
আভাদদয াইক্লিং-এয াতকান 

 মখন কজন ক্ভদর াদে াদে শুরু কদযক্ছরাভ তখন ফুক্ঝক্ন একক্দন এই জােগাটা নতুনদদয কাদছ এতটা 
ছদেয দফ, এতটা আনদেয দফ। দীঘঘ চায দক অক্তক্রভ কদয ফুঝদত াক্য যম, যক্দদনয শুরু কযাটা যকাথাও 
একটা াথঘকতা খুুঁদজ যদেদছ। যটাই ফড় প্রাক্ি।    
 ১৯৮২ াদর আনুষ্ঠাক্নক প্রক্তষ্ঠায য, যছাট-ফড় যেক্কিং, যক লাইক্বিং কদয এদগাক্ির একযকভ। একটা 
অফেফ যদেদছ ‘আদযাী’। ওভে একটা আদরাচনাে কথা ওদে াাদড় যমদত অথঘ,াজ-যঞ্জাভ ফ ভে যজাগাড় 
দে ওদে না। য যেদে Adventure-এয অনয আক্ঙনাে যঘাযাদপযা কযা মাে। কথা মুক্িূর্ঘ ভদন ওোে 
াইক্লিং’যভতরফ কক্য। প্রথদভ (১৯৮৩) যানাযুয যথদক ভুক্ঘদাফাদ। তাযয ওই যছাটখাদটা, খুচদযা এক দুক্দদনয 
াইক্লিং চরদত থাদক। ১৯৮৪ যত াত দদযয ফকখাক্র মাওো উদেখদমাগয। ওই ক্দন ফকখাক্র যৌঁদছ শুনদত াই, 
ইক্েযা গাক্ি ভাযা যগদছন। 
 অদনককার দয (২০০৮) তযতাজা মুফক চেন ভন্ডর আভাদদয াদথ যক লাইক্ববিং যকাদঘ যমাগ যদে।য 
আভাে ফরর, ‘কাকু,াযা বাযত াইদকদর ঘুযদর যকভন ে? আক্ভ খুফ চাইক্ছ।’ দয গ্রাজুদেট। ফুক্ঝদে ফররাভ, 
‘আদয এক্ক যাজা ফযাায? ক্ফদ অদনক। তাছাড়া ফাক্ড়য যরাক যাক্জ কযাদনায ফযাায আদছ।’ অনভনীে চেন। 
অগতযা লাদফয দাদাযাইফ ফদোফস্ত কযদরা। চেন যফক্যদে ড়র।  
 ৭ নদববয ২০১০, লাদফয পাউদন্ডন-যে। চেন যফক্যদে দড় াযাবাযত াইক্লিং কযদফ ফদর।  দে ক্নদে 
যগর একক্ট যলাগান, " ভৃতুযয দয যচাখ নষ্ট না কদয দান করুন।" চরায দথ এই কথা াযা বাযদত ছক্ড়দে 
ক্দদেক্ছর চনভদন চেন। বাদগযয ক্নষু্ঠয ক্যা, ২৫ ফছদযয তযতাজা মুফক পরবাদফই ক্পদয এদরা, ক্কন্তু য এক 
বেঙ্কযএক দুঘঘটনায ক্কায ’র। চেন ফযাফদযয ভদতা আভাদদয যছদড় যগর। চেদনয ক্যফায ও তাুঁয অক্বমােী 
ভনদক ম্মান জানাদত য ফছয এক ভদযানত্তয চেু দাদনয অেীকায বায আদোজন কযা ে। আদযাীয যম 
রাইদেক্য,যক্ট চেদনয নাদভ উৎগঘীকৃত। 
 ২০১১ -চায প্রফীর্ দয ক্েক কযদরন, "ভাতৃবালা ক্দফ" এ ফািংরাদদদয ীদ ক্ভনাদয আভযা শ্রদ্ধা 
প্রদঘন কযদফা আদযাীয তযদপ এফিং বাযদতয দেও। যইভদতা প্রান্ত ভন্ডর, ুফীয ভন্ডর, উজ্জর ার, ঞ্জে 
দা, কযাক্নিং যথদক ফনগাুঁ-মদায-ভিংরাফেয-ঢাকা-চট্টগ্রাভ দে যটকনাদপ যৌছান। াইদকদর ওখান যথদক যন্ট 
যভক্যজ আইরযান্ড ঘুদয ক্পদয আদন। 
 ২০১২- উজ্জর ার, একক্ট ফহুজাক্তক িংস্থায উচ্চদস্থ চাকুক্যজীফী, ঢাকা যথদক যপযায দয াইদকদরই 
ভন ক্দদে ফদন। ২০১২’য ক্েদবদয আফায াইদকদর চদড় ফদরন। এফায বাযদতয ফ-কটা ক্যজাবঘ পদযদে, 
নযানার াদকঘ ছুদট চরর উজ্জ্বদরয 'গ্রীন অন হুইর"। বাযতফাী ফাতঘা যর, "জীফদন অন্তত একটা গাছ রাগান 
এফিং ক্যচমঘা করুন"। কক্চ-কাুঁচাদদয যফাঝাদরন স্লাইে যা’য ভাধযদভ, দচতন না দর একক্দন অক্িদজন ক্কদন 
যখদত দফ জদরয ভদতা। ওই ফাতঘা ক্নদে ২০১৪াদর ক্তক্ন দু-চাকাে ক্যক্রভা কযদরন থাইরযান্ড, রাও, 
ক্বদেতনাভ, কদবাক্েো। দযয ফছয ইউদযাদয তুযস্ক, গ্রী, ভক্ন্টোদগা, আরদফক্নো, যক্রাদেক্ো, ফক্নো। তাযয, 
নদববয ২০১৮।এফায কােদযা যথদক শুরু কদয ুদান, দক্ের্ ুদান, ইক্থওক্ো, উগান্ডা, যাভাক্রো, যকক্নো, 
তানক্জক্নো, ফুরুক্ন্ড দে আক্িকায দফঘাচ্চ ৃে ভাউন্ট ক্কক্রভাঞ্জাদযা। একটা যগাটা ভাদদ প্রাে। ম্ভফত 

ক্ফশ্বক্জৎ নাথ  



উক্নইপ্রথভ বাযতীে ক্দদফ াইদকদর লাইব কদযন ক্কক্রভাঞ্জাদযা। গত ফছয বাযদত ক্পদযদছন, ঘদযও। 
 আভাদদয আয এক অযােদবঞ্চাযায চেন ক্ফশ্বা। াক্খুক্, প্রার্ফন্ত চেদনয নানান ক্ফলদে যঝাুঁক। 
তদফাইদকদর যফক্ স্বিে । যও াইদকর ক্নদে অদনকদূদযয াক্ড় ক্দদত চাে। যপব্রুোক্য ২০১৭এ য যওনা 
ক্দদরা ক্ফযাট এক রেয ক্নদে। প্রথদভ ফািংরাদদ, ক্েুযা,নাগারযান্ড, যভঘারে, অভ, অরুর্াচর, বুটান দে য 
যনার প্রদফ কদয। এফিং ১৫৩ ক্দদনয ক্ফার যদৌদড়য য য যর দয এদ তায দু-চাকা থাভাে। যল ’র 
পর "োন্স ক্ভারোন াইদকর এিক্ক্েন"। এটা অবাফনীে, এক বেঙ্কয াী অক্বমান। চেন আভাদদয 
ফাইদক গক্ফঘত কদযদছ।  
 ২০১৮ - রেী ুদজায ক্দন। রুদ্র’য (ারদায) যনতৃদে লাদফয একটা দর যফক্যদে ড়দরা ুেযফদনয 
একািংদ। যানাযুয - ঝড়খাক্র - যগাফধঘনুয ও কাকদ্বী দে যানাযুয ক্পদয আা। 
 ২০১৬ দন রুদ্রপ্রাদ ারদায, তযরূ ক্দ্ধাদন্তয এবাদযে ক্খয জে ও ২০১৯ এ ক্ফপ্লফ বফদয ও 
রুদ্রপ্রাদদয কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্খয জে আদযাী’য ভাইরদোন ইদবন্ট। এই ঘটনাগুদরা তরুর্ ও মুফক দযদদয 
দুগঘদভ অক্বমাদন া যমাগাে, আযেদবঞ্চাদযয নানা াখাে আদযা এক্গদে মাফায যপ্রযর্া যদে। ক্প্রে ক্ফপ্লদফয 
অকারপ্রোর্ আভাদদয ীভাীন দুুঃখ ক্দদেদছ তয, ক্কন্তু যই দুুঃখ আভাদদয থাক্ভদে যদেক্ন, প্রক্তক্ট দযদক 
প্রক্তজ্ঞাে প্রতযাদে আযও কক্েন কদয তুদরদছ। আযওক্যর্ত, আযও ক্স্থযভনা কদয তুদরদছ।  
 ১৩ জুরাই ২০১৯। ক্ফপ্লদফয সৃ্মক্তয প্রক্ত ম্মান জানাদতঅযর্য িাদয প্রথভ যবাদয শুরু ’র "আভাদদয 
ক্ফপ্লফ,  অদনকটা ফুদজয জনয খাক্নকটা াইদকদর" অক্বমান। ক্তক্যজদনয দর। গাছ রাগাদনা ও ীে ফর 
ছড়াদনা, প্লাক্েক দচতনতা য প্রচায কযদত কযদত ওযা ক্ফক্বন্ন সু্কদর কক্চকাুঁচাদদয ক্নদে ক্যদফ ুযোয প্রচায 
কদয। আজ রুদ্র, চেদনয যনতৃদে লাদফয যছদর-যভদেযা অদনদকই াইদকর চারাদি। এখন আফায যমাগ ক্দদেদছ 
ক্ফশ্বখযাত তযরূ। ওোন-যে যপ্রাগ্রাভ দি মখন তখন। এক এক ক্দদন যদড়-দুদা-আড়াই’যা ক্কক্ভ াইক্লিংকযদছ 
যছাট যছাট দদর। উন্মাদনা ফাড়দছ। াদথ আদছ যকাক্বে যানদেক্ভকক্নদে াক্ফঘকদচতনতায কাজ, দুদমঘাদগ োদনয 
আজ ও অনানয াভাক্জক কাজ – ফই যতা চরদছ। অক্প কাছাক্যও দু'চায জন াইদকদরই যদয ক্নদি। যযাজ 
নতুন নতুন ক্যকল্পনা। িাদ িাদ নতুন াইদকর ঢুকদছ লাদফ। ওযা এই িাদ অদমাধযা ক্র ট দে 
ুরুক্রো দুগঘাুয ফুদফুদ োনকুক্ন দে করকাতা ক্পযদফ। তাযয াগয যথদক াোকপু। দারুর্ দর বতক্য দে 
যগদছ গুডু্ড-অক্বক-যাহুর-জে- চেন-আক্দ-ঋকদদয ক্নদে। আযও কদতা ফ নতুন ভুখ। আযও কত দূদয মাফায জনয 
ভুক্খদে আদছ ফাই।  
 এখন শুধু একটাই কথা, চর যফক্যদে ক্ড় ...। 


