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 রম াে র আ য  ক ানভাস 

 রম া ।  িশ ী িহসােব অতুলনীয়।  িক  িশ ীেদর দূরদৃি  িক জীবেনর ভিবষ ৎ-ও 
 দখেত পায়?   রম াে র আ  িতকৃিতর  মিববত ন  থেক  সই   ই উেঠ আসেছ 
কৃ িজৎ  সন  -র কলেম। 
 

মানুেষর মুখ িনেয় তাঁর িব েয়র অবিধ  নই  কােনা।  জীবনভর িতিন  যন  ধু মুেখরই 
সাধনা কেরেছন।  তাঁর তুিলর  ছাঁয়ায় কত হাজার মুখ  য ভূিম  হেয়েছ তার সিঠক িহেসব 
রােখিন  কউ।  ক ানভােস জ  িদেয়েছন িতিন 
িনেজরও।  িতিন, ওল াজ িশ ী হারেমনজ ভান 
রাইন  রম া ।  সারা িবে  িযিন বি ত    তম 
 িতকৃিত-িশ ী িহেসেব।   ণমােন ও 
সংখ ািধেক  তাঁর আঁকা  িতকৃিত-িচ স ারেক 
অিত ম করেত পােরনিন  ায়  কউই।  আেরা 
একিট িবেশষ কারেণ িতিন  রণীয়,  সই 
কারণিট হল এই  য — আ  িতকৃিত রচনায় 
িতিন িছেলন পৃিথবীে  ।  বলা হয় 
আ  িতকৃিত রচনার মেধ  িদেয়ই আ জীবনী 
িলেখ  গেছন  রম া ।  ভাবেল সিত ই আ য   
হেত হয়  য তাঁর মেতা একজন জগৎ-বেরণ  
িশ ী  তষি  বছেরর জীবেন িনেজর স েক  
িলেখ যানিন  ায় িকছুই।  ডােয়িরেত, িচিঠেত,   চখাতার  ছড়ঁা পাতায়  কাথাও িতিন  নই 
িলিখত অ ের।  অথচ কী ভীষণ ঘাত- িতঘাতময় ঘটনাপূণ   জীবন তাঁর।  তবু তুিল ছাড়া 
ি তীয়  কােনা মাধ েম িকছু বেল যানিন িতিন।   রম া েক তাই খুঁেজ পাওয়া যায় একমা  
তাঁর ছিবেতই।  আেরা িনিদ   কের বলেল তাঁর আ  িতকৃিতেত।  কী িনিবড় পয  েব েণ 
িনেজর মুখেক বােরবাের উপি ত কেরেছন িতিন ক ানভােস।  সম জীবেন  মাট কত িল 
আ  িতকৃিত এঁেকিছেলন িতিন?  সংখ ািট আজও ি র িনি ত কের বলা যায়িন।  তেব তা 
ন ই-এর কাছাকািছ  তা বেটই।  তারমেধ  ষাটিট  তলরেঙ আঁকা আর বািক িল কাগেজর 
বুেক আঁকা  িয়ং অথবা ধাতবপােত করা এিচং।   থমবার যখন িনেজর মুখ এঁেকিছেলন 
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িতিন তখন তাঁর বয়স বাইশ, আর  শষ মুখিট এঁেকেছন মৃতু র সামান  িকছুিদন আেগ।  
মেন হয় এই অিবরাম আ -অবেলাকেনর মােঝ  রম া  খুঁেজ  পেত  চেয়িছেলন তাঁর 
সময়েক, পিরপা  েক এবং কী জািন হয়েতা িব েকও।  মানব শরীেরর     অংশিট িতিন 
 বেছ িনেয়িছেলন িনেজেক  কাশ করার জন । 

িশ ী  রম াে র ছিবজীবন    হেয়িছল  রৗ কেরা  ল সকােলর  ভার মেতা 
অপ প  সৗ য   িনেয়।  বাবার কিন  পু  িছেলন িতিন,  ছােটােবলা  থেকই পড়ােশানার 
 থেক ছিব আঁকায় মন  বিশ।  অে র খাতায় এঁেক রােখন জীবজ র ছিব।  বাবা বুঝেলন 
িচ কলাই  ছেলর িনয়িত, তাঁেক ভিত  কের িদেলন জ াকভ ভান নােম  ানীয় এক িশ ীর 
 ুেল।   সখােন ছিব আঁকার  াথিমক িভতটুকু মজবুত কের  রম া   গেলন  স আমেলর 
আম ারডােমর িবখ াত িশ ী িপেয়টার লা মােনর কােছ।  কেয়ক বছর তাঁর কােছ কেঠার 
তািলেমর পর  াধীন িচ িশ ী িহেসেব আ  কাশ ঘটল  রম াে র।  তাঁর কােজর  েন খবু 
তাড়াতািড়ই খ ািত ও স ান এেস  গল হােতর মুেঠায়।  মা  পঁিচশ বছর বয়েসই 
 রম াে র শহরেজাড়া নাম।  সরকারী,  বসরকারী সম ধরেণর  িত ান  থেক অসংখ  
কােজর ফরমােয়শ আেস তাঁর কােছ।   তলরেঙ ছিব আঁকার পাশাপািশ এিচং-এর কােজও 
দা ণ দ তা তাঁর।  কােজর সূে ই আম ারডম শহেরর িবখ াত আট  িডলার  হনি ক ভান 
উইেলনবােগ র পিরবােরর সাি েধ  আেসন  রম া ।  পিরণােম তােদরই পিরবােরর সু রী 
কন া সাসিকয়ার সে  িশ ীর  ণয় ও পিরণয়।  এই িবেয়র মাধ েম  রম া  আেরা 
পিরিচত হেয় উঠেলন সমােজর ধনী ও স া  পিরবার িলর সে ।    রবািড়র  লােকরাও 
 রম াে র জয় িনেত মুখর।   তগিতেত ছিব আঁকেতন  রম া , ফরমােয়শও  চুর।  
ফেল খুব  তই অথ  ও স েদ ধনী হেয় উঠেলন িতিন।  শহেরর মাঝখােন বানােলন 
 াসােদাপম বািড়।  আড় রি য় িছেলন বেল নানা জায়গা  থেক িকেন আনেলন িবলাস-
 বভেবর অজ  উপকরণ।   ী সাসিকয়ােক মেনর মেতা স ী  পেয়েছন িশ ী।  মধুময় 
িদন িল পার হেত লাগল উ ামগিতেত।  তাঁর আঁকা এইসমেয়র ছিব িলেতও লাগল  সই 
আনে র  ছাঁয়াচ।  সাসিকয়ার সে  সুরাপা  হােত  রম াে র একিট অসাধারণ িচ ও 
রচনা হয় এই সমেয়ই।   সই আ  িতকৃিতেতই  বাঝা যায় কী  র   ভাগিল ার মেধ  
অব ান করেছন িতিন তখন।  ছিবর চারপােশ সুখ-সমৃি র উ িকত উ ারণ।  যিদও 
িশ ীর জীবেন এই সুখ  বিশিদন  ায়ী হল না।  ১৬৩৫ সােল  রম াে র িববািহত জীবেনর 
সূচনা, আর তার অি ম পিরণিত ১৬৪২-এ।  মা  সাতিট বছর, তারই মেধ  জ  িনেয় 
িফের চেল  গেছ িতন-িতনিট স ান।  চতুথ  স ান িটটুেসর জ  িদেয় বছর ঘ ুরেত না 
ঘ ুরেতই চেল  গেলন ি য়তমা সাসিকয়া।  ১৬৪২ সােল  রম াে র আকােশ ঘিনেয় এল 
িবপয েয়র ঘনেমঘ।  অত িধক িবলাস- বভেবর কারেণ ইিতমেধ ই ঋণ   হেয়েছন িতিন।  
যিদও মেনর মেধ   বল আ িব াস, ছিব এঁেক চুিকেয়  দেবন পাওনাদারেদর সম  টাকা।  
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দািয়   পেলন আম ারডােমর  নশর ীবািহনীর একিট বেড়াসেড়া  প-ছিব আঁকার।  
মন াণ িদেয় আঁকেলন িশ ী।  রােতর অ কাের িবিচ ভি েত  নশ হরীরা।   স ছিবেত 
 হরার  চেয়  হরীেদর আেমাদ-ফূিত টাই মুখ ভূিমকা  পল।  ছিবেত আেলা-আঁধািরেত 
সমানভােব    হলনা সকেলর মুখ।  
 নশর ীবািহনীর দলপিত ক াে ন ক  
 ত াখ ান করেলন  স ছিব।  মু েত র 
মেধ  ছিড়েয় পড়ল িশ ীর বদনাম।  
এিদেক ত ণী  ী সাসিকয়ার মৃতু র পর 
 হনি কেয নােম  য পিরচািরকািট 
িশ ীর িশ পু েক  দখােশানা করেতন 
তাঁর সে  ঘিন তার খবর িবকৃতভােব 
রিটেয় িদল িন ুেকরা।  অথচ 
 হনি কেয  কৃত অেথ ই িছেলন 
গৃহকেম   িনপুণা, শা  ভােবর একজন ভ মিহলা।  সাসিকয়ার মৃতু র পর িশ ীর পিরবারেক 
ধের  রেখিছেলন িতিনই।  িক   রম াে র   রবািড়র  লােকরা এসব িকছু না  ভেব, 
িন ুকেদর  েরাচনায়  ভািবত হেয় মামলা ঠুেক িদল িশ ীর িব ে ।  তাঁেদর দািব 
সাসিকয়ার একমা  জীিবত িশ স ান িটটুসেক িনেজর কােছ রাখেত পারেবন না  রম া ।  
 শােক ও অপমােন  ি ত হেয়  গেলন িশ ী।  িকছুিদন পর মামলায় রায়  বেরােলা, 
খািনকটা হেলও  রম াে রই অনুকূেল।  পু  িটটুসেক িনেজর কােছই রাখেত পারেবন 
িতিন, তেব  স সাবালক না হওয়া পয    ি তীয়বার িবেয় করেত পারেবন না কাউেক।   মেন 
িনেলন  রম া , আদেরর িটটুসেক  তা কােছ পােবন।  িক  অতটুকু বা ােক  ক  দখেব?  
হাজার িন াবাদেক উেপ া কেরও  হনি কেয রেয়  গেলন িশ ীর পিরবাের।  সিত কােরর 
মােয়র   হ িদেয় িতিন পালন কের চলেলন িটটুসেক।  এিদেক  রম াে র ছিব িবি  হয়না, 
চতুিদ েক তাঁেক িঘের ঘন অপ চার।  বেড়া কােজর ফরমােয়শ পাওয়া  তা দূরঅ ।  
 হনি কেযর পরামেশ   িটটুেসর নােম  খালা হল একিট  াচীন পুরাব র  কনােবচার  দাকান।  
 স ব বসাও ভােলা চলল না।  ১৬৫৫ সােল আইনস তভােব িনেজেক  দউিলয়া  ঘাষণা 
করেলন  রম া ।  িনলােম িবি  হেয়  গল িশ ীর সােধর বািড়, শেখর িজিনসপ , 
খাটপাল , যাবতীয় ছিব, এমনিক বাসনেকাসনও।  িটটুেসর নােম করা  দাকানিটও  রহাই 
 পল না।   সখােন এেস বসল পাওনাদারেদর মেনানীত  হরী।  আ িরক অেথ ই রা ায় 
 নেম এেলন  রম া , সে   চা বছেরর বালকপু  ও  হনি কেয।  তখনও তাঁেক  ছেড় 
চেল যানিন  সই রমণী।  আম ারডাম শহেরর সুরম  অ ািলকা  ছেড় বি েত এেস আ য় 
িনেলন  রম া ।  তবু কী আ য   ছিব আঁকার ইে টুকু মেরিন তাঁর।  এমন একিটও িদন 
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যায় না,  যিদন িতিন ছিব আঁেকন না।  তুমুল দািরে  র মেধ  বাস কেরও িতিন রচনা কের 
চেলেছন কালজয়ী এক-একিট ছিব, এঁেক চেলেছন এেকর পর এক আ  িতকৃিত।   সই 
সে  আঁকেছন পুে র ছিব,  ীর ময  াদা না  পেয়ও  ীর অিধক  য রমণী  সই  হনি কেযর 
ছিব।  চািরপােশর  বল ঝ ার মেধ ও িনভৃেত তাঁর ক ানভােস বাজেছ সংযেমর সুর।  
িচ পেট আেলা-আঁধািরর মায়া রচনায়  বাদ তীম িসি  তাঁর।  আেলােক  তা িতিন 
 জেনিছেলন  সই  কান  শশবকােল।  অ কারেকও িতিন জানেত    করেছন গভীর 
অনুশীলেনর মেধ  িদেয়।  সাসিকয়ার গভ  জাত এক-একিট স ােনর মৃতু র মধ  িদেয়ই  তা 
তাঁর  সই পােঠর সূচনা।  তারপর ধীের ধীের  ধু অ কারেকই  তা কােছ  পেয়েছন িতিন।  
একমা  তাঁর তুিলর ডগাটুকুেত ব িত েমর িচ  িহেসেব রেয়  গেছ আেলার অব ান।  
 সইটুকুেক স ল কেরই িতিন এিগেয় চেলেছন তী  অমািনশার িদেক।   য পেথ,  য 
 শলীেত ছিব এঁেক চেলেছন িতিন সমকােল তার  কােনা আদর  নই।    তারা মুখ িফিরেয় 
িনেয়েছ, আেশপােশ সমথ ক বলেত  কউ  নই, তবু  কাথা  থেক আ  ত য় পান িতিন?  
আেলা-অ কােরর িনদা ণ  বপরীেত  রচনা কের চেলন িতিন জীবেনর শা ত আেলখ ।  
বারবার পয  েব ণ কেরন িনেজর মুখ, আিব ার কেরন এক িবষ   পকথা। 

১৬৬২ সােল  রম া  তার 
 ছেল ও হবু পু বধূ 
ম াগডােলনােক (স ূণ  নাম 
ম াগডােলনা ভান ল)ু ক না 
কের ‘দ   জউইস  াইড’ নােম 
একিট অসামান  ছিব আঁেকন।   
ছিবেত  দখা যায় একিট পু ষ 
তার ি য়তমা  ীর বুেক  রেখেছ 
হােতর   হ শ  ।  একনজেরই 
 বাঝা যায় নারীিট আস  সবা।  
তার অন মন   চাখ িটেত  যন 
সামান  ভীিতর স ার, চাপা  ঠাঁট িটেত স ানধারেণর অিনবায  শারীিরক কে র মৃ  
 কাশ।  পু ষিটর  - চােখ ঝের পড়েছ  ীর  িত সহমিম  তা।  আস  িপতৃে র গেব   স 
 ত য়ী তবু  যন উৎক াটুকু লুেকােত পারেছ না  কােনাভােবই।  িক   স তার  ীেক 
অিবরাম ভরসা আর সাহচয   িদেত চায় সম রকম উে গেক দূের সিরেয়  রেখ।  ছিবর 
 নপেথ  জমাট অ কার  যন অজানা ভিবষ েতর ইি ত।  িক আেছ  সখােন,  মঘমু  
সু ভাত নািক  গাঢ় অ কার  কােনা িতিথ?  ভাবেত আ য   লােগ এই ছিব যখন আঁকেছন 
 রম া  তখন তাঁর পুে র বয়স মা  কুিড় বছর।  আর ম াগডােলনা নােম অিত দূর 
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স েক র  য খুড়তুেতা  বানিটর সে  িবেয় হেব তার  সই  মেয়িটর বয়স কতই বা?  হয়েতা 
 চা  িকংবা  ষােলা।  এই ছিব আঁকার মা  সাত বছর আেগ ১৬৫৫ সােল  তেরা বছর বয়সী 
িটটুেসর একিট সু র ছিব এঁেকিছেলন িশ ী।  কিচ লাবেণ  ভরপুর  সই িকেশােরর মুখখািন 
 দখেল   েহ আ   হয় মন।  মা  কেয়কিট বছেরর ব বধােন  রম া  কী িব য়কর 
 কৗশেল ক ানভােস ফুিটেয় তুলেলন পিরণত বয়েসর িববািহত, আস  িপতৃে র গেব  
উ ািসত িটটুেসর মুখ!  আেরা আ েয  র কথা এখােনই থামেলন না িতিন, আেরা একবছর 
পর আেরকবার আঁকেলন িতিন পু েক।  এবাের আর আস  িপতৃ  নয়, এই ছিবেত িটটুস 
ও তার  ী ম াগডােলনার মেধ  চেল এেসেছ  িট স ানও।  একিট স ান মােয়র  কােল, 
অন িট তার বাবার ডান হােত ধরা ফুেলর িদেক তািকেয় আেছ িব েয়।  তােদর সে  রেয়েছ 
ফুলভিত  পু পা  হােত এক িকেশারী পিরচািরকা।  ছিবিটেত ম াগডােলনার মুেখ মাতৃে র 
পূণ  তৃি ।  িটটুেসর  চােখ িকছুটা অন মন তা।   স কী অনাগত ভিবষ েতর  ে  িবেভার?  
নািক পিরপূণ  সুেখর মাঝখােন দাঁিড়েয়ও অজানা অদৃে র আশ ায় সামান  হেলও িচি ত?  
তার  চাখ  িটেত  া  িবষ  ছায়া  যন অি   ও অনি ে র মাঝখােন টলায়মান।  এই 
 দা ল মানতা, এই অিন য়তা আমােদর মেন কিরেয়  দয়  রম াে র অতীত জীবনেক।  
এেক এেক িতনিট পু েক হািরেয়েছন িতিন, হািরেয়েছন  ীেক।  জীবন  থেক চেল  গেছ 
যাবতীয় িবলাস- বভব।  ঋণ   হেয়েছন, স ােনর  শষ সুেতাটাও আর অবিশ   নই — 
এই রকম একিট জীবেনর মাঝখােন দাঁিড়েয় পুে র ভিবষ ৎ জীবন আঁকেত আঁকেত পুে র 
 চােখর মেধ ই কী িতিন খুঁেজ পাে ন িনেজেক?  তাঁর তুিল কী  কঁেপ উঠেছ অেবাধ  
অি রতায়?  তা নাহেল িশ  িট ও তােদর মােয়র সব া  জুেড় এমন অসামান  
আেলাক  িত  দবার পেরও  কন িতিন িটটুসেক রাখেছন িনকষ অ কাের?   ধু তার 
মুখিটেত জািগেয়  রেখেছন অ ুট এক আেলা।  এ-ছিবেত তার অি    যন   াশব ােকর 
মেতা।   রম া  এই ছিবিটর নাম  রেখিছেলন ‘একিট পিরবার’।  পাঁচবছর ধের আঁকার পর 
ছিবিট যখন  শষ হয় তখন ১৬৬৮ সাল।  
িটটুেসর সদ  িববাহ হেয়েছ।  ছাি শ 
বছেরর যুবেকর মুেখ তখনও  দখা  দয়িন 
অ িমত  যৗবেনর িবভা।   রম া  তবু 
 কমন কের খুঁেজ পাে ন তার 
ক ানভােস পুে র ভিবষ ৎ-ছিব?  ছিব 
 শষ হবার িঠক এক বছর পার হেত না 
হেতই  রম াে র ক ানভােসর অ কার 
অংশটুকু  যন সাথ ক হল।  িটটুস চেল 
 গল িচরতের।  তখনও তার িববািহত জীবন সাতমােসর পূণ তা পায়িন।  এবং 
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ম াকডােলনার গেভ   সদ  এেসেছ িশ ী- পৗ ীর  ণ।   রম াে র ক ানভাস িটটুেসর 
 ৃিতভাের    হেয় দাঁিড়েয়  সই আ য   সি  েণ।  িশে র ইিতহােস এমন ঘটনা আর 
কখনও ঘেটেছ িকনা জানা  নই।  অিমত  িতভাধর িশ ী   ৗঢ়-বয়েস কপদ কশূণ  অব ায় 
 পৗঁেছ, তাঁর কুিড়-একুশ বছেরর পুে র মুেখর িদেক তািকেয় আঁকেত    কেরেছন তার 
ভিবষ েতর  ী-পু -কন া সেমত এক পিরপূণ   সংসােরর ছিব, ত পির আঁকেত-আঁকেতই 
 সই ছিবেত ফুিটেয় তুলেছন সুখ-   ও   ভে র  দালাচল, এমন ইিতহাস  রম া  ছাড়া 
ি তীয়  কউ রচনা করেত পােরনিন।  িটটুেসর মৃতু র পর  রম াে র জীবন খুব  ত িনেভ 
আেস।  এেকর পর এক  রােরাগ  অসুেখর আ মণ, চরম অথ াভাব, সামািজক 
ঔদাসীন েক স ী কের  রম া  পরবত ী কেয়কিট মাস  ধুই খুঁেজ চেলিছেলন িনেজেক।  
তাঁর হােতর মুেঠার ধরা তুিল  শষবােরর মেতা  মেত উেঠিছল আ  িতকৃিত িনম  ােণ,  য 
 িতকৃিতেত রিচত হেয়েছ তাঁর িনেজরই এিপটাফ।  মৃতু কালীন আঁধাের দাঁিড়েয় 
অি মবােরর জেন ও আেলােক খুঁেজিছেলন িতিন।   শষ িন াস  ফলার আেগ পয    এমনই 
 ত য় িছল তাঁর। 
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