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পৃিথবীর নানা াে র সািহত  রচনার ইিতহাস যমন াচীন তমিন াচীন সািহত  

সমােলাচনার ইিতহােসর ধারাও। সািহত  রচনার ায় র িদন থেকই নানা ভােব তার 

সমােলাচনা এবং সািহেত র নানা সং েপর রীিত-প িত িনেয় িবিভ  িবে ষণ হেয় 

এেসেছ। এর ইিতহাস যমন পাওয়া যায় দশীয় সং ৃ ত সািহত  সমােলাচনার ঐিতহ  

থেক তমনই পাওয়া যায় ীক সািহেত র থেকও। অ াির টেলর ‘Poetics’ িকংবা 

েটার ‘The Republic’ , যখােন আদশ রাে র সং ার মেধ  কিব-সািহিত কেদর 

ান না দওয়া এবং তার কারণ সমা রােল িবে িষত হেয়েছ— সখােন কৃতপে  

নানাভােব সািহত  সমােলাচনারই এক ঐিতহ েক খুেঁজ পাওয়া স ব। পাশাপািশ 

ভারতবষীয় সািহত  সমােলাচনার াচীন ধারােক পাওয়া যায় ভরেতর ‘নাট শা ’, দ ীর 

‘কাব াদশ’ এবং আেরা িকছুটা পরবতীকােল িব নােথর ‘সািহত দপণ’-এর মেতা 

উে খেযাগ  ে র পৃ ায়। এখন  উঠেত পাের কন অধ ােয়র সূচনায় ধুমা  ীক 

এবং সং ৃ ত সািহেত র সমােলাচনার ধারার িতই আেলাকপােতর চ া করা হল। এর 

উ র হেত পাের এই দুিট ভাষার এবং সািহেত র ইিতহাস পৃিথবীর মেধ  াচীনতম 

িহেসেব পিরগিণত হয়। কােজই এই দুই াচীনতম ভাষার সািহত  সমােলাচনার ধারা 

এই ইি তই কের য মােটর ওপর সািহত  সমােলাচনার ঐিতহ িট কত াচীন।  

 সমেয়র অ গিতর সে  সে  সািহত  সমােলাচনার ধারায় যু  হেয়েছ নানান 

কারেভদ। সমােলাচনার ে  যু  হেয়েছ রাজৈনিতক, সামািজক, মন াি ক 

দৃি ভি । এই িভ  িভ  দৃি ভি র থেক িবে িষত সািহেত র সমােলাচনাও হেয়েছ মশ 

এেক অপেরর থেক িভ তর। একজন ভাষাত িবদ য দৃি ভি  থেক একিট 

সািহত কমেক িবে ষণ করেবন একজন মাকসবাদী সমােলাচেকর সমােলাচনার প া 

কখেনাই সই রীিত মেন হয় না। আবার সাধারণভােব একিট সািহত কেমর সমােলাচনা 

একিট িনিদ  সমােলাচনা তে র পেথ হঁেট য প িতেত হেয় থােক তার গঠনগত 

িবে ষেণর আেলাচনা হয় তার থেক িভ  েপ। সািহত  সং প িবেশষ কের গ  এবং 

উপন ােসর গঠনগত িবে ষেণর তািগদ থেকই জ  নয় আখ ানত  নামক সািহত  

িবে ষেণর আধুিনকতম প িত। মূলত উপন াস এবং গে র গঠনগত িদকিটেকই 

ব বে দ কের আখ ানত । যিদও আখ ানতাি কেদর মেত পৃিথবীর সব ই নানান 
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সং েপ ছিড়েয় রেয়েছ আখ ান। মিণকা ু দারিনক তাঁর ে  আখ ােনর এই সবব াপী 

পিটর িত আেলাকপাত কের বেলেছন, 
“…Narrative is all around us, not just in the novel or in historical 
writing, Narrative is associated above all with the act of narration and is 
to be found wherever someone tells us about something.” (Fludernik. 
2009. P.8) 

অথাৎ আখ ান সং প এবং মাধ ম িনরেপ  একিট । সং প এবং মাধ েমর বদেলর 

সে  সে  সই িনিদ  আখ ান বণনার রীিত-প িতেতও আেস বদল। কথক ঠাকুর 

যভােব াচীন ধমীয় কথা শানান, িকংবা িলিখত মাধ ম যভােব একিট আখ ানেক বণনা 

কের তার থেক িভ  হেয় যায় নাটক িকংবা ছায়াছিব িকংবা চালিচে র মেধ  িদেয় 

বিণত আখ ােনর পিরেবশনার ভি । এম. এইচ. আ ামস এবং জি  গ  হারফাম 

তাঁেদর ে  এই িবষয়িটর উে খ কের দিখেয়েছন, 
“A Narrative is a story, whether told in prose or verse, involving events, 
characters, and what the characters say and do.  
     Some Literary forms such as novel and short story in prose, and the 
epic and romance in verse, are explicit narratives that are told by a 
narrator. In drama, the narration is not told but evolves by means of the 
direct presentation on stage of the actions and speeches of the characters. 
It should be noted that there is an implicit narrative element even in 
many lyric poems.” (Abrams & Harpham. 2015. P. 233) 

১. আখ ানতে র সংি  ইিতহাস:— 
আমােদর গেবষণাকেম আমরা যখােন রবী -উপন াসেক আখ ানতাি ক ভাবনায় 

িবে ষণ করেত সেচ  সখােন থেমই আখ ানত  িবষয়িট স েক সম ক ধারণা থাকা 

বা নীয়। আখ ানত  কী? এই ে র উ ের খুব সংে েপ বলা যায় আখ ােনর বা 

িববৃিতর গঠন ও বিশ  সং া  আেলাচনাই হল আখ ানত ।  

 অন ান  ায় সম  সািহত  সমােলাচনা এবং িবে ষেণর ত  ও প িতর মেতা 

আখ ানতে র জ ও পা ােত । ধানত শ করণবাদ (Formalism) এবং 

সংগঠনবাদ  (Structuralism)- ক আখ ানতে র জে র পটভূিম িহেসেব িনেদশ কের 

থােকন তাি করা। ঝেভতান তােদারভ, জরাড জেনট, রাঁলা বােথর মেতা 

সংগঠনবাদীেদর ল  িছল সািহেত র িনছক িবে ষণ নয়, বরং এর গঠন এবং নকশার 

িত আেলাকপাত করা। িবশ শতেকর ি তীয়ভাগ থেক আখ ানত  সং া  আেলাচনা 

িবেশষভােব  পেত  কের। মূলত ভাষার সংগঠন িনেয় িবে ষেণর সূ  ধেরই 
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আখ ানতে র জ । আমরা আেলাচনার এই পেব সমেয়র সে  সে  আখ ানতে র 

অ গিতর সংি  ইিতহাস এবং কেয়কজন পূণ তাি ক এবং আখ ানতে র ে  

তাঁেদর পূণ সংেযাজন িল স েক জেন নব।  

 তােদারভ (১৯৩৯-২০১৭) তাঁর ১৯৬৯ সােল কািশত হওয়া “Grammaire Du 

Decameron”- ে  যখন থমবােরর জন  ফরািস শ  ‘Narratologie’-এর ব বহার 

কেরন তখন িতিন এেক জীবনিব ান বা সমাজিব ােনর মেতা িব ােনর অন ান  শাখার 

সমা রােলই দখেত চেয়িছেলন। আখ ানত েক থম থেক সংগঠনবােদরই একিট 

উপিবভাগ িহেসেব িবচার কের আসা রাঁলা বাথ (১৯১৫-১৯৮০), জরাড জেনট 

(১৯৩০-২০১৮), আলিজরদাস জ. ি মাস (১৯১৭-১৯৯২), তােদারভ বা মে র মেতা 

অনুস ানী গেবষক ও তাি কগণ ফািদনা  দ  স সুেরর ভাষাসং া  যুগা কারী ি -

রীয় ত — ‘লা লা ’- ‘লা প ারল’-এর অনুসরণ কেরই আখ ান-সং া  িনেজেদর 

ত েক িত ার য়াস কেরন। অন িদেক শ করণবাদীগেণর ধান অিভিনেবেশর 

িব ু  িছল সািহেত র সািহত গত িদকিট। এই শ করণবাদীগেণর সািহত গত িচ াও 

সংগঠনবাদী আখ ানত েক ভািবত কেরিছল। িবশ শতেকর থম িকছু বছেরর মেধ  

জামািনেতই থম আখ ান-সং া  ত গত ে র আেলাচনায় এর সংগঠনগত িদকিটর 

িত আেলাকপাত করা হয়, যা পরবতীকােল শ করণবাদীগেণর হােত পূণতর েপ 

িবকাশ লাভ করেত  কের।  
“As Dolezel notes, German scholars such as Schissel, Seuffert, and also 
Wolhelm Dibelius distinguished between the disposition (logical 
arrangement) and composition (artistic arrangement) of the strustural 
elements contained within narratives. They focused on two aspects of 
compositional patterning in particular : patterns of actions and acting 
personae.” (Phelan & Rabinowitz. 2005. p. 23) 

জামান তাি কেদর ারা উ ািবত উ  চারিট েরর ধারণাই (disposition-

composition, patterns of actions- acting personae) পরবতীকােলর জামান 

আখ ানতে র ধারােক পূণতর প পেত সাহায  কের।  

 পেরর যুেগর আখ ানত  সং া  গেবষণার ধারায় ভাষার অথসং া  বা শ াথক 

স াবনার িদকিটর পিরবেত অে ষেণর কে  রইল য কীভােব আখ ােন ঘটনা িল 

সরলৈরিখক সময়সারিণ থেক েম জিটলতর বা অিবন  ম লাভ কের (Phelan & 
Rabinowitz. 2005. p. 25)। এই ভাবনা থেকই শ করণবাদীগণ পূববতী 
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‘Composition’-এর ধারণােক েম েম ‘Plot/Sjuzet’-এর ধারণায় পিরণত করার 

দৃি ভি  লাভ কেরন। এর থেক বাঝা যায় িবশ শতেকর িবেশর দশেকর মেধ ই 

জামানেদর আখ ানেকি ক ধারণার সে  শ করণবাদীগণ পিরিচিত লাভ কের 

ফেলিছেলন। এরও ায় চার দশক পের াে  সংগঠনগত আখ ানত  িবকাশ লাভ 

কের। শ করণবাদীগেণর িবেশষ অিভিনেবশ িছল শলীগত সারিণর সৃি , উ িত ও 

িবকােশর িত; এবং এে ে  তাঁেদর লে  িছল গদ -রচনার িব ৃত  যার মেধ  

আখ ােনর সম  কারও সংযু  হেয়িছল। শ করণবাদীগণ (Phelan & 
Rabinowitz. 2005. p. 24)এই সময়পেব বশ িকছু নতুন ত  উ াবন করার চ া 

কেরন য িলর ঐিতহ  ইিতপূেব সভােব চিলত িছল না।  
“…in distinguishing between “bound” (or plot-relevant) and “free” (or 
nonplot-relevant) motifs, Boris Tomashevsky ([1925]1965) provided the 
basis for Barthes’s distinction between “nuclei” and “catalyzers” in his 
“Introduction to the Structural Analysis of Narratives”(Barthes [1966] 
1977)”. (ibid. p. 25) 

যােক বাথ ‘Nuclei’ এবং ‘Catalyzers’ বলেবন তােকই আেরা পের িগেয় সমু র 

চ াটম ান ‘Kernals’ এবং ‘Satellites’ িহেসেব অিভিহত কেরন।  

 িভে ার ােভাি র (১৮৯৩-১৯৮৪) থমিদেকর েটর গেবষণাও (Theory of 

Prose. 1925) পরবতীকােলর ‘Fabula- Sjuzet’ বা ‘Story- Discourse’-এর ধারণার 

কাঠােমা ত করেত সাহায  কেরেছ। অথাৎ, ইিনও তাঁর ট সং া  গেবষণায় 

বাঝার চ া কেরিছেলন ‘কী বলা হে ’ এবং ‘কীভােব বলা হে ’- এই দুই পিরি িতর 

মেধ কার পাথক েক।  

 আধুিনক আখ ানতে র আেলাচনাে ে  অন তম ধান করণগত িনদশন েপ 

দখা িদেয়িছল ািদিমর েপর (১৮৯৫-১৯৭০) ‘Morphology of The Folktale’ 

িট, যার ইংেরিজ অনুবাদ থম কািশত হয় ১৯৫৮ সােল। েপর শ লাককথা 

সং া  এই গেবষণা- িট আখ ান-সং া  আেলাচনায় অন তম পূণ ান 

অিধকার কের মূলত চির -সং া  আেলাচনার জন । প তাঁর গেবষণায় চির েক 

েটর অধীন  রেখই আেলাকপাত করেলন িবেশষ কােনা চিরে র পিরবেত িবিভ  

আখ ােনর েট পৗনঃপুিনকতায় আব  িকছু ‘ভূিমকা’ বা ‘Functions’-এর িত।  
“Explicitly associating his appraoch with Goethean morphology (Dolezel 
1990:140), Propp distinguished between variable and invariant components 
of higher-order narrative structures— more specifically, between chnaging 
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dramatis personae and the unvarying plot functions performed by them 
(e.g., act of villainy, punishment of the villain, etc.). In all, Propp abstracted 
31 functions, or character actions defined in terms of their singnificance for 
the plot, from the corpus of Russian folktales that he used as his data-set; he 
also specified rules for their distribution in a given tale.” (ibid. p.25)  

ািদিমর েপর এই ‘Functions’- এর ধারণা পরবতীকােল আলিজরদাস জ. ি মাস 

এবং লিভ সেক ভািবত কের। েপর এই ‘ভূিমকা’-র ধারণা থেকই ি মাস তাঁর 

‘Actant’-এর ধারণা এবং লিভ স তাঁর ‘িমিথম’-এর ধারণােক গেড় তােলন।  

 এরপেরর অংেশ িবিভ  আখ ানতাি কেদর িনেয় আেলাচনাকােল আমরা দখব 

পদী আখ ানতে র ধারায় পিরভাষা সৃি র িত একটা িবেশষরকম আসি  কাজ 

কেরিছল; যার থেক ‘Story-Discourse’, ‘Narrator-Naratee’, ‘Implied Author-

Implied Reader’-এর মেতা পিরভাষার পাশাপািশ িবিভ  তাি কেদর নকশায় উেঠ 

এল আখ ানতে র নতুন-ধরেনর িণিবন াস। উদাহরণ িহেসেব উে খ করা যায়, 

ানেজেলর কথনরীিতর িবভাজন িকংবা জরাড জেনেটর সময় সং া  িণিবন ােসর 

কথা।  

 ১৯৭০-৮০-র দশক পয  আখ ানতে র আেলাচনায় ধান অিভিনেবেশর  

িছল বাচন ও কথন, এবং এই পেব ট বা কািহিনর আেলাচনা ায় অবেহিলতই রেয় 

গেছ। েটর আেলাচনা আখ ানতে র ে  পুনরায় াধান  পেত থােক মূলত িপটার 

েকর (১৯২৫- বতমান) ১৯৮৫ সােল কািশত হওয়া  ‘Reading for the Plot’-

এর সৗজেন । েটর মেতাই আখ ােনর আেরা িকছু ােলািচত এবং অবেহিলত  

িছল, যার মেধ  সং ান এবং চিরে র আেলাচনা অন তম।  

  পািস লুবক (১৮৭৯-১৯৬৫) মূলত ১৮৮৪ সােল কািশত হনির জমেসর ব  

‘The Art of Fiction’- এর ারা ভািবত হেয়ই আখ ানত  সং া  তাঁর গেবষণার 

কােজ (The Craft of Fiction) অ গিত আেনন। লুবক ধানত ‘Point of View’- 

িবষয়িট িনেয়ই তাঁর মূল ব েব র িভি  গেড় তােলন, যা ইিতপূেব হনির জমসকৃত 

বে  সভােব  পায়িন। লুবেকর ধানতম ভাবনার জায়গা িছল আখ ােনর দুিট 

উপাদানেক কে  রেখ; এবং তা হল ‘Showing’ বা দশন ‘Telling’ বা কথন এবং 

এই দুই উপাদােনর মেধ কার পাথক  িনেদশ (Lubbock. 1960. p.111-123) 
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 আখ ােনর দশন এবং কথনেক কে  রেখ পািস লুবেকর য ত  গেড় উেঠিছল 

ওেয়ন িস. বুথ (১৯২১-২০০৫) সই ত  স েক লুবেকর িবপরীেত িনেজর অব ান 

রাখেলন। িতিন আখ ােনর ে  দশন বা ‘Showing’-এর তুলনায় অিধক াধান  

িদেলন কথন বা ‘Telling’- ক (The Rhetoric of Fiction. 1961)।  
“Instead of privileging showing over telling, Booth accorded telling pride of 
place— making it the general narratorial condition of which “showing” is a 
localized effect, or rather an epiphenomenon.” (ibid. p. 27)   

বুেথর ধারণায় যখােন কথন বা ‘Telling’ অিধক াধান  লাভ করল সখােন িতিন 

দৃি েকাণ বা ‘Point of View’- কও আখ ােনর অন তম ধান উপাদান িহেসেব 

িনধারেণর ত  থেক সের এেলন; কারণ দৃি েকােণর সে  ‘েক বলেছ’-র থেকও ‘েক 

দখেছ’— এই িটর স ক অিধক গভীর এবং সংেযাগ সূ ময় যা িনধািরত হয় 

‘Point of View’- সূচেকর ারা।  

 রাঁলা বাথও (১৯১৫-১৯৮০) ফািদনা  দ  স সুেরর ভাষাতাি ক প িতগত 

িবভাজেনর িভি েতই আখ ানতাি কেদর জন  একই ধরেনর গেবষণার িবষয় ত 

কেরন যা ‘Mutatis’ এবং ‘Mutandis’ নােম অিভিহত হয় (Phelan & Rabinowitz. 

2005. p. 26)। বােথর ব ব  িছল, এই দুই র থেকই অসংখ  আখ ােনর মেধ  থেক 

কািহিন িলেক পৃথক কের নওয়া স ব। এছাড়া, বােথর পূেবর িকছু আখ ানতাি কও 

তাঁেদর অনুস ােনর প িতেক আেরা িব ািরতভােব ব াখ া করার জন  আেলাচনা ে  

সংগঠনবাদী ভাষাতে র ব বহার কেরিছেলন। ভাষাত গত প িতর এই মাগত ব বহার 

একইসে  তাঁেদর ত েক সুদৃঢ় েপ িত া দওয়ার পাশাপািশ িকছুটা সীমাব ও 

কেরিছল। ভাষাতে র এই অনুে রণা আখ ানতে র জন  কািহিন, পিরভাষা িনধারণ 

িকংবা িবিভ  িণিবভাজেনর ে  অনুকূল অব াই দান কেরিছল। উদাহরণ িহেসেব 

উে খ করা যায়, ভাষাতাি ক দৃ া  থেক অনু ািণত হেয় বাথ যােক ‘decisive’ 

িহেসেব িচি ত কেরন পরবতীেত তােকই বলা হেব ‘level of description’ (Phelan 

& Rabinowitz. 2005. p. 30)। অন িদক থেক বলা যায়, আখ ানতে র ে  

ব াকরণগত ত  থেক হণ করা নানান ধারণা আখ ানত  স েক একটা িবষয়েক 

 কের িদেয়িছল তা হল— আখ ান ধু সরলৈরিখক িববৃিত বা বণনার যাগফলমা  

নয়, বরং এিট একিট জিটল কাঠােমা যােক িণিবন ােসর িভি েত িবে ষণ করা স ব। 
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শ করণবাদীেদর ারা অনু ািণত তােদারেভর ‘Story’ এবং ‘Discourse’-এর র 

িবভাজনেক মাথায় রেখই বাথ আখ ােনর ে  িতনিট র িবভাজেনর ধারণােক িত া 

িদেলন। এ িল হল- সবেথেক সূ তম থম এবং াথিমক র,- যােক বলা হল 

‘Functions’, ি তীয় েরর নাম ‘Actions’- যা কৃতপে  ি মােসর ‘Actant’-এর 

ধারণার সে  সাযুজ মি ত, এবং তৃতীয় বা সবেশষ র ‘Narration’- যা তােদারেভর 

ত ানুযায়ী ‘Discourse’-এর র।  

 স সুর এবং িনিব ােনর অনুসরেণ আখ ানত েক িত া িদেত িগেয় যটা 

দাঁড়াল তােত এর কাঠােমার মেধ  ি িবভাজন (binary oppositions) পিরভাষার 

আিধক  দখা িদল। তাই হয়েতা মে র েটর িবে ষেণর ে ও দুই বকি ক 

ধারার সাহায  নওয়া হয়। এই িবষেয় আেরা িনিদ  কের উে খ করেত গেল চেল 

আেস জরাড জেনেটর স । জেনটকৃত আখ ােনর গঠেনর ে  ি ৈবকি ক 

িণিবন ােসর আিধক  য ঘেটেছ এ িবষেয় আমরা মতা র করেত পাির না। উদাহরণ 

িহেসেব তাঁর আখ ােনর কাঠােমা থেক উে খ করা যায় ‘Homodiegetic vs. 

Heterodiegetic’, ‘Extradiegetic vs. Intradiegetic’, ‘Internal vs. External 

Focalization’ (Genette. 1983. p. 244-245) ভৃিতর কথা।  

 ি িবভাজন ধারার সাহােয  কােনা িবষয়েক যথাথ েপ িবভাজন করা স ব না হেল 

সে ে  িতন অথবা চারধরেনর িবভােগর স াবনাও ত রেখিছেলন তাি কগণ। 

জেনেটর পেরও এই ঐিতহ িট অব াহত িছল, যা ানেজেলর (১৯২৩- ) সংগঠনবাদ 

সং া  গেবষণার (Narrative Situations in the Novel. 1979) মেধ  পাওয়া যায়। 

এখােন িতিন িতনিট বকি ক েরর উে খ কেরন যার থেক আেরা পরবতীেত িতিন 

িতন ধরেনর কথন পিরি িতর উ াবন কেরন (A Theory of Narrative. 1984) 

(Phelan & Rabinowitz. 2005. p. 40)। এই ধরেনর বকি ক ধারা এবং 

িণিবন ােসর িত একধরেনর আসি  িমক বল (১৯৪৬- ), জরা  ি  (১৯৪২- ), 

সুস ান ল া ােরর আখ ানত  সং া  থমিদেকর কােজর মেধ ও অব াহত িছল যা 

আেরা পিরপূণ প পির হ কের আঁসগার নািনং-এর (১৯৫৯- ) কােজর মেধ । 

আখ ানতে র থমযুেগর এই সংগঠনগত ও িণিবন াসগত ধারার ধান সমস া গেড় 
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উেঠিছল এেদর ত  এবং ব বহািরক েয়ােগর মেধ  একধরেনর জিটল স কেক ক  

কের। উ র-ঔপিনেবিশক বা নারীবাদী সািহত ত  যখােন একিট আখ ােনর স ূণ 

নতুন িবে ষণী পাঠ িদেত স ম সখােন আখ ানত  এই িদক থেক দৃি  অপসারণ 

কের অিভিনেবশ করল কীভােব একিট িনিদ  আখ ান িকছু ি য়া ত করেত স ম 

হয় এবং কন সই ি য়া িল সংঘিটত হয় এই দুিট ে র িত। 

  জেনট তাঁর ‘Narrative Discourse’ ে  আখ ানতে র ে  য ত  উ াবন 

কেরন তা পরবতীকােল অনুসৃত হেত আর  কের; যার দৃ া  আমরা আেমিরকার 

তাি ক জরা  ি , ইউেরািপয় তাি ক িমক বল বা ইজরােয়েলর তাি ক িরমন 

কনােনর কােজ িতফিলত হেত দিখ। জেনেটর আখ ানত  সং া  কাজিট অন  

আেরকিট কারেণও পূণ, এবং সিট হল আখ ােনর সময়গত ধারণার িত 

আেলাকপাত; যা তর হেয়েছ জেনটকৃত সমেয়র ম (Order), সমেয়র ময়াদ 

(Duration) এবং সমেয়র পুনরাবৃি র (Frequency) িবভাজেনর মেধ  িদেয় (Genette. 

1983. P. 35)।   

 ানেজেলর  ‘A Theory of Narrative’ বতমানকাল পয  জামান এবং 

পূব-ইউেরােপর িকছু েদেশ আখ ানত চচার ে  আদশ  িহেসেব পিরগিণত হয়। 

এই ে  ানেজল তাঁর পূেবা ািবত ি - রীয় কথন পিরি িতর পুনিবন াস কেরন। এই 

পুনিবন াস সংঘিটত হয় ি িবভাজন ধারার ওপর িভি  কের। ানেজেলর পূেবা ািবত 

কথেনর িতন পিরি িত হল- ‘The Authorial Narrative Situation’, ‘The Figural 

Narrative Situation’, ‘The First-Person Narrative Situation’। ১৯৭৯ সােল 

িগেয় কথন পিরি িতর এই াথিমক িণিবন াসেকই পুনরায় সাজােলন (Narrative 

Situations in the Novel. 1979) ানেজল। িতিন িতন কথন পিরি িতর ি েত 

িতনিট সূচক িত াপন (Phelan & Rabinowitz. 2005. p. 41), এবং সই 

সূচক িলই িতিট কথনপিরি িতর ে  অ েরখা িহেসেব িতপ  হেত থাকল। 

যমন পু ষ বা Person িচি ত সূচকিট First-Person Narrative Situation-এর 

সােপে  যু  হল; ি ত বা Perspective (External vs. Internal) সূচকিট যু  

করা হল Authorial Narrative Situation-এর সােপে , এবং Mode (teller vs. 
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reflector)- সূচকিটেক াপন করা হল Figural Narrative Situation- এর 

সােপে । পূেবা  িতন ধরেনর কথন পিরি িতেক আেরা সুচা েপ িনয়মাব  করেতই 

ানেজল সূচেকর ব বহাের কথনরীিত িলর নতুন ধরেনর িণিবন াস করেলন।  

 জরা  ি  আখ ানতে র ইিতহােস িচর রণীয় কারণ ইিনই থম আখ ানতাি ক 

পিরভাষার যথাথ অিভধান ত কেরন। এেতা তীত িতিন জেনেটর নকশার ে  

দুিট ধারণার সংেযাজন এবং পিরমাজন কেরন; এ িল হল- আখ ােন উপি ত আখ ান 

াহেকর স েক ভূিমকা দান এবং আখ ােনর আখ ানে র িত অিভিনেবশ াপন 

(Prince. 1982. p.17-25)।  

 ডাচ তাি ক এবং গেবষক িমক বল জেনেটর দৃি েকাণ বা Focalization- 

সং া  ত েক খািনক স সািরত কেরন। বেলর মেত, Focalization-এর জন  অিত 

অবশ ই দুিট উপাদােনর উপি িত েয়াজন- এ িল হল Focalizor এবং Object of 

Focalization (Bal. 1999. p.142-159)। Focalization-এর জন  এই দুই 

অত াবশ কীয় উপাদােনর িভি েত বল দুিট ে র উ াপন করেলন- কার দৃি েকাণ 

থেক দখা হে  এবং কী দখা হে । এরফেল িমক বল দৃি েকােণর সীমাব তােক 

মাথায় রেখ জেনেটর নকশার পুনিলখন করেলন ি িবভাজন র-িবন ােসর মধ  িদেয় 

(Zero Focalization vs. External & Internal Focalization) (Bal. 1999. 

p.142-159)। আখ ানতে র ে  িমক বেলর আেরকিট পূণ কাজ িছল এই 

তে র িভি েত চলি  এবং িচ িশে র িবে ষণ।  

 সমু র চ াটম ান (১৯২৮-২০১৫) আখ ানতে র ইিতহােসর ধারায় রণীয়, কারণ 

ইিনই থম আখ ানতে র থম মান  পাঠ -বই ‘Story and Discourse’ রচনা কেরন 

যা যু রাে  ব ল চিলত হয়। আখ ােনর িবষয় এবং তার পােঠর চ াটম ানকৃত 

স সািরত সং ায় একািধক আখ ান মাধ ম ান পেত আর  কের যার মেধ  ছায়াছিব 

িছল অন তম ধান মাধ ম। ছ  (Covert) এবং কাশ  (Overt) কথেকর মেধ  পাথক  

িনেদেশর পাশাপািশ আখ ানতে র পিরভাষার জগতিটেকও চ াটম ান সমৃ  কেরন তাঁর 

‘Narratorial Slant’ এবং চির -স িকত ‘Filter’-এই দুই পিরভাষার ারা, যা 

ি েতর (Perspective) সীমাব তােক িচি ত করেতও সাহায  করিছল (Chatman. 
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1980. p.197-211)। এছাড়াও মােটর ওপর চ াটম ানই অন তম থম সমােলাচক িযিন 

ছায়াছিবেকও আখ ােনর একিট কার িহেসেব মান তা দান কেরন। 

 ১৯৭০-৯০ এর মেধ  কথ -আখ ােনর িবে ষণই কৃতপে  ১৯৯০-এর পেরর 

আখ ানতাি কেদর (হারেমন, ু দারিনক) উ র- পদীযুেগর আখ ানরীিত স েক 

িবে ষেণর ে  অনুে রণা যাগায়। মােটর ওপর এই সময়পেবই নারীবাদী দৃি েকাণ 

থেক আখ ােনর িবে ষণ িবেশষভােব িবকাশ লাভ করেত আর  কের।  

 ১৯৮৮ সােল সু সান ল া ার (১৯৪৪- বতমান) এবং িনিল ডায়ানেগােটর মেধ  

আখ ােনর মেধ  থাকা িল -রাজনীিতেক ক  কের একিট িবতেকর উ ব হয়, যার 

থেক আখ ােনর নারীবাদী দৃি েকােণর জয়যা ার সূচনা হয়। এই িবতেকর মেধ  ল া ার 

িছেলন নারীবাদী দৃি েকােণর প পাতী এবং িতিনই হেলন বতমান কাল পয  িল -

িনভর আখ ানতে র অন তম ব া িযিন তাঁর কােজ আখ ােনর মেধ  থাকা িল -

রাজনীিতর িত আেলাকপাত কের গেছন।  

 অন িদেক ১৯৯০ থেক আখ ানতে র আেলাচনার ধারায়  পেত আর  কের 

আখ ােনর িবিভ  ভাবাদশগত অিভমুখীকরণ। এই পব থেকই আখ ানতে  আেলািচত 

হয় উ র-ঔপিনেবিশক িকংবা নারীবাদী দৃি েকাণ।  

২. আখ ানতে র সং া:— 

এখন আসা যাক আখ ানতে র পিরভাষা এবং সং ার আেলাচনায়। ইংেরিজ 

‘Narrative’ শ িটর জ  লািতন শ  ‘narrere’ থেক. 
“The word derives from the Latin verb Narrare (to tell), which is derived 
from the adjective gnarus (knowing or skilled). 
(https://en.wikipedia.org/wiki/Narrative) 

‘to tell’-এর সূ  ধেরই আখ ানতে র সং া খুেঁজ পাওয়া স ব। আখ ান কী? এই 

ে র উ ের বলা যায়, এক বা একািধক দশক, াতা বা পাঠেকর উে েশ  এক বা 

একািধক ব ার ারা বা ব বা কি ত কােনা কািহিনর িববরণ দানই হল আখ ান। 

এই কািহিন বণনার মেধ  শত থাকা েয়াজন কাযকারণ  স েকর। এর পিরে ি েতই 

আমরা কােনা আখ ানেক ‘সাথক’ তকমা িদেত পাির। জরাড জেনট আখ ােনর য িতন 

ধরেনর অথ িনেদশ কেরেছন তাঁর ে  তার মেধ  থেক ি তীয় অথিটেতই তাঁর মূল 

ব ব  পির ু ট হেয়েছ; 

https://en.wikipedia.org/wiki/Narrative)
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“…narrative refer to the succession of events, real or fictious, that are the 
subjects of the discourse, and to their several relations of linking, 
opposition, repetition, etc. “Analysis of Narrative” in this sense means 
the study of the totality of actions and situations taken in themselves, 
eithout regard to the medium, linguistic or other, through which 
knowledge of that totality comes to us:…” (Genette. 1983. p.25)  

অন িদেক মিণকা ু দারিনক তাঁর ‘An Introduction to Narratology’ ে  উে খ 

কেরেছন,  
“Narrtive theory- or to use the internationally accepted term narratology 
(Fr. narratologie, Ger. Erzahltheorie)- is the study of narrative as a genre. 
Its objective is to describe the constants, variables and combinations 
typical of narrative and to clarify how these characteristics of narrative 
texts connect within the framework of theoritical models (typologies). 
(Fludernnik. 2009. p. 8)  

পাশাপািশ ু দারিনক আখ ােনর সং প এবং মাধ ম িনরেপ তার িদকিটর িতও 

আেলাকপাত কের বেলন, 

“…the same story can be presented in diffferent guises”. (p.2) 

আখ ানতে র াথিমক ধারণার ে  এই সূচকিটও সমান পূণ। আখ ানতে র 

িত ু দারিনেকর এই সূে র িনেদেশই মেন আসেব ি ম ভাইেদর িবখ াত পকথা ‘দ  

া হায়াইট’-এর কথা। আখ ানতে র এই মাধ ম িনরেপ তাই যমন একিদেক জ  

িদেয়েছ এই পকথার, যা কখেনা গেদ  কখেনা পেদ  পিরেবিশত হেয়েছ; তমনই এই 

পকথার মূল আখ ানেক ক  কেরই গেড় উেঠেছ রবী নাথ ঠাকুেরর ‘েসানার তরী’ 

কােব র ‘িব বতী’ কিবতািট। পাশাপািশ ‘দ  া হায়াইট’-এর মূল আখ ান অপিরবিতত 

থাকেলও ১৯১৬ সােল থমবােরর জন  চলি ািয়ত হওয়া এর পিরেবশন ভি  আর 

২০১২ সােল আধুিনক যুি র ব বহাের ত করা ‘The Snow White and The 

Hunts Man’-এর পিরেবশনভি  এবং চির ায়ন সম ই বদেল যায়, যিদও মূল আখ ান 

থােক অপিরবিতত। আখ ানতে র আেলাচনার ে  একই আখ ানেক িবিভ ভােব বলা, 

িবিভ  দৃি েকাণ থেক বলা, িবিভ  সং েপ বলার িবষয়িটও সমানভােব  পায়।  

৩. আখ ানতে র রিবভাজন:— 

আমরা জািন, গ -উপন াস-নাটক-গাথাকাব -আখ ানকাব  ভৃিতর সম ই গেড় ওেঠ 

কােনা একিট আখ ানেক ক  কের। এই আখ ানেক আখ ানত  িবে ষণ কের ধানত 
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দুিট ের িবভ  কের। আখ ানতে র আেলাচনার ে  এই র িবভাজন একা ই 

পূণ। এই দুিট র হল—   

১)িশ পূব র:— এেক িবিভ  আখ ানতাি ক িবিভ  নােম অিভিহত কেরেছন। কউ 

এেক বেলেছন Fabula, কউ বা বেলেছন Historie ( রাঁলা বাত, বােভিন ), আবার 

কউ বা এেক Story বেলেছন (েসমু র চ াটম ান)। য আখ ােতই ভূিষত করা হাক না 

কন, এই েরর মূল  আখ ােনর কািহিন অংশ ধারেণ। এখােন অব ান কের 

আখ ােনর িবষয় (content), অথাৎ কােনা আখ ােনর মূল ব ব ।  

২)িশি ত র:— আেগর েরর মেতাই এই রেকও আখ ানতাি েকরা িবিভ  নােম 

অিভিহত কেরেছন। কউ এেক বেলেছন sjuzhet, আবার বােভিন , রাঁলা বাত, সমু র 

চ াটম ান এেক বেলেছন discourse। বাংলায় এেক বলা হল বাচন র। এই ের 

াধান  পায় আখ ােনর বাচনরীিতিট, অথাৎ কািহিনেক কীভােব উপ াপন করা হে  সই 

িবষয়িট াধান  পায় এই ি তীয় ের।  

 িশ পূব েরর কািহিন অংশ, যােক বলা হে  ‘chain of events’- তা 

কািহিনকােরর েয়াগ- কৗশেল পা েরর (Transformation) মাধ েম িশি ত র বা 

বাচন ের পিরণত হয়। আখ ানতে  সবসমেয়ই িশ পূব ের অব ান করা কািহিন 

অংশ বা ‘কী বলা হে ’ তার থেক বিশ  পায় িশি ত ের িগেয় সই কািহিন 

অংশেক ‘কীভােব বলা হে ’ এই িবষয়িট। আখ ান গঠেনর ে  িশ পূব েরর া  

উপাদান চারিট- সময় (time),  চির   (character), কািহিন (plot) এবং সং ান 

(setting)। এই চারিট উপাদান পা েরর মাধ েম িশি ত ের িগেয় আেরা 

নানািবধভােগ িবভ  হয়। এই ের সংযু  হয় িনরী ণ (focalization), কথন 

(narration),  চির ায়ন (characterization)- এর মেতা িবষয় িল। এই য িশ পূব 

েরর পা েরর মাধ েম িশি ত ের পিরণত হওয়া এই িবষয়িটেকই মাথায় রেখ 

ভাষার সংগঠেনর সে  এর িমল খুেঁজেছন ব  আখ ানতাি ক। 
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Story/Historie/Fabula/িশ পূব র 

 

Transformation/ পা র  

                    

 

         

এই য পা েরর ি য়ািট িশ পূব র এবং িশি ত েরর মেধ  ঘেট যায়, সই 

একই ঘটনা ঘেট ভাষার সংগঠেনর ে ও। ভাষার সংগঠেনর ে  অ ঃগঠেন 

(Deep Structre) থাকা িবষয় িলও পা েরর মাধ েম বিহঃ  গঠেন (Surface 

Structre) পিরণিত পায়। এই জন ই কখেনা কখেনা িশ পূব র এবং িশি ত র বা 

বাচেনর রেক ‘Deep Narrative Structre’ এবং ‘Surface Narrative Structre’ 

িহেসেবও বণনা করা হেয়েছ (Rimmon-Kenan. 1983 P.11-15)।  

সমু র চ াটম ান তাঁর ‘Story and Discourse’ ে  এই িবষেয় তই 

বেলেছন, 

“The process by which a narrative event is expressed is its “transformation” 
(as in linguistics an element in the “deep structure” must be “transformed” 
in order to occur in the surface representation).”(Chatman. 1980. P.21)                                                                                         

আখ ানতে র াথিমক উপাদান িল কী? এ স েক অনুস ান করেত িগেয় সমু র 

চ াটম ান তাঁর ে  শ করণবাদী এবং সংগঠনবাদীেদর মতামতেক তুেল ধের 

লেখন, 
“What are the necessary components- and only those- of a narrative? 
Structuralist theory argues that each narrative has two parts: a story 
(historie), the content ir chain of events (actions, happenings), plus what 
may becalled the existents (characters, items of settings); and a discourse 
(discours), that is, the expression, the means by which the content is 
communicated.” (ibid. p. 19)  

এবং অন িদেক,  
“The Russian formalists, too, made the distiction, but used only two terms: 
the “fable” (fabula), or basic story stuff, the sum total of events to be related 
in the narrative, and, conversely, the “plot” (sjuzet), the story as actually 
told by linking the events together.” (ibid. p.19-20)  

এই নানা ত  এবং পিরভাষার থেক সৃ  চ াটম ানকৃত রখািচ িট িনে  যু  করা হল,  

Discourse/ িশি ত র 
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                                 Actions 
                         Events               = Form of Content 
              Happenings 
      story (content)  Existents   Characters       
  
                   Settings 
                                            People, Things etc., as preprocessed= Substance of Ccontent  
 By author’s cultural codes.  
        Structure of                       = Form of Expression   
       Narrative Transmission  

  Discourse (expression)   
  Manifestation   Verbal, Cinematic= Substance of 
                           Ballatic                    Expression  

       (ibid.p.26) 

৪. আখ ানতে র ধান উপাদানসমূহ:— 

সমু র চ াটম ানকৃত রখািচ িট থেক আমরা আখ ানতে র িশ পূব র এবং িশি ত 

েরর য সম  মূল উপাদানেক িচি ত করেত পাির তা িনে র একিট সরল রখািচে র 

মাধ েম দখােনা হল;             

                                                                       আখ ানত  

                                                                                                                                           

িশ পূব র                িশি ত র 

                                                                                                                 

ট                  সময়                      চির                  সং ান                                      

                                         কথনরীিত                িনরী ণ/দৃি েকাণ         ভাষা                  

এবাের আমরা মা েয় উপেরা  উপাদান িলর িবে ষেণর িবষেয় সেচ  হব।  

১. ট (Plot):— অিধকাংশ আখ ানতাি ক িশ পূব েরর এই উপাদানিটেক অিধক 

আ েহর সে  িবচার করেত আ হী নন, তবুও মানেতই হয় আখ ানতে র আেলাচনার 

ে  মূল আখ ান অংশ বা কািহিনর আেলাচনােক পিরহার কের যাওয়া স ব নয়। এই 
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অংেশ মূলত থােক আখ ােনর ঘটনাবিল, যা িশ পূব ের যভােব িবন  হয় িশি ত 

ের িগেয় সই িবন াস ম বদেল যায়। অথাৎ িশ পূব েরর ঘটনাবিল যিদ সমেয়র 

ম অনুযায়ী সি ত থােক িশি ত ের িগেয় সই েমর মেধ  পিরবতন হেতই পাের। 

আর ঘটনা েমর এই স ার মেধ ই থােক কািহিন এবং েটর সূ  পাথক িট। ই.এম. 

ফ ার তাঁর ে  কািহিন এবং েটর মেধ  থাকা এই পাথক  িনেদশকােল উে খ 

কেরেছন, 

“We have defined a story as a narrative of events arranged in their time 
sequence. 
A plot is also a narrative of events, the emphasis falling on casuality. “The 
king died and then the queen died”, is a story. “The king died and then the 
queen died of grief” is a plot. The time-sequence is preserved, but the sense 
of casuality over shadows it…. A plot demands intelligence and memory 
also” (Forster.1927. p.130-31) 

অথাৎ, কািহিন ধুমা  ঘটনা েমর সমাহার হেলও েটর য ঘটনাবিল— এেদর মেধ  

কাযকারণ স ক থাকা বা নীয়। ‘রাজার মৃতু  হল এবং তারপর রানীর মৃতু  হল’ এিট 

একিট কািহিন, িক  যখন এই দুই মৃতু র মেধ  কাযকারণ স ক াপন কের বলা হয় 

‘রাজার মৃতু  হল এবং সই দুঃেখ তারপর রানীরও মৃতু  হল’ তখন গেড় ওেঠ একিট 

ট। আখ ােন একািধক ছােটা ছােটা ঘটনার সমাহাের একিট কৃত ট গেড় ওেঠ। 

এবং এখােন একিট মূল কািহিনর পাশাপািশ এক বা একািধক উপকািহিনর সহাব ান 

হেত পাের তখনই যখন সই উপকািহিন িল পর েরর সে  এবং মূল কািহিনর সে  

কােনা না কােনাভােব স েক অি ত থােক। েটর আেলাচনার ে  দুিট উপাদান 

পূণ, এ িল হল—  

(ক) বীজঘটনা (Kernal Event):— বীজ ঘটনা বলেত কািহিনর মূল ঘটনােক বাঝায়, 

অথাৎ যােক ক  কের আখ ানিট গেড় উেঠেছ। 

(খ) অনুঘটক (Catalyst Event):— অনুঘটক বলেত সইসম  ি য়া- িতি য়া এবং 

ঘটনার সমাহারেক বাঝায় যা বীজঘটনােক পিরণাম পেত বা বলা ভােলা বীজঘটনার 

অ গিতর ে  সহায়তা কের। 
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কািহিনর মেধ  থাকা উ  দুই ধরেনর ঘটনার িবন াস ছাড়াও জরা  ি  তাঁর 

ে  আখ ােনর ঘটনােক দুিট ভােগ ভাগ কেরন;  

“Events (or the prepositions pertaining to them) can be defined as stative 
(when they constitute a state, that is, when they can be expressed by a 
sentence of the form NP’s V-ing (NP) Aux be a state) or active (when they 
constitute an action and cannot be expressed by the form above” (Prince. 
1982. P.62)  

১. গিতহীন ঘটনা (Stative event):— এই ধরেনর ঘটনার মাধ েম মূলত কােনা চির  

বা পিরি িতর ি িতশীল অব ােক বাঝােনা হয়।  

২. গিতশীল ঘটনা (Active event):— এই ধরেনর ঘটনা চির  বা পিরি িতর গিতশীল 

অব ােক িনেদশ কের। অথাৎ, চির  যখন কােনা কম-স াদন কের তখন সই কম-

স াদেনর ধারাবািহকতােক বা িনরবি তােক কাশ করা হয় এে ে । এই দুই 

ধরেনর ঘটনার পিরমাণগত িবিভ তা আখ ােনর ধরেন বদল আনেত স ম। জরা  

ি ে র মেত, 

“The proportion of active and stative events in a narrative is an important 
characteristic of that narrative. Thus, all other things being equal, a story in 
which most events are stative will be less dynamic than one in active.” 
(ibid. p.63)  
এই দুইধরেনর ঘটনা-িবন ােসর রীিত ছাড়াও ি  আখ ােনর ঘটনা িলেক ান, 

কাল, আকি কতার িভি েত বশ কেয়কিট ভােগ িবভ  কেরন। এ িল হল; 

৩. কািলক স ক (Temporal Relations):— আখ ােনর ঘটনা িল সময়গত স েকর 

িভি েত সাধারণত িতি ত হয়। সমেয়র সে  আখ ােনর ঘটনাবিলর এই স কেক 

িনেদশ কের ি  বেলেছন, 
“The events recounted in a narrative are organized along a temporal axis. 
Some may be simultaneous… Furthermore, the duration of two non-
synchronous events may or may not be equivalent :… and the extent of time 
covered by a given narrative may, of course, range from a very few seconds 
to indefinitely many years. (ibid. p.64)     

আখ ােনর ঘটনার সে  সমেয়র এই য স ক তার িভি েত বলা যায় কােনা আখ ান-

বণনায় একই সে  কেয়ক মুহূেতর ঘটনার িববরেণর সমা রােল দীঘ কেয়ক বছের ঘেট 

যাওয়া ঘটনার বণনাও ান পায়।  
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৪. ািনক স ক (Spatial Relations):— সমেয়র মেতাই আখ ােনর ঘটনা সংঘটেনর 

ে  ান খুব পূণ উপাদান িহেসেব িবেবিচত হয়। ােনর সে  আখ ােনর ঘটনার 

স েকর িত িনেদশ কের ি  উে খ কেরেছন,  
“Just as events may be simultaneous or not, they may occur (or pertain to) 
the same space or (partly) different spaces. Moreover, different spaces may 
be adjoining, or very near one another or very far apart,… A narrative can 
therefore present events occurring at the same time and in the same space, 
or at different times and in different spaces, and so on and so forth.” (ibid. 
p.66)   

অথাৎ, সমেয়র মেতাই আখ ােনর ঘটনা িল একই ােন সংঘিটত হেত পাের িকংবা 

িবিভ  ােন িবিভ  সমেয় সংঘিটত হেত পাের।   

৫. আকি কতার স ক (Casual Relations):— আখ ােনর ঘটনা িলর মেধ  সময়গত 

ও ানগত স ক ছাড়াও আকি কতার স কও একিট পূণ িবষয়। উবী 

মুেখাপাধ ায় এেক ‘কারণবাচক স ক’ িহেসেব িনেদশ কেরেছন। এই স েক স ে  

জরা  ি  ম ব  কেরেছন,  

“Two events or series of events may be related not only temporally and 
spatially but also casually… Indeed, in E.M. Forster’s famous definition, a 
“plot is narrative of events, the emphasis falling on casuality” (ibid. p. 66)  

আমরা এেক আকি কতার স ক িহেসেব িনেদশ করব। আখ ােনর ঘটনা িলর মেধ  

এই আকি কতার স েক বলা যায় আখ ােন এমন অেনক ঘটনা সংঘিটত হেত পাের 

যােক স ূণ আখ ােনর থেক িবি  কের দখেল আকি ক বেল সামিয়কভােব মেন 

হেলও সই আকি কতা সম  আখ ােনর ঘটনাধারার ে  পূণ মাড় িনেত 

সহায়তা কের।  

৬. পিরবতনশীলতার স ক (Modifications):— আখ ােনর ঘটনা িলর মেধ  ান, 

সময় এবং আকি কতা ছাড়াও থােক পিরবতনশীলতার স ক।  

“Events can be related in ways other than temporal, spatial or casual. Given 
two propositions pertaining to the same topic, one comment may, for 
instance, be the inverse of other.” (ibid. p. 67)  

অেনক সময় দখা যায় আখ ােন একই িবষেয়র দুই পৃথক উপ াপন যার একিট হয়েতা 

অন িটর স ূণ িবপরীত। 
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৭. াসি কতা (Relevance):— আখ ােনর ঘটনার একিটর সে  অপরিটর াসি কতার 

স েক ি  তাঁর ে  ম ব  কেরেছন,  

“Given a narrative recounting a chronological sequence, where sequence is 
taken to be a group of non-simultaneous topic-comment structures the last 
one of which constitutes a modification of the first, events can be 
distinguished in terms of their relevance to that sequence.” (ibid. p 68)  

আখ ােন সময়গতভােব একইসে  বিণত নয় এমন িকছু িবষয় বা ম ব ে র িত 

মেনােযাগ িদেল অেনকসময়ই দখা যায় য ধারাবািহকতার িভি েত পেরর ম ব িট 

পূেবর ম েব র সে  াসি কতার সূে  আব ।  

২. সময় (Time):-  আখ ানতে র আেলাচনার ে  অত   পায় সমেয়র 

আেলাচনা। িশ পূব েরর সমেয়র িবন াস সরল এবং একমুখী, িক  িশি ত েরর 

সমেয়র িবন ােস ঘেট িবপযাস। কখেনা পের ঘটা ঘটনা আেগ এবং কখেনা আেগ ঘটা 

ঘটনা পের বিণত হেত পাের। আখ ােন সমেয়র এই িবন ােসর বিচ েক রেণ রেখ 

আখ ানতাি করা সময়েক কেয়কিট উপিবভােগ ভাগ কের আেলাচনা কেরেছন। 

আখ ানতে র সমেয়র আেলাচনার ে  াথিমকভােব  পায় দুিট িবষয়;-  

(ক)কািহিন কাল (Story Time) 

   (খ)কথন কাল (Discourse Time) 

সমেয়র আেলাচনাকােল কািহিনকাল এবং কথনকাল স েক ম ব  কেরেছন তাি ক 

জরাড জেনট, 
“The temporal duality so sharply emphasized here, and referred to by 
German theoreticians as the opposition between erzahlte Zeit (story time) 
and Etzahlzeit (discourse time), is a typical characteristic not only of 
cinematic narrative but also of oral narrative, at all its levels of aesthetic 
elaboration, including the fully ‘’literary’’ level of epic recitation or 
dramatic narration.” (Genette. 1983. P. 33) 

 

(ক) কািহিন কাল:- কািহিন কাল স েক মিণকা ু দারিনক বেলেছন,  
“Story time is often discussed under the heading tempo orpace. Basically, 
what is at issue here is how reading or viewing tome compares with the 
actual duration of the events described.” (Fludernik. 2009. P. 32) 
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কািহিন কাল বলেত বাঝােনা হয় আখ ানভােগ য সমেয়র উে খ করা হেয়েছ, অথবা য 

সময়কালেক ক  কের আখ ান অংশ গেড় উেঠেছ।  

 

(খ) কথন কাল:- কথন কাল বা Discourse Time বলেত বাঝায় কািহিনর কথক য 

সমেয় দাঁিড়েয় আখ ােনর কািহিনিট বণনা কেরেছ। কথেকর পেভেদ আখ ােনর 

কথনকালও বদেল যেত পাের। সব কথেকর ে  যখােন মাটামুিটভােব আখ ােনর 

রচনাকাল এবং কথনকাল পর েরর মেধ  িবগিভত থাকেত পাের সখােন 

আ কথনরীিতর কথেন কথনকাল আর কািহিনকােলর মেধ  সমেয়র ব বধান ঘটেত 

পাের, কথক বতমােন বেস অতীত অিভ তার কািহিন পযােলাচনা করেত পাের।  

আখ ােনর কািহিনকাল এবং কথনকােলর িবষয়িটেক আমরা একিট উদাহরণ িদেয় 

সরলভােব িবে ষণ কের দখােত পাির। এে ে  উদাহরণ িহেসেব উে খ করেত পাির 

বি মচ  চে াপাধ ােয়র ‘কপালকু লা’ উপন াসিটর সূচনা হে , “সা  ি শত বৎসর 

পূে  এক িদন মাঘ মােসর রাি েশেষ…”- অথাৎ সব কথেকর বয়ােন কিথত ১৮৬৬ 

সােল থম কািশত ‘কপালকু লা’ উপন ােসর কািহিনকাল কথনকােলর থেক ২৭৫ 

বছর পূেবর সমেয় ািপত এবং এর কথনকাল উিনশ শতেকর ি তীয়াধ। কথনকালেক 

রচনাকােলর সােপে  াপন করার কারণ এে ে  দুিট- থমতঃ কািহিনর কথক সব , 

অথাৎ িতিন কািহিনর কােনা চির  নন, ফেল কািহিন তেল অব ান করেছন না, এবং 

ি তীয়ত, এই কথক আসেল কৃত লখেকরই একিট স া যা আখ ানেভেদ িভ -িভ  

প ধারণ কের।   

আমরা ইিতপূেব উে খ কেরিছ আখ ানতে র আেলাচনার ে  সমেয়র িবে ষণ 

অত  পূণ একিট িবষয়। সময়েক নানান ভােব িবভািজত কের দখােনা হয় 

আখ ানতে র আেলাচনায়; এবং এই নানা িবভাজেনর পিরে ি েত উেঠ আেস নানান 

পিরভাষা। তেব অিধকাংশ আখ ানতাি কই জরাড জেনটকৃত সমেয়র িবভাজনেকই 

মান তা িদেয়েছন। তাঁর ে  জেনট পূেবা  কািহিন কাল ও কথনকােলর অিতির  

আেরা কেয়কিট িবভাজন কের সমেয়র িবন াসেক িবে ষেণ সেচ  হেয়েছন।  
“…relations between the time of the story and the (pseudo-) time of the 
narrative according to what seem to me to be three essential determinations: 
connections between the temporal order of succession of the events in the 
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story and the pseudo-temporal order of their arrangement in the narrative, 
… connections between the variable duration of these events or story 
sections and pseudo-duration (in fact, length of text) of their telling in the 
narrative— connections, thus of speed—…finally, connections of 
frequency, that is (to limit myself to an approximate formulation), relations 
between the repetitive capacities of the story and those of narrative…” 
(Gennette. 1983. P. 35) 

 

অথাৎ জেনট িনধািরত সমেয়র িবিভ  িবভাগ িল হল:  

(অ) ম (Order)- (i) পূবকথন (FlashBacks) 

                  (ii) উ রকথন (Flashforwards) 

(আ) ময়াদ (Duration)- (i) মধ বতী িবরাম (Pause) 

                         (ii) উহ  শ  (Ellipses) 

                         (iii) দৃশ  (Scene) 

                         (iv) সারসংে প (Summary) 

(ই) পুনরাবৃি  (Frequesncy)- (i) এককথন (Singulative) 

                              (ii) অনন কথন (Iterative) 

                              (iii) পুনঃকথন (Repititive) 

(অ) ম (Order):- িশ পূব ের সমেয়র িবন াস থােক সরল, অথাৎ তার ঘটনার 

েমর  থােক একৈরিখক, িক  িশি ত ের িগেয় লখক িনেজর ট সাজােনার 

দ তা অনুযায়ী ঘটনার মেক বদেল দন, কখেনা পের ঘটা ঘটনা আেগ এবং কখেনা 

আেগ ঘেট যাওয়া ঘটনার উে খ পের কের। কােনা ঘটনা কখন উপ ািপত হে  তারই 

িনেদশ দয় সমেয়র মা া ম (Order)।  
“To study the temporal order of a narrative is to compare the order in which 
events or temporal sections are arranged in the narrative discourse with the 
order of succession these same events or temporal segments have in the 
story, to the extent that story order is explicitly indicated by the narrative 
itself or inferable from one another indirect clue.” (ibid. p.35)  

সমেয়র এই মা ার মেধ ই জরাড জেনট আেরা দুিট িবভাজেনর উে খ কেরেছন 

যােদর িতিন ‘Anapelsis’ এবং ‘Prolepsis’ এই দুই পিরভাষায় অিভিহত কেরেছন, 

যােক আমরা পূব ও উ রকথন িহেসেব অিভিহত কেরিছ। 
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(i) পূবকথন (FlashBacks)- জরাড জেনেটর সমেয়র িবভাজনেক মান তা িদেয় িরমন 

কনান তাঁর “Story and Discourse” ে  উে খ কেরেছন,  
“Genette distinguishes between normal sequence, where story and 
discourse have the same order (1,2,3,4), and “anachronous” sequences. 
And anachrony can be of two sorts: flashback (analepses), Where the 
discourse breaks the story-flow to recall earlier events (2,1,3,4)…”  

(Rimmon-Kenan. 1983. p.64) 
অথাৎ, কািহিন কথেনর াভািবক সমেয়র মেক ভেঙ পূেবর কােনা ঘটনার উে খ 

করাই হল পূবকথন ।  

 

(ii) উ রকথন (Flashforwards)- িরমন কনান তাঁর ে  সমেয়র এই িবেশষ র 

িবভাজন স েক উে খ কেরেছন,  
“… (prolepsis) where the discourse leaps ahead, to events subsequent to 
intermediate events. These intermediate events must themselves be 
recounted at some later point, for otherwise the leap would simply 
constitute an ellipses. Flashforwards can only be recognized 
retrospectively.” (ibid. p.64) 

িশ পূব ের পের ঘটা ঘটনার উে খ িশি ত ের আেগ করা হেল তােক বলা হেব 

উ রকথন। যমন, সতীনাথ ভাদুড়ীর ‘জাগরী’ উপন ােস পেরর িদন সকােল িবলুর 

ফাঁিসর স েক ক  আেগর সারািদেন িবলু, নীলু, বাবা ও মােয়র নানান িচ া।  

 

(আ) ময়াদ (Duration):— িরমন কনান এর কৃিত িনেদশ কের বেলেছন,  
“Duration concerns the relation of the time it takes to read out the 
narrative to the time the story-events themselves lasted.” (ibid. p.68) 

িশি ত েরর সমেয়র িবন ােসর ে  ময়াদ (Duration) নামক মা ািট  বহন 

কের। কােনা ঘটনা িশি ত ের কত ণ সময় ধের ঘটেছ, এই ে র উ র খুেঁজ 

পাওয়া যায় সমেয়র ময়াদ িবে ষেণ।  

িরমন কনান ময়ােদর কৃিত িনেদেশর সমা রােল এর কেয়কিট পেক 

িনেদিশত কেরেছন। এ িল হল- (i)মধ বতী িবরাম (Pause), (ii)উহ  শ  (Ellipses), 

(iii)দৃশ  (Scene), (iv)সারসংে প (Summary), (v) সারণ (Stretch) (Rimon-

kenan. 1983. P.53-54)।  
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যিদও জরাড জেনট এর মেধ  থেক ধুমা  চাররকেমর িবন াসেকই াধান  

িদেয়েছন তাঁর ে ; এবং এ িল হল- (i) মধ বতী িবরাম (Pause), (ii) দৃশ  (Scene), 

(iii)সারসংে প (Summary), (iv) উহ  শ  (Ellipses)। সমেয়র মা া ময়ােদর এই 

চার রকেমর িবন ােসর ে  সমেয়র গিতর হার কখেনা কেম এবং কখেনা বা বৃি  

া  হয়। এেক মা েয় রণ (Acceleration) এবং ম ন (Decelaration) বলা 

হয়।  
“Taking constant pace as a ‘norm’, we can discern two forms of 
modification: acceleration and deceleration. The effect of acceleration is 
produced by devoting a short segment of the text to a long period of the 
story, relative to the ‘norm’ established for this text. The effect of 
deceleration is produced by the opposite procedure, namely devoting a long 
segment of the text to a short period of the story.” (ibid. p. 52-53) 
অধ াপক উবী মুেখাপাধ ায় তাঁর ‘অিময়ভূষেণর উপন াস সে ’ ে  এই রণ 

এবং ম েনর িবষয়িট অিময়ভূষণ মজুমদােরর উপন াস িলর সমেয়র িবন াস 

আেলাচনাকােল সুচা  েপ িবে ষণ কের দিখেয়েছন। িতিন তাঁর ে  উে খ 

কেরেছন;  
“আদশ’ গিতর সােপে  ঘটনা বােহর গিত যখােন সবেচেয় বিশ, সখােন বয়ােনর 
কম পিরসর ব য় হয়। এেক রণ বলা যেত পাের। … অন িদেক বয়ােনর িব ৃত 
পিরসের যিদ ঘটনা বাহ খুব ধীর গিতেত এেগায়, তাহেল তােক ম ন বলা হেয় 
থােক।” (মুেখাপাধ ায়। ২০১৬। পৃ.৮০) 

 

(i)মধ বতী িবরাম (Pause)— আখ ানভােগ মূল কািহিন অংশ থেম গেলও বাচন চলেত 

থাকেল তােক বলা হয় িবরিত বা মধ বতী িবরাম বা Pause। সাধারণত কােনা 

আখ ােনর বণনামূলক অংেশর আগমেনর সােপে  এই ধরেনর িবরিতর ল ণ খুেঁজ 

পাওয়া স ব। যমন বলা যেত পাের ‘প া নদীর মািঝ’ উপন ােস ভরা বষায় প ার 

িববরেণ য অংশ িল পাওয়া যাে  সই অংেশ কৃতপে  কািহিন থেম রেয়েছ অথাৎ 

িবরিত ঘেটেছ। এে ে  ঘেট সমেয়র ম ন।  

 

(ii) দৃশ  (Scene)- এে ে  কািহিন এবং বাচেনর সময় ায় একই গিতেত এেগােত 

থােক। বণনার সে  সংলাপ অংেশর সহাব ান দখা যায় এে ে ।  
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(iii) সারসংে প (Summary)- িরমন কনান আখ ােনর ে  সারাংেশর সং া িদেত 

িগেয় বেলেছন, 
“The Discourse is briefer than the events depicted. The narrative 
statement summarizes a group of events; in verbal narrative, this may 
entail some kind of durative verb or adverb forms, …. Including iterative 
forms..”১৪ (Rimmon-Kenan. 1983. p.68) 

অথাৎ, িকছু ঘটনা থােক যার িববরণ আখ ানকার িনেজই িদেয় দন এবং এে ে  

বয়ােনর কম পিরসর ব য় হয়। উদাহরণ িহেসেব আমরা মেন করেত পাির বি মচে র 

‘রাজিসংহ’ উপন ােস মািণকলাল ও িনমলকুমারীর িববাহ সে র ে  ঔপন ািসক মা  

একিট বাক  ব বহার কেরেছন, অথাৎ এে ে  বয়ােনর কম পিরসর ব য় হেয়েছ।  

 

(iv) উহ  শ  (Ellipses)- আখ ান বণনায় অেনক সময় অেনক ঘটনার উে খ মা  

কের ছেড় দওয়া হয়, দুিট ঘটনার মােঝ কী ঘটল তা উহ ই থেক যায়; তার স ূণ 

িববরণ পাওয়া যায় না- এেক বলা হয় শ েলাপ বা উহ  শ  (ellipses)। িরমন কনান 

এেক চলি ে র পিরভাষা ‘cut’-এর সে  তুলনা কের দিখেয়েছন, 
“Ellipses is sometimes identified with the “cut” between shots in 
cinema…Ellipses refers to a narrative discontinuity, between story and 
discourse.” (ibid. p.71) 

অথাৎ, কািহিন ও বাচেনর মেধ কার একধরেনর িবরাম িহেসেব িচি ত করা যায় উহ  

শ - ক। 

 

(ই) পুনরাবৃি  (Frequency):- কািহিনতেলর কােনা ঘটনােক বাচেন কতবার বলা হেব 

তার িনেদশ সূচক পিরভাষা হল পুনরাবৃি  (Frequency)।  
“What I call narrative frequency, that is, the relations of frequency (pr, more 
simply, of repetition) between the narrative and the diegesis, up to this time 
has been little studied by critics and theoreticians of novel.” (Genette. 1983. 
P.113) 

কািহিনতেল য ঘটনা একবার ঘেটেছ বাচেন তা একািধকবার উি িখত হেত পাের 

আবার কািহিনতেল একািধকবার ঘটা ঘটনার উে খ বাচেন একবারই মা  ঘটেত পাের। 

জরাড জেনট ঘটনার এই পুনরাবৃি র িবষয়িটেক তাঁর ে  িব ািরতভােব আেলাচনা 

কের চারিট ধরেনর িত িনেদশ কেরেছন, িনে  যােদর পিরচয় দান করা হল।  
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(ক) এককথন (Singulative narrative):— যা কািহিন তেল একবারই ঘেটেছ তােক 

বাচেনও একবারই উে খ করা হয় এে ে । জেনট এ স েক উে খ কেরেছন,  
“…where the singularness of the narrative statement corresponds to the 
singularness of the narrated event, is obviously far and away the most 
common— so common, and apparently considered so ‘’normal’’, that it 
bears no name, at least in our language. …I will hereafter call it singulative 
narrative—…” (ibid. 114)  

(খ) সমকথন:— একিট ঘটনা কািহিন তেল যতবার ঘেটেছ বাচেনও সই ঘটনার 

ততবার (সমসংখ ক) উে খ করা হেল তােক বলা হেব সমকথন। জেনট এই ধরেনর 

কথন স েক পৃথক পিরভাষা ব বহার না করেলও পৃথক সং া ব বহার কেরেছন। তাঁর 

মেত, 
“…relations of frequency between narrative and story, this anaphoric type is 
still in fact singulative and thus reduces to the previous type, since the 
repetitions of the narrative simply correspond— according to a connection 
thar Jakobson would call iconic— to the repetitions of the story. The 
singulative is therefore defined not by the number of occurrences on both 
sies but by the equality of this number.” (ibid. p. 115) 

(গ) পুনঃকথন (Repeating narrative):— কািহিনতেল যা একবার ঘেটেছ বাচেন তার 

একািধকবার উে খ করা হেল হয় পুনঃকথন। জেনেটর মেত,  
“This type of narrative, where the recurrences of the statement do not 
correspond to any recurrence of events, I will obviously call repeating 
narrative.” (ibid. p. 116)  

(ঘ) অনন কথন (Iterative Narrative):— কািহিনতেল যা একািধকবার ঘেটেছ বাচেন 

তা একবার উে খ করা হেল তােক বলা হেব অনন কথন। জেনট এস েক ম ব  

কেরেছন,  
“This type of narrative, where a single narrative utterance takes upon itself 
several occurrences together of the same event (in other words, once again, 
several events considered only in terms of analogy), we will call iterative 
narrative.” (ibid. p. 116) 

উপেরা  এই চার িবভাজেনর িভি েত এককথন, সমকথন, পুনঃকথন এবং 

অনন কথেনর মেতা পিরভাষা িল উেঠ আেস।  

 

৩. চির  (Character):- অন ান  সািহত  সমােলাচনার ধারার থেক আখ ানতে  

আখ ােনর চিরে র িবে ষণ হয় িভ ধমী দৃি ভি  থেক। আখ ানতে র িনিরেখ মেন 
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করা হয় িশ পূব েরর িকছু ভূিমকা (Actant) পা েরর মাধ েম িশি ত েরর চিরে  

(Character) পিরণত হয়। ািদিমর প ১৯২৮ সােল কািশত তাঁর  

“Morphology of Folktales”-এ সাত ধরেনর চিরে র কথা বেলেছন- নায়ক, 

খলনায়ক, দাতা, সহায়ক, অিভ  রাজকন া, তাঁর িপতা, রক ও নকল নায়ক। যিদও 

সমু র চ াটম ান চিরে র এই িবভাজন মেন িনেত পােরনিন। তাঁর মেত, 
“It is difficult to see how the particularities of certain roles can be 
explained as instances or even complexes of elementary catagories like, 
“helper”, “avenger”, “judge”. (Chatman. 1980. P.112) 

বরং িতিন ফ ারকৃত চিরে র দুই ধরেনর িবভাজনেক মান তা িদেয়েছন। ফ ার তাঁর 

 ‘Aspects of Novel’-এ চির েদর স েক আেলাচনা দুিট অধ ােয় িবভ  কের 

কেরেছন। এ িল হল, ‘People’ এবং ‘People (continued)’। চির  স িকত 

আেলাচনার থম অধ ােয় িতিন বা ব জীবেনর চির েদর সে  আখ ােনর চির েদর 

পাথক  িনেদশ কেরেছন জ -মৃতু র িনিরেখ এবং ি তীয় পিরে েদর স সািরত 

আেলাচনায় চির েদর বেলেছন,  
“they are creations inside a creation” (Forster. 1927. P. 102) 

অথাৎ একিট আখ ান িনেজ একিট সৃি  এবং তার মেধ  থাকা চির িল আবার আেরক 

ধরেনর সৃি । ফ ার চির েদর মূলত দুিট ভােগ িবভ  কের আেলাচনা কেরেছন। তাঁর 

মেত, 
“We may divide characters into flat and round. Flat characters were called 
‘humours’ in the seventeenth century, and are sometimes called types, and 
sometimes caricatures. In the purest form, they are constructed round a 
single idea or quality: when there is more factor in them, we get the 
beginning of the curve towards round. The really flat character can be 
expressed in one sentence.” (ibid. p. 103-04)    

ফ ারকৃত চিরে র এই ি িবভাজন থেক আমরা িণ চির  এবং পূণা  চিরে র 

ধারণা পাই।  

 

(ক) িণ চির  (Flat Character):- এই ধরেনর চিরে র কৃিত হয় সরল। তােদর 

মেধ  কােনারকম আ ে র স াবনা রােখন না লখক, তাই এই ধরেনর চির রা 

আখ ােন কােনা িবেশষ বিচ  আনেত স ম হয় না। ফ ার এই ধরেনর চির  

স েক ম ব  কেরেছন, 
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“For we must admit that flat people are not in themselves as big 
achievements as round ones, and also that they are best when they are 
comic. A serious or tragic flat character is apt to be a bore.” (ibid. p. 111) 

িণ চিরে র গঠন প িত সহজ হেলও এই ধরেনর চির  গঠেন লখেকর কৃিত  এবং 

লখনী শি র যথাথ িনদশন পাওয়া যায় না। িণ চিরে র উদাহরণ িহেসেব উে খ 

করা যায়, “নীলদপণ” নাটেকর তারাপ চির  অথবা, রবী নােথর “বউ-ঠাকুরানীর 

হাট’’-এ রাজা তাপািদত  চির িটর কথা।  

 

(খ) পূণা  চির  (Round Character):- িণ চিরে র িবপরীেত অব ান করা পূণা  

চিরে র মেধ  নানা অ , জিটলতা দখা যায়। এই ধরেনর চিরে র মেধ  

িবপরীতমুখী চািরি ক বিশ ও পিরলি ত হয়। এই চির েদর কারেণই আখ ানভােগ 

 তির হয়। পূণা  চিরে র উদাহরণ িহেসেব আমরা সামেন রাখেত পাির ‘ চােখর 

বািল’ উপন ােসর িবেনািদনীেক। ফ ার এই ধরেনর চির  স েক ম ব  করেত িগেয় 

বেলেছন, 
“…It is only round people who are fit to perform tragically for any length of 
time and can move us to any feelings except humour and appropriateness.” 
(ibid. p. 112)  
 

িণ চির  এবং পূণা  চির  স েক আেরা পূণতর ম ব  কেরেছন সমু র 

চ াটম ান তাঁর “Story and Discourse” ে  (Chatman. 1980. p.132)। তাঁর মেত, 

িণ চির  (Flat Character) গিঠত হয় একিট অথবা খুব সামান  িকছু চািরি ক 

বিশ েক কে  রেখ। যিদও তার অথ এই নয় য িণ চির িল াণব পূণ অথবা 

আখ ােনর ে  পূণ হেত অ ম। আর এই কারেণ চ াটম ান এেদর ‘typed’ 

িহেসেব িচি ত করেতও অস ত িছেলন। যিদও একিটমা  সাধারণ চািরি ক বিশে র 

অিধকারী হওয়ার কারেণ এই ধরেনর চির েদর ি য়া- িতি য়া স েক আগাম ধারণা 

কের ফলা সহজসাধ । এরই বপরীেত  অব ান কের পূণা  চির িল, যােদর মেধ  

একািধক বপরীত পূণ চািরি ক বিশে র সমাহার ল  করা যায়। এবং িনজকৃত 

চির েদর এই দুই ধরেনর িবে ষেণর পেরই চ াটম ান ফ ােরর ধারণার িভি েত 

আেলাচনা কের দিখেয়েছন একক বিশে র অিধকারী হওয়ার জন ই িণ চির রা 
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যখােন সভােব আখ ান-পাঠেকর মেন গভীর িতি য়া সৃি  করেত অ ম সখােন 

পূণা  চির রা মেন থেক যায় তােদর বা বস ত গঠেনর কারেণই।      

আবার েপর চিরে র ধারণােক সামেন রেখ িণ এবং পূণা  চির  ব তীত 

জরা  ি  চির েদর আেরা কেয়কিট ভােগ িবভ  কেরিছেলন। তাঁর মেত, 
“Whether they are protagonists or not, senders or receivers, heroes or 
villains, mainly defined by their actions or by their feelings, characters can 
be dynamic (when they change and grow) or static (when they do not); they 
can be consistent (when the predicates associated with them do not result in 
seeming contradictions) or inconsistent; and they can be round or flat, that 
is complex or simple, multidimensional or unidimensional, capable of 
surprising us or incapable of it.” (Prince. 1982. P. 71-72)  

অথাৎ ি  িণ এবং পূণা  চিরে র অিতির  আেরা কেয়কিট িবভাজেনর িত 

আেলাকপাত কেরন যােদর গিতশীল-ি িতশীল, সমা স পূণ-অসাম স পূণ, জিটল-সরল, 

একৈরিখক-ব ৈরিখক (দাস। ২০১৪। পৃ. ৪৯-৫০) ভৃিত িবেশষণ িদেয় িচি ত করা 

স ব।   

িশ পূব েরর ভূিমকা িশি ত বা বাচন ের িগেয় চির  িহেসেব য পিরণিত পায় 

তার জন  লখক িকছু উপাদান আখ ানভােগ ছিড়েয় দন যার সাহােয  আমরা চির িল 

স েক ধারণা লাভ করেত পাির। িরমন কনােনর মেত, 
“There are two basic types of textual indicators of character: direct 
definition and indirect presentation.” (Rimmon-kenan. 1983. 59-60) 

অথাৎ চির েদর উপ াপেনর িবষয় িল আমরা বাচন র থেক ধানত দুইভােব পেয় 

থািক। থম ে  এক বা একািধক িবেশষণ এবং িবেশেষ র েয়ােগ বা িবেশষ শ -

ব  বা বাক াংেশর ব বহাের চির িটর চািরি ক বিশে র উপর আেলাকপাত করা হয়। 

অন িদেক, ি তীয়ে ে  সরাসির চিরে র বিশ  স েক ম ব  না কের তােদর 

নানানভােব উপ াপন করা হয়। এবং িরমন কনােনর চির  উপ াপেনর এই ব াখ া 

থেক আমরা দুিট ভাগ পাই। এ িল হল;      

 

(ক) ত  সং া (Direct Deffiniton):- িরমন কনান ত  সং া স েক বলেত 

িগেয় উে খ কেরেছন,  
“Definition is akin to generalization and conceptualization. It is also both 
explicit and supra-temporal. Consequently, its dominance in a given text is 
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liable to produce a rational, authoritative and static impression.” (ibid. p. 
60) 

অথাৎ, এে ে  লখক আখ ান কথেকর মাধ েম অপর একিট চির  স েক সরাসির 

ম ব  সংেযাজন কেরন। যমন ধরা যাক, কােনা এক কা িনক উপন ােস X চির  

স েক আখ ান-কথক িনেজ একিট নিতবাচক ম ব  করল এবং তার থেক পাঠক X 

চির  স েক একটা ধারণা ত করল।  

 

(খ) পেরা  উপ াপন (Indirect Presentation):- িরমন কনান তাঁর ে  এই 

পেরা  উপ াপনেক কেয়কিটভােগ িবভ  কের আেলাচনা কেরেছন। তাঁর মেত চিরে র 

ধরন বুঝেত পেরা  উপ াপন হেত পাের- চিরে র ি য়া, চিরে র সংলাপ, বািহ ক 

উপ াপন, পিরেবশ এই চতুমাি ক ভােব। 

 

(অ) চিরে র ি য়া (Action):- িরমন কনান চিরে র ি য়ার মাধ েম চিরে র কৃিত 

িনণয় করার িবষয়িট স েক বলেত িগেয় বেলেছন,  
“One-time actions tend to evoke the dynamic aspect of the character, often 
playing a part in a turning point in the narrative. By contrast, habitual 
actions tend to reveal the character’s unchanging or static aspect, often 
having a comic or ironic effect, as when a character clings to old habits in a 
situation which renders them inadequate.” (ibid. p. 61) 

অথাৎ, কােনা চিরে র এককালীন বা িনয়িমত কােনা ি য়ার মাধ েম আমরা সই চির  

স েক ধারণা তির করেত পাির।  

 

(আ) সংলাপ (Speech):- িরমন কনান চির েদর সংলােপর মাধ েম চির েদর স েক 

গেড় ওঠা ধারণার কৃিত স েক িনেদশ কেরেছন,  
“A character’s speech, whether in conversation or as a silent activity of the 
mind, can be indicative of a trait or traits both through its content and 
through its form.” (ibid. p. 63) 

কােনা চিরে র গেতাি  বা অন  কােনা চিরে র সে  কেথাপকথেনর মাধ েম একিট 

চির  স েক ধারণা ত করা যায়।  

 



38 

 

(ই) বািহ ক উপ াপন (External Appearance):- িরমন কনান চিরে র বািহ ক 

উপ াপন স েক বলেত িগেয় উে খ কেরেছন,  
“Ever since the beginning of narrative fiction, external appearance was used 
to imply character-traits, but only under the influence of Lavater, a Swiss 
philosopher and theologian (1741-1801), and his theory of physiognomy 
has the connection between the two acquired a pseudo-scientific status.” 
(ibid. p. 65) 

সুইস দাশিনক এবং ধমত িবদ জ. ক. ল াভাটর য ত  উ াবন কেরন তার থেক 

কােনা ব ি র মুেখর গঠনগত বিশে র সে  তার চিরে র সাদৃশ  বা ধারণা খুেঁজ 

পাওয়া স ব হয়। এর থেক পরবতীেত চিরে র ধারণা েতর ে  বািহ ক 

উপ াপেনর িবষয়িটেক নজের আনা হয়। এে ে  বািহ ক উপ াপন বলেত চিরে র 

শারীিরক গঠেনর বণনার সে  াধান  পায় তার পাশাক-পির দ ব বহােরর রীিতও।  

 

(ঈ) পিরেবশ (Environment):- িরমন কনান চিরে র কৃিত িনধারেণর ে  

পিরেবেশর ভূিমকার কথা বলেত িগেয় উে খ কেরেছন,  
“A character’s physical surrounding (room, house, street, town) as well as 
his human environment (family, social class) are also often used as trait-
connoting metonymies.” (ibid. p. 66) 

একিট চিরে র পািরবািরক এবং সামািজক দুই ধরেনর পিরেবশই তার ধরন গেড় ওঠার 

ে  ভাব ফেল। 

 

(৪) সং ান (Setting):- কােনা আখ ানেক বা বস ত প দান করার জন  

লখক তােক একিট বা বস ত ান ও সমেয়র সােপে  িত াপন কের থােকন; এবং 

তার বা বতার মােণর জন  যথাসাধ  সই ান ও সমেয়র বণনা কের থােকন। সং ান 

স েক মিণকা ু দারিনক বেলেছন, 
“Most realistic narrative texts create the impression of being authentic by 
embedding fictional agents in imagined settings, although they make 
frequent reference to real place.” (Fludernik. 2009. P. 42)   

আখ ােন সং ােনর বণনােক আখ ানতে  “text without story duration” (দাস। 

২০১৪। পৃ. ৫১) িহেসেব িচি ত করা হেয় থােক। কারণ, সং ান বণনা কােল পাঠ 

পিরসর ব িয়ত হেলও কািহিনর গিত সখােন থেম যায়। বা ববাদী, আ িলক এবং 
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ঐিতহািসক উপন ােসর ে  সং ান িবেশষ পূণ ভূিমকা পালন কের। “প া নদীর 

মািঝ”- ত প া নদীর প বণনা এই উপন ােসর সং ােনর ে  উে খেযাগ  হেলও 

একসময় প া িনেজই যন চির  হেয় ওেঠ। আবার ঐিতহািসক উপন াস “রাজিসংহ”-এ 

িদ ীর বণনা উপন াসেক িবেশষভােব জীব  কের তােল।  

 

আমরা ইিতপূেব আেলাচনা কের দিখেয়িছ িশ পূব েরর উপাদান িল কীভােব 

িশি ত ের এেস পিরণিত পায়। আমােদর এই পেবর আেলাচনার িবষয় হেব িশি ত 

র বা বাচন েরর মূল উপাদান িল স েক ধারণা লাভ করা।  

 

১. কথনরীিত (Narration):- য কােনা আখ ান, তা মৗিখক, িলিখত অথবা 

চলি ািয়ত হেলও তার একজন কথক থােক। এই কথক স ূণ আখ ানিটেক াতা 

বা পাঠেকর উে েশ  িববৃত কের। কথেকর এই কথন তার িনেজর জীবেনর কািহিন 

হেত পাের আবার নাও হেত পাের। অথাৎ, কথক আখ ানতেল অব ান করেত পাের 

অথবা নাও করেত পাের। কথেকর এই আখ ানতেল অব ান করা বা না করার  

থেকই গেড় ওেঠ িতন ধরেনর কথনরীিত; অথাৎ আখ ানিট কীভােব উপ ািপত হে - 

সই িবষয়িট। সমু র চ াটম ান এবং িরমন কনান উভেয়ই দিখেয়িছেলন একিট আখ ান 

কান রীিতেত পাঠেকর উে েশ  স ািরত হয়। এবং এই িবষয়িট উপ াপেনর জন  

একিট রখািচ  ত কেরন, যা বতমান ে  অনুসরণ করা হল। 
Narrative text 

 
Real Author  Implied author  (Narrator) (Narratee) Implied reader Real reader 

 
(Chatman. 1980 P 151.) 

উ  রখািচে র িনিরেখ আমরা আেলাচনা করেত পাির িন  িলিখত উপাদান িল 

স েক।  

ক. কৃত লখক (Real Author):- অথাৎ য ব ি  মানবিট আখ ােনর মূল লখক। 

এঁেক আমরা বা ব জগেত পাই। যমন িবমল কর বা মহাে তা দবী এঁরা েত েক 

কৃত লখক।                                              
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খ. িনিহত লখক (Implied author):- এিট কৃত লখেকরই একিট স া যা িনিদ  

একিট আখ ান গঠেনর সময় জ  লাভ কের। অথাৎ আিম বলেত চাইিছ “বউ-ঠাকুরানীর 

হাট” এবং “ চােখর বািল”-র কৃত লখক একজনই- রবী নাথ ঠাকুর। অথচ এই দুই 

উপন াস রচনার সময় কৃত লখেকর য লখকস া তা এক নয়; একই ভাবনা-

মূল েবাধ-িচ া থেক ঔপন ািসক রবী নাথ এই দুই উপন াস রচনা কেরনিন।  
“The implied author is in actual fact not a character but a construct of the 
reader or interpreter, who tries to determine the ‘meaning’ of the work in 
question.” (Fludernik. 2009. P.26) 

 

গ. কথক (Narrator):- কথক হল অন ান  চিরে র মেতাই আখ ােনর কৃত লখেকর 

ারা সৃ  একিট চির  যােক আমরা সবসময় আখ ানতেল অনুভব করেত পাির আবার 

নাও করেত পাির; য আখ ােনর একিট ধান চির  হেত পাের আবার নাও হেত পাের। 

কথেকর মূল কাজ হল আখ ান বণনা করা। জরাড জেনট তাঁর  “Narrative 

Discourse: An Essay in Method”-এর প ম তথা ‘Voice’ শীষক অধ ােয় কথক 

এবং কথনরীিতর িব ািরত আেলাচনাকােল আখ াান উপ াপেনর উ  উপাদান িলেক 

নানান ভােব িবভ  কেরেছন। িতনিট পিরে েদ িবভ  এই অধ ােয়র ‘Person’ 

নামাি ত পিরে েদ কথেকর নানান পেভদ িনেয় জেনট আেলাচনা কেরেছন। 

আখ ােনর কথেকর উপি িতর তা এবং অ তার িনিরেখ জেনট কথকেক দুিট 

ভােগ িবভ  করেত িগেয় উে খ কেরেছন, 
“…the presence (explicit or implicit) of the “person” of the narrator. This 
presence is invariant because the narrator can be in his narrative (like every 
subject of an enunciating in his enunciated statement) only in the “first 
person”—… “person” leads one to think that the choice the narrator has to 
make— a purely grammatical and rhetorical choice—…The novelist’s 
choice, unlike the narrator’s is not between two grammatical forms, but 
between two narrative postures (whose grammatical forms are simply an 
automatic consequence): to have the story told by one of his “characters”, or 
to have it told by a narrator outside of the story.”        (Genette. 1983. P.244)   

অথাৎ, কািহিন লখক কািহিনিট আখ ােনর চিরে র ারা অথবা আখ ােনর বাইের 

অব ান করা কােনা কথেকর ারা বণনা করেত পােরন। কথক কািহিনেত কীভােব 



41 

 

অব ান করেব, তার উপি িতর মা া কতটা হেব এর িভি েতই জেনট কথকেক 

দুইভােগ ভাগ কেরন। যথা,  

১. কাশ  কথক (Explicit Narrator) 

২. ছ  কথক (Implicit Narrator) 

এই দুই ধরেনর কথকেকই িরমন কনান আবার ‘Covert’ এবং ‘Overt narrator’ 

িহেসেব িচি ত কের বেলেছন, 

“The degree of participation of homodiegetic narrators (be they 
extradiegetic or intradiegetic) varies from case to case. …This ranges from 
the maximum of covertness (often mistaken for a complete absence of a 
narrator) to the maximum of overtness. (Kenan. 1980. P. 96)  

আর এখােনই িরমন কনান কাশ  আর ছ  কথেকর মূল পাথক িট বুিঝেয় দন। ছ  

অথবা কাশ  কথক িনধািরত হয় তােদর কাশমানতার মা ার িভি েত। কথক 

কািহিনেত অিধক কট হেল তােক বলা হেব কাশ  কথক এবং তার উপি িত তুলনায় 

কম কট হেল তােক বলা হেব অ কাশ  বা ছ  কথক। জেনট আখ ােন কথেকর 

উপি িতর িনিরেখ আখ ানকথন এবং আখ ানকথক এই দুিট েকই দুইভােগ িবভ  

কেরন। তাঁর মেত,   
“We will therefore distinguish here two types of narrative: one with the 
narrator absent from the story he tells, the other with the narrator present as 
a character in the story he tells. I call the first type, for obvious reasons, 
heterodiegetic, and the second type homodiegetic.” (ibid.  P244-45)  

৩. িব-সম কথনিবে র (Heterodiegetic):— এে ে  কথক য কািহিন বণনা কের 

সখােন স অনুপি ত। 

 

৪. সমকথন িবে র (Homodiegetic):— এে ে  কথক য কািহিন কথন কের 

সখােন স মুখ  বা গৗণ চির  িহেসেব উপি ত থােক। অথাৎ, এে ে  কািহিনিট হয় 

কথেকর অিভ তাল ।  

 উ  চারিট ধরন ছাড়াও কথেনর র এবং কািহিনর সে  কথেকর স েকর 

িভি েত জেনট কথকেক আেরা কেয়কিট ভােগ িবভ  কেরন। 
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৫. কািহিন বিহভূত + িব-সমকথনিবে র কথক (Extra+ Heterodiegetic 

Narrator):—  

জেনেটর মেত এে ে  কথক কািহিনেত অনুপি ত থােক, ফেল আখ ানতেলর বাইের 

থেক কািহিনিট বণনা কের, যা বাংলাভাষায় সব কথক িহেসেব িবেবিচত হয় 

(Genette. 1983. p. 248)।  

 

৬. কািহিন-বিহভূত + সমকথনিবে র কথক (Extra+Homodiegetic Narrator):—  

জেনেটর মেত, কথক এমন একিট আখ ান বণনা কের যখােন স অনুপি ত, অথচ 

একিট চির  (Genette. 1983. p. 248)।  

 

৭. কািহিন-অ গত + িব-সমকথনিবে র কথক (Intra+ Heterodiegetic 

Narrator):—  

জেনেটর মেত, কথক এখােন অন  একজন কথেকর ারা কিথত। সাধারণত গে র 

মেধ  গ  বলার রীিতেত এই ধরেনর কথেকর উপি িত ল  করা যায় (Genette. 

1983. p. 248)।  

 

৮. কািহিন-অ গত + সমকথনিবে র কথক (Intra+ Homodiegetic Narrator):— 

জেনেটর মেত, ি তীয় মা ার আখ ানকথক য িনেজর কািহিন িনেজ বণনা কের। 

সাধারণত আ কথনরীিতেত এই ধরেনর কথনপিরি িতর সৃি  হয় (Genette. 1983. p. 

248)।  

 

ঘ. াতা (Narratee):- কথক আখ ানেক যােদর উে েশ  িববৃত কের বা পাঠ কের 

তােদরেক বলা হল াতা বা াহক। মিণকা ু দারিনক এ স েক বেলেছন,  
“The narratee is the intrafictional addressee of the narrator’s discourse. S/he 
may also be a fictional character:..” (Fludernik. 2009. P. 23) 
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এই াতা বা াহক আখ ােন উপি ত থাকেত পাের নাও পাের, অথবা তােক সরাসির 

উে শ কের কথক ম ব  করেত পাের অথবা নাও পাের।  

 

ঙ. িনিহত পাঠক (Implied reader):— িনিহত লখেকর মেতাই িনিহত পাঠকও কৃত 

পাঠেকর একিট কা িনক স া। মিণকা ু দারিনক এ স েক বেলেছন, 
“An implied reader on the other hand, is located at the opposite end of this 
scale of concreteness. He or she is a projection from the text and is 
perceived by the reader as acting out the role of an ideal reader figure, 
although the real reader may not actually assume this role.” (ibid. p. 23)   

অথাৎ, একজন পাঠেকর য স া শীেষ ু মুেখাপাধ ােয়র “দূরবীন” পেড়, সই একই 

স া “ভাগবতগীতা” অথবা বি মচে র “আন মঠ” পাঠ কের না। আখ ান িবেশেষ তার 

পাঠকস ােতও বদল আেস।  

 

চ. কৃত পাঠক (Real reader):— কৃত লখেকর মেতা এিটও বা ব স া। এেক 

বা েবর দনি ন জগেত অনুভব করা যায়।  

আখ ান স ারেণর ে  এই মেডলিট মােটর ওপর অনুসরণ করা হেলও বশ 

িকছু আখ ানতাি ক এই মেডেলর বশ িকছু উপাদানেক অেহতুক বেল মেন কেরেছন। 

যমন সমু র চ াটম ােনর মেত িনিহত লখেকর স িট অেহতুক। িতিন তাঁর ে  

এ সে  ম ব  কেরেছন,  
“Unlike the narrator, the implied author can tell us nothing. He, or better, 
it has no voice, no direct means of communicating.” (Chatman. 1980. 
p.148) 

একই রকমভােব জি  িলচ তাঁর আেলাচনা ে  কৃত লখক ও কৃত পাঠেকর 

স েক অনাবশ ক বেল মেন কেরেছন। 

এবার আসা যাক আখ ােন কথেকর অব ান ও ণিব ুর পিরবতেনর ফেল 

কথনরীিতর পিরবতেনর সে । অিমতাভ দাস তাঁর ‘আখ ানত ’ ে  দিখেয়েছন 

‘কথক মা ই উ মপু ষ িক  কথন মা ই আ কথন নয়’ (দাস। ২০১৪। পৃ.৮০)। 

কথেকর কািহিনতেল অব ান করা অথবা না করা এবং তার িনরী েণর পাথেক র ওপর 

িনভর কের গেড় ওেঠ িতন ধরেনর কথনরীিত- 
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(ক)আ কথনরীিত/ First-person Narrative Situation (উ ম পু ষ) 

      (খ)সব কথনরীিত/ Authorial Narrative Situation ( থম পু ষ) 

      (গ)ভূিমকানুগ কথনরীিত/ Figural Narrative Situation (উ ম/ থম পু ষ) 

এই িতনধরেনর কথনরীিতর স াবনার জন  জরাড জেনেটর ত েক হণ কের িতনিট 

উপাদােনর কথা উে খ কেরেছন অিমতাভ দাস। এ িল হল- পু ষ (Person), ি ত 

(Perspective) এবং কথনে ি ত (Mode)। এই িতনিট উপাদােনর রকমেফের 

আখ ােনর ে  পৃথক পৃথক রীিতর কথনরীিতর ব বহার হয় তা িতিন একিট 

রখািচে র মাধ েম তাঁর “আখ ানত ” ে  দিখেয়েছন (দাস। ২০১৪। পৃ. ৬৮), িনে  

তারই একিট পিরবিতত প দখােনা হল; 

সব কথন কথক চির  + কািহিনর বাইের অবি ত + বিহঃে ি ত 

আ কথন কথক চির  + কািহিনতেল অবি ত + অ ঃে ি ত 

চির ানুগকথন িতফলকচির  + কািহিনতেল অবি ত + অ ঃে ি ত 

 

অথাৎ, আখ ােনর কথেকর অব ান যিদ কািহিনতেলর বাইের হয় বা কথক যিদ 

আখ ােনর কােনা চির  না হয় তাহেল কথক কািহিনর বাইের থেক আখ ােনর 

ঘটনাবিলেক পযেব ণ এবং বণনা কের এবং সে ে  জ  হয় সব  কথন 

পিরি িতর। র থেক বতমানকাল পয  বাংলা ভাষায় রিচত অিধকাংশ আখ ােনরই 

কথনরীিত এই ধরেনর। সব কথেনর ে  সবেথেক বড় সমস া এখােন য 

কািহিনতেল অব ান না কেরও কথক আখ ােনর চির েদর স েক এমন সম  তথ  

দান কের, এমনিক চির েদর মেনর কথাও জেন ফেল যা অেনক সমেয়ই 

অ াভািবক বেল মেন হয়। কােজই সবে ে  সব কথনরীিত িব াসেযাগ  হেয় ওেঠ না। 

আবার আখ ােনর কথক চির  যখন কািহিনতেল অব ান কের, কািহিনর ধান বা 

অ ধান কােনা চির  হয় তখন কথক অ ঃে ি ত থেক কািহিনর ঘটনাবিলর িবে ষণ 

ও বণনা কের কােজই এে ে  গেড় ওেঠ আ কথন রীিত। অিমতাভ দাস তাঁর ে  

আ কথেনর কেয়কিট উপিবভাগ কেরেছন যা একিট রখািচে র মাধ েম িনে  দখান 

গল, 
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আ কথনরীিত 

 

        যৗিগকরীিত 

এককরীিত                                                                 

    সমবািয়ক                 িবগিভত 

িম রীিত                                                                 

                                             (দাস। ২০১৪। পৃ.৮১)                                     

এককরীিতর আ কথেনর আখ ােন একজনই কথক থােক য আখ ােনর মুখ  বা গৗণ 

চির । যমন- বি মচে র ‘ইি রা’ উপন ােসর কথনরীিত এককরীিতর আ কথন। 

যৗিগক রীিতর আ কথেনর আখ ােন একািধক চিরে র আ কথন থােক। যৗিগক 

রীিতর আ কথন হয় দুই ধরেনর- সমবািয়ক এবং িবগিভত। এরমেধ  সমবািয়ক 

আ কথেন একািধক চিরে র আ কথা পযায় েম কািহিনেত িফের িফের আেস। 

যমন- রবী নােথর “ঘের বাইের”, সতীনাথ ভাদুড়ীর “জাগরী”, বি মচে র “রজনী” 

এই ধরেনর আ কথনরীিতর উদাহরণ। িবগিভত রীিতর আ কথেন একিট কািহিনর 

মেধ  একািধক কথকেক পাওয়া যায় যার মেধ  আবার একজন াতা একজন ব া। 

রবী নােথর ‘ ু িধত পাষাণ’ এই ধরেনর কথনরীিতর উদাহরণ িহেসেব উে খ করা 

যায়।  

অন িদেক ভূিমকানুগ কথনরীিত স েক মিণকা ু দারিনক তাঁর ে  উে খ 

কেরেছন,  
“…the additional option of seeing things from the point of view of a 
particular character. In such cases this character serves as a focalizer or 
lens; the story is put across to the reader through the filter of the 
focalizer’s thoughts and perception.” (Fludernik. 2009. P.36) 

অথাৎ, কথেকর অব ান কািহিনতেলর বাইের হেলও অেনক সময় কথক কািহিনতেল 

অব ান করা কােনা চির েক িতফলক িহেসেব ব বহার কের আখ ান বণনা কের, 

সে ে  াভািবকভােবই ব ব ত হয় অ ঃে ি ত, আর এভােব গেড় ওেঠ ভূিমকানুগ 

বা চির ানুগ কথনরীিত।  
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ইিতপূেব কথেকর িণিবভাগ আেলাচনাকােল দখােনা হেয়েছ জরাড জেনট 

তাঁর  “Narrative Discourse: An Essay in Method”-এর প ম তথা ‘Voice’ 

শীষক অধ ােয় কথক এবং কথনরীিতর িব ািরত আেলাচনা কেরেছন। িতনিট পিরে েদ 

িবভ  এই অধ ােয়র থম দুিট পিরে েদ কথনরীিত িনেয় আেলাচনা কেরেছন জেনট। 

এ িল হল—'Time of Narrating’ & ‘Narrative level’। অথাৎ, মূলত আখ ােনর 

সময় এবং েরর িভি েত জেনট কথনরীিতর িণ-িবভাজন কেরিছেলন। আখ ােনর 

সময় (Time of Narrating)— এর উপর িনভর কের জেনট কথনরীিতর য ভাগ িল 

কেরন স িল হল;  

 

অ. উ রকালীন কথন (Subsequent Narrating):— সমেয়র িভি েত জেনট 

কথনরীিতেক য চারিট ভােগ িবভ  কেরন তার মেধ  সবািধক চিলততম রীিতিট হল 

উ রকালীন কথনরীিত। তাঁর মেত,  
“Subsequent narrating is what presides over the immense majority of the 
narratives produced to this day. The use of a past tense in enough to make a 
narrative subsequent, although without indicating the temporal interval 
which separates the moment of the narrating from the moment of the story.” 
(ibid. p.220)   

অথাৎ, এে ে  অতীেত ঘেট যাওয়া কােনা কািহিনর বণনা করা হয় পরবতী সমেয় 

এবং এই বণনার জন  ব বহার করা হয় অতীতকােলর।  

 

আ. পূবতন কথন (Prior Narrating):— পূবতন কথনরীিত স েক বলা যায় বাংলা 

ভাষায় তুলনায়  ব ব ত এই ধরেনর কথনরীিত। জেনট এই ধরেনর কথনরীিত 

স েক ম ব  কেরেছন,  
“The second type has until now enjoyed a much smaller literary investment 
than the others, and certainly even novels of anticipation, from Wells to 
Bradbury— which nevertheless belong fully to the prophetic genre— 
almost always postdate their narrating instances, making them implicitly 
subsequent to their stories…. Predictive narrative hardly appears at all in the 
literary corpus except on the second level..” (ibid. p.219-220)  

ধুমা  বাংলা ভাষায় নয়, পা াত  সািহত  ে ও এই ধরেনর কথনরীিতর ব বহার 

তুলনায় কম ল  করা যায়। এই ধরেনর কথনরীিতর ে  ভিবষ তকােলর ব বহার 
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ল ণীয়। মািনক বে াপাধ ােয়র ‘ তেলনােপাতা আিব ার’ গ িট পূবতন কথন প িতর 

উ ল দৃ া  িহেসেব পিরগিণত হয়।  

 

ই. সমকালবতী কথন (Simultaneous Narrating):— এই ধরেনর কথনরীিতেত 

কািহিন এবং কথন একই সমেয় অ সর হয়। অথাৎ য সমেয় কািহিন েরর ঘটনা িল 

সংঘিটত হে  সই একই সমেয় বাচন ের স িলর বণনা চেল। জেনট এ স েক 

ম ব  কেরেছন,  
“..by contrast, is an principle the simplest, since the rigorous 
simultaneousness of story and narrating eliminates any sort of interference 
or temporal game.” (ibid. p. 218)  

 

ঈ. িবগিভত কথন (Interpolated Narrating):— এই ধরেনর কথনরীিতর িবন াস 

অত  জিটল কৃিতর হয়.  
“…it involves a narrating with several instances, and since the story and the 
narrating can be entangled in such a way that the latter has an effect on the 
former.” (ibid. p. 217) 

সাধারণত প াকাের রিচত আখ ােন এই ধরেনর কথনরীিতর ব বহার ল  করা যায়। 

কািহিন এবং কথেনর সময় িবন াস জিটলভােব িবগিভত থােক এেক অপেরর মেধ । 

জেনট আখ ােনর সময় ছাড়াও আখ ােনর েরর (narrative level) িভি েতও 

কথনরীিতর কেয়কিট িবভাজন কেরন। র িহেসেব কথেনর িণিবভাগকােল কতক িল 

িনিদ  পিরভাষার ব বহার কেরেছন জেনট,  
“…a (literary) act carried out at a first level, which we will call 
extradiegetic; the events told in those .. are inside this first narrative, so we 
will describe them as diegetic, or intradiegetic;… a narrative in the second 
degree, we will call metadiegetic.” (ibid. p. 227)  

অথাৎ, আখ ােনর েরর িভি েত কথেনর িতন রীিত হল- 

উ. বিহঃ  কথন (Extradiegetic) 

ঊ. অ ঃ  কথন (Intradiegetic) 

ঋ. অ ঃ-অ ঃ  কথন (Metadiegetic)   

এই িতনধরেনর কথনরীিত স েক আেলাচনা করেত িগেয় িরমন- কনান তাঁর ে  

উে খ কেরেছন,  
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“Most of what was said up to now was concerned with the narration of the 
story. But there may also be narration in the story. A character whose 
actions are the object of narration can himself in turn engage in narrating a 
story. Within his story there may, of course, be yet another character who 
narrates another story, and so on in infinite regress. Such narratives within 
narratives create a stratification of levels whereby each inner narrative is 
subordinate to the narrative within which it is embedded.” (Kenan. 1980. P. 
91-92)  

আখ ােনর র সং া  জেনেটর অিভমতেকই িকছুটা অন ভােব ব াখ া কের দখান 

িরমন- কনান। উি িটর িত আেলাকপাত করেল বুঝেত পারা যায়, কথক য অব ান 

থেক কািহিন বণনা কের সই অব ানিটই সেবা  বা বিহঃ  কথন েরর অ ভু  

(extradiegetic)। কথক তার এই সেবা  অব ােনর থেক য কািহিন বণনা কের তার 

মেধ  ঘেট চলা সম  ঘটনা এবং কেথাপকথন হয় অ ঃ  কথন েরর 

(intradiegetic), যার অব ান বিহঃ  কথেনর িনেচ। আবার এই অ ঃ  কথেনর 

কােনা চির  যিদ অপর এক বা একািধক চির  সংবিলত কািহিন বণনা কের তখন 

তােদর বলা হেব অ ঃঅ ঃ  েরর কথন (hypodiegetic)।    
 

২. দৃি েকাণ (Focalization):- আখ ানতে র আেলাচনার ে  িবেশষত এর 

কথনরীিত গেড় ওঠার ে  পূণ ভূিমকা হণ কের িনরী ণ বা দৃি েকাণ। 

পা াত  আখ ানতাি েকরা এেক িবিভ  পিরভাষায় অিভিহত কেরেছন। যমন মিণকা 

ু দারিনক, জরাড জেনট এেক বেলেছন ‘Perspective’, সমু র চ াটম ান এেক 

‘Point of View’ বেল অিভিহত কেরেছন, আবার িরমন কনান এবং িমক বল এেক 

‘Focalization’ পিরভাষায় অিভিহত কেরেছন। িরমন কনান Focalization স েক 

আেলাচনা করেত িগেয় বেলেছন, 
“The story is presented in the text through the mediation of some 
‘prism’, ‘perspective’, ‘angle of vision’, verbalized by the narrator 
though not necessarily his. Following Genette (1972), I call this 
mediation ‘focalization’. However, since Anglo-American readers are 
likely to associate ‘prism’, ‘perspective’, or ‘angle of vision’, with the 
more common term ‘point of view’…”২০ (Rimmon-Kenan. 1983. P.71) 

মােটর ওপর িনরী ণ বা দৃি েকাণ বলেত বাঝায় আখ ােনর ঘটনা িল ক দখেছ; স 

কথক হেত পাের আবার কােনা চির ও হেত পাের। কােজই আখ ানতে র ে  
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কািহিনতেলর ঘটনা ক দখেছ আর ক বণনা করেছ এই দুিট িবষয় অত  পূণ। 

য দখেছ স িনরী ক এবং য বণনা করেছ স কথক। আখ ােন এই দখা এবং 

বণনার পাথক  িনেদশ কের িমক বল তাঁর ে  উে খ কেরেছন,  
“Focalization is, then, the relation between the vision and that which is 
‘seen’ perceived…. They do not make a distinction between, on the one 
hand, the vision through which the elements are presented and, on the other, 
the identity of the voice that is verbalizing that vision.”  

(Bal. 1999. P. 142-143)    
অথাৎ, আখ ােন য দখেছ এবং য বণনা করেছ তারা একই ব ি  হেত পাের আবার 

নাও হেত পাের। িনরী ক এবং কথেকর মেধ র এই পাথক  বা ব জীবেন স ব না 

হেলও ভাষার মেধ  িদেয় িনরী েকর িনরীি ত ব র বণনা কথেকর মাধ েম পাওয়া 

স ব।  

িনরী েকর অব ােনর ওপর িনভর কের দুই ধরেনর িনরী ণ প িতর িবভাজন 

করা হেয়েছ, 

(ক) বিহঃ  িনরী ণ (External Focalization):— িরমন কনােনর মেত,  
“Focalization can be either external or internal to the story. External 
focalization is felt to be close to the narrating agent, and its vehicle is 
therefore called ‘narrator-focalizer’.” (ibid. p.74) 

এই ধরেনর িনরী েণ িনরী েকর অব ান হয় কািহিনতেলর বাইের, ফেল গেড় ওেঠ 

বিহঃ ি ত এবং বিহঃ  িনরী ণ। 

 

(খ) অ ঃ  িনরী ণ (Internal Focalization):— িরমন কনান এই ধরেনর িনরী ণ 

স েক ম ব  কেরেছন,  
“..an internal focalizer may perceive perceive the object from within, 
especially when she herself both focalizer and focalized,…” (ibid. p. 76) 

এই ধরেনর িনরী েণ িনরী ক হয় সাধারণত কািহিনরই কােনা চির , যার অব ান 

কািহিনতেল। ফেল গেড় ওেঠ অ ঃ ি ত এবং অ ঃ  িনরী ণ।  

জরাড জেনট তাঁর ে  এই িনরী ণ গেড় ওঠার িবষয়িটেক একিট ছেকর 

মাধ েম দিখেয়েছন যা এখােন অনুসরণ করা হল,  
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                       Internal analysis of events         Outside observation of events               
Narrator as a          1. Main Character tells                2. Minor character tells main 
Character in            his story                               character’s story 
The story 
 
Narrator not a        3. Analytic or omniscient             4. Author tells story as               
Character in the         author tells story                       observer  
  Story                                                                                  
                                                                                    
 
          (Genette. 1983. P.186) 
 

অথাৎ, বিহঃ  িনরী েণর ে  িনরী েকর অব ান হয় কািহিনতেলর বাইের, ফেল 

গেড় ওেঠ বিহঃে ি ত এবং জ  হয় সব কথন পিরি িতর। আবার অ ঃ  িনরী েণর 

ে  িনরী েকর অব ান হয় কািহিনতেলর মেধ ই, িনরী ক কািহিনর কােনা চির  

হেল গেড় ওেঠ অ ঃে ি ত এবং জ  হয় আ কথনরীিতর।  

আবার সমু র চ াটম ান এই দুই ধরেনর িনরী েণর অিতির  আেরা িতন 

ধরেনর িনরী েণর উে খ কেরেছন তাঁর “Story and Discourse” ে । এ িল হল,  

 

১.আ িরক বা ত জ িনরী ণ (Literal or Perceptual Point of view):— 

সমুর চ াটম ান এেক িনেদশ কেরেছন  
“through someone’s eyes (perception)” (Chatman. 1980. P. 151) 

অথাৎ আ িরক অেথ কােনা চিরে র ারা কােনা ঘটনা বা দৃশ  ত করণ। 

 

২.লা িণক বা ধারণামূলক িনরী ণ (Figurative or Conceptual Point of 

view):— সমুর চ াটম ান এেক িনেদশ কেরেছন  
“through someone’s world view (ideology, conceptual system).” (ibid. p. 151) 

অথাৎ কথক বা চিরে র ব ি গত ধ ান-ধারণা, িব াস-অিব ােসর ান থেক কােনা 

ঘটনা বা দৃশ েক দখান। 
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৩. ানা িরত বা ব ি গত ভাব িনভর িনরী ণ (Transferred or Interest Point 

of view):—  

সমুর চ াটম ান এেক িনেদশ কেরেছন  
“from someone’s interest-vantage (characterizing his general interest, profit, 
welfare, well being, etc.).” (ibid. p. 151)  

অথাৎ, কােনা চির  বা কথেকর ব ি গত লাভ- িত-আশা-আকা ার ান থেক 

আখ নেক দখােনা। 

আবার উ  ি মড তাঁর ে  িনরী ণ স িকত আেলাচনাকােল ‘The 

Parameters of point of view’ শীষক পিরে েদ িনরী েণর পাঁচিট ভাগ কেরেছন। 

এ িল হল— 

 

অ. ানগত িনরী ণ (Spatial point of view):— িনরী ণ িব ুর সে  ােনর স ক 

িনণয়কােল ি মড উে খ কেরেছন,  
“If the witnesses have perceived the happenings differently, that could have 
been determined primarily by their spatial point of view. According to their 
spatial position relative to the accident, and depending on their angle of 
vision, the witnesses will have perceived differing facets of reality and used 
them as elements in their stories.” (Schimd. 2010. P. 100-101) 

অথাৎ, একজন িনরী েকর অব ােনর উপর িনভর কের গেড় ওেঠ আখ ােনর সই 

অংেশর ঘটনার িব াসেযাগ তার পিরমাপ। কােনা িবেশষ একিট ঘটনােক একািধক 

িনরী ক একািধক অব ান থেক িনরী ণ করেত পাের এবং তােদর সই অব ানেভেদ 

িনরী েণর ে ও িবিভ তার সৃি  হেত পাের।  

 

আ. আদশগত িনরী ণ (Ideological point of view):— িনরী েকর আদেশর সে  

িনরী েণর স ক িনণয় করেত িগেয় ি মড বেলেছন,  
“The ideological perspective encompasses various factors that determine the 
subjective relationship of the observer to an occurrence: knowledge, way of 
thinking, evaluative position and intellectual horizons. Depending on the 
factors, observers will each focus on different components of the 
happenings and construct differing stories as a result.” (ibid. p. 101) 
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অথাৎ, িনরী েকর িশ া, ভাবনার গিত- কৃিত, মূল ায়েনর মতা এবং বুি গত মা ার 

সে  স িকত হয় তার িনরী ণ। এইসম  মা ার িভি েতই িনরী ক িনরীি ত ব  বা 

িবষয় স েক িনিদ  অব ান গেড় তােল।  

 

ই. সময়গত িনরী ণ (Temporal point of view):— সমেয়র সে  িনরী েণর 

স ক িনণয় কের ি মড বেলেছন,  
“Temporal perspective denotes the interval between the original 
comprehension and the later acts of comprehension and representation. 
“Comprehension” does not mean only the initial impression but also its later 
processing and interpretation. So, it is not only the gap between the (initial) 
comprehension and representation that is relevant to temporal perspective, 
but also the intervals between the various phase of processing and 
interpretation.” (ibid. p. 102) 

সময়গত িনরী ণ কােনা ঘটনার তাৎ িণক অিভঘাতেক িবমু  কের তুলনায় িনরেপ  

দৃি ভি র জ  দয়। সময়গত িনরী েণর ে  কােনা ঘটনার তাৎ িণক সংঘটন, 

াথিমক িনরী ণ এবং তার পিরেবশেনর মেধ  থাকা সময়গত পাথক িট  পায়।  

 

ঈ. ভাষাত গত িনরী ণ (Linguistic point of view):— িনরী েণর ভাষাত গত 

বিশ  স েক ি মেডর ম ব  িণধানেযাগ ; 
“Linguistic point of view attains a special significance for non-diegetic 
narrators. They face the decision of whether to render an occurrence in their 
own language or in the language of one of the narrated characters (or that of 
a milieu).” (ibid. p. 103)  

িনরী ক যখন তার িনরী েণর বণনা দান কের তখন সই ভাষার সে  িমেশ যায় 

তার তৎকালীন মানিসক পিরি িতর আভাস, এবং তার বণনায় য ধরেনর শ -ব  

ব ব ত হয় তার মেধ  িদেয়ও িনরী ক স েক ধারণা করা সহজ হয়। আখ ােনর 

বিহঃ  কথক যখন িনরী েকর িনরী ণ স েক বণনা কের তখন সে ে  ভাষা 

ব বহােরর িবষয়িট িবেশষ  পায়।   

 

উ. ত জ িনরী ণ (Perceptual point of view):— িনরী েকর িনরী ণ ি য়ার 

সে  তার ত তার স ক িনধারণকােল ি মড ম ব  কেরেছন,  
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“The most important factor that determines the perception of an occurrence, 
and is often actually identified with point of view or perspective, is the 
prism through which the occurrence is perceived. It is at the perceptual 
point of view that questions such as the following are aimed: “Through 
whose eyes does the narrator look at the world?” or “Who is responsible for 
the selection of these, and not other, elements of the happenings for use in 
the story?” (ibid. p. 104)  

ত তার উপর িনভর কেরই গেড় ওেঠ িনরী েণর দুিট িবষয়, কথক কার দৃি েকােণর 

মাধ েম আখ ান জগেতর বণনা করেব এবং কার মাধ েম আখ ােনর ঘটনাধারার িনবাচন 

ি য়ািট ঘটেব। আখ ােনর ানগত িনরী ণ যখােন মূলত িনরী েকর ঘটনা েল 

আ িরক অব ানেকই িনেদশ কের সখােন ত জ িনরী ণ গেড় তােল আখ ােনর 

কি য় িনরী ণ িব ু িট।  

 আবার িরমন- কনান তাঁর ে  আেলাচনা কেরেছন িনরী েণর নানান িদক িল 

(Facets of focalization) স েক, য িল িতিন কেয়কিট ভােগ িবভ  কের 

দিখেয়েছন। এ িল হল,  

 

১. উপলি গত িদক (The Perceptual facet):— সময় (Time) এবং ান (Space) 

এই দুিট িবষয় িনরী েণর উপলি গত িদকিটেক িনয় ণ কের। কােজই এই সময় এবং 

ােনর িনরী েণর সে  স কিটেক িবে ষণ করেত িগেয় িরমন কনান উে খ 

কেরেছন কেয়কিট িবষয়।  

 

অ. ান (Space):— িনরী েণর সে  ােনর যাগসূ  স েক বলেত িগেয় িতিন 

বেলেছন,  
“Translated’ into spatial terms the external/internal position of the focalizer 
takes the form of a bird’s-eye view v. that of a limited observer. In the first, 
the focalizer is located at a point far above the object(s) of his perception. 
This is the classical position of a narrator-focalizer, yielding either a 
panoramic view or a ‘simultaneous’ focalization of things ‘happening’ in 
different places.” (Kenan. 1980. P. 77)  

অথাৎ, এে ে  িতিন াধান  িদেয়েছন বিহঃ  এবং অ ঃ  িনরী েকর অব ানেক। 

বিহঃ  িনরী ক তার িনরীি ত ব র থেক দূেরর একিট িব ু েত অব ান কের উপর 

থেক িবহ -দৃি  িনেয় িনরী ণ ি য়ািট স  করার ফেল একই সে  এই িনরী ক 



54 

 

িভ  িভ  ােন ঘেট যাওয়া এক বা একািধক ঘটনােক িনরী ণ করার মতা রােখ। 

অপরিদেক অ ঃ  িনরী েণর দৃি  হয় সীমাব ।  

 

 আ. সময় (Time):— সমেয়র সে  িনরী েণর স ক িনধারণকােল িরমন কনান 

ম ব  কেরেছন,  
“External focalization is panchronic in the case of an unpersonified 
focalizer, and retrospective in the case of a character focalizing his own 
past. On the other hand, internal focalization is synchronous with the 
information regulated by the focalizer. In other words, an external focalizer 
has at his disposal all the temporal dimensions of the story (past, present 
and future), whereas an internal focalizer is limited to the ‘present’ of the 
characters.” (ibid. p.78)   

ােনর মেতাই বিহঃ  িনরী ক ঘটনার অতীত, বতমান এবং ভিবষ ৎ সবটাই যখােন 

দখেত পাের সখােন অ ঃ  িনরী েকর দৃি  সীমাব  থােক ধুমা  ঘটনার বতমােন। 

অ ঃ  িনরী ক অতীত- া হেত পাের একমা  সে ে  যখােন আখ ােনর চির  

িনেজর অতীত ঘটনােক বণনা কের।  

  

২. ধারণাগত িদক (The psychological facet):— িরমন কনান মেন কেরেছন 

িনরী েণর ধারণাগত িদকিটর সে  িনরী েকর অনুভূিতর স ক জিড়েয় থােক। আর 

এই িবষয়িট িতিন আেলাচনা কেরেছন মূলত দুিট ভােগ ভাগ কের।  

 

অ. ান- কি ক উপাদান (The Cognitive Component):— িনরী েণর সে  

িনরী েকর ােনর স ক স ে  বলেত িগেয় িরমন কনান বেলেছন,  
“Knowledge, conjecture, belief, memory— these are some of the terms of 
cognition. Conceived of in these terms, the opposition between external and 
internal focalization becomes that between unrestricted and restricted 
knowledge. In principle, the external focalizer (or narrator-focalizer) knows 
everything about the represented world, and when he restricts his 
knowedge, he does so out of rhetorical considerations. … The knowledge of 
an internal focalizer, on the other hand, is restricted by definition: being a 
part of the represented world, he cannot know everything about it.” (ibid. 
p.79)   

অথাৎ, িনরী েকর সে  সময় এবং ােনর স েকর মেতাই একইভােব বলা যায় 

কথক-িনরী ক বা বিহঃ  িনরী ক তার বিহঃ  অব ােনর জন ই আখ ানিব  স েক 



55 

 

সম  তথ  স েক অিভ । িক  অ ঃ  িনরী েকর দৃি  সীমাব  থাকার কারেণই 

আখ ানিবে র সম  তথ  জানা তার পে  স ব হয় না।  

 

আ. আেবগ- কি ক উপাদান (The Emotive Component):— আখ ােনর িনরী েকর 

আেবগ তার িনরী েণর সে  জিড়েয় থােক।  
“In its emotive transformation, the ‘external/internal’ opposition yields 
‘objective’ (neutral, uninvolved) v. ‘subjective’ (coloured, involved) 
focalization.” (ibid. p. 80) 

একজন বিহঃ  িনরী েকর িনরী ণ হয় সাধারণভােব িনরেপ , স যা িনরী ণ কের 

তার সে  তার ব ি গত আেবগ-অনুভূিতর যাগ ঘেট না কারণ স িনেজ আখ ানতেলর 

বাইের অব ান কের। অন িদেক অ ঃ  িনরী েকর দৃি র সে  িমেশ যায় তার ব ি গত 

আেবগ, তার িনরী ণ হেয় যায় প পাতদু । বিহঃ  িনরী ক তার িনরীি ত িবষয়েক 

ব গতভােব দখেলও অ ঃ  িনরী েকর িনরী েণর সে  িমেশ যায় আ গতভাব।  

 

৩. আদশগত িদক (The Ideological facet):— িনরী েকর আদশগত িদকিটর সে  

আেবগ- কি ক উপাদােনর িকছুটা িমল পাওয়া যায়। িরমন- কনান বেলেছন,  
“This facet, often referred to as ‘the norms of the text’, consists of ‘a 
general system of viewing the world conceptually’, in accordance with the 
events and characters of the story are evaluated. In the simplest case, the 
‘norms’ are presented through a single dominant perspective, that of the 
narrator-focalizer. If additional ideologies emerge in such texts, they 
become subordinate to the dominant focalizer, thus transforming the other 
evaluating subjects into objects of evaluation. Put differently, the ideology 
of the narrator-focalizer is usually taken as authoritative, and all other 
ideologies in the text are evaluated from this ‘higher’ position.” (ibid. p. 81)  

সাধারণভােব কথক-িনরী েকর িনরী ণ আখ ােনর ক ীয়-িনরী ণ িহেসেব িচি ত হয় 

যােক িরমন- কনান আখ ােনর িনরী েণর ে  বক িহেসেব িচি ত কেরেছন। এই 

ক ীয় িনরী েণর সে  অন  কােনা চিরে র িনরী ণ িব ু আখ ােন ান পেলও তা 

কথক-িনরী েকর িনরী েণর অিধন  থােক। কােজই যখােন কথেকর িনরী ণই 

আখ ােন ক ীয় িব ু িহেসেব িনধািরত হয় সখােন তার িনরী েণর মেধ  িদেয় তার 

ব ি গত আদেশর িদকিটও িতফিলত হয়।  
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৩. ভাষা:- িশ পূব েরর কািহিন িবন াস যার মাধ েম িশি ত েরর ত  প পায় 

ভাষা তার মেধ  অন তম ধান উপাদান। িশি ত ের ভাষার িতন ধরেনর িবন াস 

দখেত পাওয়া যায়। এ িল হল- 

(ক) ত  বাচন (Direct Discourse) 

 (খ) পেরা  বাচন (Indirect Discourse) 

           (গ) মু  পেরা  বাচন (Free Indirect Discourse) 

(Leech & Short. 2007. P. 255-56)  

িরমন কনান তাঁর ে র ‘Speech Representation’ অধ ােয় ভাষার এই 

উপাদান িল স েক আেলাচনাকােল েটার ‘িরপাবিলক’ ে র তৃতীয় খে  আেলািচত 

বাচেনর দুই িবভাগ diegesis এবং mimesis- এর স  তুেল এেন ম ব  কেরেছন,  
“In the third book of Plato’s Republic Socrates posits a distinction 
between two ways of rendering speech: diegesis and mimesis. The 
characteristic feature of diegesis is that ‘the poet himself’ is the speaker 
and does not even attempt to suggest to us that anyone but himself is 
speaking. In mimesis, on the other hand, the poet tries to create the 
illusion that it is not he who speaks. Thus dialogue, monologue, direct 
speech in general would be mimetic, whereas indirect speech would be 
diegetic.” (Rimmon-Kenan. 1983. P.106) 

এর থেক িস াে  আসা যায়,  

(ক) ত  বাচন (Direct Discourse) হল আখ ােনর সংলাপ অংশ। অথাৎ 

আখ ানভােগ চির েদর পার িরক কেথাপকথন হল ত  বাচেনর উদাহরণ।  

(খ) পেরা  বাচন (Indirect Discourse) হল কথেকর বাচন। আখ ানভােগ কথক 

যখন কােনা অংেশর বণনা কেরন তখন সিট হয় পেরা  বাচন। পেরা  বাচন িবিভ  

ধরেনর হেত পাের। যমন- পিরেবশ বণনা, চির াবিলর পিরচয় দান, চিরে র বিশ  

উ াটন, সারাংশ দান, চির েদর না-ভাবা কথা বেল দওয়া, িটকা-িট নী ভৃিত। এই 

পেরা  বাচন স েক বলেত িগেয় জি .এন. িলচ তাঁর ‘Style in fiction’ ে র  

‘Speech and thought presentation’ নামাি ত অধ ােয় উে খ কেরেছন, 

“The essential semantic difference between direct and indirect speech is that 
when one uses direct speech to the report what someone has said one quotes 
the words used verbatim, whereas in indirect report one expresses what was 
said in one’s words. The formal relationship between these modes of report 
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are most easily shown by seeing how it is possible to convert one into other. 
(Leech and Short. 2007. p. 255)   

আখ ানতাি ক সমু র চ াটম ান তাঁর “Story and Discourse” ে র প ম তথা 

“Covert versus Overt Narrators” শীষক পিরে েদ তীয়মান কথেকর 

তীয়মানতার মা া িনণেয়র জন  বশ িকছু িনি র উে খ কেরন যার থেক উপলি  

করা যায় কথক তীয়মান নািক ছ  ধরেনর। যেহতু পেরা  বাচন বলেত কথেকর 

বাচনেকই বাঝােনা হয় তাই চ াটম ানকৃত এই িবিভ  িনি িল পেরা  বাচেনর 

আেলাচনায় চেল আেস। চ াটম ানকৃত কথেকর তীয়মানতার এই নানান িনি র 

িবভাজন িলেক মান তা িদেয় িরমন কনানও তাঁর ে র ‘Levels and Voices’ শীষক 

অধ ােয় এই িনি িলর আেলাচনা কেরেছন (Rimmon-Kenan. 1983. P.110)। 

১. সং ান বণনা (Set Descriptions):— চ াটম ান কথেকর তীয়মানতা িনণয় করেত 

িগেয় য িনি িল িনধারণ কেরিছেলন তার মেধ  থম িছল কথেকর ারা আখ ােনর 

সং ান বণনা (Chatman. 1980. P.219)। আখ ােন সং ান বণনার ান অিনবায, আর 

এই কাজিট অিধকাংশ ে  কের থােকন আখ ান কথক। কােজই পূণ বণনা হাক 

িকংবা না হাক পেরা  বাচন বা কথেকর বাচেনর মেধ  অন তম হল আখ ােনর সং ান 

বণনা। 

২. কািলক সংি সার (Temporal Summaries):— চ াটম ােনর িনি েত কথেকর 

তীয়মানতা িনধািরত হয় কথক-কৃত ঘটনার সংি সার দােনর মাধ েমও।  

“We generally accept description without considering it an extraneous 
addition to action by manipulative presence. The details are not likely to be 
felt as frills (hence possible self-indulgences of a narrator) but as 
information for a completer picture or understanding of kernel events.” 

(ibid. P.223) 

কািলক সংি সার দােনর মেধ  িদেয় কথেকর উপি িত উপল  হয় সহেজই। কােনা 

ঘটনার পু ানুপু  িববরণ তখনই দান করা হয় যখন সই ঘটনার িববরণ আখ ােনর 

ঘটনা িকংবা চির  িবন ােসর ে  অপিরহায। এই অপিরহাযতার েয়াজন ব িতেরেক 

এমন অেনক ঘটনাই আখ ােন ঘেট চেল যার অনুপু  িববরণ কথক দন না, ধুমা  
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ঘটনার উে খমা  কের রােখন। এর ফেল একিদেক যমন আখ ােনর গিত ততর হয় 

তমনই অন িদেক আখ ােনর পাঠ-পিরসর কম ব িয়ত হয়। 

৩. চিরে র না বলা বা না ভাবা িবষেয় িববরণ দান (Reports of What Characters 
Does Not Think or Say):—  

চ াটম ান কথেকর তীয়মানতার মা া িবচারকােল স বত সব -কথেকর সব তার 

িবষয়িটেক রেণ রেখই আেলাচ  িনি িটর অবতারণা কেরিছেলন। তাঁর মেত,  

“A step further along the scale of narrator prominence: some narrators 
assume the power to report what a character did not in fact, think or say. 
The mention of possible but unconsummated events calls attention more 
clearly still to artifice of the narrative process itself.”        (ibid. P.225) 

আখ ান কথক অেনক সমেয়ই আখ ােনর চির েদর না ভাবা অথবা ভাবেলও না বলা 
কথার িববরণ দান কেরন। ফেল এিটও কথেকর বাচন তথা আখ ােনর পেরা  বাচেনর 

ে ই আেলািচত হয়। 

৪. ত  এবং ভাষ  (Ethos and Commentary):— চ াটম ান ত  এবং ভাষ েক 

চারিট উপিবভােগ িবভ  কের আেলাচনা কেরেছন। এ িল হল— 

অ.ভাষ  (Commentary):— চ াটম ান আখ ােন কথেকর দ  ভাষ  স েক তাঁর ে  

উে খ কেরেছন ব তপে  কথেকর সাধারণ কথন মা ই ভাষ । সাধারণ-কথন বলেত 

আমরা বাঝােত চাইিছ কােনা ভার ত  দান, অিভমত দান ব িতেরেক কথক যখন 

আখ ােনর ঘটনার িববরণ দান কেরন তােকই কথেকর ভাষ  িহেসেব হণ করা যায় 

(Chatman. 1980. P. 228)। 

আ. ব াখ া (Interpretation):— কথেকর বাচন বা পেরা  বাচেনর একিট অন তম 

পূণ অংশ হল কথককৃত ঘটনা বা চিরে র ি য়া- িতি য়ার পছেন থাকা নানা 

কারেণর উে খ কের সই িনিদ  ঘটনার যেথািচত ব াখ া দান। আখ ানতাি ক সমু র 

চ াটম ান তাঁর ে  এ স েক উে খ কেরেছন কথেকর বাচন বা পেরা  বাচেনর 

একিট অন তম পূণ অংশ হল কথককৃত ঘটনা বা চিরে র ি য়া- িতি য়ার 
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পছেন থাকা নানা কারেণর উে খ কের সই িনিদ  ঘটনার যেথািচত ব াখ া দান। 

ব তপে  কথককৃত ঘটনা বা চিরে র ি য়ার ব াখ া দােনর মেধ ই আখ ােনর গভীরতা 

অেনকাংেশ িনভর কের (Chatman. 1980. P. 228 & 239-40)। 

ই. অিভমত (Judgment):— আখ ান কথক অেনক সমেয়ই কথনকােল িকছু ঘটনা 

অথবা চিরে র ি য়ােক সামেন রেখ িকছু অিভমত কাশ কেরন কথেকর এই অিভমত 

কােশর মেধ  িদেয় কথেকর সমা রােল অেনক সমেয়ই যুগপৎভােব িনিহত এবং 

কৃত লখেকর নিতক, আধ াি ক িকংবা জাগিতক মূল েবােধর আভাস পাওয়া যায় 

(Chatman. 1980. P. 228)। 

ঈ. সাধারণীকরণ (Generalisation):—   কথক অেনক সমেয় কথনকােল িকছু ঘটনা 

বা চির েক উপল  কের সাধারণীকৃত ম ব  কেরন যা কখেনা ঐিতহািসক বা বসত  

আধািরত হয়। চ াটম ান কথেকর এই ধরেনর ম ব  স েক উে খ কেরেছন তাঁর 

ে । কথককৃত এই ধরেনর সাধারণীকরেণর মেধ ও িনিহত লখক এবং অেনক সময় 

কৃত- লখেকর ব ি গত িব াস অিব ােসর িট িমেশ যায় (Chatman. 1980. P. 

228)। 

(গ) মু  পেরা  বাচন (Free Indirect Discourse):— মু  পেরা  বাচন বলেত 

বাঝায় বাচেনর সই অংশেক যখােন কথেকর বাচেনর মেধ  সংলাপ িবগিভত হয়। 

অথাৎ এখােন পুেরাপুির পেরা  বাচনেকও পাওয়া যায় না আবার ত  বাচনেকও 

স ূণ েপ উপলি  করা যায় না। ব তপে  এিট হল ত  ও পেরা বাচেনর 

সহাব ান। মু  পেরা  বাচন কি ক আেলাচনাকােল িবিভ  তাি ক তাঁেদর িনজ  

ত  দৃি ভি র িনিরেখ িবষয়িটেক বুেঝ নওয়ার এবং বুিঝেয় দওয়ার য়াস 

কেরেছন। 

িমক বল তাঁর ে  বাচেনর িতন র স েক আেলাচনা এবং পাথক  

িনেদশকােল মু  পেরা  বাচনেক উে খ কেরেছন, “a mode of representation 
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which is even more indirect” (Bal.2009.P.70) িহেসেব। এবং এই 

আেলাচনাকােলই িমক বল পাঠকেদর রণ কিরেয় িদেয়েছন য কথেকর বাচন এবং 

মু  পেরা  বাচেনর মেধ  পাথক  রেয়েছ। এই পাথেক র িবষয়িটেক আেরা জারােলা 

ভােব তুেল ধেরেছন জি .এন. িলচ তাঁর ‘Style in fiction’ ে র ‘Speech and 

thought presentation’ নামাি ত অধ ােয়। ত  বাচন, পেরা  বাচন, মু  ত  

এবং পেরা  বাচেনর িবষয়িটেক িলচ একিট রখািচে র মাধ েম বাঝােনার চ া 

কেরেছন যা িনে  উে খ করা হল। 

   NRSA  IS FIS DS FDS 
       

                Norm 

(Leech and Short. 2007. P. 268) 

তাঁর মেত ত  বাচনই হল আখ ান-বাচেনর বক। তার থেক িবচু িত িলই হল মু  

ত  বাচন এবং মু  পেরা  বাচন। আবার মু  পেরা  বাচন স েক সম ক ধারণা 

দানকােল িতিন উে খ কেরেছন,  

“As its name implies, FIS is normally thought of as a freer version of an 
ostensibly indirect form. It’s most typical manifestation is one where, unlike 
IS, the reporting clause is omitted, but where the tense and pronoun 
selection are those associated with IS. … 

FIS usually occurs in the context of sentences of narrative report, and, given 
the preponderance of the third-person narrator telling his tale in the past 
tense, its characteristic features in the novel are almost always the presence 
of third-person pronouns and past tense, which correspond with the form of 
narrative report and indicate indirectness, along with a number of features, 
both positive and negative, indicating freeness. Thus it is, as it were, a free 
form ‘purporting’ to be IS.” (ibid. P. 260-61)  

 এই মু  পেরা  বাচন িনেয় দীঘ গেবষণা কেরেছন মিণকা ু দারিনক তাঁর ‘The 

fictions of Language and the Languages of fiction’ ে । এই ে  িতিন 

এই বাচেনর ধারণা দানকােল উে খ কের (Fludernik. 2005. P. 71) দিখেয়েছন 

কীভােব ত  বাচন মু  পেরা  বাচেন পিরণত হয়। এই মু  পেরা  বাচন যমন 
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একিদেক ত  বাচেনর বাক গঠন সং া  উপাদােনর পাশাপািশ ভাব কােশর 

উপাদান িলেক িকছু পিরমােণ সংরি ত কের পেরা  বাচেনর সে  িমিলত কের 

তমনই তারই সে  পেরা  বাচেনর রেক িমিলেয় নয় ফেল ত  বাচন হেয় ওেঠ 

মু  পেরা  বাচন। আর এই কারেণই এই বাচেনর মেধ  ত  এবং পেরা  এই দুই 

ধরেনর বাচেনরই অনুরণন অনুভূত হয়।  

 এই বাচেন য ধুমা  ত  এবং পেরা  বাচেনর র অনুভূত হয় তা-ই নয়, 

ত  থেক মু  পেরা  বাচেনর পিরবতেনর কােল বদেল যায় বােক  ব ব ত কােলর 

(tense) ব বহারও। আর এই িবষয়িটর িত আেলাকপাত কের ু দারিনক উে খ 

কেরেছন,  

“In (free) indirect discourse, as is well known, the introductory verb of 
enunciation, parenthetical or contextual reference point, if in a tense other 
than present, triggers a shift in the tenses of the subordinate clauses that in 
English is usually referred to as the sequence of tenses (SoT), and in French 
the concordance des temps. If the verb of this introductory clause is in the 
past tense system, there is a shift into a background tense of the preterital 
system for the reported complement clause. In French the background tense 
is morphologically marked (imparfait, plusqueparfait). Whatever the tense 
of the ‘original’ discourse, the speech representation clause only marks 
anteriority, simultaneity or posteriority in the unshifted present tense or the 
shifted past tense system.” (ibid. p. 173-74)  

অথাৎ, উি  িনেদশক য ি য়াপদ থােক তা যিদ বতমানকাল ব তীত অন  কােনা কাল 

িনেদশক হয় তাহেল মু  পেরা  বাচেন পিরবতেনর সমেয় সই ি য়াপেদর কােলরও 

একটা পিরবতন ঘেট।  

 তাি ক জি  িলচ তাঁর ে র ‘Speech and thought presentation’ 

নামাি ত অধ ােয় বাচেনর িবিভ  প িত িলেক ত , পেরা  ও মু  পেরা  বাচেনর 

অিতির  কেয়কিট ভােগ িবভ  কেরেছন এবং বাচন উপ াপেনর স ূণ ি য়ািটেক 

একিট সারিণর মাধ েম িবে ষণ কের দিখেয়েছ যা িনে  দখােনা হল। 
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Cline of ‘interference’ in report 
 
Narrator apparently        Narrator apparently   Narrator 
apparently 
in total control      in partial control    not in control 
of 
of report             of report    report at all 

 
Varieties of speech presentation 

 
 
NRA   NRSA  IS  FIS  DS   FDS 
 
[NRA= Narrative Report of Action                                  (Leech and Short. 2007. P. 260) 
 

উ  সারিণিটর িত খয়াল করেল দখা যােব আমােদর ধারণা অনুযায়ী বাচেনর িতনিট 

প িতর অিতির  িলচ আেরা দুইিট উপাদােনর উে খ কেরেছন। এ িল হল সংলােপর 

বণনামূলক িতেবদন (NRSA/ Narrative Report of Speech Act), এবং মু  ত  

বাচন (FDS / Free Direct Speech) ।  
  

ঘ. সংলােপর বণনামূলক িতেবদন (Narrative Report of Speech Act):— িলচ 

বাচেনর এই উপাদান স েক উে খ কেরেছন (Leech and Short. 2007. P. 259-

60) সংলােপর বণনামূলক িতেবদন এমন একধরেনর বাচন ি য়া যখােন ধুমা  

সংঘিটত হওয়া এক বা একািধক সংলাপ ে র উে খমা  করা হয়। অথাৎ িকছু সংলাপ 

য সংঘিটত হেয়েছ তার একটা সংি  িতেবদন দান করা হয় এই ধরেনর বাচেন, 

িক  সই সংলাপ ে  কী বলা হেয়েছ তার পু ানুপু  িববরণ িদেত বাধ  থােক না 

কথক। এই ধরেনর বাচন সাধারণত আখ ান-ঘটনার সারাংশ িল রচনার ে  ব ব ত 

হয়।  
 

ঙ. মু  ত  বাচন (Free Direct Speech):— িলচ মু  ত  বাচন স েক 

বলেত িগেয় উে খ কেরেছন, 
“Direct speech has two features which show evidence of the narrator’s 
presence, namely the quotation marks and the introductory reporting clause. 
Accordingly, it is possible to remove either or both of these features, and 
produce a freer form, which has been called FREE DIRECT SPEECH: one 
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where the characters apparently speak to us more immediately without the 
narrator as an intermediary: …” (ibid. p. 258) 

আখ ােন ত  বাচন বাঝােনার জন  দুিট অংেশর যু ফল ব বহার করা হয়, যার থম 

অংেশ িনেদশ কের দওয়া হয় কথাটা ক বলেছ এবং ি তীয় অংেশ উ -কমার মেধ  

ব ার ব ব িট ব ার মুখ িদেয়ই বলােনা হয়। অথাৎ এই য এখােন িনেদশ কের 

দওয়া হল ব ব টা আসেল কার তার মেধ ই আখ ান কথেকর সব - র িমেশ যায়। 

িলচ এই ত  বাচেনর পিরপূরক অংশ িহেসেব িনেদশ করেলন মু  ত  বাচনেক। 

ত  বাচেনর সে  মু  ত  বাচেনর পাথক  থাকল দুিট ে , থমত এখােন 

ব া িনেদশক কােনা বাক াংশ ব ব ত হল না এবং ি তীয়ত, চির েদর সংলাপও আর 

ঊ -কমার মেধ  আব  রাখা হল না।  িবেশেষ মু  ত  বাচন রচনার জন  এই 

দুিট শতই একে  িকংবা য কােনা একিট শেতর েয়াগ হেয় থােক। ইংেরিজ 

উপন ােসর সমা রােল িবশ শতক থেক রিচত হওয়া বাংলা উপন াস িলেতও মু  

ত  বাচেনর ব বহার ল  করা যায়। স ত উে খ  রবী নােথর উপন াস িল ধের 

আেলাচনার সমেয় ান িবেশেষ এই মু  ত  বাচন িল িনেদশ করা হেব। 

 যিদও এটুকু বলেল য বাচেনর এই িতন রীিত স েক সম  ে র উ র পাওয়া 

যায় তা নয়। আখ ানতাি করা বাচেনর এই িতন রীিত িনেয় ব াখ া িবে ষণকােল মূলত 

সংকেট পেড়েছন পেরা  এবং মু  পেরা  বাচেনর মেধ  পাথক  িনেদশকােল। িমক 

বল তাঁর ‘Narratology — Introduction to the Theory of Narrative’ ে  

এই িবষয়িটর িত আেলাকপাতকােল উে খ কেরেছন িতনিট ধান চািরি ক ণাবলীর 

িত। এই িতনিট শত বা ণাবলী হল; 
“1. Indirect discourse is narrated at a higher level than the level of which the 
words in the fabula are supposed to have been spoken. 
2. The narrator’s text explicitly indicates that the word of an actor are 
narrated by means of a declarative verb and a conjunction, or a substitute 
for it.  
3. The words of the actor appear to have been rendered with maximum 
precision and elaboration.” (Bal. 2009. P.70)   

অথাৎ, কািহিন বা ‘ফ াবুলা’র বাচন য ের থােক তার থেক একধাপ উঁচুেত অব ান 

কের পেরা  বাচন। িমক বল িনেদিশত উ  িতন বিশে র মেধ  থম বিশ িট 

ত  বাচন এবং পেরা  বাচেনর মেধ  পাথক  সৃ  কের। ি তীয় বিশ িট পেরা  
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এবং মু  পেরা  বাচেনর পাথক েক িনেদশ কের এবং সবেশষ বিশ িট মু  পেরা  

বাচেনর সে  কথেকর বাচেনর পাথক েক িনেদশ কের। 

 

গেবষণা স েভর আেলাচ  অধ ােয় আখ ানতে র একটা াথিমক ধারণা দােনর 

েচ া করা হেয়েছ। মেন রাখেত হেব উপন ােসর গঠনগত এই ত িটর িববতন হেয় 

চেলেছ মাগত। জ  িনেয়েছ আখ ানতে র নারীবাদী পাঠ িকংবা উ রাধুিনক পােঠর 

পাশাপািশ উ র-সংগঠনবাদী পাঠ। এই অধ ােয় আখ ানতে র সম  াথিমক উপাদান 

এবং িবষয় িল স েকই আেলাচনা করা হেয়েছ যার সাহােয  আমরা আমােদর গেবষণা 

স ভিটেক গেড় তালার চ া কেরিছ। এই অধ ােয় আেলািচত আখ ানতে র ধারণার 

িভি েতই আমরা আমােদর গেবষণার কাজিটেক পরবতী ের িনেয় যাওয়ার চ া করব।  

 


