বাংলার মিহলা িচ িশ ীেদর কথা
ঈিশতা সন

বাংলার আকােশ বাতােস
মানু েষর মেন।

বাধহয় একধরেণর সু র

ভেস

বড়ায়, ছিব আঁেক

সই সু ের কুেমার কলিস গেড় তার গােয় ফু ল-পাতা এঁেক দয়,

ছু েতার পালে র গােয় ন া আঁেক। তােদর িশ েচতনা রিসকজেনর নজর কােড়।
িক

অ ঃপু রবািসনীরা — তােদর মেনর দােরও িক সু র এেস কড়া নােড় না?

তারা সু ্ েরর আরাধনা কের নকিসকাঁথা বু েন, সে েশর ছাঁচ তু েল, গয়নাবিড়
বািনেয়।
সােহবেদর হাত ধের ি িটশ ভারত
িশ ালয়।

তারই ফল িত িহসােব

দেখ

বশ িকছু িচ

দশনী, িচ

তরী হয় কুেমার-ছু েতার-পটু য়ার

উ ততর এক িশ ী সমাজ — যার মন আধু িনক িশ ায় িশি ত।

িক

পাশাপািশ আমরা আেরা িকছু নারীেক পাই যাঁরা িনেজেদর আেরা একটু

থেক
তার
সািরত

করেত পেরিছেলন।
ভাবেত আ য লােগ ১৮৭৯ সােলর কলকাতা
মিহলািশ ীেদর এক িচ
আট

দশনী। তারও

দেখিছল ২৫ জন

ায় ৫০ বছর পর ক ালকাটা গভনেম

ুল তার দরজা খু েলিছল ছা ীেদর জন ।
হারান চ

িমে র কন া িগরী েমািহনী দাসীর (১৮৫৮ – ১৯২৪)িচ চচা

নজর কােড় লড িমে ার প ীর।
অে

থম

িলয়ার এক িচ

দশনীেত।

তাঁরই উেদ ােগ তাঁর ছিব

ান পায় সুদূর

সকােলর ‘ভারতী’, ‘মানসী’ ও ‘মমবাণী’

পি কায় তাঁর ছিব
(১৮৭৪

–

কািশত হেয়িছল। গগন ও অবন ঠাকুেরর বান সু নয়নী দবী

১৯৫৭)

তাঁর

দাদােদর

মেতাই িচ চচায় বশ পারদশী িছেলন।
নানান

দবেদবীর

পাশাপািশ

তাঁর

তু িলেত উেঠ আেস বাংলার আটেপৗের
নারী

ও

খািনকটা

তােদর

ঘরক ার

ছিব।

পটিচে র

আি েক

আঁকা

তাঁর ছিবেত আমরা পাই এক সহজ
তঃ

ূততা।

যিদও

তাঁর জীব শায় ভারেত

কানও

দশনী হয়িন, িক

ইি য়ান

সাসাইিট অফ ওিরেয় াল

আট িক

ইউেরােপ তাঁর বশ িকছু

দশনী আেয়াজন কেরিছল। নবাব স ার খাজা

আহসানউ ার কন া মেহরবানু খানম-এর (১৮৮৫ – ১৯২৫)ছিব দেখ নজ ল
ইসলাম এতটাই মু
কিবতা লেখন।
ছাপা হত।

হন য তার অনু ে রণায় ‘ খয়াপােরর তরণী’ নােম একিট

সই সময়কার িবখ াত পি কা ‘ মাসেলম ভারত’-এ তাঁর ছিব

উেপ িকেশােরর কােছই ছিব আঁকার হােতখিড় তাঁর কন া িবখ াত

িশ -সািহিত ক সু খলতা রাও-এর (১৮৮৬ – ১৯৬৯)।
িরিভউ’, ‘সু ভাত’, ‘সে শ’ ইত ািদ পি কায় পাঠক
পেতন।

মূলতঃ পু রাণ, রামায়ণ, মহাভারত

সই সময় ‘ বাসী’, ‘মডাণ
ায়ই তাঁর ছিব

দখেত

থেকই িতিন ছিবর রসদ সং হ

করেতন।
বাংলা আকােদমী

ণীত ‘চিরতািভধােন’ হািসনা খানমেক (১৮৯২ -?)

থম

মু সিলম মিহলািশ ী িহসােব িচি ত করা হেয়েছ। তাঁর িকছু জলরঙ ও খসড়া ছিব
কািশত হয় ‘শওগত’, ‘বসু মতী’ ইত ািদ পি কায়।

গগেন নাথ, অবনী নােথর ভা ী
বাধহয় রে ই িছল।

িতমা দবীর (১৮৯৩ – ১৯৬৯)িশ ে ম

রবী নােথর

িবিচ ায় ন লাল বসু র কােছ

িতমা

দবীর িশ ালাভ তাঁর ছিবেক আেরা
পিরপূণতা
সরািম ,

দান

কের।

বািটক

উেঠিছেলন িতিন।
তাঁর ছিবর

ে া,

িশে

দ

হেয়

১৯৩৫-এ ল েন

দশনী হয়।

স যু েগ এক

বাঙালী নারীর জীবেন এ এক অসামান
কৃ িত ।

িক

তাঁেক আমরা

াধীন

িশ ী িহসােব যত না পাই, রবী নােথর
িশ কমী িহেসেবই
পাই।

যন

বশী কের

িবখ াত সামিয়কপ

‘ বাসী’,

‘মডাণ িরিভউ’ ইত ািদর স

াদক রামান

(১৮৯৩ – ১৯৮৪)

থেকই এক

শশব

চে াপাধ ােয়র কন া শা ােদবীও
শি ক পিরম েল

বেড় ওেঠন।

অবনী নাথ ও ন লােলর িবেশষ ি য় এই িশ ীর ছিব কলকাতা, মা াজ ও
র ুেন

দিশত হয়। রংতু িলর পাশাপািশ কাঁথািশে ও িতিন িছেলন িস া।
িশ ী শচীশচে র

হাত ধের।

ী ই ুরানী িস হার (১৯০৫ - ?) িচ চচা

তলরং, জলরং, প াে

ামীরই

ল — সেবেতই িতিন িছেলন িস হ া। িনসগ

িচে র পাশাপািশ তাঁর হােত আমরা নু ড

ািডও দখেত পাই।

সই সময়কার

মিহলািশ ী িহসােব তা িছল যেথ ই ব িত মী ও সাহসী পদে প।
িনেজই ছিব এঁেক স

িতিন

িছেলন না ১৯৪১-এ মিহলােদর জন একিট আট

িত া কেরন। ন লাল কন া গৗরী ভ

(১৯০৭ - ?) তাঁর িশ িশ া

ধু
ুলও

কেরন

শাি িনেকতেনই।

সু কুমারী দবী অসু

হেল গৗরীেদবীই কা িশে র িশ াভার

হণ কেরন। তাঁর ই হাত ধের বািটক িশ
বীের িকেশার রায়েচৗধু রীর

আটেসর একাদশতম বািষক

সািরত হয়।

ী ইি রা দবী (১৯১০ – ১৯৫০) িবেয়র পর

ি তী নাথ মজু মদােরর কােছ
িশ ী অতু ল বসু র কােছ তাঁর

শাি িনেকতেন

কেরন িচ চচা। পরবতীেত িবখ াত
িতকৃ িতচচার পাঠ হণ।

িতকৃ িত

আকােদমী অফ ফাইন

দশনীেত মিহলা িবভােগ িতিন

স ান লাভ

কেরন।
সাধারণ ঘেরর মিহলােদর উ িত ও তােদর মেন িশ েবাধ জািগেয় তালার
তািগেদ ই ুসু ধ া

ঘাষ মিহলা িশ

িশ ালয় ও নারী

সবা সংেঘ িনেজেক

িনেয়ািজত কের এক সামািজক চতনার বীজ বু ে ন িদেয় যান।
অবনী নাথ

হধন া এক িবখ াত িশ ী হািসরািশ দবী। একমা

মৃ তু েশাক বারবার তাঁর ছিবেত ঘু ের িফের এেসেছ।
িলখেতন ও ব িচ
কলম

আঁকেতন।

কন ার

পাশাপািশ িতিন হািসর গ

অেনকটা িঠক যন তাঁর

রই মেতা তু িল ও

েটােতই িতিন িছেলন সমান দ । ‘ভারতবষ’, ‘মািসক বসু মতী’, ‘িবিচ া’

ইত ািদ পি কায় তাঁর ছিব
িবখ াত িশ ী মু কুল চ

কািশত হেয়িছল।
দ-র বান অবনী নাথ

- ?) কলাভবেন আেসন ১৯২৮-এ।
িশ ালােভর

সৗভাগ

হয় তাঁর।

(১৯১২

সইসময় ন লাল ও অবনী নােথর কােছ
জলরং,

টে

রা,

িলেনাকাট ইত ািদ মাধ েম িতিন িশ চচা করেতন, িক
ছােড়া আে ালেনর সােথ জিড়েয় পেড়ন।
িচ িনভা চৗধু রী ১৯১৩ সােল মু িশদাবােদ জ
নায়াখািলর িনর ন

হধন া রানী চ

য়ন, চক, উডকাট,
পরবত ীকােল িতিন ভারত

শাি িনেকতেনর আর এক ছা ী
হণ কেরন।

চা

বছর বয়েস

চৗধু রীর সােথ িববােহর পর তাঁরই উৎসােহ কলাভবেন

ন লাল বসু র কােছ তাঁর
িশ িশ া।
একবছর

তারপর
সখােনই

িশ কতা কেরন।

িতিন
জলরেঙ

আঁকা তাঁর ছিবেত ভারতীয়
সািহত ,
জীবন

ামবাংলার সমাজ
ও

বারবার

দশীয়

মানু ষ

প পেয়েছ।
াক- াধীনতা যু ে গ মিহলা িশ ীরা এভােবই কন া-জায়া-জননীর িচরাচিরত

ভূিমকার পাশাপািশ িনেজেদর এক শি ক
পথ

বেয় আজ আমরা

কীয়তা গেড় তু েলিছেলন।

পেয়িছ শানু লািহড়ী,

শািকলােদর যাঁরা আজ িচ ে মীেদর কােছ অত

·

থম ছিবিট সুনয়নী দবীর আঁকা। ি তীয়িট আঁকা
িচ িনভা চৗধুরী।

রবা

তাঁেদরই

হার, ইিলনা বিণক,

গেবর নাম।

িতমা দবীর। আর তৃ তীয় ছিবিটর িশ ী

