
ম্পাদকেয েরকভ  
তিাভাকদয প্রতি চাতয়া তফস্মকয়য ীভা নাই!  

“তিাভায প্রতি চাতয়া তফস্মকয়য ীভা নাই” – অকনেোর আকে এে েথাতল্পী ঋতলপ্রিীভ এে ভাভানকফয  

উকেক ফকরতছকরন এই েথা। ততদকনয ঐতিাতে ভানকেয তম তপ্রক্ষাট িায কে আজকেয োততন-য 

চতযেেি তভর তনই তফকল। তম তভরটুেু আকছ িা’র আকফকেয, উচ্ছ্বাকয, স্বপ্নভয়িায। আজ এে অতবমােী 

তযফাকযয দযযা িাকদযই অগ্রণী এে ফাতনীয তদকে তচকয় ফকরকছ, ‘তিাভাকদয প্রতি চাতয়া তফস্মকয়য ীভা 

নাই।’ তফাধেতয এিক্ষকণ ধকয তপকরকছন, তোন ঘুতিয ুকিা ছািকি শুরু েকযতছ। যাাঁ, আভযা তই তিং-

হৃদয় িরুণকদয েথা ফরতছ। আভযা এেদর ফবিকপ্রভী তযণিভনা তফকযায়া মুফেকদয েথা ফরতছ, মাযা  

ফযাফয ফড্ড ঝুাঁতেয যাস্তা তফকছ তনয়, মাযা তম তোন অতছরায় তযাজোয জীফকনয যর ভানতচে তথকে 

তছটকে মায়; মাযা ভিকর ফক দুেবকভয তদক মায়ায ভিরফ বাাঁকজ। আভযা তই আকযাী তিকেকেয েথা 

ফরতছ, মাযা ঙ্ককটয ধাযাফাতেিা ছন্দ েকয, প্রকয়াজকন ঙ্ককটয াকথ ফা েকয।  

 যাাঁ, অফককল যা ঘকয তপকযকছ। তম অতবমাকন তেকয়তছর এফিং অতবমানকক্ষকে মি যেকভয যীক্ষায 

ভুকিাভুতি কয়তছর, ফগুকরাকি তযেেব নম্বয (এে’য় এে) তকয় তিাদ ইন্দ্রদত্ত ভানে তনকয় তপকযকছ। 
োজটা জ তছর না। ফযিং ভকয় ভকয় কদয তভন এে অম্ভকফয চচবা ফকর ভকন তির। আকর তম 

ফবি যা ছন্দ েকযতছর তটাই তভকনয জাি তচনায়। তযাঞ্জাকরয েতিনিভ চযাকরঞ্জ ‘ইন্দ্রান ফবি’। 
ইন্দ্র িায আন-তে ুযতক্ষি যািায িাতেকদ এয েিকন ফবতফধ ফীবৎিায জট তযকিকছ। কে আোকয 

ঘন তবারফদর তিা আকছই। পকর তফলয় আয েতিন, েতিনিয য়। আভাকদয তছকরযা তই ‘েতিকনকয 

বাকরাফাতরাভ’ ফকর রিাইটা তদকয়কছ। প্রথকভ ইন্দ্রাকনয দির তনকয়কছ, কয তদফিাকদয ভাকফস্থর 

তদতটব্বায দির তনকয়কছ। এিন জকয়য তজািা ারে কদয ভাথায়।  

 তানাযুয আকযাী’য আজকেয াপকরযয প্রেৃি ভূরযায়ন য়কিা আোভীতদকন কফ। িফু এই 

উচ্ছ্বাকয ভকয় দাাঁতিকয় ভকন য়, এই অতবমাকনয গুরুত্ব অকনে অকনে তফত। রুদ্রপ্রাদ িযরূকদয 

ঝুতরকি ৃতথফীয ীলব ছুাঁকয় আা ছািা অকনে অকনে েীতিবয ভাতরোনা। তেন্তু এফাকয এোকযাজকনয দর, 

মাকদয ভকধয াকি-াকয় িতি তদয়া ক্লাইম্বায তছর, িাকদয তনকয় রুদ্র, িয, াথবযা ভূরি িংেিকনয তনজস্ব 

তি অতবজ্ঞিায কয তনববয েকয তম পরিায স্বাদ একন তদর িায গুরুত্ব অতযীভ। এই াপরয 

তনকববজার-বাকফ দরেি, ভগ্র আকযাী তযফাকযয। স্ববাফিই, এই তম িংগ্রাভী  শ্রভরব্ধ আত্মপ্রিযকয়য 

অতবজ্ঞিা, এতট অকনে অকনেতদন নিুনকদয এফিং আোভী প্রজকেয অতবমােীকদয মুেৎ উকত্ততজি  



অনুপ্রাতণি েযকফ। অিএফ আুন, ফাই তভকর এই অতনফবচনীয় াপকরযয উদমান েতয এফিং আফায ফতর, 

‘তিাভাকদয প্রতি চাতয়া তফস্মকয়য ীভা নাই!’   

 আকযাী’য ক্লাইম্বাযযা তম ভয় ইন্দ্রাকন ফা তদতটব্বায় রিাইটা তদতির িিন ফকেয ফাতে 

াাতিয়া ফনু্ধযা তেন্তু তথকভ তছর না। েি অজস্র জন তম তভারকয়য অন্দযভকর তেকয় রাইপ তকরকিট 

েকযকছ িায তিেিাে িথয-তযিংিযান এই ভুহুকিব তনই াকিয োকছ। িকফ তেছু িফয ফািা তফকয় চকর 

আক তিে। এফাকযয তপ্র-ভনুন তজকন ততযজ অপ ক্রতিং কয়কছ, তভজয ভাউকেন া ক্রতিং। িায ভকধয 

কিোনা ধায, অকেন - ের, মভুনাোাঁটা (ফাতর) া, ইিযাতদ যকয়কছ। আয উকেিকমােয ’র তেল  া। 
েুভায়ুকন তণ্ডাতয তভফা-এয তকয প্রায় অেভয এই তেতযফকত্মবয অফস্থান। এেটা ভয় তছর মিন তেল  া

-এয নাভ শুনকরই াি-া তেভন অফ কয় তমি। োযণ, বয়ঙ্কয টুটাপাটা তণ্ডায তেতয়ায (আকর প্রায় 

িািা এে আইপর) ক্লাইম্ব েযা তভারয়ান ভাস্টাযকদয অাধয ভকন কিা। িিন িাকরফয াাতি দর 

তেল  া এতিকয় চরি। মা য়ায নয়, তবকফ রাব েী? িকফ োকর োকর প্রমুতি  উদ্ভাফনী তিয 

আািীি অগ্রেতি দমােীকদয ে তদকয়কছ। িাযা া েকযকছ। নব্বইকয়য দকেয দুকয়েতট অতবমাকনয 

েথা ভকন িকছ। ফাঙরা তথকে দর তেকয়তছর, ফযথব কয়তছর ফকট, তেন্তু রিাই তদকয়তছর। ইভয় ূকনয 

এেতট দর ছাকোকছয য়ার ক্লাইম্ব েকয তফকল উচ্চিায় তৌঁকছ ফাভতদকে েযাবাব েযকি থাকে; এফিং 

এেভয় যা তেল -এয তকয া যাকি। প্রথভ তিতট প্রাে (েুভায়ন) জজব উইতরয়াভ তেল  তই 

১৮৩০ কন জননে তবিায়ারা  স্থানীয় েুভায়ুনীকদয কে তনকয় নন্দািাি এফিং ছাকোছ ফবকিয ভধযফিবী 

এই তেতযকথ অতবমান েকযন। িাাঁয নাকভই এতট তফিযাি। আভযা তম দরতটয েথা ফরতছ িাকি চাযজন 

াতভর কয়তছর; রুনা তদ, যাজু চক্রফিবী (দরকনিা), ুভন্ত ফু  তজতফন তজাকপ। তজতফন তেযকরয প্রথভ 

অতবমােী তমতন তেল  া অতিক্রভ েযকরন। িকফ একন অতবমাকন মাফিীয় আকরা মায ‘কয কিকছ, 

তিতন করন রুনা, েরোিায াতিফাোকনয তভকয়। রুনা (৪৫) সু্ককর িান, ভয় ুকমাে েকয াাকি চকর 

মান। তেকেয অতবজ্ঞিা তছরই, তেন্তু তটেতনেযার ক্লাইতম্বিংকয়য তফতক -টুেু জানা তছর না, মা এযেভ 

এেতট অতবমাকন আফতযে। িফু তিতন তেকরন। দকরয প্রকযাচনা আয তনকজয া িাাঁকে এতেকয় তদকয়কছ। 
তিতন তেকরন, তদিকরন, অনুোভী করন এফিং জয় েযকরন। ১৫ জুন াঁযা তেল -া অতিক্রভ েকয ধাকয 

তরাাঁয়া তেতয়ায ততযকয় ভাকিবাতর তররাভ কয় তনকভ একরন ভুনতয়াতয। একথ রুনা তদ ম্ভফি প্রথভ 

বাযিীয় নাযী! 

 ফাঙরায অতবমােীকদয ভকধয তকয ারোয়া তভকয়কদয িংিযা তফ ফািকছ। তয়াতর’য েথা ভকন 

আকছ তনশ্চয়ই। এবাকযস্ট  তরাথ কয তজািা তিয ছুাঁকয় ত ফাতি তপকযকছ। ফ তভতরকয় অকনে িুতয 

িফয! িফযগুকরা যাই তিতয েকয, যাই ফকয় তনকয় আক!  

 আজ এ মবন্ত। ফাই বাকরা থােকফন, কে থােকফন।              


