এজন পৰম বীৰৰ সেত িকছু সময়

আিম আমাৰ জীৱন কালত িবিভ ধৰণৰ মানুহৰ সাি ধ লাভ কেৰা। িকছুমান মানুহৰ
কথা িচৰিদনৈল মনত থােক আ িকছুমান মানুহৰ কথা অিত সানকােল পাহিৰ যাও। কিতয়াবা
িকছুমান মানুহৰ ৃিত সযে মনৰ মিণেকাঠাত সাঁিচ ৰােখা, িকছুমানৰ কথা মনত পিৰেলও
িবৰ বাধ কেৰা। কিতয়াবা িকছুমান মানুহৰ িনেচই ে কীয়া সাি ধ ই আমাক জীবনজুিৰ
ভািৱত কেৰ অথচ িকছুমানৰ ব ত দীঘলীয়া সাি ধ েয়া কােনা ধৰণৰ ভাৱ পলাব নাৱােৰ।
মা অলপ সময়ৰ বােব লগ পাৱা িক মাক আিজ কইবাবছেৰা ধিৰ অহৰহ ভািৱত
কৰা এজন ব ি ৰ কথােক িলিখব খুিজেছা। তওঁ হেছ মজৰ জেনেৰল ইয়ান কাৰড’ জ’ (Ian
Cardozo)। এইজন অিব াস ভােব সাহসী আ দৃহ িত ব ি ক মই িদন িকছু সময়ৰ বােব
লগ পাইিছেলা মংগালু চহৰত ২০১১ চনত। তািৰখ মনত নাই যিদও মাচ মাহৰ আৰ িনেত
বুিল মনত আেছ।
মাক মংগালু িব িবদ ালেয় Speech and Hearing কছৰ এম.এছ.িছ পৰী াৰ বহী
চাবৈল মািতিছল। সকেলা যাবতীয় খৰছ িব িবদ ালেয় িদেয় যিদও ইয়াৰ পৰ ৰা মেত িযখন
কেলজ বা িত ােন সই িবেশষ কছেটাৰ Board of Examiners দািয় লাভ কেৰ তওঁেলােক
পৰী কৰ থকা খাৱা, অনা িনয়া আিদৰ ব ৱ া কেৰ। সইবাৰ সই দািয় আিছল M.V.
College of Speech and Hearing ৰ। তওঁেলােক এটা অিত ভাল হােটলত থকাৰ ব ৱ া
কিৰিছল। এজন ছা ই মাক বাচে ৰ পৰা গাড়ীেৰ ল গ হােটলত থ কিছল য এঘ ামানৰ
িপছত কেলজৰ াংগনত হাৱা নশ ভাজনৈল ল যাবৈল পুনৰ আিহব। িস মাক থুলমুলৈক
ক’ ল য তাত এখন ৰা ীয় পয ায়ৰ কমশালা হ আিছল আ সই িদনাই শষ িদন। সই
উপলে নশ ভাজনৰ আেয়াজন কৰা হেছ। মই ভাগৰ লগাৰ বােব নাযাও বুিল ক’ লা। অলপ
িপছত কেলজৰ অধ ড. চু াৰাওৰ পৰা ফান আিহল। তওঁ মাক যাবৈল জাৰ কিৰেল। মই
ভাগৰ লািগেছ বুিল কাৱাত তওঁ হাঁিহেল আ ক’ ল য তাৈল গ’ ল মাৰ ভাগৰ নােহাৱা হ
যাব। ইমানৈক কাৱাৰ িপছত নগেল িঠক নহ’ ব বুিল গ’ লা। গাড়ীৰ পৰা নািম দিখবৈল পােলা
য কেলজৰ স ুখৰ মুকিল াংগনত নশ ভাজনৰ আেয়াজন – মানুহেবােৰ দল বাি কথা বতৰা
পািত আেছ। পাহৰ কম আিছল বােব মই কােকা ধিৰব পৰা নািছেলা। তেনকুৱােত মাক
কােনাবাই নাম ধিৰ মতাত চাই দিখেলা ড. আশা য়িতৰাজ – মাৰ এসময়ৰ সহকমী। মই
তওঁেলাকৰ ওচৰেত বিহেলাৈগ এজন বয়স মানুহৰ বািহেৰ বাকী সকেলােৱই মাৰ িচনাকী।
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আশাই মাক মানুহজনৰ লগত পিৰচয় কৰাই িদেল – মজৰ জেনেৰল ইয়ান কাৰড’ জ’ – RCI
ৰ চয়াৰেমন। RCI অথাৎ Rehabilitation Council of India ৰ নতুন চয়াৰেমন হাৱাৰ কথা
মই গেমই পাৱা নািছেলা। অলপ দিৰ কথা বতৰা পতাৰ িপছত গম পােলা য সই কমশালা
RCI ৰ সৗজন ত হেছ – গিতেক তেখতৰ উপি িতৰ কাৰেণা বুিজব পািৰেলা। Speech and
Hearing িবষয়েটা তেখতৰ বােব নতুন আ সেয় তেখেত আমাৰ পৰাই কতেবাৰ যাবতীয়
কথা জািনবৈল, বুিজবৈল চ া কিৰিছল। ইিতমেধ মই অহাৰ কথা গম পাই াংগনৰ িবিভ
ঠাইত িব ািৰত হ থকা ব েতা া ন ছা -ছা ীেয় আিহ মাক মাত লগাইিছলিহ। তওঁেলােক
বাকীেবাৰ মানুহক সই কইিদন লগ পাই আিছল িক মাক সইিদনা থমবাৰৰ বােব পাৱাৰ
বােব সইিখিনত িকছু উথ থ হিছল। তােক দিখ কাৰড’ জ’ ই হয়েতা মাক এই
ত এজন
মুধাফুটা ব ি বুিল ভািবেল। গিতেক RCI ৰ কইটামান দািয় িদয়াৰ
াৱ িদেল। মই
তিতয়া তওঁক এই
ত মাৰ ভূিমকাৰ িবষেয় বুজাই ক’ লা। সইিদনা স া আমাৰ
আেলাচনাৰ ধান িবষয় আিছল শাৰীিৰকভােব অ ম লাকৰ িত থকা ভাৰতীয় মানুহৰ
নিতবাচক দৃি ভংগী। সই দৃি ভংগীৰ আমূল পিৰবতন ঘটাই জনসাধাৰণৰ মাজত কেন
ধৰেণেৰ সেচতনতাৰ ভাৱ জগাই তুিলব পািৰ সই িবষেয় আেলাচনা কিৰিছেলা। পা নাগৰাজন
( তওঁ চ াইৰ ীৰামচ
মিডেকল কেলজৰ Audiology and Speech, Language
Pathology ৰ মুৰ ী অধ ািপকাই এ The King’s Speech নামৰ বালছিবখনৰ কথা কিছল।
িঠক তাৰ কইিদনমানৰ আগেত
বালছিবৰ বােব অ াৰ পাৱাৰ বােব নামেটা িনিছেলা
িক তাৰ বািহেৰ এেকা নাজািনিছেলা। বৃেটইনৰ বতমান ৰাণী এিলজােবথৰ িপতৃ ষ জেজ কথা
কওঁেত খানাইিছল বােব ৰাজ ৱা ভাষণ িদয়ােটা তওঁৰ বােব অস ৱ আিছল। িক ৰাজপাটত
উঠাৰ িপছত যিতয়া ি তীয় মহাযু ৰ আেগ আেগ ি িটছ সা াজ ৰ সকেলােৰ উে েশ ৰিডয়ত
এটা
পূণ ভাষণ িদবলগীয়া হ’ ল তিতয়া থৰািপ আ িনজৰ েচ াত কেনদেৰ
সফলভােব তওঁৰ ভাষণেটা পাঠ কিৰব পািৰেল সইেটােৱই হেছ এই বালছিবখনৰ কািহনী।
এইখন এখন সকেলােৱ িবেশষৈক খানা লােক চাবলগীয়া বালছিব। জনজাগৰণতা জগাই
তালাত বালছিবৰ ভূিমকাৰ িবষেয়ও আিম আেলাচনা কিৰিছেলা। সইিদনা আিম িতিন/চািৰ
ঘ া ইমানেবাৰ কথা আেলাচনা কিৰ থকাৰ সময়ত মাৰ মনত এটা ই কইবাবােৰা খলা
কিৰ আিছল। এজন শাৰীিৰকভােব অ ম মানুহক সদায় RCI ৰ চয়াৰেমন িহচােব িনযুি িদয়া
হয় – িক এইবাৰ কেনৈক এজন স ম মানুহক িনযুি িদেল ? সই ৰ উ ৰ িদনৰ
িপছেত পােলা।
িপছিদনা মই মংগল গংেগা ীত থকা িব িবদ ালয়ৰ চৗহদৈল গ পৰী াৰ বহী চাৱাৰ
কাম শষ কিৰেলা। তাৰ িপছিদনা পুৱা মাক KMC (ক ৰবা মিডেকল কেলজ) ল িনয়ােল।
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তাত থকা Audiology and Speech, Language Pathology িবভােগ মাক Clinical
Linguistics ( মাৰ িবষয়) পঢ়াবৈল মািতিছল। গ পাই দেখা য তাত ইয়ান কাৰড’ জ’ ৰ এটা
ভাষণৰ আেয়াজন কৰা হেছ। মেয়া তেখতৰ ভাষণ িনবৈল
াগৃহৈল গ’ লা।
তেখেত সইিদনা ভাষণত কাৱা আ ভাষণৰ িপছত আিম চাহ খাওেত কাৱা কথা
আ তাৰ িপছত মই তওঁৰ িবষেয় সং হ কৰা তথ ৰ িভি েত তলত িলখা কথািখিন যু ত
কিৰেছা।
মু াইত জ হণ কৰা কাৰড’ জ’ ই তােত ুল, কেলজৰ িশ া সাং কিৰ সনাবািহনীত
যাগদান কেৰ। ১৯৭১ চনত পূব পািক ানৰ মুি সং ামৰ বা পািক ানৰ লগত হাৱা যু ত
তওঁ ৫ নং গাখা ৰাইফলছৰ মজৰ আিছল। িচেলটত এই যু খন চিল থকা সময়ত এজন
িব.এছ.এফ কামা াৰক সহায় কিৰবৈল যাওেত তওঁ ঘটনা েম তাত থকা ভূিমিবে াৰক
(landmine) ৰ ওপৰত ভিৰ িদয়াত িবে াৰণৰ ফলত তওঁৰ এটা ভিৰৰ একাংশ এৰাই গ’ ল।
তিতয়া এজন বাংলােদশী ( তিতয়াৰ পূব পািক ানী) য় দিখ তওঁক ওচৰেত থকা এটা
বেটিলয়নৰ িচিকৎসা ক (infirmary) ল দািঙ ল গ’ ল। কাৰড’ জ’ ই মিফন আেছ নিক
সুিধেল। িক যু চিল থকা সময়ত সকেলােবাৰ ংস হিছল। তিতয়া তাত থকা িবষয়াজনক
তওঁৰ ভিৰেটা কািট পলাবৈল ক’ ল িক িবষয়াজেন কােনা য পািত নথকাৰ অজুহাতত
অমাি হ’ ল। তিতয়া তওঁ তওঁৰ তলতীয়া গাখা সিনক এজনক তওঁৰ খু ৰীখেনেৰ ভিৰেটা
কািট পলাবৈল ক’ ল। তিতয়া হেনা তওঁ তেন কাম কিৰব নাৱােৰ বুিল িনজৰ ভাষােত উ ৰ
িদেল। এইবাৰ কাৰড’ জ’ ই খু ৰীখন তওঁৰ হাতত তুিল িদবৈল কুম িদেল। সামিৰক বািহনীত
ওপৰৱালাৰ কুম মািনবই লািগব। তিতয়া কাৰড’ জ’ ই িনজৰ ভিৰেটা খু ৰীখেনেৰ কািট
সইেটা পুিত থবৈল কুম িদেল।
ইিতমেধ দািয় ত থকা ডা ৰজন আিহ পাইিছলিহ আ তওঁ ভিৰেটা বে জ কিৰ
িদেল। অলপ িপছেত তওঁৰ কমা াৰ আিহ ক’ ল য তওঁেলােক এজন পািক ানী চাজনক ব ী
কিৰবৈল স ম হেছ আ তওঁৰ হতুৱাই অে াপচাৰ কৰাব। কােনা পািক ানীৰ হতুৱায়
অে াপচাৰ নকৰায় বুিল তওঁ িচৎকাৰ কিৰ উিঠেল। তাৰ সলিন িযমান সানকােল পােৰ তওঁক
ভাৰতৈল পঠাই িদবৈল অনুেৰাধ কিৰেল। ইিতমেধ যু ত ঢাকাৰ পতন হিছল। সইিদনা তওঁক
পঠাবৈল কােনা উৰাজাহাজ নািছল। তথািপও কাৰড’ জ’ অে াপচাৰৰ বােব মাি হাৱা নািছল।
কমা ােৰ সইেটা তওঁৰ কুম বুিল কাৱাত কাৰড’ জ’ ই ক’ ল য টা সতত তওঁ মাি হ’ ব।
তিতয়া কমা ােৰ ক’ ল য কুম কুেমই – তাত সত আেৰাপ কৰাৰ অিধকাৰ তওঁৰ নাই।
তিতয়া কাৰড’ জ’ ই ‘ িঠক আেছ অনুেৰাধ তিতয়াহ’ ল’ বুিল ক’ ল য তওঁক কােনা
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পািক ানীৰ তজ িনিদেয় যন। ি তীয়েত কামা াৰজন সই সময়ত তাত উপি ত থািকব
লািগব। সই সময়ত শ প ই কৰা নানান িনযাতনৰ কািহনী িনবৈল পাৱা হিছল।
কাৰড’ জ’ ই যিতয়া ক আিছল য তওঁ পািক ানী তজ নলয় মাৰ তওঁৰ িত াত
তঃ ূতভােব মূৰ দাঁ খাই গিছল। ভািবিছেলা এেন িতকূল পিৰি িতেতা িনজৰ নীিতত অচল
অটল হ থািকব পৰা মানুেহা এই পৃিথবীত থািকব পােৰেন?
পািক ানী চাজনজেন এক িনখুট অে াপচাৰ কিৰেল িক কাৰড’ জ’ ৰ এটাই আে প য
তওঁক ধন বাদ জনাবৈল কােনা সুিবধা নাপােল।
লগাই লাৱা কাঠৰ ভিৰেৰ জীৱন িনবাহ কৰা তথা তওঁৰ কতব পালন কৰােটা তওঁৰ
বােব ত া ান নািছল – ত া ান আিছল মানুহক পিতয়ন িনওবােটা য তওঁ দৰাচলেত স ম
আিছল। িনজৰ স মতা মাণ কিৰবৈল ব পিৰকৰ কাৰড’ জ’ ই পূৱা সানকােল উিঠ িকছু
ব ায়াম কিৰ দৗৰৰ অভ াস কিৰেল। যু ে ৈল যাৱাৰ উপযু তা মাণ কিৰবৈল এিবধ
শাৰীিৰক পৰী াত উ ীণ হ’ ব লােগ। িক তওঁক সই পৰী াত অৱতীণ হাৱাৰ সুেযাগ িদবৈল
অ ীকাৰ কৰাত তওঁ িবষয়াজনৰ লগত তক কিৰিছল। তিতয়া সই িবষয়াজেন তওঁক
াৰ
কেৰাৱাৰ ভাবুিক িদিছল। ইমান সহেজ হাৰ নমনা কাৰড’ জ’ ই ক’ ল য অপৰাধ কৰাৰ িপছতেহ
াৰ কৰাব পািৰ – গিতেক তওঁ সই পৰী াত অৱতীণ হ অপৰাধ কিৰব আ তিতয়া
িবষয়াজেন তওঁক
াৰ কৰাব পািৰব।
সই পৰী াত তওঁ েয়াটা ভিৰ অ ু হ থকা সাতজন িবষয়াক চৰ পলােল।
তিতয়া পৰী া লাৱা িবষয়াজেন তওঁক সাৱিত ধিৰ অিভন ন জনােল।
কাৰড’ জ’ ই কইবাবােৰা তওঁৰ ওপৰৱালা িবষয়াৰ ওচৰত িনজৰ স মতা মাণ
কিৰেল। এবাৰ তওঁ পাহাৰ বগাই সনা উপাধ ক িনিদ ঠাইত লগ ধিৰেলৈগ। তওঁ পাহাৰ
বগাব পৰােটা এক চৰম িব য়ৰ িবষয় আিছল। তওঁ আনি ত হ েমাচনৰ বােব তওঁৰ নাম
অধ ৰ ওচৰত অনুেমাদন কিৰেল। অধ ই তওঁক লাদাখৈল তওঁৰ লগত যাবৈল কুম িদেল।
সই বৰফৰ ওপৰত তওঁ সমােন সমােন যাব পৰা দিখ তওঁ স ম বুিল ত য় হাৱাত
েমাচনৰ বােব তওঁৰ নাম িবেবচনা কিৰেল। সইদেৰই তওঁ ভাৰতীয় সনাবািহনীৰ এটা
বেটিলয়নৰ থমজন অ ম কমা াৰ আ িপছত এটা িবে ডৰ কামা াৰ হ’ ব পািৰেল। এইজন
সাহসী িবষয়াই তওঁৰ সাহস আ পাৰদিশতাৰ বােব কইবাটাও মেডল লাভ কিৰেছ।
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অৱসৰৰ িপছৰ পৰা তওঁ নানান ধৰণৰ সামািজক আ অন ান কাম কাজত
আ িনেয়াগ কিৰেছ। সামিৰ বািহনীৰ লগত স ক থকা কইবাখেনা িকতােপা িলিখেছ। সই
কইখন হেছ The Sinking of INS Khukri: Survivors Stories, Param Vir: Our
Heroes in Battle, In Quest of Freedom: The War of 1971 – Personal Accounts of
Soldiers from India and Bangladesh । এই বছৰ কাশ হাৱা শহতীয়া িকতাপখন হেছ
The Bravest of the Brave: The Extraordinary Story of Indian VCs of World War
I।

ত পিৰ ভাৰতবষৰ িবিভ িশ া িত ানিবলােক তওঁক ৰণামূলক ভাষণ িদবৈল
আম ণ কেৰ। সঁচা কথা কবৈল গ’ ল এই মানুহজনক লগ পাৱাৰ িপছৰ পৰােহ মই সামিৰক
বািহনীৰ সিনকিবলাকৰ ত াগ, সাহস, ক আ দশে মৰ কথা বিছৈক অনুভৱ কিৰব পৰা
হেছা।
যাৱা ৫ বছেৰ মাৰ জীৱনত বাধ কেৰা এটা িদেনা পাৰ হাৱা নাই িযিদনা তওঁৰ কথা
মনত পৰা নাই। িকবা এটা কাম কিৰব নাৱােৰা বুিল ভািবেলই কাৰড’ জ’ ৰ কথা মনত পেৰ।
কিতয়াবা া হ ‘ আ নাৱািৰেছা’ বুিল হাত দািঙ িদব খােজােতই মাৰ অ ৰৰ িভতৰৰ পৰা
যন কােনাবাই ক উেঠ, “ কাৰড’ জ’ ই যিদ এটা ভিৰেৰ সাতুিৰ থম পুৰ াৰ পাব পােৰ,
পাহাৰ বগাব পােৰ, যু ে ৈল যাব পােৰ তই এই সাধাৰণ কামেটা কিৰব নাৱািৰিবেন ? লাজ
নালােগেন তাৰ ?” সঁচাৈকেয় মাৰ িনজৰ ওচৰেত লাজ লােগ আ মাৰ অ ােতই হ ৱা
শি ঘুিৰ আেহ আ মই কামেটা কিৰবৈল স ম হও।
মই উপলি কিৰেছা য ইয়ান কাৰড’ জ’ মাৰ বােব এজন মহানায়ক হ পিৰেছ। ত াগ
আ সাহিসকতাৰ বােব ভাৰত চৰকােৰ দান কৰা উ তম পুৰ াৰ পৰমবীৰ চ লাভ কৰা
নাই যিদও তওঁ মাৰ বােব এজন পৰম বীৰ।
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