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িচ  সােদর ‘ভােলাবাসা’ 
িশ ী িচ  সােদর ছাপিচ  ‘ভােলাবাসা’ িনেয় িশ ী কৃ িজৎ  সন  -র আেলাচনা। 
 

িব িবখ াত ভা র রদাঁর অমর সৃি  ‘দ  িকস’-এর খ ািত  িনয়ােজাড়া।  নানা  দেশর 
অ নিত মানুষ রদাঁর এই 
িশ কম িট  দেখ  চাখ সাথ ক 
কেরেছন।  মানুেষর   মময় 
মু েত র চূড়া  অব ােক পাথের 
  ুিটত কেরিছেলন িতিন আজ 
 থেক অেনক বছর আেগ, ১৮৮৮ 
সােল।  িশ ীর জীব শােতই এই 
ভা য   য পিরমাণ খ ািত ও 
িবতেক র স ুখীন হেয়েছ তার 
তুলনায় িনতা ই অপাংে য় একিট 
ছিব িনেয়  কথা বলেত চাই আজ।  
‘লাভ’ নােম এই ছিবিটর রচিয়তা 
হেলন িচ  সাদ।  ভােলাবাসার ছিব 
হেলও এিট আসেল িলেনাকাট 
মাধ েম আঁকা একিট সাদাকােলা 
ছিব।  ভােলাবাসার ছিবরও এমন 
রঙহীন  কাশ, এমন সাথ ক 
আ েঘাষণা এর আেগ কখনও িক 
 দেখিছ আমরা?  মেন  তা পেড় না। 
 আ িব ৃত  ই নরনারী পরম আিল েন আব  হেয় চু নরত — এই হল ছিবর িবষয়।  
িবষয় িহসােব এমন ছিব হয়েতা খুব  ল ভ নয়, িক  এমন অকপট বিল  চু ন পা ােত র 
িচ কলােতও িক খুব  বিশ  দখা  গেছ?   েমা াদ নারীপু ষ যখন িমিলত হয়, যখন সব   
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ভুেল তারা এেক অপেরর মেধ  লীন হেয়  যেত  যেত িনম  াণ কের অেলৗিকক এক 
ভাবজগেতর,  সই মু ত েক, িঠক  সই  ণটুকুেক শা ত কের রাখেত পােরন িযিন িতিন 
 তা সামান  িশ ী নন।  কারণ  ত  দশ  েন আিল নাব  নারীপু ষেক  ািড করা স ব 
নয় িকছুেতই।   সে ে  মেডেলর  যৗথতায় কৃি মতা ছাড়া আর িকছু  কাশ পােব না 
 কানওভােবই।  আর িনজ  অিভ তাকােল এমন দৃশ  মানুষ কখনও  দখেত পায় না 
িনেজর  চােখ।   সই পরমমু েত   স  তা তখন আেবেগর আিতশেয  িনেজেকও ভুেল থােক।  
আমরা জািন িচ  সাদ অিববািহত িছেলন, এমনিক উে খেযাগ   কানও ভােলাবাসাও 
আেসিন তাঁর জীবেন।  ‘তারা’ না ী এক নারীেক িতিন ভােলাবাসেলও সা   মাণািদ বেল 
জানা যায়  য  সই নারীেক  তমন কের কখনও কােছ পানিন িতিন।  তাহেল িতিন কীভােব 
আঁকেলন এমন সবল আিল ন, এমন আকুিত ভরা সমপ ণ?   রখার মেধ   কমন কের বুেন 
িদেত পারেলন িতিন  বল আ েনর উ াপ?  অথচ  সই আ েনর  তােপ  কাথাও ঘেটিন 
মাধুেয   র এতটুকু ঘাটিত।  এ ছিবর িদেক তািকেয় থাকেল সমুে র উ াসও  যন থমেক 
যায়, ি িমত হয় উ াদ আে য়িগির।   যন  বলতার পাঠ জােন  ধু এই  জন, আর  কউ 
নয়, সম  চরাচর িশ াথ ী তােদর কােছ।  এই অিনঃেশষ আিল ন, এই অন  িনভ  রতা 
আসেল এক   েলাক, যার জন   লাভাতুর হেয় থােক  য়ং  গ ও।  তার  তা জানা  নই 
পািথ ব এই তী তােক কীভােব ম ন কের আেনন মেত  র িশ ী।   গ   ধু সুধােক  চেন, 
পৃিথবীর গরেলর বুেক অমৃেতর নাম  স কীভােব িলখেব?   স  মতা  ধু িচ  সােদর মেতা 
িশ ীর। 
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