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১ 
ইয়াংমযান, তুফম যা বসলছ তার েরল অর্থ হসলা কোন অযাটল দ্বীসপ্ 

বাইসর কর্সে েহসে কদখা যায় না এমন কোন স্থাপ্না গসে কতালা েম্ভব ফে না? 
এর েরল উত্তর হসলা, েম্ভব নয়। োরণটা কদখ, এেটা অযাটসল ফে র্াসে? 
চারফদসের েংেীণথ অর্বা ফেছুটা প্রশস্ত ভূফম েীমানা, এই ভূফম েীমানার মাঝখাসন 
র্াসে কলগুন।সলগুসনর ফনসচ র্াসে কোরাল লাইমসটাসনর েফলড কবে। এই 
কবেটা ধীসর ধীসর এখাসন উসে এসেসছ োগসরর কলার কর্সে। প্াফনর ফনসচ 
অযাটসলর এই েফলড কবসের চাফরফদসের কদয়াল নানা রেসমর হসত প্াসর। মেৃণ 
হসত প্াসর, এবসো-সর্বসো হসত প্াসর, েূচাসলা অর্বা কভাোঁতা কোরাসলর ঝাসে 
প্ূণথও হসত প্াসর। এেব ফনসয়ই এেটা অযাটল দ্বীপ্। এর মসধয ইনফডফভেুয়াল 
স্থাপ্না গসে উোর সুসযাগ কোর্ায়? 

ের্াগুসলা বলফছল ইফেসচয়াসর কশায়া শুভ্র কেশ, শুভ্র ভ্রূর এেেন বৃদ্ধ। 
মুসখর চামোও তার অসনে কোঁচোসনা। উজ্জ্বল কোনালী কচহারায় তার কচাখ দু’ফট 
খুবই েেীব ও তীক্ষ্ণ। 

বৃসদ্ধর নাম অধযাপ্ে কটসপ্ায়া তাফতফহফত।  
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তাফহফত ফবশ্বফবদযালসয়র ওসেফনে লযান্ড-োইসের োসবে অধযাপ্ে। 
কগাটা প্রশান্ত মহাোগর এলাোয় এই ফবষসয় কে অফদ্বতীয় ফবসশষজ্ঞ। দুফনয়াসোো 
নাম তার। ফবশ্বফবদযালসয়র অধযাপ্ে হওয়ার োসর্ োসর্ কে প্যাফেফিে 
আইলযান্ড ইেফটফটউসটর প্রধাণও ফছল। 

অধযাপ্ে কটসপ্ায়া তাফতফহফত মাসরভার বাবার ফশক্ষে ফছল। আবার তার 
প্াফরবাফরে বাফে “আরু”কত। এই োরসণ মাসরভাসদর ঘফনষ্ঠ প্াফরবাফরে েম্পেথ 
আসছ অধযাপ্ে কটসপ্ায়া তাফতফহফতর প্ফরবাসরর োসর্। 

মাসরভাই আহমদ মুোসে ফনসয় এসেসছ অধযাপ্ে কটসপ্ায়া তাফতফহফতর 
োসছ। অযাটল দ্বীপ্গুসলার েসম্পাফেশন েম্পসেথ আহমদ মুো োনসত চায়। আর 
েনসত চায় অযাটলগুসলাসত কোন কগাপ্ন স্থাপ্না ফেভাসব গসে উেসত প্াসর। 

আহমদ মুো তার মাফিওসয়ভ মফনটসর প্াওয়া এেএমএে মতুতুংগা 
দ্বীপ্ কর্সেই এসেসছ এটা ফনফিত হবার প্র কভসব কল-ফেনারা প্াসে না। কছাট 
এই দ্বীসপ্র কোর্া কর্সে তার োসছ এেওএে বাতথা এল!চারফদসে ঘুসর কে 
মতুতুংগা দ্বীপ্টাসে কদসখসছ। তাছাো েফম্পউটাসর দ্বীপ্ফটর স্যাসটলাইট ইসমে 
কে প্ফরক্ষা েসরসছ। এসত উপ্সরর োরসিে ছাোও দ্বীপ্ফটর প্াফনর তসলর 
কবেটাসেও কে ঘফনষ্ঠভাসব কদসখসছ। ফেন্তু প্রসের উত্তর কমসলফন। এই অবস্থায় 
মাসরভা তাোঁসে ফনসয় এসেসছ অধযাপ্ে কটসপ্ায়া তাফতফহফতর োসছ। 

অধযাপ্ে তাফতফহফত “আরু”কত তার পপ্ফিে বাফেসত অবের 
েীবনযাপ্ন েরসছ। োরা েীবন ধসর েমৃদ্ধ েসর কতালা পপ্ফিে প্াোগাসর 
প্োশুনা, বাফের চারফদসের বাগাসনর টুফেটাফে প্ফরচযথা ও বাগাসন ঘুসর কবফেসয়ই 
তার েময় কেসট যায়। আে খুফশ হসয়সছ কে আহমদ মুোসদর কপ্সয়। 

অধযাপ্ে কটসপ্ায়া তাফতফহফতর ের্া কশষ হসতই আহমদ মুো বলল, 
ফেন্তু স্যার, আফম ফনফিত এেফট অযাটসল কগাপ্ন স্থাপ্না আসছ এবং কেখাসন 
মানুষও আসছ। যফদ এটা েতয হয়, তাহসল কগাপ্ন স্থাপ্না ফেভাসব গসে উেল? 

তুফম ‘যফদ’ শব্দ বযবহার েসরছ। ফেন্তু এই ‘যফদ’টাসে েতয বসল ফনফিত 
হসছা কেমন েসর, ইয়ংমযান? বলল অধযাপ্ে কটসপ্ায়া তাফতফহফত। 
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স্যার, আফম ঐ দ্বীসপ্র এে স্থান কর্সে এেফট এেওএে বাতথা কপ্সয়ফছ। 
আহমদ মুো বলল। 

তুফম ফে েসর ফনফিত হসছা, এেওএে বাতথাটা ঐ অযাটল কর্সেই 
এসেসছ? বলল অধযাপ্ে তাফতফহফত। 

আহমদ মুো তার অংসের ফববরণ ফদসয় বলল, আমার ফহোসব কোন ভুল 
হয়ফন স্যার। 

অধযাপ্ে কটসপ্ায়া তাফতফহফত মার্া কনসে বলল, ইয়াংমযান, অংে 
কতামার ফেে আসছ।ফেন্তু অযাটসল কগাপ্ন স্থাপ্না কোসেসে আেসব, কে অংে কতা 
ফমলসছ না! 

আহমদ মুো ভাবফছল। বলল, স্যার, অযাটসলর কোরাল কটান কবে যা 
োগসরর কলার কর্সে উসে এসেসছ, তা ফে েব েময় েফলড হসত বাধয? 
কদয়ালসঘরা ঘসরর মত িাোঁপ্া হসয় উেসত প্াসর না তা? এভাসব তা ফে কলগুসনর 
কলাসরর ফনসচ কোন স্থাপ্না গোর সুসযাগ েৃফি েরসত প্াসর না? 

আহমদ মুোর প্রে শুসন অধযাপ্ে কটসপ্ায়া তাফতফহফত ইফে কচয়াসর গা 
এফলসয় ফদল।েংসগ েংসগ উত্তর ফদল না। তার কচাখ বুসে ফগসয়ফছল। ভাবফছল কে। 

এে েময় কচাখ খুলল অধযাপ্ে কটসপ্ায়া তাফতফহফত। কোো হসয় বেল। 
তাোল আহমদ মুোর ফদসে। বলল, ইয়ংমযান, তুফম ফে বলসত চাছ আফম 
বুসঝফছ। স্রিার েৃফি বে ফবফচি।এর েতটকু আমরা োফন। এখাসন েম্ভব-
অেম্ভসবর েীমাসরখাও টানা যায় না। অতএব, তুফম য বলছ র্ােসত প্াসর, আবার 
নাও প্াসর। ফবজ্ঞাসনর ের্া যফদ বল তাহসল বলব কোরাল স্তসরর পবফচিময় 
গেসনর বযাখযা পবজ্ঞাফনে মাপ্-সোে কর্সে প্াওয়া যাসব না। এগুসলা মহান স্রিার 
ইছার েৃফি।তুফম অযাটসলর কবসে কোরাল কটান ওয়ালসে কযমন িাোঁপ্া হওয়ার 
ের্া বলছ, তা স্রিার ইছার আওতার বাইসর নয়। 

বসল র্ামল অধযাপ্ে তাফতহাফত। হোৎ তার মুসখ ভাবনার এেটা ছাপ্ 
িসুট উেল। তার োসর্ োসর্ তার কোোঁসট কদখা কগল এে টুেসরা হাফেও। তাোল 
কে মাসরভা মাইফমফতর ফদসে। বলল, মাসরভা, কতামার ফনিয় মসন আসছ 
েগসতশ্বরী ও প্রর্ম মানবী ফহনা, ফপ্রে কহোনা কহাোনা ও োগর-রূপ্া েলেন্যা 
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ভাইফমফত শাবানুর োফহনী। এই োফহনীসতই আসছ ফপ্রে কহোনা কহাোনার প্রফত 
েদয় েগসতশ্বরী ফহনা প্াগল কপ্রফমে ফপ্রেসে তার কপ্রফমো ভাইফমফত শাবানুর 
োসর্ কদখা েফরসয়ফছল প্াফনর তসল অযাটসলর এে প্রাোসদ। অযাটসলর প্াফনর 
তসল মাসন অযাটসলর কবে এলাোয় কয প্রাোদ র্ােসত প্াসর, তাফহফত এলাোর 
এই োফহনীসত তার এেটা প্রমাণ প্াওয়া যায়। 

অধযাপ্ে তাফতফহফত র্ামসতই আহমদ মুো বসল উেল, োফহনীটা ফে 
স্যার? 

রূপ্ের্া কযমন হয়, এ কতমফন এে োফহনী। এটা প্মাসর রােবংসশর 
এে রােপ্সুির োফহনী। 

বসল এেট ুর্াসম অধযাপ্ে তাফতফহফত তাোল মাসরভা মাইফমফতর ফদসে। 
বলল, মাসরভা, তুফম োনসল োফহনীটা, বল। 

মাসরভার মুখ লাল হসয় উেল। এে কছাপ্ লজ্জা এসে কেসে ফদল তার 
কচাখ-মুখ। কে মুখ ফনচ ুেরল। 

হােল অধযাপ্ে তাফতফহফত। বলল, ফেে আসছ, আফমই বলফছ।বসল শুরু 
েরল অধযাপ্ে তাফতফহফতিঃ অিাদশ শতসের প্রর্মাসধথ ইউসরাফপ্য়সদর আগমন 
শুরু হয় প্রশান্ত মহশাগরীয় অঞ্চসল। ফেন্তু তার আসগ েসয়ে শতাব্দী ধসর প্রশান্ত 
মহাোগরীয় দ্বীপ্াঞ্চসল অসনে রােবংসশর উোন ঘসট। তাফহফতসতও এমন এেফট 
রােবংশ েসয়ে শতাব্দী ধসর রােত্ব েসরসছ। তাফহফতর প্মাসত রােবংশ এসদরই 
উত্তরেূফর। ঐ রােবংসশর নামও এখন োনা কনই।কেই অোনা বংসশর এে 
রােপ্িু ফছল কহোনা কহাোনা, যার অর্থ সুন্দর ও শফির রােমুকট। এই সুন্দর 
রােপ্সুির শখ ফছল োগসর ঘুসর কবোসনা। মাসঝ মাসঝই তার ফনরুসেশ যািা 
হসতা োগসর। ফদন, রাত, েপ্তাহ গফেসয় কযত কে বাফেসত ফিরসতা না। এ দ্বীপ্ 
কর্সে কে দ্বীসপ্, এ অযাটল কর্সে কে অযাটসল ঘুসর কবোত। তার প্ালসতালা 
োগরজ্বয়ী সুদৃশ্য রােেীয় কবাসট এোই ঘুসর কবোত কে। এেফদন এে কেযাৎস্না-
গলাসনা সুন্দর রাসত তার কবাট কনাঙর েরা ফছল এে অযাটসলর তীসর। কবাসটর 
কডসগ বসে কে তন্ময় হসয় উপ্সভাগ েরফছল কেযাৎস্নাপ্লাফবত োগসরর ফনরব-
ফনঝুম কেৌন্দযথ। এই েময় প্ুব োগসরর বুে কর্সে উসে আসে এে খন্ড োলসচ 
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রফিম কমঘ। শুরু হয় প্রবল ঘুফণথ। কে ঘুফণথসত তফলসয় যায় তার কবাট। কেও ফছটসে 
প্সে কযন কোর্াও! ফনসেসে হাফরসয় কিসল কে। ফনসেসে আবার ফিসর কপ্সয় 
যখন কে কচাখ খুসল, তখন কে কদসখ সুেফজ্জত ঘসরর অেম্ভব সুন্দর এে নরম 
ফবছানায়। কচাখ ঘুরাসত ফগসয় তার কচাখ প্সে প্াসশই সুন্দর আেসন বো নীল 
বেনা, নীল নয়না এে অপ্রূপ্ সুন্দরীর উপ্র। তার োগর-নীল রােেীয় 
কপ্াষাসের উপ্র তার োগর নীল কদাপ্াট্রা মার্া কর্সে েপ্াল প্েথন্ত কনসম 
এসেসছ। চাোঁসদর মসতা মুখফটই শুধ ুতার কখালা। চাোঁসদ েলংে আসছ, ফেন্তু তার 
দুধ-আলতা মুসখ কোন েলংে কনই। রােপ্সুির কচাখ কযন বাোঁধা প্সে কগল তার 
মুসখ! কচাখ েরাসত প্ারল না রােপ্িূ। প্ল প্ল েসর েময় বসয় কগল। দৃফি ক্লান্ত 
হসয় প্েল। তবু প্লে প্সে না কচাসখ। ফনল-নয়না সুন্দরী তার কচাখ েফরসয় ফনল 
কোোঁসট এে টুেসরা হাফে কটসন। বলল শাহোদা আপ্ফন এখন সুস্থ। আপ্নার 
কবাটও ফেে হসয় কগসছ। কেটাও পতফর। আপ্ফন ইছা েরসল এখনই উেসত 
প্াসরন। 

রােপ্িু তখনও তার কচাখ েরাসত প্াসরফন। সুন্দরীর ের্াগুসলা তার 
োসন কযন অমৃত কেসল ফদল! তাফহফত ভাষায় এমন শুদ্ধ, ফমফি উোরণ আসগ কে 
কশাসনফন। 

সুন্দরীর কচাখ ঘুসর এল আবার রােপ্িু কহোনা কহাোনার মুসখর উপ্র। 
আবার আটো প্সে কগল দুই কোো কচাখ। 

সুন্দরীর কচাসখ-মুসখ িসুট উেল েলাে হাফে। কে মুখ ফনচু েরল। বলল, 
তাহসল শাহোদা, আরও এেটু ফবশ্রাম েরুন। 

উেসত যাফছল সুন্দরী।রােপ্িু কহোনা কহাোনা বলল, আফম কোর্ায় 
রােেন্যা? 

সুন্দরী ফমফি হােল। বলল, আফম রােেন্যা নই। আফম বলসত প্াসরন, 
োগরেন্যা। আপ্ফন অযাটল রাসেযর এে প্রাোসদ, মাসন অযাটসলর এে ফনবাসে। 

যাবার েসন্য উসে দাোঁোল সুন্দরী। রােপ্িু কহোনা কহাোনা ফবছানায় 
উসে বেল। বলল, আপ্নার নাম ফে? 
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সুন্দরী তার ফনচু মুখ না তুসলই বলল, আফম ভাইফমফত শাবানু। বসলই 
সুন্দরী ভাইফমফত শাবানু প্া তুলল যাবার েসন্য। 

রােপ্িু ফনসেসে প্রোশ েরার েসন্য মফরয়া হসয়ই বলল, আফম যফদ না 
কযসত চাই? আফম যাব না। 

কপ্ছসন না তাফেসয়ই ভাইফমফত শাবানু কেই ফমফি কহসে বলল, 
অফতফর্শালা কতা োসরা বাফে হয় না! এখাসন অফতফর্রা আসেন চসল যাবার 
েসন্যই। আপ্ফনও যাসবন। 

বসল চসল ফগসয়ফছল ভাইফমফত শাবানু। 
চসলই আেসত হয় রােপ্ুি কহোনা কহাোনাসে। ফদ্বতীয়বার এসে 

ভাইফমফত শাবানু যখন রােপ্ুসির কচাসখ কচাখ করসখ বলল, আসুন শাহোদা। 
তখন ফে এে অসমাঘ টাসনই রােপ্িু উসে দাোঁোল, কযন এমন ফমফি ডাে উসপ্ক্ষা 
েরার োধয তার কনই। 

রােপ্িু কহোনা কহাোনা যাবার েসন্য উসে দাোঁোসল ভাইফমফত শাবানু 
বলল, শাহোদা, এবার আপ্ফন দুই কচাখ বন্ধ েরসবন। আফম আপ্ানসে হাত ধসর 
ফনসয় যাব। 

করশসমর নরম গলার এই ফমফি আসদশও রােপ্িু েংসগ েংসগই প্ালন 
েরল।সচাখ বন্ধ েরল কে। 

ধন্যবাদ! বসল ভাইফমফত শাবানু তার হাত ধসর োমসন এফগসয় ফনসয় 
চলল। 

ভাইফমফত শাভানুর স্পসশথ রােপ্িু কহোনা কহাোনার কদসহর প্রফতফট 
প্রমাণু কযন কেসগ উেল, ফশহফরত হসলা! োরও স্পশথ কয এত ফমফি, এত মধুর 
হসত প্াসর, তা রােপ্ুসির েল্পনারও বাইসর ফছল। 

রােপ্িু কহোনা কহাোনাসে কোর্ায় ফনসয় যাসছ, ফেভাসব ফনসয় যাসছ, 
কেেব ফনসয় রােপ্ুসির কোন মার্া বযর্া ফছল না। অন্য ফেছু কভসবই স্পসশথর 
অনুভূফত কে ফবফছন্ন হসত চাইফছল না। তসব কে ক্রমশ উপ্সর উেফছল কেটা তার 
প্া-ই বসল ফদফছল। 

উপ্সর উো এে েময় কশষ হসলা। তারপ্র আসরা এেটু প্র্ চলা। 
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আবার র্মসে দাোঁোসনা। 
ভাইফমফত শাবানুর নরম ফমফি গলা শুনসত কপ্ল রােপ্িু। বলল, এেট ু

দাোঁোসত হসব শাহোদা। ফবশ, ফিশ কেসেন্ড প্সর এেটা শব্দ হসব, তারপ্র 
আপ্ফন কচাখ খুলসবন। 

বসল ভাইফমফত শাবানু রােপ্ুি কহোনা কহাোনার হাত কছসে ফদল। 
কমসয়ফট হাত কছসে কদবার োসর্ োসর্ রােপ্ুসির মসন হসলা তার কদহ েুসে জ্বসল 
র্াো উজ্জ্বল বাফত কযন ফনসভ কগল। েব শফি কেউ শুসষ কনয়ার মত কদহটা তার 
দুবথল হসয় প্েল। এেটা শব্দ হসলা। ফমফি এেটা ফশসের শব্দ। 

কচাখ খুলল। দ্রুত কচাখ বুলাল চাফরসদসে। কমসয়ফট কনই।সেউ কোর্াও 
কনই। চাফরফদসে প্াফন। কে এে অযাটসলর েরু তীসর দাোঁফেসয় আসছ। তার 
এেপ্াসশ োগর, অন্য প্াসশ অযাটসলর কলগুন। প্াসশ দফক্ষসন আর এেটা অযাটল 
আসছ, কেটা প্রায় প্ঞ্চাশ গে দূসর। তার কবাটফট হালো কদাল খাসছ োগসরর 
প্াফনসত। কবাটফট আসগর মসতাই বাোঁধা অযাটসলর তীসর। ফেন্তু কমসয়ফট কগল 
কোর্ায়? মাি ফবশ-ফিশ কেসেসন্ডর বযবধান, কোর্ায় কগল কমসয়ফট? রােপ্সুির 
মার্ায় কযন আোশ কভসে প্েল! েব হারাসনার হৃদয়-ভাো অনুভূফত ফনসয় কে 
বসে প্েল অযাটসলর তীসর। 

ফমফনট যায়, ঘন্টা যায়, ফদন যায়, রােপ্িু কে অযাটসলর তীর কর্সে 
ওসেফন। তার মুসখ এেটাই ের্া বারবার, কোর্ায় কগল আমার ভাইফমফত শাবানু? 

েসয়েফদন প্র রাোর এেফট েন্ধানী দল ফগসয় তাোঁসে অযাটসলর তীর 
কর্সে মুমূষথ অবস্থায় তুসল আসন। তাসে ফনসয় আসে রােধানী আরুসত। কে সুস্থ 
হয়, ফেন্তু ভাইফমফত শাবানুর নাম তার মুখ কর্সে যায় না। ডািার-েফবরাে ও 
ভূত-সপ্রসতর তাফিেরাও তাোঁসে কদসখ। ফেন্তু ফেছুসতই ফেছু হয় না। তাোঁসে বুঝাসনা 
হয় ভাইফমফত অদৃশ্য েগসতর োগরেন্যা, শাবানু হসত প্াসর তার নাম। কে 
অদৃশ্য েগসতর বাফেন্দা, অদৃশ্য হসয় কগসছ। তাোঁসে রােপ্সুির মসতা মানুষ প্াসব 
ফে েসর? ফেন্তু কোন বুঝই কে কনয়ফন। তার োগসর ঘুরাঘুফর আসগর কচসয় অসনে 
কবসে যায়। রাত-ফবরাত, বৃফি-খরা, কোন ফেছুরই কতায়াক্কা কনই, তার কবাট ঘুসর 
কবোয় োগসরর এ প্রান্ত কর্সে ও প্রান্ত, েবখাসন। চাফরফদসের ফনঝুম ফনরবতার 
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মাসঝ ধ্বফনত তার এেফট মাি নাসমর উোরণ-ভাইফমফত শাবানু, আমার ভাইফমফত 
শাবানু! 

েগসতশ্বরী ‘ফহনা’ অবসশসষ েদয় হন প্াগল কপ্রফমে রােপ্সুির প্রফত। 
আসগর মসতাই কেযাৎস্না-গলা এে চাোঁদনী রাসত রেপ্িু কহোনা কহাোনার কবাট 
কনাঙর েরা ফছল কেই অযাটসলর তীসর।েগসতশ্বরী ‘ফহনা’ কনসম আসে।আসে কে 
অযাটসলর তীসর। ঘুমন্ত রােপ্ুিসে তুসল ফনসয় কনসম যায় অযাটসলর তীর কর্সে। 
অযাটল-তীসরর মাফট িুোঁসে েুসে যায় কভতসর। চসল যায় অযাটসলর কেই 
রােপ্রাোসদ। তাোঁসে শুইসয় কদয় দুগ্ধ কিনাফয়ত মসনাহরা নরম কেই ফবছানায়। ঘুম 
কর্সে কেসগ উেসল কেখাসনই আবার কদখা হয় ভাইফমফত শাবানুর োসর্।ফমলন 
হয় দুই হৃদসয়র। রােপ্িু তাসে েফেসয় ধসর বসল, েবাই বসল তুফম অদৃসশ্যর 
োগরেন্যা, হাফরসয় যাসব না কতা আবার। অদৃশ্য কর্সে হাসেন 
েগসতশ্বরী’ফহনা’। রােপ্সুির উসেসশ্য তার েন্ে ধ্বফনত হয়িঃ না রােপ্িু, 
ভাইফমফত শাবানু মায়া নয়, মানবী, তাইসতা কতামাসদর ফমলন হসলা। আফম 
আনফন্দত, ফনমফজ্জত, ধ্বংেপ্রাপ্ত মহাসদশ ‘ম’ু-এর এে মহাগুণী, মহাজ্ঞানী 
বংশধসরর োসর্ নতুন প্যাফেফিে েফন্টসনসন্টর এই প্রর্ম ফমলন। োফহনীর 
এখাসনই কশষ। তসব আরও ের্া প্রচফলত আসছ, রােপ্িু নাফে এরপ্র কগাপ্সন 
আেসতা রােধানীসত, ঘুসর কবোসতা োগসরও ভাইফমফত শাবানুসে ফনসয় োফহনীর 
কশষ অংশ নাফে কেই োফনসয় কগসছ েবাইসে। 

র্ামল অধযাপ্ে তাফতফহফত দীঘথ োফহনী বলা কশষ েরার প্র। 
অতযন্ত মসনাসযাসগর োসর্ আহমদ মুো অধযাপ্ে তাফতফহফতর ের্া 

শুনফছল। রূপ্ের্া ফহোসবই কে শুনফছল ফেন্তু শুনসত ফগসয় মাসঝ মাসঝই তার 
কচাসখ-মুসখ কয ফবস্মসয়র েৃফি হফছল, তা অবশ্যই রূপ্ের্া শুসন হয় না।  

অধযাপ্ে তাফতফহফত র্ামসতই আহমদ মুো বলল, স্যার, আপ্নার 
োফহনী রুপ্ের্া হসলও বাস্তবতার ফেছু উপ্াদান তার মসধয আসছ! যা আমার 
োসছ েফতযই ফবস্ময়ের লাগসছ। 

কযমন? বলল অধযাপ্ে তাফতফহফত। 
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কযমন এে.কয অযাটসলর অবস্থানরত অবস্থায় রােপ্িু ঝসের েবসল 
প্সে েংজ্ঞা হাফরসয় অযাটসলর প্রাোসদ ফগসয়ফছল, কেই অযাটল কর্সেই আবার 
তাসে ঘুমন্ত অবস্থায় কেই অযাটল প্রোসদ ফনসয় যাওয়া হয়। দুই.অযাটসলর প্রাোদ 
কর্সে রােপ্িু ভাইফমফত শাবানুর হাত ধসর কবফরসয় এসেফছল ক্রমঊধ্বথমুখী এে 
প্সর্ বা ফেোঁফেপ্সর্। ফতন. েংজ্ঞা হাফরসয় কয অযাটসলর কযখান কর্সে অযাটসলর 
প্রোসদ নীত হসয়ফছল, কে অযাটসলর কেখাসনই কে ওসে। চার. ভাইফমফত শাবানু 
রােপ্িুসে অযাটসলর তীসর কপ্ৌোঁসছ ফদসয় কিরার েন্য ফবশ-ফিশ কেসেন্ড েময় 
ফনসয়ফছল, কে েময় রােপ্িুসে তার কচাখ বন্ধ রাখসত হসয়ফছল, প্াোঁচ. েগসতশ্বরী 
‘ফহনা’ ভাইফমফত শাবানুসে ‘মানবী’ বসলসছ এবং ছয়. োফহনীসত রােপ্সুির নাম 
‘কহাোনা’ শব্দ এবং েফর্ত োগরেন্যার নাসমর োসর্ ‘শাবানু’ শব্দফট ফবস্ময়ের 
এে বাস্তবতার ইংফগতবহ। বলল আহমদ মুো। 

অধযাপ্ে তাফতফহফত ভ্রূ কফঞ্চত েসর খুব অফভফনসবশ েহোসর আহমদ 
মুোর ের্া শুনফছল। আহমদ মুোর ের্া কশষ হবার প্রও ভাবল। বলল, বৎে, 
তুফম বলসত চাছ, োফহনীটা রূপ্ের্া হসলও বাস্তবতার এই উপ্াদানগুসলা তার 
মসধয আসছ। এই উপ্াদান মাসন এই ফবষয়গুসলার তুফম ফে অর্থ েরছ তা এেটু 
বুফঝসয় বলসত হসব ইয়ংমযান।  

অবশ্যই স্যার। প্রর্সম এেই স্থান কর্সে প্রর্মবার ও ফদ্বতীয়বার অযাটল 
কর্সে রােপ্িুসে কনয়ার ের্া বফল। স্থান-োল-প্াি েবই রূপ্ের্া হসল এমনটা 
নাও হসত প্ারসতা। েগসতশ্বরী ‘ফহনা’ কয কোন স্থান কর্সে রােপ্িুসে অন্য কয 
কোন স্থাসন োগরেন্যা ভাইফমফত শাবানুর োসর্ কদখা েফরসয় ফদসত প্ারসতা। তা 
েরা হয়ফন। এেই স্থান কর্সে এেই অযাটল প্রাোসদ ফনসয় কগসছ। এর অর্থ আফম 
এটা েরসত প্াফর, কেই অযাটল প্রাোদফট কেই অযাটসল বা প্াসশর কোন অযাটসলই 
হসব। ফদ্বতীয় ফবষয়ফটর কয অর্থ আফম েরসত চাই, তা হসলা, োফহনীটা শুধু রুপ্ের্া 
হসল ভাইফমফত শাবানু রােপ্ুিসে ঊধ্বথমুখী হাোঁটার েি ফদসয় অযাটসলর প্রাোদ 
কর্সে বাইসর ফনসয় আেসতা না। উোল ফদসয় বা শাোঁ েসর মাফট কভদ েসর উপ্সর 
তুসল আনসতা। রূপ্ের্ায় এটাই হয়। ফদ্বতীয়ত ক্রমঊধ্বথমুখী প্র্ বা ফেফেপ্র্ 
ফদসয় রােপ্িু ভাইফমফত শাবানুর হাত ধসর উপ্সর উসে এসেফছল। আন্ডারগ্রাউন্ড 
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কোন স্থান কর্সে এমন প্র্ ধসর উপ্সর উসে আোটাই বাস্থবতা। এর অর্থ এই 
হসত প্াসর, অযাটসলর প্রাোদ বা ফনবাে বাস্তসবই অফস্তত্বমান। মাসন এর অফস্তত্ব 
রসয়সছ। তৃতীয় ফবষয় অর্থাৎ অযাটসলর কযখান কর্সে ভাইফমফত শাবানু েংজ্ঞাহীন 
রােপ্িুসে ফনসয় ফগসয়ফছল, ফেে কেই স্থাসনই তাসে ফিফরসয় আনা প্রমান েসর 
ক্রমঊধ্বথমুখী বা ক্রমফনম্নমুখী ঐ প্সর্ই ভাইফমফত শাবানু তাসে ফনসয় ফগসয়ফছল, 
আবার ঐ প্সর্ই তাসে ফিফরসয় আনসত হয় রােপ্িুসে এবং কেটা স্বাভাফবেভাসব 
এেই স্থাসন হয়।রূপ্ের্ার এমন বাস্তবতার ফনয়সম বন্দী র্াসে না। এে ফনসমসষ 
প্াতাল কর্সে আোসশ ওো রূপ্ের্ার চফরি। আপ্নার রূপ্ের্ায় এটা হয়ফন। 
এখাসন রূপ্ের্ার নাফয়ো ভাইফমফত শাবানুসে উপ্সর উোর েসন্য ক্রমঊধ্বথমুখী 
প্র্ এবং প্া বযবহার েরসত হসয়সছ। আফম মসন েরফছ, অযাটল কর্সে উপ্সর 
ওোর প্র্ ও অযাটসলর প্রাোদ দু’কয়রই অফস্তত্ব রসয়সছ। চতরু্থ ফবষয়ফট এ 
অফস্তসত্বর আরও বে প্রমাণ। ভাইফমফত শাবানু রােপ্িুসে প্রাোদ কর্সে অযাটসল 
তীসর কপ্ৌোঁফছসয় ফদসয় বসলফছল ফবশ-ফিশ কেসেন্ড কচাখ বন্ধ রাখসত। বসলফছল 
এেটা শব্দ কশানার প্র কচাখ খুলসত। কেন বসলফছল এটা ভাইফমফত শাবানু? 
বসলফছল ভাইফমফত তার চসল যাবার সুসযাগ েৃফির েসন্য। এই েমসয়র মসধয 
চসলও ফগসয়ফছল কে। ভাইফমফত শাবানু অশরীরী কোন োগরেন্যা হসল তার চসল 
যাবার েসন্য ফবশ-ফতফরশ কেসেসন্ডর প্রসয়ােন ফছল না, এে মুহুতথই যসর্ি 
ফছল।সে অশরীরী কেউ ফছল না বসলই তার েমসয়র প্রসয়ােন হসয়সছ। অশরীরী 
কেউ না হসল কে মানবীই হসব বসল আফম মসন েফর। ফদ্বতীয়ত ভাইফমফত শাবানু 
তার চসল যাবার েসন্য ফবশ-ফতফরশ কেসেন্ড েময় কনয়ার অর্থ এই কয, কয প্র্ 
ফদসয় অযাটসল েুসে যাসব, কে প্র্ কেখান কর্সে ফবশ-ফতফরশ কেসেসন্ডর প্র্। 
আরও স্পি ের্া, ভাইফমফত শাবানু ও রােপ্িু কযখাসন দাোঁফেসয় ফছল, কেখান 
কর্সে ফবশ-ফতফরশ কেসেন্ড দূরসত্ব অযাটসলর প্রাোসদ নামার প্র্ ফছল। প্ঞ্চম 
ফবষয় হসলা, েগসতশ্বরী োফহনীর নাফয়ো ভাইফমফত শাবানুসে ‘মানবী’ বলা। 
আফম বলসত চাফছ, েগসতশ্বরীর এই োক্ষয কর্সেও প্রমাফনত হয় ভাইফমফত শাবানু 
মানবী। ষি ফবষয়, ভাইফমফতর নাসমর ‘শাবানু’ শব্দ ও রােপ্সুির নাসমর 
‘কহাোনা’ শব্দ।এ ‘শব্দ’ দু’ফট তাফহফতয়ান নয়, প্ফলসনশীয়ানও নয়। শব্দ দু’ফটর 
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‘কহাোনা’ আরফব শব্দ ও ‘শাবানু’ আরফব-িারফে কমশাসনা শব্দ। দু’ফটই মুেফলম 
নাসমর খফন্ডত রূপ্। ‘কহাোনা’ আেসল হাোন এবং ‘শাবানু’ হসলা ‘শাহবানু’। 
আপ্নার োফহনীর এই ভাষাগত ও নামগত উপ্াদান কর্সে মসন েরফছ, োফহনীসে 
শুধু এে নতুন বাস্তবতা নয়, নতুন এে ইফতহাসের ফদসেও কেসল ফদসছ। কে 
ইফতহাে ফনিয় তাফহফতর ইফতহাে, প্ফলসনশীয়ার ইফতহাে, প্রশান্ত মহাোগরীয় 
দ্বীপ্াঞ্চসলরও ইফতহাে। র্ামল আহমদ মুো।  

ফবস্মসয় প্রায় ছানাবো অধযাপ্ে তাফতফহফতর দু’কচাখ! ফবহবল কচহারা 
মাসরভা মাইফমফতর। তার অবাে দৃফি আহমদ মুোর মুসখর ওপ্র ফনবদ্ধ। 

ইফতমসধয তামাফহ মাফহন এসে প্সেফছল। কেও শুসনসছ আহমদ মুোর 
ের্া। তারও কচাখ-মুখ ফবস্মসয় ভরা! 

অধযাপ্ে তাফতফহফত তার ইফেসচয়াসর কোো হসয় বেল। বলল আহমদ 
মুোসে উসেশ্য েসর, অদ্ভুত! অদ্ভুত! তুফম তুফম ফে নতুন কোন শালথে কহামে, না 
কশাগ্র বুফদ্ধর বযাফরটার! তুফম োফহনীর কয অদ্ভুত ফবসেষণ েসরছ, তা আমার 
োসছ অফবশ্বাস্য। এেব ফবষয় কোন েময় আমাসদর ভাবনাসতও আসেফন। ফেন্তু 
বৎে, তুফম রূপ্ের্া কর্সে কয বাস্তবতা কবর েসরছ, তা কয রূপ্ের্ার কচসয়ও 
ফবস্ময়ের! রূপ্ের্াও ফবশ্বাে েরা যায়, ফেন্তু কতামার বাস্তবতাসে আমরা ফেভাসব 
ফবশ্বাে েরসবা,ফে েসর ফবশ্বাে েরসবা অযাটসলর তলায় রােপ্রাোদ আসছ, 
কেখাসন কোোর ও কবর হবার রাস্তা আসছ! ফবশ্বাে েরব ফে েসর, ভাইফমফত শাবানু 
মানবী! 

স্যার, ফবশ্বাে েরা, না েরা ফভন্ন ফেফনে। ফেন্তু আফম বলফছ, আপ্নাসদর 
োফহনীটা যফদ েফতয হয়, তাহসল আমার ের্াও েতয। স্যার, আপ্ফন োগসরর ভূফম 
গেন, দ্বীপ্মালা েম্পসেথ ফবসশষজ্ঞ, ফেন্তু আপ্ফন ফে এর েবটা োসনন? অোনার 
তুলনায় আমাসদর োনা েগতটা কতা খুবই নগণয! আমরা োফন না বসলই 
অোনাটা ফমসর্য হসয় যাসব? বলল আহমদ মুো।  

অধযাপ্ে তাফতফহফতর মুসখ হাফে িুসট উেল। তারপ্র ধীসর ধীসর কে 
হাফে ফমফলসয় ফগসয় কনসম এল এে গাম্ভীযথ। বলল ধীসর ধীসর, তুফম কে োফন না, 
ফেন্তু কতামার ের্া আর দশেসনর মসতা নয়, ফচন্তার ধারাও এেদম ফভন্ন। তুফম কয 
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যুফি তুসল ধসরছ, তা েতযই অোটয। ফবশ্বাে েরা না কগসলও এফনসয় অবশ্যই 
ভাবসত হসব। তুফম ফেেই বসলছ, আমরা েৃফি েম্পসেথ খুব অল্পই োফন, আমাসদর 
অোনাই কতা েব! ফচন্তা-ভাবনা জ্ঞান-গসবষণার মাধযসমই অসনে অোনা ফবষয় 
োনার প্ফরমন্ডসল আেসছ। কতামার ফচন্তার ফনসয়ও ভাবসত হসব। বল, তুফম ফনসে 
এ ফনসয় ফে ভাবছ? 

স্যার, আফম যা বসলফছ কেটাই েতয তা বলফছ না। ফেন্তু োফহনীর কয ঘটনা 
প্রম্পরা তাসত আমার মসন হসছ, কোন কোন অযাটসল কে প্রাোদ, যাসে 
ভাইফমফত শাবানু ফনবাে বসলসছ, তাসত প্রসবশ ও কবর হবার প্র্ও আসছ! কে 
অযাটসলর চফিশ-প্ঞ্চাশ গে দূসর আসরেটা অযাটলও আসছ! বলল আহমদ মুো। 

কোন অযাটসল তুফম এ ধরসনর কোন স্থাপ্না খুোঁেছ। কে ফচন্তা কর্সেই 
োফহনীর প্রাোসদর মসধয তুফম কতামার বাফঞ্চত স্থাপ্না কদখসত চাছ, এ ের্া আফম 
বলসত প্ারতাম। ফেন্তু বলসত প্ারফছ না এ োরসণ, যুফি ফদসয়ই তুফম কতামার ের্া 
প্রমাণ েসরছ। এখন আফম মসন েফর, অনুেন্ধান েসর কদখা দরোর কে ধরসনর 
অযাটল কোনটা হসত প্াসর। কে অযাটল যফদ প্াওয়া যায় তাহসল প্সরর োেগুসলা 
েহে হসয় যাসব। আর এ ধরসনর ফেছু যফদ প্াওয়া যায়, তাহসল োফহনীটা ফভন্ন 
রূপ্ ফনসয় আমাসদর োসছ আেসব। তুফম যা বসলছ, তাফহফত নয় শুধু, প্ফলসনফশয়া 
ও প্রশান্ত মহাোগসরর দ্বীপ্াঞ্চসলর ইফতহাে প্াসি কযসত প্াসর। আছা বৎে, তুফম 
কয দু’কটা শসব্দর ের্া বলসল, কেটা ফেন্তু ফেে। এ দু’কটা প্ফলসনফশয় কোন শব্দ 
নয়। ফেন্তু তুফম োনসল ফে েসর, এ দু’কটা আরফব ও িারফে শব্দ? বলল অধযাপ্ে 
তাফতফহফত।  

আফম আরফব, িারফে ও এ ভাষার নাসমর োসর্ প্ফরফচত স্যার। আহমদ 
মুো বলল। 

ফেন্তু োফহনীর চফরসি আরফব, িারফে ভাষার নাম এল ফে েসর? তাহসল 
প্ফলসনশীয়া মাসন প্রশান্ত মহাোগরীয় দ্বীপ্াঞ্চসলর ইফতহাসের োসর্ মুেলমানসদর 
কোন েম্পেথ আসছ। এখানোর অতীত েন-েীবসনর োসর্ মুেলমানরা 
কোনওভাসব েফেত? তুফম কযটা বসলছ, এটা েফতয নতুন ইফতহাসের ইংফগত?  
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বসল এেটু র্ামল বৃদ্ধ অধযাপ্ে তাফতফহফত। ইফে কচয়াসর আবার তার 
দুবথল কদহটা এফলসয় ফদল। তাোল আহমদ মুোর ফদসে। বলল, এই ফেজ্ঞাোর 
েবাসবর েন্য অনুেন্ধান দরোর। চলমান ইফতহাসে এর কোন েবাব ফমলসব 
না।প্ফলসনফশয়াসন ছফেসয় আসছ ‘ফমর্’ আোসর অেংখয ‘প্ুটাটুপ্নুা’ 
(putatupuna) অযানসেস্ট্রাল কটাফরে (Ancestral stories)। কে েসবর 
মসধযই খুোঁেসত হসব ইফতহােসে। ফপ্রয় ইয়ংমযান, কতামার মসধয কয অদ্ভুত ফবসেষণ 
শফি কদখফছ, তাসত তুফম প্ারসব এ ইফতহাসের েন্ধান েরসত। আফম আশীবথাদ 
েরফছ বৎে।  

র্ামল অধযাপ্ে কটসপ্ায়া তাফতফহফত। ের্া কশষ হবার োসর্ োসর্ তার 
কচাখ দু’ফটও বুসে কগল। কচাসখ-মুসখ তার ক্লাফন্ত।  

স্যফর স্যার, আপ্নাসে েি ফদফছ। আফম বলসত চাফছ স্যার, 
অযানসেন্ট্রাল কটাফর বা প্ূবথপ্ুরুষ-োফহনীর মসধয ইফতহাে েন্ধান েরা যত েহে, 
প্ূবথপ্রুুসষর োফহনী েন্ধান েরা ততটা েহে নয়। আহমদ মুো বলল।  

কচাখ খুলল অধযাপ্ে তাফতফহফত। বলল, ফেে বসলছ তুফম। তসব এেেন 
কলাে আসছ। তাসে মাসরভা ও মাফহন দু’েসনই কচসন। তার নাম মাহসোহ ফমনালী 
ফমনার। ফতফন প্রাচীন প্সমরী রােবংসশর কবোঁসচ র্াো এেমাি প্রধানতম মানুষ। 
ইউফরপ্ীয়রা আোর আসগ এই রােবংশ ফবফভন্নভাসব শত শত বছর রােত্ব েসরসছ 
তাফহফতেহ প্রশান্ত মহাোগরীয় দ্বীপ্াঞ্চসল। ফতফন এই ‘আরু’কতই কেই প্রাচীন 
রােবংসশর ধ্বংেপ্রাপ্ত রােপ্রাোসদর এে কোসণ অতীসতর োক্ষী হসয় অবস্থান 
েরসছন। ‘Putatupuna’ অর্থাৎ অযানসেস্ট্রাল কটাফরসের (প্ূবথপ্রুুষ 
োফহনীর) ফবশাল ভান্ডার আসছ তার োসছ। ফতফনই কতামাসে োহাযয েরসত 
প্াসরন।  

ধন্যবাদ স্যার। বলল আহমদ মুো। 
ওসয়লোম বৎে। অধযাপ্ে তাফতফহফত বলল। কচাখ দু’ফট তার বুসে কগল 

আবার। 
আমরা তাহসল উেসত প্াফর স্যার। আপ্ফন ফবশ্রাম ফনন। বলল মাসরভা 

মাইফমফত। 
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এে কবান, ফেন্তু কতামার মাহসোহ’র োসছ কযও। আমারও খুব আগ্রহ এ 
োফহনী োনার। অধযাপ্ে তাফতফহফত বলল। 

অধযাপ্ে তাফতফহফতর োছ কর্ে ফবদায় ফনসয় আহমদ মুোরা কবফরসয় 
এল।  

কবফরসয়ই তামাফহ মাফহন বলল, স্যার, আপ্ফন ফে িাদার মাহসোহ’র 
ওখাসন যাসবন?  

িাদার কেন, উফন ফে খৃটান? আহমদ মুো বলল। 
না স্যার, উফন খৃটান নন। আমরা প্রধান ফশক্ষে ও ধমথসনতাসদর 

িাদারও বফল। ফিটানরা তাসদর ধমথসনতাসদর ‘িাদার’ বসল। তার অনুেরসণই 
আমরা এটা বফল আত্মরক্ষার কেৌশল ফহোসব। োরণ খৃট ধমথ ছাো এখাসন অন্য 
েব ধমথ-ফবশ্বাে ও গীেথা ছাো অন্য েব উপ্ােনালয় ফনফষদ্ধ েরা হসয়ফছল। সুতরাং 
খৃট ধসমথর নাম প্ফরচসয়র আোসলই অসনে তাফহফতয়ান ফনসেসদর ধমথ প্ালন 
েসর র্াসে। আরু’কতও তাই হয়। বলল মাসরভা। 

উফন ফে ধমথসনতা? ফেজ্ঞাো আহমদ মুোর। 
ধমথসনতা। ফেন্তু প্রচফলত কোন ইশ্বসরর উফন প্ূো েসরন না। উফন ধযান 

েসরন, আ-ভুফম মার্া কনায়ান কোন অদৃশ্য ঈশ্বসরর উসেসশ্য। বলল তামাফহ 
মাফহন।  

ফতফন ফে েরসতন, ফে েসরন? আহমদ মুো বলল। 
ফতফন ফনসেসে রােেীয় ফশক্ষা এোসডফম, লাইসেরী ও উপ্ােনালসয়র 

প্ফরচালে বসল মসন েসরন। এেসবর ধ্বংোবসশসষর এেটা বাফেসত ফতফন 
র্াসেন। ফতফন কোর্াও যান না। বলল মাসরভা। 

ফতফন কযখাসন র্াসেন, কেটা ‘আরু’র কোর্ায়? ফেজ্ঞাো আহমদ মুোর।  
স্যার, আমরা এসেফছ ‘আরু’র োগর তীরবতথী প্ুনফনফমথত অংসশ। এই 

অংসশর দফক্ষসণ এেটা ফবশাল ফবরান অঞ্চল প্াওয়া যাসব। দফক্ষণ কর্সে উত্তসর 
োগর প্যথন্ত ফবলফিত ফতনফট দীঘথ উপ্তযো ও ফতনফট ফবলফিত প্াহাে ফনসয় এই 
অঞ্চল গফেত।এটাই প্রাচীন রােধানী ‘আরু’র মূল অংশ।এই এলাোর শীষথ স্থাসন 
ফছল প্রাোদ। এই প্রোসদরই এোংসশ ফছল ফশক্ষা এোসডমী, লাইসেরী ও 
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উপ্ােনালসয়র স্থান। কেখাসনই িাদার মাহসোহ এখনও বাে েসরন। বলল 
মাসরভা। 

আর কেউ র্াসে না ওখাসন? প্রে আহমদ মুোর। 
আরও দু’চারটা বেফত আসছ। এসদর কেউ রােপ্ফরবাসরর অধস্তন, কেউ 

রােপ্ফরবাসরর োসর্ েংফেি ফছল। এছাোও আসশপ্াসশ ফেছু প্ফরবার আসছ যারা 
প্শু প্ালন েসর েীবন ফনবথাহ েসর। বলল তামাফহ মাফহন। 

চল মাফহন মাসরভা, িাদার মাহসোহ’র োসর্ কদখা েসরই আমরা 
ফিরব। আমাসদর োমসন অগ্রের হওয়ার েসন্য অযাটসলর প্রাোদ রহস্য এবং 
ভাইফমফত শাবনুর োফহনী েম্পসেথ আরও োনা প্রসয়ােন। আহমদ মুো বলল। 

ভালই হসলা, আে আমার ও মাসরভার মা এসেসছন ‘আরু’কত 
মাহসোহ’র মফন্দসর উপ্ােনার েসন্য। তাসদর োসর্ও কদখা হসব। আমরা 
এেোসর্ ফিরসত প্ারসবা। বলল তামাফহ মাফহন। 

তারা প্রার্থনা েরসত এখাসন আসেন? আহমদ মুো বলল।  
প্রফত মাসের প্রর্ম শুক্রবাসর তারা আসেন। আে মাসের প্রর্ম শুক্রবার। 

বলল তামাফহ মাফহন। 
িাদার ‘মাহসোহ’র মফন্দসর শুক্রবাসর প্রার্থনা হয়? ফেজ্ঞাো আহমদ 

মুোর। 
ফে স্যার, েপ্তাসহর শুক্রবাসর এখাসন প্রার্থনা হয়। বলল তামাফহ মাফহন। 
শুক্রবার কেন? আহমদ মুো বলল। 
োফন না স্যার, এটাই ঐফতহ্য। বলল তামাফহ মাফহন। 
ফে প্রার্থনা হয় কেখাসন? আহমদ মুোর ফেজ্ঞাো। 
হাোঁটু কগসে বসে ধযান ও প্রার্থনা। মাসরভা বলল। 
েবাই উসে বসেসছ গাফেসত। চলসত শুরু েরল গাফে।  
ড্রাইভার কতপ্াও-এর প্াসশর ফেসট মাসরভা। কপ্ছসন আহমদ মুো ও 

তামাফহ মাফহন। কপ্ছসনর ফেসট মাসরভার প্াসশ আহমদ মুো কযমন বসে না, 
কতমফন তামাফহ মাফহসনর বোও কে এলাউ েসর না। 

প্াহেী প্সর্ আসস্ত আসস্ত চলসছ গাফে। 
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অধযাপ্ে তাফতফহফতর োসর্ কয েব ের্া হসয়ফছল এবং আহমদ মুো যা 

োনসত চায়, এে এে েসর েব বলল িাদার মাহসোহ ফমলানী ফমনারসে।  
োমসনই িরাসে হাোঁটু মুসে বসে ফছল িাদার মাহসোহ। তার োমসন 

িরাসে বসে ের্া বলফছল আহমদ মুো। আহমদ মুোর কপ্ছসন আসছ মাসরভা ও 
মাফহন। প্াসশই এেটু তিাসত বসেফছল মাসরভা ও মাফহসনর মা প্াশাপ্াফশ। 

এটাই িাদার মাহসোহ’র অফিে ঘর। 
ঘসরর বাইসরর কদয়াল এবসো-সর্বসো ক্ষসয় যাওয়া প্ার্সরর হসলও 

কভতরটা অসনেটা ভাল।  
িাদার মাহসোহ’র এই অফিে ঘসরর প্াসশই উপ্ােনালয় মাসন মফন্দর। 

উপ্ােনালয়ফট নতুন-প্ুরাতসনর ফমশ্রণ। আসগর োোসমার উপ্র উপ্ােনালয়ফট 
প্ুনফনফমথত। 

আহমদ মুোর এসে যখন উপ্ােনালসয় েুসেফছল তখন উপ্ােনা চলফছল 
উপ্ােনালসয়।  

ফবরাট ঘর। েবাই িরাসের উপ্র লাইন েসর প্ফিমমুখী হসয় হাোঁটু মুসে 
বসে। েবাই ধযানস্থ। ধযাসনর েময় কশষ হসল েবাই এে োসর্ প্রার্থনা েরল। 

উপ্ােনালসয়র প্ফিম কদয়াসল এেটা বে অধথ চন্দ্র।প্সর আহমদ মুো 
ফেজ্ঞাো েসর কেসনফছল, অধথ চন্দ্র, মাসন চন্দ্র হসলা েগসতশ্বরী ‘ফহনা’-এর 
প্রতীে। প্ফলসনশীয় ফবশ্বােমসত েগসতশ্বরী ‘ফহনা’ চন্দ্ররুসপ্ প্রোফশত। 

আহমদ মুোর ের্া কশষ হসলও িাদার মাহসোহ কযমন ফছল, কতমফন 
বসে রইল। তার মার্া ঈষৎ কনায়াসনা। তার কচাখ দু’ফট দু’েসনর মাঝখাসন মাফটর 
কমসঝর উপ্র ফনবদ্ধ। মার্ায় োপ্সের এেটা কগাল বন্ধনী, প্াগফের এেটা 
কবসের মত। প্রাচীন রােবংসশর রােফশরস্ত্রাসণর প্রতীে কেটা েরা। কে প্রতীসের 
মাঝখাসন অধথ চন্দ্র কশাভা প্াসছ। িাদার মাহসোহ’র প্রসন লিা োমা। মুসখ 
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সুন্দর শুভ্র দাফে। িাদাসরর বয়ে শুসনফছল এেশ’ বছসরর কবফশ,  তার কদসহর 
োোসমা ফশফর্ল হসয়সছ অবশ্যই, ফেন্তু মুসখ-সচাসখ তারুসণযর দুযফত। 

 এেেময় মুখ তুলল িাদার মাহসোহ। তাোল আহমদ মুোর ফদসে। 
কচাসখ তার শান্ত-গভীর দৃফি। বলল, বুঝসত প্ারফছ তুফম এেটা ফমশন ফনসয় 
এসেছ। ফমশনটা মসন হসছ কোন এে অযাটসলর তলসদসশর স্থাপ্নার েন্ধান 
েরা। ফেন্তু এর বাইসর তুফম এসদসশর না হসয়ও এসদসশর অতীত ফনসয়, ইফতহাে 
ফনসয়, েন-োফহনী ফনসয় কয আগ্রহ প্রোশ েরছ, তার েসন্য আফম কমাবারেবাদ 
ফদফছ কতামাসে। আেসের মানুষ, ফবসশষ েসর আমাসদর মত অনুন্নত কদসশর 
মানুষ েভযতার কভাগবাদী কমাসহ প্সে বতথমাসনর েমৃফদ্ধ ও ভফবষ্যত কগাছাসনা 
ফনসয় এতটাই বযস্ত কয, ফনসেসদর অতীত ফনসয় ভাববার েময় এসদর কনই আবার 
অসনে কক্ষসি তারা আমাসদর রাো মাসোয়া তাোও-এর মত ফনসেসদর 
ইফতহাসের েব উপ্াদান ফনসের হাসতই ধ্বংে েরসছ। তুফম তার বযফতক্রম, 
ধন্যবাদ কতামাসে। 

বসল এেটু কর্সমই আবার শুরু েরল, তুফম অসনে ফবষয় োমসন 
এসনছ।ফেন্তু ফবষয়গুসলার োরাংশ েরসল দু’ফট ফবষয় মুখয হসয় ওসে ! এে. 
োফহনীর ভাইফমফত’র নাসমর ‘শাবানু’ ও ফপ্রে কহোনা’র নাসমর ‘হুোনা’ অংশ 
আরফব-িারফে শসব্দর অপ্ভ্রংশ। তাসদর নাসমর োসর্ আরফব ও িারফে ভাষার 
নাম কোসেসে এল। এবং দুই. োফহনীফটসত অযাটল-প্রাোসদর কয ের্া বলা 
হসয়সছ, তার বাস্তবতা। র্ামল িাদার মাহসোহ। 

কচাখ বন্ধ েসর এেটু ভাবল। বলল, এই মাি আফম বললাম, আমাসদর 
রাো মাসোয়া তাোও তাফহফত ও প্লীসনশীয় দ্বীপ্াঞ্চসলর শত শত বছর ধসর 
েফমসয় কতালা প্ূবথপ্ুরুষসদর োফহনী েব ধ্বংে েসর ফদসয়সছ। এর োসর্ অসনে 
ইফতহােই মুসছ কগসছ। এটা কয...। 

এটা তাহসল েফতয ঘটনা? আহমদ মুো বলল। 
দুভথাগযেনে এে েতয েনাব আহমদ। প্ফলসনশীয় েভযতার এেটা বে 

পবফশি হসলা প্াফরবাফরে ইফতহাে স্মফৃতসত ধসর রাখা। এভাসব হাোর বছসরর 
ইফতহাে ফছল তাসদর স্মফৃতর স্তসর। ফেন্তু ইউফরপ্ীয়রা আোর প্র তাসদর নতুন 
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েভযতা ফবপ্যথয় ঘটায়। স্মফৃতর ইফতহােসে ফলসখ রাখার বা এর কলখয রূপ্ পতফরর 
ফহফেে প্সে যায়। এরপ্র ইফতহােসে এেমুখী েরার প্রবনতারও েৃফি হয়। এই 
প্রবণতা প্রবল হসয় ওসে ইউসরাপ্ীয় ঔপ্ফনসবফশেসদর হাসতর প্ুতুল নতুন 
রাোসদর মসধয। ১৭৫৭ োসলর েুসন আসে বৃফটশ েযাসেন ওয়াফলে বন্দুে-
োমান ফনসয়। ফনদথয় প্ন্থায় দখল হসয় যায় রােধানী ‘আরু’েহ তাফহফত এবং 
প্ফলসনশীয় দ্বীপ্াঞ্চল। আর ১৭৬৮ োসল আসে িারাফেরা আরও বে শফি ফনসয় 
এবং তারা বৃফটশসদর তাফেসয় দখল েসর কনয় কগাটা এলাো। স্থানীয় রাোরা 
প্রফতসরাধ চাফলসয় যায় অসনে ফদন। অবসশসষ উসছদ হয় ঐফতহ্যবাহী প্মারী 
রােবংশ ও স্থানীয় রাোরা। ১৮১৫ োসল িরাফেসদর প্ুতুল রাো ফদ্বতীয় প্মপ্াই 
এেমাি রাো ফহোসব কঘাফষত হয়। ধ্বংে হয় রেধানী আরু। ধ্বংে হয় অতীসতর 
েমাে-েভযতা ফনদথয়ভাসব। আর েব ফেছুর উপ্র কচসপ্ বসে খৃটান রাো। গীেথা 
ছাো েব ধরসনর উপ্ােনালয় ধ্বংে েরা হয়। এরই ধারাবাফহেতাসতই ১৮৯০-
এর দশসে রাো মাফেয়া তাোও ফলফখত েব প্াফরবাফরে ইফতহাে ধ্বংে েসর 
কিসল, এেমাি তার েমসয়র ইফতহাে ছাো। তার িসল মাফেয়া তাোওসদর 
োফহনী প্ফলসনশীয়ার এেমাি ইফতহাে হসয় দাোঁোয়। শুধু প্ফলসনশীয়াসত নয়, 
প্রশান্ত মহাোগরীয় েব দ্বীপ্াঞ্চসলই এই ঘটনারই প্ুনরাবৃফত্ত ঘসট ইউসরাপ্ীয় 
ঔপ্ফনসবফশেসদর উসদযাসগ এেে ইফতহাে পতফরর নাসম। ধ্বংসের এই ঝসে 
অগণয েতয োফহনী, ইফতহাসের ঘটনা, ইফতহাসের উপ্াদান ফচরতসর হাফরসয় 
কগসছ। র্ামল িাদার মাহসোহ। 

ফবস্মসয়র কবদনা ফনসয় আহমদ মুো তাফেসয় ফছল িাদার মাহসোহ’র 
ফদসে। িাদার মাহসোহ র্ামসতই আহমদ মুো বলল, ইউসরাপ্ীয় 
ঔপ্ফনসবফশেরা এই োে বহু কদসশ েসরসছ। ফেন্তু েবখাসন তারা কষাল আনা 
েিল হয়ফন, আপ্নাসদর প্ফলসনশীয়াসত ফে অবস্থা স্যার? 

আমাসদর প্ফলসনশীয়সত অন্য েব ফলফখত ইফতহাে শুধু ধ্বংে েরা 
হসয়সছ তাই নয়, অন্য ইফতহাসের প্াে, েংরক্ষণ ও ফনফষদ্ধ েরা হয়। তার িসল 
এখাসন কেখাসন ফেছু োফহনী, ের্া, ইফতহাে ধ্বংসের হাত কর্সে বাোঁচসত প্ারসলও 
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েংরক্ষণ ও চচথার অভাসব কে েব কবফশ ফদন বাোঁচসত প্াসরফন। বলল িাদার 
মাহসোহ। 

স্যার, আপ্ফন কতা তা বাোঁচাসত কপ্সরসছন! আহমদ মুো বলল। 
ফেছু ফেছু, এমনফে আমাসদর প্াফরবাফরে ইফতহাসের েবটা েংগ্রহ 

েরসত প্াফরফন। আমাসদর রােধানী ‘আরু’ ধ্বংসের েময় েবসচসয় ক্ষফতগ্রস্থ হয় 
আমাসদর রেেীয় েংগ্রহশালা ও লাইসেরী। আফম বযাপ্ে ঘুসর কবফেসয়ফছ 
ইফতহাসের োফহনীর েন্ধাসন। ফেছ ুমানুসষর স্মফৃত কর্সে, ফেছু কগাপ্সন েংরফক্ষত 
কলখা কর্সে আফম েংগ্রহ েসরফছ। বলল িাদার মাহসোহ।  

ধন্যবাদ স্যার। আপ্নার েংগ্রহ েতদূর অতীত প্যথন্ত কযসত কপ্সরসছ 
স্যার? আহমদ মুোর ফেজ্ঞাো। 

কপ্ছসনর ইফতহাে েত দূর কপ্ছসন কগসছ তা আফম োফন না। এ বযাপ্াসর 
এখনও ঐেমতয হয়ফন। আমার োসছ ইফতহাসের কয উপ্াদান আসছ, তাসত 
অসনে িাোঁে-সিাের র্ােসলও এে নেসর আমাসদর ইফতহাে েম্পসেথ এেটা 
ধারণা প্াওয়া যায়। বলল িাদার মাহসোহ। 

ধন্যবাদ স্যার। আমাসে আপ্ফন ফেভাসব োহাযয েরসত প্াসরন? 
আহমদ মুো বলল। 

তুফম ‘হাোনা’ ও ‘শাবানু’ এই দুই আরফব, িারফে নাসমর উৎে খুোঁেছ, 
ফেন্তু শুধু এ দু’ফট নামই কতা নয়, আরও অসনে নাসমর উৎে কতামাসে খুোঁেসত 
হসব। প্ফলসনশীয় েবথসশ্রষ্ঠ ও েবসচসয় প্ুরাতন দ্বীপ্ ‘তাফহফত’ নাম ফনসয় ফে তুফম 
কভসবছ? তাফহফতসে ফবসশ্বর সুন্দরতম দ্বীপ্ যফদ নাও বফল, তাফহফতফবসশ্বর 
সুন্দরতম দ্বীসপ্র এেফট অবশ্যই। ইউরপ্ীয়রা এই দ্বীপ্সে কদসখই বসল উসেফছল 
‘আইলযান্ড অব লাভ’ ভালবাোর দ্বীপ্। িরাফে কবাসগনফভল বসলফছসলন ‘ ফমর্ 
অব প্যারাডাইে’ স্বসগথর েল্পসলাে। আসরেেন করাসশা বসলফছসলন ‘ মহত্তম 
অেভয’। ফেন্তু তাসদর অসনে আসগ তাফহফত তার নাসমর মাসঝ তার প্ফরচয়সে, 
রূপ্সে ধারণ েসরসছ। ৮৫০ খৃটাসব্দর ফদসে প্রর্ম মানব যারা তাফহফতসত বেফত 
গেসত আসে, তারা তাফহফতসে ‘আমার শ্রদ্ধা’ ‘আমার োলাম’ বসল বুসে েফেসয় 
ধসরফছল। ভাই আহমদ, হাওয়াই ফবশ্বফবদযালসয় আরফব ভাষা অধযয়ন েরার ফেছ ু
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সুসযাগ আমার হসয়ফছল। ‘তাফহফত’ ফনসেই আরফব শব্দ, আরফব মুল ‘তাফহয়াত’ 
কর্সে এসেসছ। তাফহফতর অর্থ ‘ আমার শ্রদ্ধা’, ‘আমার অফভনন্দন’, ‘আমার 
োলাম’। প্রর্ম মানব যারা তাফহফতসত আসেন, তারা শ্রাদ্ধার, ভালবাোর, শাফন্ত-
আোঙ্ক্ষার মহত্তম নাম ফদসয়ই দ্বীপ্ফটসে বরণ েসরন। ফেন্তু এই কলােগুসলা োরা, 
কোসেসে ফেভাসব এল, এটাই এখানোর প্রে। এই প্রসের উত্তর কপ্সল 
প্ফলসনশীয় োফহনীসত মূল আরফব-িারফে ‘হাোন’ ও ‘োহবানু’ নাম কোসেসে 
এল তাও প্ফরষ্কার হসয় যাসব। ‘তাফহফত’র মত অসনে আরফব শব্দ আমরা তাফহফত 
ও প্ফলসনশীয়ায় প্াব। হয়সতা এমফন ভাসব প্রশান্ত মহাোগরীয় েব দ্বীপ্াঞ্চসলই 
প্াওয়া যাসব। ইউসরাপ্ীয়রা আোর আসগ যারা রাোর অধীসন বা স্বাধীনভাসব 
তাফহফতর ফবফভন্ন অঞ্চল শােন েরসতা, তাসদর ‘আরাই’ (Ari’i) বলা হসতা। তারা 
েনগসণর ‘প্রদশথঙ্কারী’ ফহোসব এই উপ্াফধ বযবহার েরসতা। এটা আরফব শব্দ। 
তাফহফতর রেধানী ধ্বংে েসর কিলা আমাসদর এ ফপ্রয় শহসরর ‘আরু’ নামফটও 
আরফব ‘আরাই’-এর অপ্ভ্রংশ। আবারও প্রে এসে দাোঁোয় আঞ্চফলে শােেসদর 
এই ‘আরাই’ নাম এবং স্বাধীন তাফহফত ও প্ফলসনশীয়ার কগৌরবাফিত রােধানীর 
‘আরু’ নাম কোসেসে এল, োরা রাখল, কেন রাখল? এ প্রেগুসলা আহমদ 
কতামার প্রসের মতই। এই প্রেগুসলার েবাব কপ্সল কতামার প্রসেরও েবাব হসয় 
যাসব। অতীত ইফতহাসের মসধযই এর েবাব প্াওয়া যাসব।  

দীঘথ এে বিবয ফদসয় র্ামল িাদার মাহসোহ। 
ফেন্তু স্যার, ইফতহাে কতা ধ্বংে েসরসছ! আহমদ মুো বলল। 
এরপ্রও এখাসন-সেখাসন ফেছু রক্ষা কপ্সয় কগসছ। তার ফেছুটা আফমও 

েংগ্রহ েরসত কপ্সরফছ। আমাসদর ফনসেসদর প্াফরবাফরে ইফতহাে কতা আসছই ! 
বলল িাদার মাহসোহ।  

এই ইফতহাসের গুোটা েত দূর প্যথন্ত কগসছ? ফেজ্ঞাো আহমদ মুোর। 
এ রেম ইফতহাসের কোন েময় ফনণথয় েরা মুফিল। 
তারপ্র? 
তারপ্রও এভাসবই োফহনী বফণথত ও ফলফখত হসয়সছ! তাও আবার 

অফধোংশ কক্ষসি এযাসলসগফরেযাল প্রতীসের আবরণ কদয়া। রূপ্ের্ায় প্াি-



প্যাসেফিসের ভয়ংের দ্বীসপ্  22 

 

প্ািীর কযমন হোৎ আগমন ঘসট, আগ-ফপ্সছর প্ফরচয় ও যুফি-প্রমাসণর কোন 
বালাই র্াসে না, েতেটা কেই রেমই অসনে কক্ষসি। কযমন আমাসদর বংশ-
ইফতহাসের শুরু আমাসদর বংশ বা কগািপ্ফতর মৃতযুর ঘটনা ফদসয়। োরাংশ এই 
রেমিঃ বংসশর েদথার তাসহনা (শফি) ঈশ্বর ফহনার োসছ চসল কগসছ। তার কদহটাও 
প্াোবার বযবস্থা চলসছ। োরা রাত তার কদহ প্াহাে শীসষথ রাখা হসয়ফছল। ঈশ্বসরর 
োসছ তার কদহ যায়ফন। এবার কছাট কভলায় েসর তার কদহ ঈশ্বসরর উসেসশ্য 
োগসর ভাোবার বযবস্থা েরা হয়। বংসশর তাফিে ‘রানুই’ (প্ফবি প্ুরুষ) ভীষণ 
বযস্ত এই প্রস্তুফত ফনসয়। হোৎ কদখা কগল প্ফিসম মুফরয়ার ফদে কর্সে এেটা 
োহাে আেসছ উপ্কূসলর ফদসে। এতবে ও এমন োহাে আমরা েখনও 
কদফখফন। োহাে অসনে োসছ এসে কগল। োহাসের েব ফেছুই কদখা যাসছ। 
প্াল আসগই নাফমসয় কিলা হসয়সছ। োহাসের প্াল টাঙাসনা উোঁচু মাস্তুসল এেটা 
বে েবুে প্তাো। বাতাসের অভাসব উেসছ না। োহাসের কডসে আপ্াদমস্তে 
োদা কপ্াষাসের অসনে মানুষ। উপ্কূসল আমাসদর কলােসদর মসধয ভয় ও 
চাঞ্চসলযর েৃফি হসলা। োহােফট আরও োসছ আসে। মৃসতর েৎোসরর োে বাদ 
ফদসয় আমাসদর কলাসেরা তীর-ধনুে, বশথা ও গুলফত ফনসয় পতফর হসয় যায়। 
োহাসের কলােেনও কডসে এসে দাোঁোয়। ফেন্তু ওসদর হাসত কোন অস্ত্র ফছল না। 
আমাসদর কলােসদর এ অফভজ্ঞতা আসছ, েলদসুযরা ফবফভন্ন রূপ্ ধসর আসে, 
শাফন্তবাদী ও ভাসলা মানুসষর ছদ্মসবশও তারা কনয়। সুতরাং আমসদর কলাসেরা 
ওসদর গফতসরাসধর েসন্য তীর ও বশথা ফনসক্ষপ্ েসর আক্রমণ শুরু েরল। 
তীরগুসলা মারাত্মে েূচাসলা প্ার্সরর, বশথাগুসলা ও তাই। োহাসের েসয়েেন 
আহত হসয় প্সে কগল। ফেন্তু ওরা আক্রমণ েরসলা না। প্রায় েবাই আোসল েসর 
কগল। মাি দু’েন নতুন োপ্সের বাফন্ডল ও বস্তা কর্সে খাদযশস্য আোসশ ছুোঁসে 
ফদসয় বুঝাসত কচিা েরসলা, আমরা আক্রমণ বা দখসলর েসন্য নয়, বযবোসয়র 
েসন্য এসেফছ। েরদাসরর কছসল নতুন মসনানীত েরদার েবফেছু প্যথসবক্ষন 
েরফছল।কে আমাসদর কলােসদর ওসদর উপ্র আক্রমণ বসন্ধর ফনসদথশ ফদল। 
আক্রমণ বন্ধ হসল োহাে এসে তীসর ফভেল। োহাসের ওরা েবাই তীসর নামল। 
কলাসেরা েবাই দীঘথসদহী, িেথা শ্মশ্রুমফিত। েেসলই প্রশান্ত কচহারার। কচাসখর 
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দৃফি স্বছ, তাসত কোন ফহংো-কফটলতার ছায়া কনই। কদখসল মসন ভয় োসগ না, 
বরং বন্ধু বসল মসন হয়।  

েবাই ওরা ফনরস্ত্র। তীসর কনসম েবাই ওরা এে োসর্ হাত তুসল প্রার্থনা 
েরল। তারপ্র ওরা উসে এসে আমাসদর েবার োসর্ হাত কমলাল। দু’চারফট 
তাফহফতয়ান শব্দ, দু’চারফট প্রশান্ত মহাোগরীয় অন্যান্য ভাষা কমশাসনা ভাষায় 
তারা বুঝাসলা তাফহফতয়ার কেউ তাসদর শত্রু নয়, তারাও োরও শত্রু নয়। তারা 
বযবোয়-বাফনেয েসর এবং োধযমত মানুসষর উপ্োর েসর। আমাসদর কলাসেরা 
তাসদর োহাসে চেল। কদখল, োহাসে কোন অস্ত্র কনই। আসছ োপ্ে, খাদযশস্য 
ও অন্যান্য ফেছু বযবোসয়র প্ণয। আমাসদর কলাসেরা তাসদর ফবশ্বাে েরল। অস্ত্র 
ছাো কেউ আেসত প্াসর, আত্মরক্ষার বযবস্থা ছাো কেউ আেসত প্াসর, এমনটা 
আমাসদর কলাসেরা অতীসত কদসখফন। আমাসদর আক্রমসণ ওসদর েসয়েেন 
আহত হসয়ফছল। তাসদর মসধয এেেন মারা কগল। আহতসদর তারা ফচফেৎো 
েরল। তাসদর ফচফেৎোর ধরন উন্নত। আহত স্থান ওষুধ কমশাসনা প্াফন ফদসয় 
প্ফরষ্কার েরা, ওষুধ লাগাসনা, োপ্ে ফদসয় বযাসন্ডে বাোঁধা, এেব ফবষয় আমাসদর 
কলাসেরা এই প্রর্ম কদখল। তারা তাসদর মৃত কলােসে কূসল নাফমসয় তার েৎোর 
েরার অনুমফত চাইল। আমাসদর নতুন েরদার কপ্া ফমফর (poe Miri) তাসদর 
অনুমফত ফদল। োহাে কর্সে লাশ তারা উপ্কূসল নাফমসয় লাশসে কগােল েরাল 
এবং োদা োপ্ে কেসট েসয়ে টুেসরা েসর লাশসে প্ফরসয় ফদল। কগাটা লাশসে 
োদা োপ্সে তারা মুসে কিলল। কেই োপ্সে কমাো লাশ তারা োমসন করসখ 
োফরবদ্ধভাসব দাোঁফেসয় দু’হাত বুসে কবোঁসধ ফে েব প্েল! তারপ্র আয়তাোর 
সুন্দর এেটা গতথ বানাল। কেই গসতথর কলাসর োপ্সে কমাো লাশসে যসের োসর্ 
করসখ ফদল এবং গসতথর আয়তাোর মুখ তারা োইেমত োটা োে, ডাল, লােফে 
ফদসয় বন্ধ েসর ফদল। তার উপ্র বে আোসরর প্াতা োফেসয় কেসে ফদসয় তাসত 
মাফট চাপ্া ফদল। গসতথর উপ্সরর এই মাফটসেও তারা েমান ও প্ফরপ্াফট েসর 
রাখল। েবসশসষ তারা কেই গসতথর চারফদসে দাোঁফেসয় এে োসর্ প্রার্থনা েরল। 
এই কগাটা ফবষয়ফট আমাসদর কলাসেরা ফবস্মসয়র োসর্ কদখল এবং খুবই ভাল 
লাগল তাসদর এই লাসশর েৎোর েরা, ফবসশষ েসর আমাসদর েরদার কপ্া ফমফর 
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ও আমাসদর তাফিে রানুই খুবই মুগ্ধ হসলা মৃসতর প্রফত েম্মান, যে, তাসে ফঘসর 
প্রার্থনা ও লাশ রাখার প্দ্ধফত কদসখ। আমাসদর েদথার আমাসদর তাফিে ও 
কলােসদর বলল, আমাসদর মৃত েদথারসে আমরা এভাসব রাখসত প্াফর। এসত 
সুফবধা হসব আমার মৃত ফপ্তা কোর্ায় আসছন তা আফম কদখসত প্াসবা, তার োসর্ 
ের্া বলসত প্ারসবা। তাফিে ও আমাসদর কলাসেরা এসত খুব খুফশ হসলা। তাফিে 
বলল, প্াহাসে করসখ লাশ প্শু-প্াফখর কপ্সট কদয়া ফেংবা লাশ োগসর ভাফেসয় 
ফদসয় হাফরসয় কিলার চাইসত এটা অসনে ভাল। এেব কদসখ ফেদ্ধান্ত কনয়া হসলা, 
আমাসদর েদথাসরর লাশ িুল-প্াতা ফদসয় কেসে না করসখ আগন্তুেসদর লাশ 
কযভাসব োহাে কর্সে নাফমসয় আদসবর োসর্ েৎোর েরা হসলা, েদথাসরর লাশ 
কেভাসবই েৎোর েরা হসব। আগন্তুেরাও এভাসব েৎোসরর ের্া বলল। 
আগন্তুেরা আনসন্দর োসর্ রাফে হসলা এবং োসে কলসগ কগল। তারা খুব যে ও 
েম্মাসনর োসর্ মৃত েদথারসে কগােল েফরসয়, নতুন োপ্ে প্ফরসয়, োপ্সে মুসে 
আমাসদর কলােেনসদর োসর্ ফনসয় আয়তাোর কেই গসতথ সুন্দর েসর রাখল। 
েবসশসষ গসতথর উপ্র প্াফট োোসনার োে েম্পন্ন েরার প্র আমাসদর 
কলােসদর োসর্ ফনসয় মৃসতর মেসলর েসন্য ঈশ্বসরর োসছ প্রার্থনা েরল। এমন 
সুন্দর ও নতুন বযবস্থায় আমাসদর েদথার কপ্া ফমফর ভীষণ খুফশ এবং আমাসদর 
কলাসেরাও। এেব োসে দুপ্ুর হসয় কগল। েূযথ মার্ার উপ্র কর্সে প্ফিসম এেটু 
কহসল প্সেসছ। আগন্তুেসদর এেেন এসে আমাসদর েদথারসে বুঝাসলা, তাসদর 
প্রার্থনার েময় হসয়সছ, তারা তাসদর প্রার্থনার অনুমফত চায়। েদথার কোৎোসহ 
অনুমফত ফদসয় ফেজ্ঞাো েরল, োর োসছ তারা প্রার্থনা েরসব? অনুমফত ফনসত 
আো কেই কলাে বলল, এই ফবশ্ব-োহান ফযফন েৃফট েসরসছন, ফযফন এই ফবশ্ব-
োহানেহ আমাসদর েেলসে প্ালন েসরন তার োসছ আমরা প্রার্থনা 
েরব।আমাসদর েদথার খুফশ হসয় বলল, খুব ভাল। আমরাও প্ার্থনা েফর ঈশ্বর 
ফহনার। আপ্নাসদর প্রার্থনা কদফখ। আগন্তুেসদর েসয়েেন প্াহাসের ঝনথা কর্সে 
প্াফন এসনসছ। কদখা কগল কেই প্াফন ফদসয় তারা েেসল এেই ফনয়সম মুখ, হাত, 
প্া ধুসয় ফনল। এেেন এেটু উোঁচুসত দাোঁফেসয় দুই োসন দুই হাত চাপ্া ফদসয় উে 
স্বসর েসয়েফট বােয উোরণ েরল। তারপ্র তারা েেসলই ফভন্ন ফভন্নভাসব 
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দাোঁফেসয়, কোমর বাফেসয় হাোঁটুর উপ্র হাত করসখ মাফটর উপ্র মার্া করসখ প্রার্থনা 
েরল। প্সর তাসদর প্রবীণ এেেনসে োমসন করসখ তারা েেসল কপ্ছসন 
োফরবদ্ধভাসব দাফেসয় বযফিগতভাসব যা যা েসরফছল োমফটেভাসবও তাই 
েরল। োমসন দাোঁোসনা প্রবীণ বযফিফট যা েরসছ, েেসল তাই েরসছ অদ্ভুত 
শৃঙ্খলার োসর্! তাসদর প্রার্থনা কশষ হসল েদথার ও তাফিে তাসদর কডসে ফেজ্ঞাো 
েরল, আপ্নাসদর প্রার্থনা কদখলাম, খুব সুন্দর। ফেন্তু শুরুসত এেেন োসন হাত 
ফদসয় উে স্বসর ফে বলল, কেন বলল বুঝলাম না। আগন্তুেসদর এেেন বুফঝসয় 
বলল, ওটা প্রার্থনার েসন্য েেলসে আহ্বান। ফনয়ম হসলা, েেলসে প্রার্থনার েসন্য 
কডসে এে েসে প্রার্থনা েরসত হয়। েদথার ও তাফিে উভসয়ই বলল, সুন্দর ফনয়ম। 
েেসলর অংশগ্রহসন েংঘবদ্ধভাসব এমন প্রার্থনার প্রদ্ধফত আমাসদর কনই। 
আমরাও কতা এভাসব প্রার্থনা েরসত প্াফর! প্রার্থনার কনতৃত্ব দানোরী প্রধান বযফি 
বলল, অবশ্যই প্াসরন। আমাসদর েদথার আবার ফেজ্ঞাো েরল, ফেন্তু প্রার্থনার 
েময় আপ্নাসদরসে কতা অসনে ফেছু প্েসত কদখফছ! কোন মি এগুসলা? আমরা 
কতা তা োফন না। প্রধান বযফিফট বলল, অসনে ফেছু প্েসত হয় প্রার্থনায়। 
আপ্নারা চাইসল আপ্নাসদরও ফশফখসয় কদব। ফেন্তু েবার আসগ এেটা ফবষয় 
আপ্নাসদর োনসত হসব। কেটা হসলা, এই ফবশ্ব-োহাসনর এেেন স্রিা আসছন। 
ফতফন আমাসদর েৃফি েসরসছন এবং আমাসদর যা প্রসয়ােন, েবই আমাসদর 
ফদসয়সছন। মৃতযুর প্র আমরা তার োসছ ফিসর যাব। কেখাসন ফতফন আমাসদর 
প্ুরিার কদসবন অর্বা শাফস্ত কদসবন। দুফনয়ায় আমরা ভাল োে েরসল কেখাসন 
প্ুরিার প্াব মাসন সুসখর েীবন প্াব, যা হসব ফচরন্তন, আর দুফনয়ায় খারাপ্ োে 
েসর কগসল কেখাসন আমরা শাফস্ত মাসন অেীম যিনা-যাতনার এে েীবন প্াব, 
যাও হসব ফচরন্তন। স্রিা আমাসদর ভালবাসেন। ফতফন চান আমরা দুফনয়ায় ভাল 
েআে েসর মৃতযুর প্রবতথী েীবসন প্ুরিার ফহোসব সুসখর েীবন প্াই। আিাহ 
বা স্রিার এই ইছা মানুষসে োনাবার েসন্য এবং ভাসলা োসের প্র্ কোনটা 
এবং মন্দ োসের প্র্ কোনটা তা মানুষসে কদখাবার েসন্য ফেছু োল প্রপ্র 
আিাহ ফবসশষ কলােসদর তার দূত ফহোসব প্াোন। এ ধরসনর এেেন েবথসশষ 
মহান বযফি এসেফছসলন, তার োছ কর্সেই আমরা আমাসদর প্রার্থনার ও েীবসনর 
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অন্য েব ফবষয় কেসনফছ। এই ফবশ্বােসে মসন-প্রাসণ গ্রহণ েরসল প্রার্থনার েব 
ফবষয় আপ্নাসদর োসছ েহে হসয় যাসব। এই েব ের্া বলসত ফগসয় প্রধান 
আগন্তুসের কচাখ-মুখও কযমন উজ্জ্বল উসেফছল, কতমফন শুনসত শুনসত আমাসদর 
েদথার ও তাফিসের কচাখ-মুখও উজ্জ্বল হসয় উসেফছল। প্রধান আগন্তুে র্ামসতই 
তারা দুেসনই বসল উেল, আপ্ফন যা বসলসছন েব ের্াই ভাসলা, েব ের্াই 
আমরা ফবশ্বাে েফর। আনসন্দ উজ্জ্বল হসয় উেল আগন্তুে প্রবীসণর মুখ। বলল, 
ফদসন প্াোঁচবার আমরা প্রার্থনা েফর। েবই আপ্নাসদর োনাব, কশখাব। দীঘথ ের্া 
বলার প্র কর্সম কগল িাদার মাহসোহ। 

আহমদ মুো ফবস্মসয়র োসর্ শুধু শুনফছল তাই নয়, কগাগ্রাসে কযন 
ফগলফছল। িাদার মাহসোহ’র র্ামাটায় ফবরাট এে ছন্দ প্তসনর মত ধাক্কা কখল 
আহমদ মুো। তাই িাদার মাহসোহ র্ামার েংসগ েংসগই আহমদ মুো বলল, 
তারপ্র ফে স্যার? 

তারপ্র ফে আফমও োফন না। হাসত কলখা এেশত প্ৃষ্ঠার এেটা প্ুসে 
যাওয়া বইসয়র প্রর্ম ফবশ প্ৃষ্ঠার োফহনী আফম বললাম। এর প্সরর প্াতা গুসলা 
প্ুসে কগসছ, মাসঝর চফিশ কর্সে প্ঞ্চাশ মাসন এই দশ প্ৃষ্ঠা আবার অক্ষত প্াওয়া 
কগসছ। প্সরর প্ৃষ্ঠাগুসলা প্াওয়া যায়ফন। ফনিয় প্ুসে কশষ হসয় কগসছ। বলল 
িাদার মাহসোে।  

মাসঝর দশ প্ৃষ্ঠায় ফে আসছ স্যার? ফেজ্ঞাো আহমদ মুোর। 
বলব, বলফছ। বলল িাদার মাহসোহ।  
এেটু র্ামল তারপ্র নসে-চসে বসে আর এেটু েরােফর আহমদ 

মুোসদর মুসখামুফখ হসলা অধযাপ্ে মাহসোহ। মুখ খুলল। বলসত শুরু েরল 
আবার, এই দশ প্াতায় তাফহফত এলাোর ও তাফহতর েন-েীবসনর ফেছু 
প্ফরবতথসনর ের্া বলা হসয়সছ। োরাংশটা এই রেমিঃ আগন্তুেরা কয োহাে ফনসয় 
এসেফছল, তাসত কলাহার বযবহার ফছল মুখয। োেগুসলা ফছল কলাহার কপ্সরসে 
আটোসনা, আবার কলাহার প্াসত কমাো। োহসের করফলং ও ফেোঁফের োোসমা ফছল 
কলাহার। আগন্তুেরা কলাহার বযবহার ফনসয় এল তাফহফত এলাোয়। তীর, বশথার 
মসতা আত্মরক্ষার অস্ত্র পতফর, ছুফর-োটাফরর মত ফনতয বযফবহাযথ উপ্েরণ পতফর 
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হসলা কলাহা ফদসয়। পতেেপ্সির মসধয কলাহার বযবহার েুসে কগল। হাোঁফে, বাফট, 
েোইসয়র মসতা ফেফনষ পতফর হসলা কলাহা ফদসয়। ভীষণ খুফশ তাফহফতর মানুষ। 
েবসচসয় বে খুফশর ফবষয় ফছল তাফহফত এলাোয় েৃফির প্রচলন, োপ্সের বযাপ্ে 
আমদাফন ও োগসের বযবহার শুরু হওয়ার ফবষয়। আগন্তুেসদর োসর্ ফছল গম, 
যব ছাোও েসয়ে ধরসনর েবফের বীে। উপ্কূসল েমভূফম ও উপ্তযোগুসলাসত 
আগন্তুোরা ফনসেরা েংগল কেসট, ঘাে েফরসয় চাসষর োসে কলসগ কগল, হাসত-
েলসম ভুফম চাষ কশখাল তাফহফতবাফেসদর। মাফটসত গম-যসবর গাছ উেল, তা 
কর্সে গম, যব প্রভফৃত খাদযশস্য মানুষ কপ্ল। উপ্কূল ও উপ্তযোর নরম মাফটসত 
পতফর হসলা নানা েবফের েমাসরাহ।ফবস্ময়ের প্ফরবতথন এল তাফহফত অঞ্চসলর 
মানুসষর অর্থননফতে েীবসন। োপ্সের েরবরাহ এল, তার োসর্ এল কপ্াশাসের 
নতুন ধরন। নগ্নতা ফনফষদ্ধ হসয় কগল। কমসয়সদর মার্া, গা ও প্া প্যথন্ত কেসে 
কপ্াশাে প্রার রীফত হসয় কগল। আর কছসলরা েমপ্সক্ষ নাফভ কর্সে হাোঁটুর ফনচ 
প্যথন্ত োো কপ্াশাে প্রসত লাগল। আগন্তুেসদর ফনসয় আো োগে তাফহফতসত 
ফনসয় এল কলখাপ্ো। আগন্তুেরা োমফটে প্রার্থনার েসন্য েবাইসে ফনসয় কয 
প্রার্থনা গৃহ পতফর েরল, তাসত প্োশুনার আসয়ােন েরা হসলা েোল ও েন্ধযায়। 
আগন্তুেরা তাফহফত ভাষা ফশখল, আর তাফহফতয়ানসদর তারা কশখাল তাসদর 
ধমথগ্রন্থ প্োর ভাষা। দুই ফশক্ষাই এেোসর্ প্রার্থনা গৃসহ হসতা। প্রার্থনা গৃহ ফছল 
প্ফিম মুখী। প্াতার মাদুর কিসল কমসঝসত েফম্মফলতভাসব প্ফিমমুখী হসয় প্রার্থনা 
হসতা। আগন্তুরাই প্রার্থনা ফশক্ষা ফদসয়ফছল এবং মানুষ তা োনসন্দ গ্রহণ 
েসরফছল।তাসদর ঈশ্বর ফহনা তাসদর োসছ আিাহ হসয় কগল অর্বা আগন্তুেসদর 
ঈশ্বর আিাহ তাফহফতসদর োসছ ঈশ্বর ফহনা’র রূপ্ ফনসয় এল। তসব ‘ফহনা’র 
প্রফতেৃফত পতফর বন্ধ হসয় কগল। বলা হসলা, ফযফন অদৃশ্য, ফনরাোর তাসে আোর 
কদওয়া ফেে নয়। তার আোর ফদসল তাোঁর েম্পসেথ ধারনা ও ফবশ্বাে ধীসর ধীসর 
ফবেৃত ও প্ফরবফতথত হসত প্াসর। তাফহফতয়ানসদর েীবসন েবসচসয় বে কয 
প্ফরবতথন এল কেটা োমাফেে বযবস্থাপ্না ও আন্তেথাফতে কযাগাসযাগ। আসগ ফছল 
প্াফরবাফরে বা বংশীয় েদথার বা কহডমযান হওয়ার ফেসটম। আগন্তুেরা পতফর 
েরল বহু বংশ ফমসল আঞ্চফলে বা ভুখন্ডগত বা েমােফভফত্তে প্ফরচালে বা 
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শােে হওয়ার ফেসটম। ফেে হসলা, েবসচসয় বয়ি, জ্ঞান ও চফরসি েবথেনমান্য 
এমন বযফিই শােে বা প্ফরচালে হসব। ফতফন অপ্ারগ হসল প্রবীণরা বসে অন্তত 
কবশীর ভাগ প্রবীণ এেমত হসয় কযাগয োউসে প্ফরচালে বা শােে বানাসবন। 
আবার কবফশর ভাগ প্রবীণ তাোঁর োসর্ এেমত না হসল শােে তাোঁর প্র্ কর্সে 
েসরও যাসব। ফেন্তু এই বযবস্থা প্রবতথী োসল চলসত প্াসরফন। ফস্থফতশীলতা 
আনয়ন ও বহুধাফবভফি ফনরেন েরার েসন্য বংশীয় শােন এসে যায়। এভাসবই 
আমাসদর প্ামরী রােবংশ ক্ষমতায় আসে।আমাসদর প্ামরী বংশ শুরু কর্সেই 
আগন্তুেসদর োসর্ গভীরভাসব েংফেি। আগন্তুসদর প্রায় েবাই স্থায়ীভাসব বেবাে 
শুরু েসর প্ামরীসদর আরু এলাোয়। আগন্তুেসদর ফেছু ফশক্ষে ফহোসব, ধমথসনতা 
ফহোসব, ফবসশষজ্ঞ ও উপ্সদিা ফহোসব কগাটা তাফহফত, মুফরয়া ও অন্যান্য দ্বীসপ্ 
ছফেসয় প্সরফছল। তারা কেেব অঞ্চসল বেফত স্থাপ্ন েসর। আগন্তুেসদর োসর্ 
প্ামরীসদর বযাপ্ে পববাফহে েম্পেথ স্থাপ্ন হসয়ফছল। প্ামরী রােবংসশর প্রর্ম 
রাো আফর আবদালাহ আফরনুয ফছল আগন্তুেসদর প্রর্ম োহাসের কনতা ও ফবজ্ঞ 
আধযাফত্মে প্ুরুষ। আবদালাহ বানোদ’র কমসয়র ঘসরর ফপ্রয় নাফত। আগন্তুেরাই 
তাফহফতর প্রর্ম আন্তেথাফতে কযাগাসযাসগর মাধযম হসয় উসেফছল। মাসঝ মাসঝই 
োহাে এসে কনাঙর েরত আমাসদর আরুসত। োহাে কর্সে ফবফভন্ন প্ন্য নামত, 
তাফহফতর ফেছু িলমূলও তারা ফনসয় কযত। বুঝা কযত তারা আগন্তুেসদর প্ফরফচত 
বা তাসদর েমসেরই কেউ। োহাসে আো কেউ কেউ কর্সে কযত, আবার তাফহফত 
কর্সেও কেউ কেউ চসল কযত। আমাসদর আগন্তুেরা ও োহাসের কলােরা ফছল 
এেই ধসমথর।প্রার্থনার েময় োহাে কর্সেও প্রার্থনার আহবান আেত। কশানা 
কযত োহােগুসলা আেসছ সুমািা, োসিায়াংগ, ফিফে হসয়, আবার চসল কযত 
কোনফট কপ্রু, কোনফট কমফিসো, কগায়াসতমালা, প্ানামার ফদসে। এেব কদশেহ 
ফবফভন্ন কদসশর োফহনীও কশানা কযত আমাসদর আগন্তুেেহ তাসদর োসছ। এভাসব 
তাফহফতয়ানরা প্রর্ম োনল প্ৃফর্বীসত বহু উন্নত মানুষ, উন্নত কদশ আসছ, রােয 
আসছ, রাো আসছ। তাফহফতর োসর্ এেব কদসশর কলনসদনও শুরু হসয় ফগসয়ফছল। 
তাফহফতর ফে দরোর, ফে চাই, োনাসত হসতা, প্সরর োহাসে কেেব প্াওয়া 
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কযত। বলা যায়, এভাসব েব ফদে কর্সে এে েমসয়র অন্ধোর তাফহফত আসলাময় 
হসয় উসেফছল। 

র্ামল িাদার মাহসোহ। কর্সেই আবার বসল উেল, অবফশি দশ প্ৃষ্ঠার 
োরাংশ কমাটামুফট এটাই।  

স্যার, আপ্নার েংগ্রসহ কতা আরও োফহনী আসছ! কে েসব নতুন ফেছু 
ফনিয় আসছ? আহমদ মুো বলল।  

প্রর্সম আফম আমার বংশীয় োফহনী ১০০ প্াতার গ্রন্থগুসলা কশানাসনার 
কচিা েসরফছ। োোসমাগত এেটা গযাপ্ প্ূরণ হসয়সছ। ফেন্তু োফহনীর গযাপ্ রসয়ই 
কগসছ। সুতরাং এ কর্সে কতামার কোন লাভ হসব না। অধযাপ্ে মাহসোহ বলল। 

অন্য আরও বংসশর কতা োফহনী আসছ! কে েবও ফে আপ্ফন েংগ্রহ 
েরসছন? বলল আহমদ মুো।  

কে েসবর অসনে আফম েংগ্রহ েসরফছ। কেগুসলা েবই শ্রুফত ও স্মফৃত 
কর্সে। ফলফখত োফহনীর প্রবতথী প্যথায় এগুসলা। প্ফরবতথন ও ফবেৃফতর অসনে 
হাওয়া বসয় কগসছ এ েসবর ফদসয়। তুফম যার েন্ধান েরছ তা তুফম প্াসব না ওেব 
কর্সে। িাদার মাহসোহ বলল। 

তাহসল তাফহফতর ইফতহাে এভাসব হাফরসয় কগল? আহমদ মুোর 
ফেজ্ঞাো। 

শুধু তাফহফত নয়, কগাটা প্রশান্ত মহাোগরীয় অঞ্চসলর ইফতহােও এভাসব 
হাফরসয় কগসছ। এখন বলা হসছ, ইফতহাসের শুরু হসয়সছ ইউফরপ্ীয়সদর আগমসনর 
আশপ্াশ কর্সে। আফম োফন না, ফেভাসব এই ইফতহাসের উদ্ধার েম্ভব এবং োরা 
এই দাফয়ত্ব কনসব। বলল িাদার মাহসোহ এেটা দীঘথশ্বাসের োসর্।  

ইফতহাে ফে এভাসব েবটাই মুসছ কিলা যায়? আহমদ মুো বলল। 
এখন যায় না, ফেন্তু তখন কযত। তখন এখানোর মত নানােসন 

নানাভাসব ইফতহাে ফলখত না। ইফতহাসের ফলফখত রূপ্ও ফছল না, ইফতহাে 
র্ােসতা স্মফৃতসত। প্সর ইফতহাে কলখা শুরু হসলও তা ফছল েীফমত। তাফহফত 
অঞ্চসলর দুভথাগয হল, ফলফখত হবার প্র তাফহফত অঞ্চসলর ইফতহাে নি হসয় কগসছ। 
ফেদ্ধান্ত ফনসয় সুপ্ফরেফল্পতভাসব ফলফখত ইফতহােগুসলা ফছফনসয় এসন এেোসর্ 
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আগুন জ্বাফলসয় কদয়া হসয়সছ। তসব প্রবতথীোসল ফনরসপ্ক্ষ কলােসদর গসবষণা ও 
অনুেন্ধাসন অন্ধোর অতীত মাসঝ মাসঝ ফেছুটা ফঝফলে ফদসয় উসেসছ। কযমন 
বৃফটশ েমুদ্রচারী েযাসেন কে ফযফন তাফহফত এসেফছসলন ১৭৬৯ োসল। তাোঁর 
েহঅফভযািী ফবতানী কোসেি বযাংেে বসলসছন প্ফলসনশীয় ভাষায় উৎপ্ফত্ত 
দফক্ষন-প্ূবথ এফশয়া কর্সে। ফতফন ফবফভন্ন তাফহফতয়ান শসব্দর উৎে কখাোঁে েরসত 
ফগসয় ফবসলসছন, তাফহফতয়ান এ ভাষার কশেে শুধু দফক্ষণ-প্ূবথ এফশয়া নয়, আরও 
প্ফিসম ভারত মহাোগর, আরব োগর এলাো প্যথন্ত ফবস্তৃত। েযাসেন কে 
‘তুপ্াইয়া’ নাসম এে তাফহফতয়ান নাফবসের ের্া বসলফছসলন। এই নাফবসের 
োসর্ আসলাচনা েসর ফতফন কদসখন এই নাফবে উত্তর-প্ূসবথ মারকইে দ্বীপ্পু্ঞ্জ, 
প্ুসব তুয়ামতু অযাটল দ্বীপ্প্ুঞ্জ, দফক্ষসন অস্ট্রালী দ্বীপ্প্ুঞ্জ প্যথন্ত োসন ফেন্তু প্ফিম 
ফদসে তার জ্ঞান দফক্ষন-প্ূবথ এফশয়ান কগািভূি প্রমাফনত হসয়সছ। এভাসব 
তাফহফতয়ান ও প্রশান্ত মহাোগরীয় অঞ্চসলর মানুসষর ভাষা, েংিৃফত, ইফতহাে 
েবই দফক্ষন-প্ূবথ এফশয়া ও আরও প্ফিসমর োসর্ যুি। েনেংখযার ফবস্তার কযমন 
ঐফদে কর্সে এসেসছ, কতমফন ভাষা, েংিৃফত েব ঐফদে কর্সেই এসেসছ। আর 
অিে শতে কর্সে েপ্তদশ শতে প্যথন্ত মুেফলম আরব বফনে, নাফবে ও 
ফমশনারীরাই আটলাফন্টে ও ভারত মহাোগসরর মত প্রশান্ত মহাোগরও চসষ 
ফিসরসছ। তারাই তাফহফতর মত প্রশান্ত মহাোগরীয় অঞ্চসলর দ্বীপ্মালার ভাষা, 
েংিৃফত ও ইফতহাসের েনে। েমুদ্র, েমুদ্রপ্র্ ও ফদে ফনণথয় েম্পসেথ তাফহফতয়ান 
নাফবেসদর কয ফবস্ময়ের জ্ঞান ফছল, তা মুেফলম েভযতার েমুদ্রচারী আরব 
নাফবেসদর োছ কর্সেই প্াওয়া। ফেন্তু কে ইফতহাে মুসছ কগসছ। এেেন 
ইউসরাপ্ীয় ফবজ্ঞানী বসলসছন, কযফদন নাফবে তুপ্াইয়াসদর েমুদ্রজ্ঞাসনর উৎে 
েম্পসেথ োনা যাসব, কেফদনই প্ফরিার হসব প্রশান্ত মহাোগরীয় দ্বীপ্াঞ্চসল 
বেবােোরী মানুসষর ইফতহাে। এই ইফতহাসের েন্ধান যফদ আমরা চাই, তাহসল 
আমাসদর কযসত হসব এে দ্বীপ্ কর্সে আসরে দ্বীসপ্, এভাসব আমাসদর কযসত হসব 
এফশয়ার অভযন্তর প্যথন্ত। ফেন্তু দুিঃখেনে হসলা, এই ের্া বলা হসয়ফছল নাফবে 
তুপ্াইয়াসদর ের্ার আসলাসে। কেই েমসয়র অবস্থা এখন কনই। অসনে ঝে বসয় 
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কগসছ তারপ্র। কে ঝসে উফেসয় ফনসয় কগসছ কে েময় প্যথন্ত ইফতহাসের েব 
উপ্েরণ। িাদার মাহসোহ দীঘথ বিসবযর প্র র্ামল।  

ের্া কশষ েসর িাদার মাহসোহ তার হাোঁটু মুসে বো অবস্থাটা এেট ু
ফশফতল েরল। ফহপ্টা কমসঝর উপ্র করসখ দু’প্া এেটু েফরসয় নল।  

গভীর এেটা আনসন্দর ছায়া আহমদ মুোর কচাসখ-মুসখ। েব মসনাসযাগ 
কেসল ফদসয় কযন শুনফছল আহমদ মুো িাদার মাহসোহ’র ের্াগুসলা। তার কপ্ছসন 
বো মাসরভা ও মাফহন এবং প্াসশ এেটু তিাসত বো মাসরভা ও মাফহসনর মা। 
তাসদর েবার কচাসখ দুফনয়ার ফবস্ময় ! এেব কোন ের্াই তাফহফতর কোন ইফতহাে 
গ্রসন্থ কলখা কনই। 

িাদার মাহসোহ র্ামসল আহমদ মুো বলল, স্যার, আপ্নাসে েি 
ফদফছ। তবু স্যার বলফছ, আমার প্রসের স্পি েবাব কমসলফন।  

কতামার প্রসের েবাসবর েসন্যই কতা এত ের্া বললাম। এর মসধয 
কতামার প্রসের েবাব এসে কগসছ। তাফহফতসত প্রর্ম োহাে ও প্রবতথী 
োহােগুসলা মুেলমানসদর। এই মুেলমানসদর অসনসেই তাফহফতসত বেফত 
স্থাপ্ন েসর এবং তারাই অন্ধোর তাফহফতসে আসলাসত ফনসয় আসে। তারাই নতুন 
তাফহফতর ফনমথাতা। তাফহফতর প্সমরী রােবংসশর প্রর্ম রাো আফর আবাদািাহ 
আফরনুয’র মাসয়র বংশ ও ফপ্তার বংশ তাফহফতয়ান। তার নাম অপ্ভ্রংশ ফহোসব 
আমাসদর োসছ এসেসছ। তার নাসমর আেল উোরণ আর আব্দুিাহ আফরনুয। 
তাফহফতয়ান ‘আফর’ মুলত আরফব শব্দ। অর্থ প্ফরচালে, তত্ত্বাবদায়ে, ফপ্রে, েদথার 
ইতযাফদ। আফরনুয তাফহফতয়ান শসব্দর অর্থ েমুদ্র তরে। আর েমুদ্র তরে মাসন 
োগর-তরে অর্থাৎ েদথার আব্দুিাহ। প্রর্ম রাোর নাসমর োসর্ ‘আরফব’ শব্দ 
র্ােসল কেই বংসশর এেেন ফপ্রসের নাসমর োসর্ ‘হাোনা’ বা ‘কহোনা’ শব্দ 
র্ােসব না কেন এবং কেন রূপ্ের্ার নাফয়ো ভাইফমফতর োসর্ ‘শাবানু’ অর্থাৎ 
‘শাহবানু’ র্ােসব না ? বলল িাদার মাহেহ। 

তাহসল রাো, রােপ্িুরা ফে মুেলমান ফছসলন? ফেজ্ঞাো মাসরভা 
মাইফমফতর। তার কচাসখ-মুসখ ফেেসর প্ো ফবস্ময়।  
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আফম োফন না। এর কোন দফলল প্াইফন। যা কপ্সয়ফছ তা বললাম। 
কতামরা তরুণ-তরুণীরা এটা অনুেন্ধান েরসত প্ার। তসব এই কয প্রার্থনাগৃসহ 
আমরা প্রার্থনা েফর, এটাও কতা মুেলমানসদর মেফেসদর মতই। কযটুক প্ার্থেয 
রসয়সছ, কেটা েমসয়র বযবধাসন েৃফি হসয়সছ বলা যায়। অিাদশ শতসের কশসষর 
ফদসে রােধানী আরুর আংফশে ধ্বংসের োসর্ এই প্রার্থনা ভবনও ক্ষফতগ্রস্ত 
হসয়ফছল।তারপ্র এটা আবার প্ুনফনফমথত হয় কবশ প্সর। নতুন ফনমথাসনর েময় 
আসগর অবস্থার অসনে প্ফরবতথন ঘসটসছ। কেটাই স্বাভাফবে। কদখ, আমার 
নামটাও ফবদঘুসট। আমার নাসমর মাহসোহ, ফমনালী, ফমনারী এই ফতন শব্দই 
আরফব শসব্দর অপ্ভ্রংশ। এর অর্থ আমার োনা কনই। আমার ফপ্তার েমসয়রও 
অসনে আসগ এই আরফব শব্দগুসলা ফবেৃত হসয় কগসছ, ফেন্তু ফবেৃত হসলও 
আমাসদর ঐফতসহ্যর অংশ ফহোসব আমাসদর প্ফরবার েতৃথে তা অনুেৃত হসয় 
এসেসছ। এই কদখ,আমাসদর প্রার্থনােসক্ষর োমসনর কদয়াসল অধথ চন্দ্র আোঁো। 
এসে তাফহফতয়ানসদর এেেন ঈশ্বর ‘ফহনা’র ফেিল বসল মসন েরা হয়। আেসল 
এটাও ফবেৃফত। আেসল এই চাোঁদ মুেলমানসদর ফবখযাত অধথ চন্দ্র (cresent)। 
মুেলমানসদর মেফেসদর ফবফভন্ন স্থাসন ফবফভন্ন ভাসব এই অধথচসন্দ্রর বযবহার হসতা। 
আমাসদর প্রার্থনা ঘসরর অধথচন্দ্র আফম গফভরভাসব কদসখফছ। আফম ফনফিত এটা 
মুেলমানসদর অধথ চন্দ্রই। বলল িাদার মাহসোহ। 

তার, মাসন স্যার, মূলত এই প্রার্থনাগৃহ মুেফলম প্রার্থনাগহৃ মাসন 
মেফেদই ফছল। আহমদ মুো বলল। 

আমার তাই মসন হয়। বলল িাদার মাহসোহ। 
তাহসল স্যার, এেব োনার প্সরও আপ্ফন কেন এই প্রার্থনা গহৃসে তার 

মূল প্ফরচসয় ফিফরসয় ফদসছন না, কেন এই ঘসরর প্রার্থনা মুেলমানসদর নামাে 
হসয় উেসছ না? আহমদ মুো বলল। 

এেব কযমন রূপ্ান্তফরত হসয়সছ, ইফতহাে কযমন রূপ্ান্তফরত হসয়সছ, 
কতমফন মানুষও রূপ্ান্তফরত হসয়সছ। আফমও এই রূপ্ান্তসরর িেল। আমার োনা 
এবং আফম এে নই। এে হসত চাইসলও আফম প্ারসবা না। প্ফরবতথসনর কস্রাত 
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আমাসে ভাফেসয় কনসব। কস্রাসতর টান উসপ্ক্ষা েসর মাফটসত ফশেে গাোর োধয 
আমার কনই। বলল িাদার মাহসোহ।  

ফেে স্যার, প্রসয়ােন কস্রাসতর গফত প্ািায়। মাসরভা মাইফমফত বলল। 
হ্যাোঁ, প্রসয়ােন কস্রাসতর গফত প্ািায়। এটা আমার োে নয়, মাসরভা-

মাফহন এ োে কতামাসদর। বলল িাদার মাহসোহ।  
ধন্যবাদ স্যার, মাসরভা-মাফহনরা এটা প্ারসব ইনশাআিাহ ! আর 

এেবার মূল আসলাচনায় আেসত চাই স্যার। তাফহফতর ইফতহাসের রূপ্ান্তর, 
মানুসষর রূপ্ান্তর ও এই প্রার্থনা গৃসহর রূপ্ান্তসরর মত রােপ্ুি কহোনা কহাোনা ও 
ভাইফমফত শাবানুসদর োফহনীর রূপ্ান্তর েতটুক ? বলল আহমদ মুো।  

এটা বলা মুফিল। তসব আফম মসন েফর োফহনীসত ঈশ্বরী ফহোসব ‘ফহনা’র 
ভুফমো বাদ ফদসল োফহনীর যা র্াসে, তার তার প্রায় েবটুকই েতয। ফেন্তু কেন এ 
ফবষয়টা ফেসজ্ঞে েরছ? িাদার মাহসোহ বলল।  

এ োফহনী েতয হসল অযাটসলর োফহনীও েতয হসব। আফম কেই 
অযাটলসেই খুোঁেফছ। স্যার, আপ্ফন োফহনী কর্সে ঈশ্বরী ‘ফহনা’র ভুফমো মাইনাে 
েরসছন। ফেন্তু তাহসল অযাটসলর অভযন্তসর রােপ্িু কহোনা ও োগরেন্যা 
ভাইফমফত শাবানু কগসলন ফেভাসব? বলল আহমদ মুো। 

এে ের্ায় এর উত্তর কদয়া যাসব না। প্রশান্ত মহাোগর ফনসয় োফহনী চালু 
আসছ। েবটুকই ‘ফমর্’ বলা হয়। কযমন ফবজ্ঞাসনর মার্ায় যা ধসর না, তাসেই 
ফবজ্ঞান অফবশ্বাে েসর বসে। এটা ফেে নয়। ফবজ্ঞাসনর বস্তুেগসতর বাইসর কয 
অদৃশ্য েগত েফক্রয় আসছ তা বস্তুেগসতর কচসয় অসনে অসনে বে। কতমফন 
আটলাফন্টে েম্পফেথত েব োফহনীসে ‘ফমর্’ বা েল্পের্া বসল অস্বীোর েরা 
যাসব না। প্রশান্ত মহাোগসরর ফনমফজ্জত মহাসদশ ‘ম’ু এর ের্াই ধরা যাে। প্রশান্ত 
মহাোগসর এেটা মহাসদশ ফছল, প্রােৃফতে োরসণ তা ফনমফজ্জত হসয় কগসছ, এসে 
‘ফমর্’ বসল উফেসয় কদওয়া হয়। আফম এই উফেসয় কদয়াসে েমর্থন েফর না । 
োফহনীর েবটুক েতয ফেনা আফম বলসত প্ারসবা না। ফেন্তু েতয অবশ্যই আসছ। 
প্রশান্ত মহাোগসরর োগর তসলর ভূ-গেন এটাই প্রমাণ েসর। প্রশান্ত মহাোগসরর 
উত্তর-দফক্ষণ মাঝামাফঝ বরাবর প্ফিম অংসশর ভু-গেন ও এর প্ুবথাংসশর ভু-গেন 
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এসেবাসরই আলাদা। প্ূবথাংসশর মসধয আবার দফক্ষণ-প্ূবথ অংশ গভীর খাোঁসদর 
মত। এর মার্ায় অযাটল অধুযফষত প্ফলসনশীয় দ্বীপ্পু্ঞ্জ। প্রশান্ত মহাোগসরসর এই 
অংসশ এেটা ফেছু প্রােৃফতে ফবপ্যথয় ঘসটফছল। প্ফলসনশীয় দ্বীপ্পু্সঞ্জ কেই 
ফবপ্যথসয়র এেটা ফেছু ধ্বংোবসশষ র্াো ফবফচি নয়! হসত প্াসর েমুদ্র েম্পসেথ 
অফভজ্ঞ েমুদ্রচারী রােপ্িু কহোনা কহাোনা ও োগরেন্যা ভাইফমফত শাবানুর 
ফনমফজ্জত এমন কশিার ও তার প্রসবশ প্র্ েম্পসেথ কোনওভাসব োনসতন। দুই 
কপ্রফমে কেখাসনই আশ্রয় ফনসয়ফছসলন েম্ভবত। বলল িাদার মাহসোহ। 

ধন্যবাদ স্যার, আফম এমন এেফট েম্ভাবনা েম্পসেথই োনসত চাফছলাম। 
স্যার, আফমও মসন েফর রােপ্সুির এ ফবষয়টা কোন েল্পের্া নয়, বাস্তবতা আসছ 
এর মসধয। ধন্যবাদ স্যার। 

ের্া কশষ েসর আহমদ মুো তাোল মাফহন মাসরভার ফদসে। বলল, 
আমরা স্যারসে অসনে েি ফদসয়ফছ। এবার কবাধহয় আমরা উেসত প্াফর।  

মাসরভারা ফেছু বলার আসগই িাদার মাহসোহ বলল, আর এেটু েি 
আমাসদর ফদসয় কযসত হসব। প্রার্থনা গৃসহ যারা আসেন দুপ্ুসরর আগ প্যথন্ত তাসদর 
ফনসয় আমরা দুপ্ুসর এে োসর্ খাই। অতএব, আরও ফেছু েি না ফদসয় কযসত 
প্ারসছন না। িাদার মাহসোহ’র মুসখ স্পি হাফে। 

ের্া কশষ েসরই উসে দাোঁোল িাদার মাহসোহ। বলল, ইফতহাে কতা ফেছু 
শুনসল, চল এবার ভাো রােধানী ‘আরু’টা এেবার কদখ। ইফতহাে এখাসন 
কতামাসদর োসর্ ের্া বলসব। আহমদ মুোরাও উসে দাোঁোল। উসে দাোঁোল 
মাসরভা-মফহসনর মাসয়রা ও। 

মাসরভার মা আহমদ মুোসে বলল, চল কবটা, ভাো রােধানী কদখার 
েময় আমাসদর বাফেও কদখসত প্াসব। আমাসদর ও মাফহনসদর বাফে এে 
রাস্তাসতই, মাি রাস্তার এপ্ার-ওপ্ার। 

ধন্যবাদ মা। খুব খুফশ হসবা কদখসল। কেউ র্াসেন না এখাসন 
আপ্নাসদর? আহমদ মুো বলল। 

না, কতামাসদর িাদার মাহসোহ আমাসদর চাচােী। ফতফনই আমাসদর 
অফভভাবে। তার কলােরাই েব কদখাশুনা েসর। আছা চল, উফন কবফরসয় কগসছন। 
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বলল মাফহসনর মা।আহমদ মুো ওসদর েসে চলসত শুরু েসর মাসরভা ও মাফহসনর 
মাসে লক্ষয েসর বলল, মা, আফম মাসরভা ও মাফহসনর েম্পসেথ আপ্নাসদর ফেছু 
বলসত চাই।   

এখফন? বলল মাফহসনর মা।  
এখফন নয়, তসব ফবষয়টা েরুরী। বলল আহমদ মুো।  
েরুরী? কেমন ফবষয় কবটা, খারাপ্ ফেছু নয় কতা ? বলল মাসরভার মা। 

ফেছুটা উসদ্বগ ফনসয়।  
খারাপ্ নয়, কেটা শুভ এেটা ফবষয়। বলল আহমদ মুো। 
মাসরভা ও মাফহন দু’েসনই প্রস্পসরর ফদসে তাোল, তারপ্র তাোল 

আহমদ মুোর ফদসে। তাসদর মুখ ফেছুটা রাঙা হসয় উসেসছ। ‘শুভ োে’ বলসত 
তাসদর স্যার ফে বুফঝসয়সছন, কেটা তারা দু’েসনই বুঝসত কপ্সরসছ। ইদাফনং মাসঝ 
মাসঝই তাসদর স্যার বলসছন, কতামরা এেোসর্ কযভাসব চলাচল েরছ তা ফেে 
নয়, ফবসশষ েসর আমাসদর োসর্ র্ােসত হসল কতামরা ফবফছন্ন র্ােসল চলসব না। 
তাসদর স্যার যর্ােম্ভব শীঘ্র তাসদর ফবসয়র প্ক্ষপ্াফত। ফেন্তু মাসরভাও মাফহন 
েলজ্জভাসব েযতসন ফবষয়টাসে এফেসয় কগসছ। এবার কেই ফবষয়টা তাসদর স্যার 
তাসদর মাসয়র োসছ প্ােসত যাসছ। তসব ‘এখফন নয়’ বসল ফবষয়টাসে 
আপ্াততিঃ চাপ্া কদয়ায় তারা লজ্জার হাত কর্সে বাোঁচল, স্বফস্ত কপ্ল।  

তারা েবাই কবফরসয় এল প্রার্থনা গহৃ কর্সে। েেসল হাোঁটসছ িাদার 
মাহসোহ’র কপ্ছসন কপ্ছসন। 
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২ 
শটথ করঞ্জ অপ্শসন সুপ্ার মাফি োউন্ড মফনটর অফবরাম ফবপ্ ফবপ্ েসরই 

চসলসছ।  
চার ফেংহ মুফতথর উপ্র কেট েরা রােফেে ফডভাসনর উপ্র রােশযযায় 

শুসয় ফছল আসলফি গযাফরন। ব্ল্যাে োন ফেফন্ডসেসটর েবথময় েতথা এই আসলফি 
গযাফরন। 

ফেে শুসয় র্াো নয়, বাফলসশ কেে ফদসয় প্াসেথানাল ফপ্ফে হাসত ফনসয় ফেছু 
েরফছল। এর মসধযই তন্দ্রার ফশোর হসয় তার কদহটা বাফলসশর উপ্র কনফতসয় 
প্সেসছ। ঘুফমসয় প্সেসছ কে। 

ফবপ্ ফবপ্ শব্দটা েসরই চসলসছ কমাবাইসল োইসের মাফি োউন্ড 
মফনটরটা।  

হোৎ ঘুমন্ত আসলফি গযাফরসনর হাতঘফে ক্ষীণ এেটা করড ফেগন্যাল কদয়া 
শুরু েরল। কেই োসর্ োউন্ডসলে ভাইসেশন শুরু হল। 

এবার চমসে উসে কচাখ খুলল আসলফি গযাফরন।  
কচাখ খুসলই কে তাোল হাতঘফের ফদসে। ঘফের স্ক্রীসন লাল অক্ষসর 

কনাফটশ ‘অযালাইন ভসয়ে মফনসটারড’। 
কশায়া কর্সে ধেমে েসর উসে বেল এলাফি গযাফরন। তার কচাখ ফগসয় 

ফিিট হসলা সুপ্ার মফনটসরর উপ্র। মফনটসরর ফবপ্ ফবপ্ োউন্ড বন্ধ হসয় কগসছ। 
ফেন্তু লাল কনাফটশ মফনটসরর স্ক্রীসন এখনও আসছ। 

তাোতাফে মফনটরটা তুসল ফনসয় আসলফি গযাফরন ফভউ বাটসন চাপ্ ফদল। 
মফনটসরর ফস্ক্রন কর্সে লালা কনাফটশ েসর ফগসয় কেখাসন এেটা করড কলটার 
কমসেে কভসে উেলিঃ SOS-save our soul. We are seventy six..... 
(এেওএে, আমাসদর বাোঁচান। আমরা ফছয়াত্তর)...’ কমসেেফট অেম্পূণথভাসব কক্লাে 
হসয় কগল। কেই োসর্ ধাতব ফেছু আছসে প্োর শব্দ হসলা। 
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ফ্প্রং-এর মত ফডভান কর্সে লাি ফদসয় নামল আসলফি গযাফরন। তার 
মসনর কভতরটায় তখন কতালপ্াে। আমাসদর েযাফপ্টাল অব প্াওয়ার (COP) 
কর্সে কেউ কমসেে প্াোসছ! তার মসনর এই কতালপ্াসের ছাপ্ মুসখও এসে 
প্সেসছ। তার মুসখর কপ্শীগুসলা কলাহার মত শি হসয় উসেসছ। দু’কচাসখ দাউ 
দাউ েসর জ্বলসছ আগুন। 

আসলফি গযাফরন কলােফট কদখসতও ইস্পাসতর এে করাবসটর মত। প্রায় 
ছয় িসুটর এেটা ফিম বফে তার। শফির প্রাচুযথ আর ফিটসনসের দীফপ্ত কযন ফেেসর 
প্েসছ তার কদহ কর্সে।  

আসলফি গযাফরন কমসঝর উপ্র লাফিসয় প্সে কোন ফেছু েরার আসগই 
হাতঘফে আবার ফনরব শসব্দ ভাইসেট েরসত শুরু েরল। 

ঘফের স্ক্রীসনর ফদসে এেবার তাফেসয়ই বসল উেল, হ্যাোঁ কগারী, ফে 
ঘসটসছ? আসলফি গযাফরসনর েণ্ঠ দ্রুত ও েসোর। 

ঘফে কর্সে েণ্ঠ কভসে এল, মাই লডথ, আমাসদর করাবট-৩৯ তার 
প্রােৃফতে চফরসির অন্যর্া েসর বাইসর কর্সে এেওএে প্াোফছল। তাসে 
ধসরফছ। ফনসদথশ বুলুন মাই লডথ। 

তুফম র্াে ওখাসন আফম আেফছ। বলল আসলফি গযাফরন। 
ের্া কশষ েসরই আসলফি গযাফরন দরোর ফদসে হাোঁটসত শুরু েরল। 

দরোর োছাোফছ হসতই দরো আপ্নাসতই খুসল কগল। 
দরো প্ার হসয় েফরসডাসর প্া করসখ এেটু ঘুরল। দরোর কদয়াসল 

এেটা ফডফেটাল ফে কবাসডথ ফতন ও নয় বাটন চাপ্ল। 
েংসগ েংসগ েফরসডার েচল হসয় উেল। 
েফরসডাসরর লিালফি দু’কটা অংশ এেটা লাল, অন্যফট েবুে। আসলফি 

গযাফরন দাোঁফেসয়ফছল েবুে অংসশ। েবুে অংশই চলসত শুরু েসরসছ। 
এ েফরসডার কে েফরসডার ঘুসর মুফভং এসলসভটরফট মসন হসলা দু’তলা 

প্ফরমাণ ফনসচ। 
প্রসবশ েরল আসলফি গযাফরন ৩৯ নািার কেসল। 
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আসলফি গযাফরন প্রসবশ েরসতই কেসলর মাঝখাসন দাোঁোসনা আসলফি 
গযাফরসনর প্াসেথানাল ফেফেউফরফট ও প্াসেথানাল অপ্াসরশন েমান্ডার কগৌরী বাউ 
েসর দু’প্া কপ্ছসন েসর কগল। বলল, আসুন মাই লডথ। 

আসলফি গযাফরন কদখল, করাবট-৩৯-এর দু’হাসত হাতেো। বফেসয় রাখা 
হসয়সছ এে কচয়াসর। 

করাবট-৩৯ আেসল ফবজ্ঞানী কতাইবা ওয়াং-এর এখানোর ফেফরয়াল 
নাম। কে প্ৃফর্বীর এেেন কশ্রষ্ঠ েণা-ফবজ্ঞানী। বাফে তার চীসনর ফেনফেয়াং 
প্রসদসশ। ফতন মাে আসগ অপ্হৃত হসয় এখাসন এসেসছ। কে বন্দী েীবসনর প্রর্ম 
ফদন কর্সেই মুফির কচিা েরসছ। ওসদর বন্দুসের মুসখ ফটফভ েযাসমরার োমসন 
ওসদর িরমাইফে গসবষণা েরসত হয় লযাবসরটরীসত বসে। এই োে েরার 
িাসেোঁই প্রফতফদন ফতল ফতল েসর কে মাফিওসয়ভ ট্রােফমটার পতরী েসর। এ 
ট্রােফমটাসরর ট্রােফমশন কয কোন ওসয়ভ কলংসর্ প্রসবশ েরসত প্াসর। মযাসেে 
কপ্ররসণর শুরুসতই কে ধরা প্সে কগসছ। কে োনত, এ ধরসনর কমসেে গাডথ কদবার 
বযবস্থা এসদর আসছ। ফেন্তু কতায়বা ওয়াং বসলফছল কমসেে প্াোসনার প্র ধরা 
প্েসল ক্ষফত কনই। ফনসের েীবন ফদসয়ও যফদ ৭৫েন ফবজ্ঞানীর অফত মূলযবান 
েীবন রক্ষা েরা যায়, তাসদর প্রফতভার অপ্বযবহার কর্সে কে প্রফতভাগুসলাসে 
বাোঁচাসনা যায় এবং এসদর ষেযি বানচাল েরা যায়। তাহসল কেটাই হসব তার 
েসন্য কবফশ আনসন্দর। ফেন্তু তা কে প্াসরফন। কমসেে প্াোসনা তার েম্পূণথ হয়ফন। 
কযটুক প্াফেসয়সছ, কেটুক ফে কোন োসে লাগসব?এই ফচন্তাই ফবজ্ঞানী কতায়বা 
ওয়াং-এর োসছ েবসচসয় বে ফবষয় হসয় উসেসছ। শয়তানসদর বে শযতান 
আসলফি গযাফরনসে কেসল প্রসবশ েরসত কদসখ এই ফচন্তাই তার মসধয আবার 
কতালপ্াে েসর উেল। 

আসলফি গযাফরন কমাটা কগাোফলর প্সয়সন্টড সু প্াসয় মাফট োোঁপ্াসনা 
প্দসক্ষসপ্ ফবজ্ঞানী কতায়বা ওয়াং-এর োমসন ফগসয় দাোঁোল। মুসখর কচহারা তার 
ফবসফারণ উন্মুখ। বলল কে ফবজ্ঞান কতায়বা ওয়াংসে লক্ষয েসর, কতামার োসর্ 
আর কে আসছ এই ষেযসি? ের্াগুসলা তার শান্ত, ফেন্তু বুসলসটর মত শি। 
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কতায়বা ওয়াং কোন েবাব ফদল না। আসলফি গযাফরনসে কোন োহাযয 
েরার কোন প্রেই আসে না। 

দাসতোঁ দাোঁত চাপ্ল কযন আসলফি গযাফরন। তার ডান হাতটা কবফরসয় এল 
প্যাসন্টর প্সেট কর্সে। তার হাসত কছাট্ট োদা েবথাধুফনে ভােথসনর কলোরগান। 
গানফট টাসগথট েসরসছ কতায়বা ওয়াং-এর দুই হাত। প্র মুহূসতথই কদখা কগল, 
ফবজ্ঞানী কতায়বা ওয়াং-এর দুই হাত কনই। েবফে কর্সে দুই হাত তার উধাও হসয় 
কগসছ। 

যিণায় কভসঙ প্োর ের্া ফবজ্ঞানী কতায়বা ওয়াং-এর। ফেন্তু তার মুখ 
কর্সে এেটা শব্দও কবরুল না। কচাখ দু’ফট তার ফবসফাফরত। দাোঁসত দাোঁত চাপ্ার 
তীেতায় মাফে কিসট রি কবফরসয় এসেসছ। 

আসলফি গযাফরন ঘুসর দাোঁোল কগৌরীর ফদসে। বলল, কগৌরী, তুফম ওসে যা 
েরবার ের। তারপ্র দৃিান্ত ফহোসব এসে আমাসদর অন্য করাবটসদর কদখাও। 
তারপ্র আমার োসছ ফনসয় এে। আফম ততক্ষসন কভতসরর বাইসরর ফভফডও 
িসুটেগুসলা ফনসে এেবার কচে েরব। 

বসলই আসলফি গযাফরন গট গট েসর কহোঁসট দরোর ফদসে চলল। 
কগৌরী ‘ইসয়ে মাই লডথ’ বসল এেটা বাউ েরল। 
কেল কর্সে কবফরসয় কগল আসলফি গযাফরন। 
কগৌরী ঘুসর দাোঁোল ফবজ্ঞানী কতায়বার ফদসে। বলল, ড. ৩৯, কতামাসে 

আর শাফস্ত কদবার দরোর কনই। কতামার কদসহর রি যত েমসছ, মৃতযু কতামার 
তত ফনেটবতথী হসছ। এর কচসয় বে শাফস্ত কতামার েসন্য আর কনই। 

বসলই কগৌরী কচয়াসরর কপ্ছসন এেটা কবাতাসম চাপ্ ফদল। েংসগ েংসগ 
কচয়াসরর চার প্ায়ার তলায় চার চাো কনসম এল। কচয়ার ইফঞ্চ দু’কয়ে উপ্সর 
উেল। 

কগৌরী কচয়ার কেসল ফনসয় চলল, কেলগুসলাসত তার প্রদশথনীর েসন্য। 
কেলগুসলা বটসমর দু’ফট কলার েুসে। 
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টপ্ কলাসর ফভআইফপ্ করফেসডন্টে ও তাসদর অফিে। আসলফি গযাফরন ও 
কগৌরীরা যখন ‘েযাফপ্টাল অব প্াওয়ার (COP) –এ র্াসে তখন টপ্ কলাসরই 
তাসদর আবাে হয়। 

ব্ল্যাে োন ফেফন্ডসেসটর োল্পফনে বা স্বসের রােধানী হসলা এই 
‘েযাফপ্টাল অব প্াওয়ার’। এেটা আযটসলর তলসদসশ ফবশাল এলাো েুসে গসে 
কতালা েযাফপ্টাল অব প্াওয়ার। 

কগৌরী ফবজ্ঞানী কতায়বা ওয়াং-এর কচয়ার কেসল ফনসয় যাসছ োসছর 
কেলটার ফদসে। কচয়াসরর হাতসলর উপ্র ফদসয় ঝুসল র্াো তার েফি প্যথন্ত উসে 
যাওয়া বাহু কর্সে রি ঝসর প্েসছ অফবরাম। ফেন্তু কতায়বার মুখ এসেবাসরই 
বাবসলশহীন। কযন আহত হাতটা তার নয়। 

োসছর কেলটার এসেবাসর মুসখামুফখ এসে কগসছ কগৌরী ফবজ্ঞানী কতায়বা 
ওয়াংসে ফনসয়। 

কেলগুসলা মহাশূন্য েযাপ্সুসলর আদসল পতফর। বাইসরর অংশটা 
িাইবাফরে োসচর পতফর। বাইসর কর্সে কভতসরর েবফেছুই কদখা যায়। 
েযাপ্সুসলর কভতসর রসয়সছ কবড, টয়সলট, লাইসেফর ও লযাবসরটফর। বযায়াম 
েরার েসন্য ঝুলন্ত বারেহ রসয়সছ নানা উপ্েরণ। 

এই েযাপ্সুল কেলগুসলা রসয়সছ বৃত্তাোর ফবশাল এেটা লাউসঞ্জর 
চারফদে ফঘসর। বৃত্তাোর লাইসঞ্জর মাঝখাসন রসয়সছ কেই িাইবারফে োসচর দীঘথ 
আয়তাোর েক্ষ। তাসত োফরবদ্ধ কটফবল। করাবসটর মত কলােরা বসে। 
কেলগুসলার োসর্ অফিেেসক্ষর কলােসদর ইন্টারেম কযাগাসযাগ রসয়সছ। এই 
অফিেেক্ষ কর্সেই কেলগুসলা োে-েমথ ফনয়িণ েরা হয়। এছাো প্যথসবক্ষসণর 
েসন্য কেন্দ্রীয় ফনয়িণ েসক্ষর ফেফে ফটফভ েযাসমরা কতা রসয়সছই। কেলগুসলার 
কোন ের্া কোন োেই মফনটর ও প্র্যসবক্ষসণর বাইসর নয়। 

কগৌরী ফবজ্ঞানী কতায়বা ওয়াং-এর কচয়ার কেসল কেলফটর োমসন 
দাোঁোসতই কেসল দরো আপ্নাসতই খুসল কগল। 
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করাবট-৪০ মুফির স্বসের কপ্ছসন ছুসট চলা অবস্থা কতামরা কদখ। কয দুই 
হাত ফদসয় আমাসদর আইন কভসঙফছসল, কেই দু’হাত কদখ কনই। ফেছুক্ষণ প্র কেও 
দুফনয়ায় র্ােসব না। বলল ফচৎোর েসর কগৌরী। 

করাবট-৪০ আসরেেন ফবজ্ঞানী। কে ইসন্দাসনফশয়ার ‘েী মুযফনসেশন 
োইনফটট’, নাম ড. কোসয়োনথ নাফের। কে কগৌরীর ের্া শুসন চমসে তাোল ড. 
কতায়বা ওয়াং-এর ফদসে। তার দু’হাসতর ফদসে নের প্েসতই এেটা ফবষাসদর 
ছায়া কখসল কগল ড. কোসয়োনথ নাফেসরর মুসখর উপ্র ফদসয়। ফেন্তু প্রক্ষসণই 
ফমফলসয় কগল মুসখর ফবষাদ ভাব, শি হসয় উেল তার মুখ। তাসত িসুট উেল েফেন 
ফেদ্ধাসন্তর এেটা ফচহ্ন। 

মুসখ ফেছুই বলল না ড. কোসয়োনথ নাফের। 
কগৌরীর ের্া কশষ হসতই ের্া বসল উেল ড. কতায়বা ওয়াং। বলল, ফপ্রয় 

ভাই, আপ্নাসে বলফছ, েবাইসে বলব, মুফির স্বে আমাসদর েিল হসব। 
আংফশে হসলও আফম বাইসর কমসেে প্াোসত কপ্সরফছ। আফম ফনফিত, এই 
কমসেে আিাহ ফেে োয়গায় কপ্ৌফছসয় কদসবন। আপ্নারা এই শয়...। 

ের্া কশষ েরসত প্ারসলা না ড. কতায়বা ওয়াং। কগৌরীর ফরভলবাসরর 
এে প্শলা গুফল ড. কতায়বা ওয়াং এর মার্া এেবাসর ছাতু েসর ফদল। রসির 
কস্রাসত কপ্ইন্ট হসয় কগল ড. কতায়বা ওয়াং-এর মুখ ও কদসহর অধথাংশ। অধথাংশ 
উসে যাওয়া মার্া বীভৎে রূপ্ ফনসয়সছ। 

ফরভলবার প্সেসট রাখসত রাখসত কগৌরী বলল ড. কোসয়োনথ নাফেরসে 
লক্ষয েসর, করাবট িরফট, কমসেেটা কে েবাইসে বলসত কচসয়ফছল, বলার বযবস্থা 
েসর ফদলাম। এেদম স্বসগথ ফগসয় বলসব। কগৌরীর কচাখ-মুসখ আগুন। 

েসির এেটা ভাব িুসট উসেফছল ড. কোসয়োনথ নাফেসরর কচাখ-মুসখ। 
ফেন্তু মুহূসতথই কে ভাবটা কেসট মুসখর কেই শপ্র্ দৃঢ় ভাবটা আবার ফিসর এল। 
মসন মসন বলল, ড. ওয়াং ফে কমসেে প্াফেসয়সছ? কেমন েসর কে এই অোধয 
োধন েরল! মসন মসন স্যালুট ফদল কে ড. ওয়াং-এর উসেসশ্য। কগৌরী ড. ওয়াং-
এর হুইর কচয়ার কেলসত শুরু েসরই আবার র্মসে দাোঁোল। মুখ ঘুফরসয বলল ড. 
নাফেরসে করাবট িরফট, আমাসদর ফবজ্ঞানী ড. আসলেোন্ডারসে োসর্ ফনসয় 
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আফম ফবসেসল ফদসে কতামার োসছ আেব। েব ফেে ফেে করখ। মসন আসছ কতা, 
আযফন্টমযাটার িসুয়সলর আে লযাবসরটফর কটট হবার ের্া। কটট ফটউব আে 
কতামার করফড রাখার ের্া। আে ফেন্তু কোন এিফেউে কশানা হসব না। 
ইসলেফট্রে চাবুসের ের্া মসন আসছ ফনিয়। কতামার ফপ্সের আসগর ঘাগুসলার 
উপ্র ইসলেফট্রে চাবুে ফে আরও ভাল িল কদসব? 

বসলই আবার কচয়ার কেলসত শুরু েরল কগৌরী। 
এেটা কেল কর্সে আসরেটা কেসলর দূরত্ব আট নয় িুসটর কবফশ নয়। 

এে কেল কর্সে অন্য কেসলর কভতসরর েব ফেছুই কদখা যায়। ফেন্তু প্রফতফট কেলই 
োউন্ডপ্রুি। এে এেফট কেসল এেেন েসর ফবজ্ঞানী বাে েসর এবং কেসলর 
লযাবসরটফরসতই তাসদর োে েরাসনা হয়। আউটসডার প্রীক্ষাগুসলা বটম 
কলাসরর ওসপ্ন কস্পসে েরা হয়। প্রর্ম ও ফদ্বতীয় কলাসর ফবজ্ঞানী ও ফবসশষজ্ঞরা 
র্াসে এবং তাসদর বন্দুসের মুসখ োে েরাসনা হয কেখাসনই। ব্ল্যাে োন 
ফেফন্ডসেট ফেডন্যাপ্ েসর আনা প্ৃফর্বীর কশ্রষ্ঠ ফবজ্ঞানী ও ফবসশষজ্ঞসদর ফদসে 
অতযন্ত গুরুত্বপূ্ণথ ও স্পশথোতর ফবষসয় গসবষণা চাফলসয় র্াসে। 

কগৌরী এসের প্র এে কেসল ফবজ্ঞানী ওয়াং-এর মুফি প্রসচিার প্ফরণফত 
কদফখসয চলল। কেসেন্ড কলাসরর েব কে েভার েরার প্র কশষ কেলটা কর্সে 
প্রর্ম কলাসর নামার মুফভং ইসলসভটাসর উেসত যাফছল। কেলফটর ফবজ্ঞানী ও ব্ল্যাে 
োন ফেফন্ডসেসটর প্ুতুল হসয় উো ড. স্যামুসয়ল মাদারলযান্ড কগৌরীসে লক্ষ েসর 
বলল, ইসয়ার হাইসনে মযাডাম, এেটা ের্া বলসত চাই। 

বসলা করাবট-৬৯। বলল কগৌরী। 
আমার মসন হয় এই অবস্থায় এেেন ফবজ্ঞানীসে অন্য ফবজ্ঞানীসদর 

কদখাসনা ফেে হসছ না। এর দ্বারা তারা ভয় প্াবার বদসল ক্ষুব্ধ কবফশ হসব। 
আপ্নাসদর উসেশ্য ওসদর কর্সে োে কনয়া, ফবক্ষুব্ধ েরা নয়। ড. স্যামুসয়ল 
মাদারলযান্ড বলল। 

র্মসে দাোঁোল কগৌরী। ফবজ্ঞানী ড. স্যামুসয়সলর ফদসে ফস্থর দৃফিসত 
তাফেসয় এে মুহুতথ ভাবল। তারপ্র মুসখ হাফে কটসন বলল, ‘ধন্যবাদ করাবট-৬৯, 
কতামার প্রামসশথর েসন্য ধন্যবাদ। 
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বসল প্রর্ম কলাসর নামার েসন্য মুফভং এফলসভটসরর ফদসে না ফগসয় কচয়ার 
কেসল এফগসয় চলল টপ্ কলাসর ওোর এফলসভটসরর ফদসে। 

উসে কগল টপ্ কলাসর। 
টপ্ কলাসর উসেই ফবজ্ঞানী ড: ওয়াং-এর কচয়ার কেসল ফনসয় এেটা েংেীণথ 

েফরসডার হসয় এেটা প্রাসন্ত চসল কগল। কদয়াসলর গাসয় বগথােৃফত এেটা খাোঁসে 
কচয়ার েুফেসয় হাত উপ্সর তুসল কদয়াসলর োসর্ ফমসশ র্াো এেটা টাচ বাটসন 
চাপ্ ফদল। েসে েসে কদয়াসলর কভতর কর্সে এেটা দরো এসে খাোঁেটা কেসে 
ফদল। কভতর কর্সে েূক্ষ্ম যাফিে এেটা শব্দ কভসে এল এবং এেটা প্তসনর শব্দ। 

গুডবাই করাবট-৩৯। বলার োসর্ এেটা ক্রুর হাফে িুসট উেল কগৌরীর 
মুসখ। 

কদয়াসলর খাোঁেটা লাশ ও এ ধরসনর বেথয প্াতাসলর োগর বসক্ষ চালান 
েরার এেটা ট্রযাপ্। 

কগৌরী ফিসর এল। কগৌরী আসলফি গযাফরসনর েসক্ষর োমসন আেসতই 
অসটাসমফটে দরো খুসল কগল। কভতর কর্সে ভারী েণ্ঠ ধ্বফনত হসলা আসলফি 
গযাফরসনর, এে কগৌরী। কতামার েসন্য অসপ্ক্ষা েরফছ। 

ইসয়ে মাই লডথ! বসল কগৌরী কভতসর প্রসবশ েরল। 
কপ্ছসন দরো আবার বন্ধ হসয় কগল। 
এেটা ফডভাসন রাোর মত প্া ছফেসয় বসে ফছল আসলফি গযাফরন। কগৌরী 

কভতসর প্রসবশ েরসল আসলফি গযাফরন কোো হসয় বেল। তার প্াসশ প্সে আসছ 
ফরসমাট েনসট্রাল কেট। 

কগৌরী আসস্ত আসস্ত ফগসয় আসলফি গযাফরসনর এেটু প্াসশ কপ্ছসন ফগসয় 
দাোঁোল। 

কগৌরী, আমাসদর করাবট নািার ৩৯ োংঘাফতে ফছল। োংঘাফতে কমধাবী 
আর কশলী ফছল। োরও োসর্ কযাগাসযাগ ছাোই অভূতপূ্বথ োয়দায় অফবশ্বাস্য 
শফির মাফিওসয়ভ ট্রােিরমার বাফনসয়ফছল। চতফুদথসে দু’শ ফেসলাফমটার প্যথন্ত 
ছফেসয় প্সেফছল তার এেওএে। বলল আসলফি গযাফরন। 
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েবথনাশ মাই লডথ! এই ফবশাল অঞ্চসলর কোন না কোন োহাসের 
মফনটফরং-এ তা ধরা প্েসত প্াসর। কগৌরী বলল। 

না, ভাগয বসল যফদ ফেছু র্াসে তা ব্ল্যাে োন ফেফন্ডসেসটর োসর্ রসয়সছ। 
প্াসশর অযাটসলর ট্রানফেট কটশসন আমাসদর কয এসন্টনা আসছ, তার োচথ 
প্াওয়ার ঐ কমসেসের ফবস্তার-সরসঞ্জর কচসয় অসনে কবফশ। কেফদসনর কে েমসয়র 
োচথ ফরসপ্াসটথর প্ুসরা ফরসপ্াটথ আফম কদসখফছ। ঐ েময় করফডও এযাসন্টনাওয়ালা 
কোন যাফিে যান এই এলাোয় ফছল না। ইফঞ্জনওয়ালা কবাট ফেছু ফছল। ছফবসত 
কদখা কগসছ কেগুসলা ফনছেই কিফরসবাট এবং খুবই কছাট প্াসেথানাল। কোন 
টুযফরট কবাট কোর্াও কদখা যায়ফন। তসব কিফর ধরসনর এেটা কলাোল কবাট 
আমাসদর প্াসশর তাহাফনয়া অযাটসলর আমাসদর ট্রানফেট কটশসনর এেদম প্াসশ 
উত্তসর কনাঙর েরা ফছল। লক্ষণীয় বযাপ্ার হসলা, ফনফদথি েময়টাসত আমাসদর এই 
েযাফপ্টাল কর্সে ট্রান েফমফটং-এ কয ওসয়ভ চারফদসে ছফেসয় প্সেসছ তার মযাসপ্ 
কদখা যাসছ ওসয়সভর এেটা ধারা ঐ কবাসটর উপ্র কভসঙ প্েসছ। এর োরণ 
এোফধে হসত প্াসর। ঐ কবাসট মাফিওসয়ভ মফনটর র্াো তার মসধয এেফট। 
সুতরাং আমাসদর আশংো মাি ঐ কবাটফট ফঘসর। র্ামল আসলফি গযাফরন। তার 
দু’কচাসখ আগুন! 

এেটা োধারণ কবাসট ঐ ধরসনর মাফিওসয়ভ মফনটর র্াো স্বাভাফবে 
নয়। ঐ কবাসটর আসরাহী োরা কেটা ফে ছফব কর্সে োনা কগসছ মাই লডথ? 

আসরাহী ফছল দু’েন কছসল, এেেন কমসয়। 
এেেন কছসল ও কমসয়ফট প্ফলসনশীয় অঞ্চসলর, অন্যেন ফবসদশী। ফেন্তু 

ইউসরাপ্ীয় নয়। ওসদর িসটা-ফপ্রন্টও কপ্সয় কগফছ। উসদ্বসগর বযাপ্ার হসলা, কয 
েময়টুকসত কমসেে প্রচার হসত কপ্সরসছ, কে েময় তারা ফতনেনই কবাসটর 
কভতসর ফছল। কমসেসের শুরুসতই প্রর্ম কভতসর েুসে ফবসদশী কলােফট। তারপ্র 
অন্যরাও। বলল অযাফলফি গযাফরন। 

তার মাসন মাই লডথ, আপ্ফন ফে মসন েসরন ওরা কমসেসের কোন 
ফেগন্যাল কপ্সয়ই কভতর েুসেসছ কমসেে ফরফেভ েরার েসন্য? কগৌরী বলল। 
উসদ্বগ তার কচাসখ-মুসখ। 
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কেটাই ঘসটসছ এটা বলার মত কোন প্রমাণ কনই। ফেন্তু শতভাগ েসন্দহ 
কয, কেটাই ঘসটসছ। 

বসল মুহুতথোল কর্সম আসলফি গযাফরন কচয়ার কর্সে উসে দাোঁোল। বলল 
কগৌরী, িাইল করফড। িাইসল প্াসব কবাসটর ছফব, কবাসটর নািারও প্াসব কবাসট। 
ফতনেন কছসলসমসয়র ছফব রসয়সছ িাইসল। োে শুরু ের। আটচফিশ ঘণ্টার মসধয 
চাই ঐ ফবসদশীসে আমাসদর হাসত। তাসে েীফবত কপ্সত হসব। প্রর্সম কদশী 
দু’েনসে খুোঁসে কপ্সল প্রবতথী োে েহে হসয় যাসব। 

ের্া কশষ েসরই আসলফি গযাফরন বলল, োে শুরু েরার আসগ কগৌরী 
ফেছু করট নাও। বসল আসলফি দু’ধাপ্ এফগসয় কবসড উসে কগল। কগৌরী প্রর্সম 
ফেছুটা ফবেত হসলও প্রক্ষসনই তার মুসখ রফিম হাফে িফুটসয় তুলল। কেও কবসড 
উসে কগল। েংসগ েংসগই কবডটা েুসে কগল কদয়াসলর মসধয।  

অদৃশ্য হসয় কগল কবডটা। কদয়াল ফিসর এল আসগর োয়গায়। 
 
 
 
কগৌরী ও তার েমাসন্ডারা গত ২৪ঘণ্টা ধসর িসলা েরফছল মাফহন ও 

মাসরভাসে। কবাসটর মাফলসের োছ কর্সে তারা শুসনফছল, কয ফবসদশীর েসন্য 
তারা কেফদন কবাট ভাো েসরফছল, কে ফবসদশী কয মাফহন ও মাসরভাসদর শুধু গাইড 
নয়, বন্ধুও মসন হসয়ফছল। এ কর্সেই কগৌরী ফনফিত হসয়ফছল, মাফহন ও মাসরভাসে 
িসলা েরসলই কে ফবসদশীসে প্াওয়া যাসব। মাফহন ও মাসরভাসে প্ােোও েসর 
তাসদর োছ কর্সে োনার কচসয় এটাই ফনরাপ্দ। তাসদর প্ােোও েরসল ফবসদশী 
অবশ্যই কেটা োনসব এবং কে আত্মসগাপ্ন েরসত প্াসর। মাফহন ও মাসরভাসে 
িসলা েরসছ কগৌরীরা। এই ফেদ্ধান্ত কর্সেই কগৌরীসদর কেৌভাগযবানই বলসত হসব। 
কবাসটর নািার ধসর কবাসটর মাফলেসে খুসে প্াওয়া কগৌরীসদর েসন্য েফেন 
হয়ফন। তাফহফত কর্সে তাফহফত, মুফরয়া ও কতায়ামতু অযাটল আইলযাসন্ড 
চলাচলোরী েব যাফিে কবাট ও লসঞ্চর করফেসস্ট্রশন েরা হসয় র্াসে। এখান 
কর্সেই কগৌরীরা কবাটফটর মাফলসের েন্ধান কপ্সয়সছ। আর কবাট মাফলসের বুফেং 
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করেডথ কর্সে কপ্সয়সছ মাফহসনর ফেোনা। মাফহসনর ফেোনায় ওৎ কপ্সত কর্সে 
মাফহসনর োসর্ মাসরভাসেও কপ্সয়সছ। ফভফডও কর্সে প্াওয়া ছফবর োসর্ ফমফলসয় 
তাসদর বযাপ্াসর ফনফিত হসয়সছ কগৌরীরা। 

গত ২৪ ঘণ্টায় এে মুহুসতথর েসন্য কগৌরীরা ফপ্ছু ছাসেফন মাফহন ও 
মাসরভার। দুই গ্রুপ্সে দু’েসনর কপ্ছসন লাগাসনা হসয়সছ। কগৌরী দুই গ্রুসপ্র 
তদারে েরসছ। 

এই ২৪ ঘণ্টায় মাফহন ও মাসরভা আলাদা আলাদাভাসব বাোসর কগসছ, 
প্যথটন অফিসে কগসছ, এেবার এেটা কহাসটসলও ফগসয়ফছল। কগৌরীরা তাসদর 
িসলা েসরফছল। ফেন্তু ফবসদশী কেই কলােফটসে কোর্াও কদসখফন। কগৌরী শংফেত 
হসয় প্সেফছল ফবসদশী কলােফট চসল যায়ফন কতা ফেংবা আলাদাভাসব অন্য ফেছু 
েরায় বযস্ত নয় কতা! তাহসল ফে আমরা ভুল েরফছ? মাফহন ও মাসরভাসে ধসর 
তাসদর োছ কর্সে ের্া আদায় েরাই ফে উফচত ফছল? 

কগৌরী মাসরভাসদর কগসটর অপ্ফেসট রাস্তার ওপ্াসশ এেটা গাফেসত বসে 
এেব ের্া ভাবফছল। তার দু’কচাখ এফদে কেফদে ঘুসর বারবার ফগসয় ফস্থর হফছল 
মাসরভার কেই কগসট। দূরবীন ফদসয় মাসরবার বাফের োমসনর ফেফঞ্চৎ অংশও 
কদখসত প্াফছল কগৌরী। 

এে েময় দূরবীসনই ধরা প্েল মাফহন এেটা টযাফি ফনসয় মাসরভাসদর 
কগট ফদসয় কভতসর েুেল। অল্প ফেছুক্ষণ প্র টযাফি আবার কবফরসয় এল। এবার 
টযাফিসত দু’েন, মাফহন ও মাসরভা। 

কবফরসয় তারা প্াসপ্ফতর মুল শহসরর ফদসে না ফগসয় প্ূবথফদসে চলল। 
মাফহন-মাসরভাসদর গাফে চলসত শুরু েরসল মাসরভাসদর বাফের প্াসশর প্াসেথ 
এেটা আোল কর্সে আসরেটা গাফে কবফরসয় মাসরভাসদর গাফের ফপ্ছু ফনল। 

তখন রাত আটটা। কগৌরী তার গাফেসত বসে েব কদখফছল। 
এত রাসত কোর্ায় কবরুসছ মাফহন ও মাসরভা দু’েসন? কেই ফবসদশীর 

োসছ ফে? হসতও প্াসর। কগৌরী তার গাফে টাটথ ফদল। 
কপ্ছসনর কমাে ঘুসর গাফে দু’ফটর কপ্ছসন ছুসট চলল কগৌরীর গাফে। 
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গাফে প্াহাফে নদী টাওনার েমান্তরাসল উত্তসর এফগসয় চসলসছ। োমসনই 
োভাে। 

কগৌরীর মার্ায় ফচন্তা, মাফহন-মাসরভারা যাসছ কোর্ায়? টাওনা কলে 
এসেবাসরই কতা োমসন! 

গাফে কিাফপ্ং প্সর্ ফনসচ নামসত শুরু েসরসছ। 
অসনে দূর কর্সে কদখা যায় ‘লা ডায়মন্ড ড্রপ্ তাফহফত’ নাসমর ফবখযাত 

আন্তেথাফতে কহাসটসলর ফনয়ন োইন। 
োইনসবাডথটা কচাসখ প্েসতই কগৌরী ‘ইউসরো’ বসল ফচৎোর েসর 

উেল। উে েসণ্ঠ বলল, কোন েসন্দহ কনই মাফহন-মাসরভারা কেই ফবসদশীর 
োসছই যাসছ। বে বে ফবসদশীই এ কহাসটসলর বাফেন্দা। 

মাফহন-মাসরভাসদর গাফে কহাসটল লা ডায়মন্ড ড্রপ্ গাফে বারান্দায় ফগসয় 
দাোঁোল। মাফহন ও মাসরভা নামসল গাফে প্াফেথং-এর ফদসে চসল কগল। 

মাফহন-মাসরভারা নামার েসয়ে কেসেসন্ডর মসধয অনুেরণোরী ব্ল্যাে 
োন-এর গাফে এসে কহাসটলফটর গাফে বারান্দায় দাোঁোল। ফতনেন গাফে কর্সে 
কবফরসয় দ্রুত কহাসটসলর কভতসর চসল কগল। আর এেেন গাফে প্াফেথং-এ করসখ 
আোর েসন্য ওফদসে কগল। 

কগৌরী তার গাফে প্াফেথং-এ দাোঁে েফরসয়ই কমাবাইল েরল আসগর গাফের 
ব্ল্যাে োন-এর কলােসদরসে। বলল, নাশো, কতামরা ওসদর িসলা েরছ কতা? 
ওসদর কপ্ছন ছােসব না। কোন রুসম কোসে ফেংবা করটুসরসন্ট কোসে কেটা কদখ। 
আফম ফরসেপ্শসন অসপ্ক্ষা েরফছ। আমাসে োনাসব। 

েল অি েসর কগৌরী ধীসর-সুসস্থ চলল কহাসটসলর ফরসেপ্শসনর ফদসে। 
ফরসেপ্শসন বোর অল্পক্ষসণর মসধযই েল কপ্ল কগৌরী। েল অন েসর োো 
ফদসতই ওপ্ার কর্সে নাশোর গলা কপ্ল কগৌরী। বলল চাপ্া েসণ্ঠ, মযাডাম 
কহাসটসলর দশ তলার কপ্ছসনর ফদসে ১০১৫ ডবল ফডলযাি রুসম ওরা প্রসবশ 
েসরসছ। কগৌরী তাসদরসে ফনসদথশ ফদল, কতামরা ওসদর েসন্য অসপ্ক্ষা ের। ফে 
হসছ োনাসব আমাসে। 
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কমাবাইলটা েযাসেসটর প্সেসট কিসল উসে দাোঁোল কগৌরী। চলল বুফেং 
োউন্টাসরর ফদসে। মসন মসন বলল, োনসত চাই েক্ষফটসত র্াসে ঐ কলােফট 
কোন কদসশর, ফে তার নাম। 

খাে ইউসরাপ্ীয় কচহারার চুিসের মত আেষথণোরী অোমান্য এে 
সুন্দরীসে োউসন্টাসরর োমসন দাোঁোসত কদসখ ছুসট এল োউন্টাসরর যুবে 
এযাসটনডযান্ট। বলল, ইসয়ে, ওসয়লোম মযাডাম। বলুন ফে েরসত প্াফর আপ্নার 
েসন্য? 

ফনফবথোর কচহারায় কোন প্ফরবতথন এল না কগৌরীর। বলল, এেটা রুম 
চাই। ডবল ফডলযাি ১০১৫ রুমফট ফে প্াওয়া যাসব? েসয়ে বছর আসগ এসে ঐ 
রুসমই ফছলাম। 

বুফেং োউন্টাসরর যুবেফটর মখুফট ম্লান হসয় কগল। 
বলল, মযাডাম, রুমফট আসগ কর্সেই বুেড্। আপ্ফন....। 
কগৌরী তার মসধযই বসল উেল, ঐ েসক্ষ কে আসছ? 
কর্সম ফগসয়ফছল বুফেং োউন্টাসরর যুবেফট। তাোতাফে করফেটার কদসখ 

বলল, বুফেং আসছ ‘আবু আব্দুিাহ’-এর নাসম। 
মুেলমান! স্বগত েসণ্ঠ বলল কগৌরী। ভ্রু দু’ফট তার কোঁচসে কগল। বলল 

কে, কোন কদসশর? 
কেৌফদ আরসবর নাগফরে। বলল বুফেং োউন্টাসরর যুবে। 
কেৌফদ আরসবর! ছফবসত তার কয কপ্াষাে কদসখফছ তা কতা কেৌফদ আরসবর 

নয়! অবশ্য কেৌফদরা বাইসর কগসল ইনিরমাল কক্ষিগুসলাসত প্ফিমা কপ্াষােই 
কবফশ প্সর! আবার স্বগত েণ্ঠ কগৌরীর। এেটু অস্বফস্ত কবাধ েরল কগৌরী। কেৌফদসদর 
প্রচরু টাো। তারা ফবফভন্ন কদশ ভ্রমণ েসরও র্াসে প্রচরু। তাফহফতসত তারা আেসব 
এটাই স্বাভাফবে। ফেন্তু প্রক্ষসণই মসন প্েল কলােফট কতা কবাসট মাফিওসয়ভ 
মফনটর বযবহার েসরসছ। কোর্ায় কপ্ল এমন বহুমুখী আলট্রা কেনসেফটভ মফনটর! 
কবাসট র্াোর প্রেই ওসে না। মাফহন ও মাসরভার নয়, তাসদর প্ফরচয়, োে, 
তৎপ্রতা কর্সেই তা প্ফরষ্কার। তাহসল মফনটর কতা কেই কেৌফদ নাগফরসেরই! 
তীসরর মত কেই েসন্দহ ও ফহংস্র কক্রাধ এসে তার মসন প্রসবশ েরল। 
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কমাবাইল কবসে উেল কগৌরীর। 
এিফেউে ফম! বসল কগৌরী োউন্টার কর্সে অসনেটা েসর ফগসয় বলল, 

বল নাশো, ফে খবর? 
মযাডাম ঘর কর্সে কবফরসয় কেই ফবসদশীেহ ফতনেন ফলিসটর ফদসে 

যাসছ। আমরা িসলা েরফছ। নাশো বলল। 
কেই ফবসদশী কে? মাসন কেই ছফবর ফবসদশী ফেনা? বলল কগৌরী। 
ইসয়ে মযাডাম, হুবহু কেই ছফবর কলাে। নাশো বলল। 
গুড, কতামরা ওসদর িসলা েসরা। আফম ফনসচ আফছ। বলল কগৌরী। 
কগৌরী ফগসয় বেল োসছর এে কোিায়। ভাবসত লাগল, কলােফট কেমন 

হসব! তারা আসলয়ার কপ্ছসন ছুটসছ না কতা! টাোওয়ালা কেৌফদসদর ফবফচি রেম 
শখ আসছ। তারা মাফিওসয়ভ মফনটর শখবশতও ফেসন রাখসত প্াসর। 

এেব ফচন্তা কঝসে কিসল কগৌরী মসন মসন বলল, ঐেব ফচন্তার েময় এখন 
নয়। তাসে ধরসত হসব, বাফেসয় কদখসত হসব। তারপ্র অন্য ের্া। তসব কেৌফদ 
নাগফরে কতা বসট! কোন পহ পচ হওয়ার সুসযাগ কদয়া যাসব না। ফনরাপ্দ োয়গায় 
িাোঁসদ আটফেসয় ফনরসব োে োরসত হসব। 

আবার কমাবাইল কবসে উেল কগৌরীর। নাশোর েল। 
কগৌরী বলল, বল নাশো। 
মযাডাম, ওরা ফতনেন কহাসটসলর ২১ তলায় এযাসপ্ি করটুসরসন্ট 

েুসেসছ। আমরা বাইসর দাোঁফেসয় আফছ। নাশো বলল। 
এযাসপ্ি করটুসরন্ট? কে কতা োংঘাফতে েটফল! এটা কতা কপ্রফেসডন্ট, 

প্রধানমিীর মত কলােসদর ফবসনাদসনর োয়গা। নানা রেম ফবসনাদন ও অন্যান্য 
খরচ তারা খাবার দাম কর্সেই তুসল কনয়। প্রফতবাসরর প্রসবশ ফি’ই কতা প্াোঁচশ 
মাফেথন ডলার! আবার ভাবল কগৌরী, অসনে কেৌফদ নাগফরসের েসন্য টাো কোন 
িযাক্টর নয়। 

নাশো কতামরা বাইসরই অসপ্ক্ষা ের। আফম আেফছ। বলল কগৌরী। 
তারা কহাসটসলর ২১ তলার এযাসপ্ি করটুসরসন্টর োমসন এসে দাোঁোল। 

কপ্ছন কর্সে নাশো এসে কগৌরীর কপ্ছসন দাোঁোল। 
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কপ্ছসন না তাফেসয়ই কগৌরী বলল, নাশো, কতামরা বাইসর অসপ্ক্ষা ের, 
আফম কভতসর েুেফছ। 

বসলই কগৌরী ফগসয় করটুসরসন্টর কগসট দাোঁোল। 
কগসটর ফরসেপ্শন অফিোর উসে দাোঁফেসয় কগৌরীর আপ্াদমস্তে এেবার 

কচাখ বুফলসয় বলল, ইসয়ে মযাডাম, ওসয়লোম। 
কগৌরী এফগসয় ফগসয় কগসটর প্াসশর এযাডফমশন ফে কহাসল এেটা এে 

হাোর ডলাসরর কনাট কছসে ফদল। েংসগ েংসগই কবফরসয় এল এযাডফমশন োডথ। 
কভতসর েুেল কগৌরী। 

ফবশাল বহুভূোেৃফতর হলঘর! নরম আসলা। নরম ফমফি ফমউফেে 
বােসছ। 

হলঘসরর প্রফতভূে বা বাহুসত এোফধে ফবশ্রাম েক্ষ আসছ। 
েব ফমফলসয় হল ঘসর স্বেময় এেটা প্ফরসবশ। গাসনর ের্া ও সুর, 

আসলা-আোঁধাফরর রহস্যময়তা, কপ্াষাে-আশাে েবই অফভোত প্রেৃফতর। 
কগৌরী হসল প্রসবশ েসর চারফদসে কচাখ বুলাল। এে েময় তার কচাখ 

ফগসয় ফস্থর হসলা ফনফরফবফল োয়গার এেটা কটফবসল। কটফবসল ফতনেন বসে। দু’েন 
কছসল ও এেেন কমসয়। কেই ফবসদফশ, মাফহন ও মাসরভা কটফবলফট ফঘসর বসে 
আসছ। ভীষণ খুফশ হসলা কগৌরী। ওরা এখন হাসতর মুসোয়। ফেন্তু োউসে োক্ষী 
করসখ ওসদর কগ্রিতার েরা যাসব না। কছাট-বে কোন ঝাসমলাসতই প্েসত চায় 
না ব্ল্যাে োন ফেফন্ডসেট। 

মসন মসন এেটা ছে দাোঁে েরাল কগৌরী। এেদম ফনরাপ্দ ছেফট। ফেন্তু 
তার েসন্য দরোর রাসতর এেটা ফনরব প্রহর। তার েসন্য অসপ্ক্ষা েরসত হসব 
অসনেটাই। তার আসগ ঐ ফবসদশীসে ও েবাইসে এেবার বাফেসয় কনয়া যাে। 
আোঁচ েরা যাসব ফবসদশী েম্পসেথ। এসগাসলা কগৌরী কটফবসলর ফদসে। 

দাোঁোল কটফবসলর শূন্য আেনফটর কপ্ছসন। বলল আহমদ মুোসে লক্ষ 
েসর, আফম শূন্য আেনটায় বেসত প্াফর। মাি েরসবন, আপ্নাসে এফশয়ান কদসখ 
ের্া বলার কলাসভ এলাম। 
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আহমদ মুো তাোল কগৌরীর ফদসে। দীঘথােী, এেহারা অপ্রূপ্ সুন্দরী 
এে ইউসরাপ্ীয় যুবতী। তার কদহ কর্সে শফি ও সুস্থতা কযন ফেেসর প্েসছ! 
অতযন্ত ফবরল এ ধরসনর সুোম কদহ। কচাখ দু’ফটসত তার হাফে িফুটসয় কতালার কচিা 
আসছ, তসব কচাখ দু’ফট তার স্বছ নয়। দুই পবপ্রীতয কযন এ মুহূসতথ তার মসধয 
েফক্রয়! 

আপ্ফন কতা ইউসরাপ্ীয়, এশীয়সদর প্রফত এ প্ক্ষপ্াফতত্ব কেন? বলল 
আহমদ মুো। 

হােল কগৌরী। বলল, এফশয়া হসলা ‘মাদার অব আর্থ’। তাসে েফতয আফম 
ভালবাফে। ভালবাফে বসল অসনে প্োসশানা েসরফছ এফশয়ার উপ্র। তাই ফেছু 
প্ক্ষপ্াফতত্ব হসত প্াসর। 

আহমদ মুো তাফেসয় ফছল কগৌরীর ফদসে। ের্াগুসলা শুনসত ভালই 
লাগল। ফেন্তু মসন হসলা আহমদ মুোর ের্াগুসলার কগাোয় কযন কোন ফশেে 
কনই! 

বলল আহমদ মুো, ফপ্লে বসুন ফম....। 
ফমে কগৌরী। আমার নাম কগৌরী ফম...। কগৌরী বলল। 
কগৌরী’ নামফট কশানার েংসগ েংসগই শে প্াওয়ার মত ফবদুযত কখসল 

কগল আহমদ মুোর কগাটা কদসহ। তার স্মফৃতর আফঙনায় আছসে প্েল এেটা নাম 
ও আরও ফেছ ুের্া। কগৌরী কতা গযালােফটে োম্রাসেযর েবথাত্মে ফনয়িণ প্াওয়ার 
অফভলাষী েিােী শফি ব্ল্যাে োন ফেফন্ডসেসটর এে েমসয়র েসবথাে শােে ফপ্রে 
ফেেসরর প্াসেথানাল ফেেউফরফট ও েমান্ডার ফছল! আর এখনোর কগাপ্ন েিােী 
কগাষ্ঠী ব্ল্যাে োন ফেফন্ডসেট কযমন ওসদর দসলর নাম হুবহু ফনসয়সছ, কতমফন কেই 
েমসয়র কনতা-সনিীসদর নামও এরা গ্রহণ েসরসছ। তাহসল এই কগৌরী আেসের 
ব্ল্যাে োন ফেফন্ডসেসটর কেউ! না, এটা কোন োেতালীয় ঘটনা। এফশয়ায়, 
ফবসশষ েসর ফহমালয় েংলগ্ন উপ্মহাসদসশর ফহন্দু েমাসে কগৌরী এেটা বহুল 
প্রচফলত নাম। ফেন্তু এই কগৌরী কতা ভারসতর নয়, এফশয়ার নয়, ফহন্দু েমাসেরও 
নয়। তাহসল? 
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প্রেটা কভতসর করসখই আহমদ মুো ফনসের নামটা বলল। বলল, আমার 
নাম আবু আব্দুিাহ! 

কগৌরী ‘আবু আব্দুিাহ’ নামটা আসগই শুসনসছ বুফেং োউন্টার কর্সে, ফেন্তু 
প্রোশ েরসত চায়ফন ধরা প্োর ভসয়। 

কগৌরী হ্যান্ডসশসের েসন্য হাত বাফেসয় ফদল। 
আহমদ মুো হাত না বাফেসয় বলল, স্যফর, ফমে কগৌরী। আমাসদর ধসমথ 

এ ধরসনর হ্যান্ডসশে ফনফষদ্ধ। ফপ্লে বসুন। 
কগৌরী মাসরভা ও মাফহসনর োসর্ হ্যান্ডসশে েসর বেসত বেসত বলল, 

আপ্নাসদর ধমথ ফনসয় এটাই েমস্যা ফম. আবু আব্দুিাহ, আপ্নারা কমসয়সদর কছাট 
েসর কদসখন। 

হ্যান্ডসশে না েরাটা কমসয়সদর কছাট েসর কদখার োরসণ নয়। মুেফলম 
কমসয়রাও কছসলসদর োসর্ হ্যান্ডসশে েসর না, এটা কতমফন কছসলসদর কছাট েসর 
কদখার োরসণ নয়। আেসল এর কপ্ছসন রসয়সছ েমাসের শাফন্ত-শৃঙ্খলােফনত 
োরণ। বলল আহমদ মুো। 

েমাসের শাফন্ত-শৃঙ্খলােফনত োরণ! 
হ্যাোঁ, েমাসের শাফন্ত-শৃঙ্খলােফনত োরণ। 
ফে কেটা? ভ্রূ কোঁচসে বলল ফমে কগৌরী। 
ফবষয়টা মানুসষর মনস্তত্ত্ব ও প্রবণতার োসর্ েফেত ফমে কগৌরী। অসনে 

ের্া বলসত হয় ফবষয়টা প্ফরষ্কার েরসত হসল। েংসক্ষসপ্ ের্াটা হসলা, স্বামী-স্ত্রী 
ও ভাই-সবান, মামা-ভাফগ্ন’র মত প্াফরবাফরে অফত ঘফনষ্ঠ েন (যাসদর োসর্ ফবসয় 
ফনফষদ্ধ) ছাো অন্য কছসলসমসয়সদর অবাধ কমলাসমশা ফনসষধ েসরসছ আমাসদর 
ধমথ। কমসয়সদর ফনরাপ্ত্তা ও েমােসে এেটা বে েমস্যা কর্সে মুি রাখার 
েসন্য। আহমদ মুো বলল। 

ফেসের ফনরাপ্ত্তা, কেমন ফনরাপ্ত্তা? োমাফেে বে েমস্যাফট ফে? বলল 
কগৌরী। 

নারী-প্ুরুষ এসে অপ্সরর প্ফরপ্ূরে। উভসয় ফমসল আসে মানবীয় 
প্ূণথতা। কেেসন্য দু’েসনর মসধয রসয়সছ এসে অপ্সরর প্রফত এে দুলথংঘ প্রােৃফতে 
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আেষথণ। এই আেষথণসে আইন ও শৃঙ্খলার মসধয এসন ফপ্তা-মাতা, কছসল-
েন্তাসনর এে প্ফরবার েৃফি েরা হসয়সছ। সুশৃঙ্খল প্ফরবার সুশৃঙ্খল েমাসের 
রাসের েন্ম কদয়। অবাধ কমলাসমশা-েৃি অনাচার প্ফরবাসর ফবপ্যথয় আসন, শাফন্ত-
শৃঙ্খলায় কোরাঘাত েসর। প্ফরবাসরর এই ফবপ্যথয় েমাে শৃঙ্খলা ও শাফন্তসেও 
ফবনি েসর। আহমদ মুো এেটু র্ামল। 

আবার শুরু েরার আসগই কগৌরী দ্রুত বলল, আর ফনরাপ্ত্তা ফবষয়টা? 
অসপ্ক্ষােৃত েবসলর হাত কর্সে দুবথসলর ফনরাপ্ত্তা। কমসয়রা 

োধারণভাসব রক্ষণাত্মে, অন্যফদসে কছসলরা অযাসগ্রফেভ ও আক্রমণাত্মে। 
ফনরাপ্ত্তা বলসত আফম বুফঝসয়ফছ কছসলসদর অফনয়ফিত ও আক্রমণাত্মে ইছার 
েবল কর্সে কমসয়সদর ফনরাপ্ত্তার ের্া। আহমদ মুো বলল। 

আপ্ফন কযফদসে ইংফগত েসরসছন, কেটা কতা বযফিগত েম্পসেথর 
বযাপ্ার। বযফিগত প্যথাসয়ই তা করসখ কদয়া উফচত। এটা েমাসের ভাবনার ফবষয় 
হওয়া উফচত নয়। কতমফন েমােও এর দ্বারা ক্ষফতগ্রস্ত হবার ের্া নয়। বলল 
কগৌরী। 

বযফির োে যখন অপ্রাধ ফহোসব েংঘফটত হয়, তখন তা বযফিগত 
েম্পসেথর বযাপ্ার র্াসে না। প্াফরবাফরে কক্ষসি নারী-প্ুরুসষর প্ফবি েম্পসেথর 
ফবষয়ফট অবাধ কমলাসমশার োরসণ অপ্রাধ ফহোসব, অপ্রাসধর মহামাফর ফহোসব 
েংঘফটত হসছ। প্ৃফর্বীর কদশগুসলা, ফবসশষ েসর অবাধ কমলাসমশার কদসশর 
প্ফরেংখযান ফনসয় কদখুন, কেখাসন নারীরা অপ্রাসধর ফশোর হওয়া, প্াফরবাফরে 
ফবশৃঙ্খলা ও ভেুরতা, নারীসেফন্দ্রে অপ্রাধ ফবেৃফত ও তজ্জফনত মানফেে ফবেৃফত 
ও অসুস্থাবস্থা কেমন বােসছ। আহমদ মুো বলল। 

কগৌরীর মুসখ এেটা ভাবনার ফচহ্ন িসুট উসেফছল। 
তার মসনর এে অতল তল কর্সে কে কযন তাসে বলল, কগৌরী, তুফম ফে 

ফনসেই শফিমাসনর অনাচাসরর ফশোর নও! কতামার ফে প্ফরবার আসছ, ঘর আসছ! 
চমসে ওসে কে। ফেন্তু প্র মুহূসতথই ফনসেসে োমসল ফনল কগৌরী। বলল গম্ভীর 
েসণ্ঠ, এেব অপ্রাসধর কপ্ছসন অসনে োযথোরণ আসছ। 
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হােল আহমদ মুো। বলল, স্যফর ফমে কগৌরী। কয োযথোরণই র্াে, এ 
ের্া ফেে কয, অবাধ কমলাসমশার োরসণ সুসযাগ েহেলভয হওয়ায় নারীর উপ্র 
প্ুরুসষর অনাচার বােসছ। সুতরাং তাসদর ফনরাপ্দ েরসত হসল অবাধ কমলাসমশা 
বন্ধ েসর সুসযাসগর েহেলভযতা দূর েরসত হসব। 

ফেন্তু বলুন, আমার োসর্ হ্যান্ডসশসের কক্ষসি ফে সুসযাসগর েহেলভযতা 
দূর েরার প্রে আেসত প্াসর? বলল কগৌরী। 

অপ্রাধ দমসন প্ুফলশী প্াহারার বযবস্থা এেটা আইন। অপ্রাধ কযখাসন 
েংঘফটত হসছ কেখাসনও প্ুফলশ প্াহারা র্াসে, আবার অপ্রাধ কযখাসন হসছ না 
কেখাসনও প্ুফলশ প্াহারা র্াসে। আফম এই নীফতগত োরসণই আপ্নার োসর্ 
হ্যান্ডসশে েফরফন।’ আহমদ মুো বলল। 

‘আপ্ফন কতা োংঘাফতে কমৌলবাদী! আপ্ফন ফে েসরন?’ 
‘ফনসের কখসয় বসনর কমাষ তাফেসয় কবোই।’ কগৌরীসে প্রখ েরার 

েসন্যই আহমদ মুো ইছা েসর এমন ইংফগতমূলে ের্া বলল। 
‘তার মাসন আপ্ফন মানুসষর কেবা েসর কবোন। তা ফে ধরসনর কেবা?’ 

বলল কগৌরী। কেও চাইল আহমদ মুো েম্পসেথ তাসদর েসন্দহসে ফনফিত েরসত। 
‘ধরুন, মানুষ অভাসব প্েসল কদখা, কেউ ফবপ্সদ প্েসল তার প্াসশ 

দাোঁোসনা-এই আর ফে।’ আহমদ মুো বলল। 
‘তাফহফতসত আপ্নার োে? কোন ফমশন এখাসন?’ বলল কগৌরী। তার 

কচাসখ-মুসখ হাফে র্ােসলও তার কচাখ তীক্ষ্ণ হসয় ওো আহমদ মুোর দৃফি এোল 
না। 

হােল আহমদ মুো। বলল, ‘তাফহফতসত মানুষ কোন োে ফনসয় আসে 
না। আসে েব োে কছসে-ছুোঁসে তাফহসতসে কদখসত।’ আহমদ মুো প্রেেফট 
এফেসয় কগল। আর এসগাসত চাইল না প্রেেফট ফনসয়। কগৌরীর টাসগথট তার বুঝা 
হসয় কগসছ। 

‘আপ্ফন ফে মততুুংগা দ্বীপ্প্ুসঞ্জর অযাটলগুসলাসত কগসছন? অযাটসলর 
রােয না কদখসল তাফহফত কদখা হয় না।’ বলল কগৌরী। 
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‘কগফছ অযাটল কদখসত। আপ্ফন ফেেই বসলসছন। অপ্রূপ্ সুন্দর 
অযাটসলর এ রােয!’ আহমদ মুো বলল। 

‘েনফবরল অযাটল দ্বীপ্মালা শাফন্তর রােযও বসট। ওখাসন আপ্ফন 
কদখসবন না কোন ফহংো-ফবসদ্বষ, শুনসবন না কোন আসতথর আতথনাদ। এ ফবষয়টা 
আপ্ফন েতটা লক্ষয েসরসছন?’ বলল কগৌরী। 

মুসখ হাফে িটুল আহমদ মুোর। ফেন্তু কভতসর তার অন্য চাঞ্চলয। কগৌরীর 
প্রসে লক্ষয কে প্ফরষ্কারভাসবই বুসঝসছ। কগৌরী চাসছ অযাটসল কয ৭৬ েন ফবজ্ঞানী 
ফবপ্দগ্রস্থ, কেটা আহমদ মুো োসন ফেনা, এ েম্পসেথ ফনফিত হসত। এর অর্থ 
ফবজ্ঞানীরা কয ‘এেওএে’ প্াফেসয়সছ কেটা ধরা প্সে কগসছ। এখন ওরা েন্ধান 
েরসছ এেওএে কে বা োরা কপ্সয়সছ। এ েন্ধাসনই কগৌরী তার োসছ এসেসছ। 
তার মাসন ওরা কেসন কিসলসছ, যখন SOS প্াোসনা হয়, তখন আহমদ মুোসদর 
কবাট তাহাফনয়া অযাটসল ফছল। তা ফে েসর োনল ওরা? তাহসল ফে প্াহারা কদবার 
মত কোন কগাপ্ন প্যথসবক্ষণ কটেনলফে ওসদর আসছ! 

এেব ফচন্তায় এেটু আনমনা হসয় প্সেফছল আহমদ মুো। উত্তর ফদসত 
এেটু কদরী হসলা। 

কগৌরীর দুই কচাসখর েমস্ত মসনাসযাগ তখন ফেন্তু আহমদ মুোর ফদসে 
ফনবদ্ধ। 

এেটু হােল আহমদ মুো। ‘ভাবফছলাম ফমে কগৌরী, আপ্নার আসবগপূ্ণথ 
প্রে েম্পসেথ। কতায়ামতু অযাটল রাসেযর েবটা আফম এখনও কদফখফন। তসব সুন্দর 
ও শাফন্ত ফেন্তু এে ফেফনে নয়। শাফন্ত র্ােসল অসুন্দরও সুন্দর হসয় উসে, শুধ ু
‘সুন্দর’ ফেন্তু শাফন্ত ফনফিত েসর না।’ আহমদ মুো বলল। 

কগৌরীর কচাসখ এে ধরসনর আসলা ফঝফলে ফদসয় উেল। কে ফনফিত ধসর 
ফনল, আহমদ মুো অযাটল রাসেয অশাফন্ত আসছ এ ের্াই বলসছ। আর এর দ্বারা 
SOS কমসেে প্াওয়াটাসেই ফনফিত েরল। মসনর এ ের্াগুসলাসে লুফেসয় করসখ 
কগৌরী কহা কহা েসর কহসে উেল। বলল, ‘আপ্নার েবাবটা োংঘাফতে ফম. আবু 
আবদুিাহ! আপ্ফন দাশথফনসের মত উত্তর ফদসয়সছন। ধন্যবাদ আপ্নাসে।’ 
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বলসত বলসত কগৌরী উসে দাোঁফেসয়সছ। কশসষ বলল, ‘আফম চফল ফম. 
আব্দুিাহ। খুফশ হলাম আপ্নার োসর্ ের্া বসল। ধন্যবাদ েবাইসে।’ 

অন্য কটফবসলর ফদসে চসল কগল কগৌরী। 
কগৌরী চসল কযসতই মাসরভা বলল, ‘কমসয়ফট ফে েসর তাসতা বলল না। 

আমার মসন হসছ োমফরে বাফহনীর কমসয়। শরীরটা তার ঐ ধরসনর পতফর। 
ের্াবাতথা ওসদর মতই চটপ্সট। ফেন্তু আফম বুঝসত প্ারফছ না, কেনাবাফহনীর কলাে 
হসল কতা এমন অযাফচতভাসব ের্া বলসত আোর ের্া নয়!’ 

‘তুফম ফেেই বসলছ মাসরভা। উফন কেনাবাফহনীর কলাে নন। আফম যাসদর 
েন্ধান েরফছ, ফতফন তাসদর এেেন।’ আহমদ মুো বলল। 

মাসরভা ও মাফহন দু’েসনই চমসে উসে তাোল আহমদ মুোর ফদসে। 
বলল, ‘ফেন্তু ওরা আপ্নাসে োনল ফে েসর স্যার?’ 

‘েম্ভবত কেই ‘এেওএে’ কমসেে ধরা প্সেসছ। আমাসদর কবাসট কয 
কমসেে মফনটর হসয়সছ কেটা। মসন হসছ, কবাসটর ক্লু ধসরই তারা এ প্যথন্ত 
কপ্ৌোঁসছসছ।’ আহমদ মুো বলল। 

‘েবথনাশ। ফেন্তু মতলব ফে ওসদর স্যার?’ বলল মাফহন। 
‘আফম কেটাই ভাবফছ। তারা ফে চায়, ফে েরসত চায়, এটা আমার োসছ 

এখনও স্পি নয়। তসব ওরা বে কোন টাসগথট ছাো ফেছু েসর না।’ আহমদ মুো 
বলল। 

ভসয়র ছায়া নামল মাসরভা ও মাফহসনর কচাসখ-মুসখ। বলল, ‘তাহসল 
আপ্নার মাসন আমাসদর েেসলর োবধান হওয়া প্রসয়ােন।’ 

আহমদ মুো হােল। বলল, ‘এখনও েব ফেছু স্পি নয়। তসব োবধানতা 
েব েময়ই ভাল।’ বসল উসে দাোঁোল আহমদ মুো। 

উসে দাোঁোল মাসরভা ও মাফহনও। 
‘ফবল কতা এল না স্যার?’ বলল মাফহন। 
‘এনট্রাে ফি’র োসর্ কভতসরর েবফেছুই ইনক্লুসডড মাসরভা।’ আহমদ 

মুো বলল। 
কহাসটসলর লাউসঞ্জ কনসম এল আহমদ মুোরা। 
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‘স্যার, আমরা আফে।’ 
‘না, আফম কতামাসদর কপ্ৌোঁসছ কদব মাফহন।’ বলল আহমদ মুো। 
‘কতপ্াওসে টযাফি ফনসয় আেসত বসলফছ। কে এসে কগসছ।  
চল।’ বসলই আহমদ মুো হাোঁটসত শুরু েরল।  
মাসরভা ও মাফহনও তার োসর্ হাোঁটসত শুরু েরল। 
টযাফির োছাোফছ এসে এেবার কপ্ছসন তাফেসয় আহমদ মুো বলল, 

‘মাসরভা-মাফহন, কতামাসদর ফবসয়র তাফরখ েসব ফেে হসলা?’ 
মাসরভা-মাফহন দু’েসনরই মুখ লজ্জায় আরি হসয় উেল। বলল মাফহন, 

‘আেসছ শুক্রবার, স্যার।‘ 
‘ধন্যবাদ। ফবসয় ছাো কতামাসদর এভাসব চলা আর উফচত নয়।’  
মাসরভা ও মাফহন মুখ নত েরল। 
েবাই এসগাসলা আবার গাফের ফদসে। 
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৩ 
রাত োসে দশটা। 
আহমদ মুো মাসরভা ও মাফহনসদর কপ্ৌোঁসছ ফদসয় কহাসটসল ফিরফছল। 
কতপ্াও-এর টযাফি হাইওসয় কর্সে উত্তর ফদসে কহাসটসলর প্সর্ কনবার 

প্র রাস্তা এসেবাসর শুনশান। দু’এেটা গাফে আেসত-কযসত কদখা যাফছল। ফেন্তু 
উপ্কূসলর কলেপ্াসের কহাসটল ডায়মন্ড ড্রপ্ ফনেটবতথী হওয়ার প্র রাস্তা 
এসেবাসরই ফনরব হসয় কগল। 

োলু প্সর্ অসপ্ক্ষােৃত ধীর গফতসত নামফছল আহমদ মুোর গাফে। 
োমসনই কছাট এেটা বাোঁে। বাোঁসের রাস্তাটুক েমান, োলু নয়। তারপ্র আবার শুরু 
হসয়সছ োলু রাস্তা। আহমদ মুোর গাফে বাোঁে কনবার েময় গাফের গফত প্রায় 
‘ফেসরা’কত কনসম এসেফছল। 

আহমদ মুো গাফের োনালা ফদসয় রাস্তার প্াসশ েম্প্রফত পতফর এই রাস্তার 
স্পােথ স্তসম্ভর ফদসে তাোসত যাফছল, এমন েময় চমসে উেল হোৎ কচাসখর 
োমসন ফদসয় মাসবথল টাইসপ্র োদা এেটা বস্তু গাফের কভতসর ছুসট কযসত কদসখ। 

মুহূসতথই েফক্রয় হসয় উেল আহমদ মুোর মার্া। কবামা ফেংবা এই ধরসনর 
কোন বস্তু হসব। গাফে কর্সে কবরুবার েময় ফছল না। শ্বাে বন্ধ েসর কে গাফের 
ফেসট ফনসের কদহটাসে কছসে ফদল। 

প্ল প্ল েসর েময় বসয় কযসত লাগল। 
না, কোন ফবসফারণ ঘটল না। তার মাসন ওটা কবামা নয়, কোন ধরসনর 

গযাে কবামা। শ্বাে বন্ধ রাখার ফদসে মসনাসযাগ ফদল আহমদ মুো। 
কখালা ফছল আহমদ মুোর কচাখ। কদখল, এেই োসর্ গাফের দু’প্াসশর 

দরো খুসল কগল। তার োসর্ োসর্ই হ্যান্ড কমফশনগাসনর দুই নল দুই দরো ফদসয় 
কভতসর েুেল এবং গযাে-মাি প্রা দুই মুখ। 
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‘বযাটা এফশয়ান কসপ্াোত! জ্ঞান হাফরসয়সছ কে।’ বলল দু’েসনর 
এেেন। 

তার ের্া কশষ হওয়ার েসে েসেই এেেন কভতসর েুসে আহমদ 
মুোসে দু’প্া ধসর কটসন কবর েরল গাফে কর্সে। 

আহমদ মুো কগাটা বযাপ্ারটা বুসঝ কিসলসছ। তাসে ফেডন্যাপ্ েরা 
হসছ। প্ািা আক্রমসণর সুসযাগ এখন কনই। ফেদ্ধান্ত ফনল আহমদ মুো, এখন কে 
েংজ্ঞাহীসনর ভান েরসব। আর এেটা ফবষয় ভাবল, এসদর হাসত প্েসল এসদর 
োনারও এেটা সুসযাগ হসব। এখন প্যথন্ত কচিা েসরও ওসদর কহড কোয়াটথার 
‘েযাফপ্টাল অব প্াওয়ার’-এর েন্ধান কে প্ায়ফন। এর িসল তার েন্ধান প্াওয়ারও 
এেটা প্র্ হসত প্াসর। 

আহমদ মুোসে গাফে কর্সে কবর েরসতই এেটা নারী েন্ে বলল, ‘ওসে 
হাত-প্া কবোঁসধ গাফেসত কতাল’। 

েন্েফট কগৌরীর। ের্া শুসনই বুঝসত প্ারল আহমদ মুো। খুফশ হসলা 
আহমদ মুো, তার েসন্দহ েফেে হসয়সছ। ফনিয় ব্ল্যাে োন ফেফন্ডসেসটর 
গুরুত্বপূ্ণথ প্সদ রসয়সছ কগৌরী। 

এেেন বলল, ‘মযাডাম, এ এফশয়ান কতা েংজ্ঞাহীন, তারপ্রও বাোঁধসত 
হসব?’ 

‘েখন জ্ঞান ফিসর প্াসব, কতামরা বলসত প্ার না। সুতরাং কোন ঝুোঁফে 
কনয়া যাসব না। তাসে কবোঁসধ কিল।’ 

‘কশান, ব্ল্যাে োন ফেফন্ডসেসটর কোন আইন কতামরা ভাঙসব না।’ বলল 
কগৌরী। 

আোল কর্সে এেটা মাইসক্রা কবফরসয় এসেসছ। মাইসক্রাসত ওোসনা 
হসলা েংজ্ঞাহীন আহমদ মুোসে। তার প্াসশই উেল কগৌরী। কপ্ছসন আর চারেন। 
ড্রাইভাসরর প্াসশ এেেন। 

গাফের দরো বন্ধ হসতই ড্রাইফভং ফেসটর কলােফট বলল, ‘উপ্কূসল যাফছ 
মযাডাম।’ 
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‘না, উইসরা। এে ‘মত’ুকত কনয়া হসছ না। এসে দফক্ষণ প্াসপ্ফতর 
ঘাোঁফটসত ফনসয় চল। এসে প্রর্ম বাফেসয় কদখসত হসব এ ফে োসন, েতটা োসন? 
তারপ্র কয ফেদ্ধান্ত হয় েরা হসব।’ বলল কগৌরী। 

আহমদ মুোর োসন েব ের্াই কগল। তাসে ‘মত’ুকত কনয়া হসছ না। 
তসব বুঝা কগল ‘মত’ু োগসরর মাসঝর কোন দ্বীপ্ হসব। প্ফলসনশীয় ভাষায় ‘মতু’ 
মাসন দ্বীপ্। এই ‘মত’ুটা আবার কোর্ায়? ‘মত’ুফে কেই ‘েযাফপ্টাল অব প্াওয়ার’ 
না ‘মত’ু বলসত োধারণভাসব দ্বীপ্ বুঝাসনা হসয়সছ? 

চলসত শুরু েসরসছ গাফে। প্রর্সম প্ফিম ফদসে অগ্রের হসয় মূল শহসর 
কপ্ৌোঁসছ দফক্ষসণর কোন প্সর্ কযসত হসব দফক্ষণ প্াসপ্ফতসত। 

ছুসট চলসছ কগৌরীর গাফে। 
আহমদ মুো তখনও ‘মত’ু ফনসয় তার ফহোব-ফনোশ েসষই চসলসছ। 
প্াসশই কগৌরীর কমাবাইল ফেগন্যাল ফদসয় উেল। 
আহমদ মুো উৎেণথ হসলা। 
কগৌরী তার েযাসেসটর প্সেট কর্সে কমাবাইল ফনসয় অন েসর কচাখ 

বুলাসলা স্ক্রীসন। স্ক্রীসন কমসেেফট প্সেই দুই কচাখ ছানা-বো হসয় কগল কগৌরীর। 
দ্রুত কে গযালাফর ওসপ্ন েরল। েদয কপ্রফরত ছফবটা কে কদখল তীক্ষ্ণ দৃফিসত। ফেে 
এটাই আবু আহমদ আব্দুিাহর ছফব, কোন ভূল কনই তাসত। তাহসল এটাই কেই 
আহমদ মুো! কগাটা কদসহ এেটা উষ্ণ কস্রাত কখসল কগল কগৌরীর। কেই দুধথষথ 
আহমদ মুো যার মূলয ফবফলয়ন ফবফলয়ন ডলার! কে এখাসন এই তাফহফতসত! কোন 
ফমশসন! দুফিন্তার এেটা োসলা কমঘ উোঁফে ফদল কগৌরীর মসন। আহমদ মুোর 
ইফতহাে কে োসন। কে এখসনা অসেয়। তার ফবরুসদ্ধ েয়ী হসত প্াসরফন এখনও 
কেউ। এেটা ফবমূঢ়তা কনসম এল কগৌরীর মসন, অসনেটা কেোঁসচা খুোঁেসত োপ্ 
কবরুসনার মত। ফেন্তু প্রক্ষসণই বুে ভসর এে প্রবল যিণা কেসগ উেল। যিণা 
শীঘ্রই প্রফতফহংোর আগুসন প্ফরণত হসলা। দাউ দাউ েসর জ্বসল উেল কে আগুন। 
আহমদ মুো ব্ল্যাে োন ফেফন্ডসেসটর মুসখামুফখ হয়ফন েখনও। ফেন্তু ব্ল্যাে োন 
ফেফন্ডসেসটর বহু বন্ধু ও ফমি েংগেসনর েবথনাশ েসরসছ কে। কে এখন তাসদর 
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হাসতর মুসোয়। কে ফচৎোর েসর উেল, ‘েেসল োবধান, আমরা মশা কভসব ফেন্তু 
হাফতসে খাোঁচায় ভসরফছ।’ 

োমসনর ফেট কর্সে কগৌরীর অপ্াসরশন েহোরী ফেনসরাে চমসে উসে 
কপ্ছসন তাোল এবং বলল, ‘মযাডাম, ফেছু খবর কপ্সলন? হাফতফট তাহসল কে?’  

‘হ্যাোঁ ফেনসরাে, যাসে আমরা খুব েহসে বন্দী েসরফছ, কে আেসে 
েবসচসয় ওয়ানসটড ও েবসচসয় বে শয়তান আহমদ মুো!’ 

‘ও গড!’ বসল আতথনাদ েসর উেল ফেনসরাে।  
তার োসর্ োসর্ কিান কবসে উেল কগৌরীর। 
কগৌরী কমাবাইসলর স্ক্রীসন এেবার তাফেসয়ই তটস্থভাসব কমাবাইলফট 

মুসখর োসছ ফনসয় এসে বলল, ‘ইসয়ে মাই লডথ!’ 
‘এেএমএে ও িসটা কদসখছ?’ 
কমাবাইল কিাসনর ওপ্ার কর্সে বলল আসলফি গযাফরন। 
‘ইসয়ে মাই লডথ!’ কগৌরী বলল। 
‘কতামার ও কতামার ফটমসে ধন্যবাদ, অোধারণ এে ফশোরসে কতামরা 

োসল আটফেসয়ছ। আমাসদর অসনে উপ্োসর আেসব।‘ বলল আসলফি গযাফরন। 
‘ফেভাসব মাই লডথ? কে কতা ফবপ্জ্জনে!’ কগৌরী বলল। 
‘েবসচসয় ফবপ্জ্জনে বসলই কতা েবসচসয় কবফশ মূলয আমরা প্াফছ।’ 

বলল আসলফি গযাফরন। 
‘কবফশ মূলয মাসন মাই লডথ?’ বলল কগৌরী। 
‘হ্যাোঁ, ওর লাশ ফবফক্র েসরফছ আমরা ১ ফবফলয়ন ডলাসর।’ বলল আসলফি 

গযাফরন। 
‘ফেন্তু মাই লডথ, এই অফবশ্বাস্য মূলয ফদসয় োরা কনসব ওসে? আর লাশ 

বলসছন কেন?’ কগৌরী বলল। 
‘লাশ এেসন্য বলফছ কে, এসে েখসনা আটসে রাখা যায় না বা আটসে 

রাখা যায়ফন েখসনা। তাই েীবন্ত ফবফক্র েরার ঝুোঁফে ফনসত চাই না। কক্রতারাও 
ফনফিত হসত চায় কয, কে মসরসছ। আর তখনই আমাসদরসে ঐ মূলযটা কদসব?’ 
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‘ওটা ওসে মারার মূলয। এমন মূলয বহুবার কঘাষনা েসরও তাসে তারা 
মারসত প্াসরফন।’ 

মুহূসতথর েসন্য র্ামল। কর্সমই আবার বলল, ‘আমরাও তাসে আটসে 
রাখার ঝুোঁফে ফনসত চাই না। আর এেফট ের্া, তার মত ফবপ্জ্জনে কলােসে 
আমাসদর রােধানী ‘মত’ুকত ফনসয় আেসত প্াফর না। আর কে কশষ হসয় কগসল 
আমাসদর ‘মত’ু কর্সে কপ্রফরত SOS –এর ফবপ্জ্জনে এেেন প্রতযক্ষ কশ্রাতাও 
কশষ হসয় যায়। আর দু’েন প্রতযক্ষ কশ্রাতা র্ােল। ওসদরসেও বাোঁফচসয় রাখা হসব 
না। এখন কতামরা তাসে হতযা েসর লাশ ফনসয় এে।’ 

‘তাসে তাহসল ঘাোঁফটসত কনবার কতা প্রসয়ােন কনই মাই লডথ।’ কগৌরী 
বলল। 

‘না। তাসে কশষ েসর ফদসয় কতামরা কলে টাওনায় ফিসর যাও। 
ওখানোর প্রাইসভট কেফটসত আমাসদর উভচর কিফর যাসছ। ভয় কনই, প্রাইসভট 
কেফটফট এখন েনমানবশুন্য।’ বলল আসলফি গযাফরন। 

‘মাই লডথ, কশষ োেটা কোন ধরসনর হসব কে বযাপ্াসর আপ্নার কোন 
ফনসদথশ আসছ?’ কগৌরী বলল। 

লাশটা অসনে দূসর যাসব। কোন রিপ্াত কযন না হয়, দৃশ্যমান কোনও 
আঘাতও কযন না র্াসে!’ বলল আসলফি গযাফরন। 

‘ইসয়ে মাই লডথ, বুসঝফছ। এটাই হসব।’ কগৌরী বলল। 
‘ধন্যবাদ।’ বসল ওপ্ার কর্সে েল অি েসর ফদল আসলফি গযাফরন। 
কমাবাইল েযাসেসটর প্সেসট করসখ কগৌরী ড্রাইভারসে লক্ষ েসর বলল, 

‘উইসরা, গাফেটা আবার ঘুফরসয় কেই কলে টাওনার ফদসে ফনসয় চল।’ 
গাফে কর্সম কগল। 
গাফে তখন এে প্াহাফে প্র্ ফদসয় চলফছল। রাস্তা ও চারফদেটা 

েনমানবশুন্য। 
‘ফেনসরাে, ফেছু বুসঝছ?’ কগৌরী বলল। 
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‘ইসয়ে মযাডাম, আপ্নার ের্া কতা োসন এসেসছ। মাই লসডথরও ফেছু 
ের্া োসন এসেসছ। বুসঝফছ, এই এফশয়ানসে এখন কমসর তার লাশ ফনসয় যাবার 
ফনসদথশ হসয়সছ।’ বলল ফেনসরাে। 

‘আরও এেটা সুখবর আসছ ফেনসরাে, লাশটা ফবফক্র হসয়সছ ১ ফবফলয়ন 
ডলাসর!’ কগৌরী বলল। 

‘ও মাই গড!লাসশর মূসলযর কক্ষসি এটাই কবাধ হয় ফবশ্বসরেডথ! তাসদর 
ধন্যবাদ।’ বলল ফেনসরাে। 

‘ধন্যবাদ! আর ধন্যবাদ এেসন্য কয, কেই োেটা কতামাসেই েরসত 
হসব। আফম কতামার ফেসট যাফছ। তুফম এখাসন এে। রি ঝরসব না, লাসশর গাসয় 
দাগও প্েসব না, এমন এেফট লাশ বানাবার োে কতামাসে েরসত হসব।’ কগৌরী 
বলল। 

বসল কগৌরী কনসম এল গাফে কর্সে। 
ওফদে কর্সে ফেনসরােও নামল। 
ফেনসরাে কপ্ছসনর ফেসট আোর েময় ডযাশসবাডথ কর্সে এেটা কশন 

েংগ্রহ েরল। 
কগৌরী কেফদসে তাফেসয় হােসত ফগসয় মসনর কোর্ায় কযন এেটা কখাোঁচা 

কখল। হোৎ তার কচাসখর োমসন কভসে উেল, কহাসটল লা ডায়মন্ড ড্রপ্-এর 
এযাসপ্ি করটুসরসন্ট আহমুদ মুোর োসর্ োক্ষাসতর দৃশ্যগুসলা, মসন প্েল 
হ্যান্ডসশে প্রেে ফনসয় বলা তার ের্াগুসলা। োংঘাফতে নীফতবাগীশ ও 
আদশথবাদী কলাে কে। দৃফিভংফগটাও খুব মানফবে। এ ধরসনর কলােরা ফক্রফমনাল 
হসত প্াসর না। আহমদ মুো েম্পসেথ অসনে ের্া শুসনসছ। তাসত কমৌলবাদী এে 
ফহংস্র কলাে মসন হসয়সছ তাসে। কূটবুফদ্ধর চাসল মানুষ মারাই হসছ তার োে। 
ফেন্তু তার োসর্ ের্া বলার প্র তার ধারণাটা এসেবাসরই উসি কগসছ। ভাল 
মানুষ এবং সুস্থ ও শাফন্তর েমাে কে চায়। ঈশ্বর কবাধ হয় এেসন্যই েব েময় 
তাসে োহাযয েসর র্াসে। 

এেব ভাবসত ভাবসত হোৎ তার ফনসের ের্া মসন হসলা, মুি েমাে ও 
বাধা-বন্ধনহীন েীবন তাসে ফে ফদসয়সছ। প্াফখর মত মানুষ কমসরফছ, ফেডন্যাসপ্র 
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প্র ফেডন্যাপ্ েসরফছ, ফেন্তু ফে কপ্সয়ফছ? প্ফরবার কনই, আত্মীয়-স্বেনসে ভুসল 
কগফছ। ফবধাতার কদয়া সুন্দর কদহসেও আফম রক্ষা েরসত প্াফরফন, প্শুসদর তা 
যসর্ছ কভাসগর ফশোর। এ ফবষসয় তার কবাধই ফছল না, েীবসনর নগদ উপ্সভাগ 
ফনসয় কে বযস্ত ফছল। ফেন্তু আহমদ মুো তার কচাখ খুসল ফদসয়সছ। এখন েীবনটা 
তার োসছ উন্মুি এেটা প্ৃষ্ঠার মত হসয় কগসছ। ফেন্তু অসনে োফহনী, অসনে 
ফবেসয়র নায়ে, অপ্রাসেয় বসল অফভফহত আহমদ মুো আে প্রাফেত, তার 
েীবন োে হসত আর েসয়ে মুহূতথ বাফে! ের্াগুসলাসে অফবশ্বাস্য মসন হসছ। 
ফেন্তু অফবশ্বাে েরার সুসযাগ কনই। আহমদ মুোর েংজ্ঞাহীন কদহ ফেসটর উপ্র 
প্সে আসছ। ফেনসরাসের হাসত কদখফছ বগথােৃফতর কছাট কশন। ঐ কশনফট আহমদ 
মুোর নাসে-মুসখ কচসপ্ বোর েসয়ে মুহূসতথর মসধয ফে ঘটসব তা প্ফরষ্কার। রি 
ঝরসব না, কোর্াও দাগও প্েসব না, ফেন্তু প্রাণ র্ােসব না কদসহ। ভাবসত মসন 
কেই কখাোঁচাটা লাগল আবার। কোন মৃতযু তার মনসে এমন চঞ্চল আর েসরফন 
েখনও। 

ফেনসরাে গাফেসত উসে আহমদ মুোর মার্ার োসছ বেল।  
কগৌরীও োমসনর ফেসট উসে বেল। 
আহমদ মুো কগৌরীর কটফলসিাসন েসর্াপ্ের্ন কর্সে শুরু েসর েব 

ের্াই শুসনসছ। তার লাশ এে ফবফলয়ন ডলাসর ফবফক্র হসছ, এটাও কে শুনল। মসন 
মসন কহসেসছ আহমদ মুো। মার্ার োছ কর্সে কগৌরী কনসম কগসল আহমদ মুো 
হাসতর বাোঁধনটা প্রীক্ষা েরল। বাোঁধনটা েরল। েম্ভবত েংজ্ঞাহীন মানুষসে এর 
কচসয় েো বাোঁধসনর প্রসয়ােন তারা অনুভব েসরফন। দাোঁত ফদসয় আহমদ মুো 
হাসতর বাোঁধন ফেলা েসর ফদল যাসত প্সর েহসেই খুসল কিলা যায়। তারপ্র অফত 
েন্তপ্থসণ প্া এফগসয় এসন এে হাত ফদসয় প্াসয়র বাোঁধনও খুসল কিলল, তসব 
বাোঁধসনর বাইসরর কখালেটা র্ােল। 

গাফেসত উসে ফেনসরাে প্রর্সমই নের বুলাল আহমদ মুোর ফদসে। 
ফেসটর উপ্র গা এফলসয় মরার মত প্সে আসছ। হাতও প্াসয়র বাোঁধনও তার কচাসখ 
প্েল। 
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‘মযাডাম, আহমদ মুোর হাত-প্াসয়র বাোঁধন ফে র্ােসব?’ কগৌরীসে লক্ষ 
েসর বলল ফেনসরাে। 

‘তুফম মসর েরসল তার হাত-প্াসয়র বাোঁধন খুসল ফদত প্ার। বফলর 
প্শুসেও কতা মুি করসখই বফল কদয়া হয়।’ 

‘আফমও কেটাই ভাবফছ মযাডাম।’ 
বসল ফেনসরাে আহমদ মুোর হাসতর বাোঁধসনর ফদসে দু’হাত বাফেসয় 

ফদল। 
আহমদ মুো বুঝল আমার হাসতর বাোঁধন কয কখালা তা কে এখফন কটর 

কপ্সয় যাসব। তখন েসে েসেই ফেনসরাে আক্রমসণ আেসব। 
আহমদ মুো ফেদ্ধান্ত ফনসয় ফনল, তাসে আসগ আক্রমসণ কযসত হসব। 
ভাবনার োসর্ োসর্ আহমদ মুোর ডান হাত ফবদুযৎ কবসগ উসে ফগসয় 

মার্ার কপ্ছসন ঘাসের োসর্ লাসগায়া েযাসেসটর কগাপ্ন প্সেট কর্সে ফরভলবার 
ফনসয় ফেনসরাসের বুসের এেপ্াসশ গুফল েরল। 

ফেনসরাসের কচাসখ ধরা প্সেফছল আহমদ মুোর ডান হাত ছুসট যাওয়ার 
দৃশ্য। ফেন্তু তা বুসঝ ওোর প্র ফেসটর উপ্র কর্সে ফরভলবার তুসল ফনসয় প্রস্তুত 
হবার আসগই কে গুফল কখল। 

আহমদ মুো গুফল েসরই বাম হাত ফদসয় ফেসটর উপ্র প্সে র্াো 
ফেনসরাসের ফরভলবার তুসল ফনসয় এেই োসর্ ডান হাত ফদসয় কগৌরীর লসক্ষয এবং 
বাম হাত ফদসয় কপ্ছসনর কলােসদর ফদসে গুফল ছুোঁেসত লাগল। 

কগৌরীর ফরভলবার ধরা হাত গুফলফবদ্ধ হসলা। ফছটসে প্েসলা তার হাত 
কর্সে ফরভলবার। 

অন্য ফদসে কপ্ছসনর ফেসটর কলােরা প্রর্সম বুঝসতই প্াসরফন ফে ঘসটসছ। 
ফরভলবার ফনসয় আহমদ মুোসে দাোঁোসত কদসখ তসবই বুঝসত প্ারল আহমদ মুো 
নয়, তাসদর ফেনসরােই গুফল কখসয়সছ। ফেন্তু ততক্ষসণ তারা আহমদ মুোর 
ফরভলবাসরর টাসগথট হসয় কগসছ। তারা কেউ অস্ত্র কতালারও সুসযাগ কপ্ল না। 
গুফলফবদ্ধ হসয় কযখাসন বসেফছল কেখাসনই েসল প্েল। 
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কগৌরীর ডান হাত গুফলফবদ্ধ হবার প্র বাম হাত ফদসয় কে তার ফরভলবার 
তুলসত যাফছল। 

‘ফরভলবার তুলসবন না ফমে কগৌরী। কে কচিা েরসল আফম গুফল চালাসত 
বাধয হসবা। কদখসছন কতা, আমার কোন গুফল লক্ষযভ্রি হয় না।’ বলল আহমদ 
মুো। 

কগৌরী ফরভলবার তুসল কনয়ার কচিা কছসে ফদসয় কোো হসয় দাোঁফেসয় 
বলল, ‘অন্যসদর মত আমাসে গুফল না েসর োবধান েরসছন কেন?’ 

‘দুই োরসন, এে, আপ্ফন আহত, দুই, আপ্ফন মফহলা। তাছাো আপ্ফন 
এফশয়ানসদর ভালবাসেন।’ বলল আহমদ মুো। 

ের্া কশষ েসরই আহমদ মুো এেটু এফগসয় কগৌরীর ফরভলবার তুসল 
ফনসয় ড্রাইফভং ফেসট ফগসয় বেল। বলল, ‘ড্রাইফভং ফেসটর কলােফট ফনিয় বাইসর 
ফগসয় প্ফেশন ফনসয়সছ?’ 

বসল আহমদ মুো ফরভলবার ধরা বাম হাত োনালায় কেে ফদসয় বাইসর 
উোঁফে ফদসয় েসে েসে মার্া েফরসয় ফনল। 

তখনই এে ঝাোঁে গুফলর ফেছু োনালার বাইসর ফদসয় শূসন্য উসে কগল 
আর ফেছু োনালায় আঘাত েরল। আহমদ মুো েসে েসে মার্া েফরসয় ফনসত না 
প্ারসল তার মার্া ঝাোঁঝরা হসয় কযত। 

আহমদ মুো কলােফটসে কদসখসছ। দরোর এেটু কপ্ছসনই কে বসে 
আসছ। তার হাসত ধরা কটনগাসনর বযাসরল ভয়ংের। কটনগান উদযত েসর কে 
বসে আসছ। 

গুফল তার কর্সম কগল হোৎ।  
কে ফে প্ফেশন কচঞ্জ েরল? আহমদ মুো ফনসেসেই ফনসে প্রে েরল। 
ড্রাইফভং ফেসটর কলােফট দরো কখালা করসখই কনসম ফগসয়ফছল। 
আহমদ মুো কলােফটসে কযখাসন কদসখফছল কেফদসে বাম হাসতর 

ফরভলবার উদযত েসর প্া ফদসয় দরো বাইসরর ফদসে প্ুশ েরল। 
কদখসত কপ্ল কলােফট উসে দাোঁোসছ। 
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আহমদ মুোর কচাখ ও ফরভলবার এে েসেই োে েরল। কলােফট কচাসখ 
প্োর েসে েসেই ফরভলবাসরর ফট্রগার তার আঙুসল কচসপ্ বসেফছল। ফরভলবাসরর 
এেফট বুসলট উপ্র কর্সে ০৫ ফডফগ্র কোসণ ফগসয় ফেে তার েপ্াসল আঘাত 
েসরসছ। তার কদহটা ফছটসে প্েল কপ্ছসন। 

আহমদ মুো ডান হাত ফদসয় কটসন দরো বন্ধ েসর কোো হসয় ড্রাইফভং 
ফেসট বেল। তাোল কগৌরীর ফদসে। কে তার বাম হাত ফদসয় ডান হাসতর গুফলফবদ্ধ 
েবফে কচসপ্ ধসর বসে আসছ মার্া ফনচু েসর। গুোঁফেসয় যাওয়া েবফে কর্সে রি 
তখনও কবরুসছই। 

আহমদ মুো হাসতর ফরভলবার োমসনর ডযাশ কবাসডথর উপ্র করসখ 
ওপ্াসশর ডযাশ কবাসডথর ফনসচর ড্রয়ার কর্সে িাটথ এইড বি কবর েরল। বি 
কর্সে কক্রপ্ বযাসন্ডে কবর েসর ফনল আহমদ মুো। তারপ্র কগৌরীর ডান হাত 
কটসন ফনসয় েবফের কপ্ছসন কক্রপ্ বযাসন্ডে কবোঁসধ আহত স্থানটা কেসে ফদল। বলল 
আহমদ মুো, ‘এসত অন্তত রি ক্ষরণটা বন্ধ হসব ফমে কগৌরী।’ 

বসল মুহূতথ েসয়ে কর্সমই আবার ের্া শুরু েরল, ‘ফমে কগৌরী, ফপ্লে, 
আপ্ফন ফে কখাোঁে কনসবন, ওরা কেউ কবোঁসচ আসছ ফেনা।’ 

কগৌরী অপ্লে কচাসখ আহমদ মুোর ফদসে তাফেসয়ফছল। তার কচাসখ-
মুসখ ফবস্ময়! বলল, ‘কেন, ফে দরোর আপ্নার ওটা কেসন?’ 

‘ওসদর মসধয কেউ আহত র্ােসল ফেছ ু শুশ্রুষা তার প্রসয়ােন হসত 
প্াসর।’ আহমদ মুো বলল। 

‘মানুষ মারার েময় তাসদর ের্া ভাবা হসলা না, এখন আহসতর ের্া 
ভাবা হসছ কেন? এটা ফে কগাো কেসট আগায় প্াফন োলার মত ফবষয় নয়?’ বলল 
কগৌরী। 

ওরা যুদ্ধ চলা োসল মসরসছ। এ মৃতযু স্বাভাফবে। যুদ্ধ কশসষ আহতরা 
োরও শত্রু নয়, আমাসদর ধসমথর ফশক্ষা এটা। যতটা োধয ওসদর েহসযাফগতা েরা 
উফচত। এই উফচত োেটাই আফম েরফছ।’ আহমদ মুো বলল। কগৌরী মার্া এেট ু
ফনচু েরল। 

মুসখ ফেছু বলল না আহমদ মুোর ের্া েবাসব। 
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মুহূতথ খাসনে প্র মুখ তুসল তাোল গাফের কপ্ছসন হত-ফনহত তার 
োর্ীসদর ফদসে। এেটু কোসর বলল, ‘নাশো, কতামাসদর খবর ফে? কতামরা কে 
কেমন আছ বল?’ 

নাশোই মুখ তুলল। বলল, ‘ফতনেন মারা কগসছ মযাডাম। আমার বাম 
বাহু ও ডান হাত গুফলফবদ্ধ হসয়সছ।’ 

কগৌরী িাটথ এইড বি হাসত উসে দাোঁোসত যাফছল। আহমদ মুো বলল, 
‘আপ্ফন বসুন ফমে কগৌরী। এে হাসত বযাসন্ডে বাোঁধা যায় না।’ 

বসল আহমদ মুো গাফে লে েসর চাফবটা প্সেসট প্ুসর কগৌরীর োছ 
কর্সে িাটথ এইড বি ফনসয় কপ্ছসনর ফেসট যাবার েসন্য উেল। 

‘গাফে লে েরসলন কেন?’ ফেজ্ঞাো কগৌরীর। 
‘যাসত গাফেটা আপ্ফন দখল েরসত না প্াসরন কেেসন্য।’ আহমদ মুো 

বলল। 
আহমদ মুোর ফদসে েসয়ে মহূুতথ দৃফি করসখ বলল, ‘আফম কতা প্াফলসয় 

কযসতও প্াফর?’ 
‘আফম আপ্নাসদর বন্দী েফরফন। আফম ফনসেসে মুি েরার বযবস্থা 

েসরফছ মাি।’ বলল আহমদ মুো। 
‘কেন, আমাসদর োছ কর্সে আপ্নার ফেছু োনার কনই। কেন আমরা 

আপ্নাসে ফেডন্যাপ্ েসরফছলাম, কেটা আপ্ফন োনসত চান না?’ বলল কগৌরী। 
‘োনার আগ্রহ র্ােসলও ফেজ্ঞাো েরার ইছা আমার কনই। োরণ 

আপ্নারাও হয়সতা োসনন না। োনসলও আপ্নাসদর তা বলার ের্া নয়। কযমন 
আপ্নারা কোন এে ‘মত’ুকত আমাসে ফনসয় কযসত কচসয়ফছসলন। আফম ফবফস্মত 
হসয়ফছ, ‘মত’ু নাসম কতা তাফহফত ফেংবা এর আসশপ্াসশ কোন োয়গা কনই! আফম 
যফদ এটা ফেজ্ঞাো েফর, আপ্ফন ফনিয় বলসবন না?’ আহমদ মুো বলল। 

আহমদ মুোর ের্া শুসন হােল কগৌরী। 
তাোল আহমদ মুোর ফদসে প্ূণথ দৃফিসত। বলল, ‘আহমদ মুো, আপ্ফন 

েফতযই অনন্য! আপ্ফন ফেছুই ফেজ্ঞাো েরসত চান না, ফেন্তু এমন এেটা ফবষয় 
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ফেজ্ঞাো েসরসছন, যা আপ্ফন োনসল আমাসদর আপ্নাসে োনাবার আর ফেছু 
বাফে র্াসে না।’ 

‘এর মাসন ‘মত’ু ফে, কোর্ায়? এটা ফেন্তু আমার প্রে ফছল না। আপ্নারা 
আমাসে কোর্ায় ফনসয় যাসবন, এ প্রেসে আপ্নারাই ‘মত’ুর নাম বসলসছন। এটা 
আমার ফেজ্ঞাোর ফবষয় নয়। কেৌতূহল কর্সেই আফম ‘মতু’ েম্পসেথ ফেজ্ঞাো 
েসরফছ। আমার আরও কেৌতূহল হসলা, কেন আপ্নারা আমাসে অপ্হরসণর কচিা 
েসরফছসলন?’ আহমদ মুো বলল। 

ের্া বলার োসর্ োসর্ গাফের কপ্ছসন ফগসয় আহমদ মুো দুই বাহুসত 
গুফলফবদ্ধ নাশোর বযাসন্ডে বাোঁধসত শুরু েসর ফদসয়সছ। 

‘আপ্নাসে কেন আমরা ফেডন্যাপ্ েরসত চাই, েফতযই ফে তা আপ্ফন 
োসনন না?’ ফেজ্ঞাো কগৌরীর। 

ফবপ্সদ প্েল আহমদ মুো। এভাসব ফেজ্ঞাফেত হসয় ফমর্যা বলসত কে 
প্াসর না। অবসশসষ দায়টা কগৌরীর ঘাসে চাপ্াসনার েসন্য বলল, ‘ফমে কগৌরী, প্রে 
আফম আসগ েসরফছ। আপ্নারা কেন আমাসে ফেডন্যাপ্ েরসত এসলন?’ 

‘ফেডন্যাপ্ েরসত প্ারসল বলতাম। এখন তা আর বলা যাসব না।’ বলল 
কগৌরী। 

‘ফেন্তু আপ্নারা অপ্রাধ েসরসছন। তাই আপ্নারা বলসত বাধয।’ 
‘বাধয েরসল হয়সতা োনসতও প্ারসতন।’ বলল কগৌরী। 
‘আফম কেটা প্াফর।’ আহমদ মুো বলল। 
‘ফেন্তু প্রাফেত বাদী আহতসদর প্রফত কতা আপ্ফন ফনপ্ীেন চালান না।’ 

কগৌরী বলল। 
‘ফেন্তু যুদ্ধসক্ষি আবার েৃফি েরা যায়।’ আহমদ মুো বলল। 
কগৌরী ফেছু বলসত যাফছল। এ েময় তার কমাবাইল কবসে উেল।  
কগৌরী কমাবাইলটা কবর েরসত যাফছল। 
‘না ফমে কগৌরী, আপ্নাসে কটফলসিান বযবহাসরর অনুমফত আফম কদব 

না।’ বসল আহমদ মুো গাফের কপ্ছন কর্সে োমসনর ফেসট চসল এল। নাশোর 
বযাসন্ডে বাোঁধা হসয় ফগসয়ফছল আহমদ মুোর। 
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আহমদ মুো ড্রাইফভং ফেসট বসে কগৌরীসে বলল, ‘ফপ্লে, কমাবাইলটা 
ফদন।’ 

কমাবাইলটা তখনও কবসেই চসলসছ। 
কগৌরী ফনরসব কমাবাইলটা তুসল ধরল আহমদ মুোর ফদসে। 
আহমদ মুো কমাবাইসলর েল অন েসর বলল, ‘বলুন, আফম আহমদ 

মুো, যাসে ফেডন্যাপ্ েরসত প্াফেসয়ফছসলন।’ 
‘আপ্ফন তাসদর হতযা েসর গাফে দখল েসর বসে আসেন?’ বলল ওপ্ার 

কর্সে। 
‘না, কগৌরী ও নাশো আহত। অন্যরা ফনহত।’ আহমদ মুো বলল। 
‘আপ্ফনই আহমদ মুো, এটা আসগ োনসল ফেডন্যাসপ্র েসন্য মাি 

এেটা গাফে প্াোতাম না। যা ঘসটসছ এটা ঘটার ের্া ফছল না। এর প্রফতসশাধ 
আফম কনব।’ বলল ওপ্ার কর্সে। 

‘কেটা আফমও োফন। ফেন্তু আপ্নারা আমার ফবরুসদ্ধ লাগসলন কেন?’ 
আহমদ মুো বলল।  

‘আমরা বাইসরর োসরা কোন প্রসের েবাব ফদই না। আপ্নার প্রসের 
উত্তরও আফম কদব না।’ বলল ওপ্ার কর্সে। 

‘না বলসলও আফম োফন।’ আহমদ মুো বলল। 
‘ফে োসনন?’ ওপ্ার কর্সে চমসে ওো েন্েস্বর। 
আফমও কোন প্রসের েবাব কদব না। আহমদ মুো বলল। 
‘কবোঁসচ র্ােসল কতা েবাব কদসবনই! তসব কদবার েময় আপ্ফন প্াসবন 

না।’ বলল কটফলসিাসনর ওপ্ার কর্সে। 
আহমদ মুো কপ্ছসন ও োমসন তাোল। কদখল, দু’ফদে কর্সে দু’ফট েসর 

চারফট কহডলাইট ছুসট আেসছ। কহড লাইসটর অবস্থান ও ধরন কদসখ বুঝল, ও 
দু’ফট ফেপ্ গাফে। 

‘হ্যাোঁ, আপ্নার প্াোসনা দু’ফট গাফে দুই ফদে কর্সে আেসছ।’ আহমদ 
মুো বলল।  
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কটফলসিাসনর ওপ্ার কর্সে েন্েফট কহা কহা েসর কহসে উেল। বলল, 
‘আহমদ মুো, কতামার দখল েরা গাফেসত ট্রােফমটার ফিট েরা আসছ। 
কগালাগুফল ও গাফের েব ের্াই আমরা শুসনফছ। গাফের অবস্থান ফরসল েরার 
বযবস্থাও ঐ গাফেসত আসছ।’ 

‘ধন্যবাদ, এ তর্যগুসলা আমার োনা ফছল না। ভফবষ্যসত োসে লাগসত 
প্াসর।’ আহমদ মুো বলল। 

‘আপ্নার ভফবষ্যত এখনও আসছ বসল আপ্ফন মসন েরসছন?’ বলল 
ওপ্ার কর্সে। 

হােল আহমদ মুো। বলল, ‘আিাহর ভূফমোয় বেসত চাইসবন না। 
মানুসষর শফি খুবই েীফমত।’ 

ওপ্ার কর্সে কহা কহা হাফের শব্দ কভসে এল। বলল, ‘েবাব আফম কদব 
না, েবাব তুফম কপ্সত যাছ আহমদ মুো। তুফম চারফদে কর্সে কঘরাও। দু’প্াসশর 
প্াহাসে আমাসদর কহফলেোর েমাসন্ডা প্াফেসয় ফদসয়ফছ।’ 

‘ধন্যবাদ। কতামার শফি আর আমার আিাহ ভরো।’ 
বসলই আহমদ মুো চাফব ঘুফরসয় গাফে টাটথ ফদল। মুখ ঘুফরসয় কগৌরীর 

ফদসে তাফেসয় বলল, ‘ফপ্লে ফমে কগৌরী, আপ্ফন গাফে কর্সে কনসম যান, আর 
নাশোসেও নাফমসয় ফনন। তাোতাফে ফপ্লে।’ 

ফবস্ময় কগৌরীর কচাসখ-মুসখ। বলল, ‘কেন?’ 
োমসন ও কপ্ছন কর্সে আপ্নাসদর দুই বা তসতাফধে গাফে আেসছ 

আমাসে টাসগথট েসর। আপ্নারা এখন আমার োটফডসত। ফেন্তু এেটু প্সরই 
আফম আর আপ্নাসদর ফনরাপ্ত্তা ফনফিত েরার প্যথাসয় র্ােসবা না। তাই ফনরাপ্দ 
হওয়ার েসন্য আপ্নাসদর মুফি ফদফছ। ফপ্লে ফমে কগৌরী! েময় কনই, তাোতাফে 
েরুন।’ আহমদ মুো বলল। 

স্তফম্ভত কগৌরী! কে কোন শত্রুসে কদখসছ, না ফহংো-ফবসদ্বসষর মত মানফবে 
প্রবণতামুি কোন এনসেলসে কদখসছ! বলল কে, ‘ধন্যবাদ আহমদ মুো। ফেন্তু 
গাফে কছসে ফদসয় আপ্ফনও কতা েসর কযসত প্াসরন।’ 
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োমসন ও কপ্ছসনর মত দু’প্াসশর প্াহােও আমার েসন্য ফনরাপ্দ নয়। 
অন্ধোসর গুফল খাওয়ার চাইসত োমনা োমফন লোই েরা ভাল ফমে কগৌরী।’ 
আহমদ মুো আর ফেছু বলল না। 

গাফে কর্সে নামল কগৌরী। নাফমসয় ফনল গুরুতর আহত নাশোসেও। 
গাফের দরো কগৌরীই এসে বন্ধ েসর ফদল। কেই োসর্ গাফের দরোও 

লে েসর ফদল কগৌরী। কেই িাোঁসে বযাগ কর্সে কছাট এেটা বাি কবর েসর ফনসের 
কদসহর আোসল ফনসয় গাফের োনালা ফদসয় টুপ্ েসর কেফট ফেসটর উপ্র রাখল 
কগৌরী। ফবষয়টা কখয়াল েরল না কেউ। তার োসন এল েশসব্দ দরো বন্ধ ও লে 
হওয়ার আওয়াে। কগৌরীর এই অযাফচত োহাসযযর েসন্য মসন মসন তাসে 
ধন্যবাদ ফদল আহমদ মুো। আহমদ মুো ফনসের প্াসশর দরো কখালা করসখসছ 
ইমারসেেী এফিট ফহোসব, ফেন্তু ওপ্াসশর দরো লেড র্াকে এটাই কচসয়ফছল 
আহমদ মুো। 

গাফে টাটথ ফনসয়সছ আহমদ মুোর। 
আহমদ মুো ওপ্াসশর োনালার ফদসে তাোসত ফগসয় কছাট বািটা তার 

কচাসখ প্েল। চমসে উসে আহমদ মুো বাম হাত ফদসয় বািফট আসস্ত েসর কটসন 
ফনল। বাম হাত ফদসয় বািফট কচাসখর োমসন তুলসতই চক্ষু ফস্থর হসয় কগল আহমদ 
মুোর। বাসির উপ্র কলখা ‘মযাগসনফটে কমফশন েযাফমং ফডভাইে(MMJD)’। 

স্তফম্ভত আহমদ মুো বাম হাসতই খুসল কিলল বািফট। কভতসর 
মযাগসনফটে েযাফমং কমফশন। এই কমফশন েম্পসেথ কে প্সেসছ, শুসনসছ, ফেন্তু 
কদসখফন। এই কমফশন মাসেথসটও আসেফন। ফবজ্ঞানী ও প্রস্তুতোরেসদর হাসতই 
কমফশনটা রসয়সছ। এই কমফশন এখাসন এল ফে েসর? কে ফনফিত কগৌরীই তার বযাগ 
কর্সে এটা করসখ কগসছ। তার মাসন ব্ল্যাে োন ফেফন্ডসেসটর হাসত এই েযাফমং 
কমফশন রসয়সছ। 

কগৌরীর প্রফত েৃতজ্ঞতায় ভসর কগল আহমদ মুোর মন। তার োসর্ অবাে 
ফবস্ময়ও! কগৌরী তার দসলর োসর্ এত বে ফবশ্বােঘাতেতা েরল কেমন েসর! 
ব্ল্যাে োন ফেফন্ডসেসটর কলােরা মৃতযুর মুসখও দসলর বযাপ্াসর মুখ কখাসল না। 
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আর কগৌরী আহমদ মুোর হাসত তুসল ফদল তার কলােসদর প্রােয়, এমনফে 
ধ্বংসের অস্ত্র। 

আহমদ মুো মযাগসনফটে েযাফমং কমফশন (এমএমসেফড) েম্পসেথ 
ফবস্তাফরত প্সেসছ। অস্ত্রফট কছাট ফেন্তু যুসদ্ধর েগসত এে ফবস্ময়। এই অসস্ত্রর 
মযাগসনফটে িায়ার কয কোন কমটাসল পতফর যিসে মুহূসতথ ফনফিয় েসর ফদসত 
প্াসর। টযাংে কর্সে ফপ্স্তল ও ফটলফমল কর্সে কখলনা গাফে েবাই এই ক্ষুদ্র অসস্ত্রর 
োসছ অেহায়। অস্ত্রফট মাফিডাইসমনশনাল ও ফেংগল ডাইসমনশনাল হসত প্াসর। 
এর োহাসযয োংঘাফতে োযথেফর িায়ার কিাোেসেও ফনয়িণ েরা যায়। 
টাসগথসটর আয়তন কযমন হসব, এর িায়ার কিাোেসেও কেরেম েরা যায়। তাসত 
আসশপ্াসশর অনুরূপ্ কোন ফেছুু্র ক্ষফত হয় না। 

হােল আহমদ মুো। কগৌরী এে কমাক্ষম অস্ত্র আহমদ মুোর হাসত তুসল 
ফদসয়সছ। এর কমাক্ষম মযাগসনফটে িায়ার শুধু ওসদর গাফেগুসলাসে নয়, ওসদর 
েব অস্ত্রসে অসেসো েসর কদসব। 

তাই হসলা। োমসনর গাফে ১০ গে দূসর র্ােসতই আহমদ মুো 
মযাগসনফটে িায়ার েসরফছল, ফনয়ফিত িায়ার। তারপ্র গাফেফট মাি দুই গে 
এসগাসত কপ্সরফছল। আট গসের মার্ায় গাফেটা কর্সম ফগসয়ফছল। কপ্ছন কর্সে 
আো গাফেও এই ভাগয বরণ েসরফছল। তারা গাফে খুলসতও প্াসরফন। গাফের লে 
েযাম হসয় ফগসয়ফছল। ফনিয় তাসদর কমাবাইলও োসে লাগাসত প্াসরফন। োরণ 
কেগুসলাও েযাম হবার ের্া। 

আহমদ মুো ফনসের গাফে র্াফমসয় োমসন ও কপ্ছসন মযাগসনফটে িায়ার 
েসরফছল। 

এবার আহমদ মুো গাফে টাটথ েরল। গাফে ঘুফরসয় কপ্ছন ফদসে চলসত 
শুরু েরল। মাইল দুসয়ে প্ফিসম এসগাসলই তার কহাসটসল কিরার রাস্তা কে কপ্সয় 
যাসব। 

কপ্ছসনর ফনিল হসয় প্সে র্াো গাফেফটসে প্াশ োফটসয় আহমদ মুোর 
গাফে কবফরসয় এল। 
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ফনফিন্ত হসলা কে। ছুটসত লাগল তার গাফে। ফেন্তু এেশ’ গেও এসগাসত 
প্ারল না। দু’প্াশ কর্সে শুরু হসলা গুফল বৃফি। 

আহমদ মুোর প্াসশর োনালা কভসঙ খানখান হসয় কগল। তার োমসন 
ফদসয়ই েসয়েটা গুফল কবফরসয় কগল। আহমদ মুোর কদহটা ফরলযাি মুসড ফেসটর 
উপ্র এফলসয় প্সে না র্ােসল তার কদহটা ঝাোঁঝরা হসয় কযত। 

মুহূসতথই আহমদ মুোর োসছ ফবষয়টা প্ফরষ্কার হসয় কগল। প্াহাসের 
দু’প্াসশ যাসদর নামাসনা হসয়ফছল তার প্ালাসনা প্সর্ প্রফতবন্ধেতা েৃফির েসন্য, 
তারাই তাসদর ফবপ্দগ্রস্থ গাফের ফদসে ছুসট এসেসছ। এসদর মসধয কগৌরী ফনিয় 
রসয়সছ। তাসদর গাফেগুসলার ফে ফবপ্দ ঘটসত যাসছ তা এেমাি কেই-ই োনত। 
কেই-ই দ্রুত তার কলােসদর েংগফেত েরার েসন্য এফদসে এসেসছ। আহমদ মুো 
বুঝল, ফেছুটা এসগাসলই কে এসদর গুফলর করসঞ্জর বাইসর কযসত প্ারসব। 
ইফতমসধযই দু’প্াসশর োনালা ফদসয় গুফল আো প্রায় বন্ধ হসয়সছ। এবার গুফল 
আেসছ অসপ্ক্ষােৃত উপ্র কর্সে। আঘাত েরসছ োনালার কলসবসলর উপ্সর ও 
ছাসদও। 

গুফল বৃফির মসধয ফটয়াফরং কর্সে আহমদ মুোর হাত ফশফর্ল হয়ফন। 
ফেসটর োসর্ কেোঁসট কর্সে হাত দু’কটাসে যর্ােম্ভব ফেে করসখ কে ফটয়াফরং হুইল 
ফনয়িণ েরফছল। 

গুফল বৃফি এখন আঘাত েরসছ আহমদ মুোর গাফের কপ্ছন ফদসে। 
আহমদ মুো কবফরসয় এল ওসদর গাফের করঞ্জ কর্সে। ওসদর প্সক্ষ 

আহমদ মুোর গাফে িসলা েরা েম্ভব নয়। 
আহমদ মুো আবার স্বফস্তর ফনিঃশ্বাে কিলল। ফেন্তু স্বফস্ত তার স্থায়ী হসলা 

না।  
তার প্সেসট র্াো কগৌরীর কমাবাইল কবসে উেল। 
কমাবাইল ধরল আহমদ মুো। 
ওপ্াসরর ের্া শুসনই আহমদ মুো বুঝল, ব্ল্যাে োন এই ফেছুক্ষণ আসগ 

ের্া বসলসছ। 
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কলােফট আহমদ মুোর েন্ে কপ্সয়ই বসল উেল, ‘ফম. আহমদ মুো 
ধন্যবাদ, আমাসদর অসস্ত্র আমাসদরই ঘাসয়ল েরসলন, েফতযই আপ্নার নাসমর 
মতই আপ্ফন! ফেন্তু কগৌরীর বযাসগ যফদ েযাফমং কমফশন (MMJD) না কপ্সতন, 
তাহসল ফেন্তু আপ্নার এই ফবেয় লাসভর সুসযাগ ফছল না। কগৌরী এেটা ভুল 
েসরসছ। কমফশনফটর কেিফট ফপ্ন খুসল ফনসলই আপ্নার বুেরুফগ েব হাওয়া হসয় 
কযত!’ 

কলােফট এেটু র্ামসতই আহমদ মুো বসল উেল, ‘েযাফমং কমফশন 
বযবহার েসরফছ এটা আপ্নাসে কে বলল?’ 

‘অবান্তর প্রে। বসলফছ কতা, আপ্নার গাফেসত সুপ্ার কেনসেফটভ োইট 
ট্রােফমটার আসছ। কেটাই আমাসে বসল ফদসয়সছ। আরও বসল ফদসয়সছ, আপ্ফন 
গাফে ঘুফরসয় েযাম হসয় যাওয়া কপ্ছসনর গাফের প্াশ োফটসয় প্ফিম ফদসে 
এফগসয়সছন। দু’ফদসের প্াহাে কর্সে আমাসদর কলােরা আপ্নাসে আটোবার 
কচিা েসর। গুফল বৃফির মসধযও গাফে চাফলসয় আপ্ফন কবর হসয় এসেসছন। এখন 
আপ্ফন ফনরাপ্দ, তাই না?’ 

‘তা মসন েরারই ের্া।’ বলল আহমদ মুো। 
আবার ওপ্ার কর্সে কহা কহা হাফের শব্দ। বলল ওপ্াসরর েন্ে, ‘আহমদ 

মুো, ফবপ্দ কতামার মার্ার উপ্র কপ্ৌোঁছসত দু’এে ফমফনসটর কবফশ কদফর হসব না। 
‘আরু’র প্াসশর প্াহাসেই আসছ আমাসদর লাইং-ফলিসটর এেফট ঘাোঁফট। কেখাসন 
এে আেসনর লায়ার কর্সে দশ আেসনর ফমফন কহফলেোর রসয়সছ। ওগুসলা 
ফদসনর আসলাসত কবর হয় না। এখন রাত।’ 

বসলই আবার কহা কহা েসর কহসে উেল কলােফট। হাফের মসধযই ওপ্াসরর 
লাইন অি হসয় কগল। 

আহমদ মুো মুহূসতথর েসন্য কচাখ বন্ধ েরল। ফচন্তা েরল, আসরেটা 
ফবপ্দ আেসছ। ফনফিত হওয়া কগল, প্াফনর তলসদশ ফদসয় চলার েসন্য ওসদর 
কযমন ক্ষুদ্র ফটউব োবসমফরন আসছ, ফমফন োবসমফরন আসছ, কতমফন আোসশ চলার 
েসন্য ওরা েম্ভবত লাইং ফটউব, লাইং মফডউল, ফমফন কহফলেোর পতফর েসরসছ। 
এেসবর িাংশন, চফরি, শফি ইতযাফদ েম্পসেথ ফেছুই োনা কনই তার। তার োসছ 
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অস্ত্র আসছ বলসত ওসদর োছ কর্সে প্াওয়া কটনগান, কগৌরীর কিসল যাওয়া 
ফরভলবার ও কেই েযাফমং কমফশন। 

কচাখ খুলল আহমদ মুো। তাোল মার্ার উপ্র গাফের ছাসদর ফদসে। 
কদখল যা কভসবফছল তাই। ছাসদর এ অংশটা িাইফডং। 

আহমদ মুো সুইচ ফটসপ্ িাইফডং কডারটা খুসল কিলল। দুই িটু চওো ও 
ফতন িটু লিা আয়তোর এেটা কস্পে কবর হসয় কগল। তাোল উপ্সরর ফদসে। 
আবার কেই ভাবনা, লাইং ফটউব বা লাইং মফডউল অর্বা ফমফন কহফলেোর যাই 
আসুে, তারা ফে েরসত চাইসব! কবামা কমসর গাফে েসমত তাসে ধ্বংে েরসব? 
ফেন্তু তা েরসল তার আস্ত লাশ প্াসব ফে েসর? লাশ না কপ্সল কতা এে ফবফলয়ন 
ডলার প্াসব না। আোশ কর্সে গুফল বৃফি েসর তাসে মারসব! ফেন্তু কেেসন্য লাইং 
বস্তুফটসে অসনেখাফন ফনসচ কনসম আেসত হসব। কে ঝুোঁফে তারা কনসব! োরণ 
আহমদ মুোর োসছও কটনগাসনর মত অস্ত্র আসছ, তা তারা ধসরই কনসব। অবশ্য 
বে করসঞ্জর কোন লাইটগান তাসদর হাসত র্ােসতই প্াসর, এটা ভাবল আহমদ 
মুো। ফেন্তু তারা ফে গুফল েরসব? তারা অক্ষত মানুষ বা লাশ চায়। 

আবার উপ্র ফদসে চাইল আহমদ মুো। 
কোন ফদসে কর্সে কোন ধরসনর শব্দ কনই। হোৎ তার মসন এল, ওরা 

শব্দহীন লাইং কভফহসেলে কতা পতফর েরসত প্াসর! 
েতেথ হসলা আহমদ মুো। তার েন্ধানী কচাখ ঘুরসত লাগল মার্ার উপ্র 

আোসশ। তার কচাখ ঘুসর আরু’র প্ুব আোসশ আেসতই অমাবস্যার চাোঁসদর মত 
কগালাোর চলন্ত অন্ধোরসে এফগসয় আেসত কদখল। 

চট েসর আহমদ মুোর মসন প্েল, ব্ল্যাে োসনর কেই কনতা এেটু আসগ 
তাসে কমাবাইসল োনাসলা আরু’র প্াসশর তাসদর লাইং ঘাোঁফট কর্সে তাসদর লাইং 
কভফহসেল আক্রমসণ আেসব। এই চলন্ত অন্ধোরই ফে কেই অযাটাফেং লাইং 
কভফহসেল! 

চলন্ত কগালাোর কেই অন্ধোর যানফট দ্রুত এফগসয় আেসত লাগল তার 
গাফের ফদসে। এফগসয় আেসছ প্োঁয়তাফিশ ফডফগ্র কোসণ। আহমদ মুো তার গাফের 
স্পীড েসবথাে েীমায় তুলল, ফেন্তু ফবস্মসয়র োসর্ কদখল, কেই কগালাোর 
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অন্ধোরফট েসে েসেই তার কেৌফণে অবস্থান এডোট েসর ফনল! আহমদ মুোর 
বুঝসত বাফে রইল না, তার গাফের ট্রােফমটারফটই ঐ লাইং অন্ধোর বস্তু অর্থাৎ 
ব্ল্যাে োন-এর লাইং কভফহসেলসে গাইড েরসছ। 

তার মাসন তার গাফের োউন্ড ট্রােফমটার শুধু শব্দই ট্রােফমট েসর না, 
ফনফদথি এে ওসয়ভ কলংসর্ তার অবস্থানসেও ফরসল েসর। সুতরাং তার গাফে 
কযখাসনই যাে, লাইং কভফহসেলফট তাসে কলাসেট েরসবই। 

লাইং কভফহসেলফট আহমদ মুোর গাফের কচসয় েসয়েগুন কবফশ কবসগ 
এফগসয় আেসছ। ইফতমসধযই লাইং কভফহসেলফট ৭০ফডফগ্র কোসণ উসে এসেসছ। 
মার্ার উপ্র আেসত কদফর কনই। 

আহমদ মুো গাফে কছসে কদবার ফেদ্ধান্ত ফনল। 
লাইং কভফহসেলসে ফপ্ছু ছাোবার কদখা যাসছ এটাই এেমাি প্র্। 
হাডথ কেে েসষ আহমদ মুো তার গাফে র্ামাল। 
েযাফমং কমফশন, কগৌরীর ফরভলবার ও এেফট কটনগান ফনসয় আহমদ মুো 

গাফে কর্সে কনসম প্েল। 
গাফে কর্সে কনসমই আহমদ মুো োমসনর ফদসে কদৌে ফদল। আর 

শ’গসের মত এসগাসলই দু’ফদসের প্াহাে অফতক্রম েসর অসনেটা েমতল 
এলাোয় ফগসয় কপ্ৌোঁছসব। তাসত আসশপ্াসশর তার মুভ েরার সুসযাগ হসব। 

দু’প্াসশর প্াহাসের কদয়াল প্ার হসতই আহমদ মুোর প্সেসট র্াো 
কগৌরীর কমাবাইল কবসে উেল। কমাবাইল ধরল আহমদ মুো। 

আহমদ মুোর ‘হ্যাসলা’ বসল োো ফদসতই ওপ্ার কর্সে কেই ‘কহা কহা’ 
হাফের শব্দ কভসে এল। হাফে র্ামসল েন্েফট বলল, ‘আহমদ মুো, তুফম গাফে কছসে 
ফদসয় রক্ষা প্াসব না । আমাসদর েবথগুণাফিত কভফহসেল েুফনয়র এসিফেউটর-১ 
প্াফেসয়ফছ। তার কচাখ আপ্নাসে কখাোঁসে ফনসবই। আপ্নার লাশ আমরা চাই-ই।  

এেমাি স্রিা আিাহ ছাো েবথগুণাফিত ও েবথশফিমান আর কেউ কনই। 
েবসচসয় ফনখুোঁত বসল আমরা যাসে ভাফব তার মসধযই বে খুোঁত রসয় যায়। ফনভুথল 
হবার েবথশফিমান হবার অহংোর এেমাি আিাহরই োসে। তার েৃফির এই 
দাফব েরা মুখথতা। আহমদ মুো বলল।  
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ওপ্ার কর্সে আবার কেই হাফে। বলল, আমাসদর েবসচসয় কছাট অস্ত্র 
‘েুফনয়র এিফেউটর-১’ আমরা প্াফেসয়ফছ। তার শফিটা এেবার কদখ।এই ের্া 
কশষ হবার প্সর আবার তার কেই হাফে। কেসট কগল ওপ্ার কর্সে েরা কমাবাইসলর 
লাইন।  

ের্া কশষ েসর আহমদ মুো ওপ্সর তাফেসয় কদখল েফর্ত কেই েুফনয়র 
এিফেউটর-১ আরও অসনে ফনসচ কনসম এসেসছ। এসে কপ্ৌসছসছ প্রায় মার্ার 
ওপ্র। কটে কভফহসেল েুফনয়র এিফেউটর-১ এখনও গুলীর করসঞ্জর অসনে 
ওপ্সর। তসব নামসছ এিফেউটর-১।  

কনসম এল অসনে ফনসচ। কোন প্সর্ আক্রমণ আেসব তার অসপ্ক্ষা 
েরফছল আহমদ মুো। হোৎ ওপ্র কর্সে এে প্শলা গুফল বৃফি ছুসট এল ফনসচ। 
শব্দ কর্সে বুঝল গুলী কটনগান কর্সেই এসেসছ   

এেটা বে প্ার্সরর গা কঘোঁসষ আহমদ মুো বসে প্সেফছল। তার চারপ্াসশ 
গুলীর এেটা ফরং পতরী হসলা। আহমদ মুো বুঝল তাসে লক্ষয েসর গুলী েরা হয় 
ফন।  

ওপ্র কর্সে গুলী বষথণ বন্ধ হসতই আহমদ মুো তার কটনগান তুসল গুলী 
েরল েুফনয়র এিফেউটর-১ লক্ষয েসর। গুলীগুসলা, ফিসর এল ফনসচ। কগাটা 
কস্পে কভফহসেলটা বুসলট প্রুি বুঝল আহমদ মুো। এেটা ভাবনা এসে ফঘসর ধরল 
আহমদ মুোসে। কটনগান অসেসো হসয় প্োর প্র আত্মরক্ষা ও আক্রমসণর 
আর ফে অপ্শন বাফে র্ােল তার োসছ ?  

আহমদ মুোর ভাবনা কশষ হসত প্ারসলা না হোৎ ফবস্মসয়র োসর্ লক্ষয 
েরল ওপ্র কর্সে আো ও ফিসর আো বুসলটগুসলা আবার ওপ্সর উসে যাসছ। 
হাসতর কটনগাসনও টান প্সেসছ।  

চমসে উেল আহমদ মুো। মযাগসনফটে প্ুফলং। ের্াটা আহমদ মুোর 
মার্ায় আোর োসর্ োসর্ই েযাসেসটর প্সেট েুসে র্াো মযাগসনফটে েযাফমং 
কমফশন কটসন কবর েসর দ্রুত প্াওয়ার অন েসর টপ্ কিাোসের চারফদে েীমাবদ্ধ 
েসর িাংশন অপ্শন টাটথ েরল। েংসগ েংসগ েযাফমং কমফশসনর অদৃশ্য িায়ার 
কিাোে ছুটল এিফেউটর-১ লসক্ষয।  
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আহমদ মুোর মার্ার ওপ্সরর আোসশ েুফনয়র এিফেটর-১ কযমন ফস্থর 
দাোঁফেসয়ফছল, কতমফন ফস্থর দাোঁফেসয় র্ােল। েযাফমং কমফশসনর মযাগসনফটে িায়ার 
কোন োে েরল না বুঝল আহমদ মুো। এর প্র এেটা ফেফনে লক্ষয েরল, ফনসচ 
গ্রাউন্ড কর্সে বুসলসটর মত কমটাফলে দ্রবয উপ্সর উসে যাফছল, তা বন্ধ হসয় কগল। 
হাসত ধরা কটনগান ও েযাফমং কমফশনও আর উপ্র কর্সে টান অনুভব েরল না। 
তার মাসন েুফনয়র এিফেউটর-১ এর মযাগসনফটে প্ুলসে তার মযাগসনফটে 
েযাফমং কমফশসনর মযাগসনফটে কিাোে ফনউট্রাল েসর ফদসয়সছ। ফেন্তু েুফনয়র 
এিফেউটর-১ এর কোন ক্ষফত েরসত প্ারল না তার েযাফমং কমফশন। ফনিয় 
মযাগসনফটে েযাফমং প্রফতসরাসধর কোন বযবস্থা এসত আসছ। তসব আহমদ মুো 
আসরেটা ফেফনে কভসব খুব খুফশ হসলা, েুফনয়র এিফেউটর-১ কর্সে গুলী েসর 
তার কোন ক্ষফত েরসত ওরা প্ারসব না। তার মযাগসনফটে েযাফমং কমফশসনর 
মযাগসনফটে িায়ার বুসলটসেও ফনউট্রাল েসর ফদসত প্াসর। এটা এিফেউটরও 
ফনিয় এতক্ষসণ বুসঝ কিসলসছ।  

তাহসল এিফেউটর এখন আগাসব কোন প্সর্ ?  
হোৎ আহমদ মুোর মসন প্েল তার ফনসের ফেডন্যাপ্ হওয়ার ের্া। 

ব্ল্যাে োন-এর কগৌফররা তাসে ফেডন্যাপ্ েসরসছ কক্লাসরািরম ফেংবা ঐ োতীয় 
কচতনা কলাপ্োরী গযাে প্রসয়াগ েসর। আর োউসে আস্ত ফেডন্যাপ্ েরার এটাই 
েবসচসয় েহে প্র্। তাছাো তারা লাশ চাইসল েীবনফবনাশী কোন গযােও 
বযবহার েরসত প্াসর।  

যতদুর প্ারা যায় এর আওতা কর্সে দূসর েরসত হসব। ফেন্তু েমস্যা হসলা 
গাফে কর্সে নামার প্রও েুফনয়র এিফেউটর-১ তাসে অনুেরন েরসছ ফেভাসব। 
ব্ল্যাে োসনর কলাসেরা বলসছ আফম কযখাসন যাই, এর হাত কর্সে বাোঁচসত প্ারসবা 
না। এিফেউটর-১ এর কচাখ আমাসে কখাোঁসে ফনসবই। ফেন্তু ফেভাসব? কগৌরীর 
গাফেসত োউন্ড ট্রােফমটার ফছল। ফেন্তু আমার োসর্ কতা োউন্ড ট্রােফমটার ফেংবা 
অন্য কোন ট্রােফমটার কনই।  

হোৎ আহমদ মুোর মসন হসলা ব্ল্যাে োন ফেফন্ডসেসটর অস্ত্রশস্ত্র েব 
ফেছুর োসর্ ট্রােফমটার চীপ্ে লাগাসনা আসছ। কযসহতু আমার োসর্ কগৌরীসদর 
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মাসন ব্ল্যাে োন ফেফন্ডসেসটর এেফট ফরভলবার, এেফট কটনগান এবং এেফট 
েযাফমং কমফশন আসছ। এর েবগুসলাসতই ফেংবা কোন এেফটসত ট্রােফমটার চীপ্ে 
লাগসনা রসয়সছ।  

আহমদ মুো ফরভলবার ও কটনগান ছুোঁসে কিসল ফদল। ফেন্তু হাসত ফনসয়ও 
েযাফমং ফমফশনফট কিসল ফদসত প্ারসলা না । কমফশনফট তার দরোর। ভাবল আহমদ 
মুো, েযাফমং কমফশন ফনসয় কে েসর যাসব। এিফেউটর-১ যফদ তাসে কেখাসনও 
িসলা েসর তাহসল বুঝা যাসব েযাফমং কমফশসনও ট্রােফমফটং চীপ্ে রসয়সছ।  

এেব ফচন্তার োসর্ োসর্ই আহমদ মুো উসে দাোঁোল। আোসশ চাোঁদ কনই। 
চারফদসে অন্ধোর। উেতা ও চারফদে উন্মুি হওয়ার োরসণ ফেছুটা স্তব্ধতা 
র্ােসলও ভূফম েফন্নফহত স্থাসন অন্ধোরটা এসেবাসর ঘুটঘুসট।  

আহমদ মুো রাস্তা এফেসয় রাস্তার প্াশ ফদসয় দ্রুত এসগাসলা প্ফিম 
ফদসে। মাইল খাফনে এসগাবার প্র এেটা ফটলার কগাোয় ফগসয় বেল। এখান 
কর্সে েসয়ে গে এসগাসলই হাইওসয় কর্সে এেটা রাস্তা কবফরসয় কগসছ কহাসটসলর 
ফদসে। আহমদ মুোর কচাখ আোসশর ফদসে। ব্ল্যাে োসনর েুফনয়র এফিফেউটর-
১ তাসে িসলা েরসছ ফে না, এটাই তার কদখার ফবষয়।  

দু’ফতন ফমফনটও প্ার হয় ফন। আহমদ মুো কদখল এফিফেউটর-১ মাসন 
কেই কগালাোর েমাট অন্ধোরফট দ্রুত এসে তার মার্ার ওপ্র ফস্থর হসলা। আর 
েংসগ েংসগই এফিফেউটর-১ এর তলসদসশ এেটা নীল আসলা জ্বসল উসেই 
আবার ফনসভ কগল।  

আহমদ মুোর ফস্থর দৃফি ফনবন্ধ ফছল এফিফেউটর-১ এর ফদসে। এেটা 
ফমফি নীল আসলা জ্বসল উসে ফনসভ কযসত আহমদ মুোও কদখল। এেটু ফবফস্মতই 
হসলা আহমদ মুো এফিফেউটর-১ এর মযাগসনফটে প্ুল করা হওয়ার েময়ও 
আসলা জ্বসলফছল, তসব কেটা ফছল েমলা, ফেন্তু এবার নীল আসলা কেন? হোৎ 
আহমদ মুোর মার্ায় এল, নীল রঙ হসছ ফবসষর প্রতীে। নীল আসলা ফে কেই 
েংসেত ফদল ? তার মাসন ফবষাি কোন অস্ত্র তাে েরা হসয়সছ ?  

কে ধরসনর ফবষাি গযাে যফদ কোন প্রোর গান কর্সে িায়ার েসর র্াসে 
তাহসল এখন তা কর্সে বাোঁচার কোন উপ্ায় কনই। োরণ উপ্সরর এফিফেউটর-১ 
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কর্সে িায়ার েরা গযােীয় ওসয়ভ মাফটসত কপ্ৌছসত প্াোঁচ দশ কেসেসন্ডর কবফশ 
েময় লাগসব না। এই েমসয়র মসধযর এফিফেউটর-১ এর আওতা কর্সে কবর 
হওয়া অেম্ভব।  

এই ফচন্তার েংসগ েংসগই আহমদ মুো প্সেট েযাফমং কমফশন কবর েসর 
এফিফেউট-১ কে টাসগথট েরল। কে োসননা মযাগসনসটড েযাফমং ওসয়ভ ফবষাি 
গযাে ওসয়সভর প্রফতসরাসধ ফেছু আেসব ফেনা। ফেন্তু কযসহতু েরার ফেছু কনই তাই 
আিাহ ভরো েরা যা হাসত আসছ কেটাই োসে লাগাসত হসব।  

ফবষাি গযাসের ফবরুসদ্ধ েবসচসয় োযথের হসলা বাইসরর ফবষাি গযাে 
কদসহর কভতসর েুেসত না কদয়া। ফবষাি গযাসের এযােশন কদে দু’ফমফনসটর কবফশ 
র্াসে না।  

আহমদ মুো প্সেসটর রুমাল আোঁট ভাে েসর নাে ও মুসখর উপ্র 
রাখল। তারপ্র কমাবাইসলর স্ক্রীন লাইট অন করসখ স্ক্রীসনর প্ফরবতথসনর প্রফত 
নের রাখল। ফবষাি গযাে বাতাসের কচসয় ভারী এবং ফেছুটা অস্বছ। যা স্বছ 
স্ক্রীন লাইসটর উপ্র ফেছুটা হসলও প্রভাব কিলসব। কেটায় কদখসব োসর্ োসর্ কে 
নাে, মুখ ও কচাখ প্ুসরাপ্ুফর বন্ধ রাখসব। কযসহতু প্াফলসয় বাোঁচার কোন উপ্ায় কনই, 
তাই আত্মরক্ষার এটুক বযবস্থা ছাো তার েরার ফেছু কনই।  

েমস্ত ইফন্দ্রসয়র েবটুক মসনাসযাগ কখালা করসখ আহমদ মুো অসপ্ক্ষা 
েরফছল। তার দুই কচাখ আোর মত কলসগফছল কমাবাইসলর স্ক্রীসন। ফেন্তু স্ক্রীন 
েংসেত কদবার আসগই আহমদ মুো তার শরীর কর্সেই েংসেত কপ্সয় কগল। 
হোৎই আহমদ মুোর মসন হসলা এেটা ভারী োন্ডা বাতাে কযন তার মার্ার উপ্র 
কচসপ্ বেল। 

েংসগ েংসগই আহমদ মুো মুখ ও শ্বাে বন্ধ েসর কচাখ বুেল। প্ল প্ল 
েসর েময় বসয় চলল। 

আহমদ মুো অনুভব েরসছ কেই োিা ভারী বাতাসের কছায়া কযন 
চারফদে কর্সে এসে আহমদ মুোসে কচসপ্ ধরল। বুঝল ফবষাি গযাসেরই োন্ডা 
কছাবল এটা। ফহমশীতল মৃতযু ফনসয় এসলা এই োন্ডা কছাবল। কোন ধরসনর ফবষ 
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এটা? কোন কেফমেযাল গযাে, না োইনাইসডর গযােীয় রূপ্ান্তর এটা। এ প্রসের 
উত্তর আহমদ মুোর োসছ কনই।  

েময় বসয় চলসছ প্ল প্ল েসর। এসের প্র এে ফবষাি গযাসের ওসয়ভ 
আেসছ। বসয় যাসছ তা কদসহর উপ্র ফদসয়ই।  

কদে ফমফনট প্ার হসয় কগসছ।  
আহমদ মুোর িেুিেু মুি বাতাসের েসন্য আকফল-ফবকফল শুরু 

েসরসছ। আকফল-ফবকফলটা ধীসর ধীসর বােসছ। এই ফবকফলটা এে েময় বুে কিসট 
যাওয়ার ফচৎোসর প্ফরনত হসলা। ফবষাি গযাসের মৃতযু কছাবল তখন আহমদ 
মুোর োসছ কগৌণ হসয়সছ। অফস্থর হসয় উসেসছ তার শরীর। বুে কিসট যাসছ তার। 
ইছার ওপ্র বুফদ্ধর ফনয়িন কযন ফশফর্ল হসয় প্সেসছ। ফনয়িন কভসঙ বন্ধ নাে বন্ধ 
মুখ কযন এখফন মুি বাতােসে কগ্রাগ্রাসে ফগলসব।  

আহমদ মুো মুখ ও নাসের রুমালসে নাে ও মুসখর উপ্র আরও 
ভালভাসব কেোঁসট ধসর ধীসর ধীসর রুমাসলর মধয কর্সে ফনিঃশ্বাে ছােল ও গ্রহণ 
েরল খুব ভসয় ভসয়। ফেন্তু কযটুক কপ্ল তার কোন প্রফতফক্রয়া কে অনুভব েরল 
না। আরও ফেছুক্ষণ প্র কে নাসে মুসখ কচসপ্ রাখা োপ্সের কভতর ফদসয় শ্বাে 
গ্রহণ েরল। না, কোন প্রফতফক্রয়া কনই। হাত ঘফের করফডয়াম ডায়াসল কচাখ বুফলসয় 
কদখল ইফতমসধয কদখল আোই ফমফনট প্ার হসয়সছ। আহমদ মুো কদসখসছ 
এফিফেউটর-১ কর্সে কেই ভয়ংের নীল ফতনবার জ্বসলসছ। তার মাসন 
েীবনফবনাশী ফবষাি গযাসের িায়ার ফতনবার হসয়সছ। কশষ িায়ার কর্সে দুই 
ফমফনট েময় প্ার হসয়সছ। সুতরাং ফবষাি গযসের োযথেরীতা এখন আর কনই। 
চারফদসের বাতাে এসে ফবষাি গযােসে হেম েসর কিসলসছ।  

আরও ফেছুক্ষণ প্র আহমদ মুো রুমাল েরাল তার নাে মুখ কর্সে। 
েফতয কেশ বাতাে কপ্ল আহমদ মুো। উন্মুি নাে ফদসয় বুে ভসর বাতাে ফনসয় 
আহমদ মুো এফিউফেউটর-১ মার্ার ওপ্র ফেে দাোঁফেসয় আসছ। ফে েরণী এখন 
ভাবসছ আহমদ মুো। কে কবোঁসচ আসছ োনসল এফিফেউটর-১ আবার আক্রমসন 
আেসব। আরও এেটু কভসব আহমদ মুো উৎোফহত হসয় মসন মসন বলল।  
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আহমদ মুো কবোঁসচ কনই এই মযাসেে এফিফেউটরসে কদবার েহে প্র্ 
হসলা, েযাফমং কমফশন এখাসন করসখ চসল যাওয়া। তার োসছ র্াো ব্ল্যাে োন 
ফেফন্ডসেসটর চীপ্েফট ফনিয় েযাফমং কমফশসনর োসর্ই আসছ। েযাফমং কমফশন 
এখাসন করসখ যফদ আহমদ মুো চসল যায়, তাহসল এফিফেউটর-১ ভাবসব আহমদ 
মুো এখাসনই আসছ এবং মসর কগসছ। োরণ ফবষাি গযাসের হাত কর্সে কোন 
ভাসব বাচসলও এখাসন আর আমার কোন ভাসব র্াোর ের্া নয়, এটাই তার 
ফনফিত ভাবার ের্া। সুতরাং েযাফমং কমফশন এখাসন করসখ কে ফনরাপ্সদ চসল 
কযসত প্াসর। 

ফেদ্ধান্ত ফনসয় কিলল আহমদ মুো। 
েযাফমং কমফশনফট প্ার্সরর কগাোয় এেটা গসতথর মত োয়গায় লুফেসয় 

রাখল যাসত কমফশনফট প্রর্ম দৃফিসতই খুোঁসে না প্ায়। 
আহমদ মুোর েি লাগল েযাফমং কমফশনফট এভাসব করসখ কযসত। ফেন্তু 

কশসষ ভাবল, েব ফবষয় আিাহই ভাল োসনন। আিাহ ছাো আর োরও বা অন্য 
ফেছুর উপ্র আফম ফনভথরশীল নই। 

আহমদ মুো প্ার্রফটর কপ্ছসন ফদসয় যর্ােম্ভব ফনসেসে মাফটর োসর্ 
কেোঁসট করসখ ক্রফলং েসর চলল রাস্তার োমসনর কমােফটর ফদসে, কযখান কর্সে এে 
রাস্তা চসল কগসছ তার কহাসটসল। চলসত চলসত আহমদ মুো ভাবল, এফিফেউটর-
১-এ যফদ নাইট ফভশন আই ফেংবা রাসত কদখার মত অন্য কোন বযবস্থা কর্সেও 
র্াসে, তবু মাফটসত তাসে ক্রফলং অবস্থায় ফডসটক্ট েরা েম্ভব নয়। 

ক্রফলং েসর আহমদ মুো রাস্তার কমাে প্যথন্ত কপ্ৌোঁছল। 
আহমদ মুো উসে দাোঁোল। চারফদসে ঘুটঘুসট অন্ধোর। 
তারার আসলাসত কযটুক স্বছতা, তা মাফট প্যথন্ত কপ্ৌোঁসছফন। 
আহমদ মুো এে ফটলার উপ্র বসে তাোল প্ুব আোসশ। এফিফেউটর-

১ অস্পি ছায়ার মত কদখা যাসছ। তখনও ফস্থরভাসব দাোঁফেসয় আসছ এেই 
োয়গায়। 

ভাবল আহমদ মুো, এফিফেউটর-১-এর দৃফিসত মৃত আহমদ মুোসে 
কনবার েসন্য ওটা কতা ফনসচ নামার ের্া। ফেন্তু এে ইফঞ্চও কতা ফনসচ নাসমফন! 
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তাহসল োরও অসপ্ক্ষা েরসছ ফেংবা লাশ কনবার েসন্য তাসদর গাফেগুসলাসে ফে 
ফনসদথশ কদয়া হসয়সছ? কশসষরটাই স্বাভাফবে। ফেছু দূসরই কতা ওসদর গাফে ও 
কলােেন রসয়সছ। েযাম গাফেগুসলাসে ফনিয় এতক্ষসণ েচল েরা হসয়সছ। 

েতেথ হসলা আহমদ মুো। ওরা এসে যফদ আহমদ মুোর লাশ না প্ায়, 
তাহসল আহমদ মুোর েন্ধাসন ছুটসব আবার তারা। কেসক্ষসি আহমদ মুোসে 
তারা প্রর্সমই খুোঁেসব কহাসটসল তার েসক্ষ। 

আহমদ মুোও কহাসটসল কিরারই ফেদ্ধান্ত ফনল। ওসদর গফতফবফধ েম্পসেথ 
আহমদ মুোরও োনা দরোর। 

কহাসটসলর রাস্তা ধসর দ্রুত এসগাল আহমদ মুো। 
ব্ল্যাে োন ফেফন্ডসেসটর দু’ফট গাফে ও অসনে কলাে তন্নতন্ন েসর খুোঁেল 

চারফদে ফেন্তু আহমদ মুোর লাশ কোর্াও কপ্ল না। 
েবাই ফিসর এসে মার্া ফনচু েসর বসে বলল, শয়তানটার লাশ কোর্াও 

কনই মযাডাম। 
কগৌরীর কচাসখ ফবস্ময় ও ফবহ্বল ভাব র্ােসলও আহমদ মুোর লাশ প্াওয়া 

কগল না এই খবসর কগৌরী দুিঃফখত ও ক্রুদ্ধ হবার কচসয় খুফশই হসলা কযন কবফশ! 
চমসে উেল কগৌরী। মনসে শােন েরল কে। কলােসদর ফদসে কচসয় দ্রুত বলল, 
কে কবোঁসচ র্ােসল অবশ্যই োসর্ েসর েযাফমং কমফশন ফনসয় কযত। ফনিয় কে কবোঁসচ 
কনই। কতামরা আরও ভাল েসর কদখ। 

এটা বলল বসট কগৌরী। তসব ফনসের ের্ায় ফনসেই কোর কপ্ল না। 
কলােরা আবার চারফদসে ছুটল। 
কগৌরী কমাবাইল েরল ফক্রফননসে। 
বলল, ফক্রফনন আহমদ মুোর লাশ এখনও প্াওয়া যায়ফন। 
ফক্রফনন েুফনয়র এফিফেউটর-১-এর েমান্ডার। কগৌরীর ের্ার উত্তসর দুই 

কচাখ েপ্াসল তুসল কে বলল, প্াওয়া যাসব না কেন? ফনিয় প্াওয়া যাসব মযাডাম। 
আফম এফিফেউটসরর লাইটফভশন কটফলসিাসপ্ কদসখ তাসে টাসগথট েসরই িায়ার 
েসরফছ। িায়াসরর আোই ফমফনসটর মার্ায় আবার আফম কদসখফছ প্ার্সর তার কদহ 
কেে ফদসয় র্াো। কে বাোঁসচফন, বাোঁচসত প্াসর না। তার লাশ প্াওয়া যাসব না কেন? 
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ফেন্তু লাশ র্ােসল কতা েযাফমং কমফশসনর প্াসশই র্াোর ের্া। েযাফমং 
কমফশন প্ার্সরর কগাোসতই প্াওয়া কগসছ, ফেন্তু তাসে কতা প্াওয়া যাসছ না! 
ফক্রফনন, তুফম এসিসলফে লডথসে ফেছু োফনসয়ছ? বলল কগৌরী। 

ফে মযাডাম। আফম মাই লডথসে োফনসয়ফছ, িায়ার েিল। আহমদ 
মুোসে টাসগথট েসরই িায়ার হসয়সছ। 

িায়াসরর প্র তার কদহসে এেটা প্ার্সরর োসর্ কদখা কগসছ। ফক্রফনন 
বলল। 

ফেে আসছ ফক্রফনন। আফম কদখফছ এফদসে। কদখা যাে, কশষটা ফে দাোঁোয়। 
গুড বাই, োফনসয় েল অি েসর ফদল। 
ফেন্তু কমাবাইল প্সেসট রাখা আর হসলা না। 
কমাবাইল কবসে উেল আবার। 
কগৌরী কমাবাইল এফগসয় ফনসয় স্ক্রীসনর ফদসে তাফেসয়ই েেেে হসয় 

কগল। 
কমাবাইলটা মুসখর োমসন ফনসয় বলল, ইসয়ে মাই লডথ, আফম কগৌরী। 
লাশ ফেেোে আসছ? ফে েরছ কতামরা এখন? বলল ওপ্ার কর্সে 

আসলফি গযাফরন। 
মুখ শুফেসয় কগল কগৌরীর। বলল, মাই লডথ, এখনও লাশ আমরা খুোঁসে 

প্াইফন। 
ফে বলছ, লাশ প্াওফন মাসন? প্ার্রফটর োসছ লাশ কনই? ফেজ্ঞাো 

আসলফি গযাফরসনর। 
মাই লডথ, প্ার্সরর কগাোয় আমরা আমাসদর েযাফমং কমফশন কপ্সয়ফছ। 

ফেন্তু লাশ আমরা কপ্লাম না। কগৌরী বলল। 
তার মাসন ফক্রফনন ফমর্যা বসলসছ। কগৌরী, প্ার্সরর োসছ যখন আহমদ 

মুোর লাশ প্াওয়া যায়ফন, তখন কেখাসন ফক্রফনসনর লাশ র্ােসব। অসপ্ক্ষা ের 
কগৌরী। বসল আসলফি গযাফরন েল অি েসর ফদল ওপ্ার কর্সে। 

কেোঁসপ্ উেল কগৌরী। কে োসন এরপ্র ফে ঘটসব। রুদ্ধশ্বাসে অসপ্ক্ষা 
েরসত লাগল কগৌরী। ফতফরশ কেসেন্ডও প্ার হসলা না। 
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এেটা ভারী বস্তু এসে প্েল কগৌরীর োসছই। আবার কেোঁসপ্ উেল কগৌরী। 
না কদখসলও কে ফনফিত কয, ওটা ফক্রফনসনর লাশ। 

ব্ল্যাে োন ফেফন্ডসেসট বযর্থতার এটাই শাফস্ত। এখাসন ফবশ্বােঘাতেসদর 
শাফস্ত ফদসত ফবলি হয় না, ফবলি েসর না আসলফি গযাফরন। েুফনয়ন এফিফেউটর-
১-এ কযখাসন েমান্ডার ফক্রফনসনর আেন ফছল, কেখাসন তার মার্া বরাবর কপ্ছসন 
ইস্পাসতর কদয়াসল এেটা িসুটা আসছ। কেই িসুটাসত ফিট েরা রসয়সছ 
দূরফনয়ফিত ফবসশষ ধরসনর ফরভলবাসরর বযাসরল। ফরসমাট েনসট্রাসলর কবাতাম 
কচসপ্ এই গাসন িায়ার েসরসছ আসলফি গযাফরন। হতযা েসর ফেফে ফটফভ’কত তার 
ছফব কদসখসছ কে। তারপ্র ফরসমাট েনসট্রাসলর আসরেটা কবাতাম ফটসপ্ ফক্রফনসনর 
ফেসটর ফনসচ এফিফেউটর-১-এর এেটা অংশ উন্মুি েসর ফদসয়সছ। কেই উন্মুি 
প্সর্ ফেট কর্সে ফছটসে কবফরসয় কগসছ ফক্রফনসনর লাশ। এই েব দৃশ্য, এ েব 
প্রসেে কগৌরীর মুখস্ত। কে োরসণই চমসে উসেফছল তার লডথ আসলফি গযাফরসনর 
ের্া শুসন।  

কগৌরী ফগসয় ফক্রফনসনর লাশ কটসন এসন প্ার্সরর কগাোয় রাখল। 
আবার কবসে উেল কগৌরীর কমাবাইলটা। কগৌরী কমাবাইল ধরল। 
কপ্সয়ছ ফক্রফনসনর লাশ? ওপ্ার কর্সে ফেজ্ঞাো আসলফি গযাফরসনর। 
ইসয়ে মাই লডথ। ওটা ফনসয় প্ার্সরর কগাোয় করসখফছ। বলল কগৌরী। 
কশান, দু’ফতনেনসে লাগাও লাশগুসলাসে মানুসষর কচাসখর আোল 

েরসত। অবফশিরা ফেলাে-এর কনতৃসত্ব আহমদ মুোসে িসলা েরসব। প্রর্সম 
কহাসটসল। তারপ্সরর ফনসদথশ আফম কদব। বলল আসলফি গযাফরন।  

স্যফর মাই লডথ, আমরা যারা তাসে ধরার েসন্য প্রর্ম অফভযাসন 
এসেফছলাম, তারা তার বযাপ্াসর যসর্ি োবধান হসত প্াফরফন। স্যফর মাই লডথ, 
বলল কগৌরী। 

বযর্থতা কতামাসদর নয় কগৌরী, েিলতা আহমদ মুোর। েিলতা তার 
প্রায় অফতমানফবে বুফদ্ধ ও ফক্ষপ্রতার। প্রর্মটায় আফমও তাসে অবমূলযায়ন 
েসরফছলাম কগৌরী। কে কয আহমদ মুো, এ ফবষয়টাসে আফম েসবথাে গুরুত্ব 
কদইফন। আেসল আহমদ মুো অপ্রাফেত এে কডফভল। কে বারবার িাোঁসদ 
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প্সেসছ, ফেন্তু েব েময়ই িাোঁদ কেসট ফবেয় ফছফনসয় ফনসয় কবর হসয় কগসছ। বলা 
যায় কগৌরী, আমাসদর প্ফিমা বন্ধুসদর েব শফি তার োসছ প্রােয় বরণ েসরসছ। 
এ েসন্যই এখন তারা বলসছ, তাসে ধরা নয়, কদখা মাি হতযা েরসত হসব। তারা 
কয ফেে বলসছ, আেসের রাসতর ঘটনা তা প্রমাণ েরল। 

ফেন্তু কগৌরী ফক্রফননসে েীবন ফদসত হসলা তার এেফট ভুসলর োরসণ। 
ফবষাি গযাসে আহমদ মুোর েফতযই মৃতযু হসয়সছ ফেনা, সুসযাগ র্াো েসত্ত্বও কে 
তা ফনফিত েসরফন। 

বসল এেটু কর্সমই আবার শুরু েরল, তুফম ও নাশো আহত। কতামরা 
চসল এে। বসল ফদসয়ফছ, েুফনয়র এফিফেউটর-১ লযান্ড েরসছ কেখাসন। গুড 
বাই। 

ের্া কশষ েসরই আসলফি গযাফরন ওপ্ার কর্সে েল অি েসর ফদল। 
ফেন্তু কগৌরী কমাবাইল হাসত োয় দাোঁফেসয় র্ােল। তার মার্ায় ফেলফবল 

েরসছ অসনে ফচন্তা। তার লডথ আসলফি গযাফরন আহমদ মুোসে ‘কডফভল’ 
বসলসছ। এখন প্যথন্ত তাসে হারাসত না প্ারার োরসণই তাসে কডফভল বলা হসছ। 
মসন প্েল তার ‘লা ডায়মন্ড ড্রপ্’ কহাসটসলর ‘অযাসপ্ি করটুসরসন্ট’ মানব-
মানবীর েম্পেথ ফবষসয় আহমদ মুোর এোন্ত মানফবে ের্াগুসলা। মসন প্েল 
তাসদর প্রফত আহমদ মুোর ফবস্ময়ের আচরসণর ের্া। এই মানুষ যফদ ‘কডফভল’ 
হয় তাহসল অযাসঞ্জল বসল কোন ফেছ ুেৃফিসত কনই। মানুষ অযাসঞ্জল হসত প্াসর না। 
মানুষ যফদ মানুষ হসত প্াসর, তাহসল অযাসঞ্জসলর কচসয় বে হয়, এটা প্সেফছ। 
আমার েীবসন আহমদ মুোসে আফম প্রর্ম মানুষ কদখলাম কয অযাসঞ্জসলর কচসয় 
বে। আহত ডান হাসতর বযাসন্ডসের ফদসে তাোল কগৌরী। এই বযাসন্ডে কবোঁসধসছ 
আহমদ মুো। তার হাসতর স্পশথ কলসগ আসছ এই বযাসন্ডসে। করামাফঞ্চত হসলা 
কগৌরীর কদহ। বাম হাত ফদসয় ডান হাত তুসল ফনসয় কোোঁট স্পশথ েরল বযাসন্ডসে। 

প্াশ কর্সে শব্দ ওোয় চমসে উসে ফিসর তাোল কগৌরী। 
েুফনয়ন এফিফেউটর-১ লযান্ড েসরসছ। 
এফিফেউটর-১ কর্সে কডপ্ুফট েমান্ডার (এখন েমান্ডার) ফনলাপ্পা। 
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তাসে কদসখই কগৌরী বলল, হ্যাোঁ ফনলাপ্পা, তুফম ওসয়ট ের। আফম এফদসের 
োে কেসর ফনই। বলল কগৌরী। 

ইসয়ে মযাডাম। বলল ফনলাপ্পা। 
কগৌরী তার কমাবাইসল এেটা েল পতফর েরসত েরসত এেটু দূসর েসর 

কগল। 
 
 
 
েযাফপ্টাল অব প্াওয়ার। 
ফবশ্বফমলনায়তন (Hall of World Assembly)।  
ফবশ্বফনবথাহীসদর োউফেল পবেে। 
ব্ল্যাে োন ফেফন্ডসেসটর এটাই েসবথাে প্রামশথ েভা। ব্ল্যাে োসনর ৫ 

েন শীষথ ফনবথাহী েমথেতথা এই োউফেসলর েদস্য। ব্ল্যাে োসনর সুফপ্রম েমান্ডার 
ও কপ্রফেসডন্ট লডথ অব দয ওয়ার্ল্থ আসলফি গযাফরন এই োউফেসলর কচয়ারমযান। 

অধথ বৃত্তাোর কটফবল ফঘসর বসেসছ প্াোঁচেন শীষথ ফনবথাহী েমথেতথা। 
কটফবসলর ফবপ্রীসত বৃত্তাোর প্রাসন্তর োমসন েূযথাোর কটফবসলর কপ্ছসন 

কোন কচয়ার কনই। 
ফেে রাত ১২ টা কবসে ১ ফমফনট ঘসরর ছাদ িুোঁসে এেটা ফটউব ফলিট 

কনসম এল। ফলিটফট োসলা ফছল। ফলিটফট কনসম এল েূযথাোর কটফবলফটর কপ্ছন 
প্াশ কঘোঁসষ। 

ফলিটফট কনসম মুহূতথোল ফস্থর হসয়ই আবার উসে কগল। ফলিট উসে 
কযসতই কদখা কগল ফেংহােনােৃফতর এেটা কচয়াসর দীঘথােৃফতর এেেন ফশরদাোঁো 
কোো েসর অযাসটনশন অবস্থায় বসে। কদসহ তাোঁর োমফরে কপ্াশাে। মার্ায় 
োসলা োমফরে েযাপ্। েযাসপ্র োমসন ব্ল্যাে োসনর এেটা মসনাগ্রাম। তাোঁর দুই 
োোঁধ ও বুসে কেই এেই মসনাগ্রাসমর কপ্লট।  

োসলা মূফতথেহ কনসম আো কচয়ারফট কমসঝর উপ্র ফস্থর হসতই োমসন 
অধথ বৃত্তাোর কটফবসলর প্াোঁচেন উসে দাফেসয় বাউ েরল।  
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এই োসলা মূফতথই ব্ল্যাে োন ফেফন্ডসেসটর প্রধান আসলফি গযাফরন। 
আসলফি গযাফরন মুসখাশ প্সেই েবার োমসন আসে। কগৌরীর মত ফেছু প্াসেথানাল 
টাি ছাো কেউ তাসে কচাসখ কদসখফন। শীষথ এই প্াোঁচেন েমথেতথাও তাোঁর 
প্াসেথানাল টাসির অন্তভুথি।  

আসলফি গযাফরন এসে বোর প্র প্রই তাোঁর কপ্ছসন এে োফরসত ফতনফট 
কচয়ার চসল এল। আসলফি গযাফরসনর ফেে কপ্ছসন মাসঝর কচয়াসর কগৌরী। তাোঁর 
ডান প্াসশর কচয়াসর চীি অব অপ্াসরশন ‘ফেের’। কে েম্পসেথ আসলফি 
গযাফরসনর কছাট ভাই। আর কগৌরীর বাম প্াসশ রসয়সছ ব্ল্যাে োসনর 
কগাসয়ন্দাপ্রধান এবং আসলফি গযাফরসনর আসরে কছাট ভাই ডারর্ ভাসদর।  

কগৌরী তাোঁর কচয়াসর বোর আসগই এেটা িাইল ফনসয় করসখ ফদল আসলফি 
গযাফরসনর োমসন কটফবসলর উপ্র।  

িাইসলর োগসে কচাখ বুলাফছল আসলফি গযাফরন।  
মুখ তুলল িাইল কর্সে। কোো হসয় বেল। 
এেবার েবার উপ্র কচাখ বুফলসয় ফনসয় বলল, শুভ েময় েেলসে। লং 

লীভ আমাসদর ব্ল্যাে োন ফেফন্ডসেট। অমর কহাে আমাসদর কিাগান ‘প্াওয়ার 
ির প্াওয়ার’ অর্থাৎ শফির েন্য শফি। 

বসল এেটু র্ামল আসলফি গযাফরন। শুরু েরল আবার, ব্ল্যাে োসনর শীষথ 
ফনবথাহীবৃন্দ, আে এে ফবসশষ পবেসে আফম কতামাসদর কডসেফছ। উসেশ্য, 
আমাসদর এ প্যথন্ত োসের এেটা প্যথসলাচনা েরা এবং উদ্ভূত এেটা প্ফরফস্থফত 
েম্পসেথ কতামাসদর অবফহত েরা। প্রর্সম আমাসদর োে ফনসয় আসলাচনায় আফে। 
আমাসদর ‘শফির েন্য শফি’ প্রসেসক্টর চীি এফিফেউফটভ ‘প্ালসপ্টাইন’ 
কতামার ফবভাসগর োসের ফববরন দাও।  

‘শফির েন্য শফি’ প্রসেসক্টর ফনবথাহী প্ালসপ্টাইন নসেচসে বেল। তাোঁর 
োমসন ফস্পোর বসির ফেগন্যাল লাইট েসল উসেসছ। ফস্পোর অন হসয় কগল। 
বলসত শুরু প্ালসপ্টাইন, মাই লডথ! ‘শফির েন্য শফি’ আপ্নার উদ্ভাফবত 
েবসচসয় ফপ্রয় কপ্রাসেক্ট। আমাসদর কেৌভাগয, আমরা এই মহান প্রসেসক্টর োসর্ 
োফমল হসত কপ্সরফছ। মাই লসডথর এই মহান প্রসেসক্টর লক্ষয হসলা, শফি ফদসয় 
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শফি অেথন, কেই শফি ফদসয় কগাটা ফবশ্ব-চরাচরসে বশ েরা। এই লক্ষয অেথসনর 
েসন্য প্রসয়ােন কগাটা দুফনয়াসে কমধাশুন্য েরার মাধযসম শফি শূন্য েরা এবং 
প্রসয়ােন আমাসদর ব্ল্যাে োন ফেফন্ডসেসটর শফির রােত্ব ফচরস্থায়ী েরার েসন্য 
দুফনয়া কর্সে েেল নীফত- পনফতেতার উসছদ ঘটাসনা। এই লক্ষয অেথসনর েসন্য 
আমরা দুফনয়ার কশ্রষ্ঠ কমধাগুসলা েফরসয় আনফছ কদশ ও োফত েমুসহর োছ কর্সে, 
ফবসশষ েসর মুেফলম কদসশর মুেফলম কমধাসে েফরসয় আনাসে প্রর্ম ও েবথাফধে 
গুরুত্ব ফদফছ। আে দুফনয়াসত মুেলমানসদর ইেলামই দুফনয়াসে ধসমথর ফশক্ষামুি 
ও নীফত- পনফতেতামুি েরার কক্ষসি েবসচসয় বে বাধা। মুেলমানসদর ধমথগ্রন্থ 
কোরআন অফবেৃত র্াোয় মুেলমানসদর ফবশ্বাে খুবই েীবন্ত এবং মানুসষর মসধয 
এর আসবদন খুবই োযথেফর। এটাই আমাসদর েসন্য ফবপ্দ। এেন্যই মুেফলম 
োফতসে কমধাশুন্য ও শফিশুন্য েরার প্রফত প্রর্সমই গুরুত্ব কদয়া হসয়সছ। কয 
ফবজ্ঞানী ও ফবসশষজ্ঞসদর দুফনয়ার ফবফভন্ন কদশ কর্সে আমাসদর ‘েযাফপ্টাল অব 
প্াওয়াসর’ েফরসয় এসনফছ, তাোঁসদর ৯০ ভাগই মুেফলম। এর মাধযসম এেফদসে 
মুেফলম োফতসে ক্রমবধথমানভাসব দুবথল েরা যাসব। অন্য ফদসে ব্ল্যাে োন 
ফেফন্ডসেট ও তাোঁর েযাফপ্টাল অব প্াওয়ার শফিশালী হসব। এটা আমাসদর েিল 
কপ্রাগ্রাম। েসয়েফদন আসগ আমরা কেৌফদ আরসবর কস্পে ও কমফরন ইফঞ্জফনয়াফরং 
ও আসলাে ফবজ্ঞাসনর এ যুসগর েবসচসয় েিল ফবজ্ঞানী খাসলদ কমাহাম্মদ 
আবদুিাহ আল মক্কীসে েফরসয় আনসত কপ্সরফছ। এটা আমাসদর বণথনাতীত বে 
এেটা োিলয। কস্পেশীপ্ ও েমুদ্রযাসন এযাফন্টমযাটার িসুয়ল বযবহাসরর 
কটেনলফে উদ্ভাবসন ফতফন েবার কচসয় এফগসয় আসছন। এ বযাপ্াসর ফক্লফনেযাল 
কটট ফতফন েসরসছন এবং তা েিল হসয়সছ। ফতফন এযাফন্টমযাটার িসুয়ল 
বযবহাসরর উপ্সযাগী কস্পে কমফরসনর ফডোইন পতফরর োেও কশষ েসরসছন। 
এখন এই ফবজ্ঞানী আমাসদর হাসত। তাসে েিায় আনার মাধযসম এেফদসে 
আমরা মুেফলম োফতর শফিসেন্দ্র কেৌফদ আরবসে এে মহাশফির মাফলে হওয়া 
কর্সে বফঞ্চত েসরফছ, অন্যফদসে এই শফির মাফলে আমরা হসত যাফছ। 
আমা….। 
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প্ালসপ্টাইসনর ের্ার মাঝখাসনই এেমাি আসলফি গযাফরন ছাো 
উপ্ফস্থত েেসলই হাততাফল ফদসয় উেল।  

কর্সম ফগসয়ফছল প্ালসপ্টাইন। আবার শুরু েসর বলল, আমাসদর মসটা 
‘শফির েসন্য শফি’ কপ্রাসেক্ট ফনসয় োিসলযর োসর্ এসগাফছ। র্ামল 
প্ালসপ্টাইন।  

ফপ্নপ্তন ফনরবতা। 
োসলা ইউফনিরসম আবৃত োসলা মুসখাসশ োো আসলফি গযাফরসনর মুখ 

নসে উেল। বলল, টুসড োইে অব টুমসরা বাই করাবটে (সরাবটে গোর আগামীর 
ফবজ্ঞান আে) আমাসদর ফদ্বতীয় গুরুত্বপ্ূণথ প্রেল্প। ‘শফির েসন্য শফি’ এই লক্ষয 
অেথসনর কক্ষসি এই গুরুত্বপূ্ণথ প্রেল্প আমাসদর প্রতযক্ষভাসব োহাযয েরসব। এই 
প্রেল্পফট আফম ফনসে তত্তাবধায়ন েফর। এই প্রেসল্পর পদনফন্দন কদখা-শুনা 
আমার প্ক্ষ কর্সে কগৌরী েসর র্াসে। আফম তাসে বলফছ, এই প্রেসল্পর োে 
ফেভাসব এসগাসছ ও েতটা এফগসয়সছ তাোঁর উপ্র এেটা ফরসপ্াটথ কপ্শ েরসত।  

কোর্া কর্সে কযন কগৌরীর মসন অপ্ফরফচত এেটা ফবষণ্ণতা কনসম এল! 
চমসে উেল কগৌরী। েব েময় কতা কে তাোঁর লসডথর োছ কর্সে এই দাফয়ত্ব কপ্সয় 
কগৌরব কবাধ েসরসছ এবং লাভ েসরসছ েীমাহীন আনন্দ। ফেন্তু আে এই ফবষণ্ণতা 
কেন? কেই আনসন্দর ের্াগুসলা বলসত আে েি হসব বসল মসন হসছ কেন?  

েব ভাবনা কঝসর কিসল উসে দাোঁোসলা কগৌরী। আসলফি গযাফরনসে ইসয়ে 
মাই লডথ, বসল এেটা লিা বাউ েসর এেটা কনাটফশট িাইল কর্সে কবর েসর 
ফস্পোসরর োমসন বেল। বলসত শুরু েরল, মাই লডথ ও মাই েফলগে। ‘করাবটে 
গেসব আগামীর ফবজ্ঞান’-প্রেল্পফট মাই লসডথর সুফচফন্তত ও সুদূরপ্রোরী এেটা 
প্দসক্ষপ্। ফবজ্ঞানী গসে তাোঁর োছ কর্সে কর্সে বাফিত োে প্াওয়া অেম্ভব। 
আমাসদর প্রেসল্প ফবফভন্ন ফবষসয় গো প্রফতভাবান ফবজ্ঞানী ও ফবসশষজ্ঞসদর 
তাোঁসদর স্থান কর্সে েফরসয় এসন তাোঁসদর স্ব স্ব ফবষসয় োে কনয়া হসছ। এই োসে 
তাোঁসদর করাবসট প্ফরনত েরা হসয়সছ এবং হসছ। তাোঁসদর প্রফতভার কশষ ফবন্দু কবর 
েসর ফনসয় আগামীর ফবজ্ঞানী গসে কতালা হসছ। োেটা েফেন হসলও মাই লসডথর 
প্ফরচালনায় পবজ্ঞাফনে প্রদ্ধফতসত েফেনসে েহে েসর কিলা হসয়সছ। প্রায় কপ্ৌসন 



প্যাসেফিসের ভয়ংের দ্বীসপ্  92 

 

এেশ’ ফবজ্ঞানীর অফধোংশই আে আজ্ঞাবহ ফনসরট করাবট। যারা করাবট হয়ফন 
তারাও হসব। যারা হসবনা তাোঁসদর েসন্যও রসয়সছ আলাদা বযবস্থা।  

মূল উসেশ্য োধসনর কক্ষসি আমরা বহু দূর এফগসয়ফছ। োফবথে 
েমুফনসেশসনর কক্ষসি এযাফন্টমযাটার যুসগ প্রসবশ ও োমফরে অসস্ত্রর কক্ষসি 
কলোর-উত্তর যুসগ প্রসবশ েসর অফদ্বতীয় প্রফতরক্ষা ও আক্রমসনর শফি আমরা 
অেথন েরসত যাফছ। আমাসদর ফবজ্ঞানীসে ফদসয় এযাফন্টমযাটার জ্বালাফন আমরা 
আফবষ্কার েসরফছ। প্ফরবহন কক্ষসি কে জ্বালানীর েিল লযাবসরটফর কটটও 
আমরা েসরফছলাম। আমরা এখন এযাফন্টমযাটার জ্বালানীর মাফলে। আমাসদর 
হাসতর মুসোয় এখন এযাফন্টমযাটার ফবজ্ঞান। কেৌফদ আরব কর্সে েফরসয় আনা 
ফবজ্ঞানী খাসলদ কমাহাম্মদ আবদুিাহ আল-মক্কীর েহসযাফগতা যফদ আমরা আদায় 
েরসত প্াফর, তাহসল আগামী ছয় মাসের মসধয এযাফন্টমযাটার জ্বালাফন চাফলত 
কস্পেশীপ্, কক্ষপ্ণাস্ত্র, ফবমান ও েমুদ্রযান আমরা বযবহার েরসত প্ারসবা। তখন 
আমরা েসয়ে ফমফনসট চাোঁসদ যাতায়াত েরসত প্ারসবা। এেফদসনর মসধয আমরা 
কেৌরেগসতর কশষ েীমায় ফগসয় ফিসর আেসত প্ারসবা। তখন দুফনয়ার েব 
প্ফরবহণ বযবস্থা অচল হসয় যাসব। অন্যফদসে এযাফন্টমযাটার জ্বালাফন পতফরর 
প্াশাপ্াফশ এযাফন্টমযাটার প্রমাণুর আরও উন্নত ফরপ্রসেফেং-এর মাধযসম 
এযাফন্টমযাটার কবামা পতফরর কক্ষসিও আমরা বহু দূর এফগসয় ফগসয়ফছ। আগামী এে 
মাসের মসধয আমরা লযাবসরটফর কটট েরসত যাফছ। প্রবতথী এে মাসের মসধয 
আমরা েমুদ্রতসল এর কটসটর আসয়ােন েরসত প্ারসবা। আমরা ফনিয়তা ফদসত 
প্াফর, আগামী ছয় মাসের মসধয আমরা এযাফন্টমযাটার প্রমানু কবামার মাফলে 
হসবা। ‘শফির েসন্য শফি’ অেথসনর লক্ষয কষাল েলায় প্ূণথ হসব। দুফনয়ার েব 
অস্ত্র অচল হসয় যাসব। ফবসশ্ব হসবা আমরাই এেমাি শফি। ব্ল্যাে োন ফেফন্ডসেট 
হসব দুফনয়ার ভাগয ফনধথারে। দুফনয়ার অচল অসস্ত্রর মত ঈশ্বরও অচল হসয় প্েসব। 
আমাসদর লডথ হসব দুফনয়ার লডথ, লডথ অব দয ইউফনভােথ। ধন্য….। 

হাততাফল ফদসয় উেল েেসল।  
হাততাফলর মসধয বন্ধ হসয় কগল কগৌরীর ের্া।   
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হাততাফল কশষ হসল কগৌরী বলল, আমার ের্া এখাসনই কশষ। ধন্যবাদ 
মাই লডথ, ধন্যবাদ েেলসে। 

আবার ফপ্নপ্তন ফনরবতা। 
ফনরবতা ভাঙল আসলফি গযাফরন। বলল, আেসে ব্ল্যাে োন 

ফেফন্ডসেসটর েব ফবষসয় আসলাচনা েরফছ না। আে কশষ আসলাচনার ফবষয় হল, 
এেেন ফবসদশী তাফহফতসত এসে ঝাসমলা প্াফেসয়সছ। ফবষয়ফট কছাট, ফেন্তু 
আসলাচনার দাবী রাসখ। োরন বযাপ্ারফট অসনে বে। এ প্যথন্ত কে আমাসদর 
প্াোঁচেন কলােসে খুন েসরসছ।  

এেটু র্ামল আসলফি গযাফরন।  
শীষথ ফনবথাহীসদর এেেন হাত তুলল।  
বল। ের্া বলার অনুমফত ফদল আসলফি গযাফরন। 
মাই লডথ, এটা এেটা বযফির বযাপ্ার। আপ্ফন চাইসলও কে ইফলফমসনট 

হসয় যায়। বলল কেই শীষথ ফনবথাহী। 
কে এেেন বযফি বসট, ফেন্তু কে এোই েহসস্রর েমান। কে অপ্রাফেত 

এে কডফভল। নাম তাোঁর আহমদ মুো। আসলফি গযাফরন বলল।  
আহমদ মুোর নাম শুসন মার্া খাো েরল প্াোঁচ শীষথ ফনবথাহীর েেসলই। 

এেেন বলল, কে ফবপ্দ এখাসন এল ফে েসর? কেন এসেসছ?  
কেন এসেসছ, কেটাই ফচন্তার ফবষয়। কতামরা োন, আমাসদর এেেন 

করাবট এেটা মযাসেে বাইসর প্াোসত কচিা েসরফছল, আংফশে প্াফেসয়ফছল। 
প্রমাফনত হসয়সছ, যখন কে মযাসেেফট প্াোফছল, তখন আহমদ মুো এে কবাসট 
তাহফনয়া দ্বীসপ্র এ প্রাসন্ত ফছল। তাোঁর মফনটফরং-এ এই কমসেে ধরা প্সেসছ আমরা 
ফনফিত। কে এ ফনসয় ফে ভাবসছ, ফে েরসছ তা আমরা োফননা। তাোঁর আোটাই 
েসন্দহেনে। ফবনা োরসন কে এে প্া কিসলনা, এটা েবাই োসন । কে ফনছে 
কবোসত তাফহফতসত এসেসছ এটা ফেে নয়। কে ের্াই আফম কতামাসদর বলসত 
চাফছ। বলল আসলফি গযাফরন। 
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মাই লডথ, আহমদ মুো খুবই ফবপ্দেনে বযফি। শুরুসতই তাসে 
ইফলফমসনট েরা দরোর। ঘটনাফটসে এসগাসত কদয়া ফেে নয় মাই লডথ। বলল শীষথ 
ফনবথাহীসদর অন্য এেেন। 

কে বযবস্থাই কনয়া হসয়ফছল। ফেন্তু বযর্থ হসয়সছ। কগৌরীর কনতৃসত্ব এেটা 
দক্ষ টীম প্াফেসয়ফছলাম তাসে ফেডন্যাপ্ েরার েসন্য। ইফতমসধয প্ফিসমর অতযন্ত 
শফিশালী এেফট বন্ধু েংগেন আমাসদর োনাল, তাোঁরা আহমদ মুোর লাশ চায়। 
তাোঁরা অনুসরাধ েসর আহমদ মুোসে হতযা েরার কোন সুসযাগ কছসে না কদয়ার। 
লাসশর মুলয ফহোসব তাোঁরা ফদসব ১ ফবফলয়ন ডলার। তখন আহমদ মুোসে আমরা 
ফেডন্যাপ্ েসর কিসলফছ। আফম কগৌরীসে ফনসদথশ ফদলাম আহমদ মুোসে হতযা 
েরার। ফেন্তু তাসে হতযা েরার কচিা বযর্থ হয়। কগৌরী ও নাশো মারােে আহত 
হয়, মারা যায় আমাসদর প্াোঁচেন। েংসগ েংসগই দুই গাফেসত দু’ফট ফটম 
প্াফেসয়ফছলাম তাসে ফঘসর কিলসত। ফঘসর কিসলও তাোঁরা তাসে আটোসত 
প্াসরফন। আমাসদর অসস্ত্র আমাসদর ঘাসয়ল েসর কে ফনরাপ্সদ কবফরসয় যায়। তাোঁর 
োসর্ োসর্ই আফম আমাসদর েুফনয়র এফিফেউটর-১ প্াফেসয়ফছলাম তাসে 
অনুেরন ও হতযা েরার েসন্য। ফেন্তু এফিফেউটর-১ তাসে বাসগ কপ্সয়ও, 
েবথসশসষ ফবষাি গযাে তাোঁর উপ্র প্রসয়াগ েসরও তাসে হতযা েরা যায়ফন। তাোঁর 
েন্ধানও প্াওয়া যাসছ না তাোঁর প্র কর্সে। তাোঁর বযাপ্াসর আরও ফেফরয়ােফল ভাবা 
প্রসয়ােন বসলই ের্াটা এই পবেসে তুসলফছ। আসলফি গযাফরন বলল।  

মাই লডথ, আপ্ফন ফে আশংো েরসছন? আমাসদর ফে েরা দরোর? 
আমাসদর প্রফত আপ্নার ফে প্রামশথ? বলল অন্য এেেন শীষথ ফনবথাহী। 

আফম ভাবফছ ব্ল্যাে োন ফেফন্ডসেসটর প্রসেসক্টর ফনরাপ্ত্তা ফনসয়। ব্ল্াে 
োন ফেফন্ডসেসটর ফনরাপ্দ স্থান খুেসত আফম কগাটা দুফনয়া চসষ ফিসরফছ। ফেন্তু েব 
ফদে ফনরাপ্দ স্থান আফম প্াইফন।েবসশসষ েভযতা কর্সে বহু দুসর েবসচসয় বে 
োগসরর মাঝামাফঝ ও প্রায় েনশূন্য এই কতায়ামতু দ্বীপ্পু্সঞ্জ এসেফছলাম। 
দ্বীপ্গুসলা অযাটল দ্বীপ্ হওয়ায় নতুন েনবেফতর সুসযাগ এখানোর দু’এেটা 
ছাো কোন অযাটল দ্বীসপ্ই কনই। আমার খুব ভাসলা কলসগফছল স্থানটা। অযাটল 
কর্সে অযাটসল ঘুসর কবফরসয়ফছ মাসের প্র মাে। ফেন্তু ব্ল্যাে োন-এর ‘েযাফপ্টাল 
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অব প্াওয়ার’ স্থাফপ্ত হসত প্াসর এমন উপ্যুি োয়গা খুোঁসে প্াইফন। কতায়ামতু 
অযাটল দ্বীপ্প্ুসঞ্জর এেমাি দ্বীপ্ ‘মাোফতয়া’র প্ুরাসনা মফন্দসর ফবশ্রাম েসক্ষ 
বসেফছলাম। অযাটল দ্বীপ্গুসলাসত কঘারাসিরার প্সর্ প্রায়ই এই ফবশ্রামখানায় 
বফে। প্াসশর করটুসরসন্ট তাো মাসছর ভাফে ও তাো িল প্রচরু প্াওয়া যায়। 
এগুসলা আমার ফপ্রয়। কেফদন করটুসরসন্ট কখসয় আবার এসে বসেফছলাম মফন্দসরর 
ফবশ্রামেসক্ষ। আমার োমসন বসেফছল বৃদ্ধ এেেন েন্নযােী। আর কেউ ফছল না 
ফবশ্রামেসক্ষ।  

বৃদ্ধ েন্নযােীর কচাখ েব েময় বন্ধই কদখলাম।  
কদয়াসল কেে ফদসয় বসে র্ােসত র্ােসত এে েময় কচাখ ধসর এসেফছল।  
বৎে, তুফম ঘুমাসল? এই ের্াগুসলা োসন যাওয়ায় আমার তন্দ্রা কেসট 

যায়।  
কচাখ কমসল কদফখ েন্নযােী আমার ফদসে তাফেসয় আসছ। আফম তাোঁর ফদসে 

তাোসতই বলল, কতামার বাফে ফনিয় আমাসদর অযাটল দীপ্পু্সঞ্জ নয়?  
ফে হ্যাোঁ। বললাম আফম।  
তুফম প্যথটেও ফনিয় নও? েন্নযােী বলল।  
ফে না। আফম বললাম। 
গত ফতন মাসে তুফম এখাসন ফতফরশবার এসেছ। েন্নযােী বলল। 
আফম অবাে হসয় তাোলাম েন্নযােীর ফদসে। অসনেবার এসেফছ 

তাহাফনয়া দ্বীসপ্র এখাসন। ফেন্তু ফতফরশবার হসয়সছ ফেনা গুসন কদফখফন। আফম 
বললাম, বাবা, ফতন মাসে আফম এখাসন অসনেবার এসেফছ, ফতফরশবার হসয়সছ 
ফেনা আফম োফননা। ফনিয় আপ্নার গুনা ফেে বাবা। 

তুফম ফনিয় োউসে খুেছ বৎে? বলল েন্নযােী।  
োউসে নয়, ফেছু খুেফছ বাবা। বললাম আফম। 
এমন হসন্য হসয় ফে খুেছ বৎে? বলল েন্নযােী। 
এেটা োয়গা খুেফছ বাবা। এই অযাটল দ্বীপ্পু্ঞ্জ আমার ভাসলা কলসগসছ। 

এখাসন এেটা ফনফরফবফল স্থাসন আশ্রয় গোর োয়গা খুেফছ বাবা। বললাম আফম। 
এমন োয়গা কতা প্রচরু! এত খুেছ কেন? েন্নযাফে বলল। 
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এেটা বে োয়গা যা মানুসষর কচাসখর আোল হসব, এমন এেটা োয়গা 
খুেফছ বাবা। বললাম আফম। 

এমন োয়গা কতা ডাোতসদর আড্ডার েন্য দরোর! তুফম কে রেম ফেছ ু
েরসত ফনিয় চাওনা? েন্নযােী বলল।  

আফম কহসেফছলাম। তারপ্র গম্ভীর হসয় ফেফরয়ােফল বসলফছলাম, 
ডাোফতর েন্য নয়, আফম োয়গা চাই ফবশাল এেটা গসবষণা েংস্থা গোর েসন্য 
যা দুফনয়াসে এেশ’ বছর এফগসয় কনসব। 

এযাটম কবামা বানাসব এবং আমাসদর প্াফনসত তা প্রীক্ষা েরসব নাফে, 
কযমন োে েসয়ে যুগ ধসর েসরসছ। কযন আমরা ওসদর ফগফনফপ্গ! েন্নযােী 
বলল। 

বাবা, আমাসদর গসবষণা ঐ ধরসনর নয়। আমাসদর গসবষণা আরও বে 
ফবষয় ফনসয়। কলাে চক্ষুর আোসল তা হসব। মানুষ ও প্ফরসবশসে তা ফডটাবথ 
েরসব না বাবা। আফম বললাম। 

ফেন্তু এর েসন্য কতা ইফেফটফটউট ধরসনর ফবশাল বাফে ও বে োয়গা 
দরোর। অযাটসলর োরসিসে কতা এমন োয়গা কদফখনা বৎে। েন্নযােী বলল। 

কে েন্যই কতা খুসেই ফিরফছ বাবা! আফম বললাম।  
ভাবফছল েন্নযােী। 
আফমও ফেছু বললাম না। চুপ্ েসর অসপ্ক্ষা েরসত লাগলাম। 
ফেছুক্ষন প্র মুখ তুলল। তাোল আমার ফদসে। বলল, প্রশান্ত 

মহাোগসরর এই অঞ্চসল ‘ম’ু নাসম এেটা মহাসদশ ফছল, এটা তুফম ফবশ্বাে ের? 
আফম শুসনফছ বাবা। ফেন্তু এ ফনসয় আফম েখনও ভাফবফন। তসব আগ্রহ 

আসছ োনার। বললাম আফম। 
আেসের তাফহফত দ্বীপ্ কযমন বাস্তবতা, কতায়ামতু দ্বীপ্প্ুসঞ্জর অফস্তত্ব 

কযমন বাস্তবতা, কতমফন আেসের মধযপ্রশান্ত মহাোগসরর মহাসদশ ‘ম’ু এেটা 
বাস্তবতা। এই মহাসদশ ফছল ফবশাল ও উন্নত েভযতার অফধোরী। কপ্রু ও 
গুসয়সতমালার প্ুরােীফতথ এবং মায়া েভযতার ফবস্ময় ‘ম’ু েভযতারই খিাংশ। ‘ম’ু 
মহাসদসশর এে কশ্রণীর মানুসষর অন্তিঃোর শূন্য গবথ, ঈশ্বরসে তযাগ েরা, 
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ঈশ্বরপ্রদত্ত েম্পসদর ধ্বংেোরী বযবস্থা এবং প্ফরসশসষ ঈশ্বসরর শাফস্ত ভুফমেম্প ও 
প্লাবসনর আঘাত ধ্বংে েসর ‘ম’ু মহাসদশসে। অযাটল দ্বীপ্গুসলার কোন কোনফট 
কেই মহাসদশরই ধ্বংোবসশষ ফহোসব ফটসে আসছ। এরেম এেফট অযাটসলর 
খবর আফম োফন, যার ফভতসর অক্ষত আসছ ‘ম’ু মহাসদসশর রােন্যবসগথর এেফট 
বহুতল প্রাোদ। র্ামল েন্নযােী। 

বহুতল প্রাোদ? আফম ফবফস্মত হসয় ফেজ্ঞাো েরলাম।  
হ্যাোঁ, বহুতল প্রাোদ বৎে। েন্নযােী বলল।  
অযাটসলর অভযন্তসর? আমার ফেজ্ঞাো। 
হ্যাোঁ, অযাটসলর ফভতসর। েন্নযােী বলল। 
আপ্ফন কে অযাটলসে োসনন? ফেজ্ঞাো েরলাম। ফবস্ময় ও আনসন্দ 

আমার কভতরটা তখন োোঁপ্সছ। রুপ্ের্ার মত মসন হসছ তাোঁর ের্াগুসলা।  
অবশ্যই োফন বৎে। কেই োনাটাও এেটা রুপ্ের্ার মত। 
বসল এেটু র্ামল েন্নযােী। এেটু েময় ফনসয় ধীসর ধীসর বলসত শুরু 

েরল, তখন আমার বয়ে ফতফরশ। েন্নযাে েত ফনসয় আফম তখন মফন্দসর মফন্দসর 
ঘুফর। এেফদন এই মফন্দসরই আমার মত নব্বই-ঊধ্বথ এে বুসো েন্নযােীর োসর্ 
কদখা। ঈশ্বরী ‘ফহনার’ বন্দনা চলফছল কেফদন মফন্দসর। বন্দনা কশষ হসত মধযরাত 
কপ্ফরসয় যায়। বন্দনা কশষ হবার প্র মফন্দসরর এে েসক্ষ আফম কেই বৃদ্ধ 
েন্নযাফেসে শুইসয় ফদসত যাই। ফবছানা ফেে েসর তাসে শুইসয় ফদসয় আফম তাসে 
বাতাে েরফছলাম। দীঘথ েময় ধসর কশানা বন্দনায় অসনে ের্াই মার্ায় ফেলফবল 
েরফছল। তাোঁর মসধয ফেছু ফবষয় আমাসে খুচাফছল কবফশ। আফম গুরুসে বললাম, 
গুরু, এেটা ের্া ফেসজ্ঞে েরসত প্াফর?  

গুরু কচাখ বন্ধ েসর ফছসলন। কচাখ খুসল বসলফছসলন, অনুমফত ফনসয় বলসত 
হসব কেন? বল কতামার ের্া। 

গুরু বন্দনার মসধয শুনলাম, ঈশ্বরী ফহনা রােপ্িু কহোনা কহাোনা, 
োগরেন্যা ভাইফমফত শাবানুর এেমন এেতনু কপ্রমোধনায় েন্তুি হসয় অযাটসলর 
এে প্রাোসদ তাোঁসদর ফমলন ঘফটসয়ফছসলন এবং প্রাোদফট তাোঁসদর উপ্হার 
ফদসয়ফছসলন-এটা ফে েতয ঘটনা? ঈশ্বরী ফহনা ফে েফতযই এটা েসরফছসলন?  
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বৃদ্ধ েন্নযােীসে আফম ফেজ্ঞাো েসরফছলাম।  
েন্নযােী কশায়া কর্সে উসে বসেফছসলন। ফস্থর দৃফিসত কচসয় বসলফছসলন, 

কতামার ফে েসন্দহ আসছ এ ের্ায়?  
েসন্দহ কনই, কেৌতূহল আসছ। স্বসগথর ঈশ্বরী কনসম এসেফছসলন তাোঁসদর 

েসন্য এবং এই ধরসনর এেটা প্রাোদ কোন অযাটসল আসছ? গুরুফে এটা েফতযই 
ফবস্মসয়র। আফম বসলফছলাম। 

স্রিা ঈশর ফে তাোঁর েৃফিসে ভালবােসবন না?  
েৃফির োন্না ফে স্রিার মন গলাসব না? ফতফন ফে েৃফির অশ্রু মুোসত 

আেসবন না? অবশ্যই আেসবন। রােপ্িু কহোনা ও োগরেন্যা ভাইফমফত 
শাবানুর কক্ষসি ফতফন এসেফছসলন। রােপ্িু কহোনা োগরেন্যা শাবানুর েসন্য 
রােয রােত্ব েবই কছসেফছসলন। প্রশান্ত মহাোগসর এই অযাটল রাসেয ফতফন 
অফবরাম কেোঁসদসছন এবং ঘুসর কবফেসয়সছন। ফতফন েব ভুসলফছসলন, ভুসলন ফন শুধু 
োগরেন্যার কপ্রম। স্রিা কদসখফছসলন তাোঁর েৃফি এই রােপ্ুি োগরেন্যাসে না 
কপ্সল োগসরই তাোঁর েীবন কশষ েসর ফদসব। এই অবস্থায় স্রিা ‘ফহনা’ তাোঁর েৃফির 
কচাখ মুোসত না এসে প্াসরন? তাই ফতফন এসেফছসলন। ফতফন আদর েসর তাোঁসদর 
ফনসয় ফগসয়ফছসলন ‘মু’ মহাসদসশর ধ্বংোবসশষ অযাটল দ্বীসপ্র কেই প্রাোসদ। 
কেখাসনই তাোঁসদর ফমলন ঘসটফছল। স্রিা ফহনা তাোঁর েৃি দুই মানব-মানবীর 
প্াগলপ্ারা কপ্রসম মুগ্ধ হসয় খুসল ফদসয়ফছসলন ধ্বংেপ্রাপ্ত এে মহাসদসশর 
স্মফৃতবাহী সুন্দর প্রাোদফটসে।আমার অফস্তত্ব কযমন েতয, কতামার অফস্তত্ব কযমন 
েতয, কতমফন েতয এই ঘটনা।  

ের্া কশষ েসর েন্নযােী আবার শুসয় প্সেফছসলন। শুসয় কর্সেই বলসলন, 
তরুন েন্নযােী কবটা, কতামাসে আরও বফল এই অধমসেও স্রিা ফহনা দয়া েসর 
কেই প্রাোদফট কদফখসয়ফছসলন। এই চমথ কচাসখ আফম তা কদসখফছ।  

বসল কর্সমফছসলন গুরু েন্নযােী মুহূসতথর েসন্য। তারপ্র আবার শুরু 
েসরফছসলন, কতামার মত আমার মসন প্রাোসদর অফস্তত্ব ফনসয় ফবস্ময় ফছলনা বসট, 
ফেন্তু অপ্রফতসরাধয এে আকফত ফছল আমার ঐ প্রাোদফট কদখার েসন্য। এই 
আকলতা ফনসয় আফম অফবরাম ঘুসর ফিসরফছ অযাটল কর্সে অযাটসল ফদসনর প্র 
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ফদন। এেফদন েন্ধযায় তাহাফনয়া অযাটসলর প্াশ ফদসয় মাোফতয়া দ্বীসপ্ কিরার 
েময় প্রবল ঝসের মুসখ প্েল আমার কছাট কবাটফট। এ অঞ্চসল ঝে হয় না। যফদ 
েখনও হয়, তাহসল তাসে ঈশ্বসরর ইছার প্রফতিলন মসন েসর কয কযখাসন র্াসে 
কে কেখাসনই অবস্থাসনর ফেদ্ধান্ত কনয়। তারপ্র ঝে েম্পূণথ কর্সম কগসল আবার 
েীবন-েমথ শুরু েসর। কে অনুোসর আফম তাহাফনয়া অযাটসল আমার কছাট কবাটফট 
কবসধ কেখাসনই অসপ্ক্ষা েরলাম। অফস্থর োগসরর কেউসয়র কদালায় দুলসত দুলসত 
েখন কযন ঘুফমসয় প্সেফছলাম। কেই ঘুসমর মসধয এেটা স্বে কদখলাম। মেলময় 
মমতাময় স্রিা ফহনা ফেংবা তাোঁর প্াোসনা কোন স্বগথীয় অযাসঞ্জল আমার োসছ 
এসলন। আসলায় োো তাোঁর কদহ ফেংবা বলা যায় আসলার এে অবয়ব ফতফন। 
আমাসে বলসলন, এসো মানব, আমার োসর্ এসো। আফম উেলাম, তাোঁর কপ্সছসন 
কপ্ছসন চললাম। কবাোঁট কর্সে কনসম তাহাফনয়া অযাটসলর প্ফিম প্রান্ত কর্সে ফেছুদূর 
যাওয়ার প্র এে যায়গায় দাোঁোসলা কেযাফতমথয় অবয়ব। তাোল মাফটর ফদসে। 
আফমও তাোলাম। কেখাসন কদখলাম েসিদ িুসলর এেগুছ গাসছর কছাট্ট কঝাপ্। 
কেযাফতমথয় অবয়বফট মাফটর ফদসে তাফেসয় বলল, েবথশফিমান স্রিার ইছায় 
‘প্যাসলে অব ওসয়লসিয়ার’ এর ‘ফেোঁফেমুখ’ কবর হসলা। েংসগ েংসগই িসুলর 
গাসছর কঝাপ্ফট অদৃশ্য হসয় কগল। কেখাসন মাফটর ফনসচ ফেছু এেটা কদখা কগল। 
কগালাোর েসিদ প্ার্র। আবার বলল কেযাফতমথয় অবয়বফট, েবথশফিমাসনর 
ইছায় আমাসদর প্র্ ছােুন। ের্ার োসর্ োসর্ই প্াসশর মাফটর কভতসর হাফরসয় 
কগল েসিদ প্ার্রফট। সুন্দর ফেোঁফেমুখ কবর হসয় প্েল। ফেোঁফেও েসিদ প্ার্সরর। 
কেই ফেোঁফেপ্সর্ েুসে কগলাম কভতসর কেযাফতমথয় অবয়সবর োসর্। আেসলই ওটা 
প্যাসলে। েসম্মাফহসতর মত আফম কদসখফছ প্রাোদটা। আয়তসন অসনে বে, কছাট-
খাসটা এেটা দ্বীসপ্র েমান, কতমফন উচুর ফদে ফদসয় েসয়ে তলা হসব। এখাসনই 
রােপ্িু কহোনা ও োগরেন্যা ভাইফমফত ফছল? বসলফছলাম স্বাগত েসণ্ঠ। 
কেযাফতমথয় অবয়সবর অযাসঞ্জল েবাসব বসলফছল, হ্যাোঁ, এখাসনই তাোঁরা ফছল, এটাই 
ফছল তাোঁসদর বাফে। যতটা েম্ভব মানুসষর েলযান তাোঁরা েসরসছ। েখন আমার 
প্রাোদ কদখা কশষ হল আফম োফননা। যখন আমার ঘুম ভাঙল, কদখলাম কভার হসয় 
কগসছ। এেটা স্বফস্ত কযন আমার কদসহ শাফন্তর প্রশ বুফলসয় ফদসয়সছ। মসনর মসধয 
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এেই ের্া বার বার ঘুসর ফিসর আেসত লাগল, স্বেটা আমার ফে েফতয। েফতযই 
ফে অযাসঞ্জল এসেফছল আমার োসছ। প্রাোদ ফে আফম কদসখফছ তাোঁর োসর্ ফগসয়, 
েফতযই ফে তাহসল প্রাোদ আসছ। েোল হসতই আফম কবাোঁট কর্সে কনসম অযাটসলর 
প্ফিম প্রান্ত ধসর দফক্ষসন এসগাসত র্ােলাম। এখাসন অযাটসলর প্ফিম প্রান্তফট 
প্রশস্ত। যতই দফক্ষসন কগসছ আরও প্রশস্ত হসয়সছ। আমার কচাখ েন্ধান েরফছল কেই 
েসিদ িসুলর গাসছর কঝাপ্। কপ্সয় কগলাম েসিদ িসুলর কেই কঝাপ্। আফম 
ফবফস্মত ও েসম্মাফহসতর মত দাফেসয় প্েলাম েসিদ িসুলর গাসছর কেই কঝাসপ্র 
প্াসশ। আমার কগাটা শরীর করামাফঞ্চত হসলা। তাহসল স্বে আমার েতয, অযাসঞ্জল 
েতয, প্রাোদও েতয। আফম ছুসট ফগসয় কবাোঁট কর্সে শাবল ফনসয় এলাম। েসিদ 
িসুলর গাসছর কঝাসপ্র প্াসশ গতথ আোসর খুেসত লাগলাম। মাফটর দু’হাত 
গভীসর যাবার প্র েফতযই কপ্লাম স্বসে কদখা কেই েসিদ প্ার্র। তাোঁর মাসন 
প্ার্র তুলসলই ফেোঁফে। ফেোঁফের প্সেই কেই প্রাোদ। েবই আফম কপ্সয় কগলাম। 
প্রাোসদ েুেসত মন চায়ফন। চাল-চুলাহীন েন্নযােী, তাোঁর কতা প্রাোদ দরোর কনই। 
যা কদখার কেটা কতা অযাসঞ্জল আমাসে কদফখসয়সছন। গতথ মাফট কেসল বন্ধ েসর 
চসল এসেফছলাম। আর যাইফন। বলল তরুন েন্নযােী, ‘ম’ু মহাসদসশর অবফশি 
স্মফৃত কেই প্রাোদ েম্পসেথ আর ফেজ্ঞাো আসছ? েৃফির অশ্রু কমাছাসত স্রিা কয 
আসেন ফেংবা েৃফির আন্তফরে চাওয়া কমটাবার বযবস্থা েসরন, কে ফবষসয় কোন 
ফবস্ময় এখনও আসছ?  

গুরুফে এেফট ফবষয়, রােপ্িু কহোনা েম্পসেথ আমার কোন ের্া কনই। 
োরন কে প্াসপ্ফত রােবংসশর রােকমার আমরা োফন। ফেন্তু ‘োগরেন্যা’ কতা 
বাস্তব নয়। বললাম আফম।  

েন্নযােী বলল, োনা কগসছ, কে এেটা োহাে ডুফবর িল। কতায়ামতু 
দ্বীপ্পু্ঞ্জ উত্তর প্াশ ফদসয় গুসয়সতমালার ফদসে যাবার প্সর্ এেটা োহাে ডুফবর 
ঘটনা ঘসট। প্সর োনা কগসছ, োহােফট প্ফিম এফশয়ার কোন এে আরব 
কদসশর। োহাে কর্সে আর কেউ কবোঁসচসছ ফেনা োনা যায়ফন, তসব এেেন 
ফশশুেন্যা কবোঁসচফছল। ফশশুেন্যাফট এেটা ডলফিসনর ফপ্সে ভােফছল। ডলফিন 
ফগসয় কভসে প্ফলসনশীয়ার কোন দ্বীসপ্। কে দ্বীসপ্রই বনচারী, োগরচারী এেটা 
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প্ফরবার ফশশুেন্যাসে ডলফিসনর ফপ্ে কর্সে ফনসয় কনয়। তারাই তাোঁর নাম রাসখ 
ভাইমফত বা োগরেন্যা। আর তাোঁর গলার লসেসট প্াওয়া নাসমর প্াসোদ্ধার েসর 
কেটা এভাসবই এসেসছ। ফশশু ভাইমফত শাবানু এেফদন বে হয়। বন ও োগর হয় 
তাোঁর বাধা-বন্ধনহীন ফবচরসনর কক্ষি। প্াফখর মতই কে ঘুসর কবোয় বসন ও 
োগসর। োগরেন্যা কশষ প্যথন্ত োগরেন্যাই হসয় যায়। এই োগরেন্যার োসর্ই 
এেফদন কদখা হয় োগরচারী রােপ্িু কহোনা কহাোনার োসর্। প্রর্ম দশথসনই 
স্রিার ইছায় তাোঁরা এসে অপ্সরর হসয় যায়। এই োফহনী আফম শুসনফছ প্ূবথ 
তাফহফতর এে বৃদ্ধ কেসলর োসছ। আফম ফনফিত, এই োফহফনর মসধয কোন 
অফতরঞ্জন কনই। ফবেল্পও কনই এই োফহনীর। র্ামল এেটু গুরু েন্নযােী। তারপ্র 
আমার ফদসে কচসয় বলল, তরুন েন্নযােী বল, আর কোন ের্া, আর কোন প্রে?  

আফম বললাম, না, আর কোন প্রে কনই গুরু েন্নযােী। আফম চসল 
এসেফছলাম গুরুফের েক্ষ কর্সে। 

তারপ্র এে েময় আফমও ফগসয়ফছলাম তাহাফনয়া দ্বীসপ্ কেই েসিদ িলু 
গাসছর কঝাসপ্র েন্ধাসন। কেই কঝাপ্ প্াইফন। কঝাপ্ না প্াওয়ায় আমার আগ্রহ 
কেৌতূহল কবসে ফগসয়ফছল, প্ার্র ও প্রাোদ ঐভাসব আসছ ফেনা তা কদখার েসন্য। 
অসনে ফদসনর অসনে কখাোঁোখুোঁফে, অসনে কখাোঁোখুোঁফের এে রাসতর শুভ কভাোঁসর 
দু’হাত মাফটর গভীসর কপ্সয় কগলাম কেই কগালাোর েসিদ প্ার্র। প্ার্র 
প্াওয়ার োসর্ োসর্ আমার গুরু েন্নযােীর মত েব প্াওয়া হসয় কগল। েসিদ 
প্ার্র েফরসয় ‘প্যাসলে অব ওসয়লসিয়াসর’ প্রসবশ েরসত মন চায়ফন। ঘর-কদার 
ছাো প্সর্র েন্নযােী প্রাোদ ফদসয় ফে েরব। কয কেৌতূহল ফছল কেই কেৌতূহল 
ফমফটসয় চসল এসেফছ। র্ামল বৃদ্ধ েন্নযােী। 

আফম কগাগ্রাসে কযন ফগলফছলাম তাোঁর ের্া এবং তাোঁর গুরু েন্নযােীর ের্া। 
মসন হফছল আফম কযন, স্বসগথর চাফব কপ্সয় কগফছ। আফম অযাটল দ্বীপ্পু্সঞ্জ গত ফতন 
ফদন ধসর যা খুেফছলাম, তাোঁর কচসয় অসনে কবফশ কযন কপ্সয় কগফছ। আনন্দ 
উসত্তেনায় মসন হল হাটথফবট আমার কবসে কগসছ! 

ের্া কশষ েসর বৃদ্ধ েন্নযােী প্ার্সরর কবফঞ্চর উপ্র গা এফলসয় ফদসয়সছ। 
কচাখ বুসে ফগসয়সছ তাোঁর।  



প্যাসেফিসের ভয়ংের দ্বীসপ্  102 

 

আফমও কোন ের্া বললাম না।  
নীরব আমরা। বসয় চলল েময়। এে েময় কচাখ খুলল বৃদ্ধ েন্নযােী।  
তাোল আমার ফদসে। বলল বৎে ‘প্যাসলে অি ওসয়লসিয়ার’ কতামার 

োসে লাগসব। েৃফির উপ্র গসবষণা ভাসলা ফেফনে। এটা হয় মানুসষর মেসলর 
েসন্যই। অতএব, তুফম প্যাসলে অব ওসয়লসিয়াসরর েদ্বযবহার েরসত প্ারসব। 
তুফম কযমন চাও প্রাোদফট কে রেমই। র্ামল বৃদ্ধ েন্নযােী। 

স্বগথ কযন কেউ আমার হাসত তুসল ফদল।  
আফম উসে ফগসয় েন্নযাফেসে আভূফম প্রণাম েসর বৃদ্ধ েন্নযােীর প্া ছুসয় 

বললাম, আপ্নাসে অেংখয ধন্যবাদ। আপ্নার এই দাসনর েৃতজ্ঞতা োনাবার 
ভাষা আমার কনই।  

বৃদ্ধ েন্নযােী দু’হাত কোর েসর ঈশ্বসরর উসেসশ্য প্রণাম েসর বলল, 
েন্নযােীসদর েসন্য কোন েৃতজ্ঞতা কনই। েৃতজ্ঞতা েব ঈশ্বসরর েসন্য।  

বসল আবার কচাখ বুেল বৃদ্ধ েন্নযােী। কচাখ বুসে কর্সেই বলল, যাও 
বৎে, ঈশ্বসরর েম্পদ ঈশ্বসরর েসন্য বযবহার ের। আমাসদর হারাসনা ‘ম’ু 
মহাসদসশর রােন্যসদর ‘প্যাসলে অব ওসয়লসিয়ার’-এর যর্ার্থ বযবহার ের। 
ঈশ্বসরর মত ঈশ্বসরর েৃফিসে ভালবাে। তাহসল তাোঁর করাসষর মুসখামুফখ কতামাসে 
কোনফদন হসত হসবনা।  

আরও কোন নফেহত কশানার ভসয় তাোতাফে তাসে এেটা প্রণাম েসর 
আফম চসল এলাম।  

সুদীঘথ বিবয ফদসয় র্ামল ব্ল্যাে োন ফেফন্ডসেসটর সুফপ্রম বে আসলফি 
গযাফরন।  

পবেসে উপ্ফস্থত প্াোঁচ শীষথ ফনবথাহীেহ চীপ্ অব অপ্াসরশন ফেের, 
কগাসয়ন্দা প্রধান ডারর্ ভাসদর ও কগৌরী ফপ্নপ্তন ফনরবতার মসধয আনন্দ, ফবস্ময় 
ও কেৌতূহসলর োসর্ আসলফি গযাফরসনর ের্া শুনফছল। আসলফি গযাফরসনর ের্া 
কশষ হসলও কশ্রাতাসদর ফবস্মসয়র কঘার তখনও োসটফন। বাস্তব ঘটনা কয রুপ্ের্ার 
কচসয়ও ফবস্ময়ের হসত প্াসর, এ োফহনী তারই প্রমান।  
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আসলফি গযাফরন দীঘথ ের্া কশষ েসর কচয়াসর গা এফলসয় ফদল। তসব 
শীঘ্রই কোো হসয় বেল। বলল, োফহনী এেটু দীঘথ হসলও তা কতামাসদর বললাম, 
ফেভাসব এই ঐফতহাফেে রােেীয় প্যাসলে কপ্লাম আমাসদর ‘েযাফপ্টাল অব 
প্াওয়ার’ প্রফতষ্ঠার েসন্য। ঈশর ফদসব আফম ফবশ্বাে েফরনা। আমাসদর প্রাপ্য বসল 
আমরা এটা কপ্সয়ফছ। বসল এেটু র্ামল। মুহূতথ েসয়ে প্র আবার শুরু েরল, 
ঐফতহ্য ও নীফত-ননফতেতায় আফম ফবশ্বাে েফরনা। কে েন্যই বৃদ্ধ েন্নযােী কয 
নীফত- পনফতেতার উপ্সদশ আমাসে ফদসয়ফছসলন তা রক্ষা েরা আমার প্সক্ষ েম্ভব 
হয়ফন। তাোঁসদর ফপ্রয় ‘ম’ু মহাসদসশর রােেীয় প্রাোসদর অংশ ‘প্যাসলে অব 
ওসয়লসিয়ার’ বসল েফর্ত প্রাোদফটই আে আমাসদর ‘েযাফপ্টাল অব প্াওয়ার’। 

ওসয়লসিয়ার ফে েসন্য? ওসয়লসিয়ার প্রসয়ােন দুবথলসদর। দুবথলসদর 
েসন্য আমাসদর ফেছু েরার কনই বরং আমরা দুফনয়ার েবাইসে দুবথল বানাসত 
চাই। শুধু েবল র্ােসব, শফিশালী ব্ল্যাে োন ফেফন্ডসেট ও েেল ক্ষমতার কেন্দ্র 
হসব আমাসদর এই ‘েযাফপ্টাল অব প্াওয়ার’। র্ামল আসলফি গযাফরন। 

হাত ঘফের ফদসে এেবার তাফেসয় আসলফি গযাফরন আবার বলল, বহু 
েসি আমাসদর এই ‘েযাফপ্টাল অব প্াওয়ার’ আমরা কপ্সয়ফছ। এর ফনরাপ্ত্তা 
আমাসদর েসবথাে প্রাইওফরফট। আহমদ মুো কোন ফমশন ফনসয় এখাসন এসেসছ 
আফম োফননা। ফেন্তু ইফতমসধয তাোঁর োসর্ লোই শুরু হসয় কগসছ। অবশ্য কে 
আমাসদর ফচসনসছ, কেসনসছ তাোঁর কোন প্রমান আফম প্াইফন। তসব তাোঁর োসর্ 
আমাসদর েংঘাত শুরু হওয়ায় ধসর কনয়া যায় তাোঁর মত বুফদ্ধমান কলাে েবফেছুই 
কেসন যাসব।এটা অবধাফরত ধসর ফনসয়ই আহমদ মুোসে কশষ েরার েসন্য 
েবথান্তে কচিা ও েবথশফি ফনসয়াগ েরসত হসব। ফবপ্দ েম্পসেথ েবাইসে োনাসনা 
ও েরনীয় ফেে েরার েসন্যই আেসের পবেসের আসয়ােন। র্ামল আসলফি 
গযাফরন। 

এেটু ফনরবতা। 
ফনরবতা কভসে বলল এেেন শীষথ ফনবথাহী, মাই লডথ, আপ্ফন যা বসলসছন 

কেটাই আমাসদর েরনীয়। শয়তানটাসে কশষ েরার লসক্ষয েবথান্তে কচিা ও 
েবথশফি ফনসয়াগ েরা।  
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এই লক্ষয অেথসনর েসন্য চীপ্ অপ্াসরশন ফেের, কগাসয়ন্দা প্রধান ডারর্ 
ভাসদর ও কগৌরীসে ফনসয় ফতন েদসস্যর এেফট অপ্াসরশন টীম গেন েরা হসলা। 
এই টীম যাবতীয় উপ্ায়-উপ্েরন বযবহার েরসব এবং আহমদ মুোসে খুোঁসে কবর 
েসর, তাসে োবথক্ষফণে নেসর করসখ যতটা েম্ভব শীঘ্রই তাসে কশষ েরার বযবস্থা 
েরসত হসব। কেই োসর্ তাোঁর লাশও ফেন্তু আমাসদর কপ্সত হসব। সুসযাগ কপ্সল 
ফেংবা সুসযাগ েৃফি েসর কদখামাি তাসে হতযা েরার কচিা েরসত হসব। 

েবাই মার্া নােল। ফেন্তু মার্া নােসত প্ারল না কগৌরী।  
এেটা ফচন্তা তাসে আছন্ন েসর কিসলসছ।  
ফে কদাষ আহমদ মুোর? তাসে আমরা ফেডন্যাপ্ েরসত কগফছ। কেটা 

েরসত ফগসয় আমাসদর প্াোঁচেন মসরসছ। কে কতা আেরক্ষা েসরসছ মাি! কে কতা 
আমাসদর আক্রমন েসরফন। তাহসল কদখামাি গুলী কেন? তাসে না কদখসল, তাোঁর 
কভতরটা না োনসল এ প্রে তাোঁর মসন হয়ত আেসতা না। লাশ কনসব কেন আর 
তাোঁর লাশ ব্ল্যাে োন ফেফন্ডসেট ফবফক্রই বা কেন েরসব?  

এেব নানা ের্া, নানা প্রে কগৌরীসে ফবমূঢ় েসর ফদসয়ফছল। তাই তাোঁর 
লডথ আসলফি গযাফরসনর ের্ায় কে োয় ফদসত প্াসরফন।  

ফটসমর োে শুরু হসব আে এই মুহূতথ কর্সে। গুড নাইট েেলসে। বলল 
আসলফি গযাফরন। 

আসলফি গযাফরসনর ের্া কশষ হবার েংসগ েংসগই কলাসরর কভতসর কর্সে 
োসলা ফটউব উসে এল। আসলফি গযাফরসনর কচয়াসরর চারফদে ফঘসর কদয়াসলর মত 
উসে এল ফটউবটা। উসে চলল ছাদ িুোঁসে উপ্সর। 

পবেসের েবাই উসে বাউ েসর দাোঁফেসয়ফছল।  
ফটউব-ফলিট উপ্সর অদৃশ্য হসয় কগসল শীষথ ফনবথাহী প্াোঁচেসনর এেেন 

কগৌরীসে লক্ষয েসর বলল, আমরা উেসত প্াফর, মযাডাম কগৌরী?  
কগৌরী আসলফি গযাফরসনর ফপ্এ এবং আসলফি গযাফরসনর বযফিগত 

বাফহনীর েমান্ডার হসলও আসলফি গযাফরসনর অনুপ্ফস্থফতসত কেই তাোঁর প্রফতফনফধত্ব 
েসর। আসলফি গযাফরসনর প্াসেথানাল কেসক্রটাফরসয়টও কগৌরী কদসখ। িসল 
উপ্সরর েবার কচসয় কগাপ্ন ফবষয় কে কবফশ োসন। আসরেটা ফবষয়ও েেসল 
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ওসপ্ন ফেসক্রট আোসর োসন এবং কেটা হসলা, কগৌরী আসলফি গযাফরসনর স্ত্রী নয় 
তসব ফড-িযােসটা স্ত্রী ফহোসব রসয়সছ। এই ফবষয়ফট কগৌরীর েসন্য খুবই 
স্পশথোতর। প্সরাক্ষভাসবও কগৌরী কোন েময় এ ধরসনর ের্ার মুসখামুফখ হসল 
খুবই ফরঅযাক্ট েসর। এমন কক্ষসি লুফেসয় তাসে োোঁদসত কদখা কগসছ। ফেন্তু ব্ল্যাে 
োসনর শীষথ প্যথাসয়র েবাই এে েমসয়র প্ূবথ মাফলথন এলাোর রুশ বংসশাদ্ভূত 
কমসয় কগৌরীসে েমীহ েসর চসল। কগৌরী কযমন অেম্ভব সুন্দরী, কতমফন োহেী, 
বুফদ্ধমফত, ফক্ষপ্র ও দারুন উদ্ভাবনী শফির অফধোরী। Rise and fall of the 
dynasties of the world, ফবষসয়র উপ্র ফপ্এইচফড কগৌরীর। কোন 
ফবশ্বফবদযালসয় তাোঁর অধযাপ্না েরার ের্া ফছল। ফেন্তু কগৌরী প্রেৃফতগতভাসব 
োহেী ও কবপ্সরায়া বসলই োোসনা এেটা খুসনর মামলার আোমী হসয় তাসে 
প্লাতে হসত হয়। এই অবস্থায় ব্ল্যাে োন ফেফন্ডসেট তাসে ফরক্রুট েসর। োহে, 
কমধার কোসরই কে ব্ল্যাে োসনর শীষথ প্যথাসয় উসেসছ। 

মাই লডথ চসল কগসছন। ফমফটং কশষ হসয়সছ। আপ্নারা অবশ্যই কযসত 
প্াসরন। বলল কগৌরী। 

এখনই এেটা ফমফটং কেসর কিলসত প্াফর।বলল ফেের। 
ফেে। মাই লডথ কতা এখন কর্সেই োে শুরু েরসত বসলসছন। ডারর্ 

ভাসদর বলল। 
এ ধরসনর ফমফটং-এর েসন্য প্রস্তুফত দরোর। তসব এেটা প্রার্ফমে 

আসলাচনা হসত প্াসর। বলল কগৌরী। 
প্াসশর আসরেটা েসক্ষর এেটা কগাল কটফবল ফঘসর বসে তাোঁরা আসলাচনা 

শুরু েরল।  
ফমফটং চলল প্রায় এেটা ঘণ্টা। 
ফমফটং কশসষ কবফরসয় আোর েময় কগৌরী হাত ঘফের ফদসে তাফেসয় কদখল 

রাত ৪টা। হােল কগৌরী। তাোঁসদর েব োে রাসতই। নামটা তাোঁসদর োর্থে।  
কগৌরী তাোঁর েসক্ষ যাবার েসন্য এফলসভটসর উেসত যাফছল। তাোঁর 

কমাবাইল কবসে উেল। র্মসে দাোঁোসলা কগৌরী। 
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কমাবাইল হাসত ফনসয় ফস্ক্রসন কদখল স্বয়ং তাোঁর লসডথর েল। তাোতাফে 
োো ফদসয় বলল, ইসয়ে মাই লডথ, কোন হুকম?  

তুফম এখনই এেটু আমার বাংসলাসত চসল এে। বলল আসলফি গযাফরন। 
অস্বফস্ত, এেটা অেহায়ত্ব কযন ছায়া কিলল কগৌরীর কচাসখ-মুসখ। ফেন্তু 

মুহূসতথই তা ফমফলসয় কগল। বলল, ইসয়ে মাই লডথ, আফম আেফছ। 
বসল কগৌরী অন্য এেফট ফবসশষ এফলসভটসর উেল। েংসগ েংসগই তা চালু 

হসয় কগল। এ এফলসভটর েরােফর কগসছ আসলফি গযাফরসনর কবডরুসম। এ 
এফলসভটর তাোঁর ইছাসতই মাি চসল।  
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৪ 
হােপ্াতাসল আহমদ মুো যখন কপ্ৌোঁছল তখন দশটা। 
ইনিরসমশন কডি কর্সে কখাোঁে ফনসয় আহমদ মুো ফতন কতালার ১১ 

নািার কেফবসন ফগসয় হাফের হল।  
আহমদ মুোসে কদসখই ছুসট এসে প্াগসলর মসতা েফেসয় ধরল তামাফহ 

মাফহন। মাসরভা মাইফমফতও আহমদ মুোর োসছ এসে বলল, স্যার, আপ্ফন সুস্থ 
কতা? োরারাত মসন হসছ আপ্নার ঘুম হয়ফন। োলসের কপ্াশােই কতা প্সে 
আসছন! এ ফে আপ্নার েযাসেসটর দুই হাতাসতই কয রি! ফেে আসছন কতা 
আপ্ফন?  

আহমদ মুো হােল। বলল, মাসরভা, আফম কভসবফছলাম কতামার প্রে 
কবাধ হয় কশষ হসব না। ধন্যবাদ কশষ েরার েসন্য। এত….। 

ের্া বলা হল না আহমদ মুোর। কতপ্াও কশায়া কর্সে উসে বসেফছল। 
ের্া বন্ধ েসর আহমদ মুো তাোতাফে ফগসয় তাসে ধসর শুইসয় ফদসয় বলল, তুফম 
কতা এই প্রর্ম েংজ্ঞাসলাপ্োরী গযাসের েবসল প্সেছ, কতামার সুস্থ হসত আরও 
ফেছু েময় লাগসব। আর উসে ফে েরসব। অন্তত েসয়ে ফদন গাফে চালাসত তুফম 
প্ারসব না।  

ডািারও তাই বসলসছ। স্যার ফে ঘসটফছল? আপ্নাসে না কদখা প্যথন্ত 
আমরা দারুন উসদ্বসগ ফছলাম। কভার কবলা আমরা হােপ্াতাল কর্সে কটফলসিান 
প্াই, কতপ্াও নাসম টযাফি চালেসে েংজ্ঞাহীন অবস্থায় হােপ্াতাসল ফনসয় আো 
হসয়সছ। েংজ্ঞা ফিসর কপ্সয়সছ এই মাি। কে অনুসরাধ েসরসছ আপ্নাসদর 
হােপ্াতাসল আোর েসন্য। আফম মাসরভাসে েংসগ েংসগই ফনসয়ই চসল আফে। 
মাসরভাও চসল আসে। কতপ্াও আমাসদর োনায়, ফে এে ফেফনষ গাফের কভতসর 
প্োর োসর্ োসর্ই কে জ্ঞান হাফরসয় কিসল। কে আর ফেছুই োসন না। 
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হােপ্াতাসলর কবসড কে জ্ঞান ফিসর প্ায়। আমরা েংফেত হসয় প্ফে কয, আপ্ফনও 
জ্ঞান হাফরসয় কিসলফছসলন এবং আপ্ফন শত্রুর হাসত প্সেসছন। বলল মাফহন।  

স্যার আপ্নাসেও অসুস্থ মসন হসছ। আপ্নার েযাসেসটর দুই আফস্তসন 
রি। বলুন ফপ্লে, ফে ঘসটফছল, ফে হসয়ফছল আপ্নার? 

ফনিয় বে ফেছু? বলল মাসরভা মাইফমফত। 
গম্ভীর হসলা আহমদ মুো। বলল, কে অসনে ের্া মাসরভা। কেফবসনর 

দরো বন্ধ েসর দাও বলফছ।  
মাফহন কদৌসে ফগসয় কেফবসনর দরো বন্ধ েসর ফিসর এসলা। 
কতপ্াও জ্ঞান হাফরসয়ফছল, ফেন্তু আফম জ্ঞান হারাইফন। কগাল বলটাসে 

গাফের ফভতসর প্েসত কদসখই আফম শ্বাে কনয়া বন্ধ েসরফছলাম। ফেন্তু অজ্ঞান হবার 
ভান েসরফছলাম। 

বসল আহমদ মুো রাসতর কগাটা োফহনী বলল। ফেভাসব তাসে েংজ্ঞাহীন 
মসন েসর ওোঁরা ওসদর গাফেসত ধসর ফনসয় ফগসয়ফছল হাত-প্া কবোঁসধ। ফেভাসব 
তাোঁসদর োসছ আহমদ মুোসে হতযার ফনসদথশ আসে, ফেভাসব আহমদ মুো দাত 
ফদসয় হাসতর বাোঁধন ও প্সর প্াসয়র বাোঁধন কে খুসল ও েংজ্ঞাহীসনর মত প্সেফছল, 
ফেভাসব তাোঁরা গাফের ফেসটই তাসে হতযার উসদযাগ কনয়, ফেভাসব কে গাফের 
প্াোঁচেনসে হতযা ও দু’েনসে আহত েসর ফনসেসে রক্ষা েসর, ফেভাসব আবার 
োমসন ও ফপ্ছন কর্সে শত্রুপ্সক্ষর গাফে দ্বারা কে আক্রান্ত হয়, ফেভাসব কে তাোঁসদর 
োছ কর্সে প্াওয়া ফবস্ময়ের এে অসস্ত্র তাসদরসেই অসেসো েসর ফদসয় ওসদর 
কঘরাও কর্সে কবফরসয় আসে। তারপ্র ওসদর আোশযান এফিফেউটর-১ ছুসট 
আসে তাোঁসে হতযার েসন্য, ফেভাসব উপ্র কর্সে ফবষাি গযাে প্রসয়াগ েসর, 
ফেভাসব কে আিাহ র ইছায় ফনসেসে রক্ষা েসর এবং ফেভাসব েযাফমং কমফশন 
কিসল ফদসয় এফিফেউটর-১ এর েবল কর্সে েসর আেসত েক্ষম হয়-েব ের্া 
েংসক্ষসপ্ বলল আহমদ মুো।  

মাসরভা, মাফহন ও কতপ্াও েবার কচাসখই আতংে আর ফবস্ময়। তাোঁসদর 
োরও মুসখ কোন ের্া কনই। ফবস্ময় ও আতংসের কঘাসর ফনবথাে হসয় কগসছ কযন 
তাোঁরা! 
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আহমদ মুোই ফনরবতা ভাঙল। হােল কে। বলল, ফে হসলা, ফবশ্বাে হসছ 
না বুফঝ! ভাবছ এত ঘটনা ঘটল ফেভাসব রাসতর এেটা অংসশ! 

তা নয়, স্যার। এেটা েতয ঘটনা রূপ্ের্ার ভয় ও ফবস্ময়সেও ছাফেসয় 
কগসছ। আমরা কে ভয় ও ফবস্ময়সে োটাসত প্ারফছ না। 

বসল এেটা কোে ফগসলই আবার শুরু েরল মাসরভা, আপ্নার লাশ ১ 
ফবফলয়ন ডলাসর ফেনসত চায় ওোঁরা োরা? এবং কেন ফেনসত কচসয়ফছল?  

ওোঁরা প্ফিসমর এেফট বে েিােী গ্রুপ্। কয কোন মুসলয ওোঁরা আমার মৃতযু 
চায়। তাই আমার লাশ হাসত কপ্সয় তাোঁরা ফনফিত হসত চায়, আফম মসরফছ। বলল 
আহমদ মুো। 

ওহ গড! বসল আোঁতসে উেল মাসরভা আহমদ মুোর ের্া শুসন। হতবাে 
হসয় কগসছ মাফহন ও কতপ্াও।  

ফেন্তু এরা োরা, যারা আপ্নাসে ফেডন্যাপ্ েসরফছল, হতযার কচিা 
েসরফছল? বলল মাফহন। 

আফম যাসদর েন্ধাসন এসেফছ, এরা তারাই। ওোঁরা আমার প্ফরচয় কপ্সয় 
কগসছ। কেফদন অযাসপ্ি করটুসরসন্ট কগৌরী নাসম কয কমসয়ফটসে কদসখফছসল, কে ঐ 
দসলরই েদস্য। আমার েন্ধাসনই কে করটুসরসন্ট এসেফছল। কে ও তাোঁর 
কলােেনই আমাসে ফেডন্যাপ্ েসর। আহমদ মুো বলল।  

ওহ গড! তাহসল কতা ওসদর কলাে নানাভাসব আমাসদর িসলা েরসছ! 
বলল মাসরভা।  

ফেন্তু ওোঁরা ফচনসত প্ারল ফে েসর আপ্নাসে? মাফহন বলল। 
আমাসে আহমদ মুো প্ফরচসয় ওোঁরা োনসতা না আে রাসতর আসগ। 

কতামাসদর তাহাফনয়া অযাটসল এেটা sos আফম মফনটর েসরফছলাম, মুলত কেই 
বযাপ্াসর ফেজ্ঞাোবাসদর েসন্যই আমাসে ওোঁরা ফেডন্যাপ্ েসরফছল। ফেছু ঘটনা 
ঘটার প্র ওোঁরা োনসত প্াসর আফম আহমদ মুো এবং এটা ওসদর োফনসয় কদয় 
প্ফিসমর ওসদর ফমি েংঘটনসে। আহমদ মুো বলল।  

তাহসল ওোঁরা এখন আপ্নাসে ফনিয় হসন্য হসয় খুেসছ? বলল মাসরভা। 
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হ্যাোঁ, আে কশষ রাসত ওোঁরা কহাসটসল আমার রুম প্যথন্ত এসেফছল। কভার 
প্যথন্ত ওৎ কপ্সত ফছল কহাসটসলর কপ্ছসনর রাস্তায়। আফম এটা আোঁচ েসরই কহাসটল 
রুসম যাইফন। ওসদর গফতফবফধ কদখার েসন্য আফমও কহাসটসলর রাস্তায় অসপ্ক্ষা 
েরফছলাম। েোসল ওোঁরা চসল কগসল আফম কতপ্াও-এর েন্ধাসন এসেফছ। বলল 
আহমদ মুো। 

তাোঁর মাসন আপ্ফন োরারাত ও এখন প্যথন্ত বাইসর! আপ্নার ফবশ্রাম কনই, 
খাওয়াও হয়ফন আপ্নার ফনিয়? আপ্ফন ফনসে ফেে না হসয় এই অবস্থায় আপ্ফন 
এসেসছন কতপ্াও-এর কখাোঁসে! বলল মাফহন। 

আফম কতপ্াও-এর েসন্য উফদ্বগ্ন ফছলাম। েংজ্ঞাহীন অবস্থায় তাোঁর ফে 
হসলা, তারপ্র গাফে আবার হাইোফেং-এর প্ািায় প্সে ফেনা। তাই কখাোঁে ফনসতই 
এসেফছ। বলল আহমদ মুো।  

কতপ্াও-এর কচাখ ছলছল েসর উসেসছ। বলল, স্যার আপ্ফন োরারাত 
মৃতযুর োসর্ লেসলন। কয কোন েময় কয কোন ফেছু হসয় কযসত প্ারত। আপ্নারই 
করট কবফশ দরোর। আর আপ্ফন আমার কখাোঁসে ছুসট এসেসছন! 

আছা যাে, বল, তুফম ফেভাসব হােপ্াতাসল এসল? ফেজ্ঞাো আহমদ 
মুোর। 

এই হােপ্াতাসলরই এেেন ডািার আমাসে ফনসয় এসে ভফতথ েসর 
ফদসয়সছ হােপ্াতাসল। কতপ্াও বলল। 

স্যার, এবার চলুন নাস্তা েরসবন। হােপ্াতাসলর েযাফন্টসন ভাসলা নাস্তার 
বযবস্থা আসছ। বলল মাফহন আহমদ মুোসে।  

না, আসগ কহাসটসল ফিসর আমাসে কেশ হসত হসব। বলল আহমদ মুো। 
ঐ কহাসটসল কিরা কতা আপ্নার ফেে হসব না স্যার! ওোঁরা ফনিয় প্াহারা 

বফেসয়সছ। বলল মাফহন। 
না মাফহন, ঐ কহাসটসল ফিরফছ না। আফম এেটা প্াবফলে েল অফিে 

কর্সে কহাসটলসে োফনসয় ফদসয়ফছ, আফম মুফরয়া চসল এসেফছ েসয়ে ফদসনর 
েসন্য। শীঘ্রই ফিরব।  
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আহমদ মুো এেটু র্ামসতই মাসরভা বলল, ফেন্তু কহাসটসল কযসত চাইসছন 
কয আপ্ফন?  

তসব আফম প্াতুসতায়ায় কহাসটল প্যাসেফিে ইন্টারন্যাশনাসল এেটা 
েক্ষ ফনসয় করসখফছ। কেখাসনই যাব আফম। এখান কর্সে োসছও কহাসটলটা। বলল 
আহমদ মুো। 

ফবস্ময় মাসরভাসদর কচাসখ-মুসখ। বলল মাফহন, আপ্ফন ফে েসর 
বুসঝফছসলন কয, কহাসটলটা আপ্নাসে ছােসত হসত প্াসর?  

আফম কেসন তা েফরফন। আমাসদর রেূল েিঃ-এর এ ধরসনর উপ্সদশ 
আসছ, কযৌবসন বাধথসেযর ফচন্তা েরসত হয়, ভাসলা েমসয় খারাপ্ েমসয়র ের্া 
ভাবসত হয় ইতযাফদ। আফমও তাই ভাসলা েমসয় খারাপ্ েমসয়র ের্া ফচন্তা েসর 
বযবস্থা েসর করসখফছ। বলল আহমদ মুো। 

ের্াটা কশষ েসরই আহমদ মুো উসে দাোঁোল। বলল, আফম কহাসটসল 
ফগসয় কেশ হসয় কখসয় ফনসয় এেটু করট কনব। তারপ্র এেটু স্বরাে ফবভাসগ যাসবা 
িরাফে কেই প্ুফলশপ্রধাসনর োসর্ আসলাচনার েসন্য। এরপ্র ফিরব কহাসটসল। 
কতামরা কেখাসন আেসত প্াসরা। প্রামশথ েরা যাসব।  

িরাফে কেই প্ুফলশ অফিোসরর োসছ কেন? ওোঁরা ফে ফেছু বসলসছ? ফেছু 
ঘসটসছ? ফেজ্ঞাো মাসরভার। 

না, ফেছু ঘসটফন। তাোঁর োসর্ কদখা েসর আেসের ঘটনা ফেি েরসত 
চাই। যা ঘসটসছ তাোঁর ফেছু কতা তাোঁসদর োনা দরোর! কয কোন েময় তাোঁসদর 
োহাসযযরও দরোর হসত প্াসর। বলল আহমদ মুো। ের্া কশষ েসরই ‘আিাহ 
হাসিে’ বসল কেফবন কর্সে কবফরসয় কগল আহমদ মুো। ফেে কবলা ফতনটায় 
মাসরভা ও মাফহন প্াতুসতায়ার কহাসটল প্যাফেফিে ইন্টারন্যাশনাসল ফগসয় 
কপ্ৌোঁছল। 

আহমদ মুো ঘুম কর্সে উসে তাোঁসদর স্বাগত োনাল। 
স্যফর স্যার, আপ্নাসে আমরা ঘুম কর্সে তুললাম। বলল মাফহন। 



প্যাসেফিসের ভয়ংের দ্বীসপ্  112 

 

কতামরা বরং আমার উপ্োর েসরছ। আফম ফদসন ঘুমাই না। েখনও 
ঘুমাসলও এে ঘণ্টার কবফশ নয়। কতামরা না এসল কদখফছ আমার ফনয়ম ভে হসতা। 
আহমদ মুো বলল। 

আহমদ মুো টয়সলট কর্সে ওেু েসর কেশ হসয় এসে বলল, এখন কবাধ 
হয় েফি কখসত আমাসদর ভাসলা লাগসব।  

বসল আহমদ মুো েফি বানাসনার েরঞ্জাসমর ফদসে এসগাল। 
মাসরভা উসে কদৌসে কগল েফি প্সটর োসছ। বলল স্যার, কছাট কবানসে 

আর লজ্জা ফদসবন না। আপ্ফন ফগসয় বসুন। 
আফম েফি পতফরসত এিপ্াটথ না হসলও তা না খাওয়ার মত হসব না 

ফনিয়।  
ধন্যবাদ। বসল আহমদ মুো এসে কোিায় বেল। েফি এল।  
মাসরভা আহমদ মুো ও মাফহনসে েফি ফদসয় ফনসে এে োপ্ ফনসয় ফভন্ন 

কোিায় ফগসয় বেল।  
আহমদ মুো েফিসত চুমুে ফদসয় বলল, আছা মাফহন-মাসরভা, আফম যফদ 

বল আফম ‘মত’ুকত কযসত চাই, তাহসল কতামরা ফে বুঝসব?  
মাসরভারা এেটু ভাবল। 
মাসরভাই প্রর্ম মুখ খুলল। বলল, প্ফলসনশীয় ভাষায় ‘মতু’ অর্থ দ্বীপ্। 

কে অনুোসর আফম বুঝব, আপ্ফন এেটা দ্বীসপ্ কযসত চান।  
আমার োসছও এটাই অর্থ স্যার। বলল মাফহন।  
ফেন্তু এভাসব কেউ ফে বসল আফম ‘মত’ু যাব? আহমদ মুো বলল। 
না, তা বসল না স্যার। কয দ্বীসপ্ যাসব, কে দ্বীসপ্র নাম বলসব কেটাই 

স্বাভাফবে। বলল মাসরভা। 
কেউ যফদ বসল ‘মত’ু যাব, তাহসল ফে ধসর কনয়া হসব না কয, কে ফবসশষ 

দ্বীসপ্র নাম বলসছ? আহমদ মুো বলল। 
ফে স্যার, কেটাই ধসর ফনসত হসব। বলল মাসরভা ও মাফহন দু’েসনই।  
‘মত’ু নাসম ফে কোন দ্বীপ্ আসছ কেঞ্চ প্ফলসনশীয়ার ফবসশষ েসর 

মতুসতায়া অযাটল দ্বীপ্পু্সঞ্জ?  
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দু’েসনই ভাবল ফেছুক্ষন। বলল মাসরভা। না ‘মত’ু নাসম কোন দ্বীপ্ কনই 
এবং র্াো স্বাভাফবেও নয়। দ্বীসপ্র নাম ‘দ্বীপ্’ হসত প্াসরনা। 

আফমও তাই মসন েফর স্যার। বলল মাফহনও।  
মাফহসনর ের্া কশষ হসতই মাসরভা বসল উেল, ‘মতু’ েম্পসেথ এত ের্া 

বলসছন কেন স্যার? ‘মত’ু নাসম দ্বীপ্ই বা খুেসছন কেন স্যার? 
আফম যখন অজ্ঞাসনর ভান েসর ওসদর গাফেসত প্সেফছলাম, তখন 

তাোঁসদর আসলাচনা কর্সে োনলাম, আমাসে ‘মতু’কত ফনসয় যাবার ের্া ফছল 
ওসদর। ফেন্তু ফনসদথশ আসে আমাসে ‘মতু’কত কনয়া যাসব না। তাফহফতসতই তাোঁসদর 
কোন এে ঘাফটসত করসখ ফেজ্ঞাোবাসদর ফনসদথশ হয়। গাফের গফত প্ফরবতথন েসর 
তাফহফতর ঘাফটর ফদসেই চলসত শুরু েসর। প্সে অবশ্য আবার ফনসদথশ আসে 
আমাসে কোর্াও কনয়া যাসব না ঐ রাস্তাসতই আমাসে হতযা েরসত হসব। আফম 
ওসদর ‘মতু’ বলা কর্সে বুসঝফছ, ‘মত’ু অবশ্যই এেটা দ্বীসপ্র নাম।  

ফেে বসলসছন স্যার, ‘মত’ু এেটা দ্বীসপ্রই নাম হসব। প্রে হল, ‘মত’ু 
দ্বীপ্ফট ের্ায়?  

আহমদ মুো কোন ের্া বলল না। ভাবফছল কে। মসন প্েল তাোঁর 
এেওএে(SOS) এর ের্া। এেওএে (SOS) েতয এটা প্রমাফনত হসয়সছ, এবং 
কে এেওএে ব্ল্যাে োন ফেফন্ডসেসটর প্রধান ঘাফট ‘েযাফপ্টাল অব প্াওয়ার’ 
কর্সেই। এের্াও প্ফরিার কয, কেখাসনই বন্দী ৭৬ েন ফবজ্ঞানী, ফবসশষজ্ঞ এবং 
কেখাসনই বন্দী আসছন কেৌফদ আরসবর ফবজ্ঞানী খাসলদ কমাহাম্মদ আবদুিাহ আল 
মক্কী। আহমদ মুো এেওএে ‘ফট কপ্সয়ফছল তাহাফনয়া অযাটসলর দফক্ষন মার্ায় 
অবস্থান োসল। কেখান কর্সে এে মাইসলর মসধয বা আসশপ্াসশ ‘মত’ু নাসম 
কোন অযাটল দ্বীপ্ আসছ ফেনা! মাসরভারা বলল, না এ নাসম কোন দ্বীপ্ কনই। 
তাহসল ফে ব্ল্যাে োসনর কলােরা দ্বীপ্ফটর এই ছদ্মনাম ফদসয়সছ ফেংবা তাোঁরা ফে 
দ্বীসপ্র আংফশে নাম বসলসছ?  

আহমদ মুো মার্া তুসল তাোল মাফহসনর ফদসে। বলল, মাফহন কতামরা 
তাহাফনয়া অযাটসলর চারপ্াসশর, ফবসশষ েসর ১ কর্সে ২ মাইসলর মসধয কয েব 
অযাটল দ্বীপ্ আসছ কেগুলার ফে নাসমর তাফলো ফদসত প্ার?  
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অবশ্যই প্ারসবা স্যার। কহাসটসলর ফমফডয়া কেন্টাসর েফম্পউটার আসছ। 
েফম্পউটাসরর কগাগসলর স্যাসটলাইট ফভউসত কগসলই েব দ্বীপ্ ও তাোঁর নাম কপ্সয় 
যাব। বসল উসে দাোঁোসলা মাফহন। 

মাসরভা, তুফমও যাও। বুফদ্ধ কশয়ার েরসত প্ারসব দু’েসন। 
আহমদ মুো মুহূসতথর েসন্য তাফেসয় উসে দাোঁোল। মাসরভা ভাবল, স্যার 

ফে এো র্ােসত চান ফেছুক্ষন, না এো ঘসর মাসরভার র্াো ফতফন এোসত 
চাসছন। কশষটাই কবাধ হয় ফেে। আরও ভাবল, মাসরভা ও মাফহসনর এে োসর্ 
ঘুরাও ফতফন প্ছন্দ েরসছন না। যাে, েত্তর তাোঁসদর ফবসয়টা ফহসয় যাসছ, তখন 
আর স্যাসরর ফেছু বলার র্ােসব না। আসরেটা ের্া কভসব ভাসলা লাগল 
মাসরভার, ইেলাম ধমথ কমাতাসবে তাোঁসদর ফবসয় হসছ! তাোঁসদর দুই প্ফরবারই 
ইেলাম গ্রহন েসরসছ।  

চসল কগল মাসরভা ও মাফহন। 
ফিসর এসলা তাোঁরা ফমফনট দসশসের মসধযই।  
ফেসট বসেই মাফহন বলল, স্যার আমাসদর ফমশন েিল। আমরা ‘মত’ু 

দ্বীপ্ প্াইফন বসট, মতুতুংগা নাসম এেটা দ্বীপ্ কপ্সয়ফছ। ‘মতু’ শব্দেহ আর কোন 
দ্বীসপ্র নাম মতুতুয়া দ্বীপ্পু্সঞ্জ কনই। সুতরাং আমরা মসন েফর ‘মত’ু বলসত 
মতুতুংগা দ্বীপ্সেই বুঝাসনা হসয়সছ। 

ফেন্তু ‘মতুতুংগা’ দ্বীপ্ফট কোনফট? তাহাফনয়ার দফক্ষসনর দ্বীপ্ফট? ফেজ্ঞাো 
আহমদ মুোর। 

হ্যাোঁ, দফক্ষসনর দ্বীপ্টাই। বলল মাসরভা। 
ফেন্তু, দ্বীপ্টা কতা খুবই কছাট! ওোঁর চারফদসের লযান্ড-লাইন খুবই েংেীণথ। 

‘েযাফপ্টাল অব প্াওয়ার’-এর েসন্য ওরেম দ্বীপ্ আইফডয়াল নয়। আহমদ মুো 
বলল। 

ফেন্তু তাহাফনয়ার আসশপ্াসশ কেন কগাটা দ্বীপ্প্ুসঞ্জ ‘মত’ু শব্দেহ হন 
দ্বীসপ্র নাম কনই। বলল মাফহন। 

তা ফেে। আমাসে দ্বীপ্টা আবার কদখসত হসব। আহমদ মুো বলল। 
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ফেন্তু ঐ োয়গাটা কতা আপ্নার েসন্য ফনরাপ্দ নয়! আপ্ফনই কতা 
বসলফছসলন, ওসদর কক্লাে োফেথট েযাসমরায় আমাসদর কবাোঁট, আমাসদর ফতনেসনর 
কচহারা ধরা প্সেফছল। কেই ছফব ও কবাসটর নািার কদসখই ওোঁরা আমাসদর কখাোঁে 
প্ায়। তারমাসন তাহাফনয়া ও আসশপ্াসশর দ্বীপ্পু্ঞ্জ ওসদর কক্লাে েযাসমরার 
করসঞ্জর মসধয রসয়সছ। সুতরাং তাহাফনয়া, মুততুুংগা ও এর আসশপ্াসশ যাওয়া, 
ফবসশষ েসর আপ্নার েসন্য এখন আরও কবফশ ফবপ্জ্জনে হসয় উসেসছ। বলল 
মাসরভা। 

ফেে মাসরভা, ফেন্তু ওখাসন না কগসল কতা েমস্যার েট খুলসছ না। ‘মত’ু 
যফদ মতুতুংগাই হয়, তাহসল তাোঁর ফভন্নতর ফেছু খুোঁসে প্াওয়া যাসবই। কেটা 
োগসরর উপ্সর হসত প্াসর, োগর বসক্ষও হসত প্াসর। আহমদ মুো বলল।  

এেটু কর্সমই আবার শুরু েরল, আফম এখান কর্সে কবফরসয় যাব তাফহফত 
েরোসরর ‘ওোন ও ওোন ফরসোসেথে ইেফটফটউসটর কচয়ারমযান অধযাপ্ে 
ফতয়াসর ফহসরনুর োসছ। আে ফগসয়ফছলাম তাফহফতর স্বরাে েফচব ও প্ুফলশপ্রধান 
আর কেই প্ফরফচত মফেসয় দযা গসলর োসছ। ফতফনই অধযাপ্ে ফতয়াসর ফহসরনুর 
োসর্ ের্া বফলসয় ফদসয়সছন। োগসর যফদ নামসত হয়, তাহসল তাোঁর োহাযয 
দরোর।  

আপ্ফম োগসর নামসবন? বলল মাফহন।  
নামসবা না, নামসত যফদ হয় তারই আগাম প্রস্তুফত। মতুতংগা েম্পসেথ 

ফনফিত হবার প্র, তাোঁর বাইসরটা কদখার প্র এই ফবষসয় ফচন্তা েরব। আহমদ মুো 
বলল। 

আহমদ মুোর কমাবাইসলর ফস্ক্রসন েসয়েবার ফবপ্ ফবপ্ শব্দ েসর এেটা 
লাল আসলা জ্বসল উেল। েসয়ে কেসেন্ড স্থায়ী হবার প্র তা কর্সম কগল।  

আহমদ মুোর ভ্রু কফঞ্চত হল। তাোল মাফহনসদর ফদসে। বলল, কতপ্াও 
কতা ফনসচ গাফেসত আসছ, না? 

ফে হ্যাোঁ। বলল মাফহন। 
তাহসল এেটা েল েসর বল, গাফে প্ােথ েসর র্াোর েময় কেউ তাসে 

কোন ের্া ফেসজ্ঞে েসরসছ ফেনা?  
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েংসগ েংসগই তাোঁর োসর্ ের্া বলল মাফহন। ের্া কশষ েসর আহমদ 
মুোসে বলল, গাফে প্ােথ েরার প্াোঁচ ফমফনট প্সর এেেন কলাে আসে, এবং বসল 
মাফহন ও মাসরভা দু’েসনই আমার বন্ধু। তাোঁসদর এখাসন আোর ের্া আপ্নার 
গাফেসতই। ওোঁরা ের্ায় কগল? কতপ্াও বসলসছ, এই কহাসটসলই কোন োসে কগসছ। 
এের্া শুসনই তাোঁরা কহাসটসল েুসেসছ।  

কতামরা ফরসেপ্শসন ফেছু বসলছ? ফেজ্ঞাো েরল আহমদ মুো। 
আপ্ফন রুম নািার আমাসদর ফদসয় আসেন ফন। আমরা ফরসেপ্শসন 

আপ্নার নতুন নাম বসল রুম নািার ফেজ্ঞাো েসরফছ। বলল মাসরভা। 
মাসরভা র্ামসতই মাফহন বসল উেল, কেন এেব বলসছন স্যার, ফেছ ু

ঘসটসছ?  
আমার মসন হসছ, কতামাসদর িসলা েসর কেউ এসেসছ।  
ফবস্ময় িসুট উেল মাসরভা ও মাফহন দু’েসনর কচাসখ-মুসখ। মাসরভা 

বলল, োরা িসলা েসরসছ? ওোঁরা? 
 হ্যাোঁ ফেে ধসরছ। বলল আহমদ মুো। 
তাোঁর মাসন ওোঁরা আমাসদর িসলা েসর আপ্নার োসছ কপ্ৌছসত চায়। বলল 

মাফহন। 
আহমদ মুো ফেছু বলার েসন্য মুখ খুসলফছল। ফেন্তু বলা হসলা না। তাোঁর 

কমাবাইসল েসয়েবার ফবপ্ ফবপ্ শব্দ উেল, তাোঁর োসর্ কমাবাইসলর ফস্ক্রসন চারফট 
লাল আসলা ফভন্ন ফভন্নভাসব এেই োসর্ জ্বসল উসেসছ। কে চমসে উেল। দ্রুত েসণ্ঠ 
বসল উেল, মাসরভা, মাফহন, কতামরা তাোতাফে এে প্াসশ েসর যাও। 
তাো……। 

আহমদ মুোর ের্া কশষ হসত প্ারল না। প্রবল ধাক্কায় েসক্ষর দরো 
কভসে প্েল। 

ধাক্কা কদয়া কলাসেরা োমসন ঝুসে প্সেফছল। তাোঁসদর প্রসতযসের হাসত 
ফরভলবার।  
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দরোয় ধাক্কা প্োর প্রর্ম শব্দ োসন আোর োসর্ োসর্ই আহমদ মুো 
মার্ার কপ্ছসন েযাসেসটর কগাপ্ন প্সেট কর্সে দ্রুত ফরভলবার কবর েসর তাে 
েরল দরোর ফদসে। ফরভলবাসরর ফট্রগাসর তাোঁর তেথনী। 

দরোর প্ািা প্সে কযসতই দরো কভসে কলাে দু’েন এসে কগল তাোঁর 
ফরভলবাসরর োমসন। নসে উেল আহমদ মুোর তেথনী অফবরামভাসব। োমসনর 
দু’েন কলাে গুলী কখসয় প্সে কগল দরোর উপ্সর।  

গুলী অবযাহত করসখই আহমদ মুো কমসঝর উপ্র ঝাফপ্সয় প্েল। ওফদে 
কর্সেও গুলী আো শুরু হসয়সছ।  

আহমদ মুো কমসঝর উপ্র ঝাফপ্সয় প্োর প্র দরোয় দাোঁোসনা অবফশি 
দু’েসনর, যারা গুলী কছাো শুরু েসরসছ, তাোঁসদর টাসগথট প্ফরবতথন হসয় কগল। 
এরই সুসযাগ গ্রহন েরল আহমদ মুো কমসঝয় ফগসয় প্োর েংসগ েংসগই। 
আহমদ মুোর ফরভালবার কর্সে কশষ দুফট গুলী কবফরসয় কগল। 

আহমদ মুোর গুলী যখন ওসদর দু’েসনর বুসে ফবদ্ধ হল, তখন তাোঁসদর 
ফরভলবারও আহমদ মুো লসক্ষয েসর এসেফছল। ফেন্তু গুফলফবদ্ধ হবার প্র তাোঁসদর 
তেথনীও তাোঁসদর ফরভলবাসরর ফট্রগাসর কচসপ্ বসেফছল বসট, ফেন্তু লক্ষযভ্রি হসয় 
আহমদ মুোর কপ্ছসনর কদয়ালসে ফগসয় ফবদ্ধ েরল। 

আহমদ মুো গুলী েসরই দ্রুত গফেসয় েসর ফগসয়ফছল ওসদর গুলী 
এোবার েসন্য। ফেন্তু ওসদর টাসগথসট আসেফন, লক্ষযভ্রি হসয়সছ। 

এেবার দরোর ফদসে আহমদ মুো উসে দাোঁোল। কদখল, মাফহন ও 
মাসরভা কমসঝসত কোিার আোসল। 

মাফহন, কতামরা ফেে আছ। ফেজ্ঞাো আহমদ মুোর। 
ভীত ও আতংেগ্রস্থ মাফহন, মাসরভা উসে দাোল। েফম্পত েসণ্ঠ বলল, 

মাফহন আমরা ভাসলা আফছ। তাোঁসদর কচাখ ফগসয় ফনবদ্ধ হসলা চারফট লাসশর উপ্র 
এবং কদখল আহমদ মুোর ফরভলবারটাও।  

দরোয় কবশ ফেছু ভীত, ফবফস্মত ও উৎসুে কলাসের ফভে েসম কগসছ। 
কহাসটসলর মযাসনোরও এসে কগসছ। 
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আহমদ মুো দরোর ফদসে এফগসয় বলল, মযাসনোর োসহব, এরা 
আমার রুসমর দরো কভসে আমাসে হতযা েরার উসেসশ্য প্রসবশ েসরফছল। 
আপ্ফন পু্ফলশসে খবর ফদন। 

েংসগ েংসগই মযাসনোর তাোঁর কমাবাইসল কটফলসিান েরল প্ুফলশসে।  
েবাই প্ুফলসশর অসপ্ক্ষায়। 
প্াোঁচ ফমফনসটর মসধযই প্ুফলশ এসে কগল। 
ফপ্ফলশ অফিোর এই করসঞ্জর প্রধান েমথেতথা ফহমাতা ফহসরা কহাসটসলর 

মযাসনোর ও আহমদ মুোর বিবয গ্রহন েরল। আহমদ মুোর বিবয গ্রহন 
েরার প্র তাসে বলল, আমাসদর স্যার মাসন প্ুফলশ প্রধান ফমটার দযাগল 
আপ্নার খুব ঘফনষ্ঠ, তাই না? 

হা, প্ফরফচত। কেন? বলল আহমদ মুো। 
আফম তদসন্ত আোর আসগ এই কহাসটসলর এই রুসমর ঘটনার ফবষসয় 

তাসে েীি েসরফছ। ফতফন আপ্নার ের্া আমাসে বসলসছন এবং আপ্নার 
ফনরাপ্ত্তার ফবষয় কদখসত বসলসছন। 

হ্যাোঁ, ফতফন খুব েৎ ও েতযফনষ্ঠ মানুষ। আহমদ মুো বলল। 
ধন্যবাদ, আপ্ফন আপ্নার ফরভলবাসরর লাইসেেটা আমাসে কদখান। 

এটা আমাসদর রুফটন োে। আর আপ্নার ফরভলবার ও লাইসেে আমাসদর 
ফদসবন। এটা কেসের েসন্য প্রসয়ােন। আপ্ফন আসরেটা ফরভলবার ও লাইসেে 
এখফন কপ্সয় যাসবন।  

ধন্যবাদ। বসল আহমদ মুো তাোঁর ফরভালবার ও লাইসেে প্ুফলশ 
অফিোরসে ফদল। 

প্ুফলশ েসক্ষর দরো ও ফনহতসদর ফবস্তাফরত িসটা গ্রহন েরল। তারপ্র 
ফনহত আক্রমণোরীসদর ফরভলবারগুসলা োপ্ে েফেসয় োবধাসন েংরক্ষসন ফনল। 
লাশগুসলাও ফনসয় কগল প্ুফলশ।  

কহাসটল মযাসনেসমন্ট আহমদ মুোসে অন্য এেফট েসক্ষ ফশিট েরল 
ঘরটা ফেে েরার েসন্য।  
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আহমদ মুোর োসর্ মাসরভা ও মাফহনও নতুন েসক্ষ এল। আহমদ মুো 
নতুন েসক্ষ উেসত ফগসয় কদখল, েসক্ষর োমসনর েফরসডাসর দুই প্রাসন্তর মুসখ 
দু’েন েসর চারেন প্ুফলসশর প্রহরা রসয়সছ।  

েসক্ষ প্রসবশ েসরই মাসরভা বলল, আফম প্ুফলশ আোর খবসর ভীষণ ভয় 
কপ্সয়ফছলাম। ফনিয় আপ্নার বন্ধু প্ুফলশ েমথেতথা আপ্নাসে োহাযয েসরসছন। 

হ্যাোঁ, কেটা কতা অবশ্যই। তাছাো আফম কতা কবআইফন ফেছু েফরফন। 
আেরক্ষার অফধোর েেসলর আসছ। আফম তাোঁসদর না মারসল তাোঁসদর হাসত 
আমাসে মরসত হসতা। কদখামাি গুলী েরার ফনসদথশ ফনসয়ই তারা এসেফছল এবং 
তারা তাই েসরফছল। আমার ফরভলবারও কবআইফন ফছল না। আহমদ মুো বলল।  

দরো ভাোর প্র যা ফেছু ঘটল তাসে অফবশ্বাস্য এে রূপ্ের্ার মত মসন 
হসছ! ভসয় আমার শ্বােরুদ্ধ হবার মত হসয়ফছল। ফেন্তু েখন, ফেভাসব, কোসর্সে 
আপ্ফন ফরভলবার কবর েরসলন এবং এো চারেনসেই হতযা েরসলন, আমরা 
ফেছুই বুঝসত প্ারলাম না। মসন হসলা আপ্ফন প্রস্তুত ফছসলন। বলল মাফহন। 

আমাসদর কেউ িসলা েসরসছ, তা আপ্ফন ফে েসর বুঝসলন? বলল 
মাসরভা। 

আহমদ মুো তাোল মাসরভাসদর ফদসে। বলল, আমার দরোর োমসন 
োসপ্থসটর কভতসর প্ফরেফল্পতভাসব েসয়েফট অযাংসগসল আলফপ্সনর কগাোঁোর মত 
ক্ষুদ্র েসয়েটা আলট্রা কেনসেফটভ ইসলেফট্রে ফেগন্যালার কপ্সত রাখা ফছল। 
কতামরা আমার রুসম আোর ফমফনট োসতে প্র এেেন কলাে এসে আমার 
দরোর োমসন এসে দাোয়। প্সনসরা কেসেসন্ডর মত দাফেসয় চসল যায়। আমার 
কমাবাইসল এর ফেগন্যাল আফম কপ্সয় যাই। আমার েসন্দহ হয়, কতামাসদর িসলা 
েরা হসয়সছ এবং তাোঁসদর এেেন আমার রুমটা এসে ফচসন কগল। আফম কতপ্াও-
এর োসর্ ের্া বসল ফনফিত হলাম কয, কতামাসদর িসলা েরা হসয়সছ। আমাসদর 
ের্া বলার িাোঁসেই ওোঁরা প্রস্তুত হসয় আমার দরোয় এসে দাোয়। চারফট ফেগন্যাল 
প্াই আফম আমার কমাবাইসল। বুঝসত প্াফর ওোঁরা চারেন এসেসছ। এবার েক্ষ 
কদখার েসন্য নয়, আমাসে হতযার েসন্য। আফম কভসবফছলাম, ওোঁরা দরোয় নে 
েরসব, আফম খুলসত যাব অবশ্যই, তখনই ওোঁরা আমাসে গুলী েরসব এে োসর্ 
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প্সয়সন্টড ব্ল্যাংে। এসত ওসদর এেেন মরসলও আমাসে ওোঁরা মারসত প্ারসব, 
এই ফচন্তাই তারা েরসব। ফেন্তু তারা ভুল েসর।  

ফে ভুল েসর? ফেজ্ঞাো মাসরভার। 
ওোঁরা দরোয় কটাো ফদসয় আমাসে েতেথ েসর ফদসত চায়ফন। ওোঁরা 

কচসয়সছ, আচমো দরো কভসে অপ্রস্তুত অবস্থায় আমার উপ্র ঝাফপ্সয় প্েসত। 
ফেন্তু তা হয়ফন। আফম েতেথ ফছলাম। ওরাই দরো ভাঙসত ফগসয় োমসনর দু’েন 
ফেছুটা হসলও ভারোময হাফরসয় কিসল এবং ওসদর েেসলরই ফরভালবার আমাসে 
কদখার প্র আমাসে লক্ষয েসর উসে আেসত ফবলি েসর। এরই সুসযাগ গ্রহন েসর 
আমার পতফর র্াো ফরভালবার, প্রর্সম োমসনর দু’েনসে, প্সে কপ্ছসনর 
দু’েনসে হতযা েসর। আহমদ মুো বলল। 

ফবস্ময়-ফবমুগ্ধ দৃফিসত শুনফছল মাসরভা ও মাফহন আহমদ মুোর ের্া। ফে 
অদ্ভুত তাোঁর প্রফত কেসেসন্ড প্রফত মুহূসতথর ফহোব! প্রফত মুহূসতথর সুসযাসগর ফে অদ্ভুত 
েদ্বযবহার! দরো ভাঙসত ফগসয় ওসদর প্রস্তুফত ও মসনাসযাসগর োমান্য কয 
ফবফছন্নতা তাসে বযবহার েসরই আহমদ মুো ফবেয়ী আর ওোঁরা প্রাফেত, মৃত। 

আহমদ মুো কে সুসযাসগর েদ্বযবহার েরসত না প্ারসল এে ঝাে গুলীর 
ফশোর ফতফনই হসতন। েীবন আর মৃতযু েত োছাোফছ! ভাবসত ফগসয় বুে কেসপ্ 
উেল মাসরভার। কচাখ দুফট ফবফফরত মাফহসনর। 

আপ্ফন বুঝসত কপ্সরসছন, ওোঁরা এসেসছ আপ্নাসে হতযা েরসত, আপ্নার 
ভয় লাসগফন? ফেজ্ঞাো েরল মাফহন। 

ভয় ফে েসন্য? বলল আহমদ মুো। 
কেন। মৃতযুর? মাফহন বলল। 
মৃতযু আিাহ র ফনসদথশ ছাো আসে না। সুতরাং মৃতযু ভয় েরার ফবষয় নয় 

এবং কেউ মৃতযু োমনা েরুে আিাহ তা চান না। কেেন্যই আেরক্ষাসে অবশ্য 
েতথবয বলা হসয়সছ। আফম কে কচিা েসরফছ। বলল আহমদ মুো। 

ধন্যবাদ স্যার! স্রিা বা আিাহ র প্ফরচয়, ইছা-অফনছা, আসদশ-ফনসষধ 
েম্পসেথ আমরা ফেছুই োনতাম না। ে’ফদসন আপ্ফন অসনে ফেছ ু ফশফখসয়সছন 
আমাসদর। মাসরভা বলল। 
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হােল আহমদ মুো। বলল, কশখা, মানা ও েরা ফেন্তু এে ফেফনষ নয় 
মাসরভা।  

স্যার, আপ্ফন োসনন না, আমরা মানফছ এবং েরফছও। মাসরভা বলল। 
আমরা মাসন কে? বলল আহমদ মুো। 
আমরা মাসন আমাসদর দুই প্ফরবার। আপ্ফন এেফদন বাোয় আসুন, 

ফবফস্মত হসবন। আমাসদর ড্রফয়ং রুসমর প্াসশর ঘরটা এখন নামাে ঘর। আমার 
মার্া গাসয় কয ওেনা কদখসছন, তা এখন আমাসদর েব কমসয়র মার্ায়। মাসরভা 
বলল। 

ধন্যবাদ কতামাসদর। আহমদ মুো বলল। 
স্যার, এখন আমাসদর প্রফত আপ্নার ফনসদথশ ফে? বলল মাফহন। 
কতামাসদরসে আগামী েসয়েফদন বা ফেছুফদন বাফেসত র্াো চলসব না। 

আহমদ মুো বলল। 
কেন স্যার, ফেছু আশংো েরসছন? বলল মাফহন।  
অবশ্যই। কতামরা ওসদর নেরদাফরসত রসয়ছ। কতামাসদর মাধযসম 

আমাসে ওোঁরা খুোঁসে কপ্সত চায়। না কপ্সল এমনফে ওোঁরা কতামাসদর আটেও েরসত 
প্াসর যাসত আমাসে প্াওয়ার ওসদর এেটা বযবস্থা হয়। আহমদ মুো বলল। 

মাসরভা ও মাফহসনর মুসখ উসদ্বগ িুসট উেল। মাসরভা বলল, ফেে স্যার। 
ফেে বসলসছন আপ্ফন। এটা তারা েরসব। 

আমারও তাই মসন হসছ স্যার, ওোঁরা এই কচিা েরসব। আেও ওোঁরা 
আমাসদরসে অনুেরন েসরই এখাসন এসেসছ। মাফহন বলল। 

স্যার, এেটা ের্া। আহমদ মুোর ফদসে না তাফেসয়ই বলল মাসরভা।  
ফে ের্া বল? আহমদ মুো বলল। 
মাফহন, তুফমই বল না। মাফহসনর ফদসে তাফেসয় বলল মাসরভা। রহস্যময় 

এেটা লজ্জা এসে েসো হসয়সছ কযন মাসরভার মুসখ। লাল হসয় উসেসছ তাোঁর মুখ। 
মাফহসনর মুসখও লজ্জা এসে েুটল। বলল, েেেে হসয়, ও আমাসদর 

ফবসয়র ের্া বলসত চাসছ স্যার। কেতার ফে হসব?  
ফবসয় হসতই হসব, েসব কযন হসছ ফবসয়? আহমদ মুো বলল। 
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আগামী শুক্রবার, স্যার। তাফরখটা কতা আপ্নারই কদয়া স্যার! 
হ্যাোঁ, দাওয়াসতর েসন্য কতা োডথ হসছ না? ফেজ্ঞাো েরল আহমদ মুো। 
 না, হসছ না। আপ্ফন কতা ফনসষধ েসরসছন। 
আপ্ফন কযভাসব বসলসছন, কেভাসবই শুধু আত্মীয়সদর ফনসয় ঘসরায়া 

অনুষ্ঠান হসছ। মাফহন বলল। 
তাই বসল ঘসর হসছ না কতা! বলল আহমদ মুো। আমাসদর এলাোর 

ক্লাব ভাো কনয়া হসছ। তসব কেখাসন আসলােেজ্জার বাইসর ফেছু হসব না। কনম-
োইন কবাডথও র্ােসব না। মাফহন বলল। 

ধন্যবাদ। কতামরা কোর্ায় র্ােসব বসল ফেে েসরছ? বলল আহমদ মুো।  
আব্বা-আম্মাসদর োসর্ প্রামশথ েসর আমরা কেটা ফেে েরব। তসব 

অমনটা হসব না। আমাসদর প্াোসতই আমাসদর আফন্টসদর বাো। কেখাসনই 
আমাসদর র্ােসত হসব। মাফহন বলল। 

দুিঃফখত, আমার োরসনই কতামরা এই ফবপ্সদ প্েসল। বলল আহমদ 
মুো।  

ফবপ্দ হসলও ফবপ্দটা খুব আনসন্দর স্যার। আপ্নার োফর্ হসত প্ারা 
এে দুলথভ কগৌরব। স্যার, এই প্রর্ম বুঝসত প্ারফছ আমাসদর েীবসনর মুলয 
আসছ। মাসরভা বলল। 

েীবনসে বুঝসত প্ারার েসন্য ধন্যবাদ।  
মুহূতথ েসয়সের েসন্য র্ামল আহমদ মুো। আবার বলল, কতামরা 

েোসল বাফে কর্সে কবরুবার প্র কতামরা ফে আর বাফে ফগসয়ফছসল?  
না, যাবার েময় হয়ফন। বলল মাসরভা। 
তাহসল কতামাসদর বাফে যাওয়া দরোর। আহমদ মুো বলল। 
আপ্ফন অনুমফত ফদসল আমরা কযসত প্াফর। ফেন্তু আপ্ফন কতা এো! 

কতপ্াও ফে র্ােসব এখাসন? ফেজ্ঞাো মাফহসনর। 
অনুমফতর প্রে কেন? কতামরা স্বাধীন ইছায় এসেছ, স্বাধীন ইছাসতই 

যখন ইছা তখন যাসব। ফেন্তু ভাবফছ কতামরা যাসব ফেভাসব! আহমদ মুো বলল। 
এ ফনসয় ভাবনা কেন স্যার? বলল মাফহন। 
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কতামাসদর যাতায়াতও এখন ফনরাপ্দ নয়। কহাসটসলর োমসন ওোঁরা ফনিয় 
প্াহারায় আসছ। কতামাসদরসেও ওোঁরা ধসর ফনসয় কযসত প্াসর। আমাসে হাসত 
প্াওয়ার এটা তাোঁসদর এেটা কেৌশল হসত প্াসর। আহমদ মুো বলল। 

তাহসল? বলল মাসরভা। 
ভাবফছল আহমদ মুো। বলল, ফেে আসছ কহাসটসলর কপ্ছন ফদে ফদসয় 

চসল যাবার বযবস্থা েরফছ। কহাসটসলর কেউ এেেন কতামাসদরসে কহাসটসলর 
কপ্ছন ফদসের প্র্ কদফখসয় কদসব। 

বসল এেটু কর্সম কোিায় গা এফলসয় ফদসয় বলল, এেটা ের্া, কতামরা 
এভাসব আমার োসছ আর এসো না। ফবপ্দ কতামাসদর এফেসয় চলসত হসব। আর 
আমাসে এখাসন ফেংবা ঐ কহাসটসল নাও কপ্সত প্ার। প্ুফলশ ফনসষধ না েরসল 
আফম এখান কর্সে অন্য কোন কহাসটসল চসল কযসত প্াফর। কটফলসিান 
কযাগাসযাসগও অসুফবধা হসত প্াসর। আফম বযস্ত হসয় প্েসত প্াফর। আেোসলর 
মসধযই আফম অযাটল দ্বীসপ্ যাব। 

এো? আমাসদর োসর্ কনসবন না? ফেজ্ঞাো মাফহসনর। 
না, মাফহন। আমাসে এোই কযসত হসব, ছদ্মসবসশ অর্বা সুসযাগ হসল 

টুযফরিসদর োসর্ কযসত প্াফর। আহমদ মুো বলল। 
ফেন্তু স্যার, আপ্নার োসর্ যাওয়ার চাইসত না যাওয়া আমাসদর েসন্য 

কবফশ েিের হসব। বলল মাসরভা। 
আমার েসন্য এ েি কতামাসদর েরসত হসব। 
কতামাসদর অসনে ফবপ্সদ েফেসয়ফছ, এখন আর নয়। তসব প্রসয়ােন 

কবাধ েরসলই কতামাসদর ডােব। আহমদ মো বলল। 
আপ্ফনই ওসদর টাসগথন স্যার। আপ্ফন ফে েসর কেখাসন যাসবন? বলল 

মাসরভা। মুখ তার ম্লান। উসদ্বগও তার কচাসখ-মুসখ। 
ফবপ্দ কতা আসছই! ফবপ্সদর মধয ফদসয়ই অগ্রের হসত হসব। ওসদর হাসত 

৭৫ কর্সে ৭৬ েন্য ফবজ্ঞানী-ফবসশষজ্ঞ বন্দী আসছ। ওসদর ফবপ্দ আমার ফবপ্সদর 
কচসয় কবফশ। মাফহন, মাসরভা! েীবন বােী করসখ অগ্রের না হসল ওসদর বাোঁচাসনা 
যাসব না। বলল আহমদ মুো। তার েণ্ঠ ফনরব, শান্ত, হৃদয়স্পশথী। 
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আপ্ফন ফেেই বসলসছন স্যার। ফেন্তু আমরা উসদ্বসগ র্ােব। বলসত ফগসয় 
কেোঁসদ কিলল মাসরভা। 

মাফহসনর কচাখও অশ্রুফশি। 
তাসদর অশ্রু আহমদ মুোসেও স্পশথ েরল। তাফহফতর মত দূরতম স্থাসন 

এসেও মাসরভা-মাফহসনর মত ভাইসবান কপ্সয় আিাহর শুেফরয়া আদায় েরল। 
অোসন্তই তার দুই কচাসখর কোণ ফভসে উসেফছল। বলল, মাফহন মাসরভা, 
যুদ্ধসক্ষসির েসন্য বে ভাইসে অশ্রু ফদসয় নয়, হাফে ফদসয় ফবদায় ফদসত হয়, ফবসশষ 
েসর মুেলমানসদর এটা এেটা ঐফতহ্য। 

আমাসদর ফবশ্বাে, জ্ঞান কোনটাই অমন শি নয়। আমাসদর মাি েরুন। 
বলল মাসরভা ও মাফহন। 

আহমদ মুো হােল। বলল, ফনসেসে কছাট মসন েরা বে হওয়ার ফেোঁফে 
মাসরভা। যাে। আফম কহাসটসলর োউসে কডসে বসল ফদফছ, কে কতামাসদর 
কহাসটসলর কপ্ছন দরো ফদসয় কবর েসর কদসব। এফদসের েব ফেেোে েসর 
আফমও কবর হসবা। 

বসল আহমদ মুো কটফলসিাসন কহাসটসলর এেেন অফিোরসে েল 
েরল। 

কটফলসিান করসখই আহমদ মুো মাসরভাসদর বলল, কতামরা এখন 
কোর্ায় যাসব, কোন রুসট যাসব? 

আফম মাসরভাসে তার বাফেসত করসখ আমার বাফেসত যাব। এখান কর্সে 
কোো ফগসয় হাইওসয়সত উেব। কেখান কর্সে আমার বাফেসত কোো প্র্ এেটাই, 
কেটা আপ্ফন োসনন। রুট েম্পসেথ ফে আপ্ফন ফেছু বলসত চান স্যার? বলল 
মাফহন। 

না মাফহন...। ের্া কশষ হসলা না আহমদ মুোর। দরোয় নে হসলা। 
আহমদ মুো ের্া বন্ধ েসর বলল, কহাসটসলর কলাে এসে কগসছ। দরো 

খুসল দাও। 
কহাসটসলর এেেন েমথচারী ঘসর েুেল। 
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আহমদ মুো তাসে েব বুফঝসয় বলল এবং বলল, চল, আফমও এফগসয় 
ফদসয় আেব। 

আহমদ মুো কপ্ছসনর কগট প্যথন্ত ফগসয় ওসদর ফবদায় ফদসয় এল। 
এসেই কে ফবছানায় গা এফলসয় ফদল েুতােহ প্া খাসটর ফনসচ করসখ। 
শুসয়ই মসন হসলা শরীর ফবশ্রাম চায়। 
কচাখ েুসে তার তন্দ্রা এসে ফগসয়ফছল। হোৎ মসন হসলা ড্রাইভার 

কতপ্াও-এর ের্া। কে কবচারা কতা োর প্াসেথ বসেই আসছ! তাসে কতা কযসত বলা 
হয়ফন! 

তাোতাফে আহমদ মুো উসে বেল। 
ফবছানার উপ্র কর্সে কমাবাইল ফনসয় আহমদ মুো কতপ্াওসে কটফলসিান 

েরল। বলল, স্যফর, কতপ্াও তুফম অসনে েি েরসল। 
না স্যার, কোন েি হসছ না। আফম এখন েম্পূণথ সুস্থ। আর এেটা ের্া 

স্যার। ফতনেন কলাে কহাসটল কর্সে কবর হওয়ার প্র কগসটর ফদসে কচাখ করসখ 
এখাসন োয় বসেফছল। গল্প েরার ছসল ফেজ্ঞাো েরসল বসলফছল, তাসদর োসহব 
কভতসর আর তার েসন্য তারা অসপ্ক্ষা েরসছ। ফেন্তু এইমাি এসে বলল, তাসদর 
োসহব চসল কযসত বসলসছ। চসল যাসছ তারা। ফেন্তু কহাসটল কর্সে চসল না ফগসয় 
তারা তফেঘফে কহাসটসলর কপ্ছন ফদসে চসল কগল। ওসদর গফতফবফধ ফেন্তু শুরু 
কর্সেই ভাসলা লাসগফন। 

কহাসটসলর কপ্ছসন কগসছ? ফেে কদসখছ? দ্রুত েসণ্ঠ ফেজ্ঞাো েরল 
আহমদ মুো। 

ফেে কদসখফছ স্যার। বলল কতপ্াও। 
কতপ্াও, তুফম তাোতাফে গাফে কহাসটসলর বাইসর ফনসয় এেটু দূসর দাোঁে 

েরাও। আফম কহাসটসলর কপ্ছন ফদে ফদসয় আেফছ। কহাসটসলর োমসন ওসদর 
আরও কলাে র্ােসত প্াসর। তাোতাফে ের কতপ্াও। 

বসল আহমদ মুো েল অি েসর ফদসয় পতফর হসয় দ্রুত কহাসটসলর কপ্ছন 
ফদসয় কবফরসয় এল। এেটু এসেই গাফে কপ্সয় কগল। কতপ্াও অসপ্ক্ষা েরফছল। 
কতপ্াও োলাম ফদল আহমদ মুোসে। 
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োলাম ফনসয় গাফেসত উসে বসে আহমদ মুো বলল, তুফমও ইেলাম গ্রহণ 
েসরছ কতপ্াও? 

ফেভাসব গ্রহণ েরসত হয় োফন না। মাসরভা, মাফহন োসহবরা যা 
ফশফখসয়সছ আফম তা ফেে ফেে েফর। আর ফে েরসত হসব বলুন স্যার। কতপ্াও 
বলল। 

আমাসদর ধসমথর ফে কতামার ভাল কলসগসছ, কতপ্াও? বলল আহমদ মুো। 
স্রিা এে, এটা আমার খুব ভাসলা কলসগসছ স্যার। আসরেটা ফবষয় হসলা, 

স্রিার প্ূো-আরাধনা েেসলর েসন্য েমান ও েেসল স্বাধীনভাসব এটা েরসত 
প্াসর। হাসট-মাসে-ঘাসট-মফন্দসর েবথি এবং এটা প্রফতফদসনর ফবষয়। ফেন্তু 
েবসচসয় বে ফবষয় হসলা আপ্ফন। আপ্নার মসধয ধসমথর কয ছফব কদসখফছ, কেটা 
আমরা গ্রহণ না েসর প্াফরফন স্যার। কতপ্াও বলল। 

ধন্যবাদ কতপ্াও। ইেলাম হসলা মানুসষর স্বভাব-ধমথ। মানুসষর ফবসবে 
যা বসল, ইেলাম তাই েরসত বসল। ফবসবে হসলা মানব-মন ও মানব-মফস্তসষ্কর 
েসন্য স্রিার কদয়া ফবফধবদ্ধ এেটা প্রেৃফত। আিাহর বাণীবাহে বা কমসেঞ্জাররা 
দুফনয়াসত আসেন এই মানব প্রেৃফতসে োহাযয ও শফিশালী েরা েসন্য। সুতরাং 
যারা েতয ধমথ েফেেভাসব কমসন চসল তারাই েফতযোর মানুষ হয়। কতপ্াও, আফম 
কেই মানুষ হবার কচিা েফর মাি। বলল আহমদ মুো। 

েফতযই আপ্ফন আপ্নার আচরসণর মত সুন্দর ের্া বসলন স্যার, যফদও 
েব ের্া বুঝা আমার েসন্য েফেন হয়। কতপ্াও বলল। 

গাফে িাটথ আসগই ফদসয়ফছল কতপ্াও। বলল, কোর্ায় যাব স্যার? 
মাসরভা ও মাফহন বাফে যাসছ। ওসদর িসলা েরসত হসব। কোো 

দফক্ষসণর প্র্টা ধসর হাইওসয়সত ওে। তারপ্র মাসরভা ও মাফহসনর বাফে। কতামার 
ের্া েতয হসল শত্রু তাসদর িসলা েরসছ। মাসরভারা ফবপ্সদ প্েসত প্াসর। 
আহমদ মুো বলল। 

বুসঝফছ স্যার, মাফহন ও মাসরভা মযাডাম তাহসল কহাসটসলর কপ্ছন দরো 
ফদসয় কবর হসয়ফছল। শয়তানরা োমসনর মত কপ্ছসনও প্াহারায় ফছল এবং 
োমসনর ও কপ্ছসনর কলােরা এেি হসয় তাসদর িসলা েসরসছ। 
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হ্যাোঁ, কতপ্াও, এটাই ঘটনা। যতটা েম্ভব কোসর চালাও। ওসদর ধরসত 
হসব। বলল আহমদ মুো। 

মাফহন োসহব ও মাসরভা মযাডামসে কটফলসিান েসর োবধান েসর কদয়া 
যায় না স্যার? ওরা কোর্ায় এখন তা োনাও যাসব। কতপ্াও বলল। 

ধন্যবাদ কতপ্াও। ফবষয়টা আমার কখয়ালই হয়ফন। 
বসলই আহমদ মুো েল েরল মাফহনসে। 
মাফহন ওপ্রান্ত কর্সে বলল, বলুন স্যার, কোন খবর, কোন ফনসদথশ? 
কতামরা ফে কতামাসদর কপ্ছন ফদসে লক্ষ করসখছ? 
আফম মসন েরফছ, এেটা গাফে কতামাসদর িসলা েরসছ। আহমদ মুো 

বলল। 
এখন কর্সে লক্ষয রাখফছ স্যার। ওরাই ফে িসলা েরসছ? বলল মাফহন। 
হ্যাোঁ ওরাই। কশান মাফহন, ওরা েংখযায় েম প্সক্ষ চারেন। তার উপ্র 

ওসদর হাসত অস্ত্র আসছ। প্রফতসশাধ কনয়ার েসন্য ওরা এখন প্াগল। সুতরাং 
কোনভাসবই ওসদর হাসত প্ো কতামাসদর চলসব না। কতামরা....। 

আহমদ মুোর ের্ার মসধযই মাফহন বসল উেল, স্যার, কছাট মাইসক্রা 
ধরসনর এেটা গাফে আমাসদর িসলা েরসছ বসল মসন হসছ। এখনও কদেশ ২শ’ 
গে কপ্ছসন আসছ। 

মাফহন, কতামরা কতা এখনও হাইওসয় প্াওফন! এ রাস্তায় কোন বে সুপ্ার 
মাসেথট আসছ? ফেজ্ঞাো আহমদ মুোর। 

ফে স্যার, আমরা এখনও দফক্ষণমুখী রাস্তায়। তসব আমাসদর োমসনই 
হাইওসয়। দু’এে ফমফনসটর মসধযই হাইওসয়র ক্রফেং-এ আমরা কপ্ৌোঁসছ যাব। 
কেখাসন বে সুপ্ার মাসেথট আসছ স্যার। মাফহন বলল। 

সুপ্ার মাসেথটফট কমাসের বাসম মাসন কতামাসদর গাফের লাইসন প্সে 
ফেনা? বলল আহমদ মুো। 

ফে স্যার, হাসতর বাসম। মাফহন বলল। 
কশান, কতামরা কমাসে ফগসয় সুপ্ার মাসেথসটর োরপ্াসেথ গাফে প্ােথ েসরই 

দ্রুত সুপ্ার মাসেথসট েুসে যাও। তারপ্র...। 
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আহমদ মুোর ের্ায় বাধা ফদসয় মাফহন বসল উেল, ওরাও কতা সুপ্ার 
মাসেথসট েুসে যাসব এবং আমাসদর ধসর আনসত প্ারসব। 

হ্যাোঁ, প্ারসব। ফেন্তু ততক্ষসণ সুপ্ার মাসেথসটর োরপ্াফেথং-এ আমরাও 
কপ্ৌোঁসছ যাব। আমরা এই েময়টুকই চাই। কতামরা সুপ্ার মাসেথসট েুেসল কেই 
েময় আমরা কপ্সয় যাব। আহমদ মুো বলল। 

মাসরভাসে ফনসয়ই ফচন্তা স্যার। বলল মাফহন। 
ভয় কনই মাফহন। মাসেথসট েুসে ওরা কতামাসদর ধসর আনসব, এর েসন্য 

মানফেেভাসব কতামরা প্রস্তুত র্াে। ফেন্তু ওরা মাসেথসট না েুসে োর প্াফেথং-এ 
কতামাসদর েসন্য অসপ্ক্ষাও েরসত প্াসর। আহমদ মুো বলল। 

আছা স্যার, এখন আর ভয় েরসছ না। আপ্নার েন্য অসপ্ক্ষা েরব 
আমরা। বলল মাফহন। 

আমরা আেফছ। তুফম ড্রাইভারসে গাফে কোসর চালাসত বল। ওরা 
োরপ্াসেথ কপ্ৌোঁছার আসগ অন্তত কতামরা সুপ্ার মাসেথসটর কগসট কপ্ৌোঁসছছ, এটা 
ফনফিত হওয়া চাই। আর এেটা ের্া, ওরা মাসেথসট েুসে যফদ কতামাসদর 
ফেডন্যাপ্ েরসত চায়, তাহসল ফেডন্যাসপ্র েময় পহ পচ, ফচৎোর েসর এ ের্া 
োনান কদসব, ওরা কতামাসদর ফেডন্যাপ্ েরসছ। এটা আমাসদর োহাসযয আেসব। 
আহমদ মুো বলল। 

ইনশাআিাহ স্যার। কদায়া েরুন। বলল মাফহন। 
আফমন! ‘আিাহ হাসিে!’ বসল আহমদ মুো েল অি েসর ফদল। 
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৫ 
আহমদ মুোসদর গাফে যখন কে সুপ্ার মাসেথসটর োরপ্াফেথং-এ প্রসবশ 

েরফছল, তখন ওরা ফতনেসন ধসর মাফহনসে চযাং কদালা েসর গাফেসত তুলফছল। 
আহমদ মুো মাফহনসে গাফেসত তুলসত কদখল। বুঝল মাসরভাসে আসগই 

গাফেসত প্ুরা হসয়সছ। মাসরভার ফচৎোরও কশানা যাসছ। 
মাসরভা ও মাফহসনর ‘বাোঁচাও বাোঁচাও’ ফচৎোর চারফদসের প্ফরসবশসে 

েফতযই আতংফেত েসর তুসলসছ। আেসলই তারা অফভনয় েরসছ না, আতংেগ্রস্ত 
হসয় বাোঁচার েসন্য ফচৎোর েরসছ। ফনখুোঁত অফভনয় ও বাস্তব আচরসণর মসধয 
আেসলই কবাধ হয় কোন প্ার্থেয কনই। 

তাসদর ফচৎোসর সুপ্ার মাসেথসটর োমসন অসনে কলাে েসমসছ। 
মাসেথসটর কভতর কর্সেও কলাে কবফরসয় এসেসছ। ফেন্তু কেউ ফেছু েরসছ না। 
তাসদর ফদসে কিনগান তাে েসর আসছ ফেডন্যাপ্ারসদর েহচর এেেন। তারা 
আসগ িাোঁো গুফলও ছুোঁসেসছ। তাসতই আতংেগ্রস্ত হসয় প্সেসছ েেসল। 

গাফে র্ামসতই আহমদ মুো গাফে কর্সে নামল। তার ডান হাসত 
ফরভলবার। 

কবর হসয়ই আহমদ মুো ফবরভলবার তুলল কিনগানধারীর উসেসশ্য। 
বলল, কিনগান কিসল দাও। আফম এে আসদশ দু’বার কদই না। 

কিনগানধারী চরফের মত কবাোঁ েসর ঘুসর দাোঁোল। তার কিনগাসনর নলও 
ঘুসর এল আহমদ মুোর উসেসশ্য অফবশ্বাস্য দ্রুততার োসর্। তারও আেুল 
কিনগাসনর ফট্রগাসর। 

আহমদ মুো আত্মরক্ষার েসন্য মুহূতথও েময় নি েসরফন। ফেে েমসয়ই 
তার তেথফন কচসপ্ বসেসছ ফট্রগাসর। কিনগানধারীর কিনগাসনর নসলর গা কঘোঁসষ 
বুসলটফট কলােফটর বাোঁ বুসে ফগসয় ফবদ্ধ হসলা। 
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যারা মাফহনসে গাফেসত েুোফছল, তারাও ঘুসর দাোঁফেসয়সছ। তার তাসদর 
গুফলফবদ্ধ োর্ীর ফদসে এেবার তাফেসয় দ্রুত প্সেট কর্সে ফরভলবার কবর 
েসরসছ। ফেন্তু ইফতমসধযই তারা আহমদ মুোর টাসগথসট প্ফরণত হসয়সছ। 

আহমদ মুো কিনগানধারীসে গুফল েসরই ওসদর ফতনেনসে টাসগথট 
েসরসছ। ওসদরসে ফরভলবার কবর েরসত কদসখ আহমদ মুো বলল, কতামরা 
ফরভলবার কিসল দাও, তা না হসল কতামাসদরসেও এই োর্ীর মত...। 

আহমদ মুো ের্া কশষ েরসত প্ারসলা না। ওসদর ফরভলবার তাসে 
টাসগথট েসর উসে আেসছ কদসখ আহমদ মুো ফরভলবাসরর ফট্রগার ফটসপ্ ফদল প্র 
প্র ফতনবার। ফেন্তু েবথবাসমর কলােফটর কক্ষসি টাসগথট ফমে হসলা। তার বাম োোঁসধ 
গুফল লাগল। কে গুফল চালাবারও সুসযাগ কপ্সয়ফছল, ফেন্তু আহমদ মুোর গুফল ফগসয় 
আঘাত েরল আহমদ মুোর বাম বাহুেফন্ধর উপ্সরর অংসশ। অদ্ভুত িযাফমনা 
কলােফটর! ফনসের গুফলফবদ্ধ োোঁসধর ফদসে কোন কখয়াল কনই তার। প্রর্ম গুফলটা 
টাসগথসট লাসগফন কদসখ ফরভলবারেসমত তার ডান হাত উসে আেফছল আহমদ 
মুোর লসক্ষ। 

ফেন্তু আহমদ মুো তা হসত ফদল না। তার ফরভলবার এই তৃতীয় টাসগথসটর 
ফদসে তাে েরাই ফছল। শুধু ফট্রগার কটপ্ার বাফে। ফট্রগার ফটসপ্ ফদল কে। আহমদ 
মুোর লক্ষ এবার ফছল কলােফটর ডান হাত। 

ওসদর এেেনসে েীবন্ত ধরার প্রসয়ােন ফছল খুব কবফশ। ফেন্তু কে সুসযাগ 
এ প্যথন্ত হয়ফন। এবাসরর সুসযাগফটসে কে োসে লাগাল। 

আহমদ মুোর গুফল ফগসয় কলােফটর এেবাসর েবফেসত ফবদ্ধ হসলা। তার 
হাত কর্সে ফরভলবার প্সে কগল। 

কলােফট োংঘাফতে কবপ্সরায়া! 
ফরভলবারফট গুফলফবদ্ধ ডান হাত কর্সে খসে প্োর োসর্ োসর্ কে বসে 

প্েল এবং বাম হাত ফদসয় ফরভলবারফট তুসল ফনল। 
তার গুফলফবদ্ধ ডান োোঁসধর অেম্ভব যিণা কে উসপ্ক্ষা েসর ফরভলবার বাম 

হাসত তুসল ফনসয় আহমদ মুোসে টাসগথট েরার কচিা েরল। 
তার ফরভলবার উসে আেফছল আহমদ মুোর ফদসে। 
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আহমদ মুো ফনরুপ্ায়। গুফল েসর কলােফটর বাম হাতটা ফনফস্ক্রয় েসর 
কদয়াই আহমদ মুোর বাোঁচার উপ্ায়। 

আহমদ মুোর ফরভলবার কলােফটর ফদসে তাে েরাই ফছল। ফট্রগার ফটপ্ল 
শুধু। 

গুফলফট ফগসয় ফবদ্ধ েরল কলােফটর ডান বাহুসে। ফরভলবারেসমত তার 
বাম হাত আছসে প্েল মাফটসত। 

কলােফট েম্ভবত তার হতাশা ও বযর্থতায় মাফটসত শুসয় প্েল। 
মাফহন ও মাসরভা আসগই গাফের ওপ্াসশর দরো ফদসয় কবফরসয় গাফের 

আোসল দাোঁফেসয় েব কদখফছল। আতংেগ্রস্ত তাসদর কচাখ-মুখ। আহমদ মুোর বাম 
বাহুেফন্ধসত গুফল লাগসত কদসখ দু’েসনই যিণায় েফেসয় উসেফছল, কযন গুফলটা 
তাসদর কলসগসছ। 

গুফল বন্ধ হসতই মাফহন ও মাসরভা দু’েন ছুসট কগল আহমদ মুোর োসছ। 
ওফদসে সুপ্ার মাসেথসটর োমসনর কলােরা গুফল শুরু হসল কেউ সুপ্ার 

মাসেথসটর কভতসর েসর ফগসয়ফছল, কেউ সুপ্ার মাসেথসটর ফেোঁফেসত শুসয় বা বসে 
ফছল। গুফল বন্ধ হসল তারা েবাই কবফরসয় এল। েবাই হাততাফল ফদসয় ফেডন্যাফপ্ং 
কর্সে মাফহন ও মাসরভার উদ্ধার প্াওয়াসে স্বাগত োনাল। 

কতপ্াও এসে আহমদ মুোর প্াসশ দাোঁফেসয়সছ। 
কতপ্াও, মাফহন, কতামরা এে, কলােফটসে আমাসদর গাফেসত কতাল। 

কইে। 
কতপ্াও মাফহনসে এ ফনসদথশ ফদসয় আহমদ মুো মাসরভাসে বলল, তুফম 

কতামাসদর টযাফির ভাো চুফেসয় এে। টযাফিওয়ালাসে না কপ্সল টাো তার 
টযাফির উপ্সর করসখ এে। 

ের্া কশষ েসর আহমদ মুো হাততাফল কদয়া উৎসুে, অসপ্ক্ষমাণ 
কলােসদর ফদসে এফগসয় ফগসয় বলল, ফপ্লে, আপ্নারা শুনুন, আহত কলােফটর 
অবস্থা খুবই েংেটাপ্ন্ন। তাসে অফবলসি হােপ্াতাসল কনয়া প্রসয়ােন। 
ফেডন্যাফপ্ং-এর ফশোর তরুণ-তরুণীসেও এখাসন করসখ যাওয়া েম্ভব নয়। হসত 
প্াসর তাসদর ফবপ্দ এখনও োসটফন। তাই তাসদরসেও োসর্ ফনসয় যাফছ। প্ুফলশ 
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এসে যাসব। আপ্নারা যা কদসখসছন, দয়া েসর তা প্ুফলশসে োনাসবন। ধন্যবাদ 
েেলসে। 

উপ্ফস্থত কলাসেরা হাততাফল ফদসয় আহমদ মুোর ের্ার েবাব ফদল। 
আহমদ মুো গাফেসত উসে বেল। গাফে চলসত শুরু েরল। 
কতপ্াও োমসনর বাোঁে ঘুসর গাফে এেটু দাোঁে েরাসব। আহমদ মুো 

বলল। 
গাফেটা বাোঁসে এসে বাোঁে ঘুসর এেটা কেি লযাফন্ডং কদসখ দাোঁোল। 
আহমদ মুো গাফে কর্সে কনসম গাফের দরো বন্ধ েসর গাফের কপ্ছসন 

ফগসয় দাোঁোল। েল েরল তাফহফতর স্বরাে েফচব ও প্ুফলশপ্রধান িরাফে প্ুফলশ 
োফভথসের প্রধান কেই অফিোরসে। মাফহন ও মাসরভার ফেডন্যাফপ্ং ফনসয় যা যা 
ঘটল েংসক্ষসপ্ আহমদ মুো েব োনাল তাসে এবং বলল, আফম আহত 
কলােফটসে গাফেসত তুসল ফনসয় আেফছ। তাসে ফেজ্ঞাোবাদ েরা আমার খুব 
েরুফর। এই প্রর্ম ওসদর এেেনসে েীফবত ধরা কগসছ। তার োছ কর্সে ফেছু 
ের্া কনয়া আমার দরোর। ফেন্তু আইন অনুোসর তাসে র্ানায় কদয়া দরোর 
অর্বা হােপ্াতাসল ফনসয় প্ুফলশসে োনাসনা উফচত। আপ্নার প্রামশথ চাই স্যার। 

ফম. আহমদ মুো, ঘটনাস্থসল কোন প্ুফলশ ফছল? বলল স্বরাে েফচব ও 
প্ুফলশপ্রধান। 

ফে না। আহমদ মুো বলল। 
কয গাফে বযবহার েরসছন, তা কোন পু্ফলশ ফনিয় কদসখফন। বলল স্বরাে 

েফচব ও প্ুফলশপ্রধান। 
কদসখফন। আহমদ মুো বলল। 
ঘটনাস্থসলর কলােেন গাফের নািার ফনিয় কদসখফন বা কনয়ফন? ফেজ্ঞাো 

স্বরাে েফচব ও প্ুফলশপ্রধাসনর। 
কেটা বলা মুশফেল স্যার। আহমদ মুো বলল। 
ফেে আসছ োনসলও ক্ষফত কনই। এেটা োে েরুন। আপ্না গাফে এখন 

কোর্ায়? ফেজ্ঞাো স্বরাে েফচব ও প্ুফলশপ্রধাসনর। 
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অযাসভফনউ কপ্ামা’কত উসে প্ূবথ ফদসে যাফছ। আমরা প্াসতাসতায়ার 
কহাসটল প্যাসেফিে ইন্টারন্যাশনাল কর্সে এসে কপ্ামা সুপ্ার মাসেথটফটর প্াশ 
ফদসয় অযাভফনউ কপ্ামা’কত উসেফছ। আহমদ মুো বলল। 

ফেে আসছ। ভাসলাই হসলা। আপ্নাসদর োমসনই মাসয়ভা র্ানা। 
আপ্নার োসর্ আর েয়েন আসছ? ফেজ্ঞাো স্বরাে েফচব ও প্ুফলশ প্রধাসনর। 

আমাসদর ড্রাইভার কতপ্াও, মাফহন ও মাসরভা। আহমদ মুো বলল। 
আপ্ফন গাফেটা কছসে ফদন। ওরা আহত কলােফটেহ গাফে ফনসয় এসগাে 

ধীসর ফধসর। আর আপ্ফন অন্য এেফট গাফে ফনসয় কোো মাসয়ভা র্ানায় চসল যান। 
কেখাসন েব ঘটনা খুসল বলুন এবং কশসষ বলুন, আপ্ফন গুফলফবদ্ধ আহত 
কলােফটসে হােপ্াতাসল ফনসয় যাফছসলন। ফেছু দূর এসগাবার প্র এেফট মাইসক্রা 
আপ্নার োমসন এসে দাোঁোয় এবং আপ্নাসে আহত েসর গাফে কর্সে নাফমসয় 
ফদসয় গাফেশুদ্ধ আহত কলােফটসে ফনসয় কগসছ। আপ্ফন র্ানায় ফগসয় এই ডাইফরফট 
েরুন। র্ানা েসন্দহেনেভাসব আপ্নাসে ফেছু েরসত আেসব না। আফমও ফমফনট 
প্সনর প্সর র্ানায় কটফলসিান েরব। র্ানা কর্সে কবফরসয় তারপ্র আহত 
কলােফটসে ফনসয় কোন ফনরাপ্দ স্থাসন চসল যান। আপ্নার প্রসয়ােন প্ূরসণ যা 
ইছা তাই েরুন। 

বসল র্ামল স্বরাে েফচব ও প্ুফলশপ্রধান। মুহূতথ েসয়ে চুপ্ কর্সে আবার 
বলল, কেরেম ফনরাপ্দ োয়গা আসছ আপ্নাসদর? 

কে রেম কনই। তসব বযবস্থা এেটা েসর কিলব। আহমদ মুো বলল। 
না, তার দরোর কনই। আপ্নাসে অত েি েরসত হসব না। আপ্ফন 

আহত কলােফটসে ফনসয় কোো আমার এখাসন চসল আসুন। এখাসন 
আন্ডারগ্রাউসন্ড আমাসদর এেটা কেল আসছ। আপ্াতত কেটা আপ্নারা বযবহার 
েরসবন। বলল স্বরাে েফচব ও প্ুফলশপ্রধান। 

ধন্যবাদ স্যার। আমরা আেফছ। আহমদ মুো বলল। 
ওসয়লোম। আসুন, ের্া আপ্াতত কশষ। গুড বাই আহমদ মুো। বসল 

ওপ্ার কর্সে েল অি েসর ফদসলন। 
েল অি েসর আহমদ মুো ডােল মাফহনসে। 
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মাফহন তাোতাফে গাফে কর্সে কবফরসয় আহমদ মুোর োসছ কযসতই কে 
মাফহনসে ফনসয় গাফে কর্সে এেটু দূসর েসর কগল। তাসে েব ের্া বুফঝসয় বলল। 
েব ের্া শুসন মাফহসনর মুখ উজ্জ্বল হসয় উেল। কে বলল, এই েমসয়র েসন্য এর 
কচসয় ভাল েফলউশন আর হয় না স্যার। 

হ্যাোঁ মাফহন, তুফম ফেে বসলছ। ফেে আসছ মাফহন। কযভাসব বসলফছ, 
কেভাসব োে েরসব। 

বসল আহমদ মুো গাফের োনালা ফদসয় কভতসর উোঁফে ফদসয় বলল, 
মাসরভা, আফম এেটু অন্য োয়গায় যাফছ। তাোতাফে ফিরব। কতামরা চলসত 
র্াে। 

মাফহন উসে বসেসছ গাফেসত। 
গাফে তাসদর চলসত শুরু েরল। 
আহমদ মুো এেটা টযাফি কডসে তাসত উসে বসে বলল, োমসন মাসয়ভা 

র্ানায় চল। 
ফে স্যার, বসল টযাফি ড্রাইভার তার গাফেসত িাটথ ফদল। 
 
 
 
আহত কলােফটর ফতনফট ক্ষত স্থাসনই বযাসন্ডে কবোঁসধ ফদল আহমদ মুো 

খুব যসের োসর্। গুফলফবদ্ধ ফতন োয়গার কোনটাসতই বুসলট কনই। ঘাসের 
আঘাতটাই কবফশ গভীর। ফেন্তু কেখাসনও বুসলট কনই। ঘাসের ফেছু কগাশত ফছোঁসে 
ফনসয় বুসলট কবফরসয় কগসছ। 

খুব ভাগযবান কদখফছ আপ্ফন। ওরা মসরসছ, আপ্ফন মসরনফন। আর গুফলর 
ফতনফট আঘাত বে হসলও তা মারাত্মে নয়। বুসলট কনই বসল অপ্াসরশসনর 
দরোর হসলা না। বলল আহমদ মুো নরম েসণ্ঠ কলােফটর ফদসে কচসয়। 

কলােফটর মসধয আসগর কেই কবপ্সরায়া ভাব এখন কনই। আহমদ মুো 
বযাসন্ডে বাোঁধার শুরুসতই কলােফটসে েমসবদনা কদফখসয় বসলফছল, আফম 
কতামাসদরসে মারসত বা আহত েরসত চাইফন। কচসয়ফছলাম তরুণ-তরুণী 
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দু’েনসে উদ্ধার েরসত। আফম কতামাসদর বসলফছলাম। অস্ত্র কিসল ফদসত, তাহসল 
আর এই অঘটন ঘটসতা না। 

কলােফট কোন েবাব ফদল না। ফেন্তু আহমদ মুোর ফদসে তাফেসয়ফছল 
ফবষ্মসয়র দৃফিসত। এ ধরসনর বযবহাসর কে অবাে হসয়সছ! কে বুসঝসছ, কয 
দু’েনসে তারা ফেডন্যাপ্ েসরফছল তারা আহমদ মুোর আত্মীয় বা বন্ধ ু হসব 
ফনিয়ই। এখনও তারা কতা উদ্ধারোরী আহমদ মুোর োসর্ই আসছ। কে ফদে 
কর্সে আহমদ মুো তার প্রফত যতটা মারমুসখা হওয়া দরোর ফছল, ততটা নয়, 
বরং বযাপ্ারটা েমবযর্ীর মসতা। এটাই ফছল কলােফটর ফবষ্মসয়র োরণ। 

আহমদ মুোর ের্ার উত্তসর এবার কলােফট বলল, আমার এই কেৌভাগযই 
আমার েসন্য দুভথাসগযর োরণ হসলা। 

কেন? বলল আহমদ মুো। 
অসনসের োসছ বযর্থতা ক্ষমাহীন অপ্রাধ। এই েব কক্ষসি বযর্থতা ফনসয় 

কবোঁসচ যাওয়া দুভথাসগযর। কলােফট বলল। 
দুভথাগযটা ফে রেম? বলল আহমদ মুো। 
দুভথাগযটা মৃতযু প্যথন্ত গোসত প্াসর। বলল কলােফট। 
ের্া কশষ েসরই কলােফট বলল আবার, ফেন্তু এেব প্রে কেন? 
দুফনয়াসত েত ধরসনর কলাে আসছ, হত ধরসনর দল, গ্রুপ্ আসছ, তা 

োনার এেটা কেৌতুহল এটা। আছা, আপ্নার নাম ফে? 
কলােফট তাোল আহমদ মুোর ফদসে। বলল, নাসমর ফে প্রসয়ােন? 
প্রসয়ােসনর প্রে নয়। মানব েমাসের এেটা োধারণ রীফত হসলা োসরা 

োসর্ কদখা, কলনসদন বা প্ফরচয় হসল তার নাম ফেজ্ঞাো েরা হয়। 
কলােফট আহমদ মুোর ফদসে আবার কচাখ তুসল তাোল। আহমদ মুোর 

মসধয শত্রু ধরসনর কোন ছফব খুোঁসে কে কপ্ল না। আহমদ মুোসে েহে, েরল, 
স্বছ কলাে বসল মসন হসলা তার োসছ। আর তার যুফি ফেে। এসক্ষসি নাম না 
বলাটাই বরং কবমানান। কলােফট বলল, আমার নাম মি কলফর। 
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আপ্নাসে কদসখ কতা েহে েরল বসল মসন হসছ। ফেন্তু আমার এই ভাই-
কবানসে আপ্নারা ফেডন্যাপ্ েরসত কচসয়ফছসলন কেন? আহমদ মুো খুব নরম 
েসণ্ঠ বলল। 

কলােফট কোন উত্তর ফদল না। অসনেক্ষণ চুপ্ েসর র্ােল। তারপ্র বলল, 
ওরা দুইেন ফে েফতযই আপ্নার ভাই-সবান? 

শুধু ভাই-সবান নয়, ভাই-সবাসনর কচসয়ও বে। আহমদ মুো বলল। 
কলােফট ফেছুক্ষণ চুপ্ েসর র্ােল। তাোল আবার আহমদ মুোর ফদসে। 

ভাবসছ কে আহমদ মুোসে ফনসয়ই। এই কলাে ইছা েরসল আমাসে কমসর 
কিলসত প্ারসতা, প্ুফলসশর হাসতও তুসল ফদসত প্ারসতা। এেব ফেছূ না েসর কে 
আমার ক্ষত স্থান প্ফরষ্কার েসরসছ, কেলাই ফদসয়সছ এবং তাসত বযাসন্ডে কবোঁসধ 
ফদসয়সছ। ফনসের আহত স্বেসনর মতই কে আচরণ েরসছ আমার োসর্। 

এেব ফচন্তা েসরই বলল, তাসদর ধরার মসধয আমাসদর বযফিগত কোন 
স্বার্থ ফছল না। আমরা ফনসদথশ প্ালন েসরফছ মাি। 

ফনসদথশ োর ফছল? আহমদ মুোর ফেজ্ঞাো। 
আমরা ফনসদথশ কপ্সয়ফছলাম, ‘মযাডাম কগৌরী’ নাসম এে েমথেতথার োছ 

কর্সে। কলােফট বলল। 
ফেসের েমথেতথা ফতফন? বলল আহমদ মুো। 
কলােফট অল্পক্ষণ চুপ্ েসর কর্সে বলল, কে েংগেসনর নাম কনয়া তাসদর 

েসন্য ফনসষধ। মাি েরুন স্যার আমাসে। 
আহমদ মুো মসন মসন ভাবল, ফেসের েমথেতথা তা আমরা োফন। 

তারপ্র বলল, ফেে আসছ কতামাসে ফবপ্সদ কিলসবা না। েংগেসনর নাম শুনসত 
চাই না। কতামাসদর ফদসয় কোর্ায় োে েরায়, ফে োে েরায় তারা? 

কলােফট বলল, তাফহফত, মুফরয়া, কতায়ামতু দ্বীপ্পু্ঞ্জ প্রভৃফত স্থানেহ 
প্ফলসনশীয়ার েব োয়গায় োে েফর। ফে োে েফর আমরা তা বলসত প্ারসবা 
না স্যার। কেটা বলসল আমাসদর প্রাণ যাসব। 

ফে োে েসরা কেটা আমরা োফন। কেটা তুফম না বলসলও চসল। ফেে 
আসছ, যফদ ক্ষফত হয় বলসব না। ফেন্তু এেটা ফবষসয় োহাযয েরসত প্ার। 
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প্ফলসনশীয়ার দ্বীপ্পু্ঞ্জ ও দ্বীপ্ েম্পসেথ কতামার অসনে অফভজ্ঞতা। আছা বল কতা 
‘মত’ু নাসম কোন দ্বীপ্ আসছ? বলল আহমদ মুো। 

কেন, প্রায় েেসলরই োনা, কতায়ামতু দ্বীপ্প্ুসঞ্জর ‘মতুতুংগা’ 
অযাটলসেই েংসক্ষসপ্ ‘মতু বলা হয়। 

ধন্যবাদ ফম. মি কলফর। ‘মত’ু দ্বীপ্ বা অযাটল ফনসয় খুব আগ্রহ আমার। 
আহমদ মুোর ের্া শুসন কলােফটর ভ্রু কোঁচসে কগল মুহূসতথর েন্য। কচাসখ-

মুসখ তার কনসম এল উসদ্বগ ও ফবষ্ময়। বলল, ‘মতু অযাটল ফনসয় আপ্নার এ আগ্রহ 
কেন? 

কে অসনে ের্া। প্ফলসনশীয় অঞ্চসলর এেটা রূপ্ের্া কশানার প্র 
কর্সেই এই আগ্রহ েৃফি হসয়সছ। বলল আহমদ মুো। 

রূপ্ের্া? ফে রূপ্ের্া? কলােফট বলল। 
রােকমার কহোনা কহাোনা ও োগরেন্যা ভাইফমফত শাবানুর রূপ্ের্া। 

ঐ রূপ্ের্ায় আসছ গসডে ‘ফহনা’ দুই কপ্রফমসের প্রফত দয়াপ্রবশ হসয় তাসদর 
ফমলন ঘফটসয়ফছসলন মতুতুংগা অযাটল দ্বীসপ্। ঐ অযাটল দ্বীসপ্র অভযন্তসর এেফট 
প্রাোদ আসছ। কেই প্রাোসদ ফমলন হসয়ফছল রােপ্িু ও োগরেন্যার। যত ফদন 
তারা কবোঁসচ ফছল ঐ প্রাোসদই তারা বাে েসরসছ। আফম মসন েফর এই রূপ্ের্া 
কযমন েতয ঘটনা, কতমফন প্রাোদও এেটা বাস্তব েতয। এই োরসণই ‘মত’ু বা 
‘মতুতুংগা’ অযাটল দ্বীপ্ আমার স্বসের োয়গা। র্ামল আহমদ মুো। 

কলােফট মাসন মি কলফরর মুখ কর্সে উসদ্বগ ও ফবষ্ময়ভাব কেসট কগল। 
স্বফস্তর ভাব িসুট উেল তার মসন। কে বুসঝ ফনল, তাসদর ‘েযাফপ্টাল অব 
প্াওয়াসর’র কখাোঁে এরা োসন না। 

আহমদ মুোর ের্ার উত্তসর ফেছু বলল না মি কলফর। 
আহমদ মুোই আবার ের্া বলল, ফম. মি কলফর, আমার আগ্রসহর ের্া 

ফনিয় বুসঝছ। এখন বল, আমার আগ্রহটা ফেে ফেনা। 
আগ্রহ ফেে আসছ। ফেন্তু প্রাোসদর ফবষয়টা রূপ্ের্ার মতই েল্পনা। মি 

কলফর বলল। 



প্যাসেফিসের ভয়ংের দ্বীসপ্  138 

 

বযাপ্ে অনুেন্ধান ছাো কোন দাবী বা ফবশ্বােসে অস্বীোর েরা যায় না। 
মতুতুংগা দ্বীসপ্ কতামার ফে এই অনুেন্ধান আসছ? বলল আহমদ মুো। 

মি কলফর তাোল আহমদ মুোর ফদসে। আহমদ মুোর েসণ্ঠ এেটা ফভন্ন 
সুর আোঁচ েরল কে। তার মসনর কোসণ এেটা কছাট্ট আশংোও কেসগ উেল। বলল, 
মতুতুংগােহ েব দ্বীপ্ ও অযাটসল আমার ফবচরণ আসছ তাই বলফছলাম, প্রাোসদর 
ফবষয়টা অবাস্তব। 

কতামার ের্া মানলাম। ফেন্তু কতামার এই ‘অবাস্তব তত্ত্ব’ ফে েসর প্রমাণ 
েরা যায় বল কতা? কতামার এই ‘অবাস্তব তসত্ত্ব’র প্রমাণ হসয় কগসল কতা আর এ 
বযাপ্াসর োসরা মার্া ঘামাসত হসতা না। বলল আহমদ মুো। 

এেটা ফবেত ভাব িসুট উেল মি কলফরর কচাসখ-মুসখ। বলল, আফম ফে 
েসর বলসত প্াফর? ের্াগুসলা ভাো ভাো মসন হসলা। কযন ের্াগুসলা মসনর গভীর 
কর্সে উসে আসেফন, ের্াগুসলান কশেে কযন তার মসন কনই! 

আহমদ মুোর োনসে এেব িাোঁফে ফদসত প্ারসলা না। বলল, তুফম 
মতুতুংগা অযাটলটাসে ভালভাসব কদসখছ বসলই কেখাসন প্রাোসদর অফস্তসত্বর 
ফবষয়সে ‘অবাস্তব’ বলসত কপ্সরছ। কেেসন্যই অবাস্তব প্রমাণ েরার উপ্ায়গুসলাও 
তুফমই বলসত প্ারসব। বল, কেগুসলা ফে হসত প্াসর। 

েংসগ েংসগ েবাব ফদল না মি কলফর। মুহূতথ েসয়ে চুপ্ র্াোর প্র 
বলল, অযাটলগুসলা হসলা িাোঁপ্া বা েফলড প্বথতপ্রমাণ উোঁচু কবসের উপ্র েংেীণথ 
বা অসপ্ক্ষােৃত প্রশস্ত প্াে কঘরা প্ুকর বা হ্রসদর মত। অযাটলগুসলা কবফশর ভাগ 
কক্ষসি োছাোফছ হসয় র্াসে। কে কক্ষসি এেই কবসের উপ্র অসনে অযাটল হসত 
প্াসর, কযমন গাসছর এেই োসির উপ্র অসনে শাখা হয়। এই ধরসনর 
কক্ষিগুসলাসত দুই অযাটসলর মাঝখাসনর প্াফন অগভীর হসয় র্াসে। অযাটসলর এই 
েব পবফশি োমসন রাখসল কোন অযাটসলর িাোঁপ্া কবসের মসধয প্রাোদ ধরসনর 
ফেছু আসছ ফেনা প্রীক্ষার েসন্য দু’ফট উপ্ায় আসছ। েহে উপ্ায়ফট হসলা, 
অযাটসলর প্াে প্রশস্ত হসল কেখান কর্সে অর্বা প্াসশর কোন অযাটসলর প্রশস্ত 
প্াে কর্সে সুেে কেসট অযাটসলর িাোঁপ্া অংসশ প্রসবশ েসর কভতরটা কদখা। 
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আসরেটা উপ্ায় আসছ। েফেন এবং তা হসলা, প্াফনর ফনসচ অযাটসলর কবসের 
গাসয় কোন যসর্াপ্যুি কটনলফের মাধযসম সুেে েসর কভতসর প্রসবশ েরা। 

আহমদ মুোর কোোঁসট েূক্ষ্ম এেটা হাফের আভা িসুট উেল। বলল, 
ধন্যবাদ মি কলফর, তুফম সুন্দর বণথনা ফদসয়ছ। কযন প্রতযক্ষদশথীর বণথনা! তাই নয় 
ফে মি কলফর? 

আবার কেই ফবেতের অবস্থা িসুট উেল মি কলফরর মুসখ। বযাপ্ারটা 
অসনেখাফন কচার ধরা প্োর মত। 

েংসগ েংসগ উত্তরদ ফদসত প্ারল না মি কলফর। 
মি কলফরর এই অবস্থাসে আহমদ মুো ইফতবাচে মসন েরল। এ ধরসনর 

সুেে তার কদখার মসধয না র্ােসল তার আচরণ এমন হসতা না, মনস্তসত্ত্বর ফদে 
কর্সে এটাই স্বতফেদ্ধ। 

অবসশসষ মি কলফর বলল, আফম যা বসলফছ, তার কবফশ ফেছু আফম োফন 
না। 

আহমদ মুো কোন প্রফতফক্রয়া প্রোশ েরল না। আহমদ মুো ফনফিতই 
বুঝল কে েতয ের্া বসলফন। তবু এ বযাপ্াসর চাপ্ না ফদসয় বলল, তুফম যাসদর 
োসর্ বা কয েংগেসনর োসর্ আছ, কেটা েত বছর? 

ফতন বছর। বলল মি কলফর। 
কতামাসে খুব বুফদ্ধমান ও েসচতন বসল মসন হসছ। তুফম কপ্শায় আেসল 

ফে? ফেজ্ঞাো আহমদ মুোর। 
কপ্শায় কমফরন ইফঞ্জফনয়ার ফছলাম। বলল মি কলফর। 
কে কতা মূলযবান কপ্শা! ফেন্তু এখন কতা কদখা যাসছ তুফম ফেডন্যাফপ্ং 

কপ্শায় কনসমছ। আহমদ মুো বলল। 
মি কলফর মুখ তুসল আহমদ মুোর ফদসে তাোল। তার কচাসখ-মুসখ 

এেটা অস্বফস্তর ছাপ্। বলল, প্রসয়ােসন ফনসদথশ মত আমাসদর েব োেই েরসত 
হয়। তসব মূলত েংগেসনর কমফরন োইডটায় আফম োে েফর। 

তাহসল দসলর অসনে োরসিে শীপ্ ও কবাট আসছ? বলল আহমদ মুো। 
ফেছু কতা আসছই। মি কলফর বলল। 
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দসলর আন্ডারওয়াটার কভফহেল অর্থাৎ োবসমফরন োতীয় কভফহসেল 
কনই? ফেজ্ঞাো েরল আহমদ মুো। 

চমসে উেল মি কলফর। দুই কচাখ ছানাবো েসর তাোল আহমদ মুোর 
ফদসে! 

ের্া বলার কখই কযন হাফরসয় কিসলসছ মি কলফর! কোন ের্া বলল না 
কে। 

আবার ফমর্যা বল। বল কয, োবসমফরন োতীয় কোন কভফহসেল দসলর 
কনই! আহমদ মুোই আবার বলল। আহমদ মুোর কোোঁসট হাফে। 

মি কলফর ফনবথাে হসয় কগসছ। কোন ের্াই কে বলসত প্ারল না। তার 
কচাসখর দৃফির মসধয এেটা অেহায়ত্ব আসছ। তার মসন এেটা ের্া কতালপ্াে 
েসর উেসছ, কে এই কলাে! আমাসদর েব ফবষয় কে োসন ফে েসর! 

আবারও ের্া বলল আহমদ মুোই। বলল, এেটা কগাপ্ন দসলর োসর্ 
তুফম শাফমল হসলাও কতামাসে েরল, েহে মসন েসরফছলাম। ফেন্তু কদখফছ তুফম 
খুব েহেভাসব ফমর্যা ের্া বলসত প্ার। মতুতুংগার েৃেে েম্পসেথ তুফম োন না, 
এই ফমর্যা ের্া কেন বলসল? 

কলােফট অসনেখাফন মুষসে প্সেসছ। বলল, কগাপ্নীয়তা রক্ষার েসন্য 
আমাসদর শপ্র্ েরসত হয়। আত্মরক্ষার েসন্যই আফম ফমর্যা বসলফছ। শপ্র্ কেউ 
ভাঙসল তার মৃতযুদি হয়, এটা দসলর অপ্ফরবতথনীয় ফবধান। আহমদ মুোর মুখ 
উজ্জ্বল হসয় উেল। তার বুে কর্সে অফনিয়তার এেটা প্াহাে কযন কনসম কগল! 
মতুর প্রাোসদ কোোর সুেে তাহসল েতয এবং প্রাোদও েতয! 

আপ্ফন েব কেসনও আমাসে প্রে েরসছন, এর অর্থ আফম বুঝলাম না। 
বলল মি কলফর। 

কদখফছলাম কয, তুফম ফে বল। অসরেটা ফেফনে, মতুতুংগা অযাটসলর 
প্ফিসম কোন অযাটল কনই। উত্তসরর অযাটলটা কবশ দূসর। তাসদর মসধয েমন 
েংসযাগ কনই। বাফে র্াসে প্ূবথ ও দফক্ষণ। এই দুই ফদসে মতুতুংগার োছাোফছ 
চারফট অযাটল আসছ অর্থাৎ তাহাফনয়া, কটসপ্াসটা, ফহফত ও কতায়াসনসে। এই চাসরর 
মসধয ‘ফহফত’ অযাটসলর োসর্ মতুতুংগার েমন কবে কনই। অনুরূপ্ভাসব 
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‘কটাসপ্াসটা’ ও ‘কতায়াসনসে’ অযাটসলর োসর্ও মতুতুংগার েমন কবে কনই। এই 
ফতন অযাটল ও মতুতুংগার মাঝখাসন বরং খাসদর উত্তর প্রান্ত ঘুসর মতুতুংগা প্যথন্ত 
উোঁচু ও েংযুি এেটা কবে রসয়সছ। ফেন্তু কটাসপ্াসটা অযাটলফট এতই ক্ষুদ্র ও কডাবা 
কয, কেখান কর্সে েংসযাগ সুেে মতুতুংগা প্যথন্ত হসত প্াসর না। বাফে র্াসে বে 
আোসরর তাহাফনয়া অযাটল। এর প্ফিম তটসরখার দফক্ষণ প্রান্ত কবশ প্রশস্ত ও উোঁচু 
কযখাসন েনোেশন েম্ভব। এ প্রান্ত কর্সে মতুতুংগা প্যথন্ত ফেছুটা েংেীণথ হসলও 
উোঁচু এেে এেফট কবে লাইন চসল কগসছ। এখন তুফম বল, সুেসের কয তত্ব ফদসয়ছ 
তাসত মতুতুংগার প্রাোসদ কোোর সুেে কোন অযাটল কর্সে হসত প্াসর? 

দীঘথ বিবয ফদসয় র্ামল আহমদ মুো। 
মি কলফর হাোঁ েসর স্তফম্ভত দৃফিসত কদখফছল আহমদ মুোসে। কে কভসব 

প্াসছ না অযাটলগুসলা েম্পসেথ আহমদ মুো এত ফবস্তাফরত তর্য োসন ফে েসর! 
বহুফদন আফম ঘুরফছ এ অঞ্চসল, ফেন্তু এর েব ের্া আমার োনা কনই। আেসল 
কদখফছ েব োসন এই কলােটা। প্রাোসদর কভতসরর ের্াও ফে কে োসন? কেোঁসপ্ 
উেল মি কলফরর বুেটা। আেসল কভতসর ফে আসছ, ফে ঘসট তার েব ফেছু তারাও 
োসন না। শুধু অসচনা, অোনা কলােসদর কেখাসন েুেসত কদসখ, তাসদরসে আর 
েখসনা কবর হসত কদসখ না। এই কলােফট কে ফবষসয়ও ফে োসন? ফেন্তু ফেভাসব? 

মি কলফরর ফনরব ও ফবষ্ময়াফবি হসয় হাোঁ েসর র্ােসত কদসখ আহমদ মুো 
বলল, আমার ের্ায় অবাে হবার ফেছু কনই। েবই কতা তুফম োন! কতামার োনা 
ফবষয়টা োনাসল আফম উপ্েৃত হসবা। ফপ্লে বল। 

আপ্ফন েবই োসনন স্যার, এরপ্রও প্রে েরসছন? আপ্ফন কতা অবস্থার 
প্যথাসলাচনা েসর বসলই ফদসয়সছন মতুতুংগা অযাটসলর সুেে কোন অযাটল কর্সে 
আেসত প্াসর। আেসলই এর কোন ফবেল্প কনই। বলল মি কলফর। 

হাি ট্ররু্ মাসন অষ্পি েতয ফেন্তু েতয নয়। তুফম প্ফরষ্কার েসর বল। তুফম 
যার ফবেল্প কনই বলসল, কেটা প্রতক্ষদশথীর োসছ েতয এটা ফেনা? 

ফনচু েসর রাখা মুখ তুলল মি কলফর। এেটা ভীফত ও অেহায় ভাব তার 
কচাসখ-মুসখ। বলল, হ্যাোঁ তাই স্যার। আপ্ফন েব োনার প্সরও কেন এেব ের্া 
বারবার বলসছন স্যার? 
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আফম কতামার প্রীক্ষা ফনফছ বলসত প্ার। আছা, এতক্ষণ আফম বসলফছ, 
এবার তুফমই বল, সুেেফটর মখু কোর্ায়? 

কেটাও কতা আপ্ফনই বসল ফদসয়সছন। তাহাফনয়া দ্বীসপ্র প্ফিম তটসরখার 
দফক্ষণ প্রান্ত এলাো েনোেশসনর েসন্য উপ্যুি। উত্তর কতা এখাসনই আসছ 
স্যার। বলল মি কলফর। 

খুফশ হসলা আহমদ মুো। কে অবশ্যই ফমর্যা বসলফন। সুেসের মুখ 
তাহাফনয়ার প্ফিম তটসরখার দফক্ষণ প্রাসন্তই রসয়সছ। আিাহর শুেফরয়া আদায় 
েরল আহমদ মুো। 

উসে দাোঁোল কে। বলল, ফম. মি কলফর, আফম আেফছ। 
বসল প্াসশর ঘসর প্রসবশ েরল আহমদ মুো। 
কে ঘসর দরোর প্াসশই বসে ফছল মাসরভা ও মাফহন। 
তারাও ওসে দাোঁোল। বলল, ধন্যবাদ স্যার, ের্া আদায় েরার কক্ষসিও 

দুফনয়ায় ফনিয় আপ্নার কোন েুফে কনই। কোন বোবফে, হুমফে-ধমফে ও গাসয় 
হাত কতালা ছাোই আপ্নার যা প্রসয়ােন েবই আদায় েসর ফনসলন অদ্ভুত 
কেৌশসল। আবারও ধন্যবাদ স্যার। বলল মাসরভা। 

আমাসে ধন্যবাদ না ফদসয় আিাহর শুেফরয়া আদায় ের। ভাসলাবাো, 
মমতার কচসয় বে অস্ত্র দুফনয়ায় আর কনই। কে আমাসে শত্রু মসন েসরফন এবং 
আমার ের্াবাতথায় কে ফবশ্বাে েসর ফনসয়সছ আফম তাসদর েব ফেছু োফন। আমার 
োনা ফবষয় তাই প্রোশ েরসত কে ফদ্বধা েসরফন। র্াে, এেব ের্া। আফম যাফছ 
স্বরাে েফচব োসহসবর োসছ। বসল আহমদ মুো হাোঁটসত শুরু েরল। মাসরভা ও 
মাফহনও ঘর কর্সে কবর হবার েসন্য হাোঁটসত শুরু েরল। 

 
 
 
ফপ্এে ফগসয় স্বরাে েফচবসে বলল, স্যার, আহমদ মুো নাসম এেেন 

ভদ্রসলাে এসেসছন। আপ্নার োসর্ কদখা েরসত চান। 
শুসনই স্বরাে েফচব উসে দাোঁোল। বলল, ভদ্রসলােসে ফনসয় আফে। 
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ফপ্এে ফবফষ্মত হসয় এেবার স্বরাে েফচসবর ফদসে তাোল। স্যার, ফনসে 
যাসবন তাসে স্বাগত োনাসত? বলল, আপ্ফন বসুন স্যার। আফম তাসে ফনসয় 
আেফছ। 

না, কে খুব মূলযবান মানুষ। িরাফেসদর োমাই। তাছাোও তার আরও 
বে প্ফরচয় আসছ। বসল স্বরাে েফচব হাোঁটসত শুরু েরল।  

ফপ্এে-এর েসক্ষ ফগসয় স্বরাে েফচব ও প্ুফলশ প্রধান স্বাগত োনাসলা 
আহমদ মুোসে। 

আহমদ মুোসে ফনসয় স্বরাে েফচব ও প্ুফলশপ্রধান তার েসক্ষ এসে 
বেল। আহমদ মুোসে বফেসয় ফনসে ফগসয় তার আেসন বেল। 

বসেই বলল, ফম. আহমদ মুো, আেসের ফেজ্ঞাোবাসদর খবর ফে, ভাল 
ফনিয়ই। 

আল হামদুফলিাহ! ভাল স্যার। যা কচসয়ফছলাম তা কপ্সয়ফছ। বলল 
আহমদ মুো। 

এত তাোতাফে মুখ খুলল! স্বরাে েফচব বলল। তার েসণ্ঠ ফবষ্ময়! 
অসনে ের্া বলসত হসয়সছ স্যার। 
আফম তার েমবযর্ী ও বন্ধু-এ ফবশ্বাে তার মসধয কেসগফছল। আফম কোন 

প্ক্ষ নই, কোন স্বাসর্থ আফম এেব োনসত চাফছ না, এটাও কে ধসর ফনসয়ফছল। 
আফম ফনছে তার বযাপ্াসর আমার কেৌতূহল ফনবৃত্ত েরফছ, এটাও তাসে বুঝাসত 
কপ্সরফছলাম। আর তাসদর েম্পসেথ এবং তাসদর ঘাোঁফট ও তাসদর ফবফভন্ন ফবষয় 
েম্পসেথ আফম ের্া বসল তার মসধয এ ফবশ্বাে েুফেসয় ফদসয়ফছলাম কয, তাসদর 
বযাপ্াসর আফম েব োফন, ফনছে তাসে আফম বাফেসয় কদখফছ মাি। এেসন্য কোন 
তর্য কদয়াসে কে খারাপ্ মসন েসরফন এবং ফমর্যাও বসলফন এই োরসণ কয তার 
ফমর্যা আমার োসছ ধরা প্সে যাসব। বলল আহমদ মুো। 

ফবষ্ময়ফমফশ্রত প্রশংোর এেটা কেউ কখসল কগল তাফহফতর স্বরাে েফচব ও 
প্ুফলশপ্রধাসনর কচাসখ-মুসখ। বলল, চমৎোর ফম. আহমদ মুো! চমৎোর আপ্নার 
কেৌশল। আপ্ফন ধমফে ফদসয় ফেংবা গুফল ছুোঁসেও এত ের্া উদ্ধার েরসত প্ারসতন 
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না। ধন্যবাদ আপ্নাসে। ফেন্তু আহমদ মুো, েব কক্ষসিই এই কেৌশল খাফটসয় িল 
প্াওয়া যায়? 

ভালবাো, েহমফমথতার শফি অতযন্ত েফেন ও েসোর মানুষসেও দুবথল 
েসর, তাসে োসছ টাসন, তার হৃদয় েয় েসর কনয়া যায়। তার মসনর ের্াগুসলাও 
তখন প্াখা কমসল, ওসপ্ন হসয় যায়। ফেন্তু শফির প্রসয়াগ বা প্রদশথণী মানুসে ভীত 
েসর। ভসয় অসনসেই মুখ কখাসল। আবার অসনসেই শফিসে ভয় েসর না, এসদর 
ফবরুসদ্ধ শফি কোন োসেও আসে না। আহমদ মুো বলল। 

ফেে ফম. আহমদ মুো, দুফনয়ার প্াষিতম মানুষও োোঁসদ ভালবাোর 
কছাোঁয়ায়, অসস্ত্রর আঘাসত নয়। যাে, এখন বলুন আপ্ফন েত দূর কপ্ৌোঁছসলন? স্বরাে 
েফচব বলল। 

স্যার, প্সর্র েন্ধান কপ্সয়ফছ। কে প্সর্ চসল এখন লসক্ষ কপ্ৌোঁছসত হসব। 
প্র্ চসল লসক্ষ কপ্ৌোঁছার েফেন োেটাই এখন বাফে। বলল আহমদ মুো। 

ঈশ্বর আপ্নাসে োহাযয েরুন ইয়ংমযান। লসক্ষ আপ্ফন কপ্ৌোঁছসবনই, 
এসত আমার কোন েসন্দহ কনই। আমাসদর োহাযয েব েময় আপ্নার োসর্ 
র্ােসব। ফবজ্ঞানী-ফবসশষজ্ঞসদর ফনরাপ্ত্তা ও মুফি ফনসয় আমরাও উফদ্বগ্ন। কযন 
আমাসদর ভুসল তাসদর বে কোন ক্ষফত না হয়, এ বযাপ্াসর আমরা খুবই েতেথ। 
এটা আপ্নার কেে। আমরা আপ্নার উপ্সরই ফনভথর েরফছ। স্বরাে েফচব বলল। 

ধন্যবাদ আপ্নাসদর এই দৃফিভংফগর েসন্য। উসদ্বসগর ফবষয় এটাই স্যার, 
ওরা োমান্য ফেছু কটর কপ্সলই ফবজ্ঞানী ও ফবসশষজ্ঞসদর েীবন ফবপ্ন্ন হসত প্াসর। 
এেসন্য ওসদর োযথেফর শফি ফনফিয় েসর কদয়ার আসগ ফেংবা ওসদর ‘শফির 
কেন্দ্র’ দখসলর আসগ ওসদর ফেছুই োনসত কদয়া যাসব না। বলল আহমদ মুো। 

এ োরসণই এই োসে বা অফভযাসন দলবদ্ধভাসব যাওয়া যাসব না 
এসেবাসরই। এই ফবপ্জ্জনে অফভযাসন মাি দু’এেেনসেই অংশ গ্রহণ েরসত 
হসব ওসদর কচাখসে িাোঁফে ফদসয়। আমার মসন হসছ ফবষয়টা অতযন্ত ষ্পশথোতর 
এবং অফত ফবপ্জ্জনে বসলই ঈশ্বর আপ্নাসে প্াফেসয়সছন। আফম আপ্নার 
েম্পসেথ অসনে শুসনফছ। ফেন্তু েসয়ে ফদন ধসর আপ্নার োে কদসখ মসন হসছ 
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আপ্নার েম্পসেথ যা শুসনফছ তার কচসয় অসনে বে আপ্ফন। ধন্যবাদ আহমদ মুো। 
তাহাফতর প্রধান স্বরাে েফচব বলল। 

মি কলফরর ফবষসয় এখন ফে েরা যায়! কে কযসহতু আমাসদর োহাযয 
েসরসছ, এেসন্য কে ফবচাসরর মুসখামুফখ কহাে, তা আফম চাফছ না স্যার। আপ্নারা 
তাসে ফনরাপ্ত্তা কহিােসত রাখুন আমাসদর অপ্াসরশন কশষ না হওয়া প্যথন্ত। আর 
তার প্ফরবার-প্ফরেনসেও আপ্নাসদরই কদখসত হসব, তাসদর ভরণ-সপ্াষণও 
েরসত হসব। আফমও তাসে বলব, এখন কে বাইসর কগসল তার দলই তাসে কমসর 
কিলসব এবং তার কোন ফচন্তা কনই প্ফরবার-প্ফরেন ফনসয়। তাসদর ভরণ-
কপ্াষসণর বযবস্থা হসয় কগসছ। বলল আহমদ মুো। 

আপ্ফন যা বসলসছন। কেটাই হসব ফম. আহমদ মুো। তাসেও আশ্বস্ত 
েরুন, তার প্ফরবার ফনসয় তার কোন ফচন্তা েরসত হসব না। স্বরাে েফচব ও 
প্ুফলশপ্রধান বলল। 

ধন্যবাদ েনাব। আর আমাসে োহাসযযর ফবষয়টা েময় মত আফম 
আপ্নাসে োনব। বলল আহমদ মুো। 

আপ্নার এেটা েনটযাক্ট নািার ফদসল প্রসয়ােসন আমরা আপ্নার োসর্ 
কযাগাসযাগ েরসত প্ারসবা। স্বরাে েফচব-প্ুফলশপ্রধান বলল। 

কেটা ফবপ্জ্জনে হসত প্াসর স্যার। ওরা কযমন কভতর কর্সে প্াোসনা 
কমসেে মফনটর েরসত প্াসর, কতমফন বাইসর কর্সে প্াোসনা কমসেে মফনটসরর 
বযবস্থা তার অবশ্যই করসখসছ। বলল আহমদ মুো। 

ফেে ফম. আহমদ মুো। আপ্ফন ফেে ফচন্তুা েসরসছন। ধন্যবাদ! 
তাহসল উেসত প্াফর স্যার। বলল আহমদ মুো। 
ফডনাসরর েময় হসয় আেসছ। আমরা ফে এে েংসগ ফডনার েরসত প্াফর 

না? ভুলসবন না আপ্ফন ফেন্তু আমাসদর োমাই, িরাফেসদর োমাই। স্বরাে েফচব-
পু্ফলশপ্রধান বলল। 

ধন্যবাদ স্যার। আপ্নাসদর কস্নসহর এই অিার আফম প্রতযাখযান েরসত 
প্াফরনা। আমার োসর্ ফেন্তূ দু’েন কছসলসমসয় আসছ। বলল আহমদ মুো। 
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তামাফহ মাফহন ও মাসরভা মাইফমফত কতা! ওসদরও দাওয়াত ফডনাসর। 
আমরা খুব খুফশ। ওরা আপ্নার ভাল েহোরী হসয় উসেসছ। আফম ফচন্তা েরফছ, 
ওসদর আফম আমাসদর কগাসয়ন্দা ফবভাসগ ফনসয় কনব। আপ্ফন ফে মসন েসরন? 
স্বরাে েফচব-প্ুফলশ প্রধান বলল। 

আমার মসনর ের্া বসলসছন। আফম আপ্নাসে এ বযাপ্াসর অনুসরাধ 
েরসত চাফছলাম। বলল আহমদ মুো।  

ফম, আহমদ মুো, খুফশ হলাম আপ্নার অফভমত কপ্সয়। স্বরাে েফচব 
বলল। 

আফম ‘মি কলফর’র আর এেটু ের্া বলব। আফম তা হসল এখন উেফছ 
স্যার। বলল আহমদ মুো।  

মি কলফরর োসর্ ের্া বলার এই ফেদ্ধান্ত আহমদ মুো আরও এেটা 
োরসণ ফনল। তাহাফনয়া অযাটল কর্সে মতুতুংগার প্রোসদ যাওয়ার সুেে ও 
প্রোসদর বযাপ্াসর আহমদ মুো আর এেটু ের্া বলসত চায়। এ ফবষয় কয কোন 
তর্য তার োসে আেসব।  

ফেে আসছ আসুন। আমর ফপ্এে ফেে ১২টায় আপ্নার ফডনাসর আেসব। 
আফম আপ্নাসদর েসন্য অসপ্ক্ষা েরব। হ্যাোঁ, আর এেটা ের্া বলসত ভূসল কগফছ। 
আফম অযাটল টুযফরটসদর ছদ্মসবসশ েমাসন্ডা, প্ুফলশ, ও কগাসয়ন্দাসদর ফনসয়াফেত 
েরসত চাই যাসত যাসত কোন েসন্দহ েৃফি না হয় এমনভাসব। স্বরাি েফচব-প্ুফলশ 
প্রধান বলল। 

আহমদ মুো এেটু ভাবল। তারপ্র বলল, েরসত প্াসরন। তসব 
তাসদরসে কপ্াষাসে-আশাসে, ের্াবাতথায় ও আচার-আচরসণ এেদম টুফরট হসত 
হসব। বলল আহমদ মুো।  

ধন্যবাদ ফমিঃ আহমদ মুো। আফম তাসদর োসছ মাসন তাফহফতর েব 
প্ুফলশ ও কগাসয়ন্দার োসছ আপ্নার িসটা ও কমসেে ফদসয় রাখসত চাই, যাসত 
আপ্নার কয কোন আসদশ তারা শুনসত বাধয র্াসে। আর অযাটল গুসলাসত যারা 
র্ােসব তাসদর োমান্ডাসরর েন্টযােট নািার আপ্নাসে কদব। তাসে আপ্ফন কয 
কোন আসদশ ফদসত প্ারসবন। স্বরাি েফচব ও প্ুফলশ প্রধান বলল। 
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ধন্যবাদ স্যার। আফম খুব খুফশ হলাম। ধন্যবাদ আপ্নাসে। 
বসল উসে দাোঁোল আহমদ মুো। স্বরাি েফচব োম প্ুফলশপ্রধানও উসে 

দাোঁোল। আহমদ মুো তার োসর্ হ্যান্ডসশে েসর কবফরসয় এল। 
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৬ 
েযাফপ্টাল অব প্াওয়াসরর ফেচুসয়শন রুম। 
ফেচুসয়শন রুসমর এে প্রাসন্ত েূযথোর এেফট কবফদ। কবফদর উপ্র সুন্দর 

রােেীয় োসপ্থট প্াতা। 
কবফদর োমসন কশ্বত প্ার্সরর কমসঝসত োফরবদ্ধ ফতনফট কচয়ার। 

কচয়ারগুসলাও োদা ধবধসব রসঙর।  
ফতনফট কচয়াসরর মাসঝর কচয়াসর কগৌরী। তার ডাসন ফেের, ব্ল্যাে োন 

ফেফন্ডসেসটর অপ্াসরশন চীি। আর কগৌফরর বাম প্াসশ বসেসছ ডারর্ ভাসদর, 
ব্ল্যাে োন ফেফন্ডসেসটর কগাসয়ন্দাপ্রধান। 

তার েবাই উন্মুখভাসব তাফেসয় আসছ োমসনর ফদসে। তাসদর েবারই 
মুখ ফবষণ্ণ। 

তাসদর অসপ্ক্ষার ইফত হসলা। 
কবফদর কপ্ছসনর কদয়াল িুোঁসেই কযন কবফরসয় এল রিলাল কচয়াসর বো 

আসলফি গযাফরন, ব্ল্যাে োন ফেফন্ডসেসটর েবথময় েতথা। তার গাসয় লাল রােেীয় 
কপ্াষাে। 

ধবধসব োদা ঘসর লাসলর আগমন অসনেটাই েূসযথাদসয়র মত। 
কবফদর মাঝখাসন এসে ফস্থর হসলা কচয়ারফট। 
কবফদর ফনসচ কমসঝয় কচয়াসর বো ফেের, কগৌরী ও ডারর্ ভাসদর উসে 

দাোঁফেসয় লিা বাও েসর বলল, লং ফলভ আওয়ার লডথ! লং ফলভ আওয়ার 
ফেফন্ডসেট!  

বেল তারা ফতনেন। 
আে আসলফি গযাফরসনর মুসখ মুসখাশ কনই। 
চফিশ বসছসরর মত বয়সের এেেন মানুষ কে। প্ফিসমর কে োদা রসঙর 

মানুষ। শি কচায়াল, েফেন মুখ, কচাসখর দৃফিসত েসোরতা। মুসখ লাবণয-
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েমনীয়তা ফেছু ফছল ফেনা কোনফদন, তা বুঝা যায় না। েফেন ও েসোরতার মাসঝ 
হাফরসয় কগসছ কযন সুেমার বৃফত্তর েব ফেছু। 

আসলফি গযাফরসনর দৃফি েবার উপ্র ফদসয় ঘুসর এসে ফস্থর হসলা ফেেসরর 
মুসখর উপ্র। 

ফেের মার্া নত েরল।  
এ েব ফে হসছ ফেের? 
মাই লডথ! বসল চুপ্ েসর র্ােল ফেের। 
ফতনফট েফমফট েসর ফদসয়ফছলাম আহমদ মুোসে এফলফমসনট েরসত, ফেন্ত ূ

কতামাসদর ৮ েদসস্যর এফলট োমাসন্ডারা ফনসেরাই এফলসমসনট হসয় কগল। কেন, 
ফেভাসব? বলল আসলফি গযাফরন। েসোর যাফিে তার েন্ে। 

কগৌরীসদর ফতনেসনর মুখও মফলন হসয় কগল প্রাফেত পেফনসের মত। 
ফেের উসে দাোঁফেসয় বাউ েসর বলল, মাই লডথ, আমাসদর অফভযান ফেে 

ভাসব......। 
ফেেসরর ের্ার মসধযই আসলফি গযাফরন বসল উেল, র্াে ফেের। এই 

ের্াগুসলা এেটু প্সর শুনব। আসগ শুনসত চাই, আমাসদর কোন কলাে এ প্যথন্ত 
শ্ত্রত্রুর হাসত ধরা প্সেফন। ধরা প্োর অঘটন ফেভাসব ঘটল?  

মাই লডথ! আমার ের্ার মসধয এটাও বলব মাই লডথ। বলল ফেের। 
বল। বলল আসলফি গযাফরন েসোর েসন্ে।  
মাই লডথ! কেফদন রাসত বে ঘটনার প্র আপ্নার ফনসদথসশ ফতনেসন বসে 

ফেদ্ধান্ত ফনলাম, আহমদ মুোসে প্রস্তফূত ও প্ফরেল্পনার কোন সুসযাগ কদয়া যাসব 
না। প্রফতফট সুসযাসগর েদ্বযবহার েসর তাসে এসের প্র এে আঘাত হানসত হসব। 
এই লসক্ষই কে রাসতর প্র আহমদ মুোসে খুোঁসে প্াবার েসন্য েোসলই আমরা 
মাসরভা ও মাফহনসে খুোঁসে ফনই এবং তাসদর িসলা েসর হােপ্াতাসল যাই। কেই 
হােপ্াতাসল ফচফেৎো ফনফছল আহমদ মুোর ড্রাইভার। কখাোঁে ফনসয় োনা যায়, 
আহমদ মুো হােপ্াতাসল আসেফন। এেেনসে প্াহারায় করসখ আমাসদর 
েসয়েেন আহমদ মুোর আসগর কহাসটসল চসল আসে। োনা যায় কে কহাসটসল 
আহমদ মুো যায়ফন। এটা কেসন আমাসদর কলাসেরা আবার কেই হােপ্াতাসল 
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ফিসর আসে। তারা কে হােপ্াতাসল ফগসয় োনসত প্াসর আহমদ মুো এসে চসল 
কগসছ। দুভথাগয, প্াহারায় র্াো আমাসদর কলাে তাসে ফচনসত প্াসরফন। আহমদ 
মুো ছদ্মসবসশ ফছল বসল মসন হয়। ফেন্তূ মাফহন ও মাসরভা তখনও হােপ্াতাসল 
ফছল। আমাসদর কলাসেরা তাসদর আনুেরন েসর নতুন এে কহাসটসল ফগসয় 
আহমদ মুোসে প্ায়। তার কহাসটল েসক্ষ র্াো েম্পসেথ ফনফিত হসয় তারা চারেন 
প্রর্ম সুসযাসগই তাসে হতযার ফেদ্ধান্ত গ্রহণ েসর। কহাসটসল ও তার আসশপ্াসশ 
প্ুফলশ ফছল না। তার লাশ আনার প্সর্ কোন বাধাও ফছল না। প্ফরেল্পনা হয় 
প্রর্সম দু’েন এে আঘাসতই দরো কভসঙ কিলসব। আর প্রস্ততূ র্াো দু’েন এে 
োসর্ গুফল েরসব আহমদ মুোসে। এেেন এযাসটনসডন্টসে টাো ফদসয় ঐ েমসয় 
গল্পরত আহমদ মুো, মাসরভা ও মাফহসনর ফমফটং ডায়াগ্রাম েংগ্রহ েরা 
হসয়ফছল।প্ফরেল্পনা ফনখুোঁত ফছল। এে আঘাসত দরোও কভসঙ প্সেফছল। ফেন্তূ 
ফবস্ময়ের বযাপ্ার হসলা, আমাসদর প্রস্তূত র্াো কলাসেরা অপ্রস্ততূ আহমদ মুোর 
আসগ গুফল ছুোঁেসত প্াসরফন। এই অবস্থায় কেখাসন আমাসদর চারেন ফনহত হয় 
এবং আমাসদর েব প্ফরেল্পনা বযর্থ হসয় যায়। এরপ্র আহমদ মুোর কহাসটসলর 
দু’প্াসশ প্ুফলসশর প্াহারা বসে। এই অবস্থায় আমাসদর অবফশি কলাসেরা 
কহাসটসলর কপ্ছন দরো ফদসয় মাফহন ও মাসরভাসে চসল কযসত কদসখ 
তাৎক্ষফণেভাসব ফেদ্ধান্ত গ্রহন েসরসছ, মাসরভা ও মাফহনসে তারা প্ণবন্দী েরসব 
আহমদ মুোসে হাসতর মসধয প্াওয়ার েসন্য এবং তারা ফেদ্ধান্ত অনুোসর 
মাসরভাসদর ফপ্ছু কনয়। হাইওসয়র কয স্থানসে ওসদর ফেডন্যাপ্ েরার প্ফরেল্পনা 
েসর, তার ফেছু আসগ মাসরভা ও মাফহন গাফে র্াফমসয় এেটা সুপ্ার মাসেথসট কনসম 
প্সে। আমাসদর কলাসেরা ফেদ্ধান্ত কনয় ওরা মাসেথট কর্সে কবরুসলই তাসদর ধসর 
গাফেসত তুলসব এবং ফেছু িাোঁো গুফল ছুোঁসে িাে েৃফি েসর তারা কবফরসয় আেসব। 
ফেন্তূ তাসদর গাফে কতালার েময় কোসেসে এেটা গাফে এসে হাফের হয়। 
আমাসদর ফতনেন কলােসে হতযা েসর মাসরভাসদর উদ্ধার েসর ফনসয় চসল যাবার 
েময় তার কছাোঁো ফতনফট গুফলসত ফেফরয়ােভাসব আহত আমাসদর এেেন কলােসে 
তারা ধসর ফনসয় যায়। যাবার েময় ফচৎোর েসর বসল যায়, আহতসে আমরা 
হােপ্াতাসল ফনফছ। এর ফেছুক্ষন প্র আমাসদর কলাসেরা র্ানায় যায়। র্ানা অদ্ভুত 
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োর্া োনায়। বসল, আমাসদর আহত ঐ বযফিসে যা র্ানায় ফনসয় আেফছল, কে 
র্ানায় এসে ডাইফর েসর কগসছ, আহত আমাসদর কলােসে ফছফনসয় ফনসয় কগসছ 
েসয়েেন কলাে। েসয়েফট গাফে ফনসয় তার গাফে তারা ফঘসর কিসল আহতসে 
ফছনতাই েসর ফনসয় যায়। এরপ্র আমাসদর আহত কলােফটর আর কোন কখাোঁে 
আমরা প্াইফন। মাসরভা ও মাফহন ফনসখাোঁে রসয়সছ। তাসদর বাফেসত তাসদর 
প্াওয়া যাসছ না। তাসদর প্ফরবাসরর কলাসেরাও উফদ্বগ্ন। র্ানায় তারা ডাইফরও 
েসরসছ।  

র্ামল ফেের। মুহূতথোল কর্সমই আবার বলল, মাই লডথ, আমরা 
প্যথাসলাচনা েসরফছ, আমাসদর প্ফরেল্পনায় কতমন কোন ভূল কনই। আহমদ মুো 
অফবশ্বাস্য ফক্ষপ্রতায় আমাসদর প্রর্ম উসদযাগ বযর্থ েসর কদয়। ফদ্বতীয় কক্ষসিও 
অেল্পনীয়ভাসব তারা আক্রমসণর ফশোর হয়, যখন তারা বযস্ত ফছল মাসরভা ও 
মাফহনসে গাফেসত কতালার েসন্য। অতএব, মাই লডথ, আমাসদর প্যথাসলাচনায় 
আমাসদর বযর্থতার োরণ, োমর্থয ও সুসযাসগর অভাব নয়। মাই লডথ! আমরা 
মুখাসপ্ক্ষী আপ্নার ফেদ্ধান্ত ও আসদসশর। র্ামল ফেের। 

কতামাসদর োে ও বিসবযর মসধয অসনে িাোঁে রসয়সছ। সুপ্ার মাসেথসট 
আমাসদর কলােসদর কমসর আমাসদর বন্দীসদর কেসে ফনল, তারা এেেন না 
েয়েন ফছল? কে বা তারা হোৎ কেখাসন উফদত হসলা কোসেসে? তাসদর সুপ্ার 
মাসেথসট কোো প্ফরেফল্পত ফে না? আহতসে কেউ কেসে ফনসয়সছ, র্ানায় এই 
খবর কদওয়া োোসনা ফেনা? এই েব ফবষসয় কতামাসদর অনুেন্ধান ও প্যথাসলাচনা 
হয়ফন। 

বসল আসলফি গযাফরন মুহূসতথর েসন্য র্ামল। আবার শুরু েরল, আফম 
ফনফিত সুপ্ার মাসেথসট আমাসদর কলােসদর হতযা, মাসরভাসদর উদ্ধার ও 
আমাসদর কলােসদর ধসর ফনসয় যাওয়ার োে আহমদ মুো েসরসছ। কে ছাো 
এভাসব এই োে েরার কলাে প্ফলসনশীয়ায় আর কেউ কনই। কে কোন ভাসব 
মাসরভাসদর ফবপ্দ কেসন বা বুঝসত কপ্সর তাসদর িসলা েসর এবং মাসরভাসদরসে 
েরণীয় েম্পসেথ ফনসদথশ কদয়। ফনসদথশ অনুোসরই মাসরভারা সুপ্ার মাসেথট প্রসবশ 
েসর েময় কক্ষপ্সণর েসন্য, যাসত কেই েমসয়র মসধয আহমদ মুো কপ্ৌছসত 



প্যাসেফিসের ভয়ংের দ্বীসপ্  152 

 

প্াসর। এ না হসল কয মাসরভারা ভসয় কহাসটসলর কপ্ছসনর দরো ফদসয় প্াফলসয় 
আসে, তারা সুপ্ার মাসেথসট েুেসব মাসেথফটং েরার েসন্য এটা ফবশ্বােসযাগয নয়। 
আহতসে ফছনতাইসয়র োফহনী কেই োফেসয়সছ, যাসত আহতসে হােপ্াতাসল 
কপ্ৌছাবার দায় কর্সে কবোঁসচ যায়। ফনিয় আমাসদর আহত কলােফট মসর কগসছ 
অর্বা আহমদ মুো হতযা েসরসছ। োরণ গুফলফবদ্ধ ফেফরয়াে আহতসে বন্দী রাখা 
ও ফচফেৎো েরার সুসযাগ কহাসটসল র্াো আহমদ মুোর োসছ কনই। 

আসলফি গযাফরন র্ামসতই ফেের বলল, মাই লডথ! হসত প্াসর, গাফের 
মসধযই তাোহুো েসর আমাসদর আহত কলােফটর োছ কর্সে ের্া আদাসয়র কচিা 
েসরসছ এবং ের্া আদায় েরসত না কপ্সর আরও ফনযথাতন েরসত ফগসয় কমসরই 
কিসলসছ। 

কগৌরীর মুসখ ের্া এসেই ফগসয়ফছল কয, আহমদ মুো এ ধরসনর শত্রু নয়, 
কে আহত বন্দীসে ফনযথাতন বা হতযা েরসত প্াসর ন। ফেন্তূ ফনসেসে োমসল ফনল 
কগৌরী। ফনসেসে এভাসব প্রোশ েরসত চাইল না কগৌরী। ফেন্তূ আহমদ মুোর প্রফত 
এই অফভসযাগ তার মসন এেটা েসির েৃফি হসলা। 

হ্যাোঁ ফেের, এটাই ঘসটসছ। আহমদ মুো বতথমান দুফনয়ার েবসচসয় বে 
কটরফরট। এই োপ্ুরুষফটর এই ন্যাক্কারেনে োে তার প্াপ্সে আরও বাফেসয় 
তুসলসছ। আমরা তাসে ছােব না। 

মুহূতথ েসয়সের েসন্য কর্সম ডারর্ ভাসদসরর ফদসে কচসয় বলল, ভাসদর 
এই ঘটনা ও আহমদ মুো েম্পসেথ নতুন ফে তর্য কতামার োসছ আসছ বল? ডারর্ 
ভাসদর উসে দাোঁফেসয় বাউ েসর বলল, ঘটনা েম্পসেথ নতুন কোন তর্য কনই। সুপ্ার 
মাসেথসটর কলােসদর োসর্ ের্া বসল আমাসদর কগাসয়ন্দারা কলােফটর কচহারা, 
কপ্াশাে-আশাে, ের্ার ধরন ইতযাফদ কয তর্য কপ্সয়সছ, তাসত মাই লসডথর ের্াই 
েতয প্রমাফণত হয়, কলােফট আহমদ মুোই ফছল। ফবস্মসয়র বযাপ্ার হসলা, আহমদ 
মুো তাফহফত কর্সে হোৎ কযন কোর্াও উধাও হসয়সছ বা প্াফলসয় কগসছ। কোন 
কহাসটসল বা অন্য কপ্লসে কোন েময় তাসে আমাসদর কগাসয়ন্দারা প্ায়ফন।  

আহমদ মুো েম্পসেথ ভাল োনসল এের্া বলসত না ডারর্ ভাসদর। কে 
যুদ্ধসক্ষি কর্সে প্ালায় না। কে অতযন্ত ফবপ্দজ্জনে। এ প্যথন্ত আমাসদর কোন 
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কচিাই েিল হয়ফন। েবসচসয় ফবস্মসয়র হসলা, তাসে েখনও আইসনর কচাসখ 
অপ্রাধী বানাসনা যায় না। েব োয়গায় কে িাতার ভুফমোয় র্াসে, আইন ও 
প্ুফলসশর প্সক্ষই তারা োে েসর। আফম বুঝসত প্ারফছ না, হোৎ কে তাফহফতসত 
এল কেন? কোন ফমশসন কে এসেসছ। ফেন্তূ তার উসেশ্য না োনসলও কে আমাসদর 
েসন্য ফবপ্দজ্জনে। আমাসদর প্ফিফম বন্ধুরা এেটা উসদ্ধগেনে তর্য ফদসয়সছ। 
কেটা হসলা কেৌফদ ফবজ্ঞানী খাসলদ কমাহাম্মদ আবদুিাহ আল মাক্কী’র অনুেন্ধাসনর 
দাফয়ত্ব কেৌফদ েরোর আহমদ মুোসে ফদসয়সছ। আসরেটা তর্য তারা ফদসয়সছ, 
আমাসদর যারা ফবজ্ঞানী খাসলদ কমাহাম্মদ আব্দুিাসে ফেডন্যাপ্ েসরফছল, তাসদর 
ফপ্ছু ফনসয় আহমদ মুো ওমান প্যথন্ত এসেফছল। অন্য ফদসে আমাসদর কলােসদর 
তর্য হসলা, ওমাসনর োগর তীসরর এেফট কহাসটসল তাসদর উপ্ফস্থফত এেেসনর 
োসছ ধরা প্সে ফগসয়ফছল। গযাে কবামা কিসল তাসে েংজ্ঞাহীন েসর তফেঘফে 
েসর তারা প্াফলসয় এসেসছ। এই দুই তর্য কমলাসল কদখা যাসছ, ওমান কহাসটসলর 
কেই কলােফট ফছল আহমদ মুো। কে আহমদ মুোই এখন তাফহফতসত। সুতরাং 
সুস্পি না োনসলও এটা ধসরই ফনসত হসব কয, কে ফবফজ্ঞনীর েন্ধাসনই তাফহফতসত 
এসেসছ। প্রে উেসত প্াসর, কে তাফহফতসত আেসব কেন? কে োনসব ফে েসর 
এখাসনই তাসে প্াসব! ফেন্তূ আহমদ মুোর অোধয ফেছু কনই। সুতরাং আমাসদর 
প্রসেক্ট আে ঝুোঁফের মসধয। এসে ঝুোঁফের মসধয প্েসত ফদসত প্াফর না। োিলয যখন 
আমাসদর হাসতর মুসোয়, কগাটা দুফনয়াসে অচল েসর ফদসয়, েবার উপ্র আমরা 
েচল র্াোর কয যাদুরোফে আমরা হাসত কপ্সত যাফছ, তখন োউসেই আমাসদর 
ফদসে কচাখ তুসল চাইসত ফদসত প্াফর না। আমাসদর কপ্রাসেসক্টর স্বাসর্থ আহমদ 
মুোসে অবশ্যই মারসত হসব। তাসে মারার েসন্য এসের প্র এে প্লান কতামরা 
বানাও। এে অপ্শন বযর্থ হসল অন্য অপ্শন েংসগ েংসগই কতামরা কযসত প্ারসব। 
এ প্যথন্ত যফদও আমরা েিল হইফন, তসব আমাসদর প্দসক্ষপ্ েফেে হসয়সছ। 
এেন্য কতামাসদর কমাবারেবাদ ফদফছ। আহমদ মুো অতযন্ত চালাে, অতযন্ত ফক্ষপ্র 
ও অতুলনীয় উপ্ফস্থত বুফদ্ধর অফধোরী। এই গুণগুসলাই তাসে এ প্যথন্ত বাোঁফচসয়সছ, 
ফেন্তূ েব েময় তাসে বাোঁচাসব না। কেউ এভাসব বাোঁসচও না। ভূল এে েময় েসরই 
এবং খতম হসয় যায় কেই এেফট ভূসলই।আমাসদরসে তারই অসপ্ক্ষায় এসের 
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প্র এে িাোঁদ কপ্সত কযসত হসব শয়তাসনর বাোসে ধরার েসন্য। র্ামল আসলফি 
গযাফরন। 

আসলফি গযাফরসনর ের্ার মসধয মাসঝ মাসঝই কগৌরীর মনটা খচ খচ েসর 
উসেসছ ফেছু বলার েসন্য। আহমদ মুো শুধু অেম্ভব চালাে, ফক্ষপ্র ও উপ্ফস্থত 
বুফদ্ধর অফধোরীই নয়, কে মানফবে ও নীফতফনষ্ঠও। তার েীবন দৃফি, আচরণ 
কোনও অপ্রাধীর মত নয়। বন্দীসদর প্রফত তার দাফয়ত্বসবাধ ও মমতা কগৌরীসে 
ফবফস্মত েসরসছ। মন েয়ও ফে েসরফন! না হসল েযাফমং কমফশনটা কে আহমদ 
মুোসে ফদসয় এল কেন, যা আহমদ মুোসে ঐ েংঘসষথ েয়ী েসরসছ। 

ের্া কশষ েসর আসলফি গযাফরন তাোল কগৌরীর ফদসে। তাসে 
অন্যমনিতায় ডুসব র্েসত কদসখ বলল, কগৌরী, ফে ভাবছ তুফম? 

চমসে উসে কগৌরী ফনেসে োমসল ফনল। মাই লডথ, এেব ফনসয়ই ভাবফছ। 
ফে ভাবছ তুফম? বলল আসলফি গযাফরন। 
কগৌরী মার্া ফনচু েসর এেটু কভসব বলল, মাই লডথ! কে এখন আেসল চসল 

কগসছ আমাসদর উপ্যুথপ্ফর আক্রমসণ। তার োসর্ মাসরভা ও মাফহনও। আফম মসন 
েফর, আমরা ফেছুটা চুপ্ কর্সে তাসদরসে আোল কর্সে কবর েসর আনা দরোর। 
তারপ্র তাসে আঘাতহানার সুসযাগ ফনসত হসব তার অপ্রস্তূত অবস্থায়, অন্য ফদসে 
আমাসদর প্রসেসক্টর রক্ষার বযবস্থা প্যথাপ্ত আসছ ফেনা, কেফদসে নের ফদসত হসব।  

আসলফি গযাফরসনর কচাখ-মুখ উজ্জ্বল হসয় উেল। বলল, ধন্যবাদ কগৌরী। 
কতামার ফচন্তা ও প্রামশথসে স্বাগত োনাফছ। তুফম েফেে ফচন্তা েসরছ। ওরা গসতথ 
েুসেসছ, গতথ কর্সে কবর েসর আনসত হসব তাসদর। ফেের, এবার কতামার 
োমসনর ফচন্তা েম্পসেথ বল। 

মাই লডথ, মযাডাম কগৌরী ফেে বসলসছন। তাসদরসে যখন প্াওয়া যাসছ 
না, তখন এ মুহূসতথ তাসদর ফবরুসদ্ধ অযােশসনও কযসত প্ারসবা না। তসব 
েংসগাপ্সন তাসদর েন্ধান অবযাহত রাখাসত হসব, ফবসশষ েসর মাসরভা ও 
মাফহসনর বাফের উপ্র খুব োবধাসন নের রাখসত হসব। মাফহনরা ফনিয় তাসদর 
প্ফরবাসরর োসর্ কযাগাসযাগ রাখসব। এই প্সর্ই আহমদ মুোর েন্ধান প্াওয়া 
যাসব। তার েন্ধান প্াওয়া ও তাসে কশষ েরাসে েসবথাে প্রাসয়াফরফট ফদসত হসব। 
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এেসন্য তাফহফত দ্বীসপ্ আমাসদর েনশফির েসবথাে মফবলাইসেশন েরসত হসব। 
প্রফতফট স্থাসন আমাসদর নেরদাফর েরসত হসব। েবথি েব ফদসে কর্সে তাসে ফঘসর 
কিলসত হসব। প্রসয়ােসন প্ফলসনশীয়ার বাইসর কর্সে এবং আমাসদর েযাফপ্টাল 
অব প্াওয়ার কর্সেও আমাসদর কলােেনসে তাফহফতসত ফনসত হসব। আমাসদর 
েযাফপ্টাল অব প্াওয়াসরর বাইসরই আহমদ মুোসে ধ্বংে েরসত হসব। আফম 
মসন েফর ব্ল্যাে োন ফেফন্ডসেট এই ঝাসমলা এোসত প্ারসল ফনফবথসে তার লসক্ষ 
কপ্ৌসছ যাসব। ফেের বলল। 

আসলফি গযাফরন এবার ডারর্ ভাসদসরর ফদসে তাোল। 
ডারর্ ভাসদর প্রস্ততূ ফছল। বলল েংসগ েংসগই, মাই লডথ, আফম মযাডাম 

কগৌরীও ফম, ফেেরসে েমর্থন েরফছ। দরোর হসল েবথশফি ফনসয়াগ েসর 
তাফহফতসতই আহমদ মুোসে ধ্বংে েরসত হসব। র্ামল ডারর্ ভাসদর। 

েবার ের্া কশষ হসল আসলফি গযাফরন কচাসখ ফনসচ নাফমসয় ফেছুক্ষণ 
ভাবল। তারপ্র বলল, তাহসল এটাই ফেে হসলা, মাসরভা ও মাফহসনর বাফের উপ্র 
কগাপ্ন নেরদাফর চলসব, তাসদর বাফের কলােেনসদর গফতফবফধর উপ্রও 
কগাপ্সন নের রাখা হসব এবং কগাটা তাফহফত দ্বীসপ্ চলসব কগাপ্ন ফচরুণী অফভযান। 
এেন্য প্রসয়ােনীয় শফিসে তাফহফতসত কমাফবলাইে েরার প্লানও মঞ্জুর েরা 
হসব। ফেের ও ডারর্ ভাসদর উপ্ফস্থত কর্সে তাফহফতর অফভযান প্ফরচালনা 
েরসব। আর কগৌরী েযাফপ্টাল অব প্াওয়াসরর দাফয়সত্ব র্ােসব, কযসহতু তার 
গুফলফবদ্ধ হাত এখনও প্ুসরাপ্ফর সুস্থ নয়। কতামরা এবার প্রস্তফূত গ্রহন েসরা। 
ওসে। ের্া কশষ েরল আসলফি গযাফরন। 

ের্া কশষ হওয়ার োসর্ োসর্ই আসলফি গযাফরসনর আেন হসট কপ্ছসনর 
কদয়াসলর কভতসর অদৃশ্য হসয় কগল, ফেে কযভাসব এসেফছল। কগৌরীরা ফতনেনও 
উসে দাোঁোল। 

কগৌরী েসক্ষর বাইসর কযসতই তার কমাবাইল কবসে উেল। কমাবাইসলর 
স্ক্রীসন তাফেসয় কদখল তার বে আসলফি গযাফরন। 

েল অন েসর, ইসয়ে মাই লডথ! বলসতই ওপ্ার কর্সে আসলফি গযাফরন 
বলল, কগৌরী এে, আফম কশাবার ঘসর।  
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েংসগ েংসগই মুখটা অন্ধোর হসয় কগল কগৌরীর। কচাসখ িসুট উেল 
অপ্মান ও জ্বালাময় কবদনার এেটা ছাপ্। 

ইসয়ে মাই লডথ! বলল কগৌরী। ের্া বলসত েি হসলা কগৌরীর। 
হ্যাোঁ, কশান কগৌরী। েসয়ে ফদন কতামাসে োদা কপ্াষাসে কদখফছ। ওটা 

আফম দু’কচাসখ কদখসত প্াফরনা, োদা হসলা মৃতযুর প্রতীে। তুফম আসগর মত লাল 
কপ্াষাে প্সর এে। তুফম লাল কতামার কভতরটাও লাল। কতামার গাসয়র লাল 
কপ্াষাে তাই মসন আগুন জ্বালায়। এ আগুন আমার েবসচসয় ফপ্রয়। এে কগৌরী। 
বলল আসলফি ওপ্ার কর্সে। 

কগৌরী ইসয়ে মাই লডথ! বলসতই ওপ্ার কর্সে েল অি হসয় কগল। 
যসির মত েল অি েরল কগৌরী।  
মুসখ ইসয়ে মাই লডথ! বলসলও কগৌরীর কচাসখ জ্বসল উসেসছ অপ্মাসনর 

আগুন। এতফদন নারীসত্বর, বযফিসত্বর এই অপ্মাসনর আগুন অবসচতন মসনর 
কোন এে কোসণ কযন কে অনুভব েরসতা! আে কেই আগুন তার কচাসখ কনসম 
এসেসছ। আহমদ মুো তার মসনর সুপ্ত আগুনসে জ্বাফলসয় ফদসয়সছ। কেফদন ‘লা 
ডায়মন্ড ড্রপ্’ কহাসটসলর ‘অযাসপ্ি’ করটুসরসন্ট আহমদ মুোর োসর্ েসয়ে 
ফমফনট আসলাচনা তাসে নতুন েীবন ফদসয়সছ। তার নারীসত্বর মযথাদার কচতনা 
এখন আোশ স্পশথ েসরসছ। কমাবাইলটা প্সেসট করসখ মসন মসন বলল কগৌরী, 
আগুন শুধু মসনারঞ্জসনর েন্য নয় মাই লডথ, ধ্বংসেরও হসত প্াসর। 

এ আগুন কযন অশ্রু হসয় েসমসছ তার কচাসখর দুই কোসণ! 
কচাখ মুসছ কগৌরী প্া বাোল আসলফি গযাফরসনর ঘসরর ফদসে। ওখাসনই 

এে প্রস্থ লাল কপ্াষাে আসছ। কোন এে েময় তা কে খুলফছল। আর ফনসয় আো 
হয়ফন। ওটাই প্রা যাসব কেখাসন ফগসয়। তার মসনর দরোয় আহমদ মুোর প্ফবি, 
প্রশস্ত, সুন্দর অবয়বটা এসে দাোঁোল। কে কযন ট্রাফিে প্ুফলসশর মত হাত তুসল 
কগৌরীসে এসগাসত ফনসষধ েরসছ! অশ্রুর এেটা কেউ কযন তার দুই কচাসখর 
কোণসে প্লাফবত েরল আবার। মসন মসনই বলল, আহমদ মুো, কতামার 
ের্াগুসলা স্বাধীন মানুসষর েসন্য, আফম স্বাধীন মানুষ নই!  

কগৌরী হাোঁটফছল। তার হাোঁটা র্ামল না। 
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আহমদ মুোসে স্বাগত োফনসয় ফনসের কচয়াসর ফিসর ফগসয় বলল 

তাফহফতেহ প্ফলসনশীয়া দ্বীপ্প্ুসঞ্জর স্বরাে েফচব, প্রধান িারফে আমলা মফেসয় 
দযাগল, েরুফর ফবষয়টা আপ্নার ফে ফম.আহমদ মুো?  

ধন্যবাদ স্যার, এই োক্ষাত কদয়ার েসন্য। 
বসল এেটু র্ামল আহমদ মুো। কোো হসয় বসে বলল, আফম ছদ্মসবশ 

ফনসয় কতায়ামসতা দ্বীপ্পু্সঞ্জ ফগসয়ফছলাম েংফেি দ্বীপ্ এলাোয়ও ঘুসরফছ। েব 
ফবষসয় এেটা ধারণা কনবার কচিা েসরফছ। লক্ষ অেথসনর েসন্য ফেছু টাসগথটও ফেে 
েসরফছ। োমসন এসগাবার েসন্য আপ্নার োহাযয আমার প্রসয়ােন। 

ফম. আহমদ মুো, আপ্নার উপ্র আমার এেশ’ ভাসগরও কবশী আস্থা 
আসছ। কেফদন আমরা আসলাচনায় বুসঝফছ, আতগুসলা মুলযবান মানুসষর েীবন 
রক্ষা েরসত হসল কগাপ্ন অফভযাসনর কোন ফবেল্প কনই এবং এই অফভযান 
আপ্নাসে ফদসয়ই েম্ভব। তবুও বলফছ আপ্নার োমসন এসগাসনার বযাপ্াসর েব 
ফদে আপ্ফন কভসবসছন ফেনা, েব বযাপ্াসর আপ্ফন ফনফিত ফেনা? বলল 
তাফহফতেহ কেঞ্চ প্ফলসনশীয়ার স্বরাে েফচব ও প্ুফলশ প্রধান মফেসয় দযাগল।  

েংফেি েব বযাপ্ার ফনসয়ই আফম কভফবফছ। তসব ঝুোঁফের প্রে কতা আসছই। 
এ ধরসনর অফভযাসন ঝুফে এোসনা েম্ভব নয়। তসব ঝুফে যাসত েমাসনা 

যায়, এেসন্য আপ্নার েসছ এসেফছ োহাসযযর েসন্য। আহমদ মুো বলল। 
অবশ্যই োহাযয প্াসবন। আমারা প্যাফরেসে ফবষয়টা ফেি ফদসয়ফছ। 

তারা েব রেম োহাসযযর ফনসদথশ ফদসয়সছন। দরোর হসল এখানোর কেনা 
ইউফনট বযবহার েরা যাসব। বলল স্বরাে েফচব ও প্ুফলশপ্রধান দযাগল। 

ধন্যবাদ স্যার। বলল আহমদ মুো।  
আপ্নার প্রসয়ােসনর ের্া বলুন ফম. আহমদ মুো। 
স্যার, এে, আন্ডারওয়াটার কভফহসেল দরোর। কছাট, যাসত এই দ্বীপ্ বা 

অযাটসলর ফেনারায় কপ্ৌছসত প্াফর। ওসদর রাডার বা ফেফে েযাসমরা’কে িাোঁফে 
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ফদসয় ওসদর দ্বীসপ্র ফনফদথি টাসগথসট কপ্ৌছার েসন্য এটা দরোর। দুই, রাডার ও 
েযাসমরার করফেটযান্ট কপ্াশাে দরোর। ফতন, ইসলক্ট্রন েযাফমং কমফশন আমার 
দরোর এবং চার আলট্রা োইসলের কটেনলফের ফমফন কমফশন ফরভালবার আমার 
প্রসয়ােন। শতথ হসলা, এই েবই কিরত কদব, এই কটেনলফে োরও হাসত যাবার 
ভয় কনই। বলল আহমদ মুো। 

হােল স্বরাি েফচব দযাগল। বলল, কিরত কদয়া, কটেনলফে ট্রােিার না 
হওয়ার প্রে তুলসছন কেন, আহমদ মুো? আর ফে েসর োনসলন কয, এই 
ফেফনেগুসলা আমাসদর োসছ আসছ? 

স্যার, আফম প্ৃফর্বীর েব ফমফলটাফরর টাইম োনথাল ফনয়ফমত কদফখ। এেব 
ফেফনে িরাফেরা েসব আফবিার েসরসছ তাও আফম োফন। বলল আহমদ মুো।  

ফেন্তূ আহমদ মুো োবসমফরন ছাো আমাসদর আন্ডারওয়াটার কভফহসেল, 
কযটা আসছ কেটা ডুবুরীসদর েযাপ্সুসলর মত। তসব আরও উন্নত। এ কর্সে কোন 
বুদ্বুদ কবর হয় না। োবসমফরসনর মত এটা চলসত প্াসর। েম প্াফনসতও চসল তসব 
তার গফত কবশী নয়, মযাফিমাম ছয় ঘন্টার মত এটা প্াফনর তসল র্ােসত প্াসর। 
এটা বানাসনা হসয়সছ কগাসয়ন্দাসদর কছাট-খাট োসে বযবহাসরর েসন্য। স্বরাি 
েফচব দযাগল বলল।  

এটাই আমার ফমশসনর েসন্য এযাসপ্রফপ্রসয়ট স্যার। বলল আহমদ মুো। 
আপ্নার কেৌভাগয ফম. আহমদ মুো। এই আন্ডারওয়াটার েযাপ্সুলফট 

দুফদন আসগ আমাসদর েংগ্রসহ এসেসছ। এর বযাবহাসরর েসয়েটা ফবষয় 
আপ্নাসে ফশখসত হসব। বলল স্বরাি েফচব দযাগল। 

ধন্যবাদ স্যার। আপ্নারা োহাযয েরসল ফশসখ কনব। অন্য ফতনফট ফবষসয় 
বলুন। বলল আহমদ মুো। 

ওগুসলার বযাপ্াসর েমস্যা হসব না। তসব রাডার ও েযাসমরা করফেটযান্ট 
কপ্াষাসের ফবেল্পও আমাসদর আসছ। স্বয়ংফক্রয় কক্রাসোডাইল ও ডলফিন 
কপ্াষাে আসছ। ওর কভতসর েুসে প্াফনসত ও স্থসল কয কোন ফদসে, কয কোন 
ফডফটসনশসন চালাসনা যায়। তসব রাডার ও েযসমরা করফেটযান্ট নয়। অন্যফদসে 
রাডার ও েযাসমরা করফেটযান্ট কপ্াশাে রাডার ও েযাসমরার ব্ল্াইন্ড অযারর 
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ফহোসব ফচফহ্নত হসব। সুফবধা হসলা এ কপ্াশাসে আপ্ফন যি-তি কযসত প্ারসবন, 
ফেন্তূ কক্রাসোডাইল ও ডলফিসনর প্সক্ষ কতা েব োয়গায় যাওয়া স্বাভাফবে নয়! 
র্ামল স্বরাি েফচব মফেসয় দযাগল। 

হ্যাোঁ, রাডার, েযাসমরা করফেটযান্ট কপ্াশােই আমার েন্য ভাল হসব 
স্যার। বলল আহমদ মুো। 

ফেে আসছ, ফম, আহমদ মুো। আপ্নার যা চাফহদা কেটাই প্াসবন। স্বরাি 
েফচব দযাগল বলল। 

আফম অযাটসল কোোর প্র কোন কলাে অযাটসল েূেসব না, তা ফনফিত 
েরসত হসব। এেসন্য োরসিসে কপ্ট্রল কবাট ও প্াফনর নীসচ োবসমফরন প্াহারায় 
র্ােসত হসব? এবং.........। 

আহমদ মুো ের্ার মাঝখাসনই দযাগল বসল উেল, োবসমফরন কেন? 
োরসিসে প্াহারায় র্ােসলই কতা হয়। 

অযাটসলর কভতসর কোোর কোন আন্ডারওয়াটার প্যাসেে আসে ফেনা 
তা োফন না। র্ােসল কেফদে ফদসয় কলাে েুসে কযসত প্াসর। ওসদর ফবফভন্ন ধরসনর 
আন্ডারওয়াটার কভফহসেল আসছ। আফম ওসদর ফটউব োবসমফরনও কদসখফছ। 
বলল আহমদ মুো। 

ফে বসলসছন আপ্ফন! ওসদর োবসমফরন, এমনফট ফটউব োবসমফরনও 
আসছ? কোর্ায় র্াসে ওেব?  

আসছ কয আফম তার প্রতযক্ষদশথী। কোর্ায় র্াসে তা োফন না। তাফহফতর 
কোটাল কলগুন এবং কতায়ামতু দ্বীপ্প্ুসঞ্জর এোফধে কলগুসন র্ােসত প্াসর। শুধু 
তাই নয়, ওসদর কহফলেোর ও এয়ার-েযাপ্সুলও রসয়সছ। বলল আহমদ মুো।  

হ্যাোঁ হসয় কগল স্বরাি েফচব দযাগসলর মুখ! কোন ের্া বলসত প্ারল না 
ফেছুক্ষণ। ফবস্ময় োফটসয় উসে বলল, ফম, আহমদ মুো! এত ের্া কতা আসগ 
বসলনফন। রীফতমত ওরা রাি শফি বসন কগসছ। ফবপ্দজ্জনে ওসদর প্রস্তফূত। এই 
অবস্থায় আফম ওসদর কহড কোয়াটথার বা ঘাোঁফটসত আপ্নাসে েুেসত ফদসত প্াফর না। 
আফম প্যাফরসে োনাব। ওসদর অনুমফত লাগসব। 



প্যাসেফিসের ভয়ংের দ্বীসপ্  160 

 

আপ্ফন ওসদর োনান। ফেন্তূ এ োরসন আমাসদর এযােশসনর েন্য কদফর 
েরার প্রসয়ােন কনই। বলল আহমদ মুো। 

প্রসয়ােন আসছ ফম, আহমদ মুো। আমাসদর শফি বাোসত হসব। স্বরাি 
েফচব দযাগল বলল। 

তাসদর োসর্ যুদ্ধ েরার কতা প্রসয়ােন কনই। শফি বাোসনার প্রসয়ােন 
ফে? আফম োফন কয শফি আপ্নার হাসত আসছ কেটাই যসর্ি ওসদর প্রাফেত 
েরার েসন্য। বলল আহমদ মুো।  

ধরুন, ওসদর কহড কোয়াটথার দখল হসয় কগল। কহড কোয়াটথাসর যাবার 
প্র্ ওরা না কপ্সল এবং প্াফন, আোশ ও আন্ডারওয়াটার প্সর্ ওরা কহড 
কোয়াটথাসর কযসত না প্ারসল ওরা ফবশৃঙ্খল ও ভীত হসয় প্েসব। আফম মসন েফর 
এ ধরসনর শফি আপ্নার আসছ। আপ্নার দু’ফট কডটয়ার ও োমান, কমফশনগান 
ও এযাফন্টএয়ারক্রািটগানেফজ্জত ২০ফট বে ধরসনর ফমফলটাফর কপ্ট্রল কবাট 
রসয়সছ। আর োবসমফরন আসছ বসলও আপ্নার োছ কর্সে শুসনফছ। সুতরাং 
ওসদর বাইসরর শফিসে ক্রাশ েরার েসন্য এই আসয়ােনই যসর্ি। আসরেফট 
ের্া স্যার কহড কোয়াটথার ও উদ্ধার প্সবথ শফি কোন োসে লাগসব না, এখাসন 
বুফদ্ধর যুসদ্ধ ফেতসত হসব এবং ফবজ্ঞানী ও ফবসশষজ্ঞসদর উদ্ধার েরসত হসব। 
তাসদর ফনরাপ্ত্তার েসন্য এই ফনরব অপ্াসরশসনর প্রসয়ােন। বলল আহমদ মুো। 

স্বরাি েফচব অসনক্ষণ চুপ্ েসর র্ােসলা। ভাবল। তারপ্র বলল, ধন্যবাদ 
ফম, আহমদ মুো, আপ্ফন ফেে প্সর্ই ফচন্তা েরসছন। ফেন্তূ আপ্নার চূোন্ত 
অফভযাসনর আসগ অযাটলফটসত আন্ডারওয়াটার কোন প্যাসলে আসছ ফেনা তা ফে 
োনা দরোর নয়? 

তারও কোন প্রসয়ােন কদফখ না স্যার। বরং তা কদখসত কগসল ওসদর 
োসর্ যফদ কদখা হসয় যায়, ওরা যফদ আমাসদর কেসন কিসল ফেংবা কোন োরসণ 
েংঘাত বাোঁধসল ফবষয়টা োনাোফন হসয় যাসব এবং ওরা আরও েতেথ হসয় কযসত 
প্াসর। আমাসদর এ অপ্াসরশসনর েনসেে হসলা স্যার, ওসদর েতেথ হওয়ার 
আসগ ফনরসব ওসদর ক্ষমতার কেন্দ্রসে অসেসো েসর কদয়া এবং ফবজ্ঞানী ও 
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ফবসশষজ্ঞসদর ফনরাপ্ত্তা ফনফিত েরা। এর প্রই দরোর হসব ক্ষমতার প্রদশথনী, 
বাইসরর ফবেয়টা ফনফিত েরার েসন্য। বলল আহমদ মুো।  

আফম এেমত ফম. আহমদ মুো। ফেন্তূ ভাবফছ কহড কোয়াটথার দখসল 
কনয়ার ভয়ংের োেটা ফেভাসব হসব। এর োিসলযর উপ্রই ফনভথর েরসছ েব 
ফেছু। আপ্নার ফে প্ফরেল্পনা? আমাসে ফপ্লে এেটু আশ্বস্ত েরুন। স্বরাি েফচব 
দযাগল বলল।  

আমার কোন প্ফরেল্পনা কনই স্যার। আিাহর োহাসযযর উপ্র ভরো 
েসর আফম কভতসর প্রসবশ েরব। প্রফতফট সুসযাসগর যর্াযর্ ও েমসয়াফচত 
েদ্বযবহার েরব। েসন্দহ কনই অন্যাসয়র প্রফতসরাধ ও ভাসলাোে েরার েসন্য 
আফম যাফছ। আিাহর ফনসদথশ এটা। আিাহ আমাসে োহাযয েরসবন। বলল 
আহমদ মুো।  

ধন্যবাদ ফম. আহমদ মুো। আপ্নার অসনে োফহনী আফম শুসনফছ। আে 
কদখফছ। আপ্নার েীবসনর োিসলযর শফিসেও আে আফম প্রতযক্ষ েরলাম। স্বার্থ 
নয়, স্রিার েসন্য যারা োে েসরন মৃতযুভয়েহ কোন ফেছু হারাবার ভয় তাসদর 
র্াসে না। তাসদর প্সর্ বাধা হসয় দাোঁোসনা োরও প্সক্ষই েম্ভব নয়। 

েব ফেছুর ফপ্ছুটানমুি কেউ যফদ হয়, তাহসল কে েব ফেছু েরসত প্াসর। 
প্ারসবন আহমদ মুো, আপ্ফনই প্ারসবন। গড কব্ল্ে ইউ। স্বরাি েফচব মফেসয় 
দযাগল বলল। 

মুহূতথোল কর্সমই আবার বলল, ফম. আহমদ মুো। আপ্ফন যা কচসয়সছন 
তা প্াসবন এবং যা েরসত বসলসছন তা আফম েবই েরব। 

ধন্যবাদ স্যার, অসনে ধন্যবাদ। বলল আহমদ মুো। 
ওসয়লোম মাই কিবাফরট ইয়ংমযান। আফম কটফলসিান েসর ফদফছ 

আমাসদর কনৌ-ঘাফটসত। িরমাল কমসেেও প্াোফছ। আে বা োল কয কোন েময় 
কেখাসন েসয়ন েরসত হসব। অন্তত ১২ ঘন্টা েময় কেখাসন এিারোইসের েসন্য 
আপ্নাসে ফদসত হসব। 

ওসে স্যার। বলল আহমদ মুো।  
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তাহসল ের্া আপ্তত এখাসনই কশষ। প্রসয়ােন হসল কয কোন েময় 
আমাসে কটফলসিান েরসত প্াসরন। আমার প্রাইসভট নািার কতা আপ্নার োসছ 
আসছই। এ েব ের্া বলসত বলসতই উসে দাোঁোল স্বরাি ফম. েফচব দযাগল। 

আহমদ মুোও উসে দাোঁোল। 
হ্যান্ড কশে েসর আহমদ মুো কবফরসয় এল। ফম. দযাগলও অন্য ঘসরর 

ফদসে চসল কগল।  
স্বরাি েফচসবর েক্ষ কর্সে আহমদ মুো বারান্দায় কবফরসয় আেসতই ফম. 

দযাগসলর ফপ্এে বলল, স্যার, গাফে ডােব?  
না, আফম টযাফি ফনসয় এসেফছলাম, কছসে ফদসয়ফছ। তসব ফচন্তা কনই, আফম 

আর এেটা টযাফি কডসে কনব।  
স্যার বসলসছন আপ্নার োসর্ গাফে না র্ােসল আমাসদর গাফে ফদসয় 

আপ্নাসে কপ্ৌসছ ফদসত। ফবনীতভাসব ফম. দযাগসলর ফপ্এে বলল। 
না, ধন্যবাদ। আহমদ মুো বলল। 
আহমদ মুো গাফে বারান্দার োমসন আেসতই কেখাসন অসপ্ক্ষমাণ এে 

ফশখ ড্রাইভার আহমদ মুোসে োলাম েরল। তারপ্র ফশখ ড্রাইভারসদর মতই 
ফহফন্দ কমশাসনা তাফহফত লযাংগুসয়সে বলল, োব ফে যাসবন? আমার গাফে আসছ। 

ফবস্ময় দৃফিসত োলাম কদয়া কদসখ আহমদ মুো তার ফদসে তাফেসয়ফছল। 
তসব কে তাসে ফচনসত প্ারসলা। ফশখ ড্রাইভার যখন ের্া বলল, তখন তার দাোঁত, 
মুখ, কচাখ কদসখ বুঝল, ফশখ ড্রাইভাসরর ছদ্মসবশ েফেেভাসব হয়ফন। 

খুফশ হসলা আহমদ মুো। ে’ফদন আন্ডারগ্রাউন্ড র্াোর প্র ফশখ 
ড্রাইভাসরর ছদ্মসবসশ কতপ্াও কবর হসয়সছ। ভাল। তার উপ্ােথনও দরোর। ফেন্ত ূ
কে তাফহফতর স্বরাি ফবভাসগর গাফে বারান্দায় কেন? আমাসে কদসখ কে কয প্ফরমান 
ফবফস্মত হসয়সছ, তাসতই প্রমাফনত হয় কে আমাসে এখাসন আশা েসরফন। তা হসল 
কে এসেসছ কেন? 

আহমদ মুো মুখ ঘুফরসয় স্বরাি েফচব দযাগসলর ফপ্এে-এর ফদসে ফিসর 
বলল, ধন্যবাদ, আফম গাফে কপ্সয়ফছ। আফম এর গাফেসতই যাব। 

ইসয়ে স্যার। আফম স্বরাি েফচবসে বলল। বলল েফচসবর ফপ্এে। 
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স্যার, আপ্ফন এেটু দাোঁোন। আফম োর প্াফেথং কর্সে গাফে ফনসয় আেফছ। 
বলল কতপ্াও আহমদ মুোসে। 

বসলই কে ছুটল োর প্াসেথর ফদসে। 
গাফে ফনসয় এল কতপ্াও। ফেন্তূ তার কেই টযাফি নয়। ফভন্ন নািার ও 

অসপ্ক্ষােৃত নতুন টযাফি। 
গাফেসত উসে বেল আহমদ মুো। গাফে চলসত শুরু েরল। 
কতপ্াও, তুফম ফে গাফে প্াসিছ? বলল আহমদ মুো। 
মাসরভা মযাডাম বলল, আমার গাফের নািার ওরা কপ্সয় র্ােসত প্াসর। 

সুতরাং গাফে কবর েরসত চাইসল নতুন গাফে কবর েরসত হসব। তাই আফম গাফে 
প্াফিসয়ফছ। ছদ্মসবশও ফনসয়ফছ শত্রুসদর কর্সে ফনেসে আোল েরার েসন্য। 
কতপ্াও বলল।  

তুফম এখাসন এসেফছসল কেন? ফেজ্ঞাো আহমদ মুোর। 
স্বরাি েফচব ফম. দযাগসলর োসর্ কদখা েরার েসন্য। 
আহমদ মুোর কচাসখ ফবস্ময় িসুট উেল! বলল, স্বরাি েফচসবর োসর্ 

কদখা! কেন? 
আপ্নার ফবষসয় কখাোঁে খবর কনবার েসন্য। কোর্াও কখাোঁে না কপ্সয় 

আমরা উফদ্বগ্ন হসয় উসেফছলাম। কেইেসন্যই আমাসে স্বরাি েফচসবর োসর্ কদখা 
েরার েসন্য প্াোসনা হসয়সছ। আমাসদর ধারণা ফতফন ফনিয় আপ্নার খবর বলসত 
প্ারসবন। বলল কতপ্াও।  

স্বরাি েফচব যফদ কদখা না েরসতন? আহমদ মুো বলল। 
অবশ্যই কদখা েরসতন। আফম আপ্নার ফবষসয় োনার আসছ, এ ের্া 

বসল কদখা েরসত চাইতাম। বলতাম, অতযন্ত েরুফর প্রসয়ােন, তাই আপ্নার 
োসর্ কদখা েরা দরোর। বলল কতপ্াও। 

েফতযই ফে কোন েরুফর প্রসয়ােন কতপ্াও? আহমদ মুো বলল।  
েফতযই েরুফর প্রসয়ােন আমরা মসন েফর। প্রসয়ােনটা হসলা আপ্নাসে 

ফেছু খবর োনাসনা। অবশ্য আমরা োফন না, খবরগুসলা আপ্নার োসছ েরুফর 
ফেনা। বলল কতপ্াও।  
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ফে খবর কতপ্াও, তাোতাফে বল। আহমদ মুো বলল। 
স্যার আে েোসল আফম টযাফি টযাসন্ড ফছলাম আমার এই নতুন টযাফি 

ফনসয় এবং এই ছদ্মসবসশ। দু’েন কলাে এল টযাসন্ড। তারা এসে, ওসে ফেছু 
ফেজ্ঞাো েরফছল এবং গাফের নািারও কদখফছল। আমার গাফেটা ফছল এে প্রাসন্ত। 
অবসশসষ তারা আমার োসছ এল এবং বলল, আফম কতপ্াও নাসম কোন 
ড্রাইভারসে ফচফন ফেনা। আফম বলাম এ নাসম কোন ড্রাইভারসে আফম ফচফন না। 
তার অন্য কোন নামও র্ােসত প্াসর। প্সর তারা বলল, আফম কহাসটল লা ডায়মন্ড 
ড্রপ্-এ যাব ফেনা। আফম কযসত চাইসল তারা আমার গাফেসত উেল। চলার প্সর্ 
তারা কয গল্প েরফছল এবং কটফলসিাসন তাসদর কয ের্া হসয়ফছল, কেটাই 
আপ্নাসে আমার োনাবার ফবষয়। বলল কতপ্াও। 

ফে ের্া শুসনছ তাসদর? ফনিয় আমার োসে লাগসব। বলল আহমদ 
মুো।  

তারা বলফছল, আহমদ মুো, মাফহন, মাসরভারা কগল কোর্ায়? এ েব 
ফবষয় ফনসয়ই তারা ের্া বলফছল। এেেন বলফছল, কহাসটল, ফনসেসদর বাফে, 
আত্মীয়-স্বেনসদর বাফে কোর্াও তাসদর প্াওয়া যাসছ না। কোর্ায় কযসত প্াসর 
তারা? আমরা কতপ্াওসেও খুোঁসে প্াফছ না। তাসে কপ্সলও ওসদর েন্ধান লাভ 
েহে হসতা। 

অন্যেন বলল, আমরা তাসদর েন্ধান েরসত কচিার কোন ত্রুফট েফরফন। 
এই কচিায় তাসদর প্াওয়া যাসব না। ওরাও এটা বুসঝসছ। এবার অন্য বযবস্থা 
হসছ।  

ফে বযবস্থা? বলল প্রর্ম েন।  
আফম েব োফন না। তসব শুনলাম, তাফহফত ও মুফরয়া দ্বীসপ্র প্রফত ইফঞ্চ 

োয়গা খুোঁসে হসলও ওসদর কবর েরসব তারা। এেসন্য তাফহফত ও মুফরয়ার বাইসর 
কর্সে, এমনফে কহড কোয়াটথার ‘মত’ু কর্সেও তাসদর দরোরী েব কলােসে 
তাফহফত ও মুফরয়াসত আনা হসছ। আফম শুসনফছ, তাফহফতসতই আহমদ মুোসে তারা 
ধ্বংে েরসব। বলল ফদ্বতীয় কলাে।  
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ফদ্বতীয় কলাসের ের্া চলাোসলই এেটা েল আেসলা তার কমাবাইসল। 
কে তাোতাফে ের্া কশষ েসর কমাবাইল ধরল। বলল, ইসয়ে স্যার, আফম েফন।  

অপ্র প্সক্ষর কোন ের্া শুনা কগল না। এপ্াসরর ফদ্বতীয় কলােফট শুধু বসল 
চলল, ফে স্যার, ওসে স্যার, ফেে ফেদ্ধান্ত, আমরা প্রস্তুত, মুহূসতথর েসন্যও আমরা 
োে বন্ধ রাফখফন স্যার। ের্া কশষ েসর কিান রাখল ফদ্বতীয় কলােফট। 

কে কটফলসিান েসরফছল োন? প্রর্ম কলােফট বলল। 
কে আবার োরা, বে ফেেসরর দফক্ষন হস্ত। 
ফে বলল? ফেজ্ঞাো প্রর্ম কলােফটর। 
অসনে ের্া। ফদ্বতীয় কলােফট বলল। 
ফে ের্া? প্রর্ম কলােফট আবার বলল।  
আফম যা বলফছ কেটাই। বাইসর কর্সে েব কলােসে তাফহফত মুফরয়াসত 

আনা হসছ। এমনফে আমাসদর েযাফপ্টাল অব প্াওয়ার মতু কর্সেও এখানোর 
েসন্য দরোরী েব কলােসে তাফহফতসত আনা আসছ। আে কর্সে কলাে আো শুরু 
হসয়সছ। োলসের মসধয েব এসে যাসব। েবসচসয় বে ের্া হসলা, আমাসদর 
েযাফপ্টাল অব প্াওয়াসরর ‘লডথ’ মাসন বসের কয ফতনেন ফেফেউফরফটপ্রধান 
রসয়সছ তার মসধয প্রধান দু’েন চীপ্ অব অপ্াসরশন ফেের ও কগাসয়ন্দাপ্রধান 
ডারর্ ভাসদর এখানোর অপ্াসরশন প্ফরচালনার েসন্য গতোলই তাফহফত 
এসেসছন। ফদ্বতীয় কলােফট বলল।  

তাফহফতসে তাহসল ফে যুদ্ধসক্ষি বানাসব? বলল প্রর্ম কলােফট। 
না, না। কলােফট বলল েবোে অতযন্ত েংসগাপ্সন হসব। কগাটা তাফহফত 

ও মুফরয়া দ্বীসপ্ ফনফিদ্র ফচরুনী অফভযান চলসব কগাপ্সন, আইন-শৃঙ্খলা বাফহনীর 
অলসক্ষয। এই অফভযান চলসব তাফহফত ও মুফরয়া দ্বীসপ্ এেই েংসগ। ফদ্বতীয় 
কলােফট বলল।  

ফবশাল প্দসক্ষপ্। ফেন্তূ আহমদ মুোসে, কয তার েসন্য এই আসয়ােন? 
বলল প্রর্ম কলােফট। 

ফে বলছ তুফম। টাোর অংসে ওসে প্ফরমাপ্ েরা যাসবনা। ওর লাসশর 
মুলযই নাফে উসেসছ ফবফলয়ন ডলার! বলল ফদ্বতীয় কলােফট। 
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অেম্ভব বযাপ্ার! বলসছন ফে আপ্ফন! প্রর্ম কলােফট বলল। 
ফেন্তূ তাফহফত ও মুফরয়াসত এত ফেছু হসব ফেন্তূ এখানোর প্ুফলশ বা 

কগাসয়ন্দারা কটর প্াসব না? বলল প্রর্ম কলােফট।  
হােল প্রর্ম কলােফট। বলল, ব্ল্যাে োন ফেফন্ডসেসটর ফে টাোর অভাব! 

েত টাো লাসগ মাট প্যথাসয়র কপ্ফট অফিোরসদর ফেনসত? ফনফিত র্াকন কে 
কেনা হসয় কগসছ। প্ুফলশও এই োসর্ আমাসদর েহসযাফগতা েরসব। ফদ্বতীয় 
কলােফট বলল।  

তাহসল আর কোন ফচন্তা কনই। ফেন্তূ এেটা ফবষসয় আশংো হয়, ফবপ্দ 
কতা এেটা এসেই কগসছ। ঈশ্বর না েরুে। আহমদ মুো যফদ ধরা না প্সে, তাহসল 
আমাসদর কোন ফবপ্দ হসব না কতা? আমাসদর েযাফপ্টাল অব প্াওয়ার েতটা 
সুরফক্ষত? আমাসদর ভফবষ্যৎ ফেন্তূ এই োিসলযর উপ্র ফনভথর েরসছ। বলল প্রর্ম 
কলােফট। 

ফনফিত র্াে। আমাসদর েযাফপ্টাল অব প্াওয়ার দুফনয়ায় নয়, প্াতাসল। 
আমরা ছাো কযসত প্াসর এেমাি পদতয, আর কেউ নয়। বলল ফদ্বতীয় কলােফট। 

ফেন্তূ আমরা কযসত প্ারসল অসন্যরা কযসত প্ারসব না কেন? ের্ায় আসছ, 
এে মানুষ যা প্াসর অন্য মানুষও তা প্ারসব। প্রর্ম কলােফট বলল। 

এ তত্ত্ব েব কক্ষসি খাসট না। আমাসদর েযাফপ্টাল অব প্াওয়াসরর কক্ষসি 
তা আরও কবফশ খাসট না। প্রর্সম প্াতাসল নামার প্র্ প্াওয়ার ফবষয়ফট এেটা 
অেম্ভব বযাপ্ার। তার প্সরর ধাসপ্ নামার বযাপ্ারটা আরও েফেন, কেখাসন ধাোঁধা 
আসছ। ইসলেট্রফনে নানা ধাোঁধা আসছ। দু’ফদসের কদয়াল িুোঁসে স্বয়ংফক্রয় গুফল 
অনুপ্রসবশোরীসে প্সদ প্সদ ঝাোঁঝরা েসর কদয়ার বযবস্থা আসছ। কেউ রাস্তা 
কপ্ফরসয় প্রাোসদর দরোয় প্া রাখসত প্ারসলও দরো খুলসত প্ারসবনা। 
ফডফেটাল লসের কোড ভাঙা োসরা প্সক্ষই েম্ভব নয়। আর কভতসর কতা আসরে 
কগালে ধাোঁধা। চারফট কলাসরর এফলসভটর প্রফতফট েফরসডাসর ফদ্বমুখীভাসব চসল। 
কোনটা কোন ফদসে চলসছ কেউ োসন না? 
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শুসনফছ, আমাসদর েব কগাপ্ন কোড, আমাসদর েব ফেছু শুধু এেেনই 
োসন। কয আমাসদর েব ফেছু োসন, তাসে এই প্ফরফস্থফতসত মত ুকর্সে েরাসনা 
দরোর নয় ফে?  

হােল ফদ্বতীয় কলােফট। বলল, তাসে প্াওয়া অত কোো নয়। কে 
আমাসদর চার তলায় র্াসে বসট, ফেন্তূ কোর্ায় র্াসে কেউ োসননা এবং কে এে 
েসক্ষও েব েময় র্াসে না। তার বযপ্াসর োনসত প্াসর শুধু মযাডাম কগৌরী। তাও 
েতটা োসন োফন না। 

এত ফেছু তুফম োন ফে েসর? কভতসরর কতা ফেছুই আমরা োফন না। বলল 
প্রর্ম কলােফট।  

আফম বাইসরর অপ্াসরশসনর দাফয়ত্ব কপ্সয়ফছ মাি ফেছু ফদন হসলা। তার 
আসগ আফম ফডোইনার ইফঞ্জফনয়ার ফহোসব কভতসরর েব োসের োসর্ই যুি 
ফছলাম। েক্ষ ফবন্যাে, ইসলফক্ট্রে ও এফলসভটর কনটওয়াফেথং েব ফেছুর োসর্ই 
আফম ফছলাম। 

োেটা ফছল খুব েফটল। এফট পতফর েরা প্রাোদ নয়। প্রােৃফতে ফনয়সম 
বা আসগর মানুসষর আসগর ফচন্তায় পতফর েরা প্রাোদ। ফলফমসটড 
এযাসোসমাসডশন। এখাসন নতুনভাসব কোন ফেছু েংসযােন েরা েহে নয়। 
ইসলেফট্রে ওয়াফরং কোন কোন োয়গায় ফড্রল েসর কোনভাসব েরা হসয়সছ। আর 
চারফট মুফভং ওফলসভটর পতফরসত ফেছু ভাংচুর েরসত হসয়সছ, ফেন্তূ অসুফবধা হয়ফন। 
এযাসোসমাসডশনও ফেে মত হসয়সছ। তৃতীয় ও ফদ্বতীয় তলায় করাবটসদর েসন্য 
োফরবদ্ধ েযাপ্সুল গো হসয়সছ। দুই কলাসর ওসদর এযাসোসমাসডশন ও অন্য েব 
বযবস্থা হসয় কগসছ। ফনসচর তলায় কতা ফেছুই কনই। ওটা এেটা কটটগ্রাউন্ড ও 
লযাবসরটফর। েব োসেই আফম ফছলাম। 

তা হসল কতা তুফম অসনে কবতন কপ্সত? প্রর্ম কলােফট বলল। 
কবতন আর ফে। োেটা হসয় কগসলই হয়। আমরা েিল কতা আমরাই 

দুফনয়ার বাদশাহ হসবা। ফদ্বতীয় কলােফট বলল। 
কেন? প্াসশই কতা আসছ আসমফরো, ওরা বসে র্ােসব? বলল প্রর্ম 

কলােফট।  
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আমাসদরসে তারা তাসদর কলােেনই ভাবসব। মসন েরসব আমরা 
তাসদর োেই েরফছ। ফেন্তূ শত্রু বসল বুঝসব, তখন আর তাসদর েরার ফেছু 
র্ােসব না ফবসশ্বর অন্যান্য কদসশর মত োসরন্ডার েরা ছাো। ফদ্বতীয় কলাে বলল। 

কহাসটল ‘লা ডাইমন্ড ড্রপ্’ এর কগসট কপ্ৌছসতই ওসদর ের্া বন্ধ হসয় 
কগল। গাফে কর্সে নামার েময় ওসদর এেেন বলল, আহমদ মুোর রুম কতা বন্ধ। 
ঘসরর চাফব না কপ্সল কতা আমাসদর চলসব না। ঘর কর্সে ওর কপ্াষাে ফেংবা 
বযবহাযথ ফেছু চাই। আমাসদর ককর বাফহনীর েসন্য এটা প্রসয়ােন। েবসচসয় কবফশ 
প্রসয়ােন টাসগথসটড ফহউমযান কস্পল ফডসটক্টর ( THSD) –এর েসন্য। মানুসষর 
কচাখ কযখাসন যাসব না। কেখাসনও ককর ও কস্পল ফডসটক্টসরর কচাখ যাসব। রক্ষা 
কনই আহমদ মুোর। ফদ্বতীয় কলােফট বলল। 

ফচন্তা কনই ‘েী কবাডথ’ কর্সে চুফর েরব আমরা চাফবফট। আর তা কপ্সতই 
হসব, এটা আমাসদর দাবী। 

দু’েসনই গাফে কর্সে কনসম প্েল। তারা চসল কগল কহাসটসলর কভতসর। 
আফম তখন কোর্ায় আপ্নাসে প্াব এই েন্ধাসন ছুটলাম। শহসরর েম্ভাবয 

েব োয়গা খুোঁসে তারপ্র কগলাম মযাডাম মাসরভার ওখাসন। উফন র্ােসছন তার 
এে বান্ধবীর বাোয়। ফতফন আমাসে বলসলন, স্যার মাসঝ মাসঝ ফম. দযাগসলর 
োসছ যান। আর এই মুহূসতথ স্যার ফম, দযাগসলর োসর্ কযাগাসযাগ রাখসবন এটাই 
স্বাভাফবে। তুফম ফগসয় ফম, দযাগলসে এেটা েরুফর কমসেে কপ্ৌছাসনার কচিা ের। 
ফম, দযাগসলর োক্ষাৎ কপ্সল বলসব, আপ্ফন দয়া েসর স্যাসরর োসছ এই 
খবরগুসলা কপ্ৌছাসনার বযবস্থা েরুন। উফন ফনিয় বযবস্থা েরসবন। ফেন্তূ ফম, 
দযাগসলর োসর্ আর কদখা েরসত হসলা না। আিাহর অসশষ রহমসত আপ্নাসেই 
কপ্সয় কগলাম। েব ের্া আপ্নাসেই বলসত প্ারলাম। খুব হালো লাগসছ এখন 
আমার।  

আহমদ মুো ফপ্ে চাপ্োসলা কতপ্াও-এর। বলল, কতপ্াও, আমার ভাই, 
তুফম কয ইনিরসমশন আমাসে ফদসয়ছ, তার কচসয় বে ইনিরসমশন আফম 
তাফহফতসত এসে প্াইফন। কতামাসে ধন্যবাদ! অসনে ধন্যবাদ। 
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আফম ফেছু বুফঝফন স্যার। এটুক বুসঝফছলাম এ ের্াগুসলা স্যাসরর 
উপ্োসর লাগসব। বলল কতপ্াও। 

তুফম এত মূলযবান ের্া আমাসে বসলছ যা আমার োমসন এসগাবার 
গাইড লাইন। আহমদ মুো বলল। 

ের্া কশষ েসরই আহমদ মুো বলল, কতপ্াও, গাফে ঘুরাও। স্বরাে েফচব 
ফম. দযাগসলর োসছ আবার ফিসর চল। 

গাফে ঘুরাল কতপ্াও। 
আহমদ মুো েল েরল স্বরাে েফচব ফম. দযাগলসে। ফম. দযাগল আহমদ 

মুোর গলা কটফলসিাসন কপ্সয়ই বলল, কোন খারাপ্ খবর নয় কতা আহমদ মুো?  
না স্যার। এেটা গুরুত্বপূ্ণথ তর্য আসছ। আফম আেফছ। আপ্নার অসুফবধা 

কনই কতা স্যার? বলল আহমদ মুো। 
অবশ্যই না। এে। আমরা কতামার েন্য অসপ্ক্ষা েরফছ। স্বরাে েফচব 

মফেসয় দযাগল বলল। 
গাফে কপ্ৌছল মফেসয় দযাগসলর অফিসে। 
মফেসয় দযাগল কবফরসয় এসেসছ বারান্দায়। 
আহমদ মুো বারান্দায় উসে এসল তারা কভতসর েুসে কগল। 
আহমদ মুোসে কচয়াসর বফেসয় ফনসের কচয়াসর ফগসয় বেসত বেসত ফম. 

মফশসয় দযাগল বলল, ফে বযাপ্ার ফম. আহমদ মুো, েরুফর ফেছু? 
অবস্থার ফেছু প্ফরবতথন ঘসটসছ স্যার। বলল আহমদ মুো। 
ফে কেটা? স্বরাে েফচব দযাগল বলল। 
স্যার, আগাফম েন্ধাসতই আফম ওসদর কহড কোয়াটথার অযাটসল েুেসত 

চাই। 
কেন, এত তাোতাফে কেন? বলল স্বরাে েফচব দযাগল। 
আমাসদর কতপ্াও ফনফিত খবর কেসনসছ, আমাসেেহ মাসরভা ও 

মাফহসনর েন্ধাসনর েন্য ওরা আগামী প্রশু কর্সে তাফহফত ও মুফরয়া দ্বীসপ্ ফচরুণী 
অফভযান শুরু েরসত যাসছ। অফভযান চলসব ফনিয় েসয়ে ফদন। তাসদর এই 
ফচরুণী অফভযাসনর কবি প্ফলসনশীয়ার বাইসর কর্সে। প্ফলসনশীয়ার ফবফভন্ন 
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অঞ্চল, এমনফে কহড কোয়াটথাসরর দরোরী েব েনশফিসে তাফহফতসত আনা 
হসব। কখাদ ওসদর চীি অপ্াসরশন েমান্ডার ফেের ও ওসদর কগাসয়ন্দাপ্রধান 
ডারর্ ভাসদর তাফহফতসত আেসছ। আফম মসন েফর এটা আমাসদর েন্য এেটা বে 
সুসযাগ। োলসেই ওরা েদলবসল আেসছ তাফহফত। আফম প্রশু ফদন রাসত ওসদর 
কহড কোয়াটথার অযাটসল েুেসতচাই স্যার।  আফম এর মসধযই েব প্রস্তুফত কেসর 
কিলসত চাই স্যার। বলল আহমদ মুো। 

েংসগ েংসগ উত্তর ফদল না স্বরাে েফচব মফশসয় দযাগল। বলল, হ্যাোঁ, ফম. 
আহমদ মুো, কতামার কেৌশলটা ফেে। তারা যখন তাসদর কহড কোয়াটথার অযাটল 
কর্সে এখাসন তাসদর দরোফর কলােগুসলা ফনসয় আেসব তখন তাসদর কহড 
কোয়াটথার প্রফতরক্ষা অবশ্যই দুবথল হসব। এই সুসযাগই আপ্ফন ফনসত যাসছন। 
চমৎোর ফেদ্ধান্ত! চলুন, আফম আপ্নাসে কনভাল কবসে ফনয়া যাব। ওখাসন 
আপ্নাসে আন্ডারওয়াটার ফটউব কভফহসেল প্ফরচালনায় কট্রফনং ফনসত হসব। 
রাডার করফেটযান্ট কপ্াষাে, ইসলক্ট্রফনে েযাফমং কমফশন ও োইসলোর লাগাসনা 
ফমফন কমফশন ফরভলবার ওখাসনই কপ্সয় যাসবন। আফম মসন েফর, কেখানোর 
আমাসদর কনভাল করট হাউসে োল েন্ধযায় আপ্ফন র্ােসবন। 

ধন্যবাদ স্যার। মাসরভা, মাফহন ও কতপ্াও-এর ফনরাপ্ত্তাও দরোর। 
ফচরুণী অফভোসনর েময় তারা ধরা প্সে কযসত প্াসর। আহমদ মুো বলল। 

আপ্নার ফচন্তা কনই। ওসদর ফনরাপ্ত্তা ফনসয় আফম আসগই ফচন্তা েসরফছ। 
বলল মফশসয় দযাগল। 

ধন্যবাদ স্যার। আহমদ মুো বলল। 
আসুন! বসল হাোঁটসত লাগল স্বরাে েফচব ও প্ুফলশপ্রধান মফশসয় দযাগল। 
তার োসর্ হাোঁটসত লাগল আহমদ মুোও। 
গাফেসত আহমদ মুোসে বফেসয় গাফে ঘুসর ফনসের ফেসটর প্াসশ কযসতই 

এেেন কগাসয়ন্দা অফিোর এসে বলল, স্যার, ফবফভন্ন ছদ্মসবসশ এোফধে কলাে 
আমাসদর এই কগসটর উপ্র নের করসখসছ। আমরা এসগাসলই তারা েসর যাসছ, 
অন্য কলাে আেসছ তার োয়গায় অন্য ছদ্মসবসশ। 

ধন্যবাদ, বুসঝফছ বযাপ্ারটা। 
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বসল মফশসয় দযাগল গাফেসত উসে বেল। 
বসলই বলল, আিযথ হফছ ফম. আহমদ মুো! ওরা আমার কগসটর উপ্রও 

কচাখ রাখসছ! আপ্ফন এসেসছন ফনিয় ওরা তা োনসত কপ্সরসছ। 
তসব আমার এখান কর্সে যাওয়া ও আোটাসে তারা িসলা েরসত 

প্াসরফন। আমার ধারনা, আে কর্সেই ওরা এখাসন প্াহারা বফেসয়সছ। ওসদর এটা 
োনার ের্া নয় কয, আফম এখাসন এসেফছ এবং এসে র্াফে। তসব তারা কয 
ফবসবচনাসতই এসে র্াকে, তারা েিল। 

মফশসয় দযাগসলর গাফে টাটথ ফনল। গাফে চলসত শুরু েরল। 
এই কগসটর উপ্র কচাখ রাখার তখন কেউ ফছল না। 
আমাসদর িসলা েরা আমাসদর েন্য ভাল হসতা না। 
স্বরাে েফচবালয় কর্সে কনৌঘাোঁফট অসনেখাফন প্র্। প্াসপ্ফতর োকথলাসর 

করাসডর কযখাসন অযাসভফনউ ডু ফপ্রে ফহফন্দ এসে ফমসশসছ, কেখাসনই স্বরাে 
েফচবালয় অবফস্থত। অযাসভফনউ ডু ফপ্রে ফহফন্দ কোো প্ূবথ ফদসে প্রায় ১০ মাইল 
এফগসয় কমাসয়ভা নদী অফতক্রম েসর প্ূবথ-দফক্ষন ফদসে এফগসয়সছ। কমাসয়ভা নদীর 
ঐ েংসযাগ স্থল কর্সে এেটা প্ার্সুর প্রশস্ত রাস্তা কমাসয়ভা নদীর েমান্তরাসল 
কোটাল কলগুসনর প্রান্ত প্যথন্ত এফগসয় কগসছ। এটা প্রধান কনভাল ঘাোঁফট নয়, এটা 
কনভাল ওয়ােথশপ্ ও কট্রফনং কেন্দ্র। এই কনভাল ওয়ােথশপ্ ও কট্রফনং কেসন্দ্রই 
আন্ডারওয়াটার েযাপ্সুল কভফহসেসলর ওপ্র আহমদ মুোর কট্রফনং হসব। 

স্বরাে েফচবালয় কর্সে অযাসভফনউ ডু ফপ্রে ফহফন্দ করাড ধসর ফেছুটা 
এসগাসলই প্াসপ্ফতর ফবখযাত কপ্ারতু নদী। কপ্ারতু নদীর েীসে ওোর েময় প্াশ 
ফদসয় ফিরফছল গভনথর েফচবালসয়র কেসক্রটাফর কহায়ানু। কে গলা চফেসয় বলল, 
স্যার ওফদসে কোর্ায় যাসছন, েখন ফিরসবন? 

আফম কমাসয়ভা ডসে যাফছ। তাোতাফে ফিরব। স্বরাে েফচব দযাগলসেও 
ের্া অসনেটা গলা চফেসয়ই বলসত হসলা। প্াসশ রাস্তায় দাোঁফেসয় র্াো এেটা 
গাফের ফদসেই তাফেসয় ফছল আহমদ মুো। এেটা েীপ্ও দাোঁফেসয় ফছল গাফের 
প্াসশ। আহমদ মুোসদর প্সর েীপ্ফট এসে দাোঁোয়। েীসপ্ চারেন আরহী। 
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ফনফবিভাসব ওসদর ফদসে তাোসত ফগসয় হোৎ কে কদখল, তারা কযন 
কগাগ্রাসে স্বরাে েফচব ফম. দযাগসলর ের্া শুনসছ! দযাগল তখন গলা চফেসয় 
কমাসয়ভা কনভাল ডসে যাওয়ার ের্া বলফছল। গাফের অন্য েবারই মসনাসযাগ 
তখন ঐ গাফের ফদসে।  

ফবফস্মত হসলা আহমদ মুো। ফেন্তু ভাবনার আর েময় হসলা না, েবুে 
ফেগন্যাসলর োসর্ োসর্ই েীপ্ফট হাওয়ার মসতা ছুটল োমসন। 

স্বরাে েফচব দযাগল তখনও ের্া বলফছল গভনথর েফচবালসয়র েফচব 
কহায়ানুর োসর্। 

ের্া কশষ হসল টাটথ ফনল স্বরাে েফচব দযাগসলর গাফে। 
অযাসভফনউ ডু ফপ্রে ফহফন্দ েেেফট তীসরর মত কোো প্ুব ফদসে এফগসয় 

কগসছ। 
স্বরাে েফচব দযাগসলর োসর্ টুেটাে ের্া চলসছ, ফেন্তু আহমদ মুোর 

মসনাসযাগ বার বার কছদ প্েফছল। ঐ েীপ্ফট ভুলসত প্ারফছল না আহমদ মুো। 
ওরা ফম. দযাগসলর কমাসয়ভা কনভাল ডসে যাওয়ার ের্া উদগ্রীব হসয় শুনফছল 
কেন? আর ওসদর েবার মসনাসযাগ তাসদর প্রফত ফছল কেন? ওসদর মসধয এেেন 
ছাো োউসেই তাফহফতর কলাে বসল মসন হয়ফন। তাহসল ফে ওরা ব্ল্যাে োন 
ফেফন্ডসেসটর কলাে? ফম. দযাগসলর অফিে কগসটর উপ্র কতা তারাই কচাখ 
রাখফছল। েসন্দহ কনই ওরাই আবার তাসদর িসলা েরসছ। আহমদ মুোসেও 
তারা ফচনসত কপ্সরসছ ফনিয়। তাহসল ওসদর কছসে ওরা চসল কগল কেন? 

নানা ের্া ও নানা ফচন্তার মসধয ফদসয় গন্তসবযর কশষ প্রাসন্ত কমাসয়ভা নদীর 
োসছ তারা চসল কগল। কমাসয়ভা নদীসত েীে আসছ। অযাসভফনউ ডু ফপ্রে ফহফন্দ 
েেেফট কমাসয়ভা েীে হসয় আরও প্ূবথ-দফক্ষসণ চসল কগসছ। 

েীে প্াওয়ার এেটু আসগ এেটা ফটলার ধার কঘোঁসষ প্রশস্ত প্ার্সুর রাস্তা 
চসল কগসছ কমাসয়ভা কনভাল ডে ইয়াডথ প্যথন্ত। রাস্তার শুরুটা প্রশস্ত হসলও প্রবতথী 
অংশ এে রেম নয়। কোর্ায় েংেীণথ, কোর্াও প্রশস্ত। দু’এে োয়গায় প্াহাসের 
মত উোঁচ ু ফটলার োফরর বুে ফচসর অফতক্রম েসরসছ েেেফট। কেখাসন েংেীণথ। 
দু’কটা গাফেও প্াশাপ্াফশ চলসত প্াসর না। 
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েীসের কগাোয় কছাট্ট এেটা প্ুফলশ িাোঁফে। 
প্যথায়ক্রসম দু’েন েসর প্ুফলশ প্াহারায় র্াসে। 
হোৎ আহসমদ মুো দযাগলসে বলল, স্যার, এখাসন গাফেটা এেটু দাোঁে 

েরাসল ভাল হয়। প্ুফলসশর োসর্ এেটু ের্া বলসত চাই। 
গাফে কনভাল ডসের ফদসে কমাে না ফনসয় দাোঁফেসয় প্েল। প্াসশই প্ুফলশ 

িাোঁফে। 
গাফে দাোঁোসতই দু’েন প্ুফলশ ছুসট এল। স্বরাে েফচবসে কদসখ কচাখ 

তাসদর ছানাবো হসয় কগল। লিা স্যালুট েরল তারা। 
আহমদ মুো গাফে কর্সে নামল। প্ুফলশ দু’েনসে োসছ কডসে বলল 

আহমদ মুো, কতামরা গত দশ ফমফনসটর মসধয কোন েীপ্ বা গাফেসে কমাসয়ভা 
কনভাল ডে ইয়াসডথর এই েেে ধসর কযসত কদসখছ? 

দু’েন এেটু ভাবল। এেেন বলল, ইসয়ে স্যার, োত আট ফমফনট আসগ 
এেটা েীপ্ কনভাল ডে ইয়াসডথর ফদসে কগসছ। 

প্ুফলসশর উসেযসশ্য ‘ধন্যবাদ’ বসল আহমদ মুো স্বরাে েফচবসে বলল, 
স্যার আপ্নার গাফেসত ফবসফারে ফডসটক্টর আসছ? 

না, ফম. আহমদ মুো গাফেসত আলাদা কোন ফবসফারে ফডসটক্টর কনই। 
গাফের ইফঞ্জন কেফবসন ফডসটক্টর ফিট েরা আসছ। স্বয়ংফক্রয়ভাসব তা েব ধরসনর 
ফবসফারেসে ফডসটক্ট েরসত প্াসর। 

ফেে আসছ স্যার। েত দূর কর্সে প্াসর? আহমদ মুোর ফেজ্ঞাো। 
েমপ্সক্ষ দশ গে। বলল স্বরাে েফচব দযাগল। 
গুড। তাহসল এফদসে আর কোন ফচন্তা কনই স্যার। আহমদ মুো বলল। 
ফম. আহমদ মুো, এেব ফনসয় আপ্ফন ভাবসছন কেন? আপ্ফন োমসনর 

প্র্টুকসত ফেছু আশংো েরসছন? ফেজ্ঞাো দযাগসলর। 
হ্যাোঁ স্যার, আমাসদর এখাসন দশ ফমফনট আসগ কয েীপ্টা এই প্সর্ 

কনভাল ইয়াসডথর ফদসে কগসছ, কে েীোসে আফম েসন্দহ েরফছ। বলল আহমদ 
মুো। 

এরা োরা বসল মসন েরসছন? দযাগল বলল। 
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আফম মসন েরফছ ওরা ব্ল্াে োন ফেফন্ডসেসটর কলাে। বলল আহমদ 
মুো। 

ওরা কদখফছ এসেবাসর মফরয়া হসয় উসেসছ! আমাসদর ডে ইয়াডথসেও 
োবধান েরসত হসব। নাশেতামূলে ফেছু ঘটাসত প্াসর ওরা। দযাগল বলল। 

োবধান র্াো ভাল স্যার। বলল আহমদ মুো। 
স্বরাে েফচসবর গাফে চলসত শুরু েসরসছ। চলসছ গাফে মাঝাফর গফতসত। 
আহমদ মুোর মসন এেটা অস্বফস্ত। কতমন ফেছু কতা ঘসটফন! প্াসশ 

বযাসগর ফদসে তাফেসয় ভাবল বযাগও কতা এসনসছ! অযাটল দ্বীসপ্ তার অফভোন 
শুরু হসব এই কনভাল ইয়াডথ কর্সেই। ফম. দযাগল তাসে এই ের্ায় বসলসছ। বযাগ 
োসছ কটসন ফনল আহমদ মুো। এেবার কচে েরা দরোর েব উসেসছ ফেনা। 
বযাসগর প্রধান কেফবসন যা তুসলফছল েবই কপ্ল। হোৎ তার কখয়াল হসলা 
কলোরগান ও কলোর োটার কোর্ায়? আে েোসলই কতা বযাসগ তুসলফছ! বযাসগর 
অন্যান্য কেফবন খুোঁেসত ফগসয় বযাসগর বাইসরর কেফবসন কপ্সয় কগল অস্ত্র দু’ফট। 
মসন প্েল আহমদ মুোর, তার এেফট অভযাে হসলা অস্ত্র যত গুরুত্বপূ্ণথ হয়, ততই 
েহে ও নাগাসলর মসধয রাসখ কে ঐ অস্ত্র। 

কবশ কোসরই চলফছল গাফে। রাস্তার এই অংশটা েমতল। এর প্সরই 
প্াহাসের কছাট বে ফটলা। কনভাল ডসের েমতল প্যথন্ত কনসম কগসছ। 

গােীটা ফে েফতযই ওসদর ফছল ফম. আহমদ মুো? বলল স্বরাে েফচব 
দযাগল। 

আফম তাই মসন েফর স্যার? আহমদ মুো বলল।  
ওরা ফে কবামা বা এ ধরসনর ফেছু ফবসফারে প্াতসব বসল মসন েসরন? 

বলল দযাগল। 
স্যার, এটা আমার ধারণা। আহমদ মুো বলল। 
কবামা বা ফবসফারে প্াতার উপ্সযাগী স্থানগুসলা আমরা কপ্ফরসয় 

এসেফছ। বলল দযাগল। 
আল হামদুফলিাহ! আিাহ আমাসদরসে ফনরাপ্সদ কপ্ৌছাসত োহাযয 

েরুন। আহমদ মুো বলল। 
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ফটলােংকল প্সর্ প্রসবশ েসরসছ গাফে। 
রাস্তা আোঁোবাোঁো ও েংেীণথ। 
দু’প্াসশ ফটলা। োমসন প্র্ করাধ েসর দাোঁফেসয় আসছ উোঁচ ুএেটা ফটলা। 

ফটলাসে প্াশ োটাবার েসন্য রাস্তা এখাসন বাোঁে ফনসয়সছ। 
বাোঁে ফনসত ফগসয় গাফে কডডটপ্-এর মত হোৎ দাোঁফেসয় কগল। 
হোৎ এভাসব গাফে দাোঁফেসয় যাওয়ায় েবাই ঝাোঁফে কখল। ড্রাইভার 

প্ুফলশফট বলল, স্যার, গাফের টাটথার, চাফব, ফটয়াফরং ফেছুই নেসছ না।  
ড্রাইভার গাফের ইফঞ্জন কদখার েসন্য দরো খুলসত ফগসয় প্ারল না। কে 

উফদ্বগ্ন েসন্ে বলল, স্যার, গাফের দরো আনলে হসছ না। 
আহমদ মুোও দ্রুত তার প্াসশর দরো খুলসত কগল, ফেন্তু প্ারল না। 
দ্রুত আহমদ মুো ফিরল দযাগসলর ফদসে। বলল, স্যার, কগাটা গাফে 

েযাম হসয় কগসছ। কমটাল েযাফমং কমফশসনর মযাগসনফটে ক্প্র আমাসদর কগাটা 
অচল েসর ফদসয়সছ। 

এটা ফে েম্ভব? এমন অসস্ত্রর ের্া কতা শুফনফন। বলল দযাগল। 
কমটাল েযাফমং ফডভাইে ওসদর আসছ স্যার। আহমদ মুো বলল। 
োংঘাফতে! এখন েরণীয়? বলল দযাগল। তার েসন্ে উসদ্বগ ঝসর প্েল। 
আহমদ মুো ফেছু বলার েসন্য মুখ খুসলফছল। ফেন্তু বলার সুসযাগ হসলা 

না। প্রবল গুফলবৃফি শুরু হসলা গাফের উপ্র চারফদে কর্সে। 
কপ্ছসনর চারেন প্ুফলশ, তাসদর রাইসিল, ড্রাইভার প্ুফলশ ও ফম. দযাগল 

ফরভালবার হাসত ফনল। 
আমাসদর রাইসিল ও ফরভলবার কোন োে কদসব না স্যার। ওগুসলাও 

েযাম হসয় কগসছ। ফপ্লে, আপ্নারা ফেসটর ফনসচ শুসয় প্েুন। দ্রুত েসন্ে ফচৎোর 
েসর বলল আহমদ মুো। 

তবু দযাগল তার ফরভলবার এেবার প্রীক্ষা েরল। কদখল ফট্রগারসে েূোঁচ 
প্ফরমাণ নোসনা কগল না। কচাখ দু’ফট ছানাবো হসয় কগল তার অবাে ফবস্মসয়! 

কেও ফেসটর ফনসচ েুসে কগল। 
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আহমদ মুো গাফের কলাসর শুসয় বযাসগর বাইসরর প্সেট কর্সে 
কলোরগান কবর েরল। 

কলোরগাসনর বফড েবথাধুফনে প্লাফটে কমটাল ফদসয় পতফর। এই প্লাফটে 
কমটাল ইস্পাসতর কচসয় েসয়ে গুণ শি। ইস্পাসতর অণুগুসলার মসধয িাোঁে র্াসে, 
ফেন্তু এই প্লাফটসের অণুগুসলার মসধয কোন িাোঁে র্াসে না। মসন েরা হয়, এই 
প্লাফটসের বযবহার ফদসয় ‘এযাফন্টমযাটার এে’-এর শুসর হসছ। 

কলোরগানফট হাসত ফনসয় আহমদ মুো মার্া কতালার কচিা েরল। 
কদখল গাফের োনালায় োসচর কোন অফস্তত্ব কনই। গাফের বফডও ঝাোঁঝরা 

হসয় কগসছ। তসব ডাবল কলয়াসরর ফটল বফডর েীপ্ বসল বুসলসটর ঝাোঁে কভতসর 
ফলসচর অংসশর খুব এেটা ক্ষফত েরসত প্াসরফন। 

চারফদসের চারটা উৎে কর্সে গুফল আেসছ, এ েম্পসেথ আহমদ মুো 
ফনফিত হসয়ফছল। তার মাসন ঐ েীসপ্র চারেন কলােই মাি এখাসন আসছ। 
আত্মরক্ষার েসন্য চারেনসে শামাল ফদসত হসব। গুফল তখনও চলসছ। 

আহমদ মুো গফেসয় ফেসটর প্াশ কঘোঁসষ গাফের কপ্ছসনর প্রাসন্ত চসল কগল 
যাসত ফতনফদেসে োমসন রাখা যায়। কপ্ছসনর গুফলর করঞ্জ কদসখ বুঝল তারা 
দাোঁফেসয় কর্সে গুফল েরসছ। 

আহমদ মুো ফবেফমিাহ বসল কলোরগান ডান হাসত ফনসয় ফট্রগাসরর 
বাটসন বুসো আঙুল করসখ হাতটা গাফের কপ্ছসনর োচ কভসঙ যাওয়া উন্মুি 
কস্পসের বটম কলসভসল রাখল। কয কোন মুহূসতথ হাসত গুফল খাওয়ার ভয় ফছল। 
ফেন্তু এই ঝুোঁফে কনয়া ছাো উপ্ায় ফছল না। 

আহমদ মুো কলোরগাসনর ফট্রগাসরর বাটসন বুসো আঙুল কচসপ্ গাফের 
কগাটা কপ্ছন ফদসের উপ্র ঘুফরসয় ফনল। 

কলোর গাসনর করফডসয়শসনর ফটমুসলসটড ফবছুরণ কয কলসভল ফদসয় 
ঘুসর এসেসছ, কে কলসভসল কেউ যফদ র্াসে তাহসল কচাসখর প্লসে কে দু’খন্ড 
হসয় প্েসব। 

ফট্রগার কটপ্ার প্র আহমদ মুোর শ্বােরুদ্ধের অসপ্ক্ষার প্ালা। 
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অসপ্ক্ষার িল তার েিল হসলা, গাফের কপ্ছন কর্সে গুফল বন্ধ হসয় 
কগল। 

েংসগ েংসগ আহমদ মুো গাফের োমসনর ফদসে ফিসর বসে এে প্লসের 
েসন্য ফেসটর উপ্র মার্া তুলল। কদখল োমসনর কলােফট তার ফমফন কমফশনগান 
বাফগসয় ছুসট এসে দাোঁোল গাফের োমসন। তারপ্র োমসন ঝুোঁসে প্সে ফমফন 
কমফশনগান ঘুফরসয় ফনসছ গাফের েন্ট ফেসটর ফদসে। 

আহমদ মুো বুঝল ড্রাইভার প্ুফলশ ও স্বরাে েফচব দযাগসলর ফপ্এ তার 
লক্ষ। 

আহমদ মুো ফদ্বতীয়বার ফট্রগাসরর বাটন ফটপ্ল োমসনর ঐ কলােফটর 
লসক্ষ। 

কলােফটর মার্ার কপ্ছসনর অধথাংশ মুহূসতথই কোর্ায় হাফরসয় কগল। 
কলােফট লাশ হসয় প্সে কগল গাফের উপ্র। 

প্র মুহূসতথ দু’প্াসশর োনালায় দু’েন কলাে এসে দাোঁোল। 
আহমদ মুো আসগই দাোঁফেসয় ফগসয়ফছল। 
ওরা দু’েসনই আহমদ মুোসে কদখসত কপ্সয়সছ। 
ওসদর ফমফন কমফশনগাসনর নল ঘুসর আেসছ। 
আহমদ মুোর কলোরগান ঘুসরসছ বাোঁ ফদসের োসচর োনালায় দাোঁোসনা 

কলােফটর লসক্ষ। কলোরগাসনর ফট্রগার বাটসন বুসো আঙুল কচসপ্ই ঝাোঁফপ্সয় প্েল 
গাফের কমসঝর উপ্র। দুই োনালা কর্সেই গুফলর ঝাোঁে ছুসট এসেফছল আহমদ 
মুো লসক্ষ। বাম ফদসের কলােফটর গুফল কগাটাটাই লক্ষভ্রি হসয় গাফের ছাদসে 
আঘাত েসরফছল। তাসদর ফট্রগার কটপ্ার আগ মুহূসতথই কলোরগাসনর 
করফডসয়শসনর ফটমুসলসটড ফবছুরণ ফগসয় আঘাত েসরফছল। ফেন্তু ডানফদসের 
কলােফটর গুফল েরসত তাোহুো েরসত হসলও কে ফনফবথসে গুফল েরসত কপ্সরফছল। 
কলোরগাসনর ফট্রগার বাটন চাপ্ার োসর্ োসর্ই কমসঝয় আহমদ মুো ঝাোঁফপ্সয় 
প্েসত না প্ারসল তার কদহটা ঝাোঁঝরা হসয় কযত। কয ফেসটর কপ্ছসন দাোঁফেসয় ফছল, 
কেই ফেসটর এেটা েংোলমাি আসছ শুধু, ফেট আর গাফের বফডও উধাও! আহমদ 
মুোর ঘাসের এে খাবলা কগাশতও তুসল ফনসয় কগল এেটা বুসলট। 
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আহমদ মুো কমসঝয় শুসয় প্সে ডান ফদসের কলােফটর গুফলর হাত কর্সে 
কবোঁসচ কলোর গাসনর টাসগথট ডান ফদসের কলােফটর ফদসে ঘুফরসয় কনবার েসন্য 
কচিা েরফছল। 

আহমদ মুো শুসয় প্সেই তার প্াসশর ফেসটর োমসন ফদসয় কোো কপ্সয় 
কগল োনালায় দাোঁোসনা ডান ফদসের কলােসে। শুসয় প্োর েময়ই কে ঘুফরসয় 
ফনসয়ফছল কলোরগান। কলােফটসে কদখার প্র কলোরগাসনর ফট্রগার বাটসন বুসো 
আঙুল কচসপ্ বেসত েময় লাগসলা না। কলােফটও শুসয় প্ো আহমদ মুোসে খুোঁসে 
কপ্সয়ফছল। গুফল বষথণরত তার ফমফন কমফশনগাসনর নল দ্রুত ঘুসর আেফছল আহমদ 
মুোর ফদসে। ফক্ষপ্রতার প্রফতসযাফগতায় ফেসত কগসছ আহমদ মুো। তার 
কলোরগাসনর প্রাণঘাতী েব বাধা ফবসলাপ্োরী করফডসয়শসনর ফটমুসলসটসডর 
গফত বুসলসটর কচসয় বহু গুণ কবফশ। োনালার ঝুোঁসে প্ো কলােটার প্রাণহীন কদহ 
োনালার উপ্র ঝুসল প্েল। 

আহমদ মুো উসে দাোঁোল। উসে দাোঁোল স্বরাে েফচব দযাগলও। 
কে ছুসট এসে েফেসয় ধরল আহমদ মুোসে। বলল, ধন্যবাদ ফম. আহমদ 

মুো! এে অেম্ভবসে েম্ভব েসরসছন আপ্ফন! অস্ত্রগুসলা অসেসো হবার প্র 
বাোঁচার ফবন্দুমাি আশাও আমরা েফরফন! 

হোৎ ফবস্ময় িসুট উেল দযাগসলর কচাসখ-মুসখ। 
কে আহমদ মুোসে কছসে ফদসয় আহমদ মুোর কপ্ছন কর্সে দু’হাত 

েফরসয় োমসন ফনসয় এল। কদখল, রিাি তার দুই হাত। বলল দযাগল উফদ্বগ্ন 
েসন্ে, আপ্ফন আহত ফম. আহমদ মুো? গুফল কলসগসছ। 

বসলই দযাগল আহমদ মুোর কপ্ছসন কগল। কদখল, ঘাসের প্াসশ োোঁসধর 
এেটা অংশ কর্সে েযাসেট উসে কগসছ। রসি কভসে যাসছ োয়গাটা। বলল 
দযাগল, ফম.আহমদ মুো আপ্ফন োংঘাফতে আহত। তসব রি কদসখ মসন হসছ 
বুসলটটা কহাফরসেন্টাফল আঘাত েসরফছল, ভাফটথোফল নয়। গুফলটা আহত েসর 
কবফরসয় চসল কগসছ বসল মসন হসছ। 

এেটু কর্সমই দযাগল তার ফপ্এ-সে লক্ষ েসর বলল, তুফম িাট এইড 
বি কর্সে ইলাফটে বযাসন্ডেটা ফনসয় এে। তাোতাফে। 
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এেসবর ফেছু দরোর কনই স্যার। চলুন আমরা গাফে কর্সে কবর হই। 
বলল আহমদ মুো। 

ফপ্এ করফডসমড ইলাফটে বযাসন্ডে ফনসয় এসেসছ। 
দযাগল ফেছু না বসল বযাসন্ডেফট আহমদ মুোর আহত োয়গার উপ্র 

কেট েসর বযাসন্ডসের ইলাফটে িচ কটপ্ চারফদসে লাফগসয় ফদল। 
চলুন এবার। োসছই আমাসদর কনভাল ডে ইয়াডথ। ওখাসন ভাল 

হােপ্াতাল আসছ। োফভথেও ভাল প্াওয়া যাসব। বলল দযাগল। 
োনালা ফদসয় কবর হওয়া অসুফবধােনে। চলুন ভাঙা উইসন্ডা স্ক্রীসনর 

ওফদে ফদসয় কবর হসত হসব। আহমদ মুো বলল। 
কেন এখন খুলসব না দরো? বলল প্ুফলশ ড্রাইভার। 
না, মযাগসনফটে এযােশসনর এেটা কময়াদ আসছ, তার আসগ দরো 

খুলসব না। আহমদ মুো বলল। 
আহমদ মুো, এ কমটাফলে েযাফমং অস্ত্র কোসেসে এল? আফম কতা এর 

নামও শুফনফন। এসতা এেফট কেনাবাফহনীর প্ুসরাটাসেই অচল েসর ফদসত প্াসর। 
বলল দযাগল। তার েসন্ে অপ্ার ফবস্ময়! 

এটা ব্ল্যাে োন ফেফন্ডসেসটর ফনেস্ব আফবষ্কার। আহমদ মুো বলল।  
োংঘাফতে বযাপ্ার। ওরা কতা কদখফছ আমাসদর তাফহফতসেও দখল েসর 

কিলসত প্াসর। বলার োসর্ োসর্ কচাখ দু’ফট ছানাবো হসয় কগল ফম. দযাগসলর! 
হ্যাোঁ স্যার। ওরা কতা তাই চায়। শফি ফদসয় ওরা দুফনয়ায় শয়তাসনর 

রােত্ব োসয়ম েরসত চায়। ফেন্তু শয়তানী শফি ফচরফদন প্রাফেত হসয়সছ। েব 
েময় প্রাফেতই হসব। আহমদ মুো বলল। 

েবাই এসে এসে কবর হসয় এল গাফে কর্সে। 
স্বরাে েফচব কটফলসিান েরল প্ুফলশসে। আর কনভাল ডে ইয়াডথসে 

বলল গাফে প্াোসত। 
কনভাল ডে ইয়াসডথর গাফে ও প্সর প্ুফলশ গাফেও এসে কপ্ৌছল। 
স্বরাে েফচব প্ুফলশসে তার োে বুফঝসয় ফদল। 
কনভাল ডে ইয়াসডথর েবাই উসে বসেসছ। 
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দযাগলও ের্া কশষ েসর আহমদ মুোর প্াসশ উসে বেল। 
আবার ধন্যবাদ ফম. আহমদ মুো আপ্নাসে। ধন্যবাদ, কলোরগান 

আপ্নার োসছ ফছল। আপ্ফন ফে েব েময় এভাসব েব অবস্থার েসন্য প্রস্তুত 
র্াসেন? বলল দযাগল। 

না, তা নয়। আফম কনভাল ডে ইয়াসডথ আেফছ তাফহফত কর্সে যাবার েসন্য 
প্রস্তুত হসয়ই। এ োরসণই আমাসে যর্ােম্ভব প্রস্তুত হসয়ই আেসত হসয়সছ। 

ঈশ্বরসে ধন্যবাদ! যা প্রসয়ােন আপ্ফন তাই েসরসছন। তসব আমাসদর 
েন্য আপ্নাসে বে ধরসনর কখোরত ফদসত হসলা। যাে, ফম. আহমদ মুো, 
আপ্নাসে েসয়ে ফদন কতা হােপ্াতাসল র্ােসত হসব। তারপ্র আপ্নার কেই 
হাসত েলসমর োে কশখাসনা হসব। বলল দযাগল। 

না েনাব, কযেসন্য এখাসন এসেফছ, কেই োসের বযবস্থাটা আেই েরুন। 
হােপ্াতাসল ফট্রটসমন্ট কনয়ার প্র আফম ঐ োেগুসলা কদখসত এবং েরসতও 
প্ারসবা। এই োসে কতা এেফদন কলসগও কযসত প্াসর। সুতারাং আেই োে শুরু 
েরসত চাই েনাব। বলল আহমদ মুো।  

দযাগল আহমদ মুোর োসনর োসছ মুখ ফনসয় বলল, বুসঝফছ ফম. আহমদ 
মুো, ব্ল্যাে োন ফেফন্ডসেসটর ভয়ংের দ্বীপ্টা আপ্নাসে খুব টানসছ। 

না স্যার, ফেে দ্বীসপ্র টান নয়, ৭৬ েন ফবজ্ঞানী-ফবসশষসজ্ঞর মুফির 
আকফত আমাসে অফস্থর েসর তুসলসছ। দযাগসলর োসন োসন বলল আহমদ মুো। 

দযাগসলর মুখ গম্ভীর হসলা। তার দৃফিটা োমসনর ফদসে েম্প্রোফরত 
হসলা। অসনেটা স্বগত উফির মতই কে বলল, আপ্নার ের্া অসনে শুসনফছলাম, 
আে কদখলাম, বুঝলাম, ফচনলাম আপ্নাসে। আপ্ফন েফতযই শাফন্তর এে 
েসপ্াত। কযখাসনই মানুষ অশাফন্ত, েমস্যা, ফবপ্দ, কেখাসনই উসে যান আপ্ফন। 

কেউ উত্তর ফদল না দযাগসলর ের্ার। উত্তর ফতফনও চানফন। 
চলসছ গাফে ফটলােংকল ফবপ্জ্জনে োলু প্সর্, কনভাল ডে ইয়াসডথর 

ফদসে। 
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৭ 
কতামরা বলসত চাও, ‘আহমদ মুো সুপ্ারমযান?’ তীে েন্ে আসলফি 

গযাফরসনর। 
আসলফি গযাফরসনর োমসন মার্া নত েসর দাোঁফেসয়ফছল ফেের ও ডারর্ 

ভাসদর। আর আসলফি গযাফরসনর ফেছুটা কপ্ছসন দাোঁফেসয়ফছল কগৌরী। 
ফেের ও ডারর্ ভাসদর কোন ের্া বলল না। 
আসলফি গযাফরনই ের্া বলল আবার। 
এটা ফে ফবশ্বােসযাগয কয, আমাসদর চারেন কশ্রষ্ঠ েমাসন্ডা েনমানবশূন্য 

এে প্ফরসবসশ কমটাফলে েযামার ফদসয় ওসদর গাফেটাসে অচল েসর ফদল, 
তারপ্র অচল েসর ফদল তাসদর অস্ত্রশস্ত্রও। এর প্সর চারেন চারফদে কর্সে 
গাফেটার উপ্র আক্রমণ চালাল, োসচর বফড কভসঙ ফগসয় গাফে উন্মুি হসয় প্েল। 
তারপ্সরও চারফদে কর্সে চারফট ফমফন কমফশনগাসনর ডেন ডেন বুসলট গাফের 
এেেনসেও মারসত প্ারল না। উসিা গাফে কর্সে চারফদসের চার কলােসে এো 
আহমদ মুো আক্রমণ েরল, আর মারা কগল আমাসদর চারেন কশ্রষ্ঠ েমাসন্ডা। 
এসে আমাসদর আত্মেমপ্থণ ছাো আর ফে বলা কযসত প্াসর? 

মাই লডথ, আমরা যাসে হতযার েসন্য হসন্য হসয় ঘুরফছ, েম্পূনথ হাসতর 
মুসোয় কপ্সয়ও তাসে হতযা েরসত না প্ারা, উসিা আমাসদর েবাই তার হাসত 
ফনহত হওয়া এটা অফবশ্বাস্য। আফম মসন েফর আমাসদর কলােসদর অফত 
আত্মফবশ্বাে ও কয কোন প্ফরফস্থফতর েন্য পতরী না র্াোর োরসণই এই ফবপ্যথয় 
ঘসটসছ। আহমদ মুোর কলোরগাসনর অস্ত্র র্ােসত প্াসর এটা আমরা ফবসবচনায় 
আনসত বযর্থ হসয়ফছ। বলল ফেের নত মুসখ ফবনীত েসন্ে। 

তা নয়, আহমদ মুোসে ফচনসতই তারা প্াসরফন বারবার বলা েসত্ত্বও। 
আহমদ মুোর ফক্ষপ্রতা ও তাৎক্ষফণে ফেদ্ধান্ত কনবার ক্ষমতাই েবসচসয় বে অস্ত্র। 
গাফের বফডর োসচর অংশ কভসঙ গাফেসে উন্মুি েরার প্র কোন েময় না ফদসয় 
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চারফদে কর্সে চারেন আহমদ মুোর উসপ্ ঝাোঁফপ্সয় প্েসল কে প্ািা আক্রমসণর 
সুসযাগ ফনসত প্ারত না। বলল আসলফি গযাফরন। 

ইসয়ে মাই লডথ। এেই েংসগ বলল ফেের ও ডারর্ ভাসদর। 
কতামরা আে যা েরসল, আগামীসতও তাই ফে েরসত র্ােসব? বলল 

আসলফি গযাফরন। তীে েন্ে তার। 
মাই লডথ। আমাসদর কলােরা যসর্ি প্রস্তুত না হসয়ই তাসদর িসলা 

েরফছল। তাই ফবষয়ফট তারা োউসেই োনায়ফন। আহমদ মুোসে যখন তারা 
কপ্সয়সছ এবং তাসে িসলা েসরসছ, তখন তা তাফহফতর কহড কোয়াটথাসর ও 
আসশপ্াসশর আমাসদর কলােসদর োনাসনা উফচত ফছল। হয়সতা তাসত এই 
ফবপ্যথয় করাধ েরা কযত এবং আহমদ মুোসে িাোঁসদ আটোসনা কযত। ভুল 
আমাসদর েমাসন্ডারা েসরসছ মাই লডথ। এ রেম ভুল আর হসব না। বলল ফেের। 

আসলফি গযাফরন তাোল ডারর্ ভাসদসরর ফদসে। বলল, ঘটনার প্র 
আহমদ মুো কোর্ায়, ফে েরসছ? এ ফবষয়টা মফনটর েরা হসছ ফে না? 

ইসয়ে মাই লডথ। ঘটনার প্র আমাসদর কলােরা কেসলর ছদ্মসবসশ 
ঘটনাস্থল ও কনভাে ডে ইয়াসডথ যায়। তারা োফনসয়সছ, আহমদ মুো কনভাল ডে 
ইয়াসডথর হােপ্াতাসল ফচফেৎোধীন ফছল। ফচফেৎো কনয়ার প্র কে এখন কোর্ায়, 
তা োনা যায়ফন। তসব...। 

ডারর্ ভাসদসরর ের্ার মাঝখাসনই আসলফি গযাফরন বলল, আছা, 
আহমদ মুো, স্বরাে েফচব দযাগসলর োসর্ কনভাল ডে ইয়াসডথ ফগসয়ফছল কেন? 

স্বরাে েফচসবর োসর্ আহমদ মুোর ঘফনষ্ঠতা রসয়সছ। স্বরাে েফচব 
োসের কলাে। আর আহমদ মুোর স্ত্রীও োসের রােকমারী। তাই স্বরাে েফচব 
আহমদ মুোসে েম্মাসনর কচাসখ কদসখন বসল োনা কগসছ। ফতফনই হয়সতা আহমদ 
মুোসে কনভাল ডে ইয়াডথ কদখাবার েসন্য ফনসয় যান। ডারর্ ভাসদর বলল। 

তুফম ফে বলসত যাফছসল? বলল আসলফি গযাফরন ফেেরসে লক্ষ েসর। 
ইসয়ে মাই লডথ, আহমদ মুোর ফবষসয় বলসত যাফছলাম, ঘটনার েন্ধযার 

ফদসে এেটা কহফলেোর কনভাল ডে ইয়াডথ কর্সে প্াসপ্ফত যায়। োনা কগসছ 
স্বরাে েফচব ঐ কহফলেোসর প্াসপ্ফত ফিসরসছন। েবারই ধারনা স্বরাে েফচসবর 
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োসর্ আহমদ মুোও প্াসপ্ফত ফিসরসছন। আহমদ মুো আহত বসলই তাসে স্বরাে 
েফচব কহফলেোসর েসর প্াসপ্ফত ফনসয় কগসছন। বলল ফেের। 

আহমদ মুো আহত হসয়সছ ফনিয় ঐ ঘটনায়। তাহসল কতা আমাসদর 
েমাসন্ডারা তাসে আঘাত হানসত কপ্সরফছল। ফে রেম আহত, েতটা আঘাত কে 
কপ্সয়সছ? কখাোঁে নাও। ফনিয় প্াসপ্ফতরই কোন এে হােপ্াতাসল কে র্ােসব। 

হােপ্াতাসল কে নাও র্ােসত প্াসর মাই লডথ। কোন বাফেসত করসখও তার 
ফচফেৎো হসত প্াসর। বলল কগৌরী। এই প্রর্ম ের্া বলল কে। তার মনও চাফছল 
কয, কোন হােপ্াতাসল আহমদ মুো না র্াকে। োরণ প্াসপ্ফতর 
হােপ্াতালগুসলাসত কগাপ্নীয়তা ও ফনরাপ্ত্তা কোনটাই কনই। তার মসনর এই 
চাওয়াটাই প্রোশ হসয় প্সেসছ তার ের্ায়। মসনর এই চাওয়াটায় চমসে উেল 
কে। কেন কে আহমদ মুোর ফনরাপ্ত্তা চাইসব? 

কগৌরীর মসনর এই ফবেত অবস্থা কবফশ দুর এসগাসত প্ারল না। ের্া বলল 
আসলফি গযাফরন, কগৌরী ফেে বসলসছ। শুধু হােপ্াতাল খুোঁেসল হয়সতা তাসে 
প্াওয়া যাসব না। আেসল আহমদ মুোসে কোন বাফেসত রাখার েম্ভাবনাই কবফশ। 

ফেন্তু মাই লডথ। আহমদ মুো এ প্যথন্ত কহাসটসলই কর্সেসছ। তাফহফত 
েরোর তাসে কোন ফবসশষ মযথাদা ফদসল েরোফর আফতসর্য রাখসতা। হসত প্াসর 
স্বরাে েফচসবর োসর্ তার েম্পেথটা প্ারসোনাল। বলল ডারর্ ভাসদর। 

কতামার ের্া েতয হসলও তার কোন বাফেসত র্াোর েম্ভাবনা রদ হয় 
না। কহাসটল ফনরাপ্দ নয় কদসখই কতা কে েসয়ে ফদন বাফেসতই আত্মসগাপ্ন েসর 
র্ােসছ। অতএব, বাফেসত কর্সে ফচফেৎো কনসব এটাই স্বাভাফবে। 

বসল এেটু র্ামল আসলফি গযাফরন। এেটু কভসব আবার শুরু েরল, 
তাসে খুোঁসে প্াওয়ার োেটা এেটু েফেনই হসয় কগল। হােপ্াতাসল র্ােসল 
আমাসদর োে েহে হসতা। যাে, কে আহত এটা আমাসদর েসন্য এেটা বে 
খবর। অবশ্যই কে দুবথল হসয় প্সেসছ। এই সুসযাগসে আমাসদর োসে লাগাসত 
হসব। র্ামল আসলফি গযাফরন। 

মাই লডথ, তাসে আমরা খুোঁসে কবর েরবই। 
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শুধু প্াসপ্ফত নয়, প্াসপ্ফতর আসশপ্াসশর বেফতগুসলাসেই আমরা টাসগথট 
েসরফছ। প্াহাে ও উপ্কূসলর কহাসটল-সমাসটল, করি হাউে, কমে েব আমাসদর 
টাসগথসটর কভতসর। আমরা প্রফত ইফঞ্চ মাফট োচথ েরব এবং কেটা এেই োসর্ শুরু 
েরসবা। কয অঞ্চল োচথ হসব, কেখাসন ফগসয় আবার যাসত আশ্রয় ফনসত না প্াসর, 
এেসন্য কে অঞ্চলসে আমরা প্াহারায় রাখব। আর আমরা কয োচথ েসরফছ তাসে, 
কেটা কে বুঝসতই প্ারসব না। ফবফভন্ন কেবা প্রফতষ্ঠান, প্ুফলশ, কহাম োফভথে 
কোম্পানী ইতযাফদর নাসম ফবফভন্ন প্রসয়ােন ও অেুহাসত োচথ চলসব। এর মসধয 
োরও েসন্দহ েরার ফেছুই র্ােসব না। আমাসদর প্রায় েব েনশফিসেই 
তাফহফতসত এই োসে ফনসয়াগ েরা হসব। আমাসদর এই েযাফপ্টাল অব প্াওয়ার 
কর্সেও কলাে ফনসয় যাওয়া হসয়সছ। তারাই কনতৃত্ব কদসব এই োসচথ। কয েয়ফদন 
োচথ চলসব, কে েয়ফদন আমাসদর েযাফপ্টাল অব প্াওয়াসর ফবজ্ঞানীসদর োে বন্ধ 
র্ােসব। তারা তাসদর েযাপ্সুসল তালাবদ্ধ র্ােসব। মযাডাম কগৌরীর কনতৃসত্ব 
রুফটন প্াহারা ও ফডউফটর েসন্য এেটা কছাট দল র্ােসব মাি েযাফপ্টাল অব 
প্াওয়াসর। 

এেটু র্ামল ফেের। কর্সমই আবার বলল, মাই লডথ, কমাটামুফটভাসব 
এটাই আমাসদর ফচন্তা। প্লযাসনর আরও ফডসটইলডটা আমরা তাফহফতসত বসেই 
েরব। 

কতামাসদর ফচন্তা ফেে আসছ ফেের। মযান প্াওয়ার প্লযাফনংটাও ফেে 
আসছ। এে এলাোয় এে োসর্ োচথ। আবার োচথ হওয়া এলাোয় প্াহারা 
বোসনা। অসনে কলাে কতা লাগসবই। ফেন্তু এই োসে কতামরা েয়ফদন েময় 
কনসব? বলল আসলফি গযাফরন। 

দু’ফদসনর কবফশ নয়, মাই লডথ। রাত-ফদন ২৪ ঘন্টা আমাসদর োচথ চলসব। 
বলল ফেের। 

ও কে। মসন করখ আর কোন বযর্থতা আফম বরদাশত েরসবা না। োর ফে 
প্ফরচয় আফম বুফঝ না, মাফন না। োিসলযর বাইসর আমার আর কোন ফবসবচনা 
কনই। ওসে। উইশ ইউ গুড লাে। 

বসল আসলফি গযাফরন কগৌরীর ফদসে তাফেসয় বলল, তুফম এেটু প্র এে। 
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আসলফি গযাফরসনর ের্া কশষ হবার োসর্ োসর্ই তার কচয়ারটা ফপ্ছু হসট 
কপ্ছসনর কদয়াসলর কভতসর েুসে কগল। 

ফেের ও ডারর্ ভাসদরও কগৌরীসে ‘গুড নাইট’ বসল েক্ষ কর্সে কবর 
হসয় কগল। 

কগৌরী তার হাতঘফের ফদসে তাোল। রাত ২টা। ক্লাফন্তর এেটা হাই উেল 
তার মুখ কর্সে। তার শয়নেসক্ষর সুন্দর কবড তার ক্লান্ত শরীরসে ডােসছ। ফেন্তু 
উপ্ায় কনই। তার ‘মাই লডথ’ আসলফি গযাফরন তাসে কডসেসছ। 

ফবসক্ষাসভর এেটা ফবছুরণ ঘটল কগৌরীর কচাসখ-মুসখ। ফেন্তু উপ্ায় কনই। 
কোন আইন, নীফত-ফনয়ম নয়, কে ইছার দাে। তার উোোঙ্ক্ষা ফছল, কে 

রীল ও ঝুোঁফে প্ছন্দ েরসতা। বে ফেছু েরার েসন্য, বে ঝুোঁফে কনয়া যাসব, কে এমন 
ধরসনর এেটা েীবন চাইসতা। ফেন্তু এই েীবন কতা কে চায়ফন, কয েীবসন নারীত্ব, 
বযফিসত্বর কোন েম্মান র্ােসব না, কয েীবন হসব কস্বছাচাসরর অধীন। কে আসগ 
কেন কদখা প্ায়ফন আহমদ মুোর মত কলাসের। তার েীবসন অসনে, অসনে বে 
োে আসছ, রীল আসছ, ঝুোঁফে আসছ, ফেন্তু কেই োসর্ নীফত-ননফতেতা, আদশথ ও 
মনুষ্যত্ব আসছ। এমন েীবনই কতা কে কচসয়ফছল। 

কগৌরীর এ ভাবনার মসধযই তার প্া ফগসয় উেল লাল এফলসভটসর যা তাসে 
ফনসয় যাসব আসলফি গযাফরসনর োসছ। 

 
 
 
আহমদ মুোর অনুমান ফেে প্রমাফনত হসলা। তাহাফনয়া অযাটসলর প্ফিম 

উপ্কূসলর দফক্ষণ প্রাসন্ত কয েরবরাহ কেন্দ্র, কেটাই হসলা ব্ল্যাে োন ফেফন্ডসেসটর 
‘েযাফপ্টাল অব প্াওয়ার’ মতুতুংগা অযাটসলর রহসস্যর ফেংহদ্বার। 

আহমদ মুো তাফহফতর স্বরাে েফচব দযাগসলর কেৌেসন্য প্াওয়া 
আন্ডারওয়াটার কভফহসেল ‘েীসবড েযাপ্সুল’ চাফলসয় এসে অবস্থান ফনসয়ফছল 
তাহাফনয়া অযাটসলর কেই েরবরাহ কেসন্দ্রর োমসন উপ্কূল কঘোঁসষ প্াফনর ফনসচ। 
তার রাডার ও েযাসমরা করফেটযান্ট কপ্াষাে আপ্াদমস্তে কখালসের মত প্সর 
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ফনসয় প্াফন কর্সে উপ্কূসল উসেফছল এবং গফেসয় কপ্ৌসছফছল ফগসয় েরবরাহ 
কেসন্দ্রর ফনসচ, এেদম দরোর কগাোয়। 

শুসয় কর্সেই আহমদ মুো মার্া তুসে কদসখফছল, কোন আসলা কোর্াও 
জ্বলসছ না, কেউ কোর্াও কনই। দৃফি েীমার মসধয েমুসদ্রও কোন আসলা কদখসত 
প্ায়ফন। ডান হাসতর কচইন খুসল হাতঘফে কবর েসর ফরটওয়াসচর ফদসে তাফেসয় 
কদখল ফহউমযান ওয়াচ ইফন্ডসেটর গ্রীন ফেগনাল ফদসয় যাসছ। তার মাসন এখান 
কর্সে দশ বগথগসের মসধয কোন মানুষ কনই। 

েরবরাহ কেসন্দ্রর দরো ফটসলর। ডবল লে েরা। 
আহমদ মুো ফনফিত ফছল, েরবরাহ কেসন্দ্রর কভতসর-বাইসর দু’ফদসেই 

কক্লাে োফেথট েযাসমরা আসছ। ফেন্তু কযসহত ুগাসয় েযাসমরা করফেটযান্ট কপ্াষাে 
আসছ, কেেন্য উসে দাোঁফেসয় োইসলোর লাগাসনা ফরভলবার ফদসয় গুফল েসর দু’ফট 
তালাই কভসঙ কিলল। 

েরবরাহ কেন্দ্রফট এয়ারেফন্ডশন েরা। 
ঘসর কোিার োফর। তার োসর্ েসয়েটা ডীপ্ ফেে ও েসয়েটা কেলি। 

শাে-েবফে কর্সে আটা-চাল, মেলাপ্াফত েবই োোসনা কেলিগুসলাসত। ডীপ্ 
ফেেগুসলাও খুসল কদখল আহমদ মুো। নানা রেম নাছ-সগাশত ও কডয়াফর দ্রসবয 
ভরপ্ুর ডীপ্ ফেেগুসলা। আহমদ মুো ফনিঃেসন্দসহ স্বীোর েসর ফনল, েযাসমাসলে 
নয়, এটা েফতযই েরবরাহ কেন্দ্র এবং এটাও বুসঝ ফনল, এ েঞ্চয়গুসলা মতুতুংগা 
অযাটসলর ‘েযাফপ্টাল অব প্াওয়ার’ – এর েন্যই। 

ফেন্তু রহসস্যর দরো কোর্ায়? 
েরবরাহ কেসন্দ্রর ফবশাল ঘরটা তন্নতন্ন খুোঁসে ফেছুই প্ায় না কে। এে 

োয়গায় দু’ফট করফেোসরটসরর মাঝখাসন িাোঁো কদয়াল কদখসত প্ায়। 
অস্বাভাফবে মসন হয় কদয়ালটাসে। হাসতর ফরভলবার ফদসয় কটাো কদয় ফটসলর 
প্সর। এেটা হালো ধাতব শব্দ হয়। তার মাসন ওটা কদয়াল নয়, ফটসলর ফেছু, 
দরোই হসব হয়সতা। 

দু’ফট করফেোসরটসরর মাসঝর কস্পেটা এেেন মানুসষর োধারণভাসব 
চলাচসলর েন্য যসর্ি নয়। 
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ফনসেসে েংকফচত েসর আহমদ মুো কদয়াসলর ফনেসট কপ্ৌসছ চাপ্ কদয় 
দরো আোসরর ফটসলর প্ািার উপ্র। েংসগ েংসগ খুসল যায় প্ািা। প্ুসরাপ্ুফরই 
এেটা দরো এটা। 

দরো খুসল কগসল আহমদ মুো কদখসত প্ায়, ওপ্াসর আরও বে এেটা 
ঘর। কগাটাটাই এেটা কোর্ল্সটাসরে। কেখাসন আলু, টসমসটা, বীট, গাের 
ইতযাফদর স্তূপ্। 

েক্ষফট অসনেখাফন ফনচু। প্রায় প্াচ-ছয়টা ধাপ্ কপ্ফরসয় েক্ষফটসত নামসত 
হয়। েক্ষফটসত নাসম আহমদ মুো। 

ঘরফটসত ফনতয প্রসয়ােনীয় দ্রসবযর ফবশাল েংগ্রহ কদসখ ফবফস্মত হয় না 
আহমদ মুো। ‘ েযাফপ্টাল অব প্াওয়ার’ অর্থাৎ মতুতুংগার প্রাোসদ শুধু ফবজ্ঞানী-
ফবসশষজ্ঞই বন্দী আসছ ৭৬ েন। এোঁরা ছাোও কতা কেখাসন আরও কলাে আসছ। 
সুতরাং তাসদর েন্য খাবাসরর এ ধরসনর বে আসয়ােন কতা র্ােসবই হসব। 

ফেন্তু রহস্যপ্রুীসত কোোর ফেংহদ্বারটা কোর্ায়? খুোঁেসত শুরু েসর 
আহমদ মুো। 

ঘসরর চাফরফদসের কদয়াল কঘোঁসষ বে বে ডীপ্ ফেসের োফর। আর 
মাঝখাসন কমসঝসত রাখা আলু, টসমসটা ইতযাফদর স্তুপ্। 

ডীপ্ ফেেগুসলা এসের প্র এে খুসল কভতরটা কদখসত র্াসে আহমদ 
মুো। কেগুসলা আসগর মতই মাছ, কগাশত, কডয়াফর প্সণয োো। দুই ঘসরর 
প্াফটথশন ওয়াসলর প্াশ কঘোঁসষ রাখা এেটা বে ডীপ্ ফেোর খুসল আহমদ মুো 
কদসখ, ফেেটা অন্যগুসলা কর্সে এেটু ফভন্ন। ডীপ্ ফেসের মাঝামাফঝ বরাবসরর 
মতই ফেছু উপ্সর, ফেছু ফনসচ মাসন প্ুসরা আয়তন কোো এেটা কট্রর উপ্র 
ফটনোত খাদয োোসনা। কট্রর ফনসচ কগাটা ফেেটাই খাফল। ডীপ্ ফেসের তলা 
েবসচসয় ফবস্মসয়র কেসেফছল আহমদ মুোর োসছ। তলাটা কমটাফলে নয়! 
প্ুসরাটাই কযন এেটা কশ্বত প্ার্র! প্ার্রফটর চার প্রান্তই ডীপ্ ফেেফটর চারফদসের 
ওয়াল কর্সে ফেছুটা আলগা অর্থাৎ ডীপ্ ফেসের আয়তসনর তুলনায় োদা প্ার্রফট 
কছাট। তাছাো এর উত্তর প্রাসন্তর মাঝখাসন এেটা বে োদা োপ্ উপ্ুর েসর 
রাখা। োপ্টা মসন হসছ প্লাফটসের। 
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এই অস্বাভাফবেতা আেষথণ েসর আহমদ মুোসে। কট্রফট তুসল কনয় ডীপ্ 
ফেে কর্সে। তারপ্র েুসে যায় ডীপ্ ফেসের মসধয। ফেে তলাফট েফলড কশ্বত 
প্ার্সরর। আহমদ মুো োপ্ফট তুসল কনয়। অমফন তার নেসর প্সে োসপ্র ফনসচর 
োদা ফরংফট। ফরংফট কশ্বত প্ার্সরর কপ্লটটার োসর্ আটোসনা। 

আনসন্দ উজ্জ্বল হসয় উসে আহমদ মুোর মুখ। এটাই তাহসল ফেংহদ্বার! 
আহমদ মুো এে প্াসশ েসর দাোঁফেসয় ফরং ধসর কটসন তুসল কিসল 

প্ার্রটাসে। 
আনন্দ-ফবস্মসয় কচাখ দু’ফট ফবফাফরত হসলা আহমদ মুোর। তার োমসন 

উন্মুি হসয় প্সেসছ এেফট ফেোঁফে প্র্।  
আিাহর শুেফরয়া আদায় েরল আহমদ মুো। খুফশ হসলা। তার অনুমান 

েতয তা প্রমাফণত হসত চসলসছ। এই েরবরাহ কেসন্দ্রর মসধযই রসয়সছ ব্ল্যাে োন 
ফেফন্ডসেসটর ‘েযাফপ্টাল অব প্াওয়ার’ মতুতুংগা অযাটসলর রহসস্যর ফেংহদ্বার। 

আহমদ মুো বযাগ কর্সে গযাে মািটা কবর েসর মুসখ লাফগসয় ফেোঁফেসত 
কনসম কগল। ফেোঁফেটা প্ফরছন্ন ও আসলাফেতও। 

ফেোঁফেমুসখর প্ার্র আবার ফেোঁফে মুসখ কেট েরল আহমদ মুো। 
কদখা যাসছ ফেোঁফেটা অসনে দুর প্যথন্ত ফনসচ কনসম কগসছ। োদা প্ার্সরর 

ফেোঁফেসে কশষ প্যথন্ত কদখা যাসছ। ফেোঁফে কযখাসন কশষ কেখান কর্সে রাস্তাটা েমতল 
হসয় োমসন এফগসয়সছ।  

আহমদ মুো যািা শুরুর আসগ ডান হাসতর ফরটওয়াসচর ফহউমযান 
ইফন্ডসেটর, ফবসফারে ও কমটাল ইন্ডসেটর েব ফেে আসছ এেবার কদসখ ফনল। 
মুসখর গযাে মািও ফেে আসছ ফেনা কদখল। োোঁসধ ঝুলাসনা তার োইসলোর ফমফন 
কমফশনগান। ডান হাসত কলোরগান। 

ফনসেসে প্রস্তুত কদখার প্র আহমদ মুো নের ফদল ফেোঁফে ও দু’প্াসশর 
কদয়াসলর ফদসে। 

ফেোঁফে োদা প্ার্সরর। প্রফতফট ফেোঁফেসত রসয়সছ ফতনফট েসর প্ার্র। ফতনফট 
প্ার্রই এেফট অন্যফট কর্সে আলগা। েব ধাসপ্ এেই অবস্থা। 
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ফেোঁফের দু’প্াসশর কদয়াসলও প্ার্র বোসনা। ফবফভন্ন রসঙর। কদয়াসলর 
মাঝ বরাবর প্ার্রগুসলা েবই োসলা। আসরেটা মোর বযাপ্ার হসলা, োসলা 
প্ার্সরর মাঝটায় রাউন্ড েরা অসনে িসুটা। প্রফতফট োসলা প্ার্সর এই এেই 
রেম ফডোইন। ফেোঁফের ছাদটার প্লাটার োদা রসঙর। 

ফেোঁফে কর্সে নামসত ফগসয় আহমদ মুো আরও এেবার কভসব ফনল, ফেোঁফে 
প্সর্ ফনরাপ্ত্তামূলে ফে ফে বযবস্থা র্ােসত প্াসর। প্াহারায় কলাে র্ােসত প্াসর। 
ফেোঁফে প্সর্ ফবসফারেও কপ্সত রাখসত প্াসর। হয়সতা তারা ফেোঁফের ফনফদথি রুসট 
চসল। এর বাইসর কগসলই ফবসফারসের িাোঁসদ প্েসত হসত প্াসর। শত্রুর আগমন 
কটর কপ্সল ওরা ফবষাি গযাে কবামাও ছুোঁেসত প্াসর ফেোঁফে ও সুেসে। এছাো আর 
ফে বযবস্থা সুরে প্সর্র ফনরাপ্ত্তার তা োনা কনয় আহমদ মুোর। তসব তাসে এই 
অবস্থায় ফহউমযান ওয়াচ মফনটর (HWM) ও কমটাল ফবসফারে ফডসটক্টসরর 
ফনসদথশনা োমসন করসখই চলা ছাো উপ্ায় কনই। 

ফেোঁফে ফদসয় নামসত শুরু েরল আহমদ মুো। 
েতেগুসলা ধাপ্ নামার প্র অসনেটা ফনফিন্তই হসয় উসেফছল আহমদ 

মুো। 
হোৎ ফবপ্ ফবপ্ শব্দ হসলা ডান হাসতর ফরিওয়াচ কর্সে। হাত ঘুফরসয় 

ফরটওয়াসচর ফদসে তাফেসয় কদখল, কমটাল ও ফবসফারে ইফন্ডসেটর লাল 
ফেগন্যাল ফদসছ। 

েংসগ েংসগ দাোঁফেসয় কগল আহমদ মুো। 
এখান কর্সে েসয়ে গসের মসধয কোর্াও কমটাফলে ফেছু বা ফবসফারে 

আসছ। ইফন্ডসেটর কমটাল ও ফবসফারে দু’কয়রই উপ্ফস্থফতর েংসেত ফদসছ। 
ফেন্তু ফেোঁফে, ফেোঁফের দু’প্াসশর কদয়াল ও ফেোঁফের উপ্সরর ছাদ েবই ত 

আসনেদুর প্যথন্ত কদখা যাসছ প্ফরিার! ফেছু কোর্াও কনই। তাহসল ফেগন্যাল 
আেসছ কেন? 

আহমদ মুো কচাখ উপ্সর তুলল, ছাসদর ফদসে। ফবপ্ ফবপ্ শব্দ ফেফঞ্চত 
েসম কগল। বুঝল আহমদ মুো, ইফন্ডসেটরটা ফবসফারে বা কমটাসলর উৎে 
কর্সে এেটু দূসর েসর কগসছ। 
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ইফন্ডসেটসরর ফবপ্ ফবপ্ শব্দ উৎসের যত োসছ যায় তত বাসে, দূসর 
েরসল েসম। 

আহমদ মুো এবার ডান হাতটা প্াসশর কদয়াসলর ফদসে ফনল। আওয়াে 
কবসর কগল ফবপ্ ফবপ্ শসব্দর। 

আহমদ মুো ফনফিত হসলা, োসছই কদয়াসলর কোর্াও ফবসফারে বা এ 
োতীয় ফেছু লুোসনা আসছ। লুোসনা আসছ কেন? এর বযবহার তাহসল ফেভাসব 
হসব? 

আহমদ মুো লুোসনা োয়গাটাসে েফেেভাসব কলাসেট েরার েন্য 
ফরটওয়াচ প্রা ডান হাত ফেোঁফের কদয়াসলর আরও োমসন এফগসয় ফনল। এফগসয় 
ফনসত ফগসয় তার বাম প্াতা ফেোঁফেসত রাখার োসর্ োসর্ই তা কদসব কগল োমান্য। 
কদসহর ভারোময হাফরসয় আছসে প্োর মত উপ্সরর ফেোঁফেসত বসে প্রল। 

ফেে কয েময় আহমদ মুোর কদহ উপ্সরর ফেোঁফেসত বসে প্েফছল, তখন 
ফেোঁফের দু’প্াসশর কদয়াল কর্সে এে প্শলা গুফলর বৃফি ফেোঁফের মাসঝর ফদসে ছুসট 
এল। মাঝখাসন কোন টাসগথট না প্াওয়ায় গুফলর প্শলা প্রস্পর ফবপ্রীত ফদসের 
কদয়াসল ফগসয় আঘাত েরল। গুফলগুসলা ফনিঃশসব্দ এসেফছল। 

ফবস্ময়-ফবফাফরত কচাসখ কদখল আহমদ মুো এই দৃশ্য। ফনসচর ধাসপ্ প্া 
করসখ যফদ কে দাোঁফেসয় কযত ধাপ্ফটর উপ্র, তাহসল বুসের দু’প্াসশর দুই প্াোঁের 
ফদসয় গুফলর ঝাোঁে তার বুসে েুসে কযত। অদ্ভুত প্ফরেল্পনা ব্ল্যাে োন 
ফেফন্ডসেসটর। 

মুসখর গযাে মাি ফেে আসছ ফেনা কদসখ ফনসয় ফেোঁফের অবফশি অংশ 
ক্রফলং েসর নামার ফেদ্ধান্ত ফনল আহমদ মুো।  

ফেোঁফের কগাোঁোয় এসে আহমদ মুো উসে দাোঁোল। 
োমসনর ফদসে তাোল। সুেসের কমসঝটা এেই রেসমর েংফক্রসটর এবং 

ফনট-ফিফনফশং েরা। কোন ফবসশষ ফবসশষত্ব কচাসখ প্েল না। 
সুেেটা ফটউসবর মত, শুধু কমসঝটাই েমতল। কমসঝ ছাো অধথ বৃত্তাোর 

অংশফট প্লাটার েরা। এখাসনও কোন ফেছু কতমন আহমদ মুোর নেসর প্েল 
না। 
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ফবেফমিাহ বসল ফরটওয়াসচর ইনফডসেটসরর ফদসে নের করসখ চলসত 
লাগল আহমদ মুো। 

এে োয়গায় এসে সুেসের এেটা কছাট বাোঁে। বাোঁসে মার্ার উপ্সরর 
বাল্বটা খুবই উজ্জ্বল। বাোঁে কনয়ার েসন্যই ফে এটা! হসত প্াসর। 

ফেন্তু েসয়ে ধাপ্ এসগাসলই কমটাল ইনফডসেটর োংঘাফতেভাসব ফবপ্ 
ফবপ্ েরসত লাগল, অসনেটা ফচৎোসরর মত। 

েংসগ েংসগ দাোঁফেসয় প্েল আহমদ মুো। 
ডান হাতটা েব ফদসে ঘুফরসয় ইনফডসেটর প্রীক্ষা েসর কদখল, ফবপ্ ফবপ্- 

এর তীেতা উপ্র ফদসে কবফশ, মসন হসলা কেন্দ্রটা উজ্জ্বল বাসল্বর ফদসে। ফেন্তু বাল্ব 
বরাবর কগাটা সুেসেই ইনফডসেটর ফবপ্ ফবপ্ ফেগন্যাল ফদসছ। 

আহমদ মুো বাসল্বর ফদসে মসনাসযাগ ফদসয় তাফেসয় কদখল বাসল্বর 
কহার্ল্ারটা ফটসলর। সুেসে এ প্যথন্ত কদখা েব বাসল্বর কহার্ল্ার প্লাফটসের। 

আহমদ মুো ফনফিত হসলা, বাসল্বর কহার্ল্াসরর োরসনই ইনফডসেটসরর 
এই ফবপ্ ফবপ্। ফেন্তু এত বে ফটল কহার্ল্াসর এত বে বাল্ব ফে এই বাোঁসের েসন্য 
কদয়া হসয়সছ? এর কোন েদুত্তর কে খুোঁসে কপ্ল না। 

আহমদ মুো চলসত শুরু েরল। 
বাসল্বর ফেে ফনসচ কপ্ৌোঁছাসতই বাল্বটার ফবফরন ঘটল। েংসগ েংসগ 

হালো এে প্রোর গযাসে আহমদ মুোর চাফরফদেটা ভসর কগল। 
ফবসফারসণর আেফস্মেতায় চমসে উসেফছসলা আহমদ মুো। বুসঝ 

ফনসয়ফছল ফে ঘসটসছ। েংসগ েংসগ বােফত েতেথতার েসন্য মুসখর গযাে মাসির 
ইলাফটে বাটন ফেে আসছ ফেনা কদসখ ফনল। 

েংসগ েংসগই আবার হাটা শুরু েরল আহমদ মুো। 
েসয়ে গে হাটার প্র কদখল গযাে মাসির ফস্ক্রসন ইসয়সলা রঙ আর 

কনই। আহমদ মুো বুঝল, প্রাণঘাতী গযাে কস্পাে শুধু বাসল্বর ফনসচ আো শত্রুসদর 
মারার েসন্য েসয়ে গসের মসধয ফনয়ফিত রাখা হসয়সছ। 

চলা অবযাহত রাখল আহমদ মুো। 
ভাবল, দুই িাোঁদ কে প্ার হসয়সছ। আর ফে িাোঁদ প্াতা আসছ োমসন? 
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আরও ভাবল, সুেসে তারা কোন প্রহরী রাসখফন কতা! তারা তাসদর প্াতা 
িাোঁসদর উপ্র ফনভথর েসরসছ। আহমদ মুো মন মসন কেই োসর্ স্বীোর েরল, 
তাসদর িাোঁদগুসলা ফবস্ময়ের ধরসনর নতুন, যা কর্সে বাোঁচা আিাহর োহাসযযই শুধু 
েম্ভব। প্রর্ম িাোঁসদর ক্রে িায়ার কর্সে আিাহ তাসে বাোঁফচসয়সছন। আর এই 
ফবসশষ গযাে মাি তার োসছ ফছলনা, এটা কে কপ্সয়সছ ওপ্সরর েরবরাহ কেসন্দ্র। 
এটাও আিাহর োক্ষাত োহাযয। 

সুেে প্র্ কশষ হল। 
এবার ফেোঁফে প্সর্ উপ্সর উেসত হসব। 
ফেোঁফেসত প্া কদবার আসগ আহমদ মুো ফেোঁফের ফদসে এেবার তীক্ষ্ণ 

দৃফিসত তাোল। এ ফেোঁফে প্র্টা আসগর কচসয় ফভন্ন। োদা প্ার্সরর ফেোঁফে। োদা 
প্ার্সরর মসধয এখাসন ওখাসন ঘন োসলা প্ার্র বোসনা। োসলা প্ার্রগুসলা 
শৃঙ্খলার োসর্ বোসনা নয়, ফবফক্ষপ্ত ও োসলা প্ার্রগুসলা আোসরও এে রেম 
নয়। কমাোইসে এমন প্ার্র বোসনার নফের আসছ। বলা যায়, কমাোইসের 
ফডোইনই এখাসন অনুেরন েরা হসয়সছ এবং েসন্দহ কনই তা কেৌন্দসযথরও েৃফি 
েসরসছ। 

ফেোঁফে কবসয় উেসত লাগল আহমদ মুো। চাফরফদসে ফবসশষ েসর ফেোঁফের 
ফদসে ভাল েসর কচাখ করসখসছ আহমদ মুো। 

ফেোঁফের প্রায় অসধথেটা প্র্ উসেসছ।  
এখাসন এেটা ধাসপ্ প্া কচসপ্ অন্য প্া উপ্সরর ধাসপ্ ওোবার েসন্য 

তুলল আহমদ মুো। শরীসরর প্ুসরা ওেন যখন ফনসচর প্াসয়র উপ্র প্েল। তখন 
প্া রাখার োয়গাটা অল্প কদসব কগল। 

চমসে উেল আহমদ মুো! ফেন্তু ফেছু েরার েময় ফছল না। 
প্ারল শুধু ফনসচর প্াসয়র উপ্র শরীরটাসে করসখ ফনসচ নাফমসয় ফনসত। 

তাসত ফনসচর ধাসপ্র উপ্র প্াসয়র উপ্র চাপ্ আরও বােল। 
ফনসচর ধাসপ্ প্াসয়র এেটা আঘাত কটর কপ্সয়সছ কে। আঘাতটা তার 

েুতার কোসল। তীক্ষ্ণ এেটা শব্দও তার োসন এসেসছ। 
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মুহূতথ েসয়ে অসপ্খা েসর আহমদ মুো উসে দাোঁোল উপ্সরর ধাসপ্। 
ফনসচর ধাসপ্ রাখা প্া তুসল আহমদ মুো কদখল, ফটসলর এেটা কস্পাে েুসে কগসছ 
েুতার কোসল। কস্পােটার আধা ইফঞ্চর মত অংশ বাইসর কবফরসয় আসছ। বুঝল, 
কস্পােটা েুতার কোসলর প্রসর্সম রাবার, প্সর চামোর অংশ কভদ েসর ফগসয় 
আটো প্সেসছ কোসলর ফটসলর অংসশ। েুতাফট ফবসশষভাসব পতফর। ফটসলর 
এেটা কপ্লট েুতার কগাোফল কর্সে আগা প্যথন্ত েুসে কদয়া আসছ। 

আহমদ মুো হাসত গ্লাভে লাফগসয় কটসন কবর েরল কস্পােফট। অতযন্ত 
তীক্ষ্ণ কস্পােফটর আেৃফত কদসখই বুঝল, ফবসশষ অসস্ত্রর েন্য ফবসশষভাসব পতফর 
এটা। কস্পােফট ফবষাি হসব ফনিয়। 

আহমদ মুো গযাে মাসির এেটা কবাতাম ফটসপ্ এেটা ফবসশষ ফস্ক্রন 
কচাসখর োমসন ফনসয় এসলা। এই ফস্ক্রসনর োমসন এসন কস্পােফট প্রীক্ষা েরল 
আহমদ মুো। ফনফিত হসলা, কস্পােফট কগাটাই ফবষাি। েুতার কোসল ফটসলর 
কপ্লট না র্ােসল এই কস্পােফট আঘাত েরত প্াসয়র তালুসত। প্রাণঘাতী ফবসষ 
েংসগ েংসগই মৃতযু কনসম আেত। 

আিাহর শুেফরয়া আদায় েরল আহমদ মুো। 
তাফহফতর স্বরাে েফচব দযাগল তাসে েুতাফট কপ্রসেন্ট েসরসছ এই 

অফভযাসনর েসন্য। এই েুতার আরও োযথোফরতা রসয়সছ। আহমদ মুোরও এই 
ধরসনর এেটা েুতা ফছল। ফেন্তু কে েুতাফট কে হাফরসয় কিসলসছ কহাসটল লা 
ডায়মন্ড ড্রসপ্ আোর প্র। 

ফনসচর ধাসপ্র কয োয়গা কর্সে কস্পােফট কবফরসয় এসেসছ, কেটাও 
প্রীক্ষা েরল আহমদ মুো। 

ফনসচর ধাসপ্র কযখাসন প্া করসখফছল, তাও কেট েরা এেটা োসলা 
প্ার্সরর উপ্র। এটা োসলা প্ার্রফটর মাসঝর প্রায় কগাটা অংশই েুসে রসয়সছ। 
প্ার্রফতসত দুই োফর ফছদ্র। ফছদ্রগুসলাও োসলা। োসলা প্ার্সরর েূক্ষ্ম োসলা 
ফছদ্রগুসলা দাোঁোসনা অবস্থায় োধারনত কচাসখ প্োর মত নয়। 



প্যাসেফিসের ভয়ংের দ্বীসপ্  194 

 

আহমদ মুো মসন মসন বলল, অদ্ভুত েব িাোঁদ কপ্সত এোঁরা এসদর সুেে 
প্র্সে সুরফক্ষত েসরসছ! মানুসষর শফিসেও এরা বদসল ফদসয়সছ যাফিে 
কেৌশসলর ভয়াবহতা ফদসয়। কভতসরর অবস্থা আরও েতটা ভয়াবহ োফন না! 

হাোঁটা কশষ েসর ফেোঁফের টযাফন্ডং-এ উসে দাোঁোল আহমদ মুো। মুসখামুফখ 
হসলা এেটা বে দরোর। েফলড ফটসলর দরোর দু’প্াশটাই দু’প্াসশর কদয়াসল 
েুসে প্সেসছ, , উপ্র ও ফনসচর অংশটাও এেই রেম। 

দরোর চারপ্াশটা আহমদ মুো খুসট খুসট কদখল। 
দরো কখালার ক্লু খুোঁেসছ কে। ফনিয় কোর্াও কে ক্লু আসছ। কোর্ায় 

কেটা? 
হোৎ আহমদ মুো কদখসত কপ্ল দরোর মার্ার েমান উোঁচুসত ফটসলর 

গাসয় ফটল োলাসরর মাসবথসলর মত কগালাোর টাচ লসের েযালকসলটর কবাডথ। 
চারফদে খুোঁেল, আসশপ্াসশ ফেংবা দরোর অন্য কোর্াও এ ধরসনর ফেছু কনই। 

ফনফিত হসলা আহমদ মুো, দরো কখালার লে এটাই। 
ফেন্তু এর অপ্াসরফটং ফেসটম কেমন? এ টাচ লসে েযাল্কসুলট বা 

েফম্পউটাসরর মত ফডফলট, অযাড, মাইনাে ইতযাফদর মত কোন অপ্শন কনই। শুধু 
রসয়সছ এে কর্সে শূন্য প্যথন্ত নািার। 

এই অবস্থায় ফডফেটাল লে ফবপ্জ্জনে হসত প্াসর। টাচ েরসল কয নািার 
উেসব, তা ফডফলট েরা েম্ভব হসব না। আর কে নািার বা নািারগুসলা যফদ েফেে 
কোড না হয়, তাহসল দরো কখালার আর সুসযাগ র্ােসব না। 

এই প্রর্ম এেটা উসদ্বগ এসে আহমদ মুোসে আছন্ন েরল। 
ঘফে কদখল আহমদ মুো। রাত ৮টা। তার েব োে রাত ১২টার মসধযই 

কশষ েরসত হসব। 
রাত ১২টা প্যথন্ত ঘুমায় ব্ল্যাে োন ফেফন্ডসেসটর এই েযাফপ্টাল অব 

প্াওয়ার। এসদর ঘুম শুরু হয় েন্ধযা ৬টায়। এেব ের্া কে শুসনসছ তাসদর 
ফনরাপ্ত্তা কহিােসত র্াো ব্ল্যাে োন ফেফন্ডসেসটর মি কলফরর োছ কর্সে। 
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উসদ্বগ ফনসয় দরোসে প্াসশ করসখ বসে প্েল আহমদ মুো। বুঝসত 
প্ারল কে, সুেে ও কগসটর ফনরাপ্ত্তা বযবস্থাসে এতটাই ফনফিত েসরসছ কয, প্রহরী 
রাখারও প্রসয়ােন হয়ফন। 

বসেই আহমদ মুো হাত বাোল দরোর কগাোয় দরো ও কলাসরর 
মাঝখাসন কয েংেীণথ িাোঁে রসয়সছ কেখাসন। 

বোর েময়ই কে কদখসত কপ্সয়সছ দরো ও কলাসরর প্রান্তফটর মাঝখাসনর 
িাোঁসে ফেে দরোর রসঙরই এেটা ভাে েরা োগে।  

এেটা আঙুল ফদসয় কোনমসত তুসল ফনল ভাোঁে েরা োগে খিফট। দ্রুত 
োগে খিফটর ভাোঁে খুলল আহমদ মুো। 

৮ কেফন্টফমটাসরর মত বগথােৃফতর এেটা োগে। শুরুসতই এেদম টসপ্ 
এে প্াসশ কছাট এেটা বৃত্ত। তাও ফটল োলাসরর। তার প্াসশ েমান্তরাসল অসনে 
ফডফেট। তার ফনসচ এেটা রফঙন ডায়াগ্রাম। ডায়াগ্রামফট শুরু হসয়সছ বটম কর্সে। 
লাল ও েবুে দু’ফট করখা। েবুে করখাফট বাম প্াসশ কবোঁসে ফনসচর ফদসে কগসছ 
তারপ্র শাখা-প্রশাখায় ফবভি হসয়সছ েবুে করখাগুসলার মার্ায় শৃঙ্খফলত 
মানুসষর করখাফচি। লাল কলখাফট উপ্সর উসে কগসছ।লাল করখাফট কশষ হসয়সছ 
এেটা করখাফচসির োমসন। করখাফচিফটর মার্ায় রােমুকট। আহমদ মুোর কচাসখ-
মুসখ ফবস্ময়। 

এই ফবস্ময় ফনসয়ই আহমদ মুো োগে খিফট আর উপ্সরর ফডফেটাল 
নািাসরর উপ্র আবার নের ফদল। 

আহমদ মুোর মসন হসলা, এই োগসের োসর্ এই দরোর েম্পেথ 
আসছ। তা না হসল োগেফট এখাসন র্ােসব কেন, তার রংও দরোর মতই হসব 
কেন? 

ফডফেটাল নািাসরর প্াসশ বৃত্তসে দরোর ফডফেটাল লে এবং প্াসশর 
নািারসে লে কখালার ফডফেটাল কোড ফহসেসব ধসর ফনল।   

ফেন্তু ফনসচর ডায়াগ্রামটা? 
এরও অর্থ আসছ। ফে কেই অর্থ? 
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মানুসষর শৃঙ্খফলত করখফচি ফে ফবপ্দ্গ্গ্রস্ত মানুসষর মাসন ফবজ্ঞানীসদর 
বুঝাসনা হসয়সছ? ফেন্তু রােমকুটওয়ালা করখাফচিফট োর? এ ফে েযাফপ্টাল অব 
প্াওয়ার, অন্য ের্ায় ব্ল্যাে োন ফেফন্ডসেসটর ফে েবথময় েতথার? আর লাল-েবুে 
করখার তাৎপ্যথ ফে? েবুে ফে শাফন্ত, আর লাল ফে অশাফন্ত বা অতযাচাসরর প্রতীে? 
এ প্রতীেটা কতা কমাটামুফট েেসলরই োনা! এটা এখাসন কদখাবার অর্থ ফে? 

আহমদ মুো অবসশসষ ভাবল কভতসর না েুেসল এ েসবর অর্থ খুোঁসে 
প্াওয়া যাসব না। 

আহমদ মুো আবার ফিসর এল ফডফেটাল নািাসরর োসছ। বৃত্ত ও 
ফডফেটাল নািারগুসলা েম্পসেথ তার ভাবনাটা ফেে হসল টাচ লেফট এেটা 
ফডফেটাল লে। কোড নািারগুসলা টাইপ্ েরসলই দরো খুসল যাসব।  

ফেন্তু লে খুসল যাে এটা চাসছ কে? কে তাসে এটা েরবরাহ েরল? 
কেন? 

এর কোন উত্তর আহমদ মুোর োনা কনই। 
এটা তার েসন্য এেটা িাোঁদ ফেংবা দরো কখালা অেম্ভব েসর কতালার 

এেটা কেৌশল নয় কতা? 
এরও কোন উত্তর োনা কনই আহমদ মুোর।  
ফে েরার আসছ এখন আহমদ মুোর? 
ফডফেটাল নািারফটর ফদসে আবার তাোল আহমদ মুো। 
১৮ ফডফেটাল নািারফট ফেছুটা মোর। ১ কর্সে ৯ প্যথন্ত ফেফরয়াফল কলখা 

হসয়সছ। তারপ্র এ ফডফেটগুসলাসেই উসিাভাসব োোসনা হসয়সছ, নািারগুসলা 
আবার ৯ কর্সে ১ প্যথন্ত কলখা। এই ১৮ ফডফেটসে এই ফেফরয়াসল ১ শুরুসত বা 
বটসম করসখ ক্লেওয়াইে োোসল ক্লেবৃসত্তর বটসম র্াসে ডবল ১ এবং শীসষথ 
র্াসে ডবল ৯, েসবথাে নািাসরর কোো যার কযাগিল আোর এবং কবসোে েংখযা 
ফহসেসব ফনরানব্বই। ১৮ আোরফট ফডফেসটর কয কোনফটর কচসয় বে। আর ৯৯ 
আোর ফডফেসটর েফম্মফলত কযাগিসলর কচসয় বে। আহমদ মুো খুফশ হসলা, ১৮ 
ফডফেসটর েংখযাবাচে েনসেসের োসর্ ব্ল্যাে োন ফেফন্ডসেসটর মসনাগ্রাসমর 
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েনসেসের ফমল আসছ। ব্ল্যাে োন ফেফন্ডসেসটর মসনাগ্রাম ‘েূযথ’ফটর টপ্-এর 
ফেরণফটই েসবথাে, অন্যগুসলা কছাট-বে, কযমন ফডফেটাল বৃসত্তর ১৬ফট ফডফেট। 

আহমদ মুো ফনফিত হসলা, লে কখালার ফডফেটাল কোড ফেে আসছ।  
আহমদ মুো এফগসয় কগল ফডফেটাল লে-এর ফদসে। হাত তুলল টাচ 

লসের ফদসে। ফেন্তু েংসগ েংসগই আবার এে প্া ফপ্ফছসয় এল। 
দরো কখালার আসগ েব ফেে আসছ ফে না কদখসত হসব তাসে। 
েুতা, কমাোর আোল, প্যাসন্টর প্সেট, েযাসেসটর প্সেট, েলাসরর 

আোলটা েব ফেে আসছ ফেনা কদসখ ফনসয় োইসলোরযুি মাইসক্রা কমফশনগান 
বাম হাসত ফনল। ডান হাসতর োসছ েযাসেসটর ডান প্সেসট কলোরগান করসখসছ। 
আহমদ মুো আবার এফগসয় ফগসয় ফডফেটাল লসের োমসন দাোঁোল।  

ফবেফমিাহ বসল আহমদ মুো শাহাদাত আঙুফল ফদসয় ১ কর্সে ৯ প্যথন্ত 
‘টাচ েী’গুসলা চাপ্ল। তরপ্র ৯ কর্সে ‘টাচ েী’ কচসপ্ ১-এ ফিসর এল।  

৯ম টাচ েীসত চাপ্ ফদসয়ই আহমদ মুো ফেে দরোর মাঝখাসন েসর 
এল। দরো কযফদসে যাসব কেফদসেই েসর যাসব কে, যাসত গুফলর োমসন প্রর্সমই 
প্সে না যায়। ওরা যফদ কভতসর কবফশ েংখযাে কলাে র্াসে, তাহসল ক্রে িায়াসরর 
সুফবধা ওরা কপ্সয় কযসত প্াসর। মুসখামুফখ না প্সে মুহূতথোসলর েসন্য হসলও 
ওসদর কচাসখর আোসল ফগসয় প্াশ কর্সে আক্রমন েরসত চায় কে।  

দরো বাম ফদসে েরফছল। ফেন্তু যতটা কচাসখর প্লসে েরসব মসন 
েসরফছল, ততটা কবসগ েরল না। ভাফর দরো স্বাভাফবে গফতসত েরফছল।  

এসে সুফবধা হসলা আহমদ মুোর।  
দরো েসর আো শুরু হওয়ার েংসগ েংসগই লাি ফদসয় কযসয় বাসম 

কোসণ শুসয় ফরভলবার তাে েরল।   
আহমদ মুো দরোর কপ্ছসনই কটনগান তাে েসর হাোঁটু কগসে বসে র্াো 

এেেনসে কদখসত কপ্সয়সছ, কেও কদখসত কপ্সয়সছ আহমদ মুোসে। আহমদ 
মুো গুফল েসরসছ, কেও গুফল েসরসছ। আহমদ মুো শুসয় কর্সেই গুফল েসরসছ, 
আর কেও গুফল েসরসছ হাোঁটু কগসে বো অবস্থায়। ফেন্তু কদখসত প্াওয়ার এবং গুফল 
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েরা মাি েসয়ে ফমফল কেসেসন্ডর বযবধান, শুসয় র্াো অবস্থায় গুফল েরার োরসণ 
কবফশ সুফবধা প্াওয়ায় ফেসত কগল আহমদ মুো।   

আহমদ মুোর মাইসক্রা কমফশনগাসনর এে ঝাোঁে গুফল তাসে ফবদ্ধ েরল, 
আর কলােফটর েব গুফলই লক্ষচুযত হসয়সছ কে গুফলফবদ্ধ হসয় হাসতর আঙুল কেোঁসপ্ 
যাওয়ায়।  

আহমদ মুো গুফল শুরু েরার প্র আর বন্ধ েসরফন। ফট্রগাসর আঙুল কচসপ্ 
করসখ তা বাসম েফরসয় ফনসছ দরো েসর যাওয়ার েমান গফতসত।   

ওরাও গুফল ছুোঁেসছ। ফেন্তু কেগুসলার কবফশর ভাগই দরোসেই আঘাত 
েরসছ এবং ফেছু দরোর কখালা প্াশ ফদসয় কবফরসয় যাসছ। 

 
ফেন্তু আহমদ মুোর গুফল দরোর আোল কর্সে হওয়ায় ফেছূটা কেৌফণে 

হসলও তার অবযাহত গুফল োসে লাগসছ দরো অবযাহতভাসব েসর যাওয়ার 
োরসণ। ওরা দরোর কপ্ছসন োফরবদ্ধভাসব বসে ফছল, োফরবদ্ধভাসবই ওসদর 
লাশ প্সে কগল।  

দরো কখালা শুরু হওয়া কর্সে কশষ প্যথন্ডত েময় কবফশ  নয়, ওরাও গুফল 
েরফছল, আর ওরাও দু’কদয়াসলর মাঝখাসন োফরবদ্ধ অবস্থায় বসে ফছল, এই েব 
োরসণ তারা আোল কনয়ফন, কনয়ার সুসযাগও ছীল না। তারা ডাসন েসর এসে 
েরােফর আহমদ মুোসে আক্রমণ েরসব, তা প্াসরফন আহমদ মুোর অবযহত 
গুফলর েন্য। আবার ওরা প্ালায়ফন কপ্ছসন ফগসয় আলাদা অবস্থান কনবার েসন্য, 
োরণ ওরা প্ালায় না, আহমদ মুো এটা কদসখসছ।  

ওসদর আটটা লাশ কদখা যাসছ দরোর কপ্ছসন।   
ঐ কোনটায় আহমদ মুো কশায়া অবস্থায় আরও ফেছুটা েময় অসপ্ক্ষা 

েরল। কেউ এল না। ফনরব চারফদে।  
আহমদ মুো না উসে ক্রফলং েসর কভতসর েুেল।  
কভতসর েুসে োমসন তাোসতই চমসে উেল আহমদ মুো। ডায়াগ্রাসম 

কদখা কগল লাল-েবুসের েীবন্ত দৃশ্য োমসন ভােসছ।   
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কভতসর েুসেই প্রর্সম প্রশস্ত টযাফন্ডং। টযাফন্ডং-এর প্সরই মুফভং 
এফলসভটর। এফলসভটসরর লাল-েবুে দু’ফট অংশ। দু’ফটই চলসছ প্াশাপ্াফশ 
ফবপ্রীত ফদসে। লালটা উপ্সর উেসছ এবং েবুেটা নামসছ ফনসচ।   

ফবফস্মত আহমদ মুো! এেদম ফমসল যাসছ ডায়াগ্রাসমর োসর্। দরো 
কখালার কোড নািার ফদসয় এবং কভতসরর গাইডলাইন ফদসয় কে তাসে োহাযয 
েরল!। ফেন্তু আহমদ মুো আে এখাসন আেসছ কে োনত! 

আহমদ মুো ফনফিত, ডায়াগ্রামসে অনুেরণ েসরই কে লসক্ষ কপ্ৌোঁছসত 
প্ারসব। েবুে এফলসভটর তাসে ফনসয় এল বন্দী ফবজ্ঞানীসদর োসছ এবং লাল 
এফলসভটসর কে কযসত প্ারসব 'ফেং'-এর োসছ। এই 'ফেং'টা কে? ব্ল্যাে োন 
ফেফন্ডসেসটর কহড? কেটাই হসব।  

কোর্ায় আহমদ মুো আসগ যাসব? বন্দী ফবজ্ঞানীসদর োসছ, না ব্ল্যাে োন 
ফেফন্ডসেসটর োসর্ই বুঝা-প্ো আসগ কশষ েরসব।  

ফবজ্ঞানী-ফবসশষজ্ঞসদর মুি েসর ফনরাপ্সদ তাসদর ফনসয় কযসত হসল ব্ল্যাে 
োন ফেফন্ডসেসটর প্রধান ও অন্যসদর হাত কর্সে এই প্রাোদসেই আসগ মুি 
েরসত হসব। এটাই ফেদ্ধান্ত ফনল আহমদ মুো।   

আহমদ মুো তাোল লাল এফলসভটসরর ফদসে।   
ফেন্তু এসদর কলােেন কোর্ায়? 
এরা ৮ েন কয রেম প্রস্তুত অবস্থায় ফছল তাসত বুঝা যাসছ, এরা তার 

েসন্য প্রস্তুত হসয় অসপ্ক্ষায় ফছল। তাহসল অসন্যরাও কতা এটা োনসব! তারাও 
োবধান র্ােসব, প্রস্তুত র্ােসব। তাহসল তারা কোর্ায়? এল না কেন এত গুফলর 
শব্দ কশানার প্সরও! 

আহমদ মুোর মাইসক্রা কমফশনগান োইসলোরযুি, ফেন্তু ওসদর গুফলর 
কতা শব্দ হসয়সছ।  

এ ফেজ্ঞাোর েবাব কপ্ল না আহমদ মুো। বুঝসত প্ারসলা না ঘটনা ফে! 
তাহসল ফে ওরা অন্য কোর্াও অবস্থান ফনসয়সছ? 

ফেদ্ধান্ত আসগই ফনসয় ফনসয়ফছল আহমদ মুো।  
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এবার ফবেফমিাহ বসল লাল এফলসভটসরর লাল ফেনসর্ফটে োসপ্থসট প্া 
রাখল আহমদ মুো।  

ধীসর ধীসর এফলসভটর উেসত লাগল উপ্সর।  
আহমদ মুোর বাম হাসত ঝুলসছ মাইসক্রা কমফশনগান আর তার হাসতর 

মুসোয় রসয়সছ কলোরগান।  
আহমদ মুো কদখসত প্াসছ এফলসভটর এে কলয়ার কর্সে অন্য কলয়াসর 

উেসছ।  
এে েময় কদখল এফলসভটর েফরসডার, চত্বর ফদসয় চলসছ। দু'প্াসশ ঘর, 

লাউসঞ্জর োফর। এ েময় এফলসভটর েমতল অবস্থায় চলফছল। হোৎ এফলসভটর 
৩০ ফডফগ্র কোসণ উপ্সর উেসত লাগল। এফলসভটসরর দু’প্াসশই অসনে উচু 
কদয়াল।অসনে উচুসত আহমদ মুো এফলসভটসরর মতই প্রশস্ত দরো কদখসত 
কপ্ল। দরোটা অতযন্ত দশথনীয়। রাো-বাদশাসদর ঘসরর দরোর মতই। আধুফনে 
যুসগর এযাফন্টসের এেটা চমৎোর ফনদশথন। আহমদ মুো ভাবল, এই দরোর 
ওপ্াসশই তাহসল ব্ল্যাে োন ফেফন্ডসেসটর রাো র্াসেন। দরোটা ফেে 
এফলসভটসরর উপ্সর দাোঁফেসয় আসছ। এফলসভটর চলার উপ্সযাগী িাোঁেটুকই মাি 
রসয়সছ দরোর ফনসচ।  

প্রর্ম বুঝল আহমদ মুো, দরো বন্ধ। ফেন্তু তার ফনচ ফদসয় এফলসভটর 
চলসছ। তার মাসন তাসে এখনই প্রচি ধাক্কা কদসব। এর োসর্ োসর্ই প্রচি ধাক্কা 
কখসয় ফনসচর লযাফন্ডং-এ প্সে কযসত হসব তাসে।  

দরো এসে কগসছ।  
আহমদ মুো তাোতাফে ডান হাত কবর েসর োমসন বাফেসয় ফদল যাসত 

ধাক্কা কর্সে শরীরটাসে রক্ষা েরা যায়।  
ফেন্তু হাত দরো স্পশথ েরার আসগই দরো খুসল কগল।  
দরো প্ার হবার প্র এফলসভটসরর প্র্ আবার েমতল হসয় কগল।  
ফেন্তু অল্প দূসরই আসরেটা দরো, ঘসরর দরো। ঘরফটর োমসনর 

কদয়ালফটই শুধু কদখা যাসছ। প্ার্সরর কদয়ালফট অদ্ভুত োরুোসে োোসনা! 
দরোফট মসন হয় কোনার অংশ ফদসয়ই োরুোে েরা।  
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দরোর োমসন ফগসয় কপ্ৌোঁছসতই এফলসভটর কর্সম কগল আপ্না-আপ্ফন।  
আহমদ মুো ফনফিত হসলা, স্বণথদরোর এ ঘরটাই ব্ল্যাে োন 

ফেফন্ডসেসটর রাো’র বােস্থান, যার করখাফচি ডায়াগ্রাসম আসছ। এফলসভটর কর্সে 
আহমদ মুো দরোর োমসন লযাফন্ডং-এ উসে দাোঁোল। 

এখন ফে েরসব কে? দরোর ওপ্াসর ফে আসছ? 
আহমদ মুো শাহাদাত আঙুল ফদসয় দরোর উপ্র চাপ্ ফদল। খুসল কগল 

দরো। ফবফস্মত হসলা আহমদ মুো। এেব ফে কোন যাদু বসল হসছ? 
খুসল কগল েম্পূণথ দরো।  
দরোর প্সরই রােেীয় োসপ্থসট কমাো েফরসডার।  
েফরসডাসরর দু’প্াসশ দু’ফট দরো।  
েফরসডাসরর োমসন সুেফজ্জত লাউঞ্জ।  
ফমফি োদা আসলাসত হােসছ কযন লাউঞ্জটা।  
বাম হাসত মাইসক্রা কমফশনগানফট বাফগসয় ধসর ডান হাসত েযাসেসটর ডান 

প্সেসট করসখ দু’ফতন ধাপ্ এসগাসলা।  
হোৎ লাউসঞ্জর ওপ্াশ কর্সে ের্া বসল উেল এেটা েণ্ঠ।  
েংসগ েংসগ র্মসে দাোঁোল আহমদ মুো।   
েণ্ঠফট বলফছল, আহমদ মুো, তুফম শুধু োংঘাফতে ধূতথই নও, তুফম 

ভাগযবানও। েযাফপ্টাল অব প্াওয়াসর কোোর অেম্ভব োেও তুফম েসরছ। 
আমাসদর কোন এে ফবশ্বােঘাতসের ফবশ্বােঘাতেতায় তুফম ভাগযবান হসয়ছ। 
আমাসদর প্রধান কগসটর দরো ফছল অসেয়, কেটা কখালার কোড তুফম কপ্সয় কগছ। 
এই প্রোসদর ডায়াগ্রামও ফনিয় কতামাসে কদয়া হসয়সছ। তুফম ভাগযবান কয, 
আমার ঘুমাবার েময়সে তুফম কবসছ ফনসত কপ্সরছ কতামার অফভযাসনর েন্য। তুফম 
ভাগযবান বসলই আমরা েযাফপ্টাল অব প্াওয়ারসে খাফল েসর েবাইসে 
প্াফেসয়ফছ তাফহফতসত কডার টু কডার খুোঁসে কতামাসে কবর েসর আনসত। ফেে এই 
েময় তুফম েযাফপ্টাল অব প্াওয়াসর অফভযাসন এসেছ। কোন এে ফবশ্বােঘাতসের 
োহাযযই কতামাসে ভাগযবান েসরসছ। আমাসে যখন ঘুম কর্সে োগাসনা হয, 
তখন তুফম হাডথ কলয়ার প্যথন্ত এসে কগছ। তার প্র আফম কতামাসে এই স্বণথপ্রোসদর 
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কগসট আেসত আর বাধা কদইফন। োরণ এই স্বণথপ্রোদ এখনও উসদ্বাধণ প্যথন্ত 
হয়ফন। কতামার রি ফদসয়ই তার উসদ্বাধন হসব। স্বরণীয় হসয় র্ােসব এই 
উসদ্বাধন। কর্সম কগল েণ্ঠ।  

কর্সম কগল লাউড স্পীোর।  
প্ল প্ল েসর বসয় কগল েসয়ে মুহূতথ।  
ফে ঘটসত যাসছ, ফে েরসব আহমদ মুো, তা ভাবফছল কে।  
হোৎ আহমদ মুোর প্াসয়র তলা কর্সে োসপ্থট কোন এে অদৃশ্য শফির 

হ্যাোঁচো টাসন প্রবল কবসগ েসর কগল।  
এেদম ফচৎ হসয় প্সে কগল আহমদ মুো।  
টানটা এত আেফস্মে ও প্রবল ফছল কয, আহমদ মুো তার কদসহর উপ্র 

ফনয়িণ প্ুসরাটাই হাফরসয় কিসলফছল। বাম হাত কর্সে মাইসক্রা কমফশনগানফট 
ফছটসে প্সে ফগসয়ফছল। ফেন্তু ডান হাতফট েযাসেসটর প্সেট কর্সে ফছটসে ফবফরসয় 
এসলও ফবস্ময়েরভাসব কলোরগানফট হাসতর মুসোসতই ফছল।  

আহমদ মুো প্সে যাবার মুহূসতথই েফরসডারফটর োমসন এসে দাোঁোল 
ব্ল্যাে োন ফেফন্ডসেসটর প্রধান অযাসলফি গযাফরন। তার দুই হাসত দু'ফট ফরভলবার। 
তার দুই কচাসখ আগুন।  

কে এসে দাোঁফেসয় ফস্থর হবার আসগই তার দুই ফরভলবার কর্সে দু'ফট গুফল 
বফষথত হসলা আহমদ মুোর লসক্ষয, ফেে কদখামাি গুফল েরার মত। আহমদ 
মুোসে কদখার প্র আর অসপ্ক্ষা েসরফন অযাসলফি গযাফরন।  

আহমদ মুো ফচৎ হসয় প্সে যাবার প্র প্রার্ফমে ধাক্কাই কে োমলাসত 
প্াসরফন, আক্রমসণ যাবার কোন প্রেই ওসে না তার।  

আহমদ মুো কদখসত কপ্সয়সছ, গুফল ছুোঁেসছ অযাসলফি গযাফরন।  
েরণীয় ফেছু কনই, এেটা ফবমূঢ় অবস্থা আহমদ মুোর। মৃতযুর অসপ্ক্ষা 

ছাো আর ফেছুই তার েরার কনই।  
ফেন্তু গুফল তাসে স্পশথ েরল না।  
এে নারী মূতথী দু'ফট গুফলই তার বুে কপ্সত ফদসয় গ্রহণ েসরসছ। োমান্য 

টসল উসে েসল প্েসছ নারী মূফতথর কদহফট।  
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অযাসলফি গযাফরন কমসয়ফটসে গুফল কখসত কদসখ ফেছুটা হেচফেসয় 
ফগসয়ফছল মুহূসতথর েসন্য। তারপ্রই আবার তার দু'হাসতর ফরভলবার উসে এসেসছ 
আহমদ মুোর লসক্ষ।  

ফেন্তু অযাসলফি গযাফরনসে আর সুসযাগ ফদল না আহমদ মুো। কে আসগই 
উসে দাোঁফেসয়ফছ। হাসতর কলোরগানও তার পতফর ফছল। বাটন ফটসপ্ িায়ার েরল 
অযাসলফি গযাফরনসে। ভয়ংের আসলার এে কস্রাত আসলার গফতসতই ছুসট ফগসয় 
আঘাত েরল অযাসলফি গযাফরনসে। 

গাছ কযমন কভসঙ প্সর, কতমফন কভসঙ প্েল অযাসলফি গযাফরসনর কদহ।  
আহমদ মুো ইফতমসধযই ফচনসত কপ্সরসছ কগৌরীসে। কগৌরীই আহমদ 

মুোসে বাোঁচাবার েসন্য বুে কপ্সত ফদসয়সছ গুফলর োমসন।  
কগৌরী প্সে কগসল েফরসডাসরর োসপ্থসটর উপ্র।  
আহমদ মুো দ্রুত ফগসয় কগৌরীর প্াসশ বসে হাোঁটুর উপ্র মার্া তুসল ফনল। 

বলল, ফমে কগৌরী, আপ্ফন আমাসে বাোঁচাবার েসন্য এভাসব. . .।  
যিণায় অফস্থর কগৌরীর কচহারা। কে মুখ ফিফরসয় আহমদ মুোর ফদসে 

কচসয় বলল, েীবসন এেফটই ভাসলা োে েরলাম। েনাব ঈশ্বরসে বলার মত এই 
এেটা োেই আমার হসয়সছ।  

কগৌরী এেটু কর্সমই আবার বলল, আমার েময় কবফশ কনই, শুনুন। আবার 
েযাসেসটর েলাসরর এেটা প্সেসট এে খন্ড োগে আসছ। কোড নািার ছাো 
েযাপ্সুলগুসলা কখালার কোন উপ্ায় কনই। ওগুসলা বুসলটপ্রুি, িায়ারপ্রুি ও 
আনসোসেবল। যফদ ওগুসলা কোর েসর ভাঙার কচিা েরা হয় তাহসল ফবজ্ঞানীরা 
মারা যাসব। এই োগে খসি ফবজ্ঞানীসদর েযাপ্সুলগুসলা কখালার কোড নািার 
আসছ। তৃতীয় তলায় এেটা েনসট্রাল কেন্টার আসছ। কেই কেন্টাসর এেটা 
ফডফেটাল েী কবাডথ কদখসবন। কেই েী কবাসডথ এই কোড টাইপ্ েরসল 
েযাপ্সুলগুসলা খুসল যাসব।  

আহমদ মুো কগৌরীর েযাসেসটর েলাসরর কগাপ্ন প্সেট কর্সে োগেফট 
কবর েসর ফনসত ফনসত বলল, এখাসন ফচফেৎোর বযবস্থা ফনিয় আসছ, কেটা ের্ায়? 
আপ্নার বুসের দুই প্াসশ গুফল কলসগসছ। আপ্ফন কেসর উেসবন।  
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কে কচিা েরসবন না। আফম বুঝসত প্ারফছ আমার েময় কবফশ কনই। 
োসনন এই মৃতযুসত আফম খুব তৃপ্ত আফম। এেেন ভাসলা মানুসষর কোসল আফম 
মরসত প্ারফছ, এটা আমার কেৌভাগয। এসত আফম খুব খুফশও। োরণ আমাসে কয 
ধ্বংে েসরসছ, মৃতযুর আসগ তার ধ্বংে আফম কদখলাম। স্রিার োসছ তার ফবরুসদ্ধ 
আমার অফভসযাগ আসছ, েীবসনর অফন্তম লসগ্ন এসে কেন আপ্নার োসর্ কদখা 
হসলা? কেন আসরা আসগ আপ্নার কদখা প্াইফন? আফম উোফভলাষী ফছলাম। আফম 
বে ফেছু েরসত চাইতাম। ফেন্তু তা মনুষ্যত্ব ও আমার মানফবে অফধোসরর 
ফবফনমসয় নয়। ফেন্তু তাই হসয়সছ।   

কগৌরীর কশসষর ের্াগুসলা অস্পি হসয় উেল। ধুোঁেফছল কে। কচাখটা তার 
বন্ধ হসয় ফগসয়ফছল।  

আপ্ফন ফপ্লে বলুন, এখাসন কোর্ায় ফচফেৎোর বযবস্থা আসছ? 
বসল আহমদ মুো তাসে প্াোঁোসোলা েসর ওোসত যাফছল।   
কচাখ খুলল কগৌরী। কে মার্া কনসে বলল, না, কোন প্রসয়ােন কনই। 

েফতযই েময় আমার কনই। বসল র্ামল কে। 
আমাসে আপ্নার ফেছু বলার আসছ? আত্মীয়-স্বেন ফেংবা অন্য কোন 

বযাপ্াসর? বলল আহমদ মুো।  
কগৌরী কচাখ তুসল তাোল আহমদ মুোর ফদসে। ক্ষীণ েসণ্ঠ বলল, আসছ। 

আমার েযাসেসটর প্সেসট কদখুন এেটা কছাট্ট ডাইফর আসছ। ওসত আফম 
ের্াগুসলা ফলসখ করসখফছ। এই রাসত যখন সুেসে প্রসবশ েরসত আসেন, তখনই 
আফম তাোহুো েসর ফলসখফছ।   

আফম সুেসে প্রসবশ েরসত আেফছ, এটা আপ্ফন কদসখসছন? ফেজ্ঞাো 
আহমদ মুোর।  

হ্যাোঁ। বলল কগৌরী।  
ফেভাসব? আহমদ মুো বলল।  
আপ্ফন রাডার ও েযাসমরােফজ্জত করফেটযান্ট কয কপ্াষাে প্সরফছসলন, 

তা আমাসদর েযাসমরার েসন্য অচল। তাই আফম আপ্নাসে কদখসত কপ্সয়ফছ এবং 
ফচনসতও কপ্সরফছ।  
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আর কেউ কদফখফন? ফেজ্ঞাো আহমদ মুোর।  
না। েযাফপ্টাল অব প্াওয়ার-এর ফনরাপ্ত্তার দাফয়ত্ব আমার উপ্র ফছল।  
তাই আটেন েমান্ড ফনসয় আফম কেসগ বসে ফছলাম। বলল কগৌরী। ধীসর 

ধীসর তার েণ্ঠ ক্ষীণ হসয় আেসছ। 
প্রধান দরো কখালার কোড ও ডায়াগ্রাম আপ্ফনই ফদসয়ফছসলন? আহমদ 

মুো বলল।  
হ্যাোঁ। োরন আফম মুি কচসয়ফছলাম এবং ওসদর ধ্বংেও কচসয়ফছলাম।   
আিাহ আপ্নাসে এর যাযাহ ফদন! আপ্ফন শুধু ফেছু ফবজ্ঞানীর নয়, কগাটা 

দুফনয়ার আপ্ফন উপ্োর েসরসছন। আিাহর অেীম দয়া আপ্ফন প্াসবন! আহমদ 
মুো বলল।  

আিাহ মাসন স্রিার প্রফত আপ্নার কতা খুব ফবশ্বাে, তাই না? বলল কগৌরী।  
কেন? আপ্ফন স্রিায় ফবশ্বাে েসরন না? আহমদ মুো বলল।  
আমার ফবশ্বাে ফদসয় ফে হসব? আফম তাোঁর েসন্য মাসন আমার ফবশ্বাসের 

প্সক্ষ ফেছূই েফরফন। সুতরাং প্রেগসতও আমার কোন ভফবষ্যত কনই। বলল 
অশ্রুরদ্ধ ক্ষীণ েসণ্ঠ।   

আসছ। আপ্ফন এে স্রিায় ফবশ্বাে েসরন? আহমদ মুো বলল।  
েফর। দৃঢ়ভাসব েফর। োরণ প্রমাণু কর্সে গযালাফি প্যথন্ত কগাটা েৃফির 

মসধয রসয়সছ এেে এে ফবধান। স্রিা এেেন না হসল এটা হসতা না। বলল কগৌরী 
নরম ও ক্ষীণ েসণ্ঠ। দু’কচাখ কর্সে তার গফেসয় আেফছল অশ্রু।  

আপ্ফন ফে প্ৃফর্বীসত স্রিার বাণীবাহে অর্থাৎ নবী-রেূসল ফবশ্বাে েসরন 
না? 

খুব মৃদভাসব কচাখ তুসল তাোল কগৌরী আহমদ মুোর ফদসে। বলল, 
কেোেসে আফম মাফন। ফেন্তু তাোঁর েসন্য কোন োে েফরফন।  

নবী-রেূলসদর ধারাবাফহেতায় কশষ নবী মুহাম্মাদ ে. এর ের্া আপ্ফন 
োসনন? আহমদ মুো বলল।  

োফন। বলল কগৌরী।  
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আিাহ র প্াোসনা নবী-রেূল ে.-সদর মসধয ফতফন কশষ নবী, এটা আপ্ফন 
মাসনন? 

কচাখ বুসে ফছল কগৌরী। ফেছুক্ষণ প্র কচাখ খুলল। বলল, ফবশ্বাসের েসন্য 
যতটা োনা দরোর ততটা োফন না। তসব আপ্নার উপ্র আস্থা আমার েীমাহীন। 
আপ্ফন তাোঁসে কশষ নবী বলসছন, আফম তাোঁসে কশষ নবী মানলাম।  

ফমে কগৌরীোঁ! প্রোসল আমার প্ফরণফত ফে হসব আফম োফন না, ফেন্তু 
এেটা ের্া বলফছ, আপ্ফন আিাহ র এেসত্ব ফবশ্বাে েসরন এবং আিাহর কশষ নবী 
কমাহাম্মাদুর রেূলিাহ ে.-এর উপ্র আস্থা কপ্াষণ েসরন, সুতরাং েৃি মানুসষর 
প্রফত আিাহর কয প্রফতশ্রুফত, কে অনুোসর আিাহ আপ্নাসে মাি েরসত প্াসরন 
এবং গ্রহণ েরসত প্াসরন তাোঁর োন্নাসতর েসন্য। আহমদ মুো বলল।  

যিণায় োতর কগৌরীর কগাটা কদহ। তসব তার কচাখ দু'ফট উজ্জল।  
অশ্রু ঝরফছল কে কচাখ ফদসয় কচাখ বুেল, কযন ক্লাফন্ত ও েি শামসল কনবার 

কচিা েরসছ কে! 
কচাখ খুলল আবার কে। বলল, স্রিা অনুগ্রহ েরসল, তাোঁর দয়া হসলই েবই 

েম্ভব। আপ্নার মত েেসলর ন্যায় আফমও তাোঁর দয়র মুখাসপ্ক্ষী হলাম। কগৌরীর 
ের্াগুসলা েফেসয় যাসছ। কযন ঘুফমসয় প্েসছ কে।  

এেটু কর্সমফছল। আবার অস্পি ক্ষীণ েসণ্ঠ বলল, ফবজ্ঞানীসদর ফনসয় 
যাবার েসন্য সুেেসে ফনরাপ্দ েরসত হসব। এেসন্য কেন্ট্রাল েসন্ট্রাসলর ফেসটম 
েসন্ট্রাল প্যাসনসল 'অ' ফচফহ্নত সুইচটা অি েসর ফদসলই সুেসে কয িাোঁদগুসলা 
আসছ তা অসেসো হসয় যাসব। োোঁপ্া গলায় আসস্ত আসস্ত বলল ের্াগুসলা।  

কগাটা কদসহই তার ফনিঃোে হসয় প্সেসছ কযন! 
তার হাত প্াসয়র কোন কচতনা কদখা যাসছ না।  
কচাখ বুসেসছ আবার কে।  
োোঁপ্সছ কগৌরীর কোোঁট দু'ফট। কযন ফনসের োসর্ ফনসেই কে লোই েরসছ! 

কচাখ দু'ফট তার খুসল কগল আবার।  
কোোঁট দু'ফট তার নসে উেল। অফুট ও োোঁপ্া গলায় বলল, আহমদ মুো, 

ডা-সয়ফর-সত আ-ফম যা আপ্-না-সে ব-সল-ফছ তা আপ্-নাসে ো-নাবার েসন্য? 
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কো-ন দা-ফয়সত্বর ভাব আ-ফম আপ্-নাসে ো-নাবার েসন্য? কো-ন-দা-ফয়সত্বর ভার 
আ-ফম আ-প্নাসে ফদফছ না। কে অফধ-ো-রও আ-মা-র কন-ই।  

েণ্ঠ কর্সম কগল কগৌরীর। কচাখ দু'ফটও বুসে কগল তার।  
ফনর্র হসয় কগল তার শরীর।  
কযন প্রশাফন্তসত ঘুফমসয় প্েল কগৌরী। ফেন্তু ঘুম নয়, মৃতযুর ফেংহদ্বার ফদসয় 

এ এে মহাযািার শুরু।  
আহমদ মুো ধীসর ধীসর কগৌরীর মার্াটা োসপ্থসট নাফমসয় রাখল।  
কগৌরীর প্রাণহীন কদসহর ফদসে তাফেসয় মসন মসন বলল আহমদ মুো, 

আিাহ কতামার শাহাদাৎ মঞ্জুর েরুন। আিাহর এে নগণয বান্দাসে বাোঁচাসত এবং 
আিাহর হাোসরা বান্দার উপ্োসরর েসন্য তুফম েীবন ফদসয়সছ। আিাহর োসছ 
এই োক্ষয আফম ফদফছ।  

 
 
 
তাফহফতর কনৌবহর ফঘসর কিসলসছ তাহফনয়া ও মাতুতুংগা অযাটল।  
আহমদ মুো বন্দী ফবজ্ঞানীসদর সুেে ফদসয় তাহফনয়া অযাটসলর প্াসে 

ফনসয় এসেসছ। এে এে েসর েব ফবজ্ঞানীসে তুসল কনয়া হসলা তাফহফত 
কনৌবাফহনীর োহাসে।  

োহাসে ওোর আসগ কেৌফদ আরসবর মুফিপ্রাপ্ত কস্পে কমফরন 
ইফঞ্জফনয়াফরং ফবজ্ঞানী খাসলদ কমাহাম্মাদ আব্দুিাহ আল মক্বী আহমদ মুোসে 
েফেসয় ধসর কেোঁসদ কিলল। বলল, আিাহ আপ্নাসে উত্তম যাযাহ ফদন ও দীঘথ 
েীবন দান েরুন। শুধু আমাসে নয়, প্ৃফর্বীর প্রায় কপ্ৌোঁসন এেশ' শীষথ ফবজ্ঞানীসে 
আিাহর োহাসযয নতুন েীবন ফদসয়সছন। অসনে োলাম আপ্নাসে।   

এই েময় কহফলেোর লযান্ড েরল।  
কহফলেোর কর্সে কনসম এল স্বরাে ও প্ুফলশ প্রধান দযাগল ও তাফহফতর 

গভনথর োোঁসোয়া বুরবন।  
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আহমদ মুো এফগসয় কগল তাসদ রফদসে। তারাও এফগসয় এল। দযাগল 
আহমদ মুোসে েংগ্রাচুসলশন োফনসয় েফেসয় ধরল এবং বলল, োসনন কগাটা 
দুফনয়ার এটাই আে হট ফনউে! আপ্নার নাম ছফেসয় প্সেসছ কগাটা দুফনয়ায়।  

দযাগল আহমদ মুোসে প্ফরচয় েফরসয় ফদল গভনথসরর োসর্। গভনথর 
আহমদ মুোসে বুসে কটসন ফনসয় বলল, কতামার েসন্য আমরা গফবথত। কগাটা 
দুফনয়ায় তাফহফত অোধয োধন েসরসছ। এর েব েৃফতত্ব কতামার।  

গভনথরসে ধন্যবাদ ফদসয় আহমদ মুো এেটু আলগা হসতই দযাগল বলল, 
কপ্ছসন তাফেসয় কদখ আহমদ মুো।  

আহমদ মুো কপ্ছসন তাোল। কদখল, মাফহত ও মাসরভা। ওরা 
কহফলেোসর দযাগসলর োসর্ই এসেসছ।  

আহমদ মুো ওসদর ফদসে এসগাসলা।  
মাফহন এসে আহমদ মুোসে েফেসয় ধসর বলল, স্যার, আমাসদর দারুণ 

গবথ হসছ।  
মাসরভা এসে প্াসশ দাোঁোল। বলল, স্যার, আপ্ফন ফেে আসছন কতা? 
 
হােল আহমদ মুো। বলল, কদসখা কেউ আমার এই কখাে কনয়ফন, আমার 

কবান ফনসয়সছ। কবানসদর, মা'কদর ধমথ এটাই! 
এেটু র্ামল আহমদ মুো। আবার বলল মাসরভাসদর ফদসে কচসয়, হ্যাোঁ, 

ভাল আফছ কবান! 
ভাইয়া, আফম ও মাফহন চাকফর কপ্সয়ফছ। বলল মাসরভা।  
ফে চাকফর? আহমদ মুো বলল।  
কগাসয়ন্দা ফবভাসগ। প্রর্সম আমাসদর কট্রফনং চলসব। তার োসর্ প্োর 

সুসযাগটাও র্ােসব। বলল মাসরভা।  
অফভনন্দন কতামাসদর! ভাল চাকফর। কদসশর েন্য, মানুসষর েন্য োে 

েরসত প্ারসব। আহমদ মুো বলল।  
ের্া কশষ েসরই আহমদ মুো এসগাসলা গভনথসরর ফদসে।  
এ েময় কমাবাইল কবসে উেল আহমদ মুোর।  
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েল ধরসতই আহমদ মুো ওপ্ার কর্সে েণ্ঠ কপ্ল কেৌফদ স্বরােমিী কশখ 
আব্দুল ওয়াহাব আল-নেদীর।  

আহমদ মুো তাসে োলাম ফদল। োলাসমর েবাব ফদসয়ই কে বলল, 
অফভনন্দন আহমদ মুো, শুধু আমাসদর ফবজ্ঞানী নয়, প্রায় কপ্ৌসন এেশ' 
ফবজ্ঞানীসে তুফম মুি েসরছ। কগাটা দুফনয়া কতামাসদর অফভনফন্দত েরসছ। আফম 
মহামান্য বাদশাহসে োফনসয়ফছ। ফতফন আপ্নাসে োলাম ফদসয়সছন।  

ধন্যবাদ স্যার। আিাহর োহাসযযই েব হসয়সছ। বলল আহমদ মুো।  
আবারও ধন্যবাদ কতামাসে। আমরা এখাসন েবাই কতামার েসন্য 

অসপ্ক্ষা েরফছ। মযাডামরা েবাই ভাল আসছন। বলল কেৌফদ স্বরােমিী।  
আহমদ মুো স্বরােমিীর োলাসমর েবাব ফদসয় কটফলসিান করসখ ফদল।  
এফগসয় কগল আহমদ মুো গভনথসরর ফদসে।  
 
 
 
তাহাফনয়া এযাটল কর্সে তাফহফত কনৌবাফহনীর এেটা োহাে 

প্যাসেফিসের বুে ফচসর ধীর গফতসত দুসল দুসল চলসছ তাফহফতর ফদসে। োহাসের 
এেটা কেফবসন শুসয় আসছ আহমদ মুো। তার হাসত কগৌরীর কদয়া কেই ডাসয়ফরটা। 
ডাসয়ফর প্োর েন্য কে খুলল।   

তখনই তার কমাবাইসল েল কবসে উেল। ধরল কটফলসিান আহমদ মুো।  
ওপ্ার কর্সে েণ্ঠ তাফহফতর গভনথসরর, গুড মফনথং ফম. আহমদ মুো।  
আহমদ মুো গুড মফনথং োনাল।  
ফম. আহমদ মুো। এেটা খবর আপ্নাসে না োফনসয় প্ারলাম না।  
প্যাফরে কর্সে এই মাি প্রধানমিী োনাসলন, মতুতুংগা অযাটসলর 

প্রোদফটসে িরাফে েরোর প্যথটেসদর েসন্য খুসল কদবার ফেদ্ধান্ত ফনসয়সছ। এর 
বাফষথে আসয়র এে-চতরু্থাংশ ফশশুসদর েলযাসণ বযয় েরা হসব। অসধথেটা প্াসব 
তাফহফত ও প্ফলসনশীয়া দ্বীপ্পু্ঞ্জ। অবফশি এে-চতরু্থাংশ খরচ েরা হসব প্রশান্ত 
মহাোগরীয় েব ধসমথর ফশশুসদর ধমথ ফশক্ষার উন্নয়সন। আপ্নার োসছ এই প্রামশথ 
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িরাফে েরোর করসখসছন। আর প্রোদফটর 'েযাফপ্টাল অব প্াওয়ার” নাম 
প্ফরবতথন েসর রাখা হসয়সছ 'আহমদ প্যাসলে অব ওসয়লসিয়ার'। আর ব্ল্যাে োন 
ফেফন্ডসেসটর কগাপ্ন ঘাফটগুসলা ধ্বংে েরা হসছ এবং ওসদর ফমফন োবসমফরন, 
ফটউব োবসমফরন েমৃদ্ধ ওসদর কয কনৌবহর আসছ প্াফনর তলায়, তা খুোঁসে কবর েরা 
ও প্ােোও েরার োে শুরু হসয়সছ। অসস্ট্রফলয়া ও মাফেথন েরোর আমাসদর 
োহাযয েরসছ। বলল গভনথর।  

অন্য েব ফেদ্ধাসন্তর েন্য িরাফে েরোরসে ধন্যবাদ। ফেন্তু স্যার, আমার 
নাম েোসনা হসলা কেমন প্যাসলসের নাসমর োসর্? আহমদ মুো বলল।  

এ ফেদ্ধান্ত িরাফে েযাফবসনসটর, আফম ফে েসর বলব ফম. আহমদ মুো। 
ভাবল কে, নামটা আমার নয়। 'আহমদ' আিাহর রেূসলর নাম বসলই কতা এটা 
আমার নাসমরও এেটা অংশ। র্াে না অযাটল প্রোসদর মত দুফনয়ার এে 
ফবস্মসয়র োসর্ আমার রেূল মাসন মানুসষর রেূসলর নাম েফেসয়! অযাটল দ্বীসপ্র 
ফনসচর এই ফবস্ময়ের প্রোদফট কতা দুফনয়ার মানুষ ও প্যথটেসদর োসছ এে নের 
কদখার এে অপ্ার আেষথসণর কেন্দ্র হসয় উেসব।  

আহমদ মুো ফেছূ বলার আসগ গভনথর ফনসেই আবার বসল উেল, ফেে 
আসছ ফম. আহমদ মুো, আপ্ফন কতা এখন শীসপ্। আসুন, আমরা আপ্নার অসপ্ক্ষা 
েরফছ। কদশ-ফবসদসশর বহু োংবাফদে এসে কপ্ৌোঁসছসছ। আর মসন আসছ কতা, আে 
রাসত আমার বাফেসত ফডনার।  

মসন আসছ স্যার। আর ফেে েমসয়ই আফম েংবাফদে েসম্মলসন কপ্ৌোঁছব 
স্যার। ফেন্তু স্যার, আফম শুধু উপ্ফস্থত র্ােসবা, আমার প্ফরচয় ফদসত প্ারসবন না। 
আহমদ মুো বলল।  

 
হ্যাোঁ, এের্া আমাসে ফম. দযাগল োফনসয়সছন ফেন্তু প্ফরফচত হসত, 

েসয়েটা ের্া বলসত কদাষ ফে ফম. আহমদ মুো? বলল গভনথর। 
স্যার, আফম কোন রােনীফতে নই, কোন প্রসিশনাল প্ুফলশ বা 

কেনাবাফহনীর কেউ নই। কোন প্ফরচয় ছাোই মানুসষর েসন্য োে েরফছ, োে 
েরসবা। আহমদ মুো বলল।  
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ধন্যবাদ আহমদ মুো। আপ্ফন েতযই েেসলর েসন্য দৃিান্ত হওয়ার মত 
এেেন। ঈশ্বর আপ্নাসে দীঘথেীবী েরুন! রাখফছ তাহসল কটফলসিান। বলল 
গভনথর।  

আপ্নার কটফলসিাসনর েসন্য আপ্নাসে ধন্যবাদ, আফম আেফছ স্যার। 
আহমদ মুো বলল।  

আহমদ মুো কমাবাইল করসখ কগৌরীর ডাইফরসত হাত ফদসত যাফছল।  
আবার কমাবাইসল েল কবসে উেল আহমদ মুোর।  
কমাবাইল তুসল ফনসয় েল অন েরল আহমদ মুো।  
আছালামু আলাইকম। ওপ্ার কর্সে কোসেিাইসনর েণ্ঠ।  
ওয়া আলাইকম োলাম, কোসেিাইন কেমন আছ? কতামাসে েসয়েবার 

কটফলসিান েসর প্াইফন। বলল আহমদ মুো।  
কতামার প্রসের েবাব কদবার আসগ কতামাসে েংগ্রাচুসলশন ফদসয় কনই। 

েংগ্রাচু. . .।  
কোসেিাইসনর ের্ার মসধযই আহমদ মুো বসল উেল, না, মযাডাম 

কোসেিাইন, কতামার েংগ্রাচুসলশন নয়, েনসুসলশন চাই কতামার োসছ। 
কতামাসে কছসে অসনে ফদন আফম বাইসর, অসনে েসি আফছ।   

আফম েব োফন। আমার ননদ েব আমাসে োফনসয়সছ। তুফম কয লোইসয় 
আসছা, তাসত আমাসে স্মরণ েরার, আমার েসন্য েি প্াবার মত েময় কোর্ায় 
কতামার? তুফম গুফলসত আহমত হসয়সছ এোফধেবার। কেটাও কতা আমাসে 
োনাওফন! তার প্সরও কতামাসে অফভনন্দন! র্ামল কোসেিাইন।  

কবদনায় ভাফর েণ্ঠ কোসেিাইসনর। কশষ েসয়েটা শব্দ তার গলায় কবোঁকধ 
ফগসয়ফছল।  

আহমদ মুো গম্ভীর হসয় উেল। বলল, কোসেিাইন, তুফম না আমার 
কোসেিাইন! তুফমসতা অসনে শি। তুফম কভসঙ প্েসল আফমও কতা কভসঙ প্েব 
কোসেিাইন!  

স্যফর! মাি ের আমাসে। ফেন্তু তুফম কতামার েব খবর আমাসে োনাসব 
না কেন? না োনাসনার েন্যই এই েি আমার কলসগসছ। বলল কোসেিাইন।  



প্যাসেফিসের ভয়ংের দ্বীসপ্  212 

 

স্যফর, োনাসনা উফচত ফছল। ফেন্তু ঘটনাগুসলা এসের প্র এে এমনভাসব 
ঘসটসছ, যাসত সুফস্থর েময় খুব েম প্াওয়া কগসছ। আর ভয় হসয়সছ তুফম ভয়ানে 
উসদ্বসগর মসধয প্েসব। কভসবফছ, েমস্যাগুসলা ফক্লয়ার হসলই কতামাসে োনাসবা। 
মাসরভা কতামাসে কটফলসিাসন এেব োফনসয়সছ? বলল আহমদ মুো।  

তাফহফতসত যখণ আে কভার, তখন কে কটফলসিান েসর ফবেসয়র ের্া 
োফনসয়সছ। কে এর আসগও আরও দু’ফদন কটফলসিান েসরসছ। ও হ্যাোঁ, আরও 
এেফদন কে আমাসে কটফলসিান েসরসছ। ওসদর ফবসয়র ফেে প্র মুহূসতথই কে 
ওসদর ফবসয়র খবর আমাসে োফনসয়সছ। আফম ওসে অফভনন্দন োফনসয় 
বসলফছলাম, কতামার ভাইয়াসে ছাো ফবসয় েরছ! েবাসব কে বসলফছল, ভাইয়া 
কডট ফেে েসর ফদসয় বসলফছসলন, যাই ঘটুে, কেউ না আসুে ঐফদন কযন ফবসয় 
হসয় যায়! ঐ ফদসনর প্র কতামরা ফবসয় না হওয়া অবস্থায় আমার োসছ আেসত 
প্ারসব না। অতএব, উপ্ায় ফে ফবসয় েরসতই হসলা। খুব ভাল কমসয় মাসরভা। 
বলল কোসেিাইন।   

হ্যাোঁ, ওরা দু’েন আমাসে অসনে োহাযয েসরসছ। আসরেেসনর ের্া 
বলসত হসছ কোসেিাইন কে হসলা কগৌরী-ব্ল্যাে োন ফেফন্ডসেসটর েবথময় েতথা 
আসলফি গযাফরসনর প্াসেথানাল কেসক্রটাফর, তার বফডগাডথ ও গযাফরসনর ফনেস্ব 
বাফহনীর েমান্ডার। আসলফি গযাফরসনর কয দু’ফট গুফল আমার বুসে ফবদ্ধ হবার ের্া 
ফছল, ছুসট এসে কে এই দু’ফট গুফল ফনসেই বুে কপ্সত কনয়। এই সুসযাসগই আফম 
কলোর গাসনর িায়ার েসর আসলফি গযাফরনসে হতযা েফর। কগৌরী মারা কগসছ 
কোসেিাইন।আহমদ মুোর অফবচল েণ্ঠও কযন কশষ বাসেয কেোঁসপ্ উসেফছল!    

ইন্নাফলিাসহ ওয়া ইন্না ইলাইসহ রাসেউন। বলল কোসেিাইন।  
ইন্নাফলিাহ প্েসল কয কোসেিাইন? আহমদ মুো বলল।  
কতামার েসন্য কয েীবন ফদসত প্াসর, কতামাসে কয এতটা কচসন, কে 

কতামার ধমথসেও ভাসলা না বসে প্াসর না। বলল কোসেিাইন।  
হ্যাোঁ কোসেিাইন, মৃতযুর প্ূবথ মুহূসতথ কে এে আিাহ ও কশষ নবীর উপ্র 

তার ফবশ্বাসের কঘাষণা ফদসয়সছ। আহমদ মুো বলল।  
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আিাহ কগৌরীসে েবুল েরুন! ফেন্তু এত বে অবস্থাসন কর্সে কেন কে 
কতামাসে োহাযয েরল? ফেজ্ঞাো কোসেিাইসনর।  

আহমদ মুোর োসর্ অযাসপ্ি করটুসরসন্ট কগৌরীর প্রর্ম কদখা ও 
ের্াবাতথা হয়। কগৌরীরা আহমদ মুোসে ফেডন্যাপ্ েরার প্র কে ওসদর গাফে 
দখল েরা, ওসদর বন্দী েরা, কমটাল েযাফমং কমফশন করসখ ফগসয় আহমদ মুোসে 
ফনরসব োহাযয েরা, মতুংগা অযাটসলর তলসদসশ ‘েযাফপ্টাল অব প্াওয়ার’ 
প্রোসদ প্রসবসশ কগৌরীর োহাযয এবং েসবথসশষ ঘটনা ও তার ের্াবাতথা েব 
কোসেিাইনসে োনাল।   

েফতযই দুভথাগয আমাসদর কগৌরীর। কে বঞ্চনা ও নারীসত্বর চরম 
অপ্মাসনর ফশোর। এ েব ফেছু ফেন্তু তার হৃদসয়র মহৎ বৃফত্তসে হতযা েরসত 
প্াসরফন। তাই কে কতামাসে অবলিন েসর নতুন েসর কেসগ উেসত কচসয়সছ। কে 
কেৌভাগযবানও বসট! কে েীবন ফদসয় যা েসরসছ, তা েরার কেৌভাঘয েফচৎ োরও 
ভাসগয কোসট। আিাহ তাসে েবুল েরুন এবং উত্তম যাযাহ দান েরুন! তার 
েবর কোর্ায় হসয়সছ? বলল কোসেিাইন।   

আফম অনুসরাধ েসরফছ, তাফহসতই তার েবর হসব। আহমদ মুো বলল।  
তুফম তার োনাো প্েসব। বলল কোসেিাইন।  
অবশ্যই প্েসবা কোসেিাইন। আহমদ মুো বলল।  
ধন্যবাদ! বসল এেটু র্ামল কোসেিাইন। েসয়ে মুহূতথ চুপ্ কর্সে বলল, 

কতামাসে এেটা খবর ফদসত চাই।  
ফে খবর? আহমদ মুো বলল।  
আফম ও আহমদ আব্দুিাহ আসমফরো যাফছ।   
আসমফরো যাছ? আহমদ মুোর েসণ্ঠ ফবস্ময়! 
ফবফস্মত হছ কেন? অনুমফত কতা অসনে আসগই ফদসয়ছ। বলল 

কোসেিাইন।  
হােল আহমদ মুো। বলল, অবশ্যই যাসব। কেন যাছ এটাই বুঝফছ না, 

কবোসত কগসল কতা আমাসে োসর্ ফনসত চাইসত! আহমদ মুো বলল।  
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কতামার এত ভি কেখাসন কয, ফনরসব কবোসনা কযত না। কযখাসন কযতাম, 
কেখাসন েনেভা হসয় কযত। বলল কোসেিাইন।    

েসব যাছ? কোর্ায় উেসব? আহমদ মুো বলল।  
আমার কহাট হসছন খালাম্মা, োরা কেিারেসনর মা। আসমফরো যাব 

শুসনই বলসলন, আমার বাফেসতই উেসত হসব, কগি ফহসেসব নয়, কমসয় ফহসেসব। 
আফম তাোঁর অনুসরাধ উসপ্ক্ষা েরসত প্াফরফন। বলল কোসেিাইন।    

ধন্যবাদ কোসেিাইন, কতামার আসমফরো েির সুন্দর হসব, েিল হসব। 
খালাম্মা অতযন্ত কস্নহময়ী এে মা। োরা কেিারেসনর োসর্ ফে তার আসগ ের্া 
বসলছ? আহমদ মুো বলল। োরা ফনউসমফিসোসত, চাকফরসত। মাে খাসনসের 
ছুফটসত দু’এেফদসনর মসধযই কে বাফেসত আেসব। তাসে আফম ফেছ ু বফলফন। 
খালাম্মাসেও বলসত ফনসষধ েসরফছ। আফম তাসে োরপ্রাইে ফদসত চাই। বলল 
কোসেিাইন।  

েসব যাসছা? ফেজ্ঞাো আহমদ মুো।  
কতামার এই ফমশসনর েমাফপ্তর অসপ্ক্ষায় ফছলাম। আে ফটসেট েসর 

কিলব।  
কেৌফদ আরসবর েরোফর েতৃথপ্ক্ষ ফে োসন? ফেজ্ঞাো আহমদ মুোর।  
আফম মাফেথন দূতাবােসে োনাবার প্র রােদতূ ও কেৌফদ প্ররাে 

মিণাসলর ফডফে োসহব এসেফছসলন। তারা েব োফনসয় কগসছন, ওয়াফশংটন 
ফবমান ফরফেভ েরসবন এবং েরোরী ফনরাপ্ত্তায় আমাসে োরা কেিারেসনর 
বাোয় কপ্ৌোঁসছ কদসব। ফনরাপ্ত্তা ফনসয় আমাসে ফেছু ভাবসত হসব না। আফম কযখাসন 
র্ােব এবং কযখাসনই যাব, আমাসদর েসন্য েরোরী ফনরাপ্ত্তা র্ােসব। বলল 
কোসেিাইন।  

আলহামদুফলিাহ! ফবসদশ-ফবভূসয় যাসব, কোর্ায় ফে েরসব, এ ফনসয় 
আমার দুফিন্তা ফছল। কেটা োটল। কদায়া েফর কতামার েির আনন্দদায়ে কহাে! 
আহমদ মুো বলল।   

শুধু আনন্দদায়ে নয়, েিল কহাে, এই কদায়া ের। বলল কোসেিাইন।  
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ফেন্তু ফে চাও তুফম এই েিসর? ফেসের োিলয চাইসব? আহমদ মুো 
বলল।  

কোসেিাইন হােল। বলল, ‘আনন্দদায়ে’ শসব্দর প্ফরপ্ূরে হসলা 
োিলয। মানুষ বসল না কয, কতামার েিল েিল ও আনন্দদায়ে কহাে? বলল 
কোসেিাইন।   

ফেে আসছ আফমও তাই চাইফছ। কতামার েিল েিল ও আনন্দদায়ে 
কহাে? বলল আহমদ মুো।  

আফমন! বলল কোসেিাইন।  
ফেন্তু আমার েিটা বােল কোসেিাইন। বলল আহমদ মুো।  
ফে েি? গম্ভীর েণ্ঠ কোসেিাইসনর।  
কতামাসে কদখা প্াওয়ার েময়টা আরও দীঘথ হসলা।  
কোসেিাইন হােল। বলল, এেব ডান-বাসমর ের্া করসখ বল কতামার 

প্রবতথী কডফটসনশন ফে? কগৌরীর ডাইফরসত ফে আসছ? আফম ওসত ‘ফবপ্দ’ মাসন 
‘রহসস্যর গন্ধ’ প্াফছ।  

আফম ওটা প্ফেফন। প্েব আহমদ মুো বলল।  
প্োর প্র ফেন্তু আমাসে োনাসব। বলল কোসেিাইন।  
অবশ্যই। আহমদ মুো বলল।  
ের্া কশষ েসরই আবার বলল, আহমদ আব্দুিাহ কোর্ায়? এতক্ষণ কয 

তুফম ফনরাপ্সদ ের্া বলল।  
ও ঘুফমসয় আসছ। বলল কোসেিাইন।  
ফবসদসশ যাসব, কদখ ওসে, কচাসখ কচাসখ করখ। আহমদ মুো বলল।   
োরা ওসে কপ্সল আফম েতক্ষণ তাসে কদখসত প্াব, কেটা বলা মুফিল। 

বলল কোসেিাইন।   
তবু েব দাফয়ত্ব কতা কতামারই। আহমদ মুো বলল।  
কদায়া েসরা। আর কোন ের্া? বলল কোসেিাইন।  
আসরা এেটা ের্া আসছ তসব. . .। আহমদ মুো বলল।  
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বুসঝফছ, আফম রাখলাম। আহমদ আব্দুিাহ উেসল আবার কটফলসিান 
েরব। আছালামু আলায়কম। বলল কোসেিাইন।  

অসনেক্ষণ রইলাম। ওয়া আলাইকম োলাম। আহমদ মুো বলল।  
কমাবাইলটা করসখও আহমদ মুো অসনেক্ষণ চুপ্ েসর র্ােল। তার 

কচাসখ শূণয দৃফি। কচাসখ ভােসছ কোসেিাইসনর হাফে মাখা সুন্দর মুখটা। েতযই 
হৃদসয় কে অনুভব েরসছ কোসেিাইসনর দূরত্ব।    

অসনেক্ষণ প্র বাফলশটা কটসন শুসয় প্েল আহমদ মুো। প্াশ কর্সে 
কটসন ফনল কগৌরীর ডাইফরটা। 
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