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ডাঃ মামনু আল মাহতাব ( ীল)

৫  আগ  শখ কামােলর  জ িদন।  ‘সতীথ- জন’  ি তীয়বােরর  মেতা  গত  বছরও  জাতীয়  স ােব  একিট
আেলাচনা  সভার  আেয়াজন কেরিছল।  পীযষূ  বে াপাধ ায়  দাদার  আম েণ  আিমও  ওখােন  িছলাম। িছমছাম,
সাদামাটা আেয়াজন। আেলাচকরা েত েকই শখ কামােলর ব ।ু তার ছাি শ বছর দশ িদেনর  পিরসর িক
ঘটনাব ল  জীবেনর এরা  েত েকই  সা ী  ও  স ী।  িৃতচারেণর এক  পযােয়  পরবতী  জে র দৃি েত  শখ
কামালেক তেুল ধরেত আমার িত হঠাৎই স ালেকর আ ান। িব ত আিম, অ ত তা বেটই।

আিম ক? আিম বািজ ধের বলেত পাির সিদেনর সই আেলাচনা সভায় তা বেটই এমনিক এই লখািটও যারা
পড়েছন তােদর বিশরভােগর কােছই আিম ব ি গতভােব অেচনা। আর যারাও বা চেনন তােদর কারও কােছ আিম
ব ব ু  শখ  মুিজব  মিডক াল  িব িবদ ালেয়র  িলভার  িবভােগর  চয়ারম ান  তা  কারও  কােছ  ল াবএইড

শালাইজড হাসপাতােলর িলভােরর িচিকৎসক। কারও কারও কােছ আিম াসভ ােকর উ াবক। িক  আিম
হলফ কের বলেত পাির,  যারা  আমােক  ব ি গতভােব চেনন  তারা  েত েকই জােনন য-  আিম এই জীবেন
কখেনাই ব ব রু আদেশর বাইের অ িকছুেক ধারণ কিরিন। ১৯৮৬ সােল ঢাকা কেলেজর কিরেডাের পা দয়ার
পর থেকই এই আদেশর সে  আমার সখ । এই আিমও িক  ে ও ভািবিন যÑ এই আদেশর অ সারীরা একিদন
জাতীয় সংসেদ সংখ াগির  আসেন বসেবন। ধু একিট আদিশক জায়গা থেক নৗকার াগান িদেয়িছ, এক
দিড়েত ফাঁিস চেয়িছ সাইিদর-িনজামীর। ধাওয়া খেয়িছ, খেয়িছ িটয়ার শলও, িক  সংিবধােনর চার মলূনীিত
আবারও সি েবিশত হবার  তারপরও দেয় লালন কেরিছ। অথচ এই আমার কােছও শখ কামাল অেচনা
একজন। আর ধু আিম কন, ভা া টেকেসর ভলিকেত তািরত আমার জে র য কান কারও কােছই িতিন
তাই-ই।

অ ােন িৃতচারণ করেত িগেয় মজর জনােরল (অবঃ) সাইদ আহেমদ যখন ১৯৭১-এর জুন থেক অে াবর পয
ডয়ুােসর জ েল বাংলােদশ সনাবািহনীর থম ব ােচর ক ােডট অিফসারেদর িনং-এর কিঠন সময় েলার সাবলীল
বণনা িদি েলন তখন অবাক হেয় নিছলাম তার সহকমী, একজন রা পিতর ছেল শখ কামােলর সে  তার
কািটেয় আসা সময় েলার কথাও। িত ার শাখা নদীেত িনং-এর সময় হািরেয় যাওয়া রাইেফল উ াের তােদর পাঁচ
িদনব াপী াণা  য়াস তােত সি য় অংশ হণ শখ কামােলর। এ ামবশু িনং-এর সময় ঘটনা েম আহত
ক ােডট অিফসারেক া ের তেুল এমআই েম িনেয় ছুটেছন শখ কামালই। একিদেক মশার কামেড় রােতর পর
রাত  ঘুমােত  পারেছন  না,  অথচ  অ িদেক  কিঠন  িনং  শেষ  ঘমুােত  চ া  করেত  যাওয়ার  আেগ  ক ােডট
অিফসারেদর কমন েম হািরেকেনর আেলায় হারেমািনয়ােম  াধীন বাংলা বতােরর গান গেয় উ ী  করেছন
সহকমীেদর। কান কারণ ছাড়াই কমাে ডে টর কােছ কাে  নেত হেয়েছ রা পিতর ছেল িহেসেব কান বাড়িত

িবধা যন ত াশা না কেরন। িতবাদ তা দূের থাক, ট-ুশ িটও কেরনিন। অথচ ক ােডট অিফসারেদর িন মােনর
খাবার সরবরােহ িতবাদী হেয়েছন উ কে । আর িনং শেষ ফলাফল? বাংলােদশ সনাবািহনীর থম ব ােচর
কিমশন া  ক াে ন শখ কামােলর নাম িছল মধা তািলকায় প ম।
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াধীন দেশ সনাবািহনীর চাকির ছেড় দািয়  িনেয়িছেলন যবু সমাজেক সংগিঠত করার। বাংলােদশ ছা লীেগর
ক ীয় নতা িহেসেব একিদেক সি য় নতৃ  িদেয়েছন, তমিন যবু সমাজেক খলায়-গােন-নাটেক মািতেয় একটা

র সমােজর ত াশায় কাজও  কেরিছেলন।

আবাহনী ীড়া চে র যা া  তার হােত ধের, একথা জানা সবার। িক  আমরা িক জািন আধুিনক জািস পের,
আধুিনক  বটু  পােয়,  আধুিনক  ফুটবল  িদেয়  ছাট- ছাট  পােস এেদেশ  আধুিনক  ফুটবল  খলার জনকও িতিন।
খলেতন িনেজও। খলেতন ফটুবল, ি েকট, বাে টবল আর ভিলবল। খেলেছন আজাদ ািটং াব, আবাহনী
ীড়া  চ  আর ারস-এ। িব াস করেতন একজন ীড়ািবেদর মাধ েমও একিট জািত পিরিচিত পেত পাের

িব ব াপী। একজন সািকব আল হাসান, মাশরািফ িবন মতুজা, সালমা িকংবা কলিস েরর িকেশারীরা িক আজ
আমােদর তাই কের দখাে ন না।

ধু আবাহনীই নয়, পৃ েপাষকতা কেরেছন াদাস ইউিনয়ন াব, ই  এ া ড ািটং াব আর কামাল ািটং
ােবরও  (এই  াবিট  িক  শখ  কামােলর  নােম  নয়)।  কারণটাও  খুব  সরল।  আবাহনীর  পাশাপািশ  এই
াব েলােতও তখন িছল ত ণ মিু েযা ােদর াধা ।

তেব এই পৃ েপাষকতা করেত িগেয় িতিন কখেনাই কান বড় ব বসায়ীর কােছ ধণা দনিন। অবলীলায় িফিরেয়
িদেয়েছন আবাহনীর জ  চারতলা ভবন িনমােণর াবও। যারা ধু িবিভ  সমেয় ীড়া েনর সে  সংি  িছেলন

ধু তােদরই অিধকার িছল শখ কামােলর এই ীড়াযে  দশ-িবশ-একশ’ টাকা চাঁদা দয়ার। তােক পৃ েপাষকতা
করার েযােগ যােত কউ কান ধরেনর বািণিজ ক িবধা িনেত না পাের এ ব াপাের সতক িছেলন িতিন বরাবরই।
সাই র রহমান প ােটল আর হা র রিশদ ভাইেদর িৃতচারেণ এসব কথার অ রণন।

খলার সে  রাজনীিতর যাগােযাগও ঘিটেয়িছেলন িতিন অ তু দ তায়। ই  এ া ড আর াদাস ইউিনয়েন তার
যাগােযােগর বােদ পুেরা পরুেনা ঢাকায়, িবেশষ কের ওখানকার িশ া ল েলােত তার িবশাল অ সারী বলয়
তির হয় যার ফল এখনও আওয়ামী লীগ ভাগ করেছ বেল উেঠ আেস ডাঃ মা ফা জালাল মিহউি েনর কথায়।

তার আ ােনই সাই র রহমান প ােটল ভাই িদল শা ছেড় ই  এ া ড ােব যাগ িদেয়িছেলন। একইভােব ঢাকা
িডয়ােম পািক ােনর হেয় ব াট করেত নামার আেগ রিকবুল হাসােনর ি েকট ব ােট জয় বাংলা লখা ি কারটাও

সেট িদেয়িছেলন ডাঃ মা ফা জালাল মিহউি ন শখ কামােলর পরামেশই।

শখ কামাল িত া কেরিছেলন ন িশ ী গা ী। হারেমািনয়াম বািজেয় ধু গান-ই গাইেতন না, বাজােতন
সতারও। ই াটেন ন িশ ী গা ীর অিফেস িরহাসােলর জ  সারা ঢাকা শহর ঘেুর িনেয় আসেতন িশ ীেদর,

য ীেদর। িপযষূ দা’র মেুখ ম মেু র মেতা নেত থািক এসব ইিতহাস।

িপযষূ দা’র মেুখই জানলাম এেদেশর থম নাট দল ঢাকা িথেয়টােরর িত াতাও শখ কামাল। াধীন বাংলােদেশ
ম  নাটেকর থম ম ায়ন ঢাকা িথেয়টােরর এই শখ কামােলর হাত ধেরই। এজ  ঢাকা জলা ীড়া সং ার
ভা ােচারা অিডেটািরয়ামটা িতিন িঠক কিরেয়িছেলন অেনক তি র কের। নাটক ম ায়েনর আেগর িদন রাত সােড়
এগােরাটায় চান িময়া ডেকােরটরেক অ েরাধ কের চয়ােরর ব ব া কেরিছেলন দশকেদর জ । আর চ ড বিৃ েত
ঢাকা শহেরর পাশাপািশ  সয়লাব যখন অিডেটািরয়ামিটও তখন িপযষূ  দা’ দর সে  িনেজ হাত লািগেয়েছন তা
পির াের। এভােবই ম ািয়ত হেয়িছল াধীন বাংলােদেশর থম ম  নাটকিট।

িনেজও তেুখাড় অিভেনতা িছেলন শখ কামাল। বাংলােদেশর থম িসিরজ নাটেকর নাম জানেত চান? ‘ি -র ’-

শখ কামাল জে র অহংকার » চতুর  » DAILYJANAKANTHA.COM http://www.dailyjanakantha.com/print/details/article/439317/

2 of 4 8/5/2019 10:44 AM



মা  িট এিপেসাড চািরত হেয়িছল নাটকিটর পচঁা েরর পেনেরাই আগ  পয । এর িনেদশনায় িছেলন শখ
কামাল, ি ও তারই। আর অিভনেয় শখ কামাল, আ ত ম মনুীরউি ন আর তওিরদ হােসইন বাদল ভাই। আ ত
ম মনুীরউি ন ভাইেয়র মেুখ অমন ইিতহাস েন অবাক হই না আর।

আবজুর িগফারী কেলেজর ছা  সংসদ িনবাচেনর িদন শখ কামােলর িলেত আহত জাসদ ছা লীেগর কিমিটর কথা
মেন আেছ? িনবাচেনর পরিদন প েনর জনসভায় ষাট হাজার লােকর সামেন র মাখা শাট-প া ট দিখেয় মায়া
কা ায় ভেসিছেলন জাসদ নতারা। সাই র রহমান প ােটল ভাইেয়র জবানীেত জানেত পাির সত  বয়ান। িনবাচেনর
িদন সকােল সখােন িছেলন শখ কামাল। িক  জাসেদর আ াসী ভাবভি  দেখ সহকমীেদর পরামেশ  পুেরর
অেনক আেগই সখান থেক চেল যান িতিন। পুেরর পের িনবাচেনর ফলাফল ছা লীেগর িদেক ঝঁুকেত যাে
বঝুেত পের জাসেদর বিহরাগত স াসীরা িনিবচাের গালা িল  কের। কেলেজর পােশর গিল থেক তােদর িল
ছুড়েত দেখেছন অেনেকই। তােদরই একজন সাই র রহমান প ােটল ভাই। অথচ িক অবলীলায়ই না পরিদন
জাসেদর জনসভায় উেদার িপি ড বেুদার ঘােড় চািপেয় দয়া হেলা!

নলাম শখ কামােলর আেলািচত িবেয়র ঘটনািটও। লতানা কামাল- ঢাকা িবশ^িবদ ালেয়র তেুখাড় এ াথেলট।
লং জা  আর একশ’ িমটার ি ে টর রকেডর মািলক, ঢাকা িব িবদ ালেয়র থম মিহলা ‘ ’ু। যমন ণী তমিন

রী।  ঢাকা  িব িবদ ালেয়র স  সময়কার সব  ছাে র  আেরাধ  নারী।  িক  িতিন  সাড়া  িদেয়িছেলন  একহারা
গড়েনর, সাদািসেধ, হাফ শাট, সাদা প া ট আর াে ডল পরা শখ কামােলর ম িনেবদেন। মিহলােদর অ েন
শখ  কামােলর  িছল  অস ব  জনি য়তা।  এমনিক  ঢাকা  িব িবদ ালেয়র  সমাজকল াণ  িবভােগর  পােশর  ছা ী

কমন মিটেতও তার িছল খালা িনম ণ।

এমনিক  ঢাকা  িব িবদ ালেয়র  এক  িনবাচেন  দাঁিড়েয়  িবেরাধী  ছা  সংগঠেনর  সব  মিহলা  সমথেকর  ভাটও
পেয়িছেলন শখ কামাল। এেহন শখ কামােলর ােব সাড়া িদেবন লতানা কামাল তােত আর অবাক হওয়ার

িক? ব ব ু আ ািনকভােব িবেয়র াব পািঠেয়িছেলন লতানা কামােলর বাসায়। ’পে র স িতেত পচঁা েরর
চৗ  জলুাই িবেয় হয় তােদর। ব মাতার আ েহ মা াস ফাইনােলর মা  সাত িদন আেগ িববাহ ব েন আব  হন

তারা। পি কা দেখ িদনিট বাছাই কেরিছেলন ব মাতা। তােদর একমাস একিদন ায়ী দা ত  জীবেনর যবিনকা
টেনিছল ঘাতেকর বেুলট পঁচা েরর পেনেরাই আগে । মা রা হােসন আপা আর সয়দ শােহদ রজা ভাই সাবলীল

বণনায় সবিকছু যন চােখর সামেন মতূ হেয় উঠিছল।

যতই নিছলাম ততই  হি লাম, িব েয় আর অবনত হি লাম ায় সব সাচী শখ কামােলর িত। িনেজর
ব ব  শেষ পািডয়াম থেক যখন নামিছ, তখন সহসা উপলি - ‘আজেকর বাংলােদেশ একজন শখ কামােলর বড়
বিশ েয়াজন। একজন শখ কামােলর শূ তা য িক িবশাল শূ তার জ  দয় তার সা িতকতম উদাহরণ তা

আমােদর আশপােশই। শখ কামােলর জ িদেন এই ু  আমার ত াশা আর আে প িমেলিমেশ তাই এতটু ই।

লখক : অধ াপক ও চয়ারম ান, িলভার িবভাগ,

ব ব  ু শখ মিুজব মিডক াল িব িবদ ালয়
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