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১ 
আহমদ মুসা কন্যনেল সুন্যরন্যের কান্যে টেললন্য ান টসন্যর টমাবাইললে 

জযান্যকন্যের পন্যকন্যে টরন্যে গুহার গান্যে টহলান লদল। মন্যন মন্যন ভাবল, ১৫ লমলনে 
পন্যর টস যাত্রা করন্যব। তাহন্যল কন্যনেল সুন্যরেরা এবং টস একই সমন্যে ‘মহাসংঘ’র 
আন্ডার গ্রাউন্ড ঘাাঁলের মুন্যে প্রত্নতত্ব অল স এলাকাে টপৌন্যে যান্যব। এলদন্যক তার 
১৫ লমলনন্যের একো লবশ্রামও হন্যে যান্যব। 

আহমদ মুসা তার টগাো শরীর লিলা কন্যর ট াে বুঝল। 
শুধু তার কানোই সলিে রইল। তার দুই কান্যন লাগান্যনা লেল ‘সাউন্ড 

মলনেলরং’-এর দুই লরলসভার। লক টযন টভন্যব পন্যনর লমলনন্যের জন্যে মলনেলরং-এর 
লরলসভার কান টেন্যক নালমন্যে টনবার জন্যে ওলদন্যক হাত বাড়ান্যতই হালকা শন্যে 
একো টকারাস টভন্যস এল তার কান্যন। 

হাত সলরন্যে লনল আহমদ মুসা। লরলসভার োমাল না। 
টসাজা হন্যে বন্যস শন্যের টকারাস বুঝার ট ষ্টা করল। 
লকেুো টশানার পর তার মন্যন হন্যলা অন্যনকগুন্যলা টলান্যকর এক সন্যে  লার 

জমাে শে এো। শেগুন্যলা িন্যমই স্পষ্টতর হন্যে। তার মান্যন একদল টলাক 
এলদন্যক এলগন্যে আসন্যে। 
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কোো মন্যন আসন্যতই তড়াক কন্যর উন্যে দাাঁড়াল। কারা আসন্যে? 
মহাসংঘ’র টলাকরা লনশ্চে। লকন্তু দল টবাঁন্যধ এলদন্যক আসন্যে টকন? ওন্যদর একো 
অংশ লক এোন টেন্যক  ন্যল যান্যে? টবাে দুন্যো লক এজন্যেই প্রস্তুত রাো হন্যেন্যে? 
এো লক ওন্যদর রুলেন যাতাোত? ওরা এক নম্বর টনলভ ডন্যক লসলবআই-এর 
টলাকন্যদর আসা টের পােলন টতা? 

আহমদ মুসা গুহা টেন্যক টবলরন্যে দ্রুত গাে-পালা ও আগাোর আড়াল 
লনন্যে পাহান্যড়র গা টবন্যে উপন্যর উেন্যত লাগল। 

সামন্যনর এলাকা নজন্যর আন্যস এমন জােগাে উন্যে একো গান্যের 
আড়ান্যল বসল। পাহান্যড়র গা গাে-গােড়া ও নানারকম আগাোে িাকা। আহমদ 
মুসা বসন্যল টিন্যক টগন্যলা তার টদহ। বযাগ টেন্যক দূরবীণ টবর কন্যর ট ান্যে লাগাল 
টস। 

সামন্যনর এলাকাো এবন্যড়া-ন্যেবন্যড়া পােুন্যর জলম। ঘাস-আগাোে িাকা। 
মান্যঝ মান্যঝ বড় গাে আন্যে, লকন্তু তার সংেযা েুব টবলশ নে। সুতরাং সামন্যন বহুদূর 
টদো যাে। দৃলষ্ট সান্যকেন্যলর প্রান্ত পযেন্ত। 

দূরবীন্যনর ট াে ঘুলরন্যে-ল লরন্যে টনবার সমে হোৎ দূরবীন্যনর ট ান্যে 
টভন্যস উেল মানুন্যের সালর। যুদ্ধন্যেন্যত্রর বুযন্যহর মত সালর টবাঁন্যধ এলগন্যে আসন্যে 
দশ বান্যরাজন টলাক। প্রন্যতযন্যকর হান্যত লকেু লান্যগজ এবং অস্ত্র। তার মন্যধয টবশ 
কন্যেকজন্যনর কাাঁন্যধ বড় বড় বযাগ। আর দুজন বহন করন্যে কল নাকৃলতর লম্বা 
একলে কান্যের বাক্স। 

দূরবীন্যনর ট াে এই টগাো দন্যলর ওপর ঘুন্যর আসার আন্যগই স্নােু তন্ত্রীন্যত 
একো শক ওন্যেভ টেন্যল টগল। টজন্যগ উেল টগাো শরীর, শক্ত হন্যে উেল টগাো 
টদহ। 

হোৎ তার মন্যন জাগল, এই ঘাাঁলে টেন্যক মহাসংন্যঘর ওরা পালান্যে শাহ 
আলমগীরন্যক লনন্যে। ওরা তাহন্যল অবশ্যই টজন্যনন্যে টয, টনৌবালহনীর ১নং ডন্যক 
লসলবআই-এর একো দল টনন্যমন্যে, লকন্তু তারা বুঝন্যতও টপন্যরন্যে টয, লসলবআই-এর 
োন্যগেে তান্যদর এই ঘাাঁলে। এো বুন্যঝই তারা টপেন্যনর এই দরজা লদন্যে পালাবার 
জন্যে েুন্যে আসন্যে। 
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আহমদ মুসা দূরবীন টেন্যক ট াে সলরন্যে লনল। 
আনন্যের একো অনুভূলত তান্যক আেন্ন করল। টস লনলশ্চত এই দন্যলর 

মন্যধয রন্যেন্যে আোমান্যনর গভনের বালাজী বালজ রাও মাধব এবং আহমদ শাহ 
আলমগীর। কল ন্যনর মত লম্বা কান্যের বাক্সোে টয আহমদ শাহ আলমগীরন্যক 
বহন করা হন্যে, টস সম্পন্যকে টকান সন্যেহ টনই। 

আহমদ মুসার ভাবনা দ্রুত হন্যলা। 
প্রেন্যমই ভাবল বযাপারো কন্যনেল সুন্যরেন্যক জানান্যনা দরকার। 
পন্যকে টেন্যক টমাবাইল তুন্যল লনল হান্যত। টমাবাইল করল লসলবআই-এর 

কন্যনেল সুন্যরেন্যক। 
সব শুন্যন কন্যনেল সুন্যরে বলল, ‘ধেবাদ স্যার, আমরা ৫ লমলনন্যের মন্যধয 

যাত্রা করলে। লকন্তু স্যার, গালড়  লন্যব না। যতো পালর আমরা টদৌন্যড় এগুন্যবা। 
এন্যতও টতা সমে টলন্যগ যান্যব। ওরা ততেন্যণ............।’ দ্রুত, উন্যত্তলজত কণ্ঠ 
কন্যনেল সুন্যরন্যের। 

আহমদ মুসা তার কোর মাঝোন্যনই তান্যক োলমন্যে লদন্যে বন্যল উেল, 
‘ল ন্তা টনই কন্যনেল। আলম ওন্যদর আেন্যক রােব। ওন্যদর হতযা নে, সান্যরন্ডার 
করাবার ট ষ্টা করন্যত হন্যব। এজেই আপনান্যদর তাড়াতালড় এোন্যন টপৌো 
প্রন্যোজন।’ 

‘ওন্যক স্যার আমরা আসলে যতো পালর দ্রুত।’ বলল কন্যনেল সুন্যরে। 
‘ঈশ্বর সাহাযয করুন। বাই।’ 
টমাবাইল পন্যকন্যে টরন্যে লদল আহমদ মুসা। 
আবার ট ান্যে দূরবীন লাগাল। টদেল ওরা আরও অন্যনকোলন পে 

এলগন্যে এন্যসন্যে। ওরাও দ্রুত হাাঁেন্যে। 
দূরবীন ট াে টেন্যক নামাল আহমদ মুসা। 
ওন্যদর টেকান্যনার লবেেলে মাোে এন্যসন্যে। 
ভাবন্যে টস। তার দরকার  াোলরং গান। লকন্তু তার বযান্যগ টয 

সাবন্যমলশনগান আন্যে, তা টোে মযাগালজন্যনর এবং হালকা। 



পাত্তানীর সবজু অরন্যে  5 

 

টবান্যে টদো বাক্সগুন্যলার কো মন্যন পড়ল আহমদ মুসার। ওগুন্যলার 
কন্যেকলেন্যত টহলভ টমলশনগান ও টহলভ সাব-ন্যমলশনগান রন্যেন্যে। লকন্তু টবান্যে 
যাওো, আসা এবং অস্ত্রগুন্যলা সংন্যযাজন করার জন্যে টয সমে দরকার তা তার 
টনই। 

হোৎ আহমদ মুসার মাোে এল, টস টবাে দুন্যোর টনাঙর তুন্যল টলন্যকর 
মাঝামালঝ লকংবা ওপান্যর লগন্যে অন্যপো করন্যত পান্যর। টবাে দেল তান্যদর জে 
অসম্ভব হন্যব। তেন তারা ল ন্যর যাবার ল ন্তা করন্যব। ভাবন্যব টয, দ্বীন্যপর জংগন্যল 
আত্মন্যগাপন কন্যর সুন্যযাগ মত পালান্যব। কন্যেকো টগাপন ঘান্যে তান্যদর টবােও 
রাো আন্যে লনশ্চেই। লকন্তু তারা ট রার পন্যে লগলরপে পার হবার আন্যগই কন্যনেল 
সুন্যরেরা এন্যস পড়ন্যব। 

েুলশ হন্যলা আহমদ মুসা। ওন্যদর  াাঁন্যদ ট লার এোই সবন্য ন্যে ভাল 
উপাে হন্যব। 

আহমদ মুসা পাহাড় টেন্যক টনন্যম এল। 
লগলরপে ধন্যর ল ন্যর  লল টলন্যকর লদন্যক টবান্যের উন্যেন্যশ্য। 
লগলরপে বড়, টোে নানা সাইন্যজর পােন্যর ভরা। যাবার সমে ধীন্যর-সুন্যে 

টগন্যে েুব অসুলবধা হেলন। লকন্তু এেন তাড়াহুড়া করন্যত লগন্যে পে  লাো েুব 
কষ্টকর মন্যন হন্যে। 

টলন্যকর লকনারাে টপৌন্যে আহমদ মুসা টবাে দুলের টনাঙর েুন্যল একলে 
আন্যরকলের টপেন্যন বাাঁধল। টবাে  াললন্যে লনন্যে টগন্যলা টলন্যকর মাঝোন্যন। 

টলন্যকর পালন টযমন শান্ত, লনস্তরংগ, টতমলন টলন্যকর আবহাওোও 
এন্যকবান্যর টমৌন। টলন্যকর লতন লদক জুন্যড় পাহাড়। একলদক দলেণ পাশো মাত্র 
টোলা, তাও ঘন বন্যন িাকা। সুতরাং দলেণ লদন্যক পাহান্যড়র টদোল না োকন্যলও 
দাাঁলড়ন্যে আন্যে জংগন্যলর প্রা ীর। এই জংগন্যলর প্রা ীরন্যক দুভাগ কন্যর একো োলড় 
টবলরন্যে সাগন্যর লগন্যে লমন্যশন্যে।  ার লদক এভান্যব টঘরা বন্যলই বাতান্যসর প্রবাহহীন 
লের, শান্ত টলকো। 

টবােগুন্যলাও লের, শান্ত হন্যে দাাঁলড়ন্যে টগল। 
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আহমদ মুসা টবান্যের টকলবন্যন িুন্যক বাক্সগুন্যলা পরীো করন্যত লাগল। 
সবগুন্যলা বান্যক্সই টদেল অস্ত্র। আহমদ মুসা লবন্যশে ধলন্যনর অন্যো লরভলবার 
রাইন্য ল টবর কন্যর লনল। এ রাইন্য ন্যল একবার লিগার লেপন্যলই এক এক কন্যর 
বারলে গুলী টবলরন্যে যাে যলদ না অন্যো ষ্টপ  াংশন অন করা োন্যক। রাইন্য ললের 
টরঞ্জও সাধারণ রাইন্য ল টেন্যক টবলশ। 

আহমদ মুসা রাইন্য লো লনন্যে টকলবন্যনর দরজার পান্যশ বসল। এোন 
টেন্যক লগলরপেসহ টলন্যকর উত্তর উপকূন্যলর প্রাে টগাোোই টদো যান্যে। 

টমাবাইলো টবন্যজ উেল আহমদ মুসার। 
টমাবাইল কান্যনর সামন্যন লনন্যে আসন্যতই কণ্ঠ শুনন্যত টপল লসলবআই 

কমেকতো কন্যনেল সুন্যরন্যের। 
‘হ্যান্যলা কন্যনেল, টকান েবর?’ বলল আহমদ মুসা। 
‘না লম. বাগেমযান, েবর টতমন নে। আমরা পুরাতত্ব অল স মান্যন ওন্যদর 

পলরতযক্ত ঘাাঁলে পযেন্ত এন্যসলে। ওন্যদর েবর লক?’ কন্যনেল সুন্যরে বলল। 
‘আলম এেন টলন্যক। ওন্যদর পাললন্যে যাবার টবাে দুলে দেল কন্যর টলন্যকর 

মাঝ বরাবর লনন্যে এন্যস বন্যস আলে। লমলনে পন্যনর ওন্যদর েবর জালন না। তন্যব 
ওরা টয গলতন্যত আসলেল, তান্যত আর পন্যনর লমলনন্যের মন্যধয টলন্যকর ধান্যর টপৌন্যে 
যান্যব। ওরা লনশ্চে এেন লগলরপন্যের কাোকালে টপৌন্যে টগন্যে।’ আহমদ মুসা 
বলল। 

‘লম. বাগেমযান, আপলন এনকাউন্োর লনন্যে লক ভাবন্যেন?’ কন্যনেল সুন্যরে 
বলল। 

‘আমার ধারণা ওরা যেন টলন্যকর ধান্যর টপৌেন্যব, তেন আপনারা 
লগলরপন্যের মুন্যে টপৌন্যে যান্যবন। তেন ওরা টবাে হান্যতর নাগান্যল না টপন্যে লক 
কন্যর, টসো টদন্যে আমরা লসদ্ধান্ত টনব। ভাল হে যলদ আপলন লগলরপন্যের মুন্যে এন্যস 
আমান্যক একো কল টদন।’ 

‘ওন্যক লম. বাগেমযান। আমরা আরও দ্রুত লগলরপন্যের মুন্যে টপৌোর ট ষ্টা 
করলে।’ 

‘ওন্যক। বাই’ বন্যল আহমদ মুসা কল অ  কন্যর লদল। 
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আহমদ মুসা টমাবাইল পন্যকন্যে টরন্যে দুপা সামন্যনর লদন্যক েলড়ন্যে লদন্যে 
বান্যক্সর স্তুন্যপ টেস লদন্যে বসল। 

টদহোন্যক লশলেল কন্যর লদল টস। 
ট াে তার লগলরপন্যের লদন্যক লনবদ্ধ। লকন্তু তান্যত শূে দৃলষ্ট। 
ভাবন্যে আহমদ মুসা। 
ভাবন্যে সামন্যনর এনকাউন্োর লনন্যে। কতো সহন্যজ আহমদ শাহ 

আলমগীরন্যক উদ্ধার এবং আোমান্যনর গভনের লবলব মাধবসহ অেন্যদর বেী করা 
যাে, এই ল ন্তা এন্যস টপন্যে বসল আহমদ মুসান্যক। 

মন্যন মন্যন অন্যনক অংক কোর পর আহমদ মুসা এক নজন্যর টবাঝার জে 
একো েক আাঁকল। মনো তার প্রসন্ন হন্যে উেল। লবলব মাধবরা লগলরপন্যের এপ্রান্যন্ত 
টপৌেন্যলই কন্যনেল সুন্যরেন্যক এ একশন প্ল্যান টস জালনন্যে টদন্যব। 

 
 
 
লবলব মাধবরা বান্যরা জন্যনর একো দল। 
মহামুলন লশবদাস সংঘলমত্র’র েদ্মন্যবন্যশ লবলব মাধব সবার সামন্যন। 
মুন্যে তার লম্বা, টগাাঁ , দালড়। গগলরক রং করা। মাোে গগলরক পাগড়ী। 

গান্যেও গগলরক বসন। গলাে এক গুে রুদ্রান্যের মালা। কপান্যল  েন্যনর লতলক। 
ভাব-গাম্ভীযে বজাে টরন্যে দ্রুতই হাাঁেন্যে বলা যাে। দীঘেন্যদহী লবলব 

মাধন্যবর দ্রুত হাাঁো অন্যনন্যকর জন্যে ডবল মান্য ের মত হন্যে দাাঁলড়ন্যেন্যে। 
মহামুলন লশবদাস সংঘলমত্র ওরন্য  গভনের লবলব মাধন্যবর পাশাপালশ 

হাাঁেলেল সান্যবক টজনান্যরল কৃষ্ণমূলতে। 
টজনান্যরল কৃষ্ণমূলতে আোমান্যন মহাসংন্যঘর লদ্বতীে বযলক্ত এবং রস 

দ্বীন্যপর ‘মহাসংঘ’ ঘাাঁলের প্রধান। টস ভারতীে টসনাবালহনীর আগাম অবসর টদো 
একজন টমজর। তার  রমপন্থী মতামন্যতর জে তান্যক আগাম অবসর টদো হে। 
অবসর টদোর পরলদনই টস ‘লশবাজী সন্তান টসনা’ে টযাগ টদে। টসই সূন্যত্র এেন 
‘মহাসংঘ’-এর প্রেম সালরর টনতান্যদর একজন টস। 
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‘মহামুলন প্রভু, লসলবআই আমান্যদর এই ঘাাঁলে টতা দূন্যর োক টকান ঘাাঁলের 
েবরই জানন্যতা না। আজ এন্যকবান্যর আমান্যদর এই ঘাাঁলেন্যত এন্যস হালজর! 
লকভান্যব?’ বলল টজনান্যরল (অব) কৃষ্ণমূলতে মহামুলন লশবদাস সংঘলমত্রন্যক লেয 
কন্যর। 

‘এো লবস্মন্যের নে, এর ট ন্যে বড় লবস্মন্যের হন্যলা লসলবআই একবার এন্যস 
 ন্যল টগল, আবার ল ন্যর এল টকন? আসন্যল সবলকেুর মূন্যল রন্যেন্যে আন্যমলরকান 
নাগলরক েদ্মন্যবন্যশ আসা লবন্যভন বাগেমযান। টসই নো লদল্লীে মালকেন রাষ্ট্রদতূ ও 
তান্যদর সরকারন্যক মযান্যনজ কন্যর আমান্যদর সরকারন্যক টকানভান্যব বুলঝন্যে 
সবেনাশো কন্যরন্যে।’ বলল মহামুলন লশবদাস সংঘলমত্র ওরন্য  গভনের লবলব মাধব। 

‘প্রভ ুআমান্যদরও টতা টলাক আন্যে। তারা লক করল?’ টজনান্যরল (অব) 
কৃষ্ণমূলতে বলল। 

‘লসলবআই’-এর এই অপান্যরশন প্রধানমন্ত্রী লনন্যজই তদারক করন্যেন। 
কারুরই লকেু করার সুন্যযাগ টনই।’ বলল লবলব মাধব। 

‘লবপদ এভান্যবই টবাধহে আন্যরকলে লবপদ টডন্যক আন্যন। প্রভ,ু আমরা 
এেন টকাোে যালে? আমার টতা মন্যন হন্যে, আমান্যদর টকান ঘাাঁলের সন্ধানই 
ওন্যদর অজানা টনই।’ 

টজনান্যরল কৃষ্ণমূলতের কো টশে হন্যতই েমন্যক দাাঁড়াল লবলব মাধব। 
তাকাল টস টজনান্যরল কৃষ্ণমূলতের লদন্যক। তার ট াে টেন্যক আগুন লেেন্যক টবরুল। 
বলল, ‘আজ মা  কন্যর লদলাম। এই ধরন্যনর হতাশার টকান কো লদ্বতীেবার 
শুনন্যল শুধু আমান্যদর সান্যে  লার নে, টবাঁন্য  োকারও অলধকার হারান্যব।’ 

‘মা  করুন গুরুজী।’ সন্যে সন্যেই কাাঁ ু-মা ু মুন্যে ভে জলড়ত কন্যণ্ঠ বলল 
টজনান্যরল কৃষ্ণমূলতে। 

কো টশে কন্যরই টজনান্যরল কৃষ্ণমূলতে বলল, ‘গুরুজী আমরা লগলরপেোর 
মুন্যে এন্যস টগলে।’ 

‘অলরাইে। সবাই আমান্যক  ন্যলা কন্যরা। আমার টপেন্যনই আহমদ শাহ 
আলমগীন্যরর বান্যেন্যের সান্যে তুলম োকন্যব। সবাইন্যক দ্রুত আসন্যত হন্যব। ওরা 
যলদ ঘাাঁলের উপর ট াে টরন্যে োন্যক, তাহন্যল আমান্যদর  ন্যল আসা ওন্যদর কান্যে 
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সংন্যগ সংন্যগই ধরা পন্যড় টগন্যে। তাহন্যল বুঝন্যত হন্যব অন্যনক আন্যগই ওরা আমান্যদর 
লপেু লনন্যেন্যে।’ গভনের লবলব মাধব বলল। 

সংকীণে লগলরপে লদন্যে সালরবদ্ধভান্যব সকন্যলই েুেল। 
টলন্যকর ধান্যর প্রেন্যমই টপৌেল লবলব মাধব। 
টলন্যকর লদন্যক ট াে পড়ন্যতই এক রাশ লবস্মে এন্যস তান্যক গ্রাস করল। 

টদেল টয, এই ঘান্যে টনাঙর করা তান্যদর দুলে টবাে টলন্যকর মাঝোন্যন ভাসন্যে। 
‘টজনান্যরল কৃষ্ণমূলতে, তুলম টবাে দুলেন্যক লেকমত টনাঙর কন্যরলেন্যল? 

টবােগুন্যলা টভন্যস টগল লক কন্যর?’ ল ৎকার কন্যর বলল লবলব মাধব। 
টজনান্যরল কৃষ্ণমূলতে েুন্যে এন্যস লবলব মাধন্যবর টপেন্যন দাাঁলড়ন্যে হাত টজাড় 

কন্যর বলল, ‘প্রভ ু আলম টবাে দুন্যো ভালভান্যব টনাঙর কন্যরলেলাম। টনাঙর 
আেকান্যনা োড়াও ট ন লদন্যে টবাঁন্যধলেলাম পােন্যরর সান্যে’ 

মহামুলনরূপী গভনের লবলব মাধব টকান জবাব লদল না। টস তালকন্যেলেল 
ভাসমান দুন্যবান্যের লদন্যক। ভাবলেল টস। 

টবান্যের লদন্যক ট াে টরন্যেই হান্যতর টষ্টনগানো ট ন্যল লদন্যে ডান হাতো 
টপেন্যন প্রসালরত কন্যর বলল, ‘অন্যো রাইন্য লো দাও।’ 

টজনান্যরল কৃষ্ণমূলতে তার লপন্যে ঝুলন্ত অন্যো রাইন্য লো লবলব মাধন্যবর 
হান্যত তুন্যল লদল। 

রাইন্য লো হান্যত লনন্যে লবলব মাধব দুলে টবাে লন্যে অলবরাম গুলী  ালাল। 
বারো গুলীর টগাো মযাগালজন টশে করল টস। 

তারপরও লকেুেণ ট াে রােল টস টবাে দুলের উপর। তারপর ট াে 
ট রাল টস টজনান্যরল কৃষ্ণমূলতের লদন্যক। বলল, ‘লনলশ্চত হলাম টবাে োলল লকনা। 
টলাক োকন্যল গুলী বৃলষ্টর জবাব আসত লকংবা টলাকন্যদর নড়া ড়াে টবাে দুলত 
অেবা টবাে সলরন্যে টনবার উন্যদযাগ লনত। টকান লকেুই হেলন। আর টলাক োকন্যল 
তারা টবাে লনন্যে ওভান্যব দাাঁলড়ন্যে োকন্যব টকন! সুতরাং টবান্যে টকউ টনই।’ 

কো টশে কন্যর মুহূতেকাল টেন্যমই টজনান্যরল কৃষ্ণমূলতেন্যক লেয কন্যর 
বলল, ‘তুলম কন্যেকজনন্যক পালেন্যে দাও। ওরা লগন্যে টবাে দুলে লনন্যে আসুক।’ 
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টজনান্যরল কৃষ্ণমূলতের টপেন্যনই দাাঁলড়ন্যে োকা দুজন টলান্যকর লদন্যক ট াে 
ল লরন্যে টস বলল, ‘টতামরা যাও, কুইক। দুজন দুন্যো টবাে  াললন্যে লনন্যে এন্যসা।’ 

ওরা দুজন আহমদ শাহ আলমগীরন্যক রাো কান্যের লম্বা বাক্সলে বহন 
কন্যর এন্যনলেল। টলন্যকর লকনারাে টপৌন্যে ওরা বাক্সলে নালমন্যে রােন্যলা। 

হুকুম টপন্যেই ওরা গতলর হন্যলা। 
ওরা টলন্যকর পালনন্যত নামন্যত যালেল। এই সমে টমলশনগান্যনর অবযাহত 

গুলীর শে এল লগলরপন্যের উত্তর প্রান্যন্তর লদক টেন্যক। 
 মন্যক উেল লবলব মাধব। 
টজনান্যরল কৃষ্ণমূলতের লদন্যক তালকন্যে বলল, ‘ওরা এন্যস টগন্যে। লগলরপন্যে 

িুন্যক টগন্যে। আিমণ কন্যরন্যে ওরা আমান্যদর টলাকন্যদর।’ 
োমল লবলব মাধব। তার ট াে-মুন্যে সীমাহীন উন্যদ্বগ ও ভীলতর ল হ্ন। 
‘হ্যাাঁ, গুরুজী ওরা এন্যস টগন্যে। টবােও কান্যে টনই আমরা সন্যর পড়ন্যত 

পারলে না। এেন আমান্যদর ওন্যদর প্রলতন্যরাধ করন্যত হন্যব।’ বলল টজনান্যরল 
কৃষ্ণমূলতে। তারও মুন্যে লবমূঢ় ভাব। 

‘টবাে আনা ও প্রলতন্যরাধ দুই-ই আমান্যদর করন্যত হন্যব।’ গভণের লবলব 
মাধব। 

‘অতদূর টেন্যক টবাে তীন্যর আনা পযেন্ত লনরাপদ সমে আমরা পাব লকনা?’ 
বলল টজনান্যরল কৃষ্ণমূলতে। 

‘লেক বন্যলে টজনান্যরল কৃষ্ণমূলতে। তাহন্যল লক করা যাে?’ লবলব মাধব 
বলল। 

‘গুরুজী আপনার লনরাপত্তার লবেেলেই এোন্যন সবন্য ন্যে বড়।  লুন 
আমরা এ দুজন্যনর সান্যে টবান্যে  ন্যল যাই। আপলন একো টবান্যে অন্যপো করন্যবন, 
আলম আন্যরকো টবাে লনন্যে এন্যস এন্যদর তুন্যল লনন্যে যাব।’ বলল টজনান্যরল 
কৃষ্ণমূলতে। 

টজনান্যরল কৃষ্ণমূলতে যেন কো বললেল, তেন তান্যদর কন্যেকজন টলাক 
তীন্যর এন্যস টপৌেল। এই সমে লগলরপন্যের উত্তর প্রান্যন্তর লদক টেন্যক টবাম  াোরও 
শে এল। 
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‘আমান্যদর টলাকন্যদর হান্যত টতা টবাম টনই। তাহন্যল টবাম ওরাই ট লন্যে 
নালক?’ উলদ্বগ্ন ও দ্রুত কন্যণ্ঠ বলল লবলব মাধব। 

‘লেক গুরুজী।’ বলল টজনান্যরল কৃষ্ণমূলতে। 
‘তাহন্যল টতা ওরা আরও দ্রুত এন্যস পড়ন্যব।!’ 
‘হ্যাাঁ প্রভ।ু আর টদলর করা লেক হন্যব না। আপলন পালনন্যত টনন্যম পড়ুন। 

আলম এন্যদর লকেু লনন্যদেশ লদন্যে আসলে।’ 
টজনান্যরল কৃষ্ণমূলতর কো টশে হবার সান্যে সান্যে লবলব মাধব গান্যের 

আলন্যেল্লা ও পান্যের জুতা েুন্যল ট ন্যল এবং গলাে ঝুলান্যনা  াদর টকামন্যর টবাঁন্যধ 
পালনন্যত টনন্যম পড়ল। 

ওরা  ারজন সাাঁতন্যর আসন্যে টবান্যের লদন্যক। লবলব মাধব সবার আন্যগ। 
তারপর টজনান্যরল কৃষ্ণমূলতে। তান্যদর টপেন্যন মহাসংন্যঘর গসলনক দুজন এক সান্যে 
সাাঁতরান্যে। 

টদো টগল লবলব মাধব ও টজনান্যরল কৃষ্ণমূলতে ভাল সাাঁতরান্যত পান্যর। ওরা 
টপেন্যনর দুজনন্যক প্রাে আে-দশ হাত টপেন্যন ট ন্যল টবান্যের কান্যে টপৌন্যে টগল। 

টবান্যে প্রেন্যম উেল মহামুলন লশবদাস সংঘলমত্র’ ওরন্য  গভনের লবলব 
মাধব। তার পন্যরই টজনান্যরল কৃষ্ণমূলতে। 

তারা উন্যে বন্যস একেু টরষ্ট লনলেল আর টদেলেল তীন্যরর পলরলেলত। 
আহমদ মুসা টকলবন টেন্যক টবলরন্যে এন্যসন্যে। তার দুহান্যত দুলে 

লরভলবার। 
আহমদ মুসা টকলবন টেন্যক টবলরন্যে দুলতন ধাপ আসন্যতই সম্ভবত টবাে 

দুন্যল উো টদন্যেই লবলব মাধব ও টজনান্যরল কৃষ্ণমূলতে দুজন্যনই এক সান্যে টপেন্যন 
তাকাল। তান্যদর লদন্যক তাক করা লরভলবার হান্যত আহমদ মুসান্যক টদন্যে তারা 
ভূত টদোর মত আাঁতন্যক উেল। তান্যদর আতংলকত টবাবা দৃলষ্ট টযন আেন্যক টগল 
আহমদ মুসার মুন্যে। 

‘স্রষ্টান্যক ধেবাদ। আপনান্যকই টনৌকাে ট ন্যেলেলাম লবলব মাধব। 
আপনার টেলা টশে। এবার দুজন্যনই টডন্যকর উপর উপুড় হন্যে শুন্যে পড়ুন।’ 
আহমদ মুসার কণ্ঠ এবার কন্যোর। 
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মহামুলন লশবদাস সংঘলমত্রন্যক গভনের লবলব মাধব নান্যম সন্যম্বাধন করাে 
টজনান্যরল কৃষ্ণমূলতে ট াে োনাবড়া কন্যর তাকাল তান্যদর টনতা মহামুলন লশবদাস 
সংঘলমন্যত্রর লদন্যক। তার ট ান্যে-মুন্যে অপার লবস্মে। টস আহমদ মুসার লদন্যকও 
তাকাল। ট ান্যে তার একরাশ প্রশ্ন, অলবশ্বাসও লকেুো। 

আহমদ মুসা তার কোো টশে কন্যরই টজনান্যরল কৃষ্ণমূলতেন্যক লেয কন্যর 
বলল, ‘তাহন্যল টতামরা জাননা টতামান্যদর মহামুলন লশবদাস সংঘলমত্রই গভনের 
লবলব মাধব। লতলন আইন্যনর টলাক হন্যে েদ্মন্যবন্যশ টতামান্যদর লনন্যে সন্ত্রাস 
 ালান্যেন।’ 

টজনান্যরল কৃষ্ণমূলতের লবস্মন্যে টবাবা হন্যে যাওো দৃলষ্ট আবার ঘুন্যর টগল 
লবলব মাধন্যবর লদন্যক। 

গভনের লবলব মাধব লকেুো সাহস সঞ্চে কন্যর ঘুন্যর দাাঁড়াবার িুব্ধ ভাব 
লনন্যে লকেু বলন্যত যালেল। 

আহমদ মুসা লরভলবার টনন্যড় ধমন্যক উন্যে বলল, ‘টকান কো নে, আন্যগ 
দুজন্যন উপুড় হন্যে টডন্যকর উপর শুন্যে পড়ুন।’ 

লকন্তু তারা টডন্যক শুন্যে পড়ন্যত ইতস্তত করলেল। 
আহমদ মুসার বাম হান্যত ধরা লরভলবারো একেু নন্যড় উেল। গজেন কন্যর 

ওো লরভলবার টেন্যক একো গুলী টবলরন্যে লবলব মাধন্যবর কানো প্রাে স্পশে কন্যর 
েুন্যে টগল। 

সংন্যগ সংন্যগই লবলব মাধব এবং টজনান্যরল কৃষ্ণমূলতে দুজনই শুন্যে পড়ল 
উপুড় হন্যে। 

আহমদ মুসা পন্যকে টেন্যক কন্যেক েন্ড রলশ টবর কন্যর টজনান্যরল 
কৃষ্ণমূলতের লদন্যক েুন্যড় লদন্যে বলল, ‘গভনের লবলব মাধবন্যক পা’সহ লপে টমাড়া কন্যর 
টবাঁন্যধ ট ল।’ 

টজনান্যরল কৃষ্ণমূলতে ভন্যের সান্যে তাকাল লবলব মাধন্যবর লদন্যক। লনন্যদেশ 
পালন্যনর কো টযন টস ভুন্যল টগল। 
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নন্যড় ওেল এবার আহমদ মুসার ডান হান্যতর লরভলবার। গন্যজে ওেল 
আবার। একো গুলী লগন্যে টজনান্যরল কৃষ্ণমূলতের কান্যনর একো অংশ লেন্যড় লনন্যে 
টবলরন্যে টগল। 

টজনান্যরল কৃষ্ণমূলতে ল ৎকার কন্যর উন্যে বন্যস রলশ কুলড়ন্যে লনন্যে গভনের 
লবলব মাধন্যবর পা দুলে ও পন্যর লপে টমাড়া কন্যর হাত দুলে বাাঁধল। 

‘লবন্যভন বাগেমযান ওরন্য  আহমদ মুসা’, গন্যজে উেল গভনের লবলব মাধব, 
‘মন্যন টরে আলম শুধু আোমান্যনর গভনের নই, আলম ভারন্যত একজন রাজনীলতক। 
টতামান্যক এই আ রন্যণর জন্যে  রম মূলয লদন্যত হন্যব।’ 

‘আমার কো পন্যর, আপলন লনন্যজর কো আন্যগ ভাবুন লবলব মাধব। ভারন্যত 
সংলবধান এবং ভারন্যতর জনগন্যনর লবরুন্যদ্ধ আপলন লবশ্বাসঘাতকতা কন্যরন্যেন। 
অোে সব প্রমাণ টযাগড় হন্যেন্যে। আজ আপনান্যক হান্যত-নান্যত ধরাে সবন্য ন্যে 
বড় প্রমাণ টযাগাড় হন্যে টগল।’ 

আহমদ মুসা এ কোগুন্যলা বললেল আর বাাঁধলেল টজনান্যরল কৃষ্ণমূলতেন্যক। 
বাাঁধা হন্যে টগন্যল উন্যে দাাঁড়াল আহমদ মুসা। 

তাকাল আহমদ মুসা সাাঁতন্যর আসা বালক দুই জন্যনর লদন্যক। ওরা কূন্যলর 
লদন্যক পালালেল। আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘টতামরা তীন্যরই যাও, টবান্যে 
জােগা হন্যব না।’ 

আহমদ মুসা লরভলবার পন্যকন্যে টরন্যে টমাবাইল টবর করল। কল করার 
জে টমাবাইল মুন্যের কান্যে তুন্যল লনল। ওপার টেন্যক কন্যনেল সুন্যরন্যের কণ্ঠ টপন্যে 
বলল, ‘গুড লনউজ কন্যণেল লম. সুন্যরে। পলরকল্পনা কাজ লদন্যেন্যে। মহামুলন 
লশবনাে সংঘলমত্র ওরন্য  গভনের লবলব মাধব একজন সংগীন্যক লনন্যে টবান্যে 
এন্যসন্যেন সাাঁতন্যর। তাাঁন্যক বেী করা হন্যেন্যে। ওপার টেন্যক আপনার ভে টদোন্যনা 
েুব কাজ লদন্যেন্যে।’ 

‘স্যার, এো টতা লেল আপনারই পলরকল্পনা। ধেবাদ স্যার। এেন লক 
করণীে বলুন। গুলী করন্যত করন্যত তীর পযেন্ত লক আমরা এডভান্স করব?’ ওপার 
টেন্যক বলল লসলবআই-এর কন্যনেল সুন্যরে। 
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‘তান্যত রক্তপাত হন্যব লম. সুন্যরে। অন্যনক টলাক মারা টযন্যত পান্যর। আলম 
অে ল ন্তা করলে। টবান্যে মাইন্যিান্য ান আন্যে। আর ওরা প্রাে সবাই তীন্যর এন্যস 
দাাঁলড়ন্যেন্যে এবং দুএকজন লগলরপন্যের এলদন্যকর মুে পযেন্ত টপৌন্যে টগন্যে। 
মাইন্যিান্য ান্যন আলম ওন্যদরন্যক আত্মসমপেন্যণর জন্যে আহবান জানান্যত  াই। 
তান্যদর টনতা ধরা পন্যড় টগন্যে। তারাও ধরা পড়ার অবোে। তারা আত্মসমপেণ 
করন্যব বন্যল মন্যন কলর।’ বলল আহমদ মুসা। 

‘আপলন শালন্তপূণে সমাধান্যনর ল ন্তা করন্যেন। ধেবাদ স্যার। আপনার 
আশা বযেে হন্যল তারপর আমরা অপান্যরশন শুরু করব।’ কন্যনেল সুন্যরে বলল। 

‘লম. সুন্যরে, এেন টেন্যক লমলনে োন্যনক পর আপলন আকান্যশর লদন্যক 
 াাঁকা গুলী েুাঁন্যড়  এলদন্যক এগুন্যত োকন্যবন। ইলতমন্যধয ওন্যদরন্যক আত্মসমপেন্যনর 
আহবান জানান্যনা আমার টশে হন্যে যান্যব।  াাঁকা টগালাগুলী েুাঁন্যড় ঐভান্যব আপনার 
অগ্রসর হওো অবযাহত রােন্যবন যতেণ না আলম টমাবাইল কলর। 
 ধেবাদ।’ আহমদ মুসা বলল। 
 ‘ওন্যক স্যার।’ কন্যনেল সুন্যরে বলল। 

টমাবাইল পন্যকন্যে টরন্যে আহমদ মুসা টজনান্যরল কৃষ্ণমূলতে ওরন্য  
ভােন্যরর লদন্যক ঝুাঁন্যক পন্যড় বলল, ‘টতামার পলর ে জানা হেলন। তুলম টক? টতামার 
নাম লক?’ 

টজনান্যরল কৃষ্ণমূলতে এবার জবাব লদন্যত টদলর করল না। বলল, ‘আমার 
নাম টজনান্যরল কৃষ্ণমূলতে। ভারতীে টসনাবালহনীর একজন সান্যবক টজনান্যরল 
আলম। ‘মহাসংঘ’ এর রস দ্বীন্যপর ঘাাঁলের প্রধান।’ 

‘গুড।’ েুলশ হন্যলা আহমদ মুসা এই টভন্যব টয, সন্যবোচ্চ টনতা এবং 
এোনকার োনীে টনতা দুজন্যনই ধরা পন্যড়ন্যে। এন্যত ওন্যদর আত্মসমপেণ করান্যনা 
সহজ হন্যব। 

আহমদ মুসা টবান্যের পলজশন লেক-োক কন্যর লনন্যে হনেোন্যক তীন্যরর 
লদন্যক ঘুলরন্যে লদন্যে মাউে পীস মুন্যের সামন্যন ধন্যর উচ্চ কন্যণ্ঠ বলন্যত লাগল, 
‘মহাসংন্যঘর কমেীবৃে, আপনান্যদর শীেে টনতা মহামুলন লশবদাস সংঘলমত্র এবং রস 
দ্বীন্যপর ঘাাঁলে প্রধান টজনান্যরল কৃষ্ণমূলতে ধরা পন্যড়ন্যেন। তারা আমান্যদর হান্যত 
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বেী। আপনারও টঘরাওন্যের মন্যধয আন্যেন। টপেন টেন্যক লসলবআই-এর গসেরা 
আপনান্যদর লঘন্যর ট ন্যলন্যে। সামন্যন টলক। পালাবার পে টনই। অতএব 
আত্মসমপেণই বুলদ্ধমান্যনর কাজ। না হন্যল সবাই মারা পড়ন্যবন। আলম আপনান্যদর 
আত্মসমপেন্যণর আহবান জানালে, ল ন্তা করার জন্যে পাাঁ  লমলনে সমে লদলে। রালজ 
হন্যল সবাই লগন্যে সব অস্ত্র টলক-তীন্যরর কান্যে বাক্সোর উপর টরন্যে হাত তুন্যল 
দাাঁড়ান্যবন।’ 

আহমদ মুসার কো টশে হওোর সংন্যগ সংন্যগই লগলরপন্যের উত্তর প্রান্ত 
টেন্যক বন্দুক ও টমলশনগান্যনর গজেন টভন্যস আসন্যত লাগল। আহমদ মুসা বুঝল 
কন্যনেল সুন্যরেরা  াাঁকাগুলী করন্যত করন্যত অগ্রসর হওো শুরু কন্যরন্যে। 

লমলনে লতন্যনক পার হন্যলা। 
এর পন্যরই টদো টগল মহাসংন্যঘর অস্ত্রধারী কমেীরা এক এক কন্যর লগন্যে 

কান্যের বাক্সোর উপর অস্ত্রপালত টরন্যে সার টবাঁন্যধ হাত তুন্যল দাাঁড়াল। 
আহমদ মুসা গুন্যন টদেল ওরা দশজন। 
আহমদ মুসা টজনান্যরল কৃষ্ণমূলতেন্যক লেয কন্যর বলল, ‘টজনান্যরল 

টতামরা টমাে কজন এন্যসে?’ 
‘আমান্যদরসহ টমাে বারজন।’ বলল টজনান্যরল কৃষ্ণমূলতে। 
‘ধেবাদ টজনান্যরল।’ বন্যল আহমদ মুসা পন্যকে টেন্যক টমাবাইল টবর 

করল। কল করল কন্যনেল সুন্যরন্যের নাম্বান্যর। 
ওপার টেন্যক কন্যনেল সুন্যরন্যের কণ্ঠ টপন্যতই আহমদ মুসা বন্যল উেল, 

‘কন্যনেল লম. সুন্যরে, ওরা আত্মসমপেন্যণ রালজ হন্যেন্যে। ওরা লনলদেষ্ট কন্যর টদো 
জােগাে অস্ত্র জমা লদন্যে এন্যস সবাই হাত তুন্যল দাাঁলড়ন্যেন্যে। এবার দ্রুত আপনারা 
 ন্যল আসুন।’ 

‘ধেবাদ স্যার, আপনার প্ল্যান কালমোব হন্যেন্যে। আমরা আসলে। 
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আত্মসমপেণকারী দশ জনন্যক লসলবআই জওোনরা লপেন্যমাড়া কন্যর 
বাাঁধলেল, আহমদ মুসা দুই টবাে তীন্যর এন্যন টনাঙর করল। 

টবাে তীন্যর লভড়ন্যতই কন্যনেল সুন্যরে টবান্যে উেল। বলল আহমদ মুসান্যক 
লেয কন্যর, ‘স্যার লম. লবন্যভন, আলম ওন্যদর লবন্যশে কন্যর গভনের স্যান্যরর একো 
 ন্যো লনন্যত  াই লতলন টয অবোে টগ্র তার হন্যেন্যেন, টস অবোে।’ 

‘হ্যাাঁ টসো টতা আপনার একো আইলন প্রন্যোজন।’ বলল আহমদ মুসা। 
‘ইন্যেস লম. লবন্যভন স্যার।’ বন্যলই কন্যনেল সুন্যরে তীন্যর দাড়ান্যনা 

কযান্যমরাধারী একজনন্যক লেয কন্যর বলল, ‘টতামার ওলদন্যকর  ন্যো টনো টশে 
টতা! এেন টবান্যে এন্যসা, এন্যদর  ন্যো লনন্যত হন্যব।’ 

লনন্যদেশ টপন্যেই টলাকলে টবান্যে উন্যে এল। 
গভনের লবলব মাধব এবং টজনান্যরল কৃষ্ণমূলতেন্যক উন্যেশ্য কন্যর বলল, 

‘একলসন্যললন্স লম. গভনের এবং টজনান্যরল স্যার আমার দালেন্যত্বর অংশ লহন্যসন্যব 
আলম আপনান্যদর  ন্যো টনব।’ 

 ন্যোগ্রা ার কযান্যমরা তাক করল গভনেন্যরর লদন্যক। 
‘দাাঁড়াও কন্যনেল সুন্যরে, টতা.......।’ ল ৎকার কন্যর কো বলন্যত যালেল 

লবলব মাধব। 
কন্যনেল সুন্যরে তান্যক মাঝ পন্যে োলমন্যে লদন্যে বন্যল উেল, ‘একলসন্যললন্স, 

দো কন্যর আমান্যক সরকালর কান্যজ বাধা টদন্যবন না। আপলন কো বলুন, তান্যত 
আমার আপলত্ত টনই। 

কন্যনেল সুন্যরে যেন কো বললেল, তেন লসলবআই  ন্যোগ্রা ান্যরর 
কযান্যমরা এন্যকর পর এক লিক কন্যর  ললেল। 

‘আলম আোমান্যনর গভনের। আমান্যক এভান্যব টগ্র তার করন্যত পার না 
টপ্রলসন্যডন্ে অব ইলন্ডোর অনুমলত োড়া।’ বলল লবলব মাধব িুব্ধ কন্যণ্ঠ। 

‘প্রমাণ টপন্যল আোমান্যনর টয কাউন্যক আলম টগ্র তার করন্যত পারব, এ 
অেলরলে লদন্যে প্রধানমন্ত্রী আমান্যক আোমান্যন পালেন্যেন্যেন। তার উপর এই দশ 
লমলনে আন্যগ প্রধানমন্ত্রীন্যক আলম সব কো জালনন্যেলে। লতলন টপ্রলসন্যডন্েন্যক জালনন্যে 
তার অনুমলত লনন্যে আমান্যক লনন্যদেশ লদন্যেন্যেন আপনান্যক টগ্র তার করার জন্যে। 
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লতলন আমান্যক আরও জালনন্যেন্যেন, ‘আোমান হাইন্যকান্যেের প্রধান লব ারপলতন্যক 
তাৎেলণকভান্যব আোমান্যনর গভনেন্যরর দালেত্ব টদো হন্যেন্যে।’ কন্যনেল সুন্যরে 
বলল। 

এ কো টশানার সংন্যগ সংন্যগ গভনের লবলব মাধন্যবর মুে মললন হন্যে টগল। 
তার ট ান্যে-মুন্যে নামল উন্যদ্বন্যগর গভীর োো। বলল, ‘কন্যনেল সুন্যরে টতামার 
টমাবাইলো আমান্যক দাও। আলম টপ্রলসন্যডন্যন্ের সান্যে কো বলব। টপ্রলসন্যডন্ে এবং 
প্রধানমন্ত্রীন্যক লবভ্রান্ত করা হন্যেন্যে। এই লবন্যভন বাগেমযান আন্যমলরকান পলর ে 
লদন্যে সব কলকালে টনন্যড়ন্যে। লকন্তু লবন্যভন বাগেমযানন্যক টতা টপ্রলসন্যডন্ে, প্রধানমন্ত্রী 
এবং টতামরাও জান না।’ 

‘আলম জানতাম না একো লেক একলসন্যললন্স। লকন্তু এক লমলনে আন্যগ 
প্রধানমন্ত্রীর সান্যে কো বলার সমে লতলন আমান্যক জালনন্যেন্যেন টয, লবন্যভন 
বাগেমযান আসন্যল আহমদ মুসা।’ বলল কন্যনেল সুন্যরে। 

‘জানার পন্যরও টপ্রলসন্যডন্ে, প্রধানমন্ত্রী তাাঁর কো শুন্যনন্যেন? টতামরাও 
তান্যক সহন্যযালগতা করে?’ উচ্চকন্যণ্ঠ বলল লবলব মাধব। তার কন্যণ্ঠ হতাশার সুর। 

‘একলসন্যললন্স, আমরা তান্যক সহন্যযালগতা করলে না, লতলনই দো কন্যর 
আমান্যদর সহন্যযালগতা করন্যেন। আর টপ্রলসন্যডন্ে, প্রধানমন্ত্রী তাাঁর কো শুনন্যবন 
টকন? আোমান্যনর প্রকৃত ঘেনা জানন্যত টপন্যর তারা সলেক পদলেপ লনন্যেন্যেন। 
লতলন যলদ এ বযাপান্যরও টকান সহন্যযালগতা কন্যর োকন্যন, টসো তার শুন্যভো।’ 
কন্যনেল সুন্যরে বলল। 

‘তুলম লেক বলে না। টস তার সম্প্রদাে মুসলমানন্যদর স্বান্যেে সব লকেু 
কন্যরন্যে। আর......।’ লবলব মাধব কো টশে করন্যত পারল না। মাঝপন্যেই টেন্যম 
টযন্যত হন্যলা। 

কন্যনেল সুন্যরে লবলব মাধন্যবর কোর মাঝোন্যনই বন্যল উেল, ‘বযাপারোন্যক 
ঐভান্যব না টদন্যে বলুন টয, একদল মজলুম মানুন্যের স্বান্যেে লতলন কাজ করন্যেন।’ 

‘তার মান্যন তুলম বলন্যত  াে, আমরা জান্যলম?’ িুদ্ধকন্যণ্ঠ বলল লবলব 
মাধব। 
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‘আলম লকেুই বললে না একলসন্যললন্স। টস কো আইন বলন্যব, লব ার 
বলন্যব।’ কন্যনেল সুন্যরে বলল। 

‘লব ার লক বলন্যব? আমরা জালতর স্বান্যেে কাজ কন্যরলে। বযলক্ত স্বান্যেে লকেু 
কলরলন আমরা।’ 

কন্যনেল সুন্যরন্যের টোাঁন্যে এক েুকন্যরা হালস  নু্যে উেল। বলল, 
‘একলসন্যললন্স আপনারা আমান্যদর অগ্রজ। একো কো বলল, একজন্যনর সবেনাশ 
কন্যর আন্যরকজন্যনর ‘টপৌে মাস’ আনা ভাল কাজ নে, সব আইন্যনই এো 
অপরাধ।’ 

কো টশে কন্যরই কন্যনেল সুন্যরে আহমদ মুসার লদন্যক ট ন্যে বলল, ‘ লুন 
স্যার, আহমদ শাহ আলমগীরন্যক বাক্স টেন্যক উদ্ধার করন্যত হন্যব।’ 

আহমদ মুসা মন্যন মন্যন আহমদ শাহ আলমগীন্যরর কো টভন্যব অধীর হন্যে 
উন্যেলেল। কন্যনেল সুন্যরে লনন্যজর টেন্যকই একো মন্যন করাে েুলশ হন্যলা আহমদ 
মুসা। দুজন্যন টবাে টেন্যক টনন্যম  লল বাক্সোর লদন্যক। 

বান্যক্সর পান্যশ দাাঁড়ান্যতই বুকো দুরু দুরু কন্যর উেল আহমদ মুসার। লক 
অবোে টদেন্যব টস আহমদ শাহ আলমগীরন্যক! 

বান্যক্সর উপন্যরর িাকনাে অন্যনকগুন্যলা বড় বড়  নু্যো। বান্যক্সর দুপান্যশ 
টদোল এবং পা ও মাোর লদন্যকও কন্যেকো কন্যর বড়  নু্যো। বুঝল আহমদ মুসা, 
আহমদ শাহ আলমগীন্যরর বাাঁ ার টেন্যত্র টকান অসুলবধা না হে এজন্যে বান্যক্স 
ভান্যলা টভলন্েন্যলশন্যনর বযবো করা হন্যেন্যে। 

বাক্সলের দুপ্রান্ত প্ল্ালষ্টক দলড় লদন্যে বাাঁধা। 
আহমদ শাহ আলমগীর সংজ্ঞাহীন, না সজ্ঞান্যন রন্যেন্যে? ভাবল আহমদ 

মুসা। 
আহমদ মুসা ঝুাঁন্যক পড়ল বাক্সলের উপর। 
ডান হান্যতর মধযমা লদন্যে প্রেন্যম টজান্যর একলে টোকা লদল। মুহূতেকাল 

টেন্যম একই সান্যে টজান্যর আন্যরা একলে টোকা লদল। 
এই টোকার ধরন আহমদ শাহ আলমগীন্যরর কান্যে পলরল ত। তান্যদর 

পলরবান্যর আঙুল বা কললংন্যবল যাই টহাক নক করার টেন্যত্র এই সংন্যকত বযবহার 
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করা হে। টোকার এই সংন্যকন্যতর মাধযন্যম আহমদ মুসা আহমদ শাহ আলমগীরন্যক 
এই টমন্যসজ লদন্যত  াইল টয, টস এেন আপন পলরন্যবন্যশ, শত্রুন্যদর হান্যত নে। 

আহমদ মুসা নক করার কন্যেক মুহূতে পন্যরই টভতর টেন্যক বান্যক্সর 
িাকনাে লেক আহমদ মুসার লনেন্যমই লতনবার নক হন্যলা। 

অপার েুলশন্যত মুে উজ্জ্বল হন্যে উেল আহমদ মুসার। কন্যনেল সুন্যরেও 
বযাপারো লেয কন্যরলেল। টস েুলশ হন্যে আহমদ মুসান্যক বলল,‘গুড লনউজ স্যার। 
আহমদ শাহ আলমগীর সজ্ঞান্যন এবং স ল অবোে আন্যে। আপনার সংন্যকন্যতর 
জবাব লদন্যেন্যে টস। লকন্তু আপনার সান্যে এ সহন্যযালগতা করল টকন টস? শত্রুর 
সংন্যকন্যত টস টতা টরসপন্স করার কো নে।’ 

‘আলম তার  যান্যমলী টকান্যড সংন্যকত লদন্যেলে কন্যনেল।’ আহমদ মুসা 
বলল। 

‘বুন্যঝলে।’ প্রসন্ন মুন্যে কোো বন্যলই কন্যনেল সুন্যরে টকামন্যরর টবন্যে 
ঝুলান্যনা োপ টেন্যক েুলর টবর কন্যর দু’প্রান্যন্তর বাাঁধন টকন্যে লদল। 

আহমদ মুসা দুহাত লদন্যে বান্যক্সর উপন্যরর িাকনা তুন্যল বন্ধন্যনর এক 
প্রতীক অগেলোন্যক েুাঁন্যড় ট ন্যল লদল। 

আহমদ মুসার ট াে দুলে লগন্যে লের হন্যলা অপার প্রতযালশত আহমদ শাহ 
আলমগীন্যরর মুন্যের উপর। অলনেলন্ত্রত, অন্যগাোন্যলা লম্বা দালড়-ন্যগা  এবং মাো 
টেন্যক টনন্যম আসা লবশৃঙ্খল লম্বা  ুন্যল মুে প্রাে টিন্যক টগন্যে। কান্যলার মন্যধয মুন্যের 
সাদা দীলি এবং উজ্জ্বল ট াে টদেন্যত টপল আহমদ মুসা। শবাসন্যন োকার মত 
ল ৎ হন্যে টস শুন্যে লেল। তার প্রললম্বত হাত দুলে লম্বাভান্যব টদন্যহর উপর রাো লেল। 

আহমদ শাহ আলমগীন্যরর ট াে  ার লদন্যক ঘুন্যর এন্যস আহমদ মুসার 
মুন্যের উপর লের হন্যলা। ধীন্যর ধীন্যর তার ট ান্যে  ুন্যে উেল সাত রাজারধন কুলড়ন্যে 
পাওোর এক আনে। 

আর আহমদ মুসার ট ান্যে অবন্যশন্যে আহমদ শাহ আলমগীরন্যক লঘন্যর 
পাওোর অশ্রুঘন এক আন্যবগ। 

টশাো টেন্যক তান্যক তুন্যল আনার জন্যে আহমদ মুসা তার লদন্যক হাত 
বালড়ন্যে লদল। 
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আহমদ শাহ আলমগীন্যরর ডান হাত উন্যে এল। কাাঁপলেল তার হাত। 
অপুলষ্টন্যত  যাকান্যশ হন্যে টগন্যে তার হান্যতর  ামড়া। হান্যতর আঙুলগুন্যলা 
অন্যনকোই লশলেল।  

আহমদ মুসা তাড়াতালড় তার হাত ধন্যর ট লল। আহমদ শাহ 
আলমগীন্যরর বাম হাত উন্যে এল এবং আাঁকন্যড় ধরল আহমদ মুসার হাত। 

আহমদ মুসা তান্যক টেন্যন তুলল এবং জলড়ন্যে ধরল। আহমদ শাহ 
আলমগীরও আহমদ মুসান্যক শক্ত কন্যর জলড়ন্যে ধরল। 

‘তুলম লেক আে আহমদ শাহ আলমগীর?’ নরম কন্যণ্ঠ লজজ্ঞাসা করল 
আহমদ মুসা। 

‘আমার সব দুুঃে, সব টবদনা ধুন্যে মুন্যে সা  হন্যে টগন্যে। আলম আহমদ 
মুসান্যক জলড়ন্যে ধরন্যত টপন্যরলে। লতলন আমান্যক উদ্ধার করন্যত এন্যসন্যেন, উদ্ধার 
কন্যরন্যেন।’ অশ্রুরুদ্ধ কন্যণ্ঠ বলল আহমদ শাহ আলমগীর। তার টশে কোগুন্যলা 
কান্নাে টভন্যঙ পড়ল। 

আহমদ মুসা নরমভান্যব আহমদ শাহ আলমগীরন্যক লপে  াপন্যড় সান্তনা 
লদল। বলল, ‘আলম আহমদ মুসা তুলম লক কন্যর জানন্যল?’ 

‘আপলন লবন্যভন বাগেমযান, ওরন্য  আহমদ মুসা। আপনার সব কোই ওরা 
গল্প করন্যতা এবং বলন্যতা, ‘আহমদ মুসা আমান্যদর অপূরণীে েলত কন্যরন্যে সতয, 
তন্যব আহমদ মুসা টকন তার বাবাও পারন্যব না টতান্যক উদ্ধার করন্যত। লকন্তু আলম 
লনলশ্চত লেলাম।’ 

আহমদ মুসা আহমদ শাহ আলমগীরন্যক একেু উাঁ ু কন্যর বান্যক্সর বাইন্যর 
লনন্যে এল। বলল, ‘টতামার কাে টেন্যক অন্যনক কো টশানার আন্যে।  ন্যলা আন্যগ 
টবান্যে, হাাঁেন্যত পারন্যব?’ 

আহমদ শাহ আলমগীর লকেু বলার আন্যগই পাশ টেন্যক লসলবআই কন্যনেল 
বলল আহমদ মুসান্যক, ‘স্যার শাহ সান্যহন্যবর বান্যক্স টশাো অবোে একো  ন্যো 
টনো হন্যেন্যে, বান্যক্সর পান্যশ দাাঁড়ান্যনা অবোে একো েলব লনন্যত  াই স্যার।’ 

‘অবশ্যই, আপনার আইন্যনর জন্যে যা যা প্রন্যোজন, তা অবশ্যই 
করন্যবন।’ 



পাত্তানীর সবজু অরন্যে  21 

 

বন্যল আহমদ মুসা আহমদ শাহ আলমগীরন্যক বান্যক্সর পান্যশ দাাঁড়ান্যনা 
অবোে টরন্যে সন্যর এল। 

লকন্তু আহমদ শাহ আলমগীর দাাঁলড়ন্যে োকন্যত পারন্যলা না। েন্যল উেল 
তার টদহ। 

লসলবআই-এর কযান্যমরা লিক কন্যর উেল। 
বান্যক্সর পান্যশ েলােমান আহমদ শাহ আলমগীন্যরর টদহোই 

কযান্যমরাবেী হন্যে টগল। 
আহমদ মুসা এবং কন্যনেল সুন্যরে টদৌন্যড় লগন্যে ধন্যর ট লল আহমদ শাহ 

আলমগীরন্যক। পন্যড় যাওো টেন্যক টবাঁন্য  টগল টস। 
‘স্যার এাঁর টদন্যহর কাোন্যমাো শুধু লেক আন্যে, দীঘে লনযোতন তাাঁর টদন্যহর 

আর লকেু বালক রান্যেলন। টদেুন দুই হান্যতর কলিই েত-লবেত। মন্যন হে টভতন্যর 
ঘা এেনও কাাঁ া আন্যে। বাহুন্যতও টদেুন অন্যনক কালন্য  দাগ। কাপন্যড়র লনন্য  
টদন্যহর অবো টয লক ঈশ্বর জান্যনন।’ বলল কন্যনেল সুন্যরে। 

‘আল্লাহর অন্যশে প্রশংসা কন্যনেল। তান্যদর এতসব লনযোতন বযেে হন্যেন্যে। 
লনযোতন্যনর ভোবহ শলক্তন্যক পরালজত করন্যত টপন্যরন্যে আহমদ শাহ আলমগীর। 
ওরা যা ট ন্যেলেল তার কাে টেন্যক তা পােলন।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘কারণ সম্ভবত এই টয, তার টদন্যহর শলক্ত যত কন্যমন্যে, মন্যনর শলক্ত তত 
টবন্যড়ন্যে।’ 

কো টশে কন্যরই কন্যনেল সুন্যরে বলল, ‘স্যার  লুন এন্যক তাড়াতালড় 
টবান্যে লনন্যে যাই। লকেু োওোন্যত হন্যব। আমান্যদর কান্যে  া, জুস ও শুকন্যনা োবার 
আন্যে।’ 

‘হ্যাাঁ  লুন। সতযই ওন্যক োওোন্যনা প্রন্যোজন। কেন টেন্যেন্যে টক জান্যন? 
আর তান্যক বাাঁল ন্যে রাোর প্রন্যোজন্যনর ট ন্যে টবলশ োবার তান্যক টদো হেলন।’ 
আহমদ মুসা বলল। 

দু’জন্যন দুলদক টেন্যক ধন্যর আহমদ শহা আলমগীরন্যক টবান্যে তুলল। 
টবান্যের টকলবন্যন লবোনা পাতাই লেল। 
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আহমদ শাহ আলমগীরন্যক অজু কলরন্যে লবোনাে শুইন্যে লদল আহমদ 
মুসা। 

একজন গসলনকন্যক লনন্যে প্রন্যবশ করল কন্যনেল সুন্যরে। কন্যনেল সুন্যরন্যের 
হান্যত পালনর একলে টবাতল, জুন্যসর কযান এবং গসলনন্যকর হান্যত টপপার টপ্ল্ন্যে 
শুকন্যনা োবার ও  া। 

আহমদ শাহ আলমগীরন্যক োবার লদন্যে কন্যনেল সুন্যরে আহমদ মুসান্যক 
লেয কন্যর বলল, ‘স্যার ওলদন্যকর একো বযবো করন্যত হে। টক লকভান্যব আমরা 
যাব লেক কন্যর ট লন্যত হে।’ 

‘লদল্লী লক বলন্যে?’ 
‘লদল্লী টেন্যক লসলবআই এর একো েীম টপােে টেোন্যর আসন্যে, তারা 

গভনের লবলব মাধবন্যক লদল্লী লনন্যে যান্যব। আর অে সব বেীরা এোন্যন োকন্যব। 
তান্যদর লজজ্ঞাসাবাবদ কন্যর মহাসংন্যঘর সব তেয জানন্যত হন্যব। ‘মহাসংন্যঘ’র 
সকল পযোন্যের টনতা-কমেীন্যদর টগ্র তান্যরর লনন্যদেশ টদো হন্যেন্যে।’ 

‘নাইস। বেীন্যদর লনন্যে সবাই এক সান্যে টযন্যত পারন্যল ভাল হে। 
আমান্যদর দুলে টবাে আন্যে। তৃতীে একলে টবাে টডাবান্যনা আন্যে, এ টবান্যেই আলম 
এন্যসলেলাম। লতনলে হন্যলও এক সান্যে আমরা টযন্যত পারলে না। এই..........।’ 

আহমদ মুসার কোর মাঝোন্যনই কন্যনেল সুন্যরে বন্যল উেল, ‘স্যলর স্যার 
মাঝোন্যন কো বলার জন্যে। এক সান্যে আমরা যালে না। আমার সহকারী টমজর 
বীরবল গসলনকন্যদর লনন্যে এোন্যন োকন্যে। আমরা মাত্র জনােন্যেক গসলনক ও 
বেীন্যদর লনন্যে এেন টপােে টেোন্যর যাব। টমজর বীরবলরা মহাসংন্যঘর রস দ্বীন্যপর 
ঘাাঁলে সা ে কন্যর তেয প্রমাণালদ যা পাে তা লনন্যে পন্যর টপােে টেোন্যর যান্যব। টপােে 
টেোর টেন্যক পুললশ আসার জন্যেও তান্যদর লকেু সমে অন্যপো করন্যত হন্যব। 
ঘাাঁলের দালেত্ব পুললন্যশর হান্যত োস্ত করার আন্যগ তারা টযন্যত পারন্যব না।’ 

‘ওন্যক কন্যনেল, সলেক লসদ্ধান্ত।’ বলল আহমদ মুসা। 
‘ধেবাদ স্যার। তাহন্যল ওলদকো টদলে। সব বযবো কন্যর ট লল।’ কন্যনেল 

সুন্যরে বলল। 
‘ওন্যক কন্যনেল।’ 
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কন্যনেল সুন্যরে উন্যে টকলবন টেন্যক টবলরন্যে টগল। 
োওো টশে কন্যরন্যে আহমদ শাহ আলমগীর। 
োবান্যরর অবলশষ্ট লনন্যে টবলরন্যে টগল গসলনকলে। 
গসলনকলে টবলরন্যে টযন্যতই আহমদ শাহ আলমগীর পলশ্চম লদন্যক ঘুন্যর 

লসজদাে পন্যড় টগল। দীঘেেণ লসজদাে োকল। 
লসজদা টেন্যক উন্যে সালাম ল লরন্যে ঘুন্যর বসল আহমদ মুসার লদন্যক।  
তার ট ান্যে অশ্রু। বলল টস, ‘আপনার আোমান্যন আগমন অকল্পনীে 

এক বযাপার। আল্লাহর অসীম দো। আমার এবং আমান্যদর সাহান্যযযর জন্যেই 
আপনান্যক লতলন এোন্যন এন্যনন্যেন। যান্যদর টকউ োন্যক না, আল্লাহ টবাধ হে 
এভান্যবই তান্যদর সাহাযয কন্যরন।’ কান্না জড়ান্যনা কণ্ঠ আহমদ শাহ আলমগীন্যরর। 

‘অবশ্যই।’ বন্যল আহমদ মুসা পন্যকে টেন্যক টমাবাইল টবর করল। বলল, 
‘টতামার আম্মা, শাহবানু, সুেমার সান্যে কো বন্যলা। ওাঁরা শ্বাসরুদ্ধকর অবোে 
আন্যে।’ 

‘আমার মা-ন্যবান এবং পন্যর সুেমান্যক লকডোপ কন্যরন্যে আমান্যক কো 
বলন্যত বাধয করার অস্ত্র লহসান্যব এো আলম ওন্যদর কান্যেই শুন্যনলে। আবার ওাঁরা 
তান্যদর হাতোড়া হন্যেন্যে, টস কো বন্যলও তারা আমান্যক লনযোতন কন্যরন্যে। আলম 
তেনই বুন্যঝলে, আপলনই তান্যদর উদ্ধার কন্যরন্যেন।’ বলল আহমদ শাহ 
আলমগীর। 

আহমদ মুসা টমাবাইল কল করন্যত করন্যত বলল, ‘ধর তান্যদর যলদ 
টতামার সামন্যন লনত আর তান্যদর লনযোতন করন্যতা, তাহন্যল লক ওন্যদর প্রােেীত তেয 
লদন্যে লদন্যত ওন্যদরন্যক?’ 

‘আমার বলার লকেু লেল না। ওরা যা জানন্যত  াে আলমতা জালন না।’ 
আহমদ শাহ আলমগীর বলল। 

‘টশান আহমদ শাহ আলমগীর, ঐ লবেেো লক? তা জানার েুব ইো 
আমারও। টকান তেয বা লক টতামার কান্যে ওরা জানন্যত  ালেল?’ বলল আহমদ 
মুসা দ্রুতকন্যণ্ঠ এবং আগ্রন্যহর সান্যে। 
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‘লজ, টসো এক বান্যক্সর কো।’ বলন্যত শুরু করল আহমদ শাহ আলমগীর, 
‘বাক্সলেন্যত না লক আন্যে............।’ 

আহমদ মুসা হাত তুন্যল ইশারা কন্যর োমন্যত বলাে টেন্যম টগল আহমদ 
শাহ আলমগীর। 

আহমদ মুসা টমাবাইন্যল কল টপন্যে লগন্যেলেল। কো বলন্যত শুরু 
কন্যরলেল। 

..............আলম ভাল আলে, আহমদ শাহ আলমগীর ভাল আন্যে। 
োলাম্মান্যক ডাক। আহমদ শাহ আলমগীন্যরর সান্যে কো বল।’ 

আহমদ মুসা মুে টেন্যক টমাবাইল সলরন্যে আহমদ শাহ আলমগীন্যরর 
লদন্যক এলগন্যে লদন্যে বলল, ‘শাহবানুর সান্যে কো বল। োলাম্মা আসন্যে। এাঁন্যদর 
সান্যে কো টশে কর, তারপর সুসমার সান্যেও লালগন্যে টদব।’ 

আহমদ শাহ আলমগীন্যরর ট াে-মুে মুহূন্যতেই আনে-আন্যবন্যগ উজ্জ্বল 
হন্যে উেল। টস দ্রুত হাত বালড়ন্যে টমাবাইল লনল। 

আহমদ মুসা তার হান্যত টমাবাইল তুন্যল লদন্যে বলল, ‘তুলম কো বল, আলম 
এেুলন আসলে।’ 

বন্যল আহমদ মুসা টবান্যের টকলবন টেন্যক টবলরন্যে এল। আহমদ মুসা 
 াইল, আহমদ শাহ আলমগীর সংন্যকা হীন পলরন্যবন্যশ প্রাণেুন্যল কো বলুক। 
সুেমার সান্যে আহমদ শাহ আলমগীন্যরর কো বলার অবো টকমন হন্যব, টসোও 
ভাবনাে এল আহমদ মুসার। কান্না ও বাাঁধভাো আন্যবন্যগর বো লনশ্চে দুজন্যনর 
কণ্ঠই রুদ্ধ কন্যর টদন্যব। এই না বলার মন্যধযই তান্যদর সব বলা হন্যে যান্যব। 
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২ 
হাজী আবদুল আলী আবদুল্লাহর লবশাল ডাইলনং রুম। লডম্বাকৃলত লবশাল 

টেলবললে টমহমানন্যদর জন্যে সুের কন্যর সাজান্যনা। সব টরলড। টমহমানরা 
আসন্যলই োদয পলরন্যবশন করা হন্যব। হাজী আবদুল আলী আবদুল্লাহ এবং তার 
স্ত্রী ঘুন্যর ঘুন্যর সব লেক-োক আন্যে লকনা টদেন্যে। 

ডাইলনংলে সাগন্যরর তীর টঘাঁন্যে। ডাইলনং রুম লম্বাললম্ব। পুব ধারোে 
কাাঁন্য র টদোল। কাাঁন্য র লভতর লদন্যে লবশাল আোমান সাগন্যরর লবস্তীণে অংশ টদো 
যাে। কাাঁন্য র টদোন্যলর উত্তর প্রান্ত টঘাঁন্যেই একো লযালন্ডং। টসোন টেন্যক একো 
লসলড় উন্যে টগন্যে দুতলাে। ডাইলনং-এর জন্যেই সম্ভবত এই লসাঁলড়ো বযবহার করা 
হে। লসাঁলড়র এই লযালন্ডংোর পূবে প্রান্যন্ত একো দরজা। দরজাো েুন্যলই টদো যান্যব 
একো পােন্যরর লসাঁলড় টনন্যম টগন্যে সাগন্যরর পালনন্যত। পালনর টলন্যভন্যল লসাঁলড়র 
সান্যে একো সুের টবাে বাাঁধা। 

টেলবন্যলর  ারলদক এবং টগাো বযবো পলরদশেন টশে কন্যর হাজী আবদুল 
আলী আবদুল্লাহ এবং টবগম হাসনা আবদুল্লাহ দুজন এন্যস একো টসা াে 
পাশাপালশ বসল। 

বন্যসই হাতঘলড়র লদন্যক তালকন্যে হাজী আবদুল্লাহ বলল, ‘আহমদ মুসা 
টতা এতেণ এন্যস টপৌোর কো।’ 

‘বাোন্যক টকান োইম টেন্যম বাাঁধা  ন্যল না। টয লনন্যজ লনন্যজর লনেন্ত্রক নে, 
টস টকান লনেন্যমর মন্যধয লনন্যজন্যক বাাঁধন্যব লক কন্যর?’ বলল টবগম হাসনা 
আবদুল্লাহ। 

‘আমান্যদর সবার জীবনই টতা আল্লাহর লনেন্ত্রন্যণ।  ল বা টরজাে যা লকেু 
তাাঁর কাে টেন্যকই আন্যস। লকন্তু কাজ করার পলরকল্পনার অলধকার টতা লতলন 
মানুেন্যক লদন্যেন্যেন। কাজ হন্যল  ল লতলন মানুেন্যক টদন। এই দৃলষ্টন্যকাণ টেন্যক 
লনন্যজর জন্যে রুলেন গতলর করার এলক্তোর মানুন্যের রন্যেন্যে। এ এলক্তোর আল্লাহ 
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আহমদ মুসান্যক একেু টবলশ টদন্যবন তান্যত টকান সন্যেহ টনই।’ হাজী আবদুল্লাহ 
বলল। 

‘ধেবাদ। লেক বন্যলে।’ 
কোর সান্যে সান্যে টবগম হাসনা আবদুল্লাহ টসা াে গা এললন্যে লদল। 

বলল, ‘আমার কান্যে সব স্বপ্ন মন্যন হন্যে। লক লেল আোমান, লক হন্যে টগল। মাত্র 
একজন মানুে এল, আর সব পান্যে টগল!’ 

লমলষ্ট হাসল হাজী আবদুল্লাহ। বলল, ‘টসই মানুেলে টতা শুধুই মানুে নে 
হাসনা। টস রূপকো ‘লজেন কালে’ এবং সবাই যার সন্ধান্যন পাগল টসই ‘টসৌভাগয 
স্পশেমলন’ বা ‘পরশ পাের’ টস। তার স্পন্যশে টলাহা টসানা হে না বন্যে, লকন্তু তার 
পরন্যশ অশালন্ত শালন্তন্যত এবং সন্ত্রাস সুেতাে রূপান্তলরত হে।’ 

হাজী আবদুল্লাহ োমন্যতই কললং টবল টবন্যজ উেল। বাজল তান্যদর 
 যালমলল টকান্যড। 

টবগম হাসনা আবদুল্লাহর মুন্যে একো আনন্যের প্রবাহ টেন্যল টগল। সুই  
কনন্যিাল বাক্সো হান্যত তুন্যল লনন্যত লনন্যত টবগম হাসনা আবদুল্লাহ বলল, টদে, লেক 
সমন্যেই এন্যস টগন্যে আহমদ মুসা।’ 

পন্যর কনন্যিাল বন্যক্সর একো সুই  লেন্যপ বক্সলেন্যক মুন্যের কান্যে লনন্যে 
বলল, ‘আসসালামু আলােকুম। টবো আহমদ মুসা এন্যসা।’ 

আহমদ মুসা এল। ড্রইং হন্যে ডাইলনং লাউন্যঞ্জ প্রন্যবশ করল। 
হাজী আবদুল্লাহ এবং টবগম হাজী আবদুল্লাহ উন্যে দাাঁলড়ন্যে আহমদ 

মুসান্যক স্বাগত জানাল। 
আহমদ মুসা হাজী আবদুল্লাহর সান্যে হ্যান্ডন্যশক কন্যর এবং টবগম 

আবদুল্লান্যক সালাম লদন্যে তান্যদর সামন্যনর টসা াে লগন্যে বসল। 
টবগম হাজী আবদুল্লাহ বন্যসই বন্যল উেল, ‘তুলম বহুলদন বাাঁ ন্যব টবো। 

টতামার কোই বললেলাম আমরা, তুলম এন্যস পন্যড়ে।’ 
হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘েবরো আনন্যের আম্মা। লকন্তু সমস্যা 

হন্যলা, দুলনোন্যত যত টবলশ সমে োকব, লহসান্যবর োতা ততই লম্বা হন্যব, পাকড়াও 
হওোর লবপন্যদর ঝুাঁলক ততই বাড়ন্যব।’ 
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‘তুলম এমন ল ন্তা করন্যল আমান্যদর দশা লক হন্যব বাো! পন্যরর তন্যর 
টতামার জীবন, লহসান্যবর োতাে টতামার লবরুন্যদ্ধ টতা টলোর লকেু টনই।’ বলল 
টবগম হাজী আবদুল্লাহ। 

গাম্ভীযে টনন্যমন্যে আহমদ মুসার মুন্যে। বলল, ‘আল্লাহর রসূল স.-এর 
সাহাবীরা যারা টবন্যহশন্যতর আগাম সুসংবাদ টপন্যেলেন্যলন, তারাও মহালহসান্যবর 
লদন্যন তান্যদর লক হন্যব এ ল ন্তাে অন্যঝার নেন্যন কাাঁদন্যতন।’ 

‘সুবহানাল্লাহ।’ উচ্চালরত হন্যলা হাজী আবদুল্লাহর কন্যণ্ঠ। 
সবার ট ান্যে-মুন্যেই উন্যদ্বন্যগর মললনতা। 
একো লনরবতা নামল সবাইন্যক লঘন্যর। 
লনরবতা ভাঙল আহমদ মুসাই। বলল হাজী আবদুল্লাহন্যক উন্যেশ্য কন্যর, 

‘জনাব লবরাে সুেবর, গভনের লবলব মাধব স্বীকান্যরালক্তমূলক লবস্তালরত বক্তবয 
লদন্যেন্যে। সন্ত্রাসী দল ‘লশবাজী সন্তান টসনা’ এবং ‘মহাসংন্যঘ’র টগাো 
টনেওোন্যকের নাম-পলর ে ধরা পন্যড় টগন্যে। শীেে টনতারাসহ প্রেম ও মাঝারী 
টশ্রণীর সব টনতাই ধরা পন্যড় টগন্যে। আসার সমে কন্যনেল সুন্যরন্যের কান্যে সবেন্যশে 
তাললকাো টদন্যে এলাম।’ 

‘আলহামদুললল্লাহ। আমান্যদর লহন্দুস্তান টবাধ হে টবাঁন্য  টগল এক সবেনাশা 
েড়যন্যন্ত্রর কবল টেন্যক। মহাসংন্যঘর শীেে টনতা টক? লতলনও ধরা পন্যড়ন্যেন?’ হাজী 
আবদুল্লাহ বলল। 

‘লতলন শাসক দলসহ অন্যনক রাজননলতক দন্যলর আধযালত্মক টনতা এবং 
লনদেলীে সলিে রাজনীলতক রাজগুরু টদশমুে লালা রামমন্যনাহর টললহো। তান্যক 
সবেন্যশন্যে আজ লকেুেণ আন্যগ টগ্র তার করা হন্যেন্যে।’ 

‘সলেকভান্যব ল লহ্নত করা হন্যেন্যে, লেক টলাকন্যক টগ্র তার করা হন্যেন্যে।’ 
আনে-লবন্যফালরত ট ান্যে বলল হাজী আবদুল্লাহ। 

একেু টেন্যমই আবার বলল হাজী আবদুল্লাহ, ‘আোমান্যনর আর নতুন 
লকেু ধর-পাকড় বাকী আন্যে?’ 

‘সাধারণ নাগলরকন্যদর মন্যধয টেন্যক আর নতুন টকান ধর-পাকড় টনই। যা 
হন্যেন্যে শুরুন্যতই। টবলশ টলাক ধরা পন্যড়ন্যে পুললশ ও আমলান্যদর মধয টেন্যক। 
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কন্যনেল সুন্যরে বলন্যলন, টয ললষ্ট তারা টপন্যেলেল গভনের লবলব মাধন্যবর  াইল 
টেন্যক, টস ললষ্ট অনুসান্যর উন্যল্লেন্যযাগয সবাই ধরা পন্যড়ন্যে। এেন তারা আহমদ 
শাহ আলমগীর ও সুেমা রাওন্যের লকডোপসহ প্রলতলে ঘেনা ও হতযাকান্যন্ডর 
পৃেক পৃেক তদন্ত করন্যে। মামলাগুন্যলা আদালন্যত উেন্যল সব রহস্য, সহ কো 
প্রলতলে লহন্দুস্তানীর কান্যে পলরষ্কার হন্যে যান্যব। লবন্যশে কন্যর আহমদ শাহ 
আলমগীর ও সুেমা রাওন্যের লকডোপ লহন্দুস্তান্যনর সবেকান্যলর ইলতহান্যসর বড় 
ঘেনাে পলরণত হন্যব বন্যল কন্যনেল সুন্যরে মন্যন কন্যরন।’ োমল আহমদ মুসা। 

আহমদ মুসা োমন্যতই টবগম হাজী আবদুল্লাহ বন্যল উেল, ‘সব েবরই 
আনন্যের। লকন্তু সুেমা রাও ও লমন্যসস লবলব মাধন্যবর কো টভন্যব আমার কষ্ট হন্যে। 
লপতা ও স্বামীর সম্বন্ধো সবার ওপন্যর।’ 

‘লেক বন্যলন্যেন আম্মা। এই সম্বন্ধ সবলকেুর ওপন্যর। সুেমা রাও এবং 
লমন্যসস লবলব মাধবও লবেেোন্যক স্বাভালবকভান্যবই গ্রহণ কন্যরন্যেন। েবর জানার 
পর মা ও টমন্যে বুক ভাঙা কান্নাে টভংন্যগ পন্যড়ন, অন্যঝার ধারাে তান্যদর ট ান্যে 
অশ্রু নান্যম। তান্যদর সামন্যন বন্যস োকন্যত আমার েুব কষ্ট হন্যেন্যে। অপরাধী মন্যন 
হন্যেন্যে লনন্যজন্যক। সান্তনা টদবার মত টকান কো তাই আমার মুন্যে টযাগােলন। লকন্তু 
শীঘ্রই লমন্যসস মাধব লনন্যজন্যক সামন্যল টনন। ট াে মুন্যে তাড়াতালড় বলল, ‘স্যলর 
টবো, আমান্যদর মা  কন্যরা। আমান্যদর কান্নান্যক লিলমনান্যলর প্রলত সমন্যবদনা মন্যন 
কন্যরা না। এ কান্না আমান্যদর আপন জন্যনর লবন্যোগ বযোর।’ তারপর একেু 
টেন্যমই আবার বন্যল ওন্যেন, ‘আমান্যদর সান্যে তুলমও  ন্যলা টবো। লসলবআই টযো 
ট ন্যেন্যে, তার লকডোপ সম্পন্যকে টসই টষ্টেন্যমন্ে টতা সুেমা টদন্যবই, আলমও তার 
মা লহসান্যব সুেমান্যক লকডোন্যপর অলভন্যযান্যগ গভনের মাধন্যবর লবরুন্যদ্ধ টকস 
দান্যের করব। লতলন লকডোপ কলরন্যেন্যেন, টসো আলম তার মুে টেন্যকই শুন্যনলে। 
সলতযই সুেমা রাও লসলবআই মযালজন্যষ্ট্রন্যের কান্যে তার লবরুন্যদ্ধ শক্ত জবানবেী 
টরকডে কলরন্যেন্যে। তার মা লমন্যসস মাধবও সুেমান্যক লকডোন্যপর অলভন্যযান্যগ শক্ত 
টকস দান্যের কন্যরন্যে।’ 

‘সলতযই লবস্মেকর এ ঘেনা বাো।’ বলল টবগম হাজী আবদুল্লাহ। 
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‘পান্যপর পাল্লা ভারী হন্যল, সন্যহ্যর সীমা টশে হন্যে টগন্যল এক সমে 
এরকমই হে। আহমদ শাহ আলমগীরন্যক লকডোন্যপর একো যুলক্ত হেত তান্যদর 
টদোর মত আন্যে, লকন্তু লনন্যজর টমন্যেন্যক লকডোপ করার কারণ লহসান্যব টয যুলক্তই 
দাাঁড় করান্যনা টহাক তা গ্রহণন্যযাগয হন্যত পান্যর না। এই পাপই টশন্যে লবলব মাধবরা 
কন্যরন্যেন। তাোড়া সুলস্মতা বালাজীর সান্যে লনন্যজর মামা হন্যে টয আ রণ লবলব 
মাধব কন্যরন্যেন, তা আপনারা শুন্যনন্যেন।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘হ্যাাঁ মন্যন আন্যে, লবশ বেন্যরর বনবাস জীবন, টসও এক অপরূপ রূপ 
কো।’ বলল টবগম হাজী আবদুল্লাহ। 

টবগম হাজী আবদুল্লাহর কো টশে হবার আন্যগই কললংন্যবল টবন্যজ 
উন্যেলেল। কো টশে কন্যর উন্যে দাাঁলড়ন্যে টবগম হাজী আবদুল্লাহ বলল, ‘লনশ্চে 
টমহমানরা টকউ এন্যসন্যে। টদেলে আলম। আহমদ মুসা তুলম বস।’ 

আহমদ মুসাও উন্যে দাাঁলড়ন্যেলেল। 
টবগম হাজী আবদুল্লাহর কোর উত্তন্যর আহমদ মুসা বলল, ‘না আম্মা 

আপলন বসুন। সম্ভবত শাহবানুরা এন্যসন্যে।’ 
ইলতমন্যধযই হাজী আবদুল্লাহ উন্যে দাাঁলড়ন্যেলেল। হাত উাঁ ু কন্যর আহমদ 

মুসান্যক োমন্যত ইলেত কন্যর বলল, ‘জনাব আহমদ মুসা, আপলন আমান্যদর অসীম 
সম্মান্যনর দুলেভ টমহমান। বেন্যস বড় হওোর সুবান্যদ আপনার মহন্যত্বর সুবান্যদ 
আমরা অনুল ত সুন্যযাগ আপনার কান্যে লনলে। তাই বন্যল আমান্যদর টমহমানন্যদর 
দরজা েুন্যল টদোর এবং তান্যদর স্বাগত জানান্যনার দালেত্ব আপনান্যক লনন্যত হন্যব, 
এতো টবআদব হওো আমান্যদর লেক নে।’ গম্ভীর কণ্ঠ হাজী আবদুল্লাহর। 

কো টশে না কন্যরই উত্তন্যরর অন্যপো না কন্যর বড় বড় পা ট ন্যল দরজার 
লদন্যক হাাঁেন্যত লাগল হাজী আবদুল্লাহ। 

লকন্তু উত্তর আহমদ মুসা লদলই। বলল টবগম হাজী আবদুল্লাহন্যক লেয 
কন্যর, ‘আম্মাজী এন্যকবান্যর ‘তুলম’ টেন্যক ‘আপলন’, আর সন্তান্যনর আসন টেন্যক 
এন্যকবান্যর মাোে তুন্যল বসান্যনা, এো লক হন্যলা?’ 

গম্ভীর হন্যে উন্যেন্যে টবগম হাজী আবদুল্লাহও। বলল, ‘লেকই বন্যলন্যেন 
উলন। টতামার সহজ-সারলয, অেন্যক বড় কন্যর টদোর, অেন্যক সম্মান টদোর 
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টতামার সাবেেলণক আ রন্যণর কারন্যণ আমরা ভুন্যল যাই টয, তুলম দুলেভ এক মানুে, 
এক মহাসম্মান্যনর টমহমান তুলম আমান্যদর, যার সামন্যন আমান্যদর সংযত, সপ্রলতভ 
বযবহার কাময। তুলম আমান্যদর মা  কর আহমদ মুসা।’ আন্যবন্যগ ভারী কণ্ঠ টবগম 
আবদুল্লাহর। 

আহমদ মুসা ধপ কন্যর বন্যস পড়ল তার টসা াে। তারও মুন্যে গাম্ভীযে 
টনন্যম এন্যসন্যে। 

হাজী আবদুল্লাহ টমহমানন্যদর লনন্যে প্রন্যবশ করল ড্রইংরুন্যম। 
এন্যসন্যে লমন্যসস লবলব মাধব সুেমার মা, সুেমা রাও, আহমদ শাহ 

আলমগীর, তার মা সাহারা বানু ও টবান শাহবানু এবং তালরক মুসা টমাপলা। 
আহমদ মুসা এবং টবগম আবদুল্লাহ উন্যে দাাঁড়াল। হালস মুন্যে স্বাগত 

জানাল টমহমানন্যদর। 
আহমদ শাহ আলমগীর, সুেমা, শাহবানু এবং তালরক মুসা টমাপলা 

টবগম হাজী আবদুল্লাহন্যক পা েুাঁন্যে সালাম করল। 
টবগম আবদুল্লাহ তান্যদর মাোে হাত বুললন্যে টদাো কন্যর বলল, আমান্যক 

নে আন্যগ সালাম করন্যত হন্যতা আহমদ মুসান্যক। তার সামন্যন আমান্যদরন্যক আন্যগ 
সম্মান টদোন্যনা অপরাধ না হন্যলও অন্যসৌজেমূলক।’ 

‘স্যলর োলাম্মা। লেক বন্যলন্যেন আপলন। আমরা তান্যক সালাম করলে। 
লকন্তু উলন পা েুাঁন্যে সালাম করন্যত টদন না।’ 

বন্যল আহমদ শাহ আলমগীর এন্যগান্যলা আহমদ মুসার লদন্যক। 
লম্বা  ুল, দালড়, টগাাঁ  টকন্যে আহমদ শাহ আলমগীর নতুন মানুে হন্যেন্যে। 

টদন্যহ দূবেলতা োকন্যলও ট ান্যে-মুন্যে আন্যগর টসই িালন্ত আর টনই। রলক্তম সাদা 
ট হারাে ঔজ্জলয ল ন্যর এন্যসন্যে। বাইশ-ন্যতইশ বেন্যরর সুদশেন, েগবন্যগ যুবন্যকর 
ট হারা তার পুন্যরাপুলর ল ন্যর এন্যসন্যে। তান্যক টমাগলন্যদর একমাত্র প্রলতকৃলত 
লহন্যসন্যব েুবই উপযুক্ত মন্যন হন্যে।  

আহমদ শাহ আলমগীন্যরর সান্যে তালরক মুসা টমাপলা, সুেমা-
শাহবানুরাও এগুলেল আহমদ মুসার লদন্যক। 
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আহমদ মুসা টসা াে বন্যস পড়ল। বলল, ‘এন্যসা সবাই আমার পা েুাঁন্যে 
সালাম কন্যরা। দু’একো  লুও পান্যের কান্যে রােন্যত পার। ভগবানরা নালক 
অবতার হন্যে মান্যঝ মান্যঝ দুলনোন্যত আন্যসন মানুন্যের ত্রাতা হন্যে। আলম টসরকমই 
একজন অবতার লকনা!’ গম্ভীর, ভারী কণ্ঠ আহমদ মুসার। 

সুলস্মতা বালাজী, ডযালনশ টদবানে, সুরুপা লসংহাল এবং সাজনা 
লসংহালন্যক লনন্যে হাজী আবদুল্লাহও এন্যস দাাঁলড়ন্যেলেল। তারাও শুনল কোগুন্যলা। 

টবগম আবদুল্লাহ, সুেমার মা, সাহারা বানু সবাই উন্যে দাাঁলড়ন্যেলেল 
তান্যদর স্বাগত জানান্যনার জন্যে। 

সুেমার মা লমন্যসস লবলব মাধব লগন্যে সুলস্মতা বালাজী ও সুরুপা 
লসংহালন্যক এক সান্যে জলড়ন্যে ধরল। সুলস্মতা বালাজী এন্যস সুেমা রাও শাহবানুন্যক 
জলড়ন্যে ধরল এক সান্যে। 

আহমদ মুসার কো শুন্যন েমন্যক দাাঁলড়ন্যেলেল আহমদ শাহ আলমগীর ও 
তালরক মুসা টমাপলা। আহমদ মুসার এমন কণ্ঠ, এমন কো তারা কেনও 
টশান্যনলন। তারা টভন্যবলেল টবগম আবদুল্লাহর কোে আহমদ মুসা হাসন্যব এবং 
তার পা েুাঁন্যত টগন্যল আহমদ শাহ আলমগীরন্যদর ধমকান্যব। লকন্তু তার বদন্যল 
আহমদ মুসান্যক অলভমান-েবু্ধ হন্যত টদন্যে আহমদ শাহ আলমগীর অবাক হন্যেন্যে। 
তারা এই অবোন্যতই লগন্যে পা েুাঁন্যে সালাম করল সুলস্মতা বালাজী এবং ডযালনশ 
টদবানেন্যক। 

সুলস্মতা বালাজী আহমদ শাহ আলমগীর ও তালরক মুসা টমাপলার মাোে 
হাত বুললন্যে আহমদ মুসার লদন্যক কন্যেক ধাপ এলগন্যে বলল, ‘টোে ভাই, আমরা 
অলবশ্বাস করার মত এমন কো, আমরা ভে পাবার মত এমন েবু্ধ কণ্ঠ টতা 
আপনার কেন্যনা শুলনলন? লক বযাপার টোে ভাই, অবতার হওোর প্রশ্ন উেল টকন?’ 

সুলস্মতা বালাজী োমন্যতই সুেমার মা লমন্যসস লবলব মাধব বন্যল উেল, 
‘আরও কো আন্যে সুলস্মতা। আমরা এন্যস লকন্তু এন্যদর টোন্যে হালস টদন্যেলে, লকন্তু 
ট ান্যের দৃলষ্ট ও মুন্যের ট হারাে লকন্তু হালস টদলেলন। টযন লবব্রতকর লকেুর মান্যঝ 
আমরা এন্যস পন্যড়লে।’ 
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লমন্যসস লবলব মাধব োমন্যতই শে কন্যর টহন্যস উেল টবগম আবদুল্লাহ 
বলল, ‘না লবব্রতকর লকেু ঘন্যেলন। ঘন্যেন্যে মজার লকেু।’ 

কো টশে কন্যরই টবগম আবদুল্লাহ তাকাল হাজী আবদুল্লাহর লদন্যক। 
বলল বন্যল দাও আহমদ মুসান্যক তুলম লক বন্যললেন্যল?’ 

হাজী আবদুল্লাহ তাকাল আহমদ মুসার লদন্যক। তার মুন্যে টস্নহলসক্ত হালস 
এবং ট ান্যে সম্ভ্রমপূণে দৃলষ্ট। বলল, ‘টতামান্যক লজজ্ঞাসা করন্যেন ওাঁরা, তুলমই বল 
হাসনা।’ 

‘বযাপারো ঘন্যেন্যে টমহমানন্যদর স্বাগত জানান্যনার লবেে লনন্যে।’ টবগম 
আবদুল্লাহ আহমদ মুসান্যক হাজী সান্যহব লক বন্যললেল, আহমদ মুসা লক বন্যললেল, 
টবগম আবদুল্লাহ লক বন্যললেল সব তান্যদর জালনন্যে বলল, ‘আসন্যল আহমদ মুসা 
সব সমেই বযলক্ত আহমদ মুসান্যক বড় কন্যর তুন্যল ধরার টঘার লবন্যরাধী।’ 

‘এোই আহমদ মুসা। বড়ন্যদর প্রলত, গুরুজনন্যদর সান্যে আহমদ মুসা এই 
বযবহারই কন্যরন।’ বলল সাহারা বানু। 

‘যার টয মযোদা টসো তান্যক টদো এবং যার টয সম্মান টসো পাওোই টতা 
স্বাভালবক। গুন্যণর স্বীকৃলত টদো টতা অোে নে টোে ভাই।’ আহমদ মুসান্যক লেয 
কন্যর বলল সুলস্মতা বালালজ। সুলস্মতা বালাজীর শান্ত ও ভারী কণ্ঠস্বর। 

আহমদ মুসা টসা াে টসাজা হন্যে বসল। 
তার টোাঁন্যে হালসর অস্পষ্ট একো ধারা  ুন্যে উেল। বলল, ‘সম্মান ও 

মযোদার টপেন্যন োন্যক কারও টকান মহৎ ল ন্তা বা কাজ। এই কাজ ও আদন্যশের 
স্বীকৃলত, অনুসরণ স্বাভালবক। অস্বাভালবক, অসলম ীন হন্যলা বযলক্তন্যক বড় কন্যর 
টতালা। এই বড় কন্যর টতালাো বযলক্ত-পুজা পযেন্তও টপৌেন্যত পান্যর। শ্রীকৃষ্ণ, 
রাম ন্যের কাজ আদশে আজ হালরন্যে টগন্যে। পূজা পাে এেন বযলক্ত রাম ে, বযলক্ত 
শ্রীকৃষ্ণ। ইসলাম এন্যক সমেেন কন্যর না, ইসলাম এর লবরুন্যদ্ধ। আমান্যদর নবী 
মুহাম্মদ স. লেন্যলন আল্লাহর টপ্রলরত পুরুে, আল্লাহর বাতোবাহক। মানুন্যের জন্যে 
মন্যডল জীবন তাাঁর। লতলন টশ্রষ্ঠ মানুে। লকন্তু বযলক্ত লহন্যসন্যব লতলন লেন্যলন সকন্যলর 
মত একজন মালের মানুে। নবী হওোর পন্যরও লতলন জীলবকার জন্যে পালরশ্রলমক 
লনন্যে ইহুদীন্যক পালন টতালার কাজ কন্যর লদন্যেন্যেন। সকন্যলর সান্যে পাতার 
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লবোনাে শুন্যেন্যেন, শুকন্যনা রুলে টেন্যেন্যেন। তান্যক আসন্যত টদন্যে বন্যস োকা 
কাউন্যক উন্যে দাাঁড়ান্যত লতলন লনন্যেধ কন্যরন্যেন। তার জন্যে সবার ট ন্যে আলাদা 
টকান বযবহান্যরর অনুমলত লেল না। এভান্যব আমান্যদর নবী স্বেং বযলক্ত-মানুেন্যক 
বড় কন্যর টতালার টকান রসম-ন্যরওোজ গন্যড় উেন্যত টদনলন এবং লতলন এই ধরন্যনর 
মানলসকতার মূন্যলান্যেদ কন্যরন্যেন। আমার কো এোন্যনই। আমান্যদর রসূল স. 
বযলক্ত বেনার মূন্যলান্যেদ কন্যরন্যেন। সুতরাং আমান্যদর উল ত তান্যক অনুসরণ 
করা।’ 

োমল আহমদ মুসা। 
সবাই লনরব। 
লনরবতা ভাঙল টসই সুলস্মতা বালাজীই। বলল, ‘আল্লাহর রসূন্যলর দৃষ্টান্ত 

টদোর পর আর লকেু বলার োন্যক না। লকন্তু তাাঁর কাজন্যক এত সম্মান, স্বীকৃলত 
টদো হন্যল বযলক্ত এতো লনলেদ্ধ হন্যব টকন? কাজ টতা বযলক্তরই। তাোড়া বযলক্ত 
হন্যল, তার কাজও বড় হন্যে টযন্যত পান্যর। বযলক্তর স্মরণ তার কাজন্যক সামন্যন 
আনন্যত পান্যর।’ 

‘কান্যজর স্মরণ বযলক্তর স্মরণও সামন্যন এন্যন টদে। এতেুকুই যন্যেষ্ট। লকন্তু 
বযলক্তর সামন্যন না হওোই ভাল।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘ইসলাম এই বযাপান্যর এত কন্যোর টকন?’ বলল সুলস্মতা বালালজই। 
‘কন্যোর এই কারন্যণ লযশুর মত আর কাউন্যক টযন ঈশ্বর-পুত্র না বানান্যনা 

হে, রাম ন্যের মত আর টযন টকউ ভগবান না হন। বযলক্ত-বেনা সংলশস্নষ্ট বযলক্তর 
 লরত্র নষ্ট কন্যর এবং তার প্রলতভার েলত কন্যর। অেলদন্যক মানুেন্যকও অন্ধ 
বযলক্তন্যকেীক কন্যর টদে। তেন মানুে তার মূলতে গতলরন্যত যতো অগ্রণী হে, তার 
কাজ ও আদন্যশের অনুসরন্যণ ততোই লপলেন্যে যাে।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘ধেবাদ আহমদ মুসা। সবার তর  টেন্যক ধেবাদ টতামান্যক। বুঝন্যত 
টপন্যরলে, আমরা। আল্লাহর শুকলরো আদাে করলে টয, লতলন এই টবাঝার সুন্যযাগ 
আমান্যদর কন্যর লদন্যেন্যেন।’ বলল হাজী আবদুল্লাহ। তার কণ্ঠ শ্রদ্ধালসক্ত, নরম। 

লকেু বলার জে মুে েুন্যললেল আহমদ শাহ আলমগীর। 
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আহমদ মুসা তান্যক োলমন্যে লদন্যে বলল, ‘এই লবেন্যে আর টকান কো 
নে। আলম একো নতুন লবেে এোন্যন উত্থাপন করন্যত  াই।’ 

বন্যল আহমদ মুসা োমল। হালস মুন্যে তাকাল এক এক কন্যর আহমদ শাহ 
আলমগীর, সুেমা রাও, শাহবানু এবং তালরক মুসা টমাপলার লদন্যক। 

হোৎ কন্যর আহমদ মুসার এই দৃলষ্টর কবন্যল পন্যড় তারা  ারজনই 
সংকুল ত হন্যে পড়ল। লাল হন্যে টগল সুেমা রাও ও শাহবানুর মুে। 

সবন্যশন্যে তাকাল আহমদ মুসা লমন্যসস লবলব মাধন্যবর লদন্যক। বলল, 
‘োলাম্মা আলম উত্থাপন করন্যত পালর?’ 

উজ্জ্বল হালসন্যত ভন্যর উেল সুেমার মা লমন্যসস লবলব মাধন্যবর মুে। বলল, 
‘টবো বুন্যঝলে আলম ইংলগত। এ অনুমলত আমার টদো আন্যে টবো।’ 

‘ধেবাদ োলাম্মা।’ বন্যল আহমদ মুসা উন্যে দাাঁড়াল। বলল, ‘মুহতারাম 
হাজী আবদুল্লাহ  া াজীন্যক ধেবাদ। তার দাওোন্যত আমরা একলত্রত হবার 
সুন্যযাগ টপন্যেলে। এই দাওোন্যত আোমান্যনর নতুন গভনের লব ারপলত লবশ্বনাে 
রাও এবং লদল্লী টেন্যক লসলবআই প্রধানও আসন্যেন। আলম প্রস্তাব করলে, এই মহৎ 
অনুষ্ঠান্যন আহমদ শাহ আলমগীর-সুেমা এবং তালরক-শাহবানু ‘আকদ’ সম্পন্ন 
করা টহাক।’ োমল আহমদ মুসা। 

একেু লনরবতা। 
আহমদ শাহ আলমগীর ও তালরক মুসা টমাপলার ট ান্যে-মুন্যে 

আকলস্মকতা সূ ক লবস্মেভাব। সুেমা ও শাহবানুর মুে লন ু। আর সুলস্মতা 
বালাজী, সুরূপা ও সাজনা লসংহান্যলর ট ান্যে-মুন্যে আনে উপন্য  পড়ন্যে। সাহারা 
বানু ও লমন্যসস লবলব মাধব দু’জন্যনই গম্ভীর, মুন্যে প্রসন্ন ভাব। 

প্রেন্যম লনরবতা ভাঙল লবলব মাধব। বলল, ‘টবো আহমদ মুসা এই প্রস্তাব 
উত্থাপন করন্যব, আলম টসো সুেমান্যদর লদন্যক তাকান্যনা টদন্যেই বুন্যঝলে। আলম 
অনুমলতও লদন্যেলে। আহমদ মুসান্যক ধেবাদ টয, ভাই-ন্যবানন্যদর কো টস এতো 
মন্যন রান্যে।’ 

মুহূতেকান্যলর জে োমল লমন্যসস লবলব মাধব। মুহূন্যতের জন্যে মুেো লন ু 
কন্যরলেল। আবার মুে তুলল। ভারী, গম্ভীর মুন্যে বলল, ‘সবাই জান্যনন আমার 
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স্বামী সুেমার বাবা বালাজী বালজরাও মাধব এেন সরকালর কাষ্টলডন্যত এবং 
লদল্লীন্যত। এ ধরন্যনর অনুষ্ঠান্যন লপতার হালজর োকার কো। টস সুন্যযাগ টনই। লকন্তু 
লবেেলে তান্যক জালনন্যে আলম অনুমলত লনন্যেলে। তাাঁন্যক টনোর আন্যগ লসলবআই 
আমান্যক সুন্যযাগ লদন্যেলেল তাাঁর সান্যে একান্যন্ত কো বলার। আলম টস সমে আহমদ 
শাহ আলমগীন্যরর সান্যে সুেমার লবন্যে কো তুন্যললেলাম। লতলন অনুমলত লদন্যেন্যেন। 
সুতরাং লতলন না োকন্যলও তাাঁর অনুমলত আমান্যদর সান্যে আন্যে।’ োমল লমন্যসস 
লবলব মাধব। তার টশন্যের কো কান্নাে রুদ্ধ হন্যে লগন্যেলেল। 

সুেমা লগন্যে জলড়ন্যে ধরল তার মান্যক। কান্নাে টভন্যঙ পড়ল সুেমাও। 
সাহারা বানু উন্যে লগন্যে সুেমার মাোে হাত বুললন্যে লমন্যসস লবলব মাধন্যবর 

কাাঁন্যধ হাত রােল।  টবগম আবদুল্লাহ লগন্যে লমন্যসস লবলব মাধন্যবর পান্যশ বসল। 
তার একলে হাত তুন্যল লনল হান্যত। বলল, ‘লমন্যসস মাধব আমরা গলবেত। আমান্যদর 
ভারতবাসী সকন্যলর জন্যে আপনারা একলে মহৎ দৃষ্টান্ত।’ 

লমন্যসস মাধব ট াে মুন্যে বলল, ‘স্যলর টবগম আবদুল্লাহ, স্যলর টবান 
সাহারা, স্যলর এভলরবলড।’ তারপর সুেমান্যক টকান্যল টেন্যন লনল এবং আহমদ 
মুসার লদন্যক তালকন্যে বলল, ‘টবো আহমদ মুসা, তুলম ‘আকদ’ এর আন্যোজন 
কর। সুেমার লবন্যেও মুসলমানী মন্যতই হন্যব। ভান্যলাই হন্যব, গভনের লব ারপলত 
রাও োকন্যবন। আমরা একই বংন্যশর।’ 

এরই মন্যধয গভনের লব ারপলত লবশ্বনাে রাও এবং লদল্লী টেন্যক আসা 
লসলবআই  ী  লব্রন্যগলডোর যন্যশাবন্ত যন্যশারাজন্যক লরলসভ করার জে হাজী 
আবদুল্লাহ বাইন্যর টগন্যলন এবং লকেুেণ পন্যর টমহমানন্যদর সান্যে লনন্যে ড্রইংরুন্যম 
প্রন্যবশ করন্যলন। 

ড্রইংরুন্যম িুন্যকই গভনের লব ারপলত লবশ্বনাে রাও এলগন্যে টগল আহমদ 
মুসার লদন্যক। 

আহমদ মুসা উন্যে দাাঁড়াল। 
গভনের লব ারপলত লবশ্বনাে রাও হাত বালড়ন্যে লদল আহমদ মুসার লদন্যক। 
আহমদ মুসা হ্যান্ডন্যশক কন্যর বলল, ‘ওন্যেলকাম স্যার। আবার আপনার 

সান্যে টদো হওোর টসৌভাগয হন্যব ভালবলন।’ 
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‘টসৌভাগয আমার আহমদ মুসা। আমান্যদর টদো টয টকউ টপন্যত পান্যর, 
লকন্তু আপনার টদো পাওো দুলেভ বযাপার। টসলদন আপনার সান্যে আন্যলা না 
আমার জীবন্যনর স্মরণীে ঘেনা।’ বন্যল গভনের লব ারপলত লবশ্বনাে রাও পান্যশ 
এন্যস দাাঁড়ান্যনা লসলবআই  ী  যন্যশাবন্ত যন্যশারাজন্যক আহমদ মুসার সান্যে পলর ে 
কলরন্যে লদল। 

আহমদ মুসা দ্রুত হাত বালড়ন্যে বলল, ‘কনগ্রা ুন্যলশন স্যার, লসলবআই 
একো ঐলতহালসক কাজ কন্যরন্যে। ভারন্যতর মানুে ল রলদন মন্যন রােন্যব এো।’ 

লসলবআই প্রধান যন্যশাবন্ত যন্যশারাজ আহমদ মুসার সান্যে হ্যান্ডন্যশক কন্যর 
বলল, ‘না লম. আহমদ মুসা, কনগ্রা ুন্যলশন আপনার প্রাপয। আলম লদল্লী টেন্যক 
আপনান্যক অলভনেন জানাবার জেই এন্যসলে। আপলন জান্যনন না, লসলবআই 
একবার এন্যস লবভ্রান্ত ও বযেে হন্যে ল ন্যর লগন্যেলেল। এবার আসন্যল আপলন সব 
কাজ কন্যরন্যেন, লসলবআই টশে মুহূন্যতে আপনান্যক সাহাযয কন্যরন্যে মাত্র।’ 

‘ধেবাদ স্যার।’ বলল আহমদ মুসা। 
আহমদ মুসার কো টশে হন্যতই হাজী আবদুল্লাহ এলগন্যে এন্যস গভনের 

লব ারপলত রাও ও লসলবআই  ী ন্যক একো লনলদেষ্ট টসা া টদলেন্যে বলল, ‘স্যাররা 
বসুন।’ 

তারা লগন্যে বসল। লসলবআই  ী  আহমদ মুসান্যক টেন্যন লনন্যে তার পান্যশ 
বসাল। 

সবাই বসন্যল উন্যে দাাঁড়াল হাজী আবদুল্লাহ। সকলন্যক উন্যেশ্য কন্যর 
বলল, ‘ভদ্র মলহলা ও ভদ্র মন্যহাদেগণ! আমরা দুজন সম্মালনত টমহমান্যনর অন্যপো 
করলেলাম। গভনের লব ারপলত লবশ্বনাে রাও এবং লসলবআই  ী  লম. যন্যশাবন্ত 
যন্যশারাজ এন্যসন্যেন। আমরা টমহমানদ্বেন্যক আমান্যদর মান্যঝ স্বাগত জানালে। 
লান্যঞ্চর পর আমান্যদর একো টপ্রাগ্রাম আন্যে। লান্যঞ্চ যাওোর আন্যগ এ লবেন্যে লকেু 
বলন্যবন লমসস লবলব মাধব।’ 

কো টশে কন্যরই লমন্যসস লবলব মাধন্যবর লদন্যক তালকন্যে অনুন্যরাধ করন্যলন 
তান্যক বলার জন্যে। 
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উন্যে দাাঁড়াল লমন্যসস লবলব মাধব। বলল, ‘সম্মালনত টমহমানদ্বে এবং 
ভদ্রমলহলা ও ভদ্রমন্যহাদেগণ, আমরা লসদ্ধান্ত লনন্যেলে আসন্ন লান্যঞ্চর পর আমার 
টমন্যে সুেমা রাওন্যের সান্যে আহমদ শাহ আলমগীর এবং আহমদ শাহ 
আলমগীন্যরর টবান শাহবানুর সান্যে আোমান্যনর বালসে, এেন লন্ডন প্রবাসী 
তালরক মুসা টমাপলার ‘আকদ’ এর অনুষ্ঠান হন্যব। সম্মালনত টমহমানদ্বেসহ 
সকলন্যক উক্ত অনুষ্ঠান্যন শরীক হবার জন্যে আমন্ত্রণ জানালে।’ 

লমন্যসস লবলব মাধন্যবর কো টশে হন্যতই গভনের লব ারপলত লবশ্বনাে রাও 
এবং লসলবআই  ী  যন্যশাবন্ত যন্যশারাজ মৃদু হাততাললর সান্যে সান্যে এক সংন্যগ 
বন্যল উেল, ‘শুভ সংবাদ সুস্বাগত, শুভ সংবাদ সুস্বাগত।’ 

তান্যদর সান্যে সান্যে সবাই হাততালল লদন্যে উেল। 
লমন্যসস লবলব মাধব আবার উন্যে দাাঁড়াল এবং সবাইন্যক ধেবাদ জানাল। 
হাজী আবদুল্লাহ উন্যে দাাঁড়াল। বলল, ‘আমরা এেন লান্যঞ্চ......।’ 
লসলবআই  ী  যন্যশাবন্ত যন্যশারাজ হাত তুলল হাজী আবদুল্লাহর 

উন্যেন্যশ্য। হাজী আবদুল্লাহ মাঝোন্যন টেন্যম টগল। 
উন্যে দাাঁড়াল যন্যশাবন্ত যন্যশারাজ। বলল, ‘আলম দুুঃলেত মাঝোন্যন কো 

বলার জন্যে। আমরা লান্যঞ্চর পর টযন্যহতু আন্যরকো বড় অনুষ্ঠান্যন জলড়ন্যে পড়ব, 
এজন্যে লান্যঞ্চর আন্যগই ভারত সরকান্যরর একো টঘােণা আমরা সবাইন্যক 
জানান্যত  াই। টঘােণালে আহমদ মুসার লবেন্যে। আজ টপ্রলসন্যডন্ে টঘােণা 
কন্যরন্যেন, সন্ত্রান্যসর লবরুন্যদ্ধ যুন্যদ্ধ অলত মূলযবান সহন্যযালগতা টদোর জন্যে আহমদ 
মুসান্যক ‘ভারত মহাপদ্ম’ পদক এবং পাাঁ  লাে ডলার পুরষ্কার টদো হন্যেন্যে।’ 
আপনারা জান্যনন ‘ভারত মহাপদ্ম পদক’ লবন্যদশীন্যদর জন্যে ভারন্যতর সন্যবোচ্চ 
সম্মাননা। আলম আপনান্যদর আনন্যের সান্যে জানান্যত  াই, গত কন্যেকলদন্যন ‘েযাক 
আলমে’ বা ‘লশবাজী সন্তান টসনা’ ও ‘মহাসংঘ’ নামক সন্ত্রাসী সংগেন্যনর তৃতীে 
পযোন্যের টনতা সকন্যলই ধরা পন্যড়ন্যে। এ কান্যজ সান্যবক গভনের লবলব মাধব 
আমান্যদর পূণে সহন্যযালগতা লদন্যেন্যেন। একো ঘেনা তান্যক সবন্য ন্যে টবলশ বদন্যল 
লদন্যেন্যে। টসো হন্যলা, কো সুেমা রাওন্যের প্রলত তাাঁর অলব ার। লতলন বন্যলন্যেন, 
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টয মত বা মতাদশে লনন্যজর টমন্যের বযাপান্যরও এমন অন্ধ কন্যর টদে, তা অবশ্যই 
কলযান্যণর নে, ধ্বংন্যসর।’ োমল যন্যশাবন্ত যন্যশারাজ। 

আহমদ মুসা সম্পলকেত টঘােণা শুন্যনই যন্যশাবন্ত যন্যশারান্যজর কোর 
মাঝোন্যনই সবাই হাততালল লদন্যে উন্যেলেল। এবার সকন্যল উন্যে দাাঁলড়ন্যে তান্যক 
টমাবারকবাদ লদন্যত শুরু করল। আহমদ শাহ আলমগীর ও তালরক মুসা টমাপলা 
তান্যক জলড়ন্যে ধরল আনন্যে। 

ধেবান্যদর উত্তর টদোর জন্যে উন্যে দাাঁড়াল আহমদ মুসা। বলল, ‘পদক 
মানুেন্যক টদো হে না, তার কাজন্যক টদো হে। আমার কাজ লেল আোমান্যনর 
মজলুম মানুন্যের জন্যে। আলম পুরুষ্কান্যরর অেে টপন্যল আোমান্যনর মজলুমন্যদর 
স্মরন্যণ এমন একলে লমনার গতলরন্যত এ োকা ের  করব, টয লমনার আোমান্যনর 
 ারলদন্যকর টগাো সাগর এলাকা টেন্যক টদো যান্যব।’ টয লমনান্যর আন্যলার অেন্যর 
টলো োকন্যব বৃলেশ কারাগান্যর মৃত মওলানা  জন্যল টহাক েেরাবাদী, মওলানা 
ইোলহো আলী, টমৌলভী আহমাদুল্লাহ, শহীদ টশরআলীসহ সবার নাম। এন্যত 
আরও োকন্যব গাজী টগালাম কান্যদর ওরন্য  টগাপী লকেন, গোরামসহ এ যুন্যগর 
সব শহীন্যদর নামও। নামগুন্যলা আন্যলা েড়ান্যব টগাো আোমান ও  ারলদন্যকর 
সাগন্যর। এো হন্যব ভারন্যতর সংগ্রামী নতুন প্রজন্যের অনুন্যপ্ররণার উৎস।’ 

তালল বাজান্যনা আন্যগই শুরু হন্যেলেল গভনের লব ারপলত রাও ও লসলবআই 
 ী  যন্যশাবন্ত যন্যশারাজ। আহমদ মুসার কো টশে হন্যল টগাো হল সকন্যলর 
সলম্মললত তাললর শন্যে গম গম কন্যর উেল। 

‘আপনার এই মহৎকান্যজ আমান্যদর সকল সহন্যযালগতা আপলন পান্যবন।’ 
বলল গভনের লব ারপলত রাও। 

হাজী আবদুল্লাহ দাাঁলড়ন্যেলেল। লকেু বলার জে মুে েুন্যললেল, লকন্তু তার 
আন্যগই লমন্যসস লবলব মাধব বলল, একো টকৌতুহল। মহাসংন্যঘ’র প্রধান লেয লেল 
একো বাক্স উদ্ধার। এ রহন্যস্যর টকান সমাধান হন্যেন্যে?’ 

গভনের লব ারপলত রাও তাকাল লসলবআই  ী  যন্যশাবন্ত যন্যশারান্যজর 
লদন্যক। 
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‘অল রাইে স্যার, আলম বললে।’ বন্যল লসলবআই  ী  তাকাল লমন্যসস লবলব 
মাধন্যবর লদন্যক। বলল, ‘লজ মযাডাম, বাক্সলে বাস্তব। ঐলতহালসক বাক্সলে টবলরন্যেন্যে 
আহমদ শাহ আলমগীন্যরর বাসা টেন্যকই। লকন্তু বান্যক্সর েবর আহমদ শাহ 
আলমগীর লকংবা তার পলরবান্যরর টকউ জানন্যতা না। আহমদ শাহ আলমগীন্যরর 
পলরবান্যরর অনুন্যরান্যধ বাক্স রহস্যলের টশে টদোর জন্যে আহমদ মুসা ও লসলবআই 
এর টলাকরা এক সান্যে বাক্সলে েুাঁজন্যত শুরু কন্যর। বালড়র প্রলতলে লজলনস ও জােগা 
অনুসন্ধানসহ সম্ভাবয োনগুন্যলা েুাঁন্যড়ও টদো হে, লকন্তু লকেুই পাওো যাে না। 
অবন্যশন্যে আহমদ মুসাই লপতন্যলর টপ্ল্ন্যে আাঁকা বালড়র টেন্য  একো ধাাঁধাাঁ েুাঁন্যজ 
পান। ধাাঁধাাঁলের রহস্যন্যভদ কন্যরন আহমদ মুসা এবং ধাাঁধাাঁর সংন্যকত অনুসরণ 
কন্যরই বালড়র মাষ্টার টবন্যডর প্রধান দরজার বেম ট ৌকান্যের লতন  েু মালের লনন্য  
বাক্সলে উদ্ধার হে।’ একেু োমল যন্যশাবন্ত যন্যশারাজ। 

োমন্যতই কন্যেকজন্যনর তর  টেন্যক একই প্রশ্ন েুন্যে এল, ‘লক পাওো 
টগল বাক্সন্যত?’ 

‘মহাসংঘ যা বন্যললেল টসগুন্যলাই। একো টপপার ডকুন্যমন্ে, একো নক্সা। 
মহাংসন্যঘর মন্যত টপপার ডকুন্যমন্েো জালতর উন্যেন্যশ্য লশবাজীর একো উইল। 
লকন্তু টপপার ডকুন্যমন্যন্ে একো শেও অেত পাওো যােলন। দললন্যলর একো সীল 
অেত পাওো টগন্যে। লবন্যশেজ্ঞরা সীললেন্যক লশবাজীর বযলক্তগত সীল বন্যল ল লহ্নত 
কন্যরন্যেন। আর নক্সালে টমাগল সম্রােন্যদর গুি ধনভান্ডান্যরর।’ বলল যন্যশাবন্ত 
যন্যশারাজ। 

‘নক্সালে টয টমাগল গুি ধনভান্ডান্যররই এো লক লনলশ্চত?’ বলল সুরূপা 
লসংহাল। 

হাসল লসলবআই প্রধান যন্যশাবন্ত যন্যশারাজ। বলল, ‘নক্সা অনুসরন্যণ আজ 
গুিধন উদ্ধার করা হন্যেন্যে। আগামীকান্যলর পলত্রকা এবং লেলভ টনেওোন্যকে েবরো 
আপনারা টপন্যে যান্যবন।’ 

গুিধন উদ্ধান্যরর েবন্যর টগাো হন্যল একো গুঞ্জন উেল। সাজনা লসংহাল 
বন্যল উেল, ‘এ গুি ধন্যনর মাললক লক সরকার, না টমাগলন্যদর বংশধর আহমদ 
শাহ আলমগীর?’ 
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গাম্ভীযে টনন্যম এল যন্যশাবন্ত যন্যশারান্যজর মুন্যে। ‘ লমান লবধান অনুসান্যর 
সব গুিধন্যনর মাললক জালত, মান্যন সরকার। লকন্তু এন্যেন্যত্র এই জাতীে নীলত 
অনুসরণ করা হেলন। গুিধন্যনর নক্সার সান্যে টশে টমাগল সম্রান্যের উইল লেল। 
উইন্যল বলা হন্যেন্যে, যেন গুিধন উদ্ধার হন্যব, তেন অবো যাই টহাক, গুিধন্যনর 
দুই তৃতীোংশ পান্যব ভারন্যতর জনগণ অেোৎ লদল্লীন্যত প্রলতলষ্ঠত সরকার। অবলশষ্ট 
অংন্যশর দুই তৃতীোংশ লনন্যে মুসললম োত্রন্যদর লবজ্ঞান ও ধমেলশোর জন্যে একো 
 ান্ড গলেত হন্যব এবং গুিধন্যনর সবেন্যশে অংশ যার কান্যে গলেত অবো টেন্যক 
নক্সা পাওো যান্যব লতলন পান্যবন। ভারত সরকার উইন্যলর ইো গ্রহণ কন্যরন্যেন। 
তন্যব টমাগল পলরবান্যরর সদস্যগণ, আহমদ শাহ আলমগীর, সাহারা বানু এবং 
শাহবানু গুিধন্যনর অেে গ্রহণ না কন্যর তা মুসললম োত্রন্যদর ধমে ও লবজ্ঞান লশো 
তহলবন্যলর সান্যে যুক্ত করন্যত বন্যলন্যেন। এোও ভারত সরকার টমন্যন লনন্যেন্যেন। 
এর পরই গুি ধনভান্ডার উদ্ধার করা হে।’ 

যন্যশাবন্ত যন্যশারান্যজর কোর মাঝোন টেন্যকই সমগ্র হলরুন্যম আনে 
ধ্বলন শুরু হন্যেলেল। যন্যশাবন্ত যন্যশারাজ োমন্যল হাততাললন্যত ভন্যর টগল হল। 

হাততাললর মন্যধযই সাজনা লসংহাল প্রশ্ন করল, ‘স্যার, লশবাজীর টপপার 
ডুকুন্যমন্যন্ে সীল লেক োকন্যলও দললন্যলর টলো অেত পাওো টগল না টকন?’ 

‘এ বযাপান্যর লবন্যশেজ্ঞন্যদর বযােযা টনো হন্যেন্যে। তারা বন্যললেল, টলোর 
কালল টযসব উপাদান লদন্যে গতলর হন্যেলেল, দীঘে সমন্যে টসসন্যবর লবলিোর  ন্যলই 
 ামড়ার কাগজ নষ্ট হন্যে টগন্যে। আর সীন্যলর কালল লেল লভন্ন। আর গুিধন্যনর নক্সা 
লেল পাতলা টগাল্ড টপ্ল্ন্যের উপর টোদাই করা।’ োমল যন্যশাবন্ত যন্যশারাজ। 

হাজী আবদুল্লাহ উন্যে দাাঁড়াল সংন্যগ সংন্যগই। বলল, ‘লসলবআই প্রধানন্যক 
ধেবাদ। লতলন আমান্যদর প্রতযালশত লজজ্ঞাসার জবাব লদন্যেন্যেন। আরও লজজ্ঞাসা 
োকন্যত পান্যর, তন্যব আর সমে টনো লেক হন্যব না। আলম সকলন্যক লান্যঞ্চর জে 
আমন্ত্রণ জানালে।’ 

বন্যল হাজী আবদুল্লাহ গভনের লব ারপলত রাও এবং যন্যশাবন্ত যন্যশারাজন্যক 
সান্যে লনন্যে টেলবন্যলর লদন্যক হাাঁেন্যত শুরু করন্যলন। অেলদন্যক টবগম আবদুল্লাহ 
টমন্যেন্যদর লনন্যে  লন্যলন। 
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তেন লবন্যকল। 
টরান্যদর রং ল ন্যক হন্যে এন্যসন্যে। 
সূযে ডুবন্যত ঘণ্টা োন্যনন্যকর টবলশ বালক টনই। 
হাজী আবদুল্লাহর ‘সী লভউ ড্রইং রুম।’ ডাইলনং রুন্যমর উত্তর পান্যশর এ 

ড্রইং রুমলে প্রাইন্যভে, শুধু  যান্যমলল বযহান্যরর জে। সাগন্যরর লদন্যক এলগন্যে গতলর 
এ ড্রইং রুমলে। এর লতন লদন্যকই সাগর। ড্রইং রুন্যমর টসা াগুন্যলা কাাঁন্য র 
টদোলন্যক সামন্যন টরন্যে এমনভান্যব সাজান্যনা টয সবাই তার সামন্যন সাগর টদেন্যত 
পান্যব। 

এ ড্রইংরুম টেন্যকও একো লসাঁলড় টনন্যম টগন্যে সাগন্যর। এ লসাঁলড়র 
টগাড়ান্যতও একো সুের টবাে টবাঁন্যধ রাো। 

আহমদ মুসা কাাঁন্য র টদোন্যলর ধার টঘাঁন্যে একো টসা াে বন্যসলেল। তার 
সামন্যন কাাঁন্য র একো লম্বা লে টেলবল। বাাঁ লদন্যক কাাঁন্য র টদোন্যল টদো যান্যে 
আোমান সাগর। আহমদ মুসার সামন্যন লে টেলবন্যলর উপর রাো আন্যে একো 
সুের দূরবীন। 

আহমদ মুসার ডান লদন্যক লে টেলবলন্যক সামন্যন টরন্যে বন্যসন্যে ডযালনশ 
টদবানে। 

ড্রইংরুন্যমর টেলবলগুন্যলান্যত লবন্যকন্যলর নাস্তা এন্যন সাজান্যনা হন্যে। অেরা 
টকউ এেনও আন্যসলন। 

সবাই োোডে লেল। 
লবন্যের সব অনুষ্ঠান টশে হন্যত লবন্যকল ৩ো টবন্যজ যাে। তারপর সবাই 

টরন্যষ্ট টগন্যে। লবন্যে অনুষ্ঠান্যনর পর গভনের লব ারপলত লবশ্বনাে রাও এবং লসলবআই 
প্রধান যন্যশারাজ  ন্যল টগন্যে। দুই নব দম্পলতসহ অেরা সবাই এ বালড়ন্যতই টরষ্ট 
লনন্যে। 
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‘আোমান্যনর ঘেনার সুের সমাধান হন্যলা। দুই দম্পলতর লমলন ঘেল। 
টোে ভাই সান্যহব আপলন জীবন্যন এমন ঘেনার মুন্যোমুলে বহু হন্যেন্যেন লকন্তু 
আজন্যকর ঘেনার লক টকান লবন্যশে লদক আপনার হৃদন্যে টরোপাত কন্যরন্যে?’ বলল 
ডযালনশ টদবানে। 

‘ভাই সান্যহব, আজন্যকর ঘেনার লবন্যশে লদক হন্যলা, আোমান্যনর গভনের 
এবং ভারতীে লসলবআই  ীন্য র উপলেলত। এমন পূণে রাষ্ট্রীে আনুকূলয এইভান্যব 
েুব কম টপন্যেলে। এজন্যে ভারত সরকারন্যক আন্তলরকভান্যব ধেবাদ।’ 

‘লকন্তু ভাইসান্যহব, এক ‘মহাসংঘ’ টশে হন্যলা, আন্যরক ‘মহাসংঘ’ যলদ 
গজাে?’ ডযালনশ টদবানে বলল। 

‘যলদ নে, অবশ্যই গজান্যব। তারও টমাকালবলা আপনারা এভান্যব 
করন্যবন।’ বলল আহমদ মুসা। 

‘তেন আহমদ মুসান্যক টকাোে পাব?’ ডযালনশ টদবানে বলল। 
ইলতমন্যধয প্রন্যবশ কন্যরন্যে সুলস্মতা বালাজী, লসংহাল দম্পলত ও সাজনা 

লসংহাল। তান্যদর সান্যে সান্যেই এন্যস প্রন্যবশ কন্যরন্যে সাহারা বানু ও লমন্যসস মাধব। 
আহমদ মুসা সালাম লদন্যে স্বাগত জানাল সবাইন্যক। 
আহমদ মুসার কো ও ডযালনশ টদবানন্যের প্রশ্ন শুনন্যত টপন্যেলেল সুলস্মতা 

বালাজীরা। 
সুলস্মতা বালাজী বলল, ‘টোে ভাই লম. টদবানন্যের প্রন্যশ্নর জবাব শুনন্যত 

আগ্রহী। বলুন।’ 
‘উত্তর টসাজা। আর টকান আহমদ মুসা আসন্যব, অেবা ভারন্যতও তেন 

অন্যনক আহমদ মুসা গতলর হন্যব।’ বলল আহমদ মুসা। 
‘তার মান্যন আপলন আর আসন্যবন না!’ গম্ভীর কণ্ঠ সুলস্মতা বালাজীর। 
আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘পৃলেবীো ওোন ওন্যে  লার পে। এ পে শুধু 

 লার, ট রার নে।’ 
‘পৃলেবীর জীবন পে এবং বযলক্ত মানুন্যের জীবন পে এক নে স্যার। 

বযলক্ত মানুে এক পন্যে বার বারও টঘারা-ন্য রা কন্যর। আপলন এ সতযো পাশ 
কাোন্যেন স্যার।’ বলল সাজনা লসংহাল। 
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‘বা! টোে ভাইন্যক টতা তুলম দারুণভান্যব ধন্যরন্যো।  মৎকার।’ বলল 
সুলস্মতা বালাজীী্ 

‘শুধু আজ নে আপা, টোে ভাইন্যের সান্যে তন্যকে-লবতন্যকে টস ইউলনক।’ 
সুরূপা লসংহাল বলল। 

‘আন্যলা না ভাল, লকন্তু তকে-লবতকে লক েুব ভান্যলা সুরূপা?’ বলল 
মুরুলববোনার সুন্যর ডযালনশ টদবানে। 

‘না দুলাভাই, তার তকে-লবতকে মনগড়া নে। জান্যনন, আমান্যদর টোে ভাই 
আর তার স্যার রস দ্বীন্যপর অপান্যরশন্যন টগন্যল সাজনা মলেন্যর লগন্যে পূজা লদন্যেন্যে 
এবং মসলজন্যদ লগন্যে টমামবালত ও টলাবান লদন্যে এন্যসন্যে তার লনরাপদ........।’ 
সুরূপা লসংহালন্যক কো টশে করন্যত না লদন্যে সাজনা লসংহাল তার মুে ট ন্যপ ধরল। 

লকেু বলন্যত যালেল আহমদ মুসা। লকন্তু টবগম আবদুল্লাহ এক হান্যত 
সুেমা রাও, অে হান্যত শাহবানুন্যক ধন্যর ড্রইং রুন্যম প্রন্যবশ করল। সুেমার পান্যশ 
রন্যেন্যে আহমদ শাহ আলমগীর এবং শাহবানুর পান্যশ রন্যেন্যে তালরক মুসা 
টমাপলা। 

ওরা ড্রইংরুন্যম িুন্যক টসাজা আহমদ মুসার লদন্যক আসলেল। 
আহমদ মুসা একেু সন্যর বসল। 
ওন্যদর গান্যে তেনও লবন্যের টপাশাক। 
আহমদ মুসা  হাসল। আহমদ মুসা আন্যগ ‘আসসালামু আলাইকুম’ বন্যল 

ওন্যদর স্বাগত জানাল। 
‘ওো আলাইকুম’ বন্যল সুেমা রাও ও আহমদ শাহ আলমগীর এবং 

শাহবানু ও তালরক মুসা টমাপলা দুই দম্পলতই হোৎ আহমদ মুসার সামন্যন হাাঁেু 
টগন্যড় বন্যস তার লকেু বুন্যঝ ওোর আন্যগই তারা হাত লদন্যে আহমদ মুসার পা েুাঁন্যে 
টসই হাত  ুম্বন করল। 

তার সান্যে সান্যেই তারা উন্যে দাাঁড়াল এবং সুেমা রাও হাত টজাড় কন্যর 
বলল, ‘মা  করুন ভাইো। আর টকান লদন সালাম করার জন্যে পান্যে হাত টদব 
না।’ 

‘আজ টদোর দরকার হন্যলা টকন?’ আহমদ মুসা বলল। 



পাত্তানীর সবজু অরন্যে  44 

 

‘হৃদন্যের টয সীমাহীন কৃতজ্ঞতা তা প্রকান্যশর জন্যে আপনার পান্যে মাো 
রাোর ট ন্যে উপযুক্ত লকেু পাইলন ভাইো।’ বলল সুেমা রাও। 

আহমদ মুসা তড়াক কন্যর উন্যে দাাঁড়াল। তার মুে লাল হন্যে উন্যেন্যে। তীব্র 
অসন্যন্তাে তার ট ান্যে-মুন্যে। বলল, ‘সুেমা নতুন। তার অন্যনক লকেু টশোর বালক। 
লকন্তু আহমদ শাহ আলমগীর, তালরক, শাহবানু টতামান্যদর কো লক সুেমার 
মতই?’ 

ওরা লতনজন টকউ কো বলল না। তান্যদর মাো লন ু। 
আহমদ মুসাই আবার বলল, ‘টতামরা লক মন্যন টকান মানুে তার লনজ 

শলক্তন্যত টকান মানুন্যের ভাল বা মে করন্যত পান্যর?’ 
‘স্যলর ভাইো......।’ কো কো টশে না কন্যরই টেন্যম টগল আহমদ শাহ 

আলমগীর। 
‘স্যার, শলক্ত টতা মানুন্যের লনন্যজরই।’ বলল সাজনা লসংহাল। 
‘মানুন্যের লকেুই নে। তার টয সত্তা টসো তার নে। মানুন্যের টদহ পরষ্পর 

আলাদা লবললেন লবললেন টকান্যের (কণা) একত্র টযাগ ল। আল্লাহর আন্যদন্যশর 
অধীন হন্যে তারা মানুন্যের টদহ গতলর কন্যরন্যে। কণাগুন্যলা লবলেন্ন হন্যল মুহূন্যতেই 
টদহ নামক টকান লজলনস আর ট ান্যে পড়ন্যব না। বল এই মানুন্যের লনন্যজর লক 
োকন্যত পান্যর? মানুন্যের ইো, শলক্ত সব লকেুই আল্লাহর তর  টেন্যক অলপেত। যলদ 
বলন্যত  াও, মানুেন্যক অপেণ-সূন্যত্র মাললক বলন্যত পার।’ 

‘ধেবাদ স্যার। বুন্যঝলে।’ বলল সাজনা লসংহাল। 
‘তাহন্যল এোও টতামরা বুঝন্যব, অপেণ সূন্যত্র মাললক টয মানুে, তান্যক 

ধেবাদ টদো যাে, তান্যক কৃতজ্ঞতা জানান্যনা যাে এই জন্যে টয টস অলপেত 
শলক্তন্যক মংগন্যলর পন্যে বযাে কন্যরন্যে। লকন্তু মাো যলদ টনাোন্যত হে, লসজদা যলদ 
করন্যত হে, তাহন্যল টসো আল্লাহন্যকই করন্যত হন্যব। সুেমা টতামরা আল্লাহর যা 
প্রাপয টসো আমান্যক লদন্যত এন্যসে।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘স্যলর ভাইো। আপলন আন্যগও এ সম্পন্যকে বন্যলন্যেন। লকন্তু লবেেোন্যক 
এমন লসলরোসলল টদলেলন। আমরা এন্যক লনেক একো কাল ার মন্যন কন্যরলে। আর 
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ভাইো আমান্যদর আোমান্যন গুরুজনন্যদর পা েুাঁন্যে সালাম করাো মুসলমানন্যদর 
জীবন্যনরও অে হন্যে টগন্যে।’ সুেমা বলল। 

‘আজন্যকর জন্যেই এো হন্যেন্যে, ভলবষ্যন্যত আর হন্যব না।’ বলল আহমদ 
শাহ আলমগীর। 

আহমদ মুসা হাসল। ওন্যদর উন্যেশ্য কন্যর বলল, ‘যাও ভাইরা, টবানরা 
লগন্যে বস।’ 

আহমদ মুসান্যদর লে-ন্যেলবললে অন্যনক দীঘে। এর লতন লদক লঘন্যর দশো 
টসা া পাতা। টেলবন্যল আহমদ মুসা ও ডযালনশ টদবানে োড়াও ওপ্রান্যন্ত বন্যসন্যে 
সুলস্মতা বালাজী, সুরূপা ও সাজনা লসংহাল এবং সুরূপার স্বামী। মান্যঝর োলল 
লসেগুন্যলান্যত সুেমা ও শাহবানুরা লগন্যে বসল। 

আহমদ মুসার উত্তর লদন্যক কাাঁন্য র টদোন্যলর গা টঘাঁন্যে পাতা আন্যরকো 
টেলবন্যল বন্যস লমন্যসস লবলব মাধব, সাহারা বানু, টবগম আবদুল্লাহ এবং হাজী 
আবদুল্লাহ। 

সবাই বসন্যল আহমদ মুসা দুলদন্যক তালকন্যে বলল, ‘নবীন-প্রবীণন্যদর এই 
টমরুকরণ লকভান্যব হন্যলা? পলরকলল্পতভান্যব, না আপনান্যতই?’ 

‘পলরকলল্পতও না, আপনান্যতও নে। তুলমই যুব-তরুণন্যদর ওোন্যন টেন্যন 
লনন্যেে টবো।’ বলল লমন্যসস লবলব মাধব। 

‘তাহন্যল আলম আপনান্যদর োনন্যত পারলাম না টকন?’ আহমদ মুসা 
বলল। তার মুন্যে হালস। 

‘তুলম টেন্যনে বাো। লকন্তু প্রবীণরাই লপলেন্যে এন্যসন্যে যুব-তরুণন্যদর 
সামন্যন রাোর জন্যে।’ আবারও বলল লমন্যসস লবলব মাধবই। 

নাস্তা পলরন্যবলশত হন্যেন্যে। 
নাস্তা টেন্যত টেন্যত আন্যলা নাও  লল। 
নাস্তা হন্যেন্যে, লকন্তু কো-বাতো এন্যলান্যমন্যলাভান্যব  লন্যেই। 
কোর  াাঁন্যক আহমদ মুসা এক সমে লে-ন্যেলবন্যলর দূরবীনলে তুন্যল লনল। 

দূরবীনলে ডযালনশ টদবানন্যের। 
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আহমদ মুসা দূরবীনলে ট ান্যে লালগন্যেই বন্যল উেল, ‘বা! সান্যহব, 
আপনার দূরবীনলে সাংঘালতক পাওোর লু।’ 

আহমদ মুসার দূরবীন্যনর ট াে লেল দলেণ-পূবে লদন্যক। 
‘সলতযই  মৎকার আপনার দূরবীন। আলম আোমান সাগন্যরর ওপান্যর 

োই-মালন্যেলশোর সীমান্যন্তর উাঁ ু পাহাড়ো এবং পাত্তানীর সবুজ অরণয পলরষ্কার 
টদেন্যত পালে।’ বলল আহমদ মুসা। 

‘টেললন্যোলপক টলন্স-লসন্যষ্টন্যমর এই দূরবীনো সলতযই েুব পাওোর লু। 
দূরবীন্যনর এোই টলন্যেষ্ট টজনান্যরশন। টোে ভাই দূরবীনো আপনান্যক গ্রহণ 
করান্যত পারন্যল আলম েুব েুলশ হন্যবা। আমার টকান কান্যজ লান্যগ না। আপনার নানা 
অলভযান্যন নানা প্রন্যোজন্যন দূরবীন্যনর দরকার হে। আপনার কান্যে এর সদ্বযবহার 
হন্যব।’ ডযালনশ টদবানে বলল। 

আহমদ মুসার ট ান্যে তেনও দূরবীন। দূরবীন্যনর সাহান্যযয ট াে ঘুলরন্যে 
ঘুলরন্যে টস টদেলেল। ডযালনশ টদবানন্যের কোে তার টোাঁন্যে হালস  নু্যে উেল। 
বলল, ‘দেল করার আন্যগ লদন্যে টদোর জন্যে ধেবাদ ভাই সান্যহব।’ 

‘ওো কোর কো হন্যলা টোে ভাই। আপলন জীবন্যন টকান লকেুর জবর 
দেল কন্যরন্যেন?’ ডযালনশ টদবানে বলল। 

আহমদ মুসা কো বলন্যত লগন্যে টেন্যম টগল। হোৎ অে লকেুর প্রলত 
মন্যনান্যযাগ তার কো োলমন্যে লদন্যেন্যে। টদো টগল টস টলন্স এডজাষ্টার ঘুলরন্যে লভউ 
টিাজ করন্যে। দূরবীন্যনর ট াে তার এক জােগাে লের হন্যে আন্যে।  

আরও লকেেুণ টদন্যে আহমদ মুসা বলল, ‘মজার একো লজলনস। আপলন 
টদেুন টতা ভাই সান্যহব।’ 

কো টশে করার সান্যে সান্যেই আহমদ মুসা ট াে টেন্যক দূরবীন সলরন্যে 
ডযালনশ টদবানন্যের হান্যত লদন্যত লদন্যত বলল, ‘সামন্যনই টদেুন টেলনার মত মজার 
লকেু টভন্যস আসন্যে।’ 

ডযালনশ টদবানে দূরবীন তার ট ান্যে লাগাল। তার মুন্যে হালস। 
ইলতমন্যধয সকন্যলর দৃলষ্টই আহমদ মুসান্যদর লদন্যক আকৃষ্ট হন্যেন্যে। 
‘লক ওো স্যার?’ সাজনা লসংহাল প্রশ্ন করল। 
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‘টেলনা টনৌকা। সম্ভবত পাতার, রলঙন কাগন্যজরও হন্যত পান্যর। তার 
টোট্ট মাস্তুন্যল পতাকা। পতাকাোও মজার। আরও লক সব টদেলাম।’ বলল 
আহমদ মুসা। 

ডযালনশ টদবানন্যের দূরবীন্যনর ট াে এক জােগাে লের। মন্যনান্যযাগ লদন্যে 
টদেন্যে টস। তার মুন্যে হালস এেন টনই। গম্ভীর, ভারী হন্যে উন্যেন্যে তার মুে। 

এক সমে টস ট াে টেন্যক দূরবীন সরাল। তার মুে তেনও গম্ভীর। তার 
সান্যে লকেুো টকৌতুহল ও উন্যত্তজনারও োপ। আহমদ মুসার লদন্যক তালকন্যে বলল 
টস, ‘টোে ভাই, ওো টনৌকা লকন্তু টনৌকা নে। ওো এক ধরন্যনর এস ও এস 
(SOS)।  ীনা-োই প্রা ীন রীলত অনুসান্যর আল্লাহর কান্যে ল লে।’ 

‘আল্লাহর কান্যে ল লে?’ প্রশ্ন আহমদ মুসার। তার কন্যণ্ঠ লবস্মে। 
‘হ্যাাঁ টোে ভাই, টনৌকাে একো ল লে আন্যে। টনৌকা ‘পলবত্র পাতা’র 

(Divine leaves) গতলর।  ীনা-োই ধমেীে লবশ্বাস অনুসান্যর টস টদন্যশ এক 
প্রকান্যরর গাে আন্যে যা স্বগে টেন্যক আসা। ওর পাতাগুন্যলা পলবত্র। পাতাগুন্যলা লহন্দু 
মলেন্যর পূজার উপকরণ, টবৌদ্ধ মলেন্যর টবৌন্যদ্ধর মূলতের টবলদ সাজান্যনা হে ঐ পাতা 
লদন্যে এবং এই পাতাগুন্যলা লদন্যে মসলজন্যদর লমম্বন্যরর লবোনা গতলর হে, 
জােনামাযও বানান্যনা হে। পাতাগুন্যলা পালনন্যত পন্য না, শুকান্যলও টভন্যঙ যাে না। 
টনৌকার টোে মাস্তুন্যল একো পতাকা টদেন্যেন। নীল বডোর টদো সাদা পতাকা। 
ওো োইলযান্যন্ডর সবেপ্রা ীন ‘সান্যকাোই’ রাজবংন্যশর পালরবালরক পতাকা। 
সান্যকাোই রাজবংশ এেন মংকুত বা  করী রাজবংশ নান্যম োইলযান্যন্ড বতেমান 
রন্যেন্যে। অবশ্য এরা এেন ঐ পতাকা বদন্যলন্যে। টসই প্রা ীন সান্যকাোই.......।’ 

‘লকন্তু ঐ টেলনা টনৌকাে ঐ পতাকা টকন?’ ডযালনশ টদবানেন্যক োলমন্যে 
তার কোর মাঝোন্যন বন্যল উেল আহমদ মুসা। 

‘টসই কোই বলন্যত যালে। পতাকার সাদা অংন্যশ লনশ্চে টদেন্যেন একো 
লাল টোপ। এো একো টমন্যসজ, এোই এসওএস (SOS) । এই টমন্যসন্যজ বলা 
হন্যেন্যে, মানুন্যের শালন্তর জীবন্যন আগুন লাগান্যনা হন্যেন্যে বা হন্যে লকংবা হন্যব। এই 
সংকে টেন্যক বাাঁ ার জন্যে সাহাযয ট ন্যে আল্লাহর উন্যেন্যশ্য টমন্যসজ পাোন্যনা 
হন্যেন্যে পলবত্র পাতার টনৌকান্যক বাহন সালজন্যে। প্রা ীন লবশ্বাস হন্যলা, আল্লাহ লনজ 
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কুদরন্যত এই টমন্যসজ কারও ঘান্যে বা কান্যরা হান্যত টপৌন্যে টদন্যবন। তান্যদর আরও 
লবশ্বাস, টনৌকালে লযলন প্রেম টদেন্যবন সাগন্যর বা ঘান্যে, লতলনই হন্যবন স্রষ্টার টসই 
মন্যনানীত বলক্ত।’ ডযালনশ টদবানে বলল। 

আহমদ মুসার ট ান্যে-মুন্যে লবস্মে। রূপকোর মতই লাগন্যলা কোগুন্যলা। 
লকন্তু পাতার টনৌকালে বাস্তব। টসোন্যন পতাকা বাস্তব। তান্যত রন্যক্তর টোপোও 
বাস্তব। কন্যণ্ঠ লবস্মে লনন্যেই আহমদ মুসা বলল, ‘টনৌকালে টতা এোন্যন আলমই প্রেম 
টদেলাম। তার মান্যন টমন্যসজোন্যক আল্লাহ আমার কান্যেই টপৌোন্যেন?’ 

ডযালনশ টদবানন্যের মুন্যে হালস। বলল, ‘সান্যকাোই ও তান্যদর বতেমান 
উত্তরসরূীন্যদর এোই লবশ্বাস।’ 

আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘তার মান্যন বলন্যত  ান্যেন, টনৌকা আমার 
কান্যেই এন্যসন্যে।’ 

‘আলম বললে না, ওন্যদর প্রা ীন লবশ্বাস বলন্যে।’ বলল ডযালনশ টদবানে। 
শুধু টেলবন্যলর নে, ঘন্যরর সবাই শুনলেল আহমদ মুসান্যদর কো। ডযালনশ 

টদবানে োমন্যতই টবগম আবদুল্লাহ বন্যল উেল, ‘আমার অবাক লাগন্যে লম. 
টদবানে সান্যকাোই রাজবংন্যশর এই প্রা ীন লবশ্বান্যসর কো জানন্যলন লক কন্যর?’ 

‘কারণ আমান্যদর জামাই টদবানন্যের মা  ীনা-োই প্রা ীন রাজবংশ 
‘সান্যকাোই’ এর একলে শাোর টমন্যে, টয শাো ৭৮২ েৃষ্টান্যে োইলযান্যন্ড নতুন 
 করী রাজবংশ নাম লনন্যে তান্যদর সাম্রাজয পুনুঃোপন কন্যর।’ 

‘ওন্যেলকাম জামাই। এই বড় েবরলে আমরা জানতাম না। নতুন 
পলর ন্যে ওন্যেলকাম জামাই।’ বলল টবগম আবদুল্লাহ। 

মুহূতেকাল লনরবতা। 
সুলস্মতা বালাজী ডযালনশ টদবানন্যের সামন্যন টেন্যক দূরবীনো টেন্যন লনন্যে 

বলল, ‘টদলে টনৌকাো এেন টকাোে টকান লদন্যক যান্যে।’ 
দূরবীন ট ান্যে লাগাল সুলস্মতা বালাজী। 
তার দূরবীন্যনর ট াে েুাঁজন্যত লাগল টনৌকালেন্যক। এক সমে প্রাে ল ৎকার 

কন্যর টস বন্যল উেল, ‘টনৌকালে এন্যস টগন্যে আমান্যদর ঘান্যের লদন্যকই আসন্যে।’ 
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আহমদ মুসা সুলস্মতা বালাজীর কাে টেন্যক দূরবীনলে লনন্যে ট ান্যে 
লাগাল। একেু ঝুাঁন্যক পড়ল কাাঁন্য র টদোলোর উপর। টদেল, সলতযই টনৌকালে 
এন্যস টগন্যে, লনন্য  টনন্যম যাওো লসলড়র টযোন্যন একো টবাে বাাঁধা আন্যে, টনৌকালে 
প্রাে টসোন্যন টপৌন্যে টগন্যে। 

আহমদ মুসা দূরবীনলে টেলবন্যল টরন্যে ডযালনশ টদবানেন্যক লেয কন্যর 
বলল, ‘ লুন ভাই সান্যহব টনৌকালে লনন্যে আলস। আমরা নামন্যত নামন্যত টনৌকা ঘান্যে 
টপৌন্যে যান্যব।’ 

আহমদ মুসা ও ডযালনশ টদবানে দুজন্যনই উন্যে দাাঁড়াল। 
‘জামাই টদবানে টতামার রূপকোন্যক জীবন্ত টদেন্যল টসো একো 

ভান্যগযর বযাপার হন্যব। গুডলাক টদবানে।’ উৎসাহ লদন্যে বলল হাজী আবদুল্লাহ। 
আহমদ মুসান্যদর সান্যে অন্যনন্যকই উন্যে দাাঁলড়ন্যেলেল। টকউ কাাঁন্য র 

টদোন্যলর পান্যশ লগন্যে দাাঁড়াল, আবার টকউ টকউ লসাঁলড় মুন্যের দরজাে লগন্যে 
দাাঁড়াল। 

আহমদ মুসারা টনন্যম টগল লসাঁলড়র একদম পালনর লকনারাে। 
তেনও কন্যেক গজ দূন্যর টনৌকাো। লকন্তু লেক লসাঁলড় বরাবরই টভন্যস 

আসন্যে। 
টনৌকালে এন্যস লেক লষ্টন্যলর লসাঁলড়র সান্যে আেন্যক টগল। টযন টনাঙর করল 

টনৌকালে। 
৬ ইলঞ্চর মত লম্বা টনৌকালে। লেকই পাতার গতলর। কাগন্যজর টনৌকার মত 

লডজাইন্যনই টযন গতলর হন্যেন্যে টনৌকালে, দুই ইলঞ্চ লম্বা মাস্তুললে ও টনৌকার 
মাঝোন্যনর লপরালমড আকৃলতর টপন্যের সান্যে আেকান্যনা। পতাকালে টদড় ইলঞ্চ 
বগোকৃলতর। 

ডযালনশ টদবানে বলল, ‘টোে ভাই আপলনই টনৌকালে তুন্যল লনন।’ 
‘অবশ্যই’। আহমদ মুসা লবসলমল্লাহ বন্যল টনৌকালে পালন টেন্যক তুন্যল 

লনল। 
টনৌকা লনন্যে আহমদ মুসারা তান্যদর টেলবন্যল ল ন্যর এল। 
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পান্যশর টেলবল টেন্যক লমন্যসস লবলব মাধব, টবগম আবদুল্লাহ, সাহারা বানু 
ও হাজী আবদুল্লাহ আহমদ মুসান্যদর সান্যে সান্যেই েুন্যে এল এ টেলবন্যল। 

সবাই গাদাগালদ কন্যর আহমদ মুসান্যদর টেলবল লঘন্যর বসল। সবার দৃলষ্ট 
৬ ইলঞ্চ টনৌকালের লদন্যক। 

‘লম. টদবানে, সান্যকাোই টনৌকালের পতাকাে রন্যক্তর টোপ লদন্যে 
‘এসওএস’ সংন্যকত টদো হন্যেন্যে বুঝলাম। এ সংন্যকত সান্যকাোইন্যদর টকান 
উত্তরসরূীন্যদর কাে টেন্যক এন্যসন্যে এোও বুঝলাম। লকন্তু ‘এসওএস’ সংন্যকত 
টকন, লক ঘেনা, টকান্যত্থন্যক এল এই সংন্যকত ইতযালদ লবেে না জানন্যল এই 
‘এসওএস’-এর সােেকতা লক?’ বলল হাজী আবদুল্লাহ। 

‘স্যার, টয পাতা লদন্যে এই টনৌকা গতলর হন্যেন্যে, রীলত অনুসান্যর তার সান্যে 
একো ল লে জড়ান্যনা োকার কো। তান্যতই সব লবস্তালরত টলো োন্যক।’ বলল 
ডযালনশ টদবানে। 

‘ভাই সান্যহব, তাহন্যল েুলুন টনৌকাো। টদো যাক ল লে আন্যে লকনা, টস 
রকম ল লে োকন্যল টসো একো বড় ঘেনা হন্যব।’ আহমদ মুসা বলল। 

ডযালনশ টদবানে টনৌকালে টেন্যন লনন্যে লবসলমল্লাহ বন্যল পতাকালে েুন্যল 
লদল টনৌকা টেন্যক। 

পাতা ভাাঁজ কন্যর গতলর করা টনৌকালে েুন্যল ট লল ডযালনশ টদবানে। 
পাতার সান্যে এক সান্যে ভাাঁজ করা টবশ বড় একেন্ড কাগজও টবলরন্যে এল। লনন্যজ 
না টদন্যেই কাগজলে ডযালনশ টদবানে তুন্যল লদল আহমদ মুসার হান্যত। 

কাগজ েন্ডলে ৬ ইলঞ্চ ও ৫ ইলঞ্চ গদঘেয-প্রন্যের। কাগজলে ওোোর পু্র । 
দুপান্যশই টলো। টয কাললন্যত টলো তাও ওোোর পু্র  এবং অন্যমা নীে। 

কাগজ ও কালল সম্পন্যকে এ েবর লদল ডযালনশ টদবানে। কাগজ েন্ডলে 
আহমদ মুসার হান্যত তুন্যল টদবার সমে আরও জানাল, ‘আমার মা’র কান্যে এই 
কালল সম্পন্যকে শুন্যনলে। রাজ পলরবান্যরর টলাকরা োড়া এই কালল গতলরর  মুেলা 
আর টকউ জান্যন না। মা জানন্যতন গতলর করন্যত, লকন্তু টকানলদন গতলর কন্যরনলন। 
রাজ পলরবান্যরর টকউ লভন্ন পলরবান্যর টগন্যল এবং টকান জালত লবেেক ডকুন্যমন্ে 
োড়া এ কাললর বযবহার লনলেদ্ধ।’ 
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আহমদ মুসা কাগজ েন্ডলে হান্যত লনন্যে উন্যে-পান্যে টদন্যে বলল, 
একপান্যশ আরবী, অেপান্যশ সান্যকাোই বণেমালা অেোৎ োইভাোে টলো। 
আলম.....।’ 

আহমদ মুসা কো টশে করন্যত পারন্যলা না। তার কোর মাঝোন্যন সাজনা 
লসংহাল বন্যল উেল, ‘আরবী টকান্যত্থন্যক এল স্যার? টনৌকালে আসন্যত পান্যর োই-
বামোর লদক টেন্যক।’ 

‘দলেণ োইলযান্যন্ডর পাত্তানী অঞ্চন্যলর টলান্যকরা তান্যদর োই ভাো 
টলোর টেন্যত্র োই ও আরবী দুই বণেমালাই বযবহার কন্যর োন্যক।’ বলল আহমদ 
মুসা। 

একেু োমল। মুে তুন্যল সবার লদন্যক তাকাল। বলল, ‘আলম লনলশ্চত 
কাগন্যজর দুই পান্যশর টলোর লবেেবস্তু একই। আরবী ভাো আমরা দু’একজন 
োড়া টকউ বুঝব না। সুতরাং টদবানে ভাই সান্যহব ল লের োই ভাোর লদকো 
পড়ুন। টস ভাো আমরা সবাই বুঝব।’ 

বন্যল আহমদ মুসা ল লে তুন্যল লদল ডযালনশ টদবানন্যের হান্যত। 
‘তোস্তু টোে ভাই’ বন্যল ল লে হান্যত তুন্যল লনল ডযালনশ টদবানে। পড়ন্যত 

শুরু করলুঃ 
‘‘আলম যেনব টযাবােদা। আমার লনকেতম একজন পূবে পুরুে পাত্তানীর 

একজন রাজা সুলতান আবদুল কালদর কামালুলেন। পূবেবতেী একজন পূবে পুরুে 
পাত্তানী মুসললম রাজন্যত্বর প্রলতষ্ঠাতা সুলতাম আহমদ শাহ ওরন্য   াউলসর 
বাংগসা।  াউলসর বাংগসা লেন্যলন োইলযান্যন্ডর ‘সান্যকাোই’ রাজবংন্যশর 
যুবরাজ। ১৩৫০ সান্যলর লদন্যক পাত্তানী অঞ্চন্যল আন্যসন। লতলন ইসলাম ধমে গ্রহণ 
কন্যর সুলতান আহমদ শাহ নাম গ্রহণ কন্যরন। টস অঞ্চন্যল ১৬০০ েৃষ্টান্যের লদন্যক 
মুসললম রাজন্যত্বর প্রলতষ্ঠা হন্যেলেল। সুলতান আহমদ শাহ এর উত্তরসূরীন্যদর দ্বারা 
এই রাষ্ট্র প্রলতলষ্ঠত হে। এই বংন্যশরই এক সুলতান হন্যলন, সুলতান আবদুল 
কান্যদর কামালুলেন। এই সুলতান আবদুল কান্যদন্যরর সংগ্রামী পুত্র েংকু আবদুল 
কান্যদন্যরর নাতলন আলম। আমার ভাই জান্যবর বাংগসা জহীর উলেন এবং আমার 
দাদী লনন্যে আমান্যদর লতনজন্যনর পলরবার। ১৯০২ সান্যল পাত্তানী অঞ্চল পুন্যরাপুলর 
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োই শাসন্যন  ন্যল যাওো এবং আমান্যদর বংন্যশর অোে সকল সদস্য লহজরত 
কন্যর মালন্যেলশোে  ন্যল যাবার পর গত শত বেন্যর আমান্যদর এই পলরবার 
পাত্তানী-জীবন্যনর টকেলবন্দু হন্যে দাাঁড়াে। শাসন বযাংকন্যকর হান্যত োকন্যলও লাে 
লাে পাত্তানী মুসলমানন্যদর সামালজক ও ধমেীে টনতৃত্ব এই পলরবান্যরর উপর এন্যস 
বন্যতেন্যে। শালন্তপূণে পলরন্যবন্যশ পাত্তানীরা প্রাে স্বাধলন জীবন-যাপন করলেল এবং 
 ীন বংন্যশাদ্ভুত আমান্যদর সান্যকাোই পলরবান্যরর কারন্যণ োইলযঅন্যন্ডর ল না 
বংন্যশাদ্ভুতন্যদর (যান্যদর সংেযা লতন  তেুোংন্যশ) মন্যধয ইসলান্যমর প্রভাব দ্রুত 
বাড়লেল। এই সমে লবনান্যমন্যঘ বজ্রপাত ঘেল। এক রান্যত আমান্যদর অঞ্চন্যলর 
প্রধান টসনালনবান্যসর উপর এক নৃশংস হামলা হন্যলা। সংঘন্যেে টবশ লকেু োই গসে 
লনহত ও আহত হন্যলা। পরলদন ঘেনােল টেন্যক পাললন্যে যাওো আিমণকারীন্যদর 
লকেু লজলনস কুলড়ন্যে পাওো যাে। তার মন্যধয কন্যেকলে বন্দুক, েুলপ, ইতযালদ 
রন্যেন্যে। বন্দুন্যকর প্রলতলে বাাঁন্যে টোদাই কন্যর ‘আল্লাহ’ শে টলো। েুলপরও 
 ারধান্যর এমব্রেডারীন্যত ‘আল্লাহ’ শে আাঁকা।  গজব নালজল হন্যলা প্রেমই 
আমান্যদর পলরবান্যরর উপর। আমার ভাই টগ্র তার হন্যলন। পন্যর টগ্র তার হন্যলা 
আন্যরা অন্যনক পাত্তানী যুবক। লবন্যশে কন্যর আমার ভাইন্যের টগ্র তান্যর তীব্র 
অসন্যন্তাে সৃলষ্ট হন্যলা টগাো পাত্তানী অঞ্চন্যল। এই পলরলেলতন্যত পাত্তানীর আরও 
কন্যেকলে োই টসনালশবীন্যর আিমণ হন্যলা। পাো বযবো লহসান্যব টসনান্যদর 
আিমন্যণর লশকার হন্যলা পাত্তানী গ্রাম। জীবন টদো-ন্যনোর নৃশংসতাে পাত্তানীর 
সবুজ অরণয আজ রক্তাক্ত। এর ভলবষ্যৎ লক আলম জালন না। তন্যব আলম লনলশ্চত 
বলন্যত পালর, এসব লকেুর মন্যধয একো ভোবহ েড়যন্ত্র রন্যেন্যে এবং টস েড়যন্ত্রই 
জেী হন্যত যান্যে। এই সংঘাত সৃলষ্টর সান্যে আমার ভাই, আমার পলরবার লকংবা 
পাত্তানীন্যদর পলরল ত টকান সংো-সংগেন জলড়ত নে। একো লেক আমার দাদা 
েংকু আবদুল কান্যদর এক সমে সশস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রাম কন্যরলেন্যলন। লকন্তু তার 
জীবেশান্যতই সবেসম্মলতিন্যম অস্ত্র পলরতযাগ কন্যর শালন্তপূণে আত্মলনেন্ত্রণ 
অলধকান্যরর আন্যোলন লতলন শুরু কন্যরন। টশে লদন্যক লতলন বলন্যতন, ‘আমান্যদর 
টদন্যশর আলদ পলর ে ‘সান্যকাোই’ (সুন্যের এক সুপ্রভাত) এবং ‘টমাোং োই’ 
(‘মুক্ত মানুন্যের মালে’)। োইলযান্ডন্যক যলদ আমরা এই আসল পলর ন্যে প্রলতলষ্ঠত 
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করন্যত পালর, তাহন্যল আমরা পাত্তানীর মুসলমানরা টসোন্যন সব অলধকারই টপন্যে 
যাব। আমান্যদরন্যক এই প্রালির আন্যোলনোই প্রেম করন্যত হন্যব। এজন্যে 
প্রন্যোজন প্রলতলে মানুন্যের মানলবক অলধকার প্রলতষ্ঠা।’ েংকু আবদুল কান্যদন্যরর 
এই কোগুন্যলা আজ তললন্যে যান্যে। তার জােগাে োন কন্যর লনন্যে ঘাতন্যকর অস্ত্র। 
ঘাতন্যকর এই অস্ত্র টযমন োই গসেন্যদর প্রলত উদযত, টতমলন উদযত পাত্তানীন্যদর 
সতয কো, সুে ল ন্তার লবরুন্যদ্ধও। অেলদন্যক এই পাত্তানীরা োই গসেন্যদর 
প্রলতন্যশান্যধরও লশকার। পাত্তানীরা আজ এই লদ্বমুেী আগুন্যনর অসহাে ইন্ধন। এই 
আগুন্যন আমরা পুন্যড় টশে হবার মুন্যোমুলে। প্রলতলে নতুন লদন; অবোর নতুন 
অবনলত লনন্যে আসন্যে। এই অবনলত টরাধ কন্যর পাত্তানী ও োই মুসলমানন্যদর 
বাাঁ ান্যব টক? আল্লাহই পান্যর। তাাঁর কান্যেই আমার ল লে।’’ 

ল লে পড়া টশে করল ডযালনশ টদবানে। 
সবার ট াে ডযালনশ টদবানন্যের মুন্যের লদন্যক। লপন পতন লনরবতার 

মন্যধয শুনলেল সবাই। 
ডযালনশ টদবানে োমন্যলও লপনপতন লনরবতা ভাঙল না। 
ল লের কোগুন্যলা ভাবান্যে সকলন্যক। 
লনরবতা টভন্যঙ কো বলল হাজী আবদুল্লাহ। বলল, ‘আলম দুুঃলেত, আলম 

টনৌকালেন্যক টেলনা মন্যন কন্যরলেলাম। লকন্তু এেন টদেলে, একো জনন্যগাষ্ঠীর তর  
টেন্যক মমোলন্তক এক এসওএস।’ 

বন্যল মুহূতেকাল টেন্যম আবার শুরু করল, ‘োইলযান্যন্ডর পাত্তানী অঞ্চন্যলর 
ঘেনা জালন। লকন্তু টভতন্যরর এই ভোবহ ঘেনা আলম জালন না। আল্লাহ তান্যদর 
রো করুন।’ 

‘ল লেন্যত ল লের টললেকা যেনব টযাবােদার টয পলর ে টদো হন্যেন্যে, টস 
লদক টেন্যক আলম মন্যন কলর ল লেলে েুবই গুরুত্বপূণে এবং ল লের প্রলতলে কো সতয। 
আর সান্যকাোইন্যদর ইলতহান্যস এমন ল লে টপ্ররন্যণর দৃষ্টান্ত টবলশ টনই। অলধকাংশ 
টেন্যত্র এ ধরন্যনর ল লে বযলক্তগত লবেন্যে হন্যে োন্যক। পন্যরর জন্যে বা জাতীে 
লবেন্যে এমন ল লের ঘেনা আলম শুলনলন। আলম শুন্যনলে, জাতীে লবেন্যে টলো এ 
ধরন্যনর ল লে কেনও বযেে হে না।’ বলল ডযালনশ টদবানে। 
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‘ডযালনশন্যক ধেবাদ। টস টয তার বংন্যশর টিাল টপোন্যে, বযাপারো তা 
নে। োইন্যদর প্রা ীন সব ইলতহান্যসই এসব কো আন্যে। আলম োই রূপকোন্যতও 
এো পন্যড়লে। লকন্তু আমান্যদর সামন্যন টয ল লেো টসো রূপকো নে।’ বলল সুলস্মতা 
বালালজ। 

‘রূপকোর মত এই ল লেলের গন্তবয লক আমান্যদর এ বালড় ধন্যর লনন্যত 
হন্যব?’ হাজী আবদুল্লাহ বলল। 

‘এ ধরন্যনর ল লের গন্তবয বালড় বা োন হে না, হে বযলক্ত এবং টস বযলক্ত 
হে ঈশ্বন্যরর প্রলতলনলধ।’ বলল ডযালনশ টদবানে। 

‘বালড়র মাললক লহসান্যব ল লের মাললক তাহন্যল লক আলম হব?’ হাজী 
আবদুল্লাহ বলল। 

‘আলম বন্যললে, প্রো অনুসান্যর টনৌকা প্রেম যার নজন্যর পন্যড় এবং লযলন 
টনৌকা তুন্যল টনন, লতলন টনৌকার মাললক হন।’ বলল ডযালনশ টদবানে। 

‘ল লে টতা ঈশ্বন্যরর উন্যেন্যশ্য টলো। মানুে এ ল লে লনন্যে বা এর মাললক 
হন্যে লক করন্যব?’ বলল সাজনা লসংহাল। 

‘সান্যকাোইন্যদর লবশ্বাস, ঈশ্বন্যরর নান্যম টলো ল লে ঈশ্বরই তার মন্যনানীত 
টলান্যকর হান্যত টপৌন্যে টদন। সুতরাং মানুে ল লের মাললক হন ঈশ্বন্যরর তর  
টেন্যকই।’ ডযালনশ টদবানে বলল। 

‘ও গড! স্যার তাহন্যল টনৌকা টদন্যেন্যেন ঈশ্বন্যরর ইোন্যতই!’ সাজনা 
লসংহাল বলল। 

‘শুধু এোন্যন নে, টগাো আোমান্যন আল্লাহ আর কান্যক মন্যনানীত করন্যত 
পান্যর বল?’ বলল টবগম হাজী আবদুল্লাহ। 

জানালার টভতর লদন্যে আোমান সাগন্যরর লদন্যক তালকন্যেলেল আহমদ 
মুসা। শূে লদগন্যন্ত হালরন্যে যাওো তার দৃলষ্ট। ভাবন্যলশহীন মুে।  ারপান্যশর টকান 
কোই টযন তার কান্যন প্রন্যবশ কন্যরলন। 

ধীন্যর ধীন্যর এক সমে তার মুে ঘুন্যর এল জানালা টেন্যক, আোমান 
সাগন্যরর লদক টেন্যক। 
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টবগম হাজী আবদুল্লাহর কো তেন টশে হন্যেন্যে। আহমদ মুসা বন্যল 
উেল হাজী আবদুল্লাহন্যক লেয কন্যর, ‘জনাব, ল লেন্যত উন্যল্ললেত নান্যের গুরু তৃতীে 
শলক্তলে টক টক হন্যত পান্যর?’ 

‘বলা মুলেল। তন্যব টসই শলক্ত োই সরকান্যরর বন্ধু নে, লকন্তু তারা পাত্তানী 
মুসলমানন্যদর শত্রু, এ লবেেলে ল লে টেন্যক পলরষ্কার।’ বলল হাজী আবদুল্লাহ। 

‘লকন্তু এ শলক্তর পলর ে লক হন্যত পান্যর?’ আহমদ মুসা বলল। তার 
ভ্রুকুলঞ্চত। 

‘সুলনলদেষ্ট কন্যর বলা মুলেল। তন্যব োইলযান্যন্ডরই টকান মুসললম লবন্যদ্বেী 
গ্রুপ এরা হন্যত পান্যর।’ হাজী আবদুল্লাহ বলল। 

আহমদ মুসা পন্যকে টেন্যক টমাবাইল টবর করল। এই সমে তার ট াে 
লগন্যে পড়ল হোৎ লেলভ স্ক্রীন্যনর উপর। লেলভ’র সাউন্ড তেন েুব কম করা লেল। 
লাইভ টেললকাষ্ট হলেল একো  েুবল টেলা। লেলভ স্ক্রীন্যনর বেন্যম লনউন্যজর 
হাইলাইেস টদোলেল। তান্যত ‘োইলযান্যন্ড রক্তেেী সংঘাত’ লশন্যরানাম টদেল 
আহমদ মুসা। টদন্যেই ঘুন্যর বসল। 

আহমদ মুসান্যক অনুসরণ কন্যর সবার দৃলষ্ট লগন্যে লনবদ্ধ হন্যলা লেলভ 
স্ক্রীন্যনর ওপর। পড়ল সবাই, ‘পাত্তানী অঞ্চন্যল পাত্তানী শহর টেন্যক ১০০ 
লকন্যলালমোর উত্তন্যর একো োই টসনালশলবন্যরর উত্তন্যর একো োই টসনালশলবন্যরর 
উপর আকলস্মক আিমন্যণ ১১ জন োই টসনা লনহত হন্যেন্যে। োই গসেরা পাো 
আিমণ  ালাে এবং হামলাকারীন্যদর অনুসরণ কন্যর পাত্তানীন্যদর একো বড় গ্রান্যম 
টপৌন্যে। টস গ্রান্যমর মাদরাসাে তেন বালেেক ধমেসভা  ললেল। োই গসেরা টস 
জমান্যেন্যতর উপর আিমণ  ালাে। সংঘেে টবন্যধ যাে। সংঘন্যেে ৪৩ জন গ্রামবাসী 
লনহত হে। আহন্যতর সংেযা কন্যেক শত।’ 

েবরলে পড়ার সান্যে সান্যে সবার মুে লবেণ্ণতাে ভন্যর টগল। 
লকন্তু আহমদ মুসার মুে ভাবন্যলশহীন, অন্যনকোলন অেমনে টযন টস। 

এোন টেন্যকও অেলকেু টস টদেন্যে, ভাবনার টেত্র টযন তার অে টকাোও। 
লবোদ-লনরবতো ভাঙল হাজী আবদুল্লাহ। বলল, ‘বৎস আহমদ মুসা, 

লেলভন্যত টয কালহনী আমরা পড়লাম, তান্যত যারা োই টসনা লশলবর আিমণ 
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কন্যরলেল এবং গ্রান্যমর জনসভার লদন্যক পাললন্যে লগন্যে টসনা আিমণ টসোন্যন 
টসোন্যন টডন্যক লনন্যে লগন্যেলেল, তারাই টতামার টসই তৃতীে পে। বুঝা যান্যে, এরা 
এক লবপজ্জনক পে। লবপজ্জনক এক  াাঁন্যদ আেন্যকন্যে োই মুসললম ও োই 
সরকার দুই পেন্যকই।’ 

আহমদ মুসা মুে ঘুলরন্যে তাকাল হাজী আবদুল্লাহর লদন্যক। বলল, ‘রাইে 
স্যার।’ কণ্ঠ আহমদ মুসার লনস্তরে ও লনরুত্তাপ। 

বন্যলই আহমদ মুসা টমাবাইল তুন্যল লনল হান্যত। টমাবাইন্যলর স্ক্রীন্যন ট াে 
পড়ন্যতই টদেল বযাোরীর টরড লসোল, ‘লর ান্যজের মযালক্সমাম সমে ৬ মাস পার 
হন্যে টগন্যে। আনএবল েু এযাক্ট।’ 

আহমদ মুসা হান্যতর টমাবাইল টেলবন্যল রােন্যত রােন্যত বলল, টমাবাইল 
লবন্যদ্রাহ কন্যরন্যে। েে মাস লর াজে করা হেলন। লযান্ড টেললন্য ানো লদন আপা।’ 

টেলবন্যলর ওপান্যশ সুলস্মতা বালাজীর কান্যে একো লযান্ড টেললন্য ান লেল। 
সুলস্মতা বালাজী দাাঁলড়ন্যে টেললন্য ানো আহমদ মুসার লদন্যক এলগন্যে লদন্যে 

বলল, ‘টোে ভাই, আমার টমাবাইললেও আইএসলড। টদব আপনান্যক?’ 
অে সবাই এক সান্যে বন্যল উেল, ‘টকাোে টেললন্য ান করন্যবন? 

টমাবাইল লনন।’ 
‘সউলদ আরন্যব টজান্যস াইন্যনর কান্যে টেললন্য ান করব। লযান্ড 

টেললন্য ানোই আরামদােক হন্যব।’ শান্ত গলাে বলল আহমদ মুসা। 
টজান্যস াইন্যনর নাম শুনন্যতই সকন্যলর মুন্যে সম্ভ্রমপূণে প্রসন্ন ভাব  নু্যে 

উেল। 
এক েুকন্যরা হালস  ুন্যে উন্যেন্যে সাজনা লসংহান্যলর মুন্যে। 
 ে কন্যর উন্যে দাাঁড়াল। একেু ঝুাঁন্যক পন্যড় টেললন্য ান টসন্যের স্পীকার অন 

কন্যর লদল। 
‘এ লক করন্যল সাজনা? সুেমা স্পীকার অ  কন্যর দাও।’ 
সুেমা ওলদন্যক হাত বাড়ালেল। 
আহমদ মুসা সুেমান্যক লনন্যেধ কন্যর বলল, ‘সাজনা তার মযাডান্যমর কো 

শুনন্যত  াে। তান্যক হতাশ করার দরকার টনই।’ 
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সাজনা লসংহাল উন্যে দাাঁড়াল। বলল আহমদ মুসার উন্যেন্যশ্য, ‘স্যার, নাম 
আমার হন্যে। লকন্তু সকন্যলই উেুে হন্যে আন্যে তাাঁর কো টশানার জন্যে। টদেুন, 
এক এক কন্যর লজজ্ঞাসা করলে। টকউ না বলন্যব না।’ 

‘না লজজ্ঞাসা করার দরকার টনই। টতামার পন্যে টভাে অন্যনক। টতামারই 
লজত হন্যেন্যে।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘অন্যনক ধেবাদ স্যার। আমার ট ন্যে অন্যেরা আরও েুলশ হন্যেন্যেন।’ 
বলল সাজনা লসংহাল। 

টেললন্য ান টসে টেন্যন লনন্যে ডাোল করল আহমদ মুসা। 
টসন্যকন্যন্ডর মন্যধয ওপার টেন্যক একো নরম নারী কণ্ঠ টভন্যস এল, 

‘আসসালামু আলাইকুম’ আলম টজান্যস াইন। 
‘ওো আলাইকুম আসসালাম। টকমন আে টজান্যস াইন?’ বলল আহমদ 

মুসা। তার কণ্ঠ শান্ত, সম্ভ্রমপূণে। 
‘আলহামদুললল্লাহ। তুলম টকান্যত্থন্যক বলে? ভাল আে টতা? টতামার 

টমাবাইল বন্ধ টকন?’ 
‘টজান্যস াইন, তুলম লতনো প্রশ্ন করন্যল। আমার প্রন্যশ্নর জবাব দাওলন।’ 
‘স্যলর। টতামার টমাবাইল হোৎ টরসপন্স না করাে আলম ওলরড লেলাম। 

আলম ভাল আলে, আহমদ আবদুল্লাহ ভাল আন্যে। ওন্যক, এেন বল।’ 
‘আলহামদুললল্লাহ, আহমদ আবদুল্লাহ ভাল আন্যে। লকন্তু তুলম ভাল টনই। 

একো িালন্ত তুলম টগাপন করে। সকান্যলও কো বলার সমে আমার এো মন্যন 
হন্যেন্যে।’ 

‘লেক ধন্যরে। গত ২লদন আমার জ্বর টগন্যে। গত রাত টেন্যক আলম ভাল।’ 
‘জ্বরো টকন, ডাক্তার লক বন্যলন্যেন?’ 
‘ল ন্তা কন্যরা না এ লনন্যে। ডাক্তার আন্যেশা ও ডাক্তার  ালতমা টদন্যেন্যেন। 

লসজনাল ধরন্যনর জ্বর বন্যলন্যেন।’ 
‘ওন্যক টজান্যস াইন। আমার টমাবাইন্যল  াজে লেল না টসজে পাওলন। 

আলম ভাল আলে। আলম এেনও লবন্যে বালড়ন্যতই আলে।’ 
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‘ও নাইস। শাহবানু, সুেমারাও লনশ্চে আন্যে। নতুন জীবন্যন ওন্যদর 
ওন্যেলকাম। আল্লাহ ওন্যদর জীবন দীঘে করুন, মেলমে করুন। আমার সালাম 
ওন্যদর লদও। দুই টবানন্যক লকেু টপ্রন্যজন্ে কন্যরে?’ 

‘স্যলর। আলম এ লদকো টতা ভালবইলন।’ 
‘এোই স্বাভালবক। সব ভাবনা এক সান্যে হে না।’ 
‘এেন বল, টতামার পরমশে লক?’ 
‘দুন্যবানন্যক দুলে ‘ইউলনভাসে এযােলাস’ উপহার দাও।’ 
‘ইউলনভাসে-এযােলাস’। ওো লদন্যে ওরা লক করন্যব? 
‘টকন গবল ত্রমে পৃলেবীর টদশ ও মানুন্যের ভূন্যগালন্যক টদেন্যব, রূপমে 

আকান্যশর লবশালতা ও অপরূপতান্যক টদেন্যব এবং টদেন্যব এর লবজ্ঞানমে 
স্রষ্টান্যক।’ 

‘ধেবাদ টজান্যস াইন। ইউলনভাসে এযােলান্যসর নতুন অেে লদন্যল তুলম 
আমান্যক। টতামান্যক ধেবাদ। এই এযােলাস ওন্যদর টদব।’ 

‘আলহামদুললল্লাহ। এেন টতামার কো বল।’ 
‘টকান কো?’ 
‘যা বলার জন্যে টেললন্য ান কন্যরে?’ 
‘লক কন্যর লনলশ্চত হন্যল?’ 
‘টতামান্যক অেমনে টদেলে। টতামার মন অে টকাোও লনশ্চে। তুলম 

আববা-আম্মার কো লজজ্ঞাসা করন্যত ভুন্যল টগে। তুলম লনন্যজ কন্যেকলদন আন্যগ 
টোাঁজ লনন্যল ডাক্তার  ালতমা আন্যমলরকা টেন্যক এন্যসন্যে লকনা। লকন্তু আজ তার নাম 
শুন্যনও লকেু বলন্যল না। লনশ্চে টতামার মন টকাোও আেকা পন্যড় টগন্যে।’ 

‘ধেবাদ টজান্যস াইন। তুলম লেকই ধন্যরে। নতুন একো লবেে লনন্যে 
ভাবলে।’ 

বন্যল আহমদ মুসা সমুদ্র টভংন্যগ আসা পাতার লবস্মেকর টনৌকা, যেনব 
টযাবােদার ল লে এবং ল লের সব কো সংন্যেন্যপ বলল। 

োমল আহমদ মুসা। 
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োমার সান্যেই ওপার টেন্যক টজান্যস াইন বন্যল উেল, ‘অদৃশ্য তৃতীে 
পেো টক জান? ওরা বন্ধু টবন্যশ শত্রু অলতশে। ইসলামী লবপ্ল্বীর টপাশাক পন্যর 
ওরা এন্যসন্যে।’ 

‘এত তাড়াতালড় ওন্যদর তুলম ল নন্যল লক কন্যর? তুলম লকন্তু আমার 
ভাবনান্যকই প্রকাশ কন্যরে টজান্যস াইন। ধেবাদ।’ 

‘ওন্যেলকাম। ওন্যদর ট নার জন্যে সমন্যের প্রন্যোজন টনই জনাব। টসই 
েুইন-োওোন্যরর নাইন-ইন্যলন্যভন পর বন্ধুন্যবশী এ েড়যন্ত্রকারীন্যদর সবেত্রই টদো 
যান্যে।’ 

বন্যল একো দম লনন্যেই টজান্যস াইন বলল, ‘তুলম োইলযান্যন্ড যাত্রা করে 
কেন?’ 

‘আলম যালেই, এো টকন ধন্যর লনন্যল?’ মুন্যে হালস টেন্যন বলল আহমদ 
মুসা। 

সংন্যগ সংন্যগ জবাব এল না টজান্যস াইন্যনর কাে টেন্যক। মুহূতে কন্যেক 
পন্যর টস বলল, ‘তুলম যাে, আলম এ কো বলললন। টতামার যাওো উল ত বন্যলই 
আলম এ কো বন্যললে। আল্লাহর কান্যজর টকান আন্যবদন্যনর সাড়া লতলন তাাঁর টকান 
বাোর মাধযন্যমই টদন। টবান যেনব টযাবােদার দরোন্যস্তর সাড়া আল্লাহ টদন্যবন 
তার টকান বাোন্যক পালেন্যেই। টসই টসৌভাগযবান মানুে আমার স্বামী টহান এোই 
টতা আলম  াইব।’ 

‘ধেবাদ টজান্যস াইন। অসংেয ধেবাদ আল্লাহন্যক, লযলন টতামান্যক 
লদন্যেন্যেন আমান্যক জীবন সলেনী লহসান্যব। োইলযান্যন্ড যাওোর বযাপান্যর আমার 
লদ্বধাগ্রস্ততা ধুন্যে-মুন্যে সা  হন্যে টগল। আবান্যরা ধেবাদ টজান্যস াইন।’ 

‘এত ধেবাদ তেন প্রন্যোজন হে, যেন পাওোো আশাতীত হন্যে োন্যক। 
তুলম লক টভন্যবলেন্যল টজান্যস াইন্যনর পরামশে অেরকম হন্যত পান্যর?’ 

‘না। আলম ভাবলেলাম অে লবেে। আোমান টেন্যক ল ন্যর আমান্যদর 
আন্যমলরকা যাওোর টপ্রাগ্রাম আন্যে। আন্যমলরকাে টতামার আমন্ত্রণ টয কারন্যণ, টস 
অনুষ্ঠান টতা এ মান্যসই। এোই আমার ভাবনার লবেে লেল।’ 
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‘লেকই টভন্যবে। এ বযাপান্যর আমার মত হন্যলা, আন্যমলরকা যাওোর 
টপ্রাগ্রাম বালতলও নে, আবার যাওোর লসদ্ধান্তও নে। ওো আল্লাহর হান্যত োক। 
এই মুহূন্যতের জন্যে টযো করণীে, টসোই করন্যত হন্যব।’ বলল টজান্যস াইন শান্ত, 
লকন্তু দৃঢ় কন্যণ্ঠ। 

‘আলমন। লসদ্ধান্ত তুলম লদন্যে লদন্যল।’ বলল আহমদ মুসা। তার মুন্যে 
সানে হালস। 

‘এ টসৌভাগয আমার উপর বতোন্যল আলম েুলশই হতাম। লকন্তু সতয হন্যলা, 
আলম টতামার লসদ্ধান্ত পূণে করলাম মাত্র।’ 

‘এোই স্বাভালবক টজান্যস াইন। দু’জন্যন লমন্যলই টতা আমরা পূণোে।’ 
আন্যবন্যগ ভারী কণ্ঠস্বর আহমদ মুসার। 

‘আলহামদুললল্লাহ। এোই আল্লাহর ইো।’ 
একেু টেন্যম একো দম লনন্যেই আবার বন্যল উেল টজান্যস াইন, ‘আজন্যক 

টতালা আহমদ আবদুল্লাহর একো েলব কলম্পউোন্যর পাোলে। তুলম ওো 
োইলযান্যন্ড লনন্যে টযন্যত পারন্যব।’ 

‘টতামার েলবও।’ 
‘পাোব না।’ 
‘টকন?’ 
‘ট াে বুন্যজ টদে, েলবো টদেন্যত পান্যব। ওর ট ন্যে ভাল েলব টকান 

কযান্যমরা লদন্যত পান্যর না।’ 
‘লেক টজান্যস াইন।’ 
‘ধেবাদ।’ 
‘আর লকেু কো?’ 
‘আমার প্রন্যশ্নর জবাব দাওলন। কেন তুলম যাত্রা করে োইলযান্যন্ড?’ 
‘আোমান্যন োই লভসার বযবো আন্যে। যলদ আজ লভসা টপন্যে যাই, 

তাহন্যল টপ্ল্ন্যনর লসে টপন্যল আজন্যকই  ন্যল যাব।’ 
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‘না, শাহবানু, সুেমা টবানন্যদর এইমাত্র লবন্যে হন্যলা। ওন্যদর আনন্যের 
লদন্যন লনরানে টডন্যক এন্যনা না। একলদন ওন্যেে কন্যরা। তাোড়া সবার কাে টেন্যক 
লবদাে লনন্যত টতা লকেু সমে লাগন্যব।’ 

োমন্যলা টজান্যস াইন। লকন্তু পরেন্যণই আবার তার কণ্ঠ টশানা টগল। 
বলল, ‘টতামার আর লকেু কো না োকন্যল রালে। ডাক্তার মযাডাম টয টকান সমে 
এন্যস পড়ন্যত পান্যরন। গতলর হন্যত হন্যব।’ 

‘লেক আন্যে টজান্যস াইন। আোমান োড়ার আন্যগ টতামান্যক আবার কল 
করব।’ 

‘ওন্যেলকাম। শাহবানু, সুেমান্যদর আমার টস্নহ লদও। আর হাজী আংন্যকল 
এবং টবগম আবদুল্লাহ, সাহারাবানু ও লমন্যসস লবলব মাধব োলাম্মান্যদর আমার 
কৃতজ্ঞতা জালনও। ওাঁরা টতামান্যক টয টস্নহ ও ভান্যলাবাসা লদন্যেন্যেন, আলম এেন 
টেন্যকও তার উষ্ণতা পালে। আল্লাহ ওাঁন্যদর সবার মংগল করুন।’ 

‘ওন্যক টজান্যস াইন। আহমদন্যক আমার টস্নহ, আম্মান্যদর আমার সালাম 
লদও। আসসালামু আলাইকুম।’ 

‘ওো আলাইকুম সালাম। আল্লাহ হান্য জ।’ 
কো টশে কন্যর আহমদ মুসা ট োন্যর টহলান লদল। 
ঘন্যর লপনপতন লনরবতা। 
লনবোক সবাই। 
সবার ট ান্যে লবমেে-ন্যবদনার োপ। 
আহমদ মুসাও লক লদন্যে কো শুরু করন্যব তা টভন্যব টপল না। 
পল পল কন্যর সমে বন্যে যান্যে। 
মুে তুলল সাজনা লসংহাল। তার ট াে অশ্রুন্যত েল েল করন্যে বলল, 

‘স্যার আপলন আজন্যকই যান। একলদন আরও োকা মান্যন স্মলৃতর আরও টবন্যড় 
যাওো। মানুন্যের কষ্ট তান্যত বাড়ন্যব। আপনার মন্যন লকেুরই দাগ পন্যড় না। লকন্তু 
সবার মন এমন পাের নে।’ োমল সাজনা লসংহাল। 

তার দুগন্ড টবন্যে অশ্রু গলড়ন্যে পড়ন্যে। 
সবার ট ােই লসক্ত। মাো লন ু। 
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ট াে মুেল সুেমা রাও। টস মুে তুলল। বলল, ‘ভাইো সাজনা একদমই 
টেন্যল মানুে। ওর মন এন্যকবান্যর সাদা। দুুঃন্যের টকান কাল দাগ টসোন্যন টনই। 
লকন্তু ভাইো আমরা সবাই মন্যন কন্যরলেলাম, আপনান্যক লকেুলদন আমরা পাব। লকেু 
জানব, লশেব আমরা। এতলদন সংঘাত-সংকন্যের মন্যধয লদন টগন্যে। আপলন 
জান্যনন না ভাইো, আমার আম্মা আজ বাদ  জর সুলস্মতা বালাজী আপান্যক সান্যে 
লনন্যে টপােে টেোর টকেীে জান্যম মসলজন্যদ লগন্যে ইসলাম গ্রহণ কন্যরন্যে। 
আপনান্যক সারপ্রাইজ টদন্যবন বন্যল লকেু বন্যলনলন।’ 

এক ঝলক আনন্যে আহমদ মুসার মুে ভন্যর টগল। সংন্যগ সংন্যগই উন্যে 
দাাঁলড়ন্যে লমন্যসস লবলব মাধবন্যক উন্যেশ্য কন্যর আহমদ মুসা বলল, 
‘আলহামদুললল্লাহ, ওন্যেলকাম, টোশ আমন্যদদ োলাম্মা।’ 

‘আলহামদুললস্নাহ। ধেবাদ টবো। লকন্তু টবো টয আন্যলা তুলম এোন্যন 
টজ্বন্যলে, তা একদমই েদু্র। ভে করলে, তুলম  ন্যল টগন্যল অন্ধকান্যর না সব টেন্যে 
যাে আবার।’ বলল সুেমার মা লমন্যসস লবলব মাধব। 

‘ভে টনই োলাম্মা। এ আন্যলার মাললক আল্লাহ। লতলনই এন্যক আরও 
প্রজ্জললত করন্যবন।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘এই টতা শুনলাম, আল্লাহ তার ইো তার বাোন্যক লদন্যে্ই বাস্তবােন 
কন্যরন। তুলম এমন এক টদবদূত টবো। তুলম এভান্যব  ন্যল টযন্যো না। সাজনা একেু 
টবলশ বন্যল ট ন্যলন্যে। আকলস্মক আঘাতো তান্যক টবলশ আহত কন্যরন্যে বন্যলই 
হেত। লকন্তু আমরা সবাই টতা তার মত কন্যরই ভাবলে।’ লমন্যসস লবলব মাধব বলল। 

সুলস্মতা বালাজী এবং ডযালনশ টদবানে পােন্যরর মত বন্যস আন্যে। 
লবলব মাধব োমন্যল মুে েুন্যল ধীন্যর ধীন্যর বলল, ‘টনৌকাোন্যক আলম মজা 

লহন্যসন্যব লনন্যেলেলাম। লকন্তু মজা টয টোে ভাই আহমদ মুসার জন্যে ‘সমর’ হন্যে 
দাাঁড়ান্যব, কল্পনাও করন্যত পালরলন। যাক টোে ভাই, লবেেো লকন্তু ঐ রকম 
ইমারন্যজন্সী নে টয আপনান্যক আজ লকংবা কালই  ন্যল টযন্যত হন্যব!’ 

আহমদ মুসা ম্লান হাসল। বলল, ‘ভাইসান্যহব, টমন্যেো ললন্যেন্যে প্রলতলদন 
পলরলেলত োরাপ হন্যে। টেলললভশন লনউন্যজই টদেন্যলন এবং ১১ জন গসলনক ও 
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৪৩ জন গ্রামবাসীর লনহত হবার েবর পড়ন্যলন। এই ঘেনা লনশ্চে আরও ঘেনার 
জে টদন্যব। এো লনশ্চেই ইমারন্যজন্সী।’ আহমদ মুসা বলল। 

লকেু বলন্যত যালেল আহমদ শাহ আলমগীর। তান্যক োলমন্যে লদন্যে 
আহমদ মুসা বলল, ‘শাহ সান্যহব টশান। তুলম ও টদবানে ভাই সান্যহব জনাব হাজী 
আংকন্যলর পরামশে লনন্যে গভনের লকংবা লসলবআই যান্যক বন্যল পার কাল ১২ োর 
মন্যধয আলম োইলযান্যন্ডর লভসা  াই। আজই বা কাল লবকান্যলর জন্যে টপােে টেোর 
এবং টকালকাতা বযাংকক টপ্ল্ন্যনর লেলকে কন্যর রাে।’ 

আহমদ শাহ আলমগীর আবার লকেু বলন্যত যালেল। 
আবার আহমদ মুসা তান্যক োলমন্যে লদল। 
আহমদ শাহ আলমগীন্যরর ট ান্যে নতুন অশ্রুর টবগ টদো লদল। 
 লুপন্যে টকাঁন্যদ উেল সুেমা রাও। টস মুে তুলল লকেু বলার জন্যে।  
আহমদ মুসা তান্যক োলমন্যে লদন্যে বলল, ‘না, সুেমা তুলম যা বলন্যব তা 

আলম জালন।’ বন্যল আহমদ মুসা তাকাল হাজী আবদুল্লাহর লদন্যক। লকেু বলার 
জন্যে মুে েুন্যললেল। লকন্তু তার আন্যগই সাজনা লসংহাল বন্যল উেল, ‘স্যার, গত 
কন্যেকলদন্যনর অলভজ্ঞতাে আলম আপনান্যক পরম গণতন্ত্রী টভন্যবলেলাম। লকন্তু 
টদেলে আপলন লনদেেভান্যব মানুন্যের মুে বন্ধ করন্যত পান্যরন।’ 

আহমদ মুসা লমলষ্ট হাসল। বলল, ‘মানুন্যের নে ভাই-ন্যবানন্যদর মুে বন্ধ 
করন্যত পালর। শাসন করার জন্যে ভাই-ন্যবান টতা পাইলন। তাই এমন সুন্যযাগ টপন্যল 
োলড় না।’ 

‘আলম বুলঝ তাহন্যল মানুে?’ ম্লান কন্যণ্ঠ বলল সাজনা লসংহাল। 
শে কন্যর টহন্যস উেল আহমদ মুসা। বলল, ‘টতামান্যক মুে বন্ধ করন্যত 

বলন্যল করন্যত না। এমন ভাই-ন্যবানও আন্যে যারা বড়ন্যদর উপর তান্যদর ইো 
 ালপন্যে টদে।’ 

‘এ টবোদবন্যদর আপলন োরাপ ট ান্যে টদন্যেন তাহন্যল।’ সাজনা লসংহাল 
বলল। 

আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘উন্যো। ওরা টবলশ অলধকার দাবী কন্যর এবং 
পােও।’ 
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‘ও গড’ বন্যল দুহাত লদন্যে মুে িাকল সাজনা লসংহাল। 
পাশ টেন্যক সুলস্মতা বালাজী সাজনা লসংহান্যলর লপন্যে একো লকল লদন্যে 

বলল, ‘এবার েুলশ টতা!’ 
মুে টিন্যক রাো আঙুন্যলর  াাঁক লদন্যে অশ্রু গলড়ন্যে পড়ন্যে সাজনা 

লসংহান্যলর। টসলদন্যক নজর পড়ন্যতই ভ্রুকু কান্যলা সুলস্মতা বালাজী। লকন্তু মুে েুলল 
না। 

আহমদ মুসার দৃলষ্ট আবার ল ন্যর টগল হাজী আবদুল্লাহর লদন্যক। বলল, 
‘জনাব আলম টভন্যবলেলাম আোমান্যনর কাজ টশে হন্যল আপনান্যদর সবাইন্যক লনন্যে 
ওমরা করন্যত সউলদ আরন্যব লনন্যে যাব। লকন্তু আলম পারলে না। আপলন দো কন্যর 
এ দালেত্ব লনন। আলম সউলদ সরকারন্যক এবং লদল্লীে সউলদ রাষ্ট্রদনূ্যতর সান্যে কো 
বন্যললে। দু ারলদন্যনর মন্যধয সরকালর আমন্ত্রণ এন্যস যান্যব। আপনারা মক্কা, মলদনা 
ও তান্যে  স র করন্যবন।’ 

ঘর জুন্যড় আনন্যের একো গুঞ্জন উেল। 
গুঞ্জন োলপন্যে লমন্যসস লবলব মাধন্যবর কণ্ঠ শ্রুত হন্যলা। বলল, ‘এই 

দাওোত কারা পান্যব?’ 
একো লদ্বধাে পড়ল আহমদ মুসা। 
আহমদ মুসান্যক কো বলন্যত হন্যলা না। হাজী আবদুল্লাহ বন্যল উেল, 

‘এোন্যন হালজর যারা তারা সবাই দাওোত পান্যব, আহমদ মুসার কোর ধরন্যন 
এোই আলম বুন্যঝলে।’ 

‘তাহন্যল টতা এোন্যনর সবাই দাওোত পান্যে।’ হালস মুন্যে বলল লমন্যসস 
লবলব মাধব। 

লবলস্মত হন্যলা আহমদ মুসা। তাকাল এবার সুরূপা লসংহান্যলর লদন্যক। পন্যর 
দৃলষ্ট ল লরন্যে লবলব মাধন্যবর লদন্যক ট ন্যে বলল, ‘সুরূপা টবানরাও লক..........।’ 

কো টশে করন্যত হন্যলা না আহমদ মুসার। তার কোর মাঝোন্যনই লবলব 
মাধব বলল, ‘হ্যাাঁ টবো সুরূপা, সাজনারা আমার আন্যগই ইসলাম গ্রহণ কন্যরন্যে।’ 
সুলস্মতা আমান্যক এলদন্যক এলগন্যে লদন্যেলেল। পন্যর সুরূপান্যদর টদন্যেই আলম 
 াইনালী লসদ্ধান্ত গ্রহণ কলর।’ 
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আনন্যে উজ্জ্বল হন্যে উেল আহমদ মুসার মুে। উন্যে দাাঁড়াল টস। বলল, 
‘ওন্যেলকাম সুরূপা টবান, দুলাভাই এবং সাজনা।’ 

বসল আহমদ মুসা। বসন্যত বসন্যত বলল, ‘সাজনা এত বড় কো তুলম 
আমার কাে টেন্যক লুকান্যত পারন্যল?’ 

ট াে মুন্যে ট ন্যলন্যে সাজনা লসংহাল। বলল, ‘আল্লাহর ইো এ রকমই 
লেল। আপনার কান্যেই শুন্যনলেলাম, টযলদন যা ঘেন্যব, টসো আন্যগ টেন্যকই 
সুলনলদেষ্ট।’ 

‘লেকই বন্যলে। ধেবাদ সাজনা।’ বলল আহমদ মুসা। 
মুে েুন্যললেল সাজনা লকেু বলার জন্যে। লকন্তু তার আন্যগই সুলস্মতা 

বালাজী বলল, ‘টোে ভাই, মধুরতম একো স্বপ্ন আপলন আমান্যদর সামন্যন লনন্যে 
এন্যসন্যেন। মক্কাে যাওো, আল্লাহর ঘর কাবা দশেন েুব বড় একো স্বপ্ন। টসোন্যন 
যাবার পরই শুধু উপললব্ধ করন্যত পারব এ স্বন্যপ্নর স্বরূপ। লকন্তু মদীনাে যাব, ভাবী 
টজান্যস াইনন্যক টদেন্যত পাব, এই আনে এেনই পাগল কন্যর তুলন্যে মনন্যক।’ 

সাজনা লসংহাল, সুেমা ও শাহবানু একই সান্যে ল ৎকার কন্যর বন্যল উেল, 
‘লেকই বন্যলন্যেন আপা। মন্যন হন্যে এেনই যলদ যাবার বযবো হন্যতা!’ 

‘টদে এমনভান্যব বন্যল টতামরা ওমরার পূণয নষ্ট কন্যরা না। আল্লাহ লনেত 
অনুসান্যর  ল টদন। আল্লাহর লনন্যদেশ অনুসান্যর যলদ ওমরা পালন কর তাহন্যল এর 
পূণয পান্যব। আর যলদ টসৌলদ আরব স র হে টজান্যস াইনন্যক টদোর জে তাহন্যল 
আল্লাহর কাে টেন্যক টসই পূণয লমলন্যব না।’ আহমদ মুসা বলল। 

কো বন্যল উেল লমন্যসস লবলব মাধব। বলল, ‘ওন্যদর কো আলম বলল টবো। 
আসন্যল লনেত ওন্যদর লেক আন্যে। টবৌমা টজান্যস াইনন্যক টদোর লবেেো বাড়লত 
লনেত। বলন্যত পার এো টবানাস আনে।’ 

‘ধেবাদ োলাম্মা।’ বন্যল লবলব মাধন্যবর লদন্যক ট াে সলরন্যে লনন্যে তাকাল 
হাজী আবদুল্লাহর লদন্যক। বলল, ‘আলম এেন উেন্যত  াই  া াজান। টবশ লকেু 
কাজ আন্যে।’ 
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সংন্যগ সংন্যগই আহমদ মুসা উন্যে দাাঁড়াল। বলল আহমদ শাহ 
আলমগীরন্যক লেয কন্যর, ‘শাহ ভাইলে এ লবন্যশে লদন্যন টতামার আর টবলরন্যে কাজ 
টনই। আলম টতা টবরুলেই। আলম োই ইলমন্যগ্রশন হন্যেই তাহন্যল যাই।’ 

তড়াক কন্যর উন্যে দাাঁড়াল আহমদ শাহ আলমগীর। বলল, ‘ভাইো লবন্যশে 
লদন টকান বাধা নে এো আপলনই সবন্য ন্যে ভাল জান্যনন। আলম কারও টকানই 
কান্যজ আলসলন ভাইো। আপনার এ লনন্যদেশেুকু পালন্যনর সুন্যযাগ আমান্যক লদন। 
আপলন  ন্যল যান্যবন, লনন্যদেশ পালন্যনর সুন্যযাগ টতা আর পাব না।’ কান্নাে রুদ্ধ হন্যে 
টগল আহমদ শাহ আলমগীন্যরর কণ্ঠ। 

আহমদ মুসা কন্যেকধাপ এলগন্যে আহমদ শাহ আলমগীন্যরর কাাঁন্যধ হাত 
টরন্যে হালস মুন্যে বলল, ‘লেক আন্যে তুলমই যান্যব ভাই।’ 

ডযালনশ টদবানে উন্যে দাাঁড়াল। বলল, ‘অলরলজোল লনন্যদেশনামাে ওর 
সান্যে আমার নামও লেল টোে ভাই।’ 

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘আমার কো সংন্যশাধন করলে। লেক আন্যে 
আপনারা যান্যবন।’ 

তালরক মুসা টমাপলা লবেন্ন মুন্যে উন্যে দাাঁড়াল। বলল, ‘স্যার আলম বাদ 
পন্যড়লে।’ 

আহমদ মুসা তার লদন্যক এলগন্যে লগন্যে তার লপে  াপন্যড় বলল, ‘তুলম 
আমার লশষ্য। আমার সান্যে তুলম টবরুন্যব। আলম গালড়র কান্যে যালে। তুলম গতলর 
হন্যে এন্যসা।’ 

আহমদ মুসা সবাইন্যক সালাম লদন্যে ঘর টেন্যক টবলরন্যে এল। 
হাজী আবদুল্লাহও উন্যে দাাঁড়াল। বলল, টদবানে, শাহ আলমগীর 

টতামরা এন্যসা। কাগজপত্র টদলে। টতামান্যদর এেনই টবরুন্যনা উল ত। প্রন্যোজন 
হন্যল গভনেরন্যক বন্যল লবন্যশে বযবো করন্যত হন্যব। লভসা আজ  াই-ই। লভসা না 
হন্যলও আহমদ মুসা লকন্তু কালন্যকই  ন্যল যান্যব। টস সমেসূ ী লেক রান্যে। অবো 
অনুকূল না হন্যল প্রলতকূলতার মন্যধযই টস ঝাাঁলপন্যে পন্যড়।’ 

হাজী আবদুল্লাহর সান্যে ডযালনশ টদবানে ও আহমদ শাহ আলমগীর 
টবলরন্যে টগল। 
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ঘন্যর তেন শুধু টমন্যেরাই। 
টকউ কো বলন্যে না। 
পান্যশর আোমান সাগন্যরর টমৌনতা টযন ঘরোন্যকও এন্যস গ্রাস কন্যরন্যে। 
কারও মুে লন ু। কারও শূে দৃলষ্ট আোমান সাগন্যরর লদন্যক। 
সুলস্মতা বালাজী এক সমে সাগন্যরর লদক টেন্যক শূে দৃলষ্ট ল লরন্যে লনন্যে 

টসা াে গা এললন্যে লদল। ট াে বুন্যজ ধীন্যর ধীন্যর বলল, ‘আহমদ মুসার আোমান 
জীবন্যনর পাতা উন্যে যান্যে। টকউ এন্যক টরাধ করন্যত পারন্যব না।’ 

‘তারপর আোমান লক ওর জীবন টেন্যক হালরন্যে যান্যব? এ হে না। এো 
লনষু্ঠরতা।’ বলল সাজনা লসংহাল। তার কো ল ৎকান্যরর মত শুনাল। 

সুলস্মতা বালাজী তার একো হাত সাজনা লসংহান্যলর কাাঁন্যধ রােল সান্তনার 
পরশ লহসান্যব। বলল আবার ধীন্যর ধীন্যর, এোই হে সাজনা। এোই ওাঁর জীবন। 
মাোর শৃংেন্যল বাাঁধা পড়ন্যল লতলন টতা এন্যগান্যত পারন্যতন না। টদে না টজান্যস াইন 
ভাবী তাাঁন্যক শৃংেন্যল টবাঁন্যধন্যেন, লকন্তু ধন্যর রান্যেনলন।’ 

সাজনা লসংহাল টকান উত্তর লদল না। তার একলে হাত লগন্যে জলড়ন্যে ধরল 
সুলস্মতা বালাজীর হাতন্যক। 

অেকারও মুন্যে টকান কো টনই। 
টদোন্যলর ঘলড়ন্যত সমন্যের কাাঁো এলগন্যে  ন্যলন্যে লেক লেক কন্যর। 
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৩ 
আহমদ মুসার গালড় বযাংকক এোরন্যপােে টেন্যক বযাংকক শহন্যর প্রন্যবশ 

কন্যর টসন্িাল এন্যভলনউ ধন্যর টসাজা পলশ্চন্যম অগ্রসর হন্যে। 
শহন্যরর পলশ্চম প্রান্যন্ত এই এলভলনউন্যের ধান্যর একো  যালমলল টহান্যেল 

আন্যে। একো মুসললম  যালমলল টহান্যেল পলর ালনা কন্যর। ঘন্যরাো পলরন্যবন্যশ 
 মৎকার োওোর বযবো আন্যে টসোন্যন। আহমদ মুসার ইো টসোন্যন দুপুন্যরর 
োবার টেন্যে এন্যস উেন্যব োই-ন্যশরােন টহান্যেন্যল। তারপর লম্বা একো ঘুম লদন্যে 
লবন্যকন্যল টবরুন্যব। 

গালড় এগুন্যে। 
আহমদ মুসার েুব ভাল লাগল লমৎসুলবলশ জীপো। নতুন গালড় এবং 

কমন্য ারন্যেবল। গালড়ন্যত টয দুদোন্ত গলত আন্যে তা টদেন্যলই টবাঝা যাে। 
লস্পডলমোন্যরর লদন্যক তালকন্যে এরই সমেেন টপল আহমদ মুসা। 

আহমদ মুসা বন্যসলেল টপেন্যনর লসন্যে। 
উলদেপরা কযাব ড্রাইভার তরুণ বেন্যসর। ‘টতামার নাম লক টেন্যল?’ টপেন 

টেন্যক ড্রাইভারন্যক লেয কন্যর লজজ্ঞাসা করল আহমদ মুসা। 
‘ভূলমবল।’ বলল ড্রাইভার। 
‘এন্যকবান্যর রাজার নান্যম নাম। ভূলমবল টতা টতামান্যদর রাজা লেল।’ 
‘লজ স্যার লতলন রাজা লেন্যলন। আমার বাপ-মা ট ন্যেলেন্যলন আলম রাজা 

হব না, লকন্তু রাজার মত হন্যবা।’ 
হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘তুলম টদেন্যত রাজার মত, গালড়ও রাজার 

মতই।’ 
হাসল ড্রাইভার টেন্যললেও। বলল, ‘গালড় এেনও আমার নে স্যার। 

বযাংন্যক বন্ধক আন্যে। ঋণ টশাধ হবার পর গালড় আমার হন্যব।’ 
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গালড় তেন মধয বযাংকক পার হন্যেন্যে। বাাঁ লদন্যক আদালতসমূহ টরন্যে 
অন্যনকোলন এলগন্যেন্যে গালড়। হোৎ লকেুদূর সামন্যন আহমদ মুসা ট ান্যের পলন্যক 
গালড়র জযাম গন্যড় উেন্যত টদেল। তার পন্যরই টবাম লবন্যফারণ ও ব্রাশ  াোন্যরর 
শে। 

আহমদ মুসার ড্রাইভার ভূলমবল বযাপারো বুঝন্যত টদলর কন্যর ট ন্যললেল। 
তাই সংন্যগ সংন্যগ গালড়ও োমান্যত পান্যরলন।’ 

গালড় ঘেনােন্যলর প্রাে গা টঘাঁন্যে লগন্যে দাাঁড়াল। ড্রাইভার মুে ল লরন্যে 
টদেন্যত টদেন্যত বলল, ‘স্যার গালড়ো বযাক কলর।’ 

লকন্তু তার কো টশে না হন্যতই দুধার টেন্যক দুজন পুললশ এন্যস গালড়র 
দরজাে নক করন্যত লাগল। 

পুললশ অল সার দুজনন্যক েুবই অলের ও অসলহষ্ণু টদোল। তারা 
ঘেনােন্যলর টধাোর টভতর টেন্যক েুন্যে টবলরন্যে এন্যসন্যে। 

ড্রাইভার সুই  লেন্যপ দুলদন্যকর দরজা আনলক কন্যর লদল। দরজা েুন্যল 
টযন্যতই একজন পুললশ অল সার হাত ধন্যর টেন্যন ড্রাইভারন্যক তার লসে টেন্যক টবর 
করন্যত করন্যত বলল, ‘গালড় আমান্যদর দরকার। সন্ত্রাসীন্যদর  ন্যলা করন্যত হন্যব।’ 

ড্রাইভারন্যক টবর কন্যর লদন্যে পুললশ অল সারলে ড্রাইলভং লসন্যে বসল। 
অেলদন্যকর দরজা লদন্যে অে পুললশ অল সারলে পান্যশর লসন্যে উন্যে বসল। 

গালড় েুেন্যত শুরু করল। 
অলের উন্যত্তলজত পুললশ অল সার দুজন একবারও টপেন্যনর লদন্যক ল ন্যর 

তাকােলন। টপেন্যনর লসন্যে টয আন্যরকজন টলাক আহমদ মুসা বন্যস আন্যে তা 
জানন্যতই পারল না। 

ঘেনােল অলতিম করার সমে আহমদ মুসা টদেল পুললন্যশর কন্যেকলে 
গালড় টবাম ও বুন্যলন্যে লন্ডভন্ড ও েত-লবেত হন্যে পন্যড় আন্যে। টকান টকানলেন্যত 
আগুন জ্বলন্যে। দরজা টোলা অবোে আন্যরকলে লপ্রজন ভযানন্যক টদেল আহমদ 
মুসা। 

আহমদ মুসা বুঝল, ‘সন্ত্রাসীরা তাহন্যল তান্যদর টকান বেী সহন্যযাগীন্যক 
লেলনন্যে লনন্যে পালান্যে।’ 
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টসাজা রাস্তা। 
তীব্র টবন্যগ েুন্যে  ললেল গালড়। 
সামন্যনর দুজন অল সান্যরর মন্যধয ড্রাইলভং লসন্যের পুললশ অল সারন্যক 

সাব ইন্সন্যপক্টর টলন্যবন্যলর মন্যন হন্যলা আহমদ মুসার কান্যে। আর পান্যশর লসন্যের 
পুললশ অল সারলে টয েুবই উচ্চপদে হন্যবন, তার কাাঁন্যধর ইনলসগলনো টদন্যেই তা 
বুঝল আহমদ মুসা। 

গালড় লকেুেণ  লার পর আহমদ মুসা সামন্যনই দুলে লমেসুলবলশ জীপ 
টদেন্যত টপল। ওন্যদর পাগন্যলর মত গলত টদন্যেই বুঝা যান্যে ওরাই পলাতক। 

শহর টেন্যক পলশ্চমমুেী হাইওন্যে ধন্যর এগুন্যে গালড়। 
আন্যগর গালড় দুলেও  ললেল  ুল স্পীন্যড। 
আহমদ মুসান্যদর জীপ লকেুন্যতই ওন্যদর সান্যে দূরত্ব কমান্যত পারন্যে না। 
তেন গালড় শহর টেন্যক টবলরন্যে এন্যসন্যে। শহরতললর পন্যরই অন্যনকো 

জনলবরল এলাকা। রাস্তার দু’লদন্যকই উাঁ ু-লন ু, এযাবন্যড়া-ন্যেবন্যড়া জলম। মান্যঝ-
মন্যধয বড় বড়, দীঘে োদ। আগাো ও গাে-গােড়াে িাকা জলম। এোন টেন্যক 
পলশ্চম লদন্যক সবন্য ন্যে কান্যের শহর নান্যোাঁ, তাও লতলরশ  লল্লশ মাইল দূন্যর। এর 
পন্যরর শহর বযান পং। বযান পং শহরলে োইলযান্যন্ডর লবেযাত নেে-সাউে 
হাইওন্যের উপর। এই হাইওন্যে টেন্যক পলশ্চন্যম সীমান্ত পযেন্ত এলাকা ঘনবন 
আোলদত পাবেতযভূলম। এই পাবেতযভূলমরই পলশ্চম ধার টঘাঁন্যে উত্তর-দলেন্যণ 
লবললম্বত লবলাদতুংগ পবেতন্যশ্রণী। 

সূযে তেন মাোর উপন্যর। 
তীব্র টবন্যগ েুেন্যে গালড়। 
দুই পুললশ অল সান্যরর মত আহমদ মুসারও দৃলষ্ট সামন্যন। 
হোৎ বন্যনর মান্যঝ টদেন্যত টপল সামন্যন লকেু দূন্যর রাস্তার ধান্যর একো 

গাে টেন্যক  লন্ত লকেু একো লনন্য  পড়ল। সবুন্যজর মন্যধয  লন্ত সাদান্যক পলরষ্কার 
ট ান্যে পন্যড়ন্যে আহমদ মুসার। 

ভ্রু-কু ন্যক টগল আহমদ মুসার। 
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বস্তুলে টয মানুে এবং গাে টেন্যক লা  লদন্যে টনন্যমন্যে এন্যত তার টকান 
সন্যেহ টনই। 

লকন্তু টক টস এই জনশূে এলাকাে? 
পলাতকন্যদর টলাক? 
তাহন্যল টতা একজন নে! 
অনুসরণকারী গালড় আেকাবার জন্যে ওন্যদর একো পশ্চাত বালহনীও 

হন্যত পান্যর। 
সামন্যনই রাস্তার এলোনে। 
এলোনে বন্যলই োন্যনের ওপান্যর টবশ দূন্যর গাে টেন্যক লাল ন্যে নামার ঘেনা 

ঘেন্যলও টকৌলণক সংলেি পন্যে তা সুের টদো টগন্যে। 
রাস্তা এলোনে হওোর কারন্যণ সামন্যনর গালড় দুন্যোন্যকও আর টদো যান্যে 

না। োন্যগের গালড় ট ান্যের আড়াল হবার পর পুললন্যশর গালড় বাাঁন্যক এন্যস গলত আরও 
টবলশ দ্রুত করন্যব এবং তান্যদর দৃলষ্ট সামন্যনর লদক লনন্যে বযস্ত োকন্যব। এই সুন্যযান্যগ 
লক সন্ত্রাসীরা পুললন্যশর গালড়র উপর  ড়াও হন্যত  াে? 

গালড় তেন বাাঁক পার হন্যত যালেল। 
‘স্যার সাবধান। এোন্যন শত্রু ওাঁৎ টপন্যত োকন্যত পান্যর।’ টপেন টেন্যক 

দ্রুত কন্যণ্ঠ বন্যল উেল আহমদ মুসা। 
লবদুযৎ স্পৃন্যষ্টর মত  মন্যক ওন্যে টপেন্যন তাকাল দুজন পুললশ অল সার। 

দুজন্যনর হান্যতই উন্যে এন্যসলেল লরভলবার। গালড় ড্রাইভকারী পুললশ অল সার তার 
ট াে সামন্যন ল লরন্যে লনন্যলও তার এক হান্যত লরভলবার, অেহান্যত লেল লষ্টোলরং 
হুইল। 

পান্যশর পুললশ অল সারলের লরভলবার আহমদ মুসার লদন্যক তাক করা। 
বলল, ‘টক তুলম? গালড়ন্যত লেন্যল তুলম?’ 

‘আলম এ গালড়র যাত্রী। আলম ভাড়া কন্যরলেলাম এ গালড়। আপনারা 
টপেন্যন তাকানলন, টদেন্যতও পানলন। টসসব কো এেন নে, পন্যর শুনন্যবন। আলম 
বললে, আপনান্যদর গালড় টয টকান সমে আিান্ত হন্যত পান্যর।’ বলল আহমদ মুসা। 
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‘তুলম লক কন্যর জানন্যল?’ বলল পুললশ অল সারলে। তার ট ান্যে সন্যেন্যহর 
োো। 

গালড় তেন এল োনেলে পার হন্যে এন্যসন্যে। 
আহমদ মুসা জবাব লদন্যত শুরু কন্যরলেল। লকন্তু লকেুই টশানা টগল না। 

গালড় দুলদক টেন্যক আসা ব্রাস  াোন্যরর শন্যে ডুন্যব লগন্যেলেল, টসই সান্যে টেন্যমও 
লগন্যেলেল আহমদ মুসার কণ্ঠ। 

অকস্মাৎ গুলীবেেন্যণর মন্যধয পন্যড় দুই পুললশ অল সারসহ আহমদ মুসা 
গালড়র টমন্যঝে শুন্যে পড়ল। 

টপেন্যনর  াকাে গুলী টেন্যে গালড়ও দাাঁলড়ন্যে পন্যড়ন্যে। 
গুলী বৃলষ্টন্যত আকলস্মক টেদ পড়াে আহমদ মুসা ও পুললশ অল সার দুজন 

মাো তুললেল। 
টসই সমেই গালড়র দুপান্যশর সবগুন্যলা জানালা সশন্যে টভন্যঙ পড়ল। 

জানালা লদন্যে প্রন্যবশ করল টষ্টনগান্যনর  ারলে বযান্যরল।  ারলে মুে উাঁলক লদল তার 
সান্যে। কান্যলা হ্যােধারী একজন বলল, ‘আল্লাহর শত্রুরা টতারা টবাঁন্য  আলেল 
তাহন্যল? ভাল হন্যলা। টতান্যদর জীলবতই দরকার টবলশ। টতান্যদর কান্যে আমান্যদর 
এক শন্যতরও টবলশ মুজালহদ বেী আন্যে। টতান্যদর লবলনমন্যে ওন্যদর োলড়ন্যে টনো 
যান্যব।’ 

তার কোর মন্যধযই সবগুন্যলা দরজার লেেলকলন েুন্যল টদো হন্যলা। টেন্যন 
েুন্যল ট লল তারা দরজা। তারা টেন্যন টবর করল দুজন পুললশ অল সার ও আহমদ 
মুসান্যক। দুজন পুললশ অল সান্যরর কাে টেন্যক লরভলবার তারা আন্যগই টকন্যড় 
লনন্যেলেল। 

আহমদ মুসান্যদর গালড় টেন্যক টবর কন্যরই পুললন্যশর গালড় ওরা রাস্তা টেন্যক 
উত্তর লদন্যকর জংগলাকীণে োন্যদর লদন্যক টেন্যল লদল। 

সংন্যগ সংন্যগই দলেণ লদন্যক জংগল  ুাঁন্যড় লতনলে গালড় টবলরন্যে আসন্যত 
টদেল। 
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ওরা টমাে আেজন। সবার হান্যতই টোে বাাঁন্যের টোে বযান্যরন্যলর 
কারবাইন জাতীে টষ্টনগান। ওন্যদর কারবাইনগুন্যলা তাক করা দুজন পুললশ 
অল সারসহ আহমদ মুসার লদন্যক। 

হ্যােপরা টলাকলেই তান্যদর টনতা। 
টস তার লরভলবান্যরর নল লসলনের পুললশ অল সারলের েতুলনর লনন্য  

টেলকন্যে বলল, ‘বড়শীন্যত এতবড় মাে উেন্যব ভালবলন। এন্যকবান্যর োই টগান্যেো 
পুললন্যশর লদ্বতীে বযলক্ত। টসই সান্যে লসলে পুললন্যশর কলমশনার!’ আর সন্যেহ টনই 
আমান্যদর সব পাত্তানীন্যক এবার োলড়ন্যে লনন্যত পারব।’ আর এই টেন্যললে টক? 
টদেন্যত েুব ভদ্র মন্যন হন্যে, লকন্তু শরীরো টদেলে গসলনন্যকর। টসনা বালহনীর টলাক 
নেন্যতা?’ আহমদ মুসান্যক লেয কন্যর টশে কো কেলে বলল হ্যােধারী টলাকলে। 

তার কো টশে হন্যতই আহমদ মুসা বন্যল উেল, ‘আলম এই েযালক্স কযান্যবর 
যাত্রী। ওাঁন্যদর গালড় নষ্ট হবার পর ওাঁরা আমান্যদর কযাবলে দেল কন্যরন্যেন।’ 

‘ভাগয যেন টতামান্যক আমান্যদর হান্যত এন্যন লদন্যেন্যে, তেন ধন্যর নাও 
টতামান্যদর ভান্যগযর এোন্যনই টশে। আমরা একো লপ্রলন্সপাল টমন্যন  লল। টসো 
হন্যলা, বন্ধু যারা নে, তারা সবাই আমান্যদর শত্রু। আর শত্রুন্যক জীবন্ত আমরা োলড় 
না।’ বলল টলাকলে। 

‘বুঝলাম আলম বাাঁ ন্যবা না। লকন্তু পুললশ অল সার দুজনন্যক টতা বেীরা 
মুক্ত হবার পর োড়ন্যবন বলন্যলন।’ আহমদ মুসা বলল। 

টজান্যর টহন্যস উেল হ্যােধারী টলাকলে। বলল, ‘আল্লাহর শত্রুন্যদর টদো 
ওোদার মূলয টনই। আমান্যদর লেয কাজ উদ্ধার।’ 

আহমদ মুসার টেন্যক মাত্র এক লমোর সামন্যন দাাঁলড়ন্যে োকা 
টষ্টনগানধারীর টষ্টনগান্যনর কান্যলা বাাঁন্যে সাদা রংন্যে উৎকীণে লহব্রু টলো শুরুন্যতই 
ট ান্যে পন্যড়লেল। তারপর টয টলাকলে কো বললেল তার কান্যলা হ্যান্যে কান্যলা 
রংন্যের একো লহব্রু বণে টদো যান্যে। বণেোে লহব্রু ঈশ্বর শন্যের আদযাের। এই 
টোট্ট দুলে দৃশ্য অন্যনক বড় কো বন্যল লদল আহমদ মুসান্যক। টলন্যেষ্ট ইসরাইলী 
অন্যস্ত্র সলজ্জত এই সন্ত্রাসীরা তাহন্যল কারা? এন্যদর মুন্যে আল্লাহর নাম টকন? 
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পাত্তানীন্যদর মুক্ত করার কো এরা বলন্যে টকন? পাত্তানীন্যদর সান্যে বযাংকন্যকর 
ইসরাইলী অস্ত্রধারী ও ইসরাইলী কযাপ পরা এই সন্ত্রাসীন্যদর সম্পকে লক? 

এসব ল ন্তাে যেন আহমদ মুসা হাবুডুব ুোন্যে, লতনলে গালড় এন্যস তেন 
পলশ্চমমুেী হন্যে ষ্টান্যেের পলজশন লনন্যে দাাঁড়াল এবং গালড় টেন্যক লতনজন টবলরন্যে 
এন্যস অেন্যদর পান্যশ এন্যস দাাঁড়াল। 

আহমদ মুসার ডান পান্যশ দুজন পুললশ অল সার। আর সামন্যন ওরা সালর 
টবন্যধ দাাঁলড়ন্যে। হ্যােধারী মাঝোন্যন পাে ারী করন্যে আর কো বলন্যে। 

আহমদ মুসার বাাঁ লদন্যক গজোন্যনক দূন্যর দাাঁলড়ন্যেলেল টয টষ্টনগানধারী 
টস তার টষ্টনগান্যনর বযান্যরল আহমদ মুসার লদক টেন্যক নালমন্যে টষ্টনগানলে ডান 
হান্যতর কলিন্যত ঝুললন্যে লনল। পন্যকে টেন্যক টবর করল প্ল্ালষ্টন্যকর সরু রলশ। 
এন্যগান্যলা পুললন্যশর দু’জন অল সান্যরর লদন্যক। প্রেন্যম লপেন্যমাড়া কন্যর বাাঁধল 
পুললশ কলমশনারন্যক। তারপর ঐভান্যবই লপেন্যমাড়া কন্যর বাাঁধন্যত লাগল সহকারী 
টগান্যেো প্রধানন্যক। 

সহকারী টগান্যেো প্রধান বলল, ‘টতামরা যাই কর। টতামান্যদর উন্যেশ্য 
পূরণ হন্যব না। বেীন্যদর টতামরা পান্যব না।’ 

‘না টপন্যলও  লন্যব। পাত্তানীর ইসলামী লবপ্ল্বীরা পুললন্যশর দু’জন শীেে 
কমেকতোন্যক টশে কন্যরন্যে এো কম বড় পাওো নে।’ োন্ডা গলাে হাসন্যত হাসন্যত 
বলল হ্যােধারী টলাকলে। 

লশউন্যর উেল আহমদ মুসা টলাকলের কো শুন্যন। এরা হতযা কন্যর টসো 
 াললন্যে টদন্যব ইসলামী লবপ্ল্বীন্যদর নান্যম! কারা এরা? যেনব টযাবােদা কলেত 
এরাই লক টসই তৃতীে শলক্ত? 

সহকারী টগান্যেো প্রধানন্যক বাাঁধা হন্যে টগন্যে। 
এবার এলগন্যে আসন্যে টলাকলে আহমদ মুসার লদন্যক। 
তার হান্যতর কিীন্যত ঝুলন্যে টবাঁন্যে-োন্যো ভেংকর টষ্টনগানলে। প্ল্ালষ্টন্যকর 

বাাঁেলে দুহান্যত ধন্যর টস এগুন্যে। তার মুন্যে এক েুকন্যরা লবজেীর হালস। 
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আহমদ মুসা ঘুন্যর দাাঁড়াল। টযন টস টলাকলের মুন্যোমুলে হন্যে। আসন্যল 
আহমদ মুসা  াইল, টলাকলে টযন তার ডানলদক লদন্যে লপেন্যন না লগন্যে তার সামন্যন 
লদন্যে তার বাম লদক ঘুন্যর টপেন্যন যাে। 

তাই হন্যলা। 
টলাকলে আহমদ মুসার সম্মুে ঘুন্যর টপেন্যন যালেল। আহমদ মুসা এই 

সমেোরই অন্যপো করলেল। প্রলতলে স্নােুতন্ত্রী, অে-প্রতযে শক্ত হন্যেলেল, লেক 
টনকন্যড়র লশকান্যরর উপর ঝাাঁলপন্যে পড়ার পূবেেন্যণর মত। 

টলাকলে আহমদ মুসার বুক বরাবর আসন্যতই আহমদ মুসা দুই ধাপ 
এগুন্যনার সান্যে সান্যেই তার বাম হাত লবদুযৎ টবন্যগ এলগন্যে সান্যপর মত টপাঁল ন্যে 
ধরল তার গলা। টসই তান্যক এক ঝেকাে ঘুলরন্যে লনন্যে টলাকলের লপেন্যক টসাঁন্যে 
ধরল বুন্যকর সান্যে। টসই সমে আহমদ মুসার ডান হাত টলাকলের হাত টেন্যক 
টষ্টনগান টকন্যড় লনন্যেই গুলী কন্যরন্যে হ্যােধারীন্যক। তারপর লাইন ধন্যর দাাঁলড়ন্যে 
োকান্যদর উপর লদন্যে ঘুলরন্যে লনল ভেংকর লমলন টষ্টনগানলেন্যক। ওরাও মলরো হন্যে 
গুলী কন্যরলেল আহমদ মুসান্যক। তান্যদর সবগুন্যলা গুলী লগন্যে লবদ্ধ কন্যরলেল তান্যদর 
সােী টলাকলেন্যক। শুধু একলে মাত্র গুলী লগন্যে লবদ্ধ করল আহমদ মুসার ডান 
হাতন্যক কনুইন্যের লনন্য । 

গুলীলবদ্ধ হওোর পর মুহূন্যতের জন্যে টেদ টনন্যমলেল আহমদ মুসার 
গুলীন্যত। লকন্তু আহমদ মুসা বুন্যক ধরা টলাকলেন্যক টেন্যড় লদন্যে শুন্যে পন্যড় দুহাত 
লদন্যে টষ্টনগান ধন্যর গুরী করা সম্পূণে কন্যরলেল, যান্যত গুলী করার মত টকউ ওন্যদর 
মন্যধয আর না োন্যক। 

দুজন পুললশ অল সান্যরর ট াে লবস্মন্যে োনাবড়া। টযন লসন্যনমার টকান 
পলরকলল্পত দৃশ্য টদেন্যে তারা। লকন্তু লসন্যনমা এো নে। সন্ত্রাসীন্যদর ১১লে লাশ 
তান্যদর সামন্যন পন্যড় আন্যে। তান্যদর সান্যের নােক যাত্রী যুবকলেও আহত। 

লশঘ্রই ওন্যদর মুে টেন্যক লবস্মন্যের ধাক্কা টকন্যে টগল। ট ান্যে-মুন্যে  নু্যে 
উেল আনে। 

ওরা আহমদ মুসার লদন্যক তাকাল এবং এলগন্যে এল তার লদন্যক। 
আহমদ মুসাও উন্যে দাাঁলড়ন্যেন্যে। 
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‘ওোন্ডার লু ইেংমযান। তুলম কল্পনান্যকও হার মালনন্যেে। আমার টগাো 
 াকলর জীবন্যনর সবন্য ন্যে লবস্মেকর ঘেনা তুলম আজ ঘলেন্যেে। কনগ্রা ুন্যলশনস।’ 
বলল সহকারী টগান্যেো প্রধান অল সারলে। 

‘স্যার আলম আপনান্যদর হান্যতর বাাঁধন েুন্যল লদলে।’ বন্যল আহমদ মুসা 
সহকারী টগান্যেো প্রধান্যনর হান্যতর বাাঁধন েুন্যল লদল। 

বাাঁধন মুক্ত হন্যেই জলড়ন্যে ধরল টস আহমদ মুসান্যক। আহমদ মুসান্যক 
আবার ধেবাদ লদন্যে সহকারী টগান্যেো প্রধান বলল, তুলম আহত ইেংমযান, 
অল সারন্যক আলম েুন্যল লদলে। 

লসলে পুললশ কলমশনার বাাঁধন টেন্যক মুক্ত হন্যেই েুন্যে টগল আহমদ মুসার 
কান্যে। পন্যকে টেন্যক টবর করল পন্যকে  াষ্ট এইড। ইনন্যভলাপ লোঁন্যড় টবর করল 
এযালন্েন্যসপলেক টমলডন্যকন্যেড পযাডযুক্ত বযান্যন্ডজ। আহমদ মুসার ডান হান্যতর 
আলস্তন সলরন্যে বযান্যন্ডন্যজর একাংশ লোঁন্যড় আহত োন্যন বযান্যন্ডজ টবাঁন্যধ লদন্যত লদন্যত 
বলল, ‘ধেবাদ ইেংমযান। টতামান্যক মন্যন হন্যে রূপকোর রাজপতু্র। আর 
রাজপতু্রন্যক মন্যন হন্যে অলত অলভজ্ঞ একজন লশকারী। এই অপান্যরশন্যন তুলম 
একলেও ভুল করলন। টক তুলম জানন্যত পালর?’ 

‘অল সার এসব কো এেন োক। টবশ লকেু করণীে আন্যে আমান্যদর 
এেন।’ বলল সহকারী টগান্যেো প্রধান লসলে পুললশ কলমশনারন্যক লেয কন্যর। 

‘লেক বন্যলন্যেন স্যার। টয গালড়ন্যক আপনারা অনুসরণ করলেন্যলন, তা 
এেন অন্যনক দূর এলগন্যে টগন্যে। আপনারা সামন্যনর নান্যো শহন্যরর পুললশন্যক গালড় 
দুন্যোন্যক আেকান্যত বলন্যত পান্যরন।’ বলল আহমদ মুসা। 

‘লকন্তু গালড়র নাম্বার না হন্যল.......।’ 
সহকারী টগান্যেো প্রধান্যনর কোর মাঝোন্যনই আহমদ মুসা বন্যল উেল, 

‘টপেন্যনর গালড়োর নম্বর আলম টদন্যেলে স্যার। তাোড়া গালড়র লববরণ লদন্যলও 
কাজ হন্যব।’ 

‘নাম্বার টতামার মুেস্ত আন্যে?’ সহকারী টগান্যেো প্রধান বলল। তার 
ট ান্যে-মুন্যে লবস্মে। 

আহমদ মুসা নাম্বার বলল। 
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ট াে কপান্যল তুন্যলন্যে লসলে পুললশ কলমশনার। বলল, ‘আলমও কন্যেক 
ঝলক নাম্বার টদন্যেলে। লকন্তু মুেস্ত কলরলন। মুেন্যস্তর কো মন্যনও হেলন।’ 

সহকারী টগান্যেো প্রধান নান্যো শহন্যরর পুললন্যশর সান্যে কো বললেল। 
পলাতক গালড়র নাম্বার ওন্যদরন্যক লদন্যে প্রন্যোজনীে লনন্যদেশ লদল। 

টেললন্য ান টশে কন্যরই সহকারী টগান্যেো প্রধান লসলে পুললশ 
কলমশনারন্যক লেয কন্যর বলল, ‘তুলম পুললশন্যক আসন্যত বল লাশগুন্যলা লনন্যে টযন্যত 
হন্যব। ততেন্যণ এন্যসা আমরা ওন্যদর বলড ট ক কলর।’ 

লাশগুন্যলার বলড ট লকং-এর কান্যজ আহমদ মুসাও শরীক হন্যলা। 
হ্যােওোলা টনতা টলাকলের লাশ আহমদ মুসার সামন্যনই লেল। আহমদ 

মুসা তান্যক লদন্যেই শুরু করল। তার টগাো টদহ সা ে কন্যর একো মালনবযাগ ও 
একো টমাবাইল োড়া লকেুই টপল না। টমাবাইন্যলর ট ান বুক ও লসমকান্যডে প্র রু 
নাম ও টেললন্য ান নাম্বার টদেল। সবগুন্যলাই প্রাে মুসললম নাম। ওনারস 
লশন্যরানান্যম নাম ‘লড, দারােুস’। আর মালন বযান্যগ োকা োড়া টদেল টোল েযাক্স 
ও ললন্ড্রর স্লীপ। টোল েযাক্স ও লন্ড্রীর স্লীপ হান্যত টরন্যে আহমদ মুসা টমাবাইল ও 
মালনবযাগ সহকারী টগান্যেো প্রধান্যনর হান্যত লদন্যে বলল, ‘স্যার টয টমাবাইলগুন্যলা 
পাওো যান্যব তান্যত পাওো টেললন্য ান নাম্বান্যরর একো তাললকা হওো দরকার।’ 

‘অবশ্যই ইেংমযান। মন্যন কলরন্যে টদোর জন্যে ধেবাদ। লকন্তু টমাবাইল 
ও মালনবযাগ লান্যশর পন্যকন্যেই োক আপাতত। লাশগুন্যলার 
আইন্যডনলেল ন্যকশন্যনর সমে ওগুন্যলার প্রন্যোজন হন্যব।’ 

‘লেক স্যার।’ বন্যল আহমদ মুসা একেু টেন্যমই আবার বলা শুরু করল, 
‘োন্যদ পন্যড় যাওো েযালক্স কযান্যব টযন্যত  াই। আমার বযাগ ওোন্যন আন্যে। তাোড়া 
গালড়র কলন্ডশনোও টদন্যে আসন্যত  াই। গালড়ো টব ারা েযালক্স-কযাব মাললন্যকর 
বযাংক টেন্যক ঋণ লনন্যে টকনা।’ 

সহকারী টগান্যেো প্রধান আহমদ মুসার মুন্যের লদন্যক তালকন্যেলেল। 
মুেো তার প্রসন্ন হন্যে উন্যেলেল। বলল, ‘ধেবাদ ইেংমযান। টতামার মনো টদেলে 
েুবই সংন্যবদনশীল। ল ন্তা কন্যরা না, আমান্যদর টরসলকউ েীম গালড়ো ওোন টেন্যক 
উদ্ধার করন্যব। আর েযালক্স-কযাব মাললকন্যক নতুন গালড়র দাম আমরা লদন্যে টদব।’ 
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‘ধেবাদ স্যার, গালড় টেন্যক ড্রাইভান্যরর কাগজপত্রও লনন্যে আসন্যবা।’  
বন্যল আহমদ মুসা োন্যদর লদন্যক এন্যগান্যলা। 
আর সহকারী টগান্যেো প্রধান লাশগুন্যলার বলডসা ে করার কাজ টশে 

করন্যত মন্যনান্যযাগ লদল। 
পান্যশই বলড সা েরত লসলে পুললশ কলমশনার সহকারী টগান্যেো প্রধানন্যক 

লেয কন্যর বলল, ‘স্যার টেন্যলোন্যক আলম বুঝন্যত পারলে না। টদেন্যত এন্যকবান্যর 
সরল-স্বে, আবার বুলদ্ধ টগান্যেোন্যদর মত। কমান্যন্ডান্যদর মত েীপ্র, লড়াকু। 
আবার সৎ মানুন্যের মত দালেত্বশীল। আশ্চন্যযের লবেে, েযালক্স কযান্যবর টস আন্যরাহী 
মাত্র লেল। েযালক্স-কযাব মাললন্যকর েলতর কো তার মন্যন এল লক কন্যর! লবেেো 
আমান্যদর ভাবার কো!’ 

‘আলমও টতামার মত আশ্চযোলিত োলন। টতামার মত আলমও ভাবলে। টস 
টকান টগান্যেো হন্যত পান্যর। কমান্যন্ডা বা গসলনকও হন্যত পান্যর টকান টদন্যশর। 
অেবা সুলশন্যেত, প্রলশলেত একজন লসলভললোনও হন্যত পান্যর। তন্যব টস লিলমনাল 
নে এো মন্যন কলর।’ বলল সহকারী টগান্যেো প্রধান। 

লসলে পুললশ কলমশনান্যরর নাম উদে োলন। আর ‘পুরসাত প্রজাদীপক’ 
হন্যলা সহকারী টগান্যেো প্রধান্যনর নাম। 

সহকারী টগান্যেো প্রধান্যনর কো টশে হন্যতই লসলে পুললশ কলমশনার 
উদন োলন বলল, ‘স্যার আমারও তান্যক লিলমনাল মন্যন হেলন। েযালক্স কযাব 
মাললন্যকর প্রলত তার সহানুভূলতও তান্যক লিলমনাল সাইন্যকাললজ টেন্যক বহুদূর 
লনন্যে টগন্যে।’ 

‘লেক আন্যে, সবই জানা যান্যব োলন। টসন্যতা আমান্যদর সান্যে আন্যে। 
গুলীো তার হান্যত েুব ডীপ হন্যে বন্যসন্যে অপান্যরশন দরকার হন্যব। পুললশ 
হাসপাতান্যলই তান্যক আমরা টনব।’ বলল সহকারী টগান্যেো প্রধান পুরসাত 
প্রজাদীপক। 

লাশগুন্যলার বলড সা ে টশে হন্যেন্যে। 
আহমদ মুসা এল। 
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‘টতামার বযান্যগর টকান েলত হেলন টতা?’ আহমদ মুসান্যক টদন্যেই বন্যল 
উেল সহকারী টগান্যেো প্রধান পুরসাত প্রজাদীপক। 

‘টতমন েলত হেলন স্যার। তন্যব গালড়োর বলড আস্ত টনই।’ 
কো টশে কন্যর আহমদ মুসা হান্যতর এক গুে কাগজ সহকারী টগান্যেো 

প্রধান্যনর লদন্যক এলগন্যে লদন্যে বলল, ‘এসব কযাব-ড্রাইভান্যরর কাগজপত্র।’ 
‘তার কাগজপত্র তুলমই রাে। তার সান্যে টযাগান্যযান্যগ তুলম সাহাযয করন্যল 

ভাল হন্যব।’ বলল সহকারী টগান্যেো প্রধান। 
পুললন্যশর গালড়র একো বহর টপৌেল সহকারী লসলে পুললশ কলমশনার ও 

বযাংকক পলশ্চম টজান্যনর এসলপ’র টনতৃন্যত্ব। 
সহকারী টগান্যেো প্রধান ও লসলে পুললশ কলমশনার ওন্যদর সব বুলঝন্যে 

এবং প্রন্যোজনীে লনন্যদেশ লদন্যে আহমদ মুসান্যক লনন্যে তারা একলে গালড়ন্যত উন্যে 
বসল। 

পুললশ ড্রাইভার ষ্টােে লদল গালড়। 
েুেল গালড় বযাংকন্যকর উন্যেন্যশ্য। 
সহকারী টগান্যেো প্রধান পুরসাত প্রজাদীপক আহমদ মুসান্যক লেয কন্যর 

বলল, ‘ইেংমযান, আমরা অন্যনক ঘেনা ঘোলাম, লকন্তু আমান্যদর পলর ে এেন্যনা 
হেলন, পরষ্পন্যরর নামও আমরা জালন না। তাোড়া কোও লনশ্চে অন্যনক আন্যে। 
এন্যসা আমরা সমেো কান্যজ লাগাই।’ 

আহমদ মুসা েুলশ হন্যলা। 
কো শুরু হন্যলা। 
 
 
 
সহকারী টগান্যেো প্রধান পুরসাত প্রজাদীপন্যকর লবশাল ড্রইংরুম। 
একো টসা াে আহমদ মুসা বন্যস আন্যে। 
আহমদ মুসা এেন সুে। 
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হান্যতর আহত োনো সম্পূণে শুলকন্যে টগন্যে, আহমদ মুসা পুললশ 
হাসপাতাল টেন্যক োড়া পাওোর পর একো টহান্যেন্যল উন্যেন্যে। টহান্যেল লেক কন্যর 
লদন্যেন্যে সহকারী টগান্যেো প্রধান পুরসাত প্রজাদীপক লনন্যজই। টহান্যেলো 
পুরসাত প্রজাদীপন্যকর বালড়র কান্যেই। পুরসাত প্রজাদীপন্যকর বালড় শহন্যরর 
লভআইলপ অল সারন্যদর টরলসন্যডলন্সোর এলরোর এক প্রান্যন্ত। তার বালড়র পন্যরই 
শহন্যরর অলভজাত কমালশেোল এলাকা। কমালশেোল এলাকার শুরুন্যতই বযস্ত 
এলভলনউন্যের পান্যশ আহমদ মুসার অলভজাত টহান্যেললে। 

আহমদ মুসান্যক বলসন্যে ‘স্যার  া লনন্যে আলস’ বন্যল টবলরন্যে টগন্যে 
টবোরা। 

আহমদ মুসা হাত ঘলড়র লদন্যক তাকাল। টবলা ১২ো বাজন্যত যান্যে। 
লমলনে পন্যনর টদরী। ১২োে আসার কো বন্যলন্যেন পুরসাত প্রজাদীপক। লতলন 
অল স টেন্যক আসন্যবন। োন্যবনও আহমদ মুসান্যক সান্যে লনন্যে। আহমদ মুসা 
টযাহন্যরর নামায আগাম পন্যড় টবর হন্যেন্যে। লবন্যভন বাগেমযান্যনর পলর ে আহমদ 
মুসা এন্যদর লদন্যেন্যে। লকন্তু আহমদ মুসার পলর ে এেনও এরা জান্যন না। আহমদ 
মুসা বযাংকক আসার আন্যগ আোমান্যন লেল এোও এরা টজন্যন টগন্যে। ভারন্যতর 
শীেে পযোন্যের শুধু কন্যেকজন আহমদ মুসার পলর ে জান্যন বন্যল এ পলর ে এন্যদর 
কান্যে প্রকাশ পােলন। বযাংকন্যকর মালকেন দূতাবাসও আহমদ মুসার বযাপান্যর োই 
সরকারন্যক অবলহত কন্যরন্যে। আহমদ মুসা টবশ োলতর পান্যে এ সরকান্যরর কাে 
টেন্যক। লবন্যশে কন্যর সহকারী টগান্যেো প্রধান পুরসাত প্রজাদীপক আহমদ 
মুসান্যক েুবই টস্নহ কন্যর এবং লসলে পুললশ কলমশনার উদন োলনর কারন্যণ 
পুললন্যশরও দারুণ আনুকুলয পান্যে আহমদ মুসা। 

ঝুমুন্যরর লমলষ্ট পাতলা শন্যে মুে তুলল আহমদ মুসা। টদেল টভতর টেন্যক 
ড্রইংরুন্যম প্রন্যবশ করন্যে সহকারী টগান্যেো প্রধান পুরসাত প্রজাদীপন্যকর টমন্যে 
লসলরত োনারতা। লবশ একুশ বেন্যরর লবশ্বলবদযালে পড়ুো োত্রী। পরন্যন োউজ ও 
োেে। পান্যে দুই ল তার হাই লহল স্যান্যন্ডল। দুন্যধ আলতা পান্যের সান্যে মানানসই 
টসানার টসানালী ঝুমুর। হাাঁোর তান্যল তান্যল পাতলা লমলষ্ট শে হন্যে। 
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টমন্যেো এন্যস আহমদ মুসার পান্যশর টসা াে বসন্যত বসন্যত বলল, ‘স্যার, 
ভূজ বাহাদুর আপনান্যক এভান্যব একা ট ন্যল লগন্যে  া বানান্যে এো লেক কন্যরলন।’ 

‘না, আলমই লেক কলরলন। আলম পন্যনর লমলনে আন্যগ এন্যস টগলে। টতামার 
আববার সান্যে আমার এযাপন্যেন্েন্যমন্ে লেল ১২োে।’ 

‘না লেক কন্যরন্যেন স্যার। যা ঘোর লেল টসোই ঘন্যেন্যে। আমারও কো 
বলার সুন্যযাগ হন্যলা আপনার সান্যে।’ 

কোে টেদ এন্যন মুহূতেকাল টেন্যমই টমন্যেলে আবার বন্যল উেল, ‘আপলন 
টসলদন সাংঘালতক কাজ কন্যরন্যেন স্যার। আববা বন্যলন, তারা যা করন্যত সাহস 
কন্যরলন, তাই আপলন কন্যরন্যেন। আববা আরও লক বন্যলন জান্যনন, জীবন্যনর মাো 
যান্যদর আন্যে, তারা এমন কাজ করন্যত কেনই এন্যগাে না। জীবন্যনর মাো আপনার 
টনই?’ 

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘জীবন্যনর প্রলত মাো োকন্যলই লক টকউ মৃতযু 
এড়ান্যত পান্যর?’ 

‘পান্যর না। লকন্তু আলম তা বললে না। আলম বললে, মৃতযুন্যক আললংগণ 
করন্যত যাওোর কো। মৃতযু ভে যার মন্যধয আন্যে, টস এো পান্যর না।’ বলল লসলরত 
োনারতা। 

‘আসন্যল টসলদন আলম মৃতযুন্যক আললংগণ করন্যত যাইলন। বরং মৃতযুর হাত 
টেন্যক লনন্যজ বাাঁ া এবং দুজন শীেে পুললশ অল সারন্যক বাাঁ াবার জন্যেই আলম ওো 
কন্যরলেলাম।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘বুঝলাম না।’ বলল টমন্যেলে। 
‘কোে কোে সন্ত্রাসীরা এ কো বন্যললেল টয, যারাই তান্যদর হান্যত ধরা 

পন্যড়, তান্যদর আর তারা জীবন্ত োন্যড় না। প্রন্যোজনীে কো আদাে করা, লকংবা 
তান্যদর কান্যজ লালগন্যে পন্যর তান্যদর তারা হতযা কন্যর ট ন্যল। তান্যদর হান্যত বেী 
হওোর অেে মৃতযুন্যক আললংগন কন্যর টনো। সুতরাং আলম লসদ্ধান্ত লনন্যেলেলাম 
মৃতযুন্যক আললংগন করার আন্যগ বাাঁ ার ট ষ্টা করন্যত হন্যব। ট ষ্টা আমার স ল হে। 
ওরাই মৃতযুন্যক আললংগণ কন্যর।’ 
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টমন্যেলের ট ান্যে মুগ্ধ দৃলষ্ট। বলল, ‘আতংন্যকর কোন্যক আপলন সুের 
সালহন্যতযর ভাোে বন্যলন্যেন। আপনান্যক ধেবাদ।’ 

োমল টমন্যেলে। তার মুে গম্ভীর হন্যে ওেল। বলল আবার, ‘স্যার, আবার 
আববার কোে ল ন্যর আলস। আববা বন্যলন্যেন টয, তাাঁন্যদর মত পুললন্যশরা যা 
পান্যরলন, আপলন তাই টপন্যরন্যেন। তার অেে কাযেত আপলন আমান্যদর পুললশন্যদর 
ট ন্যেও বড়। তাহন্যল আপলন টক, এ প্রশ্ন স্বাভালবক ভান্যবই ওন্যে। আববা বন্যলন্যেন, 
আপলন ‘লবন্যভন বাগেমযান’। আন্যমলরকার নাগলরক। ‘সান্যকাোই’ রাজবংন্যশর 
পাত্তানী শাোর একজন শাহজাদীর আন্যবদন্যন আপলন তান্যদর সাহাযয করন্যত 
এন্যসন্যেন। লকন্তু এো আপনার পলর ে নে। আসন্যল আপলন টক?’ 

আহমদ মুসার মুন্যে হোৎ গাম্ভীযে টনন্যম এল। লকেুো লবস্মন্যের সৃলষ্ট 
হন্যেন্যে তার মন্যন। বলল টস, ‘লমস লসলরত। টতামার লপতাও আমার পলর ে 
এভান্যব লজজ্ঞাসা কন্যরলন। তুলম এতো আগ্রহী টকন?’ 

‘ধারান্যলা ও লবস্মেকর কাজ টদন্যে তার কোর ওজন পলরমাপ করা যাে 
না। তার পলর ন্যের সান্যে তার কোর ওজন পলরমাপ করা যাে। আলম আপনার 
পলর ে টজন্যন আপনার কো সম্পন্যকে ল ন্তা করন্যত  াই।’ বলল লসলরত োনারতা। 

‘আমার টকান কো সম্পন্যকে ভাবন্যত  াও?’ আহমদ মুসা বলল। 
‘পাত্তানী শাহজাদা জান্যবর বাংগসা জহীর উলেনন্যক তার সােীরাই মুক্ত 

কন্যর লনন্যে টগন্যে। লকন্তু আপলন বন্যলন্যেন টয, তৃতীে একো সন্ত্রাসী পে ধন্যর লনন্যে 
টগন্যে। আপনার কো সতয নে, এোই আলম ভাবন্যত  াই।’ বলল লসলরত 
োনারতা। গম্ভীর এবং লসলরোস কণ্ঠ লসলরত োনারতার। 

তার কন্যণ্ঠ লবলস্মত হন্যলা আহমদ মুসা। বলল, ‘দুই ধারণার মন্যধয একো 
সতয, একো লমেযা হন্যতই পান্যর। লকন্তু তুলম এত লসলরোস টকন? তুলম এ লনন্যে এত 
ভাবেই বা টকন?’ 

‘আলম  াই, তার সােীরা তান্যক মুক্ত কন্যর লনন্যে টগন্যে। লকন্তু আপলন 
অেরকম বলন্যেন। শুনন্যত কষ্ট লাগন্যে আমার।’ বলল লসলরত োনারতা। তার 
কণ্ঠ এবার নরম, লবনীত। 
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আহমদ মুসা গভীর দৃলষ্টন্যত তাকাল লসলরত োনারতার লদন্যক। তার মন্যন 
লজজ্ঞাসা, জান্যবর জহীর উলেন্যনর সান্যে লসলরন্যতর সম্পকে আন্যে? জান্যবর জহীর 
উলেন বযাংকন্যকর এক লবশ্বলবদযালন্যে পড়ত। তান্যদর মন্যধয পলর ে হেত 
টকানওভান্যব োকন্যত পান্যর। লকন্তু লনেক পলর ে লক জান্যবর জহীর উলেন্যনর 
লনরাপত্তা সম্পন্যকে তান্যক এতো উতলা করন্যত পান্যর! আহমদ মুসা বুঝন্যত পারন্যে 
লসলরত  ান্যে জান্যবর জহীর উলেন সােীন্যদর দ্বারা মুক্ত হন্যে এেন লনরাপদ। 
আহমদ মুসার ধারণা তান্যক কষ্ট লদন্যে, কারণ; আহমদ মুসার কো সতয হন্যল 
জান্যবর জহীর উলেন সন্ত্রাসীন্যদর হান্যত বেী োন্যক। এসব ল ন্তা কন্যর বলল আহমদ 
মুসা, ‘লমস লসলরত, বুঝন্যত পারলে জান্যবর জহীর উলেন্যনর মেল  াও। তাহন্যল 
আমার কোে টতামার কষ্ট না টপন্যে েুলশ হওো উল ত লেল।’ 

ট াে ভরা প্রশ্ন লনন্যে লসলরত োনারতা তাকাল আহমদ মুসার লদন্যক। 
বলল, ‘বুঝলাম না আপনার কো স্যার।’ 

‘জান্যবর জহীর উলেনন্যক তার সােীরা উদ্ধার কন্যর লনন্যে টগন্যে একো যলদ 
সতয হে, তাহন্যল তার লবরুন্যদ্ধ সন্ত্রান্যসর টয অলভন্যযাগ এন্যসন্যে তাও সতয প্রমাণ 
হে। আর টসলদন ওরা  ারজন পুললশন্যক হতযা কন্যর জান্যবর জহীর উলেনন্যক উদ্ধার 
কন্যর লনন্যে টগন্যে। আন্যগর টসনা হতযার দােন্যতা আন্যেই, এই পুললশ হতযার দােও 
বতোন্যব জান্যবর জহীর উলেন্যনর ঘান্যড়। এর অেে জান্যবর জহীর উলেন পুন্যরাপুলর 
একজন সন্ত্রাসী টনতা হন্যে দাাঁড়ান্যে। লকন্তু আলম  ালে জান্যবর জহীর উলেনন্যক 
লনন্যদোে প্রমাণ করন্যত।’ আহমদ মুসা বলল। 

উন্যদ্বগ-আতংন্যক  ুপন্যস টগন্যে লসলরত োনারতার মুে। তার ল ন্তার ভুল 
তার কান্যে পলরষ্কার হন্যে টগন্যে। লকন্তু আহমদ মুসা যা বন্যলন্যে, তান্যত জান্যবর 
জহীর উলেন লকভান্যব লনন্যদোে প্রমাণ হন্যব এো টস বুঝন্যত পারন্যে না। বলল, 
‘লনন্যদোে প্রমাণ হন্যব লকভান্যব?’ 

‘আলম বন্যললে, সন্ত্রাসী একো তৃতীে পে জান্যবর জহীর উলেনন্যক বান্যগ 
টনবার জন্যে তান্যক লেনতাই কন্যরন্যে। সন্ত্রাসী এই তৃতীে পেই পাত্তানী অঞ্চন্যল 
সন্ত্রাস করন্যে। টসনালনবান্যস হামলা করন্যে, টসনা সদস্যন্যদর হতযা করন্যে এবং 
এসন্যবর দাে জান্যবর জহীর উলেনরাসহ শালন্তকামী মুসলমানন্যদর উপর  াপান্যে 



পাত্তানীর সবজু অরন্যে  84 

 

তান্যদর সন্ত্রাসী প্রমান্যণর উন্যেন্যশ্য। জান্যবর জহীর উলেনন্যক ওরা লেনতাই কন্যর 
লনন্যে টগন্যে লবন্যশে মতলন্যবই।’ আহমদ মুসা বলল। 

লসলরত োনারতার মুে উজ্জ্বল হন্যে উন্যেন্যে। বলল, ‘ধেবাদ স্যার, আলম 
বুঝন্যত টপন্যরলে স্যার। লকন্তু আপনার কো আপনার ধারণা, প্রমাণ হন্যব লক কন্যর?’ 

‘আলম টতামান্যদর োই পুললশ ও টগান্যেো লবভাগন্যক এ লবেেো বন্যললে। 
জান্যবর জহীর উলেন্যনর টবান যেনব টযাবােদার ল লে আলম তান্যদর টদলেন্যেলে। 
পুললশ ও টগান্যেো লবভাগ আমার কোন্যক ইলতবা ক লহসান্যব লনন্যেন্যে। এ লনন্যে 
রাজননলতক পযোন্যে আজ গবেক হন্যে। টদো যাক লক হে।’ বলল আহমদ মুসা। 

‘ঈশ্বর আমান্যদর সাহাযয করুন।’ বলল লসলরত োনারতা। 
মুহূতে কন্যেক টেন্যমই লসলরত োনারতা বলল, ‘আন্যগর প্রশ্নোই আবার 

করন্যত ইো করন্যে, আপলন আসন্যল টক স্যার? একজন আন্যমলরকান লবন্যভন 
বাগেমযান টকন এভান্যব েুন্যে এন্যসন্যেন? টকন লতলন এমন আন্তলরকতার সান্যে 
জান্যবর জহীর উলেন্যনর স্বােেন্যক লনন্যজর স্বােে লহসান্যব গ্রহণ কন্যরন্যেন?’ 

‘আমার টয পলর ে টপন্যেে, তা লক যন্যেষ্ট নে আমার উপর আোর রাোর 
জন্যন, লমস লসলরত?’ আহমদ মুসা বলল। 

‘স্যলর স্যার। আলম টস অন্যেে বলললন। টকৌতুহল টেন্যকই এই প্রশ্ন কন্যরলে। 
আপনার উপর আোর জন্যে আপনার টকান পলর ন্যের দরকার টনই।’ 

লসলরত োনারতার কো টশে হবার সংন্যগ সংন্যগই গালড় বারাোে গালড় 
পাকে করার শে হন্যলা। পরেন্যণই জুতার শে টশানা টগল। 

ড্রইংরুন্যম প্রন্যবশ করল োইলযান্যন্ডর সহকারী টগান্যেো প্রধান পুরসাত 
প্রজাদীপক। 

‘গুড মলনেং লবন্যভন বাগেমযান। আলম আসার পন্যে ভাবলেলাম, লনশ্চে তুলম 
এন্যস বন্যস আে। তুলম বরং আন্যগই আসন্যব, টতামার টলে হবার কো নে। কতেণ 
এন্যসে তুলম?’ 

‘১২ লমলনে হন্যলা এন্যসলে। একেু আন্যগই আসা হন্যে টগন্যে।’ 
‘ভান্যলা কন্যরে।’ বন্যল পুরসাত প্রজাদীপক তাকাল টমন্যে লসলরন্যতর 

লদন্যক। বলল, ‘ধেবাদ মা, তুলম লবন্যভনন্যক সে লদন্যেে।’ 
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‘এো টতা টসৌভান্যগযর বযাপার ডযাড। শুধু দুলনো নে, দুলনোর বাইন্যরর 
কোও তাাঁর কাে টেন্যক জানা যাে।’ বলল লসলরত োনারতা। 

উন্যে দাাঁড়াল লসলরত োনারতা। বলল, ‘ডযাড তুলম বস। আলম টদলে ভুজ 
বাহাদুর  া আনন্যত এত টদলর করন্যে টকন?’ 

টভতন্যর  ন্যল টগল লসলরত োনারতা। 
বসল আহমদ মুসার পান্যশর টসা াে পুরসাত প্রজাদীপক। 
‘স্যার আপলন কাপড় টেন্যড় টেশ হন্যে আসন্যল ভাল হন্যতা না?’ আহমদ 

মুসা বলল। 
হাসল পুরসাত প্রজাদীপক। বলল, ‘মান্যঝ মান্যঝ ইউলন রম ২৪ ঘণ্টাও 

গান্যে োন্যক। সুতরাং ইউলন রন্যম টকান সমস্যা নে। আর আলম টেশ আলে। দীঘে 
লমলেে টেন্যক টবলরন্যে হাত-মুে ভান্যলাভান্যব ধুন্যে লনন্যেলে।’ 

‘ওন্যক স্যার।’ আহমদ মুসা বলল। 
পুরসাত প্রজাদীপক তাকাল লনন্যজর হাত ঘলড়র লদন্যক। বলল, ‘আমরা 

একোর লদন্যক লাঞ্চ োব।’ 
‘লেক আন্যে স্যার।’ আহমদ মুসা বলল। 
টসা াে গা এললন্যে লদল পুরসাত প্রজাদীপক। ট ােোও বন্ধ করল। লকন্তু 

মুহূতে কন্যেক পন্যরই আবার টসাজা হন্যে বসল। দুই হাাঁেুর উপর দুই কনুই টরন্যে 
মুেো একেু লন ু করল। বলল, ‘স্যলর লবন্যভন বাগেমযান, টতামার কো সরকার 
গ্রহণ কন্যরনলন। টকান তৃতীে পন্যের উপলেলতর লবেে টকানলদক লদন্যে 
টকানভান্যবই সামন্যন আন্যসলন। জান্যবর বাংগসা জহীর উলেন টয ঘেনাে টযভান্যব 
টগ্র তার হন্যেন্যে, টয প্র ন্ড ঝুাঁলক লনন্যে তান্যক উদ্ধার করা হন্যলা, তান্যত মাঝোন্যন 
তৃতীে পন্যের টকান ভূলমকা লেয করা যােলন এবং এর পন্যে যুলক্তও যন্যেষ্ট নে। 
োই সরকান্যরর জাতীে লনরাপত্তা কলমলের এোই রাে। স্যলর, লবন্যভন বাগেমযান, 
আমান্যদর টকান কো কান্যজ আন্যসলন। লকন্তু আলম লবশ্বাস কলর; তুলম যা টভন্যবে 
টসোই সতয। এেন লক করা যাে বল?’ 

‘ওরা যা ল ন্তা কন্যরন্যেন ওন্যদর জন্যে এোই স্বাভালবক। যেনব 
টযাবােদার ল লে, ল লে পাওোর কালহনী তান্যদর কান্যে লবশ্বাসন্যযাগয হন্যত পান্যর না। 
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অপরাধীন্যদর একো আত্মরোর টকৌশল এন্যক তাাঁরা মন্যন করন্যতই পান্যরন। লবন্যশে 
কন্যর জান্যবর জহীর উলেনন্যক মুক্ত কন্যর লনন্যে যাবার সমে রক্তেেী ঘেনার লভন্ন 
বযােযা তাাঁন্যদর পন্যে গ্রহণ করা কলেন।’ ধীর কন্যণ্ঠ আহমদ মুসা বলল। 

ভাবলেল সহকারী টগান্যেো প্রধান পুরসাত প্রজাদীপক। আহমদ মুসা 
কো টশে করার পরও টকান কো টস বলল না। একেু পর টস মাো তুলল। আবার 
টসা াে গা এললন্যে বলল, ‘তুলম েুব বুলদ্ধমান। লবেেো তুলম লেক বুন্যঝে। লকন্তু 
এেন তাহন্যল লক করন্যব বল।’ 

‘এেন আলম আমার মত কন্যর এন্যগাব স্যার। আলম যেনব টযাবােদা ও 
জান্যবর জহীর উলেনন্যদর সাহাযয করন্যত  াই।’ 

‘লকন্তু একা লক করন্যব?’ 
‘লক করন্যত পারব আলম জালন না। লকন্তু আলম মন্যন কলর এই ভাল কান্যজ 

ঈশ্বর লনশ্চে সাহাযয করন্যবন।’ 
‘টতামার লবস্মেকর দেতা-ন্যযাগযতার সান্যে টতামার লবশ্বান্যসর এই লমশ্রণ 

এক লবরাে শলক্ত হন্যে দাাঁড়ান্যত পান্যর। এো অলভজ্ঞতা টয, অনড় লবশ্বাসীরা যলদ 
বুলদ্ধ, দেতা ও টযাগযতার অন্যস্ত্র সলজ্জত হে, তাহন্যল তারা অন্যজে হন্যে ওন্যে। গত 
কন্যেকলদন ধন্যর টতামান্যক টদন্যে আমার এই অলভজ্ঞতার কোই বার বার মন্যন 
হন্যেন্যে। আন্যরকো কো বলল লবন্যভন বাগেমযান?’ 

‘বলুন স্যার।’ 
সহকারী টগান্যেো প্রধান পুরসাত প্রজাদীপক টসাজা হন্যে বসল। বলল, 

‘লবন্যভন বাগেমযান তুলম মুসললম। টতামার লবন্যভন বাগেমযান নামো লেক লকনা জালন 
না, তন্যব তুলম আন্যমলরকান এবং টতামার আন্যমলরকান লভআইলপ পাসন্যপান্যেে টকান 
ত্রুলে টনই।’ 

োমল পুরসাত প্রজাদীপক। 
আহমদ মুসা ম্লান হাসল।  বলল, ‘আপলন অলত অলভজ্ঞ একজন টগান্যেো 

কমেকতো। েদ্মন্যবশ আপনার কান্যে ধরা পড়ন্যব এো স্বাভালবক। সংগত কারন্যণই 
আমান্যক পলর ে টগাপন করন্যত হন্যেন্যে, এোও আপলন লনশ্চে বুঝন্যবন।’ 

‘এো আমার কান্যে পলরষ্কার ইেংমযান।’ 
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বন্যল একেু টেন্যমই আবার বলা শুরু করল, ‘লনষ্ঠাবান মুসলমানন্যদর 
জন্যে পলর ে টগাপন করা কলেন লবন্যভন বাগেমযান। টতামার কপান্যল লসজদার 
ল হ্নই টতামার পলর ে বন্যল লদন্যেন্যে। আলম প্রেন্যম ওোন্যক লেন্যনর টকান প্রাকৃলতক 
স্পে মন্যন কন্যরলেলাম। পন্যর বুন্যঝলে, ওো প্রাকৃলতক নে লসজদার দাগ।’ 

‘পাসন্যপােে সম্পন্যকে লনলশ্চত হন্যলন লক কন্যর?’ আহমদ মুসা বলল। 
‘মালকেন যুক্তরান্যষ্ট্রর টহামলযান্ড লসলকউলরলে লবভান্যগর টগাপন ওন্যেব 

সাইে টেন্যক আমরা এো টজন্যনলে। তাোড়া ইলন্ডোর লসলবআই  ী  আমার বন্ধু। 
তুলম টযন্যহতু ইলন্ডোে অন্যনকলদন লেন্যল, তাই তাাঁন্যকও আলম টতামার বযাপান্যর 
লজজ্ঞাসা কন্যরলেলাম। লতলন টতামার উেলসত প্রশংসা কন্যরন্যেন এবং লতলন একলে 
মূলযবান তেয লদন্যেন্যেন টয, তুলম মালকেন টপ্রলসন্যডন্যন্ের েুব লপ্রেভাজন টলাক। 
বযাংককে মালকেন দূতাবান্যসর টতামার বযাপান্যর উলদ্বগ্নতা টদন্যেও আলম এো 
বুন্যঝলে। তন্যব লসলবআই  ী  যন্যশাবন্ত যন্যশারাজ টতামার বযাপান্যর একো রহস্য 
টরন্যে লদন্যেন্যেন। টশে কো লহসান্যব বন্যলন্যেন, লবন্যভন বাগেমযান্যনর একো মূলযবান 
পলর ে টতামান্যক লদলাম না, টসোর টতামার প্রন্যোজন টনই বন্যল।’ 

োমল পুরসাত প্রজাদীপক। 
‘আমার পলর ে আপলন যা জান্যনন, সবাই লক তা টজন্যনন্যে?’ লজজ্ঞাসা 

আহমদ মুসার। 
‘আলম এবং আমান্যদর টগান্যেো লবভান্যগর  ী  োড়া আর টকউ জান্যন 

না। এো জানান্যনা হন্যব না।’ 
‘ধেবাদ স্যার। বাড়লত ঝান্যমলা টেন্যক আলম বাাঁ ন্যত পারব।’ 
পুরসাত প্রজাদীপক একেু হাসল। বলল, ‘লবন্যভন বাগেমযান, োই 

মুসলমানন্যদর কান্যে আলম লকন্তু  রম লবন্যদ্বেী লহন্যসন্যব পলরল ত।’ 
‘কারণ?’ ভ্রু কুলঞ্চত হন্যলা আহমদ মুসার। 
‘কারণ এই টয, আলম আইন রো ও আইন প্রন্যোন্যগ লবন্দুমাত্র কনন্যসশন 

টদই না। লবশ পাঁল শ ভাগ আইন্যনর ভুল বযবহারও হে। এই ভুল বযবহারন্যক 
উন্যেশ্যমূলক, গবেমযমূলক বন্যল অলভলহত করা হে। মুসলমানরা অন্যনক টেন্যত্র 
এর লশকার হন্যেন্যে। এ সব টেন্যকই একো ধারণা সৃলষ্ট হন্যে টগন্যে।  লমান 
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পলরলেলতন্যত মুসলমানন্যদর টেন্যত্র আলম লবন্যশে সতকে, তারা লবন্যশে পযেন্যবেন্যণর 
অধীন। লকন্তু তান্যদর বযাপান্যর লবন্যদ্বে বা গবেমযমূলক দৃলষ্ট আমার টনই।’ বলল 
সহকারী টগান্যেো প্রধান পুরসাত প্রজাদীপক। 

‘ধেবাদ স্যার।’ বলল আহমদ মুসা। 
‘ওন্যেলকাম ইেযমযান।’ বন্যল পুরসাত প্রজাদীপক তার হাত ঘলড়র লদন্যক 

তাকাল। আবার টসা াে গা এললন্যে লদল। বলল, ‘লবন্যভন বাগেমযান, তুলম 
আমান্যদর বযলক্তগত সাহাযয পান্যব। প্রন্যোজন হন্যল,  াইন্যল টয টকান সমে 
পুললন্যশর সাহাযয টতামার জে বযবো করা হন্যব। সরকার যাই ভাবুন, টতামার 
‘তৃতীে পে তত্ব’ আমার কান্যে গুরুত্বপূণে মন্যন হন্যেন্যে। আজন্যকর জলেল লবশ্ব-
রাজনীলতন্যত অন্যনক টদন্যশই টকান স্বান্যেের পন্যে েড়যন্ত্রকারী ও সান্যবালেোর 
লহসান্যব তৃতীে পে সলিে রন্যেন্যে। আলম আন্তলরকভান্যবই  ালে, টতামার এই তত্ব 
সতয টহাক এবং োই মুসলমানন্যদর উপর আন্যরালপত ইলজাম লমেযা প্রমাণ 
টহাক।’ 

‘সহন্যযালগতার এ প্রলতশ্রুলতর জন্যে ধেবাদ স্যার।’ আহমদ মুসা 
বলল। 

‘টতামার ঐ ‘তৃতীে পেলে’টক, এ সম্পন্যকে তুলম সুলনলদেষ্ট টকান ল ন্তা 
কন্যরে?’ লজন্যজ্ঞস করল পুরসাত প্রজাদীপক। 

প্রশ্নলের সংন্যগ সংন্যগই জবাব লদল না আহমদ মুসা। তৃতীে পে সম্পন্যকে 
তার সুষ্পষ্ট একলে ধারণা আন্যে। তার উপর টসলদন তৃতীে পন্যের সন্ত্রাসীন্যদর 
হান্যত ইসরাইলী অস্ত্র এবং সন্ত্রাসীন্যদর মাোে ‘লহব্রু’ বণেমালা েল ত কযাপ টদন্যে 
তার ধারণা লনলশ্চত লসদ্ধান্যন্ত পলরণত হন্যেন্যে। লকন্তু তৃতীে পন্যের এই পলর ন্যের 
কো আহমদ মুসা ওন্যদর এেনও জানােলন। আহমদ মুসা আশংকা করন্যে োই 
টগান্যেোরা এো জানন্যত পারন্যল ইসরাইলী টগান্যেোরাও টকানওভান্যব তা টজন্যন 
ট লন্যত পান্যর। আহমদ মুসা  াে না, তৃতীে পন্যের অলস্তত্ব ও তান্যদর পলর ে 
মুসলমানন্যদর কান্যে ধরা পন্যড় টগন্যে, এো তারা না জানুক। অপ্রস্তুত অবোে 
ওন্যদর মুন্যোশ েুন্যে যাওো সবলদক টেন্যক সুলবধাজনক হন্যব। এসব ল ন্তা কন্যর 
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আহমদ মুসা বলল, ‘আমরা ওন্যদর বযাপান্যর এেনও শূে অবোন্যনই আলে। 
সামন্যন এগুন্যলই সবলকেু পলরষ্কার হন্যে যান্যব বন্যল আলম মন্যন কলর।’ 

‘অবশ্যই লবন্যভন বাগেমযান। তন্যব তারা যারাই টহাক, তারা োই টবৌদ্ধ 
এবং োই মুসললম কান্যরারই বন্ধু নে।’ 

কো টশে কন্যরই উন্যে দাাঁড়াল পুরসাত প্রজাদীপক। বলল, ‘লবন্যভন 
বাগেমযান। তুলম একেু বস। আলম একেু ঘুন্যর আলস। আর হ্যাাঁ, আমরা লেক 
একোন্যতই লাঞ্চ করব।’ 

পুরসাত প্রজাদীপক হাাঁেন্যত শুরু করল টভতন্যর যাবার দরজার লদন্যক।  
দরজা পযেন্ত টপৌেন্যতই লসলরত োনারতা বাইন্যর টেন্যক টদৌন্যড় ড্রইংরুন্যম 

প্রন্যবশ করল। উন্যত্তজনা ও টকৌতুহল লমলশ্রত তার মুে। টদৌড়রত অবোেই বলল, 
‘স্যার আপলন টতা ড্রাইভার আন্যনন না। আজ লক ড্রাইভার এন্যনন্যেন?’ 

‘না আলনলন। এ কো টকন বলে?’ 
‘একজন প্রন্য শনাল ড্রাইভান্যরর ইউলন রম পরা একজন টলাক 

আপনার গালড়র পাশ টেন্যক উন্যে টযন্যত টদেলাম। তার হাাঁোর মন্যধয পলাতক 
ট ান্যরর মত আ রণ লেল। আমার টদন্যে ভাল মন্যন হেলন।  

আহমদ মুসা লা  লদন্যে উন্যে দাাঁড়াল। বলল, ‘ড্রাইভার আসন্যব 
টকান্যত্থন্যক?’ 

ওলদন্যক পুরসাত প্রজাদীপকও ঘুন্যর দাাঁলড়ন্যেন্যে। তার মুন্যেও একই কো, 
এ সমে এোন্যন ড্রাইভার আসন্যব টকান্যত্থন্যক!’ 

বন্যল টস ড্রইংরুন্যমর টভতন্যর এন্যস আহমদ মুসার পান্যশ দাাঁড়াল। 
‘ লুন টদন্যে আলস। সন্যেন্যহর টশে রােন্যত টনই। টসল্ফ ড্রাইন্য র 

 ুলক্তন্যত আলম গালড় ভাড়া লনন্যেলে। টকান ড্রাইভার আসার কো নে।’ 
বন্যল আহমদ মুসা বাইন্যরর দরজার লদন্যক দ্রুত হাাঁেন্যত শুরু করল। তার 

টপেন্যন পুরসাত প্রজাদীপক ও লসলরত োনারতা হাাঁেন্যত শুরু করল। 
গালড়র কান্যে টপৌন্যে আহমদ মুসা পন্যকে টেন্যক টপলন্সল আকৃলতর একো 

টডন্যোন্যনেরও টবর করল। 
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অতযন্ত পাওোর লু এ টডন্যোন্যনের। টমোল, লবন্যফারক, এমনলক 
প্ল্ালষ্টক কভার উইপনস পযেন্ত টস লডন্যেক্ট করন্যত পান্যর। 

গালড়র কাোকালে টপৌেন্যতই টডন্যোন্যনের লবপ লবপ করা শুরু করল। আর 
লাল লসগনালও ভীেণ নাাঁ ন্যত শুরু কন্যরন্যে। 

সবাইন্যক দাাঁড় কলরন্যে আহমদ মুসা বলল, ‘গালড়ন্যত লনলশ্চত টবাম টপন্যত 
টরন্যেন্যে। আপনারা দাাঁড়ান, আলম টদলে টবামাো টকাোে টপন্যতন্যে।’ 

আহমদ মুসা হাাঁেন্যত শুরু কন্যরন্যে। পুরসাত প্রজাদীপক েপ কন্যর আহমদ 
মুসার হাত ধন্যর ট লল। বলল, ‘টতামার লগন্যে কাজ টনই। টবাম লডল উজ করা 
লবন্যফারক এক্সপােেন্যদর কাজ। আলম ওন্যদর ডাকলে।’ 

কো টশে কন্যরই পুরসাত প্রজাদীপক পুললশ টহডন্যকাোেোন্যর টেললন্য ান 
করল। দ্রুত একলে টবাম টোোড পাোন্যনার লনন্যদেশ লদল। 

‘টবাম লডল উজ করা নে, আলম যালেলাম টবামো টকাোে োকন্যত পান্যর 
টদেন্যত।’ বলল আহমদ মুসা। 

‘এ গালড়ন্যত হাত টদওোও লেক হন্যব না। পুললন্যশর বালড়ন্যত এন্যসে, 
পুললন্যশর সান্যে আে। অতএব পুললশী লবধান টতামার মানন্যত হন্যব।’ বলল 
পুরসাত প্রজাদীপক। 

পুললন্যশর টবাম টোোড এল। 
গালড় দাাঁলড়ন্যে পড়ন্যতই গালড়র  ার দরজা এক সান্যে েুন্যল টগল।  ারজন 

পুললশ টনন্যম এল গালড় টেন্যক। 
টোোন্যডর ইন্সন্যপক্টর মংগুত এন্যস স্যালুে করল পুরসাত 

প্রজাদীপকন্যক। 
‘গুড টড ইন্সন্যপক্টর। ঐ গালড়োে টবাম পাতা আন্যে। টতামরা টদে।’ 

আহমদ মুসার গালড়র লদন্যক ইংলগত কন্যর বলল পুরসাত প্রজাদীপক। 
ইন্সন্যপক্টর তার টবাম টোোন্যডর লতন জনসহ এন্যগান্যলা গালড়োর লদন্যক। 
তারা প্রেন্যম লডন্যেক্টর লদন্যে গালড়র  ারলদক টেন্যক গালড়ো পরীো করল। 

তারপর তারা লনন্যজন্যদর মন্যধয পরামশে করল। 
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ইন্সন্যপক্টর মংগুত কন্যেক ধাপ টহাঁন্যে সহকারী টগান্যেো প্রধান পুরসাত 
প্রজাদীপন্যকর কান্যে এল। বলল, ‘স্যার ড্রাইলভং দরজার টভতন্যরর অংন্যশ টবাম 
ল ে করা আন্যে। গালড় েযান না কন্যর গালড়র দরজা টোলা লনরাপদ নে। েযান 
করন্যল তন্যবই বুঝা যান্যব লডল উন্যজর লক বযবো টনো যান্যব।’ 

‘ওন্যক, টগা অন।’ 
টবাম টোোড বযাগ টেন্যক যন্ত্রপালত টবর কন্যর ১ বগে েু আেতন লস্ক্রন 

লবলশষ্ট একো েযানার দাাঁড় কলরন্যে ট লল। 
গালড়র  ারলদক ঘুন্যর েযালনং সম্পূণে করল টবাম টোোড। েযালনং স্ক্রীন্যন 

গালড়র টভতন্যরর প্রলত ইলঞ্চর লবস্তালরত অবো তারা টদেল এবং এসব দৃন্যশ্যর 
 ন্যোও গতলর হন্যলা। 

টবাম টোোন্যডর ইন্সন্যপক্টর মংগুত এবং সহন্যযাগী লতন জন এল সহকারী 
টগান্যেো প্রধান পুরসাত প্রজাদীপন্যকর কান্যে। বলল, ‘স্যার ড্রাইলভং দরজার 
টভতন্যরর পান্যশ টবাম পাতা রন্যেন্যে এবং প্রন্যতযক দরজার লন্যকর সান্যে 
টডন্যোন্যনের লাগান্যনা রন্যেন্যে। টয টকান দরজা েুলন্যত টগন্যলই লবন্যফারণ ঘেন্যব। 
সুতরাং গালড় বাাঁল ন্যে টবাম লডল উজ করা অসম্ভব। এমনলক গালড়লে টেন্যল োনান্তর 
করন্যত টগন্যল টয ঝাাঁকুলন লাগন্যব টডার লন্যক, তান্যতও টবান্যমর লবন্যফারণ ঘেন্যত 
পান্যর।’ 

‘টডার লন্যক টকান ঝাাঁকুলন লাগন্যলই লবন্যফারণ! এন্যকবান্যর আে-ঘাে বাধা 
পলরকল্পনা। মৃতযু অবধালরত কন্যরলেল গালড়র মাললন্যকর। ঈশ্বরন্যক ধেবাদ টয 
তা হেলন। লকন্তু গালড় টতা বাাঁ ন্যে না! বন্যল সহকারী টগান্যেো পুরসাত প্রজাদীপক 
তাকাল আহমদ মুসার লদন্যক। 

‘গালড় না বাাঁ ন্যল টয েলত হন্যব তা পূরণ করা যান্যব স্যার। লকন্তু তার আন্যগ 
ওন্যদর সান্যে একেু কো বন্যল টদলে স্যার আরও লক করা যাে।’ আহমদ মুসা 
বলল। 

‘ওন্যেলকাম লবন্যভন বাগেমযান। টদে লক করা যাে।’ বলল পুরসাত 
প্রজাদীপক। 
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‘টতামান্যদর কান্যে গ্লাস-কােোর আন্যে?’ ইন্সন্যপক্টর মংগুতন্যক লেয কন্যর 
বলল আহমদ মুসা। 

‘আন্যে স্যার।’ বলল ইন্সন্যপক্টর মংগুত। 
‘গ্লাস লষ্টকার হুক আন্যে?’ 
‘আন্যে স্যার।’ 
‘ওগুন্যলা টবর কর।’ 
‘ইন্সন্যপক্টর লনন্যদেশ টদবার আন্যগই তার একজন সােী বযান্যগ সা ে করা 

শুরু কন্যর লদন্যেন্যে। দু’লে লজলনস টবর কন্যর টস ইন্সন্যপক্টন্যরর হান্যত লদল। 
আহমদ মুসা হাত বালড়ন্যে গ্লাস কাোর ও গ্লাস লষ্টকার হুক লনন্যে লনল এবং 

ইন্সন্যপক্টরন্যক লেয কন্যর বলল, ‘ড্রাইলভং লসন্যের জানালার টগাো কাাঁ  যলদ সলরন্যে 
টনো যাে, তাহন্যল টবাম লডল উন্যজর কাজ করন্যত পারন্যবন না?’ 

ইন্সন্যপক্টর মংগুত এতেন্যণ হাসল। বলল, ‘পারব স্যার েুব সহন্যজই। 
লকন্তু গ্লাস কাো ঝুাঁলকপূণে হন্যব স্যার।’ 

‘তা অবশ্যই। লকন্তু আলম টসো টদেব।’ 
বন্যল আহমদ মুসা গালড়র লদন্যক যাবার জন্যে পা বাড়াল। 
‘আপলন টকন স্যার? কাজো ওাঁন্যদর করন্যত লদন।’ বলল লসলরত 

োনারতা। তার কন্যণ্ঠ উন্যদ্বগ। 
‘না লবন্যভন বাগেমযান টতামার দরকার টনই। ইন্সন্যপক্টররাই ওো 

করন্যবন।’ পুরসাত প্রজাদীপক কতকো লনন্যদেন্যশর সুন্যর কোগুন্যলা বন্যল উেল। 
আহমদ মুসা মুে ল রাল পুরসতা প্রজাদীপন্যকর লদন্যক। বলল, ‘স্যার 

ওরা কাজোন্যক ঝুাঁলকপূণে মন্যন করন্যে। লকন্তু আলম ঝুাঁলকপূণে মন্যন করলে না। সুতরাং 
কাজো আমারই করা উল ত।’ 

বন্যল হাাঁো শুরু করল আহমদ মুসা। 
লসলরত োনারতা উপন্যরর লদন্যক ট ন্যে ভীতকন্যণ্ঠ বলল, ‘গড টেস লহম।’ 
পুরসাত প্রজাদীপক বলল, ‘সাবধান লবন্যভন, গড ইজ উইে ইউ।’ 
আহমদ মুসা লগন্যে গালড়র দরজার সামন্যন দাাঁড়াল। আহমদ মুসার 

টপেন্যন টপেন্যন টবাম টোোন্যডর টলাকরাও লগন্যে তার পান্যশ দাাঁড়াল। 
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আহমদ মুসা ইন্সন্যপক্টরন্যক বলল, ‘আপার েযানার টসে করুন। আলম 
টবাম ও টডন্যোন্যনেন্যরর অবো টদেন্যত  াই।’ 

সংন্যগ সংন্যগই দরজার সামন্যন েযানার তারা টসে করল। 
আহমদ মুসা টদেল টবামাো ড্রাইলভং লসে ও দরজার মাঝোন্যনর টলান্যর 

আোন্যলা টেপ লদন্যে টসন্যে রাো আন্যে। টবান্যমর একলে গ্রলন্থ টেন্যক টবলরন্যে আসা 
 ারলে তার গালড়র  ারলে দরজার টডার লন্যকর লদন্যক িুন্যক টগন্যে। 

আহমদ মুসা দরজার কলন্ডশন ভান্যলা কন্যর টদেল। গালড়ো নতুন না 
হন্যলও দরজার টসলেং লনেুাঁত টদেন্যত টপল। সুতরাং গালড়র দরজা টযন্যহতু নড়বন্যড় 
নে, তাই জানালার গ্লাস কাোর  াপ দরজার লকেু অংন্যশর উপর একেু টবলশ 
পড়ন্যলও টডার লন্যকর উপর লবন্দুমাত্রও পড়ন্যব না। 

লনলশ্চত হন্যে আহমদ মুসা জানালার গ্লান্যসর লেক মধযোন্যন গ্লাস লষ্টকার 
বলসন্যে লদল। 

গ্লাস কাোর হান্যত লনল আহমদ মুসা। 
টবাম টোোন্যডর ইন্সন্যপক্টর মংগুত বন্যল উেল, ‘স্যার েুব সাবধান! েুব 

টসনন্যসলেভ টডন্যোন্যনেরও আন্যে। যা সামাে কম্পন তালড়ত হন্যেও লবন্যফারণ 
ঘোে।’ 

সহকারী টগান্যেো প্রধান পুরসাত প্রজাদীপক ও লসলরত োনারতাও 
আহমদ মুসার অন্যনকো কান্যে এন্যস দাাঁলড়ন্যেলেল। পুরসাত প্রজাদীপক 
অনুন্যরান্যধর স্বন্যর বলল, ‘গালড়র দাম টবলশ নে, টবাম সন্যমত কার ধ্বংস করা 
টহাক। তুলম এসব করন্যত টযন্যো না।’ 

পুরসাত প্রজাদীপক োমন্যতই লসলরত োনারতাও বলল, ‘লপ্ল্জ স্যার, 
টবাম টোোড যান্যক ঝুাঁলকপূণে বলন্যে, টস কাজ আপলন করন্যবন না।’ 

আহমদ মুসা টপেন ল ন্যর তাকাল। বলল, ‘স্যার আমার লেয টবামো 
আস্ত পাওো। তান্যত জানা যান্যব এো টকাো টেন্যক সাপ্ল্াই হন্যেন্যে।’ 

সহকারী টগান্যেো প্রধান লবস্মন্যের সান্যে তাকাল আহমদ মুসার লদন্যক। 
তার মন্যন একো আকলস্মক টতালপাড়ুঃ টয ভাবনা পুললন্যশর ভাবার কো লেল, টসো 
লবন্যভন বাগেমযান ভাবন্যে! 
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লকেু বলন্যত যালেল পুরসাত প্রজাদীপক। লকন্তু আহমদ মুসা তার আন্যগই 
টহন্যস উন্যে বলল, ‘গালড়র দরজার টয কলন্ডশন, তান্যত কাাঁ  কােন্যত টয টপ্রশার 
পড়ন্যব টসো টডার-লক পযেন্ত টপৌোন্যব না। শুধু টডার লন্যকর কাোকালে বাম প্রান্তো 
কাো একেু ঝুাঁলকপূণে। তবু আলম মন্যন কলর কাোরন্যক যলদ টকৌশন্যল বযবহার করা 
যাে, তাহন্যল টডার লন্যক লবন্দুমাত্র  াপও পড়ন্যব না।’ 

‘যলদ টকৌশন্যল বযবহার করা না যাে?’ শুকন্যনা মুন্যে উলদ্বগ্ন কন্যণ্ঠ লজজ্ঞাসা 
করল লসলরত োনারতা। 

‘টসভান্যব বযবহার করা যান্যব বন্যলই টতা কােন্যত যালে।’ বলল আহমদ 
মুসা। 

আহমদ মুসা ঘুন্যর গালড়র দরজার সামন্যন লগন্যে দাাঁড়াল। 
আহমদ মুসা লবসলমল্লাহ বন্যল লের হান্যত কাোর ধন্যর কাোন্যরর শীেে 

টকৌলণক পন্যেন্েন্যক বাাঁ প্রান্যন্তর মাোে গ্লান্যসর বুন্যক টসে করল। আহমদ মুসা 
ঝুাঁলকপূণে প্রান্তন্যকই প্রেন্যম কাোর লসদ্ধান্ত লনন্যেন্যে। গ্লান্যসর উপর কাোন্যরর শীেে 
টকৌলণক এমনভান্যব টসে কন্যরন্যে যান্যত সবেলনমণ পলরমাণ োন্যনর উপর কাোন্যরর 
 াপ লম্বভান্যব পন্যড়। কাোর টসে কন্যরই আহমদ মুসা তা এক োন্যন জানালার বেম 
পযেন্ত লনন্যে এল। 

না লকেুই ঘেল না। 
আলহামদুললল্লাহ বন্যল আহমদ মুসা এরপর েপ ও বেম প্রান্ত টকন্যে 

ট লল। সবন্যশন্যে গ্লাস লষ্টকান্যরর হুক ধন্যর টরন্যে ডান প্রান্ত টকন্যে ট লল। বাাঁ হাত 
লদন্যে জানালার গ্লাসলে টেন্যন লনন্যে েুাঁন্যড় ট ন্যল লদল। 

আহমদ মুসা ঘুন্যর দাাঁড়াবার আন্যগই টপেন টেন্যক লসলরত োনারতা বন্যল 
উেল, ‘েযাংক গড, ওন্যেল কাম স্যার, কনগ্রা ুন্যলশন।’ 

‘ওন্যেলকাম লসলরত।’ বন্যল আহমদ মুসা টবাম টোোডন্যক উন্যেশ্য কন্যর 
বলল, ‘ইন্সন্যপক্টর আপনারা কাজ শুরু করন্যত পান্যরন।’  

‘েযাংক ইউ স্যার।’ বন্যল ওরা কান্যজ টলন্যগ টগল। 
সহকারী টগান্যেো প্রধান পুরসাত প্রজাদীপক তৎেণাত লকেু বন্যললন। 

ট াে ভরা লবস্মে লনন্যে টস তালকন্যেলেল আহমদ মুসার লদ। টবাম টোোড কাজ 
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শুরু করন্যল পুরসাত প্রজাদীপক আলন্যতাভান্যব আহমদ মুসার লপন্যে হাত টরন্যে 
বলল, ‘তুলম লনশ্চে টবামোও লডল উজ করন্যত পারন্যত?’ 

‘স্যার, এেুকু জালন লবলভন্ন ধরন্যনর টবাম লকভান্যব লডল উজ করন্যত হে।’ 
বলল আহমদ মুসা। 

‘লক জান না বলন্যতা? টতামার বযাপান্যর লবস্মে বাড়ন্যেই লবন্যভন 
বাগেমযান।’ 

‘জানার লবেে টয দুলনোন্যত কত, তা আমরা টকউ জালন না। জানা টগন্যল 
সবন্য ন্যে জ্ঞানী টয বযলক্ত টস হেত বলন্যতা আলম যা জালন, তা লকেু না জানার 
কাোকালে।’ বলল আহমদ মুসা। 

‘কলেন কোও তুলম সুের কন্যর বলন্যত পার লবন্যভন বাগেমযান।’ পুরসাত 
প্রজাদীপক বলল। 

লকেু বলন্যত যালেল লসলরত োনারতা। লকন্তু তার আন্যগই গালড়র ওোন 
টেন্যক ইন্সন্যপক্টর মংগুত বন্যল উেল, ‘েযাংক গড, টবামন্যক লডল উজ করা টগন্যে।’ 

বন্যল টস েুন্যে এল আহমদ মুসার কান্যে। বলল, ‘স্যার আপনার কাে 
টেন্যক আমরা একো পুরন্যনা লশো নতুন কন্যর টপলাম টয, সংকে সমাধান্যনর 
একো না একো পে অবশ্যই োন্যক, তান্যক েুাঁন্যজ টবর করন্যত হে। আপনান্যক 
ধেবাদ স্যার।’ 

‘টবাম লডল উজ করার জন্যে টতামান্যদর ধেবাদ ইন্সন্যপক্টর।’ 
‘টসই সান্যে ধেবাদ ঈশ্বরন্যক টয, লতলন লবন্যভন বাগেমযান্যনর জীবন 

বাাঁল ন্যেন্যেন।’ 
কো টশে কন্যরই ইন্সন্যপক্টর মংগুতন্যক লেয কন্যর বলল, ‘তুলম পুললশ 

টষ্টশন্যন েবর দাও। তারা আসুক টকসো টরকডে করুক। ড্রাইভান্যরর েদ্মন্যবন্যশ 
একজন এন্যস গালড়ন্যত টবাম টপন্যত যাে। আমান্যদর টগন্যের দান্যরাোন্যনর টষ্টেন্যমন্ে 
লনন্যত হন্যব। টগন্যের লেলভ কযান্যমরার টরকডে টেন্যক ড্রাইভার টলাকোর  ন্যো লনন্যত 
হন্যব। টস মন্যন হে আন্যশ-পান্যশ টকাোও ওাঁৎ টপন্যত আন্যে গালড়ন্যত লবন্যফারণ 
ঘন্যেন্যে তা লনজ ট ান্যে টদন্যে যাওোর জন্যে। তদন্যন্তর কাজ এেনই শুরু করন্যত 
হন্যব।’ 
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একেু োমল পুরসাত প্রজাদীপক। বলল, ‘ইন্সন্যপক্টর, আমরা টভতন্যর 
আলে।’ 

ঘুন্যর দাাঁড়াল পুরসাত প্রজাদীপক আহমদ মুসার লদন্যক। বলল, ‘ ন্যলা 
লবন্যভন বাগেমযান,  ন্যলা মা লসলরত।’ 

হাাঁেন্যত লাগল পুরসাত প্রজাদীপক। তার লপেন্যন আহমদ মুসা ও লসলরত 
োনারতাও হাাঁেন্যত শুরু করল। 

আহমদ মুসা  লা শুরু কন্যরই লসলরত োনারতান্যক বলল, ‘আলম কৃতজ্ঞ 
লমস লসলরত। তুলম আমার জীবন বাাঁ ান্যত সতকে কন্যরে।’ 

লসলরত োনারতা লবলস্মত ট ান্যে তাকাল আহমদ মুসার লদন্যক। বলল, 
‘লকভান্যব স্যার?’ 

‘গালড় টেন্যক নকল ড্রাইভারন্যক পালান্যত তুলমই টদন্যেে এবং তান্যক তুলম 
সন্যেহ কন্যরে। এই সন্যেহ টেন্যকই এই টবাম উদ্ধার হন্যলা।’ বলল আহমদ মুসা। 

‘লকন্তু আমার এেনও লবস্মে লাগন্যে স্যার তান্যক আমার সন্যেহ হন্যলা 
টকন? টকনই বা মন্যন হন্যলা টয, েুন্যে লগন্যে কোো আমার বলা দরকার। মন্যন হন্যে 
টভতর টেন্যক টকউ একজন এসব কলরন্যেন্যে। স্যার এো ঈশ্বন্যররই কাজ।’ লসলরত 
োনারতা বলল। 

‘লেক বন্যলে লসলরত। এমনো ঘন্যে। তন্যব ভালগযস তুলম ওোন্যন লেন্যল। 
লকন্তু বুঝন্যত পারলে না, তুলম টতা টভতন্যর  ন্যল লগন্যেলেন্যল, ওোন্যন টগন্যল কেন?’ 
বলল আহমদ মুসা। 

লসলরত োনারতা তাকাল আহমদ মুসার লদন্যক। লনন্যজর আঙনু্যল  াপ লদন্যে 
সামন্যন তার লপতার লদন্যক ইংলগত কন্যর একেু দাাঁড়ান্যত বলল। 

আহমদ মুসা দাাঁড়াল। 
লসলরত োনারতা তার কণ্ঠ নালমন্যে বলল, ‘স্যার আলম আলড় টপন্যত 

আপনান্যদর কো শুনলেলাম। জান্যবর জহীর উলেন্যনর বযাপান্যর সরকার লক ভাবন্যে 
তা জানার জন্যে অন্যপো করন্যত পারলেলাম না। তন্যব দুুঃে টপন্যেলে, সরকান্যরর 
লসদ্ধান্যন্তর শুন্যন। লকন্তু অে একো লাভ হন্যেন্যে। আলম জানন্যত টপন্যরলে টয, আপলন 
মুসলমান। আলম েুলশ হন্যেলে।’ 
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‘টকন?’ লজজ্ঞাসা আহমদ মুসার। 
‘কারণ, জান্যবর বাংগসা জহীর উলেনও মুসলমান। আলম এেন লনলশ্চত 

টয, সরকান্যরর কো যাই টহাক জান্যবর জহীর উলেনরা আপনার মত লমরাকল 
টলান্যকর সাহাযয পান্যব।’ লসলরত োনারতার টশন্যের কোগুন্যলা ভারী হন্যে 
উন্যেলেল। টসই সান্যে তার ট াে দু’লেও সজল হন্যে উন্যেলেল। 

‘টভব না লসলরত, সব লেক হন্যে যান্যব ইনশাআল্লাহ।’ সান্তনার কণ্ঠ 
আহমদ মুসার। 

‘স্যার, আজ আপনার কো টশানার পর ভাবনা অন্যনক কন্যমন্যে। লকেুেণ 
আন্যগ আপনার ও আববার আন্যলা নাে আরও আশালিত হন্যেলে। তবু স্যার, কষ্ট 
মন টেন্যক যান্যে না। স্যলর।’ কাাঁপা কণ্ঠ লসলরত োনারতার। 

‘গধযেয ধরন্যতই হন্যব লসলরত। আজ আল্লাহ টযমন টতামার মন্যধয কো বন্যল 
উন্যেন্যেন, টযভান্যব লতলন আজ আমান্যদর সাহাযয কন্যরন্যেন, টসভান্যবই লতলন 
আমান্যদর সাহাযয করন্যবন।’ আহমদ মুসা বলল। 

লসলরত োনারতা রুমাল লদন্যে ট াে ভাল কন্যর মুন্যে লনন্যে বলল, ‘ধেবাদ 
স্যার।  লুন আমরা লপলেন্যে পন্যড়লে।’ 

ড্রইং রুন্যম টিাকার মুন্যেই ভুজ বাহাদুরন্যক পাওো টগল। তান্যক বলল 
পুরসাত প্রজাদীপক, ‘টেলবন্যল োবার লালগন্যেে?’ 

‘স্যার োবার লালগন্যেও সলরন্যে টনো হন্যেলেল, আবার লাগান্যনা হন্যে। 
মাত্র পাাঁ  লমলনে লাগন্যব। স্যার।’ 

‘আো। তুলম ওলদন্যক টদে।’ ভুজ বাহাদুরন্যক এ কোগুন্যলা বন্যল টসা াে 
বন্যস পড়ল পুরসাত প্রজাদীপক। বলল টস আহমদ মুসান্যক, ‘এন্যসা আমরা একেু 
বলস।’ 

‘স্যার, এই  াাঁন্যক আলম নামাযো পন্যড় লনন্যত  াই।’ বলল আহমদ মুসা। 
‘ও, টতামান্যদর মধযান্যহ্নর একো নামায টতা আন্যে। তা নামান্যযর 

জােগাো টকাোে হন্যল  লন্যব?’ পুরসাত প্রজাদীপক বলল। 
‘টয টকান জােগাে। একেু োলল টমন্যঝ হন্যলই ভাল হে।’ বলল আহমদ 

মুসা। 
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‘মা লসলরত, ওন্যক ওপান্যশর রুমোে লনন্যে যাও। রুমো োলল আন্যে, 
টমন্যঝও পলরষ্কার।’ 

‘ধেবাদ স্যার।’ বন্যল আহমদ মুসা উন্যে দাাঁড়াল। 
লসলরত োনারতাও উন্যেন্যে। বলল, ‘স্যার আপনান্যদর নামায লদন্যন 

পাাঁ বার হে, লেক না?’ 
আহমদ মুসা লসলরত োনারতার টপেন্যন হাাঁেন্যত হাাঁেন্যত বলল, ‘হ্যাাঁ।’ 
‘স্যার আপনান্যদর ধন্যমে লনেলমত অন্যনক ধমেীে আ ার পালন করন্যত হে, 

লকন্তু তা সহজ। লকন্তু আমান্যদর ধন্যমে টকান ধমেীে কাজ টনই, দালেন্যত্বর ভার টনই, 
কতেন্যবযর তাড়া টনই।’ লসলরত োনারতা বলল। 

‘টসোই টতা ভাল।’ আহমদ মুসা বলল। 
‘ভাল টকাোে স্যার। মান্যঝ মান্যঝই মন্যন হে, ধন্যমের কাজ যেন টনই, 

তেন ধমেো টকন! লবশ্বাসন্যক টযৌলক্তক ও জীবন্ত রাোর জন্যে যলদ টকান কাজ বা 
দালেত্ব-কতেবয না োন্যক, তাহন্যল লবশ্বাসও এক সমে হালরন্যে যাে। তাই হন্যে 
স্যার। আমরা আর লনন্যজন্যক টবৌদ্ধ বন্যল টগৌরব টবাধ কলর না।’ 

‘টনা-কন্যমন্ে।’ 
‘কন্যমন্ে আপলন করন্যবন টকন, আলমই টতা করলাম।’ 
বন্যল একো দরজার সামন্যন েমন্যক দাাঁড়াল। বলল, ‘স্যার োলল রুম 

এোই।’  
‘আমার টতা োলল রুম দরকার টনই, দরকার কন্যেক  েু টমন্যঝর। 

ধেবাদ লসলরত।’ 
আহমদ মুসা ঘন্যর িুন্যক টগল। 
লসলরত ল ন্যর এল ড্রইং রুন্যম। বসল লপতার পান্যশ। বলল, ‘আববা, 

টতামার টবাম টোোড লকন্তু গালড় সন্যমত লবন্যফারণ ঘোন্যনা োড়া টবাম 
লডল উন্যজর উপাে টবর করন্যত পান্যরলন। লম. লবন্যভন টসো টপন্যরন্যে।’ 

‘টসোই ভাবলে লসলরত। যতই লবন্যভনন্যক টদেলে, লবস্মে বাড়ন্যে। 
জানালার কাাঁ  সলরন্যয টবাম লডল উজ করার বুলদ্ধই শুধু টস টবর কন্যরলন, টয 
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জানালার গ্লাস কাোর ঝুাঁলক লনন্যত সাহস কন্যরলন আমান্যদর টবাম টোোড, টসই 
কাজ টস অদ্ভুত দেতার সান্যে কন্যরন্যে।’ বলল পুরসাত প্রজাদীপক। 

‘লকন্তু আববা আমার কান্যে এর ট ন্যেও বড় লবস্মন্যের হন্যলা, একজন 
আন্যমলরকান মুসলমান পাত্তানীর একলে ল লে টপন্যে তান্যদর সাহাযয করন্যত েুন্যে 
এল একা!’ লসলরত োনারতা বলল। 

‘লবস্মন্যের টতা বন্যেই, লকন্তু মা, টস টয এ ধরন্যনর দালেত্ব টনোর উপযুক্ত 
তা টস ইলতমন্যধযই প্রমাণ কন্যরন্যে।’ 

এ সমে টগন্যের লসলকউলরলে গাডেমযান ড্রইংরুন্যমর দরজাে এন্যস টভতন্যর 
আসার অনুমলত  াইল। 

টস অনুমলত লনন্যে টভতন্যর এন্যস একলে ল লে পুরসাত প্রজাদীপন্যকর হান্যত 
লদন্যে বলল, ‘স্যার এো টমহমান লবন্যভন বাগেমযান্যনর জন্যে ল লে।’ 

পুরসাত প্রজাদীপক ল লেলে হান্যত লনন্যে বলল, ‘লেক আন্যে ওাঁন্যক লদন্যে 
টদব।’ 

লসলকউলরলে  ন্যল টগল। 
ল লেলে একলে ল রকুে। 
ল রকুেলে হান্যত টপন্যেই ভ্রু’কুলঞ্চত হন্যে উন্যেন্যে সহকারী টগান্যেো প্রধান 

পুরসাত প্রজাদীপন্যকর। অপরান্যধর লবলভন্ন ধারার সান্যে পলরল ত পুরসাত 
প্রজাদীপক ভান্যলা কন্যরই জান্যন, এমন অবোে এ ধরন্যনর ল রকুে টকান ভাল েবর 
লনন্যে আন্যস অেবা বহন কন্যর োরাপ টকান সংবাদ। 

ল রকুেলের ভাাঁজ েুন্যল ট ান্যের সামন্যন তুন্যল ধরল। 
এই সমে নামায টশন্যে ড্রইং রুন্যম প্রন্যবশ করল আহমদ মুসা। 
পুরসাত প্রজাদীপক তান্যক স্বাগত জালনন্যে বলল, ‘এন্যসা লবন্যভন 

বাগেমযান। টতামার কান্যে একো ল রকুে এন্যসন্যে। তুলমই পড়।’ 
‘আহমদ মুসা পুরসাত প্রজাদীপন্যকর পান্যশর টসা াে বসন্যত বসন্যত 

বলল, ‘আমার নান্যম ল রকুে?’ আহমদ মুসার কন্যণ্ঠ লবস্মে। 
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পুরসাত প্রজাদীপক আহমদ মুসার হান্যত ল রকুে তুন্যল লদন্যে বলল, ‘টগে 
টেন্যক আমান্যদর লসকুলরলের টলাক লদন্যে টগন্যে। তান্যক এইমাত্র টক একজন টলাক 
এলে লদন্যে টগন্যে।’ 

আহমদ মুসা ল রকুেলে হান্যত লনন্যে দ্রুত তার ওপর ট াে বুলাল। আহমদ 
মুসার টোাঁন্যে একো হালস  নু্যে উেল। বলল, ‘স্যার যারা টবাম টপন্যতলেল আমান্যক 
মারার জন্যে, তারাই এই ল রকুেলে পালেন্যেন্যে।’ পড়লে শুনুনুঃ  

‘‘লবন্যভন বাগেমযান, টবান্যমর হাত টেন্যক টবাঁন্য  টগে, আনে কন্যর নাও। 
টজন্যন রাে, আমান্যদর ‘েযাক ঈগল’’ যার উপর নজর ট ন্যল, টস আর বাাঁন্য  না। 
টতামান্যক টবামাে মারার লসদ্ধান্ত আমরা পান্যেলে। তুলম আমান্যদর ১১ জনন্যক হতযা 
কন্যরে। টতামার টদহন্যক আমরা এগার েুকন্যরা করব। তন্যব মালকেন নাগলরক 
লহন্যসন্যব টতামান্যক একো সুন্যযাগ লদলে। তুলম কাল সকান্যলর আন্যগ যলদ োইলযান্ড 
তযাগ কন্যরা, তাহন্যল টতামার মৃতযুদন্ডান্যদশ রলহত হন্যে যান্যব।’ 

ল লে পড়া টশে কন্যর আহমদ মুসা বলল, ‘ল লেন্যত কারও দস্তেত টনই। 
দস্তেন্যতর োন্যন একো ‘েযাক ঈগল’ আাঁকা। ঈগললে টসাজা উধেমুেী হন্যে 
লিন্যসন্যন্ের টপন্যে বন্যস আন্যে। লিন্যসন্যন্ের দু’লে বাহু ঈগললের দু’পাশ লদন্যে উন্যে 
দু’বাহুর দু’প্রান্ত টযোন্যন কাোকালে টপৌন্যেন্যে, টসোন্যন একলে তারকা। তারকার 
েেলে বাহু। আর......।’ 

‘োক লবন্যভন বাগেমযান। ল লের মন্যনাগ্রাম নে, ল লের বক্তন্যবযর লদন্যক 
এন্যসা।’ আহমদ মুসার কোর মাঝোন্যন বন্যল উেল পুরসাত প্রজাদীপক। 

‘সাংঘালতক-সবেনাশা ল লে এো। লকেু করন্যত হন্যব।’ বলল লসলরত 
োনারতা। তার মুে ভন্যে-উন্যদ্বন্যগ  যকান্যশ হন্যে টগন্যে। 

‘লেক তাই মা। মারাত্মক ল লে। সাংঘালতক দুুঃসাহস ওন্যদর। পুললশ 
কমেকতোর বালড়ন্যতও ওরা এভান্যব ল লে পাোন্যত পান্যর! লকন্তু লবন্যভন বাগেমযান তুলম 
এ লনন্যে ভাবে বন্যল টতা মন্যন হন্যে না?’ বলল পুরসাত প্রজাদীপক। 

‘স্যার আমার টতা ল ন্তার লকেু টনই। ওরা লকভান্যব টকাোে আমান্যক 
আিমণ করন্যব, এো ওন্যদর ল ন্তার লবেে। ওন্যদর পলরকল্পনা আমার জানা 
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োকন্যল তা লনন্যে ল ন্তা করতাম। লকন্তু টসো টতা জালন না।’ আহমদ মুসার কণ্ঠ 
গম্ভীর। 

‘লকন্তু সাবধান টতা হন্যত হন্যব। এজন্যে ল ন্তা করা দরকার।’ বলল 
পুরসাত প্রজাদীপক। 

‘স্যার ওরা সন্যবোচ্চ পযোন্যের পুললশ কমেকতোর বাসাে এন্যস গালড়ন্যত 
টবাম টপন্যতন্যে, ল রকুে পালেন্যে টেে কন্যর টগন্যে। সাবধান হওোর আর জােগা 
টকাোে োকল স্যার?’ আহমদ মুসা বলল। 

যলদ তাই টতামার লবশ্বাস হে, তাহন্যল কাল সকান্যলর আন্যগই োইলযান্ড 
টেন্যক  ন্যল যাও লবন্যভন বাগেমযান। তুলম েুব ভাল টেন্যল, আমান্যদর অন্যশে উপকার 
কন্যরে। টতামার টকান েলত আমরা সহ্য করন্যত পারন্যবা না। ওন্যদর শত্রুতা 
আমান্যদর সান্যে। আমরা ওন্যদর টদন্যে টনব।’ 

পুরসাত প্রজাদীপক োমন্যতই লসলরত োনারতা বন্যল উেল, ‘উলন যান্যবন 
টকন আর টযন্যত বলেই বা টকন? তাাঁন্যক লনরাপত্তা টদো টতা টতামান্যদর কাজ।’ 

‘আলম পালাব না লমস লসলরত। আমান্যক এগার েুকন্যরা করন্যত হন্যল টতা 
তান্যদর আমার কান্যে আসন্যত হন্যব, গান্যে হাত লদন্যত হন্যব। আমারও ওন্যদর কান্যে 
যাওো প্রন্যোজন, জানা প্রন্যোজন। না হন্যল জান্যবর জহীর উলেনন্যক আলম উদ্ধার 
করব লক কন্যর?’ বলল আহমদ মুসা লনলশ্চন্ত, লনরুলদ্বগ্ন কন্যণ্ঠ। 

লসলরত োনারতার লবস্মে-লবন্যফালরত ট াে আহমদ মুসার উপর লনবদ্ধ। 
তার ভাবনা, লবন্যভন বাগেমযান্যনর মনো লক পােন্যরর গতলর? টসোন্যন টকান ভে 
প্রন্যবশ কন্যর না? এই সাংঘালতক অবোে এভান্যব এমন কো টস বলন্যত পান্যর লক 
কন্যর! 

পুরসাত প্রজাদীপকও তালকন্যেন্যে আহমদ মুসার লদন্যক। তার ট ান্যে মুগ্ধ 
দৃলষ্ট। বলল, ‘ধেবাদ, লবন্যভন বাগেমযান, তুলম লেক টতামার মতই কো বন্যলে। 
তুলম লনলশ্চত োক, আমার সবরকম সহন্যযালগতা টতামার সান্যে আন্যে। লকন্তু লবন্যভন 
বাগেমযান, অবন্যশন্যে ল লের ‘েযাক ঈগল’ এবং জান্যবর জহীর উলেন যলদ এক হন্যে 
যাে, তাহন্যল টকমন হন্যব?’ 
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আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘এো হওো অসম্ভব স্যার। ‘েযাক ঈগল’ 
এর আজন্যকর ল লেও প্রমাণ করন্যে, ‘েযাক ঈগল’ এবং জান্যবর জহীর উলেনরা 
আলাদা।’ 

‘লকভান্যব?’ উৎসুক কন্যণ্ঠ বলল পুরসাত প্রজাদীপক। 
‘ল লের মন্যনাগ্রান্যম েযাক ঈগন্যলর  ারপান্যশ লিন্যসন্যন্ের টবষ্টন োকন্যলও 

মন্যনাগ্রান্যমর শীন্যেে লিন্যসন্যন্ের দু’বাহুর মুন্যোমুলে হওোর জােগাে টদেুন েে 
টকান্যণর একলে তারকা। েে টকান্যণর এই তারকা ইহুদীন্যদর প্রতীক। এই তারকা 
মন্যনাগ্রামলের শীন্যেে রন্যেন্যে এবং এই তারকাই মন্যনাগ্রান্যমর টমৌল পলর ে। ‘েযাক 
ঈগল’ মুসললম সংগেন হন্যল মন্যনাগ্রান্যম এই ল হ্ন অবশ্যই বযবহৃত হন্যতা না।’ 
আহমদ মুসা বলল। 

লেকই বন্যলে লবন্যভন বাগেমযান। ইহুদীন্যদর তারকার েেলে টকাণ 
মুসলমানন্যদরর তারকাে পাাঁ লে টকাণ। মুসললম সংগেন্যনর মন্যনাগ্রান্যম েে 
টকান্যণর তারকা বযবহৃত হন্যত পান্যর না। লকন্তু লবন্যভন বাগেমযান এন্যত টতা দুুঃলশ্চন্তা 
আরও টবন্যড় টগল। লসআইএ এবং পলশ্চমা টগান্যেো সংো সমূন্যহর সাহাযয 
এেনও তারা পাে। টস কারন্যণ এেনও তারা অদময। তারা করন্যত পান্যর না এমন 
লকেু টনই। আজন্যকর ঘেনা এবং এই ল লেও তার একো প্রমাণ। সুতরাং আলম 
মন্যন করলে লবন্যভন বাগেমযান। এোই ভাল টয, তুলম কাল সকান্যলর মন্যধয  ন্যল 
যাও। যুন্যদ্ধ টকৌশলগত পশ্চাৎ অপসরণ টদান্যের নে।’ বলল পুরসাত প্রজাদীপক 
গম্ভীর কন্যণ্ঠ। 

‘ধেবাদ স্যার, আপলন আমার লনরাপত্তার কো আন্তলরকভান্যব ভাবন্যেন। 
লকন্তু স্যার আন্যগই বন্যললে, আলম আমার লমশন টশে না কন্যর  ন্যল যান্যবা না। আলম 
আপনান্যদর ঝুাঁলকর মন্যধয ট লন্যবা না স্যার। আলম আমার মত কন্যর  লন্যত বাধা 
পাব না, এেুকু লনশ্চেতা শুধু আপনার কাে টেন্যক  াই।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘তুলম আমান্যক ভুল বুন্যঝা না লবন্যভন বাগেমযান। টতামান্যক সাহাযয করার 
নীলতগত লসদ্ধান্ত সরকার লনন্যেন্যে। আলম ওন্যদর আললেন্যমোম এড়াবার জন্যেই 
টতামান্যক ঐ পরামশে লদলেলাম। এরপরও তুলম এন্যগান্যত  াইন্যল আমান্যদর সাহাযয 
তুলম পান্যব। টদন্যশর সব পুললশ অল স, পুললশ টষ্টশন্যন অবোন্যনর সুন্যযাগ তুলম 
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পান্যব, তুলম  াইন্যল পুললশ শলক্তন্যকও টতামার পান্যশ পান্যব।’ বলল পুরসাত 
প্রজাদীপক। 

‘আপনান্যদর সাহাযয আমার দরকার হন্যব, লকন্তু পুললন্যশর আশ্রে লকংবা 
পুললন্যশর যানবাহন আলম বযবহার করন্যবা না।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘টকন?’ লজজ্ঞাসা লসলরত োনারতার। 
‘পুললশ ও পুললন্যশর অবোন সকন্যলর ট ান্যের সামন্যন োন্যক। সুতরাং 

আমান্যক েুাঁন্যজ পাওো ও আমার উপর ট াে রাো সহজ হন্যব। এন্যত কন্যর তারা 
তান্যদরন্যক আমার ট ান্যের আড়ান্যল রােন্যত পারন্যব।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘টতামার এ কো লেক লবন্যভন বাগেমযান। লকন্তু তুলম টহান্যেল-ন্যরষ্টহাউন্যজ 
োকন্যত টগন্যলও টতা তান্যদর নজন্যর পন্যড় যান্যব।’ বলল পুরসাত প্রজাদীপক। 

‘তবু এো লনরাপদ, এ লেকানা তান্যদর অন্যনক েুাঁন্যজ টবর করন্যত হন্যব, 
লকন্তু পুললশ টষ্টশন তান্যদর েুাঁজন্যত হন্যব না।’ 

পুরসাত প্রজাদীপন্যকর মুন্যে একো সহজ হালস  ুন্যে উেল। ট ান্যে তার 
প্রশংসার দৃলষ্ট। লকেু বলার জন্যে মুে েুলন্যত যালেল। তার কোে বাধা লদন্যে 
লসলরত োনারতা বলল, ‘আর টকান কো নে এেন। টেন্যত টেন্যতও বালক কো 
বলন্যত পারন্যবন। উেুন টেন্যত  লুন।’ 

‘লেক বন্যল মা’ বন্যল পুরসাত প্রজাদীপক উন্যে দাাঁড়াল। আহমদ মুসাও। 
 
 
 
গালড় কন্যর টহান্যেন্যল ল রলেল আহমদ মুসা। জানালার কাাঁ  কাো টসই 

গালড়ো লনন্যে।  
আহমদ মুসা তেন গালড়ো লনন্যে ভাবলেল। গালড়ো টহান্যেন্যলর একলে 

পযেেন সংোর। লবরাে েলত হন্যেন্যে গালড়র। টবশ অেে দন্ড লদন্যত হন্যব তান্যক। 
অবশ্য পুরসাত প্রজাদীপক ইলতমন্যধযই টেললন্য ান্যন সংোলেন্যক জালনন্যে লদন্যেন্যে 
দুঘেেনার কো। পুললশ লবভাগই টয গালড়র েলতপরূণ টদন্যব জালনন্যে লদন্যেন্যে 
টসোও। লকন্তু আহমদ মুসা পুললন্যশর এ অ ার গ্রহণ করন্যত রালজ হেলন। 
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হাউলজং টপলরন্যে বড় রাস্তাে এন্যস পড়ল আহমদ মুসার গালড়। এ রাস্তার 
ওধান্যরই আহমদ মুসার টহান্যেল। লকন্তু অন্যনকো পে ঘুন্যর টসোন্যন টপৌেন্যত হন্যব। 

রাস্তাে তেন গালড়র প্র ন্ড লভড়। দাাঁলড়ন্যে পড়ল আহমদ মুসার গালড়। 
রাস্তাে গালড়র টস্রান্যত প্রন্যবশ করন্যত হন্যল উপযুক্ত টস্পন্যসর জে অন্যপো করন্যত 
হন্যব। আহমদ মুসার দৃলষ্ট লেল সামন্যন। একো ভাাঁজ করা কাগজ এন্যস পড়ল 
আহমদ মুসার টকান্যলর উপর। টের টপল আহমদ মুসা। ভাাঁজ করা কাগজলের 
লদন্যক একবার তালকন্যেই আহমদ মুসা টোলা জানালা লদন্যে টপেন ল ন্যর তাকাল। 
এই মাত্র হ্যাে মাোে পরা একজন টলাক তার গালড় অলতিম কন্যর টগন্যে। লনশ্চে 
টসই কাগজো ট ন্যল টগন্যে। 

টপেন লদন্যক তালকন্যে টসই হ্যােওোলান্যক টদেন্যত টপল আহমদ মুসা। 
হ্যাাঁ, টদন্যেই বুঝল একজন টমন্যে টস। কান্যলা  লু পযান্ে, লাল হা  হাতার শেে 
সােে, মাোে বাদামী কালান্যরর হ্যাে। টমন্যেলে েুব লনলশ্চন্যন্ত হাাঁেন্যে। বুঝল টমন্যেলে 
শত্রু নে। 

লবলস্মত আহমদ মুসা তার ট াে ল লরন্যে লনল। টকাল টেন্যক কাগজলে তুন্যল 
লনল। ভাাঁজ েুন্যল কাগজলে টমন্যল ধরল ট ান্যের সামন্যন। 

কাগজলে একো ল লে। পলরষ্কার ইংন্যরলজন্যত টলো। পড়ল আহমদ মুসাুঃ 
‘আপনার একালধক পযান্ে ও সান্যেের সান্যে সু াগ্র সাইন্যজর িান্সলমোর 

লাগান্যনা আন্যে। আপনার লান্যগজ বযান্যগও তা লাগান্যনা োকন্যত পান্যর। আপলন 
টযোন্যনই োন্যকন, টযোন্যনই যান, শত্রুরা িান্সলমোন্যরর লসগোল অনুসরণ কন্যর 
আপনান্যক টলান্যকে করন্যত পারন্যব। প্রলত পন্যদ তান্যদর পন্যে আপনান্যক অনুসরণ 
করা সম্ভব।’ 

আপনার একজন শুভাকাঙেী 
স্বাভালবক লবস্মন্যের এক অন্যক্টাপাস এন্যস আহমদ মুসান্যক লঘন্যর ধরল। 

শত্রুপন্যের নজন্যর টস আন্যে, লকন্তু এতোই টঘরাও টস তান্যদর দ্বারা! লক কন্যর এো 
সম্ভব হন্যেন্যে! 

আহমদ মুসা টহান্যেন্যলর টরন্ে-এ-কার কনোন্যর টনন্যম গালড়ো সংলশস্নষ্ট 
টকাম্পালনন্যক জমা লদন্যে েলতপূরণ পলরন্যশাধ কন্যর প্রন্যবশ করল পান্যশর একলে 
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টপশান্যকর টদাকান্যন। টদাকানলে শুধু টপাশান্যকর নে, টহান্যেন্যলর একজন অলতলে 
তার লনতয প্রন্যোজনীে বযবহান্যরর যা  াইন্যত পান্যর তার প্রাে সবই আন্যে। আহমদ 
মুসা দুই টসে টপাশাকসহ আন্ডারওেযার টেন্যক শুরু কন্যর টগলঞ্জ, টমাজা, জুতা 
সবই লকনল। টদাকান টেন্যক টবলরন্যে উন্যে এল টহান্যেন্যলর লবীন্যত। লগন্যে দাাঁড়াল 
লরন্যসপশন্যনর পান্যশ বুলকং কাউন্োন্যর। বলল কাউন্োন্যরর টলাকলেন্যক, ‘আমার 
লহসাবো লদন। এেনই পাওনা লমলেন্যে টদব। আলম  ারোর মন্যধযই  ন্যল যাব।’ 

‘ওন্যক স্যার’ বন্যল টলাকলে কলম্পউোন্যরর লহসাব কন্যে লহসান্যবর কাগজ 
আহমদ মুসার হান্যত লদল। 

আহমদ মুসা োকা পলরন্যশাধ কন্যর লল ন্যের লদন্যক  লল। টপেন টেন্যক 
একজন টবোরা পান্যশ এন্যস বলল, ‘স্যার আপলন যান্যেন, আলম আসব?’ 

আহমদ মুসা তার লদন্যক একবার তালকন্যে বলল, ‘এন্যসা।’ 
দশতলার লনন্যজর কন্যে  ন্যল এল আহমদ মুসা। 
কন্যেক লমলনন্যের মন্যধয বেও এন্যস টপৌেল ঘন্যর। িুন্যকই বলল, ‘স্যার 

আপনার টতা লান্যগজ টরলড হেলন। এইমাত্র বাইন্যর টেন্যক আসন্যলন। আলম লক 
সাহাযয করব?’ 

তাকাল আহমদ মুসা টবল বন্যের লদন্যক। বলল, ‘লেক আন্যে। একেু কষ্ট 
কর।’ 

পন্যর োকা গান্যের সবকো টপাশাক েুন্যল নতুন টকনা টসন্যের একলে পন্যর 
লনন্যেলেল আহমদ মুসা। 

নতুন বযাগ গুলেন্যে লনলেল আহমদ মুসা। পুরন্যনা লকেুই এ বযান্যগ তুলল 
না। ল রুনী, েুে ব্রান্যশর মত লজলনসও নে। এসব লকেুই আহমদ মুসা নতুন লকন্যন 
লনন্যে এন্যসন্যে। 

টবল বেলে পুরন্যনা বযান্যগ কাপড়-ন্য াপড়সহ সবলকেু গুলেন্যে তুন্যললেল। 
বলল আহমদ মুসান্যক লেয কন্যর, ‘এত তাড়াতালড় লেলকে টপন্যে টগন্যলন স্যার, 
টকান এোর লাইন্যন্সর লেলকে?’ 

লবদুযৎ স্পৃন্যষ্টর মত উন্যে দাাঁড়াল আহমদ মুসা। তীব্র দৃলষ্টন্যত তাকাল টবল 
বন্যের লদন্যক। প্রেন্যমই টয লবেেলে তার কান্যে বড় হন্যে উেল টসো হন্যলা টেন্যললে 
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তার সম্পন্যকে অন্যনক লকেুই জান্যন। টস আজ যান্যে, এো টস জান্যন এবং তাড়াহুড়া 
কন্যর তার  ন্যল যাওো প্রন্যোজন, এ লবেেোও তার জানা। এর এই অেে টয, েযাক 
ঈগন্যলর সান্যে এর টকান রকম সম্পকে আন্যেই। তার টপাশাক পলরেদ ও লান্যগন্যজ 
এমন বযাপক ‘িান্সলমোর’ োপন করা টহান্যেন্যলর একালধক টলান্যকর সান্যে ‘োক 
ঈগন্যলর’-এর টযাগসাজস োড়া সম্ভব হেলন। এই টবল বে লক তান্যদর মন্যধয 
একজন? 

আহমদ মুসার হাত পযান্যন্ের পন্যকন্যে  ন্যল টগন্যে। টবলরন্যে এল লরভলবার 
লনন্যে। লরভলবার টসাজা টবল বেলের লদন্যক তাক করল। এলগন্যে টগল তার লদন্যক। 

টবল বেলে ভূত টদোর মত উন্যে দাাঁলড়ন্যেন্যে। তার দু’ট াে ভন্যে 
লবন্যফালরত। 

‘টতামার নাম লক?’ লজজ্ঞাসা করল আহমদ মুসা। কন্যোর কণ্ঠ তার। 
‘এযারন।’ শুকন্যনা কন্যণ্ঠ আেকা গলাে বলল টবল বে। 
নাম শুন্যন আহমদ মুসার ট ান্যে আনন্যের এক নতুন লঝললক টদো টগল। 
‘এই টহান্যেন্যল ‘েযাক ঈগন্যল’র কেজন আে টতামরা?’ 
আহমদ মুসা এযারন্যনর কপান্যল লরভলবার টেলকন্যে বলল, ‘বলন্যব, না 

মরন্যব?’ 
মুে তুলল টবল বে এযারন। বলল টস, ‘বললে স্যার। আমরা দু’জন 

আলে। একজন লন্ড্রীন্যত, আলম টবল বে।’ মরার মত  যাকান্যশ হন্যে টগন্যে তার 
মুে। 

‘আমার টপাশাক-লান্যগন্যজ ‘িান্সলমোর’ বলসন্যেন্যে টক?’ 
‘আমরা দু’জন্যনই। লন্ড্রীন্যত এবং রুন্যম।’ 
‘টকন?’ 
‘আমরা করন্যত বাধয হন্যেলেলাম।’ 
‘টক বাধয কন্যরলেল?’ 
‘েযাক ঈগল’-এর লম. আইজযাক।’ 
‘টক এই আইজযাক?’ 



পাত্তানীর সবজু অরন্যে  107 

 

‘ল নতাম না। বযাংকক টসন্িাল লসনাগন্যগ তার সান্যে আমান্যদর পলর ে 
হে।’ 

‘লতলন লক োইলযান্যন্ডর মানুে?’ 
‘না। লতলন ইংন্যরলজ ও লহব্রু ভাোে কো বন্যলন।’ 
‘বলন্যল টতামান্যদর বাধয করা হন্যেলেল। টকন বাধয হন্যেলেন্যল?’ বলল 

আহমদ মুসা। 
‘বন্যললেল টয তান্যদর পলর ে আমরা টজন্যন টগলে। এেন হে তান্যদর সান্যে 

োকন্যত হন্যব, নেন্যতা মরন্যত হন্যব আমান্যদর রালজ হওো োড়া উপাে লেল না।’ 
বলল টবল বে এযারন। 

‘লতলন বা তারা টকাোে োন্যকন? লকভান্যব টতামান্যদর টযাগান্যযাগ হন্যতা 
তান্যদর সান্যে?’ 

‘তারাই টযাগান্যযাগ করন্যতন। টকাোে োন্যকন জালন না। লসনাগন্যগ টকান 
টকান শলনবান্যর তান্যদর টদো যাে।’ 

‘তারা টকমন টলাক বন্যল টতামান্যদর মন্যন হে?’ 
‘ভান্যলা মন্যন হেলন স্যার।’ 
‘লকন্তু তারা টতামার জালত ভাই।’ 
‘এোন্যন জালতর প্রশ্ন নে স্যার। প্রশ্ন োে-অোন্যের। তান্যদর কো না 

শুনন্যল তারা আমান্যদর হতযা করন্যত ট ন্যেলেল?’ 
‘লেক আন্যে, লান্যগজ বাধা টশে কর। আমার তাড়া আন্যে।’ লরভলবার 

পন্যকন্যে টরন্যে বলল আহমদ মুসা। 
টবল বে এযারন্যনর ট ান্যে-মুন্যে আশার আন্যলা  নু্যে উেল। বলল, ‘স্যার 

আমান্যক মা  কন্যর লদন্যেন্যেন?’ 
‘লক করব, টতামার টদাে েুাঁন্যজ টপলাম না।’ 
‘লকন্তু স্যার, তারা আমার সামন্যন একজনন্যক গুলী কন্যর টমন্যরলেল। তার 

অপরাধ লেল টস ঐ লদন আপনার গালড়ন্যত টবামা ল ে করন্যত পান্যরলন আপলন 
আগাম এন্যস পড়াে।’ 

‘তুলম এ েবরও জান?’ 
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‘টহান্যেন্যলর পান্যশর পান্যকে এ ঘেনা ঘন্যেন্যে। লডউলে োইন্যমর বাইন্যর সমে 
টপন্যল আমরা ওোন্যন লগন্যে আড্ডা লদন্যে োলক। ইদালনং কেন্যনা কেন্যনা লতলনও 
ওোন্যন টযন্যতন।’ 

‘লেক আন্যে, টশে কর কাজ।’ বন্যল আহমদ মুসা নতুন বযাগো টগাোন্যনা 
টশে কন্যর তালা লালগন্যে বযাগলে পান্যশ লনন্যে টসা াে বসল। 

টবল বে এযারন তার বযাগ টগাোন্যনার কাজ টশে কন্যর উন্যে দাাঁলড়ন্যে 
বলল, ‘স্যার একো কো বলব?’ 

‘বল।’ 
‘স্যার আপলন তান্যদর মত নন। তারা আপনার জান্যনর দুশমন টকন?’ 
‘তারা আমার সামন্যন টেন্যক একজনন্যক লকডোপ কন্যরন্যে। আলম তান্যক 

মুক্ত করার ট ষ্টা করন্যত লগন্যে ঘেনািন্যম তান্যদর কন্যেকজন টলাক আমার হান্যত 
মারা টগন্যে। এরপরও টলাকলেন্যক মুক্ত করা যােলন।’ 

‘স্যার ওন্যদর গন্যল্প আলম একজনন্যক ধন্যর রাোর কো শুন্যনলে।’ 
‘লকভান্যব লক বন্যললেল তারা?’ 
‘টমাবাইন্যল কারও সান্যে কো বলার সমে বন্যললেল, বেীন্যক আমরা 

েযাক  ন্যরন্যষ্টর ঘালে টেন্যক পাত্তানী জংগন্যলর কাতান টেপাংন্যগার ঘালেন্যত লনন্যে 
টগলে। কান্যজর অন্যনক সুলবধা হন্যব।’ 

েযাক  ন্যরন্যষ্টর নাম শুন্যন মন্যন মন্যন  মন্যক উেল আহমদ মুসা। 
বযাংকন্যকর পলশ্চন্যম সীমান্ত টঘন্যে শতালধক মাইন্যলর লবশাল এই  ন্যরষ্ট। েযাঙ্ক 
েংকু পবেতমালার অংশ এো। টয তেয পাওো টগন্যে তান্যত জান্যবর জহীর উলেনন্যক 
ঐ  ন্যরন্যষ্টর টকান ঘাাঁলেন্যত রাো হন্যেলেল। এই ঘাাঁলের সন্ধান্যনই টবর হন্যত যালেল 
আহমদ মুসা। ভীেণ েুলশ হন্যলা আহমদ মুসা এযারন্যনর কান্যে এই তেয টপন্যে। 
আহমদ মুসা বলল, ‘ধেবাদ এযারন, তুলম একো ভান্যলা তেয লদন্যেন্যো।  ন্যলা 
আমরা টবর হই। নতুন এ বযাগো আলম হান্যত রােলে। ওো তুলম নাও।’ 

আহমদ মুসা টহান্যেন্যলর গালড় বারাোে এন্যস টদেল, প্রেম লদন্যনর কযাব 
ড্রাইভার ভূলমবল দাাঁলড়ন্যে আন্যে। 
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েুলশ হন্যলা আহমদ মুসা। বলল, ‘টকমন আে ভূলমবল? টসই টয টতামার 
বালড় টেন্যক এন্যসলে, আর টদো টনই। এ গালড়োই বুলঝ নতুন লকনন্যল।’ 

আহত আহমদ মুসা পুললশ হাসপাতাল টেন্যক ল লকৎসা লনন্যে সুে হবার 
পর প্রেম কাজ লহন্যসন্যব লগন্যেলেল ভূলমবন্যলর বালড়ন্যত। ধ্বংস হওো গালড়র টয 
বযাংক ঋণ বালক লেল, টসো পলরন্যশাধ কন্যর আন্যরকো নতনু গালড় টকনার োকা 
টস লগ ে কন্যরলেল। ভূলমবন্যলর মা ও টবান সান্যকানার সান্যেও তার পলর ে 
হন্যেলেল। 

‘লজ স্যার’ বন্যল ভূলমবল কৃতজ্ঞতা সূ ক লকেু বলন্যত যালেল। আহমদ 
মুসা তান্যক বাধা লদন্যে বলল, ‘আমার তাড়া আন্যে। তুলম লক এোরন্যপান্যেে যান্যব?’ 

‘অবশ্যই স্যার।’ 
 আহমদ মুসা পান্যশ দাাঁড়ান্যনা ‘এযারন’টক বলল, ‘টতামার হান্যতর বযাগো 
ভূলমবন্যলর পান্যশর লসন্যে লদন্যে দাও।’ বন্যল আহমদ মুসা এযারন্যনর হান্যত একশ 
ডলান্যরর টনাে গুন্যজ লদন্যে হান্যতর বযাগো লনন্যে ভূলমবন্যলর টপেন্যনর লসন্যে উেল। 
ষ্টােে লনল গালড়। 

টহান্যেল টেন্যক টবলরন্যে  লন্যত শুরু কন্যরন্যে গালড়। ভূলমবল বলল, ‘স্যার 
মযাডাম লসলরত ও সান্যকানা অন্যপো করন্যে। ওলদক লদন্যে যাব লক?’ 

‘টকাোে ওরা? লক কন্যর জানল আলম এোরন্যপান্যেে যালে?’ 
‘সান্যকানা মযাডাম লসলরন্যতর কাে টেন্যক শুন্যন আমান্যক টেললন্য ান 

কন্যরন্যে।’ 
‘বুন্যঝলে, টগান্যেোরা পুরসাত প্রজাদীপকন্যক জালনন্যেন্যে। লেক ওন্যদর 

বন্যল দাও ওরা লসলরন্যতর বালড়ন্যত অন্যপো করুক। আলম এোরন্যপােে টেন্যক ওোন্যন 
ল রব।’ 

‘তার মান্যন আপলন লবমান্যন টকাোও যান্যেন না। তাহন্যল এোরন্যপান্যেে 
টকন?’ 

‘লকেু টলাকন্যক বুঝাবার জন্যে টয, আলম লবমান্যন টদশ টেন্যড়লে। আলম 
এোরন্যপােে টেন্যক ল ন্যর আসব। আমান্যক লডপার ার পালকেংএ নালমন্যে তুলম 
এযারাইভাল পালকেং-এ  ন্যল যান্যব। আলম লডপার ার লাউঞ্জ টেন্যক এযারাইভাল 
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লাউন্যঞ্জ যান্যবা। এযারাইভাল লাউন্যঞ্জ যাবার সমে তুলম টতামার পান্যশর বযাগো 
আবজেনার কন্যন্েইনান্যর ট ন্যল লদন্যে যান্যব।’ 

বযগাোর লদন্যক একবার তালকন্যে টস তার দুন্য াে কপান্যল তুন্যল বলল, 
‘বুঝলাম না স্যার।’ 

‘ওো তুলম পন্যর জানন্যব। এেন তুলম বল, পাত্তানী অঞ্চন্যল তুলম কেনও 
টগে লকনা।’ 

‘লজ লগন্যেলে স্যার। এ বেরও একবার লগন্যেলে।’ 
‘এেন লক বযাংকন্যকর বাইন্যর যাবার জন্যে প্রস্তুত আে তুলম? যান্যব লক 

আমার সান্যে পাত্তানী অঞ্চন্যল?’ 
‘পাত্তানী টকন আপনার সান্যে টকাোও টযন্যত আমার আপলত্ত টনই স্যার।’ 
‘ধেবাদ ভূলমবল। এবার স্পীড বাড়াও। তাড়াতালড় এোরন্যপােে টেন্যক 

ল ন্যর পাত্তানী যাত্রা করব।’ 
গালড়র লস্পড টবন্যড় টগল। 
এোরন্যপােে টরাড ধন্যর েুন্যে  লল গালড়। 
‘মা  করন্যবন স্যার, বযাগোর বযাপান্যর টকৌতুহল আমার যান্যে না।’ 

বলল ভূলমবল লদ্বধাজলড়ত কন্যণ্ঠ। 
হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘গান্যের নতুন টপাশাক ও নতুন বযান্যগর 

লজলনসপত্র োড়া টয সব কাপড়-ন্য াপড় আলম পন্যড়লে, সব আন্যে ঐ বযান্যগ। 
ওগুন্যলা অপো হন্যে টগন্যে ভূলমবল।’ 

‘বুঝলাম না স্যার। টপাশান্যকর লক টদাে হন্যলা?’ 
‘শুধু টপাশাক নে, ঐসব কাপড়-ন্য াপড়সহ বযাগ এবং হেত বযবহাযে সব 

লকেুন্যতই শত্রু পে লসগনাললং িান্সলমোর টসে কন্যরন্যে। এসব লনন্যে আলম 
টযোন্যনই যাব িান্সলমোন্যরর লসগোল অনুসরণ কন্যর ওরা আমান্যক েুাঁন্যজ টবর 
করন্যত পারন্যব। টসই জন্যে পুরন্যনা সবলকেুই ট ন্যল টদো দরকার।’ 

আহমদ মুসার কো টশে হন্যতই ভূলমবল দ্রুতকন্যণ্ঠ বলল, ‘এই কো আলম 
সান্যকানার কান্যেও শুন্যনলে স্যার।’ এই মাত্র টস আমান্যক বলল, ‘স্যার লবরাে 
েড়যন্যন্ত্রর মন্যধয পন্যড়ন্যেন। তাাঁর কাপড়-ন্য াপড়, লজলনসপন্যত্র শেতানরা 
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অন্যোন্যমলেক লসগোল-ল পস টসে কন্যরন্যে। যেন ইো তার কান্যে টপৌেন্যত 
তান্যদর টকান অসুলবধা টনই। এই লবেেো নালক টস আজ আপনান্যক জালনন্যেন্যে।’ 

‘লক বলন্যল, সান্যকানা আমান্যক জালনন্যেন্যে? আজ!’ লবস্মে আহমদ মুসার 
ট ান্যে-মুন্যে। 

‘লজ, স্যার।’ 
আহমদ মুসা মুহূতেকাল ল ন্তা করল। বলল, ‘আো আমার গালড়র 

জানালা লদন্যে একো ল রকুে ট ন্যল লদন্যে উন্যো লদন্যক  ন্যল লগন্যেলেল একজন 
টমন্যে। টপেন্যন তালকন্যে টদন্যেলেলাম, কান্যলাপযান্ে, হা  হাতা লাল সােে এবং 
বাদামী কালান্যরর হ্যাে। তাহন্যল টস সান্যকানা লেল।’ 

‘লেক স্যার। টস এেনও ঐ টপাশান্যকই আন্যে।’ 
‘ভূলমবল, টস আমার অসীম উপকার কন্যরন্যে। লকন্তু টস জানল লক কন্যর? 

আর ঐ সমে টস যালেল টকান্যত্থন্যক?’ 
‘টস এই টহান্যেন্যল  াকলর কন্যর স্যার। টভান্যর লডউলেন্যত এন্যসলেল।’ বলল 

ভূলমবল। 
‘বুন্যঝলে। দাও ওর টমাবাইল নাম্বারো। ওন্যক একো ধেবাদ টদই।’ 
ভূলমবল তার টমাবাইন্যল ‘সান্যকানা’টক কল কন্যর টমাবাইলো আহমদ 

মুসান্যক লদন্যে বলল, ‘স্যার কো বলুন।’ 
আহমদ মুসা টমাবাইললে হান্যত তুন্যল লনল। 
কো বলল সান্যকানার সান্যে। 
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৪ 
অদ্ভুত একো জােগা। 
দু’পাহান্যড়র মাঝোন্যন উাঁ ু পােনু্যর-উপতযকা।  
উপতযকাো েুব বড় নে। 
পঞ্চাশ বগেগন্যজর টবলশ হন্যব না। 
এর উত্তর ও দলেন্যণ পাহান্যড়র টদোল। পলশ্চন্যম টোট্ট একো গভীর হ্রদ। 

আর পূন্যবে লবরাে জলাভূলম। এ জলাভূলম দলেন্যণ এলগন্যে টগন্যে পাত্তানী নদী পযেন্ত। 
এোন টেন্যক পাত্তানী নদীর দূরত্ব ১০ লকন্যলালমোন্যরর মত..... টযোন্যন পাত্তানী 
নদী একো হ্রন্যদ লগন্যে পন্যড়ন্যে। পাত্তানীর সবন্য ন্যে লনকেবতেী শহর ‘ইোলা’ 
এোন টেন্যক ৫০ লকন্যলালমোন্যরর মত দূন্যর। 

দু’পাহান্যড়র টকান্যলর এই টোট্ট পােনু্যর উপতযকার আকাশো আরও 
অদ্ভুত। দু’লদক টেন্যক পাহান্যড়র মাোো কালনেন্যসর মত এলগন্যে এন্যস উপতযকার 
আকাশন্যক টিন্যক লদন্যেন্যে। 

এই উপতযকাে গন্যড় উন্যেন্যে একো পােনু্যর বালড়। বালড়ো কতকো 
দুন্যগের ষ্টাইন্যল গতলর। 

বালড়োর একো কালহনী আন্যে। পাত্তানী অঞ্চন্যলর মুসললম 
সালতানাতগুন্যলা যেন োই রাজার অধীন্যন  ন্যল যাে, তেন রাজয ুযত সুলতান 
আবদুল কালদর কামালুলেন জংগন্যল পাললন্যে এন্যস লবন্যদ্রাহী তৎপরতা শুরু কন্যরন। 
লতলনই টস সমে মালন্যেলশো সীমান্যন্তর কাোকালে দীগন্ত প্রসারী ঘন জংগন্যলর 
মন্যধয দু’পাহান্যড়র মাঝোন্যনর এই দুগেম োন্যন তাাঁর লবন্যদ্রান্যহর রাজধানী গন্যড় 
টতান্যলন। পরবতেী কান্যল তার সশস্ত্র আন্যোলন যেন অস্ত্র পলরতযাগ কন্যর 
গণতালন্ত্রক আন্যোলন্যন ল ন্যর আন্যস, তেন লবন্যদ্রান্যহর রাজধানী পলরতযাগ কন্যর 
তারা  ন্যল যাে এবং বালড়ো ট ার-ডাকাত ও টবআইলন কান্যজর আড্ডা হন্যে 
দাাঁড়াে। এোন্যন আসা-যাওোর মাধযম হন্যলা টনৌকা বা অে টকান জলযান। 
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একো সুের টবাে এন্যস উপতযকার পূবে তীন্যর টনাঙর করল। 
পালনর টলন্যভল টেন্যক উপতযকার সারন্য স প্রাে লবশ ল ে উপন্যর। 

োনান্তরন্যযাগয একো লসাঁলড় লদন্যে উো-নামা করা যাে। 
লনন্য  টবাে টেন্যক লকংবা দূর টেন্যক উপতযকোর বালড়ো টদো যাে না। 

টগাো পাহাড় এবং পাহান্যড়র গা ঘন বন্যন আোলদত। 
টবােো উপতযকাে ভীড়ন্যতই টবান্যের টকলবন টেন্যক টবলরন্যে এল প্রাে ৬ 

 েু লম্বা তীন্যরর মত ঋজু টদন্যহর একজন মানুে।  
টস টকলবন টেন্যক টবলরন্যে আসন্যতই মাঝারী শন্যে লতনবার লতন লনেন্যম 

টবােোর হনে টবন্যজ উেল। 
সংন্যগ সংন্যগই টিন জাতীে লকেুর মাো উপতযকার টলান্যরর বাইন্যর 

টবলরন্যে এল। টিন্যনর মাোে প্রাে গাডে বন্যক্সর মত বড় লষ্টল বক্স। টসই বক্স টেন্যক 
টনন্যম এল লল ে, এন্যকবান্যর টবান্যের ওপর। টবান্যের টকলবন টেন্যক টবলরন্যে আসা 
টলাকলে লল ন্যে উন্যে বসল। 

লল ে উন্যে এল উপন্যর। 
টিনলে গুলেন্যে লগন্যে লল লেন্যক বালড়ন্যত প্রন্যবন্যশর টগন্যে নালমন্যে লদল। 
টগে টেন্যক লাল পােন্যরর একো রাস্তা টসাজা এলগন্যে একো উাঁ ু বারাোর 

লসাঁলড়ন্যত লগন্যে টপৌন্যেন্যে। এই রাস্তার দু’পান্যশ সালরবদ্ধ ঘর। ঘরগুন্যলার দরজা ও 
জানালা জাতীে গবােগুন্যলা টদেন্যল মন্যন হে এগুন্যলা দুগেমুন্যের প্রলতরো 
আন্যোজন্যনর অংশ। গবােগুন্যলা লদন্যে বন্দুক বযবহার করা যাে, কামানও বযবহার 
করা যাে। 

টগন্যের টভতন্যর দু’পান্যশ দু’জন প্রহরী দাাঁলড়ন্যে লেল। 
টবাে টেন্যক উন্যে আসা টলাকলে লডলজোল লক বযবহার কন্যর টগে েুন্যল 

টভতন্যর প্রন্যবশ করন্যতই সামলরক কােদাে স্যালুে লদল। 
টলাকলে এন্যগান্যলা লাল রাস্তা ধন্যর উাঁ ু বারাোর লদন্যক। টগন্যের  ারজন 

প্রহরীর  দু’জন  লল তার লপেু লপেু। 
পাাঁ  ধান্যপর লসাঁলড় টভন্যঙ বারাোে উন্যে টলাকলে ধীর পান্যে লগন্যে দাাঁড়াল 

বারাো টপলরনে বন্ধ দরজার সামন্যন। 
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সংন্যগ সংন্যগ দরজা েুন্যল টগল। 
টসা াে সাজান্যনা ঘরলে। 
একলে টসা াে বন্যসলেল লতনজন টলাক। ভদ্র টপাশাক, লকন্তু েুলন 

ট হারা। 
টলাকলে ঘন্যর িুকন্যতই লতনজনই উন্যে দাাঁড়াল। 
‘লম. আন্যশর, টললভন্যক টদেলে না। টস টকাোে?’ 
লতন জন্যনর একজনন্যক লেয কন্যর বলল টলাকলে। 
লতনজন্যনর টয টলাকলে সামন্যন লেল, টস হান্যতর গগলসো পন্যকন্যে টরন্যে 

বলল, ‘লম. হালবব হাসাবাহ স্যার, আপনার লনন্যদেশিন্যম টললভন্যক পাত্তানীন্যত আসা 
আগন্তুকন্যক অনুসরণ করার জন্যে পাোন্যনা হন্যেলেল। টস ট ন্যরলন, টকান েবরও 
টদেলন। আমরা এোন্যন আসার পূবে পযেন্ত তান্যক পাত্তানী শহর, ও সুলতান গড়সহ 
আন্যশ-পান্যশর সব এলাকাে েুাঁন্যজলে। পাওো যােলন তান্যক।’ 

কোর ওপর টকান মন্তবয না কন্যর হালবব হাসাবাহ সামন্যনর দরজার লদন্যক 
হাাঁেন্যত শুরু কন্যর বলল, ‘এন্যসা টতামরা।’ 

হালবব হাসাবাহ প্রন্যবশ করল টয ঘন্যর, টসো একো বড় অল স কে। 
ঘন্যরর মাঝোন্যন বড় একলে টেলবল। টেলবন্যলর সামন্যন  ারন্যে ট োর। 

টেলবন্যলর ওপান্যশ একলে বড় লরভললভং ট োর রন্যেন্যে। তার বাম পান্যশ সাইড 
টেলবন্যল একো কলম্পউোর। কলম্পউোন্যরর ওপান্যশ সাইড টেলবন্যল একা সুই  
টবাডে রাো। তান্যত নানা রন্যঙর ও আকান্যরর অন্যনকগুন্যলা সুই । 

হালবব হাসাবাহ লগন্যে লরভললভং ট োন্যর বসল। বসন্যত বলল ওন্যদর 
লতনজনন্যক সামন্যনর ট োন্যর। 

হালবব হাসাবহ োইলযান্যন্ডর ‘েযাক ঈগল’-এর প্রধান। টস টলবানন্যনর 
ইহুদী বংন্যশাদ্ভুত। আন্যমলরকাে টস বড় হন্যলও অনগেল আরবী বলন্যত পান্যর। 
আরবী টপাশাক পরন্যল তান্যক একজন জবরদস্ত আন্যলম বন্যল মন্যন হে। মানুন্যের 
মন্যধয ঘুন্যর টবড়ান্যনার সমে আন্যলন্যমর টপাশাকই টস পলরধান কন্যর। 

‘পাওো যােলন তান্যক, এর অেে লক টতামরা মন্যন করে?’ বন্যসই প্রশ্ন করল 
হালবব হাসাবাহ। 
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আন্যশর নান্যমর টলাকলে বলল, ‘অন্তত টস স্বাধীন অবোে টনই স্যার।’ 
‘না টস বেী টনই। টতামরা ভুন্যল যাে টকন, টস বেী োকন্যল লসগোল 

পাোবার মত বযবো তার কান্যে আন্যে।’ বলল হালবব হাসাবাহ। 
‘স্যলর স্যার, লবেেো আমরা ভুন্যলই লগন্যেলেলাম। আপনার কোই লেক 

স্যার, টস বেী টনই।’ বলল বন্যস োকা লতনজন্যনর মান্যঝর জন। 
‘লকন্তু ডযান, এো লেক না হন্যলই ভাল হন্যতা।’ হালবব হাসাবাহ বলল। 
‘স্যলর স্যার।’ বলল ডযান। 
আন্যশর, ডযান এবং অেজন লালদন্যনা-এই লতনজনই হালবব হাসাবাহর 

দলেণ হস্ত। এই লতনজনই লমসরীে ইহুদী। লকন্তু তারা টলোপড়া কন্যরন্যে 
আন্যমলরকাে। এরা আঞ্চললক আরবীও অনগেল বলন্যত পান্যর, এই নামগুন্যলা  
তান্যদর প্রকৃত নান্যমর অংশ। লকন্তু প্রকান্যশ্য এই নাম বযবহার হে না। বাইন্যরর 
জন্যে তান্যদর  মৎকার মুসললম নাম রন্যেন্যে। ‘আন্যশর’-এর মুসললম নাম টশে 
আবু দাউদ, ডযান-এর নাম টশে আমর ঈসা এবং লালদন্যনার নাম টশে আলী 
ইললোস। হালবব হাসাবহারও বাইন্যরর পলর ে টশে হালবব হাসাবাহ। 

‘লেক আন্যে। আগন্তুক সম্পন্যকে লক জান টতামরা?’ 
‘তার বযলক্ত পলর ে সম্পন্যকে লকেুই জানন্যত পালরলন স্যার। তান্যক আমরা 

প্রেম টদলে  াফুন্যত। লনেম অনুযােী আমান্যদর টলাকরা ‘ াফু’ জংশন্যন টরল ও 
সড়কপন্যে আসা নতুন টলাকন্যদর ওপর নজর রােলেল। নান্যো সান্তান টেন্যক আসা 
বাস পলরবতেন্যনর জন্যে নামা একজন লশে যাত্রী আমান্যদর টলাকন্যদর টবলশ দৃলষ্ট 
আকেেণ কন্যর। একজন লশে যুবক টস। মাোে বাদামী পাগড়ী মুে ভরা দালড়। 
গান্যে ইংললশ টপাশাক একদম আধুলনক লশে। লকন্তু এলাকার লকেুই ট ন্যন না। 
এমনলক টিন টেন্যক টনন্যম টকান লদন্যক যান্যব লক করন্যব এো লনন্যেও লদ্বধাে 
পন্যড়লেল। পন্যদ পন্যদ লজজ্ঞাসা কন্যর সামন্যন এগুলেল। সুন্যযাগ বুন্যঝ আমান্যদর 
টলাকরা তার কান্যে যাে এবং তান্যক সাহাযয করার সুন্যযাগ টনে। যাত্রী পলর ন্যে 
তার সান্যেই বান্যস ওন্যে টললভ। সবেন্যশে টযাগাযাগ হে তার সান্যে টমাবাইন্যল। 
 েোলং বাস টষ্টশন্যনর গালড় টেন্যক টস আমান্যক টমাবাইন্যল জানাে, টলাকলের নাম 
বাজাজ লসং। পাত্তানী শহন্যরর জন্যে লেলকে করন্যলও তার আন্যগই সুলতান গন্যড় 
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টস নামন্যব। আলম আমার মুসলমান নাম ‘জহীর উলেন’ বন্যললে। তান্যত তার টকান 
প্রলতলিো বুলঝলন। এ পযেন্ত তার সান্যে কো বন্যল লকেুই আদাে করন্যত পালরলন। 
তন্যব সন্যেন্যহর লবেে হন্যলা, সুলতান গন্যড় টকাোে যান্যব এই প্রশ্ন টস এলড়ন্যে 
টগন্যে। লদ্বতীেত, টস-ই আমান্যক প্রশ্ন কন্যরন্যে টবলশ। তার প্রন্যশ্নর মূল লবেে হন্যলা, 
এলদন্যকর আইন-শৃঙ্খলা টকমন, লকেু সংঘন্যেের ঘেনা মানুেন্যক সবন্য ন্যে টবলশ 
আন্যলালড়ত কন্যরন্যে ইতযালদ। টললভ’র এই কোগুন্যলা স্যার আমান্যকও সলেগ্ধ 
কন্যর টতান্যল। আলম তান্যক বাজাজ লসংন্যক অনুসরণ করা অবযাহত রােন্যত বলল। 
এোন্যনই তার সান্যে আমার কো টশে হে। তারপর ঘণ্টা দুন্যেক পযেন্ত তার টকান 
টেললন্য ান না টপন্যে আলমই তান্যক টেললন্য ান কলর। লকন্তু তার টকান সাড়া পাওো 
যােলন। সুলতান গন্যড় আমরা যাই। লকন্তু তার সন্ধান টমন্যললন।’ 

দীঘে বক্তবয লদন্যে োমল ডযান। 
‘তুলম লেকই বন্যলে ডযান, কোগুন্যলা সন্যেন্যহর। সংঘেেগুন্যলা টকন এবং 

টকান ঘেনা টবলশ আন্যলাড়ন সৃলষ্ট কন্যরন্যে, এসব টতা পত্র-পলত্রকা টেন্যকই জানা 
টগন্যে। টস প্রশ্ন কন্যর তা জানার ট ষ্টা করল টকন? তার মান্যন টস অে লকেু জানন্যত 
 াে। এমনও হন্যত পান্যর টয, পন্যর আরও আন্যলা না হন্যেন্যে এবং আরও লকেু 
জানাজালন হন্যেন্যে। তার  ন্যল লকেু ঘন্যে োকন্যত পান্যর। এেন প্রন্যোজন বাজাজ 
লসংন্যক েুাঁন্যজ টবর করা।’ বলল হালবব হাসাবাহ। 

‘স্যার, লবন্যভন বাগেমযান লক সলতয  ন্যল টগন্যেন?’ প্রশ্ন করল লালদন্যনা। 
‘বৃলেশ এোরওন্যেন্যজর লহন্যোগামী একলে লাইন্যে টবালডেং কাডে টস টনে। 

যাত্রী তাললকাে তার নাম আন্যে, এ েবর আলম টপন্যেলে। সুতরাং ঐ বযাপান্যর 
সন্যেহ করার এেনও লকেু ঘন্যেলন।’ হালবব হাসাবাহ বলল। 

কো বলার জে মুে েুন্যললেল ডযান। হালবব হাসাবাহ তান্যক বাধা লদন্যে 
বলল, ‘এ প্রসে আপাতত োক।’ এরপর বলল, ‘লববৃলতলে জান্যবর জহীর 
উলেনন্যক লদন্যে সই কলরন্যেে?’ 

মুে লবমেে হন্যে উেল ডযান্যনর। বলল, ‘সই’ করান্যনা যােলন স্যার। তার 
এক কো টতামান্যদর টকান সহন্যযালগতা আমরা করব না। তান্যক বাধয করার জে 
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যা করা প্রন্যোজন, তা আমরা কন্যরলে। টস সংজ্ঞা হালরন্যে ট ন্যলন্যে, লকন্তু টস রালজ 
হেলন।’ 

‘তান্যক লনন্যে এন্যসা।’ লনন্যদেশ লদল হালবব হাসাবাহ। 
সংন্যগ সংন্যগই আন্যশর ও ডযান ঘর টেন্যক টবলরন্যে টগল। অল্পেণ পন্যরই 

জান্যবর জহীর উলেনন্যক লনন্যে তারা ঘন্যর প্রন্যবশ করল। 
বাইশ-ন্যতইশ বেন্যরর যুবক জান্যবর জহীর উলেন, তীক্ষ্ণ বুলদ্ধদীি ট হারা। 

টসানালী গান্যের রং। তার মন্যধয  াইলনজ ট হারাই টবলশ স্পষ্ট। পরন্যত গযাবালডন 
জাতীে কাপন্যড়র পযান্ে। গান্যে সােে টনই, একো জযান্যকে মাত্র। টবাতাম টোলা। 
মাোর  ুল টোে। আাঁ ড়ান্যনা নে। 

জান্যবর জহীর উলেনন্যক লনন্যে ওরা ঘন্যর িুকন্যতই হালবব হাসাবাহ তার 
বাম পান্যশর সাইড টেলবন্যল রাো সুই  টবান্যডের একো সুই  লেন্যপ লদল। সংন্যগ 
সংন্যগই তার টেলবন্যলর ডান লদন্যক একেু দূন্যর টমন্যঝর একো অংশ সন্যর টগল এবং 
টসই সুড়ে পন্যে বড় আকান্যরর হাতল ওোলা ট োর উন্যে এল। ট োন্যরর সান্যে 
নানা রকম তান্যরর সংন্যযাগ। হালবব হাসাবহ আন্যরকো সুই  লেপন্যতই ট োরলের 
ওপর ট াে ধাাঁধান্যনা বাল্ব টনন্যম এল োন্যদর লদক টেন্যক। 

‘জান্যবরন্যক ট োন্যর বলসন্যে দাও আন্যশর।’ হাসাবাহ বলল ভারী গলাে 
আন্যদন্যশর সুন্যর। 

আন্যশর ও ডযান জান্যবন্যরর দু’হাত ধন্যর টেন্যন লনন্যে লগন্যে বসাল টসই 
ট োন্যর। 

জান্যবর একেুও আপলত্ত না কন্যর বসল ট োন্যর। তান্যক েুব িান্ত 
টদোলেল। লকন্তু ট াে দু’লে বড় উজ্জ্বল। 

হালবব হাসাবাহ তার ট োর একেু ঘুলরন্যে লনন্যে মুন্যোমুলে হন্যলা জান্যবর 
জহীর উলেন্যনর। বলল, ‘জান্যবর তুলম টষ্টেন্যমন্ে সই কন্যরালন টকন?’ 

‘আলম টতামান্যদর জঘে েড়যন্যন্ত্রর সহন্যযাগী হন্যবা, তা টতামরা ভাবন্যল 
লক কন্যর?’ বলল জান্যবর জহীর উলেন দৃঢ়কন্যণ্ঠ। 
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‘তুলম টতা আমান্যদর সহন্যযালগতা করে। েুবই মূলযবান সহন্যযালগতা। 
টসলদন টতামার আঙুল টকন্যে তার রন্যক্ত টতামার জামা রালঙন্যে লনন্যে লগন্যেলেলাম। 
টসো আমান্যদর েুব কাজ লদন্যেন্যে।’ 

‘লক কাজ লদন্যেন্যে?’ লবস্মন্যের সুন্যর বলল জান্যবর জহীর উলেন। 
‘টসো শুন্যন টতামার কাজ টনই। টশান টষ্টেন্যমন্যন্ে স্বাের করা এবং লভলডও 

কযান্যমরার সামন্যন লকেু বন্যল আমান্যদর সহন্যযালগতা টতামান্যক করন্যত হন্যব।’ শক্ত 
কণ্ঠ হালবব হাসাবাহর।  

‘আলম আমার কো বন্যল লদন্যেলে, জ্ঞানত এবং প্রতযেভান্যব টকান 
সহন্যযালগতাই আলম টতামান্যদর করব না। টতামরা মুসলমানন্যদর শত্রু, ইসলান্যমর 
শত্রু, আমান্যদর মাতৃভূলম োইলযান্যন্ডর শত্রু।  

টহা টহা কন্যর হাসল হাসাবাহ। বলল, ‘শত্রু আমরা নই। সরকান্যরর 
োতাে শত্রু তুলম। তুলম শত্রু লহসান্যবই পুললন্যশর হান্যত টগ্র তার হন্যেলেন্যল। 
তারপর তুলম টতামার সন্ত্রাসী সংগীন্যদর সহােতাে পাললন্যে এন্যসে। এেন পুললশ 
হন্যে হন্যে টগাো টদন্যশ টতামান্যক েুাঁজন্যে, আমান্যদর নে। আন্যগর জীবন্যন ল ন্যর 
যাবার আর টকান পে টতামার টনই। সুতরাং আমান্যদর সাহাযয টতামান্যক করন্যতই 
হন্যব।’ 

‘পুললশ এবং সরকার আমান্যদর ভুল বুন্যঝন্যে। এ ভুল তান্যদর একলদন 
ভাঙন্যব।’ 

‘হেন্যতা ভাঙন্যব। লকন্তু তা টশানার জন্যে টতামরা টকউ টবাঁন্য  োকন্যব না, 
এমনলক ‘পাত্তানী’ নামোও তেন টবাঁন্য  নাও োকন্যত পান্যর।’ বলল হালবব 
হাসাবাহ। তার টোাঁন্যে লবদ্রুন্যপর হালস। 

‘হ্যাাঁ টতামরা এোই  াে। লকন্তু টজন্যন টরে, টতামরা েড়যন্ত্রকারীরা 
সবেশলক্তমান নও। আল্লাহই সবেশলক্তমান।’ বলল জান্যবর জহীর উলেন। 

আল্লাহর নাম শুন্যনই টিান্যধ  ুাঁন্যস উেল হালবব হাসাবাহ। বলল, ‘জান, 
টতামার ঐ ট োর ও ট োন্যরর তারগুন্যলাই সবেশলক্তমান। একো সুই  লেপন্যলই 
তারগুন্যলা টতামার টদন্যহ যন্ত্রণার জাহান্নাম সৃলষ্ট করন্যব আর ট োর টতামান্যক 
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একলবন্দু নড়ন্যত টদন্যব না, মেুও েুলন্যত পারন্যব না ল ৎকান্যরর জন্যে। যন্ত্রণার 
আগুন তান্যত আরও দাউ দাউ কন্যর বাড়ন্যব।’ 

‘হ্যাাঁ এ শলক্তেুকু টতামান্যদর আন্যে। লকন্তু আমান্যক পন্যে টনবার শলক্ত 
টতামান্যদর টনই।’ বলল দ্বীধাহীন কন্যণ্ঠ জান্যবর জহীর উলেন। 

সংন্যগ সংন্যগ টকান উত্তর এল না হালবব হাসাবাহর তর  টেন্যক। তার দৃলষ্ট 
জান্যবর জহীর উলেন্যনর ওপর লনবদ্ধ। দৃলষ্টন্যত একো শূেতা। ভাবন্যে টস। 

হোৎ তার টোন্যে একো িুর হালস  ুন্যে উেল। বলল, ‘টতামার টবান্যনর 
নাম যেনব টযাবােদা না? েুব সুের নাম।’ 

জান্যবর জহীর উলেন টকান উত্তর লদল না। লকন্তু তার ট াে দুলে  ঞ্চল হন্যে 
উন্যেন্যে। শেতান তার টবান্যনর কো লজজ্ঞাসা করন্যে টকন?’ 

‘টতামার টবান েুব সুেরী না? লেক েলল া হারুন অর রশীন্যদর মলহেসী 
টযাবােদার মত?’ 

এবারও টকান কো বলল না জান্যবর জহীর উলেন। লকন্তু টকাঁন্যপ উন্যেন্যে 
তার অন্তরো। তার লপ্রে টবান, একমাত্র টবান যেনব টযাবােদার সম্মান ও মযোদার 
ট ন্যে বড় লকেু টনই তার এই দুলনোে। 

আবার কো বন্যল উেল হালবব হাসাবাহই। বলল, ‘কো বলে না টকন? 
শলক্ত, দৃঢ়তার বাহাদুরী এতেুকুই! টবান্যনর নাম শুন্যনই কো বন্ধ হন্যে টগন্যে, 
মযোদাে আঘাত টলন্যগন্যে। লকন্তু জান লক, টতামার সুেরী টবান এেন আমান্যদর 
কিাে?’ 

‘লক বলে টতামরা, এ হন্যত পান্যর না?’ প্রলতবান্যদ ল ৎকার কন্যর উেল 
জান্যবর জহীর উলেন্যনর কণ্ঠ। 

‘এ হন্যত পান্যর, হন্যেন্যে। তুলম যলদ  াও তান্যক এোন্যন লনন্যে আসলে। 
টতামার সামন্যনই তার সবেস্ব লুণ্ঠন্যনর বযবো করলে।’ 

‘না আমার টবান্যনর গান্যে টতামরা হাত লদন্যত পারন্যব না। আমার সান্যে 
টতামান্যদর বাগড়া। আমার টবানন্যক এর মন্যধয টতামরা টেন্যন এন না।’ বযাকুল, 
লবনীত জান্যবর জহীর উলেন্যনর কণ্ঠ। 
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মুন্যে হালস  নু্যে উেল হালবব হাসাবাহর। বলল, ‘তুলম যলদ এো  াও, 
টসো হন্যত পান্যর এক শন্যতে।’ 

‘টসো লক?’ 
‘আমরা টযভান্যব  াইব, তুলম আমান্যদর সাহাযয করন্যব?’ 
সংন্যগ সংন্যগ উত্তর লদন্যত পারল না জান্যবর জহীর উলেন। তান্যদর শতে 

তার কান্যে লহমালন্যের মত দুলবেেহ। লকন্তু তার টবান্যনর লনষ্পাপ ট হারা তার ট ান্যের 
সামন্যন টভন্যস উেল। এই টবানন্যক হান্যেনার গ্রান্যস লক কন্যর টস টেন্যল টদন্যব। মনো 
তার হু হু কন্যর টকাঁন্যদ উেল। তার মন বন্যল উেল, টবানন্যক রো করাই আশু 
দালেত্ব। অে দালেন্যত্বর কো পন্যরও টস ল ন্তা করন্যত পারন্যব। 

জান্যবর জহীর উলেনন্যক লনরব োকন্যত টদন্যে হালবব হাসাবাহ বলল, 
‘তাহন্যল টতামার লসদ্ধান্যন্ত তুলম অেল। তাহন্যল..............।’ 

হালবব হাসাবাহর কো টশে করন্যত না লদন্যে জান্যবর জহীর উলেন বলল, 
‘আলম টতামান্যদর শন্যতে রালজ। তন্যব আমান্যক লনলশ্চত হন্যত হন্যব টয, টতামরা তার 
টকান অসম্মান কন্যরালন এবং তান্যক টেন্যড় লদন্যত হন্যব।’ 

জান্যবর জহীর উলেন্যনর কো শুন্যনই হালবব হাসাবাহ বন্যল উেল, ‘টতামার 
শতে মঞ্জুর জান্যবর। আলম এেলন টবরুব। কাল সকান্যল আলম আসব। তেন টতামার 
টবান্যনর সান্যে কো হওোর পর লবেেো  ুড়ান্ত হন্যব।’ 

‘এেন টকন নে?’ জান্যবর জহীর উলেন বলল। 
‘টতামার টবানন্যক লভন্ন জােগাে রাো হন্যেন্যে। এেন আমার অসুলবধা 

আন্যে। কাল সকান্যল তান্যক লনন্যে আসব।’ বলল হালবব হাসাবাহ। 
তাকাল জান্যবর জহীর উলেন হালবব হাসাবাহর লদন্যক। তার ট ান্যে 

সন্যেহ। 
বুঝন্যত টপন্যর হালবব হাসাবাহ বলল, ‘আলম বন্যললে জান্যবর টতামার 

টবান্যনর টকান েলত হন্যব না।’ 
বন্যলই হালবব হাসাবাহ আন্যশরন্যক বলল, ‘যাও জান্যবরন্যক লনন্যে যাও। 

টরন্যে তাড়াতালড় এন্যসা।’ 
জান্যবরন্যক টরন্যে আন্যশর ল ন্যর এল দু’লমলনন্যের মন্যধযই। 
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আন্যশর ঘন্যর িুকন্যতই হালবব হাসাবাহ বলল, ‘লক ঘেল ডযানরা লকেু 
বুঝন্যত পারে না। বল টদলে তুলম লক বুন্যঝে?’ 

‘স্যার টঘাড়ার আন্যগ গালড় টজাড়া হন্যেন্যে।’ বলল আন্যশর। 
‘না টঘাড়ার আন্যগ গালড় টজাড়া নে, টঘাড়া োড়াই গালড় টদৌড়ান্যনা হন্যলা 

বলা যাে। এেন যেনব টযাবােদান্যক হালজর করন্যত পারন্যলই টকল্লা  ন্যত।’ বলল 
হালবব হাসাবাহ। 

‘এোই টতা আসল লবেে স্যার। সকান্যল তান্যক যলদ হালজর করা না যাে?’ 
ডযান বলল। 

‘যলদও এর টকান টোপ টনই। কাল সকান্যলর মন্যধয যেনব টযাবােদান্যক 
এোন্যন হালজর করন্যত হন্যব টযভান্যবই টহাক। আজ এই সমে পযেন্ত যেনব 
টযাবােদা সুলতান গন্যড়র বাইন্যর যােলন। সুলতান গন্যড়র ওপর যারা ট াে রােন্যে, 
তান্যদর বন্যল দাও টগাপন্যন যেনব টযাবােদার অবোন টযন টঘরাও কন্যর রান্যে এবং 
গলতলবলধন্যক ঘলনষ্ঠভান্যব  ন্যলা কন্যর। অলবলন্যম্ব টতামরা যাও। সবাই লমন্যল তান্যক 
তুন্যল লনন্যে এন্যসা। টদে, তার টযন টকান অসম্মান না হে। তার মযোদাহালনকর 
টকান লকেু হন্যেন্যে তা টযন বলন্যত না পান্যর। টতামরা যাও।’ 

বন্যল উন্যে দাাঁড়াল হালবব হাসাবাহ। 
সবাই উন্যে দাাঁড়াল। 
হালবব হাসাবাহন্যক অনুসরণ কন্যর সবাই ঘর টেন্যক টবলরন্যে এল। 
 
 
 
সুলতান গন্যড় টনন্যম আহমদ মুসা প্রেন্যমই টয কাজো কন্যরলেল, টসো 

লশন্যের টপাশাক পলরবতেন। টিন্যন টতমন লকেু মন্যন হেলন। লকন্তু  াফু জংশন্যন 
নামার পর তার মন্যন সন্যেহ হন্যেন্যে। তার টপাশাক টদন্যে ও কো শুন্যন অন্যনন্যকরই 
ট ান্যে-মুন্যে সন্যেন্যহর ভাাঁজ পড়ন্যত টদন্যেন্যে। এই সন্যেহ লনন্যেই তান্যক তারা 
সহন্যযালগতা কন্যরন্যে, হেত লপেুও লনন্যেন্যে। মুসলমানরা সন্যেহ করন্যে এই লশে 
তান্যদর এলাকাে টকন? সরকালর লকংবা লবন্যদশী টগান্যেো নে টতা? এমন সন্যেহ 
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মুসলমানন্যদর ট ান্যে-মুন্যে টদন্যেন্যে। আবার অমুসলমানরাও অনুরূপ ল ন্তা 
কন্যরন্যে। তারা টভন্যবন্যে েদ্মন্যবন্যশ আলম তান্যদর টকান প্রলতপে এলাম লকনা। এ 
রকম একজন জহীর উলেন্যনর কো তার মন্যন পড়ল। টস তান্যক  ন্যলা কন্যরন্যে 
 াফু টষ্টশন টেন্যক। প্রেন্যম আহমদ মুসা তান্যক মুসলমান মন্যন কন্যরলেল। লকন্তু 
লকেু কো ও ঘেনাে তান্যক সন্যেহ হে টয টস প্রলতপে বা পুললন্যশর  র। হোৎ টস 
উধাও হন্যে যাে সুলতান গন্যড়র কাোকালে একো বাস টষ্টশন্যন নামার পর। 
বযাপারলে লবস্মেকর মন্যন হন্যেন্যে আহমদ মুসার কান্যে। একো লবেে টস লনলশ্চত 
টয টগাো পাত্তানীন্যকই সংশে, সন্যেহ ও সংঘান্যতর এক উবের ভূলম কন্যর টতালা 
হন্যেন্যে। আহমদ মুসা টযলদন বযাংকক টেন্যক পাত্তানী আসার জন্যে যাত্রা কন্যরন্যে, 
টসই লদনই পাত্তানী শহন্যরর উপকন্যণ্ঠর সবন্য ন্যে বড় ঘাাঁলে এক দুুঃসাহলসক 
হামলার লশকার হে। ডজন োন্যনন্যকরও টবলশ গসলনক মারা যাে, লুে হে অস্ত্র 
ভান্ডার। এই ঘেনার উত্তাপ উন্যত্তজনা এেনও এলাকার মানুেন্যক এক পান্যে দাাঁড় 
কলরন্যে টরন্যেন্যে। লবন্যশে কন্যর নতুন টলাকন্যদর েুব লবপদ। তারা সব পন্যেরই 
সন্যেন্যহর লশকার হে। 

টষ্টশন্যনর পান্যশর একো টঝান্যপর আড়ান্যল টপাশাক পান্যে বযাংকক টেন্যক 
টকনা পযান্ে, সােে েুযলরষ্ট জযান্যকে ও েুযলরষ্ট কযাপ পন্যর টবর হন্যে এন্যসলেল। 

বযাংকন্যক ভূলমবন্যলর কান্যে আহমদ মুসা শুন্যনলেল সুলতান গড় টষ্টশন 
টেন্যক পূন্যবে সাগন্যরর তীন্যর সুলতান শহন্যরর মূল এলাকা। এোন্যন একো ভাল 
েুযলরষ্ট টহান্যেল আন্যে। 

আহমদ মুসা টসোন্যন এন্যসন্যে। লকন্তু টকাোে েুাঁজন্যব টহান্যেল লজজ্ঞাসা 
কন্যর কান্যরা সন্যেন্যহর লশকার হন্যত  ােলন। লকন্তু কত ঘুরন্যব টহান্যেন্যলর জন্যে! 

শহন্যরর রাস্তাগুন্যলা প্রশস্ত। লকন্তু গালড়-ন্যঘাড়া টদো যাে না বলন্যলই  ন্যল। 
আহমদ মুসা রাস্তার বাম পান্যশর  েুপাে লদন্যে পূবে লদন্যক হাাঁেলেল। 

শহন্যরর পূবে প্রান্যন্তর লদন্যক টহান্যেল পাওো যান্যব বন্যল আহমদ মুসার লবশ্বাস। 
আহমদ মুসার সমান্তরান্যল রাস্তা লদন্যে হাাঁেলেল একজন টগাোলা। একো 

টেলা গালড়ন্যত কন্যর দুন্যধর টোে টোে জার লনন্যে টস হাাঁেলেল। আহমদ মুসা ডান্যক 
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দুধওোলান্যক। দাাঁড়াে দুধওোলা। টস সমে লবপরীত লদক টেন্যক আসা একো 
প্রাইন্যভে কারও দাাঁলড়ন্যে পন্যড় হোৎ ইলঞ্জন বন্ধ হওোর কারন্যণ। 

আহমদ মুসা ইংন্যরলজ ও দুই একলে োই শে লমলশন্যে লজজ্ঞাসা কন্যর 
দুধওোলান্যক টয এোন্যন ভাল টহান্যেল টকান লদন্যক। বুঝল না দুধওোলা আহমদ 
মুসার কো লকেুই। কন্যেকবার বুঝাবার ট ষ্টা কন্যর বযেে হে আহমদ মুসা। 

রাস্তার ওপান্যশ দাাঁড়ান্যনা প্রাইন্যভেকার টেন্যক একো টমন্যে টবলরন্যে আন্যস। 
আোর-লবশ বের বেন্যসর তরুণী। টবারো পলরলহত। মাোে রুমাল বাাঁধা। তার 
উপর একো ওড়না মাো ও গলাে জড়ান্যনা। মুে টোলা। 

টমন্যেলে গালড় টেন্যক টবলরন্যে আহমদ মুসার লদন্যক তালকন্যে পলরষ্কার 
ইংন্যরলজন্যত বন্যল, ‘শহন্যরর পবূে প্রান্যন্ত পাহান্যড়র িাল টবন্যে লনন্য  নামন্যল সাগন্যরর 
ধান্যর উপতযকাে পযেেক টহান্যেল পান্যবন। এই রাস্তা ধন্যরই টযন্যত পারন্যবন।’ 

‘অন্যনক ধেবাদ মযাডাম।’ বলল আহমদ মুসা। 
টমন্যেলের কো মতই আহমদ মুসা টপন্যে যাে টহান্যেল। 
টহান্যেল কন্যে কাপড়-ন্য াপড় গুলেন্যে অজু কন্যর টেস হন্যে বসন্যতই তার 

টমাবাইল টবন্যজ ওন্যে। বযাংকক টেন্যক পুরসাত প্রজাদীপন্যকর টেললন্য ান। কুশল 
লবলনমন্যের পর পুরসাত প্রজাদীপক বন্যল, ‘লবন্যভন টতামার যাওো টবাধ হে ধরা 
পন্যড় টগন্যে ওন্যদর কান্যে। ওন্যদর একজন বান্যস টতামান্যক  ন্যলা করলেল, তান্যক 
ল নন্যত পান্যর আমান্যদর একজন টগান্যেো। সুলতান গন্যড়র আন্যগর বাসন্যষ্টশন্যন 
তান্যক টগ্র তার করা হন্যেন্যে। জান্যবর জহীর উলেনন্যক যারা টকােে টেন্যক লকডোপ 
কন্যরলেল, তান্যদরই একজন টস। লকন্তু তার কাে টেন্যক লকেু আদাে করা যােলন। 
আজ টকােে টেন্যক লরমান্যন্ড লনন্যে টবর হন্যে আসার সমে তান্যক কারা টযন গুলী 
কন্যর টমন্যর ট ন্যলন্যে। টকান কো আদাে করার আন্যগই এ ঘেনা ঘন্যে টগল।’ 

‘টস টয ‘েযাক ঈগল’ গ্রুন্যপর এবং ঐ লকডোন্যপর সমে টস উপলেত 
লেল, তা আপনারা জানন্যলন লক কন্যর?’ লজজ্ঞাসা আহমদ মুসার। 

‘আমান্যদর টকান্যেের লভলডও কযান্যমরাে সবার  ন্যো ওন্যে। এর মন্যধয যারা 
জীলবত আন্যে তান্যদর  ন্যো আমরা আলাদা কন্যরলেলাম। এন্যদর মন্যধয টসও আন্যে। 
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অেন্যদর সান্যে তার  ন্যোও আমরা প্রন্যতযক োনাে ও টগান্যেোন্যদর কান্যে 
সরবরাহ কন্যরলেলাম।’ 

বন্যল একেু োন্যম পুরসাত প্রজাদীপক। পরেন্যণই আবার বন্যল টস, 
‘টতামার জে একো দুুঃসংবাদ আন্যে লবন্যভন।’ 

‘লক দুুঃসংবাদ?’ দ্রুতকন্যণ্ঠ লজজ্ঞাসা আহমদ মুসার। 
‘টতামার  ন্যল যাবার দু’লদন পর পাত্তানী শহন্যরর উপকন্যণ্ঠ টয টসনা াাঁলড় 

আিমণ হন্যেলেল, টসোন্যন জান্যবর জহীর উলেন্যনর প্রতযে অংশগ্রহন্যণর প্রমাণ 
পাওো টগন্যে।’ বন্যললেল পুরসাত প্রজাদীপক। 

‘লক প্রমাণ?’ 
‘সংঘন্যেে সম্ভবত টস আহত হন্যেলেল। রক্তরলঞ্জত একো সােে ঘেনােন্যল 

পাওো টগন্যে। রক্ত ও সান্যেের পরীোে পাওো টগন্যে রক্ত ও সােে দুই-ই জান্যবর 
জহীর উলেন্যনর। এো প্রমাণ হওোর পর আমার ও টতামার লকেু করার োকল না 
লবন্যভন।’ 

‘রক্ত ও সােে জান্যবর জহীর উলেন্যনর এো প্রমাণ হওোে লনলশ্চত প্রমাণ 
হে না টয টস ঐ সংঘন্যেে অংশ লনন্যেলেল। জান্যবর জহীর উলেন এেন তান্যদর হান্যত। 
তান্যদর েড়যন্যন্ত্র স ল করার জন্যে তারা সবলকেুই করন্যত পান্যর। জান্যবর জহীর 
উলেন্যনর সােে এবং তার রক্ত সংগ্রহ কলেন কাজ নে।’ আহমদ মুসা বন্যললেল। 

‘টতামার কো লেক। লকন্তু এ কো শুনন্যব টক বল। আর টক লবশ্বাস করন্যব। 
সরকান্যরর হান্যত প্রতযে প্রমাণ রন্যেন্যে।’ বন্যললেল পুরসাত প্রজাদীপক। 

‘আমার মন বলন্যে, সব প্রমাণ েলতন্যে টদো হেলন। আপলন লক কষ্ট কন্যর 
এো লনলশ্চত করন্যত পান্যরন টয, ঘেনার সমেো আর জহীর উলেন্যনর গান্যের 
জামাে টয রক্ত তার েরন্যণর সমেো একই লেল?’ আহমদ মুসা বন্যল। 

‘টতামার পন্যেন্েো বুন্যঝলে লবন্যভন। টতামান্যক ধেবাদ। আলম এেলন এ 
পরীোর বযবো করলে। গুড লাক।’ বন্যল ওপার টেন্যক ট ান টরন্যে লদল পুরসাত 
প্রজাদীপক। 
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সুলতান গড় আসার পর ৪৮ ঘণ্টা পার হন্যে টগন্যে। রান্যত ঘুমান্যনা োড়া 

সবো সমে টস  ন্যে টবলড়ন্যেন্যে টগাো সুলতান গড়। জান্যবর জহীর উলেন ও যেনব 
টযাবােদান্যদর বালড় টবর করন্যত পান্যরলন টস। কাউন্যক লজজ্ঞাসা কন্যরলন সন্যেহ 
এড়ান্যনার জন্যে। শ্রলমক-মজরু টশ্রণীর সাধারণ টলাকরা লনরাপদ। লকন্তু সহন্যজ 
তান্যদর কো বুঝান্যনা মুশলকল, আবার ওন্যদর কো বুঝাও মুশলকল। োই-মালেী 
লমলশন্যে তারা এমন ভাো বন্যল লকেুই বুঝা যাে না। টহান্যেল বে-ন্যবোরান্যদর 
সান্যেও এই কারন্যণ আহমদ মুসা লবেেলে লনন্যে আন্যলা না কন্যরলন। 

তেন টবলা ৪ো। বাইন্যর টেন্যক এন্যস আহমদ মুসা টেন্যে নামায পন্যড় 
লবোনাে গা এললন্যে লদন্যে গত ৪৮ ঘণ্টার বযেেতা লনন্যে ভাবলেল। 

দরজাে নক হন্যলা। 
ভ্রু’কুলঞ্চত হন্যলা আহমদ মুসার। এ সমে কারও আসার কো নে। 
উন্যে আহমদ মুসা দরজা েুলল। 
দরজার সামন্যন টহান্যেন্যলর একজন টবোরা দাাঁলড়ন্যে। 
‘মা  করন্যবন স্যার। অবসর মত আপলন আমান্যক আসন্যত বন্যললেন্যলন। 

তাই এলাম স্যার।’ বলল টবোরা টেন্যললে। 
‘ও লেক, ভুন্যলই লগন্যেলেলাম আলম। এন্যসা, টভতন্যর এন্যসা।’ বলল 

আহমদ মুসা। 
দুপুন্যর োবার সমে আহমদ মুসাই তান্যক আসন্যত বন্যললেল। 
আহমদ মুসা ঘন্যর িুন্যক টসা াে বসল। টবোরা টেন্যললে ঘন্যর িুন্যক একো 

টসা াে টেস লদন্যে দাাঁড়াল। 
‘বস, দাাঁলড়ন্যে রইন্যল টকন?’ 
টবোরালের নাম বালের োনম। 
ভাঙা ভাঙা ইংন্যরলজন্যত কো বলন্যত পান্যর। 
টেন্যললে শান্ত, ভদ্র স্বভান্যবর, টহান্যেন্যল আসার পর টেন্যকই টদেন্যে আহমদ 

মুসা। অন্যের মত বকলশস টনবার প্রবণতা তার টনই। টকান লজলনস লকনন্যত লদন্যল 
লহসাব কন্যর প্রলতলে পাই ট রত টদে। 
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‘না স্যার লেক আন্যে। বলুন।’ আহমদ মুসা বসন্যত বলার জবান্যব বলল 
টবোরা বালের োনম। 

‘তুলম এই সুলতান গন্যড়র টলাক না?’ লজজ্ঞাসা করল আহমদ মুসা। 
‘লজ স্যার। আমান্যদর বালড় এোন্যনই।’ 
‘আলম দু’লদন হন্যলা এন্যসলে। একা একা লকেু এলাকা ঘুন্যরলে। বলত, 

সুলতান গন্যড় টদোর মত লক লক আন্যে?’ 
হাসল বালের োনম। বলল, ‘পাহাড়, জংগল, এই টহান্যেন্যলর লনন্য র 

সুের সী-ল , হ্রদ োড়া এোন্যন টদোর টতমন লকেুই টনই স্যার। আর পুরন্যনার 
মন্যধয আন্যে সুলতান পাহান্যড়র ‘শাহ বালড়।’ 

‘শাহ বালড় লক?’ সংন্যগ সংন্যগই প্রশ্ন করল আহমদ মুসা। মন্যন মন্যন টস 
েুলশ হন্যলা এই টভন্যব টয, এো যেনব টযাবােদান্যদর বালড় হন্যত পান্যর। 

‘স্যার এো পাত্তানীর শাহ সুলতান্যনর বালড়।’ 
‘শাহ সুলতান টক?’ 
‘লতলন টগাো োইলযান্যন্ডর রাজকুমার  াউলশর বাংগসা। লতলন পাত্তানীন্যত 

প্রেম স্বাধীন রাজয োপন কন্যরন। তার পুন্যরা নাম ‘সুলতান আহমদ শাহ’।’ 
‘তাহন্যল োই রাজকুমার  াউলশর বাংগসা মুসলমান হন্যেলেন্যলন?’ 
‘লজ্ব স্যার। তাাঁর মুসলমান নামই হন্যলা সুলতান আহমদ শাহ। এো 

কন্যেকশ’ বেন্যরর আন্যগর কো স্যার।’ 
‘এেনও বালড়লে আন্যে?’ 
‘পুরাতন অংশ ভাং ুর অবোে আন্যে। পান্যশ নতুন বালড় গতলর হন্যেন্যে।’ 
‘নতুন বালড়? টক োন্যক টসোন্যন?’ টযন লকেুই জান্যন না এমন একো ভাব 

লনন্যে প্রশ্ন করল আহমদ মুসা। 
সংন্যগ সংন্যগ জবাব লদল না বালের োনম। দু’পা লপলেন্যে লগন্যে বারাোো 

টদন্যে এল। তারপর গলাো নালমন্যে বলল, ‘ওোন্যন োন্যকন জান্যবর বাংগসা জহীর 
উলেন। তান্যক পুললশ ধন্যর লনন্যে লগন্যেলেল। এেন নালক লতলন টজল টেন্যক পাললন্যে 
সরকান্যরর সান্যে যুদ্ধ করন্যেন।’ 
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‘জান্যবর বাংগসা জহীর উলেন টক?’ না জানার ভান কন্যর প্রশ্ন করল 
আহমদ মুসা। টস টেন্যললেন্যক বালজন্যে লনন্যত  াে। 

টস একই ল স ল ন্যস গলাে বলল,‘শাহজাদা সুলতান বংন্যশর টলাক।’ 
‘টকন পুললশ তান্যক ধন্যরলেল? টকনই বা টস যুদ্ধ করন্যে?’ 
ট ান্যে-মুন্যে ভে  ুন্যে উেল বালের োনন্যমর। ভোতে কন্যণ্ঠ বলল, ‘টসসব 

আলম বুলঝ না স্যার। বলন্যত পারব না।’ 
‘এেন ঐ বালড়ন্যত টক োন্যকন?’ 
‘শাহজাদী যেনব টযাবােদা। জান্যবর বাংগসা জহীর উলেন্যনর টবান 

স্যার। শুন্যনলে টসও বালড়ন্যত সব সমে োন্যক না। কেন আন্যস কেন যাে, টকাোে 
োন্যক টকউ জান্যন না।’ বলল বালের োনম। তার ট ান্যে-মুন্যে টবদনার োো। 

‘জান্যবর বাংগসা জহীর উলেন ও যেনব টযাবােদা সম্পন্যকে এোনকার 
টলাকরা লক মন্যন কন্যর?’ 

‘তারা ভাল স্যার। সবাই তান্যদর ভালবান্যস। লকন্তু বলন্যত পান্যর না।’ 
‘টকন?’ 
হোৎ বালের োনম  মন্যক উন্যে ভন্যে ট াে বড় বড় কন্যর বলল, ‘আপলন 

লক কাউন্যক বন্যল টদন্যবন, আলম এ কো বললাম? আমান্যক মা  করন্যবন স্যার। 
আলম হোৎ বন্যল ট ন্যললে।’ 

ভোতে বালের োনন্যমর কাকুলত-লমনলত টদন্যে মনো টকাঁন্যদ উেল আহমদ 
মুসার। এলাকার লনরীহ মানুে এভান্যবই  রম ভীলতর মন্যধয বাস করন্যে। তারা 
জান্যবর জহীর উলেন, যেনব টযাবােদার মত তান্যদর সম্মালনত টলাকন্যদর নামো 
পযেন্ত লনভেন্যে উচ্চারণ করন্যত পান্যর না। 

গম্ভীর হন্যে উন্যেন্যে আহমদ মুসার মুে। বলল নরম কন্যণ্ঠ, ‘বালের োনম 
টতামার লক মন্যন হে আলম টতামার টকান েলত করন্যত পালর?’ 

‘আপলন একেু লভন্ন রকন্যমর স্যার। আপলন মদ োন না, টহান্যেন্যলর নাইে 
িান্যব যান না, োরাপ টলাকন্যদর সান্যে আড্ডাবালজ কন্যরন না, বােরুন্যম টগাসল 
কন্যরন, সুইলমং পুন্যল নান্যমন না। টসই জন্যে লকেু বলন্যত সাহস কন্যরলে। তবু ভে 
োন্যকই স্যার।’ 
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‘ভে টনই। আমান্যক টতামার ভাই মন্যন কর।’ 
‘সলতযই আপলন েুব ভাল স্যার।’ টেন্যললের গলা কাাঁপল, ট াে দু’লে তার 

েলেললন্যে উন্যেন্যে। 
মন্যন মন্যন েুলশ হন্যলা আহমদ মুসা। োাঁলে একো টেন্যলন্যক টপন্যেন্যে। 

সুলতান গন্যড়র জনজীবন্যনর টভতন্যর মাো গলাবার একো পে হন্যলা। 
‘টতামার নাম বালের োনম টকন? বালের টতা আরবী শে, লকন্তু োনম টতা 

োই শে। 
‘আমার মা মুসলমান হওোর আন্যগ োই-ন্যবৌদ্ধ লেন্যলন। োনম আমার 

মান্যের লদক টেন্যক এন্যসন্যে।’ 
‘শাহ বালড় টদো যাে না?’ 
‘যাে। লকন্তু ......।’ আমতা আমতা কন্যর বলল বালের োনম। 
‘লকন্তু লক?’ লজজ্ঞাসা আহমদ মুসার। 
‘স্যার শুন্যনলে, পুললশ এবং অে কারা টযন বালড়র প্রলত সব সমে নজর 

রান্যে।’ 
বন্যল টস একো টিাক লগন্যলই আবার বলল, ‘তাোড়া স্যার আপলন 

লবন্যদশী। সন্যেহ টকউ করন্যতই পান্যর। ইলতমন্যধয স্যার আপনার সম্পন্যকে একজন 
এন্যস টোাঁজ েবর লনন্যে টগন্যে।’ 

 মন্যক উেল আহমদ মুসা। বলল, ‘লক টোাঁজ লনন্যে টগন্যে?’ 
‘টহান্যেন্যল টরলজষ্টার টেন্যক লনন্যেন্যে নাম লেকানা, দস্তেতও টদন্যেন্যে এবং 

েলবও লনন্যেন্যে। তান্যক বে-ন্যবোরান্যদর কাে টেন্যকও টোাঁজ েবর লনন্যত টদন্যেলে। 
লকন্তু লক বন্যলন্যে, লক টজন্যনন্যে টসো আলম জালন না।’ 

‘ওরা লক পুললন্যশর টলাক?’ 
‘না স্যার। পুললশ টতা সবার টেন্যত্র যা কন্যর- তাই কন্যরন্যে, আপনার নাম, 

লেকানা, েলব প্রেম লদনই লনন্যে টগন্যে। এরা গতকাল এন্যসলেল, পুললন্যশর টলাক 
এরা নে।’ 

‘কারা হন্যত পান্যর বন্যল টতামার ধারণা?’ 
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‘জালন না স্যার। তন্যব তান্যদর বযবহার ভাল নে। প্রেন্যমই তারা এন্যস 
লজজ্ঞাসা কন্যরলেল, টকান লশে টহান্যেন্যল এন্যসন্যে লকনা। গত ৪৮ ঘণ্টাে একমাত্র 
আপলনই টহান্যেন্যল এন্যসন্যেন। সুতরাং আপলন তান্যদর োন্যগেে হন্যত পান্যরন।’ 

বুঝল আহমদ মুসা ওরা টহান্যেল পযেন্ত এন্যসন্যে। গত ৪৮ ঘণ্টাে একমাত্র 
আহমদ মুসাই যেন টহান্যেন্যল এন্যসন্যে, তেন তার ওপর ওরা নজর রােন্যব। 
বযাংকন্যক তার  ন্যো যলদ তারা তুন্যল োন্যক, লকংবা টকানভান্যব তারা টসোনকার 
টকানও  ন্যো টপন্যে োন্যক, তাহন্যল তারা তান্যক ল নন্যতও পারন্যব লনশ্চে। 

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘ওরা ওন্যদর কাজ করুক, আমরা আমান্যদর 
কাজ কলর। তুলম ‘শাহ বালড়’ আমান্যক টদোন্যত পারন্যব?’ 

‘আপলন যলদ টযন্যত  ান, টদোন্যত পারব। তন্যব কান্যে যাওো লেক হন্যব 
না।’ 

কো টশে কন্যরই লক মন্যন হওোে আবার দ্রুতকন্যণ্ঠ বন্যল উেল, ‘আজ েুব 
ভাল লদন স্যার। ‘শাহ বালড়’ টয পাহান্যড়, তার লনন্য  লবশাল, প্রশস্ত সমতল 
উপতযকাে প্রলত বের বালেেক িীড়া উৎসব হে। আজ টসই িীড়া উৎসন্যবর লদন। 
টসোন্যন টযন্যত অসুলবধা টনই। টসোন টেন্যক শাহ বালড় ভালভান্যব টদেন্যত 
পান্যবন।’ 

‘লক ধরন্যনর িীড়ানুষ্ঠান হে?’ লজজ্ঞাসা করল আহমদ মুসা। 
‘টঘাড় টদৌড়, তীরোজী, কুলস্ত, পাহান্যড় ওো ইতযালদ। আপলন লক টেলাে 

অংশ টনন্যবন? টমলাে উপলেত টয টকউ টয টকান টেলাে অংশ লনন্যত পান্যর, টকান 
পলর ন্যের দরকার হে না।’ বলল বালের োনম। 

‘টেলা লেয নে, আলম টযন্যত  াই ওোন্যন। তুলম কেন টযন্যত পারন্যব?’ 
‘স্যার আমার লডউলে টশে। আলম এেলন টযন্যত পালর।’ 
‘ধেবাদ বালের োনম। আলমও এেন টবরুন্যত পালর।’ 
বন্যল উন্যে দাাঁড়াল আহমদ মুসা। বলল, ‘বালের, ৫ লমলনে লাগন্যব আমার 

গতলর হন্যত।’ 
‘লেক আন্যে স্যার, আলম বাইন্যর অন্যপো করলে।’ 
বন্যল বালের োনম ঘর টেন্যক টবলরন্যে টগল। 



পাত্তানীর সবজু অরন্যে  130 

 

আহমদ মুসা গতলর হন্যে ঘন্যরর দরজা লক কন্যর টবলরন্যে এল। 
টহান্যেল টেন্যক টবলরন্যে একো েযালক্স কযাব লনল আহমদ মুসা। পাহান্যড়র 

গা টবন্যে এাঁন্যক-ন্যবাঁন্যক এন্যগান্যত লাগল েযালক্স পাহাড় লডলঙন্যে ওপান্যর টপৌোর 
জন্যে। 

শহন্যরর একদম দলেণ প্রান্যন্ত সাগন্যরর গা টঘাঁন্যে শাহ বালড়র পাহাড়।  
টহান্যেল টেন্যক অন্যনকো পে। 
বালের োনম যাবার পন্যে দু’পান্যশর োনগুন্যলার নাম পলর ে বন্যল 

যালেল। 
হোৎ আহমদ মুসার মন্যন পড়ল জান্যবর জহীর উলেনন্যক আেন্যক রাো 

‘কাতান টেপাংন্যগা’র কো। লজজ্ঞাসা করল ল সল ন্যস কন্যণ্ঠ, ‘বালের োনম, 
‘কাতান টেপাংন্যগা’ টকাোে জান?’ 

‘টেপাংন্যগা মালন্যেলশো সীমান্যন্তর কাোকালে একো পাহান্যড়র নাম। 
কাতান টেপাংন্যগা ল লন না স্যার।’ 

‘ধেবাদ বালের োনম।’ আহমদ মুসা বলল। 
 
 
 
এই মাত্র বালড় এন্যসন্যে যেনব টযাবােদা। মাোর  াদর ও রুমাল এবং 

গা টেন্যক টবারো েুন্যল পলর ালরকার হান্যত লদন্যে ইলজ ট োন্যর ধপ কন্যর বন্যস গা 
এললন্যে লদল ট োন্যর। 

বাইন্যর টেন্যক আসার িালন্ত শুধু নে, একো লবমেেভাবও তার সুের মুেন্যক 
আেন্ন কন্যর টরন্যেন্যে। 

লবশ বের বেস যেনব টযাবােদার। পাাঁ  ল ে কন্যেক ইলঞ্চ লম্বা হন্যব। 
টসানা রং গান্যের।  ুলও টসানালী। ট াে নীল। গান্যে গাঢ় বাদামী রংন্যের লে পীস। 

ইলজ ট োন্যর গা এললন্যে লদন্যে ট াে বুন্যজন্যে যেনব টযাবােদা। 
ট াে টবাজার পর তার অতীত ও বতেমান এক হন্যে টগন্যে। ভলবষ্যতও 

কান্যলা টমন্যঘর রূপ লনন্যে সামন্যন হালজর। জান্যবর জহীর উলেন টকােে টেন্যক 
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পালান্যনা এবং তার লনন্যজর গসে  াাঁলড়ন্যত সন্ত্রাসী হামলার েবর সংবাদপন্যত্র পন্যড় 
যেনব টযাবােদা সাংঘালতকভান্যব মুেন্যড় পন্যড়ন্যে। তার ভাই জান্যবর জহীর উলেন 
সন্ত্রান্যস নামন্যব, সন্ত্রাসী হন্যব, এো তার কান্যে অলবশ্বাস্য। এর ট ন্যেও অলবশ্বাস্য 
হন্যলা তার ভাই টজল টেন্যক টবরুবার পর একবারও তার কান্যে টেললন্য ান কন্যরলন। 
টস লকেুই বুঝন্যত পারন্যে না। না বুঝন্যত টপন্যর আরও আতংলকত হন্যে পন্যড়ন্যে। 
অেলদন্যক দাদীর পর, তার সবন্য ন্যে লপ্রেজন  রহাদ  লরদ উলেন প্রান্যণ বাাঁ ার 
জন্যে পলাতক লজন্যেগী যাপন করন্যে। টস টমন্যে মানুে তার লক করার েমতা 
আন্যে! দাদীর পরামন্যশে আল্লাহর নাম লনন্যে বহু আশা কন্যর ল লে লদন্যে পাতার 
টনৌকা টেন্যড়লেল। টস টকান লেকানাে টপৌন্যেন্যে, না সমুন্যদ্র সললল সমালধ হন্যেন্যে 
তা জানারও টকান উপাে টনই। আল্লাহ তান্যক টকান সাহাযয করন্যবন না? ট ান্যের 
দু’টকাণ লভন্যজ উেল তার। 

টোলা দরজা পন্যে ঘন্যর প্রন্যবশ করল যেনব টযাবােদার দাদী। 
ধীন্যর ধীন্যর এন্যস টস যেনব টযাবােদার মুন্যের সামন্যন দাাঁড়াল। একো 

হাত রােল যেনব টযাবােদার কপান্যল। টস্নহমাো কন্যণ্ঠ বলল ‘েুব োরাপ লাগন্যে 
টবান?’ যেনব টযাবােদা  ে কন্যর ট াে েুন্যল উন্যে দাাঁড়াল ইলজ ট োর টেন্যক। 
দু’হাত ধন্যর দাদীন্যক ট োন্যর বলসন্যে লদন্যে বলল, ‘না দাদীমা আমার শরীর োরাপ 
কন্যরলন।’ 

বন্যল যেনব টযাবােদা দাদীর পান্যের কান্যে কান্যপেন্যের উপর বন্যস পড়ল। 
‘শরীর োরান্যপর কো বলললন টবান। মন েুব োরাপ করন্যে লকনা টসোই 

লজজ্ঞাসা কন্যরলেলাম। মন োরাপ এো টতার জন্যে টকান েবর নে, েুব োরাপ 
লকনা এোই েবর।’ 

‘শুধু আমার কো বলে টকন দাদী। টতামার দুুঃন্যের কো এলড়ন্যে যাে 
টকন?’ 

ইলজ ট োন্যর গা এললন্যে লদন্যে ট াে বুজল দাদী। লকন্তু বুন্যজ যাওো 
ট ান্যের পাতা টভদ কন্যর দু’ট াে টেন্যক টবলরন্যে এল অশ্রুর দুলে ধারা। বলল, 
‘টতারা তাই মন্যন কলরস। টতারা লকেু না বলন্যলই আলম লকেু টদলে না, শুলন না, 
বুলঝ না। জহীর টকাোে হালরন্যে টগল বললসলন, পাত্তানীর এত টলাক েুন হন্যে, 
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গসলনকরা মরন্যে টকন, তা টতারা বললসলন। জহীন্যরর মত তুইও হালরন্যে টগলেস 
টকান এক সকান্যল উন্যে শুনব। টসলদনও জানব না লক হন্যে, এসব টকন হন্যে? 
লকন্তু আমার ট াে বন্ধ নে, কারও বন্ধ নে।’ 

‘লকন্তু তুলমই বল দাদী, এসব কো শুনন্যত যতোলন কষ্ট, বলন্যত কষ্ট তার 
ট ন্যে অন্যনক টবলশ লক-না? তাই ট ন্যেলে দাদী টতামার ঘান্যড়ও টবদনার দুুঃসহ 
টবাঝা  ালপন্যে লনন্যজর দুুঃে আরও না বাড়ান্যত।’ বলল যেনব টযাবােদা। তার 
কণ্ঠ ভারী। 

দাদী যেনব টযাবােদার মাোো টকান্যল টেন্যন লনল। বলল, ‘টবাকা টবান, 
দুুঃে ভাগ কন্যর লনন্যত হে। তান্যত দুুঃন্যের ভার কন্যম।’ 

বন্যল একেু োমল। টবাধ হে একেু ভাবল। তারপর সরাসলর তাকাল 
যেনব টযাবােদার লদন্যক। ট ান্যে ট াে টরন্যে বলল, ‘সলতয কন্যর বলন্যতা টযাবােদা, 
জহীর লক সতযই অস্ত্র হান্যত তুন্যল লনন্যেন্যে?’ 

‘না দাদীমা, এো সতয নে।’ লদ্বধাহীন দৃঢ় কন্যণ্ঠ বলল যেনব টযাবােদা। 
‘তাহন্যল লক সতয?’ 
‘পাত্তানীর টনতৃোনীে আমান্যদর এই পলরবারন্যক সন্ত্রাসী সালজন্যে 

পাত্তানীর মুসলমানন্যদর উপর সন্ত্রান্যসর অলভন্যযান্যগ েড়যন্ত্র করা হন্যেন্যে।’ 
‘তাহন্যল সশস্ত্র সন্ত্রাসীরা জহীরন্যক পুললন্যশর হাত টেন্যক মুক্ত কন্যর লনন্যে 

যাওোর বযেযা লক এবং টসলদন সশস্ত্র হামলাে জহীর লনন্যজ অংশ টনো এবং তার 
রক্তমাো জামা পাওোরই বা বযােযা লক?’ 

সংন্যগ সংন্যগ উত্তর লদল না যেনব টযাবােদা। তান্যক েুবই লবব্রত টদোল। 
মুহূতে কন্যেক পর ধীর কন্যণ্ঠ বলল, ‘এই বযােযা আলমও তালাশ করলে দাদীমা। 
লকন্তু লনলশ্চত কন্যর বলন্যত পালর দাদীমা, ভাইোর নান্যম যা বলা হন্যে সব লমেযা, 
সব েড়যন্ত্র।’ 

‘টতার লনলশ্চত হওোর কারণ?’ 
‘কারণ আলম ভাইোন্যক জালন, ভাইোর ল ন্তাধারা আলম জালন। ইসলাম 

প্র ান্যর আল্লাহর রাসুল স. টয পে অনুসরণ কন্যরন্যেন, তার বাইন্যর আর টকান পে 
ইসলামী নে। ইসলাম প্র ান্যরর পন্যে বাধা এন্যল তার টমাকালবলা শলক্ত বা সন্ত্রাস 
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লদন্যে নে, যুলক্ত ও বুলদ্ধ লদন্যে করন্যত হন্যব। ইসলাম প্রলতলে মানুেন্যক সংন্যশাধন 
করন্যত  াে, কাউন্যক সংহার নে। আদলশেক, সামালজক ও সামলষ্টক প্রন্যেঅজন্যন 
অস্ত্র বযবহান্যরর অলধকার শুধু রান্যষ্ট্রর, এমন অনুমলত টকবল রান্যষ্ট্রর মত অেলরলেই 
লদন্যত পান্যর। এই লবশ্বাস ভাইোর মজ্জাগত বলা যা। সুতরাং লতলন সন্ত্রাসী কান্যজ 
রত হন্যবন এো অলবশ্বাস্য।’ যেনব টযাবােদা বলল। 

‘মানুন্যের মত টতা পলরবতেন হন্যত পান্যর।’ বলল দাদী। 
‘দাদী, ভাইোর ওো মত নে, ওো তার লবশ্বাস, ঈমান। ঈমান পলরবতেন 

কন্যর মুসলমান োকার প্রশ্ন ওন্যে না।’ 
গম্ভীর হন্যে উন্যেন্যে দাদীর মুে। বলল, ‘তুলম লেক বন্যলে টযাবােদা। লকন্তু 

ঘেনাগুন্যলার বযােযা তাহন্যল লক? েড়যন্ত্র যলদ হে, তাহন্যল েড়যন্ত্র কার, টকন? 
জহীর টস েড়যন্যন্ত্রর হান্যত পুতুল হন্যে টগল লক কন্যর?’ 

‘পুতুল হন্যেন্যে আলম মন্যন কলর না দাদী। ঘেনাগুন্যলার বযােযাও আলম 
জালন না। ভোবহ এক সংকে আমান্যদর গ্রাস করন্যে, আলম বুঝন্যত পারলে। লকন্তু 
জালন না টস সংকেো লক? জানাও আমার সান্যধযর অতীত। লক করব তার টকান 
কূল-লকনারা পালে না।’ 

‘তুই টয আল্লাহর ‘টকোর অব’-এ একো টোলা ল লে পালেন্যেলেলল তার 
লক হন্যলা?’ 

টবদনাে ভারী হন্যে টগল যেনব টযাবােদার মুে। বলল, ‘আল্লাহই টসো 
জান্যনন দাদী।’ 

দাদী লকেু বলার জন্যে মুে েুন্যললেল। তেন ঘন্যর প্রন্যবশ করল 
পলর ালরকা নূরী। দাদী ও যেনব টযাবােদান্যক লেয কন্যর বলল, ‘দাদী আম্মা, 
টবগম শাহজাদী আপা, টমলার টপ্রাগ্রাম শুরু হন্যেন্যে।  লুন।’ 

যেনব টযাবােদা উন্যে দাাঁড়াল। 
‘টতারা যা টযাবােদা, আমার ভাল লাগন্যে না।’ বলল দাদী। 
‘আমারও ভাল লাগন্যে না। টমলা টদোর মত মন্যনর অবো টনই। তবু 

দাদী, শাহ দাদুর শুরু করা এই টমলাে অন্তত টদোর মাধযন্যম অংশ টনো এই 
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বালড়র রীলত। আমরা এই রীলতর টেলা  করন্যত পালর না দাদী।’ যেনব টযাবােদা 
বলল। 

বন্যল যেনব টযাবােদা দাদীন্যক টেন্যন ইলজ ট োর টেন্যক তুলল। একো 
 াদর এন্যন দাদীর গান্যে জলড়ন্যে লদল। 

আলমালর টেন্যক টবর কন্যর আনল দু’লে দূরবীন। বলল, ‘ ন্যলা দাদী।’ 
‘বালড়র সবাই টতা  ন্যল যান্যে, এই রীলত লক আর োকন্যব?’ বন্যল হাাঁেন্যত 

লাগল দাদী। 
দাদীর নাম টবগম শরী নু টনসা। যেনন্যবর লপতা তাাঁর একমাত্র সন্তান। 

দাদা মারা টগন্যেন লতলরশ বের আন্যগ, তেন দাদীর বেস ৫০ বের। দাদার মৃতযুর 
পর লবশ বের পর মারা যান যেনবন্যদর লপতা। যেনবরা তেন গকন্যশান্যরও 
টপৌন্যেলন। আর যেনবন্যদর মা মারা টগন্যেন লপতার মৃতযুর এক বের পন্যরই। কাযেত 
তারা লশশুকাল, গকন্যশার টপলরন্যে টযৌবন্যন টপৌন্যেন্যে দাদীর হান্যতই। 

‘রীলত লেক আন্যে, আমরাই লেক োকন্যত পারলে না দাদী। এো আমান্যদর 
বযেেতা।’ বলল যেনব টযাবােদা। ভারী কণ্ঠ তার। 

দাদী একো হাত রােল যেনব টযাবােদার লপন্যে। সান্তনার সুন্যর বলল, 
‘সমে সমান যাে না, কারণ সব মানুে সমান হে না।’  

‘তাহন্যল সমে আবার আমান্যদর পন্যে আসন্যব দাদী?’ 
‘তার জন্যে একজন মানুে প্রন্যোজন লযলন সমন্যের গলত ঘুলরন্যে টদন্যবন।’ 
‘ভাইো লনন্যজই লবপন্যদ, টকাোে টস মানুে?’ বলল যেনব টযাবােদা। 
‘এমন মানুন্যের বযবো আল্লাহই কন্যর োন্যকন টযাবােদা।’ লতন তলার 

প্রশস্ত বারাোে পা রােন্যত রােন্যত বলল দাদী। 
লতন তলার এ বারাো বালড়র পলশ্চম লদন্যক। বারাোলে অে সব 

বারাোর ট ন্যে আলাদা। টরললং টেন্যক লতনলে প্রশস্ত টষ্টপ একলের ট ন্যে অেলে 
উাঁ ু হন্যে উপন্যর উন্যে টগন্যে। লতন সালরন্যত বন্যস অন্যনকগুন্যলা মানুে এোন টেন্যক 
লনন্য র দৃশ্যাবলল উপন্যভাগ করন্যত পান্যর। 

লনন্য ই পাহান্যড়র টগাড়াে টমলার মাে। এই বারাো টেন্যক শুধু টমলার 
মােলে নে, মান্যের  ারলদকোও ভান্যলাভান্যব টদো যাে। 
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টমলাে লবল ত্র টপাশান্যকর প্র ুর টলাক। লকন্তু মাে বড় বন্যল টকাোও 
মানুন্যের বড় ভীড় সৃলষ্ট হেলন। 

টমলার মূল টেলার মান্যের  ারলদক লঘন্যর প্রশস্ত জােগা। এই প্রশস্ত 
জােগাে প্র রু টদাকান বন্যস। মান্যের  ারলদন্যক বন্যস মানুে টেলাও টদন্যে। 
সারালদনবযাপী টমলার প্রেম অংন্যশই নানা রকম টেলা-ধুলার আসর বন্যস। 

লবলভন্ন আইন্যেন্যম এন্যকর পর এক প্রলতন্যযালগতা হে। 
তীরোজী লদন্যে টেলা শুরু হে এবং টশে হে টঘাড় টদৌড় লদন্যে। তীর 

লনন্যেপ টমলার সন্যবোচ্চ সম্মান্যনর প্রলতন্যযালগতা। 
োন্যগেন্যে তীর লনন্যেপ প্রলতন্যযালগতার আন্যোজন  লন্যে। 
যেনব টযাবােদা ও দাদী বন্যসন্যে পাশাপালশ টসা াে। পলর ালরকা ‘নূরী’ 

বন্যসন্যে এক টষ্টপ টপেন্যন একলে ট োন্যর। 
লতন জন্যনর হান্যতই দূরবীন। 
যেনব টযাবােদা ও দাদীর হান্যতর দূরবীণ দুলে টবশ বড় আকান্যরর। এ 

দূরবীন লদন্যে তারা টমলার মান্যের টোে এক েন্ড কাগন্যজর টলোও পলরষ্কার 
টদেন্যত পান্যে। দূরবীন দুলে লবন্যশে ধরন্যণর। এ লদন্যে দূন্যরর লজলনস লনেুাঁতভান্যব 
টদো যাে এবং টদোও যাে স্বাভালবক আকান্যর। 

যেনব টযাবােদা ও দাদী দু’জন্যনর ট ান্যেই দূরবীন। 
যেনব টযাবােদার দূরবীন্যনর ট াে একজন্যনর ওপর পন্যড় হোৎ লের হন্যে 

টগল। 
টদেল আহমদ মুসান্যক। তার বালড়র লদন্যক তালকন্যে কো বলন্যে পান্যশর 

এক টেন্যলর সান্যে। আহমদ মুসান্যক টদন্যে ল নন্যত পারল। তান্যকই টস টসলদন 
রাস্তাে েুযলরষ্ট টহান্যেন্যলর পে বাতন্যল লদন্যেলেল। আর টেন্যললে ঐ টহান্যেন্যলরই 
টবোরার ইউলন রম পরা। 

লবলস্মত হন্যলা যেনব টযাবােদা, টলাকলে টকন তার বালড়র লদন্যক তালকন্যে 
আন্যে! লক আলাপ করন্যে টেন্যললের সান্যে? 

আহমদ মুসা সন্যর টগল কযান্যমরার টলন্স টেন্যক। 
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যেনব টযাবােদার দূরবীন্যনর ট াে ল ন্যর এল তীর লনন্যেপ 
প্রলতন্যযালগতার দৃন্যশ্য। 

তীর লনন্যেপ প্রলতন্যযালগতা শুরু হন্যে টগল। 
প্রলতন্যযাগীর প্রন্যতযন্যকই োন্যগেন্যে লতনলে তীর লনন্যেপ করন্যব। লনলদেষ্ট 

দূরন্যত্ব একলে রাবার টবান্যডে একলে সাদা বৃত্ত আাঁকা আন্যে। বৃন্যত্তর টকন্যে আন্যরকো 
লাল বৃত্ত। লাল বৃন্যত্তর মাঝোন্যন একলে ট াে আাঁকা। ট ান্যের টভতর ট ান্যের কাল 
মলণও আাঁকা। তীর যলদ ট ান্যের মলণ লবদ্ধ কন্যর তাহন্যল লতন পন্যেন্ে, ট ান্যের মলণর 
বাইন্যর লাল বৃন্যত্তর মন্যধয টকাোও আঘাত করন্যল ২ পন্যেন্ে আর লাল বৃন্যত্তর বাইন্যর 
সাদা বৃন্যত্তর টকাোও আঘাত করন্যল ১ পন্যেন্ে এবং সন্যবোচ্চ নাম্বান্যরর লতনজনন্যক 
 াষ্ট, টসন্যকন্ড, োডে করা হন্যব। টকউ যলদ সন্যবোচ্চ নে পন্যেন্ে অেোৎ লতন তীরই 
যলদ োন্যগেন্যের ট ান্যের মলণন্যত লাগান্যত পান্যর তাহন্যল টস টমলার  যালম্পেন টঘালেত 
হে। আর টয সন্যবোচ্চ সংেযক টেলাে টজন্যত, তান্যক টগমস  যালম্পেন টেতাব টদো 
হে। 

যেনব টযাবােদারা তীর লনন্যেপ প্রলতন্যযালগতা টদেলেল। টকউ ভাল 
করন্যে না। টঘােক মাইন্যক জানাল মাত্র একজন প্রলতন্যযাগী আর বালক। তেন পযেন্ত 
একজনই সন্যবোচ্চ ৫ পন্যেন্ে টপন্যেন্যে। টশে প্রলতন্যযাগী এল। টস আহমদ মুসা। 
যেনব টযাবােদা লবস্মন্যের সান্যে টদেল আহমদ মুসার লতনলে তীরই ট ান্যের 
মলণন্যক লবদ্ধ করল। 

এই সমে একজন পলর ালরকা বারাোে প্রন্যবশ করল। যেনব 
টযাবােদান্যক লেয কন্যর বলল, ‘শাহজাদী আপা, মযাডাম আন্যেশা শহর টেন্যক 
এন্যসন্যেন।’ 

‘হ্যাাঁ, ওাঁন্যক আসন্যত বন্যললে। আজই এন্যস টগন্যলন! লেক আন্যে, যাও তুলম 
ওাঁন্যক বলসন্যে  া-নাস্তার বযবো কর। আলম আসলে।’ 

পলর ালরকা  ন্যল টগল। 
‘দাদী, মযাডাম আন্যেশা কন্যেকলদন হন্যলা বযাংকক টেন্যক এন্যসন্যে। উলন 

টজোলভলত্তক একো মানবালধকার সংোর উচ্চ পযোন্যের কমেকতো। ওআইলসর 
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একো অংগ সংগেন এো। আলম এোনকার পলরলেলত সম্পন্যকে ওাঁন্যক লকেু 
জালনন্যেলে। আর লকেু কো বলন্যত  াই।’ যেনব টযাবােদা বলল। 

‘ট ষ্টা কর টবান। টকান ট ষ্টা কেন কান্যজ টলন্যগ যাে, টক বলন্যত পান্যর!’ 
বলল দাদী। 

‘তাহন্যল তুলম বস দাদী। ওাঁর সান্যে কো বন্যল আলস আলম।’ 
‘লেক আন্যে টবান।’ বলল দাদী। 
যেনব টযাবােদা  ন্যল টগল টভতন্যর। 
যেনব টযাবােদা ড্রইংরুন্যম িুকন্যতই মযাডাম আন্যেশা উন্যে দাাঁড়াল। 

বলল, ‘লমস টযাবােদা, আজ রান্যতই  ন্যল যাব, তাই লবনা টনালেন্যশ হোৎ কন্যর 
 ন্যল এলাম। অসুলবধা করলাম না টতা!’ 

লমলষ্ট টহন্যস যেনব টযাবােদা বলল, ‘না মযাডাম। আলমই টতা আপনার 
সান্যে কো বলন্যত ট ন্যেলেলাম। লপ্ল্জ বসুন।’ 

দু’জন্যন বসল। 
‘লমস টযাবােদা, আপনার সব কো লনন্যে অন্যনক টভন্যবলে। যতই টভন্যবলে, 

ততই লবেেো জলেল হন্যে উন্যেন্যে। এমন জলেলতার ওপর কাজ করা মানবালধকার 
সংোর টোন্যপর মন্যধয পন্যড় না।’ বলল মযাডাম আন্যেশা। 

‘টকমন জলেলতা টদেন্যেন মযাডাম?’ বলল যেনব টযাবােদা। 
‘োই সরকার দৃঢ়ভান্যব মন্যন কন্যর টয, আপনার ভাই জান্যবর জহীর উলেন 

পাত্তানী অঞ্চন্যলর সাম্প্রলতক সন্ত্রান্যসর মধযমলণ। লকন্তু আপনারা বলন্যেন োই 
সরকার ভুল করন্যে। তৃতীে একলে পন্যের এো েড়যন্ত্র পাত্তানীর মানুেন্যক লশকার 
বানাবার জন্যে। এই তৃতীে পন্যের লকন্তু আপনারা নাম বলন্যত পারন্যেন না এবং 
ল ন্যননও না। আর োই সরকার এমন লকেু লবশ্বাস কন্যর না। এোই হন্যলা জলেলতা। 
সন্ত্রাস অবযাহত োকা এই জলেলতান্যক আরও বালড়ন্যে লদন্যেন্যে। এই অবোে 
আমান্যদর মানবালধকার সংোর জন্যে লকেু করার টকান সুন্যযাগ আলম টদেলে না।’ 
মযাডাম আন্যেশা বলল। 

হতাশাে ভন্যর টগল যেনব টযাবােদার মুে। বলল, ‘মযাডাম আপলন লক 
লবশ্বাস কন্যরন জান্যবর জহীর উলেন বা আমরা এই সন্ত্রাস করলে?’ 
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‘না, আলম লবশ্বাস কলর না। বযাংকক ও পাত্তানীন্যত এন্যস আমার অনুসন্ধান 
টেন্যকও আলম এো টজন্যনলে। লকন্তু এই মন্যতর পন্যে োই সরকারন্যক আলম টকান 
প্রমাণ লদন্যত পারলে না!’ 

‘এো আমান্যদরও সমস্যা। এেন আমরা লক করব?’ কান্না জলড়ত কন্যণ্ঠ 
বলল যেনব টযাবােদা। 

টবদনাে ভন্যর টগল মযাডাম আন্যেশার মুেও। মযাডাম উন্যে এন্যস যেনব 
টযাবােদার পান্যশ বসল। একো হাত তার কাাঁন্যধ টরন্যে সান্তনার সুন্যর বলল, ‘গধযে 
ধরুন লমস টযাবােদা, আল্লাহই সাহাযয করন্যবন।’ 

‘আল্লাহর সাহান্যযযরই অন্যপো করলে। লকন্তু সব টতা টশে হন্যে টগল। 
েড়যন্ত্রন্যকই আরও পাকান্যপাক্ত হন্যত টদেলে।’ ওড়নার প্রান্ত লদন্যে ট াে মুেন্যত 
মুেন্যত বলল যেনব টযাবােদা। 

‘এই লবপন্যদ আমার একজন্যনর কোই শুধু মন্যন পড়ন্যে। লতলন আহমদ 
মুসা। মুসলমানন্যদর এমন বহু লবপন্যদ লতলন এলগন্যে এন্যসন্যেন। আল্লাহ োড়া এমন 
সংকে উত্তরন্যণ তার লবকল্প আর টকউ টনই। লতলন আল্লাহর মূলতেমান এক 
সাহাযয।’ 

প্রবল আগ্রহ  ুন্যে উেল যেনব টযাবােদার ট ান্যে-মুন্যে। মন্যন হন্যলা তার 
 যাকান্যস হন্যে যাওো নতুন রন্যক্ত প্রবাহ এন্যলা। বলল, ‘আলম তাাঁর নাম শুন্যনলে। 
অন্যনক পন্যড়লে তাাঁর সম্পন্যকে। লকন্তু লতলন টতা ধরা-ন্যোাঁোর বাইন্যরর এক 
ট ন্যরশতা-মানুে। তাাঁন্যক টকাোে পাব আমরা!’ 

‘তাাঁন্যক টকউ েুাঁন্যজ পাে না লমস যেনব। লতলনই টোাঁজ লনন্যে জালতর সংকে 
কবললত মানুেন্যদর কান্যে হালজর হন। সবেন্যশে লতলন আোমান্যন এন্যসলেন্যলন। 
আোমান্যনর মুসলমানন্যদর মহাসংকে টকন্যে টগন্যে।’ বলল মযাডাম আন্যেশা। 

‘আোমান্যন? এই টতা কান্যেই। টকান্যনাভান্যব তাাঁন্যক লকেু জানাবার পে 
টনই?’ কান্নাজলড়ত কন্যণ্ঠ বযাকুলভান্যব বলল যেনব টযাবােদা। 

‘লতলন আোমান আন্যেন, না  ন্যল টগন্যেন জালন না। এোন্যন আসার আন্যগ 
টজোে ওআইলসর মুসললম সংেযালঘু সংিান্ত এক টগাপন লরন্যপান্যেে আলম 
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আোমান্যন তাাঁর লমশন এবং লমশন স ল হওো সম্পন্যকে টজন্যনলে।’ মযাডাম 
আন্যেশা বলল। 

‘ওআইলস’টক অনুন্যরাধ করন্যল তারা আহমদ মুসার সান্যে টকান 
টযাগান্যযাগ কন্যর লদন্যত পান্যর না?’ 

গম্ভীর হন্যলা মযাডাম আন্যেশার মুে। বলল, ‘আহমদ মুসা আল্লাহর অনে 
এক বাোহ। এক আল্লাহ োড়া কারও অধীন্যন লতলন নন। তার লনজস্ব টকান 
 াওো, অলভলাে টনই। লনন্যজন্যক লনন্যে লতলন টকান স্বপ্ন টদন্যেন না, তাই লতলন 
জগন্যতর কান্যরা মুোন্যপন্যেও নন। ওআইলস সব সমে তার টোাঁজও জানন্যত পান্যর 
না। সুতরাং লনন্যদেশ টদোর টকান প্রশ্নই ওন্যে না।’ 

‘তাাঁর টকান লেকানা, বালড় টনই?’ আশাে উচ্চলকত যেনব টযাবােদার 
কণ্ঠ। 

‘লেকানা, বালড় বলন্যত যা বুঝাে তা তাাঁর টনই। সব মুসললম টদন্যশর লতলন 
নাগলরক। এমন লক মালকেন যুক্তরাষ্ট্র, রালশো, োন্সও তাাঁন্যক নাগলরকত্ব লদন্যে 
সম্মালনত কন্যরন্যে। তন্যব তাাঁর স্ত্রী একলে বাচ্চা লনন্যে োন্যকন মলদনাে।’ 

‘তান্যদর সাহাযয টনো যাে না।’ 
‘তাাঁন্যক আলম টদলেলন। তার স্ত্রী ও টেন্যলন্যক টদো আমার এক আন্যবগমে 

স্বপ্ন। লকন্তু পালরলন। টসৌলদ আরন্যবর রাষ্ট্র প্রধানন্যক লঘন্যর টয লনরাপত্তা বযবো, টস 
রকমই লনরাপত্তা বযবোর মন্যধয োন্যকন তারা। টসৌলদ আরন্যবর শীেে পযোন্যের 
অনুমলত োড়া বাইন্যরর টকউ তান্যদর সান্যে টদো করন্যত পান্যর না। অে টকান 
টযাগান্যযান্যগর মাধযম কাউন্যক জানান্যনা হে না।’ 

‘তাহন্যল?’ বলল যেনব টযাবােদা। তার কন্যণ্ঠ  রম হতাশার সুর। 
‘একেু গধযে ধরুন লমস টযাবােদা। আলম টজোে ল ন্যর এোনকার 

লরন্যপােে ওআইলসর মানবালধকার কলমশনন্যক টদব। তার সান্যে অনুন্যরাধ করব 
এোনকার ভোবহ অবোর কো আহমদ মুসান্যক জানান্যনা যাে লকনা। তাোড়াও 
মলদনাে টযাগাযান্যগর একো উন্যদযাগ টনব। আলম কো লদলাম।’ 
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যেনব টযাবােদা মযাডাম আন্যেশার দু’লে হাত লনন্যজর দু’হান্যতর মুন্যোে 
লনন্যে মুন্যে ট ন্যপ ধন্যর কান্নাে টভন্যঙ পড়ল। বলল, ‘আপনার এই কো মন্যন টয 
আশা জাগান্যে, তা কল্পনাও কলরলন। আল্লাহর ওোন্যস্ত আমান্যদর সাহাযয করুন।’ 

মযাডাম আন্যেশা তান্যক দু’হাত লদন্যে বুন্যক জলড়ন্যে ধরল। বলল, ‘টবান 
এমন টভন্যঙ পন্যড়া না। আলম আমার সাধযমত ট ষ্টা করব। সবন্য ন্যে টবলশ 
আল্লাহন্যক বন্যলা। সব লেক হন্যে যান্যব।’ 

নাস্তা করার পর লবদাে লনল মযাডাম আন্যেশা। 
গালড় পযেন্ত লবদাে লদন্যে যেনব টযাবােদা ল ন্যর এন্যস লনন্যজর টদহোন্যক 

টসা াে টেন্যড় লদল। মযাডাম আন্যেশান্যক সব কো বলন্যত টপন্যর ও তার কো শুন্যন 
ভাল লাগন্যে। সবন্য ন্যে ভাল লাগন্যে আহমদ মুসার লবেেলে। আহমদ মুসা সম্পন্যকে 
অন্যনক লকেু জান্যন টস, লকন্তু তান্যক এমনভান্যব জানত না। তাহন্যল এমন মানুেও 
দুলনোে আন্যে। টকমন হন্যবন লতলন টদেন্যত! টকমন হন্যব ট হারা! টকমনভান্যব লতলন 
কো বন্যলন! এমন ট ন্যরশতাতুলয মানুে টতা তার দু’ট াে কেনও টদন্যেলন। মনো 
েুন্যে টগল আল্লাহর লদন্যক। একমাত্র লতলনই পান্যরন সাহাযয করন্যত। আহমদ মুসা 
টতা তাাঁরই বাোহ, তাাঁরই মুোন্যপেী। অতএব লতলন পান্যরন আহমদ মুসান্যক টয 
টকান সমে এোন্যন আনন্যত। একমুেী এই ল ন্তাে ডুন্যব লগন্যে কেন টযন ট াে ধন্যর 
এন্যসলেল ঘুন্যম। 

যেনব টযাবােদার বযলক্তগত পলর ালরকা নূরীর উচ্চকন্যণ্ঠ ঘমু টভন্যঙ টগল 
যেনব টযাবােদার। ট াে েুন্যলই বলল, ‘লক নূরী, গহ গ  করলেস টকন? লক 
হন্যেন্যে?’ 

‘লক হেলন শাহজাদী আপা? আপলন টদেন্যলন না। এমন ঘেনা এোনকার 
টমলাে টকান সমে ঘন্যেলন। তীরোজীন্যত যাাঁন্যক আপলন প্রেম হন্যত টদন্যেন্যেন, 
লতলনই ‘টমলাে  যালম্পেন’ হন্যেন্যেন, আবার টগমন্যসরও  যালম্পেন হন্যেন্যেন।’ 
বলল নূরী উৎসান্যহর সান্যে। 

‘লক বললেস? আর কেলে টেলাে উলন লজন্যতন্যেন?’ লবস্মন্যে ট াে োনাবড়া 
হন্যে টগন্যে যেনব টযাবােদার। 
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‘টঘাড় টদৌন্যড় লজন্যতন্যেন, কুলস্তন্যত লজন্যতন্যেন এবং লালে-বালজন্যতও 
লজন্যতন্যেন। লতলন  ারলে টেলাে অংশ লনন্যে  ারলে টেলান্যতই প্রেম হন্যেন্যেন।’ 
বলল নূরী। 

‘টক লতলন? জানা টগল? লতলন টতা পাত্তানী নন।’ লজজ্ঞাসা যেনব 
টযাবােদার। 

‘তান্যক ‘েুযলরষ্ট’ বন্যল পলর ে টদো হন্যেন্যে।’ বলল পলর ালরকা নূরী। 
হোৎ লনন্য  মান্যের লদক টেন্যক গুলীর শে টভন্যস এল। অন্যনকগুন্যলা গুলীর 

শে। 
যেনব টযাবােদা এবং নূরী টদৌড় লদল পলশ্চন্যমর টসই বারাোর লদন্যক।  
দাদী বারাোন্যতই বন্যস আন্যে। তার ট ান্যে দূরবীন। 
‘লক হন্যেন্যে দাদী?’ লজন্যজ্ঞস করল যেনব টযাবােদা। তার ট ান্যে-মুন্যে 

উন্যদ্বগ। আবার টকান সন্ত্রাসী ঘেনা ঘেল নালক!  
‘টদে মান্যের লদন্যক।’ বলল দাদী। তার ট াে দূরবীন্যন। মন্যনান্যযাগ লদল 

মান্যের ঘেনার লদন্যক। 
দূরবীনসহ ট াে তুন্যল দ্রুত যেনব টযাবােদা মান্যের লদন্যক তাকাল। 

টদেল লবন্যেিভান্যব  ারলে গুলীলবদ্ধ লাশ পন্যড় আন্যে। আর টদেন্যত টপল আহমদ 
মুসার হান্যত লরভলবার। টস দাাঁলড়ন্যে আন্যে। তার লদন্যক পুললশ এলগন্যে আসন্যে। 
মান্যের সব টলাক  ারলদন্যক দাাঁলড়ন্যে আন্যে সবার ট ান্যে ভীলত। 

যেনব টযাবােদা টদেল আহমদ মুসার শান্ত, সরল মুে। একো লেকন্যর 
পড়া টজযালত টস মুন্যে। এতবড় হতযার ঘেনা ঘন্যেন্যে, তার টকান প্রলতেলব তার 
ট ান্যে-মুন্যে টনই। যেনব টযাবােদা বুঝন্যত পারন্যে আহমদ মুসার লরভলবান্যরর 
গুলীন্যতই ওরা  ারজন মন্যরন্যে। লকন্তু টকান ভীলত, দুলশ্চন্তা আহমদ মুসার মন্যধয 
টনই। 

পুললশ এন্যল আহমদ মুসার সান্যে কো শুরু হন্যলা। যেনব টযাবােদা 
টদেল, আহমদ মুসা একো আইন্যডনলেলে কাডে, একো লাইন্যসন্স জাতীে কাগজ 
ও পাসন্যপােে পুললশন্যক টদোল। পুললশরা আহমদ মুসান্যক একো স্যালুে লদন্যে 
লপেন্যন সন্যর টগল এবং পন্যর লাশ লনন্যে তারা  ন্যল টগল। 
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পুললশ  ন্যল টগন্যল টমলার টলাকজন সবাই েুন্যে এন্যস আহমদ মুসান্যক 
লঘন্যর ধরল ও আনে করন্যত লাগল। 

‘পুললশ টলাকলেন্যক স্যালুে করল টকনন্যর টবান? টসও লক পুললন্যশর 
টলাক? না লক বড় টকান টকউ?’ দাদী লজন্যজ্ঞস করল যেনব টযাবােদার লদন্যক মুে 
ল লরন্যে। 

‘না দাদী, টস পুললন্যশর টলাক নে, এন্যদন্যশরও বড় টকউ নে। এন্যদন্যশর 
হন্যল টস পাসন্যপােে টদোন্যতা না। যেন টস আইন্যডনলেলে কাডে টদোল, তেন তার 
লনশ্চে বড় পলর ে আন্যে। হন্যত পান্যর আইন্যডনলেলে এন্যদশ টেন্যকই তান্যক 
সামলেকভান্যব টদো হন্যেন্যে। পুললশ ল ন্যনন্যে বন্যলই তান্যক স্যালুে লদন্যেন্যে। আর 
লাইন্যসন্যন্সর মত টয কাগজ টদোল, টসো লনশ্চে লরভলবান্যরর লাইন্যসন্স। 
লরভলবান্যরর গবধ না হন্যল টলাকলেন্যক পুললশ লনশ্চে োড়ন্যতা না।’ 

‘তাই হন্যব টবান। যা টহাক, টলাকলে লকন্তু বান্যজর মত েীপ্র এবং অতযন্ত 
কুশলী। না হন্যল তান্যকই মরন্যত হন্যতা। টস টতা লনন্যজন্যক বাাঁ াবার জন্যে গুলী 
কন্যরন্যে।’ বলল দাদী। 

‘দাদী তুলম এভান্যব বন্যলা না, পুন্যরা ঘেনা বন্যলা।’ যেনব টযাবােদা 
বলল। 

‘ঐ টয টলাকলে দুই পন্যবেই  যালম্পেন হন্যলা, টস পুরষ্কান্যরর টমাে পঞ্চাশ 
হাজার োকা টমলা কলমলের হান্যত ট রত লদন্যে অনুন্যরাধ কন্যরন্যে, আগামী বের 
টেন্যক এই টমলাে লশশু-লকন্যশারন্যদর টদশ সম্পলকেত জ্ঞান্যনর, লবশ্ব সম্পলকেত 
জ্ঞান্যনর এবং স্রষ্টা সম্পলকেত জ্ঞান্যনর প্রলতন্যযালগতার বযবো করন্যত হন্যব। টমলা 
কলমলের পে টেন্যক এই টঘােণা আসার পর টলাকলে এবং একলে টেন্যল টমলা 
টেন্যক টবর হন্যে আসন্যত যালেল, এই সমে লরভলবারধারী  ারজন টলাক 
তান্যদরন্যক লঘন্যর ট ন্যল। অবাক কান্ড, টলাকলে ট ান্যের পলন্যক একজনন্যক আঘাত 
কন্যর তান্যক টপেন টেন্যক বুন্যকর সান্যে টসাঁন্যে ধন্যর। বালক লতনজন টলাকলেন্যক লেয 
কন্যর গুলী কন্যরলেল, লকন্তু লতনলে গুলীই লগন্যে টলাকলের সামন্যন িাল লহন্যসন্যব ধন্যর 
রাো তান্যদর টলাকন্যকই লবদ্ধ করল। এই সুন্যযান্যগ টলাকলে তার পন্যকে টেন্যক 
লরভলবার টবর কন্যর লনন্যেন্যে এবং লবদুযত গলতন্যত তার লরভলবার ঘুন্যর টগল ঐ 
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লতনজন্যনর ওপর লদন্যে। লতনজনই গুলী টেন্যে মালেন্যত পন্যড় টগল। এই হন্যলা 
ঘেনা। তার পন্যরর ঘেনা টতান্যদর টদো।’ োমল দাদী। 

‘টলাকলে অদ্ভুত দাদী। টেলান্যতও  যালম্পেন। সংঘান্যতও  যালম্পেন। 
লকন্তু টমলা কলমলেন্যক টয পরামে লতলন লদন্যলন তা এসন্যবর লবপরীত। লতলন লশশু-
লকন্যশারন্যদরন্যক টদশ, লবশ্ব ও ধমেজ্ঞান্যন গন্যড় টতালার পরামশে লদন্যেন্যেন। অে  
সংঘান্যত লতলনই  যালম্পেন হন্যলন।’ বলল যেনব টযাবােদা। 

‘না টবান, সংঘান্যতর  যালম্পেন্যনর অেে লভন্ন। টস টতা সংঘান্যতর  যালম্পেন 
নে। টস আত্মরো কন্যরন্যে মাত্র। লনন্যজন্যক রো করা প্রলতলে মানুন্যের অলধকার 
এবং দালেত্ব। লনন্যজর প্রলত এই দালেত্বই টস পালন কন্যরন্যে। তার মত যলদ আমরা 
সবাই আমান্যদর রো করন্যত পারতাম, তাহন্যল আমান্যদর এই লবপযেে ঘেত না, 
অপরাধীন্যদর টদৌরাত্ম সবেগ্রাসী হন্যে উেত না। টেলা-ধুলা, তীরোজী ইতযালদর 
সান্যে লশশু-লকন্যশারন্যদর টদশ, লবশ্ব ও ধমেজ্ঞান   োর কো বন্যল টস শুধু জীবনন্যক 
ভারসাময করা নে, লবন্যনাদন ও অস্ত্রবাজীন্যক মানব জ্ঞান ও গনলতকতার অধীন্যন 
আনন্যত বন্যলন্যে। আজন্যকর জে এর ট ন্যে ভাল কো আর লক আন্যে?’ 

‘ধেবাদ দাদী, তুলম টয অপরূপ বযােযা লদন্যল, টস বযােযঅ তারও লনশ্চে 
জানা টনই। তন্যব যাই টহাক দাদী, টলাকলের প্রলতভা ও টযাগযতা অসাধারণ 
মান্যপর। লকন্তু আলম বুঝন্যত পারলে না, লতলন এন্যদন্যশর নন, লকন্তু পুললশ তার লক 
পলর েপত্র টদন্যে তান্যক স্যালুে করন্যত বাধয হন্যলা।’ বলল যেনব টযাবােদা। 

‘এই প্রন্যশ্নর জবাব টতার কান্যে টযমন টনই, আমার কান্যেও টনই। এর 
উত্তর পাওো ভলবষ্যন্যতর জন্যে তুন্যল টরন্যে  ন্যলা এেন যাই। োওো-দাওো 
করন্যত হন্যব। টমলাও আবার টদেন্যত হন্যব।’ বলল উন্যে দাাঁড়ান্যত দাাঁড়ান্যত। 

সবাই উন্যে দাাঁড়াল এবং বারাো টেন্যক পা বাড়াল টভতন্যর যাওোর 
জন্যে। 
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৫ 
রাত তেন ১ো। 
আহমদ মুসা তার নতুন একতলা ভাড়া বালড়র দরজা লনশন্যে লক কন্যর 

বারাো পার হন্যে লসাঁলড় টভন্যঙ লনন্য  নামল। তারপর দু’শ গন্যজর জােগা টপলরন্যে 
রাস্তাে উন্যে এল। 

আহমদ মুসা টস টমলার লদন্যনর ঘেনার পরই টহান্যেল টেন্যড় এই ভাড়া 
বালড়ন্যত এন্যস উন্যেন্যে। বালের োনমই তার পাড়াে এই বালড় েুাঁন্যজ লদন্যেন্যে। 
আহমদ মুসার সবন্য ন্যে সুলবধা হন্যলা, এই পাড়া টেন্যক যেনব টযাবােদান্যদর বালড় 
টসাজা লহসান্যব মাত্র ৫ লমলনন্যের দূরন্যত্ব। লকন্তু মাঝোন্যন একো পাহাড়, দু’লে 
উপতযকা োকাে ৫ লমলনন্যের জােগাে আধা-ঘণ্টা সমে লান্যগ। 

লেক আধা ঘণ্টান্যতই আহমদ মুসা যেনব টযাবােদার বালড় টয পাহান্যড়র 
উপর তার টগাড়াে লগন্যে টপৌেল। একো পােন্যরর লসাঁলড় আকাবাাঁকা হন্যে শাহ বালড় 
পযেন্ত উন্যে টগন্যে। বালড়ন্যত গালড় লনন্যে উোর জন্যে পাহান্যড়র গা টবন্যে লভন্ন পাকা 
রাস্তা রন্যেন্যে। 

আহমদ মুসা লসাঁলড় বযবহার না কন্যর লসাঁলড় টেন্যক একেু দূন্যর টোে টোে 
গাে-গােড়ার আড়াল লনন্যে হামাগুলড় লদন্যে পাহাড় টবন্যে উেন্যত লাগল। 

দূর টেন্যক টদেন্যল মন্যন হে না, লকন্তু উেন্যত লগন্যে টদেল পাহাড় তার 
ধারণার ট ন্যে অন্যনক উাঁ ু। শাহ বালড়র পান্যশর লন্যন লগন্যে যেন উেল, তেন ঘান্যম 
টনন্যে উন্যেন্যে আহমদ মুসা। 

লন্যন উোর পর আহমদ মুসা বালড়র  ারলদক একবার ঘুন্যর এল। গালড় 
বারাো পার হওেঅর সমে দাাঁড়ান্যনা দুলে গালড়র একলে গালড় টেন্যক আসা উত্তাপ 
অনুভব করল। 

আহমদ মুসা গালড় দু’লের লদন্যক এন্যগান্যলা। স্পশে করল দুলে গালড়ই। 
একো এন্যকবান্যরই োন্ডা, অেলে পুন্যরাপুলর গরম। মন্যন হন্যে দু’ ার লমলনে আন্যগ 
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ইলঞ্জন্যনর ষ্টােে বন্ধ হন্যেন্যে। দুলে গালড়ই ভান্যলা কন্যর টদেল আহমদ মুসা। গরম 
গালড়োে সাইন্যলন্সার লাগান্যনা। লদ্বতীে গালড়োে টনই। এই ধরন্যনর সাইন্যলন্সার 
টযসব গালড়ন্যত লাগান্যনা হে, টসসব গালড় টকান টগাপন লমশন্যন যাে। এই রাত 
২োে টগাপন লমশন্যন টক এল এই বালড়ন্যত? আহমদ মুসা লনলশ্চত োন্ডা গালড়োই 
যেনব টযাবােদান্যদর হন্যব। আর গরম গালড়ো লনশ্চে টকান আগন্তুন্যকর। এই 
আগন্তুক লক যেনব টযাবােদা-পলরবান্যরর বন্ধু, না শত্রু? 

সতকে হন্যলা আহমদ মুসা। 
ধীন্যর ধীন্যর বারাোে উন্যে টগল টস। টভতন্যর টিাকার দরজাো বন্ধ। 

দরজার সামন্যন আসন্যতই বাতান্যস টলাহা টপাড়ার একো গন্ধ টপল আহমদ মুসা। 
এো লনশ্চে টলসার বীম লদন্যে লক টপাড়ান্যনার গন্ধ। উন্যদ্বগ টদো লদল আহমদ 
মুসার মন্যন। তাহন্যল শত্রুই টভতন্যর িুন্যকন্যে টদো যাে। কারা হন্যত পান্যর? েযাক 
ঈগলরা? তারাই হন্যব। লনশ্চে জান্যবর জহীর উলেনন্যক হান্যত টনোর জন্যে যেনব 
টযাবােদা তান্যদর োন্যগেে। আজ যেনব টযাবােদা লক এ বালড়ন্যত আন্যে? টোাঁজ না 
লনন্যে এরা আন্যসলন লনশ্চে! 

লবসলমল্লাহ বন্যল আহমদ মুসা দরজার হাতল টঘারাল। দরজা টোলা। 
দরজা েুন্যল লবড়ান্যলর মত লনুঃশন্যে ঘন্যর প্রন্যবশ করল আহমদ মুসা। ঘন্যর আন্যলা 
টনই। ঘুেঘুন্যে অন্ধকার। 

টপেন্যন দরজা বন্ধ কন্যর অন্যনকেণ লের দাাঁলড়ন্যে োকল আহমদ মুসা 
অন্ধকারন্যক গা সহা কন্যর টনবার জে। 

আহমদ মুসা দরজার টপেন্যন টসাজা লবপরীত লদন্যক তালকন্যেলেল। তার 
ধারণা এ ঘর টেন্যক টভতন্যর যাবার দরজাো টসাজা লবপরীত লদন্যকই হন্যব। লকন্তু 
না, টসলদন্যক জমাে অন্ধকার। ঘর লম্বাললম্ব, ঘন্যরর বাম ও ডান লদন্যক তাকাল। 

ডান লদন্যক ট াে পড়ন্যতই একো আন্যলার টরশ টপল। ওোই দরজা। 
দরজাে টপৌেল আহমদ মুসা। 
দরজার পন্যরই একো কলরন্যডার। কলরন্যডারো আরও স্বে। 
কলরন্যডার টসাজা সামন্যন তালকন্যে টদেল, কলরন্যডারো একো বড় 

বারাোে লগন্যে টশে হন্যেন্যে। 
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বারাো আরও একেু উজ্জ্বল। 
টকান্যত্থন্যক সরাসলর একো আন্যলার টরশ এন্যস পন্যড়ন্যে বারাোে। 
বারাোে লগন্যে দাাঁড়াল আহমদ মুসা। 
বারাোলে লবশাল বৃত্তাকার একো অংশ। এই বৃত্তাকার বারাোর 

মাঝোন্যন লবশাল উাঁ ু একো পােুন্যর টবলদ। কন্যেকশ’ টলাক বসন্যত পান্যর টস 
টবলদন্যত। টবলদর ডান প্রান্যন্ত লসংহাসনকৃলতর একো বড় সুদৃশ্য ট োর। টস 
লসংহাসন্যনর টপেন্যনই বারাোে এন্যস লমন্যশ যাওো উপন্যর উোর লসাঁলড়। লসাঁলড়র 
মুন্যে উজ্জ্বল আন্যলা। টস আন্যলাই  ারলদন্যক েলড়ন্যে পন্যড়ন্যে। 

লনলশ্চত বুঝল আহমদ মুসা, টবলদলে একো দরবার হল। সুলতান বসন্যতন 
লসংহাসনাকৃলতর এ ট োন্যর। ট োন্যরর দু’পাশ লদন্যে টবলদ টেন্যক লসাঁলড় টনন্যম টগন্যে 
বারাোে। সুলতান লসাঁলড় লদন্যে দু’তলা বা লতন তলা টেন্যক টনন্যম ট োন্যরর পান্যশর 
লসাঁলড় লদন্যে এন্যস লসংহাসন্যন বসন্যতন। এই ট োরই একলদন লেল পাত্তানীর 
শাসন্যনর আসন। 

আহমদ মুসা লসাঁলড়র লদন্যক এন্যগান্যব এমন সমে ওপর টেন্যক নারী কন্যণ্ঠর 
ল ৎকার। কান্নাকালে। তারপন্যরই গুলীর শে। 

 মন্যক উন্যে আহমদ মুসা লসাঁলড়র লদন্যক েুেল। টবড়ান্যলর মত লনুঃশন্যে 
েুন্যে লগন্যে দু’তলাে উেল। 

তেন কান্না, ল ৎকার টেন্যম টগন্যে। 
উৎকণে হন্যলা আহমদ মুসা। কান্নার শে লক দু’তলা টেন্যক এন্যসলেল, না 

লতন তলা টেন্যক? 
হোৎ একো কণ্ঠ শুনন্যত টপল টস। ভারী িুব্ধ কণ্ঠ। বলন্যে, ‘আমরা শুধু 

টযাবােদান্যক লনন্যে যাব। লকন্তু যারা বাধা টদন্যব সবাইন্যক হতযা করব।’ 
বন্যল একেু টেন্যমই কণ্ঠলে ল ৎকার কন্যর উেল, ‘সন্যর যাও সামন্যন 

টেন্যক।’ পর মুহূন্যতেই পরপর দু’লে গুলীর শে। টসই সান্যে আতেল ৎকার। 
আহমদ মুসা দ্রুত লসাঁলড় টভন্যঙ লতন তলাে উেল। 
দলেণ লদক টেন্যক শে আসন্যে। েুেল টসলদন্যক। 
টপৌেল দলেণ প্রান্যন্ত। টদেন্যত টপল ঘরলে। 
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লকন্তু ঘন্যরর দরজাে দু’জন দাাঁলড়ন্যে আন্যে টষ্টনগান লনন্যে, ওরা টদেন্যত 
টপন্যেন্যে আহমদ মুসান্যক। টষ্টনগান তুন্যল ধরল ওরা। 

উপােন্তর না টদন্যে আহমদ মুসা বাম পান্যশ লনন্যজন্যক মালের উপর েুন্যড় 
লদল ট ান্যের পলন্যক। এক ঝাাঁক গুলী উন্যড় টগল টযোন্যন টস দাাঁলড়ন্যেলেল টসোন 
লদন্যে। 

মালেন্যত পন্যড়ই আহমদ মুসা পরপর দু’লে গুলী করল দরজার 
টষ্টনগানধারী দু’জনন্যক। ওরা টষ্টনগান্যনর নতুন লেয লের করার আন্যগই গুলী 
টেন্যে পন্যড় টগল। 

গুলী কন্যরই আহমদ মুসা গলড়ন্যে দরজার সরাসলর সামন্যনর অবোন 
টেন্যক একপান্যশ সন্যর টগল যান্যত গুলীর শে শুন্যন টভতর টেন্যক যারা েুন্যে আসন্যব 
প্রেন্যমই তান্যদর ট ান্যে পন্যড় না যাে টস। গুলীর শে শুন্যনই গুলী করন্যত করন্যত 
টভতর টেন্যক দু’জন টবলরন্যে এল। সামন্যন কাউন্যক না টদন্যে পান্যশ টোাঁজ করার 
জন্যে তাকান্যত লাগল। এই সমেোে তান্যদর গুলী বন্ধ হন্যে লগন্যেলেল। এই 
সমেেুকুই আহমদ মুসার জন্যে যন্যেষ্ট। তার লরভলবার ওন্যদর তাক করল। টশে 
মুহেন্যতে ওরা টদেন্যত টপন্যেলেল আহমদ মুসান্যক। লকন্তু টষ্টনগান সলিে হবার 
আন্যগই আহমদ মুসার লরভলবান্যরর দু’লে গুলী ওন্যদর ওপর টমােম আঘাত 
হানল। ভূলম শযযা লনল ওরা। 

গুলী কন্যরই আবার োন পলরবতেন্যন এন্যগান্যলা আহমদ মুসা। ভাবল টস, 
টভতন্যর অস্ত্রধারী যারা আন্যে, তারা এেন সাবধান হন্যব। না টদন্যে শুন্যন টগন্যের 
সামন্যন টদৌন্যড় আসন্যব না। সুতরাং আহমদ মুসান্যকই এেন ওন্যদর কাোকালে 
টপৌেন্যত হন্যব। 

আহমদ মুসা  েুবন্যলর মত দ্রুত গলড়ন্যে দরজার পান্যশ টদোন্যলর 
আড়ান্যল টপৌন্যে উন্যে দাাঁড়াল। লরভলবান্যর নতুন কন্যর গুলী টলাড করল। তারপর 
লরভলবার বালগন্যে দরজার ট ৌকান্যের সমান্তরাল হবার জন্যে এন্যগান্যলা। 

ট ৌকান্যের সমান্তরাল টেন্যক একেু মুে বাড়ান্যতই আন্যরকজন 
টষ্টনগানধারীর এন্যকবান্যর মুন্যোমুলে হন্যে টগল। টস দরজার এলদন্যকর টদোল টঘাঁন্যে 
সামন্যন আসলেল। তারও টষ্টনগান উদযত লেল, লকন্তু তার লেয লেল সামন্যন। টস 
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লিগার লেন্যপ টষ্টনগান্যনর মুে ঘুরান্যত লগন্যেলেল। তন্যব তার আন্যগই আহমদ মুসার 
প্রস্তুত লরভলবান্যরর গুলী তার মাো গুলড়ন্যে লদল। 

গুলীর সান্যে সান্যেই আহমদ মুসা তার মুেো দরজাে আরও বালড়ন্যে 
লদন্যেলেল। তার ট ান্যের অনুসরণ কন্যর তার লরভলবান্যরর নলও ঘুন্যর দাাঁলড়ন্যেন্যে। 

ঘন্যরর টভতন্যর ট াে পড়ন্যতই আহমদ মুসা টদেল, প্রাে েে  নু্যের মত 
লম্বা বলড লবল্ডার জাতীে একজন টলান্যকর ভেংকর টবে টমলশনগান। তার 
টমলশনগানো দরজার লদন্যক তাক করা োকন্যলও তার ট াে এন্যস পন্যড়ন্যে আহমদ 
মুসার ওপর। তার ট ান্যে এক লবমূঢ় ভাব  নু্যে উন্যেন্যে। টসো কােন্যতই তার পন্যকে 
টমলশনগান্যর টোট্ট বযান্যরল আহমদ মুসার লদন্যক ট রান্যত যালেল। 

আহমদ মুসা কন্যোর কন্যণ্ঠ। বলল, ‘টতামার টমলশনগান্যনর বযান্যরল সুাঁ  
পলরমাণ নড়ন্যল আলম গুলী করব। আর আমার গুলী............।’ 

আহমদ মুসা কো টশে করন্যত পারল না। টবপন্যরাো টলাকলের 
টমলশনগান্যনর বযান্যরল ঘুন্যর আসলেল। কোর মাঝোন্যনই আহমদ মুসার তজেলন 
লরভলবান্যরর লিগার লেন্যপ লদন্যেলেল। 

গুলী লগন্যে লবদ্ধ করল তার হাতন্যক। টমলশনগান পন্যড় টগল তার হাত 
টেন্যক। 

তার সামন্যনই পন্যড়লেল একজন তরুণীর লাশ। টসই লান্যশর ওলদন্যক 
পালংন্যকর েুাঁলে ধন্যর দাাঁলড়ন্যে আন্যে অলভজাত ট হারার অপরূপ একলে টমন্যে। লকন্তু 
অসীম আতংন্যক মুেন্যড় টগন্যে তার ট হারা। টমন্যেলেন্যক আড়াল কন্যর দাাঁলড়ন্যে আন্যে 
আন্যরকজন তরুণী। তার মন্যধয রুন্যে দাাঁড়ান্যনা ভাব। আর পালংন্যকর ওপ্রান্যন্ত 
পালংন্যকর েুাঁলেন্যত টেশ লদন্যে আন্যে এক স্বগেীে ট হারার বৃদ্ধা। লকন্তু তার ট াে-
মুন্যে লবপযেস্ত-লবহবল দৃলষ্ট। 

হান্যত গুলী টেন্যেই েে  েু গদন্যঘেযর বলড লবল্ডার টলাকলে ঝন্যড়র গলতন্যত 
এন্যগান্যলা টমন্যে দু’লের লদন্যক। টস বাম হাত লদন্যে পন্যকে টেন্যক আন্যরকলে 
লরভলবার টবর কন্যর লনন্যেলেল। 

আহমদ মুসা তার মতলব বুন্যঝ ট লল। টস টমন্যে দু’লেন্যক িাল বালনন্যে 
নতুন আিমন্যণর পে করন্যত  ান্যে। 
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‘দাড়াও।’ আহমদ মুসা তীব্র কন্যণ্ঠ বলল। 
লকন্তু তার দাাঁড়ান্যনার টকান লেণ টনই। টস প্রাে টমন্যেন্যদর টপেন্যন  ন্যল 

লগন্যেলেল। টমন্যে দু’লেন্যক সামন্যন টেন্যন টনবার জে টস হাতও বালড়ন্যেলেল। 
আহমদ মুসার তজেলন আবার সলিে হন্যে উন্যেন্যে। তার লরভলবান্যরর গুলী 

সামন্যনর টমন্যেলের কান্যনর পাশ লদন্যে লগন্যে লবদ্ধ করল টলাকলের বুন্যকর বাম পাশ। 
টলাকলের টদহ েন্যল উন্যে লেেন্যক পন্যড় টগল উন্যো লদন্যক। 
আহমদ মুসার মুন্যে একো টবদনার োো নামল। মুেো তার একেু উপর 

উেল। তার মুে টেন্যক স্বগত টবলরন্যে এল, ‘উুঃ স্যলর। এই টলাকলেন্যক মারন্যত 
 াইলন। এ জন্যেই প্রেম গুলীো হান্যত কন্যরলেলাম। লকন্তু মারন্যতই হন্যলা। বাাঁ ান্যনা 
টগন্যল তার কাে টেন্যক অন্যনক কো আদাে করা টযত।’ 

বন্যলই আহমদ মুসা মালেন্যত পন্যড় োকা গুলীলবদ্ধ টমন্যেোর পান্যশ লগন্যে 
দাাঁড়াল। তার আহত োন্যনর রন্যক্ত তেনও কাপড় লভন্যজ উেন্যত টদো যালেল। এো 
তার টবাঁন্য  োকার লেণ। 

আহমদ মুসা টমন্যেলের গলার শা-রন্যগ হাত টরন্যে টদেল তার নাড়ী স ল। 
টবাঁন্য  আন্যে টমন্যেলে। 

আহমদ মুসা ঘন্যর িুন্যকই বুঝন্যত টপন্যরন্যে তরুণী টমন্যেোর টপেন্যন 
পালংন্যকর েুাঁলে ধন্যর দাাঁলড়ন্যে োকা অলভজাত সুের টমন্যেলেই যেনব টযাবােদা। 
আর ওপান্যশর বেো মলহলাই যেনব টযাবােদার দাদী। বালের োনম বন্যললেল 
যেনব টযাবােদারা এ বালড়ন্যতই সমে সমে োন্যক। অেলদন্যক যেনব টযাবােদার 
সামন্যনর তরুণীলে এবং গুলীলবদ্ধ টমন্যেলে বালড়র পলর ালরকা হন্যব তা টদন্যেই 
বুঝন্যত টপন্যরন্যে আহমদ মুসা। 

আহমদ মুসা দাদীর লদন্যক ট ন্যে বলল, ‘দাদীমা, টমন্যেলে এেনও টবাঁন্য  
আন্যে।’ 

বন্যলই আহমদ মুসা তাকাল যেনব টযাবােদার লদন্যক। তারপর সামন্যন 
দাাঁড়ান্যনা টমন্যেলেন্যক লেয কন্যর বলল, ‘তুলম এন্যসা। এর আহত জােগার জামা 
লোঁন্যড় ট ল। ওোনকার রক্ত মুন্যে দাও।’ 
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যেনব টযাবােদা, দাদী এবং পলর ালরকা নূরী রান্যজযর লবস্মে লনন্যে 
তালকন্যে লেল আহমদ মুসার লদন্যক। টযন আকাশ টেন্যক পড়ল টমলার মান্যের 
 যালম্পেন টসই টলাকলেন্যক টদন্যে! টস লক কন্যর এল এোন্যন? লনন্যজন্যক মৃতযুর মুন্যে 
টেন্যল লদন্যে টকন বাাঁ ান্যে টস তান্যদরন্যক? 

দাদীন্যক উন্যেশ্য কন্যর আহমদ মুসার কো এবং পলর ালরকান্যক কান্যজর 
জন্যে আহবান করা টেন্যক তারা সলম্বত ল ন্যর টপল। 

আহমদ মুসার লনন্যদেশ শুন্যন পলর ালরকা নরূী তাকাল যেনব টযাবােদার 
মুন্যের লদন্যক। 

‘তাড়াতালড় যাও, উলন যা বলন্যেন তা কর।’ বলল যেনব টযাবােদা। তার 
লবমূঢ় দৃলষ্ট আবার ল ন্যর টগল আহমদ মুসার লদন্যক। টক এই টলাক? টকমন কন্যর 
টস বুঝল আজ এই সমে আলম আিান্ত হন্যবা? গতকাল এই টলাকলেও আিান্ত 
হন্যেলেল। তাাঁন্যক আিমণ কন্যরলেল যারা এবং আমান্যক আিমণকারী এরা লক 
একই গ্রুন্যপর? তা লক কন্যর হে? আমান্যক যারা লকডোপ করন্যত এন্যসলেল, তারা 
লনশ্চে ভাইো ও আমান্যদর লবরুন্যদ্ধ েড়যন্ত্রকারী। এ েড়যন্ত্রকারীরা তার লবরুন্যদ্ধ 
যান্যব টকন? হাজান্যরা ল ন্তা যেনব টযাবােদার মাোে ঘুরপাক টেন্যত লাগল। 

পলর ালরকা নূরী লগন্যে টমন্যেলের গুলীলবদ্ধ োন্যনর জামা লোঁন্যড় ট লল। 
তারপর লনন্যজর ওড়নার অংশলবন্যশে লোঁন্যড় আন্যস্ত আন্যস্ত যন্যত্নর সান্যে রক্ত মুন্যে 
ট লল। 

আহমদ মুসা একেু ঝুাঁন্যক পন্যড় আহত জােগাো পরীো করল। আহমদ 
মুসা পলর ালরকা নূরীন্যক টমন্যেলের বাম কাাঁধো একেু উাঁ ু করন্যত বলল। কাাঁধো উাঁ ু 
করন্যল আহমদ মুসা লনন্য র লদকোও পরীো করল। মুে উজ্জ্বল হন্যে উেল আহমদ 
মুসার। মুে তুন্যল বলল, ‘দাদীমা, লমস যেনব টযাবােদা এর আঘাত লসলরোস 
নে। গুলীো হান্যেের অন্যনক বাইন্যর লদন্যে টকানাকুলণভান্যব এলগন্যে কাাঁন্যধর লনন্য  
পাাঁজন্যরর প্রান্যন্ত  ন্যল এন্যসন্যে। সামাে অপান্যরশন্যনই গুলীো টবর করা যান্যব। আর 
টমন্যেো আঘান্যতর কারন্যণ ভন্যে সংগা হালরন্যেন্যে।’  

‘ধেবাদ জনাব। তাহন্যল টতা এেনই ডাক্তার ডাকন্যত হে?’ বলল যেনব 
টযাবােদা। 
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‘আপনান্যদর লবশ্বস্ত টকান ডাক্তার আন্যে?’ আহমদ মুসার লজজ্ঞাসা। 
সংন্যগ সংন্যগ উত্তর লদল না যেনব টযাবােদা। 
আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘বুন্যঝলে। ডাক্তার ডাকার দরকার টনই। 

ডাক্তার লবশ্বস্ত না হন্যল অন্যহতুক পুললন্যশর ঝান্যমলাে পড়ন্যত হন্যব। আপনারা রালজ 
হন্যল গুলীলে আলমই টবর করন্যত পালর।’ 

দাদী অন্যনক আন্যগই এন্যস আহত টমন্যেলের পান্যশ দাাঁলড়ন্যেলেল। বলল 
আহমদ মুসান্যক লেয কন্যর, ‘তুলম টকমন টেন্যল ভাই, তুলম আমান্যদর সবাইন্যক 
বাাঁ ান্যল, এেন আন্যরকজনন্যক বাাঁ ার জে অনুমলত  াইে!’ 

‘ধেবাদ দাদী মা। এেনই অপান্যরশন হন্যব।’ বন্যল পলর ালরকা নূরীন্যক 
বলল টমন্যেলেন্যক কাত কন্যর শুইন্যে লদন্যত। 

টমন্যেলেন্যক কাত কন্যর শুইন্যে লদল পলর ালরকা। 
আহমদ মুসা জযান্যকন্যের কলান্যরর একো টগাপন টবাতাম েুন্যল টভতর 

টেন্যক টদড় ইলঞ্চ লম্বা ও টকাোেোর ইলঞ্চ প্রন্যস্তর একো েুলর টবর করল। েুলরর 
এযালন্সন্যসপলেক কভার েুন্যল েুলরলে আনন্য াল্ড কন্যর যেনব টযাবােদার লদন্যক 
তালকন্যে বলল, ‘আপনার  াষ্ট এইড বক্স আন্যে লনশ্চে। আলনন্যে লদন লপ্ল্জ।’ 

‘আন্যে জনাব। নূরী ওাঁন্যক সাহাযয কর। আলম লনন্যে আসলে।’ 
বন্যল যেনব টযাবােদা দ্রুত ঘর টেন্যক টবলরন্যে টগল। 
লমলনে োন্যনন্যকর মন্যধয  াষ্ট এইড বক্স লনন্যে হালজর হন্যলা। 
আহমদ মুসা সংন্যগ সংন্যগ কান্যজ টলন্যগ টগল। 
বুক ও বাহুসলন্ধর মাঝামালঝ জােগাে গুলীলে আেন্যক আন্যে। 
জােগাোে লস্পলরে লিন কন্যর েুলর  ালাবার আন্যগ নূরীন্যক লেয কন্যর 

বলল, ‘তুলম এর সামন্যন হাাঁেু টগন্যর বস। এর টদহোন্যক টতামার উপর টেস লদন্যে 
রাে। মাো ও টদহোন্যক শক্ত কন্যর ধরন্যব। আঘাত টপন্যল টজন্যগ যাবার সম্ভাবনা 
আন্যে। টদে টযন না নন্যড়। এাঁন্যক টিান্যরা রম করলাম না। কারণ এ রক্ত েরন্যণ 
দূবেল হন্যে পন্যড়ন্যে।’ 

যেনব টযাবােদা টমন্যেলের মাোর কান্যে বন্যস পন্যড় বলল, ‘নূরী আলম এর 
মাো ধরলে, তুই এর শরীরন্যক টতার সান্যে টসাঁন্যে লনন্যে শক্ত কন্যর ধর।’ 
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আহমদ মুসা দ্রুত ও লনমমেভান্যব েুলর  ালার। টমন্যেলে সংগা ল ন্যর টপন্যে 
ল ৎকার কন্যর উেল, তেন আহমদ মুসা বুন্যলেলে টবর কন্যর ট ন্যলন্যে। 

আহমদ মুসা দ্রুত বযান্যন্ডজ কন্যর লদল টমন্যেলের অপান্যরশন করা ও 
গুলীলবদ্ধ োনলে। 

যেনব টযাবােদা, দাদী, নূরী সবাই অপার লবস্মন্যের সান্যে আহমদ মুসার 
কাজ টদেলেল। আর মান্যঝ মান্যঝই তাকালেল আহমদ মুসার ভাবন্যলশহীন, সরল, 
সুের মুন্যের লদন্যক। 

বযান্যন্ডজ হন্যে টগন্যল যেনব টযাবােদার মুে  ুাঁন্যড়ই টযন টবলরন্যে এল, 
‘ধেবাদ জনাব। আপলন লক ডাক্তারও।’ 

‘না, ডাক্তার নই। যা টদেন্যলন এসব আলম টদন্যে লশন্যেলে। আমার টদন্যহও 
এমন অপান্যরশন অন্যনক হন্যেন্যে টতা!’ 

কো টশে কন্যরই আহমদ মুসা নূরীন্যক বলল, ‘তুলম টমন্যেোর সামন্যনো 
ধর, আলম পান্যের লদকো ধরলে।  ন্যলা এন্যক এর লবোনাে শুইন্যে লদই।’ 

‘স্যার একেু দাাঁড়ান। আলম এর লবোনাো লেক কন্যর আলস।’ 
বন্যল টদৌড় লদল পলর ালরকা নূরী। 
‘তুলম টক ভাই, আল্লাহর ট ন্যরশতার মত এভান্যব হালজর হন্যল? টতামান্যক 

ধেবাদ টদবার মত উপযুক্ত ভাো দুলনোে গতলর হেলন ভাই।’ নূরী টবলরন্যে 
টযন্যতই বলল দাদী। 

আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘দাদীমা আমান্যদর এই েুদ্র কাজন্যক 
ধেবাদ টদবার মত ভাো যলদ না োন্যক, তাহন্যল লযলন আমান্যক সৃলষ্ট কন্যরন্যেন, 
আমান্যক এই জ্ঞান ও টযাগযতা দান কন্যরন্যেন, অপার লবস্মন্যের এই লবশ্বজগৎ সৃলষ্ট 
কন্যরন্যেন তাাঁন্যক ধেবাদ লকভান্যব টদন্যবন!’ 

‘তুলম মুসলমান ভাই?’ প্রশ্ন দাদীমার। তার ট াে-মেু উজ্জ্বল হন্যে 
উন্যেন্যে। 

‘হ্যাাঁ, আলম এো দাবী কলর দাদীমা।’ আহমদ মুসা বলল। 
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‘আলহামদুললল্লাহ। কাল টমলার মান্যে যেন টেলন্যল,  যালম্পেন হন্যল, 
তেন টতামান্যক লবন্যদশী েুযলরষ্ট বলা হন্যেলেল। তন্যব আলম টতামার অে টকান 
পলর ে আন্যে টভন্যবলেলাম।’ বলল দাদীমা। 

‘জনাব, কালন্যক মান্যে যারা আপনান্যক আিমণ কন্যরলেল, তারা এবং এই 
আিমণকারীরা লক এক?’ দাদী োমন্যতই প্রশ্ন করল যেনব টযাবােদা। 

আহমদ মুসা মূহূন্যতের জন্যে মুে তুলল যেনব টযাবােদার লদন্যক। তারপর 
মুে নালমন্যে বলল, ‘হ্যাাঁ আলম এক মন্যন কলর। আপনারা লক কাল টমলাে লেন্যলন?’ 

‘না জনাব। আমরা সব সমন্যের মত গতকালও বাসাে বন্যস দূরবীন্যন 
টেলা টদন্যেলে।’ 

কো টশে কন্যর টযাবােদা আবার সংন্যগ সংন্যগই বন্যল উেল, 
‘আিমণকারীরা কারা?’ 

‘এরা েযাক ঈগল’-এর টলাক। 
‘েযাক ঈগল কারা?’ 
‘এরাই োইলযান্যন্ড মুসলমানন্যদর নান্যম সন্ত্রাস কন্যর মুসলমানন্যদর 

সন্ত্রাসী সাজাবার কাজ কন্যরন্যে। লবভ্রান্ত পুতুল লকেু মুসলমানন্যকও তারা গতলর 
কন্যরন্যে তান্যদর জন্যে।’ 

অপার লবস্মন্যের এক সেলাব এন্যস আেন্যড় পন্যড়ন্যে যেনব টযাবােদার 
ট ান্যে-মুন্যে। টস সংন্যগ সংন্যগ কো বলন্যত পারল না। এই লবস্মে তার বুকোন্যকও 
টযন কাাঁপান্যে। টগাো শরীরন্যক এই লবস্মে টযন ওজনহীন অনুভূলতহীন কন্যর 
লদন্যে। টয কো তারা শত ট ষ্টান্যতও জানন্যত পান্যরলন, যার অলস্তত্ব পুললশও লবশ্বাস 
কন্যর না, টস লবেেো ইলন এমন অবলললািন্যম বন্যল লদন্যলন? 

নূরী এন্যস পন্যড়ন্যে। বলল আহমদ মুসান্যক, ‘সব লেক-োক,  লুন স্যার।’ 
আহমদ মুসা ও নূরী ধরাধলর কন্যর টমন্যেলের টদহ  যাং টদালা কন্যর লনন্যে 

 লল। 
 ন্যল টগল তারা ঘন্যরর বাইন্যর পলর ালরকালের ঘন্যরর লদন্যে্ 
ওরা ঘর টেন্যক টবলরন্যে টযন্যতই যেনব টযাবােদা ধপ কন্যর পালংন্যকর 

উপর বন্যস পড়ল। 
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দাদীও তার কান্যে এন্যস বসল। বলল, ‘আল্লাহর হাজার, লান্যো টশাকর। 
লতলনই এই ভাইন্যক অসহােন্যদর সাহান্যযয পালেন্যেন্যেন।’ 

যেনব টযাবােদার সলম্বত হারা ভাব টকন্যে টগল। বলল, ‘টক এই টলাক 
দাদী? আল্লাহর ট ন্যরশতা নে টতা! সব টযাগযতা লতলন রান্যেন, সব কো লতলন 
জান্যনন। টকান টলান্যকর পন্যে এো লক কন্যর সতয হন্যত পান্যর!’ 

‘আমার লবস্মে লাগন্যে, তার কলান্যরর টভতর অপান্যরশন করার েুলরও 
লেল। তাহন্যল লক টনই তার কান্যে? সলতয বন্যললেস টবান, ও অলবশ্বাস্য এক মানুে।’ 
বলল দাদী। 

‘লবন্যশে কন্যর মুসলমানন্যদর মন্যধয এমন টলাক একজনই আন্যেন। লকন্তু 
লতলন টতা..........।’ 

কো টশে করন্যত পারন্যলা না যেনব টযাবােদা। ঘন্যর িুকল আহমদ মুসা 
ও পলর ালরকা নূরী। 

ঘন্যর িুন্যকই আহমদ মুসা দাদীন্যক লেয কন্যর বলল, ‘দাদী লাশগুন্যলান্যক 
টকাোে লূকান্যত পালর? অন্যহতুক পুললন্যশর ঝান্যমলাে পড়া লেক হন্যব না।’ 

‘আমান্যদর বালড়র টপেন্যন একো অন্ধ কূপ আন্যে। এ কূপই এর উপযুক্ত 
জােগা। কূন্যপর মুন্যে পাের আন্যে। ওো সরান্যলই কুপ ওন্যপন হন্যে যান্যব।’ 

‘ধেবাদ দাদীমা। বন্যলই আহমদ মুসা পলর ালরকা নূরীন্যক অনুন্যরাধ 
করল, ‘ ন্যলা, তুলম কষ্ট কন্যর কূপো আমান্যক টদলেন্যে টদন্যব।’ 

একো লাশ কাাঁন্যধ তুলন্যত টযন্যে হোৎ টেন্যম টগল আহমদ মুসা। নূরীর 
লদন্যক তালকন্যে বলল, ‘স্যলর নূরী, একেু অন্যপো কর। আলম এন্যদর সা ে কলর।’ 

ঘন্যরর ৪লে লান্যশর পন্যকন্যে ৪লে মালনবযাগ, বাড়লত গুলী বযান্যরল এবং 
সবন্যশন্যের লশকার েে ুে লম্বা টলান্যকর কাে টেন্যক পাওো টগল একো 
টমাবাইলও। লতনলে মালনবযাগই োকাে ভলতে। একলে মালনবযাগ টেন্যকই শুধু 
টবরুল একলে ইনন্যভলাপ। ইনন্যভলান্যপ টপাষ্টাল োপ টনই। ইনন্যভলাপলে এেনও 
টপাষ্ট করা হেলন বুঝল আহমদ মুসা। 

োন লদন্যে লোঁন্যড় ট লল ইনন্যভলান্যপর কভার। টপল ইনন্যভলান্যপর টভতর 
একেন্ড কাগজ। কাগন্যজ টদড় লাইন লহব্রু ভাোে টলো। তা হন্যলা: ‘জুদাহ, 
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লনন্য র টরাডমযাপ টতামান্যক টডলষ্টন্যনশন্যন লনন্যে আসন্যব।’ এই টদড় লাইন টলোর 
লনন্য  একো টরাডমযাপ আাঁকা। টরাডমযান্যপর োলনক ইনলডন্যকশনগুন্যলাও লহব্রুন্যত 
টলো। টরাড শুরু হন্যেন্যে পাত্তানী লসলে টেন্যক। কন্যেকলে োন ো  কন্যর টডলষ্টন্যনশন 
লাল ডে ‘কাতান টেপাংন্যগা’ লগন্যে টশে হন্যেন্যে। মান্যঝর ডে ল লহ্নত োনগুন্যলার 
নাম তার পলরল ত নে। মানল ন্যত্র এসব নাম টনই। ‘কাতান টেপাংন্যগা’ নামও 
মানল ন্যত্র টনই। লকন্তু নামলে শুন্যনন্যে বযাংকন্যকর টহান্যেল টবোরার কান্যে। এোন্যন 
জান্যবর জহীর উলেনন্যক এন্যন রাোর কো। টরাডমযান্যপর কাগজলের এক টকান্যণ 
লদক লনন্যদেন্যশর ইনলডকন্যশন রন্যেন্যে। 

আনন্যে মুে উজ্জ্বল হন্যে উেল আহমদ মুসার। টস মুে তুলল উপন্যর। 
স্বগতই তার কণ্ঠ টেন্যক টবলরন্যে এল, ‘আলহামদুললল্লাহ। আল্লাহুম্মা ইন্নাকা আলা 
কুলল্ল শাইলেযন কালদর।’ 

আহমদ মুসা কাগজলে হান্যত লনন্যে উন্যে দাাঁড়ান্যত দাাঁড়ান্যত বলল, ‘লমস 
যেনব টযাবােদা, আপলন লক ‘কাতান টেপাংন্যগা’ ট ন্যনন?’ 

সংন্যগ সংন্যগ জবাব লদল না যেনব টযাবােদা। সম্ভবত মন্যন করার ট ষ্টা 
করলেল। 

উত্তর লদল দাদী। বলল, ‘হ্যাাঁ ল লন ভাই। লকন্তু হোৎ এ নান্যমর কো বলে 
টকন?’ 

‘পন্যর বলব দাদীমা’ বন্যল নূরীন্যক লনন্যদেশ লদল োকার মালনবযাগগুন্যলা 
ওন্যদর পন্যকন্যে টরন্যে দাও। 

আহমদ মুসা ইনন্যভলাপ এবং টমাবাইলো পন্যকন্যে ট ন্যল বাইন্যরর ৪ 
জনন্যক সা ে করার জন্যে টবলরন্যে টগল। 

ওন্যদর পন্যকন্যে োকার মালনবযাগ োড়া লকেুই টপল না। 
আহমদ মুসা ঘন্যরর টভতন্যর ল ন্যর এল। বলল দাদীন্যক, ‘দাদীমা 

আপনারা ঐ ঘন্যর আহন্যতর কান্যে যান। নূরী আমান্যক কূপলে টদলেন্যে লদন্যে ওোন্যন 
যান্যব।’ 

আহমদ মুসা একলে লাশ তুন্যল লনল কাাঁন্যধ।  লন্যত লাগল। নূরী আন্যগ 
আন্যগ  লন্যে। 
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‘লক কাগজ টপন্যে টস আল্লাহর শুকলরো আদাে করল দাদীমা? হোৎ 
‘কাতান টেপাংন্যগা’র কো লজন্যজ্ঞস করল টকন? ‘কাতান টেপাংন্যগা’লক, টকাোে 
দাদীমা?’ বলল যেনব টযাবােদা। 

‘টতান্যদর সম্মালনত পূবে পুরুে সুলতান আবদুল কান্যদর কামালুলেন 
রাজযহারা হন্যে ওোন্যন লগন্যে লবন্যদ্রাহী ঘাাঁলে গতলর কন্যরলেন্যলন। পন্যর অস্ত্র তযাগ 
করার পর ওোন টেন্যক সন্যর আন্যসন। এেন ওো সমাজ লবন্যরাধীন্যদর ঘাাঁলে।’ দাদী 
বলল। 

‘এমন োন্যনর সান্যে ওাঁর সম্পকে লক?’ 
‘টসই জান্যন।’ 
বন্যল একেু টেন্যমই আবার বলা শুরু করল, ‘টদেলেস টযাবােদা, 

এমনভান্যব টস কাজ করন্যে টযন টসই বালড়র মাললক আর আমরা টমহমান। মন্যন 
হন্যে কতলদন্যনর পলরল ত টস। তার সবোই অদ্ভুত।’ 

‘এেনও তার পলর ে জানা হন্যলা না দাদীমা?’ 
‘ধীন্যর সুন্যে কো বলার সমে টতা এেন্যনা হেলন।’ 
‘ ন্যলা দাদীমা। উলন এন্যস টযন না টদন্যেন টয আমরা ওঘন্যর যাইলন। 

তাোড়া ও একা পন্যড় আন্যে। আমান্যদর কান্যরা বরং আন্যগই যাওো উল ত লেল।’ 
বন্যল যেনব টযাবােদা দাদীন্যক হাত ধন্যর তুন্যল লনন্যে তান্যক সান্যে কন্যর 

হাাঁেন্যত শুরু করল। 
আহমদ মুসা লাশগুন্যলা সব সলরন্যে ট লল। ইলতমন্যধয নূরী রন্যক্তর সব 

ল হ্ন মুন্যে ট লল। 
‘ধেবাদ নূরী, অন্যনক পলরশ্রম কন্যরে।’ আহমদ মুসা বলল নূরীন্যক। 
‘লকন্তু স্যার, বযাপারো উন্যো হন্যলা, ধেবাদ টতা আমরাই আপনান্যক 

টদব।’ বলল নূরী। 
‘লেক আন্যে, টতামরা ধেবাদ লদও। এেন  ন্যলা ওাঁন্যদর কান্যে।’ 
আহমদ মুসান্যদর টযন্যত হন্যলা না। দাদী ও যেনব টযাবােদারাই এন্যস 

টগল। 
‘এন্যসা ভাই বস। তুলম িান্ত। এেন পযেন্ত বসারও সুন্যযাগ পাওলন।’ 
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দাদী আহমদ মুসান্যক লনন্যে এন্যস বসাল লতন তলার লবশাল ড্রইং 
রুমলেন্যত। 

বন্যসই আহমদ মুসা ঘলড়র লদন্যক তাকাল। বলল, ‘দাদীমা, এেন রাত 
৪ো। একো জরুরী কো আপনান্যদর বলন্যত  াই। বলন্যত পালর লক না?’ 

‘আমান্যদর লজ্জা লদও না, বল।’ বলল দাদী। 
‘এ বালড়ন্যত আপনান্যদর োকা  লন্যব না। এমন টকান বালড় আপনান্যদর 

োকার মত আন্যে লক না যার অবোন টগাপন রাো যাে?’ আহমদ মুসা বলল। তার 
কণ্ঠ গম্ভীর। 

‘এ প্রশ্ন পন্যর। আন্যগ আপনার পলর ে বলুন লপ্ল্জ। আমান্যদর জন্যে 
এতো করন্যেন, এতো ভাবন্যেন টকন?’ বলল যেনব টযাবােদা। তার কণ্ঠ গম্ভীর। 

‘আপলন আমান্যক টডন্যকন্যেন।’ আহমদ মুসা বলল। 
‘আলম আপনান্যক টডন্যকলে!’ লবস্মে লবজলড়ত কণ্ঠ যেনব টযাবােদার। 
‘হ্যাাঁ, বন্যল আহমদ মুসা জযান্যকন্যের টভতন্যরর পন্যকে টেন্যক একো ল লে 

টবর কন্যর যেনব টযাবােদার লদন্যক তুন্যল ধরল। েুন্যে এন্যস নূরী আহমদ মুসার হাত 
টেন্যক ল লেো লনন্যে যেনব টযাবােদার হান্যত লদল। 

যেনব টযাবােদা ল লের লদন্যক তাকান্যতই তার ট হারা পান্যে টগল। 
লবস্মে, আন্যবগ, উন্যত্তজনাে টস মুেন্যড় পড়ল, কণ্ঠ ল ন্যরই টযন তার একো আতেস্বর 
টবলরন্যে এল, ‘এো আপলন টকাোে টপন্যেন্যেন?’ 

‘আোমান্যন।’ 
ট াে দু’লে োনাবড়া হন্যে উেল যেনব টযাবােদার। মুহূতে কন্যেক 

পাগন্যলর মত তালকন্যে োকল আহমদ মুসার লদন্যক। মন্যন পড়ল মযাডাম আন্যেশার 
কো টয, আহমদ মুসা এেন আোমান্যন। 

বলল যেনব টযাবােদা কলম্পত ও কান্নাজলড়ত কন্যণ্ঠ, ‘আপলন লক আহমদ 
মুসা?’ 

‘হ্যাাঁ, আলম আহমদ মুসা।’ 
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আহমদ মুসার কণ্ঠ টশে হবার আন্যগই যেনব টযাবােদা টসা া টেন্যক 
কান্যপেন্যের উপর লসজদাে িন্যল পড়ল। লসজদাে পন্যড়  ুাঁলপন্যে কাাঁদন্যত লাগল টস। 
আন্যবগ রুদ্ধ কান্নাে তার টগাো টদহ কাাঁপন্যে। 

কান্যরা মুন্যে টকান কো টনই। 
লবমূঢ় আহমদ মুসা। 
কান্না োমন্যে না যেনব টযাবােদার। 
দাদী ধীন্যর ধীন্যর উন্যে যেনব টযাবােদার গান্যে হাত বুললন্যে বলল, ‘উে 

টবান। কান্না নে, এেন টতা হাসা দরকার।’ 
যেনব টযাবােদা উন্যে জলড়ন্যে ধরল দাদীন্যক। বলল, ‘দাদী আল্লাহর এত 

দো কন্যরন্যেন আমাদর! এত ভালবান্যসন লতলন তাাঁর অসহাে বাোন্যদর। 
আন্যবদনো এন্যকবান্যর টপৌন্যে লদন্যেন্যেন তাাঁর োস গসলনন্যকর হান্যত।’ 

দাদী যেনব টযাবােদার মুেো তুন্যল ধন্যর লনন্যজর ওড়না লদন্যে তার ট াে-
মুে মুন্যে লদন্যে বলল, ‘তাাঁন্যক ডাকার মত ডাকন্যল লতলন এভান্যবই সাড়া টদন টবান। 
তুই তাাঁন্যক টসভান্যবই ডাকন্যত টপন্যরলেস।’ 

দাদী যেনব টযাবােদান্যক তুন্যল এন্যন লনন্যজর পান্যশ বসাল। তাকাল 
আহমদ মুসার লদন্যক। বলল, ‘সবার স্বপ্ন, সবার আশা, সবার মাোর মলণ আহমদ 
মুসান্যক লকভান্যব সন্যম্বাধন করব?’ 

আহমদ মুসা ম্লান হাসল। বলল, ‘দাদী তার নালতন্যক টযভান্যব সন্যম্বাধন 
কন্যর, টসভান্যবই সন্যম্বাধন করন্যবন। দাদীমা আলম কারও স্বপ্ন, আশা বা মাোর মলণ 
লকেুই নই, আলম সবার পান্যশর টলাক। আমান্যক এভান্যব না টদেন্যল আলম দুুঃে 
পাব।’ 

বন্যল আহমদ মুসা মুহূতেকাল টেন্যমই আবার বলল, ‘দাদীমা আলম 
আপনান্যদর োকার বযাপান্যর একো কো বন্যললেলাম, টসো লেক হওো দরকার।’ 

যেনব টযাবােদা আহমদ মুসার লদন্যক তাকাল। বলল, ‘স্যার, আপলন যা 
বলন্যবন, আমরা টসোই করব। সুলতান গন্যড় োকার আমান্যদর লবকল্প জােগা 
টনই। তন্যব পাত্তানী লসলে এবং বযাংকন্যক টস ধরন্যনর বালড় আন্যে।’ 
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‘লমস টযাবােদা’ পাত্তানী লসলের বালড় লক আপনান্যদর জন্যে লনরাপদ?’ 
বলল আহমদ মুসা। 

‘ঐ বালড়ো আমান্যদর টসো টকউ জান্যন না। এমন লক কাগজপত্রও 
আমান্যদর নান্যম টনই। ইদালনং মান্যঝ মান্যঝ আলম ওোন্যন লগন্যে োকলে।’ যেনব 
টযাবােদা বলল। 

‘ওোন্যন আপনারা টক টক োকন্যবন?’ 
‘আলম দাদী এবং কন্যেকজন পলর ালরকা।’ বলল যেনব টযাবােদা। 
‘এলাকাো টকমন?’ 
‘শতভাগ মুসললম এলাকা। পাত্তানী লসলের পুরন্যনা অঞ্চল। আমান্যদর 

বাসাো টযোন্যন, টসোন্যন লরকশা জাতীে গালড় োড়া অে টকান গালড় যাবার 
সুন্যযাগ টনই। আর টসোন্যন একো ডাক লদন্যল মুহূন্যতেই শত শত টলাক হালজর হন্যত 
পান্যর।’ 

েুলশ হন্যলা আহমদ মুসা। বলল, ‘লেক আন্যে। ভান্যলা জােগা। আজ 
টভান্যরই আপনান্যদর এ বালড় োড়ন্যত হন্যব।’ 

‘লেক আন্যে স্যার।’ বলল যেনব টযাবােদা। 
কো টশে কন্যরই আবার বন্যল উেল, ‘বতেমান পলরলেলত সম্পন্যকে লক আলম 

লকেু লজজ্ঞাসা করন্যত পালর?’ 
‘অবশ্যই।’ আহমদ মুসা বলল। 
‘েড়যন্ত্রকারী দন্যলর নাম আপলন ‘েযাক ঈগল’ বন্যলন্যেন। এন্যদর 

সম্পন্যকে, ভাইো সম্পন্যকে লনশ্চে আরও লকেু জান্যনন।’ বলল যেনব টযাবােদা। 
‘েযাক ঈগল’ সংগেণ আসন্যল আন্তজোলতক একলে জান্যোলনষ্ট সংগেন্যনর 

গতলর। সন্ত্রাসী কমেকান্ড ঘোন্যে মুসললম পলর ন্যে। পুললন্যশর কাষ্টলড টেন্যক জান্যবর 
জহীর উলেনন্যক এরাই লেলনন্যে লনন্যে টগন্যে সন্ত্রান্যসর টনতা লহন্যসন্যব টদোবার 
জন্যে। লকন্তু এই লবেেো োই সরকারন্যক লবশ্বাস করান্যনা যান্যে না প্রমান্যণর 
অভান্যব। টসলদন পাত্তানী শহন্যরর উপকন্যণ্ঠ টসনা  াাঁলড়র টয সন্ত্রাসী ঘেনা ঘেল তা 
জান্যবর জহীর উলেন্যনর টনতৃন্যত্ব হন্যেন্যে বন্যল টদোন্যনা হন্যে। তার রক্তমাো 
সােেন্যক এর প্রমাণ লহন্যসন্যব তুন্যল ধরা হন্যে। সােে ও রক্ত জান্যবন্যরর তা পরীোে 
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প্রমালণত হন্যেন্যে। আসন্যল এো একো েড়যন্ত্র। আলম োই টগান্যেো কমেকতোন্যক 
অনুন্যরাধ কন্যরলে জামাে টয রন্যক্তর দাগ আর তার শরীর টেন্যক টবর হওোর সমে 
এবং সন্ত্রাসী ঘেনার সমে এক লকনা তা পরীো কন্যর টদোর জন্যে। সমে এক 
না হন্যল টস লনন্যদোে প্রমালণত হন্যব। আর সমে এক হন্যল প্রমাণ হন্যব সন্ত্রাসী ঘেনার 
সমে জান্যবর জহীর উলেন ঘেনােন্যল হালজর লেল। হালজর োকন্যলও টস লনন্যদোে 
হন্যত পান্যর, কারণ টজার কন্যর এন্যন হালজর রাো কলেন লকেু নে। লকন্তু এো প্রমাণ 
করা কলেন।’ 

োমল আহমদ মুসা। 
লকন্তু তৎেণাৎ টকউ কো বলল না। 
দাদী ও যেনব দু’জন্যনরই মুে টবদনাে মুেন্যড় টগন্যে। 
একেু পর যেনব টযাবােদাই লনরবতা ভাঙল। বলল, ‘এেন লক 

করণীে?’ 
‘ওন্যদর একজনন্যক জীবন্ত ধরন্যত পারন্যল তার কাে টেন্যক তেয লনন্যে 

এন্যগান্যনা টযত। লকন্তু এ পযেন্ত ওন্যদর দু’ডজন্যনর মত টলাক মারা টগন্যলও কাউন্যক 
জীবন্ত ধরা যােলন। তন্যব আলম বযাংকক আর পাত্তানীন্যত এন্যসলে জান্যবর জহীর 
উলেনন্যক সন্ধান করার জন্যেই। আলম ধারণা করলে, ‘কাতান টেপাংন্যগা’র মত 
টকান জােগান্যতই তান্যক বেী কন্যর রাো হন্যেন্যে।’ 

‘একলে মালনবযাগ টেন্যক একো কাগজ টপন্যে আপলন েুলশ হন্যলন, তান্যত 
লক আন্যে?’ বলল যেনব টযাবােদা। 

‘কাতান টেপাংন্যগা যাবার একো টরাডমযাপ আাঁকা আন্যে।’ আহমদ মুসা 
বলল। 

েুলশ হন্যে উেল যেনব টযাবােদার মুে। বলল, ‘আমরা এেন পুললন্যশর 
আশ্রে লনন্যত পালর না?’ 

‘সমস্যা আন্যে। পুললন্যশর আন্যোজন টদন্যে ওরা পাললন্যে টযন্যত পান্যর। 
আবার পুললন্যশরই টকউ আগাম ওন্যদর জালনন্যে লদন্যত পান্যর টয, পুললশ ওন্যদর 
অবোন সবই টের টপন্যে টগন্যে। সুতরাং পুললশন্যক লদন্যে সমস্যার সমাধান হন্যব 
না।’ আহমদ মুসা বলল। 
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‘তাহন্যল?’ বলল যেনব টযাবােদা। তার মুন্যে অন্ধকার টনন্যম এন্যসন্যে। 
‘সব লেক হন্যে যান্যব। হোৎ কাতান টেপাংন্যগা যাবার টরাড মযাপও 

পাওো টগল। এভান্যবই আল্লাহ সাহাযয করন্যবন।’ 
আহমদ মুসা োমল। টেন্যমই আবার বলল, ‘টভার হন্যে। আপনারা গতলর 

টহান। পন্যর কো হন্যব।’ 
‘আপলন টকাোে োকন্যবন?’ লজজ্ঞাসা যেনব টযাবােদার। 
‘টযোন্যনই োলক, আপনান্যদর ওপর ট াে োকন্যব আমার। 
টমাবাইল টবন্যজ উেল আহমদ মুসার। 
টমাবাইল হান্যত তুলল টস। টমাবাইন্যলর স্ক্রীন্যনর লদন্যক তালকন্যে প্রসন্ন 

হন্যলা আহমদ মুসার মুে। 
টমাবাইল অন কন্যরই আহমদ মুসা বলল, ‘গুড মলনেং স্যার। টকমন 

আন্যেন?’ 
‘ভাল আলে। তুলম টভান্যর নামায পড়ন্যত ওন্যো, তাই টেললন্য ান করলাম 

এ সমে। টতামার জন্যে সুেবর আন্যে।’ ওপার টেন্যক বলল পুরসাত প্রজাদীপক। 
‘সুেবর? লক টসো?’ 
‘টতামার কোই লেক। পরীোে প্রমালণত হন্যেন্যে জামার রন্যক্তর ও সন্ত্রাসী 

ঘেনার সমন্যের মন্যধয ৩ ঘণ্টার পােেকয রন্যেন্যে।’ 
‘আলহামদুললল্লাহ। আপনান্যক ধেবাদ স্যার। আপলন পরীোর উন্যদযাগ 

না লনন্যল এো সম্ভব লেল না।’ 
‘আরও সুেবর আন্যে। লসকুযলরলে কলমলে তান্যদর আন্যগর লসদ্ধান্ত লরলভউ 

করার লসদ্ধান্ত লনন্যেন্যে। টতামার কোন্যকই এেন তারা গুরুত্ব লদন্যে। আই টহাপ, 
তুলম লজন্যত যাে লবন্যভন বাগেমযান।’ 

‘এর টপেন্যনও আপনারই অবদান স্যার। লসলরত োনারতা লক এো 
শুন্যনন্যে?’ 

‘শুনন্যব না মান্যন? টস আমার টপেন্যন টলন্যগই আন্যে। টস টতামার একজন 
টযাগয ললবষ্ট।’ 
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‘টস েুব ভাল টমন্যে। টস আমার ললবষ্ট নে স্যার, টস সন্যতযর পন্যে লবীং 
করন্যে।’ 

‘অল রাইে, ইেংমযান, আলম রালে তাহন্যল।’ 
‘স্যার আজ রান্যত একো ঘেনা ঘন্যে টগন্যে। ‘েযাক ঈগল’রা যেনব 

টযাবােদান্যক লকডোপ করন্যত এন্যসলেল।’ 
‘ও গড! লনশ্চে ওরা বযেে হন্যেন্যে?’ 
‘লজ স্যার।’ 
‘ধেবাদ লবন্যভন বাগেমযান। লকন্তু ওরা হোৎ টযাবােদান্যক লকডোন্যপর 

লসদ্ধান্ত লনল টকন?’ 
‘স্যার আমার মন্যন হে জান্যবর জহীর উলেনন্যক তান্যদর পন্যে কাজ 

করান্যত েযাক ঈগল বযেে হন্যেন্যে। তাই টযাবােদান্যক ধন্যর লনন্যে তান্যক লগলনলপগ 
বালনন্যে জান্যবর জহীর উলেনন্যক রালজ হন্যত বাধয করন্যত ট ন্যেলেল। স্যার ওরা 
মলরো হন্যে উন্যেন্যে। ওরা এেন জান্যবর জহীর উলেন্যনর দাদীন্যকও লকডোপ 
করার লসদ্ধান্ত লনন্যত পান্যর।’ 

‘তুলম ওন্যদর লনরাপদ করার বযবো কন্যরে লনশ্চে। আলম লক পুললশ 
পাহারার বযবো করব?’ 

‘না স্যার। পুললশ পাহারা বসান্যলই জানাজালন হন্যে যান্যব তারা টকাোে।’ 
‘লেক বন্যলে লবন্যভন বাগেমযান। আর লকেু?’ 
‘না স্যার। ধেবাদ।’ 
দু’জন্যনই টেললন্য ান টরন্যে লদল। 
টমাবাইন্যলর লস্পকার অনক কন্যর আহমদ মুসা কো বন্যলন্যে। যেনব 

টযাবােদা, দাদী সবাই শুনন্যত টপন্যেন্যে দু’জন্যনর কন্যোপকেন। 
আহমদ মুসা টেললন্য ান রােন্যতই যেনব টযাবােদা বলল, ‘টসলদন্যনর 

পাত্তানী শহন্যর সংঘলেত সন্ত্রাসী ঘেনার দাে টেন্যক ভাইো মুক্ত হন্যেন্যেন, এো 
পলরলেলত পান্যে যাবার োলনেং পন্যেন্ে হন্যব ইনশাআল্লাহ। এই কৃলতত্ব আপনার 
স্যার। আপনার হাত ধন্যর আল্লাহ এো কলরন্যেন্যেন।’ টশন্যের কোগুন্যলা কান্নাে 
রুদ্ধ হন্যে টগল। 
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পলর ালরকা নূরী দাাঁলড়ন্যে লেল যেনব টযাবােদার টসা ার টপেন্যন। যেনব 
টযাবােদা োমন্যতই টস বন্যল উেল, ‘শাহজাদী আপা ও দাদী টবগন্যমর আরও 
লবপদ হন্যত পান্যর স্যার?’ উন্যদ্বগ ভরা কণ্ঠ তার। 

আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘আলম সম্ভাবনার কো বন্যললে। োরাপ, ভাল 
সব সম্ভাবনাই সামন্যন রােন্যত হে।’ 

‘ধেবাদ স্যার। উলন টকান এক লসদ্ধান্ত লরলভউ করার কো বলন্যলন, 
টসো লক স্যার।’ ট াে মুন্যে বলল যেনব টযাবােদা। 

‘োইলযান্যন্ড মুসলমানন্যদর ওপর সন্ত্রাসী টেম টদবার জে আবার তৃতীে 
পে কাজ করন্যে, তারাই সব সন্ত্রাসী ঘেনার জন্যে দােী এবং তারাই জান্যবর 
জহীর উলেনন্যক লকডোপ কন্যরন্যে- যা আন্যগ োই োশনাল লসকুযলরলে কলমলে 
টমন্যন টনেলন। তারা এেন লসদ্ধান্ত লরলভউ করন্যত রালজ হন্যেন্যে রক্তমাো জামার 
েড়যন্ত্র প্রকাশ হবার পর।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘আলহামদুললল্লাহ।’ বলল যেনব টযাবােদা। 
‘কার সান্যে কো বলন্যল তুলম ভাই।’ লজন্যজ্ঞস করল দাদী। 
‘ইলন োই টগান্যেো লবভান্যগর সহকারী প্রধান পুরসাত প্রজাদীপক। তার 

আরও একো পলর ে আন্যে, লতলন জান্যবর জহীর উলেন্যনর েুব ঘলনষ্ঠ লসলরত 
োনারতার লপতা।’ 

যেনব টযাবােদা ও দাদী দু’জন্যনই  মন্যক উন্যে তাকাল আহমদ মুসার 
লদন্যক। যেনব টযাবােদা লজজ্ঞাসা করল, ‘লসলরত োনারতা লক কন্যরন? টলো পড়া 
কন্যরন? টকাোে পন্যড়ন?’ 

‘জান্যবর জহীর উলেন ও লসলরত োনারতা একই লবশ্বলবদযালন্যে পন্যড়। 
েুব ভাল টমন্যে টস। জান্যবর জহীর উলেন্যনর বযাপান্যর টস েুবই আন্তলরক। অন্যনক 
সাহাযয কন্যরন্যে টস আমান্যক। গতকাল লবন্যকন্যলও টেললন্য ান কন্যরলেল এলদন্যকর 
অবো জানার জন্যে। আলম যলদ আপনান্যদর টদো পাই, তাহন্যল তার সমন্যবদনা 
ও শুন্যভো আপনান্যদর দু’জনন্যক জানান্যত বন্যলন্যে।’ আহমদ মুসা বলল। 

‘আমান্যদর শুন্যভো-সমন্যবদনা তার প্রলত।’ বলল যেনব টযাবােদা। 
‘তান্যক না টদন্যেই গ্রহণ করন্যলন?’ আহমদ মুসা বলল। 
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‘জনাব আহমদ মুসা যার পন্যে বন্যলন, টস কত বড়, তার কত টসৌভাগয! 
তার সম্পন্যকে জানা আর লকেু োন্যক না স্যার।’ যেনব টযাবােদা বলল। 

‘টবানন্যক এেলন টদেন্যত ইো করন্যে আমার।’ বলল দাদী। 
‘টস বযবোও হন্যে যান্যব দাদীমা। এেন দো কন্যর আপনারা উেুন। 

আপনান্যদর টপৌন্যে লদন্যে আমান্যক সুলতান গন্যড় আবার ল ন্যর আসন্যত হন্যব।’ 
আহমদ মুসা বলল। 

‘সংন্যগ সংন্যগই টকন?’ লজজ্ঞাসা যেনব টযাবােদার। 
‘েযাক ঈগন্যলর টলাকরা সকাল টেন্যক লদন্যনর টকান এক সমে এই 

বালড়ন্যত আসন্যব তান্যদর টলাকন্যদর টোাঁজ লনন্যত, আপনান্যদর টোাঁজ লনন্যত। আলম 
ল ন্যর এন্যস তান্যদর জন্যে অন্যপো করন্যত  াই। 

‘স্যার, আপলন লনন্যজর কো ভান্যবন না? আপনার এেন টরষ্ট অপলরহাযে।’ 
বলল যেনব টযাবােদা। কণ্ঠ তার েুব নরম। 

‘লকন্তু লমস টযাবােদা, ঐ কাজো টবলশ প্রন্যোজন।’ 
বন্যলই আহমদ মুসা উন্যে দাাঁড়াল। 
উন্যে দাাঁড়াল অে সবাই। 
 
 

 
 



পাত্তানীর সবজু অরন্যে  165 

 

৬ 
পাত্তানী লসলের সাগর তীন্যরর ‘লস লভউ ইন্োরোশনাল’ টহান্যেল। 
ে’তলার একলে লভআইলপ সুযে। 
আইজযাক জযাকব টেললন্য ান লরলসভার িাডন্যলর উপর টরন্যে রুমাল 

লদন্যে কপান্যলর ঘাম মুেল। ডীপ এলস সন্যেও ঘাম ঝরন্যে তার কপাল টেন্যক। 
ধপ কন্যর টসা াে বন্যস পড়ল। 
বস হালবব হাসাবাহর যত ধমক আজ টস শুন্যনন্যে, টগাো জীবন্যন টশানা 

সব মে কো একত্র করন্যলও তার সমান হন্যব না। গা টেন্যক টয ঘাম ঝন্যরন্যে, তা 
শরীন্যরর কন্যষ্টর অসহাে কান্না। 

অবশ্য গাল টশানার মতই ঘেনা ঘন্যেন্যে। 
পরশু লদন টমলার মান্যে আমান্যদর টলাকরা একজন যুবকন্যক সন্যেহ 

কন্যরলেল। তান্যক আেকাবার জন্যে ওরা  ারজন আিমণ কন্যরলেল যুবকলেন্যক। 
লকন্তু যুবকলে  ারজনন্যকই হতযা কন্যর। আবার গত রান্যত জান্যবর জহীর উলেন্যনর 
টবান যেনব টযাবােদান্যক ধন্যর আনার জন্যে লগন্যেলেল ৮ জন বাোই করা টলাক। 
তান্যদর টনতৃন্যত্ব লেল শীেে কমান্যন্ডা ডযান। তান্যদর বাধা টদোর মত টকউ লেল না 
বালড়ন্যত মাত্র ৫ জন টমন্যে োড়া। তান্যদর মন্যধয লতনজনই পলর ালরকা। একজন 
লেল আলশ বেন্যরর বৃদ্ধা। লকন্তু টসই ৮ জন্যনর টকান সন্ধান টনই। কমান্যন্ডা টনতা 
ডযান্যনর টমাবাইল লনরব। এই অবোে কান্যরা জন্যেই লের োকার মত নে। 

ঘন্যরর দরজা টেন্যল প্রন্যবশ করল টবোরা। বলল, ‘স্যার, টবনজালমন স্যার 
এন্যসন্যেন।’ 

‘লনন্যে এন্যসা।’ বন্যল আইজযাক টসা া টেন্যক উন্যে অল লসোল টেলবন্যলর 
ট োন্যর লগন্যয বসল। 

আইজযাক জযাকব ‘েযাক ঈগল’-এর পাত্তানী লসলের প্রধান। সুলতান 
গড়ও তারও অধীন্যন। 
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ঘন্যর প্রন্যবশ করল টবঞ্জালমন টবকার। 
টেলবন্যলর সামন্যন ট োর টদলেন্যে তান্যক বসন্যত বলল আইজযাক জযাকব। 
টবঞ্জালমন টবকার হন্যলা পাত্তানী শহর অঞ্চন্যলর কমান্যন্ডা টনতা। 
‘লকেু শুন্যনে?’ টবঞ্জালমন বসন্যতই প্রশ্ন করল আইজযাক জযাকব। 
‘লজ স্যার। কাতান টেপাংন্যগা টেন্যক লালদন্যনা টেললন্য ান কন্যরলেল 

লকেুেণ আন্যগ।’ 
‘লক ভাবে তুলম?’ 
‘স্যার আমার মন্যত টললভ লনন্যোাঁজ বা লনহত হওোর লদন সুলতান গড় 

েুযলরষ্ট টহান্যেন্যল টয লবন্যদশী উন্যেলেল, টসই সব নান্যের গুরু। টস টললভন্যক হতযা 
কন্যরন্যে, টমলার মান্যের আমান্যদর  ারজনন্যক হতযাকারী টস, তাও প্রমালণত 
হন্যেন্যে। হতযাকান্যন্ডর পর টস আর টহান্যেন্যল টনই। আমার মন্যত শাহ বালড় 
অলভযান্যন টয অসম্ভব কান্ড ঘন্যেন্যে তার টপেন্যন টসই রন্যেন্যে।’ 

‘ধেবাদ টবঞ্জালমন, আমান্যদর সবারও একই কো। টসই এেন আমান্যদর 
প্রধান োন্যগেে। এেনই টতামান্যক টবলরন্যে পড়ন্যত হন্যব। লনন্য  দু’গালড় টলাক প্রস্তুত 
আন্যে। প্রেন্যম শাহ বালড় যান্যব। টসোনকার প্রলত ইলঞ্চ োন সন্ধান করন্যব। যুবন্যকর 
এবং যেনব টযাবােদান্যদর টোাঁজ করন্যব। বন্যসর লনন্যদেশ আগামী ২৪ ঘণ্টার মন্যধয 
তান্যক সুেবর লদন্যত হন্যব। এর জন্যে যা করা দরকার করন্যব। পাত্তানী শহরাঞ্চন্যলর 
সহকারী পুললশ প্রধান মলহদল টতামান্যক সবরকম সহােতা করন্যব। পুললশ 
 াইন্যলও পান্যব। লকন্তু টযভান্যবই টহাক টসই যুবক ও যেনব টযাবােদান্যক ২৪ 
ঘণ্টার মন্যধয হান্যত টপন্যতই হন্যব।’ 

‘যুবকলে লবন্যভন বাগেমযান নে টতা, বযাংকন্যক টয আমান্যদর অন্যনক 
সবেনাশ কন্যরন্যে?’ বলল টবঞ্জালমন টবকার। 

‘টসো জানার ট ষ্ট  লন্যে। েদ্মন্যবশ ধারন্যণ যুবকলে অসম্ভব দে। 
সুলতান গড় েুযলরষ্ট টহান্যেল টেন্যক যুবকলের  ন্যো পাওো টগন্যে, টসো লমললন্যে 
টদো হন্যে।’ আইজযাক জযাকব বলল। 

‘ধেবাদ স্যার, আলম উেলে।’ বলল টবঞ্জালমন টবকার। 
‘এন্যসা। আই উইস ইউ গুড লাক।’ আইজযাক জযাকব বলল। 
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টবঞ্জালমন ঘর টেন্যক টবলরন্যে টগল। 
পাাঁ  লমলনে পর লন  টেন্যক ‘েযাক ঈগল’এর টকান্যডড হনে শুনন্যত টপল 

আইজযাক। জানালা লদন্যে লনন্য  টহান্যেন্যলর লবশাল কারপান্যকের লদন্যক তালকন্যে 
আইজযাক টদেন্যত টপল টয, ‘েযাক ঈগল’এর লতনলে গালড় টহান্যেন্যলর টগে টেন্যক 
টবলরন্যে যান্যে। 
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