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সমাজ সনেতে োটযকার মনোজ য়মে সমকালীে সমসযামূলক োটক রেো করার জেয বাাংলা
োটযজ নত য়েরস্মরেীি হনি রনিনেে । োটকনক য়িল্পরূনপ সার্ক
থ কনর গতালাই গেনকাে য়িল্পীর
অেযতম প্রধাে লক্ষ্য। মনোজ য়মে ও তার বযয়তক্রম েে । তাাঁর োটনক য়বষিবস্তুর ববয়েেয গেমে
আনলায়েত হনিনে গতময়ে সমাজ বাস্তবতার সনঙ্গ বযশ্চি মােুনষর গমলবন্ধে ও স্থাে গপনিনে।
সমসাময়িক কানলর সাধারণ মােুনষর অন্তর- বায়হর , আেন্দ- গবদ্ো,জীবে- সাংগ্রাম , িাসে- গিাষে
ও বাদ্- প্রয়তবানদ্র েয়ব তাাঁর োটকগুয়লনত সমােভানব উপস্থায়পত হনিনে। গরামান্সনক অয়তক্রম
কনর মােুষও তাাঁনদ্র দ্ুুঃখ- দ্ুদ্থিানক দ্িনকর
থ
সামনে তু নল ধনরনেে । গিায়ষত মােুনষর প্রয়তবাদ্ী রূপ
সম্পনকথ োটযকার মনোজ য়মে ‘ কৃষ্টি ‘ পশ্চেকাি মন্তবয কনরয়েনলে – “ আয়ম এইমুহনূ তথ একষ্টট
য়বষিনকই অয়ধকার য়দ্নি য়লখনত োই , গসটা হল দ্ীে মােুষ , দ্ুবলথ মােুষ , অবনহয়লত এবাং পেুদ্স্ত
থ
মােুষ তার হীেতা , তার দ্ুবলতা
থ
,তার ভি , য়িধা , সাংিি কাষ্টটনি মােুনষর মনতা উনে দ্াাঁড়ানে ।
এনদ্নির গে গকােও ঘটোর মনধযই আয়ম এই মােুষনক খুশ্চাঁ জ , মােুনষর এই সাংগ্রামনক ধরনত োই ‘’।
োটযকারনক সবদ্া
থ সমাজ বাস্তবতা সম্পনকথ দ্ািবদ্ধ র্াকনত হি । কারণ োটক তার ঊষালগ্ন
গর্নকই গসোি সমাজনক সাংনিাধে করার দ্ায়িত্ব গ্রহে কনরনে । অবিয মনোজ য়মনের সমাজ
সম্পনকথ ধারো অনেকাাংনি আলাদ্া। কারে তার প্রয়তষ্টট োটনকর গমজাজ ও ধরে-ধারে সবয়কেু
আলাদ্া । কখেও হায়সর আড়ানল অশ্রু কখেও বা কয়বতা গঘরা কাবযমি আবার কখেও বা রহসয
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গরামানন্স উদ্ভায়সত । তনব এই সমস্ত য়কেু করনত য় নি য়েনজর োরপানির সমাজ বাস্তবতানক য়তয়ে
কখেও ভুলনত পানরেয়ে । মনোজ য়মনের সমাজ গেতো সম্পনকথ একজে য়বয়িি সমানলােক
বলেন -“ গকানো য়িল্পী ও সায়হয়তযক সমানজর গেেী সমূনহর প্রয়ত সনেতে গর্নকও তার সাংগ্রানমর
সীমানক গকানো য়েয়দ্থি

ন্ডীনত গবাঁনধ রাখনত োে ো । য়কন্তু তারা মােুষ ও সমানজর ফাাঁক-

গফাকরগুনলা আয়বষ্কার করনত োে স্ব ীি উপলয়িনত , জীবনের রহসযমি আনলাোিার ববয়েনেয
তাই তাাঁনদ্র গলখাি প্রকাি পাি এক ধরনণর সহােুভূয়ত ো কখেও বা ক্ষ্মারই োমান্তর । তারািঙ্কর
অর্বা য়বভূ য়তভূ ষনণর ল্প-উপেযানস তার উদ্াহরণ খুব কম েি । মনোজ য়মেনকও গবাধ কয়র এই
য়িতীি ধারার গলখক বনল গ্রহে করা োি । ” য়তয়ে মনে করনতে সামন্ততায়িক অপরাধ জ নতর
য়েতয সঙ্গী হল পুনরায়হত সম্প্রদ্াি । তাই য়তয়ে তাাঁর োটনক – পুনরায়হত েয়রনের অবতারো কনর
সামন্ততায়িক সমানজর য়বরুনদ্ধ তাাঁর অন্তনরর ঘৃো প্রকাি কনরনেে । ‘সাজানো বা াে’ োটকষ্টট
তার জ্বলন্ত উদ্াহরণ স্বরূপ। পুনরায়হনতর সনঙ্গ ে’কয়ড়র য় ন্নীর কনর্াপকর্ে ও পুনরায়হনতর
আেরনের মাধযনম তার মােয়সকতা ও আয়র্ক
থ অবস্থার পয়রেি য়দ্নিনেে। পুনরায়হনতর মিপানের
িারাই গবাঝা োি তার পূনজানত য়বন্দুমাে মে গেই –“ ওাঁ রক্ষ্ রক্ষ্ হাঁ ফট্ স্বাহা … ফট্ স্বাহা … ফট্
স্বাহা ো বাঞ্চা , ফুনট ো …” । েকয়ড়র মঙ্গলকামোর পয়রবনতথ য়েনজর প্রাপ্ত দ্রবযসামগ্রীর য়দ্নকই
পুনরায়হনতর েজর গে গবয়ি য়েল তা তার বিনবয সুস্পি – “ য়দ্ে ঘুরনল য়ক আর গহানমর দ্রকার
পড়নব মা? (য় য়ন্নর হাত গর্নক র্য়ল ও

ামো য়েনি) একটা িায়ড়ও য়দ্নত পারনল ো!

ামোখাো

এনকবানর গসনলায়ফে গপপার ! ”

গেেী য়বভি সমানজ িন্দ্ব পর্ ধনরই প্রয়তবানদ্র সুর ধ্বয়েত হি, মােুষ অেযাি, অতযাোর ও
অয়বোনরর য়বরুনদ্ধ য়বনদ্রাহ গঘাষো কনর । মনোজ য়মে তাাঁর ‘োকভাঙা মধু’ (১৯৬০ ) োটনক
গিায়ষত গেেীর মােুনষর য়বনদ্রাহী হনি ওোর েয়বষ্টট য়েশ্চেত কনরনেে । সমানজ মহাজেনদ্র য়েমমথ
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য়েষ্েুরতাি সাধারে মােুষনদ্র দ্ুদ্থিা গে কী েরম পোনি
থ গপ ৌঁোনত পানর তা য়তয়ে এই োটনক
বাদ্ামীর বিনবযর মাধযনম পয়রস্ফুট কনরনেে - “(লুি

লাি) এনেনো য়কেু? গো াড় কয়রনত

পারনল য়কেু ? ….পানরায়ে ? (িূণয জানলর র্য়লটা কুয়ড়নি) য়কেু পাওয়ে, ো ? আজ য়তে য়দ্নের ময়ধয
তু য়ম এট্টা দ্াোও গজাটায়ত পারনল ো! …. মরুক, গকাে্ রানকাস এনিনে পযানট – মরুক! ”
মনোজ য়মে সবসমি গেিা কনরনেে তার কাজ গেে কখে োয়িক ো হনি পনড়। তাই য়তয়ে তাাঁর
োটনক বলার য়বষনির সনঙ্গ সনঙ্গ বলার ধরনের উপনরও গুরুত্ব য়দ্নিনেে । তাই বলা হনিনে –
“গখালস বা গমাড়ক োরই গহাক, স্বরগ্রাম গে রকমই গহাক, গিষ পেন্ত
থ অতযাোনরর গিাষনণর য়বরুনদ্ধ
গিায়ষনতর জি ও প্রয়তষ্ঠা, ভন্ডায়মর য়বরুনদ্ধ সতয ও মােয়বকতার প্রয়তষ্ঠা, য়বশ্চেন্নতার য়বরুনদ্ধ
ভানলাবাসার প্রয়তষ্ঠা এবাং মৃতুযর য়বকনল্প জীবনের প্রয়তষ্ঠা গদ্খানোর সাংকল্প গর্নক মনোজ য়মে
য়বেুযত হে ো।”
মনোজ য়মে তাাঁর ‘গেকনড়’ ( ১৯৬৮ ) োটনক িাসক গিায়ষত লড়াইনি সরাসয়র গিায়ষনতর পানি
দ্াাঁয়ড়নি তানদ্র জি গঘাষো করার গেিা কনরনেে । সাধারে মােুষনক বশ্চঞ্চত কনর গে গিাষক
সম্প্রদ্াি য়েনজনদ্র আনখর গ াোনত বযস্ত তানদ্র য়তয়ে কখেও ক্ষ্মা করনত পানরেয়ে । গিাষক
সম্প্রদ্াি গে শুধুমাে সাধারে মােুষনদ্র বশ্চঞ্চত কনরনে তা েি োরীনদ্র অসম্মােও কনরনে । তাই
এক অসহাি োরী প্রয়তবাদ্ী হনি উনেনে । োো গক িল অবলম্বে কনর বুলড কুকুরনক বধ কনর
কাংমায়রনক য়েুঃসঙ্গ হনত বাধয কনরনে । পনর লড়াইনি িিানঙ্কর গুয়লনত আহত হওিার পনরও
ঘন্টাবাশ্চজনি সকলনক েুনট আসার ইয়ঙ্গত য়দ্নিনে । এই োটনক োটযকার একয়দ্নক গেমে গিায়ষত
সাম্প্রদ্ানির প্রয়ত িাসনকর অেযানির প্রয়তবাদ্ কনরনেে ষ্টেক গতময়ে সকনলর সাংঘবদ্ধতা গে সমস্ত
গিাষে পীড়ে গর্নক মােুষনক মুশ্চির পর্ গদ্খানত পানর তাও জায়েনিনেে । তাইনতা গিষ পেন্ত
থ
গিাষক সম্প্রদ্ানির লাি জনিাল্লাস ধ্বয়েত হনিনে ।

সমসাময়িক সমাজ বাস্তবতার প্রয়তফলনে মনোজ য়মনের োটক
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১৯৭২-৭৩ সানল ‘অশ্বত্থামা ‘ োটকষ্টট য়তয়ে পুেরাি গলনখে । োটকষ্টট পুরাণ অবলম্বনে রয়েত
হনলও সমকালীে ভারনতর আর্-সামাশ্চ
থ
জক ও রাজনেয়তক অবস্থাও তানত স্থাে গপনিয়েল। ষানটর
দ্িনকর গিষভান

নড় ওো আনন্দালনে গিষপেন্ত
থ বযশ্চি ত স্বার্ প্রধাে
থ
হনি দ্াাঁয়ড়য়েয়েল তাই এই

আনন্দালে য়বভ্রান্ত হনি পনড়য়েল । এই য়বভ্রান্ত গে বনের প্রতীক রূনপ োটযকার মনোজ য়মে
অশ্বত্থামা েয়রেষ্টট সৃষ্টি কনরয়েনলে । অশ্বত্থামা সারাজীবে আদ্ি থ অেু ত প্রাণ র্াকা সনেও
গিষপেন্ত
থ দ্ুনোধেনক
থ
রক্ষ্া করনত পানরয়ে । তাই জীবনের গিষ মুহনূ তথ তার মনে য়বয়ভন্ন প্রশ্ন স্থাে
গপনিনে –“ অন্ধ ! িত্রু য়েয়ে ো, িত্রুনক আঘাত করনত পায়র ো । গিষ মুহনূ তথ ভুল কয়র , একটা
দ্ৃষ্টিহীে য়বিাল খাাঁড়া কাাঁনধ আয়ম জোরনেয ঘুরপাক খাই ।” য়কন্তু তা সনেও গস য়েনজর কতথবয তযা
করনত পানরয়ে। গস গিষ মুহনূ তথ বুঝনত গপনরনে দ্ুনোধে
থ
য়েনজর স্বার্ থেয়রতার্ থকরার জেয তানক
বযবহার কনরনে মাে । কারণ বযশ্চি তভানব পান্ডবনদ্র সনঙ্গ তার গকাে য়বনরাধ য়েল ো। য়েজ
কৃতকনমরথ জেয গস অেুতপ্ত। তাই তার মনে হনিনে অন্ততপনক্ষ্ একবার সব কতথবয কম ভ
থ ু নল য়েজ
আদ্িনক
থ সনবাচ্চ
থ স্থাে গদ্নব তাই েতু ে প্রাে সৃষ্টির প্রয়তজ্ঞাও কনর । এই োটনকর মাধযনম োটযকার
মনোজ য়মে এটাই গবাঝানোর গেিা কনরনেে গে আদ্নিরথ য়বোি গকানো অবস্থানতই সম্ভব েি ।
প্রকৃতপনক্ষ্ োটযকার ‘অশ্বত্থামা’ োটকষ্টটর িারা তৎকালীে সমনি প্রেয়লত কমুযয়েি পাষ্টটথর
কােকলাপনক
থ
য়েিিে করার গেিা কনরয়েনলে। সমাজসনেতে য়িল্পী মনোজ য়মে কমুযয়েি পাষ্টটথর
প্রতযাবতথেনক স্মরণ কনর বনলনেে –“ ঘাতক আমরা , রাজার পায়লত ঘাতক … আমানদ্র সাধয য়ক
কৃতবমাথ , মহাে ধমনক
থ েূ ে থ কয়র , েুন

েুন

মৃতুযর ো পাি য়েন্ন কনর গবয়রনি আসনব অধনমরথ

য়বোনি ।”
োটযকার মনোজ য়মে সমকালীে সামাশ্চজক অয়স্থরতা , রাজেীয়ত য়বষিক গ াষ্ঠীিন্দ্ব , েকিাল
আনন্দালে েলাকালীে য়িক্ষ্া বযবস্থার অবেয়ত এই সমস্ত য়বষিগুয়ল ‘য়িনবর অসায়ধয’ ( ১৯৭৪ )
োটনক স্পিভানব তু নল ধনরনেে। এই োটনক য়তয়ে জয়মদ্ারনদ্র অসুর আর গদ্বী দ্ু ানক
থ
রাষ্ট্র
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োয়িকারূনপ য়েয়িৃত কনরনেে। এখানে ‘ য়রয়ব হটাও’ গলা ানের প্রয়ত গেমে য়তয়ে বযঙ্গ য়বদ্রুপ
কনরনেে। গতময়ে অেযয়দ্নক য়বদ্ুযৎহীে খুষ্টাঁ ট , গভাট য়েনি জায়লিায়ত, িাসক সম্প্রদ্াি ও পুয়লনির
আভযন্তরীণ গো ানো প্রভৃ য়ত য়বষনি সমানজর বাস্তব য়েেষ্টট সকনলর সামনে উপস্থায়পত কনরনেে
।
োটযকার মনোজ য়মে বারবার মােুনষর উপর য়বশ্বাস রাখনত গেনিনেে । য়বনিষ কনর মােুনষর
শুভবুশ্চদ্ধর উপর তাাঁর অ াধ য়বশ্বাস। এই য়বশ্বাসনক কখেও ভাঙনত গদ্েয়ে । তাই গতা ‘গমষ ও
রাক্ষ্স’( ১৯৭৯ ) োটনক আমরা গদ্য়খ হীরামনের গমনষর োমড়া আগুনে পুনড় শুদ্ধ হি এবাং সুবণ থ
ও েীলকমনলর সঙ্গ য়েনি রাক্ষ্সনক হতযা কনর । কারণ য়তয়ে মনে কনরে েতক্ষ্ে ো মােুনষর
শুভবুশ্চদ্ধর জা রণ ঘটনব ততক্ষ্ণ রাক্ষ্সরূপ িাসনের অবসাে ঘটানো য়কেুনতই সম্ভব হনব ো। তাাঁর
মনত েতক্ষ্ে ো মােুষ বযশ্চিস্বানর্রথ উনধ্ব থ উনে বৃহত্তর স্বার্ থ য়েনি য়েন্তা করনব ততক্ষ্ণ গকানো
সাংগ্রানম জিলাভ সম্ভব েি । বযশ্চিস্বার্ থ তযা

করনত গপনরয়েল বনলই হীরামে-সুবণ-েীলকমল
থ

রাক্ষ্সনক বন্দী এবাং হতযা করনত গপনরয়েল । মনোজ য়মনের সমাজ গেতো লক্ষ্য কনর য়বয়িি
সমানলােক মন্তবয কনরনেে –

“ হীরামে, সুবণ থ ও েীলকমনলর মনের দ্ৃঢ়তা, রাক্ষ্স রানজর

অোোনরর য়বরুনদ্ধ সাংগ্রামী গেতো গিাষে গরানধর িপনর্ কনঙ্কর বয়লষ্ঠ গপ্ররণা অনেকটাই েু ও
কানলর পয়রনপ্রয়ক্ষ্নত আদ্নিরথ বাতাবরণ সৃষ্টি কনর।”
মনোজ য়মনের প্রকৃতপনক্ষ্ গকাে রাজনেয়তক দ্নলর প্রয়ত আেু তয য়েল ো । তাই য়তয়ে
প্রতযক্ষ্ভানব গকাে রাজনেয়তক োটক গলনখেয়ে। য়কন্তু সমানলােক ণ এই কর্া মােনত োরাজ ।
তানদ্র মনত গকাে রাজনেয়তক তেজ্ঞাে োড়া ‘গমষ ও রাক্ষ্স’ – এর মত োটক গলখা সম্ভব েি।
তনব একর্া অস্বীকার করনল েলনব ো য়তয়ে রাজনেয়তক টাোনপাড়নের মনধযও সমাজনেতোনক
গবয়ি গুরুত্ব য়দ্নিনেে। য়তয়ে মহাজেনদ্র অতযাোর , রাষ্ট্রীি সিাস, আপাতকালীে অবস্থা এই
সমস্ত য়কেুর য়বরুনদ্ধ রুনখ দ্াাঁড়ানোর গেিা কনরনেে। সততা ও য়েষ্ঠা ো র্াকনল গে গিাষনণর অবসাে
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ঘটানো সম্ভব েি , এই কর্াষ্টট য়তয়ে গটর গপনিয়েনলে। তাাঁর সমস্ত োটকগুয়লনত সমষ্টিনেতো তর্া
সমাজনেতোই য়বনিষ ভানব স্থাে গপনিনে। য়তয়ে বরাবর সমাজ তর্া মােবজীবনের বাস্তব সয়তয
গুনলানক দ্িক
থ সমানজর কানে উপস্থায়পত কনরনেে । য়তয়ে একয়দ্নক গেমে সাধারে ,

রীব ,

অসহাি মােুষনদ্র প্রয়ত গজাতদ্ার- মহাজেনদ্র অতযাোনরর কর্া বনলনেে অেযয়দ্নক গতময়ে গসই
অতযাোর গর্নক মুশ্চির পর্ও গদ্য়খনিনেে। অসহাি মােুষনদ্র প্রয়ত তাাঁর েনর্ি সহােুভূয়ত য়েল
বনলই গিায়ষত গেেীর পানি দ্াাঁয়ড়নি তানদ্র জিলানভর পর্নকও সুয়েশ্চিত করনত গপনিয়েনলে।
১৯৮১ সানল তখে বামফ্রন্ট সরকানরর িাসেকাল প্রাি োরবের অয়তক্রান্ত য়কন্তু তা সনেও
িাসেবযবস্থার য়বনিষ য়কেু পয়রবতথে সায়ধত হিয়ে । স্বজে গপাষে , রাজত্ব রক্ষ্া , য়বনবকনবাধ িূণযতা
, স্বার্রক্ষ্া
থ
এইসবয়কেু গদ্নখ য়তয়ে য়েরাি হনিনেে । তাই তার মনে হনিনে িাসকনেেীর পয়রবতথে
ঘটনলও িাসে বযবস্থার পয়রবতথে গবাধ হি সম্ভব েি । ১৯৮১ সানল রয়েত “রাজদ্িেথ ” োটনক এই
য়বষিষ্টট স্পি ভানব উনল্লয়খত। য়তয়ে তাাঁর সমস্ত জীবনের উপলয়ি ও অয়ভজ্ঞতাগুয়ল তাাঁর োটনকর
মাধযনম বাস্তবায়িত করার গেিা কনরনেে। য়েনজর মতাদ্নিরথ কারনেই স্বাভায়বকভানব সমানজর
প্রয়ত দ্ািবদ্ধ য়েনলে । তাাঁর মতাদ্ি থ সম্পনকথ য়বখযাত সমানলােক রবীন্দ্রোর্ বনন্দাপাধযাি মন্তবয
কনরনেে –“ মনোজ য়মে কখনোই কয়মউয়েস্ট পাষ্টটথ বা

ণোনটযর আওতাি য়েনলে ো য়কন্তু

আিেজেকভানব
থ
জয়মদ্ার ও গজাতদ্ার সম্পনকথ , মহাজয়েপ্রর্া সম্পনকথ

ণোনটযর য়বয়ভন্ন

সনম্মলনে ৃহীত প্রস্তাব এবাং তার অেুসরনণ রয়েত ণোটযগুয়লর সনঙ্গ মনোজ য়মনের ‘ োকভাঙা
মধু’ , ‘য়িনবর অসায়ধয’, ‘সাজানো বা াে’ ‘ অর্বা ‘ বেিনভানজ ’-র খুব একটা পার্কয
থ গেই। ”
১৯৮১ সানল “ রাজদ্িেথ ’’ োটক গলখার পর গর্নক তার মনধয একষ্টট পয়রবতথে আসনত শুরু
কনর । আর ১৯৮৮ সানল ‘ অলকােন্দার পুেকেযা’ গত তাাঁর রাজেীয়ত- সমাজেীয়ত ভাবধারাি য়বিাল
রদ্বদ্ল পয়রলয়ক্ষ্ত হি । তাাঁর ধারো প্রবল হি গে একমাে মােুষই পানর সমানজর অবক্ষ্নির
য়বরূনদ্ধ রুনখ দ্াাঁড়ানত । গে অর্নেয়তক
থ
ববষময, সামাশ্চজক ও রাজনেয়তক দ্ুেীয়ত য়েরকাল ধনর েনল
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আসনে য়তয়ে তাাঁর য়বরুনদ্ধ দ্াাঁয়ড়নি প্রয়তকানরর গেিা কনরয়েনলে। তাই সমাজ সনেতে শিল্পী
অলকােন্দার মানির প্রয়ত সহনো ীতার হাত বায়ড়নি য়দ্নিয়েনলে ।অলকােন্দা এবাং মাদ্ার
গস রজ ৎ তু লোমূলক আনলােো করনত য় নি য়বয়িি সমানলােক মন্তবয কনরনেে –“ সায়হতয
গক্ষ্নে গ ায়কথর মা এক অেেযসাধারে েয়রে। য়কন্তু তাাঁর গপ্রক্ষ্াপনট য়েল েয়মক আনন্দালে , তাাঁর
কানজ য়েল

ভীর রাজনেয়তক তাৎপে।থ আর বাস্তব গক্ষ্নে এই পশ্চিমবাাংলাি আমানদ্র মনধয

রনিনেে মাদ্ার গটয়রজা । … তাাঁর আনে প্রায়তষ্ঠায়েক গজার । য়কন্তু বযশ্চি ত উনদ্যান ও গসই মহৎ
মাতৃনত্বর প্রসাদ্ অকাতনর য়বতরণ য়ক এনকবানরই অসম্ভব ? ”
োটযকার মনোজ য়মে বযঙ্গ ও গক তু নকর মাধযনম সমানজর মধযসেনভা ী মােুনষর ভন্ডায়মনক
সকনলর সামনে তু নল ধরার গেিা কনরনেে। তাাঁর োটনকর ইয়তহাস অর্বা পুরাণ োই গহাক ো গকে
, য়তয়ে তার রেো বেপুনণয তানত আলাদ্া মাো সাংনোশ্চজত করনত পারনতে । তাই তাাঁর গলখা প্রয়তষ্টট
োটক স্বতি । মনোজ য়মে একই বিবয োো গখালনস-বাস্তনব , রূপনক-পুরানণ , কয়ল্পত ইয়তহানস
এবাং োো গমজানজ- াম্ভীনে ,থ বযনঙ্গ , গক তু নক, অশ্রুয়সি হানসয প্রকাি করনত য় নি গেে য়েনজনক
বারবার উত্তীণ হওিা
থ
এবাং য়েনজর সামনে প্রয়ত মুহনূ তথ একটা েযানলঞ্জ খাড়া কনরে –“ গদ্য়খ কর্াটা
অেযরকম কনর বলা োি য়কো । আন র মনতা কনর বলব ো , য়েনজর পুেরাবৃয়ত্ত করব ো , অেুকরণ
করব ো ।”
সমানজ অবনহয়লত , গিায়ষত মােুষনদ্র প্রয়ত তার সহময়মতা
থ লক্ষ্ণীি । মহাজেনদ্র অকর্য
অতযাোর েখে সনহযর সীমা অয়তক্রম কনর তখে য়েেুতলার গিায়ষত মােুষরা গক্রাধী হনি গিাষক
গেেীর য়বরুনদ্ধ য়বনদ্রাহ গঘাষো কনর। আর গিায়ষত মােুষরা েখে ঐকযবদ্ধভানব সাংগ্রানম োনম
তখে গিাষক গেেী পলািণ করনত বাধয হি । ‘োকভাঙা মধু’(১৯৬৯) োটনক বাদ্ামীর হোৎ
জা রণ গসই য়বষিষ্টট স্পি কনর গতানল। বাদ্ামী সহ সমস্ত গ্রানমর মােুনষর একতাই অনঘার গঘানষর
মত অতযাোরী জয়মদ্ারনক গিষ করনত সক্ষ্ম হনব । গেেী সাংগ্রানমর এনহে য়েে দ্িেথ কনর গেষ্ঠ
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বাঙায়ল োটযকার উৎপল দ্ত্ত মন্তবয কনরনেে –“ গিাষনকর য়বরুনদ্ধ ঘৃো এইভানবই সৃষ্টি করনত হি
োটনকর মাধযনম।’’
মনোজ য়মে আধুয়েক সমাজ বযবস্থার প্রয়ত য়বশ্বাস হায়রনি গফনলয়েনলে। সমানজ উাঁেু তলার
মােুষনদ্র ভন্ডায়ম,িেতা, কূটেীয়ত সবয়কেুর প্রয়ত বীতেদ্ধ হনি পনড়য়েনলে । তার উপর
প্রিাসনের য়েশ্চিিতা , য়বোরবযবস্থার দ্ীঘসূথ েতা , তদ্নন্তর পক্ষ্পায়তত্ব এই সমস্ত য়কেু য়তয়ে বযনঙ্গর
মাধযনম উপস্থায়পত কনরনেে । গে আধুয়েকতা মােুনষর েয়রে কায়লমা য়লপ্ত কনর, মােুষনক ভুল
পনর্ োয়লত কনর গসই আধুয়েকতাই তাাঁর য়বন্দু মাে আস্থা য়েল ো, তাই ‘য়কেু কাহানরর গর্টার’ (
১৯৮৮ ) ও ‘পুষ্টাঁ ট রামািে’( ১৯৮৯-৯০ ) োটকদ্ুষ্টটনত তৎকালীে সমানজর সম্পূে য়েে
থ
য়তয়ে অঙ্কে
কনরনেে। গেখানে গদ্খানো হনিনে য়িক্ষ্ক গর্নক শুরু কনর মিী সমস্ত মােুষই গে োর য়েনজর
স্বার্য়সশ্চ
থ দ্ধ য়েনি সদ্াই বযস্ত। োনদ্র অেয কানরার কর্ায়েন্তা করার সমি পেন্ত
থ গেই । মােুনষর
মূলযনবানধর এই অবক্ষ্নি োটযকার বযয়র্ত হনিনেে। ১৯৯০ সানল ‘গিাভাোো’ োটনক গদ্য়খনিনেে
অসহাি , য়বপন্ন মােুষনদ্র োরা য়েরকাল ধনর অতযাোয়রত য়কন্তু সষ্টেক য়বোর কখেও পািয়ে ।
য়বখযাত কর্া সায়হয়তযক সমনরি মজুমদ্ার এই প্রসনঙ্গ বনলনেে – “ জয়মদ্ার অর্বা গজাতদ্ার
বাাংলা োটনক য়ভনলে হি , তানদ্র আক্রমে কনর অনেক োটক প্রনোশ্চজত হনিনে , গিষ দ্ৃনিয
লাল মিাল জ্বায়লনি , য়কন্তু গসই জয়মদ্ার পয়রবানরর গিষ য়েুঃস্ব বাংিধরনক সম্পূণ থ অেয
ভূ য়মকাি

এনে

এই

প্রর্ম

এক অদ্্ভূত

পয়রয়স্থয়ত

বতরী

করনলে

মনোজ

য়মে।”

‘ ল্পনহয়কম সানহব ’( ১৯৯২-৯৩ ) োটকষ্টটর মাধযনম য়েরস্থািী বনন্দাবস্ত েলাকালীে সমানজর
আয়র্ক
থ গপ্রক্ষ্াপটষ্টট োটযকার তু নল ধনরনেে । ভ ীরর্ য়মনের ভাষাি ‘ য়েয়কৎসা ‘ হল ‘সুয়বদ্য়া’ ো
সু ন্ধী ফুনলর মত । য়কন্তু গিাষক গেেী তা মােনত োরাজ । তাইনতা য়েয়কৎসনকর সনঙ্গ তানদ্র
য়বনরাধ বানধ। তাই গহয়কম গেিা কনরয়েল গরা হওিার পর তার য়েয়কৎসা করার গেনি গরা োনত ো
হি তার বযবস্থা করনত । তাই গহয়কম সাধারে মােুষনদ্র মনধয সনেতো সৃষ্টির প্রিাস কনরয়েল তাই
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তানক গ্রাম গর্নক য়বতায়ড়ত করা হনিয়েল। কারণ য়েরকাল এই ধারোষ্টট সকনলর মনধয প্রেয়লত য়েল
গে – “ িাসক ও মধযসত্বনভা ী সম্প্রদ্াি য়েরকালই গিাষক েয়রে বহে কনর , জে ে সনেতে গহাক
এটা তানদ্র কখেই কাময েি। য়েয়ে গসই সনেতে করাি উনদ্যা ী হনবে তার কপানল গকাপ
পড়নব।”
২০০০ সানল মনোজ য়মে তাাঁর ‘োকোয়বটা’ োটনক পঞ্চাি বের আন র সমানজর য়েে পােক
সমানজর কানে পয়রস্ফুট কনরনেে । স্বাধীেতার ষ্টেক অবযবয়হত পনর েখে সমস্ত মােুষ য়েনজর
আনখর গ াোনত বযস্ত। গসই সমিই বীনরশ্বনরর মত এক য়বপ্লবী েয়রে গে য়েনজর আদ্ি থ রক্ষ্াি
গজনল গেনতও য়িধানবাধ কনরয়ে। গে েুন মােুষ পুরনো সমস্ত য়কেু য়পেনে গফনল সামনের সায়রনত
এয় নি গেনত বযস্ত , গসই সমি বীনরশ্বনরর মত েয়রে সৃষ্টি ের্ার্ইথ োটযকানরর কলা বেপুনণযর
পয়রেি বহে কনর। গে পুরনো ধযাে-ধারো আাঁকনড় বাাঁেনত োি, তাই ইাংনরজ সরকানরর য়বনরাধীতা
কনরনে। প্রকৃতপনক্ষ্ এই বীনরশ্বর োমক েয়রেষ্টটর মাধযনম তাাঁর পশ্চজষ্টটভ য়েন্তাভাবোনক বাাঁয়েনি
রাখার গেিা কনরনেে ।
মােুষ ক্রমি স্বার্ানেষী
থ
ও সুনো

সন্ধােী হনি পনড়নে। আর বতথমােকানলর িাসে বযবস্থাি খুব

সহনজই মােুষ হানতর কানে সবয়কেু গপনি োনে তাই তারা গলাভী হনি পনড়নে । এই ধরনের
রাজনেয়তক িেতা ও দ্ুেীয়তথর য়বপরীনত দ্াাঁয়ড়নি মনোজ য়মে লড়াই কনরনেে । মােুষ কাজ করার
ক্ষ্মতা হায়রনি গফলনে । ফনল গপনত গপনত মােুষ এমে জাি াি এনস দ্াাঁয়ড়নিনে েখে একটুনতই
হতাি হনি পড়নে । য়কন্তু োাঁরা Sensitive মােুষ তারা ক্রমি অসহাি হনি পনড়নেে। য়কন্তু গকাে
পনর্ গ নল এই দ্ুদ্থিার মুশ্চি ঘটনব তার জেয গকাে আিার আনলা গদ্খনত পােয়ে ।
সমাজসনেতে য়িল্পী মনোজ য়মে তাাঁর োটকগুয়লনত শুধুমাে সমাজ বাস্তবতার েয়ব এাঁনকনেে
তা েি , গসই সনঙ্গ বতথমাে সমাজ য়কভানব য়বয়ভন্ন সমসযার সমাধাে করনত পানর তার পর্ও য়েনদ্থি
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কনরনেে । য়তয়ে বিিনব গর্নক য়েনজর োরপানি ো য়কেু গদ্নখনেে তাই তার োটনক তু নল ধনরনেে
। তাই তার োটনক মােুনষর সনঙ্গ পশুপায়খ, গদ্ব-গদ্বীও স্থাে লাভ কনরনে । মনোজ য়মে মােব
জীবনের বাস্তব সতযগুনলানক বিয়ল্পক ভয়ঙ্গমাি তার োটনক উপস্থায়পত কনরনেে । িাসক গেেীর
অতযাোর , গিাষণ উনপক্ষ্া কনর গিায়ষত সম্প্রদ্ািনক ঐকযবদ্ধ কনরনেে এবাং সবনিনষ গিায়ষত
সম্প্রদ্ানির জি গঘাষো কনরনেে । য়তয়ে তাাঁর োটকগুয়লনত সমানজর রুঢ় বাস্তবতা সনেও সতয ও
েযানির প্রয়তষ্ঠা করার গেিা কনরনেে ।
মনোজ য়মে ে র জীবনে অভযস্ত হনলও বিিনবর একান্নবতী পয়রবার গ্রানমর প্রাকৃয়তক
পয়রনবি সব সমি তাাঁর মনের ভীনর গে বাসা গবাঁনধয়েল তার প্রমাে তাাঁর োটক গুয়ল । বতথমাে কানল
মােুনষর মনধয মূলযনবানধর অবক্ষ্ি তাাঁনক প্রয়তয়েিত বযয়র্ত কনরনে। গিাষক-গিায়ষনতর লড়াইনি
সবদ্া
থ য়তয়ে গিায়ষত সম্প্রদ্ানির পানি দ্াাঁড়ানোর গেিা কনরনেে । আবার য়তয়ে কখেও প্রয়তবাদ্ী
কখেও গক্রাধী কখেও রূপনকর আড়ানল তাাঁর োটকগুয়লনত সাধারণ মােুনষর জি গঘাষো কনরনেে
। য়তয়ে কখনোই গকানো রাজেীয়তর সনঙ্গ সরাসয়র েুি ো হনলও েখে প্রনিাজে হনিনে তখেই
প্রয়তবাদ্ী সুনর কর্া বলনত য়িধানবাধ কনরেয়ে । য়তয়ে োটযকার , অয়ভনেতা ও োটযয়েনদ্থিক য়েনলে।
তাই তাাঁর োটকগুয়ল য়িল্প য়হনসনব সার্কতা
থ
লাভ কনরনে । তাোড়া েয়রে-য়েেে, রঙ্গ-বযঙ্গ-গক তু ক
বযবহার , সাংলানপর বয়বহার , ানের বযবহার সব য়দ্ক গর্নক য়তয়ে য়েপুণতার পয়রেি গরনখনেে। গে
সমস্ত য়বষি মােুনষর মে স্পি থ করনব এবাং গে সমস্ত য়বষি গদ্নির মােুনষর সমসযা য়েনি মার্া
ঘামানব বারবার গসই সমস্ত য়বষিনকই তাাঁর োটনকর য়বষিবস্তু রূনপ য়েবােে
থ
কনরনেে । য়তয়ে
কখনোই গকানো য়বষিনকই আকশ্চস্মকভানব উপস্থাপে কনরেয়ে বরাং োটযিতথ রক্ষ্া কনর বাস্তনবর
সম্মুখীে হওিার গেিা কনরনেে। কখেও য়বদ্রুপ কনর আবার কখেও বা গক্রানধর মাধযনম পােক
সমাজনক উদ্দীয়পত কনরনেে য়তয়ে । অসহাি দ্য়রদ্র প্রায়ন্তক মােুষনদ্র য়েরকালীে লড়াইনক য়িল্প
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রূনপর আধানর প্রকাি করাই তাাঁর োটক রেোর আসল উনদ্দিয় য়েল আর গসই কানজ য়তয়ে েনর্ি
সাফলয অজথে কনরনেে এ য়বষনি গকানো সনন্দনহর অবকাি গেই।
____________________________________________________________________

তথ্যসূে
সহািকগ্রন্থ
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৩। বনন্দয়াপাধযাি রবীন্দ্রোর্ – ( িম্পা ) – ‘ য়িনবর অসায়ধয ‘ , ‘ বেিনভাজ ‘ , ‘ পুষ্টাঁ ট রামািণ ‘
সাংকলে

অনপরা – গকালকাতা ০৯ , োবণ ১৪১২
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২২ য়ডনসম্বর ২০১৯
৮। য়মে মনোজ - পুষ্টাঁ ট রামািণ- মনোজ য়মে - মনোজ য়মে োটক সমগ্র - প্রর্মখন্ড, পৃ ৩১০
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