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মানুেষর লড়াই িশ ীর ছিব 
িচ  সােদর জ শতবেষ  িলখেছন  েভ ু দাশ  । 
 
পােশর কাটু নিট এঁেকেছন িচ  সাদ।  ১৯৪১ সােল আঁকা কাটু নিট আমরা সং হ কেরিছ 
১৯৯৩ সােল  কািশত লিলতকলা আকােদিমর 
‘িচ  সাদ’ বইিট  থেক। 

কাটু নিটেত ১৯৪১ সােলর রাজনীিত, 
অথ নীিত।  কৃষেকর খািল গা, দাির ।  হােত 
িশকল, গলায় দিড়র ফাঁস,  শাষেণর িচ ।  
 শাষকেদরও আঁকা হেয়েছ : িবেদশী শাসক, 
 দিশয় রাজন  বগ , সরকাির সশ  বািহনী, 
জিমদার।  কৃষক আ া , সশ  আ া ।  
িচ  সােদর আঁকায় িবে াহী কৃষক হােতর 
িশকল  ভে , কাে  পােশ  রেখ অে র িদেক 
হাত বািড়েয়েছ।  মুেখ িব েবর সংক । 

এই কাটু ন ১৯৪১-এর।  এই কাটু ন 
এখনকার।  এখন আিদবাসী কৃষক আ া ।  
আ মণকারী বড় পুঁিজ, িবেদশী  দশী সরকার,  ক  রাজ , সশ  বািহনী,  যৗথবািহনী, 
সােলায়া জুড়ুম, হাম াদ,  কাবরা,   -হাউ , ই.এফ.আর, িস. আর. িপ. এফ, অপােরশন 
 ীন হা । 

িচ  সাদ আজেকর িসিপএম, িসিপআই, যারা আজেকর আিদবাসীেদর উপর 
 শাষকেদর আ মেণর অংশীদার, তােদর পূব সূরী অিবভ  কিমউিন  পািট  র তখনকার 
সদস ।  িচ  সাদ  সিদেনর কিমউিন ।  িচ  সাদ িতেনর দশেক চ  ােম ছা  
আে ালেন  পা ার আঁকার  সূে   ানীয় কিমউিন  পািট  র সং েশ   আেসন।  পািট  র 
 জনােরল  সে টাির িপ. িস.  যাশী তােক কলকাতায় িনেয় আেসন।  কলাবাগােন ছা  
 ফডােরশেনর আ ানায় তার ঠাঁই।  পািট  র জন   পা ার আঁকা।   যাশী তােক িনেয় যান 
 বা াইেত পািট  র সদর দ ের। 

িচ  সাদ পািট  র কাগজ জনযু , িপপলস ওয়ােরর জন  কাটু  ন এঁেকেছন, ছিব 
এঁেকেছন।  আমরা জনযু  পি কায় ১৯৪৩ সােল ছাপা িচ  সােদর িতনিট কাটু  ন সং হ 
কেরিছ।  এখােন  কাশ করলাম। 
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 থম কাটু নিটর ক াপশান :  আমন ধােনর  লােভ  চারা কারবাির।  কৃষেকর ফসেলর 
উপর আড়তদােরর দখলদাির।  
কৃষেকর কােলা     চহারা, 
আড়ৎদােরর  মাটা ভুির  দখােনা 
 চহারা, পেকেট টাকার বাি ল।  
 ’জেনর অব ার  বষম ।  এ ছিব 
এখনকারও। 

ি তীয় কাটু নিটর ক াপশান :  
কাপেড়র অভাব।  দির েদর কাপড় 
না পাওয়া।  সরকােরর কাপেড়র 
কে ােলর গ ।  ছিবর তলায়  লখা 
: মৃতেদহ পিরবার কাপড় না পাওয়ায় আমােদর িশ ী খবেরর কাগেজর টুকরা িদয়া 
ঢািকয়ােছন। 

তৃতীয় কাটু ন :  এই  িট 
কাটু  েনর অব ােনর পরবত ী পয  ায়।  
এখােন অব া  মেন  নওয়া নয়।  
 েখ দাঁড়ােনা,  িতেরােধ নামা।  
ছিবর িবষয় : সরকাির  ক  — 
বাঁধাদর চাল আটার  দাকান।  
 দশবাসীর চািহদা — খািল থালা 
ধরা অেনক হাত।   রশন  দাকান 
মািলকেদর ফাঁিক — থালায় িদেত 
চাওয়া একচামচ আটা, বািক আটা চেল যাে   চারা বাজাের — হােত মুেঠা কের ধরা  চারা 
বাজার  থেক পাওয়া টাকার বাি ল।  পুিলশ, যা  শাসেনর  তীক  চাখ বুঁেজ।  আর এর 
িব ে   িতেরাধ গণউেদ াগ জনর া সিমিত — শ  হােত আটেক  দওয়া  চারাকারবািরেক।  
এ ছিব তখনকার।  এ কাটু  ন এখনকার।  এখন িজিনেসর দােম  বেড় চলা।  সরকােরর 
গণব ন ব ব ার গ ।   রশন  দাকান মািলকেদর চুির।  সরকাির দেলর মদত।  এবং 
িব  তায় গণ িতেরাধ।  সা িতক  রশন িবে াহ। 

িচ  সােদর কাটু  ন িনেয় সমসামিয়ক ব ি েদর কেয়কিট ম ব  রাখিছ তােক, তার 
আঁকােক বুঝেত। 

িশ ী  ভাস  সন : কিমউিন  পািট  র পি কায়  কািশত হেয়েছ তার  জারােলা 
হােতর সাদা কােলা  ইং, িলেনাকাট কাটু  ন।  অত াচািরত মানুেষর  িত  ইং, িলেনাকােটর 
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লাইেন ভালবাসার অিভব ি েত তার িশ কম   তখন।  ভ ূিমহীন চািষর জীবেনর সং াম িতিন 
তার িশ  মাধ েম মমতায় ও   ােধ  কাশ কেরেছন। 

সহেযাগী িশ ী  সামনাথ  হার 
: জনযু  পি কায় ছাপা 
িচ  সােদর ছিব ভারেতর বুি জীবী 
মহলেক সচিকত কের তুেলিছল।  
তার ছিব িল িশ ীেদর সামািজক 
দািয়  স েক  সতক বানী িহসােব 
কাজ কেরিছল। 

কিমউিন   নতা হীের নাথ 
মুেখাপাধ ায় : িব েবর সহায়ক সব 
রকম কােজ ঝাঁিপেয় পড়ার জন  
উদ ীব িচ  সােদর  মজাজ। 

একসমেয়র কিমউিন  পািট র কম ী কিব সুভাষ মুেখাপাধ ায় : িচ  সাদেক জিড়েয় 
আেছ কিমউিন  আে ালেনর একটা যুগ। 

িচ  সােদর কাটু  ন কিমউিন  আে ালেনর িবগত িদেনর ছিব, আগামী িদেনর ছিব।  
িব  তার ছিব।  কৃষেকর, আিদবাসী কৃষেকর। 
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