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বঙ্গমহিলাদের হবদেশযাত্রা: ঔপহিদবহশক বাাংলায় িারী আধুহিকতার হবদশষ এক মাধযম
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Abstract
The travelogues by Bengali women in colonial period bore testimony to the openness of the
mind of the women who came out of the four walls of their home and broke through the
womanly barriers of the closed society. These travels gave them a much wider view of the
world. Travelogues gave them a much wider view of the world. Travelogues reveal that
women also developed a critical and comparative mind while exposed to different cultures
and social orders as distinct from their own. The basic trend of early women’s travelogues
was merely to voice their own feelings and experiences but as literature can be claimed to
be the mirror image of the society, these travelogues of the colonial period reveal a new set
of realization, consciousness and social values emerging among women during this period.
In case of foreign tours , Bengali bhadromohilas used to analyze and compare the situation
of India and that of foreign lands. This became a medium of searching for a self-identity.
This article therefore an attempt to explore an important field of modernization of women.
Key words : Travelogues, self identity, conciousness, Bhadromohilas

উিহবাংশ শতক িল ঔপহিদবহশক ভারদত এমি এক আত্মসমীিার অধযায়,যখি শাসক দেহির ‘ উন্নত’
সভযতার বাতলাদক ভারতীয়রা হিজ ঐহতদিযর দিদক হভন্ন, হবসেৃশ বদল উপলহি কদর। এই হভন্নতার
পটভূহমদত োাঁহিদয় ভারতীয়দের মদধয হিহবধ প্রহতহিয়া দেখা যায়। একহট দগাষ্ঠী ভারতীয় সাংস্কৃহতদকই
আেয় কদর এহগদয় চলার দচষ্টা কদর, অপর দগাষ্ঠী প্রাচযপািাদতযর হমদশদলর মদধয অিুসন্ধাি কদর
স্বদেদশর উন্নহতর চাহবকাহি। হিতীয় এই দগাষ্ঠী সাংস্কারবােীরূদপ পহরহচত। এদের প্রয়াদস উিহবাংশ শতক
দিদক স্ত্রী হশিার প্রচার শুরু িয়। হশিার আদলাকপ্রাপ্ত দমদয়রা িদম ঘদরর গণ্ডী দপহরদয় বৃিত্তর কমলজীবদি
সহিয় অাংশ হিদত শুরু কদর। এরই একহট পহরবহধলত দিত্র হিল ভ্রমি, দযখাদি প্রািহমকভাদব পুরুষতাহিক
সমাদজর হবহধহিদষধদক সঙ্গী কদরই এবাং পুরুষ অহভভাবদকর তত্ত্বাবধাদিই দমদয়রা প্রিম দচিা ,সিজাত
হিরাপে পহরদবশ দিদক অদচিা ,হবপেসাংকুল, হভন্ন ভাষা,জাহত, ধমল অধুযহষত স্থাদি যাতায়াত শুরু
কদর।উিহবাংশ শতদক এজাতীয় ভ্রমদির মূল লিয হিল তীিলযাত্রা, স্বাস্থয উদ্ধার, আত্মীয়- পহরজদির সািাৎ
লাভ ইতযাহে। প্রারহিক পদবল এই েূরগমদির প্রহিয়া সামাহজক , সাাংস্কৃহতক কারি বশতঃ সীহমত িাকদলও
পহরবিি বযাবস্থার উন্নহত,দরলপদির হবকাশ,পৃিক দজিািা কামরার বদদাবস্ত ধীদর ধীদর স্বল্প ও েীঘল
েূরদে ভ্রমদির সিাবিাদক বাস্তবাহয়ত কদর দতাদল। এই িতুি অহভজ্ঞতা তাদেরদক এমি এক মুহির স্বাে
Volume-VII, Issue-III

May 2021

77

বঙ্গমহিলাদের হবদেশযাত্রা: ঔপহিদবহশক বাাংলায় িারী আধুহিকতার হবদশষ এক মাধযম

কহিকা রায়

এদি দেয় যা গ্রন্থপাদির িারা অজািাদক জািার অহভজ্ঞতা দিদক স্বতি অিচ ববহচত্রযপূিল হিল ।তার মদধযও
অহধকতর ববহচত্রয লিয করা যায় দমদয়দের হবদেশযাত্রার মাধযদম।একিা অিস্বীকাযল দয হবদেদশ যাওয়ার
সুদযাগ কহতপয় মহিলারাই লাভ কদরহিদলি এবাং এাঁরা দবহশরভাগ ব্রাহ্ম পহরবাদরর অিবা পািাতয
জ্ঞািাদলাক প্রাপ্ত উোরবােী পহরবাদরর সেসয হিদলি। তবু সমকালীি পদবল ঔপহিদবহশক বাাংলা দিদক
দযসব বঙ্গিারীরা হবদেদশ যাি তাাঁদের অদিদকই স্বল্প বা েীঘলসময় হবদেদশ বসবাদসর সুবাদে হিদজদের
মিি , হচন্তি তিা বাস্তব অবস্থাি ও পহরহচহতদক অিুসন্ধাদিও তৎপর হিদলি। হবাংশ শতদক বঙ্গিারীর
হবদেশযাত্রার প্রহিয়াহট আরও গহতশীলতা লাভ কদর দযখাদি পূদবলর তুলিায় মহিলারা স্বাধীি ভাদব
জীবদির দপশাোহরদের প্রদয়াজদি ও স্বাবলম্বীতা অজলদির জিযও হবদেদশ দযদত আগ্রিী িয়। প্রস্তাহবত
গদবষিাপদত্র ১৯০০ দিদক ১৯৭০ সাদলর মদধয বাাংলা দিদক বহিভলারদতর হবহভন্ন অঞ্চদল পাহরবাহরক,
বযাহিগত এমিহক দপশাগত কারদি ভ্রমিরত ও বাসরত মহিলাদের জীবিচচলা, হচন্তাদচতিার হবহভন্ন আহঙ্গক,
দেশজ ও হবদেশী সাংস্কৃহতর সদঙ্গ ভাবগত ও বস্তুগত আোিপ্রোদির মাধযদম তাদের পহরহচহত গিদির
প্রয়াসদক তিযহিভলর হবদেষি িারা তুদল ধরার দচষ্টা করা িদব।
আদলাচয পদবল িারীদের বযহিগত অহভজ্ঞতা বা বযহিদকহিক রচিা পাওয়া দগদলও এদিদত্র বিতীহয়ক
উপাোি এদকবাদর কম। ইউদরাদপর দিদক সমকালীি ভারদত আগত বযহিহবদশষ এর অহভজ্ঞতা ও তার
সঙ্কলদির সাংখযা দবহশ িদলও ভারতীয়দের হবদশষত মহিলাদের হিদয় এ জাতীয় হবদেষদির সাংখযা আদরা
কম।এিািা ভ্রমিকিা হিদয় সঙ্কহলত গ্রন্থ পাওয়া দগদলও দসই ভ্রমদির অহভজ্ঞতার হবদেষি মূলক
আদলাচিা দসভাদব লিয করা যায় িা। এমিহক দয বৃিত্তর অিলনিহতক, রাজনিহতক, সামাহজক ও সাাংস্কৃহতক
প্রভাবগুহল এই গমিাগমি ও িারীদের প্রবাসীজীবিদক প্রভাহবত কদরহিল দসগুহলর বযাখযাও দসভাদব পাওয়া
যায় িা।
উিহবাংশ ও হবাংশ শতদকর বাাংলায় সামহগ্রক সামাহজক, সাাংস্কৃহতক ও হবদশষ ভাদব িারী ইহতিাস চচলার
দিদত্র একাহধক গদবষিামূলক গ্রন্থ হলহখত িদয়দি। এগুহলদক কদয়কহট ভাদগ আদলাচিা করা দযদত পাদর।
প্রিমত , সাহবলকভাদব দেশীয় ভ্রমিকাহিিী সমূি। হবাংশ শতদক বাাংলায় পুরুষদের হবহবধ ভ্রমিকিার উদেখ
পাওয়া যায়। এ প্রসদঙ্গ োউে আহল সম্পাহেত গ্রন্থ “ Invoking the past: the uses of history in South
Asia” দত কুমকুম চযাটাজলীর “Discovering India: Travel, History and Identity in late
Nineteenth and early Twentieth century India” প্রবদন্ধ সমকালীি বাঙালী ভদ্রদলাকদের ভ্রমি বৃত্তান্ত
হিদয় আদলাচিা কদরদিি। দভালািাি চদদর “Travels of a Hindoo”, ফহকরচি চদটাপাধযাদয়র “পদির
কিা”, শযামাকান্ত গাঙ্গুহলর “উত্তর ভারত ভ্রমি ও সমুদ্র েশলি”, ধরিী লাহিিীর “ভারত ভ্রমি”, সুদরিিাি
রাদয়র “উত্তর-পহিম ভ্রমি”, সদতযিকুমার বসুর “ভারত ভ্রমি”, িবীিচি দসদির “প্রবাদসর পত্র”,
সদতযিিাি িাকুদরর “দবাম্বাই ভ্রমি”, জলধর দসদির “প্রবাসহচত্র”, “হিমালয়”, মদিিিাি েদত্তর
“বদ্রীিারায়দির পদি”, শাংকু মিারাদজর “হিমালয় যাত্রা”, শরৎচি বসুর “হতব্বত ভ্রমি” ইতযাহে হিদয়
আদলাচিা রদয়দি। তদব এগুহলই সমস্তই িল পুরুষ যাত্রীদের অহভজ্ঞতা সমূি, দযখাদি িারীদের দকাি
উদেখ দিই। োউে আহলর গ্রদন্থ একমাত্র িারী হিদসদব প্রসন্নময়ী দেবীর “আযলাবতল” ভ্রমদির কিা বলা
িদয়দি।
সমকালীি পদবলর িারীদের হিদয় বহু দলখিীর উপহস্থহত দেখা যায়। একহেদক দজরাল্ডীি দফাবলস তাাঁর
“Women in modern India” , ও “ Women in colonial India” দত দমদয়দের পিােপে অবস্থাি
দিদক িমশ হশিা অজলি,রাজনিহতক সদচতিতার হবকাশ, হিজ অহধকাদরর সপদি সাংগিি বতরী সদবলাপহর
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জাতীয় কাংদগ্রদসর মূল দরাদত দযাগোদির প্রহিয়াদক তুদল ধদরদিি, অিযহেদক দমদরহিি বিলউইক তাাঁর
“The changing role of women in Bengal” এ বঙ্গমহিলাদের আধুহিকতার িমহবকাদশর স্তর হিদসদব
তাদের হশিা, োম্পতয জীবি, ভ্রমি ইতযাহেদক গুরুে হেদয়দিি।এখাদি িারীদের হবদেশযাত্রার প্রসঙ্গ উদি
এদলও প্রবাসী জীবি বা তার উপলহির দকাি হেক চহচলত িয়হি।মালহবকা কারদলকার তাাঁর “Voices from
Within “ এ দমদয়দের আত্মকিি হিদয় আদলাচিা কদরদিি যা সমকালীি দপ্রিাপট বুঝদত সািাযয
করদলও সামহগ্রক দকাি ভ্রমি বা হবদেশযাত্রার আদলাচিা িয়। হচত্রা দেব তাাঁর “ অন্তঃপুদরর আত্মকিা”,
“িাকুর বািীর অদরমিল” এ মূলত িাকুর পহরবাদরর দমদয়দের হিদয় আদলাচিা কদরদিি। এসকল
রচিায় হবদশষ হবদশষ েৃহষ্টদকাি প্রাধািয দপদলও সামহগ্রকভাদব প্রবাসী জীবি ও তার হবদেষি উপজীবয
হবষয় িয়হি।দগালাম মুরহশদের “ Reluctant Debutant: Response of Bengali Women to
Modernization” গ্রদন্থ রাসসুদরী দেবী, কৃষ্ণভাহবিী োস, দবগম দরাদকয়ার মতি বঙ্গরমিীদের
আধুহিকতার প্রসঙ্গ হবদেহষত িদয়দি। হকন্তু কৃষ্ণভাহবিী োদসর ইাংলযান্ড যাত্রা িািা অিয দকাি ভ্রমি বা
হবদেশযাত্রার কিা এখাদি বলা িয়হি। িগমার এদঙ্গলদসর “Beyond Purdah: Women in Bengal
1890-1939” গ্রদন্থ িারী হশিা ,প্রগহতর িািা হেক হিদয় আদলাহচত িদয়দি। সম্বুদ্ধ চিবতলীর “অদদরঅন্তদর” গ্রদন্থ িারীজীবদির অন্তঃপুদরর জীবি হিদয় আদলাচিা িদয়দি। ঔপহিদবহশক আমদল দেশীয়,
হবদেশী রাষ্ট্র শহি তিা িারীপুরুষ সম্পদকলর হবদেষিাত্মক আদলাচিার মধয হেদয় হলঙ্গহভহত্তক
ইহতিাসচচলাদক এক িতুি বযঞ্জিা হেদয়দিি কুমকুম সাাংিাহর ও সুদেশ ববে তাাঁদের সম্পাহেত গ্রন্থ
“Recasting Women: Essays in Colonial History”-দত। তহিকা রায়, ভারতী রাদয়র মদতা আধুহিক
গদবহষকারা িারীহশিা, িারীর আত্মকিদির মাধযদম ভারতীয় িারীর হবস্মৃতপ্রায় ইহতিাসদক পুিরুদ্ধাদরর
দচষ্টা কদরদিি। হকন্তু এগুহলদত ভ্রমদির উপর হভহত্ত কদর িারীদের আত্মপ্রকাদশর ভূহমকা হিিলদয়র প্রয়াস
দসভাদব দেখা যায় িা। িারীভ্রমি হিদয় অহধকাাংশ রচিাই মূলত হবদেশী মহিলাদের ভ্রমিদক দকি কদর
আদলাহচত িদয়দি। হসয়াদোহি হস্মদির “ Moving Lives: 20th century Women’s Travel Writing”
সমকালীি হবদেদশর ভ্রমিকারী মহিলাদের ভ্রমি কাহিিীর এক হবদশষ সাংকলি। ইহদরা দঘাদষর “
Memsahibs Abroad” হবদেশ দিদক ভারদত আগত দমমসাদিবদের অহভজ্ঞতা হভহত্তক রচিা। সীমহন্ত দসি
তাাঁর “ Travels to Europe” এ স্পষ্টভাদব বদলদিি একমাত্র কৃষ্ণ ভাহবিী োস িািা অপর দকাি মহিলার
হবদেদশর ভ্রমদির অহভজ্ঞতা দিই। অহভহজত দসি সম্পাহেত “ পদির কিা” দত উিহবাংশ – হবাংশ শতদকর
বহু মহিলার ভ্রমিকাহিিী সঙ্কহলত িদয়দি মাত্র , যা প্রবাসী জীবদির প্রহতফলি বা তার হবদেষি িয়হি। এই
সকল রচিাগুহলর মদধয মহিলাদের প্রবাসজীবি, হবদেশযাত্রা ইতযাহের উদেখ িাকদলও এই সকদলর
দিপদিয িাকা সামাহজক, আহিলক, রাজনিহতক ও সাাংস্কৃহতক প্রবিতা এবাং তার ফদল মহিলাদের হকরূপ
প্রহতহিয়া ঘদটহিল দস হবষদয় সাহবলক দকাি আদলাচিা দিই।তাই এই শূিযতা পূরদির জিয এইরূপ
হবদেষদির উপর আদলাকপাত করা িল আমার মূল লিয।
হবাংশ শতদক স্বদেশী আদদালদির সূত্র ধদর জিজীবদি দমদয়দের চলাচল অবাধ িদত িাদক। এসময়
তারা দকবলমাত্র “গৃিলক্ষ্মী” বা প্রকৃত সিধহমলিীর তকমাদত আবদ্ধ িাকল িা, পুরুষদের িযায় তারাও
হিদজদের জীবদি আত্মপ্রহতষ্ঠা দপদত আগ্রিী িয়। এযাবৎ পুরুদষাহচত দপশাগুহল দযমি হচহকৎসক ,
রাজিীহতহবে, ইউহিয়ি দিতা, েলীয় দিতা,উচ্চহশিার গদবষিা ইতযাহে কাদজও হলপ্ত িয়।ফদল হবদেশযাত্রা
তাদের কাদি আর হিিক ভ্রমদির সীহমত হবদিােি মূলক পহরহধদত সঙ্কুহচত িাকল িা, বরাং সামহয়ক
পাহরবাহরক আিদ লাদভর সীমা িাহিদয় তারা বৃিত্তর উদেদশয হবদেদশ পাহি হেদত িাদক। হশিালাভ,
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চারুকলা হবষদয় প্রহশিি লাভ, রাজনিহতক প্রচার, মািবকলযাি মূলক কমলসূচী ইতযাহের জিয তারা হবদেদশ
গমি করদত িাদক।উিহবাংশ শতদক কৃষ্ণ ভাহবিী ও জ্ঞািোিহদিী দেবী হবদেশ যাত্রা ও প্রবাসী জীবদির
পদি অগ্রিী ভূহমকা দিি। পরবতলীকাদল সুিীহত দেবী, কােহম্বিী গাঙ্গুহল, দুগলাবতী দঘাষ, অবলা বসু, বীিা
মজুমোর, সদরাজ িহলিী েত্ত, িহরপ্রভা তাদকো, সুষমা দেবী, কিক মুদখাপাধযায়, িঃ বমদত্রয়ী বসু,
দিমলতা সরকার , রাজকুমারী োস, তহটিী োস, অমলা িদী, শান্তা দেবী, রাহি দঘাষ, চারুশীলা দেবী,
দগৌরী ধমলপাল প্রমুখ িদলি এই পদির পহিকৃৎ।
কৃষ্ণভাহবিী দেবী ইাংলযাদন্ড যাি।হতহি দসখাদি প্রায় িয়মাস হিদলি ও প্রবাসী জীবিযাপি কদরি।হতহি
হব্রহটশ জিগি ও সাংস্কৃহতর িারা অতযন্ত প্রভাহবত িি। হবদশষত ইাংলযাদন্ড দমদয়দের স্বাধীি জীবিধারা তাাঁদক
গভীরভাদব প্রভাহবত কদর। দেদশ হফদর এদস হতহি বাঙাহল পািকদের কাদি িারী অহধকার এবাং িারীবাে
সম্পদকল হবদেদশর অহভজ্ঞতাদক হিদজর দলখিীর মাধযদম তুদল ধদরি । ইাংলযাদন্ডর িারী স্বাধীিতার িারা
অিুপ্রাহিত িদয় হতহি স্বদেদশ িারীহশিার প্রদয়াজিীয়তা সম্পদকল প্রচার শুরু কদরি , এমিহক হবধবা
িারীদের স্বহিভলর কদর তলার জিয আেম স্থাপি কদরি। হবদলদতর মাহটদত োাঁহিদয় হতহি ইাংদরজ জাহতর
স্বািলদক তাদের যাবতীয় কাযলকলাদপর হপিদি চাহলকাশহি বদল উপলহি কদরি। ইাংলযাদন্ড হগদয় হতহি
পুরুষদের িযায় মহিলাদেরও সমাি পহরেম, কাযলিমতা লিয কদরদিি। শুধু সাাংসাহরক কতলবয পালিই িয়
বরাং স্কুদল হশিাপ্রোি, পুস্তক ও সাংবােপত্র রচিা, সভায় ভাষি প্রোি প্রভৃহত অদিক দিদত্র তারা হিদজদের
পুরুষদের সিদযাগী হিদসদব প্রহতষ্ঠা কদরদিি। ১
জ্ঞািোিহদিী দেবী ইাংলযাদন্ড প্রবাসী জীবিযাপিকাদল দসখািকার িারীদের অবাধ চলাদফরা, িারীপুরুষ
স্বাধীি দমলাদমশার উন্মুি বাতাবরি প্রতযি কদর ভারদত দফরার পর িাকুরবাহিদত দমদয়দের িািাপ্রকার
সাহিতযরচিা, পুরুষ সিদযাগীদের সাদি একদত্র হবহবধ কমলকাদণ্ড অাংশগ্রিদির উপর উৎসাি দেি।
দকশবচি দসদির কিযা সুিীহত দেবীও ইাংলযান্ড দিদক দফরার পর পািাতয ধাাঁদচর িারীহবেযালয় এবাং উচ্চ
হশিাপ্রহতষ্ঠাি গিদির দিদত্র প্রবাসী জীবদির লি অহভজ্ঞতাদক প্রদয়াগ কদরি, যার অিযতম ফলশ্রুহত হিল
হভদটাহরয়া কদলজ।২
কােহম্বিী গাঙ্গুহল হচহকৎসাহবেযায় উচ্চতর হিগ্রী লাদভর জিয ইাংলযাদন্ড যাি। দসখাদির হচহকৎসা সাংিান্ত
জ্ঞািদক হতহি ভারদত সাধারি মািুদষর হচহকৎসা ও দরাগমুহির দিদত্র বযবিার কদরি। এিািা ইাংলযাদন্ডর
দমদয়দের স্বাধীিভাদব হশিালাভ ও কমলসাংস্থাদির মািহসকতা তাাঁদকও প্রভাহবত কদর।হতহি ভারদত হফদর
হিদজদক দসই স্বাধীি মািহসকতার আদলাদক স্ব প্রহতহষ্ঠত কদরি।
দুগলাবতী দঘাষ তাাঁর ইাংলযান্ড ভ্রমিকাদল হব্রহটশ পুহলশবাহিিী, যাতায়াদতর পদি সিক হিয়িি বযবস্থার
দিদত্র দয কদিার শৃঙ্খলা ও হিয়িি লিয কদরদিি , দসহট তার কাদি অতযন্ত প্রশাংসিীয় বদল মদি িদয়দি।
লন্ডদির জিবহুল পদি মািুদষর হভি িাকা সদত্ত্বও হতহি তাদের মদধয দকাি হবশৃঙ্খলা দেদখিহি। লন্ডদির
অপর একহট হেক তাদক আকষলি কদর দসহট িল দসখািকার পদির হভিুরাও শুধু খাহল িাদত পয়সা চায় িা,
বরাং দযদকাদিা প্রকার হবদিােি বা হশল্প প্রেশলদির হবহিমদয় তারা পয়সা দিি।৩
সদরাজিহলিী েত্ত ইাংলযান্ড ও জাপাদি েীঘলহেি বসবাদসর সুদযাগ পাি, দসখাদি দিদক হতহি পািাতয
ধরদির সাাংগিহিক প্রহিয়া, হবজ্ঞাি শাস্ত্র, জাপাহি িারীদের মদধয হশিার উচ্চ িার, সন্তািদক বালযকাল
দিদক শৃঙ্খলা ও কমলহিপুি কদর দতালার মািহসকতার িারা অিুপ্রাহিত িি। এখািকার দমদয়দের হশিার
অঙ্গ হিদসদব পািযপুস্তক পরার সদঙ্গ সদঙ্গ তাদের িাদত-কলদম েৃষ্টান্তমূলক হশিা োি করা িয়।
সদরাজিহলিী অিুভব কদরদিি দয এদত দমদয়দের চহরদত্রর উন্নহত িয়। তাই তারা উচ্চহশিা লাভ করদলও
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চহরদত্রর িম্রতা বজায় িাদক।এিািা দলখাপিার সাদি সাদি দমদয়রা ফুটবল, ভহলবল দখলাদতও পারেশলী।
এসকল প্রতযি কদর হতহি বাাংলার হশিা বযাবস্থা সম্পদকল আদিপ কদরদিি।হতহি উপলহি কদরদিি দয শুধু
অিল উপাজলিই িয় বরাং জ্ঞাি অজলিও িল জাপাহি হশিার হবদশষ হেক। দেদশ হফদর এদস হতহি
বঙ্গমহিলাদের হিদয় দতমিই এক সাংগিি গদি দতাদলি দযখাদি দমদয়দের আত্মহিভলর কদর দতালার
যাবতীয় দচষ্টা হতহি কদরি।৪
িহরপ্রভা তাদকো জাপাদি বসবাসকাদল দসখািকার বাহিঘর, মািুদষর সাজসজ্জা , খােযাভযাস, দপাশাক
পহরচ্ছে সম্পদকল হবদশষ উদেখ কদরদিি। হতহি জাপাদির শির ও গ্রাদমর মদধয দকাি ফারাক দেদখিহি।
জাপাহিদের ঘর হতহি অহত পহরচ্ছন্ন বদল হতহি উদেখ কদরদিি। দসখাদি দ্রদবযর আহতশযয িা িাকদলও
িুদ্র বৃি, হচত্র হেদয় ঘদরর অভযন্তরীি হবিযাস দেদখদিি।িহরপ্রভা তাদকো জাপাদি বসবাস কাদল
দসখািকার যুবশহির পহরেমী, সততা, স্বদেশদপ্রদমর দয েৃষ্টান্ত দেদখি তার িারা প্রভাহবত িদয় হতহি
ঔপহিদবহশক শহির হবরুদদ্ধ আজাে হিদ দফৌদজর িদয় দবতাদর সাংবাে প্রচাদরর দিদত্র অিযতম ভূহমকা
দিি। জাপাদি দমদয়দের স্কুদল হতহি প্রকৃত মািুষ িওয়ার হশিা প্রোদির কিা বদলদিি। জাপাদি হিরির
স্ত্রী-পুরুষ প্রায় হবরল বদল হতহি উদেখ কদরদিি। এদেদশ একুশ বির বয়সী সকল পুরুষদকই বাধযতামূলক
হশিা গ্রিি করদত িত। হবেযালদয় িাত্রিাত্রী, হশিক সকদলই একদত্র কাজ কদরি, তাদের মদধয দকাি
হবলাহসতা দিই।জাপাহিরা শাহন্তহপ্রয়, রুহচসম্মত বদল দযভাদব খযাত, তার পহরচয় হতহি তাদের কিাবাতলা,
বযবিাদর লিয কদরদিি।৫
হবদলদত আচাযল জগেীশ চি বসু হলভারপুদল হব্রহটশ অযাদসাহসদয়শদির সদম্মলদি আমহিত িি। তার
সাদি স্ত্রী অবলা বসু ইাংলযান্ড ,আদমহরকা, জাপাদি েীঘলহেি প্রবাসী জীবি কাটাি, হতহি এইসকল দেদশর
মািুদষর মদধয জাতীয়তাবােী স্পৃিা ও সদবলাপহর ববজ্ঞাহিক মিদির িারা অিুপ্রাহিত িি, স্বদেদশ হফদর
হতহি ভারতীয়দের সাহবলক উন্নহতর জিয একহেদক িারীহশিা ও অিযহেদক সহিয় জাতীয়তাবােী আদদালদি
দযাগ দেি।হবদলদত জািাদজ চদি অবলা বসু ইাংদরজদের কমলকুশলতা, শৃঙ্খলার পহরচয় পাি। ইাংদরজ
জাহতর কাদজর মদধয দযমি একাগ্রতা দতমহি দখলাধুলার মদধযও একাগ্রতা হতহি লিয কদরদিি। দস
দেদশর দেশদি ভারদতর মতি দকাি িটদগাল দিই, বরাং িীরদব যদির িযায় সকল কাজ িদয় চদলদি।
হবদেদশ ভ্রমি িারীদের দচাদখ শুধুমাত্র দয ইহতবাচক রূদপ ধদর পদরদি তা িয়, বরাং দসখািকার
দিহতবাচকতা ও সমািভাদব তাদের হবচহলত কদরদি। অবলা বসু বদলি ইাংলযান্ড ও আদমহরকা দিদক
দযসকল ধমলপ্রচারক ভারদত আদসি তারা এদেদশ িাকাকালীি হমত্রতা ও দলাকহিদতর িারা জিগদির েৃহষ্ট
আকষলি করদলও স্বদেদশ হফদর তারাই আবার ভারতীয়দের সম্পদকল কুৎসা প্রচার কদরি।৬
রািী দঘাষ, রাজকুমারী োস, তহটিী োস প্রমুখ ইাংলযাদন্ড উচ্চতর হশিালাদভর জিয যাত্রা কদরি,
দসখাদি সামহয়ক ভাদব প্রবাসী জীবিযাপি কদরি ও স্বদেদশ হফদর এদস পািাদতযর উন্নত হশিার ধারাদক
হভহত্ত কদর এখািকার িারী হশিা প্রহতষ্ঠািগুহলদত পািযসূচী গিি, শৃঙ্খলা রিা, আধুহিক মাদির সাাংগিহিক
পহরচালিার কাদজ বযবিার কদরি। তদব উচ্চহশিার লাদভর এই প্রহিয়া সকদলর দিদত্র সমাি হিল িা,
দযমি দগৌরী ধমলপাল লন্ডদির হবশ্বহবেযালদয় গদবষিার দিদত্র তীব্র জাহতনবষদমযর হশকার িি। স্বদেদশ
প্রতযাবতলি কদর এই হবজাতীয় অবমািিাদক হতহি চযাদলঞ্জ হিদসদব দিি। পুিরায় দকাি গদবষিার পদি
অগ্রসর িা িদয়ও হতহি হিদজর প্রয়াদস দলহি দব্রদবািল কদলদজর সাংস্কৃত হবভাদগর অধযিা রূদপ দযাগ দেি।
এভাদব দেখা যায় বহু বঙ্গমহিলারাই এসময় হবদেশযাত্রা ও প্রবাসী জীবিযাপি কদরদিি ও পুিরায় স্বদেদশ
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হফদর এদস দসই হশিা, মূলযদবাধ ও অহভজ্ঞতাদক স্বদেদশর বৃিত্তর দপ্রিাপদট প্রদয়াগ করদত উদেযাগী
িদয়দিি।
আদলাচয পহরসদর িারীর ভ্রমি হভহত্তক অহভজ্ঞতা ও আত্মকিদির িারা সমসামহয়ক িারী মদির এক
অিাদলাহকত হেক স্পষ্ট িদয় ওদি। এই হববরিগুহলদত কখদিা বঙ্গিারীর গৃি গহণ্ড দিদক মুহির আিদ লিয
করা যায়, দতমহি অপহরহচত জগত দিদক গৃিীত অহভজ্ঞতা তাদের মিদির হবকাদশও সািাযয কদর।
ঔপহিদবহশক পটভূহমদত শাসক-শাহসদতর সম্পকল, পরাধীি দেদশর প্রহতহিহধ হিদসদব হবদেদশ তাদের
উপহস্থহত সদবলাপহর িারী পুরুদষর সম্পকল, িারী স্বাধীিতার বহুমাহত্রক হেক এক িতুি মাত্রা লাভ কদরদি এই
ভ্রমি উপলহির মাধযদম। িারীরা হিদজদের অন্তেৃহল ষ্ট হেদয় পাহরপাহশ্বলক পহরহস্থহতদক হবদবচিা কদর।
হবদেদশর পহরহস্থহতদক স্বদেদশর সাদি তুলিা কদর তারা হিজ দেদশর পশচােপেতাদক গভীরভাদব অিুভব
কদর। যহেও এইপ্রকার ভ্রমিগুহলদত দমদয়রা দবহশরভাগ সমদয় পুরুষ সঙ্গীদের সাদি যাত্রা কদরি হকন্তু
তাদের অহভজ্ঞতার স্বাে গ্রিদির দচতিাহট হিল একান্তই হিজস্ব। িারীদের আত্ম পহরচয় সহরসহটর দিদত্র
হশিা গ্রিি, দপশা গ্রিি, রাজিীহতদত দযাগোি প্রভৃহত দযমি সিায়ক হিল , দতমিই ভ্রমিযাত্রাও হিল এক
অবশয গুরুেপূিল মাধযম। পেলািশীি বঙ্গমহিলারা বহিজলগদতর সাদি সম্পকল স্থাপি, প্রদয়াজিহভহত্তক
বুহদ্ধমত্তা, স্বাবলহম্বতা, এমিহক হচরাচহরত জাহত, ধমল, বদিলর গহণ্ড অহতিম কদর এক বৃিত্তর মািহবক সত্ত্বায়
উত্তরদি সিায়ক হিল এই ভ্রমিযাত্রা।
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