
 

 

একটি ভ্রমণ কাহিনীর বণণনা হিয়ে ১৫০ শযের মযযে একটি হনবন্ধ রচনা 

প্রত্তেক ফছয ককোথোও-নো-ককোথোও ফেস্ত জীফন কথত্ক ককছুকিত্নয ভুকি খুুঁত্জ কনওযোয উত্েত্ে আকভ 
ছুত্ে মোই। কতভনই আভোয এই ফছত্যয ভ্রভণ গন্তফে কভোভযী ুন্দযফন। আভোত্িয গন্তফে ুন্দযফত্নয 
মোত্রো শুরু য কযোরিো কেন কথত্ক। এইখোন কথত্ক করোকোর কেত্ন কচত্ কেোকনিং কেন ত্য ফো 
ককিংফো অত্েোত্ত আভযো কৌত্ছ কগকছরোভ কোনোখোকর রঞ্চঘোে। কখোন কথত্ক রত্ঞ্চ কত্য ুন্দযফত্নয 
ফুত্ক একেু একেু কত্য আভোত্িয প্রত্ফ শুরু। রত্ঞ্চ ওঠোয য কথত্কই ভুূত্তে  ভুূত্তে  চোযোত্য িৃে 
ফিত্র কমত্ত থোত্ক। 

কফ খোকনকেো মোওযোয য কিখো মোয কফকবন্ন ধযত্নয নোভ-নো-জোনো গোছ , োকখত্িয কভকি আওযোজ 
নিীয িুো কথত্ক কোত্ন কবত্ আত্। রঞ্চ কথত্ক জত্রয কিত্ক কচোখ ড়ত্তই কিখত্ত করোভ কফখেোত 
গোত্েয ডরকপন ফো চরকত বোলোয মোত্ক ফরো য শুশুক। তোযয রঞ্চ কথত্ক মখন নোভরোভ তখন 
ূমে প্রোয কিভ গগত্ন ঢত্র ড়োয ভুত্খ। ীত্তয কিন ফত্র একেু ীত ীত কযত্ত রোগত্রো। 
ুন্দযফন প্রোকৃকতক বফকচত্ত্রে বযুয। আভোত্িয কম গোইড তোয কোছ কথত্কই জোনত্ত োযরোভ বোযত-
ফোিংরোত্ি এই িইু কি জতু্ড় কফসৃ্তত ুন্দযফত্ন প্রোয ৩৫০ প্রজোকতয উকিি োওযো মোয। এয ভত্ধে 
অকধকোিংই ভেোনত্রোব জোতীয উকিি। কৌুঁছত্নোয ত্যযকিন জের োপোকযত্ত কফকযত্য কিখত্ত করোভ 
ঘন ফত্নয পোুঁক কিত্য ূত্মেয আত্রো এত্ ত্ড়ত্ছ ভোটিত্ত। 

কফকবন্ন নোভ নো জোনো গোছ , োকখত্িয আওযোজ আয অিূত এক ভোযোফী কনস্তব্ধতো ভর প্রকৃকতত্ক 
কমন কঘত্য কযত্খত্ছ। এযইভত্ধে শ্বোভূর আয কঠ ভূর মুি গোছগুকর কযত্ফত্ক আত্যো ভোযোফী কত্য 
তুত্রত্ছ। ত্থ চরত্ত চরত্ত কচোত্খ ড়র কফকবন্ন ধযত্নয অতেন্ত ুন্দয ুন্দয ফ পুর আয রতো 
গুল্ম। গোইত্ডয কথত্ক শুনরোভ এই জেত্র ফহু ধযত্নয কবলজ উকিি োওযো মোয। ফত্চত্য 
ভনভুগ্ধকয গোছ গুকরয ভত্ধে কচোত্খ ড়র কফখেোত ুন্দযী, গযোন ও কগওযো গোছ। 

ুন্দযফত্নয জেত্রয আত্যকটি ফত্চত্য উত্েখত্মোগে এফিং অকফত্েিে অিং ত্রো এখোনকোয প্রোণীকুর। 
ুন্দযফত্নয স্থরবোগ কফকবন্ন ধযত্নয প্রোণীত্িয স্বগেযোজে। এত্িয ভত্ধে কফত্লবোত্ফ উত্েখত্মোগে ত্রো 
যত্যর কফের েোইগোয। মকিও ফতে ভোত্ন ফোত্ঘয িংখেো উত্েখত্মোগেবোত্ফ কত্ভ মোওযোয িরুন ত্জ 
ফোঘ কচোত্খ ত্ড় নো। 

জের োপোকযয প্রথভ কিত্ন আভযোও ফোঘ কিখত্ত োইকন। তত্ফ কচোত্খ মো ত্ড়কছর তো ককোত্নো অিংত্ 
কভ নয। িযূ কথত্ক আভযো কিত্খকছরোভ ুন্দযফত্নয কফখেোত কচত্রো কযত্ণয োর জর কখত্ত এত্ত্ছ 
নিীয ধোত্য; গোত্ছয ডোর কথত্ক উত্ড় মোত্ে অিূত ুন্দয যত্ঙয োকখযো।এছোড়ো কচোত্খ ড়র কগোো , 

ফন কফড়োর আত্যো কত কক। চরত্ত চরত্ত করোকভুত্খ জোনত্ত োযরোভ ুন্দযফত্নয জেত্র অতেন্ত 
ুিেন ককন্তু বযিংকয কফলোি ফহু ো যত্যত্ছ। তোত্িয কথত্ক োফধোন থোকোয জনে ভ্রভত্ণয ভয 
ত্ে গোইড এফিং কোফেকরক অেোকড যোখো ফোধেতোভূরক।ফোঙোকর এককিত্ক কমভন ভ্রভণকোু , 

আত্যককিত্ক কতভন খোিেযককও ফত্ে। তোই ভ্রভত্ণ কগত্য স্থোনীয যনোয স্বোি নো কনত্র কই ভ্রভণ 
অমূ্পণে কথত্ক মোয। এই উত্েত্েই ুন্দযফত্নয কফকবন্ন খোফোয কচত্খ কিখত্ত কগত্য অকববূত ত্য 
ড়রোভ। 



 

 

 

এখোনকোয স্থোনীযত্িয ভোটিয োুঁকড়ত্ত যোন্নো কযো ফন কভোযত্গয ভোিংত্য কঝোত্রয স্বোি ককোনকিন 
বুরত্ত োযত্ফোনো। তোছোড়ো জরকফোত্যয কিন রত্ঞ্চয যোন্নো ওযো কোুঁকড়োয কঝোরও কছর অনফিে। 
এছোড়ো এখোনকোয ফন কথত্ক িংর কযো খোটি ভধুয কথো কফত্লবোত্ফ উত্েখ কযত্ত য। ফোকক 
কিনগুকরত্ত কফকবন্ন ধযত্নয েোেকো ুস্বোি ুভোছ আভোত্িয যনো তৃকি ঘটিত্যকছর। 

এইবোত্ফ কত্যকটি কিন ুন্দযফত্ন প্রকৃকতয ককোত্র কোটিত্য আভযো ুনযোয কনত্জত্িয জীফত্ন কপত্য 
এরোভ। কপত্য আোয জনে আভযো কফত্ছ কনত্যকছরোভ জরথত্ক। অথেোৎ ুন্দযফন কথত্ক যোকয রত্ঞ্চ 
কত্য ুনযোয ত্য কপত্য আো। কই অকবজ্ঞতোও অিুত ুন্দয কছর। 

প্রকৃকতয এই যভ আশ্রত্য ওই কত্যকটি কিন আভোয যফতী োযো ফছত্যয জনে ফোুঁচোয যি 
জকুগত্য কির। কজনেই যত্তো আজও যোত্ত ত্যয ঘত্যয নযভ কফছোনোয ঘুভোত্ত কগত্র রত্ঞ্চ 
কোেোত্নো যোত্তয কই কজোছনোভয জেত্রয কথো ককিংফো কে-োউত্জয জোনোরো কথত্ক ূকণেভোয যোত্ত 
ফোঘ কিখোয স্মৃকত ভত্ন কবত্ আত্। এখোত্নই ভ্রভত্ণয প্রকৃত োথেকতো। 


