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১ 
ক্ ৌরীর ডোইরীর পোতো উল্টিয়ে চয়লয়ে আহমদ মুসো। 
ডোইল্টরর পোতোর দুই-তৃতীেোাংশ পযযন্ত ক্লখো। 
ল্টবল্টিত্ আহমদ মুসো! স্ব ত কয়ঠে বলল, তয়ব ক্য ক্ ৌরী বলল সুড়য়ে 

আমোয়ক প্রয়বশ করয়ত ক্দয়খ ক্স ডোইল্টর ল্টলয়খয়ে, যো পড়োর জয়ে আমোয়ক 
বয়লয়ে। ল্টকন্তু পয়নর ল্টবশ ল্টমল্টনয়ে ল্টক ক্কউ এতেো ল্টলখয়ত পোয়র! 

ডোইল্টরর পোতো উল্টিয়েই চলল আহমদ মুসো। 
ডোইল্টরর পোতোর দুই-তৃতীেোাংয়শর মত ক্শষ হয়লো। 
ক্শয়ষর কয়েকেো পোতো লোল কোল্টলয়ত ক্লখো। 
আহমদ মুসোর বুঝোর বোল্টক রইল নো ল্টনশ্চে এই লোল কোল্টলর ক্লখোগুয়লোই 

ক্ ৌরী তোর জয়ে ল্টলয়খ ক্ য়ে। 
পড়ো শুরু করল আহমদ মুসো: 
‘আমোর ল্টনয়জর কথো ক্শষ করয়ত পোরলোম নো। ক্তোমোয়ক সুড়য়ে ক্দয়খ..., 

ময়ন ল্টকেু কয়রো নো ‘তুল্টম’ বয়লই সয়বোধন করলোম। ক্তোমোয়ক ক্সল্টদন ক্হোয়েয়ল 
ক্দখোর পর ক্থয়কই ক্কন জোল্টন ময়ন হয়ে, শত বেয়রর ক্চনো তুল্টম আমোর, যোয়ক 
‘আপল্টন’ বয়ল দূয়র ক্েয়ল ক্দেো সম্ভব নে। ক্য কথো বলল্টেলোম, ক্তোমোয়ক সুড়য়ে 
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ক্দখোর পয়রই আমোর ময়ন হয়লো আমোর সমে ক্শষ। ক্তোমোয়ক আমোর সোহোযয 
করয়তই হয়ব। ক্সেো শুধু ক্তোমোর জয়ে নে, আমোর জয়েও। আমোর কথো, যো এ 
পযযন্ত ল্টলয়খল্টে, পড়য়ল ক্দখয়ত পোয়ব, আল্টম আমোয়ক, আমোর পল্টরবোরয়ক মুক্ত 
করোর জয়ে ল্যাযোক সোয়ন যুক্ত হয়েল্টেলোম। ল্টকন্তু এখোয়ন এয়স সবই হোল্টরয়েল্টে। 
তুল্টম আর ল্টক ল্টক করয়ব সব আল্টম জোল্টন নো, ল্টকন্তু তুল্টম আমোর ক্সল্টিেোর তো ল্টনল্টশ্চত। 
ক্তোমোর দ্বোরো মুল্টক্ত ঘেয়ব আমোর আত্নোর, এই অন্ধকোর জীবন ক্থয়ক। আল্টম 
আনল্টিত। দু:খ আমোর একেোই আমোর পল্টরবোরয়ক আল্টম রক্ষো করয়ত পোরলোম 
নো। এই রক্ষো করয়ত নো পোরোর দু:খ আমোর, ক্স কথো ক্তোমোয়ক বলোর জয়েই 
আমোর এই ক্লখো। 

ক্সেো আমোর পল্টরবোয়রর চরম দুিযোয় যর কোল্টহনী, আমোর আতাংয়কর 
কোল্টহনী। 

আমোয়দর দুিযো য, আমোয়দর আতাংক আমোর মোয়ক ল্টনয়ে। আমোর ২২ 
বের বেস পযযন্ত মোয়ক ল্টনয়ে আমোর এই আতাংক ময়ন জোয় ল্টন। আমোর মো 
আমোয়দর পল্টরবোয়রর ক্কন্দ্রল্টবন্দু। আমরো দু’ক্বোন ও আমোর বোবোর প্রোণ ক্যমন 
আমোয়দর মো, ক্তমল্টন আমরোও তোর প্রোণস্বরূপ। অতযন্ত সুখী ল্টেল আমোয়দর 
পল্টরবোর। 

আমোর ল্টনয়মযঘ এই সুয়খর আকোয়শ প্রথম কোয়লো ক্মঘ মোথো তুলল, আমোর 
২২ বের বেয়স, যো আয় ই বয়লল্টে। ল্টশক্ষো জীবয়নর ক্চৌকোে ক্পল্টরয়ে সয়ব বন 
ল্টবশ্বল্টবদযোলয়ে ঢুয়কল্টে একজন জুল্টনের অধযোপক ল্টহসোয়ব। শুরুর ল্টদয়ক বোল্টড় 
ক্থয়ক ল্ট য়েই লোস ল্টনতোম, রোইন হোইওয়ে ও রোইন ক্রল কল্টমউল্টনয়কশন এত 
সুির ক্য, আমোয়দর বোল্টড় ক্থয়ক বনয়ক ‘ক্নক্সে ক্ডোর’ বয়ল ময়ন হয়তো। এর ফয়ল 
বোল্টড়য়ত অয়নক ক্বল্টশ সমে ল্টদয়ত পোরতোম। প্রথম ঘেনোেো ঘেল এই সময়ের এক 
ক্রোববোয়র। ল্টদনেো ল্টেল ক্মঘলো-য়য ক্কোন সমে বৃল্টি আসয়ব এরকম অবস্থো। 
দু’তলোে আমোর ক্শোবোর রুম ক্থয়ক নোমল্টেলোম, নোময়ত নোময়ত ক্দখলোম ল্টসিঁল্টড়র 
জোনোলো ক্খোলো। এল্ট য়ে ক্যয়ে জোনোলো বন্ধ করলোম। ঘুয়র দোিঁল্টড়য়ে ল্টসিঁল্টড়র ধোয়পর 
ল্টদয়ক আসল্টেলোম। ক্দখলোম আমোর আম্মোর ক্শোবোর ঘয়রর পোয়শ তোর ক্েল্টসাং 
রুয়মর ক্েোে ক্িল্টঠেয়লশনেো ক্খোলো, যো সব সমে ল্টিতর ক্থয়ক বন্ধ থোয়ক। বুঝলোম, 
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সোপ্তোল্টহক ল্টলল্টনাং-এর সমে ল্টনশ্চে ল্টলনোর ক্বচোরো ক্িল্টঠেয়লশনেো বন্ধ করয়ত িুয়ল 
ক্ য়ে। 

আল্টম ক্িল্টঠেয়লেয়রর ল্টদয়ক এয় োলোম। ইেো ল্টেল, মোয়ক ক্ডয়ক ক্দল্টখ, 
যল্টদ ল্টতল্টন ঘয়র থোয়কন, তোহয়ল ক্িল্টঠেয়লের বন্ধ করয়ত বলব। 

ক্েোট্ট জোনোলো ল্টদয়ে আল্টম উিঁল্টক ল্টদলোম। 
এ জোনোলো ল্টদয়ে মো’র ক্েল্টসাং রুমেো ক্দখো যোে। এর পয়রই মোয়ের ক্বড 

রুম। 
ল্টিতয়র তোল্টকয়েই অপোর ল্টবিে নোমল আমোর ক্চোয়খ-মুয়খ! মোয়ের মোথো 

িরো কোয়লো চুল ক্খোলো, এয়লোয়ময়লো। ক্হেোর েোইয়ে শুকোয়েন। ল্টবিয়ে আমোর 
দুই ক্চোখ েোনোবড়ো- মোয়ের মোথো ক্থয়ক সোদো চুল ক্কোথোে ক্ ল! তোর মোথোর 
সোময়নর ল্টদয়ক অন্তত কয়েক গুে চুল সোদো। ল্টতল্টন চুয়ল কোলোর বযবহোর ক্কোন 
সমেই কয়রন নো। তোহয়ল সোদো চুল ক্ ল ক্কোথোে? ক্কৌতুহল আমোর তুাংয় । 
জোনোলো ক্থয়ক সয়র আসয়ত চোল্টেলোম। ল্টকন্তু হয়লো নো আসো। মো ক্েল্টসাং ক্েল্টবয়ল 
বয়স ল্টেয়লন। ক্দখলোম, ল্টতল্টন দ্রুত েেোয়রর লক খুয়ল ক্েোে একেো বক্স ক্বর 
করয়লন। বক্সল্টে দ্রুত খুলয়লন। সোদো কোলোয়রর মত ল্টকেু ক্বর করয়লন। তোরপর 
সোদো কলপল্টে তুয়ল ল্টনয়ে খুব যয়ত্নর সোয়থ ল্টনল্টদযি কয়েকেো গুয়ের উপর সোদো 
রাংয়ের ক্রপ্র শুরু করয়লন। অবোক ল্টবিয়ে আল্টম ক্দখলোম, তোর মোথোর সোময়নর 
ল্টনল্টদযি কয়েক গুে চুল সোদো হয়ে ক্ ল, ক্যমনেো আমরো ক্দয়খ আসল্টে। 

ডোল্টোংেো ধীয়র ধীয়র ক্শষ করোর সাংয়  সাংয় ই মো ডোল্টোং উপকরণগুয়লো 
েেোয়র তোলোবদ্ধ কয়র দরজো খুয়ল ক্েল্টসাং রুয়মর বোইয়র চয়ল ক্ য়লন। ক্কৌতুহল 
ও ল্টবিে আমোয়ক এতেোই ল্টবব্রত কয়রল্টেল ক্য, আল্টম ল্টকেু বলয়ত পোরলোম নো। 
আল্টমও ক্নয়ম এলোম ল্টসিঁল্টড় ল্টদয়ে। ডোইল্টনাং-এ মোয়ের সোয়থ আমোর ক্দখো হয়লো। 
ল্টবষেেো ল্টনয়ে তোয়ক ল্টকেু বলয়ত ল্ট য়েও  লোে আেয়ক ক্ ল। মন ক্যন ক্কোন 
কোরয়ণ প্রবল বোধো ল্টদল! 

আয়রক ল্টদয়নর ঘেনো। আল্টম মোয়ের স্টোল্টড রুয়ম ঢুকয়ত যোল্টেলোম। হেোৎ 
মোয়ের একেো কথোে থময়ক দোিঁড়োলোম। ল্টতল্টন বলল্টেয়লন, ‘ল্টক বলে তুল্টম, আল্টম 
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ক্তো সবয়চয়ে কয়ি আল্টে! আত্নঘোল্টত অল্টিনে করল্টে আল্টম। তোড়োতোল্টড় ক্শষ 
কয়রো।’ 

কথোগুয়লো আমোর কোয়ন ক্পৌিঁেোর সোয়থ সোয়থ আমোর ক্ োেো ক্দয়হ ক্দহ 
অবশকোরী এক েোণ্ডো ক্রোত ক্যন বয়ে ক্ ল! 

আল্টম উিঁল্টক ল্টদয়ে ক্দখলোম, মো ক্েল্টলয়ফোয়ন কথো বলয়েন স্টোল্টড ক্েল্টবয়ল 
বয়স। 

আর ক্শোনোর ধধযয আমোর ল্টেল নো। 
আল্টম সয়র এলোম। 
আল্টম ক্িয়ব কুল ক্পলোম নো। মো কী কয়ি আয়েন? ল্টক আত্নঘোল্টত অল্টিনে 

করয়েন মো? কোর সোয়থ ক্েল্টলয়ফোয়ন কথো বলল্টেয়লন ল্টতল্টন? 
প্রয়ের ক্কোন ক্শষ ক্নই! উত্তর ক্নই একেোরও। এই সমে একল্টদন 

রোইয়নর তীয়র ল্টনল্টরল্টবল্টল একেো ক্বল্টিয়ত বয়সল্টেলোম। একেু ল্টনচ ল্টদয়েই বয়ে 
যোল্টেল রোইয়নর শোন্ত ক্রোত। িোবল্টেলোম মোয়ক ল্টনয়েই। যতই িোল্টব ততই মোয়ের 
ল্টবল্টিন্ন অসেল্টত আমোর কোয়ে স্পি হয়ে উেল্টেল। ক্সল্টদন মোয়ের বোম হোয়তর বুয়ড়ো 
আঙুয়ল একেো কোেো দো  ক্দখলোম। দো েো প্রথম ক্দখলোম। তোর হোত ল্টনয়ে কত 
ক্খলো কয়রল্টে এ দো  কখয়নো ক্দল্টখল্টন! দো েো ল্টকন্তু পুরোতন। এত ল্টদন ক্চোয়খ 
পয়ড়ল্টন ক্কন? অল্প সময়েই আয়রকেো ল্টবষে আমোর নজয়র পয়ড়য়ে। ক্সেো হয়লো, 
মো এখন আমোয়দর অতীত জীবন মোয়ন ক্েোেয়বলো ল্টনয়ে ক্কোন সম্প্রীল্টতর  ল্প 
বয়লন নো। অথচ আমোয়দর পল্টরবোল্টরক  ল্পগুজয়ব ও আমোয়দর বযল্টক্ত-সাংল্টিি 
কথোবোতযোয়তও আমোয়দর ক্েোেয়বলোর ল্টবল্টিন্ন ঘেনো ও কথোবোতযো আয়  বলয়তন। 
এখন মোয়ক এ বযোপোয়র ল্টকেুই বলয়ত শুল্টন নো। 

এসব ল্টচন্তোর ময়ধয আল্টম ল্টনয়জয়ক হোল্টরয়ে ক্ফয়লল্টেলোম। এ সমে একেো 
কঠে আমোর কোয়ন ক্ ল, ‘মো, বসয়ত পোল্টর?’ 

মোথো তুয়ল ক্দখলোম বোবো দোিঁল্টড়য়ে। 
আল্টম উয়ে দোিঁল্টড়য়ে বোবোয়ক স্বো ত জোল্টনয়ে বললোম, ‘বসুন বোবো।’ 
বোবো এ সমে রোইয়নর তীর ধয়র ল্টনেল্টমত হোিঁয়েন। আজয়কও হোিঁেল্টেয়লন। 

আমোয়ক ক্দয়খই সম্ভবত ক্থয়ময়েন। 
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বোবোর সোয়থ কথো শুরু হয়লো। আবহোওেো ল্টনয়ে, এলোকোর অবস্থো ল্টনয়ে, 
ক্শয়ষ আমোর চোকল্টর, আমোর ক্বোয়নর ক্লখোপড়ো ল্টনয়ে অয়নক কথো হয়লো। ক্শয়ষ 
আয়লোচনো আমোয়দর মো ও পল্টরবোর ল্টবষয়ে  ড়োল। এক সমে বোবো ক্কমন ক্যন 
আনমনো হয়ে ক্ য়ে, বলয়লন, ‘ক্তোমরো ক্বোধ হে ক্খেোল করল্টন মো, ক্তোমোর মো’র 
ক্সই ক্য অসুখ হয়লো, হোমবু য হোসপোতোয়ল থোকল, তোরপর তোর শরীর-স্বোয়স্থযর 
খুবই উন্নল্টত হয়েয়ে, ল্টকন্তু ক্স ক্যন বদয়ল ক্ য়ে মো।’ 

আল্টম চময়ক উেলোম। ল্টকন্তু স্বোিোল্টবক হবোর ক্চিো কয়র বললোম, ‘তোই 
ময়ন কয়রন বোবো?’ 

‘তোই ক্তো ময়ন হে। অতীত ক্যন তোর কোয়ে মুয়ে ক্ য়ে, অথচ ক্ব্রয়নর 
স্ক্যোন আমোয়দর ক্মল্টডয়কল ফোইয়ল আয়ে। ওল্টদক ল্টদয়ে সম্পূণয সুস্থ ক্স।’ বলয়লন 
বোবো। 

‘তোহয়ল বোবো?’ আল্টম বোবোর যুল্টক্তগুয়লো জোনয়ত চোইলোম, যোয়ত আমোর 
পোওেো তয়থযর সোয়থ তো ক্মলোয়নো ক্যয়ত পোয়র। 

‘আল্টম ল্টকেুই বুঝয়ত পোরল্টে নো মো। তয়ব আল্টম ল্টনল্টশ্চত, তোর ক্দহ, মন 
সব ল্টকেুরই পল্টরবতযন ঘয়েয়ে।’ বলল বোবো। 

আল্টম চময়ক উেলোম। বোবো ল্টক বলয়েন বুঝলোম নো। ল্টতল্টনই ক্তো মোয়ের 
সবয়চয়ে ঘল্টনষ্ঠ। সবই ল্টতল্টন জোনয়বন। বোবোর মুয়খর ল্টদয়ক চোইয়ত পোরলোম নো। 
ল্টকেু বলয়তও পোরলোম নো আল্টম। ল্টবিে, ল্টবভ্রোল্টন্ত আরও ক্বয়ড় ক্ ল। 

বোবোই কথো বলয়লন, ‘থোক মো এসব কথো। তুল্টম আমোর বড় সন্তোন, তোই 
ক্তোমোয়ক আল্টম একথো জোনোলোম। তুল্টম এ কথোগুয়লো ক্তোমোর ময়ধযই রোখয়ব।’ 

বোবো উেয়লন। বলয়লন, ‘চল মো, বোসোে ল্টফল্টর।’ 
আমোয়দর বোসো ব্রুমসোরবো য দূ য ক্থয়ক কয়েকশ’  জ উত্তয়র রোইয়নর 

তীয়রই। আমোয়দর বোল্টড়েোও ব্রুমসোরবো য দুয় যরই একেো অাংশ। ব্রুমসোরবো য 
দুয় যর মোল্টলকোনো আমোয়দরই ল্টেল। আমোর নোনী তোর দোদুর কোয়ে ক্শোনো অয়নক 
 ল্প বলয়তন। নবম শতয়ক স্যোক্সনয়দর প্রথম রোজো ক্হনল্টর ও স্যোক্সনয়দর প্রথম 
সম্রোে অয়েো ল্টদ ক্েেরো আমোয়দর পূবযপুরুষ। তোয়দর দু য ও প্রোসোদ ল্টেল এই 
ব্রুমসোরবোয় যই। শুরুয়ত এর নোম ল্টেল ল্টদ ল্টনডোরবো য। ঊল্টনশ শতক পযযন্ত 
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অল্টধকোাংশ সমে এই দু য এই অিয়লর ল্টবশয়পর অধীন ল্টেল। ল্টবল্টিন্ন সমে নোইেরো 
এখোয়ন এয়স বোস করয়তো। এক সমে এেো তোয়দর দখয়ল চয়ল যোে। তয়ব 
আমোয়দর পূবযপুরুয়ষর ব্রুমসোরবো য দু য তোয়দর দখয়ল ক্ য়লও এ দুয় যর ল্টকেু 
দূয়রর আয়রকল্টে প্রোসোদ আমোয়দর পোল্টরবোল্টরক দখয়ল ক্থয়ক যোে। এ প্রোসোদল্টে 
ধতল্টর হয়েল্টেল ১১৮০ খৃস্টোয়ে অয়েো ল্টদ ক্েয়ের ক্পৌত্র ল্টডউক ক্হনল্টর ল্টদ লোেয়নর 
জয়ে। ক্হনল্টর তোর চোচোত িোই সম্রোে ক্েডোল্টরক ক্রোমোর আনু তয করয়ত 
অস্বীকোর কয়রন এবাং স্যোক্সন-সম্রোে অয়েো ল্টদ ক্েয়ের রোজো দুই িো  হয়ে যোে 
তোয়দর ময়ধয। ক্সই ক্থয়ক ল্টডউক ক্হনল্টরর এই বোল্টড়ল্টে নোনো উত্থোন-পতয়নর ময়ধয 
ল্টদয়ে আমোয়দর পোল্টরবোল্টরক দখয়ল রয়ে ক্ য়ে। এেোড়োও রোইয়নর এপোর-ওপোয়র 
দশ হোজোর একয়রর একেো ফোমযলযোঠড আয়ে আমোয়দর। অতীত সোম্রোয়জযর এই 
একেোই িলৃ্টতল্টচহ্ন আমোয়দর। 

হোিঁেয়ত হোিঁেয়ত আমরো বোল্টড় ক্পৌিঁেলোম। 
ল্টিতয়র ঢুয়ক অবোক হলোম। ল্টজল্টনসপত্র সব লণ্ডিণ্ড। 
পযোল্টকাং চলয়ে। 
বোইয়রর েল্টোংই রুয়মই আম্মো বয়স আয়েন। 
আমরো ল্টিতয়র ঢুকয়তই আম্মো বয়স ক্থয়কই বলল বোবোয়ক লক্ষয কয়র, 

‘ক্তোমরো ল্টসদ্ধোন্ত ল্টনয়ত পোরয়ল নো। আল্টম ল্টসদ্ধোন্ত ল্টনয়ে ল্টনয়েল্টে। কোল সকোয়লই 
আমরো বয়ন ল্টশফে হল্টে।’ 

‘ল্টসদ্ধোন্ত ল্টনয়ে ল্টনয়েে?’ বয়ল আর ল্টকেু নো বয়ল বোবো তোর ঘয়রর ল্টদয়ক 
চয়ল ক্ য়লন। অয়নক ল্টদন ক্থয়কই মো ক্জদ ধয়রয়েন সবোইয়ক ল্টনয়ে বয়ন ল্ট য়ে 
থোকয়বন। খুব সোধোরণ হয়লও থোকোর মত বোল্টড়ও ল্টকয়নয়েন। তোর যুল্টক্ত, ক্েোে 
ক্ময়ে বয়ন ক্লখোপড়ো কয়র, বড় ক্ময়ে বয়নর একল্টে ল্টবশ্বল্টবদযোলয়ে চোকল্টর কয়র। 
সুতরোাং বয়ন থোকোই িোয়লো। মো’র এ প্রস্তোয়ব আমরো ক্কউ রোল্টজ হইল্টন। বোল্টড় ও 
ফোমযলযোঠড আমোয়দর প্রোণ। এসব ক্েয়ড় বয়ন ল্ট য়ে থোকোর ক্কোন যুল্টক্ত ক্নই। ল্টকন্তু 
মো আমোয়দর কথো ক্ময়ন ক্ননল্টন। অবয়শয়ষ তোর ক্জদই ল্টতল্টন রোখয়লন। 

‘হেোৎ এই ল্টসদ্ধোন্ত ল্টক ল্টেক হয়লো মো? ক্কোথোও থোকোর ল্টবষেেো ক্তো 
সকয়লর।’ বোবো চয়ল ক্যয়তই বললোম আল্টম। 
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‘চুপ কয়রো। এ ল্টনয়ে আর ক্কোন কথো বলব নো আল্টম।’ বলল মো। 
‘এ ক্তোমোর ক্জদ মো। এত বড় বোল্টড়েোর ল্টক হয়ব?’ বললোম আল্টম। 
‘ক্স বযবস্থো আল্টম কয়রল্টে। ফোমযলযোঠড বযবস্থোপনোর দোল্টেত্ব যোয়দর ল্টদল্টে, 

তোরোই থোকয়ব এ বোল্টড়য়ত। এর জয়ে আলোদো পেসো পোওেো যোয়ব।’ মো বলল। 
‘বযবস্থো তুল্টম কয়ব করয়ল মো? বোবো জোয়নন?’ বললোম আল্টম। 
‘আল্টম যখন ওয়দর সোয়থ কথো বল্টল, তখন উল্টন আমোর সব কথোই 

শুয়নয়েন।’ মো বলল। 
‘বোবো ল্টকেু বয়লল্টন?’ বললোম আল্টম। 
‘ক্তোমোর বোবোর জয়ে বলোর ক্তমন ল্টকেুই ল্টেল নো।’ মো বলল। 
মো’র কথো আমোর কোয়ন খুব বোজল। ময়ন হয়লো বোবোর ক্কোন অবস্থোনই 

তোিঁর কোয়ে ক্নই। আল্টম চময়ক উেলোম। মো ক্তো এমন ল্টেয়লন নো! বোবোর মত ক্নেো 
েোড়ো মো পল্টরবোয়রর ক্েোে-খোে ল্টসদ্ধোন্তও ল্টনয়তন নো। আল্টম চময়ক উেলোম 
িীষণিোয়ব। মো ল্টক বদয়ল ক্ য়েন, বোবো ক্যমন বলয়লন? ল্টকন্তু মো ল্টক এিোয়ব 
বদলোয়ত পোয়রন? নো, পোয়রন নো। তোহয়ল? 

পরল্টদন সকোয়ল ব্রুমসোরবোয় যর আমোয়দর বোল্টড় ক্থয়ক যোবোর মুহূতয। 
মোলপত্র সব চয়ল ক্ য়ে। 

আমরোও যোবোর জয়ে প্রস্তুত।  োল্টড় দোিঁল্টড়য়ে আয়ে। ল্টতনল্টে  োল্টড়। 
আমোয়দর দু’ল্টে, অেল্টে অপল্টরল্টচত। 
‘ঐ  োল্টড়ল্টে ক্কন?’ আল্টম বললোম। 
আমোর পোয়শ বোবো দোিঁল্টড়য়ে ল্টেল। বলল, ‘আল্টম এয়নল্টে।’ 
‘ক্কন? দু’ল্টে  োল্টড়ই ক্তো আমোয়দর দরকোর হে নো।’ আল্টম বললোম। 
‘আল্টম হোমবু য যোল্টে মো, বন যোল্টে নো।’ বলল বোবো। 
হোমবু য আমোর বোবোর ধপল্টত্রক বোল্টড়। উয়েখয, ব্রুমসোরবো য প্রোসোদ ও দশ 

হোজোর একয়রর ফোমযলযোঠড আমোর মোয়ের ধপল্টত্রক সম্পল্টত্ত। এত বড় সম্পল্টত্ত 
অরল্টক্ষত থোকয়ব এই কোরয়ণ মোয়ের একোন্ত অনুয়রোধ ল্টবয়ের পর বোবো 
ব্রুমসোরবোয় য এয়স স্থোেীিোয়ব বসবোয়সর ল্টসদ্ধোন্ত ক্নন। 

বোবোর কথোে আল্টম আকোশ ক্থয়ক পড়লোম। 
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আল্টম রোয়জযর ল্টবিে ল্টনয়ে মো’র ল্টদয়ক তোকোলোম। বললোম, ‘মো, বোবো 
হোমবু য যোয়ে? ক্কন?’ 

মো মুখ তুলল নো। ক্যমন ল্টেল, ক্তমন ক্থয়কই বলল, ‘আল্টম ল্টকেু জোল্টন 
নো।’ 

বয়ল মো বোবোর ল্টদয়ক তোকোল। বলল, ‘সল্টতয তুল্টম হোমবু য যোে?’ মো’র 
ল্টনল্টবযকোর কঠে। ক্যন ল্টকেুই্ নো ল্টবষেেো-এমন স্বোিোল্টবক মুখ তোর! 

‘হ্োিঁ যোল্টে।’ বলল বোবো খুব স্বোিোল্টবক কয়ঠে। 
মো শুনল। ল্টকেুই বলল নো। আমোর ময়ন হয়লো তোর মুয়খ ল্টবিে ও ল্টবব্রত 

হওেোর চোইয়ত স্বল্টস্থর একেো উজ্জ্বলতোই ফয়ুে উয়েয়ে। 
ল্টবিে আমোয়ক অল্টিিূত কয়র তুলল। মোয়ের হয়লো ল্টক? আমোর মো এমন 

করয়ত পোয়রন নো। আমোর মো এমন নন। আল্টম েুয়ে ক্ লোম মোয়ের কোয়ে। 
বললোম, ‘মো, বোবো ক্কন একো হোমবু য যোয়বন? তোিঁয়ক ল্টনয়ষধ করে নো ক্কন?’ 

‘ক্তোমোর বোবো এককিোয়ব ল্টসদ্ধোন্ত ল্টনয়েয়েন, ল্টতল্টন স্বোধীন। আল্টম কোরও 
স্বোধীনতোে হস্তয়ক্ষপ করব নো।’ বলল আমোর মো। 

আমোর ল্টবিে আরও ক্বয়ড় ক্ ল। ময়ন হয়লো এেো আমোর মোয়ের কঠে 
নে। 

কথো বয়লই মো  োল্টড়র ল্টদয়ক চলল। 
আল্টম েুয়ে ক্ লোম বোবোর কোয়ে। বললোম, ‘বোবো ক্তোমোর হোমবু য যোওেো 

হয়ব নো, তুল্টম আমোয়দর সোয়থ বন যোয়ব।’ 
বোবো ম্লোন হোসয়লন। আমোর মোথোে হোত বুল্টলয়ে বলয়লন, ‘মো ক্তোমরো মন 

খোরোপ কয়রো নো। হোমবু য ক্তো ক্বল্টশ দূর নে। ক্তোমরো মো’র সোয়থ বন যোও।’ বোবোর 
শোন্ত, ল্টস্থর কঠেস্বর। 

‘আল্টলনো, তোড়োতোল্টড় এস।’ ওল্টদক ক্থয়ক মো আমোয়ক ডোকল। 
হেোৎ আমোর বুয়ক ক্ক্ষোয়ির আগুন জ্বয়ল উেল। মো সুস্পিিোয়ব বোবোয়ক 

এড়োয়ত চোইয়েন। ক্কন? 
আল্টম েুয়ে ক্পলোম মোয়ের কোয়ে। তোর দু’হোত ধয়র অয়নকেো ল্টচৎকোর 

কয়র বললোম, ‘মো, তুল্টম এমন করে ক্কন? ল্টক হয়েয়ে ক্তোমোর?’ 
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মো একেো হ্োিঁচকো েোয়ন তোর দুই হোত েোল্টড়য়ে ল্টনল।  োল্টড়য়ত ঢুকয়ত 
ঢুকয়ত বলল, ‘যোও  োল্টড়য়ত ল্ট য়ে ওে।’ 

হোত ক্েয়ন ল্টনয়ত ল্ট য়ে মো’র আঙুল ক্থয়ক একেো আাংল্টে খুয়ল পয়ড়ল্টেল 
মোল্টেয়ত। ক্সেো তুয়ল ক্নবোর মত মোনল্টসক অবস্থো আমোর ল্টেল নো। আল্টম মোর ল্টদয়ক 
এক ধোপ এল্ট য়ে ক্রুদ্ধ কয়ঠে বললোম, ‘আমরো দু’ক্বোন ল্টক বোবোর সাংয়  যোব?’ 

‘আল্টম কোরও স্বোধীনতোে হস্তয়ক্ষপ করব নো।’ তীব্র কয়ঠে মো বলল। 
মোর কথো তীয়রর মত ল্ট য়ে ল্টবদ্ধ হয়লো আমোর বুয়ক। এবোর ল্টকন্তু ক্ক্ষোি 

নে, জ ৎ-য়জোড়ো ল্টবিে নোমল ময়ন! মো ল্টক বোবোর মত আমোয়দরয়কও এড়োয়ত 
চোয়েন? 

আল্টম ল্টপেু হেলোম। মো’র  োল্টড়র দরজো বন্ধ হয়ে ক্ ল। 
আল্টম ক্পেয়ন হয়ে মো’র পয়ড় যোওেো আাংল্টে মোল্টে ক্থয়ক তুয়ল ল্টনলোম। 

এয় োলোম আমোয়দর  োল্টড়র ল্টদয়ক।  োল্টড়র পোয়শ আমোর ক্েোে ক্বোন ব্রুনো ক্চোয়খ 
রোয়জযর ল্টবিে ল্টনয়ে পোথয়রর মত ল্টস্থর দোিঁল্টড়য়েল্টেল! আল্টম তোয়ক ল্টনয়ে  োল্টড়য়ত 
বসলোম। 

মো’র  োল্টড় স্টোেয ল্টনয়েয়ে। আমোয়দর  োল্টড়ও স্টোেয ল্টনল। েোইি করয়ে 
ব্রুনো। 

বোবোর  োল্টড় তখনও দোিঁল্টড়য়ে। 
আল্টম ক্পেয়ন তোল্টকয়ে বোবোর ল্টদয়ক হোত নোড়লোম। 
বোবোও আমোয়দর ল্টদয়ক তোল্টকয়ে ল্টেল। ক্সও হোত নোড়ল। 
আমোয়দর পয়র বোবোর  োল্টড়ও স্টোেয ল্টনয়ত ক্দখলোম। 
বন চয়ল এলোম। ক্সল্টদয়নরই রোত। 
ঘরেো গুল্টেয়ে ক্নবোর পর বোল্টড়েো ঘুয়র ল্টফয়র ক্দখল্টেলোম। যোল্টেলোম 

মোয়ের ক্বড রুয়মর দরজোর সোময়ন ল্টদয়ে। মোয়ের কঠে ক্পলোম। কথো বলয়েন 
কোরও সোয়থ। 

দরজোে দোিঁড়োলোম। ক্খোলো দরজো। 
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মো’র কঠে ক্িয়স আসয়ে’.. পোরব নো ক্কন? আল্টম ল্টবিী ল্টব্রল্টজল্টে। বুয়ক 
ক্চয়প বসো বুয়ড়ো শেতোনেোয়ক সল্টরয়েল্টে। বোল্টক থোকল অপ ণ্ড দু’ল্টে ক্ময়ে। ওয়দর 
মোইনোস করয়ত সমে লো য়ব নো।’ 

একেু ল্টনরবতো। ল্টনশ্চে ক্ফোয়নর অপর প্রোন্ত কথো বলয়ে। 
আবোর কথো বয়ল উেল মোয়ের কঠে: ‘ইেোল্টকয করে? বুয়ক ক্চয়প বসো 

নেয়তো ল্টক? ল্টনয়জয়ক তুয়ল ল্টদয়েল্টে আয়রকজয়নর হোয়ত। ক্নকয়ড়রো ল্টচল্টবয়ে 
ক্খয়েয়ে আমোয়ক। ল্টবষ পোন কয়রল্টে ল্টদয়নর পর ল্টদন। ক্তোমোয়দর স্বোয়থয সব কয়রল্টে 
আল্টম। ল্টকন্তু ক্স অনুিূল্টত ক্তোমোর ক্নই, ক্তোমোয়দর ক্নই।’ ক্শয়ষর ল্টদয়ক 
অল্টিমোনক্ষুদ্ধ মোয়ের কঠে। 

ক্ োেো শরীর আমোর কোিঁপল্টেল। মোয়ের কথো আর ক্শোনোর প্রবৃল্টত্ত হয়লো নো। 
যো শুয়নল্টে, তো ক্ োেো শরীয়র জ্বোলো ধল্টরয়ে ল্টদয়েয়ে। মো ল্টনয়জর নোম ‘ল্টবিো ল্টব্রল্টজল্টে’ 
বলয়লন ক্কন? বোবোয়ক ল্টক ‘বুয়ড়ো শেতোন’ বলো হয়লো! বোবো ল্টক তোর বুয়ক ক্চয়প 
বয়স ল্টেয়লন। বোবো ল্টক ‘আয়রক জন’ হয়লন! মো কোর স্বোয়থয ল্টক করয়েন? 
‘ক্তোমোয়দর’ বলয়ত কোয়দর বুল্টঝয়েয়েন? 

আল্টম ল্টশল্টথল পোয়ে েলয়ত েলয়ত ল্টনয়জর ঘয়র চয়ল এলোম। ময়ন পড়ল 
মোর কোয়লো চুয়ল সোদো রাং করোর কথো। ল্টকেুল্টদন আয়  ক্েল্টলয়ফোয়ন বলো মোয়ের 
ক্সই কথোও। ল্টতল্টন সবয়চয়ে কয়ি আয়েন, আত্নঘোল্টত অল্টিনে করয়েন ল্টতল্টন। 

ল্টনয়জর ঘয়র ঢুয়কই ক্বয়ডর উপর ল্টনয়জয়ক েুিঁয়ড় ল্টেলোম। শুয়েই ক্দখয়ত 
ক্পলোম আমোর ক্েোে ক্বোন ব্রুনো ব্রুনল্টহল্ড ক্সোফোর এক ক্কোয়ণ গুল্টে ক্ময়র বয়স 
আয়ে। ক্চোয়খ-মুয়খ তোর ক্ক্ষোয়ির আগুন। 

আমোর ক্েোে ক্বোন ব্রুনো ব্রুনল্টহল্ড বন ল্টবশ্বল্টবদযোলয়ে প্রথম বয়ষযর েোত্রী। 
খুব চিল, খুব মুখরো। ক্সই ব্রুনো ক্য ব্রুমসোরবোয় যর ঘেনো ক্থয়ক এ পযযন্ত চুপ কয়র 
আয়ে, এেো ল্টবিয়ের। 

আমোর ময়নর অবস্থো সোময়ল ল্টনয়েল্টে। বললোম, ‘ল্টকয়র ব্রুনো, এখোয়ন এয়স 
চুপ কয়র বয়স আল্টেস ক্কন?’ 

ক্স উয়ে  ে ে কয়র আমোর ক্বয়ড আমোর পোয়শ এয়স বয়স বলল, ‘আল্টম 
ক্তোমোর অয়পক্ষো করল্টে।’ 
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‘ক্কন? ক্তোর ঘয়রর সব ল্টকেু ল্টেকেোক কয়র ল্টনয়েল্টেস?’ বললোম আল্টম। 
‘নো।’ বলল ব্রুনো। 
‘তোহয়ল এখোয়ন বয়স ল্টক করল্টেস? ক্তোর ল্টজল্টনসপত্র ল্টেকেোক রোখো 

হয়েয়ে ল্টকনো ক্দয়খ ল্টনল্টব নো?’ আল্টম বললোম। 
‘রোখ এসব। বল এসব ল্টক হয়ে?’ বলল ব্রুনো। ল্টবক্ষুদ্ধ কঠে তোর। 
‘ল্টকয়সর কথো বলে তুল্টম?’ আল্টম বললোম। 
‘মোয়ের ল্টক হয়েয়ে?’ মো এসব ল্টক করয়েন?’ বলল ব্রুনো তীব্র কয়ঠে। 
‘আয়স্ত কথো বল ব্রুনো। ল্টনয়জয়ক সাংযত কর।’ আল্টম বললোম। 
‘নো, আয়স্ত কথো বলব নো। মো! আমোয়দর মো ক্নই। বদয়ল ক্ য়েন। ল্টতল্টন 

এখন অয়ের হোয়ত।’ বলল ব্রুনো। ক্ক্ষোি, আয়ব , উয়ত্তজনোে তোর কঠে রুদ্ধ হয়ে 
এয়সল্টেল। 

আল্টম চময়ক উয়েল্টেলোম তোর ক্শষ কথোে! আল্টম উয়ে বয়স তোয়ক ক্কোয়ল 
ক্েয়ন ল্টনয়ে বললোম, ‘আয়স্ত আয়স্ত কথো বল! এেো তুল্টম ল্টক বলয়ল? মো অয়ের হোয়ত 
মোয়ন?’ 

ল্টেক তোই আপো।  তকোল যোয়দরয়ক আমোয়দর বোল্টড় ও ফোমযলযোঠড 
ক্দখোশুনো করয়ত ক্দেো হয়েয়ে তোয়দর একজন এয়সল্টেল। তখন তুল্টম ও বোবো 
বোসোে ল্টেয়ল নো। মো’র সোয়থ ক্লোকল্টে ল্টনল্টরল্টবল্টল কথো বয়লয়ে। এয়সই ক্লোকল্টে 
মোয়ক ক্যিোয়ব সয়বোধন কয়রয়ে, তো আপল্টত্তকর। আমোর ক্কৌতুহল হওেোে আল্টম 
আড়োয়ল লুল্টকয়ে তোয়দর কথো শুয়নল্টে...।’ 

ব্রুনোর কথোর মোঝখোয়নই আল্টম বয়ল উেলোম, আপল্টত্তকর ল্টবষেেো ল্টক 
ব্রুনো?’ 

‘ক্লোকল্টে মোয়ক ডোরল্টলাং বয়ল সয়বোধন কয়রয়ে!’ বলল ব্রুনো। 
বুয়ক প্রচণ্ড এক ক্খোিঁচো লো ল। এতল্টদয়নর সব ল্টবষে সব সতয ওলে-

পোলে হয়ে ক্ ল। 
আল্টম ল্টকেু বলোর আয় ই ব্রুনো আবোর শুরু করল, ‘আপো, আল্টম শুধু 

শুল্টনল্টন, ক্দয়খল্টেও। শুধু ডোরল্টলাং বলো নে, ক্লোকল্টে মো’র  োয়ে হো্তও ল্টদয়েয়ে। 
প্রল্টত বযোপোয়র মোয়ক ক্স কমোঠড কয়রয়ে। তোয়দর ল্টনয়দযয়শই ব্রুমসোরবো য ও 
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ফোমযলযোঠড ক্থয়ক মো আমোয়দর সল্টরয়ে ল্টদয়লন। ল্টকন্তু মোয়ক সল্টরয়ে ক্দেো হেল্টন। 
ক্লোকল্টে মোয়ক বয়লয়ে জঞ্জোল ক্থয়ক মুক্ত হয়লই তুল্টম ব্রুমসোরবোয় য ল্টফয়র 
আসয়ব।’ 

‘জঞ্জোল ল্টক?’ আল্টম বললোম। 
‘এেো বুঝয়ল নো আপো, মো’র সোয়থ বোবো, আল্টম, তুল্টম যোরো আল্টে, তোরোই 

জঞ্জোল।’ বলল ব্রুনো। 
আল্টম বুল্টঝল্টন তো নে, ল্টকন্তু স্বীকোর করয়ত কি হল্টেল। যো স্বীকোর করয়ত 

আমোর কি হল্টেল, ক্সেো স্পিবোদী ব্রুনো অবলীলোক্রয়ম বয়ল ক্ফলল। আয়রকেো 
কথো এ সমে আমোর কোয়ে খুব বড় হয়ে উেল, আমরো যল্টদ জঞ্জোল হই, তোহয়ল ক্স 
জঞ্জোল ক্থয়ক মো মুক্ত হয়বন ল্টক কয়র? 

এ প্রয়ের জবোবও কয়েক ল্টদয়নর ময়ধযই ল্টমলল। 
আল্টম ল্টবশ্বল্টবদযোলয়ে যোবোর সমে আমোর সোয়থ ব্রুনোও যোল্টেল। আমরো 

‘বন’-এর ল্টবখযোত পোয়কযর মোয়ঝর রোস্তো ল্টদয়ে যোল্টেলোম। জনল্টবরল রোস্তো। 
এযোকল্টসয়ডয়ঠের ল্টশকোর হলোম। একেো ক্হল্টি জীপ ইেো কয়র রাং সোইয়ড এয়স 
আমোয়দর  োল্টড়য়ত ধোক্কো ল্টদয়ে চয়ল ক্ ল। আল্টম যল্টদ ক্শষ মুহূয়তয  োল্টড়েো ঘুল্টরয়ে 
ল্টনয়ত নো পোরতোম, তোহয়ল আমোয়দর  োল্টড়র মোথোেো গুয়ড়ো হয়ে ক্যত, তোর সোয়থ 
সোময়ন বসো আমরোও ক্শষ হয়ে ক্যতোম। ল্টকন্তু আমরো দু’ক্বোন আহত হবোর ময়ধয 
ল্টদয়ে ল্টবরোে ফোিঁড়ো আমোয়দর ক্কয়ে ক্ ল। 

আমোয়দর দু’ক্বোনয়ক কয়েকল্টদন হোসপোতোয়ল থোকয়ত হয়েল্টেল। পুল্টলশ 
সূয়ত্র ক্জয়নল্টেলোম ক্য,  োল্টড়েো এযোকল্টসয়ডঠে ঘেোে তোর নোবোরেো িূেো ল্টেল এবাং 
 োল্টড়েোয়ক আর বয়ন পোওেো যোেল্টন। তোর মোয়ন  োল্টড়েো পল্টরকল্টল্পতিোয়বই 
এযোকল্টসয়ডঠে ঘেোে এবাং তোর লক্ষ ল্টেল আমোয়দর ক্ময়র ক্ফলো। 

মো হোসপোতোয়ল এয়সল্টেয়লন। আমোয়দর ল্টকেু ক্দখোশুনোও কয়রয়েন। ল্টকন্তু 
সবই ল্টেল ক্পোষোল্টক- তো বুঝয়ত আমোয়দর দু’ক্বোয়নর কোয়রোই কি হেল্টন। 

হোসপোতোয়লর ক্বয়ড শুয়েই ল্টসদ্ধোন্ত ল্টনলোম, বন ক্থয়ক শুধু নে, জোমযোল্টন 
ক্থয়কও পোলোয়ত হয়ব। বোবোয়কও সোবধোন কয়র ল্টদলোম। বললোম, ল্টনশ্চে মো ক্কোন 
কোরয়ণ একদমই বদয়ল ক্ য়েন । ল্টতল্টন এখন আমোয়দর কোরও জয়েই ল্টনরোপদ 
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নন। বোবো বয়লল্টেয়লন, ফোমযলযোয়ঠডর ১০ হোজোর একয়রর ল্টবরোে সম্পদই সকল 
অনয়থযর মূল। এ সম্পদ উত্তরোল্টধকোরসূয়ত্র ক্তোমোর মো’র। আমরো যল্টদ নো থোল্টক, 
তোহয়ল ক্তোমোর মো’র মোধযয়ম অে ক্কউ এ সম্পল্টত্তর মোল্টলক হয়ত পোয়র।’ 

বোবোর এই কথোে সব ল্টকেু আমোর কোয়ে পল্টরষ্কোর হয়ে ল্ট য়েল্টেল। ল্টকন্তু 
এরপরও আমোর ময়ন প্রে ক্থয়ক ল্ট য়েল্টেল, আমোর মো’র এই পল্টরবতযন ল্টকেুয়তই 
হয়ত পোয়র নো। তোর ল্টক হয়লো? ল্টক ঘেয়লো? সমে হৃদয়ের এই আকুল প্রয়ের 
সমোধোন পোইল্টন। আমোর ক্বোন ব্রুনো ও বোবোরও কথো হয়লো, ‘এই মো, আমোয়দর মো 
নে’। তোহয়ল ইল্টন ক্ক? আমোর মো ক্ ল ক্কোথোে? দু’জয়নর একমোত্র বেস েোড়ো 
একই ক্চহোরো হয়লো ল্টক কয়র? এসব ল্টজজ্ঞোসো ও ল্টিল্টলাং ল্টকেু করোর ইেোই আমোয়ক 
বোধয কয়রল্টেল ল্যাযোক সোন ল্টসল্টঠডয়কয়ে ক্যো  ল্টদয়ত। ল্টকন্তু আমোর ক্সই ল্টজজ্ঞোসোর 
পল্টরল্টধ ক্বয়ড়য়ে বই কয়মল্টন। ল্যাযোক সোন ল্টসল্টঠডয়কে আমোয়ক সোহোযয কয়রল্টন, বরাং 
বয়লয়ে যো ক্ য়ে িুয়ল যোও, যো যোেল্টন তো রক্ষো কর। ক্কিঁয়চো খুিঁড়য়ত ল্ট য়ে সোপ ক্বর 
কয়রো নো।’ তোরো সোয়পর কথো বলোে আমোর উয়দ্ব  ল্টজজ্ঞোসো আরও ক্বয়ড় ক্ য়ে। 
তোহয়ল ক্তো আমরো সোাংঘোল্টতক এক ষড়যয়ন্ত্রর ল্টশকোর। এই ষড়যয়ন্ত্রর ক্েোবল 
ক্থয়ক আমোর ক্বোন, বোবো ল্টক বোিঁচয়ব? আল্টম ক্তো পোরলোম নো, আমোর সব প্রে, সব 
শাংকো সোময়ন ক্রয়খ ক্কউ একজন ল্টক ক্সই সোয়পর সন্ধোয়ন এয় োয়ত পোয়রন! এ 
বযোপোয়র প্রোথল্টমক সোহোযয করয়ত পোয়র আমোর ক্বোন ব্রুনো। তোর ল্টেকোনো এই 
ডোইল্টরর ক্শষ পোতোে থোকল।’ 

ডোইল্টর পড়ো ক্শষ হয়লো আহমদ মুসোর। 
পোতো উল্টিয়ে ক্স ক্শষ পোতোে ক্ ল। 
ক্শষ পোতোর দুই পৃষ্ঠোে ক্কোন ক্লখো ক্দখল নো আহমদ মুসো। ময়ন ময়ন 

হোসল আহমদ মুসো। এত সহয়জ ল্টেকোনোেো ক্দখো যোয়ব তো িোবো ল্টেক হেল্টন। তোর 
ক্বোয়নর ল্টেকোনো তোর ক্বোয়নর মতই মূলযবোন। ক্বোনয়ক ক্যমন সোয়পর ক্েোবল ক্থয়ক 
বোিঁচোবোর জয়ে লুল্টকয়ে ক্রয়খয়ে, ক্তমল্টন ল্টেকোনো লুকোবোরও তোর দরকোর পয়ড়য়ে। 
ল্টনশ্চে স্পোই ডোস্ট ল্টদয়ে ল্টেকোনোেো পড়ো যোয়ব। 

আহমদ মুসো পোশ ল্টফয়র বযো  ক্েয়ন ল্টনয়ে ইমোরয়জল্টি পযোক ক্থয়ক একেো 
ক্রপ্র-ল্টেউব ক্বর কয়র প্রথয়ম উপয়রর পৃষ্ঠোর উপর ক্রপ্র করল। কয়েক মুহূয়তযর 
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ময়ধয পৃষ্ঠোর মোঝখোয়ন লোল রাংয়ের ল্টতনল্টে লোইন ফয়ুে উেল। ক্ ৌরীর ক্েোে ক্বোন 
ব্রুনো ব্রুনল্টহল্ড-এর ল্টেকোনো। ময়নোয়যো  ল্টদয়ে ল্টেকোনোেো একবোর পয়ড় ল্টনল আহমদ 
মুসো। 

আহমদ মুসো ডোইল্টর বন্ধ করয়ত ল্ট য়ে ক্থয়ম ক্ ল। 
ক্ ৌরীর পুয়রো নোমেো ক্তো জোনো হয়লো নো। তোর ক্েোে ক্বোন, মো, বোবোর 

সবোর নোম জোনো হয়েয়ে, ল্টকন্তু ক্ ৌরীর পুয়রো নোম জোনো হেল্টন। ল্টনশ্চে ডোইল্টরর 
শুরুয়ত ক্স এেো বয়লয়ে। 

আহমদ মুসো ডোইল্টরর পোতো উল্টিয়ে আবোর তোর শুরুয়ত চয়ল ক্ ল। 
শুরুয়তই ক্পয়ে ক্ ল ক্ ৌরীর নোম। 
ডোইল্টর ক্লখো শুরুই কয়রয়ে এিোয়ব, ‘আমোর নোম আনোল্টলসো অযোল্টলনো।’ 

খোস স্যোক্সন নোম। আমরো খোিঁল্টে স্যোক্সন রোজপল্টরবোয়রর উত্তরসূরী। আমোর মো 
বয়লয়েন, স্যোক্সনয়দর প্রথম রোজো ক্হনরীর প্রথম ক্ময়ের নোম নোল্টক ল্টেল আনোল্টলসো 
অযোল্টলনো।’ 

ক্ ৌরীর নোম জোনো হয়ে ক্ ল। এখন আর অে ল্টকেুর দরকোর ক্নই। 
ডোইল্টর ক্তো সোয়থই থোকয়ব যো যখন প্রয়েোজন ক্দয়খ ক্নয়ব। 

ডোইল্টর বন্ধ করল আহমদ মুসো। 
পো েল্টড়য়ে িোয়লো কয়র শুয়ে পড়ল ক্স। 
ক্নৌবোল্টহনীর জোহোজল্টে চলয়ে দ্রুত তোল্টহল্টতর উয়দয়ে। 
মৃদু একেো কোিঁপলু্টন জোহোয়জ। 
আরোয়ম শোল্টন্তর পরয়শ ক্চোখ বুজল আহমদ মুসো। 
ক্চোখ বুজয়লও ময়নর দরজো বন্ধ হয়লো নো। নোনো কথো, নোনো ল্টচন্তো েুয়ে 

এল ক্সই দরজো পয়থ। এখন ল্টক করণীে আহমদ মুসোর? ক্ ৌরীর মোয়ের ঘেনো 
তোয়কও স্বল্টম্ভত কয়র ল্টদয়েয়ে। ক্ ৌরীর সব কথো ক্থয়ক একথো পল্টরষ্কোর ক্ ৌরীর এ 
মো তোর আসল মো হয়ত পোয়র নো। ল্টকন্তু এেোই বো সম্ভব হে ল্টক কয়র? মোনুয়ষর মত 
মোনুষ হে, ল্টকন্তু দুই মোনুষ এমনিোয়ব এক হয়ত পোয়র নো। ল্টকন্তু হয়লো ল্টক কয়র? যো 
বুয়ঝয়ে আহমদ মুসো, তোয়ত দু’জয়নর ময়ধয বেস ও আচরয়ণর পোথযকয েোড়ো আর 
ক্কোন পোথযকয ক্নই্। আচরয়ণর পোথযকয ক্মৌল্টলক ল্টবষে নে। কোরণ আচরণ কৃল্টত্রম 
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হয়ত পোয়র। ক্মৌল্টলক ল্টবষে শুধু বেসেোই যো আড়োল করোর জয়ে ক্ ৌরীর এ মো 
কলপ ল্টদয়ে পোকো চুল ধতল্টর কয়র থোয়ক। 

ক্িয়বই চলল আহমদ মুসো। 
তোর ময়নর ক্খোলো দরজোেো এক সমে ধুসর হয়ে অন্ধকোয়রর একেো 

যবল্টনকো ক্নয়ম এল। 
ঘুল্টময়ে পড়ল আহমদ মুসো। 
 
 
 
আহমদ মুসোর সম্মোয়ন একেো ল্টবদোেী ক্িোয়জর আয়েোজন কয়রল্টেল 

তোল্টহল্টতর ফরোল্টস  িণযর তোর পল্টরবোর, বন্ধু-বোন্ধব ও পল্টরল্টচত জনয়দর ল্টনয়ে। 
ক্িোজ ক্শষ হয়েয়ে। 

অল্টতল্টথরো প্রোে সবোই চয়ল ক্ য়ে। 
আহমদ মুসো বয়সল্টেল ল্টডনোর হয়লর পোয়শর লোউয়ঞ্জ। তোর দু’পোয়শ 

ক্সোফোে বয়সল্টেল তোল্টহল্টতর স্বরোষ্ট্র সল্টচব ও পুল্টলশপ্রধোন দযো ল। 
অল্টতল্টথয়দর ল্টবদোে ল্টদয়ে তোল্টহল্টতর  িণযর েোয়সোেো বুরবন ল্টফয়র এল। 

ক্স সোময়ন আসয়তই উয়ে দোিঁড়োল স্বরোষ্ট্র সল্টচব ও পুল্টলশ প্রধোন দযো ল।  িনযয়রর 
ল্টদয়ক একেো বড় ইনয়িলোপ তুয়ল ধয়র বলল, ‘সব হয়ে ক্ য়ে স্যোর।’ 

ইনয়িলোপল্টে হোয়ত ল্টনয়ে আহমদ মুসোর পোয়শ বসল  িনযর। ঘল্টড়র ল্টদয়ক 
তোল্টকয়ে বলল, ‘ল্টডনোর ল্টেক সময়ে ক্শষ হয়েয়ে আহমদ মুসো। তুল্টম ধীয়র সুয়স্থ 
ল্ট য়ে ক্েন ধরয়ত পোরয়ব।’ 

বয়ল  িনযর েোয়সোেো বুরবন একেু থোমল। হোয়তর ইনয়িলোয়পর 
ল্টিতরেো একেু ক্দয়খ ল্টনয়ে ক্সেো আহমদ মুসোর ল্টদয়ক তুয়ল ধয়র বলল, ‘আহমদ 
মুসো, ইনয়িলোয়প ক্তোমোর পোসয়পোেয ও ক্েয়নর ল্টেল্টকে আয়ে। ক্তোমোর মোল্টকযন 
পোসয়পোয়েয ইউয়রো ল্টিসো লো োয়নো হয়েয়ে। কুেননল্টতক সমমোয়নর ল্টিআইল্টপ ল্টিসো 
ক্তোমোয়ক ক্দেো হয়েয়ে। কুেনীল্টতকয়দর অনুরূপ সুয়যো -সুল্টবধো তুল্টম পোয়ব। 
ইনয়িলোয়পর ল্টিতর আয়রকেো ইনয়িলোপ ক্তোমোর জয়ে ফরোল্টস ক্প্রল্টসয়ডয়ঠের 
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ক্লেোর অব থযোাংকস রয়েয়ে। ফরোল্টসরো ক্তোমোর প্রল্টত কৃতজ্ঞ সন্ত্রোয়সর ল্টবরুয়দ্ধ যুয়দ্ধ 
এক অমূলয সোহোযয ক্দেোর জয়ে। ফরোল্টস ক্প্রল্টসয়ডঠে ক্তোমোয়ক আমন্ত্রণ 
জোল্টনয়েয়ে ক্ স্ট অব অনোর ল্টহসোয়ব েোয়ির আ োমী জোতীে ল্টদবয়সর অনুষ্ঠোয়ন 
ক্যো  ক্দেোর জয়ে। আয়রকেো কথো আহমদ মুসো, ফরোল্টস সরকোর আমোয়দর 
অল্টিেো ও জোমযোল্টনস্থ রোষ্ট্রদতূয়দর ক্তোমোর বযোপোয়র কমল্টেে ব্রীফ কয়রয়ে। আর 
জোমযোল্টনর সোয়চন প্রয়দয়শর ক্ োয়েিোপ্রধোন আমোর লোসয়মে। ক্তোমোর বন, 
ব্রুমসোরবো য সবই তোর এলোকোে পড়য়ব। ক্স ক্তোমোয়ক সব রকম সোহোযয করয়ব।’ 

থোমল  িনযর, েোয়সোেো বুরবন। 
‘ধেবোদ স্যোর্। আপনোর সরকোরয়ক অয়শষ ধেবোদ। আমোয়ক এখন 

উেয়ত হে স্যোর।’ আহমদ মুসো বলল। 
‘তুল্টম ক্সোনোর মোনুষ আহমদ মুসো। কোরণ ক্কোন ল্টবল্টনমে তুল্টম চোও নো। 

আমোর সরকোর আর ল্টক করল ক্তোমোর জয়ে। ক্তোমোয়ক অয়নক ধেবোদ আহমদ 
মুসো।’ 

বয়লই  িনযর উয়ে দোিঁড়োল। 
আহমদ মুসো ও স্বরোষ্ট্র সল্টচব ও পুল্টলশপ্রধোন দযো লও উেল। 
 িনযর েোয়সোেো বুরবনই আবোর কথো বলল, ‘জোল্টন তুল্টম ক্তপোও-এর 

 োল্টড়য়তই যোয়ব। ল্টম. দযো লও একেো পুল্টলশ ক্ফোসয ল্টনয়ে ক্তোমোর সোয়থ থোকয়ব।’ 
‘ধেবোদ স্যোর।’ আহমদ মুসো বলল। 
‘ওয়েলকোম। চল আহমদ মুসো।’ সবোই ক্বল্টরয়ে  িনযর হোউয়জর  োল্টড় 

বোরোিোে এল। 
ক্তপোও-এর  োল্টড়র পোয়শ মুখ িোর কয়র দোিঁল্টড়য়ে আয়ে মোয়রিো ও 

মোল্টহন। তোয়দর পোয়শ দোিঁল্টড়য়ে আয়চ ‘আরু’র রোজ উপোশনোলে প্রধোন মো-য়কোহ। 
আহমদ মুসো তোয়ক সোলোম ল্টদল। বলল, ‘স্যোর, আপল্টন কি কয়র 

এয়সয়েন? দু:ল্টখত, আমোরই যোওেো উল্টচত ল্টেল ল্টকন্তু আয়রকেো ক্প্রোেোয়ম হেোৎ 
আমোয়ক জল্টড়য়ে পড়য়ত হয়েয়ে।’ 
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‘ক্স জোল্টন ক্বেো, ক্তোমোয়দর মত ক্লোকয়দর আেোহ  ণ্ডোে  ণ্ডোে সৃল্টি 
কয়রন নো। মতুতুাং োর ঘেনোে ক্ োেো দুল্টনেো স্তল্টম্ভত। ক্তোমোর জয়ে আমরো  ল্টবযত। 
ল্টকন্তু একথো বলোর জয়ে আল্টম আল্টসল্টন ক্বেো। বলল মোহয়কোহ। 

‘আয়দশ করুন স্যোর।’ আহমদ মুসো বলল। 
‘আয়দশ নে, বলয়ত এয়সল্টেলোম, এবোর ‘আরু’ক্ত ক্ য়ল ক্তোমোর িোয়লো 

লো ত। ক্সই রোজউপোশনোলে এখন রোজমসল্টজদ। তুল্টম আসোর পর রোজ-
উপোশনোলয়ের চোরল্টদকেো পল্টরষ্কোর ও সমোন করয়ত ল্ট য়ে একেো ল্টশলোল্টলল্টপ 
পোওেো ক্ য়ে। আরল্টব ও তোল্টহল্টত িোষোে ক্লখো। ওেো ক্য মসল্টজদ তো ওয়তই ক্লখো 
আয়ে। সন, তোল্টরখও ল্টশলোল্টলল্টপয়ত ক্লখো হয়েয়ে। পয়মরী বাংয়শর প্রথম অাংশ 
আল্টর আবদুেোহ অযোল্টরনুয এই মসল্টজদল্টে ল্টনমযোণ কয়রন। মসল্টজদল্টে ধে হয়ব 
ক্তোমোয়ক ক্পয়ল।’ বলল মোহয়কোহ। 

‘আলহোমদুল্টলেোহ! খুব খুল্টশ হলোম এই খবর শুয়ন। প্রোথযনো কল্টর তোল্টহল্টতর 
মোল্টেচোপো ইল্টতহোস এিোয়বই ক্বর হয়ে আসুক। মুহতোরোম, এবোর আল্টম 
এয়সল্টেলোম ল্টবয়শষ কোয়জ, তয়ব এরপর আসব ক্বড়োয়ত। ক্সবোর প্রথয়মই আপনোর 
অল্টতল্টথ হয়বো ইনশোেোেোহ।’ আহমদ মুসো বলল। 

‘ওয়েলকোম ক্বেো! আেোহ ক্তোমোয়ক ক্স ধরয়নর সমে ল্টদন।’ বলল 
মোহয়কোহ। 

‘তোহয়ল স্যোর, ক্দোেো করুন।’ বয়ল আহমদ মুসো একবোর হোতঘল্টড় ক্দয়খ 
তোকোল মোল্টহন ও মোয়রিোর ল্টদয়ক। বলল, ‘সবোই  োল্টড়য়ত ওে, হোয়ত সমে ল্টকন্তু 
ক্বল্টশ ক্নই।’ 

বয়ল আহমদ মুসো হোয়তর বযো েো সোময়নর ল্টসয়ে ক্েয়ল ল্টদয়ে তোয়ত উয়ে 
বসল। 

সবোই  োল্টড়য়ত উয়েয়ে। 
মোল্টহন, মোয়রিো ও মোহয়কোহ ক্পেয়নর ল্টসয়ে বসয়লো। েোইল্টিাং ল্টসয়ে 

ক্তপোও। তোর পোয়শ আহমদ মুসো। 
সোময়ন স্বরোষ্ট্র সল্টচব ও পুল্টলশপ্রধোন দযো য়লর  োল্টড়। ক্পেয়নও আরও 

দুল্টে  োল্টড় পুল্টলয়শর। 
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 োল্টড় চলয়ত শুরু করল তোল্টহল্টত এেোরয়পোয়েযর ল্টদয়ক। 
আহমদ মুসো ক্পেয়ন তোল্টকয়ে বলল, ‘মযোয়রিো-মোল্টহন, ক্তোমরো কথো 

বলে নো ক্য!’ 
ক্কোন কথো এল নো তোয়দর ল্টদয়ক ক্থয়ক। 
ফুিঁল্টপয়ে কোন্নোর শে ক্পল আহমদ মুসো। ক্পেন ল্টফয়র ক্দখল, দু’হোয়ত মুখ 

ক্ঢয়ক কোিঁদয়ে মোয়রিো। কোন্নো চোপয়ত ল্ট য়ে কোিঁপয়ে ক্স। 
ম্লোন হোল্টস ফয়ুে উেল আহমদ মুসোর মুয়খ। 
একেো আয়ব  এয়স তোয়কও স্পশয করল। এই ক্য ক্দখো হয়লো, পল্টরচে 

হয়লো, মোেোর বোিঁধন এয়স বোিঁধল। তোরপর এই ক্য যোয়ে, আর ল্টক ক্দখো হয়ব! সবোই 
আমরো বল্টল, আবোর আসব। ক’জন ল্টফয়র আয়স! ক্ফরো ল্টক যোে! 

একেো শুকয়নো হোল্টস ফুয়ে উেল আহমদ মুসোর ক্েোিঁয়ে। বলল নরম কয়ঠে, 
‘মোয়রিো, ক্বোন, ক্তোমোয়দর খুব বোস্তববোদী বয়ল আল্টম জোল্টন। ক্তোমোয়দর তোই 
আশ্বস্ত করোর ক্কোন দরকোর ক্নই। ল্টমলন ও ল্টবয়েদ দু’ক্েোই জীবয়নর বোস্তবতো। 
এর ক্চয়ে বড় বোস্তবতো হয়লো, দুল্টনেোর জীবনেো এক  ল্টতমোন চলোর পথ। আমরো 
সবোই এই  ল্টতর অধীন, আর  ল্টতর ল্টনেন্ত্রক স্বোং আেোহ।  ল্টতমোন চলোর পথ 
কোয়ক ক্কোথোে ল্টনয়ে যোয়ব ক্কউ বলয়ত পোয়র নো। চলোর পথ আমোয়ক ল্টনয়ে 
এয়সল্টেল স্বয়ের তোল্টহল্টতয়ত, আজ আবোর চয়ল যোল্টে ক্সই তোল্টহল্টত ক্থয়ক। এই 
অয়মোঘ বোস্তবতো আমোয়দর সবোইয়ক মোনয়ত হয়ব ক্বোন।’  

থোমল আহমদ মুসো। 
থোমল নো মোয়রিো। তোর কোন্নোেো আরও বোড়ল। আহমদ মুসো ক্দখল ক্চোখ 

মুেয়ে েোইিোর ক্তপোও। 
ল্টনরবতো িোঙল মোহয়কোহ। বলল, ‘অাংয়কর ল্টনেয়ম ক্তোমোর কথো ল্টেক 

ক্বেো। ল্টকন্তু হৃদে এই অাংক মোয়ন নো। মোনুয়ষর ইল্টতহোস যত পুরয়নো, মোনুয়ষর 
ক্বদনোর অশ্রু, ল্টবয়েোয় র অ্শ্রু, ক্শোয়কর অশ্রুর ইল্টতহোস ক্বোধ হে ততেোই 
পুরয়নো। অশ্রু হয়লো িোয়লোবোসোল্টসক্ত হৃদয়ের স্ব যীে প্ররবণ। মোয়রিো কোিঁদুক 
আহমদ মুসো। ওর অশ্রু শুধু ওর নে সমে তোল্টহল্টতর অশ্রু।’  

ক্থয়ম ক্ ল মোহয়কোহর শোন্ত কঠে। 
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আহমদ মুসো ল্টকেু বলল নো, বলয়ত পোরল নো। ল্টবদোয়ের ক্বদনোল্টসক্ত ক্য 
আয়ব য়ক ক্স দূয়র সল্টরয়ে রোখল্টেল, ক্সেো এবোর এয়স তোয়ক ল্টঘয়র ধরল। দুই 
ক্চোয়খর ক্কোণ তোরও িোল্টর হয়ে উেল। ক্চোখ বুজল আহমদ মুসো। 

এক সমে ক্চোখ খুয়ল পয়কয়ে হোত ল্টদয়ে একেো ইনয়িলোপ ক্বর করল। 
ক্পেয়ন তোল্টকয়ে ইনয়িলোপেো মোল্টহয়নর ল্টদয়ক তুয়ল ধয়র বলল, এয়ত কয়েক 
হোজোর ডলোর আয়ে মোল্টহন। এেো ল্টদয়ে ক্তপোওয়ক একেো িোয়লো  োল্টড় ল্টকয়ন ল্টদও। 
ও ল্টকেুয়তই েোকো ল্টনত নো। তোই এ দোল্টেত্ব ক্তোমোয়ক ল্টদয়ে ক্ লোম।’ 

আয় ই ক্তপোও-এর ক্চোয়খ পোল্টন  ড়োল্টেল। এবোর ক্স ফুিঁল্টপয়ে ক্কিঁয়দ 
উেল। 

আহমদ মুসো ক্সোজো হয়ে বসল। ল্টকেু বলল নো। কোন্নোে বোধোও ল্টদল নো। 
ক্চোখ দু’ল্টে তোর প্রসোল্টরত হয়লো সোময়ন। 
ক্চোয়খ শূে দৃল্টি। 
তোয়ত ক্যন অয়চনো ল্টেকোনোর অজোনো কোল্টহনীর অস্পি সব দৃে! 
চলয়ে  োল্টড়। 
চলয়ে এেোরয়পোয়েযর উয়েয়ে। 
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২ 
‘বোবো, আমোর খুব ল্টচন্তো হয়ে। দু’ল্টতন ল্টদন ধয়র অযোল্টলনো আপোর ক্ফোন 

বন্ধ।’ বলল ব্রুনো ব্রুনল্টহল্ড। তোর হোয়ত ক্মোবোইল। কথো বলয়ে ক্স ক্মোবোইয়ল তোর 
বোবো আলদুল্টন ক্সনল্টেয়ডর সোয়থ। 

‘হ্োিঁ, মো ব্রুনো। ল্টদন পোিঁয়চক আমোর সোয়থও তোর ক্কোন কথো হেল্টন। জরুল্টর 
প্রয়েোজন েোড়ো আমোয়ক ক্েল্টলয়ফোন করয়ত নো কয়রয়ে ক্স। ক্সই প্রল্টত সোনয়ড 
সকোয়ল ক্স ক্েল্টলয়ফোন কয়র। ৫ ল্টদন আয়   ত ক্রোববোয়র তোর সোয়থ কথো হয়েয়ে। 
ক্তোমোর সোয়থ ক্শষ কয়ব কথো হয়েয়ে?’ ব্রুনো ব্রুনল্টহয়ল্ডর বোবো আলদুল্টন ক্সনল্টেড 
বলল। তোর ক্চোয়খ দুিযোবনোর ল্টচহ্ন। 

‘ল্টতন ল্টদন আয়  ক্বলো সোয়ড় ৩েোে ক্েল্টলয়ফোন কয়রল্টেল। তোর মোয়ন তোর 
সমে রোত ল্টতনেোে তোর ক্েল্টলয়ফোন ক্পয়েল্টেলোম। এমন ‘অড’ সময়ে আপো 
ক্কোনল্টদন ক্েল্টলয়ফোন কয়রনল্টন। আর বোবো, ক্স কথোগুয়লোও বয়লল্টেল সব 
অস্বোিোল্টবক...।’ 

কথো আেয়ক ক্ ল ব্রুনোর  লোে। কোন্নোে ক্িয়ঙ পড়ল ব্রুনো ব্রুনল্টহল্ড। 
ওপোর ক্থয়ক ব্রুনোর বোবোর উল্টদ্বগ্ন কঠেস্বর ক্শোনো ক্ ল। বলল, ‘ব্রুনো মো, 

ল্টেজ ক্কিঁয়দো নো। তুল্টম ক্তো খুব সোহসী মো। আমরো ক্তো এমল্টনয়তই সাংকয়ে। সোহস 
ও ধধযয হোরোয়ল চলয়ব নো আমোয়দর। অযোল্টলনো অস্বোিোল্টবক ল্টক বয়লল্টেল মো?’ 

‘আমোয়ক অয়নক উপয়দশ ল্টদয়েল্টেল বোবো। ক্লখোপড়োর বযোপোয়র, 
চলোয়ফরোর বযোপোয়র, ক্তোমোয়ক ক্দখোশুনোর বযোপোয়র এবাং সবয়শয়ষ বয়লল্টেল, 
আমোয়দর ‘মো-রহস্য’ খুিঁয়জ ক্বর করয়তই হয়ব। এেো সম্পল্টত্তর জয়ে নে, মো’র 
স্বোয়থয। আপোর এই ধরয়নর উপয়দশ আমোর তখল্টন িোয়লো লোয় ল্টন। আল্টম 
বয়লল্টেলোম, আপো, তুল্টম ল্টক ক্কোয়নো মহোযোত্রো করে ক্য, এই ধরয়নর উপয়দশ 
ল্টদে? তুল্টমই ক্তো এসব করয়ব! আল্টম ক্তোমোর সোয়থ থোকব। আপো বয়লল্টেল, 
মোনুয়ষর মহোযোত্রো প্রস্তুল্টত ল্টনয়ে হে নো। এেো হেোৎই হে। যোক এসব কথো, 



ক্লোন ষড়যন্ত্র  22 

 

ক্তোমোয়ক বলোর জয়ে ময়ন এই কথোগুয়লো এয়স ল্টিড় কয়রল্টেল তোই বললোম। মন 
আেোহর আবোস, ল্টবয়বক আ্েোহর কঠে। এজয়ে মন ও ল্টবয়বয়কর কথো শুনয়ত 
হে। আল্টম আপোর মুয়খ আেোহ শে শুয়ন ল্টবল্টিত কয়ঠে বয়লল্টেলোম, আমরো ক্তো 
‘ ড’ বল্টল, হেোৎ তুল্টম ‘আেোহ’ বলে ক্কন আপো? অযোল্টলনো আপো বয়লল্টেল, রিো, 
পোলনকতযো ল্টহসোয়ব ‘ ড’-এর যত নোম দুল্টনেোয়ত আয়ে তোর ময়ধয ‘আেোহ’ 
নোমেোই সবয়চয়ে ক্মৌল্টলক ও যথোথয। এজয়ে ‘আেোহ’ক্কই আল্টম েহণ কয়রল্টে 
ব্রুনো। আল্টম আরও ল্টবল্টিত হয়ে কথো বলয়ত যোল্টেলোম। আপো বোধো ল্টদয়ে বলল, 
সমে ক্নই ব্রুনো ক্শোন, ‘মো-রহয়স্য’র সন্ধোয়ন এতল্টদয়নও আল্টম ল্টকেুই করয়ত 
পোল্টরল্টন। ল্টকিোয়ব এই সাংকয়ের সমোধোন হয়ব আল্টম জোল্টন নো। তয়ব আমোর ময়ন 
একেো আশো ক্জয় য়ে, একজন মহোন মোনুষ আমোয়দর এ বযোপোয়র সোহোযয করয়ত 
পোয়রন। সাংয়  সাংয়  আল্টম ল্টজজ্ঞোসো করলোম, ক্ক ল্টতল্টন? আপো বলল, আল্টম ল্টনল্টশ্চত 
নই ব্রুনো ল্টতল্টন সোহোযয করয়বন ল্টকনো। তয়ব সোহোযয করয়ত পোয়রন ল্টতল্টন এবাং ক্য 
ক্কোন সাংকে সমোধোয়নর সোমথযয তোর আয়ে, এেো শুধু আমোর ল্টবশ্বোস নে, এেোই 
সতয। ক্ক ল্টতল্টন আপো, আবোর আল্টম ল্টজজ্ঞোসো করলোম। আপো বলয়লন, তোর নোম 
ক্েল্টলয়ফোয়ন বলো যোয়ব নো। তয়ব ময়ন ক্রখ স্বে, সুির, ল্টনষ্পোপ ক্চহোরোর মোনুষ 
ল্টতল্টন। তোিঁর নোয়মর দুই অাংশ। প্রথম অাংয়শর প্রথম বণয ‘এ’... এখোয়ন এয়স হেোৎ 
কথো বন্ধ হয়ে যোে আপোর। লোইনেো ক্কয়ে যোওেোর আয়  তোর ক্মোবোইয়ল ক্িয়স 
আসো অে কোয়রো ক্রদ্ধ কঠে শুয়নল্টে।’ 

থোমল ব্রুনো ব্রুনল্টহল্ড। তোর শুকয়নো, উল্টদ্বগ্ন কঠে। 
‘মো ব্রুনো, তুল্টম যো বলয়ল তো সল্টতযই উয়দ্বয় র মো। ল্টকন্তু আমরো এখন ল্টক 

করব?’ বলল ব্রুনোর বোবো। তোর কল্টম্পত কঠেস্বর। 
‘অয়নক ক্িয়বল্টে, ল্টকেুই বুঝয়ত পোরল্টে নো বোবো। তোর ক্কোন ল্টনল্টদযি 

ল্টেকোনো আমোয়দর কোয়ে ক্নই। সবযয়শষ ল্টতল্টন তোল্টহল্টতয়ত ল্টেয়লন। তোর ক্েল্টলয়ফোন 
ল্টনরব হয়ে যোবোর ঘেনো আর ক্কোন সমেই ঘয়েল্টন। এবোর সব ল্টকেুই অস্বোিোল্টবক 
ঘয়েয়ে।’ ব্রুনো ব্রুনল্টহল্ড বলল। 

‘আমরো ল্টক তোল্টহল্টত যোবোর ল্টচন্তো করয়ত পোল্টর? আমরো ক্তো এিোয়ব বয়স 
থোকয়ত পোল্টর নো।’ বলল ব্রুনোর বোবো। 
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কল্টলাংয়বল ক্বয়জ উেল। 
ভ্রকুল্টিত হয়লো ব্রুনো ব্রুনল্টহয়ল্ডর। তোর বোসোে ক্তো আসোর ক্কউ ক্নই! 

ক্হোম সোল্টিযয়সর ক্কউ ল্টক হয়ব? ওরো মোয়ঝ মোয়ঝ আয়স। 
‘বোবো, ক্কউ এয়সয়ে, পয়র কথো বলব তোহয়ল।’ বলল ব্রুনো। 
‘ল্টেক আয়ে মো। তুল্টম সোবধোয়ন ক্থয়কো। ওরো ল্টকন্তু জোমযোল্টন চয়ষ ল্টফরয়ে। 
‘জোমযোল্টনর বো্ইয়রও তোরো নজর ক্দয়ব।’ ব্রুনোর বোবো বলল। 
‘ধেবোদ বোবো।’ বয়ল ক্মোবোইয়লর কল ক্লোজ করল ব্রুনো। 
দরজো ক্খোলোর আয়  ক্ডোর ল্টিউ ল্টদয়ে ক্দখল, ল্টমউল্টনল্টসপযোল 

করয়পোয়রশয়নর ইউল্টনফরম পরো ক্লোক। 
দরজো খুয়ল ল্টদন ব্রুনো। ক্িয়ব ক্পল নো, ল্টমউল্টনল্টসপযোল্টলল্টের ক্লোক ক্কন এ 

সমে? ওয়দর ক্কোন ক্প্রো োম চলয়ে বয়ল ক্তো জোনো ক্নই। 
দরজো খুয়ল ক্যয়তই ‘গুড মল্টনযাং মযোডোম’ বয়ল ক্েোট্ট একেো বোউ করল 

ক্লোকল্টে। 
‘গুড মল্টনযাং স্যোর। আপল্টন ল্টনশ্চে ল্টমউল্টনল্টসপযোল্টলল্টে ক্থয়ক এয়সয়েন? ল্টক 

করয়ত পোল্টর আপনোর জয়ে?’ বলল ব্রুনো। 
‘এক্সল্টকউজ ল্টম মযোডোম। ক্নোল্টেশ েোড়ো এয়সল্টে। আল্টম এয়সল্টে আমোয়দর 

সোলজবো য ল্টমউল্টনল্টসপযোল করয়পোয়রশয়নর কল্টমউল্টনল্টে সোল্টিযস ক্থয়ক।’ বলল 
আ ন্তুক। 

‘কল্টমউল্টনল্টে সোল্টিযয়সর ক্সনসোস গ্রুয়পর ক্লোকরো ক্তো ক’ল্টদন আয়  
এয়সল্টেল।’ ব্রুনো বলল। 

‘ল্টকন্তু তোরো ল্টকেু িুল কয়র ক্ য়ে। ক্যসব দরকোল্টর তথয ক্নেোর কথো ল্টেল 
ক্নেল্টন, ল্টবয়শষ কয়র জোমযোন েোশনোলয়দর ল্টকেু তথয বোদ পয়ড়য়ে।’ বলল 
আ ন্তুকল্টে। 

‘ক্যমন? ক্প্রোফরমো অনুসোয়র সব তথয তোরো ল্টনয়েয়ে।’ ব্রুনো বলল। 
‘ক্হোম েোউয়নর নোম, বোথয সোল্টেযল্টফয়কয়ের নোবোর, তোল্টরখ ইতযোল্টদ।’ বলল 

আ ন্তুকল্টে। 
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চময়ক উেল ব্রুনো ব্রুনল্টহল্ড! ক্হোম েোউয়নর নোম ও বোথয সোল্টেযল্টফয়কয়ের 
নোবোর, তোল্টরখ প্রকোশ হয়ে পড়য়ল তোর নোম-পল্টরচে জোনোজোল্টন হয়ে যোয়ব। তোর 
ল্টনরোপত্তোও ল্টবল্টিত হয়ে পড়য়ব। ল্টনরোপত্তোর স্বোয়থযই ক্স জোমযোল্টন ক্েয়ড়য়ে। 
অল্টিেোর ক্েোট্ট শহর সোলজবোয় য এয়স বোস করয়ে। অল্টিেোর সীমোয়ন্ত আল্পয়সর 
উত্তর ক্দেোয়ল জোমযোন সীমোয়ন্তর খুব কোয়ে এই সোলজবো য শহর। সুির এই 
পোবযতয শহরল্টে পুরোয়নো ও অল্টিজোত। অয়নক ঐল্টতয়হ্র িোরক এখোনকোর ল্টতনল্টে 
ল্টবশ্বল্টবদযোলে। এখোয়ন বসল্টত  য়ড় ব্রুনো ল্টনয়জর ল্টনরোপত্তো ও ল্টশক্ষো অবযোহত রোখো 
উিেই রক্ষো করয়ত চোইয়ে। জোমযোল্টনর ক্কোথোও ক্স ল্টনরোপদ থোকয়ত পোয়রল্টন। 
দু’ল্টদয়নই শত্রুয়দর ক্চোয়খ পড়োর উপক্রম হয়েয়ে, এতই শল্টক্তশোলী মোয়ের খুল্টন 
 যোাংল্টে। েদ্মনোয়ম এই বোল্টড়েো িোড়ো ল্টনয়েয়ে ব্রুনো। ল্টবশ্বল্টবদযোলে ও এই বোসো 
েোড়ো আর ক্কোথোও যোে নো ব্রুনো। একো এ বোসোে অয়নকেো বিীর মত জীবন 
যোপন করয়ে ক্স। এখন ক্য পল্টরচে ক্ োপন ক্রয়খয়ে, ক্স পল্টরচে 
ল্টমউল্টনল্টসপযোয়লল্টেয়ত ক্দয়ব ল্টক কয়র! আয়রকেো ল্টচন্তো তোর কোয়ে বড় হয়ে উয়েয়ে। 
ক্সেো হয়লো, মোত্র কয়েকল্টদন আয়  ল্টমউল্টনল্টসপযোয়লল্টের কমুযল্টনল্টে সোল্টিযয়সর 
ক্লোকরো ফরয়মর সব অপসন পুয়রোপুল্টর ল্টফল আপ কয়র ল্টনয়ে ক্ য়ে। ফরয়ম যো 
ক্নই, এমন তয়থযর জয়ে এিোয়ব ক্লোক পোেোয়নো ল্টক স্বোিোল্টবক? ল্টকেুয়তই 
স্বোিোল্টবক ময়ন হয়ে নো। 

হেোৎ ব্রুনোর মোথোে একেো বুল্টদ্ধ এল। বলল, ‘স্যল্টর স্যোর, কমুযল্টনল্টে 
সোল্টিয়সযর এসব তথয দরকোর তো আমোর জোনো ল্টেল নো। বোথয সোল্টেযল্টফয়কে ক্তো 
আমোর কোয়ে ক্নই। নোবোর তোল্টরখও আমোর জোনো ক্নই।’ 

আ ন্তুয়কর মুখেো ক্কমন ক্যন ম্লোন হয়ে ক্ ল! িোবল একেু। বলল, ‘ল্টেক 
আয়ে তোহয়ল ক্হোম েোউয়নর নোমেো ল্টদন।’ 

বয়ল ক্স তোর ফোইলেো খুলল এবাং কলমেো হোয়ত ল্টনল। 
দ্রুত িোবল্টেল ব্রুনো। ক্হোম েোউয়নর নোম ল্টদয়লই তোর পল্টরচে পল্টরষ্কোর 

হয়ে ক্যয়ত পোয়র। নো, ল্টকেুয়তই ক্স তোর ক্হোম েোউয়নর নোম ক্দয়ব নো। অে ক্কোন 
জোে োর নোম বলয়ব। তোহয়ল ধরো পড়োর আপোতত িে ক্নই। ল্টবশ্বল্টবদযোলয়ের 
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ক্কোন ডকুয়মঠে তোর ক্হোম েোউয়নর নোম ক্নই। বোল্টলযয়নর রেযোল স্যোক্সন 
ল্টবশ্বল্টবদযোলয়ের সোল্টেযল্টফয়কে ল্টনয়ে ক্স এখোয়ন এয়সয়ে 

ইউয়রোয়পর প্রোচীন ইল্টতহোস ল্টবষয়ে পড়োর জয়ে। বোথয সোল্টেযল্টফয়কে বো 
তোর নোবোর নো হয়ল ক্হোম েোউয়নর অয়থনল্টেল্টসল্টে যোচোই করোর সহজ ক্কোন উপোে 
ক্নই, ল্টবয়শষ কয়র ক্হোম েোউন যল্টদ বড় শহর হে। 

এসব ল্টচন্তো কয়রই ব্রুনো বলল, ‘আমোর ক্হোম েোউন বোল্টলযন।’ 
‘বোল্টলযন? একদম রোজধোনী শহর!’ বলল আ ন্তুক। 
‘হ্োিঁ, আমোয়দর কয়েক পুরুয়ষর শহর।’ ব্রুনো বলল। 
‘ধেবোদ!’ বয়ল আ ন্তুক উয়ে দোিঁড়োল। 
ব্রুনো তোয়ক বোরোিো পযযন্ত এল্ট য়ে ল্টদয়ে ল্টফয়র এল ঘয়র। হোউজ ডকুয়মঠে 

ফোইল ক্বর কয়র ল্টমউল্টনল্টসপযোল্টলল্টে কমুযল্টনল্টে সোল্টিযয়সর ক্েল্টলয়ফোন নবর ক্জয়ন 
ল্টনয়ে ক্সখোয়ন ক্েল্টলয়ফোন করল। 

ওপোর ক্থয়ক সোড়ো ক্পয়তই ব্রুনো ‘গুড় মল্টনযাং’ জোল্টনয়ে ‘এক্সল্টকউজ ল্টম’ 
বয়ল ল্টজজ্ঞোসো করল, ‘কমুযল্টনল্টে সোল্টিযস ক্থয়ক আপনোরো কয়েক ল্টদন আয়  ল্টকেু 
তথয সাংেহ কয়রয়েন, আবোরও ল্টক আপনোরো ক্তমন ক্কোন ক্লোক পোল্টেয়েয়েন?’ 

‘হ্োিঁ, আমরো একেো এনল্টজও-য়ক সহয়যোল্ট তো করল্টে। তোরো একেো 
সমীক্ষোর জয়ে ল্টকেু তথয সাংেহ করয়ে জোমযোন ক্সেলোরস ও জোমযোন প্রবোসীয়দর 
উপর। ক্কোন সমস্যো? ক্কন ল্টজজ্ঞোসো করয়েন?’ বলল ওপোর ক্থয়ক কমুযল্টনল্টে 
সোল্টিযয়সর ক্লোকল্টে। 

‘ল্টকেু নে, ক্কৌতুহল ক্থয়ক ল্টজজ্ঞোসো করল্টে। এনল্টজওেোর নোম ল্টক বলয়ত 
পোয়রন ল্টেজ?’ বলল ব্রুনো। 

‘এক ল্টমল্টনে ল্টেজ।’ ওপোর ক্থয়ক কমুযল্টনল্টে সোল্টিযয়সর ক্লোক বলল। 
ল্টমল্টনে খোয়নয়কর ময়ধযই তোর কঠে ক্শোনো ক্ ল। বলল, হ্োিঁ, এনল্টজওেো 

খুবই নোমকরো, ‘উই আর ফর অল’। 
‘ধেবোদ স্যোর। বোই!’ বয়ল ব্রুনো তোর কল অফ কয়র ল্টদল। 
ধপ কয়র বয়স পড়ল ক্সোফোর উপর ব্রুনো। তোর ক্চোয়খ-মুয়খ িয়ের ল্টচহ্ন। 
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তোর ল্টনল্টশ্চতই ময়ন হয়ে, এনল্টজও’র েদ্মোবরয়ণ তোর মোয়ের  যোাং েোই 
তোর তোলোশ করয়ে! তোর মোয়ন তোরো জোমযোল্টনর বোইয়রও নজর ল্টদয়ে? ক্কন তোরো 
এিোয়ব আমোয়দর ক্পেয়ন ক্লয় য়ে? আমরো ক্তো চয়ল এয়সল্টে ক্সখোন ক্থয়ক! 

এরপরও তোরো আমোয়দর অল্টস্তত্ব ক্কন বরদোশত করয়ত পোরয়ে নো? ক্কন? 
ল্টক চোে তোরো? 

এসব িোবয়ত িোবয়ত এক সমে ক্চোখ ধয়র এয়সল্টেল ব্রুনোর। 
আবোর কল্টলাং ক্বয়লর শে। 
তন্দ্রো ক্িয়ঙ ক্ ল ব্রুনোর। 
‘আবোর ক্ক এল!’ ময়ন ময়ন বয়ল তোকোল দরজোর ল্টদয়ক। উয়ে দোিঁড়োল। 
দরজোর ল্টদয়ক দু’ধোপ এল্ট য়েই আবোর থময়ক দোিঁড়োল। িে এয়স ল্টঘয়র 

ধরল তোয়ক। যোরো তোয়ক খৃিঁজয়ে তোয়দর ক্কউ এয়স ক্ ল ল্টক? 
ধীয়র ধীয়র এয় োয়লো ব্রুনো দরজোর ল্টদয়ক। 
এক বুক শাংকো ল্টনয়ে ক্ডোর ল্টিউ ল্টদয়ে বোইয়র তোকোল। 
বোইয়র দোিঁড়োয়নো আ ন্তুয়কর ল্টদয়ক নজর পড়য়তই চময়ক উেল ব্রুনো 

ব্রনল্টহল্ড। সমে মনেোই তোর এক সোয়থ বয়ল উেল অযোল্টলনো আপোর মহোন 
মোনুষল্টেয়ক ক্স ক্দখয়ে। ক্সই সুির, স্বে, ল্টনষ্পোপ ক্চহোরো। ক্দয়খই ব্রুনোর ময়ন 
হয়ে বহুল্টদন ধয়র এয়ক ক্স ক্চয়ন। 

আর িোবয়ত পোরল নো ব্রুনো। 
হোত তোর আপনোয়তই এল্ট য়ে এয়স দরজোর ক্সফল্টে ক্চইন খুয়ল লক 

ঘুল্টরয়ে ল্টদল দরজোর। 
দরজো খুয়ল ল্টদল ব্রুনো। 
ব্রুনো ও আ ন্তুক মুয়খোমুল্টখ দোিঁল্টড়য়ে। 
ল্টনবযোক ব্রুনোর দৃল্টি আেয়ক ক্ য়ে আ ন্তুয়কর মুয়খ। 
আ ন্তুয়কর ক্েোিঁয়ে এক েুকয়রো হোল্টস ফয়ুে উেল। তোর ক্চোখ দু’ল্টেও ক্যন 

হোসয়ে। বলল আ ন্তুক ব্রুনোয়ক লক্ষ কয়র, ‘গুড মল্টনযাং, আল্টম ল্টনল্টশ্চত তুল্টম ব্রুনো 
ব্রুনল্টহল্ড, আনোল্টলসো অযোল্টলনোর ক্বোন।’ 
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প্রোে সয়ম্মোল্টহত ব্রুনো ব্রুনল্টহয়ল্ডর জয়ে ল্টবিয়ের পর ল্টবিে! আ ন্তুক তোর 
নোম জোয়ন? আর অবলীলোক্রয়ম তোর নোমেো বয়লও ক্ফলল এতেো ল্টনল্টশ্চতিোয়ব! 
ক্সই সোয়থ একেো আনিও! অবেই উল্টন আপোর ক্সই মহোন মোনুষ। এক পশলো 
বৃল্টির মত ল্টনরোপত্তোর একেো প্রশোল্টন্তও নোমল তোর ময়ন। 

অল্টিিূত ব্রুনোর মুখ ক্থয়ক ক্যন আপনোয়তই কথো ক্বল্টরয়ে এল, ‘গুড মল্টনযাং 
স্যোর, আল্টম ব্রুনো ব্রুনল্টহল্ড, আনোল্টলসো অযোল্টলনোর ক্বোন।’ 

বয়ল ব্রুনো ব্রুনল্টহল্ড হ্োঠডয়শয়কর জয়ে হোত বোড়োল আ ন্তুয়কর ল্টদয়ক। 
তয়ব হোত এল্ট য়ে নো ল্টদয়ে আ ন্তুক বলল, ‘এক্সল্টকউজ ল্টম ব্রুনো, 

আমোয়দর সাংসৃ্ক্ল্টত এ ধরয়নর হ্োঠডয়শয়কর অনুমল্টত ক্দে নো।’ 
ব্রুনো হোত ক্েয়ন ল্টনল। ল্টবব্রত িোব তোর ক্চোয়খ-মুয়খ। তোর দৃল্টি আহমদ 

মুসোর মুয়খর ল্টদয়ক। এমনেো ব্রুনোর জীবয়ন এই প্রথমবোর ঘেল। অল্টতল্টথ 
অিযো তয়দর স্বো ত জোনোয়নোর সবয়চয়ে অন্তরাং  প্রকোশই ক্তো হয়লো হ্োঠডয়শক। 
হ্োঠডয়শক অস্বীকোর করো অয়সৌজেমূলক, অপমোনকরও। অযোল্টলনো আপোর 
‘মহোন মোনুয়ষর’ কোে ক্থয়ক ক্তো এমন প্রতযোশো করো যোে নো! 

ব্রুনো ল্টনয়জয়ক সোময়ল ল্টনয়ে বলল, ‘ ওয়ক স্যোর, ল্টিতয়র আসুন ল্টেজ।’ 
দরজো পুয়রোেো খুয়ল এক পোয়শ দোিঁড়োল ব্রুনো। 
ল্টিতয়র প্রয়বশ করল আ ন্তুক। 
ব্রুনো দরজো বন্ধ কয়র আ ন্তুকয়ক ল্টনয়ে বল্টসয়ে তোর পোয়শর ক্সোফোে বসল 

ক্স। মুহুতয কয়েক ল্টনরবতো। 
‘আল্টম অনোহুত আ ন্তুক। প্রয়েোজয়নর কথোই আমোর প্রথম বলো দরকোর। 

বলল আ ন্তুক। 
কথো ক্শষ কয়রই আ ন্তুক আবোর বলোর জয়ে মুখ খুয়লল্টেল। 
‘এক্সল্টকউজ ল্টম স্যোর, তোর আয়  আমোর একেো প্রে আয়ে।’ ব্রুনো বলল। 
‘প্রে? বল।’ আ ন্তুক মুখ তুয়ল ব্রুনোর ল্টদয়ক ক্চয়ে বলল। 
‘আপনোর মূল নোয়মর কেেো অাংশ?’ ল্টজজ্ঞোসো ব্রুনোর। 
আ ন্তুক আবোর মুখ তুয়ল তোকোল ব্রুনোর ল্টদয়ক। ভ্রুকুল্টিত হয়েয়ে তোর। 
ক্যন মুহুতযকোল িোবল ক্স। বলল, ‘অাংশ দু’ল্টে।’ 
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‘প্রথম অাংয়শর প্রথম ইাংয়রল্টজ অক্ষরেো ল্টক?’ আবোর ল্টজজ্ঞোসো ব্রুনোর। 
ক্েোিঁয়ে ক্েোট্ট এক েুকরো হোল্টস ফয়ুে উেল আ ন্তুয়কর। বলল, ‘ইাংয়রল্টজ 

‘এ’ হয়লো ক্সই আদযোক্ষর।’ 
খুল্টশয়ত ক্চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়ে উেল ব্রুনোর। বলল, ‘এবোর বলুন স্যোর।’ 
‘ল্টকন্তু আয়  বল, আল্টম পোস করয়ত ক্পয়রল্টে ল্টকনো?’ আ ন্তুক বলল। 
মুয়খ হোল্টস ফয়ুে উেল ব্রুনোর। বলল, ‘স্যোর, প্রথম দশযয়নই আপল্টন পোস 

কয়রয়েন।’ 
‘ল্টকিোয়ব?’ ল্টজজ্ঞোসো আ ন্তুয়কর। 
‘আপো আপনোর ক্চহোরোর ক্য ল্টবয়শষ গুণগুয়লো ল্টদয়েল্টেয়লন তোর সোয়থ 

আপল্টন ল্টময়ল ক্ য়েন।’ বলল ব্রুনো। 
‘আল্টম তোল্টহল্টত ক্থয়ক আসল্টে। ক্ ৌরী মোয়ন আপনোর ক্বোন আনোল্টলসো 

অযোল্টলনো ক্শষ পযযন্ত ওখোয়নই ল্টেয়লন। আর আমোর নোম ল্টনশ্চে আপনোর ক্বোয়নর 
কোয়ে শুয়নয়েন।’ আ ন্তুক বলল। 

‘নোম বয়লনল্টন। নোম ক্েল্টলয়ফোয়ন বলয়বন নো বয়লই দুই অাংশ নোয়মর 
প্রথম অাংয়শর আদযক্ষর বলোর পর তোিঁর ক্েল্টলয়ফোন ক্কয়ে যোে। তোরপর ক্থয়কই 
আপোর সোয়থ আমোয়দর ক্যো োয়যো  ল্টবল্টেন্ন।’ বলল ব্রুনো। তোর ক্শষ কথোগুয়লো 
কোন্নোে িোল্টর হয়ে উয়েল্টেল। 

ল্টনয়জয়ক একেু সোময়ল ল্টনয়ে ব্রুনো সাংয়  সাংয় ই আবোর বয়ল উেল, 
‘আপল্টন বলয়লন ক্শষ পযযন্ত আপো ওখোয়ন ল্টেয়লন, ‘ক্শষ পযযন্ত অথয...।’ 

কথো ক্শষ করয়ত পোরল নো ব্রুনো। দু’হোয়ত মুখ ক্ঢয়ক ফুিঁল্টপয়ে ক্কিঁয়দ উেল 
ক্স। 

আ ন্তুক তোকোল ব্রুনোর ল্টদয়ক। তোরপর মোথো ল্টনচু কয়র আয়স্ত নরম কয়ঠে 
বলল, ‘হ্োিঁ, ব্রুনো, আনোল্টলসো অযোল্টলনো ক্নই।’ 

ব্রুনো অসু্ফস্ট ল্টচৎকোর কয়র ক্সোফোর উপর আেয়ড় পড়ল। এক বোিঁধ িোঙো 
কোন্নোে ক্িয়ঙ পড়ল ক্স। 

আ ন্তুক মোথো তুলল নো। তোকোয়ত পোরল নো ব্রুনোর ল্টদয়ক। ময়ন ময়ন 
বলল, ‘কোিঁদুক ব্রুনো, তোর কোিঁদো উল্টচত। 
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অল্পক্ষণ পর মুখ তুলল ব্রুনো। অশ্রুয়ধোেো তোর মুখ। বলল, ‘ল্টক ঘয়েল্টেল, 
ল্টক হয়েল্টেল জোনয়ত পোল্টর ল্টক ল্টম.।’ অশ্রুরুদ্ধ কঠে তোর। 

‘আমোর নোম আহমদ মুসো। আনোল্টলসো অযোল্টলনোর মৃতযুর ঘেনো...।’ 
আহমদ মুসোর কথোর মোঝখোয়নই ব্রুনো বয়ল উেল, ‘আহমদ মুসো 

আপনোর নোম? তোল্টহল্টতর ল্টজল্টম্ম উদ্ধোয়রর ঘেনোে আপনোর কথো পল্টত্রকোে পয়ড়ল্টে। 
বলো হয়েয়ে প্রোে ক্পৌয়ন একশ ল্টবজ্ঞোনী-বুল্টদ্ধজীল্টব ল্টজম্মী উদ্ধোর ইল্টতহোয়সর 
সবয়চয়ে বড় ঘেনো। ল্টবিেকরিোয়ব আপল্টন সবোইয়ক মুক্ত কয়রয়েন! ল্টবশ্ব 
ক্নতৃবৃয়ির সবোই আপনোর প্রল্টত কৃতজ্ঞতো জোল্টনয়েয়ে। আরও অয়নক কথো 
ল্টলয়খয়ে অয়নক পল্টত্রকো। আপল্টন ল্টকাংবদন্তীর নোেক। ল্টকন্তু বুঝয়ত পোরল্টে নো, 
আমোর আপোর সোয়থ আপনোর পল্টরচে হয়লো ল্টক কয়র?’ 

‘আল্টম ক্স কথোই বলল্টে।’ বয়ল আহমদ মুসো ক্ ৌরী ওরয়ফ আনোল্টলসো 
অযোল্টলনোর সোয়থ তোর প্রথম পল্টরচে ক্থয়ক শুরু কয়র সব ল্টকে ুসাংয়ক্ষয়প তুয়ল ধয়র 
বলল, ‘আমোয়ক বোিঁচোয়ত ল্ট য়েই তোয়দর ক্নতোর গুল্টলয়ত জীবন ল্টদয়েয়ে ব্রুনো।’ 

‘আপো আমোয়ক ক্েল্টলয়ফোয়ন জোল্টনয়েল্টেল, আমোয়দর ‘মো সমস্যো’র 
সমোধোয়ন আপল্টন আমোয়দর সোহোযয করয়ত পোরয়বন। আমোয়দর সমস্যোর কথো 
আপল্টন জোয়নন বয়ল ক্তো বলয়লন নো?’ 

‘অযোল্টলনোর মৃতযুর আয়  জোনতোম নো। গুল্টল লো োর পর ক্স ল্টমল্টনে ক্দয়ড়ক 
ক্বিঁয়চল্টেল। আমোর হোয়ত ক্স একেো ডোইল্টর তুয়ল ল্টদয়ে বয়লল্টেল, ডোইল্টরর ক্শষ 
কয়েক পোতোে আমোর জয়ে ল্টকে ুল্টলয়খয়ে। আল্টম ক্যন ক্সেো পল্টড়। আর বয়লল্টেল, 
আমোর উপর ক্স ক্কোন দোল্টেত্ব চোপোয়ে নো, সব ল্টকে ুআমোর ইেোে হয়ব। পয়র 
ডোইল্টর আল্টম পয়ড়ল্টে এবাং সমস্যো সম্পয়কয ক্জয়নল্টে। ল্টনয়জর ইেোয়তই আল্টম 
এয়সল্টে ব্রুনো।’ আহমদ মুসো বলল। 

‘আমোর ল্টেকোনোও ল্টক আপো ল্টদয়েয়ে?’ বলল ব্রুনো। 
‘হ্োিঁ। ডোইল্টরয়তই ক্স ল্টলয়খ ক্রয়খল্টেল।’ আহমদ মুসো বলল। 
‘ওয়েলকোম স্যোর। আমরো সল্টতযই অসহোে হয়ে পয়ড়ল্টে। আপোর অিোব 

আমোয়দর সব আশো-িরসো চুরমোর কয়র ল্টদয়েয়ে। আব্বো আমোয়দর অল্টিিোবক 
হয়লও আপোই আমোয়দর পল্টরচোলনো করত। মো’র ঘেনোে বোবো একদমই ক্িয়ঙ 
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পয়ড়য়েন, ময়নর ল্টদক ল্টদয়েও শরীয়রর ল্টদক ল্টদয়েও।’ বলল ব্রুনো। িোল্টর কঠে 
তোর। 

‘স্বোিোল্টবক।’ বলল আহমদ মুসো। 
মুহুতযকোয়লর ল্টবরল্টত ল্টনয়ে আহমদ মুসো আবোর বয়ল উেল, ‘আেো বল 

ক্তো ব্রুনো, ক্তোমোর ল্টক মত, ক্তোমোর মো ল্টক বদয়ল ক্ য়েন, নো উল্টন ক্তোমোর মো-ই 
নন?’ 

‘মো হয়বন নো ক্কন? বদয়ল ক্ য়েন ল্টতল্টন। অবে বোবো বয়লন, ক্কোন 
প্রমোণ ক্নই এবাং ল্টবশ্বোস করোও যোে নো, ল্টকন্তু তোয়ক ক্তোমোর মো বয়ল ল্টবশ্বোস করয়ত 
মন চোে নো। আব্বোর কথো আল্টম মোল্টন নো। ইল্টন আমোর মো নো হয়ল আমোর মো 
ক্কোথোে?’ বলল ব্রুনো। 

‘আল্টম ক্ ৌরীর মোয়ন অযোল্টলনোর ডোইল্টর ক্ োেোেোই পয়ড়ল্টে। অযোল্টলনো ল্টকে ু
তথয ল্টদয়েয়ে তো ল্টকন্তু ল্টনল্টশ্চত কয়র উল্টন ক্তোমোয়দর মো নন।’ আহমদ মুসো বলল। 

ব্রুনো ল্টবিে ল্টনয়ে তোকোল আহমদ মুসোর ল্টদয়ক। বলল, ল্টক তথয বলো যোয়ব 
স্যোর?’ 

‘অবেই ব্রুনো। একল্টদন ক্ োসয়লর পর ক্তোমোর মো তোর ক্েল্টসাং রুয়ম 
বয়স তোর কোয়লো চুল রাং ল্টদয়ে সোদো করল্টেয়লন, এেো অযোল্টলনো ক্দয়খন। ক্তোমোর 
এ..।’ 

‘মো কোয়লো চুল পোকো করল্টেয়লন? তোহয়ল মোয়ের পোকো চুয়লর গুেগুয়লো 
আসয়ল পোকো নে। ও  ড…।’ 

থোমল ব্রুনো। তোর কঠে রুদ্ধ হয়ে ক্ য়ে। কোিঁপয়ে ক্ োলোয়বর পোপল্টড়র মত 
তোর ল্টনরোিরণ ক্েোিঁে। 

কয়েক মুহুতয, ব্রুনো ল্টনয়জয়ক সোময়ল ল্টনয়ে বয়ল উেল, ‘ডোইল্টরয়ত আর 
ল্টক আয়ে স্যোর?’ 

‘আরও আয়ে। ওেো আল্টম এয়নল্টে। তুল্টমই রোখয়ব। পয়ড় ল্টনও তুল্টম।’ 
আহমদ মুসো বলল। 

‘নো, স্যোর। ও ডোইল্টরর অল্টধকোর একমোত্র আপনোর। আপনোয়কই আপো 
ল্টদয়ে ক্ য়েন।’ বলল ব্রুনো। 
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‘ল্টকন্তু ওেো ক্তোমোয়দর পোল্টরবোল্টরক সম্পল্টত্ত।’ 
আহমদ মুসো বলল। 
‘ল্টকন্তু আপল্টন আপোর কোয়ে পল্টরবোয়রর ক্চয়েও বড়।’ বলল ব্রুনো। 
‘ক্কন, ক্কমন কয়র?’ বলল আহমদ মুসো। 
‘জোল্টন নো। তয়ব আপোর সোয়থ কথো বয়ল আল্টম এেোই বুয়ঝল্টে ক্য, তোর 

আস্থো, সম্মোন, িোয়লোবোসো সব ক্যন আপনোর জয়েই ল্টেল!’ বলল ব্রুনো। 
অজোয়ন্তই মনেো আহমদ মুসোর চময়ক উেল। মুমূষুয ক্ ৌরীর কথোগুয়লো 

তোর ময়ন পড়ল: রিোর কোয়ে তোর ল্টবরুয়দ্ধ অল্টিয়যো  আয়ে, জীবয়নর অল্টন্তম লয়গ্ন 
এয়স ক্কন আপনোর ক্দখো ক্পলোম? ক্কন আপনোর ক্দখো আয়  পোইল্টন?... আপনোর 
উপর আমোর আস্থো সীমোহীন।’ আরও ময়ন পড়ল তোর ক্শষ কথোেো: ‘আপনোর 
উপর ক্স অল্টধকোরও ক্নই।’ অল্টধকোর ক্নই, বলোর মোধযয়ম ক্স ক্তো এেোই বলয়ত 
ক্চয়েয়ে ‘ক্স অল্টধকোর তোর আয়ে।’ 

আনমনো হয়ে পয়ড়ল্টেল আহমদ মুসো। এসব ল্টচন্তোর ময়ধয ল্টনয়জয়ক 
হোল্টরয়ে ক্ফয়লল্টেল ক্স। 

আহমদ মুসোর এই িোবোন্তর ক্চোখ এড়োল নো ব্রুনোর। তোর মখুেো উজ্জ্বল 
হয়ে উেল। তোহয়ল তোর বড় ক্বোন তোর মনেো অবয়শয়ষ একজনয়ক ল্টদয়েল্টেল! 
বলল ব্রুনো, ‘স্যোর, আমোর মো খুবই কনজোরয়িল্টেি। তোর অনুকরয়ণই আমরো  য়ড় 
উয়েল্টে। জোয়নন, বড় আপোর ক্কোন ক্েয়ল বন্ধু ল্টেল নো। আমোর খুল্টশ লো য়ে ক্য, 
আপো ক্শয়ষ একজনয়ক বন্ধ ুবোল্টনয়েল্টেয়লন। 

ক্শষ কথো বলয়ত ল্ট য়ে ক্কিঁয়দ ক্ফলল ব্রুনো। 
আহমদ মুসো ল্টনয়জয়ক সোময়ল ল্টনয়ে বলল, ‘ক্তোমোয়ক খুব শক্ত হয়ত হয়ব 

ব্রুনো। আল্টলনো ক্য কোজ ক্শষ করয়ত পোয়রল্টন, তো ক্তোমোয়ক ক্শষ করয়ত হয়ব।’ 
ব্রুনো ক্চোখ মুেল। বলল, ‘ক্স শল্টক্ত আমোর ক্নই স্যোর। আল্টম আপনোর 

পোয়শ থোকয়ত ক্চিো করব।’ 
কল্টলাং ক্বল ক্বয়জ উেল। 
চময়ক উেল ব্রুনো! 
ব্রুনোর চময়ক ওেো আহমদ নজর এড়োল নো। 
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বলল, ‘দরজোে ক্ক তুল্টম ল্টক জোন ব্রুনো?’ 
‘নো স্যোর।’ বলল ব্রুনো। 
‘তয়ব চময়ক উেয়ল ক্য?’ ল্টজজ্ঞোসো আহমদ মুসোর। 
‘ল্টকেুক্ষণ আয়  ল্টমউল্টনল্টসপযোল করয়পোয়রশয়নর কমুযল্টনল্টে সোল্টিযয়সর 

ক্লোক এয়সল্টেল ল্টকে ুবযল্টক্ত ত তথয সাংেহ করয়ত। ক্কোন এনল্টজও’র অনুয়রোয়ধ 
তোরো নোল্টক এেো করয়ে। ল্টকন্তু ক্কন জোল্টন আমোর সয়িহ হয়েয়ে এর ময়ধয অে 
ক্কোন বযোপোর আয়ে। আমোর ময়ধয সল্টতযই একেো িয়ের সৃল্টি হয়েয়ে।’ বলল 
ব্রুনো। 

আহমদ মুসো মুহূয়তযর জয়ে ক্চোখ বুয়জল্টেল। 
ক্চোখ খুয়ল বলল, ‘আল্টম বুয়ঝল্টে ব্রুনো। ক্দখ ক্ক, ক্ ে খুয়ল দোও।’ 
মুয়খ উয়দ্ব  ল্টনয়ে দোিঁল্টড়য়ে ক্ডোর ল্টিউ ল্টদয়ে বোইয়র একবোর তোল্টকয়ে 

ক্পেয়ন ল্টফয়র আহমদ মুসোর ল্টদয়ক ল্টতনল্টে আঙুল তুলল। 
আহমদ মুসো বুঝল, বোইয়র ল্টতনজন ক্লোক। দরজো খুয়ল ক্দবোর জয়ে 

আহমদ মুসো ইাংল্ট ত করল। 
ব্রুনো দরজো খুয়ল এক হোয়ত দরজো ধয়র ক্রয়খ মুখ বোল্টড়য়ে বলল, 

‘আপনোরো কোরো? ল্টক চোই আপনোয়দর?’ 
‘আপনোর কোয়ে এয়সল্টে। আমরো করয়পোয়রশয়নর ল্টসল্টকউল্টরল্টের ক্লোক। 

আপনোয়ক আমোয়দর সোয়থ আমোয়দর অল্টফয়স ক্যয়ত হয়ব।’ বলল ওয়দর 
ল্টতনজয়নর একজন। 

ওরো ল্টতনজন একই বেয়সর। সকয়লরই পরয়ন ল্টসল্টকউল্টরল্টের 
ইউল্টনফরম।  

ব্রুনোর মুখ শুল্টকয়ে ক্ য়ে। 
ক্স দরজো ক্থয়ক সয়র ল্টফয়র আসয়ত চোইল আহমদ মুসোর ল্টদয়ক। 
ওরো ল্টতনজনই েুয়ে এয়স ধয়র ক্ফলল ব্রুনোয়ক। ল্টচৎকোর কয়র উেল 

ব্রুনো। 
আহমদ মুসো বয়স ল্টেল। বয়স ক্থয়কই বলল, ‘ক্শোন ল্টতন বীর পুরুষ। 

ক্েয়ড় দোও ব্রুনোয়ক। একজন তরুণীয়ক ধরয়ত ল্টতন বীর পুরুয়ষর দরকোর হে নো।’ 
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আহমদ মুসোর কঠে খুব েোণ্ডো ল্টকন্তু শক্ত। 
ওরো ল্টতনজনই চময়ক উয়ে ক্েয়ড় ল্টদল ব্রুনোয়ক। তোরো আহমদ মুসোয়ক 

আয়  ক্দখয়ত পোেল্টন। ব্রুনোয়ক ক্েয়ড় ল্টদয়েই ওরো ঘুয়র দোিঁড়োল আহমদ মুসোর 
ল্টদয়ক। ব্রুনো ক্দৌয়ড় এয়স আহমদ মুসোর ক্পেয়ন দোিঁড়োল। 

‘ক্ক তুল্টম?’ আহমদ মুসোর ল্টদয়ক ঘুয়র দোিঁড়োবোর পর ওয়দর একজন 
বলল। 

‘আমোর বন্ধু, আমোর অল্টিিোবক।’ আহমদ মুসো ল্টকেু বলোর আয় ই বয়ল 
উেল ব্রুনো। 

ব্রুনোর কথো তখন ক্শষ হয়ে সোয়রল্টন। ওয়দর ল্টতনজয়নর একজয়নর হোত 
অকিোৎ উপয়র উেল। 

একেো েুল্টর েুয়ে এল আহমদ মুসোর লয়ক্ষ। 
আহমদ মুসো আয় ই উয়ে দোিঁল্টড়য়েল্টেল। তোর ক্পেয়ন ব্রুনো। 
েুল্টরর সোময়ন ক্থয়ক আহমদ মসুোর সরোর উপোে ল্টেল নো। তোর ক্পেয়নই 

দোিঁল্টড়য়ে ল্টেল ব্রুনো। আহমদ মুসো সরয়ল েুল্টর ল্ট য়ে সরোসল্টর আঘোত করয়ব 
ব্রুনোয়ক। 

সুতরোাং আর ক্কোন ল্টচন্তো করোর অবকোশ ল্টেল নো। আহমদ মুসোর বোম হোত 
বোল্টড়য়ে ধয়র ক্ফলল েুল্টরেোয়ক। েুল্টরর তীক্ষ্ণ ফলো তোর বোম হোয়তর তোলুয়ত ল্টবদ্ধ 
হয়লো। 

আহমদ মুসো ক্দখল আরও একজয়নর হোত উপয়র উয়েয়ে। 
আহমদ মুসো ডোন হোত ল্টদয়ে বো হোয়তর তোলু ক্থয়ক েুল্টরেো ক্বর করয়ত 

করয়ত ল্টচৎকোর কয়র উেল, ‘ব্রুনো, তুল্টম শুয়ে পড়।’ 
ব্রুনো আহমদ মুসোর হোয়ত েুল্টর ল্টবদ্ধ হওেো ক্দয়খয়ে। িয়ে কোিঁপল্টেল ক্স। 

আহমদ মুসোর ল্টনয়দযয়শর সোয়থ সোয়থ শুয়ে পড়ল ব্রুনো। 
আহমদ মুসোর কথো ক্শষ হওেোর সোয়থ সোয়থ আয়রকল্টে েুল্টর েুয়ে এল 

আহমদ মুসোর লয়ক্ষ। 
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ক্চোয়খর পলয়ক আহমদ মুসো হোিঁেু ক্ য়ড় বয়স মোথোর উপর েুয়ে চলো েুল্টরর 
বোিঁে ধয়রই েুিঁড়ল তৃতীে ক্লোকল্টের ডোন বোহু লয়ক্ষ। তোরও ডোন হোত উপয়র 
উেল্টেল। তোর ক্স হোয়ত চকচয়ক তৃতীে আয়রকেো েুল্টর। 

আহমদ মুসো েুল্টরেো েুিঁয়ড়ই বোম হোয়তর তোলু ক্থয়ক খুয়ল ক্নেো রক্তোক্ত 
েুল্টরেো ওয়দর ল্টতনজয়নর ল্টদয়ক তোক কয়র বলল, ‘ক্দখ, আমোর ল্টনল্টক্ষপ্ত েুল্টরেো লক্ষ 
ভ্রি হয়ব নো। তোর প্রমোণ ক্দখ ক্তোমোয়দর তৃতীে ক্লোকল্টের বোহুয়ত ক্ িঁয়থ যোওেো 
আমোর েুল্টর। এখন বল, ক্তোমোয়দর ক্ক প্রথম মরয়ত চোও।’ 

আহমদ মুসোর ল্টনল্টক্ষপ্ত েুল্টরেো তৃতীে বযল্টক্তর ডোন বোহুর ল্টিতয়রর পোশ 
ল্টদয়ে বোহুর ল্টিতয়র ঢুয়ক ল্ট য়েল্টেল। ক্লোকল্টে কল্টকয়ে উয়ে বোম হোয়ত ডোন বোহু 
ক্চয়প ধয়র বয়স পয়ড়ল্টেল। 

ওরো দু’জন সোথী ক্লোকল্টের বোহুয়ত ল্টবদ্ধ েুল্টরেোর ল্টদয়ক একবোর তোল্টকয়ে 
ক্চোখ ক্ফরোল আহমদ মুসোর ল্টদয়ক। তোরো আহমদ মুসোর কথো অল্টবশ্বোস করল নো। 
তোরো দু’জন দু’হোত উপয়র তুয়ল আত্নসমপযণ করল। 

উয়ে দোিঁল্টড়য়েল্টেল ব্রুনো। 
আহমদ মুসো েুল্টর ল্টনয়ে এল্ট য়ে ক্ ল ওয়দর ল্টতনজয়নর সোময়ন। 
আহমদ মুসোর  ো ক্ঘিঁয়ষ তোর ক্পেন ক্পেন এয় োয়লো ব্রুনো। 
েুল্টর ওয়দর ল্টদয়ক তোক কয়র আহমদ মুসো বলল, ‘ক্দখ, এক আয়দশ আল্টম 

দু’বোর কল্টর নো। বোিঁচয়ত চোইয়ল বল ক্তোমরো কোরো? ক্কন এয়সল্টেল ক্ময়েল্টেয়ক 
ল্টকডেোপ করয়ত?’ েোণ্ডো ল্টকন্তু অতযন্ত শক্ত কঠেস্বর আহমদ মুসোর। 

ওরো ল্টতনজয়নই আহমদ মুসোর ল্টদয়ক তোকোল। 
আহমদ মুসোর মুয়খর ল্টদয়ক তোল্টকয়ে এবোরও তোরো আহমদ মুসোর কথো 

অল্টবশ্বোস করল নো। ওয়দর একজন বলল, ‘স্যোর, আমরো এই এলোকোর একেো 
শরীর চচযো লোয়বর সদস্য। দু’জন ক্লোক এয়স আমোয়দর বয়ল, এই মযোডোম তোয়দর 
আত্নীে, রো  কয়র পোল্টলয়ে এয়স এখোয়ন রয়েয়ে। তোরো এয়ল ক্স দরজো খুলয়ব নো 
এবাং আবোর পোল্টলয়ে যোয়ব। এই কোরয়ণ তোরো আমোয়দর দোল্টেত্ব ল্টদয়েয়ে তোয়ক 
ধয়র ল্টনয়ে ক্যয়ত। আমোয়দর লোয়বর পোয়শর পোয়কয তোরো অয়পক্ষো করয়ে। 
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মযোডোময়ক ল্টনয়ে তোয়দর হোয়ত ক্পৌিঁয়ে ক্দেোই আমোয়দর কোজ। আমরো প্রয়তযয়ক 
এজয়ে এক হোজোর ডলোর কয়র পোব।’ 

আহমদ মুসো তোকোল একবোর ব্রুনোর ল্টদয়ক। তোরপর ওয়দর ল্টদয়ক 
তোল্টকয়ে বলল, ‘ক্তোমোয়দর ল্টনয়ে ওখোয়ন ক্ য়ল ক্তো ওয়দর পোওেো যোয়ব?’ 

‘পোওেো যোয়বই ক্তো স্যোর!’ বলল ওয়দর ল্টতনজয়নর একজন। 
‘তোহয়ল চল।’ 
বয়ল ক্পেয়ন তোকোল। বলল ব্রুনোয়ক, ‘তুল্টম থোক, আল্টম আসল্টে।’ 
‘নো স্যোর, একো আল্টম বোসোে থোকয়ত পোরয়বো নো। ল্টেজ, আল্টম আপনোর 

সোয়থ যোব।’ বলল ব্রুনো তোর মুয়খ িয়ের ল্টচহ্ন। 
 ‘ল্টেক আয়ে, এস।’ আহমদ মুসো বলল। 
‘স্যোর, আপনোর বোম হোত সোাংঘোল্টতকিোয়ব আহত। রক্ত ঝরয়ে। এখনই 

বযোয়ঠডজ কল্টরয়ে ক্নেো দরকোর।’ বলল ব্রুনো। 
‘ল্টেক বয়লে ব্রুনো। ওয়দরও একজন আহত।’ বয়ল আহমদ মুসো ওয়দর 

আহত ক্লোকল্টেয়ক ডোকল। 
ব্রুনো েুয়ে ল্ট য়ে ফোস্টয এইড বক্স ল্টনয়ে এয়স বলল আহমদ মুসোয়ক, 

‘স্যোর, ল্টচন্তো করয়বন নো। আমোর ফোস্টয এইড ক্েল্টনাং আয়ে। আল্টম খোরোপ বযোয়ঠডজ 
করয়বো নো।’ 

বড়  োমলো ল্টনয়ে এয়স প্রথয়ম আহমদ মুসোর হোত এযোল্টঠেয়সপল্টেক ফু্লইড 
ক্মশোয়নো পোল্টন ল্টদয়ে ধুয়ে বযোয়ঠডজ ক্বিঁয়ধ ল্টদল। তোরপর আহমদ মুসো বযোয়ঠডজ 
ক্বিঁয়ধ ল্টদল ওয়দর আহত অে ক্লোকল্টের হোয়ত। 

সবোই ক্বল্টরয়ে এল ব্রুনোর ফ্লযোে ক্থয়ক। সব ক্শয়ষ ক্বরুল ব্রুনো ঘর লক 
কয়র। 

ওয়দর ল্টতনজয়নর দু’জন বসল েোইল্টিাং ও তোর পোয়শর ল্টসয়ে। আহত 
তৃতীে জয়নর সোয়থ ব্রুনোয়ক বসোল ক্পেয়ন মোয়ঝর ল্টসয়ে। ল্টনয়জয়ক আড়োয়ল রোখোর 
জয়ে ক্পেয়নর ল্টসয়ে বসোর ল্টসদ্ধোন্ত ল্টনয়েয়ে আহমদ মুসো। 

 োল্টড়য়ত ওেোর সমে দৃল্টির একেো পলক সোময়নর ল্টদয়ক পড়য়তই আহমদ 
মুসো ক্দখল অ্ল্প দূয়র একজন ক্লোক রোস্তোর পোয়শ একেো  োয়ে ক্েস ল্টদয়ে তোয়দর 
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ল্টদয়ক তোল্টকয়ে আয়ে। আহমদ মুসোর ক্চোয়খর সোময়ন পড়য়তই ক্লোকেো  োয়ের 
আড়োয়ল সয়র ক্ ল। পরক্ষয়ণই ক্স ওল্টদয়ক রোস্তোর পোয়শর একেো ক্ঝোয়পর ল্টদয়ক 
ক্দৌয়ড় ক্ ল। একে ুপয়রই ক্ঝোয়পর আড়োল ক্থয়ক একেো  োল্টড় ক্বল্টরয়ে ওল্টদয়ক 
চয়ল ক্ ল। 

ক্লোকল্টের আচরণ আহমদ মুসোর ময়ধয ল্টকে ুক্কৌতুহল সৃল্টি করয়লও এেো 
আহমদ মুসোর ময়ন ক্কোন িোবনোর সৃল্টি করল নো। উয়ে বসল ক্স  োল্টড়য়ত। 

 োল্টড় দশ ল্টমল্টনে চলোর পর একেো পোয়কয প্রয়বশ করল। দোিঁড়োল একেো 
ঝোউ  োয়ের পোয়শ। 

ল্টনরব পোকযেো। এ সময়ে পোয়কয ক্কউ আয়স নো। 
 োল্টড়র সোময়নর ওরো দু’জন লোফ ল্টদয়ে  োল্টড় ক্থয়ক ক্নয়ম পড়ল। 
ল্টকেুক্ষণ বোইয়র পোেচোল্টর কয়র তোরো আহমদ মুসোর কোয়ে এয়স বলল, 

‘স্যোর, কোউয়ক ক্দখল্টে নো। ল্টকন্তু এই ঝোউ  োয়ের পোয়শই ক্তো আমোয়দর দোিঁড়োবোর 
কথো! ওরো এখোয়ন থোকয়ব কথো ল্টেল।’ 

আহমদ মুসোর ময়ন পড়ল ব্রুনোর বোল্টড়র ওপোয়শ ক্দখো ক্সই ক্লোকল্টের 
কথো। ও ল্টক এয়দর ক্লোক ল্টেল। হওেোই সম্ভব। গুণ্ডোয়দর পোল্টেয়ে তোয়দর উপর 
ক্চোখ ক্রয়খল্টেল ল্টনশ্চে। মুক্তিোয়ব ব্রুনোয়ক ক্বর হয়ত ক্দয়খ এবাং সোয়থ আমোয়ক 
ক্দয়খ ওয়দর সয়িহ হয়েয়ে। ল্টনশ্চে তোয়দর বযোপোয়র পুল্টলশয়ক বলো হয়ব, এ 
সয়িহও তোরো করয়ত পোয়র। সয়িহ কয়রই ল্টক তোহয়ল ওরো সয়র পয়ড়য়ে?’ 

‘ল্টেক আয়ে, ক্তোমরো আয়রকে ুক্দখ।’ 
তোরপর আহমদ মুসো ব্রুনোয়ক বলল, ‘তুল্টমও নোয়মো।  োল্টড়র বোইয়র ল্ট য়ে 

দোিঁড়োও।’ 
আরও ল্টকে ুসমে পোর হয়লো। 
ওরো ল্টতনজন এয়স আহমদ মসুোর সোময়ন  োল্টড়র জোনোলোে এয়স দোিঁড়োল। 

বলল, ‘স্যোর, ওরো ল্টনশ্চে ক্িয় য়ে আপনোর আসো ক্ের ক্পয়ে।’ 
‘ক্লোক ওরো কেজন ল্টেল?’ ল্টজজ্ঞোসো আহমদ মুসোর। 
‘দুই  োল্টড়য়ত ওরো েেজন। সবোই  োল্টড় ক্থয়ক নোয়মল্টন। দু’জন আমোয়দর 

সোয়থ কথো বয়লল্টেল।’ বলল ওয়দর ল্টতনজয়নর একজন। 
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‘আেো, ওয়দর ময়ধয ল্টক নীল পযোঠে ও সোদো ল্টে-শোেয পরো ক্কউ ল্টেল?’ 
ল্টজজ্ঞোসো আহমদ মুসোর। 

‘হ্োিঁ স্যোর ল্টেল। একজয়নর পরয়ন নীল পযোঠে ও সোদো ল্টে-শোেয ল্টেল।’ 
বলল ওয়দর ল্টতনজয়নর ময়ধয আহত ক্লোকল্টে। 

‘ব্রুনো ক্য বিী হয়ে এখোয়ন আসয়ে নো, তোয়দর কোয়ে এ বযোপোরেো ফোিঁস 
হয়ে ক্ য়ে। এখোয়ন এয়ল তোয়দর ল্টবপদ হয়ব। এসব ল্টবষে তোরো ক্জয়ন ক্ফয়লয়ে। 
ল্টনশ্চে পোল্টলয়েয়ে ওরো।’ বলল আহমদ মুসো। 

‘সল্টতযই তোরো ক্জয়নয়ে? আপল্টন ল্টক কয়র জোনয়লন স্যোর?’ বলল ওয়দর 
একজন। তোয়দর ক্চোয়খ-মুয়খ একেো িীল্টত। 

‘ব্রুনোর বোল্টড়র বোইয়র ওয়দর একজন পোহোরোে ল্টেল। আমরো  োল্টড়য়ত 
ওেোর সমে ক্সও ওখোন ক্থয়ক চয়ল এয়সয়ে। আল্টম তোয়ক ক্দয়খল্টে।’ আহমদ মুসো 
বলল। 

‘ওরো খুব ক্জঞ্জোরোস ক্লোক স্যোর। আমোয়দর ল্টবপদ হয়ব। আপোতত 
আমোয়দরও পোলোয়ত হয়ব ক্দখল্টে।’ 

বলল ল্টতনজয়নর ক্সই আহত ক্লোকল্টেই। 
ক্লোকল্টের কথো ক্শষ হয়তই ক্চোয়খর পলয়ক সব ল্টদক ক্থয়ক চোর ক্থয়ক 

পোিঁচেো  োল্টড় এয়স আহমদ মসুোর  োল্টড়য়ক ল্টঘয়র দোিঁড়োল। দশ বোয়রোজন ক্লোক 
ক্নয়ম এল সাংয়  সাংয় ই। 

চোরল্টে ল্টরিলবোর উদযত হয়লো চোরল্টদক ক্থয়ক আহমদ মুসোর  োল্টড় লয়ক্ষ। 
ল্টেক এই সোয়থই দু’জন এল্ট য়ে এয়স যোরো ব্রুনোয়ক ল্টকডেোপ করয়ত ল্ট য়েল্টেল 
এবাং আহমদ মুসোয়দর সোয়থ এয়সয়ে তোয়দর দু’জনয়ক আক্রমণ করল। কয়েকল্টে 
ঘুল্টস লোল্ট য়ে মোল্টেয়ত ক্ফয়ল ল্টদল তোয়দর। ওয়দর আহত ক্লোকল্টে ল্টচৎকোর কয়র 
বলল, ‘স্যোর, আমোয়দর ক্কোন ক্দোষ ক্নই।  োল্টড়র ময়ধয বয়স থোকো ক্লোকল্টে 
আমোয়দর সবোইয়ক ক্ময়রয়ে। ওই আমোয়দরয়ক তোর সোয়থ আসয়ত বোধয কয়রয়ে।’ 

ল্টরিলবোরধোরী একজন ল্ট য়ে  োল্টড়র দরজোে একেো লোল্টথ ক্ময়র বলল, 
‘ক্বল্টরয়ে আে শোলো, ক্দখোল্টে মজো।’ 
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আহমদ মুসো দরজো খুয়ল দু’হোত মোথোর উপয়র তুয়ল ক্বর হয়ে এল  োল্টড় 
ক্থয়ক। 

ল্টরিলবোরধোরীয়দর দু’জন  োল্টড়র এপোয়শ ল্টেল।  োল্টড়র ওপোয়শর 
দু’প্রোয়ন্ত দু’জন। 

 োল্টড় ক্থয়ক ক্নয়ম ক্সোজো হয়ে দোিঁড়োবোর সমে চোরল্টদকেো একবোর 
তোল্টকয়ে ক্দয়খ ল্টনল আহমদ মসুো। 

ক্সোজো হয়ে দোিঁড়োয়তই ল্টরিলবোর তোক কয়র কোয়ের ক্লোকল্টে তোর ল্টদয়ক 
এল্ট য়ে এল। 

 োল্টড়র ওপোশ ক্থয়ক একজন ল্টচৎকোর কয়র উেল, ‘শোলোয়ক ক্শষ কয়র 
দোও। ব্রুনোয়ক আমরো  োল্টড়য়ত তুলল্টে।’ 

ল্টরিলবোয়রর একেো নল ধীয়র ধীয়র এয়স আহমদ মুসোর কপোয়ল ক্েকল। 
ল্টরিলবোরধোরী দোিঁয়ত দোিঁত ক্চয়প বলল, ‘একেুও শে হয়ব নো। পুল্টলশ 

যখন আমোয়দর সন্ধোয়ন আসয়ব তখন আমরো অল্টিেো পোর।’ 
ক্লোকল্টের কথো ক্শষ হবোর সোয়থ সোয়থই  োল্টড়র ক্পেন ল্টদক ক্থয়ক একেো 

েুল্টর এয়স ল্টরিলবোরধোরীর বোহুয়ত ল্টবদ্ধ হয়লো। ক্লোকল্টে কল্টকয়ে উয়ে তোর ডোন বোহু 
ক্চয়প ধয়র বয়স পড়ল। 

আহমদ মুসো দ্রুত ক্পেন ল্টদয়ক তোকোল। ক্দখল,  োল্টড়র ক্পেয়ন দোিঁল্টড়য়ে 
ক্সই ল্টতনজয়নর আহত ক্লোকল্টে। সয়িহ ক্নই আহমদ মুসোর, এই ক্লোকল্টেই েুল্টর 
েুিঁয়ড়য়ে আহমদ মুসোয়ক হতযো করয়ত যোওেো ল্টরিলবোরধোরীয়ক। 

ক্লোকল্টের উপর ক্চোখ পড়য়তই আহমদ মুসো ক্দখল তোর ক্চোখ ঘুয়র  োল্টড়র 
ওপোয়শর ল্টদয়ক। তোর ক্চোয়খ-মুয়খ আতাংক। 

আহমদ মুসো দ্রুত তোকোল  োল্টড়র ওপোয়শ। ক্দখল, একেো ল্টরিলবোর উয়ে 
আসয়ে েুল্টর েুিঁয়ড় মোরো ক্সই আহত ক্লোকল্টেয়ক লয়ক্ষ। 

আহমদ মুসোর ডোন হোতেো দ্রুত চয়ল ক্ ল মোথোর ক্পেয়ন জযোয়কয়ের 
ল্টনয়চ এবাং ক্বল্টরয়ে এল ‘ল্যাযোক ক্কোবরো’ নোয়মর ক্েোে কোয়লো কুচকুয়চ ল্টবপদজনক 
ল্টরিলবোর ল্টনয়ে। পরমোনু ল্টনেল্টন্ত্রত এক ধরয়নর ল্টবয়স্ফোরণ এর বুয়লেয়ক 
পল্টরচোলনো কয়র। এক কমল্টেে রোউয়ঠড এর ১২ল্টে বুয়লে থোয়ক। সোধোরণ 
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ল্টরিলবোয়রর ক্চয়ে অয়নক দ্রুত, ল্টন:শে এর বুয়লে এবাং এেো অতযন্ত িোংকর। ক্য 
অাং য়ক এই বুয়লে আঘোত কয়র তো বহু ল্টদয়নর জয়ে ওজনহীন ও অবশ হয়ে 
যোে। 

ক্চোয়খর পলয়ক ল্টরিলবোর মোথোর উপর ল্টদয়ে ঘুল্টরয়ে এয়ন আহমদ মুসো 
েুল্টরয়ত আহত ক্লোকল্টেয়ক গুল্টল করয়ত উদযত হয়লো। ল্টনয়ময়ষ ক্লোকল্টের বোহু লয়ক্ষ 
গুল্টল করল। গুল্টলল্টে ল্টেক তোর কনুইয়ের উপয়রর জোে োেোে ল্টবদ্ধ হয়লো। ক্লোকল্টে 
ল্টে োর চোপয়ত যোল্টেল ল্টরিলবোয়রর। ল্টকন্তু হয়লো নো। খয়স পড়ল তোর হোত ক্থয়ক 
ল্টরিলবোর। 

প্রথম গুল্টলল্টে করোর পর এক ক্সয়কঠডও ক্দল্টর কয়রল্টন আহমদ মুসো। 
আরও দু’জন ল্টরিলবোরধোরী রয়ে ক্ য়ে। 

আহমদ মুসোর ল্টরিলবোর ঘুয়র এল ওল্টদক ল্টদয়ে। আহমদ মুসোর প্রথম 
গুল্টল এতেোই দ্রুত ও আকল্টিক ল্টেল ক্য, ঐ দুই ল্টরিলবোরধোরীর ল্টবমূঢ়তো কোেয়ত 
তোয়দর অয়নক ক্সয়কঠড নি হয়লো। এই নি ক্সয়কঠডগুয়লোই আহমদ মুসো বযবহোর 
করল ওয়দর দু’জনয়ক গুল্টল করোর কোয়জ। সল্টবত ল্টফয়র ওরো যখন তোয়দর 
ল্টরিলবোর ক্তোলোর ল্টচন্তো করল, তখনই গুল্টল ল্টবদ্ধ হয়লো ওয়দর ল্টরিলবোর ধরো হোত। 

তৃতীে গুল্টলেো কয়রই আহমদ মুসো দোিঁড়োয়নো অবল্টশি ক্লোকয়দর লয়ক্ষ 
ল্টরিলবোর তুয়ল বলল, ‘সবোই হোত তুয়ল দোিঁড়োও, সোমোে ক্বেোদবী করয়ল মোথোর 
খুল্টল উয়ড় যোয়ব। এক কথো আল্টম দু’বোর বল্টল নো।’ 

কথো ক্শষ কয়রই আহমদ মুসো ল্টরিলবোর নোল্টময়ে ল্টনয়ে ব্রুনোয়ক বলল, 
‘তুল্টম পুল্টলশয়ক ক্েল্টলয়ফোন কর। বল ল্টকডেোপোর ধরো পয়ড়য়ে। ওরো ল্টতনজন 
ক্তোমোর সোক্ষী।’ 

আহমদ মুসো কথো বলোর সমে কয়েক মুহুয়তযর জয়ে ক্চোখ নোল্টময়ে 
ল্টনয়েল্টেল ওয়দর ল্টদক ক্থয়ক। এরই সুয়যো  েহণ কয়রল্টেল ওয়দর একজন। 
েুিঁয়ড়ল্টেল আধুল্টনক বুয়মরোাং সুইচ নোইফ। ল্টন:শয়ে েুয়ে আসল্টেল নোইফল্টে। 

ল্টচৎকোর কয়র উয়েল্টেল ব্রুনো। ক্দখয়ত ক্পয়েল্টেল ক্স ল্টবপদজনক েুল্টর 
ল্টনয়ক্ষয়পর ঘেনো। 
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ঘেনোর ল্টদয়ক ঘুয়র তোকোবোর সমে নি নো কয়র আহমদ মুসো ল্টন:শয়ে 
ক্বোিঁেো ক্থয়ক ঝয়র পড়ো ফয়লর মত ল্টনয়জয়ক মোল্টের উপর ক্েয়ল ল্টদয়েল্টেল। 

মুহূয়তযর বযবধোয়ন ক্বিঁয়চ ক্ ল আহমদ মুসো। অল্টবশ্বোস্য তীক্ষ্ণ ধোয়রর সুইচ 
বুয়মরোাংল্টে আহমদ মুসোর মোথোর সোময়নর চুয়লর ল্টকেদাংশ ক্েিঁয়ে ল্টনয়ে চয়ল ক্ ল। 
বয়স পড়য়ত এক মুহূতয ক্দল্টর হয়ল বুয়মরোাং নোইফল্টে ক্দহ ক্থয়ক মোথোয়ক আলোদো 
কয়র ক্ফলত। 

আহমদ মুসো বয়স পয়ড়ই গুল্টল করল বুয়মরোাং ল্টনয়ক্ষপকোরীর মোথো লয়ক্ষ। 
বুয়মরোাং ল্টনয়ক্ষপকোরী ক্লোকল্টে তথন মোথো ঘুল্টরয়ে ল্টনল্টেল। সল্টতযই আহমদ মুসোর 
গুল্টল ক্লোকল্টের কপোল ল্টদয়ে ঢুয়ক তোর মোথো উল্টড়য়ে ল্টদল। 

আহমদ মুসো উয়ে দোিঁড়োল। 
ক্মোবোইয়ল কথো বলল্টেল ব্রুনো। 
ক্মোবোইল ক্স মুয়খর কোে ক্থয়ক সল্টরয়ে বলল, ‘স্যোর, আল্টম পুল্টলশয়ক 

জোল্টনয়েল্টে। ওরো আসয়ে। ল্টকন্তু স্যোর, আপনোর গুল্টল, আপনোর ল্টরিলবোর...। ক্কোন 
ল্টবপদ হয়ব নো ক্তো? অল্টিেোর অস্ত্র আইন খ্ুবই কয়েোর।’ 

আহমদ মুসো ব্রুনোর উয়দ্ব  বুঝল। বলল, ‘নো ব্রুনো, িে ক্নই। আমোর এ 
ল্টরিলবোয়রর ইউয়রোপীে লোইয়সি রয়েয়ে।’ 

পোিঁচ ল্টমল্টনয়ের ময়ধযই পুল্টলয়শর দু’ল্টে  োল্টড় এয়স ক্পৌিঁয়ে ক্ ল। 
 
 
 
 োয়ল প্রচণ্ড এক থোপ্পড় ক্খল লোরো ল্টলসয়বথ। 
ল্টলসয়বয়থর পরয়ন নোয়সযর ক্পোষোক। ল্টকন্তু  োয়ে ডোক্তোয়রর এযোপ্রন। 

এযোপ্রয়নর সোময়নর বড় পয়কে দু’ক্েো ঝুয়ল আয়ে। ক্স দুই পয়কয়ের একল্টেয়ত 
পোওেো যোয়ব একেো ল্টরিলবোর ও িোংকর একেো সুইচ নোইফ। 

লোরো ল্টলসয়বথয়ক ক্য থোপ্পড় ল্টদয়েয়ে ক্স ক্ ৌরীর মো কোল্টরনো কোরল্টলন। 
ল্টবধ্বস্ত তোর ক্চহোরো । উসু্ক্-খুসকু তোর চুল। অল্টবেস্ত ক্পোষোক। দু’ক্চোয়খ 

তোর উদ্ভ্ভ্রোন্ত দৃল্টি। 
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সুির আল্টেয়কর একেো ক্বয়ড ক্স বয়স। 
বড় ঘর, ল্টকন্তু এয়কবোয়রই ল্টনরোিরণ। ক্দখয়ত ময়ন হে কোরো োয়রর মত। 

ঘয়রর ল্টিতয়রই েেয়লে। পড়োর একেো ক্েোট্ট ক্েল্টবল ও একল্টে ক্চেোর। তোয়ত বই-
পত্র ল্টকেু ক্নই। আয়ে একেো ক্েয়ত খোবোর সোজোয়নো। 

লোরো ল্টলসয়বয়থর  োয়ল এক থোপ্পড় কল্টষয়েই বলল, ‘বয়লল্টে ক্তো আল্টম 
ক্তোয়দর খোবোর খোয়বো নো! ময়র যোয়বো।’ 

মুহুতয থোমল। একেো দম ল্টদয়য আবোর বয়ল উেল, ‘আমোর হোতঘল্টড় 
ক্কোথোে? ক্দেোয়ল কযোয়লঠডোর ক্নই ক্কন?’ 

‘আমোয়ক ক্ময়র নো ক্ফয়ল মরোর মত ক্ফয়ল ক্রয়খ ল্টনযযোতন চোলোয়নো হয়ে 
ক্কন?’ 

বয়লই কোল্টরনো কোরল্টলন ক্বড-সোইড ক্থয়ক একেো গ্লোস তুয়ল ল্টনয়ে 
ক্চোয়খর পলয়ক েুিঁয়ড় মোরল লোরো ল্টলসয়বয়থর ল্টদয়ক। 

লোরো ল্টলসয়বথ সোবধোন হওেোর সমে পোেল্টন। গ্লোসেো ল্ট য়ে আঘোত করল 
তোর কপোয়লর বোম পোশেোে। ক্জোয়রর সোয়থ ক্েোিঁড়ো গ্লোয়সর িোল্টর ক্ োড়ো কপোয়ল 
ক্লয়  একেো খোদ সৃল্টি কয়র উল্টেয়ে ল্টনয়ে ক্ ল একখণ্ড চোমড়ো। 

ঝর ঝর কয়র রক্ত ক্নয়ম এয়স মুয়খর উপর ল্টদয়ে  ড়োল। 
ক্ক্রোয়ধ মুখও লোল হয়ে উেল। এক েোন ল্টদয়ে এযোপ্রয়নর পয়কে ক্থয়ক 

ল্টরিলবোর ক্বর কয়র কোল্টরনো কোরল্টলয়নর কপোয়ল ক্েল্টকয়ে বলল, ‘মযোডোম, ইেো 
করয়লই মোথোেো এখন এয়ফোিঁড় ওয়ফোিঁড় কয়র ল্টদয়ত পোল্টর।’ 

‘ল্টে োরেো চোপ, আল্টম ক্তো ক্সেোই চোই।’ বলল কোল্টরনো কোরল্টলন। 
আর ক্কোন কথো নো বয়ল লোরো ল্টলসয়বথ ল্টরিলবোর পয়কয়ে ক্ফয়ল েুয়ে 

ঘর ক্থয়ক ক্বর হয়ে ক্ ল। 
বোল্টড়র ল্টিন্ন একল্টে অাংয়শর ল্টলফে ধয়র উয়ে ক্ ল চোরতলোে। চোরতলোর 

একেো দরজোর সোময়ন দোিঁড়োয়তই দরজো ফুিঁয়ড় ক্বল্টরয়ে আসো একেো কঠে কথো বয়ল 
উেল, ‘লোরো, তুল্টম আহত আল্টম ক্সেো জোল্টন। ল্টক বলয়ত এয়সে, বল।’ 
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‘এল্টক্সয়লল্টি, মযোডোম ল্টনেন্ত্রয়ণর বোইয়র চয়ল যোয়েন। সাংজ্ঞোে আসোর 
পয়রই ক্স আনরুল্টল হয়ে উেয়েন। ক্য ক্কোন সমে ক্য ক্কোন কোণ্ড ঘল্টেয়ে বসয়ত 
পোয়রন।’ লোরো ল্টলসয়বথ বলল। 

‘সব জোল্টন আল্টম। তুল্টম যোও। আল্টম ক্দখল্টে।’ বলল দরজো ক্িদ কয়র 
আসো ক্সই কণ্ঠ। 

দরজোে ক্ োপন মোইয়ক্রোয়ফোন আয়ে। ক্স মোইয়ক্রোয়ফোন ক্থয়কই 
কথোগুয়লো আসয়ে। 

লোরো ল্টলসয়বথ ল্টফয়র ক্ ল বোল্টড়র আয় র অাংয়শ তোর কয়ক্ষ। 
খোয়ের পোয়শর ক্দেোলেো ফুিঁয়ড় কোয়লো ইউল্টনফরয়ম ঢোকো কোয়লো মুয়খোশ 

পরো অয়নক বোর ক্দখো পল্টরল্টচত কোয়লো মূল্টতয সোময়ন এয়স দোিঁড়োয়তই কোল্টরনো 
কোরল্টলন ল্টচৎকোর কয়র বলল, ‘শেতোনরো, ক্তোমরো আমোয়ক আর কত ল্টনযযোতন 
করয়ব? আমোয়ক ক্ময়র ক্ফল। নো হয়ল যোয়ক পোব তোয়ক আস্ত রোখয়বো নো।’ 

যোল্টন্ত্রক ধরয়নর হোল্টস ক্িয়স এল কোয়লো মূল্টতযর ল্টদক ক্থয়ক। কথো ক্িয়স 
এল অয়নকেো যোল্টন্ত্রক স্বয়র। বলল, ‘হোজোর বোর শেতোন বল, তোয়ত ক্কোন ক্ষল্টত 
ক্নই। আমরো যো চোই, তো সম্পূণয পোওেোর পয়থ। যতই চোও তুল্টম মরয়ব নো। 
ক্তোমোয়ক আরও বোিঁচয়ত হয়ব।’ 

‘ক্কন বোিঁচয়ত হয়ব?’ বলল কোল্টরনো কোরল্টলন তীব্র কয়ণ্ঠ। 
‘কোরণ ক্তোমোর মোল্টি ল্টবল্টলেন ডলোয়রর এয়স্টে আমোয়দর হস্ত ত হয়ত 

আরও ল্টকেু সমে বোল্টক আয়ে। ক্তোমোর ডুল্টেয়কে যোয়ক আমরো বল্টসয়েল্টে তোর সব 
ল্টকেু ল্টেক আয়ে, ল্টকন্তু তোর হস্তোক্ষর ও ল্টফাং োর ল্টপ্রঠে ক্তোমোর ক্রকয়ডযড হস্তোক্ষর ও 
ল্টফাং োর ল্টপ্রয়ঠের সোয়থ ল্টমলয়ে নো। এগুয়লো ল্টেক করয়ত সমে লো য়ে। ল্টনউ 
আরল্টেল্টফল্টসেোল ক্লদোর ক্েকনলল্টজয়ত তোর ল্টফাং োয়রর ল্টপ্রঠে ক্চঞ্জ করো হয়ে। আর 
ক্তোমোর দুই ক্ময়ে আনোল্টলসো অযোল্টলনো, ব্রুনো ব্রুনল্টহল্ড ও আলদুল্টন ক্সনল্টেডয়ক 
আমরো খুিঁয়জ পোল্টে নো। ক্তোমোয়ক মোরোর আয়  ক্তোমোর দুই ক্ময়ে ও স্বোমীয়ক 
আমরো হতযো করব। তোরো ক্তোমোর ডুল্টেয়কেয়ক পুয়রোপুল্টরই সয়িহ কয়রয়ে। 
আমোয়দর হোত ফসয়ক তোরো আত্নয় োপন কয়রয়ে। তয়ব তোয়দর আমরো ধরবই। 
অতএব, ল্টচন্তো কয়রো নো, ক্তোমোর মৃতযুর ল্টদন খুব দূয়র নে।’ কোয়লো মূল্টতযল্টে বলল। 
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পো য়লর মত ক্হো ক্হো কয়র ক্হয়স উেল কোল্টরনো কোরল্টলন। বলল, 
‘ক্তোমোয়দর ক্কোন উয়েেই সফল হয়ব নো শেতোন। আমোর এয়স্টেেো আমোর 
পূবযপরুুয়ষর অয়নক পূয়ণযর অজযন। এেো ক্কোন শেতোয়নর হোয়ত পড়য়ত পোয়র নো। 
ঈশ্বর এই সম্পদ রক্ষো করয়বন। ক্তোমরো আমোয়ক আেক কয়রে আমোর স্বোমী-
সন্তোনয়দরও ক্শষ করয়ত পোরয়ব, তো ক্িব নো শেতোন। ঈশ্বর আয়েন।’ 

ক্হো ক্হো কয়র আয় র মতই ক্হয়স উেল ক্সই কোয়লো মূল্টতয। বলল, 
‘এতক্ষয়ণ ক্তোমোর ক্েোে ক্ময়ে আমোয়দর হোয়ত এয়স ক্ য়ে। একজনয়ক পোওেো 
ক্ য়ে, অে দু’জনয়ক শীঘ্রই পোওেো যোয়ব। একজন ল্টকয়শোরীর মুখ খুলোয়ত খুব 
ক্বল্টশ সমে লো য়ব নো, এেো মযোডোম তুল্টমও জোয়নো।’ 

‘আমোর এখন ক্যমন ল্টকেু করোর শল্টক্ত ক্নই, সুয়যো  ক্নই, ক্তমল্টন ক্তোমোর 
এসব কথোয়ক আল্টম িেও করল্টে নো। আমোর িরসো এখন একমোত্র ঈশ্বর। আমোর 
স্বোমী-সন্তোনয়দর তোিঁর হোয়তই ক্েয়ড় ল্টদয়েল্টে।’ 

‘ল্টকেু করোর ক্যো যতো যোয়দর থোয়ক নো, তোরোই এমন কয়র ধয়মযর ক্িক 
ধয়র।’ ক্সই কোয়লো মূল্টতয বলল। 

‘যোরো শেতোন তোরো এমন কথো বলয়তই পোয়র। স্যোক্সনরো ধয়মযর ক্িক 
ধয়র নো। ধোল্টমযক স্যোক্সনরো ল্টবল্টিন্ন রকম অধয়মযর ক্িকধোরীয়দর মুয়খোশ খুয়ল ক্দে, 
এ ইল্টতহোস একেু খুিঁজয়লই পোয়ব শেতোন।’ বলল কোল্টরনো কোরল্টলন। 

 কোয়লো মূল্টতযর মুখ নয়ড় উয়েল্টেল। ল্টকন্তু তোর কথো শুরুর আয় ই 
ক্মোবোইয়লর ল্টরাং বোজোর শে ক্বরুয়লো তোর কোয়লো ইউল্টনফরয়মর ল্টিতর ক্থয়ক। মুখ 
তোর বন্ধ হয়ে ক্ ল। 

ধীয়র ধীয়র হোতল্টে তোর পয়কে ক্থয়ক ক্মোবোইয়ল তুয়ল ল্টনল। 
‘হ্োিঁ, বল ক্হাংল্ট স্ট, ওয়দর খবর ল্টক?’ বলল কোয়লো মূল্টতয। 
‘স্যোর, খবর িোয়লো নে। ওরো ব্রুনো ব্রুনল্টহল্ডয়ক হোয়ত ক্পয়েও রোখয়ত 

পোয়রল্টন। ক্কউ তোয়দর হোত ক্থয়ক ক্কয়ড় ল্টনয়েয়ে। আমোয়দর চোরজন ক্লোক আহত, 
এর ময়ধয ল্টতনজন গুল্টল ল্টবদ্ধ। আর...।’ 
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ওপোয়রর কথো শুনয়ত শুনয়ত হেোৎ ধমক ল্টদয়ে বয়ল উেল, ‘থোম, আল্টম 
ক্তোমোর কোে ক্থয়ক ঘেনোর ল্টরয়পোেয চোইল্টন। বল, ব্রুনোয়ক কোরো ক্কয়ড় ল্টনয়েয়ে? 
পুল্টলশ ক্তো অবেই নে!’ 

‘নো, পুল্টলশ নে। একজন অপল্টরল্টচত ক্লোক।’ ওপোর ক্থয়ক বলল। 
‘ক্তোমরো  োিঁজোখুল্টর  ল্প সোজোে? একজন অপল্টরল্টচত রোস্তোর ক্লোক দশ 

বোয়রোজন সশস্ত্র ক্লোয়কর কোে ক্থয়ক ব্রুনোয়ক ক্কয়ড় ল্টনয়েয়ে? আসল ঘেনো ল্টক 
বল।’ বলল কোয়লো মূল্টতয তীব্র ক্ক্ষোয়ির সোয়থ। 

‘স্যোর, ঘেনোেো ল্টেক স্যোর। সোলজবোয় যর আমোয়দর আরও দু’ল্টে সূত্র 
ক্থয়কও আমোয়ক এই ঘেনোই জোনোয়নো হয়েয়ে।’ বলল ল্টহাংল্ট স্ট ওপোর ক্থয়ক।  

‘আমোয়দর ওরো ক্কোথোে?’ বলল কোয়লো মূল্টতয। 
‘ওরো ল্টনয়দযয়শর অয়পক্ষো করয়ে।’ ল্টহাংল্ট স্ট বলল ওপোর ক্থয়ক। 
‘ওয়দর জয়ে আমোর ল্টক ল্টনয়দযশ জোয়নো নো তুল্টম? ওরো এখন শত্রুর সূত্র, 

শত্রুরো ওয়দর ফয়লো করয়ব। লোয়েল্টবল্টলল্টে ওরো এখন।’ কোয়লো মূল্টতয বলল। 
‘বুয়ঝল্টে স্যোর, আ োমী কোয়লর সূয়যযোদে ওরো ক্দখয়ত পোয়ব নো।’ বলল 

ওপোর ক্থয়ক ল্টহাংল্ট স্ট। 
এবোর ক্হো ক্হো কয়র ক্হয়স উয়েয়ে কোল্টরনো কোরল্টলন। বলল, ‘বললোম নো 

শেতোন, ঈশ্বর আয়েন। ঈশ্বর আমোর স্বোমী-সন্তোনয়দর রক্ষো করয়বন। ক্দখয়ল 
ব্রুনোয়ক হোয়ত আনোর ক্তোমোয়দর ষড়যন্ত্র ঈশ্বর সফল ক্হত ল্টদয়লন নো।’ 

কোয়লো মূল্টতযল্টে ক্ক্রোয়ধর সোয়থ মোল্টেয়ত সয়জোয়র একেো লোল্টথ েুয়ক বলল, 
‘চুপ মযোডোম! আমোর ক্লোকয়দর িুয়ল একবোর েোড়ো ক্পয়েয়ে ক্তোমোর ক্ময়ে। ল্টকন্তু 
আমোয়দর জোয়ল ক্স ধরো পড়য়বই। ল্টনল্টশ্চত থোক, ক্তোমোর সোময়নই ওয়ক আমরো 
েুকয়রো েুকয়রো করব অথবো তোর লোশ ক্তোমোর কোয়ে আসয়ব।’ 

‘আমোয়ক িে ক্দল্টখও নো। মৃতযু িে নো থোকয়ল তোর আর ক্কোন ল্টকেুর িে 
থোয়ক নো। স্বোমী-সন্তোনয়দর আয় ই আল্টম ঈশ্বয়রর হোয়ত ক্েয়ড় ল্টদয়েল্টে। তোয়দর 
কথো আল্টম িোল্টবও নো।’ বলল কোল্টরনো কোরল্টলন। 

কোল্টরনো কোরল্টলয়নর কথো ক্শষ হয়তই আবোর ক্মোবোইল ক্বয়জ উেল ক্সই 
কোয়লো মূল্টতযর। 
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ক্মোবোইল ধয়রই কোয়লো মূল্টতয বলল, ‘বল ল্টহাংল্ট স্ট, জরুল্টর ল্টকেু?’ 
‘স্যোর, ক্য ক্লোকল্টে ব্রুনোয়ক ক্কয়ড় ল্টনয়েয়ে, তোর সম্পয়কয ল্টকেু জোনো 

ক্ য়ে। 
ক্স ইউয়রোপীে নে, এল্টশেোর হয়ত পোয়র। আরও জোনো ক্ য়ে ক্স আজ 

সকোয়ল ব্রুনোর সোয়থ সোক্ষোত করয়ত তোর ফ্লযোয়ে ল্ট য়েল্টেল। আজয়কর ঘেনোর পর 
ব্রুনো ফ্লযোয়ে যোেল্টন। তোয়দর ক্খোজো হয়ে।’ বলল ল্টহাংল্ট স্ট ওপোর ক্থয়ক। 

‘অল্টবশ্বোস্য! একজন এল্টশেোন প্রোে ডজয়নর মত আমোয়দর ক্লোয়কর কোে 
ক্থয়ক ব্রুনোয়ক ক্কয়ড় ল্টনল। বয়ল দোও ওয়দর, ক্য ক্কোন মূয়লয তোয়ক ও ব্রুনোয়ক 
আল্টম চোই। আমোর ক্কন জোল্টন ময়ন হয়ে ওরো জোমযোল্টনয়ত আসয়ব। অল্টিেো ক্থয়ক 
যত রোস্তো জোমযোল্টনয়ত প্রয়বশ কয়রয়ে সবক’ল্টের উপর ক্চোখ রোখয়ত বল। আর 
ইল্টময়েশন ক্পোস্টগুয়লোয়ত আমরো ক্য বয়িোবস্ত কয়রল্টে, তোয়ক ক্জোরদোর কয়র 
ক্তোল।’ বলল কোয়লো মূল্টতযল্টে। 

কোয়লো মূল্টতযর কথো সমস্ত ময়নোয়যো  ল্টদয়ে শুনল্টেল কোল্টরনো কোরল্টলন। ক্স 
থোময়তই বয়ল উেল, ‘ক্শোন শেতোনরো, ক্তোমোয়দর এক ডজন ক্লোক একজন 
এল্টশেোয়নর সোয়থ পোয়রল্টন, এেোই ঈশ্বয়রর মোর। ময়ন ক্রখ ঈশ্বয়রর মোর ক্তোমোয়দর 
উপর শুরু হয়েয়ে।’ 

কোয়লো মূল্টতযর ডোন হোতেো পয়কয়ের ময়ধয ল্টেল। ল্টরিলবোর সয়মত ক্বর 
হয়ে এল তোর হোত। তোর ল্টরিলবোর উেল কোল্টরনো কোরল্টলয়নর মোথো লয়ক্ষ। ল্টকন্তু 
মুহুয়তযই আবোর ল্টরিলবোরেো নোল্টময়ে ল্টনল ক্স। বলল, ‘ক্তোমোর জীবয়নর আরও 
কেল্টদন বোল্টক। মোরব ক্সল্টদন ল্টরিলবোর ল্টদয়ে নে। মোরব মৃতযু যন্ত্রণো ল্টক তো যোয়ত 
হোয়ড় হোয়ড় বুঝয়ত পোর, ক্সিোয়ব। ময়ন ক্রখ, ক্তোমোর ক্ময়ে দু’ল্টে ল্টনয়ে আসব 
ক্তোমোর কোয়ে। তোয়দর নরম ক্দয়হর উপর শকুন ক্লল্টলয়ে ল্টদয়ে ক্িোয়জর ময়হোৎসব 
করব। তখন বড় বড় কথো ক্তোমোর ক্কোথোে যোে ক্দখব। এই যন্ত্রণোর পর ক্তোমোর 
আসল মৃতযু যন্ত্রণো শুরু হয়ব। অয়পক্ষো কর।’ 

‘শেতোনরো ক্শোন, কথোগুয়লো বলে ল্টনয়জয়ক ঈশ্বর সোল্টজয়ে। ঈশ্বরই এর 
জবোব ক্দয়বন। অয়পক্ষো কর।’ বলল কয়েোর কয়ণ্ঠ কোল্টরনো কোরল্টলন। 
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‘মযোডোম! তুল্টম সব হোল্টরয়েে, ক্দহ ক্থয়ক শুরু কয়র সম্পদ, স্বোমী, সন্তোন 
সব ক্তোমোর ক্ য়ে, তয়ব দম্ভ ক্তোমোর যোেল্টন।’ বলল কোয়লো মূল্টতয। 

‘প্রোণ থোকো পযযন্ত এ দম্ভ আমোর যোয়ব নো। এ দম্ভ ল্টবশ্বোয়সর প্রল্টতধ্বল্টন। 
আমোর সব ক্তোমরো ক্কয়ড় ল্টনয়েে, ল্টকন্তু ল্টবশ্বোস ক্কয়ড় ল্টনয়ত পোরল্টন শেতোনরো।’ 
ক্সই কয়েোর কয়ণ্ঠ বলল কোল্টরনো কোরল্টলন। 

‘হ্োিঁ, রোস্তোর কুকুয়রর ল্টকেুই থোয়ক নো, ল্টকন্তু তোয়দর ক্ঘউ ক্ঘউয়ের অিযোস 
যোে নো!’ বয়ল কোয়লো মূল্টতযল্টে তোর বুয়কর কোয়লো একেো বোেয়ন চোপ ল্টদল। সাংয়  
সাংয়  ক্দেোয়ল একেো দরজো খুয়ল ক্ ল। ক্সই দরজোে এক লোয়ফ ঢুয়ক ক্ ল কোয়লো 
মূল্টতযল্টে। 
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৩ 
সোরো ল্টদন ধয়র আহমদ মুসো ক্ োেো সোলজবো য ঘুয়র ক্বল্টড়য়েয়ে। সোয়থ 

ল্টেল ব্রুনো ব্রুনল্টহল্ড। 
জোমযোল্টনর প্রোে মোথোর উপয়র নেনোল্টিরোম আল্পস-এর একেো সুির খণ্ড 

অল্টিেোর এই ক্েোট্ট সোলজবো য শহরল্টে মুগ্ধ কয়রয়ে আহমদ মুসোয়ক। 
ঘঠেোর পর ঘঠেো ধয়র আহমদ মুসো ক্বল্টিেোন আল্পস-এর সুির 

পোহোড়শৃে, উপতযকো, অপরূপ দৃয়ের ল্টকাংস ক্লক ল্টরিোর, ল্টহেলোয়রর অবকোশ 
ক্কন্দ্র ‘ঈ ল ক্নসে’, অল্টিেোর ওেোঠডোর লযোঠড সোলজবোয় যর েোমীণ উপকঠে, 
সোলজবোয় যর ঐল্টতহোল্টসক বোরুক েোওেোর, ল্টবশপ রুপোেয ও ক্বল্টিল্টরেোন 
ল্টডউকয়দর শোসনয়কন্দ্র ঐল্টতহোল্টসক  ীজযোগুয়লো ক্দয়খয়ে। সবয়শয়ষ ঐল্টতহোল্টসক 
বোরুক েোওেোর ক্থয়ক ক্বল্টরয়ে আসোর সমে ব্রুনো বলল, ‘আপনোয়ক একজন 
সমঝদোর েুযল্টরস্ট ময়ন হয়ে। ময়ন হয়ে, আপল্টন সোলজবো য ক্দখোর জয়েই 
এখোয়ন এয়সয়েন। ক্কমন লো য়ে স্যোর, সোলজবো যয়ক?’ 

আহমদ মুসো হোসল। বলল, ‘সোলজবোয় যর ক্যেুকু আেোহর ধতল্টর, ‘ক্সেুকু 
খুবই সুির। ল্টকন্তু ক্য অাংশেো ‘মযোন ক্মড’ মোয়ন মোনুয়ষর ধতল্টর, ক্সেুকু অয়নকেোই 
একয়ঘয়ে।’ 

‘ক্যমন?’ ল্টকেুেো ল্টবিয়ের সোয়থ বলল ব্রুনো। 
‘সোলজবোয় য কনসোেয হল ও  ীজযোর েড়োেল্টড় ক্দখল্টে। এই ক্য বোরুক 

েোওেোর ক্থয়ক ক্বরুলোম, ক্সেোও নোচ- োন জোতীে ল্টশয়ল্পর জয়ে ধতল্টর। ময়ন 
হয়ে এল্টদয়কর মোনুয়ষর মন আয়ে, মোথো ক্নই। আবোর ক্দখ, বড় বড় স্থোপনোগুয়লো 
 ীজযো। ক্সগুয়লোর আকৃল্টত যোই ক্হোক, প্রকৃল্টতেো ক্পোয়ড়ো বোল্টড়র মত মোয়ন মোনুয়ষর 
আত্নো আয়ে ল্টকন্তু মোনুয়ষর প্রোণস্পিন এখোয়ন ক্নই।’ আহমদ মুসো বলল। 



ক্লোন ষড়যন্ত্র  48 

 

‘ ীজযোগুয়লো পুরোয়নো, প্রোণহীন এেো বুঝলোম। কোরণ খুব কম মোনুষই 
 ীজযোে যোে। নতুন  ীজযোও ধতল্টর হয়ে নো এ কোরয়ণই। ল্টকন্তু এখনকোর মোনুয়ষর 
মোথো ক্নই, একথো বলয়েন ক্কন?’ বলল ব্রুনো। তোর মুয়খ হোল্টস। 

‘নোচ- োন বো এ ধরয়নর কমকযোণ্ড যোয়দর আনয়ির একমোত্র বো প্রধোন 
উৎস হয়ে দোিঁড়োে, তোয়দর মোথো থোয়ক নো। ধীয়র ধীয়র মহৎ কোজ, মহৎ ল্টচন্তো ও 
মহৎ সৃল্টির ক্ষমতো তোয়দর ক্লোপ পোে। েীক সিযতোর ক্শষ ল্টদয়ক এেোই ঘয়েল্টেল 
এবাং তোর ধ্বাংসও ত্বরোল্টিত হয়েল্টেল।’ আহমদ মুসো বলল। 

 ম্ভীর হয়ে উেল ব্রুনোর মুখ। বলল, ‘অয়নক িোল্টর কথো বয়লয়েন স্যোর। 
আল্টম এত ল্টকে ুজোল্টন নো। তয়ব নোচ- োন ল্টশল্প-সাংসৃ্ক্ল্টতর অাং । এেো ক্ষল্টতকর 
ক্কন হয়ব?’ 

‘ওষুধ মোত্রো ও সীমোর ময়ধয নো থোকয়ল ল্টবষ হয়ে দোিঁড়োে। একইিোয়ব 
উপোয়দে খোদযও িেোনক ক্ষল্টতকর হয়ে দোিঁড়োয়ত পোয়র।’ বলল  ম্ভীর কয়ঠে 
আহমদ মুসো। 

আনি-ল্টবিে ব্রুনোর ক্চোয়খ-মুয়খ! বলল ‘স্যোর, অযোল্টলনো আপোর কথো 
শুয়ন ময়ন হয়েল্টেল, আপল্টন একজন বড় ক্ োয়েিো বো অস্ত্রধোরী অযোল্টিল্টিস্ট। আজ 
ল্টনজ ক্চোয়খ যো ক্দখলোম তোয়ত ক্সই ল্টবশ্বোস আরও দৃঢ় হয়েল্টেল। ল্টকন্তু এখন 
ক্দখল্টে, আপল্টন একজন সমোজ সাংস্ক্োরক বো দোশযল্টনয়কর িোষোে কথো বলয়েন!’ 

‘একজন ধসল্টনক আদশয চচযো, দশযন চচযো করয়ত পোয়র নো?’ আহমদ মুসো 
বলল। 

‘পোয়র হেয়তো, জোল্টন নো আল্টম। আপনোর ময়ধযই প্রথম ক্দখলোম তোই 
বলল্টেলোম।’ বলল ব্রুনো। 

মুহূয়তযর জয়ে ক্থয়মল্টেল ব্রুনো। তোরপয়রই  োল্টড়র দরজো খুয়ল আহমদ 
মুসোয়ক বসোর জয়ে স্বো ত জোল্টনয়ে বলল, ‘স্যোর, শহয়রর ক্তমন আর ল্টকে ুক্দখোর 
বোল্টক ক্নই। আপনোর উৎসোয়হ স্যোর শহয়রর অয়নক ল্টকে ুআমোরও ক্দখো হয়ে 
ক্ ল। ধেবোদ, এমন উৎসোহ স্যোর, জোত-েুযল্টরস্টয়দরও থোয়ক নো। এখন আমরো 
ক্কোথোে যোল্টে স্যোর?’ 
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আহমদ মুসো হোসল। বলল, ‘আল্টম সোরো ল্টদন ধয়র শহর ঘুরলোম শহর 
ক্দখোর জয়ে নে ব্রুনো।’ 

‘তোহয়ল?’ ক্চোয়খ-মুয়খ ল্টবিে ব্রুনোর। 
‘দুই কোরয়ণ আল্টম সোরো ল্টদন শহর ঘুরলোম। তোর একল্টে হয়লো, আল্টম 

ক্দখয়ত ক্চয়েল্টেলোম শত্রুপয়ক্ষর ক্কউ আমোয়দর অনুসরণ কয়র ল্টকনো। আর ল্টদ্বতীে 
কোরণ…।’ 

আহমদ মুসোর কথোর মধযখোয়ন ব্রুনো বয়ল উেল, ‘শত্রুরো আমোয়দর ল্টপয়ে 
ল্টপয়ে আয়ে?’ উয়দ্ব  ফয়ুে উয়েয়ে ব্রুনোর মুয়খ। 

‘ল্টপেু ক্তো ক্নবোর কথো। ল্টকন্তু সোরো ল্টদয়নও ওয়দর ক্দখো পোইল্টন। তোর অথয 
হয়লো, আমরো ওয়দর নজয়র ক্নই।’ বলল আহমদ মুসো। 

স্বল্টস্তর ল্টন:শ্বোস ক্ফয়ল ব্রুনো বলল, ‘িোয়লো খবর স্যোর।’ 
‘এই িোয়লো সব িোয়লো নোও হয়ত পোয়র।’ আহমদ মুসো বলল। 
কথো ক্শষ কয়রই আবোর বয়ল উেল, ‘তোহয়ল এবোর চল।’ 
‘নো স্যোর, ল্টদ্বতীে কোরণেো ক্তো জোনোই হয়লো নো। বলুন স্যোর, ল্টদ্বতীে 

কোরণেো ল্টক?’ ব্রুনো বলল। 
‘হ্োিঁ, ক্সেো হয়লো সমে ল্টকল করো।’ বলল আহমদ মুসো। 
‘ক্কন? সমে ল্টকল করো ক্কন?’ ল্টজজ্ঞোসো ব্রুনোর। 
‘ক্তোমোর আব্বোয়ক এখোয়ন আসোর সমে ক্দবোর জে’। বলল আহমদ 

মুসো। 
আমোর আব্বো এখোয়ন আসয়বন? ক্কন? ল্টতল্টন ক্তো বয়লয়েন আমরো 

ব্রুমসোরবোয় য ক্পৌিঁেোর পর তোিঁয়ক জোনোয়ল ল্টতল্টন ক্সখোয়ন আসয়বন।’ ব্রুনো বলল। 
‘আল্টম তোিঁয়ক সোলজবোয় য আসয়ত বয়লল্টে।’ বলল আহমদ মসুো। 
‘আপল্টন বোবোয়ক সোলজবোয় য আসয়ত বয়লয়েন? ক্কন স্যোর?’ ব্রুনো 

বলল। তোর ক্চোয়খ-মুয়খ ল্টবিে। 
‘আমোয়দর একজন তৃতীে সোথী দরকোর।’ বলল আহমদ মুসো। 
‘তো নো হয়ল আমোয়দর দু’জয়নর জয়ে এক সোয়থ চলো সম্ভব নে।’ 

আহমদ মুসো বলল। 
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ক্চোয়খ-মুয়খ ল্টবিে ফয়ুে উেল ব্রুনোর! বলল, ‘ক্কন দু’জন এক সোয়থ চলো 
সম্ভব নে?’ 

একেো  োম্ভীযয ক্নয়ম এল আহমদ মুসোর মুয়খ। বলল, ‘তুল্টম ল্টনশ্চে জোন 
নো ব্রুনো, আমোয়দর ধময ইসলোয়ম পরস্পয়রর ময়ধয ল্টববোহ ধবধ এমন 
ক্েয়লয়ময়েয়দর অবোধ ক্মলোয়মশো, ল্টনজযন কয়ক্ষ থোকো বো সোক্ষোত ইতযোল্টদ ধরয়নর 
কোজ ল্টনল্টষদ্ধ।’ 

‘হ্োিঁ, তোয়ত আমরো দু’জন এক সয়ে চলোর পয়থ অসুল্টবধো ক্কোথোে?’ 
ল্টজজ্ঞোসো ব্রুনোর। 

‘অসুল্টবধোর ল্টবষেেো বলয়ত ক্ য়ল অয়নক কথো বলয়ত হে। এক কথোে 
উত্তর হয়লো, আমোয়দর ধয়মযর ক্য জীবনোচরণ তোয়ত এই এক সাংয়  চলোর ক্কোন 
সুয়যো  ক্নই।’ বলল আহমদ মুসো। 

‘ক্কন?’ ব্রুনো বলল ল্টবিয়ের সোয়থ! 
‘যোয়দর সোয়থ অবোয়ধ ক্মলোয়মশো করো যোে এমন ঘল্টনষ্ঠ আত্নীে তুল্টম 

আমোর নও।’ বলল আহমদ মুসো। 
‘তোয়ত ল্টক? অনোত্নীয়ের সোয়থ ল্টক পথ চয়ল নো মোনুষ?’ ব্রুনো বলল। 
‘চয়ল। আমোরও চলয়ত আপল্টত্ত ক্নই। ল্টকন্তু সোয়থ ক্তোমোর ল্টপতো ধরয়নর 

কোউয়ক থোকয়ত হয়ব।’ বলল আহমদ মুসো। 
‘ল্টকন্তু ক্কন, এই কথো আল্টম জোনয়ত চোল্টে।’ ব্রুনো বলল। 
‘ক্দখ ব্রুনো, ল্টবষেল্টে নর-নোরীর অনবধ সম্পকয ও অপরোধ ল্টবস্তোয়রর সোয়থ 

জল্টড়ত। নর-নোরীর ল্টববোহবল্টহিূযত অনবধ সম্পকয আমোর ধময ইসলোম ল্টনল্টষদ্ধ 
কয়রয়ে। কোরণ নর-নোরীর অবোধ ক্মলোয়মশো ক্থয়ক এই অনবধ সম্পয়কযর সৃল্টি হে। 
আমরো এক সোয়থ চলয়ত ক্ য়ল ক্য অবোধ ক্মলোয়মশো হয়ব, তো আমোয়দর ধয়ময 
েহণয়যো য নে।’ বলল আহমদ মুসো। 

ব্রুনোর মুখ লোল হয়ে উেল। ল্টকেুেো ল্টবব্রত িোবও ফয়ুে উেল তোর ক্চোয়খ-
মুয়খ। বলল, ‘স্যোর, আমোয়দর সম্পয়কযও ল্টক এমন িোবো যোে?’ 

‘এেো ক্তোমোর আমোর কথো নে। মোনব প্রবণতোয়ক সোময়ন ক্রয়খ এেো 
মোনুয়ষর জয়ে ধতল্টর ধনল্টতক ল্টবধোন। এর অেথো হয়ল নোরী-পুরুয়ষর সম্পকয 
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অনবধ, এেো অপরোয়ধর পযযোয়ে ক্য ক্কোন সমে ক্পৌিঁয়ে ক্যয়ত পোয়র।’ বলল আহমদ 
মুসো। 

‘এেো একেো আশাংকোর বযোপোর।’ ব্রুনো বলল। 
‘এেো আশাংকোর বযোপোর নে ব্রুনো। যো সমোয়জ ঘয়ে চয়লয়ে তোয়ক 

আশাংকো বলয়ত পোর ক্কমন কয়র? ক্বল্টশ দূয়র যোওেোর দরকোর ক্নই। তুল্টম ক্য 
এলোকোে বোস কর ক্স এলোকো, ক্তোমোর সু্ক্ল, ক্তোমোর কয়লজ, ক্তোমোর 
ল্টবশ্বল্টবদযোলয়ের ল্টদয়ক একবোর নজর দোও। ক্দখয়ব, ক্েয়লয়ময়ে, নোরী-পুরুয়ষর 
অবোধ ক্মলোয়মশো কত ধরয়নর বযল্টক্ত ত সোমোল্টজক সমস্যো, কত দু:খজনক ঘেনো 
ও সাংঘোয়তর সৃল্টি কয়রয়ে।’ বলল আহমদ মুসো। 

সাংয়  সাংয় ই উত্তর ল্টদল নো ব্রুনো। িোবল ল্টকেুক্ষণ ক্স। বলল, ‘আল্টম 
বুঝয়ত ক্পয়রল্টে স্যোর। আপল্টন ক্েয়লয়ময়েয়দর ল্টবয়শষ ল্টদয়কর প্রল্টত ইাংল্ট ত 
কয়রয়েন। এেো ল্টেক স্যোর, এই সম্পয়কযর ক্ক্ষয়ত্র একেো সোাংঘোল্টতক ল্টবশৃঙ্খলো 
সমোয়জ রয়েয়ে।’ 

‘তুল্টম ল্টক ময়ন কর, এই ল্টবশঙৃ্খলো ল্টক সবোই চোে?’ ল্টজজ্ঞোসো আহমদ 
মুসোর। 

ব্রুনো একে ু ক্িয়ব বলল, ‘স্যোর, ল্টবষেেো কোরও চোওেো বো নো চোওেোর 
উপর ক্নই। ল্টপতো-মোতো চোইয়লও, প্রশোসন চোইয়লও কোরও ল্টকে ুকরোর ক্নই। 
ল্টবষেেো বযল্টক্ত স্বোধীনতোর বযোপোর হয়ে দোিঁল্টড়য়েয়ে। ক্ক কোর সোয়থ কতেুকু সম্পকয 
করয়ব, তো এখন বযল্টক্তর একক অল্টধকোর।’ 

হোসল আহমদ মুসো। বলল, ‘ল্টবশৃঙ্খল ও অস্বোিোল্টবক সম্পয়কযর সবেো ল্টক 
বযল্টক্তর ইেোে ঘেয়ে?’ 

মুহূয়তযর জয়ে চুপ ক্থয়ক বলল, ‘ইেো-অল্টনেো দু’িোয়বই ঘেয়ে।’ 
‘জবরদল্টস্তমূলকিোয়ব ঘেয়ে নো?’ আহমদ মুসো বলল। 
‘তোও ঘেয়ে।’ বলল ব্রুনো। 
‘আেো বলত, ইেোে যো ঘেয়ে তোর বড় একেো অাংশ ল্টক অবস্থো ত চোয়প 

ঘেয়ে নো?’ আহমদ মুসো বলল। 
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সাংয়  সাংয় ই উত্তর ল্টদল নো ব্রুনো। িোবল। বলল, ‘ল্টেক স্যোর, অবস্থো ত 
চোয়পই্ এেো ক্বল্টশ ঘেয়ে। পল্টরয়বশ, অবস্থো ক্েয়লয়ময়েয়দর এমন অবস্থোয়ন ল্টনয়ে 
যোে যখন ইেো সৃল্টি হয়ে যোে।’ 

‘এই ইেো ক্স্বেো ত নে। অবস্থো, অস্বোিোল্টবক পল্টরয়বশ, অেোে পয়থ 
সৃল্টি করয়ে এই ইেো। যো বযল্টক্ত, পল্টরবোর ও সমোজ কোেোয়মোয়ক ধ্বাংস করয়ে।’ 
বলল আহমদ মুসো। 

ব্রুনো ক্কোন জবোব ল্টদল নো। তোল্টকয়ে রইল আহমদ মুসোর ল্টদয়ক। তোর 
ল্টিতয়র একেো প্রচণ্ড ক্তোলপোড়। ক্স ক্কোন ল্টদন বযল্টক্ত, পল্টরবোর ও সমোজয়ক এই 
দৃল্টিয়ত ক্দয়খল্টন। সমোজ ল্টচয়ত্রর একেো নতুন ল্টদ ন্ত তোর সোময়ন খুয়ল ক্ ল। 
ক্েয়লয়ময়েয়দর অবোধ-ক্মশোই অবোল্টিত অল্টধকোাংশ ঘেনোর জয়ে দোেী, তোয়তো ক্স 
অস্বীকোর করয়ত পোরয়ে নো। ক্স ল্টনয়জর কথো িোবল। সু্ক্ল, কয়লজ, ল্টবশ্বল্টবদযোলে 
জীবয়ন বোরবোর ল্টক এমন ল্টবপয়দ পয়ড়ল্টন? আজ ক্যন িে হয়ে ক্পেয়নর ক্স 
কথোগুয়লো িোবয়ত। ল্টকন্তু পল্টরবোরও ল্টক ধ্বাংস হয়ে এ কোরয়ণ! প্রল্টতয়বশী, আত্নীে-
স্বজনসহ চল্টেশ-পিোশল্টে পল্টরবোয়রর সোয়থ ক্স ঘল্টনষ্ঠ। এর ময়ধয তোর ও আয়রকল্টে 
পল্টরবোর েোড়ো ল্টবশ পিঁল্টচশ বের ল্টববোহ ল্টেয়কয়ে এমন দম্পল্টত ক্নই। অল্টধকোাংশ 
ল্টবয়েই চোর-পোিঁচ বেয়রর ময়ধয ক্িয়ঙ যোয়ে। এক-চতথুযোাংয়শরও ক্বল্টশ পল্টরবোর 
ল্টসাং ল, হে মো েোড়ো নো হে ল্টপতো েোড়ো। ল্টবয়ে নো করোর হোরও সোাংঘোল্টতকিোয়ব 
বোড়য়ে। তোর ঘল্টনষ্ঠ চল্টেশ-পিোশল্টে পল্টরবোয়রর অয়ধযয়কর ক্কোন বোচ্চো ক্নই। 
তোয়দর অয়নয়কই অনোথ ল্টশশুর প্রল্টতষ্ঠোন ক্থয়ক ল্টশশু দত্তক ল্টনয়েয়ে। সম্ভবত দশ 
বোরল্টে পল্টরবোয়র ১ল্টে কয়র ল্টশশু আয়ে। মোত্র সোত আেল্টে পল্টরবোয়রর আয়ে 
একোল্টধক সন্তোন। এই ল্টশশুগুয়লো আবোর খুব অল্প সমেই পল্টরবোয়রর সোয়থ থোয়ক। 
সোরো ল্টদন চোইল্ডয়কেোর ক্সঠেোয়র কোল্টেয়ে তোরো বোল্টড়য়ত আয়স রোয়ত ঘুমোবোর 
জয়ে। ময়ন পয়ড় তোর, তোর সু্ক্য়ল প্রোথযনো ল্টদবয়সর অনুষ্ঠয়ন আসো একজন ফোদোর 
বয়লল্টেয়লো, ‘খৃস্টীে জ্ঞোন ও ল্টশক্ষোর অিোয়ব খৃস্টীে সমোয়জর পল্টরবোরগুয়লো আজ 
ধ্বাংয়সর মুয়খ। অনোচোর আজ আচোরয়ক েোস কয়র ক্ফয়লয়ে।’ এই কথোগুয়লোর 
অথয ক্সল্টদন বুয়ঝল্টন ক্স। আজ তোর অথয তোর কোয়ে পল্টরস্ক্োর হয়ে ক্ ল। 
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পোল্টরবোল্টরক কোেোয়মো ধ্বাংয়সর ল্টবষয়ে ফোদোয়রর কথোেো ল্টেক। ল্টকন্তু অবোধ 
ক্মলোয়মশোই ল্টক এর কোরণ? 

মুখ তুলল ব্রুনো। বলল, ‘স্যোর, ক্েয়লয়ময়ে, নোরী-পুরুয়ষর ক্মলোয়মশোই 
ল্টক বযল্টক্ত, পল্টরবোর ও সমোয়জর এত বড় ল্টবপযযে ঘেোয়ে?’ 

‘নো ব্রুনো, এই সমোজ-পল্টরয়বয়শর সৃল্টি কয়রয়ে ক্য ধমযল্টনরয়পক্ষ, নীল্টত-
ল্টবমুখ জীবনদলৃ্টি, তোই এ অবোধ ক্মলোয়মশো যো বযল্টক্ত, পল্টরবোর ও সমোয়জর 
ল্টবপযযয়ের জয়ে দোেী।’ 

‘তোহয়ল ক্তো স্যোর পল্টশ্চমো সিযতো-সমোজ এজে দোেী হয়ে যোে!’ ব্রুনো 
বলল। 

‘একেো বো ল্টকেু কোরয়ণর জয়ে একেো সিযতো-সমোজয়ক দোেী করো যোে 
নো। একেো সিযতো অয়নক বড়। তোয়ত অয়নক ল্টকে ুখোরোপ, অয়নক ল্টকে ুিোয়লো 
থোয়ক। আবোর অয়নক খোরোপ থোকয়ল তোর ময়ধয ল্টকে ুিোয়লোও থোয়ক। পল্টশ্চমী 
জীবন ও সিযতোর ময়ধয িোয়লোেোই ক্বল্টশ।’ বলল আহমদ মুসো। 

‘ল্টকন্তু স্যোর, আমোয়দর বযল্টক্ত, পল্টরবোর ও সমোয়জর এ্ই অবস্থোর জয়ে 
আমোয়দর সিযতোই ক্তো দোেী, আল্টম এখন যো বুয়ঝল্টে।’ ব্রুনো বলল। 

‘এেো সিযতোর একেো ল্টদক মোত্র। ল্টদকেো ল্টফয়লোসল্টফকযোল বো দশযন ত। 
এল্টদকেো বোদ ল্টদয়ে পল্টশ্চমী সিযতো মোনুয়ষর বযবহোল্টরক জীবয়নর জয়ে হোজোয়রো 
যন্ত্র ও বযবস্থোর সৃল্টি কয়রয়ে। ক্কোন কথোই এর প্রশাংসোর জয়ে যয়থি নে।’ বলল 
আহমদ মুসো। 

‘সিযতোর ল্টফয়লোসল্টফকযোল ল্টদকেো ল্টক? ক্সখোয়ন ক্রল্টেেো ল্টক স্যোর?’ ব্রুনো 
বলল। 

হোসল আহমদ মুসো। বলল, ‘অয়নক বড় প্রে। এখন আয়লোচনোর সমে 
নে এেো ব্রুনো। তয়ব এেুকু বলো যোে, ক্তোমোয়দর সিযতো মোনুষয়ক ক্দহসবযস্ব ময়ন 
কয়রয়ে। তোরো কোজ করয়ব, খোয়ব, আনি-ফলু্টতয করয়ব এবাং তোরপর একল্টদন 
জীবয়নর ইল্টত ঘয়ে যোয়ব। মোনুয়ষর ল্টবচোর-বুল্টদ্ধ আয়ে এবাং তোর একজন রিো 
আয়েন, মোনব-জীবন ল্টবষয়ে রিোর একেো উয়েে আয়ে, এসব অস্বীকোর কয়র 
ক্তোমোয়দর সিযতো। মোনুয়ষর জীবয়নোত্তর ক্কোন িল্টবষ্যত যল্টদ নো থোয়ক, বোিঁচোর 
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জয়ে খোওেো আর বোিঁচো যল্টদ হে যয়থে জীবন-উপয়িোয় র জয়ে, তোহয়ল মোনুষ 
সব ক্ক্ষয়ত্রই ক্স্বেোচোরী হয়ে ওয়ে। রোষ্ট্রীে আইন ক্চিো কয়র এয়ক ল্টনেল্টন্ত্রত করয়ত। 
ল্টকন্তু মোনুয়ষর ধতল্টর, মোনুয়ষর দ্বোরো বোস্তবোল্টেত আইন মোনুয়ষর জীবয়নর সবয়ক্ষয়ত্র 
ক্পৌিঁেয়ত পোয়র নো। শুধু িে ক্দল্টখয়ে চোপ ল্টদয়ে মোনুয়ষর মন ল্টনেন্ত্রণ হে নো। 
ক্তোমোয়দর সিযতো তো পোয়রল্টন বযবহোল্টরক জীবয়নর ক্ক্ষয়ত্র অয়নক সোফলয সয়েও 
ক্তোমোয়দর সিযতো এখোয়ন এয়স বযথয।’ 

‘স্যোর, আপল্টন মরোল্টলল্টে মোয়ন ধনল্টতকতোর কথো বলয়েন যোর কোরয়ণ 
মোনুষ স্বতসু্ফতযিোয়ব অপরোধ ক্থয়ক দূয়র থোয়ক। আমোর একেো ল্টবিে, পল্টশ্চমী 
সিযতো মোনুয়ষর ময়ধয এই ধনল্টতকতো সৃল্টি করয়ত পোরয়লো নো ক্কন!’ ব্রুনো বলল। 

‘কোরণ ক্তোমোয়দর সিযতো ধমযল্টনরয়পক্ষ। ধনল্টতকতো আয়স সোবযজনীন 
নীল্টতয়বোধ ক্থয়ক। সোবযজনীন নীল্টতয়বোধ আয়স জ তসমূয়হর রিোর কোে ক্থয়ক।’ 
বলল আহমদ মুসো। 

‘ক্কন ধময, রিো েোড়ো এই নীল্টতয়বোধ মোনুষ সৃল্টি করয়ত পোয়র নো?’ ব্রুনো 
বলল। 

‘পোয়র নো। ক্তোমোয়দর সিযতো তোর প্রমোণ।’ আহমদ মুসো বলল। 
‘ক্কন পোয়র নো, ক্সেোই আমোর প্রে।’ ব্রুনো বলল। 
‘করয়ত পোয়র নো নে ব্রুনো, করয়ত পোয়র। ল্টকন্তু ক্সেো মোনব রল্টচত আইন 

হে, রিোর ক্দে ধনল্টতক আইন হে নো। মোনুয়ষর আইয়নর বোস্তবোেন হে মোনুয়ষর 
পুল্টলশ দ্বোরো, ল্টকন্তু রিোর আইয়নর বোস্তবোেন করয়ত পুল্টলয়শর দরকোর হে নো। 
একেো উদোহরণ ল্টদল্টে ব্রুনো। মোল্টকযন যুক্তরোয়ষ্ট্র ময়দর িেোবহ ল্টবস্তোর ক্রোধ করোর 
জে মদ ল্টনল্টষদ্ধ কয়র আইন ধতল্টর হে। এই আইন ধতল্টরর পর মদ ধতল্টরর ক্ োপন 
কোরখোনো সোাংঘোল্টতকিোয়ব ক্বয়ড় যোে এবাং ময়দর ল্টবস্তোরও ক্বয়ড় যোে। আইন ও 
পুল্টলশ তো ক্রোধ করয়ত পোয়রল্টন। মোল্টকযন সরকোর ক্শয়ষ মদ ল্টনল্টষয়দ্ধর আইন বোল্টতল 
করয়ত বোধয হে। এর পোশোপোল্টশ ক্দখ, রিোর ল্টবধোন ল্টহসোয়ব মুসলমোনয়দর ময়ধয 
মদ ল্টনল্টষদ্ধ। মুসল্টলম সমোজ ক্দখ সোধোরণিোয়ব মদমুক্ত। বযল্টতক্রম ল্টহসোয়ব 
মুসল্টলম সমোয়জ যোরো মদ খোে, তোরো অয়নকেো ক্ োপয়ন খোে এবাং এয়ক অপরোধ 
বয়ল ময়ন কয়র। ক্দখো যোে মদযপরোও এই কোরয়ণ মদ এক সমে ক্েয়ড় ক্দে। 
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রিোর এই ল্টবধোন বোস্তবোেয়ন ক্কোন সমে পুল্টলয়শর দরকোর হেল্টন, এখনও হে নো 
এবাং ক্জয়ন ক্রখ কখনই হয়ব নো। রিোর ক্দেো ল্টবধোয়নর এেোই শল্টক্ত।’ আহমদ 
মুসো বলল। 

‘ল্টকন্তু স্যোর, খৃস্টোন সমোয়জ ক্তো এমন হে নো! খৃস্ট দশযয়নও ক্তো ধময, 
ঈশ্বরয়ক মোনো হে!’ বলল ব্রুনো। 

‘ল্টকন্তু এখন খৃস্টোন সমোয়জ ধময ও ঈশ্বর ক্তো শুধ ু ীজযোে!  ীজযোর বোইয়র 
ক্তোমরো সবোই ধমযল্টনরয়পক্ষ।’ বলল আহমদ মুসো। 

‘বুঝলোম স্যোর। ল্টকন্তু আমোয়দর ধময ক্থয়ক আপনোর ধয়মযর পোথযকয 
ক্কোথোে? আল্টম আমোর আনোল্টলসো আপোর কথোে বুয়ঝল্টে ল্টতল্টন আপনোর ধময েহণ 
কয়রল্টেয়লন। আপনোয়দর ধয়ময ল্টক আয়ে, আমোয়দর ধয়ময তো ক্নই ক্কন?  ীজযোর 
বোইয়র আমরো ধমযল্টনরয়পক্ষ হয়ে ক্ লোম ল্টক কয়র?’ বলল ব্রুনো। 

‘এক কথোে এর উত্তর ক্নই ব্রুনো। সাংয়ক্ষয়প এেুকু ক্জয়ন রোখ, ঈশ্বর বো 
আেোহ ক্তোমোয়দর ধয়মযও আয়েন, আমোয়দর ধয়মযও আয়েন, ল্টকন্তু ক্তোমোয়দর 
ধমযেয়ে জীবন বযবস্থো ক্নই, আমোয়দর ধমযেে ক্ োেোেোই মোনুয়ষর জীবন বযবস্থো। 
আমোয়দর ধমযেয়ের প্রথম বোকযেোই হয়লো, ‘এই েে, যোয়ত ক্কোন সয়িয়হর 
অবকোশ ক্নই, যোরো রিো বো আেোহয়ক িে কয়র এেো তোয়দর পথল্টনয়দযল্টশকো।’ 
ক্তোমোয়দর ও আমোয়দর ধয়মযর ময়ধয এেোই পোথযকয।’ 

‘তোহয়ল ক্তো আমোয়দর ধয়ময ঈশ্বর েোড়ো আর ল্টকেুই ক্নই, ল্টকন্তু ক্কন…।’ 
কথো ক্শষ করয়ত পোরয়লো নো ব্রুনো। 
একেো  োল্টড় এয়স আহমদ মুসোয়দর  োল্টড়র পোয়শ দোিঁড়োল। 
ব্রুনো কথো ক্শষ নো কয়রই ক্সল্টদয়ক তোকোল। 
 োল্টড় ক্থয়ক নোমল সুয়বশধোরী একজন ক্প্রৌঢ় িদ্রয়লোক। 
িদ্রয়লোকয়ক ক্দয়খই ব্রুনো উচ্ছ্বল্টসত কয়ঠে বয়ল উেল, ‘বোবো তুল্টম? 

এখোয়ন?’ 
বয়ল েুয়ে ল্ট য়ে ব্রুনো তোর ল্টপতোর কোিঁধ আিঁকয়ড় ধয়র পোয়শ দোিঁড়োল। 
ক্প্রৌঢ় িদ্রয়লোক ব্রুনোর ল্টপতো আলদুল্টন ক্সনল্টেড। 
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আলদুল্টন ক্সনল্টেড ‘িোয়লো আে মো’ বয়ল ক্ময়ে ব্রুনোর ল্টপে চোপয়ড় 
আহমদ মুসোর ল্টদয়ক এয় োয়লো। 

আহমদ মুসোও এল্ট য়ে আসল্টেল। 
আহমদ মুসো ও আলদুল্টন ক্সনল্টেড হ্োঠডয়শক করল। হ্োঠডয়শক কয়রই 

আলদুল্টন ক্সনল্টেড বয়ল উেল, ‘ওয়েলকোম ল্টম. আহমদ, প্রথয়ম আমোর কৃতজ্ঞতো 
আপনোয়ক জোনোয়ত চোই, আল্টম ব্রুনোর কোয়ে সব শুয়নল্টে। ময়ন হয়ে, ক্খোদ ঈশ্বর 
আপনোয়ক পোল্টেয়েয়েন।’ 

‘ধেবোদ আপনোয়ক। আমরো আপনোরই অয়পক্ষো করল্টেলোম। ল্টেক সময়ে 
এয়সয়েন আপল্টন।’ বলল আহমদ মুসো। 

ব্রুনো েুয়ে এয়স তোর ল্টপতো ও আহমদ মুসোর সোময়ন দোিঁড়োল। বলল, 
‘বোবো, এই সমে ক্তোমোর এখোয়ন আসোর কথো ল্টেল?’ 

বয়লই ঘুয়র দোিঁড়োল আহমদ মুসোর ল্টদয়ক। বলল, ‘স্যোর, আমোয়ক ক্তো 
ল্টকেু বয়লনল্টন?’ 

‘একে ুসোরপ্রোইজ ক্দেো আর ল্টক!’ একে ুক্হয়স আহমদ মুসো বলল। 
‘ল্টকন্তু পয়থ সোক্ষোয়তর বযবস্থো ক্কন? বোসোে করো ক্যত নো?’ ব্রুনো বলল। 
‘ক্তোমোর বোসোর উপর ক্য শক্রর ক্চোখ থোকয়ব, ক্সেো খুবই স্বোিোল্টবক।’ 

বলল আহমদ মুসো। 
ব্রুনো মুহূতয কোল আহমদ মুসোর ল্টদয়ক ল্টস্থর দৃল্টি ক্রয়খ বলল, ‘ধেবোদ 

স্যোর, সল্টতযই আপল্টন ল্টবিে। আপল্টন ল্টকেুক্ষণ আয়  ল্টেয়লন সমোজ-দশযন ল্টনয়ে 
একজন িোবুক মোনুষ। ল্টকন্তু এখন ময়ন হয়ে আপল্টন একজন প্রয়ফশনোল 
ক্ োয়েিো!’ 

একে ুথোমল। ক্থয়মই তোর ল্টপতোর ল্টদয়ক তোল্টকয়ে বলল, ‘আব্বো, তুল্টম 
ক্তো ল্টচয়নেই ইল্টন আহমদ মসুো। তুল্টম বয়লে, এিঁয়ক ঈশ্বর পোল্টেয়েয়েন। ল্টকন্তু 
ল্টসয়লকশন আমোর ক্বোয়নর। আব্বো, আল্টম আমোর ক্বোয়নর জয়ে  ল্টবযত ক্য, ক্স 
ল্টবিেকর এক মোনুষয়ক ল্টসয়লি কয়রয়েন এবাং রোজী কল্টরয়েয়েন আমোয়দর 
সোহোযয করোর জয়ে। ল্টকন্তু আল্টম…।’ 



ক্লোন ষড়যন্ত্র  57 

 

আহমদ মুসো ব্রুনোয়ক থোল্টময়ে ল্টদয়ে একে ুশক্ত কয়ঠে বয়ল উেল, ‘ব্রুনো, 
এ ধরয়নর প্রশাংসো িোয়লো ল্টজল্টনস নে। ক্যেুকু যোর ক্যো যতো, ক্সেুকু তোর আেোহর 
ক্দেো। প্রশাংসো করয়ল আেোহরই করো উল্টচত। যোক, আসল কথোে…।’ 

‘স্যল্টর স্যোর। আল্টম…।’ আহমদ মুসোর কথোর মোঝখোয়নই কথো বলো শুরু 
কয়রল্টেল ব্রুনো। 

‘ল্টেজ ব্রুনো, আল্টম কথো বলয়ত শুরু কয়রল্টে।’ ব্রুনোয়ক থোল্টময়ে ল্টদয়ে বলল 
আহমদ মুসো। আহমদ মুসোর মুয়খ স্বে হোল্টস। 

আহমদ মুসোর ল্টদয়ক তোল্টকয়ে সম্মল্টত সূচক মোথো নোড়ল ব্রুনো। তোর 
ক্চোয়খ-মুয়খ ল্টকেুেো ল্টবব্রত িোব। 

‘জনোব ক্সনল্টেড, আপনোয়ক আল্টম বয়লল্টে আজই আমরো ব্রুমসোরবো য 
যোত্রো করব। যোবোর পথ সম্পয়কয আপনোর ল্টচন্তো বলুন।’ 

‘ল্টকন্তু আহমদ মুসো ব্রুমসোরবোয় য যোওেো ল্টক আমোয়দর জয়ে ল্টেক হয়ব? 
ওেো ক্তো এখন শত্রুর গুহো!’ বলল আলদুল্টন ক্সনল্টেড। 

‘ক্যখোয়ন কোল্টহনীর শুরু ক্সখোয়ন ল্ট য়েই কোল্টহনীর জে খুলয়ত হে ল্টম. 
ক্সনল্টেড।’ আহমদ মুসো বলল। 

‘কোল্টহনীর জেেো ল্টক ল্টম. আহমদ মুসো?’ বলল আলদুল্টন ক্সনল্টেড। 
‘কোল্টরনো কোরল্টলন আপনোর স্ত্রী, ক্কন কোল্টরনো কোরল্টলয়নর মত নে? যল্টদ 

উল্টন কোল্টরনো কোরল্টলন নো হন, তোহয়ল ল্টতল্টন ক্ক? আসল কোল্টরনো কোরল্টলন মোয়ন 
আপনোর আসল স্ত্রী তোহয়ল ক্কোথোে? হুবহু একই ক্চহোরোর! বেয়সর ল্টকেুেো পোথযকয 
েোড়ো, দুই কোল্টরনো কোরল্টলয়নর ময়ধয ক্কোন পোথযকয ক্নই, এর রহস্যেো ল্টক? 
ইতযোল্টদ।’ আহমদ মুসো বলল। 

‘এসব কথো ব্রুনো ইল্টতময়ধযই আপনোয়ক বয়লয়ে?’ বলল আলদুল্টন 
ক্সনল্টেড। 

‘নো ল্টম. ক্সনল্টেড, ক্ ৌরী মোয়ন আপনোর ক্ময়ে আনোল্টলসো অযোল্টলনোর 
ডোইল্টর ক্থয়ক আল্টম ক্জয়নল্টে।’ আহমদ মুসো বলল। 

‘ডোইল্টর ক্থয়ক? ক্স ল্টকে ুবয়লল্টন?’ ল্টজজ্ঞোসো আলদুল্টন ক্সনল্টেয়ডর। 
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‘তোর সোয়থ এ ধরয়নর কথো হওেোর মত সম্পকয তোর মৃতযু পযযন্ত হেল্টন।’ 
আহমদ মুসো বলল। 

আলদুল্টন ক্সনল্টেয়ডর ক্চোয়খ-মুয়খ ল্টবিে নোমল! বলল, ‘তোহয়ল অযোল্টলনো 
আপনোয়ক দোল্টেত্ব ল্টদল কখন? ল্টক দোল্টেত্ব তোহয়ল আপল্টন ল্টনয়লন?’ 

‘দোল্টেত্ব ক্স ক্দেল্টন। দোল্টেত্ব তোর কোে ক্থয়ক আল্টম ক্নইল্টন।’ আহমদ মুসো 
বলল। 

ক্চোখ দু’ল্টে েোনোবড়ো হয়ে ক্ ল আলদুল্টন ক্সনল্টেয়ডর। বলল, ‘ব্রুনো ক্তো 
এেোই বলল! আল্টমও তোই বুয়ঝল্টে। আর দোল্টেত্ব নো ল্টদয়ল, দোল্টেত্ব নো ক্পয়ল আপল্টন 
এয়লন ক্কন এখোয়ন?’ 

‘মুমূষয ক্ ৌরী মোয়ন আনোল্টলসো অযোল্টলনো তোর জযোয়কয়ের পয়কয়ে তোর 
ডোইল্টরর কথো আমোয়ক বয়ল ক্স ডোইল্টরেো আমোয়ক পড়য়ত অনুয়রোধ কয়রল্টেল। তোর 
ডোইল্টর পয়ড়ই এই দোল্টেত্ব আল্টম েহণ কয়রল্টে।’ আহমদ মুসো বলল। 

‘মোয়ন আপল্টন ল্টনয়জর ক্থয়কই এই দোল্টেত্ব ল্টনয়েয়েন!’ বলল আলদুল্টন 
ক্সনল্টেড। 

‘হ্োিঁ, আল্টম ল্টনয়জর ক্থয়কই ল্টনয়েল্টে। তয়ব ক্ ৌরী আশো কয়রল্টেয়লন, 
দোল্টেত্ব আল্টম ল্টনই। তো নো হয়ল ডোইল্টরর ক্শষ কথোগুয়লো আমোয়ক উয়েে কয়র 
ল্টলখয়লন ক্কন? আয়রকল্টে ল্টবষে, আল্টম ক্ ৌরীর কোয়ে ঋণী। উল্টন আমোর 
শত্রুপয়ক্ষর একজন শীষয বযল্টক্ত হয়েও আমোর কল্টেন দু:সময়ে অযোল্টচতিোয়ব ল্টতল্টন 
আমোয়ক সোহোযয কয়রয়েন এবাং সবযয়শয়ষ ল্টনয়জর জীবন ল্টদয়ে আমোয়ক 
বোিঁল্টচয়েয়েন।’  

আলদুল্টন ক্সনল্টেয়ডর ক্চোয়খ-মুয়খ ল্টবিে! বলল, ‘ক্কন তো কয়রয়ে 
অযোল্টলনো?’ 

‘হেয়তো নীল্টত ত কোরয়ণ। আমোর অবস্থোনয়ক ক্স ল্টেক ময়ন কয়রয়ে। এ 
ল্টনয়ে ক্কোন কথো বলোর সুয়যো  তোর সোয়থ কখনও হেল্টন।’ বলল আহমদ মুসো। 

কথো ক্শষ কয়র মুহূতয ক্থয়মই আবোর বয়ল উেল আহমদ মুসো, ‘যোক, 
এসব ল্টম. ক্সনল্টেড, জরুল্টর ল্টকেু ল্টবষে ল্টনয়ে আয়লোচনো করো যোক।’ 
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আবোর একে ুথোমল আহমদ মুসো। বলল পরক্ষয়ণই, ‘আসুন, আমরো 
 োল্টড়য়ত বয়স কথো বল্টল।’ 

আলদুল্টন ক্সনল্টেড তোর িোড়ো করো  োল্টড় ক্েয়ড় ল্টদয়েল্টেল। 
আহমদ মুসো এয়স  োল্টড়র েোইল্টিাং ল্টসয়ে বসল। আলদুল্টন ক্সনল্টেড ও 

ব্রুনোয়ক বসয়ত বলল ক্পেয়নর ল্টসয়ে। 
আহমদ মুসো সোময়নর দুই ল্টসয়ের ফোিঁয়ক আলদুল্টন ক্সনল্টেডয়দর ল্টদয়ক 

ল্টফয়র বয়সয়ে। ক্সই কথো শুরু করল। বলল, ‘আমরো এখল্টন ব্রুমসোরবোয় য যোত্রো 
করব। যোওেোর রুে ও সমস্যো সম্পয়কয আপল্টন ল্টকে ুবলুন।’ 

সোলজবো য ক্থয়ক ব্রুমসোরবোয় য যোওেোর কয়েকেো রুয়ের ল্টববরণ ল্টদয়ে 
আলদুল্টন ক্সনল্টেড বলল, ‘যোওেোর পয়থ এমল্টনয়তই ক্কোন সমস্যো ক্দল্টখ নো। 
আপল্টন ক্কোন ধরয়নর সমস্যোর কথো বলয়েন?’ 

‘ইল্টময়েশন ক্চক-পয়েয়ঠে ক্কোন সমস্যোর আশাংকো আয়ে ল্টকনো?’ আহমদ 
মুসো বলল। 

‘ওখোয়ন েোশনোল আইল্টড ক্দখোয়নোই যয়থি। আর ক্কোন সমস্যো ওখোয়ন 
ক্নই। আপল্টন ল্টক অে ক্কোন সমস্যোর কথো বলয়েন?’ বলল ক্সনল্টেড। 

আহমদ মুসো ল্টকে ুবলোর জয়ে মুখ খুয়লও ল্টকে ুনো বয়ল চুপ কয়র ক্ ল। 
বলল, ‘চলুন, এবোর আমরো যোত্রো করয়ত পোল্টর।’ 

‘ল্টম. আহমদ মুসো  োল্টড়েো কোর? ব্রুনোর ক্তো নে ল্টনশ্চে!’ বলল আলদুল্টন 
ক্সল্টনল্টেড। 

‘ োল্টড়েো আমোর। ল্টকয়নল্টে। একেো ক্রঠে-এ-কোর ক্কোম্পোল্টনয়ত 
ক্রল্টজস্টোডয। আর আমোর পল্টরচে আল্টম এ  োল্টড়র কমোল্টশযেোল েোইিোর। আপনোরো 
আমোর যোত্রী। ওয়ক?’ আহমদ মুসো বলল। 

আলদুল্টন ক্সনল্টেড ও ব্রুনোর মুখ ল্টবিয়ে হো হয়ে ক্ য়ে! আহমদ মুসোর 
মত এত বড় মোনুষ, তোয়দর পল্টরবোয়রর আজয়কর আশো-িরসোরস্থল আহমদ মুসো 
তোয়দর েযোল্টক্স েোইিোর হয়ে ক্ ল। আর এসব ক্স করল কখন, ক্িয়বই ক্পল নো 
তোরো। 
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স্তল্টম্ভত ক্সনল্টেড ও ব্রুনো ল্টকেকু্ষণ কথোই বলয়ত পোরয়লো নো। ল্টনরবতো 
ক্িয়ঙ কথো বলল ক্সনল্টেড, ‘সল্টতয অবোক হওেোর মত কথো আপল্টন বলয়লন। ল্টকন্তু 
কমোল্টশযেোল েোইিোয়রর জয়ে কমোল্টশযেোল লোইয়সি দরকোর। আপল্টন লোইয়সি 
পোয়বন ক্কোথোে?’ 

‘আল্টম অল্টিেোয়ত এয়সই কমোল্টশযেোল ইউয়রো েোইল্টিাং লোইয়সি কয়র 
ল্টনয়েল্টে।’ আহমদ মুসো বলল। 

‘তোর মোয়ন সবই আপনোর আ োম পল্টরকল্পনোর ফল!’ ক্চোখ কপোয়ল 
উয়েয়ে আলদুল্টন ক্সনল্টেয়ডর। 

ব্রুনোর মুয়খ এবোর ল্টবিে নে আনয়ি উজ্জ্বল! তোর ময়ন অয়নক কথোর 
আকুল্টল-ল্টবকুল্টল, তোর অযোল্টলনো আপো অয়নক বড় ল্টদয়লর ল্টেল। অয়নক বড় নো হয়ল 
এত বড় মোনুষয়ক কোয়ে েোনয়লন ল্টক কয়র! ব্রুনোর ক্সৌিো য এমন মোনুষয়ক ক্স 
কোয়ে ক্পয়েয়ে। 

আলদুল্টন ক্সনল্টেড ল্টবিেজল্টড়ত কয়ঠেই বলল, ‘ল্টকন্তু আহমদ মুসো 
আপনোর পোসয়পোয়েয ক্পশো ল্টহসোয়ব ল্টক ক্লখো আয়ে?’ 

হোসল আহমদ মুসো। বলল, ‘আমোর ক্পশো আমোর পোসয়পোয়েয ল্টলয়খ 
ল্টনয়েল্টে শয়খর ক্ োয়েিোল্ট ল্টর। ক্ োয়েিোরো তোর প্রয়েোজয়ন ক্য ক্কোন েদ্ময়বশ 
ল্টনয়ত পোয়র।’ আহমদ মুসো বলল। 

‘ক্ োেোিোরো ল্টনয়জর ক্দয়শ ও বোইয়রও পল্টরচে ক্ োপন কয়র কোজ কয়র। 
ল্টকন্তু আপল্টন পোসয়পোয়েয ক্য পল্টরচে ল্টলয়খয়েন, সরকোর অসুল্টবধো করয়ব নো?’ বলল 
ব্রুনো। তোর ক্চোয়খ-মুয়খ ল্টকেুেো উয়দ্ব । 

‘ক্স অসুল্টবধো যোয়ত নো হে, এ জয়ে আল্টম ইউয়রো ল্টিসো ক্নেোর সমে এ 
বযোপোয়র ল্টবয়শষ অনুমল্টত ল্টনয়ে এয়সল্টে।’ আহমদ মুসো বলল। 

‘সল্টতযই এক ল্টবিে আপল্টন! অদ্ভুত দূরদল্টশযতো আপনোর! ঈশ্বরয়ক 
ধেবোদ ক্য, আপনোয়ক আমরো আমোয়দর পোয়শ ক্পয়েল্টে। সল্টতয, যোয়দর ক্কউ 
থোয়ক নো, ঈশ্বর তোয়দর এিোয়বই সহোে হন। কৃতজ্ঞ আমরো আপনোর কোয়ে।’ বলল 
আলদুল্টন ক্সনল্টেড। তোর কঠে িোল্টর। 
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‘আপল্টন ক্ ৌরী ও ব্রুনোর ল্টপতো। আমোরও ল্টপতসৃ্থোনীে। আমোয়ক দেো কয়র 
‘তুল্টম’ বলয়বন।’ 

‘ধেবোদ আহমদ মুসো। ল্টবনয়ের ল্টদক ল্টদয়েও তুল্টম ময়ন হে সবোর 
সোময়ন থোকোর মত। আসয়ল ক্য মোনুষয়ক সম্মোন ক্দে, ক্স সকয়লর সম্মোন পোে। 
বুঝয়ত পোরল্টে পৃল্টথবীয়ত ক্তোমোর এত সম্মোন ক্কন? জোল্টন, আল্টম এখোয়ন আসোর 
আয়  ক্তোমোর সম্পয়কয জোনোর ক্চিো কয়রল্টে। ইঠেোরয়নে সোচয কয়র ক্তোমোর সম্পয়কয 
তয়থযর িোণ্ডোর ক্পয়েল্টে। তোরপর ক্থয়কই ময়ন একেো িয়েরও সৃল্টি হয়েয়ে, 
আমোয়দর সমস্যোর সমোধোয়নর জয়ে ঈশ্বর যখন ক্তোমোর মত একজন 
ল্টবশ্ববযল্টক্তত্বয়ক বোেোই কয়রয়েন, আমোয়দর সমস্যোও তোহয়ল ল্টনশ্চে ল্টবশ্বমোয়পর 
মত জল্টেল ল্টকে ুহয়ব! এরপর ক্থয়কই আমোর উয়দ্ব -উৎকঠেো ক্বয়ড় ক্ য়ে। এরপর 
আবোর আমরো ব্রুমসোরবো য যোল্টে। ল্টকন্তু ওখোয়ন ক্ য়লই ক্তো আমরো ওয়দর ক্চোয়খ 
পয়ড় যোব, ধরো পয়ড় যোব!’ বলল ক্সনল্টেড। 

‘ঘেনোর ক্ োড়োে ক্পৌিঁেোর জয়ে ঘেনোস্থয়ল ক্যয়ত হয়ব জনোব। আমরো 
অবেই সোবধোন থোকয়বো। ব্রুমসোরবো য দু য এলোকোয়তই আমরো বোসো িোড়ো 
ক্নব।’ আহমদ মুসো বলল। 

‘ল্টকন্তু ওখোয়ন ক্তো সবোই আমোয়দর ক্চয়ন?’ বলল ক্সনল্টেড। 
‘ক্চনো জোে ো ও ক্লোয়ক ক্চয়ন বয়লই আমোয়দর সোবধোনতোেো িোয়লো হয়ব। 

ল্টচন্তো ক্নই।’ 
বয়লই ঘল্টড়র ল্টদয়ক তোকোল আহমদ মুসো। বলল, ‘আর ক্দল্টর নে, যোত্রো 

শুরু কল্টর এবোর।’ 
চলয়ত শুরু করল  োল্টড়। 
 োল্টড়র লক্ষ সোলজবো য-ল্টমউল্টনখ হোইওয়ের বডযোর ক্চকয়পোস্ট। 
ইউয়রোপীে ইউল্টনেয়নর নো ল্টরক ও ল্টবয়দশী পযযেকয়দর ক্চকয়পোয়স্ট 

সোমোে ল্টকে ুফমযোল্টলল্টে সোরয়ত হে। 
ইউয়রোপীে ইউল্টনেয়নর নো ল্টরকয়দর আইল্টড ক্দখো হে এবাং ল্টবয়দশীয়দর 

ক্দখো হে ইউয়রো ল্টিসো আয়ে ল্টক নো। 
পুল্টলয়শর রুল্টেন ল্টডউল্টেও থোয়ক ক্চকয়পোয়স্ট। 
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শুরু ক্থয়কই আহমদ মুসোর ময়ন একেো ল্টস্থর ল্টবশ্বোস ল্টেল ক্য, শত্রুরো 
ক্চকয়পোয়স্ট ক্চোখ রোখয়ব। ল্টনশ্চে জোমযোল্টন যোওেোর সব ক্চকয়পোয়স্টই ওরো ক্চোখ 
রোখোর বযবস্থো কয়রয়ে। 

ক্দখো যোক তোরো ক্কোন পয়থ হোিঁয়ে। ক্চকয়পোয়স্ট তোয়দর ক্কোন উপল্টস্থল্টত 
ক্ের পোওেো ক্যয়ত পোয়র। চলয়ে  োল্টড়। 

অল্টিেোর বডযোর ক্রস কয়র সোলজবো য-ল্টমউল্টনখ হোইওয়ে ধয়র এল্ট য়ে 
চয়লয়ে আহমদ মুসোর  োল্টড়। 

ক্চকয়পোয়স্ট ল্টকেুই ঘয়েল্টন। 
ক্কউ তোয়দর উপর ক্চোখ ক্রয়খয়ে, ক্কউ তোয়দর ক্দখয়ে, এমনেোও ময়ন 

হেল্টন। 
ল্টকন্তু আহমদ মুসোর ময়ন অস্বল্টস্ত। এমনেো হবোর কথো নে। শত্রুরো তোয়দর 

ল্টপে ুেোড়য়ব তো হয়তই পোয়র নো। তোহয়ল ক্ োেো ল্টদন শহয়রও তোয়দর ক্কউ ফয়লো 
করয়লো নো, আবোর ক্চকয়পোয়স্টও তোরো পোহোরোে ক্নই ক্কন? ওরো আে-দশজন 
ক্েপ্তোর হবোর পর ওয়দর ক্লোক ল্টক সোলজবোয় য আর ক্নই? হয়তও পোয়র। তয়ব এেো 
স্বোিোল্টবক নে। 

 োল্টড় চলল্টেল সীমোন্ত পোর হয়ে ক্সোজো পল্টশ্চম ল্টদয়ক। 
সোময়ন বড় শহর ল্টমউল্টনখ। 
‘আমরো ল্টক ল্টমউল্টনখ, স্টুে োেয, হোইডলবো য হয়ে রোইয়নর ল্টদয়ক যোল্টে?’ 

ল্টজজ্ঞোসো করল আলদুল্টন ক্সনল্টেড। 
‘হ্োিঁ, এ রোস্তো হয়েও যোওেো যোে। ওল্টদয়ক আমোর একেো পল্টরল্টচত শহর 

আয়ে। কয়েকজন বন্ধু-বোন্ধবও ওখোয়ন আয়ে। তোই ক্তো প্রোে িুয়লই ল্টেলোম ওয়দর 
কথো!’ আহমদ মুসো বলল। 

‘ক্কোন শহর?’ ল্টজজ্ঞোসো করল ব্রুনো। 
‘িোসবো য।’ আহমদ মুসো বলল। 
‘িোসবো য? কয়ব এয়সল্টেয়লন ওখোয়ন? ক্বড়োয়ত এয়সল্টেয়লন?’ 
‘দু’ল্টতন বের আয়  এয়সল্টেলোম। ক্বশ ক্বড়োয়নো হয়েল্টেল। তয়ব আসোেো 

ক্বড়োয়নোর জয়ে ল্টেল নো।’ বলল আহমদ মুসো। 
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‘ক্তোমোর আসোেো ক্বড়োয়নোর জয়ে হয়তই পোয়র নো। ল্টক জয়ে 
এয়সল্টেয়ল?’ ক্সনল্টেড বলল। 

‘েুইন েোওেোয়রর ধ্বাংস ল্টবষয়ে একেো ক্খোিঁয়জ।’ আহমদ মসুো বলল। 
ব্রুনো ও ক্সনল্টেড দু’জয়নই ল্টবিয়ের দৃল্টি তুলল আহমদ মুসোর ল্টদয়ক। 

ব্রুনোই আয়  কথো বলল, ‘ও  ড, ল্টেকই ক্তো! েুইন েোওেোর রহয়স্যর চোিলযকর 
তথয উদঘোেয়নর সোয়থ আহমদ মুসোর নোম পয়ড়ল্টে! ক্সই কোল্টহনীর ক্তো 
িোসবোয় যই শুরু! িুয়লই ল্ট য়েল্টেলোম এ কোল্টহনী। আমোর ময়ন হে স্যোর, এই এক 
ঘেনোই আপনোয়ক অমর কয়র রোখয়ব।’ থোমল ব্রুনো। 

তোর ক্চোয়খ মুয়খ উপয়চ পড়ো ল্টবিে ও আনয়ির ঝলক! আনয়ির 
আয়লোয়ত তোর রল্টক্তম ক্েোিঁে আরও রল্টক্তম এবাং নীল ক্চোখ দু’ল্টে আরও উজ্জ্বল হয়ে 
উয়েয়ে। 

ব্রুনো থোময়লই তোর ল্টপতো আলদুল্টন ক্সনল্টেড বলল, ‘আল্টমও ইঠেোরয়নয়ে 
েুইন েোওেোয়রর কোল্টহনী পয়ড়ল্টে। েুইন েোওেোয়রর ধ্বাংস ক্যমন ল্টবিেকর, 
ক্তোমোর কোল্টহনীও ক্তমল্টন অবোক ও ল্টবিয়ের। ধেবোদ আহমদ মুসো ক্তোমোয়ক।’ 

‘স্বেও ক্বোধ হে এত সুির হে নো, সোরো জীবন চোইয়লও বোস্তয়ব 
পোওেোেো এতেো অকল্পনীে হে নো। সল্টতযই আমরো িো যবোন বোবো।’ বলল ব্রুনো। 
আয়ব জল্টড়ত তোর িোল্টর কঠে। 

এসব ক্কোন কথোই আহমদ মুসোর কোয়ন প্রয়বশ কয়রল্টন। তোর সমস্ত 
ময়নোয়যো  সোময়নর রোস্তো ও  োল্টড়র ল্টরেোরল্টিউয়ের ল্টদয়ক। ক্স ল্টমউল্টনখ েোড়োর পর 
ক্থয়কই লক্ষ করয়ে একেো ক্সয়িনল্টসেোর মোকয পোয়জয়রো তোর ক্পেয়ন ক্পেয়ন 
আসয়ে। এেো ক্দখয়ত পোওেোর পর ক্থয়ক লক্ষ করয়ে  োল্টড়েোর  ল্টতর ক্কোন 
পল্টরবতযন ক্নই। 

আহমদ মুসো ল্টরয়মোেয ল্টিউ মোইয়ক্রো   লস (RVMG) পয়র ল্টনয়েল্টেল। 
ক্স পল্টরস্ক্োর ক্দখয়ে  োল্টড়য়ত েেজন আয়রোহী।  োল্টড়র  ল্টত ও আয়রোহীয়দর 
ক্চহোরো ক্দয়খ সয়িহ হয়েল্টেল আহমদ মুসোর। সয়িহ সতয হয়ল ওয়দর মতলব 
ল্টক? ওরো অত দূর ক্থয়ক ফয়লো করয়ে, ক্কন? ওয়দর েোয় যে ল্টক তোহয়ল এেো ক্দখো 



ক্লোন ষড়যন্ত্র  64 

 

ক্য, আমরো ক্কোথোে যোল্টে, ক্কোথোে উেল্টে তো ল্টচল্টহ্নত করো এবাং হয়ত পোয়র তো 
পোহোরোে রোখো। তোর মোয়ন আমোয়দর  ন্তবয পযযন্ত ওরো আমোয়দর অনুসরণ করয়ব। 

ময়ন ময়ন হোসল আহমদ মুসো। িোবল, সোময়ন স্টুে োেয শহর বোইপোস 
নে, শহয়রর ল্টিতর ল্টদয়ে পোর হয়ত হয়ব। এই শহয়রর ময়ধযই ওয়দর ধোিঁধোে ক্ফয়ল 
ক্পেয়ন ক্থয়ক ওয়দর সরোয়ত হয়ব। 

ক্পেয়ন ক্সনল্টেয়ডর লক্ষ কয়র বলল, ‘ল্টম. ক্সনল্টেড ময়ন হয়ে, আমোয়দর 
ক্পেয়ন ওরো ক্লয় য়ে। অয়নকক্ষণ ধয়র একেো  োল্টড় আমোয়দর ফয়লো করয়ে।’ 

‘ওরো ল্টক আমোয়দর ক্সই শত্রুরোই হয়ব?’ 
বলল আলদুল্টন ক্সনল্টেড। 
উয়দ্বয়  ক্েয়ে ক্ য়ে ক্সনল্টেড ও ব্রুনোর মুখ। 
‘আল্টম ক্স আশাংকোই করল্টে।’ বলল আহমদ মুসো। 
‘ওরো ল্টক করয়ত চোে? আমোয়দর এখন ল্টক করনীে? ল্টক িোবয়েন আপল্টন 

স্যোর?’ বলল ব্রুনো। িীল্টত ক্নয়ম এয়সয়ে তোর ক্চোয়খ-মুয়খ। 
‘জোল্টন নো ওয়দর পল্টরকল্পনো ল্টক ধরয়নর। আল্টম িোবল্টে, স্টেু োেয শহর 

অল্টতক্রয়মর সমে ওয়দর ক্বোকো বোল্টনয়ে ল্টিন্ন রোস্তো ধয়র চয়ল ক্যয়ত পোরব।’ 
আহমদ মুসো বলল। 

স্টুে োেয শহর সোময়নই। 
সোময়ন ক্েোে কয়েকেো পোহোড়। পরস্পর ল্টবল্টেন্ন, একে ুদূয়র দূয়র। এই 

পোহোড়গুয়লোর মোয়ঝই চোর রোস্তোর একেো েল্টে আয়ে। এখোন ক্থয়ক ডোন ল্টদয়ক 
একেো রোস্তো ক্সোজো উত্তয়র বযোয়িল্টরেোর উজবোয় যর ল্টদয়ক চয়ল ক্ য়ে। বোিঁ ল্টদয়কর 
রোস্তোেো দল্টক্ষণ ল্টদয়ক কনস্টযোি সীমোন্ত শহর হয়ে সুইজোরলযোয়ঠড চয়ল ক্ য়ে। আর 
একেো ক্সোজো রোস্তো পল্টশ্চয়ম এল্ট য়েয়ে। এ রোস্তো ধয়র এয় োয়ল সোময়নই স্টুে োেয। 

আহমদ মুসোর দৃল্টি সোময়নর পোহোড়গুয়লোর ল্টদয়কই ল্টনবদ্ধ ল্টেল। দৃল্টি 
ল্টফল্টরয়ে এয়ন  োল্টড়র ল্টরেোর ল্টিউয়ের উপর ক্চোখ ক্ফয়লই চময়ক উেল আহমদ 
মুসো। ক্দখল ক্পেয়নর ক্সই  োল্টড়েো দ্রুত এল্ট য়ে আসয়ে প্রোে ডবল স্পীয়ড। 

হেোৎ স্পীড ওরো বোড়োল ক্কন? 
আহমদ মুসোও তোর  োল্টড়র স্পীড বোল্টড়য়ে ল্টদল। 
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পোহোড় এলোকোে প্রয়বশ কয়রয়ে  োল্টড়। কখনও পোহোয়ড়র পোশ ল্টদয়ে, 
কখনও পোহোয়ড়র দূর ল্টদয়ে এয় োয়ে। 

ক্েোে একেো পোহোয়ড়র সোল্টরর ল্ট ল্টরপথ ল্টদয়ে আড়োআল্টড় পোর হয়ে 
পোহোয়ড়র ক্ োড়োে ক্পৌিঁেয়তই রোস্তোর ক্চৌমোথো নজয়র এল। 

ক্চৌমোথোর ল্টতন পোয়শর রোস্তোও নজয়র এল আহমদ মুসোর। চময়ক উেল 
আহমদ মুসো। ল্টতন রোস্তোয়তই ল্টতনেো মোইয়ক্রো ক্চৌমোথোর ল্টদয়ক মুখ কয়র দোিঁল্টড়য়ে 
আয়ে। ক্চৌমোথো ক্থয়ক মোইয়ক্রোগুয়লোর দূরত্ব একশ  য়জর ক্বল্টশ হয়ব নো। 

আহমদ মুসোর বুঝয়ত বোল্টক রইল নো, ক্কন ক্পেয়নর  োল্টড়েো এত দ্রুত 
এল্ট য়ে আসয়ে। ক্পেয়নর  োল্টড়েো সাংকীণয ল্ট ল্টরপথেো আেয়ক রোখোর জয়ে 
এল্ট য়ে আসয়ে। এই ক্চৌমোথোে ফোিঁয়দ ক্ফলোর সফল পল্টরকল্পনো তোরো কয়রয়ে। 

‘ব্রুনো, ল্টম. ক্সনল্টেড, আমোয়দর ওরো ফোিঁয়দ ক্ফয়লয়ে। ক্দখুন ল্টতনেো 
মোইয়ক্রো ল্টতন রোস্তোে আমোয়দর পথ বন্ধ কয়র দোিঁল্টড়য়ে আয়ে। আর ক্পেয়ন ক্ফরোর 
পথ বন্ধ কয়র ক্পেন ক্থয়ক আয়রকেো  োল্টড় এল্ট য়ে আসয়ে।’ বলল আহমদ মুসো। 

ক্সনল্টেড ও ব্রুনো আয় ই লক্ষ কয়রল্টেল দোিঁড়োয়নো ল্টতন মোইয়ক্রোয়ক। 
ক্চোয়খ-মুয়খ অন্ধকোর ক্নয়ম এল ব্রুনো ও ক্সনল্টেয়ডর। উয়দ্ব -আতাংয়ক ল্টবয়স্ফোল্টরত 
হয়ে উয়েয়ে তোয়দর ক্চোখ। শুকয়নো ক্েোিঁে তোয়দর কোিঁপয়ত শুরু কয়রয়ে। কথো বলোর 
শল্টক্ত ক্যন তোরো হোল্টরয়ে ক্ফয়লয়ে। ওয়দর হোয়ত পড়োর অথয ল্টক তোরো জোয়ন। 
ক্সনল্টেড মৃতযুয়ক িে কয়র নো। তোর ল্টচন্তো ব্রুনোয়ক ল্টনয়ে। আর ব্রুনোর ময়নর ময়ধয 
ক্তোলপোড়, এয়দর হোয়ত পড়োর ক্চয়ে মৃতযু িোয়লো। 

আহমদ মুসো কথো ক্শষ কয়রই বযো  ক্থয়ক ক্লজোর োন ক্বর কয়র পোয়শ 
রোখল। ল্টরিলবোর আয় ই ক্বর কয়র ক্রয়খল্টেল। 

আহমদ মুসো  োল্টড়র স্পীড ক্কোন পল্টরবতযন আয়নল্টন। ক্স ক্বোঝোয়ত চোে 
মোইয়ক্রোগুয়লোয়ক ক্স সয়িহ কয়রল্টন। 

আহমদ মুসো শক্ত হোয়ত ধয়রয়ে ল্টস্টেোল্টরাং হুইল। ক্পেয়ন নো তোল্টকয়েও 
বলল আহমদ মুসো, ‘ল্টম. ক্সনল্টেড, ব্রুনো, ল্টসয়ে শুয়ে পড়ুন।’ আহমদ মুসোর কঠে 
শক্ত, তোয়ত ল্টনয়দযয়শর সুর। 
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আহমদ মুসো ল্টসদ্ধোন্ত ল্টনয়ে ল্টনয়েয়ে মোইয়ক্রোগুয়লো তোয়ক বুয়ঝ ওেোর 
আয় ই তোয়ক ওয়দর ফোিঁদয়ক িোঙয়ত হয়ব। 

আহমদ মুসো তোর  োল্টড়র ডোয়ন ও বোয়ম ক্ঘোরোর দুই ইল্টঠডয়কেরই 
জ্বোল্টলয়ে ল্টদয়েয়ে, যোয়ত ডোন-বোম দুই ল্টদয়কর মোইয়ক্রোই এক সোয়থ বুয়ঝ ক্য, 
আহমদ মুসোর  োল্টড় তোর ল্টদয়কই েোনয ল্টনয়ে। এর ফয়ল ওরো সোময়ন এয় োবোর 
ক্চিো নো কয়র আক্রময়ণর প্রস্তুল্টত ক্নয়ব। 

এিোয়ব আহমদ মুসো ক্চৌরোস্তো পযযন্ত ক্পৌিঁয়ে  োল্টড়র স্পীড বোল্টড়য়ে ল্টদয়ে 
ঝয়ড়র ক্বয়  সোময়ন এল্ট য়ে চলল। 

পল্টশ্চয়মর মোইয়ক্রোল্টে ক্চৌরোস্তোর ক্মোড় ক্থয়ক একশ  য়জর মত দূয়র 
দোিঁল্টড়য়ে আয়ে।  োল্টড়র স্পীড বোল্টড়য়ে ক্মোড় ক্থয়ক সোময়ন এয় োবোর সাংয়  সাংয় ই 
মোইয়ক্রোগুয়লো আহমদ মুসোর ক্কৌশল ধয়র ক্ফয়ল। ডোন-বোয়মর মোইয়ক্রো দু’ক্েো 
ক্থয়ক গুল্টল বষযণ শুরু হয়েয়ে আহমদ মুসোর  োল্টড়র লয়ক্ষয এবাং ক্সই সোয়থ আহমদ 
মুসোর  োল্টড়র ল্টদয়ক চলয়তও শুরু কয়রয়ে। আর সোময়নর মোইয়ক্রো ল্টস্থর দোিঁল্টড়য়ে 
ক্থয়কই গুল্টল বষযণ শুরু কয়রয়ে। 

কয়েক মুহূয়তযর ময়ধয আহমদ মুসোর  োল্টড়র উইঠড শীল্ড, জোনোলোর কোচ 
ল্টনল্টশ্চহ্ন হয়ে ক্ ল। 

এখোয়ন ল্টরিলবোর ল্টদয়ে আহমদ মুসোর করোর ল্টকে ু ক্নই। আর তোর 
ক্লজোর োন ৩০  য়জর ক্বল্টশ দূয়র ক্তমন কোযযকল্টর নে। ল্টস্টেোল্টরাং ধরো ডোন হোয়ত 
‘ক্লজোর োন’ ক্রয়খ দূরত্ব কমোর অয়পক্ষো করয়ে আহমদ মুসো। 

ক্বপয়রোেো  ল্টতয়ক সবোই িে কয়র। আহমদ মুসোর সোময়নর মোইয়ক্রোর 
নোক বরোবর আহমদ মুসোর  োল্টড়র পো য়লর মত  ল্টত ক্দয়খ মোইয়ক্রোর সবোই 
তোড়োতোল্টড় ক্নয়ম পয়ড় এক পোয়শ ল্টনরোপয়দ দোিঁল্টড়য়ে একনো োয়ড় আহমদ মুসোর 
 োল্টড় লয়ক্ষ গুল্টল করল্টেল। 

মোইয়ক্রোর আয়রোহীরো ক্নয়মল্টেল রোস্তোর দল্টক্ষণ পোয়শ মোইয়ক্রোর আড়োয়ল। 
জোে োেো রোস্তোর দল্টক্ষণ প্রোয়ন্তরও বোইয়র। 

আহমদ মুসো রোস্তো ও মোইয়ক্রোর অবস্থোনেো একবোর ক্দয়খ ল্টনয়ে মোথো 
ল্টস্টেোল্টরাং হুইয়লর ক্লয়িল ক্থয়কও ল্টনয়চ নোল্টময়ে ঝয়ড়র ক্বয়   োল্টড় চোলোল্টেল। 
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তোর ক্চোখ ডোইয়রকশন ই্ল্টঠডয়কেয়রর ল্টদয়ক। ইল্টঠডয়কেয়রর কোিঁেোয়র ক্স অনড় 
ক্রয়খল্টেল। 

এই ইল্টঠডয়কেরই এখন তোর জয়ে েঠে ল্টিউ-এর কোজ করয়ে। আহমদ 
মুসোর ল্টহসোব,  োল্টড়র এই ডোইয়রকশন ল্টেক থোকয়ল তোর  োল্টড়র সোময়নর 
 োডযোয়রর বোম প্রোন্ত তীব্র  ল্টতয়ত আঘোত করয়ব সোময়নর মোইয়ক্রোর সোময়নর 
ল্টদয়কর  োডযোয়রর বোম প্রোন্তয়ক ঘঠেোে ১৫০ ল্টকয়লোল্টমেোর  ল্টতয়ত। তোর ফয়ল তোর 
 োল্টড় চোপো ধরয়নর একেো প্রবল ঝোিঁকোল্টন ক্খয়লও আহত  োডযোর ল্টনয়ে সোময়ন 
এয় োয়ব। ল্টকন্তু ক্ োেো মোইয়ক্রোেো এক পোক ক্খয়ে উয়ি ল্ট য়ে পোয়শর ক্লোকয়দর 
উপর পড়য়ব। 

ঝয়ড়র ক্বয়   োল্টড় চলয়ে। ল্টস্পয়ডোল্টমেোয়রর কোিঁেো ১৬০ ল্টক. ল্টম. অল্টতক্রম 
কয়র থর থর কয়র কোিঁপয়ে। 

আহমদ মুসোর ময়নোয়যো  ল্টেল সোময়ন ক্থয়ক েুয়ে আসো গুল্টলর 
ডোইয়রকশয়নর ল্টদয়কও।  োল্টড়য়ত গুল্টলর আঘোয়তর শে শুয়ন ল্টনরূপণ করল্টেল 
আহমদ মুসো শত্রুপয়ক্ষর অবস্থোয়নর পল্টরবতযন। 

আহমদ মুসো শুনয়ে, সোময়নর গুল্টল ক্রমশই  োল্টড়র বোম পোয়শর ল্টদয়ক 
সরয়ে। প্রথয়ম  োল্টড়র সোময়ন, তোরপর  োল্টড়র সোময়নর বোম ক্কোন অিল, পয়র 
 োল্টড়র বোম জোনোলোর সোময়নর ল্টদয়ক সয়র এল গুল্টলর আঘোত। 

সোময়নর গুল্টলর আঘোত জোনোলোর ক্পেন ল্টদয়ক সয়র আসয়তই আহমদ 
মুসো বুঝল চরম মুহূতয উপল্টস্থত। 

আহমদ মুসো ‘আেোহু খোইরুল হোয়ফজীন’ বয়ল ল্টস্পড বোল্টড়য়ে মোথো তুয়ল 
শক্ত হোয়ত ল্টস্টেোল্টরাং হুইল ক্চয়প ধরল। 

আহমদ মুসোর  োল্টড়র  োডযোয়রর বোম প্রোন্ত প্রচণ্ড ক্েোবল মোরল মোইয়ক্রোর 
মোথোর বোম পোশয়ক। 

প্রচণ্ড এক ধোক্কো ক্খল আহমদ মুসোর  োল্টড়। ল্টকন্তু প্রচণ্ড ধোক্কোে মোইয়ক্রো 
সয়র যোওেোে ধোক্কোর প্রবল ‘পুশ’েো শতিো  ক্জিঁয়ক বসল মোইয়ক্রোর উপর এবাং 
তোর ফয়ল ক্খলনোর মত পোক ক্খয়ে উয়ি ক্ ল  োল্টড়। 
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আপনোয়তই দু’ক্চোখ বুয়জ ল্ট য়েল্টেল। ল্টনয়জর সব কোজ ক্শষ কয়র 
পল্টরণল্টতর িোর সবেোই তুয়ল ল্টদয়েল্টেল আেোহর হোয়ত। 

আেোহ সোহোযয কয়রয়েন। আহমদ মুসোর  োল্টড় ক্থয়ম যোেল্টন, ক্বিঁয়ক 
যোেল্টন বো উয়ি যোেল্টন। 

প্রচণ্ড ধোক্কোে আহমদ মুসো একবোর সোময়নর ল্টদয়ক ঝুিঁয়ক পয়ড়, তোরপর 
ক্পেন ল্টদয়ক ল্টেেয়ক ক্সিঁয়ে ল্ট য়েল্টেল ল্টসয়ের সোয়থ। ল্টকন্তু আহমদ মুসোর দু’হোত 
ল্টকন্তু  োল্টড়র ল্টস্টেোল্টরাং হুইল েোয়ড়ল্টন, নড়োচড়ো করয়ত ক্দেল্টন ল্টস্টেোল্টরাং হুইলয়ক। 

তোর ক্দহ ল্টস্থর হয়তই আহমদ মুসো ল্ট েোর ক্চঞ্জ ও ল্টস্পড কল্টময়ে এয়ন 
 োল্টড়য়ক এল্টকউে েোনয করোল। 

এবোর আহমদ মুসোর সোময়ন এল উয়ি যোওেো মোইয়ক্রো, তোর ক্লোকরো ও 
এল্টদয়ক েুয়ে আসো অে দুই মোইয়ক্রো। 

উয়ি যোওেো মোইয়ক্রোর ক্লোয়করো ল্টনয়জয়দর সোময়ল ল্টনয়ে এল্টদয়ক ঘুয়র 
দোিঁড়োল্টেল। আহমদ মুসো নতুন কয়র ওয়দর গুল্টলর মুয়খ পড়োর আয় ই ওয়দর 
ল্টনল্টিে কয়র ল্টদয়ত চোইল। 

ডোন হোয়তর ক্লজোর োনেোয়ক আহমদ মুসো মোল্টের সমোন্তরোয়ল ওয়দর 
উপর ল্টদয়ক ঘুল্টরয়ে ল্টনল। 

সাংয়  সাংয় ই ওয়দর ৬ জয়নর হোিঁেুর ল্টনয়চর অাংশ খয়স পড়ল। আতযনোদ 
কয়র ওরো সবোই মোল্টেয়ত লুল্টেয়ে পড়ল। 

েুয়ে আসো দুই মোইয়ক্রোও এয়স পয়ড়ল্টেল একেোর ক্পেয়ন আয়রকেো। 
ওরো উয়ি যোওেো ও আহত ক্লোকগুয়লোর বরোবর এয়স রোস্তোে দোিঁল্টড়য়ে পড়ল। 
সম্ভবত মোইয়ক্রোর ক্লোকরো তোয়দর েেজন সোথীর অবস্থো ক্দখয়ত ক্পয়েয়ে। 

আহমদ মুসো তোর ক্লজোর োন সোময়ন এয়স দোিঁড়োয়নো দুই মোইয়ক্রোর 
সোময়নরেোর ল্টদয়ক ঘুল্টরয়ে ল্টনল। ক্লজোর োন ক্থয়ক সোময়নর মোইয়ক্রোর মোথো লয়ক্ষ 
একবোর হল্টরজঠেোল্টল, একবোর িোল্টেযকোল্টল ফোেোর করল। মোইয়ক্রোর মোথো চোরেো 
আলোদো খয়ণ্ড িো  হয়ে ক্ ল। 
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মোইয়ক্রোর েোইল্টিাং ল্টসে ও তোর পোয়শর ল্টসয়ের ক্লোয়কর ল্টক অবস্থো হয়লো 
জোনো ক্ ল নো। ক্পেয়নর ল্টসয়ের ক্লোকরো ল্টচৎকোর কয়র গুল্টল করয়ত করয়ত ক্নয়ম 
পড়ল  োল্টড় ক্থয়ক। 

আহমদ মুসো গুল্টলর জবোব নো ল্টদয়ে  োল্টড় স্টোেয ল্টদয়ে ওয়দর ল্টদয়ক চলয়ত 
শুরু করল। গুল্টল করয়ত করয়তই ওরো েুয়ে পোলোল  োল্টড়র আড়োয়ল,  োল্টড়র 
ক্পেয়ন। 

আহমদ মুসো এবোর সোময়নর মোইয়ক্রোল্টের ক্পেয়নর দল্টক্ষণ পোয়শর 
ক্কোনোর উপর ক্থয়ক ল্টনচ পযযন্ত খোড়োিোয়ব ক্লজোর োয়নর ফোেোর করল। 

খয়স পড়ল  োল্টড় ক্থয়ক ক্কোনোেো। 
মোইয়ক্রোর ক্পেয়ন দোিঁড়োয়নো আতাংল্টকত ক্লোকগুয়লো েুয়ে ল্ট য়ে ক্পেয়নর 

ল্টদ্বতীে মোইয়ক্রোয়ত উেল। ওরো ও ল্টদ্বতীে মোইয়ক্রো আহমদ মুসোর ক্লজোর োয়নর 
ক্রয়ঞ্জর ময়ধয রয়েয়ে। আহমদ মুসো ইেো করয়ল পোলোয়নোরত ক্লোকগুয়লো ও 
ক্পেয়নর ল্টদ্বতীে মোইয়ক্রোয়ক তোর ক্লজোর োয়নর ল্টশকোর বোনোয়ত পোরয়তো। ল্টকন্তু 
আহমদ মুসো মোনুষ মোরয়ত চোে নো। ওয়দর িে ক্দল্টখয়ে পোলোয়ত বোধয কয়র 
ল্টনয়জয়দর ল্টনরোপদ করয়ত চোে। 

পোলোয়নো ক্পেয়নর ক্লোকরো ল্টদ্বতীে মোইয়ক্রোয়ত ল্ট য়ে ওেোর সাংয়  সাংয় ই 
মোইয়ক্রোল্টে দ্রুত ক্পেয়ন হেয়ত শুরু করল। 

আহমদ মুসো ল্টসয়ে ক্সোজো হয়ে বয়স ক্পেয়ন ব্রুনোয়দর ল্টদয়ক চোইল। 
ক্দখল, তোরো ল্টসে আিঁকয়ড় ল্টসয়ের উপর পয়ড় আয়ে। িোঙো কোয়চর অজর েুকরোে 
তোয়দর  ো িল্টতয।  োল্টড়র  োয়ে ক্লয়  বো অে ক্কোনিোয়ব ল্টসেয়ক পড়ো ল্টকে ুবুয়লেও 
আহমদ মুসো  োল্টড়র ক্ফ্লোয়র এল্টদক-ওল্টদক পয়ড় থোকয়ত ক্দখল। ল্টসয়ে মুখ গুিঁয়জ 
পয়ড় আয়ে ওরো। 

‘ব্রুনো, ল্টম. ক্সনল্টেড, আপনোরো ল্টেক আয়েন ক্তো? এবোর উেনু। আমরো 
আপোতত ল্টনরোপদ।’ বলল আহমদ মুসো ওয়দর লক্ষ কয়র। 

ব্রুনো, ক্সনল্টেড উেল। 
তোয়দর  ো ক্থয়ক ঝয়র পড়ল কোয়চর েুকরোগুয়লো। 
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িীত, ল্টবপযযস্ত তোয়দর ক্চহোরো। তোরো তোকোল চোরল্টদয়ক। ক্দখল উিোয়নো 
মোইয়ক্রো, একেো  োয়েব হওেো আহতয়দরও ক্দখয়ত ক্পল। ক্দখল মোথো কোেো 
মোইয়ক্রো, একেো মোইয়ক্রোর বযোক েোইি কয়র পোলোয়নোর দৃেও ক্দখল। 

তোয়দর ক্চোখ ঘুয়র এল আহমদ মুসোর উপর। 
আহমদ মুসোর দৃল্টি তখন পোয়জয়রোর ল্টদয়ক, ক্য  োল্টড়েো আহমদ মুসোয়দর 

ক্পেয়ন েুয়ে আসল্টেল। 
উপতযকোে ঢুয়কও  োল্টড়েো ক্বপয়রোেো  ল্টতয়ত েুয়ে আসল্টেল একোল্টধক 

ক্স্টন োন ক্থয়ক গুল্টল বৃল্টির একেো ক্দেোল সৃল্টি কয়র। ল্টকন্তু তোয়দর গুল্টল বৃল্টির 
একেো অাংশয়ক আড়োল করল্টেল ক্পেয়ন অেসরমোন মোইয়ক্রোল্টে, অে আয়রক 
অাংশয়ক ল্যাক করল্টেল রোস্তোর পোয়শ উয়ি থোকো মোইয়ক্রো। এই দুই মোইয়ক্রোর ফোিঁক 
 ল্টলয়ে ল্টকে ুগুল্টল আসয়ে আহমদ মুসোর  োল্টড়র ল্টদয়ক। 

আহমদ মুসো ব্রুনো ও ক্সনল্টেডয়ক মোথো ল্টনচ ুকয়র সোবধোন হয়ত ল্টনয়দযশ 
ল্টদয়ে  োল্টড়েোয়ক উয়ি থোকো মোইয়ক্রোর ল্টদয়ক একে ুসল্টরয়ে ল্টনয়ে এল। তোর  োল্টড়র 
ক্পেনেো মোইয়ক্রোর আড়োয়ল চয়ল ক্ ল। সোময়নেো গুল্টলর মুয়খ পড়য়লও ক্ োেো 
পোয়জয়রো আহমদ মুসোর নজয়র এল। 

েুয়ে আসয়ে পোয়জয়রো ক্বপয়রোেো  ল্টতয়তই। তোয়দর সোময়নর মোইয়ক্রো 
এবাং তোয়দর ল্টকে ু সোথীর পল্টরণল্টত তোরো জোনয়ত পোয়রল্টন। পোয়জয়রোেোয়ক 
ক্বপয়রোেো  ল্টতয়ত আসয়ত ক্দয়খ বযোক েোইি করো মোইয়ক্রোেোও ক্থয়ম ল্ট য়েল্টেল। 

পোয়জয়রোেোর মতলব বুঝল আহমদ মুসো। আহমদ মুসোর দোিঁড়োয়নো 
 োল্টড়য়ক তোরো সরোসল্টর এয়স আঘোত করয়ত চোে। আহমদ মুসোর জোপোল্টন 
েোয়েোেোর ক্চয়ে ওয়দর জোমযোন মোকয পোয়জয়রো অয়নক ক্বল্টশ শক্ত। ও পোয়জয়রোর 
সোময়নর কোেোয়মো ও  োডযোর েয়েোেোর ক্চয়ে কয়েক গুণ ক্বল্টশ ক্প্রশোর হজম করয়ত 
পোয়র। 

ওয়দর পোয়জয়রোল্টে ক্পেয়নর মোইয়ক্রো অল্টতক্রম কয়র চয়ল এয়সয়ে। 
গুল্টলও ক্বয়ড়য়ে। পোয়জয়রোর দু’পোয়শর জোনোলো ল্টদয়ে গুল্টল আসয়ে। আবোর িোঙো 
উইঠডস্ক্রীয়নর পয়থও গুল্টল আসয়ে। গুল্টল করোর সহজ সুল্টবধোর জয়ে উইঠডস্ক্রীন 
ওরো ক্িয়ঙ ক্ফয়লয়ে। 
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আহমদ মুসোর  োল্টড়র ল্টদয়ক গুল্টলর ল্টতনেো ক্রোত আসয়ে। ডোয়ন-বোিঁয়ে 
সমোন্তরোয়ল দু’ল্টে ক্রোত এবাং আয়রকল্টে ক্রোত আসয়ে  োল্টড়র জোনোলোর ক্বজ 
বরোবর উপর ল্টদয়ে। এ ল্টতয়নর মোঝখোয়ন ক্নো-মযোনস লযোয়ঠডর মত একেো ক্নো-
বুয়লে ক্জোন ধতল্টর হয়েয়ে। আহমদ মুসো সুয়যো  েহণ করল। 

আহমদ মুসো  োল্টড়র ল্টসে ক্থয়ক মোথোেো একে ুতুয়ল ক্নো-বুয়লে ক্জোয়নর 
ল্টেক মোঝোমোল্টঝ স্থোন ক্দয়খ ক্লজোর োন ল্টদয়ে শেয ক্রয়ঞ্জর ফোেোর কয়র একেো ক্হোল 
সৃল্টি করল। ক্স ক্হোয়ল ক্লজোর োয়নর বযোয়রল ক্সে কয়র লাং ক্রয়ঞ্জর পূণযোাং  ফোেোর 
করল। ল্টতন ক্সয়কঠড ক্লাংয়থর একেো ফোেোর। 

আহমদ মুসো অনুমোন করল ক্লসোর ফোেোরল্টে পোয়জয়রোর  োডযোয়রর 
মধযিো  ল্টদয়ে ঢুয়ক ইল্টঞ্জয়নর মধযিো  বরোবর ক্ োেো ক্চল্টসস উল্টড়য়ে ক্দয়ব। 
তোরপর প্রচণ্ড  ল্টতর কোরয়ণ বড় ধরয়নর এযোকল্টসয়ডঠে ঘেোয়ব  োল্টড়েো। 

তোই হয়লো। মুহুয়তয  োল্টড়েো দুই িোয়  ক্িয়ঙ পয়ড় প্রচণ্ড এক ওলে-পোলে 
ঘয়ে ক্ ল। গুল্টলও বন্ধ হয়ে ক্ ল। 

আহমদ মুসো উয়ে বসল। ক্দখল  োল্টড়েোর দৃে। বুঝয়ত পোরল নো  োল্টড়র 
ক্লোকগুয়লো কতেো আহত ল্টকাংবো ক্বিঁয়চ আয়ে ল্টকনো। 

ব্রুনো ও তোর ল্টপতো ক্সনল্টেডও উয়ে বয়সয়ে  োল্টড়র ল্টসয়ে। তোয়দরও 
ক্চোয়খ পড়ল দু’িো  হয়ে যোওেো উয়ি-পোয়ি পয়ড় থোকো পোয়জয়রোর দৃে। 
তোয়দর ক্চোয়খ-মুয়খ অপোর ল্টবিে! তোয়দর ময়ন হয়ে, তোরো ক্যন ক্কোন স্বয়ের দৃে 
ক্দখয়ে! অথবো ক্যন িেোল-সাংঘোয়তর ক্কোন ল্টসয়নমোর দৃে। যোর নোেক তোয়দর 
সোময়ন বয়স থোকো ল্টনতোন্ত এক িদ্রয়লোক আহমদ মুসো। ইস্পোয়তর মত এক ঋজু 
শরীর েোড়ো সোধোরয়ণর চোইয়ত ক্কোন ল্টবয়শষ ধবল্টশিয তোর ক্নই। ল্টকন্তু তবু কী 
অসোধোরণ ল্টতল্টন! কী অসোধোরণ তোর আত্নরক্ষো ও প্রল্টতপক্ষয়ক ক্মোকোল্টবলোর 
ক্কৌশল! ল্টনরোশোর ল্টবরোন িূল্টময়ত আশোর মহীরুহ ধতল্টর করয়ত পোয়রন ল্টতল্টন। 

তোয়দর দৃল্টি ঘুয়র এয়স ল্টনবদ্ধ হয়লো আহমদ মুসোর উপর। আহমদ মুসোও 
তোল্টকয়েয়ে তোয়দর ল্টদয়ক। 

আহমদ মুসো তোয়দর ল্টদয়ক তোল্টকয়েই বয়ল উয়েয়ে, ‘চলুন, আমোয়দর 
ক্নয়ম পড়য়ত হয়ব। এ  োল্টড় ল্টনয়ে চলো যোয়ব নো।’ 
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শোন্ত কঠে আহমদ মুসোর। 
‘ধেবোদ ল্টম. আহমদ মুসো।’ বলল ক্সনল্টেড। 
‘ধেবোদ ল্টক জে?’  োল্টড় ক্থয়ক নোময়ত নোময়ত আহমদ মুসো বলল। 
‘স্বয়ের মত এক ঘেনো বোস্তয়ব ল্টনয়ে আসোর জয়ে।’ বলল ক্সনল্টেড। 
‘এজয়ে আল্টম আেোহর শুকল্টরেো আদোে করল্টে, আপনোরোও ঈশ্বরয়ক 

ধেবোদ ল্টদন।’ আহমদ মুসো বলল। 
‘যখন ক্দখলোম আমরো ক্বিঁয়চ আল্টে, তখন ঈশ্বরয়ক ধেবোদ ল্টদয়েল্টে। 

ল্টকন্তু আপনোর প্রোপয আপনোর পোওেো দরকোর।’ বলল ক্সনল্টেড। 
‘আবোর আল্টম আপনোর কোয়ে ‘আপল্টন’ হয়ে ক্ লোম?’ আহমদ মুসো 

বলল। 
‘ক্চিো কয়রল্টে তুল্টম বলয়ত। ল্টকন্তু আর পোরল্টে নো। আপল্টন বেয়স আমোর 

ক্েয়লর বেয়সর হয়লও সম্মোন ও মযযোদোে আপল্টন অয়নক বড়। তুল্টম বলো মোনোে 
নো।’ 

কথো ক্শষ কয়রই ক্সনল্টেড বয়ল উেল, ‘ল্টম. আহমদ মুসো, ওই মোইয়ক্রো 
ল্টকন্তু পোল্টলয়ে ক্ ল।’ 

আহমদ মুসোও তোকোল পলোেনপর মোইয়ক্রোর ল্টদয়ক। ক্দখল, মোইয়ক্রোল্টে 
ক্চৌমোথো পযযন্ত ল্ট য়য উত্তয়রর রোস্তো ধয়র েুেয়ে। 

‘যোক। পোলোক ওরো।’ আহমদ মুসো বলল। 
‘ক্কন পোলোয়ত ল্টদয়লন?’ বলল ব্রুনো। িে ও ল্টবিয়ের ক্ঘোর কোল্টেয়ে 

ওেোর পর এই প্রথম কথো বলল ব্রুনো। 
‘ওরো আক্রমণ করয়ত আয়সল্টন। অস্ত্র সাংবরণ কয়র পোল্টলয়েয়ে। এ 

কোরয়ণই ওয়দর ক্যয়ত ল্টদলোম। আমোয়দর েোয় যে এখন আত্নরক্ষো। আত্নরক্ষোর 
বোইয়র কোউয়ক আক্রমণ করো নে।’ 

আহমদ মুসো বলল। 
‘পলোেনেো ওয়দর ক্কৌশল। ওরো ক্তো আক্রময়ণ আসয়বই। কথোে আয়ে 

স্যোর, শত্রুর ক্শষ রোখয়ত ক্নই।’ বলল ব্রুনো। 
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‘ল্টকন্তু ব্রুনো, আমোয়দর ধময ইসলোম শত্রুয়দরয়কও কতকগুয়লো অল্টধকোর 
ল্টদয়েয়ে ক্সই সপ্তম শতয়ক। ক্স অল্টধকোরগুয়লোর একল্টে হয়লো, অস্ত্রতযো কোরী, অস্ত্র 
সিরণকোরী শত্রুয়ক আঘোত নো করো।’ আহমদ মুসো বলল। 

‘শত্রুয়ক অল্টধকোর? আর ল্টক অল্টধকোর ল্টদয়েয়ে?’ বলল ব্রুনো। ল্টবিে তোর 
ক্চোয়খ-মুয়খ! 

‘ক্স অয়নক কথো ব্রুনো। এতেুকু ক্জয়ন রোয়খো, ল্টবচোর ও সাং ত কোরণ 
েোড়ো শক্র ও তোর সম্পয়দর ক্ষল্টত করোয়ক ইসলোম অপরোধ ল্টহসোয়ব  ণয কয়র। 
শক্র-ল্টমত্র ল্টনল্টবযয়শয়ষ সকল আহত ও অসুয়স্থর সমোন ল্টচল্টকৎসোর ল্টনয়দযশ ক্দে এবাং 
যুদ্ধকোলীন অবস্থোয়তও শত্রুর ঋণ ও আমোনতয়ক বোল্টতল বো বোয়জেোপ্ত কয়র নো।’ 
আহমদ মুসো বলল। 

কথো ক্শষ কয়রই আহমদ মুসো পয়কে ক্থয়ক ক্সল ক্ফোন ক্বর কয়র একেো 
ক্েল্টলয়ফোন করল। সাংয়যো  ক্পয়েই বলল, ‘স্যোর, আল্টম তোল্টহল্টত ক্থয়ক আসো 
আহমদ…।’ 

‘আর বলয়ত হয়ব নো।  লো ল্টেক ল্টচয়নল্টে। সব খবর িোয়লো ল্টনশ্চে নে?’ 
আহমদ মুসোয়ক ক্শষ করয়ত নো ল্টদয়ে ও প্রোন্ত ক্থয়ক বয়ল উেল। 

‘ল্টেক স্যোর। বড় একেো ঘেনো ঘয়েয়ে। আমোর  োল্টড় ল্টতন মোইয়ক্রো ও 
একেো বড় পোয়জয়রো েোইপ জীপ ক্ঘরোও কয়রল্টেল। এ ল্টনয়ে ঘেনো ঘয়েয়ে। 
কয়েকজন সোাংঘোল্টতক আহত। আপল্টন…।’ 

‘হ্োিঁ, আল্টম ওয়দর ল্টচল্টকৎসো ও কোস্টল্টডত ক্নেোর বযবস্থো করল্টে। আপল্টন 
সুস্থ ক্তো? আপনোর সোয়থ ল্টক ব্রুনোর আয়ে?’ এবোরও আহমদ মুসোয়ক কথো ক্শষ 
করয়ত নো ল্টদয়ে বলল ওপোর ক্থয়ক। 

‘ধেবোদ স্যোর। আল্টম সুস্থ। ব্রুনো ও তোর ল্টপতো আমোর সোয়থ আয়েন।’ 
আহমদ মুসো বলল। 

‘ওয়েলকোম। ওয়দর অবল্টশিরো ল্টক পোল্টলয়েয়ে?’ ওপোর ক্থয়ক বলল। 
‘একেো মোইয়ক্রো ল্টনয়ে অবল্টশিরো পোল্টলয়েয়ে।’ আহমদ মুসো বলল। 
‘আপল্টন িো যবোন ল্টম. আহমদ। শত্রুর নো োল আপল্টন ক্পয়ে ক্ য়েন। 

আল্টম ল্টনল্টশ্চত। আপল্টন সফল হয়বন।’ ওপোর ক্থয়ক বলল। 
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‘ধেবোদ স্যোর।’ আহমদ মুসো বলল। 
‘ ড ক্ল্যাস ইউ। ওয়ক, বোই।’ বয়ল ওপোর ক্থয়ক কল ক্লোজ কয়র ক্দেো 

হয়লো। 
আহমদ মুসো ক্মোবোইয়লর কল অফ করয়তই ব্রুনোর ল্টপতো ক্সনল্টেড বলল, 

‘কোর সোয়থ কথো বলয়লন, ল্টম. আহমদ মুসো?’ 
‘জোমযোল্টনর পুল্টলশ প্রধোন বরয়ডন ল্টল্যাস-এর সোয়থ।’ আহমদ মসুো বলল। 
‘আপল্টন তোিঁয়ক ক্চয়নন?’ ল্টজজ্ঞোসো ক্সনল্টেয়ডর। 
‘ল্টচল্টন নো, জোল্টন। ল্টতল্টনও আমোয়ক জোয়নন।’ আহমদ মুসো বলল। 
‘ল্টকিোয়ব? সয়ব ক্তো আপল্টন জোমযোল্টনয়ত প্রয়বশ করয়লন?’ বলল 

ক্সনল্টেড। তোর ক্চোয়খ-মুয়খ ল্টবিে! 
‘তোল্টহল্টতর  িনযর েোল্টিস বুরবয়নর সোয়থ পোল্টরবোল্টরকিোয়ব সম্পল্টকযত 

ল্টতল্টন। েোল্টিস বুরবনই আমোর বযোপোয়র তোিঁয়ক ল্টব্রফ কয়রয়েন। আর আপনোয়দর 
‘রোইন লযোঠড’ ক্স্টয়ের ক্ োয়েিোপ্রধোন ‘এডমঠড এল্টেস’ আমোয়ক জোয়নন। আল্টম 
এখোয়ন আসোর আয়  তোল্টহল্টতর স্বরোষ্ট্র সল্টচব ও পুল্টলশপ্রধোন ল্টম. দযো ল আমোর 
বযোপোয়র তোয়ক সব বয়লয়েন। আল্টম অল্টিেোে এয়স তোিঁর সোয়থ কথো বয়লল্টে।’ 
আহমদ মুসো বলল। 

‘ধেবোদ ল্টম. আহমদ মুসো, আপল্টন জোমযোল্টন আসোর আয়  অয়নক কোজ 
ক্সয়র এয়সয়েন। ল্টকন্তু এই ঘেনোর কথো আমরো পুল্টলশয়ক নো জোনোয়লও ক্তো 
পোরতোম।’ বলল ক্সনল্টেড। 

‘ক্দয়শর আইন-শৃঙ্খলোর সোয়থ সাংল্টিি এেো একেো বড় ঘেনো। পুল্টলশ 
তোর তদয়ন্ত আমোয়দর সাংল্টিিতো খুিঁয়জ পোয়বই। সুতরোাং আমরো আয়  নো জোনোয়ল 
আমোয়দর কোজ অপরোধমূলক ল্টবয়বল্টচত হয়ব। ল্টনয়জয়দর তখন ল্টনয়দযোষ প্রমোণ 
করয়ত হয়ব। আয় ই ল্টবষেেো পুল্টলশ কতৃযপক্ষয়ক জোনোয়নোর ফয়ল এই ঝোয়মলোে 
আমোয়দর পড়য়ত হয়ব নো। আর আল্টম এখোয়ন ক্য কোজ ল্টনয়ে এয়সল্টে ক্স সম্পয়কয 
পুল্টলশ কতৃযপক্ষয়ক অবল্টহত রোখয়ত চোই। পুল্টলশপ্রধোন বরয়ডন ল্টল্যাস আমোয়ক 
বয়লয়েন, ‘পুল্টলয়শর কোজেোই আল্টম করল্টে। সুতরোাং আমোর কোয়জর ক্ োপনীেতো 
ল্টকেু ক্নই।’ আহমদ মুসো বলল। 
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‘ ড ক্ল্যাস ইউ ল্টম. আহমদ মুসো। আপল্টন আপনোর কোজয়ক মোয়ন 
আমোয়দর কোজয়ক অয়নক সহজ কয়র ল্টদয়েয়েন। আমোয়দর পল্টরবোর রোহুমুক্ত 
হবোর আশো আরও প্রবল হয়লো। ঈশ্বর আপনোর মেল করুন!’ বলল ক্সনল্টেড, 
ব্রুনোর ল্টপতো। 

‘পুল্টলশ আসোর আয় ই আমরো এখোন ক্থয়ক চয়ল ক্যয়ত চোই। আসুন 
আমরো উয়ি যোওেো মোইয়ক্রোেোয়ক ক্সোজো কয়র চোলু করয়ত পোল্টর ল্টকনো ক্দল্টখ।’ 

বয়ল আহমদ মুসো ল্ট য়ে মোইয়ক্রোেোয়ক ধরল। 
ক্সনল্টেড ও ব্রুনোও দ্রুত ল্ট য়ে মোইয়ক্রো ধরল। 
মোইয়ক্রোল্টে ক্সোজো কয়র আহমদ মুসো েোইল্টিাং ল্টসয়ে বয়স পরীক্ষো করল 

সব ল্টেক আয়ে। 
স্টোেয ল্টনল মোইয়ক্রোল্টে। 
ক্সনল্টেড ও ব্রুনো মোইয়ক্রোয়ত উেল। 
চলয়ত শুরু করল মোইয়ক্রোল্টে পল্টশ্চয়মর স্টুে োেয শহয়রর ল্টদয়ক। 
 
 
 
স্টুে োেয ক্থয়ক ক্বল্টরয়ে আহমদ মুসোর ক্সই মোইয়ক্রো ক্সোজো উত্তয়র 

ক্নকোর নদীর তীর বরোবর হোইওয়ে ধয়র ক্হলয়ব্রোন শহয়রর ল্টদয়ক এল্ট য়ে যোয়ে। 
স্টুে োেয ক্থয়ক ক্বরুবোর আয় ই আহমদ মুসো ল্টজজ্ঞোসো কয়রল্টেল, ‘আমরো ল্টক 
ক্হলয়ব্রোন, নো কোল্টরসু’র পয়থ যোব।’ 

উত্তর ল্টদয়েল্টেল ব্রুনো। বয়লল্টেল, ‘আমরো যল্টদ কোল্টরসু ল্টদয়ে যোই, তোহয়ল 
ল্টকেু পোহোড়ী এলোকো ক্পল্টরয়ে কোল্টরসু পোর হয়লই আমরো রোইয়নর তীয়র ল্ট য়ে 
ক্পৌিঁেব। তোরপর রোইন তীয়রর হোইওয়ে ধয়র ক্চোখ বন্ধ কয়র এয় োয়ল আমরো 
ব্রুমসোরবোয় য ক্পৌিঁয়ে যোব। আর যল্টদ ক্হলয়ব্রোন হয়ে যোন স্যোর, তোহয়ল খরয়রোতো, 
উেলো ক্নকোর নদীর ক্েোিঁেো পোয়বন, ক্সই সোয়থ পোয়বন পবযতিূল্টমর পোদয়দয়শর 
সবুজ, ময়নোহর ঘন বনোিল, তোর ফোিঁয়ক ফোিঁয়ক ক্দখয়বন জোমযোল্টনর শোন্ত সুির 
আল্টদ েোমগুয়লো। আয়রো ক্দখয়বন প্রোচীন জোমযোল্টনর একেো ল্টবরোন এলোকো। ক্সখোয়ন 



ক্লোন ষড়যন্ত্র  76 

 

প্রোচীন ধ্বাংসোবয়শষও ক্দখয়ত পোয়বন। অতীয়তর িলৃ্টতবোহী ল্টকেু পল্টরবোর ক্সখোয়ন 
এখয়নো আয়ে, যোরো জোমযোল্টনর ক্সৌিযয ও ক্ ৌরব। এখন স্যোর, আপল্টনই পথ ক্বয়ে 
ল্টনন।’ 

‘ব্রুনো, ক্তোমোর পয়থর বণযনোই বয়ল ল্টদয়েয়ে ক্কোন্ পথ আল্টম ক্বয়ে ক্নব। 
আল্টম ক্হলয়ব্রোয়নর পয়থই যোল্টে।’ আহমদ মুসো বয়লল্টেল। 

 োল্টড় কখয়নো সবুজ ঘন বনোিল, কখয়নো েল্টবর মত সুির েোয়মর ল্টিগ্ধ 
পরশ ল্টনয়ে এল্ট য়ে চলল্টেল সোময়ন। ব্রুনোর বণযনোর ক্চয়ে হোজোর গুণ সুির এসব 
দৃে। 

প্রোচীন জোমযোল্টনর ল্টবরোন এলোকোে প্রয়বশ কয়রয়ে আহমদ মুসোর 
মোইয়ক্রো। হোইওয়েেো ল্টফয়র এয়সয়ে ল্টনকোর নদীর তীর বরোবর। 

অয়নকক্ষণ ধয়র আহমদ মুসোর কোন উৎকণয হয়ে উয়েল্টেল। দূর ক্থয়ক 
একেো শে ক্িয়স আসয়ে। শে আরও স্পি হয়ল বুঝয়ত পোরল, শেল্টে 
ক্হল্টলকপ্টোয়রর। ল্টকেুক্ষণ ধয়র শয়ের ডোইয়রকশন অনুসরণ কয়র ল্টনল্টশ্চত বুঝল, 
ক্হল্টলকপ্টোরল্টে তোয়দর ল্টদয়কই আসয়ে। 

আরও ল্টকে ুসমে পোর হয়ে ক্ ল। 
 োল্টড় তখন চলল্টেল এক ফোল্টল ফোিঁকো এলোকোর উপর ল্টদয়ে। 
আহমদ মুসো  োল্টড় ক্থয়ক মোথো ক্বর কয়র উিঁল্টক ল্টদয়ে ক্দখল, ক্হল্টলকপ্টোর 

অয়নকখোল্টন ল্টনয়চ ক্নয়ম এয়সয়ে। 
ক্হল্টলকপ্টোরল্টে তোয়দর  োল্টড়র নোক বরোবর এল্ট য়ে আসয়ে। 

ক্হল্টলকপ্টোরল্টে ক্যন তোয়দরয়কই েোয় যে কয়রয়ে। 
ক্হল্টলকপ্টোয়রর পল্টরচে সম্পয়কয জোনোর জয়ে  িীরিোয়ব চোইয়ত ল্ট য়ে 

ল্টনয়চর ল্টদয়ক উদযত ক্মল্টশন োয়নর নল ক্দখয়ত ক্পল। দূরবীয়নর ক্চোখও নজয়র 
পড়ল আহমদ মুসোর। 

চময়ক উেল আহমদ মুসো! তোহয়ল এেো একেো শত্রুপয়ক্ষর ক্হল্টলকপ্টোর? 
ল্টকন্তু ওরো আহমদ মুসোয়দর সন্ধোন ক্পল ল্টক কয়র? উত্তরও সাংয়  সাংয়  ক্পয়ে 
ক্ ল। আহমদ মুসোরো ক্তো ওয়দর মোইয়ক্রো বযবহোর করয়ে! এই মোইয়ক্রোয়ত ল্টনশ্চে 
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মোইয়ক্রোর অবস্থোন ও মোইয়ক্রোর কথোবোতযো ল্টরয়ল করোর ক্ োয়েিো েোিল্টমেোর 
রয়েয়ে। 

ল্টবষেেো আহমদ মুসোর কোয়ে পল্টরস্ক্োর হওেোর সোয়থ সোয়থ ক্স  োল্টড়র 
স্পীড আকল্টিকিোয়ব বোল্টড়য়ে ল্টদল। তোর লক্ষ সোময়নর এক ফোল্টল খোল্টল জোে ো 
পোর হয়েই ঘন  োেপোলোর ময়ধয প্রয়বশ করো। সোময়নই রোস্তোর দু’পোয়শ ঘন  োয়ের 
সোল্টর, মোঝখোন ল্টদয়ে রোস্তো। ক্স রোস্তোে ক্পৌিঁেোয়নোই আহমদ মুসোর েোয় যে। 

ক্হল্টলকপ্টোরল্টেও সম্ভবত এেো বুঝয়ত ক্পয়রয়ে। ক্হল্টলকপ্টোয়রর দরজো 
ল্টদয়ে ক্দখয়ত পোওেো ক্মল্টশন োয়নর বযোয়রল নয়ড় উেল। ক্নয়ম এল এক পশলো 
গুল্টল। 

আহমদ মুসোর ময়ধয চোিলয লক্ষ কয়রল্টেল ব্রুনো।  োল্টড়র স্পীড হেোৎ 
সপ্তয়ম উেোে উল্টদ্বগ্ন ব্রুনো প্রে করল, ‘ল্টকে ুল্টক ঘয়েয়ে স্যোর?’ 

‘হ্োিঁ, মোথোর উপয়র একেো ক্হল্টলকপ্টোর আমোয়দর ফয়লো করয়ে। ময়ন 
হয়ে এেো ওয়দর নতুন আক্রমণ।’ আহমদ মুসো বলল। 

আহমদ মুসোর কথো ক্শষ হয়তই উপর ক্থয়ক ব্রোশ ফোেোয়রর শে হয়লো। 
কয়েকল্টে গুল্টল মোইয়ক্রোর ক্পেয়ন আঘোত করল। 

দু’পোয়শর  োে ক্মোেোমুল্টে আড়োল সৃল্টির জে ওয়দর েোয় যে ক্ষোল আনো 
লক্ষ ক্িদ হেল্টন। 

আহমদ মুসো ব্রুনোয়দরয়ক  োল্টড়র ল্টসয়ের ল্টনয়চ শুয়ে পড়য়ত বয়ল  োল্টড়র 
ল্টজ জযো   ল্টত আরও বোল্টড়য়ে ল্টদল। 

‘ল্টম. আহমদ মুসো, আমরো ক্তো ক্হল্টলিোয়রর সোয়থ পোরয়বো নো। ওরো 
সহয়জই আমোয়দর েোয় যে করয়ত পোরয়ব। উপর ক্থয়ক ওরো ক্বোমোও েুিঁড়য়ত 
পোয়র।’ বলল ক্সনল্টেড। উয়দ্বয়  তোর কঠে কোিঁপয়ে। 

আহমদ মুসো হোসল। বলল, ‘ল্টবপয়দর সমে ক্বল্টশ িোবয়ত ক্নই। সব সমে 
ল্টবপয়দর সোয়থ পল্টরত্রোয়ণর একেো রোস্তো আেোহ রোয়খন।’ 

 োল্টড়র তীব্র  ল্টতর সোয়থ আহমদ মুসো নদীর একেো খোড়ো ও উন্মুক্ত 
ধরয়নর স্থোন খুিঁজল্টেল। এই সোয়থ আহমদ মুসো উপয়রর ক্হল্টলকপ্টোয়রর  ল্টত পথও 
মল্টনের করল্টেল। প্রথমবোর গুল্টল বষযয়ণর পর তোরো আর গুল্টলও কয়রল্টন। তোরো 
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ল্টনশ্চে একেো উপযুক্ত স্থোয়নর অয়পক্ষো করয়ে ক্যখোয়ন তোরো সহয়জই মোইয়ক্রোেোয়ক 
গুিঁল্টড়য়ে ল্টদয়ত পোরয়ব। তোেোড়ো তোয়দর িেও আয়ে গুলোগুল্টলর বযোপোরেো পুল্টলয়শর 
কোয়ন ক্ য়ল তোয়দর ল্টবপদ হয়ব। যো করোর দ্রুত কয়র তোয়দর সয়র পড়য়ত হয়ব। 

ক্য ধরয়নর জোে ো খুিঁজল্টেল আহমদ মুসো তো ক্পয়ে ক্ ল। জোে োেোে 
ক্েোে ক্েোে আ োেো েোড়ো বড় ধরয়নর  োে ক্নই। নদী পোয়ড়র ক্রল্টলাং ক্সখোয়ন ক্নই। 
সম্ভবত ক্িাংয়  যোওেোর কোরয়ণ পুনঃল্টনমযোয়ণর জয়ে খুয়ল ক্ফলো হয়েয়ে। 

আহমদ মুসো জোে োেো পোর হয়ে ল্ট য়েল্টেল। হেোৎ ক্ব্রক কয়র  োল্টড় থোমোল 
আহমদ মুসো। দ্রুত কয়ঠে বলল, ‘ব্রুনো, ল্টম. ক্সনল্টেড, আপনোরো তোড়োতোল্টড় ক্নয়ম 
ক্পেয়নর ক্ঝোপেোে লুল্টকয়ে পড়ুন। ল্টেজ তোড়োতোল্টড় করুন।’ 

ব্রুনো ও ক্সনল্টেড  ল্টড়য়েই  োল্টড়র দরজো পযযন্ত ল্ট য়ে  োল্টড় ক্থয়ক ক্নয়ম 
েুেল ক্ঝোয়পর ল্টদয়ক। ব্রুনো একবোর ল্টজজ্ঞোসো করয়ত চোইল, স্যোর আপল্টন আসয়বন 
নো। ল্টকন্তু ল্টজজ্ঞোসো করয়ত সোহস ক্পল নো!... 

ব্রুনোরো ক্নয়ম পড়য়তই আহমদ মুসো  োল্টড় বযোক েোইি কয়র ক্সই 
জোে োে ল্টফয়র এল।  োল্টড়েো নদীর পোয়ড়র প্রোন্ত পযযন্ত ল্টনয়ে  োল্টড় দোিঁড় কল্টরয়ে 
 োল্টড় ক্থয়ক ক্নয়ম পড়ল আহমদ মুসো। তোরপর ক্পেন ক্থয়ক ক্েয়ন  োল্টড়েো নদীয়ত 
ক্ফয়ল ল্টদয়ে একে ুঅয়পক্ষো কয়র ক্দখল  োল্টড়েো পুয়রোপুল্টর নদীয়ত পড়ল ল্টকনো। 

ল্টনল্টশ্চত হয়ে আহমদ মুসো েুয়ে এল ক্সই ক্ঝোয়প। 
ক্সখোয়ন ক্পৌিঁয়েই আহমদ মুসো বলল, ‘ল্টম. ক্সনল্টেড, আমোয়দর আরও 

ক্পেয়ন সয়র ক্যয়ত হয়ব। চলুন, ক্পেয়নর ঐ ল্টেলোে। ল্টেলোে যয়থি ক্ঝোপ-জাং ল 
আয়ে আর ওেো ক্বশ উিঁচুও। ওয়দর  ল্টতল্টবল্টধ িোয়লোিোয়ব ক্দখো যোয়ব।’ 

েুেল ওরো ল্টকেু দূয়রর ল্টেলোেোর ল্টদয়ক। 
ওল্টদয়ক ক্হল্টলকপ্টোরল্টে অয়নকখোল্টন সোময়ন এল্ট য়ে ল্ট য়েল্টেল। তোরপর 

তোরো ক্খেোল কয়র ক্দখল ল্টনয়চ রোস্তোর উপর ক্সই  োল্টড়েো ক্নই। দ্রুত তোরো ল্টফয়র 
আয়স। ল্টকন্তু  োল্টড়েোর ক্দখো তোরো পোে নো। 

তোড়োতোল্টড় ক্হল্টলকপ্টোরেো হোইওয়ের ক্সখোনকোর ক্েোে সরু বোইয়লনেোও 
ক্চক কয়র আয়স। ল্টকন্তু  োল্টড়র ক্দখো তোরো পোে নো। 
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পো য়লর মত ক্হল্টলকপ্টোর চোরল্টদয়ক ঘুরয়ত থোয়ক। এক সমে 
ক্হল্টলকপ্টোরেো নদীর উপর ল্টস্থর হয়ে দোিঁড়োে। তোরপর ক্হল্টলকপ্টোরেো ধীয়র ধীয়র 
লযোঠড করল নদীর পোয়ড়। 

‘ওরো এখন ময়ন করয়ে  োল্টড় এযোকল্টসয়ডঠে কয়র আমরো নদীয়ত পয়ড় 
ক্ ল্টে। ওরো এখন ল্টনল্টশ্চত হবোর জয়ে নদীয়ত ক্নয়ম  োল্টড় পরীক্ষো করয়ব এবাং 
লোশগুয়লোয়ক হোত করয়ত চোইয়ব। আমোয়দর সয়র পড়োর এেোই উপযুক্ত সমে।’ 
বলল আহমদ মুসো। 

ল্টবিে-ল্টবমুগ্ধ ব্রুনো বলল, ‘আপল্টন তোহয়ল এই উয়েয়েই মোইয়ক্রোল্টেয়ক 
নদীয়ত ক্ফয়ল ল্টদয়েয়েন! ধেবোদ স্যোর!’ 

আহমদ মুসো ব্রুনোর কথোর ল্টদয়ক কণযপোত নো কয়র উয়ে দোিঁল্টড়য়ে বলল, 
‘আসুন, আমরো যোত্রো শুরু কল্টর।’ 

ল্টেলো ক্থয়ক তোরো ক্নয়ম এল। 
‘জাং য়লর ময়ধয ল্টদয়েই আমরো প্রথয়ম পূবয ল্টদয়ক যোব, তোরপর আমরো 

ক্নকোর নদীর সমোন্তরোয়ল উত্তর ল্টদয়ক চলব।’ 
বয়ল চলয়ত শুরু করল আহমদ মুসো। 
‘পোয়শ একে ু দূয়রই ক্তো রোস্তো আয়ে। আমরো ক্স রোস্তোে উেয়ত পোল্টর। 

ক্সখোয়ন  োল্টড়ও ল্টমলয়ব।’ বলল ব্রুনো। 
‘ক্সেোই সুল্টবধোজনক। ল্টকন্তু রোস্তোে ওেো ল্টেক হয়ব নো। অল্পক্ষয়ণর ময়ধযই 

ওরো জোনয়ত পোরয়ব  োল্টড়য়ত আমরো ক্নই। তোরপয়রই ওরো হয়ে হয়ে খুিঁজয়ত শুরু 
করয়ব। চোরপোয়শর পথ তোরো চয়ষ ল্টফরয়ব। রোস্তোে উেয়ল ওয়দর ক্হল্টলকপ্টোয়রর 
ক্চোখ এড়োয়নো কল্টেন হয়ব।’ আহমদ মুসো বলল। 

‘ধেবোদ স্যোর, ল্টেক বয়লয়েন। ল্টকন্তু স্যোর, এরকম ল্টবপয়দ আমোয়দর 
মোথো সব সমে গুল্টলয়ে যোে। ল্টকন্তু আপনোর মোথো ল্টক কয়র েোণ্ডো থোয়ক?’ বলল 
ব্রুনো। 

‘সবোরই মোথো েোণ্ডো থোকয়ত পোয়র, যল্টদ সবোই সব বযোপোয়র আেোহর 
উপর ল্টনিযর করয়ত পোয়র।’ আহমদ মুসো বলল। 

‘আল্টম বুঝলোম নো স্যোর।’ বলল ব্রুনো। 
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‘মোথো গুল্টলয়ে যোবোর ক্য কথো বলয়ল ক্সেো িয়ের কোরয়ণ হে। মৃতযু িে 
সবয়চয়ে বড় িে। এই িে যল্টদ জে করো যোে, তোহয়ল ক্কোন িেই আর থোয়ক নো। 
মৃতযুিে দূর হে আেোহর উপর ল্টনিযরতো ক্থয়ক। এ ল্টবশ্বোস করো ক্য, আেোহ যল্টদ 
নো চোন দুল্টনেোর ক্কউ মোরয়ত পোরয়ব নো, আর আেোহ যল্টদ চোন, তোহয়ল দুল্টনেোর 
সবোই ল্টময়ল ক্চিো কয়রও কোউয়ক রক্ষো করয়ত পোরয়ব নো। এই ল্টবশ্বোস আেোহর 
উপর ল্টনিযরতো ক্থয়কই আয়স।’ আহমদ মুসো বলল। 

চলয়ত শুরু কয়রয়ে তোরো। 
দ্রুত হোিঁেয়ে তোরো জাং ল ক্েয়ল যতেো সম্ভব সোময়ন। ল্টমল্টনে দয়শক পোর 

হয়ে ক্ ল। তোরো তখনও জাং য়লর পয়থই চলয়ে। 
ক্হল্টলকপ্টোয়রর শয়ে তোরো সকয়লই ক্পেন ল্টদয়ক ল্টফয়র তোকোল। ক্দখল, 

ক্পেয়নর আকোয়শ ক্সই ক্হল্টলকপ্টোরল্টে উড়য়ে। 
‘নদীয়ত পয়ড় যোওেো  োল্টড় পরীক্ষো কয়র ওরো ল্টনল্টশ্চত হয়েয়ে ক্য, ওয়দর 

ক্বোকো বোনোয়নো হয়েয়ে। এখন ওরো পো য়লর মত খুিঁজয়ে আমোয়দর।’ আহমদ মুসো 
বলল। 

‘চরম এই সাংকেকোয়ল ওয়দর ক্বোকো বোনোবোর বুল্টদ্ধ আপনোর মোথোে এল 
ল্টক কয়র স্যোর! এেো আমোর কোয়ে এখনও ল্টবিে!’ বলল ব্রুনো। 

‘সৃল্টি ও রিো সম্পয়কয আরও জোন ব্রুনো। মোনুষ যখন উপোেহীন হয়ে পয়ড়, 
তখন আেোহ স্বোং উপোে ক্বর কয়র ক্দন।’ আহমদ মুসো বলল। 

‘স্যোর, আয়  এই ল্টবপদ ক্থয়ক বোিঁল্টচ তোরপর আল্টম সব জোনোর ক্চিো 
করব।’ বলল ব্রুনো। 

‘ধেবোদ ব্রুনো।’ আহমদ মুসো বলল। 
‘স্যোর, একেো কথো আল্টম বুঝয়ত পোরল্টে নো, আমরো ক্য ঐ মোইয়ক্রোয়ত 

আল্টে, ক্হল্টলকপ্টোর ক্থয়ক ওরো তো বুঝল ল্টক কয়র?’ 
‘ও মোইয়ক্রোেো ক্তো ওয়দর। ওরো…।’ 
আহমদ মুসোর কথোর মোঝখোয়নই ব্রুনো বয়ল উেল, ‘ল্টেক স্যোর। এ 

ধরয়নর মোইয়ক্রো ক্তো ক্দয়শ শত শত আয়ে। আর অত উপর ক্থয়ক  োেপোলোর মধয 
ল্টদয়ে  োল্টড়র নোবোর ক্দখয়ত পোওেো সম্ভব নে।’ 
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‘খুব সহজ বযবস্থো ওয়দর ল্টেল, যো তোড়োহুড়োর ময়ধয আয়  আমোর ময়ন 
পয়ড়ল্টন। ওয়দর প্রল্টতল্টে  োল্টড়য়ত েোিল্টমেোর ক্সে করো থোয়ক। এর মোধযয়ম ওরো 
 োল্টড়র ল্টিতয়রর কয়থোপকথন,  োল্টড়র অবস্থোন মল্টনের কয়র। আমোয়দর  োল্টড়য়তও 
েোিল্টমেোর ক্সে করো ল্টেল আর ক্সেোই তোয়দর খবর ল্টদয়ে ক্ডয়ক এয়নয়ে।’ আহমদ 
মুসো বলল। 

ব্রুনো ও ক্সনল্টেড দু’জয়নরই ক্চোখ ল্টবয়স্ফোল্টরত হয়ে ক্ ল! িয়ে তোয়দর 
বুক ক্কিঁয়প ক্ ল। শক্ররো এতেো সোবধোন, এতেো ল্টক্ষপ্র! পরম িল্টক্ত, শ্রদ্ধো ও 
িোয়লোবোসোে তোয়দর হৃদেেো নুয়ে ক্ ল আহমদ মুসোর জয়ে। অজোনো, অনোত্নীে 
এই ল্টবিেকর মোনুষল্টে জীবন বোজী ক্রয়খ তোয়দর পোয়শ এয়স দোিঁল্টড়য়েয়ে। বুল্টদ্ধ ও 
শল্টক্ত সব যুয়দ্ধই ক্স অে োমী। 

আহমদ মুসো হোিঁেোর  ল্টত বোল্টড়য়ে ল্টদয়েল্টেল। 
ব্রুনোরোও তোর ক্পেয়ন ক্পেয়ন েুেল। 
‘এই এলোকোেো আমোয়দর তোড়োতোল্টড় পোর হয়ত হয়ব। ওরো পো ল হয়ে 

ক্ য়ে। ওরো এলোকোেো চয়ষ ক্ফলয়ব। সবোই দ্রুত পো চোলোন।’ আহমদ মুসো বলল। 
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৪ 
ক্রযডল ক্থয়ক ক্েল্টলয়ফোন তুলয়ত তুলয়ত িোবল, এ বোর ল্টনয়ে পোিঁচ বোর 

ক্েল্টলয়ফোন তোর বয়সর কোে ক্থয়ক এয়সয়ে। আজ পিঁল্টচশ বের ক্স তোর বয়সর 
বযল্টক্ত ত স্টোফ ল্টহসোয়ব কোজ করয়ে। ল্টকন্তু শোন্ত, েোণ্ডো মোনুষল্টেয়ক এতেো উল্টদ্বগ্ন 
ক্স কখয়নো ক্দয়খল্টন। ক্স অথয-সম্পদ, মযযোদো-প্রল্টতপল্টত্ত অজযয়নর ক্ক্ষয়ত্র সব বোিঁধোই 
ল্টনষু্ঠরিোয়ব দমন কয়রন। শত্রুর জীবয়নর ল্টবন্দুমোত্র মূলয ক্নই তোর কোয়ে। ল্টকন্তু 
তোর এই রূপেো ল্টকন্তু বোইয়র ক্থয়ক একেুও বুঝোর উপোে ক্নই। যো কয়র সব েোণ্ডো 
মোথোে কয়র, হোসয়ত হোসয়ত কয়র। ক্যখোয়ন তোর উয়ত্তল্টজত হবোর কথো, ক্সখোয়ন 
ক্স বরয়ফর মত েোণ্ডো থোয়ক। ল্টকন্তু ক্সই ক্লোকেোই আজ তোর ল্টবরল্টক্ত, উয়দ্ব  ও 
উয়ত্তজনো ল্টকেুয়তই আড়োল করয়ত পোরয়ে নো। 

ল্টহাংল্ট স্ট ক্েল্টলয়ফোয়নর স্পীকোর মুয়খর কোয়ে ল্টনয়ে এয়স বলল, ‘ইয়েস 
স্যোর। আল্টম ল্টহাংল্ট স্ট স্যোর। আয়দশ করুন স্যোর।’ 

‘ল্টহাংল্ট স্ট, ডল্টরন ডু োন নতুন ল্টক জোল্টনয়েয়ে?’ বলল ক্েল্টলয়ফোয়নর 
ওপোয়র ল্টহাংল্ট য়স্টর বস, ‘ল্যাযোক লোইে’ সাং েয়নর প্রধোন। 

‘নতুন ক্কোন তথয ল্টদয়ত পোয়রল্টন স্যোর। হোইওয়েসহ এলোকোর সব রোস্তোে 
তোরো ওয়দর খুিঁয়জয়ে এবাং খুিঁজয়ে।’ বলল ল্টহাংল্ট স্ট। 

‘ও  ড, ল্টতনজন ক্লোক হোওেো হয়ে ক্ ল। আল্টম বুঝয়ত পোরল্টে নো ডল্টরন 
ডু োয়নর মত ক্লোক ওয়দর মত চুয়নোপুিঁল্টের কোয়ে বুল্টদ্ধর যুয়দ্ধ ক্হয়র ক্ ল!’ বলল 
ল্টহাংল্ট য়স্টর বস ওপোর ক্থয়ক। 

ল্টহাংল্ট স্ট ল্টকে ু বলোর আয় ই ওপোর ক্থয়ক ক্েল্টলয়ফোন সাংয়যো  ক্কয়ে 
ক্ ল। তোর বস ওপোর ক্থয়ক ক্েল্টলয়ফোন ক্রয়খ ল্টদয়েয়ে। 

ল্টবব্রত, ল্টবপযযস্ত ল্টহাংল্ট স্ট তোর ক্েল্টলয়ফোয়নর ল্টরল্টসিোর রোখল। 
ল্টহাংল্ট য়স্টর ময়ন নোনো ল্টচন্তো-দুল্টশ্চন্তোর ঘুরপোক। বয়সর ক্শষ কথোেো তোর 

িোয়লো লোয় ল্টন। তোর বয়সর ময়ধয এমন হতোশো ক্দখয়ত ক্স অিযস্ত নে। 
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ক্স তোর বয়সর সোয়থ আয়ে প্রোে পিঁল্টচশ বের। এই পিঁল্টচশ বেয়র কখয়নো 
ক্কোন অবস্থোেই তোর বসয়ক ক্স হোরয়ত ক্দয়খল্টন, হতোশ হয়ত ক্দয়খল্টন। ক্স যো 
ক্চয়েয়ে, তোই হয়েয়ে সব সমে। 

পিঁল্টচশ বের আয়  এক অল্টিজোত কযোল্টসয়নোর এক জুেোর আসয়র তোর 
বসয়ক ক্স প্রথম ক্দয়খ। তখন ল্টহাংল্ট স্ট চোকল্টর খুিঁয়জ পোওেোর বযোপোয়র একদম 
হতোশ হয়ে একেো ল্টরিলবোর ক্যো োড় কয়র ল্টেনতোইয়ের কোজ শুরু কয়রয়ে। তোর 
লক্ষ ল্টেল, ক্স এিোয়ব বড়য়লোকয়দর পয়কে ক্কয়ে েোকো ক্যো োড় কয়র একেো বড় 
বযবসোে ক্ফিঁয়দ ল্টনয়জই এমেেোর হয়ে বসয়ব। 

এক ধনোঢয মোয়চযঠেয়ক েোয় যে কয়র ক্সল্টদন ক্স ঐ কযোল্টসয়নোয়ত বয়স ল্টেল। 
তোর বস ক্লোকল্টেও তোর সোময়নর ক্েল্টবয়ল একোই সোয়থ বয়স কল্টফ খোল্টেল। 
ক্লোকল্টেয়ক ক্দয়খ আপনোয়তই তোর প্রল্টত আকৃি হয়েল্টেল। কোরণ ক্লোকল্টে দীঘযকোে, 
জোমযোনয়দর এিোয়রজ হোইয়ের ক্চয়ে লবো এবাং অযোক্রবযোেয়দর মত সু ল্টেত ও 
সল্টপযল শরীর। আর ক্চোখ েুল্টরর ফলোর মত ধোরোয়লো। 

কযোল্টসয়নোর ক্স রুমেোও ল্টেল জুেোল্টড়য়দর। বড় ঘরল্টের এক পোয়শ চলল্টেল 
জুেো ক্খলো একেো বড় ক্েল্টবয়ল। কযোল্টসয়নোর অয়নক জুেোর ক্েল্টবয়লর ময়ধয এই 
ক্েল্টবলয়ক বলো হে ল্টকাং ক্েল্টবল। েোকোর ল্টকাংরোই এ ক্েল্টবয়লর জুেোর আড্ডোে বয়স। 

হেোৎ  ণ্ডয় োল ক্বিঁয়ধ যোে জুেোর ক্েল্টবয়ল। 
একজন জুেোল্টড় অল্টবশ্বোস্য একেো বড় দোন ল্টজয়ত যোে। ল্টবপরীত ল্টদয়কর 

শল্টক্তশোলী পক্ষ তোর উপর ঝোিঁল্টপয়ে পয়ড়। 
আমোর সোময়নর ক্েল্টবল ক্থয়ক ক্লোকল্টে ল্টরপ্রাং-এর মত একেো লোফ ল্টদয়ে 

উয়ে দোিঁড়োল। েুয়ে ক্ ল আক্রোন্ত ক্লোকল্টের কোয়ে। ল্টচৎকোর কয়র বলল, ‘এ আমোর 
ক্লোক, সকয়ল সয়র দোিঁড়োও।’ 

আমোর বস ক্লোকল্টের হোয়ত তখন দুই হোয়ত দুই ল্টরিলবোর। 
তোর কথো ক্শষ হবোর আয় ই ক্পেন ক্থয়ক দু’জন তোর দু’হোয়ত আঘোত 

করল। ল্টরিলবোর পয়ড় ক্ ল তোর দু’হোত ক্থয়ক। 
আল্টমও উয়ে দোিঁল্টড়য়েল্টেলোম। 
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ল্টক হয়ে ক্ ল ক্যন আমোর ময়ধয! আল্টম দ্রুত আমোর পয়কে ক্থয়ক 
ল্টরিলবোর ক্বর কয়র ‘এল্টদয়ক বস’ বয়ল ল্টচৎকোর কয়র উয়ে ল্টরিলবোর েুিঁয়ড় ল্টদলোম 
ক্লোকল্টের ল্টদয়ক। 

আমোর ল্টচৎকোয়র সবোই তোল্টকয়েল্টেল এল্টদয়ক। বস ক্লোকল্টেও। 
আমোর েুিঁয়ড় ক্দেো ল্টরিলবোর ক্স লুয়ফ ল্টনয়ে এক অল্টবশ্বোস্য দ্রুততোর 

সোয়থ ল্টরিলবোর খোল্টল কয়র ক্ফলল। ক্চোয়খর পলয়ক তোর চোরপোয়শ েেেো লোশ 
পয়ড় ক্ ল। এবোর ক্স তোর হোত ক্থয়ক পয়ড় যোওেো দু’ল্টে ল্টরিলবোর তুয়ল ল্টনল 
অদ্ভুত ল্টক্ষপ্রতোর সোয়থ। তয়ব ল্টরিলবোর বযবহোয়রর আর দরকোর হয়লো নো। 
প্রল্টতপক্ষ ৬ল্টে লোশ ক্ফয়ল দ্রুত পোল্টলয়েয়ে। 

আল্টম আবোর ক্েল্টবয়ল বয়স পয়ড়ল্টেলোম। 
সব ক্লোকল্টে তোর সোথীয়ক ল্টনয়ে আমোর কোয়ে এল। আমোয়ক জল্টড়য়ে ধয়র 

ধেবোদসহ আমোর ল্টরিলবোর আমোয়ক ল্টফল্টরয়ে ল্টদয়ে বলল, ‘চলুন, বোইয়র ল্ট য়ে 
কথো বল্টল। এখোয়ন ক্থয়ক পুল্টলয়শর ঝোয়মলোে পয়ড় লোি ক্নই।’ 

আল্টম তোয়দর  োল্টড়য়ত চয়ড় আয়রকেো কযোল্টসয়নোয়ত এয়স বসলোম। 
সব ক্লোকল্টে আবোর কৃতজ্ঞতো প্রকোশ কয়র বলল, ‘এই সোহোযয আমোর 

জীবন বোিঁল্টচয়েয়ে। আপল্টন ল্টক আমোয়ক ক্চয়নন?’ 
‘নো।’ আল্টম বললোম। 
ল্টকন্তু সোহোযয করয়লন ক্য?’ বলল ক্স। 
‘ল্টকে ু ক্িয়ব আল্টম এেো কল্টরল্টন। হেোৎ কয়র ময়ন হয়েল্টেল, আমোর 

ল্টরিলবোরেো আপনোয়ক ক্দেো উল্টচত। বযস, আল্টম ল্টদয়ে ল্টদলোম।’ আল্টম বললোম। 
‘ধেবোদ। অয়নক ধেবোদ। আপল্টন ল্টক কয়রন?’ বলল বস ক্লোকল্টে। 
‘আয়  চোকল্টর খুিঁজতোম। এখন ল্টেনতোই কল্টর। ল্টেক কয়রল্টে, এিোয়ব েোকো 

জল্টময়ে বড় ল্টকে ুএকেো কয়র আল্টম মোনুষয়ক চোকল্টর ক্দব।’ বললোম আল্টম। 
‘িোয়লো ল্টচন্তো। ল্টকন্তু এেো অল্টনল্টশ্চয়তর পথ। আপল্টন আমোয়দর সোয়থ কোজ 

করয়বন?’ বলল ক্স। 
‘জুেো ক্খলোর কোজ?’ বললোম আল্টম। 
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বস ক্লোকল্টে হোসল। বলল, ‘জুেো ক্খলো আমোয়দর কোজ নে। কোয়জর 
জয়ে েোকো ক্যো োয়ড়র একেো উপোে মোত্র।’ বলল ক্স। 

‘তোহয়ল কোজেো ল্টক?’ বললোম আল্টম। 
‘অয়নক বড় কোজ। ল্টক কোজ ক্সেো অবেই জোনয়বন, তয়ব এ পযযোয়ে 

নে। এেুকু শুয়ন রোখুন, শুধু ধনো োর দখল নে, এই ধনো োর আয়স যো ক্থয়ক তোও 
আমরো দখল করয়ত চোই।’ 

বসয়ক আয় ই পেি হয়েল্টেল। তোর এই কথোও পেি হয়লো। শুধ ু
বললোম, ‘বযোপোরেো রোজয দখয়লর মত?’ 

‘রোজয দখল নে, মোনুষ দখল বলয়ত পোয়রন। রোজয ক্তো হে মোনুয়ষর। 
মোনুষ দখল হয়ে ক্ য়ল রোজয তখন আপনোয়তই দখল হয়ে যোে। রোজয তখন আর 
দখল করয়ত হে নো।’ বলল ক্স। 

আল্টম ক্সই ক্থয়ক তোয়দর সোয়থ শোল্টমল হয়েল্টে। 
বস আমোয়ক তোর পোয়শ ক্রয়খয়েন। ল্টপএ, ল্টপএস, ল্টসল্টকউল্টরল্টে সবই 

আল্টম। 
পয়র অয়নক ল্টকেুই ক্জয়নল্টে। সাং েয়নর নোম ‘ল্যাযোক লোইে’। নোনো রাংয়ের 

ক্র লোইয়ে’র ময়ধয অদৃে হয়ে যোে, তয়ব অন্ধকোয়র ল্যাযোক লোইেই ক্বল্টশ 
পোওেোরফলু হে। ল্যাযোক লোইে সাং েনও তোই। এয়দর শল্টক্ত অস্ত্র নে, ল্টবজ্ঞোয়নর 
অপবযবহোর। এই প্রকয়ল্পর কোয়লো থোবোে রয়েয়ে আপোতত উত্তর জোমযোল্টনর 
অথযননল্টতক সোম্রোজযগুয়লো। 

আমোর খুব িোয়লো লোয়  এয়দর এই প্রকল্প। এর সোফলয সম্পয়কযও 
আমোর ল্টবন্দুমোত্র সয়িহ ক্নই। ল্টকন্তু নতুন শত্রুর অিুযদে, সোলজবোয় যর বযথযতো, 
স্টুে োয়েযর পোবযতয উপতযকোে আমোয়দর ল্টবিেকর পরোজে, ল্টনকোর নদী এলোকোে 
ফোিঁদ ক্কয়ে শত্রু ক্বল্টরয়ে যোওেো এবাং সবযয়শষ বয়সর হতোশোপূণয উল্টক্ত আমোয়ক 
উল্টদ্বগ্ন কয়রয়ে। 

ল্টহাংল্ট য়স্টর সোময়ন কল্টফেো েোণ্ডো হয়ে ক্ য়ে। িোয়লো লো য়ে নো তোর কল্টফ 
ক্খয়তও। 

ক্চেোয়র  ো এল্টলয়ে ক্চোখ বন্ধ কয়র ল্টচন্তো ক্থয়ক মুক্ত হয়ত চোইল ক্স। 
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হয়লো নো ল্টনল্টরল্টবল্টল থোকো। ক্ য়ের ইঠেোরকম ক্বয়জ উেল। 
ক্ য়ের ল্টসল্টকউল্টরল্টে অল্টফসোয়রর কঠে। বলল, ‘স্যোর, ল্টম. ক্ রোরড 

 োরল্টিন এয়সয়েন।’ 
‘হ্োিঁ, ওনোর আসোর কথো। উপয়র ল্টনয়ে এস।’ বলল ল্টহাংল্ট স্ট। 
ক্ রোরড  োরল্টিন একজন ‘ল্টসচুয়েশন অযোনোল্টলস্ট’। ল্টতল্টন ‘ল্যাযোক লোইে’ 

সাং েয়নর প্রধোন তোর বয়সর এক উপয়দিো। ক্য ক্কোন ক্ঘোরোয়লো পল্টরল্টস্থল্টতয়ত তোর 
বস তোয়ক ডোয়কন। 

ল্টহাংল্ট স্ট কথো ক্শষ কয়রই ল্টবয়শষ ইঠেোরকয়ম বলল তোর বসয়ক, ‘স্যোর, 
ক্ রোরড  োরল্টিন এয়সয়েন।’ 

‘তোয়ক ল্টনয়ে এস।’ বলল ইঠেোরকয়মর ওপোর ক্থয়ক তোর বস। 
ক্ রোরড এয়ল ল্টহাংল্ট স্ট বলল, ‘চলুন স্যোর। স্যোর আপনোর জয়ে 

অয়পক্ষো করয়েন।’ 
ল্টহাংল্ট স্ট আয় ই উয়ে দোিঁল্টড়য়েল্টেল। 
চলল তোর অল্টফস কয়ক্ষর ল্টবপরীত ল্টদয়কর ক্দেোয়লর সোয়থ আেয়ক রোখো 

বড় ল্টস্টয়লর আলমোল্টরর ল্টদয়ক। 
চোল্টব ল্টদয়ে তোলো খুলল আলমোল্টরর। 
আলমোল্টরর ক্দেোয়ল ক্েোে বড় অয়নক ক্শলফ। ক্সলয়ফ অল্টফয়সর ফোইল 

ও ল্টজল্টনসপত্র। ক্সলফগুয়লো আলমোল্টরর মোঝ বরোবর এয়সয়ে। আলমোল্টরয়ত ঢুকল 
ল্টহাংল্ট স্ট ও ক্ রোরড  োরল্টিন। তোরো প্রয়বশ করল একদম আলমোল্টরর ল্টিতয়র। 
সাংয়  সাংয় ই আলমোল্টরর দরজো আপনোয়তই বন্ধ হয়ে ক্ ল। দরজো বন্ধ হওেোর 
সোয়থ সোয়থই আলমোল্টরয়ত আয়লো জ্বয়ল উেল। 

ল্টহাংল্ট স্ট আলমোল্টরর ক্দেোয়লর  োয়ে অদৃে একেো েোস লয়ক সম্ভবত 
একেো ক্কোড েোইপ করল। সোয়থ সোয়থই আলমোল্টরর ক্সলয়ফর আয়ধযকেো সয়র 
এল। আর তখনই ক্পেয়নর একেো দরজো উন্মুক্ত হয়ে ক্ ল। 

ল্টহাংল্ট স্ট ক্ রোরড  োরল্টিনয়ক ল্টনয়ে দ্রুত সোময়নর ল্টদয়ক এয় োয়ত 
লো য়লো। 

ক্পেয়ন আলমোল্টরর ক্সলয়ফর দরজো বন্ধ হয়ে ক্ ল। 
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অল্পক্ষণ হোিঁেোর পয়রই তোরো একেো এসকোয়লের ল্টসিঁল্টড়র সোময়ন এয়স 
দোিঁড়োয়লো। একসোয়লেরেো এয়স দোিঁড়োবোর সোয়থ সোয়থই সব আয়লো ল্টনয়ি ক্ ল 
এবাং এসকোয়লের চলয়ত শুরু করল। 

ঘুেঘুয়ে অন্ধকোয়র এসকোয়লের ক্কোনল্টদয়ক যোয়ে ক্কোথোে যোয়ে বুঝোর 
ক্কোন উপোে ক্নই। 

এসকোয়লেরল্টে অয়নকবোর উপর-ল্টনচ কয়র এক সমে ল্টস্থর দোিঁল্টড়য়ে ক্ ল।      
এসকোয়লেয়রর ক্যখোয়ন তোরো দোিঁল্টড়য়েল্টেল, তোর সোময়নর একেো দরজো 

খুয়ল ক্ ল। 
‘আসুন স্যোর!’ বয়ল ল্টহাংল্ট স্ট ক্খোলো দরজো ল্টদয়ে ল্টিতয়র প্রয়বশ করল। 
ল্টহাংল্ট স্ট ও ক্ রোরড  োরল্টিন ল্টিতয়র প্রয়বশ করোর পর ক্পেয়নর দরজো 

বন্ধ হয়ে ক্ ল। এই দরজো বন্ধ হওেোর সোয়থ সোয়থ ল্টবপরীত ল্টদয়কর ক্দেোয়ল 
আয়রকেো দরজো খুয়ল ক্ ল। ক্সই সোয়থ একেো িোল্টর কঠে ক্িয়স এল, ‘ল্টম. 
ক্ রোরড  োরল্টিন, ওয়েল কোম। আসুন। ল্টহাংল্ট স্ট, তুল্টমও এস।’ 

ক্খোলো দরজো ল্টদয়ে ল্টিতয়র প্রয়বশ করল তোরো। 
ঘয়রর ল্টিতয়র একেো বড় ক্েল্টবল। ক্েল্টবয়লর ওপোয়শ একেো রোজকীে 

ক্চেোর। ক্েল্টবয়লর এপোয়শ আয়রো দু’ল্টে ক্চেোর। 
ক্েল্টবয়লর ওপোয়শ রোজকীে ক্চেোয়র বয়স আয়ে আপোদ-মস্তক কোয়লো 

ক্পোষোয়ক আবৃত একেো কোয়লো মূল্টতয। শুধু নোয়কর ল্টনচ ক্থয়ক ক্েোিঁয়ের ল্টনচ পযযন্ত 
উন্মুক্ত। ক্চেোয়রর উপর বসো ক্লোকল্টের তীয়রর মত ঋজু শরীর। 

তোর নোয়কর ল্টনয়চ ক্েোিঁয়ের উপর ল্টহেলোরী ক্ োিঁফ তোর অবেয়ব একেো ল্টহাংর 
রূয়পর সৃল্টি কয়রয়ে। ক্েোিঁয়ে ক্িয়স ওেো হোল্টস তো ঢোকয়ত পোয়রল্টন। 

এই কোয়লো মূল্টতযই ‘ল্যাযোক লোইে’ সাং েয়নর প্রধোন। ল্যাযোক লোইয়ের 
ক্লোকয়দর কোয়ে ক্স ল্যাযোক বোডয নোয়ম পল্টরল্টচত। আসল নোম তোর ল্টক ক্কউ জোয়ন 
নো। বোল্টড় তোর ক্কোথোে তোও কোয়রো জোনো ক্নই। তয়ব তোর জোমযোন উচ্চোরয়ণ 
ক্পোলয়দর অযোকয়সঠে আয়ে। 

ক্চেোয়র বসয়তই ল্যাযোক বোডয ক্ রোরড  োরল্টিন ও ল্টহাংল্ট স্টয়ক বসয়ত 
বলল। বসল ল্টহাংল্ট স্টরো। 
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‘ োরল্টিন, ক্তোমোয়ক ক্ডয়কল্টে একেো সমস্যোে পয়ড়।’ বলল ল্যাযোক বোডয। 
‘আল্টম ল্টক করয়ত পোল্টর স্যোর? আয়দশ করুন।’ বলল ক্ রোরড  োরল্টিন। 
‘এক অজ্ঞোত এল্টশেোন এয়স দোিঁল্টড়য়েয়ে ক্সনল্টফড ব্রুনোয়দর পোয়শ।  ত 

দুই ল্টদয়ন অন্তত চোরবোর তোর কোয়ে আমোয়দর মোরোত্নক পরোজে ঘয়েয়ে।’ 
বয়ল ল্যাযোক বোডয চোরল্টে ঘেনোই তোর কোয়ে ল্টবস্তোল্টরত তুয়ল ধরল। 
 িীর ময়নোয়যো  ল্টদয়ে শুনল্টেল ক্ রোরড  োরল্টিন। 
ল্যাযোক বোডয কথো ক্শষ করয়লও ক্ রোরড সাংয়  সাংয়  কথো বলল নো। 

িোবল্টেল ক্স। 
এক সমে মোথো তুলল ক্ রোরড  োরল্টিন। বলল, ‘ক্লোকল্টে অসোধোরণ 

প্রয়ফশনোল। ক্য অস্ত্র ও ক্কৌশল ক্স বযবহোর কয়রয়ে তো ল্টবশ্বমোয়নর। আর তোর 
সোহয়সর মোত্রো খুবই দুলযি ধরয়নর। যো শুনল্টেলোম তোয়ত আল্টম ল্টনল্টশ্চত, তোয়ক 
ক্সনল্টেড পল্টরবোয়রর জয়ে এযোসোইনড করো হয়েয়ে। ঐ পল্টরবোয়রর ক্কোন বন্ধ ুক্স 
নে। বন্ধু হয়ল ক্স অয়নক আয় ই দৃেপয়ে আসত। ব্রুনোর ক্কোন ক্প্রল্টমকও ক্স 
নে। ঘেনোর ল্টববরণ শুয়ন ময়ন হয়লো ঐ ল্টদন সকোয়ল ব্রুনোর সোয়থ তোর প্রথম 
সোক্ষোত।’ 

হেোৎ ক্থয়ম ক্ ল ক্ রোরড  োরল্টিন। তোর ক্চোয়খ-মুয়খ নতুন িোবোন্তর। 
বলল, ‘অযোল্টলনো মোয়ন ব্রুনোর বড় ক্বোন আনোল্টলসো অযোল্টলনো ক্কোথোে? ক্লোকেো তোর 
ক্কউ নে ক্তো, মোয়ন ক্প্রল্টমক বো এ ধরয়নর ক্কউ?’ 

সাংয়  সাংয়  উত্তর ল্টদল নো ল্যাযোক বোডয। ক্সও সম্ভবত িোবল্টেল। বলল 
একে ুসমে ল্টনয়ে, ‘হ্োিঁ, অয়নক ল্টদন ক্খোিঁজ ক্নই অযোল্টলনোর। আমরো যতেো ক্জয়নল্টে 
তোয়ত ক্দখো যোয়ে, অযোল্টলনো আন্তজযোল্টতক ধরয়নর একেো সাং েয়নর চোকুয়র। ক্ োেো 
দুল্টনেো তোর ঘুয়র ক্বড়োয়ত হে। আমরো তোিঁয়ক খুিঁয়জ ক্পয়ত বযথয হয়েল্টে।’ 

‘তোহয়ল ক্স ক্তো এল্টশেোসহ পৃল্টথবীর ক্য ক্কোন ক্দয়শই থোকয়ত পোয়র। 
অযোল্টলনোর পয়ক্ষ এই এল্টশেোনয়ক তোর পল্টরবোয়রর সোহোয়যযর জয়ে ল্টনয়েো  করো 
স্বোিোল্টবক।’ 

‘এেোও হয়ত পোয়র। তয়ব ক্লোকল্টের বযোপোয়র অল্টিেোর ইল্টময়েশোন, 
ল্টবমোন বির, ক্হোয়েয়ল ক্খোিঁজ ল্টনয়ে আমরো ক্জয়নল্টে, ক্স মোল্টকযন নো ল্টরক। মোল্টকযন 
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পোসয়পোেয ল্টনয়ে ক্স এয়সয়ে। ল্টিল্টি আইল্টপ ইউয়রো ল্টিসো তোর। ল্টিসো ক্স ল্টনয়েয়ে 
তোল্টহল্টত ক্থয়ক। সুতরোাং ক্স ল্টনয়েো  ল্টদয়ল বো অনুয়রোধ কয়র তোয়ক কোয়জ লো োয়ল 
ক্লোকল্টের সোয়থ ল্টনশ্চে আনোল্টলসো অযোল্টলনোও আসয়তো। নো আসোেো প্রমোণ কয়র 
ক্লোকল্টের সোয়থ অযোল্টলনোর ক্কোন সম্পকয ক্নই। সুতরোাং সব ল্টদয়কর ল্টবচোয়র 
ক্লোকল্টেয়ক অযোল্টলনো ল্টনয়েো  ক্দয়ব, এেো স্বোিোল্টবক ময়ন হে নো।’ বলল ল্যাযোক 
বোডয। 

‘আপনোর কথো ল্টেক স্যোর। তোর নোমেো ল্টক স্যোর?’ ক্ রোরড  োরল্টিন 
বলল। 

‘আহমদ আবদুেোহ মুসো।’ বলল ল্যাযোক বোডয। 
আহমদ মুসোর ল্টপতো-মোতোর ক্দেো নোম আহমদ আবদুেোহ মুসো। ল্টকন্তু 

ক্েোেয়বলো ক্থয়কই আহমদ মুসো নোয়ম ক্স পল্টরল্টচত হয়ে আসয়ে। তোর ল্টবল্টিন্ন 
পোসয়পোেয ও আন্তজযোল্টতক সব ক্রকয়ডযও ক্স আহমদ মুসো। ল্টকন্তু মোল্টকযন সরকোয়রর 
ক্দেো নো ল্টরকত্ব ও পোসয়পোয়েয তোিঁর পূণয নোম আহমদ আবদুেোহ নোম বযবহোর করো 
হয়েয়ে। 

‘আহমদ আবদুেোহ মুসো? আহমদ মুসো নে ক্তো?’ ল্টজজ্ঞোসো ক্ রোরড 
 োরল্টিয়নর। 

ল্যাযোক বোডয তোকোল ক্ রোরড  োরল্টিয়নর ল্টদয়ক। বলল, ‘ক্কোন আহমদ 
মুসোর কথো বেে? মতুতুাং ো দ্বীয়পর বিীখোনো ক্থয়ক এই ক্সল্টদন প্রোে ক্য আহমদ 
মুসো ৭০ জন ল্টবজ্ঞোনীয়ক উদ্ধোর করোর ঐল্টতহোল্টসক কোজ কয়রয়ে, ক্য আহমদ 
মুসোর শত শত কীল্টতয োথো পত্র-পল্টত্রকো ও ইঠেোরয়নয়ে রয়েয়ে, ক্সই আহমদ মুসোর 
কথো?’ 

‘ল্টজ আল্টম ক্সই আহমদ মুসোর কথো বলল্টে।’ ক্ রোরড  োরল্টিন বলল। 
ল্টহেলোল্টর ক্ োিঁয়ফর ল্টনয়চ ল্যাযোক বোয়ডযর ক্েোিঁয়ে একখণ্ড অবজ্ঞোর হোল্টস ফয়ুে 

উেল। বলল, ‘নো  োরল্টিন, আকোশ আর মোল্টে এক নে। নোয়মর ময়ধয ল্টকে ুসোদৃে 
থোকয়লও ক্সই আহমদ মুসো ও এই আহমদ আেুেোহ মুসো এক অবেই নে। এই 
আহমদ আেুেোহ মুসো অসোধোরণ এক বযল্টক্তত্ব, ল্টকন্তু ঐ আহমদ মুসো এক জীবন্ত 
ল্টকাংবদন্তী! যোয়ক মোল্টকযন যুক্তরোষ্ট্রসহ বহু ক্দয়শর ক্প্রল্টসয়ডঠে, প্রধোনমন্ত্রীরো সমীহ 
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কয়র চয়ল। সুতরোাং তুল্টম ক্য আশাংকো করে, তো ল্টেক নে  োরল্টিন। তোর মত ক্লোক 
আপনো-আপল্টন এয়স ক্সনল্টেডয়দর মত পল্টরবোয়রর পোয়শ দোিঁড়োয়ব এেো 
অল্টবশ্বোস্য।’ 

‘আপনোর কথোই হেয়তো ল্টেক। ল্টকন্তু নোমেো শুয়ন হেোৎ আহমদ মুসোর কথো 
আমোর ময়ন হয়লো। আর এই ক্লোকেোর ধবল্টশিয এমন যোর সোয়থ আহমদ মুসোর 
ল্টমল আয়ে। অবে দুই বযল্টক্ত এক হওেোর জয়ে এই ল্টমলেকুু যয়থি নে। তোেোড়ো 
আপল্টন ক্য কথো বয়লয়েন তো ক্যৌল্টক্তক। আহমদ মুসোর মত বযল্টক্তত্ব এমন কোয়জ 
এিোয়ব আয়স নো। ক্সনল্টেয়ডর ক্য সমস্যো তো তোরো ল্টনয়জরোই জোয়ন নো। তোরো 
ল্টনয়জরো যো জোয়ন নো, ক্স কোয়জর  জয়ে ক্কউ আহমদ মুসোয়ক ডোকয়ব এবাং ক্স 
আসয়ব তো বোস্তব নে।’ বলল ক্ রোরড  োরল্টিন। 

‘তোহয়ল বল, আমোয়দর সমস্যো ক্কোথোে ল্ট য়ে দোিঁড়োল?’ বলল ল্যাযোক বোডয। 
‘ব্রুনোয়দর সোয়থ আসো ক্লোকল্টে আহমদ মুসো ক্হোক বো নো ক্হোক, ক্স ক্য 

একজন ল্টবপজ্জনক ক্লোক এবাং তোর পয়থ দোিঁড়োয়নো ক্য সহজ নে, এেো প্রমোল্টণত 
হয়ে ক্ য়ে। বুঝো যোয়ে তোরো ব্রুমসোরবোয় য আসয়ে। তোরো আসয়ে ল্টনশ্চে একেো 
প্রল্টতকোয়রর উয়েে ল্টনয়ে। তোর মোয়ন তোরো এখন অযোয়েল্টসি। লড়োইয়কও তোরো 
িে করয়ে নো। এত সোহস তোরো ক্পল ক্কোথোে? ল্টনশ্চে ঐ ক্লোকল্টেই তোয়দর 
সোহয়সর উৎস। সুতরোাং স্যোর, সব বোদ ল্টদয়ে এই ক্লোকল্টেই আপনোয়দর এক নবর 
েোয় যে হওেো উল্টচত। এয়ক সল্টরয়ে ক্দেো েোড়ো আপনোরো ল্টনরোপদ নন।’ ক্ রোরড 
 োরল্টিন বলল। 

ল্যাযোক বোয়ডযর ল্টহেলোল্টর ক্ োিঁয়ফর ল্টনয়চ এক েুকয়রো ক্রূর হোল্টস ফয়ুে উেল। 
বলল, ‘ধেবোদ  োরল্টিন, তুল্টম এ রকম একেো সুির স্পি পরোমশয ক্দয়ব ক্সেোই 
আল্টম আশো কয়রল্টেলোম। ধেবোদ ক্তোমোয়ক।’ 

কথো ক্শষ কয়রই ল্যাযোক বোডয তোকোল ল্টহাংল্ট য়স্টর ল্টদয়ক। বলল, ল্টহাংল্ট স্ট, 
পোয়শর ঘয়র নোস্তো ক্রল্টড। ক্ রোরড  োরল্টিনয়ক ল্টনয়ে যোও। িোয়লো কয়র নোস্তো করোও 
তোয়ক।’ 

ল্টহাংল্ট স্ট বুঝল এেোই ল্টবদোয়ের ইাংল্ট ত। 
ল্টহাংল্ট স্ট উয়ে দোিঁড়োল। 
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উয়ে দোিঁড়োল ক্ রোরড  োরল্টিনও। 
ক্ রোরড  োরল্টিনয়ক ‘আসুন স্যোর!’ বয়ল দরজোর ল্টদয়ক হোিঁেয়ত শুরু 

করল ল্টহাংল্ট স্ট। 
তোর ক্পেয়ন হোিঁেয়ত শুরু কয়রয়ে ল্টহাংল্ট স্টও। 
 
 
 
উত্তরমুখী রোস্তো ধয়র হোিঁেল্টেল আহমদ মুসো, ক্সনল্টেড ও ব্রুনো। 
রোস্তোেো ফোিঁকো, তয়ব ফোমযলযোয়ঠডর রোস্তোর মত প্রোইয়িে ময়ন হয়ে।  োল্টড়-

ক্ঘোড়ো ক্দখো যোয়ে নো। 
পয়থর দু’ধোয়র ফসয়লর মোে, জাং ল ও ল্টেলোর মত উচ্চ িূল্টম। 
এখনও ক্কোন বড় ক্লোকোলে ক্চোয়খ পয়ড়ল্টন। 
রোস্তোর আয়শপোয়শ দু’একেো বোল্টড় ও ফোময হোউজ ক্দখো যোয়ে। বোল্টড়গুয়লো 

পুরয়নো ও ওল্ড পযোেোয়নযর। 
‘এেোই বোয়দর ওেোেয়লসবো য এলোকো। জোমযোল্টনর প্রোচীনতম সিযতোর 

ধ্বাংসোবল্টশি এলোকো এল্টে। জোমযোল্টনর ওল্ড স্যোক্সনয়দর একেো বড় অাংশ এখোয়ন 
বোস কয়র। এরো তোয়দর আল্টদ সাংস্ক্োর-সাংসৃ্ক্ল্টত এখনও ধয়র ক্রয়খয়ে। জোমযোল্টনর 
প্রোচীন স্থোপনোগুয়লো এখোয়নই ক্বল্টশ ক্দখো যোে। এয়দর ক্দখয়ল জোমযোল্টনর প্রোচীন 
সিযতো-সাংসৃ্ক্ল্টত ক্দখো হয়ে যোে। আমোর খুব িোয়লো লোয়  এয়দর।’ বলল 
ক্সনল্টেড। 

‘আসল কথোই বলয়লন নো বোবো। জোমযোল্টনর মোয়ন ইউয়রোয়পর আল্টদ 
ক্ডয়মোক্রযোল্টসর ল্টকে ুএখনও এয়দর ময়ধয ক্দখো যোে।’ ব্রুনো বলল। 

‘হ্োিঁ, ল্টেক বয়লে ব্রুনো। এেো জোমযোল্টনর একেো ক্ ৌরবমে ঐল্টতহ্।’ বলল 
ক্সনল্টেড। 

‘জোমযোল্টন মোয়ন ইউয়রোয়পর আল্টদ ক্ডয়মোক্রোল্টস? ক্সেো ল্টক?’ আহমদ মুসো 
বলল। 
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‘ক্সেো ওল্ড স্যোক্সনয়দর একেো সমোজ বযবস্থো। যো ল্টেল আল্টদ  ণতন্ত্র। 
অিম ও নবম শতোেীয়ত রোইন নদীর অববোল্টহকোে স্যোক্সনয়দর সমোয়জ এেো 
প্রল্টতষ্ঠো লোি কয়র। বোস্তয়ব নো ক্দখয়ল ল্টবষেেো বুঝো যোয়ব নো স্যোর। বলল ব্রুনো। 

‘এই বোয়দন এলোকোে ল্টক শুধু ওল্ড স্যোক্সনরোই বোস কয়র?’ ল্টজজ্ঞোসো 
আহমদ মুসোর। 

‘অে কমুযল্টনল্টের ল্টকে ুক্লোকও বোস কয়র এ এলোকোে। ল্টকন্তু ক্সেো শহর 
এলোকোে। েোম এলোকো শুধুই ওল্ড স্যোক্সনয়দর?’ বলল ব্রুনো। 

‘এখোয়নই সমস্যো। ওল্ড স্যোক্সনরো সম্পদ ক্লোিী ও কূেবুল্টদ্ধর নে, ওরো 
সরল-সহজ, অয়ল্প তৃপ্ত। সম্পদ অজযন ও দখল ল্টনয়ে ক্কোন সাংঘোত-সাংঘয়ষয নোয়ম 
নো তোরো। এই সুয়যোয়  নন-স্যোক্সনরো দূনযীল্টতবোজ সরকোল্টর কমযকতযোয়দর সোহোয়যয 
এই বোয়দন এলোকোর ওল্ড স্যোক্সনয়দর ক্বশ জল্টম-জমো দখল কয়র ল্টনয়েয়ে। এই 
ল্টবষেেো একেো রোজননল্টতক সমস্যোরও সৃল্টি কয়রয়ে।’ ব্রুনোর ল্টপতো ক্সনল্টেড 
বলল। 

আহমদ মুসো ও ক্সনল্টেড পোশোপোল্টশ হোিঁেল্টেল। তোয়দর ক্পেয়ন ক্পেয়ন 
হোিঁেল্টেল ব্রুনো। 

কথো ক্শষ কয়রই ক্সনল্টেড দোিঁল্টড়য়ে পড়ল। 
তোরো চোররোস্তোর ক্মোয়ড় এয়স দোিঁল্টড়য়েয়ে। 
ক্কোনল্টদয়ক যোয়ব তোরো এই ল্টসদ্ধোয়ন্তর জয়েই দোিঁল্টড়য়ে পয়ড়য়ে ক্সনল্টেড। 
আহমদ মুসোও দোিঁল্টড়য়েয়ে। ল্টকন্তু তোর দৃল্টি পূয়বর রোস্তোর ল্টদয়ক। 
পূয়বর রোস্তো ধয়র দু’ল্টে কোর ও তোর ল্টকে ুক্পেয়ন বড় আকোয়রর একেো 

পোয়জয়রো েোইয়পর জীপ পো য়লর মত স্পীয়ড েুয়ে আসয়ে। 
আহমদ মুসো বুঝল সোময়নর কোর দু’ক্েোয়ক তোড়ো করয়ে ক্পেয়নর বড় 

জীপেো। 
আয় র দু’ল্টে কোর ল্টবল্টচত্রিোয়ব ক্ডয়কোয়রয়েড। সোধোরণত ল্টবয়ের 

কোরগুয়লোয়ক এিোয়ব সোজোয়নো হে। 
আহমদ মুসোর িোবনোর ক্চয়েও দ্রুত  ল্টতয়ত চলল্টেল  োল্টড়গুয়লো। 
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আহমদ মুসোর ল্টচন্তোয়ক এয়লোয়ময়লো কয়র ল্টদয়ে কোর দু’ল্টে ক্পৌিঁয়ে ক্ ল 
ক্চৌরোস্তোল্টের মুয়খ এবাং ক্সই পোয়জয়রোল্টে কোর দু’ক্েোয়ক ওিোরয়েক কয়র সোময়ন 
এয়স কোর দু’ক্েোর পথ ক্রোধ কয়র দোিঁল্টড়য়ে ক্ য়ে। 

পোয়জয়রোল্টে দোিঁড়োয়তই তোর েেল্টে দরজো খুয়ল ক্ ল। ক্বল্টরয়ে এল আেজন 
ক্লোক। তোয়দর কয়েক জয়নর হোয়ত ল্টরিলবোর। 

তোরো েুয়ে ক্ ল কোর দু’ল্টের ল্টদয়ক। 
আহমদ মুসো বুঝল ল্টক ঘেয়ত যোয়ে। 
ব্রুনো িয়ে জড়সড় হয়ে আহমদ মুসোর পোয়শ এয়স দোিঁল্টড়য়েয়ে। ল্টফস ল্টফস 

কয়র বলল, ‘স্যোর, কোর দু’ল্টের ক্ডয়কোয়রশন ওল্ড স্যোক্সনয়দর ল্টবয়ের  োল্টড়র মত। 
ময়ন হে স্যোর, কোর দু’ক্েো স্যোক্সনয়দর ল্টবয়ের  োল্টড়।’ 

‘দু’ক্েো  োল্টড় ক্ডয়কোয়রয়েড ক্কন? আল্টম ক্দয়খল্টে শুধ ু বয়রর  োল্টড়ই 
ক্ডয়কোয়রয়েড হে, যোয়ত চয়ড় ল্টবয়ের পর বর কয়নয়ক ল্টনয়ে যোে।’ আহমদ মুসো 
বলল। 

‘ওল্ড স্যোক্সনয়দর ল্টনেম হয়লো বর একেো ক্ডয়কোয়রয়েড  োল্টড় ল্টনয়ে 
আসয়ব, ক্স  োল্টড়য়ত চয়ড় কয়ন শ্বশুর বোল্টড় যোয়ব। এই  োল্টড়র মোল্টলক হয়ব কয়ন। 
কয়ন পক্ষ আয়রকেো ক্ডয়কোয়রয়েড  োল্টড় ক্দয়ব, ক্সেোে চয়ড় বর তোর বোল্টড় যোয়ব। 
এই  োল্টড়র মোল্টলক হয়ব বর। এই  োল্টড় দু’ল্টে ল্টবয়ের মলূযবোন িলৃ্টত ল্টহসোয়ব 
থোয়ক।’ বলল ব্রুনো। 

‘সুির বযবস্থো ক্তো! এই দুই কোয়রর ক্কোনল্টেয়ত বর, ক্কোনল্টেয়ত কয়ন 
থোকয়ব তোরও ক্কোন ল্টনেম আয়ে?’ আহমদ মুসো বলল। 

‘স্যোর, সোময়নরেোে কয়ন আয়ে, ক্পেয়নরেোে বর রয়েয়ে। এয়ক্ষয়ত্র…।’ 
কথো ক্শষ করয়ত পোরল নো ব্রুনো। ব্রুনোর কথোর মোঝখোয়নই আহমদ মুসো 

বয়ল উেল, ‘ক্দখ, ক্দখ ব্রুনো, এরো ময়ন হে কয়নয়ক েোয় যে কয়রয়ে।’ 
আহমদ মুসোর মত ব্রুনোও ঘেনোর ল্টদয়ক ময়নোয়যো  ল্টদল। তোরো ক্দখল, 

পোয়জয়রো ক্থয়ক ৮জন ক্বল্টরয়ে ল্ট য়ে সোময়নর কোয়রর উপর ঝোিঁল্টপয়ে পয়ড়য়ে। 
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ক্কউ  োল্টড়র উপর লোল্টথ চোলোয়ে। ক্কউ  োল্টড়র দরজো ক্খোলোর ক্চিো 
করয়ে। ল্টিতয়রর আয়রোহীরো  োল্টড় লক কয়র ল্টদয়েয়ে ল্টিতর ক্থয়ক। ক্কউ ক্কউ 
 োল্টড়র জোনোলোর কোচ িোঙোর ক্চিো করয়ে। 

সোময়নর কোয়রর ক্পেন ল্টদয়কর বোিঁ পোয়শর জোনোলোর কোচ ক্িয়ঙ দরজো 
খুয়ল ক্ফলল ওরো। 

একজন মল্টহলোয়ক ক্েয়ন ক্বর কয়র ধোক্কো ক্ময়র ক্ফয়ল ল্টদল। মল্টহলোল্টে 
পিোয়শোধ্বয। হয়ত পোয়র বয়রর মো। 

এরপর ক্েয়ন-ল্টহিঁচয়ড় ক্বর করল আর একজন তরুনীয়ক। তোিঁর পরয়নর 
ক্পোষোক ক্দয়খই বুঝো ক্ ল ক্য, এই ক্ময়েল্টেই কয়ন। 

ক্ময়েল্টে ল্টচৎকোর ও কোন্নোকোল্টে করয়ে। 
এই সমে ক্পেয়নর  োল্টড় ক্থয়ক একজন যুবক ক্বল্টরয়ে এল ক্েল্টডশনোল 

স্যোক্সন ক্পোষোক পরো অবস্থোে। ক্স েুয়ে আসল্টেল তরুণীল্টেয়ক ওয়দর হোত ক্থয়ক 
উদ্ধোয়রর জয়ে। 

ল্টতনজয়ন ক্েয়ন-ক্হিঁচয়ড় ক্বর করল্টেল ক্ময়েল্টেয়ক। তোয়দর ময়ধয ক্থয়ক 
একজন যুবক তরুণীল্টেয়ক ক্েয়ড় ল্টদয়ে পয়কে ক্থয়ক ল্টরিলবোর ক্বর কয়র গুল্টল 
করল যুবকল্টেয়ক। পরপর দু’ল্টে গুল্টল। দু’ল্টে গুল্টলই যুবকল্টের ডোন বুয়ক ল্টবদ্ধ হয়লো। 
যুবকল্টে আর এক পোও ওয় োয়ত পোরল নো। তোর ক্দহেো ক্িয়ঙ পড়ল ক্যখোয়ন ক্স 
দোিঁল্টড়য়েল্টেল ক্সখোয়নই। 

যুবকল্টে গুল্টল ল্টবদ্ধ হয়তই একজন যুবক ল্টচৎকোর কয়র ক্বল্টরয়ে এল 
ক্পেয়নর  োল্টড় ক্থয়ক। ক্স ক্য বর, তোর ক্পোষোক ক্দয়খই তো বুঝো ক্ ল। 

আয় র যুবকয়ক ক্য গুল্টল কয়র ক্ময়রয়ে ক্সই যুবকল্টেই আবোর ল্টরিলবোর 
উিঁল্টচয়েয়ে। 

আহমদ মুসো ল্টসদ্ধোন্ত ল্টনয়ে ক্ফয়লয়ে। 
ক্ক ল্টেক বো ক্বল্টেক তো ক্স জোয়ন নো। ল্টকন্তু কয়নয়ক ল্টেনতোই করো হয়ে 

এবাং বরয়ক েোয় যে করো হয়েয়ে হতযোর জয়ে, এেো েোে নে, অেোে এবাং এেো 
সৎ কোজ নে, অবেই ক্কোন ষড়যন্ত্র। তোর ক্চোয়খর সোময়ন এেো ক্স ঘেয়ত ল্টদয়ত 



ক্লোন ষড়যন্ত্র  95 

 

পোয়র নো। এর প্রল্টতফল ল্টক হয়ব তোও ক্স জোয়ন নো। ল্টকন্তু যোই ঘেকু, ক্স মজলুয়মর 
পয়ক্ষ দোিঁড়োয়ত চোে। 

ক্চোয়খর পলয়ক আহমদ মুসোর ডোন হোত পয়কে ক্থয়ক ক্বল্টরয়ে এল 
ল্টরিলবোর ল্টনয়ে। গুল্টল করয়ত একেুও ল্টদ্বধো করল নো। গুল্টল করয়ত উদযত 
ল্টরিলবোরধোরী যুবকল্টের ডোন বোহুসল্টন্ধয়ক গুল্টল ল্ট য়ে ল্টবদ্ধ করল। তোর হোত ক্থয়ক 
ল্টরিলবোর পয়ড় ক্ ল। ডোন বোহু ক্চয়প ধয়র ক্স বয়স পড়ল। 

তোর অে সোথীরো সাংয়  সাংয় ই তোকোল আহমদ মুসোর ল্টদয়ক। ল্টরিলবোর 
হোয়ত দোিঁড়োয়নো আহমদ মুসোয়ক তোরো ক্দখয়ত ক্পল। 

সাংয়  সাংয় ই কয়েকল্টে ল্টরিলবোর উেল আহমদ মুসোর লয়ক্ষ। 
আহমদ মুসোর ল্টরিলবোর ধরো হোত ল্টনচু হেল্টন। তোর হোয়তর ল্টরিলবোর 

ঘুয়র ক্ ল ওয়দর লয়ক্ষ অদ্ভুত দ্রুততোর সোয়থ। আহমদ মুসোর ল্টরিলবোর ক্থয়ক 
চোরেো গুল্টল ক্বল্টরয়ে ক্ ল িোবনোর মত দ্রুত ল্টতয়ত। ওয়দর আঙুল ল্টরিলবোয়রর 
ল্টে োর স্পশয করোর আয় ই পয়ড় ক্ ল ওয়দর ল্টরিলবোর ওয়দর হোত ক্থয়ক। 
ল্টরিলবোরধোরী চোরজয়নর কোয়রো হোত, কোয়রো বোহু, কোয়রো বোহুসল্টন্ধয়ক ল্টবদ্ধ কয়রয়ে 
আহমদ মুসোর ল্টরিলবোয়রর গুল্টল। 

ল্টতনজন তখনও অক্ষত দোিঁল্টড়য়ে ল্টেল। ওরো তোয়দর ক্কোময়রর ঝুলোয়নো 
ক্হোল্ডোর ক্থয়ক েুল্টর ক্বর করল্টেল। 

আহমদ মুসো ল্টরিলবোর উদ্ধত কয়র তোয়দর ল্টদয়ক েুয়ে ক্ ল। ল্টচৎকোর 
কয়র বলল, ‘ক্যই েুল্টর ক্বর করয়ব তোয়ক মরয়ত হয়ব। আল্টম কোউয়ক মোরয়ত চোই 
নো। এয়দর কোউয়কই আল্টম মোল্টরল্টন। ল্টকন্তু আমোর কথোর অেোথো করয়ল ক্স রক্ষো 
পোয়ব নো। ক্তোমরো সকয়লই েুল্টর ল্টনয়চ মোল্টেয়ত ক্ফয়ল দোও এবাং আল্টম ক্য কোজ 
করয়ত বল্টল তো কর।’ 

কোজ ল্টদল আহমদ মুসোর কথো। 
ওরো ওয়দর েুল্টর ক্ফয়ল ল্টদল। 
‘কোয়রো কোয়ে ল্টিল্টডও কযোয়মরো আয়ে ল্টকনো?’ উচ্চ কয়ণ্ঠ বলল আহমদ 

মুসো। 
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ক্পেয়নর  োল্টড় ক্থয়ক ক্বল্টরয়ে আসো ক্সই বরয়বশী যুবক বলল, ‘একেো 
ল্টিল্টডও কযোয়মরো আয়ে।’ 

বয়ল ক্স ক্পেয়নর  োল্টড় ক্থয়ক কযোয়মরোল্টে ক্বর কয়র ল্টনয়ে এল। 
‘এখোয়ন ঘেনোর ক্য দৃে ক্দখো যোয়ে, তোর পল্টরপূণয দৃে ল্টিল্টডওয়ত ল্টনয়ে 

আসুন। ক্য ক্যখোয়ন আয়ে, যো ক্যখোয়ন আয়চ তোর ল্টচত্র ল্টিল্টডওয়ত থোকয়ত হয়ব, শুধু 
আমোয়দর ল্টতনজয়নর েল্টব েোড়ো।’ যুবকল্টেয়ক লক্ষ কয়র বলল আহমদ মুসো। 

েল্টব ক্তোলো হয়ে ক্ ল।  োল্টড় ক্থয়ক সবোই ক্বল্টরয়ে এয়সল্টেল। 
সোময়নর  োল্টড়য়ত বয়রর ল্টপতো-মোতো ও কয়নর ল্টপতো-মোতো ল্টেল এবাং 

ক্পেয়নর  োল্টড়য়ত কয়নর এক িোই, বয়রর দুই িোইসহ ওল্ড স্যোক্সনয়দর সোব-
কোউল্টিয়লর ক্ডপুল্টে ল্টডউক ল্টেল। 

েল্টব ওেোয়নোর পর আহমদ মুসো ক্য ল্টতনজন আহত হেল্টন, ক্স ল্টতনজনসহ 
ওয়দর সবোইয়ক বলল, ‘আপনোরো সবোই আপনোয়দর  োল্টড়য়ত উেুন এবাং 
তোড়োতোল্টড় ক্কোন হোসপোতোয়ল যোন। অয়নয়করই অয়নক রক্তক্ষরণ হয়েয়ে, তোয়দর 
দ্রুত ল্টচল্টকৎসো প্রয়েোজন।’ 

ওরো সবোই আহমদ মুসোর ল্টদয়ক একবোর তোকোল। তোরপর তোরো ল্টনরয়ব 
উয়ে ক্ ল  োল্টড়য়ত। 

 োল্টড় ওয়দর স্টোেয ল্টনল। 
চয়ল ক্ ল তোরো। 
এ দু’ োল্টড়র সবোই পোথয়রর মত দোিঁল্টড়য়ে। 
বর কয়নয়ক ল্টক ইশোরো করল। 
দু’জয়ন এক পো দু’পো কয়র এল্ট য়ে এল আহমদ মুসোর কোয়ে। 
আহমদ মুসোর সোময়ন দু’জন মুহূয়তযর জয়ে ল্টস্থর হয়ে দোিঁড়োল। তোরপর 

দু’জন এক সোয়থ মোথো ঝুিঁল্টকয়ে দীঘয বোও করল আহমদ মুসোয়ক। মোথো তুয়ল 
কোন্নোে ক্িয়ঙ পড়ল তোরো। বলল তোরো দু’জয়নই, ‘ ড ল্টথউ হোনরয়ক ধেবোদ। 
আপল্টন আমোয়দর সন্মোন বোিঁল্টচয়েয়েন, ক্য সন্মোন জীবয়নর ক্চয়ে বড়। আপল্টন 
আমোয়দর জীবনও বোিঁল্টচয়েয়েন। অপল্টরয়শোধয এক ঋয়ণ আপল্টন আমোয়দর ক্বিঁয়ধ 
ক্ফয়লয়েন। আমোয়দর কৃতজ্ঞতো আপল্টন েহণ করুন।’ 
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বর ও কয়নর ল্টপতো-মোতোসহ অবল্টশি সবোই এল্ট য়ে এল। তোরোও আহমদ 
মুসোয়ক বোও করল এবাং কৃতজ্ঞতো প্রকোশ করল। 

ঘেনোগুয়লো ঘয়ে ক্ ল দ্রুত ও অবযোহত  ল্টতয়ত। 
আহমদ মুসো ল্টকে ুবলোর সুয়যো  পোেল্টন। 
পোয়শ দোিঁল্টড়য়ে ব্রুনো ল্টফসল্টফস কয়র বলল্টেল, ‘স্যোর, এয়দর কথো বুঝয়ত 

ক্পয়রয়েন ক্তো? এরো ওল্ড স্যোক্সন িোষোে কথো বয়ল। এয়দর জোমযোন িোষো খুব শুদ্ধ 
নে।’ 

আহমদ মুসো বয়লল্টেল, ‘নো, আল্টম বুঝয়ত ক্পয়রল্টে ওয়দর কথো।’ 
ওয়দর বোও পবয ক্শষ হয়ল বর-কয়নসহ সবোইয়ক উয়েে কয়র আহমদ 

মুসো বলল, ‘আল্টম আনল্টিত ক্য, আপনোরো ঈশ্বর অথযোৎ আেোহয়ক ধেবোদ 
ল্টদয়েয়েন। কৃতজ্ঞতো তোিঁরই প্রোপয, আমোর নে।’ 

মুহূয়তযর জয়ে ক্থয়ম বর-কয়নয়ক উয়েে কয়র বলল, ‘বর-কয়ন িোই-
ক্বোনরো ক্শোন, মোনুষ এয়ক অপরয়ক সোহোযয করয়ল ক্সেো ঋণ হে নো। এই সোহোযয 
করো এয়ক অপয়রর দোল্টেত্ব। আল্টম ক্স দোল্টেত্ব পোলন কয়রল্টে। নতুন জীবয়নর 
শুরুয়ত ‘অপল্টরয়শোধয’ ক্কোন ঋয়ণর ক্বোঝো ক্তোমোয়দর মোথোে রোখোর দরকোর 
ক্নই।’ 

ক্শষ বোকযেো বলল আহমদ মুসো মুয়খ হোল্টস ক্েয়ন, ক্িয়হর হোল্টস। 
আহমদ মুসোর হোল্টস ও ক্িহমোখো কথোে বর-কয়নর মুখ উজ্জ্বল হয়ে উেল। 

তোরো আবোর বোও করল আহমদ মুসোয়ক। তোয়দর ক্চোয়খ অসীম শ্রদ্ধো ও সম্মোয়নর 
দৃল্টি। 

এল্ট য়ে এয়লো চোর ক্প্রৌঢ়, বর-কয়নর ল্টপতো-মোতোসহ চোরজন। তোয়দর 
ময়ধয একজন ল্টনয়জর পল্টরচে ল্টদয়ে বলল, ‘আল্টম বয়রর বোবো। আমোর দু’ল্টে 
অনুয়রোধ আপনোর কোয়ে। একল্টে অনুয়রোধ হয়লো, বর-কয়নর ল্টবয়ে হয়ে ক্ য়ে। 
কয়নয়ক আমরো ল্টনয়ে যোল্টে। বোল্টড়য়ত আজ আমোয়দর মূল অনুষ্ঠোন। আমোয়দর এই 
অনুষ্ঠোয়ন আপনোয়ক, মযোডোময়ক ও আপনোয়দর সোথী িদ্র ময়হোদেয়ক দোওেোত। 
আমোয়দর সল্টনবযদ্ধ অনুয়রোধ আমোয়দর দোওেোত আপনোরো েহণ করুন। অে 
অনুয়রোধল্টে হয়লো একেো ল্টবরোে ঘেনো ঘয়ে ক্ য়ে। এই ঘেনোে আপল্টন ল্টসদ্ধোন্তকোরী 
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িূল্টমকো পোলন কয়রয়েন। এখন করণীে সম্পয়কয আপনোর ক্কোন পরোমশয আয়ে 
ল্টক?’ 

থোমল বয়রর ল্টপতো বোেযওেোল্ড। 
বয়রর ল্টপতো বোেযওেোল্ড থোময়ল আহমদ মুসো ব্রুনো ও তোর ল্টপতো আলদুল্টন 

ক্সনল্টেডয়ক ওয়দর সোয়থ পল্টরচে কল্টরয়ে ল্টদল। ব্রুনোয়ক ক্দল্টখয়ে বলল, ‘ইল্টন 
মযোডোম নন, ইল্টন ল্টমস ব্রুনো ব্রুনল্টহল্ড। আল্টম তোয়দর অল্টতল্টথমোত্র।’ 

এিোয়ব আলদুল্টন ক্সনল্টেডয়ক পল্টরচে ল্টদল এবাং বলল, ‘এয়দর অল্টতল্টথ 
ল্টহসোয়ব আল্টম ল্টসদ্ধোন্ত েহয়ণর পযযোয়ে ক্নই। এরো ইেো করয়ল তোয়দর অল্টতল্টথয়ক 
ক্কোথোও ল্টনয়ে ক্যয়ত পোয়রন। আর ল্টদ্বতীে ল্টবষেল্টের বযোপোয়র আমোর ল্টনয়জর ক্কোন 
বক্তবয ক্নই। আপনোয়দর আইন যো বয়ল তোই করো উল্টচত।’ 

এল্ট য়ে এল ওল্ড স্যোক্সনয়দর সোব-কোউল্টিয়লর ক্ডপুল্টে ল্টডউক অসওেোল্ড 
আহমদ মুসোর ল্টদয়ক কয়েক ধোপ। বলল, ‘আইন যো বয়ল তোই যল্টদ আমরো করব, 
তোহয়ল আসোমীয়দর আমরো েোড়লোম ক্কন? ক্কস দূবযল করোর সুয়যো  হয়লো 
ওয়দর।’ 

‘নো, তো হয়ব নো জনোব। ওয়দর সবোর েল্টব ক্নেো হয়েয়ে। ল্টরিলবোর ও 
অেোে অয়স্ত্র ওয়দর হোয়তর েোপ আয়ে। সুতরোাং ক্কস দুবযল হওেোর কথো নে। 
আর আপনোরো যল্টদ চোন, তোহয়ল পুল্টলয়শর এক উধযতন কতৃযপক্ষয়ক এ বযোপোয়র 
বলয়ত পোল্টর।’ বলল আহমদ মুসো। 

‘অয়নক ধেবোদ, বলয়ল িোয়লো হে। অবে এখোনকোর পুল্টলশ অল্টফসোর 
িোয়লো। ল্টকন্তু আমোয়দর প্রল্টতপক্ষ খুব সোাংঘোল্টতক। ওরো নো পোয়র এমন ল্টকে ুক্নই। 
আইয়নর ক্কোন মূলয ক্নই ওয়দর কোয়ে।’ বলল ক্ডপুল্টে ল্টডউক অসওেোল্ড। 

‘ল্টেক আয়ে, ‘আল্টম বলল্টে জনোব।’ 
বয়ল আহমদ মুসো পয়কে ক্থয়ক ক্মোবোইল ক্বর কয়র কল করল তোল্টহল্টত 

 িনযয়রর বন্ধ ুজোমযোল্টনর পুল্টলশপ্রধোন বরয়ডন ল্টল্যাসয়ক। তোয়ক সব কথো  জোল্টনয়ে 
তোর সোহোযয ক্চয়ে বলল, ‘আমোর ময়ন হয়ে জনোব এ রকম ক্েল্টলয়ফোন আপনোয়ক 
আয়রো অয়নক বোরই হেয়তো করয়ত হয়ব।’ 
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‘ল্টেজ ক্কোন ল্টদ্বধো করয়বন নো আহমদ মুসো। আপল্টন আমোয়দর অল্টতল্টথ। 
ক্য কোজেো আপল্টন করয়েন, ক্সেো আমোয়দর কোজ। আর আপনোর ক্েল্টলয়ফোন ক্পয়ল 
আল্টম খুল্টশ হয়বো আহমদ মুসো। আমোর  বয হে িোবয়ত ক্য, মোল্টকযন ক্প্রল্টসয়ডঠেসহ 
পৃল্টথবীর কয়েক ডজন রোষ্ট্র ও সরকোরপ্রধোয়নর সম্মোল্টনত বন্ধুর সোয়থ আল্টম কথো 
বলল্টে। আল্টম বোড়ল্টত ল্টকে ুবলল্টে নো, এেোই বো্স্তবতো ল্টম. আহমদ মুসো।’ বলল 
পুল্টলশপ্রধোন বরয়ডন ল্টল্যাস। 

শুয়িেো ও সোহোয়যযর প্রল্টতশ্রুল্টতর জয়ে ধেবোদ ল্টদয়ে আহমদ মুসো 
অনুমল্টত ল্টনয়ে কল অফ কয়র ল্টদল। 

আহমদ মুসো ল্টকে ুবলয়ত যোল্টেল। ল্টকন্তু তোর আয় ই কয়নর ল্টপতো বলল 
আলদুল্টন ক্সনল্টেডয়ক লক্ষ কয়র, ‘বয়রর ল্টপতো ল্টম. বোেযওেোল্ড ক্য দোওেোত 
ল্টদয়েয়েন, তো আমোয়দর সকয়লর পক্ষ ক্থয়ক দোওেোত আপনোয়দর সকলয়ক। দেো 
কয়র আপনোর ক্মহমোনসহ আপনোরো আমোয়দর দোওেোয়ত শল্টরক হয়বন।’ 

‘ধেবোদ! আমোয়দর ক্মহমোয়নর আপল্টত্ত নো থোকয়ল আপনোয়দর দোওেোত 
কবুয়ল আমোয়দরও আপল্টত্ত নোই। ল্টকন্তু ক্কোথোে কত দূর ক্যয়ত হয়ব?’ বলল 
আলদুল্টন ক্সনল্টেড। 

‘ক্বল্টশ দূয়র নে, এখোন ক্থয়ক সবয়চয়ে কোয়ের ক্লোকোলে 
উইসকোরয়হইম। সুির উপতযকোে সুির একেো ক্লোকোলে। জোনয়ত পোল্টর ল্টক, 
ক্কোথোে আপনোরো যোয়েন?’ বলল বয়রর ল্টপতো বোেযওেোল্ড। 

‘ব্রুমসোরবোয় য যোল্টে আমরো।’ আলদুল্টন ক্সনল্টেড বলল। 
‘ব্রুমসোরবো য? তোহয়ল এ পয়থ ক্কন?’ বলল কয়নর ল্টপতো। 
‘আেোহ ল্টনয়ে এয়সয়েন আমোয়দর, তোই। আপনোয়দর সোয়থ পল্টরচে 

করোয়নো একেো উপলক্ষ হয়ত পোয়র।’ আহমদ মুসো বলল। 
বর-কয়ন দু’জয়নই দু’হোত ক্জোড় কয়র উপয়র তুয়ল উধ্বযমূখী হয়ে দু’ক্চোখ 

বন্ধ কয়র কৃতজ্ঞতো ও িল্টক্তমোখো প্রোথযনোর সুয়র বলল, প্রিু ল্টে , ল্টেউ, থোয়নোর 
আমোয়দর জয়ে এমন ল্টমরোকল ক্যন বোর বোর ঘেোন।’                  

ল্টে , ল্টেউ, থোয়নোররো ল্টক আপনোয়দর ল্টবল্টিন্ন  ড?’ ল্টজজ্ঞোসো আহমদ 
মুসোর। 
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‘আমোয়দর  য়ডর এগুয়লো প্রোচীন নোম। অয়নয়কই ল্টবশ্বোস করয়তো এগুয়লো 
ল্টবল্টিন্ন  য়ডর নোম। ল্টকন্তু তো নে, আসয়ল এগুয়লো এক  য়ডর ল্টবল্টিন্ন নোম। দুরূহ 
যোতোেোত বযবস্থোর কোরয়ণ একই ক্দয়শর ক্িৌ ল্টলক ল্টবল্টেন্নতোর কোরয়ণ ল্টবল্টিন্ন 
অিয়ল একই  য়ডর ল্টবল্টিন্ন নোম হয়েল্টেল মোত্র। বলল বর এল্টেক। 

‘ধময ও ঐল্টতয়হ্র বযোপোয়র তুল্টম ক্তো খুব সয়চতন ক্দখল্টে?’ 
বলল আহমদ মুসো। 
হোসল বর এল্টেক। পোয়শর কয়নর ল্টদয়ক ইাংল্ট ত কয়র বলল, ‘স্যোর, 

আমোল্টলেো ধময, ইল্টতহোস, ঐল্টতয়হ্র েোত্রী। ওয়তো এসব বযোপোয়র পল্টণ্ডত।’ 
কয়ন আমোল্টলেো লজ্জোে লোল হয়ে ক্ ল। মুহূয়তযর জয়ে মুখ তুয়ল আবোর 

মুখ ল্টনচু করল। 
‘ধময ও ঐল্টতহ্ ক্চতনো মোনুয়ষর অল্টত প্রয়েোজনীে একেো বড় গুণ। 

ধেবোদ ক্তোমোয়দর।’ আহমদ মুসো বলল। 
বয়রর ল্টপতোও ক্মোবোইয়ল কথো বলল্টেল। 
আহমদ মুসো কথো ক্শষ কয়র তোর ল্টদয়ক তোকোল। 
বয়রর ল্টপতো বোেযওেোল্ড কথো ক্শষ কয়রই আহমদ মুসোয়ক বলল, ‘জনোব, 

পুল্টলশ আসয়ে। রওেোনো ল্টদয়েয়ে সাংয়  সাংয় ই।’ 
‘ল্টেক আয়ে, পুল্টলশ আসয়েন। তোিঁরো ক্দখুক। পুল্টলশ ল্টক ঘেনো আয়  

জোনয়ত ক্পয়রল্টেল?’ ল্টজজ্ঞোসো আহমদ মুসোর। 
‘ময়ন হয়লো তোই। আল্টম ঘেনোর কথো তুলয়তই জোে োর নোম কয়র বলল, 

ওখোনকোর ঘেনো ক্তো? তোরপর বলল, আমরো প্রস্তুত হয়েল্টে ওখোয়ন যোবোর জয়ে। 
ক্কোয়নোিোয়ব তোরো ঘেনোর কথো ল্টকে ুজোনয়ত ক্পয়রল্টেল?’ বলল বয়রর ল্টপতো 
বোেযওেোল্ড। 

‘কোর সোয়থ কথো বলয়লন, ক্সই িোয়লো পুল্টলশ অল্টফসোয়রর সোয়থ?’ 
ল্টজজ্ঞোসো আহমদ মুসোর। 

‘নো, ল্টতল্টন ক্নই। ল্টক এক ক্েল্টনাং-এ ল্টতল্টন বোল্টলযন ক্ য়েন।’ বলল বয়রর 
ল্টপতো। 

পুল্টলয়শর  োল্টড়র সোইয়রন ক্শোনো ক্ ল। 
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অল্পক্ষয়ণর ময়ধযই  োল্টড় এয়স ক্ ল। ল্টতনল্টে  োল্টড়। 
নোমল একদল পুল্টলশ। 
একজন পুল্টলশ অল্টফসোর সোময়ন এল্ট য়ে এয়স ল্টচৎকোর কয়র পুল্টলশয়ক 

ল্টনয়দযশ ল্টদল, ‘ক্তোমরো লোশেোয়ক  োল্টড়য়ত ক্তোল।’ 
তোরপর আহমদ মুসোয়দর ল্টদয়ক ঘুয়র দোিঁল্টড়য়ে বলল, ‘কয়নর ও বয়রর 

বোপ ক্ক?’ 
বয়রর বোপ ও কয়নর বোপ কয়েক ধোপ তোর ল্টদয়ক এল্ট য়ে তোয়দর পল্টরচে 

ল্টদল। 
‘ক্তোমরো একজনয়ক হতযো কয়রে এবাং আরও কয়েকজনয়ক আহত 

কয়রে। তোরো ক্কোথোে?’ 
‘আমরো হতযো কল্টরল্টন। আহতরো চয়ল ক্ য়ে।’ বলল বয়রর বোপ। 
‘আমরো হতযো কল্টরল্টন। ল্টনহত বযল্টক্তল্টে আমোয়দর ক্লোক।’ কয়নর বোবোও 

বলল সাংয়  সাংয় ই। 
‘তোহয়ল ক্ক হতযো কয়রয়ে? ক্স ক্কোথোে?’ পুল্টলশ অল্টফসোর বলল। 
‘ক্স আহয়তর ময়ধয একজন ল্টেল। চয়ল ক্ য়ে।’ বলল বয়রর বোবো। 
‘চয়ল ক্ য়ে? কথো ঘুরোবোর আর জোে ো ক্পয়লন নো? তোরো আহত হয়েয়ে 

কোয়দর হোয়ত?’ পুল্টলশ অল্টফসোয়রর ল্টজজ্ঞোসো। 
‘আমোয়দর হোয়ত।’ বয়রর বোবোই বলল। 
‘তোহয়ল খুল্টনয়ক ক্যয়ত ল্টদয়লন ক্কন?’ পুল্টলশ বলল। 
‘যোয়ত ল্টচল্টকৎসো পোে এজয়ে। ওরো আমোয়দর পল্টরল্টচত। সবোর নোম 

বলয়ত পোল্টর। ক্ য়লই ওয়দর পোওেো যোয়ব।’ বলল কয়নর বোবো। 
পুল্টলশ অল্টফসোর ক্হো ক্হো কয়র হোসল। বলল, ‘এই কোল্টহনী আর কোউয়ক 

বলয়বন, পুল্টলশয়ক নে। বর-কয়ন েোড়ো সবোই আঠডোর এযোয়রস্ট। ক্য ল্টরিলবোর 
ল্টদয়ে গুল্টল কয়রয়েন, ক্সেো ক্কোথোে?’ 

ল্টবপয়দ পয়ড় ক্ ল বয়রর বোবো ও কয়নর বোবো। তোরো এয়ক-অপয়রর ল্টদয়ক 
তোকোল। দু’জয়নই িোবল, তোরো তোয়দর অল্টতল্টথ, তোয়দর জীবন-সম্মোন রক্ষোকোরী 
আহমদ মুসোর কথো বলয়ত পোয়র নো। ল্টকন্তু তোরো ক্কোন্ ল্টমথযো কথোেো বলয়ব ক্সেো 
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িোবল্টেল। ক্সই মুহূয়তয আহমদ মুসো এল্ট য়ে এল। বলল, ‘অল্টফসোর! ল্টরিলবোরেো 
আমোর কোয়ে, ল্টরিলবোরেো আমোর। একজন নব-ল্টববোল্টহত কয়নর সম্মোন রক্ষো এবাং 
কয়েক জয়নর জীবন রক্ষোর জয়ে ল্টডয়ফয়ির ল্টমল্টনমোম বযবস্থো ল্টহসোয়ব 
কয়েকজনয়ক আহত করয়ত হয়েয়ে।’ 

‘তোর মোয়ন বলয়েন, হতযো আপল্টন কয়রনল্টন?’ পুল্টলশ অল্টফসোর বলল। 
‘ক্য গুল্টলয়ত ল্টনহয়তর ঘেনো ঘয়েয়ে, ক্সেো আমোর ল্টরিলবোয়রর নে। ক্য 

ল্টরিলবোরগুয়লো পয়ড় আয়ে, ক্সগুয়লোর ক্কোন একেোর গুল্টল ওেো। ক্স ল্টরিলবোয়রর 
ল্টফাং োর ল্টপ্রাংঠে ক্থয়ক প্রমোল্টণত হয়ব, ক্ক তোয়ক হতযো কয়রয়ে।’ বলল আহমদ 
মুসো। 

পুল্টলশ অল্টফসোর ল্টকেুেো ল্টবিে ল্টনয়ে পল্টরপূণযিোয়ব তোকোল আহমদ মুসোর 
ল্টদয়ক। বলল, ‘আপনোয়ক ক্তো জোমযোন ময়ন হয়ে নো। ক্ক আপল্টন, ক্কোন ক্দয়শ 
বোল্টড়?’ 

বয়লই পুল্টলশ অল্টফসোরল্টে তোকোল ব্রুনো ও আলদুল্টন ক্সনল্টেয়ডর ল্টদয়ক। 
বলল, ‘এরো ল্টক আপনোর সোয়থর?’ 

‘হ্োিঁ।’ বলল আহমদ মুসো। 
হেোৎ পুল্টলশ অল্টফসোরল্টের ক্চোখ-মুয়খর ক্চহোরো পোয়ি ক্ ল। ময়ন হয়লো, 

বড় ল্টকে ুক্যন ক্পয়ে ক্ য়ে। তল্টড়ঘল্টড় কয়র ব্রুনোয়দর বলল, ‘আপনোর নোম ল্টক ব্রুনো 
ব্রুনল্টহল্ড এবাং ইল্টন আপনোর ল্টপতো আলদুল্টন ক্সনল্টেড?’ 

‘হ্োিঁ, অল্টফসোর।’ বলল ব্রুনো। 
খুল্টশয়ত ক্ োেো মুখ ক্ঢয়ক ক্ ল পুল্টলশ অল্টফসোরল্টের। তড়োক কয়র আহমদ 

মুসোর ল্টদয়ক ল্টফয়র বলল, ‘তোহয়ল আপল্টন স্টুড োয়েযর ওল্টদয়ক ল্টিল্টহল উপতযকোে 
অধয ডজন মোনুষয়ক নৃশাংসিোয়ব হতযো কয়র এয়সয়েন। থযোাংকস  ড! আপনোয়কই 
ক্তো আমরো খুিঁজল্টেলোম। এয়কবোয়র হোয়তর মুয়েোে এয়স পয়ড়য়েন।’ 

বয়লই পুল্টলশ অল্টফসোরল্টে পয়কে ক্থয়ক ক্মোবোইল ক্বর কয়র স্ব ত কয়ণ্ঠ 
বলল, ‘আমোয়দর ক্স্টে-পুল্টলশপ্রধোন এডমঠড এল্টেস স্যোরয়ক খবরেো জোনোই।’ 

ক্মোবোইয়ল কল করল পুল্টলশ অল্টফসোর। 
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‘গুড ইিল্টনাং স্যোর। আল্টম ক্হর ক্হস-এ উইসকোরয়হইম পুল্টলশ অল্টফয়সর 
িোরপ্রোপ্ত অল্টফসোর।’ 

ওল্টদক ক্থয়ক কথো শুয়ন আবোর ক্স বলল, ‘ধেবোদ স্যোর। খবরল্টে হয়লো 
স্যোর, স্টুে োয়েযর ওপোয়র ল্টতন পোহোয়ড়র উপতযকোে ক্য ধপশোল্টচক  ণহতযোর মত 
ঘেনো ঘয়ে, তোর খুল্টনয়ক ধয়র ক্ফয়লল্টে স্যোর, তোর সোয়থর দু’জন পলোতকসহ। 
আল্টম..স্যল্টর! বলুন স্যোর।’ 

ওপোয়রর কথো শুনয়ত শুনয়ত ক্স আড় ক্চোয়খ একবোর আহমদ মুসোর 
ল্টদয়ক তোকোল। বলল, ‘স্যোর, তোিঁর নোম ল্টজয়জ্ঞস কল্টরল্টন। তয়ব ব্রুমসোরবো য ক্থয়ক 
পলোতক বোবো-ক্ময়ের নোম আলদুল্টন ক্সনল্টেড ও ব্রুনো ব্রুনল্টহল্ড।’ 

আবোর অয়নকক্ষণ ধয়র ক্স ওপোয়রর কথো শুনল। মুখেো তোর ধীয়র ধীয়র 
চুপয়স ক্ ল। মোথোেো একে ুঝুিঁয়ক পড়ল। অবয়শয়ষ বলল, ‘ওয়ক স্যোর। ল্টকেুই 
আমোর জোনো ল্টেল নো স্যোর। স্যল্টর।’ থোমল ক্স। 

ওপোর ক্থয়ক আবোর ল্টকে ুকথো শুনল। তোরপর বলল, ‘ল্টেক আয়ে স্যোর, 
আল্টম সব বুয়ঝল্টে। ধেবোদ স্যোর।’ 

পুল্টলশ অল্টফসোরল্টে কথো ক্শষ কয়রয়ে। 
হোয়তর ক্মোবোইলল্টে পয়কয়ে ক্ফয়ল ক্স এল্ট য়ে এল আহমদ মুসোর কোয়ে। 

নরম কয়ণ্ঠ বলল, ‘স্যোর! স্যল্টর, আপনোর পল্টরচে ক্দেো উল্টচত ল্টেল। আপল্টন 
জোমযোল্টনর সম্মোল্টনত ক্মহমোন। একেো গুরুত্বপূণয তদয়ন্ত আপল্টন এয়সয়েন। এ কথো 
বলয়লই আর ল্টকে ুঘেত নো। ওয়েলকোম স্যোর।’ 

‘ধেবোদ অল্টফসোর। একেো কথো ল্টক জোনয়ত পোল্টর?’ বলল আহমদ মুসো। 
‘ল্টক কথো বলুন স্যোর?’ বলল পুল্টলশ অল্টফসোর। 
‘ব্রুনো ও তোর ল্টপতো আলদুল্টন ক্সনল্টেডয়ক পলোতক বলয়েন ক্কন?’ 

ল্টজজ্ঞোসো আহমদ মুসোর। 
‘আল্টম ল্টবষেল্টের ক্তমন ল্টকে ুজোল্টন নো। ওয়দর দু’জয়নর েল্টবসহ একেো 

সোচযয়নে আয়ে আমোয়দর পুল্টলশ অল্টফয়স।’ পুল্টলশ অল্টফসোরল্টে বলল। 
‘সোচযয়নয়ে ক্কোন অল্টিয়যোয় র কথো আয়ে?’ 
বলল আহমদ মুসো। 
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‘ক্বল্টশ ল্টকে ু ক্নই। ‘ব্রুমসোরবোয় যর ঐল্টতহ্বোহী স্যোক্সন ক্স্টে দখয়লর 
ষড়যন্ত্র করয়ে মোল্টলক ল্টময়সস কোল্টরনো কোরল্টলনয়ক হতযো কয়র’-এই বোকযই শুধু 
ক্লখো আয়ে।’ পুল্টলশ অল্টফসোর বলল। 

‘অল্টিয়যো  ক্ক কয়রল্টেয়লন?’ বলল আহমদ মুসো। 
‘অল্টিয়যো  কোল্টরনো কোরল্টলয়নর।’ পুল্টলশ অল্টফসোর বলল। 
‘আর একেো প্রে অল্টফসোর।’ বলল আহমদ মুসো। 
‘ল্টসওর। বলুন।’ পুল্টলশ অল্টফসোর বলল। 
‘স্টুে োয়েযর ওপোয়রর ল্টি ল্টহল উপতযকোে ক্য ঘেনো ঘয়েয়ে, তো 

আপনোয়দর জোল্টনয়েয়ে ক্ক? পুল্টলশ সূয়ত্র?’ ল্টজজ্ঞোসো আহমদ মুসোর। 
পুল্টলশ অল্টফসোরল্টে হোসল। বলল, ‘আপল্টন যো আশো করয়েন, ক্সেোই 

ল্টেক। আমরো অে সূয়ত্র জোনয়ত ক্পয়রল্টে। মোত্র ল্টকেুক্ষণ আয়  দু’জন ক্লোক 
আমোয়দর পুল্টলশ অল্টফয়স এয়সল্টেল। তোরোই খবরেো জোল্টনয়েয়ে। তোরো আপনোয়দর 
ধরোর জয়ে আমোয়দর সোহোযয চোে।’ আপনোরো এল্টদয়ক এয়সয়েন তোও জোনোে 
ওরো।’ পুল্টলশ অল্টফসোর বলল। 

‘ওরো ল্টক তোয়দর পল্টরচে ল্টদয়েল্টেল?’ আহমদ মুসোর ল্টজজ্ঞোসো। 
‘আইল্টড কোডয ক্দল্টখয়েল্টেল।’ পুল্টলশ অল্টফসোর বলল। 
‘ল্টেজ অল্টফসোর, বলয়বন তোয়দর অযোয়েস ল্টক ল্টেল আইল্টড কোয়ডয?’ বলল 

আহমদ মুসো। 
‘ওরো দু’জয়নই হোমবুয় যর বোল্টসিো।’ পুল্টলশ অল্টফসোর বলল। 
‘হোমবু য!’ বলল আহমদ মুসো। তোর ক্চোয়খ-মুয়খ ল্টবিে। অয়নকেো স্ব ত 

কয়ণ্ঠই কথোগুয়লো বলল আহমদ মুসো। 
ময়ন ময়ন িোবল, ক্কোথোে ব্রুমসোরবো য, আর ক্কোথোে হোমবু য। 
‘হ্োিঁ, আপল্টন ল্টেক বয়লয়েন স্যোর।’ 
কথোেো ক্শষ কয়রই পুল্টলশ অল্টফসোর বর-কয়নর ল্টপতোয়ক লক্ষ কয়র বলল, 

‘ল্টেক আয়ে আপনোরো চয়ল যোন। আপনোরো ল্টলল্টখত একেো ল্টববরণ পোেোয়বন। 
আমরো একেো এফআইআর ল্টলয়খ ল্টনল্টে। 
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‘ধেবোদ স্যোর! আমোয়দর বোল্টড়র অনুষ্ঠোন অন্তত পণ্ড হওেো ক্থয়ক 
বোিঁচয়ব। অয়নক ধেবোদ স্যোর।’ বলল বয়রর বোবো। 

‘ধেবোদ আমোয়ক নে জনোব, স্যোরয়ক ল্টদন। তোিঁর উপল্টস্থল্টত আজ 
আপনোয়দর রক্ষো কয়রয়ে। ওরো ল্টকন্তু আপনোয়দর ল্টবরুয়দ্ধ আেঘোে ক্বিঁয়ধই 
ক্লয় ল্টেল।’ পুল্টলশ অল্টফসোর বলল। 

বয়রর বোবো ল্টকে ুবলয়ত যোল্টেল। ল্টকন্তু তোর আয় ই আহমদ মুসো বলল, 
‘আেোহর জয়েই সব প্রশাংসো অল্টফসোর। আপনোয়দরয়কও ধেবোদ সহয়যোল্ট তোর 
জয়ে।’ 

আহমদ মুসোর কথো ক্শষ হয়তই বয়রর ল্টপতো আহমদ মুসোয়ক বলল, 
‘স্যোর, আমরো এখন ক্যয়ত পোল্টর।’ 

‘আপনোরো গুরুজন, এিোয়ব ‘স্যোর, বলয়েন ক্কন?’ 
বলল আহমদ মুসো। তোর ক্চোয়খ-মুয়খ অস্বল্টস্ত। 
‘যোর যতেুকু সম্মোন তোয়ক তো ক্দেো উল্টচত। আমরো আয়  আপনোয়ক 

ল্টচনয়ত পোল্টরল্টন। থোক এ ল্টবষে। এবোর ক্যয়ত পোল্টর।’ বলল বয়রর ল্টপতো। 
‘জনোব এয়ক ক্চনোর অয়নক বোল্টক আয়ে এখনও। আমোর বস স্যোর 

এডমঠড ওর সম্পয়কয বলয়লন, কয়েক ডজন সরকোর ও রোষ্ট্রপ্রধোন আয়েন যোরো 
ওর বন্ধ।ু ক্খোদ মোল্টকযন ক্প্রল্টসয়ডঠে তোয়ক সমীহ কয়রন, তোর পরোমশয ও সোহোযয 
ক্নন। আমোয়দর নোেক ল্টকাংবদন্তী রল্টবনহুড, ক্জমস বয়ঠডর কীল্টতযকলোপ ল্টেল এক 
ক্দশ বো এক ক্জোয়নর ময়ধয সীমোবদ্ধ। আর ওিঁর কমযয়ক্ষত্র ক্ োেো ল্টবশ্ব। ক্দখুন ওিঁর 
সফরেো। ক্সই তোল্টহল্টত ক্থয়ক এয়সয়েন জোমযোল্টনয়ত। জোল্টন নো, আপনোরো ওিঁয়ক 
ক্ডয়কয়েন ল্টকনো। ওিঁয়ক ল্টকন্তু ডোকয়ত হে নো। ক্যখোয়ন ওিঁয়ক দরকোর, ক্সখোয়নও 
ল্টতল্টন ক্দবদূয়তর মত হোল্টজর হন।’ 

থোমল পুল্টলশ অল্টফসোর। 
বর-কয়ন, বর ও কয়নর ল্টপতো, ব্রুনো, তোর ল্টপতো, সবোই আহমদ মুসোর 

ল্টদয়ক রোয়জযর ল্টবিে ল্টনয়ে তোল্টকয়ে ল্টেল। পুল্টলশ অল্টফসোয়রর কথো ক্শষ হয়তই 
সবোই জোমযোন িাংল্ট য়ত সোময়ন ঝুিঁয়ক মোথো নুইয়ে বোও করল আহমদ মুসোয়ক।  
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ল্টবব্রত আহমদ মুসো পুল্টলশ অল্টফসোরয়ক বলল, ‘আপল্টন আমোর সম্পয়কয 
অযথোই ক্বল্টশ বয়লয়েন।’ 

‘আমোর বস এডমঠড এল্টেন আপনোর সম্পয়কয যো বয়লয়েন, আল্টম ক্তো 
তোর সব কথো বল্টলল্টন। আপল্টন েোি ও জোমযোল্টনয়তও…।’ 

পুল্টলশ অল্টফসোর কথো ক্শষ করয়ত পোরয়লো নো। আহমদ মুসো তোয়ক 
থোল্টময়ে ল্টদয়ে বয়রর ল্টপতোর উয়েয়ে বলল, ‘চলুন’, আমরো  োল্টড়য়ত উল্টে।’ 
অয়নক সমে ধয়র কথো বলল্টে আমরো।’ 

বয়রর ল্টপতো বযস্ত হয়ে উেল। বলল, ‘স্যোর, আপল্টন, মযোডোম ব্রুনো ও তোর 
ল্টপতো বর-কয়নর  োল্টড়য়ত উেুন। আমরোও  োল্টড়য়ত উেল্টে।’ বলল বয়রর ল্টপতো। 

বর ও কয়ন এল্ট য়ে এয়স বলল, ‘আমোয়দর পরম ক্সৌিো য, আসুন 
স্যোর।’ 

আহমদ মুসো  োল্টড়র ল্টদয়ক হোিঁেয়ত শুরু কয়র বলল, ‘ োল্টড় ল্টকন্তু আল্টম 
েোইি করব।’ 

‘ক্কন স্যোর, েোইিোর ক্তো আয়ে।’ বর বলল। 
‘তো আয়ে। ল্টকন্তু ক্কন জোল্টন আমোর েোইি করয়ত ইেো করয়ে।’ বলল 

আহমদ মুসো। 
‘ল্টেক আয়ে স্যোর। তোহয়ল েোইিোর অে  োল্টড়য়ত যোয়ব। আল্টম আপনোর 

পোয়শ বসব স্যোর।’ 
‘কয়ন ক্থয়ক ল্টবল্টেন্ন হয়ে?’ বলল আহমদ মুসো। 
‘বলয়ত পোয়রন, কয়ন ক্থয়ক ল্টবল্টেন্ন হওেোর জয়েই। কোরণ আমোয়দর 

সমোয়জ বয়রর  োল্টড়য়ত যোবোর সমে বর-কয়ন এক সয়ে বয়স নো। ল্টিন্ন  োল্টড়য়ত 
যোে।’ বর বলল। 

ল্টকন্তু ক্তোমোর ল্টপতো ক্তো বর-কয়ন এক  োল্টড়য়ত ওেোর কথো বলয়লন।’ 
বলল আহমদ মুসো। 

‘হয়ত পোয়র ল্টনরোপত্তোর কোরয়ণ। আপনোয়কও বর-কয়নর  োল্টড়য়তই 
উেয়ত বয়লয়েন।’ বর বলল। 

‘ল্টেক আয়ে!’ বয়ল আহমদ মুসো  োল্টড়য়ত উেল। 
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সবোই উেল  োল্টড়য়ত। 
 োল্টড় চলয়ত শুরু করল। 
 
 
 
চোরল্টে  োল্টড় খুব দ্রুত এল্ট য়ে যোল্টেল ফোমযলযোয়ঠডর প্রশস্ত রোস্তো ধয়র। 
সোময়নর  োল্টড়ল্টে ক্েোে নোইন ল্টসেোর মোইয়ক্রো। 
ক্পেয়নর ল্টতনল্টেই জীপ। 
মোইয়ক্রোয়ত সোতজন আয়রোহী। সবোর হোয়তই ল্টরিলবোর। 
েোইল্টিাং ল্টসয়ের পোয়শ কোয়লো হ্োে, কোয়লো জযোয়কে, কোয়লো পযোঠে পরো 

ক্লোকল্টের হোয়ত ল্টেল মোইয়ক্রো ক্মল্টশন োন। 
মোইয়ক্রোর অবল্টশি েেজয়নর দু’জন েোড়ো অেয়দরও কোয়লো হ্োে ও 

কোয়লো জযোয়কে। পরয়নও কোয়লো পযোঠে। 
সোময়নর কোয়লো ক্পোষোয়কর ক্লোকল্টে পোয়শ েোইল্টিাং ল্টসয়ের ক্লোকল্টেয়ক 

লক্ষ কয়র বলল, ‘ওরো ক্তো ল্টেকই ল্টতনজন ল্টেল?’ 
েোইল্টিাং ল্টসয়ের ক্লোকল্টের পরয়ন নীল পযোয়ঠের উপর সোদো জযোয়কে। 

মোথো খোল্টল। লবো চুল মোথোে। ক্চহোরোেো নোেয়কর মত। কোয়লো ক্পোষোকধোরীর 
প্রয়ের জবোয়ব বলল ক্লোকল্টে, ‘অবেই ল্টতনজন। একজন বেস্ক্, একজন তরুণী 
ও অেজন যুবক। তরুণী ও বেস্ক্ ক্লোকল্টে জোমযোন। যুবকল্টে এল্টশেোন। 

‘গুল্টল কয়রয়ে শুধু এল্টশেোন যুবকেোই ক্তো?’ ল্টজজ্ঞোসো সোময়ন বসো ক্সই 
কোয়লো ক্পোষোকধোরীর। 

‘হ্োিঁ। তরুণী ও বেস্ক্ ক্লোকল্টের ক্কোন িূল্টমকোই ল্টেল নো।’ বলল েোইল্টিাং 
ল্টসয়ের ক্লোকল্টে। 

‘ল্টেক ল্টময়ল যোয়ে। আয়রকেো কথো, তোরো ক্কোন ল্টদক ক্থয়ক আসল্টেল, 
আপনোরো ল্টক ক্খেোল কয়রল্টেয়লন?’ কোয়লো ক্পোষোয়কর ক্সই ক্লোকল্টে বলল। 

‘দল্টক্ষণ ক্থয়ক তোরো ক্হিঁয়ে আসল্টেল।’ বলল েোইল্টিাং ল্টসয়ের ক্লোকল্টে। 
‘ক্হিঁয়ে আসল্টেল,  োল্টড়য়ত নে?’ কোয়লো ক্পোষোকধোরী ক্লোকল্টে বলল। 
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‘হ্োিঁ তোই।’ বলল েোইল্টিাং ল্টসয়ের ক্লোকল্টে। 
কোয়লো ক্পোষোকধোরী ক্লোকল্টে খুল্টশ হয়ে উেল। বলল, ‘সব ল্টময়ল যোয়ে। 

ল্টনশ্চে তোরো তোয়দর  োল্টড় নদীয়ত ক্ফয়ল ক্দবোর পর আর ক্কোন  োল্টড় পোেল্টন। 
ঈশ্বরয়ক ধেবোদ। ওয়দরয়ক এখন ওখোয়ন ক্পয়লই হে।’ 

‘সমে ক্বল্টশ যোেল্টন। আর পুল্টলয়শর সোয়থ আমোয়দর কথো হয়েয়ে। আমরো 
পুল্টলশয়ক জোল্টনয়েল্টে। পুল্টলশ এতক্ষয়ণ ঘেনোস্থয়ল ক্পৌিঁয়ে ক্ য়ে। ওরো ক্কউ চয়ল 
ক্যয়ত পোরয়ব নো।’ বলল েোইল্টিাং ল্টসয়ের ক্লোকল্টে। 

‘আমোয়দর সোয়থও পুল্টলয়শর ক্যো োয়যো  আয়ে। ওরো  োল্টড় ক্েয়ড় 
পোলোবোর পর আমরোও ল্টবষেল্টে পুল্টলশয়ক জোল্টনয়েল্টে। তোরোও ওয়দর ক্পয়ল েোড়য়ব 
নো।’ বলল কোয়লো ক্পোষোকধোরী। 

‘তোহয়ল ক্তো আর ল্টচন্তো ক্নই। আমরোও দ্রুতই চলল্টে।’ বলল েোইল্টিাং 
ল্টসয়ে বসো ক্লোকল্টে। 

‘ধেবোদ। আপনোয়দর চোওেো শুধু ক্ময়েল্টেয়কই ক্তো? ক্পয়ে যোয়েন, ল্টচন্তো 
ক্নই।’ কোয়লো ক্পোষোকধোরী বলল। 

‘এবোর ক্ময়েল্টেয়কই নে, তোর বোবো ও বয়রর বোবো ও সোয়থর অেয়দরও 
চোই। শোল্টস্ত ল্টদয়ত চোই আমরো ল্টনজ হোয়ত। আমোয়দর েে সোতজন ক্লোক গুল্টলল্টবদ্ধ। 
অয়নয়ক পেু, কোরও কোরও প্রোণ সাংশেও হয়ত পোয়র। ওয়দর েোড়ো যোয়ব নো।’ 
বলল েোইল্টিাং ল্টসয়ের ক্লোকল্টে। 

 োল্টড় ল্টতনল্টে দ্রুত এল্ট য়ে চলল্টেল ফোমযলযোয়ঠডর প্রশস্ত রোস্তো ধয়র। 
হেোৎ সোময়নর মোইয়ক্রোল্টে হোডযয়ব্রক কষল। 
েোইল্টিাং ল্টসয়ের ক্লোকল্টের দৃল্টি সোময়নর ল্টদয়ক। সবোই সোময়ন তোকোল। 

সোময়নর ল্টসয়ের কোয়লো ক্পোষোয়কর ক্লোকল্টের দৃল্টিও ক্সল্টদয়ক। 
 োল্টড়র ক্ব্রক কয়ষই েোইল্টিাং ল্টসয়ের ক্লোকল্টে বয়ল উেল, ‘সোময়নর ল্টতনল্টে 

 োল্টড় ক্তো ওয়দরই। ঐয়তো দু’ল্টে ক্ডয়কোয়রয়েড  োল্টড়। এই ক্ডয়কোয়রশন করো 
 োল্টড়ল্টে ক্বশ পল্টরল্টচত, ল্টকেুক্ষণ আয় ই ক্দয়খল্টে। ল্টেক ওরোই আসয়ে।’ 
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কথোেো কোয়ন ক্যয়তই তোর পোয়শর ল্টসয়ের কোয়লো ক্পোষোকধোরী ক্লোকল্টে 
জোনোলোর ল্টদয়ক মুখ বোল্টড়য়ে তীক্ষ্ণ একেো শীষ ল্টদল। তোরপর লোফ ল্টদয়ে  োল্টড় 
ক্থয়ক নোমল ক্মল্টশন ল্টরিলবোর হোয়ত ল্টনয়ে। 

ক্পেয়নর দু’ল্টে  োল্টড়ও ক্থয়ম ল্ট য়েল্টেল। 
শীষ ক্দেোর সোয়থ সোয়থই েে সোতজন কোয়লো ক্পোষোকধোরী  োল্টড়গুয়লো 

ক্থয়ক ক্নয়ম এল। 
সোময়নর কোয়লো ক্পোষোকধোরী ক্লোকল্টে  োল্টড় ক্থয়ক ক্নয়মই গুল্টল বৃল্টি 

করয়ত করয়ত েুেল সোময়নর  োল্টড় ল্টতনল্টের ল্টদয়ক। কোয়লো ক্পোষোয়কর 
ক্লোকগুয়লোও েুেল ক্সল্টদয়ক। 

কোয়লো ক্পোষোয়কর ক্লোকল্টে ক্মল্টশন ল্টরিলবোর ক্থয়ক গুল্টল বৃল্টি করয়ত 
করয়ত ল্টতনল্টে  োল্টড়র প্রথমল্টের এয়কবোয়র কোেোকোল্টে চয়ল ল্ট য়েল্টেল।  োল্টড়ল্টের 
উইঠড ল্টস্ক্রয়নর সবেোই গুল্টলয়ত ক্িয়ঙ পয়ড়ল্টেল। িোবল্টেল তোয়দর অবযোহত গুল্টল 
বৃল্টির ময়ধয ওরো গুল্টল করয়ত সুয়যো  পোয়ে নো এবাং পোয়বও নো। 

ল্টকন্তু হেোৎ উইঠড ল্টস্ক্রন ও জোনোলো ক্িয়ঙ যোওেো প্রথম  োল্টড়ল্টে  জযন কয়র 
উয়ে স্টোেয ল্টনয়েই ঝোিঁল্টপয়ে পড়ল সোময়নর ক্মল্টশন ল্টরিলবোরধোরী কোয়লো 
ক্পোষোয়কর ক্লোকল্টের উপর। তোয়ক চোপো ল্টদয়েই ক্থয়ম ক্ ল  োল্টড়ল্টে। তোর পয়রই 
ল্টরিলবোয়রর  জযন। ক্চোয়খর পলয়ক সোময়নর আরও চোরল্টে কোয়লো ক্পোষোকধোরী 
গুল্টলল্টবদ্ধ হয়ে মোল্টেয়ত ঢয়ল পড়ল। আরও দু’জন কোয়লো ক্পোষোকধোরী অে পোয়শ 
ল্টেল। গুল্টল ক্থয়ক বোিঁচোর জে তোরো মোল্টেয়ত শুয়ে পয়ড়  ল্টড়য়ে দ্রুত সয়র এল এবাং 
তোয়দর  োল্টড়র আড়োয়ল সয়র ক্ ল। 

তোয়দর ল্টতনল্টে  োল্টড়ও দ্রুত বযোক েোইি কয়র পোলোয়ত শুরু করল। কোয়লো 
ক্পোষোয়কর দু’জন ক্লোকও ক্কোন রকয়ম  োল্টড়য়ত উেল। েোইল্টিাং ল্টসয়ের ক্সই 
ক্লোকল্টে স্ব ত কয়ণ্ঠ বলল, ‘আমরো ক্তো এয়দর িরসোয়তই এয়সল্টেলোম। ওয়দর 
সোয়থ লড়োই করোর অস্ত্র ওখোয়নই ক্তো আমরো ক্ফয়ল ক্রয়খ এয়সল্টে। েুল্টর, চোকু ল্টদয়ে 
ক্তো ওয়দর সোয়থ লড়োই করো যোে নো।’ 
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 োল্টড় ল্টতনল্টে পোল্টলয়ে ক্যয়তই আহমদ মুসো উইঠড ল্টস্ক্রন উয়ড় যোওেো, 
জোনোলো িোঙো  োল্টড় ক্থয়ক ক্বল্টরয়ে এল। তোর পোয়শর বরও ততক্ষয়ণ উয়ে বয়সয়ে। 
ক্পেয়ন বসো ব্রুনো, ব্রুনোর বোবো ও কয়নও উয়ে বয়সয়ে। তোরোও ক্বল্টরয়ে এল। 

ক্পেয়নর  োল্টড় ক্থয়ক েুয়ে এল বর-কয়নর বোবোরো। তোরো বর-কয়নর কোয়ে 
এয়স শশবযয়স্ত বলল, ‘ক্তোমরো সবোই িোয়লো আে ক্তো? স্যোর, িোয়লো আয়েন 
ক্তো?’ 

‘ োল্টড়র সোময়নর ল্টদয়ক ক্চয়ে ক্দখ, স্যোর িোয়লো নো থোকয়ল একজনয়ক 
 োল্টড় চোপো ল্টদয়ে, আরও চোরজনয়ক গুল্টল কয়র হতযো করয়লন ল্টক কয়র?’ বলল 
কয়ন ল্টেজো। 

বর-কয়নর বোবোরো  োল্টড়র সোময়ন চোইল। ক্দখল  োল্টড়র সোময়নর চোকোর 
তয়ল ল্টপি মোনুয়ষর লোশ এবাং ক্দখল সোময়ন পয়ড় থোকো আরও চোরজন গুল্টলল্টবদ্ধ 
ক্লোয়কর লোশ। 

তোরো ক্কোন কথো বলয়ত পোরয়লো নো। অবোক ল্টবিয়ে তোয়দর বোকরুদ্ধ 
অবস্থো! ফযোল ফযোয়ল দৃল্টিয়ত একবোর লোশগুয়লো আর একবোর আহমদ মুসোর ল্টদয়ক 
তোকোয়ত লো ল। 

আহমদ মুসো তখন লোশগুয়লোয়ক উয়ি পোয়ি পরীক্ষো করল্টেল। 
‘বোবো, ময়ন হে ক্কোন ল্টবিে ল্টদয়েই আমরো তোিঁর পল্টরমোপ করয়ত পোরয়বো 

নো। ল্টতল্টন শুধ ুস্যোর নন, আসয়ল ল্টতল্টন ি বোয়নর পোেোয়নো ক্দবদূত! নো হয়ল ল্টেক 
সময়ে, ল্টেক স্থোয়ন আমরো তোয়ক ক্পলোম ল্টক কয়র?’ বলল কয়ন ল্টেজো। 

‘ল্টেক বয়লে ল্টেজো। আমরোও তোিঁয়ক আমোয়দর ল্টবপয়দর সমে ল্টেক 
এিোয়বই তোয়ক ক্পয়েল্টে।’ বলল ব্রুনো। ল্টবিে তোর ক্চোয়খ-মুয়খও! 

‘সল্টতযই ক্দবদূত ল্টতল্টন।  ড ক্ল্যাস ল্টহম! বর উইল ল্টেড বলল। 
‘লোশগুয়লোয়ত উল্টন ল্টক ক্দখয়েন? চল, আমরো ওল্টদয়ক যোই।’ বলল বয়রর 

বোবো। 
সবোই ওল্টদয়ক চলল। 
আহমদ মুসো কোয়লো ক্পোষোকধোরী একজয়নর কলোর বযোঠড পরীক্ষো 

করল্টেল। 
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ব্রুনোরো, বর-কয়নরো, তোয়দর বোবোরো তোর ক্পেয়ন ল্ট য়ে দোিঁড়োয়তই আহমদ 
মুসো উয়ে দোিঁড়োল। ক্পেয়ন ল্টফয়র বর-কয়নর বোবোয়দর ল্টদয়ক তোল্টকয়ে বলল, ‘এরো 
ক্তো আপনোয়দর প্রল্টতপক্ষ আয় র ক্লোক নে?’ 

‘নো, এরো তোরো নে। ল্টকন্তু এই  োল্টড়গুয়লোর ময়ধয সম্ভবত একেো  োল্টড় 
ক্সই ঘেনোস্থয়ল ক্দয়খল্টেলোম।’ বলল কয়নর বোবো। 

‘তোর মোয়ন আপনোয়দর পরোল্টজত প্রল্টতদ্বন্দ্বীরো নতুন আক্রময়ণর জয়ে 
এই কোয়লো ক্পোষোকধোরীয়দর হোেোর কয়র ল্টনয়ে এয়সয়ে।’ 

‘সবযনোশ! ওরো ক্দখো যোয়ে ল্টবরোে ষড়যন্ত্র কয়রল্টেল। পুল্টলশ আমোয়দরয়ক 
ক্েপ্তোর কয়র ল্টনয়ে ক্যয়ত ক্চয়েল্টেল বর-কয়ন বোয়দ। আর ওরো আসল্টেল বয়রর কোে 
ক্থয়ক কয়নয়ক ক্কয়ড় ল্টনয়ত।’ বলল বয়রর ল্টপতো। 

‘যোক, আেোহ রক্ষো কয়রয়েন। এখন একেো কথো বলুন, ‘ল্যাযোক লোইে’ 
নোয়ম ক্কোন সাংস্থোর নোম ল্টক আপনোরো জোয়নন?’ 

এ কথো বয়ল আহমদ মুসো একজন কোয়লো ক্পোষোকধোরীর লোয়শর উপর 
ঝুিঁয়ক পয়ড় জযোয়কয়ের কলোর বযোঠড উল্টিয়ে পোতলো সোদো েোল্টস্টক ক্েয়ের উপর 
কোয়লো একেো ক্েম ক্দখোয়লো এবাং তোর ল্টনয়চ দশেো ক্রোমোন বণয ক্দখোয়লো। দুই 
গুয়ে বো শয়ে ক্লখো। বলল, ‘শে দু’ল্টের ক্কোন অথয হে নো। ল্টকন্তু শে দু’ল্টেয়ক 
সমোন্তরোল ল্টদয়ক উয়ি ল্টদয়ল মোয়ন ক্শষেো শুরুয়ত এবাং শুরুেো ক্শয়ষ ল্টনয়ে আসয়ল 
শে দু’ল্টের অথয দোিঁড়োে ল্যাযোক লোইে (Black Light)। ল্যাযোক লোইে কোয়লো ক্েম 
ল্টসবয়লর সোয়থ ল্টময়ল যোে। এ অিয়ল ল্টক ‘ল্যাযোক লোইে’ নোয়ম ক্কোন সাং েন 
আয়ে?’ 

‘নো, এমন নোয়মর ক্কোন সাংস্থো আয়ে বয়ল আমরো জোল্টন নো। এরো ল্টক ক্কোন 
সাং েয়নর ক্লোক?’ বলল বয়রর বোবো। 

‘এখনও আল্টম সল্টেক জোল্টন নো। তয়ব ময়ন হয়ে ক্কোন নো ক্কোন সাং েয়নর 
ক্লোক এরো।’ আহমদ মুসো বলল। 

আহমদ মুসোর ল্টদয়ক আেয়হর সোয়থ তোল্টকয়ে ল্টেল ব্রুনো। তোর ক্চোয়খ 
ল্টকেুেো ল্টবিে ও উয়দ্ব । ল্টকে ুক্যন ক্স বলয়ত চোে আহমদ মুসোয়ক। ল্টকন্তু ল্টকেুই 
বলল নো ক্স। 
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আহমদ মুসো ক্সোজো হয়ে দোিঁল্টড়য়ে বর-কয়নর বোবোয়ক বলল, ‘আপনোরো 
পুল্টলশয়ক এ ল্টবষেেো জোনোন। ঘেনো ক্রকডয হওেো ও লোশগুয়লো তোয়দর ল্টজম্মোে 
ক্নেো দরকোর।’ 

‘ল্টেক বয়লয়েন স্যোর। এেো খুব জরুল্টর।’ বলল বয়রর বোবো। 
বর-কয়নর বোবো যখন পুল্টলশয়ক ক্েল্টলয়ফোন করয়ত উয়দযো  ল্টনল্টেল, ক্স 

সমে আহমদ মুসো একে ুসয়র পয়কে ক্থয়ক ক্মোবোইল ক্বর কয়র। 
ব্রুনোও ল্টপে ুল্টনল আহমদ মুসোর। 
ব্রুনো আহমদ মুসোর পোয়শ ল্ট য়ে দোিঁড়োয়তই আহমদ মুসো বলল, ‘তুল্টম 

ল্টনশ্চে আমোয়ক ল্টকে ুবলয়ব?’ 
‘ধেবোদ স্যোর, আপল্টন ল্টেক বুয়ঝয়েন।’ বলল ব্রুনো। 
‘বল ল্টক জোন তুল্টম ‘ল্যাযোক লোইে’ সম্পয়কয?’ আহমদ মুসো বলল। 
‘ল্টবষেেো এই ল্যাযোক লোইয়ের বযোপোর ল্টকনো আল্টম জোল্টন নো। ল্টকন্তু ল্যাযোক 

লোইয়ের এই রকম ই ল্টস ল্টনেো ও এই নোম আরও এক জোে োে ক্দয়খল্টে।’ বলল 
ব্রুনো। 

‘ক্কোথোে ক্দয়খে?’ আহমদ মসুো বলল। 
‘মোয়ের পোরয়স ক্পয়েল্টেলোম।’ বলল ব্রুনো। 
‘ক্য মোয়ের সোয়থ ক্তোমোয়দর ল্টবয়রোধ হয়েয়ে, ক্সই মোয়ের?’ আহমদ মুসো 

বলল। 
‘হ্োিঁ, অবেই। ল্টকন্তু স্যোর, ক্য মো বলয়েন ক্কন? আমোয়দর আরও ক্কোন 

মো আয়ে?’ বলল ব্রুনো। 
‘এ প্রয়ের উত্তর িল্টবষ্যয়তর জয়ে ক্তোলো রইল। এখন বল, ক্তোমোর 

মোয়ের হ্োঠডবযোয়  ল্টক ক্পয়েল্টেয়ল?’ আহমদ মুসো বলল। 
‘ক্সল্টদন ক্স সময়ে মো েেয়লয়ে ল্টেয়লন। ক্ োসল করয়ত বোথরুয়ম 

ল্ট য়েল্টেয়লন। ক্ োসয়ল মো অয়নক সমে ক্নন। আল্টম মোয়ের ঘয়র ল্ট য়েল্টেলোম 
মোয়ের আইল্টড কোয়ডযর নোবোর ক্নেোর জয়ে, ল্টবশ্বল্টবদযোলয়ের একেো ডকুয়ময়ঠে 
ক্রফোয়রি ক্দেোর প্রয়েোজন ল্টেল। মো েেয়লয়ে ক্জয়ন ল্টফয়র আসল্টেলোম। হেোৎ 
ক্দখলোম মোয়ের বোল্টলয়শর তলোে তোিঁর পোরয়সর একোাংশ ক্দখো যোয়ে। মোয়ের 
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পোরয়সই তোর আইল্টড থোয়ক। অয়পক্ষো করোর ক্কোন উপোে ল্টেল নো বয়ল মোয়ের 
পোরস ক্বর কয়র তো খুয়ল তোর আইল্টড কোয়ডযর নোবোর ল্টনলোম। কোডয রোখয়ত ল্ট য়ে 
ক্েোট্ট একেো ল্টচরকুে ক্দখলোম। ল্টচরকুেল্টের কোয়লো ক্েম ও তোর ল্টনয়চর ক্লখোেোই 
আমোর দৃল্টি ক্কয়ড়ল্টেল। ময়ন করলোম ময়নোেোমেো ল্টকয়সর ক্দল্টখ ক্তো। ল্টচরকুে 
হোয়ত ল্টনলোম। ল্টকন্তু ক্কোন সাংস্থোর নোম ক্পলোম নো। ক্েয়মর ল্টনয়চর দুই শে ক্থয়ক 
ল্টকেু বুঝলোম নো। ক্িয়ব ল্টনলোম ক্কোন ক্কোম্পোনীর উদ্ভে ক্কোন নোম হয়ব।’ বলল 
ব্রুনো। 

‘ল্টচরকুেল্টেয়ত ল্টক ল্টেল?’ আেয়হর সোয়থ ল্টজজ্ঞোসো করল আহমদ মুসো। 
‘একেো ল্টফাং োর ল্টপ্রঠে ল্টেল। আর ল্টেল দু’লোইন ক্লখো। ল্টকন্তু ক্লখো ক্রোমোন 

হরয়ফ হয়লও পড়য়ত পোল্টরল্টন। আমোর পল্টরল্টচত ক্কোন িোষো নে। হেয়তো ল্যাযোক 
ক্েয়মর ল্টনয়চর ক্লখোর মতই সোাংয়কল্টতক ল্টকে ুহয়ত পোয়র।’ বলল ব্রুনো। 

আহমদ মুসোর ক্চোখ উজ্জ্বল হয়ে উয়েয়ে। বলল, ‘ধেবোদ ব্রুনো।’ 
‘ধেবোদ ক্কন?’ বলল ব্রুনো। 
‘কোরণ তুল্টম আমোর সোময়নর অন্ধকোর পয়থর ল্টকেুেো আয়লোল্টকত কয়রে।’ 

আহমদ মুসো বলল। 
‘ক্কমন কয়র?’ বলল ব্রুনো। তোর ক্চোয়খ-মুয়খ ল্টবিে! 
‘সবই জোনয়ব। তয়ব এেুকু ক্জয়ন রোখ, এ কোয়লো ক্পোষোকধোরীরোই 

ক্হল্টলকপ্টোয়র আমোয়দর ল্টপে ু ল্টনয়েল্টেল। আর ক্তোমোর কথোে প্রমোল্টণত হয়লো, 
ক্তোমোয়দর সব ঘেনোর মূয়ল রয়েয়ে এরোই। আহমদ মুসো বলল। 

‘মোয়ন ‘ল্যাযোক লোইে’ নোয়মর সাং েন?’ বলল ব্রুনো। 
‘হয়তও পোয়র, আবোর এেো পুয়রো সতয নোও হয়ত পোয়র। হয়ত পোয়র এরোই 

মূল প্রল্টতপক্ষ অথবো তোয়দরয়ক ক্কউ কোয়জও লো োয়ত পোয়র।’ আহমদ মুসো 
বলল। 

বর-কয়নর বোবোরো আহমদ মসুোর ল্টদয়ক এল্ট য়ে আসল্টেল। আহমদ মুসো 
তোয়দর ল্টদয়ক ঘুয়র দোিঁড়োল। 
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বয়রর বোবো আহমদ মুসোর কোয়ে এয়স দোিঁল্টড়য়েই বলল, ‘স্যোর, পুল্টলশ 
আসয়ে। আল্টম সব তোয়দর জোল্টনয়েল্টে। আয় র ক্সই পুল্টলশ অল্টফসোয়রর সোয়থই 
কথো হয়লো। ল্টতল্টনই আসয়েন।’ 

‘িোয়লোই হয়লো। কথো ক্বল্টশ বলয়ত হয়ব নো।’ আহমদ মুসো বলল। 
‘স্যোর, একেো কথো বলয়ত ইেো করয়ে।’ বলল বর। বর ও কয়ন আহমদ 

মুসোর পোয়শ এয়স দোিঁল্টড়য়েয়ে। 
‘বয়ল ক্ফল।’ আহমদ মুসো বলল। 
‘ওয়দর গুল্টল বষযণ শুরু হয়ল িোবল্টেলোম, আমরো ক্শষ হয়ে যোল্টে, মৃতযু 

এখন মোথোর উপর। সবোইয়ক  োল্টড়র ক্ফ্লোয়র শুয়ে পড়য়ত বয়ল আপল্টনও শুয়ে 
পয়ড়ল্টেয়লন। তোর পয়রই গুল্টল শুরু হে। ল্টকন্তু আপল্টন ল্টক কয়র  োল্টড় চোল্টলয়ে 
ক্লোকল্টেয়ক চোপো ল্টদয়লন এবাং চোরজনয়ক মোরয়লন?’ বলল বর উইলল্টেড। 

‘ক্কন তুল্টম ক্তো আমোর পোয়শই ল্টেয়ল, ক্দখল্টন?’ আহমদ মুসো বলল। 
‘আল্টম ক্তো শুয়েই ক্চোখ বন্ধ কয়রল্টেলোম। ক্িয়বল্টেলোম ল্টকিোয়ব মরল্টে তো 

নো ক্দখোই িোয়লো।’ বলল বর। 
আহমদ মুসো হোসল। 
‘জোনোর ক্কৌতুহল আমোয়দরও। ল্টেজ বলুন স্যোর।’ বলল কয়ন ল্টেজো। 
‘বলোর ক্তমন ল্টকে ুক্নই। আল্টম আধ ক্শোেো হয়ে ক্মল্টশন ল্টরিলবোয়রর শে 

লয়ক্ষ  োল্টড় চোল্টলয়েল্টেলোম আকল্টিকিোয়ব। তোর ল্টরিলবোয়রর গুল্টল বৃল্টি বন্ধ করোর 
এেোই ল্টেল সবয়চয়ে ল্টনরোপদ ও সহজ পথ। এই ঘেনোে অবল্টশি ল্টরিলবোরধোরীরো 
মুহূয়তযর জয়ে হতচল্টকত হয়ে পয়ড়ল্টেল। ক্সই সুয়যোয়  আল্টম ওয়দর আমোর 
ল্টরিলবোয়রর ল্টশকোর বোল্টনয়েল্টেলোম।’ আহমদ মুসো বলল। 

‘কথোর কথো বলল্টে, ধরুন, আপনোর এই ক্চিো যল্টদ কোয়জ নো আসত, 
তোহয়ল ল্টক করয়তন?’ বলল বর। 

‘বযথযতো ল্টনশ্চে আয়রক সুয়যোয় র দ্বোর খুয়ল ল্টদত। কথোে আয়ে, যত পথ, 
তত ক্খোলো মোয়ন তত ল্টবকল্প পথ থোকো। ল্টবপদ ল্টযল্টন ক্দন, ল্টবপদ উত্তরয়ণর পথও 
ল্টতল্টন রোয়খন।’ আহমদ মুসো বলল। 

‘ল্টকন্তু ল্টবপয়দ ল্টক এত কথো ময়ন থোয়ক?’ বলল বর। 
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‘আেোহ ময়ন কল্টরয়ে ক্দন মোয়ন ল্টক করণীে ক্সেো আেোহ মোথোে এয়ন 
ক্দন।’ আহমদ মুসো বলল। 

‘এেো ল্টকন্তু ধমযল্টবশ্বোসীয়দর একেো কথো স্যোর। এেো ল্টক আসয়লই ঘয়ে 
স্যোর?’ বলল ব্রুনো। 

‘জ্ঞোন উৎকষয লোি করোর পর এেো ল্টকন্তু এখন মোত্র ধমযল্টবশ্বোসীয়দর কথো 
নে। আধুল্টনক সিযতোর ল্টবয়বক যোয়ক বলো হে ক্সই আনযল্ড ক্েোয়েনল্টব বয়লয়েন 
ক্য, আল্টবষ্কোর, উদ্ভোবন, কোবয-মহোকোবয,  ল্প-উপেোয়সর মত ক্কোন ক্মৌল্টলক 
সৃল্টিই রিোর অনুয়প্ররণো েোড়ো হে নো। আনযল্ড ক্েোয়েনল্টব ল্টবশ্বোসীয়দর পুরোতন 
কথোয়কই ক্তো নতুন কয়র বয়লয়েন।’ আহমদ মুসো বলল। 

‘ধেবোদ স্যোর। ল্টকন্তু রিোর অনুয়প্ররণো মোনুয়ষর কোয়ে ল্টকিোয়ব আয়স?’ 
বলল কয়ন। 

‘মোনুয়ষর মোথোে নতুন ল্টচন্তোর আকোয়র আয়স। এয়ক মুসল্টলম পল্টরিোষোে 
‘ইলহোম’ বয়ল। আহমদ মুসো বলল। 

পুল্টলয়শর  োল্টড়র সোইয়রন শুনো ক্ ল। সবোই ক্সল্টদয়ক তোকোল। 
‘চলুন, আমরো  োল্টড়র ওল্টদয়ক যোই।’ বর-কয়নর বোবোর ল্টদয়ক তোল্টকয়ে 

বলল আহমদ মুসো। 
সবোই  োল্টড়র ল্টদয়ক চলল। 
 
 
 
ক্বৌিোয়তর মূল অনুষ্ঠোন ক্শষ। 
িোঙো আসয়র এখোয়ন-ক্সখোয়ন  য়ল্পর আসর বয়সয়ে। বর-কয়নয়ক ক্কন্দ্র 

কয়র বয়সয়ে বয়রর বোবো, কয়নর বোবো, এলোকোর কয়েকজন সমোজপল্টত এবাং 
বয়রর বোল্টড়য়ত ল্টবয়ের চুড়োন্ত অনুয়মোদয়নর জয়ে আসো ধমযীে ক্নতো ক্হর ক্হনল্টর। 
তোয়দর সোয়থ ল্টেল ব্রুনো ও তোর বোবো আলুদল্টন ক্সনল্টেড। 

তোয়দর  ল্প-কথোর নোনো ল্টবষয়ের ময়ধয ধমযয়নতো ক্হর ক্হনল্টর বয়ল উেল, 
‘আপনোয়দর অল্টতল্টথ আহমদ মুসো ক্কোথোে?’ 
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কথোেো বলল ক্স বয়রর ল্টপতোয়ক লক্ষ কয়র। 
‘বন ক্থয়ক একজন পুল্টলশ অল্টফসোর এয়সয়েন, তোর সোয়থ কথো বলয়ত 

ক্ য়েন।’ বলল বয়রর বোবো। 
‘আল্টম ল্টবল্টিত হয়েল্টে তোর প্রোথযনোর ধরন ক্দয়খ। ক্িোয়র আল্টম তোর ঘয়রর 

পোশ ল্টদয়ে যোবোর সমে ক্দখলোম ল্টতল্টন ক্ফ্লোয়র কোয়পযয়ের উপর ক্তোেোয়ল ল্টবল্টেয়ে 
প্রোথযনো করয়েন। আবোর ল্টবয়কয়ল ক্দখলোম বো োয়ন ঘোয়সর উপর দোিঁল্টড়য়ে, বয়স ও 
মোল্টেয়ত মোথো ক্েল্টকয়ে প্রোথযনো করয়েন। মুসলমোনরো শুধ ুমসল্টজয়দ প্রোথযনো কয়র, 
ল্টকন্তু এমনেো ক্তো ক্দল্টখল্টন। এেো ক্দয়খ আমোয়দর অতীয়তর কথো আমোর ময়ন পয়ড় 
ক্ য়ে। আমোয়দর আল্টদ স্যোক্সন সমোয়জ যখন আমরো বোস করতোম ল্টনরপদ্রয়প ও 
স্বোধীনিোয়ব রোইয়নর িোল্টে অিয়ল এবাং আরও উত্তয়র, তখন বযল্টক্ত ত প্রোথযনো 
এিোয়বই হয়তো। সোমোল্টজক প্রোথযনোর জয়ে প্রোথযনো ৃহ…।’ 

কথো ক্শষ নো কয়রই ক্থয়ম ক্ ল স্যোক্সনয়দর এ অিয়লর ধমযয়নতো ক্হর 
ক্হনল্টর। 

আহমদ মুসো এ সমে ক্সখোয়ন এল। বর-কয়নর বোবোসহ কয়েকজন উয়ে 
দোিঁল্টড়য়ে স্বো ত জোল্টনয়ে আহমদ মুসোয়ক ক্সখোয়ন বসোয়লো। ক্হর ক্হনল্টর এ সমে 
তোর কথো বন্ধ কয়র ক্থয়ম ক্ ল। 

আহমদ মুসো বসয়ল ক্হর ক্হনল্টর বলল, ‘জনোব, আপনোর কথোই আমরো 
বলল্টেলোম। আল্টম বলল্টেলোম ক্য, ল্টবকোয়ল বো োয়ন ঘোয়সর উপর দোিঁল্টড়য়ে আপনোর 
প্রোথযনো ক্দয়খ আমোর অতীয়তর কথো ময়ন পয়ড় ল্ট য়েল্টেল। জোমযোল্টনর স্যোক্সনরো 
আল্টদয়ত এিোয়ব বযল্টক্ত ত প্রোথযনো যত্রতত্র করত। সোমোল্টজকিোয়ব প্রোথযনোর জয়ে 
প্রোথযনো  হৃ অবেই ল্টেল। আমোয়দর পল্টণ্ডতরো বয়লন, এেোই ল্টেল আমোয়দর 
ল্টবশ্বোয়সর স্বোধীন ও স্বণযয ু।’ 

‘ক্স স্বণযয ু আপনোয়দর উয়েখ করোর মত আর ল্টক ল্টেল?’ বলল আহমদ 
মুসো। তোর ক্চোয়খ ল্টকেুেো ল্টবিে। 

‘আমোয়দর সমোজ ল্টেল  ণতোল্টন্ত্রক। প্রয়তযক মোনুয়ষর অল্টধকোর ল্টেল 
সয়বযোচ্চ। সরকোর নোয়মর প্রশোসন কতৃযপয়ক্ষর িূল্টমকো খুবই ক্ ৌণ ল্টেল। একমোত্র 
যুদ্ধোবস্থোয়তই সরকোর বো শোসক কতৃযপয়ক্ষর িূল্টমকো সবোর উপয়র উেয়তো, এমনল্টক 
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যুয়দ্ধর সমে এয়লই ‘ডোল্টচ’ বো ‘রোজো’ ল্টনবযোল্টচত হয়তন। শোল্টন্তর সমেও ল্টনবযোচন 
হয়তো, ল্টকন্তু যুয়দ্ধর সমে এয়ক আবেক ময়ন করো হয়তো। জোল্টতর জয়ে জোল্টতর 
ইেোয়ক সল্টেকিোয়ব প্রল্টতফল্টলত করোর জয়েই এই বযবস্থো।’ বলল অিয়লর 
ধমযগুরু ক্হর ক্হনল্টর। 

‘এই স্বণযয ু আপনোয়দর ক্কোন সমে পযযন্ত ল্টেল?’ ল্টজজ্ঞোসো আহমদ 
মুসোর। 

‘অিম শতোেীর সমোল্টপ্তর (৭৯৩ খৃস্টোে) মুয়খ ক্রোম সম্রোে শোয়লযমযোন 
আমোয়দর এলোকো দখল করোর পূবয পযযন্ত। শোয়লযমযোনরো শুধু রোজননল্টতকিোয়ব 
আমোয়দর ক্দশই দখল করয়লো নো, ক্রমোিয়ে তোরো আমোয়দর িোষো, আমোয়দর ধময, 
আমোয়দর প্রোথযনো ৃহ, আমোয়দর সাংসৃ্ক্ল্টত সবই ধ্বাংস কয়র ক্ফয়ল। শল্টক্তর ক্জোয়র 
খৃস্টধমযল্টবশ্বোস আমোয়দর উপর চোল্টপয়ে ক্দে।’ বলল ক্হর ক্হনল্টর। 

আহমদ মুসোর ক্চোখ দু’ল্টে উজ্জ্বল হয়ে উেল। বলল, ‘জোয়নন, ল্টেক এই 
সময়েই ইসলোমী সিযতোর ল্টবকোশ হয়েল্টেল এল্টশেোে ও আরব অিয়ল। 
আপনোয়দর ক্সই স্বণযযয়ু র সোয়থ ইসলোয়মর অদ্ভুত ল্টমল আয়ে। ইসলোয়ম বযল্টক্তর 
অল্টধকোরয়ক সয়বযোচ্চ মূলয ক্দেো হয়েয়ে। সমোয়জ প্রয়তযক বযল্টক্তর েোযয অল্টধকোর 
যল্টদ সমুন্নত হে, তোহয়ল তোয়দর ল্টনয়ে  ল্টেত সমোজ েোেল্টিল্টত্তক হয়ে থোয়ক, রোষ্ট্রও 
তখন জনকলযোণমূলক হয়ে দোিঁড়োে। ল্টকন্তু বযল্টক্তর অল্টধকোর ল্টনল্টশ্চত করোর পর 
আমোয়দর ধময ইসলোম সোমল্টিক স্বোথয, সমোয়জর স্বোথয, ক্দয়শর স্বোথয ক্দখোর জয়ে, 
সোমল্টিয়কর শল্টক্ত ল্টদয়ে বযল্টক্তর অেোেয়ক ল্টনেল্টন্ত্রত করোর জয়ে সরকোর 
বযবস্থোয়কও অপল্টরহোযয ময়ন কয়র। ইসলোয়মও সরকোর জনময়তর ল্টিল্টত্তয়তই 
ল্টনবযোল্টচত হে।’ 

স্যোক্সনয়দর ধমযয়নতো ক্হর ক্হনল্টরর ক্চোয়খ ল্টবিে! বলল, ‘আপল্টন ক্যমন 
প্রোথযনো করয়লন, এর ধবল্টশয়িযর সোয়থ আমোয়দর ক্সকোয়লর প্রোথযনোর অয়নক ল্টমল 
ল্টেল। তোহয়ল ক্দখল্টে আমোয়দর সমোজ-সাংসৃ্ক্ল্টতর সোয়থ আপনোর সমোজ-সাংসৃ্ক্ল্টতর 
চমৎকোর ল্টমল আয়ে। মুসলমোনয়দর আমরো ক্দল্টখ, ল্টকন্তু ইসলোয়মর এই রূপ 
সম্পয়কয ক্তো আমরো ল্টকেু জোল্টন নো। ল্টেক ক্কোন সময়ে এই সিযতোর শুরু হে?’ 
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‘েেশ ক্তইশ সোয়লর ল্টদয়ক, যখন ইসলোয়মর নবী হযরত মুহোম্মদ স. 
মল্টদনোে ইসলোয়মর মোনল্টবক রোয়ষ্ট্রর প্রল্টতষ্ঠো কয়রন।’ আহমদ মুসো বলল। 

‘আমোয়দর সিযতোও একদম সমসোমল্টেক। ল্টকন্তু ক্কোন ক্যো োয়যো  ল্টেল 
বয়ল ময়ন হে নো। তোহয়ল এই ল্টমল হয়লো ল্টক কয়র?’ বলল ক্হর ক্হনল্টর। 

‘ল্টেক জোল্টন নো, তয়ব আপনোয়দর স্যোক্সনয়দর এই ক্েল্টডশন আরও অতীত 
ক্থয়ক এয়সয়ে। হয়ত পোয়র স্যোক্সনয়দর কোয়ে অথবো অে নোয়মর আপনোয়দর 
ক্কোন পূবযপরুুষয়দর কোয়ে আমোয়দর রসূল স.-এর মতই ক্কোন রসূল এয়সল্টেয়লন 
হেয়তো। তোর ল্টশক্ষোই স্যোক্সনয়দর ‘ক্ োয়ল্ডন এজ’ যো এখন পযযন্ত চয়ল আসয়ে।’ 
আহমদ মুসো বলল। 

‘ল্টকন্তু স্যোর, আপল্টন ক্যমনেো বলয়লন, ক্স রকম রসূলয়ক অথযোৎ ল্টযশুয়ক, 
ক্তো খৃস্টোনরোও মোয়ন! ল্টকন্তু তোয়দর ময়ধয ক্তো জন য়ণর এমন অল্টধকোর মোনো হে 
নো এবাং তোয়দর প্রোথযনোও ক্তো ল্টনরোকোয়রর নো হয়ে ল্টযশুর মূল্টতযয়ক সোময়ন ক্রয়খ করো 
হে?’ বলল স্যোক্সনয়দর আিল্টলক সরদোর সোব-কোউল্টিয়লর ল্টডপুল্টে ল্টডউক 
অসওেোল্ড। 

আহমদ মুসো একে ু ম্ভীর হয়লো। বলল, ‘দুিযো য ক্য, ল্টযশুর মূল্টতয  ড়ো 
হয়েয়ে, ল্টযশুর ল্টশক্ষোর ক্চয়ে ল্টযশুর ক্রুল্টসফোইড করোয়ক ক্যমন বড় ক্দখোয়নো হয়ে, 
তোয়ক ক্যমন ঈশ্বয়রর সন্তোন বোল্টনয়ে তোয়ক ল্টবকৃতিোয়ব উপস্থোপন করো হয়ে, ল্টেক 
ক্তমল্টন তোিঁর ঐশী েে ‘ইল্টঞ্জল’ (যোয়ক ‘বোইয়বল’ বলো হে)-ক্ক সল্টেকরূয়প রোখো 
হেল্টন, ল্টবকৃত করো হয়েয়ে। এ কোরয়ণই সমোজ-সিযতোর ল্টদক ক্থয়ক আমোয়দর 
সোয়থ তোয়দর ল্টমল ক্নই, ক্য ল্টমল আপনোয়দর সোয়থ আমোয়দর আয়ে।’ 

‘ধেবোদ স্যোর, অল্প কথোে সোাংঘোল্টতক একেো ল্টবষে আমোয়দর 
বুল্টঝয়েয়েন। ধেবোদ আপনোয়ক। আমোয়দর ধমযগুরু ময়হোদে বয়লয়েন, ক্রোমোনরো 
আমোয়দর ল্টবশ্বোস, ইল্টতহোস, সোল্টহতয-সাংসৃ্ক্ল্টত সবই ধ্বাংস কয়রয়ে। আল্টম একে ু
ক্যো  কয়র বলয়ত চোই, এমনল্টক ওরো আমোয়দর ল্টবল্টল্ডাং-এর িোকচোরও বদয়ল 
ল্টদয়েয়ে। আয়  প্রোথযনো ৃহসহ আমোয়দর গুরুত্বপূণয ল্টবল্টল্ডাংগুয়লোয়ত উধ্বযমুখী উিঁচু 
স্তম্ভ বো ল্টমনোর থোকত। ক্রোমোন সিযতো ল্টমনোরগুয়লো গুিঁল্টড়য়ে ক্দে এবাং ল্টনল্টষদ্ধ কয়র 
ক্দে ল্টমনোর ল্টনমযোণ। এই কথো বলো আল্টম এ জয়েই প্রয়েোজনীে ময়ন করলোম ক্য, 
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এই ধরয়নর ল্টমনোর ল্টনমযোয়ণর ঐল্টতহ্ মুসলমোনয়দর রয়েয়ে। তোয়দর প্রোথযনো ৃয়হর 
জয়ে ল্টমনোর প্রধোন অলাংকোর। এল্টদন ল্টদয়েও স্যোক্সনয়দর ক্েল্টডশয়নর সোয়থ 
মুসলমোনয়দর ল্টমল আয়ে।’ বলল বর উইলল্টেড। 

‘ল্টেক বয়লে। আল্টমও ল্টবষেেো ক্খেোল কয়রল্টে।’ বলল স্যোক্সনয়দর 
আিল্টলক ধমযগুরু বো যোজক ক্হর ক্হনল্টর। 

‘ল্টকন্তু এই অদ্ভুত ল্টময়লর কোরণ আসয়ল ল্টক? বযোপক ক্যো োয়যো  ল্টকাংবো 
ক্ োড়োে এক নো হয়ল এই ল্টমল সম্ভব নে। সকয়লরই জোনো এমন বযোপক 
ক্যো োয়যো  কখয়নো হেল্টন, সম্ভবও ল্টেল নো। তোহয়ল ক্ োড়োেো ল্টক?’ কয়ন ল্টেজো 
বলল। 

‘ক্ োড়ো অবেই আেোহ। আল্টম ক্যেো বয়লল্টে, যুয়  যুয়  আেোহ পৃল্টথবীর 
ল্টবল্টিন্ন জোল্টতর কোয়ে রসূল বো বোণীবোহক পোল্টেয়েয়েন। যুয় র চোল্টহদোসম্মত ল্টবল্টধ-
ল্টবধোন বোদ ল্টদয়ল তোয়দর সকয়লর ল্টশক্ষো-সাংসৃ্ক্ল্টত ও জীবন-কোেোয়মো একই হয়ে 
থোয়ক। ল্টকন্তু একেো কথো আল্টম িোবল্টে ল্টম. ক্হর ক্হনল্টর, আল্টম জোনতোম স্যোক্সনরো 
সবোই ক্স্বেোে অথবো বোধয হয়ে খৃস্ট ধময েহণ কয়রয়ে। ল্টকন্তু এখন ক্দখল্টে, 
আপনোরো ল্টনয়জয়দর বোিঁল্টচয়ে ক্রয়খয়েন। এখন আপনোয়দর সাংখযো ক্কমন হয়ব?’ 
আহমদ মুসো বলল। 

‘সম্রোে শোয়লযমযোয়নর শুরু করো খৃস্টোন ক্রোমকয়দর খৃস্টীে করয়নর এক 
মমযন্তুদ কোল্টহনী ক্সেো। সুির নদী রোইয়নর িোল্টে অিয়ল স্বোধীনয়চতো ও 
ঐল্টতহ্বোহী স্যোক্সনয়দর সমৃদ্ধ জনপদ ল্টবরোন কয়র ক্দেো হে। যোরো খৃস্টধময েহণ 
নো কয়রয়ে তোয়দর বোিঁচয়ত ক্দেো হেল্টন। এরপরও পোল্টলয়ে ল্টনয়জর ল্টবশ্বোস ও 
ঐল্টতহ্ রক্ষো কয়রয়ে অয়নয়কই। সুয়যো -সন্ধোনী ধল্টনক ও ক্ষমতোল্টলপ্সুরো দল ক্বিঁয়ধ 
ক্রোমকয়দর তোয়বদোল্টর ও খৃস্টধময েহণ করয়লও সোধোরণ মোনুষয়দর অয়নয়কই 
ল্টনয়জয়দর ধময ও সমোজ ল্টনয়ে পোল্টলয়ে আত্নরক্ষো কয়র। আমরো ক্সই সোহসী ও 
স্বোধীনয়চতো মোনুষয়দরই উত্তর পুরুষ। সাংখযো আমোয়দর এখন কম নে। ল্টকন্তু 
সাংখযো বড় কথো নে, এ মোনুয়ষর সাংখযো কম হয়লও এরো এয়ককজন এয়ককেো 
কয়র পবযয়তর মত বড় মোয়পর।’ বলল ক্হর ক্হনল্টর। 
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‘হ্োিঁ ল্টম. ক্হনল্টর, এই মমযোল্টন্তক ইল্টতহোয়সর ল্টেয়ে-ক্ফোিঁেো আমরো ইল্টতহোয়স 
পয়ড়ল্টে। ল্টবস্তোল্টরতেো সোধোরণ ইল্টতহোয়স ক্নই। তয়ব ল্টবজেী খৃস্টোনয়দর খৃস্টীে 
করয়ণর মমযোল্টন্তক অল্টিজ্ঞতো আমোয়দরও রয়েয়ে। ক্স্পয়ন যখন তোরো ল্টবজেী হয়লো, 
তখন স্যোক্সনয়দর মতই মুসলমোনয়দর বোিঁচয়ত ক্দেো হেল্টন খৃস্টধময েহণ নো 
করয়ল। অথচ মুসল্টলম ল্টবজয়ের সময়ে ল্টকাংবো মুসল্টলম শোসয়নর অধীয়ন ক্স্পয়ন 
খৃস্টোনরোসহ সব ধয়মযর মোনুষ সকল নো ল্টরক অল্টধকোর ক্িো  কয়রয়ে। 
ক্জরুসোয়লয়ম খৃস্টোনরো তোয়দর ল্টবজয়ের পর ৭০ হোজোর মুসল্টলম নো ল্টরকয়ক 
হতযো কয়র। তোয়দর ক্ঘোড়োর হোিঁেু পযযন্ত ডুয়ব যোে মোনুয়ষর রয়ক্ত। ল্টকন্তু মুসলমোনরো 
ক্জরুসোয়লম ল্টবজয়ের পর একজন খৃস্টোন নো ল্টরকয়কও হতযো কয়রল্টন। 
আপনোয়দর কথো শুয়ন আমোয়দর এই অতীত ময়ন পয়ড় ক্ ল।’ আহমদ মুসো 
বলল। 

‘অদ্ভুত বযোপোর, মমযোল্টন্তক অল্টিজ্ঞতোর ক্ক্ষয়ত্রও সোদৃে আয়ে এই দুই 
জোল্টতর ময়ধয!’ বলল ল্টেজো। 

‘স্থোন-কোল-পোত্রয়িয়দ জোল্টলময়দর রূপ বদলোে, কোজ বদলোে নো। একেো 
কথো, স্যোক্সনয়দর ময়ধয আপনোয়দর মত যোরো তোরো এমন ল্টবয়শষ অিয়ল বোস 
কয়রয়েন?’ ক্হর ক্হনল্টরয়ক লক্ষয কয়র বলল আহমদ মুসো। 

‘ল্টবয়শষ অিল ল্টেক আয়ে। ল্টকন্তু এক অিয়ল নে। কয়েকল্টে ল্টবয়শষ 
অিয়ল আমরো বোস করল্টে। ক্সেো রোইয়নর িোল্টে অিয়লই। তয়ব তীর ক্থয়ক 
অয়নক ল্টিতয়র। অবে ব্রুমসোরবোয় যর মত শহরোিয়ল আমোয়দর স্যোক্সনরো 
আত্নয় োপন কয়র ক্েোেখোে চোকল্টর, শ্রল্টময়কর কোজ কয়র যোয়ে।’ 

‘আপনোয়দর এই ল্টহজরত বো স্থোনোস্তর কখন, ল্টকিোয়ব হে?’ ল্টজজ্ঞোসো 
আহমদ মুসোর। 

‘এই স্থোনোন্তর হয়েয়ে শোয়লযমযোয়নর আক্রমণ ক্থয়ক পরবতযী চল্টেশ-পিোশ 
বেয়র। ধীয়র ধীয়র, ক্ োপয়ন। আমরো সয়র ক্ ল্টে ওয়দর দৃল্টির ক্ফোকোস ক্থয়ক ক্বশ 
দূয়র। ক্স সমে এ অিলগুয়লোয়ত ল্টেল জাং ল ও অকৃল্টষয়যো য জল্টম। তোই মোনুয়ষর 
বসবোসও ল্টেল নো। তোই এ অিলগুয়লো ল্টেল আমোয়দর জয়ে ল্টনরোপদ আশ্রে।’ 
বলল ক্হর ক্হনল্টর। 
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‘আপনোরো যোরো ল্টবল্টিন্ন অিয়ল বোস করয়েন, তোয়দর ময়ধয ক্যো োয়যো  
ও সাংহল্টত ক্কমন আয়ে?’ আহমদ মুসো বলল। 

‘আমরো সকয়লই একক এক সোমোল্টজক ও ধমযীে বযবস্থোর অধীন। 
এমনল্টক ল্টবল্টিন্ন শহরোিয়ল আত্নয় োপন কয়র ল্টবল্টেন্নিোয়ব যোরো কোজ করয়ে, 
তোরোও এই একই বযবস্থোর অধীন।’ বলল ক্হর ক্হনল্টর। 

মুহূয়তযর জয়ে ক্থয়মই আবোর বয়ল উেল ক্হর ক্হনল্টর, ‘শুনলোম আপনোরো 
যোয়েন ব্রুমসোরবোয় য। ওখোয়নও ল্টকে ুস্যোক্সন আয়ে। তোয়দর অল্টধকোাংশই েযোল্টক্স 
েোইিোর, তয়ব দোয়রোেোন ও ক্সলসমযোয়নর কোজ কয়র অয়নয়ক। ওরোও আমোয়দর 
সমোয়জর অাংশ।’ 

‘খুব িোয়লো চোকল্টর কয়র। আমোয়দর জয়ে এই সোল্টিযসগুয়লো খুবই 
গুরুত্বপূণয।’ আহমদ মুসো বলল। 

‘আপনোয়দর কোয়জ আসয়ব?’ বলল ক্হর ক্হনল্টর। 
‘জোল্টন নো। তয়ব ক্য ক্কোন অনুসন্ধোয়নর সব ক্ক্ষয়ত্রই এ ধরয়নর সোল্টিযস 

কোয়জ লোয় ।’ আহমদ মুসো বলল। 
‘ল্টেক আয়ে। আমরো আপনোয়দর কথো ওয়দর জোনোব।’ বলল ক্হর ক্হনল্টর। 
‘ধেবোদ। একেো কথো, আপনোরো শুধুই আত্নরক্ষো করয়েন, নো ক্কোন 

ল্টমশনও আপনোয়দর আয়ে?’ আহমদ মুসো বলল। 
‘ল্টমশন ল্টকনো জোল্টন নো। তয়ব আমরো চোই, জোমযোল্টন তোর ল্টনয়জর সত্তোয়ক 

খুিঁয়জ পোক। আমরো জোমযোল্টনর ল্টবশ্বোয়সর ক্স সত্তোয়ক ধয়র ক্রয়খল্টে এবাং 
বযল্টক্তস্বোধীনতো ও  ণতন্ত্র নোয়মর সোমোল্টজক ক্স শল্টক্তয়কও আমরো রক্ষো করোর ক্চিো 
করল্টে। বযল্টক্ত স্বোথয ও সোমল্টিক স্বোয়থযর িোরসোময ল্টবধোন স্যোক্সন জোমযোল্টনর সবয়চয়ে 
বড় সম্পদ।’ বলল ক্হর ক্হনল্টর। 

‘ধেবোদ। ক্দশয়প্রল্টমকরো যো কয়র, ক্সেোই আপনোরো করয়েন।’ আহমদ 
মুসো বলল। 

‘মোঝখোয়ন একে ুকথো বলয়ত চোই, মোফ করয়বন আমোয়ক।’ বলল বয়রর 
বোবো বোেযওেোল্ড। 

সবোই তোকোল বয়রর বোবোর ল্টদয়ক। 
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বয়রর বোবো বলল, ‘রীল্টত অনুসোয়র এখল্টন কয়ন ও বরয়ক কয়নর বোল্টড়য়ত 
যোত্রো করয়ত হয়ব। অনুষ্ঠোন ক্শষ কয়র আবোর কথো বলব। আল্টম আপনোয়দর 
অনুমল্টত চোই।’ 

‘অবেই অবেই। ওেোই ক্তো এখন মূল কোজ।  ল্প ক্তো আমোয়দর 
অবসয়রর ল্টবয়নোদন।’ বলল ক্হর ক্হনল্টর। 

বয়ল উয়ে দোিঁড়োল ক্হর ক্হনল্টর। সবোই উেল। আহমদ মুসোও। 
 
 
 
ল্যাযোক লোইয়ের অপোয়রশন কক্ষ। 
ল্যাযোক লোইে সাং েয়নরো অপোয়রশন চীফ ‘ল্যাযোক বোডয’ অধয ল্টডবোকৃল্টত 

ক্েল্টবয়লর ওপোয়শ ল্টবরোে সুয়শোল্টিত ক্চেোয়র বয়স আয়ে। 
তোর শরীরেো যথোরীল্টত কোয়লো ক্পোষোয়ক ঢোকো। মোথোে কোয়লো হ্োে, মুয়খ 

কোয়লো মুয়খোশ। 
তোর সোময়ন ক্েল্টবয়লর এ পোয়শ দু’জন বয়স। একজন ল্যাযোক লোইয়ের 

অপোয়রশন চীফ ডল্টরন ডু োন এবাং অেজন ল্টসচুয়েশন এযোনোল্টলস্ট ও উপয়দিো 
ক্ রোরড  োরল্টিন। 

ল্যাযোক বোয়ডযর মুখ ক্দখো যোয়ে নো। ল্টকন্তু অপর দু’জয়নর মুয়খ আষোয়ঢ় 
ক্ময়ঘর অন্ধকোর। 

কথো বলল্টেল ল্যাযোক বোডয। বলল্টেল, ‘এিোয়ব আমোয়দর শোন্ত সমুয়দ্র প্রচণ্ড 
ঝড় উয়েয়ে তো ক্দখে। বোয়ঘর ঘয়র এক ক্ঘো  এয়স জুয়েয়ে। ক্ঘো য়ক আেকোবোর 
সব ক্চিো এ পযযন্ত বযথয হয়েয়ে। শুধু বযথয নে, সব ক্চিোে পোিো আঘোয়ত আমোয়দর 
মূলযবোন ক্লোকয়দর জীবনহোল্টন ঘয়েয়ে। সোলজবো য ক্থয়ক শুরু কয়র বোয়দন 
লযোয়ঠডর দু’ল্টে ঘেনো পযযন্ত আমোয়দর কোযযকর শল্টক্তর একেো মূলযবোন অাংশ 
হোল্টরয়েল্টে। এেো ক্ময়ন ক্নবোর মত নে। ক্ক এই ক্ঘো ? এর হোয়ত আমরো 
এমনিোয়ব মোর খোল্টে ক্কন? আপনোয়দর কোে ক্থয়ক অথযবহ ল্টকে ুশুনয়ত চোই।’ 
থোমল ল্যাযোক বোডয। 
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দু’জন মোথো ল্টনচ ুকয়র শুনল্টেল। 
সাংয়  সাংয় ই কথো বলল নো তোয়দর দু’জয়নর ক্কউ। 
মুহূতয কয়েক পয়র মোথো তুলল ল্টসচুয়েশন এযোনোল্টলস্ট ও উপয়দিো 

ক্ রোরড  োরল্টিন। বলল, ‘স্যোর, অতীত বোদ ল্টদয়ে আমোয়দর সোময়ন তোকোয়নো 
দরকোর। অতীতয়ক সোময়ন আনয়ল আমরো দুবযলই হয়ে পড়ব। ক্লোকল্টে ক্যই 
ক্হোক, অয়জে নে অবেই। আমোর ময়ন হয়ে ক্লোকল্টে দোরুণ ধল্টড়বোজ আর 
চোলোক। ক্স আহমদ মুসোর নোম ল্টনয়ে শয়খর ক্ োয়েিোল্ট ল্টরর পোসয়পোেয ল্টনয়ে 
একেো তদয়ন্ত জোমযোল্টন এয়সয়ে। ল্টক তদন্ত জোনো যোেল্টন। তয়ব এই পল্টরচে তোর 
একেো মুয়খোশ। এ পযযন্ত…।’ 

ক্ রোরড  োরল্টিয়নর কথোর মোঝখোয়নই ল্যাযোক বোডয বয়ল উেল, ‘ক্কন ক্স 
ল্টক আহমদ মুসো হয়ত পোয়র নো?’ 

‘ক্কোথোে তোল, আর ক্কোথোে ল্টতল? আহমদ মুসো ল্টক কোয়জ এখোয়ন 
আসয়ব? ক্স রোজো-বোদশো, ক্প্রল্টসয়ডঠে, প্রধোন মন্ত্রীর বড় বড় ল্টমশয়ন কোজ কয়র। 

আসয়ল তোর নোম-ডোক হওেোর পর অয়নয়কই তোর নোম ল্টনয়ে মোনুষয়ক 
ক্বোকো বোল্টনয়ে, দুবযল কয়র স্বোথয হোল্টসল করয়ত চোয়ে। ইঠেোরয়নয়ে ক্ য়লই 
ক্দখয়বন তোর অয়নক রকয়মর েল্টব। ক্কোনেো আসল আহমদ মুসো ক্সেোই বুঝো দোে 
হয়েয়ে। একেো কথো পল্টরষ্কোর আহমদ মুসো ক্য ধরয়নর ল্টমশয়ন যোে, ক্স রকম ল্টকেু 
এখন জোমযোল্টনয়ত ক্নই। এই জোমযোল্টনয়তই ক্স একবোর এয়সল্টেল েুইন েোওেোয়রর 
মত ঘেনোর তদন্ত ল্টনয়ে। তোেোড়ো ক্সবোর আহমদ মুসো জোমযোল্টনয়ত এয়স 
িোসবোয় যর ক্য ফযোল্টমল্টলর সোয়থ ল্টেল, যোয়দর সোয়থ আহমদ মুসোর এখনও 
ক্যো োয়যো  আয়ে, আল্টম তোয়দর সোয়থ ক্যো োয়যো  কয়রল্টে। আহমদ মুসো 
জোমযোল্টনয়ত এয়সয়েন আসয়ত পোয়রন এমন কথোর জবোয়ব তোরো বয়লয়েন, ল্টতল্টন 
জোমযোল্টনয়ত আসয়ত চোইয়ল প্রথয়ম তোরোই জোনয়ত পোরয়বন। আহমদ মুসোর সোয়থ 
তোয়দর ল্টনেল্টমত ক্যো োয়যো  আয়ে। সুতরোাং আহমদ মুসোয়ক ল্টনয়ে িোববোর ল্টকেু 
ক্নই।’ বলল ক্ রোরড  োরল্টিন। 
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‘ক্তোমোর কথো সতয ক্হোক  োরল্টিন। আল্টম ল্টচন্তোে ল্টেলোম আহমদ মুসোয়ক 
ল্টনয়ে। ল্টবপজ্জনক বযল্টক্ত ক্স। ঈশ্বর স্বোং ক্যন তোর হোত ল্টদয়ে কোজ কয়রন। যোক, 
এবোর শুধু কথো নে, কোয়জর কথো বল।’ ল্যাযোক বোডয বলল। 

‘তোর আয়  একেো কথো, কোল্টরনো কোরল্টলয়নর ক্স্টয়ের আইল্টন দখয়লর 
অবস্থো ল্টক?’ বলল ক্ রোরড  োরল্টিন। 

‘এক জোে োে এয়স ক্েয়ক আয়ে। কোল্টরনো কোরল্টলন তোর ক্স্টে হস্তোন্তর 
করয়ত চোইয়ল তোয়ক ল্টনয়জ ক্দওেোল্টন ক্কোয়েয হোল্টজর হয়ে স্বোক্ষরসহ দল্টলয়ল দুই 
হোয়তর দুই বৃদ্ধোেুল্টলর েোপ লো োয়ত হয়ব। ল্টকন্তু কোল্টরনোয়ক আদোলয়ত ক্নেো ক্তো 
সম্ভব নে। আমোর যোয়ক কোল্টরনোর জোে োে বল্টসয়েল্টে, তোর দুই বৃদ্ধোেুল্টল েোয়নো-
েোল্টস্টক সোজযোরীর মোধযয়ম হুবহু কোরল্টলয়নর মত করোর বযবস্থো করো হয়েয়ে। এেো 
হয়লই আমোয়দর সমস্যো চুয়ক যোয়ব। আমরো জোমযোল্টনর কোল্টরনো কোরল্টলন ক্স্টয়ের 
মোল্টলক হয়ে যোব। ল্টকন্তু দুই বৃদ্ধোেুল্টলর ঐ েোিফরয়মশন করয়ত আরও সমে 
লো য়ব। ক্স সমে আমোয়দর জয়ে প্রয়েোজন। অেল্টদয়ক আমরো কোল্টরনো 
কোরল্টলয়নর উত্তরসরূী তোর দুই ক্ময়ে ব্রুনো ব্রুনল্টহল্ড ও আনোল্টলসো অযোল্টলনো ও স্বোমী 
আলদুল্টন ক্সনল্টেডয়ক ধরয়ত পোরয়ল কোল্টরনো কোরল্টলনয়ক হতযো কয়র ওয়দরয়ক 
ক্স্টয়ের মোল্টলক বোল্টনয়ে তোরপর ওয়দরও হতযো কয়র ক্স্টয়ের মোল্টলক হওেো ক্যত। 
ল্টকন্তু এয়ক্ষয়ত্রও উইয়লর কল্টপ পোে করয়ত ল্ট য়ে ক্দখো ক্ য়ে তোরোও দশ বের 
সম্পল্টত্ত ক্িো  করোর আয়  সম্পল্টত্ত হস্তোন্তর করয়ত পোরয়ব নো। দশ বের পয়র ক্স্টে 
হস্তোন্তর করয়ত পোরয়লও ল্টতনজয়ন এক সোয়থ একই পয়ক্ষর কোয়ে হস্তোন্তর করয়ত 
হয়ব এবাং ক্সই পক্ষয়ক হয়ত হয়ব ব্রুমসোরবোয় যর আল্টদ বোল্টসিো। এই ধরয়নর শতয 
কোল্টরনো কোরল্টলয়নর ক্স্টে হস্তোন্তয়রর ক্ক্ষয়ত্র ক্নই। তয়ব ক্সখোয়নও একেো ক্েোট্ট শতয 
আয়ে। ক্সেো হয়লো, কোল্টরনোর ক্স্টে হস্তোন্তয়র তোরো প্রল্টতবোদ করয়ত পোরয়ব। এ 
জয়েই ক্য ক্কোন পয়থই ক্স্টে হস্তোন্তর করয়ত যোওেো ক্হোক নো ক্কন, কোল্টরনো 
কোরল্টলয়নর দুই ক্ময়ে ও তোর স্বোমীয়ক হোয়তর মুয়েোে ক্পয়ত হয়ব অবেই। ক্স 
ক্চিোও আমরো করল্টে। ল্টকন্তু তোয়দর পোয়শ এয়স দোিঁল্টড়য়েয়ে ক্কোথোকোর ক্ক একজন 
নকল আহমদ মুসো।’ থোমল ল্যাযোক বোডয। 
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নয়ড়চয়ড় বসল ক্ রোরড  োরল্টিন। বলল, ‘স্বীকোর করয়তই হয়ব স্যোর, 
আপনোয়দর এ পযযন্ত সুসম্পন্ন ৬ল্টে ক্স্টে দখয়লর ক্কোনল্টেয়তই এমন উৎকে 
জল্টেলতো হেল্টন। এক ক্লোল্টনাং ক্কৌশয়লই সব সমোধোন হয়ে ক্ য়ে। থোক, এ...।’ 

ক্ রোরড  োল্টরল্টিয়নর কথোর মোঝখোয়নই ল্যাযোক বোডয বয়ল উেল, ‘ োরল্টিন, 
বড় ফল লোয়ির জয়ে পল্টরশ্রম বড়ই করয়ত হে। কোল্টরনো কোরল্টলন ক্স্টয়ের মত 
অয়থযর খল্টন জোমযোল্টনয়ত দু’একল্টের ক্বল্টশ ক্নই। ক্সোনোর খল্টন বয়লই এেো সহজলিয 
নে। আমরো পিঁল্টচশ বের ধয়র এই প্রকয়ল্পর ক্পেয়ন ল্টবল্টনয়েো  করল্টে। ক্স্টেল্টে 
আমোয়দর দখয়ল এয়স ক্ য়ে। এখন আইল্টন দখল ল্টনল্টশ্চত করয়ত পোরয়লই হে। 
আসয়ল আমরো প্রকল্পল্টের ক্শষ পযযোয়ে। ল্টবজে আমোয়দর হোয়তর মুয়েোে। 
এয়ক্ষয়ত্র সকল বোধোই আমরো ল্টনষু্ঠরিোয়ব গুিঁল্টড়য়ে ক্দব। এখন বল, আশু ল্টক 
করণীে আমোয়দর?’ 

‘ওরো ক্কোথোে যোয়ে, ব্রুমসোরবোয় য?’ বলল ক্ রোরড  োরল্টিন। 
‘হ্োিঁ, ব্রুমসোরবোয় যই যোয়ে।’ বলল ল্যাযোক লোইয়ের অপোয়রশন চীফ 

ডল্টরন ডু োন। 
‘এেো একেো বড় েোস পয়েঠে ক্য, ওয়দর  ন্তবযেো আমরো জোল্টন। এখন 

ওয়দর থোকোর জোে ো আমোয়দর খুিঁয়জ ক্বর করয়ত হয়ব। তোরপর ওখোয়নই 
ওয়দর কবর রচনো করয়ত হয়ব। আমোয়দর সমস্ত ময়নোয়যো  এখন এল্টদয়ক 

ল্টনবদ্ধ করয়ত হয়ব।’ ক্ রোরড  োরল্টিন বলল। 
‘হ্োিঁ, ল্টেক বয়লে। এেোই এখনকোর আমোয়দর প্রধোন কোজ। ল্টকন্তু বল, 

এখন আমোয়দর ল্টক করো উল্টচত।’ বলল ল্যাযোক বোডয। 
‘ব্রুমসোরবো য ও তোর আয়শপোয়শর সব বোল্টড়র উপর নজর রোখয়ত হয়ব 

ক্কোথোে তোরো উেয়ে তো ক্যন আমরো জোনয়ত পোল্টর। ল্টদ্বতীে ল্টবষেল্টে হয়লো, ওয়দর 
পল্টরল্টচত বো ঘল্টনষ্ঠ জন যোরো ব্রুমসোরবোয় য আয়ে তোয়দর সন্ধোন করয়ত হয়ব এবাং 
তোয়দর উপর ক্চোখ রোখয়ত হয়ব। ওরো ব্রুমসোরবোয় য যখন আসয়ে, তখন পল্টরল্টচত 
জনয়দর কোয়রো সোয়থ ক্যো োয়যো  কয়রই আসয়ব অথবো এয়স ক্যো োয়যো  করয়ব। 
সুতরোাং এয়দর উপর নজর রোখয়ল ওয়দর ক্খোিঁজ পোওেোর একেো পথ হয়ব।’ 
ক্ রোরড  োরল্টিন বলল। 
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‘ধেবোদ  োরল্টিন। ওয়দর পল্টরল্টচত ও ঘল্টনষ্ঠ জন ক্তো ব্রুমসোরবোয় য 
আয়েই। ওয়দর ল্টেকোনো সহয়জই পোওেো যোয়ব।’ ল্যাযোক বোডয বলল। 

‘ওয়দর ঘল্টনষ্ঠ জন যোরো ব্রুমসোরবোয় য আয়ে, তোরো সবোই কোল্টরনো 
কোরল্টলন মোয়ন আমোয়দর বিী ল্টব্রল্টজল্টেরই ক্লোক হবোর কথো। সুতরোাং এয়দর সবোর 
সোয়থ নকল আহমদ মুসোর ক্যো োয়যো  অবেই থোকয়ব নো। তয়ব কোর সোয়থ 
ক্যো োয়যো  করয়ব এেো বলো মুল্টস্ক্ল। সুতরোাং পল্টরল্টচত জনয়দর ক্েোে-বড় ক্কউ বোদ 
পড়য়ে নো, এেো ল্টনল্টশ্চত করয়ত হয়ব, ল্টবয়শষ কয়র পল্টরল্টচত বো ঘল্টনষ্ঠ কোরও সোয়থ 
যল্টদ আপনোয়দর মোয়ন নকল কোল্টরনো কোরল্টলয়নর সম্পকয িোয়লো নো থোয়ক, তোহয়ল 
তোয়দর প্রল্টতই ক্বল্টশ নজর রোখয়ত হয়ব।’ বলল ক্ রোরড  োরল্টিন। 

‘ধেবোদ  োরল্টিন। খুবই গুরুত্বপূণয কথো বয়লে। তোরো এ ধরয়নর 
ক্লোকয়দর সোহোয়যযর সুয়যো  ক্নয়ব। আর ল্টকেু কথো  োরল্টিন?’ ল্যাযোক বোডয বলল। 

‘অল্টবলয়ব ব্রুমসোরবোয় য পযযোপ্ত ক্লোক ক্মোতোয়েন করুন, ল্টবয়শষ কয়র 
আমোয়দর নকল কোল্টরনো কোরল্টলনয়ক এখন ক্সখোয়ন থোকয়ত হয়ব। কোরণ ক্সই 
ওখোনকোর সবোইয়ক ক্চয়ন। আমোয়দর ব্রুমসোরবোয় যর বতযমোন ল্টমশয়ন তোর 
গুরুত্বপূণয িূল্টমকো রয়েয়ে। ক্স িূল্টমকো তোয়ক পোলন করয়ত হয়ব। ক্স প্রয়েোজনীে 
বুল্টদ্ধ ও সহয়যোল্ট তো পোয়ব, ল্টকন্তু তোয়কই সোময়ন থোকয়ত হয়ব। 
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৫ 
দু’তলোর বযোলকল্টনয়ত দোিঁল্টড়য়ে আহমদ মুসো তোল্টকয়ে ল্টেল ল্টেলো ক্থয়ক 

এিঁয়কয়বিঁয়ক ক্নয়ম যোওেো পোথয়রর রোস্তোেোর ল্টদয়ক। রোস্তো ল্টদয়ে রোজোয়রর েল্টল ক্েয়ল 
আনল্টেল ল্টসজোর। আহমদ মুসো তোর ল্টদয়কই তোল্টকয়ে ল্টেল। 

ল্টসজোরও ক্চোখ তুয়ল উপয়রর ল্টদয়ক তোল্টকয়ে ল্টেল। আহমদ মুসোর উপর 
ক্চোখ পড়য়তই ক্চোখ নোল্টময়ে ল্টনল। তোর ক্চোয়খ-মুয়খ ক্কমন একেো আড়ি িোব, তো 
আহমদ মুসোর ক্চোখ এড়োল নো। আহমদ মুসোর ময়নর পুরয়নো একেো অস্বল্টস্ত ময়নর 
দরজোে উিঁল্টক ল্টদল। 

আহমদ মুসো সয়র এল বযোলকল্টন ক্থয়ক। দরজো ল্টদয়ে তোর ঘয়র ঢুকল। 
ক্দখল ওপোয়শর ক্খোলো দরজো ল্টদয়ে ঘয়র ঢুকয়ে ব্রুনো ও তোর বোবো আলদুল্টন 
ক্সনল্টেড। 

আহমদ মুসো তোয়দর স্বো ত জোল্টনয়ে বলল, ‘আসুন, ময়ন হয়ে আল্টম 
এমনেোই আশো করল্টেলোম। বসুন, এক সোয়থ বয়স চো খোওেো যোয়ব এবাং  ল্প করো 
যোয়ব।’ 

বয়ল আহমদ মুসো এয় োয়লো ক্সোফোর ল্টদয়ক। 
‘ধেবোদ’ বয়ল ওরোও এল্ট য়ে এল ক্সোফোর ল্টদয়ক। 
কয়েক ল্টদন আয়  আহমদ মুসো ব্রুনোয়দর সোয়থ ব্রুমসোরবোয় যর এ 

বোল্টড়য়ত এয়স উয়েয়ে। এ এলোকো ব্রুমসোরবোয় যর পয়রর অাংশ। মোঝখোয়ন রোইন 
নদী। 

ব্রুমসোরবোয় যর বড় অাংশই রোইন নদীর পল্টশ্চয়ম। পূয়বর অাংয়শও অয়নক 
ক্লোকোলে  য়ড় উয়েয়ে। ক্লোকোলেগুয়লো ল্টবল্টেন্ন। মোয়ঝ রয়েয়ে ফসলিরো ঘন 
সবুজ উপতযকো। আহমদ মুসোরো ক্য বোল্টড় িোড়ো ল্টনয়েয়ে তো একেো ল্টেলোর উপর। 
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আঠডোর েোউঠড ক্ফ্লোর ধরয়ল তো ল্টতন তলোল্টবল্টশি েোইয়েক্স  বোল্টড়। ব্রুনোরো 
এখোয়ন আসোর আয় ই তোয়দর ল্টবশ্বস্ত ক্লোক ল্টসজোয়রর মোধযয়ম রোইনর পল্টশ্চম 
পোয়ড়র তোয়দর বোল্টড় ক্থয়ক ক্বশ দূয়র এখোয়ন বোসো িোড়ো ল্টনয়েয়ে। 

বোল্টড়েো খুব সুির। 
ল্টেলোে এেোই একমোত্র বোল্টড়। বোল্টড়েো ল্টনল্টরল্টবল্টল ও ল্টনরোপদ। 
এয়কবোয়র ল্টেলোর ক্ োড়োে ল্টেলো ক্থয়ক ক্নয়ম যোওেো রোস্তোর উপর একেো 

পুল্টলশ ফোিঁল্টড়। 
সব ল্টমল্টলয়ে বোল্টড়েো খুব পেি হয়েয়ে আহমদ মুসোয়দর। এত সুির 

বোল্টড় ক্যো োড় কয়র ক্দেোর জয়ে আলদুল্টন ক্সনল্টেড ল্টসজোরয়ক বড় রকয়মর 
বখল্টশস ল্টদয়েয়ে আহমদ মুসোর সোময়নই। 

আহমদ মুসো ও আলদুল্টন ক্সনল্টেড ক্সোফোে বয়সয়ে। 
‘আল্টম চো ল্টনয়ে এয়স বসল্টে স্যোর।’ বয়ল ঘর ক্থয়ক ক্বল্টরয়ে যোল্টেল ব্রুনো। 
‘নো ব্রুনো, তুল্টম বস। চো একেু পয়র খোব। কোয়জর কথো ল্টকেুেো ক্সয়র 

ল্টনই।’ বলল আহমদ মুসো। 
ব্রুনো ঘুয়র দোিঁল্টড়য়ে এয়স বসল। ক্স িোবল ল্টনশ্চে গুরুত্বপূণয ক্কোন কোয়জর 

কথো হয়ব। ক্স ময়ন ময়ন খুল্টশ হয়লো ক্য, আহমদ মুসো তোর উপল্টস্থল্টতয়ক গুরুত্ব 
ল্টদয়ে। এই কথো িোবয়ত ল্ট য়ে হেোৎ ক্স চময়ক উেল, আহমদ মুসো তোয়ক গুরুত্ব 
ল্টদয়ে এেো িোবয়ত তোর িোয়লো লো য়ে ক্কন? শুধু গুরুত্ব ক্দেোর ল্টবষেই নে, 
আহমদ মুসো বোসোে থোকয়ল ময়ন হে বোসোে প্রোণ আয়ে, আকষযণ আয়ে, ল্টকন্তু ল্টতল্টন 
নো থোকয়ল সব ল্টকেু শূে ময়ন হে। তোর আরও ময়ন পড়ল, ক্স অয়নক সমেই 
কোরয়ণ, অকোরয়ণ আহমদ মুসোর ঘয়র যোে, ক্যয়ত িোয়লো লোয় । ক্কন? মনেো তোর 
উন্মুক্ত এক কযোনিযোস হয়ে তোর সোময়ন আয়স। ক্স কযোনিযোয়স ক্খোদোই কয়র 
ক্লখো ক্যন ক্স পড়য়তও পোয়র। ময়নর উপর পোহোরোদোর ল্টবয়বক তোর ক্কিঁয়প ওয়ে। 
এ অেোে ল্টচন্তো। ল্টবয়বক তোয়ক ক্চোখ রোঙোে। 

ময়নর এই নোজুক ঝড় ল্টবব্রত িোব ফলু্টেয়ে তুয়লয়ে ব্রুনোর ক্চোয়খ-মুয়খ। 
ল্টনয়জয়ক স্বোিোল্টবক কয়র ক্নবোর জয়ে ল্টপতোর পোয়শ বয়সই বলল, ‘বোবো, 

ল্টসজোর আাংকল ল্টকন্তু আজকোল বোজোয়র ক্বশ ক্দল্টর কয়র।’ 
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‘এসব ধয়রো নো মো। বেস হয়েয়ে তোর, আয় র ক্সই  ল্টত ল্টক আর আয়ে!’ 
বলল আলদুল্টন ক্সনল্টেড। 

‘ক্স ল্টক খুব পুরোয়নো ক্লোক আপনোয়দর?’ ল্টজজ্ঞোসো করল আহমদ মুসো। 
‘পুরোয়নো মোয়ন বলো যোে, ক্স আমোয়দর বোল্টড়য়তই মোনুষ হয়েয়ে। তোর 

বোবোও আমোয়দর কোয়জর ক্লোক ল্টেল। ওরো বলয়ত ক্ য়ল আমোয়দর পল্টরবোয়রর 
সদয়স্যর মত।’ বলল আলদুল্টন ক্সনল্টেড। 

‘ল্টবশ্বস্ততোর ল্টদয়ক ক্থয়ক ক্কমন?’ আহমদ মুসো বলল। 
‘আমোর ক্ময়েয়দর আল্টম যতেো ল্টবশ্বোস কল্টর, তোয়ক ক্তমল্টন ল্টবশ্বোস কল্টর। 
তোর ক্ োেো জীবয়ন এর অনোথো হয়ত আল্টম ক্দল্টখল্টন।’ বলল আলদুল্টন 

ক্সনল্টেড। 
আপনোরো ব্রুমসোরবো য ক্থয়ক চয়ল যোবোর পর মোয়ন আপনোরো পল্টরবোর 

ক্থয়ক ল্টবল্টেন্ন হবোর পর ক্থয়ক বতযমোন সমে পযযন্ত মোয়ন এই মধযবতযী সময়ে তোর 
িূল্টমকো ক্কমন?’ আহমদ মুসো বলল। 

‘আমরো পল্টরবোর ক্থয়ক ল্টবল্টেন্ন হবোর পর এক মোয়সর ময়ধয ক্স চোকল্টর 
হোরোে। ক্স আমোয়দর প্রল্টত ল্টবশ্বস্ত এবাং আমোয়দর কোয়ে তথয পোচোর করয়ত পোয়র, 
এই কোরয়ণ তোয়ক চোকল্টরচুযত করো হয়েয়ে। আমরো এেো জোনয়ত পোল্টর ক্য, এরপর 
ক্স এখোনকোর এক ফোমযহোউয়স প্রহরীর কোজ করয়তো।’ 

বলল আলদুল্টন ক্সনল্টেড। 
ল্টকেুক্ষণ ক্থয়মই সাংয়  সাংয়  আবোর বয়ল উেল, ‘ল্টক বযোপোর। তোর 

বযোপোয়র এত কথো ল্টজজ্ঞোসো করয়েন ক্কন? ল্টকেু ঘয়েয়ে? ক্কোন ক্বেোদবী কয়রল্টন 
ক্তো?’ 

‘নো, ক্কোন ক্বেোদবী কয়রল্টন। একেো ল্টবষে আল্টম ক্খেোল কয়রল্টে। তোয়ক 
সব সমে মল্টলন ক্দল্টখ। এই মল্টলনতো আমোর ময়ন হে ক্কোন িে বো উয়দ্ব  ক্থয়ক 
সৃল্টি।’ আহমদ মুসো বলল। 

ভ্রূকুল্টিত হয়লো আলদুল্টন ক্সনল্টেয়ডর। ল্টবিে ব্রুনোর ক্চোয়খ-মুয়খও! 
একেু ক্িয়ব বলল আলদুল্টন ক্সনল্টেড, ‘আল্টম ক্তো এেো ক্খেোল কল্টরল্টন।’ 
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িোবল্টেল ব্রুনোও। বলল, ‘সব সমেই ক্তো তোয়ক ক্দখল্টে, তোও ল্টকেু বুঝয়ত 
পোল্টরল্টন।’ 

‘িে বো উয়দ্ব  ল্টকয়সর? তোর ক্তো এমন ক্কোন সমস্যো ক্নই। ল্টকাংবো কোয়রো 
সোয়থ ক্কোন প্রকোর শত্রুতোও তোর মত ক্লোয়কর থোকোর কথো নে। থোকয়লও তো 
জোনয়ত পোরতোম। তোর ক্কোন সমস্যোই ক্স ক্কোন ল্টদন ক্ োপন কয়রল্টন।’ বলল 
আলদুল্টন ক্সনল্টেড। 

‘এেো ক্তো আরও িোবনোর ল্টবষে! আয়রকেো কথো। এখোয়ন আসোর দু’ল্টদন 
পর আমোর  োল্টড় একেো এযোকল্টসয়ডয়ঠে পয়ড়ল্টেল। আল্টম ল্টনল্টশ্চত, আমোয়ক হতযোর 
জয়েই মোইয়ক্রোেো আমোর কোয়রর উপর ঝোিঁল্টপয়ে পয়ড়ল্টেল। রাং সোইড ক্থয়ক 
এয়সল্টেল। সোবধোন থোকোে সোমোে আঘোয়তর উপর ল্টদয়ে আমোর জীবন ক্বিঁয়চ 
ক্ য়ে। আল্টম  োল্টড় ক্থয়ক ল্টেেয়ক ক্বল্টরয়ে আসোর পর উয়ে দোিঁল্টড়য়ে ক্দয়খল্টেলোম 
ল্টকেু দূয়র একেো ক্দোকোয়নর পোয়শ ল্টসজোর দোিঁল্টড়য়ে ল্টেল। ক্স ক্দখল্টেল আমোয়ক। 
ল্টকন্তু েুয়ে আয়সল্টন আমোর কোয়ে। তোর ক্চোয়খ-মুয়খ আতাংক ল্টেল নো, যো থোকোর 
কথো ল্টেল। তোর বদয়ল ল্টেল িে, একেো অপরোধয়বোধজল্টনত মুষয়ড় পড়ো িোব।’ 
আহমদ মুসো বলল। 

ল্টবিে ফয়ুে উেল আলদুল্টন ক্সনল্টেয়ডর ক্চোয়খ-মুয়খ! বলল, ‘আপল্টন ল্টক 
বলয়েন? আল্টম বুঝয়ত পোরল্টে নো ক্স এমনেো করয়ব ক্কন? আপল্টন ল্টক িোবয়েন 
জনোব?’ 

‘আল্টম ক্কোন ল্টসন্ধোয়ন্ত এখনও ল্টনইল্টন। িোবল্টে,  োল্টড়েো আমোয়ক হতযো 
করয়ত ক্চয়েল্টেল ক্কন? এেোও আমোর একেো বড় িোবনোর ল্টবষে। পুল্টলশও 
একমত ক্য, মোইয়ক্রোেো রাংসোইড ক্থয়ক উয়েেমূলকিোয়বই আমোর  োল্টড়য়ক 
আঘোত কয়রল্টেল। প্রে হয়লো, এখোয়ন ক্ক আমোয়ক হতযো করয়ত ক্চয়েল্টেল। ক্কউ 
ক্তো এখোয়ন আমোয়ক ক্চনোর কথো নে!’ আহমদ মুসো বলল। 

‘কথোেো আমোর ময়নও এয়সয়ে। ক্ক ঘেোল এই ঘেনো? পুল্টলশ ক্তো ক্কোন 
হল্টদস করয়ত পোরয়লো নো।’ বলল আলদুল্টন ক্সনল্টেড। 

‘পুল্টলশ ক্খোিঁজ ল্টনয়ে ক্দয়খয়ে, মোইয়ক্রোর নোবোরেো ল্টেল িুেো। ঐ রাংয়ের 
ক্কোন মোইয়ক্রোর সন্ধোন পুল্টলশ ব্রুমসোরবোয় য পোেল্টন।’ আহমদ মুসো বলল। 
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‘আপল্টন ল্টক ময়ন কয়রন, ল্টসজোয়রর ক্সল্টদন ঐ আচরয়ণর কোরণ ল্টক? তোয়ক 
ল্টক ল্টজজ্ঞোসো করব? আল্টম ল্টজজ্ঞোসো করয়ল সতয নো বয়ল পোরয়ব নো।’ বলল 
আলদুল্টন ক্সনল্টেড। 

‘নো জনোব, এখন তোয়ক ল্টকেুই বলো যোয়ব নো। যখন বলয়ত হয়ব, আল্টম 
আপনোয়ক জোনোব। যো চলয়ে, ক্যমনিোয়ব চলয়ে ক্সিোয়বই চলুক। আমোয়দর 
সোময়ন এয় োবোর জয়ে এেো দরকোর।’ আহমদ মুসো বলল। 

‘আপল্টন যো বলয়েন, ক্সেোই হয়ব। ল্টকন্তু আপল্টন ল্টক তোর তরফ ক্থয়ক 
ক্কোন আশাংকো করয়েন?’ বলল আলদুল্টন ক্সনল্টেড। 

‘নো, তোর তরফ ক্থয়ক ক্কোন আশাংকো করল্টে নো। আশাংকো সব সমে 
শত্রুপয়ক্ষর তরফ ক্থয়ক। তোরো ক্কোন পয়থ আসয়ব, ক্সেোই আশাংকোর ল্টবষে।’ 
আহমদ মুসো বলল। 

‘ল্টকন্তু  আমোয়দর ল্টক করণীে?’ বলল আলদুল্টন ক্সনল্টেড। 
‘ল্টম. ক্সনল্টেড, কতকগুয়লো প্রয়ের সমোধোয়ন আমোয়দর কোজ করয়ত 

হয়ব। এক. ল্যাযোক লোইে কোরো? তোয়দর সোয়থ আপনোয়দর ক্স্টে আত্নসোয়তর ঘেনোর 
সম্পকযেো ক্কমন? তোরোই মূল প্রল্টতপক্ষ ল্টকনো? তোয়দর ক্হড ক্কোেোেযোর ক্কোথোে? 
ল্টকন্তু সবয়চয়ে বড় প্রে হয়লো, ব্রুনোর মোয়ের হুবহু নকল মো ল্টকিোয়ব ক্কোয়ত্থয়ক 
এল? ল্টক কয়র এেো সম্ভব হয়লো? ব্রুনোর আসল মো কোল্টরনো কোরল্টলন ক্কোথোে? এসব 
প্রয়ের সমোধোয়নর মোধযয়মই আমরো প্রকৃত সমোধোয়ন ক্পৌিঁেব।’ আহমদ মুসো 
বলল। 

‘জল্টেল সব প্রে। ল্টকিোয়ব এর সমোধোন হয়ব? আপল্টন এত পল্টরশ্রম 
করয়বন আমোয়দর জয়ে? ওরো ক্তো আপনোয়কও েোয় যে কয়রয়ে। ওয়দর বযথযতো 
ওয়দরয়ক আরও ক্ক্ষল্টপয়ে তুলয়ব। একল্টদয়ক আমোয়দর সমস্যো, অেল্টদয়ক 
আপনোর ল্টনরোপত্তো ল্টনয়েও আমোর উয়দ্ব  ক্বোধ হয়ে। ঈশ্বর আমোয়দর উপর এ ল্টক 
ল্টবপদ ল্টদয়লন?’ বলল আলদুল্টন ক্সনল্টেড অশ্রুরুদ্ধ কয়ণ্ঠ। 

আহমদ মুসো আলদুল্টন ক্সনল্টেডয়ক সোন্ত্বনো ল্টদয়ে নরম কয়ণ্ঠ বলল, 
আেোহর উপর িরসো করুন ল্টম. ক্সনল্টেড। দু:য়খর পয়র সুখ আয়স। এেোও 
আেোহরই ল্টবধোন। আপনোর পল্টরবোয়র অবেই হোল্টস ল্টফয়র আসয়ব।’ 
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‘আপল্টন ল্টক ল্টনল্টশ্চত এেো ব্রুনোর নকল মো?’ বলল আলদুল্টন ক্সনল্টেড। 
‘আল্টম ল্টনল্টশ্চত ল্টম. ক্সনল্টেড।’ আহমদ মুসো বলল। 
‘তোহয়ল ব্রুনোর আসল মো ক্কোথোে? আর কখন ল্টকিোয়ব ক্স হোওেো হয়ে 

ক্ ল?’ বলল ক্সনল্টেড। 
‘হোওেো হেল্টন। ক্স আয়ে।’ আহমদ মুসো বলল। 
‘সল্টতয ল্টক আপল্টন ময়ন কয়রন আমোর স্ত্রী কোল্টরনো কোরল্টলন ক্বিঁয়চ আয়ে?’ 

ল্টজজ্ঞোসো ক্সনল্টেয়ডর। 
‘আমোর তোই ময়ন হয়ে ল্টম. ক্সনল্টেড।’ আহমদ মুসো বলল। 
‘মোফ করয়বন, ক্কন তো ময়ন করয়েন?’ বলল ক্সনল্টেড। 
‘এই মুহুয়তয যুল্টক্ত ল্টদয়ত পোরয়বো নো। এেো আমোর ময়নর কথো। আর 

মোথোে ল্টবয়শষ কথো আয়স আেোহর তরফ ক্থয়কই।’ আহমদ মুসো বলল। 
আলদুল্টন ক্সনল্টেড মোথো নুইয়ে দু’হোত ক্জোড় কয়র উপয়র তুয়ল বলল, 

‘ক্হ ঈশ্বর! আমোর এই মহোন ক্মহমোয়নর কথো আপল্টন সতয করুন।’ কোন্নোে ক্িয়ঙ 
পড়ল ক্সনল্টেয়ডর কণ্ঠ। 

ব্রুনোও হোত উপয়র তুয়লল্টেল। তোরও দুই ক্চোখ ল্টদয়ে অশ্রু  ড়োয়ে। 
 
 
 
একেো স্বে ক্দয়খ উয়ে বসল আহমদ মুসো। 
আশ্চযয লো ল স্বেল্টে ক্দয়খ আহমদ মুসোর। একেো বোস্তয়বর সোয়থ তোর 

অদ্ভুত ল্টমল!  ত ল্টবয়কয়ল রোস্তোর িযোকুেোম ল্টলনোর ক্লোকল্টে, ক্য তোয়দর ল্টেলোর 
একমোত্র রোস্তোেো ল্টলন করল্টেল, আহমদ মুসোয়ক একেো ক্ োলোপ ল্টদয়ে বয়লল্টেল, 
‘শুি ল্টবয়কল স্যোর। আপনোরো বোল্টড়য়ত নতুন উয়েয়েন। আপনোয়দর স্বো ত।’ 

ল্টকেুেো ল্টবরক্ত হয়েল্টেল আহমদ মুসো। ফলু ল্টনয়ে ক্স এয়স বয়সল্টেল ল্টনয়চর 
েইাংরুয়ম। ফলুল্টে ক্স পোয়শর ফ্লোওেোর িোয়স গুিঁয়জ ক্রয়খল্টেল। সোময়ন এয়ন 
একবোর শুিঁয়কও ক্দয়খল্টন ক্স। স্বয়ে ক্সই ল্টলনোর ক্লোকল্টেই তোয়ক বলয়ে, ‘স্যোর 
আমোর শুয়িেো েহণ করয়লন নো! একবোর ফলূেো শুয়কও ক্দখয়লন নো।’ 
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স্বেেো জীবন্ত। 
ল্টলনোর ক্লোকল্টের কথো তোর ময়নয়ক দোরুণিোয়ব ল্টবদ্ধ কয়রয়ে। সল্টতয ক্তো 

ক্স তোর শুয়িেো েহণ কয়রল্টন! ফলুল্টে ক্স শুিঁয়ক ক্দয়খল্টন, সোময়নও ল্টনয়ে আয়সল্টন। 
দল্টরদ্র, সোমোে মোনুষ বয়লই ক্তো! ক্কন জোল্টন তোর ময়ন হয়লো তোর িুয়লর সাংয়শোধন 
এই মুহুয়তযই হওেো দরকোর। ফলুল্টে তোর তুয়ল ল্টনয়ে আসো প্রয়েোজন। মন ক্থয়কই 
আহমদ মুসো এর প্রচণ্ড তোল্টকদ অনুিব করল। 

ঘল্টড়র ল্টদয়ক তোকোল। ক্দখল ২েো ক্বয়জ পোিঁচ ল্টমল্টনে। ময়ন ময়ন বলল, 
অসুল্টবধো ক্নই। ল্টসিঁল্টড় ল্টদয়ে ক্নয়ম কয়েক পো হোিঁেয়লই ল্টনয়চর েইাংরুম। ফলূেো ল্টনয়ে 
আসয়ত হয়ব। আহমদ মুসো নব ঘুল্টরয়ে দরজো েোনল। ল্টন:শয়ে খুয়ল ক্ ল দরজো। 
দরজোর পয়রই প্রশস্ত একেো কল্টরয়ডোর। আহমদ মুসোর ঘরেো বোল্টড়র সোময়নর 
ল্টদয়ক সবযদল্টক্ষয়ণর ঘর। ঘয়রর দরজো ক্থয়ক প্রশস্ত কল্টরয়ডোর উত্তয়র এল্ট য়ে একেো 
লোউয়ঞ্জ ল্টময়শয়ে। লোউঞ্জ ক্থয়কই ল্টনয়চর তলোে নোমোর ল্টসিঁল্টড়। 

আহমদ মুসো দরজো ক্থয়ক কল্টরয়ডোয়র পো রোখয়ব এই সমে পোয়ের শে 
ক্পল ল্টসিঁল্টড়র ল্টদক ক্থয়ক। অস্পি শে। একোল্টধক ক্লোক উয়ে আসয়ে ল্টসিঁল্টড় ল্টদয়ে। 
ল্টসিঁল্টড়র কোয়পযয়ের উপর দ্রুত পোয়ের আঘোত ক্থয়ক একেো খসখয়স শে ক্িয়স 
আসয়ে। 

ভ্রূকুল্টিত হয়লো আহমদ মুসোর। এত রোয়ত ল্টসিঁল্টড় ল্টদয়ে একোল্টধক ক্লোক 
উয়ে আসয়ে, কোরো ওরো? ব্রুনো ও ব্রুনোর বোবো ল্টক ক্কোন কোরয়ণ ল্টনয়চ ল্ট য়েল্টেল? 
ল্টকন্তু পোয়ের শে ক্তো দু’ক্ের অল্টধক ক্লোয়কর! পোয়ের শে দ্রুত এবাং একই  ল্টতয়ত 
উয়ে আসয়ে, ক্ফ্লোয়র রোখো পোয়ের ল্টনয়চর শে তরে ও বোতোয়সর ওয়েয়ি ক্িয়স 
আসো শয়ের ক্ঢউ ক্থয়ক এেো পল্টরষ্কোর। তোহয়ল কোরো আসয়ে এত রোয়ত? 

আহমদ মুসো পোয়ের আঙুয়ল ির কয়র দ্রুত ক্দৌয়ড় লোউয়ঞ্জ ক্ঢোকোর মুয়খ 
বোম পোয়শ েেয়লয়ের আধো-আল্টধ খুলল যোয়ত প্রয়েোজয়ন আড়োল পোওেো যোে এবাং 
ক্দেোয়লর প্রোয়ঠড লোউয়ঞ্জর মুয়খ দোিঁড়োল। উল্টকিঁ ল্টদল সন্তপযয়ণ লোউয়ঞ্জর ল্টসিঁল্টড়র 
ল্টদয়ক। হ্োিঁ, ওরো ক্পৌিঁয়ে ক্ য়ে। ওয়দর ক্পোষোয়কর ল্টদয়ক নজর পড়য়তই চময়ক 
উেল আহমদ মুসো! ক্সই কোয়লো হ্োে আর কোয়লো ক্পোষোয়ক ঢোকো ক্লোকগুয়লো। 
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তোর মোয়ন ল্যাযোক লোইয়ের ক্লোক ওরো। ক্জয়ন ক্ য়ে তোহয়ল ওরো আমোয়দর 
অযোয়েস। 

কোয়লো ক্পোষোকধোরী সবোই লোউয়ঞ্জ উয়ে এয়সয়ে। 
ওরো আহমদ মুসোর কল্টরয়ডোয়রর ল্টদয়ক আসল্টেল। 
আহমদ মুসো েেয়লয়ে ক্ঢোকোর ল্টচন্তো করল্টেল। এমন সমে ওয়দর একজন 

ক্নতো হয়ব বয়ল ময়ন হে। ক্স বয়ল উেল, ‘নো, আয়  নকল আহমদ মুসোয়ক নে, 
বোপ-ক্বল্টেয়ক আয়  হোয়ত ক্পয়ত হয়ব। ওল্টদয়ক আয়  চল। একজন এখোয়ন 
লোউয়ঞ্জ থোকয়ব পোহোরোে।’ 

ওরো ব্রুনো ও তোর বোবোর ঘয়রর ল্টদয়ক চয়ল ক্ ল। 
আহমদ মুসো অবোক হয়লো, ওরো ল্টক কয়র জোনল বোল্টড়র ক্কোন্ ঘয়র ক্ক 

থোয়ক? ক্কউ বয়ল নো ল্টদয়ল বোইয়রর পযযয়বক্ষণ ক্থয়ক ল্টবষেেো এত ল্টনল্টশ্চতিোয়ব 
জোনো সম্ভব নে। 

অল্টত সন্তপযয়ণ উিঁল্টক ল্টদল আহমদ মুসো লোউয়ঞ্জ। ক্দখল, একজন েোড়ো 
অে সবোই চয়ল ক্ য়ে ব্রুনো ও তোর বোবোর ঘয়রর ল্টদয়ক। তোরো পোশোপোল্টশ কয়ক্ষ 
থোয়ক। 

ওরো ক্পৌিঁয়ে ক্ য়ে ব্রুনোয়দর ঘয়রর কোয়ে। 
লোউয়ঞ্জ দোিঁড়োয়নো ক্লোকল্টের হোয়ত সবযোধুল্টনক মোইয়ক্রো ক্মল্টশন োন। 

ক্মল্টশন োনল্টে ক্লোকল্টের হোয়ত ঝুলয়ে। বযোয়রলেো ল্টনয়চ নোমোয়নো। ক্লোকল্টে ক্বল্টশর 
িো  সমে তোর সোথীরো ক্যল্টদয়ক ক্ য়ে, ক্সল্টদয়ক ও ল্টসিঁল্টড়র ল্টদয়ক ক্চোখ রোখয়ে। 

আহমদ মুসো ল্টসদ্ধোন্ত ল্টনয়ে ল্টনল। ওয়দরয়ক ক্বল্টশ সমে ক্দেো যোয়ব নো। 
সোবয়মল্টশন োনধোরী ক্লোকল্টে দল্টক্ষণ পোয়শর আহমদ মুসোর কল্টরয়ডোয়রর 

ল্টদকেো ক্পেয়ন ক্রয়খ উত্তয়র ব্রুনো ও তোর বোবোর কয়ক্ষর ল্টদয়ক ক্থয়ক ক্চোখ সল্টরয়ে 
ধীয়র ধীয়র দৃল্টি ল্টদয়ে পল্টশ্চম পোয়শর ল্টসিঁল্টড়র ল্টদয়ক। 

আহমদ মুসো দু’পোয়ের আঙুয়ল ির কয়র ল্টন:শয়ে দুই লোয়ফ ক্লোকল্টের 
ক্পেয়ন দোিঁল্টড়য়েই বোম হোত ল্টদয়ে তোর  লো ক্পিঁল্টচয়ে ধরল সোিঁড়োল্টশর মত। ল্টমল্টনয়ের 
ময়ধযই তোর ক্দহ ল্টন:সোড় হয়ে ক্ ল। তোর হোত ক্থয়ক ক্মল্টশন োন খয়স পড়ল। 
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আহমদ মুসো ক্লোকল্টেয়ক ক্ফয়ল ক্রয়খ ক্ফ্লোর ক্থয়ক মোইয়ক্রো ক্মল্টশন োনল্টে 
তুয়ল ল্টনয়ে েুেল ব্রুনোয়দর ঘয়রর ল্টদয়ক। 

লোউয়ঞ্জর পয়রই বড় একেো হল ঘর। এয়ক েইাংরুম ল্টহসোয়ব বযবহোর করো 
হে, আবোর ক্েোেখোে ঘয়রোেো  যোদোল্টরাং-এর জয়েও বযবহৃত হে। হল ঘরল্টের 
ক্দেোল ল্যাোইঠড কোয়চর ও মুয়িবল বয়ল দুই উয়েয়েই সুির কোয়জ লোয় । হল 
ঘরল্টের পয়র পোশোপোল্টশ দু’ল্টে বড় রুম। দুই রুয়মর মোঝখোয়ন েেয়লে। আর 
হলরুয়মর পূবয ল্টদয়ক আর একল্টে বড় ঘর। আর তো একই সোয়থ আকযোইি ও 
লোইয়ব্ররী, যো স্টোল্টড রুম ল্টহসোয়বও বযবহৃত হে। 

এই আকযোইি ও হলরুয়মর মোঝখোন ল্টদয়ে চয়ল ক্ য়ে কল্টরয়ডোর। এই 
কল্টরয়ডোর ধয়র কয়েক  জ এয় োয়লই ব্রুনো ও আলদুল্টন ক্সনল্টেয়ডর ক্শোবোর ঘর 
দু’ল্টে। 

এ কল্টরয়ডোরল্টে ওয়দর ঘয়রর সোময়নর পূবয-পল্টশ্চম লবো বোরোিোে ল্ট য়ে 
ক্শষ হয়েয়ে। 

আহমদ মুসো শুয়ে পয়ড় হোমোগুল্টড় ল্টদয়ে এয় োল্টেল। শত্রুয়ক আয়  
আক্রময়ণ আসয়ত ল্টদয়ত চোে নো আহমদ মুসো। ক্সজয়েই এই সোবধোনতো। 

আহমদ মুসো ধীয়র ধীয়র এয় োল্টেল। তোর পল্টরকল্পনো হয়লো, 
কল্টরয়ডোরেোর প্রোয়ন্ত ল্ট য়ে উিঁল্টক ক্ময়র ক্দখয়ব তোরো ল্টক করয়ে। ব্রুনো ও ল্টম. 
ক্সনল্টেড দু’জয়নর দরজোর সোময়ন ক্থয়ক মোনুয়ষর সোড়ো পোয়ে। 

কল্টরয়ডোয়রর ল্টেক ডোন পোশ ল্টদয়ে অেসর হল্টেল আহমদ মুসো। প্রোন্ত 
ল্টদয়ে, যোবোর ফয়ল কল্টরয়ডোয়রর ক্শষ পযযন্ত যোবোর আয় ই বোম পোয়শর দরজোর 
সোময়ন যোরো দোিঁল্টড়য়ে আয়ে তোয়দর ক্দখো যোয়ব। 

আহমদ মুসো এয় োল্টেল। 
তখনও বোম ল্টদয়কর দরজো ক্দখয়ত পোবোর মত ক্কৌল্টণক অবস্থোয়ন ক্স 

ক্পৌিঁেয়ত পোয়রল্টন। ল্টকন্তু তোর ক্চোখ দরজোর ল্টদয়ক। 
হেোৎ ক্দখল একজন ক্লোক বোম ল্টদয়কর দরজোর ল্টদক ক্থয়ক েুয়ে 

আসয়ে। তোর ক্চোখ ডোন পোয়শর দরজোর ল্টদয়ক। ল্টকন্তু এ কল্টরয়ডোয়রর সোমনোসোমল্টন 
আসয়তই আহমদ মুসো তোর ক্চোয়খ পয়ড় ক্ ল। 
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চময়ক উয়ে থময়ক দোিঁড়োল ক্স। পরক্ষয়ণই কোিঁয়ধর মোইয়ক্রো ক্মল্টশন োন 
হোয়ত এয়ন আহমদ মুসোয়ক তোক করয়ত যোল্টেল। 

আহমদ মুসোও তোয়ক একই সাংয়  ক্দয়খ ক্ফয়লল্টেল। কোিঁধ ক্থয়ক 
ক্স্টন োন নোমোয়নো ক্থয়কই বুঝল, নো মোরয়ল তোয়কই মরয়ত হয়ব। আহমদ মুসোর 
ক্স্টন োয়নর বযোয়রল ওল্টদয়ক তোক করোই ল্টেল। েোয় যে এযোডজোস্ট কয়র ল্টে োর 
চোপয়ত ক্দল্টর হয়লো নো আহমদ মুসোর। 

ক্লোকল্টের ক্স্টন োন আহমদ মসুোয়ক েোয় যে করোর আয় ই ক্লোকল্টে গুল্টল 
ক্খয়ে ঢয়ল পয়ড় ক্ ল। 

গুল্টল কয়রই আহমদ মুসো দ্রুত ল্টকেুেো সোময়ন এয় োয়লো। বোম ল্টদয়কর 
দরজোেো তোর সোময়ন এল। ক্দখল দরজোর সোময়ন দোিঁড়োয়নো দু’জন তোয়দর 
ক্স্টন োন বোল্ট য়ে েুয়ে আসয়ে। 

ল্টক ঘেয়ত যোয়ে আহমদ মসুো পল্টরস্ক্োর বুঝয়ত পোরল। বোম ল্টদয়কর 
ক্লোকগুয়লোই নে, ডোন দরজোর সোময়নর ক্লোকরোও ল্টনশ্চে েুয়ে আসয়ে। সবোইয়ক 
তোর ক্মোকোল্টবলো করয়ত হয়ব। আর সবোইয়ক এক সোয়থ ক্মোকোল্টবলো করো সম্ভব 
হয়ব নো। 

তোই আহমদ মুসো সমে নি করল নো। 
ক্স্টন োয়নর ল্টে োয়র তজযল্টন রোখোই ল্টেল।েোয় যে ল্টেক করোর পর তজযল্টন 

ক্স্টন োয়নর ল্টে োয়রর উপর ক্চয়প বসল। 
সোময়ন েুয়ে আসো ক্লোক দু’ল্টে গুল্টল ক্খয়ে সোময়নই হুমল্টড় ক্খয়ে পয়ড় 

ক্ ল।  
গুল্টল কয়রই আহমদ মুসো ক্স্টন োয়নর বযোয়রল বোম ক্থয়ক ডোন পোয়শর 

ল্টদয়ক ল্টনয়ে গুল্টল বৃল্টির ক্দেোল সৃল্টি করল। তোরপর কল্টরয়ডোয়রর ডোন পোয়শর ল্টদয়ক 
 ল্টড়য়ে চলল, যোয়ত ডোন ল্টদয়কর দরজোর সোময়নর কল্টরয়ডোরেো তোর ক্স্টন োয়নর 
গুল্টলর আওতোে এয়স যোে এবাং ওপোয়শর ক্লোকরো তোয়ক েোয় যে করোর সুয়যো  
পোওেোর আয় ই তোর গুল্টল বৃল্টির মুয়খ পয়ড় যোে। 

আহমদ মুসোর ল্টনিুযল পল্টরকল্পনো। সল্টতযই ডোন দরজোর সোময়নর ক্লোকরো 
েুয়ে আসল্টেল এবাং তোরোও গুল্টল েুিঁড়য়ত শুরু কয়রল্টেল। ল্টকন্তু আহমদ মুসোর গুল্টল 
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ক্যিোয়ব ওয়দর কিোর করল্টেল, ক্সিোয়ব তোরো আহমদ মুসোয়ক েোয় যে করয়ত 
পোয়রল্টন এবাং তোড়োহুড়োর কোরয়ণ তোরো আহমদ মুসোর সল্টেক অবস্থোন ক্দখয়ত 
পোেল্টন। তোর ফয়ল তোরো ক্বপয়রোেোিোয়ব এ কল্টরয়ডোয়রর ল্টদয়ক েুয়ে আসয়ত ল্ট য়ে 
আহমদ মুসোর গুল্টল বৃল্টির মুয়খ পয়ড় ক্ ল। ল্টতনজয়নর ক্য দু’জন ডোন পোয়শ ল্টেল 
তোরো লোশ হয়ে ক্ ল, ল্টকন্তু ক্বিঁয়চ ক্ ল একজন। দুই ক্স্টন োয়নর গুল্টল বৃল্টি ক্থয়ম 
যোওেো এবাং এক ক্স্টন োয়নর গুল্টল অবযোহত থোকো ক্দয়খ আহমদ মুসো এেো বুয়ঝ 
ল্টনল। 

আহমদ মুসো দ্রুত কল্টরয়ডোয়রর বোম পোশ ক্থয়ক  ল্টড়য়ে কল্টরয়ডোয়রর ডোন 
পোয়শ চয়ল ক্ ল। তোরপর ক্স্টন োয়নর ল্টে োয়র হোত ক্রয়খ দ্রুত ক্রল্টলাং কয়র 
কল্টরয়ডোয়রর প্রোয়ন্ত ল্ট য়ে ক্পৌিঁেল, ক্যখোয়ন ক্থয়ক কল্টরয়ডোয়রর  োডযোর এয়কবোয়র 
‘এল’ পযোেোয়নয েোনয ল্টনয়ে পুব ল্টদয়ক চয়ল ক্ য়ে। ওল্টদয়কই  োডযোয়রর আড়োয়ল 
অবল্টশি একজন ক্লোক লুল্টকয়ে আয়ে অথবো আক্রময়ণর ক্কোন ক্কৌশল ল্টনয়ে 
এল্ট য়ে আসয়ে। 

আহমদ মুসো তোর ক্স্টন োয়নর বযোয়রল ‘এল’-এর ক্কোণোেোে যতখোল্টন 
সম্ভব পূবয ল্টদয়ক ঘুল্টরয়ে ক্রয়খ অয়পক্ষো করয়ত লো ল। 

ল্টমল্টনেখোয়নয়কর ময়ধযই আহমদ মুসো অল্টতি হয়ে উেল। ল্টক করয়ে 
তৃতীে ক্লোকল্টে? ক্স যল্টদ আক্রময়ণ এল্টদয়ক আসয়ত চোে ক্য ক্কোন ক্কৌশয়ল, 
তোহয়ল এতেো সমে লো োর কথো নে। সমে ক্স নি করয়ত পোয়র নো। কোরণ ক্স 
জোয়ন, ক্স খুব ঝুিঁল্টকপূণয অবস্থোয়ন রয়েয়ে। কোরণ ক্য ক্কোন সমে ক্স তোর গুল্টলর 
মুয়খ পড়য়ত পোয়র, তোর আড়োল ক্নবোর ক্কোন জোে ো ক্নই। সুতরোাং ক্বপয়রোেো 
আক্রময়ণ আসোর ক্কোন ল্টবকল্প তোর কোয়ে ক্নই, তোহয়ল ক্স চুপ কয়র আয়ে ক্কন? 
ল্টনশ্চে ক্স চুপ কয়র বয়স ক্নই! 

আহমদ মুসো ক্স্টন োয়নর ল্টে োয়র তজযল্টন ক্রয়খ উিঁল্টক ল্টদল ডোয়নর 
বোরোিোর ল্টদয়ক। 

ক্স ক্দখল বোরোিোর  োডযোয়রর  ো ক্ঘিঁয়ষ বয়স ক্স  যোস মুয়খোশ পরয়ে। 
তোর সোময়ন ল্টপাং পাং বয়লর মত ল্টকে ুরোখো। ক্দয়খই আহমদ মুসো বুঝল, ওেো ক্কোন 
ক্প্রশোর  যোস ক্বোমো, যো সাংজ্ঞো ক্লোপ করয়ত পোয়র ল্টনল্টদযি এলোকোর সব মোনুয়ষর। 
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অথবো ওেো যল্টদ ক্কোন ল্টবষোক্ত  যোস ক্বোমো হে তোহয়ল ল্টবয়ফোরয়ণর কয়েক 
ক্সয়কয়ঠডর ময়ধয মৃতযু অবধোল্টরত। ল্টনয়জর ল্টনরোপত্তোর জয়ে  যোস মুয়খোশ পরোর 
পরই ক্স ওেো বযবহোর করয়ব। 

আহমদ মুসো িোবয়ে। 
 যোস মুয়খোশ পরো তোর হয়ে ক্ য়ে। হোয়ত তুয়ল ল্টনয়ত যোয়ে তোর সোময়নর 

সোদো বলেো। 
ল্টে োয়র হোত ক্রয়খই আহমদ মুসো তোর ক্দহেোয়ক উয়ি ল্টদয়ে সোময়নর 

বোরোিোর মোঝখোয়ন চয়ল এল এবাং শুয়ে ক্থয়কই ক্লোকল্টের ল্টদয়ক ল্টরিলবোর তোক 
কয়র ল্টচৎকোর কয়র বলল, ‘হোত উপয়র ক্তোল, নো হয়ল ক্তোমোর ক্দহ ঝোিঁঝরো হয়ে 
যোয়ব।’ 

ক্লোকল্টে কথোেোর ল্টদয়ক ক্কোন কোনই ল্টদল নো। সোদো বলেোর ল্টদয়ক 
অেসরমোন তোর হোত দ্রুততর হয়লো এবাং ক্েোিঁ ক্ময়র ল্টনয়ে ল্টনল সোদো বলল্টে ল্টনয়জর 
হোয়তর মুয়েোে। উেল্টেল তোর হোত উপর ল্টদয়ক ল্টবদুযত  ল্টতয়ত। 

আহমদ মুসো তোয়ক আর সমে ল্টদল নো। ক্স যো বয়লল্টেল তোই ঘেল। 
আহমদ মুসোর ক্স্টন োয়নর গুল্টলয়ত ক্লোকেোর ক্দহ ঝোিঁঝরো হয়ে ক্ ল। 

আহমদ মুসো উয়ে দোিঁড়োল। 
ক্স ডোক ল্টদল ব্রুনো ও তোর বোবো আলদুল্টন ক্সনল্টেডয়ক। 
তোরো দরজো খুয়ল ক্বল্টরয়ে এল। 
িয়ে ব্রুনো কোিঁপল্টেল। মুখ তোর িয়ে ফযোকোয়স। আলদুল্টন ক্সনল্টেয়ডর 

অবস্থোও একই রকম। আতাংয়ক ল্টনবযোক ক্সও। 
‘আর ক্কোন িে ক্নই ল্টম. ক্সনল্টেড, ব্রুনো। ওরো সোতজন এয়সল্টেল। সবোই 

মোরো পয়ড়য়ে। 
‘ল্টম. আহমদ মুসো আবোরও আমোয়দর জীবন বোিঁচোয়লন।’ বয়ল আহমদ 

মুসোয়ক জল্টড়য়ে ধরল আলদুল্টল ক্সনল্টেড। 
ব্রুনোও ল্টনবযোক হয়ে দোিঁড়োল আহমদ মুসোর সোময়ন। তোর বুয়ক ক্তোলপোড় 

চলয়ে। আমরো ক্তো ঘুমুল্টেলোম। ল্টকেুই ক্ের পোইল্টন। ল্টতল্টন ক্কমন কয়র ক্ের 
ক্পয়লন? ল্টতল্টন ল্টনশ্চে ক্জয়  ল্টেয়লন। এমনিোয়ব ল্টতল্টন ক্জয়  থোয়কন। ল্টবিেকর 
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এই মোনুষ! ক্কউ মোনুয়ষর জীবনয়ক পো য়লর মত িোয়লো নো বোসয়ল ল্টনয়জর দোল্টেত্ব 
ও কতযবযয়ক এমনিোয়ব িোয়লোবোসয়ত পোয়র নো। এরোই মোনুয়ষর ময়ধয ক্সোনোর 
মোনুষ। তোর  বয হয়ে ক্য, তোর আপো এয়ক িোয়লো ক্বয়সল্টেয়লন এবাং এর জয়ে 
জীবন ল্টদয়েয়েন। এমন মোনুয়ষয়ক িোয়লো নো ক্বয়স পোরো যোে নো! 

ব্রুনোর ল্টচন্তো আরও এয় োয়তো, ল্টকন্তু আলদুল্টন ক্সনল্টেয়ডর কথো ক্শষ হবোর 
সোয়থ সোয়থ আহমদ মুসো বয়ল উেল, ‘আপনোরো একে ুদোিঁড়োন। আল্টম ল্টনয়চ েইাং 
রুম ও আশপোশেো একে ুক্দয়খ আল্টস।’ 

বয়ল আহমদ মুসো চলয়ত শুরু করল। 
‘ল্টম. আহমদ মুসো ল্টেজ, আমরো আপনোর সোয়থ আসয়ত চোই্।’ বলল 

আলদুল্টন ক্সনল্টেড। তোর ক্চোয়খ-মুয়খ অস্বল্টস্ত। 
আহমদ মুসো ল্টফয়র দোিঁড়োল। বলল, ‘ক্কন ল্টম. আলদুল্টন ক্সনল্টেড? আল্টম 

ল্ট য়েই চয়ল আসব।’ 
‘ল্টকয়স ল্টক হয়ে, ল্টকেুই আমোর কোয়ে পল্টরষ্কোর নে। এখোয়ন থোকয়ত 

আমোর িে করয়ে ল্টম. আহমদ মুসো।’ বলল আলদুল্টন ক্সনল্টেড। 
ব্রুনো ল্টকে ুবলয়ত ল্ট য়েও পোরল নো। কথো ফেুল নো তোর মুয়খ। একেো 

জড়তো তোয়ক জল্টড়য়ে ধয়রয়ে। 
আহমদ মুসো একে ুিোবল। তোরপর বলল, ‘আসুন জনো্ব।’ 
আহমদ মুসো হোিঁেয়ত শুরু করল। 
ল্টম. আলদুল্টন ক্সনল্টেড ও ব্রুনো আহমদ মুসোর ক্পেয়ন চলয়ত লো ল। 
লোউয়ঞ্জ আয়রক জয়নর লোশ ক্দয়খ আর একবোর আিঁৎয়ক উেল ব্রুনোরো। 
‘এ ক্লোক এখোয়ন পোহোরোে ল্টেল। তোয়ক নো ক্ময়র সোময়ন এয় োয়নো 

অসম্ভব ল্টেল।’ আহমদ মুসো বলল। 
‘আপল্টন ক্ের ক্পয়লন ল্টক কয়র ল্টম. আহমদ মুসো? আপল্টন ল্টক ক্জয়  

ল্টেয়লন?’ ল্টজজ্ঞোসো আলুদল্টন ক্সনল্টেয়ডর। 
‘ঘুল্টময়ে ল্টেলোম।’ আহমদ মুসো বলল। 
‘তোহয়ল ওয়দর সোড়ো ক্পয়ে ক্জয়  উয়েয়েন?’ বলল ক্সনল্টেড। 
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‘ওয়দর সোড়ো ক্পয়ে জোল্ট ল্টন। ল্টকিোব জো লোম, ক্সেো পয়র বলল্টে। ক্স 
ল্টবষেেো ল্টনয়ে িোবয়ত ল্ট য়েই ল্টনয়চর েইাং রুয়ম আসল্টেলোম।’ আহমদ মুসো বলল। 

আহমদ মুসোর ক্শয়ষর কথোেোর ল্টকেুই বুঝল নো ব্রুনোরো। ল্টকন্তু আর ল্টকেু 
ল্টজজ্ঞোসোও করল নো। 

তোরো ল্টনয়চর েইাং রুয়ম এয়স ক্ য়ে। 
তোরো সবোই েইাং রুয়ম প্রয়বশ করল। 
আহমদ মুসো ক্সোজো এয় োয়লো ফলুদোল্টনর ল্টদয়ক। ফয়ুল গুয়ের সোয়থ রোখো 

একমোত্র ক্ োলোপ হোয়ত তুয়ল ল্টনল আহমদ মুসো। 
ক্ োলোপল্টে তুয়ল ল্টনয়েই আহমদ মুসো ক্ োলোয়পর  ন্ধ ক্নবোর জয়ে নোয়কর 

কোয়ে ল্টনয়ে এল ফলুল্টেয়ক। ফুলল্টে নোয়কর সোময়ন এয়ন শুিঁকয়ত ল্ট য়ে চময়ক উেল 
আহমদ মুসো। ক্দখল ফয়ুলর ল্টেক মোঝখোয়ন ক্ োল কয়র জড়োয়নো একেো লোল 
কো জ গুিঁয়জ রোখো। 

শুিঁকো আর হয়লো নো ফলুেো। 
বোম হোয়ত কো জেো তুয়ল ল্টনয়ে দুই হোয়ত ক্ োল কয়র িোিঁজ করো কো জল্টে 

খুয়ল ক্ফলল। 
ল্টবিে আহমদ মুসোর ক্চোয়খ-মুয়খ। 
ব্রুনোরোও আহমদ মুসোর পোয়শ এয়স দোিঁল্টড়য়েয়ে। 
আহমদ মুসো ক্চোখ বুলোল কো জল্টের উপর। 
ল্টতনল্টে বোকয ক্লখো। 
পড়ল আহমদ মুসো, ‘ল্টসজোর ফোিঁয়দ পয়ড়য়ে। তোর বউ-ক্বল্টে আেকো। 

আজ রোত ২েো, সোবধোন থোকয়বন।’ 
ক্লখোেো পড়োর সাংয় ই সব ল্টকেু পল্টরষ্কোর হয়ে ক্ ল আহমদ মুসোর 

কোয়ে। ল্টসজোয়রর বউ-ক্বল্টেয়ক আেয়ক ক্রয়খ বোধয কয়রয়ে ল্টসজোরয়ক তোয়দর কথো 
মত চলয়ত। ল্টনশ্চে ক্ য়ের কল্টবয়নশন লয়কর ল্টডল্টজেোল ক্কোড ক্স ল্যাযোক লোইেয়ক 
বয়ল ল্টদয়েয়ে। বোল্টড়েোর ল্টডজোইন ও বোল্টড়র ক্ক ক্কোথোে থোয়ক তোও ল্টনশ্চে ওরো 
ল্টসজোয়রর কোে ক্থয়ক ক্জয়ন ল্টনয়েয়ে। রোত দু’ক্েোর ল্টদয়ক এ বোসোে আক্রমণ হয়ব, 
ক্সেোও এই ল্টচরকুয়ের ক্লখক জোনত। ক্স এই বযোপোয়র আহমদ মুসোয়ক সোবধোন 
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করয়ত ক্চয়েল্টেল ল্টচরকুে ল্টলয়খ। ক্ক এই ল্টচরকুে ক্লখক? ক্স ‘ল্যাযোক লোইয়ের 
ক্কউ? তো অবেই নে। তোহয়ল ক্ক? 

এ প্রয়ের জবোব আহমদ মুসো খুিঁয়জ ক্পল নো। ক্লোকেো ল্টক আসয়লই 
ল্টলনোর ল্টেল, নো ল্টলনোয়রর েদ্ময়বয়শ এয়সল্টেল? 

‘ল্টম. আহমদ মুসো, ফয়ুলর ময়ধয ক্থয়ক ওেো ল্টক ক্বর হয়লো? ফলুই বো 
এখোয়ন ক্কোয়ত্থয়ক এল? ফলুদোল্টনয়ত রোখোর সমে  তকোল ফয়ুলর গুে আল্টম 
িোয়লো কয়র ক্দয়খল্টে। তোয়ত এই ক্ োলোপল্টে ল্টেল নো।’ বলল আলদুল্টন ক্সনল্টেড। 

আহমদ মুসোর ল্টচন্তোে ক্েদ পড়ল। তোকোল ক্স আলদুল্টন ক্সনল্টেয়ডর 
ল্টদয়ক। একে ুহোসল। বলল, ‘আল্টম ল্টকিোয়ব ঘুম ক্থয়ক জো লোম বলল্টেয়লন নো। 
এই ফলু আমোয়ক ঘুম ক্থয়ক জোল্ট য়ে ল্টদয়েয়ে। আল্টম স্বে ক্দখল্টেলোম, ক্য আমোয়ক 
ফলুেো ল্টদয়েল্টেল, ক্স আমোয়ক বলল্টেল, ‘আমোর ফলুেো শুিঁয়কও ক্দখয়লন নো।’ তোর 
এই কথোর পরই আমোর ঘুম ক্িয়ঙ যোে। স্বেেো এতই জীবন্ত ল্টেল ক্য, আমোর ময়ন 
হয়লো, এই মুহূয়তয ফলুেো ওখোন ক্থয়ক ক্নেো প্রয়েোজন এবাং শুিঁয়ক ক্দখোও উল্টচত। 
সাংয়  সাংয় ই আল্টম উেলোম। দরজো খুললোম। দরজো খুয়লই ক্ের ক্পলোম ল্টসিঁল্টড় 
ল্টদয়ে কয়েকজন ক্লোক উয়ে আসয়ে। তোরপর আল্টম ওয়দর অনুসরণ করলোম এবাং 
এরপর যো ঘয়েয়ে তো আপনোরো ক্দয়খয়েন।’ 

‘ল্টমরোকল! সল্টতযই ফলুই ক্তো আপনোয়ক জোল্ট য়েয়ে। বুঝো যোয়ে, ফলু 
আপল্টন িোয়লো কয়র ক্দয়খনল্টন বয়লই আপল্টন স্বে ক্দয়খয়েন।’ বলল আলদুল্টন 
ক্সনল্টেড। 

‘এবাং স্বে আল্টম ল্টেক সময়ে ক্দয়খল্টে এবাং ল্টেক সময়েই ঘুম ক্থয়ক 
ক্জয় ল্টে।’ বয়ল আহমদ মুসো লোল ল্টচরকুেল্টে এল্ট য়ে ল্টদল আলদুল্টন ক্সনল্টেয়ডর 
ল্টদয়ক। 

আলদুল্টন ক্সনল্টেড পড়ল ল্টচরকুেল্টে। তোর ক্চোখ দু’ল্টে ল্টবিে-উয়দ্বয়  
েোনোবড়ো হয়ে ক্ ল। 

ল্টপতোর ল্টদয়ক ক্চয়ে তোর হোত ক্থয়ক ল্টচরকুেল্টে ল্টনয়ে ল্টনল ব্রুনো। ব্রুনোও 
ল্টচরকুেল্টে পড়ল। তোরও ক্চোখ-মুয়খ ক্নয়ম এল ল্টবিে ও উয়দ্ব । বলল, ‘স্যোর 
আপল্টন ল্টক ল্টেক ২েোে ঘুম ক্থয়ক উয়েল্টেয়লন?’ 
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‘হ্োিঁ, ব্রুনো, স্বে ক্দয়খ ২েোে আল্টম ঘুম ক্থয়ক ক্জয় ল্টেলোম।’ আহমদ মুসো 
বলল। 

‘ল্টম. আহমদ মুসো, ল্টসজোয়রর বযোপোয়র ল্টক ক্লখো হয়েয়ে বুঝলোম নো।’ 
বলল আলদুল্টন ক্সনল্টেড। 

‘বলল্টে। ল্যাযোক লোইয়ের ক্লোকরো ল্টসজোয়রর স্ত্রী ও ক্ময়েয়ক ল্টকডেোপ 
কয়রয়ে এবাং ল্টসজোরয়ক বয়লয়ে ক্য, ল্যাযোক লোইয়ের ক্লোকরো যো বলয়ব তো নো করয়ল 
তোর স্ত্রী ও ক্ময়েয়ক হতযো করয়ব। ময়ন হয়ে, স্ত্রী ও ক্ময়েয়ক বোিঁচোয়নোর জয়ে ক্স 
ল্যাযোক লোইে যো বলয়ে তোই ক্স করয়ে। ক্সই এ বোল্টড়র ল্টেকোনো ওয়দর জোনোয়ত 
বোধয হয়েয়ে। আমোর উপর ক্য আক্রমণ হে, ক্সেোও ল্টসজোয়রর সোহোযয ল্টনয়ে ওরো 
কয়রয়ে। আজও ওরো এ বোল্টড়র ক্কোয়ডড লক খুয়লয়ে ল্টসজোয়রর সোহোয়যয।’ 

মুহূতয কয়েয়কর জয়ে ক্থয়ম আবোর আহমদ মুসো বলল আলদুল্টন 
ক্সনল্টেয়ডর ল্টদয়ক ক্চয়ে, ল্টসজোয়রর ময়ধয িীত ও জড়সড় িোব এই কোরয়ণই ক্দখো 
ক্যত, যো আল্টম বয়লল্টেলোম।’ 

‘ল্টসজোর এত বড় ল্টবশ্বোসঘোতকতো করল আমোয়দর সোয়থ? ওয়ক এক 
মুহূতয আর রোখো যোয়ব নো, বোল্টড়ও আমোয়দর পোিোয়ত হয়ব। নো, তোয়ক পুল্টলয়শ 
ল্টদয়ল িোয়লো হে ল্টম. আহমদ মুসো?’ বলল আলদুল্টন ক্সনল্টেড। 

‘নো, এসব করো ল্টেক হব নো ল্টম. ক্সনল্টেড। তোয়ক তোড়োয়নোও যোয়ব নো, 
তয়ব বোসো বদল করো ক্যয়ত পোয়র। তোয়ক বুঝয়তই ক্দেো যোয়ব নো ক্য, তোর ল্টবষেেো 
আমরো জোল্টন। আর…।’ 

আহমদ মুসোর কথোর মোঝখোয়নই আলদুল্টন ক্সনল্টেড বয়ল উেল, ‘ল্টকন্তু 
তোহয়ল ক্তো ল্টসজোরয়ক বযবহোর কয়র আরও ঘেনো ঘেোয়তই থোকয়ব ল্যাযোক 
লোইেরো।’ 

‘হ্োিঁ, ক্স আশাংকো আয়ে। আমোয়দরয়ক সোবধোন থোকয়ত হয়ব। ল্টকন্তু লোি 
ক্যেো হয়ব ক্সেো হয়লো, ল্টসজোরয়ক ক্ োপয়ন ফয়লো কয়র আমরো ল্যাযোক লোইয়ের 
ল্টেকোনো জোনয়ত পোল্টর ল্টকাংবো কোউয়ক ধয়র ক্ফলয়ত পোল্টর। এেো আমোয়দর জয়ে 
খুব প্রয়েোজন।’ আহমদ মুসো বলল। 

‘এ কথোও ল্টেক। ল্টেক আয়ে যো িোয়লো ক্বোয়ঝন তোই করুন।’ 
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সবোই ক্বল্টরয়ে এল ল্টনয়চর েইাং রুম ক্থয়ক। 
ক্দোতলোে ওেোর ল্টসিঁল্টড়র ক্ োড়োে এয়স আহমদ মুসো বলল, ‘ল্টম. ক্সনল্টেড, 

আপল্টন পুল্টলশয়ক ক্েল্টলয়ফোন করুন। তোয়দরয়ক সব ঘেনো জোনোন।’ 
পুল্টলশয়ক ক্েল্টলয়ফোন কয়র আবোর তোরো ক্দো’তলোে ল্টফয়র এল। 
‘ল্টম. আহমদ মুসো, আমোর ও ব্রুনোর দরজোর সোময়ন সরু পোইপ ও 

ইয়লকেল্টনক ধরয়নর একেো বক্স ক্কন?’ বলল আলদুল্টন ক্সনল্টেড। 
‘আপনোয়দর হতযোর পল্টরকল্পনো তোয়দর ল্টেল নো। ওরো ক্চয়েল্টেল 

আপনোয়দর সাংজ্ঞোহীন কয়র ল্টকডেোপ করয়ত। এসব সাংজ্ঞোহীন করোর সরঞ্জোম। 
পোইয়পর একেো মোথো ক্দখুন ক্খোলো, আয়রকেো মোথোে সুিঁচোয়লো, ফোিঁপো ও ক্মোেো-
ক্সোেো ল্টপন। ল্টপাং পাং বয়লর মত ওেো মোনুষয়ক সাংজ্ঞোহীন ক্প্রশোর  যোস বল। বলল্টে 
ইয়লকেল্টনক বয়ক্স ল্টনল্টদযি স্থোয়ন ক্সে করোর পর বয়ক্সর ফয়ুেো ল্টদয়ে পোইয়পর ল্টপনেো 
ঢুল্টকয়ে ল্টদয়ল ল্টপনেো  যোস বয়লর ল্টিতয়র ঢুয়ক ল্টনল্টদযি স্থোন ল্টদয়ে  যোস েোড়য়ত 
আরম্ভ করয়ব। তোরপর ফোিঁপো ল্টপয়নর সোহোয়যয  যোস প্রয়বশ করয়ব ল্টেউয়ব। 
ল্টেউয়বর ক্খোলো মোথো ঢুকোয়নো থোকয়ব ঘয়রর ল্টিতর।  যোস ঘয়র প্রয়বশ করোর সোয়থ 
সোয়থ ঘয়র ক্য থোকয়ব ক্স সাংজ্ঞো হোরোয়ব।’ আহমদ মুসো বলল। 

‘ও  ড! ওয়দর েযোন সফল হয়ল আমোয়দর বোিঁচোর ক্কোন উপোে ল্টেল নো। 
ল্টক বয়ল ক্য আপনোর কৃতজ্ঞতো  জোনোব আহমদ মুসো। ক্কোন কথোই যয়থি নে।’ 
বলল ল্টম. ক্সনল্টেড। 

ল্টপতোর কথো ক্শষ হয়তই ব্রুনো বয়ল উেল, ‘বোবো, উল্টন ক্রফ আপোর ক্দেো 
দোল্টেত্ব পোলন করয়েন। ক্কোন ধেবোদই নোল্টক তোিঁর প্রোপয নে!’ 

‘আবোর িুল করে ব্রুনো। ক্ ৌরী আমোয়ক দোল্টেত্ব ক্দনল্টন। ল্টতল্টন আশো 
কয়রল্টেয়লন মোত্র।’ আহমদ মুসো বলল। 

‘দোল্টেত্ব ক্দেো ও আশো করোর ময়ধয খুব ক্বল্টশ ল্টক দূরত্ব? প্রথমেো স্থুল এবাং 
ল্টদ্বতীেেো িদ্র িোষোর, এই যো পোথযকয।’ বলল ব্রুনো। 

‘ব্রুনো, আল্টম ক্তোমোর ক্বোন ক্যমনেো ল্টেল, তোয়ক ক্তমনেোই বড় রোখয়ত 
চোল্টেলোম। আর তুল্টম তোয়ক ক্েয়ন ল্টনয়চই নোমোয়ত চোে। ল্টনয়জয়দর ক্কোন বযোপোয়র 
অেয়ক দোল্টেত্ব চোপোবোর মত স্বোথযবোদী ল্টতল্টন ল্টেয়লন নো। ল্টতল্টন ল্টনয়জয়দর সম্পয়কয 
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আমোয়ক জোল্টনয়েল্টেয়লন অবল্টহত করোর উয়েয়ে। এর সোয়থ ল্টতল্টন একেো মত 
ক্পোষণ কয়রল্টেয়লন মোত্র।’ আহমদ মুসো বলল। 

ব্রুনো সাংয়  সাংয়  উত্তর ল্টদল নো। 
হেোৎ তোর ক্চোখ-মুখ িোল্টর হয়ে উেল। 
মুহূতয কয়েক মোথো ল্টনচ ুকয়র থোকোর পর বলল, ‘ধেবোদ স্যোর। আল্টম 

আমোর কথো প্রতযোহোর করল্টে। ধেবোদ আপনোয়ক, আমোর ক্বোনয়ক এমন পরম 
সুির ক্চোয়খ ক্দখোর জয়ে। আল্টম  ল্টবযত স্যোর।’ ব্রুনোর িোল্টর কঠে একেো অবরুদ্ধ 
আয়বয়  ক্িয়ঙ পড়ল। 

ক্স দু’হোয়ত মুখ ঢোকল। 
বোল্টড়র বোইয়র ক্থয়ক পুল্টলয়শর  োল্টড়র শে ক্িয়স এল। 
আলদুল্টন ক্সনল্টেড ঘয়রর ক্িতয়র ল্ট য়েল্টেল। দ্রুত ক্বল্টরয়ে এল। বলল, 

‘পুল্টলশ এয়সয়ে। আল্টম ল্টনয়চ যোই। ওয়দর ল্টনয়ে আল্টস।’ 
 
 
 
ব্রুমসোরবোয় যর রোইন এলোকো। 
রোইয়নর পল্টশ্চম তীর। 
ব্রুমসোরবোয় যর সোকুযলোর ক্রোয়ডর দল্টক্ষণ প্রোন্ত, ক্যখোন ক্থয়ক সোকুযলোর 

ক্রোডল্টে পূবয ল্টদয়ক বোিঁক ল্টনয়ে রোইন পযযন্ত ক্নয়ম ক্ য়ে, তোর উত্তর প্রোন্ত বরোবর এয়স 
ক্শষ হয়েয়ে স্যোক্সনয়দর আল্টদ রোজপ্রোসোদ এলোকোর দল্টক্ষণ সীমো। 

সোকুযলোর ক্রোডল্টে ব্রুমসোরবোয় যর বযস্ত সড়য়কর একল্টে। 
স্যোক্সন রোজপ্রোসোয়দর এল্টরেো ল্টেক আয়ে আর অে ল্টকেুর সব ল্টেক ক্নই। 
মূল প্রোসোয়দর কোেোয়মো ল্টেক থোকয়লও সাংস্ক্োয়রর মোধযয়ম দৃেপে পোয়ি 

ক্ য়ে। মূল অাংশ ল্টেক থোকয়লও আয়শ পোয়শর স্থোপনো প্রোে ক্ক্ষয়ত্রই আর অবল্টশি 
ক্নই। মোত্র দল্টক্ষণ প্রোয়ন্ত এয়স সোকুযলোর ক্রোডেো  ো ক্ঘিঁয়ষ রোজ প্রোসোয়দরই 
আয়রকেো ল্টবল্টেন্ন অাংশ এখয়নো ল্টেয়ক আয়ে। স্যোক্সনয়দর প্রথম সম্রোে অয়েো ল্টদ 
ক্েয়ের ভ্রোতুস্পুত্র ও নোল্টতর ময়ধয সোম্রোজয ল্টনয়ে ল্টবয়রোধ ক্দখো ল্টদয়ল সোম্রোজয িো  
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হে এবাং সম্রোয়ের নোল্টতর জয়ে আলোদো এই প্রসোদ ল্টনল্টমযত হে। ব্রুনোর মো কোল্টরনো 
কোরল্টলন সম্রোয়ের ক্সই নোল্টতরই উত্তরপুরুষ। ব্রুনো, তোর ক্বোন ও বোবো এই বোল্টড় 
ক্থয়ক ল্টবতোল্টড়ত হয়েয়ে। এখন তোর মো এই বোল্টড়য়ত থোয়ক। তোর সোয়থ থোয়ক 
ল্যাযোক লোইয়ের ক্লোকরো। 

এই বোল্টড়র পর সোকুযলোর ক্রোডেো ক্পরুয়ল রোস্তোর ওপোয়শ সোল্টরবদ্ধ বোল্টড়র 
ময়ধয পুরোয়নো ময়ডয়লর জোিঁকজমকহীন, অয়নকেোই পল্টরতযক্ত বোল্টড়র মত দোিঁল্টড়য়ে 
আয়ে আয়রকেো বোল্টড়। এই বোল্টড়র ওল্ড ময়ডয়লর ক্ ে ও প্রোচীর ক্ঘরো বোল্টড়য়ত 
ক্ ে ল্টদয়ে প্রয়বশ করয়ল প্রথয়মই একেো আল্টঙনো পোওেো যোে। তোরপর লোল পোথর 
ল্টবেোয়নো রোস্তো ল্টদয়ে সোময়ন এয় োয়ল আল্টঙনোর মোথোে একেো  োল্টড় বোরোিো।  োল্টড় 
বোরোিো ক্থয়ক কয়েক ধোপ ক্পল্টরয়ে উিঁচ ুবোরোিো। বোরোিোর পয়রই বোল্টড়র ক্িতয়র 
ক্ঢোকোর মূল ক্ ে। 

ক্ ে অরল্টক্ষত। ক্ য়ে ক্কোন দোয়রোেোন ক্নই। আয়ে কল্টলাং ক্বল। কল্টলাং 
ক্বল বোজয়ল ক্কউ দরজো খুয়ল ক্দে। অল্টধকোাংশ সমেই দরজোে তোলো থোয়ক। 
এখন অবে তোলো ক্নই। 

বোল্টড়র ক্িতয়র েল্টোং রুয়ম বয়স ল্টতনজন কথো বলয়ে। আহমদ মুসো, ব্রুনো 
ও তোর বোবো আলদুল্টন ক্সনল্টেড। 

ক্সল্টদন রোয়ত বোল্টড় আক্রোন্ত হওেো এবাং বোল্টড়র ল্টেকোনো ল্যাযোক লোইে ক্জয়ন 
ক্ফয়লয়ে তো প্রমোল্টণত হওেোর পর আহমদ মুসোরো ক্সল্টদনই ঐ বোল্টড় পোয়ি 
ক্ফয়লয়ে। এ বোল্টড় তোয়দর নতুন ল্টেকোনো। 

এ বোল্টড়েো পোওেোর ময়ধযও একেো কোল্টহনী আয়ে। 
বোল্টড় আক্রোন্ত হওেোর ঘেনো ক্যল্টদন ঘয়ে, ক্সল্টদনই রোস্তোর কয়েকেো ে-ু

ক্লে ল্টবজ্ঞোপন ক্দয়খ ক্সসব বোল্টড়র ক্লোয়কশন ক্দখয়ত ক্বল্টরয়েল্টেল আহমদ মুসো। 
তোর  োল্টড়েো তোয়দর ল্টেলো এলোকোর ল্টনয়চ মোয়কযয়ের ক্িতর ল্টদয়ে যোল্টেল। েোল্টফক 
ল্টস নোয়লর কোরয়ণ দোিঁল্টড়য়ে পয়ড়ল্টেল তোর  োল্টড়।  

ক্স ল্টনয়জ েোইি করল্টেল।  োল্টড়র জোনোলো ক্খোলো ল্টেল। 
একজন ফলুওেোলী ফয়ুলর একেো গুে আহমদ মুসোর সোময়ন ধয়র বলল, 

‘স্যোর, ক্নয়বন ফলুেো, েোেকো ফলু। মোত্র এক মোকয।’ 
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আহমদ মুসো নো বলয়ত ল্ট য়ে হেোৎ ল্টলনোয়রর ক্সই ক্ োলোপ ফয়ুলর কথো 
ময়ন পড়ল। সাংয়  সাংয়  ফয়ুলর গুয়ের ল্টদয়ক একবোর তোল্টকয়ে বলল, ‘দোও।’ 

ফয়ুলর গুে ল্টদয়ে একল্টে মোকয ল্টনয়ে চয়ল ক্ ল ফলুওেোলী। 
ফলুওেোলীর বেস পিঁল্টচশ ক্থয়ক ল্টতল্টরয়শর ময়ধয হয়ব। আেো বো 

ক্সলসমযোন অথবো ক্কোন কমযজীবী ধরয়নর মল্টহলো হয়ব। 
আহমদ মুসো গুয়ের ফলুগুয়লোর উপর নজর বুলোল, ল্টকন্তু ল্টকেুই ক্দখল 

নো। 
ল্টকেুেো হতোশ হয়ে ফয়ুলর গুেেো পোয়শর ল্টসয়ে ক্রয়খ আবোর  োল্টড় স্টোেয 

ল্টদল আহমদ মুসো েোল্টফক লোইয়ের েীন ল্টস েোল ক্পয়ে। ল্টকন্তু তোর মনেো খুিঁত খুিঁত 
করয়ত লো ল। ময়নর এ ল্টজজ্ঞোসোর অথয হয়লো, ফয়ুলর গুেল্টে একে ুিোয়লো কয়র 
ক্দখো দরকোর। 

একে ুসোময়ন এল্ট য়েই ক্পল রোইয়নর পল্টশ্চম পোয়ড় যোবোর ব্রীজ। 
ব্রীজ পোর নো হয়তই একেো পোল্টকযাং ক্দয়খ আহমদ মুসো  োল্টড় দোিঁড় করোল। 
হোয়ত তুয়ল ল্টনল ফয়ুলর গুেল্টে। উয়ি-পোয়ি িোয়লো কয়র ক্দখয়ত 

লো ল। 
এক স্থোয়ন দুই ক্বোিঁেোর ফোিঁক ল্টদয়ে একেো লোল কো য়জর েুকয়রোর মত 

ক্দখয়ত ক্পল। 
উজ্জ্বল হয়ে উেল আহমদ মুসোর মুখ। ঐ ক্ োলোয়পও লোল কো জই 

ক্পয়েল্টেল। এেোও ল্টক ক্স রকম ল্টকে।ু 
তোড়োতোল্টড় আহমদ মুসো সুতো ল্টেিঁয়ড় খুয়ল ক্ফলল ফয়ুলর গুে। ক্বল্টরয়ে 

এল লোল এক েুকয়রো কো জ। 
খুলল কো য়জর খণ্ডল্টে। 
ল্টচরকুেল্টেয়ত দুই লোইন ক্লখো। পড়ল আহমদ মুসো, ‘আপনোয়দর জয়ে 

সোকুযলোর ক্রোয়ডর ৩৩৩ নবর বোল্টড়েো িোয়লো হয়ব। নোবোরগুয়লো ক্বয়জোড়, লোল্টক। 
প্রদীয়পর ল্টনয়চ অন্ধকোর থোকোই বোস্তবতো।’ 

ক্লখোর ল্টনয়চ কোরও নোম-পল্টরচে ক্নই। 
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ল্টচরকুয়ের ক্লখো পয়ড় ল্টবল্টিত হয়লো আহমদ মুসো। ক্স ল্টনল্টশ্চত, আয় র 
ল্টচরকুেল্টে যোরো ল্টলয়খল্টেল এ ল্টচরকুেল্টেও তোরোই ল্টলয়খয়ে। ল্টকন্তু তোরো জোনল ল্টক 
কয়র, আমোয়দর বোল্টড়র প্রয়েোজন, বোল্টড় আমরো খুিঁজল্টে! 

কোরো ওরো ক্িয়ব ক্কোন সুরোহো করয়ত পোরয়লো নো আহমদ মুসো? তয়ব 
উপকোরী ক্কউ ক্য হয়ব এ বযোপোয়র ক্কোন সয়িহ ক্নই। আয়রকেো বযোপোর, ক্বয়জোড় 
সাংখযোর প্রল্টত তোর এত িোয়লোবোসো ক্কন? ক্সল্টদন একজন ল্টলনোর তোয়ক ফলু 
ল্টদয়েল্টেল, আজ ফলু ল্টদল কম বেয়সর একজন মল্টহলো। তোহয়ল ওরো ল্টক একেো 
গ্রুপ? এই গ্রুপ তোয়দরয়ক সোহোযয করয়ে ক্কন? 

ক্কোন প্রয়েরই উত্তর ক্নই তোর কোয়ে। 
আহমদ মুসো  োল্টড় েোইি কয়র ক্সোজো ক্সই ৩৩৩ নোবোর বোল্টড়র সোময়ন 

এয়স দোিঁড়োল। 
চোরল্টদয়ক তোকোল, ল্টবিে ল্টঘয়র ধরল আহমদ মুসোয়ক। এই ৩৩৩ নোবোর 

বোল্টড়র ল্টবপরীয়তই ক্তো ব্রুনোয়দর মোয়ন তোর মোয়ের বোল্টড়। ওেোই ক্তো এখন ল্যাযোক 
লোইয়ের এখোনকোর ক্কন্দ্র। এই বোল্টড়েো আমরো ল্টনয়ল তো হয়ব বোয়ঘর ঘয়র ক্ঘোয় র 
বোসোর মত। ল্টচরকুয়ের ক্শষ লোইনেোর কথো ময়ন পড়ল, ‘প্রদীয়পর ল্টনয়চ অন্ধকোর 
থোকোে বোস্তবতো!’ আহমদ মুসো িোবল, ওরো যোরোই ক্হোক, অল্টিজ্ঞতো আয়ে। 

এিোয়বই এই বোল্টড়েো ক্পয়ে যোে আহমদ মুসোরো। 
এই বোল্টড়েো ল্টনয়েই ল্টতনজয়নর ময়ধয কথো হল্টেল। ব্রুনো বয়লল্টেল, 

‘বোইয়র ক্থয়ক বোল্টড়েোয়ক ক্যমন ময়ন হে, ক্িতয়রর অবস্থোেো তোর ক্চয়ে অয়নক 
িোয়লো। ক্েোেয়বলো ক্থয়ক বোল্টড়েোয়ক ক্দখল্টে, ল্টকন্তু এল্টদয়ক আসো কম হয়তো বয়ল 
বোল্টড়র বোল্টসিোয়দর সম্পয়কয কখয়নো ল্টকেুই জোনতোম নো। 

‘এল্টদয়ক আসো কম হয়তো ক্কন? ক্তোমোয়দর বোল্টড় আর এ বোল্টড়েো ক্তো 
রোস্তোর এপোর-ওপোর!’ আহমদ মুসো বলল। 

‘খুব কোয়ে হয়লও আমোয়দর বোল্টড়েোর েঠে সোইড ওল্টদয়ক মোয়ন উত্তয়র।’ 
বলল ব্রুনো। 

‘এল্টদয়ক ল্টদয়ে ক্বর হওেোর ক্কোন বযবস্থো ক্নই?’ আহমদ মুসো বলল। 
‘আমরো ক্কোনল্টদন তো খুিঁয়জ ক্দল্টখল্টন।’ বলল ব্রুনো। 
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ব্রুনোর বোবো আলদুল্টন ক্সনল্টেড ল্টেল্টি’র ক্প্রোেোম ক্দখল্টেল। অল্পক্ষণ 
পয়রই ল্টনজউ শুরু হয়ব। 

তবু আহমদ মুসোয়দর কথো ক্স শুনল্টেল। 
ব্রুনোর কথো শুয়ন ক্সনল্টেড ওল্টদয়ক তোকোল। বলল, ‘আমোয়দর ঐ বোল্টড়েো 

যখন ধতল্টর হে, তখন এই সোকুযলোর ক্রোড ল্টেল নো। তোই সোধোরণিোয়ব বযবহোয়রর 
জে ক্কোন এল্টক্সে তখন রোখো হেল্টন এল্টদয়ক। তয়ব ল্টবয়শষ একেো 

এল্টক্সে এল্টদয়ক আয়ে। ল্টকন্তু ক্সেো ক্ োপনীে। বোল্টড়র ধবধ মোল্টলক যখন 
ল্টযল্টন থোয়কন, ল্টতল্টনই ক্সেো জোয়নন। ক্স ল্টহসোয়ব আল্টমও এেো জোল্টন নো। তয়ব কথোে 
কথোে ব্রুনোর মো আমোয়ক বয়লল্টেল, ‘ল্টবয়শষ ল্টসিঁল্টড়েো ল্টদয়ে ক্বজয়ময়ঠে নোমোর পর 
একেো আলমোল্টরর সোময়ন দোিঁড়োয়নো যোয়ব। আলমোল্টরয়ত ঢুয়ক ধোিঁধোর সমোধোন কয়র 
একেো কয়ক্ষ প্রয়বশ করো যোয়ব। তোরপর ঘরেোর ক্দেোয়ল একেো ধোিঁধোর সমোধোন 
কয়র পোওেো যোয়ব দরজো। এরপর পোওেো যোয়ব ক্িতর বোল্টহর দুই ল্টদক ক্থয়কই 
ক্খোলো যোে বোল্টড় ক্থয়ক ক্বর হওেোর এমন একেো ক্ োপন দরজো। ল্টডল্টজেোল ক্কোড 
ক্িয়ঙ দরজোেো খুলয়ত হয়ব। এ অিয়লর সবয়চয়ে ল্টপ্রে পোিঁচ অক্ষয়রর একেো নোম 
হয়লো এই ক্কোড।’ থোমল আলদুল্টন ক্সনল্টেড। 

‘মজোর ক্স্টোল্টর বলয়ল বোবো! মো কখয়নো বয়লল্টন, তুল্টমও ক্কোন ল্টদন বলল্টন। 
আয়  জোনয়ল এই ধোিঁধো িোঙোর অল্টিযোন আল্টম চোলোতোম।’ বলল ব্রুনো। 

‘এজয়েই ক্তোমোয়ক বলো হেল্টন এবাং তো বলোর ল্টনেমও রোখো হেল্টন।’ 
আলদুল্টন ক্সনল্টেড বলল। 

‘ধেবোদ ল্টম. ক্সনল্টেড। কথোে কথোে একেো মূলযবোন তথয ল্টদয়েয়েন 
আপল্টন। ধেবোদ আপনোয়ক।’ 

ব্রুনো ল্টকে ুবলয়ত যোল্টেল। এই সমে ক্েল্টলল্টিশয়ন খবর শুরু হয়ে ক্ ল। 
ল্টম. ক্সনল্টেড হোত তুয়ল ব্রুনোয়ক থোময়ত ইাংল্ট ত কয়র ক্েল্টলল্টিশয়নর ল্টদয়ক 
ময়নোয়যো  ল্টদল। 

ক্েল্টলল্টিশয়নর চযোয়নলল্টে ব্রুমসোরবোয় যর ক্লোকোল চযোয়নল। 



ক্লোন ষড়যন্ত্র  149 

 

খবয়রর শুরুয়তই প্রধোন খবর ল্টহসোয়ব মমযোল্টন্তক এক খুয়নর ঘেনো প্রচোর 
করল। একই পল্টরবোয়রর স্বোমী-স্ত্রী এবাং ক্ষোল সয়তর ও দশ এ োয়রো বেয়রর দু’ল্টে 
ল্টশশুয়ক নৃশাংসিোয়ব খুন করো হয়েয়ে। 

এক বোয়কয ঘেনোর কথো বলোর পরই ক্েল্টলল্টিশয়নর পদযোে েল্টব চয়ল এল। 
েল্টবর উপর নজর পড়য়তই আলদুল্টন ক্সনল্টেড, আহমদ মুসো ও ব্রুনো 

আিঁৎয়ক উেল এবাং প্রোে এক সোয়থই বয়ল উেল, ‘এ ক্য ল্টসজোর!’ 
ল্টেল্টি চযোয়নলল্টে ঘেনোর ল্টববরণ ল্টদয়ে বলল্টেল, ‘আজ ক্িোর রোয়ত 

কতযবযরত পুল্টলশ রোইয়নর তীয়র আয়লো ক্নিোয়নো একেো  োল্টড়য়ক দোিঁড়োয়নো অবস্থোে 
ক্দখয়ত ক্পয়ে একজন পুল্টলশ ক্সল্টদয়ক এল্ট য়ে যোে। পুল্টলয়শর উপল্টস্থল্টত ক্ের ক্পয়ে 
 োল্টড়েো দ্রুত পোল্টলয়ে যোে। ঘেনোস্থয়ল ল্ট য়ে পুল্টলশ লোশ চোরল্টে ক্পয়ে যোে। 
পুল্টলয়শর ময়ত লোশ চোরল্টেয়ক রোইয়ন ডুল্টবয়ে ক্দেোর উয়েয়ে ওখোয়ন ল্ট য়েল্টেল 
খুল্টনরো। খুল্টন বো খুল্টনয়দর সন্ধোয়ন পুল্টলশ তদন্ত শুরু কয়রয়ে।’ 

আলদুল্টন ক্সনল্টেড ক্েল্টলল্টিশন বন্ধ কয়র ল্টদয়ে বলল, ‘ল্টক বীিৎস 
হতযোকোণ্ড। ল্যাযোক লোইে ল্টক এই হতযো কয়রয়ে, ল্টম. আহমদ মুসো, আপল্টন ল্টক ময়ন 
কয়রন?’ 

‘ক্স বযোপোয়র ক্কোন সয়িহ ক্নই ল্টম. ক্সনল্টেড।  তকোল আমোয়দর বোসোে 
ল্যাযোক লোইয়ের ক্লোকরো ল্টনহত হওেোরই পোিো প্রল্টতয়শোধ এেো। ল্যাযোক লোইে এখন 
মল্টরেো হয়ে উয়েয়ে।’ বলল আহমদ মুসো। 

‘ল্টকন্তু ল্টসজোয়রর উপর প্রল্টতয়শোধ ক্নয়ব ক্কন?’ বলল আলদুল্টন ক্সনল্টেড। 
‘আমোয়দর বোসোে ল্যাযোক লোইয়ের ক্লোকরো ল্টনহত হওেোর জয়ে তোরো 

সম্ভবত ল্টসজোরয়কই দোেী করয়ে। তোরো ল্টনশ্চে ময়ন কয়রয়ে, ল্যাযোক লোইয়ের 
অল্টিযোয়নর কথো ল্টসজোর আমোয়দরয়ক বয়ল ল্টদয়েয়ে, তোর ফয়লই তোয়দর ঐ ক্ষল্টত 
হয়েয়ে। ল্টসজোরয়ক তোর পল্টরবোরসয়মত হতযো কয়র তোরই প্রল্টতয়শোধ ল্টনয়েয়ে ল্যাযোক 
লোইে।’ আহমদ মুসো বলল। 

‘যো ক্হোক, ল্টবশ্বোসঘোতকতোর ল্টশক্ষো ক্স ক্পয়েয়ে। আমরো তোয়ক ল্টবশ্বোস 
কয়রল্টেলোম, তোর মযযোদো ক্স রোয়খল্টন।’ বলল ব্রুনো। 
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‘ব্রুনো, ক্তোমোর অল্টিয়যো  ল্টেক আয়ে। ল্টকন্তু তোর ল্টদকেোও একবোর 
ক্তোমোয়দর ল্টবয়বচনো করো দরকোর। স্ত্রীসহ তোর ক্েয়লয়ময়েয়ক ওরো ল্টকডেোপ কয়র 
তোয়দর হতযো করোর িে ক্দল্টখয়ে ল্টসজোরয়ক ওরো বোধয কয়রল্টেল তোয়দর কথো মত 
চলয়ত। ক্বচোরো ল্টসজোর সল্টতযই ফোিঁয়দ পয়ড় ল্ট য়েল্টেল।’ আহমদ মুসো বলল। 

‘ল্টেক বয়লয়েন ল্টম. আহমদ মুসো। ক্বচোরো ল্টসজোয়রর তোয়দর কথো ক্শোনো 
েোড়ো করোর ল্টকেুই ল্টেল নো। ল্টকন্তু তবু স্ত্রী-সন্তোনয়দর বোিঁচোয়ত ক্স পোরল নো, 
ল্টনয়জয়কও মরয়ত হয়লো। এখন তোর জয়ে আমরো ল্টক করয়ত পোল্টর? পুল্টলশয়ক 
তথয ল্টদয়ল ল্টক ল্টকে ুফল হয়ব?’ বলল আলদুল্টন ক্সনল্টেড। 

‘পুল্টলশয়ক বয়ল ক্কোন লোি ক্নই। পুল্টলশয়ক বলয়ত ক্ য়ল ক্তো ব্রুনোর 
মোয়ের এই বোল্টড়র পল্টরচেও বলয়ত হে। বলয়ত হে ক্য, এেোই ল্যাযোক লোইয়ের 
এখোনকোর ক্হড ক্কোেোেযোর। ল্টকন্তু তো বয়ল ল্টদয়ল আমোয়দর ক্কোন লোি হয়ব নো, 
ল্টসজোরয়দরও তো ক্কোন উপকোর আসয়ব নো। ল্টসজোয়রর শত্রু এখন আমোয়দর শত্রু 
অথবো বলো যোে, আমোয়দর যোরো শত্রু ল্টেল, তোরো ল্টসজোয়ররও শত্রু হয়েয়ে। তোয়দর 
শোল্টস্ত আমোয়দরই ল্টদয়ত হয়ব।’ 

মুহূতয খোয়নয়কর জয়ে ক্থয়মই আহমদ মুসো বয়ল উেল, ‘ল্টকন্তু আল্টম 
িোবল্টে, ল্টসজোরয়ক বযবহোর করোর জয়ে ওরো খুিঁয়জ ক্পল ক্কমন কয়র? খুিঁজলই বো 
ক্কন? ক্স ক্য আমোয়দর ল্টবশ্বস্ত এেো তোরো জোনল ল্টকিোয়ব?’ 

‘হ্োিঁ, ল্টম. আহমদ মুসো, এ ল্টদকেো ক্তো আল্টম ক্িয়ব ক্দল্টখল্টন। ক্কন তোরো 
আমোয়দর সন্ধোয়ন ল্টসজোয়রর ল্টপে ুল্টনল?’ বলল আলদুল্টন ক্সনল্টেড। 

আহমদ মুসো িোবল্টেল। বলল একে ুপরই, ‘তোহয়ল ল্টক তোরো আপনোয়দর 
স্বজন ও পল্টরল্টচত ক্লোকয়দর উপর ক্চোখ ক্রয়খয়ে, ল্টবয়শষ কয়র ঐ সব ক্লোক যোয়দর 
সোয়থ ব্রুনোর মো’র, ব্রুনোয়দর বোল্টড়র সম্পকয িোয়লো নে! ল্টসজোরয়ক আপনোয়দর 
অনু ত ময়ন কয়র তোয়ক চোকল্টর ক্থয়ক সল্টরয়ে ক্দেো হয়েল্টেল। আপনোরো 
ব্রুমসোরবোয় য আসয়ল তোর সোয়থ ক্যো োয়যো  হয়ব এই ধোরণোয়তই ল্যাযোক লোইে তোর 
উপর নজর ক্রয়খল্টেল।’ 

‘আপনোর কথো ল্টেক ল্টম. আহমদ মুসো। এেোই ঘয়েয়ে।’ বলল আলদুল্টন 
ক্সনল্টেড। 
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আহমদ মুসো ক্সোফোর উপর  ো এল্টলয়ে ল্টদয়েল্টেল। 
ক্সোজো হয়ে বসল। বলল, ‘ল্টম. ক্সনল্টেড, এতল্টদন ওরোই শুধু অয়ফনল্টসয়ি 

এয়সয়ে। এবোর আমরোও অয়ফনল্টসয়ি যোব।’ 
‘তোর মোয়ন ল্টম. আহমদ মুসো?’ বলল আলদুল্টন ক্সনল্টেড। 
‘এবোর আমরোও কোজ শুরু করয়বো। প্রথয়ম আপনোয়দর বোল্টড় মোয়ন ব্রুনোর 

মো, আপনোর স্ত্রীর বোল্টড়য়ত প্রয়বশ করয়ত চোই।’ আহমদ মুসো বলল। 
‘ক্কন? ওখোয়ন ল্টক পোয়বন?’ বলল আলদুল্টন ক্সনল্টেড। 
আলদুল্টন ক্সনল্টেড ও ব্রুনো দু’জয়নরই ক্চোয়খ-মুয়খ ল্টবিে। 
‘ল্টক পোব জোল্টন নো, ল্টক খুিঁজয়ত যোল্টে তোও জোল্টন নো। ল্টকন্তু সোময়ন 

এয় োবোর জয়ে ল্টকেু ক্পয়ত হয়ব, জোনয়ত হয়ব। জোনয়ত হয়ব ক্কন ব্রুনোর মো মোয়ন 
আপনোর স্ত্রী বদয়ল ক্ ল? ক্কন সম্পল্টত্ত ক্থয়ক আপনোয়দর শুধু বল্টিত করোই নে, 
আপনোয়দরয়ক দুল্টনেো ক্থয়ক সল্টরয়ে ল্টদয়ত চোন ল্টতল্টন? এর উত্তর ঐ বোল্টড়য়তই 
প্রথমত খুিঁজয়ত হয়ব।’ 

বয়ল ক্সোফোে আবোর  ো এল্টলয়ে ল্টদল আহমদ মুসো। ক্চোখ দু’ল্টেও তোর 
বুয়জ ক্ ল। 

ব্রুনো ল্টকে ুবলয়ত যোল্টেল। ক্েোিঁয়ে আঙুল ক্চয়প ব্রুনোর বোবো ব্রুনোয়ক ল্টনয়ষধ 
করল কথো বলয়ত। ব্রুনোয়ক কোয়ন কোয়ন বলল, ‘উল্টন িোবয়েন, িোবয়ত দোও।’ 

ব্রুনো চুপ কয়র ক্ ল। 
তোর ক্চোখ দু’ল্টে আহমদ মুসোর উপর ল্টনবদ্ধ। 
আহমদ মুসোর এমন আত্নসমোল্টহত রূপ ব্রুনোর কোয়ে নতুন। অপরূপ এই 

আহমদ মুসো ব্রুনোর কোয়ে। ক্চোখ ক্ফরোয়ত পোরল নো ক্স ক্সল্টদক ক্থয়ক। 
ক্চোখ খুলল আহমদ মুসো। 
ক্সোজো হয়ে বসল। বলল, ‘ল্টম. ক্সনল্টেড, ব্রুনো, আপনোরো ল্টময়সস কোল্টরনো 

কোরল্টলয়নর ময়ধয পল্টরবতযনেো ল্টেক কখন লক্ষ কয়রয়েন?’ 
‘বের দুয়েক আয়  এক েীয়ে আমরো হোমবুয় য ল্ট য়েল্টেলোম আমোর 

ধপতৃক বোল্টড়য়ত। উপলক্ষ ল্টেল আন্তজযোল্টতক কেন প্রদশযনী ক্দখো। ক্সখোয়ন ল্ট য়ে 
অসুস্থ হয়ে পয়ড় কোরল্টলন। তোয়ক হোসপোতোয়ল িল্টতয করয়ত হে। পয়নর ল্টদন 
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হোসপোতোয়ল থোয়ক। হোসপোতোল ক্থয়ক আসোর পরই তোর পল্টরবতযনগুয়লো ক্চোয়খ 
পড়য়ত থোয়ক।’ বলল আলদুল্টন ক্সনল্টেড। 

‘আপনোর স্ত্রীর সবয়চয়ে ক্বল্টশ দুবযলতো রয়েয়ে এমন ল্টকে ুল্টবষে আয়ে? 
মোয়ন আল্টম বলয়ত চোল্টে, এমন ল্টকে ুল্টবষে তোর আয়ে, ক্যখোয়ন অেথো হয়ল ল্টতল্টন 
খুব ক্বল্টশ ক্রয়  যোন?’ আহমদ মুসো বলল। 

আলদুল্টন ক্সনল্টেড ও ব্রুনো দু’জয়নর ক্কউ সাংয়  সাংয়  উত্তর ল্টদল নো। 
িোবয়ে তোরো দু’জয়নই। 

আলদুল্টন ক্সনল্টেড তোকোল ব্রুনোর ল্টদয়ক। 
ব্রুনোই শুরু করল কথো, ‘হ্োিঁ, স্যোর, নো বয়ল তোর ঘয়র ক্ঢোকো, তোর পোরস 

ও ক্মোবোইয়ল হোত ক্দেো এবাং ল্টতল্টন ক্ োসয়ল ঢুকয়ল ল্টবরক্ত করোয়ক ল্টতল্টন 
এয়কবোয়রই সহ্ কয়রন নো। ল্টকন্তু আয়  মোয়ের এই অয়িযস ল্টেল নো।’ 

‘ব্রুনো ল্টেকই বয়লয়ে ল্টম. আহমদ মুসো। এই সোয়থ আমোর অনুিূল্টতর কথো 
বল্টল। হোসপোতোল ক্থয়ক তোর ক্ফরোর পর আমোর ময়ন হয়েয়ে, ক্স নতুন জীবন শুরু 
করয়ে। মোয়ঝ মোয়ঝ ময়ন হয়তো, অসুয়খর ফয়ল তোর মোথোর ক্কোন ক্ষল্টত হয়েয়ে 
ল্টকনো। তোর িলৃ্টতয়ত ক্কোন  ণ্ডয় োল ক্দখো ল্টদয়েয়ে ল্টকনো। ল্টকন্তু তোর সয়চতনতো ও 
সতকযতো ক্দয়খ ময়ন হয়তো ক্স স্বোিোল্টবক আয়ে।’ বলল আলদুল্টন ক্সনল্টেড। 

‘েোকো-পেসো, গুরুত্বপূণয কো জ-পত্র ল্টকাংবো মূলযবোন অলাংকোয়রর মত 
ল্টজল্টনস রোখোর তোর অিযোস ক্কমন ল্টেল?’ আহমদ মুসো বলল। 

‘মূলযবোন ল্টজল্টনস আলমোল্টর, আলমোল্টরর লকোর, ল্টব্রফয়কস এসব 
জোে োয়তই রোখয়তো।’ বলল আলদুল্টন ক্সনল্টেড। 

‘সব সমে ল্টক ল্টতল্টন তোর ক্শোবোর ঘর লক কয়র রোখো পেি করয়তন?’ 
‘ঘর লক করয়তন নো। তোর েেয়লে লক করো থোকয়তো। ল্টব্রফয়কস, 

আলমোল্টর ক্তো বয়েই। হোসপোতোল ক্থয়ক আসোর পর ল্টতল্টন ক্শোবোর ঘর ও 
েেয়লয়ের লক পোয়িল্টেয়লন। লক এঠড কী’র বদয়ল ঘয়র ল্টডল্টজেোল লক 
লোল্ট য়েল্টেয়লন। ঘয়রর ল্টডল্টজেোল লয়কর ক্কোড ল্টতল্টন কোউয়ক বয়লনল্টন।’ বলল 
আলুদল্টন ক্সনল্টেড। 

‘ধেবোদ ল্টম. ক্সনল্টেড।’ আহমদ মুসো বলল। 
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কথো ক্শষ কয়র একবোর ঘল্টড়র ল্টদয়ক তোকোল। বলল, ‘ওেো যোক ল্টম. 
ক্সনল্টেড।’ 

সবোই উেল। 
 
 
 
রোত তখন ২েো। 
আহমদ মুসো তোহোজ্জুত নোমোজ ক্শষ কয়র জোেনোমোজেো ক্রয়খ ক্পোষোক 

পোয়ি ল্টনল। কোয়লো পযোঠে, কোয়লো জযোয়কে, কোয়লো হ্োে। একদম ল্যাযোক লোইয়ের 
মতই ক্পোষোক। 

ধতল্টর হয়ে দোিঁড়োল আেনোর সোময়ন। 
আেনোর ল্টদয়ক তোল্টকয়েই চময়ক উেল আহমদ মুসো। ক্দখল, ক্পেয়ন ব্রুনো 

দোিঁল্টড়য়ে। 
আহমদ মুসো ক্দখয়ত পোেল্টন, ব্রুনো প্রোে ঘঠেো খোয়নক ক্থয়ক বোইয়র 

দোিঁল্টড়য়ে আয়ে। আহমদ মুসোর নোমোজ ও ক্পোষোক পোিোয়নো সবই ক্দয়খয়ে। 
ব্রুনো তোর বোবোর কোে ক্থয়কও শুয়নল্টেল ক্য, আজ রোয়ত আহমদ মুসো ঐ 

বোল্টড়য়ত ঢুকয়ব। ব্রুনো রোত নেেো ক্থয়কই পোহোরো ল্টদয়ে আহমদ মুসো কখন ক্বর 
হে। অয়পক্ষোে থোকয়ত থোকয়ত অল্টতষ্ঠ হয়ে ক্শষ পযযন্ত ক্শোবোর জয়ে ল্ট য়েল্টেল, 
ল্টকন্তু ক্েনশোয়ন তোর ঘুম আয়সল্টন। তোই রোত ১েোর ল্টদয়ক আবোর এয়সয়ে আহমদ 
মুসোর ঘয়রর সোময়ন। 

ব্রুনোর উপর ক্চোখ পড়য়তই আহমদ মুসো ঘুয়র দোিঁড়োল। বলল, ‘ব্রুনো, এই 
রোয়ত তুল্টম এখোয়ন? ল্টকে ুঘয়েয়ে?’ আহমদ মুসোর কয়ণ্ঠ ল্টকেুেো উয়দ্ব । 

‘নো, ল্টকে ুঘয়েল্টন।’ বলল ব্রুনো। 
‘তোহয়ল ক্কন তুল্টম এই রোয়ত এখোয়ন?’ আহমদ মুসো বলল। তোর কঠে 

ল্টকেুেো কয়েোর ক্শোনোল। 
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ব্রুনো একবোর ক্চোখ তুয়ল তোকোল আহমদ মুসোর ল্টদয়ক। তোর ক্চোয়খ-মুয়খ 
ল্টকেুেো আহত িোব। সম্ভবত আহমদ মুসোর কয়ঠের কোরয়ণই। বলল, ‘ক্কন 
আসয়ত পোল্টর নো?’ 

‘নো, পোর নো ব্রুনো। আল্টম আয় ই বয়লল্টে। তুল্টম জোন, ক্কন পোর নো।’ 
আহমদ মুসো বলল। 

‘জোল্টন। ল্টকন্তু সব ক্ক্ষয়ত্রই এেো প্রয়যোজয? মোনুয়ষর সম্পকয, আস্থো এত 
িেুর?’ বলল ব্রুনো। 

‘িেুর, ল্টক িেুর নে, প্রে এেো নে। প্রে নীল্টতর। এ ধরয়নর ক্দখো-
সোক্ষোত ল্টনয়ষধ করো হয়েয়ে।’ আহমদ মুসো বলল। 

‘তোহয়ল পোরস্পল্টরক আস্থো-ল্টবশ্বোয়সর ক্কোন মূলয ক্নই?’ বলল ব্রুনো। 
‘নব্বই িো  ক্ক্ষয়ত্র এ মূলয রল্টক্ষত হয়ত পোয়র, দশ িো  ক্ক্ষয়ত্র তো রল্টক্ষত 

নোও হয়ত পোয়র। এই দশ িোয় র ল্টবচুযল্টত ক্রোধ করোর জয়ে সবোইয়কই এই নীল্টত-
ল্টবধোন ক্ময়ন চলয়ত হয়ব।’ আহমদ মুসো বলল। 

‘আপল্টন ল্টক ময়ন কয়রন, এই নব্বই িোয় র ময়ধয আপল্টন?’ বলল ব্রুনো। 
তোর ক্েোিঁয়ে হোল্টসর ক্রখো। 

‘আল্টম আমোয়কও ল্টবশ্বোস কল্টর নো ব্রুনো। এমন ল্টবশ্বোস করয়ত ল্টনয়ষধ করো 
হয়েয়ে। পল্টরল্টস্থল্টতর কোরয়ণ শেতোন ক্য ক্কোন সমে ক্য কোরও উপর ল্টবজেী হয়ত 
পোয়র। আমোর উপরও হয়ত পোয়র।’ আহমদ মুসো বলল। 

‘আল্টম এিোয়ব কখনও িোল্টবল্টন।’ বলল ব্রুনো। 
‘এবোর িোয়বো ও চয়ল যোও।’ আহমদ মুসো বলল। 
‘আল্টম আপনোর সোয়থ ঐ বোল্টড়য়ত ঢুকয়ত চোই। আপনোয়ক অয়নক সোহোযয 

করয়ত পোরয়বো আল্টম।’ বলল ব্রুনো। 
আহমদ মুসোর দুই ক্চোখ কপোয়ল উয়েয়ে। বলল, ‘ক্য কোরয়ণ ক্তোমোয়ক 

একো আমোর ঘয়র আসয়ত ল্টনয়ষধ কয়রল্টে, ক্স কোরয়ণই ক্তো আল্টম ক্তোমোয়ক সোয়থ 
ল্টনয়ত পোল্টর নো।’ 

ব্রুনো সাংয়  সাংয়  উত্তর ল্টদল নো। মোথো ল্টনচু কয়র ল্টকেুক্ষণ চুপ কয়র 
থোকল। 
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তোরপর মোথো তুয়লই বলল, ‘আল্টম যল্টদ আপনোর ক্ ৌরীর ক্বোন ল্টহসোয়ব 
এেো দোবী কল্টর?’ 

‘ল্টক দোবী করয়ত চোও?’ আহমদ মুসো বলল। 
‘আপনোর সে, আপনোর সোল্টন্নধয, যো আর অনবধ হয়ব নো।’ মোথো ল্টনচু 

কয়রই বলল ব্রুনো। 
‘ব্রুনো!’ আহমদ মুসো বলল। তোর কঠে চোপো ল্টচৎকোয়রর মত ক্শোনোল। 
মুখ তুলল ব্রুনো। তোর ক্চোখ দু’ল্টে েল েল করয়ে অশ্রুয়ত। বলল, ‘আপো 

যো কয়রয়ে, আল্টম তো করয়ত পোরব নো ক্কন? আপো ক্তো ক্নই। আল্টম তোর ক্বোন। 
ক্বোন ল্টহসোয়ব তোর উত্তরোধীকোরীও।’ বয়ল দু’হোয়ত মুখ ক্ঢয়ক কোন্নোে ক্িয়ঙ পড়ল 
ব্রুনো। 

আহমদ মুসো সাংয়  সাংয়  ল্টকেু বলল নো। সুয়যো  ল্টদল কোন্নোর। 
এক সমে এল্ট য়ে ক্ ল ব্রুনোর ল্টদয়ক আহমদ মুসো। 
ব্রুনোর মোথোে হোত রোখল আহমদ মুসো। 
ব্রুনো মুখ ক্থয়ক দু’হোত সল্টরয়ে চল্টকতো হল্টরণীর মত ক্চোখ তুলল আহমদ 

মুসোর ল্টদয়ক। তোর মুখ অশ্রু ক্ধোেো। 
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৬ 
সোকুযলোর ক্রোয়ডর এপোয়র দোিঁল্টড়য়েই আহমদ মুসো ল্টেক করয়ত চোইল 

ওপোয়রর বোল্টড়েোে প্রয়বশ করয়ব ক্কোন জোে ো ল্টদয়ে। 
ক্ োেো বোল্টড়েোই প্রোচীর ক্ঘরো। প্রোচীয়রর এল্টদকেো সোত আে ফুয়ের মত 

উিঁচু। 
ক্রোয়ডর পর ফেুপোত। পোথর ল্টবেোয়নো। তোর পর ফোিঁকো জোে ো ল্টকেুেো, 

রোস্তোর লবোলল্টব বোল্টড়েোর সীমো পযযন্ত। ও জোে ো বোল্টড়েোরই সম্পল্টত্ত। এই ফোিঁকো 
জোে ো ঘোয়স আেোল্টদত। মোয়ঝ মোয়ঝ ফুয়লর  োে ও আঙুরলতো। আঙুরলতোগুয়লো 
প্রোচীয়রর উপর পযযন্ত উয়ে ক্ য়ে। 

আহমদ মুসো িোবল, সোকুযলোর ক্রোড এখন প্রোে জনশূে হয়লও প্রোচীর 
েপয়ক বোল্টড়য়ত প্রয়বশ ল্টনরোপদ নে। পুল্টলশ ল্টকাংবো কোরও ক্চোয়খ হেোৎ পয়ড়ও 
ক্যয়ত পোয়র। 

বোল্টড়র পূব ল্টদয়কর সীমো পযযন্ত ক্ ল। ক্সখোন ক্থয়ক প্রোচীরেো বোিঁক ল্টনয়ে 
উত্তর ল্টদয়ক চয়ল ক্ য়ে। এই ক্দেোয়লর পূব পোশ বরোবর প্রশস্ত ফোিঁকো জোে োে 
ফয়লর বো োন। তোর মোয়ঝ মোয়ঝ আঙুয়রর ঝোড়ও। বো োয়নর পর ফসয়লর ক্ক্ষত 
ও নদীর তীর বরোবর ল্ট য়ে পোয়ড়র ঢোল ল্টদয়ে প্রোে পোল্টনর কোে পযযন্ত ক্নয়ম ক্ য়ে। 

খুল্টশ হয়লো আহমদ মুসো। প্রোচীয়রর এল্টদক ল্টদয়ে বোল্টড়য়ত প্রয়বশ ল্টনরোপদ 
হয়ব। 

সোকুযলোর ক্রোড পোর হয়ে আহমদ মুসো বোল্টড়র পূব পোয়শর প্রোচীয়রর 
ক্ োড়োে ল্ট য়ে দোিঁড়োল। 

প্রোচীয়রর ক্ োড়োে একেো  োয়ের আড়োয়ল বসল আহমদ মুসো। বোল্টড়য়ত 
ক্ঢোকোর আয়  ক্ োেো ল্টবষেেো একবোর ক্িয়ব ক্নেো দরকোর। প্রথম কথো হয়লো, ল্টম. 
আলদুল্টন ক্সনল্টেড বোল্টড়র ক্য ক্ োপন পয়থর ল্টববরণ ল্টদয়েয়েন, তোর বোইয়রর 
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এল্টক্সেেো বোল্টড়র দল্টক্ষণ পোয়শ। ল্টদ্বতীেত, দল্টক্ষণ পোয়শর ক্কোথোে হয়ত পোয়র ক্সই 
এল্টক্সে? আপোতত ক্শষ প্রয়ের সমোধোনেোই প্রয়েোজন। 

িোবল আহমদ মুসো, ল্টকন্তু ফল হয়লো নো। ক্ োপন পয়থর এল্টক্সে ল্টনশ্চে 
ক্েোে বো বড় ক্কোন ঘয়র হয়ব। ক্সই ঘর খুিঁয়জ পোওেোেোই হয়ব প্রথম কোজ। অবে 
ক্কোন ক্দেোয়লও ক্সই এল্টক্সে দরজোেো থোকয়ত পোয়র, তয়ব তোর সম্ভোবনো কম। 

ঘল্টড়র ল্টদয়ক একবোর তোল্টকয়ে উয়ে দোিঁড়োল আহমদ মুসো। 
রোত আড়োইেো বোয়জ। 
তোকোল আহমদ মুসো প্রোচীয়রর মোথোর ল্টদয়ক। 
এই প্রোচীর ল্টডঙোয়নো তোর জে ল্টকেুই নে, ল্টকন্তু ওপোয়র ল্টক আয়ে? 
আহমদ মুসো লোল্টফয়ে উয়ে ল্টনয়জর ক্দহেোয়ক প্রোচীয়রর মোথোে শুইয়ে 

ল্টদল। প্রোচীয়রর ওপোয়র তোল্টকয়ে তোর ময়ন হয়লো ঘোয়স িরো উন্মুক্ত চত্বর। চত্বয়রর 
আয়লোেো ক্বশ দূয়র। এল্টদকেো অয়নকেোে আয়লো-অন্ধকোর। 

প্রোচীর ক্থয়ক ঝুয়ল পয়ড় ল্টন:শয়ে ল্টনয়চ নোমল আহমদ মসুো। তোরপর 
ক্রল্টলাং কয়র দ্রুত এয় োয়লো বোল্টড়র দল্টক্ষণ পোয়শর ল্টদয়ক। ল্ট য়ে ক্পৌিঁেল দল্টক্ষণ 
পোয়শ। দল্টক্ষয়ণর প্রোচীর ক্থয়ক বোল্টড়র বযবধোন ক্বশ, প্রোে আে দশ  য়জর মত। 

এই অাংশেো ক্মোেোমুল্টে আয়লোল্টকত। রোস্তোর আয়লোও ল্টকেুেো পয়ড়য়ে 
এখোয়ন। তোেোড়ো বোল্টড়র ল্টনজস্ব আয়লোও আয়ে দল্টক্ষণ পোয়শর দু’প্রোয়ন্ত দু’ক্েো। 
রোয়তর কুেোশোর কোরয়ণ আয়লো ল্টডম লোইয়ের মত ক্দখোয়ে। 

বোল্টড়র দল্টক্ষণ পোশেোে নজর বুলোল আহমদ মুসো। 
বোল্টড়র এ দল্টক্ষণ পোয়শ ক্কোন বোরোিো ও দরজো ক্নই। ক্ োেো চোয়রক 

জোনোলো আয়ে।  জোনোলোগুয়লো ক্লোহোর  রোদ ল্টদয়ে বন্ধ, যো খুব স্বোিোল্টবক নে। 
আহমদ মুসোর ময়ন হয়লো  রোয়দর পর জোনোলোে ক্লোহোর েীলও রয়েয়ে। 

ঘরগুয়লোয়ত মোনুষ থোয়ক ল্টক? চোকর-বোকর থোকয়তও পোয়র। আর এখন 
ল্যাযোক লোইে তোয়দর ল্টক পল্টরমোণ ক্লোক এখোয়ন ক্রয়খয়ে, তো বলো মুশল্টকল। সুতরোাং 
জোনোলোর পথ ল্টনরোপদ নে। তোর অল্টিযোনেো ক্ োপয়ন তথয সাংেয়হর জয়ে। 
সাংঘোয়ত জল্টড়য়ে পড়য়ল এই কোজ সহয়জ হয়ব নো। তোই ক্ োপন পথ বযবহোয়রর 
ক্কোন ল্টবকল্প ক্নই। 
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ল্টকন্তু ক্কোন্ ঘর ল্টকাংবো ক্কোথোে পোওেো যোয়ব ক্সই ক্ োপন পয়থর মুখ? 
বোল্টড়র দল্টক্ষণ প্রোন্তেো সরল ক্রখোর মত নে। পূবয প্রোয়ন্ত, মোঝখোয়ন ও 

পল্টশ্চম প্রোয়ন্ত ল্টতনল্টে ঘর সোময়ন দল্টক্ষণ ল্টদয়ক এল্ট য়ে আয়ে। মোয়ঝর ঘয়রর 
দু’পোয়শ ব যোকোয়রর দু’ল্টে চত্বয়রর সৃল্টি হয়েয়ে যোর দল্টক্ষণ প্রোন্তই মোত্র ক্খোলো। 

সোময়ন ক্বয়ড় যোওেো ল্টতনল্টে ঘয়রর দল্টক্ষণ ক্দেোয়ল একল্টে কয়র জোনোলো। 
চতথুয জোনোলোল্টে মোয়ঝর ঘয়রর পূব পোয়শর ব যোকৃল্টত চত্বয়রর উত্তর ক্দেোয়ল। ল্টকন্তু 
মোয়ঝর ঘয়রর পল্টশ্চম পোয়শর চত্বয়রর উত্তর ক্দেোয়ল এ ধরয়নর ক্কোন জোনোলো 
ক্নই। 

আহমদ মুসো বোল্টড়র দল্টক্ষণ পোয়শর ক্ োেো্ অবস্থো পযযোয়লোচনো কয়র এই 
একেোই অসাং ল্টত ক্পল। শুধু সাং ল্টত ল্টবধোয়নর প্রয়েোজয়নও এই জোনোলোর দরকোর 
ল্টেল। ল্টকন্তু জোনোলো রোখো হেল্টন ক্কন? জোনোলোর স্থোনয়ক ল্টক অে ক্কোন উয়েয়ে 
বযবহোর করো হয়েয়ে! 

এখোয়নই ল্টক হয়ত পোয়র ক্ োপন পয়থর এল্টক্সে ও এল্টঠে? 
ক্দেোলল্টের ল্টদয়ক এয় োয়লো আহমদ মুসো। 
ক্পল্টিল েচয ক্ফলল ক্দেোয়লর উপর। 
ক্দেোয়ল খোড়ো ও সমোন্তরোল লোইন েোনো। তোর ফয়ল ব যয়ক্ষয়ত্রর সৃল্টি 

হয়েয়ে ক্সখোয়ন। দু’পোয়শ সোময়ন ক্বয়ড় যোওেো দুই ঘয়রর ক্দেোয়লও েয়চযর আয়লো 
ক্ফলল ক্স। ক্দখল সব ক্দেোয়লই অনুরূপ ব যয়ক্ষত্র। 

ক্দেোয়লর আরও ক্লোজ হয়লো আহমদ মুসো। ক্পল্টিল েচযেোয়ক আরও 
ক্লোজ করল ক্দেোয়লর উপর। আহমদ মুসো লক্ষ করল, ক্দেোয়লর প্রল্টতল্টে ব যয়ক্ষয়ত্র 
এক বো একোল্টধক জোমযোন বণয ক্খোদোই করো। 

দু’পোয়শর দুই কয়ক্ষর ক্দেোয়লও এেোই ক্দখল ক্স। 
আহমদ মুসোর েচয ল্টফয়র এল জোনোলোহীন ক্দেোলল্টেয়ত আবোর। 
আহমদ মুসোর দুই ক্চোখ খুিঁজয়ে ক্ োপন পয়থর এল্টক্সে ও এল্টঠে ক্ডোর। 

আহমদ মুসোর ল্টবশ্বোস এই ক্দেোয়লই তো হয়ব। 
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আহমদ মুসো ক্দেোলল্টের ল্টতন ফেু ক্থয়ক পোিঁচ ফেু উিঁচু সমোন্তরোয়লর 
প্রল্টতল্টে ব যয়ক্ষত্র এক এক কয়র পরীক্ষো করয়ত লো ল। কোরণ ক্স ল্টনল্টশ্চত ক্য, এ 
রকম ক্কোন দরজো এই ক্দেোয়ল থোকয়ল এই উচ্চতোর ময়ধযই তো থোকয়ব। 

ক্দেোয়লর মোঝ বরোবর এয়স ল্টেক ল্টতন ফেু উচ্চতোর ক্লয়িয়ল একেো 
ব যয়ক্ষয়ত্রর উপর আহমদ মুসোর েচয ক্থয়ম ক্ ল। বযস্ত হয়ে উেল আহমদ মুসোর 
দুই ক্চোখ। 

ব যয়ক্ষত্রল্টেয়ত ল্টতনল্টে জোমযোন বণয বড় বড় হরয়ফ ক্খোদোই করো। এর মোয়ঝ 
আহমদ মুসো ক্দখল সবগুয়লো জোমযোন বণয একেো েয়কর আকোয়র সোজোয়নো। এ 
বণযগুয়লোর রাং ক্দেোয়লর রয়ঙর সোয়থ ল্টমলোয়নো ব যয়ক্ষয়ত্রর অেোে বয়ণযর রাং ক্থয়ক 
আলোদো। ব যয়ক্ষয়ত্রর বড় বণযগুয়লো  োঢ় েীন রাংয়ের, ল্টকন্তু েয়কর বণযগুয়লো 
ক্দেোয়লর পোথয়রর মতই অফ ক্হোেোইে রয়ঙর। েয়চযর ক্ফোকোস একেু দূয়র সল্টরয়ে 
ল্টনয়ল এগুয়লোয়ক আলোদো ক্চনো যোে নো। 

েয়কর উপর ক্পল্টিল েয়চযর আয়লো আরও ঘল্টনষ্ঠ কয়র ক্দখল ক্ োেো েক 
একেো ‘কী ক্বোডয’-এর মত। আর প্রল্টতল্টে বণয একেো কয়র ‘কী’! 

ক্চোখ দু’ল্টে আনয়ি ক্নয়চ উেল আহমদ মুসোর। আহমদ মুসো ল্টনল্টশ্চত, 
ক্ োপন পয়থ ক্ঢোকোর চোল্টবকোল্টে ক্পয়ে ক্ য়ে ক্স। এখন ক্কোড বো ধোিঁধোর সমোধোর 
করোর পোলো। 

ময়ন পড়ল আলদুল্টন ক্সনল্টেয়ডর কথো। এ অিয়লর জনল্টপ্রে একেো 
নোময়ক ক্কোড ল্টহসোয়ব বযবহোর করো হয়েয়ে। ক্স জনল্টপ্রে নোমেো ল্টক হয়ত পোয়র? 

আহমদ মুসো ব্রুমসোরবোয় যর বতযমোন ও অতীত ইল্টতহোয়সর ল্টদয়ক 
তোকোল। ব্রুমসোরবোয় যর একল্টে ল্টপ্রে নোম ‘স্যোক্সন’। এেো তোয়দর জোল্টত ত একেো 
নোম, ক্ ৌরয়বরও নোম। ল্টকন্তু স্যোক্সন নোয়ম েেল্টে জোমযোন বণয আয়ে আর ল্টম. 
ক্সনল্টেড বয়লয়েন, ক্কোয়ডর নোমল্টে হয়ব পোিঁচ বয়ণযর। স্যোক্সনয়দর প্রথম রোজো ল্টেল 
‘ক্হনল্টরও’। এ নোমও ল্টপ্রে এ অিয়লর স্যোক্সনয়দর কোয়ে। তোর নোয়মরও েেল্টে 
বণয। ব্রুমসোরবোয় যর নোমকরণ স্যোক্সনয়দর ক্য মহোন বীয়রর নোয়ম, তোর নোম 
‘ব্রুমসোর’। এেো এ অিয়লর ক্লোকয়দর কোয়ে অতযন্ত ল্টপ্রে নোম। ল্টতল্টন ল্টেয়লন 
ক্রুয়সড ক্ফরত মহোন বীর। ল্টকন্তু তোর নোয়মরও জোমযোন বণয েে। পোিঁচ নে। আবোর 
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ব্রুমরোয়রর ক্ময়ে ‘ল্টমল্টসলল্টডস’-এর নোম এ অিয়লর মোনুয়ষর ঘয়র ঘয়র। 
আয়ত্নোৎস যকোরী ল্টমল্টসলল্টডস তোয়দর ল্টকাংবদল্টন্তর নোল্টেকো। ল্টকন্তু তোর নোয়মও দশল্টে 
জোমযোন বণয রয়েয়ে। 

তোহয়ল? তোহয়ল ল্টক রোইনলযোঠড হয়ত পোয়র। এয়তো এখোনকোর সবোর 
ল্টপ্রে জন্মিলূ্টম। ল্টকন্তু এয়ত ক্তো নেল্টে জোমযোন বণয। 

লযোঠড বোদ ল্টদয়ল থোয়ক রোইন। ‘রোইন’ নদী ক্তো সকয়লর কোয়ে ল্টপ্রে নোম! 
সাংয়  সাংয় ই আনয়ি ক্নয়চ উেল আহমদ মুসোর মন। হ্োিঁ, এতক্ষণ ‘রোইন’-এর 
নোম তোর ময়ন পয়ড়ল্টন ক্কন? এই অিয়লর সমৃল্টদ্ধ ক্তো নদী ‘রোইন’-এর দোন। 
‘রোইন’ই ক্তো এ অিয়লর মোনুয়ষর সবযকোয়লর সবযল্টপ্রে নোম! এই নোয়মর বয়ণযর 
সাংখযোও ক্তো পোিঁচ। 

সাংয়  সাংয় ই আহমদ মুসো ক্দেোয়লর বয়ণযর েয়ক রোইয়নর বণযগুয়লোর 
উপর ল্টলক করল। 

ল্টলক কয়রই দু’পো ক্পেয়ন সয়র এল। 
অসীম আশো ল্টনয়ে তোর দৃল্টি ল্টনবদ্ধ ক্দেোয়লর এই স্থোনেোর উপর। 
কয়েক মুহূয়তযর অয়পক্ষো। 
তোর পয়রই ক্দখল ক্দেোল ক্থয়ক ল্টতন ফয়ুের মত প্রশস্ত ও পোিঁচ ফয়ুের 

মত উচ্চতোর একেো অাংশ ল্টন:শয়ে ক্দড় ফয়ুের মত ক্িতয়র ঢুয়ক ক্ ল এবাং একই 
রকম ল্টন:শয়ে এক পোয়শ সয়র ক্ ল। 

আহমদ মুসো ক্পল্টিল েয়চযর আয়লো ওেোইড অপশয়ন ল্টনয়ে ক্ফোকোসেো 
উন্মুক্ত দরজো ল্টদয়ে ক্িতয়র ক্ফলল। ক্দখো ক্ ল আয়লো ল্ট য়ে পয়ড়য়ে একেো ঘয়রর 
ক্ময়ঝয়ত। 

আহমদ মুসো ক্ময়ঝর এল্টদক ওল্টদক আয়লোেো ঘুল্টরয়ে ঢুয়ক ক্ ল ঘয়রর 
ক্িতয়র। 

দরজোেো বন্ধ হয়লো নো। তোর মোয়ন দরজো বন্ধ হবোর স্বোংল্টক্রে বযবস্থো 
ক্নই। 

দরজো ক্থয়ক সয়র যোওেো ক্দেোল খয়ণ্ডর উপর আয়লো ক্ফলল আহমদ 
মুসো। 
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অনুসন্ধোন করল ক্সই বয়ণযর েক। যখন দরজো স্বোংল্টক্রেিোয়ব বন্ধ হে নো, 
তখন ক্দেোয়লর এপোয়শও ক্সই বয়ণযর েক ল্টনশ্চে থোকয়ব। 

েকেো ক্পয়ে ক্ ল আহমদ মুসো। 
রোইয়নর বণযগুয়লো আবোর েোইপ করল বয়ণযর েয়কর উপর্ ক্দেোল খণ্ডল্টে 

একেু দরজোর সোময়ন সয়র এয়স তোরপর ক্দেোল বরোবর ক্পৌিঁয়েই সোময়ন সয়র 
এল্ট য়ে ল্ট য়ে দরজো বন্ধ কয়র ল্টদল। 

ঘয়রর চোরল্টদয়ক আয়লো ক্ফলল আহমদ মুসো। ঘরল্টে ক্স্টোর রুয়মর মত। 
অয়নক কনয়েইনোর বোক্স ঘয়রর চোরল্টদয়ক সোজোয়নো। একেো মোত্র বড় 

আলমোল্টর উত্তর ক্দেোয়ল। 
ঘর চোরল্টদক ক্থয়ক বন্ধ, দরজো জোনোলোহীন। শীতোতপ ল্টনেল্টন্ত্রত। 
ক্দেোলেো প্রথয়ম িোয়লোিোয়ব ক্চক করল আহমদ মুসো। দল্টক্ষণ ক্দেোয়লর 

মত আর ক্কোন ক্দেোয়ল ক্ োপন দরজো থোকোর সাংয়কত পোওেো যোে ল্টকনো! 
ইল্টি ইল্টি কয়র আহমদ মুসো ক্দেোয়লর সকল সম্ভোবয স্থোন ক্চক করল। 

ল্টকন্তু ক্কোন সাংয়কতই ল্টমলল নো। 
ময়ন পড়ল আলদুল্টন ক্সনল্টেয়ডর কোে ক্থয়ক ক্শোনো একেো কথো। 

আলল্টমরোর ক্িতর ল্টদয়ে ক্ োপন পয়থর দরজো রয়েয়ে। 
আলমোল্টরর ল্টদয়ক এল্ট য়ে ক্ ল আহমদ মুসো। 
আলমোল্টরর দরজো খুলল। 
ক্েোে ক্েোে ল্টেয়নর কনয়েইনোয়র সোজোয়নো আলমোল্টরর তোক। তোক ধয়র 

েোনোেোল্টন করল আহমদ মুসো। ক্কোন ল্টদয়ক নড়োচড়ো ক্নই, ল্টস্থর তোক। আলমোল্টর 
বন্ধ কয়র আহমদ মুসো এয় োয়লো বড় বড় বোয়ক্সর ল্টদয়ক। 

দল্টক্ষণ ল্টদক েোড়ো সব ক্দেোয়লর পোশ ল্টদয়ে সোজোয়নো বোক্স। একল্টে একল্টে 
কয়র সব বোক্স খুলল আহমদ মুসো। নোনো ধরয়নর কনয়েইনোয়র সোজোয়নো 
বোক্সগুয়লো। কনয়েইনোর সল্টরয়ে বোক্সগুয়লোর তলোও ক্চক করল আহমদ মুসো। 
তলোগুয়লো ল্টফক্সড। 

তোহয়ল ক্ োপন এল্টঠে পথ বো দরজোেো ক্কোথোে? সয়িহ ক্নই, এই ঘয়রই 
ক্সেো থোকয়ব। 
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ঘয়রর মোঝখোয়ন দোিঁল্টড়য়ে আহমদ মুসো ঘয়রর চোরল্টদকেো আবোর িোয়লো 
কয়র ক্দখল। যুল্টক্তর দোবী, িোবল ক্স, ক্ োপন প্রয়বশ পথেো উত্তর ক্দেোয়লই 
থোকয়ব। উত্তর ক্দেোয়লই আয়ে ল্টবশোল আলমোল্টরেো। 

আহমদ মুসো আবোর ল্ট য়ে আলমোল্টরেো খুলল। 
আবোর েোনোেোল্টন, ক্েলোয়েল্টল করল তোক ধয়র। ল্টকন্তু একেওু নড়োচড়ো 

করল নো ক্কোনও ল্টদয়ক। 
আলল্টমরোর তোকেো দূর ল্টনেল্টন্ত্রতও হয়ত পোয়র, িোবল আহমদ মুসো। 
এবোর আহমদ মুসো আলমোল্টরর ক্িতয়রর  োয়ের ক্বোতোম, সুইচ বো এ 

ধরয়নর ল্টকেু ক্খোিঁজ করয়ত লো ল। ল্টকন্তু আলমোল্টরর  ো পল্টরস্ক্োর, সয়িহ করোর 
মত ক্কোথোও ল্টকেু ক্নই। 

কয়ঠেইনোর তুয়ল তোকগুয়লো পরীক্ষো করোর ল্টসদ্ধোন্ত ল্টনল আহমদ মুসো। 
বোইয়রর ক্দেোয়ল ক্বজয়মঠে ক্থয়ক ল্টতন ফেু উপয়র বয়ণযর েক পোওেো 

ল্ট য়েল্টেল। এবোরও আহমদ মুসো ল্টতন ফেু উপয়রর তোক ক্থয়ক অনুসন্ধোন শুরু 
করল। 

তোয়কর ডোন ল্টদক নে, বোম প্রোন্ত ক্থয়ক অনুসন্ধোন শুরু করল। 
ইউয়রোপীেরো সবোই কোিঁেো চোমচ ল্টদয়ে খোে, এয়দর বোম হোত ক্বল্টশ চয়ল। 
মুসলমোনরো ডোন ল্টদকয়ক প্রোধোে ক্দে বয়ল তোরো ডোন ল্টদকয়ক হেয়তো ক্বল্টশ পেি 
কয়র। ক্রুয়সয়ডর সমে ক্থয়ক এ ল্টবষেেো আরও ক্বল্টশ নজয়র আয়স। 

বোম ল্টদয়কর প্রথম কয়ঠেইনোর তুলয়তই আহমদ মুসো ল্টস্টয়লর তোয়ক 
ল্টস্টয়লর রয়ঙরই ক্বোতোম আকৃল্টতর একেো ল্টকেু ক্দখয়ত ক্পল। 

আহমদ মুসো কয়ঠেইনোরেো পোয়শ ক্রয়খ ডোন হোত ল্টদয়ে ক্বোতোমেোে চোপ 
ল্টদল। সোয়থ সোয়থই মৃদু ক্কিঁয়প উেল তোক। 

ক্পেন ল্টদয়ক সরয়ত লো ল তোকেো। 
ওল্টদকেো ক্দখো ক্যয়ত লো ল। 
ক্দখো ক্ ল, ওল্টদয়ক আলমোল্টরর আয়রকেো ক্দেোল। 
ধীয়র ধীনর ক্পেয়ন সয়র যোল্টেল তোকেো। 
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যোওেোর মত ক্স্পস ক্বর হয়তই আহমদ মুসো দ্রুত ওপোয়শ ল্ট য়ে 
আলমোল্টরর বন্ধ দরজোর হোতল ধয়র চোপ ল্টদল। খুয়ল ক্ ল আলমোল্টরর দরজো। 

ঘয়রর ল্টদয়ক নজর পড়য়তই আিঁৎয়ক উেল আহমদ মুসো। বড়-সড় ঘর। 
অয়নক ক্বড। েে জন ক্লোক শুয়ে আয়ে, ঘুমুয়ে ল্টনশ্চে তোরো। আরও েেল্টে ক্বড 
খোল্টল। যোরো শুয়ে আয়ে, তোয়দর প্রয়তযয়কর পোয়শই মোইয়ক্রো সোইয়জর মডোনয 
ক্স্টন োন। 

এরো ল্টনশ্চে বোল্টড়র প্রহরী হয়ব, িোবল আহমদ মুসো। তোহয়ল যোরো ক্বয়ড 
ক্নই তোরোও প্রহরী, তোয়দর ক্স্টন োন ল্টনয়ে তোরো পোহোরোে ক্ য়ে। 

আহমদ মুসো ঘয়রর দল্টক্ষণ প্রোয়ন্ত দোিঁল্টড়য়ে আয়ে। তয়ব উত্তর প্রোয়ন্ত 
আয়রকেো দরজো ক্দখো যোয়ে। 

আহমদ মুসো ল্টবড়োয়লর মত ল্টন:শয়ে এয় োয়লো। 
ক্লোকগুয়লোয়ক ক্দয়খই আহমদ মুসো মুয়খ ল্টমল্টন সোইয়জর একেো  যোসমোস্ক্ 

পয়র ল্টনয়েয়ে। হোয়ত ল্টনয়েয়ে ক্লোয়রোফরম  োন। এই  োন ল্টদয়ে ৩০  জ দূর পযযন্ত 
মোনুষয়ক সাংজ্ঞোহীন কয়র ক্ফলো যোে। 

আজ আহমদ মুসোর ল্টন:শে অনুসন্ধোয়নর ল্টদন। আজ ক্কোন সাংঘয়ষয 
যোওেো যোয়ব নো। ল্টনরপদ্রুয়পই তোয়ক কোজ সোরয়ত হয়ব। 

ঘর ক্থয়ক ক্বরুবোর সমে এয়দর ঘুম আরও  িীর কয়র ল্টদয়ে যোয়ব, এই 
লয়ক্ষই ঘর ক্থয়ক ক্বরুবোর জয়ে এয় োয়লো আহমদ মুসো। 

ঘয়রর মোঝখোয়ন আসয়তই আহমদ মুসো দরজোর ওপোয়শ শে শুনয়ত 
ক্পল। ক্কউ ক্যন দরজো খুলয়ে। 

আহমদ মুসো দ্রুত একেো খোয়ের ল্টনয়চ ঢুয়ক ক্ ল। 
দরজো খুয়ল ঘয়র প্রয়বশ করল চোরজন। 
ঘয়রর দরজো লোল্ট য়ে ল্টদয়ে ওরো চোরজন এয়স তোয়দর ল্টনজ ল্টনজ ল্টবেোনোে 

শুয়ে পড়ল। 
‘এই ক্য আমরো প্রল্টতল্টদন রোয়ত বোইয়রোয়েশয়ন ৪ জন কয়র ফোিঁল্টক ল্টদয়ে 

এয়স শুয়ে কোেোল্টে, ধরো পড়য়ল ল্টক হয়ব বলয়তো?’ বলল চোরজয়নর একজন। 
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‘ল্টক আর হয়ব, প্রোণ যোয়ব? ল্টকন্তু ধরয়ব ক্ক? রোত ১েো ২েো পযযন্ত ফলু্টতয কয়র 
এখন ক্বয়ঘোয়র ঘুমুয়ে সবোই। তোেোড়ো দু’জনয়তো পোহোরোে আয়েই। ক্কউ ক্খোিঁজ 
করয়ল আমরো জোনয়ত পোরব।’ বলল ল্টদ্বতীে এক জন। 

‘শোলো আমরো কোয়জর দোয়ে ঘুমোয়ত পোল্টর নো, আর ওরো ফলু্টতয কয়র ঘুমোে 
নো। প্রল্টতল্টদন এেো ওরো ক্কমন কয়র পোয়র?’ বলল তৃতীে আর এক জন। 

‘পোরয়ব নো ক্কন, অয়ধযক ল্টদন ক্তো আবোর ঘুমোে।’ বলল প্রথম জন। 
‘রোখ এসব কথো, কোয়জর  কত দূর বলত? আর কত ল্টদন থোকয়ত হয়ব 

আমোয়দর এখোয়ন?’ চতথুয জন বলল। 
ল্টনরব ল্টকেুক্ষণ সবোই। 
ল্টনরবতো ক্িয়ঙ ক্সই প্রথম জন বলল, ‘একথো আমরো জোনয়বো ল্টক কয়র! 

তয়ব ক্সল্টদন রোয়ত আল্টম পোহোরোে ল্টেলোম মযোডোয়মর ঘয়রর সোময়ন। ল্টতল্টন 
ক্েল্টলয়ফোয়ন কোউয়ক বলল্টেয়লন ক্য, ‘দস্তখয়তর সমস্যো ল্টেক হয়ে ক্ য়ে। ল্টফাং োর 
ল্টপ্রঠেেো ক্ডিলপ করয়ে, একেু সমে লো য়ব। আল্টম ময়ন করল্টে, মোস খোয়নয়কর 
ময়ধযই স্যোক্সন ক্স্টয়ের হস্তোন্তর হয়ে যোয়ে।’ মযোডোয়মর কথো সতয হয়ল মোস 
খোয়নয়কর ময়ধযই আমোয়দর এখোনকোর পোেয চুকয়ব।’ 

আহমদ মুসো খোয়ের তয়ল ক্ োেোয়স কথোগুয়লো ল্ট লল্টেল। 
প্রথম জয়নর কথো ক্শষ হয়তই চতথুয জন বয়ল উেল, ‘ল্টকন্তু ক্সল্টদন 

কনরোড সোয়হব মযোডোয়মর সোয়থ বোল্টড়য়ত ঢুকয়ত ঢুকয়ত বলল্টেয়লন, ‘ক্সনল্টেড ও 
তোর দুই ক্ময়েয়ক ধয়র তোরপর দুল্টনেো ক্থয়ক সল্টরয়ে ল্টদয়ত নো পোরয়ল এখোনকোর 
কোজ আমোয়দর ক্শষ হয়ব নো। ক্স্টয়ের হস্তোন্তরও সম্ভব হয়ব নো। কনরোড সোয়হয়বর 
কথোয়কই ক্বল্টশ গুরুত্ব ল্টদয়ত হয়ব।’ 

‘ল্টকন্তু কয়েক বোর ফোিঁয়দ ক্ফয়লও ক্তো ওয়দর আেকোয়ত পোরো ক্ ল নো। 
কয়ব আবোর ওরো ধরো পড়য়ব?’ বলল ল্টদ্বতীে জন। 

‘ক্সল্টদন এক সোয়হব বলয়লন, এবোয়রর মত জল্টেল অবস্থো নোল্টক অতীয়তর 
আর ক্কোন প্রয়জয়ি হেল্টন।’ তৃতীে জন বলল। 

‘থোক এসব জল্টেলতো ল্টনয়ে ল্টচন্তো কয়র আমোয়দর লোি ক্নই। ল্টকেুই আমোর 
মোথোে আয়স নো। মযোডোম ক্তো এ সম্পল্টত্তর মোল্টলক। মোল্টলক ক্কোন ল্টকে ুহস্তোন্তর 
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করয়ল জল্টেলতোর প্রে আয়স ল্টক কয়র?’ বলল প্রথম জন। তোর কয়ঠে অনধয়যযর 
প্রকোশ। 

‘ক্সেোই ক্তো আমরো বুল্টঝ নো। মযোডোয়মর আচরণ ক্দখয়ল ক্তো বুঝো যোে 
নো ল্টতল্টন সম্পল্টত্তর মোল্টলক। ল্টতল্টন ক্তো ক্দল্টখ সবোইয়ক িে কয়র চয়লন।’ চতথুয জন 
বলল। 

‘রোখ এসব কথো। ঘুমোয়বো। সোধোরণিোয়ব ক্য ক্বতন হে, তোর চোরগুণ 
ক্বতন পোল্টে। ময়র ক্ য়ল পল্টরবোর সোরো জীবন চলোর মত েোকো পোয়ব। আর ল্টক 
চোই! এস ঘুল্টময়ে পল্টড়।’ বলল তৃতীে জন। 

চতথুয জন বলল, ‘ল্টেক বয়লয়ে। ল্টকন্তু আমোর ওষুধ খোওেো হেল্টন। 
ক্তোমোয়ক ল্টদয়েল্টেলোম, আমোর ওষুধেো দোও।’ 

‘ক্সেো আমোর বযোয় র ময়ধয আয়ে। খোয়ের তয়ল আয়ে, ক্বর কয়র 
ল্টদল্টে।’ বয়ল ল্টবেোনোর উপর উয়ে বসল তৃতীে জন। 

আহমদ মুসো ক্য খোয়ের তলোে, ক্স খোেেোই তৃতীে জয়নর। ক্স ওষুধ 
ক্নবোর জয়ে নোময়লই ক্তো ধরো পয়ড় যোয়ব। 

আহমদ মুসো আর এক মুহূতযও নি করল নো। 
বোম হোয়ত মুয়খর  যোস ময়ুখোশয়ক েোইে ল্টদয়ে ডোন হোত ল্টদয়ে 

ক্লোয়রোফরম  োয়নর বযোয়রল খোয়ের পোশ ল্টদয়ে ঊধযমুখী কয়র ল্টে োর ল্টেপল। 
অদৃে এক পশলো  যোস ক্বল্টরয়ে ক্ ল ক্লোয়রোফরম  োন ক্থয়ক। 

সাংজ্ঞোয়লোপকোরী এই ক্লোয়রোফরম  যোস বোতোয়সর ক্চয়ে কয়েক গুণ দ্রুত 
 ল্টতয়ত চোরল্টদয়ক েল্টড়য়ে পড়য়ত পোয়র। একেো ফোেোয়র ক্য পল্টরমোণ 
কনয়সয়ঠেয়েড ক্লোয়রোফরম  যোস ক্বর হে, তোয়ত ল্টতল্টরশ ব যফেু এলোকোর 
সবোইয়ক মুহূয়তযই সাংজ্ঞোহীন কয়র ক্ফলয়ত পোয়র। 

তোই হয়লো। আহমদ মুসো ফোেোর করোর পর মুহূয়তযই তোর খোয়ের উপয়রর 
ক্লোকল্টে জ্ঞোন হোরোল। ক্স উয়ে বয়সল্টেল ল্টবেোনোে। আবোর ঢয়ল পড়ল ল্টবেোনোর 
উপর। তোরপর ঘয়রর সবোই জ্ঞোন হোল্টরয়ে ক্ফলল। 

আহমদ মুসো ক্বল্টরয়ে এল খোয়ের তলো ক্থয়ক। 
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সবোর ল্টদয়ক একবোর তোল্টকয়ে ঘর ক্থয়ক ক্বরুবোর জয়ে দরজোর ল্টদয়ক 
এয় োয়লো আহমদ মুসো। 

ঘর ক্থয়ক ক্বল্টরয়ে একেো কল্টরয়ডোয়র পো রোখল ক্স। তোকোল এল্টদক-
ওল্টদক। ক্কোন্ ল্টদয়ক ব্রুনোর মো মোয়ন এয়দর মযোডোয়মর ঘর? 

জযোয়কয়ের পয়কে ক্থয়ক আলদুল্টন ক্সনল্টেয়ডর এিঁয়ক ক্দেো বোল্টড়র ইনোর 
ক্স্ক্চল্টে ক্বর কয়র তোর উপর ক্চোখ বুলোল। বুঝল, তোয়ক বোম ল্টদয়ক ক্যয়ত হয়ব। 
একে ুএয় োয়লই আর একেো কল্টরয়ডোর পোওেো যোয়ব। ক্স কল্টরয়ডোর ধয়র পুব ল্টদয়ক 
এয় োয়ল আর একেো লোউঞ্জ পোওেো যোয়ব। লোউয়ঞ্জর পল্টশ্চম পোয়শ প্রশস্ত একেো 
ক্স্পস। ক্স ক্স্পয়সর পল্টশ্চম পোয়শ বড় একেো দরজো, বড় একেো ঘর। এ ঘরেোয়তই 
থোয়ক ব্রুনোর মো কোল্টরনো কোরল্টলন। 

আহমদ মুসো ক্লোয়রোফরম  োন বোল্ট য়ে ধয়র কল্টরয়ডোর ল্টদয়ে এল্ট য়ে 
চলল। 

লোউয়ঞ্জর দরজোে ল্ট য়ে দোিঁড়োল। নজর বুলোল ক্িতয়রর ল্টদয়ক। 
ক্সই মুহূয়তয ক্পেয়ন পোয়ের শে ক্পল আহমদ মুসো। 
হোয়তর ক্লোয়রোফরম  োয়নর বযোয়রল ঘুরোয়ত ল্ট য়েল্টেল আহমদ মুসো। ল্টকন্তু 

ক্সই সময়েই মোথোে ক্স্টন োয়নর নয়লর িোল্টর স্পশয অনুিব করল। 
ক্পেন ক্থয়ক একেো কঠে বয়ল উেল, ‘ক্বোেোর, তোড়োতোল্টড় শোলোর কোে 

ক্থয়ক ল্টরিলবোরেো ক্কয়ড় নোও।’ 
আহমদ মুসো বুয়ঝল্টেল অবল্টশি ক্য দু’জন পোহোরোে ল্টেল, তোরোই তোয়ক 

ধয়র ক্ফয়লয়ে। 
ক্পেয়নর কঠেল্টের কথো শুয়নই আহমদ মুসো বলল, ‘আেো, ল্টনয়ে নোও 

ল্টরিলবোর।’ বয়লই হোতেো ল্টনয়চ নোল্টময়ে ক্লোয়রোফরম  োয়নর নল ক্পেয়ন ওয়দর 
ল্টদয়ক ঘুল্টরয়ে ক্পেয়ন ক্েয়ল ল্টদল্টেল হোত। 

ক্বোেোর নোয়মর ক্লোকল্টে একে ুঝুিঁয়ক পয়ড় ল্টরিলবোর আহমদ মুসোর হোত 
ক্থয়ক ল্টনয়ত যোল্টেল। 

হোতেো ক্পেয়ন ক্েয়ল ল্টদয়েই ল্টে োর ল্টেয়পয়ে আহমদ মুসো। 
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ল্টরিলবোয়রর মত এর ল্টে োয়র ক্কোন শে হে নো, ক্বোতোম ক্েপোর মতই 
অয়নকেো ল্টন:শে। 

ল্টে োর ক্েপোর পর কয়েক মুহূতয। আহমদ মুসোর মোথো ক্থয়ক ক্স্টন োয়নর 
নল সয়র ক্ ল। ক্ময়ঝয়ত িোল্টর ল্টকে ুপতয়নর শে হয়লো। ক্পেয়ন তোকোল আহমদ 
মুসো, দু’জয়নর সাংজ্ঞোহীন ক্দহ মোল্টেয়ত পয়ড় আয়ে। তোয়দর ক্স্টন োন পয়ড় আয়ে 
তোয়দর পোয়শ। 

আহমদ মুসো দু’জয়নর সাংজ্ঞোহীন ক্দহ এক এক কয়র ল্টনয়ে তোয়দর ঘয়র 
তোয়দর খোয়ে সোথীয়দর পোয়শ শুইয়ে ক্রয়খ এল। ক্স্টন োনও রোখল তোয়দর পোয়শ। 

এবোর আহমদ মুসো অয়নকেোই ল্টনল্টশ্চন্ত। প্রহরীরো সবোই ঘুয়ম। কমপয়ক্ষ 
েে ঘঠেোর আয়  তোয়দর ঘুম িোঙয়ব নো। বোল্টড়র অে সদয়স্যরোও ঘুল্টময়ে আয়ে 
ল্টনশ্চে। 

আহমদ মুসো ব্রুনোর মো’র ঘয়রর দরজোে ল্ট য়ে দোিঁড়োল। 
দরজোর উপর ল্টন:শয়ে চোপ ল্টদল। 
দরজো বন্ধ। 
দরজোর লয়কর ল্টদয়ক তোকোল আহমদ মুসো। 
ল্টডল্টজেোল লক, যো শুয়নল্টেল তোই। 
দরজোর উপর দরজোর  োয়ের সোয়থ ক্মশোয়নো একেো ল্টডল্টজেোল-লক 

ক্বোডয। শূণয ক্থয়ক নে পযযন্ত জোমযোন সাংখযোে সোজোয়নো ল্টডল্টজেোল ক্বোডযেো। 
কোল্টরনোর ক্শোবোর ঘয়রর দরজোর নতুন ক্কোড সম্পয়কয আলদুল্টন ক্সনল্টেড 

ল্টকেু বলয়ত পোয়রল্টন। তোর মোয়ন ক্কোড তোয়কই িোঙয়ত হয়ব। ল্টক হয়ব ক্সই 
ক্কোয়ডর সাংখযোগুয়লো, কত সাংখযোর ক্সই ক্কোড? 

দ্রুত িোবল আহমদ মুসো। 
সমে নি করো যোয়ব নো। আসল কোজ শুরুই করো যোেল্টন। 
ক্কোন নোয়মর বয়ণযর সাংখযো ল্টদয়েই ক্কোড ধতল্টর সবয়চয়ে স্বোিোল্টবক। 

আয় র ক্সই নোমগুয়লো েোড়োও ক্য নোমগুয়লো হয়ত পোয়র তোর ময়ধয রয়েয়ে 
‘ব্রুমসোরবো য কযোসল’ যো স্যোক্সনয়দর ল্টপ্রে দুয় যর নোম? এয়দর মোয়ন খৃস্টোনয়দর 
ক্প্রোয়ফে ‘ক্রোইস্ট’ ক্স নোমও হয়ত পোয়র। প্রহরীয়দর কথোবোতযোে জোনো ক্ ল, 
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ব্রুনোয়দর ‘এয়স্টে’ (জল্টমদোল্টর) দখলই ল্যাযোক লোইয়ে’র লক্ষ। অতএব ব্রুমসোর বো 
এ ক্স্টয়ের নোয়মও ক্কোড হয়ত পোয়র। আবোর ওয়দর সাং েন ‘ল্যাযোক লোইে’- 

এর নোয়মও ক্কোড হয়ত পোয়র। এই সব নোম ল্টনয়ে আয়রকবোর িোবল 
আহমদ মুসো। প্রহরী ক্লোকয়দর কথো ক্থয়ক বুঝো ক্ ল, ওরো এখোনকোর ক্লোক নে, 
ক্স্টেেো হস্তোন্তর হয়লই ওরো চয়ল যোয়ব। তোই যল্টদ হে, তোহয়ল ব্রুমসোরবো য, 
ব্রুমসোরবো য এয়স্টে ইতযোল্টদ স্থোনীে ক্কোন নোম, ক্কোন ল্টহয়রোর নোম ইতযোল্টদ ক্কোড 
ল্টহসোয়ব বযবহৃত হবোর কথো নে। ওয়দর সাং েয়নর নোম ল্যাযোক লোইে ক্থয়ক শুরু 
করয়ত চোইল আহমদ মুসো। 

ল্টডল্টজেোল কী ক্বোয়ডযর ল্টদয়ক হোত বোড়োল আহমদ মুসো। 
ল্টকন্তু প্রে জো ল ময়ন, ল্যাযোক লোইয়ের ল্টডল্টজেোল ক্কোডেো ল্টক ধরয়নর হয়ব? 

‘ল্যাযোক লোইে’ শে দু’ল্টেয়ত ১০ল্টে বণয আয়ে। এই ‘১০’ ই ল্টক হয়ব ক্কোড নোবোর? 
নো, ১০ল্টে বয়ণযর প্রথম বণয? প্রথম বণযল্টেয়ক এক ধয়র পরবতযী বণযগুয়লোর ক্য ক্রল্টমক 
মোন দোিঁড়োে, ক্সগুয়লোর এক একল্টে নোবোর ক্কোয়ডর ক্রল্টমক অাংশ হয়ব? অথবো 
বণযগুয়লোর ক্রল্টমক নোবোয়রর ক্যো  ফলেোও হয়ত পোয়র ক্কোড নোবোর। প্রথমেো ল্টেক 
হয়ল ১০ হে ক্কোড নোবোর। আর ল্টবকল্প ল্টদ্বতীেল্টে ক্কোড হয়ল ক্কোড সাংখযোল্টে 
দোিঁড়োে ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ ও শূে। আর এ সাংখযোগুয়লোর ল্টনজস্ব মোয়নর 
ক্যো ফল ৪৫ হে তৃতীে ক্কোড সাংখযো। 

ক্কোনেো হয়ব সল্টেক ক্কোড নোবোর? 
ধোিঁধো’র ল্টবচোয়র প্রথম ও তৃতীেল্টে অল্টধকতর সম্ভোবনোমে ক্কোড, ল্টদ্বতীেল্টে 

খুবই সোধোরণ। অবে সোধোরণ ল্টবষে অয়নক সমে অসোধোরণ ক্কোড হয়ে থোয়ক। 
আহমদ মুসো িোবল, ‘ক্কোড-ক্নম’ বোেোইয়ের ক্ক্ষয়ত্র ক্যমন ক্স তোর ময়ন 

পড়ো নোমগুয়লোর ক্শষেোয়ক েহণ কয়রয়ে, ক্তমল্টন ক্কোড নোবোয়রর ক্ক্ষয়ত্রও ক্শষ 
ক্কোডেোয়কই েহণ করো উল্টচত। 

তোই করল আহমদ মুসো। সাংখযো ৪৫-ক্কই ক্কোড ল্টহসোয়ব েহণ করল। 
ল্টবসল্টমেোহ বয়ল আহমদ মুসো তোর শোহোদোত অেুল্টল ল্টদয়ে ল্টডল্টজেোল কী 

ক্বোয়ডযর ৪ ও ৫-এর উপর চোপ ল্টদল। 



ক্লোন ষড়যন্ত্র  169 

 

ক্শষ চোপেোর সাংয়  সাংয় ই দরজো নয়ড় উেল। দরজোর দুই পোেো দুই 
ল্টদয়ক ক্দেোয়লর ক্িতর ঢুয়ক ক্ ল। 

উন্মুক্ত দরজো সোময়ন। ক্বশ বড় ঘর। 
ঘয়রর মুয়খোমুল্টখ দুই ক্দেোয়লর খোিঁয়জ ল্টডম লোইে, যো ক্চোয়খ পয়ড় নো। তয়ব 

তো ক্থয়ক ল্টবেুল্টরত ক্িোয়রর আয়লোর মত ল্টিগ্ধ আয়লোয়ত িয়র ল্ট য়েয়ে ঘর। 
ঘয়র নজর বুলোল আহমদ মুসো। 
হোয়ত তোর বোল্ট য়ে ধরো ক্লোয়রোফরম  োন। 
দরজো ক্থয়ক ক্দখল ঘয়রর বোম অাংয়শর ল্টদয়ক ল্টডিোয়ন শুয়ে আয়ে ক্কউ। 

ল্টনশ্চল ক্দহ। ল্টনশ্চে ঘুয়ম অয়চতন। 
আহমদ মুসো ঘয়র ঢুকল। 
ল্টন:শয়ে দরজো বন্ধ কয়র ল্টদল। 
এয় োয়লো ল্টডিোয়নর ল্টদয়ক। 
ল্টডিোয়নর উপর অয়ঘোয়র ঘুমোয়ে একল্টে ক্ময়ে। ক্দয়হর ক্েোথ ক্দয়খ ময়ন 

হয়ে পিঁেল্টত্রশ েোস হয়ব বেস। ল্টকন্তু ক্চহোরো বলয়ে বেস খুব ক্বল্টশ হয়ল ল্টবশ-
বোইয়শর ক্বল্টশ হয়ব নো। 

এই ক্ময়েল্টেই ব্রুনোর মো কোল্টরনো কোরল্টলন। 
আহমদ মুসো ক্লোয়রোফরম  োন তুয়ল কোল্টরনো কোরল্টলনয়ক তোক কয়র 

একেো ফোেোর করল। 
ক্বল্টরয়ে ক্ ল ক্সই এক পশলো কনয়সনয়েয়েড ক্লোয়রোফরম  যোস। 
এবোর হোলকো ক্বোধ করল আহমদ মুসো। 
ক্লোয়রোফরম  োনেো পয়কয়ে ক্ফয়ল আহমদ মুসো তোকোল ঘয়রর 

চোরল্টদয়ক। 
ঘয়রর পূবয-উত্তর ক্কোয়ণ কোয়ের একেো সুয়শোল্টিত আলল্টমরো েোড়ো বড় 

ধরয়নর আর ক্কোন আসবোব পত্র ক্নই। 
মোথোর ল্টদয়ক ল্টডিোয়নর পোয়শ লোইে-েপ ক্েল্টবল। ক্েল্টবয়ল একেো েেোরও 

ক্দখো যোয়ে। 
ঘয়রর পল্টশ্চম ক্দেোয়লর দু’প্রোয়ন্ত দু’ল্টে দরজো। 
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দরজো দু’ক্েো ল্টকয়সর? একেো েেয়লে হয়ত পোয়র। আয়রকেো? ওেো ল্টক 
ক্েল্টসাংরুম হয়ত পোয়র? হয়ব হেয়তো। অতএব তোয়ক প্রথয়ম ঢুকয়ত হয়ব েেয়লয়ে। 

ক্কোনেো েেয়লে? 
ময়ন পড়ল ক্ ৌরীর ডোইল্টরর কথো। ক্স ল্টলয়খয়ে, ক্দোতলোর লযোল্টঠডাং ক্থয়ক 

ক্িল্টঠেয়লেয়রর ময়ধয ল্টদয়ে েেয়লে ক্দখো যোে। ল্টনশ্চে তোহয়ল দল্টক্ষণ পোয়শরেোই 
েেয়লে হয়ব। 

েেয়লয়ের দরজোর সোময়ন দোিঁড়োয়তই ক্দখয়ত ক্পল, দরজোর লয়ক চোল্টব। 
রোয়ত চোল্টব সরোবোর প্রয়েোজন ময়ন কয়রল্টন তোহয়ল, িোবল আহমদ মুসো। 

েেয়লয়ে প্রয়বশ করল আহমদ মুসো। 
ল্টবরোে েেয়লে। তোর এক পোয়শ লযোল্টেন। তোর পোয়শ বোথেোব। অে 

পোয়শ লবোয়ে এযোল্টঠেক ধরয়নর সুির একেো ক্েল্টবল ও একল্টে ক্চেোর। েেয়লে ও 
বোথ ক্থয়ক এই অাংশেো সুির পদযো ল্টদয়ে আলোদো করো। 

ক্েল্টবয়লর উপর সব সময়ের বযবহোযয ল্টকে ুপ্রসোধনী েোড়ো অে ল্টকে ুক্নই।  
ক্েল্টবয়ল দু’ল্টে েেোর। দুই েেোয়রই কী ক্হোয়ল চোল্টব রয়েয়ে। তোর মোয়ন 

রোত বয়লই হেয়তো এখোন ক্থয়কও চোল্টব সরোয়নো হেল্টন। 
খুল্টশ হয়লো আহমদ মুসো। তোর কোজ আেোহ অয়নক সহজ কয়র ল্টদয়েয়েন। 
ক্চেোয়র বয়স প্রথম েেোরেো খুলল আহমদ মুসো। 
েেোয়রও নোনো প্রসোধনী। তোর সোয়থ চুয়লর ক্হোেোইে কোলোয়রর ল্টবয়দল্টশ 

দোমী বেল। একেো েোল্টস্টক ক্কইয়স নতুন পুরোতন ক্ষুদ্র তুল্টল। এ ক্েল্টবয়ল আর 
ক্তমন ল্টকে ুক্নই। ল্টকেুেো হতোশ হয়লো আহমদ মুসো। 

ল্টদ্বতীে েেোরেো খুলল ক্স। 
এ ক্েল্টবয়লও নোনো ধরয়নর ল্টশল্টশ, পযোয়কে, েযোবয়লে েল্টড়য়ে আয়ে। 
েেোরল্টে পুয়রোপুল্টর ক্খোলোর পর চোমড়োর সুদৃে একেো ক্নোে-ক্কইয়সর 

মত ল্টকে ুএকেো ক্দখয়ত ক্পল। 
ক্কইসল্টের মুয়খর ল্টদয়ক ক্খোলো। ক্িতয়র ক্দখয়ত ক্পল চোমড়োর একেো 

ক্ফোল্ডোর। 
আহমদ মুসো ক্বর করল ক্ফোল্ডোর। 
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কিোয়র ল্টকেুই ক্লখো ক্নই। খুলল ক্ফোল্ডোর। 
ক্ফোল্ডোয়রর বোম অাংশেোর অয়ধযক পযযন্ত একেো পয়কে। পয়কয়ে কো জ 

ক্দখো যোয়ে। ডোন অাংশেো মোল্টন বযোয় র মত। ক্কল্টবন আয়ে, কোডয পয়কে আয়ে 
ক্বশ কয়েকল্টে। 

ক্ফোল্ডোয়রর উপর ক্চোখ বুলোয়ত ল্ট য়ে বোম অাংয়শর বেয়ম কোয়লো  োয়ের 
উপর কোয়লো একেো ময়নোেোম ও ল্টকে ুক্লখোর উপর নজর পড়ল। 

ক্ফোল্ডোয়রর ক্িতরেো ল্টনকষ কোয়লো চোমড়োর ও ক্ফোল্ডোয়রর বযোকেো লোল 
চোমড়োর। ক্ফোল্ডোরেো আর একেু সোময়ন এয়ন িোয়লো কয়র ক্দখল। 

ময়নোেোমেো পল্টরল্টচত, ল্যাযোক লোইয়ের। ল্টকন্তু ক্লখোেো বুঝল নো। 
ময়নোেোয়মর ল্টনয়চ একে ুক্স্পস ল্টদয়ে কোয়লো চোমড়োর উপর কোয়লো হরয়ফ ক্লখো 
‘ক্লোন-৭’। 

‘ক্লোন-৭’ ল্টবষেেো ল্টনয়ে িোবল আরও আহমদ মুসো। ল্টকন্তু বুঝয়ত পোরল 
নো ল্টবষেেো ল্টক। ল্টবষেেো চোমড়োর সোয়থও সাংল্টিি হয়ত পোয়র, িোবল আহমদ মুসো। 

এ ল্টচন্তোর মোয়ঝই আহমদ মসুো ক্ফোল্ডোয়রর পয়কে ক্থয়ক কো জ ক্বর 
করল। 

িোিঁজ খুলল কো জল্টের আহমদ মুসো। 
একেো ক্প্রসল্টক্রপশন। 
ক্লেোর ক্হয়ড ডোক্তোয়রর নোম কোরল ক্হইঞ্জ এমল্টড, ল্টবয়শষজ্ঞ ক্লোন 

ক্মল্টডল্টসন। 
এেুকু পড়য়তই ভ্রূকুল্টিত হয়লো আহমদ মুসোর। ক্লোন ক্মল্টডল্টসয়নর 

ডোক্তোয়রর ক্প্রল্টসল্টক্রপশন ক্কন? 
আরও পড়ল ক্প্রসল্টক্রপশনল্টে। 
ল্টবল্টিত হয়লো, যোর জয়ে ক্প্রসল্টক্রপশন, তোর নোম ক্নই। শুধ ুক্লখো ‘ক্লোন-

৭’। 
ল্টবিয়ে ক্চোখ েোনোবড়ো হয়ে ক্ ল আহমদ মুসোর! তোহয়ল ব্রুনোর মো 

কোল্টরনো কোরল্টলন ল্টক ‘ক্লোন-৭’! ক্কন? ক্লোয়নর সোয়থ তোর সম্পকয ল্টক? ‘৭’ 
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শেেোরই বো অথয ল্টক? নো, এেো ব্রুনোর মো’র একেো সোাংয়কল্টতক নোমমোত্র! এমনেো 
হয়তও পোয়র। 

আহমদ মুসো েেোয়রর ওষুধগুয়লোর ল্টদয়ক নজর বুলোল। ল্টবদঘুয়ে নোয়মর 
সব ওষুধ! একল্টেও তোর পল্টরল্টচত নে। তয়ব ওষুয়ধর পযোয়কয়ের পল্টরচে পয়ড় যো 
বুঝল তোয়ত এগুয়লো ক্লোন ল্টবষেক ক্কোন ল্টকেুর ওষুধ। ল্টকন্তু এ ওষুধগুয়লো ব্রুনোর 
মো কোল্টরনো কোরল্টলয়নর েেোয়র ক্কন? ক্স ল্টক ওষুধগুয়লো বযবহোর কয়র? ক্কন? 
ব্রুনোর মোয়ের জীবয়নর এই ল্টদকেো সম্পয়কয ক্তো আহমদ মুসোয়ক ল্টকেুই বলো 
হেল্টন। তোর মোয়ের জীবয়নর ক্েোেখোে ল্টবষে পযযন্ত ব্রুনো ও তোর বোবো আহমদ 
মুসোয়ক বয়লয়ে, ল্টকন্তু এই ল্টবষেেো ক্তো বয়লল্টন। তোহয়ল ল্টক তোরোও জোনয়তো নো? 

আহমদ মুসোর ময়ন হয়লো, এই রহয়স্যর সোয়থ ব্রুনোর মোয়ের আচরয়ণর 
একেো ঘল্টনষ্ঠ ক্যো  থোকয়ত পোয়র। তোর মোয়ের এই ল্টদকেোর উয়ন্মোচন হয়ল তোয়ক 
ল্টনয়ে সমস্যো-সাংকয়ের সমোধোন পোওেো ক্যয়ত পোয়র। 

আহমদ মুসো তোড়োতোল্টড় ডোক্তোয়রর ক্চবোয়রর অযোয়েয়সর ল্টদয়ক তোকোল। 
ল্টিয়ের নোম ক্েড ল্টিে, আর শহয়রর নোম অযোয়রঠডসী। 

খুল্টশ হয়লো আহমদ মুসো। ডোক্তোয়রর কোে ক্থয়কই ক্লোন ক্মল্টডল্টসন সম্পয়কয 
জোনো যোয়ব। 

আহমদ মুসোর ময়ন হয়লো, েেয়লয়ে তোর কোজ ক্শষ। 
ক্বল্টরয়ে এল আহমদ মুসো েেয়লে ক্থয়ক। 
এয় োয়লো ক্বড সোইয়ডর ক্শড-লোইয়ের ক্েল্টবয়লর ল্টদয়ক। 
ক্েল্টবয়লর েেোরল্টে খুলল। 
তোর ক্িতয়র েুল্টকেোল্টক অয়নক ল্টকেু ক্দখল। ক্েোে একেো মোল্টন বযো ও। 
মযোল্টন বযো  খুিঁয়জ েোকো েোড়ো আর ল্টকেুই ক্দখল নো। ক্রয়খ ল্টদল ক্স মযোল্টন 

বযো । 
েেোর বন্ধ করল। 
চোরল্টদয়ক তোকোল। ক্দখল ব্রুনোর মোয়ের বোল্টলয়শর পোয়শ তোর ক্েোে হ্োঠড 

বযো ল্টে। এেোই খুিঁজল্টেল আহমদ মুসো। শুয়নল্টেল ব্রুনোর কোয়ে, তোর মোয়ের হ্োঠড 
বযোয়  কোউয়ক ক্স হোত ল্টদয়ত ক্দে নো। 
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হ্োঠড বযো ল্টে ল্টনয়ত কোত হয়ে সাংজ্ঞোহীন হয়ে পয়ড় থোকো ব্রুনোর মোয়ের 
এল্টদয়ক প্রসোল্টরত তোর দুই হোয়তর ল্টদয়ক নজর পড়ল আহমদ মুসোর। ক্দখল তোর 
দুই হোয়তর বুয়ড়ো আঙুয়ল ল্টবয়শষ ধরয়নর েোল্টস্টক বযোয়ঠডজ,  োডযোয়রর মত ফোিঁপো। 

হ্োঠড বযো ল্টে ল্টনয়ে খুলল আহমদ মুসো। ক্েোট্ট হ্োঠড বযোয়  ল্টলপল্টস্টক 
ধরয়নর ক্ময়েয়দর সব সময়ের বযবহোযয ল্টকে ুল্টজল্টনসপত্র। তোর সোয়থ ক্দখল চোর 
িোিঁজ করো একেো কো জ। 

মোত্র কো জল্টেই তুয়ল ল্টনল আহমদ মুসো। 
কো য়জর িোিঁজ খুয়ল ক্দখল ক্সেোও একেো ক্প্রসল্টক্রপশন। ডোক্তোয়রর নোম 

‘ক্হর হোরমযোন’ েোল্টস্টক ল্টস্ক্ন ক্স্পশোল্টলস্ট। ল্টেকোনো, ক্মোবোইল কযোম্প, ক্েইড 
ল্টিে, অযোয়রঠডসী। 

আবোর ক্সই অযোয়রঠডসী! ল্টবল্টিত হয়লো আহমদ মুসো। 
আরও ল্টবল্টিত হয়লো, এখোয়নও যোর নোয়ম ক্প্রসল্টক্রপশন, তোর নোয়মর 

জোে োে ক্লখো হয়েয়ে, ‘ক্লোন-৭’। 
তোর মোয়ন ব্রুনোর মো ল্টনল্টশ্চতিোয়বই ‘ক্লোন-৭’! এর অথয তোহয়ল ল্টক? 
ব্রুনোর মোয়ের দুই হোয়তর দুই বুয়ড়ো আঙুয়ল অদ্ভুত ধরয়নর বযোয়ঠডজ 

ক্কন? 
হেোৎ আহমদ মুসোর ময়ন পড়ল প্রহরীয়দর কথো, ‘দস্তখত ল্টেক হয়ে 

ক্ য়ে, এখন ল্টফাং োর ল্টপ্রঠে ক্ডিলপ করয়ে।’ বুয়ড়ো আঙুয়লর ল্টফাং োর ল্টপ্রঠে 
ক্ডিলপ করোর জয়েই ল্টক ঐ বযোয়ঠডজ? ল্টেক, ক্প্রসল্টক্রপশনও ক্তো েোল্টস্টক ল্টস্ক্ন 
ক্স্পসোল্টলস্ট ডোক্তোয়রর! ল্টফাং োর ল্টপ্রঠে ল্টেক করোর জয়ে েোল্টস্টক ল্টস্ক্ন ক্স্পশোল্টলস্ট 
দ্বোরো ল্টবয়শষ ধরয়নর অপোয়রশন বো ক্কোন ল্টকে ুকরো হয়েয়ে? হয়ত পোয়র। 

আহমদ মুসোর ময়ন হয়লো, তোর এখোয়ন আর ক্কোন কোজ ক্নই। যো জোনোর 
মত তো ক্জয়ন ক্ফয়লয়ে। ক্স রহস্যগুয়লো সোময়ন এয়সয়ে, তোর সমোধোয়নর পরই 
পরবতযী কোয়জর প্রে আসয়ব। 

আহমদ মুসো ক্প্রসল্টক্রপশন, বযো  ক্যমন ল্টেল ক্তমল্টনিোয়ব ক্রয়খ ক্বল্টরয়ে 
এল ঘর ক্থয়ক। 
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বোইয়র ক্কোন সমস্যোর সম্মুখীন হয়লো নো। বুঝো যোয়ে, ক্িতয়র আর ক্কোন 
প্রহরী ক্নই। শুধ ুসম্মুয়খর ক্ য়েই আয়ে প্রহরী। 

আহমদ মুসো ল্টফয়র এল প্রহরীয়দর ক্সই কয়ক্ষ। সাংজ্ঞোহীন সবোই ক্বয়ঘোয়র 
পয়ড় আয়ে তোয়দর ল্টবেোনোে। 

আহমদ মুসো ক্য ক্ োপন পথ ল্টদয়ে ঢুয়কল্টেল, ক্সই পয়থই ক্বল্টরয়ে এল 
বোল্টড় ক্থয়ক। 

ল্টফয়র এল ল্টনয়জয়দর বোল্টড়য়ত। 
বোল্টড়র প্রধোন ফেয়কর তোলো খুয়ল বোল্টড়য়ত প্রয়বশ করল। 
ক্িতয়রর চত্বরেো ক্পল্টরয়ে  োল্টড় বোরোিো ল্টদয়ে ওগুয়লো বোল্টড়য়ত প্রয়বয়শর 

ক্ য়ের ল্টদয়ক। ক্দখল দরজো ক্খোলো, আয়লো আিঁধোল্টরয়ত দোিঁল্টড়য়ে আয়ে ক্কউ 
দরজোে। 

আহমদ মুসো বোরোিোে উেয়তই েোেো মূল্টতযল্টে নয়ড় উেল। 
আহমদ মুসো দরজোর কোয়ে ক্যয়তই েোেো মূল্টতযল্টে এল্ট য়ে এল। ক্দখল ক্স 

ব্রুনো। 
ব্রুনো আহমদ মুসোর সোময়ন এয়স লবো বোও করল। বলল, ‘িোইেো, 

আমোয়ক মোফ করুন। আল্টম বুঝয়ত পোল্টরল্টন। আমোয়দর সমোয়জ ক্তো দু’জন নোরী-
পুরুষ এমনিোয়ব যখন কোেোকোল্টে হে, তখন তোরো ক্প্রল্টমক-ক্প্রল্টমকো হে, ধদল্টহক 
সম্পকযই তোয়দর কোয়ে প্রধোন হে। তোরো ক্য িোইয়বোনও হয়ত পোয়র, এমন পল্টবত্র 
সম্পয়কযর কথো আমোয়দর সমোজ িুয়লই ক্ য়ে। তোহয়ল আল্টম িুল নো কয়র পোল্টর 
ল্টক কয়র! আমোয়ক মোফ করুন িোইেো।’ 

ব্রুনোর ক্শয়ষর কথোগুয়লো কোন্নোে জল্টড়য়ে ক্ ল। 
আহমদ মুসো তোর মোথোে হোত বুল্টলয়ে বলল, ‘তুল্টম মহোঅেোে করল্টন ক্য 

মোফ চোইয়ত হয়ব। আর আমোয়ক িোইেো বলোর পর মোফ চোওেোর ল্টকে ুথোয়ক নো। 
আল্টম খুল্টশ ক্য, তুল্টম ক্তোমোর সমোয়জর উপয়র উয়ে ল্টচন্তো করয়ত ক্পয়রে। আেোহ 
ক্তোমোয়ক সোহোযয করুন।’ 

‘এই ল্টচন্তো করোর শল্টক্ত আপল্টনই ল্টদয়েয়েন িোইেো।’ ক্চোখ মুেয়ত মুেয়ত 
বলল ব্রুনো। তোর কঠে িোল্টর। 
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‘সব শল্টক্ত আেোহর কোে ক্থয়ক আয়স ব্রুনো।’ বলল আহমদ মুসো। 
‘িোইেো, আপল্টন সব সমে সব প্রশাংসো, সব কৃল্টতত্ব ও কতৃযত্ব ঈশ্বর মোয়ন 

আেোহয়ক ক্দন। মোনুয়ষর ল্টনজস্ব ক্কোন কৃল্টতত্ব, কতৃযত্ব ক্নই? আপল্টন ল্টনয়জর শল্টক্ত, 
ল্টনয়জর বুল্টদ্ধয়ত যো কয়রন, তোর কৃল্টতত্ব ল্টক আপল্টন ক্পয়ত পোয়রন নো?’ ব্রুনো বলল 
। 

‘যোয়ক আল্টম আমোর কোজ বল্টল, তোয়তো আল্টম কল্টর নো। আমোর হোত যো 
কয়র তোর কমোঠড পোে মোথো ক্থয়ক। মোথোর কমোঠড-িোকচোর ক্ক কয়রয়েন আর 
তো কোর ল্টনেন্ত্রয়ণ? আেোহর। আধুল্টনক ধমযল্টনরয়পক্ষ সিযতোর ল্টবয়বক বয়ল পল্টরল্টচত 
আনযল্ড েয়েনবীও অবয়শয়ষ বয়লয়েন, মোনুয়ষর মোথো ল্টচন্তোর আকোয়র, িোবনোর 
আকোয়র কমোঠড পোে ঈশ্বয়রর কোে ক্থয়ক। এজয়েই সকল প্রশাংসো, কৃল্টতত্ব 
আেোহর জয়েই।’ 

আহমদ মুসো কথো ক্শষ কয়র একে ুক্থয়ম আবোর বয়ল উেল, ‘ল্টকন্তু তো 
এখোয়ন ল্টক করে? দোিঁল্টড়য়ে ক্কন এখোয়ন?’ 

‘ঘুমোয়ত ল্ট য়েল্টেলোম িোইেো, ল্টকন্তু ঘুমোয়ত পোল্টরল্টন। আপল্টন ও বোল্টড়য়ত 
ঢুয়ক ল্টক করয়েন, ল্টক হয়ে-এসব অল্টস্থর িোবনো আমোয়ক এখোয়ন ল্টনয়ে এয়সয়ে। 
আপনোর পয়থর ল্টদয়ক তোল্টকয়ে আল্টে। আর ল্টকে ুকরোর ক্তো উপযুক্ত আমরো নই!’ 
ব্রুনো বলল। তোর ক্শয়ষর কথোগুয়লো অল্টিমোন-ক্ষুদ্ধ, িোল্টর। 

আহমদ মুসো হোসল। বলল, ‘আল্টম ক্তোমোয়ক সোয়থ ল্টনইল্টন এ কোরয়ণ ক্য, 
এমনিোয়ব আমোয়দর এক সোয়থ যোওেো উল্টচত নে বয়ল। ক্তোমরো উপযুক্ত নও 
একথো ল্টেক নে। নোরী-পুরুষয়ক আেোহ সমোন শল্টক্ত ল্টদয়ে সৃল্টি কয়রয়েন। দুই 
পুরুয়ষর শল্টক্ত ক্যমন সমোন হে নো, ক্তমল্টন নোরী-পুরুয়ষর শল্টক্তও সমোন হে নো, 
এেো হয়ে থোয়ক নোনো কোরয়ণ। নোরী পুরুয়ষর প্রকৃল্টত ত পোথযকয একেোই। ক্সেো 
হয়লো, নোরী সৃল্টি তিোয়ব ধদল্টহক ল্টদক ল্টদয়ে রক্ষণোত্নক, আর ধদল্টহক ল্টদক ল্টদয়ে 
পুরুয়ষরো আক্রমনোত্নক। এই আক্রময়ণর সুয়যো  যোয়ত পুরুষরো নো পোে, 
নোরীয়দরয়ক আক্রোন্ত যোয়ত নো হয়ত হে-এজয়ে নোরীয়দরয়ক একে ু সোবধোয়ন 
চলয়ত হে। ল্টনয়জয়দর ক্দহ-ক্সৌিযযয়ক পুরুয়ষর আক্রমণোত্নক ক্চোয়খর একে ু
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আড়োয়ল রোখয়ত হে। নোরীর প্রকৃল্টত ত এই ধবল্টশি তোর ক্যো যতোয়ক বুল্টদ্ধয়ক 
অবেই খোয়েো কয়রল্টন।’ 

মুগ্ধ, সয়ম্মোল্টহত ব্রুনো ল্টকে ুবলয়ত যোল্টেল। 
আহমদ মুসো তোয়ক বোধো ল্টদয়ে বলল, ‘চল, আর ক্কোন কথো নে। রোত 

ক্শষ হয়ত যোয়ে। ঘুমোয়ত হয়ব।’ 
বয়ল চলয়ত শুরু করল আহমদ মুসো। 
ব্রুনোও। 
চলয়ত চলয়ত ব্রুনো বলল, ‘িোইেো, ঘুমোয়বন ল্টক কয়র? আপনোর ক্তো 

নোমোয়জর সমে হয়লো।’ 
‘হ্োিঁ, ল্টেকই বয়লে। ধেবোদ ক্তোমোয়ক। ক্ োসল কয়র ক্েশ হয়ত হয়ত 

ফজর নোমোয়জর সমে হয়ব। নোমোজ পয়ড়ই ঘুমোব।’ বলল আহমদ মুসো। 
‘িোইেো, আপনোয়দর প্রোথযনো আমোর খুব িোয়লো লোয় । সল্টতযই জীবন্ত ধময 

আপনোয়দর। আেোহর সোয়থ আপনোয়দর সম্পকয সোবযক্ষল্টণক। আমোয়দর ধময 
আমোয়দরয়ক ক্কোন কোজ ক্দেল্টন। তোই ঈশ্বয়রর সোয়থ আমোয়দর সম্পকযও ক্নই।’ 
ব্রুনো বলল। 

‘ধেবোদ। তুল্টম ক্দখল্টে অয়নক ল্টকেু িোবে।’ বলল আহমদ মুসো। 
‘আল্টম আপনোয়দর ধময ইসলোম সম্পয়কয জোনোর ক্চিো করল্টে। ইসলোম ও 

মুসলমোনয়দর ল্টনয়ে মোনুয়ষর ময়ধয অয়নক িুল বুঝোবুল্টঝ আয়ে আমোয়দর ক্দয়শ। 
আপনোয়ক ক্দয়খ, আপনোর কথো শুয়ন ইসলোময়ক আল্টম নতুন কয়র বুঝল্টে। আপল্টন 
খুল্টশ হয়বন নো িোইেো?’ ব্রুনো বলল। 

‘আেোহ খুল্টশ হয়বন।’ বলল আহমদ মুসো। 
‘ল্টতল্টন অয়নক উপয়র। আল্টম আপনোর খুল্টশর কথো বলল্টে।’ ব্রুনো বলল। 
‘আেোহ যোয়ত খুল্টশ হে, বোিোহ ল্টহসোয়ব আল্টম তোয়তই খুল্টশ।’ বলল 

আহমদ মুসো। 
‘আপনোর ঈশ্বর ক্প্রম ল্টবিেকর িোইেো! আর ক্কউ মোয়ন আল্টম বো আমরো 

ল্টক এেো পোরব?’ ব্রুনো বলল। 
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‘ক্তোমোর ময়ন ক্য এ কথো ক্জয় য়ে, এয়সয়ে, এেোই প্রমোণ কয়র তুল্টম 
পোরয়ব।’ বলল আহমদ মুসো। 

‘ধেবোদ িোইেো। িোয়লো…।’ 
ব্রুনো ল্টকে ুবলয়ত যোল্টেল। আহমদ মুসো তোয়ক থোল্টময়ে ল্টদয়ে বলল, ‘আর 

ক্কোন কথো নে। ক্তোমোর পথ ওল্টদয়ক। যোও, এখন ঘুমোও। 
‘ল্টকন্তু িোইেো, িুয়লই ক্ ল্টে। ল্টজজ্ঞোসো করো হেল্টন আপনোর অল্টিযোয়নর 

কথো। ল্টক হয়লো, ল্টেজ একে ুবলুন।’ 
‘বয়লল্টে ক্কোন কথো নে। এখন ঘুমোয়ত যোয়ব, ঘুমোয়ব। সব শুনয়ব 

সকোয়ল।’ 
বয়লই আহমদ মুসো দোিঁল্টড়য়ে তোর কয়ক্ষর ল্টদয়ক হোিঁেো শুরু করল। 
‘ধেবোদ িোইেো। গুড নোইে!’ ক্পেয়ন ক্থয়ক একে ুউিঁচু কয়ঠে বলল 

ব্রুনো। 
ক্সও তোর কয়ক্ষর ল্টদয়ক হোিঁেো শুরু কয়রয়ে। 
 
 
 
সকোয়ল ল্টনয়চ ক্নয়মই ধহ ধচ শুরু কয়রয়ে কনরোড। 
কনরোডয়ক বোল্টড়র মযোডোম কোল্টরনো কোরল্টলয়নর ক্প্রল্টমক ময়ন করো হে। 

তোর আচোর-আচরয়ণ বোল্টড়র ক্লোয়করো এেোই ময়ন কয়র। ক্স মোয়ঝ মোয়ঝ এ 
বোল্টড়য়ত আয়স। আসয়ল থোয়ক ক্দোতলোে ব্রুনো ল্টকাংবো আনোল্টলসোর ঘয়র। তোেোড়ো 
সোরো ল্টদনই থোয়ক কোল্টরনো কোরল্টলয়নর সোয়থ। 

ধহ ধচয়ের কোরণ হয়লো ক্স উপর ক্থয়ক ক্নয়ম প্রহরীয়দর কোউয়ক পোেল্টন। 
ল্টনল্টদযি স্থোনগুয়লোয়ত ২৪ ঘঠেো পোহোরোর বযবস্থো। ল্টকন্তু কনরোড এয়স মযোডোম কোল্টরনো 
কোরল্টলয়নর ঘয়রর সোময়নও ক্কোন প্রহরী পোেল্টন। প্রহরীয়দর ঘয়র ক্ য়ে। প্রহরীয়দর 
সবোইয়ক তোয়দর ঘয়র ঘুমন্ত অবস্থোে ক্পয়েয়ে। ডোকোডোল্টক, ল্টচৎকোর-ক্চিঁচোয়মল্টচ 
কয়রও তোয়দর জো োয়ত পোয়রল্টন। 
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অেল্টদয়ক ডোকোডোল্টক কয়রও কোল্টরনো কোরল্টলয়নর দরজো ক্খোলোয়নো 
যোেল্টন। অবয়শয়ষ ল্যাযোক লোইে-এর মোস্টোর ক্কোড বযবহোর কয়র তোর ঘয়র ঢুয়কয়ে 
কনরোড। কোল্টরনো কোরল্টলনয়কও ঘুমন্ত ক্পয়েয়ে কনরোড। ডোকোডোল্টক কয়র তোয়কও 
ক্তোলো যোেল্টন। 

ইল্টতময়ধয ল্যাযোক লোইে কতৃযপয়ক্ষর যোরো এ বোল্টড়য়ত ল্টেল, তোরও এয়স 
ক্ য়ে। বযোপোর ল্টক বুঝয়ত নো ক্পয়র ডোক্তোর ডোকো হয়েয়ে। 

ডোক্তোর বয়লয়ে, এক ধরয়নর ক্লোয়রোফরম  যোয়সর প্রিোয়ব তোরো সবোই 
সাংজ্ঞো হোল্টরয়েয়ে। ডোক্তোয়রর ল্টবয়শষ ক্চিোর পর তোয়দর সাংজ্ঞো ল্টফয়রয়ে। ল্টকিোয়ব 
সাংজ্ঞো হোরোে তো দু’জন প্রহরী েোড়ো আর ক্কউ বলয়ত পোয়রল্টন। কোল্টরনো কোরল্টলনও 
নে। দু’জয়নর জবোন বিী ক্থয়ক কনরোডরো জোনয়ত ক্পয়রয়ে, ক্ক একজন ক্লোক 
বোল্টড়য়ত ঢুয়কল্টেল। তোরো তোয়ক ক্পেন ক্থয়ক জোপয়েও ধয়রল্টেল। ল্টকন্তু ল্টকিোয়ব 
ক্যন তোরো দু’জনও সাংজ্ঞো হোরোে। লোউয়ঞ্জর দরজোে তোরো ক্লোকেোয়ক জোপয়ে 
ধয়রল্টেল। ল্টকন্তু ক্সখোয়নই তোরো সাংজ্ঞো হোরোে। ল্টকিোয়ব তোরো তোয়দর ল্টবেোনোে যোে 
তো তোরো জোয়ন নো। 

কোল্টরনো কোরল্টলন জ্ঞোন ল্টফয়র ক্পয়ে বয়ল ক্য, ক্স ঘুল্টময়েল্টেল, সাংজ্ঞো 
হোল্টরয়েল্টেল ল্টকনো ক্স জোয়ন নো। ল্টকন্তু তোর ঘয়রর বোতোস পরীক্ষো কয়র প্রমোল্টণত 
হয়েয়ে এক ধরয়নর ক্লোয়রোফরম  যোস ঘয়রর বোতোয়স রয়েয়ে। ঘঠেো চোয়রক আয়  
এ  যোয়সর ঘনত্ব সাংজ্ঞো ক্লোপ করোর মত অবেই ল্টেল। 

ল্টকন্তু ক্কউ ক্িয়ব ক্পল নো মুক্ত বোতোস প্রয়বশ করয়ত নো পোরো শীতোতপ 
ল্টনেল্টন্ত্রত ঘয়র ল্টকিোয়ব এমন ধরয়নর  যোস প্রয়বশ করয়ত পোয়র। 

ল্টবষেেো ল্টনয়েই আয়লোচনোে বয়সয়ে কোরল্টলন, কনরোডসহ ল্যাযোক লোইয়ের 
উপল্টস্থত কতযো বযল্টক্তরো। 

কোল্টরনো কোরল্টলন বলল্টেল, ‘আমোর ঘরসহ বোল্টড়র সব ঘর ক্চক করো 
হয়েয়ে, ল্টকন্তু ক্কোন ল্টজল্টনস ক্খোেো যোেল্টন।’ 

‘ল্টকন্তু ক্লোক ক্তো এয়সল্টেল, এেো ল্টেক, দু’জন প্রতযক্ষদশযীর সোক্ষয এেো। 
তোরো জল্টড়য়েও ধয়রল্টেল তোয়ক। এ ঘেনো ল্টমথযো নে।’ বলল কনরোড। 
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‘তোহয়ল ক্কন এয়সল্টেল? এতগুয়লো ক্লোকয়ক সাংজ্ঞোহীন করল ক্কোন্ 
উয়েয়ে? দু’জয়ন তোয়ক আয়  ক্দখয়ত পোওেোর পরও ক্পেন ক্থয়ক আক্রমণ 
করোর পরও মোত্র একজনয়ক যখন আেকোয়ত পোয়রল্টন, তখন ক্সই ক্লোকল্টে খুব 
সোধোরণ নে।’ বলল ল্যাযোক লোইয়ের উপল্টস্থত একজন কমযকতযো। 

‘ক্তোমোর কথো ল্টেক। ল্টকন্তু অসোধোরণ এই ক্লোকল্টে ক্ক? ক্কন ঢুয়কল্টেল এ 
বোল্টড়য়ত? ক্কোন ল্টদক ল্টদয়ে ঢুয়কল্টেল?’ বলল ল্যাযোক লোইয়ের আর একজন। 

‘ল্টেক ক্তো, ক্স ক্কোন্ ল্টদক ল্টদয়ে ঢুয়কল্টেল? সোময়নর ক্ ে বন্ধ ল্টেল। ক্ ে-
বয়ক্স ল্টেল ল্টসকুল্টরল্টের ক্লোক। ক্ োেো রোয়ত এ ক্ য়ে ক্কউ আয়সল্টন। ক্সয়কঠড ক্ য়েও 
সোবযক্ষল্টণক পোহোরোে ল্টেল ক্লোক। এ দু’ক্ য়ে েোড়ো বোল্টড়র ক্িতয়র ক্ঢোকোর, ক্কোন 
ঘয়র প্রয়বয়শর ল্টদ্বতীে ক্কোন পথ ক্নই। সোরো রোয়ত এ দুই ক্ য়ে ক্কউ আয়সল্টন। 
তোহয়ল এ ক্লোক ক্কোন ল্টদক ল্টদয়ে ঢুকল?’ বলল কনরোড। 

‘এ বোল্টড়য়ত ক্ঢোকোর আর ক্তো ক্কোন পথ ক্নই। ক্লোকল্টে তোহয়ল বোইয়র 
ক্থয়ক আয়সল্টন?’ কোল্টরনো কোরল্টলন বলল। 

ভ্রূকুল্টিত করয়লো কনরোড। বলল, ‘ক্িতর ক্থয়ক আবোর ক্ক হয়ব? 
প্রহরীয়দর ক্কউ? ওরো এই ল্টবয়শষ ধরয়নর ক্লোয়রোফরম পোয়ব ক্কোথোে? আর 
তোরোও ক্তো সাংজ্ঞোহীন ল্টেল।’ 

‘ল্টকন্তু প্রে হয়লো, ক্স ক্যই ক্হোক, ল্টকে ুচুল্টর কয়রল্টন, কোউয়ক খুন কয়রল্টন, 
তোহয়ল ক্স ঢুয়কল্টেল ক্কন?’ 

প্রেেোর জবোব ল্টদল নো ক্কউ। 
ল্টনরব সবোই। 
ক্বশ ল্টকেুক্ষণ পর মুখ খুলল কনরোড। বলল, ‘ল্টবষেল্টে বস ল্যাযোক বোডযয়ক 

জোনোয়নো দরকোর। যো ঘয়েয়ে ল্টবষেল্টে ক্েোে নে। শীষয পযযোয়ের তদন্ত হওেো 
প্রয়েোজন।’ 

‘আল্টমও তোই ময়ন কল্টর।’ বলল কোল্টরনো কোরল্টলন। 
‘ল্টেক আয়ে। এেোই এখন এই অবস্থোে করণীে।’ বলল সবোই। 
‘ল্টেক আয়ে। ধেবোদ সবোইয়ক।’ 
বয়ল উয়ে দোিঁড়োল কোল্টরনো কোরল্টলন। 
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সবোই উেল। 
 
 
 
আহমদ মুসো এয়স বসল ক্সোফোে। 
সোময়নর ক্সোফোে ব্রুনো ও ব্রুনোর বোবো আলদুল্টন ক্সনল্টেড আয় ই এয়স 

বয়সল্টেল। 
মোয়ঝর ক্েল্টবয়ল ল্টতনল্টে কোপ ও কল্টফ পে ল্টেল। 
আহমদ মুসো বসয়তই ব্রুনো একে ুসোময়ন ঝুিঁয়ক পয়ড় ল্টতন কোপ কল্টফ 

ক্ঢয়ল একল্টে আহমদ মুসোর ল্টদয়ক তুয়ল ধয়র বলল, ‘িোইেো আপল্টন চো, কল্টফ ল্টকেুই 
ক্খয়ত চোন নো। সোরো রোত পল্টরশ্রম করোর পর ক্ োসল কয়র ক্েশ হয়ে লবো ঘুম 
ল্টদয়েয়েন। এখন খোওেো-দোওেোর পর এই  রম কল্টফ খুব িোয়লো লো য়ব।’ 

ল্টপতোয়ক কল্টফর অে কোপল্টে ক্দেোর পর ল্টনয়জ একল্টে ল্টনয়ে ক্সোফোে 
ক্সোজো হয়ে বসল ব্রুনো। 

‘ধেবোদ ব্রুনো, সল্টতয ইেো করল্টেল কল্টফ ক্খয়ত।’ বয়ল আহমদ মুসো 
কল্টফর কোপ তুয়ল ল্টনল। 

‘িোইেো, আপনোর সম্পয়কয ল্টকেুই জোল্টন নো। ল্টকে ুজোনোর ল্টক ক্চিো করয়ত 
পোল্টর?’ বলল ব্রুনো। 

‘নো, ব্রুনো। এখন উল্টন একেো গুরুত্বপূণয ল্টবষে ল্টনয়ে আয়লোচনো করয়বন। 
এ সমে ওয়ক ল্টবরক্ত কয়রো নো।’ 

ব্রুনোর বোবো আলদুল্টন ক্সনল্টেড বলল। 
‘বোবো, ঐ গুরুত্বপূণয আয়লোচনো শুরু করয়ল কল্টফ খোওেো হয়ব নো। 

িোইেোও ক্তো বলয়লন কল্টফ ক্খয়ত তোরও ইেো করয়ে। কল্টফ খোওেোর পর 
গুরুত্বপূণয আয়লোচনো মোনোয়ব িোয়লো।’ বলল ব্রুনো । 

‘ল্টেক আয়ে। তুল্টম িোয়লো বয়লে ব্রুনো। ল্টকন্তু ব্রুনো, হেোৎ তুল্টম ওয়ক 
‘িোইেো’ বলে, অনুমল্টত ল্টনয়েে?’ ব্রুনোর বোবো আলদুল্টন ক্সনল্টেড বলল। 
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‘মুসলমোনয়দর ময়ধয কুল্টলন ও অকুল্টলন ক্নই। তোরো এয়ক অপয়রর িোই, 
ক্বোন। সুতরোাং অনুমল্টতর দরকোর ক্নই। তবু ল্টতল্টন তোিঁয়ক িোইেো বলোর অনুমল্টত 
ল্টদয়ে আমোয়ক ক্ ৌরবোল্টিত কয়রয়েন বোবো।’ বলল ব্রুনো। তোর কঠে আয়ব -রুদ্ধ 
হয়ে উয়েল্টেল। 

‘ধেবোদ ব্রুনো। এবোর তুল্টম প্রে কয়রো।’ আলদুল্টন ক্সনল্টেড বলল। 
ব্রুনো ল্টনয়জয়ক সোময়ল ল্টনয়েয়ে। 
সাংয়  সাংয়  অবে কথো বলল নো। 
ব্রুনো ক্হয়স উয়ে তোর কল্টফর কোপেো ল্টপল্টরয়চ রোখয়ত রোখয়ত বলল, 

‘িোইেো, আপনোর ক্ক ক্ক আয়ে? ক্কোথোে থোয়কন, এসব ল্টবষে জোনোর আমোর খুব 
ক্কৌতুহল।’ 

হোসল আহমদ মুসো। বলল, ‘ক্সেো খুব িোয়লো খবর নে ব্রুনো। রয়ক্তর 
সম্পকয যোয়দর সোয়থ থোয়ক, তোয়দর যল্টদ আত্নীে বলো হে, তোহয়ল ক্স ধরয়নর ক্কোন 
আত্নীে আমোর ক্নই। আয়ে স্ত্রী, একল্টে লোিলী ল্টশশুপুত্র। আমোয়দর একল্টে পল্টবত্র 
শহর মল্টদনোে তোরো থোয়ক। এই হয়লো সাংল্টক্ষপ্ত ল্টববরণ।’ থোমল আহমদ মুসো। 

‘ধেবোদ িোইেো, ল্টকন্তু সব কথো হেল্টন।’ 
‘আল্টম জোল্টন, এেকুু সব কথো নে। বোল্টকেো িল্টবষ্যয়তর জয়ে থোকল।’ 
বয়লই আহমদ মুসো কল্টফর কোপ ল্টপল্টরয়চর উপর ক্রয়খ ক্সোজো হয়ে বসল। 

বলল, ‘কল্টফ খোওেো প্রোে ক্শষ, এখন কোয়জর কথো আমরো শুরু করয়ত পোল্টর।’ 
‘হ্োিঁ, ল্টম. আহমদ মুসো, আমরো রোত ক্থয়কই উদ্ভ্েীব হয়ে আল্টে, আপল্টন 

ক্ফরোর পর উয়দ্ব  যল্টদও এখন ক্নই।’ বলল আলদুল্টন ক্সনল্টেড। 
‘হ্োিঁ, ল্টম. ক্সনল্টেড, আল্টমও উদ্ভ্েীব ল্টকে ু ল্টজজ্ঞোসোর জবোব পোওেোর 

জয়ে। ও বোল্টড়য়ত ঢুয়ক জোনোর ক্চয়ে ল্টজজ্ঞোসোই ক্বল্টশ সৃল্টি হয়েয়ে।’ আহমদ মুসো 
বলল। 

‘বলুন ল্টম. আহমদ মুসো।’ বলল আলদুল্টন ক্সনল্টেড। 
‘বোল্টড়য়ত ঢুয়ক প্রথয়ম আমোয়ক ক্য ঘয়র পো রোখয়ত হয়লো, ক্সেো একেো হল 

ঘর। ক্চৌেল্টে ল্টবেোনো পোতো খোয়ে। ক্সখোয়ন…।’ 
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আহমদ মুসোর কথোর মোঝখোয়ন ব্রুনো বয়ল উেল, ‘আপল্টন ল্টকিোয়ব 
ঢুকয়লন ক্সেো ক্তো বলয়লন নো? ল্টকিোয়ব ধোিঁধো িোঙয়লন? এেোই সবয়চয়ে 
ইঠেোয়রল্টস্টাং ও ল্টশক্ষোমূলক।’ 

আহমদ মুসো হোসল। বলল, ‘আল্টম কথো সাংল্টক্ষপ্ত করয়ত ক্চয়েল্টেলোম। 
ল্টেক আয়ে, সাংয়ক্ষয়প সব কথোই বল্টল।’ 

আহমদ মুসো একে ুক্থয়ম আবোর শুরু করল, ‘ক্কোন ঘর বো ক্কোন স্থোন 
ক্থয়ক ক্ োপন পথ শুরু হয়েয়ে, তো খুিঁয়জ ক্পয়ত খুব ক্বল্টশ ক্দল্টর হেল্টন আমোর। 
তোরপর….।’ 

আহমদ মুসোর কথোর মোঝখোয়ন ব্রুনো আবোর বয়ল উেল, ‘ল্টকিোয়ব 
ক্পয়লন? ক্কোন প্রকোর ল্টচয়হ্নর কথো ক্তো বোবো বয়লনল্টন?’ 

‘বয়লনল্টন। ঘরগুয়লোর অবস্থোন, জোনোলোগুয়লোর স্থোন পযযয়বক্ষণ কয়র ক্য 
স্থোনয়ক সয়িহ কল্টর, ল্টেক ক্সখোয়নই খুিঁজয়ত খুিঁজয়ত ল্টডল্টজেোল লক ক্পয়ে যোই। 
ক্কোড…।’ 

আহমদ মুসোর কথোর মোঝখোয়ন আবোর কথো বয়ল উেল ব্রুনো। বলল, 
‘স্যল্টর িোইেো! ঘরগুয়লো ও জোনোলোগুয়লো পযযয়বক্ষণ কয়র ল্টকিোয়ব ক্কোন স্থোনল্টেয়ক 
সয়িয়হ করয়লন?’ 

আহমদ মুসো হোসল। বলল, ‘ক্ োয়েিো হয়ত চোও নোল্টক? ল্টেক আয়ে। 
ক্তোমোয়দর বোল্টড়র একতলোর দল্টক্ষণ ল্টদয়ক ক্বয়ড় যোওেো ল্টতন ঘয়রর দল্টক্ষণ ক্দেোয়ল 
১ল্টে কয়র ৩ল্টে জোনোলো আয়ে। চতথুয জোনোলোল্টে আয়ে পুয়বর ও মোয়ঝর ঘয়রর 
মধযবতযী স্থোয়নর ক্দেোয়ল। ল্টকন্তু পল্টশ্চম প্রোয়ন্তর ও মোয়ঝর ঘয়রর মধযবতযী অনুরূপ 
স্থোয়নর ক্দেোয়ল ক্কোন জোনোলো ক্নই। এেো ল্টনমযোণ সোমঞ্জস্য ল্টবধোয়নর ল্টদক ক্থয়ক 
একেো বড় ধরয়নর িোরসোমযহীনতো। এই িোরসোমযহীনতো ক্কন? এই উত্তর খুিঁজয়ত 
ল্ট য়ে আমোর ময়ন হে, এই ক্দেোলয়ক অে ক্কোন গুরুত্বপূণয কোয়জ বযবহোর করো 
হয়েয়ে। এ ক্থয়কই আল্টম ময়ন কয়রল্টে, এই ক্দেোয়লই ক্ োপন পয়থর প্রয়বশ পথ 
রয়েয়ে।’ 

আহমদ মুসো থোময়তই আবোর প্রে করয়ত যোল্টেল ব্রুনো। 
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আহমদ মুসো তোয়ক থোল্টময়ে ল্টদয়ে বলল, ‘আর ক্কোন প্রে নে ব্রুনো। তুল্টম 
যো জোনয়ত চোও সবই বলব।’ 

একে ুক্থয়ম শুরু করল আহমদ মুসো। বলল ল্টক কয়র পোথয়রর ক্দেোয়ল 
ল্টডল্টজেোল কী ক্বোডয খুিঁয়জ ক্পল, ল্টকিোয়ব কয়েকবোর বযথয হবোর পর ক্কোড-ধোিঁধো 
িোঙয়ত পোরল, তোর ঘয়রর ক্িতয়রর আলমোল্টরর ধোিঁধোর কথো বলল। ক্সেোর 
সমোধোন কয়র ল্টক কয়র বোল্টড়র ক্িতয়র ঢুয়ক ক্ ল তো জোনোল। তোরপর প্রহরীয়দর 
সাংজ্ঞোহীন করোর কথো, দুই প্রহরী দ্বোরো আক্রোন্ত হবোর কথো, ব্রুনোর মোয়ের ঘয়র 
ক্ঢোকোর জয়ে ল্টকিোয়ব তোর দরজোর ল্টডল্টজেোল লয়কর ধোিঁধো িোঙল। সব বলল 
আহমদ মুসো। ঘয়র ঢুয়ক সন্ধোয়নর সুল্টবধোর জয়ে ব্রুনোর মোয়ক ক্লোয়রোফরম ফোেোর 
কয়র সাংজ্ঞোহীন করোর কথো বলল। ঘয়র সন্ধোন কয়র ল্টক ক্পয়েয়ে, ল্টক ক্দয়খয়ে তো 
বয়ল থোমল আহমদ মুসো। 

ব্রুনো ও তোর বোবো অবোক ল্টবিয়ের সোয়থ আহমদ মুসোর কথো শুনল্টেল। 
আহমদ মুসো থোময়তই ব্রুনো অয়নকেো সয়িয়হর সুয়র বয়ল উেল, ‘দল্টক্ষণ 

ক্দেোল ও মো’র ঘয়রর দরজোর প্রকৃত ক্কোড ল্টকিোয়ব ক্পয়লন? ক্কোড দু’ল্টে ল্টক?’ 
‘ল্টকিোয়ব ক্পলোম? ল্টচন্তো করয়ল তুল্টমও পোয়ব। ক্তোমোর মোয়ের দরজোর 

ক্কোডেো অাংয়কর ধোিঁধো, আর দল্টক্ষণ ক্দেোয়লর ক্কোডেো অক্ষয়রর ধোিঁধো। ক্কোড দু’ল্টে 
ল্টক তো এখন শুনয়ত ক্চয়েো নো, তোহয়ল ও বোল্টড়য়ত ক্ঢোকোর ইেো হয়ে ক্যয়ত পোয়র। 
সমস্যো ক্কয়ে ক্ য়ল ক্কোড দু’ল্টে জোল্টনয়ে ক্দব। ক্তোমোয়দর বোল্টড়র ক্কোড ক্তোমোয়দর 
নো জোনয়ল চলয়ব ল্টক কয়র?’ আহমদ মুসো বলল। 

‘ল্টেক বয়লয়েন ল্টম. আহমদ মুসো! ব্রুনো, তুল্টম ক্েোেয়বলো ক্থয়কই 
অযোডয়িনচোরোস। ক্তোমোর নো জোনোই িোয়লো এখন।’ বলল আলদুল্টন ক্সনল্টেড। 

‘ল্টেক আয়ে বোবো। আল্টম বুয়ঝল্টে। ল্টকন্তু আমোর একেো ল্টবিে কোেয়ে নো, 
তোড়োহুড়ো ও ক্েনশয়নর ময়ধয ল্টকিোয়ব সল্টেক ক্কোডল্টে আপনোর মোথোে এল 
িোইেো?’ ব্রুনো বলল। 

‘আেোহর সোহোয়যয ব্রুনো। মোনুষ যখন উপোেহীন অবস্থোে ক্পৌিঁয়ে, তখন 
আেোহ মোনুয়ষর সহোে হয়ে দোিঁড়োন।’ 

‘সব সমেই?’ ব্রুনোর ল্টজজ্ঞোসো। 
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‘সব সমেই, যল্টদ মোনুষ চোে।’ আহমদ মুসো বলল। 
‘নো চোইয়লও আেোহ এই সোহোযয ক্দন নো?’ বলল ব্রুনো। 
‘ক্দন, আবোর নো ল্টদয়তও পোয়রন। ‘আেোহ’ নোম েোড়ো আেোহর আরও 

অয়নক নোম আয়ে। তোর ময়ধয দু’ল্টে নোম হয়লো ‘রোহমোন’ ও ‘রোহীম’। দুই নোয়মর 
অথয ‘দেোলু’ ও ‘দোতো’। এই দুই নোয়মর ফোাংশন ল্টিন্ন। ‘রোহমোন’ ল্টহসোয়ব আেোহ 
মোনুষসহ সব সৃল্টির প্রল্টত অতযন্ত দেোল।ু এই দেো তোর কোয়ে চোইয়ত হে নো। সূয়যযর 
ল্টকরণ, চোিঁয়দর আয়লো, পোল্টনর ক্যো োন, খোয়দযর উৎস, ক্দয়হর প্রকৃল্টত ত 
স্বোংল্টক্রেতো, বোতোয়সর সরবরোহ প্রিলৃ্টত সব ল্টকেুই আেোহর এই দেোর ফল। তোিঁর 
সৃল্টিসমূহ রক্ষোর জয়ে আেোহ এই দেো ল্টদয়ে থোয়কন। ল্টকন্তু ‘রোহীম’ ল্টহসোয়ব 
আেোহর ক্য দেো তো তোিঁর কোয়ে চোইয়ত হে। তুল্টম ল্টবপয়দ পয়ড়ে, তখন ক্তোমোয়ক 
আেোহর সোহোযয চোইয়ত হয়ব। ক্যমন খোদয ক্নই, তোিঁর সোহোযয চোইয়ত হয়ব। 
তুল্টম….।’ 

আহমদ মুসো ক্থয়ম ক্ ল। তোর কথোর মোঝখোয়নই কথো বয়ল উয়েয়ে 
ব্রুনো। বলল ক্স, ‘নো চোইয়ল সোহোযয এখোয়ন ল্টতল্টন ক্কন ক্দন নো?’ 

‘কোরণ মোনুষ ক্যমন ল্টবপদ সৃল্টি কয়র, ল্টবপদ চোপোে, ক্তমল্টন মোনুষ ল্টবপদ 
ক্থয়ক মুক্ত হবোরও সোমথযয রোয়খ। ক্সই সোমথযয বযবহোর কয়র ল্টবপদ ক্থয়ক মুক্ত 
হয়ত হয়ব।’ আহমদ মুসো বলল। 

‘ল্টকন্তু মোনুষ যল্টদ ক্চিো কয়রও তোর সোমথযয ল্টদয়ে মুক্ত হয়ত নো পোয়র, খোদয 
ক্যো োড় করয়ত নো পোয়র, তোহয়ল?’ বলল ব্রুনো। 

‘আেোহর সোহোযয চোইয়ত হয়ব। এজয়েই ল্টনয়দযশ হয়লো, সব সমে সব 
ক্ক্ষয়ত্র ক্চিোর সোয়থ সোয়থ আেোহর সোহোয়যযরও প্রতযোশী হয়ত হয়ব। মোনুয়ষর 
সোমথযয ক্যখোয়ন ক্শষ হে, আেোহর সোহোযয ক্সখোয়ন শুরু হে।’ আহমদ মুসো বলল। 

‘আয়রকেো কথো িোইেো, আপল্টন বলয়লন, রোহমোন ল্টহসোয়ব আেোহ নো 
চোইয়তই তোিঁর সৃল্টির জয়ে পোল্টন, খোয়দযর সরবরোহ ক্দন। ল্টকন্তু বোতোস, সূয়যযর ক্রোদ 
ক্যিোয়ব আমরো পোই, পোল্টন, খোদয ক্তো ক্সিোয়ব পোই নো? পোল্টন ও খোয়দযর সাংকে 
সৃল্টি হে ক্কন?’ বলল ব্রুনো। 
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‘বোতোস, ক্রোদ ক্থয়ক পোল্টন ও খোয়দযর মত বস্তু ল্টকেুেো ল্টিন্ন। সৃল্টির জয়ে 
আেোহ পোল্টন ও খোয়দযর বযবস্থো দুল্টনেোয়ত কয়রয়েন। ল্টকন্তু ক্স পোল্টন ও খোদয 
মোনুষয়ক উৎপোদন বো সাংেহ করয়ত হে। আজ দুল্টনেোয়ত এই উৎপোদন ও সাংেহ 
অবোধ নে। বযল্টক্ত, ক্ োষ্ঠী, জোল্টত ও ক্দশ ত ল্টবয়িদ সৃল্টি কয়র এই উৎপোদন ও 
সাংেয়হর অবোধ প্রবোহয়ক বোধোেস্ত করো হয়েয়ে। সাংকে সৃল্টি হওেোর কোরণ 
এখোয়নই। অাংক কয়ষ ক্দখয়ত পোর, ক্য ক্কোন যু  বো কোয়লর মোনুয়ষর সাংখযো ল্টদয়ে 
দুল্টনেোর খোদযয়ক িো  কয়র ক্দখ খোদয উদ্বৃত্ত থোকয়ব। তবু দুল্টনেোর ল্টবল্টিন্ন প্রোয়ন্ত 
অয়নক মোনুষ খোদয সাংকয়ে পয়ড়, পড়য়ব। এ সাংকে মোনুয়ষর ধতল্টর।’ আহমদ মুসো 
বলল। 

‘চমৎকোর িোইেো! অপরূপ এক তথয ল্টদয়লন। ধেবোদ আপনোয়ক 
িোইেো। এখন বলুন, এর সমোধোন ল্টক?’ বলল ব্রুনো। 

‘সমোধোন এক কথোে বলো যোয়ব নো। আমোয়দর ধয়ময মোয়ন ইসলোম ধয়ময 
আেোহ এর সমোধোন ল্টদয়েয়েন দু’িোয়ব-ধনল্টতক ও আইল্টন। এেো জোনোর জয়ে 
ক্তোমোয়ক অয়নক পড়োশুনো করয়ত হয়ব।’ আহমদ মুসো বলল। 

ব্রুনোর মুখ আনয়ি উজ্জ্বল হয়ে উেল। তোর পয়রই একেো দুিুল্টম ক্জয়  
উেল তোর ক্চোয়খ-মুয়খ। বলল, ‘তোহয়ল ক্তো িোইেো মুসলমোন হয়ে ক্যয়ত হয়ব।’ 

‘আল্টম ক্তোমোয়ক মুসলমোন হয়ত বল্টলল্টন। সমোধোন খুিঁজয়ত বয়লল্টে।’ 
আহমদ মুসো বলল। তোরও ক্েোিঁয়ে হোল্টস। 

‘ক্কন বলয়বন নো মুসলমোন হয়ত? আপল্টন ক্তো মুসলমোন।’ বলল ব্রুনো। 
তোর কঠে িোল্টর, অল্টিমোয়নর সুর তোয়ত। 

‘মুসলমোন হওেো নো হওেো বযল্টক্ত ত ল্টসদ্ধোয়ন্তর বযোপোর ব্রুনো।’ আহমদ 
মুসো বলল। 

‘ক্কন বড় িোই ক্েোে ক্বোনয়ক ল্টনয়দযশ ল্টদয়ত পোয়র নো?’ বলল ব্রুনো। 
‘সব বযোপোয়র নে ব্রুনো।’ আহমদ মুসো বলল। 
কথো ক্শষ কয়রই আহমদ মুসো আবোর বয়ল উেল, ‘আর ক্কোন কথো নে 

ব্রুনো। ল্টকে ুগুরুত্বপূণয ল্টবষয়ে আমোয়দর আয়লোচনো হয়ত হয়ব।’ 
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‘ব্রুনো, অয়নক সুির ও িোল্টর ল্টবষে তুল্টম শুয়নে ওর কোয়ে। আমোরও খুব 
িোয়লো ক্লয় য়ে। এস, ক্সগুয়লো আমরো হজম কল্টর। ওয়ক কথো বলয়ত দোও।’ বলল 
ব্রুনোর বোবো আলদুল্টন ক্সনল্টেড। 

‘ল্টেক বয়লয়েন বোবো।’ বয়ল চুপ কয়র ক্ ল ব্রুনো।  ো এল্টলয়ে ল্টদল 
ক্সোফোে। 

আহমদ মুসো শুরু করল, ‘আল্টম ঐ বোল্টড়র ক্য ল্টববরণ আপনোয়দর ল্টদয়েল্টে, 
যো আল্টম ক্জয়নল্টে, তোয়ত কতকগুয়লো গুরুত্বপূণয ল্টবষে সোময়ন এয়সয়ে। ক্যমন, 
আপনোয়দর ক্স্টে হস্তোন্তল্টরত হয়ে। তোরপর ওরো সবোই এখোন ক্থয়ক চয়ল যোয়ব। 
ল্টদ্বতীেত, এই হস্তোন্তয়র সমস্যো ক্দখো ল্টদয়েয়ে স্বোক্ষর ও বুয়ড়ো আঙুয়লর ল্টেপসল্টহ 
ল্টনয়ে। প্রে হয়লো, ব্রুনোর মো তোর ক্স্টে ল্টবল্টক্র করয়েন ক্কন? ক্কোথোে যোয়েন ল্টতল্টন? 
আর স্বোক্ষর ও ল্টেপসল্টহ ল্টনয়ে সমস্যো হয়ব ক্কন? তৃতীেত, ব্রুনোর মোয়ের েেোয়র 
ক্লোন ক্মল্টডল্টসন পোওেো ক্ য়ে। তোর ওেোয়লে ক্ফোল্ডোয়র, তোর ক্প্রসল্টক্রপশয়ন তোয়ক 
ক্লোন-৭ বয়ল অল্টিল্টহত করো হয়েয়ে। তোর দুই হোয়তর বুয়ড়ো আঙুয়ল অদ্ভুত ধরয়নর 
বযোয়ঠডজ এবাং তোর হ্োঠড বযোয়  পোওেো ক্ য়ে েোল্টস্টক ল্টস্ক্ন ল্টবয়শষয়জ্ঞর একেো 
ক্প্রসল্টক্রপশন। তোয়তও ব্রুনোর মোয়ক ক্লোন-৭ বয়ল উয়েখ করো হয়েয়ে। এখন প্রে 
হয়লো, তোয়ক ক্লোন-৭ বলো হয়ে ক্কন? ক্লোন ক্মল্টডল্টসন ক্কন তোর ক্েল্টবয়ল? তোর 
দুই বুয়ড়ো আঙুয়ল ল্টক হয়েয়ে? ক্কন ল্টতল্টন েোল্টস্টক ল্টস্ক্ন ল্টবয়শষয়জ্ঞর ল্টচল্টকৎসো 
ল্টনয়েন?’ 

ল্টবিয়ে হোিঁ হয়ে ক্ য়ে ব্রুনো ও তোর বোবোর মুখ। তোয়দর ক্স্টে ল্টবল্টক্র, স্বোক্ষর 
ও ল্টেপসল্টহ ল্টনয়ে সমস্যো, ক্লোন-৭, ক্লোন ল্টচল্টকৎসো-এ সব ল্টকেুই তোয়দর হতবোক 
কয়র ল্টদয়েয়ে। ল্টকেুক্ষণ তোরো কথোই বলয়ত পোরয়লো নো। 

অবয়শয়ষ কথো বলল আলদুল্টন ক্সনল্টেড। বলল, ‘আমোর স্ত্রী, ব্রুনোর মো’র 
সোয়থ এসব ক্কোন ল্টকেুই ল্টমলয়ে নো ল্টম. আহমদ মুসো। আপল্টন ক্য বলয়লন, 
েেয়লয়ের ক্েল্টবয়লর েেোয়র ওষুধ ক্পয়েয়েন। ল্টকন্তু কোল্টরনো কোরল্টলন ক্কোন ল্টদন 
ওখোয়ন ওষুধ রোয়খনল্টন। পোল্টরবোল্টরক ক্স্টে ল্টবল্টক্রর ক্কোন প্রেই ওয়ে নো। ব্রুনোর মো 
এমন ল্টচন্তো করয়তই পোয়রন নো। আর ব্রুনোর মো যল্টদ ক্স্টে হস্তোন্তর করয়তই চোন, 
তোহয়ল স্বোক্ষর ও ল্টেপসই প্রয়ল্যাম হবোর কথো নে। শুধু সমস্যো হয়ত পোয়র আমোয়দর 
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দুই সন্তোন ও আমোয়ক ল্টনয়ে। কোরণ আমরো ক্বিঁয়চ থোকো অবস্থোে তোর ক্স্টে হস্তোন্তর 
পূণযোাং  হয়ব নো। পোল্টরবোল্টরক দল্টলয়ল আয়ে, ল্টযল্টন ক্স্টয়ের মোল্টলক হয়বন, ল্টতল্টন 
ক্স্টে হস্তোন্তয়রর অল্টধকোরী হয়লও তোর উত্তরোল্টধকোরীয়দর সম্মল্টত নো থোকয়ল ক্স্টে 
হস্তোন্তর আইনল্টসদ্ধ হয়ব নো।’ বলল আলদুল্টন ক্সনল্টেড। 

আহমদ মুসো উদ্ভ্েীবিোয়ব কথোগুয়লো শুনল্টেল। তোর ক্চোখ-মুখ উজ্জ্বল 
হয়ে উেয়ে। বলল, ‘ধেবোদ ল্টম. ক্সনল্টেড, আমোর ল্টচন্তোর সোয়থ আপনোর 
কথোগুয়লো সাং ল্টতপণূয। ল্টতনল্টে বড় ল্টবষে এখন আমোয়দর সোময়ন। এক, ব্রুনোর 
মোয়ের ক্স্টে ল্টবল্টক্র করোসহ অদ্ভুত সব পল্টরবতযন ক্কন? দুই, তোর ক্লোন ক্মল্টডল্টসন 
ক্নেো, েোল্টস্টক ল্টস্ক্ন ল্টবয়শষয়জ্ঞর ক্প্রসল্টক্রপশন েহণ করো ও তোর বুয়ড়ো দুই আঙুয়ল 
েোল্টস্টক বযোয়ঠডয়জর রহস্য ল্টক? আর ল্টতন, ক্স্টে হস্তোন্তয়র স্বোক্ষর ল্টেপসই ল্টনয়ে ক্য 
সমস্যো হয়েয়ে, তোর সোয়থ ব্রুনোর মোয়ের েোল্টস্টক ল্টস্ক্ন ল্টচল্টকৎসো ও দুই বুয়ড়ো 
আঙুয়লর বযোয়ঠডয়জর সম্পকয আয়ে ল্টক নো? আসয়ল এই ল্টতনল্টে ল্টবষে ল্টময়ল 
একেোই ক্ম ো সোবয়জি আমোয়দর কোয়ে, ক্সেো হয়লো ব্রুনোর এই মো আসয়ল ব্রুনোর 
মো ল্টকনো? এই মহোপ্রয়ের…।’ 

আহমদ মুসোর কথোর মোঝখোয়নই আলদুল্টন ক্সনল্টেড বয়ল উেল, ‘স্যল্টর 
ল্টম. আহমদ মুসো, ব্রুনোর মোয়ের অয়নক পল্টরবতযন হয়েয়ে ল্টেক। ক্কোন কোরণ 
হেয়তো এর জয়ে দোেী। ল্টকন্তু আপল্টন ল্টক তোয়ক ব্রুনোর মো নে বয়ল সয়িহ কয়রন?’ 

‘আল্টম ল্টনল্টশ্চত নই এখনও ল্টম. আলদুল্টন ক্সনল্টেড, ল্টকন্তু এই সয়িয়হর 
পোেোই আমোর কোয়ে িোল্টর ক্বল্টশ।’ আহমদ মুসো বলল। 

‘ল্টকন্তু িোইেো, আমোর ময়নও অয়নক সয়িহ, এরপরও আল্টম ময়ন কল্টর 
আমোর মো ল্টেক আয়ে। ল্টকন্তু তোর ক্িতয়র ল্টকে ুঘয়েয়ে বো ঘেোয়নো হয়েয়ে। আর ক্য 
ক্কোন কোরয়ণই ক্হোক একেো চয়ক্রর দ্বোরো ক্ঘরোও। এই চয়ক্রর হোত ক্থয়ক মোয়ক 
উদ্ধোর করয়ত পোরয়ল এবাং তোর ল্টচল্টকৎসো করোয়লই ল্টতল্টন সুস্থ হয়ে যোয়বন।’ বলল 
ব্রুনো। 

‘আল্টমও ক্তোমোয়দর মত কয়র ক্িয়ব আসল্টেলোম। ল্টকন্তু ক্সই িোবনো 
রোখয়ত পোরল্টে নো। আমোর ল্টনল্টশ্চতই ময়ন হয়ে, আধুল্টনক ল্টবজ্ঞোয়নর এক 
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অপবযবহোয়রর মোধযয়ম ক্তোমোর মোয়ের জোে োে অে কোউয়ক এয়ন বসোয়নো 
হয়েয়ে।’ আহমদ মুসো বলল। 

আিঁৎয়ক উয়ে ক্সোজো হয়েয়ে ব্রুনো ও তোর বোবো আলদুল্টন ক্সনল্টেড। 
তোয়দর ক্চোয়খ-মুয়খ ল্টবিে! বলল ব্রুনো, ‘মোয়ের বদয়ল অে কোউয়ক? ল্টকিোয়ব? 
ল্টবজ্ঞোয়নর অপবযবহোরেো ল্টক?’ 

‘এখন পযযন্ত আমোর এেো ল্টনেকই সয়িহ ক্য, ক্তোমোর এই মো ক্তোমোর 
আসল মোয়ের ক্লোন।’ 

আহমদ মুসোর কথো ক্শষ হয়তই ‘মোয়ের ক্লোন?’ বয়ল আতয ল্টচৎকোর কয়র 
উয়ে দোিঁল্টড়য়েয়ে ব্রুনো। পরক্ষয়ণই আবোর ধপ কয়র বয়স পয়ড়য়ে ক্সোফোে। 

আলদুল্টন ক্সনল্টেয়ডরও দুই ক্চোখ ল্টবিয়ে েোনোবড়ো হয়ে ক্ য়ে। 
দু’জয়নরই ক্কউ ল্টকেুক্ষণ কথো বলয়ত পোরল নো। 
আহমদ মুসোও ক্কোন কথো বলল নো। ওয়দরয়ক ল্টবিেেো হজম করোর 

সুয়যো  ল্টদল। 
আলদুল্টন ক্সনল্টেড ল্টনরবতো ক্িয়ঙ এক সমে বয়ল উেল, ‘এ ল্টক সম্ভব 

ল্টম. আহমদ মুসো?’ 
‘তোহয়ল আমোর মো ক্ ল ক্কোথোে?’ কোন্নো জল্টড়ত কয়ঠে বলল ব্রুনো। 
‘ক্লোন সোয়েি অয়নক দূর এল্ট য়েয়ে। ক্কোন ল্টবজ্ঞোনী বো ল্টকে ু ল্টবজ্ঞোনী 

ক্ োপয়ন হেয়তো এয়ক আরও এল্ট য়ে ল্টনয়েয়ে। তয়ব যো বলল্টে তো ল্টনল্টশ্চত নে। 
আরও সন্ধোন করয়লই তো বুঝো যোয়ব। ল্টকন্তু ল্টবরোে এক রহস্য ক্য ব্রুনোর এই মোয়ক 
ল্টঘয়র ধতল্টর হয়েয়ে, তোয়ত ক্কোন সয়িহ ক্নই। ক্য দু’ল্টে ক্প্রসল্টক্রপশয়নর কথো 
বললোম, ক্স দুই ডোক্তোয়রর নোমও িুেো হয়ত পোয়র। আল্টম রোয়ত অল্টিযোন ক্থয়ক 
ল্টফয়রই ইঠেোরয়নয়ে ‘অযোয়রঠডসী’ শহয়রর ডোক্তোয়রর তোল্টলকো ক্বর কয়র ক্দয়খল্টে, 
ঐ দুই নোয়ম ক্কোন ডোক্তোর ‘অযোয়রঠডসী’ক্ত ক্নই। তয়ব ঐ ল্টবষয়ের ডোক্তোর আয়ে 
অযোয়রঠডসীয়ত।’ 

‘তোহয়ল? ডোক্তোয়রর মোধযয়ম সন্ধোন ক্নবোর পথও তোহয়ল থোকল নো।’ 
বলল আলদুল্টন ক্সনল্টেড হতোশ কয়ঠে। 
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‘ক্সপথ বন্ধ হয়লো বয়ে, অে পথ আেোহ খুয়ল ক্দয়বন। আমোয়দর ক্যয়ত 
হয়ব অযোয়রঠডসীয়ত। আমোর ময়ন হয়ে, অযোয়রঠডসীই হয়ত পোয়র কোল্টহনীর 
ক্ োড়ো।’ 

আলদুল্টন ক্সনল্টেড ও ব্রুনো দু’জয়নই ল্টনরব। দু’জয়নরই মুষয়ড় পড়ো 
িোব।  

আহমদ মুসোও িোবল্টেল। 
ল্টনরবতো িোঙল আহমদ মুসো। বলল, ‘ল্টম. ক্সনল্টেড, ব্রুনোর মোর সোয়থ 

যখন আপনোর ল্টবয়ে হে, তখন তোর বেস কত ল্টেল?’ 
‘ল্টবশ বের। জোমযোন স্টোঠডোয়ডয আমোয়দর ল্টবয়েেো ক্বশ আয় ই হে বলো 

যোে।’ বলল আলদুল্টন ক্সনল্টেড। 
‘ল্টবয়ের পর ল্টক ল্টতল্টন এমন ক্কোন বড় অসুয়খ পয়ড়ল্টেয়লন যখন তোয়ক 

দশ পয়নর ল্টদন হোসপোতোয়ল থোকয়ত হয়েয়ে?’ ল্টজজ্ঞোসো আহমদ মুসোর। 
‘নো, এমন ক্কোন অসুখ হেল্টন। হোমবু য হোসপোতোয়ল তোর িল্টতযর ল্টবষেেো 

ক্তো আল্টম আপনোয়ক বয়লল্টে। এর আয়  কখয়নো তোয়ক ক্কোন হোসপোতোয়ল থোকয়ত 
হেল্টন।’ বলল ক্সনল্টেড। 

‘ল্টকন্তু বোবো, ল্টবয়ের আয়  মো হোসপোতোল ল্টেয়লন ক্বশ ল্টকেুল্টদন।’ বলল 
ব্রুনো। 

‘হয়ত পোয়র। ল্টবয়ের পয়রর কথো আল্টম বললোম।’ 
‘হোমবু য হোসপোতোয়ল মো যখন ল্টেয়লন, তখন কথোে কথfে একল্টদন 

বয়লল্টেয়লন ক্য, এই হোসপোতোয়ল আল্টম আর এক বোর ল্টেলোম বন ল্টবশ্বল্টবদযোলয়ে 
পড়োকোয়ল সয়ব তখন ল্টবশ্বল্টবদযোলয়ে িল্টতয হয়েল্টেলোম। অয়নক পুরোয়নো এই 
হোসপোতোল।’ বলল ব্রুনো। 

‘তখন বেস কত ল্টেল?’ ল্টজজ্ঞোসো করল আহমদ মুসো। 
‘আেোর-ঊল্টনশ হয়ব।’ বলল ব্রুনো। 
‘বন ল্টবশ্বল্টবদযোলয়ে পড়য়তন। ল্টকন্তু হোমবু য হোসপোতোয়ল ল্টকিোয়ব 

এয়সল্টেয়লন?’ আহমদ মুসো বলল। 
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‘মোর কোয়ে শুয়নল্টে, বন ল্টবশ্বল্টবদযোলয়ের প্রথম বয়ষযর েোত্র-েোত্রীরো 
এয়সল্টেল হোমবুয় য ল্টশক্ষো সফয়র। মো হেোৎ ল্টবয়শষ ধরয়নর ল্টনউরোলল্টজক পীড়োে 
আক্রোন্ত হয়েল্টেয়লন, যোর ল্টচল্টকৎসোে হোমবু য ক্জনোয়রল হোসপোতোল ল্টেল 
ক্স্পল্টশেোলোইজড।’ বলল ব্রুনো। 

‘আর এবোর ল্টতল্টন ক্কন হোমবু য হোসপোতোয়ল িল্টতয হয়েল্টেয়লন?’ আহমদ 
মুসো বলল। 

‘হেোৎ ঐ ল্টবয়শষ ধরয়নর ল্টনউরোলল্টজক পীড়োে আক্রোন্ত হয়ল তোয়ক 
হোমবু য ক্জনোয়রল হোসপোতোয়ল িল্টতয করো হে।’ বলল আলদুল্টন ক্সনল্টেড। 

‘এবাং এই পীড়োর ল্টচল্টকৎসোে হোমবু য ক্জনোয়রল হোসপোতোল 
ক্স্পশোলোইজড।’ আহমদ মুসো বলল। 

‘ল্টেক তোই।’ বলল আলদুল্টন ক্সনল্টেড। 
‘এই দু’বোর েোড়ো ল্টক আর কখয়নো ল্টতল্টন এ পীড়োে আক্রোন্ত হয়েল্টেয়লন?’ 

আহমদ মুসো বলল। 
‘আর কখয়নো তোর ঐ ক্রো  হেল্টন।’ বলল আলদুল্টন ক্সনল্টেড। 
ভ্রূকুল্টিত হয়লো আহমদ মুসোর। দু’বোরই হোমবুয় য অবস্থোনকোয়ল তোর 

এমন ক্রো  হয়েয়ে, ক্য ক্রোয় র জয়ে হোমবু য ক্জনোয়রল হোসপোতোল 
ক্স্পশোলোইজড। এই দুই ঘেনো ল্টক কোকতোলীে, নো এর ক্পেয়ন ক্কোন পল্টরকল্পনো 
বো ষড়যন্ত্র ল্টেল? ষড়যন্ত্র হয়ল ল্টক ষড়যন্ত্র, ক্কন ষড়যন্ত্র? এর সোয়থ ক্লোয়নর ল্টক ক্কোন 
সম্পকয আয়ে? থোকয়ল ক্সেো ল্টক, ল্টকিোয়ব? ল্টহউমযোন ক্লোল্টনাং-এর ক্বশ কয়েকল্টে 
পদ্ধল্টত আয়ে। ক্লোন সম্পল্টকযত তোর সয়িহ সতয হয়ল ক্স ক্লোনেো ল্টকিোয়ব হয়েয়ে। 
আহমদ মুসোর ময়নর অদৃে এক প্রোন্ত ক্থয়ক একেো কথো ক্িয়স এল, ক্িড়ো ‘ডল্টল’ 
ক্থয়ক ক্লোন কয়র ১৯৯৬ সোয়ল আয়রকেো হুবহু ‘ডল্টল’ ধতল্টর হয়েল্টেল ‘ল্টনউল্টলেোর 
েোিফোর ক্লোন’ পদ্ধল্টতয়ত, ক্সই পদ্ধল্টতই ল্টক এখোয়ন বযবহোর করো হয়েয়ে? 

আহমদ মুসোর ময়ন হয়লো, হ্োিঁ, এই পদ্ধল্টতর বযবহোর হয়ত পোয়র। ল্টকন্তু 
এই ল্টবষে তদন্ত সোয়পক্ষ। এমন দীঘযয়মেোদী ষড়যন্ত্র হয়ল তোর পেিূল্টম ল্টক ইতযোল্টদ 
অয়নক প্রে রয়েয়ে। তয়ব বড় একেো ল্টকে ুঘয়েয়ে, তোয়ত ক্কোন সয়িহ ক্নই। 

আহমদ মুসো  িীর িোবনোে ডুয়ব ল্ট য়েল্টেল। 
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ব্রুনো অল্টস্থর হয়ে কথো বলয়ত ল্ট য়েল্টেল। 
তোর বোবো আলদুল্টন ক্সনল্টেড ইাংল্ট য়ত ল্টনয়ষধ কয়রয়ে সাংয়  সাংয় ই। এ 

কয়েক ল্টদয়ন আলদুল্টন ক্সনল্টেড আহমদ মুসোর এমন িোবনোে ডুয়ব যোওেোর সোয়থ 
পল্টরল্টচত হয়েয়ে। এই সমেেো আহমদ মুসোর জয়ে মূলযবোন। 

আহমদ মুসোই এক সমে ক্চোখ তুয়ল তোকোল আলদুল্টন ক্সনল্টেয়ডর 
ল্টদয়ক। বলল, ‘ল্টম. ক্সনল্টেড, ব্রুমসোরবোয় যর কোজ আপোতত আমোয়দর ক্শষ। 
আমোয়দর পরবতযী কোজ ‘অযোয়রঠডসী’ক্ত। ক্সখোন ক্থয়ক হোমবুয় যও মোয়ঝ মোয়ঝ 
যোওেোর দরকোর হয়ব। আজ রোয়তই আমরো যোত্রো করব ‘অযোয়রঠডসী’র 
উয়েয়ে।’ 

 ‘ওখোয়ন ল্টক কোজ হয়ব আমোয়দর?’ আলদুল্টন ক্সনল্টেড বলল। 
‘ঐ দুই ডোক্তোয়রর ক্খোিঁজ করো। ল্টকন্তু আমোর ময়ন হয়ে রহয়স্যর জে 

ওখোয়নই থোকয়ত পোয়র! হোমবু য হোসপোতোল ক্থয়কই যল্টদ ঘেনোর শুরু হয়ে থোয়ক 
তোহয়ল ঘেনোর ক্কন্দ্র ওখোয়নই।’ বলল আহমদ মুসো। 

‘আমরো ল্টক এ বোল্টড় ক্েয়ড় ক্দব?’ বলল আলদুল্টন ক্সনল্টেড। 
‘নো, আমোয়দরই থোকয়ব। আ োম কয়েক মোয়সর িোড়ো ওয়দর ল্টদয়ে ল্টদন। 

ওয়দর বলুন, বোইয়র একে ুকোজ আয়ে। কোজ ক্শয়ষ আমরো ল্টফয়র আসব।’ 
‘ল্টেক আয়ে ল্টম. আহমদ মুসো। আল্টম সব বযবস্থো করল্টে।’ আলদুল্টন 

ক্সনল্টেড বলল। 
‘ল্টেক আয়ে। আল্টম তোহয়ল উেল্টে।’ বয়ল আহমদ মুসো উেয়ত ক্ ল। ব্রুনো 

বয়ল উেল, ‘িোইেো, আমোর আসল মো ল্টক ক্বিঁয়চ আয়েন, যল্টদ ইল্টন আমোর মো নো 
হন?’ 

আহমদ মুসো তোকোল ব্রুনোর ল্টদয়ক। ব্রুনোর ক্চোখ অশ্রুসজল। আহমদ মুসো 
বলল নরম কয়ঠে, ‘তুল্টম এসব ল্টচন্তো কয়র মন খোরোপ কয়রো নো। আমরো ক্যসব 
িোবল্টে সবই ধোরনোর উপর। ক্কোন ল্টকেুই এখন ল্টনল্টশ্চত নে। আেোহ নো করুন ইল্টন 
যল্টদ ক্তোমোর মো নো হন, তোহয়ল আল্টম বলল্টে, আমোর মন বলয়ে, ক্তোমোয়দর ক্স্টে 
হস্তোন্তর নো হওেো পযযন্ত ল্টতল্টন ক্বিঁয়চ থোকয়বন। 

‘আর এর ময়ধয যল্টদ ক্স্টে হস্তোন্তর হয়ে যোে?’ বলল ব্রুনো। 
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আহমদ মুসো সাংয়  সাংয়  উত্তর ল্টদল নো। িোবল্টেল ক্স। ব্রুনোর প্রেেোে 
যুল্টক্ত আয়ে। অবয়শয়ষ আহমদ মুসো বলল, ‘আেোহ আমোয়দর সোহোযয করয়েন। 
িল্টবষ্যয়তও ল্টতল্টন আমোয়দর সোহোযয করয়বন। আমরো তোিঁর উপর িরসো করল্টে 
ব্রুনো।’ 

‘ক্কোন ল্টকে ুমোনুয়ষর যখন সোয়ধযর ময়ধয নো থোয়ক, তখনই ক্তো তোিঁর 
সোহোযয আয়স, আপল্টন বয়লয়েন। ল্টনশ্চে ল্টতল্টন আমোয়দর সোহোযয করয়বন।’ বলল 
ব্রুনো অশ্রুরুদ্ধ কয়ঠে। 

‘আল্টমন!’ বয়ল আহমদ মুসো উয়ে দোিঁড়োল। 
ব্রুনো ও তোর বোবোও উেল। 
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৭ 
ব্রুনোর মোয়ের ঘয়রর সোময়নর লোউঞ্জ। 
লোউয়ঞ্জর ক্সোফোে বয়স আয়ে ব্রুনোর মো কোল্টরনো কোরল্টলন, তোর ক্প্রল্টমক 

কনরোড এবাং এই বোল্টড়য়ত অবস্থোনকোরী ল্যাযোক লোইে-এর আরও দু’জন কমযকতযো। 
তোয়দর সবোর ক্চোয়খ-মুয়খ উৎকঠেো। 
ক্সল্টদন রোয়ত এ বোল্টড়য়ত ক্ক প্রয়বশ কয়রল্টেল, ক্স বোইয়রর বো ক্িতয়রর 

ক্কউ ল্টকনো, ল্টক জয়ে প্রয়বশ কয়রল্টেল, ক্কোথোে ক্কোথোে ক্ য়ে, এসব বযোপোয়র 
ল্টবশদ তদন্ত হয়েয়ে  তকোল সোরো ল্টদন ধয়র। ল্যাযোক লোইয়ের ল্টনজস্ব ল্টবয়শষয়জ্ঞর 
সোয়থ বোইয়রর ল্টবয়শষজ্ঞও আনো হয়েল্টেল। কোল্টরনোর ক্ োেো ঘর েেয়লেসহ 
সয়িহজনক বোল্টড়র সকল স্থোয়নর জুতো ও হোয়তর আঙুয়লর েোপ ক্নেো হয়েয়ে 
অতযোধুল্টনক ক্কল্টময়কল ও অতযোধুল্টনক মোইয়ক্রো ক্লি কযোয়মরো বযবহোর কয়র। খুিঁয়ে 
খুিঁয়ে ল্টজজ্ঞোসো করো হয়েয়ে সকলয়ক, ল্টবয়শষ কয়র প্রহরীয়দর। 

এই তদয়ন্তর আজ ক্রজোি আসয়ব। 
ক্রজোি ক্দয়বন স্বোং ল্যাযোক বোডয। 
ক্রজোিল্টে কোর মোধযয়ম আসয়ব ল্টকিোয়ব তো তোরো জোয়ন নো। তোয়দর 

ক্নতো ল্যাযোক বোয়ডযর স্বোিোল্টবক আওেোজ তোয়দর ক্কউ ক্শোয়নল্টন । ক্দয়খল্টনও ক্কউ 
তোয়ক। সবোর কোয়ে ক্স অদৃে এক মহোশল্টক্ত। সবোর কোজ ক্স ক্দয়খ, সবোর কথোও 
ক্স ক্শোয়ন। ক্কউ ক্যয়হতু তোয়ক ক্দয়খল্টন, ক্কউ তোর কথো ক্শোয়নল্টন, তোই সবোই 
আতাংয়ক থোয়ক তোয়দর চোরপোয়শর ক্য ক্কউ হয়ত পোয়র তোয়দর ক্সই ক্নতো। সবোই 
তোই সোবধোয়ন কথো বলয়ত, কোজ করয়ত ও চলয়ত-ল্টফরয়ত অিযস্ত হয়ে উয়েয়ে। 
ক্কউ কখয়নো ক্বফোিঁস কোজ করয়ল, কথো বলয়ল তোর ডোক পয়ড় ক্কোেয মোশযোয়ল। 
তোরপর ক্স আর ল্টফয়র আয়স নো। ক্ষমো বয়ল ক্কোন শে ক্নই ল্যাযোক বোয়ডযর 
অল্টিধোয়ন। তয়ব কমযীয়দর পোল্টরশ্রল্টমক ক্দেোর বযোপোয়র অতযন্ত হোতয়খোলো। এখোয়ন 
সোধোরণ কমযীরোও জোমযোল্টনর মন্ত্রীয়দর ক্চয়ে ক্বল্টশ ক্বতন পোে। এ কোরয়ণই সব কমযী 
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কোয়জ আন্তল্টরক। ক্য ক্কোন ঝুিঁল্টক ল্টনয়ে তোরো কোজ কয়র। ক্কউ দোল্টেত্ব পোলনকোয়ল 
ল্টনহত হয়ল তোর পল্টরবোর প্রল্টতপোলয়নর সব দোল্টেত্ব ক্নেো হে। এই কোরয়ণ ল্যাযোক 
বোয়ডযর কয়েোর সোজোয়ক ল্টবনো বোয়কয ক্ময়ন ক্নে সব কমযী। 

উপল্টস্থত যোরো লোউয়ঞ্জ, তোয়দর সবোই অয়পক্ষো করয়ে ক্রজোয়ির। 
কোল্টরনো কোরল্টলন তোর হোতঘল্টড়র ল্টদয়ক তোকোল। ১১েো বোজয়ত ৫ ল্টমল্টনে 

বোল্টক। ল্টেক ১১ েোে ক্রজোি আসয়ব বয়ল জোনোয়নো হয়েয়ে। তোহয়ল আর ৫ ল্টমল্টনে 
বোল্টক, ক্কউ ক্তো এল নো। কখন আসয়ব, কখন ক্রজোি ক্দয়ব! 

কোল্টরনো কোরল্টলন তোকোল কনরোয়ডর ল্টদয়ক। 
আর মোত্র দু’ল্টমল্টনে বোল্টক। 
কনরোড তোর ঘল্টড়র ল্টদয়ক তোল্টকয়ে আয়ে। তোর কথোর অেথো ল্টতল্টন 

কয়রন নো। 
এ োরেো বোজল। 
ঘল্টড়র ঘঠেোর কোিঁেো ১১েো এবাং ল্টমল্টনে ও ক্সয়কয়ঠডর কোিঁেো ১২েোে ক্পৌিঁেোর 

সাংয়  সাংয়  কোল্টরনো কোরল্টলন ও কনরোডর সোময়ন লোউয়ঞ্জর ক্দেোল কথো বয়ল 
উেল। 

কোল্টরনো কোরল্টলন, কনরোড সকয়লর ল্টবিেল্টবমূঢ় ক্চোখ আেোর মত ল্ট য়ে 
ক্দেোয়লর উপর আেয়ক ক্ ল। ক্দেোয়লর ক্িতর ক্থয়ক ধোতব কঠে ক্িয়স এল, 
‘কনরোড, লোউয়ঞ্জর দুই দরজো বন্ধ কয়র দোও। লোউঞ্জয়ক সোউঠডপ্রুফ করো হয়েয়ে 
দরজো ক্খোলো রোখোর জয়ে নে। 

কনরোড ক্দৌয়ড় ল্ট য়ে দুই দরজো বন্ধ কয়র ল্টদয়ে এল। ক্দেোয়লর কঠে 
আবোর কথো বয়ল উেল, ‘কয়ক্ষর সবোই ক্শোন, ক্সল্টদন রোয়ত বোইয়রর ক্কউ একজন 
বোল্টড়য়ত ঢুয়কল্টেল। ক্কোন ল্টদক ল্টদয়ে ঢুয়কল্টেল তোর ক্কোন হল্টদস করো যোেল্টন। 
প্রহরীয়দর ঘর, লোউঞ্জ, মধযবতযী কল্টরয়ডোর এবাং কোল্টরনো কোরল্টলয়নর ঘর ও েেয়লে 
েোড়ো আর ক্কোথোও তোর জুতোর েোপ ও ল্টফাং োর ল্টপ্রঠে পোওেো যোেল্টন। ল্টক কয়র ক্স 
এিোয়ব ক্িতয়র উয়ড় এল ক্স রহয়স্যর উয়ন্মোচন হেল্টন। ক্িতয়রর ক্কউ ক্য এর 
সোয়থ জল্টড়ত নে ল্টফাং োর ল্টপ্রঠে ও জুতোর েোপ ক্থয়ক তো প্রমোল্টণত হয়েয়ে। বোল্টড়র 
ল্টকেুই ক্খোেো যোেল্টন। প্রমোল্টণত হয়েয়ে ক্স অে ক্কোন ঘয়র ক্কোন ল্টকেুয়তই হোত 
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ক্দেল্টন। শুধু কোল্টরনো কোরল্টলয়নর ক্বডসোইড েপ ক্েল্টবয়লর েেোর হোতয়ড়য়ে, 
কোরল্টলয়নর হ্োঠড বযো  খুিঁয়জয়ে, হ্োঠড বযোয় র ক্িতয়রর ক্প্রসল্টক্রপশন ক্স হোয়ত 
ল্টনয়েয়ে, েেয়লয়ের ক্েল্টবয়লর দুই েেোরই খুয়লয়ে ক্স। ক্েল্টবয়লর ওষুধগুয়লোর 
ক্কোন ক্কোনল্টে ক্স হোয়ত ল্টনয়েয়ে। েেোয়রর ক্িতয়র ক্ফোল্ডোর ওেোয়লেেো ক্স হোয়ত 
ল্টনয়েয়ে, খুয়লয়ে, ক্িতয়রর আয়রকেো ক্প্রসল্টক্রপশনও হোয়ত ল্টনয়েয়ে। ল্টকন্তু ল্টকেুই 
ক্নেল্টন ক্স। কোল্টরনো কোরল্টলয়নর ক্বডসোইড ক্েল্টবয়লর েেোর ও তোর হ্োঠড বযো  
ল্টময়ল লক্ষোল্টধক মোকয ল্টেল। ল্টকন্তু েোকোে ক্স হোত ক্দেল্টন। 

এ ক্থয়ক সুস্পি, ক্য এয়সল্টেল তোর একমোত্র েোয় যে ল্টেল কোল্টরনো 
কোরল্টলয়নর পল্টরচে সন্ধোন করো, তোর সম্পয়কয জোনো। ক্যসব ল্টজল্টনস ক্স হোয়ত 
ল্টনয়েয়ে, ক্দয়খয়ে তোয়ত কতেো ল্টক বুয়ঝয়ে ক্স, তো জোনো যোয়ে নো। ল্টকন্তু প্রমোণ 
হয়লো ক্য, কোল্টরনো কোরল্টলনই এখন তোয়দর েোয় যে। তোরো কোল্টরনো কোরল্টলনয়ক 
পুয়রোপুল্টরই সয়িহ কয়রয়ে। তোর বো তোয়দর পরবতযী েোয় যে ল্টক জোনো যোয়ে নো। 
তয়ব আমোয়দর করণীে সম্পয়কয এখল্টন সয়চতন হয়ত হয়ব। প্রথম কোজ হয়লো, 
কোল্টরনো কোরল্টলয়নর ল্টনরোপত্তো। ধয়র ল্টনয়ত হয়ব কোল্টরনো কোরল্টলন যখন তোয়দর 
েোয় যে, তখন তোয়ক ল্টকডেোপ তোরো করয়ত পোয়র সব জোনোর জয়ে। সুতরোাং এই 
মুহূয়তযই তোয়ক ল্টশফে করয়ত হয়ব আমোয়দর এক নোবোর স্থোয়ন। তোর ক্স্টে 
হস্তোন্তয়রর ল্টদনই শুধু তোয়ক ল্টনয়ে যোওেো হয়ব। ল্টদ্বতীে কোজ হয়লো, জুতোর েোপ ও 
ল্টফাং োর ল্টপ্রঠে পোেোয়নো হয়লো। ক্লোকল্টেয়ক খুিঁয়জ ক্বর করয়তই হয়ব। ব্রুমসোরবোয় যর 
প্রল্টতল্টে বোল্টড় খুিঁজয়ত হয়ব। তোয়ক খুিঁয়জ ক্বর করয়তই হয়ব। কোল্টরনো কোরল্টলয়নর 
ক্ময়ে ব্রুনো ও তোর বোবো আলদুল্টন ক্সনল্টেডয়কও খুিঁয়জ ক্বর করয়লই ক্লোকল্টেয়ক 
খুিঁয়জ ক্বর করো যোয়ব। ক্লোকল্টে ক্য নকল আহমদ মুসোই হয়ব, ক্স আশাংকোই ক্বল্টশ। 
তৃতীে কোজ হয়লো, কোরল্টলয়নর ক্স্টে হস্তোন্তয়রর কোজ দ্রুত করো। আর চতথুয কোয়জর 
কথো বলল্টে কোরল্টলনয়ক, তোর ঘয়রর ল্টডল্টজেোল লয়কর ক্কোড শত্রুপক্ষ জোনল ল্টক 
কয়র! এেো একমোত্র কোল্টরনো কোরল্টলন েোড়ো এ বোল্টড়র আর ক্কউ জোয়ন নো। তোহয়ল 
ক্কোডেো ক্কমন কয়র ক্ ল তোয়দর হোয়ত, ক্সেো কোরল্টলন ল্টকে ুজোয়ন ল্টকনো। কোরও 
কোয়ে ক্কোডেোর কথো ক্স বয়লয়ে ল্টকনো। পরবতযী ল্টবষে হয়লো, ক্সল্টদয়নর ঘেনোর 
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অনুসন্ধোন অবযোহত থোকয়ব। ল্টক কয়র ক্স বোল্টড়য়ত ঢুকল, ক্কোন পথ ল্টদয়ে ঢুকল? 
তো খুিঁয়জ ক্বর করয়ত হয়ব। কথো ক্শষ। কথোগুয়লো ময়ন ক্রখ।’ 

ক্দেোয়লর কঠে বন্ধ হয়ে ক্ ল। 
স্তল্টম্ভত সবোই ক্ োেোয়স ল্ট লল্টেল ক্দেোয়লর কথোগুয়লো। 
কথো বন্ধ হয়ে ক্ য়লও সবোই ল্টনবযোক। 
মোথো ল্টনচ ুকয়র বয়সল্টেল কোল্টরনো কোরল্টলন। 
অবয়শয়ষ ল্টনরবতো িোঙল কোল্টরনো কোরল্টলনই। ধীয়র ধীয়র মোথো তুয়ল 

বলল ক্স, ‘ল্টডল্টজেোল লয়কর ক্কোড ক্িয়ঙ ঘয়র ল্টক কয়র ক্কোন মোনুষ ঢুকয়ত পোয়র? 
ক্সনল্টেড ও ব্রুনোরো চয়ল যোবোর পর আমোর ঘয়রর ল্টডল্টজেোল লয়কর ক্কোড 

ক্চঞ্জ করো হয়েয়ে। এর ক্কোড আল্টম ও বস েোড়ো আর ক্কউ জোয়ন নো। তোহয়ল ক্কউ 
ঘয়র ঢুকল ল্টক কয়র?’ 

‘ঘয়র ক্কউ ক্ঢোকো যখন প্রমোল্টণত হয়েয়ে, তখন ক্কউ ক্কোড ক্িয়ঙই ক্স 
ঘয়র ঢুয়কয়ে। বুঝো যোয়ে কোরল্টলন ল্টযল্টন ঘয়র ঢুয়কয়েন ল্টতল্টন অসোধোরণ ক্লোক। 
ক্দখ, লক্ষোল্টধক মোকয হোয়তর কোয়ে ক্পয়েও ক্য ক্েোিঁে নো ক্স অসোধোরণ ল্টন:সয়িয়হ।’ 
বলল কনরোড। 

‘িয়ে আমোর বুক কোিঁপয়ে। ইেো করয়লই ক্তো ক্স আমোয়ক ল্টকডেোপ 
করয়ত পোরয়ত! ল্টেক ল্টসন্ধোন্ত হয়েয়ে। এখোয়ন আল্টম আর দু’দণ্ডও থোকয়ত চোই নো। 
একেো কথো িোবল্টে, আমোয়দর সোয়থ েক্কর ল্টদয়ত এয়সয়ে ওরো কোরো? একো ঐ 
ক্লোকল্টের পয়ক্ষ ক্তো এেো সম্ভব নে। আর ক্সনল্টেড, ব্রুনোরো ক্তো এসব ক্ক্ষয়ত্র 
অপদোথয। তোহয়ল কোয়দর ওরো সোহোযয ল্টনল?’ কোল্টরনো কোরল্টলন বলল। 

যোয়দরই সোহোযয ল্টনক ক্কোন লোি হয়ব নো। আর ক’েো ল্টদন। ক্স্টেেো 
হস্তোন্তর হয়ে ক্ য়ল তুল্টম আড়োয়ল চয়ল যোয়ব। তখন ওরো ক্দৌড়োয়দৌল্টড় কয়র ল্টকেু 
করয়ত পোরয়ব নো। আর এর ময়ধয ক্দয়খো, ব্রুনো ও তোর বোপয়ক আমরো ধয়র 
ক্ফলব। কয়েক বোর হোত ফসয়ক ক্বল্টরয়ে ক্ য়ে। আর পোরয়ব নো।’ 

কোল্টরনো কোরল্টলন ল্টকে ু বলোর জয়ে হোিঁ কয়রল্টেল। ক্স সময়েই তোর 
ক্মোবোইল ক্বয়জ উেল। ক্মোবোইয়লর স্ক্রীয়নর ল্টদয়ক একবোর তোল্টকয়েই িীত-
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চল্টকতিোয়ব ল্টনয়জর অজোয়ন্তই ক্যন দোিঁল্টড়য়ে ক্ ল। আর ক্সই সোয়থ ক্মোবোইয়ল ক্স 
বলল্টেল, ‘ইয়েস স্যোর, আল্টম ল্টবিী ল্টব্রল্টজে। ক্কোন হুকুম স্যোর?’ 

‘তুল্টম ল্টবিী ল্টব্রল্টজে নও, তুল্টম কোল্টরনো কোরল্টলন। ল্টদ্বতীেবোর এই িুল 
করয়ল শুে করব।’ বলল ওপোর ক্থয়ক ল্যাযোক বোডয। 

িয়ের প্রবল চোয়পই হেয়তো ক্স ধপ কয়র ক্দেোল ধ্বয়স পড়োর মত বয়স 
পড়ল। বলল কল্টম্পত কয়ঠে, ‘ইয়েস স্যোর, আপনোর ইেোর অধীন আমরো।’ 

‘ক্শোন, আমোয়দর ক্ োয়েিো সূয়ত্র আল্টম খবর ক্পয়েল্টে, আলদুল্টন 
ক্সনল্টেড, ব্রুনো ও তোয়দর সোয়থর ক্সই কোলল্টপ্রেল্টে  ত রোত ১২েোর ল্টদয়ক 
ব্রুমসোরবো য ক্থয়ক রোইন পোর হয়ে উত্তয়রর হোইওয়ে ধয়র যোত্রো কয়রয়ে। রোইয়নর 
সাংল্টিি ক্েোল অল্টফস ও আমোয়দর অল্টফস ক্থয়ক জোনো ক্ য়ে ক্সনল্টেডয়দর  োল্টড় 
রোইন পোর হয়েয়ে। আল্টম আশাংকো করল্টে তোরো অযোয়রঠডসীর ল্টদয়ক আসয়ে ল্টকনো। 
অযোয়রঠডসীর নোম ক্তোমোর ক্প্রসল্টক্রপশয়ন দুই ডোক্তোরই িুল কয়র ল্টলয়খ 
ল্টদয়েল্টেল।’ বলল ও প্রোন্ত ক্থয়ক ল্যাযোক বোডয। 

‘তোহয়ল আপনোর ল্টনয়দযশ স্যোর?’ কোল্টরনো কোরল্টলন বলল। 
‘তুল্টম ও কনরোড আজয়কই হোমবু য চয়ল এস। ক্তোমোর আঙুয়লর আর 

কতেুকু প্রয়ল্যাম আয়ে তো ক্দয়খ তোড়োতোল্টড় আঙুল ক্রল্টড কয়র ক্ফলো দরকোর। 
ক্কোনও িোয়বই আর সমে ক্নেো যোয়ব নো। ঐ দুই বোপ-ক্বল্টেয়ক যল্টদ এই মুহূয়তয 
ধরো নোও যোে, তবু ক্স্টয়ের হস্তোন্তর কয়র ক্ফলয়ত হয়ব। কথো ক্শষ।’ ও প্রোন্ত ক্থয়ক 
কল অফ হয়ে ক্ ল। 

মুহূতয কয়েক আশ্বস্ত কোল্টরনো কোরল্টলন তোকোল কনরোয়ডর ল্টদয়ক। বলল, 
‘আজই আময়দর হোমবু য যোত্রো করয়ত হয়ব।’ 

‘ক্কোন খোরোপ খবর আয়ে ল্টক?’ কনরোড বলল। 
‘খোরোপ নে, তয়ব আমোর ময়ন হয়ে আমোয়দর ক্চয়ে দ্রুত চলয়ে 

আমোয়দর শত্রুরো। আর ঘেনোর ক্কন্দ্র আমোয়দর ক্কয়ন্দ্রর ল্টদয়কই আ োয়ে ময়ন 
হয়ে। রোইয়নর তীর ক্থয়ক ঘেনো যোয়ে অযোয়রঠডসীর ল্টদয়ক।’ বলল কোল্টরনো 
কোরল্টলন। 
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বয়ল উয়ে দোিঁড়োয়ত দোিঁড়োয়ত বলল, ‘ল্টচন্তো কর নো কোল্টরনো কোরল্টলন, 
রোইয়নর ক্চয়ে অযোয়রঠডসী অয়নক ক্বল্টশ শীতল।’ দু’জয়নই লোউঞ্জ ক্থয়ক ক্বরুল। 
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