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০. উৎসর্গ ও ভূহমকা 
উৎসর্গ 

  
মধ্যরাতে যাতের সতে হিমুর দেখা িয়, 
বইহি োতের জতযয। 
  

ভূহমকা 
  
বাতরা িাে কাাঁকুত়ের দেতরা িাে হবহি গ্রিণ করা যায়। হবহিিা যাহক আ়োআহ়ে থাতক। 
পতযতরা িাে হবহি গ্রিণ করার দকাতযাই কারণ দযই। হিমুর বাবার কথামালা িহিশ পৃষ্ঠার 
একহি বই। এখাতয েুই পৃষ্ঠার ভূহমকার অথগ বাতরা িাে কাাঁকুত়ের পতযতরা িাে হবহি। 
  
এ ধ্রতযর বইতয়র ধ্ারণা অহমর মাখায় আতস হয। কহব বাহির মাথায় এতসতে। দস প্রায় 
জবরেহি কতরই হিমুর বাবাতক হযতয় আমাতক হলহখতয়তে। হিমুর বাবার প্রহে শ্রদ্ধাতবাধ্ 
দথতক কাজিা কহরতয়তে আমার ো মতয িয় যা। োর মতধ্য বাহণজয হবষয়িা কাজ কতরতে 
বতল আমার ধ্ারণা। কহব সাতিব হকন্তু আবার একজয প্রকাশকও। আহম হযহিে বাহি 
কল্পযায় দেখতে- বইতমলা শুরু িতয়তে। পাঠকরা লাইয দবাঁতধ্ হকযতে হিমুর বাবার 
কথামালা। 
  
স্বপ্ন দেখতে সবাই ভালবাতস। কহবরা একিু দবহশ ভালবাতসয। এিাই স্বাভাহবক। মাযব 
সম্প্রোতয়র স্বপ্ন দেতখ যা হিমুরা। োরা অযযতের স্বপ্ন দেখায়। 
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হিমুর বাবার কথামালা বইহি শুধু্মাত্র হিমুরা প়েতলই ভাল িয়। অযযরা (হবতশষ কতর 
হকতশার হকতশারীরা) দযয যা পত়ে। োতের মাথায় ভ্ৰাহি ঢুতক দযতে পাতর। ভ্ৰাহি একবার 
ঢুতক দর্তল োতক দবর করা দবশ কহঠয। আহম ভ্ৰাহির িাষ করতে িাই যা। 
  
এখয কথা িতে হিমু দক? আহম হযতজ হক পহরষ্কার জাহয? মতয দো িয় যা। প্রায়ই দয 
সব হিহঠ পাই োর একিা ব়ে অংতশ এই জােীয় দলখা থাতক। 
  
১. 
  
সযার, হিমু িইবার হযয়মাবহল েয়া কহরয়া জাযাইতবয। আহয একহি হসতের পাঞ্জাবী খহরে 
কহরয়াহে। আমার এক বনু্ধ বহলয়াতে হিমুতের পাঞ্জাবী সুহে িইতে িইতব। এই হবষতয় 
আপযার মূলযবায মোমে জাযাইয়া বাহধ্ে কহরতবয। 
  
২. 
  
আংতকল, আমার যাম যাহসমী। আহম যবম দশ্রণীর োত্রী। আমার খুব ইো আহম হিমু িব। 
দমতয়তের হিমু দপাশাক হক? িলুে পাঞ্জাবীর সতে হক ও়েযা পরব? যা-হক িলুে শাহ়ে 
পরব? িলুে শাহ়ে পরতল মতয িতব র্াতয় িলুতে যাহে। 
  
৩. 
  
হুমাযূ়য সাতিব! আমার ব়ে দেতল সম্প্রহে হিমু িতয়তে। দস িলুে পাঞ্জাবী পতর খাহল পাতয় 
রািায় িাাঁিািাহি শুরু কতরতে। র্েকাল পা দকতি বাসায় হিতরতে। োতক হিতিযাস 
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ইযতজকশয দেয়া িতয়তে। আমার বক্তবয আপহয দলখার মাধ্যতম দকামলমহেতের হবভ্ৰাি 
কতর আযন্দ পায। একজয হপো হিতসতব আপযার প্রহে অযুতরাধ্ এই কাজহি করতবয 
যা। 
  
আমার অবস্থা িতে হভক্ষা িাই যা িলুে হিোবাঘ সামলাও। 
  
জর্তের সমি হিমুরা ভাল থাকুক। 
  
এই শুভ কামযা। 
  
হুমাযূ়য আিতমে 
যুিাশ পত্রী, র্াজীপুর। 
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১. হিমুর বাবার নাম হক 
হিমুর বাবার যাম হক? 
  
আহম হক হিমু হবষয়ক দকায বইতয় োাঁর যাম বতলহে? 
  
মতয করতে পারহে যা। ভদ্রতলাক দেখতে দকময োও বলতে পারহে যা। োর দিিারার 
বণগযা হক দকাথাও কতরহে? মতয িয় যা। িহরতত্রর দিিারা বণগযা সাধ্ারণে আহম কহর যা। 
োহয়ত্ব পাঠতকর উপর দেত়ে দেই, োতেরতকই দিিারা কল্পযা কতর হযতে দেই। আমার 
উপযযাতসর িহরত্ররা দেখতে দকময ো দজার কতর পাঠতকর উপর িাহপতয় দেই যা। 
  
এই পৃহথবীর মিায দলখকতের একজয েিয়ভহি োর তেহর িহরত্রগুহলর হিতিল বণগযা 
এমযভাতব দেয দয পাঠক দিাতখর সামতয িহরত্র দেখতে পায। ঔপযযাহসক িালসগ হিতকন্স 
এই কাজহি ভাল কতরয। োর িহরত্র বণগযা— 
  
দলাকহির মুখ লম্বাতি। দজা়ো ভুরু। কাতয প্রিুর দলাম। যাতকর হঠক হযতিই দপহয আকৃহের 
একহি লাল আাঁহিল। আাঁহিতল ব়ে ব়ে কতয়কিা কাতলা িুল আতে। এর মতধ্য একিার রঙ 
বাোহম। দসই িুল দঠাতির উপর ঝুতল থাতক। মুতখর িাম়ো কুাঁিকাতযা। কাতলা হেতল ভহেগ। 
োাঁে দযাংরা। একহি োাঁে সামাযয ব়ে বতল দবর িতয় থাতক। দিাখ ব্রাউয। একহি দিাখ 
অযযহির দিতয় সামাযয ব়ে। হেহয যখয কথা বতলয যা েখতযা অস্পষ্ট এক ধ্রতযর শব্দ 
োর মুখ দথতক দবর িয়। 
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িহরত্র বণগযায় দলখক দকায দিকহযক বযবিার করতবয দসিা োর বযাপার। আমার 
দিকহযতকর কারণ হক এই দয আহম দিিারা দকময ো হযতয় মাথা ঘামাই যা? িহরতত্রর 
মাযহসকোই প্রধ্ায িতয় ো়োয়? িতে পাতর। রূপবেী দমতয়তের রূপ বণগযা এক কথায় 
দসতর দিহল— দমতয়হি অসাধ্ারণ রূপবেী। অসাধ্ারণ দকায অতথগ ো বযাখযা করা িয় যা। 
রূপ বণগযা বযাখযা যা করা বা বযাখযা করতে যা পারা হক একহি ব়ে ধ্রতযর ত্রুহি যা? 
  
যাহয়কাতের রূপ বণগযার হযধ্গাহরে হযয়ম (Set rules) আতে। দযময, পিলতিরা দিাখ, 
বাাঁহশর মে যাক ইেযাহে। আহম পিল হিতর োহকতয় দেতখ ধ্াক্কার মে দখতয়হে। দকয 
দিাতখর বণগযায় এই সবহজ িতল এতসতে আিািপাকই জাতযয। 
  
িহরতণর মে দিাতখর কথাও উপমায় বযবিার িয়। যুিাশ পিীতে এক সময় প্রিুর িহরণ 
হেল। োতের দিাতখর দশষ অংশ ব়েহশর মে বাাঁকাতযা। দসখাতয দকাতযা দসৌন্দযগ দযই। 
র্রুর ব়ে ব়ে দিাতখ োও হকেুিা দসৌন্দযগ আতে। েতব দমতয়তের দিাতখর েুলযা দমতয়তের 
দিাতখর সতেই িওয়া বাঞ্ছযীয় ! ঐ দয সুযীতলর কহবো— 
  
একহি দর্ালাপ িুতিহেল 
দর্ালাতপর মে। 
  
প্রিাবযা বন্ধ থাকুক, হিমুর বাবার কাতে হিতর যাই। পাঠক আসুয আমরা সবাই হমতল 
োর অবয়ব োাঁ়ো করাই। প্রতসস অি এহলহমতযশতযর মাধ্যতম দিিারা োাঁ়ে করাতযা। 
অতযক যা অহেক্রতমর পর িযাাঁ দে দপৌেতযা। 
  
ভদ্রতলাকহি হক দবাঁতি? 
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অবশযই যা। 
  
ভদ্রতলাক হক থলথতল দমািা? 
  
অবশযই যা। 
  
ভদ্রতলাতকর মাথায় হক িাক? 
  
অবশযই যা। 
  
কুৎহসে েশগয? 
  
যা। 
  
র্াতয়র রঙ কুিকুতি কাতলা। 
  
যা। 
  
পায খাওয়ার কারতণ োে হক লাল িতয় থাতক? 
  
যা। 
  
োিতল দিিারা হক োাঁ়োতে? লম্বা িসগা একজয মাযুষ। দরার্া। মাথা ভহেগ িুল। 
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এই ভদ্রতলাতকর দিিারা কল্পযায় হিমুর প্রহে আমাতের দয মমো, দসই মমো কাজ 
কতরতে। ভদ্রতলাক পার্ল ধ্রতযর একজয মাযুষ। এই পার্ল হকন্তু দযংতিা িতয় ট্রাহিক 
কযতট্রাল করা পার্ল যা। মমোর পার্ল। দস পার্তলর স্বপ্ন দেতলতক মিাপুরুষ বাযাতযা। 
োর যুহক্ত ইহঞ্জহযয়ার বাযাতযার জতযয যহে ইহঞ্জহযয়াহরং ইউহযভাহসগহি থাকতে পাতর, িাক্তার 
বাযাতযার জতযয দমহিতকল কতলজ থাকতে পাতর োিতল মিাপুরুষ বাযাতযার হশক্ষা 
প্রহেষ্ঠায দকয থাকতে পাতর যা। 
  
কাতজই হেহয হযতজই একিা িুল খুলতলয। দসই িুতলর একজযই োত্র। োর পুত্র হিমু 
এবং হেহযই একমাত্র হশক্ষক। 
  
ভদ্রতলাতকর হিিা ভাবযা হক খুবই িাসযকর? 
  
যা, খুব িাসযকর যা। কারণ সাধু্ সি বাযাতযার িুল কতলজ হকন্তু আতে। মযিাহসয়াহর, 
মঠ, আশ্রম। হিমালতয়র গুিায় বাস করা সন্ন্যাসী। ঈশ্বতরর আরাধ্যা দশখাতযাই োতের 
একমাত্র উতেশয যা। শুদ্ধ মাযুষ িবার প্রহক্রয়া দশখাতযাও োতের দট্রহযং-এর অংশ। 
মিাপুরুষতে শুদ্ধ মাযুষ ো়ো আর হকেু যা। 
  
দযোহজ সুভাষিন্দ্র বসু দয মিাপুরুষ িবার দট্রহযং-এ হকেু কাল হেতলয ো-হক পাঠকরা 
জাতযয? সাধ্যার জতযয হেহয হর্তয়হেতলয হিমালতয়র গুিায় সন্ন্যাসীতের কাতে। এই 
সাধ্যায় হেহয আধ্যাহিক হসহদ্ধ লাভ কতরহেতলয এময মতয িয় যা। োর হশক্ষক প্রতিসর 
ওতিযতক হেহয হযতজ কতলজ কম্পাউতে প্রিার কতরহেতলয। োরতি আিযগ বযাপার 
রবীন্দ্রযাথ ঠাকুর এই প্রিার সমথগয কতরহেতলয। রবীন্দ্রযাথ হলখতলয–হবতেহশ অধ্যাপতকর 
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কাে দথতক দেশ, জাহে ও ধ্তমগর অপমাতযর কথা শুযতল োত্ররা অসহিষু্ণো প্রকাশ 
করতবই। যা করতলই বরঞ্চ লজ্জা ও েুুঃতখর কথা। 
  
সুভাষ বসুর আিজীবযীতে হকন্তু ওতিয সাতিব দেশ জাহে ও ধ্তমগর অবমাযযা কতরতেয 
এময কথা দলখা দযই। োত্রতের সতে োর ধ্ারাবাহিক েুবগযবিাতরর কথা বলা আতে। 
  
অধ্যাপক ওতিয সুভাষ বসুর উতেতশয একহি কহবো হলতখহেতলয, োতে হেহয হলতখয 
সুভাষ োাঁর প্রহে সুহবিার কতরয হয। হেহয োত্রতের দেশতপ্রমতক শ্রদ্ধার দিাতখ দেতখয 
(অধ্যাপক আহযসুজ্জামায, অযুকরণীয়। ঈে সংখযা ২০০৮, সাপ্তাহিক)। 
  
গুরুর্ম্ভীর এই অংতশ আহম আসতল হক বলতে িাহে? বলতে িাহে মিাপুরুষ আমাতের 
মতধ্য দযই। দযই বতলই মিাপুরুষতের প্রহে আমাতের েুহযগবার আকষগণ। হভন্ন্ভাতব বলতে 
দর্তল েুবগলো মাযবজাহে দঘন্ন্া কতর কারণ েুবগলো আতে োর মতধ্যই। Mankind 
abhors timidity, because he is timid. 
  
মিাপুরুষ হবষতয় আমার প্রবল আগ্রতির কারণ সম্ভবে একিাই আমার মতধ্য মিাপুরুষ 
হবষয়ক হকেু দযই। আহম হযোিই আমজযোর একজয। ভুতল যাবার আতর্ বতল রাহখ 
আমার দলখা প্রথম মঞ্চ যািতকর যাম— মিাপুরুষ। 
  
মিাপুরুষ র়্োর কাহরর্র হিমুর বাবার দপাশাক হক িতব? হিমু িলুে পাঞ্জাবী পতর। হেহয 
হক পরতবয? দপাশাক খুব েুে কতর দেখার হবষয় যা। স্বয়ং দশক্সহপয়ার বতলতেয, মাযুতষর 
প্রথম পহরিয় োর দপাশাতক। বাংলা প্রবিতযও আতে— 
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পতিলা েশগযধ্াহর 
োরপতর গুণহবিাহর। 
  
েশগযধ্াহর িতে িতল দস রকম দপাষাক লার্তব। র্ামো পতর েশগযধ্াহর িওয়া যাতব যা। 
  
পহরতধ্য় বস্ত্র হযতয় দশখ সােীর হবখযাে শাতয়রও আতে। দপাশাক যথাযথ যা িওয়ায় 
রাজসভাতে দশতষর হেতক োতক বসতে দেয়া িতয়হেল। কহব অহভমায দথতক হলখতলয– 
  
রাজসভাতে এতসহেতলম 
বসতে হেতল হপতে 
সার্র জতল সুতক্তা ভাতস 
মুতক্তা থাতক যীতি। 

  

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আিমমদ । হিমুর বাবার কথামালা । হিমু সমগ্র 

 11 

www.bengaliebook.com                                  সূহিপত্র 

 

 

২. পপাশামকর গুরুত্ব 
আহম আমার জীবতয দপাশাকতক কখযই গুরুত্বপূণগ মতয কহর হয। ইহস্ত্রহবিীয কুাঁিকাতযা 
শািগ োর সতে স্পতঞ্জর সযাতেল পতর ব়ে দকাতযা অযুষ্ঠাতয দযতে কখযই সমসযা দবাধ্ 
কহর হয। েতব একবার মিাহবপতে পত়েহেলাম। দসই হবপে হযতয় ঢাকা ক্লাতবর মযার্াহজতযর 
রমযা সুবণগ জয়িী সংখযায় একিা দলখা হলতখহেলাম। দলখাহি আহম আমার অযুমহেক্রতম 
আবার োপহে। কারণ মিাপুরুষ র়্োর কাহরর্তরর দপাশাক হযবগািতযর আতর্ দলখািা প়ো 
থাকতল ভাল িতব। 
  
বাঙাতলর ঢাকা ক্লাব েশগয 
  
আমার েীঘগহেতযর পুরতযা বনু্ধতের একজতযর যাম জুতয়ল আইি। পুরতযা বনু্ধতের সতে 
আমার বযবিার একিু অদু্ভে। আহম কখযই োতের দিহলতিায কহর যা। বাসায় আসতে 
বহল যা। দরাতর্ দশাতক খবর দযই যা। বযাপারিা ভাইস ভাসগা। োরাও দযয যা। 
  
একহেয িঠাৎ জুতয়ল আইতির দিহলতিায। হেহয বলতলয, আপযাতক একিা জায়র্ায় 
হযমন্ত্রণ করতে িাহে। আপহয হক আসতবয? 
  
আহম বললাম, অবশযই। জায়র্ািা দকাথায়? 
  
ঢাকা ক্লাতব। 
  
ভাই আহম দো ঢাকা ক্লাতবর দমম্বার যা। আমাতক ঢুকতে দেতব। 
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জুতয়ল আইি বলতলয, ক্লাতব আলাো আলাো ঘর আতে। এসব ঘর ভা়ো দযয়া যায়। 
দসখাতয অহেহথরা দযতে পাতরয। 
  
আহম বললাম, হেযক্ষণ বলুয। যথাসমতয় উপহস্থে থাকব। দকাতযা উপলক্ষ হক আতে? 
  
উপলক্ষ আতে। 
  
জুতয়ল আইি উপলক্ষ বযাখযা করতলয। োর এক বনু্ধ এতসতেয দকালকাো দথতক, যাম 
রঞ্জয দসযগুপ্ত। ভদ্রতলাক একজয হশল্পপহে। হেহয দলখক হুমাযূ়য আিতমতের হকেু রিযা 
পাঠ কতরতেয। োর শখ দলখতকর সতে কথা বলতবয। 
  
আহম হযহেগষ্ট হেতয ঢাকা ক্লাতবর হরহসপশয রুতম উপহস্থে িলাম। জুতয়ল আইি োর বনু্ধতক 
হযতয় আতর্ই উপহস্থে। হরহসপশতযর হযহয প্রধ্ায, হেহয দকময অদু্ভে দিাতখ োকাতেয। 
প্রথতম মতয িতলা দলখকতক হিযতে পারার আযতন্দর জতযযই োর দিাতখর েৃহষ্ট অদু্ভে 
লার্তে। হকেুক্ষতণর মতধ্যই আমার ভুল ভাঙল। হরহসপশহযস্ট হবযতয়র সতেই বলতলয, 
সযার আপযাতক ক্লাতব ঢুকতে দেয়া যাতব যা। সহর। 
  
আহম বললাম, দকয? 
  
আপযার দেসতকাি হঠক দযই। আপযার পাতয় সযাতেল। শািগ দযিা পতরতেয দসখাতযও 
সমসযা। 
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জুতয়ল আইি যাযা দিষ্টা িহরত্র করতেয। ক্লাতবর কেগাবযহক্ততের সতে দযার্াতযাতর্র দিষ্টা 
করতেয, কাউতক পাওয়া যাতে যা। 
  
আহম বুঝতে পারহে, আমাতক দেখাতে দলতবযহিতসর মতো। র্াতয় ইহস্ত্রহবিীয কুাঁিকাতযা 
শািগ। পাতয় সযাতেল। সযাতেতলর আযু়ও দশষ পযগাতয়। দয-তকাতযা সময় িাম়োর হিো 
খুতল দস হরিায়ারতমতে িতল যাতব। 
  
আমার সামতয হরহসপশতযর একজয একতজা়ো জুো এতয রাখল। দসই জুো র্ামা 
পাতলায়াতযর পাতয়রও হেয িার সাইজ ব়ে। আমাতক বলা িতলা– এই জুো পতর ঢুতক 
যায। 
  
আহম বললাম, অতযযর জুো পতর দকয ঢুকব? খাহল পাতয় হক ঢুকতে পাহর? আমার খাহল 
পাতয় ঢুকতে আপহি দযই। আমার উপযযাতসর এক িহরত্র হিমু, খাহল পাতয় প্রধ্াযমন্ত্রীর 
সতে দেখা করতে হর্তয়হেল। 
  
হরহসপশহযস্ট বলল, হি-যা সযার। খাহল পাতয় ঢুকতে পারতবয যা। 
  
আহম বললাম, আো মিািা র্ান্ধী দো আধ্া দযংিা থাতকয। োর্তলর েহ়ে িাতে ঘুতর 
দব়োয। োর্লিা ভযাাঁ ভযাাঁ করতে থাতক। মিািা র্ান্ধী যহে ইো প্রকাশ কতরয ঢাকা ক্লাতবর 
লাউতঞ্জ বতস এক কাপ র্রম েুধ্ খাতবয। হেহয হক পারতবয? 
  
যা। োতক ঢুকতে দেয়া িতব যা।। 
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রবীন্দ্রযাথতক হযতয় দো আপযাতের ক্লাতব অতযক অযুষ্ঠায িয়। রবীন্দ্র জন্মজয়িী। 
রবীন্দ্রযাতথর বষগার র্ায। িয় যা? 
  
হজ সযার িয়। 
  
রবীন্দ্রযাথ যহে ক্লাতব আসতে িায, োাঁতক হক ঢুকতে দেয়া িতব? হেহয দজাকািাইপ দপাশাক 
পতরয। পাতয় থাতক িিল। 
  
যা উযাতকও ঢুকতে দেয়া িতব যা। 
  
আলবািগ আইযস্টাইযতক হক ঢুকতে দেয়া িতব? ঢাকা ক্লাতবর দেসতকাতির ধ্ার হকন্তু হেহয 
ধ্াতরয যা। 
  
সযার, উযাতকও ঢুকতে দেয়া িতব যা। 
  
এেক্ষতণ আহম হকেু স্বহি হিতর দপতয়হে। এই গ্রতির দসরা হেযজযই যহে ক্লাতব ঢুকতে 
যা পাতরয, আহম দকাথাকার িহরোস পাল? আমাতক দয এরা কাতয ধ্তর উঠতবাস করায় 
হয এতেই আহম খুহশ। 
  
. 
  
এই ঘিযার মাস েতয়ক পর আহম ঢাকা ক্লাব দথতক একিা হিহঠ দপলাম। হিহঠতে দলখা, 
আমাতক ঢাকা ক্লাতবর অযারাহর দমম্বারহশপ দেয়া িতয়তে। এই খবর শুতয আমার বনু্ধরা 
এময ভাব করতে লার্ল দযয িহিশ কযাতরি দসাযার একিা িহরণোযা আমার ঘতর ঢুতক 
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দর্তে। ঢাকা ক্লাতবর দমম্বারহশতপর দয এে গুরুত্ব ো দো জাযোম যা। আহম ক্লাব িাইপ 
মাযুষ যা। গুরুত্ব ধ্রতে পারার কথাও আমার যা। আহম আমার হযতজর ক্লাব সতে হযতয় 
ঘুহর। দযখাতয যাই ক্লাব সাতথ হযতয়ই যাই।। 
  
যাই দিাক, একহেয হঠক করলাম দমম্বারহশতপর শুভ উতবাধ্য করব। আহম আমার আতরক 
বনু্ধ আহকগতিক্ট কহরমতক খবর হেলাম। দস ঢাকা ক্লাতবর পুরতযা দমম্বার। ক্লাতবর হযয়মকাযুয 
ভাতলা জাতয। কহরমতক সতে হযতয় িাম়োর জুো হকযলাম, িুলিাো শািগ হকযলাম। ইয 
কতর শািগ পরব, কাতজই একিা দবল্টও দকযা িতলা। আয়যায় োহকতয় দেহখ হযতজতক সং-
এর মতো লার্তে। সবাইতক সব হকেুতে মাযায় যা। 
  
ক্লাতব ঢুকলাম। যেুয জুোর কারতণ দমতঝ অহেহরক্ত হপহেল লার্হেল। মতয িহেল দয-
দকাতযা সময় আহম হপেতল গুরুত্বপূণগ কাতরা ঘাত়ে পত়ে যাব। একিা দকতলঙ্কাহর িতব। 
  
ইংতরজ সাতিবতের বাযাতযা ক্লাব দেতখ মুগ্ধ িলাম। িমৎকার মার্গাহরিা পরপর কতয়কিা 
দখতয় দিললাম। সাতিবতের প্রহে একধ্রতযর কৃেজ্ঞোও দবাধ্ করলাম। ভাহর্যস োরা 
ক্লাব প্রজাহের হেতলয। 
  
পাহখ উত়ে িতল দর্তল পাহখর পালক পত়ে থাতক। সাতিরা িতল দর্তেয দিতল দরতখ দর্তেয 
োতের োয়া। আমরা ক্লাতবর দমম্বাররা দসই োয়া র্াতয় দমতখ ক্লাতব ঢুহক। আড্ডা দেই। 
হযতজতের দকময দযয হব্রহিশ হব্রহিশ লাতর্। আমার মতো দভতো বাঙাতলর জতযয এও দো 
কম প্রাহপ্ত যা। আসুয এখয হিমুর বাবার দপাশাক হযতয় পুরতযা হযয়তম প্রতসস অি 
এহলহমতযশতযর দভের হেতয় যাই। 
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হেহয হক দেতলর মে িলুে পাঞ্জাবী প্রতবয? 
  
যা। 
  
হেহয হক হি হপস সুযি িাই পরতবয? 
  
যা। 
  
লুেী র্ামো? 
  
যা। 
  
িািপযাে, হি-শািগ? 
  
যা। 
  
মাওলাযাতের পাঞ্জাবী, পায়জামা? 
  
যা। হেহয হক যগ্ন থাকতবয? 
  
যা। 
  
পাঠক দেখতেয– োর দপাশাক হযবগািয কেিা জহিল িতয় দর্তে? োতক সাধ্ারণ িাওয়াই 
শািগ এবং পযাে পরাতযা ো়ো র্হে দেখহে যা। দপাশাতক হেহয িতবয সাধ্ারণ। আইযস্টাইয 

http://www.bengaliebook.com/


 হুমায় ূন আিমমদ । হিমুর বাবার কথামালা । হিমু সমগ্র 

 17 

www.bengaliebook.com                                  সূহিপত্র 

 

 

িাইপ। আইযস্টাইতযর দপাশাক হযতয় একিা র্ল্প দকাথায় দয পত়েহেলাম। র্ল্পিা বহল। 
সুইতিতযর রাযীর সতে োর তবঠক। রাযী িঠাৎ লক্ষয করতলয আইযস্টাইতযর শাতিগর 
দবাোম হঠকমে লার্াতযা দযই। হবেীয় দবাোমহি লার্াতযা িতয়তে েৃেীয় দবাোম ঘতর। 
রাযী এই ত্রুহি দথতক হকেুতেই হযতজর দিাখ সরাতে পারতেয যা। এক পযগাতয় 
আইযস্টাইতযর হবষয়িা দিাতখ প়েল। হেহয লহজ্জে ভহেতে বলতলয, রাযী েুহমহযি সময় 
হেয আহম বাথরুতম যাব এবং দপাশাতকর ত্রুহি েূর কতর আসব। 
  
আইযস্টাইয বাথরুতম দর্তলয এবং দপাশাতক আতরা ব়ে ধ্রতযর ত্রুহি হযতয় হিতর এতলয। 
এখয েৃেীয় দবাোমহি লার্াতযা িতয়তে প্রথম দবাোম ঘতর। হবেীয় দবাোম েৃেীয় দবাোম 
ঘতর পুতরা দব়োতে়ো। 
  
আমার ধ্ারণা র্ল্পিা বাযাতযা। মিাপুরুষ পযগাতয়র মাযুষতের হযতয় আমরা র্ল্প বাযাতযা 
পেন্দ কহর। হবেযাসার্তরর মােৃভহক্তর র্তল্পর কথাই ধ্হর। র্ল্পিা এক সময় পাঠযও হেল। 
মাতয়র অসুতখর সংবাে শুতয ঈশ্বরিন্দ্র হবেযাসার্র িাকহর দথতক েুহি িাইতলয মাতক দেখতে 
যাতবয। েুহি দেয়া িতলা যা। হেহয িাকহর দেত়ে হেতয় রওযা িতলয। 
  
বাহ়েতে যাবার জতযয উিাল োতমাের যেী পার িতে িতব। ঘাতি দকাতযা দযৌকা দযই। 
হেহয সাাঁেতর যেী পার িতলয। 
  
ঈশ্বরিন্দ্র হবেযাসার্তরর দোি ভাইতয়র যাম শমু্ভিন্দ্র হবেযারত্ব। োাঁর দলখা দথতক জাযা যায় 
এময দকাতযা ঘিযা ঘতি হয। 
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আমাতের সমাতজর মিাপুরুষ দযই বতলই আমাতের মতধ্য ক্লাহিহবিীয দিষ্টা— মিাপুরুষ 
বাযাতে িতব। দযসব গুণ একজতযর আতে োতে িলতব যা, আতরা গুণ দঢতল হেতে িতব। 
  
মিাপুরুষ অযুসন্ধাতযর এই বযাকুলোর দপেতয দজতযহিক কারণ আতে বতল আমার ধ্ারণা। 
মাযুষ এক সময় বতয জেতল বাস করে। মিাহবপতের জীবয িযগা। কু্ষদ্র কু্ষদ্র দর্াষ্ঠীতে 
হবভক্ত দসইসব মাযব সম্প্রোতয়র জতযয প্রতয়াজয হেল হবিক্ষণ, জ্ঞাযী, বুহদ্ধমায এবং 
সািসী দযো। যারা োতেরতক হবপে দথতক বাাঁিার পরামশগ দেতব এবং োরা হিতক থাকতব। 
দজতযহিক কারতণ অেীতের দসই সৃ্মহে অহমরা হযতয় এতসহে। এখতযা আমাতের দযো 
েরকার, আওয়ামী লীর্, হবএযহপ েরকার। দযো ো়ো আমরা অসিায়। 
  
মিাপুরুষরা, দযোর দিতয়ও ব়ে। দযোরা হযতজর স্বাথগ খুব ভালমে দেতখয। মিাপুরুষরা 
ো দেতখয যা। হকংবা িয়তো দেতখয আমরা যারা সাধ্ারণ পাবহলক োরা ো বুঝতে পাহর 
যা। 
  
হিস্টায ধ্তমগ দসইে দঘাষণা করার একহি প্রহক্রয়া আতে। Saint অথগ মিাসাধ্ক, 
মিাপুরুষ। আমাতের পহরহিে মাোর দেতরসাতক োর মৃেুযর পর Saint দঘাষণা করা 
িতয়তে। পাঠক হক জাতযয দশষ বয়তস মাোর দেতরসার র্ভীর ঈশ্বর হবশ্বাতস হি়ে ধ্তরহেল? 
হেহয অসিায় দবাধ্ করহেতলয। দসই সময় হেহয দপাপ দবতযহিক্টতক দবশ হকেু হিহঠ 
হেতয়হেতলয। হিহঠর হবষয়বস্তু ঈশ্বতরর অহিতত্ব সতন্দি। হেহয হিহঠগুহল যষ্ট কতর দেয়ার 
হযতেগশও হেতয়হেতলয। দসতেম্বর ৭ োহরখ ২০০৭-এ োর হকেু হিহঠ প্রকাহশে িয়। 
একহিতে হেহয হলতখতেয– 
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Where is my faith? Even deep down there is nothing but emptiness. If 
there be a God–please forgive me. 
  
অযয আতরকহি হিহঠতে হলখতলয– 
  
I feel just that terrible pain of loss, of God not wanting me, of god not 
being god, of God not really existing. 
  
একজয স্বীকৃে মিাপুরুতষ (যা-হক মিামাযবী?)-র যহে এই সমসযা থাতক োিতল সাধ্ারণ 
আমজযো যাতব দকাথায়? 
  
জহিল েথয আতলািযা থাকুক। আসুয আমরা আবার প্রতসস অি এহলহমতযশয দিকহযতক 
দবর কহর মিাপুরুষ দকময িতবয। 
  
একজয মিাপুরুষ হক আপযার বাহ়েতে বতস হিেল শুাঁিহক হেতয় ভাে খাতবয? 
  
যা। 
  
হেহয হক ঈতের িাহসর যািক দেখার জতযয আগ্রি হযতয় হিহভর সামতয বতস থাকতবয? 
  
যা। 
  
হেহয এক দসি সিা গ্লাস রহঙয কার্তজ মুত়ে হবতয়র োওয়াে দখতে যাতবয? 
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যা। 
  
হেহয হক যথাসমতয় একহি েরুণী হবতয় করতবয এবং বাসর রাতের কমগকাতে অংশ 
দযতবয? 
  
যা। 
  
োিতল হক এই োাঁ়োতে যা দয মিাপুরুষ আমাতের মে দকউ যা। সমূ্পণগ হভন্ন্ হকেু। দসই 
হভন্ন্িা হক োও পহরষ্কার যা। দয বস্তুর অহিত্বই দযই দসই বস্তু সম্পতকগ ধ্ারণা করাও দো 
অসম্ভব। 
  
আমরা যখয ভূতের বা রাক্ষতসর েহব আাঁহক দসই ভূেিা দেখতে িয় মাযুতষর কাোকাহে 
হকংবা আমাতের দেখা পশুর কাোকাহে। 
  
োর হশং থাকতে পাতর (আমরা অতযক হশংওয়ালা পশু দেতখহে)। র্া ভহেগ কািা থাকতে 
পাতর (সজারু)। ভয়ঙ্কর োাঁে থাকতে পাতর (বাঘ, হসংি) কাযা দথতক সমূ্পণগ হভন্ন্ হকেু 
আাঁকা মুরাহলতয়হলহস্টক হিত্রকর সালভাের োহলর পতক্ষও সম্ভব িয় হয। 
  
হিমুতক মিাপুরুষ বাযাতযা এই কারতণই আমার জতযয সিজ একিা কাজ িতয়তে। কারণ 
একিাই মিাপুরুতষর দকাতযা ধ্ারণা আমাতের দযই। হিমু হযোিই ঘতরায়া এক দেতল। দয 
শুিহকর সতে দবগুতযর েরকাহর হেতয় আগ্রতির সতে দপি ভহেগ কতর ভাে খাতব। ভাে 
খাবার পর েজগহযতে িুয লাহর্তয় পায খাতব। পাতযর হপক দিলতব। 
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সম্প্রহে হিমুতক হযতয় দোট্ট একিা ঝাতমলায় পত়েহে। ঝাতমলািা তেহর কতরতেয আমার 
মা। োাঁর বয়স প্রায় আহশ। হকিহয অতকতজা। ওষুধ্পত্র হেতয় দকাতযা রকতম সিল রাখা 
িতয়তে। িাতিগর অবস্থাও েুবগল। বাই পাস করাতযা িতয়তে। প্রায়ই িুসিুতস পাহয আতস। 
িাসপাোতল পাহঠতয় হঠক কতর আযা িয়। 
  
এক সকাতল োতক হযতয় যাশো খাহে। হেহয িঠাৎ বলতলয, হিমুতক ভাল দমতয় দেতখ 
হবতয় হেতয় দে। 
  
আহম যাশো খাওয়া বন্ধ কতর বললাম, হিমুতক হবতয় হেতয় হেতে বলতেয? 
  
মা বলতলয, িযাাঁ। দবিারা কেহেয একা একা ঘুরতব? আমার হযতজরও বয়স িতয়তে। হিমুর 
হবতয় দখতয় যাই। 
  
পাঠক হক সমসযািা বুঝতে পারতেয? হিমু হরতয়হলহির অংশ িতয় যাতে। একহেয িয়তো 
আহম হযতজই িলুে রতঙর একিা কািগ পাব। হিমুর হবতয়র কািগ। হবহিআর এর েরবার 
িতল আতয়াজয কতর হবতয়। দক জাতয আমার মা হিমু পত্নীর জতযয িলুে হসতের শাহ়ে 
হযতয় হবতয় দখতে িতল দযতেও পাতরয। 
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৩. থাকুক হিমু প্রসঙ্গ 
থাকুক হিমু প্রসে। োর বাবা-মার কাতে হিতর যাই। হিমুর মার দেময দকাতযা উতিখ 
দকাতযা বইতেই দযই। 
  
ভদ্রমহিলা রূপবেী হেতলয। (আমার উপযযাতসর সব যারী িহরত্রই রূপবেী। দমতয়তের রূপ 
দেয়ার বযাপাতর আমার দকাতযা কাপগণয দযই।) এই মহিলা হিমুর জতন্মর পর পরই মারা 
যায। োাঁর মৃেুয স্বাভাহবক হেল যা। োর স্বামী হকেু কলকাহঠ দযত়েতেয। 
  
হিমুর বাবা একা হিমুতক মাযুষ করতে দিতয়তেয। হযতজর পহরকল্পযায় পুত্রতক ব়ে করতে 
দিতয়তেয। মা দবাঁতি থাকতল এিা কখতযা সম্ভব িতো যা। কাতজই িেযাকাে। 
  
হিমুর বাবাতক আমরা হক ভয়ঙ্কর হক্রহমযাল বলব? যা-হক একজয হিমু তেহরর জতযয োর 
অপরাধ্ ক্ষমা করব? 
  
হবিাতরর োহয়ত্ব পাঠকতের। হিমুর বাবার কথামালা সংকহলে করা িতলা। হিমুর প্রহে োর 
উপতেতশর সংকলয। এই উপতেশ সাবগজযীয যয়। শুধু্ হিমুর প্রহেই প্রতযাজয। 
  
. 
  
মযূ়রাক্ষী 
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আমার বাবা োর খাোয় আমার জতযয দযসব উপতেশ হলতখ দরতখ দর্তেয োর মতধ্য 
একিার হশতরাযাম িতে হযহলগপ্তো। হেহয হলতখতেয : 
  
হযহলগপ্তো 
  
পৃহথবীর সকল মিাপুরুষ এবং মিাজ্ঞাযীরা এই জর্ৎতক মায়া বহলয়া অহভহিে কহরয়াতেয। 
আহম আমার কু্ষদ্র হিিা ও কু্ষদ্র হবতবিযায় দেহখয়াহে আসতলই মায়া। স্বামী ও স্ত্রীর দপ্রম 
দযময মায়া বই হকেুই যয়, ভ্ৰাো ও ভহগ্নর দেি-সম্পকগও োই। দয কারতণ স্বাতথগ আঘাে 
লাহর্বামাত্র স্বামী-স্ত্রীর দপ্রম বা ভ্ৰাো-ভহগ্নর ভাতলাবাসা কপূতরর মতো উহ়েয়া যায়। কাতজই 
দোমাতক পৃহথবীর সবগ হবষতয় পুতরাপুহর হযহলগপ্ত িইতে িইতব। দকাতযাহকেুর প্রহেই েুহম 
দযময আগ্রি দবাধ্ কহরতব যা আবার অযাগ্রিও দবাধ্ কহরতব যা। মাযুষ মায়ার োস। দসই 
োসত্ব-শৃখল দোমাতক ভাহঙতে িইতব। মাযুতষর অসাধ্য হকেুই যাই। দিষ্টা কহরতল েুহম ো 
পাহরতব। দোমার হভেতর দসই ক্ষমো আতে। দসই ক্ষমো হবকাতশর দিষ্টা আহম দোমায় 
তশশতবই কহরয়াহে। একই সতে দোমাতক আের এবং অযাের করা িইয়াতে। মাোর প্রবল 
ভাতলাবাসা িইতেও েুহম বহঞ্চে িইয়াে। এই সমিই একহি ব়ে পরীক্ষার অংশ। এই 
পরীক্ষায় সিলকাম িইতে পাহরতল প্রমাণ িইতব দয, ইো কহরতল মিাপুরুষতের এই 
পৃহথবীতে তেহর করা যায়। 
  
যহে একহি সাধ্ারণ কুকুরতকও যথাযখ প্রহশক্ষণ দেওয়া যায়, দসই কুকুর হশকাহর কুকুতর 
পহরণে িয়। একজয ভাতলামাযুষ পহরতবতশর িাতপ ভয়াবি খুযীতে রূপািহরে িয়। যহে 
োই িয়, েতব দকয আমরা আমাতের ইো অযুযায়ী মাযব সম্প্রোয় তেহর কহরতে পাহরব 
যা? 
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উপতেশ যম্বর এর্াতরা 
সৃহষ্টকেগার অযুসন্ধায 
  
সৃহষ্টকেগার অযুসন্ধায কহরতব। ইিাতে আিার উন্ন্হে িইতব। সৃহষ্টকেগাতক জাযা এবং 
আিাতক জাযা একই বযাপার। স্বামী হবতবকাযতন্দর একহি উহক্ত এই প্রসতে স্মরণ রাহখও 
  
বহুরূতপ সমু্মতখ দোমার, 
োহ়ে দকাথা খুাঁহজে ঈশ্বর? 
  
. 
  
েরজার ওপাতশ 
  
ঘুমাইয়া রাে যষ্ট কহরও যা। হেতয হযদ্রা যাইতব। রাে কািাইতব অহযদ্রায়। কারণ রাহত্র 
আি-অযুসন্ধাতযর জযয উিম। জর্তের সকল পশু হযহশযাপয কতর। পশুমাত্রই হযশাির। 
মাযুষ এক অতথগ পশু। হযহশযাপয োর অবশয কেগতবযর একহি। 
  
. 
  
হিমু 
  
দি মাযবসিায, েুহম দোমার ভাতলাবাসা লুকাইয়া রাহখও। দোমার পেতন্দর মাযুষতের 
সহিে েুহম রূঢ় আিরণ কহরও, দযয দস দোমার স্বরূপ কখতযা বুহঝতে যা পাতর। মধু্র 
আিরণ কহরতব েুজগতযর সতে। হযতজতক প্রকাশয রাখার ইিাই প্রথম পাঠ। 
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. 
  
পারাপার 
  
দোর ঘুমুতল িলতব যা। মিাপুরুষতের সবহকেু জয় করতে িয়। কু্ষধ্া, েৃষ্ণা, ঘুম। ঘুম 
িতে হবেীয় মৃেুয। সাধ্ারণ মাযুষ ঘুমায় অসাধ্ারণরা দজতর্ থাতক।… 
  
. 
  
হিমুর িাতে কতয়কহি যীলপদ্ম 
  
হিমালয়, 
  
েুহম অষ্টােশ বতষগ পোপগণ কহরয়াে। আমার অহভযন্দয। অষ্টােশ বযগতক গুরুতত্বর সতে 
হবতবিযা করা িয়। এই বয়তস যারী ও পুরুষ দযৌবযপ্রাপ্ত িয়। োিাতের হিিা-তিেযায় 
বযাপক পহরবেগয িয়। এই পহরবেগতযর িল শুভ দযময িয়— মাতঝ মাতঝ অশুভও িয়। 
  
হপ্রয় পুত্র, দোমাতক আজ আহম েরুণ-েরুণীর আকষগতণর হবষতয় আমার েীঘগহেতযর হিিার 
িসল বহলতে িাই। ময হেয়া পাঠ কতরা। েরুণ-েরুণীর আকষগতণর সমগ্র হবষয়িাই 
পুরাপুহর তজহবক। ইিা পশুধ্মগ। এই আকষগতণর বযাপারহিতক আমরা যাযাযভাতব মহিমাহিে 
কহরবার দিষ্টা কহরয়াহে। দপ্রম হযয়া কহব সাহিহেযকরা মাোমাহে কহরয়াতেয। হিত্রকররা 
দপ্রহমক-তপ্রহমকার েহব অঙ্কয কহরয়াতেয। র্ীহেকাররা র্ায রিযা কহরয়াতেয। র্ায়করা 
দসই র্ায যাযায ভহেমায় র্াহিয়াতেয। 
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হপ্রয় পুত্র, দপ্রম বহলয়া জর্তে হকেু যাই। ইিা শরীতরর প্রহে শরীতরর আকষগণ। এই 
আকষগণ প্রকৃহে তেহর কহরয়াতেয যািাতে োঁাািার সৃহষ্ট বজায় থাতক। যর-যারীর হমলতয 
হশশু জযুগ্রিণ কহরতব- প্রকৃহের সৃহষ্ট বজায় থাহকতব। 
  
একই আকষগণ প্রকৃহে োাঁিার সমি জীবজর্তে তেহর কহরয়াতেয। আহশ্বয মাতস কুকুরীর 
শরীর েুই হেতযর জযয উিপ্ত িয়। দস েখয কুকুতরর সতের জযয প্রায় উন্মি আিরণ 
কতর। ইিাতক হক আমরা দপ্রম বহলব? 
  
হপ্রয় পুত্র, মাযুষ ভায কহরতে জাতয, পশু জাতয যা এই একহি হবষয় ো়ো মাযুতষর সতে 
পশুর দকাতযা েিহে যাই। যহে কখতযা দকাতযা েরুণীর প্রহে েীব্র আকষগণ দবাধ্ কর, 
েখয অবশযই েুহম দসই আকষগতণর স্বরূপ অযুসন্ধায কহরতব। দেহখতব আকষগতণর 
দকন্দ্রহবনু্দ েুে শরীর। শরীর দযতিেু যশ্বর, দসতিেু দপ্রমও যশ্বর।। 
  
হপ্রয় পুত্র, দোমাতক অতযক েূর যাইতে িইতব। ইিা স্মরণ রাহখয়া অগ্রসর িইও। প্রকৃহে 
দোমার সিায় িউক— এই শুভ কামযা। 
  
হপ্রয় পুত্র, 
  
মাযুষ মায়াবদ্ধ জীব। মায়ায় আবদ্ধ িওয়াই োিার হযয়হে। দোমাতক আহম মায়ামুক্ত 
িওয়ার প্রহক্রয়ার হভের হেয়া ব়ে কহরয়াহে। োরপতরও আমার ভয়— একহেয ভয়ঙ্কর 
দকাতযা মায়ায় দোমার সমি দবাধ্, সমি দিেযা আেন্ন্ িইতব। মায়া কূপহবতশষ, দস-
কূতপর র্ভীরো মায়ায় দয় আবদ্ধ িইতব োিার মতযর র্ভীরোর উপর হযভগরশীল। আহম 
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দোমার মতযর র্ভীরো সম্পতকগ জাহয। কাতজই ভয় পাইতেহে— কখয-যা েুহম মায়া যামক 
অথগিীয কূতপ আিকা পহ়েয়া যাও। যখযই এইরূপ দকাতযা সম্ভাবযা দেহখতব েখযই মুহক্তর 
জযয দিষ্টা কহরতব। মায়া যামক রহঙয কূতপ পহ়েয়া জীবয কািাতযার জতযয দোমার জন্ম 
িয় যাই। েুহম আমার সমগ্র জীবতযর সাধ্যাতক যষ্ট কহরও যা।… 
  
আহম আমার অপ্রকৃহেস্থ হপোর সমগ্র জীবতযর সাধ্যাতক যষ্ট কহর হয। আহম যখযই মায়ার 
কূপ দেতখহে েখযই েূতর সতর দর্হে। েূতর সরার প্রহক্রয়াহি কে দয কহঠয ো হক আমার 
অপ্রকৃহেস্থ োশগহযক হপো জাযতেয? মতয িয় জাযতেয যা। জাযতল মায়ামুহক্তর কহঠয 
হবধ্ায রাখতেয যা। 
  
. 
  
হিমুর হবেীয় প্রির 
  
ভয় হবষয়ক উপতেশ একজয মাযুষ োর এক জীবতয অসংখযবার েীব্র ভতয়র মুতখামুহখ 
িয়। েুহমও িইতব। ইিাই স্বাভাহবক। ভয়তক পাশ কািাইয়া যাইবার প্রবণোও স্বাভাহবক 
প্রবণো। েুহম অবশযই ো কহরতব যা। ভয় পাশ কািাইবার হবষয় যতি। ভয় অযুসন্ধাতযর 
হবষয়। হঠকমতো এই অযুসন্ধায কহরতে পাহরতল জর্তের অতযক অজাযা রিসয সম্পতকগ 
অবর্ে িইতব। দোমার জযয ইিার প্রতয়াজযীয়ো আতে। েতব দোমাতক বহলয়া রাহখ, এই 
জর্তের রিসয দপয়াতজর দখাসার মতো! একহি দখাসা ো়োইয়া দেহখতব আতরকহি দখাসী। 
এমযভাতব িহলতে থাহকতব— সবতশতষ দেহখতব হকেুই যাই। আমরা শূযয িইতে আহসয়াহে, 
আবার শূতযয হিহরয়া যাইব। েুই শূতযযর মধ্যবেগী স্থাতয আমরা বাস কহর। ভয় বাস কতর 
েুই শূতযয। এর দবহশ এই মুিূতেগ দোমাতক বহলতে ইো কহর যা।। 
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হযদ্রা ও জার্রতণর দয বাাঁধ্াধ্রা হযয়ম আতে, দযময হেবতস জার্রণ হযশাকাতল হবা— এসব 
হযয়ম মাহযয়া িলার দকাতযা আবশযকো যাই। দকাতযারকম বন্ধতয হযতজতক বাাঁহধ্ও যা। 
দখালা মাঠ বা প্রািতর হযদ্রা হেতে দিষ্টা কহরতব। দকাতযা প্রতকাতষ্ঠ শয়য কহরতল দসই 
প্রতকাতষ্ঠর েরজা-জাযালা সবই খুহলয়া রাহখতব দযয হযদ্রাকাতল দখালা প্রািতরর সহিে 
দোমার হদ্রীকতক্ষর দযার্ সাহধ্ে িয়। 
  
হযদ্রাকাতল েঙ্কর বা িাকাে আহসয়া দোমার মালামাল হযয়া পলায়য কহরতব— এই হিিা 
মাথায় রাহখও যা, কারণ েঙ্কর আকষগণ কহরবার মতো হকেু দোমার কখযই থাহকতব যা। 
যহে থাতক েতব োিা েঙ্কর কেৃগক হযয়া যাওয়াই দশ্রয়। 
  
. 
  
জর্তের কমগকাে িকু্ষ দমহলয়া দেহখয়া যাইতব। দকাতযাক্রতমই হবিহলে িইতব যা। আযতন্দ 
হবিহলে িইতব যা, েুুঃতখও হবিহলে িইতব যা। সুখ-েুুঃখ এইসব হযোিই েুে মায়া। 
েুে মায়ায় আবদ্ধ থাকতল জর্তের প্রধ্ায মায়ার স্বরূপ বুহঝতে পাহরতব যা। 
  
যখযই সময় পাইতব েখযই বযভূহমতে যাইবার দিষ্টা কহরতব। বৃতক্ষর সতে মাযবতশ্রণীর 
বন্ধয অহে প্রািীয। আমার ধ্ারণা আহে মাযব একপযগাতয় বৃতক্ষর সহিে কতথাপকথয 
কহরে। সমতয়র সতে সতে মাযুতষর এই ক্ষমো যষ্ট িইয়াতে। েতব সাধ্যায় িল িয়। 
ময দকন্দ্রীভূে কহরতে যহে সক্ষম িও েতব বৃতক্ষর সহিে দযার্াতযাতর্ও সক্ষম িইতব। 
বৃক্ষরাজ দোমাতক এময অতযক জ্ঞায হেতে সক্ষম িইতব দয-জ্ঞায এহিতে েুহম কখতযা 
পাইতব যা। 
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কণ্টক 
  
কাাঁিা, কণ্টক, শলা, েরুযখ, সূিী, দিাাঁি 
  
বাবা হিমালয়, তশশতব কইমাতের দঝাল খাইতে হর্য়া একবার দোমার র্লায় কই মাতের 
কাাঁিা হবাঁহধ্ল। েুহম ব়েই অহস্থর িইতল। মাতের কািার যন্ত্রণা দেময অসিযীয় যয়, েতব 
ব়েই অস্বহিকর। কণ্টক যীরতবই থাতক, েতব প্রহেহযয়েই দস োর অহিত্ব স্মরণ করাইয়া 
দেয়। কণ্টতকর এই স্বভাব দোমাতক জাযাইবার জযযই আহম দোমার র্লার কাাঁিা েুহলবার 
দকাতযা বযবস্থা কহর যাই। েুহম হকেুহেয র্লায় কাাঁিা হযয়া ঘুহরয়া দব়োইতল। বাবা হিমালয়, 
েুহম হক জায দয মাযুতষর মতযও পরম করুণাময় হকেু কাাঁিা হবধ্াইয়া দেয? একহি কািার 
যাম,— মন্দ কাাঁিা। েুহম যখযই দকাতযা মন্দ কাজ কহরতব েখযই এই কাাঁিা দোমাতক 
স্মরণ করাইয়া হেতব। েুহম অস্বহি দবাধ্ কহরতে থাহকতব। বযথা দবাধ্ যা— অস্বহিতবাধ্।। 
  
সাধ্ারণ মাযুষতের জযয এইসব কািগার প্রতয়াজয আতে। হসদ্ধপুরুষতের জযয প্রতয়াজয 
যাই। কাতজই কেকমুহক্তর একিা দিষ্টা অবশযই দোমার মতধ্য থাকা উহিে। দযহেয 
হযতজতক সমূ্পণগ কেকমুক্ত কহরতে পাহরতব দসই হেয দোমার মুহক্ত। বাবা হিমালয়, 
প্রসেক্রতম দোমাতক একিা কথা বহল, মিাপাষেরাও কণ্টকমুক্ত। এই অতথগ মিাপুরুষ 
এবং মিাপাষতত্র হভেতর দেময দকাতযা প্রতভে যাই। 
  
. 
  
হিমুর রূপালী রাহত্র 
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বাবা হিমালয়, 
  
হিনু্দযারী সম্পতকগ একহি বহু প্রিহলে দলাক-তলাক আতে— 
  
পু়েল কযযা 
উ়েল োই 
েতবই কযযার 
গুণ র্াই। 
  
অথগাৎ কযযার োিকাযগ সম্পন্ন্ যা-িাওয়া পযগি োর গুণকীেগয করা যাতব যা। মৃেুযর 
আর্মুিূতেগও োর পা হপেলাতে পাতর। দস ধ্রা হেতে পাতর প্রতলাভতযর িাাঁতে। পা রাখতে 
পাতর দিারাবাহলতে। 
  
এিা শুধু্ হিনু্দ দমতয় যা, সবার জতযয প্রতযাজয। এবং দোমার জতযয হবতশষভাতব প্রতযাজয। 
মায়া যখয িােোহয হেতব েখয দোমাতক রক্ষা করার জতযয দকউ থাকতব যা। মায়াতকগ 
মায়া বতল হিযতে িতব। এই দিযাই আসল দিযা। 
  
প্রসেক্রতম দোমাতক আতরকহি দলাক বহল। দলাকহি রিযা কতরতেয িাণকয মুহযর পুত্র। 
োর জন্মস্থায েক্ষহশলা। হেহয হেতলয মিারাজা িন্দ্রগুতপ্তর পরামশগোো। যাই দিাক, 
দলাকিা এ রকম— 
  
আিার হযদ্রা ভয় তমথুযাহয 
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সমাহয তিোহে যৃযাং পশুযাম। 
জ্ঞাযী যরাযামহধ্তকা হবতশতষয। 
  
আিার, হযদ্রা, ভয়, তমথুয— পশু এবং মাযুষতের দভের সমভাতবই হবেযমায। হকন্তু মাযুষ 
জ্ঞাযী–আর এখাতযই োর হবহশষ্টো। 
  
িাণতকযর এই দলাক সব মাযুতষর জতযয প্রতযাজয হকন্তু দোমার জতযয যয়। পশু এবং 
মাযুতষর দভের যা সমভাতব হবেযমায দোমাতক ো দথতক আলাো করার দিষ্টা আহম 
কতরহে। কেিুকু সিল িতয়হে আহম জাহয যা। েতব আমার ধ্ারণা– আমার সারাজগীবতযর 
সাধ্যা হবিতল যাতব যা। েুহম সন্ধায পাতব পরম আরাতধ্যর। 
  
েুুঃখী মাযুতষর কাতে থাহকও। 
  
দশাকগ্রি মাযুতষর কাতে থাহকও। 
  
রাতর্-অন্ধ মাযুতষর কাতে থাহকও। 
  
আযহন্দে মাযুতষর কাতে থাহকও। 
  
েুুঃখ-তশাক, রার্-আযন্দ দোমার হভেতর আহসতে পাহরতব যা। 
  
হকন্তু কোি হবরক্ত মাযুতষর কাতে খাহকও যা। 
  
হবরক্ত মাযুষ ভয়ঙ্কর। 
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. 
  
একজয হিমু কতয়কহি হঝহঝতপাকা 
  
িাসযমুখী মাযুতষর হেতক ভাতলামতো োকাইও। অতযক হকেু হশহখতে পাহরতব। মাযুতষর 
মতযর ভাব কখযই মুতখ প্রহেিহলে িয় যা। মুতখর উপর সবগো পেগা থাতক। শুধু্ মাযুষ 
যখয িাতস েখয পেগা েূরীভূে িয়। িাসযরে একজয মাযুতষর মুতখ োর মতযর োয়া দেখা 
যায়। 
  
কখতযা দকাতযা অবস্থাতে অহস্থর িইতব যা। পৃহথবী সূতযগর িাহরহেতক ঘূণগায়মায। এই ঘূহণগতে 
েুহম কখতযা অহস্থরো পাইতব যা। েুহম পৃহথবীর স্বভাব ধ্ারণ কহরতব। মাযুষ বােযযতন্ত্রর 
মতো। দসই বােযযন্ত্র হযয়ে সংর্ীে তেহর কতর। অহস্থর বােযযন্ত্র সংর্ীে সৃহষ্টতে অক্ষম। 
কাতজই দোমার জতযয অহস্থরো হযহষদ্ধ দঘাষণা করা িইল। আহম জাহয ইিা জর্তের 
কহঠযেম কমগসমূতির একহি। বাবা হিমু, কাউতক কাউতক দো কহঠযেম কমগগুহল কহরতে 
িইতব। 
  
বাবা হিমালয়, 
  
দোমাতক বাস কহরতে িইতব অতযতকর মতধ্য। লক্ষ রাহখও দসই অতযতকর দকউই দযয 
দোমাতক কখতযা িালাক বা বুহদ্ধমায মতয যা কতর। মিাপুরুষরা িালাক িয যা, বুহদ্ধমায 
িয যা, আবার োরা দবাকাও িয যা। পৃহথবীর এই অহযেয জর্তে বুহদ্ধর স্থায যাই। বুহদ্ধ 
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বারা এই জর্ৎ বুহঝবার দিষ্টা কহরতব যা–দিেযা বারা বুহঝবার দিষ্টা কহরতব। বুহদ্ধ 
দিেযাতক যষ্ট কতর… 
  
. 
  
দোমাতের এই যর্তর 
  
হমথযা সম্পতকগ হেহয বতলতেয— 
  
দি আমার হপ্রয় পুত্র, হমথযার হকেু হকেু উপকার আতে। হকেু হমথযা সমাতজর এবং 
বযহক্তজীবতযর দক্ষতত্র কলযাণকর ভূহমকা দযয়। হকন্তু হমথযা হমথযাই। সেয আতলা, হমথযা 
অন্ধকার। দোমার যাত্রা আতলার হেতক। হমথযা েলযাময়ী, যাযায েলযায় দোমাতক 
ভুলাইতব। েুহম ভুহলও যা। কখতযা যা, দকাতযা অবস্থাতেই যা। ইিা আমার আতেশ। 
  
. 
  
দস আতস ধ্ীতর 
  
মৃেুযপথযাত্রী কখতযা দেহখয়াে? কখতযা হক োিার শযযাপাতশ্বগ রাহত্র যাপয কহরয়াে? কখতযা 
হক দেহখয়াহে হক রূতপ েুিিি কহরতে কহরতে জীবতযর ইহে িয়? জীবতযর প্রহে মাযুতষর 
হক হবপুল েৃষ্ণা! আর হকেুই িাই যা শুধু্ বাাঁহিবার জতযযই বাহিতে িাই।। 
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বাবা হিমালয়, েুহম অবশযই দোমার জীবতযর হকেু সময় মৃেুযপথযাত্রীতের জতযয আলাো 
কহরয়া রাহখতব। োিাতের শযযাপাতশ্বগ রাহত্র যাপয কহরতব। দয িািাকার হযয়া োিারা যাত্রা 
কহরতেতে দসই িািাকার অযুভব কহরবার দিষ্টা কহরতব। 
  
. 
  
আঙুল কািা জর্লু 
  
দি পুত্র। েুহম কহঠয অবস্থায় আহে। অহক্সতজয যামক অহে কু্ষদ্র হকেু অণুর জতযয দোমার 
সমি শরীর এখয ঝযঝয করতে। মাযুতষর মহিষ্ক অহক্সতজয সবতিতয় দবহশ দবহশ বযবিার 
কতর। হকেুক্ষতণর মতধ্যই দোমার মহিতষ্কর অহক্সতজতযর পহরমাণ কতম যাতব। েখয মহিষ্ক 
স্বরূতপ আহবভূগে িতব। মহিষ্ক দোমাতক অদু্ভে সব অযুভূহে দেখাতব, েৃশয দেখাতব। ভয় 
দপও যা। 
  
হেহয বতল হর্তয়তেয, হিমালয়, কাউতক হকেু হেহব যা, কাতরা কাে দথতক হকেু হযহবও যা। 
হযতজতক সবরকম দেয়া-তযয়ার বাইতর রাখহব। উপিার দেয়া-তযয়া, দপ্রম দেয়া-তযয়া হকংবা 
দেি-মমো দেয়া-তযয়া দকাতযাহকেুর মতধ্যই থাকহব যা। 
  
. 
  
আজ হিমুর হবতয় 
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একজয মিায োশগহযক বতলতেয— েুহম হযতজতক যা মতয কতরা েুহম োই। েুহম যহে 
হযতজতক মিাপুরুষ ভাব েুহম মিাপুরুষ। আর েুহম যহে হযতজতক হপশাি ভাব েুহম হপশাি। 
  
দয, মিায োশগহযক এই কথা বতলতেয োর যাম জাযতে পাহর? 
  
হেহয আমার বাবা। মিাপুরুষ বাযাবার হেহয একহি িুল খুতলহেতলয। হেহয একহি িুল 
িালাতেয। আহম দসই িুতলর োত্র। েতব েুুঃতখর হবষয় িতে গ্রাজুতয়শতযর আতর্ই বাবা 
মারা দর্তলয। 
  
. 
  
হিমু হরমাতে 
  
আমার বাবা (মিাপুরুষ র়্োর কাহরর্র োর উপতেশমালায় মৃেুযহবষয়ক অতযক কথাবােগা 
হলতখ দর্তেয। দসখাতয অহে হযিতশ্রণীর প্রাণ জীবাণুর মৃেুয হবষতয়ও দলখা আতে— 
  
জীবাণুর জন্ম মৃেুয 
  
জীবাণু অহে হযিপযগাতয়র প্রাণ। দযতিেু প্রাণ আতে কাতজই মৃেুযও আতে। মুিূতেগই লক্ষ 
দকাহি জীবাণুর জন্ম িয়, আবার মুিূতেগই মৃেুয। অহে ক্ষণস্থায়ী জীবযকাতল োিারা কী 
ভাতব? োিাতের দিেযায় িারপাতশর জর্ৎ কী? এই হবষতয় বাবা হিমু, েুহম হক কখতযা 
হিিা-তিেযা কহরয়াে? আপােেৃহষ্টতে মতয িইতে পাতর জীবাণুর হিিা-তিেযা অথগিীয। 
োিাতের ক্ষহণক জীবতয হিিা দিেযার স্থায যাই। এই যুহক্ত মাহযয়া মাযব সম্প্রোয় 
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সম্পতকগ হকেু বহল। মিাকাল এবং হবশ্বব্রহ্মাতের কাতে মাযব সম্প্রোতয়র ক্ষহণক জীবযও 
েুে। দসই হবতবিযায় োিাতের হিিা-তিেযাও অথগিীয। মাযব সম্প্রোতয়র উহিে 
হযতজতেরতক জীবাণুর মতোই হিিা করা। হকন্তু অিংতবাতধ্র কারতণ োিারা ো কতর যা। 
বরং অমরতত্বর কথা ভাতব। পাবতলা দযরুোর হবখযাে কহবো Fin del mundo-র প্রহে 
দোমার েৃহষ্ট আকষগণ কহরতেহে 
  
োব, দমাৎসািগ হক-যা লম্বাঝুল দোিা ফ্রকতিাতি আমাতের শেতকও যাতো়েবান্দার মতো 
হিতক আতেয, এখতযা বািাহর সাতজ জমকাতলা, পহরপাহি পূণগাে সংর্ীতে; হবর্ে শেক 
জুত়ে, মতয িয়, আর দকাতযা আওয়াজও বুহঝ বা কাতয আতস হয। 
  
. 
  
হিমুর মধ্য েুপুর 
  
রৃ্িভৃেয হবষতয় আমার বাবার হকেু উপতেশবাণী হেল। উপতেশবাণীর সার অংশ িতে— 
মিাপুরুষতের হকেুকাল রৃ্িভৃেয হিতসতব থাকতে িতব। হেহয িাতয়হরতে হক হলতখ দর্তেয 
হুবহু েুতল হেহে। এই অংশহি হেহয মৃেুযর আতর্ িাসপাোতল শুতয় শুতয় হলতখতেয। 
িাতের দলখা জ়োতযা এবং অস্পষ্ট। মাযুতষর মাযহসক অবস্থার োপ পত়ে িাতের দলখায়। 
আমার ধ্ারণা েখয োর মাযহসক অবস্থাও হেল এতলাতমতলা। দলখার হশতরাযাম হিজ 
মাস্টাসগ ভতয়স। হেহয সব দলখাই সাধু্ ভাষায় দলতখয। এই প্রথম সাধু্ বাে হেতয় িহলে 
ভাষা বযবিার কতরতেয। 
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হিজ মাস্টাসগ ভতয়স হিমু, েুহম হযিয় দরকিগ দকাম্পাহয হিজ মাস্টাসগ ভতয়তসর দরকিগ 
দেতখে। োতের মতযাগ্রাতম একহি কুকুতরর েহব আতে। কুকুরিা থাবা দর্াঁত়ে োর মহযতবর 
হেতক োহকতয় আতে। োর দিাতখ প্রভুর প্রহে আযুর্েয ঝতর ঝতর প়েতে। 
  
সব মিাপুরুষতের হকেু হেয কুকুর জীবয যাপয করা বাধ্যোমূলক। দস একজয প্রভুর 
অধ্ীতয থাকতব। প্রভুর কথাই িতব োর কথা। প্রভুর আতেশ পালতযই োর জীবতযর 
সাথগকো। প্রভুর ভাবযাই িতব োর ভাবযা। প্রভু হমথযা বলতল দসই হমথযাই দস সেয বতল 
ধ্তর হযতব। 
  
কুকুর দট্রহযং-এ উপকার যা িতব ো হযিরূপ : 
  
ক. জীবতয হবযয় আসতব। হবযয় যামক এই মিৎ গুণহি আয়ি করা প্রায় অসম্ভব। আহম 
অহে হবযয়ী মাযুষতকও দেতখহে অিংকাতরর গুোম। দসই গুোম োলাবদ্ধ থাতক বতল দকউ 
োর অিংকার প্রেযক্ষ করতে পাতর যা। 
  
খ. আযুর্েয হক ো দশখা যাতব। প্রহেহি মাযুষ হযতজর প্রহেই শুধু্ অযুর্ে। অতযযর প্রহে 
যয়। হযতজর প্রহে আযুর্েয দয সবগজতয েহ়েতয় হেতে পারতব দসই দো মিামাযব। 
  
র্. মাযুষতক দসবা করার প্রথম পাতঠর শুরু। 
  
কুকুর দট্রহযং হকংবা রৃ্িভৃেয দট্রহযং দোমাতক দসবা যামক আতরকহি মিৎ গুতণর সংস্পতশগ 
আযতব। দলাতরন্স যাইহিংতর্ল যা, দোমাতক সহেয দসবা হশখতে িতব। দলাতরন্স যাইহিংতর্ল 
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অসুস্থ মাযুষতের দসবা করতেয। োরা এমহযতেই দসবার োহবোর। দোমাতক সুস্থ মাযুষতক 
দসবা করতে িতব। 
  
আহম হযতজ এখয অসুস্থ। সময় ঘহযতয় আসতে এইরূপ মতয িয়। দোমাতক পূণগাে দট্রহযং 
হেতয় দযতে পারব বতল মতয িতে যা। দযসব হশক্ষা হেতয় দযতে পারব যা, আমার আতেশ, 
দসসব হশক্ষা হযতজ হযতজ গ্রিণ করতব। 
  
এখয অযয হবষতয় হকেু কথা বহল— র্ে শু েুপুতর আহম দোমার মাতক স্বতপ্ন দেতখহে। স্বপ্ন 
দমাতিই গুরুত্বপূণগ হকেু যা। মাযুষ যখয হযদ্রা যায় েখয মহিষ্ক োর সৃ্মহেগুতলা যা়োিা়ো 
কতর। যািাই-বাোই কতর, হকেু পুযহবগযযাস কতর, োরপর সৃ্মহের িাইতল যত্ন কতর দরতখ 
দেয়। এই কাজিা দস কতর যখয মাযুষ ঘুহমতয় থাতক েখয। মহিতষ্কর এই কাজ-কমগই 
আমাতের কাতে ধ্রা দেয় স্বপ্ন হিতসতব। ফ্রতয়ি সাতিব বতলতেয, সব স্বতপ্নর মূতল আতে 
দযৌযো। এই ধ্ারণা দয কেিা ভুল ো বযাখযার অতপক্ষা রাতখ যা। 
  
যাই দিাক, এখয স্বতপ্নর কথা বহল। আহম দোমার হকতশারী মাতক স্বতপ্ন দেখলাম। এিা 
কীভাতব সম্ভব িতলা জাহয যা। কারণ োতক আহম হকতশারী অবস্থায় কখতযা দেহখ যাই। 
যখয োতক হববাি কহর েখয োর বয়স বাইশ। দস একজয েরুণী। 
  
আহম দেখলাম দস োর গ্রাতমর বাহ়েতে। কুয়ার পাত়ে বতস। আতে। োর সামতয এক 
বালহে পাহয। দস দিাতখমুতখ পাহয হেতে। দোমার মা অহে রূপবেীতের একজয এই েথয 
মতয িয় েুহম জায যা। কারণ, োর মৃেুযর পর আহম োর সমি িতিাগ্রাি যষ্ট কতর 
হেতয়হে। োর সৃ্মহেজহ়েে সব হকেুই দিতল দেয়া িতয়তে। কারণ সৃ্মহে মাযুষতক হপেতয 
দিতয ধ্তর। মিাপুরুষতের হপেুিায দথতক মুক্ত থাকতে িয়। 
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স্বতপ্নর প্রসতে হিতর যাই। দোমার মা দিাতখমুতখ পাহয হেতয় উতঠ োাঁ়োতযা মাত্র আহম 
দসখাতয উপহস্থে িলাম। দোমার মা অেযি আযহন্দে র্লায় বলল, েুহম একা এতসে, 
আমার দেতল কই? 
  
আহম বললাম, োতক ঢাকা শিতর দরতখ এতসহে। 
  
দস করুণ র্লায় বলল, আিার, কে হেয োতক দেহখ যা! দস। -হক িলুে পাঞ্জাহব পতর 
খাহল পাতয় রািায় রািায় িাাঁতি। এিা হক সহেয? 
  
িযাাঁ সহেয। 
  
েুহম োতক সুন্দর একিা শািগ হকতয হেও। একিা পযাে হকতয হেও। এক দজা়ো জুো 
হকতয হেও। 
  
আো হেব। 
  
দোমার মা েখয কােতে শুরু কতর এবং কােতে কােতে বলল, ওর হক দকাতযা দমতয়র 
সতে ভাব িতয়তে? দকাতযা দমতয় হক ভাতলাতবতস োর িাে ধ্তরতে? 
  
আহমবললাম, যা। দস মিাপুরুষ িওয়ার সাধ্যা করতে। োর জতযয যারীসে হযহষদ্ধ। 
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দোমার মা দিাতখর পাহয মুতে রার্ী রার্ী র্লায় বলল, দস মিাপুরুষ িওয়ার সাধ্যা করতে, 
যা কিু করতে। োতক েুহম আমার কাতে হযতয় আস। আহম থাব়োতয় োর মিাপুরুষহর্হর 
েুিাতয় হেব। 
  
স্বতপ্নর এই জায়র্ায় আমাৱ ঘুম দভতঙ দর্ল। 
  
স্বপ্ন দয এক ধ্রতযর ভ্ৰাহি ো আহম জাহয। োরপতরও স্বপ্নেশগতযর পর পর আমার মতধ্য 
হকেু আেন্ন্ ভাব দেখা হেল। আমার িকু্ষ সজল িতলা। মতয মতয বললাম, 
  
মাো যসয রৃ্তিযাহি 
অরণযং দেয র্িবযং 
যথারণযং েথা রৃ্িস। 
  
বাবা হিমু, এখয দোমাতক একহি হবতশষ কথা বহল— দোমার মাতয়র একহি আি ইহঞ্চ 
বাই বাতরা ইহঞ্চ েহব এবং োর দলখা িাতয়হর আকাতর একিা খাোআহম দর্াপতয দরতখ 
হেতয়হে। একিা খাতম হসলর্ালা কতর রাখা। দয দোষতক আহম ঘুমাই দসই দোষতকর 
দভেতর হসলাই কতর রাখা আতে। েুহম খামহি সংগ্রি করতব। দয হেয দকাতযা কারতণ 
দোমার হৃেয় সহেযকার অতথগই আযতন্দ পূণগ িতব দসহেয খামিা খুলতব। েতব একবার খাম 
খুতল দিলার পর েহব, খাো এবং খাম আগুতয পুহ়েতয় দিলতে িতব। 
  
দযতিেু একবার দেখার পর সব পুহ়েতয় দিলতে িতব দসই কারতণই েুহম দকাতযাহেয 
খামিা খুলতে পারতব যা বতল আমার েৃঢ় হবশ্বাস। িা িা িা। এতক হক বতল জায? এতক 
বতল দথতকও যাই। 
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দোমার েীঘগ পথ পহরক্রমায় েুহম হকেু মিাপুরুষ পযগাতয়র মাযুতষর সাক্ষাে পাইতব। অহে 
অবশযই েুহম োিাতের হযকি িইতে সিস্র িাে েূতর থাহকতব। কারণ মিাপুরুষতের 
আকষগণী ক্ষমো প্রবল। একবার োিাতের আকষগণী ক্ষমোর হভের পহ়েতল আর বাহির 
িইতে পাহরতব যা। োিাতের বলতয়র হভের থাহকয়া দোমাতক িক্রাকার ঘুহরতে িইতব। 
ইিা আমার কাময যয়। 
  
পােিীকা : হিমুর বাবা জীবতযর দশষ প্রাতি এতস োর মৃে স্ত্রীর প্রহে র্ভীর মমো অযুভব 
কতরতেয। আহম মাযুষহিতক ক্ষমা কতরহে। 
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