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সুস্মিতো োলোজীবদর স্মতন তলোর হোওয়োখোনো।
এবে অভজোরবভটস্মরও বল সুস্মিতোরো।
এখোবন বস হ্রবদর মত স্ম শোল সবরো বরর উপর স্মদবয় আন্দোমোবনর শোন্ত
নীল সমুদ্র দদখো যোয়।
আহমদ মুসোর শূন্য দৃস্মি নীল সোগর দপস্মরবয় ছুটবছ আরও দূবর, অবনে
দূবর- আর সোগরও পোর হবয়। দ োবখর সোমবন দভবস উবেবছ দজোবসফোইবনর
স্মমস্মি হোস্মসর শোন্ত সুন্দর মুখ।
এইমোত্র দটস্মলবফোন েবরস্মছল দডোনো দজোবসফোইন। তোর রুস্মটন
দটস্মলবফোন। আবগ সোত স্মদন পর পর দটস্মলবফোন েরবতো। সন্তোন আহমদ আব্দুল্লোহ
জন্ম দনয়োর পর সোত স্মদন দেবে দনবম এবসবছ এখন স্মতন স্মদবন। প্রস্মত স্মতন স্মদন
পর দস এখন দটস্মলবফোন েবর। দডোনোর যুস্মি হল আহমদ আব্দুল্লহ আসোর পর
তোর দোস্ময়ত্ব দ বড়বছ এ ং তোর সোবে দুস্মিন্তোও দ বড়বছ। এখন সোত স্মদন অবপক্ষো
েরো তোর পবক্ষ সম্ভ নয়।

ডুব ো পোহোড়

2

স্মতন স্মদন পবরর দডোনোর এই দটস্মলবফোন আহমদ মুসোর েোবছ অমৃবতর
মত, দযন প্রোনসঞ্জী নী সুধো। স্মতন স্মদবনর ক্লোস্মন্ত স্মনস্মমবেই দূর হবয় যোয় এেস্মট
পস্মরস্ম ত েবঠের স্মমস্মি সববোধবন।
স্মেন্তূ দডোনো আজ দটস্মলবফোন েবরবছ দু’স্মদবনর মোেোয়।
আজ দডোনো স্মছল দোরুন খুস্মশ।
ফ্রোন্স দেবে তোর আব্বো এবসবছ এ ং রোস্মশয়ো দেবে এবসবছ তোর মো
(ওলগোর মো)। স্মেন্তূ এই খুস্মশর েেো লবত স্মগবয় েোন্নোয় োেরুদ্ধ হবয় দগবছ
দজোবসফোইন। বলবছ, ‘এই মুহূবতে খু স্মফল েরস্মছ আস্মম দতোমোবে। মনটো অস্মির
লোগবছ। োরস্মদবে আমোর স ই আবছ, স্মেন্তূ মবন হবে স্মেছুই দনই। হেোৎ েবর
শূন্যতোর এেটো যন্ত্রণো আমোবে স্মিবর ধবরবছ। তোই এেস্মদন আবগই দতোমোবে
দটস্মলবফোন েরলোম।’ েেো দশে েবরই দস তোড়োতোস্মড় বল উবেবছ, ‘স্যোস্মর,
আমোর েেো গুবলোবে শোস্মব্দে অবেে স্মনও নো। আব্বো, আম্মো এবসবছন দতো। তোই
মনটো হেোৎ আনবন্দ োাঁধন হোরো হবয় উবেবছ। আহমদ মুসো উত্তবর বলবছ, স্মেন্তূ
দজোবসফোন, আস্মম দতোমোবে েি স্মদস্মে এ েেো দতো স্মেে।’ উত্তবর দজোবসফোইবনর
জ ো টো দীিে স্মছল। বলবছ, েি পোস্মে এ েেো যস্মদ স্মল তো স্মেে হব নো। স্মেন্তূ এ
েবি দয সুখ আবছ, তো েবির দ বয় অবনে ড়, এ েেো তুস্মম অন্তত ুঝব । েোরণ
এমন েি দতোমোর মোবঝও আবছ এ ং েবির মবধে দয ড় সুখ তো আমোর মত
দতোমোবেও সোন্তনো দদয়। আর তুস্মম আমোবে দেোন েি দোও নো। এ েি যস্মদ দেউ
স্মদবয় েোবেন স্মতস্মন আমোর আল্লোহ, স্ম শ্ব জোহোবনর প্রভূ। আনবন্দর সোবে ুে দপবত
এই েি আস্মম গ্রহন েবরস্মছ। েোরণ এর দয পরম জোযোহ স্মতস্মন পুরস্কোর স্মহসোব
প্রস্তূত দরবখবছন তো দতোমোর আমোর েল্পনোর োইবর। ল, এরপর তুস্মম েবির
েেো লবত পোর?’ আহমদ মুসো বলবছ, ‘ লবত পোর দজোবসফোইন। পুরস্কোবরর
অস্মস্তত্ব দযমন োস্ত , েবিরও অস্মস্তত্ব দতমস্মন োস্ত । েি আবছ বলই দতো
পুরস্কোর। তব আমোর খু ভোল লোগবছ দজোবসফোইন, আল্লোহর ইেোবে তুস্মম
এমনভোব গ্রহন েরবত দপবরছ দদবখ। দতোমোর এই ধধযে আমোবে আরও শস্মি
দযোগোব ।’ দজোবসফোইন উত্তবর আব গরুদ্ধ েবঠে বলবছ, ‘সেল প্রসংসো
আল্লোহর। আর আল্লোহবে তুস্মমই আমোবে স্ম স্মনবয়ছ। আল্লোহর প্রস্মত এই স্মনভেরতো
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আস্মম দতোমোর েোবছ দেবেই স্মশবখস্মছ। আজবের এই দয আস্মম , তোবে তুস্মমই
গবড়ছ। সুতরোং.........।’ দজোবসফোইনবে েেো দশে েরবত নো স্মদবয় তোর েেোর
মোঝখোবনই আহমদ মুসো বল উবেবছ, ‘মোনুে এেমোত্র আল্লোহই গবড়
দজোবসফোইন। আল্লোহরই দদয়ো দয আবলো আস্মম দতোমোর েোবছ তুবল ধবরস্মছ, তোাঁবে
গ্রহন েরোর শস্মি আল্লোহই দতোমোবে স্মদবয়বছন। এ আবলোয় দয আবলোর জী ন
তুস্মম দপবয়ছ, আল্লোহই দয়ো েবর তো গবড় স্মদবয়বছন। স েো িোয় স প্রশংসো
আল্লোহর।’ সবে সবেই দজোবসফোইন বলবছ, ‘ধন্য োদ দতোমোবে। তুস্মম আমোর
ভূল শুধবর স্মদবয়ছ। তুস্মম আমোর স্বোমী, আমোর স্মশক্ষে। এটো আমোর গ ে।’ আহমদ
মুসো সবে সবেই বলবছ, ‘ েোপোরটো এেতরফো নয় দজোবসফোইন। আমোবদর
কুরআন শরীবফ স্বোমী-স্ত্রীবে পরস্পবরর অস্মভভো ে স্মহসোব অস্মভস্মহত েরো
হবয়বছ। অস্মভভো ে স্মশক্ষেও। সুতরোং শুধু ছোত্রী নয়, স্মশক্ষেও তুস্মম।’ দহবস
উবেস্মছল দজোবসফোইন। বলবছ, ‘স্যোর যস্মদ ছোত্রীবে স্যোবর উন্নস্মত েবরন, তোহবল
দেোন দ োেো ছোত্রী আনবন্দ আত্মহোরো হব নো।’ আহমদ মুসো বলবছন, ‘েেোটো
ওভোব নয় এভোব ল, স্বোমী-স্ত্রী দুজনবে সমোন আসন দদয়োর জন্য আল্লোহবে
ধন্য োদ।’ এেটু সময় স্মনবয় গম্ভীর েবঠে বলবছ দজোবসফোইন, দতোমোর সমোন
েেোটোর সোবে আস্মম এেমত নই। আল্লোহরব্বুল আলোস্মমন স্ত্রীবদর তোবদর উপযুি
িোন স্মদবয়বছন এ জন্য তোর শুেস্মরয়ো আদোয় েরস্মছ। উত্তবর আহমদ মুসো বলবছ,
‘েেোটোর মবধে প্রস্মতবযোস্মগতো দরেেোেস্মে আবছ। স্বোমী-স্ত্রীর সম্পেে দরেেোেস্মের
নয়, সম্প্রীস্মত ও সহবযোস্মগতোর। সম্প্রীস্মত ও সহবযোস্মগতো নো েোেবল দরেেোেস্মের
দরজোল্ট খু ফল দদয়নো। আল্লোহ উভবয়র মবধে এই সম্প্রীস্মত ও সহবযোস্মগতোর
েেোই বলবছন।’
েেো দশে দজোবসফোইন আ োর বল উবেবছ, ‘দতোমোর অবনে সময়
স্মনবয়স্মছ, প্রসে দেবেও অবনে দূবর সবর এবসস্মছ। দশোন, আপোবে বলো আস্মম
দটস্মলবফোন ের । রোখলোম দটস্মলবফোন।’ োধো স্মদবয় আহমদ মুসো তোড়োতোস্মড় বল
উবেস্মছল, দরবখো নো স্মিজ। এেটো দম স্মনবয় দজোবসফোইন বলবছ, তমোর মনটো
আজ খু স্মফ্র দদখস্মছ। এমন স্মফ্র দদখবল আমোর ভয় েবর।’ ‘দেন’ বলবছ আহমদ
মুসো। ‘দতোমোর এমন স্মফ্র হওয়ো দতোমোর ড় স্মেছুবত জস্মড়বয় পড়োর ইস্মেত দদয়,
ডুব ো পোহোড়

4

বলবছ দডোনো দজোবসফোইন। তোর েঠে ভোরী দশোনো যোস্মেল। বলবছ আহমদ মুসো,
‘স্মেন্তূ তুস্মম দতো অবনে শি দজোবসফোইন। দতোমোর দৃঢ়তো আমোবে শস্মি
দজোগোয়।’ দজোবসফোইন বলবছ, স্যস্মর এভোব লো আমোর স্মেে হয়স্মন। স্মেন্তূ সস্মতে
স্মে জোন? আহমদ আ দুল্লোহর স্মদবে োইবল আস্মম দযন দু েল হবয় পস্মড়। তুস্মম
পোবশ েোেবল এ দু েলতো আস্মম অনুভ েস্মর নো। ুঝবত পোস্মর, এটো আমোর জবন্য
দশোভনীয় নয়। স্মেন্তূ......। েেো দশে েরবত পোবর নো দডোনো দজোবসফোইন। গলোয়
আটবে যোয় তোর েেো। দ দনোর এেটো তীক্ষ্ণ ছুস্মর এবস আিোত েবর আহমদ
মুসোবে। বল দস, দতোমোর এ স্ম ন্তো দশোভনীয় নয় দেন দজোবসফোইন, এ স্ম ন্তোই
স্বোভোস্ম ে। এেজন স্ত্রীর দ বয় এেজন ‘মো-স্ত্রীর’ দোস্ময়ত্ব দতো দ স্মশ হব ই। দোস্ময়ত্ব
দেবে আবস স্ম ন্তো, স্ম ন্তোর এেটো পযেোয় ভয়ও।’ সবে সবেই বল উবেবছ
দজোবসফোইন, ‘আমোর দু েলতোর েেো দতোমোবে বলস্মছ সোহস পোওয়োর জবন্য,
শস্মি পো বল। স্মেন্তূ এখন দদখস্মছ, দু েলতোবে তুস্মম প্রবরো ণো স্মদে, আরও
োস্মড়বয় স্মদস্মে। দতোমোর েোছ দেবে এটো আশো েস্মরস্মন।’ আহমদ মসো বলবছ,
আস্মম এখন শুধু আহমদ মুসো নই, এেজবনর স্বোমী এ ং এেজবনর স্মপতোও।
বলবছ দজোবসফোইন, ‘স্যস্মর, আস্মম দয েেো লস্মছ, দস েেো তুস্মমও লবল। েেো
সতে এ ং খু ই োস্ত । স্মেন্তূ এই দু েলতো আমোর জবন্য হয়বতো স্মেছুটো সোবজ স্মেন্তূ
দতোমোর সোবজ নো। তুস্মম এেজন দজোবসফোইবনর স্বোমী তুস্মম এেজন আহমদ
আ দুল্লোহর স্মপতো, স্মেন্তূ দেোস্মট দেোস্মট মোনুবের তুস্মম ‘আহনদ মুসো’। আল্লোহর
েোবছ তুস্মম আহমদ মুসোই। এই আহমদ মুসো দু েল হবত পোবর নো।’ এে ধরবনর
আব গ দেউ দখবল উবেস্মছল আহমদ মুসোর দ হোরোয়। দডোনো দজোবসফোইবনর
েেোগুবলোবে মবন হস্মেল অস্ম িরণীয় স্মশলোস্মলস্মপর এে মূস্মতেমোন সত্তোর মত
দদদীপেমোন। বল উবেস্মছল আহমদ মুসো, ‘দজোবসফোইন আমোর েৃতজ্ঞতো নোও।
দতোমোর মত স্ত্রী েোেবল েোবরো পে হোরো োর ভয় দনই। আল্লোহ দতোমোবে জোযোহ
দোন েরুন। তুস্মম শোস্মন্তর মরুদেোন শুধু নোও দজোবসফোইন, অ েোহত দপ্ররণোর এে
মোনস সবরো রও।’ আহমদ মুসোর েেোর স্মপবেই দডোনো দজোবসফোইন বল
উবেস্মছল, হ্যো, মহোনজন সূযে যখন িোতে োাঁবদর প্রসংসো েবর তখন শুনবত
ভোবলোই লোবগ।’
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দডোনো দজোবসফোইনবে স্মনবয় আহমদ মুসোর এই সুখ স্ম ন্তো আর েতক্ষণ
লবতো দে জোবন। স্মেন্তূ লবত পোরবলো নো। হোওয়োখোনোয় উেোর স্মসাঁস্মড়-মুবখর
দড়জোয় নে হল। দভবে দগল আহমদ মুসোর সুখ সপ্ন। সোগবরর নীল ুে দেবে
স্মফবর এল তোর দ োখ।
দরজোর দপছবন বসস্মছল আহমদ মুসো।
দপছবন এে োর তোেোল আহমদ মুসো।
মুখ স্মফস্মরবয় আনল আ োর। লল, ‘এস শোহ োনু।’
অনুমস্মত দপবয় শোহ োনু প্রব শ েরল হোওয়োখোনোয়।
পরবন তোর দেোলো সোবলোয়োর-েোস্মমজ। মোেোয় ওড়নো, শরীবরও জস্মড়বয়
আবছ।
মোেোর ওড়নোটো েপোবলর উপর আরও দটবন স্মদবয় ঞ্চল পদবক্ষবপ
আহমদ মুসোর সোমবন এল। লল, ‘ভোইয়ো আস্মম মোত্র এে োর নে েবরস্মছ। স্মে
েবর ুঝবলন আস্মম।’
‘তুস্মম তজেনী ভোাঁজ েবর ভোাঁজ হওয়ো আেুল স্মদবয় প্রেবম এে োর নে েবর
েোে।’ আহমদ মুসো লল।
‘ভোইয়ো আপস্মন এত স্মহসো -স্মনবেশ েবরন েখন?’
‘স্মহবস -স্মনবেশ নয়, এটো ভোবলো েবর দশোনোর েোপোর।’
‘আমরোও দতো শুস্মন, স্মেন্তূ এই ফল দতো হয় নো।’ শোহ োনু লল।
‘দশোন বট, স্মেন্তূ আন্তস্মরেভোব মবনোবযোগ দোও নো।’
সবে সবে জ ো নো স্মদবয় শোহ োনু এেটু ভো ল। তোরপর লল, ‘হবত
পোবর।’
শোহ োনু েোমবতই আহমদ মুসো লল, ‘স্মেছু লব , নো হোওয়ো দখবত
এবসছ?’
‘ভোইয়ো, সুেমো দটস্মলবফোন েবরস্মছল। আপস্মন স্মছবলন নো। দস সুস্মিতো
োলোজী আপোর সোবে দদখো েরোর জবন্য পোগল হবয় উবেবছ। আপনোবে অনুবরোধ
েবরবছ, দয দেোন উপোবয় সুস্মিতো আপোর সোবে তোর দদখো েস্মরবয় দদয়োর জন্য।’
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হ্যোাঁ, সুস্মিতো আপোরো দপোটে দেয়োবর েোবে। দসখোবন দগবল সহবজই দদখো
হবত পোবর। স্মেে আবছ, ওবদর সোবে আবলো নো েবর দদখ ।’
‘ধন্য োদ ভোইয়ো। এটুকুই লোর স্মছল।’ লল শোহ োনু।
‘দতোমোর েেো দশে হবয় েোেবল আমোর স্মেছু লোর আবছ
দতোমোবে।আহমদ মুসো লল।
দসোফোয় দহলোন স্মদবয় আহমদ মুসোর শূন্য দৃস্মি আ োর স্মফবর দগল
সোগবরর স্মদবে।
আহমদ মুসোর েেোয় মবে উবে তোেোয় শোহ োনু আহমদ মুসোর স্মদবে।
স্মেছুটো উৎসুে, স্মেছুটো ভয় স্মমস্মিত ভো ফুবট উবেবছ তোর দ োবখ-মুবখ। লল,
‘আস্মম স্মেছু অন্যোয় েবর দফস্মলস্মন দতো।’
সবে সবে েেো লল নো আহমদ মুসো। ভো স্মছল দস। গতেোল সোহোরো
োনু আহমদ মুসোবে বলবছ শোহ োনু ও তোস্মরবের েোপোবর। তোর এ ং আহমদ
শোহ আলমগীবরর ইেো তোস্মরবের সোবে শোহ োনুর স্ম বয় দদয়ো। তোস্মরে ও
তোস্মরবের পস্মর োরও এটো োয়। স্মেন্তূ দুব েোধে হল শোহ োনু। এ সংক্রোন্ত স েেো
স প্রশ্নবেই দস এস্মরবয় যোয়। এই প্রস্তোব তোবে আনস্মন্দত বল মবন হয় নো।
আ োর তোস্মরেবে দস খোরোপ দ োবখ দদবখ এটোও নয়। যস্মদও শোহ োনু স্মেছুটো
সমোবলো ে, স্মেন্তূ দসটো আন্তস্মরে, স্ম বেেমূলে নয়। স স্মমস্মলবয় এই েোপোবর
সোহোরো োনু স্মেছুই স্মেে েরবত পোরবছ নো, স্মে েরব ুঝবত পোরবছ নো। তোই দস
আহমদ মুসোবে অনুবরোধ েবরবছ এই স্ম েবয় দোস্ময়ত্ব দনয়োর জবন্য। সোহোরো োনুর
েেো, আহমদ মুসোর দেোন েেোয় নো েরোর সোধে শোহ োনুর দনই। সোহোরো োনুর
দদয়ো এই দোস্ময়ত্ব স্মনবয়ই শোহ োনুর সোবে েেো লোর উবদেোগ স্মনবয়বছ আহমদ
মুসো।
স্মে লব এেটু গুস্মছবয় স্মনল আহমদ মুসো। লল, ‘দেোন অন্যোয় দেোন
স্মদন েবরছ দয অন্যোয় েরব ? দসস স্মেছু নো শোহ োনু।’ আহমদ মুসোর দৃস্মি
সোগবরর স্মদে দেবে স্মফবর এবসবছ।
‘অজোবন্ত, অজ্ঞোবতও অন্যোয় হবয় যোয় ভোইয়ো। দেউ নো জোনবলও আল্লোহ
তো জোবনন।’
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‘আল্লোহ তোর োন্দোর অজোবন্ত অজ্ঞোবতর ভুল, অন্যোয় দগোপন রোখবতই
োন এ ং এস স্মতস্মন মোফ েবর দদন।’
ম্লোন হোসল শোহ োনু। তোর দ োবখর দেোণটো ভোরী হবয় উবেস্মছল। দোঁবপ
উবেস্মছল তোর মন। আল্লোহ দতো স েজ্ঞ। অন্যোয়বে আস্মম অন্যোয় স্মল বট, স্মেন্তু
অন্যোবয়র িৃস্মতবেও দয আমোর ভোবলো লোবগ। আল্লোহ দতো এটোও জোবনন। এ
অন্যোয়বেও স্মতস্মন মোফ েরব ন?
এেটু িুবর দোাঁস্মড়বয় স্মনবজবে সোমবল স্মনবয় আ োর সোমবন এল দস আহমদ
মুসোর। লল, ‘ লুন ভোইয়ো।’
শোহ োনুর ভোরী দ হোরো আহমদ মুসোর দৃস্মি আেেেণ েবরস্মছল। শোহ
োনুবে সহজ েরোর জবন্যই আহমদ মুসো লল, ‘েোরও সোবে ঝগড়ো েবরছ
নোস্মে।’ মুবখ হোস্মস আহমদ মুসোর।
‘নো ভোইয়ো ঝগড়ো েস্মরস্মন। ঝগড়ো দতো এেজবনর সোবে হয়, আর হব
নো।’ ম্লোন দহবস লল শোহ োনু।
‘দেন হব নো?’
‘দস আপনোর ছোত্র।’ গম্ভীর েণ্ঠ শোহ োনুর।
‘তোবত স্মে?’
শোহ োনু আহমদ মুসোর সোমবনর দসোফোয় সল। লল, ‘আপনোর েেো
লুন ভোইয়ো।’ দজোর েবর মুবখ হোস্মস ফুস্মটবয় লল শোহ োনু।
এেটো গোম্ভীযে দনবম এল আহমদ মুসোর মুবখ। লল, ‘েেোটো দতোমোর
আম্মোর পক্ষ দেবে হবল ভোবলো হবতো। স্মেন্তু স্মতস্মন আমোবে এ দোস্ময়ত্ব স্মদবয়বছন।
েেোটো তুস্মম ও তোস্মরে মুসো দমোপলোবে স্মনবয়।’ েোমল আহমদ মুসো।
শোহ োনুর মুখ স্মন ু হবয় স্মগবয়স্মছল।
আহমদ মুসো েোমবল এেটুক্ষণ স্মনর তো।
‘ লুন ভোইয়ো।’ স্মনর তো দভবে লল শোহ োনু। তোর েণ্ঠ এেটু েোাঁপো ও
গম্ভীর।
‘স োই মবন েবরন, দতোমোবদর সম্পেেটো খু ই ভোবলো হব ।’
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‘আস্মমও স্মসদ্ধোন্ত স্মনবয় স্মনবয়স্মছ ভোইয়ো।’ মুখ স্মন ু শোহ োনুর। েণ্ঠটো দভবে
পড়োর মত ভোরী।
আহমদ মুসো মুখ তুলল শোহ োনুর স্মদবে। লল, ‘আলহোমদুস্মলল্লোহ।’
আনবন্দ উজ্জ্বল হবয় উেল আহমদ মুসোর মুখ।
‘আলহোমদুস্মলল্লোহ।’ লল শোহ োনুও। লবত স্মগবয় তোর েণ্ঠ েোন্নোয়
দভবে পড়ল।
দু’হোবত মুখ দেবে েোন্নো দ বপ উবে দোাঁস্মড়বয় ছুবট পোলোল শোহ োনু।
স্মমস্মি হোস্মস ফুবট উেল আহমদ মুসোর দেোাঁবট। মবন মবন লল, আমোবদর
দমবয়রো আনবন্দর স্মসদ্ধোবন্তও েোাঁবদ। এটোই স্বোভোস্ম ে। জী বন এর দ বয় ড়
স্মসদ্ধোন্ত স্মেছু দনই।
স্মনবজর েেো মবন পড়ল আহমদ মুসোর।
‘আমোবদর েোাঁদোর হোসোর দেোনটোরই সুবযোগ হয়স্মন’, িৃস্মত োরণ েরল
আহমদ মুসো, ‘আমোবদর স্ম বয়টো স্মছল রণোেবনর স্ম বয়র মত। স্ম বয়র আসন দেবে
দসোজো এয়োরবপোটে স্মগবয়স্মছ। যো োর পবে গোস্মড়বত েবয়েটো েেো হবয়স্মছল
দমইস্মলগুস্মল মোবন আস্মমনোর সোবে। স্মে অসীম ধধবযের প্রস্মতমূস্মতে স্মছল দস। দস সময়
দস দভবে পড়বল আস্মম এবগোবত পোরতোম নো। স োওয়ো, স আব গ, স
েোন্নোবে আড়োল েবর দস স্ম দোয় স্মদবয়স্মছল আমোবে। আড়োবলর দস েোন্নোর সমুদ্র
আস্মম দপছবন তোেোবলই দদখবত পোই।’ ভোরী হবয় উেল আহমদ মুসোর দু’দ োবখর
দেোণ।
দভব বল আহমদ মুসো, দডোনো দজোবসফোইবনর সোবে তোর স্ম বয়ও
পস্মরেল্পনো েবর হয়স্মন। েতেটো পে-স্ম বয়র মতই স্মছল েোপোর। এে সোবে
রোস্মশয়ো যোওয়ো উপলক্ষ েবর প্রবয়োজনই দু’জবনর োওয়োর আেস্মিে স্মমলন
িটোয়। অস্মভভো েবদর পোস্মর োস্মরে স্ম বয়র দয আনন্দ-আব গ তোর সোক্ষোত
আহমদ মুসোরো পোয়স্মন। শোহ োনুর আব গ-অনুভুস্মতর মবধে তোরই এেটো প্রেোশ
দদখল আহমদ মুসো।
অতীবতর িৃস্মতর মোবঝ স্মনবজবে হোস্মরবয় দফবলস্মছল আহমদ মুসো। তোর
দু’দ োবখর শূন্য দৃস্মি আেোর মত দসাঁবট স্মগবয়স্মছল দূর সোগবরর ুবে।
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হোওয়োখোনোয় প্রব শ েবরবছ সোহোরো োনু, ডেোস্মনশ দদ োনন্দ ও সুস্মিতো
োলোজী। সুস্মিতো োলোজী গলদো ো েবর ধবর স্মনবয় আসস্মছল শোহ োনুবে। শোহ
োনু তোর দ োবখর অশ্রু দমোছোরও সুবযোগ পোয়স্মন।
হোওয়োখোনোয় তোবদর সশবব্দ প্রব শ আহমদ মুসোর তন্ময়তো ভোেোবত
পোবরস্মন।
সুস্মিতো োলোজী শোহ োনুবে ধবর স্মনবয় স োর আবগ আহমদ মুসোর
েোছোেোস্মছ দপৌবছ স্মগবয়স্মছল। দস আহমদ মুসোর আপনোহোরো তন্ময়তো দদবখ দেবম
যোয় এ ং আেুবলর ইশোরোয় স োইবে ুপ েরবত বল।
স োরই দ োখ পড়ল আহমদ মুসোর তন্ময় ভোব র উপর।
তোরো ুঝল, দেোন স্ম ন্তোর গভীবর তস্মলবয় দগবছ আহমদ মুসো।
স োই ুপ। পল পল েবর দেবট দগল েবয়ে মুহূত।ে
এতগুবলো দলোবের উপস্মিস্মত দটর দপল নো আহমদ মুসো। তোর দ োখ দু’স্মটর
শূন্য দৃস্মি স্মফবর আবসস্মন সোগবরর ুে দেবে। তোর মুবখ পোতলো এেটো দ দনোর
প্রবলপ।
সুস্মিতো োলোজী এেটু স্মেধো েরল। এবগোল েবয়ে ধোপ আহমদ মুসোর
স্মদবে।
শোহ োনু দ্রুত স্মফস স্মফস েবর বল উেল, ‘আপো, ওনোবে এখন স্মডিো ে
নো েরবল হয় নো?’
‘উস্মন এখন দেোন স্মেছুবত েস্ত নন। অতীবতর দেোন এে িৃস্মতর গহ্ববর
স্মতস্মন আটেো পবড়বছন মোত্র।’
‘দছোট ভোই।’ উাঁ ু, স্মেন্তু নরম েবণ্ঠ ডোেল সুস্মিতো োলোজী।
আহমদ মুসো হেোৎ িুম ভোেোর মত মবে উবে দসোজো হবয় সল। লল,
‘স্যস্মর আপো, আপনোরো েখন এবসবছন। সুন। আস্মম এেটু আনমনো হবয়
পবড়স্মছলোম।’
সুস্মিতো োলোজী সোহোরো োনুবে স্মসবয় শোহ োনুবে পোবশ স্মনবয় দসোফোয়
সবত সবত লল, ‘নো নো দছোট ভোই, আপস্মন আনমনো নয়, অতীবতর দেোন
িৃস্মতর োাঁধবন আটেো পবড়স্মছবলন।’
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হোসল আহমদ মুসো। লল, ‘স্মেে তোই।’
‘এেোন্ত পোবসেোনোল নো হবল স্মে দস িৃস্মত জোনবত ইেো েরবছ।’ লল
সুস্মিতো োলোজী।
‘পোবসেোনোল নয়, পো স্মলেই। তব দতমন স্মেছু নয়।’ স্ম েয়টোবে
এড়োবনোর দ িোয় লল আহমদ মুসো।
‘অতীবতর দয িটনো আহমদ মুসোবে তেমোবনও এবস আপনহোরো েরবত
পোবর, দস িটনো দয ড় স্মেছু অ শ্যই এবত আমোবদর স্ম ন্দুমোত্র সবন্দহ দনই।’
সুস্মিতো োলোজী লল।
‘আসবলই েোপোরটো দতমন স্মেছু নয়। আস্মম ভো স্মছলোম স্ম বয়র রেম
স্মনবয়। েতে স্ম বয় দীিে আলোপ-আবলো নো, োহোস-স্ম তেে, অনুষ্ঠোন-আবয়োজন,
মোন-অস্মভমোবনর দীিে পটভুস্মমবত হবয় েোবে। তোর জবন্য আবলোে সজ্জো হয়, গৃহ
সজ্জো হয়, েোে-বেোল স্মপটোবনো, গোস্মড়র স্মমস্মছল নোবম, মোনুবের দমলো বস। আ োর
েতে স্ম বয় এমন হয় দয, পোত্র-পোত্রীলও মবন হয় নো দয তোবদর স্ম বয় হল।’ েোমল
আহমদ মুসো।
‘স্ম বয়র রেম স্মনবয় হেোৎ এত ড় ভো নো এল দেন?’ লল সুস্মিতো
োলোজী।
হোসল আহমদ মুসো। তোেোল শোহ োনুর স্মদবে। লল, ‘এেটো স্ম বয়র
িটেোস্মল েরবত স্মগবয় আপো স্মনবজর স্ম বয়র েেো মবন পবড় দগবছ।’
ভ্রুকুস্মঞ্চত হল সুস্মিতো োলোজীর। মুহূতে
ে োল স্ম ন্তো েবরই তোেোল শোহ
োনুর স্মদবে। দস শোহ োনুর মুখটো এেটু তুবল ধবর লল, ‘দ োবখর পোস্মনবত মুখ
ভোসোবনো হস্মেল এই েোরবণ? তো খুস্মশর অশ্রুবতো এতব স্মশ হওয়ো উস্ম ত নয়।’
মোেোনত েবর মুখটো আড়োবল স্মনল শোহ োনু। মুখটো তোর আ োর দ দনোয়
নীল হবয় স্মগবয়স্মছল। স্ম ব বের স শোসোস্মন উবপক্ষো েবর মনটো ডুেবর উেল।
সস্মতেই খুস্মশর নয়, এ এে স্মনস্মেদ্ধ, অ োধে অশ্রু।
শোহ োনুবে েেো েয়স্মট বলই সুস্মিতো োলোজী আহমদ মুসোর স্মদবে
স্মফরল। লল, ‘দছোট ভোই, আপনোর স্ম বয়র েেো মবন পড়ল দেন?’
‘এস েেো েোে।’
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‘ লোর মত নো হবল েোে। স্মেন্তু আপনোর অসোধোরন তন্ময়তো দদবখ দলোভ
হস্মেল জোনোর দয, স্ম বয়র েেোটো ঐভোব মবন পবড়স্মছল দেন?’
হোসল আহমদ মুসো। লল, ‘স্ম বয়র েোপোরটো স সময় পো স্মলে। লো
যোব নো দেন?’
বল এেটু দেবমই আ োর লো শুরু েরল, ‘প্রেবম আমোর মবন পবড়
স্মসংস্মেয়োং এ দমইস্মলগুস্মলর সোবে আমোর স্ম বয়র েেো। আস্মম প্রস্তুত হবয়স্মছ
স্মসংস্মেয়োং দেবে েবেশোবস যো োর জবন্য। দিন অবপক্ষো েরবছ স্ম মোন ন্দবর।
আমোর ন্ধু- োন্ধ ও শুভোেোস্মিক্ষরো োইল আমোবে এে স্মেেোনোয় দ াঁবধ দফলবত।
সবে সবেই দমইস্মলগুস্মলর সোবে আমোর স্ম বয়র ে িো হবয় দগল। স্ম বয় হবয় দগল।
স্ম মোন ন্দবর যো োর গোস্মড় দোাঁস্মড়বয়স্মছল। স্ম বয়র আসন দেবে উবে আস্মম গোস্মড়বত
স্মগবয় সলোম। দমইস্মলগুস্মল আমোর পোবশ এবস সল স্ম মোন ন্দবর দপৌবছ দদ োর
জবন্য। ড্রোইভোর গোস্মড় িোটে স্মদল। আমোর গোস্মড়র আবগ দপছবন ন্ধু - োন্ধ বদর
গোস্মড়র স্মমস্মছল। স্ম মোন ন্দবর ন্ধু- োন্ধ বদর সোস্মরবত দোাঁস্মড়বয় অশ্রুবভজো দ োখ
আর মুবখ হোস্মস স্মনবয় স্ম দোয় স্মদল আমোবে দমইস্মলগুস্মল।’ েোমল আহমদ মুসো।
স োই হো েবর শুনবছ আহমদ মুসোর েেো। তোবদর দ োবখ অস্ম শ্বোবসর
স্ম িয়।
আহমদ মুসো েোমবতই সুস্মিতো োলোজী লল, ‘এটো স্মে রূপেেোর
রস্মসেতো দছোট ভোই, নো আসবল িবটস্মছল?’
‘ইস্মতহোস এটো আপো।’
শোহ োনু দসোজো হবয় বসস্মছল। তোর দ োবখ অপোর স্ম িয় এ ং অবনে
প্রশ্ন। তোর মুখ স্ম বরই দযন েেো দ স্মরবয় এল, ‘তোরপর আপস্মন েব স্মফরবলন
আ োর?’
প্রশ্ন শুবন দ োখ ুজল আহমদ মুসো। মুখ স্মন ু হল তোর। ধীবর ধীবর মুখস্মট
উাঁ ু হল আ োর। দ দনোয় ভোরী মুখ। লল, ‘তোরপর িটনোর ¯্রোব্ত আমোবে
ভোস্মসবয় স্মনল েবেশোবস, দসখোন দেবে লেোবন, লেোন দেবে দস্পবন। দস্পবনর
পর দস্মক্ষণ ফ্রোবন্স, দস্মক্ষণ ফ্রোন্স দেবে দুুঃসং োদ দপলোম দমইস্মলগুস্মলর আব্বোআম্মো স্মনহত, দমইস্মলগুস্মল স্মনবখোাঁজ। ছুবট দগলোম স্মসংস্মেয়োংএ। আস্মম ন্দী হলোম।
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হোত-পো োাঁধোর পবরও খোবটর সোবে আমোবে দ াঁবধ রোখো হবয়স্মছল। আহত ও ন্দী
দমইস্মলগুস্মলবে দসখোবন আনো হল। দসই স্ম বয়র পর এই আমোবদর প্রেম দদখো।
আমোর শত্রুর ইেো আমোবদর দু’জনবে এেস্মত্রত েরো এ ং আমোর দ োবখর সোমবন
আমোর স্ত্রীবে লোস্মঞ্চত েরো। আমোর শত্রুস্মট এস্মগবয় আসস্মছল দমইস্মলগুস্মলর স্মদবে।
আমোর শ্বোসরুদ্ধের অ িো। দমইস্মলগুস্মল পোেবরর মত ভো বলশহীন। দশে মুহূবতে
দমইস্মলগুস্মলর হোত ওড়নোর আড়োল দেবে দ স্মরবয় এল ক্ষুদ্র এে স্মরভল োর স্মনবয়।
ক্ষুদ্র, স্মেন্তু অতেন্ত পোওয়োরফুল এই স্মরভল োর। দমইস্মলগুস্মল স সময় এটো সোবে
রোখত দশে মুহূবতের মত িটনোয় ে হোর েরোর জবন্য। গুলী েরল দস। গুলী দখবয়
পবড় দগল শত্রুস্মট। গুলী েবরই আহত দমইস্মলগুস্মল উেল আমোর স্মদবে আসোর
জবন্য। ওস্মদবে শত্রুস্মট গুলী দখবয় পবড় দগবলও পরমুহূবতেই সস্মক্রয় হবয় উবেবছ।
তোর হোবতও উবে এবসবছ স্মরভল োর। তোর স্মরভল োর টোবগেট েবরবছ আমোবে।
দমইস্মলগুস্মল দশে মুহূবতে দটর দপল। তখন স্মরভল োবরর স্মিগোবর আেুল োপবছ
শত্রু। দমইস্মলগুস্মল ঝোাঁস্মপবয় পবড় আমোবে আড়োল েবর দোাঁড়োল। দয গুলীটো আমোর
ুে স্ম দ্ধ েরবতো, তো এবস স্ম দ্ধ েরবলো দমইস্মলগুস্মলবে। গুলী দখবয় দমইস্মলগুস্মল
পবড় দগল খোবটর উপর আমোর গোবয় দেস দদয়ো অ িোয়। স্মেন্তু পবড় স্মগবয়ও
স্মরভল োর ছোবড়স্মন দমইস্মলগুস্মল। দস স েশস্মি স্মদবয় ডোন হোত তুবল গুলী েরল
শত্রুবে। তোর স্মরভল োবরর স গুবলো গুলীই দস দশে েরল শত্রুর উপর। তোর
পবরই শরীর এস্মলবয় পড়ল আমোর উপর। দগোলোগুলীর শব্দ শুবন উদ্ধোর েরবত
আসো আমোবদর সোেীরো এবস দগল। তোরো োাঁধন খুবল স্মদল আমোর। আস্মম
দমইস্মলগুরীবে হোসপোতোবল স্মনবত োইলোম। স্মেন্তু আমোবদর জন্য হোসপোতোবলর
দখোাঁজ দেউ স্মদবত পোরল নো। দমইস্মলগুস্মলর মোেো স্মছল আমোর দেোবল।
হোসপোতোবল যো োর মত তোর অ িোও স্মছল নো। দস েি েবর লল,
‘আব্বো-আম্মো স্মনহত হ োর সময়ই আস্মম মবর দযবত পোরতোম। দসখোন দেবে
পোলো োর পর প্রস্মত মুহূবতেই মৃতেু র মুবখোমুস্মখ হবয়স্মছ। দতোমোর সোবে সোক্ষোত পযেন্ত
আস্মম আল্লোহর েোবছ জী ন স্মভক্ষো দ বয়স্মছলোম। তো আস্মম দপবয়স্মছ। আমোর আর
স্মেছু োওয়োর দনই। শুধু েবয়েস্মট েেো লোর আবছ দতোমোবে।’ স টুকু শস্মি স্মদবয়
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দস লল দশে েেো েয়স্মট। েেো েয়স্মট দশে হ োর সোবে সোবে দসও হোস্মরবয় দগল।’
েোমল আহমদ মুসো।
েোরও মুবখ দেোন েেো দনই। স োরই মোেো স্মন ু।
েোরও দ োখই শুেনো দনই।
এে সময় স্মনর তো ভোেল সুস্মিতো োলোজী। লল, ‘স্যস্মর দছোট ভোই,
এমন েোস্মহনী দশোনোর জবন্য আমরো প্রস্তুত স্মছলোম নো। েতেটো মজো েবরই শুনবত
োস্মেলোম আপনোর স্ম বয়র েোস্মহনী। সস্মতে দছোট ভোই, স্ম বয়টো দযমন স্মছল অসম্ভ
এে রূপ েেো, দতমস্মন এর অেোল সমোস্মিটোও অস্ম িরণীয় এে স্ম েোদগোেো। এই
িৃস্মতর মবধে দেন স্মনবজবে হোস্মরবয় দফবলস্মছবলন ুঝলোম।’ েোমল সুস্মিতো
োলোজী।
শোহ োনু মুখ তুলবতই পোবরস্মন। দ ো ো এে দ দনোয় দস স্মন েোে হবয়
দগবছ।
সুস্মিতো োলোজী েোমবতই সোহোরো োনু লল, ‘দ ৌমো দশে েেোটো স্মে
বলস্মছল দ টো?’
‘ধন্য োদ খোলোম্মো। আমোরও মন োবে শুনবত। স্মেন্তু স্মজজ্ঞোসো েরবত
সোহস হস্মেল নো।’ লল সুস্মিতো োলোজী।
আহমদ মুসো গম্ভীর। তোর মুখ দ দনোয় নীল তখনও।
সুস্মিতো োলোজীর েেোয় আহমদ মুসোর মুবখ লজ্জোস্ম জস্মড়ত ম্লোন হোস্মস
ফুবট উেল। লল, ‘স্মতনস্মট েেো বলস্মছল দমইস্মলগুস্মল। এে. তোর এ ং তোর
স্মপতোর স্ম শোল সম্পস্মত্ত দযন আস্মম গ্রহণ েস্মর এ ং আমোর ইেোমত েোবজ লোগোই।
স্মেতীয় স্ম েবয় দস বলস্মছল, ‘ ছবর অন্তত এেস্মদন দতোমোর সোস্মন্নধে পোই, এমন
এে জোয়গোয় তুস্মম আমোর ে র দদব । আর তৃতীয় স্ম েয় হবলো, দজদ্দো ইসলোমী
েোংবের এেোউবঠট তোর দয টোেো আবছ, দস টোেো আমোর দছবল পোব । তোর মোলোর
লবেবট ‘এেোউঠট দেোড আবছ।’
আহমদ মুসোর েেো দশে হবতই সোহোরো োনু দ্রুত েবণ্ঠ বল উেল, ‘তখন
দতোমোর দছবল দেোবেবে এল। এই দসস্মদন নো দতোমোর দছবল হল?’
‘স্মেে খোলোম্মো।’
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‘ও তোহবল তুস্মম স্ম বয় েরব , োচ্চো হব এটো দভব স্মছল দস।’ লল
সোহোরো োনু।
‘নো খোলোম্মো, ভোব স্মন। আমোবদর দছোট ভোই যোবত স্ম বয় েবর, ির-সংসোর
েবর পবরোক্ষভোব দস এই অনুবরোধ েবর দগবছ, এই োপই স্মদবয় দগবছ দস।
আমোবদর ভো ী দমইস্মলগুস্মলর জী বনর এ আর এে মহত্তর স্মদে। মুমূেূে অ িোয়ও
েত সুদূরপ্রসোরী, েত োস্ত োদী স্ম ন্তো দস েবরবছ। তোর তেোগ ও শুভ স্ম ন্তোর
জোযোহ আল্লোহ তোাঁবে স্মদন।’ সুস্মিতো োলোজী লল।
মুগ্ধতোয় উজ্জ্বল হবয় ওেল শোহ োনুর মুখ। মবনর দভতবর তোর নোনো
েেোর আবলোড়ন, সস্মতেই আহমদ মুসোর দযোগে সোেী দমইস্মলগুস্মল। দস শুধু স্মনবজর
জী ন স্মদবয় আহমদ মুসোর জী নই োাঁস্ম বয় যোয়স্মন , আহমদ মুসোবে নতুন জী ন
শুরু েরবত োধে েবর দগবছন। দজোবসফোইনও স্মে এরেম? দস দতো ফরোস্মস
রোজেন্যো। ওাঁরো যখন ভোবলো হন, তখন আেোশ স্পশেী হবয় ওবেন। শোহ োনু তোর
এই ভোবলো স্ম ন্তোর মবধেও তোর মুগ্ধ মবনর দেোেোও দযন স্বস্মস্ত অে ো অস্বস্মস্তর এেটো
অস্মস্তত্ব অনুভ েরবছ। দসটো আেোবশর োাঁদ ছুবত োওয়োর েেেতো, নো োাঁদ ছুাঁবত
োওয়োর গ ে দেবে উদ্ভুত তোর স্মহবস শোহ োনু দমলোবত োইল নো। অতীত দযমন
দতমনই েোে নো। তোর যো তো দতো এখন সোমবনর স্মদবে। স্মেছুক্ষণ আবগর
দু’দ োবখর দসই অবেল অশ্রু স্মছল তোর নতুন জী ন জন্ম দনয়োর দ দনো সেীত।
মনটো প্রসন্ন হবয় উেল শোহ োনুর।
সুস্মিতো োলোজীর েেো দশে হওয়োর সোবে সোবেই সোহোরো োনু ‘আস্মমন’
বল উেল।
তোরপর মুহূতে েবয়বের স্মনর তো।
স্মনর তো দভবে সোহোরো োনু বল উেল, ‘দজোবসফোইন দ ৌমোর েোস্মহনী
স্মনিয় এমন দুুঃবখর হব নো। আমরো দসটো শুবন মনটো ভোবলো েরবত পোস্মর দ টো।’
ম্লোন হোসল আহমদ মুসো। লল, ‘স্মেে খোলোম্মো ওখোবন এ ধরবনর দেোন
েোস্মহনী দনই। তব এ স্ম বয়টোও স্মছল আেস্মিে। তোস্মতয়োনোর দদয়ো এেটো দোস্ময়ত্ব
পোলন েরবত স্মগবয় তোর আত্মীয়ো ও রুশ স্মসংহোসবনর উত্তরোস্মধেোরী জোর
রোজেন্যো েেোেোস্মরবনর স্বোবেে রোস্মশয়ো যোওয়ো অপস্মরহোযে হবয় উবেস্মছল। ওস্মদবে
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দডোনো দজোবসফোইবনর স্মপতোবেও স্মেডন্যোপ েবর রোস্মশয়োয় স্মনবয় যোওয়ো হয়।
স স্মমস্মলবয় রোস্মশয়ো যোওয়োর স্মসদ্ধোন্ত স্মনলোম। দডোনো দজোবসফোইন দগোাঁ ধরল, দসও
রোস্মশয়োয় যোব আমোর সোবে। আস্মম ললোম, ইসলোমী স্ম ধোন মবত সম্পেে দনই
এমন এেটো দমবয়বে এেো আমোর সোেী েবর স্মনবত পোস্মর নো। শুবন অবনেক্ষণ
মুখ স্মন ু েবর েোবে। তোরপর ধীর ও ভোরী েবণ্ঠ বল, আস্মম আবগই আব্বোর মত
স্মনবয়স্মছ, আমোর ইসলোম গ্রহণ েরোয় তোাঁর আপস্মত্ত দনই এ ং আস্মম আপনোবে স্ম বয়
েরবল স্মতস্মন আনস্মন্দত হব ন। দুুঃস্মখত আপনোর মত সুস্পিভোব আস্মম দজবন
স্মনইস্মন। আপনোর সম্মস্মত ছোড়োই আস্মম এতটো এস্মগবয় আস্মছ। এখন আপস্মন োইবল
আমোবদর স্ম বয়..........।’ েেো দশে েরবত পোবর নো দডোনো দজোবসফোইন। েোন্নোয়
তোর েণ্ঠ রুদ্ধ হবয় যোয়। এরপর এেটো মসস্মজবদ স্মগবয় আমোবদর স্ম বয় হয়।
েবয়েজন ন্ধু- োন্ধ ও শুভোেোিক্ষী হোস্মজর স্মছবলন অনুষ্ঠোবন।’
দমো োইল দ বজ উেল আহমদ মুসোর।
েেো দশে েবরই দমো োইল তুবল স্মনল হোবত।
আহমদ মুসো দটস্মলবফোন তুবল ‘হ্যোবলো’ লবতই ওপোর দেবে লল,
‘আস্মম দ গম হোজী আহমদ আলী আ দুল্লোহ লস্মছ। আপস্মন?’
আহমদ মুসো সোলোম স্মদবয় লল, ‘হ্যোাঁ আস্মম আহমদ মুসো। ো োজোবনর
খ র স্মে?’
‘দসই খ র এ ং আরও স্মেছু খ র দদ োর জবন্যই দতো গতেোল দেবে
দতোমোবে পো োর দ িো েরস্মছ োছো। দতোমোবে পোস্মেলোমই নো।’
‘স খ র ভোবলো দতো?’
‘ভোবলো নয় দ টো। গতেোল স্ম বেবল আেস্মিেভোব তোবে দজল দেবে
দছবড় দদয়ো হয়। োস্মড় আসোর পবে স্মতস্মন স্মনবখোাঁজ হবয় দগবছন। গত রোবত
দটস্মলবফোবন পুস্মলশ এ েেো আমোবে জোনোয়। আজ পস্মত্রেোয় খ র দ স্মরবয়বছ।’
লল দ গম হোজী আ দুল্লোহ েোন্নো োপো েবণ্ঠ।
‘পস্মত্রেোর খ বর স্মে স্মলবখবছ খোলোম্মো?’
‘স্মলবখবছ দয, ‘আন্দোমোবন এে সমবয়র দগোবয়ন্দো প্রধোন হোজী আ দুল
আলী আ দুল্লোহ স্মডবটনশন দেবে ছোড়ো দপবয় োস্মড় দফরোর পবে সন্ধেোর স্মদবে
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স্মেডন্যোপড হবয়বছন। প্রতেক্ষদশেীর সূবত্র এটো জোনো দগবছ। পুস্মলশ এটো েনফোরম
েবরবছ। তোর োস্মড়বত দযোগোবযোগ েবর জোনো দগবছ স্মতস্মন োস্মড়বত দপৌছোনস্মন
গভীর রোত পযেন্ত। দে ো েোরো স্মেডন্যোপ েরবত পোবর এ েোপোবর পুস্মলশ এ ং
হোজী সোবহব র োস্মড়র দলোবেরো স্মেছুই লবত পোরবছন নো।’ সংবক্ষবপ স্মনউজটো
এই। স্মেন্তু স ব বয় উবেগজন খ র হল, আজ সেোবল এেজন দটস্মলবফোবন
আমোবে বলবছ, আহমদ মুসোবে আমোবদর হোবত তুবল স্মদবল আপনোর স্বোমীবে
ছোড়ো হব । স্মনস্মদেি সমবয়র মবধে আহমদ মুসোবে নো দপবল হোজী সোবহ বে হতেো
েরো হব ।’
‘আপস্মন স্মে বলবছন?’
‘আহমদ মুসো দে? আমরো তোবে দেোেোয় পো ? উত্তবর দলোেস্মট বলবছ,
দেোেোয় পোব ন তো জোবনন, বল দটস্মলবফোন দরবখ স্মদবয়বছ দলোেস্মট।’
‘স্মনস্মদেি সমবয়র েেো বলবছ। স্মনস্মদেি সময়টো েখন দসটো স্মে বলবছ?’
‘নো বলস্মন।’
‘ভো ব ন নো খোলোম্মো। তোরো আমোবে ঐ স্মনস্মদেি সময়টো জোনোবনোর পর
দস সময় পোর হওয়োর আবগ পযেন্ত হোজী সোবহ স্মনরোপদ। এস্মদবে আস্মম দদখস্মছ
স্মে েরো যোয়।’
‘ধন্য োদ দ টো। আবরেটো জরুস্মর খ র। মোস্মেেন রোষ্ট্রদূত আন্দোমোবন
এবসস্মছবলন। দগোপবন আমোর সোবে দদখো েবরস্মছবলন। দতোমোবে দখোাঁজ েরবছন
স্মতস্মন। স্মতস্মন গভনের োলোজী োজীরোও মোধ বেও দতোমোর েেো বলবছন। দতোমোর
দটস্মলবফোন নোবোর তখন আমোর েোবছ স্মছল নো বল জোনোবত পোস্মরস্মন।’
‘তোর দেোন দটস্মলবফোন নোবোর স্মদবয় দগবছন?’
‘এেটো দনম েোডে স্মদবয়স্মছবলন। দুুঃস্মখত, আস্মম দসটো হোস্মরবয় দফবলস্মছ।
স্মতস্মন বলস্মছবলন, তুস্মম গভনের স্মেং ো গভনের অস্মফবস দযোগোবযোগ েরবলই তোরো
দযোগোবযোগ েস্মরবয় দদব ন।’
মবন মবন হোসল আহমদ মুসো। সস্মরেোয় দয ভূত, তোবতো রোষ্ট্রদূত মবহোদয়
জোবনন নো। লল আহমদ মুসো, ‘স্মেে আবছ খোলোম্মো। আস্মম দজবন দন । স্মদল্লীর
মোস্মেেন দূতো োবসর দটস্মলবফোন নোবোর দযোগোড় েরো েস্মেন হব নো।’
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‘স্মেে আবছ দ টো। শোহ োনুরো দেমন আবছ?’
‘ভোবল আবছ খোলোম্মো। শোহ োনুরো আপোতত স্মনরোপদ। আপনোবে
সোক্ষোবত স েেো ল । আস্মম আস আপনোর ওখোবন।’
‘আলহোমদুস্মলল্লো। আল্লোহ ভরসো। দশোন দ টো, পোরবল প্রস্মতস্মদন খ র
স্মনও, দতোমোর খ র জোস্মনও। আর তুস্মম এস। এখন রোখস্মছ দটস্মলবফোন।’
আহম মুসো সোলোম স্মদবয় দমো োইল দরবখ স্মদল।
স োই উদগ্রী ভোব আহমদ মুসোর েেো শুনস্মছল। সুস্মিতো োলোজী লল,
‘দে দটস্মলবফোন েবরস্মছল? দেোন দুুঃসং োদ মবন হবে!’
‘হ্যোাঁ আপো’, বল আহমদ মুসো স েেো তোবদর জোস্মনবয় লল, ‘হোজী
সোবহব র পস্মর োর ও হোজী সোবহ স রেম ঝুস্মাঁ ে স্মনবয় আমোবে ও শোহ োনুবদর
সোহোযে েবরবছ।’
মুহূবতেই উবেগ ও দ দনোর এেটো দেউ দখবল দগল দগোটো িবর।
েোবরো মুবখ দেোন েেো দনই। স্মনর তো দ শ স্মেছুক্ষণ।
আহমদ মুসো তখন তোর দমো োইবলর দফোন ুবে দটস্মলবফোন নোবোরগুবলো
দ ে েরস্মছল।
এ োরও েেো লল, সুস্মিতো োলোজীই। লল, ‘তোর মোবন আ োর আপস্মন
স্মফবর যোবেন দপোটে দেয়োবর। েবণ্ঠ হতোশোর সুর।’
‘হ্যোাঁ আপো দযবত হব ।’
‘এত ড় িটনো িস্মটবয় আপস্মন এবলন। দু’এেস্মদনও স্মির হবয় সব ন
নো?’ লল সুস্মিতো োলোজী।
‘পৃস্মে ী স্মির নয় আপো। আস্মম আপনোরো স্মির হব ো স্মে েবর? আমোবদর এ
পৃস্মে ীটো গস্মতর উপর স্মটবে আবছ। স স্মেছুই এখোবন গস্মতময়। গস্মতহীনতো মোবনই
এখোবন মৃতেু । সুতরোং স্মিরতো নয় গস্মত োই আপো।’
‘েেোয় আমরো স্মজতবত পোরব ো নো। দদস্মখ ভোস্ম বেই স জোনোবত হব ।’
বল এেটু েোমল সুস্মিতো োলোজী। এেটু আত্মি হল। তোরপর আ োর
লো শুরু েরল, ‘আমরো দয েেোটো লবত এবসস্মছলোম, তো এখনও লোই হয়স্মন।’
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আ োর এেটু েোমল সুস্মিতো োলোজী। লবত শুরু েরল আ োর, ‘দছোট
ভোই আমোবদর সুেমো রোও এেদম পোগল হবয় উবেবছ। োর োর দটস্মলবফোন
েরবছ। লবছ, হয় আমোবে স্মনবয় যোন, নো হয় আপনোবে আসবত হব । তোর এই
দজবদর স্মেভোব দমোেোস্ম লো েস্মর লুন।’
‘আস্মম এ েোপোরটো স্মনবয় দভব স্মছ। আপনোরো অবনেস্মদন োইবর যোনস্মন।
আমোর মবন হয় আপনোরো দপোটে দেয়োর দেবে দ স্মরবয় আসবত পোবরন। দসখোবন
আপনোরো দ োবনর োস্মড়বত উেব ন। দহোবটবলও উেবত পোবরন।’ লল আহমদ
মুসো।
‘আস্মমও দভব স্মছ। এটো হবত পোবর, স্মেন্তু গ-বগোলটো এেটু নো েোমবল
নয়।’ সুস্মিতো োলোজী লল।
‘আমোরও োইবর যো োর জবন্য মন আকুস্মল-স্ম কুস্মল েরবছ। স্ম বশে েবর
শংেরো োযে মবর যো োর পর আমোবদর সোমবন দস রেম দেোন আশংেোই আর
তেমোন দনই। স্মেন্তু সুস্মিতো স্মেেই বলবছ, এখন োইবর যোওয়ো সম্ভ নয়।
আস্মদ োসীবদর এভোব দরবখ যোওয়ো স্মেে হব নো।’ লল ডেোস্মনশ দদ োনন্দ।
আহমদ মুসোও ভো স্মছল। লল, ‘স্মেেই বলবছন, আস্মদ োসীবদর এভোব
দরবখ যোওয়ো স্মেে হব নো। তোছোড়ো শোহ োনুবদরবেও দেোেোও মুভ েরোবনো স্মেে
হব নো।’
‘তোহবল?’
‘দযবহতু সুেমোবে আনোও অসম্ভ । তোই ুস্মঝবয়ই সুেমোবে শোন্ত েরবত
হব । তোরও এটো ুঝো দরেোর দয, আহমদ শোহ আলমগীর ছোড়ো নো পোওয়ো পযেন্ত
তোর োইবর মুভ নো েরোটো দ টোর। আমরো দয শত্রুর স্ম রুবদ্ধ লড়োই েরস্মছ তোরো
পশুর দ বয়ও স্মনেৃি। তোরো এমনস্মে সুেমোবে স্ম পবদ দফবল তোর দোয় আহমদ শোহ
আলমগীবরর পবক্ষর দলোেবদর উপর োপোবত পোবর।’
দ োখ ছোনো- ড়ো হবয় উেল সুস্মিতো োলোজীর। লল, ‘শুনবত এটো
অসম্ভ মবন হবে। স্মেন্তু সুেমোবে দখস্মপবয় তুবল তোবে পবক্ষ পোওয়ো এ ং
মোনুবের মবধে শোহ পস্মর োবরর স্ম রুবদ্ধ িৃণো ছোড়ো োর জবন্য অ বশবে তোরো এটো
েরবত পোবর। ধন্য োদ দছোট ভোই। আস্মম সুেমোবে স েোপোর ুস্মঝবয় ল ।’
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‘ধন্য োদ আপো।’
েোমল এেটু আহমদ মুসো। োরস্মদবে দ বয় লল, ‘তোস্মরে দেোেোয়,
তোবে দতো দদখস্মছ নো?’
‘দস আমেস দিোবর। অস্ত্র অবস্ত্রর ে হোর সম্পবেে জ্ঞোন অজেন েরবছ। তোর
দখোাঁজ েরবছন দেন? তোবেও সবে দনব ন নোস্মে?’ লল সুস্মিতো োলোজী।
‘নো দপোটে দেয়োবর এখন তোর প্রবয়োজন দনই। দস এখোবনই েোে। তব
অস্ত্র জ্ঞোবনর স্মদবে মবনোবযোগ স্মদবয়বছ এটোবে আস্মম ভোবলো মবন েরস্মছ নো। অস্ত্র
জ্ঞোন নয়, আজ দ স্মশ প্রবয়োজন জ্ঞোবনর অস্ত্রবে শোস্মণত েরো।’ আহমদ মুসো লল।
‘স্মেন্তু আপস্মন! উবল্টোটোই দয সতে তো প্রমোণ েরবছন।’ লল শোহ োনু।
হোসল আহমদ মুসো। লল, ‘তুস্মম দতো দমোগল রি! সোমস্মরে স্ম ব নো
দতোমোবদর মজ্জোগত। তুস্মম তোস্মরেবে ধসস্মনে োনোবত োও। স্মেন্তু শোহ োনু! আজ
দমোগলরো েোেবল, আস্মম যো লস্মছ তোরো তোই লত। দজবন দরখ শোহ োনু, অস্ত্রশস্মি
স্মেং ো ধসন্য শস্মির অভোব দমোগলবদর পতন হয়স্মন। পতন হবয়বছ রোষ্ট্রজ্ঞোবনর
অভোব , অস্ত্র ও ধসন্য শস্মি ে হোবরর জবন্য দয জ্ঞোন দরেোর তোর অভোব । আজ
আন্দোমোবন আমোবদর দয সংেট তোর সমোধোন অস্ত্র নয়, ুস্মদ্ধর মোধেবমই আনবত
হব ।’
‘স্মেভোব ? অস্ত্রই দতো এখোবন মুখে দদখস্মছ।’ শোহ োনু লল।
‘স্মেভোব আস্মম জোস্মন নো, স্মেন্তু এটো স্ম শ্বোস েস্মর। অবস্ত্রর দয উপস্মিস্মত তুস্মম
দদখছ, দসটো সোমস্ময়ে অ িোর এেটো প্রবয়োজন মোত্র।’
েেো দশে েবরই আহমদ মু্ুসো উবে দোাঁড়োল। লল, ‘মোফ েরব ন,
আস্মম উেস্মছ। েবয়েটো েোজ সোরবত হব ।’
‘দছোট ভোই, আপস্মন যোত্রো েরবছন েখন?’ স্মজজ্ঞোসো সুস্মিতো োলোজীর।
আহম মুসো যো োর জবন্য িুবর দোাঁস্মড়বয়স্মছল। আ োর স্মফরল। লল সুস্মিতো
োলোজী ও ডেোস্মনশ দদ োনন্দবে উবদ্দশ্য েবর, ‘আপো, ভোই সোবহ , অপস্মর বয়র
প্রোেস্মমে অ িো দতো বল দগবছ। এখবনো দছোট ভোইবে স্মে ‘আপস্মন’ লবতই
হব ?’
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এেটো গোম্ভীযে নোমল সুস্মিতো োলোজী ও ডেোস্মনশ দদ োনবন্দর মুবখ।
মুহূবতের জবন্য দু’দ োখ ন্ধ হবয়স্মছল সুস্মিতো োলোজীর। দ োধ হয় দসটো স্মনবজর
দভতরটোবে দদখোর জবন্যই। লল, ‘ধন্য োদ, নো আর ল নো দছোট ভোই। সস্মতেই
আহমদ মুসো এখন আমোবদর দছোট ভোই হবয় দগবছ। দতোমোবে ওবয়লেোম।’
‘দতোমোবে আমোর পক্ষ দেবেও ওবয়লেোম।’ লল ডেোস্মনশ দদ োনন্দ।
‘ধন্য োদ আপো, ভোই সোবহ ।’ বলই আহমদ মুসো আ োর িুবর দোাঁড়োল
ির দেবে দ র হ োর জবন্য।

হোবতর রিোি ো ুেটো িবর দেোেোর পবরই এেপোবশ ছুবড় স্মদবয়
দলোেস্মট এবস দটস্ম বলর সোমবন মোেো স্মন ু েবর দোাঁড়োল।
দলোেস্মট দীিেবদহী। দদবখই মবন হয় দপশী স্মদবয় দপাঁ োবনো দলোেস্মটর দদবহ
স্মতলমোত্র দমদ দনই।
দলোেস্মট িমেোি।
মুখভরো তোর স্ম রস্মি ও হতোশো।
দটস্ম বলর ওপোবশ ফুলসোইজ স্মরভলস্মভং দ য়োবর বস আবরেজন দলোে।
লবো দগরুয়ো দোস্মড় ও দমো এ ং লবো দগরুয়ো ুবল তোর মুখ ও মোেো দেবে আবছ।
পরবনও তোর দগরুয়ো সন।
পোবশই দোাঁড় েরোবনো স্ম শোল স্মত্রশুল।
দদহ তোর স্ম শোল নো হবলও গড় সোইবজর দ বয় দশেনীয়ভোব ড়।
দ োখ দু’স্মট তোর লোল। তোর দোস্মড়র রং এ ং তোর দগরুয়ো সবনর সোবে
খু ই সংগস্মতশীল।
ইস্মনই মহোমুস্মন স্মশ দোস সংিস্মমত্র। ইস্মন স্মশ োজী সন্তোন দসনো ও
স্মশ োজী োদী আরও পোাঁ স্মট সংগেন স্মনবয় গস্মেত ‘মহোসংি’-এর আন্দোমোন
এলোেোর শীেে সংিপস্মত।’
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স্ম বশে সময় সস্মন্ধক্ষণ ছোড়ো স্মতস্মন দলোে ক্ষুর সোমবন আবসন নো। স্মেন্তু
দলোেরো স োই তোর দ োবখর সোমবন েোবে স সময়, মহোসংবির সেবলই এটো
ভোবলোভোব জোবন।
আজবের স্ম বশে সময় সস্মন্ধক্ষবণ স্মতস্মন উদয় হবয়বছন রোস েীবপ স্মশ োজী
সন্তোন দসনো (বসসস্মশ) এর দহড অস্মফবস।
মহোমুস্মন সংিস্মমত্র তোর দমরুদ- তীবরর মত খোড়ো দরবখ দসোজো হবয় বস
দরজোর স্মদবেই তোস্মেবয় স্মছল।
িবর দেোেো দলোেস্মটর দ হোরোর স্মদবে দ োখ পড়বতই মহোমুস্মন সংিস্মমবত্রর
লোল দ োখ দু’স্মট জ্ববল উেল। েবণ্ঠও ধ্বস্মনত হল জ্র স্মনবিেোে শব্দ, ‘েেো আদোয়
েরবত পোরস্মন?’
‘প্রভু, মোনুেবে যত রেবমর স্মনযেোতন েরো যোয়, তোর দেোনটোই োস্মে রোখো
হয়স্মন। দস োর োর সংজ্ঞো হোরোবে, েেোস্মট আদোয় েরো যোবে নো। অস্ম রোম তোর
এেটোই েেো, ‘ োি আমোর েোবছ দনই। এ সম্পবেে আস্মম স্মেছু জোস্মন নো। প্রভু
েোপোরটো স্মে এমন হবত পোবর দয, ‘স্ম েয়স্মট শুধু তোর মোবয়রই জোনো আবছ।’ লল
দলোেস্মট।
দলোেস্মটর নোম েৃষ্ণ দোস স্মতলে। গুজরোবটর ব্রোহ্মণ। ভোরতীয় পুস্মলশ
সোস্মভেবসর এেজন ডোে সোইবট অস্মফসোর স্মছল। দস অতেন্ত সোহবসর সোবে ও গব ের
সোবে প্রেোশ্য ও অ েোহতভোব সোম্প্রদোস্ময়ে ভূস্মমেো পোলন েরবতো। স েবশে
দ োবোই-এর এে মুসস্মলম স্ম বরোধী দোেোেোবল েৃষ্ণদোসবে তোর স্মনবজর স্মরভল োর
স্মদবয় এেস্মট িবর লুেোবনো েবয়েজন মুসস্মলম োলেবে গুলী েবর মোরোর ছস্ম
পস্মত্রেোয় প্রেোস্মশত হ োর পর স্মহন্দুস্তোন সরেোর েৃষ্ণদোসবে রখোস্ত েবর এ ং
তোর স্ম রুবদ্ধ সরেোবরর পক্ষ দেবে মোমলো দোবয়র েরো হয়। স্মেন্তু আইবনর ফোাঁে
গস্মলবয় যেোরীস্মত স্মনবদেোে প্রমোস্মণত হবয় দস দ স্মরবয় আবস। তব োরস্মদবের
সমোবলো নোর মুবখ দস আর োেস্মরবত দযোগ দদয় নো। দযোগদোন েবর দস ‘মহোসংি’
এর স্মশ োজী সন্তোন দসনো দবল। যোবে স্মহন্দুস্তোবনর পুস্মলবশর খোতোয় ‘েেোে আস্মমে’
বল ডোেো হয়। েৃষ্ণদোস স্মতলে সম্প্রস্মত আন্দোমোবন এবসবছ এখোনেোর ‘েেোে
আস্মমে’র দোস্ময়ত্ব স্মনবয়।
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েৃষ্ণ দোস স্মতলবের েেো দশে হবল মহোমুস্মন সংিস্মমত্র দ য়োবর দহলোন
স্মদল। তোর দ োবখ-মুবখ এখন দক্রোবধর দ বয় স্ম রস্মির স্ম হ্নই দ স্মশ। লল, ‘েৃষ্ণ
দোস তুস্মমও পুাঁ বে দছবল আহমদ শোহ আলমগীবরর েোবছ পরোস্মজত হবল। োবির
সন্ধোন তোর েোবছ দনই, এ েেো স্মেে নয়। দমোগলসহ প্রবতেে রোজ ংশই তোবদর
ংশীয় দেোন দোস্ময়ত্ব হস্তোন্তর েবর উত্তরোস্মধেোরীর হোবত, অন্য েোরও েোবছ নয়।
সুতরোং োিটো আহমদ শোহ আলমগীবরর েোবছই পোওয়ো যোব ।’
‘প্রভু, হোস্মতও এমন স্মনযেোতন সহ্য েরবত পোরব নো, স্মেন্তু ত ু দতো মুখ
খুলবছ নো দস।’
‘যোরো মৃতেু বে জয় েবর। তোরো দয দেোন েিবে জয় েরবত পোবর।
এজবন্যই আহমদ শোহ আলমগীবরর মো-ব োনবে প্রবয়োজন স্মছল। এবদর েো ু
েরবত হবল মোস্মনসে আিোত প্রবয়োজন। তোর সোমবন যস্মদ তোর মো-ব োবনর গোবয়
হোত পড়ত, তোহবল দস োপ োপ েবর এবস পোবয় পড়ত।’
‘প্রভু, তোর মো-ব োন সম্পবেে নতুন দেোন খ র পোওয়ো দগবছ?’
‘এখনও নয়। তব স্ম বভন োগেমেোন ওরবফ আহমদ মুসো দপোটে দেয়োবর
আসবছ। মবন েস্মর আহমদ শোহ আলমগীবরর মো-ব োনরো দপোটে দেয়োবরই রবয়বছ।
তোবদর খুাঁবজ দ র েরবতই হব ।’
‘স্ম বভন োগেমেোন স্মে আহমদ মুসো? স্মে েবর জোনো দগল?’ স্ম িবয় দ োখ
েপোবল তুবল লল েৃষ্ণদোস।
‘হোজী আ দুল্লোহ আলীর োসো ও দহোবটবলর দটস্মলবফোন মস্মনটর েবর। দস
মস্মনটর দেবেই প্রেম জোনবত পোস্মর স্ম বভন োগেমেোন আসবল আহমদ মুসো। পবর
হোজী আ দুল্লোহবে স্মেডন্যোপেোরী দমোসোদ দগোবয়ন্দোরোও জোনোয় এ েেো। এ
খ র জোনোর পর আমোর েোবছ পস্মরষ্কোর হবয় দগবছ, দেন তোর সোবে আমরো দপবর
উেস্মছ নো। ইসরোইলী ও পস্মিমী দগোবয়ন্দোরো যোর েোবছ অ েোহতভোব নোেোস্মন
দ ো োনী খোবে, তোবে আমরো এাঁবট উে স্মে েবর!’ লল মহোমুস্মন সংিস্মমত্র।
তখন েৃষ্ণদোবসর দ োবখর ছোনো ড়ো ভো েোবটস্মন। লল উস্মেগ্ন েবণ্ঠ,
‘প্রভু, দুস্মিন্তো দ বড় দগল।’
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‘হ্যোাঁ। স্মেন্তু আমরো তোর সোবে লড়োইবয় নোম নো। আমরো তোবে দপবলই
খুন ের । আর আমোবদর টোবগেট োি। োি দপবলই হবয় দগল। আর আস্মম
স্মনবদেশ স্মদবয়স্মছ, স্মনপোত দপ্রোগ্রোম ন্ধ রোখবত। এখন প্রেম েোজ আহমদ মুসোবে
খুন েরো, স্মেতীয় োি উদ্ধোর েরো। এস্মদবে সমস্যো দদখো স্মদবয়বছ স্ম বভন োগেমেোন
ওরবফ আহমদ মুসোবে স্মনবয়ই।’
‘স্মে সমস্যো প্রভু।’ েৃষ্ণদোবসর দ োবখ স্ম িয়।
‘হোজী আ দুল্লোহ আলীর োসোর দটস্মলবফোন মস্মনটর দেবে জোনবত
দপবরস্মছ, মোস্মেেন রোষ্ট্রদূত আন্দোমোবন দ ড়োবত এবস স্ম বভন োগেমেোবনর দখোাঁজ
েবরস্মছবরন। স্মতস্মন এেেো হোজী আ দুল্লোহ আলীর স্ত্রী সোবেও বলবছন।
আমোবেও স্মতস্মন বলবছন োগেমেোবনর েেো। আ োর নয়োস্মদল্লীবত স্মফবরও
দটস্মলবফোন েবর আন্দোমোন সরেোরবে স্ম বভন োগেমেোবনর স্মনরোপত্তোর প্রস্মত নজর
রোখবত বলন। সুতরোং খু দেৌশবল তোবে স্মড্রল েরবত হব , যোবত সোপও মবর,
লোস্মেও নো ভোবে।’
‘তোহবল স্মসআইএ’র দলোে নয় দতো দস?’ লল েৃষ্ণদোস।
‘নো তো নয়। স্মসআইএ’র দলোে হবল ইসরোইলী দগোবয়ন্দো সংিো ‘দমোসোদ’
এর নোবোর ওয়োন দগোবয়ন্দো স্মক্রবিোফোর দেোলমেোন দেোবহনবে দস মোরবতো নো।’
‘তো স্মেে। তোহবল?’
‘দস দে আমোবদর জোনোর দরেোর দনই। তোবে দেৌশবল সরোবত হব
যোবত দেোনওভোব সরেোর স্মেং ো ‘মহোসংি’ -এর সংস্মিিতোর প্রমোণ নো েোবে।’
‘ধন্য োদ প্রভু, স্মেে বলবছন।’
বল এেটু দেবমই আ োর মুখ খুলল, ‘এখন আমরো স্মে ের । শয়তোনস্মট
দতো মুখ খুলবছ নো।’
‘ ললোম দতো, তোর মো-ব োনবে খুাঁবজ দ র েরবত হব । এটো সম্ভ নো
হবল স্ম েল্প পে খুাঁজবত হব । দদখবত হব আন্দোমোবন তোর আর দেোন স্মপ্রয়জন
আবছ স্মেনো।’
‘এমন দেউ স্মে তোর আবছ আন্দোমোবন?’
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হেোৎ েবরই মহোমুস্মন স্মশ দোস সংি স্মমবত্রর মুখটো মস্মলন হবয় উেল।
লল, ‘এ প্রসে এখন েোে। আস্মম এখন উে । তুস্মম যোও। হোজী আ দুল্লোহ
আলীর োসোর উপর নজর রোখোর দক্ষবত্র দযন ধশস্মেলে নো আবস। স্ম বভন োগেমেোন
দপোটে দেয়োবর েোেবল অ শ্যই হোজী আ দুল্লোহর স্ত্রীর সোবে দযোগোবযোগ েরব ই,
োস্মড়বত স্মেং ো অন্য দেোেোও। ওবদর দটস্মলবফোনও মস্মনটর েরো হবে।’
বল উবে দোাঁড়োল মহোমুস্মন সংিস্মমত্র।
সবে সবে উবে দোাঁড়োল েৃষ্ণদোস স্মতলেও।
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২
দপোটে দেয়র জুবড় স্মনñস্ম্দ্র নজরদোরী লবছ, নগবর যোরো প্রব শ েরবছ
এ ং যোরো দ র হবে তোবদর প্রবতেেবেই খস্মতবয় দদখো হবে। তোছোড়ো নগরীর
প্রস্মতস্মট োস্মড়র োস্মসন্দোবদর পস্মর য় যো োই েরো হবে। নগরীর উপকূল, স গুবলোর
স এস্মঠি পবয়ঠট, স্ম মোন ন্দরবে সো েক্ষস্মণে নজরদোরীর আওতোয় আনো হবয়বছ।
এই ে িো প্রশোসস্মনে স্মনবদেবশ েরো হবয়বছ। জনগবণর অ গস্মতর জবন্য
লো হবয়বছ, এটো রুস্মটন সতেেতো ও দ েআবপর মহড়ো। জনগবণর উবেবগর দেোন
েোরণ দনই। তোরো স সমবয়র স্বোভোস্ম ে লোবফরো, েোজ-েমে েবর যোব ন।
নজরদোরী ও দ েআবপর েোবজ পুস্মলবশর পোশোপোস্মশ রবয়বছ েোজ পরো
রোষ্ট্রীয় দস্বেোবস ে। আসবল এরো দস্বেোবস ে নয়, এরো সেবল ‘মহোসংি’ ও
স্মশ োজী সন্তোন দসনো (দসসস্মশ) এর সদস্য। নজরদোরী ও দ েআবপ এরোই আসল,
পুস্মলশ সোইনব োডে মোত্র।
মহোসংি ও ‘দসসস্মশ’ আহমদ মুসো আন্দোমোবন এবসবছ এটো দজবন
দফরোর পর মহোআবলোড়ন সৃস্মি হবয়বছ পদেোর অন্তরোবল। মূল ভূখব-র মুবোই ও উত্তর
প্রবদবশ যেোক্রবম ‘দসসস্মশ’ ও মহোসংি-এর দহডবেোয়োটেোর এে পোবয় দোাঁস্মড়বয়
দগবছ আন্দোমোবন আহমদ মুসোর আসোর েেো শুবন। ভোরবত ো রী মসস্মজদ ভোেো,
আসোবমর দনলী, দ োবোই; গুজরোবট সংখেোলিু স্মনধবনর মত সংখেোলিু স্মনমূেবলর
রোজনীস্মত যোরো েবর, তোরো দক্রোবধ দফবট পবড়বছ। দসই সোবে মজলুম উদ্ধোবর,
অন্যোবয়র প্রস্মতেোবর আহমদ মুসোর অনন্য দরেবডের েেো তোরো জোবন বল তোরো
আতংেও দ োধ েরবছ। মবন েরবছ, আইস োবগের স্মনব জোস্মতগত স্মহংসো, স্ম বেে
ও সোম্প্রদোস্ময়েতোর দয ডুব ো পোহোড় তোরো লুস্মেবয় দরবখবছ, দসটোবে আহমদ মুসো
স্মদবনর আবলোবত এবন দফলবত পোবর। এই ভয়, আতংে, দক্রোধ দেবে এ ং
মহোগুরু শংেরো োযে ও স্বোমী স্বরূপোনবন্দর মত দলোেবদর মহোজ্বোলো সোমবন দরবখ
তোরো আন্দোমোবনর দগোপন সোম্প্রদোস্ময়ে আবন্দোলবনর দনতো মহোমুস্মন স্মশ দোস
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সংিস্মমবত্রর উবদ্দবশ্য স্মনবদেশ জোস্মর েবরবছ, আহমদ মুসো আর এেস্মদনও যোবত
জীস্ম ত েোেবত নো পোবর। আন্দোমোবন এটোই তোবদর এখন এেমোত্র েোজ।
দপোটে দেয়োর ছোড়োও উত্তবর ‘নেে পেোবসজ আইলেোঠড’ দেবে দপোটে
দেয়োবরর দস্মক্ষবণ ডোন েোন পেোবসজ পযেন্ত মধে ও দস্মক্ষণ আন্দোমোবনর দুই
উপকূলবেও সো েক্ষস্মণে সতেে পোহোরোর মবধে রোখো হবয়বছ।

ভোইপোর েীবপর সোমস্মরে অ জোরবভটস্মর।
এেটো নোইট স্মভশন দূরস্ম বন দ োখ দরবখ বসস্মছল জয়রোম রোবেোর। তোর
দুরস্ম বনর দ োখ িুরবছ নেে পেোবসজ েীবপর দস্মক্ষবণ ‘েী’ আইলেোঠড ও স্মরবসজ
েীপপুবঞ্জর মধে তেী দগোটো উপকূল দরখোয়।
জয়রোম রোবেোর ‘মহোসংি’-এর এেজন অপোবরশন প্রধোন। গভনেবরর
স্ম বশে স্মনবদেবশ স্ম বশে জুরী অ িোয় সোমস্মরে অ জোরবভটস্মরবত সোমস্মরে
দলোেবদর সোবে দসও েোজ েরবছ। সোমস্মরে দলোেরো ধবর স্মনবয়বছ জয়রোম
রোবেোর দেন্দ্রীয় স্ম ভোবগর দেউ হব ন।
তোর সহবযোগী স্মহবসব তোর পোবশই বসস্মছল এখোনেোর দসনো ইউস্মনবটর
এেজন েেোবেন। দস এে সময় জয়রোম রোবেোরবে লক্ষে েবর লল, ‘স্যোর,
আমরো যোন সন্ধোন েরস্মছ, দস অনুপ্রব শেোরী দলোেস্মট দে?’
‘এেজন ইঠটোরন্যোশনোল দটরস্মরি।’ লল জয়রোম রোবেোর।
‘নোম জোনো দগবছ?’
সবে সবে উত্তর স্মদল নো জয়রোম রোবেোর। স্মেধোগ্রস্ত ভো ফুবট উবেবছ তোর
দ োবখ-মুবখ। অ বশবে নোম দস লল নো। লল, ‘দটরস্মরিবদর নোবমর স্মেে দনই।
দযখোবন দযমন ইেো দতমন নোম দনয়। দযই দহোে, দস এেজন মুসস্মলম দটরস্মরি।’
‘এেটো েেো স্যোর, মুসলমোনরো হেোৎ এমন দটরস্মরি হবয় উেল দেন?’
‘তোর মোবন মুসলমোনরো আবগ দটরস্মরি স্মছল নো লবত োও?’
‘আস্মম লবত োই নো স্যোর। ইস্মতহোস বল। দস েেোই আস্মম লস্মছ।’
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‘ইস্মতহোস স্মে বল, শুস্মন।’
‘স্যোর গত স্ম শ শতবের স্মেতীয় দশবের পর দু’স্মট আবন্দোলনবে আমরো
খু দ গ োন হবত দদস্মখ। এেটো হল েমুেস্মনজবমর স্ম স্তোর, অন্যস্মট মুসলমোনবদর
স্বোধীনতো সংগ্রোম। স্মেতীয় স্ম শ্বযুদ্ধ অেেোৎ ১৯৪৫ সোবলর পর মুসলমোনবদর
স্বোধীনতো সংগ্রোম দযমন ূড়োন্ত পযেোবয় দপৌবছ, দতমস্মন েমুেস্মনজবমর স্ম স্তোরও এ
সময় সব েোচ্চ পযেোবয় উন্নীত হয়। ১৯৭০ সোবলর মবধে প্রোয় স গুবলো মুসস্মলম দদশ
স্বোধীন হবয় পবড়। এই দুই সমোন্তরোল আবন্দোলবনর মবধে েমুেস্মনজবমর রোজে
গেন ও রোজে স্ম স্তোর স্মছল স্মহংসো, সন্ত্রোস ও েড়যন্ত্র স্মনভের। আর মুসলমোনবদর
স্বোধীনতো সংগ্রোম স্মছল জনগবণর শস্মি, সুস্ম োর ও যুস্মিস্মনভের। স্বোধীনতো সংগ্রোবম
মুসলমোনরো সীমোহীন স্মনযেোতবনর স্মশেোর হবয়বছ, স্মেন্তু এরপরও তোরো
েমুেস্মনিবদর মত েড়যন্ত্র ও সন্ত্রোবসর পে দ বছ দনয়স্মন। ভোরবতর েেোই ধরুন
স্যোর। এখোবন মুসলমোনবদর আযোদী আবন্দোলবনর দনতো দমোহোম্মদ আলী স্মজন্নোহ
এতটোই স্মনয়মতোস্মন্ত্রে স্মছবলন দয, জী বন এে োরও তোাঁবে দজবল দযবত হয়স্মন।
তোরপর দদখুন স্যোর, েভে রস্মহত েরোর জন্য আমরো স্মহন্দুরো স্ম ক্ষুব্ধ হবয়
আব বগর বশ সন্ত্রোস োদী আবন্দোলন েবরস্মছ, দ োমো দমবরস্মছ, স্মেন্তু মুসলমোনরো
েভবের পবক্ষ এ ং েভে রস্মহত েরোর স্ম পবক্ষ দেোন সন্ত্রোস োদী আবন্দোলন
েবরস্মন, দ োমোও হোবত তুবল দনয়স্মন।’
দীিে ি ে স্মদবয় েোমল েেোবেন শশোংে স্মসংিোল।
জয়রোম রোবেোবরর মুবখ-ব োবখ এেটো স্ম রস্মি ভো ফুবট উবেস্মছল।
েেোবেন শশোংে স্মসংিোল েোমবতই জয়রোম রোবেোর লল, ‘তুস্মম দ োধ হয়
ইস্মতহোবসর ছোত্র স্মছবল?’
‘স্মজ স্যোর।’
‘দেোেোয় তুস্মম দলখোপড়ো েবরছ, আলীগবড়?’
‘নো স্যোর। অনোসে, মোিোসে দু’দটোই আস্মম দ নোরস স্মহন্দু স্ম শ্বস্ম দেোলয়
দেবে েবরস্মছ।’
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‘ভোবলো েবরছ। তব তুস্মম সোমস্মরে োস্মহনীবত নো এবস স্ম বনোদোভোব
স্মেং ো রোমবমোহবনর মত দেোন সব েোদয় দনতো হওয়ো উস্ম ত স্মছল দতোমোর। েোে,
তুস্মম দতোমোর প্রবশ্নর উত্তর োও?’
‘স্মজ স্যোর।’
‘তত্ব েেো শুনবত নোস্মে নগ্ন সতেটো জোনবত োও?’
‘সতে জোনবত োই স্যোর।’
‘মুসলমোনরো সীমোহীন সম্পবদর মোস্মলে এে দ্ধ দ োেোর মত। ওবদর
েোবছ এমন এে পরশ পোের আবছ যো দগোটো দুস্মনয়োবে ওবদর জবন্য দসোনোয়
পস্মরণত েবর স্মদবত পোবর। স্মেন্তু এ েেোটো ঐ দ োেোরো জোবন নো। ওরো এটো জোনো
এ ং ে হোর েরোর আবগই ওবদর হোত-পো দভবে ওবদর লৎশস্মি রস্মহত েরো
প্রবয়োজন। এই েোজই এখন লবছ।’ লল জয়রোম রোবেোর।
‘ ুঝলোম নো স্যোর। মুসলমোনবদর দটরস্মরি হওয়ো এ ং তোবদর হোত-পো
দভবে লৎশস্মিহীন েরো- এ দুবয়র মবধে স্মে সম্পেে?’
‘েল্পনো েবরো দভোবটর দেোন এে প্রোেেীর েেো। ভীেণ জনস্মপ্রয়। মোনুে
তোবে দোরুণ ভোবলো োবস। দস সেবলর দভোট দপবয় যোবে। স্মেন্তু এই সময় যস্মদ
প্রমোণ হবয় যোয় দয, দস দেোস্মট টোেো আত্মসোতেোরী, দেোস্মট টোেোর েোবলো োজোরী।
তখন তোর অ িো স্মে দোাঁড়োয়? হোত-পো ভোেো লৎশস্মিহীন মোনুবের মত হবয় যোয়
নো? প্রেৃত অবেে মোনুবের েোবছ তোর মৃতেু িবট যোয় স্মে নো? মুসলমোনরো দটরস্মরি
বল স্ম স্মহ্নত হ োর পর তোবদর এই অ িোই হবয় দগবছ।’
‘স্মেন্তু আমোর প্রশ্ন স্মছল, মুসলমোনরো হেোৎ এভোব দটরস্মরি হল স্মে েবর?’
‘েোরণটো দতো বলস্মছ। উদোহরণও স্মদবয়স্মছ। এ দেবেই ুবঝ দনয়ো উস্ম ত
স্মছল। আরও দখোলোসো শুনবত োও?’
‘স্মজ স্যোর।’
‘মুসলমোনবদর দটরস্মরি োনোবনো হবয়বছ। পুস্মাঁ জ েরো হবয়বছ তোবদর
অসবন্তোেবে। এ লবক্ষেই তোবদর অসবন্তোেবে োড়োবনো হবয়বছ, েমোবনোর ো
তোবদর সমস্যো সমোধোবনর দেোন দ িো েরো হয়স্মন। মুসলমোনবদর দু’স্মট সমস্যো
স্মছল খু ড়। এেটো স্মফস্মলস্মস্তন, অন্যটো েোশ্মীর। জোস্মতসংবির মোধেবম হু আবগই
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এ সমস্যোর সমোধোন হবয় দযত। স্মেন্তু তো েরবত দদয়ো হয়স্মন। মোস্মেেন যুিরোি ও
রোস্মশয়ো দুই পরোশস্মি দুই পক্ষ স্মনবয় সমস্যো দুস্মটবে ঝুস্মলবয় রোবখ প্রোয় ৪০ ছর।
স্মফস্মলস্মস্তন সমস্যো স্মনবয় ইসরোইল ও আর বদর মবধে এ ং েোশ্মীর সমস্যো স্মনবয়
পোস্মেস্তোন ও ভোরবতর মবধে স্মতনস্মট েবর ড় ড় যুদ্ধ সংিস্মটত হবয়বছ। জী ন ও
সম্পবদর সীমোহীন ক্ষস্মত হবয়বছ। স্মেন্তু সমস্যোর সমোধোন হয়স্মন। এই অ িোয়
জোস্মতসংবির েেেতোর পটভুস্মমবতই নব্বই দশবের আবগ ও এর শুরু দেবে
স্মফস্মলস্মস্তন ও েোশ্মীবরর োস্মসন্দোরো স্বোধীনতোর জবন্য দগস্মরলো লড়োই শুরু েবর।
দগোটো নব্বই এর দশে ধবর এ লড়োই বল। পরোশস্মি স্মহবসব রোস্মশয়োর পতন
িটোর পর মোস্মেেন যুিরোষ্ট্র ও তোর স্মমত্র পস্মিমী শস্মির এেে দনতৃবত্ব এই সমস্যোর
সমোধোন হবলো নো। এই অ েোহত অস্ম োর, মুসস্মলম দদশসমূবহ স্মনবজবদর আদশে
ও অস্মধেোবরর দ তনো অ লবন েবর মুসস্মলম যু শস্মির উেোন, ইসলোবমর নোবম
ইরোবন স্ম ি এ ং আফগোস্মনস্তোবন মুসস্মলম সমর শস্মির স্ম জয় শুধু মুসস্মলম স্ম বশ্ব
নয়, দগোটো দুস্মনয়োয় মুসলমোনবদর মবধে নতুন জোগরবণর দজোয়োর সৃস্মি েবর। এই
জোগরবণর মবধে মোস্মেেন যুিরোি ও তোর স্মমত্ররো এে নতুন শস্মির উেোন প্রতেক্ষ
েরল। নতুন শস্মির এই উেোনবে অংকুবরই দশে েবর দদ োর জবন্য এেটো ড়
অজুহোত ো উপলবক্ষর প্রবয়োজন স্মছল। ‘সন্ত্রোস’দে তোরো এই উপলক্ষ স্মহবসব
োছোই েরল। আফগোস্মনস্তোবন দগস্মরলো যুবদ্ধ স্ম জয়ী, েোশ্মীর ও স্মফস্মলস্মস্তবন
দগস্মরলোযুদ্ধরত এ ং যুগ-যুগোবন্তর অস্ম োর পীস্মড়ত মোরমুখী হবয় ওেো
মুসলমোনবদর উপর ‘সন্ত্রোসী’ হওয়োর দদোে োপোবনো খু সহজ স্মছল।
মুসলমোনবদর উপর সন্ত্রোবসর দোয় োপোবনোর জবন্যই স্মনউইয়বেে টুইন টোওয়োর
ধ্বংবসর সন্ত্রোসী েমেেো- অস্মভনীত হল। দযবহতু তোেস্মফরুল স্মহজরো, আল-স্মজহোদ
ও স্মহজ ুল্লোহর মত ক্ষুদ্র েবয়েটো দগোষ্ঠী ছোড়ো মুসস্মলম স্ম বশ্বর স ইসলোমী দলই
গণতোস্মন্ত্রে। তোরো সন্ত্রোস-েড়যন্ত্র পছন্দ েবর নো। তোই আল-েোবয়দো নোবম এেটো
ইসলোমী দল ও লোবদন নোবম এেটো ইসলোমী েস্মিত্ববে খোড়ো েরো হয় এ ং টুইন
টোওয়োর ধ্বংবসর দোয় এবদর িোবড় োপোবনো হল। তোবদর আিয় দদয়োর অপরোবধ
আফগোস্মনস্তোন ধ্বংস েরো হল। শুরু হবয় দগল সন্ত্রোবসর স্ম রুবদ্ধ যুদ্ধ। মুসলমোনবদর
োনোবনো হল এই যুবদ্ধর প্রস্মতপক্ষ, অন্য েেোয় সন্ত্রোসী।
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দীিে ি ে স্মদবয় েোমল জয়রোম রোবেোর।
‘ধন্য োদ স্যোর। ুঝবত দপবরস্মছ স । স্মেন্তু স্যোর আমরো যোর সন্ধোন
েরস্মছ, দস স্মে সস্মতেই দটরস্মরি, নো োস্মনবয় লো হবে?’ লল েেোবেন শশোংে
স্মসংিোল।
সবে সবে জ ো স্মদল নো জয়রোম রোবেোর। তোর মুবখ এেটো অস্পি হোস্মস
ফুবট উেল। লল, ‘তুস্মম সতে জোনবত োও, নো যো লো উস্ম ত তো জোনবত োও?’
‘সতে জোনবত োই স্যোর।’
‘সতে জোনবত োইবল এখন উত্তর পোব নো। এখন আমরো যুদ্ধবক্ষবত্র
আস্মছ। যোবে আমরো ধ ের , তোর সম্পবেে ভোবলো স্ম ন্তো ো ভোবলো েেোর এখন
সময় নয়।’
‘তোহবল অেে দোাঁড়োয় স্যোর, দস ভোবলো দেউ?’
জয়রোম রোবেোর দ োখ পোস্মেবয় েেোবেন শশোংবের েেোর উত্তর স্মদবত
যোস্মেল, দস সময় তোর দমো োইল দ বজ উেল।
দমো োইল তুবল স্মনবয় স্ক্রীবনর স্মদবে দ বয়ই এেোবটনশবনর ভস্মেবত দসোজো
হবয় দ য়োবর সল। লল, ‘স্যোর, স্যোর........।’
ওপোবরর েেো শুনল। শুবন শশ েবস্ত লল, ‘স্যোর, স্মনস্মিন্ত েোকুন স্যোর।
আমোবদর দ োখ এস্মড়বয় দস দপোটে দেয়োবর প্রব শ েরবত পোরব নো। পস্মিম
উপকূবলর স্পোইে আইলেোঠড দেবে আমোবদর দলোে দ োখ দরবখবছ নেে পেোবসজ
সোউে পেোবসজসহ পস্মিম উপকূবলর স্মদবে। স্যোর, পস্মিম উপকূবল োড়স্মত ে িো
স্মহবসব আবছ হোরতো োবদর পস্মিম উপকূবল আমোবদর আবরেজন দলোে। দনইল
আইলেোবঠড আমরো আবরেজনবে দরবখস্মছ পূ ে উপকূবল োড়স্মত সতেেতোর জন্য।
সোউে আন্দোমোবনর দু’পোবশর দগোটো উপকূলই আমোবদর নজবর স্যোর।’
েোমল জয়রোম রোবেোর। ওপোবরর েেো শুনল। উত্তবর লল, ‘নো স্যোর
ভুল হব নো। তোর দ হোরো আমোবদর মুখি। স্ম নবত পোরবলই গুলী, দেোন েেো নয়
স্যোর।’
েেো দশে েবর ওপোবরর েেো শুবন ধন্য োদ স্মদবয় দমো োইল দরবখ স্মদল
জয়রোম রোবেোর।
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‘েোর দটস্মলবফোন স্মছল স্যোর?’ উৎফুল্ল েবণ্ঠ স্মজবজ্ঞস েরল েেোবেন
শশোংে স্মসংিোল।
‘েোর আ োর...।’ েেো দশে নো েবরই দেবম দগল জয়রোম রোবেোর।
স্মনবজবে সোমবল স্মনবয়ই বল উেল, ‘উস্মন স্মছবলন গভনের স্ম স্ম মোধ ।’
বলই দূরস্ম বনর স্মদবে আ োর মবনোবযোগ স্মদল। লল েেোবেন
শশোংেবে লক্ষে েবর, ‘দদখ দুরস্ম বন ভোবলোভোব দ োখ রোখ।’
তোর েেো দশে হ োর আবগই তোর দমো োইল দ বজ উেল।
দমো োইল তুবল স্মনবয় তোেোল স্ক্রীবনর স্মদবে। দদখল স্ক্রীবন স্ম স্মপন
োজওয়োর নোম দভবস উবেবছ।
স্ম স্মপন োজওয়ো দনইল আইলেোবঠডর পযেব ক্ষণ টোওয়োর দেবে নজর
রোখবছ উপকূলসহ দপোটে দেয়োবরর সোমবনর আন্দোমোন সোগবরর উপর।
জয়রোম খুস্মশ হল দমো োইল স্ক্রীবন োজওয়োর নোম দদবখ। লল, ‘স্মে
খ র োজওয়ো?’
‘ ড় িটনো িবট দগবছ।’ লল োজওয়ো। উবত্তস্মজত তোর েণ্ঠস্বর।
‘স্মে িটনো?’
‘এে স্ম বফোরবণ আহমদ মুসোর দ োট ধ্বংস হবয়বছ। আহমদ মুসোও।’
‘দেোেোয়? স্মে িটনো?’
‘আমোবদর দনইল আইলেোঠড দেবে প্রোয় ৬০ স্মেবলোস্মমটোর দস্মক্ষবণ। লো
যোয় ৯৩ স্মডগ্রী অক্ষোংবশর উপর আমোবদর দ োট েোরো দিরোও অ িোয় আহমদ
মুসোর দ োবট স্ম বফোরণ িবটবছ।’
‘িটনোটো স্মে?’
‘আহমদ মুসোর দ োটস্মট যখন পস্মিম উপকূবলর স্পোইে আইলেোবঠডর
উত্তর স্মদবয় ‘নেে পেোবসবজ’ প্রব শ েবরস্মছল পূ ে উপকূবল আসোর জবন্য তখন
স্পোইে আইলেোবঠডর আমোবদর পযেব ক্ষণ দেন্দ্র তো দদখবত পোয। দ োবটর আবলো
স্মনভোবনো স্মছল, ইস্মঞ্জন স্মছল সোইবলন্সোর যুি। দ োবটর োলে স্মছল এেমোত্র
আবরোহী। এেটো দেৌস্মণে অ িোবনর েোরবণ ‘নোইট স্মভশন’ দুরস্ম বনও তোবে দ নো
সম্ভ হয়স্মন। সবন্দহ হওয়োয় স্পোস্মে েীপ দেবে এেটো দ োট তোর স্মপছু দনয়।
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সবন্দহযুি দ োটস্মট ‘নেে পেোবসজ’ পোর হবয় স্মরবসজ েীপপুঞ্জ িুবর োবরন েীপবে
োাঁবয় দরবখ দস্মক্ষণ স্মদবে লবত শুরু েবর। দস্মক্ষণগোমী দেোন দ োট পোগবলর মত
এতটো পে েখনও দিোবর নো। এবত সবন্দহ আরও োবড়। স্মরবসজ েীপপুবঞ্জর
‘আউট রোম’ েীবপর পযেব ক্ষণ দনৌবেন্দ্র দেবে আরও দুস্মট দ োট তোর স্মপছু দনয়।
দপোটে দেয়োর রো র এবস রহস্যজনে দ োটস্মট তোর গস্মত পস্মর তেন েবর দসোজো
পস্মিম স্মদবে লবত শুরু েবর। সবন্দহ আরও িনীভূত হয়। স্মনস্মিত দ োঝো যোয়
দ োটস্মটর লক্ষে দপোটে দেয়োর। সবে সবে েোপোরটো ওরো আমোবদরও জোনোয়।
আমরো ‘দনইল আইলেোঠড’ দেবে আরও স্মতনস্মট দ োট স্মনবয় সোমবন দেবে
এবগোলোম। আমোবদর স্মতনস্মট এ ং দপছন দেবে স্মতনস্মট দমোট ৬স্মট দ োট রহস্যজনে
দ োটস্মটবে দিরোও েবর দফললোম। তখনও দ োবটর োলে দলোেস্মটবে সরোসস্মর
দদখো যোয়স্মন। আমোবদর লক্ষে স্মছল রহস্যজনে দ োটস্মটবে আটেোবনো। আমরো
দ োবটর আবলো স্মনস্মভবয় তোর স্মদবে অগ্রসর হস্মেলোম। আমোবদর নোইট স্মভশন
দূরস্ম বনই দস প্রেম ধরো পড়ল। আমরো স্ম নবত পোরলোম দস আহমদ মুসো। সবে
সবেই আমোবদর দ োট দেবে স দ োটবে এলোটে েরো হল। স্মিবর দফলো হল
দ োটস্মটবে। দসও আমোবদর দদবখ দফবলবছ। তোর দ োবটর স্পীড সোংিোস্মতে দ বড়
দগল। তীর দ বগ দস এবগোল দপোটে দেয়োবরর স্মদবে। এেদম দ পবরোয়ো। মবন হল
সোমবন অন্য দ োট পবড় দগবল তোর উপর স্মদবয়ই দস সোমবন এবগোব । উপোয় নো
দদবখ তোবে েোমো োর জন্য োরস্মদে দেবে দমস্মশনগোবনর দগোলো েেণ শুরু
েরলোম। আমোবদর েোস্মরবেড ভোেবত পোরবলও দশে রক্ষো েরবত দস পোরল নো।
সম্ভ ত ফুবয়ল টেোংেোবর স্ম বফোরণ িবট টুেবরো টুেবরো হবয় দগল দ োটস্মট। তোর
সোবে সোবে ছোই হবয় দগবছ আহমদ মুসোও।’
স্ম স্মপন োজওয়োর দীিে স্ম ৃস্মত দশে হল।
আনন্দ-স্ম িবয় জয়রোম স্মেছুক্ষণ েেো লবত পোরল নো। তোরপর লল
স্ম ৎেোর েবর, ‘ধন্য োদ োজওয়ো দতোমোবদর সেলবে। আমোবদর মহোমুস্মন মোবন
স্যোর স্মে দজবনবছন?’
‘এইমোত্র দতো িটনো িবটবছ। তোাঁর স গুবলো দফোন েস্ত দপবয় আপনোবেই
প্রেম দটস্মলবফোন েরলোম।’
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‘স্মেে আবছ, আস্মম জোস্মনবয় স্মদস্মে। দতোমরো এখন দেোেোয়?’
‘আমরো এখন স্ম বফোরণ দক্ষবত্রই। আপনোবদর হুকুবমর অবপক্ষো
েরস্মছ।’
‘স্মেে আবছ। আস্মম তোহবল মহোমুস্মন স্যোবরর সোবে েেো বল দনই।
তোরপর জোনোস্মে।’
েেো দশে েবরই ‘ োই’ বল দ্রুত লোইনটো দেবট স্মদল।
জয়রোম রোবেোর দ্রুত দটস্মলবফোন েরল মহোমুস্মন স্মশ দোস সংিস্মমত্র ওরবফ
গভনের স্ম স্ম মোধ বে।
গভনের স্ম স্ম মোধ দটস্মলবফোন ধবরই লল, ‘দতোমোবদর ধন্য োদ
জয়রোম। খ র আমরো দপবয়স্মছ। খ র শুধু এটো নয় জয়রোম, এটো মহোখ র।
পৃস্মে ীর অস্মধশ্বররো যো পোবরস্মন, দতোমরো তোই েবর দদখোবল। সুতরোং আমরোই
পৃস্মে ীর অস্মধশ্বর হ , এটো প্রমোণ হল।’
‘অ শ্যই মহোমুস্মন গুরুবদ । আমোবদর ‘মহোসংি’ অ শ্যই দুস্মনয়োবত
মহোেীস্মতে দরবখ যোব ।’
‘আবগ স্ম বশ্বর েেো নয় জয়রোম। নর-বদ তো স্মশ োজী মহোপ্রভুর আমৃতেু
সংগ্রোবমর দয স্বপ্ন, যো মহোেস্ম র ীন্দ্রনোে তোর ‘এে ধমেরোজে পোবশ খ- স্মছন্ন
স্ম স্মক্ষি ভোরত দ াঁবধ স্মদ আস্মম’ েস্ম তোংবশ অপরূপভোব প্রেোশ েবরবছন, তোর
আশু োস্ত োয়ন আমোবদর েোজ।
‘তেোস্তু মহোমুস্মন মহোগুরু। আমোর জবন্য আর স্মেছু স্মনবদেশ?’
‘েোল সেোবল পুস্মলশ যোওয়ো পযেন্ত ওবদর দসখোবন অবপক্ষো েরবত ল।
স্মেছু আলোমত দপবল তো ওরো সংগ্রহ েরবত পোরব ।’
‘তেোস্তু মহোমুস্মন মহোগুরু!’
ওপোর দেবে লোইন দেবট দদয়ো হবয়বছ।
জয়রোম রোবেোর দমো োইল দরবখ স্মদল।
েেোবেন শশোংে দ ো ো দৃস্মি স্মনবয় তোস্মেবয়স্মছল জয়রোম রোবেোবরর
স্মদবে।
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জয়রোম দটস্মলবফোন রোখবতই েেোবেন শশোংে লল, ‘েোর সোবে েেো
লবলন স্যোর? আমরো যোর সন্ধোন েরস্মছ, দ োটসহ তোর ধ্বংস হওয়োর খ র দদয়োর
েেো বল দটস্মলবফোন েরবলন। স্মেন্তু খ র দতো স্মদবলন নো।’
হোসল জয়রোম রোবেোর। লল, ‘উস্মন আবগই খ র দপবয়বছন। তোর খ র
পোওয়োর লোইন হু।’
‘দে স্মতস্মন স্যোর? ‘মহোসংি’, ‘মহোেীস্মতে’, ‘মহোমুস্মন’, ‘মহোগুরু’ এস
েেোর স্মেছুই ুঝলোম নো স্যোর।
‘এস শব্দ দেবেই ুবঝছ, যোর সোবে আস্মম েেো বলস্মছ, স্মতস্মন এেজন
অসোধোরণ েস্মি। সোধোরবণে তোর েেো লো যোয় নো।’
‘স্যোর দদশ আমোবদর গণতবন্ত্রর। এখোবন আইবনর দৃস্মিবত সোধোরণঅসোধোরণ দনই, এখোবন অস্বেতোর দেোন দদয়োল দনই।’
‘দেতোব র েেো রোখ। দেতোব র েেো স্মদবয় শোসন বল, দদশ বল, স্মেন্তু
জোস্মত োাঁব নো।’
‘দদশ ও জোস্মতবে আপস্মন আলোদো েবর দদখবছন?’
‘দদবশর নোম, সীমোর পস্মর তেন হবত পোবর, স্মেন্তু জোস্মতর জী ন পে
অপস্মর তেনশীল। সুতরোং এেটু পোেেেে দতো হবতই পোবর।’
‘এেস্মট গনতোস্মন্ত্রে দদবশ ‘জোতীয় জী ন পে’ ো ‘জোতীয় স্বোেে’, যস্মদ
দমজস্মরস্মটর স্বোেে হয়, তোহবল দসটোও গণতবন্ত্রর অধীন। গণতবন্ত্রর অধীন হবল দসটো
আইনোনুগ হব এ ং তোবত স্বেতো েোেব । সুতরোং ‘জোতীয় জী ন পে’ ো
‘জোতীয় স্বোেে’ দতো আলোদো হবে নো।’
‘আলোদো হবলই তো আইনোনুগ হব নো, তোবত স্বেতো েোেব নো দসটো
নয়। স্মেন্তু জোতীয় অস্মধেোর প্রস্মতষ্ঠোর অন্ত তেীেোলীন এেটো সমবয় প্রস্মতস্মষ্ঠত
আইন ভোেবত হয়, স্বেতোও রোখো যোয় নো। দযমন স্বোধীনতো সংগ্রোম। জোতীয়
অস্মধেোর প্রস্মতষ্ঠোর েোজও জোস্মতর স্বোধীনতো সংগ্রোম। দসই সংগ্রোম লবছ। দস
সংগ্রোবম দনই বল তুস্মম অবনে স্মেছু ুঝবত পোরবছো নো।’
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‘স্মেন্তু দদশ দতো আমোবদর স্বোধীন। আইন ও সংস্ম ধোবনর োইবর দতো দেোন
সংগ্রোম লবত পোবর নো। এ সংগ্রোম আসবল স্মে োয় স্যোর।’ েেোবেন শশোংবের
দ োবখ সবন্দহ ও গভীর অনুসস্মন্ধৎসো।
‘ঐ দতো ললোম স্মশ োজী দয জবন্য সংগ্রোম েবরবছন, র ীন্দ্রনোে দয েেো
েস্ম তোয় প্রেোশ েবরবছন খ- স্মছন্ন স্ম স্মক্ষি ভোরতবে এে সোবে দ াঁবধ ‘এে
ধমেরোজে প্রস্মতষ্ঠো’।
‘স্মেন্তু এই ধরবনর সংগ্রোম দতো ভোরত রোবষ্ট্রর স্বোধীনতো দ তনো ও
সংস্ম ধোন দু’দয়রই স্ম বরোধী। তোছোড়ো আমোবদর স্মহন্দু ধমে দতো স্মেছু পুরো েোস্মহনীর
সমস্মি মোত্র। এ স্মদবয় আজ দেোন ধমেরোজে প্রস্মতষ্ঠো সম্ভ নয়। হবল দসটো হব
ধবমের নোবম ধস্বরতন্ত্র, স্মেে দযমন স্মছল মধেযুবগ ইউবরোবপর যোজে-রোষ্ট্র-তন্ত্র।’
রম স্ম রস্মিভো ফুবট উবেস্মছল জয়রোম রোবেোবরর দ োবখ-মুবখ। লল,
‘এই স্মেছুক্ষণ আবগ তুস্মম মুসস্মলম রোবষ্ট্রর েেো বলছ, তোহবল ‘স্মহন্দু রোষ্ট্র’ হব নো
দেন?’
‘আস্মম মুসস্মলম রোবষ্ট্রর েেো স্মলস্মন। মুসলমোনবদর স্বোধীনতো সংগ্রোবমর
েেো বলস্মছ। তব যস্মদ ধবর দনই মুসলমোনবদর স্বোধীনতো সংগ্রোম মুসস্মলম রোবষ্ট্রর
জবন্য, দযমন ভোরত ভোগ হবয়বছ পৃেে ‘মুসস্মলম রোবষ্ট্রর’ দো ীবত। ত ু এখোবন
েেো আবছ, মুসলমোনবদর ধমেগ্রবে তোবদর রোষ্ট্রনীস্মত আবছ যো সোংিোস্মতেভোব
আধুস্মনে। সুতরোং মুসস্মলম রোষ্ট্র হবত পোবর। স্মেন্তু আমোবদর দস সুবযোগ দনই। মোফ
েরব ন রোজো দশরে (রোম বন্দ্রর স্মপতো) ও রোম ন্দ্র দয রোজে পস্মর োলনো েবরবছন
তো স্মনজস্ব ধমেস্ম ন্তোর স্মভস্মত্তবত, ধমেগ্রবের সুস্মনস্মদেি স্ম ধোন লীর স্মভস্মত্তবত নয়।
সুতরোং মোন রস্ম ত নয় এমন ‘দসোসে অ ল’ আমোবদর দনই, যো মুসলমোনবদর
আবছ বল তোরো দো ী েবর।’
‘দতোমোর এস তত্ত্ব েেো রোখ েেোবেন। তবত্ত্বর দ বয় োস্ত তো ড়।
োস্ত তো হুদূর এস্মগবয় দগবছ। দতোমোর দ োখ দনই তোই দদখবত পোে নো। ডুব ো
পোহোড় দদবখছ? স্মনিয় দদখোর েেো। ‘মহোসংি’ আজ ডুব ো পোহোবড়র রুপ
স্মনবয়বছ। স্মেছুই দদখবছো নো তুস্মম। স্মেন্তু দদশ নোমে সমুবদ্রর স টো জুবড় রবয়বছ
ডুব ো পোহোড়।’
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‘স্মেছুই ুঝবত পোরস্মছ নো স্যোর। যো লবছন তো স্মে স্মেে?’
‘অ শ্যই।’
‘স্মেন্তু স্যোর আমোর মবন হবে আমোবদর পুরো েোস্মহনীর মতই এ এে েল্প
েেো।’
‘অল্প ুস্মদ্ধ ভয়ংের েেোবেন। দজনোবরল হও তোরপর ুঝব আস্মম যো
লস্মছ তোর অেে।’ লল জয়রোম রোবেোর অবনেটো স্ম দ্রুবপর েবণ্ঠ।
েেো দশে েবরই মুহূতে
ে োল দেবম আ োর লো শুরু েরল, ‘েোে এস
েেো। এস এখনেোর েরণীয় স্ম েবয় আলোপ েস্মর।’
‘েরণীয় আর স্মে স্যোর। স্মমশন আমোবদর সফল। এখন েোরোে এ োউট
টোনে।’
‘নো। েোল পুস্মলশ িটনোিবল দপৌছো পযেন্ত যোর দয জোয়গো দসখোবন েোেবত
হব ।’
‘তেোস্তু স্যোর।’
‘শব্দস্মট দশখোর জবন্য ধন্য োদ।’

গভনের হোউবজর খোস ধ েেখোনো।
গভনের স্ম স্ম মোধ এেটো দসোফোয় বস। তোর সোমবন আবরে দসোফোয়
আরও দু’জন দলোে বস।
েেো লস্মছল স্ম স্ম মোধ , ‘হ্যোাঁ, আমোবদর সোমবন দেবে প্রধোন োধো,
প্রধোন শত্রু আহমদ মুসো দশে হবয়বছ। স্মেন্তু আমোবদর আসল েোজ এেটুকুও
এবগোয়স্মন। আহমদ শোহ আলমগীর মুখ দখোবলস্মন। দস মুখ নো খুলবল োি পোওয়ো
যোব নো। োি নো পোওয়ো দগবল আমোবদর জন্য স্মশ োজী মহোপ্রভুর দরবখ যোওয়ো
মহোভোরত গেবনর নীলনেশো আমরো পো নো এ ং দমোগলবদর দগোপন ধনভো-োরও
আমরো হোত েরবত পোরব ো নো। দুবটোই আমরো োই, এেটো জোস্মতর জী ন স্মহবসব ,
আবরেটো জোস্মতর সমৃস্মদ্ধর জবন্য।’ েোমল স্ম স্ম মোধ ।
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তোর সোমবনর দসোফোয় বস েোেো দুজবনর এেজবনর দ হোরো ভোরতীয়,
অন্যজন স্ম বদশী, দসবমস্মটে দ হোরো।
স্ম স্ম মোধ েোমবতই ভোরতীয় দ হোরোর দলোেস্মট বল উেল, ‘এটো খু ই
আিবযের দয, এতস্মদবন স স্মেছু েবরও এেজন দলোবের েোছ দেবে েেো আদোয়
েরো দগল নো। অস্ম শ্বোস্য িটনো।’
‘অস্ম শ্বোবসর স্মেছু নয় দজনোবরল স্বোমীজী। দয মৃতেু োয়, দেোন স্মনযেোতন,
দেোন ভয় তোবে োধে েরবত পোবর নো।’
দজনোবরল স্বোমীজীর পুবরোনোম দজনোবরল জগস্মজৎ জয়রোম। দু’ ছর
আবগ স্মতস্মন ভোরতীয় দসনো প্রধোবনর দোস্ময়ত্ব দেবে অ সর স্মনবয়বছন। অ সর
দনয়োর পবরই স্মতস্মন ‘স্মশ োজী সন্তোন দসনোর সদস্য হবয়বছন। আজ স্মতস্মন ‘মহোসংি’
এর এেজন মহোগুরুত্বপূণে দনতো। তোর নোম আজ দজনোবরল স্বোমী জগস্মজৎ জয়রোম
মহোগুরু। মহোগুরু স্বোমী শংেরো োযে স্মশবরোমস্মন গ্রীনভেোস্মল অপোবরশবন স্মনহত হবল
তোর দোস্ময়ত্ব স্মনবত মহোরোষ্ট্র দেবে এবসবছন। স্মতস্মন আন্দোমোবন ‘মহোসংি’ এর
স্মেতীয় েস্মি স্মহবসব েোজ েরবছন।
স্ম স্ম মোধ েোমবল দজনোবরল স্বোমীস্মজ বল উেল, ‘তোহবল উপোয় স্মে?’
‘উপোয় তোর মোনস্মসে প্রস্মতবরোধ দভবে দদয়ো। এ ধরবনর আদশে োদীবদর
ধদস্মহে েি স্মদবয় তোবদর মোনস্মসে প্রস্মতবরোধ ভোেো যোয় নো। আহমদ শোহ
আলমগীবরর মো-ব োবনর ইজ্জত আহমদ শোহ আলমগীবরর মত দলোেবদর েোবছ
স্মনজ জী বনর দ বয় লক্ষগুণ দ স্মশ মূলে োন।’ দজনোবরল স্বোমীস্মজর েেো দশে
হওয়োর সবে সবে েেো লল স্ম বদশী দ হোরোর দলোেস্মট।
স্ম বদশী দ হোরোর দলোেস্মটর নোম দোস্মনবয়ল দডস্মভড। ইসরোইলী দগোবয়ন্দো
েমেেতেো দস। ইসরোইবলর দসরো দ ৌেে দগোবয়ন্দো দেোলমেোন দেোবহন আহমদ
মুসোর হোবত স্মনহত হ োর পর তোর িোবন েোজেরবত এবসবছ দোস্মনবয়ল দডস্মভড।
দোস্মনবয়ল দডস্মভড েোমবতই স্ম স্ম মোধ লল, ‘ওবদর সন্ধোন পোওয়ো
যোবে নো। আহমদ মুসো ওবদর উদ্ধোর েবর স্মনবয় স্মগবয়স্মছল উত্তর আন্দোমোবনর
গ্রীনভেোস্মলবত। আহমদ মুসো দসখোন দেবে বল আসোর পর এ ং স্ম বফোরবণ
দ োটসহ আহমদ মুসো ধ্বংস হ োর পর েবয়ে োর আমরো গ্রীনভেোস্মলবত দগোপবন
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খ র স্মনবয়স্মছ দসখোবন আহমদ শোহ আলমগীবরর মো-ব োনরো দনই। আহমদ মুসোই
তোবদরবে সরোয় অে ো পবর তোরো সবর যোয়। তোবদরবে োরস্মদবে দখোাঁজো হবে।
স্মেন্তু তোরো দেোেোয় এ সম্পবেে দেোন ক্লু আমরো এখনও পোইস্মন।’
েোমল স্ম স্ম মোধ ।
‘তোহবল উপোয় স্মে? তোবদর দখোাঁজ পোওয়োর উপরই স্মনভের েরবছ
আমোবদর লক্ষ অজেন।’ লল দজনোবরল স্বোমীস্মজ।
দসোফোয় দহলোন স্মদবয় স্মছল স্ম স্ম মোধ ।
দজনোবরল স্বোমীস্মজ েোমবলও স্ম স্ম মোধ সবে সবে েেো লল নো। তোর
দ োবখ-মুবখ গভীর স্ম ন্তোর ছোপ।
দোস্মনবয়ল দডস্মভবডর মুবখও দেোন েেো স্মছল নো।
এে সময় স্ম স্ম মোধ দসোজো হবয় দসোফোয় সল। লল, ‘হ্যোাঁ, আর দেোন
উপোয় নো দদবখ আস্মম এেটো উপোয় দ র েবরস্মছ। স্মনবজর নোে দেবট অবন্যর যোত্রো
ভে েরোর মত।’
‘দসটো স্মে?’ উদগ্রী দজনোবরল স্বোস্মমজী স্মজজ্ঞোসো েরল।
‘দসটো লোর জবন্য আস্মম আজ আপনোবদর দডবেস্মছ।’
এটুকু বল মুহূবতের জবন্য েোমল স্ম স্ম মোধ । পরক্ষবণই শুরু েরল
আ োর, ‘আজ সেোবল আমোর দমবয় আমোর স্ত্রীর সোবে মস্মন্দর দেবে আসোর পবে
স্মেডন্যোপ হবয়বছ। স্মেডন্যোপ হবয়বছ মোবন আস্মম স্মেডন্যোপ েস্মরবয়স্মছ।’ েোমল
স্ম স্ম মোধ ।
দজনোবরল স্বোস্মমজী ও দোস্মনবয়ল দডস্মভড দু’জবনরই মুখ হো হবয় দগবছ
স্ম িবয়। তোবদর মুবখ দেোন েেো দনই। তোবদর স্ম বফোস্মরত দ োখ গভনের স্ম স্ম
মোধব র উপর স্মন দ্ধ।
শুরু েরল স্ম স্ম মোধ আ োর, ‘আহমদ শোহ আলমগীবরর েোছ দেবে
েেো আদোবয়র দশে, স্মনরোপদ ও অ েেে ে িো স্মহবসব আমরো এটো েবরস্মছ।’
গলোটো পস্মরষ্কোর েরোর জবন্য এেটু দেবমস্মছল। দসই সুবযোবগ দোস্মনবয়ল
দডস্মভড বল উেল, ‘আপনোর দমবয়র স্মেডন্যোপ হওয়োর সোবে আহমদ শোহ
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আলমগীবরর েোছ দেবে েেো আদোবয়র স্মে সম্পেে রবয়বছ! আমরো দতো স্মেছুই
ুঝবত পোরস্মছ নো।’
‘আবছ। আপনোরো এেটো স্ম েয় জোবনন দয, আমোর দমবয় ও আহমদ শোহ
আলমগীর এে সোবে পড়বতো। আহমদ শোহ আলমগীর ভোবলো োবস আমোর দমবয়
সুেমোবে। আমরো সুেমোবে দটোপ স্মহবসব ে হোর েরবত োই, আহমদ শোহ
আলমগীবরর েোছ দেবে েেো আদোবয়র জবন্য।’
‘স্মেভোব ?’ লল দোস্মনবয়ল দডস্মভড।
‘আহমদ শোহ আলমগীবরর সোমবন এেটো নোটে েরো হব । তোর েোছ
দেবে যো জোনবত োওয়ো হবে তো নো লবল তোর দপ্রস্মমেো ধস্মেেতো হবে, এই হব
দস নোটে। আমোর স্ম শ্বোস আহমদ শোহ আলমগীবরর মো-ব োনবে ে হোর েবর দয
ফল পোওয়ো দযত, এবক্ষবত্রও দস ফল পোওয়ো যোব ।’ স্ম স্ম মোধ লল।
‘স্মেন্তু আপনোর দমবয় এ ং আহমদ শোহ আলমগীর দুজবনই এটো ধবর
দফলবত পোরব । তোবদর এত স্মদবন দজবন দফলো স্বোভোস্ম ে দয, আপস্মন ো আপনোর
সরেোর আহমদ শোহ আলমগীবরর আটে েরোর দপছবন রবয়বছ।’ লল
দজনোবরল স্বোস্মমজী।
‘আহমদ শোহ আলমগীর এ েোপোবর স্মেছুই জোবন নো। আমোর দমবয়ও
নয়। দস দেোনওভোব সবন্দহ েরবলও স্মেডন্যোপ হওয়োর পর স্মনস্মিত হব দয,
তোর স্মপতো স্মেং ো স্মপতোর সরেোর আহমদ শোবহর স্মেডন্যোবপর সোবে দনই।’
‘স্মেন্তু স্মেডন্যোপ, মোবন স্মেডন্যোপ নোটবের দয দেোন পযেোবয় তোর েোবছ
প্রেোশ হবয় পড়বত পোবর দয, তোর স্মপতো ো স্মপতোর সরেোর তোবে এেটো রিোি
নোটবের উপেরবণ পস্মরণত েবরবছ। তখন স পস্মরেল্পনো প- হবয় দযবত পোবর।
তোছোড়ো আপনোর দমবয় স েেো প্রেোশ েবর সমস্যো োড়োবত পোবর, আস্মম ভয়
েরস্মছ।’ লল দোস্মনবয়ল দডস্মভড।
‘দসটো আস্মম স্ম ন্তো েবরস্মছ স্মম. দডস্মভড। োরজন দ ৌেশ মস্মহলো দগোবয়ন্দো
সুেমোবে পোহোরো স্মদবয় রোখব । অস্মধেোংশ সময় তোবে রোখব িুম পোস্মড়বয়।
প্রবয়োজনীয় েবয়েটো েেোর োইবর দেউ এেটো েেোও তোর সোবে লব নো।
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মহোসংবির সুরস্মক্ষত অস্মফসগুবলোবতই তোবে রোখো হব । সুতরোং আপস্মন দয
আশঙ্কো েরবছন তোর দেোনই সম্ভো নো দনই।’ স্ম স্ম মোধ লল।
‘স্মেন্তু মহোমুস্মন স্যোর, আহমদ শোহ আলমগীর যস্মদ মুখ নো দখোবল। মুখ
দখোলোর জবন্য ধেেবনর নোটেও শুরু েরবত হবত পোবর। তোরপরও যস্মদ মুখ নো
দখোবল। নোটেবে যস্মদ দশে পযেোয় পযেন্ত স্মনবত হয়?’ লল দজনোবরল স্বোমীস্মজ।
হেোৎ মস্মলন হবয় উেল স্ম স্ম মোধব র মুখ। স্মেন্তু মুহূবতেই তো স্মমস্মলবয়
দগল। শি হবয় উেল তোর মুখ। তোর মুবখর দপশীগুবলো দযন শি পোেবরর রূপ
স্মনল। লল, ‘আহমদ শোহ আলমগীবরর েোছ দেবে োস্মঞ্জত তেে আদোবয়র জবন্য
দয দেোন পযেোয় পযেন্ত আস্মম যো । দমবয়বেও আস্মম কুর োনী দদ ।’
এেটু েোমল স্ম স্ম মোধ । তোর মুখস্মট সহজ হবয় এল। লল, ‘তব আস্মম
মবন েস্মর, দস পযেন্ত দযবত হব নো। তোর আবগই েেো তোর েোছ দেবে পোওয়ো
যোব ।’
‘ধন্য োদ ‘মহোমুস্মন স্যোর’ আপনোবে। আপনোর এই তেোবগর মবনোভো
জোস্মতর জবন্য এেটো মহোন দৃিোন্ত এ ং আমোবদর জন্য এেস্মট অফুরন্ত দপ্ররণো।
স্মেন্তু স্যোর, আহমদ শোহ আলমগীর যস্মদ স্ম েয়টো আসবলই নো জোবন, তোহবল
লব স্মে েবর? দস দক্ষবত্র আমোবদর দতো দু’কুলই যোব ।’ লল দজনোবরল
স্বোমীজী।
‘এমন ভো োর দেোন অ েোশ দনই। আহমদ শোহ আলমগীবরর োপ দ াঁব
দনই। সুতরোং তোবে এটো জোনবতই হব । প্রতেক্ষভোব নো হবলও পবরোক্ষভোব
তোর েোবছ তেেটো েোেব ই। দসস েেো লবলই আমরো দসটো ুঝবত পোর ।’
‘ধন্য োদ। স্মেে বলবছন, মহোমুস্মন স্যোর।’ দজনোবরল স্বোমীজী লল।
‘ োই স্মদ োই। স্মদ দগ্রট স্মশ োজীর দসই দস্মলবল স্মে আবছ, আপনোরো দসটো
স্মে জোবনন?’ লল দোস্মনবয়ল দডস্মভড।
‘মহোপ্রভু স্মশ োজী দস্মললস্মট প্রনবয়র পর স্মেতীয় দয েস্মি এটো দদবখবছন,
স্মতস্মন তোর পুত্র শম্ভুজী। স্মশ োজী মহোপ্রভু ও শম্ভুজীর ডোইস্মর দেবে দস্মলল সম্পবেে
স্মেছু জোনো দগবছ। স্মশ োজী মহোপ্রভু তোর ডোইরীর এে জোয়গোয় স্মলবখবছন, ‘ োইশ
ছর য়সেোবল ১৫৭১ সোবলর ধ শোখ শুক্লো ন মী ৃহস্পস্মত োর মহোরোবষ্ট্রর এে
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পোহোবড় স্বগেীয় পুরুে গুরু রোমদোস স্বোমীর েোবছ পরমোেেতত্ত্ব সম্পবেে দীক্ষো লোবভর
পর স্মদ েজ্ঞোন লোভ হল। তোবত দদখলোম, আস্মম দয রোজে দফবল পোহোবড়
এবসস্মছলোম, দস রোজে আসমুদ্র স্মহমো ল এ ং সমগ্র দস্মক্ষণ ও দস্মক্ষণ পূ ে
এস্মশয়ো েোপী স্ম স্তৃত হবয় মোবয়র পস্ম ত্র রূপ স্মনবয় শুধু আমোবে নয় আমোর দপছবন
দোাঁড়োবনো আযে সন্তোনবদর ডোেবছ। দস স্মদ েজ্ঞোবনর স্মনবদেবশই দসই পোহোবড় বস
মো-রূপী দস সো¤্রোবজের প্রস্মতষ্ঠো ও প্রশোসবনর জবন্য এেটো দস্মলল র নো
েরলোম। তোরপর রোবজে স্মফবর এবস রোজপোবট বস ‘মহোভোরত’ এর সংগ্রোম শুরু
েরলোম।’ তোাঁর ডোইরীর স েবশে োেে স্মহবসব স্মলবখবছন, ‘মহোপস্ম ত্র’ দস্মললস্মটর
মহোগুরুভোর আস্মম পুত্র শম্ভুজীবে অপেণ েবর দগলোম।’ আর শম্ভুজী তোর ডোইরীর
এে জোয়গোয় স্মলবখবছন, ‘ োপুজীর মহোপস্ম ত্র দস্মললস্মট আস্মম স ব বয় স্মনরোপদ
জোয়গোয় দরবখও রক্ষো েরবত পোরলোম নো। দমোগল স¤্রোট আলমগীর
আওরেবজ আমোর মত দস্মললস্মটবেও ন্দী েবর স্মদল্লী স্মনবয় যোবে।’ দস্মললস্মট
সববন্ধ শম্ভুজীর ডোইরীবত আর স্মেছু পোওয়ো যোয়স্মন। আর স্মশ োজী মহোপ্রভু
দস্মলবলর স্ম েয় সম্পবেে দযটুকু বলবছন, তোর দ বয় দ স্মশ জোনো যোয়স্মন।’ েোমল
স্ম স্ম মোধ ।
আব বগ ভোরী হবয় উবেস্মছল তোর েণ্ঠ।
গম্ভীর হবয় উবেস্মছল দোস্মনবয়ল দডস্মভবডর মুখও লল, ‘ ুঝলোম, দস্মললটো
আমোবদর ‘দটন েমোঠডবমঠট’ এর মতই আপনোবদর েোবছ মূলে োন। অ শ্য
আমোবদর ‘দটন েমোঠডবমঠটটো স্মডভোইন।’
এেটু েোমল দোস্মনবয়ল দডস্মভড। এেটো দেোে স্মগবল সবে সবেই দস
আ োর বল উেল, ‘এেটো সো¤্রোবজের সীমো দসঠট স্মশ োজী এাঁবেবছন তোর
ডোইরীর ঐ িব ে। তোাঁর দস্মলবলও স্মনিয় এটো আরও স্মতস্মন সুস্মনস্মদেি েবরবছন।
দেোড়শ শতবের এই স্ম ন্তোবে আপনোরো এখন োস্ত মবন েবরন?’
‘শুধু োস্ত নয়, আমরো এবে ‘ধ্রু ’ মবন েস্মর। আমরো স েশস্মি স্মদবয় এর
জবন্যই েোজ েরস্মছ। আমোবদর মহোসংবির এই এেটোই লক্ষে। এর জবন্য যো েরো
দরেোর, তো আমরো ের । আমোর জী ন তুলে সন্তোন আমোর দমবয়বে এই লবক্ষেই

ডুব ো পোহোড়

42

স্মল স্মদবত রোস্মজ হবয়স্মছ।’ লল স্ম স্ম মোধ । আব বগ প্রোয় রুদ্ধ হবয় উবেস্মছল তোর
েণ্ঠ।
‘স্যোর, আপনোবদর উবদ্দবশ্যর প্রস্মত আমোর আন্তস্মরে সম্মোন। স্মেন্তু
এত ড় উবদ্দবশ্যর োস্ত োয়ন আপনোবদর সংস্ম ধোন ও সরেোর ে িোর সহোয়তো
ছোড়ো স্মেভোব হবত পোবর, আস্মম ুঝবত পোরস্মছ নো। আপনোবদর সংস্ম ধোন
ধমেস্মনরবপক্ষ এ ং আপনোবদর সরেোরবে দস সংস্ম ধোনবেই মোন্য েরবত হব ।
আপনোরো তোহবল স্মেভোব স্মশ োজীর মোবন আযে সন্তোনবদর ‘মহোভোরত’ গেন
েরব ন?’ দোস্মনবয়ল দডস্মভড লল।
‘সংস্ম ধোন, সরেোর স ই জনতোর জবন্য এ ং জনতোর েোরো। সুতরোং
জনতো স স্মেছু পস্মর তেন েবর যো োয়।’ লল স্ম স্ম মোধ ।
‘স্মেন্তু আপনোবদর সমস্মেেত দল দতো জনতোর সমেেবন ক্ষমতোয় স্মগবয়স্মছল,
তোরো দতো দেোন পস্মর তেনই আনবত পোবরস্মন।’ দোস্মনবয়ল দডস্মভড লল।
‘েমপবক্ষ দুই তৃতীয়োংশ সংখেোগস্মরষ্ঠতো স্মনবয় ক্ষমতোয় দযবত হব । দস
সুবযোগ আমোবদর এখনও হয়স্মন। তোছোড়ো প্রস্তুত হওয়োর েোজ আমোবদর দশে
হয়স্মন।’ লল স্ম স্ম মোধ ।
‘স্মে প্রস্তুস্মত?’ দোস্মনবয়ল দডস্মভড লল।
‘মহোসংবির েোজ এখনও স জোয়গোয় দপৌবছস্মন। স্মশ োজী মহোপ্রভুর
‘দস্মলল’ এখনও আমোবদর হোবত আবসস্মন। ওটোই দতো আমোবদর মূল পোবেয় এ ং
ওটো আমোবদর োস্ত োয়বনর স্ম েয়ও।’ লল স্ম স্ম মোধ ।
‘তোহবল দতো দদখো যোবে আপনোরো যো োন, যো েরব ন, তো এখনও
স্মনস্মদেি নয় আপনোবদর েোবছ।’ দোস্মনবয়ল দডস্মভড লল।
‘এ েেো স্মেে নয়। রোম বন্দ্রর মহোভোরত আমোবদর সোমবন আবছ। আমরো
যো ের , আমরো তো জোস্মন। স্মশ োজী মহোপ্রভুর স্মনবদেশনো দসটোবে আরও সুস্মনস্মদেি
ও পূনেোে েরব মোত্র।’ লল স্ম স্ম মোধ ।
‘ ুবঝস্মছ। ধন্য োদ।’
‘ওবয়ল েোম স্মম. দোস্মনবয়ল দডস্মভড।’
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েেো দশে েবরই উবে দোাঁড়োল স্ম স্ম মোধ । লল, ‘আপনোরো সুন।
আরও স্মেছু েেো আবছ। আস্মম দছোট্ট এেটো েোজ দসবর আসস্মছ।’
ড্রইংরুম দেবে দ্রুত দ স্মরবয় স্ম স্ম মোধ তোর দরস্মসবডঠট অস্মফবসর স্মদবে
ছুটল।

জ্ঞোন স্মফবর আসোর সোবে সোবে সুেমো রোও দ োখ খুবলই এে ঝটেোয় উবে
সল। দদখবত দপল এেটু দূবর িবরর স্মেে মোঝখোবন োরজন মুবখোশধোরী মস্মহলো
দমবঝবত বস োদর দপবত তোস দখলবছ। তোবদর প্রবতেবের পোবশ এেস্মট েবর
স্মরভল োর।
মবন পড়ল সুেমো রোওবয়র, দস মস্মন্দর দেবে মোবয়র সোবে তোবদর োস্মড়র
স্মদবে আসস্মছল। মস্মন্দরটো তোবদর োস্মড়র পোবশই এ ং তো তোবদর গভনের হোউবজর
স্মনরোপত্তো দ িনীর মবধেই। োস্মড় ও মস্মন্দবরর মোঝোমোস্মঝ জোয়গোয় তোরো আসবতই
এেটো মোইবক্রো তীর দ বগ এবস তোবদর পোবশ দোাঁড়োয়। মোইবক্রো দেবে
মুবখোশধোরী েবয়েজন দনবম তোর উপর ঝোাঁস্মপবয় পবড়। এেজন তোর মুবখ এেস্মট
রুমোল দ বপ ধবর, অবন্যরো তোবে েোংবদোলো েবর তুবল দনয় মোইবক্রোবত। রুমোল
দেবে এেটো স্মমস্মি গন্ধ তোর নোবে প্রব শ েবর। তোরপর আর স্মেছু মবন দনই।
আতংবের এে প্র ল োপ নোবম তোর মবনর উপর। শোহ োনুরো দযভোব
স্মেডন্যোপ হবয়স্মছল, তোহবল দসও ঐভোব স্মেডন্যোপ হবয়বছ। শরীল ও মন তোর
ের ের েবর দোঁবপ ওবে। োরজন মুবখোশধোরী দমবয়র স্মদবে তোস্মেবয় ভয়োতে েবণ্ঠ
লল, ‘দে আপনোরো? আমোবে দেন ধবর এবনবছন?’
তোরপর হোত-পোবয়র োাঁধবনর স্মদবে দ বয় েোন্নো জস্মড়তেবণ্ঠ লল, ‘আস্মম
স্মে অপরোধ েবরস্মছ?’
োরজন মুবখোশধোরীর দেউ দেোন েেো লল নো। স্মফবরও তোেোল নো তোর
স্মদবে।
‘দেন স্মে েবরস্মছ আস্মম, দছবড় দোও আমোবে?’ েোন্নোর সোবে লল দস।
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এ োর মুবখোশধোরীবদর এেজন পোবশ রোখো স্মরভল োর তুবল স্মনবয় তোর
স্মদবে িুরল। হোত উেোল উপবর। তজেস্মন তোর স্মরভল োবরর স্মিগোবর। োপল দস
স্মিগোর। এেটো গুলী দ স্মরবয় সুেমো রোওবয়র ুল ছুবাঁ য় স্মগবয় স্ম দ্ধ েরল দপছবনর
দদয়োলবে।
ুে ফোটো আতংবে সুেমো রোওবয়র দ োখ দু’স্মট স্ম বফোস্মরত হবয়স্মছল।
মোেোর উপর স্মদবয় গুলী বল দগবলও দ াঁব যোওয়োর দেোন স্বস্মস্ত তোর দ োবখ মুবখ
ফুবট উেল নো। ুঝল দস, এরো পোস্মখর মত মোনুেও মোরবত পোবর। এ োর গুলী তোর
ুল ছুবাঁ য় দগবছ পবরর গুলী হয়বতো মোেো দভদ েবর যোব । েোরো এই স্মনষ্ঠুররো? যোরো
শোহ োনুবদর স্মেডন্যোপ েবরস্মছল, যোরো আহমদ শোহ আলমগীরবে স্মেডন্যোপ
েবরবছ, যোরো ডজন ডজন মোনুেবে আন্দোমোবন খুন েবরবছ, তোরোই স্মে এরো? স্মেন্তু
তোরো আমোর জবন্য দমবয় প্রহরী স্মদবয়বছ দেন? দমবয়র জবন্য দমবয় প্রহরী এমন
নীস্মতব োধ দতো তোবদর েোেোর েেো নয়? আসবল এরো েোরো?
এই সময় িবরর এেটো মোত্র দরজো স্মনুঃশবব্দ খুবল দগল। িবর প্রব শ
েরল স্ম শোল পু এেজন মস্মহলো। তোর দপছবন ধসস্মনবের দপোশোেধোরী এেজন
পুরুে। দুজবনরই মুবখ মুবখোশ। মস্মহলোর হোবত স্মরভল োর, আর ধসস্মনবের হোবত
দিনগোন।
সুেমো ুঝল ধসস্মনে দলোেস্মট পদি মস্মহলোস্মটর গোডে।
‘স্মে িটনো, গুলী দেন?’ িবর েুবেই লল মস্মহলোস্মট।
দভতবরর োরজন মস্মহলো স্ম শোল পু মস্মহলোস্মট িবর েুেবতই তোবে
দু’হোত তুবল নমষ্কোর েবরস্মছল। তোর প্রবশ্নর উত্তবর এেজন লল, ‘মহো মোতোজী,
দমবয়স্মট েোন্নো জুবড় স্মদবয়স্মছল। েোস্মমবয় দদ োর জবন্য ওই ে িো েবরস্মছ আমরো।’
‘গুড।’ লল স্ম শোল পু মস্মহলোস্মটই।
‘ধন্য োদ, মহোমোতোজী।’ দসই দমবয়স্মটই লল।
‘তব দদখ, এখনই গুলীটো দযন মোেোয় েুবে নো যোয়। তোর ডোস্মলেং এর
েোছ দেবে যস্মদ েেো আদোয় েবর স্মদবত পোবর, তোহবল দুজবনরই মুস্মি। আর েেো
আদোয় েবর স্মদবত নো পোরবল তোবে মরোর আবগই মরবত হব । তোরপর এে সময়
আসল মরণ।’ লল স্ম শোল পু মস্মহলোস্মট।
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স্ম শোল পু দমবয়স্মটর েেো শুবন দেৌতুহল ও আশো জোগল সুেমো রোওবয়র
মবন। লল, ‘আমোর ডোস্মলেং, দে দস মেোডোম?’ স্ম শোল পু দমবয়স্মটবে লক্ষে েবর
লল সুেমো রোও।
‘দেন আহমদ শোহ আলমগীর? দস দতোমোর দপ্রস্মমে নয়?’
সুেমো রোও মস্মহলোস্মটর প্রবশ্নর জ ো নো স্মদবয় লল, ‘তোর েোছ দেবে স্মে
েেো আদোয় েরবত হব ?’
‘এেস্মট োবির েেো। োিস্মট তোর োসোয় দেোেোও লুেোবনো আবছ।
আমরো োিস্মট োই।’ লল স্ম শোল পু দলোেস্মট।
‘ োবির জবন্যই স্মে তোবে ধবরবছন?’ সুেমো রোও লল।
‘হ্যোাঁ, তোই।’
‘ওাঁবদর োস্মড়বত দতো এখন দেউ দনই। োিস্মট আপনোরো খুাঁবজ স্মনবত
পোবরন।’
‘আমরো আবগই খুাঁবজস্মছ। নো দপবয়ই দতো তোবে ধরো হবয়বছ।’
‘ োবির েেো উস্মন দতোমোবদর লবছন নো?’
‘ লবছ নো। দস মোনুে নয়, এেটো পোের। এত আিোবত পোেরও দভবে
দযত, স্মেন্তু তোবে মুখ দখোলোবনো যোয়স্মন।’
মুহূবতেই মুখ ফেোেোবস হবয় দগল সুেমো রোওবয়র। দ দনোর এে িো ন
নোমল তোর দ োবখ-মুবখ। ছল ছস্মলবয় উেল তোর দুব োখ। এে অসহনীয় যন্ত্রণো
ছস্মড়বয় পড়ল ুে দেবে স েত্র।
এেটু সময় স্মনবয় লল, ‘ োিস্মট স্মে এমন গুরুত্বপূণে দয এজবন্য তোবে
স্মেডন্যোপ েবরবছন, স্মনযেোতন েরবছন?’
‘ওর মবধে আমোবদর প্রোণ আবছ। ও োিটো আমোবদর।’
‘ োিটো আপনোবদর হবল উস্মন দদব ন নো দেন?’
‘দসটোই দতো আমোবদর েেো। দদব নো দেন?’ দস মরবত রোস্মজ, স্মেন্তু
োবির েোপোবর মুখ খুলবত রোস্মজ নয়।’
মুখ মস্মলন হবয় দগল সুেমো রোওবয়র। মরবত রোস্মজ, স্মেন্তু োি স্মদবত রোস্মজ
নয়। তোহবল স্মে োিস্মট তোবদর জবন্যও মূলে োন? োিস্মট স্মে.........।’
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সুেমো রোওবয়র ভো নোয় দছদ পড়ল মস্মহলোস্মটর েেোয়। দস লবছ,
‘ োিস্মট তুস্মম আমোবদর আদোয় েবর দোও। এজবন্য আমরো দতোমোবে এবনস্মছ।’
‘যস্মদ এমনই হয় দয, স্মতস্মন মরবত রোস্মজ োি স্মদবত রোস্মজ নয়, তোহবল
আমোর েেোয় তো স্মতস্মন অ শ্যই দদব ন নো।’
‘দস দতোমোবে ভোবলো োবস।’
‘যস্মদ তোই হয়, স্মতস্মন যো োন নো, আস্মম দসটোর জবন্য োপ দদ দেন? আর
অন্যোয় েেো স্মতস্মন শুনব ন দেন? আর ভোবলো োসবলই দয স েেো শুনবত হব ,
মোনবত হব , তো স্বোভোস্ম ে নয়।’
‘হ্যোাঁ, ওটো স্বোভোস্ম ে। স্মেন্তু আমরো অস্বোভোস্ম েটো োস্মে। তুস্মম অ শ্যই
তোবে লব , তোবে শুনবতও হব এ ং দস শুনব ই।’
স্ম িয় নোমল সুেমো রোওবয়র দ োবখ-মুবখ। লল, ‘শুনব ই, এ েেো
দেমন েবর লবছন মেোডোম?’
সবে সবে জ ো স্মদল নো মস্মহলোস্মট। দস দহো দহো েবর দহবস উেল। স্মেন্তু
দসটো দযন হোস্মস নয়, এেটো স্ম েৃত স্ম ৎেোর। তোর দ োবখ-মুবখ লোলসোর ন্যো।
তোর স্ম ৎেোর ও দ হোরো দদবখ আাঁৎবে উেল সুেমো রোও।
স্ম শোল পু মস্মহলোস্মট এেটু সময় স্মনবয় স্ম স্ম বয় স্ম স্ম বয় লল, ‘দস দ োবখর
সোমবন তোর সুন্দরী দপ্রস্মমেো ধস্মেেতো হবে এটো দদখবত োইব নো। সুতরোং দেোন
অসুর পুরুে দতোমোর দদবহর েোপড় টুেবরো টুেবরো েবর স্মছাঁবড় দনেবড় দযমন
স্মশেোবরর উপর ঝোাঁস্মপবয় পবড় দসভোব দতোমোর উপর ঝোাঁস্মপবয় পড়ব , তখন তোর
মুখ দেবে োবির েেো সুড় সুড় েবর দ স্মরবয় আসব ।’
মস্মহলোস্মটর েেো দশে নো হবতই ের ের েবর দোঁবপ উবেবছ সুেমো
রোওবয়র দদহ। দস ুঝবত পোরল ওরো স্মে েড়যন্ত্র েবরবছ! ভয় ও আতংবে কুাঁেবড়
দগল সুেমো রোওবয়র দদহ।
আ োর দহবস উেল মস্মহলোস্মট। কুৎস্মসত হোস্মস। লল, ‘এখনই কুাঁেবড়
অবধেে হবয় দগছ! তখন দেমন হব অ িো! আর দতোমোর দস অ িো দদবখ স্মে
অ িো হব দতোমোর দপ্রস্মমবের!’
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দেোন েেো লল নো সুেমো রোও। দ োখ ন্ধ েবরবছ দস। তোর মবন হবে
দস এে গহীন জেবল। োরস্মদে দেবে তোবে স্মছাঁবড় খো োর জবন্য দনেবড়রো তোর
উপর ঝোাঁস্মপবয় পড়বছ। শ্বোসরুদ্ধের অ িোয় মবন পড়ল তোর আহমদ মুসোর েেো।
স্মতস্মন স্মে জোনবত পোরব ন তোর স্মেডন্যোপ হওয়োর েেো! আর.......।
সুেমো রোওবয়র ভো নো স্মছবড় দগল আ োর স্ম শোল পু মস্মহলোস্মটর
অট্টহোস্মসবত।
হোসবত হোসবত স্ম জয়ীর ভস্মেবত দস দ স্মরবয় দগল ির দেবে। িবরর
দরজো ন্ধ হবয় দগল সবে সবে। সুেমোর দদহটো লুস্মটবয় পড়ল খোস্মটয়োর উপর।
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৩
উপকূবলর শি পোেরটোবত মোেো দরবখ অ সন্ন দদহটোবে এস্মলবয় স্মদবয়
মরোর মত পবড় েোেল আহমদ মুসো।
শরীবর তোর এেবফোটো শস্মিও দযন অ স্মশি দনই।
স্মেন্তু মোেো তোর সস্মক্রয়।
উপকূবলর স্পশে দপবয় আল্লোহর শুেস্মরয়ো আদোয় েরল আহমদ মুসো।
তোর দ োট দিরোও হবয় পবড়বছ, দশে মুহূবতে দটর পোয় আহমদ মুসো। দশে
রোবতর স্মনর সমুদ্র স্মদবয় স্মনস্মিবন্ত দ োট োস্মলবয় আসস্মছল দস। তোর দ োবখ নোইট
স্মভশন গগলস স্মছল, স্মেন্তু তো স্মছল খু ই স্বল্প পোল্লোর। দটর দপবয়ই ওবদর দিরোও
দেবে দ র হ োর জবন্য আহমদ মুসো দ োবটর স টুকু স্পীড ে হোর েবরস্মছল।
দ োটস্মট লোস্মফবয় উবে তীবরর মত লবত শুরু েবরস্মছল। স্মেে তখস্মন োরস্মদে দেবে
গুলী এবস তোবে স্মিবর ধবর। পস্মরণস্মত ুঝবত পোবর আহমদ মুসো। ‘স্মটউ দমস্মরন
আমেোর’ দস পবরই স্মছল।
‘স্মটউ দমস্মরন আমেোর’ স েোধুস্মনে এেস্মট আস্ম ষ্কোর। এটো ওয়োটোর প্রুফ,
এয়োর প্রুফ এেটো স্মটউ । এর সোবে এেটো ইস্মঞ্জন যুি আবছ এ ং আবছ এেটো
স্মমস্মন অস্মিবজন টেোংে। ইস্মঞ্জন োলু েরবল টবপেবডো স্মটউব র মতই স্মটউ স্মট প্র গস্মতশীল হবয় যোয়। স্মমস্মন টেোংবের অস্মিবজবন এেজবনর পোাঁ িণ্টো পযেন্ত লবত
পোবর। অতএ এই স্মটউব আিয় স্মনবয় এেজন মোনুে সোগবরর তলবদশ স্মদবয়
পোাঁ িণ্টো পযেন্ত লবত পোবর।
গুলী ৃস্মির মবধে মোেো স্মন ু েবর দুপো এস্মগবয় ঝুপ েবর দনবম পবড়
পোস্মনবত।
স্মেন্তু দশে রক্ষো হয় নো। এেটো গুলী এবস তোর োহুবে স্ম দ্ধ েবর। এেটো
ঝোাঁকুস্মন স্মদবয় ওবে দগোটো শরীর আহমদ মুসোর। এরপরও দস এস্মদবে তোর
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মবনোবযোগ দদ োর সময় পোয় নো। দ্রুত ভোস্মটেেোল ডোউন দ োতোম স্মটবপ পোস্মনর
গভীবর দনবম যোয়।
এ সময় আহমদ মুসো দখয়োল েবর ুবলবটর আিোবত ধতস্মর ফুবটো স্মদবয়
স্ম েন ধোরোয় হবলও তীর দ বগ পোস্মন প্রব শ েরবছ স্মটউব ।
আাঁৎবে ওবে আহমদ মুসো। পোস্মন যতই প্রব শ েরব , অস্মিবজবনর দক্ষত্র
ততই সংকুস্ম ত হবয় পড়ব । এে সময় পোস্মন ভস্মতে হবয় যোব স্মটউ , তোর সোবে
সোবেই স্মটউ টো অস্মিবজন শূন্য হবয় পড়ব । তোর মোবন তখন আর পোস্মনর তলোয়
েোেবত পোরব নো স্মটউ টো।
আহমদ মুসো তোড়োতোস্মড় পেোরোলোল ফবরোয়োডে দ োতোম স্মটবপ েম্পোবসর
স্মনবদেম মত দসোজো পস্মিবম দসট েবর স্মটউ সো -বমস্মরবনর মোেো। তীর দ বগ
ছুটবত শুরু েবর স্মটউ স্মট। অস্মিবজন দশে হ োর আবগই আহমদ মুসোবে অ বরোধ
দজোন ও গুলীর দরঞ্জ দেবে দূবর সবর দযবত হব ।
স্মটউ স্মট পোস্মনবত প্রোয় পূণে। আহমদ মুসো দ োতোম স্মটবপ স্মটউব র মোেো ৪০
স্মডগ্রী আপওয়োডে িুস্মরবয় দনয়, তোরপর েবয়ে মুহূত।ে আহমদ মুসো উবে আবস
পোস্মনর সোরবফবস।
স্মটউ দেবে দ স্মরবয় আবস আহমদ মুসো। োম হোতটো নড়োবত স্মগবয়
যন্ত্রণোয় োঁস্মেবয় ওবে আহমদ মুসো।
গুলীটো োহুর দপস্মশ স্মছাঁবড় স্মনবয় দ স্মরবয় দগবছ, নো দপস্মশর মবধে েুবে আবছ
তো দ োঝোর উপোয় দনই। সোগবরর দলোনো পোস্মনর জবন্যই দ োধ হয় যন্ত্রণোটো অবনে
দ স্মশ।
স্মটউ দেবে দ স্মরবয়ই আহমদ মুসো দপছবনর িটনোিবলর স্মদবে
তোস্মেবয়স্মছল। দদখল স গুবলো দ োবট আবলো জ্ববল উবেবছ। আবলোগুবলো ছুবটোছুস্মট
েরবছ এ ং আবলোর ফ্লোশ বে স্মফরবছ ঐ এলোেোর সোগবরর ুে। তোবেই খুাঁজবছ
ুঝল আহমদ মুসো।
দৃস্মি দফরোয় আহমদ মুসো সোমবনর স্মদবে।
পস্মিম স্মদগবন্ত ক্ষীণ আবলোর এেটো দরখো দদখো যোয়। েতদূবর হব
উপকূল? স্ম শ দেবে স্মতস্মরশ মোইবলর মত দূবর হব , ভোব আহমদ মুসো।
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লোইফ-জেোবেবট দভবসস্মছল আহমদ মুসো। সোাঁতরোবত শুরু েবর োাঁ হোত
তুলবত স্মগবয় আ োরও অন্তবভেদী দখোাঁ ো খোয় দস। যন্ত্রণোয় স্মঝমস্মঝম েবর উেল তোর
দগোটো শরীর।
োাঁ হোত ে হোর েরো দগল নো।
স্ম ৎ হবয় দুপো ও ডোন হোত স্মদবয় সোাঁতবর ধীবর ধীবর এবগোবত েোবে
আহমদ মুসো।
গুলীর ক্ষত দেবে রিক্ষরণ হবে তখনও।
শরীরটোবে দটবন স্মনবয় এবগোবনো েস্মেন হবয় পড়স্মছল। ফোাঁপো জেোবেট
োধোর সৃস্মি েরস্মছল দ স্মশ।
দু’পোবয় পোস্মন দেবল এ ং অ স্মশি এে হোত স্মদবয় পোস্মন দটবন ইস্মঞ্চ ইস্মঞ্চ
েবর এবগোয় আহমদ মুসো উপকূবলর স্মদবে।
অ েোহতভোব এই লো।
েোমোর দেোন অ েোশ দনই। দয দেোন মূবলে রোবতর অন্ধেোর দশে হ োর
আবগই তোবে উপকূবল দপৌছোবত হব ।
দু েল হবয় পবড়স্মছল আহমদ মুসো। ত ু স েশস্মি স্মদবয় দু’পো ও এে
হোতবে আরও সস্মক্রয় েরবত হয় তোবে।
দুুঃসোধে এই প্রব িো।
যখন উপকূবল দপৌবছ, তখন দূ েলতো ও ক্লোস্মন্তবত সংজ্ঞো হোরো োর মত
অ িো আহমদ মুসোর। লোইফ-জেোবেট নো েোেবল অবনে আবগই ডুব দযত দস।
দদহবে ভোস্মসবয় রোখোর শস্মি তোর স্মছল নো।
পোেবর মোেো দরবখ অবনেক্ষণ অসোড় হবয় পবড় েোেোর পর শস্মি দযন
স্মেছুটো স্মফবর দপল আহমদ মুসো। মোেোর স্ম ন্তোও স্মফবর আবস দপছন দেবে
তেমোবন। ভো নো এল মোেোয়, অন্ধেোর আরও স্মফবে হ োর আবগই তোবে সবর
পড়বত হব । পু আেোশ সোদো হবয় উবেবছ। ধীবর ধীবর সু বহ সোবদবের স্বেতো
দনবম আসবছ।
আহমদ মুসো আবস্ত আবস্ত উবে সল। োরস্মদবে তোেোল।
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দদখল, এখোনেোর উপকূলটো পোের োাঁধোবনো। স্মেছুটো উপর দেবে
সোজোবনো োগোবনর মত। আর আহমদ মুসো বস আবছ এেটো পোেুবর স্মসাঁস্মড়র
ধোবপ। মোেো রোখোর দয িোনটোবে দস পোের দভব স্মছল, দসটো পোের বট, স্মেন্তু
স্মসাঁস্মড়র এেটো ধোপ।
স্মসাঁস্মড় রো র উপবর তোেোল আহমদ মুসো। স্মসাঁস্মড়র দশেটো দস দদখবত
দপল নো। স্মসাঁস্মড়টো খোড়ো উবে স্মগবয় স্মেছুটো দ াঁবে দগবছ। স্মসাঁস্মড়র দশেটো দদখো নো
দগবলও এেটো মস্মন্দবরর স্ম শোল ুড়ো দদখবত দপল আহমদ মুসো। ুঝল, এটো
এেটো মস্মন্দর এলোেো। স্মসাঁস্মড়টো মস্মন্দবর উবে দগবছ। আহমদ মুসো দ িো েবরও
স্মেে েরবত পোরবলো নো এটো দপোটে দেয়োবরর দেোন এলোেো। উত্তর অংশ অ শ্যই
নয়, দস্মক্ষণ স্মদবের দেোন িোবন এটো হবত পোবর। আ োর ভো ল, দস লক্ষে ুেত হবয়
দপোটে দেয়োবরর স্ম পরীত স্মদবে ‘দেয়োর েোবনল’ এর উত্তর স্মদবের দেোন জোয়গোয়
এবস উবেস্মনবতো? দেয়োর েোবনবলর দস্মক্ষণ তীবর দপোটে দেয়োর। স্মেন্তু পরক্ষবণই
আ োর স্ম ন্তো হবলো, দেয়োর েোবনবলর উত্তর তীর খু ই খোড়ো। সোগবরর স্মদেটোও
এেই রেম খোড়ো। দসখোবন এমন সুন্দর জোয়গো েোেবত পোবর নো। এটো দয দপোটে
দেয়োর স্মনস্মিত হল আহমদ মুসো।
আহমদ মুসো উবে দোাঁড়োবত দ িো েরল।
স্ম পযেস্ত শরীবর দেোমবরর ভোরী দ ল্ট এ ং স্মপবের টুেস্মরি েোগটোবে
আবরো ভোরী বল মবন হবে। স্মেন্তু ও দুস্মট দফলো যোব নো। ওয়োটোর প্রুফ দ ল্ট ও
েোবগ অবনে প্রবয়োজনীয় স্মজস্মনস আবছ। পবদ পবদই দরেোর হব । দশোল্ডোর
দহোলিোবর তোর স্মপ্রয় স্মরভল োরটোর স্পশেও অনুভ েরবত পোরবছ।
োম হোত দ বপ ধবর দস হোাঁটবত শুরু েরল।
গুলীবত সৃি ক্ষত দেবে রি এখন দ রুবে নো। স্মেন্তু স্মভজো ক্ষত িোবনর
জমোট রি গলবছ।
পোস্মনবত ধুবয় দগবলও োম োহু ও োাঁস্মদবের েোপড়-ব োপড় অবনেটো
রিোিই দদখোবে।
আহমদ মুসো েবয়ে ধোপ উবেবছ।
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হেোৎ স্মসাঁস্মড়র োাঁবের ওপোর দেবে দুস্মট দমবয়র মোেো দস দদখবত দপল।
ধীবর ধীবর তোবদর দগোটো দদহ তোর নজবর এল।
দুস্মট দমবয় নোমবছ স্মসাঁস্মড় স্মদবয়। এেজন স্মতবরোশোধে, অন্যজন তরুণী।
দু’জবনরই েপোবল দফোাঁটো, স্মেন্তু এেজবনর স্মসাঁস্মেবত স্মসাঁদুর। তরুণীস্মটর
স্মসাঁস্মেবত স্মসাঁদুর দনই। তোর হোবত স্মপতল রংবয়র এেটো দগোলোেোর দি মবন হবে।
স্মনিয় দিস্মটবত ফুল ও পুজোর উপেরণ আবছ, অনুমোন েরল আহমদ
মুসো। দসই সোবে ো ল, দমবয় দুস্মট নোমবছ সোগবর পূজোর অিে স্মদবত।
দমবয় দুস্মটও তোবে দদবখ দফবলবছ।
আহমদ মুসো ক্ষস্মণবের জবন্য দোাঁস্মড়বয় পবড়স্মছল। স্মেন্তু আ োর স্মসাঁস্মড় স্মদবয়
উেবত শুরু েরল।
স্মেন্তু দমবয় দুস্মট দোাঁস্মড়বয় দগবছ।
প্রেবম তোবদর দ োবখ স্মছল সোধোরণ দেৌতুহল দৃস্মি। এই রেম স্ম ন্তো দয,
এই সোত সেোবল স্মসাঁস্মড় স্মদবয় দে উবে আসবছ! এ দেৌতুহল শীঘ্রই স্ম িবয় পস্মরণত
হল, যখন দদখল দলোেস্মট পোস্মন দেবে উবে আসবছ।
আরও েোবছ এবস পবড়বছ আহমদ মুসো।
এ োর পস্মরপূণেভোব ওবদর নজবর পবড়বছ আহমদ মুসো। আহমদ মুসোর
োম োহু আহত, রিোি, তো দদখবত দপবয়বছ ওরো। আহমদ মুসোর স্মপবের েোগ
দদখবত দপবয়বছ তোরো। আহমদ মুসোর দ হোরোর স্ম বদশী ভো ও তোবদর নজর
এড়োয়স্মন।
তোবদর স্ম িয় এ োর উবেবগ রূপ স্মনবয়বছ।
আহমদ মুসো খু ই স্বোভোস্ম েভোব উপবর উবেস্মছল। দমবয়রো স্মেছু নো
লবল আহমদ মুসো ওবদর এস্মড়বয় উবে যোব , এটোই দভব দরবখবছ আহমদ মুসো।
আহমদ মুসো আরও এস্মগবয় এবল তরুণীস্মট ড় দমবয়স্মটবে লক্ষে েবর
লল, ‘আপো দলোেস্মট আহত, মবন হয় দেোন টুেস্মরি। েোবরো েোরো আক্রোন্ত হবয়স্মছল
স্মেং ো দুিেটনোয় পবড়স্মছল দ োধ হয়।’
‘তো হবত পোবর। স্মেন্তু দরস্মডও দিোেণো শুবনস্মছস? এেজন স্ম বদশী
সন্ত্রোসীবে সরেোর খুাঁজবছ। দস এমস্মন......।’
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দপছবন খড়বমর দ্রুত েে েে শব্দ শুবন ড় দমবয়স্মট েেো ন্ধ েবর
দপছবন তোেোল। দদখল প্রধোন পুবরোস্মহত দ্রুত নোমবছ স্মসাঁস্মড় দ বয়।
পুবরোস্মহত দযোগোনন্দ দযোগী দেোন েোরবণ মস্মন্দবরর এ স্মদেটোয় এবস
দদখবত দপবয়বছ আহমদ মুসোবে। এেটু ভোবলো েবর দদবখই ছুবট আসবছ।
দযোগোনন্দ দযোগী ‘মহোসংি’ এর সদস্য।
আন্দোমোন সোগবর দ োট সবমত আহমদ মুসো ধ্বংস হ োর খ র দস
শুবনবছ। খুস্মশবত আিুত হবয় ইস্মতমবধেই দস এে প্রি পূজো স্মদবয়বছ। শস্মিরূস্মপনী,
অশুর নোস্মশনী মো দূগেোবে। স্মেন্তু এখন স্মভজো, আহত আহমদ মুসোবে স্মসাঁস্মড় স্মদবয়
উবে আসবত দদবখই তোর দেোন সবন্দহ রইল নো দয, এই দলোে সোগর দেবে উবে
আসবছ। দসই সোবে তোর স্মেতীয় দয েেো মবন হল, তো হল দসোজোসুস্মজই সোগবর
দ োট ধ্বংবসর িটনো িবটবছ, সুতরোং সোগর দেবে উবে আসো দলোে আহমদ মুসো
হওয়োই স্বোভোস্ম ে। দস স্মসাঁস্মড় দভবে দদৌবড় যতই আহমদ মুসোর স্মনেট তেী হল,
এই স্ম শ্বোস তোর আরও দৃঢ় হল। দমবয় দুস্মটর দপছবন এবস আহমদ মুসোর গুলীস্ম দ্ধ
োম োহু দদবখ তোর আর দেোন সবন্দহই রইল নো।
সবে সবেই দুপোবয়র খড়ম দফবল স্মদবয় দস হুংেোর স্মদবয় সোমবন
এবগোল। দেোমবর গুাঁবজ রোখো স্মরভল োর তোর উবে এবসবছ হোবত।
আাঁৎবে উবে দমবয় দুস্মট স্মসাঁস্মড়র দু’পোবশ সবর দগল।
দযোগোনন্দ দযোগীর মবন পড়বছ তোর উপর হুকুবমর েেো, ‘দদখোমোত্র
আহমদ মুসোবে হতেো েরবত হব ।’
স্মরভল োর তুবল স্মনবয়ই দযোগোনন্দ দযোগী স্ম ৎেোর েবর উবেবছ, ‘স্ম বভন
োগেমেোন ওরবফ আহমদ মুসো দতোমোর আর রক্ষো দনই। সোগবর দেবে তুস্মম দ াঁব
উবেছ, েোরণ ডোেোয় দতোমোর মরণ স্মলখো স্মছল।’
বলই দযোগোনন্দ দযোগী আহমদ মুসোর স্মদবে তোে েরো স্মরভল োবরর
স্মিগোর স্মটবপ স্মদবয়বছ।
দযোগোনন্দ দযোগীবে হোবত স্মরভল োর তুবল স্মনবত দদবখই আহমদ মুসোর
হোত দশোল্ডোর দহোলিোবর বল স্মগবয়স্মছল। আহমদ মুসোবে দদখোমোত্র গুলী েরোর
‘মহোসংবির’ স্মসদ্ধোন্ত দস জোবন। দযোগোনন্দ দযোগীর দ পবরোয়ো দ হোরো দদবখ এ ং
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েেোর ধরবন এ েেোই তোর আ োর মবন পড়ল। দশোল্ডোর দহোলিোর দেবে স্মরভল োর
দ র েরবলও গুলী েরোর সময় স্মছল নো। আত্মরক্ষোর জবন্য আহমদ মুসোবে োাঁ
স্মদবে স্মছটবে পড়বত হল। গুলী েরোর জবন্য ডোন হোত উন্মুি রোখোর জবন্যই
আহত োম পোশটোর উপরই আ োর জুলুম েরবত হল। গুলীস্মট লক্ষেভ্রি হল
দযোগোনন্দ দযোগীর। আহমদ মুসো তোর দদহ সস্মরবয় স্মনবত োর পোাঁ দসবেঠড দদরী
েরবলই দযোগোনন্দ দযোগীর ুবলট তোর েপোল ফুবটো েবর স্মদত।
োাঁ স্মদবে মোস্মটবত স্মছটবে পবড়ই আহমদ মুসো তোর স্মরভল োবরর স্মিগোর
স্মটবপস্মছল দযোগোনন্দ দযোগীবে লক্ষে েবর।
পোল্টো এই আক্রমবণর জবন্য প্রস্তুত স্মছল নো দযোগোনন্দ দযোগী। স্মেছু ুবঝ
উেোর আবগই েপোবলর স্মেে মোঝখোনটোয় গুলী দখবয় আছবড় পড়ল দস স্মসাঁস্মড়র
উপর। তোরপর গস্মড়বয় অবনে দূর পযেন্ত দনবম দগল তোর দদহটো।
গুলী েবরই আহমদ মুসো তোর োম োহুর যন্ত্রণোয় দনস্মতবয় পড়ল মোস্মটর
উপর। োমস্মদবে দদহবে স্মছটবে দদয়োয় আহত োম োহুটো স্মগবয় পবড়স্মছল এেটো
পোেবরর উপর। দদবহর দগোটো োপটোও স্মগবয় পবড়স্মছল দসই আহত োহুটোর
উপরই।
যন্ত্রণোয় োহুটো প্রোয় অ শ হবয় পবড়স্মছল। দসই সোবে দদহটোও তোর
েেোয় জরজর হবয় পবড়বছ।
ভয়-আতংবে পোের হবয় যোওয়ো দমবয় দুস্মট তোবদর দ োবখর সোমবন িবট
যোওয়ো িটনোগুবলো স্মনরব দদখস্মছল।
প্রেবম সোধু দযোগোনন্দ দযোগী গুরুজীর ঐভোব দতবড় আসো ও স্মরভল োর
দ র েরো দদবখ তোরো অ োে হবয়স্মছল। দয গুরুজী এেটো মোস্মছ মোরোবেও ¯্রিোর
অনস্মভবপ্রত বলন, দসই গুরুজীর হোবত স্মরভল োর! তোরপর গুরুজী স্মসাঁস্মড় স্মদবয়
উবে আসো দলোেবে ‘আহমদ মুসো’ বল সববোধন েরো দদবখ ভীেণ মবে
উবেস্মছল ড় দমবয়স্মট। দভতর দেবে শতেবণ্ঠ তোর স্মজজ্ঞোসো ধ্বস্মনত হবয়স্মছল এই
দলোেস্মট তোহবল দসই আহমদ মুসো!
আতংবের দিোর েোটবল আহমদ মুসো নোমটো ধোক্কো স্মদল ড় দমবয়স্মটবে।
গুরুজীর েপোবল দয গুলী দলবগবছ, এটো দতো দদখোই দগল। এতক্ষবণ গুরুজী দ োধ
ডুব ো পোহোড়

55

হয় দশে হবয় দগবছন। স্মেন্তু আহমদ মুসো যোবে লো হল, স্মতস্মনও স্মে গুলী
দখবয়বছন। ওভোব স্মনজেী পবড় আবছন দেন? গুরুজীর মতই স্মে তোর অ িো?
ুবের দেোন গভীবর দযন এেটো প্র ল অস্বস্মস্ত মোেো োড়ো স্মদবয় উেল। দস
তরুণীস্মটর হোত ধবর টোন স্মদবয় লল, ‘এস।’
ড় দমবয়স্মট দ্রুত এবগোল আহমদ মুসোর স্মদবে। স্মগবয় দোাঁড়োল আহমদ
মুসোর পোবশ। সবে সবে আহমদ মুসোও মোস্মট দেবে মোেো উস্মেবয় োইল দমবয়স্মটর
স্মদবে।
‘আপস্মন ভোবলো আবছন? আপনোর গুলী লোবগস্মন?’ উদগ্রী েবণ্ঠ স্মজজ্ঞোসো
েরল দমবয়স্মট।
স্ম স্মিত হল আহমদ মুসো। এই অব নো স্মহন্দু দমবয়স্মটর েবণ্ঠ আন্তস্মরেতোর
সুর দেন? দ োবখ তোর দরদ ভরো দৃস্মি দেন?
জ ো স্মদবত আহমদ মুসোর এেটু দদরী হবয়স্মছল। দমবয়স্মটই আ োর বল
উেল, ‘আপস্মন স্মে সস্মতেই আহমদ মুসো? ভয় দনই। আস্মম সুস্মিতো োলোজীর দ োন।
আস্মম দপোটে দেয়োবর েোস্মে, সুস্মিতো আপো আপনোর েেো আমোবে বলবছন।’
আহমদ মুসো তোর ডোন হোত স্মদবয় োম হোত দ বপ ধবর উবে সল। লল,
‘আল্লোহর অবশে প্রশংসো। আমোর রম দুুঃসমবয় আল্লোহ আপনোবে স্মমস্মলবয়
স্মদবলন। আপনোর দ োন সুস্মিতো োলোজীবেও এে েস্মেন স্ম পবদ আস্মম আল্লোহর
সোহোযে স্মহবসব দপবয়স্মছলোম।’
এেটু দেবম এেটো দম স্মনবয় আ োর আহমদ মুসো লল, ‘হ্যোাঁ আস্মম
আহমদ মুসো।’
শুবন খুস্মশ হল ড় দমবয়স্মট। স্মেন্তু পরক্ষবণই এে রোশ উবেবগর অন্ধেোর
নোমল তোর দ োবখ-মুবখ। লল দস দ্রুতেবণ্ঠ, ‘সরেোর ও দগোটো প্রশোসন পোগল
হবয় উবেবছ আপনোবে দশে েরোর জবন্য। দপোটে দেয়োবরর দেোন রোস্তো, দহোবটল,
োস্মড় আপনোর জবন্য স্মনরোপদ নয়। আপস্মন উেুন, এখস্মন এখোন দেবে সবর পড়বত
হব ।’
েেো দশে েবরই আ োর বল উেল দমবয়স্মট, ‘আপস্মন হোাঁটবত পোরব ন?’
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আহমদ মুসো উেবত উেবত লল, ‘পোর । স্মেন্তু দেোন জোয়গোই স্মনরোপদ
নো হবল আস্মম দেোেোয় যো , দেোেোয় দনব ন আপনোরো আমোবে?’
‘সুস্মিতো োলোজীর দ োবনর োস্মড়বে আপস্মন স্মনরোপদ ভো বত পোবরন।’
লল ড় দমবয়স্মট।
আহমদ মুসো ততক্ষবণ উবে দোাঁস্মড়বয়বছ।
‘আমরো মস্মন্দবরর স্মদে স্মদবয় দ রুবত পোরব ো নো। োইবরর রোস্তোও
আমোবদর জবন্য স্মনরোপদ নয়। সোগর তীর স্মদবয়ই আমোবদর দযবত হব । মস্মন্দর
এলোেো দপবরো োর পরও সোগর তীর হবয়ই যোওয়ো যোব । এেটু এবগোবলই
আমোবদর োস্মড়।’
বলই হোাঁটবত শুরু েরল ড় দমবয়স্মট। তোর সোবে আহমদ মুসো ও
তরুণীস্মটও।
পোশোপোস্মশ স্মতনজন হোাঁটবছ। প্রেবম স্মেছুক্ষণ স্মনর তো।
স্মনর তো দভবে ড় দমবয়স্মটই প্রেবম েেো লল, ‘আমোর নোম সুরূপো
স্মসংহোল। সুস্মিতো আপোর দছোট খোলোর ড় দমবয় আস্মম। আর এই দমবয়স্মট আমোর
ো োবতো দ োন এ ং সুেমো রোওবয়র খোলোবতো দ োন। আন্দোমোন এবল আমোবদর
োসোবতই েোবে, গভনের ভ বন দস যোয় নো। ওর নোম সোজনো স্মসংহোল।’
যতটো সম্ভ দ্রুত হোাঁটস্মছল তোরো।
আহমদ মুসো ডোন হোত স্মদবয় োম হোতটো দ বপ ধবর হোাঁটস্মছল।
‘স্যোর, আপনোর েি হবে আপনোর স্মপবের েোগটো আমোবে স্মদন।’ লল
সোজনো স্মসংহোল।
‘ভোই, ও স্মেেই বলবছ। ওটো আমোবদর স্মদন।’ লল সুরূপো স্মসংহোল।
‘নো দ োনরো, আমোর দেোন েি হবে নো। রং স্মপবের োপ আহত োহুর
যন্ত্রণোবে স্মেছুটো লোি েরবছ।’ লল আহমদ মুসো।
‘েি দ স্মশ হ োর েেো, লোি হবে স্মেভোব স্যোর?’ লল স্ম স্মিত েবণ্ঠ
সোজনো স্মসংহোল।
‘স্মপবে ভোবরর দ োধ েোেোয় েবির অনুভূস্মতটো দু’ভোব ভোগ হবে। এ ভোর
নো েোেবল েি দ োধটো আহত োহুবত স্মগবয় দেন্দ্রীভূত হব ।’ আহমদ মুসো লল।
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সুরূপো ও সোজনো দু’জবনই এে সোবে তোেোল আহমদ মুসোর স্মদবে।
দুজবনর দ োবখই স্ম িয়।
সুরূপো দ োখ স্মফস্মরবয় স্বগত েবণ্ঠ লল, ‘দেোন স্ম েয়বে এমন
স্মনখুাঁতভোব দদখো ঈশ্ববরর দদয়ো স্ম বশে গুণ।’
সোজনো স্মেছু লবত যোস্মেল। সুরূপো োধো স্মদবয় লল, ‘আমরো এবস দগস্মছ
সোজনো। সোমবনই েোাঁটোতোবরর দ ড়ো। এস আমরো স্মনব দনবম যোই, স্মন ু
েস্মরবডোরটো স্মদবয় আমরো ওপোবর বল যো , েোাঁটোতোবরর দ ড়ো স্মডেোবত যোওয়ো
স্মেে হব নো।
ওরো স্মতনজন স্মনব সোগবরর কূবল দনবম দগর। ড় ড় পোের-স্মটলোর স্মেছু
ড়োই-উৎরোই ওবদর পোর হবত হল। ওপোবর দপৌবছ দগল ওরো। এখন অবনেটো
স্মনরোপদ। এেটো ড়, মসৃণ পোের দদবখ সুরূপো আহমদ মুসোবে লল, ‘ভোই,
আপস্মন সুন। আপনোর অবনে েি হবয়বছ।’
সল স্মতনজনই।
সুরূপো আহমদ মুসোর োহুর ক্ষতটো দদখস্মছল। লল, ‘আমোর মবন হয়
গুলীটো দ স্মরবয় দগবছ।’
‘আমোরও তোই মবন হয়। তো নো হবল ক্ষবতর দুস্মট মুখ েোেবতো নো।’ লল
আহমদ মুসো।
‘স্যোর, আপস্মন দেোেোয় গুলীস্ম দ্ধ হবলন? সোগবর পড়বলন স্মে েবর? লঞ্চ
ডুস্ম হবয়স্মছল? ‘সোগর দেবে দ াঁব ছ, ডোেোয় দতোমোর মরণ স্মলখো হবয়বছ’ -গুরুজী
এই েেো লল দেন? গুরুজী আপনোবে মোরবত দ বয়স্মছল দেন?’ -এে স্মনশ্বোবস
প্রশ্নগুবলো েরল সোজনো স্মসংহোল।
‘গুরুজী দেন মোরবত োয়, দস েেো তুস্মম সুরূপোর েোবছ শুবন স্মনও। দস
স্মনিয় স েেো শুবনবছ সুস্মিতো আপোর েোছ দেবে। সোগবর স্মে েবর পড়লোম,
দসই েেো লস্মছ দশোন। আস্মম.........।’
‘এখন দেোন েেো নয় ভোই। োসোয় লুন, আপস্মন সুি দহোন তোরপর স
েেো।’ বল সুরূপো পবেট দেবে দমো োইল দ র েরল। দেোেোও দমো োইবল েেো
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লল। দেোন এে ডোিোর দসোহনীবে লল, ‘স্মিজ আপস্মন সোজেোরী, েোবঠডজ ও
স্ম স্মেৎসোর সরঞ্জোম স্মনবয় আমোর োসোয় বল আসুন। এখস্মন স্মিজ।’
দমো োইল দরবখ সুরূপো লল, ‘ডোিোর দসোহনী দপোটে দেয়োর
হোসপোতোবলর এেজন সোজেন এ ং সুস্মিতো আপোর ক্লোসবমট ও ন্ধু। আমোবদর
সমস্যোয় স্মতস্মন আবসন। আপনোর দক্ষবত্র দযমনটো প্রবয়োজন, স্মতস্মন ততটোই স্ম শ্বস্ত।’
‘দসোহনী নোম, স্মতস্মন স্মে মুসস্মলম?’ স্মজজ্ঞোসো আহমদ মুসোর।
‘স্মজ হ্যোাঁ মুসস্মলম, দেরোলোর দমবয়। পুবরো নোম দসোহনী শ নম। খু
ধমেভীরু। স্মনয়স্মমত নোমোয পবড়, মোেোয় রুমোল োাঁবধ। আপনোবে স্মনিয় স্ম নব ।’
সুরূপো লল।
দেরোলোর নোম শুনবতই আহমদ মুসোর মবন পড়ল শোহ োনুর মোবয়র েেো,
হোজী আ দুল আলী আ দুল্লোহর েেো। দমোপলো স্ম বদ্রোবহর নোয়ে তোবদর পূ ে
পুরুবের েেো। লল আহমদ মুসো, ‘ডোিোর দসোহনী শ নম স্মে দেরোলো দেবে
আসো, নো আন্দোমোবনর দেরোস্মলয়োন?’
‘দেরোলো দেবে আসো। দেরোলোর সরেোস্মর হোসপোতোল দেবে িোন্সফোর
হবয় আন্দোমোবন এবসবছন।’ লল সুরূপো স্মসংহোল।
েেো দশে েবরই সুরূপো আ োর বল উেল, ‘ লুন উস্মে। দসোহনীস্মদ আ োর
এবস পড়ব ন।’
স োই উেল। লবত শুরু েরল সোগর তীবরর পোেুবর ড়োই-উৎরোই
অস্মতক্রম েবর।

ডোিোর দসোহনী েোবঠডজ খুবলই বল উেল, ‘তোই বল আপনোর দদহ
এত আিোবতর ধেল দমোেোস্ম লোর পবরও দেমন েবর এত স্বোভোস্ম ে! আপনোর
দদবহ স্মনিয় দমস্মডস্মসবনর দিোর আবছ, অে ো আপনোর দদবহ আল্লোহ এমন স্মেছু
ধ স্মশিে স্মদবয়বছন, যো আিোবতর ক্ষস্মতবে দ্রুত পূরণ েবর আপনোবে স্বোভোস্ম ে
েবর দদয়। তো নো হবল দমস্মশন গোবনর ুবলট দপস্মশর গভীবর প্রব শ েবর স্ম পরীত
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স্মদে স্মদবয় দ র হবয় দয ক্ষবতর সৃস্মি েবরস্মছল, তো স্মেে হবত েমপবক্ষ ১৫ স্মদন
লোগোর েেো, স্মেন্তু তোর স্মসস্মে সময়ও দতো আপনোর লোবগস্মন!’
‘তোড়োতোস্মড় আমোর সুি হওয়ো প্রবয়োজন। দস েোরবণই আল্লোহর এই
সোহোযে।’ আহমদ মুসো লল।
‘আপনোর দক্ষবত্র এটো খু দ স্মশ স্মেে।’ লল ডোিোর দসোহনী।
এেটু দেবমই আ োর লল, ‘এেটো েেো স্মজজ্ঞোসো েস্মর?’
‘স্মনিয় েরব ন? তব ‘আপস্মন’ সববোধন নো েরবল খুস্মশ হতোম। সুস্মিতো
আপোও দশবে দছোট ভোই স্মহবসব ‘তুস্মম’ বলই সববোধন েবরবছন।’ আহমদ মুসো
লল।
‘শুধু য়স মযেোদোর প্রতীে নয়। আপনোবে দছোট ভোই বল আপন েরোর
োইবত আপস্মন দয মযেোদোর অস্মধেোরী, দসটোবে ড় েবর দদখোই দ স্মশ
প্রবয়োজনীয়।’ লল ডোিোর দসোহনী।
‘আপনোর প্রশ্ন লুন।’ আহমদ মুসো লল।
এেটুক্ষন ুপ েবর দেবে লল, ‘মবন রোখব ন প্রশ্নটো আমোর মত
এেজন দু েল নোরীর দৃস্মিবেোণ দেবে। আপনোর এই অস্মির জী বনর দশে
দেোেোয়? আস্মম যতটুকু দজবনস্মছ, ততটুকুবতই আস্মম স্মদবশহোরো হবয় পবড়স্মছ।
দজোবসফোইন ভো ী স্মে ভোব ন আস্মম জোস্মন নো।’
‘এটো ‘অস্মির জী ন’ নয় ডোিোর দসোহনী, এরই নোম জী ন। জী ন
মোবনই েোজ, েোজ মোবনই অস্মিরতো। েোবজর এই অস্মিরতো গৃহোেন দেবে স্ম শ্ব
পযেোবয় হবত পোবর। এরই এেপযেোবয় আমোর জী ন। সুতরোং এই অস্মিরতো দশে
হওয়োর েেো নয়।’ লল আহমদ মুসো।
হোসল ডোিোর দসোহনী। লল, ‘আপনোবদর মত দলোেবদর সোধোরণ
েেোও দশেন হবয় যোয়। সহজ েেোর এেটো েস্মেন দশেন আপস্মন তুবল ধবরবছন।
আস্মমও এেমত আপনোর সোবে। স্মেন্তু এই অস্মিরতোর মোবঝও স্মিরতো েোবে। আস্মম
দসটোর েেোই বলস্মছ।’
‘আপনোর েেো স্মেে। স্মেন্তু স জী ন এেরেম নয়। আপনোবদর দমোপলো
স্ম বদ্রোবহর েেোই িরণ েরুন।’ আহমদ মুসো লল।
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গম্ভীর হবয় ওেল ডোিোর দসোহনীর মুখ। সবে সবে উত্তর দদয়স্মন। এেটু
পর ধীবর ধীবর লল, ‘স্মেে বলবছন।’
ডোিোর দসোহনী তোর ডোিোরী েোগ গুস্মছবয় স্মনবত শুরু েবরবছ।
েোগস্মট গুস্মছবয় স্মনবয় পোবশর দসোফোয় সল।
হোবতর স্মটসুেটো স্মদবয় মুখ মুবছ স্মনবয় এেটু হোসল। লল, ‘ওস ভোরী
েেো েোে। এখন, লুন গত রোবত োরস্মদে দেবে দিরোও হবয় প্র - দগোলো-গুলীর
মবধে দ োট দেবে সোগবর নোমবলন, গুলীস্ম দ্ধ হবলন, সো বমস্মরন স্মটউ ও যখন
গুলীবত ফুবটো দদখবলন, তখন আপনোর স্মে মবন হবয়স্মছল?’
‘প্রবতেে স্ম পবদর মবধে োাঁ োর এেটো পে েোবেই, দসই োাঁ োর পে
ে হোর েরোর জবন্য তখনেোর অ িো দমোেোস্ম লো েরো ছোড়ো আর স্মেছুই আস্মম
ভোস্ম স্মন।’ আহমদ মুসো লল।
‘ভো ীর েেো? োচ্চোর েেো?’ লল ডোিোর দসোহনী।
‘ওবদর ছস্ম , স সময় আমোর দ োবখর সোমবন েোবে। তব ঐ মুহূবতে
ওবদরবে স্মনবয় দূ েল েরোর মত ভো নো আমোর মবধে সৃস্মি হয়স্মন।’
‘দস জবন্যই দতো আপস্মন আহমদ মুসো। ধন্য োদ। স্মেন্তু লুন দতো
অতীবতর এমন দেোন িটনো ো িৃস্মত যো আপনোবে দূ েল েবর, দুুঃস্মখত েবর,
েস্মেত েবর?’ লল ডোিোর দসোহনী।
‘এমন দেোন মোনুে দুস্মনয়োয় দনই যোর জী বন এই ধরবনর দেোন িটনো ো
িৃস্মত দনই। আমোর জী বনও এমন অবনে িটনো আবছ। এতই দ স্মশ.....।’
এই সময় ছুবট িবর প্রব শ েরল সুরূপো স্মসংহোল। তোর দপছবন দপছবন
সোজনো স্মসংহোলও।
আহমদ মুসোর েেো আবগই দেবম স্মগবয়স্মছল।
আহমদ মুসো তোর স্মদবে তোস্মেবয় দসোজো হবয় সল।
‘ভোই, এেটো দুুঃসং োদ।’ সুেমো রোও স্মনবখোাঁজ।’
‘সুেমো রোও স্মনবখোাঁজ?’ অবনেটো স্বগত েবণ্ঠ উচ্চোরণ েরল আহমদ
মুসো। তোর দ োবখ মুবখ স্ম িয়।
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ধীবর ধীবর মোেোটো স্মন ু হল। দ োখটোও তোর ন্ধ হবয় দগল। ভো বছ দস।
েেো লল নো।
েেো লল ডোিোর দসোহনী। লল, ‘েব দেবে স্মনবখোাঁজ?’
‘গতেোল স্ম বেল দেবে।’ লল সুরূপো স্মসংহোল।
‘েই পস্মত্রেোয় দতো আবসস্মন? গভনেবরর দমবয় স্মনবখোাঁজ, দছোট িটনো নয়।’
লল ডোিোর দসোহনী।
‘সম্ভ ত মযেোদোর েোপোরবে তোরো ড় েবর দদখবছ।’ সুরূপো লল।
‘দেোবেবে স্মনবখোাঁজ হবয়বছ?’ প্রশ্ন ডোিোর দসোহনীর।
‘গভনের হোউবজর সোমবন েোলী মস্মন্দবর মোবয়র সোবে পূবজো স্মদবত
স্মগবয়স্মছল। দফরোর পবে স্মনবখোাঁজ হবয়বছ।’ লল সুরূপো।
‘তোহবল দতো এটো স্মনবখোাঁজ হওয়োর িটনো নয়। স্মনবখোাঁজ এভোব হয় নো।
লবত হব অপহৃত হবয়বছ।’ ডোিোর দসোহনী লল।
‘খোলোম্মোর সোবে েেো হল। স্মতস্মন স্মনবখোাঁজ শব্দই লবলন। অ শ্যই তোর
অ িো খু ই খোরোপ। েোন্নোয় েেো লবত পোরবছন নো। অসুি হবয় পবড়বছন।’
লল সুরূপো স্মসংহোল।
‘মস্মন্দর পযেন্ত এস্মরয়ো গভনের হোউবজর স্মসকুেস্মরস্মট এলোেোর মবধে। ওখোন
দেবে গভনেবরর দমবয় অপহৃত হবল সোংিোস্মতে দুুঃসোহস্মসে েোজ!’ ডোিোর
দসোহনী লল।
‘পুস্মলবশর দেবে তোরো যস্মদ ড় হয়, তোহবল দুুঃসোহবসর দরেোর হয় নো।’
সুেমো রোওবয়র অপহরবণর েোপোবর প্রেম মুখ খুলল আহমদ মুসো।
‘পুস্মলবশর দেবে তোরো ড় হব দেন? সন্ত্রোসী যত ড়ই দহোে, পুস্মলশবে
তোরো ভয় েবর।’ লল ডোিোর দসোহনী।
‘ েোপোরটো স্মনবয় আরও ভো বত হব । তব আমোর মবন হয় সন্ত্রোসীরো
সুেমো রোওবে অপহরণ েবরস্মন।’ আহমদ মুসো লল।
‘তোহবল দে অপহরণ েবরবছ?’ লল সুরূপো স্মসংহোল।
‘আমোর েেো স্মেে নোও হবত পোবর। তব আস্মম সুেমো রোওবয়র
অপহরবণর যতগুবলো স্ম েবল্পর েেো ভো লোম, তোর মবধে স ব বয় সম্ভো নোর
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েেো হল, এেটো জিন্য উবদ্দবশ্য অপহরবণর নোটে সোজোবনো হবয়বছ।’ আহমদ
মুসো লল।
‘ বলন স্মে ভোই? এ নোটে সোজোব দে? তোর ো ো?’ স্ম িবয় দ োখ
েপোবল তুবল লল সুরূপো স্মসংহোল।
‘আস্মম তোই অনুমোন েবরস্মছ।’ আহমদ মুসো লল।
‘স্মে েোরবণ, দসই জিন্য উবদ্দশ্যস্মট স্মে?’ প্রশ্ন সুরূপোরই।
‘অবনেগুবলো েোরবণর েেো স্ম ন্তো েরো যোয়। সুেমো রোওবয়র সোবে
সুস্মিতো োলোজী আপোর দযোগোবযোগ হবয়বছ, এটো তোর স্মপতো জোনবত দপবর এই
দযোগোবযোগ স্ম স্মেন্ন েরোর জবন্য এই েোজ েবরবছন। স্মেন্তু এই েোরণ আমোর েোবছ
খু দযৌস্মিে নয়। স্মেতীয় েোরণ হবত পোবর, সুেমো রোওবে অপহরবণর নোটে
সোস্মজবয় তোবে সস্মরবয় দরবখ এর দোয় আহমদ শোহ আলমগীর তেো মুসলমোনবদর
উপর োস্মপবয় তোবদর স্ম রুবদ্ধ দেোন দমনমূলে পদবক্ষপ দনয়োর সুবযোগ সৃস্মি
েরবত োন। এ েোরণবেও আমোর েোবছ খু শস্মিশোলী মবন হয় নো। তৃতীয় েোরণ
হবত পোবর এই দয, ন্দী আহমদ শোহ আলমগীবরর েোছ দেবে তেে আদোবয়র
জন্য এেটো স্মগস্মনস্মপগ স্মহবসব ে হোর েরবত োয় সুেমো রোওবে।’
‘স্মগস্মনস্মপগ স্মেভোব ? স্মে তেে আদোয়?’ লল সুরূপো স্মসংহোল স্ম স্মিত
েবণ্ঠ।
আহমদ শোহ আলমগীর ও সুেমো পরষ্পরবে ভোবলো োবস। সুেমোবে ন্দী
আহমদ শোহ আলমগীবরর েোবছ হোস্মজর েবর আহমদ শোহ আলমগীরবে এ েেো
লো হব দয, তেে যস্মদ দস প্রেোশ নো েবর, তোহবল তোর সোমবনই স রেম
স্মনযেোতন, এমনস্মে িীলতোহোনীর েোজ েরো হব । সুেমো রোওবে রক্ষোর জবন্যই
তখন আহমদ শোহ আলমগীর মুখ খুলব । আর......’।
আহমদ মুসোর েেোয় োধো স্মদবয় ডোিোর দসোহনী বল উেল, ‘আপস্মন
এটোও স্মে স্মনছে অনুমোন েবরবছন?’
‘নো। এভোব স্মগস্মনস্মপগ োনো োর জবন্য স্ম স্ম মোধব র দলোেরো আহমদ
শোহ আলমগীবরর মো ও দ োনবে অপহরণ েবরস্মছল। স্মেন্তু তোরো তোবদর হোত ছোড়ো
হবয় যোওয়োয় তোবদর স্মগস্মনস্মপগ োনোবনো সম্ভ হয়স্মন এ ং আহমদ শোহ
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আলমগীবরর েোছ দেবে তেেও তোরো আদোয় েরবত পোবরস্মন। দশে ে িো
স্মহবসব ই আস্মম মবন েস্মর সুেমো রোওবে তোরো অপহরণ েবরবছ।’ লল আহমদ
মুসো।
‘আপনোর েেোয় শস্মিশোলী যুস্মি আবছ। স্মেন্তু এেজন স্মপতো স্মে তোর
দমবয় স্মনবয় এমন স্মেছু েরবত পোবরন?’
‘এটো হবত পোবর যস্মদ গরজটো দমবয়র দ বয়ও ড় হয়। আর স্মপতো মবন
েরবত পোবরন, আসবলই তোর দমবয়র দেোন ক্ষস্মত হব নো। মোঝখোন দেবে আহমদ
শোহ আলমগীবরর েোছ দেবে তেে আদোয় হবয় যোব ।’ আহমদ মুসো লল।
‘স্মেন্তু দমবয়র েোবছ দতো স্মপতো স্ম রস্মদবনর মত দছোট হবয় যোব ন।’ লল
সুরূপো স্মসংহোল।
হোসল আহমদ মুসো। লল, ‘সুেমো রোও স্মপতোবে সবন্দহ েবরবছ, স্মেন্তু
স্মপতো দমবয়বে জোনবত দদয়স্মন তোরোই দয আহমদ শোহ আলমগীরবে অপহরণ
েবরবছ। তোাঁর স্মনবজর দলোেরো ছদ্মব বশ সুেমোবে অপহরণ েবরবছ এ ং
জোনবতও দদব নো তোর স্মপতো এর সোবে জস্মড়ত। দস ুঝব আহমদ শোহ
আলমগীরবে যোরো আটে েবরবছ, তোরোই আহমদ শোহ আলমগীরবে েেো
লো োর জবন্য সুেমোবে অপহরণ েবরবছ। সুেমো আরও ুঝব , তোর স্মপতো
তোহবল আহমদ শোহ আলমগীবরর অপহরবণর সোবে জস্মড়ত নয়। এবত গভনের
মোধ দমবয়র সবন্দবহর দোয় দেবেও মুি হব ন এ ং েোবযেোদ্ধোরও হবয় যোব ।’
ডোিোর দসোহনী, সুরূপো ও সোজনো স্মসংহোল সেবলর মুবখই আনন্দ ও
স্বস্মস্তর ভো ফুবট উবেবছ। তোবদরও এখন স্মির স্ম শ্বোস সুেমোর অপহরবনর েোজ
তোর স্মপতোই েবরবছ এ ং সুেমোর আসবলই দেোন ক্ষস্মত হব নো।
আনন্দ ও স্বস্মস্তর মবধেও প্রবশ্নর এে প্র ল ফুরণ িবটবছ সোজনো
স্মসংহোবলর দ োবখ মুবখ। লল দস, ‘খোলুজোন মোবন সুেমো আপোর আব্বো এত ড়
এেটো েোজ েবরবছন দেোন তবেের জবন্য? দস তবেের সোবে তোর সম্পেে স্মে?’
‘এটোই আসল স্ম েয়। এই তবেের জবন্যই আহমদ শোহ আলমগীরবে
অপহরণ েরো হবয়বছ এ ং পর তেী িটনোগুবলো এই তেেবে দেন্দ্র েবরই িটবছ।
স্মেন্তু এই েোপোবর স্ম স্তোস্মরত স্মেছু জোস্মন নো। আস্মম এ পযেন্ত দযটো জোনবত দপবরস্মছ
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তো হল, স্মশ োজীর স্মে দস্মলল ও দমোগল সম্রোটবদর স্মে এেটো নিো আহমদ শোহ
আলমগীবরর েোবছ আবছ। এই স্মজস্মনসগুবলো তোরো োয়। এটো দপবল নোস্মে তোবদর
পে ও পোবেও দুই-ই পোওয়ো হবয় যোব । আ োর ভোরবত প্রস্মতস্মষ্ঠত হব স্মশ োজীর
স্ববপ্নর ধমেরোজে। েস্ম র ীন্দ্রনোবের ভোেোয় এেস্মত্রত হব আ োর, ‘এে ধমেরোজে
পোবশ খ- স্মছন্ন স্ম স্মক্ষি ভোরত।’ আহমদ মুসো লল।
‘র ীন্দ্রনোবের এ েস্ম তোংশ জোনবলন স্মে েবর? আপস্মন দতো োংলো
জোবনন নো, ভোরতীয়ও নন।’ লল সোজনো স্মসংহোল।
‘দতোমোর আপো সুস্মিতো োলোজীই আমোবে স্মশস্মখবয়বছন।’ আহমদ মুসো
লল।
ডোিোর দসোহনী ও সুরূপোর মুখ গম্ভীর। তোরো ভো স্মছল। সোজনোর এ ং
আহমদ মুসোর উত্তর তোবদর েোবন দ োধ হয় দপৌছোয়স্মন।
আহমদ মুসোর েেোর দশে শব্দ োতোবস দমলো োর আবগই সুরূপো প্রশ্ন
েরল, ‘যোরো ঐস অপহরবণর সোবে জস্মড়ত, যোরো ভোরবত স্মশ োজীর ধমেরোজে োয়
তোবদর সোবে গভনের স্ম স্ম মোধব র সম্পেে স্মে? স্মতস্মন দতো ধমেস্মনরবপক্ষ ভোরবতর
গভনের।’
গম্ভীর হল আহমদ মুসো। ভো নোর এেটো ছোয়ো নোমল তোর দ োবখ-মুবখ।
লল দস ধীবর ধীবর, ‘এটো তোাঁর উপস্মর েোেোবমো। দভতবরর রূপ স্মভন্ন। ভোরবতর
‘স্মশ োজী সন্তোন দসনো’, ‘হবর েৃষ্ণ হবর রোম’, প্রভৃস্মত অতেন্ত পস্মরস্ম ত ও স্মনবদেোে
জোতীয়তো োদী সংগেন। স্মেন্তু এগুবলো আসবল পোস্মনর উপবর মোেো দতোলো ধশল
ূড়ো। পোস্মনর স্মনব লুেোবনো রবয়বছ ‘ডুব ো পোহোড়’-এর মত ‘মহোসংি’।
মহোসোম্প্রদোস্ময়ে এই ‘মহোসংবি’রই এেজন দনতো স্ম স্ম মোধ । স্মতস্মন আন্দোমোন
‘মহোসংি’দে দনতৃত্ব স্মদবেন বলই আমোর স্ম শ্বোস।’ েোমল আহমদ মুসো।
সুরূপো স্মসংহোলরো দেোন েেো লল নো। তোবদর সেবলর দ োবখ-মুবখ
অপোর স্ম িয়। স্ম িবয় তোবদর দযন োেবরোধ হবয় দগবছ।
আহমদ মুসোই আ োর মুখ খুলল। লল, ‘ডুব ো পোহোড় এই মহোসংিই
ভোরবতর সেল সোম্প্রদোস্ময়ে স্ম বভদ, স্ম ত-ো এ ং দোেোর জন্য দোয়ী। ধবমের েোরবণ
ভোরত ভোগও হবলও ভোগ হওয়ো অন্য দুই অংবশ সোম্প্রদোস্ময়ে দোেো-ফোসোদ দনই।
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দসখোবনও ধমেস্মভস্মত্তে রোবষ্ট্রর আবন্দোলন আবছ। স্মেন্তু দসটো দগোপন নয়,
গণতোস্মন্ত্রে। দসখোবন অ শ্য সন্ত্রোস আিয়ী অগণতোস্মন্ত্রে এেটো ধমে আবন্দোলন
মোেো তুবলস্মছল, স্মেন্তু ধমেস্মনরবপক্ষ নো হবলও দসখোনেোর সরেোবরর েবেোর
অ িোন ও জনগণ তোবদর প্রতেোখেোন েরোয় ঐ আবন্দোলন পোনোর মত দভবস
দগবছ। স্মেন্তু ভোরবত তো হবত পোরবছ নো।’
‘দেন? ভোরবতর ধমেস্মনরবপক্ষ সরেোর স্মনিয় মহোসংিস্মটর েমেেো-বে
সমেেন েবর নো। দসজবন্যই ওটো প্রেোশ্য পোহোড় নয়, দগোপন ডুব ো পোহোড়।’ লল
ডোিোর দসোহনী।
‘প্রেোবশ্য সমেেন েবর নো এটো স্মেে। স্মেন্তু তোবদর স্ম রুবদ্ধ োংলোবদশ
সরেোবরর মত েবেোর অ িোনও দনয় নো। রং দগোপন সোয় আবছ এটোই প্রমোণ
হয়। দযমন, ো রী মসস্মজদ ধ্বংস েরল ‘স্মশ োজী সন্তোন দসনো’রো নোনো নোবমর
েোনোবর। তদোস্মনন্তন নরসীমো রোওবয়র েংবগ্রস এবত প্রেোবশ্য অংশ দনয়স্মন বট,
স্মেন্তু োধো দদয়স্মন, প্রস্মতবরোধ েবরস্মন। ো রী মসস্মজদ রক্ষোয় এস্মগবয় যোয়স্মন
সরেোবরর পুস্মলশ ও ধসন্যরো। স্মনরব দোাঁস্মড়বয় স স্মেছু দযন উপবভোগ েবরবছ।’
েোমল আহমদ মুসো।
সুরূপো স্মসংহোলবদর মুখ ম্লোন হবয় দগবছ। েেো লল নো সবে সবেই।
এেটু সময় স্মনবয় ডোিোর দসোহনী লল, ‘হতোশোর েেো আপস্মন দশোনোবলন।’
‘হতোশ হ োর স্মেছু দনই। ভোরবত গণতন্ত্র সুপ্রস্মতস্মষ্ঠত। ডুব ো পোহোড় রূপী
মহোসংবির স্ম রুবদ্ধ এই গণতন্ত্রই ভোরত োসীবদর জবন্য রক্ষোে , যস্মদ গণতন্ত্রবে
সস্মতেেোর গণতন্ত্র স্মহবসব তোরো োাঁস্ম বয় রোখবত পোবর।’ লল আহমদ মুসো।
‘ধন্য োদ ভোই, আপনোর েেো সতে দহোে। স্মেন্তু আন্দোমোন মহোসংবির
ধতস্মর সংেট দেবে উদ্ধোর হব স্মেভোব , দযখোবন গভনের স্মনবজ জস্মড়ত হবয়
পবড়বছন?’ লল ডোিোর দসোহনী।
‘এই সংেট উত্তরবণর দ িোই আমরো েরস্মছ। দদোয়ো েরুন।’ আহমদ মুসো
লল।
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‘স্মফ আমোস্মনল্লোহ’ বল উবে দোাঁড়োল ডোিোর দসোহনী। লল, ‘আপনোর
শরীবরর দূ েলতো েোটবত স্মেন্তু আরও এেটু সময় লোগব । এখনও আপনোর
োইবর দ বরোবনো স্মনবেধ।’
‘ও, আপনোবে লো হয়স্মন, আজ সেোবলই দতো উস্মন োইবর দ রু োর
জবন্য ধতস্মর হবয়স্মছবলন। এেটো দটস্মলবফোবনর অবপক্ষো েরবত স্মগবয়ই দশে পযেন্ত
স্মতস্মন দ রুবত পোবরনস্মন।’ লল সুরূপো স্মসংহোল।
সুরূপোর েেো দশে হবতই আহমদ মুসো বল উেল, ‘আমোর এে পুরোবনো
ন্ধু আটে আবছন। তোর দখোাঁবজই এেটু দ বরোবনো দরেোর। সম্ভ ত তোর োসোর
দটস্মলবফোন খোরোপ। খ র স্মদবয়ও দেোন সোড়ো পোইস্মন।’
‘স্মেন্তু আপস্মন জোবনন, আপনোর লো ল স্মনরোপদ নয়।’ লল সুরূপো
স্মসংহোল।
‘আস্মম জোস্মন দ োন। ওবদর দ িো হল, েোরস্মফউ পস্মরস্মিস্মত সৃস্মি েবর আমোর
লোবফরো অসম্ভ েবর তুবল ওবদর লক্ষে অজেন েরো। অন্যস্মদবে আমোর েোজ
হল ওবদর সতেেতোর স আবয়োজন েেে েবর স্মদবয় আমোর লবক্ষে উপনীত
হওয়ো। আমোর ুপ েবর বস েোেোর অেে হল, লক্ষে অজেবন তোবদর সোহোযে েরো।
আমোর স্মে েরো উস্ম ত লুন আপনোরো।’
‘আমরো জোস্মন আহমদ মুসো বস েোে োর পোত্র নন। স্ম পবদর িনিটো
তোর খু পস্মরস্ম ত সোেী। স্মেন্তু আমোর দেৌতুহল আপস্মন এই মুহূবতে োইবর স্মগবয়
স্মে েরব ন?’ লল সুরূপো স্মসংহোল।
‘স্মেছুই েরোর নো েোেবল, দেোন পেই খুাঁবজ নো দপবল েোজ হব ওবদর
হোবত ধরো দদয়ো। ধরো স্মদবয় ওবদর েোবছ দপৌবছ পে দ র েবর দনয়ো। স্মেন্তু .....।
আহমদ মুসোর েেো সোমবন এবগোবত পোরবলো নো। োধো স্মদবয় েেো বল
উেল সুরূপো স্মসংহোল। লল, ‘এমন আত্মিোতী েোজ েরোর স্ম ন্তোও েবরন?’ স্ম িয়
ও উবেগ তোর েবণ্ঠ। সোজনো ও ডোিোর দসোহনীরও মুখ হো হবয় দগবছ স্ম িবয়।
আহমদ মুসো হোসল। লল, ‘স্মনরুপোয় অ িোয় এমন েোজ েরবত
হবয়বছ। তব এখন এমন স্মেছু েরোর প্রবয়োজন দনই। লোর জবন্য আমোর সোমবন
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পে দখোলো। আপনোরো দেউ সোহোযে েরবল, স্ম বশে েবর স্মতস্মন যস্মদ এেজন
ডোিোর হন, তোহবল এেটো অস্মভযোন এখস্মন শুরু হবত পোবর।’
ডোিোর দসোহনীসহ ওবদর স্মতনজবনর দ োবখই স্ম িয় ও দেৌতুহল।
আহমদ মুসোর েেো দশে হবতই সুরূপো স্মসংহোল বল উেল, ‘আমোবদর মবধে
ডোিোর দতো এেজনই আবছ। স্মে লব ন দসোহনী আপো?’
‘হ্যোাঁ, প্রস্তো টো স্ম িবয়র এ ং দরোমোঞ্চের। আস্মম ুঝবত পোরস্মছ নো
আহমদ মুসো, এেজন ডোিোর আপনোবে স্মে স্ম বশে সহোয়তো েরবত পোবরন?’
লল ডোিোর দসোহনী।
‘েেো আস্মম স্মসস্মরয়োসস্মল বলস্মছ ডোিোর দসোহনী। হোজী আ দুল আলী
আব্দুল্লোহ দজবল, তোর স্ত্রীর সোবে আমোর দদখো হওয়ো দরেোর। স্মেছু স্ম েয় তোর
েোছ দেবে জোনো দরেোর। স্মেন্তু তোর োস্মড় ও দটস্মলবফোন দুবয়র উপরই নজরদোরী
লবছ। তোাঁর দমো োইলও মস্মনটর েরো হবে। দগোবয়ন্দো ও পুস্মলবশর নজর এস্মড়বয়
তোাঁর োস্মড়বত েোরও যোওয়ো সম্ভ নয়, এমনস্মে আত্মীয়-স্বজনবদরও দযবত দদয়ো
হবে নো খ র পো োর হবত পোবর এই আশংেোয়। এই অ িোয় এেজন ডোিোরই
তোাঁর োস্মড়বত দযবত পোবরন। তোর সোবে েোেব স্মশখ ড্রোইভোর.........।’
েেো লবত লবতই আহমদ মুসো সোমবনর ‘স্মট’ দটস্ম ল দেবে পোস্মনর
গ্লোস তুবল স্মনল এ ং ‘স্যস্মর’ বল দখবত শুরু েরল।
গ্লোস দটস্ম বল রোখবতই সোজনো স্মসংহোল লল, ‘স্মেে আবছ মেোডোম ডোিোর
দসোহনী নো হয় হবলন ডোিোর, আপস্মন স্মে তোহবল ড্রোইভোর? ড্রোইস্মভং লোইবসন্স
পোব ন দেোেোয়? তোরপর দপোশোে?’
আহমদ মুসো সোবে েবর আনো ওয়োটোর প্রুফ েোগ দেবে ড্রোইস্মভং
লোইবসন্স দ র েবর স োর সোমবন রোখল। স্মশখ সোজোর মত পোগড়ী, দপোশোে,
দোড়ী, এমনস্মে দগোাঁফও দ স্মরবয় এল তোর েোগ দেবে।
সোজনো স্মসংহোল দছোাঁ দমবর ড্রোইস্মভং লোইবসন্স তুবল স্মনল। এেটু নজর
ুস্মলবয়ই লল, ‘তোহবল স্যোর, আপস্মন ড্রোইভোর শরন স্মসং।’
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‘তোহবল দদখস্মছ, আপস্মন পস্মরেল্পনো ধতস্মর েবরই এবসবছন। স্মেন্তু
ডোিোর এভোব দপবয় যোব ন, এটো স্মেে েবরস্মছবলন স্মেভোব ?’ লল সুরূপো
স্মসংহোল।
‘আমোর পস্মরেল্পনোয় ডোিোর স্মছল নো। এই মোত্র এ স্ম েয়টো আমোর
মোেোয় এবসবছ ডোিোর দসোহনীবে দদবখ।’ আহমদ মুসো লল।
‘ডোিোর দসোহনীবে নো দপবল দপোটে দেয়োবর এবস টেোস্মির ে িো স্মেভোব
েরবতন?’
‘এেজন টেোস্মিওয়োলোবে আটবে দরবখ তোর টেোস্মি ে হোর েরতোম।
স্মনরোপত্তোর জবন্য টেোস্মির নোবোর পোবল্ট অবেবজো, পস্মরতেি এেটো টেোস্মির নোবোর
ে হোর েরতোম। দস নোবোরও আবগ দেবেই দজোগোড় েরো আবছ।’ আহমদ মুসো
েোমল।
স্মেন্তু ওবদর েোরও মুবখ দেোন েেো দনই।
স োর স্ম িয় দৃস্মি আহমদ মুসোর স্মদবে। এতস্মদবনর দশোনো আহমদ
মুসোবে তোরো দ োবখর সোমবন দদখবছ। তোর েোজ েরোর ধরন, তোর দেৌশল স
তোরো স্মনবজর দ োবখ দদখবছ, দখোদ আহমদ মুসোর েোবছই শুনবছ। এই োস্ত তো
স্ববপ্নর দ বয়ও ড় স্বপ্ন মবন হবে তোবদর েোবছ।
স্মনর তো ভোেল ডোিোর দসোহনী। লল, ‘আস্মম রোস্মজ জনো । আস্মম
আপনোর দেোন েোবজ লোগবল, স্মনবজবে ভোগে তী মবন ের ।’
‘ওবয়লেোম ডোিোর দসোহনী। আমোর েোজ দ্রুত ও সহজ েবর স্মদবলন।
আস্মম মবন েস্মর স্ম ন্তোর স্মেছু দনই।’ লল আহমদ মুসো।
‘আস্মম দতো স্ম নো েবলই যোস্মে। এটো যস্মদ পুস্মলশ-বগোবয়ন্দোরো জোবন এ ং
বল দয েল দনই যোস্মে দেন?’ ডোিোর দসোহনী লল।
‘ লব ন, রুস্মটন দ স্মেং, প্রস্মতমোবসই হয়।’ লল আহমদ মুসো।
‘ মৎেোর জ ো । রুস্মটন দ স্মেং লোটোই স ব বয় স্মনরোপদ। ধন্য োদ
আপনোবে।’ ডোিোর দসোহনী লল।
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আরও স্মতন িণ্টো পর। পড়ন্ত দ লো।
আহমদ মুসো স্মশখ ড্রোইভোবরর দপোশোে পবর ড্রইংরুবম বস ডোিোর
দসোহনীর অবপক্ষো েরবছ, আর গল্প েরবছ সুরূপোবদর সোবে।
স্মেে সমবয়ই গোস্মড় োরোন্দোয় প্রব শ েরল ডোিোর দসোহনীর গোস্মড়।
ডোিোর দসোহনী গোস্মড়র ড্রোইস্মভং স্মসট দেবে দনবম এল। তোর হোবত
দিস্মেসবেোপ, গোবয় ডোিোবরর এপ্রন। এপ্রবন এেটো ড় আেোবরর দরডক্রস
ছোড়োও তোর স্মনব স ুজ েোস্মলবত জ্বল জ্বল েরবছ আন্দোমোন সরেোস্মর
হোসপোতোবলর মবনোগ্রোম। ড্রোইস্মভং স্মসবটর পোবশর স্মসবট রোখো এেটো ড় ডোিোরী
েোগও দদখ যোবে। গোস্মড়র সোমবনর ও দপছবনর স্মস্ক্রবণও লোল দরডক্রবসর
মবনোগ্রোম।
গোস্মড়র শবব্দ স্মশখ ড্রোইভোরব শী আহমদ মুসোসহ সুরূপো ও সোজনো
দ স্মরবয় এবসস্মছল।
আহমদ মুসোবে দদবখ ডোিোর দসোহনী সোনবন্দ বল উেল, ‘ মৎেোর,
এেদম স্মনখুাঁত ছদ্মব শ। আবগ নো জোনবল আস্মম স্ম নবতই পোরতোম নো আপনোবে।’
‘ধন্য োদ’ বল আহমদ মুসো এস্মগবয় স্মগবয় গোস্মড়র দপছবনর দরজো খুবল
পোঞ্জো ী দমশোবনো স্মহন্দীবত ডোিোর দসোহনীবে গোস্মড়বত সোর জবন্য আহ্বোন
জোনোল।
‘ধন্য োদ’ বল ডোিোর দসোহনী গোস্মড়বত স্মগবয় সল।
গোস্মড়র দরজো ন্ধ েবর আহমদ মুসো স্মগবয় সল ড্রোইস্মভং স্মসবট। পোবশই
দোাঁস্মড়বয় স্মছল সুরূপো ও সোজনো। সোজনো লল ডোিোর দসোহনীবে লক্ষে েবর,
‘আমোর স্মহংসো হবে আপনোবে এেটো ইস্মতহোবসর অংশ হবত দদবখ।’
‘স্মেন্তু ইস্মতহোবসর শুরু দতোমোবদর োস্মড় দেবে দতোমোবদর সহবযোস্মগতোয়।
সুতরোং দতোমরোও ইস্মতহোবসর অংশ। আস্মস, আসসোলোম।’ বল আহমদ মুসো
গোস্মড়বত িোটে স্মদল।
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সুরূপো দুই হোত দজোড় েবর উপবরর স্মদবে তোস্মেবয় মোেো দনোয়োল। দ োধ
হয় মো দূগেো’র েোবছ দেোন প্রোেেনো েরল। গোস্মড় তখন োস্মড় দেবে রোস্তোয় স্মগবয়
উবেবছ।
হেোৎ আহমদ মুসো দব্রে েবে গোস্মড় েোস্মমবয় স্মদল। তোরপর গোস্মড় েোে
েবর দগবটর দভতর বল এল। দগট দেবে এেটু আড়োবল গোস্মড় স্মনবয় আ োর দব্রে
েশল।
ডোিোর দসোহনী স্ম স্মিত হবয় লল, ‘স্মে েোপোর জনো ?’
‘এেটো ভুল হবয়বছ। দু’স্মমস্মনট দদস্মর হব ।’ বল আহমদ মুসো তোর েোগ
দেবে গোস্মড়র দুস্মট নোবোর স্মনবয় গোস্মড় দেবে দনবম দগল। ডোিোর দসোহনীর গোস্মড়র
দুস্মদবে নোবোর দিট খুবল গোস্মড়র দভতবর ছুবড় স্মদবয় তোর জোয়গোয় নতুন নোবোর
দিট লোস্মগবয় স্মদল।
েোজ দশে েবর ড্রোইস্মভং স্মসবট স্মফবর এল। স্মসবট বস গোস্মড়র দরজো ন্ধ
েরবত েরবত লল, ‘ডোিোর দসোহনী সম্প্রস্মত দেোন ডোিোর স্মে স্ম বদবশ ো ছুস্মট
স্মনবয় মূল ভুখব- দগবছ?’
‘দগবছ। দেন?’
‘ লস্মছ। তোবদর েোরও এেজবনর নোম লুন।’
‘ডোিোর আশো স্যোমেোল আবমস্মরেো দগবছন এ ং ডোিোর নস্মন্দতো
পোঞ্জোব তোর োস্মড় ছুস্মটবত দগবছন।’
‘তোহবল ডোিোর দসোহী এখন দেবে আমোবদর স্মফবর আসো পযেন্ত আপনোর
নোম ডোিোর নস্মন্দতো। আপস্মন এই অস্মভযোবন স্মছবলন এ েেো যোবত দেোনভোব
প্রমোণ নো হয় এজবন্য।’
‘স্মেন্তু এবত আস্মম োাঁ , স্মেন্তু ডোিোর নস্মন্দতোর দতো স্ম পদ হব ।’
‘ডোিোর নস্মন্দতোর স্ম পদ হব দেন? স্মতস্মন দতো ছুস্মটবত আবছন। প্রমোণ
হব দয, ‘দেউ নেল নস্মন্দতো দসবজস্মছবলন।’
হোসল ডোিোর দসোহনী। লল, ‘গোস্মড়র নোবোর দিট দলো োর েোরণ স্মে?’
‘গোস্মড়টো দয আপনোর এটো যোবত দেউ খুাঁবজ দ র েরবত নো পোবর,
এজবন্যই এই ে িো।’
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‘আল্লোহবে অবনে অবনে ধন্য োদ। স্মতস্মন স্মনিয় আপনোবে স্ম বশেভোব
সৃস্মি েবরবছন। আপস্মন এতটো আগোম স্ম ন্তো েবরন?’
‘এটো আমোর েৃস্মতত্ব নয় দমোবটই।’ গোস্মড় িোটে স্মদবত স্মদবত লল আহমদ
মুসো। গোস্মড় রোস্তোয় দ স্মরবয় ছুবট লল।
এে সময় ডোিোর দসোহনী দপছন দেবে প্রশ্ন েরল, ‘আেো জনো ,
সংস্কোরে ও দযোদ্ধো এ দুজবনর মবধে দে ড়?’
‘দুজবনই ড়। সংস্কোর জোস্মতর পুনগেেবনর েোজ েবরন এ ং দযোদ্ধো
জোস্মতবে রক্ষোর জবন্য লড়োই েবর। দুেোজই তোবদর স্ব স্ব জোয়গোয় এে নোবোর।’
‘আপস্মন এেজন দযোদ্ধো স্মহবসব লুন............।’
আহমদ মুসো ডোিোর দসোহনীর েেোয় োধো স্মদবয় লল, ‘নো আস্মম দযোদ্ধো
নই, দযোদ্ধোর দোস্ময়ত্ব অবনে ড়। আস্মম দছোট এেজন দস ে, জোস্মতর স্ম পদেোবল
সোহোযে েরোর দ িো েস্মর।’
‘এটো আপনোর স্ম নয়। স্মমন্দোনোও, মধে এস্মশয়ো, লেোন, দস্পন, প্রভৃস্মত
জোয়গোয় যো েবরবছন, দসটো যুবদ্ধর দ বয়ও ড়।’
‘নো, ওগুবলো যুদ্ধ নয়। যুবদ্ধর জবন্য আনুষ্ঠোস্মনে এেটো দসঠিোল অেস্মরস্মট
েোেবত হয়, জনগবণর দেোন প্রেোর আনুষ্ঠোস্মনে সমেেন ও গ্রহণ দেবে এই
অেস্মরস্মটর সৃস্মি হয়। এস স্মেছুই দসখোবন স্মছল নো, এসব র প্রবয়োজনও হযস্মন।
েোরণ আস্মম দযটো েবরস্মছ, দসটো অন্যোয় ও অন্তিেোবতর দমোেোস্ম লো এ ং জোস্মতবত
তোর স্ম পদ উত্তরবণ সহবযোস্মগতো েরো। স্ম পদ মুি হবয় জোস্মত অবনে জোয়গোয়ই
স্বোধীনভোব স্মনবজর পোবয় দোাঁড়ো োর সুবযোগ দপবয়বছ। আর দদখুন, আস্মম আমোর এ
তৎপরতোয় দেোন আইন ভে েস্মরস্মন, আইবনর পবক্ষ েোজ েবরস্মছ এ ং আইবনর
শোসন ও গণতন্ত্রবেই সোমবন এস্মগবয় দন োর দ িো েবরস্মছ। আস্মম স্ম শ্বোস েস্মর
ডোিোর দসোহনী, আজ স্ম বশ্ব মুসলমোনরো যস্মদ তোবদর স্ব স্ব িোবন আইবনর শোসন
রক্ষো ও গণতন্ত্র েোর উপর অটল েোবে এ ং আল্লোহ দযমন োন দতমন ‘ভোবলো’
মোনুে হবত পোবর, তোহবল তোবদর দসই দসোনোলী স্মদবনর পুনরোগমন স্মনস্মিত হবত
পোবর।’
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‘ মৎেোর বলবছন। ধন্য োদ। স্মেন্তু লুন আমোবদর এই যোত্রো, আমরো
যো েরবত োস্মে তো স্মে এই দদবশর আইবনর স্ম রুবদ্ধ হবে নো?’
হোসল আহমদ মুসো। লল, ‘নো তো হবে নো। এই দদবশ এেটো খুস্মন
সন্ত্রোসী ক্র সরেোবরর অভেন্তবর এেটো সরেোর সৃস্মি েবর দ আইস্মনভোব
আইনবে হোবত স্মনবয় স্মনবদেোেবদর উপবর দয স্মনযেোতন স্মনপীড়ন োলোবে, তোরই
স্ম রুবদ্ধ আমোবদর এই অস্মভযোন। আমরো দেন, ক্রস্মটর েড়যবন্ত্রর েেো যস্মদ
এবদবশর দদশবপ্রস্মমে পুস্মলশ, দগোবয়ন্দোরো জোনত, তোহবল তোবদরও দোস্ময়ত্ব হবতো
এই েড়যবন্ত্রর স্ম রুবদ্ধ এস্মগবয় যোওয়ো। আমরো লবত দগবল তোবদরই েোজ....।’
েেো দশে নো েবরই আহমদ মুসো গোস্মড়র দব্রে েবে গোস্মড় দোাঁড় েরোল।
সোমবনই এেজন পুস্মলশ হোত তুবল আবছ, আহমদ মুসোর গোস্মড়বে
দোাঁড়ো োর স্মনবদেশ স্মদবে।
হোজী আ দুল আলী আ দুল্লোহর োস্মড় এবস দগবছ। সোমবনর দমোড়টো
িুবরই রোস্তোটো দসোজো হোজী আ দুল আলী আ দুল্লোর োস্মড় স্মগবয় উবেবছ। এখোবন
এই এেস্মটই রোস্তো। এস্মদে-বসস্মদে যো োর দেোন রোস্তো দনই এ ং এই রোস্তোটো হোজী
আ দুল আলী আ দুল্লোহর োস্মড় স্মগবয়ই দশে হবয়বছ।
পুস্মলশ অস্মফসোরস্মট েবয়ে ধোপ দহাঁবট আহমদ মুসো রূপী ড্রোইভোর শরন
স্মসংবয়র েোবছ এবস দোাঁড়োল। তোর সোবে স্মছল আরও দুজন পুস্মলশ। তোরোও এবস
দোাঁড়োল পুস্মলশ অস্মফসোবরর দপছবন।
পুস্মলশ অস্মফসোরস্মট েবয়ে ধোপ দহাঁবট আহমদ মুসোরূপী ড্রোইভোর শরন
স্মসংবয়র েোবছ এবস দোাঁড়োল। তোর সোবে স্মছল আরও দুজন পুস্মলশ। তোরোও এবস
দোাঁড়োল পুস্মলশ অস্মফসোবরর দপছবন।
পুস্মলশ অস্মফসোরস্মট গোস্মড়র জোনোলোর স্মদবে এেটু ঝুবাঁ ে স্মজজ্ঞোসো েরল,
‘স্মসংজী আপনোরো দেোেোয় যোবেন।’
‘হোজী আ দুল্লোহজীর োস্মড়বত।’
পুস্মলশ অস্মফসোর আহমদ মুসোর েোছ দেবে সবর ডোিোর দসোহনীর
জোনোলোর েোবছ স্মগবয় দোাঁড়োল।
ডোিোর দসোহনী এেটো খ বরর েোগজ পড়স্মছল।
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আহমদ মুসো পুস্মলশ অস্মফসোবরর সোবে েেো লোর সময় ডোিোর দসোহনী
মুবখর সোমবন দেবে েোগজটো এেটু সস্মরবয় স্মনবয়স্মছল। োম স্মদবের ুবলর স্মেছু
অংশ ও োম দ োবখর উপর স্মদবয় গোবলর উপর পবড়স্মছল। মুবখর দেোাঁট রো র স্মছল
খ বরর েোগবজর উপবরর প্রোন্ত। ফবল মুবখর পুবরোটো দদখো যোস্মেল নো।
পুস্মলশ অস্মফসোরবে তোর জোনোলোর স্মদবে আসবত দদবখ ডোিোর দসোহনী
স্মনবজই বল উেল, ‘স্মেছু িবটবছ অস্মফসোর?’
‘নো, মেোডোম। ইমোরবজন্সী লবছ দতো। তোই রুস্মটন দ স্মেং হবে। হোজী
সোবহব র োস্মড়বত সোধোরবণর যোওয়োটো ন্ধ েবর দদয়ো হবয়বছ। হোজী সোবহব র
োস্মড় দেবে আপনোবে ‘েল’ েরো হবয়বছ ুস্মঝ?’ লল পুস্মলশ অস্মফসোর।
‘প্রস্মত মোবসর রুস্মটন দ স্মেং দ গম সোবহ োর।’
‘ ুবঝস্মছ।’ বল এেটু দসোজো হবয় দোাঁস্মড়বয় পবেট দেবে দনোট ুে ও
েলম দ র েবর লল, ‘মোফ েরব ন, শুধু স্মনয়ম রক্ষোর জবন্য। মেোডোবমর নোম
স্মে?’
‘ডোিোর নস্মন্দতো। দপোটে দেয়োর গভনেবমঠট হোসপোতোল।’
‘ধন্য োদ। এই যবেি।’ বল দসোজো হবয় দোাঁস্মড়বয় লল, ‘যোও স্মসংজী।’
আহমদ মুসো গোস্মড় িোটে স্মদল। দস স্মরয়োর স্মভউবত দদখল, গোস্মড়র নোবোরও
টুবে স্মনবে পুস্মলশ অস্মফসোরস্মট।
‘অস্মফসোর গোস্মড়র নোবোরও স্মলবখ স্মনবে ডোিোর দসোহনী।’ আহমদ মুসো
লল।
ডোিোর দসোহনী এে পলে দপছবন তোস্মেবয় লল, ‘ধন্য োদ স্মসংজী।
এখন ুঝবত পোরস্মছ গোস্মড়র নোবোর ও আমোর নোম দলোবনো েত গুরুত্বপূণে। যোে
ফোাঁড়োটো দেবট দগবছ।’
‘েোটবলই ভোবলো’। লল আহমদ মুসো।
স্মেন্তু েোটবলো নো।
হোজী সোবহব র োস্মড়র োউঠডোস্মর প্রো ীবরর দগবট গোস্মড় দপৌছোবতই সোদো
দপোশোবের এেজন দলোে ভূবতর মত উদয় হবয় গোস্মড়র সোমবন এবস দোাঁড়োল।
দগবটর সোমবন এবস গোস্মড় আবগই দোাঁস্মড়বয় পবড়স্মছল।
ডুব ো পোহোড়

74

দলোেস্মট দসোজো স্মগবয় ডোিোর দসোহনীর জোনোলোয় স্মগবয় দোাঁড়োল।
ডোিোর দসোহনী আবগর মতই খ বরর েোগজ পড়স্মছবলন। খ বরর
েোগবজ তোর মুখ েোেো।
সোদো দপোশোেধোরী দলোেস্মট দরজোর সোমবন স্মগবয় দোাঁড়োবল মুবখর সোমবন
দেবে েোগজটো এেটু সস্মরবয় প্রশ্নব োধে দৃস্মিবত তোেোল দলোেস্মটর স্মদবে।
আবগর মতই ডোিোর দসোহনী োম পোবশর োম স্মদবের দ োখ ও গোল প্রোয়
দেবে স্মদবয়বছ।
ডোিোর দসোহনীবে তোর স্মদবে োইবত দদবখই সোদো দপোশোবের দলোেস্মট
পবেট দেবে এেটো আইস্মড েোডে দ র েবর ডোিোর দসোহনীর সোমবন তুবল ধবর
লল, ‘আস্মম দগোবয়ন্দো স্ম ভোবগর দলোে। আমোর উপর স্মনবদেশ আবছ দয ো যোরোই
দভতবর হোজী পস্মর োবরর সোবে দদখো েরবত ো দেোন েোজ স্মনবয় যোন, তোবদর
সোবে েোেবত। আশো েস্মর, আপনোরো আমোবে সোহোযে েরব ন।’
তোর েেোর উত্তর নো স্মদবয় ডোিোর দসোহনী ডোেল আহমদ মুসোবে,
‘স্মসংজী।’
সবে সবেই আহমদ মুসো লল, ‘ইবয়স মেোডোম।’
তোরপর দপছন স্মদবে নো স্মফবরই আহমদ মুসো দগোবয়ন্দোর উবদ্দবশ্য লল,
‘ওবয়লেোম। আসুন স্যোর। সোমবন এবস সুন।’
েেোগুবলো লস্মছল আহমদ মুসো আর পবেট দেবে দছোট এেটো দসবঠটর
স্মশস্মশ দ র েবর তোর পোবশর স্মসবটর সোমবন ডেোশ দ োবডের উপর রোখস্মছল।
আহমদ মুসো দগোবয়ন্দোবে তোর পোবশ এবস সোর আমন্ত্রণ জোনোবল
ডোিোর দসোহনীর মুখ ম্লোন হবয় দগল। আহমদ মুসো দয জবন্য যোবে, দসই েোজ দস
দগোবয়ন্দোর সোমবন স্মেভোব েরব ? তোবদর স্মমশনটোই েেে হবয় দগল দ োধ হয়।
মনটো খোরোপ হবয় দগল ডোিোর দসোহনীর।
আহমদ মুসোর আহ্বোন দপবয় দগোবয়ন্দো এবস গোস্মড়র দরজো খুবল আহমদ
মুসোর পোবশর স্মসবট বস লল, ‘ধন্য োদ স্মসংজী।’
‘ওবয়লেোম স্যোর।’ লল আহমদ মুসো।
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প্রব বশর দগটটো ন্ধ স্মছল। স্মেন্তু দগটমেোন দগট বি বস জোনোলো স্মদবয়
স েোপোরই দদখস্মছল ও শুনস্মছল।
দগোবয়ন্দো দলোেস্মট গোস্মড়বত উবে সবল দগটমেোন আর দেোন েেো নো বল
দভতর দেবে দরজোটো খুবল স্মদল।
দগবটর পবরই এেটো পোেুবর মসৃণ রোস্তো দসোজো এস্মগবয় গোস্মড় োরোন্দোয়
স্মগবয় দশে হবয়বছ। রোস্তোর দু’পোশ রো র ফুল গোবছর সোস্মর। আর রোস্তোর দুস্মদে
দেবে শুরু হবয় োস্মড়টোর োরস্মদবের স্ম শোল এলোেো জুবড় স্ম শোল ফবলর োগোন।
োরস্মদবের স ুজ সমুবদ্রর মোেোয় স্মটলোর সোদো োস্মড়টোবে অদ্ভুত সুন্দর দদখোবে।
দগট দেবে গোস্মড় োরোন্দোর দূরত্ব ২০০ গবজর েম হব নো।
গোস্মড় লবছ গোস্মড় োরোন্দোর স্মদবে।
পবের মোঝখোবন এবস আহমদ মুসো দগোবয়ন্দোবে লক্ষে েবর লল, ‘মোফ
েরব ন স্যোর, ডেোশ দ োবডের উপবরর দসবঠটর স্মশস্মশস্মট স্মে আমোবে দদব ন?’
দেোন েেো নো বল দগোবয়ন্দো দলোেস্মট তোর সোমবনর ডেোশ দ োডে দেবে
দসবঠটর স্মশস্মশ তুবল স্মনল। দ োবখর সোমবন ধবর লল, ‘স্মপ্রবন্সস।’ তোরপর স্মনব র
টোইবটল লোইবন দদখল, ‘অেো প্রডোক্ট অ পেোস্মরস’। পবড়ই হোাঁ েবর বল উেল,
‘স্মপ্রবন্সস ব্রোঠড। তোও আ োর পেোস্মরবসর। এে োর নো শুাঁবে স্মদস্মে নো স্মসংজী।’
বলই দগোবয়ন্দো দলোেস্মট স্মশস্মশর স্মছস্মপ খুবল মহোনবন্দ নোবে ধরল। সবে
সবেই তোর মোেোস্মট স্মসবটর উপর েবল পড়ল। তোর হোত দেবে স্মশস্মশস্মট পবড়
যোস্মেল। আহমদ মুসো োাঁ হোত স্মদবয় স্মশস্মশটো ধবর দফলল এ ং োপ স্মদবয় স্মছস্মপ
লোস্মগবয় স্মদল।
দগোবয়ন্দোস্মটর দদহ গোস্মড়র স্মসবট েবল পড়ল।
‘স্মে হল? দগোবয়ন্দো দলোেস্মটর স্মে হল জনো ?’ দপছবনর সস্মট দেবে উস্মেগ্ন
েণ্ঠ ডোিোর দসোহনীর।
‘দস জ্ঞোন হোস্মরবয়বছ।’ লল আহমদ মুসো।
‘দেন? স্মেভোব ? স্মশস্মশবত তোহবল স্মে দেোন হোডে দক্লোবরোফরম স্মছল?’
‘স্মজ, হ্যোাঁ। ফোাঁদ দপবতস্মছলোম। দস ফোাঁবদ ধরো পবড়বছ দস।’
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‘ও গড! এমন িটনোর জবন্যও আপস্মন প্রস্তুত স্মছবলন? স্মে েবর জোনবলন
এই িটনো িটব ?’
‘স্মেছুই জোনতোম নো। আমোর েোবছ দযমন স্মরভল োর আবছ, দতমস্মন এই
দক্লোবরোফরমও রবয়বছ। প্রবয়োজবন ে হোর েবরস্মছ মোত্র।’
‘আলহোমদুস্মলল্লোহ। আপনোর দক্ষবত্র ‘অস্ম শ্বোস্য’ শব্দ প্রবযোজে নয়। স্মেন্তু
দগোবয়ন্দো দলোেস্মটবে এখন স্মে েরব ন?’
‘যো োর সময় দেোেোও দরবখ যোব ো। এখন স্মসবটই বস েোেব ।’
গোস্মড় োরোন্দোয় দপৌবছ আহমদ মুসো ও ডোিোর দসোহনী গোস্মড় দেবে
নোমল। গোস্মড় লে েবর আহমদ মুসো দদৌড় স্মদবয় োরোন্দোয় উেল। দপছবন দপছবন
ডোিোর দসোহনী।
োস্মড়র দভতবর প্রব বশর দরজোটোর সোমবন দোাঁড়োল আহমদ মুসো।
‘ বল দতো আসো হয়স্মন। দ গম হোজী সোবহ দরজো খুলব ন দতো?’ লল
ডোিোর দসোহনী।
‘দ গম সোবহ োর জবন্য সংবেত আবছ। স্মতস্মন ুঝব ন, অসুস্ম ধো হব
নো।’
বল আহমদ মুসো েস্মলং দ বল স্মতন োবর এে, দুই ও স্মতন সংখেোয় দমোট
৬ োর োপ স্মদল।
তোরপর পোাঁ দসবেবঠডর মত অবপক্ষো।
েস্মলংব ল েেো বল উেল, ‘আসসোলোমু আলোইকুম। ওবয়লেোম, োছো।
এস।’
সবে সবেই দরজোর অবটোলে শব্দ েবর খুবল দগল।
প্রব শ েরল আহমদ মুসো এ ং ডোিোর দসোহনী।
স ই দ নো আহমদ মুসোর।
দভতবর েুবে দগল আহমদ মুসো।
দভতবরর ফেোস্মমলী ড্রইংরুবম বসস্মছল দ গম হোজী হোসনো আ দুল্লোহ।
আহমদ মুসোবদর দদবখই উবে দোাঁড়োল হোজী হোসনো দ গম আ দুল্লোহ
এ ং এস্মগবয় এল।
ডুব ো পোহোড়

77

আহমদ মুসোবে েোবছ দটবন স্মনবয় মোেোয় গোবয় হোত ুস্মলবয় লল,
‘আল্লোহর পর দতোমোবেই আস্মম িরণ েরস্মছলোম। আল্লোহর দশোের দয দতোমোবে
দপবয় দগস্মছ। তুস্মম এবল দেমন েবর। ুঝবত পোরস্মছ দতোমোবে আটেো োর জবন্যই
ওরো দপোটে দেয়োবর েোরস্মফউ পস্মরস্মিস্মতর সৃস্মি েবরবছ।’
এেটো দম স্মনবয় দ গম হোজী হোসনো ডোিোর দসোহনীবে দদস্মখবয় লল,
‘দে এ োছো?’
‘ইস্মন ডোিোর দসোহনী। এর ড্রোইভোর দসবজ সহবজই আসো সম্ভ হবয়বছ।
উস্মন আপনোবে দ েও েরব ন। তোহবল ওর আসোটোও সোেেে হব ।’
‘ধন্য োদ মো। অ শ্যই মো আমোবে দদখব ।’
বল দ গম হোজী হোসনো আ দুল্লোহ দুজনবে দটবন স্মনবয় দসোফোয় সল।
বসই আহমদ মুসো লল, ‘প্রেবম েোবজর েেো দসবর দনই আম্মো।
আপনোর দেোন স্মনবদেশ-উপবদশ আবছ স্মেনো আবগ লুন।’
‘দতোমোবে লোর স ব বয় জরুস্মর স্ম েয় হল, হোজী সোবহ বে আটবে
রোখোর েেো সরেোর অস্বীেোর েরবছ। প্রেম স্মদবে স্মনব র অস্মফসোররো স্বীেোর
েরবলও তোরো এখন লবছ, খ রটো ভুল ুঝো ুস্মঝর ফল স্মছল। এই অস্বীেোর েরোর
েোরণ খোরোপ স্মেছু িবট েোেবত পোবর বল আমোর ভয় হবে।’
দেবম দগল দ গম হোজী হোসনো আ দুল্লোহ। েোন্নোয় রুদ্ধ হবয় দগবছ তোর
েণ্ঠ।
‘ধধযে ধরুন আম্মো। খোরোপ স্মেছু িটোর দপছবন যুস্মি দনই। এমন স্মেছু
িটবত পোবর নো।’ নরম েবণ্ঠ সোন্তনোর সুবর লল আহমদ মুসো।
দ োখ মুবছ দ গম হোজী হোসনো আ দুল্লোহ লল, ‘তোহবল আটে রোখোর
েেো অস্বীেোর েরবছ দেন?’
‘অন্য দেোন েোরণ েোেবত পোবর। আস্মম এ েোপোবর দখোাঁজ স্মনস্মে আম্মো।
আপস্মন স্ম ন্তো েরব ন নো। লুন, আর স্মে েেো আবছ।’
‘আস্মম তোাঁর ফোইল িোাঁটবত স্মগবয় দপোটে দেয়োবরর দগোবয়ন্দো আটে
দেন্দ্রগুবলোর এেটো তোস্মলেো দপবয়স্মছ। ওটো দতোমোর েোবজ লোগব বল আমোর
মবন হবয়বছ। আমোর তৃতীয় েেো হল, মোস্মেেন রোষ্ট্রদূবতর দদয়ো তোর অয়েোরবলস
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দমো োইল নোবোরটো হোস্মরবয় স্মগবয়স্মছল। ওটো দপবয়স্মছ। উস্মন দতোমোর সোবে েেো
লোর জবন্য উদগ্রী ।’
েোমল দ গম হোজী হোসনো আ দুল্লোহ এ ং হোবতর দছোট্ট েোগ দেবে
এেটো দছোট্ট েোডে দ র েবর আহমদ মুসোর হোবত স্মদবয় লল, ‘মোস্মেেন রোষ্ট্রদূবতর
নোবোর এবত রবয়বছ।’
‘দপোটে দেয়োবর দগোবয়ন্দোবদর আটে দেন্দ্রগুবলোর তোস্মলেো?’ আহমদ মুসো
লল।
‘দতোমোর হোবতর েোডে দদখস্মন। দদখ। ওটো আমোবদর দহোবটবলর এেটো
অেোবড্রস েোডে। েোডেটো এেটু পুরু। এেটু দ িো েরবলই েোবডের দুস্মট দলয়োর
আলোদো হবয় যোব । দ স্মরবয় পড়ব সুপোর ফোইল দফোল্ড েরো এেখ- েোগজ। ঐ
েোগবজ দটস্মলবফোন নোবোরটোও পোব এ ং ঐ তোস্মলেোও পোব ।’ লল দ গম হোজী
হোসনো আ দুল্লোহ।
আহমদ মুসো েোবডের স্মদবে এে োর তোস্মেবয় লল, ‘ধন্য োদ আম্মো।’
‘এখন ল দতোমোর েেো।’ লল দ গম হোজী আ দুল্লোহ।
‘আমোর জোনোর স্ম েয়ও আপনোর েেোয় দপবয় দগস্মছ। আস্মম দভব স্মছলোম
হোজী সোবহ দেোেোয় দেোন দজবল আপস্মন জোবনন। এখন দদখস্মছ , সরেোর তোবে
আটে রোখোর েেোই অস্বীেোর েরবছ। আবরেটো স্ম েয় স্মছল মোস্মেেন রোষ্ট্রদূবতর
অয়েোরবলস দটস্মলবফোন নোবোর খুাঁবজ পোওয়োর দ িো েরো। দসটো দতো দপবয়ই
দগলোম। এখন আপনোর স্বোিে দ ে েরো োস্মে।’ আহমদ মুসো লল।
পস্মর োস্মরেো এ সময় িস্মল দেবল নোস্তো স্মনবয় প্রব শ েরল।
দ গম হোজী আ দুল্লোহ িস্মলস্মট দটবন স্মনবয় লল, ‘এস োছো, এস মো।
আস্মম দশ স্মমস্মনট আবগ নোস্তো েবরস্মছ। এখন দতোমোবদর এেোই নোস্তো েরবত হব ।’
নোস্তো দসবর ডোিোর দসোহনী লল দ গম হোজী আ দুল্লোহবে, ‘সস্মতে মো
আস্মম আপনোর েোডবপ্রসোর, ডোয়োব স্মটস এ ং হোটে পরীক্ষো ের । েোডবপ্রসোর ও
ডোয়োব স্মটস পরীক্ষো এখোবনই েরস্মছ। হোবটের ইস্মসস্মজ ের আপনোবে আপনোর
দ বড স্মনবয়।’
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পরীক্ষো-নীস্মরক্ষো দশে হবল আহমদ মুসো লল, দ গম হোজী
আ দুল্লোহবে, ‘আম্মো এ োর আমোবদর উেবত হব । দ স্মশ সময় েোেবল পুস্মলবশর
সবন্দহ হবত পোবর।’
‘অ শ্যই যোব োছো। মোবে তুস্মম স্মে সোন্তনো স্মদবয় যোব ল।’
‘আমোর স্ম শ্বোস আম্মো, হোজী সোবহ বে ওরো দেোন দজবল রোবখস্মন।
দগোবয়ন্দোবদর আটে দেবন্দ্রই স্মতস্মন ন্দী আবছন। আস্মম স জোয়গোবতই খুাঁজব ো।
সুেমো রোও-ও স্মেডন্যোপড হবয়বছ। আমোর অনুমোন তোবেও হোজী সোবহব র মত
দেোন দগোবয়ন্দো আটে দেবন্দ্র আটবে রোখো হবয়বছ। স্মলিটো পোওয়োয় তোবে
দখোাঁজোও সহজ হবয় দগল। অবপক্ষো েরুন। আল্লোহর সোহোযে আমোবদর স্ম জয়ী
েরব ।’
‘আস্মমন। আল্লোহ দতোমোর েেোবে সতে েরুন।’ লল দ গম হোজী
আ দুল্লোহ।
‘আম্মো, এখন োস্মড়বত আপনোর পস্মর োস্মরেো ছোড়ো আর দেউ আবছ?’
স্মজজ্ঞোসো আহমদ মুসোর।
‘দনই।’ দ গম হোজী আ দুল্লোহ লল।
‘এখন আমোবে এেটো নোটে েরবত হব মো।’ লল আহমদ মুসো।
‘নোটে? দেন? স্মেবসর নোটে?’ লল দ গম হোজী আ দুল্লোহ।
‘আপনোবে ও পস্মর োস্মরেোবে দক্লোবরোফরবম সংজ্ঞোহীন েবর এই ড্রইং
রুবম দফবল রোখবত োই। আর আপনোর স্মসন্দুবের েোগজ-পত্র ছস্মড়বয়-স্মছস্মটবয়
দফবল রোখবত োই এ ং টোেো পয়সো গোবয় েরবত োই। স্মসন্দুবের..........।’
আহমদ মুসোবে োধো স্মদবয় দ গম হোজী আ দুল্লোহ বল উেল, ‘স্মে
েোরবণ, দেন এস েরব ?’ তোর দ োবখ-মুবখ স্ম িয়।
‘আপনোবে সবন্দহ দেবে োাঁ ো োর জবন্য। আমরো আসোর সময় এেজন
দগোবয়ন্দোবে সংজ্ঞোহীন েবর এখোবন এবসস্মছ। তো নো হবল দসও আমোবদর সোবে
আসত এ ং তোর সোমবনই আমোবদর েেো- োতেো লবত হবতো।’ েোমল এেটু
আহমদ মুসো।

ডুব ো পোহোড়

80

দসই ফোাঁবেই দ গম হোজী আ দুল্লোহ লল, ‘ ুঝলোম। স্মেন্তু আমোবদর
উপর সবন্দহ েরব দেন?’
‘শুধু সবন্দহ প্রেম সুবযোবগই তোরো আপনোবে দগ্রফতোর েরব ।’
‘দেন? স্মে েোরবণ?’ উবেগভরো েবণ্ঠ লল দ গম হোজী আ দুল্লোহ।
‘যখন এেজন দগোবয়ন্দোবে সংজ্ঞোহীন েবর আমরো এখোবন এবসস্মছ ,
তখন স্বোভোস্ম েভোব ই ওরো ুঝব আমরো ডোিোর হওয়োর দয পস্মর য় স্মদবয়স্মছ
এ ং আপনোবে দ ে েরবত আসোর দয েে বলস্মছ তো স্মেে নয় এ ং আপনোর
সোবে দদখো েরোর জবন্যই এই দেৌশল স্মনবয়স্মছলোম। তোরো সবন্দহ েরব এই
দযোগসোজবশ আপস্মনও জস্মড়ত আবছন। সুতরোং আপনোর েোছ দেবে তোরো জোনোর
দ িো েরব , আমরো েরো। এমনস্মে তোরো আপনোবে এই অজুহোবত দগ্রফতোরও
েরবত পোবর। এখন আমরো যস্মদ আপনোবে দ াঁ বধ ও সংজ্ঞোহীন েবর যোই এ ে
আপনোর স্মসন্দুে লুট েস্মর, তোহবল আপনোবে সবন্দহ েরোর তোবদর দেোন অ েোশ
েোেব নো।’
মুখ উজ্জ্বল হবয় উেল দ গম হোজী আ দুল্লোহর। লল, ‘স্মেে বলছ
োছো। দতোমোর এত ুস্মদ্ধ! আল্লোহ দতোমোবে আরও উন্নস্মত স্মদন।’
এেটু েোমল। দেবমই আ োর বল উেল, ‘দতোমরো স আস্মম এেটু
আস্মস। শস্মরফোবে স
ুস্মঝবয় স্মল। পুস্মলশবে স্মে লবত হব দসটো তোর
ভোবলোভোব ুঝো দরেোর। নোস্তোর এস আবয়োজনও তোবে সস্মরবয় দফলবত হব ।’
বল ড্রইংরুম দেবে দ স্মরবয় দগল দ গম হোজী আ দুল্লোহ।
েবয়ে স্মমস্মনট পবর স্মফবর এল। লল, ‘হ্যোাঁ আমরো দরস্মড। ভল্ট মোবন
স্মসন্দুে ল খুবল দদই।’
‘নো আম্মো, স্মসন্দুে আপস্মন খুলব ন নো। আস্মম দলসোর েোটোর স্মদবয় স্মসন্দুে
খুবল স্মসন্দুে লুট ের ।’
‘স্মেে আবছ। লেটো নি হব অ শ্য। স্মসন্দুবে স্মেছুই দনই। আবছ মোত্র
স্মেছু দ ে ই, েোংে সোস্মটেস্মফবেট, দশয়োর সোস্মটেস্মফবেট এ ং জস্মম ও ে সোবয়র
স্মেছু দস্মলল দস্তোব জ। ওগুবলো ছস্মড়বয়-স্মছস্মটবয় েোেবল ো নি হবল দেোন ক্ষস্মত
দনই।’
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‘স্মেে আবছ।’ বল আহমদ মুসো এেোেশন শুরু েরল। দ গম হোজী
আ দুল্লোহবে তোর দ ডরুবম দ য়োবরর সোবে োাঁধল। পস্মর োস্মরেো শস্মরফোবে
সংজ্ঞোহীন েবর োইবরর প্রব শ দরজোর েোবছ দফবল রোখল। দ গম হোজী
আ দুল্লোহবে সংজ্ঞোহীন নো েবর ড় স্ক দটপ তোর মুবখ দসাঁবট মুখ ন্ধ েবর স্মদল।
তোরপর তোর দ োবখর সোমবন দলসোর েোটোর স্মদবয় স্মসন্দুবের লে দেবট দভতবরর
স েোগজপত্র দটবন দ র েবর ছস্মড়বয় স্মছস্মটবয় দফলল। তোরপর ‘আম্মোজী আমরো
ললোম, দদোয়ো েরব ন’ বল ডোিোর দসোহনীবে দডবে স্মনবয় ঝবড়র দ বগ ির
দেবে দ স্মরবয় এল। দযন সস্মতেই দস এে দসুেতোর েোজ সম্পন্ন েরল।
োইবর দ স্মরবয় এবস োস্মড়বত প্রব বশর দরজোস্মটরও লে দলসোর েোটোর
স্মদবয় ওবপন েবর রোখল।
আহমদ মুসো ও ডোিোর দসোহনী দনবম এল গোস্মড় োরোন্দোয়। এেটু দূবর
োইবরর দগবটর স্মদবে নজর পড়বতই স্ম স্মিত হল আহমদ মুসো। দগটস্মট এবে োবর
দখোলো। তোড়োতোস্মড় গোস্মড়র দভতবর তোেোল আহমদ মুসো। সংজ্ঞোহীন দগোবয়ন্দো
তোর স্মসবট দনই। গোস্মড়র দরজো টোন স্মদবয়ই আহমদ মুসো ুঝল স্মে িবটবছ।
ভ্রুকুস্মঞ্চত হল আহমদ মুসোর। লল, ‘ডোিোর দসোহনী আমরো ধরো পবড়
দগস্মছ।’
ডোিোর দসোহনী আহমদ মুসোর দ হোরোর পস্মর তেন লক্ষে েরস্মছল। দসও
খোরোপ স্মেছু আশংেো েরস্মছল। আহমদ মুসোর েেো শুবন উস্মেগ্ন েবণ্ঠ ডোিোর
দসোহনী লল, ‘সংজ্ঞোহোরো দগোবয়ন্দোস্মট গোস্মড়বত দনই দদখস্মছ। ধরো পবড় দগস্মছ
মোবন ওরো স্মে আমোবদর স্ম বন দফবলবছ?’
‘স্ম বন দফবলস্মন। তব দজবন দফবলবছ দয আমোবদর পস্মর য় ভুয়ো।’
‘তোহবল?’
‘আমোর মবন হয় সংজ্ঞোহীন দগোবয়ন্দোবে ওরো স্ম স্মেৎসোর জবন্য স্মনবয়
দগবছ। সম্ভ ত সংখেোয় দুই এেজবনর মত স্মছল বল তোরো দভতবর প্রব শ
েবরস্মন। স্মেন্তু হয় তোরো এখন োইবর আমোবদর জবন্য অবপক্ষো েরবছ, নয়বতো ওরো
প্রস্তুত হবয় আসোর পবে।’
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উবেগ-আতংবে মুখ পোংশু হবয় দগল ডোিোর দসোহনীর। েেো লবত
পোরল নো।
‘স্যস্মর ডোিোর দসোহনী, আপনোবে আস্মম স্ম পবদ দফবলস্মছ। স্মেন্তু আল্লোহ
আমোবদর সোহোযে েরব ন।’
বল আহমদ মুসো গোস্মড় দেবে তোর েোগস্মট দ র েবর স্মনল। লল ডোিোর
দসোহনীবে লক্ষে েবর, ‘আপস্মন গোস্মড়বত উবে সুন। ভয় েরব ন নো, ওবদর দ োবখ
ধুলো নয় ধুাঁয়ো স্মনবক্ষপ েবর স্মেেই আমরো বল দযবত পোর ।’
‘আল্লোহ সোহোযে েরুন।’ বল ডোিোর দসোহনী গোস্মড়বত উবে সল।
আহমদ মুসো দছোট মোব েলোেৃস্মতর ছয়স্মট দিোে দ োম ভরল দমোটো নবলর
দপট দমোটো এে স্মরভল োবর।
এটো পোওয়োরফুল উৎবক্ষপে যন্ত্র। স্মরভল োবরর মতই এেোস্মধক্রবম
ছয় োর স্মিগোর দটপো যোয়। ছয় োবর ছয়স্মট দিোে দ োম ৫০ গজ পযেন্ত দূবর স্মগবয়
স্ম বফোরণ িটোবত পোবর। স্ম বফোরবণর সবে সবেই দশ গেগজ এলোেো জুবড়
ধুাঁয়োর দদয়োল সৃস্মি েরবত পোবর।
দিোে দ োম স্মরভল োর স্মনবজর স্মসবটর উপর দরবখ আহমদ মুসো গোস্মড়র
খুবল রোখো নোবোর দিট দ র েবর স্মনল এ ং গোস্মড়বত লোগোবনো নোবোর দিট খুবল
সোমবন স্মপছবন দু’স্মদবেই আবগর নোবোর দিট লোস্মগবয় স্মনল।
আহমদ মুসো ড্রোইস্মভং স্মসবট এবস সল।
‘এখনই দয আবগর নোবোর লোস্মগবয় দফলবলন? ওরো দতো দদবখ দফলব ।’
ডোিোর দসোহনী লল।
‘এখন আর ওরো গোস্মড়র নোবোর দদখব নো। গোস্মড় সবমত আমোবদর ধ্বংস
েরোর দ িো েরব । আবগর নোবোরটো এখন লোগোলোম, েোরণ ওরো ইস্মতপূব ে
গোস্মড়বত দয নোবোর লোগোবনো স্মছল তো স োইবে জোস্মনবয় স্মদবয়বছ, অে ো বল যো োর
সবে সবেই জোস্মনবয় স্মদবত পোবর। সুতরোং পুস্মলবশর দ োখ েোেব গোস্মড়র পূব ের
নোবোবরর স্মদবে, এই নোবোর লোগোবনোর ফবল আমরো স্মনরোপবদ বল দযবত পোর ।’
‘স প্রশংসো আল্লোহর স্মযস্মন আপনোবে এমন দুরদৃস্মি স্মদবয়বছন।’
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েেো দশে েবরই আহমদ মুসো মোেোর পোগস্মড় ও দোস্মড় খুবল দফলল। শুধু
দগোাঁফটোই দেবে দগল।
পোবশর জোনোলো পুবরোটোই খুবল দফলল।
োম হোত স্মিয়োস্মরং-এ দরবখ ডোন হোবত তুবল স্মনল দিোে দ োবমর
স্মরভল োরস্মট।
িোটেোর অন েরোর আবগ আহমদ মুসো লল, ‘ডোিোর দসোহনী আপস্মন
স্মসবট শুবয় পড়–ন এ ং স্মসবটর প্রোন্ত ভোবলোভোব ধবর রোখুন।’
আহমদ মুসো সোমবন তোস্মেবয় স্মহবস েবর স্মনল। োগোবনর মোঝ রো র
স্মগবয় দগবটর ওপোবশ প্রেম দিোে দ োমোর স্ম বফোরণ িটোব । তোরপর রোস্তোর
প্রেম োাঁবে আরও দুস্মট। পবর দরেোর মবন েরবল স্মসদ্ধোন্ত দনব ।
গোস্মড় িোটে স্মদল আহমদ মুসো। যতটো সম্ভ গস্মত োড়োবত লোগল।
গোস্মড় িোবটের শব্দ দগবটর ওপোবশ দপৌবছ দগবছ। গোস্মড় োগোবনর মোঝ
রো র আসবতই োর জন পুস্মলশ তোবদর সো বমস্মশনগোন োস্মগবয় দগবট এবস
দোাঁস্মড়বয়বছ। তোবদর মবধে এেজন দসই পুস্মলশ অস্মফসোর যোর সোবে, আহমদ
মুসোরো েেো বলস্মছল।
দদখোর পর পলেমোত্র দদস্মর েবরস্মন আহমদ মুসো। স্মিগোর স্মটবপবছ দিোে
দ োম স্মরভল োবরর। ওরোও দদখবত দপবয়বছ আহমদ মুসোর স্মিগোর দটপো। ওরোও
তোবদর হোবতর সো বমস্মশনগোন তুলস্মছল। স্মেন্তু দসই সমবয়ই তোবদর মোঝখোবন
স্মগবয় স্ম বফোস্মরত হল দিোে দ োম।
দিোে দ োমো স্ম বফোরবণর পর পরই আহমদ মুসোর গোস্মড় তীব্র দ বগ
এস্মগবয় দগল দগবটর স্মদবে।
দগবট দপৌবছই আহমদ মুসো স্মতস্মরশ স্মল্লশ গবজর ে ধোবন আরও এেস্মট
দিোে দ োমোর স্ম বফোরণ িটোল।
আহমদ মুসোর গোস্মড় দগট দেবে স্মতস্মরশ স্মল্লশ গজ দূবর স্মেতীয়
স্ম বফোরবণর জোয়গোয় দপৌছোবতই দপছন দেবে ৃস্মির মত গুলী ছুবট এল তোর
গোস্মড়র স্মদবে।
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প্রেম দিোে দ োমো স্ম বফোরবণর পর পুস্মলশ োরজন স্মনিয় আতংস্মেত
হবয় পবড়স্মছল। দ োমোস্মট দয স্মনবদেোে দিোে দ োমো এটো ুঝবত তোবদর এেটু সময়
দলবগস্মছল। তোরো ুবঝ উবে আক্রমবণর জবন্য ধতস্মর হওয়ো পযেন্ত আহমদ মুসো দগট
দেবে স্মল্লশ পঞ্চোশ গজ দূবর বল এবসস্মছল।
ধুয়োর মবধে দেবে লক্ষেহীনভোব দছোড়ো পুস্মলবশর গুলীর দু’এেস্মট
দপছবনর গোডেোবর আিোত েরবলও গোস্মড়র দেোন ক্ষস্মত হয়স্মন।
সোমবন আর দেোন পুস্মলশ দদখবত দপল নো আহমদ মুসো। তোই দিোে
দ োমোর ে হোর আর েরল নো।
‘আলহোমদুস্মলল্লোহ। মোত্র োরজন পুস্মলশ আমোবদর জন্য অবপক্ষো েরস্মছল
ডোিোর দসোহনী। মবন হয় আরও দু’এেজন পুস্মলশ স্মছল তোরো সংজ্ঞোহীন
দগোবয়ন্দোবে হোসপোতোবল স্মনবয় দগবছ। এখবনো নতুন পুস্মলশ এবস দপৌছোয়স্মন। মবন
হয় সংজ্ঞোহীন দগোবয়ন্দোবে তোরো দ স্মশ আবগ খুাঁবজ পোয়স্মন।’ লল আহমদ মুসো।
‘সোমবন আরও পুস্মলশ েোেবত পোবর।’ লল ডোিোর দসোহনী।
‘েোেবল ক্ষস্মত দনই। দসই নোবোবরর গোস্মড়, দসই স্মশখ ড্রোইভোর এ ং দসই
ডোিোর েোউবেই তোরো পোব নো। আপস্মন এখনও ডোিোবরর এপ্রন দখোবলনস্মন।
খুবল দফলুন।’ আহমদ মুসো লল।
সস্মতেই দেোেোও আর পুস্মলশ তোবদর আটেোবলো নো।
ডোিোর দসোহনীর মুবখ স্বস্মস্ত ও হোস্মস স্মফবর এবসবছ। সহজ হবয় বস
লল, ‘আস্মম দেৌতুহল শতই আপনোর অস্মভযোবন অংশ স্মনবয়স্মছলোম। স্মেন্তু
জী বনর স ব বয় ড় অস্মভজ্ঞতো লোভ আজ আমোর হল। আপনোর সম্পবেে শত
েেো শুবনস্মছলোম। স্মেন্তু আজ আপনোর সেী হবয় দদখলোম, দেোন ণেনোই আপনোবে
প্রেোশ েরোর দক্ষবত্র যবেি নয়।’
প্রসেটো অন্যস্মদবে িুস্মরবয় স্মনল আহমদ মুসো। লল, ‘ওল্ড দসঠিোল
দমস্মডবেল দিোর’, ‘ওল্ড পুস্মলশ দহডবেোয়োটেোর’, ‘শয়তোবনর সীমোন্ত’, ‘পূ েোনী’,
‘আসু আিম’ এ ং ‘েোলী োস্মড়’-এস স্মে দেোেোয় আপস্মন জোবনন?’
নোমগুবলো শুবনই হোসবত লোগল ডোিোর দসোহনী। লল, ‘নোমগুবলো
আপস্মন দেোেোয় দপবলন? এে জোয়গোয় স্মেভোব নোমগুবলোবে এেত্র েরবলন?’
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‘জোয়গোগুবলো আমোর জবন্য খু ই গুরুত্বপূণে। আমোবে সোহোযে েরুন
স্মিজ।’ লল আহমদ মুসো।
‘িোনগুবলোর স ই এেস্মদে স্মদবয় ঐস্মতহোস্মসে। িোনগুবলোর িোপনোসমূহ
পস্মরতেি দিোস্মেত। সরেোবরর পূতে স্ম ভোগ এ িোনগুবলোর দোস্ময়বত্ব রবয়বছ।’ লল
ডোিোর দসোহনী।
‘িোনগুবলো সম্পবেে আস্মম আরও স্ম স্তোস্মরত জোনবত োই।’ আহমদ মুসো
লল।
‘আস্মম আপনোবে স্মেছু সোহোযে েরবত পোর । দ স্মশ সোহোযে পোব ন দপোটে
দেয়োর স্মমউস্মজয়োম দেবে।’ লল ডোিোর দসোহনী।
‘ধন্য োদ।’ লল আহমদ মুসো।
‘স্মে েোপোর, আপস্মন স্ম নবত পোবরনস্মন। োস্মড় দছবড় বল যোবেন দতো!’
লল দ্রুত েবণ্ঠ ডোিোর দসোহনী।
‘স্যস্মর। মনটো অন্যস্মদবে স্মছল। আবশ পোবশ তোেোবনো হয়স্মন।’
বল আহমদ মুসো গোস্মড় িুস্মরবয় স্মনবয় স্মফবর এল। দগট স্মদবয় প্রব শ েরল
দভতবর।
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৪
দপোশোে পবর েক্ষ দেবে দ স্মরবয় এল আহমদ মুসো।
পোবয় দেডস পরবন ফুলপেোঠট এ ং গোবয় জেোবেট। মুবখ দগোাঁফ।
দ স্মরবয়ই ‘স্যস্মর’ বল আ োর তোর েবক্ষর স্মদবে বল দগল।
ড্রইং রুবম বসস্মছল সোজনো স্মসংহোল।
োইবরর স্মদে দেবে ড্রইংরুবম েুেবলো সুরূপো স্মসংহোল। তোর স্বোমীবে
স্ম দোয় দদ োর জবন্য দস োইবর স্মগবয়স্মছল। তোর স্বোমী আনন্দ স্মসংহোল সরেোবরর
েমুেস্মনবেশন ুেবরোবত েোজ েবর। আজ তোর নোইট স্মডউস্মট।
সুরূপো সোজনোর পোবশ সবত সবত লল, ‘ভোই সোবহ দ র হনস্মন?’
‘দ র হবয়ই ‘স্যস্মর’ বল আ োর দভতবর স্মগবয়বছন।’ লল সোজনো।
‘সস্মতেই আস্মম দভব অ োে হই, এ ধরবনর এেস্মট স্ম পজ্জনে অস্মভযোবন
দ র হবেন, স্মেন্তু সোহোযে েরোর দেউ দনই, এমনস্মে স্মেছু হবল দপছবন দখোাঁজ
দন োরও দেউ দনই। অে এই েোবজ তোর স্মনবজর দেোন স্বোেে দনই। হোজী আ দুল
আলী আ দুল্লোহ, সুেমো রোও দেউই তোাঁর সোবে দেোন সম্পস্মেেত নয়। সুেমোর সোবে
আমোবদরই রবির সম্পেে। স্মেন্তু আমরো দতো তোর জবন্য স্ম ন্দুমোত্রও ভো স্মছ নো।’
সুরূপো লল।
‘আপো, স সময় স্মেছু মোনুেবে স্মনবজর দখবয় বনর দমোে তোড়োবত হয়।
তোরো সমোজ, সভেতোবে শুধু স্মদবয়ই যোয়, দনয় নো স্মেছু। এই হোবতম তোই,
রস্ম নহুডবদর জবন্যই আমোবদর সমোজ সভেতো স্মটবে আবছ, আপো।’ লল
সোজনো।
‘স্মেন্তু এজবন্য দতো োাঁ ো প্রবয়োজন, সুি েোেো প্রবয়োজন। স্মেন্তু এ স্ম েবয়
তোর দেোন ভো নো আবছ বল মবন হয় নো। ল, এই রোবত স্মতস্মন এেো দয েোবজ
দয জোয়গোয় যোবেন, তোর দেোন যুস্মি আবছ? রোবতর দ লো জোয়গোগুবলোই দদখবত
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ভয়ংের, ঐ জোয়গোগুবলোবত যোরো যোয় ো েোবে, তোরো হব আরও ভয়ংের।’
সুরূপো লল।
সোজনো স্মেছু লবত যোস্মেল।
আহমদ মুসো এবস ড্রইংরুবম প্রব শ েরল।
সুরূপো ও সোজনো উবে দোাঁড়োল। েেো লল সোজনো, ‘আসুন স্যোর, সুন।’
আহমদ মুসো িস্মড়র স্মদবে তোস্মেবয় সবত সবত লল, ‘আমোবে এখনই
দ রুবত হব । সোজনো তুস্মম আমোবে এে গ্লোস পোস্মন খোওয়োবত পোর।’
শুবনই সোজনো এে দদৌবড় স্মগবয় এে গ্লোস পোস্মন স্মনবয় এল।
‘ধন্য োদ সোজনো।’ বল আহমদ মুসো গ্লোসস্মট হোবত স্মনবয় পোস্মন দখল।
পোস্মন দখবয়ই উবে দোাঁড়োল আহমদ মুসো। লল, ‘আস্মস সুরুপোজী, আস্মস
সোজনো।’
সুরূপো উবে দোাঁস্মড়বয়স্মছল। লল, ‘েখন স্মফরবছন?’ ম্লোন েণ্ঠ সুরূপোর।
আহমদ মুসো হোাঁটবত শুরু েবরস্মছল। িুবর দোাঁড়োল। হোসল লল,
‘ েোংবের োেস্মরবত দযমন যোওয়োর সময় আবছ, আসোর সময় দনই। আমোর এ
ধরবনর েোবজর দক্ষবত্রও তোই। সময় দমবপ যোই, স্মেন্তু দফরোর দেোন সময় দনই।’
‘হোসবত পোরবছন! ভো নো হবে নো?’ লল সোজনো।
আ োর হোসল আহমদ মুসো। লল, ‘স্মশেোরীর দৃস্মি স্মশেোবরর স্মদবে
েোেবত হয়, স্মনবজর স্মদবে এবলই স দশে।’
‘স্যস্মর, ভো নোর দরেোর দনই তোহবল।’ লল সোজনো ম্লোন েবণ্ঠ।
সোজনোর মোেোয় এেটো দটোেো স্মদবয় লল, ‘স্মেে, দছোট দ োনস্মট আমোর।’
বলই ‘আস্মস সুরূপো দ োন’ বল আ োর িুবর দোাঁড়োল। হোাঁটবত শুরু েরল।
দ স্মরবয় দগল আহমদ মুসো।
আহমদ মুসো দ স্মরবয় দগবলও সুরুপো ও সোজনো স্মির দোাঁস্মড়বয়স্মছল।
সোজনোর দু’দ োখ দেবে অশ্রু গস্মড়বয় পড়বছ।
এেটো দীিেশ্বোস দফবল সুরূপো সোজনোর স্মদবে তোেোল। দদখবলো সোজনোর
দ োবখ অশ্রু। সুরূপো ধীবর ধীবর সোজনোর েোাঁবধ এেস্মট হোত রোখল।
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মমতোর এই স্পবশে সোজনোর দ োবখর অশ্রু আরও োড়ল। দস মুখ গুাঁজল
সুরূপোর েোাঁবধ। লল, ‘আহমদ মুসো আমোবে দছোট দ োন বলবছ আপো।’ সোজনোর
দ োবখ পোস্মন, আর মুবখ হোস্মস। তোর েেোগুবলো অশ্রু ও আনন্দ স্মমস্মিত।

‘ওল্ড পুস্মলশ দহডবেোয়োটেোর’ দেবে প্রোয় আড়োইশ’ গজ দূবর টেোস্মি দেবে
নোমল আহমদ মুসো।
এই ওল্ড পুস্মলশ দহডবেোয়োটেোর দপোটে দেয়োর দগোবয়ন্দোবদর এেস্মট দগোপন
েোরোগোর। আহমদ মুসো গত েবয়েস্মদবনর দ গম হোজী হোসনো আ দুল্লোহর েোছ
দেবে পোওয়ো দপোটে দেয়োর দগোবয়ন্দোবদর দগোপন েোরোগোবরর তোস্মলেোয় উবল্লস্মখত
স গুবলো োস্মড় সম্পবেে দখোাঁজ-খ র স্মনবয়বছ এ ং োস্মড়গুবলোর উপর দ োখও
দরবখবছ। এেজন স্মশল্পপস্মতর ছদ্মব বশ োস্মড় ও জস্মম দেনোর জবন্য িুবর
দ স্মড়বয়বছ। দগোপন েোরোগোরগুবলোর আবশ-পোবশর পুস্মলশবে েস্মশশ স্মদবয়
োস্মড়র অ িো ও পস্মর য় সম্পবেে তেে সংগ্রহ েবরবছ। তোবত দদবখবছ ঐ
োস্মড়গুবলো দেোন পোস্মর োস্মরে োসভন স্মেং ো ে সোয়ী প্রস্মতষ্ঠোন নয়। এগুবলো
পস্মরতেি। স্মেন্তু এগুবলোবত দলোে েোবে, দলোেবদর যোতোয়োতও দদখো যোয়।
সুতরোং সরেোর ো দগোবয়ন্দো স্ম ভোগ দয এগুবলোবে দগোপন েোবজ ে হোর েরবছ
তো এইস খ র দেবেও পস্মরষ্কোর হবয় যোয়। পস্মরতেি ওল্ড পুস্মলশ
দহডবেোয়োটেোরবে স্ম বশেভোব সবন্দবহর দেবন্দ্র পস্মরণত েবরবছ। এখোবন
দলোেজন এমনস্মে স্মেছু মস্মহলোরও েস্ত গস্মতস্ম স্মধ লক্ষে েরো দগবছ। এ েোরবণই
আহমদ মুসো এখোন দেবেই দগোপন েোরোগোরগুবলোবত অনুসন্ধোন শুরু েরোর
স্মসদ্ধোন্ত স্মনবয়বছ।
আহমদ মুসো গোস্মড় দেবে নোমোর পর রোস্তো োদ স্মদবয় জেলোেীণে উাঁ ু-স্মন ু
স্মটলো-গতেপণ
ূ ে েিের পবেই োস্মড়স্মটবত দপৌছোর স্মসদ্ধোন্ত স্মনল। আহমদ মুসো
দগোপবন োস্মড়স্মটবত প্রব শ েরবত োয় এ ং দগোপবন অনুসন্ধোন েবর দদখবত োয়।
তোবত েবর প্রস্মতপক্ষবে অন্ধেোবর রোখো সম্ভ হব । সংিোত-সংিেে হবল প্রস্মতপক্ষ
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মবন েরব তোবদর দগোপন েোরোগোরগুবলো ধরো পবড় দগবছ। দসবক্ষবত্র তোরো হোজী
সোবহ বে অন্যত্র সস্মরবয় স্মনবত পোবর।
আহমদ মুসো রোস্তো দেবে দনবম এল।
তোর পরবন েোবলো পেোঠট, গোবয় েোবলো জেোবেট এ ং মোেোয়ও েোবলো
হ্যোট। রোবতর অন্ধেোবরর সোবে দস এেদম স্মমবশ দগবছ।
দ োবখ নোইট স্মভশন গগলস েোেোর পবরও অবনে োর দহোাঁ ট দখবয় নোনো
রেম আগোছো ও গোছ-গোছড়োর েিের োধো দপস্মরবয় োস্মড়স্মটর পস্মিম স্মদবে অেেোৎ
োস্মড়র দপছবন স্মগবয় দপৌছল। োস্মড়টো স্মতন তলো। দ শ ড়। উপবর স্মনব স
স্মমস্মলবয় স্মতস্মরশ- স্মল্লশস্মট রুম হব । োস্মড়টোর দপছবন স্মেব ন ো দিোর রুম হবত
পোবর। এস্মদবের স্মেছু অংশ মূল স্ম স্মল্ডং দেবে োড়স্মত আেোবর দ স্মরবয় এবসবছ।
এই অংশস্মট এেতলো।
আহমদ মুসো স্মনরোপবদ োস্মড়র দগোড়ো পযেন্ত দপৌছোবত দপবর খুস্মশ হল।
এেতলোর এস্মদবের দদয়োবল এেটো জোনোলো দদখবত পোবে। এ জোনোলো
পবে স্মেং ো এেতলোয় উবে োস্মড়বত প্রব বশর দস দ িো েরবত পোবর।
আহমদ মুসো স্মনস্মিন্ত মবন এই পস্মরেল্পনো েরস্মছল, স্মেে তখন োস্মড়স্মটর
স্মতন তলো দেবে এেটো দস্মড়র মই দ বয় এেতলোর অংবশর ছোবদ দনবম এল
এেজন দলোে। তোর গলোয় ঝুলোবনো নোইট স্মভশন দূরস্ম ন এ ং দোাঁত স্মদবয় েোমবড়
ধবর রোখো স্মরভল োর।
এেতলোর ছোবদ দনবমই দস োম হোবত নোইট স্মভশন দূরস্ম ন দ োবখ
লোস্মগবয় ডোন হোবত স্মরভল োর স্মনবয় স্ম ড়োবলর মত স্মনশবব্দ হোমোগুস্মড় স্মদবয় ছোবদর
প্রোবন্তর স্মদবে এবগোল। এ সময় তোর পবেবটর দমো োইল দ বজ উেল। দস
তোড়োতোস্মড় স্মরভল োর মোস্মটবত দরবখ দমো োইল দ র েবর েলস্মট অফ েবর স্মদল।
স্মেন্তু ইস্মতমবধেই দমো োইবল দু’ োর স্মরং হবয়বছ।
স্মনব জোনোলোয় উেোর জবন্য প্রস্তুস্মতরত আহমদ মুসো দমো োইবল প্রেম স্মরং
শুবনই মবে স্মগবয় উৎেণে হবয় উেল। স্মেতীয় স্মরং শুবনই দস স্মনস্মিত হবয় দগল,
স্মরং দটোন জোনোলো স্মদবয় অেেোৎ িবরর দভতর দেবে নয় এেতলোর ছোবদর উপর
দেবে আসবছ। তোহবল ছোবদর উপর দলোে আবছ স্মনিয়। দস স্মে আবগ দেবেই
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স্মছল, নো দেউ দদখবত দপবয় তোবে টোবগেট েবরবছ। স্মেন্তু ছোবদবেন। পরক্ষবণই
তোর মবন হল, ছোবদ বস স্মনিয় তোরো নোইট স্মভশন দূরস্ম ন দ োবখ লোস্মগবয়
োরস্মদবে দ োখ রোখস্মছল। স্মনিয় দস দদখবত দপবয়বছ দয আহমদ মুসো োস্মড়র
পস্মিম স্মদে স্মদবয় এেতলোর স্মনব এবস দোাঁস্মড়বয়বছ। এটো দদবখই দস তোর স্মদবে
এস্মগবয় আসবছ। এই স্ম ন্তো েবরই আহমদ মুসো দ্রুত এেতলোর দদয়োবলর সোবে
দসাঁবট স্মগবয় দদয়োল দিাঁবে োস্মড়র উত্তর পোবশর স্মদবে এবগোল। আহমদ মুসো ভো ল,
দলোেস্মট স্মনিয় এে তলোর স্মনব ো দপছন এলোেোয় তোবে খুাঁজব অে ো ছোবদ ওাঁৎ
দপবত তোর অবপক্ষো েরব ।
আহমদ মুসো এে তলোর স্মধেত অংশ পোর হবয় ফোাঁেো জোয়গোয় দোাঁড়োল।
দযন এখোন দেবে এে তলোর ছোদটো পস্মরষ্কোর দদখো যোয়। আহমদ মুসো দদখল
এেজন দলোে ছোবদর পস্মিম প্রোবন্ত বস দ োবখ দূরস্ম ন লোস্মগবয় পস্মিম পোশটোবে
তন্ন তন্ন েবর দদখবছ। আহমদ মুসো ুঝল তোবেই খুাঁজবছ। আহমদ মুসোর দ োবখও
নোইট স্মভশন গগলস।
আহমদ মুসো এেতলো অংবশর উত্তবরর দদয়োবল পোইপ দদখবত দপল।
স্মসদ্ধোন্ত স্মনবয় দফলল আহমদ মুসো।
স্মশেোরীর মত সতেে পোবয় ছুটল দস পোস্মনর পোইবপর স্মদবে।
পোস্মনর পোইপ দ বয় ছোবদর েোছ রো র উবে দদয়োবলর োইবর এস্মগবয়
আসো েোস্মনেস ধবর ঝুবল পড়ল এ ং এে ঝটেোয় দুহোবত ভর স্মদবয় লোস্মফবয় উবে
দদবহর উপবরর অবধেেটোবে ছোবদ শুইবয় স্মদবয় দপছনটোবে ছোবদ তুবল স্মনল। দোাঁত
স্মদবয় েোমবড় ধবর রোখো স্মরভল োর হোবত স্মনবয় দ্রুত গস্মড়বয় এবগোবত লোগল
দলোেস্মটর স্মদবে।
আহমদ মুসো দলোেস্মটর দুগবজর মবধে আসোর পর দস দটর দপবয়বছ।
দপছবন শব্দ পোওয়োয় দলোেস্মট দ োাঁ েবর িুবর দোাঁস্মড়বয়বছ।
আহমদ মুসোও লোফ স্মদবয় উবে দোাঁস্মড়বয়বছ স্মরভল োর তোর স্মদবে উদেত
েবর।
দলোেস্মটর এে হোবত দূরস্ম ন, অন্য হোবত স্মরভল োর। স্মেন্তু স্মরভল োর ধরো
হোতস্মট স্মনব ঝুবল আবছ, আর দূরস্ম ন ধরো হোতটো দ োখ রো র উাঁ ুবত ধবর দনয়ো।
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দলোেস্মট আেস্মিে এই আক্রমবণর মুবখ স্মদবশহোরো হবয় পবড়স্মছল। তোর
েপোল রো র ধবর রোখো আহমদ মুসোর স্মরভল োবরর সোমবন দস স্মরভল োর তুলবত
পোরস্মছল নো।
আহমদ মুসো দলোেস্মটর স্মদবে স্মরভল োর ধবর দরবখ েবয়ে ধোপ এস্মগবয়
দলোেস্মটর হোত দেবে স্মরভল োর দেবড় স্মনল এ ং তোর দপছবন স্মগবয় দোাঁড়োল।
দলোেস্মটর মোেোয় স্মরভল োর দেস্মেবয় লল, ‘আস্মম এে প্রশ্ন দু োর েরব ো নো। প্রশ্ন
েবর আস্মম স্মতন পযেন্ত গুন । এর মবধে উত্তর নো দপবল দতোমোর মোেোয় গুলী ভবর
দদ ।’
দলোেস্মট ভবয় এেদম ুপবস দগবছ। তোর মুখ-ব োখ দেবে মৃতেু ভয়
স্মেেবর পড়বছ।
‘দতোমোবদর এ দগোপন েোরোগোবর েোবে ো েোবদরবে ন্দী েবর রোখো
হবয়বছ?’
প্রশ্ন েবরই আহমদ মুসো গুণবত শুরু েবরবছ। এে........, দুই........,
স্মতন...। ‘স্মতন’ সংখেো উচ্চোরণ শুরু েরবতই দস লল, ‘েোবে ন্দী েবর রোখো
হবয়বছ, নোম জোস্মন নো। এেস্মট দমবয় ন্দী আবছন।’
‘এেস্মট দমবয়?’ আপনোবতই প্রশ্নস্মট দ স্মরবয় এল তোর মুখ দেবে।
ভো স্মছল দস, দমবয়স্মট স্মে সুেমো রোও?’
‘হ্যোাঁ, এেস্মট দমবয়। দভতবর দমবয়রোই তোর পোহোরোয় আবছ।’
‘দভতবর েজন পোহোরোদোর আবছ? হোজী আ দুল্লোহবে দেোেোয় আটবে
দরবখবছ?’
‘পোাঁ জন দমবয় দগোবয়ন্দো ও দুজন দছবল পুস্মলশ। হোজী আ দুল্লোহবে
দেোেোয় দরবখবছ জোস্মন নো। এখোবন দনই।’ লল দলোেস্মট।
‘ ল, দমবয়স্মটবে এই োস্মড়র দেোেোয় দরবখবছ?’ স্মজজ্ঞোসো আহমদ মুসোর।
‘দদোতলোর স উত্তবরর রুবম।’ লল পুস্মলশ দলোেস্মট।
‘পোহোরোদোর মস্মহলো দগোবয়ন্দোরো দেোেোয়?’
‘দমবয়স্মটর সোবে ঐ িবরই তোরো েোবে।’
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আহমদ মুসোর তোর েেো দশে েরোর আবগই পবেট দেবে স্মশস্মশ দ র
েবরস্মছল োম হোত স্মদবয়। োম হোত স্মদবয়ই িোস্মিে স্মছস্মপস্মট খুবল তোর মুবখ দ বপ
ধরল।
পুস্মলশ দলোেস্মটর প্রস্মতবরোবধর দেোন দ িো স্মছল নো। সংজ্ঞো হোস্মরবয় পবড়
দগল ছোবদর উপর।
আহমদ মুসো তোবে দটবন ছোবদর প্রোবন্ত স্মনবয় যোস্মেল। পুস্মলশ দলোেস্মটর
পবেবট দমো োইল দ বজ উেল। আহমদ মুসো েমবে দোাঁড়োল। তোর পবেট দেবে
দমো োইল ধরব স্মেনো, লোইন দেবট দদব স্মেনো, পুস্মলবশর দমো োইলস্মট তোর
দরেোর পড়ব স্মেনো, এ স্মনবয় এেটু ভো ল আহমদ মুসো। দশবে স্মসদ্ধোন্ত স্মনল
পুস্মলবশর দমো োইল তোর দেোন েোবজ আসব নো। আর লোইন দেবট দদয়োর ো
ধরোর দরেোর দনই। দমো োইল আরও এে োর দ বজস্মছল, তখনও েেো লবত
দশোনো যোয়স্মন। সম্ভ ত দেবট স্মদবয়স্মছল লোইন। এ োরও দমো োইল নো ধরোয় দভতবর
অ িোনেোরী পুস্মলবশর দেউ স্মনিয় আসব তোর স্মে হল দখোাঁজ স্মনবত।
আহমদ মুসো পুস্মলবশর সংজ্ঞোহীন দদহ ছোবদর পস্মিম প্রোবন্ত স্মনবয় হোত
ধবর তোর দদহবে স্মনব ঝুস্মলবয় স্মদল। তোরপর দছবড় স্মদল। স্মনব ঐ জোয়গোয় অল্প
োস্মলর এেটো স্তুপ রবয়বছ। তোর উপর স্মগবয়ই তোর দদহস্মট পড়ল। দলোেস্মটর দতমন
আিোত পোওয়োর সম্ভো নো েোেবলো নো।
আহমদ মুসো এে তলোর ছোদ ধবর দদৌবড় বল এল স্মতন তলোর ছোবদ
উেোর দস্মড়র মইবয়র েোবছ। তোর স্মসদ্ধোন্ত স্মতন তলোর ছোবদ উবে োস্মড়র দভতবর
প্রব শ েরোর দ িো েরব দস। আহমদ মুসো খুস্মশ হবয়বছ এজন্য দয, সুেমো রোওবে
এখোবন পোওয়ো দগবল ড় এেটো েোজ হব । স্ম স্ম মোধ রো তোবে দটোপ োস্মনবয়
আহমদ শোহ আলমগীবরর েোছ দেবে তেে আদোবয়র দয েড়যন্ত্র েবরস্মছল তো েেে
হব ।
আহমদ মুসো দস্মড়র মইবয় পো রোখবত যোব , এমন সময় উপর দেবে
এেটো েণ্ঠ দভবস এল, ‘সবন্তোে, সবন্তোে তুই দেোেোয়?’
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আহমদ মুসো ুঝবত পোরল, সংজ্ঞোহীন দসই পুস্মলবশর নোম সবন্তোে। তোর
দমো োইল স্মনর দদবখ তোবেই খুাঁজবত এবসবছ তোর সহেমেী পুস্মলশ ো পুস্মলশ
অস্মফসোর। দখোাঁজ েরোর জবন্য দস স্মনিয় স্মন তলোর ছোবদ আসব ।
আহমদ মুসো দ্রুত দস্মড়র মইবয়র েোছ দেবে সবর এবস েোবছই দদয়োল
দিাঁবে পবড় েোেো এেটো ড় ভোেো োবির আড়োবল আিয় স্মনল।
আহমদ মুসোর ধোরণোই সতে হল। দস্মড়র মইবয়র নড়ো ড়ো দদবখ ুঝল,
দলোেস্মট মোবন স্মেতীয় পুস্মলশ দস্মড়র মই দ বয় নোমবছ।
প্রোয় দনবম দগবছ দলোেস্মট।
দলোেস্মট দুহোবত দস্মড় আাঁেবড় ধবর দস্মড়র োবর পো দফবল দফবল নোমবছ।
দস স্মরভল োরস্মট দোাঁত স্মদবয় েোমবড় ধবর আবছ।
আহমদ মুসোর লুস্মেবয় েোেো োি দেবে দস্মড়র মইবয়র দূরত্ব দুগজও
হব নো।
পুস্মলশ দলোেস্মটর পো মোস্মটবত পড়োর আবগই তোবে অবেবজো েরোর জবন্য
প্রস্তুত হল আহমদ মুসো।
দস্মড়র মইবয়র টবম ছোবদর এবে োবর েোবছ এবস স্বোভোস্ম েভোব ই তোর
দ োখ স্মনব র পো ও ছোবদর স্মদবে স্মন দ্ধ হবয়স্মছল। আহমদ মুসো এরই সুবযোগ গ্রহণ
েরল।
আহমদ মুসো োবির আড়োল দেবে দ স্মরবয় পুস্মলশ দলোেস্মটর দপছন স্মদে
স্মদবয় স্মগবয় তোর এেদম দপছবন দোাঁড়োল। দলোেস্মট তখন ছোদ দেবে মোত্র দস্মড়র
মইবয়র দুই দিপ উপবর।
আহমদ মুসো তোর স্মরভল োবরর নল স্মদবয় তোর গোবয় এেটো দটোেো স্মদল।
দলোেস্মট স্ম দুেৎস্পৃি হওয়োর মত মবে ওবে দপছন স্মদবে তোেোল।
এেদম মুবখর উপর আহমদ মুসোবে স্মরভল োর হোবত দদবখ ভুত দদখোর মত স্ম মূড়
হবয় পড়ল। েোমবড় ধবর রোখো স্মরভল োর তোর মুখ দেবে পবড় দগল।
‘দনবম পড়। দতোমোর আর স্মেছুই েরোর দনই। েেো নো শুনবল মোরো
পড়ব ।’ লল আহমদ মুসো। তোর স্মরভল োর দলোেস্মটর স্মদবে তোে েরো।
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পুস্মলশ দলোেস্মট লোফ স্মদবয় দনবম পড়ল। সোমনো সোমস্মন হবল আহমদ মুসো
দদখল দস পুস্মলবশর সোধোরণ স্মসপোই নয়, মোঝোস্মর পযেোবয়র অস্মফসোর।
দনবম দোাঁস্মড়বয়ই দস লল, ‘আমোর দলোে দেোেোয়? তুস্মম দে?’
‘দতোমোর দলোে িুস্মমবয় আবছ। িণ্টো স্মতবনে পর িুম ভোেব । আস্মম
এেজন জনবস ে। পস্মরতেি োস্মড়বত দতোমরো স্মে েরছ, দেোন অপরোধমূলে
েোজ েরছ স্মেনো তো দদখবত এবসস্মছ।’ লল আহমদ মুসো।
পুস্মলশ অস্মফসোরবে দেোন েেো লোর সুবযোগ নো স্মদবয় আহমদ মুসো
আ োর বল উেল, ‘দযভোব দোাঁস্মড়বয় আছ, হোত দুস্মট উপবর তুবল দসভোব ই
দোাঁস্মড়বয় েোে। েেোর সোমোন্য অন্যেো হবল স্মরভল োবরর গুলী দতোমোর ক্ষ দভদ
েরব ।’
বল আহমদ মুসো এে ধোপ এস্মগবয় তোর ুবে স্মরভল োবরর নল দেস্মেবয়
োম হোত স্মদবয় পবেট দেবে দক্লোবরোফরবমর স্মশস্মশ দ র েবর তোর নোবে দ বপ
ধরল।
পুস্মলশ অস্মফসোর স্মনশ্বোস ন্ধ েবরবছ, ুঝবত পোরল আহমদ মুসো।
আহমদ মুসো স্মরভল োবরর নল স্মদবয় পুস্মলশ অস্মফসোবরর ুবে দখোাঁ ো স্মদবয়
লল, ‘দজোবর স্মনশ্বোস নোও অস্মফসোর।’
পুস্মলশ অস্মফসোর আহমদ মুসোর স্মদবে এে োর তোস্মেবয় হুকুম তোস্মমল
েরল। দজোবর স্মনশ্বোস স্মনল। পর তেী েবয়ে দসবেবঠডই তোর সংজ্ঞোহীন দদহ
ছোবদর উপর লুস্মটবয় পড়ল।
আহমদ মুসো সংজ্ঞোহোরো পুস্মলশ অস্মফসোবরর পবেট দেবে দমো োইলস্মট
স্মনবয় স্মনল। মবন েরল, দমো োইলস্মটবত সুেমো সম্পবেে পুস্মলশ অস্মফসোবরর সোবে
স্ম স্ম মোধব র দযোগোবযোবগর প্রমোণ পোওয়ো দযবত পোবর।
দমো োইলস্মট পবেবট দফবল স্মরভল োবরর দোাঁবত েোমবড় ধবর দ্রুত দস্মড়র
মই দ বয় স্মতন তলোর ছোবদ উেল আহমদ মুসো। দদখবত দপল স্মসাঁস্মড়ির।
স্মসাঁস্মড়িবরর দরজো দখোলো।
আহমদ মুসো স্মসাঁস্মড় ির স্মদবয় পো রোখল স্মসাঁস্মড়বত। তোর ডোন হোবত
স্মরভল োর।
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স্মনুঃশবব্দ নোমবত লোগল স্মসাঁস্মড় দ বয়। দস ভো ল, মস্মহলো পুস্মলশ
দগোবয়ন্দোরো যস্মদ দমবয়স্মটর সোবে িবরর দভতবর েোবে, তোহবল এেজন মোত্র পুস্মলশ
োইবর আবছ।
সো ধোন হল দস, এই এেজন পুস্মলশবে সরোবত পোরবলই দস স্মনরোপবদ
িরস্মটর দরজো পযেন্ত দপৌছোবত পোবর।
এটো ভো বত স্মগবয় আহমদ মুসো স্ম স্মিত হল স্মনবজর দমবয়বে স্ম স্ম মোধ
এমন এেটো অরস্মক্ষত জোয়গোয় দরবখবছ? আ োর ভো ল পুস্মলবশরই সোবে
দহডবেোয়োটেোবরর স্মতনজন পুস্মলশ ও পোাঁ জন মস্মহলো দগোবয়ন্দো পুস্মলবশর দহফোজবত
রোখো খু অবযৌস্মিেও নয়। আবরেটো প্রশ্নও জোগল আহমদ মুসোর মবন। সুেমো
রোও স্মে ুঝবত দপবরবছ স্মেং ো জোনবত দপবরবছ দয, তোর স্মেডন্যোপ হওয়োর
েোজস্মট তোর স্মপতোর েো-! এেজন স্মপতো েতটো স্মনষ্ঠুর হবল তোর দমবয়র দক্ষবত্র এ
স্মসদ্ধোন্ত স্মনবত পোবর! ভো বত স্মগবয় স্ম িবয় হত োে হল আহমদ মুসো। আসবল তোর
গভনেবরর দ য়োবর সো এেটো ছদ্মব শ মোত্র। গভনেবরর স্ম শোল ছদ্মব স্মনবয় দস
স্মশ োজীর ‘ধমেরোজে’ দগোপন সন্ত্রোস োদী আবন্দোলবন জস্মড়বয় রবয়বছ। এ দেবেই
আাঁ েরো যোয়, েড়যন্ত্রস্মট ‘ডুব ো পোহোড়’-এর মত েতটো স্ম পজ্জনে হবয় উবেবছ।
আহমদ মুসো স্মতন তলোর স্মসাঁস্মড়র স্মমডল লেোস্মঠডং-এ দনবমই দদখবত দপল
দুতলোর লেোস্মঠডং-এ স্মসাঁস্মড়র মুবখই তৃতীয় পুস্মলশস্মট দ য়োবর বস আবছ। তোর দৃস্মি
স্মনব দদোতলোর স্মসাঁস্মড়র স্মদবে।
আহমদ মুসো স্মশেোরী োবির মত স্মসাঁস্মড় দ বয় এে পো দুপো েবর এবগোল
পুস্মলশস্মটর স্মদবে। আহমদ মুসো রিোরস্মি এড়োবত োবে। স্মনরব েোজ সোরবত
োয় দস।
স্মেন্তু স্মসাঁস্মড়র এেদম দগোড়োয় এবস পুস্মলবশর দৃস্মিবত পবড় দগল।
আহমদ মুসোবে দদবখ মবে উবেই পুস্মলশস্মট তোর দিনগোন িুস্মরবয় স্মনবত
যোস্মেল। আহমদ মুসো ধীর, স্মেন্তু েবেোর েবণ্ঠ লল, ‘হোতটো দযখোবন আবছ
দসখোবন রোখ, নো হবল মোেোর খুস্মল উবড় যোব ।’
পুস্মলশস্মট আহমদ মুসোর স্মদবে এে োর তোেোল। তোরপরই তোর দুস্মট হোত
স্মশস্মেল হবয় দগল এ ং হোবতর দিনগোন ঝুবল পড়ল।
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আহমদ মুসো পুস্মলবশর েোবছ দগল। তোর মোেোয় স্মরভল োবরর নল দেস্মেবয়
লল, ‘অন্য দুজবনর মত সংজ্ঞোহীন হওয়োই দতোমোর জন্য মেলজনে হব ।’
এ েেো বল তোর স্মদবে দ োেোর মত তোস্মেবয় েোেো পুস্মলবশর নোবে
দক্লোবরোফরবমর স্মশস্মশ দ বপ ধরল আহমদ মুসো।
পুস্মলশ সংজ্ঞোহীন হবয় স্মসাঁস্মড়বত পবড় দগবল আহমদ মুসো িুবর দোাঁস্মড়বয়
েস্মরবডোর দসোজো উত্তর প্রোবন্তর দশে িরস্মটর স্মদবে োইবতই দদখল দিন সোফোরী
পরো, দেোমবর দ ল্ট োাঁধো এ ং মোেোয় েোবলো েোপড় োাঁধো এেজন মস্মহলোর হোবতর
দিনগোন তোর স্মদবে উদেত হবয় উবেবছ।
সবে সবেই আহমদ মুসো স্মরভল োর ধরো ডোন হোত সোমবন স্মনবয়
েস্মরবডোবরর উপর ঝোাঁস্মপবয় পড়ল এ ং ভুস্মম স্পশে েবরই গুলী ছুড়ল দমবয়স্মটবে
লক্ষে েবর।
আহমদ মুসোর দদহ ভুস্মম স্পশে েরোর আবগই এে ঝোাঁে গুলী উবড় দগল
তোর দদবহর উপর স্মদবয়। স্মেন্তু আহমদ মুসোর টোবগেবটড গুলী স্মগবয় তোর ক্ষ দভদ
েরল। দস এত দ্রুত এই পোল্টো আক্রমবণর আশো েবরস্মন এ ং দিনগোবনর লক্ষে
পস্মর তেবনর সময়ও পোয়স্মন।
গুলী দখবয় পবড় দগল দমবয়স্মট।
আহমদ মুসো উবে দদৌড় স্মদল িরস্মটর স্মদবে।
েবয়ে ধোপ এস্মগবয়বছ মোত্র। ির দেবে এেবযোবগ দ স্মরবয় এল োরজন
মস্মহলো। তোবদর স োর হোবত দিনগোন। দ স্মরবয়ই তোরো দদখবত দপল আহমদ
মুসোবে। দিনগোন োস্মগবয়ই তোরো দ স্মরবয় এবসস্মছল। আহমদ মুসোবে দদখবত
দপবয়ই তোরো গুলী ছুড়বত শুরু েরল।
ওবদর দ রুবত দদবখই আহমদ মুসো ুঝবত দপবরস্মছল স্মে িটবত যোবে।
ওবদর দিনগোন দেবে গুলী দ স্মরবয় আসোর আবগই আহমদ মুসো েস্মরবডোবরর
উপর ঝোাঁস্মপবয় পবড়স্মছল। ঝোাঁস্মপবয় পবড়ই তোর পোবয়র স্মদেটো সোমবন স্মছটবে স্মদল।
স্ম ৎ অ িোন হল তোর দদবহর এ ং তোর দদহটো সোমবন এস্মগবয়ও দগল অবনেখোস্মন।
দমবয় োরজনই তোর এবে োবর সোমবন এ ং তোর স্মরভল োবরর মুবখ পড়ল।
অন্যস্মদবে দমবয় োরজবনর দিনগোবনর টোবগেট দেবে দস অবনেখোস্মন সবর
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এবসবছ। দমবয়রো তোবদর টোবগেট আহমদ মুসোর স্মদবে সস্মরবয় আনোর আবগই তোর
স্মরভল োর দেবে পরপর োর োর গুলী দ স্মরবয় এবলো। দমবয়গুবলো খু েোবছ
হওয়োয় স গুলীই অ েেে হল।
োর দমবয় দগোবয়ন্দোর দদহই দরজোর সোমবন স্তুপোেোবর পবড় দগল।
আহমদ মুসো উবেই দদৌড় স্মদল িবরর স্মদবে।
লোফ স্মদবয় লোশগুবলো দপস্মরবয় িবর েুবে দগল।
হোত-পো োাঁধো অ িোয় সুেমো রোও পবড়স্মছল খোবটর উপর। ভবয় তোর
দদহটো কুাঁেবড় স্মগবয়স্মছল। দুহোত স্মদবয় দস তোর মুখ দেবে স্মছল।
িবর পোবয়র শব্দ শুবন আেুবলর ফোাঁে স্মদবয় আতংস্মেত দৃস্মিবত দস
তোস্মেবয় স্মছল।
প্রেমটোয় েোবলো েোপবড় আ ৃত ও মোেোয় েোবলো েোপড় োাঁধো আহমদ
মুসোবে সুেমো রোও স্ম নবত পোবরস্মন। পরক্ষবণ আহমদ মুসোবে স্ম নবত দপবরই
‘ভোইয়ো’ বল হোউমোউ েবর দোঁবদ উেল।
আহমদ মুসো তোর হোত-পোবয়র োাঁধন েোটবত েোটবত লল, ‘আর ভয়
দনই। স্মেছু েরোর মত এখোবন আর দেউ দনই। তব তোড়োতোস্মড় আমোবদর সবর
পড়বত হব । দগোলোগুলী দহোে এটো োইস্মন, স্মেন্তু হবয়ই দগল।’
োাঁধনমুি হবয়ই সুেমো রোও ঝুপ েবর বস আহমদ মুসোর পোবয় তোর
মোেো দেস্মেবয় প্রণোম েরল।
আহমদ মুসো তোড়োতোস্মড় তোর হোত ধবর তুবল লল, ‘মোনুে মোনুবের পোবয়
হোত ো মোেো দেেো োর মত নত দেোন অ িোবতই হবত পোবর নো।’
সুেমো রোও উবে দোাঁস্মড়বয় লল, ‘আস্মম মোনুেবে নয়, মোনুেরূপী
ভগ োনবে প্রণো েবরস্মছ।’
‘মোনুে শুধু মোনুেই। দস দেোবনোভোব ই আল্লোহর রুপ হবত পোবর নো। ন ীরসূলরোও মোনুে। আস্মম জোস্মন, এ স্ম শ্বোবস তুস্মমও স্মফবর এবসছ।’
বলই আহমদ মুসো োইবর দ রু োর জবন্য পো োস্মড়বয় লল, ‘এস।’
সুেমো রোও লবত শুরু েবর লল, ‘স্যস্মর ভোইয়ো। আস্মম স্মদস্মগ¦স্মদে জ্ঞোন
হোস্মরবয় দফবলস্মছলোম। আজন্ম অভেোসটোই আমোর সোমবন এবস স্মগবয়স্মছল।’
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আহমদ মুসো ও সুেমো রোও এে তলো হবয় োস্মড়র োইবর দ স্মরবয় এল।
মূল রোস্তোয় উেবত হবল প্রোয় ১০০ গবজর মত অস্মফবসর প্রোইবভট রোস্তো
অস্মতক্রম েরবত হব ।
‘সুেমো আমরো রোস্তো স্মদবয় যো নো। গুলীর শব্দ শুবন ভ্রোমেমোন দেোন
পুস্মলশ ইউস্মনট এস্মদবে এবস পড়বত পোবর।’ আহমদ মুসো লল।
‘স্মেে ভোইয়ো।’ লল সুেমো রোও।
‘এস’ বল আহমদ মুসো অস্মফবসর সোমবনর োগোবন েুবে পড়ল এ ং
জেল এলোেোর স্মদবে এবগোল দেোণোকুস্মণ স্মেছু দূর স্মগবয় রোস্তোয় উেোর জবন্য।
আহমদ মুসো রোস্তোর দযখোন দেবে সুেমোর ন্দীখোনোয় আসোর জন্য জেল
ভুস্মমবত দনবম এবসস্মছল, দসখোবন দপৌবছ দোাঁস্মড়বয় পড়ল। এেটো ড় পোের দদবখ
স্মনবজ সল এ ং পোবশর এেটো পোের দদস্মখবয় সুেমো রোওবে সবত লল। সুেমো
রোও সল।
‘এেটু স্মজস্মরবয় নোও সুেমো। জোস্মন নো েতটো হোাঁটবত হব , গোস্মড় দেোেোয়
পো !’ লল আহমদ মুসো।
‘আস্মম হোাঁটবত পোর ভোইয়ো।’ সুেমো রোও লল।
‘ধন্য োদ সুেমো। স্মেন্তু দতোমোর োস্মড় দতো অবনে দূর।’ লল আহমদ
মুসো।
হেোৎ আতংে-ব দনোয় ভবর দগল সুেমো রোওবয়র মুখ।
‘আমোবে স্মে আমোর োস্মড়বত স্মনবেন?’ লল সুেমো রোও।
‘হ্যোাঁ। োস্মড়বতই দতো যোব ।’ আহমদ মুসো লল।
মুখ নত েরল সুেমো রোও।
আহমদ মুসো সুেমোর স্মদবে তোেোল। এেটু স্ম ন্তো েরল। লল, ‘সস্মতেই
তোহবল দতোমোর স্মপতো দতোমোবে স্মেডন্যঅপ েস্মরবয়বছন?’
জ ো স্মদল নো সুেমো রোও। দুহোবত মুখ দেবে ফুাঁস্মপবয় দোঁবদ উেল। লল,
‘স্মেডন্যোপ েরোনস্মন, স্মেডন্যোপ েবরবছন। তোর দগোবয়ন্দো স্ম ভোগই আমোবে
স্মেডন্যোপ েবরবছ।’
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আহমদ মুসো আলবতোভোব সুেমো রোওবয়র মোেোয় হোত ুস্মলবয় লল,
‘আজবের দুস্মনয়োবে ড় জস্মটল েবর তুবলস্মছ আমরো দ োন। িটোবত হয় নো, অবনে
সময় অবনে স্মেছু িটোবত োধেও হবত হয়।’
‘আপস্মন জোবনন নো ভোইয়ো। দভতবরর েোপোর অতেন্ত ভয়ো হ। আমোর
স্মপতো শুধু আন্দোমোবনর গভনের নন। স্মতস্মন ‘মহোসংি’ নোমে স্মনস্মখল ভোরত সন্ত্রোসী
আবন্দোলবনর এেজন শীেে দনতো এ ং এই সন্ত্রোসী আবন্দোলবনর আন্দোমোন শোখোর
স্মতস্মন প্রধোন। তোর স্মভন্ন এেটো দগোপন নোমও আবছ। ‘মহোমুস্মন স্মশ দোস সংিস্মমত্র’
নোবম স্মতস্মন সন্ত্রোসী আবন্দোলবনর দনতৃত্ব দদন।’ েোমবলো সুেমো রোও।
‘তুস্মম এত জোনবল স্মে েবর? আবগ দতো লস্মন?’ লল আহমদ মুসো।
‘আস্মম জোনতোম নো। অপহৃত হবয় এখোবন আসোর পর স জোনবত
দপবরস্মছ। মস্মহলো দগোবয়ন্দো যোরো আমোর প্রহরোয় স্মছল, যোরো আপনোর হোবত মোরো
পড়ল, তোরো দগোবয়ন্দো পুস্মলশ হবলও মূলত ওরো ঐ ‘মহোসংি’-এর সদস্য।
মহোসংবির সদস্য স্মহবসব ই আমোর স্মপতোর েোরো পুস্মলবশর োেস্মরবত শোস্মমল
হবয়বছ। আমোর সোমবন ওরো েেো লবতো নো, স্মেন্তু িুস্মমবয় পড়বলই ওবদর েেোর
োন ছুটবতো। আস্মম িুবমর ভোন েবর ওবদর েেো শুনতোম। আমোর স্মেডন্যোপ
সংক্রোন্ত েেো, আব্বোর েেো, মহোসংবির েেো তোবদর েোছ দেবেই শুবনস্মছ।’
েোমল এেটু সুেমো রোও। এেটো দম স্মনল।
দসই ফোাঁবে আহমদ মুসোর প্রশ্ন, ‘দতোমোর েেো স্মে শুবনছ?’
‘আমোবে অপহরণ েরো হবয়বছ শোহ োনুবদর স্ম েল্প স্মহবসব । দরেোর
হবল আমোর উপর রম স্মনযেোতন োস্মলবয়ও আহমদ শোহ আলমগীবরর েোছ দেবে
তেে আদোয় স্মছল ওবদর লক্ষে।’
দেবম দগল সুেমো রোও। েোন্নোয় তোর েণ্ঠ রুদ্ধ হবয় স্মগবয়স্মছল। মুখ মুবছ
আ োর দস লল, ‘দেোন স্মপতো তোর েন্যো সম্পবেে এমন স্মসদ্ধোন্ত দনয়োর েোপোরটো
অস্ম শ্বোস্য হবলও আমোর দক্ষবত্র এটোই িবটবছ।’ েোমল সুেমো রোও।
‘দতোমোর আব্বোর সম্পবেে আরও স্মেছু শুবনছ?’
‘স্ম স্মক্ষি স্মেছু আবলো নো তোরো েবরবছ, ওবদর পস্মরেল্পনো, আব্বোবে
স্মদল্লীর গভনের োনোবনো। তোরপর দলোে সভোয় স্মনবয় আসো। এভোব শীেে দনতোবদর
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অবনেবে তোরো পোলেোবমবঠট স্মনবয় আসব এ ং দদশ েোপী তোবদর পস্মরস্ম ত
েরোব ।’ লল সুেমো রোও।
‘মহোসংি সম্পবেে ওরো স্মে বলবছ?’ স্মজজ্ঞোসো আহমদ মুসোর।
‘স্মশ োজীর স্ববপ্নর সো¤্রোজে প্রস্মতষ্ঠো ওবদর লক্ষে। সোম্প্রদোস্ময়ে,
অসোম্প্রদোস্ময়ে দবলর অস্মধেোংশই তোবদর ‘মহোসংি’-এর সদস্য। এমনস্মে
েমুেস্মনি পোস্মটের উপর তলোর প্রোয় স দনতোই তোবদর সদস্য। তোরো তোবদর
‘মহোসংি’দে ‘ডুব ো স্মহমোলয়’ বল ডোবে। বল দয, দযস্মদন স্মহমোলয় জোগব ,
দসস্মদন শুধু তোরোই েোেব আর দেউ েোেব নো।’ েোমল সুেমো রোও।
‘আমরো অবনবেই ‘মহোসংি’দে ‘ডুব ো পোহোড়’ বল েোস্মে। োইবরর
এই ধোরণো এ ং ওবদর েেোর মবধে আিযে স্মমল দদখস্মছ।’ আহমদ মুসো লল।
‘আপস্মন ‘মহোসংি’দে জোনবতন?’
‘খু সোমোন্য। আন্দোমোবন ওবদর স্মেছু দনতোর সোবে দদখো হবয়বছ, নোম
দজবনস্মছ, যোবদর সোবে আমোর দমোেোস্ম লো হবয়বছ।’
এেটু দেবমই আহমদ মুসো আ োর লল, ‘তুস্মম হোজী আ দুল আলী
আ দুল্লোহ সম্পবেে স্মেছু জোনবত দপবরছ। উস্মনও সম্ভ ত এবদর দেোন দগোপন
ন্দীখোনোয় ন্দী আবছন।’
‘উস্মন দহোবটল সোহোরোর মোস্মলে হোজী সোবহ নো?’
‘হ্যোাঁ, সুেমো। তুস্মম স্মে স্মেছু শুবনছ তোর সম্পবেে?’
‘স্মেছু শুবনস্মছ ভোইয়ো। গতেোল ড় দেউ এেজন এবসস্মছল আমোর েবক্ষ
আমোবে ুঝো োর জবন্য। দস সময় তোর দমো োইবল এেটো েল এবসস্মছল। দস েবল
েেো লোর সময় এে জোয়গোয় স্মতস্মন বলস্মছবলন, ‘যতস্মদন নো আহমদ মুসো ধরো
পড়বছ, ততস্মদন দহোবটল সোহোরোর মোস্মলে হোজী সোবহ বে ছোড়ো ো মোরো স্মেছুই
েরো যোব নো। দস আমোবদর এেজন ড় দটোপ। তোবে উদ্ধোর েরোর জবন্য আহমদ
মুসো আসব ই।’ লল সুেমো রোও।
‘আলহোমদুস্মলল্লোহ। ধন্য োদ সুেমো। তুস্মম অতেন্ত ড় এেটো সুখ র
শুস্মনবয়ছ। স্মতস্মন দ াঁব আবছন, এই খ র আমোর জবন্য, তোাঁর পস্মর োবরর জন্য
আেোশ দছোাঁয়ো আনবন্দর সং োদ।’ লল আহমদ মুসো।
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‘আলহোমদুস্মলল্লোহ, সং োদটো দয আস্মম স্মদবত পোরলোম।’
‘আবগর েেোয় স্মফবর আস্মস সুেমো রোও। োস্মড় যোওয়ো প্রবশ্ন দভব -স্ম বন্ত
েেো ল। এখনই স্মসদ্ধোন্ত দনয়ো দরেোর।’
‘দুুঃস্মখত ভোইয়ো, আমোর স্মপতোর েোবছ ংশীয় মযেোদো ও রোজননস্মতে
প্রবয়োজবনর দ বয় ড় স্মেছু দনই। সুস্মিতো োলোজী আপো ও আমোর িটনো তোরই
স্মেস্মঞ্চত প্রমোণ। এখন আপস্মনই স্মসদ্ধোন্ত স্মদন ভোইয়ো, আমোর স্মে েরো উস্ম ত।’
‘তুস্মম স্মে সুরূপো স্মসংহোল ও সোজনো স্মসংহোলবে দ ন?’
হোসল সুেমো রোও। লল, ‘স্মে লবছন ভোইয়ো, ওরো আমোর দ োন,
খোলোবতো দ োন। সুরূপো স্মসংহোল এখোবন েোবে। স্মেন্তু সোজনো স্মসংহোল দতো মহোরোবষ্ট্র
েোবে। আপস্মন স্ম নবলন স্মে েবর?’
‘সোজনো স্মসংহোল দপোটে দেয়োবর দ ড়োবত এবসবছ। সুরূপোর ওখোবন
আবছ।’ লল আহমদ মুসো।
‘আপস্মন এত স্মেছু জোনবলন স্মে েবর? সুস্মিতো আপো বলবছ?’ সুেমো রোও
লল।
আহমদ মুসো তোর গ্রীনভেোস্মল দেবে দপোটে ভেোস্মলবত আসো, সুরূপোবদর
সোবে দদখো হওয়ো দেবে শুরু েবর স েেো সুেমো রোওবে সংবক্ষবপ লল।
আহমদ মুসো েোমবল মুহূতে েবয়ে ুপ দেবে লল, ‘েেোংে গড, স্মতস্মন
আপনোবে স স্ম পদ দেবে োাঁস্ম বয়বছন। আমোবদর মত মজলুমবদর জবন্যই
জোবলবমর স্ম রুবদ্ধ আল্লোহ আপনোবে সোহোযে েবরন।’
এেটু দেবমই আ োর বল উেল, ‘সুরূপোর োস্মড় আমোর স্মনবজর োস্মড়।
ওখোনেোর দ বয় ভোবলো েোেোর জোয়গো আমোর আর দনই। আর আমোর স ব বয়
লোভ আপস্মন ওখোবন েোেব ন।’
‘এ োর আমরো উেবত পোস্মর, ল।’ উবে দোাঁড়োবত দোাঁড়োবত লল আহমদ
মুসো।
সুেমো রোও আহমদ মুসোর সোবে সোবেই উবে দোাঁড়োল।
দুজন আ োর হোাঁটবত লোগল রোস্তোয় উেোর জবন্য।
নোস্তোর দটস্ম বল বস স্মছল সুরূপো স্মসংহোল, সোজনো স্মসংহোল ও সুেমো রোও।
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সুরূপোর স্বোমী অরূপ রতন স্মসংহোল নোস্তোর দটস্ম বল সবত সবত সুরূপো
স্মসংহোলবে স্মজবজ্ঞস েরল, ‘আহমদ মুসো ভোই সোবহ দেোেোয়?’
‘তুস্মম েস্ত স্মছবল দতোমোর েস্মম্পউটোর স্মনবয়, আর উস্মন দভোবরর নোমোয
দসবরই স্মনব দনবম স্মগবয়স্মছবলন সমুদ্র তীবর। এই এবস দগোসবল েুবেবছন। তুস্মম
েবরছ যন্ত্র েো, উস্মন েবরবছন মোে েো, আর আমরো েবরস্মছ গৃহ েো। গৃহ েো দতো
দেোন েোজ নয়, তোই এেটু আবগই আসবত দপবরস্মছ নোস্তোর দটস্ম বল।’ লল সুরূপো
স্মসংহোল।
‘দদখ। আমোর স্মেছু দদোে হবতই পোবর। ভোই সোবহ বে দদোে স্মদও নো।
মোবের পস্মরস্মিস্মত দেোন সময়ই তোাঁর হোবত েোবে নো। অতএ তোাঁর দক্ষবত্র েস্মতক্রম
মোনবতই হব ।’ অরূপ রতন স্মসংহোল লল।
‘এই স্মেছুক্ষণ আবগ সুস্মিতো আপো দটস্মলবফোন েবরস্মছবলন। লবলন,
‘ভোই সোবহ স েোজ েোাঁটোয় েোাঁটোয় েবরন, শুধু স্মনবজরটো ছোড়ো।’ বলবছন,
‘তোাঁর স্মনবজর দক্ষবত্র তোাঁবে দেোন ছোড় দযন নো দদই।’ লল সুরূপো স্মসংহোল।
‘স্মেন্তু দসভোব যস্মদ স্মতস্মন স্মনবজর েেো ভো বতন, তোহবল আন্দোমোন তোাঁবে
দদখবত দপত নো, আমরোও দদখবত দপতোম নো। স্মতস্মন মদীনোয় বস স্ত্রী, দছবল স্মনবয়
সংসোর েরবতন।’ অরূপ রতন স্মসংহোল লল।
‘দুলোভোই স্মেেই বলবছ......।’ সুেমো রোও তোর েেো দশে েরবত
পোরবলো নো। আহমদ মুসোবে নোস্তোর দটস্ম বল আসবত দদবখ দেবম দগল সুেমো
রোও।
দটস্ম বলর দহডব য়োবরর দুপোবশ বসবছ সুরূপো ও অরূপ স্মসংহোল।
সুরূপোর পোবশর দ য়োরটোবত বসবছ সোজনো স্মসংহোল, তোরপর সুেমো রোও।
আহমদ মুসো দ্রুত এবস অরূপ স্মসংহোবলর পোবশর আবরেস্মট দ য়োবর
সল।
‘ভোই সোবহ , আ োর আপস্মন এ দ য়োবর সবলন।’ তোরপর
দহডব য়োরস্মটর স্মদবে ইস্মেত েবর অরূপ স্মসংহোল লল, ‘ওটো আপনোর, দয়ো েবর
ওখোবন সুন।’
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‘আপনোবদর অবনে অনুবরোধ রক্ষো েবরস্মছ। আর নয়। ঐ অ িোনটো
ফেোস্মমস্মলর দহড েস্মির জবন্য। এটোই স্মনয়ম। ভোই সোবহ , আপস্মন ওখোবন সুন।
অে ো ওটো খোস্মলই েোকুে।’ আহমদ মুসো লল।
‘ফেোস্মমস্মলর স োর সম্মোস্মনত েস্মিই ওখোবন বসন। আসল েোপোর হল
যোরো দটস্ম বল সব ন, তোবদর মবধে স ব বয় সম্মোস্মনতজনই ঐ দ য়োবর সব ন,
এটোই েেো। আমরো যোরো দটস্ম বল আস্মছ, তোবদর মবধে ঐ দ য়োর আপনোর প্রোপে।
আমরো নয়, স োই এ েেোই লব ।’ লল সুরূপো স্মসংহোল।
‘এ স্মনবয় আর েেো োড়ো নো। আস্মম দমহমোন। ও জোয়গো ফেোস্মমস্মল
প্রধোবনর ো ফেোস্মমস্মলর অন্য েোরও, তোই েেোটো লস্মছলোম।’
বল আহমদ মুসো উবে স্মগবয় দ য়োরস্মটবত সল।
হোসল অরূপ রতন স্মসংহোল। লল, ‘আমরো আপনোবে দমহমোন নয়,
পস্মর োবরর এেজন বল মবন েস্মর ভোই সোবহ ।’
‘ধন্য োদ।’
বল আহমদ মুসো এেটু গম্ভীর হল। লল, ‘দুুঃস্মখত দয নোস্তোর সমবয়র
এেটু পবর আমরো নোস্তো েরস্মছ। দ স্মরবয়স্মছলোম প্রস্মতস্মদবনর মত সোগর তীবর এেটু
দদৌড়োবদৌস্মড় েবরই বল আস । স্মেন্তু দ স্মরবয়ই স্মরেশো যোত্রী দুজন দলোবের
মধেেোর আবলো নোর এেটো অংশ শুবন তোবদর স্মপছু স্মনবত হবয়স্মছল। দদস্মরটো দসই
েোরবণই।’
‘এমন স্মে গুরুত্বপূণে েেো দয তোবদর স্মপছু স্মনবত হল, দসটো স্মে লো যোয়
স্যোর?’ সোজনো স্মসংহোল লল।
‘ওবদর েবেোপেেবনর মবধে ‘হোজী আ দুল্লোহ’ নোম শুনবত
দপবয়স্মছলোম।’ আহমদ মুসো লল।
‘ ুবঝস্মছ। ধন্য োদ।’ লল সোজনো স্মসংহোল।
‘স্মপছু দনয়োর দরজোল্ট স্মে হল, দসটো স্মে লো যোয় ভোই সোবহ ?’ লল
অরূপ স্মসংহোল।
‘অ শ্যই। স্মপছু স্মনবয় ওবদর স েেো শুবনস্মছ। তোর মবধে আমোর জবন্য
েেোটো স্মছল হোজী আ দুল্লোহবে দযখোবন দরবখবছ, তোরো দসখোনেোর পোহোরোদোর।
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দসখোবনই তোরো যোস্মেল। আস্মম ওবদর সোবে দশে পযেন্ত স্মগবয় োস্মড়টো দদবখ
এবসস্মছ।’ আহমদ মুসো লল।
‘তোর মোবন হোজী সোবহ বে দযখোবন ন্দী েবর রোখো হবয়বছ, দস
জোয়গোটো দদবখ এবসবছন। েেোংেস গড।’ লল সুরূপো স্মসংহোল।
‘হ্যোাঁ, যো ুবঝস্মছ, যো শুবনস্মছ, তো যস্মদ সতে হয়।’ আহমদ মুসো লল।
‘তোহবল স্যোর, আজ রোবতই আপনোর স্মেতীয় অস্মভযোন।’ লল সোজনো
স্মসংহোল। নোস্তোর মবধেই েেো লস্মছল।
সোজনোর েেোর জ োব স্মেছু নো বল হোসল আহমদ মুসো।
‘ভোইয়ো, আপস্মন হোসবছন। আস্মম দযখোবন ন্দী স্মছলোম দস ন্দীখোনোয়
আপনোর দেোেোর আবগর িটনো মবন হবল এখনও আমোর গো েোাঁবপ। আমোর েবক্ষর
পোাঁ প্রহরী আপনোর গুলীবত মরল। ওরোও দতো আপনোর আবগই আপনোবে গুলী
েবরস্মছল, দস গুলী যস্মদ আপনোর লোগত! আপনোর দসস েেো মবন পবড় নো?’
লল সুেমো রোও।
‘ওস দুুঃবখর েেো মবন নো পড়োই ভোবলো সুেমো।’ আহমদ মুসো লল।
‘ওটো দতো শংেো, আতংে ও ীভৎসতোর েেো, দুুঃখ দেোনটো?’ প্রশ্ন সুেমো
রোওবয়র।
‘এখোবন দুুঃখটো হল পোাঁ টো দমবয়র মৃতেু মোবন পোাঁ টো পস্মর োবর দুুঃবখর
পোহোড় দনবম আসো।’ আহমদ মুসো লল।
দটস্ম বলর স োই আহমদ মুসোর স্মদবে তোেোল। আহমদ মুসোর ভোরী েণ্ঠ
তোরো লক্ষে েরল।
সবে সবে দেউ েেো লল নো। এেটু পর অরূপ রতন স্মসংহোল লল,
‘ভোই সোবহ , আপনোর মন খু ই সংব দনশীল। মোনুে, জী স্মনস্ম েবশবে সেবলর
প্রস্মত আপনোর ভোবলো োসো দদস্মখ। তোহবল আপস্মনই আ োর দেমন েবর েোরও প্রস্মত
গুলী োলোবত পোবরন, দযমন ঐ পোাঁ স্মট দমবয়বে মোরবলন।’
আহমদ মুসোর মুবখ স্ম েণœতোর এেটো ছোয়ো দনবমবছ। লল, ‘আমোর
সোমবন স্মির লক্ষে স্মছল সুেমোবে উদ্ধোর েরো। এই পবে দয োধোই আসুে তোবে
সস্মরবয় দফলো। আস্মম আবগ সুবযোগ দপবয় প্রু্ুে পুস্মলশবদর সংজ্ঞোহীন েবর পে
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পস্মরষ্কোর েবরস্মছ। স্মেন্তু দমবয়গুবলোর দক্ষবত্র দস সুবযোগ পোইস্মন। ওরোই আবগ গুলী
েবরবছ। ওবদর নো মোরবল ওবদর পবরর গুলীবতই আমোবে মরবত হবতো। আস্মম
সুেমোবেও উদ্ধোর েরবত পোরতোম নো।’
‘ধন্য োদ ভোই সোবহ । এটোই পৃস্মে ীর স্মনয়ম। দগোলোপ তুলবত দগবল
েোাঁটোর িো সইবত হয়, পরীক্ষোয় ভোবলো েরবত হবল ভোবলো পড়োর েি, উপোজেন
েরবত হবল েোজ েরোর েি স্বীেোর েরবতই হয়। সুেমোর মুস্মির মূলে দদয়ো
তোবদর জবন্য অ ধোস্মরত স্মছল।’
‘ধন্য োদ ভোই সোবহ ’ বল আহমদ মুসো উবে দোাঁড়োল। তোর নোস্তো খোওয়ো
দশে।
আহমদ মুসো তোর িবরর স্মদবে যো োর উবদেোগ স্মনবতই সুরূপো স্মসংহোল
হেোৎ দ্রুত েবণ্ঠ বল উেল, ‘ভোই সোবহ , জরুস্মর খ র আবছ। আপস্মন ড্রইং-এ
এেটু সুন। আমরোও আসস্মছ।’
ঔৎসুেে, দেৌতুহল আহমদ মুসোবে স্মিবর ধরল। ড্রইংরুবমর স্মদবে পো
োস্মড়বয় লল, ‘সুখ বরর স্মশবরোনোম লবত পোবরন দ োন।’
‘হ্যোাঁ পোস্মর।’ বল এেটু স্বর নোস্মমবয় সুরূপো লল, স্মদল্লী দেবে মোস্মেেন
রোষ্ট্রদূত আপনোবে দটস্মলবফোন েবরস্মছবলন। আপস্মন নো েোেোয়, আপনোর
দমো োইবল আস্মমই এেোবটঠড েবরস্মছলোম।’
‘ধন্য োদ’ বল আহমদ মুসো স্মগবয় ড্রইং রুবম সল।
স োই এল ড্রইংরুবম।
‘আ োরও আপনোবে ধন্য োদ স্মদস্মে দয আপস্মন দটস্মলবফোনস্মট ধবরস্মছবলন।
গত রোবত অবনে সময় ধবর তোবে দটস্মলবফোবন পোওয়োর দ িো েবরস্মছ। পোইস্মন।’
লল আহমদ মুসো।
‘অবনে রোবত গতেোল উস্মন দফবরন। এবসই আপনোর দমবসজ পোন। অত
রোবত দটস্মলবফোন নো েবর সেোবল দটস্মলবফোন েবরন। উস্মন ৯টো দেবে ১০টোর মবধে
আপনোর েবলর অবপক্ষো েরব ন। এরপর ৪টো দেবে ৬টো পযেন্তু উস্মন স্মফ্র
েোেব ন।’
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আহমদ মুসো িস্মড়র স্মদবে তোেোল। িস্মড়বত সেোল ৯টো ৩০ স্মমস্মনট,
দ বজবছ। আহমদ মুসো লল, ‘স্ম বেল পযেন্ত অবপক্ষো েরবত পোরব ো নো। এখনই
দটস্মলবফোনটো দসবর দনই।’
েেো দশে েবরই পবেট দেবে দমো োইল দ র েবর মোস্মেেন রোষ্ট্রদূবতর
নোবোবর দটস্মলবফোন েরল।
স্মরংবটোন স্মতন োর দ বজ উেবতই ওপোর দেবে এেটো ভোরী গলো বল
উেল, ‘গুড মস্মনেং স্ম বভন োগেমেোন। দেমন আবছন?’
‘গুড মস্মনেং র োটে পোওবয়ল। আস্মম ভোবলো আস্মছ। আপস্মন দেমন?’
র োটে পোওবয়ল নয়োস্মদল্লীি মোস্মেেন রোষ্ট্রদূত। আহমদ মুসোর েেোর উত্তবর
দস লল, ‘ভোবলো স্মম. োগেমেোন। আস্মম আপনোবে খুাঁবজ হয়রোন। আন্দোমোবন
স্মগবয়ও পোইস্মন। এস্মদবে োর োর আমোবে তোস্মেদ স্মদবে আপনোবে দলোবেট
েরোর। আন্দোমোবনর খ বর উস্মন উস্মেগ্ন।’
‘স্যস্মর। আন্দোমোবন যখন আপস্মন এবসস্মছবলন, তখন আস্মম দপোটে দেয়োর
দেবে অবনে দূবর আহত হবয় পবড়স্মছলোম। আপস্মন এখোবন আসোর খ র আস্মম
ওখোন দেবেই দপবয়স্মছলোম। স্মেন্তু স্মতস্মন আপনোর দটস্মলবফোন নোবোর তখন স্মদবত
পোবরনস্মন। দপ্রস্মসবডঠট আন্দোমোবনর দেোন খ বর উস্মেগ্ন?’
‘স্মম. দপ্রস্মসবডঠট আমোবে আন্দোমোবনর খ র স্মনয়স্মমত মস্মনটর েবর
পোেোবত বলবছন। আস্মম দসটো পোস্মেবয় যোস্মে। সম্প্রস্মত দসখোবন রহস্যজনে
স্মনহবতর হোর দ বড় দগবছ। যোরো মোরো যোবে তোবদর প্রোয় এেশ ভোগই স্মসআইএএর তেেমবত ভোরবতর সোম্প্রদোস্ময়ে সন্ত্রোসী দগোষ্ঠী ‘মহোসংবি’র দলোে। স্মসআইএ
এ তেে স্মদবয়বছ দয, মহোসংবির স্ম পরীবত ‘স্ম বভন োগেমেোন’ নোবম এেজন দলোে
েোজ েরবছ। এর দ স্মশ স্মসআইএ আর দেোন তেে স্মদবত পোবরস্মন। স্মম. দপ্রস্মসবডঠট
দসখোনেোর প্রেৃত অ িো স্মে জোনবত োন আপনোর েোছ দেবে। দেোন সোহোযে
আপনোর দরেোর স্মেনো জোনবত দ বয়বছন।’
‘ধন্য োদ স্মম. এেোমব সডর। আপস্মন আন্দোমোবনর দখোাঁজ রোখবছন
এজবন্য আপনোবে অসংখে ধন্য োদ। পস্মরস্মিস্মত এখবনো আরও জস্মটলই রবয়বছ।
স্ম বশে েবর মুসলমোনবদর স্ম বশে েমুেস্মনস্মটর দলোে দয পস্মরেস্মল্পতভোব স্মনহত
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হস্মেল, দসটো ন্ধ হবয়বছ। েড়যন্ত্রেোরী সংগেবনর দলোেরোই এখন স্মনহত হবে।
তব সমস্যোর জস্মটলতো তোবত েবমস্মন। প্রধোনত যোবে উদ্ধোর েরবত আমোর
আন্দোমোবন আসো, তোবে উদ্ধোর েরো যোয়স্মন। তোর উপর স্মেডন্যোপ হবয়বছন হোজী
আ দুল আলী আ দুল্লোহ। আপস্মন দসটো জোবনন। ‘মহোসংি’ সংগেনস্মট ‘ডুব ো
পোহোবড়’র মতই স্ম পজ্জনে। দখোদ আন্দোমোবনর গভনের এর সোবে জস্মড়ত দদবখ
মবন হবে, সরেোর এ ং সরেোবরর রোজননস্মতে মহবল ‘মহোসংবি’র স্মশেড়
মজ ুতভোব স্ম স্তৃত। আর এরো েতটো দ পবরোয়ো তো ুঝো যোয়, স্বয়ং গভনের তোর
স্মনবজর দমবয়বে স্মেডন্যোপ েরোর িটনো দেবে। এই..........।’
আহমদ মুসোর েেো আর অগ্রসর হবত পোরবলো নো। এেোমব বসডর
আহমদ মুসোবে েোস্মমবয় স্মদবয় বল উেল, ‘তুস্মম স্মনস্মিত দয, গভনের স্ম স্ম মোধ এ
েোজ েবরস্মছবলন? স্মসআইএ সূত্রও আমোবে এটোই জোস্মনবয়বছ।’
‘ইবয়স স্মম. এেোমব বসডর, গভনের স্ম স্ম মোধব র দমবয় সুেমো রোও-ও এ
েোপোবর স্মনস্মিত। আস্মম দতো স্মনস্মিত অ শ্যই।’ আহমদ মুসো লল।
আহমদ মুসোর দশে োেেটোর দরশ দমলো োর আবগই এেোমব বসডর দ্রুত
েবণ্ঠ বল উেল, ‘স্মেন্তু স্ম স্ম মোধ স্মনবজর দমবয়বে দেন স্মেডন্যোপ েরব ন? এ
প্রবশ্নর উত্তর আমোবদর স্মসআইএ স্মদবত পোবরস্মন।’
‘স্মম. এেোমব বসডর, দয েোরবণ স্ম স্ম মোধ ো মহোসংি শোহ আলমগীবরর
মো-ব োনবে স্মেডন্যোপ েবরস্মছল, দসই এেই েোরবণ সুেমো রোওবে তোরো
স্মেডন্যোপ েবরন। আহমদ শোহ আলমগীবরর মো-ব োন হোতছোড়ো হবয় যো োর পর
সুেমো রোওবে স্মেডন্যোপ েরো হয়। সুেমো রোওবে আহমদ শোহ আলমগীবরর
সোমবন হোস্মজর েবর তোরো সুেমোর উপর স রেবমর স্মনযেোতন োস্মলবয় আহমদ শোহ
আলমগীরবে মুখ খুলবত োধে েরবত দ বয়স্মছল। ওবদর.......।’
আ োরও আহমদ মুসোবে তোর েেোর মোঝখোবন েোস্মমবয় স্মদবয় মোস্মেেন
রোষ্ট্রদূত র োটে পোওবয়ল লল, ‘স্ম স্ম মোধ ও এত জিন্য?’
‘স্মম. এেোমব বসডর, স্ম স্ম মোধ জিন্য নয়, জিন্য হল ‘মহোসংি’। এই
‘মহোসংি’ই মোনুেবে অমোনুে োনোবে।’ আহমদ মুসো লল।
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‘স্মেে বলছ স্মম. োগেমেোন। তোরো েোে-বেোল স্মপস্মটবয় গুজরোবট যো
েবরস্মছল, দসই েোজই স্মনরব আরও স্মনখুাঁতভোব , আরও সোমস্মগ্রেভোব েরোর
েোজ তোরো শুরু েবরবছ আন্দোমোন দেবে। এবে আবগ োড়বত দদয়ো যোয় নো।
ভোরত সরেোরও স্মনিয়ই এবে আবগ োড়বত দদব নো। স্মেন্তু এেটো েেো লবতো,
‘আহমদ শোহ আলমগীবরর েোছ দেবে স্মে েেো দ র েরবত োয়?’
‘স্মে এেটো োি নোস্মে আহমদ শোহ আলমগীর দেোেোয় দরবখবছ তো
জোনবত ও দপবত োয়। োবি স্মে এেটো দস্মলল ও আরও স্মেছু আবছ। এর দ স্মশ
স্মেছু আমরো জোনবত পোস্মরস্মন এেোমব বসডর।’ লল আহমদ মুসো।
‘আহমদ শোহ আলশগীবরর েোবছ েোেো েোগজপত্র ওবদর েোবছ এত
মূলে োন হব দেন? আহমদ শোহ আলমগীর স্মে দগোপন দেোন দগোষ্ঠীর সোবে স্মছল,
যোবদর দেোন েোগজপত্র তোর েোবছ গস্মেত আবছ?’ এেোমব বসডর লল।
‘এমন েেো দেউ বল নো। এমন দেোন সংগেন আন্দোমোবন দনই।’
এেটু েোমল আহমদ মুসো। দেবমই আ োর বল উেল, ‘স্মম.
এেোমব বসডর, আন্দোমোবন তেমোন পস্মরস্মিস্মতবত আপনোরো স্মে েরবত পোবরন
লুন?’
‘আমরো অ শ্যই অবনে স্মেছুই েরবত পোস্মর। স ব বয় ড় দয েোজ
েরবত পোস্মর দসটো হল ভোরত সরেোরবে দগোটো স্ম েয় জোস্মনবয় তোর েোছ দেবে
প্রস্মতেোর দো ী েরো।’ লল এেোমব বসডর র োটে পোওবয়ল।
‘স্মে লব ন আপস্মন?’
‘ ল ‘মহোসংবি’র েেো। ল আন্দোমোবন তোবদর স্মনমূেল অস্মভযোন,
আহমদ শোহ আলমগীর ও হোজী আ দুল্লোহবে ন্দী েবর রোখোর েেো ইতেোস্মদ।’
েেো দশে েবরই এেোমব বসডর আ োর দ্রুতেবণ্ঠ বল উেল, ‘সুেমো
রোও স্মে দেোন দিটবমঠট স্মদবত পোবর?’
‘েোবজ আসব স্মে? আস্মম সুেমোবে স্মজজ্ঞোসো েবর দদখ । আস্মম মবন
েস্মর আপস্মন ভোরত সরেোরবে রোস্মজ েরোবত পোবরন এ ং ভোরত সরেোর
স্মসস্ম আই-এর ভোবলো ইউস্মনটবে আন্দোমোবন পোেোবত পোবরন, তোহবল তোরো হোজী
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আ দুল্লোহ ও আহমদ শোহ আলমগীরবে উদ্ধোর েবর হোবত-েলবম স প্রমোণ
েরবত পোবর।’ আহমদ মুসো লল।
‘আমোর পোরোর েেো লছ দেন? স্বয়ং মোস্মেেন দপ্রস্মসবডঠট লব ন
ভোরবতর প্রধোনমন্ত্রীবে। তুস্মম স্ম ন্তো েবরো নো স স্মেে হবয় যোব । দতোমোবে দতোমোর
স্মদবে স্ম বশে দখয়োল রোখবত বলবছন মোস্মেেন দপ্রস্মসবডঠট। আর দশোন, আমোর স
ুল সোদো হবয়বছ। তুস্মম অবনে দছোট বলই দতোমোবে ‘তুস্মম’ বলস্মছ, স্মেছু মবন
েবরো নো। তোহবল েেোর এখোবনই দশে োই।’ লল এেোমব বসডর র োটে
পোওবয়ল।
‘ধন্য োদ স্মম. এেোমব বসডর। স্মম. দপ্রস্মসবডঠটবে আমোর েৃতজ্ঞতো
জোনোব ন। োই।’ বল দমো োইল অফ েবর স্মফবর এল দসোফোর স্মদবে। ধপ েবর
বস পড়ল দসোফোয়।
স্মপন পতন স্মনস্তব্ধতোর মবধে সুরূপো স্মসংহোল, সোজনো স্মসংহোল, অরূপ রতন
স্মসংহোল ও সুেমো রোও আহমদ মুসোর েেো শুনস্মছল। আহমদ মুসো যখন দমো োইল
স্মনবয় সবর যোয়স্মন তখন েেো দশোনো দযবত পোবর বল স োই মবন েবরবছ।
আহমদ মুসো দসোফোয় সবতই সোজনো স্মসংহোল লল, ‘স্যোর, দটস্মলবফোবন
‘দপ্রস্মসবডঠট’ শব্দ েবয়ে োর এবসবছ। দশবে আপস্মন দপ্রস্মসবডঠটবে েৃতজ্ঞতো
জোনোবলন। দেোন দপ্রস্মসবডঠট? ভোরবতর?’
‘নো সোজনো, মোস্মেেন দপ্রস্মসবডবঠটর েেো আমরো বলস্মছ।’ আহমদ মুসো
লল।
সোজনো স্মেছু লবত যোস্মেল, স্মেন্তু তোর আবগই সুেমো রোও বল উেল,
‘আমোবে স্মে স্মজজ্ঞোসো েবর দদখোর েেো এেোমব বসডরবে লবলন ভোইয়ো?’
‘দতোমোর িটনো সম্পবেে স্মতস্মন দতোমোর েোছ দেবে এেটো দিটবমঠট োন।’
আহমদ মুসো লল।
‘দেন? স্মতস্মন স্মে েরব ন?’ লল সুেমো রোও।
‘স্মতস্মন এ ং মোস্মেেন দপ্রস্মসবডঠট আন্দোমোবনর েোপোবর ভোরত সরেোরবে
লব ন। দতোমোর দিটবমঠট এেটো দস্মলল স্মহবসব ে হৃত হব ।’ আহমদ মুসো
লল।
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‘অ শ্যই, আস্মম দিটবমঠট দদ ভোইয়ো।’
‘স্মেে আবছ। ধতস্মর েবর রোখ। তোর স্ম বশে দটস্মলবফোবন আস্মম পোস্মেবয়
দদ ।’ আহমদ মুসো লল।
‘ফেোবিও দতো পোেোবত পোবরন।’ লল সুেমো রোও।
‘নো ফেোি, ই-বমইল, সোধোরণ দটস্মলবফোন স্মেছুই ে হোর েরো যোব নো।
অবন্যরো ধবর দফলব । ওটো মোস্মেেনীবদর স্মনজস্ব েোবনবল পোেোবত হব ।’ আহমদ
মুসো লল।
‘ভোইয়ো, আপস্মন দয স েোবজর েেো লবলন, দসস েোবজ স্মে স্মতস্মন
ভোরত সরেোরবে বল সোহোযে েরোবত পোরব ন?’ লল সুেমো রোও।
হোসল আহমদ মুসো। লল, ‘মোস্মেেন রোষ্ট্রদূবতর লোই যবেি। তোর উপর
মোস্মেেন দপ্রস্মসবডঠট মোস্মেেন দপ্রস্মসবডঠট এ েোপোবর যস্মদ এেটো ইস্মেতও েবরন,
তোহবল দদখব ভোরতীয় আইন-শৃঙ্খলো এবজন্সী স্মেভোব আন্দোমোবনর উপর
ঝোাঁস্মপবয় পবড়।’
েেো দশে েবরই আহমদ মুসো উবে দোাঁড়োল। লল, ‘ ো এখন আর আস্মম
খোস্মে নো। এখনই এেটু দ রুবত হব ।’
েেো দশে েবরই আহমদ মুসো তোেোল সোজনো স্মসংহোবলর স্মদবে। লল,
‘দদখ, আমোর পোগড়ী দেোেোয়?’
‘স্মশখ সোজোর পোগড়ী দতো? স্মনবয় আসস্মছ স্যোর। ইস্মস্ত্র হবয় আবছ।’ বলই
দদৌড় স্মদল সোজনো স্মসংহোল।
মুহূতে েবয়ে পবরই সোজনো ইস্মস্ত্র েরো পোগড়ী স্মনবয় হোস্মজর হল।
‘ধন্য োদ, সোজনো।’
বল পোগড়ী হোবত স্মনবয় আহমদ মুসো তোর িবরর স্মদবে পো োড়োল।
আহমদ বল দগবল সোজনো স্মসংহোল অরূপ রতন স্মসংহোবলর স্মদবে
তোস্মেবয় লল, ‘দুলোভোই, স্যোরবে মোস্মেেন সরেোর এত গুরুত্ব দদন দেন?’
‘দদ োরই েেো সোজনো। লো হয় আহমদ মুসো মোস্মেেন যুিরোষ্ট্রবে এে
েড়যবন্ত্রর অবক্টোপোস দেবে মুি েবর শোস্মন্ত, স্বেতো ও মযেোদোর আসবন অস্মধস্মষ্ঠত
হবত সোহোযে েবরবছ, যো মোস্মেেন যুিরোবষ্ট্রর ফোউঠডোর ফোদোরসবদর স্বপ্ন স্মছল।
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তোই নতুন েবর পুরোতবনর স্বেীয় অ িোবন স্মফবর যোওয়ো আবমস্মরেোর তেমোন
নোয়েরো আহমদ মুসোর প্রস্মত েৃতজ্ঞ হওয়ো স্বোভোস্ম ে।’
‘খু ড় স্ম েয়। আস্মম জোনতোম নো দুলোভোই, এত ড় পস্মর য় তোর! স্মেন্তু
এই তুলনোয় তোবে উপযুি গুরুত্ব আমরো স্মদস্মে নো।’ সোজনো লল।
‘তোহবল এ োস্মড়বত আর তোবে পোব নো। যতই ঝুস্মাঁ ে েোে, দসোজো স্মগবয়
দহোবটবল উেব ন।’ লল সুরূপো স্মসংহোল।
সোজনোর মুখ ম্লোন হল। লল, ‘তোহবল েোে ো ো ড় ড় ফমেোস্মলস্মট। উস্মন
েোেবছন, দসটোই ভোবলো।’
বল উবে দোাঁড়োল সোজনো স্মসংহোল। এেটু পবর লল, ‘ ল সুেমো স্মনব
োগোবন যোই।’
স োই উবে দোাঁড়োল।
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৫
সোগবরর তীর দিবে দোাঁড়োবনো অস্মভজোত ‘সী স্মভউ’ দরিুবরঠট। আহমদ
মুসো সোগবরর প্রোবন্তর এেটো দটস্ম বল বস োবয়র েোবপ ুমুে স্মদস্মেল।
আহমদ মুসো প্রোয় স্মনয়স্মমতই এই সোগর তীবর আবস এ ং এে সময় এই
দটস্ম বল এবস বস।
যেোরীস্মতই এেজন স্মনষ্ঠো োন স্মশবখর দপোশোে আহমদ মুসোর দদবহ।
োবয়র েোবপ ুমুে স্মদবয় আহমদ মুসো তোস্মেবয়স্মছল আন্দোমোন সোগবরর
স্মির েোল পোস্মনর স্মদবে।
তোর দটস্ম বল তোর মুবখোমুস্মখ আর এেজন এবস সল।
আহমদ মুসো সোগর দেবে দৃস্মি স্মফস্মরবয় স্মনবয় তোর সোমবন এবস সো
দলোেস্মটর স্মদবে তোেোল। তোস্মেবয়ই মবে উেল আহমদ মুসো। দসস্মদন স্মরেশোয়
বড় যোওয়ো এই দলোেস্মটবেই অনুসরণ েবর আহমদ মুসো হোজী আ দুল্লোহবে
রোখো ন্দীখোনোয় দপৌবছস্মছল। স্মরেশো বড় যোওয়োর সময় ওবদর েবেোপেেন
দেবে এই দলোেস্মটর নোম শুবনস্মছল ‘হস্মরস্মেেোণ’। পবর ওখোবন স্মগবয় দদবখস্মছল
হস্মরস্মেেোণ ঐ ন্দীখোনোর প্রহরো- ে িোর প্রধোন। সম্ভ ত দস পুস্মলবশর দগোবয়ন্দো
স্ম ভোবগ েোেো ছোড়োও সন্ত্রোস োদী সংিো ‘মহোসংি’-এর প্রভো শোলী সদস্যও।
আহমদ মুসো তোবে স্ম নবত দপবরই স্মসদ্ধোন্ত স্মনল দলোেস্মটবে এেটু োস্মজবয়
দদখবত হব । স্মেছু পোওয়ো দযবতও পোবর।
পস্মরস্ম ত দলোেবে নতুন েবর দদখবছ এমন এেটো ভো স্মনবয় আহমদ
মুসো দলোেস্মটর উবদ্দবশ্য স্মহন্দী ভোেোয় লল, ‘হস্মরস্মেেোণজী, আপস্মন দেমন
আবছন?’
হস্মরস্মেেোণ দলোেস্মট ওবয়টোবরর স্মদবে তোস্মেবয় তোর অবপক্ষো েরস্মছল।
আহমদ মুসোর সববোধন শুবন দস স্মফবর তোেোল। স্মেন্তু আহমদ মুসোবে স্ম নবত নো
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পোরোয় এেটো স্ম ব্রত ভো তোর দ োবখ-মুবখ ফুবট উেল। লল, ‘আপস্মন আমোবে
স্ম বনন? স্মেন্তু আস্মম দতো..........।’
‘স্ম নবত পোরবছন নো, এই দতো?’ আহমদ মুসো হস্মরস্মেেোবণর মুবখর েেো
দেবড় স্মনবয় লল।
েেোটো দশে েবর আহমদ মুসো এেটু েোমল। পরক্ষবণই মুবখ হোস্মস দটবন
লল, ‘দেন মবন পড়বছ নো? ওল্ড দসঠিোল দমস্মডবেল দিোর’-এর োস্মড়বত আস্মম
আপনোবে দদবখস্মছলোম। আস্মম সোব ে দজনোবরল জগস্মজত জয়রোম মহোগুরুর পক্ষ
দেবে দসখোবন স্মগবয়স্মছলোম হোজী আ দুল্লোহবে স্মজজ্ঞোসো োদ েরোর জবন্য।’
আসবল আহমদ মুসো দজনোবরল জগস্মজত জয়রোম মহোগুরুবে স্ম বনই নো।
হস্মরস্মেেোণবে অনুসরণ েবর দসস্মদন ওল্ড দসঠিোল দমস্মডবেল দিোবরর িোাঁস্মটবত স্মগবয়
আড়োল দেবে হস্মরস্মেেোণবদর মুবখই ঐ দজনোবরবলর নোম এ ং তোর দলোেবদর
আসোর েেো শুবনস্মছল।
হস্মরস্মেেোবণর মুবখ লজ্জোস্মমস্মিত হোস্মস ফুবট উবেস্মছল। দস লল, ‘স্যস্মর,
দসস্মদন স্মছল রোত, আর আপস্মন হ্যোট পবরস্মছবলন। তোই স্ম নবত পোরস্মছলোম নো।’
তোর অন্ধেোবর স্মে দছোড়োর দেৌশলটো েোবজ দলবগবছ দদবখ আনস্মন্দত হল
আহমদ মুসো।
‘তোই হব । যোে, আপনোরো দেমন আবছন? হোজী আ দুল্লোহর খ র েী?’
‘দেন, আপস্মন স্মেছু জোবনন নো?’
হস্মরস্মেেোবণর েেোয় মবন মবন উস্মেগ্ন হল আহমদ মুসো। হোজী সোবহব র
স্মেছু হয়স্মন দতো! স্মেছু নো জোনোর েেো লবছ দেন? িবটবছ স্মে স্মেছু?
আহমদ মুসো হস্মরস্মেেোবণর স্মদবে দ োখ তুবল লল, ‘আস্মম দসস্মদন ওখোন
দেবে স্মফবরই েলেোতো স্মগবয়স্মছলোম, গত রোবত স্মফবরস্মছ। স্ম বশে স্মেছু স্মে
িবটবছ?’
‘ ড় স্মেছু িবটবছ। স্ম পদ দদখো যোবে সোমবন।’ বল েোমল হস্মরস্মেেোণ।
আরও উস্মেগ্ন হল আহমদ মুসো। লল, ‘স্মে িবটবছ?’
‘স্মসস্ম আই তদবন্ত আসবছ। সম্ভ ত হোজী সোবহব র পস্মর োর দেবে
দেন্দ্রীয় সরেোবরর েোবছ অস্মভবযোগ দগবছ দয, পুস্মলশ তোবে স্মনয়মমোস্মফে
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দগ্রফতোর নো েবর দ আইস্মনভোব লুস্মেবয় দরবখবছ। আস্মম স স্মেছু জোস্মন নো। তব
আজই স্মসস্ম আই-এর শস্মিশোলী স্মটম আসবছ। আর স্মসস্ম আই দগোবয়ন্দোরো নোস্মে
ইস্মতমবধেই এবস দগবছ।’
আহমদ মুসো মবন মবন খুস্মশ হল। ুঝল দয, মোস্মেেন রোষ্ট্রদূত তোহবল
এেোেশবন দগবছন। মোস্মেেন দপ্রস্মসবডঠট ো সরেোবরর োবপই তোহবল এই ঝবড়র
সৃস্মি হবয়বছ।
আহমদ মুসো েবণ্ঠ েৃস্মত্রম ভয় স্মনবয় লল, ‘তোহবল এখন স্মে েরো?’
‘দস স্ম ন্তো উপর ওয়োলোরো েরবছ। আজ হোজী আ দুল্লোহবে সস্মরবয় দফলো
হব । ন্দীখোনো দেবে দ র েবর স্মনবয় হোত-পো দ াঁবধ দনৌেোয় তুবল মোঝ সোগবর
ডুস্ম বয় দদয়ো হব ।’
মবে উেল আহমদ মুসো। স্মেন্তু স্মনবজবে দ্রুত সোমবল স্মনবয় লল,
‘স্মসস্ম আই-এর হোবত ধরো পড়ো দেবে োাঁ োর এটোই উপোয়। আপনোর দতো তোহবল
অবনে দোস্ময়ত্ব স্মম. হস্মরস্মেেোণ। হোজী আ দুল্লোহবে সরো োর দোস্ময়ত্ব দতো
আপনোবেই স্মনবত হব ।’
আহমদ মুসো োইল তোবদর পস্মরেল্পনোর স্ম স্তোস্মরতটো জোনবত।
আহমদ মুসোর েেোর জ োব হস্মরস্মেেোণ লল, ‘আমোর দোস্ময়ত্ব ঐ োস্মড়
পোহোরো দদয়ো। ঐ অপোবরশবনর জবন্য দলোে পোেোবনো হব দপোটে দেয়োর দহড
অস্মফস দেবে। রোত ৩টোর স্মদবে পোস্মন সোিোই সংিোর ওয়োটোর েেোস্মরয়োর স্মনবয়
তোরো আসব ।’
‘স্মসস্ম আই-এর দগোবয়ন্দো আবগই এবসবছ লবলন, ওরো স্মেছু দটর পোব
নো দতো?’ লল আহমদ মুসো। তোর েবণ্ঠ েৃস্মত্রম উবেগ।
‘হ্যোাঁ, ওরো ইস্মতমবধেই এবসবছ শুবনস্মছ। স্মেন্তু ওরো আমোবদর দগোপন
ন্দীখোনোর সন্ধোন পোব স্মে েবর? অতএ ভবয়র স্মেছু দনই।’
‘ঈশ্বর আমোবদর সোহোযে েরুন। আপস্মন েখন যোবেন স্মডউস্মটবত?’ উবে
দোাঁড়োবত দোাঁড়োবত লল আহমদ মুসো।
‘সোরস্মদন যোস্মে নো। রোত ৮টোর স্মদবে যো ।’
‘ওবে, হস্মরস্মেেোণ। আস্মস। োই।’ লল আহমদ মুসো।
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দ স্মরবয় এল আহমদ মুসো দরিুবরঠট দেবে।
আল্লোহর শুেস্মরয়ো আদোয় েরল আহমদ মুসো। স্মেে সমবয়ই দস স স্মেছু
জোনবত দপবরবছ। অ শ্যই হোজী সোবহ বে োাঁ োবত হব । ওবদর হোত দেবে হোজী
সোবহ বে স্মছস্মনবয় দনয়োর দ বয় ওরো রোত ৩টোয় ন্দীখোনোয় দপৌছোর আবগই তোবে
সস্মরবয় দনয়ো অবনে সহজ হব ।
স্মেন্তু পরক্ষবণই দস ভো ল হোজী সোবহ বে দস উদ্ধোর েরবল তোবে দয
আন্দোমোন সরেোর ‘মহোসংবি’র সোবে স্মমবল আটে েবরস্মছল, তো প্রমোণ েরোর
পে েোেব নো এ ং মহোসংবি’র সোবে আন্দোমোন সরেোবরর সম্পেে েোেোর
স্ম েয়স্মট প্রমোণ েরোর এেটো সুবযোগ হোতছোড়ো হব । আহমদ মুসো স্ম ন্তো েবর
দদবখবছ, হোজী আ দুল্লোহ ও আহমদ শোহ আলমগীরবে উদ্ধোর েরো এ ং
মহোসংবি’র স্মেছু দলোে ক্ষয় হওয়ো সমস্যোর সমোধোন নয়। সোম্প্রদোস্ময়ে ও সন্ত্রোসী
সংগেন ‘মহোসংি’ যস্মদ স্মটবে েোবে, তোবদর েোজ েরোর সুবযোগ যস্মদ অ েোহত
েোবে, তোহবল ভোরবতর প্রশোসনযবন্ত্র তোবদর প্রভো -প্রস্মতপস্মত্ত আরও োড়ব এ ং
তেমোবনর মত সোম্প্রদোস্ময়ে দুষ্কৃস্মত আরও ৃস্মদ্ধ পোব । এে হোজী আ দুল্লোহ ও
আহমদ আলমগীরবে উদ্ধোর েরবলও আরও শত শত হোজী আ দুল্লোহ ও আহমদ
শোহ আলমগীরবে তোরো েব্জো েরব । সুতরোং প্রবয়োজন এই সন্ত্রোসী সংগেবনর
সমূবল উবেদ। আর এই েোজ শুধু েরবত পোবর ভোরত সরেোরই। এজবন্য
প্রবয়োজন মহোসংিবে ভোরত সরেোবরর েোবছ হোবত-নোবত ধস্মরবয় দদয়ো। এর
এেটো সুবযোগ তোর হোবত এবসবছ। এ সুবযোবগর সেে হোর অ শ্যই তোবে েরবত
হব ।
হোজী আ দুল্লোহবে উদ্ধোর েবর স্মনবজবদর দগোপন আিবয় দনয়োর স্মসদ্ধোন্ত
পোল্টোল আহমদ মুসো।
সবে সবেই দয স্ম ন্তোটো এবস আহমদ মুসোর মোেোয় ভর েরল দসটো হল,
স্মেভোব হোজী আ দুল্লোহ ওবদর হোবত েোেো অ িোয় ওবদরবে স্মসস্ম আই-এর
হোবত ধস্মরবয় দদব ? স্মসস্ম আই-এর দগোবয়ন্দোরো যোরো এবসবছ তোবদরবে হোজী
আ দুল্লোহর ন্দী েোেোর অ িোনটো জোস্মনবয় স্মদবত পোরবলই েোজ হবয় দযত। স্মেন্তু
দসটো স্মেভোব ? ওবদর দেোন স্মেছুই দতো তোর জোনো দনই।
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আহমদ মুসো োসোর স্মদবে হোাঁটস্মছল। তোর মোেোর মবধে তখন দতোলপোড়
েরস্মছল এস স্ম ন্তো। হেোৎ তোর মবন পড়বলো স্মদল্লীি মোস্মেেন রোষ্ট্রদূত তোবে এ
েোপোবর সোহোযে েরবত পোবর।
আহমদ মুসো পবেবট হোত স্মদল সবে সবেই। নো পবেবট দমো োইল দনই।
মস্মনেং ওয়োবের সময় সোধোরনত দস দমো োইল পবেবট দনয় নো। দসই স্মসলস্মসলোয়
আজও দমো োইল তোর সোবে দনই।
আহমদ মুসো হোাঁটোর গস্মত দ্রুত েরল।
ঊোসোর দগবট এবস দপৌছোবতই দদখল, দু’তলোর েোলেস্মন দেবে সোজনো
স্মসংহোল তোবে েস্ত হবয় ডোেবছ। আহমদ মুসো দদৌড় স্মদল।
এে তলোর ড্রইংরুবম প্রব শ েবরই দদখবত দপল হোবত দমো োইল স্মনবয়
স্মসাঁস্মড় স্মদবয় নোমবছ সুরূপো স্মসংহোল।
‘ধন্য োদ’ বল আহমদ মুসো তোর হোত দেবে দমো োইল স্মনল।
‘এবিবলন্সী স্মম. র োটে পোওবয়ল। মোস্মেেন রোষ্ট্রদূত।’ দমো োইলস্মট আহমদ
মুসোর হোবত স্মদবত স্মদবত স্মফসস্মফবস েবণ্ঠ লল সুরূপো স্মসংহোল।
আহমদ মুসো দমো োইলস্মট েোবন তুবল স্মনবয়ই শুনল, ‘গুড মস্মনেং স্ম বভন
োগেমেোন। দেমন আছ? দতোমোর েোজ হবয় দগবছ। স্মসস্ম আই ও অন্যোন্য
দগোবয়ন্দোরো মুভ েবরবছ।’ লল ওপোর দেবে রোষ্ট্রদূত।
‘ধন্য োদ স্যোর। আস্মম স্মেছুটো জোনবত দপবরস্মছ।’ আহমদ মুসো লল।
‘স্মেভোব ?’ লল ওপোর দেবে মোস্মেেন রোষ্ট্রদূত। তোর েবণ্ঠ স্ম িয়।
‘আেস্মিে এে সুবযোগ দপবয় দগোপন ‘মহোসংবিষ্ফর এেজবনর েোছ
দেবে জোনবত পোরলোম, স্মসস্ম আই অপোবরশন ইফস্মনট আসবছ, দগোবয়ন্দো ইউস্মনট
অলবরস্মড এবস দগবছ।’
‘স্মেন্তু ওরো জোনল স্মে েবর? এই উবদেোগ দতো খু ই দগোপবন লবছ।
প্রধোনমন্ত্রী সরোসস্মর এ স্ম েয়টোর তত্ত্বো ধোন েরবছন।’
‘তোহবল স্মসস্ম আই-এর শীেে পযেোবয় দেোেোয় ওবদর দলোে আবছ স্মনিয়?’
‘সোংিোস্মতে েোপোর। স্ম েয়টো প্রধোনমন্ত্রীবে তোহবল জোনোবত হয়।’
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বল এেটো দম স্মনবয়ই মোস্মেেন রোষ্ট্রদূত র োটে পোওবয়ল লল, ‘দশোন
দতোমোবে দয জবন্য দটস্মলবফোন েবরস্মছ। দতোমোবে এেটো স্ম বশে দমো োইল নোবোর
স্মদস্মে। দসটো আন্দোমোবন যোওয়ো স্মসস্ম আই অপোবরশন ীবফর। তোর সোবে
দযোগোবযোগ রোখব । দতোমোর ‘স্ম বভন োগেমেোন’ নোম দস জোবন। দতোমোর সোহোযে
তোবদর প্রবয়োজন। ভোরবতর প্রধোনমন্ত্রী আমোর মোধেবম দতোমোবে এ অনুবরোধ
েবরবছন।’
েেো দশে েবরই স্ম বশে দমো োইল নোবোরস্মট লল মোস্মেেন রোষ্ট্রদূত।
আহমদ মুসো নোবোরস্মট স্মলবখ স্মনবয় লল, ‘অবনে ধন্য োদ স্মম.
এেোমব বসডর। এই নোবোবরর দ বয় দ স্মশ মূলে োন এই মূহুবতে আমোর েোবছ আর
স্মেছু দনই। এই সুবযোগ হোবত পোওয়োর জবন্য আস্মম আপনোবে দটস্মলবফোন েরবত
যোস্মেলোম। আপস্মন দটস্মলবফোন নো েরবল এতক্ষবণ আমোর দটস্মলবফোন দপবয়
দযবতন।’
‘ঈশ্বরবে ধন্য োদ। ঈশ্বর দতোমোবে সোহোযে েরুন।’ লল মোস্মেন
ে
রোষ্ট্রদূত।
‘এেটো স্ম েয়, স্মসস্ম আই অপোবরশন টীম েখন আন্দোমোবন দপৌবছবছ?’
আহমদ মুসোর স্মজজ্ঞোসো।
‘ধোজ সন্ধেো নোগোদ দপৌবছবছ বল আস্মম জোস্মন।’
‘এই সময়-সূ ী স্মেে েোেো খু জরুস্মর স্যোর। এর দ বয় দযন দদস্মর নো
হয়।’
‘দেন? দেোন সমস্যো আবছ?’
‘ইবয়স স্মম. এেোমব বসডর। আজ মধেরোবতর স্মদবে স্মসস্ম আই এেোেশবন
আসোর আবগই হোজী সোবহ বে হতেো েবর তোরো তোবে দ আইস্মনভোব ন্দী েবর
রোখোর দোয় দেবে স্মনবজবদর মুি েরবত োয়।’
‘স েনোশ। তোহবল এখন প্রধোনমন্ত্রীবে আস্মম লস্মছ দয, তোবদর অ শ্যই
সন্ধেোর মবধে আন্দোমোবন দপৌছোবত হব । স্মেন্তু দপৌবছ অল্প সমবয়র মবধে স্মে তোরো
স্মেছু েরবত পোরব ?’ লল র োটে পোওবয়ল। তোর েবণ্ঠ উবেগ।
‘দসটো আমোর উপর দছবড় স্মদন স্মম. এেোমব বসডর।’
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‘স্যস্মর। আস্মম ভুবলই স্মগবয়স্মছলোম দয তুস্মম আহমদ মুসো। ধন্য োদ
দতোমোবে।’
‘ধন্য োদ স্যোর।’
‘ঈশ্বর দতোমোবে সোহোযে েরুন। োই।’
আহমদ মুসো েেো দশে েবর দমো োইলটো পোবশর দসোফোয় ছুবড় স্মদবয়
স্মনবজও ধপ েবর বস পড়ল দসোফোর উপর। তোরপর দু’হোত দু’স্মদবে ছস্মড়বয়
স্মদল। তোর মুবখ স্বস্মস্তর এেটো আনন্দ।
উপবর দু’তলোর লেোস্মঠডং-এ দোাঁস্মড়বয় সুেমো রোও ও সোজনো স্মসংহোল এ ং
স্মসাঁস্মড়র দগোড়োয় দোাঁস্মড়বয় সুরূপো স্মসংহোল আহমদ মুসোর েেো শুনস্মছল। তোরো ুঝল
আজ রোবত ভয়োনে স্মেছু িটবত যোবে। হোজী সোবহব র জী নও স্ম পন্ন। তব
আহমদ মুসোর মুবখ স্বস্মস্ত দদবখ তোরো আ োর আশোস্মিত হল। সুেমো রোও, সোজনো
স্মসংহোল স্মসাঁস্মড় স্মদবয় ধীবর ধীবর দনবম এল স্মনব । আহমদ মুসোর সোমবন দোাঁস্মড়বয়
লল, ‘ভোইয়ো আপনোর েেো শুবন আমরো আতংস্মেত হবয়স্মছলোম। স্মেন্তু আপনোর
মুখ দদবখ মবন হবে, আপস্মন আশংেো-আতংবের মত স্মেছুই দযন বলনস্মন।’
আহমদ মুসো দসোজো হবয় সল। লল, ‘সুেমো, লো যোয় আস্মম
আন্দোমোবন এতস্মদন এেোই লড়োই েবরস্মছ। মবন হয় এ োর এই লড়োইবয় স্মসস্ম আই
তেো ভোরবতর দেন্দ্রীয় সরেোরবে শোস্মমল েরবত পোরস্মছ। এ েোরবণই আশংেোর
মবধে আমোর এই আনন্দ।’
সুেমোসহ ওবদর মুবখও স্বস্মস্তর ভো ফুবট উেল। সুেমোই লল, ‘হোজী
আংেল স্মনরোপদ হব ন দতো?’
গম্ভীর হল আহমদ মুসো। লল, ‘স্মনরোপত্তো দদয়োর এেস্মতয়োর শুধুই
আল্লোহর হোবত। দেোন মোনুে ভস্ম ষ্যত সম্পবেে স্মেছুই লবত পোবর নো দ োন।’
বলই আহমদ মুসো উবে দোাঁড়োল। লল, ‘যোই, দগোসল দসবর নোস্তো দখবয়
লবো আবরেটো িুম দদ ।’
স্মসাঁস্মড়বত েবয়ে ধোপ উবে আ োর িুবর দোাঁস্মড়বয় আহমদ মুসো সোজনোবে
লক্ষে েবর লল, ‘তুস্মম এেটু দদখব সোজনো দমোটর সোইবেলটো স্মেে-েোে আবছ
স্মেনো, পুবরো টেোংে দতল ভবরবছ স্মেনো এ ং সোইবলন্সোর স্মেেমত লোস্মগবয়বছ
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স্মেনো।’ বলই আ োর িুবর দোাঁড়োল আহমদ মুসো। তোরপর স্মসাঁস্মড় দ বয় তর তর
েবর উবে দগল দুতলোয়।
সুরূপো স্মসংহোল, সোজনো স্মসংহোল ও সুেমো রোও স্মতন জন এবস সল
দসোফোয়। স্মতনজনই গো এস্মলবয় স্মদল দসোফোয়।
দ োখ ন্ধ েবরস্মছল সোজনো। দ োখ ন্ধ েবরই লল, ‘মবন হবে দীিে এে
স্ববপ্নর মবধে স্মদবয় লস্মছ আস্মম।’
সুেমোও ঐভোব দ োখ ন্ধ েবর দসোফোয় গো এস্মলবয় স্মদল। লল, ‘স্বপ্নও
এত সুন্দর, এত দীিে, এত স্মিস্মলং হয় নো সোজনো।’
‘তুস্মম খু ভোগে োন সুেমো। এই সুন্দর, এই দীিে এ ং স্মিস্মলং স্ববপ্নর তুস্মম
এেটো ড় অংশ। নোয়ে আহমদ শোহ আলমগীর শত্রুর ে বল, দতোমোর এখন ুে
ভরো দুুঃখ। স্মেন্তু আস্মম স্মনস্মিত, নোয়ে নোস্ময়েোর ুবে স্মফবর আসব ই। স্ববপ্নর স্মিল
দতো দতোমোবে স্মিবরই।’
‘স্মিল দদখবল, স্মিবলর মূলেটো দদবখবছ? আহমদ শোহ আলমগীর স্মে
অ িোয় দে জোবন! স্মনবজর স্মপতো হবয় দগল আমোর জন্য স্ম পজ্জনে। মো ও পস্মর োর
দেবে স্ম স্মেন্ন হবয় পবড়স্মছ।’ লল সুেমো রোও। তোর েণ্ঠ ভোরী। দ োখ অশ্রু সজল
হবয় উবেবছ।
তোর পোবশই বসস্মছল সুরূপো স্মসংহোল। দস সুেমো রোওবয়র েোাঁবধ হোত
দরবখ লল, ‘ধধযে ধরবত হব দ োন। দদখ নো সুস্মিতো োলোজীবে। দস প্রোয় ২০
ছর ধবর ন োবস। আমোবদর হোস্মস-েোন্নো স ই আমোবদর জী বনর এে এেস্মট
দো ী স্মহবসব আবস। জী ন-নোবটের এে মহোনোয়ে আহমদ মুসোর েেোই এে োর
দভব দদখ নো। আহমদ শোহ আলমগীর তোর দে? আন্দোমোবনর দয দলোেগুবলোবে
দস োাঁ োবত এবসবছ, তোরো তোর দে? দেউ নো। দদখ এবদর জবন্যই স্মতস্মন োস্মড়ির, স্ত্রী-পুত্র দেবেই স্ম স্মেন্ন হবয়বছন শুধু নয়, মৃতেু র মুবখোমুস্মখ হবয়বছন
েবয়ে োর। এই দয মৃতেু র মুবখ স্মতস্মন ঝোাঁস্মপবয় পবড়বছন, স্মতস্মন স্মে জোবনন দয স্মতস্মন
স্মফবর আসব ন। স্মফবর আসো, নো আসো দুবটোবে দমবন স্মনবয়ই স্মতস্মন সোমবন অগ্রসর
হন। এটো আেোশস্পশেী ভোরী স্মসদ্ধোন্ত। ূড়োন্ত দেোর োনী এটো। জী বনরই এে দো ী
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স্মহবসব এবে স্মতস্মন স্মনবজর জী বনর জবন্য স্মনস্মদেি েবর স্মনবয়বছন।’ েোমল সুরূপো
স্মসংহোল।
সুেমো রোও ওড়নোর আাঁ ল স্মদবয় দ োখ মুবছ লল, ‘তুস্মম স্মেে বলছ
আপো। জী বনর জবন্য সুবখর মত দুুঃখও এেস্মট োস্ত তো। স্মেন্তু আপো তুস্মম
এেজন দদ তোর উদোহরণ এবনছ। দদ তোর এ ং মোনুবের শস্মি দতো এে নয়
আপো। আহমদ মুসো দদ তোর মতই স্ববপ্নর নোয়ে, েল্পনোর নোয়ে, আমরো মোস্মটর
মোনুে তোাঁবে শুধু নমষ্কোরই েরবত পোস্মর, সমেক্ষ হবত পোস্মর নো। দদখবল দতো মোত্র
ে’িণ্টো পবর রোবত এে জী ন-মরণ লড়োইবয় নোমোর আবগ উস্মন দীিে িুম স্মদবত
দগবলন। োস্মড়র েেো, স্ত্রীর েেো, সন্তোবনর েেো, স্মনবজর জী বনর েেো মবন পড়বল
এমন স্মনস্মিন্ত েোেো স্মে েোরও পবক্ষ সম্ভ !’ েোমল সুেমো রোও।
সুরূপো স্মসংহোল লল, ‘উস্মন দদ তো নন সুেমো। উস্মন মোস্মটর মোনুে। আর
সস্মতেেোর মোনুে দদ তোর দ বয় ড় হন। মুসলমোন ধবমের ইস্মতহোবস পবড়ছ দয,
ঈশ্বর মোনুে সৃস্মির পর তোর স্মফস্মরশতো অেেোৎ এেোবঞ্জলবদর মোনুেবে স্মসজদো েরবত
বলস্মছবলন। ঈশ্ববরর পর মোনুবের দ বয় ড় দেউ দনই। এেজন েস্ম বলবছন,
‘আপনোর লবয় স্ম ব্রত েোস্মেবত আবসস্মন দেহ অ স্মন পবর।’ সেবল যখন স োর
তবর হয়, তখন সমোজ হয় দসোনোর সমোজ। আহমদ মুসোরো দসোনোর সমোবজর
দসোনোর টুেবরো।’
‘এেটো েেো আপো, দতোমোর এ দসোনোর টুেবরো’র পস্মর য় স্মেন্তু দতোমোবদর
দদখো ‘ভোবলো মোনুে’দদর সোবে স্মমবল নো। আমোবদর ইস্মতহোবসর ‘ভোবলো মোনুেরো’
‘অস্মহংসো পরমধমে’, স েজীব দয়ো’র অনুসোরী, তোরো সমোবজর সংিোত দেবে দূবর
দেবে স্মনস্মরস্ম স্মল স্মনরুপদ্র জী ন যোপন েরবত োন এ ং স্মনবজরো ভোবলো দেবে
মোনুেবে ভোবলো েোেোর উপবদশ দদন। স্মেন্তু আহমদ মুসো মোনুেবে শুধু ভোবলো
েোেো নয়, ভোবলো হবত লো নয়, মবন্দর প্রস্মতবরোধ এ ং মজলুবমর পবক্ষ
লড়োইবয়ও নোবমন। আপো, এই দুই ভোবলোর মবধে আসবল ভোবলো দেোনটো?’
‘আহমদ মুসোই আসল ভোবলো’র প্রতীে । আমোবদর েস্ম বলবছন নো
দয, ‘অন্যোয় দয েবর আর অন্যোয় দয সবহ ত িৃণো তোবর দযন তৃণসম দবহ।’
অন্যোয়-অতেো োর সহ্য েরো অন্যোয়-অতেো োর েরোর মতই পোপ। শুধু ভোবলো েরো
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নয়, মবন্দর আক্রমণ দেবেও মোনুেবে োাঁ োবত হব । আহমদ মুসো দুই েোজই
েবরন।’ লল সুরূপো স্মসংহোল।
সবে সবেই সোজনো বল উেল, ‘জুলুবমর প্রস্মতেোর, জোবলবমর স্ম োর
েরো আইবনর েোজ, রোবষ্ট্রর েোজ। দেউ স্মনবজ এর প্রস্মতেোর ো স্ম োবরর নোবম যো
েরব দসটো স্মে অন ধ এ ং আইবনর প্রস্মত হস্তবক্ষপ হব নো?’
‘জুলুম, জোবলবমর স্ম োর েরো রোবষ্ট্রর েোজ, আইবনর েোজ। স্মেন্তু
জোবলবমর হোত দেবে, জোবলবমর হোত দেবে মজলুমবে রক্ষো েরো দয দেোন
েস্মির েোজ। দযমন দেউ েোউবে স্মনযেোতন েরবছ, যোবে স্মনযেোতন েরো হবে আর
যোরো এই দৃশ্য দদখবছ তোবদর প্রবতেবের প্রেম দোস্ময়ত্ব হবে মজলুমবে রক্ষো েরো
তোরপর জোবলমবে আইবনর হোবত তুবল দদয়ো।’ লল সুরূপো স্মসংহোল।
‘স্মেন্তু মজলুমবে রক্ষো েরবত স্মগবয় যস্মদ জোবলমবে আিোত েরবত হয়,
দসটো স্মে তোহবল আইন হোবত তুবল দনয়ো হব নো?’ স্মজবজ্ঞস েরল সোজনো।
‘মজলুমবে তোৎক্ষস্মণে রক্ষোর জবন্য যতটুকু েরোর প্রবয়োজন পবড়, দসটো
অ শ্যই আইন হোবত তুবল দনয়োর মবধে পড়ব নো। স্মেন্তু মজলুমবে রক্ষো েরোর
পর ক্রুব্ধ হবয় ো প্রস্মতবশোধ শত জোবলবমর উপর োড়স্মত যো স্মেছুই েরো দহোেতো আইন হোবত তুবল দনয়োর ো স্মনবজ স্ম োরে সোজোর মত অপরোধমূলে েোজ
হব ।’ সুরূপো স্মসংহোল লল।
সুরূপো স্মসংহোবলর েেো দশে হবতই সুেমো রোও উবে দোাঁড়োল। লল,
‘ধন্য োদ সুরূপো আপো। আপস্মন আহমদ মুসোবে যতটো স্মডফোইন েবরবছন,
আহমদ মুসো স্মনবজও দ োধ হয় এভোব স্মনবজবে স্মডবফঠড েবরন নো। ধন্য োদ
আপনোবে। এ োর লুন, স্মনিয় ভোইয়ো দগোসল দসবর দ স্মরবয়বছন।’
উবে দোাঁড়োল সুরূপো স্মসংহোল ও সোজনো স্মসংহোল দুজবনই।
উেবত উেবত সোজনো স্মসংহোল লল, ‘ ল আহমদ মুসো ভোইয়োর েোছ
দেবে সুরূপো আপোর ওেোলস্মতর স্মফ আদোয় ের ।’
দহবস উেল সোজনো স্মসংহোল ও সুেমো রোও দুজবনই।
সুরূপো স্মসংহোলও হোসল। লল, ‘অন্তত দতোমরো দয এটুকু মবন েবরছ
আস্মম আহমদ মুসোর উস্মেল হবত পোস্মর, এটোও আমোর জবন্য দসৌভোবগের।’
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বলই দু’হোবত দুজবনর গলো জস্মড়বয় স্মসাঁস্মড় স্মদবয় দ্রুত দদোতলোয় উেবত
লোগল।

স্মেে রোত ২টো ৪৫ স্মমস্মনবট আট স্মসবটর এেটো লেোঠড ক্রুজোর জীপ ওল্ড
দসঠিোল দমস্মডবেল দিোর দেবে প্রোয় স্মতনশ গজ দূবর স্মমডল দপোটে দরোবডর পোবশ
এে দঝোবপর অন্ধেোবর এবস দোাঁড়োল। জলপোই রবের জীপস্মট অন্ধেোবর এেদম
স্মমবশ দগল। জীবপ আটজন আবরোহী। দপছবন স্মতন স্মতন েবর ছয় জন। আর
সোমবন দুজন। ড্রোইস্মভং স্মসবট এেজন তোর পোবশর স্মসবট এেজন। জীপস্মট
স্মসস্ম আই-এর।
ড্রোইস্মভং স্মসবটর পোবশর স্মসবট দমজর সুরস্মজত স্মসস্মন্ধয়ো। স্মসস্ম আই
অস্মফসোর।
জীপস্মট দোাঁড়োবতই দমজর সুরস্মজত স্মসস্মন্ধয়ো গলোয় ঝুলোবনো নোইট স্মভশন
দুরস্ম ন দ্রুত দ োবখ লোগোল।
দূরস্ম বনর দুব োখ ওল্ড দসঠিোল দমস্মডবেল দিোবরর স্মদবে। সোমবনর দগোটো
রোস্তোসহ দমস্মডবেল দিোবরর গোস্মড় োরোন্দো পযেন্ত পস্মরষ্কোর দদখবত পোবে দমজর
সুরস্মজত স্মসস্মন্ধয়ো। দদখল গোস্মড় োরোন্দো এলোেোয় দুস্মট ওয়োটোর েেোস্মরয়োর দোাঁস্মড়বয়
আবছ। খুস্মশ হল দমজর সুরস্মজত স্মসস্মন্ধয়ো। স্ম বভন োগেমেোবনর দদয়ো তেে অনুসোবর
ওয়োটোর েেোস্মরয়োবর েবর হোজী আ দুল্লোহবে হতেো েরোর জবন্য স্মনবয় যোওয়ো
হব ।
দমজর সুরস্মজত স্মসস্মন্ধয়ো ড্রোইস্মভং স্মসবট সো দলোেস্মটর স্মদবে তোস্মেবয়
লল, ‘দলফবটন্যোঠট স্মশেোর আমোবদর স্মেে জোয়গোয় রবয়বছ। স্মেে সমবয়ই
আমরো এবসস্মছ।’
দমজর সুরস্মজবতর জীপস্মট দোাঁড়ো োর স্মতন স্মমস্মনবটর মবধে অনুরূপ
আবরেটো জীপ এবস পঞ্চোশ গজ দপছবন দোাঁড়োল।
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এ জীবপও আটজন আবরোহী।
এ জীবপর পোবশর স্মসবট রবয়বছ েবনেল সুবরন্দ্র স্মসং।
জীপ েোমবতই দস অয়েোরবলস তুবল স্মনবয় লল, ‘সুরস্মজত স স্মেে েোে
আবছ?’
‘স্মজ স্যোর। আমরো স্মেে সমবয় এবসস্মছ। ওল্ড দমস্মডবেল দিোর োস্মড়স্মটর
গোস্মড় োরোন্দো এলোেোয় দুস্মট ওয়োটোর েেোস্মরয়োর দদখবত পোস্মে।’ লল দমজর
সুরস্মজত স্মসস্মন্ধয়ো।
‘ওবে। স্ম বভন োগেমেোনও দতো বলবছ ওয়োটোর েেোস্মরয়োবর েবরই হোজী
আ দুল্লোহবে পো োর েরো হব ।’ লল েবনেল সুবরন্দ্র স্মসং।
‘ইবয়স স্যোর।’
‘ওস্মদবে দ োখ দরখ। ওবদর গোস্মড় মুভ েরবলই আমরো অগ্রসর হব ো।
সোমবন দ ৌমোেোর মুবখই ওবদর আটেোবত হব ।’
‘ইবয়স স্যোর।’
‘ধন্য োদ। োই।’
বলই অয়েোরবলবসর লোইনটো েোট েবর আবরেটো লোইবনর ন পুশ
েরল েবনেল সুবরন্দ্র স্মসং।
অয়েোরবলবস সবে সবেই এেটো েণ্ঠ দভবস উেল, ‘ইবয়স স্যোর, আস্মম
শংের।’
‘দতোমরো োস্মড়র দপছবন স্মেেভোব পস্মজশন স্মনবত দপবরছ?’
‘স্মজ স্যোর। দপছন স্মদবয় দেউ পোলোবত পোরব নো।’
‘ওবে, স স্মদবে স্মেেভোব নজর রোখ। োই।’
বল েবনেল সুবরন্দ্র স্মসং লোইনটো অফ েবর স্মদল।
রোত ২ টো ৫৫ স্মমস্মনট। েবনেল সুবরন্দ্র স্মসং এর অয়েোরবলস দটস্মলবফোন
আ োর দ বজ উেল।
‘হ্যোবলো, েবনেল সুবরন্দ্র লস্মছ।’ টস্মেং লোইন অন েবরই লল েবনেল
সুবরন্দ্র স্মসং।
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ওপোর দেবে এেটো েণ্ঠ দভবস এল, ‘ইবয়স, আস্মম স্ম বভন োগেমেোন।
আপনোবদর উপস্মিস্মত ওবদর েোবছ ধরো পবড় দগবছ। ওরো মুভ েবরবছ। আপনোবদর
প্রস্মতবরোধ ও হোজী আ দুল্লোহবে স্মনবয় পোলোবনোর েোজ এেই সোবে েরব ওরো।
ওবে। োই।’
ওপোর দেবে অয়েোরবলস দটস্মলবফোন লোইন দেবট দগল। েবনেল সুবরন্দ্র
স্মসং ধন্য োদও স্মদবত পোরল নো।
সবে সবেই েবনেল সুবরন্দ্র স্মসং পুশ েরল সুরস্মজবতর লোইন।
‘হ্যোবলো, সুরস্মজত!’ ওপোর দেবে সোড়ো স্মদল।
‘ইবয়স, েবনেল সুবরন্দ্র লস্মছ। ওরো দটর দপবয়বছ। মুভ! দ রু োর রোস্তো
ওবদর েে েবরো।’ স্মনবদেশ স্মদল েবনেল সুবরন্দ্র।
েবনেল সুবরবন্দ্রর েেো দশে হ োর পর তেী দুই স্মতন দসবেবঠডর মবধেই
এেটো দ োমো স্ম বফোস্মরত হল দমজর সুরস্মজবতর গোস্মড়র উপর।
েবনেল সুবরন্দ্রর ‘মুভ’ শব্দ উচ্চোস্মরত হ োর সোবে দমজর সুরস্মজত ড্রোইভোর
দলফবটন্যোঠট রুনবে ‘মুভ’ েরোর ইস্মেত স্মদবয়স্মছল। দ োমো যখন পড়ল তখন
েবয়ে গজ ‘মুভ’ েবরবছ দমজর সুরস্মজবতর জীপ। সুতরোং দ োমোটো স্মগবয় সরোসস্মর
আিোত েরল জীবপর গজ োবরে দপছবনর মোস্মটবে। আিোবতর ধ্বংসোত্মে এেটো
দেউ এবস আিোত েরল জীবপর দপছবন। প্র ল ঝোাঁকুস্মন স্মদবয় উেল জীপ। দশে
পযেন্ত উবল্ট দগল নো। স্মেন্তু আহত হবয় লুস্মটবয় পবড়বছ দপছবনর স্মতন জন সোেী।
দপছবন নো তোস্মেবয়ই দমজর সুরস্মজত দপছবনর উবদ্দবশ্য লল, ‘যোরো
ভোবলো আছ তোরো সোেীবদর দদখ।’ আর ড্রোইভোরবে উবদ্দশ্য েবর লল, ‘মুভ অন
দলফবটন্যোঠট। দ ৌমোেোর মুবখ দপৌছোবত হব ।’
ওস্মদবে দ োমো স্ম বফোস্মরত হ োর সবে সবেই এস্মদবে ব্রোশ ফোয়োবরর শব্দ
হল। এে পশলো ব্রোশ ফোয়োবরর শব্দ, েবয়ে দসবেবঠডর মবধে এেটু পবর আবরে
পশলো ব্রোশ ফোয়োবরর শব্দ হল এ ং তোর প্রোয় সোবে সোবেই আবরেটো দ োমো
স্ম বফোরবণর শব্দ হল েবনেল সুবরবন্দ্রর জীবপর আট দশ গজ দূবর।
েবনেল সুবরবন্দ্রর জীপ তখন এস্মগবয়স্মছল মুভ েরোর জবন্য। প্রেম দ োমো
স্ম বফোরবণর পবর মুহূবতের জবন্য েমবে স্মগবয়স্মছল েবনেল সুবরবন্দ্রর জীবপর িোটে।
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েবনেল সুবরবন্দ্রর মুবখর সোমবন অয়েোরবলস। দস স্ম ৎেোর েরস্মছল,
‘দমজর সুরস্মজত হ্যোবলো, হ্যোবলো, দমজর সুরস্মজত।’
অয়েোরবলস হোবত েোেবলও দ োমোর ধোক্কো সোমলোবনো, েরণীয় সম্পবেে
তোৎক্ষস্মণে স্মনবদেশ দদয়ো ইতেোস্মদ স্ম ন্তো েরবত স্মগবয় েবনেল সুবরবন্দ্রর েল এেোবটঠড
েরবত পোবরস্মন দমজর সুরস্মজত। প্রেম সুবযোবগই অয়েোরবলস মুবখর েোবছ স্মনবয়
দমজর সুরস্মজত লল, ‘ইবয়স দমজর। েবয়েজন দলোেসহ আমোবদর গোস্মড়র
দপছনটো ক্ষস্মতগ্রি হবয়বছ। আমরো এবগোস্মে স্যোর। আপনোরো ওবে স্যোর? স্মেতীয়
দ োমোর স্মে অ িো?’
‘দ ভ য়, মুভ। স্মেতীয় দ োমো আমোবদর পযেন্ত দপৌছোর আবগই
স্ম বফোস্মরত হবয়বছ। ব্রোশ ফোয়োর দতো স্মনিয় দতোমরো েরস্মন। দ শ এেটু দূরবত্ব
মোবন দ োমোরুবদর অ িোন দযখোবন স্মছল, দসখোন দেবে ব্রোশ ফোয়োর হবয়বছ।’
লল েবনেল সুবরন্দ্র।
‘স্মেে তোই স্যোর। তোহবল স্যোর ব্রোশ ফোয়োর আপনোবদর গোস্মড় দেবেও
হয়স্মন?’ লল দমজর সুরস্মজত।
‘অ শ্যই নো।’ েবনেল সুবরন্দ্র লল।
‘তোহবল?’ প্রশ্ন দফর সুরস্মজবতর। ভো স্মছল, স্মহবস দমলোস্মেল েবনেল
সুবরন্দ্র। লল, ‘ব্রোশ ফোয়োর স্ম বভন োগেমেোবনর। প্রস্মতবরোধ তত্ত্ব অনুযোয়ী এেস্মট
েবর নয়- দ োমো আরও আসো উস্ম ত স্মছল। স্ম বভন োগেমেোবনর ব্রোশ ফোয়োর
আক্রমণেোরীবদর হতেো েবরবছ।’
েবনেল সুবরবন্দ্রর েেো দশে হবতই দমজর সুরস্মজত লল, ‘স্যোর দুস্মট
ওয়োটোর েেোস্মরয়োরই ছুবট আসবছ।’
‘দ ৌমোেো পযেন্ত আবসস্মন স্মনিয়।’
‘নো স্যোর।’
‘দ ৌমোেো দখল ের। তোরপর আরও সোমবন এবগোও।’
দমজর সুরস্মজবতর গোস্মড় তখনও দ ৌমোেো দেবে প্রোয় ৫০ গজ দূবর। স্মেন্তু
দ ৌমোেো দেবে ওল্ড দসঠিোল দমস্মডবেল দিোবরর দূরত্ব দমোট ৫০ গবজর দ স্মশ নয়।

ডুব ো পোহোড়

126

ওয়োটোর েেোস্মরয়োর দুবটো ইস্মতমবধেই ২৫ গজ পোর হবয় এবসবছ। সুতরোং দ ৌমোেো
দেবে তোরো মোত্র পাঁস্ম শ গজ দূবর। আর তোরো আসবছ মরণপণ গস্মতবত।
দমজর সুরস্মজবতর গোস্মড় যখন ১০ গবজর মোেোয় দপৌবছবছ, তখন প্র দ বগ এেটো ওয়োটোর েেোস্মরয়োর এবস তোর রোস্তোর মুবখ আড়োআস্মড় দোাঁস্মড়বয় দগল
এ ং পরক্ষবণই তোবত জ্ববল উেল আগুন। আর তোর সোবে স্মেতীয় ওয়োটোর
েেোস্মরয়োরস্মট দ ৌমোেোয় এবস োাঁে স্মনবয়ই দস্মক্ষবণর রোস্তো ধবর দ্রুত এস্মগবয় লল।
দ ৌমোেো দেবে উত্তর-দস্মক্ষবণ দয রোস্তো দ স্মরবয় দগবছ তোর নোম ‘সী এঠড
দলে দরোড’। মোনুে সংবক্ষবপ এবে ‘সী দলে দরোড’ বল ডোবে। রোস্তোর উত্তর
প্রোন্ত দপোটে দেয়োর দলে পযেন্ত দগবছ, আর দস্মক্ষণ মোেো এাঁবে-ব াঁবে সোগর তীবর
স্মগবয় দশে হবয়বছ। দমজর সুরস্মজবতর জীপ দোাঁস্মড়বয় দগল।
রোস্তোর দুধোবরই দসখোবন গভীর খোদ। স্ম শোল ওয়োটোর েেোস্মরয়োর পোশ
েোস্মটবয় সোমবন এবগো োর দেোন উপোয় দনই। তোর উপর দগোটো েেোস্মরয়োরস্মটই এখন
জ্বলন্ত। দতল দেবল দদয়োয় মোস্মটবতও আগুন জ্বলবছ।
েবনেল সুবরন্দ্রর জীপও এবস দোাঁড়োল দমজর সুরস্মজবতর জীবপর দপছবন।
দমজর সুরস্মজতরো গোস্মড় দেবে দনবমবছ েবনেল সুবরন্দ্রও নোমল গোস্মড়
দেবে। লল, ‘দমজর, ঐ ওয়োটোর েেোস্মরয়োবর েবর হোজী আ দুল্লোহবে স্মনবয় ওরো
পোলোবে।’
‘স্যোর গোস্মড় িুস্মরবয় স্মনবয় এ রোস্তো দেবে দনবম দস্মক্ষবণর রোস্তোয় উেো যোব ।
মোস্মট এ বড়ো-বে বড়ো, স্মেন্তু ড় দেোন প্রস্মত ন্ধেতো দনই।’ লল দমজর সুরস্মজত
স্মসস্মন্ধয়ো।
‘হ্যোাঁ, এটোই স্ম েল্প। ল কুইে।’ স্মনবজর গোস্মড়র স্মদবে এবগোবত
এবগোবত লল েবনেল সুবরন্দ্র।
স্মেে এ সময় এেটোনো ব্রোশ ফোয়োবরর আওয়োজ এল দস্মক্ষবণর রোস্তোর স্মদে
দেবে অেেোৎ দূবর ছুবট লো ওয়োটোর েেোস্মরয়োবরর স্মদে দেবে। তোর সোবে সোবেই
দুস্মতনস্মট টোয়োর োি হ োর স্ম েট শব্দ।
েবনেল সুবরন্দ্র এ ং দমজর সুরস্মজত দুজনই দ োবখ নোইট স্মভশন দূরস্ম ন
লোস্মগবয় দদখল, ওয়োটোর েেোস্মরয়োরস্মট রোস্তোর এ পোবশ েোত হবয় দগবছ এ ং
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এেজন আপোদ মস্তে েোবলো েোপবড় আ ৃত দলোে ওয়োটোর েেোস্মরয়োরস্মটর
সোমবনর স্মদবে দিনগোন তোে েবর দোাঁস্মড়বয় আবছ। েবনেল সুবরন্দ্র লল, ‘ঈশ্বরবে
ধন্য োদ, দেউ পোলোবত পোবরস্মন। স্ম বভন োগেমেোন ওবদরবে গোস্মড়র মবধেই
আটবে দরবখবছ।’
েেোগুবলো বলই দস পো োড়োল রোস্তো দেবে নোমোর জবন্য এ ং লল,
‘এেস্মট গোস্মড় এখোবন েোে। আবরেস্মট ওখোবন আসব । দমজর সুরস্মজত, দমজর
পুরন্দর এ ং আরও েবয়েজন এস। ছুটবত হব ওস্মদবে।’
েবনেল সুবরন্দ্র স্মসং, দমজর সুরস্মজত ও দমজর পুরন্দরসহ আরও স্মতন জন
ছুটল ওয়োটোর েেোস্মরয়োবরর স্মদবে।
ওরো স্মগবয় দপৌছল। ওরো দদখল, পোাঁ জন দলোে গোস্মড়র মোেোর পোবশ হোত
তুবল বস আবছ। েোল জুতো, েোল পেোঠট, েোবলো জেোবেট আর েোবলো হ্যোট পরো
স্ম বভন োগেমেোন ওবদর স্মদবে দিনগোন তোে েবর দোাঁস্মড়বয় আবছ।
ওখোবন দপৌছোর পরই দমজর সুরস্মজত ও দমজর পুরন্দবরর দিনগোন তোে
হল ওবদর লবক্ষে। আর তোর সোবেই স্ম বভন োগেমেঅন তোর দিনগোবনর মোেো
সস্মরবয় স্মনবয় দিনগোন ঝুলোবলো েোাঁবধ।
েবনেল সুবরন্দ্র এস্মগবয় দগল স্ম বভন োগেমেোন ওরবফ আহমদ মুসোর
স্মদবে। আহমদ মুসোর স্মদবে হোত োস্মড়বয় লল, ‘গুড মস্মনংে স্ম বভন োগেমেোন।
আমোবদর অবশে েৃতজ্ঞতো গ্রহণ েরুন।’
‘ধন্য োদ েবনেল।’ বলই আহমদ মুসো ঐ পোাঁ জবনর স্মদবে তোর দৃস্মি
আেেেণ েবর মোবঝর এেজন সুেোমবদহীবে দদস্মখবয় লল, ‘আপস্মন স্মনিয়
স্ম নব ন, ইস্মন দজনোবরল জগস্মজত জয়রোম। ইস্মন আন্দোমোন মহোসংবির স্মেতীয়
েস্মি। পুবরো নোম এখন তোাঁর দজনোবরল জগস্মজত জয়রোম মহোগুরু। ডোেো হয়
দজনোবরল স্বোমীজী বল। ওর সোমবন পবড় েোেো তোাঁর ঐ দমো োইবল উস্মন গোস্মড়
েোত হবয় পড়োর পর দটস্মলবফোন েবরস্মছবলন সম্ভ ত মহোসংবির এে নবর েস্মি
স্মেং ো সংবির অন্য েোউবে। আস্মম েলটো সমোি েরবত দদইস্মন। এ েল দেবে
এ ং দমো োইল দেবে আরও প্রমোণ দপবত পোবরন।’ েোমল আহমদ মুসো।
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‘ধন্য োদ স্ম বভন োগেমেোন। নয়ো স্মদল্লীবত শুধু আপনোর নোম শুবনস্মছ।
আজবের সফল অস্মভযোবনর স েৃস্মতত্ব আপনোর। আমোবদর জী নও আপস্মন
োাঁস্ম বয়বছন। আপস্মন যস্মদ ভোরতীয় নো হন, তোহবল আপনোর প্রস্মত দগোটো
ভোরত োসীর েৃতজ্ঞতো।’ লল েবনেল সুবরন্দ্র।
‘ধন্য োদ েবনেল। এেটু দ স্মশ বলবছন আপস্মন। আস্মম যো েবরস্মছ দসটো
সোমোন্য সহবযোস্মগতো মোত্র। েৃতজ্ঞতো আমোবদর ঈশ্বরবে জোনোবনো উস্ম ত। আস্মম
এখন স্মল। আপনোবদর এখন অবনে েোজ। িণ্টো দদবড়ে পর আস্মম আপনোর
সোবে েেো ল ।’
বল এেটু দেবমই আ োর বল উেল, ‘হোজী আ দুল্লোহবে ওরো
সংজ্ঞোহীন েবর োদবর জস্মড়বয় স্মসবটর দসবেঠড সোস্মরর ছোবদর সোবে টোস্মেবয়
দরবখবছ।’
েোমল আহমদ মুসো। তোেোল স োর স্মদবে। লল, ‘আস্মস েবনেল সুবরন্দ্র,
দমজর সুরস্মজত, দমজর পুরন্দর। সেলবে আ োর ধন্য োদ।’
আহমদ মুসো িুবর দোাঁস্মড়বয় রোস্তোর েোল দেবে স্মনব দনবম দগল। ওখোবন
েোত হবয় পবড়স্মছল এেটো দমোটর সোইবেল। দমোটর সোইবেলস্মট তুবল স্মনবয়
আহমদ মুসো ওখোবনই বড় সল। দমোটর সোইবেলস্মট স্মনুঃশবব্দ উবে দগল রোস্তোর
উপর। দ্রুত হোস্মরবয় দগল অন্ধেোবর।
েবনেল সুবরন্দ্র তোস্মেবয়স্মছল আহমদ মুসোর স্মদবে। দসস্মদে দেবে দৃস্মি
স্মফস্মরবয় অবনেটো স্বগত েবণ্ঠ লল, ‘স্মম. োগেমেোবনর েোছ দেবে এেটো স্মশক্ষো
দপলোম। এ ধরবনর অপোবরশবন সোইবলন্সোর যুি দমোটর সোইবেল খু ই
েোযেেরী। সুতরোং গোস্মড় েোেবলও, তোর সোবে দমোটর সোইবেল অ শ্যই েোেো
দরেোর।’
েেো দশে েবরই েবনেল সুবরন্দ্র তোেোল দমজর সুরস্মজবতর স্মদবে। লল,
‘দমজর দতোমরো এবদর হোত-পো দ াঁবধ গোস্মড়বত দতোল।’
ইস্মতমবধে গোস্মড়ও এবস দগবছ।
েেো লোর সময়ই েবনেল সুবরন্দ্র রুমোল স্মদবয় ধবর তুবল স্মনবয় রুমোবল
জস্মড়বয় দজনোবরল জগস্মজত জয়রোবমর দমো োইল পবেবট রোখল।
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দমজর সুরস্মজত ও দমজর পুরন্দর সেবলর পবেবট এ ং গোস্মড় সো ে েবর
যো স্মেছু দপল স স্মভন্ন েোপবড় দ াঁবধ গোস্মড়র এেটো েোবগ দরবখ স্মদল।
দজনোবরল জগস্মজত জয়রোমসহ দগ্রফতোরেৃত সেলবে গোস্মড়র দমবঝয়
তুলল এ ং হোজী আ দুল্লোহবে োাঁধন খুবল স্মদবয় যবতœর সোবে গোস্মড়র স্মসবট
শুইবয় স্মদল।
েবনেল সুবরন্দ্র দমজর পুরন্দরবে লল গোস্মড়বত উবে সবত এ ং গোস্মড়
সোমবনর ওল্ড দসঠিোল দমস্মডবেল দিোর োস্মড়টোবত স্মনবয় দযবত। অন্যস্মদবে প্রেম
গোস্মড়র ড্রোইস্মভং অস্মফসোর দলফবটন্যোঠট রুনবে লল গোস্মড়র স্মতনজন প্রহরীবে
ওল্ড দসঠিোল দমস্মডবেল দিোবরর োস্মড়বত পোস্মেবয় স্মদবয় গোস্মড় স্মনবয় দহডবেোয়োটেোবর
বল দযবত এ ং আবরেস্মট গোস্মড় স্মনবয় এখস্মন বল আসবত।
দমজর পুরন্দর গোস্মড় স্মনবয় উবে দগল রোস্তোয় এ ং লল দগোপন ন্দীখোনো
স্মহবসব ে হৃত োস্মড়টোর স্মদবে।
েবনেল সুবরন্দ্র ও দমজর সুরস্মজত ধীবর ধীবর দহাঁবট বল দগল রোস্তোয়।
দুজবন দহাঁবট লল োস্মড়টোর স্মদবে।
‘দমজর, স্ম বভন োগেমেোনবে দেমন মবন হল দতোমোর?’ লল েবনেল
সুবরন্দ্র।
‘অদ্ভুত স্যোর। স্মেন্তু এমন দক্ষ, অবন্যর প্রবয়োজবনর প্রস্মত এত সব তন
এ ং এমন স্ম নীত স্বভোব র মোনুে স্যোর স্মসআইএ’র হবত পোবর নো। দদখবলন দতো,
েৃস্মতত্ব স্মতস্মন স্মনবলন নো, লবলন েৃতজ্ঞতো ঈশ্ববরর প্রোপে।
‘স্মেে বলছ দমজর সুরস্মজত। স্মসআইএ’র প্রস্মত পদবক্ষবপ ড় হওয়োর
এেটো অহস্মমেো আবছ, অবন্যর ত্রুস্মট ধরোর প্র ণতো আবছ। স্ম বভন োগেমেোবনর
মবধে এটো দনই।’ েবনেল সুবরন্দ্র লল।
‘তোহবল দে স্মতস্মন স্যোর? নোস্মে মোস্মেেন মবনর রূপোন্তর িটবছ? নতুন
মোস্মেেন দপ্রস্মসবডঠট স্মেন্তু ‘দপ্রস্মসবডঠট দজফরসন’ হবয় দোাঁড়োবেন। ‘স্ম শ্বটো আমোর
তবর’ নো বল স্মতস্মন ‘সেবল আমরো সেবলর তবর’ লবছন।’ লল দমজর
সুরস্মজত।
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‘হবত পোবর দমজর। স্মদন েোরও সমোন যোয় নো। েস্মলংগ যুবদ্ধর ভয়ংের
দযোদ্ধো স¤্রোট অবশোে েস্মলংগ যুবদ্ধর পর ‘িৃস্মত অবশোে’ এ পস্মরণত
হবয়স্মছবলন। যোে, োগেমেোবনর আরও পস্মর য় আমরো পো । আমোবদর দগোটো
অপোবরশবন স্মতস্মন আমোবদর সোবে আবছন।’
েেো দশে েবরই েবনেল সুবরন্দ্র হেোৎ উৎেণে হবয় উেল। ওল্ড দমস্মডবেল
দিোর োস্মড়টোর স্মদবে দেবে স্মেছুটো ধহ ধ এর মত দশোনো যোবে। দ্রুতেবণ্ঠ দস
লল, ‘স্মেছু িটল নোস্মে ওখোবন?’
বলই েবনেল সুবরন্দ্র অয়েোরবলস তুবল স্মনল মুবখর েোবছ। েল েরল
দমজর পুরন্দরবে।
দমজর সুরস্মজত স্মসস্মন্ধয়োও উদগ্রী হবয় উেল স্মে িবটবছ তো দশোনোর
জবন্য।
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৬
স্ম স্ম মোধব র খোবটর পোবশ ‘স্মেট েেোস্ম বনবট’র উপবর রোখো দমো োইলটো
দ বজ উেল।
োস্মলবশ আধো-বশোয়ো স্ম স্ম মোধব র দ োখটো সব ধবর এবসস্মছল।
দমো োইবলর স্মরংবটোন তোর দস িুবমর জোল স্মছবড় দফলল। লোফ স্মদবয় উবে
সল। দমো োইলস্মট হোবত স্মনবয় লল, ‘দহোল্ড অন।’
বল দস দ্রুত খোট দেবে নোমল এ ং ির দেবে দ স্মরবয় দগল।
গভনের স্ম স্ম মোধব র স্ত্রী পোবশই শুবয় স্মছল। তোর দ োখ দুস্মট স্মছল দ োজো।
স্ম স্ম মোধ যখন দমো োইল স্মনবয় ির দেবে দ স্মরবয় যোস্মেল, দস দ োখ খুলল। দ্রুত
উবে বস খোট দেবে দনবম এল দসও। স্ম ড়োবলর মত স্মনুঃশব্দ পোবয় দস স্বোমীর স্মপছু
স্মনল।
স্ম স্ম মোধব র স্ত্রীর দ োবখ-মুবখ, দেৌতুহল দুই-ই। তোর স্বোমী স্ম স্ম মোধ
সোরোরোত িুমোয়স্মন। আধো িণ্টো আবগ দ ড রুবম এবসবছ, স্মেন্তু দ বড আবসস্মন।
িরময় পোয় োস্মর েবর দ ড়োবে এ ং িস্মড় দদখবছ োর োর। স্মমস্মনট পোাঁব ে আবগ
দ বড এবস দস আধো-বশোয়ো হবয় স্ম িোম স্মনস্মেল। স্মমবসস স্ম স্ম মোধ ও িুমোবত
পোবরস্মন।
দস দ োখ ুবজ শুবয় দেবে উবেবগর সোবে স্বোমীর অস্মির অ িো অ বলোেন
েরবছ। তোর মবন নোনো প্রশ্ন, নোনো স্ম ন্তো। ড় স্মেছু এেটো িবটবছ স্মনিয়। স্মে দসটো?
তোবদর দমবয় সুেমো রোওবয়র স্মেছু িবটবছ স্মে ? সুেমো রোওবয়র েেো মবন হবতই
উবেগ দ বড় যোয় স্মমবসস স্ম স্ম মোধব র। এই দতো েবয়েস্মদন আবগও তোর স্বোমী
স্মনস্মিন্ত স্মনিয়তোর সোবে লবতো, ‘তোবদর দমবয় শীঘ্রই মুি হব । তোর দেোন ক্ষস্মত
হয়স্মন।’ স্মেন্তু গত েবয়খ স্মদন দেবে এই স্মনিয়তোর েেো তোর স্বোমী লবছ নো।
সুেমো রোওবয়র েেো উেবলই, নোনোভোব দস তোর েেো এস্মড়বয় যোয়। তোর খোরোপ
স্মেছু িবটস্মন দতো? অ শ্য েয়স্মদন দেবে তোবদর দমবয় সুরূপো স্মসংহোল দটস্মলবফোবন
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তোবে সোন্ত¦নো স্মদবে দয, সুেমো রোওবয়র মত স্মনষ্পোপ-স্মনবদেোে দমবয়র দেোন ক্ষস্মত
ঈশ্বর েরব ন নো। দস দযমন স্মগবয়স্মছল, দতমস্মন আপনোর দেোবল স্মফবর আসব ।
স্মেন্তু মন মোনবছ েই?’
স্মমবসস স্ম স্ম মোধ স্বোমীর স্মপছু স্মনবয় ির দেবে দ স্মরবয় এল।
গভনেল স্ম স্ম মোধ ির দেবে দ স্মরবয় স্মগবয় প্রব শ েরল িোস্মডবত।
এে হোবত দমো োইল স্মছল। অন্য হোতটো স্মদবয় ন িুস্মরবয় দেবল দরজোর
পুবরোটোই খুবল স্মদল। দশে প্রোবন্ত দখোলো দরজো ধবর রোখোর জবন্য স্মছল এেটো
ুবে। দসই ুববে দরজো খট েবর আটবে দগল।
দরজো পুবরো দখোলো রইল। গভনের স্ম স্ম মোধ দ্রুত স্মগবয় সল
িোস্মডরুবমর এেটো দ য়োবর।
স্ম স্ম মোধ মবনোবযোগ স্মদল দমো োইবলর স্মদবে। েেো লো শুরু েরল দস।
স্মমবসস স্ম স্ম মোধ দখোলো দরজোর ওপোবশ দরজোর দ ৌেোে দিাঁবে
দোাঁড়োল। উৎেণে হল দমো োইবলর েেো দশোনোর জন্য।
তোর স্বোমী স্ম স্ম মোধ ই তখন েেো লস্মছল।
‘স্মে লছ দজনোবরল স্বোমীজী স্মনহত? েখন স্মেভোব িটনো িটল? দতোমরো
হোজী আ দুল্লোহবে স্মনবয় ন্দীখোনো দেবে দ রুে, এটো দতো দজনোবরল স্বোমীজী
আমোবে জোনোবলন।’ েোমল স্ম স্ম মোধ । েণ্ঠ তোর উবত্তস্মজত।
ওপোর দেবে স্মে দযন লল তো দশোনোর পর গভনের স্ম স্ম মোধ আ োর
লল, ‘এটো স্মে েবর সম্ভ ? আজ সন্ধেোয় স্মসস্ম আই আন্দোমোবন এবস দপৌবছবছ।
স্মেভোব তোবদর পবক্ষ এমন অস্মভযোন োলোবনো সম্ভ ? তোরো এই ন্দীখোনোর দখোাঁজ
স্মনল েখন, দখোাঁজ দপল েখন?’ েোমল গভনের স্ম স্ম মোধ ।
অল্প স্মেছু দশোনোর পর লল, ‘েোম, দশোন, সুেমো রোওবে স্মসস্ম আই
উদ্ধোর েবরস্মন। েরবল তোরো সুেমোবে আমোর োস্মড়বতই স্মনবয় আসত। সুেমো
রোওবে দয আমরোই স্মেডন্যোবপর নোট েবর আটে েবরস্মছ শোহ আলমগীরবে েেো
লবত োধে েরোর জন্য, এটো আহমদ মুসো জোনবতও পোবর, আন্দোজও েরবত
পোবর। আস্মম স্মনস্মিত, আহমদ মুসোই সুেমো রোওবে আমোবদর ন্দীখোনো দেবে
সস্মরবয় স্মনবয় দগবছ, স্মসস্ম আই নয়।’
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েোমল গভনের স্ম স্ম মোধ । ওপোবরর েেো শুনবছ দস।
দখোলো দরজোর ওপোবশ দোাঁস্মড়বয় স্মমবসস স্ম স্ম মোধ ও শুনবছ গভনের স্ম স্ম
মোধব র স েেো। সুেমো রোওবয়র েেো শুবন তোর দ োখ দুস্মট ছোনো ড়ো হবয় দগল।
গলো দফবট এেটো স্ম ৎেোর তোর দ স্মরবয় আসস্মছল। মুবখ হোত দ বপ ধবর অবনে
েবি দস দভতর দেবে ঝবড়র মত দ স্মরবয় আসো েি-যন্ত্রণোর স্ম বফোরণ আটবে
দদয়। দশে পযেন্ত দস শুনবত োয় সুেমো রোও সম্পবেে।
ওপোবরর েেো দশোনোর পর গভনের স্ম স্ম মোধ আ োর েেো লো শুরু
েরল, ‘আস্মম স্মেছুই ুঝবত পোরস্মছ নো। স্মনিয় ড় স্মেছু িবট দগবছ। আস্মম শুটু
এটুকু জোনবত দপবরস্মছ, স্মসস্ম আই স েভোরতীয় এেটো তদবন্ত দগোপবন আন্দোমোবন
আসবছ। দগোপবনই তোরো তোবদর মত েবর তদবন্ত দগোপবন আন্দোমোবন আসবছ।
দগোপবনই তোরো তোবদর মত েবর তদন্ত েরব । এখন এই িটনো প্রমোন েরবছ,
স্মসস্ম আই হোজী আ দুল্লোহ, আহমদ শোহ আলমগীরবদর েোপোবর তদবন্তর জবন্যই
আন্দোমোবন এবসবছ। খু ক্ষস্মত হল হোজী আ দুল্লোহ ওবদর হোবত বল যোওয়োয়।
দস আমোবদর অবনে স্মেছুই জোনবত দপবরবছ, ুঝবত দপবরবছ। সুরক্ষো ও
সতেেতোমূলে এত আবয়োজবনর পরও সুেমো ও হোজী আ দুল্লোহবে আটবে রোখো
দগল নো!’
েেো দেবম দগল গভনের স্ম স্ম মোধব র। দস দসোজো হবয় বসবছ। তোর
মুখম-ল শি। দুব োবখ স্মহং¯্রতো স্মেেবর পড়বছ।
দমো োইবল আ োর েেো লো শুরু েরল দস। লল, ‘দশোন আহমদ শোহ
আলমগীরবে আর সময় দদয়ো যোব নো। যো ইেো তোই ের, স্মেন্তু তোর েোছ দেবে
েেো আদোয় েরবতই হব । আস্মমও যোস্মে দসখোবন। তোবে হোতছোড়ো েরো যোব
নো। দস রেম পস্মরস্মিস্মত হবল তোবে হতেো েরবত হব ।’
বল এেটু েোমল স্ম স্ম মোধ । দ য়োবর এেটু দহলোন স্মদল। লল আ োর,
‘এ স্মদবের েোজ স ন্ধ। এখন রোস-িোাঁস্মটবে রক্ষোর ে িো ের স োই। পুস্মলশ,
আস্মমে ছোড়ো দযই, ওস্মদবে যো োর দ িো েরুে,তোবে হতেো েরবত হব । উইে
এবঠডর দগোটো দুস্মদন আস্মম ওখোবন েোে। ওবে, োই।’
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েেো দশে েবরই দস স্মির বস েোেল দ য়োবর। দস তোস্মেবয় আবছ
সোমবনর দটস্ম লটোর স্মদবে। স্মেন্তু দ োবখ দেোন দৃস্মি দনই। আত্মি দস। ভো বছ দস।
আহমদ মুসো এে স্ম রোট ‘শস্মন’ তোবদর জবন্য। দস আন্দোমোবন পো দদ োর পর
দেবেই তোবদর দুভেোবগের শুরু। তোবদর ‘মহোসংবি’র েোপোবর দেন্দ্রীয় সরেোরবে
দে স্মব্রফ েরল? এর স্মপছবনও স্মে আহমদ মুসোর হোত আবছ? স্মেন্তু স্মেভোব ?
দেন্দ্রীয় সরেোবর তোর দতো দেোন পস্মরস্ম স্মত েোেোর েেো নয়! তোহবল েেো
লোগোবনোর েোজ দে েরল? হেোৎ দেন্দ্রীয় সরেোরই ো এত েবেোর হবয় উেল
দেন? দেন্দ্রীয় সরেোবরর স্মসস্ম আই-এ, পুস্মলবশ, দসনো োস্মহনীবত ‘মহোসংবি’র
শস্মিশোলী ল ী আবছ। স্মেন্তু স লস্ম বেই স্মনস্মস্ক্রয় দদখো যোবে। শুধু স্মসস্ম আইএর ল ী দেবে এটুকু জোনোবনো হবয়বছ, দখোদ প্রধোনমন্ত্রী এই অপোবরশবনর
তত্ত্বো ধোন েরবছন। তোর োছোই েরো স্মসস্ম আই সদস্য স্মতস্মন স্মনবজ স্মব্রফ েবর
আন্দোমোবন পোস্মেবয়বছন। এবক্ষবত্র েোবরো স্মেছু েরোর দনই। মহোসংবির জন্য এটো
ভয়ো হ এে স্ম পযেয়।
গভনের স্ম স্ম মোধব র েেো দশে হবল স্মমবসস স্ম স্ম মোধ স্মফবর লল তোর
দ ড রুবমর স্মদবে। স্মেন্তু আসোর সময় তোর পোবয় যতটুকু শস্মি স্মছল, দসই শস্মি
এখন আর দনই। স্মপতো হবয় স্মনবজর দমবয়বে স্মেডন্যোপ েস্মরবয়বছ আহমদ শোহ
আলমগীরবে েেো লবত োধে েরোর জবন্য! এখন দতো দদখো যোবে, আহমদ
শোহ আলমগীরবে তোরোই স্মেডন্যোপ েবরবছ। দেন স্মেডন্যোপ েবরবছ? সুেমোবে
দস ভোবলো োবস এ অপরোবধ স্মনিয় নয়। েোরণ, সুেমোবে স্মগস্মনস্মপগ োস্মনবয় দয
েেো আদোয় েরবত দ বয়স্মছল আহমদ শোহ আলমগীবরর েোছ দেবে, দসটোই
আসল। দসই আসল েোপোরস্মট স্মে, যোর জবন্য স্মনবজর দমবয়বে স্মগস্মনস্মপবগ পস্মরণত
েবরস্মছল? দক্ষোভ, দুুঃখ ও লজ্জোয় স্মমবসস স্ম স্ম মোধব র ুে দুমবড়-মু বড় দশে
হবয় যোস্মেল। তোর মবনর দেোবণ এেটোই আশোর আবলো, আহমদ মুসো সুেমোবে
উদ্ধোর েবরবছ। আর যোই দহোে, আহমদ মুসো এেজন ভোবলো মোনুে এ ং আহমদ
শোহ আলমগীবরর পবক্ষর মোনুে। তোর েোবছ সুেমো সম্মোন ও মযেোদোর সোবে
েোেব । হেোৎ স্মমবসস স্ম স্ম মোধব র মবন পড়ল সুরূপো স্মসংহোবলর েেো। ‘সুেমো
দয অ িোয় আপনোর েোছ দেবে স্মগবয়স্মছল, দস অ িোয় আপনোর েোবছ স্মফবর
ডুব ো পোহোড়

135

আসব ’- সুরূপো এই আশ্বোস তোবে স্মদবয়স্মছল দেন? তোহবল দস স্মে স্মেছু জোবন?
আহমদ মুসো সুস্মিতো োলোজীর েোবছ স্মছল স্মেছুস্মদন, এ েেো সুেমোই তোবে
বলস্মছল। আর সুস্মিতো োলোজীর সোবে দগোটো পস্মর োবরর মবধে এেমোত্র সুরূপো
স্মসংহোবলরই স্মনয়স্মমত দযোগোবযোগ আবছ। তোহবল দসই সূবত্রই স্মেছু স্মে জোনবত
দপবরবছ দস? তোর মবনর দেোবণর আশোর প্রদীপটো আরও উজ্জ¦লতর হল। দস
দ বড এবস শুবয় পড়ল। োদর দটবন স্মনবয় মুস্মড় স্মদল।
মবন আশোর স্মদেটো শস্মিশোলী হ োর সোবে সোবে সোহস হল দমবয়র মুখ
সোমবন স্মনবয় আসোর। সদোনন্দ দমবয়র স্মনষ্পোপ মুখ দ োবখর সোমবন দভবস উেবতই
দুব োখ দ বয় নোমল অশ্রুর েল। দেোেোয় আবছ? স্মেভোব আবছ তোর দমবয়? এখন
স্মনিয় িুমুবে। দ োখ মুবছ উবে সল স্মমবসস স্ম স্ম মোধ । তোর পোবশর স্মটপয়
দেবে দমো োইল স্মনবয় তোর িোস্মডবত বল দগল দস।
দমো োইল েরল সুরূপো স্মসংহোলবে।
সুরূপো স্মসংহোল শুবয়স্মছল, স্মেন্তু িুমোয়স্মন। তোর স্বোমীও িুমোয়স্মন। আহমদ
মুসো রোত ১২টোর স্মদবে দ স্মরবয় দগবছ। তোরপর তোরো শুবয়বছ বট, স্মেন্তু তোবদর
িুম আবসস্মন। এেজন মোনুে অবন্যর স্বোবেে জী ন-মৃতেু র লড়োইবয় দ স্মরবয় দগল,
দস লড়োইবয়র পস্মরণস্মত নো দজবন তোরো িুমোব স্মে েবর। প্রস্মতমুহূবতে তোরো আহমদ
মুসোর দটস্মলবফোবনর অবপক্ষো েরবছ।
দমো োইল দ বজ উেবতই সুরূপো স্মসংহোল পোশ দেবে দমো োইল তুবল স্মনবয়
উবে সল।
‘হ্যোবলো।’ লোইন ওবপন েবর লল সুরূপো স্মসংহোল।
‘মো সুরূপো, আস্মম দতোমোর খোলো, সুেমোর মো। দেমন আছ মো? িুম
ভোেোলোম মো? স্যস্মর।’
‘খ র ভোবলো দতো খোলোম্মো? আমরো দজবগই স্মছলোম।’
‘খ র ভোবলো নয় মো। ুেটো হোলেো েরোর জবন্য দতোমোবে দটস্মলবফোন
েবরস্মছ। আমোর দমবয়র যস্মদ আরও স্মেছু দখোাঁজ পোই দস জবন্যই।’
‘ লুন, খোলোম্মো। আরও খোরোপ স্মেছু িবটস্মন দতো?’
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‘আরও খোরোপ স্মে িটব মো? জোবনো, আমোর সুেমোবে তোর স্মপতোই
স্মেডন্যোপ েস্মরবয়স্মছল তোবে স্মগস্মনস্মপগ স্মহবসব
ে হোর েবর আহমদ শোহ
আলমগীবরর েোছ দেবে েেো আদোবয়র জবন্য।’ বল েোন্নোয় দভবে পড়ল স্মমবসস
স্ম স্ম মোধ ।
উবেগ ফুবট উেল সুরূপো স্মসংহোবলর দ োবখ-মুবখ। এ দগোপন খ রটো
খোলোম্মো জোনবল পস্মর োবর আরও স্মেছু িবটও দযবত পোবর। দস স্ম েয়টোবে হোলেো
েরোর জবন্য লল, ‘আপস্মন শোন্ত দহোন খোলোম্মো। েেোটো সতে স্মেনো? েোর েোছ
দেবে শুবনবছন?’
‘দতোমোর খোলু সোবহব র মুখ দেবে শুবনস্মছ। এই অল্পক্ষণ আবগ
এেজবনর সোবে দটস্মলবফোবন েেো লোর সময় এই েেোগুবলো বলবছন?’
‘এই এত রোবত েোর সোবে স্মতস্মন এ স্মনবয় আলোপ েরব ন খোলোম্মো।’
লল সুরূপো স্মসংহোল।
‘হ্যোাঁ তোই দতো। স্মে দযন এে ড় িটনো িবটবছ সুরূপো। দেোন এে
দজনোবরল স্বোমীজী নোস্মে আজ রোবত স্মনহত হবয়বছন। হোজী আ দুল্লোহবে েোরো
দযন উদ্ধোর েবর স্মনবয় দগবছ। আমোর সুেমোবে এই হোজী আ দুল্লোহর মত েবরই
দতোমোর খোলু সোবহ রো আটবে দরবখস্মছল জোনলোম। আরও.....।’
স্মমবসস স্ম স্ম মোধব র েেোর মোঝখোবনই সুরূপো স্মসংহোল বল উেল,
‘হোজী আ দুল্লোহ উদ্ধোর হবয়বছন?’ সুরূপোর দ োখ-মুখ উজ্জ্বল হবয় উবেবছ
আনবন্দ। তোর আনবন্দর েোরণ, হোজী আ দুল্লোহ উদ্ধোর হওয়ো আহমদ মুসোর
অস্মভযোন সফল হওয়োর প্রমোণ।
‘হোজী আ দুল্লোহবে দ ন?’ স্মজবজ্ঞস েরল স্মমবসস স্ম স্ম মোধ ।
‘স্ম স্মন নো। শুবনস্মছ দয, আহমদ শোহ আলমগীবরর আত্মীয় স্মতস্মন।’
‘তোই হব । দস েোরবণই হয়বতো তোবে আটবে রোখো হবয়স্মছল।
দটস্মলবফোবন দতোমোর খোলু সোবহ আহমদ শোহ আলমগীবরর েোপোবরও অবনে
েেো বলবছ।’
‘স্মে েেো বলবছ খোলোম্মো?’ স্মজবজ্ঞস েরল সুরূপো স্মসংহোল। তোর েবণ্ঠ
উবেগ।
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‘ বলবছন, আহমদ শোহ আলমগীরবে আর সময় দদয়ো যোব নো। এই
মুহূবতে তোর েোছ দেবে েেো আদোয় েরবত হব । েেো আদোয় েরবত নো পোরবলও
তোবে হতেো েরবত হব । দযন হোজী আ দুল্লোহর মত স্মেছু নো িবট, দস জবন্যই
দ োধ হয় এই স্ম ন্তো তোবদর। আরও এেটো েেো, দতোমোর খোলু সোবহ আজই
দসখোবন যোবেন।’ লল স্মমবসস স্ম স্ম মোধ ।
‘খু খোরোপ খ র খোলোম্মো। সুেমো খু ই দুুঃখ পোব । ঈশ্বর এটো সতে নো
েরুন।’ লল সুরূপো স্মসংহোল।
‘এটো তুস্মম ুবঝছ মো, স্মেন্তু দমবয়র োপ হবয়ও দতোমোর খোলু সোবহ এ
েেো দ োঝোর অ িোয় দনই। েোেবল শুধু আহমদ শোহ আলমগীবরর জী ন ধ্বংস
েরো নয়, স্মনবজর দমবয়র জী ন স্মনবজর হোবত স্ম পন্ন েরোর উবদেোগ স্মনবত পোরবতন
নো। আহমদ মুসোবে দপবল অবনে ধন্য োদ স্মদতোম। স্মতস্মন আমোর দমবয়বে
োাঁস্ম বয়বছন।’
মুহূবতের জবন্য েোমল। দেবমই আ োর লল, ‘মো, আমোর সুেমোর আর
দেোন খ র জোনোবত পোর?’
সবে সবে উত্তর স্মদল নো সুরূপো স্মসংহোল। এেটু ভো ল। তোরপর লল,
‘দস ভোবলো আবছ খোলোম্মো। আস্মম এেটু দদস্মখ খোলোম্মো, েোলবে আপনোবে আরও
খ র স্মদবত পোস্মর স্মেনো।’
‘ধন্য োদ মো, ঈশ্বর দতোমোর ভোবলো েরুন। এখন রোখলোম দটস্মলবফোন।’
ওপোর দেবে লোইন দেবট দগল।
দমো োইবলর েল লোইন অফ েবর স্মদল সুরূপো স্মসংহোলও।
দমো োইল রোখবতই দরজোয় নে েরোর শব্দ হল।
সুরূপোর স্বোমীও উবে বসস্মছল। দস তোড়োতোস্মড় উবে স্মগবয় দরজো খুবল
স্মদল।
দরজোয় নে েবরবছ সোজনো স্মসংহোল। তোর পোবশ দোাঁড়োবনো সুেমো রোও।
দরজো খুবল দযবতই সোজনো স্মসংহোল লল, ‘স্মনিয় স্যোর এবসবছন।’
সুরূপো স্মসংহোল ও তোর স্বোমী ির দেবে দ স্মরবয় এল।
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স োই যখন দদোতলোর ড্রইং হবয় স্মনব নোমোর স্মসাঁস্মড়র স্মদবে আসস্মছল,
তখন আহমদ মুসো স্মসাঁস্মড় দভবে উপবর উেবত শুরু েবরবছ।
স্মসাঁস্মড়র মুবখ স োই স্বোগত জোনোল আহমদ মুসোবে।
স োর সন্ধোনী দৃস্মি আহমদ মুসোর দদবহর স্মদবে। আহমদ মুসো স্মেে আবছ
স্মেনো, এটোই তোবদর দদখোর স্ম েয়। স্মেন্তু তোর এবলোবমবলো ুল ও ধুস্মল ধুসস্মরত
দপোশোে ছোড়ো দদবহ আর দেোন অস্বোভোস্ম েতো দনই।
‘ভোই সোবহ , আসুন সুন।’ বল দসোফোর স্মদবে এবগোল সুরুপো
স্মসংহোল।
আহমদ মুসো সল। সল স োই।
‘আস্মম দুুঃস্মখত, আপনোরো সেবলই এভোব দজবগ আবছন। সস্মতে, আস্মম
আপনোবদর েি স্মদস্মে।’ বসই লল আহমদ মুসো।
‘ভোই সোবহ , আপস্মন মোনুবের জবন্য অবশে েি েরবছন, মোনুবের জবন্য
জী ন স্মদবতও এস্মগবয় যোবেন। আমরোও স্মেছু েি েরবত স্মশস্মখ, মোনুবের প্রস্মত
ভোবলো োসো আমোবদর মবধেও স্মেছু সৃস্মি দহোে, তো স্মে আপস্মন োইব ন নো?’ শোন্ত,
গম্ভীর েবণ্ঠ লল সুরূপো স্মসংহোল।
দ োখ ুজল আহমদ মুসো। তোর মুখম-বল আব বগর এেটো ফুরণ। সবে
সবেই আ োর দ োখ খুলল। লল, ‘আপস্মন খু ড় এেটো েেো বলবছন দ োন।
আস্মমসহ স মোনুবের েোবছ আস্মম এটোই োই, আপনোবদর দক্ষবত্র োই নো দেন!
দ োন, আস্মম সস্মতেই ভোগে োন দয, আপনোবদর মত ভোবলো মোনুবের সোবে আমোর
দদখো হবয়স্মছল।’
‘নো ভোই সোবহ , েেোটো উবল্টো। দসৌভোগে আমোবদর। এেস্মট অস্মত ভোবলো
মোনুেবে সোমবন দদবখ আমরো ভোবলো হ োর দ িো েরস্মছ। সুরূপো এই দয মোনুবের
জবন্য েি েরোর েেো লল, মোনুেবে ভোবলো োসোর েেো লল, এমন েেো দস
দেোন স্মদন বলস্মন।’ আহমদ মুসো েোমবতই লল সুরূপো স্মসংহোবলর স্বোমী।
‘ভোইয়ো, দুলোভোই দয েেো বলবছন, দসটো আমোবদর সেবলর েেো। স্মেন্তু
এ প্রসে েোে ভোইয়ো, আমরো উদগ্রী আপনোর অস্মভযোবনর খ র এ ং হোজী

ডুব ো পোহোড়

139

আ দুল্লোহ ো োর অ িো জোনোর জবন্য।’ আহমদ মুসোবে লক্ষে েবর লল সুেমো
রোও।
‘আলহোমদুস্মলল্লোহ। হোজী সোবহ মুি হবয়বছন, অস্মভযোন সফল হবয়বছ
দ োন’। আহমদ মুসো লল।
‘আর দজনোবরল স্বোমীজী স্মনহত হবয়বছন।’ আহমদ মুসোর েেো দশে
হবতই বল উেল সুরূপো স্মসংহোল।
আহমদ মুসো মবে উেল। তোর দ োবখ-মুবখ ফুবট উেল স্ম িয়। লল,
‘স্মে দজনোবরল স্বোমীজী মোরো দগবছন? স্মেন্তু আস্মম দতো তোবে ন্দী েবর স্মসস্ম আইএর েবনেল সুবরবন্দ্রর গোস্মড়বত তুবল স্মদবয় এলোম। আপস্মন এই খ র স্মে েবর
জোনবলন দ োন?’
‘আমোর খোলোম্মো সুেমোর মো আমোবে এই দতো েবয়ে স্মমস্মনট আবগ
দটস্মলবফোন েবরস্মছবলন। স্মতস্মন এ খ র আমোবে স্মদবয়বছন। হোজী আ দুল্লোহ উদ্ধোর
হবয়বছন, দস েেোও স্মতস্মন বলবছন। স্মতস্মন খোলু সোবহব র দটস্মলবফোবনর আলোপ
আস্মড় দপবত শুনবত স্মগবয় এস খ র দজবনবছন।’ লল সুরূপো স্মসংহোল।
‘আম্মো দটস্মলবফোন েবরস্মছবলন? এই সমবয়? এই খ র জোনোবত স্মনিয়
নয়। দেোন খোরোপ খ র আবছ আপো?’ সুেমো রোও লল। তোর েবণ্ঠ উবেগ।
‘স্মেে সুেমো, এ খ র দদ োর জবন্য নয়। স্মেছু খোরোপ খ র আবছ। দতোমোর
স্মপতো দয দতোমোবে স্মেডন্যোপ েস্মরবয়স্মছবলন এ ং দতোমোবে দয স্মগস্মনস্মপগ সোজোবত
দ বয়স্মছবলন আহমদ শোহ আলমগীবরর েোছ দেবে েেো আদোবয়র জবন্য, এটো
স্মতস্মন জোনবত দপবরবছন। খু ই আপবসট হবয় পবড়বছন স্মতস্মন। দটস্মলবফোবনই স্মতস্মন
অবনে দোঁবদবছন।’ লল সুরূপো স্মসংহোল।
‘স্মে েবর জোনবত পোরবলন? আব্বোর ঐ দটস্মলবফোন আবলো নো দেবে?’
েস্মম্পত েণ্ঠ সুেমো রোওবয়র। মুেবড় পড়ো দ হোরো। দ োখ দুস্মট তোর ছলছল েরবছ।
‘হ্যোাঁ সুেমো। দতোমোর আব্বোর ঐ দটস্মলবফোন েবেোপেেন দেবে আরও
খোরোপ খ র স্মতস্মন স্মদবয়বছন।’ লল সুরূপো স্মসংহোল।
‘আরও খোরোপ খ র? স্মে দসটো?’ অশ্রুরুদ্ধ েঠে সুেমো রোওবয়র।
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‘আহমদ শোহ আলমগীবরর েোছ দেবে েেো আদোয় েরো যোে ো নো যোে
অস্ম লবব তোবে হতেোর স্মনবদেশ স্মদবয়বছন দতোমোর আব্বো। স্মতস্মন স্মনবজ আজ দভোবর
যোবেন দসখোবন। হোজী আ দুল্লোহর মত আহমদ শোহ আলমগীর হোতছোড়ো হবয়
স তেে ফোাঁস হবয় যোে, তোরো হোবত-নোবত ধরো পড়–ে, এ তোরো োবেন নো।’
লল সুরূপো স্মসংহোল।
সুেমো রোও দেোন েেো লবত পোরবলো নো। দুহোবত মুখ দেবে দস েোন্নোয়
দভবে পড়ল।
সুরূপো স্মসংহোবলর দশে েেো শুবন দসোজো হবয় বসবছ আহমদ মুসো। তোর
দ োখ দুস্মট ঞ্চল। এেটো প্র ল উবত্তজনো তোর মুবখ এবস আছবড় পবড়বছ। লল
আহমদ মুসো সুরূপো স্মসংহোলবে লক্ষে েবর, ‘সুেমোর মো স্মে এই স্মেছুক্ষণ আবগ
দজনোবরল স্বোমীজীর মৃতেু এ ং হোজী আ দুল্লোহর উদ্ধোবরর খ র দদয়োর সময় এ
খ র স্মদবয়বছন?’
‘হ্যোাঁ, ভোই সোবহ ।’
আহমদ মুসো স্মেছু লল নো। মুখ স্মন ু েবর মুহূতে েোল ভো ল। তোরপর
পবেট দেবে দ র েরল দমো োইল। হোত িস্মড়র স্মদবে এে োর তোস্মেবয়
দমো োইবলর দ োতোম স্মটপবত শুরু েরল েল েরোর জন্য।
দমো োইল দস মুবখর সোমবন তুবল স্মনল।
ওপোর দেবে সোড়ো দপবয়ই আহমদ মুসো লল, ‘গুড মস্মনেং, েবনেল সুবরন্দ্র
লবছন? আস্মম স্ম বভন োগেমেোন।’
‘ইবয়স স্মমুঃ োগেমেোন। আপস্মন োস্মড় দেবে েেো লবছন?’
‘ইবয়স েবনেল, আস্মম োসো দেবে লস্মছ। আপনোরো স োই স্মেে-েোে
দপৌবছবছন?’
‘হ্যোাঁ। আমোবদর ন্দীখোনো অস্মভযোনও ভোবলো হবয়বছ। মূলে োন স্মেছু
দস্মলল প্রমোণোস্মদ পোওয়ো দগবছ। স্মেন্তু এেটো দূিেটনো িবট দগবছ।’
েবনেল সুবরন্দ্র এেটু েোমবতই দসই ফোাঁবে আহমদ মুসো বল উেল, ‘হ্যোাঁ,
আস্মম দস েেোই লবত োস্মে। আস্মম দতো দজনোবরল স্বোমীজীবে অক্ষত অ িোয়
আপনোর হোবত তুবল স্মদবয়স্মছলোম। দস মোরো দগল স্মে েবর?’
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‘দমজর পুরন্দবরর সোবে গোস্মড়বত পোস্মেবয় স্মদবয় আস্মম ও দমজর সুরস্মজত
দহাঁবট যোস্মেলোম ন্দীখোনোর স্মদবে। মোঝ রো র যোওয়োর পর ন্দীখোনোর গোস্মড়
োরোন্দোয় ধহ ধ শুনবত পোই। আমরো দদৌড় দদই। স্মগবয় দদস্মখ, দজনোবরল স্বোমীজী
পটোস্মসয়োম সোয়নোইড দখবয় আত্মহতেো েবরবছ। পটোস্মসয়োম সোয়নোইড তোর
জোমোর দ োতোবমর সোবে স্মছল।’ লল েবনেল সুবরন্দ্র।
‘হ্যোাঁ েবনেল সুবরন্দ্র, দজনোবরল স্বোমীজীর পূ েসুরী মহোগুরু শংেরো োযে
স্মশবরোমস্মনও ধরো পড়োর মুবখ পটোস্মসয়োম সোয়নোইড দখবয় আত্মহতেো েবরস্মছল।
যোে, আপনোবদর স্ম রোট ক্ষস্মত হল। ‘মহোসংবি’র স স্মেছু তোর েোছ দেবে জোনো
দযত।’ আহমদ মুসো লল। েোে স্মম. োগেমেোন এখন লুন, স্মে স্ম ন্তো েরবছন
আপস্মন?’ লল েবনেল সুবরন্দ্র।
‘িটনো দ্রুত সোমবন গড়োবে স্মম. েবনেল। হোজী আ দুল্লোহ আপনোবদর
হোবত পড়োর মত এ ধরবনর িটনোর পুনরো ৃস্মত্ত এড়োবনোর জবন্য তোরো রোস েীবপ
ন্দী েবর রোখো আহমদ শোহ আলমগীরবে হতেোর স্মসদ্ধোন্ত স্মনবয়বছ। সম্ভ ত
দমোগল ংশীয় দেোন গুরুতর তেে তোর েোছ দেবে তোরো আদোয় েরবত োয়। আজ
তোরো দয তবেের জবন্য দশে দ িো েরব । তোরপর দপল ো নো দপল উভয়
অ িোবতই তোবে হতেো েরব । দপোটে দেয়োর দেবে ইস্মতমবধেই মহোসংবির
দনতোরো রোস েীবপ যোত্রো েবরবছ ো যোত্রো েরবছ বল জোনবত দপবরস্মছ।’ আহমদ
মুসো লল।
‘গুরুতর ইনফরবমশন স্মম. োগেমেোন। স্মে েরোর েেো ভো বছন? সময় দতো
হোবত দনই।’ লল েবনেল সুবরন্দ্র।
‘এখস্মন আমোবদর রোস েীবপ মুভ েরো দরেোর। আপনোবদর স্মে স্ম ন্তো?’
আহমদ মুসো লল।
‘আস্মমও তোই ভো স্মছ। স্মেন্তু দেোেোয় যো , স্মে ের , এ স্মনবয় দতো
আমোবদর ভো োর দেোন সময় দনই। আপস্মন আমোবদর সোহোযে েরবত পোবরন।’
লল েবনেল সুবরন্দ্র।
‘অ শ্যই স্মম. েবনেল। আস্মম মবন েরস্মছ, আপনোরো আপনোবদর ওবয়বত
রোস েীবপ যোত্রো েরুন। আস্মম আমোর স্মনজস্ব ে িোয় রোস েীবপ যোত্রো েরস্মছ।
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আপনোরো ১নং ন্যোেোল দজস্মটবত স্মগবয় নোমুন। এই িোাঁস্মটস্মট রোস েীবপর ধ্বংসপ্রোি
ফোিে সোবেেবলর পোবশ। আমোবদর টোবগেট ফোিে সোবেেল। স্ম স্তোস্মরত আস্মম রোস েীবপ
দপৌবছ ল । ১নং ন্যোেোল ডেইয়োবডে নোমোর পর স্মসস্ম আই-এর দপোশোে
আপনোবদর পস্মরতেোগ েরবত হব এ ং আপনোবদর স োইবে পুরোতত্ব েমেীর
দপোশোে পরবত হব । আপনোরো রোস েীবপ ঐ ন্যোেোল ডেইয়োবডেই অবপক্ষো
েরব ন। আস্মম রোস েীবপ দপৌবছই আপনোর সোবে দযোগোবযোগ ের ।’ আহমদ
মুসো লল।
‘ধন্য োদ স্মমুঃ োগেমেোন। এেটো পে আমোবদর সোমবন ধতস্মর হল। আপস্মন
লবলন, ফোিে সোবেেল আমোবদর টোবগেট। স্মেন্তু সোবেেলটো দতো স্ম রোট এ ং
দগোটোটোই দতো স্ম ধ্বস্ত, পস্মরতেি।’ েোমবলো েবনেল সুবরন্দ্র।
আহমদ মুসো হোসল। লল, ‘স্মম. েবনেল সুবরন্দ্র! অন্ধেোবরর জী রো
স্ম ধ্বস্ত, পস্মরতেি িোবনর অস্মল-গস্মলই দ স্মশ পছন্দ েবর। আর ফোিে সোবেেল
এবে োবর পস্মরতেিও নয়। ওখোবন এেটো পুরোতত্ব অস্মফস আবছ।’
‘ধন্য োদ স্মম. োগেমেোন, ুবঝস্মছ। েীবপ যোওয়োর দক্ষবত্র স্ম স্মধ-স্মনবেধ
আবছ, আপস্মন আমোবদর সোবে দগবলই পোরবতন।’
‘তো হবতো। স্মেন্তু পস্মরেল্পনোটো এেটু স্মভন্ন। আপনোরো টোবগেবট প্রব শ
েরব ন উত্তর স্মদে দেবে, আর আস্মম প্রব শ ের দস্মক্ষণ স্মদে দেবে। দস েোরবণ
আলোদো পবে যোওয়োই ভোবলো। তব স্মেছু যস্মদ েরবত োন, তোহবল স্মসস্ম আই-এর
আইবডনস্মটস্মট েোডে আমোবে স্মদবত পোবরন। স্মেন্তু স্মদবত োইবলও এই সমবয় স্মদবত
পোরব ন নো।’
েবনেল সুবরন্দ্র দহবস উেল। লল, ‘মবন েরুন আপনোর েোডে হবয় দগবছ।
এখন লুন েোডে আপস্মন দেোেোয় দডস্মলভোস্মর দনব ন। এখন োবজ সোবড় ৪টো,
আমরো রোস েীবপর উবদ্দবশ্য যোত্রো ের স্মেে দভোর সোবড় ৫টোয়।’
আহমদ মুসোও হোসল। লল, ‘তোহবল আপনোবদর স্মভস্মডও েেোবমরো েোর
সোবে স্মছল- ন্দুবের নবলর সোবে, মোেোর েেোবপর সোবে, নো গোস্মড়র দহডলোইবটর
সোবে?’
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হোসল েবনেল সুবরন্দ্রও। লল, ‘সস্মতে স্মম. স্ম বভন োগেমেোন, আপনোর
অসোধোরন দমধো। আমোবদর দিনগোন, স্মরভল োর এ ং গোস্মড়র দহডলোইট স স্মেছুর
সোবেই স্মভস্মডও েেোবমরো আবছ। মোেোর েেোবপও স্মভস্মডও েেোবমরো েোবে। স্মেন্তু
দসটো আমরো রোস্মখ অপোবরশবনর সময় নয়, সোধোরণ লোবফরোর সময়। স্মভস্মডও
দেবে আপনোর সুন্দর ছস্ম েবর দন । আমোবদর এখোনেোর দহডবেোয়োটেোবর
আইবডনস্মটস্মট েোডে ধতস্মরর অবটো স্মসবেম রবয়বছ।’
‘স্মেন্তু এেজন েবনেল হবয় ‘স্মসস্ম আই েবনেবল’র এ ধরবনর আইবডনস্মটস্মট
েোডে আপস্মন স্মদবত পোবরন?’ আহমদ মুসো লল।
আ োরও হোসল েবনেল। লল, ‘আপনোর নোম ছোড়ো অন্য দেোন পস্মর য়
আমোবে জোনোবনো হয়স্মন। স্মেন্তু এটুকু বল দদয়ো হবয়বছ, আপনোর স্মনবদেশ ো ইেো
পূরবণর জবন্য দয দেোন আইন আস্মম ভোেবত পোস্মর।’
‘ধন্য োদ েবনেল। আপনোর দহডবেোয়টেোবরর সোমবন দয দপোিোল ি
রবয়বছ, তোবত আইবডনস্মটস্মট েোডেটো দফবল রোখব ন। সেোল ৭টোর আবগ দপোিোল
ি স্মক্লয়োর হয় নো। তোর আবগই দেোন এে সময় আস্মম ওটো সংগ্রহ েবর দন ।’
লল আহমদ মুসো।
‘ধন্য োদ স্মম. োগেমেোন। খু স্মনরোপদ প্রস্তো । আস্মম দসটোই ের ।’
‘অল রোইট। তোহবল েেো দশে।’
‘ইবয়স, োই।’
‘ োই।’ বল আহমদ মুসো েল অফ েবর স্মদল।
দমো োইলটো পোবশ দসোফোর উপর দরবখ আহমদ মুসো দসোফোয় গো এস্মলবয়
স্মদবয় লল, ‘যোে এেটো সমস্যোর দ োধ হয় সহজ সমোধোন হবয় দগল। স্মসস্ম আই
আইবডনস্মটস্মট েোডে দপবল েোরও দ োট আর হোইজেোে েরবত হব নো। েোডে
দদস্মখবয় দয দেোন দ োট দখবল স্মনবত পোর । আর রোস েীবপ েুেবতও দেোন সমস্যো
হব নো।’
আহমদ মুসো েেো দশে েরল। স্মেন্তু েোরও মুবখ দেোন েেো দনই। সুেমো
রোওবয়র েোন্নো দেবম দগবছ। তোর মুবখ আশো-স্মনরোশোর ছোপ। তোর অসহোয় দ োবখর
স্মনভেরতোর এে দৃস্মি আহমদ মুসোর উপর স্মন দ্ধ। আর সুরূপো স্মসংহোল, তোর স্বোমী
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এ ং সোজনো স্মসংহোবলর স্ম িয়-ব দনোর দৃস্মি আহমদ মুসোর স্মদবে। এইমোত্র সোরো
রোবতর এে অস্মভযোন দেবে স্মফরল, আ োর এখস্মন যোত্রো েরব রোস েীবপ এে
মহোঅস্মভযোবন। তোরো স্মে লব , স্মে েরব দভব পোবে নো। দটস্মলবফোবন আহমদ
মুসোর েেোয় স তোরো দজবনবছ। এখস্মন যোত্রো েরো দরেোর, দসটো তোরো ুবঝবছ।
স্মেন্তু এেজন দলোে এই অ িোয় স্মে েবর যোত্রো েরবত পোবর, এ প্রশ্নও তোবদর মবন
জোগবছ। আহমদ মুসোর এই গমনবে স্বোগত জোনোবনো েিের, আ োর ‘নো’ লোও
অসম্ভ ।
অ বশবে স্মনর তো ভোেল সুরূপো স্মসংহোল, ‘ভোই সোবহ , এটোই দতো
আপনোর জী ন!’ েোাঁপল সুরূপো স্মসংহোবলর েণ্ঠ। আব বগ রুদ্ধ হবয় দগল তোর
গলোর স্বর।
গম্ভীর হল আহমদ মুসো। লল, ‘শুধু আমোর নয়, মোনুবের জী নই এটো।
দে েখন স্মে েরব , দেোেোয় যোব ইতেোস্মদ স ই এেজন স্মেে েবরন, স্মযস্মন স োর
মোস্মলে, স স্মেছুর মোস্মলে। আমরো শুধু োছোই েস্মর ভোবলো েোবজ আস্মম সন্তুি, নো
খোরোপ েোবজ সন্তুি। মহোমুস্মন স্মশ দোস সংিস্মমত্ররো রোস েীবপ যোবেন আহমদ শোহ
আলমগীরবে হতেোর জবন্য, আর আস্মম এ ং েবনেল সুবরন্দ্ররো যোস্মে তোবে
োাঁ ো োর জন্য। িটনো িটব , দস িটনোয় আমরো হোস্মজর েোে , স্মেন্তু দে স্মে দরোল
দি ের দসটো োছোইবয়র েোপোরটোই হল আসল।’
‘এই োছোইবয়র েোজটো দসই এেজবনর অবমোি স্ম ধোবনর অধীন নয়
স্মে?’ প্রশ্ন েরল সুরূপো স্মসংহোবলর স্বোমী।
‘নো এই োছোইবয়র এখস্মতয়োর মোনুবের স্মনজস্ব। এই োছোইটোই হল
পরীক্ষো। এই পরীক্ষো দদয়োর জবন্য দুস্মনয়োয় মোনুবের আগমন। আমোবদর ধমেগ্রে
আল-কুরআবন আল্লোহ বলবছন, ‘আস্মম মৃতেু ও জী ন সৃস্মি েবরস্মছ এটো দদখোর
জবন্য দয, েোরো সুন্দর ও মহৎ জী ন েো দ বছ দনয়।’
সুরূপো স্মসংহোল দুহোত দজোড় েবর অ নত মোেোয় ¯্রিোর উবদ্দবশ্য প্রনোম
েবর লল, ‘মহোন জগৎ প্রভুর েেো দমবন স্মনস্মে। স্মেন্তু তোর পরীক্ষোর এই জী ন
নোটে মোবঝ মোবঝ এমন মমেোস্মন্তে হবয় ওবে দেন? এই সময় এই মুহূবতে আপনোর
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রোস েীবপ অস্মভযোনবে দমবন স্মনবত খু েি হবে, স্মনবেধ েরবতও ভয় পোস্মে।’
ভোরী েোন্নোবভজো েণ্ঠ সুরূপো স্মসংহোবলর।
‘সন্তোনবে মোনুে শোস্মস্ত স্মদবত অ শ্যই েি পোয়, স্মেন্তু এই েি স্বীেোর
েবর দনয়ো হয় ৃহত্তর মেবলর জবন্য। এখোবনও দসই োছোইবয়র প্রশ্ন। েবির দ বয়
স সময় মেলবে ড় েবর দদখবত হয় দ োন।’ লল আহমদ মুসো।
‘মোনুবের েি, মোনুবের অশ্রুর স্মে দেোন মূলে দনই। তোহবল জগৎ প্রভু
এটো স্মদবলন দেন?’ সুরূপো স্মসংহোল লল।
‘েি ও অশ্রু আবস মোনুবের প্রস্মত, জী বনর প্রস্মত ভোবলো োসো দেবে। এই
ভোবলো োসো আল্লোহর এেস্মট দিষ্ঠ দনয়োমত, সৃস্মি প্রেৃস্মতর এেস্মট প্রোণসত্তো।
মোনুবের জী নবে মহত্ত েরবছ এই ভোবলো োসো। পস্মর োর, সমোজ ও স্ম শ্ব মোন বে
এেটো গ্রস্মেবত আ দ্ধ দরবখবছ এই ভোবলো োসোই। এই ভোবলো োসো নো েোেবল
আস্মম আপনোবদর োস্মড়বত আিয় দপতোম নো, আমোর মত এেজন অজোনো, অব নো
মোনুবের েলেোণ স্ম ন্তো তোহবল আপনোবদর েি স্মদত নো, অশ্রুস্মসি েরবতো নো।’
আহমদ মুসো েোমল।
েেো লল নো। সুরূপো স্মসংহোল। েোরও মুবখই দেোন েেো দনই। সেবলর
মুগ্ধ, সিদ্ধ দৃস্মি আহমদ মুসোর প্রস্মত স্মন দ্ধ। েেো লবত যোস্মেল সোজনো স্মসংহোল।
আহমদ মুসো উবে দোাঁড়োল। হোবতর িস্মড়র স্মদবে এে োর তোেোল। লল,
‘দপৌবন পোাঁ টো োজবত যোবে। আস্মম এেটু দফ্রশ হবয় দনই। পোাঁ টোর মবধেই দ র
হব ো।’ বল আহমদ মুসো এবগোল তোর েবক্ষর স্মদবে।
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৭
আহমদ মুসোর দ োট দপোটে দেয়োর দেবে দসোজো পূ েস্মদবে এস্মগবয়
স্মগবয়স্মছল। রোস েীপ অস্মতক্রম েরোর পর পূ ে স্মদে দেবে এবস দস্মক্ষণ উপকূবল
প্রব শ েরস্মছল। দস্মক্ষণ উপকূল রো র তীবরর এেদম গো দিাঁবে পস্মিম স্মদবে
এস্মগবয় েীবপর দস্মক্ষণ-পস্মিম দেোণোয় এবস আহমদ মুসোর দ োট দস্মক্ষণমুখী এেটো
খোস্মড়বত প্রব শ েরল।
খোস্মড়টো দশ মোইল পযেন্ত দভতবর এস্মগবয় দগবছ। দশে হবয়বছ পোহোড়দিরো এে সংেীণে উপতেেোয় স্মগবয়। উপতেেোস্মট স্মনবয়বছ হ্রবদর রূপ। ৃস্মটশ
আমবল রোস েীপ আন্দোমোন প্রশোসবনর দেন্দ্র স্মছল, তখন এই হ্রদস্মট পযেটনস্মপয়োসীবদর এেটো স্বগে স্মছল। হ্রদস্মট পোহোড় দিরো হবলও এর স্মতন স্মদবে দমোট
পোাঁ স্মট প্রশস্ত স্মগস্মরপে স্মছল, দযগুবলো স্মদবয় গোস্মড় েবর অনোয়োবস হ্রবদর উপকূবল
দপৌছো দযত। রোস েীপ ধ্বংসেোরী ভুস্মমেবম্পর সময় এই পোাঁ স্মট স্মগস্মরপবের
োরস্মটই সম্পূণে ন্ধ হবয় যোয়। মোত্র দসোজো উত্তরমুখী মোবঝর এেস্মট স্মগস্মরপে পোবয়
দহাঁবট অস্মতক্রম েরোর উপযুি আবছ। আহমদ মুসো তেেস্মট শুবনস্মছল হোজী
আ দুল্লোহর েোবছ। স্মতস্মন আন্দোমোবন দগোবয়ন্দো স্ম ভোবগর ীফ েোেো েোবল েোপে
সফবরর সময় এই স্ম েয়স্মট অ বলোেন েবরন। মজোর েোপোর হল উত্তর স্মদবে
এস্মগবয় এই স্মগস্মরপবের দযখোবন দশে দসখোন দেবেই রোস েীবপর ধ্বংসপ্রোি
প্রশোসস্মনে এলোেো শুরু এ ং এই এলোেোর ফোিে সোবেেবল গভনেবরর দয
আঠডোরগ্রোউঠড দশল্টোর স্মছল দসটো এখন দসখোবন দযখোবন ‘মহোসংবি’র
দহডবেোয়োটেোর উত্তর স্মদবে মোত্র মোইল খোবনে ে ধোবন।
আহমদ মুসো তোর দ োট স্মনবয় দ্রুত এ ং স্মনুঃশবব্দ খোস্মড়র দশে প্রোবন্ত হ্রবদর
মুবখ এবস দপৌছল।
আহমদ মুসো দ বছ দ বছ সোইবলন্সোর দ োট দযোগোড় েবরস্মছল। তোর
স্মসস্ম আই আইবডনস্মটস্মট েোডে এ েোপোবর তোবে খু ই সোহোযে েবরবছ।
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হ্রবদর মুবখ দপৌছোর পর হ্রবদর দগোটো দৃশ্য আহমদ মুসোর সোমবন আসোর
সোবে সোবে আহমদ মুসোর দুই দ োখ ছোনো ড়ো হবয় দগল। দদখল, হ্রবদর উত্তরপ্রোবন্ত দযখোবন পোবয় দহাঁবট পোর হওয়োর স্মগস্মরপেস্মট অ স্মিত, দসখোবন ড় আেোবরর
দুস্মট দ োট দনোের েরো রবয়বছ। দুস্মট দ োটই দদোতলো এ ং োর ইস্মঞ্জন স্ম স্মশি।
স্তস্মম্ভত আহমদ মুসো তোড়োতোস্মড় তোর দ োট খোস্মড়র স্মেনোবর এেটো দঝোবপর
আড়োবল সস্মরবয় স্মনল।
আড়োবল বস দূরস্ম ন স্মদবয় দ োট দুস্মটবে অবনেক্ষণ ধবর পযেব ক্ষণ
েরল। দেোন মোনুবের নড়ো ড়োয় দ োট দদোল খোওয়োর েেো। স্মেন্তু দমোবটও দসরেম
দুলবছ নো এ ং পোস্মনর দেউও তোর নজবর পড়ল নো।
প্রোয় িণ্টো খোবনে অবপক্ষোর পরও দ োবট মোনুে েোেোর দেোন আলোমত
নো দপবয় আহমদ মুসো ভো ল, দ োবট স্মনিয় দেউ দনই।
স্মেন্তু ভো নো ো ধোরণোর উপর স্মভস্মত্ত েবর দস এবগোবত পোবর নো। তোর
সবন্দহ দনই এই দ োটগুবলো ‘মহোসংি’র হব । এই সময় তোবদর দ োবখ পড়োর অেে
তোর দগোটো িেোন োন োল হবয় যোওয়ো। সুতরোং আহমদ মুসো সোমবন অগ্রসর হ োর
স্মসদ্ধোন্ত স্মনবত পোরবলো নো।
স্মেন্তু বস দেবে সময় েোটোবনোরও সুবযোগ দনই।
হেোৎ আহমদ মুসোর মবন হল, দস দুই দ োবট দক্লোবরোফরম দ োম ছুড়বত
পোবর। সোইবলন্সোর লোগোবনো দস ধরবনর স্মমস্মন রবেট লোঞ্চোর তোর েোবছ আবছ।
দুই দ োবটর দলোেবদর সংজ্ঞোহীন েরবত দুই দ োমই যবেি হব । তোরপর দস
স্মনস্মিবন্ত সোমবন এবগোবত পোরব । খুস্মশ হল আহমদ মুসো।
েোগ দেবে দক্লোবরোফরম দ োমোর দেৌটো দ র েরবলো। খুলল দেৌটো।
দদখল মোত্র দুস্মট দ োমোই রবয়বছ। তোর অেে এখন দুস্মট দ োমো ে হোর েরবল এই
সুবযোগ দস আর পোবে নো। ত ু খুস্মশ হল আহমদ মুসো দয, অন্তত দুস্মট দ োমো তোর
রবয়বছ, যোর প্রবয়োজন এই মুহূবতে খু দ স্মশ।
আহমদ মুসো েোগ দেবে টুেবরো টুেবরো পোটেস দ র েবর দজোড়ো লোস্মগবয়
স্মপস্তলোেৃস্মতর, স্মেন্তু লবো নবলর দক্ষপণোস্ত ধতস্মর েরল। তোবত দ োমো স্মফট েবর দুস্মট
দ োমোই ছুড়ল দুব োট লক্ষে েবর। প্রেম দ োমোস্মট প্রেম দ োবটর দদোতলো অংবশর
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দগোড়োয় দডবের উপর পড়ল। দ লুন ফোটোর মত দছোট্ট এেটো শব্দ হল মোত্র। স্মেতীয়
দ োমো স্মেতীয় দ োবটর স্মন তলোর দেস্ম বনর দরজোয় স্মগবয় আিোত েরল।
পবনর স্মমস্মনট অবপক্ষো েরল আহমদ মুসো। দেোন দলোে দ র হল নো।
দ োবটর দেোন নড়ো ড়োও লক্ষে েরবলো নো। মোনুে েোেবল দ োমোর শব্দ যত দছোটই
দহোে মোনুে দ র হবতো। মোনুে স্মে িুস্মমবয় আবছ? দসটোও হবত পোবর। যস্মদ হয়
তোহবল স্ম ন্তোই দনই। তোরো এখন লবো িুম দদব ।
আহমদ মুসো দ োট োস্মলবয় হ্রবদ েুবে পড়ল। দ োট স্মনবয় দনোের েরল
দ োট দুস্মটর পোবশ। দ োট দেবে নোমল পোবশর দ োবট। দুই দ োটই দদখল। দুই
দ োবটই অবনেগুবলো েবর োি।
দুই দ োবটর অ িো আবয়োজন দদবখ আহমদ মুসো ভো ল, দ োটগুবলো হয়
দেোেো দেবে এবসবছ, স্মেং ো দেোেোও যোবে। দেোনস্মট স্মেে?
আহমদ মুসো দ োট দুস্মটর ইস্মঞ্জন পরীক্ষো েরল। দদখল, অন্তত গত ২
িণ্টোয় ইস্মঞ্জন োলু েরো হয়স্মন। ফুবয়ল স্মমটোর সোক্ষে স্মদবে ফুবয়ল টেোংে এেশ
ভোগ ভস্মতে। স স্মমস্মলবয় আহমদ মুসো ভো ল, দুই িণ্টো আবগ দ োটস্মট এবল দলোে
দনবম যোওয়োর সোবে স্মেং ো এতক্ষবণ মোলগুবলো স দনবম দযত এ ং ফুবয়ল টেোংে
স্মেছুবতই পূণে েোেবতো নো। সুতরোং দ োট দুস্মট যোওয়োর জবন্য প্রস্তুত হবয়বছ।
এই স্ম ন্তোর পবরই হেোৎ আহমদ মুসোর মবন প্রশ্ন জোগল, ‘মহোসংবি’র
এখোনেোর দলোবেরো পোলো োর স্ম েল্প ে িো েবর রোবখস্মন দতো? আর দপছন স্মদবয়
পোলো োর এর দ বয় সহজ ও স্মনরোপদ পে আর দনই।
আহমদ মুসো যতই ভো ল এই স্ম শ্বোসই তোর দৃঢ় হল।
এই স্ম শ্বোস দৃঢ় হ োর সোবে সোবে আহমদ মুসো ভো ল, দস দয এই পবে
এবসবছ, তোর দেোন স্ম হ্ন এখোবন দরবখ যোব নো। সুতরোং সোমবন এবগো োর আবগ
তোর দ োটস্মট ডুস্ম বয় স্মদবত হব ।
আহমদ মুসো তোর দ োটস্মট ডুস্ম বয় স্মদল সবে সবেই।
আহমদ মুসো স্মগস্মরপবে উবে এল।
েোগ দেবে স্মডিেোঠট সোউঠড মস্মনটস্মরং (উঝগ) যন্ত্র েোবন লোস্মগবয দস
স্মগস্মরপে স্মদবয় হোাঁটবত লোগল। উত্তর প্রোবন্ত স্মগস্মরপবের প্রোয় মুবখর েোবছ এবস
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এেটো গুহো মত িোন দ বছ স্মনবয় এেটো পোেবরর আড়োবল সল। হোত িস্মড়র স্মদবে
তোেোল আহমদ মুসো। দদখল সেোল ১০টো। দ শ দদস্মর হবয় দগবছ, মবন মবন
ভো ল আহমদ মুসো। স্মেভোব এবগোব দস স্ম ন্তো তোবে গুস্মছবয় স্মনবত হব ।
অন্যস্মদবে েবনেল সুবরন্দ্রবদর সোবে দযোগোবযোগ েরবত হব ।
‘মহোসংবি’র এই দহডবেোয়োটেোবরর দলোবেশন ও স্ম রণ তোবদর জোনোবত হব ।
তোরপর দুই স্মদে দেবে এে সোবেই অগ্রসর হবত হব ।
মহোমুস্মন স্মশ রোম সংিস্মমত্র ওরবফ স্ম স্ম মধো লস্মছল, ‘আসল পক্ষ
স্মসস্ম আই নয়। স্মসস্ম আইবে এখোবন যোরো আনল তোরোই আমোবদর আসল
দুশমন।’
স্মশ দোস সংিস্মমবত্রর সোমবন স্ম শোল দটস্ম ল। দটস্ম লবে সোমবন দরবখ
তীবরর মত দসোজো হবয বস আবছ দস। তোর সোমবন দটস্ম বলর এ পোবশ বস
দজনোবরল েোস্মলেো েৃষ্ণমূস্মতে। ইস্মনও দজনোবরল স্বোমীজীর মতই ভোরতীয়
দসনো োস্মহনীর এেজন অ সর প্রোি দজনোবরল। দজনোবরবলর মৃতেু র পর ইস্মনই
এখন আন্দোমোন ‘মহোসংি’র দসবেঠড ইন েমোঠড।
মহোমুস্মন স্মশ দোস সংিস্মমত্র এ ং দজনোবরবলর দগোটো শরীর েোল
দপোশোবে েোেো। মোেোয় োাঁধো েোল রুমোল। দ োবখ েোবলো গগলোস। মহোমুস্মন
স্মশ দোস সংিস্মমবত্রর োড়স্মত দয স্মজস্মনস আবছ দসটো হল দীিে দগোাঁফ। স্মশ দোস সংি
স্মমত্রবে স্ম স্ম মধো বল দ নোর দেোন উপোয় দনই।
স্মশ দোস সংিস্মমত্র েোমবতই দজনোবরল েোস্মলেো েৃস্মষ্ণমূস্মতে লল, ‘গুরুজী
আসল শত্রুবতো আহমদ মুসো। স্মতস্মনই দেবন্দ্র েেো লোস্মগবয় স্মসস্ম আইবে
আন্দোমোবন দটবন এবনবছন। স্মেন্তু স্মদল্লী স্মে আহমদ মুসোবে দ বন নো? তোর েেো
শুনল দেন?’
‘স্মদল্লী তোর েেো শুবনস্মন। আজ সেোবলও আস্মম দখোাঁজ স্মনবয়স্মছ।
প্রধোনমন্ত্রীর স্মপ.এ ‘মহোসংবির’র প্রস্মত হুস্মদন দেবে সহোনুভূস্মতশীল। দস জোনোল,
দগোটো েোপোবরর দপছবন রবয়বছ মোস্মেেন যুিরোি। মোস্মেেন রোষ্ট্রদূত নয়, দখোদ
মোস্মেেন দপ্রস্মসবডঠট।’ লল মহোমুস্মন স্মশ দোস সংিস্মমত্র।
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‘স্মেন্তু মোস্মেেন দপ্রস্মসবডঠট আহমদ মুসোর এত খবয়র খোাঁ হল দেন?’
দজনোবরল েোস্মলেো েৃস্মষ্ণমূস্মতে লল।
‘মূবখের মত েেো লছ দজনোবরল। গত েবয়ে ছর আহমদ মুসো
দসখোনেোর জনগবণর পবক্ষ স্মে অসোধে সোধন েবরবছ, স্মেভোব মোস্মেেন সরেোর
টুইন টোওয়োবরর েোপোবর আহমদ মুসোর তদন্ত দমবন স্মনবয় স্মনবজবদর মত
পোল্টোবলো, তো দতোমোর সোমবন দনই?’
‘দসটো আবছ গুরুজী। স্মেন্তু আস্মম লস্মছ, আহমদ মুসোর েেো শুবন
ভোরবতর প্রস্মত এত েবেোর হওয়োর তৎপযে স্মে ?’ লল দজনোবরল েোস্মলেো
েৃষ্ণমূস্মতে।
‘ভোরবতর প্রস্মত েবেোর হয়স্মন, েবেোর হবয়বছ ‘মহোসংবি’র প্রস্মত।
‘মহোসংি’ সম্পবেে স স্মরবপোটে আহমদ মুসো আবমস্মরেোবে স্মদবয়বছ। আবমস্মরেো
‘মহোসংি’দে রমপেী ও সন্ত্রোস োদী সংগেন স্মহবসব ধবর স্মনবয়বছ। তোরো
‘মহোসংি’দে ‘ডুব ো পোহোবড়’র মত ভয়ংের মবন েরবছ। মবন েরবছ দয, ‘ডুব ো
পোহোড় মহোসংি’ ভোরবত দজবগ ওেোর সুবযোগ দপবল শুধু ভোরবতর গণতন্ত্র নয়,
ভোরবতর সংখেোলিুবদরও স্ম নোশ হব । গুজরোবটর িটনো এ ং আন্দোমোবন
সংখেোলিু হতেোর অ েোহত িটনোবে সোম্প্রস্মতে দৃস্মিন্ত স্মহবসব আহমদ মুসো
আবমস্মরেোর নজবর এবনবছ। আর আবমস্মরেো এস এবনবছ ভোরত সরেোবরর
নজবর। ভোরত সরেোরও স্ম েয়টো দজবন ভস্ম ষ্যত স্ম ন্তোয় উস্মেগ্ন হবয়বছ। সুতরোং
ভোরত সরেোর আহমদ মুসোবে সোহোযে েরবছ নো, সোহোযে েরবছ স্মনবজবদরবেই।
তোরো এখন সোহোযেেোরী শস্মি মবন েরবছ আহমদ মুসোবে।’
দীিে ি ে স্মদবয় েোমল মহোমুস্মন স্মশ দোস সংিস্মমত্র।
‘তোহবল এে সবে স োইবে দমোেোস্ম লো েরবত হব দদখস্মছ।’ লল
দজনোবরল েোস্মলেো েৃষ্ণমূস্মতে।
‘এটো নতুন েেো নয় েৃষ্ণমূস্মতে। আমোবদর োপুস্মজ স্মশ োজীবে স োর
স্ম রুবদ্ধই লড়োই েরবত হবয়বছ।’
বলই স্মশ দোস সংিস্মমত্র দটস্ম বলর উপর ঝুাঁবে পড়ল। লল, ‘েোে এস
েেো। আমোবদর েরনীবয়র স্মদবে নজর দোও। আস্মম স্মেে েবরবছ আহমদ শোহ
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আলমগীরবে আন্দোমোন দেবে মহোরোষ্ট্র ো গুজরোবট সস্মরবয় দন । অল্প সমবয়
তোর মুখ দখোলোর নতুন দেোন ে িো েরো যোব নো। তোর েোছ দেবে োপুজী
স্মশ োজীর পস্ম ত্র দস্মলল ও দমোগলবদর গুি ধবনর নিো পোওয়োর আবগ তোবে
স্মেছুবতই হতেো েরো যোব নো। েোরণ তোর ফবল স্ম রতবর হোস্মরবয় যোব োপুজীর
দস্মলল এ ং দমোগলবদর স্ম শোল গুিধন।’ েোমবলো স্মশ দোস সংিস্মমত্র।
‘তোহবল এই মুহূবতে স্মে েরনীয়?’ লল দজনোবরল েোস্মলেো েৃষ্ণমূস্মতে।
‘স্মদল্লী সরেোর দযবহতু আহমদ মুসোর স্মদবে বল দগবছ, তোই দযমন েবর
ওরো আমোবদর দুই ন্দীখোনোর সন্ধোন দপবয়বছ, দসভোব আজ নো হয় েোল তোরো
এ িোাঁস্মটরও সন্ধোন দপবয় যোব । তোই দদস্মর নো েবর আজই আহমদ শোহ
আলমগীরবে এখোন দেবে সস্মরবয় দফলবত হব । সোত্তোর স্মদিীবত আমোবদর দুস্মট
দ োট আবছ। দ োবট ইস্মতমবধেই এখনেোর স্মেছু সরঞ্জোম তুবলস্মছ। এখনই আহমদ
শোহ আলমগীরবে দ োবট স্মনবয় যো োর ে িো েবরো। আর স্মেছু দলোে তুস্মম দ োট
দুস্মটবত স্মনবয় যোও তোরপর দ োট দুস্মট দটন স্মডগ্রী েোবনবল স্মনবয় যোও। ওখোবন
এেস্মট জোহোজ অবপক্ষো েরবছ। জোহোজস্মটবত স্মত্ররেো পতোেোর পোবশ আমোবদর
োপুজীর ছস্ম সবস্মলত এেটো পতোেোও দদখব । ঐ জোহোবজ উেব । জোহোজ
দেোেোয় যোব , দস আবদশ জোহোজবে দদয়ো আবছ।’ েোমল স্মশ দোস সংিস্মমত্র।
‘ধন্য োদ গুরুজী। আমোর পর এ িোাঁস্মটর দোস্ময়বত্ব দে েোেব ?’ লল
দজনোবরল েোস্মলেো েৃষ্ণমূস্মতে।
‘দপোটে দেয়োর দখবে আজ সন্ধোর মবধে সোব ে স্মব্রবগস্মডয়োর সুন্দরী
স্মসংহোস্মনয়ো এবস দপৌাঁছোব । দস আশো পযেন্ত আস্মম এখোবন েোেস্মছ। আর...।’
েেো দশে েরবত পোরবলো নো মহোমুস্মল স্মশ দোস সংিস্মমত্র ওরবফ স্ম স্ম
মধো । তোর দমো োইল দ বজ উেল।
েেো ন্ধ েবর দমো োইল তুবল স্মনল স্মশ দোস সংিস্মমত্র।
ওপোবরর েেো শুনবত দপবয়ই লল, ‘ ল েমোঠডোর সুখবদ স্মে খ র।’
েমোঠডোর সুখবদ রোস েীবপর ১নং ন্যোেোল ডবের দডপুস্মট ইন োজে। দস
অবনে স্মদন দেবে ‘মহোসংি’র পবক্ষ েোজ েরবছ।
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‘গুরুজী খ র ভোবলো নয়। ৫স্মট দ োট স্মনবয় স্মল্লশ জন স্মসস্ম আই অস্মফসোর
এখোবন দনবমবছ প্রোয় িঠটো দুই আবগ। ওরো এেটো মহড়োর জন্য এবসবছ। স্মেন্তু
এখন দদখস্মছ স োই স্মসস্ম আই- এর ইউস্মনফরম খুবল পুরোতত্ব েমেীর ইউস্মনফরম
পবরবছ। তোবদর েেো োতেোয় এখোনেোর পুরোতত্ত্ব অস্মফবসর েেো শুবনস্মছ। তোবদর
রোখ-েোে ও লো-বফরো দদবখ মবন হবে তোরো দেোন ড় ও দগোপন স্মমশন স্মনবয়
এখোবন এবসবছ।’
দটস্মলবফোবন এই েেোগুবলো দশোনোর সবে সবে মুখ ফেোেোবস হবয় দগল
মহোমুস্মন স্মশ দোস সংিস্মমবত্রর। দ োবখ দনবম এল স্পি আতংে-উবেবগর ছোয়ো। দস
লল, ‘ধন্য োদ সুখবদ । আস্মম দদখস্মছ, েোপোরটো।’ বল দটস্মলবফোন দরবখ স্মদল।
‘স্মশ দোস সংিস্মমবত্রর দ হোরো ও েেোর পস্মর তেন লক্ষে েরস্মছল
দজনোবরল েোস্মলেো েৃষ্ণমূস্মতে। স্মশ দোস সংগস্মমত্র দটস্মলবফোন রোখবতই দজনোবরল
বল উেল, ‘দেোন খোরোপ খ র গুরুজী?’
মহোমুস্মন স্মশ দোস সংিস্মমত্র দেোন েেো নো বল হোত িস্মড়র স্মদবে তোেোল।
দদখল সেোল সোবড় ৯টো। সময় দদবখই মুখ তুলল দস দজনোবরল েৃষ্ণমূস্মতর স্মদবে।
লল, ‘আবয়োজন ের স োই আমরো সেোল সোবড় দশটোর মবধে দ োবট উে । এে
দ োবট আহমদ শোহ আলমগীর, স্মজস্মনসপত্র ও দলোেজন স্মনবয় তুস্মম উেব । অন্য
দ োবট দু োরজন ক্রু স্মনবয় আস্মম উে ।’
মুখ ফেোেোবস হবয় দগবছ দজনোবরল েৃষ্ণমূস্মতের। স্মনবদেবশর ধরন শুবনই
দস ুঝল, সোংিোস্মতে স্মেছু িবট দগবছ। তোবদরবে তেোগ েবর পোলোবত হবে। দস
আ োর স্মজবজ্ঞস েরল, ‘ ড় দেোন খোরোপ খ র গুরুজী?’
‘হ্যোাঁ, অধেশবতর মত স্মসস্ম আই সদস্য লেোঠড েবরবছ এে নোবোর ন্যোেোল
ডবে। তোরো পুরোতত্ব েমীর ছদ্মব শ স্মনবয়বছ এ ং তোরো এই পুরোতত্ব অস্মফবস
আসব । মোবন, তোরো আমোবদর দহডবেোয়োটেোবরর খ র দপবয়বছ। এখোবন
অস্মভযোবনর জবন্যই তোরো এবসবছ।’ লল স্মশ দোস সংিস্মমত্র।
‘ ুবঝস্মছ গুরুজী। স্ম েয়স্মট এবে োবর পোস্মনর মত পস্মরষ্কোর। আপস্মন সস্মেে
স্মসদ্ধোন্ত স্মনবয়বছন। আমরো এ োর স্মসস্ম আইবে েোাঁ েলো দদখো ।’
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উবে দোাঁড়োল দজনোবরল েোস্মলেো েৃষ্ণমূস্মতে। লল, ‘যোই গুরুজী। আস্মম
ে িো েরস্মছ।’ বল ির দেবে দ স্মরবয় দগল দজনোবরর েোস্মলেো েৃষ্ণমূস্মতে।
মহোমুস্মন স্মশ দোস সংিস্মমত্র ওরবফ গভনের স্ম স্ম মধো দমো োইল তুবল
স্মনল হবত। দমো োইবলর েী গুবলোর উপর দ্রুত আেুল োলোবত লোগল।
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