
 ‘এবারযরেয চূর ায়’ – ফরররছন জজজ ভযাররয। যারি আরবজন শুরনরছ রিক। তফু স রনরজয কানরক 
রফশ্বা কযরত ারয না। কথাটা স ফায করয়ক রনজভরন আউর  মায়। কী ফররছন! য ভরতা এক আনার  
মারফ এবারযরেয ভাথায়! বাফা মায়? অফয বাফায ভয় সকাথায়? যায এত কাজ চাররয়রছন, কত কী 
রনরত রফ ারথ, কত কী আরছ তাররকায়। যাক, রিরিংফযাগ, ভাস্ক, রররিায, দর দ া, াযরন, আয 
একগাদা যঞ্জাভ। তাযয সগাটা িংায ই উঁচুরত সটরন সতারায ঝরি।  
 ০৪ জুন, চায নম্বয কযাম্প। ভযাররয  সযাদররয রে যারি সৌঁরছ সগরছ রফরকররয আরগ।  
সদখর, তাঁফুঘরয চুচা ফর আরছ নটজন  সাভাযরবর, বগ্ন ভরনাযরথ। দুজরনই জারন, এফারযয ভরতা ফ 
সল। আরছন তৃতীয় একজন, সনারয়র রের, মায ুারযর যারি জায়গা সরয়রছ দরর। সনারয়র এফায 
রযজাবজ সফরেই যরয় সগররন। সকননা সনতা ফরর রদরয়রছন, No further attempt to the summit! নটজন 
সথরক সনারয়র ফাই সফকযারম্প সপযা ছা া রকছু বাফরছ না। এভয় রকনা দৃরয ভযাররযয প্ররফ! নটজন 
তফাক। রজরে করয, ‘কী ফযাায? তুরভ আফায!’ ভযাররযয উত্তয আর, ‘আভযা ারভরট মাফ।’ তাযয 
নটজন  ভযাররযয ভরধয িংরিপ্ত করথাকথন ...।  

এবারযে রূকথায প্রথভ নায়ক 
(ফজ ২)  - অরুণকারি সঘাল   



- ‘ারভরট মারফ ভারন? এফারযয ভরতা অরবমান সল। মায়ায প্রশ্ন আরছ সকন?’  
- ‘সল ফরর রকছু সনই, শুরু আরছ। আভযা মাফ।’  
- ‘সতাভযা ভারন? রিরগরেয়ায সকাথায়?’  
- ‘রিরগরেয়ায মারফ না। যারি মারফ আভায রে।’  
- ‘ভারন? আরভ ফা সাভাযরবর নয়, রিরগরেয়ায ব্রু নয়, সনারয়র রের নয়, মারফ ই যারি! সম 
ভাউরেরনয়ারযিং এরফররে জারন না। ররোয জারনন, কী াগরারভা কযছ তুরভ?’  
- ‘মাঁয সমটুকু জানায রতরন জারনন। যারি আভায রে মারফ এইজনয সম, সতাভযা মারফ না। কাযণ সতাভযা 
সকউই আভায ারভট প্ল্যারন রপট কযছ না। যাঁ, সনারয়র আভায ফনু্ধ, এফিং খুফ ছরেয। সনারয়র আভায ফ  
বযা, য জনযই যারিরক সরয়রছ। রক সরয়রছ ফররই আভায এই ারভট প্ল্যান। আয রক ছা া রকন্তু 
এই প্ল্যান রিকিাক কাজ কযরফ না। আা করয সনারয়র ফযাাযটা ফুঝরফ।’  
- ‘তুরভ এই াগরারভ কযরত ায না। ে রদ যাইট না।’ নটজন পুঁর রি।  
- ‘এফায তুরভ আভারক আটকারত াযরফ না। তাছা া, ফুঝরতই াযছ, সতাভায ভতাভরত আয রকছু মায় আর 
না।’  
 রতযই তাই, ভযাররযরক আটকারনায ভরতা সকউ রছর না। নথজ-করর ০৪ জুরনয ারভট বফিরক 
সনারয়র ভযাররয-প্ল্যান ারাটজ কযর, এফিং রনরজরক ই ারভট ুরয ফযাক-আ ক্লাইম্বায ফরর উৎারত 
কযর। ভরন ’র, ই প্ল্যারনয াপরয রনরয় স খুফ রনরিত। বফিরক সাভাযরবর খুফ রকছু ফরররন, একফায 
শুধু সখাঁজ রনরয়রছর, রে স কযারভযা রনরয়রছ রকনা। কযারভযায কথা ভযাররয রতযই বুরর রগরয়রছর। ফযাায 
ফুরঝ সাভাযরবর সযার- রনরজয সকাোক কযারভযারট ভযাররযয গরায াউরচ ঢুরকরয় সদয়। আরবজন 
এরকফারয নীযফ রছর, ফয়র  অরবেতায় ফজকরনষ্ঠ ফরর স আয কথা খঁুরজ ায়রন। ফ কথায রবর  স 
শুধু শুরনরছ, ‘Come on Sandy, let’s go high up there on the Summit! ভযাররযয োক শুরন যারি 
যীরতভরতা অফরস ে রয় র রছর। নথজ-করর ায়া য োরয়রয-য রাে এরিরত সরখা রছর, ‘অরিরজন 
মন্ত্রারত রনরয় বতরয কার কাররয ক্লাইরম্বয জনয। আরভ এরকফারয ভুরখরয় আরছ।’ এয দুরদন যই তায 
অিধজান, পরর োরয়রযরত আয রকছু সরখা য়রন।  
 ভযাররয-আরবরনজয যযঘন অিধজারনয য এক তাব্দী ায রত চরর। প্রায় তফলজ ধরয অরনক 
রকছু আরফস্কায রর যরযয সকান ফজজনগ্রায রকনাযা আজ ’র না। তফু এই দুই এবারযে মাত্রীরক 
রঘরয অজস্র কারনীয রনভজান, রফণন রয়রছ ফজতরপ্রভী ভরর। সইফ কারনীয রনযিয রফফতজন ঘরটরছ 
ভরয়য ারথ, নানা আরফস্কায জনরগাচরয আায ূরত্র। আরফস্কাযগুরর নাটকীয়, এক ভাবাযত রররখ সপরা 
মায়। আভযা ফযিং একনজরয সদরখ।        
 ১৯৩৩-এ চতুথজ রিরট এবারযে অরবমাত্রী দররয দুই আরযাী ারজ বযান যারয এফিং ররযন্স 
রয়গায নথজ-কর সথরক সকাণাকুরণ উত্তযূফজ রগরযরযায রদরক সমরত রগরয় একরট তুলায-কুিায (আই-অযাি) 
আরফস্কায করয। ই জায়গাটা রযায প্রথভ ধা সথরক রখরযয রদরক ২৫০ গজ এরগরয়, এফিং ঝুরঁট সথরক 
৬০ পুট রনরচ। অরনক রয অযারিয াতরর রনানা রচরন রনরিত য় রট রছর যারি আরবজরনয। সমখারন 
রট ায়া সগরছর সরটরকই ম্ভাফয দুঘজটনায় জায়গা ফরর রচরিত য়। ১৯৭৫-এ য়ািং িংফা নারভ জননক 
রচনা ক্লাইম্বায ছ’নম্বয কযাম্প সথরক সযরক কযরত সফরযরয় এক ইিংরযরজয ফ সদখরত ায়। ১৯৭৯-সত রচনা-



জাারন সমৌথ অরবমারন এই য়ািং িংফা-সক আফায সদখা সগর। য়ািং তায জাারন ক্লাইরম্বিং াটজনায 
ারগায়া-সক ঐ ইিংরযজ ফরদরয গল্পটা আফায ফরর। তফু ‘ইিংরযজ ফ’ ম্পরকজ রফরল রকছু জানা সগর 
না, সকননা য়ািং ই ৭৯-য অরবমান সথরক রপযরত ারযরন।   
 এযয ১৯৯১-এ আফায এক এররারেয শুরু। ক্লাইম্বায এরযক রভনন একরট ুযরনা রযতযক্ত 
রররিায সরয় মায় উত্তযূফজ রগরযরযায়, রিক পােজ সেরয রনরচ। এই ুযরনা রররিায নতুন মত জল্পনা 
উরক রদর। ১৯৩৩-এ ায়া তুলাযকুিায, ১৯৭৫-এ সদখা ইিংরযজ ফরদ, ১৯৯১-এ সদখা অরিরজন 
রররিায – এফ আরফস্কারযয ভরধয আরবজন-ভযাররয’য াধাযণ সমাগূত্র খঁুরজ ায়া সগর। না, দুরয় দুরয় 
চায সভরারনা নয়, জরটর এক াফজতয কযারকুরা! এভরয় ভরে জননক জাভজান গরফলরকয আরফবজাফ ঘটর। 
জাভজান মুফক এবারযরেয যতরায (নথজ-কর সথরক রয) নকা ফারনরয় তায ভরধয গরণত-জারভরতয রফস্তয 
সখরা করয একটা ম্ভাফয সছদরফেু খঁুরজ ায়। কযাম্প ছরয়য কারছ রিক সকানখারন এক ইিংরযজ ভৃতরদ 
সদরখ থাকরত ারয য়ািং িংফা তায একটা আোজ ায়া সগর। অফররল উদ্ধায অরবমান, ১৯৯৯ ারর। 
রদনটা ১ সভ, এবারযে নথজরপ জুর  থাকা অরবমাত্রীরদয ভরধয এক কনযাে অযািংকয উত্তযূফ রযজ ধরয 
অরনক ছানরফন করয সকাণাকুরণ নাভরত রগরয় আচভকা একরট ভানফ-ভরভ আরফস্কায করয সপররন। রি-
ফযরপয ভৃতুয-ীতর সূ্তর ভারত রচয-রনথয সদরট আয কায নয়, জজজ াযফাটজ ভযাররযয। কী ফরর 
ভযাররযয ভৃতরদ? ভযাররয রযজ সথরক গর রয় র রছর, দুই সথরক আ াইরা রভটারযয ভরধয। দীঘজ প্রররম্বত 
তন রর ভযাররযরক যকভ একরদর ায়া ম্ভফ রছর না। তরফ যাঁ, ভরভয এক-া বাঙা, কারর তুফর  
সগরছ, সকাভরযয রয  রনরচ দর য দাগ। দর য দু’প্রাি কাটা। ফুটরজা া প্রায় অিত, একটা া সথরক 
খর র রছ। সকাভরয কাটা দর  ফ  ধাঁধায কাযণ।        
 তখনকায রদরন রপিড  সযা থাকত না, তরফ সযাপ ে-আ ক্লাইরম্বিংরয়য চর রছর। প্রশ্ন রে, কায 
রে দর  ফাঁধা রছর তাঁয? ধরয সনয়া মায়, পাইনার ারভট ুরয ভয় আরবজন দর  রফরর কযরছররন রছন 
সথরক। ফা ভযাররয রনরজই য়রতা দর টা সকান সফাল্ডারয অযাঙ্কয করয নাভায সচষ্টা কযরছররন, যক সপ 
ধরয নাভরত রগরয় াথরযয রাগাতায সখাঁচায় সরট রছঁর  মায়। আয কী কী ায়া সগর? রকরট সনা-গগ ল  
আয দাগীন দুরট রুভার, ারত আটকারনা কাঁচ বাঙা ঘর   অল্টরভটায। অনযরদরক ায়া মায়রন অরনক 
রজরনল। ায়া মায়রন ভযাররযয রজম্মায় থাকা সকাোক কযরভযা, এফিং যারিয ফানারনা অরিরজন ভাস্ক। আয 
একটা রজরনল রভরিং রছর, ভযাররযয রকরট যাখা রুরথয (স্ত্রী) ছরফ। একটা জরুরয তথয, রিক সমখারন ভরভ 
ায়া সগর সখান সথরক ১৯২৪-এয কযাম্প ছরয়য সরারকন ভাত্র ২০০ রভটায দূরয।  
 মাক, আভযা আফায ১৯২৪-এয নথজ-করর রপরয। ০৬ জুন কারর আরবজন ভযাররয জুরট উত্তয 
রগরযরযায় আরযাণ শুরু করয সদয়। উত্তয রযা স্বাবারফক রনয়রভ আরযাীরক রনরয় মায় এবাযরেয 
উত্তযভুরখয সদয়ারর। ভযাররয সপ-ক্লাইরম্বিং এর রয় ঁয ূফজছরেয উত্তযূফজ রযারথ উরি সগররন। 
উত্তযূফজ রগরযরযায নীরচ কযাম্প ছয় ফা ারভট কযাম্প কযররন ০৭ জুন। রযয রদনটা আরযারণয ইরতার 
ররারররয ভরতা সখাদাই রয় সগর। কাযণ সরদনই সদখা সগর, ভযাররয এবারযে চূর ায় া যাখরত 
চরররছ। না, যারয প্রভাণ সনই, রকন্তু circumstantial evidence তাই ফরর। তখন বন-আরযারণয 
ফযাায রছর না, ধাযণাই বতরয য়রন। তরফ যা খুফ সবারয সফরযরয় র রছর, সফরযরয়ই সরয় সগরছর 
উত্তযূফজ রগরযরযায উ ারথ।  



 ভযাররয সগা া সথরক রিয করযরছন, নথজ-ইে রযজ রফ তায ারভরটয যাস্তা। কাযণ সখারন 
বারটজকযার ক্লাইরম্বিংরয়য যাজােজ সনই, ঘুযরথয সগারকধাঁধা সনই, রিয সচারখয আ ার কযায অফকা সনই। 
ফ  কথা, রযরজ আরযারণয সকৌরণক দুরূতা (gradient) কভ। াভানয রররফ চায ফা ার -চায রকরভ 
যাস্তায় ৬০০/ ৬৫০ রভটারযয সফর উচ্চতায চযাররঞ্জ সনই। অফয সগাটা রদরনয রযা-রথ সকান চযাররঞ্জ 
সনই, তা নয়। রনরদজষ্ট ফযফধারন রতনরট ফ  সঢউরয়য ভরতা ঝুঁরট আরছ সমগুরররক পােজ, সরকি  থােজ সে 
নারভ রচরিত কযা রয়রছ। ভাভুরর যঞ্জাভ রনরয় এই ঝুঁরটগুররায ভাথায় চ া খুফ প্রাণািকয কভজ, তাই 
দযকারয রয সথরক রনরচ সনরভ ট্র্যাবাজ (প্রদরিণ) করয আফায ররয রপযরত য়। তরফ ঐ রতনরটয ভরধয 
রিতীয় ঝুঁরট ফা সরকি সেরয চযাররঞ্জ রে চযভ খতযনখ! আরবজন-ভযাররয জুরট ই ভাযাত্মক ফাধা সরযরয় 
সগরছর দুুয একটায আরগই, ািী সনারয়র রের। কী ফরররছন রের? ‚... িাৎ আফায়া একদভ 
রযষ্কায রয় সগর। সদখরাভ, ারভট রযরজ ফা সগাটা ারভট চত্বরয সকাথা সভরঘয রছরটরপাটঁা সনই, সচারখয 
াভরন ফ ঝকঝক কযরছ। আভায সচাখ আটরক সগর চরভান এক কাররারফেুয য, সমন এক ছায়াুতুর 
যক-সেরয রনচ সথরক ঝুঁরটয রয উিরত চাইরছ। একটু রছরনই রিতীয় একরট রফেু এরগরয় এর 
প্রথভরটয রে রভররছ। দুই রফেু একজায়গা রত প্রথভ রফেু যকরে–এ ক্লাইম্ব কযা শুরু কযর, খারনক 
রযই তারক আফায সদখা সগর ভাথায়। ততিরণ রিতীয় রফেুরট চররত শুরু করযরছ, একই রথ। এফিং 
তাযযই সগাটা দৃযটা ঢাকা র  সগর। সগাটা চত্বয আফায সভরঘয ঘন চাদরয আ ার রয় সগরছ। এটা 
তয, সগাটা ফযাাযটা আরভ সদরখরছ অরনক দূয সথরক; রকন্তু আরভ রনিত ই দুরট রফেু ভযাররয এফিং তায 
েী ছা া সকউ নয়। যা সফ সতজ গরতরতই মারের, এফিং খান সথরক ারভট রযারভে দূরয রছর না...।‛  
সই সল সদখা। রের ফা দররয অনয সকউ রদয আয কখন সদরখরন। রকন্তু রেররয সদখা সথরক এটা 
স্পষ্ট সম দুুয একটায় যা দুজন সরকি সেরয ফাধা সরযরয় সগরছর, তখন যা সফ টগফরগ গরতরত 
মারে, এফিং যা ক্রভ ারভট রযারভরেয কারছ সৌঁরছ মারের। এফায আভারদয রররিারযয রররফ 
আরত রফ। ফ ূত্র ভরথজত ররফ রে, ারভটভুরখ জুরট মখন কযাম্প ছয় সথরক যনা সদয় তখন রদয 
রে একরট অরতরযক্ত- দুরট করয অরিরজন রররিায রছর। অথজাৎ সভাট াঁচরট। ভযাররযয ররফ রছর, 
ারভরট া যাখরত সগরর উবরয়য দুরট করয রররিায, আৎকাররয জনয একরট অরতরযক্ত। অকুিরর ায়া 
রররিায যীিা করয তায চা প্রফা-ভাত্রা সথরক রবন্ন ররফ ায়া মারে। ই ররফ সথরক রযষ্কায, 
সরকি সে সরযরয় রকছুদুয সমরত না সমরত রদয রিতীয় রররিায পুরযরয় মায়। রিক এখান সথরকই 
আভারদয অভাপ্ত গল্পটা শুরু রত ারয। এ জায়গাটা সরকি সে  রক রযারভরেয ভাঝখারন।   
 এইভাত্র উবরয়য রিতীয় রররিায রি সথরক নারভরয় সপররত রয়রছ। এখন ারত যইর এক। এক 
রররিারয বযা করয এখান সথরক ারভরট মায়া ম্ভফ, রকন্তু দুজরনয রি সকানভরতই নয়। আয এক 
রফদ, এ-ভুূরতজ সায়াইট-আউট রঘরয সপরররছ রদয। দ গজ দূরয ফ সচারখয ফাইরয। অথচ একটু 
আরগই যা সদরখরছ, It’s there! খারনই দয-গরারনা দস্তায় বতরয এবারযে রযারভে তাভাভ আভারনয 
জন ভাথায় ধরয আরছ। রকন্তু এখন কী কযা? চযভ উৎকণ্ঠায ভরধয নথজ-ইে রযরজয ররয জরুরয রভরটিং 
শুরু য় সনতা  অনুগাভীয ভরধয। ভযাররয ভায়াভাখা সচারখ যারিরক সদরখ। ৮৫০০ রভটায উচ্চতায় ফযাক 
ধ াচুর া রয সছররটা কাঁরছ উরত্তজনায়, রভপ্রফার। ভযাররয বাফরছ, ফজত-চরযরত্রয রকছুভাত্র না জানা 
সছরররট একৃরথফীয বায রনরয় এতদূয উরি এররছ শুধু তারুরণযয রক্ত, অরফশ্বায যিভতা আয সনতায 



প্ররত ীভা  তজীন আনুগরতযয ‘রয বয করয। এখন, এই বূ-রফশ্ব আ ার কযা সশ্বত-কুজ্ঝরটকায ভরধয 
ীরলজ সমরত চাইরছ সছররটা। তফু, আরফরগ উরির য়ায ভয় নয় এটা। রদ্ধাি জারনরয় রদরত রফ 
রক। ভরন ভরন রিয কযা আরছ ফযাকআ প্ল্যান। যাঁ, ভযাররয একাই মারফ। ‘যারি, তুরভ এখান সথরক 
রপরয মারফ। াযরর সরকি সেরয রনরচ অরিা কযরফ। সযা, অযাি রদরয় রনরজরক অযাঙ্কয কযরত 
বুররা না। রিরিং ফযাগ দুরটা ররি ফাঁধা আরছ সতা?’ যারি যারযয ফ কথা ফুঝরত ারয না, খুফ রকছু 
ফররত ারয না। ঘন াদা, কাররা চভায আ ারর যারযয ভুখ সদরখ সফাঝায উায় সনই, কী ঝ  চররছ 
রবতরয। স ভাথা নত করয জানায়, যায মা চাইরছন তাই রফ। রকন্তু রিরিং-ফযাগ কী কারজ রাগরফ? সকন 
সম যায গুররা রে রনরত ফরররন, এফায স রজরে করযই সপরর। অদু্ভত াি বাফররীন ভযাররয 
উত্তয সদয়, ‘মরদ রপযরত যাত রয় মায়! কী কযরফ?’  
 এই প্রথভ যারি খুফ অায় সফাধ করয। তারক একা 
রপযরত রে ফরর নয়, যাযরক একা ছা রত রে ফরর। একভাত্র 
বযায সরাক সবরফ মারক সই অযােবান্স সফকযাম্প সথরক রে 
করয এত দূরয অম্ভফ ুেয ভৃতুযয ভরতা উচ্চতায় রনরয় এররন, 
তারক রপরয সমরত ফররছন! স সবরফ ায় না, কী ফররফ এয রয। 
সশ্বত ন্ত্রারয ভরধযই সল অিরজন রররিাযরট যারযয ররি 
চাররয় ভুরখ ভাস্ক এঁরট রদরয় স দাঁর রয় থারক রনির, রনিু। 
ভযাররয তারক িংরিপ্ত আররেরন সফঁরধ রনরদজ সদয়, ‘এফায সপরযা।’  
 এযয দুজন দুরদরক। যারি মরদ নাভরত নাভরত 
রছরন রপরয সদখরছ ফায ফায, ভযাররয সদরখরন। একফায না। 
তায া-সজা া আয সচাখ-সজা া আয রকছুই সদখরছ না, শুধু ারভট 
রযারভে, শুধু ই ীলজরফেু। Yes, it’s there! আয সফর দূরয নয়, ঘো দুই রক আ াইরয়য ক্লাইম্ব। 
ভযাররয জানত না, তায সচারখয রররফ বুর রে। জানত না সম অরত-উচ্চতায় ভরুবূরভয ভ্রভ কাজ করয। 
পরর ররফ সভরর না। রকন্তু রদরনয সরল রখরযয স্বপ্নটা রভরর সগর রিক। ভযাররয মখন তায স্বরপ্নয 
ীলজরফেুরত সৌঁছর তখন ূমজযথ অীভ রদগরিয ারয অৃয়ভান।   
 ০৮ জুন ১৯২৪, গবীয যাত। উত্তযূফজ রগরযরযা রদরয় সম নাভরছ অন্ধকারয কযাম্প ছরয়য উরেরয, 
একা, ৃরথফীয ফরচরয় একা সরাকরট স। নাভরত রগরয় া  ভজ্জা রভ রয় এররছ তায, ারত ারয় া  
সনই। অথচ এ দরর সইই সতা রছর ফায চাইরত ভথজ। এই একটা যারত তায ফ জারযজুরয সল। আয 
চররত াযরফ না, রকন্তু না চররর স ফাঁচরফ কী করয? একটু আরগ একজন এ রয সথরক রনরচ গবীযতভ 
অন্ধকারয সলফারযয ভরতা ারযরয় সগরছ, ভৃতুয তাঁরক আশ্রয় রদরয়রছ। রতরন এই দরর য একভাত্র সভেয, 
একভাত্র নায়ক, জজজ াযফাটজ ভযাররয, রমরন এক জীফরন শুধু একফায এবারযে চূর ায় সমরত সচরয়রছররন। 
কাযণ এবারযে তায অরিায়ই রছর। ঐ মায়ায জনয যায এক অরবনফ রযকল্পনা করযরছররন। আরর 
এখারন অরবনফ ব্দটাই ফ  রঘু ভরন য়। একভাত্র যায ফুরঝরছন, উদায উনু্মক্ত আকা সরর সলমজি 
ারভট অধযা সথরক মারফ, মরদনা আরযারণয গরত ফা ারনা য়।  
 



 
 আভযা জারন, ররারয-সতনরজিংরদয ভরয় সাাক আাক ফা জুরতারজা া সকভন রছর। গারয় 
াার য সফাঝা রনরয় তখন ক্লাইম্ব কযরত রতা। অরত উচ্চতায় তুলায ভুরে আরযারণয গরত রয় সমরতা 
াভুরকয ভরতা। অথজাৎ গরতই রছর ফরচরয় ফ  ফাধা। গরত না ফা ারত াযরর ারভট ম্ভফ রফ না, এই 
তয ভযাররয ফুরঝরছররন। এ ফুরঝরছররন, গরতফৃরদ্ধয একটাই উায়, অরিরজন যফযারয ফযফিা কযা। 
এফিং সম এই যফযা ফযফিা চর যাখরত াযরফ তারক আরযাণ-েী কযা। সরিরত্র ছরেয এই 
একজনই আরছ, অযারিউ আরবজন। অকুিরর আরফসৃ্কত অরিরজন রররিায এই এক অরবনফ গরল্পয ুনযাফৃরত্ত 
করয, ফায ফায। রকন্তু সম গল্প আজ ফজজরনয অরগাচরয যরয় সগর, সক ফররফ তা আজ ফা বাফীকাররয 
কারছ? একজনই াযত। যারি আরবজন।   
 আয ভাত্র ার  রতন ফছয, তাযযই আরবজন-ভযাররয’য ারভটমাত্রায তফলজ। সক জারন, এয ভরধয 
য়রতা উত্তযূফজ রগরযরযায আরার সকাথা যারিয ভারত সদরয সখাঁজ রভরর মারফ। য়রতা সই 
রনথয ভৃতরদ ািী সদরফ সম, ০৮ জুন ১৯২৪-এ ূমজারস্তয ভারন্দ্রিরণ জজজ ভযাররয া সযরখরছররন 
এবারযরেয চূর ায়।       
  

“We shall not bring back a single bit of gold or silver, not a gem, nor any coal 

or iron… If you cannot understand that there is something in man which re-

sponds to the challenge of this mountain and goes out to meet it, that the strug-

gle is the struggle of life itself upward and forever upward, then you won't see 

why we go. What we get from this adventure is just sheer joy. And joy is, after 

all, the end of life. That is what life means …” 


