
অভবভজৎ চচৌধুযী  

[বাযতী চযলর কভমযত অভবভজৎ আলযাী’য অনযতভ ভুখ। ক্লালফয লে তায আড়াই দলকয 

ম্পকম। রাদালখ, গালড়াালর ধাযাফাভক দমাত্রায অভবজ্ঞতা যললছ তায। এফালয ভূরত তাযই 
ভতরলফ ‘চেট চরক চেক’-এ ভগলভছর আলযাীয াত-দয, বূস্বলগময চদল। গল্পটা ওয ভুখ 

চথলকই চানা মাক। দু-ংখযা প্রকাভতফয গলল্পয এভট প্রথভ ফম।]  

 গলল্প লড়ভছ ভতযকালযয স্বগম নাভক খুফ ুন্দয। ভকন্তু দুুঃলখয ভফল চফেঁলচ থাকলত চতা স্বগমরাব  
না, আফায বালরা কাজ কলয যকালর স্বগমরাব কযফ তাযও চকানও গযাযাভি চনই। তাই জীফদ্দা মভদ স্বগম 
চদলখ চনওা মা তায চচল বালরা আয কী লত ালয। তাই চবলফ এলকফালয যীলয স্বগম চদখলত মাওা। 
ক’জন ভভলর চলর চগরাভ কাশ্মীলযয অন্দলয। কাশ্মীয চেট চরক চেক। অলনক আলগই এই চেলকয ছভফ 
চদলখভছরাভ এফং ওই বূস্বলগময চদল মাওায ভদ্ধান্ত ভনল চপলরভছরাভ। ক্লালফ বাফনাটা জানাফায য চফ 
কলকজন এই চেক-এ মাওায জনয ইচ্ছা প্রকা কলয। তাযয দ্রুত দর ততভয ল মা।  

 দর ফরলত আভভ অভবভজৎ চচৌধুযী, ভফশ্বনাথ ফাগ, যাজীফ চন, কৃলেনু্দ যদায, যণভজৎ কভমকায, 
তভার ারদায এফং ুপ্রতীভ ার। প্রফীণ আয নফীলন ভভলর াত জলনয দর। কাশ্মীলয এই চেক কযলত 
চগলর এলজভিয ভাধযলভ ভনভদমষ্ট ভকছু াযভভন ভনলত  এফং  চই অনুমাী আভযা এফছয (২০২২) জুরাই 
ভালয ২৪ চথলক শুরু কলয ৩১ মমন্ত এই চেক কযায অনুভভত াই।  

 ২২ জুরাই আভযা করকাতা চথলক শ্রীনগলযয উলদ্দলয যওনা ভদই। আভালদয ক্লালফয রুদ্রপ্রাদ 
ারদায (ম্পাদক) ও অভবক ভন্ডর চেলন এল ভফদা শুলবচ্ছা জাভনল চগর। ক্লালফয ফায শুলবচ্ছা 
আভালদয লে যইর। মাত্রা শুরুলতই আভযা খুফ আলফগ তাভড়ত। চযরমাত্রাও চফ ুন্দয কালট। ২৩ তাভযখ 
ভফকালর শ্রীনগয চৌঁলছ ডার চরলকয ধালয একভট চালটলর আভযা যালতয আস্তানা খুেঁলজ ভনই। ন্ধ্যা ভকছু 



চকনাকাটা, তাযয ডার চরলকয ালড় ফল থাকা। কাশ্মীলয প্রথভ যাত বালরাই কালট।  

 লযয ভদন কালরই গাভড় চচল যওনা ভদই চানভালগময ভদলক। প্রা ৮০ ভকভভ দূলয চানভালগময 
কালছই আভালদয প্রথভ কযাম্পাইট ভডকাভড। চৌঁলছ মাই দুুলযয ভলধয। অাধাযণ ুন্দয প্রথভভদলনয 
কযাম্প এরাকা। একা ভদল ফল চলরলছ ভনু্ধ্ নদী আয তায উয ভদলক ফযলপয ভুকুট যা ফমত এফং 
আয অনয াল ফুজ চবরলবলটয ভত ঘালয গাভরচা। প্রথভ চদখালতই ভুগ্ধ ল চগরাভ। কযালম্প ফযাগত্র 
চযলখ গযভ গযভ ভযাভগ-রাঞ্চ চলয চফভযল ভড়। আভালদয এক দয জলয ভুলখ শুলনভছরাভ, খুফ কালছই 
থাভজওা চেভায। জ কাশ্মীয চথলকই চফভক ভাউলিভনাভযং কলযলছ, চ এখানকায খা জাগাগুলরা 
ম্বলন্ধ্ জালন। ভফশ্বনাথ-দা, যনভজত, তভার ও আভভ চেক শুরু কলয ভদই। ঘুলয আভ ১০ভকভভ দূলযয 
থাভজওা চেভায। তলফ চেভায ওই নাভভাত্র, ভালন চেভালযয অভস্তত্ব প্রা চনই ফরলরই চলর। ... 
ওভদলক যাজীফদা, ুপ্রতীভ, কৃলেনু্দ, এলজভি ভযালনজায ইন্দ্রনীর চচৌধুযী এফং আভালদয চরাকার গাইড 
ওকত চখ চৌঁলছ মা কযাম্প াইট চথলক একটু ওলয চনাফাভনীয কযালম্প। লযয ভদলনয ছাড়ত্র 
আদালয কাজটা ভকছুটা এভগল থালক। ফলর যাখা দযকায, প্রভতভদন প্রভতটা কযাম্পাইলট চ াকায আলগ 
চনাফাভনীয কালছ ভচত্র ভযচ ত্র, চেভকং াযভভন চদভখল  ুকলত । এযয ধীলয ধীলয াালড়য 
 ালর ন্ধ্যা নাভায য আভযা ফাই ভভলর তােঁফুয ভবতলয ফল গান-ফাজনায আয জভাই। যােঁ, চমখালন 
যাজীফদায ভত গাক আলছ এফং লে ুপ্রতীভ, চখালন চতা গান-ফাজনা লফই। ুপ্রতীভ খুফ ুন্দয 
চদাতাযা ফাভজল ভাভটয গান কলয। আভালদয অনুলযালধ ওয ফাদযমন্ত্রভট ালথ ভনল এলভছর। অতএফ ফাই 
ভভলর জভভল গান-ফাজনায আয চরত প্রভত লন্ধ্। কখলনা অনয দলরয দযযাও গান শুনলত আভালদয 
চটলি চলর আত, মভদও তালদয অলনলকই ফাংরা বালা ফুঝলতন না। ভকন্তু ুলযয বালা ফাযই ফুভঝ এক। 
তাই ফাই ভভলর 
চফ জলভ চমত। 
এযয ভডনায চলয 
একটু তাড়াতাভড় 
ফাই শুল ড়তাভ, 
কাযণ লযয ভদন 
মালত কার কার 
চফলযালত াভয।  
ফলর যাখা দযকায 
প্রথভ ভদন চথলকই 
আফাওা খুফ 
একটা বালরা ভছর 
না। কখনও কভ, 
কখনও ভাঝাভয 
চতলজ ফৃভষ্ট ল চলরভছর। তলফ যালতয ভদলকয ফৃভষ্ট ভছর চফ বাভয। 



 ২৫ তাভযখ চবাযলফরা চটলিয চচন খুলর ফাইলয উেঁভক চভলয চদভখ বারই ফৃভষ্ট লচ্ছ। তায ভলধযই 
ফাই প্রস্তুত লত থাভক। একভ আকা ভযষ্কায। শুরু ’র আভালদয প্রথভভদলনয থ চরা। আজ 
আভযা মাফ প্রা ৯ ভকভভ দূলয ভনচনাই কযালম্প। চরা শুরুয ভকছুক্ষলণয ভলধযই ূলফমালেভখত চনা-কযালম্প 
ভকছুটা ভ ভদলত ’র।  মাফতী কাজ ভভভটল আভালদয চরা চপয শুরু ’র। ুন্দয ঘালয ভদগন্ত ভফসৃ্তত 
 ালরয উয ভদল আভযা উলযয ভদলক উলে চলরভছ, ভছলন চশ্বতশুভ্র তুলায ভংযা এফং ঘালয  ালর 
চবড়ায ার চলয চফড়ালচ্ছ।  অাধাযণ ুন্দয যাস্তা ভদল প্রথভ ভদলনয থ চরা। চগাটা রুলট চকানও 
জনফভত ফা ভানুলজলনয ভফলল চদখা াওা মাভন চকফরভাত্র চেভকং গ্রু ছাড়া। তলফ চভলারকলদয লে 
চদখা ললছ এফং তালদয ভকছু অস্থাী আস্তানা চচালখ লড়লছ। এইবালফ ক্রভাগত চড়াই বাঙলত বাঙলত 
একটা ভ চটভফর ট ফলর একভট জাগা আভযা চৌঁছারভ। ুন্দয ফুজ ভভলডায উলয চটভফর-ট 
জাগাভট, চমখালন একভট অস্থাী চটি চালটর যললছ। এই তােঁফু চালটলর চা, ভযাভগ, ভডভ চটাে, কভপ 
ইতযাভদ াওা মা। মভদও উচ্চতায কাযলণ দাভ অলনকটাই চফভ। এখালন ভকছুক্ষলণয ভফশ্রাভ। ভদলনয 
অলধমক থ প্রা চলর এলভছ, অলধমক থ এখনও ফাভক। আফায ধীলয ধীলয চরলত শুরু কভয। াভলন চফ 
ভকছুটা অঞ্চর বুজ গালছয জেলরয ভলধয ভদল ােঁটলত , ভকছুটা নাভলতও । ভালঝ একভট চছাট ঝণমা, 
তায া ভদল আফায উলযয ভদলক ওো। চফ ভকছুটা উলে চদখরাভ, ওয চথলক একভট নদী এল 
ঝযনায রূ ভনল ভনলচয ভদলক চনলভ চগলছ। এই নদীয ালড় ফলই রাঞ্চ চলয চপভর। আফায থ চরা 
শুরু, এইফায ভকছুটা ভফভক্ষপ্ত চফাল্ডালযয উয ভদল ােঁটা শুরু ’র এফং চছাট চছাট নারা চভযল চরলত 
থাকরাভ। ভকন্তু ভযা ’র, োৎ চাভযভদলক ঘন কালরা চভঘ। শুরু ল মা ফৃভষ্ট, অভফযাভ ঝযলত থালক। 
চফাল্ডালযয উয ভদল খুফ াফধালন চমলত , ােঁটায গভত কলভ মা এফং এই ফৃভষ্টটাই ভদলনয চলল চফ 
ভফযভিকয ল মা। ফৃভষ্ট ভাথা কলযই চৌঁছই ভদলনয কযাম্পাইট ভনচনাইলত।  ভেক ভনচনাই া-এয 
ভনলচ ভকছুটা আলগ অলক্ষাকৃত ভতর একভট জাগা আভালদয তােঁফু লড়। জাগাভট বাযী ুন্দয। 
একভদলক ফযপ াকা একায ফমতচূড়া, অনযভদলক চদখা মালচ্ছ ভনচটাই া, মা আভযা লযয ভদলন চভযল 
মাফ। কযালম্পয া ভদলই ফল চলরলছ নদী। ফৃভষ্ট আয থালভভন। াযাক্ষণ লই চলরলছ। কী আয কভয, 
চটলিয চবতলয আভালদয মাফতী কাজকভম, আড্ডা চলয ভডনায কলয তাড়াতাভড় শুল ভড়। লযয ভদন 
অথমাৎ ২৬ তাভযলখ চবাযলফরা ফাইলয চফভযল চদভখ আকা অলনকটাই ভযষ্কায ল ভগললছ। অতএফ, 
ভনলজযা প্রস্তুত ল চেকপাে চলয যাক রাঞ্চ ভনল ােঁটা শুরু কভয।  

 আজলক গন্তফয ভনচনাই া ক্র কলয প্রা ১২ ভকলরাভভটায 
দূলয ভবলণায কযাম্পাইট। ভনচনাই ভগভযথলক (া) াভলন চযলখ 
চফাল্ডালযয ওয ভদল ধীলয ধীলয চরলত চরলত নদী ায ল মাই, ডান 
ভদলক াালড়য গা চফল া-টায ভদলক এলগালত থাভক। মত ওলয 
উেভছ ালয ফােঁভদলক তুলায  াকা চূলড়াগুভর চমন খুফ কালছ চলর আলছ। 
এইবালফ া এয চফ কাছাকাভছ ডানভদলক াালড়য একভট ঘালয  ার 
চথলক তীক্ষ্ণ আওাজ শুনলত াই। আওাজভট ূফম ভযভচত, ভভারান 
চগালল্ডন ভাযলভট-এয কন্ঠ। লে লে আভায মাত্রীলদয দৃভষ্ট আকলমণ 
কভয। এয আলগ রাদাখ অঞ্চলর চেভকংল ভগল আভভ চফ কলকফায 



চদলখভছরাভ, অাধাযণ ুন্দয চদখলত এই প্রাণীভট। আভালদয ভফশ্বনাথদা বীলণ বালরা ছভফ চতালর। চ তায 
কযালভযা ভনল চই ভাযলভট দম্পভতয ভদলক এভগল মা, তাযাও এরাও কলয। চফ কালছই চৌঁলছ মা 
ভফশ্বনাথ দা এফং চফ ভকছু ছভফ চতালর। 

 ছভফ চতারা চল কলয চপয আভযা উেলত থাভক।  ধীলয ধীলয উলে ভড় আজলকয ভনচনাই া এয 
ভাথা। এই া-টায ওলযও একভট চটি চালটর আলছ। আলগয তুরনা এয দাভ আযও চফভ, মাইলাক 
ভে রুলটয এটাই চল চটি চালটর। ালয ওয চথলক চাভযভদক বালরা কলয চদলখ চফ ভকছুক্ষণ ভফশ্রাভ 
ও চা-ান চলয নাভা শুরু ’র। ভকছুটা নাভায য যাস্তাভট বাযী ুন্দয, ফােঁভদলক াালড়য গাল চছাট চছাট 
আই যাচ এফং ভে যাস্তায দু'ধালয যংলফযলঙয পুর পুলট আলছ, চমন চকউ মলে পুলরয ফাগান ততভয 
কলযলছ। এই থ ভদল ফাই খুফ ভজা কযলত কযলত আয ছভফ তুরলত তুরলত এভগল চলরভছ আজলকয 
গন্তলফযয ভদলক। ভালঝ ভালঝ ফৃভষ্ট ভচ্ছর। মাক, চনা-কযালম্পয মাফতী ভনলদম চভলন  ুলক ভড় আজলকয 
কযাম্পাইট ভবনালয। জাগাভট ছভফয ভত ুন্দয। চাযভদক ফুজ ঘাল চভাড়া, উেঁচু উেঁচু াাড় আয 
কযালম্পয া ভদল চছাট্ট নদী ফল চলরলছ। ফুজ ঘালয ফুভগালর চলয চফড়ালচ্ছ চবড়ায ার। চফ ফড় 
কযাম্প াইট। াভলন একটু উেঁচুলত উেলরই ভবনায চরক, মায চৌন্দমম ফণমনাতীত।  

 ফযাগত্র চযলখই আভযা উলে মাই ভবনায চরলকয ালড়। স্বগমী ুন্দয এই জরা। াভলনয 
ভভফালয ফযলপ ুষ্ট ললছ চরলকয জর। কখনও নীর, কখনও ান্না ফুজ যংলয চখরা চরলছ জলর।  
বীলণ বালরা রাগভছর এই জাগা চৌঁলছ। অলনকটা ভ এই চরলকয ালড় কাভটল, ছভফ তুলর ভপলয 
এরাভ কযালম্প। োৎ কজন চনা-অভপায এল প্রলতযক চেভকং এলজভিয কযালম্প ভগল প্রলতযলকয ভযচ 
ত্র চদখলত চাইলরন, কলরয চখােঁজ খফযও ভনলরন। এফং তালদয ভনলদম অনুমাী কলরয ভলফত জ 
ভন্দ ধ্বভনলত ভে উতযকা গভগভ কযলত রাগলরা। এই অঞ্চলর প্রা যাত ৮ টা মমন্ত আলরা থাকা 

আভযা ফাইলযই গান-ফাজনায আয শুরু কলয ভদরাভ। লয চটলিয ভবতয জভভল আড্ডা ভদল ভডনায চলয 

শুল ড়রাভ।  



 আজ (২৭ জুরাই) একভট চযাদ ঝরভলর ুন্দয কার ভদল শুরু লরা ভদন। আভালদয আজলকয 
গন্তফয প্রা ১৬ ভকলরাভভটায দূলয, গাডায া চভযল গাডায কযাম্প াইট। এই গাডায া ৪২০০ 
ভভটায উেঁচু, মা এই চগাটা চেক-রুলট উচ্চতভ। আভযা প্রভতভদনকায ভত চেকপাে চলয যাক রাঞ্চ ভনল 
চফভযল ড়রাভ। ভবনায চরক-চক ফােঁভদলক চযলখ াভানয একটু ওলয উলে ফােঁল চদখা ভভরর আলযকভট 
চরলকয মায নাভ ভকলনায চরক। াভলন চদখা মালচ্ছ গাডায া, চদলখই ফুঝলত াযরাভ, আজ বারই 
চড়াই চবলঙ উেলত লফ। অাধাযণ ুন্দয ভকলনায চরলকয ালড় ভকছুটা ভ কাভটল শুরু র চড়াই 
বাঙা। অলনকটা ওলয ওোয য ভেক গাডায ালয আলগ ফােঁভদলক চদখা চগর বীলণায ও ভকলনায 
দুভট চরক, একালথ। এক অরূ ছভফ, বালা প্রকা কযা মা না। গাঢ় নীরলচ ফুজ যলঙয জলরয ওলয 
ফযপ জড়ালনা াাড় আয চভলঘয চখরা, ফভভভরল এক তনভগমক দৃযট ততভয কলযলছ প্রকৃভত। ভতযই, না 
চদখলর ভেক অনুবফ কযা মা না চকন কাশ্মীযলক বূস্বগম ফরা । এযয ালয ওয উলে এল আভালদয 
আলফগ, বালরাফাা ভদল ক্লাফ চানাযুয আলযাীয তাকা তুলর ধভয গাডায ালয ভলয। ভকছুক্ষণ 
ভফশ্রাভ ভনল চাভযভদলকয দৃয চদখলত থাভক। োৎ আফাওা খাযা ল আল, চছাট চছাট ভভছভযয দানায 
ভলতা ফযপ ঝলয ড়লত থালক। লে প্রফর োন্ডা াওা। তাই চফভক্ষণ ালয ওলয না দােঁভড়ল 
উলটাভদলক নাভলত থাভক। চফ ভকছুটা উৎযাই কযায য এভগল মাই গাডায চরলকয উলদ্দল। যাস্তাভট 
বীলণ ুন্দয, চাভযভদলক ভদগন্তভফসৃ্তত ফুজ, তায ভলধয নানাযকলভয পুর, আয একাল ফযপ াকা াাড়। 
পুলরয উতযকা চবড়ায ার। অাধাযণ ুন্দয এই যাস্তা ভদল চরলত চরলত একটা ভ চৌঁলছ চগরাভ 
াালড়য গালয ফযপ গরা জলর ৃষ্ট এই গাডায চরলকয ধালয। চরলকয ালড় ফলই আজলকয ভদলনয 
রাঞ্চ চলয চপররাভ, তাযলয আফায চরা শুরু। রম্বা যাস্তা চরলত চরলত একটা ভ তযভজৎ যালয 
ভফখযাত ভলনভা ‘গুী গাইন ফাঘা ফাইন’-এয গুভয ভফখযাত ংরাভট ভলন লড় চগর – ‘তৃতী ুয লষ্ঠ ুয 
গুভ চলরলছ ফহুদূয, চভর চভর লথয নাইলকা চল।’ তলফ মতই ক্লাভন্ত আুক না চকন লথয চৌন্দমম 
আনায ফ ক্লাভন্ত দূয কলয চদলফ। ভালঝ ভালঝই ফৃভষ্ট নাভলছ, আফায থাভলছ। তাযভলধযই আভযা 
কযাম্পাইলটয ভকছু আলগ চনা-ছাউভনলত চৌঁছরাভ এফং চখালন মাফতী ভনভ চভলন কযাম্পাইলটয ভদলক 

মখন যওনা ভদরাভ তখন চাভযভদক কালরা  াকা, লে প্রফর ফলমণ।  আফায তাযভলধযই নদী ায ওা, 



একভট চছাট কালেয রলগয ওয ভদল গুভট গুভট াল। অফললল থাভভ আজলকয কযাম্পাইট গাডালয। 
চৌঁছালনায য খুফ একটা ফাইলয আভযা চফলযালত াভযভন। তােঁফুয ভবতলযই মাফতী কাজ,  আড্ডায আয 

এফং ভডনায। একভ শুল ড়া।  

 ২৮ জুরাই। াযাযাত ফৃভষ্টয য কালরও ফৃভষ্ট ল চলরলছ। চাভযভদক কালরা চভলঘ  াকা। এতটাই 
চভলঘ  াকা চম চাযাটা বালরা কলয চদখাই মাভচ্ছর না।  ভে দমাত্রা একটা ভফযভতয ভদন (ফাপায চড) 
ভললফ ভছর, মভদ ভফলল প্রলাজন লড় চই ভদনটায দফযফায লফ। এভদন ফাইলয মা অফস্থা তালত ভলন 
ভচ্ছর, আজই লতা ওই ফাপায ভদনটা খযচ ল মালফ এখালন। ভকন্তু অলনক ভচন্তা বাফনা কলয ফায 
ালথ আলরাচনা কলয আভযা এভগল মাওায ভদ্ধান্তই ভনল চপভর। ভদন ালত যাখা বালরা। তাই মথাযীভত 
চেকপাে কলয যাক রাঞ্চ গুভছল ভনল চযনলকাট ফা ঞু্চ লয চাজা াালড় ঘালয  ার চফল উলযয 
ভদলক উেলত থাকরাভ। আজলকয গন্তফয একটু কালছ, ৯ ভকভভ দূলয াতায কযাম্পাইট। শুলনভছরাভ, 
আজলকয যাস্তাভট চছাট এফং জ। ভকন্তু চম ভযভালণ ফৃভষ্ট লচ্ছ তালত অভত চাজা যাস্তাও তখন বাফ। 
ভতয কথা ফরলত, ফৃভষ্টয পলর যাস্তা ফলর আয ভকছু ভছরই না। ফটাই কাদা ভাখাভাভখ। া ভদলরই ভছর 
চখল ফাযংফায ড়লত ভচ্ছর, তাই অলনক ভ াালড় ঘালয  ার চফল আভালদয উেলত ভচ্ছর। 
এইবালফ ফৃভষ্ট ভাথা থ চরলত থাভক। চদখভছরাভ, চম চঘাড়াগুলরা ভারত্র ফইভছর, তালদযও খুফ অুভফধা 
লচ্ছ এযাস্তা। চফ ভকছু জাগা থ এতটাই ভছর ভছর চম চঘাড়াও ভনলজলক দােঁড় কভযল যাখলত 
াযভছর না। লয জানলত াভয, ওই যাস্তা অনয দলরয ভতনভট চঘাড়া ভলেয ভারত্রলভত া ভছলর ভনলচ 
নদীলত লড় মা এফং ভাযা মা। এটা ভভমাভন্তক। চভদন ফুঝলত াযভছরাভ াযা চেভকংরুলটয ফলথলক 
চাজা যাস্তাভটও ফৃভষ্টয জনয কীযকভ ভফদজনক ল উলেভছর। এইবালফ ফৃভষ্ট ভাথা ভনল চরলত চরলত 
চফ ভকছু চফাল্ডায ছাওা অঞ্চলর এল চৌঁছাই; থ ভছর থাকা খুফ ধীলয ধীলয াথলযয যাজত্ব ায লত 
থাভক। এই কযলত কযলত াতায চরলকয াড়। চখান চথলক আযও চফ ভকছুটা চফাল্ডায চভযল 
আভালদয কযাম্পাইট, াতায। [আগাভী ংখযা ভাভপ্ত]   

 


