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ননবৃকত বফকে উঠুে...  
 অফককল উৎকফয নদনগুকরা োনিকে নানা প্রাতযনে উৎাকত বযুয, েখনও বেৌতুকেয, েখনও 
নফযনিেয দদননিকন বপযা বের। বম মায ভকতা েকয োনিকেকছ উৎফ। বেউ এেরা ুুঁনথত্র ননকে ফক, 
বেউ াথীনভত্র নযফৃত কে জনপ্লানফত ভণ্ডক ভণ্ডক ঘুকয, আফায বেউ ফা োযা াাকে প্রান্তকয অযকণয 
ানযকে নেকে। একত েকয বে েতিা রকে মাওোয যদ ভুজুত েকযকছ জানন না, ফা মনদও েকযও থাকে 
বিা দদননিকনয দূলণানদ বভােনফরাে আকদৌ ােে কফ নেনা তাও জানন না। কি োজ েকয। নতয 
ফরকত নে, ইদানীীং োকছ দূকয, ফা োকেয ধাকয এতফ উৎেি অদু্ভতুকে োণ্ড ঘিকছ রাোতায, াধাযকণয 
জীফকন জ উদ্দীনািুেুও উকফ মাে। নফশ্বা, বযা, এেিুখানন াকতয য – ফ ফে উদ্বােী ভকন ে। 
হৃদভাঝাকয বেফরই ভনখাযাকয বঢউ। অকনকেই েকতা বাকফন, এফ উকক্ষা েযকত কফ। বুকর থাোয 
উাে বদখকত কফ।  
 াানেোযা এই ফযাাকয অকনেিাই এনেকে। তাকদয নবতকয বচৌনদ্দকে উকক্ষা েযায এে 
স্বেীংনিে ফযফস্থা  বমন কেই আকছ। আাক েী ঘিকছ না ঘিকছ তা ননকে নফকল ভাথা ঘাভাকনা তাকদয 
অবযাক বনই। বুকর থাো তাকদয জাত। আকর পুযৎ বভকর না। ফছকয এোকযা ভা ভতকর থাকে 
ফকি, নেন্তু ফাকযা ভাই ভনভেজ জুকে থাকে াাে। এ এেনদকে ুকখয ভকন করও, এেিা ভযা আকছ, 
গুরুতয ভযা। বদকয ফ বচকে াী বোষ্ঠী মনদ াভানজে অুখ ননকে ভাথা না ঘাভাে, ভাজই ফনিত 
ে। এিা তয। এও তয বম, এয এেিা দথথে নযণনত আকছ। বেননা, ফ বুকর বেকরও এযা ধভথপ্রাণ 
স্থনতয ভকতা ৎ আকরানেত অেুকতাবে ভানুলকদয ননভথান েকয, রারন েকয। এবাকফ মাযা বফকে ওকঠ, ফে 
ে, তাযাই বতা বদকয াী ুত্র-েনযা। তাকদয কযই ননবথয েকয আভাকদয বাফীোর। অতএফ, ওযা 
ওকদয ভকতাই থােুে, ওকদয ভকতা েকযই দুেথকভয বদক মাে, এফীং কে ননকে মাে। ওকদয অম্ভকফয চচথাে 
একদযও ানভর েরুে। ননবৃকত বফকে উঠুে একদকয নফমুে!  
 এয কয বমিুেু অনরনখত যকে বের, বফাধেনয আনাযা ফুকঝ ননকেকছন – আভাকদয বছকরকভকেকদয 
জনয বমন অযাডকবিায বে েভ না কে, ফযীং তায নযয বমন আযও দূযপ্রানযত ে। শুবকফাকধ জাগ্রত 
স্বজন ফা ীংেঠন তাই চাে। বানাযুয আকযাী তাই বচকে এতদূয থ বুঁকিকছ। বই েকফ াাকে 
আনকিয ন্ধাকন বফনযকে কেনছর এেদর মুফে, চাযদে আকে, তাকদয অকনকে আজ আভাকদয ভকধয বুঁকি 
চকর বফোে না। বেউ বেউ দৃয বথকে নফদাে ননকেকছ ফযাফকযয ভকতা। নেন্তু আকযাী াুঁিকছ তায ফৃত্তয 
নযফায ননকে। আজ ও আোভীয অনবমাত্রীকদয ননকে তায দমাত্রা এেনদকনয জনযও থাকভনন। এই থচরা 
পুকযাফায নে। আোভী ৭ নকবম্বয আভাকদয ীংেঠন তায ৪১-তভ ফকলথয নযিভা শুরু েযকফ; আকেয নদন 
োকর (০৬ নকবম্বয) এোকথ বদৌেকফ বোিা আকযাী নযফায – যান পয অযাডকবিায! এতজন ভানুল 
ছুিকফ, আননই ফা ঘকয ফক থােকফন বেন? এেফায বাফুন, বছাি ফে ফুকোযা বদৌেকে এোকথ, 
অযাডকবিাকযয জনয - ৃনথফীয ুিযতভ এেনি দৃয!  
 য য েকেেভা াাে বথকে খাযা খফয বকেনছ। দুঘথিনা, ভৃতুয, ানযকে মাওো ইতযানদ। 



ববকফনছরাভ ফলথা নফদাে ননকর ফ নঠে কে মাকফ। বোথাে েী? এ ভাকয শুরুকত আফায খাযা খফয, 
এফাকয নযণনত আযও ভভথন্তুদ! বদকয অনযতভ বযা প্রনতষ্ঠান NIM – উত্তযোনয বনকরু ইন্সনিনিউি অপ 
ভাউকেননোনযীং-এয এেঝাুঁে অগ্রণী আকযাী নক্ষাথথী ও তাকদয নক্ষকেযা নভকর অন্তঃফথ প্রনক্ষকণয অে 
নককফ নেকেনছর োকোোকরয বরাদী-নে-ডান্ডা ফথকতয নখকয। ননকভথঘ আোক ফজ্রাকতয ভকতা আচভো 
বনকভ আক তুলায-ধ। ঘিনা ঘকি নখকযয এেিু ননকচ, ানভি েযাকম্পয োকছ। রোকত ফ তছনছ। 
আকযাকণয মাফতীে েরাকেৌর োনযেনয মাকদয াকত, তাযাও ওই Killer Avalanche এয াভকন ানযকে 
বেকছ ননকভকল, খে-েুকিায ভকতা। রুর প্রেৃনতয কে ফা আজও বতভনই েনঠন। তফু অনবমাত্রী এই 
‘েনঠকনকয বাকরাফাক!’  
 বল খফয নছর, ২৬ জকনয ফকদ উদ্ধায কেকছ, তখনও বফ ে’জন ননকখাুঁজ। মাযা ানযকে বের 
ফযাফকযয ভকতা তাকদয ভকধয ফাঙরাযও েকেেজন আকছ। এখাকনই বল নে, আযও আকছ। ভদভকশ্বয 
বথকে াুঁিাকথ ভািানী উতযো কে বেদাযনাথ মাওোয জননপ্রে বেেরুকি (আাতননযী) ভাযা বেকছন 
এেজন। আভাকদয আাকয বছকরযা নেকেনছর। বোথাে বম বুর ’র বে জাকন! ...ান্ত্বনা বখাুঁজা অথথীন; 
ফযীং নতজানু ই।  
 েথাে ফকর, Adventurer never looks back! আকর জীফকনয অনবমান ভৃতুয অতিভ েকয 
বফুঁকচ থাকে। এখনও খুফ ভনখাযাকয নদকন দয ূমথেকযাজ্জ্বর োিনজঙ্ঘায এেনি ছনফ ননকভকল ভন বাকরা 
েকয বদে। এযেভ প্রথভ আকরায ছনফ আজও াই অনবমাত্রী ফনু্ধকদয োকছ বথকে, মাযা নভারকেয োাুঁ 
োাুঁ ভুরুকে নফযাভীন নযিভাে ননকফনদত...। তাযা প্রাতযনে ধভথাচযকণয ভকতা বাকরা খফযগুনরও নদকে 
মাে ননেনভত। ফনু্ধ ভীয াভুর আরভ ফাফু খফয নদকেকছ, ফাীংরাকদকয ফাফয আরী ‘আভা ডাফরাভ’ নখয 
ছুুঁকে বপকরকছ। এবাকযস্ট াম্রাকজযয ুিযতভ নখয আভা-ডাফরাভ বম বোনও ক্লাইম্বাকযয োকছ দুদথান্ত এে 
চযাকরঞ্জ। ভকন আকছ ননশ্চেই, এ ফাীংরা বথকে বদফান (নফশ্বা) তযরূ (নদ্ধান্ত) ও আযও ে’জন নভকর 
নেকেনছর আভা-ডাফরাভ ানভকিয রকক্ষয; ঘাতেীে ফাতাকয াকথ প্রাণণ রকেও ানভি ভাচথ জানয যাখকত 
াকযনন। ওকদয নপযকত কেনছর। ফাফয ওই এেই যাস্তাে ানভকিয ভো নদকেকছ, তযরূকদয বপকর আা 
রম্ব উচ্চতািুেু অনতিভ েকয নখকয বৌঁকছ বেকছ ২৫ অকটাফয, োর ন’িাে। যানরউি ফাফয...!  
 
 ফাই বাকরা থােকফন, কে থােকফন।    


