
ম্পাদকের েকম  
যাও, আকে চূক া ছ ুঁকে একা  
বষা আকছ। শুনাাম, ববল বকজগুকজই আকছ। এ পযষন্ত যা খবর, জ ন মা প কে না প কেই ভারর 
বমঘ বছকে বেকব আোল, যকেচ্ছ ঝকর যাকব যত্রেত্র। এেরদকে  খবর। েরকম াুঁোুঁ দলা বেকে বরাই 
পাকব বাে। আবার বষা ববরল বা াবার  েরক এখানোর লর নের রাোরারে এে এেটা রমরন বভরনক 
পররণে কে বরাজোর জীবনযাত্রা দ ুঃ েকর ে কব।  েরাাং স্বরি অস্বরি দ ইই আকছ। অস্বরির অনযেম 
োরণ, এই মকে রেছ  অরভযাকনর রনঘষন্ট রকেকছ। রবরভন্ন অরভযাত্রী দ রমাকের অন্দকর, পবষেরলখকর 
অরভযান েরকব। একবর ােয অকনেটাই রনভষর েকর আোকলর ভাবেরেকের ‘পকর। োই ামানয কও 
দ রিন্তা োকে।  
 
 যাে, এবাকর রবকল রবকল খবরগুকা বক উঠকে পারর। েকো ইরেমকযয বজকনকছন, েব  বর, 
রাংোরার বদকল আকরাীর ামার বেে খ ব উপকভােয কেকছ। যারা রেকেরছ, পাাক  চ রটকে চ াই 
উৎরাই েকরকছ, ছরব ে ককছ ইকচ্ছমকো, আবার দৃকলযর কমাকন ছরব ে কে ভ কও বেকছ – োকদর 
অরভজ্ঞো ভারর  কখর। এখন বাই রজকজ্ঞ েরকছ, আবার েকব যাওো কব? এরদকে এেদ রের, আর 
এেদ ববররকে প । আকরাী ামারকেে রটম রেকরকছ ২৬ বম, ২৮ বম রওনা রদকেকছ এক্সরপরডলন রটম 
রমাচকর রপরাপাঞ্জা রেররপ কঞ্জর মযযমরণ ইন্দ্রান পবষকের উকেকল। এে ডজন আকরাী আর পাুঁচ বলরপা 
রনকে কেকরাজকনর দ। োর কে মানার-রনেটস্থ জেে ে বেকে বযাে বদকব আরও এে-ডজন মাবাী 
বন্ধ । বাই রমক ববল ব  রিকেড। এখনও ওরা যাত্রাপকে। আপােে আোম অরভনন্দন, শুকভচ্ছা ইেযারদ 
জারনকে রারখ মামাকরাক। পকর ব েকের ঝাুঁরপ খ ক যাকব এই পরত্রোরই পাোে।  
 
 এবার ঘর বছক  এেট  বাইকরর খবর বনওো যাে। ওরদকে রচনা রবজ্ঞানী ও আকরাীরা রমক এে 
চমে বমকর রদকেকছন একেবাকর এভাকরস্ট চূক ার োকছ। ৮,৮৩০ রমটার উুঁচ কে এেটা আবাওো পযষকবক্ষণ 
বেন্দ্র স্থাপন েকর বকরকছন ওুঁরা। বোটা বযাপারটা ােকযর কে ারা কেকছ ৪ বম (ব যবার), ওকদর মকে 
দ প র ১২-৪৫ এভাকরকস্টর নেষকে বব েযাম্প বেকে প করা প্ররিোরট পযষকবক্ষণ ও পররচানা েকরন চীকনর 
আবাওো রবজ্ঞান দপ্তকরর েমষেেষারা। এই রবকল অরভযাকন ১৬রট দকর বমাট ২৭০ জন ববজ্ঞারনে ও 
অরভযাত্রী অাংল রনকেরছকন। লীকষ বপৌঁছাকনা মূ দক অবলয রছকন ১২ জন। 
 
 পকরর রলকরানাকম আকছ াদারখ য বে স্ক্যাজাাং ররেরজন। ব রবকের দল নম্বর পবষে অন্নপূণষা’র 
রলকর বপৌঁকছ  বে অরক্সকজন ােো ছা াই। প্রাে-বষা ঋে কে এই ররেরজন ’ প্রেম ভারেীে। 
আমাকদর রককব ব ারমট েকরকছ ৫ বম (বৃস্পরেবার) দ প র দ কটাে। অযাডকভঞ্চাকরর এররনাে রবনা 
অক্সরজকন অন্নপূণষা (৮০৯১) ারমট েকর বদলকে এবছর প্রেম েরবষে ের দূর প্রারন্তে ভারকের বছকরট। 



আমাকদর অরভনন্দন, ে রনষল।  
 
 এবছর আট-াজার রমটারর চূক াে আকরাীর েরেরবরয ভাকাই ববক কছ। োরোে অকনকের নাম 
আকছ, বার েো বা কে উঠকব না। েকব েকেেজকনর েো বো বকেই কব। বযমন নরওকের রিরস্টন 
যাররা (৩৬), এই মরা রদন াকেকের মকযয অন্নপূণষা ও বযৌারেরর ারমট েকর এখন োঞ্চনজঙ্ঘার এবাং 
অনযানয পবষকের কক্ষয চককছন। শুয  োই নে, োুঁর ক্ষয রনমষ পূজষার ৬ মা ৬ রদকন ে া বচৌেরট 
আটাজারর পবষে জকের বরেডষরট ভাঙকবন। েী োণ্ড! রবখযাে রনমষ কব োুঁর দয অরজষে ােয োররকে 
উপকভাে েরকছন, েখনই রেনা ঘাক  রনুঃো বেকে শুরু েকরকছন এে নারী! অবলয রিরস্টনকে এখনও 
অকনে দূর বযকে কব। কব শুরু। ২৮ এরপ্র অন্নপূণষা রদকে োুঁর রলকর পাে পরা শুরু কেকছ; বদখা যাে, 
বোোে রেকে োকমন রেরন। এ বদৌ  বড্ড ম্বা!   

 
 রিরস্টকনর পর বারজকের েে। রমাচকর এে োে-চাকের বমকে বারজে বেৌর েেবছর 
বযৌারেরর লীকষ পা বরকখরছ। ও ারমট েকররছ রপোী বাকের বযৌারেরর ােকযর েরদন আকে। ২৭ 
বছকরর এই াী েনযা আবার এককছ পবষকে। বেন্দ্রীে রমাকে একের পর েীরেষ েকর চকছ ব। ২৮ 
এরপ্র অন্নপূণষা ারমট, মাত্র দ ই প্তাকর বযবযাকন এে বভাকর ারমট েরকন োঞ্চনজঙ্ঘা! ১৫ রদকন দ রট 
আটাজারর ারমট! িযাকভা বারজে। েকব রে, এখাকনও োমকছ না ব। এই মরশুকমই োর ক্ষয আকছ 
এভাকরস্ট ও বাৎক ারমট! যাুঁ, আর এেটা বরেডষ কে চককছ।  
 

 বকলক রপোর াংবাদ। চন্দননেকরর বমকেরট আবার আমাকদর েরবষে ের। ওর েীরেষ ে করাবার 
নে। এর মকযয েী নরজররবীন  াই রদকেকছ এই ক্ষীণেন  বে-েনযা। বকে বেক রবলা রিার। রনিেই 
মকন আকছ আমাকদর পরত্রোে রপোরর এেটা াক্ষাৎোর প্রোরলে কেরছ এই রেছ রদন আকে। বখাকন 
বককছ, ওর এবাকরর ক্ষয এভাকরস্ট ও বাথ ক, এোকে। োর বাকজট ৩৫ ক্ষ টাো। ০৩ এরপ্র যখন 
ও রকক্সৌ এক্সকপ্রক রওনা বদে, ওর াকে অকযষে টাোও বজাো  েরন। োঠমান্ড  রেকে রদকনর পর রদন 
অকপক্ষা েকর বেকছ আর দরবার েকরকছ াজাকরা জােোে, যরদ োরন্ডাংকের বোনও বযবস্থা ে। েোো 
েো বাঙাে ওর যে শুভান যযােী বরেকমর বচষ্টা চারকেও যখন খ ব রেছ  েকর উঠকে পার না, ববপকরাো 
রপোী রওনা কে বে ববেযাকম্পর রদকে। ববেযাম্প বপৌঁকছও বে। োরপর রনেমমারেে প্রস্তুরেপবষ 
বকর এেরদন উকঠ বে রেননম্বর েযাম্প। এরপর ারমট েযাম্প। েখনই ববুঁকে ব ওর একজরি, টাো না 
বমটাক আর ব একোকে পারকব না। এে বাযা বেন? খ ব রে অম্ভকবর স্বপ্ন বদকখকছ ব? পবষেলীকষর 
রদকে পা বা াকনার আকে পবষেপ্রমাণ অেষ াংগ্র; বেমন েকর েরকব ব? েব  অম্ভকবর াযনা জারর 
োকে। ভেঙ্কর বডে-বজাকন বক ব অকপক্ষা েকর, যরদ টাো আক। রেন্তু বোন বমঘদূে টাোর খবর রনকে 
আকব? আজকের অভাবনীে প্রয রির বৌজকনয েে েী-ই বো ে। টাো রে আক? রপোর রদন বোকন, 
েযাম্প রেকনর রােগুকা বযন বল কে চাে না। টাো আকছ বকট, রেন্তু ো বাকজট ামা বদওোর মকো 
নে। অবকলক একজরি (পাকোরনোর অযাডকভঞ্চার) ার মান ওর বষস্ব পণ েরা বজকদর োকছ। এমন েকর 



বেউ স্বপ্ন যরার জনয ছ টকে পাকর! এই বমকেকে যকর রাখা অযমষ কব। একজরি বক, ‘যাও আকে চূক া ছ ুঁকে 
একা, পকর টাো রদও।’ বযা, আর রপোরকে পাে বে! ব ২১ বম াউে ে-এ ারমট েযাম্প বপৌঁকছ যাে, 
ওই রাকেই ারমট প ল শুরু েকর। ২২ বম (ররববার) ো াক -দলটা, রপোর দাুঁর কে োর স্বকপ্নর 
রলখকর!  

 পাকোরনোর অযাডকভঞ্চাকরর বচোরমযান পালাাং বেকঞ্জ বলরপা মারেৎ বযট ে  জানা বে োর ারমমষ 
কচ্ছ বয, রপোর যোরীরে অরক্সকজন ছা াই ারমট মাচষ েকরকছ, রেন্তু পকে আবাওো অরেপ্ররেেূ ওোে 
৮৪৫০ রমটার উচ্চো বেকে ারমট পযষন্ত ওকে অরক্সকজন ােো রনকে কেকছ। ওর বযরিেে েী দাওো 
বলরপাও এেই েো বককছ। যাই বাে, রপোর োরপর ারমট েযাম্প কে দ ই নম্বর েযাম্প পযষন্ত বনকম 
এককছ, এবাং এেরদকনর রুরটন রবশ্রাম রনকে আবার ব উকঠ বেকছ াউে ে-এ ারমট েযাম্প পযষন্ত। 
এবাকর ক্ষয মাউন্ট বাথ ক। ২৪ বম রদন-ে রকনার মকে রপোরর পা রেকে বেকমকছ পৃরেবীর চে েষ উচ্চেম 
পবষে বাথ কর রলকর। স্বপ্নটাকে াকের ম কঠাে যকর বেককছ বমকে। ারা বাঙা ভাকছ খ রলর বজাোকর। 
খ রলর োরণ এেজনই, রপোর। আকরাীর রনেটজন বক আমাকদর উচ্ছ্বাটা এেট  ববরল। বচকে আরছ, 
েখন ব রবজেপোো উর কে ঘকর বেকর...!  

 বাই ভাকা োেকবন, কে োেকবন।          

       


