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সীমান্ত-হীরা ০১ 
কিছুকিন যাবৎ ববযামকিকের হাকে বিান িাজিমম কছল না। একিকের বলাকির বিমন 
বি অভ্যাস, বছাটখাকটা চুকর চামাকর হইকল বববাি হজম িকরয়া যায়, পুকলকে পযমন্ত খবর 
বিয় না। হয়কো োহারা ভ্াকব সুকখর বচকয় স্বকি ভ্াকলা। বনহাে যখন গুরুের কিছু 
ঘকটয়া যায় েখন সংবািটা পুকলে পযমন্ত বপৌঁছায় বকট কিন্তু গাাঁকটর িকি খরচ িকরয়া 
ববসরিাকর বগাকয়ন্দা কনযুক্ত িকরবার মকো উকিযাগ বা আগ্রহ িাহারও বিখা যায় না। 
কিছু কিন হা হুোে ও পুকলেকি গাকলগালাজ িকরয়া অবকেকে োহারা ক্ষান্ত হয়। 
 
খুন জখম ইেযাকিও বয আমাকির বিকে হয় না, এমন নকহ। কিন্তু োহার মকযয বুকি বা 
চেুরোর লক্ষণ বলেমাত্র বিখা যায় না; রাকগর মাথায় খুন িকরয়া হেযািারী েৎক্ষণাৎ 
যরা পকিয়া যায় এবং সরিাকরর পুকলে োহাকি হাজেজাে িকরয়া অকচরাৎ ফাাঁকসিাকে 
ঝুলাইয়া বিয়। 
 
সুেরাং সেযাকেেী ববযামকিকের পকক্ষ সেয অকেেকণর সুকযাগ বয কবরল হইয়া পকিকব 
ইহা কবকচত্র নকহ। ববযামকিকের অবেয বসকিকি লক্ষই কছল না, বস সংবািপকরর প্রথম 
পৃোয় উত্তর পকিম বিাণ হইকে বেে পৃোর িকক্ষণ পূবম বিাণ পযমন্ত পুঙ্খানুপুঙ্খরূকপ 
পকিয়া বাকি সময়টুিু কনকজর লাইকেকর ঘকর দ্বার বন্ধ িকরয়া িাটাইয়া কিকেকছল। 
আমার কিন্তু এই এিটানা অবিাে অসহয হইয়া উকিয়াকছল। যকিচ অপরাযীর অনুসন্ধান 
িরা আমার িাজ নকহ, গল্প কলকখয়া বাঙাকল পািকির কচত্তকবকনািনরূপ অববেকনি 
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িাযমকিই জীবকনর েে িকরয়াকছ, েবু বচার যরার বয এিটা অপূবম মািিো আকছ, োহা 
অস্বীিার িকরবার উপায় নাই। বনোর বস্তুর মকো এই উকত্তজনার উপািান যথাসময় 
উপকিে না হইকল মন একিবাকর কবিল হইয়া যায় এবং জীবনটাই লবণহীন বযঞ্জকনর 
মকো কবস্বাি বিকি। 
 
োই বসকিন সিালকবলা চা পান িকরকে িকরকে ববযামকিেকি বকললাম, “কি বহ 
বাংলাকিকের বচার ছাঁযাচিগুকলা কি সব সাযু সন্ন্যাসী হকয় বগল না কি?” 
ববযামকিে হাকসয়া বকলল, “না। োর প্রমাণ বো খবকরর িাগকজ বরাজ পাচ্ছ।” 
“ো বো পাকচ্ছ। কিন্তু আমাকির িাকছ আসকছ কি?” 
“আসকব। চাকর যখন মাছ আসবার েখকন আকস, োকি বজার িকর যকর আনা যায় না। 
েুকম কিছু অযীর হকয় পকিছ বিখকছ। কযযমং রহু। আসল িথা আমাকির বিকে 
প্রকেভ্াবান বিমায়ে — পযারাডক্স হকয় যাকচ্ছ, কি িরব; বিাে আমার নয়, বিাে 
বোমাকির িীনহীনা কপাঁচুকট নয়না বঙ্গভ্াোয় – প্রকেভ্াবান বিমাকয়ে খুব অল্পই আকছ। 
পুকলে বিাকটমর করকপাকটম যাকির নাম বিখকে পাও, োরা চুকনাপুাঁকট। যাাঁরা গভ্ীর জকলর 
মাছ – োাঁরা িিাকচৎ চাকর একস ঘাই মাকরন। আকম োাঁকিরই বখকলকয় েুলকে চাই। 
জাকনা বো বয পুিুকর িু’চারকট বি বি রুই িােলা আকছ বসই পুিুকর কছপ বফকলই 
কেিাকরর আনন্দ।” 
 
আকম বকললাম, “বোমার উপমাগুকলা বথকি ববজায় আাঁেকট গন্ধ ববরুকচ্ছ। মনিত্বকবি 
যকি বিউ এখাকন থািকেন, কেকন কনভ্মকয় বকল কিকেন বয েুকম সেযাকেেণ্ন বছকি েীঘ্রই 
মাকছর বযবসা আরম্ভ িরকব।” 
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ববযামকিে বকলল, “োহকল মনিত্বকবি মহােয় কনিারুণ ভু্ল িরকেন। বয বলাি মাকছর 
সম্বকন্ধ গকবেণা িকর, বস জলচর জীকবর িখনও নাম বোকনকন – এই হকচ্ছ 
আজিালিার নেুন কবকয। বোমরা আযুকনি গল্প বলখকির িল এই িথটাই আজিাল 
প্রমাণ িরছ।” 
আকম কু্ষব্ধ হইয়া বকললাম, “ভ্াই, আমরা ঘকরর বখকয় বকনর বমাে োিাই, প্রকেিাকনর 
আো না িকর শুযু আনন্দ বযাগাই, েবু কি বোমাকির মন ওকি না? এর ববকে যকি চাও 
োহকল নগি কিছু ছািকে হকব।” 
 
িরজার িিা নাকিয়া “কচকি হযায়” বকলয়া ডাি কপওন প্রকবে িকরল। আমাকির জীবকন 
ডাি কপওকনর সমাগম এেই অপ্রচুর বয, মুহূেমমকযয সাকহকেযি িুুঃখ িীনো ভু্কলয়া 
বগলাম। গলা বািাইয়া বিকখলাম, এিখানা ইকিওর িরা খাম ববযামকিকের নাকম 
আকসয়াকছ। 
 
খাম কছাঁকিয়া ববযামকিে যখন কচকি বাকহর িকরল েখন বিৌেূহল আরও বাকিয়া বগল। 
েঞ্জ বু্ল িাকলকে ছাপা মকনাগ্রাম যুক্ত পুরু িাগকজ বলখা কচকি এবং বসই সকঙ্গ কপন কিয়া 
আাঁটা এিকট এিে টািার বনাট। কচকিখাকন বছাট; ববযামকিে পকিয়া সহাসয মুকখ আমার 
হাকে কিয়া বকলল, “এই নাও। গুরুের বযাপার। উত্তরবকঙ্গর বকনয়ািী জকমিার গৃকহ 
বরামাঞ্চির রহকসযর আকবভ্মাব। বসই রহসয উদ্ঘাকটে িরবার জনয বজার োগািা 
একসকছ – পত্রপাি যাওয়া চাই। এমন কি, এিে টািা অকগ্রম রাহাখরচ পযমন্ত একস 
হাকজর।” 
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কচকির কেকরানামায় বিানও এি কবখযাে জকমিাকর বেকটর নাম। জকমিার স্বয়ং কচকি 
বলকখন নাই, োাঁহার বসকেটাকর ইংরাকজকে টাইপ িকরয়া যাহা কলকখয়াকছন, োহার মমম 
এই, 
 
কপ্রয় মহােয়, 
িুমার শ্রীকত্রকিকবন্দ্রনারায়ণ রায় মহােয় িেৃমি আকিষ্ট হইয়া আকম আপনাকি জানাইকেকছ 
বয, কেকন আপনার নাম শুকনয়াকছন। এিকট কবকেে জরুকর িাকযম কেকন আপনার সাহাযয 
ও পরামেম লইকে ইচ্ছা িকরন। অেএব আপকন অকবলকম্ব এখাকন আকসয়া োাঁহার সকহে 
সাক্ষাৎ িকরকল বাকযে হইব। পথ খরকচর জনয ১০০ টািার বনাট এই সকঙ্গ পািাইলাম। 
আপকন বিান বেকন আকসকেকছন, োর বযাকগ জানাইকল বেেকন গাকি উপকিে থাকিকব। 
ইকে – 
 
পত্র হইকে আর বিানও েথয সংগ্রহ িরা বগল না। পত্র কফরাইয়া কিয়া বকললাম, “োই 
বো বহ, বযাপার সেযই গুরুের বিিকছ। জরুকর িাযমকট কি – কচকির িাগজ বা ছাপার 
হরফ বথকি কিছু অনুমান িরকে পারকল? বোমার বো ও সব কবকিয আকছ।” 
“কিছু না। েকব আমাকির বিকের জকমিার বাবুকির যেিূর জাকন, খুব সম্ভব িুমার 
কত্রকিকবন্দ্রনারায়ণ বাহািুর রাকত্র স্বপ্ন বিকখকছন বয, োাঁর বপাো হাকেকট পাকের জকমিার 
চুকর িকর কনকয় বগকছ; োই েকিে হকয় কেকন বগাকয়ন্দা েলব িকরকছন।” 
“না না, অেটা নয়। বিখছ না একিবাকর বগািাকেই এেগুকলা টািা খরচ িকর 
বফকলকছ। বভ্েকর কনিয় বিানও বি রিম বগালমাল আকছ।” 
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“ঐকট বোমাকির ভু্ল; বি বলাি রুগী হকল মকন ির বযাকযও বি রিম হকব। বিখা যায় 
কিন্তু কিি োর উকটা। বিকলাকির ফুসিুকি হকল ডাক্তার আকস, কিন্তু গরীকবর 
একিবাকর নাকভ্শ্বাস না উিকল ডাক্তার কবকিযর িথা মকনই পকি না।” 
“যা বহাি,কি কিি িরকল? যাকব না কি?” 
ববযামকিে এিটু ভ্াকবয়া বকলল, “হাকে যখন বিানও িাজ বনই, েখন চল িুকিকনর 
জকনয ঘুকরই আসা যাি। আর কিছু না বহাি, নূেন বিে বিখা বো হকব। েুকমও ববায 
হয় ও অঞ্চকল িখনও যাওকন।” 
যকিচ যাইবার ইচ্ছা বোল আনা কছল েবু ক্ষীণভ্াকব আপকত্ত িকরলাম, “আমার যাওয়াটা 
কি কিি হকব? বোমাকি বডকিকছ -” 
ববযামকিে হাকসয়া বকলল, “বিাে কি? এিজকনর বিকল িু’জন বগকল িুমার বাহািুর 
বরঞ্চ খুকেই হকবন। যনক্ষয় যখন অকনযর হকচ্ছ, েখন যাওয়াটা বো এিটা 
িেমবযকবকেে। োকে কলকখকছ – সবমিা পকরর পয়সায় েীথম িেমন িরকব।” 
বিান োকে এমন জ্ঞানগভ্ম নীকে উপকিে আকছ যকিও স্মরণ িকরকে পাকরলাম না, েবু 
সহকজই রাকজ হইয়া বগলাম। 
 
বসইকিন সন্ধযার গাকিকে যাত্রা িকরলাম। পকথ উকেখকযাগয কিছু ঘকটল না, শুযু এিকট 
অেযন্ত কমশুি ভ্দ্রকলাকির সকহে আলাপ হইল। বসকিণ্ড ক্লাে িামরায় আমরা কেনজন 
ছািা আর বিহ কছল না, এিথা বসিথার পর ভ্দ্রকলািকট কজজ্ঞাসা িকরকলন, “মোইকির 
িদু্দর যাওয়া হকচ্ছ?” 
প্রেুযত্তকর ববযামকিে মযুর হাকসয়া কজজ্ঞাসা িকরল, “মোইকয়র িদু্দর যাওয়া হকব?” 
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পালটা প্রকে কিছুক্ষণ কবমূঢ় হইয়া থাকিয়া ভ্দ্রকলািকট আমো আমো িকরয়া বকলকলন, 
“আকম – এই পকরর বেেকনই নামব।” 
ববযামকিে পূবমবৎ মযুর স্বকর বকলল, “আমরাও োর পকরর বেেকন বনকম যাব।” 
 
অকহেুি কমথযা বকলবার প্রকয়াজন কছল না, কিন্তু ববযামকিকের বিানও মেলব আকছ 
বুকঝয়া আকম কিছু বকললাম না। গাকি থাকমকেই ভ্দ্রকলাি নকময়া বগকলন। রাকত্র 
হইয়াকছল, প্ল্যাটফকমমর কভ্কি কেকন কনকমেমকযয বিাথায় কমলাইয়া বগকলন, োাঁহাকি আর 
বিকখকে পাইলাম না। 
 
িুই কেন বেেন পকর জানালার িাচ নামাইয়া বাকহকর গলা বািাইয়াকছ, হিাৎ বিকখলাম, 
পাকের এিটা ইন্টার ক্লাকের িামরায় জানালায় মাথা বাকহর িকরয়া ভ্দ্রকলািকট 
আমাকির গাকির কিকিই োিাইয়া আকছন। বচাখাকচাকখ হইবামাত্র কেকন কবিুযকদ্বকগ মাথা 
টাকনয়া লইকলন। আকম উকত্তকজেভ্াকব ববযামকিকের কিকি কফকরয়া বকললাম, “ওকহ -” 
ববযামকিে বকলল, “জাকন। ভ্দ্রকলাি পাকের গাকিকে উকিকছন। বযাপার যেটা েুচ্ছ মকন 
িকরকছলুম, বিখকছ ো নয়। ভ্াকলাই!” 
োরপর প্রায় প্রকে বেেকনই জানালা কিয়া গলা বািাইয়া বিকখয়াকছ, কিন্তু বস 
ভ্দ্রকলাকির চুকলর কটকি পযমন্ত বিকখকে পাই নাই। 
 
পরকিন বভ্ার হইকে না হইকে গন্তবযিাকন বপৌঁকছলাম। বেেনকট বছাট, বসখান হইকে 
প্রায় ছয় সাে মাইল বমাটকর যাইকে হইকব। এিখাকন িাকম বমাটর লইয়া জকমিাকরর 
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এিজন িমমচাকর উপকিে কছকলন, কেকন আমাকির সািকর অভ্যথমনা িকরকলন। আমরা 
বমাটকর বকসলাম। অেুঃপর কনজমন পথ কিয়া বমাটর কনুঃেকে ছুকটয়া চকলল। 
 
িমমচাকরকট প্রবীণ এবং কবচক্ষণ; ববযামকিে বিৌেকল োাঁহাকি িু’এিকট প্রে িকরকেই 
কেকন বকলকলন, “আকম কিছুই জাকন না, মোই! শুযু আপনাকির বেেন বথকি কনকয় 
যাওয়ার হুিুম বপকয়কছলাম, োই কনকয় যকচ্ছ।” 
 
আমরা মুখ োিাোকি িকরলাম, আর বিানও িথা হইল না। পকর জকমিারভ্বকন 
বপৌঁকছয়া বিকখলাম, বস এি এলাকহ িাণ্ড! মাকির মাঝখাকন বযন ইন্দ্রপুরী বকসয়াকছ। 
প্রিাণ্ড সাকবি পাাঁচমহল ইমারে – োহাকি কঘকরয়া প্রায় কত্রে চকেে কবঘা জকমর উপর 
বাগান, হট হাউস, পুষ্ককরণী, বটকনস বিাটম, িাছাকর বাকি, অকেকথোলা, বপাে অকফস, 
আরও িে কি! চাকরকিকি লস্কর বপয়ািা বগামিা সরিার খােি প্রজার কভ্ি লাকগয়া 
কগয়াকছ। আমাকির বমাটর বাকির সমু্মকখ থাকমকেই জকমিাকরর প্রাইকভ্ট বসকেটাকর স্বয়ং 
আকসয়া আমাকির সমাির িকরয়া কভ্েকর লইয়া বগকলন। এিটা আি মহল আমাকির 
জনয কনকিমষ্ট হইয়াকছল। বসকেটাকর বকলকলন, “আপনারা মুখ হাে যুকয় জলকযাগ িকর 
কনন। েেক্ষণ িুমার বাহািুরও আপনাকির সকঙ্গ বিখা িরবার জনয কেকর হকয় যাকবন।” 
 
স্নানাকি সাকরয়া বাকহর হইকেই প্রচুর প্রােুঃরাে আকসয়া উপকিে হইল। োহার যথারীকে 
ধ্বংস সাযন িকরয়া েৃপ্তমকন যূমপান িকরকেকছ, এমন সময় বসকেটাকর আকসয়া 
বকলকলন, “িুমার বাহািুর লাইকেকর ঘকর আপনাকির জকনয অকপক্ষা িরকছন। যকি 
আপনাকির অবসর হকয় থাকি – আমার সকঙ্গ আসুন।” 
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আমরা উকিয়া োাঁহার অনুসরণ িকরলাম। রাজসিাকে যাইকেকছ, এমকন এিটা ভ্াব 
লইয়া লাইকেকর ঘকর প্রকবে িকরলাম। ‘িুমার কত্রকিকবন্দ্রনারায়ণ’ নাম হইকে আরম্ভ 
িকরয়া সবমকবেকয় কবরাট আিম্বর বিকখয়া মকনর মকযয িুমার বাহািুর সম্বকন্ধ এিটা 
গুরুগম্ভীর যারণা জকিয়াকছল, কিন্তু োাঁহার সমু্মকখ উপকিে হইয়া বস ভ্রম ঘুকচয়া বগল। 
বিকখলাম, আমাকিরই মকো সাযারণ পাঞ্জাকব পরা এিকট সহসযমুখ যুবাপুরুে, বগৌরবণম 
সুশ্রী বচহারা – বযবহাকর কেলমাত্র আিম্বর নাই। আমরা যাইকেই বচয়ার হইকে উকিয়া 
আকগই হাে েুকলয়া নমস্কার িকরকলন। পলকির জনয এিটু কদ্বযা িকরয়া ববযামকিেকি 
বকলকলন, “আপকনই ববযামকিেবাবু? আসুন।” 
 
ববযামকিে আমাকি পকরকচে িকরয়া কিয়া বকলল, “ইকন আমার বনু্ধ, সহিারী এবং 
ভ্কবেযৎ জীবনী বলখি।” 
িুমার কত্রকিব হাকসয়া িকহকলন, “আো িকর, আপনার জীবনী বলখার প্রকয়াজন এখনও 
অকনি িূকর। অকজেবাবু একসকছন, আকম ভ্াকর খুকে হকয়কছ। িারণ, প্রযানে ওাঁর বলখার 
কভ্ের কিকয়ই আপনার নাকমর সকঙ্গ আমাকির পকরচয়।” 
 
উৎফুে হইয়া উকিলাম। অকনযর মুকখ কনকজর বলখার অযাকচে উকেখ বয িে মযুর, োহা 
কযকন ছাপার অক্ষকরর িারবার িকরন, কেকনই জাকনন। বুকঝলাম, যনী জকমিার হইকলও 
বলািকট অকেেয় সুকেকক্ষে ও বুকিমান। লাইকেকর ঘকরর চাকরকিকি চকু্ষ কফরাইয়া 
বিকখলাম বিয়াল সংলগ্ন আলমাকরগুকল বিকে কবলাকে নানা প্রিার পুিকি িাসা। বটকবকলর 
উপকরও অকনিগুকল বই ইেিে ছিাকনা রকহয়াকছ। লাইকেকর ঘরকট বয বিবল মাত্র 
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জকমিার গৃকহর বোভ্াবযমকনর জনয নকহ, রীকেমকো বযবহাকরর জনয – োহাকে সকন্দহ 
রকহল না। 
 
আরও কিছুক্ষণ কেষ্টো কবকনমকয়র পর িুমার বাহািুর বকলকলন, “এবার িাকজর িথা 
আরম্ভ িরা যাি।” 
বসকেটাকরকি হুিুম কিকলন, “েুকম এখন বযকে পার। লক্ষ বরকখা, এ ঘকর বিউ না 
ব াকি।” 
বসকেটাকর সন্তপমকণ িরজা বন্ধ িকরয়া প্রিান িকরকল িুমার কত্রকিব বচয়াকর ঝুাঁকিয়া 
বকসয়া বকলকলন, “আপনাকির বয িাকজর জনয এে িষ্ট কিকয় বডকি আকনকয়কছ, বস িাজ 
বযমন গুরুের, বেমকন বগাপনীয়। োই সিল িথা প্রিাে িকর বলবার আকগ 
আপনাকির প্রকেশ্রুকে কিকে হকব বয, এ িথা ঘুণাক্ষকরও েৃেীয় বযকক্তর িণমকগাচর হকব 
না। এে সাবযানোর িারণ, এই বযাপাকরর সকঙ্গ আমাকির বংকের মযমািা জিাকনা 
রকয়কছ।” 
ববযামকিে বকলল, “প্রকেশ্রুকে বিবার বিানও িরিার আকছ মকন িকরকন, এিজন 
মকেকলর গুপ্তিথা অনয বলািকি বলা আমাকির বযবসার রীকে নয়। কিন্তু আপকন যখন 
প্রকেশ্রুকে চান, েখন কিকে বিানও বাযাও বনই। কি ভ্াকব প্রকেশ্রুকে কিকে হকব বলুন।” 
িুমার হাকসয়া বকলকলন, “োমা েুলসীর িরিার বনই। আপনাকির মুকখর িথাই যকথষ্ট।” 
আকম এিটু কদ্বযায় পকিলাম, বকললাম, “গল্পচ্ছকলও কি বিানও িথা প্রিাে িরা চলকব 
না?” 
িুমার িৃঢ়িকে বকলকলন, “না। এ সম্বকন্ধ বিানও আকলাচনাই চলকব না।” 
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হয়কো এিটা ভ্াকলা গকল্পর মেলা হাে ছািা হইয়া বগল, এই ভ্াকবয়া মকন মকন 
িীঘমশ্বাস বমাচন িকরলাম। ববযামকিে বকলল, “আপকন কনভ্মকয় বলুন। আমরা বিানও িথা 
প্রিাে িরব না।” 
 
িুমার কত্রকিব কিছুক্ষণ চুপ িকরয়া থাকিয়া, বযন কি ভ্াকব িথাটা আরম্ভ িকরকবন োহাই 
ভ্াকবয়া লইকলন। োরপর বকলকলন, “আমাকির বংকে বয সব সাকবি িাকলর হীরা 
জহরে আকছ বস সম্বকন্ধ ববায হয়া আপকন কিছু জাকনন না – ” 
ববযামকিে বকলল, “কিছু কিছু জাকন। আপনাকির বংকে এিকট হীরা আকছ, যার েুলয 
হীরা বাংলা বিকে আর কদ্বেীয় বনই – োর নাম সীমন্ত হীরা।” 
কত্রকিব সাগ্রকহ বকলকলন, “আপকন জাকনন? োহকল এ িথাও জাকনন ববায হয় বয 
গেমাকস িলিাোয় বয রত্ন প্রিেমনী হকয়কছল, োহাকে ঐ হীরা বিখাকনা হকয়কছল?” 
ববযামকিে ঘাি নাকিয়া বকলল, “জাকন। কিন্তু িুভ্মাগযবেে বস হীরা বচাকখ বিখার সুকযাগ 
হয়কন।” 
কিয়ৎক্ষণ নীরব থাকিয়া িুমার িকহকলন, “বস সুকযাগ আর িখনও হকব কি না জাকন 
না। হীরাটা চুকর বগকছ।” 
ববযামকিে প্রকেধ্বকন িকরয়া িকহল, “চুকর বগকছ!” 
োন্তিকে িুমার বকলকলন, “হাঁযা, বসই সম্পকিমই আপনাকি আকনকয়কছ। ঘটনাটা শুরু 
বথকি বকল শুনুন। আপকন কনিয় জাকনন, আমাকির এই জকমিার বংে অকে প্রাচীন িাল 
বথকি চকল আসকছ। বাকরা ভু্াঁইয়ারও আকগ পািান বািোকির আমকল আমাকির আকি 
পূবমপুরুে এই জকমিাকর অজমন িকরন। সািা িথায় কেকন এিজন িুিমান্ত ডািাকের 
সিমার কছকলন, কনকজর বাহুবকল সম্পকত্ত লাভ্ িকর পকর বািোর িাছ বথকি সনন্দ 
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আিায় িকরন। বস বািোকহ সনন্দ এখনও আমাকির িাকছ বেমমান আকছ। এখন 
আমাকির অকনি অযুঃপেন হকয়কছ; কচরিায়ী বকন্দাবকির আকগ আমাকির ‘রাজা’ উপাকয 
কছল।” 
“ঐ ‘সীমন্ত হীরা’ আমাকির পূবমপুরুকের সময় বথকি পুরুোনুেকম এই বংকে চকল 
আসকছ। এিটা প্রবাি আকছ বয, এই হীরা যেকিন আমাকির িাকছ থািকব, েেকিন 
বংকের বিানও অকনষ্ট হকব না; কিন্তু হীরা বিানও রিকম হিান্তকরে হকলই এি পুরুকের 
মকযয বংে বলাপ হকয় যাকব।” 
 
এিটু থাকময়া িুমার আবার বকলকে লাকগকলন, “জকমিাকরর বজযে পুত্র জকমিাকরর 
উত্তরাকযিারী হয়, এই হকচ্ছ আমাকির বংকের কচরাচকরে বলািাচার। িকনেরা বিবল 
বাবুয়ান বা ভ্রণকপােণ পান। এই সূকত্র িু’বছর আকগ আমার বাবার মৃেুযর পর আকম 
জকমিাকর বপকয়কছ। আকম বাকপর এিমাত্র সন্তান, উপকিে আমার এি িািা আকছন, 
কেকন বাবুয়ানস্বরূপ কেন হাজার টািা মাকসি বখারকপাে জকমিাকর বথকি বপকয় থাকিন। 
এ বো বগল গকল্পর ভূ্কমিা। এবার হীরা চুকরর ঘটনাটা বকল। রত্ন প্রিেমনীকে আমার 
হীরা এিকজকবট িরবার কনমন্ত্রণ যখন এল, েখন আকম কনকজ বেোল বেকন িকর বসই 
হীরা কনকয় িলিাো বগলাম; িলিাোয় বপৌঁকছ হীরাখানা প্রিেমনীর িেৃমপকক্ষর িাকছ 
জমা িকর বিবার পর েকব কনকিন্ত হলাম। আপনারা জাকনন প্রিেমনীকে বকরািা, 
হায়দ্রাবাি, পাকেয়ালা প্রভৃ্কে রাজবংকের খানিাকন জহরে প্রিকেমে হকয়কছল। প্রিেমকনর 
িেমা কছকলন স্বয়ং গভ্নমকমন্ট, সুেরাং বসখান বথকি হীর চুকর যাবার বিানও ভ্য় কছল 
না। ো ছািা বয গ্লাসকিকস আমার হীরা রাখা হকয়কছল, োর চাকব বিবল আমারই িাকছ 
কছল। 
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সােকিন এিকজকবেন চলল। আট কিকনর কিন আমার হীরা কনকয় আকম বাকি কফকর 
এলাম। বাকি কফকর একস জানকে পারলাম বয আমার হীরা চুকর বগকছ, োর বিকল যা 
কফকরকয় একনকছ, ো িু’ে টািা িাকমর বমকি বপে।” 
 
িুমার চুপ িকরকলন। ববযামকিে কজজ্ঞাসা িকরল, “চুকরটা যরা পিবার পর প্রিেমনীর 
িেৃমপক্ষকি কিংবা পুকলেকি খবর বিনকন বিন?” 
িুমার বকলকলন, “খবর কিকয় বিানও লাভ্ হে না, িারণ বি চুকর িকরকছ, চুকর যরা 
পিার সকঙ্গ সকঙ্গ ো জানকে বপকরকছলাম।” 
“ওুঃ” – ববযামকিে েীক্ষ্ণ িৃকষ্টকে ক্ষণিাল িুমাকরর মুকখর কিকি চাকহয়া থাকিয়া বকলল, 
“োরপর বকল যান।” 
িুমার বকলকে লাকগকলন, “এ িথা িাউকি বলবার নয়। পাকছ জানাজাকন হকয় 
পাকরবাকরি িলি বার হকয় পকি, খবকরর িাগকজ এই কনকয় বলখাকলকখ শুরু হকয় যায়, 
এই ভ্কয় বাকির বলািকি পযমন্ত এিথা জানাকে পাকর কন। জাকন শুযু আকম আর আমার 
বৃি বিওয়ান মহােয়।” 
 
“িথাটা আরও বখালসা িকর বলা িরিার। পূকবম বকলকছ, আমার এি িািা আকছন। 
কেকন িলিাোয় থাকিন, বেট বথকি মাকসি কেন হাজার টািা খরচা পান। োাঁর নাম 
আপনারা কনিয় শুকনকছন, কেকনই কবখযাে কেল্পী এবং কবজ্ঞাকনি সযর কিকগন্দ্রনারায়ণ 
রায়। োাঁর মকো আিযম মানুে খুব িম বিখা যায়। কবকলকে জিাকল কেকন ববায হয় 
অকদ্বেীয় মনীেী বকল পকরকচে হকে পারকেন। বযমন োাঁর অসাযারণ বুকিমত্তা, বেমনই 
অগায পাকণ্ডেয। গে মহাযুকির সময় কেকন প্ল্যাোর অফ পযাকরস সম্বকন্ধ কি এিটা েথয 
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আকবষ্কার িকর ইংরাজ গভ্নমকমণ্টকি উপহার কিকয়কছকলন – োর ফকল ‘সযর’ উপাকয 
পান। কেকল্পর কিকিও োাঁর কি অসামানয প্রকেভ্া, োর পকরচয় সম্ভবে আপনাকির 
অল্পকবির জানা আকছ। পযাকরকসর কেল্প প্রিেমনীকে মহাকিকবর প্রিরমূকেম এিকজকবট িকর 
কেকন বয সম্মান ও প্রেংসা লাভ্ িকরন, ো িারুর অকবকিে বনই। বমাকটর পর এমন 
বহুমুখী প্রকেভ্া সচরাচর বচাকখ পকিনা।” বকলয়া িুমার বাহািুর এিটু হাকসকলন। 
আমরা নকিয়া চকিয়া বকসলাম। িুমার বকলকে লাকগকলন, “িািা আমাকি িম বস্নহ 
িকরন না, কিন্তু এিকট কবেকয় োাঁর সকঙ্গ আমার মেকভ্ি হকয়কছল। ঐ হীরাটা কেকন 
আমার িাকছ বচকয়কছকলন। হীরাটার উপর োাঁর এিটা অকহেুি আসকক্ত কছল। োর 
িাকমর জনয নয়, শুযু হীরাটাকিই কনকজর িাকছ রাখবার জকনয কেকন প্রায় পাগল হকয় 
উকিকছকলন।” 
আকম কজজ্ঞাসা িকরলাম, “হীরাটার িাম িে হকব?” 
িুমার ঈেৎ হাকসয়া বকলকলন, “খুব সম্ভব কেন পয়জার। টািা কিকয় বস কজকনস বিনবার 
মে বলাি ভ্ারেবকেম খুব িমই আকছ। ো ছািা আমরা িখনও োর িাম যাচাই িকর 
বিকখকন। গৃহকিবোর মকোই বস হীরাটা অমূলয কছল। বস যাি। আমার বাবার িাকছও 
িািা ঐ হীরাটা বচকয়কছকলন, কিন্তু বাবা বিনকন। োরপর বাবা মারা যাবার পর িািা 
আমার িাকছ বসটা চাইকলন। বলকলন, ‘আমার মাসহারা চাই না, েুকম শুযু আমায় হীরাটা 
িাও।’ বাবা মৃেুযিাকল আমাকি এ কবেকয় সাবযান িকর কিকয়কছকলন, োই বজািহাে 
িকর িািাকি বললাম, ‘িািা, আপনার আর যা ইচ্ছা কনন, কিন্তু ও হীরাটা কিকে পারব 
না। বাবার বেে আকিে।’ িািা আর কিছু বলকলন না, কিন্তু বুঝলাম, কেকন আমার 
উপর মমমাকন্তি অসন্তুষ্ট হকয়কছন। োরপর বথকি িািার সকঙ্গ আর আমার বিখা হয় কন। 
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েকব পত্র বযবহার হকয়কছ। বযকিন হীরা কনকয় িলিাো বথকি কফকর এলাম, োর পরকিন 
িািার িাছ বথকি এি কচকি এল। বচাট্ট কচকি, কিন্তু পকি মাথা ঘুকর বগল। এই বিখুন 
বস কচকি।” 
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সীমান্ত-হীরা ০২ 
চাকব কিয়া বসকেটাকরয়ট বটকবকলর বিরাজ খুকলয়া িুমার বাহািুর এিখানা কচকি বাকহর 
িকরয়া কিকলন। বছাট বছাট সুছাাঁি অক্ষকর বলখা বাঙলা কচকি, োহাকে বলখা আকছ, 
 
িলযাণীয় বখািা, 
িুুঃকখে হকয়া না। বোমরা কিকে হাওকন, োই আকম কনকজর হাকেই কনলাম। বংেকলাপ 
হকব বকল বয িুসংস্কার আকছ, োকে কবশ্বাস িকরা না। ওটা আমাকির পূবমপুরুেকির 
এিটা ফকন্দ মাত্র, যাকে কজকনসটা হিান্তকরে িরকে বিউ সাহস না িকর। আেীবমাি 
কনও। 
ইকে 
বোমার িািা 
শ্রীকিকগন্দ্রনারায়ণ রায় 
 
ববযামকিে কনুঃেকে কচকি বফরে কিল। িুমার বকলকে লাকগকলন, “কচকি পকিই ছুটলাম 
বোোখানায়। বলাহার কসনু্দি খুকল কহকরর বাক্স বার িকর বিখলাম, হীরা কিি আকছ। 
বিওয়ান মোয়কি ডািলাম, কেকন জহরকের এিজন ভ্াকলা জহুকর, বিকখই বলকলন, 
জাল হীরা। কিন্তু বচহারায় বিাথাও এেটুিু েফাে বনই, একিবাকর অকবিল আসল 
হীরার বজািা।” 
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িুমার বিরাজ খুকলয়া এিকট বভ্লকভ্কটর বাক্স বাকহর িকরকলন। ডালা খুকলকেই সুপাকরর 
মকো বগালািার এিটা পাথর আকলািসম্পাকে ঝিমি িকরয়া উকিল। িুমার বাহািুর 
িুই আঙুকল বসটা েুকলয়া ববযামকিকের হাকে কিয়া বকলকলন, “জহুকর ছািা িারুর সাযয 
বনই বয ববাকঝ এটা ঝুকটা। আসকল িুে টািার ববকে এর িাম নয়।” 
অকনিক্ষণ যকরয়া আমরা বসই মূলযহীন িাচখণ্ডটাকি ঘুরাইয়া কফরাইয়া বিকখলাম; 
োরপর িীঘম কনশ্বাস ছাকিয়া ববযামকিে বসটা কফরাইয়া কিল, বকলল, “োহকল আমার 
িাজ হকচ্ছ বসই আসল হীরাটা উিার িরা?” 
কিরিৃকষ্টকে োহার কিকি চাকহয়া িুমার বকলকলন, “হাঁযা। বিমন িকর হীরা চুকর বগল, বস 
কনকয় মাথা ঘামাবার বিানও িরিার বনই। আকম শুযু আমার হীরাটা বফরে চাই। বযমন 
িকর বহাি, বয উপাকয় বহাি, আমার ‘সীমন্ত হীরা’ আমাকি কফকরকয় একন কিকে হকব। 
খরকচর জকনয ভ্াবনা িরকবন না, যে টািা লাগ, যকি কবে হাজার টািা িরিার হয়, 
োও কিকে আকম পিাৎপি হব না জানকবন। শুিু এিকট েেম, বিানও রিকম এ িথা 
বযন খবকরর িাগকজ না ওকি।” 
ববযামকিে োকচ্ছলযভ্কর কজজ্ঞাসা িকরল, “িকব নাগাি হীরাটা বপকল আপকন খুকে 
হকবন?” 
উকত্তজনায় িুমার বাহািুকরর মুখ উদ্দীপ্ত হইয়া উকিল। কেকন বকলকলন, “িকব নাগাি? 
েকব কি, েকব কি আপকন হীরাটা উিার িরকে পারকবন বকল মকন হয়?” 
ববযামকিে হাকসল, বকলল, “এ অকে েুচ্ছ বযাপার। আকম এর বচকয় ব র ববকে জকটল 
রহসয প্রেযাো িকরকছলুম। যা বহাি, আজ েকনবার; আগামী েকনবাকরর মকযয আপনার 
হীরা বফরে পাকবন।” বকলয়া বস উকিয়া িাাঁিাইল। 
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িকলিাোয় কফকরয়া প্রথম কিনটা বগালমাকল িাকটয়া বগল। 
রাকত্র িুইজকন িথা হইল। আকম কজজ্ঞাসা িকরলাম, “প্ল্যান অফ িযাকম্পন কিছু কিি 
িরকল?” 
ববযামকিে বকলল, “না। বাকিটা বিকখ কিছু সংবাি সংগ্রহ িরা যাি, োর পর প্ল্যান কির 
িরা যাকব।” 
“কহকরটা কি বাকিকেই আকছ মকন হয়?” 
“কনিয়। বয কজকনকসর বমাকহ খুকিা মহােয় বেে বয়কস ভ্াইকপা’র সম্পকত্ত চুকর 
িকরকছন, বস কজকনস কেকন এি িকণ্ডর জনযও িাছ ছািা িরকবন না। আমাকির শুযু 
জানা িরিার, বিাথায় কেকন বসটা বরকখকছন। আমার কবশ্বাস -” 
“বোমার কবশ্বাস?” 
“যাি, বসটা অনুমানমাত্র। কিকগন্দ্রনারায়ণ খুিা মহােকয়র সকঙ্গ মুকখামুকখ বিখা না হওয়া 
পযমন্ত কিছুই কিি িকর বলা যায় না।” 
আকম ক্ষণিাল নীরব থাকিয়া বকললাম, “আচ্ছা ববযামকিে, এ িাকজর কনকেি কিিটা 
বভ্কব বিকখছ?” 
“বিান িাকজর?” 
“বয উপায় অবলম্বন িকর েুকম কহকরটা উিার িরকে যাচ্ছ।” 
“বভ্কব বিকখকছ। ডাহা কনছি চুকর, যরা পিকল বজকল বযকে হকব। কিন্তু চুকর মাকত্রই 
কনকেি অপরায নয়। বচাকরর পর বাটপাকি িরা মহা পুণযিাযম।” 
“ো বযন বুঝলুম, কিন্তু বিকের আইন বো বস িথা শুনকব না।” 
“বস ভ্াবনা আমার নয়। আইকনর যাাঁরা রক্ষি, োাঁরা পাকরন, আমাকি োকি কিন।” 
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পরকিন িুপুর ববলা ববযামকিে এিািী বাকহর হইয়া বগল; যখন কফকরল, েখন সন্ধযা 
উত্তীণম হইয়া কগয়াকছ। হাে মুখ যুইয়া জলকযাগ িকরকে বকসকল কজজ্ঞাসা িকরলাম, “িাজ 
িে িূর হল?” 
ববযামকিে অনযমনস্কভ্াকব িcুুকরকে িামি কিয়া বকলল, “কবকেে সুকবযা হল না। বুকিা 
এিকট হকেমল ঘুঘু। আর োর এিকট বনপাকল চাির আকছ, বস ববটার বচাখ িুকটা কিি 
কেিাকর ববিাকলর মকো। যা বহাি, এিটা সুরাহা হকয়কছ, বুকিা এিজন বসকেটাকর 
খুাঁজকছ, িুকটা িরখাি িকর কিকয় একসকছ।” 
“সব িথা খুকল বল।” 
 
চাকয় চুমুি কিয়া বাকট নামাইয়া রাকখয়া ববযামকিে বকলল, “িুমার বাহািুর যা বকলকছকলন, 
ো বনহাে কমকথয নয়, খুকিা মহােয় অকে পািা বলাি। বাকিটা নানা রিম বহুমূলয 
কজকনকসর এিটা কমউকজয়াম বলকলই হয়; িেমা এিলা থাকিন বকট, কিন্তু অনুগে এবং 
কবশ্বাসী বলািলস্ককরর অভ্াব বনই। প্রথমে বাকির িম্পাউকণ্ড ব ািাই মুকস্কল, ফটকি 
চারকট িাকরায়ান অে েে কনকয় বকস আকছ, বিউ  ুিকে বগকলই হাজার রিম প্রে। 
পাাঁকচল কডকঙকয় বয  ুিকব, োরও উপায় বনই, আট হাে উুাঁচু পাাঁকচল, োর উপর ছুাঁচকলা 
বলাহার কেি বসাকনা। যা বহাি, বিানও রিকম িাকরায়ান বাবুকির খুকে িকর ফটকির 
কভ্ের যকি  ুিকল, বাকির সির িরজায় বনপাকল ভৃ্েয উজকর কসং থাপা বাকঘর মকো 
থাবা বগকি বকস আকছন, ভ্াকলারিম কিকফয়ে যকি না কিকে পার, বাকিকে ব ািবার 
আো ঐখাকনই ইকে। রাকত্রর বযবিা আরও চমৎিার। িাকরায়ান, বচৌকিিার বো আকছই, 
োর উপর চারকট কবকলকে মযাকেফ িুিুর িম্পাউকণ্ডর মকযয ছািা থাকি। সুেরাং কনেীথ 
সমকয় কনকরকবকল কগকয় বয িাকযমািার িরকব বস পথও বন্ধ।” 
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“েকব উপায়? 
“উপায় হকয়কছ। বুকিার এিজন বসকেটাকর চাই – কবজ্ঞাপন কিকযকছ। বিি ে’টািা 
মাইকন – বাকিকেই থািকে হকব। কবজ্ঞানোকে বুযৎপকত্ত থািা চাই এবং েটমহযাণ্ড টাইকপং 
ইেযাকি আরও অকনি রিম সিগুকণর আবেযি। োই িুকটা িরখাি িকর কিকয় একসকছ, 
িাল ইন্টারকভ্উ কিকে বযকে হকব।” 
“িুকটা িরখাি বিন?” 
“এিটা বোমার এিটা আমার। যকি এিটা ফস্কায়, অনযটা বলকগ যাকব।” 
 
পরকিন অথমাৎ বসামবার সিালকবলা আটটার সময় আমরা সযর কিকগন্দ্রনরায়কণর ভ্বকন 
বসকেটাকর পিপ্রাথমী হইয়া উপকিে হইলাম। েহকরর িকক্ষকণ অকভ্জাে পেীকে োাঁহার 
বাকি; িাকরায়াকনর কভ্ি বিকলয়া কভ্েকর প্রকবে িকরকেই বিকখলাম, আমাকির মকো 
আরও িকয়িজন চািকর অকভ্লােী হাকজর আকছন। এিটা ঘকরর মকযয সিকল কগয়া 
বকসলাম এবং বেিটাকক্ষ পরেকরর মুখাবকলািন িকরকে লাকগলাম। ববযামকিে ও 
আকম বয পরেরকি কচকন, োহার আভ্াসমাত্র কিলাম না। পূবম হইকে বসইরূপ কির 
িকরয়া কগয়াকছলাম। 
 
বাকির িেমা কভ্েকরর বিানও এিটা ঘকর বকসয়া একি একি উকমিারকিগকি ডাকিকে 
কছকলন। মকনর মকয উৎিো জাকগকেকছল, হয়কো আমাকির ডাি পকিবার পূকবমই অনয 
বিহ বহাল হইয়া যাইকব। কিন্তু বিখা বগল, একি একি সিকলই কফকরয়া আকসকলন এবং 
বাঙকনষ্পকত্ত না িকরয়া শুষ্ক মুকখ প্রিান িকরকলন। বেেপযমন্ত বাকি রকহয়া বগলাম আকম 
আর ববযামকিে। 
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বলা বাহুলয, ববযামকিে নাম ভ্াাঁিাইয়া িরখাি িকরয়াকছল; আমার নেুন নামিরণ 
হইয়াকছল কজকেন্দ্রনাথ এবং ববযামকিকের কনকখকলে। পাকছ ভু্কলয়া যাই, োই কনকজর 
নামটা মাকঝ মাকঝ আবৃকত্ত িকরয়া লইকেকছলাম, এমন সময় ভৃ্েয আকসয়া জানাইল িেমা 
আমাকির িুইজনকি এিসকঙ্গ েলব িকরয়াকছন। কিছু কবকস্মে হইলাম। বযাপার কি? 
এেক্ষণ বো একি একি ডাি পকিকেকছল, এখন আবার এিসকঙ্গ বিন? যাহা বহাি, 
কবনা বািযবযাকয় ভৃ্কেযর অনুসরণ িকরয়া গৃহস্বামীর সমু্মখীন হইলাম। 
 
প্রায় আসবাবেূনয প্রিাণ্ড এিখানা ঘকরর মাঝখাকন বৃহৎ বসকেটাকরকয়ট বটকবল এবং 
োহারই সমু্মকখ িরজার কিকি মুখ িকরয়া হােিাটা কপরান পকরকহে কবোলিায় সযর 
কিকগন্দ্র বকসয়া আকছন। বুলডকগর মুকখ িাাঁচাপািা িাকি বগাাঁফ গজাইকল বয রিম 
বিকখকে হয়, বসই রিম এিখানা মুখ – হিাৎ বিকখকল ‘বাপ বর’ বকলয়া বচাঁচাইয়া উকিকে 
ইচ্ছা হয়। হাাঁকির মকো মাথা, োহার মযযিকল টাি পকিয়া খাকনিটা িান চিচকি হইয়া 
কগয়াকছ। প্রিাণ্ড েরীর এবং প্রিাণ্ড মিকির মাঝখাকন গ্রীবা বকলয়া বিানও পিাথম নাই। 
িীঘম বরামে বাহু িুটা বনমানুকের মকো িৃঢ় এবং ভ্য়ির; কিন্তু োহার প্রাকন্ত আঙুলগুকল 
‘ভ্ারেীয় কচত্রিলার’ মকো সরু ও সুিৃেয, একিবাকর লোইয়া না বগকলও পিাকদ্দকি 
ঈেৎ বাাঁকিয়া কগয়াকছ। চকু্ষ িুইকট কু্ষদ্র এবং সবমিাই বযন লিাই িকরবার জনয প্রকেদ্বন্দ্বী 
খুাঁকজকেকছ। বমাকটর উপর আরবয উপনযাকসর কিকেযর মকো এই বলািকটকি বিকখবামাত্র 
এিটা অকহেুি সম্ভ্রম ও ভ্ীকের সঞ্চার হয়, মকন হয়, ইহার ঐ িুিেমন বিহটার মকযয 
ভ্াকলা ও মন্দ িকরবার অফুরন্ত েকক্ত কনকহে রকহয়াকছ। 
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আমরা কবনীেভ্াকব নমস্কার িকরয়া বটকবকলর সমু্মকখ কগয়া িাাঁিাইলাম। বসই কু্ষদ্র চকু্ষ 
িুইকট আমার মুখ হইকে ববযামকিকের মুকখ দ্রুেকবকগ িকয়িবার যাোয়াে িকরয়া 
ববযামকিকের মুকখর পর কির হইল। োরপর এই প্রিাণ্ড মুকখ এি অদু্ভে হাকস বিখা 
কিল। বুলডগ হাকসকে পাকর কি না জাকন না; কিন্তু পাকরকল ববায িকর ঐ রিমই হাকসে। 
এই হাসয েকম কমলাইয়া বগকল জলিগম্ভীর েে হইল, “উজকর িরজা বন্ধ িকর িাও।” 
বনপাকল ভৃ্েয উজকর কসং দ্বাকরর কনিকট িাাঁিাইয়াকছল, কনুঃেকে বাকহর হইকে দ্বার বন্ধ 
িকরয়া কিল। িেমা েখন বটকবকলর উপর হইকে আমাকির িরখাি িুইটা েুকলয়া লইয়া 
বকলকলন, “িার নাম কনকখকলে?” 
ববযামকিে বকলল, “আকজ্ঞ আমার।” 
িেমা িকহকলন, “হুাঁ। েুকম কনকখকলে। আর েুকম কজকেন্দ্রনাথ? বোমরা িুজন সো িকর 
িরখাি িকরছ?” 
ববযামকিে বকলল, “আকজ্ঞ, আকম ওাঁকি কচকন না।” 
িেমা িকহকলন, “বকট! বচকনা না? কিন্তু িরখাি পকি আমার অনয রিম মকন হকয়কছল। 
যা বহাি, েুকম এম, এস, কস পাে িকরছ?” 
ববযামকিে বকলল, “আকজ্ঞ হাাঁ।” 
“বিান য়ুকনভ্াকসমকট বথকি?” 
“িযালিাটা য়ুকনভ্াকসমকট বথকি।” 
“হুাঁ। বটকবকলর উপর হইকে এিখানা বমাটা বই েুকলয়া লইয়া োহার পাো খুকলয়া 
িকহকলন, “বিান সাকল পাে িকরছ?” 
সভ্কয় বিকখলাম, বইখানা য়ুকনভ্াকসমকট িেৃমি মুকদ্রে পরীকক্ষাত্তীণম ছাত্রকির নাকমর 
োকলিা। আমার িপাল ঘাকময়া উকিল। এই বর! এবার বুকঝ সব ফাাঁকসয়া যায়। 
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ববযামকিে কিন্তু কনষ্কম্প স্বকর িকহল, “আকজ্ঞ, এই বছর। মাসখাকনি আকগ বরজাট 
ববকরকয়কছ।” 
হাাঁফ ছাকিয়া বাাঁকচলাম। যাি, এিটা ফাাঁিা বো িাকটল, এ বছকরর নাকমর োকলিা 
এখনও বাকহর হয় নাই। 
িেমা বযথম হইয়া বই রাকখয়া কিকলন। োরপর অরও কিছুক্ষণ ববযামকিকের পর িকিার 
বজরা চকলল, কিন্তু বৃি োহাকি টলাইকে পাকরকলন না। েটমহযাণ্ড পরীক্ষাকেও যখন বস 
সহকজ উত্তীণম হইয়া বগল, েখন িেমা সন্তুষ্ট হইয়া বকলকলন, “ববে। বোমাকি কিকয় 
আমার িাজ চলকে পাকর। েুকম বকসা।” 
ববযামকিে বকসল। িেমা কিয়ৎ িাল ভ্রুিুকট িকরয়া বটকবকলর কিকি োিাইয়া রকহকলন, 
োরপর হথাৎ আমার পাকন মুখ েুকলয়া বকলকলন, “অকজেবাবু!” 
“আকজ্ঞ!” 
ববামা ফাটার মকো হাকসর েকে চমকিয়া উকিলাম। বিকখ, অিময হাকসর বোকি িেমার 
কবোল বিহ ফাকটয়া পকিবার উপেম িকরকেকছ। অিস্মাৎ এে আনকন্দর কি িারণ 
ঘকটল বুকঝকে না পাকরয়া ববযামকিকের পাকন োিাইয়া বিকখ, বস ভ্রৎসনা পূণম িৃকষ্টকে 
আমার কিকি চাকহয়া আকছ, েখন বুকঝকে পাকরয়া লজ্জায় অনুকোচনায় একিবাকর মাকটর 
সকঙ্গ কমকেয়া যাইকে ইচ্চা হইল। হায় হায়, মুহূকেমর অসাবযানোয় সব নষ্ট িকরযা 
বফকললাম। 
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সীমান্ত-হীরা ০৩ 
িেমার হাকস সহকজ থাকমল না, িকি বরগা িাাঁপাইয়া প্রায় পাাঁচ কমকনট যকরয়া এিাকিেকম 
চকলকে লাকগল। োরপর চকু্ষ মুকছয়া আমার মৃয়মাণ মুকখর কিকি িৃকষ্ট িকরয়া কেকন 
বকলকলন, “লকজ্জে হকয়া না। আমার িাকছ যরা পিা বোমাকির পকক্ষ কিছুমাত্র লজ্জার 
িথা নয়। কিন্তু বালি হকয় বোমরা আমাকি িিাকব মকন িকরকছকল, একেই আমার 
ভ্াকর আকমাি ববায হকচ্ছ।” 
আমরা কনবমাি হইয়া রকহলাম। িেমা ববযামকিকের মাথার কিকি কিছুক্ষণ চকু্ষ রাকখয়া 
বকলকলন, “ববযামকিেবাবু, বোমার িাছ বথকি আকম এেটা কনবুমকিো প্রেযাো িকরকন। 
েুকম বছকলমানুে বকট, কিন্তু বোমার িকরাকটর গিন বথকি বুঝকে পারকছ বোমার মাথায় 
বুকি আকছ।” 
ববযামকিকের মুকণ্ডর কিকি িৃকষ্ট কনবি রাকখয়া িেিটা কনজ মকনই বকলকে লাকগকলন, 
“খুকলর মকযয অন্তে পঞ্চান্ন্ আউি বেন মযাটার আকছ। েকব বেন মযাটার থািকলই শুযু 
হয় না, িনভ্লুযেকনর উপর সব কনভ্মর িকর। … হনু আর বচায়াল উাঁচু মৃিঙ্গ মুখ, বাাঁিা 
নাি, হুাঁ। ত্বকরেিমমা, িূেবুকি, এিগুাঁকয়। ইনটুযেন খুব ববকে; করজকনং পাওয়ার মন্দ 
বডকভ্লপড নয় কিন্তু এখনও মযাকচকয়ার িকর কন। েকব বমাকটর উপর বুকির ববে 
েৃঙ্খলা আকছ – বুকিমান বলা চকল।” 
 
আমার মকন হইল, জীবন্ত ববযামকিকের েব বযবকচ্ছি হইকেকছ, োহার মকিষ্ককি িাকটয়া 
কচকরয়া ওজন িকরয়া োহার মূলয কনণময় িরা হইকেকছ এবং আকম িাাঁিাইয়া োহাই 
বিকখকেকছ। 
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স্বগে কচন্তা পকরেযাগ িকরয়া িেমা বকলকলন, “আমার মাথায় িেখাকন মকিষ্ক আকছ 
জাকনা? োট আউি – বোমার বচকয় পাাঁচ আউি ববকে। অথমাৎ বনমানুকে আর সাযারণ 
মানুকে বুকির যেখাকন েফাে বোমার সকঙ্গ আমার বুকির েফাে োর বচকয়ও ববকে।” 
ববযামকিে কনিল হইয়া বকসয়া হকরল, োহার মুকখ বিানও কবিার বিখা বগল না। িেমা 
বহা বহা িকরয়া হাকসয়া উকিকলন; োরপর হথাৎ গম্ভীর হইয়া বকলকলন, “বখািা বোমাকি 
পাকিকয়কছ এিটা কজকনস চুকর িরবার জনয। কিন্তু েুকম পারকব বকল মকন হয়?” 
এবারও ববযামকিে বিানও উত্তর িকরল না। োহার কনকবমিার নীরবো লক্ষ িকরয়া িেমা 
বেে িকরয়া িকহকলন, “কি বহ ববযামকিেবাবু, একিবাকর িাণ্ডা হকয় বগকল বয। বকল, এে 
বি এিটা িাজ হাকে কনকয়ছ, পুরুে বসকজ িািুর চুকর িরকে  ুকিছ – ো কি রিম 
মকন হকচ্ছ? পারকব চুকর িরকে?” 
ববযামকিে োন্তস্বকর িকহল, “সাে কিকনর মকযয িুমার বাহািুকরর কজকনস োাঁকি কফকরকয় 
বিব িথা কিকয় একসকছ।” 
 
িেমার ভ্ীেণ মুখ ভ্ীেণের আিার যারণ িকরল, ঘন বরামে ভ্রুযুগল িপাকলর উপর 
বযন োল পািাইয়া বগল। কেকন বকলকলন, “বকট, বকট! বোমার সাহস বো িম নয় 
বিখকছ। কিন্তু কি িকর িাজ হাকসল িরকব শুকন? এখনই বো বোমাকির ঘাি যকর বাকি 
বথকি বার িকর বিব। োরপর?” 
ববযামকিে মৃিু হাকসয়া বকলল, “আপনার িথা বথকি এিটা সংবাি পাওয়া বগল, হীরাটা 
বাকিকেই আকছ।” 
আরক্ত বনকত্র োহার পাকন চাকহয়া িেমা বকলকলন, “হাঁযা, আকছ। কিন্তু েুকম পারকব খুাঁকজ 
কনকে? বোমার ঘকট বস বুকি আকছ কি?” 
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ববযামকিে বিবল এিটু হাকসল। 
মকন হইল, এইবার বুকঝ ভ্য়ির এিটা কিছু ঘকটকব। িেমার িপাকলর কেরাগুকলা ফুকলয়া 
উাঁচু হইয়া উকিল, িুই চকক্ষ অন্ধ কজঘাংসা জ্বলজ্বল িকরকে লাকগল। হাকের িাকছ অেেে 
কিছু থাকিকল ববযামকিকের এিটা করকষ্ট উপকিে হইে সকন্দহ নাই। ভ্াগযেকম বসরূপ 
কিছু কছল না। োই, কসংহ বযমন িকরয়া বিের নািা বিয়, বেমকন ভ্াকব মাথা নাকিয়া 
িেমা িকহকলন, “বিখ ববযামকিেবাবু, েুকম মকন ির বোমার ভ্াকর বুকি, না? বোমার 
মকো কডকটিকটভ্ িুকনয়ায় আর বনই? েুকম বাংলাকিকের বাকেমল? ববে। বোমাকি োিাব 
না। এই বাকির মকযয যাোয়াে িরবার অবায অকযিার বোমায় কিলাম। যকি পার, খুাঁকজ 
বার ির বস কজকনস। সাে কিকনর মকযয কফকরকয় বিকব িথা কিকয়ছ না? বোমাকি সাে 
বছর সময় কিলাম, বার ির খুাঁকজ। এযাণ্ড কব ডযামড।” 
িেমা উকিয়া িাাঁিাইয়া গজমন ছাকিকলন, “উজকর কসং!” 
উজকর কসং েৎক্ষণাৎ উপকিে হইল। িেমা আমাকির কনকিমে িকরয়া িকহকলন, “এই বাবু 
িুকটকি কচকন রাকখা। আকম বাকিকে থাকি বা না থাকি এাঁরা এ বাকিকে বযখাকন ইকচ্ছ 
বযকে পকরন, বাযা কিও না, বুঝকল? যাও।” 
উজকর কসং োহার কনকবমিার বনপাকল মুয ও েীযমি চকু্ষ আমাকির কিকি এিবার 
কফরাইয়া “বযা হুিুম’ বকলয়া প্রিান িকরল। 
 
িেমা এবার রঘুবংকের িুকম্ভাির নামি কসংকহর মকো হাসয িকরকলন, বকলকলন, “খুাঁকজ 
খুাঁকজ নাকর, বয পায় োকর – বুঝকল বহ ববযামকিেচন্দ্র?” 
“আকজ্ঞ শুযু ববযামকিে – চন্দ্র বনই।” 
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“না থাি। কিন্তু বুকিা হকয় মকর যাকব, েবু বস কজকনস পাকব না, বুঝকল? কিকগন রায় বয 
কজকনস লুকিকয় রাকখ, বস কজকনস খুাঁকজ বার িরা ববযামকিে বক্সীর িমম নয়। – ভ্াকলা 
িথা, আমার বলাহার কসনু্দি ইেযাকির চাকব যখন িরিার হকব, বচকয় কনও। োকে অবেয 
অকনি িাকম কজকনস আকছ, কিন্তু বোমার ওপর আমার অকবশ্বাস বনই। আকম এখন 
আমার েুকডওকে চললাম – আমাকি আজ আর কবরক্ত িকরা না। – আর এিটা কবেকয় 
বোমাকির সাবযান িকর কিই, – আমার বাকিময় অকনি বহুমূলয ছকব আর প্ল্যাোকরর 
মূকেম ছিাকনা আকছ, কহকর বখাাঁজার আগ্রকহ বসগুকলা যকি বিানও রিকম বভ্কঙ নষ্ট ির, 
োহকল বসই িকণ্ডই িান যকর বার িকর বিব। বয সুকযাগ বপকয়ছ, োও হারাকব।” 
এইরূপ সুকমষ্ট সম্ভােকণ পকরেুষ্ট িকরয়া সযর কিকগন্দ্র ঘর হইকে কনষ্ক্রান্ত হইয়া বগকলন। 
 
িু’জকন মুকখামুকখ কিছুক্ষণ বকসয়া রকহলাম। 
বুিার সকহে সংঘকেম ববযামকিেও কভ্েকর কভ্েকর ববে িাবু হইয়াকছল, োই ফযািাকস 
বগাকছর এিটু হাকসয়া বকলল, “চল, বাসায় বফরা যাি। আজ আর কিছু হকব না।” 
অনযকি িিাইকে কগয়া কনকজ িকিয়া অপিি হওয়ার লজ্জা অল্পই আকছ। োই পরাজয় 
ও লাঞ্ছনার গ্লাকন বকহয়া নীরকব বাসায় বপৌঁকছলাম। িু’বপয়ালা িকরয়া চা গলাযুঃিরণ 
িকরবার পর মন িেিটা চাঙ্গা হইকল বকললাম, “ববযামকিে, আমার ববািাকমকেই সব 
মাকট হল।” 
ববযামকিে বকলল, “ববািাকম অবেয বোমার হকয়কছ, কিন্তু বস জনয ক্ষকে কিছু হয়কন। 
বুকিা আকগ থািকেই সব জানকো। মকন আকছ – বেকনর বসই ভ্দ্রকলািকট? কযকন পকরর 
বেেকন বনকম যাকবন বকল পাকের গাকিকে কগকয় উকিকছকলন? কেকন এরই গুপ্তচর। বুকিা 
আমাকির নাকি নক্ষত্র সব জাকন।” 
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“খুব বাাঁির বাকনকয় বছকি কিকল যা বহাি। এমনটা আর িখনও হয়কন।” 
ববযামকিে চুপ িকরয়া রকহল; োরপর বকলল, “বুকিার ঐ মারাত্মি িুবমলোটুিু কছল 
বকলই রকক্ষ, নইকল হয়কো হাল বছকি কিকয় হে।” 
আকম বসাজা হইয়া বকসয়া বকললাম, “কি রিম? বোমার কি এখনও আো আকছ না 
কি?” 
“কবলক্ষণ! আো আকছ কব কি। েকব বুকিা যকি সকেযই ঘাি যকর বার িকর কিে োহকল 
কি হে বলা যায় না। যা বহাি, বুকিার এিটা িুবমলোর সন্ধান যখন পাওয়া বগকছ, 
েখন ঐ বথকিই িাযমকসকি িরকে হকব।” 
“বিান িুবমলোর সন্ধান বপকল শুকন! আকম বো বাবা বিাথাও এেটুিু কছদ্র বপলুম না, 
একিবাকর কনকরট কনভ্াাঁজ, বলাহার মকো েক্ত।” 
“কিন্তু কছদ্র আকছ, ববে বি রিম কছদ্র এবং বসই কছদ্র পকথই আমরা বাকিকে  ুকি 
পকিকছ। কি জাকন বিন, বি বলাকির মকযযই এই িুবমলো সব বচকয় ববকে বিখা যা। যার 
যে ববকে বুকি, বুকির অহিার োর চেুগুমণ। ফকল বুকি বথকিও বিান লাভ্ হয় না।” 
“বহাঁয়াকলকে িথা িইকছা। এিটু পকরষ্কার িকর বকলা।” 
“বুকিার প্রযান িুবমলো হকচ্ছ বুকির অহিার। বসটা বগািাকে বুকঝ কনকয়কছলুম বকলই 
বসই অহিাকর ঘা কিকয় িাজ হাকসল িকর কনকয়কছ। বাকিকে যখন  ুিকে বপকরকছ, েখন 
বো আট আনা িাজ হকয় বগকছ। এখন বাকি শুযু কহকরটা খুাঁকজ বার িরা।” 
“েুকম কি আবার ও বাকিকে মাথা গলাকব না কি?” 
“আলবে গলাব। বল কি,এে বি সুকযাগ বছকি বিব?” 
এবার বগকলই ঐ ববটা উজকর কসং বপকটর মকযয িুিকর পুকর বিকব। যা হয় িকরা, আকম 
আর এর মকযয বনই।” 
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হাকসয়া ববযামকিে বকলল, “ো কি হয়, বোমাকিও চাই এি যাত্রায় পৃথি ফল কি 
ভ্াকলা?” 
পরকিন এিটু সিাল সিাল সযর কিকগকন্দ্রর বাকি কগয়া উপকিে হইলাম। কবনা কটকিকট 
বরকল চকিকে বগকল মকনর অবিা বযরূপ হয়, বসই রিম ভ্কয় ভ্কয় বাকির সমু্মখীন 
হইলাম। কিন্তু িকরায়ানরা বিহ বাযা কিল না: উজকর কসং আজ আমাকির বিকখয়া বযন 
বিকখকে পাইল না। বাকির মকযয প্রকবে িকরয়া ববযামকিে এিটা ববয়ারাকি কজজ্ঞসা 
িকরয়া জাকনকে পাকরল বয, গৃহস্বামী েুকডওকে আকছন। 
 
অেুঃপর আমাকির রত্ন অনুসন্ধান আরম্ভ হইল। এে বি বাকির মকযয সুপাকরর মকো 
এিখণ্ড কজকনস খুাঁকজয়া বাকহর িকরবার িুুঃসাহস এি ববযামকিকেরই থাকিকে পাকর, অনয 
বিহ হইকল বিানিাকল কনরুৎসাহ হইয়া হাল ছাকিযা কিে। খকির গািার মযয হইকে 
ছুাঁচ খুাঁকজয়া বাকহর িরাও ববায িকর ইহার েুলনায় সহজ। প্রথমে, মূলযবান কজকনসপত্র 
বলাি বযখাকন রাকখ অথমাৎ আলমাকর কি কসনু্দকি অনুসন্ধান িরা বৃথা। বুিা অকেেয় যূেম 
– বস কজকনস বসখাকন রাকখকব না। েকব বিাথায় রাকখয়াকছ? এডগার এ•য়াকলন বপা’র 
এিটা গল্প বহুকিন পূকবম পকিয়াকছলাম মকন পকিল। োহাকেও এমনই কি এিটা িকলল 
বখাাঁজাখুাঁকজর বযাপার কছল। বেকে বুকঝ কনোন্ত প্রিােয িান হইকে বসটা বাকহর হইয়া 
পকিল। 
 
ববযামকিে কিন্তু অলস িল্পনায় সময় িাটাইবার বলাি নয়। বস রীকেমে খানােোস 
শুরু িকরয়া কিল। বিয়াকল বটািা মাকরয়া বিাথাও ফাাঁপা আকছ কি না, পরীক্ষা িকরয়া 
বিকখকে লাকগল। বি বি পুিকির আলমাকর খুকলয়া প্রকেযিকট বই নামাইয়া পরীক্ষা 
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িকরল। সযর কিকগকন্দ্রর বাকিখানা কচত্র ও মূকেমর এিটা িলা-ভ্বন (গযালাকর) বকলকলই 
হয়, ঘকর ঘকর নানা প্রিার সুন্দর ছকব ও মূকেম প্ল্যাোর িাে সাজাকনা রকহয়াকছ, অনয 
আসবাব খুব িম। সুেরাং বমাটামুকট অনুসন্ধান বেে িকরকে িুই ঘন্টার ববকে সময় 
লাকগল না। সবমত্র কবফলমকনারথ হইয়া অবকেকে আমরা গৃহস্বামীর েুকডও ঘকর কগয়া 
হানা কিলাম। 
িরজায় বটািা মাকরকেই কভ্ের হইকে গম্ভীর গজমন হইল, “একসা।” 
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সীমান্ত-হীরা ০৪ 
ঘরটা ববে বি, োহার এি কিকির সমি বিয়াল জুকিয়া লম্বা এিটা বটকবল চকলযা 
কগযাকছ। বটকবকলর উপর নানা বচহারার কবজ্ঞাকনি যন্ত্রপাকে সাজাকনা রকহয়াকছ। আমরা 
প্রকবে িকরকেই সযর কিকগন্দ্র হুিার কিয়া হাকসয়া উকিকলন, বকলকলন, “কি বহ 
ববযামকিেবাবু, পরে মাকণি বপকল? বোমাকির িকব কলকখকছন না, ‘ক্ষযাপা খুাঁকজ খুাঁকজ 
কফকর পরে পাথর’? বোমার িোও বসই ক্ষযাপার মকো হকব বিখকছ, বেে পযমন্ত মাথায় 
বৃহৎ জটা গকজকয় যাকব।” 
ববযামকিে বকলল, “আপনার বলাহার কসনু্দিটা এিবার বিখব মকন িকরকছ।” 
সযর কিকগন্দ্র বকলকলন, “ববে ববে। এই নাও চাকব, আকমও বোমার সকঙ্গ কগকয় বোমাকি 
সাহাযয িরকে পারোম; কিন্তু এই প্ল্যাোর িােটা  ালাই িরকে এিটু সময় লাগকব। 
যা বহাি, অকজেবাবু বোমার সাহাযয িরকে পারকবন। আর যকি িরিার হয়, উজকর 
কসং -” 
োাঁহার বেকোকক্তকে বাযা কিয়া ববযামকিে কজজ্ঞাসা িকরল,”ওটা আপকন কি িরকছন?” 
মৃিুমন্দ হাসয িকরয়া সযর কিকগন্দ্র বকলকলন, “আমার কেকর নটরাজ মূকেমর নাম শুকনছ 
বো? এটা োরই এিটা বছাট প্ল্যাোর িাে কেকর িরকছ। আর এিটা আমার বটকবকলর 
উপর রাখা আকছ, বিকখ থািকব। িাগজ চাপা কহকসকব কজকনসটা মন্দ নয় – কি বল?” 
মকন পকিল, সযর কিকগকন্দ্রর বকসবার ঘকর বটকবকলর উপর এিকট অকে সুন্দর বছাট 
নটরাজ মহাকিকবর মূকেম বিকখয়াকছলাম। ওটা েখনই আমার িৃকষ্ট আিেমণ িকরয়াকছল, 
কিন্তু উহাই বয সযর কিকগকন্দ্রর কনকমমে কবখযাে মূকেমর কমকনকয়চার, োহা েখন িল্পনা িকর 
নাই। 
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আকম কবকস্মে হইয়া বকললাম, “ঐ মূকেমটাই আপকন পযাকরকস এিকজকবট িকরকয়কছকলন!” 
সযর কিকগন্দ্র োকচ্ছলযভ্কর বকলকলন, “হাঁযা। আসল মূকেমটা পাথকরর গিা – বসটা এখনও 
লুযভ্কর আকছ।” 
 
ঘর হইকে বাকহর হইয়া আকসলাম। বলািটার সবমকোমুখী অসামানযো আমাকি অকভ্ভূ্ে 
িকরয়া বফকলয়াকছল; োই ববযামকিে যখন কসনু্দি খুকলয়া েন্ন্ েন্ন্ িকরয়া বিকখকে 
লাকগল, আকম চুপ িকরয়া িাাঁিাইয়া রকহলাম। এে বি এিটা প্রকেভ্ার সকঙ্গ যুি িকরয়া 
জকয়র আো বিাথায়? 
 
অনুসন্ধান বেে িকরয়া ববযামকিে কনশ্বাস ছকিয়া বকলল, “নাুঃ, কিছু বনই। চল, বাইকরর 
ঘকর এিটু বসা যাি।” 
বকসবার ঘকর কফকরয়া বিকখলাম সযর কিকগন্দ্র ইকেমকযয আকসয়া বকসয়াকছন এবং মুকখর 
অনুযায়ী এিকট িূল চুরুট িাাঁকে চাকপয়া যূম উদ্গীরণ িকরকেকছন। আমরা বকসকল কেকন 
ববযামকিকের প্রকে িটাক্ষপাে িকরয়া বকলকলন, “বপকল না? আচ্ছা, িুছ পকরায়া বনই। 
এিটু কজকরকয় নাও, োরপর আবার খুাঁকজা।” ববযামকিে কনুঃেকে চাকবর বগাছা বফরে 
কিল; বসটা পকিকট বফকলয়া আমার পাকন কফকরয়া সযর কিকগন্দ্র িকহকলন, “ওকহ 
অকজেবাবু, েুকম বো গল্প টল্প কলকখ থাকিা; সুেরাং এিজন বি িকরর আকটমে! বকলা 
বিকখ এ পুেুলকট বিমন?” বকলয়া বসই নটরজ মূকেমকট আমার হাকে কিকলন। 
 
ছয় ইকঞ্চ লম্বা এবং ইকঞ্চ কেকনি চওিা মূকেমকট। কিন্তু ঐটুিু পকরসকরর মকযয কি অপূবম 
কেল্প প্রকেভ্াই না প্রিাে পাইয়াকছ! নটরাকজর প্রলয়ির নৃকেযািািনা বযন ঐ কু্ষদ্র মূকেমর 
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প্রকে অঙ্গ অঙ্গ হইকে মকথে হইয়া উকিকেকছ। কিছুক্ষণ মুগ্ধভ্াকব কনরীক্ষণ িকরবার পর 
আপকনই মুখ কিয়া বাকহর হইল, “চমৎিার! এর েুলনা বনই।” 
ববযামকিে কনেৃহভ্াকব কজজ্ঞাসা িকরল, “এটাও কি আপকন কনকজ বমাল্ড িকরকছন?” 
এিরাকে িূম উদ্গীণম িকরয়া সযর কিকগন্দ্র বকলকলন, “হাঁযা। আকম ছািা আর বি িরকব?” 
ববযামকিে মূকেমটা আমার হাে হইকে লইয়া নাকিয়া চাকিয়া বিকখকে বিকখকে বকলল, “এ 
কজকনস বাজাকর পাওয়া যায় না ববায হয়?” 
সযর কিকগন্দ্র বকলকলন, “না। বিন বল বিকখ? পাওয়া বগকল কিনকে না কি?” 
“ববায হয় কিনেুম। আপকনই এই রিম প্ল্যাোর িাে কেকর িকরকয় বাজাকর কবকে 
িকরন না বিন? আমার কবশ্বাস একে পয়সা আকছ।” 
“পয়সার যকি িখনও অভ্াব হয় েখন বিখা যাকব। আপােে কজকনসটাকি বাজাকর কবকে 
িকর বখকলা িরকে চাই না।” 
ববযামকিে উকিয়া িাাঁিাইল, “এখন োহকল উকি। আবার ও ববলা আসব।” বকলয়া মূকেমটা 
িি িকরয়া বটকবকলর উপর রাকখল। 
সযর কিকগন্দ্র চমকিয়া বকলয়া উকিকলন, “েুকম বো আচ্ছা ববিুব বহ। এখনই ওকট 
বভ্কঙকছকল!” 
োরপর বাকঘর মকো ববযামকিকের কিকি োিাইয়া রুি গজমকন বকলকলন, “বোমাকির 
এিবার সাবযান িকর কিকয়কছ, আবার বলকছ, আমার বিান ছকব বা মূকেম যকি বভ্কঙছ, 
োহকল সকঙ্গ সকঙ্গ বাকি বথকি বার িকর বিব, আর  ুিকে বিব না। বুকঝকছ?” 
ববযামকিে অনুেপ্তভ্াকব মাজমনা চাকহকল কেকন িাণ্ডা হইয়া বকলকলন, “এইসব সুিুমার 
িলার অযত্ন আকম বিখকে পাকর না। যা বহাি ও ববলা োহকল আবার আসচ? ববে 
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িথা, উকিযাকগনাং পুরুেকসংহ; এবার বাকির বিান কিিটা খুাঁজকব মনি িকরছ? বাগান 
িুকপকয় যকি বিখকে চাও, োরও বকন্দাবি িকর রাখকে পাকর।” 
কবদ্রুপবাণ বববাি হজম িকরয়া আমরা বাকহকর আকসলাম। রািায় পকিয়া ববযামকিে 
বকলল, “চল, এেক্ষকণ ইকম্পকরয়াল লাইকেকর খুকলকছ, এিবার ওকিিটা ঘুকর যাওয়া 
যাি। এিটু িরিার আকছ।” 
ইকম্পকরয়াল লাইকেকরকে কগয়া ববযামকিে কবলাকে কবশ্বকিাে হইকে প্ল্যাোর িাকেং 
অংেটা খুব মন কিয়া পকিল। োরপর বই কফরাইয়া কিয়া বাকহর হইয়া আকসল। লক্ষ 
িকরলাম, বিানও িারকণ বস ববে এিটু উকত্তকজে হইয়াকছ। বাকি বপৌঁকছয়া আকম 
কজজ্ঞাসা িকরলাম, “কি বহ, প্ল্যাোর িাকেং সম্বকন্ধ এে বিৌেূহল বিন?” 
ববযামকিে বকলল, “েুকম বো জাকনা, সিল কবেকয় বিৌেূহল আমার এিটা িুবমল্ো।” 
“ো বো জাকন। কিন্তু কি বিখকল?” 
“বিখলুম প্ল্যাোর িাকেং খুব সহজ, বয বিউ িরকে পাকর। খাকনিটা প্ল্যাোর অফ 
পযাকরস জকল গুকল যখন বসটা িইকয়র মকো ঘন হকয় আসকব, েখন মাকটর বা বমাকমর 
ছাাঁকচর মকযয আকি আকি ব কল িাও। কমকনট িকেকির মকযযই বসটা জকম েক্ত হকয় 
যাকব, েখন ছাাঁচ বথকি বার িকর কনকলই হকয় বগল। ওর মকযয েক্ত যা কিছু ঐ ছাাঁচটা 
কেকর িরা।” 
“এই! ো এর জনয এে িুভ্মাবনা বিন?” 
“িুভ্মাবনা বনই। ছাাঁকচ প্ল্যাোর অফ পযাকরস  ালবার সময় যকি এিটা সুপুকর কি ঐ 
জােীয় বিানও েক্ত কজকনস বসই সকঙ্গ ব কল বিওয়া যায়, োহকল বসটা মূকেমর মকযয রকয় 
যাকব।” 
“অথমাৎ?” 
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িৃপাপূণম িৃকষ্টকে আমার পাকন চাকহয়া ববযামকিে বকলল, “অথমাৎ বুঝ বলাি বয জান 
সন্ধান।” 
 
কবিাকল আবার সযর কিকগকন্দ্রর বাকিকে বগলাম। এবারও েন্ন্ েন্ন্ িকরয়া বাকিখানা 
বখাাঁজা হইল, কিন্তু বিানই ফল হইল না। সযর কিকগন্দ্র মাকঝ মাকঝ আকসয়া আমাকির 
বযঙ্গ কবদ্রুপ িকরয়া যাইকে লাকগকলন। অবকেকে যখন ক্লান্ত হইয়া আমরা বকসবার ঘকর 
আকসয়া উপকবষ্ট হইলাম, েখন কেকন আমাকির ভ্াকর পকরশ্রম হইয়াকছ বকলয়া চা ও 
জলখাবার আনাইয়া কিয়া আমাকির প্রকে আকেকথযর পরািাো বিখাইয়া কিকলন। আমার 
ভ্াকর লজ্জা িকরকে লাকগল, কিন্তু ববযামকিে একিবাকর ববহায়া – বস অম্লানবিকন সমি 
বভ্াজযকপয় উিরসাৎ িকরকে িকরকে অমাকয়িভ্াকব সযর কিকগকন্দ্রর সকহে গল্প িকরকে 
লাকগল। 
সযর কিকগন্দ্র কজজ্ঞাসা িকরকলন, “আর িে কিন চালাকব? এখনও আে কমটল না?” 
ববযামকিে বকলল, “আজ বুযবার। এখনও িু’কিন সময় আকছ।” 
সযর কিকগন্দ্র অট্টহাসয িকরকে লাকগকলন। ববযামকিে ভ্রুকক্ষপ না িকরয়া বটকবকলর উপর 
হইকে নটরাকজর পুেুলটা েুকলয়া লইয়া কজজ্ঞাসা িকরল, “এটা িে কিন হল কেরী 
িকরকছন?” 
ভ্রুিুকট িকরয়া সযর কিকগন্দ্র কচন্তা িকরকলন, পকর বকলকলন, “কিন পকনর িুকি হকব। 
বিন?” 
“না- অমকন। আচ্ছা, আজ উকি। িাল আবার আসব। নমস্কার।” বকলয়া ববযামকিে 
উকিয়া িাাঁিাইল। 
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বাকি কফকরকেই চাির পুাঁকটরাম এিখানা খাম ববযামকিকের হাকে কিযা বকলল, “এিজন 
েিমা পরা চাপরাকস কিকয় বগকছ।” 
খাকমর কভ্ের শুযু এিকট কভ্কজকটং িাডম, োহার এি কপকি ছাপার অক্ষকর বলখা আকছ, 
িুমার কত্রকিকবন্দ্রনারায়ণ রায়। অনয কপকি বপনকসল কিয়া বলখা, “এইমাত্র িকলিাোয় 
বপৌঁকছয়াকছ। িে িূর?” 
ববযামকিে িাডমখানা বটকবকলর এি পাকে রাকখয়া কিয়া আরাম বিিারায় বকসয়া পকিল; 
িকিিাকির কিকি বচাখ েুকলয়া চুপ িকরয়া রকহল। িুমার বাহািুর হিাৎ আকসয়া পিায় 
বস মকন মকন খুকে হয় নাই বুকঝলাম। প্রে িরাকে বস বকলল, “এি পকক্ষর উৎিো 
অকনি সময় অনয পকক্ষ সঞ্চাকরে হয়। িুমার বাহািুকরর আসার ফকল বুকিা যকি ভ্য় 
বপকয় মেলব বিলায়, ো হকলই সব মাকট। আবার নেুন িকর িাজ আরম্ভ িরকে 
হকব।” 
 
সমি সন্ধযাটা বস এিভ্াকব আরাম বচয়াকর পকিয়া রকহল। রাকত্র আমরা িু’জকন এিই 
ঘকর িুইকট পাোপাকে খাকট েয়ন িকরোম, কবছানায় শুইয়া অকনিক্ষণ গল্প চকলে। আজ 
কিন্তু ববযামকিে এিটা িথাও িকহল না। আকম কিছুক্ষণ এি েরফা িথা িকহয়া বেকে 
ঘুমাইয়া পকিলাম। 
ঘুমাইয়া স্বপ্ন বিকখকেকছলাম বয আকম, ববযামকিে ও সযর কিকগন্দ্র হীরার মাকবমল কিয়া গুকল 
বখকলকেকছ, মাকবমলগুকল ববযামকিে সমি কজকেয়া লইয়াকছ, সযর কিকগন্দ্র মাকিকে পা 
ছিাইয়া বকসয়া বচাখ রগিাইয়া িাাঁকিকেকছন, এমন সময় চমকিয়া ঘুম ভ্াকঙয়া বগল। 
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বচাখ খুকলয়া বিকখলাম, ববযামকিে অন্ধিাকর আমার খাকটর পাকে বকসয়া আকছ। আমার 
কনশ্বাকসর েকে ববাযহয় বুকঝকে পাকরল আকম জাকগয়াকছ, বকলল, “বিখ, আমার িৃঢ় 
কবশ্বাস, কহকরটা বসবার ঘকর বটকবকলর উপর বিানখাকন আকছ।” 
কজজ্ঞাসা িকরকলন, “রাকত্র ি’টা?” 
ববযামকিে বকলল, “আিাইকট। েুকম এিটা কজকনস লক্ষয িকরছ? বুকিা বসবার ঘকর 
 ুকিই প্রথকম বটকবকলর কিকি োিায়।” 
আকম পাে কফকরয়া শুইয়া বকললাম, “োিাি, েুকম এখন বচাখ বুকজ শুকয় পি বগ।” 
ববযামকিে কনজ মকনই বকলকে লাকগল, “বটকবকলর কিকি োিায় বিন? কনিয় বিরাকজর 
মকযয? না। যকি থাকি বো বটকবকলর উপরই আকছ। কি কি কজকনস আকছ বটকবকলর 
উপর? হাকের িাাঁকের বিায়ােিান, টাইমকপস ঘকি, গাঁকির কেকে, িেিগুকলা বই, ব্লকটং 
পযাড, কসগাকরর বাক্স, কপনিুেন, নটরাজ -” 
শুকনকে শুকনকে আবার ঘুমাইয়া পকিলাম। রাকত্র যেবার ঘুম ভ্াকঙল, অনুভ্ব িকরলাম 
ববযামকিে অন্ধিাকর ঘরময় পায়চাকর িকরয়া ববিাইকেকছ। 
 
সিাকল ববযামকিে িুমার কত্রকিকবন্দ্রনারায়ণকি এিখানা কচকি কলকখয়া ডাকি পািাইয়া 
কিল। সংকক্ষকপ জানাইল বয, কচন্তার বিানও িারণ নাই, েকনবার বিানও সময় বিখা 
হইকব। 
োরপর আবার িুইজকন বাকহর হইলাম। ববযামকিকের মুখ বিকখয়া বুকঝলাম, সারারাকত্র 
জাগরকণর ফকল বস মকন মকন বিানও এিটা সিল্প িকরয়াকছ। 
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সীমান্ত-হীরা ০৫ 
সযর কিকগন্দ্র আজ বকসবার ঘকরই কছকলন, আমাকির বিকখয়া সািম্বকর সম্ভােণ িকরকলন, 
“এই বয মাকণি বজাি, একসা একসা। আজ বয ভ্াকর সিাল সিাল? ওকর বি আকছস, 
বাবুকির চা কিকয় যা। ববযামকিেবাবুকি আজ বি শুিকনা শুিকনা বিখকছ! িুকিন্তায় রাকত্র 
ঘুম হয় কন বুকঝ?” 
ববযামকিে বটকবল হইকে নটরাকজর মূকেমকট হাকে লইয়া আকি আকি বকলল, “এই 
পুেুলকটকি আকম ভ্াকলাকবকস বফকলকছ। িাল সমি রাকত্র এর িথা বভ্কবই ঘুকমাকে 
পাকরকন।” 
পূণম এি কমকনটিাল িু’জকন পরেকরর বচাকখর কিকি এিিৃকষ্ট োিাইয়া রকহকলন। িুই 
প্রকেদ্বন্দ্বীর মকযয কনুঃেকে মকন মকন কি যুি হইল বকলকে পাকর না, এি কমকনট পকর 
সযর কিকগন্দ্র সকিৌেুকি হাকসয়া উকিকলন, বকলকলন, “ববযামকিে, বোমার মকনর িথা 
আকম বুকঝকছ, অে সহকজ এ বুকিাকি িিাকে পারকব না। ওটার জকনয রাকত্র বোমার 
ঘুম হয়কন বলকছকল, ববে বোমাকি ওটা আকম িান িরলাম।” 
ববযামকিকের হেবুকি মুকখর কিকি বযঙ্গপূণম িটাক্ষ িকরয়া বকলকলন, “বিমন? হল বো? 
কিন্তু মূকেমটা িাকম কজকনস, বভ্কঙ নষ্ট িকরা না।” 
মুহূেমমকযয কনকজকি সামলাইয়া লইয়া ববযামকিে বকলল, “যনযবাি।” বকলয়া মূকেমকট 
রুমাকল মুকিয়া পকিকট পুকরল। 
োরপর যথারীকে বযথম অনুসন্ধান িকরয়া ববলা িেটা নাগাি বাসায় কফকরলাম। বচয়াকর 
বকসয়া পকিয়া ববযামকিে বকলল, “নাুঃ, িকি বগলুম।” 
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আকম কজজ্ঞাসা িকরলাম, “কি বযাপার বল বো? আকম বো বোমাকির িথাবােমা ভ্াবভ্কঙ্গ 
কিছুই বুঝকে পারলুম না।” 
 
পকিট হইকে পুেুলটা বাকহর িকরয়া ববযামকিে বকলল, “নানা িারকণ আমার কির 
কবশ্বাস হকয়কছল বয, এই নটরাকজর কভ্েকর কহকরটা আকছ। বভ্কব বিখ, এমন সুন্দর 
লুকিাবার জায়গা আর হকে পাকর কি? কহকরটা বচাকখর সামকন বটকবকলর উপর রকয়কছ, 
অথচ বিউ বিখকে পাকচ্ছ না। পুেুলটা সযর কিকগন্দ্র কনকজ ছাাঁকচ  ালাই িকরকছন, 
সুেরাং প্ল্যাোকরর সকঙ্গ সকঙ্গ কহকরটা ছাাঁকচর মকযয ব কল বিওয়া কিছুমাত্র েক্ত িাজ 
নয়। োকে সযর কিকগকন্দ্রর মনস্কামনা সমূ্পণম কসি হয়, অথমাৎ বয কহকরটার প্রকে োাঁর 
এে ভ্াকলাবাসা, বসটা সবমিা িাকছ িাকছ থাকি, অথচ িারুর সকন্দহ হয় না। আজ কিি 
িকর ববকরয়কছলুম বয পুেুলটা চুকর িরব। বয কিি বথকিই বিখ, সমি যুকক্ত অনুমান ঐ 
পুেুলটার কিকি কনকিমে িরকছ। োই আমার কনুঃসংেয় যারণা হকয়কছল বয, কহকরটা আর 
বিাথাও থািকে পাকর না। কিন্তু বুকিার িাকছ িকি বগলুম। শুযু োই নয়, বুকিা আমার 
মকনর ভ্াব বুকঝ কবদ্রুপ িকর পুেুলটা আমায় িান িকর কিকল! িাটা ঘাকয় নুকনর কছকট 
কিকে বুকিা এি নম্বর। বমাকটর উপর আমার কথকয়াকরটাই বভ্কি বগল। এখন আবার 
বগািা বথকি শুরু িরকে হকব।” 
আকম বকললাম, “কিন্তু সময়ও বো আর বনই। মাকঝ মাত্র এিকিন।” 
ববযামকিে পুেুলটার নীকচ বপকিল কিয়া কু্ষদ্র অক্ষকর কনকজর নাকমর আিযক্ষরটা কলকখকে 
কলকখকে বকলল, “মাত্র এিকিন। ববায হয় প্রকেজ্ঞা রক্ষা হল না। একিকি িুমার বাহািুর 
একস হানা কিকয় বকস আকছন। হাুঃ, বুকিা সব কিি কিকয়ই হাসযােি িকর কিকল। 
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লাকভ্র মকযয বিখকছ বিবল এই পুেুলটা!” মুকখর এিটা ভ্কঙ্গ িকরয়া ববযামকিে মূকেমটা 
বটকবকলর উপর রাকখয়া কিল, োরপর বুকি ঘাি গুাঁকজয়া নীরকব বকসয়া রকহল। 
 
কবিাকল কনয়মমকো সযর কিকগকন্দ্রর বাকিকে বগলাম। শুকনলাম িেমা এইমাত্র বাকহকর 
কগয়াকছন। ববযামকিে েখন নেুন পথ যকরল, আমাকি সকরয়া যাইকে ইকঙ্গে িকরয়া 
উজকর কসং থাপার সকহে ভ্াব জমাইবার বচষ্টা আরম্ভ িকরল। আকম এিািী বাগাকন 
ববিাইকে লাকগলাম; ববযামকিে ও উজকর কসং বারান্দায় িুই টুকল বকসয়া অমাকয়িভ্াকব 
আলাপ িকরকেকছ, মাকঝ মাকঝ বচাকখ পকিকে লাকগল। ববযামকিে ইচ্ছা িকরকল খুব 
সহকজ মানুকের মন ও কবশ্বাস জয় িকরয়া লইকে পাকরে। কিন্তু উজকর কসং থাপার 
পাহািী হৃিয় গলাইয়া োহার বপট হইকে িথা বাকহর িকরকে পাকরকব কি না, এ কবেকয় 
আমার মকন সকন্দহ জাকগকে লাকগল। 
 
ঘণ্টা িুই পকর আবার যখন িু’জকন পকথ বাকহর হইলাম, েখন ববযামকিে বকলল, “কিছু 
হল না। উজকর কসং বলািকট হয় কনকরট ববািা, নয় আমার বচকয় বুকিমান।” 
বাসায় কফকরয়া আকসকল চাির খবর কিল বয এিকট বলাি বিখা িকরকে আকসয়াকছল, 
আমাকির আোয় আয ঘণ্টা অকপক্ষা িকরয়া আবার আকসকব বকলয়া চকলয়া কগয়াকছ। 
ববযামকিে ক্লান্তভ্াকব বকলল, “িুমার বাহািুকরর বপয়ািা।” 
এই বযথম বঘারাঘুকর ও অকেেকণ আকম পকরশ্রান্ত হইয়া পকিয়াকছলাম, বকললাম, “আর বিন 
ববযামকিে, বছকি িাও। এ যাত্রা কিছু হল না। িুমার সাহবকিও জবাব কিকয় িাও, কমকছ 
োাঁকি সংেকয়র মকযয বরকখ বিানও লাভ্ বনই।” 
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বটকবকলর সমু্মকখ বকসয়া নটরাজ মূকেমটা উটাইয়া পাটাইয়া বিকখকে বিকখকে মৃয়মাণ 
িকে ববযামকিে বকলল, “বিকখ, িালকির কিনটা এখনও হাকে আকছ। যকি িাল সমি 
কিকন কিছু না িরকে পাকর- ” 
োহার মুকখর িথা বেে হইল না। বচাখ েুকলয়া বিকখ, োহার মুখ উকত্তজনায় লাল হইয়া 
উকিযাকছ, বস কনষ্পলি কবস্ফাকরে িৃকষ্টকে নটরাজ মূকেমটার কিকি োিাইয়া আকছ। 
কবকস্মে হইয়া কজজ্ঞাসা িকরলাম, “কি হল?” 
ববযামকিে িকম্পেহকি মূকেমটা আমার বচাকখর সমু্মকখ যকরয়া বকলল, “বিখ বিখ – বনই। 
মকন আকছ, আজ সিাকল বপনকসল কিকয় পুেুলটার নীকচ এিটা ‘ব’ অক্ষর কলকখকছলুম? 
বস অক্ষরটা বনই।” 
বিকখলাম সকেযই অক্ষরটা নাই। কিন্তু বসজনয এে কবচকলে হইবার কি অকছ? 
বপনকসকলর বলখা – মুকছয়া যাইকেও বো পাকর।” 
ববযামকিে বকলল, “বুঝকে পারছ না? বুঝকে পারছ না?” হিাৎ বস বহা বহা িকরয়া 
হাকসয়া উকিল, “উুঃ, বুকিা কি যাপ্পাই কিকয়কছ! একিবাকর উেুি বাকনকয় বছকি কিকয়কছল 
বহ! যা বহাি, বাকঘরও বঘাগ আকছ। – পুাঁকটরাম।” 
ভৃ্েয পুাঁকটরাম আকসকল ববযামকিে কজজ্ঞাসা িকরল, “বয বলািকট আজ একসকছল, োকি 
বিাথায় বকসকয়কছকল?” 
“আকজ্ঞ এই ঘকর।” 
“েুকম বরাবর এ ঘকর কছকল?” 
“আকজ্ঞ হাাঁ। েকব মাকঝ কেকন এি গ্লাস জল চাইকলন, োই – ” 
“আচ্ছা – যাও।” 
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ববযামকিে কিছুক্ষণ কনুঃেকে বকসয়া হাকসকে লাকগল, োরপর উকিয়া পাকের ঘকর যাইকে 
যাইকে বকলল, “েুকম শুকন হয়কো আিযম হকব, কহকরটা আজ সিাল বথকি সকন্ধ পযমন্ত 
এই বটকবকলর উপর রাখা কছল।” 
আকম অবাি হইয়া োিাইয়া রকহলাম। বকল কি? হিাৎ মাথা খারাপ হইয়া বগল না কি? 
 
পকের ঘর হইকে ববযামকিে বফান িকরকেকছ শুকনকে পাইলাম – “িুমার কত্রকিকবন্দ্র? 
হাঁযা, আকম ববযামকিে। িাল ববলা িেটা মকযয পাকবন। আপনার বেোল বেন বযন কিি 
থাকি। পাবামাত্র রওনা হকবন। না না, এখাকন থািা ববায হয় কনরাপি হকব না। আচ্ছা 
আচ্ছা, ও সব িথা পকর হকব। ভু্লকবন না সাকি িেটার মকযয িলিাো ছািা চাই। 
আচ্ছা, আপনার কিছু িকর িাজ বনই – বেোল বেকনর বকন্দাবি আকম িকর রাখব। 
িাউকি কিছু বলকবন না; না আপনার বসকেটাকরকিও নয়, আচ্ছা নমস্কার।” 
োরপর হযাটকিাট পকরয়া ববায িকর বেোল বেকনর বকন্দাবি িকরকে বাকহর হইল। 
‘কফরকে রাে হকব – েুকম শুকয় বপাকিা’ আমাকি শুযু এইটুিু বকলয়া বগল। 
 
রাকত্র ববযামকিে িখন কফকরল, জাকনকে পাকর নাই। সিাকল সাকি আটটার সময় 
যথারীকে িু’জকন বাকহর হইলাম। বাকহর হইবার সময় বিকখলাম, নটরাজ মূকেমটা 
যথািাকন নাই। বসকিকি ববযামকিকের িৃকষ্ট আিেমণ িরাকে বস বকলল, “আকছ। বসটাকি 
সকরকয় বরকখকছ।” 
সযর কিকগন্দ্র োাঁহার বকসবার ঘকরই কছকলন, আমাকির বিকখয়া বকলকলন, “বোমাকির 
কিকনি আেমণ আমার গা সওয়া হকয় বগকছ। এমন কি, যেক্ষণ বোমরা আসকন, এিটু 
ফাাঁিা ফাাঁিা বিিকছল।” 
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ববযামকিে কবনীেভ্াকব বকলল, “আপনার উপর অকনি জুলুম িকরকছ, কিন্তু আর িরব 
না, এই িথাকট আজ জানাকে এলুম। জয় পরাজয় এি পকক্ষর আকছই, বস জনয িুুঃখ 
িরা মূঢ়ো। িাল বথকি আর আমাকির বিখকে পাকবন না। আপকন অবেয জাকনন বয, 
আপনার ভ্াইকপা এখাকন গ্রযাণ্ড বহাকটকল একস আকছন – োাঁকি িাল এিরিম জাকনকয়ই 
কিকয়কছ বয োাঁর এখাকন বথকি আর বিানও লাভ্ বনই। আজ োাঁকি বেে জবাব কিকয় 
যাব।” 
সযর কিকগন্দ্র কিছুক্ষণ িুকঞ্চে চকক্ষ ববযামকিেকি কনরীক্ষণ িকরকলন; েকম োাঁহার মুকখ 
বসই বুলডগ হাকস ফুকটয়া উকিল, বকলকলন, “বোমার সুবুকি হকয়কছ বিকখ খুকে হলাম। 
বখািাকি ববাকলা বৃথা বচষ্টা িকর বযন সময় নষ্ট না িকর।” 
“আচ্ছা বলব।” বটকবকলর উপর আর এিকট নটরাজ মূকেম রাখা হইয়াকছ বিকখয়া বসটা 
েুকলয়া লইয়া ববযামকিে বকলল, “এই বয আর এিটা কেকর িকরকছন বিখকছ। আপনার 
উপহারকট আকম যত্ন িকর বরকখকছ; শুযু বসৌন্দকযমর জনয নয়, আপনার সৃ্মকে কচহ্ন 
কহসাকবও আমার িাকছ োর িাম অকনি। কিন্তু যকি িখনও কিবাৎ বভ্কঙ যায়, আর 
এিটা পাব কি?” 
সযর কিকগন্দ্র প্রসন্ন্ভ্াকব বকলকলন, “ববে, যকি বভ্কঙ যায়, আর এিকট পাকব। আমার 
বাকিকে  ুকি বোমার কেল্পিলার প্রকে অনুরাগ জকিকছ এটাও িম লাভ্ নয়।” 
গভ্ীর কবনয় সহিাকর ববযামকিে বকলাি, “আকজ্ঞ হাঁযা। এে কিন আমার মকনর ওকিিটা 
একিবাকর পিমা  ািা কছল। কিন্তু এই ি’কিন আপনার সংসকগম একস লকলে িলার রস 
বপকে আরম্ভ িকরকছ, বুকঝকছ, ওর মকযয কি অমূলয রত্ন লুকিাকনা আকছ – ঐ ছকবখানাও 
আমার বি ভ্াকলা লাকগ। ওটা কি আপনারই আাঁিা?” 
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সযর কিকগকন্দ্রর পিাকে বিয়াকলর গাকয় এিটা সুন্দর কনসগম িৃকেযর ছকব টাঙাকনা কছল, 
ববযামকিে অঙু্গকল কনকিমে িকরয়া বিখাইল। 
 
মুহূকেমর জনয সযর কিকগন্দ্র ঘাি কফরাইকলন। বসই ক্ষকণি অবিাকে ববযামকিে এি 
অদু্ভে হাকের িসরে বিখাইল। কটিকটকি বযমন িকরয়া কেিার যকর, বেমকন ভ্াকব 
োহার এিটা হাকে বটকবকলর উপর হইকে নটরাজ মূকেমকট েুকলয়া লইয়া পকিকট পুকরল 
এবং অনয হােটা সকঙ্গ সকঙ্গ আর এিকট নটরাজ মূকেম োহার িাকন বসাইয়া কিল। সযর 
কিকগন্দ্র যখন আবার সমু্মকখ কফকরকলন, েখন ববযামকিে পূবমবৎ মুগ্ধভ্াকব বিয়াকলর 
ছকবটার কিকি চাকহয়া আকছ। 
আমার বুকির কভ্েরটা এমন অসম্ভব রিম যিফি িকরকে লাকগল বয, সযর কিকগন্দ্র 
যখন সহজ িকে বকলকলন, “হাঁযা, ওটা আমারই আাঁিা,” েখন িথাগুকলা আমার িাকন 
অেযন্ত অেষ্ট ও িূরাগে বকলয়া মকন হইল। ভ্াকগয বস সময় কেকন আমার মুকখর পর্কে 
িৃকষ্টপাে িকরন নাই, নেুবা ববযামকিকের হাকের িসরে হয় বো আমার মুকখর উকদ্বগ 
হইকেই যরা পকিয়া যাইে। 
 
ববযামকিে যীকর সুকি উকিয়া বকলল, “এখন োহকল আকস। আপনার সংসকগম একস 
আমার লাভ্ই হকয়কছ, এ িথা আকম িখনও ভু্লব না। আো িকর, আপকনও আমাকির 
ভু্লকে পারকবন না। যকি িখনও িরিার হয়, মকন রাখকবন, আকম এিজন সেযাকেেী, 
সকেযর অনুসন্ধান িরাই আমার বপো। চল অকজে। আচ্ছা, চললুম েকব, নমস্কার।” 
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িরজার কনিট হইকে এিবার কফকরয়া বিকখলাম সযর কিকগন্দ্র ভ্রুিুকট িকরয়া সকন্দহ 
প্রখর িৃকষ্টকে আমাকির কিকি চাকহয়া আকছন, বযন ববযামকিকের িথার বিান এিটা 
অকে গূঢ় ইকঙ্গে বুকঝ বুকঝ িকরয়াও বুকঝকে পাকরকেকছন না। 
বাকির বাকহকর আকসকেই এিটা খাকল টযাকক্স পাওয়া বগল; োহাকে চাকিয়া বকসয়া 
ববযামকিে হুিুম কিল, “গ্রযাণ্ড বহাকটল।” 
আকম োহার হাে চাকপয়া যকরয়া বকললাম, “ববযামকিে, এসব কি িাণ্ড?” 
ববযামকিে হাকসয়া বকলল, “এখনও বুঝকে পারছ না, এই আিযম। আকম বয অনুমান 
িকরকছলুম কহকরটা নটরাকজর মকযয আকছ, ো কিিই আন্দাজ িকরকছলুম। বুকিা বুঝকে 
বপকর আমাকি বযাাঁিা বিবার জকনয পুেুলটা আমাকি কিকয় কিকয়কছল। োরপর আর 
এিটা কিি ঐ রিম মূকেম কেকর িকর িাল সন্ধযাকবলা কগকয় আসলটার সকঙ্গ বিল িকর 
একনকছল। যকি এই অেষ্ট ‘ব’ অক্ষরকট বলখা না থািে, োহকল আকম জানকেও 
পারেুম না।” বকলয়া পুেুলটা উটাইয়া বিখাইল। বিকখলাম, বপকিকল বলখা অক্ষরকট 
কবিযমান রকহয়াকছ। 
ববযামকিে বকলল, “িাল যখন এই ‘ব’ অক্ষরকট যথািাকন বিখকে বপলুম না, েখন এি 
কনকমকে সমি বযাপার আমার িাকছ জকলর মে পকরষ্কার হকয় বগল। আজ প্রথকম কগকয়ই 
বুকিার বটকবল বথকি নটরাজকট উলকট বিখলুম, আমার বসই ‘ব’ মািমা নটরাজ। অনয 
মূকেমটা পকিকটই কছল। বযস! োরপর হাে সাফাই বো বিখকেই বপকল।” 
আকম রুিশ্বাকস বকললাম, “েুকম কিি জাকনা, কহকরটা ওর মকযযই আকছ?” 
“হাঁযা। কিি জাকন, বিান সকন্দহ বনই।” 
“কিন্তু যকি না থাকি?” 
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ববযামকিে কিছুক্ষণ চুপ িকরয়া রকহল, বেকে বকলল, “োহকল বুঝব, পৃকথবীকে সেয বকল 
বিানও কজকনস বনই। োকের অনুমান খণ্ডটা একিবাকর কমথযা।” 
 
গ্রযাণ্ড বহাকটকল িুমার কত্রকিকবন্দ্র এিটা আি সুযট ভ্ািা িকরয়া কছকলন, আমরা োাঁহার 
বকসবার ঘকর পিাপমণ িকরকেই কেকন িুই হাে বািাইয়া ছুকটয়া আকসকলন, “কি? কি হল, 
ববযামকিেবাবু?” 
ববযামকিে কনুঃেকে নটরাজ মূকেমকট বটকবকলর উপর রাকখয়া োহার কিকি অঙু্গকল কনকিমে 
িকরয়া বিখাইল। 
হেবুকিভ্াকব িুমার বাহািুর বকলকলন, “এটা বো বিখকছ িািার নটরাজ, কিন্তু আমার 
সীমন্ত হীরা – ” 
“ওর মকযযই আকছ।” 
“ওর মকযয?” 
“হাঁযা, ওরই মকযয। কিন্তু আপনার যাবার বকন্দাবি সব কিি আকছ বো? সাকি িেটার 
সময় আপনার বেোল ছািকব।” 
িুমার বাহািুর অকির হইয়া বকলকলন, “কিন্তু আকম বয কিছু বুঝকে পারকছ না। ওর মকযয 
আমার সীমন্ত হীরা আকছ, কি বলকছন?” 
“কবশ্বাস হকচ্ছ না? ববে, পরীক্ষা িকর বিখুন।” 
এিটা পাথকরর িাগজ চাপা েুকলয়া লইয়া ববযামকিে মূকেমটার উপর সকজাকর আঘাে 
িকরকেই বসটা বহু খকণ্ড চূণম হইয়া বগল। 
“এই কনন আপনার সীমন্ত হীরা।” ববযামকিে হীরাটা েুকলয়া যকরল, োহার গাকয় েখনও 
প্ল্যাোর জুকিয়া আকছ, কিন্তু বুকঝকে কবলম্ব হইল না বয, ওটা সেযই হীরা বকট। 
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িুমার বাহািুর ববযামকিকের হাে হইকে হীরাটা প্রায় িাকিয়া লইকলন; কিছুক্ষণ এিাগ্র 
কনকনমকমে িৃকষ্টকে হাহার কিকি চাকহয়া থাকিয়া মকহাোকস বকলয়া উকিকলন, “হাঁযা, এই 
আমার সীমন্ত হীরা। এই বয এর কভ্ের বথকি নীল আকলা কিিকর ববরুকচ্ছ। 
ববযামকিেবাবু, আপনাকি কি বকল িৃেজ্ঞো জানাব -” 
“কিছু বলকে হকব না, আপােে যে েীঘ্র পাকরন ববকরকয় পিুন। খুকিামোই যকি 
ইকেমকযয জানকে পাকরন, োহকল আবার হীরা হারাকে িেক্ষণ?” 
“না না, আকম এখনই ববরুকচ্ছ। কিন্তু আপনার -” 
িুমার বাহািুরকি বেেকন রওনা িকরয়া কিয়া আমরা বাসায় কফকরলাম। আরাম বিিারায় 
অঙ্গ ছিাইয়া কিয়া ববযামকিে পরম সাথমিোর হাকস হাকসয়া বকলল, “আকম শুযু ভ্াবকছ, 
বুকিা যখন জানকে পারকব, েখন কি িরকব?” 
 
কিন িকয়ি পকর িুমার বাহািুকরর কনিট হইকে এিখাকন ইকিওর িরা খাম আকসল। 
কচকির সকঙ্গ এিখাকন বচি কপন কিয়া আাঁটা। বচি-এ অকির কহসাবটা বিকখয়া চকু্ষ 
ঝলকসয়া বগল। পত্রখাকন এইরূপ – 
 
কপ্রয় ববযামকিেবাবু, 
আমার কচরন্তন িৃেজ্ঞোর কচহ্নস্বরূপ যাহা পািাইলাম, জাকন আপনার প্রকেভ্ার োহা 
বযাগয নকহ। েবু, আো িকর আপনার অমকনানীে হইকব না। ভ্কবেযকে আপনার সকহে 
সাক্ষাকের প্রেযাোয় রকহলাম। এবার যখন িকলিাোয় যাইব, আপনার মুকখ সমি 
কববরণ শুকনব। 
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অকজেবাবুকিও আমার যন্যযবাি জানাইকবন। কেকন সাকহকেযি, সুেরং টািার িথা েুকলয়া 
োাঁহার সারস্বে সাযনার অমযমািা িকরকে চাই না। [হায় বর বপািািপাকল সাকহকেযি!] 
কিন্তু যকি কেকন নাম যাম বিল িকরয়া এই হীরা হরকণর গল্পটা কলকখকে পকরন, োহা 
হইকল আমার বিানও আপকত্ত নাই জাকনকবন। শ্রিা ও নমস্কার গ্রহণ িকরকবন। 

ইকে 
প্রকেভ্ামুগ্ধ 

শ্রীকত্রকিকবন্দ্রনারায়ণ রায় 
 

 

 

http://www.bengaliebook.com/

