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িচ  সাদ 

িচ  সােদর জ শতবেষ  আমরা পুনঃ কাশ করিছ   র  িত িশেষ র   াঘ । িশ ী 
 সামনাথ  হাড় এই  লখািট বােরামাস পি কার জেন   লেখন এবং  থম  কািশত 
হয় িডেস র ১৯৭৮ সংখ ায়।   ে য় কাটু ন-রিসক  েভ ু দাশ  র সহায়তায় 
 লখািট  কাশ করা স ব হল। 
 
স বত ১৯৪৩ সােল িচ  সােদর কােছ আমার ছিব আঁকার  থম পাঠ।  তখন জানতাম না, 
পের জানেত পাির ওঁর আসল বািড়  মিদনীপুের িক  বড় হেয়েছন চ  ােম।  বাউ ুেল ছিব-
আঁিকেয় িছেলন;  কােনা এক আ া  থেক কমু িন  কম ী  য়াত পূেণ   ু দি দার গণ-
আে ালেন  চেট আেনন।   সই  য নতুন জীবন    হল — িচ -মাধ েম, তা আর 
প াদমুখী হল না। 
 ৪৩-এর ম  র ভুিলিন।  
িচ  সাদেক  দখতাম, নাওয়া  নই 
খাওয়া  নই  িয়ং খাতা,  পি ল, আর 
কািল তুিল িনেয় সমােন   চ কের 
চেলেছন।  অভু ,  রাগা া , 
মরেণা ুখ অসংখ  িশ , নর-নারী।  
তারা আমােদর গা-সহা হেয় িগেয়িছল।  
আমরা অধ  ভু  িছলাম।  অভু েদর 
উপি িত সহনীয় হেয় উেঠিছল।  িকেচেন িরিলফ  দয়া ছাড়া খুব  বিশ িকছু করার িছল না।  
হা-পা- ফালা ক ালসার মূিত  িল ধীের ধীের হািরেয়  যেত লাগল — চািরিদেক  ধু  ঃখ, 
 দ শা আর হতাশা।  িচ  সােদর ছিব িল হঠাৎ ছুিরর ফলা হেয়  কেট চলল।  তারা 
 িতবােদর  প িনল।   িতিট  রখা িচৎকার কের বেল উঠল — ‘ তামরা,  তামরাই এর জন  
দায়ী; কই বাঁচােত ত পারেল না।   চ া কেরছ িক?’   য়াত জয়নূল আেবদীন এবং 
িচ  সােদর ছিব িল দশ  কেক িভ  িভ   ের যুগপৎ দংশন এবং িবচিলত কেরিছল।  আেরা 
অেনেক এ সমেয়  িভ  ে র ছিব কেরেছন।  িক  তার  বিশরভাগই দূর  থেক  দখা।  ম ৃতু র 
মুেখামুিখ সংলাপ নয়। 
 িচ  সােদর এই সময়কার আেরকিট অবদান  — িকছু গান।  অেনেকই জােনন, 
চ  ােমর িনজ  একিট কথ ভাষা আেছ।  িচ  সাদ এই ভাষা স ূণ  আয়  কেরিছেলন 
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এবং  িভ  ে র সময় এমন িকছু গান িলেখিছেলন — যা হেয়িছল তৎকালীন গণ-আে ালেনর 
হািতয়ার।  এখােন একিট গােনর িকছু অংশ উ ৃত করিছ : 
 
                নের অেগা  দশবাসী,  ন যত নারী, 
               ব   ঃেখর  শেষ আজুয়া (আজ) জীবন যারৈগ ছািড়। 
               সাতকািনয়ায় আিছল ঘর,  সায়ামী আিছল চািষ 
               আিছল চাইরেগায়া (চারিট) হালর বলদ,  গালা  ( গালায়) ধানরািশ। 
               গাইয়ত (গােয়) আিছল অলংকার,  পায়া ( ছেল) আিছল বুেক 
               চাঁপা ফুলর বরণ তাহার, কতই বুিল মুেখ। 
               ইত ািদ ...— 
 হাজার হাজার মানুষ এই গান  নেত  নেত অ ধারায় িস  হত।  ভাষা,  িন এবং 
আেবেগর সংিম েণ এ িল হেয় উেঠিছল অপূব ।  চ  ামী অেনেক একই িবষেয় িকছু িকছু 
গান িলেখেছন, িক  িচ  সােদর গােনর মেতা 
 স িল     ও আেবগপূণ  হয়িন। 
 ৫০-এর পের রাজনীিত  থেক ধীের ধীের 
সের এেস একা ভােব ছিব আঁকায় িনিব  হন।  
এটা অিনবায  িছল।  জনজীবন  থেক ছিব আঁকার 
রসদ িনেতন।   সখােনই রইেলন, ওপর  তেক 
রাজনীিত ছিবেত ছাপাবার  চ া করেলন না।  
পরবত ী অধ ােয় যা িকছু এঁেকেছন —  ায় সবই 
জীবেনর জয়গান।  আ  ত য় িছল অগাধ।  তাই 
কখেনা িদেশহারা হনিন।  আপন জীবনীশি  
ছিবেত  িতিবি ত।  ওঁর ব বহার, কথা এবং 
 লখায় (ব ি গত িচিঠপে ) হতাশার  ান িছল না। 
 কথাবাত ায় ও আচরেণ খুবই রিসক এবং 
 াণচ ল িছেলন।   য- কােনা িবষ   ান 
পিরেবশেক মু েত র মেধ  সজীব কের তুলেতন।  সময়  পেলই ওঁর কােছ িগেয় শি  স য় 
করতাম।  িক  পরবত ীকােল ব িদন ধের তাঁর সে  সংেযাগ রাখা স ব হয়িন।  দীঘ কাল 
বে েতই কাটােলন, আ -িনব ািসত।  কলকাতায় মােঝ মােঝ আসেতন।  পের তাও ব  হেয় 
 গল।  িচিঠ মারফত িকংবা  লাক মারফত জানেত  পতাম — উিন ছিব আঁকেছন;  জেল, 
মুেট, মজুর িকংবা িশ ।  স বত একবার মহাভারেতর িকছু িকছু কািহনীর িচ  পও 
কেরিছেলন।  িক   স িল  দখার  সৗভাগ  হয়িন।  ব  নােচর পুতুলও  তির কেরিছেলন 
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 েনিছ।  যাঁরা  দেখেছন তাঁরা মু ।  ওঁর কােজ িবদ ালেয়র পািলশ িছল না; থাকত শি  
িবকীরণ — সরাসির এবং মম  েভদী।  আেগই বেলিছ, যখন রাজনীিতেত িছেলন এবং যখন 
তা বজ ন করেলন — মােঝ  কােনা ফারাক সৃি  হলনা।  কারণ ছিব েক িতিন কখেনা বজ ন 
কেরন িন।  পি মী িশ াব ব ার  ার  কখেনা হনিন — না এেদেশ, না িবেদেশ।  তাই 
ভারতীয়  তাঁর ছিবেত   ।  অথচ ভারেতর িচ পেট তাঁর  ায়-অনুপি িত িব য়কর।  
এই অনুপি িত  ঃেখর এবং   ােভরও।  কত  কৃত অেথ  অ-িশ ী তাঁেদর  চাখেবঁধােনা 
অি   িদেয় আবহাওয়া অ কষায় কের  রেখেছন িক  িচ  সাদ 
রইেলন বাইের।  এর ফেল আমরা তাঁেক আেরা  িটেয়  যেত 
 দখলাম।  অিভমান  ায় শামুেকর  খালেসর আকার িনেয়িছল।  
ব ু-বা বেদর আ িরক সহানুভূিতেক ক ণা সে েহ দূের  ঠেল 
রাখেতন।   েনিছ  শষ জীবেন কেঠার দাির   বরণ কেরন;   ায় 
   াবরণ বলা চেল।  িন য়ই  কউ-না- কউ কােছ িছেলন এবং 
 শষ জীবেনর  ঃখক  িকছুটা লাঘেবর  চ া কেরেছন — তাঁরা 
িনঃসে েহ  দশবাসীর কৃত তাভাজন হেয় রইেলন। 
 ন লােলর অজু  ন-িচে র বৃষ   শা  ল আকৃিত  প  পত িচ  সােদর  চহারায়।  
সত ই সু র শি মান পু ষ।   েনিছ  কােনা এক সময়  দয় িবিনময়  হতু গভীর  ত 
সৃি  হেয়িছল জীবেন।  তারই ফেল িচরতের 
কলকাতা ত াগ এবং সুরা-আ য়।  এই  ই কাঁটা 
বুেক িনেয় দীঘ  অেপ া এবং অি ম।  কত পিরমাণ 
 ঃখ,  শাক, হতাশা আ   কের এই িশ ী অপরেক 
জীবেনর জয়গান  িনেয়েছন — তার পূণ  উে াচন 
হেল সকেলই উপকৃত হব।  িকভােব হেত পাের 
আপনারাই  ভেব  দখুন। 
 
িচ  পিরিচিত : সম  ছিবই িচ  সােদর আঁকা।   ধু িশ ী িচ  সােদর  িতকৃিত এঁেকেছন তাঁর  বান 
 গৗরী চে াপাধ ায়। 
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