
ভবভজৎ চচৌধুযী  

[বাযতীয় চযলর কভমযত ভবভজৎ অলযাী’য নযতভ ভুখ। ক্লালফয লে তায অড়াআ দলকয 

ম্পকম। রাদালখ, গালড়ায়ালর ধাযাফাভক দমাত্রায ভবজ্ঞতা যলয়লছ তায। এফালয ভূরত তাযআ 

ভতরলফ ‘চেট চরক চেক’-এ ভগলয়ভছর অলযাীয াত-দয, বূস্বলগময চদল। গল্পটা য ভুখ 

চথলকআ চানা মাক। দু-ংখযায গলল্পয এভট ন্তঃ ফম।] 

 ভফকালরয ভদলক অফায়ায ভকছুটা উন্নভত য়। উঁচু াাড়লঘযা নদীয ালড় ভফার চফাল্ডায ছড়ালনা 
ঞ্চলর অভালদয অজলকয কযাম্পাআট, াতায। জায়গাভট চদলখ ‘চালর’ ভলনভায গব্বয ভং-এয  চেযায 
কথা ভলন ড়ভছর। এখালনআ একটু লয অলযকভট নাভভ চরক অলছ, কায আচ্ছা লর চ ঘুলয চদলখ 
অলত ালয। ফাআলযটা একটু চঘাযাঘুভযয য গালন, অড্ডায় জভজভাভট ন্ধ্যা কাভটলয় ভেনায চলয শুলয় 
ড়রাভ।  
 লযয ভদন থমাৎ ২৯ তাভযখ অভালদয গন্তফয জাজ া ভতক্রভ কলয চজাড়া চরক গোফর এফং 
নন্দলকার কযাম্পাআট। চযাজকায ভলতা চেকপাস্ট কলয রাঞ্চ যাক ভনলয় থচরা শুরু কভয। ভকছুটা 
এলগালনায য যাস্তাভট ভফসৃ্তত ফড় ফড় চফাল্ডায ঞ্চলরয উয ভদলয় াালড়য গা চফলয় উলয জাজ া-এয 
ভদলক উলে চগলছ। চফাল্ডালযয উয ভদলয় খুফ াফধালন উলে চমলত লফ। ফলর যাখা দযকায এআ যাস্তায় 
চরলত মলথষ্ট ভপটলন প্রলয়াজন। মভদ ফৃভষ্ট য়, ভত বয়ংকয রূ চনলফ এআ যাস্তা। খুফ াফধালন োনভদক 
চঘঁলল ধীলয ধীলয অভযা এআ চফাল্ডায ঞ্চর ায কলয উলয উলে অভ। এযয ভকছুটা তৃণবূভভয উয 
ভদলয় চরলত চরলত চফ কলয়কটা াম্প চভযলয় উলে অভ জাজ া-এয ভাথায়। োৎ কালরা চভলঘ চেলক 
মায় ফ। ফাআ একালথ লয় গাআলেয যাভলম অভযা উলটাভদলক নাভা শুরু কভয। শুরু লয় মায় ফৃভষ্ট। 
প্রচন্ড খাড়া োর ভদলয় নাভলত থাভক ফৃভষ্ট ভাথায় কলয। বীলণ ভছর যাস্তা অয খুফ খাড়া োলরয জনয নাভাটা 
ভফদজনক  লয় উলেলছ। খুফ াফধালন না চরলর চম চকান ভুূলতম দুঘমটনা...! লনকটা নাভায য চভলঘয 
অড়ার চথলক দূলয গোফর চরক চদখা মায়। ফললল এক তৃণবূভভ ঞ্চলর এল চৌছআ অভযা। একভট 
চছাট নদীয াল ফাআ ভভলর রাঞ্চ চলয ঘালয োর চফলয় অফায উলযয ভদলক উেলত থাভক। উলয 
চৌঁছলত াধাযণ দৃয চচালখ লড়। নন্দলকার এফং গোফর াাাভ দুভট চরক এফং তালদয ভাথায উয 
ভাউন্ট াযভুক, মায ভভফা ধাযা চরক দুভটলক ূণম কলয চযলখলছ। স্বগমীয় দৃয। চদলখ ভলন য় বগফান 
ভনলজয ালত যং তুভর ভদলয় দৃয এঁলকলছন অভালদয জনয। ভকছুক্ষণ এখালন ভফশ্রাভ ভনলয় ভনলচয ভদলক চনলভ 
চভর অভালদয কযাম্প াআট নন্দলকার চরলকয াল, তলফ কযাম্পাআলট চোকায অলগ একফায থভলক 
দাঁড়াআ। নন্দলকার চরক চথলক চম নদীয ৃভষ্ট লয়লছ চভট ায লত লফ একভট রু কালেয রলগয উয 
ভদলয়। চকানযকলভ গাআলেয াাময ভনলয় চভট ায আ, চৌঁলছ মাআ অভালদয কযালম্প। ধীলয ধীলয ফৃভষ্ট 
কভলত শুরু কলয এফং অকা ভযষ্কায লয় মায়। ভেক ভাউন্ট াযভুক ভলকয ভনলচ নন্দলকার চরলকয াল 
অভালদয কযাম্প। াযভুখ চেভয়াযভট চমন ঝুলর যলয়লছ ভাথায য। কযালম্পয াভলন ভদলয় ফলয় চলরলছ 
চছাট্ট একভট নদী, চাভযভদক ফুজ চবরলবলটয ভলতা ঘালয গাভরচা, লে চবড়া  চঘাড়ায ার। যা অন 



ভলন ঘুলয চফড়ালচ্ছ। ভতয, চচালখ না চদখলর ভফশ্বা কযা ক্ত, কত ুন্দয জায়গাভট। োৎ চদখলত াআ 
চেচালয কলয চঘাড়ায়ারায দর এফং স্থানীয় গাআেযা কলয়কজনলক উয চথলক নাভভলয় অনলছ। চম 
ভফদজনক যাস্তায় নাভায কথা ফলরভছরাভ, চখালন া ভছলর দুঘমটনা ঘলট মায় নয দলরয চফ কজলনয। 
যীলযয নানা জায়গায় গুরুতয অঘাত। এখন কযালম্প এলন তালদয শুশ্রলায চচষ্টা। শুনরাভ, যভদন কালর 
তালদয ভটালর ভনলয় মায়ায ভদ্ধান্ত লয়লছ। ভতযআ চেভকং কযলত এল এধযলনয দুঘমটনা চদখলত ফা 

শুনলত খুফ খাযা রালগ। ভানভকবালফ ভনলজলদয 
াভলর অভযা অভালদয ভকলচন চটন্ট-এ মাআ, গল্প 
কযলত থাভক। অভালদয চঘাড়ায়ারালদয কাছ 
চথলক একভট পায অল, চভট র গোফর 
চরক চথলক োউট ভাছ ধলয খায়ালনা। পাযটা 
রুলপ ভনআ। কাযণ চকানভদন এ-ভাছ খাআভন ফা 
বভফলযলত চম াফ তায চকান গযাযাভন্ট চনআ। 
তএফ ফাআ যাভজ। চফ ভকছুক্ষণ লয চদভখ, 
যা চরক চথলক লনকগুভর োউট ভাছ ধলয ভনলয় 

এললছ। ফাআ ভভলর ভেক ’র, অজ যালত ভাছ-বাত। অয মাআ চাক, ফাঙাভর চতা! কৃলেনু্দ খুফ বালরা 
যান্না কলয, যান্নায দাভয়ত্বটা লকআ চদয়া ’র। দারুণ যান্না কলযভছর চ। আ স্বাদ চকানভদন চবারায 
নয়।  

লযয ভদন, থমাৎ ৩০ তাভযখ অভালদয ালত চম ফাপায ভদনভট ভছর চভট চযস্ট-চে ভললফ কাটাআ। 
াযাভদন কযালভযা ালত ঘুলয চফড়াআ। চচালখ লড় চভলারকলদয াালড়য গুায় স্থায়ী অস্তানা। নুভভত 
ভনলয় েুলক ভড়। দুজন চভলারক অভালদয াদয অযায়ন কলয, চা ফাভনলয় চখলত চদয়। চফ ভকছুক্ষণ গল্প  
কলয তালদয জীফনমাত্রায একটা ধাযণা ভনআ। তাযয দলর চরলকয ালড়। চরকভট অকালয চফ ফড়। 
তায ালড় জলরয উয একভট াথলযয গালয় ভঁদুয রাগালনা যলয়লছ। ফুঝরাভ এখালন ুলজা অচ্চা য়।  
অলগ চম এআ চরলকয ালড় চভরায কথা শুলনভছরাভ, এখালন চআ চভরায ুলজা য়। আভয় দূয দূযান্ত 
চথলক স্থানীয় ভানুল ালয় চঁলট এখালন ুলজা ভদলত অল। অভভ লকলটয রলজন্স ভদলয় ুলজা ভদরাভ।  

কযালম্প চপযায লথ অফায চদখা লয় চগর চগালল্ডন ভাযলভটলদয লে। আ ঞ্চরটা চফাধয় 
একটা ভাযলভট কলরাভন। যা নানা চাজ ভদলয় অভালদয জনয লক্ষা কযভছর। অভযা ুলমাগ ছাভড়ভন, 
মত ম্ভফ ছভফ তুলর চগভছ। আলচ্ছ নয়, তফু ভপলয চগরাভ কযালম্প। রাঞ্চ চলয ফহুভফধ ভজায কাণ্ড ভাথায় 
চাল, দারুণ ভয় কালট। াযাভদনটাআ কালট বাফনীয় ভজায়। ন্ধ্যায় মথাযীভত গালনয অয। তাযয 
ভেনায। তাযয  ফাআলয চফভযলয় অকা চদখা। এত ভযষ্কায অকা চম, তখন ছায়াথ চথলক শুরু কলয 
রক্ষ রক্ষ তাযা ঝরভর কলয উলেভছর চচালখয াভলন। ভফশ্বনাথদা কযালভযায় ফন্দী কযায চচষ্টা কযভছর চআ 
দৃয। তলফ খুফ চফভ ভয় চদয়ভন অকা। খাভনক যআ অফায চভলঘ চেলক মায় ফ।  

লযয ভদন অভালদয চমলত লফ প্রায় ১৫ ভকলরাভভটায থ চভযলয় নাযানাগ এফং চখান চথলক 
গাভড় চচল শ্রীনগয। চনাফাভনীয ভনয়ভ নুমায়ী দুুয দুলটায য অয গাভড় চমলত চদয়া য় না, তাআ 
চমবালফআ চাক দুুয দুলটায অলগ নাযানাগ চৌঁছালতআ লফ। অভযা ভদ্ধান্ত ভনআ, চবায াচঁটায় যনা চদফ। 



চবাযলফরা ঘুভ চথলক উলে চদভখ অকালয ভুখ বায, ফৃভষ্ট ঝলয মালচ্ছ। যনভজত অয তভার ফাআলক োকলত 
থালক চযভে য়ায জনয। ফৃভষ্টয ভলধয চটলন্টয ভলধয ফলআ চেকপাস্ট াভয, প্রস্তুত লয় থাভক। ফৃভষ্ট একটু 
কভ লতআ অভালদয গাআে কত বাআলয়য যাভম নুমায়ী অয চদভয না কলয চযআনলকাট চাভলয় চফভযলয় 
ভড় নাযানালগয উলেলয। অজলকয থ ুলযাটাআ নাভা, ভালঝ ভালঝ াভানয একটু উেলত লর চটা এভন 
ভকছু নয়।  

ভাউন্ট যভুক ভকলক োন ভদলক চযলখ াঁটলত াঁটলত ভনলচয ভদলক নাভলত থাভক। লনকটা 
মায়ায য চদখলত াআ, ফুজ ভভলোয লয একভট ুন্দয কালেয ফাভড়, কতভদন লয এযকভ চকান 
ফাভড় চচালখ ড়র। গাআলেয ভুলখ শুনরাভ ালআ অভভম কযাম্প যলয়লছ, এভট তালদয চযভকউ চন্টায। 
চকউ ুস্থ লয় চগলর ফা অত লর এখালন তায শুশ্রূলা য়। মাক, চনাফাভনীয ছাউভনলত চগরাভ, 
চখালন প্রলয়াজনীয় নভথ এফং অভালদয ফযাগত্র যীক্ষা কযায য লদযআ ভনলদমভলতা জয়ভন্দ ধ্বভন ভদলয় 
অভালদয জাতীয় ংগীত গায়া য়। তখন জাতীয় ংগীত ‘জনগণভন’ গালন দভদক ভুখভযত। 
চনাফাভনীয তযপ চথলক অভালদয রলজন্স ভদলয় ভফদায় জানায়। অভযা এযয ভকছুটা উলয উলে অফায 
নাভলত থাভক। চফ ভকছুক্ষণ নাভায য একভট চালয়য চদাকান চদখলত াআ। চা ,কভপ, ভেভলটাস্ট, ভযাভগ 
ফআ ায়া মালচ্ছ। চা চখলয় ভকছুক্ষণ ভফশ্রাভ ভনলয় অভযা যনা রাভ নাযানালগয উলেলয। ঘন কুয়াায়, 
চভলঘ থ চেলক মাভচ্ছর।  াতাভফীন নযাড়া গালছয একটা জেলরয ভলধয ভদলয় নাভলত নাভলত ভনলচ লনক 

দূয চথলক নাযানাগ জনদ চদখা চগর। বাভয ুন্দয চআ দৃয, ফুজ াালড়য ভনচ ভদলয় রূারী নদীয াল 
চছাট চছাট ঘযফাভড় অয গাছারা ভনলয় এআ নাযানাগ।  

নাযানালগ একভট প্রাচীন ভফভভন্দলযয ধ্বংাফলল যলয়লছ। চৌঁলছ ফায অলগ ভভন্দযটা দমন 
কযলত মাআ। কলয়কলা ফছয ুযালনা একভট ভভন্দয চত্বয মা ধ্বং লয় চগলছ, ভকন্তু চভট চদখলর তায 
তীত কত ঐশ্বমমূণম ভছর চফাঝা মায়। মাযা পভফট যাস্তায় কাশ্মীলয অলত চান, ফযআ নাযানাগ 
অলফন। নদীয ালড় চছাট্ট একভট োভ, পর অয পুর গালছ বযা। তাছাড়া অলছ অখলযাট, নাাভত, 
অলর, চখাফাভন গালছয ভবড়। লে কাশ্মীযীলদয উে অভতলথয়তা।  
 যাঁ, অভালদয এফালযয চেভকং এখালনআ চল। এখান চথলক গাভড়লত চলর মাফ শ্রীনগয। চখান চথলক 



ফাভড়য লথ। গল্প চল কযায অলগ চম কথাভট ফরলত আলচ্ছ কলয, তা ’র, চেলক মায়ায অলগ ভত 
ফযআ যীযচচমা কযলফন। াযীভযক ক্ষভতা মলথষ্ট জরুভয।  
 অয মালদয খুফ ভলন ড়লছ, চআ াাভড় ভানুলগুলরা, মাযা লে ভছর ফলর এআ ভদনগুলরা বূস্বলগময 

ন্দলয কাটারাভ, রম্বা কভেন থ চভযলয় এরাভ। ভলন ড়লছ গাআে কলতয কথা, অভালদয কুক, 

চঘাড়ায়ারা, ফায কথা।  অভযা চম শুধু কাশ্মীলযয চেট চরক চেক কলয এরাভ তা-আ নয়, অভযা চেট 

কাশ্মীভযলদয বালরাফাা লে ভনলয় এরাভ।  


