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া: অিময়ভূ ষণ মজুমদােরর জ শতবষ
উদযাপন। িনজ িচ
‘

া’ ক জ শতবেষ

া জানাল ‘রাজনগর’।

বৃহ

িতবার ‘রাজার শহর’ কাচিবহাের সািহিত ক অিময়ভূ ষণ মজুমদােরর জ শতবষ উদযাপন অনু ান হয়।
কাচিবহাের য়াত সািহিত েকর ‘অিময়ভূ ষণ সরিণ’র বািড়েত তাঁর পিরজেনরা ওই অনু ােনর আেয়াজন
কেরিছেলন। ওই বািড়েত বেসই িবখ াত নানা উপন াস িলেখিছেলন িতিন। ১৯৮৬ সােল ‘রাজনগর’ উপন াস
লখার জাড়া ীকৃিত িহেসেব পেয়িছেলন সািহত অকােদিম ও ব ম পুর ার। এ িদেনর অনু ােন কাচিবহার
ছাড়াও, উ রবে র িবিভ এলাকার সািহিত ক, অনুরাগীরা উপি ত িছেলন।

অিময়ভূ ষেণর সািহত কম থেক জীবেনর নানা িদকও এ িদন ব ােদর কথায় উেঠ এেসেছ। কাচিবহােরর
বািস া বীণ িশ ািবদ িদি জয় দ সরকার বেলন, “অিময়ভূ ষেণর লখার ভাষা পাঠেকর বাঝার অসুিবেধ সৃ
কেরনা। উ রব , প ানন বমা, িশলচর-সহ হােতেগানা কেয়ক ট িব িবদ ালেয় অিময়ভূ ষেণর লখা
পাঠ সূিচেত রেয়েছ। অন িব িবদ ালয় িলেতও একই ভােব পাঠ সূিচেত তাঁর লখা আনা দরকার হাক।
তাহেলই উিন আরও সার লাভ করেবন।”
য়াত সািহিত েকর অনমনীয় ব
ে র কথাও তেল ধেরেছন িতিন। সািহিত ক দবেজ ািত রায়ও জ শতবেষর
অনু ােন িছেলন। িতিন বেলন, “আরও ব াপকভােব অন সব িব িবদ ালেয়ও অিময়ভূ ষেণর উপন াস,
সািহত কম পাঠ সূিচর অ ভ
হাক সটাও আমরা চাইিছ।”
কিব মিণদীপা ন ী িব াস বেলন, “আমার বাবার কােছ রবী নাথ যমন িছেলন, তমিন অিময়ভূ ষেণর জন ও
জায়গা িছল। খুব কাছ থেক তাঁেক ছিব আকঁ েত দখার সুেযাগও পেয়িছ। উিন ধু কাচিবহােরর নন।”
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সািহিত েকর জ শতবেষর অনু ােন ব ব রাখেত িগেয় ন াল জক হেয় পেড়ন কাচিবহােরর বািস া কিব
সমীর চে াপাধ ায়। িতিন বেলন, “আমার বয়স ৮০ হেত আর বছর দেড়ক বািক। ছা জীবন থেকই দাদার
সং েশ আসার সুেযাগ হেয়িছল। স সময় কানও বই পিড়িন নেল অেনক বকাঝকাও খেয়িছ। তাঁর কােছই
জেনিছ পড়ার িবক নই।” কিব সুবীর সরকার বেলন, “অিময়ভূ ষণ কলকাতায় যানিন, কলকাতা এেসেছ তাঁর
কােছ।” সইসে তাঁর সংেযাজন, অিময়ভূ ষেণর সািহেত াি ক মানুেষর কথা জীব হেয় উেঠ এেসেছ।
সািহিত কেক জানেত অিময় কন া এণা ী মজুমদােরর উেদ ােগরও শংসা কেরন িতিন। এনা ী দবী বেলন,
‘‘১০ বছর পির ম কের বাবার জীবনকথা িলেখিছ।” পিরবােরর লােকরা জানান, সািহিত েকর নােম এক ট
ওেয়বসাইট চালু করা হেয়েছ। নানা তথ িমলেব। মতামত জানানর সু্েযাগ থাকেব।
উেদ া ারা জানান, এ িদন ওই অনু ােন কাচিবহার পুরসভার তৃণমূল চয়ারম ান ভূ ষণ িসংহ, া ন
আরএসিপ িবধায়ক িনমল দাস মুখ ছাড়াও য়াত সািহিত েকর দুই পু আন েজ ািত ও অপূবেজ ািত
মজুমদার, কন া মীনা ী, এেথনা, এণা ীেদবীরা উপি ত িছেলন।
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