
ম্পাদকেয েরকভ  
জীফন অথফা ভৃতয ু চচাকে যকফ...!  
 জয় ফ বয লরকয় চদয়। ফুথথতা ভৃকতয চচাকেও আঙয র লদকয় ফকর, েত ত বয র েকয ডয ফকর অকফরায়, 
চডাফাকর আভাকদয। এে লফলচত্র ভনস্তত্ত্ব োজ েকয আভাকদয ভকধু। ফুলি কর ানযবূলতয োভলত য় না 
লফকল, লেন্তু ভলি কর চযাই চনই লেছযকতই। তাো উলিকয় লপকয আা আয লপকয আকত না াযায 
ভকধু এে ৃলথফী ফুফধান। এেদর ফীকযয ারে লকযাা লকযানাভ ফই ায়, অনুদকরয জনু অযাকধয 
রম্বা তালরো ততলয কত থাকে। দযবথাগ্ুজনে করও চন োণ্ড অলবমাত্রী ভকরও ঘকে। ম্প্রলত দযলে েফয 
এককছ াাি চথকে। প্রথভলে, লেভকরাগ্া লগ্লযফর্ত্থ অলবমাকন লগ্কয় এে দমাত্রীয ভৃতয ু; লিতীয়লে আলরযলি 
লেব্বা ফথতালবমাকন লগ্কয় প্রায় াক্ষাৎ ভৃতয ুকে পাাঁলে লদকয় এেদর ফঙ্গন্তাকনয কগ্ৌযকফ লপকয আা। এ-
দযলে অলবমাকনই প্রতুক্ষ লযে লছর েরোতা ও তায আাকয চরাকেযা। ঘেনা দয লেকত ভকয়য ফুফধান 
লফকল লছর না, চমন য যই ঘকেকছ। তকফ চবৌকগ্ালরে ফুফধান লছর। অলবমাকনয যেকভও লবন্নতা লছর। 
লেভকরাগ্া লগ্লযফর্ত্থ গ্াকিায়ার ও লভাচকরয ীভানা-প্রাচীয চধৌরাধায লগ্লযলযায় অফলিত; চোকন োলনে 
দলিদিায োযফায থােকরও ভূরত এলে দমাত্রা অলবমান। অনুলদকে আলরযলি লেব্বা লভাচকরয লযাঞ্জার 
লগ্লযলযায় অফলিত এেলে ফথত,  মা আকযাীকদয োকছ চেেলনেুালর চুাকরলঞ্জিং। চই চুাকরঞ্জ ফািংরায দরলে 
লনকয়লছর, ফরাফাহুরু ওলে লছর ক্লাইলম্বিং এক্সললডন।  
 
 লেভকরাগ্া অলবমাকন দযঘথেনা ঘকেকছ ২ চকেম্বয, লগ্লযফর্ত্থ চলযকয় উরকোলদকেয লফজ্জনে ঢাকর 
লিবাকয পয লেপাো এলিকয় নাভায ভয়। ওকদয কঙ্গ চাদায গ্াইড চােথায লছর, লনকজযাও মকথি অলবজ্ঞ 
ও ভথথ লছর (তা না কর তভা অঞ্চকর চধৌরাধাকযয াাকি া েযকফ চেন?); তফয দযুঃভকয় ভূ 
তন চযাধ েযকত াকযলন ওযা। ফারুইযয লনফাী যজয় দযকর (৪২) তকনয য-ভযূকতথই ভাযা মান। যব্রত 
লফশ্বা (৪৯) গুরুতয আত ন; নকযাত্তভ গ্াকয়ন (৫০) অলফশ্বাুবাকফ অক্ষতকদক লছেেয কর ীভান্তযক্ষী 
ছাউলনকত চৌঁকছ মান। ীভান্তযক্ষী ফালনীয (আইলেলফল) এেলে দর উদ্ধাকযয োকজ চনকভ কিন। ফালে 
েফয ফাই ইলতভকধু চকয় চগ্কছন। কঙ্গ এও চজকনকছন চম লেভকরাগ্ায় মাওয়া এই দমাত্রী দরলেকে লনকয় 
চফরাগ্াভ ভাকরাচনা ও চেকলয ফনুা ফকয়কছ চাার লভলডয়ায়। াািকপ্রভীকদয ভকধু অকনকে আকছন মাযা 
অভকয় অোযণ অলতভযেয কয় ওকেন। এো দযবথাগ্ুজনে। মাাঁযা াাকি মান, জাকনন, েেনও জীফন ভৃতয ুয 
ভাঝোকন এেলচরকত জলভও থাকে না। এতোই লনেকে থাকে ভৃতয ু!  
 
 ওলদকে আলরযলি অলবমাত্রীযা এেযেভ ভৃতয ুয চচাকে চচাে চযকে লেয ছয াঁকয় লপকযকছ। উচ্চতা চতভন 
আাভলয লেছয নয়, ভাত্র ৫৪৭০ লভোয। লেন্তু পাইনার ভাকচথয ভয় রাগ্াতায যে-ওয়ার ও োওয়াকযয 
চুাকরঞ্জ, চোকন ক্লাইম্বাযকে লেেলেলে কত য়! একদয চক্ষকত্র চোনও াকােথ লকেভ লছর না, অুাল্পাইন 
চেতায় চকরকছ চগ্াো  ক্লাইলম্বিং ফথ। ৭ চকেম্বয চবায াাঁচোয় ালভে ভাকচথ চফলযকয় াযালদন অম্ভফ রিাই 
লদকয়ও কেয় আলফষ্কায েকয, অলবলজৎ লফনয় লচন্ময়যা - ওকদয োকগ্থে ালভে তেনও ২০০ লভোকযয চফল 



ওকয। ওই ভয় ওকদয াকত নানা লনযাদ লফেল্প লছর য়কতা, লেন্তু ওযা লদ্ধান্ত লনর অনুযেভ, চো 
অকনে ঝয াঁলেয লফেল্প। চোনওযেভ প্রস্তুলত ও মথাপ্ত ফুফিা ছািাই াথকযয চদওয়াকর লনকজকদয অুাঙ্কয েকয 
চোরা আোক যাতো োলেকয় লদর এফিং কযয লদন োকর ালভকে া চযকে তাো উলিকয় বয়ঙ্কয 
বগ্নপ্রায় যীকয লপকয একরা ালভে-েুাকম্প। ততক্ষকণ চফ-েুাকম্পয চরাকেযা চজকন চগ্কছ তাকদয ফেয যা 
ফযলঝ ফযাফকযয ভকতা ালযকয় চগ্কছ! মাই চাে, লদন দযই কয ভানালর ভাউকেলনয়ালযিং ইেয করয চযলেউ লেভ 
েুাম্প ওয়ান চথকে ওকদয উদ্ধায েকয; েফয চকয় ভতকরয আনজকনযা স্বলস্তয লনুঃশ্বা চপকর। এতকফয 
কযও ভকন যাো দযোয, আলরযলি অলবমাকনয চক্ষকত্রও ভৃতয ু চফ লনেকে লছর; অলবমাত্রীকদয া, িংমভ, 
িংেল্প এফিং কফথালয অনযেূর আো ভযণকে া োলেকয় াপকরুয দযয়াকয চৌঁকছ লদকয়কছ। াপরু ফালে 
ফ বয লরকয় চদয়, বয লরকয় লদকয়কছও! অকনে অলবনন্দন চতাভাকদয - আলরযলি ফথকতয অলবমাত্রী ফেয যা... 
  
 াাকিয আযও অকনে েফয লছর, আাতত ফ চতারা যইর। ফাঙারীয চযা াফথন দযগ গ্াকজা 
শুরু কয় চগ্কছ লেনা। উৎকফ ফাই বাকরা থােয ে, আনকন্দ থােয ে। একেয উৎফ চমন অকনুয অালন্তয 
োযণ না য়। আয মাযা াালিয়া জনকগ্াষ্ঠীয চরাে, তাকদয চযা াফথনগুকরা চত াাকিই কয় থাকে! 
অকনকেয কয়ও চগ্কছ, আফায অকনকেয চক্ষকত্র চরকছ প্রস্তুলতফথ। ফায জনু ফযেকভয শুকবচ্ছা, 
বাকরাফাা...।  
  
 অলন্তকভ এেলে স্মযণেথা। আকযাী’য ূচনামযকগ্য বালত ুাভর বট্টাচামথ, েকরয চবারা-ভাভা 
ম্প্রলত চকর চগ্করন ফাইকে চছকি, চলফাকযয ভকতা। আকযাী’য গ্কি ওো ও চফকি ওোয় তাাঁয অফদান 
অনস্বীোমথ এফিং অলফস্মযণীয়। এই প্রয়াণ আভাকদয োকছ এে ূনুতায অনযবফ। এফাকযয িংোয় তাাঁয 
সৃ্মলতকত এেলে াতা িংকমালজত ’র। আকযাী লযফায তাাঁয স্মযকণ নতজানয ... ...  
 
 
 

 
“Into the mountains I go to lose my mind and find my soul”  

 

– John Muir  


