এক ব জ সােহব িচ িশ ীর কথা
ঈিশতা সন

িফের িগেয়েছন সই কা

এক ি িটশ িশ ীর কথা যাঁর জ

ানী পইি ং-এর যু েগ।

শানাে ন

মু িশদাবােদ। যাঁর ছিবেত আমরা এখনও খু ঁেজ

পাই সই আমেলর কলকাতার চহারা।

বহরমপু র শহের থাকার সু বােদ মােঝমােঝই নানান আ ীয় ব ু মু িশদাবাদ বড়ােত এেল
তােদরেক দখােত িনেয় যেত হয় লালবােগর হাজার য়াির প ােলস।

এতবার িগেয়ও

যন পু রেনা হয় না হাজার য়ািরর পাে ট গ ালাির বা ল া ে প গ ালািরর ছিব িল।
িতবারই
ছিব িল।

থম দখার িব য় িনেয়ই তািকেয় দিখ সােহবেদর আঁকা সইসব তলরেঙর
একবার সই

ািমি ত মন িনেয় ফরবার পেথ হঠাৎই মেন হল এইসব

ছিবর ইিতহােসর পিরে ি ত একটু জানা দরকার।
ই

ইি য়া

িশ ীেদর

আগমন

কা

ানীর হাত ধেরই এই সব

আমােদর

ভারতবেষ।

কটলেকই আমরা ধের িনেত পাির
িহসােব।

িটিল

থম ি িটশ িশ ী

িতিন ভারতবেষ পািড় িদেয়িছেলন ছিব

আঁকার নশায়।

মূলতঃ

সবেচেয় আ য সৃ ি

িতকৃিত-িশ ী হেলও যাঁর

িত েত না িগেয়ও িত েতর

এক অসাধারণ িচ রচনা।
কটেলর পদা
উইিলয়াম হেজস
মািটেত

অনুসরণ কেরই এরপর এেলন
ইিনই আ িরক অেথ এেদেশর

থম িনসগিচ ী।

সই সময়কার মু ে র,

বনারস, ভাগলপু র, গায়ািলয়র, লখনই, ব ার, সাসারাম, কলকাতা উেঠ এেসেছ তাঁর
ছিবেত।

তাঁরই িকছু ছিব আমরা পাই তাঁরই একে ভ করা বই ‘িসে ট িভউজ ইন

ইি য়া’ বইিটেত।

ক াথিরন রীড

থম মিহলা িশ ী িযিন এেদেশ এেসিছেলন এই দশটােক দখেবন

বেল — আঁকেবন বেল। মিহলা হবার সু বােদ
রাজ-অ ঃপু রবািসনীরাও ধরা পেড়েছন তাঁর
ক ানভােস।

এরপর পাশাপািশ এেসিছেলন

জজ উইিলয়াম, জন থমাস
ফিরংটন,

সটন, জজ

মু খ িশ ীরা।

এই ি িটশ িশ ীেদর মেধ সবেচেয়
িবখ াত ড ািনেয়ল কাকা-ভাইেপা।

টমাস

আর উইিলয়াম ড ািনেয়ল িহমালয়

থেক

কন াকুমািরকা ঘু েরেছন দীঘ সাতবছর আর
এঁেকেছন

সইসব সু েরর ছিব।

ড ািনেয়ল-এর ‘ক ালকাটা িভউজ’ দখেল সিত ই

িবি ত হেয় যেত হয়। তাঁেদর ছিবর
‘ টােয়ি

িট অসাধারণ সংকলন ‘ওিরেয় াল িসনারী’ ও

ফার িভউজ অব িহ ু ান’।

রবাট

অথৈনিতক কারেণই এেদেশ আেসনিন।
িগেয়েছন আমৃ তু ।
কালসওিথ

হামই একমা

িশ ী, িযিন

ভারতবষেক ভােলােবেস এখােনই

ধু মা
থেক

তাঁরই সমসামিয়ক উইিলয়াম িহিক, িচনাির, চালস ডয়িল,

া ।
(২)

এই িশ ীেদর মেধ চালস ডয়িল িছেলন ব িত ম। ইিন অন েদর মেতা বিহরাগত
নন, ১৭৮১ সােল মু িশদাবােদ জে িছেলন।
মু িশদাবােদর নবাব বাবর আিলর
রিসেড ।

চার

বছর

বয়স

বাবা স ার জন হ াডিল ডয়িল িছেলন

কাট
অবিধ

এেদেশরই মােঠ ঘােট খেল বিড়েয় ১৭৮৫
সােল সপিরবাের িতিন ইংল াে
পড়া না সা

কের

চেল যান।

ষােলা বছর বয়েস

১৭৯৭ সােল কলকাতায় িফের এেস চালস
ডয়িল
রিজ

থেম

হন

আিপল

কােটর

ার, ও পের ঢাকার কােল র। তারও

পের িতিন কলকাতার কােল র ও িবহােরর অিহেফন এেজ

হেয়িছেলন।

ডয়িলর ছিব আঁকার হােতখিড় হেয়িছল
িচনারীেক ঢাকায় ব ু িহসােব
িকছু কাল।
ি তীয়

বশ অ

বয়েসই।

পাশাপািশ িশ ী

পেয় তাঁর কােছ ছিব আঁকার তািলমও িনেয়িছেলন

িচনারীর পাশাপািশ তাঁর

ী এিলজােবথ জন রসেকও

আমরা তাঁর

ম র িহসােব ভাবেত

পাির।
একদা িতিন চালু কেরিছেলন
আিট

সােকল

বা

িলেথা ািফক

স।

অফ এেথ ’

স

িশ ীচ

ও

সই ‘ বহার

ুল

থেক তাঁর আঁকা

ঢাকা, কলকাতা, গয়া ইত ািদ নানা
জায়গায় িলেথা ািফক ছিব ছাপা হত।
তাঁর ছিবর িকছু িবখ াত সংকলন ‘অ াি কুইিটস অফ ঢাকা’ (১৮১৭), ‘দ
অ ােমচার িলেথা ািফক
এনভাইরনস’ (১৮৪৮), ‘
গয়া’ (১৮৬০)।

াপ’ (১৮২৯), ‘িভউজ অফ ক ালকাটা অ া
েচস অফ আ িনউ রাড ইন আ জািন

বহার
ইটস

ম ক ালকাটা টু

তাঁর একিট হািসর কিবতা ‘টু মেরা দ ি িফন’-এও আমরা পাই সই

অ ুত ইওেরাপীয় দৃ ি ভি ।
তাঁর আঁকা ঢাকা ও পাটনার ছিব িলেত রেয়েছ সইসব অ েলর
নানান

প।

িক

ংসাবেশেষর

তারই পাশাপািশ কলকাতার ছিব িলেত আেছ যেথ

জনসমাগম।

কউ ঘু ের বড়াে , কউ আবার কােনা সৗেধর গােয় হলান িদেয় দাঁিড়েয় আেছ —
এমনই সব দৃ শ ।
ডয়িলর ছিবেত আমরা অন ান ি িটশ িশ ীেদর থেক একটু বিশ ভারতীয় গ
অনু ভব কির।

তা হয়েতা তাঁর এ দেশর জল হাওয়ায বেড় ওঠারই ফল িত।

ছিবেত সােহবসুেবার চেয় যন নিটভরাই বিশ জায়গা জুেড় আেছ।
জামাকাপড়, যানবাহন স

তাঁর

সই সময়কার

েক ভােলা ধারণা পাওয়া যায় তাঁর ছিব থেক।

পাশাপািশ

ানীয় প পািখও তাঁর ছিবেত জায়গা কের িনেয়েছ। মি র মসিজদ িগজার সু র

পও

তাঁর ছিবেত ফু েট উেঠেছ। বরং সরকাির কমচারী হেয়ও সরকার বাহা েরর কাছাির বািড়
ইত ািদ তাঁর দৃ ি আকষণ করেত পােরিন। তাঁর ছিব যন ভারেত ই
সা াজ

িব ােরর এক িনভরেযাগ

দিলল।

গােডনিরচ,

ইি য়া কা

ানীর

ফাট উইিলয়াম, ময়দান,

চৗরি , িচৎপু র বাজার, টািলর নালা, িশবপু র, ব ারাকপু র, ভবানীপু র তাঁর তু িলেত যন
জীব

হেয় উেঠেছ। ভাবেত আ য লােগ বা ািলর অিত আপন চড়ক পু েজাও িতিন তাঁর

তু িলকািলেত অিত সু রভােব ফু িটেয় তু েলেছন।
‘িভউ িনয়ার দ সারকুলার রাড’ তাঁর একিট িবখ াত ছিব। এই ছিবিটেত আমরা
দখেত পাই একিট মি র ও তােক িঘের িকছু নিটভ মানু ষজেনর ঘারােফরা।
গভীর পযেব ণ শি

িনেয় িতিন ল

কেরেছন

এক

সােদর থালা হােত সাদা থান পরা

জৈনক িবধবা রমণীিটেক।
আর একিট িবখ াত ছিব ‘গােডন িরচ’, এই ছিবিটেত রেয়েছ তখনকার জাহাজ,
নৗকার গড়ন, ঘাড়ায় চড়া সােহবসু েবা ও তােদর কমচারী িহসােব বশ িকছু

ানীয়

মানু ষজন।
ধমতলা িগজার ছিবটা দখেল ভাবেত অবাক লােগ কলকাতা এক সমেয় এত
ফাঁকা িছল!

এই ছিবিটেত আমরা দখেত পাই সই সময়কার ল াে াগাড়ী।

ীেটর একিট ছিবেত আমরা দিখ
স
ঃখ হয়।

পল
শা

ানীয় জীবনযাপেনর

িগজার ছিবিট দখেলই বাজ পেড় ন
িনমল আকােশ সু উ

চূড়ািট যন

িকড

প ও ঘটনা।
হেয় যাওয়া চূড়ািটর জন খু ব

াথনার

তীেক

পা িরত হেয়েছ।

আিলপু েরর টািলর নালার ছিবিট যন এক রিঙন ফােটা াফ, পালেতালা নৗকা,
কলিস মাথায় দশীয় নারী, ভেস যাওয়া মৃ ত গ েক িঘের কােকেদর চড়ুইভািত — িনখু ঁত
দ তায় ফু িটেয় তু েলেছন ব জ সােহব
চালস ডয়িল।
তাঁর সব ছিবেতই ফু েট ওেঠ
এক িনমল সু র আকাশ — যা হয়েতা
িশ ী

মেনরই

িতফলন।

গাছপালা, গ ,

দিখ

ঘাড়া, িবশালাকার

ছাতা — যা দখেলই িনঃসে েহ বেল
দওয়া

যায়

এ

সই

আমােদর

িতেলা মা কে ািলনী কলকাতা।
জলরেঙর পাশাপািশ পনিসল
সই করা ‘অন দ িরভার

েচও িতিন িছেলন সমান দ ।

িশ ীর িনেজর

গিল’ ছিবিট অসাধারণ, ব ারাকপু েরর আর একিট পি ল

েচ ধরা পেড়েছ একিট গ র গাড়ীেক িঘের িকছু দশজ মানু েষর কমব

তা।

ডয়িল

য

সময়

পাটনায়

পরী ািনরী ার এক জায়ার আেস।
িনেত থােক তাঁেদর ছিবেত।
আমরা দখেত পাই পাটনার

থাকেতন

সসময়

পাটনার

িশ ীেদর

মেধ

ানীয় ধাপা-নািপত-িঝ-চাকর- জেল জায়গা কের

ডয়িলও তার ব িত ম িছেলন না।

তাঁর িলেথা ােফও

াম শহেরর নানান দৃ শ । গানবাজনার আসর, হািত, িবিভ

পাখপাখািল ইত ািদ িজিনস উেঠ এেসেছ তাঁর ছিবেত। এই সময় বাঙািল িশ ী জয়রাম
দাস তাঁর সহকারী িহসােব কাজ করেতন। তাঁর সইসব কাজ দেখ ক াে ন ি থও মু
হেয়িছেলন, ি থ িনেজও িছেলন একজন িবখ াত িশ ী।
এর পাশাপািশ ড ািনেয়লেদর
মেতা ডয়িলও ভারেতর নানা
ঘু ের

বিড়েয়

কেরিছেলন।

ছিবর

রসদ

মু ঘল

ও

াে
সং হ
ািবড়ীয়

সভ তার নানান খুিঁ টনািট তাঁর দৃ ি
আকষণ কেরিছল।

নানান

চ, ওয়াশ, জলরং,
আেছ সসব

পি ল

তলরেঙ ধরা

মণকািহনী।

তথ সূিচ : ১। চালস ডয়িল’স ক ালকাটা, আিল নাইনিটন

স ুির (স

াদনা : ডঃ জয়

সন

,

িভে ািরয়া মেমািরয়াল হল); ২। তু িল কািলর কলকাতা (পুেণ ু প ী, পুন )।
িচ

পিরিচিত : ১। িচনারীকৃত ডয়িলর

৩। গােডনিরচ; ৪। স

িতকৃিতিচ ; ২। িভউ িনয়ার দ সারকুলার রাড;

পলস ক ািথ াল; ৫। সাসেপনসন ি জ অ াট আিলপুর ওভার টািল নালা;

৬। িভউ ইন দ িভিসিনিট অব ব ারাকপুর।

