Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
Impact Factor: 6.28 (Index Copernicus International)
Volume-X, Issue-V, October 2022, Page No.31-36
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

সেলিনা স াসেসনর ‘নীি ময়ূসরর স ৌবন’: লনম্নবসগের আত্মপ্রলিষ্ঠার িড়াই
ড. লরন্টু দাে

ে কারী অধ্যাপক, বাাংিা লবভাগ, লিপুরা সকদ্রীয়ীয় লবববিলবদযািয় লিপুরা
Abstract
A subaltern is someone with a low ranking in a social, political or other hierarchy. It can
also mean someone who has been marginalized or oppressed. The topic of our discussion is
to focus on the self-establishment of subalterns in the novel named ‘Neel Mayurer Jouban’
by Selina Hossain. The main theme of this novel is to establish the regional language of the
poets of Charyapada era. The writer has depicted the history of language movement and
freedom of Bangladesh. The hero Kanhupada’s poetic creativity itself became the enemy of
him. Besides, the oral language and social status of the subalterns turned into the reason of
their sorrow. The writer has recreated the time of ‘Charyapada’ in this novel. The
consciousness of language and nationalism of Kanhu made a protest against the emperor
which was spreaded among the hopeless people of the society. This protest was not only the
establishment of the dignity of language but it also became the struggle of selfestablishment of subaltern people. Our main focus of this research article is to highlight
this aspect in ‘Neel Mayurer Jouban’ by Selina Hossain.
Key words: Subaltern, Self-establishment, Protest, Struggle, Language-movement.

‘নীি ময়ূসরর স ৌবন’ (১৯৮২) সেলিনা স াসেসনর একলি উসেখস াগয উপনযাে। উপনযােলির মূি
প্রলিপাদয লবষয় দশম-দ্বাদশ শিাব্দীর চ োপসদর ুসগর কলবসদর আঞ্চলিক ভাষার প্রলিষ্ঠাসক সকদ্রীয় কসর
আবলিেি সয়সে। বাাংিাসদসশর ভাষা আসদািন এবাং মুলি ুসের ইলি ােসক ঔপনযালেক চ োপসদর
েময়সয়র রূপসক ধ্রার সচষ্টা কসরসেন। উপনযােলি ১১লি পলরসেসদ লবনযস্ত সয়সে। প্রলিলি পলরসেসদর
শুরুসি ভুেুকপ
ু াদ রলচি ৬ োংখযক চ োর ‘কাস সর লিলি সমলি অেু কীে’ পদলির িৃিীয় চরি ‘অপিা
মাাংসে লরিা ববরী’ প্রবাসদর মসিা বযবহৃি সয়সে। এই পদলির মধ্য লদসয় ঔপনযালেক চ োপসদর
কলবেমাসের োমালেক অবস্থানসক আমাসদর োমসন িুসি ধ্সরসেন। লরসির লনসের মাাংে স মন িার
লনসেরই শত্রুিা বা দুঃসখর কারি সিমলন কাহ্নুপাসদর সিখনী ক কলববশকশলি িাসক উচবরবসিের শত্রু ল সেসব
দাাঁড় কলরসয় লদসয়সে। অপরলদসক লনম্নবসগের মানুসষর মুসখর ভাষা োমালেক অবস্থান িাসদর দুঃসখর মূি
কারি সয় উসেসে। অস্পৃশয সিক িাসদর েমাসে নারীরা ক্ষমিাশীি উচবরবসগের পুরুষসদর িািোর
লশকার য়। এখাসন িাসদর শরীর িাসদরই ‘ববরী’ বা শত্রু সয় সদখা লদসয়সে।
ক্ষমিাসিাভী ক স্বার্েপর ব্রাহ্মিেমাে েমাসের লনচুিিার মানুষসদর লচরকাি অবজ্ঞার সচাসখ সদসখ
এসেসে। িাই চ োর কলবেমাসের কলববশকগুি িাাঁসদর কাসে চরম লবড়ম্বনার কারি সয় দাাঁড়ায়। রােিসের
আড়াসি ব্রাহ্মিেমাে লনম্নবসগের মানুষসদর উপর নানা লবলধ্লনসষধ্ চালপসয় সদয়। পদ রচনার অপরাসধ্
কাহ্নুপাদসক ভয়ানক শারীলরক ক মানলেক অিযাচার ে য করসি য়। াি দলি ালরসয় িাসক ব্রাহ্মিেমাে
সিালষি অপরাসধ্র চরম মূিয লদসি য়। সকাসনা োলির আত্মপ্রলিষ্ঠার ইোসক স এভাসব দমন-পীড়সনর
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মাধ্যসম সেলকসয় রাখা ায় না ইলি াে িার োক্ষী আসে। এসক্ষসিক িার বযলিক্রম িসিলন। উচবরবসগের
অিযাচার ে য করসি করসি একেময় কাহ্নুপাসদর মসধ্যক প্রলিবাসদর আগুন জ্বসি উসেসে। সেই আগুন
ক্রমশ েমগ্র েমাসের মসধ্য েলড়সয় পসড়সে। বাাংিাসক মািৃভাষা ল সেসব প্রলিষ্ঠা ক স্বাধ্ীন বাাংিাসদশ
গেসনর িসক্ষয মুলিকামী বাঙালির মুলি ুসের িৎকািীন অলিময় লচিসক সেলিনা স াসেন দশম-দ্বাদশ
শিাব্দীর চ োপসদর পিভূলমসি উপস্থাপন কসর কাহ্নুপাসদর ভাষার েনয িড়াই ক স্বাোিযসবাসধ্র
েমান্তরাি কসর সদখাসি সচসয়সেন। সিলখকার লনসের কর্াসিই িা েুস্পষ্ট সয় উসেসে
“‘নীি ময়ূসরর স ৌবন’ উপনযাসের পিভূলম দশম-দ্বাদশ শিসকর বাাংিাসদশ। উপনযাসের নায়ক
কাহ্ণুপাসদর লনে ভাষার েনয িড়াই আমাসদর বা ান্নর ভাষা আসদািসনর পযারািাি। রাোর
অিযাচাসর পালিসয় লগসয় গ্রামবােী পা াসড়র পাদসদসশ অবস্থান লনসয় চামড়া সপাড়ার গন্ধ বুসক
সিসন সনয়। িখন লনসেসদর ভূখণ্ড সব এমন স্বপ্ন সদসখ িারা। সেই স্বসপ্ন বাাংিাসদসশর েীমানা
বিেনা কলর। অর্োৎ িা সয় ায় স্বাধ্ীন বাাংিাসদসশর পযারািাি।” ১
চ োপসদর কািসক ঔপনযালেক এই উপনযাসে পুনলনেমোি কসরসেন। চ োপসদর সবৌে ে লেয়া ক গু য
োধ্নপেলি নয় সিলখকা গুরবশক লদসয়সেন িৎকািীন েমােসক। একলদসক উচবরবসগের োমালেক অনুশােন
অনযলদসক েমাসের প্রালন্তক মানুসষর আশা-আকাঙ্ক্ষা ক লনেস্ব ঐলি যসক বাাঁলচসয় রাখার োংগ্রামী সচিনাসক
ুগপৎ এই উপনযাসে িুসি ধ্সরসেন ঔপনযালেক। সভাগবাদী ভাবনায় লবববিােী রােিে ক ব্রাহ্মিযিে এসক
অপসরর াি ধ্সর চিি। রাো বুেলমি ক্ষমিার শীসষে র্াকসিক রােযশােন লবষসয় লিলন মেী সদবি ভসের
উপরই লনভের করসিন। রাোর এই অন্ধলবববিাে ক দবেিিার েুস াগ লনসয় মেী সদবি ভে ক্ষমিার সকসদ্রীয়
চসি আসেন। সদবি ভসের বিলর লনয়সম ব্রাহ্মিরাই েমস্ত েুস াগ েুলবধ্ার অলধ্কারী য়। বহু লনষ্কর েলম
িারা সভাগদখসির েুস াগ পায়। অনযলদসক রাোর অসগাচসর লনম্নবসগের মানুষসদর েলম েবরদখি কসর
সনকয়া য়। ব্রাহ্মিসদর এই সশাষি ক অনযায় অিযাচার নীরসব ে য করা োড়া আর সকাসনা উপায় খুাঁসে পায়
না িারা। লকন্তু কাহ্নুপাদ এই অিযাচারসক ে সে সমসন লনসি পাসর না। িার লবসো ী মসনাভাব প্রকাশ
সপসয়সে কলবিায়
“আলিএাঁ কালিএাঁ বাি রুসদিা।
িা সদলখ কাহ্নু লবমনা ভইিা।।” ২
রাোর অনুমলি সপসিক রােেভায় কাহ্নুর কলবিা পাসের েুস াগ য় না। রােেভার এক লনম্নসেলির কমেী
ল সেসবই কাহ্নুর পলরলচলি। মেী সদবি ভসের কাসে কাহ্নুর কলবিাচচো আস্পধ্োর োলমি। রাসেযর
শােনকা ে ক অনুশােন েবলকেু স সদবি ভসের াসি িা িার কর্াসিই স্পষ্ট
“রাো সক? এই সদবি ভে েব। এখাসন রাোর অনুমলিসিক সকান কাে য় না। ভাগ িেব
সোিসিাসকর কারবার। িাই লদসি মার্ায় কসে।” ৩
িৎকািীন সেলিদ্বন্দ্ব ক িার লনদারুি পলরিাসমর লচি অিযন্ত দক্ষিার েসে এই উপনযাসে ফুলিসয় িুসিসেন
সেলিনা স াসেন।
রােিসের অনযায় শােন শুধ্ু নয় েমাসে লনম্নবসগের মানুসষর কপর উচবরবসগের লনসেষি ক লনষ্ঠুরিা
দীিেকাি ধ্সর চসি এসেসে। কাহ্নু-শবরী সদশাখ-লবশাখা ভুেুকু-েুসিখা েুদাম সিাকী গুিী েুিকী
সডাম্বী প্রমুখ লনম্নবসগের মানুসষর কপরক রাো ক ব্রাহ্মি মেী সদবি ভসের অপশােন এবাং লনমেম অিযাচাসরর
লচিসক সিলখকা িাাঁর উপনযাসে িুসি ধ্সরসেন। বসকয়া কসরর েনয বা অনয সকাসনা োমানয অপরাসধ্
লনম্নবসগের এই মানুষসদর অকর্য অিযাচার ক শালস্ত সভাগ করসি সয়সে। কখসনা চুসনর িসর লদসনর পর
লদন বলদ করা চমেপাদকা প্র ার করা প্রভৃলি দশ রকসমর শালস্ত িাসদর েনয বরাদ্দ লেি। লনম্নবসগের
মানুসষরা উচবরবসগের কাসে অস্পৃশয সিক লনম্নবগেীয় নারীরা এই ির্াকলর্ি অলভোি অিযাচারী পুরুষসদর
Volume-X, Issue-V

October 2022

32

সেলিনা স াসেসনর ‘নীি ময়ূসরর স ৌবন’: লনম্নবসগের আত্মপ্রলিষ্ঠার িড়াই

লরন্টু দাে

িািোর লশকার য়। শবরী সডাম্বী সদবকী লবশাখা েুসিখা —এরা প্রসিযসকই স ন ‘অপিা মাাংসে লরিা
ববলর’। রক্ষক খন ভক্ষসক পলরিি য় িখন লনসের অপরাধ্সক আড়াি করার েনয লনয়মক বিলর কসর
লনসের পসক্ষই। সদবি ভসের বিলর করা আইনক রক্ষসকর অপকমেসক উৎোল ি করসি ো া য কসরসে
“ব্রাহ্মি লনম্নবসিের স্ত্রীসিাসকর েসে স সকাসনা ধ্রসির সমিাসমশা করসি পারসব সে লদ িার
লববাল ি স্ত্রী নাক য় িসব িাসি সকাসনা ক্ষলি সনই। এমনলক িার গসভে েন্তান উৎপাদন করসিক
োংেগেসদাষ োড়া অনয সকাসনা বনলিক অপরাধ্ সব না।” ৪
লনম্নবসিের স্ত্রীসিাসকর েসে োংেগেসদাসষর ফসি েন্তান উৎপাদন করার োড়পি রসয়সে লকন্তু লনম্নবসিের
স্ত্রীসিাকসক লবসয় করািা ‘অমােেনীয় অপরাধ্’ ল সেসব গিয য়। সদবি ভসের মসিা লনষ্ঠুর মানুসষর কাসে
এই লনম্নবসগের মানুসষরা লনেক কীি মাি। েমাসের প্রলি এই পাশলবক আইসনর লবরুসে েুধ্াকর পলণ্ডি
সোচবরার প্রলিবাদ োনাসি মেী সদবি ভে অট্ট ালে স সে বসিলেসিন
“েমাে ? েমাে সিা আমরাই। াসদর াসি আইন বিলর করবার ক্ষমিা আসে িারাই এ েমাে।
আমরা সভাগ করসবা কড়াসবা িেনে করসবা া খুলশ িা করসবা বালক েব কীিানুকীি।” ৫
োধ্ারি প্রোসক ‘কীিানুকীি’ মসন কসর স রাো ক িার পালরষদ নারীর প্রলি প্রবি অেম্মান প্রদশেন কসর
স আইন োধ্ারসির মুসখর ভাষাসক ম োদা সদয় না স রােদরবার সেই রাো ক রােিসের লবরুসে সেই
ির্াকলর্ি অলভোি ক উচবরবসগের লবরুসে েমসবি প্রলিবাদ োলনসয়সে কাহ্নু ক িার েমাে।
এই উপনযাসের অন্তবেয়সন নানা িািপ্রলিিাি ক েলিিিা র্াকসিক বাইসর নদীমািৃক শেযশযামি
বাাংিাসদসশর লচি ফুসি উসেসে। অলধ্কাাংশ মানুষ কৃলষকাসের েসে ুি সিক অনযানয েীলবকার মানুষক
দিেক্ষয নয়। চাঙালর সবানা লশকার করা কাপোে সবানা দধ্ সদায়া সখয়া পারাপার প্রভৃলি সপশার মানুসষর
মসধ্য বাঙালির েীবন াপসনর লচিসক আমরা সদখসি পাই। কাহ্নু ক শবরীর োংোর-েীবসনক বাঙালির
বদনলদন িরকন্নার েলব ধ্রা পসড়সে। কাগলন ধ্াসনর ভাি সমৌরিা মাসের স াি লরসির মাাংে শুসিা
লচাংলড় লদসয় োদা ডাাঁিার চচবরলড় প্রভৃলি আমাসদর পলরলচি খাদযাভযাসের েলব। রােিে ক ব্রাহ্মিযিসের
করাি ভ্রূকুলি েসেক এরা পারস্পলরক লবববিাে ক ে স ালগিার মাধ্যসম লনসেসদর দৃঢ় বন্ধসন সবাঁসধ্ সরসখসে।
েমাে-লববিেসনর ধ্ারায় মানুসষর েসে মানুসষর পারস্পলরক েম্পকে নানা েলিি আবসিের মধ্য লদসয়
এলগসয় চসিসে। নরনারীর পারস্পলরক সপ্রম-ভাসিাবাো ক দাম্পিযেীবনক েমাসের লববিেসন নানা
িানাসপাসড়সনর মধ্য লদসয় এলগসয় চসিসে। বিেমান েমসয় নারীপুরুসষর েম্পসকের অেেলিগুলির প্রলি
আমাসদর দৃলষ্ট আকষেি কসরসেন ঔপনযালেক। এই উপনযাসে নারীপুরুসষর েম্পকে অিযন্ত ে ে ক
োবিীি। উপনযাসের সকদ্রীয়ীয় চলরি কাহ্নু ক শবরীর দাম্পিয সপ্রম প্রকৃলি সচিনার মধ্য লদসয় একাত্মিা
িাভ কসরসে। কাহ্নুর সচাসখ শবরী সপ্রম ক শালন্তর প্রিীক। শবরীর প্রলি কাহ্নুর মসনর অলভবযলি প্রকাশ
সপসয়সে এইভাসব
“িুলম এক পলবি মলদর শবরী। োরাক্ষি সেখান সর্সক আরলির িণ্টা শুনসি পাই। এ একিা
চমৎকার প্রার্েনার ভাষা। এর বাইসর আলম আর সকাসনালকেু বু সি চাই না। বুল না ঈববির বুল না
সবদ।” ৬
প্রাকৃলিক পলরসবশ কাহ্নুর কলবমসন এক সরামালন্টকিার আব বিলর কসরসে। শবরী িার সচাসখ শুধ্ুমাি
একেন নারী নয় িার েীবন-আকাসশর ধ্রুবিারা িার েীবনবীিার াংকার এবাং েীবন াপসনর মূি
চালিকা শলি।
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একলদসক শবরীর সেৌদ ে িাসক নিোনু কসর শবরীর প্রলি ভাসিাবাো িাসক ঈববির ক সবদসক
ভুলিসয় সদয় অনযলদসক িার হৃদসয়র গভীসর এক দ ন চিসি র্াসক। এই দ সনর ফসি সেৌদ ে িার কাসে
অর্ে ীন মসন য়। িার কাসে বসড়া সয় সদখা সদয় অর্েপিূ েভাসব সবাঁসচ র্াকা। আর এই অর্েপূিে সবাঁসচ র্াকা
িখনই েম্ভব খন অসনযর প্রভুবশক সর্সক মুলি সপসয় স্বাধ্ীনভাসব বাাঁচা ায়। আর িাই িার েনাকাির
হৃদসয়র প্রলিধ্বলন শুনসি পাই িারই কর্ায়
“এই সেৌদ ে অর্ে ীন লদ না সবাঁসচ র্াকা অর্েব করা ায় লদ না সবাঁসচ র্াকার পলরসবশ
লনসের না য় লদ না পলরসবশ প্রভুসবশকর োাঁিাকসি লপষ্ট য়।” ৭
কাহ্নু শবরীর েসে ির বাাঁধ্সিক বাইসরর প্রাকৃলিক সেৌদ ে িাসক সবলশ িাসন। একলদসক শবরীর সেৌদ ে
িাসক বাাঁধ্সি চাইসিক অর্েব সবাঁসচ র্াকার আকাঙ্ক্ষা িাসক সেৌদ ে-লবমুখ কসর। অনযলদসক শবরীর িসরর
বাাঁধ্ন িাসক বাাঁধ্সি চাইসিক বাইসরর প্রাকৃলিক সেৌদ ে িাসক বন্ধনমুলির লদসক লনসয় ায়। আেসি
উচবরবসগের প্রভুবশক সর্সক মুলিিাসভর আকাঙ্ক্ষা িার অন্তসর এক মুলিকামী েত্তাসক প্রলিলষ্ঠি কসরসে। আর
িাই িার সেৌদ েসবাধ্ বাাঁধ্ন সর্সক মুলির পসর্ েীমা সর্সক অেীসমর অলভোরী। শবরীর প্রলি িার
বিসবযক সেকর্া স্পষ্ট সয় উসেসে
“আলম বুল না এমন প্রাকৃলিক সেৌদ ে সফসি মানুষ সকন িসর ায়। িসর আলম আনদ পাই
না েলখ। মসন য় চারপাসশর সবড়াগুসিা বািাসের পর্ আিসক সদবার েনয অন্ধকাসরর সমা ন
আকষেি উসপক্ষা করার েনয বিলর।” ৮
‘অন্ধকাসরর সমা ন আকষেি’ িার কাসে আসরা উপসভাগয সয় কসে শবরীর োলন্নসধ্য। শবরীর সকাসি মার্া
সরসখ শুসয় সে স ন প্রকৃলিসকই েলড়সয় র্াসক। শবরী ক প্রকৃলি িার কাসে লমসিলমসশ একাকার সয় ায়।
বভরব-ধ্নেীর দাম্পিয েম্পকেক গভীর সপ্রম ক পারস্পলরক লবববিাসের লভসির কপর দাাঁলড়সয়লেি।
েমাসের সচাসখ বভরবী অেিী। লকন্তু সেই লমর্যা অপবাদসক প্রেয় সদয়লন ধ্নেী। েমাসে লিে-ববষময
েম্পসকে েসচিন সেলিনা িাাঁর োল সিয নারীর েম্মাসনর লদকলির র্া র্ মূিযায়ন কসরসেন। এই উপনযাসে
সডাম্বী এক োমানয পািনী সিক কাহ্নুর সচাসখ সে সপ্রমসচিনার প্রিীক ক লবসোস র জ্বিন্ত মশাি সয়
সদখা লদসয়সে। ঔপনযালেক কাহ্নুর দৃলষ্টভলের মধ্য লদসয় নারীর বযলিস্বািেযসক প্রলিষ্ঠা লদসয়সেন।
এই উপনযাসে চ োর েমকািসক োমসন সরসখ সেলিনা ভাষা আসদািন ক বাাংিাসদসশর মুলি ুসের
োংগ্রাম ক ইলি ােসক ম োদা দান কসরসেন। রােিে ক ব্রাহ্মিযিসের কাসে চরম অপমান এবাং লন োিন
ে য কসরক কাহ্নুপাদ আঞ্চলিক ভাষাসক প্রলিলষ্ঠি করার িসক্ষ অলবচি সর্সকসে। অলভোি সেলির অনযায়
অিযাচার িার মসন প্রলিবাসদর আগুন জ্বালিসয় লদসয়সে। রােেভায় কাহ্নু িার কলবিা পাসের েনয বযাকুি
সয়সে। িার এই আকাঙ্ক্ষার মসধ্য লনেক আত্মিুলষ্ট নয়—ফুসি উসেসে গভীর েীবনসবাধ্। মসনপ্রাসি
োিীয় ঐলি য প্রলিষ্ঠার আকাঙ্ক্ষাসক সে অন্তসর িািন কসরসে
“ক প্রবিভাসব অনুভব কসর স ব্রাহ্মি পলণ্ডিসদর রাশভালর োংস্কৃি ভাষার পাশাপালশ কর
সিৌলকক ভাষাসক বাাঁলচসয় রাখসি সব এ ভাষাসিই কর্া বসি কর মি শি শি েন।” ৯
আঞ্চলিক ভাষা প্রলিষ্ঠার পাশাপালশ কাহ্নু স্বপ্ন সদসখসে একিা সোট্ট স্বাধ্ীন রাসেযর। িার সেই স্বসপ্নর রাসেয
রাোপ্রো সমািা ভাি ক সমািা কাপসড় এক সয় লদন কািাসব। সেখাসন উচবরবসগের লনপীড়ন র্াকসব না। সে
মসনর েুসখ গীি রচনা করসি পারসব। লবসো ী কাহ্নু সদবি ভসের লবরুসে প্রলিবাদ োলনসয় রােেভায়
পাখা িানার কাে সেসড় লদসয়সে। মেী িাসক রাসেযর সস্তািবাকয রচনা করসি লনসদেশ লদসি সে িা
প্রিযাখযান কসরসে। এর েনয িাসক ভয়ানক শালস্ত সপসি সয়সে। সদবি ভে কাহ্নুসক ফাাঁলেগাসে না
ুলিসয় গীি সিখার অপরাসধ্ াি দসিা সকসি লনসয়সে। লকন্তু এিলকেুর পসরক কাহ্নুর আশা-আকাঙ্ক্ষা ক
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স্বপ্নসক সশষ করসি পাসরলন। এক অবযি েনা ক অে ায়িা লনসয় ভাষার সবাঁসচ র্াকার অসমাি েিযসক সে
প্রকাশ কসরসে এভাসব
“এসিালদসন আমার ভুি ভাঙসিা সদশাখ। আলম এখন বু সি পারলে স শুধ্ু রােদরবারই
সকাসনা ভাষাসক লিলকসয় রাখসি পাসর না। করা সিাই োংস্কৃসির বড়াই করুক কিা কাসরা মুসখর
ভাষা নয়। বাাঁলচসয় রাখসব সক? আমাসদর ভাষা আমাসদর মুসখ মুসখই সবাঁসচ র্াকসব সর সদশাখ।” ১০
কাহ্নুর এই োিীয় সচিনা োধ্ারি মানুসষর মসধ্য োং লির সবাধ্ গসড় িুসিসে। রােশলির প্রবি প্রিাপ ক
লনষ্ঠুরিার প্রলিবাসদ িারা একলিি সয় োংগ্রাসম অবিীিে সয়সে। কাহ্নুপাসদর োংগ্রামী মন ভাষা সচিনা ক
োিীয়িাসবাধ্সক সেলিনা বাাংিাসদসশর স্বাধ্ীনিা আসদািসন অাংশগ্র িকারী মানুসষর সচিানার েসে
একাত্ম কসর লদসয়সেন। উপনযাসের সশসষ ঔপনযালেক স সদসশর প্রাকৃলিক পলরসবসশর বিেনা লদসয়সেন িা
বাাংিাসদশসকই লচলহ্নি কসর। কাহ্নুপাদ িার কালঙ্ক্ষি সদসশর বিেনা লদসি লগসয় বসিসে
“একিা সোট্ট ভূখণ্ড আমাসদর দরকার। সে ভূখণ্ডিুকু েবুে শযামি আর পলিমালি ভরা সিই
য়। সে ভূখসণ্ড দলক্ষসি র্াকসব একিা েুদর লবরাি বন আর িার পাশ লদসয় বসয় াসব োগর।” ১১
প্রবি প্রিাপ ক পরাক্রসমর লবরুসে োংিবে িড়াই করসি সি আত্মিযাগ স মন দরকার সিমলন
দরকার সে িড়াইসক পলরচািনা করার েনয বলিষ্ঠ সনিৃবশক। মধ্যরাসি রাোর অিলকেি আক্রমসি বালড়ির
েবলকেু পুসড় োই সয় ায়। এস ন পলরলস্থলিসি েকসির মসনাবি লেক রাখসি েকসির আত্মলবববিাে
োলগসয় রাখসি েসচষ্ট সয়সে কাহ্নু। একেন প্রকৃি সনিার মসিাই সে বসিসে
“সিারা সকঊ দুঃখ কলরে না সদশাখ। আমাসদর সিমন একিা োয়গা একলদন সব। আমরাই
রাো সবা। রাো-প্রো েমান সব। আমাসদর ভাষা রােদরবাসরর ভাষা সব। সিমন লদসনর েনয
আমাসদর প্রস্তুি সি সব সদশাখ।” ১২
আপন ভাষাসক স াগয ম োদা সদবার িসক্ষয স োংগ্রাম শুরু সয়লেি িা সশষপ েন্ত স্বাধ্ীন রাষ্ট্র লনমোসির
স্বসপ্ন প েবলেি সয়সে। এমন এক রাষ্ট্র গসড় সিািার কর্া বিা সয়সে স খাসন ‘আমরা েবাই রাো
আমাসদর এই রাোর রােসবশক’। গভীর ভাষা সচিনা ক োিীয়িাসবাধ্ কাহ্নুর মসন অিযাচারী শােসকর
লবরুসে স প্রলিবাসদর আগুন জ্বালিসয় িুসিলেি িা ক্রমশ েকি লবপন্ন মানুসষর মসধ্য েলড়সয় পসড়। এ
িড়াই শুধ্ু ভাষার ম োদা প্রলিষ্ঠার িড়াই সয় র্াসকলন— এ িড়াই পৃলর্বীর েমস্ত সশালষি-বলঞ্চি-লনপীলড়ি
লনম্নবগেীয় মানুসষর আত্মপ্রলিষ্ঠার িড়াইসয় প েবলেি সয়সে। উপনযাসের সশসষ কাহ্নুপাদ আর চ োপসদর
পদকিো সয় র্াসকলন—সে সয় উসেসে লবপন্ন োলির প্রলিলনলধ্। ‘নীি ময়ূসরর স ৌবন’ উপনযােলিক লবসশষ
কািেীমার গলণ্ড অলিক্রম কসর একলি লবসশষ োলির ভাষা আসদািন ক স্বাধ্ীনিার স্বপ্নসক রূপদাসনর মধ্য
লদসয় লবসববির েমস্ত ভাষার মানুসষর লবপন্নিাসক শাববিি কসর িুসিসে।
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