িথেয়ােডারাস ভ ান গখ
মৃ ণাল ন ী

১লা ম আমরা ম িদবস বেলই জািন। ঐ িদন কন ম িদবস িহসােব পািলত হয় তাও জািন। িক
ঐ পিব িদেন য একজন মহান ব ি

জ

হণ কেরিছেলন িচ কলার জগেত তা িক আমরা কউ মেন

রেখিছ?
১লা ম ১৮৫৭ সােল জ

িথেয়ােডারাস ভ ান গখ এর। িতিন িচ কলার জগেত িথেয়া নােমই

পিরিচত। িথেয়া িছেলন িভনেস
কিরেয় দওয়ার দািয়

ভ ান গখ-এর ভাই। িভনেস

ভ ান গখ- ক জগেতর সে

একা কাঁেধ তু েল িনেয়িছেলন িতিন িনেজ। আজ হয়েতা পৃ িথবী িভনেস

গখ- ক িচনেতই পারেতা না যিদ তাঁর ভাই িথেয়া ভ ান গখ না থাকেতা।
পিরিচত স াই, এক কথায় তামাম
িভনেস েক যুিগেয়

পিরচয়

িনয়ার িব ে

গেছন ছিব আঁকার রসদ।

আ ীয়- জন, ব -ু বা ব,

িগেয় জীবেনর শষ িদন পয
স

ভ ান

িতিন তাঁর দাদা

ধু টাকা পয়সা বা রং তু িল িদেয় নয়,

মানিসকভােবও। আসেল িথেয়া িছেলন সই সমেয়র িচ কলার আে ালন ‘ইমে শিনজম’ এর সমথক ও
চারক।
িচ

ব বসার সে যু

িপল কা

িকছু সুিবধা হয়েতা িথেয়া পেয়িছেলন, িক
সে

যু

ানীর কমী হওয়ার ফেল ‘ইমে শিনজম’ এর

অসুিবধাই হয়েতা বিশ িছল। আসেল িথেয়া িচ

হওয়ায় ছিব দখার চাখটাই িছল অন রকম। িতিন নবীন িশ ীেদর মেধ

পেতন সবার আেগ।

চারক হওয়ার
ব বসার

িত িত দখেত

তাইেতা িনেজর দাদা িভনেস েক সই িদনই িচেন িনেয়িছেলন যিদন ধম-

চারেকর কাজ থেক মুি

পেয়

থম পি েলর আঁচড় কেটিছেলন কাগেজর গােয়। ইমে শিন

েদর

যখন কউ পা াও দয়না, সই সময় িতিন িচেন িনেয়িছেলন পা

-ইমে শিন

েদর। তাঁর সাহায পূণ

সমথন পেয় িগেয়িছেলন লাে ক, গগ াঁ, িসউরাত বা সজান।
িক

কােনা ভােলা িকছু ই পৃ িথবীেত বিশ ণ থােক না। িথেয়ার সময়ও পৃ িথবীেত খুব কম বঁেধ

িদেয়িছেলন তাঁর ঈ র।

২৫ শ জানুয়ারী ১৮৯১, মা

ছয়মাস পর পৃ িথবীর মায়া ত াগ করেলন িতিন।

৩৪ বছর বয়েস, দাদা িভনেসে র মৃতু র মা

থেম উঠিরেখ সমািহত হেলও পের তাঁর

ী জাহানা

ভ ান গখ িথেয়ার শবাধার িনেয় গেলন অভােস, যখােন সমািহত করা হেয়িছল তাঁর দাদা িভনেস

ভ ান

গখেক।
ই ভাই পাশাপািশ িচরিদন, িচরকাল। ‘তােদর মৃ তু হেত পাের িক
নই।’

তােদর মেধ

কােনা িবে দ

