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শুজা রশীদ

৪ – শুজা লী – মাস্টার অব কুংফু কারাতে

বাুংলাদতশর এমন ককান কেতল আতে ককনা কে ফুটবতলর কপতল আর মাশ শাল
আতটরশ ব্রুস লীর নাম কশাতন কন ককুংবা জীবতনর ককান একটা সমতে মতন
মতন োতদরতক কদবো জ্ঞান (আক্ষকরক অতথ শ নে) কতর কন োতে আমার
সতেহ আতে। অন্তে পতক্ষ আকম েখন ঢাকাে আমার বাল্যকাল কাটাকি
মাতে ঘাতট মাতব শল, ডাঙ্গুলী আর ফুটবল কখতল েখন অবস্থা কসই রকমই
কেল।
মাশ শাল আতটরশ প্রকে সব সমতেই আমার একটা দূব শলো আতে। মারকপতট
আমার ককান আসকি কনই। মাশ শাল আতটরশ আট শ আমাতক মুগ্ধ কতর। হাে পা
চালাতনার অকিনব সব ককৌশল রপ্ত কতর একজন কোটখাট মানুষও কে ককমন
শকিমান এবুং িোবহ জনকপ্রে হতে উেতে পাতর ব্রুসলী োর প্রেযক্ষ
প্রমাণ।
ব্রুস লীর কবখ্যাে কসতনমাগুতলা অকিকাুংশ মাশ শাল আট শ কপ্রকমকরা অবশ্যই
কদতখতেন। ‘এন্টার দ্য ড্রাগন’ োতদর মতে সবতচতে কবখ্যাে। কেবার
কদতখকে কহতসব কনই। কোটখাট দকির মে পাকাতনা শরীতরর একটা মানুষ
সব ষন্ডা-পান্ডা গুতলাতক কপটিতে িেশা করতে এই দৃশ্য কদখতে কদখতে ক্লান্ত
হতে োবার কক আতে?
ইদানীুং একটা নতুন োোেকব মুকি কপতেতে ব্রুস লীতক কনতে – বাথ শ অব এ
ড্রাগন। োোেকবটা েরুণ ব্রুস লী এবুং আতরক কুংফু মাস্টার ওোুং জযাক
ম্যাতনর প্রকেদ্বন্দ্বীোতক উপজীব্য কতর কনকম শে। ব্রুস লী েখন সান

ফ্রাকিতকাতে মাশ শাল আতটরশ স্কুল খুতলতে। ওোুং জযাক ম্যান কেল শাওকলন
মুং কে মাত্র চােনা টাউতন এতসকেল চীন কথতক। ব্রুস কলর স্টাইল কনতে
সতেহ কপাষন করাে ব্রুস লী োতক প্রকেদ্বন্দ্বীোে আহবান কতর। মাত্র জনা
সাতেক মানুতষর সামতন ব্রুস লীর মাশ শাল আতটরশ স্কুতলর কিেতর দু’জতন এই
ঐকেহাকসক লিাইটা লতি দীঘ শক্ষণ িতর। কক জেী হতেকেল কসই যুতে ো
কনতে কদ্বমে আতে। ব্রুস কল অবশ্য কনতজতক জেী বতল কঘাষণা কতর ককন্তু
কনতজর স্টাইতলর উপযুিো কনতে োর মতন সতেহ জাতগ। োর পরই কস
সৃকি কতর োর কনজস্ব স্টাইল কজে কন ডু।
আমরা খুব কোটতবলা কথতকই এই গল্প নানা জােগাে শুতনকে এবুং পতিকে।
োইতহাক, এই মুকিটি কদখার সুবাতদ আমার বাল্য এবুং কেৌবতনর কবশ ককছু
স্মৃকে হিহি কতর মতন পতি কগল। কসই স্মৃকেচারণ না করতলই নে।
কবশ কোটতবলাে কদতখকেলাম চাইনীজ বক্সার নাতম একটি মুকি। খুব সম্ভবে
েখন কিনাইদহ কযাতডট কতলতজ পকি। সমেটা গুকলতে কগতলও মুকির গ্লটটা
এখনও অল্প সল্প মতন আতে। কুং ফু এক্সপাট শ নােক োর কশক্ষতকর হেযার
প্রকেতশাি কনবার জন্য গরম বালুর মতে হাে পুকিতে হাে পাথতরর মে শি
কতর কেতল। োরপর কস োে বদমাতেশতদর সাতথ যুে করতে। িোবহ সব
োইটিুং কসন। কসই কসতনমা কদতখ হৃদতে এমন দাগ কাটল কে েত্র েত্র হাই
হুই কতর কুংফু কারাতে প্রাকিস শুরু কতর কদলাম আমরা কতেকজন িি।
আমাতদর কযাতডট কতলতজ েখন আতনাোর কামাল িাই (গ্রান্ড মাস্টার
প্রতেসর ইউকর নাতম খ্যাে, কেকন ২০১২ কে পৃকথবীব্যাকপ খ্যাকে অজশন
কতরকেতলন কেনটি কবসবল ব্যাট এক লাকথতে কিতে কবশ্ব করকড শ কতর, েকদও
োর কসই করকড শ ইদানীুং কিতে কগতে) মাশ শাল আট শ কশখাতেন। ইতি
থাকতলও োর সাতথ কোগ দান ককর কন েখন। সাহস হে না। োতক কদতখই
মতন হে এই কবািহে কপটিতে েিা বাকনতে কদতব। আদতে কস খুবই শান্ত
কশি কেল, কথা বােশা কমই বলে।
োই কহাক, এই সব োন িারণা কাতরা মাথাে একবার ঢুতক কগতল কসটা
োিাতনা দুুঃসাে। কনতজ কনতজ বাসাে প্রাকিস করতে কগতে থালা-বাসনবাটি-গ্লাশ কথতক শুরু কতর িাই কবাতনর জীবন েখন দুুঃসহ কতর কদলাম

েখন মা এককদন িাড়ু হাতে কেতি এতলন। “আবার েকদ কদতখকে কোট িাই
কবাতনর সাতথ িযািাুং িযািাুং করকেস! ো, কোর সাইতজর কাতরা সাতথ কগতে
কর।”
েখন মাত্র কবশ্বকবদ্যালতে ঢুতককে। ব্রুস লী বলতে অজ্ঞান। খু ুঁতজ কপতে
কিকডও কযাতসট এতন োর পুরাতনা কসতনমাগুতলা কদকখ আর ঢাই ঢুই ককর।
কোট িাইতের আগ্রহ কম নে ককন্তু সমস্যা হল হাে পা কোিাছুকি করতে
কগতল দু’ একটা বাকি কখতল কস মাতের কাতে কগতে নাকলশ কদে। কনতজই
কাে োে কজাগাি কতর নান চাক্কু বাকনতে োতদর উপর খুব কযাচাুং কযাচাুং
কতর প্রাকিস করতে কগতে মুতখ মাথাে বাকি কখতে প্রােই ক্ষে কবক্ষে হতে
বাসাে কেরোম। কাুঁচা ঘাতে নুতনর কেটা কদবার জন্য মা কেঁতো হতে বলে,
“এককদন কনতজই কনতজর মাথাে বাকি কদতে কচৎ পটাুং হতে থাককব। কক কর
আমার কুংফু মাস্টার! ফুুঁ কদতল উতি োে!”
ঢাকা কবশ্বকবদ্যালতে কাজশন হতলর োত্র। কনকতটই কবশ্বকবদ্যালতের কবশাল
কজমতনকশোম। কসখাতন েখন মহা সমাতরাতহ মাশ শাল আট শ কশখান কবটু িাই
(োর আসল নামটা আজ আর মতন কনই। কবটুই চলুক)। মাতক কদখাতনার
জন্যই হেে োর দতল কগতে নাম কলখালাম। কবটু িাই ন্যাশানাতল কগাল্ড
কমডাল কপতেকেল। কতেকজন বন্ধুরও কদখা পাওো কগল। কবশাল সব স্বপ্ন।
ন্যাশনাতল োতবা, কগাল্ড কমতডল পাতবা। গাতে কাোল কগাুঁতে কেল!
ক’কদতনই বুিলাম কে িাতন কে চাল। কিার পাুঁচটাে উতে দুই মাইল কদৌতি
োই প্রাকিতস। কসখাতন ঘন্টা খাতনক হািিাঙ্গা খাটুকন কখতট আবার কদৌতি
বাসাে কেতর তেরী হতে কেতে হে ক্লাতশ। োরপরও কলতগ কেলাম কবশ
ককছুকদন। কবটু িাই আমার অকেমাত্রাে হাে পা চালাচাকল কদতখ এককদন এক
কবশাল কদহীর সাতথ লাকগতে কদল। আমার কচতে এক মাথা লম্বা কেতলটার
কদতক কিতে কগতে ফ্লাইুং ককক করতে কগতে োর কেঁককর মে হাুঁটুতে কগতে
আেতি পতি কনতজই পা িতর ব্যাথাে ককাতে লাগলাম। কবটু িাই কহতস
বলল, “শুধু লাে কদতলই চলতব? মাথা খাটাতে হতব না?”
ক’কদন বাতদ কবটূ িাই কনতজই প্রকেপক্ষ কহসাতব দাুঁকিতে কগল। োর িোবহ
দাুঁে কখচাকন আর কবকট চীৎকার কেঁচাতমকচ শুতন এমন িিতক কগলাম কে

লিব কক পাকলতে বাুঁকচ না। প্রাে কমকনট কেতনক কচিা কতরও েখন আমার
নাগাল কপল না েখন কবটূ িাই হোশ হতে কথতম কগল। “পাকলতে কবিাতল
চলতব? োইট করতে হতব না?”
আকম কনরীহ কতে বল্লাম, “কলি টুতড, োইট টুমতরা।”
িাতলাই চলকেল। কি হে ককন্তু োরপরও দল কেঁতি মারকপট প্রাকিস করার
মতে কক কেন একটা কমাহ কেল। কবটূ িাই কাতন কাতন কবি কবি কতর,
‘চাকলতে োও। তুকম হ্াুংলা পােলা আতো। ন্যাশানাতল কম ওজতনর গ্রুতপ
সুতোগ হতে পাতরা। আকম মতন মতন প্রমাদ গুনলাম। বাোতস লাকথ ঘুকষ
কোিা আর টুন শাতমতন্ট কগতে রি মাুংতশর প্রকেদ্বকন্দ্বর কবরুতে লিাই করা কক
এক কথা? ককন্তু ককছু বলতে পারকে না। কদখাই োক না পাকন কে দূর কগতে
গিাে।
কশষ পেন্তশ অবশ্য আমাতক ককাথাও কেতে হে কন। কবিাোই আমাতক রক্ষা
করতলন। কবটু িাই এক শুি সকাতল এক গাদা বই কনতে এতস হাকজর হল
কেকনুং ক্লাতশ। কক ব্যাপার? না, কস একটা ককবোর বই োকপতেতে। পাো
িকেশ োর কলখা ককবো। মাশ শাল আতট শ দক্ষো অমাজশনীে হতলও কলখা কলকখ
ককছু ককছু ককর, ককব না হতলও ককবো জ্ঞান এতকবাতর মে নে। কবটূ
িাইতের ককবোর বইতের কদ্বেীে পাোতেই আটতক কগলাম। সমস্যা অবশ্য
হল েখন কবটু িাই সবার হাতে দুই ডজন কতর ককবোর বই িকরতে কদতে
বলল, “কবক্রী কতর এক সপ্তাহ পতর আমাতক টাকা কদও”।
কসই ককবোর বই কাউতক একটাও গোতে পাকর কন এবুং আকম আর লজ্জাে
কেতরও োই কন। আমার কুংফু কারাে ইকেহাতসর কসখাতনই েবকনকাপাে।

ব্রুস লীর কথাে কেতর োই। মাশ শাল আতট শ ককুংবদন্তীর নােক হতলও ব্রুস লী
কনতজ োোেকবর জগতের বাইতর খুব একটা লিাই করে না। ককন্তু অসম্ভব
শ পকিতম জনকপ্রে করবার কপেতন
সািনার সাতথ কেকনুং করে। মাশ শাল আটতক
োর অবদান খুব সম্ভবে সবতচতে কবশী। োর একটা উকি আমার খুব মতন
শ কেল।
িতরতে। এই উকি কথতক কবািা োে োর অোবসাে ককান পোতের

“কে দশ হাজার লাকথ একবার কতর প্রাকিস কতরতে োতক কনতে আমার ককান
কচন্তা কনই, ককন্তু কে এক লাকথ দশ হাজার বার প্রাকিস কতরতে োতক কনতে
আমার অতনক িে।”

