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যমন িছল আমার গান গাওয়ার নশা তমিন টবল 

খলা দখার নশাও কম িছল না। আর এ নশা হেয়িছল আমার 
সই উিনশ শ চৗি শ- য়ি শ সােল কলকাতার মাহােমডান 

বনাম ই - ব ল আর মাহােমডান বনাম মাহনবাগােনর খলার 
আমল থেক। সাত ীরা মহ মার দবহাটা থানায় সেব তখন 
ন ন চা রীেত এেসিছ। অিফেসর পােশই বাসা। সখােনই থািক 
একা। যেহ  দাকা তখনও হেয় পািরিন। আর সই উিনশ-শ 
সাতচি শ সােলর থমাে  এক সামা  এবং ছা  থানার বাসা 
অিফস বলেত য  বাঝায় স কথা গী মা ই জােনন। যা 
হাক, কােজর অবসের গান বাজনা কির আর কাথাও টবল 
খলা হে  নেলই দৗেড় যাই। তা যখােনই হাক।  

সিদন নলাম সিখ েরর মােঠ েটা ভাল েমর 
ণ ােম  খলা। গলাম দখেত। িলয়া েমর স ার ফেরায়াড  
য খেলিছল তার খলাটা আমার বই ভাল লাগেলা। িছপিছেপ 

পাতলা-সাতলা লাক। দা ণ দৗ েত পাের। বল পােয় এেল আর 
রে  নই।  যােহাক এই খলার মােঠই সিদন থম ’র 
সে  আমার আলাপ। দবহাটার িলয়া ােমই বাড়ী।  খলায় 
নয়, অ ন িশে ও ভাির অ রাগ। নলাম স ী সাথীরা কউ 
তােক দা বেল কউ বা  দাদা বেল ডাকেছ। একথা 
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ও াদ শখ মাঃ কাওছার আলী 
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সকথার পর হঠাৎ এক কথায় বেল বসেলা, আমােক গান 
শখােবন?  

চমেক উেঠ বললাম, গান শখাব !  
বলল, ব অবাক হে ন? ভাবেছন আপনার গান আিম 

িনিন। বলা বা  িক  গান পাগল ভ েলাকেদর টানা চড়ায় 
ইিতমে  ছাটখােটা -একটা জলসায় গান গেয়িছ।  

র সকথার কী উ র য সিদন িদেয়িছলাম আজ 
ক মেন নই। তেব মেন আেছ এরপর থেক ায়ই আমার 

বাসায় আসা  হল র। গান বাজনা হাক না হাক গ  
জব হাত ব। রাজনীিত, সমাজনীিত, ইিতহাস, ধম  কত রকম 

আেলাচনা। তার মে  ধম  তে র কথাই বশী হেতা। ধম  স ে  
 বলেতা, ধম  তা েল এক। আ া খাদা ঈ র ভগবান গড 

সবই তা অিভ ,  ভাষাটা অ । তেব তাই িনেয় মা েষর 
মে  এত িবেরাধ এত ক দল কন? িবেশষ কের ধম  িনেয় 
গ ড়ামীেক ব ণা করত স। এবং একথা ীকার করেত এত  

ল া পত না য, এ িবে  ইসলামই একমা  সনাতন এবং সত  
ধম ।  

আিম  করেল জবাব িদত-কারণ ইসলােমর আ া 
আেজা আ া কালও আ া। তার অ  কান ধেম র মত দাসর 
নই। আর এইটাই িক সহজ সত  নয়? রাজা  ম কেরন 

আমরা অমাত  সবাই  স ম পালন কির মা । তাই বেল 
আর কউ কখেনাই রাজা নই। হেতও পাির না।  

বললাম, তার মােন?  
জবাব িদেল, তাহেল ঠা র দবতা আর পীর পয়গ রেদর 

েজা করা কন? 

কথাটা তার িনেজর জে  মােটই িমে  নয়। য কিদন 
দবহাটায় িছলাম তােক কখেনা ঠা র দবতার পােয় নেব  

িদেত  নয়- েজা ম েপর ধাের কােছও কখেনা দিখিন। স 
সময় ঊিনশ শ সাতচি েশ ভারেতর রাজৈনিতক আকাশ িহ -

সিলম অথ াৎ কংে স আর সিলম লীেগর আগ ম বাগ েম 
আ । ক হাের ক জেত। তখনই ই স দােয়র চােখ  
সে হ আর িহংসার গাপন ালা। ত  তখেনা এমন মা ষও িক  
িছল যারা এই সব সা দািয়ক কামড়া-কামিড়র উে । , 
বাঝা যত সই দেলর একজন। একারেণ লাকটােক আমার ভাল 

লাগত। অেনেক মেন করেতন  ইসলাম ধেম র শংসা 
করেতা বেল িঝ? না এটা ক নয়। কননা একজন  
ইসলােমর শংসা করল িক া িন া করল তােত যমন ইসলাম 
ধেম র িত ি  নই তমিন সারা িথবীর মা ষ আজ যিদ 
ইসলােমর দাষােরাপ কের তােতও তার কান লাভ লাকসান 
নই। কননা িথবীর েক মা ষই িবেবকবান, তারাই িবচারক। 

ভাল ম  স েঝ িনেত পাের। তাই ইসলাম ইসলামই। মা েষর 
মাথার ওপর আকােশর যমন ািয় , ইসলামও ক তমিন। 
তাই মােঝ মােঝ মেন হেতা ইসলােমর ওপর র হয়েতা 
একটা া আেছ।  

পের একিদন তা মাণও হেয় গল। স কথা পের। 
একিদন হঠাৎ  ধের বসল, ওেদর বাড়ী যেত হেব। এড়ােত 
পািরিন, গলাম। িবরাট জায়গায় খালার বড় বড় ঘর। ওর বাবার 
সে  পিরচয় কিরেয় িদেত আ ায়েনর বহের বশ এক  লি ত 
হেয় পড়লাম। ের ের সব দখাল । র, ফেলর বাগান। 
তির-তরকারীর ত। তারপর দখােলা ওর িনেজর অ◌া◌ঁকা 
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নানা ধরেণর ছিব, লখা। িবেকেল পিরচয় কিরেয় িদল ওর 
িনেজর তরী একটা ন ন টবল েমর ছেলেদর সে । 
দখলাম সবাই তারা দা বলেত থাকল। দখেলই বাঝা যায় 

দা একটা ম করেল ওরা সকেলই েট িগেয় ত িণ তা 
পালন করেব।  

িজে স করলাম, েমর নাম িক?  
দেলর জন ছেল আেগই জবাব িদেয় উঠেলা। আে  

ত ণ পাবল সংঘ।  
পাবল সংঘ! তাকালাম র িদেক। েমর ক াে ন য 

ছেল - উ র িদল সই, বলল, আে  দাদা িদেয়েছন এই নাম।  
নলাম র নাম ।  

কথায় কথায় নলাম ােম কান াইমারী ল নই। 
 িনেজই উে াগ িনেয়েছ ওেদর ােম যােত একটা াইমারী 

ল করা যায়।  
েন ব ভাল লাগল আমার। এবং  তাই নয় ছেলেদর 

কােছই নলাম, র কােছ ওরা পড়া- লখাও কের আবার ছিব 
অ◌া◌ঁকার কাজও শেখ। অব  সবাই িবনা পয়সায়।  

িনেজর ান িব া শি  অথ  এসেবর থেক মা ষ একা 
ভাগ না কের িক  িক  তার থেক অ েকও অংশ দেব এই-ই 

সমােজর আশা। িক  কয়জেন পাের এবং কের? তাই  
একজন টবল খেলায়ােড়র এত সব য়ােসর উে াগ উ েমর 
কথা েন মনটা ভের উঠেলা।  

এর পর সাতচি েশর ঐিতহািসক পট পিরবতেন, 
পিরেবেশর দ িন পেন িদন য কাথা িদেয় কমন কের কেট 
গল িক ই টর পাইিন। রেনা যত পিরিচত কাথায় গল, কত 

ন েনর সােথ হল পিরচয় ক ক সব মেন নই। কত ন ন 
নােমর জায়গা আর জনপদ, কখেনা উজােন কখেনা ভাটায়, 
পিরেয় আবার য কখন এই সাত ীরায় এেস পড়লাম বলেত 

পারব না। আর বলেত গেলও স ইিতহাস অেনক বড় এবং 
ি গত আর আপাত অেশষ। ইিতমে  জীবেনর ক ােল ােরর 

পাতা অেধ ক শষ।  
অেনকিদন পের এেস আবার ন ন কের দখিছ 

সাত ীরােক। িনেজ চাকরী কির আর অবসের ের বড়াই আর 
গান বাজনা কির। সিদন িবেকেল হাসপাতােলর সামেনর ধান 
সড়ক িদেয় যাি  পছন থেক ক যন ডাকেলা। িফের দিখ 
ছাট এক  দাকান থেক আমােকই ডাকেছ। ডাকেছ সই 

সকেলর দা কােরা-বা  দাদা। আিম যােক ডাকতাম 
ফ দা বেল। হােত িল, সামেন আধ- লখা একখানা সাইন 
বাড ।  

দাকােন েক সিবনেয় বেল উঠলাম- কী আ য-কতিদন 
পর এভােব আবার দখা হেব ভাবেতই পািরিন।  

েখ সই ি ত হািস। বলেল আিমই িক ভাবেত 
পেরিছলাম িনয়িতর এ  

িচর ন চ  কখন য মা ষেক কাথায় কার কােছ ঠেল দয় 
যমন কউ বলেত পাের না তমিন কখন য আবার কার কাছ 
থেক কাথায় ঠেল ফেল দয় তাও কউ জােন না।  

হেস বললাম, আপনার কথার ভি  ক তমিন আেছ 
এক ও বদলায়িন। সংসাের অদল বদল করার সব  দািয়  আর 

মতা িক  মা েষর? - আের দ িড়েয় আেছন কন? ব ন! 
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এক  ল আমার িদেক ঠেল িদেয় বেলন, ব ন। আিম চােয়র 
কথা বেল আিস। পােশর দাকােনর িদেক চেল গল।   

এর পর কােজর অবসের আমােদর দখা সা াৎ ায়ই 
হেতা। এবং আলাপ আেলাচনা বিল আর আ াই বিল অেনক 
রকম কথাবা া আমােদর মে  হেতা। ধম, সমাজ রাজনীিত সব 
ধরেণর কথা। সে  িনেজেদর সাংসািরক জীবেনর কথাও অেনক 
হেতা।  

সংসাের িক  মা ষ আেছ যারা একজায়গায় বশী িদন 
থাকেত পাের না। মেনর অি রতায় নািক ন নে র লােভ জািন 
না। হঠাৎ একিদন দিখ ফ দা ােরেজর মােড় আশরাফ 
আেট র সে  কাজ করেছ। পেরায়া নই। ওখােনই আমােদর 
আলাপ হেতা। আশরাফ িশি ত এবং চৗকশ ছেল। তমিন 

বসায়ী িহেসেব বলেত গেল আটেকাশ। অথ াৎ আট, ক চ, ছিব 
এবং আয়না- এক কথায় সব রকম বায়না িনেত স স ম। হেবনা 
কন? সাত ীরা গিত না  সং ার সদ ও বেট। কােজই দাদা 

অথ াৎ ফ দা আশরাফেক ক েধ আেম। ফ দার রােতর বাসা 
তখন পােশর একটা দাতালা হােটল েম। ায় এক  বশী রাত 
পয  আমােদর কথাবা া ওখােনই হেতা। ধেম র কথা উঠেলই 
ফ দা বলত, ি  েজা একটা বােজ িজিনষ। ইসলামই একমা  

সহজ, সত  এবং সনাতন ধম ।  
আিম সিব েয় বিল, এিক কথা িন আিজ ম রার েখ।  
সহজ একটা উ র িদল ফ দা আমােক, এক ীেলাক 

ামী থাকেত অ   

েষ আস  হেল বলা হয় ি চািরণী আর েষর ে  বেল, 
ল ট। এক- সব ি তীয় নাি । এবং ঈ র ছেড় ব র ভজন- য 
কের স হল ধম য় ল ট।  
হালকা ের বললাম, আমার কােছ িব াসী হেত চাইেছন? 

না। হ ম ভালবাসা মা েষ মা ষ। িব াস ঈ ের। 
আর তাই-ই ইসলাম।  

এর ক’িদন পর ভার বলা িগেয় হািজর হেয়িছ ফ দার 
দাতালায়। ব  দরজায় কড়া নাড়েত েল গল দরজা। সামেন 

দ িড়েয় ফ দা মাথায় তখেনা সাদা ধবধেব িকি  িপ। িব য় 
চেপ ঘের কলাম। বসলাম চৗিকর এক ধাের। ফ দা িজে স 

করেল, এত সকােল িক মেন কের? হঠাৎ িনেজর মাথায় হাত 
িদেয় দ েত িজভ কেট লািফেয় উঠেলা।  

বললাম, শাক িদেয় হেলও হ’ত, িক  লাফ িদেয় কউ 
মাছ ঢাকেত পেরেছ িনিন। আবার ফ দা বদল হল। ‘দাদা 
আট স’ নাম িদেয় সাইনেবাড  লখার দাকান েল বসল লাবনী 
িসেনমার উপর তলায়। আিমও উঠলাম উপের। এখােন এেস দিখ 

ায় ফ দা’র মেয়রা আর নািত নাতনীরা আেস আর খাসােমাদ 
তাষােমাদ কের বাড়ী যাওয়ার জে । ফ দা বাড়ী অথ াৎ িলয়া 
ব কম যায়- জািন। িক  সটা  

এতখািন জানতাম না।  
এই  জানার আমার এতিদন েযাগ হয়িন। পের 

জেনিছ তােক জার কেরই বাবা িবেয় িদেলন। বৗও অপছ  
হবার কথা নয়। িক  অেনক চ া সে ও বিনবনা ক হয়িন। 
িনেজ ব লখা পড়া িশখেত পােরনিন বেল আশা িছল িনেজর 
ছেলেদর লখাপড়া শখােবন। গাল বাধেলা এখােনই। ফ দা 
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ছেলেদর যিদ বেল ডাইেন যেত তােদর মা পরামশ  দয় ব েয় 
যেত। এবং মােয়র হ স ানেক মা ষ হেত সাহা  কের যমন 
তমিন আর এক মােয়র হািধক  স ােনর ভিব ৎ ন  কের 
দয়।  

শেষর ঘটনাটাই ঘটেলা ফ দার জীবেন। ছেলেদর 
কউ-ই মা ষ হল না। স ান িনেয় মা একিদেক, বাবা অ িদেক 
থ  বাকা এবং হতাশ।  

বললাম, সবই ঝলাম। িক  বাড়ী ছাড়াটা আপনার ভাল 
হয়িন।  

উ র দয়, ভালম  িঝেন। আমার ভাল লােগ না।  
িক  িব া িশ া না হেলও ওেদরেতা কে ােল রাখেত 

পারেতন। তাছাড়া বয়স বাড়েছ, িবেদেশ একা একা। ফ দা 
জবাব দয়, িহ  শাে  এক  াক আেছ জােনন? বেল িনেজই 
আর  কের।  

িপতা গ, িপতা ধম, িপতািহ পরম প:   বললাম, 
েনিছ।  

তাহেল ব নেতা মা ষ বাবা আর প  বােপ তফাৎ 
কাথায়?  

এরপর আর কান কথা আিম বলেত পািরিন। আশাহত 
এক বােপর এ য কত বড় অ য ণা হয়েতা বেল বাঝােনা যায় 
না।   

ত   করলাম, আ া আপনার মরেণর কথা মেন হয় 
না?  

না। মরণেক য ভয় কের স একটা খ ।  

িক  সই টা এেকবাের িনঃস  অব ায় হেল 
অব াটা- 

ফ দা উ র িদল, আর একিদন বলব।  
এসময় িক িদন আিম বাত রােগ পেড় গলাম। িবছানায় 

েয়। এক   হেয় যখন ফ দার খ েজ গলাম দখলাম সই 
দাতালায় আর ফ দা নই। কিরম মােকেট িনেজ এক ঘর িনেয় 
েলেছ ‘দাদা আট স’। ি ত হাে  ডাকেলন আ ন। অেনক িদন 

পের-  
বললাম, হ  বােত কাত কেরিছল। িক  আপনার শরীরও 

তা ভাল মেন হে  না। িমেছ কথা নয়। মন ভাল না থাকেল 
শরীরও বশ কািহল হেয় পেড়। তাহেল আর অবেহলা করেবন 
না। এবার বাড়ী যান। এক  িব াম আপনার দরকার।  

না তার আর দরকার নই। মা ষ একা আেস একা যায়। 
সাহা  কােরার চাইেন। একাই না হয় মরলাম। এক  হাসেলা, 
বলেলা,- ‘কা তব কা া কাে  -’  
ঝলাম একজন  ঘােষর ই তীেথ  বাস। একটা তার 

বিহঃতীথ  আর একটা অ ঃতীথ ।  
এিদন আর বশী কথা হল না। কননা আিমও ব  

িছলাম না। বােতর ারাম আবার বেড় গল। পেড় আিছ 
িবছানায় বলা সােড় এগােরাটা-বােরাটা হেব তখন। সবাই ওরা 

বসায়ী এবং একই জায়গায়। কােজই কউ কােরার অপিরিচত 
নয়। আশরাফ এবং কাশ এেস খবর িদল দা মারা গেছ।  

শানা মা  িনেজর সব য ণা েল ডাক িদেয় উঠার 
অব া। ফ দা অথ াৎ দা মারা গেছ। িক কের, কখন? িক 
হেয়িছল?  
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ওেদর েখই শানা গল। আেগর রােত সােড় দশ-
এগােরাটা পয  ব -বা ব এবং সতীথ েদর সে  গ - জব 
করেত করেত বেলেছ এই তারা এখন যা।  আিম এক  শাব। 
কন? না, েক এক  থা থা করেছ। কউ কউ বেলেছ, 
াবেলট বা ক াপ ল িক  িনেয় আসব? উ ের বেলেছ, িক  

লাগেব না। এক  েলই ক হেয় যােব। এর পর আর কােরার 
সখােন থাকা উিচৎ নয়। থােকওিন। িক  পেরর িদন দাকান 

পাড়ার ৗঢ় নাইট গােড র েখ শানা গল, রাত বােরাটা নাগাদ 
ফ দা ডেক তার সে  অেনক কথাবা া বেলেছ ায় রাত েটা 

পয । েটার পর দা েত গেল স তার কােজ বিরেয় 
যায়। তারপর আজ সকােল শােন......।  

আশরাফ এবং কােশর কথায়, - কউ ণা েরও আমরা 
ঝেত পািরিন দাদা এভােব মারা যােব। িনেজর দাকান ঘেরর 

মে  পরম িনি ে , একা  একা অব ায় ি েত এমন গাঢ় 
েম আ  হেয় থাকেব।  

না, গ ার জল, চােখর জল, াবেলট, ক াপ ল, ডা ার, 
ক াউ ার, ালাইন, অি েজন িক ই দরকার হয়িন ফ দার।  

তার শষ কথাটা এখন আবার ন ন কের মেন পড়ল।  
‘‘-কা তব কা া কাে  -’’  
জািননা মা ষ কীয় ভােবই তার িনেজর চরম পিরণিতর 

কথা বলেত পাের িকনা? 
 
 
 
 

 
ঈ ণ সাং িতক সংসদ, সাত ীরা থেক প  বাসার স ািদত 
‘ মািসক ঈ ণ’ পি কায় ৩য় বষ, ৩য় সং ায়, কািতক- পৗষ, 

১৩৯৬, অে াবর ১৯৮৯-এ থম কািশত। 
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