৯ো। আমার েুব াড়া াহড় হেৌাঁটছ যাব
ইনশাআল্লাহ।’
‘ইনশাআল্লাহ। হছাে ভাই, হদায়া েরুন, আমার শাহন্তর ভোহলোটে
আল্লাহ হযন রো েটরন।’
‘আহমন।’ বলল আহমদ মুসা।
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‘ াহটল রাহে। আেনারা আসুন। হোদা হাটফজ।’
আহমদ মুসা হমাবাইল রােল।
শাহ বানু, সাহারা বানু ও াহরে সবারই মুে উটদ্বোকুল। আহমদ মুসার
েোয় ারা বুটঝটছ হয ভোহলট
ারা যাটচ্ছ, হসোটনও হবেদ।
আহমদ মুসা হমাবাইল রােট ই সাহারা বানু বটল উঠল, ‘হবো হসোটন
হেছু হটয়টছ, হোন হবেদ ঘটেটছ?’
‘োলাম্মা এ হনটয় হেন্তা েরটবন না। আমরা হবেটদর মটধেই আহছ।টয
হোন জায়োয় হয হোন ঘেনা ঘটে হযট োটর। আবার হেছু নাও ঘেট োটর।
আহম ওটদর এেো আশংোর েো বটলহছ। যাট ওরা স েৈ োটে।’ আহমদ
মুসা বলল।
‘আল্লাহ সহায় হহান, হেছু না ঘেুে হবো।’ বলল সাহারা বানু।
আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘োলাম্মা হেছু ঘো দরোর, ওটদর আমাটদর
েে হরাধ েটর দাাঁড়াটনা দরোর। াহটলই না বুঝব আমরা হঠে েটে েলহছ এবং
আরও সামটন এগুটনা আমাটদর েটে সম্ভব হটব। যহদ ারা আমাটে ওটদর
হাট আত্মসমেৈটণর জটে এোটন আসট বাধে না েরট া, াহটল এ সহটজ
ওএ
াড়া াহড় আেনাটদর উদ্ধার েরা সম্ভব হট া না।’
‘ াই বটল হবেটদটে ওটয়লোম েরটছন স্যার?’
আটলােনায় শহরে হটলা াহরেও।
‘হবেদটে নয় াহরে। শত্রুেে অন্ধোর হেটে সামটন এটস দাাঁড়াে,
হসোই োমনা েরহছ। াট ন ুন হেছু জানাও হযট োটর। আহমদ শাহ
আলমেীর এেটনা উদ্ধার হয়হন। আহম অনুমান েহর হোোয় াটে রাো হটয়টছ।
হেন্তু হসো হনহশ্চ নয়। আরও হনহশ্চ হওয়া যায় হেনা এবং ঐ জায়ো সম্পটেৈ
আরও েবর জানা যায় হেনা হদেট হটব। াটে উদ্ধার েরট হেটয় বেেৈ হটল
াটে বাাঁোটনা েহঠন হট োটর। আহম বুছট োরহছনা, আহমদ শাহ
আলমেীটরর বোোটর ারা এ হসহরয়াস হেন? শুধু সুষমা রাও এর োরণ হট
োটরনা। রহটস্যর হেটন্দ্র হেৌাঁছট ..........।’
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আহমদ মুসার েোর মাঝোটন েো বটল উঠল সাহারা বানু। বলল হস,
‘স্যহর হবো, এেো সাংঘাহ ে েো মটন েটড় হেটছ। আটে এো হশান। হ ামার
হজজ্ঞাসার জবাব এট হেট োর।’
মুহূ ে
ৈ াটনে হেটমই সাহারা বানু বলা শুরু েরল, ‘শংেরাোটযৈর
হলাটেরা আমাটদর অটনে হজজ্ঞসাবাদ েটরটছ। এর মটধে এেো বাটের
বোোটর হজজ্ঞাসাবাদ েটরটছ সবটেটয় হবহশ। বটলটছ, এই বাে না হেটল
আহমদ শাহ আলমেীর হেংবা হ ামাটদর োউটে আমরা ছাড়ব না। হ ামাটদর
ধরাই হটয়টছ এই বাে আদাটয়র জটে। আহমদ শাহ আলমেীর ার হোটের
সামটন ার মা ও হবাটনর মমৈাহন্তে েহরণহ হদেটব, যাট মুে েুলট বাধে হটব।
আবার হ ামরা হ ামাটদর হোটের সামটন আহমদ শাহ আলমেীটরর মমৈাহন্তে
েহরণহ হদেটব এবং হ ামাটদরও মুে েুলট হটব। এসটবর আটেই হ ামরা যহদ
বাটের সন্ধান দাও, াহটল হ ামরা সেটলই হবাঁটে যাটব। বাটের েো শুটন আহম
হবহস্ম হটয়হছলাম। হোন বাটের েো বলটছ, আমরা বুঝট ই োহরহন। আহম
বললাম, হোন বাটের েো বলটছন আেনার? হে আটছ াট ? জবাটব ওটদর
সদৈার হলােহে ইংটরহজট বলল, েন্দন োটঠর এেহে বাে। ওট আটছ আমাটদর
ঋহষ রাজা হশবাজীর স হর মহামূলেবান এেহে দহলল, হমােল ধনভাটোটরর
এেো নো এবং আরও হেছু। আটম বটলহছলাম, এ বাে আহম হদহেহন। বােহে
আমাটদর োটছ আসটব হেন? হ হন ক্রুদ্ধ েটটঠ বটলহছটলন, ভহন া রােুন, বােহে
আেনাটদর োটছই আটছ। আন্দামাটন আেনাটদর প্রেম েুরুষ হমােল শাহজাদা
হফটরাজশাহ যেন েটয়দী হহসাটব আন্দামাটন আটসন, েন ার সাটে েন্দন
োটঠর এই বােহে হছল। শ হবেটদ সবহেছু ছাড়ট হটলও হ হন বােহে ছাটড়ন
হন, হ হন হে বােহেটে োহরবাহরেভাটব হহফাজ না েটর োটরন? োটরন না।
অ এব বােহে আেনাটদর োটছ আটছ, এ বোোটর হোনই সটন্দহ হনই। আহম
েন বহল, হেন্তু আমরা হেউ জাহন না। হস বটল, জাটনন হেনা হদো যাটব। োল
সোটল এে ভয়ংের শয় ান আমাটদর োটছ আত্মসমেৈণ েরটছ। ারের
সবাইটে েোে েটর আহমদ শাহ আলমেীটরর োটছ হনটয় যাব। ারের হদেব
আহমদ শাহ আলমেীর মা-হবাটনর অেমান ে ো সহ্ েরট োটর, আর
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হ ামার হোটের সামটন সন্তাটনর আোশ-ফাোটনা আ হৈ েৎোর ে ো সহ্
েরট োর হদেব। হস হযট উদে হটয়ও আবার বটল, হ্াাঁ আটরেো সুেবর
হশান। এ হারামজাদা যহদ োলটে আত্মসমেৈণ না েটর াহটল এে মহাঘেনার
জটে স হর হেটো? ারের েটল যায় হস।’
আহমদ মুসা হোে হনেু েটর েভীর মটটনাটযাে হদটয় শুনহছল
সাহারা বানুর েো। বাটের েো ও বাটের হভ টরর হজহনটসর েো ভ্রুকুহি
হটয় উটঠহছল আহমদ মুসার। াহটল শংেরাোটযৈর এই রোক্ত হমশটনর সাটে
শুধু আন্দামাটনর বোোর নয় ইহ হাটসর এেহে হবষয় এবং অেৈটযােও রটয়টছ।
ার হবস্ময় জােল, হমােল অেৈভাটোর হে এেটনা হোেনই রটয় হেটছ, ার মটন
েড়ল রাহশয়ার জারটদর গুিধটনর েো। াহটল সব রাজবংশই হে াটদর জে
হোেন অেৈভাটোর েটড় হ াটল? হট োটর, এোই হস সমটয়র েলমান বাস্তব া।
ার মটন আরও প্রশ্ন জােল, হশবাজীর মহামূলেবান দহলল হমােলটদর বাটে
হেন? হে আটছ ওট ? আর হফটরাজ শাহ এ হবেটদর মটধেও বােহে ছাড়টলন
না হেন? সাটে েটর া হনটয় এটলন আন্দামাটন?
এসব হেন্তায় হনটজটে প্রায় হাহরটয় হফটলহছল আহমদ মুসা। সাহারা বানু
োমটলও াই েো বলট হদহর হটলা আহমদ মুসার।
হেন্তায় হছদ হেটন েো বলল আহমদ মুসা। বলল, ‘োলাম্মা, আমার মটন
হটচ্ছ বাটের েোো ওরা হঠেই বটলটছ। আহমদ শাহ আলমেীরটে বন্দী েটর
রাোর এেো বড় োরণ এোই।’
‘হেন্তু হবো, হোন েন্দন োটঠর বােট া আমরা হদহেহন।’ সাহারা বানু
বলল।
‘হেছু মটন েরটবন না োলাম্মা, এো এেো বংশীয় হোেনীয় ার
বোোর, এমন হে হট োটর হয, আেহন জাটনন না হেন্তু আহমদ শাহ আলমেীর
জাটন?’ বলল আহমদ মুসা।
সটঙ্গ সটঙ্গ উত্তর হদল না সাহারা বানু। ভাবহছল হস। এেেু ের বলল,
‘ ুহম এেো গুরুত্বেূণৈ েো বটলছ। রাজা-বাদশাটদর এো শুধু হট্রহেশন নয়
আইনও। উত্তারহধোর সূটত্র আহমদ শাহ আলমেীর এমন হেছু হেট ও োটর।
আন্দামান ষড়যন্ত্র

150

হেন্তু এেো হবষয়, আহমদ শাহ আলমেীটরর হে ার এমন হোন হবটশষ বা
হোেন িান হছল না হযোটন হস এেো জলজোন্ত বাে সংরেণ েরটব, অেে আহম
জাটন োরটবা না।’
এমনও হ া হট োটর, বােহে দৃেমান হোন িাটন হনই। বাহড়র
হভ টর বা বাইটর হোন অদৃে জায়োয় ওো হরটেহছটলন হফটরাজ শাহ। হফটরাজ
শাহ হেটে উত্তরাহধোর সূটত্র হবষয়ো সবাই হজটন আসটছ এবং এই হনয়টমই
আহমদ শাহ আলমেীর হজটনটছ ার হে ার োছ হেটে।’ আহমদ মুসা বলল।
‘হঠে বটলছ হবো। বাটের হবষয়ো যহদ স ে হয়, াহটল এোই
ঘটেটছ।’
বটল এেেু োমল সাহারা বানু। এেো হঢাে হেটল আবার বলল,
‘আল্লাহর হাজার হশাের ারা আমাটদর বন্দী েটর আহমদ শাহ’র োটছ হনটয়
হযট োটরহন। আমাটদর েহ হদেটল হস ওটদরটে বাটের েো বটলও হদট
োরট া।’
‘হঠে োলাম্মা, এো এেো বড় বাাঁো।’ বলল আহমদ মুসা।
‘আমরা বাাঁেলাম, হেন্তু ভাইয়ার হে হটব, ার উের ারা প্রহ টশাধ হনট
োটর। হেছু ঘটে যায় যহদ।’ েহম্প েটটঠ বলল শাহ বানু।
‘হোন ভয় হনই শাহ বানু। আহম হনশ্চ , ঐ বাে োওয়া েযৈন্ত আহমদ
শাহ আলমেীরটে ারা অবেই বাাঁহেটয় রােটব।’ আহমদ মুসা বলল।
‘বাটের বোোরো হে সহ ে ভাইয়া?’ শাহ বানু বলল।
‘হবশ্বাস েরা, হবশ্বাস না েরা হোন হদটেই সুহনহদৈষ্ট হোন প্রমাণ আমার
োটছ হনই। টব এরেম হেছু োো আহম অস্বাভাহবে মটন েহর না।’
‘হোোয় হোাঁজা হযট োটর হস বাে’ বলল শাহ বানু।
বাে হোাঁজা াটদর োজ, আমাটদর োজ হটলা আহমদ শাহ
আলমেীরটে োওয়া। টব এই বােোর সন্ধান েরট োই। বােোর সাটে দু’হে
ইহ হাস জহড় । এে, হমােলটদর, দুই হশবাজীর। আমার মট বাটের হমােল
ধনভাটোটরর োহব ও নোর হেটয় হশবাজীর দহললো হবহশ গুরুত্বেূণৈ। হশানার
ের হেটে ঐ দহললোর প্রহ আমার হলাভ বাড়টছ।’ আহমদ মুসা বলল।
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‘আেনার হভট র হে হোন প্রোর হলাভ আটছ ভাইয়া?’ শাহ বানুর প্রশ্ন।
ার হঠাাঁটে ম্লান হাহস।
‘হেন আহম মানুষ নই? মানুষ বটলই অে মানুটষর যা আটছ, আমারও
া োেটব।’
‘হেন্তু মানুষ বটলই সবহেছু সবার মটধে সবার মটধে োেটব, া হে
স্বাভাহবে ভাইয়া?’
হমৌহলে মানবীয় হবষয়গুটলার হেটত্র অবেই এো স্বাভাহবে। হেন্তু
োেৈেে হযো হদো যায় হসো হমধা ও অনুশীলণে োরটণর ফল। অনুশীলন
এমনহে হমধার ঘােহ েূরণ েটর। সু রাং হশো বা েেৈা মানুটষ মানুটষ হবরাে
োেৈেে স হর েটর, আবার হ মহন োেৈেে দূরও েটর।
‘আেনার ছাত্র অনুশীলন শুরু েটরটছ, হদো যাে োেৈেে ে ো দূর
েটর।’
হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘হদো হ া হশষ হটয় হেটছ শাহ বানু। ার
বন্দী হওয়া হেটে উদ্ধার েযৈন্ত হস সাহটসর েহরেয় হদটয়টছ। েুনরায় হ ামাটে
উদ্ধার েরার সময় এে েহঠন মুহূট ৈ হঠে সমটয় হস োহড় হনটয় হাহজর হটয়হছল।
ারের এই হবাে োলাটনার দাহয়ত্ব হস হনয়া েযৈন্ত সংঘা োলীন সব েযৈাটয় হস
ার দাহয়টত্বর অংশ হঠেঠাে োলন েটরটছ। আহম ার হাট হরভলবার ুটল
হদইহন। সবার হাট হরভলবার উঠুে আহম োই না, হ ামাটদরও োওয়া উহে
নয়।’
‘হেন্তু ভাইয়া, হরভলবাটরর বেবহারই হেন্তু আমাটদর উদ্ধার েরট এবং
এ েযৈন্ত হনরােটদ হেৌাঁছট সাহাযে েটরটছ।’ বলল শাহ বানু।
‘হঠে। এ লেে অজৈটনর জটে হরভলবাটরর হযেুকু বেবহাটরর প্রটয়াজন
হছল, ার বেবিা আল্লাহ েটরহছটলন।’
‘প্রটয়াজনোটল সমটয়র জটে প্রস্তুহ হ া াহটল অেহরহাযৈ।’ শাহ বানু
বলল।
‘ ার মাটন ুহম াহরটের হাট হরভলবার ুটল হদটবই। এোই
স্বাভাহবে। হমােল রটক্তর সাটে াটদর সামহরে সবহশষ্টে অহবটচ্ছদে।
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‘হেন্তু ভাইয়া, হরভলবার হাট হদওয়ার হেটয় ুটল হনওয়াই হবহশ
স্বাভাহবে।’
হাসল আহমদ মুসা। বলল াহরটেটে উটেে েটর, ‘এবার ুহম জবাব
দাও াহরে। হনটজর হবাঝা হনটজই বহন েরা উহে । আহমদ মুসা বলল।
‘ধেবাদ স্যার।’
বটল এেেু োমল। শুরু েরল েরেটণই, ‘অে হাট ুটল হনওয়া হমােল
হট্রহেশটন আটছ। হমােল সম্রাজ্ঞীরা হমােল সম্রাটের হাট
টলায়ার ুটল হদট ন
যুদ্ধ যাত্রার সময়।’
হবব্র োর এেো ভাব হদো হদল শাহ বানুর হোটে-মুটে। লাল হটয়
উটঠটছ ার মুে। বলল, ওো এেো আনুষ্ঠাহনে ার বোোর। যুদ্ধ যাত্রার সমটয়
ওো এেো বাড়হ উৎসাটহর হবষয়। সম্রােরা হেন্তু হযাদ্ধা হহসাটবই সম্রাজ্ঞীর োছ
হেটে অে হেটয়টছন।’
‘অে হাট োওয়া হযাদ্ধা হওয়ার হেটত্র হনশ্চয়ই হোন বাধার সৃহষ্ট েটর
না।’ হবাটের সামটনর হদটেই হোে হনবদ্ধ হরটেই বলল াহরে।
‘হযাদ্ধা হওয়া যায়না হেংবা বাধা সৃহষ্ট হওয়ার েো আহম বহলহন। আমার
বলার হবষয় হটলা মানহসে া। যুদ্ধ বা সংগ্রাটমর জটে হনটজই প্রস্তু হওয়া এবং
অটের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হওয়ার মটধে মানহসে ার হবরাে োেৈেে রটয়টছ’ বলল শাহ
বানু।
‘যুদ্ধ বা সংগ্রাটমর হয মুটোমুহে হয়হন, যুদ্ধ-সংগ্রাটমর হয সুটযােই
োয়হন, ার হেটত্র প্রস্তুহ র প্রশ্ন ওটঠ না।’ বলল াহরে।
শাহ বানু হাসল এেেু। বলল, ‘স্যহর আমার েো োটেৈটেে নয়, আহম
নীহ েো বটলহছ। আহম সব সময় মটন েহর, আজ মুসলমানটদর হ া বটেই,
প্রহ হে নােহরটেরই হ নহে দাহয়ত্ব োলন েরা দরোর। এে. হস হযাদ্ধা হটব,
হদশ ও জাহ র জটে োে েড়টল হযন যুটদ্ধ হযট োটর। দুই. হস েুহলশ হটব
হযন হস সমাটজ আইন-শৃংেলা রো ও শাহন্ত প্রহ ষ্ঠায় ভূহমো রােট োটর এবং
হ ন. হস সংসার-ধমৈ োলনোরী এেজন েহরেূণৈ েৃহি হটব। এই সবহশটষ্টের
অহধোরী হবার প্রস্তুহ
াটে সব সময় সম্পূণৈ েটর রােট হটব।’
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‘ধেবাদ শাহ বানু।’ বলল আহমদ মুসা উচ্ছহস েটটঠ। আহমদ মুসার
সাটে ধেবাদ হদল াহরেও।
‘ ুহম েমৎোর এেো ত্ব সামটন এটনছ শাহ বানু।’ আহমদ মুসা
বলল।
‘এো আেনার েো। আহম ন ুন েটর বললাম মাত্র। হোন এে ঘেনায়
আেহনই এেো বটলহছটলন। ইটোরটনে হেটেই আহম ও ভাইয়া এো মুেি
েটরহছলাম।’ বলল শাহ বানু।
‘ইটোরটনটঠ এো আহম েহড়হন। হেউ বটলওহন। আহম জান ামও না।
জানটল হযাদ্ধা হওয়ার প্রস্তুহ অবেই হন াম।’ াহরে বলল।
‘আমাটদরটে হেউ বটলহন। আমরা ব্রাউহজং েটর হবর েটরহছ।’ বলল
শাহ বানু।
‘হ ামাটদর ধেবাদ শাহ বানু। আমার হনটজর জে স্যহর।’ াহরে
বলল।
াহরটের েো হশষ হট ই আহমদ মুসা বটল উঠল, ‘স্যহর নয় াহরে।
জানার জটে ওো হোন অেহরহাযৈ হবষয় নয় হয দুুঃে েরট হটব। যা হহাে,
হ ামাটদর সংহেি হব েৈ ভাটলা হটয়টছ। হ ামরা দু’প্রাটন্ত োেটল হোন হব েৈ
জমটব ভাটলা। টব েো েটরাে হটয়টছ, সরাসহর হটল আরও ভাল হট া।’
‘ ুহম ন ুন শুনছ হ া হবো! ওরা ওভাটবই েো বটল। াহরে েুব শান্ত
হছটল, ভাটলা হছটল। শুধু আত্মরো েটর েলাই ওর অভোস।’ সাহারা বানু বলল।
‘ ার মাটন আহম ভাটলা নই বলছ আম্মা?’
সাহারা বানু েো বলার জটে মুে েুটলহছল।
আহমদ মুসা ার আটেই বটল উঠল, ‘আমার হবান এমন হট ই োটর
না। মা যেন হনটজর সন্তাটনর সামটন অে হছটল-হমটয়র প্রশংসা েটরন, েন
স্ব ুঃহসদ্ধ হটয় যায় হয, হসই মা হনটজর হছটলর গুণগুটলাটেই অটের মটধে
হদেট োন।’
‘সবাইটে হযহন ভালবাটসন, াটে এভাটবই ভাবট হয় ভাইয়া।’
বলল শাহ বানু। ার েটঠ েিীর।
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শাহ বানু োমট ই াহরে বলল, ‘দুলৈভ এই গুণ শাহ বানু।’
শাহ বানু াোল াহরটের হদটে। ার মুে েম্ভীর হটয় উটঠটছ। হেছু
বলার জটে মুে েুটলহছল। ার আটেই আহমদ মুসা বলল, ‘এসব েো এেন
োে। এস অেহদটে মটনাটযাে হদই।’
বটল াহরটের হদটে াহেটয় বলল, ' াহরে হবাটের মাোর উেটরর
েভারো আনটফাড েটর দাও। উের এবং আশ-োশ হোোও হেটে আমাটদর
হেউ হদেট োে া োই না।
‘আমরা হ া সাের হদটয় েটলহছ স্যার। আমাটদর হদেটব হে?’ বলল
াহরে।
‘হেহলটস্কাহেে বাইটনাকুলাটরর শহক্তর েো হ ামার জানার েো। হোেৈ
হেয়াটরর উেকূটল বটস হ ামার জামার রং েযৈন্ত হেউ বটল হদট োটর।’
‘স্যহর স্যার।’ বটল াহরে হবাটের েভার আনটফাড েরার হবা াম
হেটে হদল।
হঢটে হেল হবাটের উেরো। ার সাটে োরহদে হেটে ঝালর হনটম এটস
োটশর অটনেো হঢটে হদল।
আহমদ মুসা হেয়াটর ো এহলটয় হদল।
‘হবো, বাটের বোোরো আমার মাো হেটে যাটচ্ছ না। ুহম হে এ হনটয়
আর হেছু হভটবছ?’
‘আমার হেছু ভাবার হদেহছ না। আেহন এ বোোটর হেছু ভাবট োটরন।
আহম হনশ্চ বােহে আেনাটদর বাহড়ট ই আটছ। হট োটর হসো বাইটরর হোন
লোটর অেবা হভ টরর হোন লোটর।’
‘হভ টরর লোর হে?’ সাহারা বানু বলল।
‘হভ টরর লোর অেৈ বাহড়র হদয়াল অেবা হলাটর হোন লোর রটয়টছ।
হট োটর বাহড় হনমৈাটণর সময় হসো স হর েরা হয়। আহম হেছু হজজ্ঞাসা েরহছ
দয়া েটর উত্তর হদন।’ আহমদ মুসা বলল।
‘বল হবো।’ সাহারা বানু বলল।
আহমদ মুসা প্রশ্ন শুরু েলল। শুরু হটলা আটলােনা।
আন্দামান ষড়যন্ত্র

155

হনুঃশটে এহেটয় েলল মের হবাে।
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৬
এটোরসন দ্বীে ও ইটোরভূ দ্বীটের মাঝোন হদটয় গ্রীন েটয়টে প্রণালী
হটয় এটোরসন দ্বীটের উত্তর প্রাটন্ত হেৌাঁছার ের আহমদ মুসার হনটদৈটশ হবাটের
উত্তরমুেী মাো হসাজা েূবৈ হদটে োনৈ হনল। এোন হেটে নাে বরাবর েূবৈ হদটে
এগুটল গ্রীনভোহলর মুটে হেৌাঁছা যাটব।
হবাে এহেটয় েলল গ্রীনভোহলর ঐ মুটের হদটে।
আহমদ মুসা উটঠ হবাটের লোে-েোটটে হফহশং হবাটের এেো ে াো
গুাঁটজ হদল।
হফটর এটস আহমদ মুসা বসট বসট বলল, সবাই মটন েরুে হয এো
এেো হফহশং হবাে।’
হবাে হেটয় হেৌাঁছল গ্রীনভোহলর মুটে।
মুেো হ হরশ ফুটের হবহশ প্রশস্ত হটব না। দু’োশ হেটে সাাঁড়াহশর ম
সবুজ বাহু মুে েযৈন্ত হেৌাঁটছটছ। মুে হেটরাটলই হবশাল হ্রটদর ম এে হবশাল
সটরাবর। এ সটরাবটরর হ ন প্রান্ত হঘটরই গ্রীনভোহল। আবার েটয়ে বেৈমাইটলর
গ্রীনভোহল হঘটর সবুজ োহাটড়র হদয়াল। অেূবৈ দৃে।
মুেো হেহরটয় হবাে হভ টর প্রটবশ েরট ই সামটন াহেটয় হেৎোর
েটর বটল উঠল সবাই, ‘ওয়াটোরফুল’, অহবশ্বাস্য!’
াটদর সামটন শান্ত সটরাবটরর অোধ োল জলরাহশ। এর ওোটর
উে েোর সবুজ সমুদ্র এবং াট সবুজ োদটর ঢাো োহাটড়র হদয়াল।
শাহ বানুরা যেন গ্রীনভোহলর হসৌন্দটযৈর মটধে হনটজটদর হাহরটয়
হফটলটছ, েন আহমদ মুসার হোটের দূরবীণ গ্রীনভোহলর হছাে ও এেমাত্র
লোহটেং েোেফরটমর উের হনবদ্ধ।
আহমদ মুসার হোটে-মুটে হেৌ ূহল। লোহটেং েোেফরটম অেহরহে
দু’হে মাঝাহর আোটরর হবাে দাাঁহড়টয় আটছ।
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আহমদ মুসা হবাে দু’হে েুাঁহেটয় েুাঁহেটয় হদো শুরু েরল।
হবাটে হোন ে াো হনই। হোন হবটশষ মােৈসও হদো যাটচ্ছ না হবাটের
োটয়।
হবাটে হোন মানুষ আটছ হেনা েুাঁজট লােল আহমদ মুসা।
আহমদ মুসার ভােে ভাল, এেজন হলাে হবাটের োাঁটদায়ার আড়াল
হেটে হবহরটয় হবাটের মাোয় হেটয় দাাঁড়াল। ার হোশাে সাধারণ, হবটশষ হোন
সবহশষ্টে হনই। আরও ভালভাটব হদেট লােল হলােোটে আহমদ মুসা। হেন্তু
হদো হটলা না। হলােহে হবাটের োাঁটদায়ার টল আবার এল।
আহমদ মুসা দূরবীন হরটে উটঠ হেটয় হফহশং হবাটের ে াো নাহমটয়
হফলল হবাটের লোে েোটে হেটে।
হফটর এস হেয়াটর বসট বসট বলল, ‘ঘাটে আরও দু’হে অেহরহে
হবাে হনাির েরা।’
‘ াট হে স্যার? ঘাটে হ া অটনটেরই হবাে োেট োটর।’ বলল
াহরে।
‘ওো প্রাইটভে ঘাে। ওোটন াটদর হনটজটদর হবাে ছাড়া হোন হবাে
োটে না, রাোর হলােও হনই গ্রীনভোহলর হত্রসীমানায়।’
‘ াহটল?’ বলল সাহারা বানু।
‘হবাটে এেজন হলােটেও হদেট হেটয়হছ। হস আহদবাসী নয়। অেে
এই গ্রীনভোহল ও এর আটশ-োটশর এলাোয় আমার আো সুহস্ম া বালাজী ও
ার স্বামী েোহনশ হদবানন্দ ছাড়া অআহদবাসী হোন হলাে হনই।’
‘হবাে াহটল এল হোটেটে? াও এেহে নয় দু’হে।’
ভাবহছল আহমদ মুসা
এেেু ের বলল, ‘এর এেোই বোেো হয, শংেরাোটযৈর হলাটেরা
এোটন এটসটছ।’
উটদ্বটের ছায়া নামল শাহ বানুটদর হোটে-মুটে।
আহমদ মুসা উটঠ দাাঁড়াল। বলল, ‘ াহরে, ুহম হেছটন এস।’
াহরে ড্রাইহভং সীে হছটড় হদটয় হেছটন সটর এল।
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আহমদ মুসা ড্রাইহভং সীটে বসল। হবাটের েহ হবটড় হেল।
‘ওটদর হোন হবেদ হয়হন হ া হবো? আমরা আবার ওোটন যাহচ্ছ।
‘হেছু ভাবটবন না োলাম্মা। সবহেছুই আল্লাহর ফায়সালার অধীন।
আমাটদর দাহয়ত্ব হটলা, আমাটদর োটছ হযো েলোণের মটন হটব, হসোই েরা।
‘আল্লাহ আমাটদর সহায় হহান হবো।’
‘আহমন’ বলল সেটল।
আহমদ মুসা হদ্বধা-সংটোেহীন েহ ট হবাে হনটয় হনাির েরল
অেহরহে এেহে হবাটের োটশ।
এেহে হবাে আসট হদটে অেহরহে হবাটের এেজন হলাে উটঠ
দাাঁহড়টয় হছল। সটন্দহ-সংশয়েূণৈ ার দু’হে হোে াহেটয়হছল আহমদ মুসাটদর
হদটে। ার এেহে হা েটেটে।
হলােহের েটেটের হাট হয হরভলবার া বুঝট বাহে রইল না আহমদ
মুসার। এই হলােহেটেই আহমদ মুসা দূরবীটন হদটেহছল।
হবাে হনাির েটরই আহমদ মুসা োটশর হবাটের হসই হলােহেটে
উটেে েটর বলল, ‘ ুহম এোই আছ? মহাগুরুজীরও হ া োোর েো হছল।
হ হনও হেটছন ওটদর সাটে?’
‘ ুহম হে’ আহমদ মুসার হোন প্রটশ্নরই জবাব না হদটয় বলল হলােহে।
‘ ুহম হেনটব না। মহুগুরুজীর সাটে আমার েো হটয়টছ। আহম হোেৈ
হেয়ার হেটে আসহছ। হভ টর যাটদর হদেছ, ওটদরই হনটয় আসার েো।’ বলল
আহমদ মুসা।
হলােহে হবাটের হভ টর বসা শাহ বানুটদর হদটে এেবার াহেটয় এেেু
হেন্তা েরল। বলল, ‘এাঁটদরটেই মহাগুরুজী মাটন আমরা সন্ধান েরহছ?’
‘হ্াাঁ।’ বলল আহমদ মুসা
এ েটণ হলােহে স্বাচ্ছন্দ হফটর হেল। বলল, ‘হ্াাঁ, মহাগুরুজী সেলটে
হনটয় উেটর হেটছন। আহম হবাে ও হোলাগুলী োহারা হদহচ্ছ। আ.........।’
আহমদ মুসা ার েোর মাঝোটন বটল উঠল, ‘হেন সবাই হোলাবারুদ
সাটে হনটয় যাবার েো। হনটয় যায়হন?’
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‘না, বাড়হ হোলাবারুদ হনটয় যায়হন। ওাঁরা হেটয় অবিা হদটে প্রটয়াজন
হটল দু’জন হলাে োঠাটবন হোলাগুলী হনটয় যাবার জটে।’ বলল হলােহে।
‘এেেু েো বলার দরোর মহুগুরুজীর সাটে। ওরা েেন হেটছন,
েয়জন হেটছন?’ আহমদ মুসা বলল।
‘েটনর জন, েটনর-হবশ হমহননে হটলা।’ বলট বলট হলােহে েটেে
হেটে হমাবাইল হবর েরল।
আহমদ মুসা ঐ হবাটে হেটয় উঠল। বলল, ‘হমাবাইল আমাটে দাও। ওর
নািার আহম জাহন।’
হলােহে হমবাইল ুটল ধরল আহমদ মুসার হদটে।
আহমদ মুসা োন হাট হমাবাইলহে হনল ার োছ হেটে। সটঙ্গ সটঙ্গ
েটেে হেটে বাম হা হদটয় হরভলবার হবর েটর ার মাোয় হেটে ধরল।
হলােহে ভূ হদোর ম েমটে উটঠ েটেটে হা হদট যাহচ্ছল।
আহমদ মুসা শান্ত েলায় শান্তেটটঠ বলল, ‘হরভলবার হবর েরার হেষ্টা
েটরা না। ার আটেই মাো ছা ু েটর হদটব।’
আহমদ মুসা হলােহের োছ হেটে হনয়া হমাবাইলহে েটেটে হরটে হা
হদটয় হলােহের েটেে হেটে হরভলবার ুটল হনল। ারের এে ধাক্কা হদটয়
হলােহেটে হবাটের উের হফটল হদল। বলল াহরেটে উটেে েটর, ‘বোটে হদে
হক্লাটরাফরম আটছ। দু’েুেটরা ুলা হভহজটয় ওর নাটের দু’হছটদ্র গুাঁটজ দাও।’
াহরে এল। হস হলােহের মুে বাম হাট হেটে ধটর োন হা হদটয়
দু’েুেটরা হক্লাটরাফরম হভজা ুলা হলােহের নাটের দু’হছটদ্র গুাঁটজ হদল। ারের
োন হা হদটয় হলােহের বুে হেটে হদল েটয়েবার।
হলােহে হনশ্বাস বন্ধ েটরহছল, হসো েুটল হেল।
হলােহে েটয়ে হসটেটটের মটধে সংজ্ঞা হাহরটয় হফলল।
‘ াহরে ুহম ওই হবাটে হদে হোলাগুলী হোোয় আটছ হবর েটর হনটয়
এস। আহম এ হবাটে হদেহছ।’ আহমদ মুসা বলল।
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আহমদ মুসা এ হবাটে অে-শে হেছু হেল না, এেো বোে হেল। বোটে
োইরী এবং োেজ েত্র হদেট হেল এেো ফাইটল। আহমদ মুসা বোেহে োাঁটধ
ুটল হনল।
ওহদটে াহরে এেহে হগ্রটনে লািার ও এেো লাইে হমহশণোন সহ
দু’বাে এোমুহনশন হনটয় ঐ হবাে হেটে হনটম এল।
আহমদ মুসা শাহ বানুটদরও নাহমটয় হনল হবাে হেটে।
আহমদ মুসা এেো বোে হেটঠ, আটরেো োাঁটধ ঝুলাল। রটেে লািার
ও হমহশনোন হনল োাঁটধ। হেন্তু হোলাগুলীর বাে দু’হে াহরে হনট োরহছল না।
শাহ বানু এহেটয় এটস এেো বাে হনট োইল।
‘হবশ ভারী, হ ামার েষ্ট হটব।’ বটল াহরে বােহে শাহ বানুটে হদট
োইল না।
‘হমটয়রা হবাধ হয় েষ্ট েরট জাটন না? হমটয়রা হোন হদন হবাধ হয় যুদ্ধ
েটরহন?’ বলল শাহ বানু হোটভর সাটে।
‘এেো বাে শাহ বানুটে হদটয় দাও াহরে। এেো হলাটেে
হরভলবারসহ হেছু গুলীও ুহম হদটয় দাও শাহ বানুটে। শাহ বানু ভাল গুলী
োলাট োটর।’ বলল আহমদ মুসা।
গুলীর বােো োাঁটধ হনটয় হরভলবারো ওড়নার হনটে োহমটজর হোন
হোেন েটেটে হরটে হদল। ারের আহমদ মুসার উটেটে বলল, ‘ধেবাদ
ভাইয়া আমার প্রহ আিার জে।’
োরজটনর যাত্রা শুরু হটলা। প্রেটম আহমদ মুসা, ারের শাহ বানু, শাহ
বানুর েটর সাহারা বানু ও সবটশটষ াহরে।
উেকূটলর ের েটয়েো েড়াই-উৎরাই হবটয় উে েোর সমভূহমট
উঠট হয়। েড়াই-উৎরাই সবোই ঘন-জংেটল আচ্ছাহদ । ার মধে হদটয়
অস্পষ্ট এেো োটয় েলার েে।
দু’হে েড়াই োর হটয় এটসটছ আহমদ মুসারা। ৃ ীয় েড়াইটয়র মাোয়
হেৌাঁটছ হেটছ ারা। আটরেো েড়াই-উৎরাই এর েটরই উে েো। ৃ ীয় েড়াই
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এর মাোয় উটঠটছ আহমদ মুসা। ার হেছটন শাহ বানুও েড়াইটয়র মাোয় এটস
হেটছ। সাহারা বানু এবং াহরেও উঠটছ েড়াইটয়র মাোয়।
আহমদ মুসা উৎরাই হবটয় নামার যাত্রা শুরু েটরটছ। দু’ধাে এহেটয়টছ।
এ সময় দু’োটশর হঝাে হেটে দু’জন যবে হেনোন বাহেটয় হবহরটয় এল।
আহমদ মুসার েে হরাে েটর দু’জন োশাোহশ দাাঁড়াল। াটদর হেোটনর নল
আহমদ মুসা, শাহ বানু সেলটেই েভার েটরটছ।
আহমদ মুসা দাাঁহড়টয় হেটছ। ার বাম হা োাঁটধর হমহশনোন ও হগ্রটনে
লািার ধটর হরটেটছ। আর োন হা জোটেটের েটেটে এবং েটেটে
হরভলবাটরর বাে ধটর আটছ।
আহমদ মুসা হা হবর েরট হেটয়হছল। ওটদর এেজন হেৎোর েটর
বলল, ‘হা হবর েরার হেষ্টা েটর না। হা হবর েরার আটেই েজন োটনে গুলী
হ ামার শরীটর ঢুটে যাটব। এ েণ গুলী ঢুটে হয , হেন্তু মৃ েু র আটে হ ামাটে
এেো েো হশানাট োই। ুহম এ েযৈন্ত আমাটদর য হলাে হমটরছ, ার হদ্বগুণ
হলােটে আমরা এই উে েোয় আজ হ ো েরব।’
বটল হস হেনোটনর হট্রোর োনা শুরু েটরহছল।
শাহ বানুর বাম হাট
ার োাঁটধর গুলীর বাে ধরা হছল। আর ার োন
হা হছল স্বাভাহবেভাটবই ওড়নার হনটে। ওড়না হোমর েযৈন্ত হনটম যাওয়া।
শাহ বানু াটদর সামটন যমদূট র ম দু’হেনোনধারীটে উদয় হট
হদে প্রেমোয় ঘাবটড় যায় েটর সাহস হফটর োয় এবং োহমটজর েটেে হেটে
হরভলভবার হবর েটর হনয়।
শাহ বানু আহমদ মুসার েটয়ে েজ হেছটন হছল এবং দু’হেনোনধারী
ও ার মাটঝ হোন আড়াল হছল।
হষ্টনোনধারী যেন েো হশষ েরল, শাহ বানু বুঝল হে ঘেট যাটচ্ছ।
সমস্ত সত্তা হযন ার হোঁটে উঠল। হস সমস্ত মটনাটযাে এেহত্র েটর ওড়নার
টল ার হরভলবার হসে েরল প্রেম হষ্টনোনধারীটে লেে েটর। ওরা উৎরাটয়র
হেছুো হনটে দাাঁড়াটনা োোয় সুহবধা হটলা োটেৈে েরায়।
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হষ্টনোনধারী যেন ার হষ্টনোটনর হট্রোর োনহছল, েন শাহ বানু ার
হরভলবাটরর হট্রোর হেটে হদটয়টছ। এেহে গুলী হবহরটয় হেল হরভলবার হেটে।
হস গুলীর ফলাফটলর অটেো না েটর হট্রোটর হদ্ব ীয় আটরেহে োে হদল হস।
দু’হে গুলীর এেহে হেটয় হবদ্ধ েটরটছ প্রেম হষ্টনোনধারীর বুটে এবং
হদ্ব ীয়হে মাোয়।
প্রেম গুলী হেটয় হষ্টনোনধারীটে হবদ্ধ েরট ই আহমদ মুসা হরভলবার
ধরা ার হা েটেে হেটে হবর েটর হনটয়টছ। হস োটেৈে েরল হদ্ব ীয়
হষ্টনোনধারীটে। শাহ বানুর হদ্ব ীয় গুলী এবং আহমদ মুসার গুলী প্রায় এে
সাটেই হটলা।
দু’হষ্টনোনধারীর গুলীহবদ্ধ হদহ মাহেট আছটড় েটড় অল্প এেেু েহড়টয়
হির হটয় হেল।
শাহ বানু হনবৈাে হোটে াহেটয় আটছ ার গুলীট হনহ প্রেম
হষ্টনোনধারীর হদটে। হস গুলী েটরটছ এবং হলােহে মটরটছ- সবই হয ার োটছ
স্বপ্ন মটন হটচ্ছ। হে েটর এসব ঘটে হেল বুঝট োরটছ না হস। ার োাঁধ হেটে
গুলীর বাে েটড় হেটছ। ার হা হযন হশহেল হটয় েটড়টছ।
সাহারা বানু হেছন হেটে এটস জহড়টয় ধরল শাহ বানুটে। বলল, ‘হঠে
েটরছ মা। আল্লাহর হাজার হশাের। আল্লাহ হ ামাটে আরও সাহস হদে’।
আহমদ মুসা ঘুটর দাাঁহড়টয়টছ। বলল, ‘োলাম্মা শুধু হঠে োজ েটরটছ
াই নয়, হঠে সমটয় হঠে োজহে েটরটছ। এেেু হদহর হটল ওর হষ্টনোটনর গুলী
আমাটে ‘এটফাড়-ওটফাড়.................’।
আহমদ মুসা েো হশষ েরট োরটলা না। শাহ বানুর এেো হা এটস
আহমদ মুসার মুটের উের হেটে বসল। বলল হস আ ৈেটে, এমন শে উচ্চারণ
েরটবন না ভাইয়া। আহম হেছু েরট না োরটল আল্লাহ আেনাটে হদটয় হেছু
েরাট ন আত্মরোর জটে।’
‘হঠে শাহ বানু। আল্লাহ এোই েটরন’। েম্ভীর েটঠ আহমদ মুসার।
াহরে এহেটয় এটসটছ। হস বলল, ‘ধেবাদ শাহ বানু। হ ামার প্রেম
হরভলবার োলনা ঐহ হাহসে হটয়টছ এবং সফল হটয়টছ। ঐহ হাহসে এই োরটণ
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হয, প্রেম গুলী আমার ম সেটলর স্যার এবং মহানায়ে আহমদ মুসার
প্রহ রোয় বহষৈ হটয়টছ। েুরুষানুক্রটম এো েল্প েরা যাটব’।
শাহ বানু হফটর াোল াহরটের হদটে। হোটে ার ভ্রুকুহে। বলল,
‘হ ামাটে ধেবাদ হদট োরহছ না। ুহম প্রটয়াজটনর হেটয় হবহশ বটলছ। ভাইয়া
এ ধরটনর প্রশংসা েছন্দ েটরন না। টব হ ামাটে ধেবাদ হদট োহর এ োরটণ
হয, আত্মরোর উেযুক্ত প্রস্তুহ ে প্রটয়াজন া ুহম বুটঝছ’।
মুে লাল হটয় উটঠটছ াহরটের। ফুটে উটঠটছ হবব্র ভাব। বলল, দুুঃহে
হবহশ বটল োেটল। টব বানাটনা হেছু বহলহন। আর আত্মরোর প্রটয়াজন ও
প্রস্তুহ র বোোর এেহে সাবৈজনীন বাস্তব া। এ উেলহি োরও হনই, এেো ভাবা
হঠে নয়। প্রস্তুহ ও প্রটয়াটের হেটত্র োেৈেে অবেই োেট োটর’। াহরটের
েে অটনেোই অহভমান েুি।
হমহষ্ট হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘হ ামাটদর বােযুদ্ধ েুবই ভাল লাটে।
টব শাহ বানু, আমার ছাটত্রর প্রহ হ ামার হশষ েোো েুব েটঠার হটয়টছ’।
‘আহম দুুঃহে ভাইয়া। হেন্তু আেনার ছাত্রও হশটষ নরম েো বটলহন’।
বলল শাহ বানু নরম েটে।
‘ াহরে, শাহ বানু হঠেই বটলটছ’। হসই হমহষ্ট হাহস আহমদ মুসার মুটে
েনও।
‘আহম দুুঃহে স্যার’। ারও নরম েে।
‘অ ীট ও ওরা এমন বাে যুদ্ধ েটর এটসটছ। হেন্তু হ ামার ম
মধেি াোরী হছল না হবো। আশা েহর ম োেৈটেের দূরত্বো এবার দূর হটব’।
বলল সাহারা বানু প্রসন্ন েটটঠ।
আহমদ মুসা হাহস মুটে ‘আহমন’ উচ্চারণ েটর াহরেটে লেে েটর
বলল, ‘ ুহম গুলীর বােো শাহ বানুটে ুটল দাও’।
সটঙ্গ সটঙ্গ াহরে হনটজর বােো োাঁধ হেটে নাহমটয় হরটে শাহ বানুর
বােো ুলট হেটয় েমটে দাাঁড়াল। বলল, ‘স্যার আহম দু’বাে দু’োাঁটধ সহটজই
হনট োরব। শাহ বানু হি োে। এট আমাটদর উেোরই হটব’।
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আহমদ মুসা েো বলার আটেই শাহ বানু বটল উঠল ‘হমটয়রাও ভার
বহন েরট োটর। হঠে আটছ বােহে আহমই ুটল হনহচ্ছ’।
েোর সাটে সাটে শাহ বানু হনেু হটয় বােহে ুটল হনল োাঁটধ।
আহমদ মুসা হসই হমহষ্ট হহটসই বলল, ‘েুবই আনটন্দর েো, হমটয়রা েুব
আত্মসটে ন হটয় উঠটছ। ারা বাড়হ ‘আনুকূলে’ হনটয় হনটজটদর হছাে েরট
োয় না। হভব না াহরে, শাহ বানুর োন হা হি োেটছ।
‘স্যার, শাহ বানু হেন্তু সব সময়ই আত্মসটে ন। ার েহরেটয়র োরটণই
হয়ট া’। বলল াহরে।
শাহ বানু েো বলার জে মুে েুটলহছল। ার হোটে ভ্রুকুহে। হেন্তু ার
আটেই দ্রু আহমদ মুসা বটল উঠল, ‘আবার াহরে, ুহম হবহশ বটল হফটলছ।
আমার হছাে হবানহে অটহ ুে প্রশংসা েছন্দ েটর না’।
‘স্যহর স্যার’। সটঙ্গ সটঙ্গই বলল াহরে।
আহমদ মুসার েোর ঢংটয় হঠাাঁটে হাহস হফাটে উঠল শাহ বানুর। হস মুে
অে হদটে হফহরটয় হনল, হবাধ হয় হাহস আড়াল েরার জটেই।
‘হঠে আটছ াহরে, স্যহর গ্রহণ েরা হল। এবার ুহম হেছটন লাইটন
দাাঁড়াও। আমাটদর যাত্রা শুরু েরট হটব’।
বটল আহমদ মুসা োমল। ার হোটে-মুটে ভাবনার হেহ্ণ ফুটে উঠল।
াহরে হটে হেটয় সাহারা বানুর হেছটন ার জায়োয় হফর হেটছ।
আহমদ মুসা রটেে লািার হেটঠ ঝুহলটয় লাইে হমহশন োনহে হাট
হনল। মোেহজন হলাটেে হেনা েরীো েরল। েটেে হেটে হবর েটর এেট্রা
মোেহজনও েরীো েটর হদেল। ারের লাইে হমহশনোনহে (এলএমহজ) হাট
হরটেই াোল শাহ বানু াহরেটদর হদটে। বলল, ‘এরা দু’জন যাহচ্ছল হবাটে
অোমুহনশটনর বাে আনার জটে। ার মাটন সংঘষৈ হটব, শংেরাোযৈরা এই
হসদ্ধান্ত হনটয় হনটয়টছ। হেন্তু অোমুহনশন না যাওয়া েযৈন্ত হোন সংঘা হটচ্ছ না,
এো বলা যায়। যহদ এরা দু’জন অোমুহনশন হনটয় ওটদর োটছ না হফটর যায়,
াহটল হনশ্চয় ওটদর হেউ এটদর হোাঁজ েবর হনট আসটব। যহদ এোই ঘেটব
বটল আমরা মটন েহর, াহটল আমাটদর ওটদর জটে অটেো েরা দরোর। এই
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ধরটনর হেহরলা আক্রমটণ ওটদর জান ও শহক্তেয় আমাটদর হবজয়টে সহজ
েরটব।
‘ োস্তু ভাইয়া’। বলল শাহ বানু।
ারা সেটল হেটয় হঝাটের আড়াটল বটস েড়ল। হসোন হেটে উৎরাই
হবটয় হনটম যাওয়া অটনেোহন হদো যায়। েল েল েটর এে ঘটো হেটে হেল।
এেো অেহরহে েন্ধ এটস প্রটবশ েরল আহমদ মুসার নাটে। সটঙ্গ সটঙ্গ হেটম
হেল আহমদ মুসার েো। আহমদ মুসারা েল্প েরহছল হফসহফটস েটটঠ।
েন্ধ োওয়ার সাটে সাটেই আহমদ মুসার হোে হনটম হেল োটয় হাাঁো
রাস্তা ধটর হনটের হদটে। হদেল দু’জন হলাে আসটছ হবহড় ফুাঁেট ফুাঁেট ।
াটদর দু’জটনর োাঁটধই হষ্টনোন ঝুলাটনা।
রাস্তার হদটে ইহঙ্গ েটর আহমদ মুসা সবাইটে েুে েরট বলল।
শাহ বানুরাও রাস্তার হদটে হোে হফরাল। উাঁহে হদটয় হদোর হেষ্টা েরল।
শাহ বানু বলল, ‘আটের ম ই দু’জন’।
ওরা দু’জন আহমদ মুসাটদর অহ ক্রম েটর সামটন এগুটলা। হষ্টনোন
োাঁটধ ঝুহলটয় দু’হা েটেটে ঢুহেটয় ওরা দ্রু হাাঁেহছল।
আহমদ মুসা এলএমহজ ও হগ্রটনে লািার মাহেট নাহমটয় হরটে
হঝাটের আড়াল হেটে হবহরটয় এল। হবড়াটলর ম ো হেটে হেটে দ্রু ওটদর
হেছটন েটল হেল।
আহমদ মুসা ার দু’হাট র দু’হরভলবার ওটদর দু’জটনর বাম হেটঠ
হেটে ধটর বলল, হা
ুটল উেুড় হটয় শুটয়.............’।
আহমদ মুসার েো হশষ হটলা না। ওটদর দু’জটনর দু’হা হরভলার
সটম হবর হটয় উেটর উঠল হবদুে েহ ট ।
আহমদ মুসা সটঙ্গ সটঙ্গই বুঝল এই হবেটরায়া হলাে দু’জন হা উেটর
ুটলই উের হেটে াটে লেে েটর গুলী েরট যাটচ্ছ। আহমদ মুসার োটছ
এো হবনজীর ষ্টাইটলর এে হবেটরায়া উটদোে। এই দু’গুহলর আও ায় হয
আহমদ মুসা েড়ট োটর, এোও আহমদ মুসা জাটন।
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আহমদ মুসার ভাবনার হেটয়ও দ্রু হযন মাো হেটে হনটদৈশ হেৌাঁটছ হেল
আহমদ মুসার দু’হাট র জৈহনট । দু’ জৈহন সটঙ্গ সটঙ্গই হেটে ধরল
দু’হরভলবাটরর হট্রোর। আহমদ মুসা গুলী েটরই ওটদর োটয়র সাটে হলটপ্ট হেটয়
ওটদর হদহটে েুশ েরল সামটনর হদটে।
আহমদ মুসা গুলী েরার প্রায় সটঙ্গ সটঙ্গই ওটদর হরভলবার হেটেই দু’হে
গুলীর আওয়াজ হটলা। হেন্তু
েটণ ওটদর হদটহ গুলী লাোর ফটল ওটদর হদহ
ও হাট েম্পটনর ধাক্কা হেটয় হলটেটছ। হরভলবাটরর বোটরল ওটদর নটড় হেটয়
উেটর উটঠটছ অটনে োহন। ফটল গুলী দু’হে আহমদ মুসার অটনে উের হদটয়
উটড় হেল।
আহমদ মুসা ওটদর হদহ হনটয় উেুড় হটয় েটড়টছ। ওটদর উেটর হেটয়
েটড়টছ আহমদ মুসা।
আহমদ মুসা উটঠ দাাঁড়াল। ার হদটহর সামটনো রটক্ত হভটজ হেটছ।
গুলীহবদ্ধ দু’জনটে আহমদ মুসা হেৎ েরল, হদেল, ওরা এেনও জীহব
োেটলও েো বলার েযৈাটয় হনই।
হঝাটের আড়াল হেটে হবহরয়া এটস সবাই আহমদ মুসার োটশ
দাাঁহড়টয়টছ।
আহমদ মুসা অটনেো স্বে েটে বলল, ‘আহম এটদর দু’জনটে মারট
োইহন। আহম হেটয়হছলাম এটদর োটছ জানট ওহদটের অবিা সম্পটেৈ। হেন্তু
হবেটরায়া এই হলােটদর না মারট োরটল, এরাই আমাটে মার ’।
বটল আহমদ মুসা াহরটের হদটে হেটয় হলাে দু’জনটে সােৈ েরার
হনটদৈশ হদটয় েটেে হেটে হমাবাইল হবর েরল। হনহদৈষ্ট েটয়েহে নািাটর োে
হদল দ্রু ।
‘হ্াটলা’। ওোর হেটে সুহস্ম া বালাজী বলল।
‘আসসালামু আলাইকুম। আো, ওহদটের েবর হে?’
‘ওয়া আলাইকুম আসসালাম। হছাে ভাই, আেহন হোোয়? ভাল
আটছন?’ সুহস্ম া বালাজী বলল।
‘আমরা উে েোর মুটে। ৃ ীয় উৎরাই হটয় নামহছ আমরা’।
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‘আলহামদুহলল্লাহ। ওহদটে অটনে গুলীর শে শুনলাম। হে ঘেনা?’
‘অটনেগুটলা নয়, ছয়হে গুলীর আওয়াজ শুটনটছন। ার দু’হে আওয়াজ
ওটদর হরভলবার হেটে। অবহশষ্ট োরহে গুলী আমাটদর। োরহে গুলীট ওটদর
হলাে েটমটছ োর জন। ওহদটের অবিা বলুন আো’।
‘অবিা এেনও োরাে হয়হন হছাে ভাই। ওরা হনৌেে ও িলেে দু’হদে
হেটে দু’গ্রুে এটসটছ। আমাটদর স্কুটলর মাটঠ ওরা েোম্প েটরটছ। ওরা োঁহেশ
জন। আটের ম ই ওটদর সবার োটছ হষ্টনোন। আরও ভারী অে নাহে ওটদর
আসটব। আমাটদর হলােটদর োর ভাে েটর োর জায়োয় লুহেটয় রাো হটয়টছ।
এে গ্রুে আমাটদর বাহড়র সামটন, হদ্ব ীয় গ্রুে স্কুটলর সামটন হইওটয়র হদে
হেটে আসা রাস্তার োটশ, ৃ ীয় ও ে ুেৈ গ্রুে স্কুটলর উত্তটর আমাটদর হোো
বসহ টে সাটেৈল েরা রাস্তায় উঠার মুটে হোেটন হমা াটয়ন েটর রাো হটয়টছ।
হছাে ভাই, আমরা আেনার অটেো েরহছ’।
‘হঠে আটছ আো। হলােটদর হোেটন হমা াটয়ন হঠে হটয়টছ। েহ
এড়াবার জটে সম্মুে সংঘষৈ এড়াট হটব। আো, ভাই সাটহটবর সাটে এেেু েো
বলব’।
‘হদহচ্ছ। আল্লাহ আমাটদর সহায় হহান। সালাম হছাে ভাই’।
বটল সুহস্ম া বালাজী হেহলটফান হদটয় হদল েোহনশ হদবানন্দটে।
েোহনশ হদবানটন্দর সাটে সালাম হবহনমটয়র ের আহমদ মুসা বলল,
‘আোর োটছ সব শুনলাম। আহম াাঁটেও বটলহছ আমাটদর সম্মুে সংঘষৈ এহড়টয়
হবহচ্ছন্নভাটব এোেশটন এটন ওটদর েহ েরট হটব। দুবৈল হটয় েড়টল েূড়ান্ত
আঘাট র সময় আসটব’।
‘সুহবধা হটয়টছ হছাে ভাই, আমাটদর স্কুটলর োেৈটে ওরা োটজ
লাহেটয়টছ। োেৈ েুব শক্ত, োলাে ও হবশ্বস্ত। ার োটছ হমাবাইল আটছ। মাটঝ
মাটঝ হস েবর োঠাটচ্ছ। ার োটছই শুনলাম, দু’জন হলাে োহঠটয়টছ ারা
হবাটে হে োটজর জটে। হেন্তু হফটর আটসহন। ার উের গুহলর শে শুটন ারা
উহদ্বগ্ন। হোাঁজ হনবার জটে আরও দু’জন হলাে োহঠটয়টছ। ওর হেহলটফান
োওয়ার ের আবার গুলীর শে শুনলাম। হে বোোর?’ বলল েোহনশ হদবানন্দ।
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‘ঐ দু’জনও মারা হেটছ ভাই সাটহব’। আহমদ মুসা বলল।
‘েোংেস আল্লাহ। হছাে ভাই, আেনার এেন েহরেল্পনা হে। আমরা
হ া আেনার অটেো েরহছ’।
‘আহম ৃ ীয় উৎরাইটয় ওটদর জটে আরও অটেো েরব। ওটদর দু’হে
গ্রুে হশষ হটয়টছ। এটদর হোাঁজ হনট আরও হলাে োঠাটব। না এটস ওটদর
উোয়ও হনই। ভারী অে ারা হবাটে হরটে এটসটছ। এই অে ারা োয়, াটদর
দরোর। সু রাং হলােটদর হোাঁটজ, অটের হোাঁটজ ারা আসটব। আর াটদর এই
হেছনো ঝুহাঁ েেূণৈ হরটে ারা সামটন আেনাটদর হদটে এগুটব না। াই আহম মটন
েরহছ, ারা হেছনোটে হনরােদ েরার জে এমনহে সবৈশহক্তও হনটয়াে েরট
োটর’। বলল আহমদ মুসা।
‘ওটদর মহাগুরু শংেরাোযৈ হে এই অহভযাটন আটছ হছাে ভাই?’
হজজ্ঞাসা েোহনশ হদবানটন্দর।
‘হনৌেটে হবাটে েটর হয দলহে এোটন এটসটছ, ার সাটে শংেরাোযৈ
এটসটছন। উহন এেন আেনাটদর স্কুটল হনশ্চয়’।
‘হস শয় াটনর ম ষড়যন্ত্রোরী। হস েেন হোন হদটে হে েরটব বলা
মুহস্কল। াটেই আমার ভয়, হছাে ভাই’।
‘ে েটয়ে সিাহ ার সব েহরেল্পনা বেেৈ হটয়টছ। ভয় েরটবন না
ভাই সাটহব’।
‘েোংেস আল্লাহ। হছাে ভাই আেহন আসার েরই শুধু এই েহরব ৈন
ঘটেটছ’।
‘আল্লাহটে ধেবাদ হদটয় েৃহ ত্বো আমাটে হদটচ্ছন হেন ভাই সাটহব।
বলুন, আল্লাহ আন্দামাটনর উের নজর হদয়ার ের অবিার েহরব ৈন ঘটেটছ’।
‘স্যহর। আমাটদর অভোস োোট সময় লােটব’।
‘ধেবাদ ভাই সাটহব। আল্লাহ সাহাযে েরুন’।
বটল এেেু োমল আহমদ মুসা। শুরু েরল আবার, ‘শুনুন ভাই সাটহব,
ওরা যহদ এহদটে না এটোয়, াহটল আহমই এগুব এবং ওটদর হেছন হেটে
উটদর উের েড়াও হটবা। আর আেনাটদর হলাে হযভাটব আটছ, হসভাটবই
আন্দামান ষড়যন্ত্র

169

োেটব। যহদ শংেরাোটযৈর হলােরা আমার এহদটে ছাড়া অে হোন হদটে
অগ্রসর হবার হেষ্টা েটর, াহটল সব হোেন িান হেটে এেসাটে েোংে ফায়ার
েরট হটব। যাট ওরা হোন এে হদটে অগ্রসর হট না োটর এং অগ্রসর হট
োইটল হযন হবভক্ত হটয় সব হদটে অগ্রসর হয়। এট ওটদর হবভক্ত েটর মার
হদয়া সহজ হটব’।
‘ধেবাদ হছাে ভাই। আর হোন েরামশৈ?’
‘আো
নয়’।
‘সাহারা বানু, শাহ বানুরা হেমন আটছ হছাে ভাই?’
‘ভাল আটছ ভাই সাটহব’।
‘েোংেস আল্লাহ’।
‘এেন হেহলটফান রােহছ। আসসালামু আলাইকুম’।
সালাম হদটয় ওোর হেটে েোহনশ হদবানন্দ হেহলটফান অফ েরল।
আহমদ মুসা হমাবাইল অফ েটর েটেটে হরটে বলল, এস াহরে লাশ
দু’হো জংেটল লুহেটয় হফহল’।
এহেটয় এল াহরে। বলল, ‘আমরা হে এোটন অটেো েরব?’
‘এোটন নয়, আরও সামটন হেটয় ঐ দু’হেলার হেছটন হেটয় অটেো
েরব। হেলার উের হেটে হনটে অটনে দূর হদো যাটব। আর দু’হেলার মাঝোন
হদটয় হয েে া সংেীণৈ। শত্রুটদর এোটন ট্রাটে হফলা আমাটদর জে অনুকূল
হটব’।
‘ওরা আসটব হনহশ্চ ?’
‘হোন হেছুই হনহশ্চ নয়। আমাটদর এো আশা মাত্র। ওটদর এই ভাটব
হবহচ্ছন্ন েটর হমাোহবলা েরার আশা আমাটদর সফল নাও হট োটর’।
‘বুটঝহছ স্যার’।
বটল লাঋম হেটন হনয়ার জটে হা লাোল াহরে। আহমদ মুসাও।
লাশ দু’হো হঝাটের আড়াটল হরটে সামটন এহেটয় হেলার োটছ েটল এল আহমদ
মুসারা’।
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হেলাো অদ্ভু ধরটনর। দু’োটশর জংেটল ে েো হদয়াটলর আোটর
হেলাো হবস্তৃ । হেন্তু দু’োশ হেটে রাস্তায় এটস হেলাো হেটের আোর হনটয়টছ।
রাস্তার দু’োটশর দু’হেলা হযন হেটের স্তম্ভ।
হেটের এ োশোয় বড় এেো োছ। োছোর োল-োলা প্রায় হঢটে
হদটয়টছ হেলাোটে।
োটছর লাো প্রায় েহরষ্কার এবং সম ল। আহমদ মুসা ার হেটঠর
বোটের েটেে হেটে শক্ত নাইলটনর ওয়াোর ওয়োর হবর েটর হনল। উভের
হোে বৃহষ্টট ও োটজ লাটে, আবার সােটর নামার জটে েুবই হনরােদ। হাঙ্গরকুহমটরর দাাঁ হ া দুটরর েো বুটলেও এই হবটশষ নাইলন ফুটো েরট োটর
না।
েোে েরটল ওয়াোর ওয়োরহে হাট র মুহঠট হনয়া যায়, েুলটল হবরাে
আোর হনয়।
আহমদ মুসা ওো েুটল মাহেট হবহছটয় সাহারা বানুটে বলল, োলাম্মা
এোটন বটস েড়ুন। ে েণ আমরা এোটন অটেো েরব া বলা মুহষ্কল। শাহ
বানু ও আেহন বসুন। এেেু েষ্ট েম হটব’।
‘আমাটদর েটষ্টর েো বলছ? হনটজর হদটে এেেু াোও হ া হবো।
হ ামার ো রটক্ত হভজা। প্রহ মুহূ ৈ হে হেনশটন োেটছ হ ামার! দু’বাহুর ম
জীবন-মৃ েু হ ামার দু’োটশ। হস ুলনায় আমরা েরম সুটে। অেে হ ামার সব
েষ্ট আমাটদর জটেই’। বলল সাহারা বানু।
‘মাটয়র জটে সন্তানরা, হবাটনর জটে ভাইটয়রা হ া েষ্ট েরটবই। এ
েষ্ট াটদর জটে েষ্ট নয়। েষ্টই যহদ হটব, সন্তান, ভাই- এ সম্পেৈ াহটল হেন?’
বটল হেলার হদটে এগুটলা আহমদ মুসা।
আহমদ মুসার েলার েটের হদটে অশ্রু সজল হোটে াহেটয় হছল
সাহারা বানু।
শাহ বানু ার মাটে হেটন হনটয় ওয়াোর ওয়োটর বসট বসট বলল,
‘হবহষ্ম হটয়া না আম্মা, আহমদ মুসার োটছ আল্লাহর এই হোো দুহনয়া াাঁর
এেো ঘর। এই ঘটরর বাহসন্দা ুহম, আহম ের হটবা হে েটর?’
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হোে মুছট মুছট বলল সাহারা বানু, ‘আহম ভাবহছ, ওর েী আটছ,
হসানার েুেটরা এেো সন্তান আটছ, হেন্তু হদটে মটন হটচ্ছ দুহনয়ার হোন বাাঁধটন
হস বাধা নয়। েটরর জটে হনজটে এভাটব ভূটল যাওয়া অসম্ভব’। ভারী ও ভািা
েলা সাহারা বানুর।
আল্লাহর সসহনেরা নাহে এমনই হয়। আহমদ মুসা ভাইয়াই এেো
বটলহছটলন। হনটজর হে া, মা া, ভাইটবান, স্বামী-সন্তান, েী-েুত্র, বাহড়-ঘর,
বেবসায়-বাহনজে সবহেছুর হেটয় নাহে আল্লাহ, ার রসূল স. এবং াাঁটদর
োজটে হবহশ ভালবাসট হয়’। শাহ বানু বলল।
‘এরাই হসানার মানুষ শাহ বানু। আল্লাহর সাহাযে এটদর জটেই সাহারা
বানু বলল।

আহমদ মুসা হোে হেটে দূরবীন নাহমটয় াোল াহরটের হদটে।
হেলার আোছা আর ঘাটসর উের বটস ঘুটম ঢুলহছল াহরে।
আহমদ মুসা ার হেটঠ এেো োপ্পড় হদটয় বলল, ‘উটঠ দাাঁড়াও। যাও
হনটে হেটয় এই হেলায় হবশবার উঠা-নামা ের। ঘুম েটল যাটব’।
‘ধেবাদ স্যার। বটল াহরে হেলা হেটে নামা শুরু েরল।
‘ভাইয়া ওর মাোয় বরফ আটছ, হসোটন হেনশন প্রটবশ েরটলও া
বরফ হটয় যায়’। বলল শাহ বানু হেলার হোড়া হেটে। হেলার হোড়ায় হস মাটয়র
সাটে বটসহছল।
‘ঘুটমর জটে মাোয় বরফ োেট হয় না। হেনশটনর মটধেও ঘুম এটস
হযট োটর’। সেহফয়ট র সুটর বলল াহরে।
শাহ বানু মুে েুলট যাহচ্ছল। আহমদ মুসা ার আটেই বটল উঠল,
‘হোন েো নয় শাহ বানু। হব েৈ ‘ড্র’ োকুে হোন সুসমটয়র জটে’।
‘ঝেড়ার জটে আহম বহলহন ভাইয়া’। বলল শাহ বানু। েটে হেছুো
হোভ।
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‘ঝেড়া নয়, আহম েোো হক্লয়ার েরার জটে বটলহছ’। বলল াহরে।
আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘হ ামাটদর দু’জনটে ধেবাদ’।
দূরবীটন আবার হোে রােল আহমদ মুসা। দূরবীটনর দৃহষ্ট উৎরাইটয়র
েে হেহরটয় ওহদটের েড়াই েযৈন্ত হবস্তৃ ।
হঠাৎ দূরবীটনর দৃহষ্ট এে জায়োয় হির হটয় হেল। োরজন াটদর
হষ্টনোন বাহেটয় েে ধটর উটঠ আসটছ।
আহমদ মুসা এটদরই অটেো েরহছল। হেন্তু হবস্ম হটলৌ ওটদর সংেো
োরজন হদটে। সুহস্ম া বালাজী জাহনটয়টছ, ওরা দশজন এটসটছ এহদটে।
অবহশষ্ট ছয়জন হোোয় াহটল? ওটদর হেছটন আসটছ?
হঠাৎ আহমদ মুসার মটন হটলা, ওরা হভন্ন েে হদটয় আসট োটর।
ওটদর হেৌশল এই হট োটর হয, এরা োরজন আমাটদর সংঘটষৈ হনটয় আসটব,
আর ওরা ছয়জন হেছন হেটে আমাটদর উের েড়াও হটব। এ েহরেল্পনা হনটয়
ওরা ছয়জন এ োরজটনর আটেই হনশ্চয় যাত্রা েটরটছ। াহটল হ া ওরা
অটনেোহন োটছ এটস হেটছ।
স েৈ হটলা আহমদ মুসা। উটঠ দাাঁড়াল হেলার উের। ছয় জন এহদটে
আসার জটে রাস্তার হোন োশো হবটছ হনটব ওরা?
ীেন দৃহষ্ট হমটল আহমদ মুসা হোো েেোয় এেবার নজর বুলাল। ার
োটছ ধরা েড়ল, রাস্তার দহেণ োশ হোোোই হেছু োড়া োহাড় এবং েভীর োটদ
ভরা। এ োশ হদটয় আসা অটনে সময়সাটেেই শুধু নয়, ভীষন েষ্টেরও। সু রাং
এ েে ারা অবেই হবটবেনা হেটে বাদ হদটব। অ এব হনহশ্চ হয, ওরা
উত্তটরর জংেল েটেই আসটছ।
আহমদ মুসাটে েভীর ভাবনায় হনমহজ্জ হদটে সাহারা বানু ও শাহ বানু
দু’জটনই উটঠ এটসটছ। বলল সাহারা বানু, ‘ ুহম েুব ভাবছ, হেছু ঘটেটছ হবো?
‘ওরা আসটছ োলাম্মা। োরজনটে হদো যাটচ্ছ। হেন্তু ওরা হ া দশ জন।
আর ছয় জন হনশ্চয় অে েটে আসটছ। মটন হটচ্ছ আমাটদরটে এই োরজটনর
সাটে বেস্ত হরটে ঐ ছয় জন অেেটে এটস োশ বা হেছন হেটে আমাটদর উের
েড়াও হবার েহরেল্পনা েরটছ’।
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উটদ্বে ফুটে উঠল সাহারা বানুটদর মুটে। হেছু বলট

যাহচ্ছল সাহারা

বানু।
এই সময় দু’হে শুের ছানা েূবৈ হেটে এটস াটদর োশ হদটয় ভী
সন্ত্রস্তভাটব ছুটে োলাল েহশ্চম হদটে।
এহদটে নজর েড়ট ই এে হা
ুটল আহমদ মুসা েো বলট হনটষধ
েরল সাহারা বানুটদর।
ভ্রুকুহি হটয়হছল আহমদ মুসার। ার মটন হটলা শুের ছানার ভটয়র
উৎস ঐ ছয়জন হট োটর। ার মাটন ওরা জংেটলর এই প্রান্ত বরাবরই আসটছ।
‘োলাম্মা ঐ ছয়জন জংেটলর এ প্রান্ত হদটয়ই আসটছ’।
বটলই হোে হফরাল আহমদ মুসা শাহ বানুর হদটে। বলল দ্রু , ‘শাহ
বানু ুহম োলাম্মাটে হনটয় রাস্তার ওোটশ হেলার আড়াটল েটল যাও। াহরেও
যাও সাটে’।
হনটদৈশ হেটয়ই শাহ বানু ওয়াোর ওয়োর াড়া াহড় গুহেটয় হনটয় বলল,
‘েল আম্মা’। শাহ বানু াহরটের হদটেও এেবার াোল।
‘েল শাহ বানু’। াহরেও বলল।
‘হোন হনটদৈশ ভাইয়া?’ েলট শুরু েটর শাহ বানু বলল।
উটদ্বে-উৎেোয় শুহেটয় হেটছ ওটদর মুে। েো বলার সময় শাহ বানুর
েে োাঁেহছল।
হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘হনটদৈশ হটলা, ভয় হেটয়া না। ওরা আমাটদর
হদেট োয়হন, আমরা ওটদর হদটেহছ। আমরা হবোর অবিাটন। আমাটদর জটে
এো আল্লাহর সাহাযে। আর হনটদৈশ হটলা, হ ামাটদর সেটলর োটছ হলাটেে
হরভলবার আটছ। যহদ হেছু েরণীয় হয়, মন হ ামাটদর বটল হদটব যাও’।
আহমদ মুসার হনশ্চন্ত হাহস এবং আশার েো শাহ বানুটদর েলা অটনে
সহজ েটর হদল। সাহসও হযন ওরা হফটর হেল। ‘ধেবাদ ভাইয়া’ বটল উঠল
শাহ বানু ও াহরে এেই সটঙ্গ এবং ওরা েটল হেল।
আহমদ মুসা আবার হেলার শীটষৈ উটঠ হেল।
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োল োলা ও আোছার আড়াটল ওো সুন্দর জায়ো। ওোন হেটে এেই
সাটে রাস্তা ধটর আসা োরজন এবং জংেটলর প্রান্ত হদটয় আসা ছয় জন সেলটেই
হোটে রাো যাটব।
আহমদ মুসা হদেল রাস্তার োরজন োশ েটজর মটধে এটস হেটছ।
আহমদ মুসা অনুমান েরল ছয় জটনর অগ্রবাহহনী হনশ্চয় হ নশ েটজর
মটধে েটল এটসটছ।
আহমদ মুসা েটেে হেটে ফুল হলাটেে দু’হে হরভলবার হাট
ুটল
হনল। আহমদ মুসার প্রধান মটনাটযাে জংেটলর হদটে। জংেল বড় বড় োটছ
ভরা। টব শাল জা ীয় োছগুটলার দীঘৈ োণ্ড শাো-ো া শূে। ার ফটল
জংেটলর আোশো য ো হনহবড়-ঘন, হনেো
োই ফাাঁো। টব মাহেট প্রেুর
আোছা রটয়টছ, আোছার অটনেগুটলা হবশ বড়ও। াই জংেটলর লাো সহটজ
দৃহষ্টটোের নয়। হবটশষ েটর রাস্তার প্রান্ত বরাবর প্রেুর হঝাে জংেল রটয়টছ। এ
সটবর মটধে হদটয় হেউ যহদ লুহেটয় আসট োয়, াহটল ারা সহটজ হোটে
েড়ার েো নয়।
হেন্তু আহমদ মুসার হোটে দূরবীন োোয় হঝাে-ঝাটড়র েহল-েুাঁজা ার
োটছ অটনে স্বচ্ছ হটয় উটঠটছ। আোছা, শাো-প্রশাোর সামাে নড়া-েড়াও ার
নজর এড়াটচ্ছ না।
অবটশটষ ওরা ছয় জন আহমদ মুসার দূরবীটন ধরা েড়ল।
ওরা ছয় জন হষ্টনোন বাহেটয় বৃত্তাোটর হবড়াটলর ম হনুঃশে েদটেটে
এহেটয় আসটছ। বৃটত্তর সামটনর দু’জটনর হোে সামটন, মাটন েহশ্চটম, বৃটত্তর
দু’োটশর দু’জটনর দৃহষ্ট দু’হদটে, দহেণ ও উত্তটর। আর বৃটত্তর হেছটনর দু’জন
হেছটন হোে হরটে ে েো উটো হহাঁটে এহেটয় আসটছ।
আহমদ মুসা মটন মটন প্রশংসা েরল ওটদর েরােল্পনার।
আহমদ মুসা ভাবল, ওরা হেলার হদয়াটল এটস বাধা োটব। ারের ারা
হেলা হেহরটয় হসাজা সামটন এগুটব হেলার উেটরর এহদেো সােৈ েরট আসটব
হেনা এো এেো বড় প্রশ্ন।
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ওরা হেলার হদয়াটলর োটছ এটস হেটছ। সেটলই ওরা োরহদটে
াোটচ্ছ হেলায় ওঠার আটে।
আহমদ মুসা রুদ্ধশ্বাটস অটেো েরটছ হরভলবার বাহেটয়।
ওটদর বৃটত্তর সামটনর দু’জন অহ সন্তেৈটণ হামাগুহড় হদটয় হেলার
হদয়াটল উটঠ হদয়াটলর ওোশ মাটন েহশ্চম োশোয় নজর বুলাল। হঠে াটদর
ম ই বৃটত্তর দহেন োটশ হয হছল হস হেলার হদয়াটল উটঠ ক্রহলং েটর হেলার
হদয়াল হবটয় অটনে োহন উেটর উটঠ এল এবং োরহদেো হদেল। ারের
হনহশ্চন্ত হটয় আবার হনটম হেটয় বৃটত্ত হযাে হদল।
হাাঁফ হছটড় বাাঁেল আহমদ মুসা। হলােহে যহদ আর দু’েজ এগুট া হেংবা
আহমদ মুসা যহদ হেলার এেদম শীটষৈ আশ্রয় না হন , াহটল হলােহের হোটে
েটড় হয ।
আহমদ মুসা আল্লাহর শুেহরয়া আদায় েরল। আহমদ মুসা এই মুহূট ৈ
ওটদর আক্রমণ েরট োয় না। আহমদ মুসা োইল হেছটনর োরজনও আরও
োটছ আসুে। যাট এেসাটে সবাইটে আক্রমটণর আও ায় আনা যায়। আহমদ
মুসার ইচ্ছা, ছয় জটনর দলটে াটদর হেছন হেটে এবং োর জটনর দলটে
সামটন হেটে হস আক্রমণ েরট োয়। ার আরও লেে হল, হেউ হযন লুেবার
সময় না োয়।
ছয় জটনর বৃত্তহে হেলার হদয়াল হেহরটয় সামটন এগুটলা।
েজ োটরে এগুবার ের হঠাৎ বৃটত্তর সামটনর দু’জন েমটে দাাঁড়াল।
াটদর এেজন হনেু হটয় মাহে হেটে এেেণ্ড োেজ হাট
ুটল হনল।
আহমদ মুসার দূরবীটন ধরা েড়ল েেটলটের এেহে হমাড়ে। হয় শাহ
বানু, নয়ট া াহরে েেটলে হেটয় ওো মাহেট হফটল হদটয়হছল। আহমদ মুসাই
হদটয়হছল ওটদর েেটলে।
েেটলটের োেজহে হেটয় মুহূট ৈই ছয় জটনর বৃত্তহের সবাই মাহেট
শুটয় েহজশন হনল। ওরা োরহদটে াোহচ্ছল। ওটদর সহন্দগ্ধ ও স েৈ দৃহষ্টু্
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ওরা োরহদেো ভাটলাভাটব হদটে হনবার ের াটদর সবার দৃহষ্ট হনবদ্ধ
হটলা হেলার হদটে। হসই আটের ম বৃত্তাোটর োরহদটে হোে হরটে ারা
এগুটলা হেলার হদটে। াটদর হাট র অেগুটলা উদে এবং হট্রোটর আঙ্গুল।
আহমদ মুসা হনহশ্চ , এবার ওরা হেলা সােৈ না েটর হফরটব না।
আহমদ মুসা অ েন্ত সন্তেৈটণ হেলার মাোো হেহঙ্গটয় ওোটরর ঢালোয়
েটল হেল। হরভলবার দু’হো মাহেট হরটে লাইে হমহশনোনোর বোটরল ওহদটে
ঘুহরটয় হনল আহমদ মুসা।
হেন্তু বোটরল ঘুরাট হেটয় হবেহত্ত ঘেল। এেো বড় োের িানেুে হটয়
েহড়টয় েড়ট লােল ওোটশ হনটের হদটে।
ওো ওটদর নজটর েড়ট হদহর হটলা না।
সংটে সংটেই ওহদে হেটে শুরু হটলা ব্রাশ ফায়ার।
হমহশনোটনর হট্রোটর আঙ্গুল হরটে আহমদ মুসা অটেো েরহছল।
প্রায় েিাশ রাউটটের ম গুলীর ের গুলী েটম এল।
সম্ভব ! ওরা হরজাে হদোর জটেই গুলী েহমটয় হদটয়হছল।
আহমদ মুসার হা হমহশনোটনর হট্রোটরই হছল। ওটদর গুলী েমার
সটঙ্গ সটঙ্গ আহমদ মুসা মাোো ুটল হমহশনোটনর বোটরল োটেৈটের বরাবর
হনটয় গুলী বৃহষ্ট শুরু েরল।
হমহশনোটনর বোটরল েটয়েবার ঘুহরটয় প্রায় েটনর হসটেটে হট্রোর
হেটে রােল। দশ হসটেটে গুলীর ের ওহদে হেটে গুলীর শে এটেবাটর বন্ধ হটয়
হেটছ।
আহমদ মুসা েহেট এেবার হেছন হফটর াোল হেছটনর োরজটনর
অবিান হদোর জটে। হদেল, ওরা োটছ েটল এটসটছ। হষ্টনোন বাহেটয়
হামাগুহড় হদটয় ছুটে আসটছ ওরা। ওটদর লেে হেলাু্
আহমদ মুসা ঘুহরটয় হনল ার লাইে হমহশনোন। হট্রোর োনল
হমহশনোটনর। শুরু হটলা গুলী বৃহষ্ট।
ওরা হছল বৃত্তাোটর। আর এরা োর জন হছল রাস্তার আড়াআহড় এেো
লাইটন।
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গুলীবৃহষ্ট হবার সটঙ্গ সটঙ্গ দু’জন ছুটে রাস্তার ওোটশর জংেটল ঢুটে
হেল। দু’জটনর লাশ েটড় হেল রাস্তায়।
গুলী বন্ধ েটর আহমদ মুসা হেলার েহশ্চম োটশ ছয় জটনর অবিা হদোর
জটে হামাগুহড় হদটয় হেলার েহশ্চম োটশ েটল এল। ওোটর হেটয়ই হদেট হেল
হেলার হোড়ার েটয়েেজ দূটর ওরা ছয়জন বৃত্তাোটরই মটর েটড় আটছ।
আহমদ মুসা দ্রু হনটে হেল। ভাবল দু’জন ওরা ওোটরর জংেটল
ঢুটেটছ, এেহন হযট হটব ওোটরর হেলার হদটে।
হেন্তু এ ভাবনা হশষ হবার আটেই আহমদ মুসার োটন প্রায় এেসাটে
দু’হে গুলীর শে এটস প্রটবশ েরল। হসাজা হটয় দাাঁড়াল আহমদ মুসা। আর হোন
গুলীর শে হটলা না। স্বহস্ত ফুটে উঠল আহমদ মুসার মুটে। হস হনহশ্চ , গুলী দু’হে
শাহ বানু ও াহরটের হরভলবাটরর এবং গুলী দু’হে হছাাঁড়া হটয়টছ ওোটশর
জংেটল োলাটনা দু’জনটে লেে েটরই। আর ারা দু’জনই মারা হেটছ। ওটদর
হষ্টনোটনর হোন গুলী হশানা যায়হন। ার মাটন ওরা গুলী েরার সুটযােই োয়হন।
াোল আহমদ মুসা হেলার হদটে। হদেল, শাহ বানু, সাহারা বানু ও
াহরে হেলার হনটে রাস্তার োটশ এটস দাাঁহড়টয়টছ।
আহমদ মুসা ওহদটে াোট ই শাহ বানু বলল ‘ভাইয়া আমরা আসট
োহর?’
‘এস’। আহমদ মুসা বলল।
শাহ বানুরা এোটর এটল আহমদ মুসা বলল, দু’জটনর দু’সফল গুলীর
জটে ধেবাদ’।
হবষ্ময় নামল শাহ বানু ও াহরটের হোটে-মুটে। বলল শাহ বানু, ‘ভাইয়া
জানটলন হে েটর হয, আমরা দু’জটন গুলী েটরহছ এবং া সফল হটয়টছ?’
‘ওটদর দু’জটনর হাট হষ্টনোন হছল, আর হ ামাটদর হাট হছল
হরভলবার। দু’গুলী এেসাটেই হটয়টছ। হ ামাটদর গুলীর েটর হষ্টনোন হেটে
হোন গুলী হয়হন। এ সবই আমার েোর প্রমাণ’। বলল আহমদ মুসা।
‘আল্লাহটে ধেবাদ ভাইয়া। আেহন এ দ্রু হসদ্ধান্ত হনট োটরন ভাইয়া?’ শাহ
বানু বলল।
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‘হবো, ুহম ওটদর ধেবাদ হদচ্ছ হ ামার প্রােে ধেবাদ আড়াল েরার
জে বুহঝ!’ বলল সাহারা বানু।
‘োহনট ই যার বাস, ার োটছ োহন ন ুন নয়, হেন্তু োহনট যারা ন ুন
ো হদল, ধেবাদ হ া াটদরই প্রােে োলাম্মা’। আহমদ মুসা বলল।
‘আমাটদর এ বড় স্বীেৃহ হদটচ্ছন ভাইয়া? হবহশ হটয় যাটচ্ছ। হবটশষ
েটর আহম, হমটয়রা, এই মহান োটজ অেল’। বলল শাহ বানু। ার েে েম্ভীর।
‘শাহ বানু, হমটয়টদর এমন হছাে েটর হদেটল, মানুটষর অটধৈেোই হছাে
হটয় যায়। অেে হমােলটদর নূরজাহান, মুসহলম শাসে োাঁদ সুল ানা, বীর নারী
হাহমদা বানু প্রমুটের ইহ হাস হ ামরা জান’। আহমদ মুসা বলল।
‘ধেবাদ ভাইয়া! আেহন..................।
আহমদ মুসার হমাবাইল হবটজ উঠায় শাহ বানু েো হশষ না েটরই হেটম
হেল।
আহমদ মুসা মুটের োটছ ুটল হনল হমাবাইল। বলল, ‘হজ আো, ওয়া
আলাইকুম সালাম’।
‘হছাে ভাই ভাল আটছন আেনারা? গুলী-হোলার শটে আমরা এোটন
উহদ্বগ্ন’। বলল সুহস্ম া বালাজী।
‘হ্াাঁ ভাল আহছ। ওটদর দশজনই মারা হেটছ, আলহামদুহলল্লাহ’।
‘আলহামদুহলল্লাহ। আেনারা াহটল এেন আসটছন?’
হ্াাঁ আসহছ। ওহদটের েবর হে?’
‘এই মাত্র আমাটদর স্কুটলর োেৈ হেহলটফান েটরহছল। হোলা-গুলীর শে
শুটন ওরা েুব েুহশ। এ েবর শুটন উহদ্বগ্ন হটয় আহম হেহলটফান েরলাম’।
‘হট োটর, হোলা-গুলী শুটনই ওরা ধটর হনটয়হছল ারা শত্রুটদর ে ম
েটরটছ। যাে ওোটন এেন ওরা েয়জন আটছ?’
‘ওরা দশ এোর জন আটছ’।
‘হঠে আটছ আো। আেনার হযভাটব আটছন, হসভাটবই োকুন। আমরা
আসহছ।
‘হঠে আটছ হছাে ভাই। সালাম’।
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‘আসসালামু আলাইকুম’।
আহমদ মুসা হমাবাইল েটেটে হরটে বলল, ‘েল আমরা যাত্রা েহর। ার
আটে শাহ বানু ও াহরে হ ামরা অোমুহনশটনর বাটের সাটে সাটে ওটদর
হষ্টনোনগুটলা োাঁটধ ুটল নাও। আমাটেও হেছু দাও’।
‘না, হষ্টনোনগুটলা আহম হনব’। বটল সাহারা বানু হষ্টনোনগুটলা কুহড়টয়
হনবার জটে এগুটলা।
‘না োলাম্মা, আেহন নন। ওরাই োরটব’। আহমদ মুসা বলল।
‘হবো, ুহম না এইমাত্র নূরজাহান, সুল ানা রাহজয়াটদর উদাহরণ
হদটল। আরও উদাহরণ আটছ। ভারট র হবেম হযর মহল, ইসলাটমর প্রােহমে
যুটের বীর নারী োওলার ম যুটদ্বর ময়দাটন অসীম বীরত্ব প্রদশৈন েটরটছন
অসংেে মুসহলম নারী। াহটল আহম এই েয়ো হষ্টনোন বহটনর অহধোর োব
না হেন? সন্তানটদর যুটদ্ধ মা হে অংশ হনট োটর না?’
‘ধেবাদ োলাম্মা। আমাটদর মাটয়রা এইভাটব হজটে উঠটল আমাটদর
জাহ ন ুন এে হসানালী হদটনর মুে অবেই হদেটব’। বটল আহমদ মুসা হনটজ
হষ্টনোনগুটলা কুহড়টয় সাহারা বানুর োাঁটধ ঝুহলটয় হদল।
ারা গ্রীনভোহলর উটেটে আবার যাত্রা শুরু েরল।
রাস্তায় উটঠ আসট ই আহমদ মুসার হমাবাইল আবার হবটজ উঠল।
হমাবাইল হনটয় মুটের োটছ ুটল ধটর বলল, ‘হজ আো, আসসালামু
আলাইকুম। হোন ন ুন েবর?’
‘ওয়া আলাইকুম আসসালাম। হছাে ভাই এইমাত্র আমটদর স্কুটলর োেৈ
জানাল, এইমাত্র ওটদর সদৈার ওটদর সবাইটে গ্রীনভোহল োে েরার হনটদৈশ
হদটয়টছ। হয দশ জন উেকূটলর হদটে হেটয়হছল সবাই মারা হেটছ। ওরা বটলটছ,
আবার স হর হটয় হহহলেপ্টার হনটয় েুব শীঘ্রই নাহে ওরা আবার আসটব’। োেৈ
আরও জানাল হজার েোহেং েলটছ দু’এে হমহনটের মটধেই ওরা যাত্রা শুরু
েরটব। হছাে ভাই, আমাটদর এেন হে েরণীয়?’ বলল সুহস্ম া বালাজী উটত্তহজ
ার েেস্বর।
‘বুটঝহছ আো। ভাই সাটহব হোোয়?’
আন্দামান ষড়যন্ত্র

180

‘বাইটর হলােটদর োটছ হেটছ। আমাটে বল হ ামার েরামশৈ’।
‘আো প্রেম েো হটলা, ওটদর োউটেই গ্রীনভোহল হেটে হযট হদয়া
যাটব না। গ্রীনভোহলর ভহবষ্য হনরােত্তার জটেই গ্রীনভোহলর এসব োহহনী
বাইটর প্রোশ হট হদয়া উহে হটব না। হদ্ব ীয় েো, ওরা প্রস্তু হটয় যাত্র শুরুর
আটে ওটদর আক্রমণ েরা যাটব না। োলাবার সময় মানুটষর মন দুবৈল হয়, ঐেে
হবনষ্ট হয় এবং োো আক্রমটণর উটদোে প্রায়ই োটে না। ৃ ীয় েো, ওরা যেন
োহলটয় যাবার জটে রাস্তায় উঠটব, েন উত্তর হদটে হরংটরাটের সংটযােিটল
যারা আটছ, ারা আক্রমটন আসটব। এই আক্রমটণ ারা হেছটন গুলী ছুড়
াঁ ট
ছুড়
াঁ ট সামটন হদৌড়াটব, েন েূবৈ হদটে হাইওটয় োমী রাস্তার োটশ যারা আটছ,
ারা োশ হেটে ঝাাঁহেটয় েড়টব’।
‘ধেবাদ হছাে ভাই, সুন্দর েহরেল্পনা’। বলল সুহস্ম া বালাজী।
‘শুনুন আো, আমাটদর এোটন যারা এটসহছল, াটদর মটধে শংেরাোযৈ
হনই। াহটল হ হন ওোটনই আটছন। াটে জীবন্ত ধরট োরটল ভাল। এেেু
হদেটবন’।
‘েহঠন েো বটলটছন হছাে ভাই, এো হে হদোটব? আেনার ম মাো
ঠাণ্ডা েটর, েহরেল্পনা েটর গুলী েরার হলাে আমাটদর হনই’।
‘হঠে আটছ আো, আল্লাহ ভরসা। হযো হবার হসোই হওয়া উহে । আর
হোন েো আো?’
‘না, আো
হনই। আেনারা য ো সম্ভব দ্রু আসুন। হে হটব আমার
ভয় েরটছ। রােলাম। আসসালামু আলাইকুম’।
‘ওয়া আলাইকুম আসসালাম’ বটল হমাবাইল বন্ধ েরল আহমদ মুসা।
শাহ বানুরা সবাই াহেটয় হছল আহমদ মুসার হদটে।
আহমদ মুসা সংটেটে সুেবরো ওটদর হদল।
যাত্রা শুরু হল আবার।
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৭
সামটন এেেু হনটেই গ্রীনভোহল।
োহাড়ো হছাে হটলও উে েোর প্রায় হোোই দৃহষ্টট আসটছ।
আহমদ মুসারা হশষ উৎরাই হটয় নামটছ।
হনটে গ্রীনভোহল উে েো।
এই সময়ই শুরু হটলা প্রেণ্ড গুলীটোলা। েলল দু’আড়াই হমহনে ধটর।
এে সময় হেটম হেল গুলীর আওয়াজ।
শাহ বানুরা সবাই াোল আহমদ মুসার হদটে। মুে াটদর শুেটনা
উহদ্বগ্ন ারা। বলল শাহ বানু, হেছু বুঝটছন ভাইয়া?
‘হেছু বুঝা হ া যাটচ্ছ। দু’আড়াই হমহনটে হযগুলী হটয়টছ, াটে হ নহে
ওটয়টভ হবভক্ত েরা যায়। হ ন ওটয়টভর মটধে প্রেম ও ৃ ীয়হে আহম মটন েহর
আমাটদর হলােটদর। আমাটদর হলােরা হেছন হেটে শংেরাোটযৈর েলায়নর
হলােটদর উের গুলীবষৈণ েটর। েলায়নর রা এর জবাব হদট শুরু েটর।
হোলা-গুলীর প্রাবলে এই সময় হবহশ হছল। এর ের গুলীবষৈণ শুরু হয়
হাইওটয়োমী রাস্তার োটশ ওাঁৎ হেট োো আমাটদর হলােটদর েে হেটে। এই
ওটয়ভ-গুলীর োোগুলীর শে হ মন োওয়া যায়হন। এ হেটে বুঝা যায়, এমন
অবিায় এমন আেহস্মেভাটব এই আক্রমণ আটস োো গুলী োলাটনার সময় ও
সুটযাে াটদর হছল না। আর এর অেৈ হটলা, শত্রুরা সম্পূণৈ েরাভূ । হয়ট া সবাই
মটর হেটছ’।
‘ াহটল আমরা মুক্ত। আমাটদর আর হোন ভয় হনই’। আনন্দ-উচ্ছ্বাস
েহম্প েটে বলল শাহ বানু।
‘আলহামদুহলল্লাহ’। বলল সাহারা বানু।
োহাটড়র হোড়ায় হনটম এটসটছ আহমদ মুসারা।
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এই সময় আহমদ মুসারা হদেট হেল, উে েোর েে ধটর োহাটড়র
হদটে ছুটে আসটছ এেদল আহদবাসী নারী-েুরুষ। াটদর সামটন েোহনশ
হদবানন্দ এবং সুহস্ম া বালাজী। আনটন্দ সহর্ে েরটছ সবাই।
ওরা এটস হেটছ। আহমদ মুসারা দাাঁহড়টয় েটড়টছ।
েোহনশ হদবানন্দ হনটজ ছুটে হেটয় আহমদ মুসার োাঁধ হেটে লাইে
হমহশন োন ও হগ্রটনে লািার নাহমটয় হনটয় ওগুটলা দু’জন আহদবাসীর হাট
হদটয় হদল। আহমদ মুসা জহড়টয় ধরল েোহনশ হদবানন্দটে।
ওহদটে সুহস্ম া বালাজী হনটজ এহেটয় প্রেটম সাহারা বানুর োাঁধ হেটে
হষ্টনোনগুটলা এবং েটর শাহ বানুর মাো হেটে গুলীর বােহে নাহমটয় হনটয়
েটয়েজন আহদবাসী হমটয়র হাট
ুটল হদল। ারের হস এেসাটে জহড়টয়
ধরল সাহারা বানু ও শাহ বানু দু’জনটে। বলল হস, ‘ওটয়লোম, ওটয়লোম
ওটয়লোম’। েভীর আটবে ার েটে।
বাহুর বন্ধন হেটে দু’জনটে হছটড় হদটয় সুহস্ম া বালাজী সাহারা বানুর
হা হনটজর হাট র মুটঠার মটধে হনটয় বলল, ‘েুহশ হটয়হছ েুব। উম্মুে হটয়
অটেো েরহছ আেনাটদর’। ারের মুে ঘুরাল সুহস্ম া বালাজী শাহ বানুর
হদটে। এে হাট ন মুেহে ুটল ধটর বলল, ‘আর হমােল শাহজাদী! হ ামাটে
হযমন হভটবহছ, ার হেটয়ও ুহম হমহষ্ট। ুহম সুষমার বন্ধু না? হ ামার োটছ ার
অটনে েল্প শুনব’। বটল শাহ বানুটে োটছ হেটন ার েোটল এেো েুমু হদটয়
বলল, ‘আমার হসৌভােে হ ামাটদর হেটয়হছ। ে হবশ বছটর এই প্রেম এমন
আনন্দ’।
বটলই সুহস্ম া বালাজী আবার ঘুরল সাহারা বানুর হদটে। বলল, ‘জাটনন
আেনারা আমার ে ঘহনষ্ঠ অত্মীয়?’
‘জাহন মা, আমার হবু বউমা সুষমার ুহম হবান। হসই সূটত্র আহম
হ ামারও ‘মা’ হবার দাবী েরট োহর’। বলল সাহারা বানু।
সুহস্ম া বালাজী আবার জহড়টয় ধরল সাহারা বানুটে।
‘সুহষ, ওরা হেন্তু েুব ক্লান্ত। েল আমরা ওটদর হনটয় হফহর’। বলল েোহনশ
হদবানন্দ সুহস্ম া বালাজীটে লেে েটর।
আন্দামান ষড়যন্ত্র

183

সুহস্ম া বালাজী সাহারা বানুর বুে হেটে মুে ুটল েোহনশ হদবানন্দটে
সাহারা বানু ও শাহ্ বানুর সাটে েহরেয় েহরটয় হদল। াহরটেরও েহরেয় হদট
যাহচ্ছল। হেন্তু েোহনশ বলল, ‘এই ইয়ংমোনটে আহম ইহ মটধেই হজটন হফটলহছ।
হছাে ভাই আহমদ মুসা আমাটদর েহরেয় েহরটয় হদটয়টছ। ারের শাহ বানুর
হদটে হিহময় হাহসট হেটয় বলল, এও হজটনহছ োলাম্মা হয, শাহ বানুর হরভলবার
ইহ মটধেই দু’হে হশোর এবং াহরটের হরভলবার এেহে সফল হশোটরর েৃহ ত্ব
অজৈন েটরটছ’।
েোহনশ হদবানটন্দর েো হশষ হট ই হসোটন হাহজর হটলা আহমদ
মুসা। বলল দ্রু েটে, ‘ভাই সাটহব, আহ শংেরাোটযৈর ওোটন এেনই হেৌাঁছা
দরোর’।
সুহস্ম া বালাজী এহেটয় এল আহমদ মুসার হদটে। বলল, হছাে ভাই
শংেরাোযৈটে আেহন জীহব হেটয়হছটলন, জীহব ই োটবন’।
‘ধেবাদ আো। েলুন সেটল আমরা যাই’। বলল আহমদ মুসা।
সবাই েলট শুরু েরল উে েোর অভেন্তটর।
সবার আটে হাাঁেটছ সুহস্ম া বালাজী দু’োটশ সাহারা বানু ও শাহ বানুটে
হনটয়। ার হেছটন আহমদ মুসা ও েোহনশ হদবানন্দ োশা োহশ। েটর অে
সেটল হাাঁেটছ।
আহমদ মুসারা হেৌাঁছল স্কুটলর েূটবৈ হাইওটয়োমী রাস্তাোয়। এোটনই
এেো উাঁেু জায়োয় ঘাটসর উের রাো হটয়টছ মহাগুরু শংেরাোযৈটে। ার
দু’োটয়ই গুলী হলটেটছ। এেো গুলী হবহরটয় হেটছ। আর এেো োটয় আেটে
আটছ।
হসোটন হেৌাঁটছই আহমদ মুসা বলল, ‘গুলীো এেনই হবর েরার বেবিা
েরট হয় ভাই সাটহব’।
োটশই হছল সুহস্ম া বালাজী। হস বটল উঠল, ‘অোটরশটনর বেবিা
আটেই এটন হরটেহছ। হেন্তু অোটরশন েরট রাহজ নন হ হন।
আহমদ মুসা াোল মহাগুরু শংেরাোটযৈর হদটে। বলল, ‘আেনার
আেহত্ত হেন?’
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মহাগুরু শংোরাোটযৈর হোটে-মুটে মহাক্রুি ভাব। বলল, ‘আমাটদর হয়
হছটড় হদটব, নয় হমটর হফলটব। আহম হ ামাটদর হোন হেহেৎসা োই না, মটর
হেটলও না’।
‘হে মটন েটরন? আেনাটে ছাড়া হটব?’ বলল আহমদ মুসা।
‘ ুহম হসই হবটভন বােৈমোন মাহেৈন নােহরে। হেন্তু আসটল ুহম হ া
হবটভন বােৈমোন নও। হে ুহম?’ বলল শংেরাোযৈ।
হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘আমার েহরেয় এেন ইসুে নয়। আেনাটেই
হনটয়ই েো। এেন েো বলুন হ া, আন্দামাটনর এ হলােটে আেনারা েুন
েরটলন হেন? হেন আেনারা আেটে হরটেটছন আহমদ শাহ আলমেীরটে?’
‘ ুহম জানট োইটল না হয, হ ামরা আমাটে ছাড়টব হেনা, এ সম্পটেৈ
আহম হে মটন েহর? হদে হ ামরা আমাটে ছাড়টব, এমন ভাবার ম হবাো আহম
নই। টব হ ামরা আমাটে হমটর হফলট োর, হেন্তু আেটে রােট োটরা না,
হযমন আমরা আেটে হরটেহছ আহমদ শাহ আলমেীরটে। েোহনশ হদবানন্দও
আমাটে হ ো েরট োটর। োরণ আহম ার হে া-মা াটে হ ো েটরহছ এবং
ার সম্পহত্ত গ্রাস েটর াটদর বনবাসী েটরহছ’।
‘হেন্তু আেহন এসব অেরাধ স্বীোর েরটছন হেন?’ আহমদ মুসা বলল।
‘এজটে হয আমার বাড়হ হোন েহ েরার েম া হ ামাটদর হনই।
বরং আহম এসব েো বটল আনন্দ োহচ্ছ এ োরটণ হয, হ ামাটদর মটন যা না
হেছু বাড়াট োরহছ’। বলল শংেরাোযৈ।
‘আেনার আন্দামাটনর এ হলােটে হ ো েটরটছন, আহমদ শাহ
আলমেীরটে আেটে হরটেটছন, এ অেরাধও হে স্বীোর েরটবন?’ আহমদ মুসা
বলল।
‘স্বীোর েরটবা না হেন? এো েরট োরাো আমাটদর জটে েটবৈর’।
‘আহমদ শাহ আলমেীরসহ ওটদর অেরাধ হে া বলার ম সাহস হে
আেনার আটছ?’
‘আহমদ শাহ আলমেীটরর বোোরো এেেু হভন্ন। ার প্রেম অেরাধ
হটলা, েহবত্র বংশ হেটশায়া েহরবাটরর এে েোটে হস ভাোট হেটয়হছল। ার
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হদ্ব ীয় অেরাধ হটলা, ার োটছ মূলেবান হেছু হজহনস আটছ যা আমাটদরটে
উদ্ধার েরট ই হটব। হেন্তু হস রাহজ হটচ্ছ না। হেন্তু াটে আমরা ছাড়হছ না’।
‘ছাড়া, না ছাড়ার সবো আেনাটদর হাট নয়, আেনার আজটের এই
অবিা ার এেো প্রমাণ। হস যাে, এেন বলুন, েজন েজন যুবেটে আেনার
হ ো েটরটছন, াটদর হে হদাষ হছল?’
‘আন্দামাটনর ইহ হাস হেটে মুসলমানটদর নাম মুহছ হফটলহছ।
এোনোর মাহে হেটেও মুসরমানটদর দশৈনীয় অহস্তত্ব আমরা মুটছ হফলব।
আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘ইহ হাস হেটে হে মুটছ হফলট হেটরটছন?
‘আন্দামাটনর হজলোনা হেংবা হোোও, মুসলমানটদর উেহিহ এবং
অবদাটনর েো হনই। আন্দামাটনর হসলুলার হজলোনা উৎসেৈ েরা হটয়টছ
দাটমাদর সাভারোটরর নাটম। অেে ইহ হাস মানটল এ হজলোনা ‘হশর আলী’র
নাম উৎসেৈ হওয়া উহে হছল। হশর আলীর ম সফল স্বাধীন া সংগ্রামী ভারট
আর হদ্ব ীয় জটন্মহন। আন্দামাটন হনজ হাট হস ভারট র বৃহেশ শাসে লেৈ
হমটয়াটে েুন েটর এবং এই েৃহ টত্বর জটে েবৈ ভটর হসই এই হসলুলার
হজলোনায় ফাাঁহসট জীবন উৎসেৈ েটর। হশর আলীর ের যার নাটম হসলুলার
উৎসেৈ হওয়া উহে হছল হ হন মওলানা ফজটল হে েয়রাবাদী। ভারট প্রেম
আজাদী সংগ্রাটমর এেজন নায়ে হছটলন হ হন এবং হজটলই হ হন মৃ েু বরণ
েটরটছন। এমন আরও বহু নাম আটছ যাটদর প্রায় সবাই মুসহলম। াটদর নাটম
হজল উৎসেৈ হট োরট া। হেন্তু আমরা হশর আলী ও মাওলানা ফজল হেসহ
সবার নাম আন্দামাটনর ইহ হাস হেটে মুটছ হফলট হেটরহছ। াটদর নাম
হজ্বটলর হোন দশৈনীয় অহস্তত্ব মুটছ হফলট োরব’।
হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘আন্দামাটনর েটয়েো েকুটমটে ইহ হাটসর
সব নয়। আন্দামাটনর েটয়েো হলষ্ট হেটে এটদর নাম মুটছ হফলটলও ইহ হাটস
এটদর নাম হঠেই োেটব। আর দাটমাদর সাভারোরটে োটয়র হজাটর হহটরা
বানাটনা হটয়টছ। এর হবরুটদ্ধ ইহ মটধেই প্রহ বাদ হটয়টছ ভারট র েত্র-েহত্রোর
রফ হেটেই। ভারট র প্রভাবশালী েহত্রো ‘িটেলাইন’ দাটমাদর
সাভারোরটে স্বেে োেী ও বৃহেটশর অনুগ্রহটভাজী হহসাটব হেহত্র েটরটছ।
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দাটমাদর সাভারোর হজ্বটল হেটে বৃহেশ সরোটরর োটছ হয হেহঠ হলটে হছটলন
ার েুটরাো হছটে হদটয়টছ েহত্রোহে। ঐ হেহঠট সাভারোর বৃহেটশর হবটরাহধ া
েরা ভুল হটয়হছল স্বীোর েটর বৃহেশ সরোটরর োটছ েমা হভো েটরহছটলন
এবং বটলহছটলন, োরোর হেটে হছটড় হদটল হ হন এবং ার ভাই য হদন
সরোর োয়
হদন হোন প্রোর রাজনীহ ট জহড় হটবন না (I and my
brother are perfectly willing to give a pledge of not
participating in politics………..I am sincere in expressing my
earnest intention of treading the constitutional path and
trying my humble best to render the hands of the British
dominion a bond of love and respect and respect and a
mutual help.” ‘Front line’, April 8, 2005) বৃহেটশর োটছ আনুেট ের
শেেগ্রহণোরী এই দাটমাদর সাভারোরটেই স্বাধীন া সংগ্রামী বাহনটয় ার
নাটম হসলুলার উৎসেৈ েটরটছন। এই হমেোোর হেেটব না। ইহ হাটসর এই
প্রহ বাদ শুরু হওয়াই ার প্রমাণ। সু রাং আন্দামাটনর মাহে হেটে
আলমেীরটদর মুটছ হফলা যাটব না’।
‘হ ামার বক্তৃ া শুনলাম। বৃক্তৃ া বা দু’েলম হলটে ইহ হাস হলো যায়
না। ইহ হাস হলেট শহক্তরও দরোর হয়। শহক্তমানরাই ইহ হাস েটড়।
আমাটদর এই শহক্ত আটছ’।
‘আেহন এই েো বলটছন?’ আহমদ মুসা বলল।
‘হেন বলব না। মটন েটরছ, আহম ধরা েটড় হেহছ, আর সব হশষ হটয়
হেল। া নয়। আহম েুটবা োহাটড়র এে আইসবােৈ মাত্র।হনটজটে য ই
োইোহনে মটন ের, েুটবা োহাটড় ধাক্কা হেটয় ধ্বংস হটয় যাটব।‘
‘এই েুটবা োহাড় হে?’
‘ া আহম বলব না’।
‘না বটল ুহম হয মরট ও োরটব না, মরণও হয আসটব না’।
‘আহম জাহন। হেন্তু ুহম জীবন্ত োউটে আমাটদর ধরট হেটরছ এেনও?
হেংবা োউটে ধটর রােট হেটরছ? োরহন। আমাটেও োটব না’।
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‘োহরহন বটল োরা যাটব না, এেো হঠে নয়’। বলল আহমদ মুসা।
এ েো বলটলও আহমদ মুসা স েৈ হটয়হছল শংেরাোটযৈর ম লব
সম্পটেৈ। েিল হটয় উটঠহছল ার হোে। শংেরাোটযৈর না বলা েোও েহরষ্কার
হটয় উটঠহছল আহমদ মুসা োটছ।
আহমদ মুসার বিল হোে ঘুরহছল শংেরাোটযৈর দু’হা ও ার জামার
হবা াটমর উের। শংেরাোটযৈর বাম হা ো োন হাট র উের রাো হছল বটল
োন হাট র েুটরাো হদেট োহচ্ছল না আহমদ মুসা।
‘আেনার োন হা ো হদহে’ বটল আহমদ মুসা হনেু হহচ্ছল শংেরাোটযৈর
োন হা ধরার জটে।
হেন্তু শংেরাোযৈ হোটের েলটে ার োন হা হেটন হনটয় জৈহনো মুটে
েুরল।
আহমদ মুসা ঝাাঁহেটয় েড়র শংেরাোটযৈর উের। হেষ্টা েরর ার োন
হাট র জৈহনো মুে হেটে হেটন হনবার জটে। হেন্তু োরল না আহমদ মুসা।
শংেরাোযৈ ার সবৈশহক্ত হদটয় ার হদহোটে উেুড় েটর হফলল।
আহমদ মুসা যেন াটে আবার হেৎ েরল এবং ার হা মুে হেটে
হবর েরল, েন শংেরাোটযৈর হদহো নীল হটয় হেটছ।
ার হা ো হদটহর উের ছুটাঁ ড় হদটয় উটঠ দাাঁড়াল আহমদ মুসা। হ াশ
েটে বলল, ‘োরলাম না াটে বাাঁোট ’।
‘আংহেট
াহটল েোহসয়াম সাইনাইে হছল’। বলল সুহস্ম া বালাজী।
‘শয় ানটে শাহস্ত াহটল শয় ান হনটজই হদল। েোহনস হদবানন্দ
বলল।
‘হ্াাঁ, ভাই সাটহব। বেহক্ত শয় ান হনটজটে শাহস্ত হদটয় শয় াটনর ‘েুটবা
োহাড়’হে বাাঁহেটয় হেল’।
‘হছাে ভাই আেনার উটদোে আর এেেু আটে হটল হে হট া জাহন না’।
বলল সুহস্ম া বালাজী।
‘ ার োন হাট ই হয েোহসয়াম সাইনাইে আংহে আটছ, এ হসদ্ধাটন্ত
হেৌাঁছট এেেু হদহর হটয়টছ আমার’।
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‘দুুঃে েরটবন না হছাে ভাই। শয় াটনর এইভাটব েটল যাওয়াই আল্লাহর
ইচ্ছা হছল। আহম েুহশ হটয়হছ। এেো কুগ্রহ আমাটদর জীবন হেটে সটর হেল।
আমাটদর হস্বচ্ছা-হনবৈাসন জীবটনর ইহ ঘেল। আহম ও সুহস্ম আজ হেটে মুক্ত’।
‘েনগ্রােুটলশন আো, ভাই সাটহব’। বলল আহমদ মুসা।
‘ধেবাদ হছাে ভাই। হেন্তু আেহন হ া শয় াটনর ‘েুটবা োহটড়’র
সন্ধান হেটলন না। ার হে হটব?’ সুহস্ম া বালাজী বলল।
েম্ভীর হটলা আহমদ মুসা। বলল, ‘আইসবােৈ হাহরটয় যাওয়ায়,
শয় াটনর, ‘েুটবা োহাড়’ োহনর লায় অদৃে হটয় হেল বটে, হেন্তু শয় াটনর
হজন্দানোনা নামে আইসবােৈ, হযোটন এে হমােল শাহজাদা বন্দী আটছন, া
আমার সামটন রটয়টছ। হসোটন হেটল আহম বন্দী শাহজাদাটে উদ্ধার েরট
োরব এবং শয় াটনর ‘েুটবা োহাটড়’র সন্ধানও আটরেবার হেটয় যাব’।
আহমদ মুসা োমল।
সটঙ্গ সটঙ্গ ‘আহমন’ বটল উঠল সাহারা বানু, শাহ বানু এবং াহরে এেই
সটঙ্গ। ারের সুহস্ম া বালাহজ এবং েোহনস হদবানন্দও।
‘ইনশাআল্লাহ’। বলল আহমদ মুসাও।
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