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িশ ী িচ  সাদ 

িচ  সােদর জ শতবেষ  বাের বাের িফের  দখা িশ ী িচ  সাদেক।  এবার এই িফের 
 দখা কৃ িজৎ  সন  -র কলেম। 
 

িচ  সাদ ভ াচায  িছেলন এমন একজন িশ ী, িযিন িচ রচনােক মেন করেতন এক 
ধরেনর যু ।  একিট সুিনিদ   আদেশ র পে  দাঁিড়েয় িতিন  তা  কৃত অেথ  যু ই কের 
 গেছন আজীবন।   সই যু  িছল দাির  ,  শাষণ, ব না আর পরাধীনতার িবপে ।  
িচ কলা িছল তাঁর অ ।  িচ কলােক যাঁরা  শৗিখন মজ ির বেল ভােবন তাঁেদর তী  
িবপরীেত িছল িচ  সােদর অব ান।  জগৎবেরণ  িশ ী িভনেস  ভ ান গেঘর সে  
িচ  সােদর জীবন ও সাধনায় আ য রকম সাদৃশ  িছল।  তারা  জেনই ছিব-আঁকােক  হণ 
কেরিছেলন জীবেনর সবিকছুর িবিনমেয়।  ফেল  জনেকই বরণ করেত হেয়িছল তুমুল 
দাির  ।  ধনীব ি েদর পৃ েপাষকতা লােভর জন  তাঁরা  কােনািদন ছিব আঁেকনিন।  
িবষয়ব র িদক  থেক এই  ই িশ ীই  বেছ িনেয়িছেলন সাধারণ  মজীবী মানুেষর 
কম  মুখরতা, তােদর    ও ভােলাবাসােক।  যিদও ভ ান গেঘর ছিবেত িছল িবিচ রেঙর 
 বল  জায়ার।  িবপরীেত িচ  সাদ িছেলন ম ূলত সাদাকােলার স াট।  িক  তাঁেদর  জেনর 
ছিবেতই লুিকেয়িছল এক তী  প াশন, যা আজও দশ  েকর  দয়েক  শ   কের। 

িচ  সােদর জ  ১৯১৫ সােল  নহািট শহের।  
বাবা চা চ  ভ াচায   িছেলন  ামীণ সমবায় ব াে র 
একজন সরকাির িহসাব-পরী ক।  চাকিরর জন ই 
অেনক জায়গায় ঘুরেত হেয়েছ তাঁেক।   সই  াম মাণ 
সংসােরর  জ   স ান িচ  সাদ  ুেলর পড়ােশানা  শষ 
কের ভিত  হেযিছেলন চ  াম গভন েম  কেলেজ।  
বাবার ইে  িছল িচ  সাদেক ডা ার করার।  
পিরবােরর বেড়া  ছেল িহেসেব সকেলরই  ত াশা িছল 
িতিন পড়ােশানা  শষ কের  ত অথ  উপাজ েনর িদেক 
মন  দেবন।  িক  িচ  সােদর আবাল  িশ ে ম 
ততিদেন রীিতমেতা অ ুিরত হেয় মেনর মেধ  গভীর 
িশকড় িব ার কের  ফেলেছ।  ছিব আঁকেত  তা ভােলাবাসেতনই, পাশাপািশ ম ূিত গড়ােতও 
তাঁর খুব উৎসাহ।  কুেমারপাড়ায় িগেয় িতিন সবারর অেগাচের িশেখ আসেতন  িতমা-
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 তিরর কলােকৗশল।  িচ  সােদর মা ই ুমতী  দবী ছাড়া পিরবােরর আর  কউ িচ  সােদর 
এইসব কাজকেম   খুিশ িছেলন না।  মােয়র  ভাব ও আদেশ   ভীষণরকম  ভািবত িছেলন 
বালকিশ ী।  আর এই মাতৃ ভাব সম  জীবনব াপী বেয় িনেয় িগেয়িছেলন িচ  সাদ।  
মানুেষর  িত ভােলাবাসা ও  দশে ম-এর বীজ বালেকর মেন তাঁর মা-ই  থম বুেন 
িদেয়িছেলন।  ১৯৩৯ সােল ি তীয় মহাযু  ও তার পরবত ী ঘটনা েম ভীষণভােব আেলািড়ত 
হন িচ  সাদ।  ি িটশ িনয়ি ত ভারতবেষ র যুে  জিড়েয় পড়া, চ  ােম িবমান আ মণ, 
পূব বাংলার িব ীণ  অ েল খাদ শেস র হাহাকার ও পিরণােম  িভ    ইত ািদ এেকর পর এক 
ঘটনার  জের িচ  সােদর জীবেনর গিতপথ ঘুের যায় স ূণ  এক িভ  িদেক।  তৎকালীন 
কিমউিন  পািট  র িব বী  নতা পূেণ  ু দি দােরর অনুে রণায় িচ  সাদ জিড়েয় 
পেড়িছেলন সি য় রাজনীিতেত।  িশ ীস া ও িব বীস ার  মলব েন িতিন তখন এক 
নতুন মানুষ।   সইসময় িতিন  ােম-গে  ঘুের  বিড়েয় এঁেক  বড়ােতন অজ  সাদাকােলা 
 রখািচ ।   সইসব িচে  িবষয় িছল  ুধাপীিড়ত মানুষ।   সইসে  িতিন আঁকেতন 
নানারকম রাজৈনিতক  পা ার।  ওই সমেয় সারােদেশ িচ  সােদর মেতা ি তীয়  কােনা 
িশ ী  ায় িছেলন না বলেলই চেল, িযিন ছিবেক িনেয়  যেত  পেরিছেলন হাট-মাঠ-ব ের, 
মানুেষর কাছাকািছ।   েম ও িন ায় িতিন হেয় উেঠিছেলন একজন আদশ   িশ ী।  তাঁর  সই 
আদেশ   ধরা িদেয়িছেলন নবীন িশ ী  সামনাথ  হার।   সামনাথও িচ  সােদর িচ সফের 
স ী হেতন।  তািলম িনেতন  ুধা ও অনাহারেক িচ বি  করার কলােকৗশেলর।  
পরবত ীকােল পািট  র  নতারা চ  াম  থেক িচ  সাদেক িনেয় আেসন কলকাতায়।  
কলকাতায় এেস িচ  সাদ পিরিচত হেয়িছেলন এক বৃহ র জগেতর সে ।  ততিদেন 
কিমউিন  পািট  র মুখপ  জনযু েত ছাপা তাঁর অসংখ   িয়ং ও কাটু  ন িচ  সাদেক 
রীিতমেতা িবখ াত কের তুেলেছ।   স-সমেয় িচ  সােদর সহেযা ারা িছেলন  জ ািতির  
 ম , সুভাষ মুেখাপাধ ায়, সুকা  ভ াচায  , িবজন ভ াচায  , শ ু িম , খােলদ  চৗধুরীর মেতা 
ব ি  রা।  ১৯৪৩ এ বন া ও  িভ   পীিড়ত  মিদনীপুর  জলা ঘুের ছিব ও  লখা িদেয় ‘হাংির 
 ব ল’ নােম এক অভ ূতপূব  ডােয়ির রচনা কেরিছেলন িচ  সাদ।   সই ডােয়ির ছাপা হেল 
তার সম  কিপ ইংেরজ সরকার িকেন  ত পুিড়েয়  ফেল।  এমনই তী  িছল তার 
অিভঘাত।  ১৯৪৬ সােল  স-সমেয়র কিমউিন  পািট  র  ধান িপ.িস.  যািশ িচ  সাদেক 
 বা াইেয় দেলর  ক ীয় কায ালেয় িনেয় যান।  জীবেনর এেকবাের  শষ কেয়কিট মাস বাদ 
িদেল বািক জীবেনর  ায় সম টাই িচ  সাদ  বা াই শহের কাটান।  আে িরর 
 িমকপাড়ায় এক পুেরােনা বািড়র একিট অিত সাধারণ ঘের একাকী থাকেতন সদাসৃি শীল 
িচ  সাদ।   সই ঘের বেসই িতিন এঁেক  গেছন এেকর পর এক  পা ার, রাজৈনিতক 
কাটু  ন, কেরেছন অসংখ  িলেনাকাট, উডকাট, বইেয়র   দ ও অল রণ, নাটেকর 
ম িনম  াণ ও তার  পাশাক পিরক না, পুতুলনােচর জন   তির কেরেছন  কীয় আি েকর 
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পুতুল, িলেখেছন পুতুলনােচর ি  , িশ কলা সং া   ব  আরও কত কী!  এই ঘের 
বেসই  বা াইেয়র  নৗ-িবে ােহর সমথ েন জীবেনর সবেচেয় বেড়া  তলরেঙর ছিবিট 
এঁেকিছেলন িচ  সাদ।   ধু ছিবর  ভতের িনেজেক আটেক না  রেখ  ত   আে ালেনও 
সািমল হেয়িছেলন িতিন।  এমন নিজরও আেছ  য,  কােনা এক জনসভায় পুিলেশর  িলেত 
আহত এক  িমকেক বুেক জিড়েয় তুেল এেক তােক  ােণ বাঁিচেয়েছন িতিন।  অেন র জেন  
িনেজর জীবন িবপ  কেরেছন একািধকবার।  িক   ঃেখর কথা এই  য এমন আেবগ বণ, 
আে ালনমুখী, আেপাসহীন িশ ী খুব  বিশিদন গণআে ালন ও  ত   রাজনীিতর সে  
িনেজেক জিড়েয় রাখেত পােরনিন।  কিমউিন  পািট  র দৃি ভি  ও কায কলাপ তাঁেক 
 মাগত আশাহত কের তুেলিছল।  ততিদেন ভারেতর ব কাি ত  াধীনতা এেস  গেছ।  
িক  তােত খুিশ হেত পােরনিন িচ  সােদর মেতা সৎ রাজৈনিতক কম  ীরা।  জাতীয়তাবাদী 
 নতােদর সে  ি িটশ শাসেকর আেপাশ, ভারতীয় পুঁিজপিতেদর  াথ র া,  দশভাগ 
ইত ািদর িবিনমেয় পাওয়া  াধীনতা িচ  সােদর মনেক ভারা া  কের  দয়।  তাছাড়া 
 াধীনতা াি র িঠক পেরই ভারতীয় কিমউিন  পািট  র  নতৃ পদ িপ.িস.  যািশর হাত 
 থেক িব.িট. রণিদেভর হােত চেল যাওয়ার ফেল দেলর রাজৈনিতক কম  সূিচও আম ূল বদেল 
যায়।  নতুন  নতৃে র দৃি ভি েত সািহত  ও িশ কলা হেয় ওেঠ  চারসব   ও 
সংকীণ তােদােষ   ।  ১৯৪৯ সােল পািট  র সব  েণর একিন  কম  ী-িশ ী িচ  সাদ 
কিমউিন  পািট  র সে  তাঁর স ক   ছদ কেরন।  যিদও মাক সবােদর  িত িতিন আ াশীল 
িছেলন জীবেনর  শষিদন অবিধ।  পরবত ী জীবেন যা-িকছু িশ কলা িতিন কেরেছন তার 
সবই িছল মাক  সবাদী ম ূল েবােধর  িত দায়ব ।  পািট  র বাইের আসার পর িচ  সােদর 
জীবেন ঘিনেয় আেস  বল সংকট।  গ ালাির-িনভ  র বািণজ মুখী ছিবেক িচরিদন িতিন ঘৃণা 
কেরেছন।  তাঁর পে   বােস  বা াই শহের  পশাদার িশ ী িহেসেব অি  র া করা খুবই 
কিঠন হেয় ওেঠ।  তবু িতিন লড়াই চািলেয়  গেছন।  একজন বীর  যা ার মেতাই জীবেনর 
মুেখামুিখ দাঁিড়েয়িছেলন িতিন।   বল অভােবর িদেনও দা ণরকম সৃজনশীল িছেলন 
িচ  সাদ।  কাজ  থেক সের আেসনিন একিদেনর জেন ও।  আ ীয়-পিরজনহীন িনঃস  
এই িশ ী ভােলােবেসিছেলন এক নারীেকও।  যিদও জীবেন তােক পানিন িতিন।  এইসব 
িদক  থেক িবেবচনা করেল তাঁর সে  ভ ানগেঘর তুলনা চেল আেস বােরবাের।  িলেনাকাট 
িছল িচ  সােদর ি য়তম মাধ ম।  কারণ একিট িলেনাকাট  থেক খুব অ  খরেচ একই 
ছিবর অসংখ  ি    বর কের ছিড়েয়  দওয়া যায় চািরিদেক।  ছিবেক সব  গামী কের 
 তালার আকা ার জন ই জলরং,  তলরং, প াে েলর মায়া কািটেয় িলেনাকাটেক িশ ী 
তাঁর কােজর  ধান মাধ ম কের িনেয়িছেলন।  এই মাধ েমই িতিন  তির কেরিছেলন 
এে লস উইদাউট  ফয়াির  টলস — ভারতবেষ র দির ,  শািষত, অবেহিলত িশ  িমকেদর 
িনেয় এক অিব রণীয় িসিরজ।   ডিনশ ইউিনেসেফর উেদ ােগ আ জ  ািতক িশ বষ  
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উপলে   ১৯৬৯ সােল এই িসিরেজর ছিব িল িনেয় একিট অ ালবাম  কািশত হেয়িছল।  
 ততাি েশর ম  েরর  ৃিত তাঁর িপছু ছােড়িন, ১৯৫৩- ত একই আেবেগ উ ী  হেয় িশ ী 
মহারাে র  িভ   পীিড়ত অ ল ঘুের ঘুের অসংখ  ছিব এঁেকিছেলন, িলেখিছেলন মম   শ  ী 
গদ ।  অথচ কী পিরতােপর িবষয়, িশ ী তাঁর এই ছিব িল িনেয় অেনক  চ া কেরও  কােনা 
 দশ  নীর ব ব া করেত পােরনিন।   কােনা ব ি  বা সংগঠন এিগেয় আেসনিন িশ ীর 
এইসব কাজেক জনসমে   চার করার জন ।  কী অপিরসীম বুকভাঙা  ঃখ আর হতাশা 
িনেয়  য িতিন অিবরাম কাজ কের  গেছন — একথা ভাবেল আ য   হেত হয়।  অবশ  
এেকবােরই  য  ীকৃিত পানিন িচ  সাদ, একথা িঠক না।  তাঁর অসংখ  কাজ  েদেশ  তা 
বেটই িবেদেশও  পেয়েছ সমাদর ও স ান।  তাঁর ছাপাই ছিব িনেয়  ছােটা  ছােটা  দশ  নী 
হেয়েছ  চেকাে াভািকয়া,  ডনমাক , জাম  ািন, হল া  ও আেমিরকায়।   সািভেয়ত রািশয়া 
 থেক  কািশত পি কায় তাঁর ছিব ছাপা হেয়েছ।   চক চলি  কার প ােভল  হাবল 
িচ  সােদর জীবন ও ছিব িনেয়  তির কেরেছন তথ িচ ।  তবু একথাও সিত   য  েদেশ 
িশ ীর কাজ জনি য়তা  পেলও  য়ং িশ ী িছেলন উেপি ত।   বা াই  থেক অসু  অব ায় 
কলকাতায় িফের এেস যখন িশ ী চল ি হীন হেয়ও সৃি কেম   ম , তখনও তাঁেক িনেয় 
আ হ  দখানিন  ায়  কউই।  ১৯৭৮ সােল িশ ীর  য়াণ হয় রামকৃ  িমশন 
 সবা িত ােন।  িচ  সােদর মৃতু র পর  শানযা ী িহেসেব দশজন  লােকরও সমাগম 
হয়িন।   য সমাজেক ভােলােবেস অিবরাম িশ সৃি  কের  গেছন িচ  সাদ,  সই সমাজ 
তাঁেক িদেয়েছ উেপ া, অস ান আর িনদা ণ অথ ক ।  যাঁেদর জন  িতিন ছিব এঁেকিছেলন 
তাঁরা ছিব  কনার মেতা আিথ ক অব ার মানুষ িছেলন না।  আর যাঁরা ছিব  কেনন তাঁরা 
কখনও মেনােযাগী হনিন িচ  সােদর ছিবর  মৗিলকতায়। 

 
িচ  পিরিচিত : ১। িচ  সাদ, িশ ী :কৃ িজৎ  সন  । 
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