আখতার ইমামঃ সমেয়র সাহসী পিথক
েহাসেন আরা শােহদ

েমেয়েদর পৰ্থম ‘হল’-এর পৰ্থম পৰ্েভা�। ঢাকা িবশ্বিবদয্ালেয়র । পৰ্জ্ঞায় পৰ্খর, মনেন গভীর, কেমর্
অধীর। তদানী�ন পুরুষ-পৰ্ধান িবশ্বিবদয্ালেয় আখতার ইমাম (১৯১৭ – ২০০৯) একরাশ িব�য়—
বাঙাল েদেশর েমেয়ও িকনা এমন দী� আর দীপৰ্ হেত পাের, হয়? িশক্ষািবদ, িচ�ািবদ, েলখক,
সংগঠক, রূপকার—তাঁর িবে�ষণ ফুরােনার নয়।
বয্ি�েত্বর মিহমায় মিহমািন্বত এ মানু ষিটর মেধয্ কেঠারতা আর েকামলতার িমশৰ্ণ। বৃ হৎ
জীবনাদেশর্র জনয্ বয্ি�স্বাথর্েক িবসজর্ন। দুগর্ম পেথ একাকী দীঘর্ পথ ভৰ্মণ। তাঁর কথা অেনক বলা
যায়। িকছু ই ক�কািহনী নয়। সব তথয্ এমনই সতয্ যা একিদেক মন েবদনায় িবষ� কের েদয়,
অনয্িদেক মেন আন� আর েপৰ্রণা জাগায়।
তরুণী িবধবা। িশশু িতন কনয্া। দুঃখেক স�ী কের দুঃখেক জয় কের স�ানেদর িনেয় তাঁর িবপদসংকুল পথ চলা। এ চলায় েপছােনা েনই, থমকােনা েনই, কৰ্মাগত এিগেয় যাওয়া িবরু�তা, িবরূপতা,
ৈবিরতা অ�পৰ্হর আে�পৃে� িঘের েরেখেছ তাঁেক, িক� তাঁর চলার গিত রু� করেত পােরিন। িতিন
জানেতন েথেম পড়া তাঁর জনয্ হেব ভয়�র, িতিন আপন ভাগয্ আপিন গড়ার কািরগর। ‘ি�িতেত
মৃতুয্’ কথািট যিদ সকেলর েবলা সতয্ হয়, তার জনয্ তা সতয্ সহসৰ্বার।

সাহসী পিথেকর মতন চেলেছন একাই। এ চলায় তাঁর জুিড় সিতয্ই েনই। তাঁর উপমা িতিন িনেজই।
িতনিট অবুঝ িশশুর জননী অনিভজ্ঞ এই িনঃস� তরুণীর জীবন েযন রূপকথার এক অিত আ�যর্
কািহনী। অ� বয়েসর িবধবা, চািরিদেক যু � আর অিন�য়তা; িক� িতিন ভীরু পৰ্দীপ িশখা হেয়
জীবন কাটানিন। নারী-হৃদেয়র ব�নােক বেড়া কের তুেল অশৰ্ুসাগর ৈতির কেরনিন; সহানু ভূিত
লােভর আশায় েশাকগাথা রচনায় মন েদনিন। য�ণােক আ�� কের িতিন েসাজা হেয় দাঁিড়েয়েছন,
নীলক� হেয়ই িতিন আকােশর নীিলমার স�ােন এিগেয়েছন; অেনক ঝড়-ঝাপটার মেধয্ িদেয়
পদচারণা শুরু কেরেছন। অবেশেষ অভী� লেক্ষ েপৗছেত েপেরেছন।

আখতার ইমাম আজ েযখােন েপৗঁেছেছন, েসখােন েপৗঁছােনা সহজ নয়। কুসু মা�ীণর্ পেথর মসৃ ণতায়ও সহজ নয়। িতিন অেনক েহেটেছন। এ হাঁটায় অেনক কাঁটা। আ�িবশ্বাস িছেলা তাঁর পােথয়,
আ�িবশ্বাসই িছেলা তাঁর শি�। দৃ ঢ়েচতা এ মানু ষিটেক জয়ী কেরেছ তাঁর দাশর্িনক স�া, গঠনমুখী
িচ�া, পৰ্িতেরাধ কািটেয় ওঠার মানিসকতা, িনরলস শৰ্েমর ক্ষমতা আর অসাধারণ দক্ষতা।
িতিন আদশর্ িশক্ষক, আদশর্ জননী, আদশর্ মানু ষ। আজেকর িদেন তাঁর মেতা বয্ি�ত্ব অক�নীয়;
িতিন িবরল, িতিন িবশাল, িতিন অননয্। িশক্ষােক্ষতৰ্ তাঁর চারণভূ িম; গৃহেকাণ, েয গৃেহ পািখর ছানার
মেতা িতনিট িশশুকনয্া, তাঁর পৰ্াণ। িনেজ সু পৰ্িতি�ত হেয়েছন, সু পৰ্িতি�ত কেরেছন কনয্ােদরও।
ৈবরী পিরেবেশর জনয্ মেন েকােনা িত�তা েকােনা কােলই িছেলানা, আজও েনই। েনই আ�তয্াগ
ও আ�পৰ্চােরর অহিমকা। এমনিট স�ব হেয়েছ পৰ্খর আ�মযর্াদােবাধ আর গভীর জীবন-দশর্েনর
জনয্।
আখতার ইমাম মািটর মানু ষ, মািটর পৃিথবীর। এমন সমেয়র মানু ষ িতিন যখন েমেয়েদর জনয্
পিরেবশ িছেলা বেড়া েবিশ কিঠন ও কেঠার ঢাকা তখনও পৰ্ায় গৰ্াম পুকুর, দীিঘ, মাঠ-ঘাট, বনজ�ল—তখনকার ঢাকা আজেকর মেতা নয়। হাঁিট হাঁিট পা পা কের তার যাতৰ্া। বলা চেল, েখায়া
তখনও িবছােনা হয়িন—ইট ভাঙার কাজ শুরু মাতৰ্। েসই দুঃসহ সমেয় িনেজর পথ িনেজ ৈতির
কেরেছন এই িনঃস� মানু ষিট। েশয়াল-ডাকা ঢাকায় তখন অেনক মানু ষ-হায়না। নারী মুি�, নারী
স্বাধীনতা, নারীপক্ষ, নারীবষর্—এসব তখন অেচনা শ�পু�। দুরিতকৰ্ময্ পেথ িনঃসীম অ�কাের
আেলার আশায় ধীর ি�র পথ চলা তাঁর । িতিন সংগৰ্ামী এক নারী, িতিন আখতার ইমাম।

আখতার ইমাম পৰ্মাণ কেরেছন, আপ ভােলা েতা জগৎ ভােলা। িনেজর সৎ ও মহৎ ই�ার কােছ
পািথর্ব িবপি�ও তু�। ৈনিতক শি�র কােছ সমাজ নিত স্বীকার করেত বাধয্—েমেয় বেলই পরা�
হেত হেব এ ধারণা ভৰ্া�। এই সতয্ পৰ্িত�ায় সক্ষম হেয়েছন বেলই আখতার ইমাম সূ েযর্র মতন
পৰ্দী� আর সবর্জন শৰ্ে�য়।

ঢাকা কেলেজর পৰ্থম মিহলা অধয্াপক িতিন, পৰ্থম িবভাগীয় পৰ্ধান। ঢাকা িবশ্বিবদয্ালেয় যখন
আেসন, তখনও িতিন নবীন। িক� সবর্তৰ্ই িতিন কেমর্ ও িন�ায়, অধয্বসায় ও েযাগয্তায় �ান কের
েনন ছাতৰ্-ছাতৰ্ীর অ�ের। সজীব, পৰ্াণব�, বয্ি�ত্বস�� এই িশিক্ষকার পৰ্িত সহকমর্ীরাও িছেলন
শৰ্�াবনত। তাঁর গঠনমূ লক দৃ ি�ভ�ী তাঁেক এেন িদেয়েছ দৰ্ুত সাফলয্। িতিন যথাথর্ই উপলি�
কেরেছন দ্ব�, সংঘাত, ৈবষময্ েযমন সতয্, তার চাইেত অিধক সতয্ এসব অিতকৰ্েমর িনর�র পৰ্য়াস
এবং তােত সফলতা লাভ। তাঁর সাহেসর মূ ল হে� িবশ্বাস। এ িবশ্বাস েযমন িনেজর পৰ্িত, েতমিন
অপেরর পৰ্িত। এ িবশ্বাস মানু েষর পৰ্িত মানু েষর । সমসয্া সংকটেক এিড়েয় চলা নয়, েমাকােবলা
করাই মানু েষর কাজ। মানব কলয্ােণর মূ ল পৰ্িতব�ক হে� ক্ষুদৰ্ স্বাথর্েবাধ। এ েবাধ েথেক িনেজেক
মু� রাখেত জানেলই সমাধান স�ব। িনকৃ� দশর্নেক অপসারণ কের উৎকৃ� দশর্নেক লালন করা
মানবধমর্।
আখতার ইমােমর জীবনাচরণ িবে�ষেণ পৰ্তীয়মান হয় িতিন তাি�ক আদেশর্র ধারক নন। জীবন
তাঁর কমর্ময় সংকট েথেক উ�রণ নয় শুধু, তাঁর ভূ িমকা গঠেনরও। িতিন ঢাকা িবশ্বিবদয্ালেয়র পৰ্থম
েমেয়েদর হল-এর পৰ্থম পৰ্েভা�। এেকবাের শূ নয্ েথেক আর�। এ ‘হল’ গেড় উেঠেছ তাঁরই
হােত—একিট পৰ্বাল দ্বীপ েযভােব গেড় ওেঠ, িঠক েতমিন কের। এ েযন তাঁর দািয়ত্ব পালন নয়,
বৰ্ত পালন।
‘হল’-এর ও িবশ্বিবদয্ালেয়র ছাতৰ্ীরা িছেলা তাঁর বেড়া আপন। তােদর িনেয়ই তাঁর সাবর্ক্ষিণক
আবতর্ন। ছাতৰ্ীেদর কলয্াণ কামনায় বয্াকুল িতিন, তােদর িদেকই তাঁর সজাগ দৃ ি� ছাতৰ্ীরা তাঁেক
ভি� কেরেছ, ভােলােবেসেছ।

অবাক না হেয় পারা যায় না। আজেকর িদেন িশক্ষক দূ ের সের যাে�ন িশক্ষাথর্ীর কাছ েথেক, স�ান
বাবা-মা েথেক েনতাগণ জনগণ েথেক। পিরবােরর সদসয্রাও স্বত�, ব�ুেত্বর স�কর্ আজ িবপ�।
অথচ একিদন অধয্াপক আখতার ইমােমর মাতৃরূপ ছাতৰ্-ছাতৰ্ীেদরেক তাঁর কােছ েটেনেছ। শাসন ও
কািঠেনয্র মেধয্ ফ�ধারার মতন পৰ্বািহত িছেলা তাঁর েয ে�হ ও েকামলতা, তা অিভভূ ত কেরিছেলা
সকলেকই। েভতের ে�হ না থাকেল ওপেরর বিল�তা িদেয় গড়া যায় না। আখতার ইমাম েতা মাতৰ্ই
একজন মানু ষ গড়ার কািরগর িছেলন না, িছেলন একজন রূপকারও। ব�ুর মতন কােছ এেসেছন
দুঃসমেয় মােয়র মতন ে�হ ছিড়েয়েছন ছাতৰ্ীেদর পৰ্বাস-জীবেন, যেতা ভােলাবাসা িছেলা তাঁর সবই
উজাড় কের িদেয়েছন ছাতৰ্ীেদর । ছাতৰ্ীরা িছেলা তাঁর অি�ত্ব।
‘হল’-এর িবশাল পৰ্া�ণ িছেলা তাঁর আপন ভুবন। পিরেবেশর শৃ �লা, সািবর্ক পির��তা আর
ছাতৰ্ীেদর যশ, খয্ািত, সু নােমর জনয্ িছেলা তাঁর সয� ত�াবধান। বণর্ালী ফুেলর বাগান মন েকেড়েছ
সকেলর। এেক িনেয় িবমু� উ�াস িছেলা ছাতৰ্ী, িশক্ষক, অিভভাবক, অভয্াগত ও দশর্নাথর্ীেদর।
এই বাগােন িছেলা তাঁর হােতর আদেরর �শর্। সবুজ লন, টলটেল পুকুর, লাল কাঁকেরর পথ—
সবই স্বে�র ফসল তাঁর। স্ব� েদেখেছন িতিন তাঁর ছাতৰ্ীেদর িনেয়, স্ব�পুরী করেত েচেয়েছন
ছাতৰ্ীেদর আবাসেক; তারই জনয্ িছেলা তাঁর পৰ্াণপণ পৰ্য়াস। মেন হয়িন, মেন করার কারণ ঘেটিন,
এ েকবিল তাঁর কতর্বয্ পালন; শু� েকােনা নীিতেবাধ েথেক এ েচতনা উৎসািরত নয়, এর মূ েল
িছেলা েয আেবগ, তার েশকড় অেনক গভীের। তাই েতা িব�য় আর চমেকর িমশৰ্ণ ঘেটিছেলা তাঁেক
িঘের। অিন�য্ চািরেতৰ্য্র আখতার ইমাম এেতাটাই ঠাই কেরিছেলন মানু েষর মেন।
িতিন সু �রী, িতিন সু �র। অপরূপ তাঁর মনন। িশ�ী েযমন রঙ তুিলেত িনপুণভােব আঁেকন ছিব,
কিব েযমন শ� আর ছে�র িবনয্ােস গাঁেথন কিবতা, েতমিন আখতার ইমাম মেনর মাধুরী িমিশেয়
গেড় তুেলেছন ছাতৰ্ীেদর পৰ্থম িনবাস । যেতা সু ষমা িছেলা তাঁর হৃদেয় সবই েঢেল িদেয়েছন এর
শৰ্ী বধর্েন। তাঁর এই মনন ও দশর্ন িছেলা মূ লধন ‘হল’ ও ‘হল’-এর ছাতৰ্ীেদর িবকােশর । পৰ্াথিমক
পযর্ােয়র েসই তয্াগ ও িতিতক্ষা ফুিটেয় েতালা স�ব নয় ভাষায়; এ উপলি� করার িবষয়।
হয্া, উপলি�ই বেট। আখতার ইমামেক উপলি� করেত হেল িপছু িফের তাকােত হেব, দৃ ি� িনব�
করেত হেব অতীেত। েদখা যােব এক তাপসী তরুণী কীভােব বুেকর র� েঢেল আগেল েরেখেছন
মফস্বল েথেক আসা িবশ্বিবদয্ালেয় পড়ুয়া ছাতৰ্ীেদর। পৰ্থেম হােত েগাণা সংখয্ার, এ সংখয্া একটু

একটু কের েবেড়েছ। বৃ ি� েপেয়েছ দািব-দাওয়া, চািহদা। আর এসব িকছু র পৰ্িতই িছেলা আখতার
ইমােমর পরম মমতা। চাওয়ার দরকার েতমন হয়িন, তাঁর মেধয্ই আপনা েথেক িছেলা পৰ্েয়াজন
পূ রেণর তািগদ। তাঁর মায়ায় ভরা মন িছেলা স�দ ছাতৰ্ীহল-এর ছাতৰ্ীেদর। আন� কলতােন মুখর,
িনয়ম শৃ �লা রক্ষায় তৎপর ছাতৰ্ীেদর সে� েখালা মেন িতিন িমেশেছন; তােদর ঘেরায়া অনু �ােন
সানে� হািজর হেয় তােদর আন� বািড়েয় তুেলেছন।
মেনর েচােখ আজ যাঁরা েসিদেনর েসই ছাতৰ্ী িনবাসিট েদখেত পান, তাঁরাই অনু ভব কেরন, এ িছেলা
সিতয্ এক মেনারম ভুবন যার পৰ্াণ িছেলন আখতার ইমাম। হালকা রিঙন পােড়র সাদা শািড়, কােলা
দীঘল চুেলর রািশ, দীঘল েদহী েগৗর বেণর্র আখতার ইমােমর শুিচি�� েসৗ�যর্ আর বিল� বয্ি�ত্ব
তাঁর িশক্ষাথর্ীেদর একই সে� কেরেছ েমািহত ও শৰ্�াবনত। এই রূপ রস গে� ভরা পৃিথবীেক িতিন
িদেয়েছন িভ� ঐশ্বযর্ যা পৃিথবীেক নতুন কের িচনেত েশখায়; পাথর-সমাজেক িতিন দান কেরেছন
নতুন দৃ ি� যা নতুন ভাবনার জ� েদয়। স�ানেদর বেক্ষ ধারণ কের, ছাতৰ্ীেদর স�ােনর মতন পালন
কের এবং একই সে� জ্ঞানচচর্া অবয্াহত েরেখ ও কতর্বয্কেমর্ অিবচল েথেক িতিন পৰ্মাণ কেরেছন,
তপসয্ার জনয্ অরেণয্ েযেত হয় না, সাধনার জনয্ বজর্ন করেত হয় না—ব�সবর্স্ব ও েভাগবাদী এ
সমােজ বাস কেরও মেনর শি�েত, িচ�ার দীি�েত, িনরবি�� অধয্বসােয় সবর্তয্াগী হওয়া যায়,
হওয়া যায় অতয্া�যর্ ঐশ্বেযর্র অিধকারী। হেয়েছনও তাই।
সু দীঘর্ জীবন পেথর িনভর্ীক এই যাতৰ্ী েশষ জীবেন একাকী থাকেলও তাঁর অবসর িছল েকাথায়?
িতিন েতা পিরপূ ণর্ িছেলন কানায় কানায়। তাঁর েচতনার েজয্ািত তাঁর েমধাবী স�ােক পথ েদিখেয়
িগেয়েছ িনর�র। তাঁর সং�েশর্ েগেলই মন নীলেক্ষেতর েসিদেনর েসই ছাতৰ্ীিনবােস িফের েযত—
যার ঘােস ঘােস শীেতর িশিশর, যার এক পৰ্াে� পৰ্েভা�-এর েছা� বাংেলািটর েদয়াল েঘঁষা পুই
পুিদনার পােশ িতিন এেস দাঁড়ােতন েরােদর আশায়। েসই সমেয়র িবশ্বিবদয্ালেয়র দশর্ন িবভাগ ও
ছাতৰ্ী িনবাস আখতার ইমাম ছাড়া ভাবাই দায়।
অধয্াপক আখতার ইমাম একিট পৰ্িত�ান। স্বে� পৰ্া� েকােনা মাদুিলর গুেণ নয়, উ�রািধকার সূ েতৰ্
করায়� স�েদর কলয্ােণ নয়, িনেজর পৰ্েচ�া ও অধয্বসােয়র বেলই তাঁর িবপুল অজর্ন। তাঁর
েগৗরেব েগৗরবািন্বত আমরাও। িতিন আজ আর আমােদর মােঝ েনই, এ সতয্ নয়। আজও আমরা
তাঁর অি�ত্ব অনু ভব কির। আজও আমরা আিছ তাঁরই ছায়ায়।

