
ম্পাদকেয েরকভ  

 যালরউট - যায লরালয, াযলথ প্রান্ত  

 ‚রক্ষ্য েযরাভ ইস্ট-ফপ এ আটকে থাো াথয ও ফযকপয ভাঝখাকন এেটা পাটর যকেকে। আলভ 
ঢুকে ফেরাভ াভাগুলি লদকে এফং তায ভকধয াাঁচয াাঁচয েকয ঠ্যাান লদকে ওকয উঠ্কত থালে... ফতনল ং 
কে ফমাে ফদে এফং আভযা এলেকে মাই... আলভ একেয য এে ফযকপয ফঢউকে ধা োটকত থালে আয 
ফফকযাো ভকন বালফ, চূকিাটা আয েত দূকয কফ! তাযয এেভে ফদখরাভ াভকনয তুলায লযাটা ক্রভ 
উত্তকয ফনকভ ালযকে ফের। আয আভায ওকয ডানলদকে এেটা ফোর তুলাকযয েমু্ব । তাযয াকতয 
আই-অ্যাক্স লদকে আযও েকেেটা ধা। তাযয ফতনল ং ও আলভ এবাকযস্ট ীকলে দাাঁলিকে!‛ ফুঝকতই 
াযকেন োয েথা আউকি ফেরাভ এখাকন। আ  এবাকযস্ট ালভট েযায কথ ফম  ােোটা ‘লরালয ফস্ট’ 
নাকভ লচলিত, এফং ফম  ােোটা উতকয মাওোয অ্কনে ফভড-ইল  ফযফস্থা চারু যকেকে, এেলদন ফই ফডথ-
ফ াকন লরালয লচভলন ক্লাইম্ব েকযলেকরন ফতনল ং-ফে কে লনকে। লদনটা লের ২৯ ফভ ১৯৫৩। তাাঁয লনক য 
ফরখা লফফযণ শুলনকে ফেরাভ এতক্ষ্ণ।  
 াধাযণ  ন যায লরালযকে েকতা ভকন ফযখকে শুধু ওই ২৯ ফভ’য  নয। অ্কনকেই বুকর ফেকে 
তাাঁয এবাকযস্ট যফতেী ভকেয ধাযাফালে অ্লবমান ফেগুলর। লভারকে ফায ফায এককেন। ভাোরু- 
অ্নযানয েলঠ্ন লেলযৃকেয ভিা লনকেকেন। দলক্ষ্ণ ও উত্তয ফভরুকত ফৌঁকে ফেকেন।  নশ্রুলত অ্নুযণ েকয 
ইকেলতয দলচি খুাঁক কেন দীর্ে ভে ধকয। আয ােযেভ ফথকে েোয উৎ মেন্ত তাাঁয লফখযাত ফনৌো-
অ্লবমাকনয (১৯৭৭) েথা ফফাধেলয ভকন ফযকখকে অ্লবমাত্রীভর। ১৯৮৫-ফত এেলট লি-ফেকন অ্যাস্ট্রনট লনর 
আভেস্ট্রংকেয েী কে নথে-ফাকর া যাকখন। লতলনই প্রথভ ভানুল লমলন এে ীফকন ৃলথফীয কফোচ্চ লফনু্দকত 
(এবাকযস্ট লখয) এফং উত্তয ও দলক্ষ্ণ ফভরুকত দাাঁলিকেলেকরন। আভাকদয কে যায লরালযয এে 
ফযালতক্রভী আত্মীেতা যকে ফেকে। বাযকতয কে ওাঁয এেযেভ লনযফলিন্ন ফমাে লের। লভারেকপ্রভী রূক 
এফং ফতনল ংকেয ফনু্ধ লককফ। তাোিা লতলন একদক লনউল রযাকেয যাষ্ট্রদূতও (১৯৮৫-৮৮) লেকরন। 
অ্েরযাকেয এে অ্খযাত ফভৌভালোরে েী েকয লফশ্বলফখযাত অ্যাডকবঞ্চাযায কে উঠ্করন এফং ফেভন েকয 
এেলদন  ীফন্ত লেংফদন্তী কে ফেকরন; ফও এে ফি রূেথা! ২০  ুরাই যাকযয  ন্মলদনলট প্রাে লনিঃকেই 
চকর ফের। ভাকঝ ভাকঝ লনক কদয অ্যাধী ভকন ে। যায, আনাকে যালরউট।  
 প্রলতফাযই বালফ, নতুন েথা ফলর। এখাকনই ভুলের। লযলস্থলত এভন  লটর যেকভয অ্চর কে 
ফচক যকেকে ফম, ফ েথাই েথায েথা ভকন কফ।  ন ীফন লেেুটা চর ফকট, লেন্তু লক্ষ্া, চােলয, 
বলফলযৎ ইতযালদ অ্লনশ্চেতাে। খুফ লেেু ফরায ফনই, ফেননা তৃতীে ফঢউকেয ফচতাফলন লদকে ফযকখকেন 
ডাক্তাযফাফু ও লফজ্ঞানীযা। অ্দৃয বাইযাকয লফরুকে মুঝকত লেকে দৃযভান ভযাগুকরাই ফেৌণ কে মাকি 
ক্রভ। ‘তফু ফফকে তযী ফ ফঠ্কর কত কফ ায’ – এই ভকে লফশ্বা েকয অ্কক্ষ্া েযকে ভানুল। মাযা 
অ্গ্রণী, ভকফত মাত্রাে লফশ্বাী, তাযা আ ও াভকন দাাঁলিকে বযা লদকত চাে। ফঢউ আুে ফা না আুে, 
ফুে লচলতকে রিাই ফদফায লম্মত যাকখ অ্কনকেই। ফমভন আকযাী’য তরুণ তুলেেযা। ঝি ফনযা ভাভাযী – 
ফোনও দুকমোকেই লনলিে ফা লনকশ্চষ্ট নে ওযা। তাই স্বাবালফে। ংেকট া ফমাোকনা, ফ ফঠ্কর ায 



ওো োিা ো  েী? ওযা ফম আলবমাত্রী!  
 
 এফাকযয ম্পদােীে েরভ কফ ফল েকযলে; এভেই খফযটা একরা, প্রান্তদা ফনই! ফোন প্রান্ত? 
ল কজ্ঞ েকযলে। প্রশ্ন আয উত্তকযয ভাঝখাকনয ভেটা লনক কে ফুলঝকেলে, ‘ইলন লেেুকতই প্রান্তফাফু (আভায 
ফযাফকযয কম্বাধন) নে। ফই ফফাঝাকনাটা ফভকরলন। দূযবাকল রুদ্র’য াকথ েথা ফকর  ানরাভ লনভেভ তযটা। 
লমলন লেকরন ফানাযুয আকযাী’য মাত্রাযকে, যফতেী কফে দীর্ে দীর্েতয মাত্রাকথ দকরয অ্নযতভ াযলথ 
কে, ফই ফৌভযোলন্ত প্রান্ত ভণ্ডর ২৬  ুরাইকেয লফকেকর লনতান্ত ংলক্ষ্প্ত এে ফনালট লদকে চকর ফেকেন 
না-ফপযায ফদক। োকে দূকয োযও োকেই এই অ্োর আেলিে প্রস্থান ফভকন ফনওো   নে। লপ্রে 
লযলচত েকরই ফজ্রাত প্রাে, ফনু্ধ অ্নুোভীকদযও অ্নুরূ দা।  
 প্রান্ত ভকন ভকন, এফং ফবৌকোলরে অ্কথেও, ফি দুলনোয ফালন্দা লেকরন। ওাঁয দমাত্রা, আকযাণ, 
অ্নুন্ধান ইতযালদ মাফতীে ফে এলেকেকে ফদকয ীভানা োলিকে, আন্ত োলতে লযকয। প্রান্ত ফই লপ্রে 
ভানুল লমলন শুধু লপ্রে ফােয ফরকতন না, ফপ্রে-েকভে উৎা লদকতন, াাি-ফপ্রকভ উোলন লদকতন। 
ঙ্ঘলভত্রতাে লফশ্বা েযকতন, ঙ্ঘেকভে প্রকযাচনা লদকতন। এই ফলদনও েথা লির ওাঁয ফই ‘লেলরভাঞ্জাকযা 
ফথকে েকোক’ লনকে। অ্েকট ফকরলেরাভ, ‘মলদ আনায োকে আলত্তয ফা অ্স্বলিয না ে, কযয ফাকযয 
াণু্ডলরল আভাে লদকত াকযন, োাখানাে মাওোয আকে এফং কয। আলভ াধযভকতা গুলেকে ফদফায ফচষ্টা 
েযফ।’ উলন দৃযতই খুল, ফকরলেকরন, ‘েী ফরকেন! তাকর আয েী চাই...’  
 প্রান্ত ফেন এই ভেটা ফফকে লনকরন প্রস্থাকনয  নয, েীকয তািা লের ওাঁয  ালন না।  ীফকনয 
যযটা ফুলঝ এভনই। এেটা লফখযাত উলক্ত ভকন িকে – ‚Somewhere between the bottom of the 
climb and the summit lies the answer to the mystery why we climb!”  
 
                                    
      

 আভাকদয  ুরাই ংখযা আনাকদয াকত ফৌঁোকনা ফের। এতলেেুয ভকধয এই াভানয ধাযাফালেতা
-টুেু ধকয যাখা মাকি। কে থােকর ফই েফ। বাকরা থােকফন। 

প্রান্ত েুভায ভণ্ডর  
 

 ন্মিঃ  ২৯ অ্কটাফয ১৯৬১ 
প্রোণিঃ ২৬  ুরাই ২০২১ 

লফলে ফনাৎই োেতারীে। এই 
 ুরাই ংখযাে অ্ভূরযদা’য ুযকনা 

এেলট ফরখাে আকযাী প্রান্ত’য 

নাভ ফাকয ফাকয উচ্চালযত কেকে। 
ওই ফরখায অ্রঙ্কযণ, লফনযা 

আকেই াযা কে লেকেলের। 
অ্ফয প্রান্ত  ানকতন না। আ  

আয অ্ফোও ফনই।    


