মানািলসার গ
মানািলসােক িনেয়

কৗতূ হেলর

মানািলসােক িনেয়ই এবার গ

শষ

নই আজও।

গে রও

ফাঁদেলন িশ ী কৃ িজৎ সন

।

শষ

নই।

সই

অেনেক যখন কৗতূ হল ভের মানািলসার পাহাড় মাণ খ ািতর কারণ জানেত চান, তখন
আিমও অবাক হেয় ভািব — সিত ই তা মানািলসার
এত খ ািত কীেসর জন ?

পাঁচেশা বছর ধের কািট

কািট মানুেষর এত বিশ উৎসাহ ভােলাবাসা কৗতূ হল
আর কানও ছিবেক িঘের আবিতত হেয়েছ িক?
িক

পেয়েছ তার মেতা এমন অখ

মেনােযাগ? িতন িফট বাই
ছিব।

ধারাবািহক

ই িফট চার ইি র একিট

সখােন মু খ হেয় আেছ একিট আব

আর নপেথ আবছা পাহাড়ী-িনসগ।
না।

কানও ঘটনা নই,

কউ

ব

নারীমূিত,
আর িকছু

াকৃিতক সৗ েয র উ িকত

নাটকীয়তা নই, নই কানও চমক দ ভি মা অথবা
েসর

অিব াস

ব বহার।

থম

দশেন

মানািলসােক দখেল মেন হয় একিট বড়সড় পাসেপাট
সাইেজর ছিবই বু িঝ দখিছ, খুব
দ িশ ীর আঁকা।

িক

াভািবক ও

খু ব চমেক

িলওনােদা দা িভি র মেতা িকংবদি
িক

মানািলসার চেয়ও উৎকৃ

ত ািশত একিট পাে ট। হ াঁ, িনঃসে েহই

দবার মেতা িক?

তাহেল িক আমরা ধের

নব

িশ ীর আঁকা ছিব বেলই এত খ ািত মানািলসার?

ছিব িক আঁেকনিন িভি ?

‘ভািজন অফ দা রক ’-এর

নারীর সৗ য তা মানািলসার চাইেতও বিশ। তেব?
এই ‘তেব’- ক িনেয়ই

করা যাক কৗতূ হেলা ীপক একিট আেলাচনা।

িলওনােদা দা িভি র বয়স যখন বাহা

বছর তখন িতিন

(যার বয়স তখন ছাি শ বছর), িযিন িকনা
ডল িগওেকাে ার তৃ তীয়পে র
আেবদন িনেয় তাঁর

থম দেখন ম ােডনা িলসােক

ােরে র জৈনক ধনী ব বসায়ী

ামী িগওেকাে া একদা হািজর হেয়িছেলন িলওনােদার
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ুিডওয়।

রণীয় মু ত। কারণ, তার আেগ শত অনু েরােধও

িলওনােদা কােরা পাে ট আঁকেত রািজ হনিন।
িতই িছল না তাঁর িব ুমা

ানেচসেকা

ী। সু রী ইতািলয় রমনী িলসার একিট পাে ট করার

িব িশে র ইিতহােস িন য়ই স এক
মু েখর

িশ ী

রাজা-রািন, রাজকুমার-রাজকুমারী কােরা

আ হ। সু তরাং িবেশষ

িকছু একটা িছলই সই মু েখ,
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যার টােন মানািলসার মু খেক তু িলর

েশ অমর কের গেছন িলওনােদা।

মানািলসােক দখেল মেন হয় স যন িকছু টা ভাবেলশহীন।

আপাতদৃ ি েত

িনরাসি র মৃ তায় আ

একিট মু খ। এই ভাবেলশহীনতাই হল মানািলসা ছিবর
আসল স

দ।

অিভব ি

যিদও আমরা জািন না মু েখর এই

িলসা না ী নারীর িনজ , নািক িলওনােদার

িতভাবেল এিট আেরািপত হেয়েছ িচ পেট।

তেব

একথা শানা যায় য িলওনােদা নািক মানািলসার মু েখর
স তােক অ ু
ুিডওেত

িবিভ

রেখিছেলন।
কােল তার

রাখার জন
বাদ য

ছিব আঁকার সময়

বাদেনর

কের

এও জানা যায় য মানািলসােক আঁকার
েম গভীরভােব ডু েব িগেয়িছেলন

এবং এতটাই গভীর িছল নািক সই
িনেজই

সু ব ব া

য়ং িশ ী।

ম য িলওনােদা

মশ দখেত হেয় যাি েলন মানািলসার মেতা।

মানািলসােক িনেয় এইরকম নানারকম কািহনী, উপকথা
আর

জেবর িভড়। িব েজাড়া সই কৗতূ হেলর মা ােক

আেরা বািড়েয় িদেয়েছ িবখ াত

শ সািহিত ক িদিমি

মেরজকাউি র লখা ‘দ

অফ িলওনােদা দা িভি ’-র মেতা অসামান একিট উপন াস।
সৗভাগ এখেনা হয়িন আমার।
‘ মানািলসা’।

িক

মানািলসা নািক আেদৗ িগওেকাে ার
Costanza d’Avalos-এর
ছিবিট

যিদও স উপন াস পড়ার

আিম পেড়িছ পূেণ ু প ীর একিট অনন বই

সই বইেয় আেছ মেরজকাউি র উপন াসিটর সারাৎসার।

আেরা অত া য সব তথ ও িবে ষণ।

কৃতপে

ইতািলয় ধনকুেবর

অন

িতকৃিত।

সই সে

সই বই থেক জানেত পেরিছ — কােরা কােরা দািব
ীর ছিব নয়।

সিট আসেল ডােচস অফ

ানকািভলা

আবার অেনেকর মত এিটও নািক সিঠক তথ নয়।
মিদিচর জন ।

মানািলসা িছেলন

মিদিচর

া ন

ী মানািলসার ছিব দেখ চেট যাবার ভেয় িতিন শষ অবিধ ছিবিট

রেখ দন িলওনােদা দা িভি র িজ ায়।

অেনেক আবার আরও এক পা এিগেয় দািব

কেরেছন — মানািলসা আেদৗ কানও মিহলারই ছিব নয়। এ ছিব আসেল
দা িভি রই নারী প!

আেছ

কানও মিহলার, যিট িকনা আঁকা হেয়িছল স আমেলর িবখ াত

ইিলয়ােনা দা

িমকা। তাঁর বতমান

রামা

িলওনােদার আঁকা আ

িতকৃিতর সে

িমিলেয় এর

য়ং িলওনােদা
পে

নািক

মাণও পাওয়া গেছ। এরকম কত য অবাক করা খবর! মােঝ মােঝ মেন হয় এত সব
িবিচ

সংবােদর জন ই িক

বাড়বাড় ? হেবও বা। িক

মানািলসােক িনেয় সাধারণ মানু েষর

কৗতূ হেলর এত

িশে র িবচােরও িক মানািলসার মেধ এমন িকছু পরশমিণ

নই যা তােক িবিশ তার িবভা দান কেরেছ?
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সই িবিশ তার কথা িলই বিল এবার।

মানািলসার

েপর চেয়ও বিশ খ ািত তার

হািসর। অবশ আমরা যিদ খু ব ভােলা কের ছিবিটেক দিখ তাহেল দখব মানািলসা িঠক
হাসেছন না।

ঠাঁেটর কােণ হািসর অ

আভাস আেছ িঠকই, িক

সিটেক িঠক

কৃত

হািস বলা যায় না। খু ব কিঠন এই অিভব ি েক ফু িটেয় তালা। িলওনােদা যিদ তাঁর তু িলর
টান একটু ও বদল করেতন তাহেল আর এই ভাবিট িন য়ই বজায় থাকেতা না। এই ‘ দখা
না- দখায় মশা’ হািসিট মানািলসার মু খিটেক এমনই এক

াত

দান কেরেছ য দশক

যখন যমন মজােজ মানািলসার িদেক তাকােবন, তখনই িতিন তাঁর িনেজর মানিসক
অব ার

িত িব দখেত পােবন সই নারীর মু খম েল।

মানািলসা হাসেছন িঠকই িক

অথাৎ িবষ

দশেকর মেন হেব

কাথাও রেয় গেছ িবষােদর একটা আড়াল।

পু লিকত মেনর দশনাথীর কােছ

িবপরীেত

মানািলসা ধরা পড়েবন কৗতু কময়ী চহারায়।

অথাৎ

মানািলসা অ যামীর মেতা। যাবতীয় দশেকর মেনর অব া তাঁর জানা। িযিন যরকমভােব
দখেত চাইেবন তাঁেক, মানািলসা তাঁর কােছ সইভােবই দখা দেবন। ি তীয় িবষয়িট হল
মানািলসার চাখ।

মানািলসার চােখ এমনই একিট দৃ ি

িদেয়েছন িলওনােদা যার ফেল

ছিবর ডান-বাম যিদক থেকই দখা যাক না কন দশেকর মেন হেব মানািলসা বু িঝ তাঁর
িদেকই তািকেয় আেছন।
তী

।

তৃ তীয় িবষয়

আর সই তাকােনার ভি মািটও ভাির অ ুত, না কামল না
মানািলসার

াপেটর িনসগিচ িট।

িলওনােদা

িতকৃিতর িপছেন আঁকেতই পারেতন ঘেরর দওয়াল, বাহারী পদা অথবা িবিচ
করা একিট জানালা। িক
রহস ময়

কন বলিছ?

াকৃিতক দৃ শ িট।

মানািলসার
কা কাজ

স-সব িকছু না এঁেক িতিন আঁকেলন রহস ময় একিট িনসগ।
কারণ, দশেকর সম

যমন ধরা যাক,

িহেসবেক এেলােমেলা কের

মানািলসার িপছেনর িদগ েরখািট।

দয় এই
মানািলসার

বামিদেকর িদগ েরখা তার ডানিদেকর িদগ েরখার চেয় বশ খািনকটা উঁচুেত।
আমরা জািন িদগ েরখা এমন হয় না কানওভােবই। িক

অথচ

িশ ীর এই করামিতেত ছিবর

বামিদক থেক দখেল মানািলসােক দখায় দীঘা ী, আর ডান থেক দখেল মেন হয় িতিন
খািনকটা মাটােসাটা।

রহস আেরাও আেছ।

মানািলসার মু খম ল ও চােখর অব ান

দশেকর দৃ ি র সমা রাল, অথাৎ িশ ী তাঁেক এঁেকেছন দশেকর আই- লেভল অনু যায়ী।
অথচ িপছেনর দৃ শ িট, িবেশষ কের মানািলসার ডানিদেকর ভূদৃ শ িট ল
সিট যন আকাশ থেক পািখর চােখ (বাড
ইরকেমর দৃ ি ে প (িভউ) আর

করেল মেন হয়

আই-িভউ) দখা। একই িচ পেট পাশাপািশ

কানও ছিবেত

দখা

গেছ িক, িবেশষত

মানািলসা

আঁকার আেগ? এ যন অ ুত এক রহেস র মায়াজাল। দৃ েশ র মেধ উঁচু উঁচু পাহাড় ও
তার কাল বেয় এঁেকেবঁেক চলা নদী, ঈষৎ ধাঁয়া
ঝু িলেয় দয়

েহিলকার পদা।

কেনথ

আকাশ আমােদর চােখর সামেন

ােকর লখা ‘িলওনােদা দা িভি ’ বইিট পেড় জানা

যায় মানািলসা আঁকার সময় িলওনােদা এঁেকেছন একািধক ল া ে প।
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গভীর এক অনু শীলন-পব সমা
াপট রচনায়।

কের তারপেরই িতিন হাত িদেয়িছেলন

মানািলসার

আমরা জািন আধু িনক পিরে ি তিবদ ার ( য িবদ ার মাধ েম

যথাযথভি েত দূ েরর িজিনসেক
েয়াগ িলওনােদাই কেরন।

মশ ছােটা ও িববণভােব ফু িটেয় তালা যায়) সাথক
াকৃিতক দৃ েশ র ভতের লু িকেয় থাকা বায়ুম লেক তু িলর

আঁচেড় বার কের আনার

কৗশল তাঁর আেগ আর

মানািলসােতও এই িবদ া িনখু ঁতভােব

কউ আিব ার করেত পােরনিন।

েয়াগ কেরেছন িতিন।

সই সে

বলেত হেব

মানািলসার মু েখর ওপর আেলাছায়ার খলার কথা, সও তা এক পরম িব য়। এ ছিবেত
িতিন আেলার ওপর ছায়ার চাদর জিড়েয় িদেয়েছন এমন প িতেত যার ি তীয় কানও
নিজর পাওয়া যােব না। খু ব ভােলা কের খু ঁজেলও িচ পেটর কাথাও পাওয়া যােব না তু িলর
দাগ, রেঙর উ াস িকংবা রখার উ ৃ
কউ দেখন িরয়ািলি

ক

পাঁচেশা বছেররও

লা। শা

সমািহত এক অেলৗিকক পাে ট, যােক

েপ আবার কউ দেখন িস িলক চহারায়।
বিশ পু েরােনা একিট

ছিব, ইিতহাস বলেছ যার গােয় এখনও িশ ীর
তু িলর শষ টানিট পেড়িন (অথাৎ ছিবিট আজও
অসমা ) এবং ফরমােয়িশ কাজ হওয়া সে ও
য ছিবিট িশ ী তাঁর জীবেনর

শষিদন পয

িনেজর কাছ-ছাড়া কেরনিন, সই ছিবিটেক িঘের
আমরা যত আেলাচনাই কির না

কন

অবিধ আমােদর আশা পূণ হয় না।

মানািলসা

িব িশে র

একিট

অমূল

স

দ,

শষ

তা

স

গ কথার জন ই হাক অথবা িচ ৈশলীর নানান
অিভনব পরী া-িনরী ার কারেণই হাক। যু গ যু গ ধের এই ছিব একিদেক যমন নি ত
হেয়েছ আর একিদেক

তমিন সমােলািচতও হেয়েছ আ য সব অপব াখ ায়।

মানািলসােক িনেয় অজ

কাটু ন এঁেকেছন, কিবরা িলেখেছন কিবতা, সংগীতও রিচত

হেয়েছ কত। এমনিক জৈনক ত র
পরাকা া

ােণর ঝু ঁিক িনেয় এ ছিবেক চুির কেরেছন দশে েমর

দশেনর অজু হােত। ১৯১১ সােল ইতািলর এক অখ াত ব ি

িমউিজয়ম

থেক

িশ ীরা

মানািলসা চুির কেরিছেলন।

প ািরেসর লু ভ

কারণ িহেসেব িতিন বেলন — একদা

নেপািলয়ন যু জেয়র গৗরেব ইতািল থেক মানািলসােক লু ন কের িনেয় যান
সই ঘটনার

িতেশাধ িনেতই তাঁর সই মহান চৗযবৃ ি ।

াে ।

সারা িব েক তালপাড় কের

দওয়া এই চুিরর ঘটনািটেক িনেয় গ াি েয়ল আ ুিজও’র লখা একিট উপন াসও আেছ ‘দ
ম ান

াল মানািলসা’।

যার ওপর িনভর কের পরবতীেত একিট চলি

হেয়েছ এবং আিম িনেজও সিট দেখিছ।
www.nandimrinal.wordpress.com
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যন শষ নই।

এই লখার উপসংহাের এেস হঠাৎ মেন পেড় গল রাফােয়েলর কথা।

রাফােয়ল হেলন ইওেরাপীয় রেনশাঁর অন তম

িচ িশ ী।

শানা যায় িলওনােদা যখন

মানািলসা ছিবিট আঁকেছন তখন সিট দেখ রাফােয়েলর এতটাই ভােলা লেগিছল য িতিন
তার অনু ে রণায় ‘ম ােডানা জিন’ নােম একিট অসাধারণ ছিব আঁেকন।
ম ােডানা জিনর মু েখর অ ুত সাদৃ শ , িযিন দখেবন িতিনই

মানািলসার সে

ীকার করেবন।

এতসেবর পেরও িক মানািলসার খ ািতর কারণ িনেয় িজ াসার িকছু বািক থােক?
কী জািন!
িচ

পিরিচিত : ১। িলওনােদা দা িভি -র আ

িতকৃিত; ২। িভি র মানািলসা; ৩। জ

অরসােটর আঁকা মানািলসা কাটু ন।
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