
ম্পাদকেয েরকভ  

আকযাকণয জাদুঘয!   

এই গ্রক অম্ভকফয চচচা েকযকছন এভন ভানুকলয ংখ্যা েভ নয়। বফকরাক বফপ্লকফ দুর্চভ-মাত্রায় েত অবফশ্বায 
োণ্ড ঘবিকয়কছ বেছু জাতার্করয দর, ভবকফ বেনাযা ভভকর না, ভেভন েকয ঘির। ‘অম্ভকফয চচচা’ ব্দফন্ধবি 
বনকয় ভমন বফভ্রভ না ঘকি! আভযা ফরকত চাইবছ, াধাযণ বাকফ মা ভোনওক্রকভই ম্ভফ নয় ফকর ভবকফকছ 
ফাই, ভবি েকয ভদখ্াকনায ভচষ্টা ’র অম্ভকফয চচচা। এফায মবদ বফলয় বফভ্রভীন কয় থাকে তাকর ফবর, 
অববমাত্রী ভকরয েকর না করও ভেউ ভেউ এই ভর্াষ্ঠীয অন্তর্চত। এভন বেছু ার্র নায়কেয েথা আভযা 
জাবন, মাযা াাকে ভভরুকদক ফা ভর্ািা ৃবথফীকে চযবোে বদকয় অম্ভকফয চচচা েকয ভর্কছন, ক্ষ্যাাবভয 
এবে যচনা েকযকছন, যাথযভ এেিা বেছুয ভখ্াোঁকজ ফযস্ত ভথকেকছন আকধে জীফন। বেন্তু ভই 
আকধে জীফকনয ার্রাবভকে ধকয যাখ্ায তাবর্কদ ফাবে জীফন োবিকয় ভদকফন – এভন ার্করয েথা বে 
শুকনকছন?  আজ ভতভন এেজকনয েথাই ফরকত ফকবছ।  
 বতবন এমাফৎ ছ-ছ’বি জাদুঘয র্কেকছন ইওকযাকয ডকরাভাইি ভযঞ্জ জুকে, এে এেবি াাকেয 
ভোকর ফা ভাথায়। প্রথভবি ’র পাবভচয়ান বভউবজয়াভ, ফচতচূো বদকয় ভঘযা এে দুকর্চয অন্দকয। আয ভলবি 
র্ো কয়কছ ভক্রানপ্লাৎ ফচকতয ীলচকদক। প্রবতবি বভউবজকভয এে নাভ, MMM (Messner Museum 
on Mountaineering) – ভই বাকফ ছ’নম্বয জাদুঘকযয নাভ, MMM, Corones – ২০১৫ জুরাইকয় মায 
দ্বাকযাদঘািন কয়কছ। এতক্ষ্কণ বনশ্চয়ই ফুকঝকছন আকর আভযা োয েীবতচ বনকয় কেবছ। নায়কেয নাভ 
জানা ’র। এফায তাোঁয জাদু-দুর্চগুবরয েথা ফবর।  অফয এে এেবি দুকর্চয এত এত র্ল্প ভম ফরকত ভর্কর 
যাত োফায কয় মাকফ। তাই ইাযািুেু বদকয় মাই। প্রবত দুকর্চযই আকছ বনবদচষ্ট বথভ। ভমভন ভোনওবিকত 
আকছ ভানুকলয দীঘচ অববমাত্রায থকযখ্া, আকযাকণ অনুৃত ঘযানা, তায নানা যম্পযা। ভোনওবিকত আকছ 
বভারকয়য আঞ্চবরে ংসৃ্কবতয ইবতা, এফং ভোনওবিকত শুধু স্বপ্ন-ভছাোঁয়া ফা স্বপ্ন-ভৃতুযয র্ল্প।  
 MMM Corones-এ এে োোঁচকঘযা এবিবফকি যাখ্া আকছ োকেয াতরওয়ারা এেিা বিন-াতুবে, 
বনকচয াোঁিা ভরকফকর ভরখ্া আকছ, Paul Preuss, শুধু এেিা নাভ। এয বছকন বেন্তু যকয়কছ দীঘচ ভযাভাঞ্চেয 
র্ল্প। বমবন এবি ভদখ্কফন, ভেৌতূর জার্কর বতবন ভজকন বনকত াকযন ভই ভনথয ইবতা। ভভনায 
আর্াভী প্রজকেয োকছ র্ল্প ফকর ভমকত চান, বতবন র্ল্প ফকরন তাোঁয বনজস্ব বঙ্গীকত। সৃ্মবতবচহ্ন, বল্পেভচ, ভছাি 
ফােযফন্ধ, ইতযাবদয ভন্বকয় ফরা কয় মায় ফ। এযেভই আয এে োোঁচকঘযা ফাকি যাখ্া আকছ ুযকনা বফফণচ 
এেিা ক্লাইবম্বং ফুি। বনকচ এেরাইকন ভরখ্া, ‘২০০৫-এ নাঙা ফচকতয ডায়াবভয র্াকয় াওয়া গুন্থায 
ভভনাকযয ক্লাইবম্বং ফুি।’ আয বেছু নয়। াক খু্ফ রঘু স্বকয ফাজকছ ফফ বডরাকনয এেবি েবর, ‘Blowing 
in the wind…’ আয একফয বছকন ভফকজ মায় তাোঁযই জীফকনয এে ট্রাকজবড। ভই োবনীকত মাওয়ায 
আকর্ নায়ে ম্পকেচ িুেকযা দু-চায েথা।  ভভনাকযয দচকন, আকযাণ জীফকনয এে তুঙ্গ অনুবূবত – not 
just getting to the top, but the experience of doing so – Only with self-reliance, with 
exposure far from safety, far from bolts, sat-phones or rescue helicopters, can you 
find the deepest experience… এই বাফনাযই এে বনধচাযে বূবভো বছর তাোঁয প্রথভ বভারয় অববমাকন। 



ার ১৯৭০। ততবদকন বতবন ও তাোঁয বাই গুন্থায আল্পপ ক তুকখ্াে ক্লাইবম্বং জুবি কয়  উকেকছন। ওোঁযা োৎ 
েকয ডাে ভকরন নাঙা ফচত (৮১২৬-বভ) অববমাকন। দকরয রক্ষ্য বছর ওই ফচকতয ৪৫০০ বভিায উোঁচু 
েবেন রুার ভদওয়াকরয চযাকরঞ্জ ভবযকয় াবভকি ভৌঁছকনা। অববমাকন প্রাথবভে কফচয র্বেভব ও অোযণ 
োরকক্ষ্কয য তৃতীয় এে আকযাীকে ঙ্গী েকয ভভনায বাইকয়যা উচ্চতয েযাকম্প ভৌঁকছ অকক্ষ্া 
েযকছন াবভি ভাকচচয জনয। ভই ভাচচ শুরুয আকর্ ভফেযাম্প ভথকে আঙ্কায এে খ্ফয আক - াভকন 
নাবে দুকমচার্; মবদও আো তখ্ন বনকভচঘ, নীর। খ্ফয ভকয় ভভনায ভনবিয েকয ভপরকরন; বতবন এোই 
ভফবযকয় েকরন এই ভবকফ ভম আফাওয়া অনুেূর থােকত থােকত াবভি ছুোঁকয় বপযকফন। বতবন খু্ফ দ্রুত উকে 
মাবিকরন। এেভয় আবফস্কায েযকরন, বছকন গুন্থায তাোঁকে প্রায় ধকয ভপকরকছ। এযয দু-বাই এোকথই 
নাঙাফচত বকয া যাখ্করন। নাভায কথই বফকদয শুরুয়াত। আকর দুজকনই ভতা ভাকরা ক্লাইম্ব 
েকযবছকরন, ভযা-বিন-যাভায ইতযাবদয ফযফায বছর না। এফায ফুঝকরন, দবে ছাো ওযেভ তীব্র তকনয 
ঢার ধকয নাভা ভম েী অম্ভফ ফযাায। মাই ভাে, নাভা ছাো র্বত ভনই। ওোঁযা নাভা শুরু েযকরন। 
অযাল্পাইবনজ ভ ওকদয ববখ্কয়কছ ভখ্াকন ভমকত ভমখ্াকন অনযযা মায় না।  
 ভপযায ভয় দুজকন ডায়াবভয ভপ বদকয় নাভবছকরন। কঙ্গ তাোঁফু, খ্াফায, এভনবে জর মচন্ত ভনই। 
আকর্ াবভকিয োকছ ওোঁযা ফযকপ গুা ভেকি যাত োবিকয়কছন। এখ্ন ভযনকাল্ড (ফে ভভনায) নাভায কথ 
বরড েযকছন, বছকন গুন্থায। েতক্ষ্ণ ভেকিকছ এবাকফ বেে জানা ভনই, শুধু এেভয় ভযনকাল্ড আবফস্কায 
েযকরন, গুন্থায বছকন ভনই। তাযয ভই অবফশ্বায অম্ভকফয অববমান। ছ’বদন য বতবন ভফেযাম্প 
ভৌঁছকরন বফদ্ধস্ত অফিায় তীব্র-তুলাযক্ষ্ত বনকয়, এো। বতবন ভফোঁকচ ভর্করন। গুন্থায বপযর না। ঘিনায প্রথভ 
ধাক্কা ভেকি ভমকতই শুরু ’র তীব্র ধাযাফাবে বফতেচ। বফতেচ উকে বদর আযও এেবি খ্ফয – আফাওয়া 
খ্াযাকয ভোনও ূফচাবা নাবে বছর না, ভভনাকযয ভখ্য়াকরই নাবে ঘকিকছ ফবেছু। আদক ভোনও ঝে 
আকবন। পরত, বাইকয়য বযণবতয জনয তাোঁকেই দায়ী েযা ’র। ভই দায় বকয বনকয় আযও অম্ভকফয 
চচচায় বনকজকে োঁক বদকরন ভভনায, কয় উেকরন জীফন্ত ইবতা।  
 ফাই জাকনন, ভভনাযই প্রথভ নায়ে বমবন ৮০০০ বভিায ক্লাকফয ১৪বি বখ্য ছুোঁকয়কছন ফায আকর্। 
এবাকযস্ট- অকনে বখ্কয পর অববমান এোবধে ফায, অবিকজন ছাোই। ৃবথফীয প্রায় ফ 
াফচতযযাকজয তাোঁয অফাধ আনাকর্ানা বছর। ভরুবূবভ ফা ভভরুপ্রকদও তাোঁয র্ভন-তাবরো ভথকে ফাদ কেবন। 
আকর ভযেডচ ফইবি খু্ফ ফে এফং ফড্ড বাবয। অতএফ থাে। ভাকঝ (২০০৫) বতনজন অববমাত্রী 
নাঙাফচকতয ভই ডায়াবভয প্রাচীকযয ভোনও এে খ্াোঁকজ গুন্থাকযয বভাবয়ত যীয আবফস্কায েকযন। কঙ্গ 
এোবি বফক্ষ্ত ফুি। ভই ফুি, ভমবিয েথা আভযা আকর্ শুকনবছ। এেবি বিন-যাভাকযয েথাও বছর। 
এযেভ অজস্র আকছ। ভফ র্ল্প আজ থাে। কয েখ্নও...  
 যানকডবভে ফচ এখ্নও চরকছ। অফয াকর তায ভাযভুবখ্ বাফ েকভকছ। এবদকে অনয এে মন্ত্রণায 
দুকমচার্। জকর জকর ভজযফায কি ফাই। ভরাকে এখ্ন জর ভেবঙকয় ঘযেন্না াভার বদকি। দদনবন্দন 
অববমাকনয আযও েত নভুনা ভম ভদখ্কফ ভানুল! অফয এ ভভঘ ভেকি মাকফ। ভকনয ভভঘ আকর্ই ভেকিকছ। 
বদকে বদকে াাে াাে বাফ। এ বাফিাই ভতা াাবেকদয দুগ কর্াুকজা। ভচনা অকচনা অকনকেই ভফবযকয় 
কেকছ ভই ফছযোয উদমাকন। াতাাে, ভতকযানদী ভবযকয় াোঁিকছ বখ্কয ফা ওধাকয মাওয়ায রকক্ষ্য। 
অকনকে বপকযও এককছ। ভমভন আকযাী’য ইয়াং বব্রকর্ড রাহুকর বভারয়ান বডবাইডাকযয অনযতভ াাযাদায 



বনেুন বশ্চভ চূকোয় তাো উবেকয় বপকয এককছ। বপকযকছ ভিযাকনাবা অযাকডকবঞ্চাকযয তরুণ দর, ওোঁযা 
জাোঁোয ভযকঞ্জয ভাউন্ট েুন াবভি ছুোঁকয় বপকযকছন। ভােখ্াওয়া দমাত্রী ভর্ৌতভ বভবি র্কঙ্গাত্রী ভথকে 
রুরর্ঙ্গায বফযীকত বর্কয় অকডন  ের ভবযকয় ববরাঙ্গনায উৎ কয় ঘকযয বদকে ভোঁকিকছন। এযেভই ফ 
খু্বয খ্ফয। তকফ ভম খ্ফয একেফাকয চভে রাবর্কয় বদকয়কছ ভবি দয ফারেত্ব াওয়া এে খু্কদ ক্লাইম্বাকযয 
েীবতচয ুফাকদ। অকেয েুনুচর কযয ভছকর র্ান্ধভ বুফনজয় (ফয় আি) এে বাযতীয় দকরয দয কয় 
ইওকযাকয উচ্চতভ চূকো এরব্রুক ভতযঙ্গা ঝাণ্ডা উবেকয় এককছ। বুফন াবভি ছুোঁকয়কছ এভাকয ১৮ তাবযকখ্। 
এবিই এখ্নোয ফকচকয় ফে খ্ফয, খু্বয খ্ফয। ভাত্র আি ফছকয ভম এই োভার োণ্ড েকযকছ, ভোনও 
কন্দ ভনই, দুবনয়ায তাভাভ বখ্যগুকরা ভই ভছকরবিয জনয অকক্ষ্া েযকফ আর্াভী েকয়ে দে। 
অববনন্দন বুফন!  
 খু্ফ খ্াযা রার্কছ, খ্ফযিা অকনকেই ভকয়কছন ইবতভকধয। বিবতয ফোবর্বয অঞ্চকর দুই বভারয়-
বথকেয ভৃতুয কয়কছ। ওোঁকদয এেবি দর বভাচকরয ফাতার ভথকে যওনা বদকয় ফোবর্বয বভফা, াযাবও 
ের ভবযকয় খ্াকভঙ্গায বভফাক নাভবছকরন; তখ্নই নাবে দকরয দুই দয বাস্কযকদফ ভুকখ্াাধযায় ও 
ন্দীেুভায োেুযতা এোকথ অুি কয় কেন এফং অফযফবত কযই ভাযা মান। ঘিনা ভভচন্তদ, বেন্তু খু্ফ 
স্বাবাবফে নয়। বিবত দয ভথকে ভযবেউ বিভ দকরয ফাবে দযকদয উদ্ধায েকযকছ, এফং দুজকনয 
ভৃতকদ নাবভকয় একনকছ োজা কয। আর্াভী বদকন জানা মাকফ ৫৪০০ বভিায উচ্চতায় বেে েী ঘকিবছর। 
  
 অোরপ্রয়াত দুই বথকেয প্রবত আভাকদয শ্রদ্ধা ...       

 ফাই বাকরা থােকফন।   

 

                                 


