
3/19/2019 Amiyabhushan Majumdar: জীবন িচেন রঙ িচনেত �শখা এক আিঁকেয়র গ�

https://bengali.indianexpress.com/lifestyle/art-exhibition-of-amiyabhushan-majumdar-at-gaganendra-shilpa-pradarshanshala-81940/?utm_source=wha… 1/3

Bangla News Lifestyle News in Bengali Art Exhibition Of Amiyabhushan Majumdar At Gaganendra Shilpa
Pradarshanshala

জীবন িচেন রঙ িচনেত �শখা এক আঁিকেয়র গ�
অিময়ভূষণ �পশাগত ভােব িচ�িশ�ী িছেলন না কখনই। তেব, সমাদৃত হেব না �জেনও িশ�ী �যমন স�ৃ� কের
যান, িনেজর খুিশেতই এেঁক �যেতন 'গড় �ীখ�', 'চাদঁেবেন'র ঔপন�ািসক।

By: madhumanti chatterjee
Updated: Mar 10, 2019, 6:49:50 PM

“বইেয়র প�ৃা �থেক গিড়েয় িগেয় �য বাড়িত রঙ আমার �চােখ পেড় , কখনও কখনও তােক ধের রাখেত ইে� কের”।

“…যখন খুব ক� হয়, িলখেত �গেল ভাবেত হয় �তা, গ�ার একটা জলকণা আকঁেলই �তা হয় না,
তার �বাহটােকও ধরেত হয়”। এই ‘�বাহটােক ধরার জন� �য মানুষটা কলেমর �াি� ভ�লেত ত� িল
ধরেলন, িতিন অিময়ভূষণ মজমুদার। বাংলার পাঠককূল তােঁক িচেনেছ সাদা পাতার কােলা
হরেফই। যিদও �লখক বলেতন, “িলখবার সময় আিম রেঙর মেধ�ই থািক”। এ �হন অিময়ভূষেণর
আকঁা ছিব িনেয় গগেন� িশ� �দশ �নশালায় চলেছ এক �দশ �নী।
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অিময়ভূষণ �পশাগত ভােব িচ�িশ�ী িছেলন না কখনই। তেব, সমাদৃত হেব না �জেনও িশ�ী
�যমন স�ৃ� কের যান, িনেজর খুিশেতই এেঁক �যেতন ‘গড় �ীখ�’, ‘চাদঁেবেন’র ঔপন�ািসক। স�ৃ�
সুেখর উ�ােস আচঁড় কাটেতন পাতায় পাতায়। �কউ �কােনািদন �দখেব না �জেনও ছিব আকঁার
অনুভূিত বণ �না করেত িগেয় �লখক িলেখিছেলন, “আমার �য উপন�াস ছাপা হেব না, তা িলখেতও
এমন অনুভূিত হয়”।

আরও পড়ুন, �াধীনতা উদযািপত �হাক, িক� �দশ ভােগর হাহাকার �যন না �ভােল
এই শহর

কম �জীবন �থেক অবসর িনেয় ৬০ বছর বয়েস �থম ত� িল ধরেলন �লখক। তারপর যখনই মেন
হেয়েছ কলম সবট� কু বেল উঠেত পারেব না, ত� িলই হেয় উেঠেছ বাঙময়। তািসলার �ময়র
উপন�ােসর জন� আকঁা �বশ িকছ�  ছিবই রেয়েছ �দশ �নীেত।

 

�লখেকর �ছেল অপূব �েজ�ািত মজমুদার জানােলন, “বাবার আকঁায় �কােনা একজন িশ�ী িকমবা
পাস �েপি�েভর ছায়া খুেঁজ পাওয়া যায় না। এেককটা ছিবেত রঙ �বিশ চাপা, অেনকটা গগার মেতা।
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আবার �মেয়েদর ধান কাটার ছিব�েলােত অবনী�নােথর ধাচঁ আেস। িক� বাবা ওয়ােশর
�কৗশলটাই জানেতন না। তাই িনিদ�� �কানও িশ�ীর ছায়া �খাজঁার �চ�া করেল উ�র পাওয়া ক�ঠন
হেব। বাবা িনেজ িব�াস করেতন, িচ��র ছিবেত িচমিনর কােলা �ধায়ঁাও সু�র। যারা ছিবটা
�দখেছন, তােঁদর মেধ� �য �বাধটা �তির হে� �সটা ধরার �চ�া ক�ন। ওটাই আসল”।
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