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সহকাৰী অধ্যাপিকা [অংশকালীন] 

প্ৰমথেশ বৰুৱা মহাপবদ্যালয়, গ ৌৰীিুৰ৷ 

দ্ৰূভাষঃ- ৯৮৬৪৩২৪০২০ 

 

অৱতৰবিকাীঃ উিনযাস আধ্ুপনক সাপহত্যৰ অনযত্ম ফচল স্বৰূি৷ গিৌৰাপিক কালৰ 

িৰাই প্ৰাচযৰ সাপহপত্যক গেত্ৰখনত্ কাপহনীৰ প্ৰচলন কম-গবপি িপৰমাথন চপচমত্ হহ আপিল 

যপদ্ও উিনযাস সাপহত্যৰ পকিু পবথশষ পবথশষত্ব লেয কৰা যায়৷ অে মাৎ ইয়াৰ উৎস প্ৰাচযৰ 

সাপহত্য গেত্ৰ হ’গলও িৰৱত্ী সময়ত্ িাশ্চাত্যৰ প্ৰভাথৱথৰ উিনযাস সাপহত্য িপৰিুষ্টিত্ 

ৰূি লাভ কপৰপিল৷ অনযানয সাপহত্য গেত্ৰৰ দ্থৰ উিনযাথসও পবপভন্নজনৰ হাত্ত্ পবপভন্ন 

মাত্ৰা লাভ কপৰথি৷ আটাইথৰ হশলী পনম মািৰ পদ্শত্ এটা পনজস্ব গকৌশল বা ধ্ৰি আথি৷ 

প্ৰকৃত্ স্বকীয়সম্পন্ন সষৃ্টিকম ম প্ৰত্যে কপৰথলই হশলী পনম মািৰ আৰঁত্ েকাজনৰ উমান িাব 

িাপৰ৷ অসমীয়া উিনযাসৰ জ ত্ত্ গহাথমন বৰথ াহাঞি এ ৰাকী জনপপ্ৰয় ত্ো পবৰল 

প্ৰপত্ভা৷ অজ্ঞাত্ভাথৱ বহুথবাৰ উিনযাসৰ মাজৰ িৰা হশলী পবচাৰ বা ধ্ৰি চাই গত্ওঁৰ 

উিনযাসথবাৰ বাপচ উপলয়াব িাপৰ৷ আটাইথবাৰ পদ্শৰ িৰা বৰথ াহাঞিৰ উিনযাসৰ হশলী 

স্বকীয় সম্পন্ন৷ হশলীপবজ্ঞান আধু্পনক ভাষাত্াঞিক  থৱষিাৰ এক প্ৰকাৰ আপহলা ৰূথি 

িপৰ পিত্৷ হশলীপবজ্ঞানৰ আধ্াৰত্ সাপহপত্যক িাঠ এটাৰ হশলী সম্পথকম পবজ্ঞানসন্মত্ 

অধ্যয়ন কপৰব িাপৰ৷  থৱষিা িত্ৰখনত্ এক প্ৰাথয়াপ ক দৃ্ষ্টিভং ীথৰ বৰথ াহাঞিথদ্ৱৰ 

উিনযাসৰ হশলী হশলীপবজ্ঞানৰ আধ্াৰত্ আথলাচনা কপৰ গদ্খুওৱা হ’ব৷  

িীজ ৈব্দীঃ হশলী, হশলী পবজ্ঞান, উিনযাস, গহাথমন বৰথ াহাঞি, উিনযাপসক৷ 

অধয নৰ পদ্ধবতীঃ এক প্ৰাথয়াপ ক দৃ্ষ্টিভং ীথৰ গহাথমন বৰথ াহাঞিৰ উিনযাসৰ হশলী 

অধ্যয়ন কথৰাথত্ হশলীপবজ্ঞান ত্ পবষয়থবাৰৰ আধ্াৰত্ আথলাচনা কৰা হ’ব৷ পবষয়বস্তুৰ 

উিস্থািন পবথেষিাত্মক িদ্ধপত্ গ্ৰহি কৰা হ’ব৷ 
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অধয নৰ উৎসীঃ  থৱষিাৰ পবষয়বস্তু অধ্যয়ি কপৰবলল যাওঁথত্ মুখয উৎস পহচাথি 

উিনযাপসকৰ মূল উিনযাসখন গলাৱা হহথি আৰু ত্ি পবষয়ক গ্ৰন্থৰ সহায় গলাৱা হহথি৷ 

গ ৌি উৎস পহচাথি অনযানয প্ৰাসংপ ক গ্ৰন্থথবাৰৰ সহায় গলাৱা হহথি৷ 

অধয নৰ পবৰসৰীঃ  থৱষিা িত্ৰখন প্ৰস্তুত্ কথৰাথঁত্ িপৰসৰ পহচাথি গহাথমন 

বৰথ াহাঞিথদ্ৱৰ সুবালা, ত্াপিক, হালধ্ীয়া চৰাথয় বাও ধ্ান খায়, মৎস ন্ধা, পিত্ািুত্ৰ 

ইত্যাপদ্ প্ৰায়থবাৰ উিনযাসক সামপৰ গলাৱা হহথি৷ উিনযাসথবাৰৰ হশলী হশলীপবজ্ঞানৰ 

ত্িৰ আধ্াৰত্ আথলাচনা কপৰ গদ্খুওৱা হহথি৷ 

অধয নৰ উমেৈযীঃ ইপত্িূথব ম উথেখ কৰা হহথি, অসমীয়া উিনযাস সাপহত্যই 

পবপভন্নজনৰ হশলীত্ পবপভন্ন মাত্ৰথৰ  ঢ়লল উষ্টঠথি৷ উিনযাসৰ হশলী অধ্যয়থন বা ইয়াৰ 

ত্াঞিক অপভনৱিসমূহৰ পবচাৰ পবথেষথি সংপেি ভাষা এটাৰ ভাপষক সজৃনশীল পদ্শথবাৰ 

দৃ্ষ্টিথ াচৰ হয়৷ ত্াথৰািপৰ বৰথ াহাঞিৰ উিনযাসৰ হশলীত্ ভাষাৰ এথন প্ৰাথয়াপ ক 

সম্ভাৱনাই গকথনদ্থৰ অসমীয়া ভাষাক িপৰিুষ্টি গযা াইথি, গসয়া প্ৰপত্িন্ন কৰাৰ গচিা কৰা 

হহথি। হশলীপবজ্ঞানৰ প্ৰাথয়াপ ক দৃ্ষ্টিভং ীথয় পবজ্ঞানসন্মত্ সমাথলাচনাৰ িে সু ম কৰাৰ 

সম্ভাৱনা োথক৷ এয়াই আমাৰ  থৱষিাৰ উথেশয৷ 

পূি বকৃত অধযযনৰ স্বৰূপীঃ হশলীপবজ্ঞান সম্পকীয় ত্াঞিক সমল বা গ্ৰন্থথবাৰৰ পভত্ৰত্ 

অনুৰাধ্া শম মাৰ গ্ৰন্থখনত্ হশলী পবজ্ঞানৰ ত্াঞিক পবথেষিৰ ল থত্ গবজবৰুৱা, বািীকান্ত 

কাকপত্ৰ হশলীথক আপদ্ কাপৰ গকইখনমান স্বকীয় হশলী সম্পকীয় আথলাচনা গিাৱা যায়৷ 

ৰাতু্ল গেকাৰ ‘সাপহত্য সমাথলাচনা ত্ি’ত্ ভূথিন হাজপৰকাৰ  ীত্ৰ হশলী আথলাপচত্ 

হহথি৷ ত্াথৰািপৰ ইংৰাজী, বাংলা আৰু গ্ৰন্থিঞ্জীত্ উথেপখত্ বাকী গকইখন অসমীয়া 

হশলীপবজ্ঞান সম্পকীয় গ্ৰন্থত্ হশলীপবজ্ঞানৰ ত্ি সানপমহপল হশলীৰ উদ্াহৰথিথৰ 

আথলাচনা কৰা গদ্খা যায়৷ গহাথমন বৰথ াহাঞিৰ উিনযাসৰ হশলী হশলীপবজ্ঞানৰ আধ্াৰত্ 

আথলাপচত্ গহাৱা এপত্য়াললথক আমাৰ দৃ্ষ্টিথ াচৰ গহাৱা নাই৷ পযথয়ই নহওক, হশলীপবজ্ঞানৰ 

আথলাচনাৰ আধ্াৰ বা parameter গযথন - ধ্বপনত্াঞিক, ৰূিত্াঞিক, বাপকযক আৰু 

শব্দত্াঞিক প্ৰসং  অনুযায়ী বৰথ াহাঞিথদ্ৱৰ উিনযাসৰ হশলী সম্পথকম ইয়াত্ আথলাচনা 

কৰা হ’ব৷ 

 

েূল বিষ ীঃ- ইংৰাজী ‘Stylistics’ ৰ প্ৰপত্শব্দ ৰূথি ‘হশলীপবজ্ঞান’ অপভধ্াথটা বযৱহাৰ কৰা 

হয়৷ পলপখত্ বা অপলপখত্ সাপহপত্যক িাঠ এটাৰ পবজ্ঞানসন্মত্ আৰু শংৃখলাবদ্ধ হশলী 

সম্পকীয় আথলাচনাথকই হশলীপবজ্ঞান বুপল ক’ব িাপৰ৷ Paul Simpson ৰ মথত্, “Stylistics 

is a mathod of textual interpretation in which primacy of place is assigned to 

language”১ সাপহত্য আৰু ভাষা দু্থয়াটা অঙ্গাঙ্গী৷ সাপহত্যত্ সংপেি ভাষাৰ ভাপষক 

সমলথবাৰত্ পবথশষ ত্ো গকৌশল ত্ প্ৰথয়া  সম্পথকম হশলীপবজ্ঞাথন পবচাৰ-পবথেষি কথৰ৷ 

অনুৰাধ্া শম মাৰ মথত্, “হশলী হহথি বক্তা বা গলখকৰ ভাষা প্ৰথয়া ৰ স্বকীয়ত্া বা পনজস্বত্া; 

পয পনজস্বত্া ভাষাৰ উিাদ্নসমূহৰ প্ৰথয়া ৰ হবপশিযৰ ওিৰত্ পনভমৰ কথৰ।২ হশলীপবজ্ঞালন 

বযঞক্ত বা যু  পবথশষৰ এথন স্বকীয়ত্া বা পনজস্বত্াক অধ্যন কথৰ৷ হশলী পবচাৰৰ গেত্ৰত্ 

হশলীপবজ্ঞাথন পকিুমান Parameter বা ভাপষক প্ৰসং ক প্ৰিালীবদ্ধভাথৱ পবচায মত্াৰ পবষয় 
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ৰূথি গ্ৰহি কথৰ৷ উদ্াহৰিস্বৰূথি – ধ্বপন ত্ প্ৰসং , ৰূিত্াঞিক প্ৰসং , বাপকযক প্ৰসং , 

শব্দ প্ৰসং , বাক পবনযাস ইত্যাপদ্৷ এইথবাৰৰ সহায়ত্ সাপহপত্যক িাঠৰ ভাপষক পবষয়বস্তুৰ 

স্বকীয়ত্া পনৰূিি কৰা হয়৷ 

 এপত্য়া হশলীপবজ্ঞান ত্ ধ্বপন ত্ প্ৰসং , ৰূিত্াঞিক প্ৰসং , বাপকযক আৰু 

শব্দত্াঞিক প্ৰসং ৰ পভপিত্ গহাথমন বৰথ াহাঞিৰ হশলীৰ আথলাচনালল আপহম – 

 ধিবনতাঞিক প্ৰসং ীঃ- হশলী পবজ্ঞানত্ ধ্বপনৰ আথলাচনা সুকীয়া৷ ধ্বপনক আশ্ৰয় 

কপৰ  ঢ় গলাৱা ধ্বপনথকঞিক হশলীপবজ্ঞান সম্পথকম গেপভদ্ ঞিিলৰ সংজ্ঞাথটা মন 

কপৰবল ীয়া – “That branch of stylistics cohich investigates the exressive functions 

of sounds.”৩ হশলীপবজ্ঞানৰ ধ্বপনত্াঞিক প্ৰসং ই Phono-centrism বা ধ্বপনথকঞিকত্া, 

ধ্বপনৰ পমল-অপমল, ধ্বনযাত্মকত্া, ধ্বপন ত্ প্ৰঞিয়া ইত্যাপদ্ পবষয়থবাৰ আথলাচনা কথৰ৷ 

সব ম গেত্ৰথত্ ভাষাৰ সাপহপত্যক প্ৰথয়া ত্ ধ্বপন প্ৰােপমক একক৷ আিাত্ দৃ্ষ্টিত্ পনৰে মক 

এথন ধ্বপনসমূথহ খুব গকৌশল ত্ভাথৱ শব্দৰ িৰা বাকযত্ প্ৰথয়া  হহ িাঠ বা Text এথকাটা 

স্বকীয় সম্পন্ন হহ উঠাত্ মূখয ভূপমকা গ্ৰহি কথৰ৷ ধ্বপনৰ প্ৰাথয়াপ ক পদ্শৰ কাৰুকায মত্াই 

গলখকৰ কৃত্কায মত্া পনভমৰ কৰাথটা স্বাভাপৱক৷ 

 আধু্পনক উিনযাসৰ গেত্ৰত্খনত্ চকু ফুৰাথল গহাথমন বৰথ াহাঞিৰ উিনযাসৰ গয 

এক স্বকীয় হশলী আথি গসয়া পনঞশ্চত্ ৰূথি অনুথময়৷ গত্ওঁৰ উিনযাসৰ স্বকীয় হবপশিয 

ৰূথি ভাৱৰ ল ত্ খাি গখাৱা অপত্ সাধ্াৰি ত্ো সহজ-সৰল ভাষাথৰ স্পি বাকযৰ 

সংথযাজনক মুখয বুপল ক’ব িাপৰ৷ কথলৱৰৰ পদ্শথত্া গত্ওঁৰ উিনযাসথবাৰ সাম্প্ৰপত্ক 

সময়ত্ ৰপচত্ উিনযাসত্লক যথেি সামঞ্জসযিূি ম আৰু পবষয়বস্তু পনপদ্মি কাপয়ক 

িপৰকাঠাথমথৰ যথোপচত্৷ ৰচনাৰীপত্ গিানথিাটীয়া অে মাৎ পযপখপন গত্ওঁ িাঠকক প্ৰকাশ 

কপৰব গখাথজ গসইপখপনথয়ই বপি মত্, অলা পত্য়াল পবষয় গত্ওঁৰ ৰচনাত্ বি মনা গহাৱা নাই৷ 

 স্বাভাপৱকভাথৱই বৰথ াহাঞিথদ্ৱৰ ৰচনাত্ কম্পম্পত্ ‘ৰ’ ধ্বপনথয় সম্বন্ধ ত্ো এটা 

িদ্ৰ হসথত্ আনথটাৰ সম্পকম স্থািন কৰা হহথি৷ ত্দু্িপৰ ‘ৰ’ ধ্বপনৰ নন্দনত্াঞিক বযৱহাৰ 

গত্ওঁৰ ৰচনা হশলীত্ স্বকীয়ত্া ৰো কপৰথি৷ উদ্াহৰি স্বৰূথি – 

‘বাথয়ৰৰ কাৰথি ঘৰ-গজাৱঁাই চিাই ত্াৰ িািত্ ত্াথকা বাথয়ৰৰ সপত্নী কপৰ পদ্ব 

লাথ , নহয়?’৪ [সুবালা] 

‘ই’ ধ্বপনৰ সঘন বযৱহাৰ বৰথ াহাঞিথদ্ৱৰ উিনযাসৰ হশলীৰ এটা চকুত্ 

িপৰবল ীয়া হবপশিয৷ স্বৰধ্বপনথয় প্ৰধ্ানলক সুৰ-লয় ৰোৰ গেত্ৰত্ অপধ্ক সঞিয়। ‘ই’ উচ্ছ 

স্বৰধ্বপন; ভাৱৰ ত্ীব্ৰত্া সূচক৷ গহাথমন বৰথ াহাঞিথদ্ৱৰ হশলীথত্া ‘ই’ধ্বপনথটা বাথৰ বাথৰ 

যথোপচত্ ঠাইত্ বযৱহাৰ হহ পবষয়বস্তুক অপধ্ক স্পিলক পনঞশ্চত্ভাথৱ পচত্ৰধ্মী ৰূিত্ স্থান 

িাইথিপহ – 

 কাঞন্দ কাঞন্দথয়ই ত্াই ক’গল ‘গকৱল আঞজথয়ই নহয় বািা৷ আৰু গকাথনাপদ্থনই ত্ই 

সু্কললল যাব নালাথ ৷ আমাৰ পনপচনা আৰু গকাথনাপদ্থনই ত্ই সু্কললল যাব নালাথ ৷ আমাৰ 

পনপচনা লাও-গলাৱা দু্খীয়া মানুহৰ৷’৫ [হালধ্ীয়া চৰাথয় বাও ধ্ান খায়] 
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ধ্বপনৰ পমল-অপমল পবথশষভাথৱ কপবত্াৰ গেত্ৰত্ অপধ্ক স্পিভাথৱ পবচয মত্াৰ পবষয়৷ 

গসথয় হ’গলও অনযানয  দ্যথবাৰথত্া গয ধ্বপনৰ পমল-অপমলৰ প্ৰসং  নাোথক গত্থন কো 

খাটাংলক হক পদ্ব গনাৱাপৰ৷ আথলাচয ঔিনযাপসক ৰাকীৰ হশলীত্ গত্থন প্ৰসং  পনঞশ্চত্ 

ৰূথি প্ৰথযাজয৷ ‘হালধ্ীয়া চৰাথয় বাও ধ্ান খায়’ উিনযাসথটাত্ বযৱহৃত্ এষ্টট প্ৰবচথন 

ধ্বপন ত্ পমলৰ আপহমথটা গদ্খা যায় – 

‘গমাৰ গিা দু্ি, গমাথক কাথট গমাথক মাথৰ, গমাথক কথৰ তু্ি।’৬  

ইয়াত্ ‘ম’, ‘ক’ ইত্যাপদ্ ধ্বপনৰ পমল ত্ো Repetation আৰু অন্তযপমল গদ্খা হ থি৷ 

ধ্বপনৰ এথন প্ৰঞিয়াই মনত্ ৰখাত্ সহায়ক গহাৱাৰ ল থত্ এক প্ৰকাৰ লয়ৰ সষৃ্টি কপৰ 

শ্ৰপত্মধ্ুৰত্া উিলব্ধ কৰায়৷ আথকৌ ধ্বপনসমূহৰ িুনৰাবপৃিৰ ফলত্ গকপত্য়াবা বাকযৰ 

Structural পদ্শথত্া স্বকীয়ত্া প্ৰদ্ান কথৰ – 

 

“আত্মহত্যা কপৰম৷ পচিজপৰ ল াই মপৰম, িানীত্ িপৰ মপৰম, পবষ খাই মপৰম, পনজৰ 

 াথত্ জইু ল াই পদ্ িুপৰ মপৰম।”৭ [সুবলা] 

 ইয়াত্ সমধ্বপনযুক্ত “মপৰম” শব্দথটাৰ িুনৰাবপৃিথয় Structural Pattern হত্য়াৰ কপৰ 

বক্তৱয পবষয়ক অপধ্ক স্পি ৰূিত্ ফুটাই গত্ালাত্ ভূপমকা িালন কপৰথি৷  

 পমলৰ সমান্তৰাললক ধ্বপনৰ অপমলৰ প্ৰসং ও সমাথন গুৰুত্বিূি ম৷ গহাথমন 

বৰথ াহাঞিৰ উিনযাসৰ অনয এষ্টট সাধ্াৰি হবপশিয হহথি পবষয়বস্তুৰ কাপবযক ৰূিান্তৰ৷ 

ত্াথক কপৰবলল হ  ঔিনযাপসক ৰাকীথয় পনজস্ব হশলীৰ ধ্বপন ত্ পমলৰ লথ  লথ  

অপমলৰ প্ৰসং থকা সমাথন গুৰুত্ব পদ্ অহা গদ্খা যায়৷ যাৰ ফলত্ উিনযাসৰ হশলী 

পনম মািত্ ধ্বপনৰ একথচষ্টটয়া প্ৰাথয়াপ ক প্ৰভাৱমুক্ত হহ পভন্ন গসাৱাদ্যুক্ত কাপবযক 

অপভনৱিৰ চৰম িয মায়লল িপৰৱপত্মত্ গহাৱাত্ যথোিথযা ী হহ উঠা গদ্খা যায়৷ আথকৌ 

এথন নীপত্ৰ দ্বাৰা সাধ্াৰি পবষয় এটাও অপত্ অসাধ্াৰিৰূথি ফুটাই গত্ালাত্ 

বৰথ াহাঞিথদ্ৱ পসদ্ধহস্ত বুপল ক’ব িাপৰ৷ উদ্াহৰি স্বৰূথি – 

“গহ সষৃ্টিৰ প্ৰেম জলধ্াৰা, তু্পম িপবত্ৰ৷ এই জল-ধ্াৰাত্ স্নাত্া গহ নাৰী তু্পমও িপবত্ৰ৷ 

গত্ামাথলাক দু্থয়াথৰ িপবত্ৰত্াৰ পকিু অংশ গমাথকা দ্ান কৰা৷ গপ্ৰম গমাৰ কাময নহয়, 

আনন্দও নহয়, গমাৰ একমাত্ৰ কাময পচৰ-গৰাত্পস্বনী জল-ধ্াৰাৰ িপবত্ৰত্া৷”৮ [ত্াপিক] 

 এথনদ্থৰ ধ্বপন ত্ পমলৰ ল থত্ অপমথল িাঠকৰ ধ্বপন িুনৰাবপৃিৰ প্ৰত্যাশা ভং  

কপৰথি৷ অপ্ৰত্যাপশত্ ধ্বপনৰ অপমল প্ৰথয়াথ  হঠাথত্ িাঠকব মক পবঞিত্ কপৰ পবষয়বস্তুক 

অপধ্ক উিথভা য ত্ো আকষ মিীয় ৰূিত্ তু্পল ধ্পৰথি৷ 

 ধ্বপনত্াঞিক প্ৰসং ত্ ধ্বপনৰ ধ্বনযাত্মক প্ৰথয়া ৰ কোও আথলাচনা কৰা হয়৷ ধ্বপনৰ 

ধ্বনযাত্মকত্াই িাঠ এটাক িাঠকৰ অনুভূপত্ৰ ল ত্ সংথযা  ঘটায়৷ যাৰ ফলশ্ৰুপত্ত্ 

Symbolic গদ্যাত্নাৰ সহথযা ত্ িাঠকৰ মনস্তাঞিক জ ত্ত্ দ্ৰুত্ প্ৰথৱশৰ দ্বাৰা পচত্ৰধ্মী 

হহ উঠা িপৰলপেত্ হয়৷ ধ্বপনৰ এথন ধ্বনযাত্মক প্ৰথয়া  প্ৰােপমক আৰু অপ্ৰধ্ান ধ্বপনবপৃি 

দু্ই ধ্ৰথি সম্ভৱিৰ হহ উথঠ৷ আথলাচয উিনযাপসক  ৰাকীৰ উিনযাসত্ ধ্বপনৰ ধ্বনযাত্মক 

প্ৰথয়া  ঘষ্টট পবপভন্ন ধ্বনযাত্মক শব্দৰ বহুল বযৱহাৰ লেয কৰা যায়৷ আটাইথবাৰ 
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উিনযাসথত্ই ধ্বনযাত্মক শব্দথবাৰ পবপভন্ন কাৰিত্ প্ৰথয়াভৰ হহ েকাথটা মন কপৰবল ীয়া৷ 

উদ্াহৰিস্বৰূথি ক’ব িাপৰ – 

 ঝৰ্ঝৰ্হক বৰষুি িপৰব ধ্পৰথি, চট্চট্হক পনজৰ বাটত্ গখাজ ল’গল,  

 কুকুৰৰ দ্থৰ গকং গকং কপৰ,  

 গুি্গুি্পনৰ শব্দ,  

 গেক্গেক্হক পবজয়ৰ হাপঁহ 

 ঝৰ্ঝৰ্হক, গকং গকং কপৰ, গুিগুিপনৰ, গেকথেকলক, চট্চট্হক ইত্যাপদ্ প্ৰােপমক 

ধ্বপনবপৃিৰ ফলত্ উৎিন্ন গহাৱা ধ্বনযাত্মক শব্দই িথম বৰষুি, কুকুৰৰ মাত্, শব্দ, হাপঁহ, 

গখাজ কঢ়া ইত্যাপদ্ পবষয়থবাৰক  পত্শীল ৰূি প্ৰদ্ান কপৰথি৷ পবষয়বস্তুৰ এথন চলমান 

বি মনাই িাঠকৰ চকুৰ আ ত্ িলকথত্ এথকা এথকাখন বাস্তৱ পচত্ৰ ভাপহ অহাথটা 

স্বাভাপৱক৷ বৰথ াহাঞিথদ্ৱৰ উিনযাসত্ এথন অজৰ উদ্াহৰি েকাথটা আটাইথৰ অনুথময়৷ 

গত্থনলক উিনযাসথবাৰত্ অপ্ৰধ্ান ধ্বপনবপৃিৰ ফলত্  ঠন গহাৱা ধ্বনযাত্মক শব্দৰ প্ৰাচুযযও 

মনকপৰবল ীয়া৷ এথনধ্ৰিৰ ধ্বনযাত্মক শব্দথবাথৰ আথকৌ িাঠকৰ অন্তৰত্ পবষয়বস্তু 

সম্পথকম এথকাটা পস্থৰ পচত্ৰ অংকিত্ ভূপমকা গ্ৰহি কথৰ৷ উদ্াহৰি স্বৰূথি গদ্খুৱাব িাপৰ – 

 একা-গবকঁা জপুৰৰ দ্থৰ, 

 জপহ-খপহ গশষ হহ যায়, 

 ইথটা-পসথটা নানা কো, 

 কঁুপচ-মুপচ মই িুনৰ শুই িথৰা, ইত্যাপদ্৷ 

 – এথনদ্থৰ অনুকাৰহীন এথকাটা ধ্বপন প্ৰবপৃত্থয় শব্দ আৰু পচত্ৰৰ মাজত্ 

সংথবদ্নশীল পস্থৰত্া পনঞশ্চত্ কপৰথি৷ অিূব ম কুমাৰ ৰাথয় এথন দু্ই প্ৰকাৰৰ শব্দৰ প্ৰকৃপত্ 

সম্পথকম এথনদ্থৰ হকথি, “দু্ই ধ্রথির ধ্বনযাত্মক শব্দ স্বভাবত্ই দু্ই ধ্রথির বাক্প্ৰপত্মা 

সষৃ্টি কথর:  পত্শীল বাক্প্ৰপত্মা এবং পস্থপত্শীল বাক্প্ৰপত্মা।”৯  

 গহাথমন বৰথ াহাঞিৰ উিনযাসৰ হশলীৰ অনযত্ম আৰু এটা পদ্শ হহথি ধ্বপন গলাি, 

স্বৰভঞক্ত, অপিপনপহপত্ ইত্যাপদ্ ধ্বপন ত্ প্ৰঞিয়া৷ ধ্বপন গলািত্ শব্দৰ উচ্ছাৰিত্ ধ্বপন 

সামানয চুষ্টট হহ বাকযৰ গসৌন্দয ময ৰোত্ সহায়ক হয়৷ গযথন - ‘‘পক বপুধ্ [বুঞদ্ধ] কপৰ ত্াক ভাত্ 

খাবলল উপলয়াই অনা হয়৷”১০ [অস্তৰা ] ‘‘গক’বাবাথৰা (গকইবা) পচিপৰ পচিপৰ মাত্ নািাই 

পনথজই গসামাই আপহথলা।ঁ”১১ [সুবালা] 

 আথকৌ অপিপনপহপত্ বা স্বভঞক্তৰ দৃ্িান্তও এথনধ্ৰিৰ - ‘‘গ াথটই সংসাথৰ জাথন 

হঘিীথয়ৰৰ গিটত্ ল’ৰা জনম (জন্ম) পদ্বললথকা গত্াৰ েমত্া নাই৷”১২ [মৎস ন্ধা] 

 ৰূপতাঞিক প্ৰসং ীঃ ৰূিত্াঞিক প্ৰসং ত্ িদ্  ঠনৰ প্ৰঞিয়াক সামপৰ গলাৱা হয়৷ 

সংপেি ভাষাৰ  ঠন িদ্ধপত্ ত্ো Grammatical পদ্শৰ অৱত্াৰিা ইয়াৰ মূল কো৷ ওিৰা-

ওিপৰলক চাথল ভাষা িদ্ধপত্ পযথহাতু্থক িূব ম, পনধ্ মাপৰত্ োথক; গসথয় বযঞক্ত পবথশষৰ হশলীৰ 

স্বকীয়ত্া এক প্ৰকাৰ িূি ম ৰূিত্ প্ৰপত্ফপলত্ গহাৱাৰ সম্ভাৱনা নাোথক বুপলথয়ই ক’ব িাপৰ৷ 

পকন্তু গসথয় হ’গলও সাপহপত্যক িাঠ আৰু কাপবযকত্াৰ সম্পকম পযথহতু্ ঘপনি;  পত্থক 

পবভঞক্ত, প্ৰত্যয়, সমাস, িদ্ সাধ্নৰ অননয গকৌশল ইত্যাপদ্ৰ সহায়ত্ পনজস্বত্াক উদ্্
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ভাপসত্ কপৰব িাপৰ৷ সাপহপত্যক িাঠৰ Foregrounding ৰূিত্িৰ হসথত্ অপধ্ক ওচৰ চিা৷ 

Paul Simpson এ Foregrounding ৰ সংজ্ঞা পদ্থি এথনদ্থৰ, “Foregrounding refers to a 

form of textual patterning which a motivatied specifically for literary-aesthetic 

purposes,”১৩ এথন নান্দপনক গসৌন্দয ময ৰূিত্াঞিক গেত্ৰত্ অপধ্ক কাৰুকায মত্াথৰ গদ্খুৱাব 

িৰা যায়৷ 

 গহাথমন বৰথ াহাঞিৰ উিনযাসৰ হশলীৰ পবভঞক্তৰ স্বাভাপৱক প্ৰথয়া ৰ মাথজ মাথজ 

গকপত্য়াবা পবভঞক্তৰ পবচুযপত্কৰি িদ্ধপত্ও চকুত্ নিৰা নহয়, িাঠৰ গসৌন্দয ময বঞৃদ্ধৰ ইও 

এটা কাৰি৷ উদ্াহৰি স্বৰূথি – 

 ‘মজপুৰ পদ্থন এথদ্ান ধ্ানা।’১৪ [মৎসয ন্ধা] 

 ‘হঘিীথয়ক গটািপন  ’ল৷’১৫ [পিত্ািুত্ৰ] 

 ইয়াত্ িথম ‘ত্’ আৰু ‘এ’ পবভঞক্তৰ গহ গযা  কৰাৰ পনয়ম মানয অসমীয়াত্ গিাৱা 

যায়৷ পকন্তু বাকয দু্টাত্ ‘এ’ আৰু ‘ক’ বপহ পবভঞক্তৰ পবচুযপত্ গদ্খুওৱা হ’ল, ফলত্ 

Foregrounding এটাৰ সষৃ্টি গহাৱাথটা স্বাভাপৱক৷ 

 গ াহাঞিথদ্ৱৰ হশলীত্ বি মনাৰ স্পিত্াৰ উথেথশয এটা বাকযথত্ এথকজাত্ীয় 

একাপধ্ক পবথশষিীয় শব্দ বা িদ্ৰ অৱত্াৰিা কৰা গদ্খা যায় – 

 ‘পশৱনাথে স্ব মথত্াঞক্ত কৰাৰ দ্থৰ পনজথক হক উষ্টঠল – গসই পমিলীয়া, ধ্ুৰন্ধৰ, 

ফূপত্ মবাজ, গনাম-গটঙৰ, গভাজন-পবলাসী অে মথলাভী, সু্থল-স্বভাৱ৷’১৬ [পিত্ািুত্ৰ] 

 বৰথ াহাঞিথদ্ৱৰ উিনযাসৰ হশলীৰ পবথশষিীয় পবথশষি িদ্  ঠনৰ পদ্শত্ 

আঙুপলয়াব িাপৰ৷ এথনথবাৰ পবথশষিীয় পবথশষথি পবষয়বস্তুৰ ত্ীব্ৰত্া দ্াষ্টঙ ধ্ৰাত্ অপধ্ক 

উিথযা ী৷ গযথন – ষ্টটপলং ষ্টটপলংলক আপহ, দ্িদ্ি্হক জ্বপল, লাখটকীয়া মাল, ষ্টটক্ষ্টটকীয়া 

ৰঙা, চকচকীয়া ৰূিালী, পঘটপমটীয়া এন্ধাৰ ইত্যাপদ্ অজৰ িদ্ িপৰলপেত্ হয়৷ ত্াথৰািপৰ 

পবথশষ প্ৰত্যয় পকিুমানৰ সহায়ত্ নতু্ন নতু্ন শব্দ  ঠনৰ প্ৰৱিত্া বৰথ াহাঞিথদ্ৱৰ হশলী 

সিাৰ অনযত্ম এষ্টট পদ্শ৷ 

 উদ্াহৰিস্বৰূথি – ত্পকমবলল, ককমৰীয়া, গচথলপকবলল, পত্পনিট্টীয়, চালাপক, 

িাগুপলবলল, খুচুৰীয়া, ফুকলীয়া, চকপলয়াবলল ইত্যাপদ্৷ 

 পকিুমান সুকীয়া শব্দত্ শব্দ এথকাটা ল  ল াই নতু্নত্ব বহন কপৰব িৰা গুি 

উিনযাপসক ৰাকীৰ হশলীত্ স্পি৷ উদ্াহৰি – চহৰবাসী, পিয়লকাৰী, মমত্বথবাধ্, 

ন ৰৱালা, োঙ্কাষ্টট, গমথখলা-ত্লীয়া, গনওচা-গযাৱা, নাথটশ্বৰী, গখকাৰ-গখাৱা, গজাটঁািুষ্টট, 

কুকুৰ-ধ্ূপল, ৰাণ্ডীপ ৰী, মাষ্টটপ পৰ, গকৰািীবাবু, উপকলবাবু, গভপিবাজী ইত্যাপদ্৷ ত্াথৰািপৰ 

শাপব্দক উদ্ভাৱথন এথকাটা হশলীক স্বকীয়ত্াসম্পন্ন ৰূিত্ দ্াষ্টঙ ধ্থৰ৷ বৰথ াহাঞিথদ্ৱৰ 

উিনযাসত্ এথন উদ্ভাৱিীয়ত্া প্ৰচুৰ িপৰমাথন দৃ্ষ্টিথ াচৰ হয়৷ দু্ই-এটা উদ্াহৰি হহথি – 
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 ১] লাং-লাং ঠাং-ঠাং অৱস্থা 

 ২] মতুৃ্য-শযযাত্ শাপয়ত্া 

 ৩] অপস্থ-চম ম-সাৰ 

 ৪] অপি-বষী সূয ম 

 ৫] আত্ম-মি 

 ৬] হাপঁহয়াত্ৰ িাত্ৰ 

 ৭] সু ঢ়ী মঙহাল ঊৰু 

 ৮] ঠন্ঠন মদ্নথ ািাল 

 ৯] গোৰা-কাউপৰ 

 ১০] ৰ’গদ্ খাওঁ খাওঁ ভৰদু্িৰীয়া 

 ১১] বজৰুৱা মাইকী 

 ১২] পদ্ক্-পচহ্ন-হীন অন্ধকাৰ 

 ১৩] কু-চিী দু্ি মানুহ 

 ১৪] ষণ্ডমাকমা গচথহৰা৷ 

 বৰথ াহাঞিৰ হশলীত্ স্থানীয় প্ৰভাৱত্ পনপদ্মিত্াবাচক প্ৰত্যয় পকিুমানৰ সহায়ত্ িদ্ 

 ঠন কপৰ নন্দনত্াঞিক গসৌন্দয ময বঞৃদ্ধ কৰা অনুভৱ হয়৷ গযথন - এহাপলচা িাত্পন, এথদ্ান 

ধ্ান, এথমাথকাৰা হাপঁহ ইত্যাপদ্৷ আথকৌ প্ৰত্যয়ান্ত প্ৰভাৱত্ নান্দপনক গসৌন্দয ময সষৃ্টিৰ ত্াড়নাত্ 

উিভাষাজপনত্ কাৰুকায মত্াথৰ িদ্  ঠন কপৰ আভযন্তপৰি পদ্শত্ অপভনৱি প্ৰপত্ফপলত্ 

কথৰাৱাত্ গত্ওঁ সাে মক৷ উদ্াহৰি স্বৰূথি - িা - িইচা, হহ-হো ইত্যাপদ্৷ 

 িাবকযক প্ৰসং ীঃ হশলীপবজ্ঞানত্ বাপকযক প্ৰসং ৰ আথলাচনাত্ বাকয  ঠনৰ 

বযপত্িপম পবপশি গকৌশলক সামপৰ গলাৱা হয়৷ বৰথ াহাঞিৰ উিনযাসৰ হশলীত্ এই পবপশি 

গকৌশল স্বৰূি সংপশ¡ি ভাষাৰ প্ৰােপমক  ােঁপন ত্ চত্মসমূহৰ উলংঘন কপৰ স্বকীয় 

Foregrounding সষৃ্টি কৰাথটা মন কপৰবল ীয়া৷ এথনধ্ৰিৰ বাপকযক পবপশিত্াই অসমীয়া 

ভাষাৰ বাকয ঠনৰ সাধ্াৰি পনয়ম উলংঘ কপৰ বৰথ াহাঞিথদ্ৱ পবষয়বস্তুক পবপশি ৰূি 

দ্ানত্ পসদ্ধহস্ত হহ উঠা গদ্খা যায়৷ গযথন - “অমথল পস্থৰ দৃ্ষ্টিথৰ আৰু হধ্য মযশীল প্ৰত্ীোথৰ 

পলপলৰ ফাথল চাই আপিল, পকন্তু গত্ওঁৰ দৃ্ষ্টিত্ গমাহ বা কামনা এথকা নাপিল, আপিল মাত্ৰ 

এটা সু ভীৰ পবিয়, এটা অিপৰথময় ৰহসয গচত্না৷”১৭ [ত্াপিক] 

 ইয়াৰ পদ্বত্ীয় অদ্ধয মপত্ৰ পিিত্ ঞিয়া িথদ্থৰ বাকযথটা আৰম্ভ হহথি৷ এই গেত্ৰত্ 

ঞিয়ািদ্থটাক অপধ্ক গুৰুত্ব প্ৰদ্ান কপৰ পবষয়থটা সম্পথকম িাঠকৰ গ্ৰহিথযা যত্া পনঞশ্চত্ 

কপৰবলল কায মকৰী ৰূিত্ বাকয  ঠন কৰা হহথি৷ বৰথ াহাঞিৰ হশলীত্ পবষয়বস্তুৰ স্পিত্া 

অপধ্ক ত্ীব্ৰ ৰূিত্ ফুটাই তু্পলবলল িুংখানুিুংখ পবষয় পবস্তাৰ নীপত্থৰ ঞিয়াহীন বাকয  ঠন 

গহাৱাথটা সহথজই দৃ্ষ্টিথ াচৰ হয়৷ উদ্াহৰি স্বৰূথি – 

 ‘গকৱল কাপল বুপল নহয়, পদ্নৰ িািত্ পদ্ন, ৰাপত্ৰ িািত্ ৰাপত্ পশৱনােৰ সদ্ায় গসই 

এথকই জীৱন৷’১৮ [পিত্া-িুত্ৰ] 
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 ‘প্ৰহথৰ প্ৰহথৰ, ঋতু্থয় ঋতু্থৱ হনখনৰ সুকীয়া সুকীয়া পবপচত্ৰ ৰূি৷’১৯ [পিত্া-িুত্ৰ] 

 আথকৌ অদ্ধয মপত্সম্পন্ন এথন দ্ীঘল দ্ীঘল বাকয পবনযাসত্ অসমাপিকা ঞিয়া 

প্ৰথয়া ৰ গকৌশল উিনযাসৰ হশলীৰ অপভনৱি আথন – 

 ‘মই গত্াক পঘি কথৰা,ঁ চপৰয়াই-ঘুপচয়াই-লপেয়াই আঘাত্ৰ পিিত্ আঘাত্ কপৰ মই 

গত্াৰ মুখ পচপনব গনাৱাৰালক ভাষ্টঙ গিলাম, গুপৰ কপৰ গিলাম, ধ্বংস কপৰ গিলাম৷’২০ 

[কুশীলব] 

 উিনযাসত্ বপি মত্ কাল সম্পথকম হশলীপবজ্ঞানত্ আথলাচনা আ বথঢ়াৱা হয়৷ গহাথমন 

বৰথ াহাঞিৰ উিনযাসৰ বাকয পবনযাসত্ কালৰ িপৰবত্মন এটা পবথশষ পবথশষত্ব বুপল ক’ব 

িাপৰ৷ কালৰ িপৰবত্মথন বক্তৱয পবষয় অপধ্ক আকষ মিীয় কপৰ গত্ালাৰ লথ  লথ  কাপহনী 

সজ্জাৰ পদ্শত্ পবথশষ সফলত্া প্ৰদ্ান কথৰ৷ বি মনীয় পবষয়ক একথঘয়াপমৰ প্ৰভাৱৰ িৰা 

মুক্ত কপৰবলল ঞিয়াৰ কালনুিপমক িপৰবত্মনৰ যথেি প্ৰথয়াজন৷ উদ্াহৰি স্বৰূথি – 

 ‘নথৰিৰ ল ত্ গমাৰ প্ৰাথয়ই বাটত্ গভটাথভষ্টট হয়, পকন্তু পস গকাথনাপদ্ন গমাক 

নামাথত্ বা আনপক গমাৰ ফাথল মূৰ তু্পলও নাচায়৷ গবাধ্হয় মই সৰু গিাৱালী আপিথলা, গসই 

কাৰথিই৷ সৰু ল’ৰা-গিাৱালীথয় গকপত্য়াও ত্াৰ মথনাথযা  আকৃি নকথৰ৷ পকন্তু এপদ্ন এটা 

অভাৱনীয় ঘনটা ঘষ্টটল৷ আথবপলিৰত্ মই ঘৰৰ িদ্পূল মুখথত্ অকলশথৰ পেয় হহ 

আপিথলা৷’২১ [সুবালা] 

 এথনদ্থৰ বাকযথবাৰত্ কালৰ িয মযায়িপমক িপৰবত্মথন ঔিনযাপসকৰ কাপহনী 

িপৰথবশনৰ দ্েত্া স্পি ৰূিত্ ফুষ্টট উষ্টঠথি৷ এথনথবাৰ বাপকযক গকৌশথল িাঠকৰ মনথযা  

পস্থৰ কপৰ ৰখাত্ যথেি সঞিয় ভূপমকা িালন কথৰ৷ 

 ৈব্দতাঞিক প্ৰসং ীঃ শব্দৰ বযৱহাৰ বযঞক্ত পবথশষৰ অত্যন্ত বযঞক্ত ত্ পবষয়৷ 

ৰূিত্ি আৰু বাপকযক প্ৰসং ত্ Structural নীপত্-পনয়ম পকিু প্ৰােপমক চত্ম৷ পকন্তু ভাষা 

এটাৰ শব্দ-ভাণ্ডাৰত্ অনযানয ভাষাৰ ভাপষক সমল গ্ৰহি-বজমন প্ৰঞিয়া চপলথয়ই োথক৷ 

সব মথত্ািপৰ শব্দ বযৱহাৰত্ পলং  ত্, গশ্ৰিী ত্, ধ্ম ম ত্, উিভাষা ত্ আৰু যু  ত্াপড়ত্ 

প্ৰভাথৱ যথেি প্ৰভাৱাপিত্ কথৰ৷ সাম্প্ৰপত্ক সময়ত্ Social Media ৰ বহুল প্ৰচলনত্ গদ্খা 

হ থি গয এটা পনপদ্মি সময়ৰ কাৰথি এথকা এথকাটা পবথশষ শব্দ Trending অৰ¸ প্ৰৱিত্া৷ 

 পত্থক এথনথবাৰ িপৰঘটনাই সাপহপত্যক িাঠথবাৰথকা যথেি প্ৰভাপৱত্ কথৰ৷ ইমানথবাৰ 

প্ৰভাৱৰ মাজথত্া শব্দচয়ন বা পনব মাচন েমত্া গলখকৰ দ্েত্াৰ িূি ম িপৰচয় গিাৱা যায়৷ 

শব্দ এটাৰ সষ্টঠক পনব মাচথন নন্দনত্াঞিক গসৌন্দয ম বঞৃদ্ধৰ লথ  লথ  উৎকৃি সফল হশলী 

পনম মািত্ ভূপমকা গ্ৰহি কথৰ৷ গসথয় তু্লনামূলক ভাথৱ স্বাধ্ীনত্া োপকথলও গলখথক শব্দ 

পনব মাচনৰ গেত্ৰত্ যোযত্ সাৱধ্ানত্া বজাই ৰখাথটা স্বকীয় হশলী পনম মািৰ অনযত্ম চত্ম৷ 

 গহাথমন বৰথ াহাঞিৰ উিনযাসত্ শব্দৰ হবপচত্ৰত্া মন কপৰবল ীয়া৷ ে॰ অনুৰাধ্া 

শম মাৰ মথত্, ‘শুদ্ধত্া, যোে মত্া আৰু স্বচ্ছত্াক িূি মৰূথি পনয়িিত্ ৰাপখ ত্াৰ অনুকুথল শব্দ 

পনব মাচনথত্ই োথক গলখকৰ হশলী পনম মািৰ দ্েত্া৷  পত্থক, স্বাধ্ীনত্া আৰু সংযমৰ দ্বন্ধক 

অপত্িম কপৰথহ গলখক শব্দ পনব মাচনত্ উিীি ম হ’ব িাথৰ৷”২১ বৰথ াহাঞিথদ্ৱৰ উিনযাসৰ 

হশলী এথনথবাৰ হবপশিযৰ বযপত্িমী নহয়৷ উিযুক্ত শব্দ পনব মাচনত্ গত্ওঁ যথেি সফল৷ 
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অসমীয়া ভাষাৰ েলুৱা ৰূি বা শব্দৰ প্ৰথয়াথ  গত্ওঁৰ হশলীক অননয ৰূি প্ৰদ্ান কপৰথি৷ 

ত্লৰ বাকযথকইটা গচাৱা যাওক – 

 ‘ৰাপত্িুৱাই পদ্নথটালল ৰথসশ্বৰৰ মুখত্ এথনকুৱা কো শুপন হঘিীথয়কৰ ষ্টটপকচ্ কথৰ 

খং উষ্টঠ  ’ল৷ প পৰথয়কৰ ফাথল পিষ্টঠ পদ্ বা ৰ সলাই ত্াই ক’গল - ‘হহথি, পত্থৰাত্াৰ ওিৰত্ 

ইমান বৰ-মত্া ওলাব নালাথ ৷ মই গত্ামাৰ কষ্টঠয়াপনৰ ফাথলই মন কপৰম গন ঘৰথৰ গলথদ্না 

উকষ্টটম৷ কাপল গ াথটই আথবপলথটা বপহ বপহ োপকলা, গবৰাখন পদ্ গিলাব গনাৱাপৰলা?’২৩ 

[হালধ্ীয়া চৰাথয় বাওধ্না খায] 

 বাকযথকইটাত্ েলুৱা শব্দৰ প্ৰাচুয মযই িাঠকক েলুৱা জীৱন িদ্ধপত্ বা মাষ্টটৰ গ ান্ধ 

িাবলল পনশ্চয়ত্া প্ৰদ্ান কপৰথি৷ ত্াথৰািপৰ এথনথবাৰ শব্দই গলখকৰ সৰলত্াক েীপ্ৰ ৰূি 

প্ৰদ্ান কপৰ িাঠকৰ পচিাকষ মক ৰূথি ফুষ্টট উষ্টঠথি৷ 

 ভাৱৰ অনুকূথল শব্দচয়ন িদ্ধপত্থয় সাপহপত্যক িাঠ এটাক অননয মাত্ৰা প্ৰদ্ান কথৰ৷ 

বৰথ াহাঞিথদ্ৱৰ উিনযাসৰ হশলী পনম মািৰ এটা গুৰুত্বিূি ম স্বকীয়ত্া আৰু দ্েত্া হহথি - 

পনজস্ব ভাৱ - অনুভুপত্থৰ পসক্ত চপৰঞত্ৰক হবপশিযসম্পন্ন এথকা এথকাটা চপৰত্ৰৰ খাি গখাৱা 

শব্দৰ প্ৰথয়া ৷ অে মাৎ চপৰত্ৰসমূহৰ যাৰ পয প্ৰকৃপত্ ত্াৰ মুখত্ গত্থনকুৱাই শব্দ বহুৱাই 

বৰথ াহাঞিথদ্থৱ উিনযাসৰ হশলীক বযঞক্তিমী ৰূি প্ৰদ্ান কপৰথি৷ উদ্াহৰিস্বৰূথি - 

 ‘সুবালা’ উিনযাসৰ মদ্াহী, গলাভী ‘কাপন্ত’ নামৰ চপৰত্ৰষ্টটৰ মুখ বক্তৱয – 

 ‘চালী ৰাণ্ডী, ‘গবশযাক গবশযাৰ দ্থৰ বযৱহাৰ নকপৰ িূজা কপৰব লাথ  নাথক? 

পববাপহত্া পত্থৰাত্া? পববাপহত্া পত্থৰাত্া? উিঞজবৰ িৰা বুঢ়ী গহাৱাললথক গবশযা বপৃি 

কথৰাথঁত্ই জীৱন  ’ল, এপত্য়া ত্াই সত্ী-সাধ্বী হহ িূজা িাবলল পবচাথৰ? আঞজ গত্াক 

ভাললকথয় িূজা পদ্ম ৰ৷ এই গ াৱদ্া পভত্ৰলল গসামাই আহ৷্ ত্থয়া এটা নিুংসক৷ মত্া 

মানুহ হহ সামানয পত্থৰাত্া এজনীক বশ কপৰব গনাৱাৰ৷’২৪ 

 ‘ত্াপিক’ উিনযাসত্ ‘অৰুি’ নামৰ অধ্যািকজনৰ বচনভং ী – ‘মইথত্া এথনলকও 

ক’ব গখাথজা ঁ গয মানুহৰ আধ্যাঞত্মক শাপন্তৰ কাৰথি ধ্ম ম, বা দ্শ মথন পযপখপন কপৰব িাথৰ, 

গবপিভা  মানুহৰ গেত্ৰথত্ স্বাস্থয-পবপধ্ আৰু পচপকৎসা শাস্ত্ৰই ত্াত্লক গবপিথহ কপৰব িাথৰ৷ 

জীৱনৰ লেয বা আদ্শ ম সম্পথকম পলখা গহজাৰখন পকত্ািত্লক মই বাট্ৰাণ্ড ৰাথিলৰ এষাৰ 

মাত্ৰ কোথকই গবপি গুৰুত্ব পদ্ওঁ – Unhahpy businessman, I am convinced, would 

increase their hahpiness more by walking six miles every day than by any 

conceivable change of philosophy.’২৫ 

 ‘মৎসয ন্ধা’ উিনযাসত্ সমাজৰ দ্পলত্ গশাপষত্, অভাৱ-অনাটনত্ পবদ্ধস্ত 

জীৱনলশলীৰ এ ৰাকী অৱথহপলত্া ‘গমনকা’ চপৰত্ৰষ্টটৰ কেনভং ী – ‘কটা পনধ্কৰ গিা, 

চুপৰয়া সলাই গমথখলা পনপিন্ধ পকয়? মাইকীৰ চৰ-গ াৰ খাই এথনলক জীয়াই েকাত্লক 

পেষ্টঙত্ ভৰা কলহ বাপন্ধ ম’হঘুপলত্ িপৰ মপৰ নাযাৱ পকয়?’চ্ছ 
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 এথনদ্থৰ ঔিনযাপসথক চাপৰঞত্ৰক  ঠন অনুসপৰ শব্দৰ উিযুক্ত পনব মাচনৰ দ্বাৰা 

চপৰত্ৰৰ প্ৰকৃপত্ অপত্ বাস্তৱ ৰূিত্ ফুটাই তু্পলবলল সেম হহথি৷ আথকৌ ‘ঘিহ কথৰ’, 

‘ভমক কথৰ’ ইত্যাপদ্ শব্দ প্ৰথয়াজন অনুসপৰ বযৱহাৰ কপৰ ঘটনাবস্তুক অপধ্ক কায মকৰী 

কপৰ তু্পলথি৷ ত্াথৰািপৰ অভযাসৰ ত্াড়নাত্ পকিুমান শব্দক ধ্বনযাত্মক ৰূি পদ্ আকপষ মত্ 

কপৰ তু্পলথি; গযথন - লম্ফ-জম্ফ, গহস্ত-গনস্ত, পিন্ন-পভন্ন ইত্যাপদ্৷ এথকটা অে মথবাধ্ক দু্টা 

শব্দথৰ অনুৰূি শব্দ পহচাথি পবষয়বস্তুৰ স্পিত্ পনথদ্মশ কপৰথি - পমপত্ৰ-কুটুম, গকচ্ছা-

কাপহনী, গখয়াল-খুপচ, োং-বৰলা, টাথন-আিথদ্ ইত্যাপদ্৷ বৰথ াহাঞিথদ্ৱৰ হশলীত্ পকিুমান 

ইংৰাজী শব্দক অসমীয়াকৰি কপৰ বযৱহাৰ কৰাত্ প্ৰপৰলপেত্ হয়৷ গযথন -প্ৰাক্-কন্

গচিষ্টটভ, পচি-ভ্ৰংশ, অপভযান-গেত্ৰ ইত্যাপদ্৷ ত্াথৰািপৰ অজৰ ইংৰাজী স্বত্ি শব্দ, 

সংসৃ্কত্ শব্দ, িুৰপি অসমীয়া শব্দ, পহন্দী শব্দ, স্থানীয় শব্দৰ সফল ৰূিায়থন গহাথমন 

বৰথ াহাঞিক এ ৰাকী সুদ্ে হশলী পনম মত্া ৰূথি সমাথলাচনা জ ত্ত্ িপৰচয় কৰাইথি৷ 

অধ্যয়নৰ অন্তত্ গিাৱা পসদ্ধান্তঃ 

 গহাথমন বৰথ াহাঞিৰ উিনযাসৰ হশলী ভাপষক সজৃনশীলত্া স্বৰূথি অপধ্ক 

প্ৰসং সূচক৷ 

 ধ্বপন, ৰূি, বাকয, শব্দ আপদ্ ভাপষক সমলথবাৰৰ পভন্নসুৰী বা গকৌশলিূি ম প্ৰথয়া  

নীপত্থয় বৰথ াহাঞিৰ হশলীক স্বকীয় ৰূিত্ প্ৰপত্িন্ন কৰাত্ সহায়ক হহথি৷ 

 উিনযাসৰ হশলীৰ এথন অধ্যয়থন সাপহত্যত্ ভাষাৰ অৱস্থান স্পি কথৰ৷ 

 বৰথ াহাঞিথদ্ৱৰ উিনযাসৰ হশলী অধ্যয়থি গত্ওঁৰ ভাৱৰ গমৌপলকত্া, অধ্যয়নৰ 

 ভীৰত্া, পবষয়থকঞিক জ্ঞান, িাঞণ্ডত্য ইত্যাপদ্ৰ লথ  লথ  এ ৰাকী 

দ্েত্াসম্পন্ন হশলীপনমাত্মা ৰূথি িপৰপচপত্ আ বঢ়াইথি৷ 

 

উপসং াৰীঃ গহাথমন বৰথ াহাঞিৰ উিনযাসৰ হশলী সম্পথকম আথলাচনাৰ অন্তত্ ক’ব 

িাপৰ গয, ভাষাপবজ্ঞানৰ অনযানয, পবভা থবাৰৰ দ্থৰ হশলীপবজ্ঞানৰ আথলাচনাও যথেি 

গুৰুত্বিূি ম৷ অে মাৎ হশলীপবজ্ঞানৰ আথলাচনাই ভাষাত্ি আৰু Systematic বা পবজ্ঞানসন্মত্ 

সমাথলাচনাৰ িে মুকপল কথৰ৷ এথন আথলাচনাৰ িপৰথপ্ৰপেত্ মন্তৱয কপৰব িাপৰ গয, 

সাপহত্য সষৃ্টিৰ বযািাৰত্ ভাষাত্াঞিক অপভজ্ঞত্াই পবথশষ প্ৰভাৱ পবস্তাৰ কথৰ৷ 

বৰথ াহাঞিথদ্ৱৰ উিনযাসৰ হশলী অধ্যয়ি কপৰথল এটা কো স্পি হয় গয, ভাষাত্াঞিক 

অপভজ্ঞত্াই গত্ওঁৰ উিনযাসথবাৰৰ সফল ৰূিান্তৰৰ মুখয কাৰি৷ পবষয়বস্তুৰ স্পি বি মনা, 

সহজ-সৰল ভাপষক সমল, স্থান-কাল-িাত্ৰ গভথদ্ কলাত্মক পদ্শথবাৰৰ সষ্টঠক প্ৰথয়া , 

নান্দপনক চাতু্য ময, ভাষাৰ  ােঁপনক পদ্শৰ প্ৰথয়াজনসাথিে পবচুযপত্কৰি ইত্যাপদ্ 

গকৌশলথবাথৰ গত্ওঁৰ উিনযাসৰ হশলীক স্বকীয় সম্পন্ন অননয ৰূি প্ৰদ্ান কপৰথি৷ ল থত্ 

ভাপষক সজৃনশীল মথনাভং ীথয় গহাথমন বৰথ াহাঞি গদ্ৱক পনঃসথন্দথহ সফল 

উিনযাপসক ৰূথি পচপহ্নত্ কৰাত্ সহায়ক হহথি৷ 
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