
www.nandimrinal.wordpress.com  Page 1 
 

ভ ান গেঘর জীবন যাপন 

জীবন যাপেনর সে  ছিবেক িমিলেয় িদেত পােরন িক  ধু িশ ীরাই?  সাধারণ 
মানুেষর জীবেন িক ছিব-যাপেনর  কােনাও  ান  নই?  সাধারণ মানুষ ও অসাধারণ 
িশ ীেদর িচ -যাপেনর পাথ ক টা িঠক  কাথায়?  এই  লখায়  সইসব  ে রই উ র 
 খাঁজার  চ ায় মৃণাল ন ী। 
 
িব বেরণ  একজন িচ িশ ী িভনেস  ভ ান গঘ।  আজেকর িদেন দাঁিড়েয় যিদ দশজন 
িচ িশ ীর নাম িলখেত বলা হয় পৃিথবীর  িতিট মানুষেক —  স িতিন ছিব- বা া হন বা না 
হন — তেব ভ ান গেঘর নাম অবশ ই থাকেব  সই  িতিট তািলকােতই।   য  কােনা 
আঁেতেল চুয়াল ব ি  িনেজর িচ েবাধ  বাঝােনার জন  যিদ  কােনা িশ ীর নাম  নন তেব 
তার মেধ  অবশ ই এেস যােবন ভ ান গঘ। 
 িক  যিদ আজেকর িদেন না দাঁিড়েয় এই 
ছিবটাই আমরা  দিখ তাঁর সমকােল, ভ ান গেঘর 
জীবনকােল?  িঠক উে া ছিবটাই  তা  দখব আমরা।  
িনেজর জীবনকােল সামান  িশ ীর ময াদাটুকুও পানিন 
িতিন।  একটাও ছিব িবি  হয়িন তাঁর।   কউ পা াও 
 দয়িন িশ ী িহসােব বা মানুষ িহসােবও।   য স ান 
িতিন পাে ন মরেণা র,  সই স ােনর কণামা  িতিন 
যিদ  পেতন তাঁর জীবনকােল তেব হয়ত িচ িশে র 
ইিতহাসটাও অন রকম হেতা। 

িক   সই পা াহীন সমেয়র যাপন-িচ টা 
 কমন িছল ভ ান গেঘর?  জ  আট   িডলােরর ঘের হওয়ায় িচ েবাধ  তির হওয়া িনেয় 
 কানও সে হ হওয়ার কথা নয়।  িক  যা হওয়া উিচৎ আর যা হয় তার মেধ  পাথ ক ও  তা 
থােক আকাশ-পাতাল।  িভনেস  ভ ান গেঘর দা ও িছেলন িভনেস ।  িতিন িছেলন 
ধম  যাজক।  আট   ও ধম   —  েটাই ভ ান গঘ পিরবােরর ম ূল  ক ।  আমােদর িভনেস , 
অথ াৎ িচ িশ ী িভনেস  ভ ান গঘ িক   থম জীবেন আট    ছেড় ধম  েকই  বেছ 
িনেয়িছেলন জীবেনর ম ূল ল   িহসােব।  যিদও  থম িদেক িনেজেদর পািরবািরক আট   
িডলােরর ব বসােত  িপল  কা ানীেত  যাগ িদেয়িছেলন সামান  কম  চারী িহসােবই।  িক  
জিমেয় ওঠার আেগই  সখান  থেক ছাঁটাই হন িতিন।  এরপর ধম  িশ ার জন  
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আম ারডােম রওনা  দন।  িনেজর কাকার বািড়েত  থেক  েবিশকা পরী ার জন   তির 
হেত থােকন এবং ব থ  হন।  এরপর  সখান  থেকও চেল আেসন। 

আসেল জীবেনর ম ূল ল  টাই খুঁেজ পাি েলন না িতিন।  একদম সাধারণ মানুষই 
িছেলন।   বলিজয়ােমর  বািরেনজ  জলায় একিট কয়লা-খাদান এলাকার িমশনািরেতও  বশ 
িকছুিদন কাজ কেরন িতিন ধম   চারেকর ভ ূিমকায়।  িক   সখােনও ি র হেত পােরনিন।  
আসেল  বাধহয় মন  থেক  কােনা আকষ ণ এই কাজ েলােত িতিন পাি েলন না।   সখােন 
অবসর সময় কাটােতন  ানীয় কুিল-কািমনেদর   চ এঁেক। 

এরপর আবার িফের যাওয়া বািড়েত।  
এক অখ  অবসর, িক   সই অবসের  নই 
 কােনাও আন ।  ল  হীন জীবনেক বেয় 
িনেয় চলার য ণা আর িদনগত পাপ েয়র 
এক চুড়া  অপচয়-ম ূলক জীবন।  
ল  হীনভােব করা িকছু   চই অবেশেষ তার 
জীবেনর গিতপথ পাে  িদল।  িভনেস  ভ ান 
গঘেক আিব ার করেলন তাঁর ভাই িথওেডারাস ভ ান গঘ, যােক িভনেসে র সম  
িচিঠপে  আমরা িথও বেলই িচিন।  িভনেস   যমন তাঁর ভাইেয়র অবাধ  হতনা,  তমনই 
িথও তাঁর দাদােক ভালবাসেতা িনেজর  ােণর  চেয়ও অিধক।  এই ভাইেয়র পরামেশ  ই ছিব 
িনেয় আলাদাভােব ভাবেত    করেলন িভনেস ।   গেলন  ােসল -এ িবখ াত ডাচ িশ ী 
উইিলয়াম  রােয়  (Willem Roelofs) এর কােছ, িযিন  ােসল -এর অ াকােডিম অফ 
রয়াল আট  -এ িভনেস েক ভিত  করেত সাহায  করেলন।  িশখেলন পাস  েপি ভ কােক বেল, 
িশে র ম ূলত  আর িচ কলার িকছু ম ূল িনয়মকানুন। 

এরপর আবার ইেটেন িফের এেলন িতিন, চচ া িক  চলেতই থাকেলা।   সখান  থেক 
 হ  শহের  ায়  ায়ীভােব আ ানা িনেলন।   গেলন তৎকালীন নামকরা িশ ী আ ন ম -
এর কােছ।  তাঁর কােছ িশখেলন  তলরং ও জলরেঙর কাজ।  এরমেধ ই ভ ান গঘ বুেঝ 
 গেছন জীবেনর ম ূল ল  ।  ছিব ছাড়া তাঁর জীবেনর আর িকছুই  নই।  ছিব আঁকার জন  
সবিকছু করা যায়।  এটাই তাঁর জীবেনর প াশন হেয় উঠল। 

আসেল প াশন ছাড়া  কােনা িকছুই স ব নয়।  ভ ান গেঘর ছিবর  িত ভালবাসা 
এতটাই িছল,  পেন-জাগরেণ ছিব তাঁেক এমনই িঘের  রেখিছল  য তাঁর  নশা ব ও িছল 
সাধারণ  নশা েব র  চেয় আলাদা, রেঙর িটউব।   নশা করার জন  িটউব  থেক রং  খেয় 
 ফলেতন িতিন।  ছিব আঁকার জন  ঠা-ঠা  রা ুের আঁকার সর াম িনেয়  থেক  যেতন 
সারাটা িদন,  রােদর রং ধরার জন ।  রােতর আকােশর রংেক  বাঝার জন  শীেতর রােতও 
পেড় থাকেতন  খালা আকােশর িনেচ।  আসেল ছিব আর জীবন এ  েটােক আর আলাদা 
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করেত পারিছেলন না িতিন।  ছিবর সে  ব ি গত জীবন িমেলিমেশ একাকার।  জীবন-
যাপন আর ছিব-যাপন ভ ান গেঘর কােছ একই রকম অথ  বহন কেরিছল। 

যখন িতিন আল  (Arles) শহের িছেলন, িনেজর বাস ানটােকই কের তুেলিছেলন 
িমউিজয়াম।  হলুদ বািড় বা Yellow House নােমই িবখ াত হেয় যায় বািড়টা।  আসেল হলুদ 
রং িনেজই  যন ভ ান গেঘর পিরিচিত হেয় ওেঠ একটু একটু কের।  রেঙর উ  লতা আর 
তী তার জন  হলুদ রং ব বহার িতিন একদম িনয়ম কের  ফেলিছেলন।  হয়ত জীবেনর যত 
ব থা- বদনা ও  ঃখেক হলুেদর উ  লতা িদেয় একদম  ঢেক িদেত  চেয়িছেলন িতিন।  তাঁর 
ছিবেত  য রেঙর ব বহার  দখা যায়, তা তার জীবেনর সাদা-কােলা  ঃেখর একদম িবপরীত।  
হয়ত ছিব-যাপেনর মেধ  িদেয় জীবেনর হতাশা আর  বদনা েলােক ভুলেত চাইেতন িতিন। 

িভনেস  ভ ান গেঘর অ াসাইলােম থাকার সময়টাও অ ুত।  রং আর তুিল হােত 
িনেলই  যন একদম সু - াভািবক একজন মানুষ।  হয়ত তাঁর জীবন-যাপন প িতটাই 
সমােজর  চােখ পাগলািম হেয় ধরা পড়িছল।   সখান  থেক  বিরেয় আসার একমা  রা া 
িতিন  পেয়িছেলন ছিবর মাধ েমই।  প াশেনরই  তা আর একটা নাম পাগলািম! 

‘প াশেনট’ িভনেস ই   িমকােক উপহার  দন িনেজর কান।  এঁেক  যেত পােরন 
িনেজর িবদায়-িচ ।  আর তারপেরই করেত পােরন আ হত া। 

িক  এই আ হত ােতই যিদ  থেম  যত িভনেস  ভ ান গেঘর জীবন-যাপন তেব 
 তা আজ আর আেলাচনার  কানও দরকারই হেতা না তােক িনেয়।  িভনেসে র জীবন-
যাপেনর একটা পব   শষ হল তার মৃতু র সে  সে , িক  আর 
একটা িচর ন পব     হল এখান  থেকই। 

িভনেসে র  িতভার আিব ারক িথও বা িথওেডারাস ভ ান 
গঘেক  ায় িনয়িমত িচিঠ িলখেতন িতিন।  িথেয়া উ রও িদেতন  ায় 
িনয়িমত।  এছাড়া মা,  বান ও ব ু পল গগাঁেক  লখা িচিঠও 
 বশিকছু।  আরও  বশিকছু অন   েয়াজনীয় িচিঠ।  এই িচিঠ েলাই 
 শষ পয     থেক  গিছল িচ িশ ী ভ ান গেঘর জীবন-যাপেনর িচ  
িহসােব।  আসেল িচিঠ েলা য  কের সংর েণর কাজ    
কেরিছেলন িথেয়ােডারাস। িক  তার অকাল  য়ােণর পর  সই কাজ িনজ দািয়ে  কাঁেধ 
তুেল  নন িথও-র  ী  য়াহানা।  এই সংর ণও  যন িভনেসে র জীবন-যাপেনরই পিরবিধ  ত 
 প। 

একসময় এই িচিঠ খুঁেজ পায় তার গ ব ।  এক আেমিরকান সাংবািদক আরিভং 
  ােনর হােত িগেয় পেড় ভ ান গেঘর িচিঠ েলা।  িশ ীর মৃতু র চি শ বছর পর।  তখনও 
ভ ান গঘ ততটা িবখ াত হেয় ওেঠনিন বািক পৃিথবীর কােছ।  আরিভং   ান আকৃ  হেলন 
এবং হেয়  গেলন িভনেসে র জীবন-যাপেনর অংশীদার।  একজন িশ ী িযিন জীব শায় 
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সামান  িশ ীর স ানটুকুও পানিন, যাঁর একটাও ছিব িবি  হয়িন তাঁেক িনেয় িলখেত 
থােকন এক উপন াস।   য িশ ী  চেয়িছেলন জীবনেক বুঝেত এবং  সই জীবনেক রািঙেয় 
তুলেত ক ানভােস তাঁর জীবনটাই আরিভং   ান 
 চ া করেলন উপন ােসর আকাের ধের রাখেত।  
 শষও করেলন  সই কাজ। 

িক  িবিধ বাম।  িতন বছর ধের 
 কাশকেদর দরজায় দরজায় ঘুরেত থাকেলন 
িতিন।   েত েকই িফিরেয় িদেলন তাঁেক।  
সেতেরাজন  কাশেকর কাছ  থেক  ত াখ াত 
হওয়ার পর আেঠেরা ন র  কাশক িনতা  অিন ায়  রেখিদেলন পা ুিলিপ।  ‘অখ াত এক 
িশ ীর জীবন িনেয়  লখা উপন াস িক আর িবি  হয়?  তাও আবার অখ াত এক  লখেকর 
 লখা’ — এই িছল মানিসকতা।  তবুও এক সময়  কাশও  পল  সই উপন াস, ‘লা  ফর 
লাইফ’। 

 কােশর পর  ধু একটাই ঘটনা ঘেটিছল সবার অলে  ।   য সেতেরাজন  কাশক 
 ত াখ ান কেরিছেলন তাঁরা তখন  ধু হাত কামড়াি েলন িনেজেদর িনবু  ি তার  মাণ 
 পেয়।  কারণ অখ াত িশ ীর জীবন তখন  ব   সলােরর তািলকায়।  আর আরিভং   ান?  
তাঁর জীবনটাও বদেল  গল।  এেকর পর এক িলখেলন উপন াস, 
যার  বিশরভাগই িশ কলা ও জীবনী সং া । 

এরও বাইশ বছর পর।  ‘লা  ফর লাইফ’  থেক ঐ নােমই 
 তরী হল একিট িসেনমা।  িভনেস  ভ ান গেঘর ভ ূিমকায় অিভনয় 
করেলন অিভেনতা িকক  ডগলাস।  আর এটাই হেয় থাকল তাঁর 
অিভনয় জীবেনর অন তম  সরা িহসােব। 

িভনেস  আমােদর িশিখেয় িদেয়  গেছন  য জীবন 
যাপনটাই আসল।  িশে র  িত ভালবাসাটাই অবেশেষ জয়ী হয় 
জীবেনর কােছ। 

 শষ পয    ‘  হ াট’-টা খুেল আমােদর স ালুট জানােতই হয় সাধারণ মানুষ  থেক 
অসাধারণ িশ ী হেয় ওঠা এই মানুষটােক। 

 
িচ  পিরিচিত : ১। িভনেসে র আ  িতকৃিত;  ২।  াির নাইট, িশ ী : িভনেস ;  ৩। িথওেডারাস ভ ান 
গঘ;  ৪।  লখক আরিভং   ান;  ৫। লা  ফর লাইফ বইেয়র   দ। 
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