
 
Arunima Choudhury's Landscapes Are Inspired By Fantasy And 
Hence Portray A Dream-Like Quality 
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ভেষজ রঙেই আমার েুবন ফুটিঙে তুলঙলন শিল্পী অরুশিমা 

ভ ৌধুরী 

 
অরুশিমা ভ ৌধুরী 

হাইলাইটস 

 নন্দলাল তাাঁর অনুঙেরিা। 

 িাশিশনঙেতঙনর শিল্পীঙের স্বতন্ত্র শিল্প  চার ধারা 

 এবং রবীন্দ্রনাঙের নান্দশনে শ িা তাাঁঙে গেীরোঙব েোশবত েঙর 



এই সময় জীিেযাপে ভেস্ক: এই লেডাউঙন সবাই শনঙজর মঙতা েঙর 

সমে োিাঙেন। আসঙল আমাঙের সেঙলর এখন োঙলা োোিা খুব 

জরুশর। ভে োরঙি আরও ভবশি েঙর পছঙন্দর োঙজর মঙধে োো েরোর। 

শিল্পী অরুশিমা ভ ৌধুরী েেৃশত োঙলাবাঙসন। েলোতার পাঠেবন সু্কঙল 

বহুশেন শতশন শিক্ষেতা েঙরঙছন। নন্দলাল তাাঁর অনুঙেরিা। 

িাশিশনঙেতঙনর শিল্পীঙের স্বতন্ত্র শিল্প  চার ধারা এবং রবীন্দ্রনাঙের নান্দশনে 

শ িা তাাঁঙে গেীরোঙব েোশবত েঙর। তা াঁঙের শবেল্প আধুশনেতাবাঙের 

োবনা এবং আধুশনে শিল্প  চাে শবশেন্ন োশরগশর েেরি ও মাধেঙমর বেবহার 

শনঙে শতশন খুব উৎসাশহত শছঙলন। ভসখান ভেঙেই হাঙত ততশর োগঙজর উপর 

েীর্ চ ১৫ বছর ধঙর ভেষজ রং শনঙে শতশন শনরির পরীক্ষা শনরীক্ষা েঙর 

 ঙলঙছন। ভেষজ রং ছশবঙত আঙন স্পি চঙবাধ এবং সঙতজতা। এই শনঙেই 

অনলাইন েেি চনীঙত তাাঁর আাঁো ছশবর নাম শেঙলন আমার েুবন। ফুটিঙে 

তুলঙলন শনরবচ্ছেন্ন েেৃশতঙে। ছশবর নাম শেঙলন নীশলমা, মা ও শিশু, 

শবেশিত েেৃশত, সেূ চমুখী, েেৃশতর বাগান, পশরোেী। এই শসশরঙজ তাাঁর ভমাি 

১০ টি আাঁো রঙেঙছ। 

 

েীণলমা 

েেৃশতঙে েখঙনা ভেশখ এে েশল্পত রমিী। তার সরল রূপােৃশত এবং 

ভোমল, সঙতজ অে  েরূতর নীল রঙের পরত আমাঙের ভ াখ িাঙন। এই 

উজ্জ্বল সঙতজ োব সম্ভব হে ভেষজ রঙের সুশ শিত বেবহাঙর। 

মা ও ণিশু 

মা ও শিশু শিঙল্পর ইশতহাঙসর এে শ রিন শবষে। মা তার শিশুঙে খাওোে, 

েত্ন েঙর, আগঙল রাঙখ। েেৃশত ভে তাই আমরা এেজন েত্নিীল মাঙের 

রূঙপ ভেশখ। ছশবঙত মা ভেোঙব শিশুঙে তার সতেচ েৃটিঙত আগঙল ভরঙখঙছন 

তাঙত ফুঙি উঙঠঙছ সিাঙনর জনে বাংলার সেল ভেহিীল শপতামাতার ভসই 

শ রোলীন আেুশত ‘ আমার সিান ভেন োঙে েুঙধ োঙত। 

 

ণিকণিত প্রকৃণত 

মাতৃত্ব ভে অঙনে সমে শবেশিত, েস্ফুটিত েেৃশতর সঙে েল্পনা েরা হঙে 

োঙে। ফুঙলর উৎসঙব েেৃশতঙত আনঙন্দর ভরি ছশিঙে পঙি। ছশবঙত ভেশখ 

ফুঙলর সমারঙহর আিাঙল এোেী রমনী বঙস আঙছ, তার হাত েুটি োাঁজ 

েরা, আত্মমগ্ন, বুচ্ছি ভোন শ িাে ডুঙব। 

সূয যমুখী 

অরুশিমা রবীন্দ্রনাে, শবঙনােশবহারী, নন্দলাঙলর শিল্পােি চ ও েেৃশত োবনার 

এোি অনুসারী। শেন্তু, আঙরেজন শিল্পী োর শিল্পেঙম চর গেীর েোব তার 



মঙধে ভেখঙত পাই শতশন শেংবেশি শিল্পী েোন গর্্ োর অননে েেৃশত শবষেে 

ছশব পচ্ছিশম েূেৃঙিের ইশতহাস বেঙল শেঙেশছল । 

 
শিল্পী অরুশিমা ভ ৌধুরী 

 

প্রকৃণতর িাগাে 

ভে শিল্পী অরুশিমার মঙধে আঙছন শতশন এেজন মালী। মালী ভেমন বাগান 

েঙর, ভতমশন অরুশিমার ছশব আাঁো। হাঙত ততরী োগজ তার মাটি আর 

েেৃশত ভেঙে ততরী ভেষজ রে ভহাল আঙলা আর জল। 

েুট্টা ভখত 

েঙতেে শিল্পীর শনজস্ব আশেে বা শিল্পরীশত োঙে। অঙনেিা শনঙজর 

হস্তাক্ষঙরর মত। অরুশিমা তার শনজস্ব িান ভিাঙনর ভেৌিঙল ফুটিঙে 

তুঙলঙছন ছঙন্দামে েুট্টা ভখঙতর ছশব। 

িাগাঙে একটট ভমঙয় 

অরুশিমার েেৃশত েল্পনার গেীঙর রঙেঙছ এেটি নারীরূপ। নারী ও েেৃশত 

এে অঙেেে বন্ধঙন বা াঁধা। ছশবঙতও ভেমন, বাগান এবং ভমঙেটি শমঙলশমঙি 

আঙছ, অশেন্ন। 

মা 

মাোর ভিঙরসা এই পীশিত পশৃেবীর মা; তোগ, োঙলাবাসা ও ভসবাধঙম চর 



শ রিন েতীে। তার উজ্জ্বল বেচ্ছিত্ব আেৃি েঙরঙছ মেবুল শফো হুঙসন সহ 

বহু শিল্পীঙে। এই ছশব অরুশিমার শ্রদ্ধা মাোঙরর েশত। 

পণরযায়ী 

েখন েঙরানা অশতমারীর জনে ভেি জঙুি লেডাউন জাশর হে, তখন ভেঙির 

নানা িহঙর আিঙে োো পশরোেী শ্রশমেরা পাঙে ভহাঁঙি র্ঙর শফঙরশছল। 

খােে-সহােহীন, শনরাপত্তাহীন শবপন্ন মানুঙষর মাইল মাইল পে লা, তাঙের 

অমানুশষে পেেি, েন্ত্রিা ও মতুৃে আমাঙের মনুষেঙত্বর শিেি ধঙর নািা 

শেঙেশছল। শিল্পীঙেও ছুাঁ ঙেশছল মানুঙষর েি। তাঙের রি তার ছশবঙেও স্পি চ 

েঙরশছল। 

 

জীিে হয় সুন্দর 

 ারটি আধা শবমূত চ ছশবর এেটি শসশরজ। েেৃশত ও মানুঙষর অঙেেে শমলন, 

পূি চতার েোি। আসঙল সুখী ও সুন্দর জীবন ভতা েেৃশতর সঙে ছন্দ শমশলঙে 

 লারই জীবন। 

 

অনলাইন েেি চনী  লঙছ ইমাশম আঙিচ। শুরু হঙেঙছ ৫ জনু।  লঙব ৩০ জনু 

পে চি। 

অরুশিমা ভ ৌধুরীর ছশবগুশল ভেখঙত শিে েরুন 
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