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ভ্রমণ সাহিত্য

প্রাচীনকাল থেককই মানু ষ হিহিন্ন জায়গায় ভ্রমকণ থগক

বি থসই ভ্রমকণর ত্েয

হলহিিদ্ধ ককরক । হকন্তু বই হলহিিদ্ধ ত্কেযর সিহক ু ই ভ্রমণ সাহিত্য নয়। হন ক
হিকেষ বকহি জায়গার িূ প্রকৃহত্র হিিরণ, স্থানীয় মানু কষর আচার ও স স্কৃহত্র শুককনা
হিিৃ হত্, িা রাজননহত্ক িহরহস্থহত্র িণণনা ইত্যাহি ভ্রমণসাহিত্য হিকসকি ত্ত্ক্ষণ
িহরগহণত্ িকত্ িাকর না, যকত্াক্ষণ না ত্া থলখককর িযহিগত্ অনু িূহত্র সকে না হমকে
যায়। থলখার মকযয থলখককর বই িযহিগত্ িৃ হিককাণ, ত্াাঁর হনজস্ব িািনা ইত্যাহি ভ্রমণ
সাহিকত্যর সিকচকয় জরুহর িৃ হিককাণ। নকচৎ ভ্রমকণর সকে িূ কগাকলর িইকয়র ত্ফাৎ
োককত্া না।
হিক থলখক Pausanias-বর ‘Description of Hellas’ ভ্রমণ-সাহিকত্যর
প্রাচীনত্ম হনিেণন িকল মকন করা িয়। বই থেহণকত্ উকেখকযাগয আর বকহি িই
থমগাহস্থহনকসর ‘ইহিকা’। িা লাসাহিকত্য ভ্রমণকাহিহনর শুরু ককরহ কলন থিকিন্দ্রনাে
ঠাকুর, ত্ত্ত্বকিাহযনী িহিকার িাত্ায়। বরিকর থিে ককয়কহি উকেখকযাগয ভ্রমণকাহিহন
িল – রিীন্দ্রনাকের ‘রাহেয়ার হচহঠ’, মুজত্িা আলীর ‘থিকে হিকিকে’, নিীনচন্দ্র থসকনর
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‘প্রিাকসর িি’, সঞ্জীিচন্দ্র চকটািাযযাকয়র ‘িালাকমৌ’, অত্ুলচন্দ্র গুকের ‘নিীিকে’,
নিনীত্া থিিকসকনর ‘ট্রাকিািকন মযাকমািাকন’ ইত্যাহি।

বিহেিয:
১। থলখককর থকাকনা অঞ্চল সম্পককণ িযহিগত্ িৃ হিিহে, উিলহি, আকিগ ইত্যাহি িকি
রচনার মূ ল হিহি।
২। থসই হনহিণি অঞ্চকলর মানিজীিন, থলাকাচার, থলাকস স্কৃহত্র সামহিক হচি
ভ্রমণিৃ িাকের সকে হনহিড়িাকি জুকড় োককি।
৩। ভ্রমণকাহিহন সাযারণত্ থলখা িয় উিমিুরুকষর িয়াকন।
৪। ভ্রমণকাহিহনর মকযয আো করা িয় হিহিয গল্প-কাহিহন-উিকোর হিিরণ।
৫। হনহিণি অঞ্চলহির প্রাকৃহত্ক িৃ িাে যাকত্ থলখায় যকেি জায়গা িায় ত্া থখয়াল
রাখকত্ িয়।

বকহি উিািরণ: িা লািাষায় থলখা বকহি গুরুত্বিূ ণণ ভ্রমণকাহিহন িল বসয়ি মুজত্িা
আলীর থলখা, ‘থিকে হিকিকে’ (১৯৪৮)। বই িইকত্ থলখক হনকজর আফগাহনস্তান
ভ্রমকনর অহিজ্ঞত্া হলহিিদ্ধ ককরহ কলন। হকন্তু থসই অহিজ্ঞত্া হন ক আফগাহনস্তাকনর
থিৌকগাহলক হিিৃ হত্ নয়। ির থসখানকার িাঠানী সম্প্রিাকয়র মানু কষর স স্কৃহত্, িািনা,
স স্কার, খািযািযাস, িহরকযয় ইত্যাহি হিষয় থলখক গিীর আেহরকত্া বি রসকিাকযর
সকে ফুহিকয় ত্ুকলক ন। বই থলখার বকহি থমৌল উিািান ত্ুলনা। থলখক ক্রমাগত্
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িাঙাহল স স্কৃহত্র সকে আফগান স স্কৃহত্র ত্ুলনা ককরক ন, যাকত্ িেিাষী িাঠককর
আফগাহনস্থান সম্পককণ িুঝকত্ সু হিকয িয়। মুজত্িা আলী থয সময় আফগাহনস্তান
হগকয়হ কলন, ত্খন থস থিকে িয়ানক রাজননহত্ক অহস্থরত্া চলহ ল। থসই রাজননহত্ক
িালমািাল িহরহস্থহত্ও থলখককর কলকম জীিে িকয় উকঠক । বই সহৃিয় িণণনার
গুকণই ‘থিকে হিকিকে’ িা লা ভ্রমণকাহিহনর ত্াহলকায় গুরুত্বিূ ণণ স্থান অহযকার ককর
আক ।

