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ভ ান গেঘর  দেশ 

বারবার ঘুেরেছন পৃিথবীর নানা ছিবর সং হশালায়।  উ ােসর সােথ  সই অিভ তা 
ভাগ কের িনে ন  মেনািজৎ কুমার ভা র। 
 
কম সূে   বশ কেয়কবার িবেদশ  মেণর  সৗভাগ  হেয়েছ, িবেশষত ইউেরােপ।  এরকম এক 
সংি   সফের পতু গাল িগেয়িছলাম ২০১৪ সােলর নেভ র মােস।  পতু গাল মােনই মেনর 
মেধ  উঁিক  দয় ভাে া-ডা-গামার নাম,  ঃসাহিসক পতু িগজ  নৗবহর ও তােদর  ধ ষ  সব 
 নৗ-অিভযান কািহিন, আর অবশ ই ল ািটন আেমিরকা  শলীর ছে াময় পতু িগজ ফুটবল।  
ভাষার সমস া থাকেলও পতু িগজেদর আ িরকতা ও সুিম  ব বহার অেনকাংেশ   র 
 ভৗেগািলক ও সামািজক ব বধান দূর করেত সমথ  হেয়িছল।  িলসবন,  পােত া,  াগা, 
 ইমাস  ইত ািদ শহর  বশ সমৃ  এবং ব লাংেশ ইউেরােপর িশ ,  াপত , ভা য  , িচ কলা 
ও স ীেতর  া র বহনকারী। 

আমরা থাকতাম  পােত া শহের।  ইউেসিবও, 
লুই িফেগা এবং ি ি য়ােনা  রানাে ার  ৃিতধন  
‘Estadio do Dragao’   িডয়াম আর ইউেরােপর 
 িস  কনসাট   হল ‘Casa da Musica’ এই শহেরর 
অন তম   ব । 

যাইেহাক, পিরক নামািফক অিফেসর কাজ 
 শষ কের িনিদ   সমেয় আমােদর বািড়  ফরার পালা।  
যা াপথ  বশ দীঘ  —  পােত া-আম ারডাম-আবুধািব-
মু ই-কলকাতা।  িডেস র মাস,  গাটা ইউেরাপ  সেজ 
উেঠেছ বড়িদেনর আনে ।  চতুিদ েকই একটা 
উৎসবমুখর পিরেবশ, সে  হাড়কাঁপােনা ঠা া।  আমরা িনিদ   সমেয়  পােত া  থেক িবমােন 
চাপলাম।  গ ব   নদারল াে র রাজধানী আম ারডাম।  ওখােন আমােদর িবমান পিরবত ন 
কের পরবত ী গ ব  আবু ধািব  যেত হেব।  স ী আমারই সহকম  ী ও ঘিন  ব ু প ব।  
হােত সময় খুব অ ।  মা   দড় ঘ া।  আমরা  জেনই  বশ উৎক ার মেধ  িছলাম।  
আম ারডােমর আকােশ যখন আমােদর িবমান, জানলা  থেক বাইের উঁিক িদেয়  দখলাম; 
চািরিদেক  চ  কুয়াশা — দৃশ মানতা খুবই কম।  পাইলট িকছুেতই িবমান অবতরেণর 
অনুমিত পাে  না।  ফল  প, িবমানিট  মাগত মাঝ আকােশ চ র  কেট চলল আর 
আমােদর  দ  ন সমানুপািতকহাের বৃি   পেত লাগল।  আমােদর  ভ  াগ !  রানওেয়েত 
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নামার অনুমিতর পেরও ব   Schiphol িবমানব ের িনিদ    ােন িবমানিটেক পািক ং করেত 
অেনক সময় অিত া  হল।  িবমান  থেক অবতরণ কের পরবত ী িবমান ধরার জন  
আমােদর হােত মা  কুিড় িমিনট সময়।   জেনই িনি   হলাম এত অ  সমেয় পরবত ী 
িবমােন  চক-ইন করা অস ব।  আমরা এিতহাদ এয়ারওেয়েজর সােথ  যাগােযাগ করলাম ও 
তােদর পরামেশ   পূব বত ী িবমানসং া ট াপ এয়ারওেয়েজর কােছ অিভেযাগ জানােত তারা 
তৎ ণাৎ সম  ঘটনার দায় িনেয় আমােদর  সই রােতর জন   হােটেলর ব ব া কের িদল, 
সে  পেরর িদেনর আবু ধািব-র িটিকট — িঠক চি শ ঘ া পের। 

মেন মেন ভাবিছ  য এ আমােদর ‘শােপ বর হল’।  আম ারডাম ইউেরােপর িশ -
সং ৃিত-ভা য   ও িচ কলার অন তম পীঠ ান।  হােত চি শ ঘ া সময় — কম হেলও 
খারাপ নয়।  মেনর  ভতর  রম া ,  ভরিমেয়র এবং অবশ ই ভ ান গঘ উঁিক িদেত লাগল।  
এই সম  অিব রণীয় িশ ীেদর কালজয়ী িশ কেম  র চা ুষ দশ  ন করেত পারব এই 
ভাবনায় আিম  রামাি ত হলাম। 

িবমানব র  থেক িনিদ   বাস ধের আমরা যখন 
 হােটেল  পৗঁছলাম তখন রাত  ায় এগারটা।  িডেস েরর 
রােতর হাড় কাঁপােনা ঠা া, সে  নতুন জায়গার একরাশ 
উৎক া এবং ভ ান গঘ দশ  েনর  ল ভ হাতছািন — এই িম  
অিভব ি েত িস  হেয় আিম আর প ব  হােটেল  পৗঁছালাম। 

 সই রাি েত িকছুেতই আমার  েচােখর পাতা এক 
হে  না।   চােখর সামেন  ধু  ভেস উঠেছ সূয  মুখী, দ  
পেটেটা ইটাস  ,  াির নাইট ওভার দ   রান — এই সম  
পৃিথবী িবখ াত ছিব।  ভ ান গেঘর ছিবর আন সাগের 
ভাসেত ভাসেত কখন  য ঘুিমেয় পেড়িছ তা মেন  নই।  
সুখিন া যখন ভাঙল তখন পূব  িদগে  িমি   রােদর  সানালী ছটায় ডাচ জনজীবেনও একটু 
একটু কের কম  ব  তার  শ    চােখ পড়ল।  তাড়াতািড়  তির হেয় আমরা আম ারডাম 
িবমানব ের  পৗঁছালাম।  আমরা জািননা আমােদর ব গপ   কাথায় আেছ।  িবমানব ের 
 পৗঁেছ এক স দয় ডাচ   ৗেঢ়র বদান তায় আমােদর ব াগপে র স ান পাওয়া  গল।  তাঁেক 
অসংখ  ধন বাদ জািনেয় ভূ-গভ     মে ােরেলর উে েশ  রওনা হলাম। 

আমােদর পরবত ী গ ব  আম ারডাম  স াল   শন আধঘ ার যা ােতই আমরা 
 পৗঁেছ  গলাম।  আম ারডােমর এই চ রটা  বশ জমজমাট ও শহেরর  ক  লও বেট।  
অসাধারণ গিথকরীিতর  াপত  কীিত র িনদশ  ন আম ারডাম  স াল   শন।  চািরিদেক 
অসংখ  সুউ  অ ািলকা।  তেব আজকালকার মতন কংি েটর জ ল নয়।   িতটা বািড়ই 
অসাধারণ িশ সুষমায় মি ত।  পির    িচেবাধ ও না িনক িশ েচতনায় পিরপূণ   এই 

http://www.nandimrinal.wordpress.com


www.nandimrinal.wordpress.com  Page 3 
 

বািড় েলা  দখেলই  বাঝা যায় িশ  ও িশ ীর ময  াদা িদেত জােন কেঠার পির মী ‘হা ’-এর 
উ রসূরীরা। 

সেতরেশা শতেক আম ারডােম যখন উ া  সমস া মাথাচাড়া িদেয় উেঠেছ  সসময় 
ডাচ  শাসন অত   সুিচি তভােব আম ারডাম ক ানাল িসে ম গেড়  তােলন।  এইসম  
ক ানােল সুসি ত হাউ   বােট কের শহেরর অেনকটাই 
 দখা যায়। 

আম ারডাম  স াল   শন  থেক একিট সুসি ত 
 ােম কের আমােদর গ ব  ভ ান গঘ িমউিজয়াম-এ 
 পৗঁছলাম।  িমউিজয়ামিট আম ারডােমর িবখ াত 
িমউিজয়াম   ায়াের অবি ত।  এখানকার উে খেযাগ  
িমউিজয়াম েলা হল Stedelijk Museum, Raijks Museum 
এবং Concertgeborrow।  ঐিতহািসক এই  ােন  পৗঁেছ 
মনটা আনে  আ হারা হেয় উঠল।  ল েনর িবখ াত 
National Art Gallery- ত পৃিথবী িবখ াত ব  িশ ীর 
িচ কলা  দেখিছ — িলওনােদ া দা িভি , িমেকলাে েলা, 
রাফােয়ল,  রম া ,  ভরিমেয়র,  দ মেন ইত ািদ।   খ াত 
এই িশ মি েরই আমার সােথ  থম পিরচয় ভ ান গেঘর সূয  মুখীর।  এছাড়াও  দেখিছলাম 
তাঁর A wheatfield with Cypresses, Crab এবং আেরা কেয়কিট কালজয়ী িচ কলা।  
রেঙর অপ প  বিচ  ও  ত    মৗিলক আি ক আমােক ম মু  কেরিছল।  আিম অবাক 
িব য় অেনক ণ তািকেয়িছলাম এই সম  ছিব েলার িদেক।  সারা শরীের কাঁটা িদেয় 
উেঠিছল যা আজও আমার উ াদ  ফয়াজ খান সােহেবর  টাড়ী  নেল হেয় থােক।  এই 
সম  ছিব েলােত  যমন  পেদর গা ীয  আেছ আবার পূরব ঠুংিরর মাদকতাও সমানভােব 
 কট।  এ-িছল আমার ভ ান গঘ দশ  েনর  থম সুখানুভূিত।  িক  এখন আিম  য 
িমউিজয়ামটার সামেন দাঁিড়েয় আিছ  সটা পুেরাটাই ভ ান গেঘর।  তাঁর কেয়কেশা ছিব আজ 
চা ুষ করেত পারব।  এক িবরল  সৗভােগ র  েবশ াের দাঁিড়েয় আমার  দয় আেবগা ত 
হেয় উঠল।  এ  যন উ াদ আিল আকবর খান সােহবেক দশ  েনর অেপ া।  আমার স ীেতর 
ঈ  রেক আিম কখনও সামনা-সামিন  দিখিন।  আমার  পেন-শয়েন তাঁর উ  ল উপি িত 
সব দা  টর  পেয়িছ।  ভ ান গঘ দশ  নও  তা ঈ র দশ  েনর সমাথ ক। 

প ব আর আিম তাড়াতািড় িটিকট কাউ ার  থেক  েটা িটিকট কাটলাম।  হােত 
সময় খুব কম।  অন  সম  িবখ াত িমউিজয়ােমর মতন এখােনও িনরাপ ার  চ  
কড়াকিড়।  জ ােকট ও লঙ  কাট জাতীয় িঢেলঢালা ও বড়  পাষাক পের  ভতের  ঢাকার 
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অনুমিত  নই।  িক  সম  ব ব ািট এখােন এতটাই সুচা  ও সুশৃ ল  য  ধয   চু িতর 
 কানও অবকাশই  নই। 

ভ ান গঘ িমউিজয়ামিট  তির হয় ২রা জুন ১৯৭৩ সােল।  এই সং হশালায় ভ ান 
গঘ ছাড়াও তাঁর সমসামিয়ক  বশ িকছু িশ ীর  ল ভ সং হ আেছ।  িবখ াত  পিত গ ািরট 
িরকেভ  এবং িকেশা কুেরাশাওয়ার ত াবধােন এই অিন  সু র  াপেত র সৃি  হয়।  এই 
সং হশালায়  মাট  েটা িবি ং আেছ — িরকেভ  িবি ং এভং কুেরাশাওয়া উইং।  চারতলা 
িরকেভ  িবি ং-িটই এই সং হশালার মূল গৃহ আর এখােনই সম   ায়ী সং হ  দখেত 
পাওয়া যায়।  একতলায় একটা ক ােফ শপ আর িকছু  দাকান আেছ মূলতঃ  ারক িব েয়র 
জন ।   দাতলায় ভ ান গেঘর সম  কাজ  দিশ  ত।  িতনতলায়  দখেত পাওয়া যায় 
Restoration of Paintings।  আর চারতলায় ভ ান গেঘর সমসামিয়ক  িথতযশা িশ ীেদর 
িচ কলা ও তাঁেদর সৃি েত ভ ান গেঘর  ভাব — এই ভাবনায় সাজােনা হেয়েছ অসাধারণ 
সব িশ কম  ।  পাশাপািশ কুেরাশাওয়া উইং-এ আেছ  ধানত অ ায়ী  দশ  নী সাম ী। 

এই িমউিজয়ােম  দিশ  ত আেছ ভ ান 
গেঘর  ায়  ইশতিট  পি ং, চারশত  িয়ং 
এবং সাতশ িচিঠপ ।  এর মেধ  উে খেযাগ  
হল — দা পেটেটা ইটাস  , দা ইেয়েলা হাউস, 
আ  িতকৃিত, সূয  মুখী, Almond Blossoms, 
Avenue of Poplars in Autumn, 
িসগােরটমুেখা ক াল, Agostina segatori 
sitting in the cafe of Tambourin, Wheat Field with a Lark, View of Paris from 
Vincent’s room in the Rue Lepic, The Zomave, আইেলর  বড ম, অ ানেরপ-এর 
িনব ািচত কাজ, প ািরেসর িনব ািচত কাজ, আেল র িনব ািচত কাজ।  এছাড়াও এখােন ভ ান 
গেঘর নয়টা আ - িতকৃিত ও িকছু  ছােটােবলায় আঁকা ছিবর  দশ  নী আেছ।  ভ ান গেঘর 
িশ রীিতেত  ভািবত তৎকালীন পৃিথবীিবখ াত িশ ীেদর ঐিতহািসক িশ -সং হও মু  
করার মতন।  ইমে শিন  এবং  পা -ইমে শিন  আে ালেনর িকছু  ল ভ ছিবও আেছ 
এই সং হশালায়। 

 নামধন  Auguste Rodin ও Jules Dalou-এর  াপত কম   ছাড়াও িন িলিখত 
িব িব ত িশ ীেদর িচ কলার অসাধারণ স ার আেছ এই সং হশালায়।  Emile Bernard, 
Maurice Denis, Rees Van Dragen, Paul Gauguin, Edouard Manet, Claude Monet, 
Orilon Redon, Georges Seurat, Paul Signae, Henri de Toulause Lautrec। 

ভ ান গেঘর  থম িবখ াত কাজ The Potato Eaters।  এই অসামান  িশ কেম   তাঁর 
িবখ াত তী  রেঙর  েয়াগ  দখা না  গেলও পরবত ীেত  াে  অব ানকােল তী  
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সূয  ােলােকর  ভােব তাঁর  বিশরভাগ ছিবেত একটা উ  লতা আেস এবং উিন এক  মৗিলক 
রীিতর জ   দন।  তাঁর সৃ  এই রীিত পূণ তা পায় আেল  তাঁর অব ােনর সময়।   সটা 
১৮৮৮ সাল। 

আিম িচ কলার technicality বুিঝ না।   সই  ছা েবলা  থেক আমােদর বািড়েত 
আমার দা -বাবা-কাকােদর িশ -সািহত -স ীত-িচ কলার  িত গভীর অনুরাগ ও   া 
 দেখ আমার বেড়া হেয় ওঠা।  সং ৃিতর এই চতুর চচ া অজাে ই আমার অ েল ােক এক 
সংেবদনশীল দশ  নানুভূিত ও  বণানুভূিতর জ  িদেয়েছ।  ভারতীয় উ া  স ীেতর মাধুয   ও 
গভীরতা আজও আমার অ ঃ লেক  যমন আেলািড়ত কের,  তমনই ভােলা ছিব বা িশ কম   
 দখেল আনি ত হই।  ভ ান গেঘর ছিবর িশ সুষমা, রেঙর চয়ন ও ব বহার ইউেরােপ এক 
নবজাগরেণর সৃি  কের।  ব িদন তাঁেক  ক  কেরই িচ চচ া আবিত ত হেয়েছ।  
ব ি গতভােব আমার উপলি েত ভ ান গেঘর িকছু ছিবেত আিম িকছুটা িবষ তা  পেয়িছ।  
িবেশষত তাঁর ডাচ ল া ে প েলােত।  আম ারডাম বা সািব কভােব ডাচ পিরেবেশর মেধ  
একটা িবষ তা আেছ  সটাই  যন ওনার মহাজাগিতক তুিলর টােন জীব  হেয় উেঠেছ।  
তাঁর িনেজর আ - িতকৃিতেত কতবার উিন িনেজেক  দেখেছন।  Starry Night over the 
Rhone যখন  দিখ তখন মেন হয় উ মােগ র সাধেকর পে ই এভােব আকাশেক  দখা 
স ব।    ার, সৃি েক িফের  দখার িনম  ল আন   যন এই ছিবর  িতিট তুিলর টােন 
 িতভাত হয়।   কৃিতেক কতভােব উিন  দখেত  পেয়েছন ও  কাশ কেরেছন তা আজও 
আমােদর িব য়ািব  কের।  আমােদর মতন সাধারণ মানুষ তাঁর সৃি র মেধ  িদেয়ই নবসােজ 
এই  কৃিতেক  দখার আন  পায়। 

আিম আর প ব ম মুে র মতন আড়াই ঘ া সময় এই  গ ােলােক কাটালাম।  
কতৃ  পে র উদারতায় ওখানকার  ায় সম  ছিবই ক ােমরাবি  কেরিছ — ভিবষ েতর 
 ৃিতেক সেতজ ও সবুজ রাখার জন । 

িবমান ছাড়ার সময়  মশঃ এিগেয় আসেছ।  এবার ঘের  ফরার পালা।  মন চাইেছ না 
তবু  যেত হেব।  যাওয়ার আেগ আেরা একবার িফের  দখেত ই া করিছল সূয  মুখীেক — 
ধম  , বণ ,  ান, কাল, পা -র ব বধান দূর কের আজও তার অেমাঘ আকষ েণ সারা পৃিথবীর 
মানুষ এখােন আেস।  এখােনই িশ ীর সাথ কতা! 
 
িচ  পিরিচিত : ১। ভ ান গেঘর আ  িতকৃিত;  ২। ভ ান গঘ িমউিজয়াম;  ৩। ভ ান গঘ িমউিজয়ােমর 
সামেন  লখক;  ৪। ভ ান গেঘর ‘ াির নাইট’। 
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