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স ভপে র পূেবর অধ ায় িলর আেলাচনা থেক জানেত পেরিছ য আখ ানত র 

আেলােক উপন ােসর গঠন িবে ষণ করার ে  িশি ত েরর  সবেচেয় বিশ। 

এই েরর মাধ েমই িশ পূব েরর িবষয়ব েক ফুিটেয় তালা হয়, কাশ করা হয় 

ভাষার মাধ েম। এবং এই কারেণ আখ ানতাি েকরা এেক ‘Representation’-এর র 

িহেসেব অিভিহত কেরেছন। এই েরর অন তম অবল ন হল বাচনেকৗশল, এবং সই 

িবষয়িটেক াধান  িদেয়ই স ভপে র এই অধ ােয়র নামকরণ হেয়েছ ‘রবী -

উপন ােসর আখ ানতাি ক বাচনৈশলী’। বাচন স েক াথিমক ধারণা দান করেত 

িগেয় সমু র চ াটম ান তাঁর ‘Story and Discourse’ ে  উে খ কেরেছন; 
“What in Narrative is the province of expression? Precisely the narrative 
discourse. Story is the content of the narrative expression, while discourse is 
the form of that expression. We must distinguish between the discourse and 
its material manifestation— in words, drawing or whatever. The latter is 
clearle the substance on narrative expression, even where the manifestation 
is independently a semiotic code.” (Chatman. 1980. p. 23-24)  

আখ ানতে র িবভাগ িল স েক বলেত গেল বাচন রিটই আখ ান কােশর মুখ  র 

িহেসেব িচি ত করা যায়। ‘কািহিন’ হল আখ ান- কােশর িবষয় এবং বাচন হল তার 

গঠনরীিত। এই াথিমক িবভাগ এবং তােদর স াব  আবিশ ক উপিবভাগ িল িনেয় 

স ভপে র থম অধ ােয় আেলাচনা করা হেয়েছ। উপন ােসর বাচনৈশলী িনধারেণর 

ে  য িবষয় িল িবেশষভােব  পায় স িল হল কথনরীিত, দৃি েকাণ এবং ভাষা 

উপাদান। অথাৎ উপন ােসর আখ ানিবে  ক বলেছ, ক দখেছ, কীভােব বলেছ ভৃিত 

নানা িবষয় াধান  পেয় থােক। আেলাচনার সুিবেধর জন  বতমান অধ ায়িটেক িতনিট 

পিরে েদ িবভ  কের িবে ষেণর চ া করা হেয়েছ। আেলাচ  অধ ােয়র িতনিট 

পিরে দ হল; 

ক) কথনরীিত (Narration) 

খ) দৃি েকাণ (Focalization)  

গ) ভাষা ব বহার (Speech)  
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ক) কথনরীিত 

 

আখ ােনর কথনরীিত িনেয় আেলাচনার েতই বলেত হয় আখ ান-স রেণর এই 

‘কথক’-এর সে  যু  থােক াতা বা পাঠেকর স ক। কথেকর থেক তথ  কীভােব 

পাঠক বা াতার মেধ  স ািরত হয় তা িনে র রখািচ িটর মাধ েম দখােনা যায়,  

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

         (Chatman. 1980 P. 151) 

এই রখািচ িটর মেধ  থেক িবেশষ িকছু উপাদান হণ কের কােনা কােনা 

আখ ানতাি ক আখ ান-স রেণর িবষয়িট িনেয় আেলাচনা কেরেছন। আবার কউ কউ 

স ূণ রখািচ িটেকই হণ কেরেছন। এ িবষেয় স ভপে র থম অধ ােয় আেলাচনা 

করা হেয়েছ  (িব ািরত আেলাচনা পৃ. ৩৮-৪৭)।   

 আখ ানতে র াথিমক ধারণা িনেয় যখন উপন ােসর কথনরীিতর আেলাচনায় বৃ  

হওয়া যায় তখন য দুিট  সবার থেম উেঠ আেস তা হল কািহিনর ঘটনা েলা ‘ ক 

দখেছ’ (who sees) এবং ‘ ক বলেছ’ (who speaks)। আখ ােন এই দখা এবং 

বলার কাজ একই ব ি র ারা একই সমেয় হেত পাের আবার নাও হেত পাের। 

স ভপে র থম অধ ােয়র আেলাচনা থেক জানা িগেয়েছ আখ ােন য ব ি  ঘটনা িল 

দেখ স ‘িনরী ক’ (focalizer)  এবং পুেরা িবষয়িটেক সুসাম স পূণ েপ সািজেয় য 

ব ি  উপ াপনা কের স ‘কথক’ (narrator)। 

 কথেকর অব ান এবং কািহিন উপ াপেনর ধরেনর ওপর িনভর কেরই গেড় ওেঠ 

কথনরীিত। এই কতক িল সহজ িবষয় এবং ে র উ র বুেঝ নওয়ার পের সরাসির 

পিরে েদর মূল আেলাচনা ে  েবশ করা যায়। যখােন আেলাচ  অধ ােয়র এই 

থম পিরে েদ রবী নােথর উপন াস িলর কথক এবং কথনরীিত িনেয় িব ািরত 

আেলাচনায় বৃ  হওয়া িগেয়েছ সখােন পিরে দিটেক মূলত দুিট পযােয় ভাগ কের 

আেলাচনার চ া করা হেব; যথা— 

অ. কথেকর নানান পেভদ (িব ািরত আেলাচনা পৃ. ৩৯-৪২) 

আ. কথনরীিত। (িব ািরত আেলাচনা পৃ. ৪৩-৪৭) 
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 এই পিরে েদর আেলাচনা মূলত জরাড জেনেটর িটর িনিরেখ করা হেব, 

কারণ দখা িগেয়েছ িরমন কনান বা সমু র চ াটম ােনর মেতা অিধকাংশ 

আখ ানতাি কই জেনটকৃত কথক এবং কথনরীিতর নানান িবভাগ িলেক মান তা িদেয়ই 

তাঁেদর আেলাচনােক অ সর কেরেছন।  

 

(অ) কথেকর নানান পেভদ:— থম অধ ােয়র আেলাচনা থেক জানা িগেয়েছ 

জরাড জেনট তাঁর ে র প ম তথা ‘Voice’ শীষক অধ ােয় কথক ও কথনরীিতেক 

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  কেরেছন, যথা;  

১. কাশ  কথক (Explicit Narrtor) 

২. ছ  কথক (Implicit Narrator)   (Genette. 1983. P. 244) 

জেনটকৃত কথেকর এই দুই ধরনেকই আবার িরমন কনান তাঁর ে  ‘Overt 

Narrator’ এবং ‘Cover Narrator’ িহেসেব িচি ত কেরেছন (িব ািরত আেলাচনা পৃ. 

৩৯-৪২)।  

 রবী নােথর উপন াস িলর কথকেদর উ  তা এবং অ তার িনিরেখ 

িবে ষণ করেত গেল দখা যােব ‘বউ-ঠাকুরানীর হাট’ থেক  কের ‘ গারা’ হেয় 

‘ যাগােযাগ’ পয  যখােন কথেকর উপি িত অিত  সখােন ‘ শেষর কিবতা’ থেক 

আর  কের অি মপেবর ু াকার উপন াস িলেত কথেকর উপি িতর তীয়মানতার 

মা া েম েম াস া  হেয়েছ। উপন াস িল থেক িকছু অনুে দ উ ৃ ত কের 

িবষয়িটেক সম ক েপ বুেঝ নওয়া যায়।  

 

১. বউ-ঠাকুরানীর হাট:— “উপাখ ােনর আর ভােগ ি ণীর উে খ করা হইয়ােছ, 

বাধ কির পাঠেকরা তাহা িব ৃত হন নাই। এই ম লাই সই ি ণী।” (ঠাকুর। 

১৪২৫।পৃ. ৫২) (পাঠকেক সে াধন) 
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২. রাজিষ:— “ গািব মািণক  য িঠক এতটা ভািবয়ািছেলন তাহা নেহ। িতিন ল ণ 

দিখয়াই বুিঝয়ািছেলন য, এই ফিকর, এ য আপনার বাসনা-সকল িবসজন িদয়া াধীন 

ও সু  হইয়া জগেতর কাজকিরেত বািহর হইয়ােছ তাহা নেহ; এ কবল আপনার বাসনা 

তৃ  হয় নাই বিলয়া রাগ কিরয়া সম  জগেতর িত িবমুখ হইয়া বািহর হইয়ােছ।” (পৃ. 

১৭৯) (চির  কতটা ভেবেছ বা ভােবিন তার মা া িনণয়) 

 

৩. চােখর বািল:— ক. “বিলয়া উ রমা  না িনয়া তেবেগ চিলয়া গেলন।” 

(পৃ.১৯১) (চিরে র শারীর-ভাষার পু ানুপু  বণনা) 

খ. “যখন কােনা অিভভাবক একটা ই ু দে র সম  রস ায় িনঃেশষপূবক চবণ কিরেত 

থােক তখন হতা াস লু  বালেকর াভ উ েরা র যমন অসহ  বািড়য়া উেঠ, মেহে  

সই দশা হইল।” (পৃ. ১৯৬) (চিরে র ভাবনার িনিরেখ িবেশষ িট নী)  

 

৪. নৗকাডুিব:— “ নৗকা াম ছাড়াইয়া চিলয়া গল। এক িদেক চর ধূ ধূ কিরেতেছ, 

আর-এক িদেক ভাঙা উ  পাড়। কুেহিলকার মেধ  চাঁদ উিঠল, িক  তাহােক মাতােলর 

চ ু র মেতা অত  ঘালা দখাইেত লািগল।” (পৃ. ৩৩৯) (সং ান বণনার পাশাপািশ 

পেকর ব বহােরর মাধ েম ঘটনার ত দশীতার অধ াস গেড় তালা)  

 

৫. গারা:— “সাধারণত আমােদর দেশর লােকরা জািত ও েদেশর আেলাচনায় 

িকছু-না-িকছু মু ি য়ানা ফলাইয়া থােক; তাহােক গভীর ভােব সত  ভােব িব াস কের 

না; এইজন  মুেখ কিব  কিরবার বলায় দেশর স ে  যাহাই বলুক দেশর িত 

তাহােদর ভরসা নাই; …” (পৃ. ৫৪২) (পাঠকেক ব েব র মেধ  যু  কের নওয়া)  

 

৬. চতুর :— “তাঁর সে  িবে েদর শূণ তা থমটা শচীেশর কােছ য কমনতেরা 

ঠিকয়ািছল তা ভািবয়া ওঠা যায় না। সই অসহ  য ণার দােয় শচীশ কবলই বুিঝেত 

চ া কিরয়ািছল য, শূন  এত শূন  কখেনাই হইেত পাের না; সত  নাই এমন ভয়ংকর 

ফাঁকা কাথাও নাই; এক ভােব যাহা ‘না’ আর-এক ভােব তাহা যিদ ‘হাঁ’ না হয় তেব সই 

িছ  িদয়া সম  জগৎ য গিলয়া ফুরাইয়া যাইেব।” (পৃ. ৮১১) (চিরে র একা  ব ি গত 

ভাবনার পু ানুপু  িববরণ দান যা সব -কথক ব তীত স ব নয়)  

 

৭. ঘের-বাইের:— “ওের হতভাগা, একবার জগেতর সদের দাঁিড়েয় সম র সে  

আপনােক িমিলেয় দখ-না সখােন যুগযুগাে র মহােমলায় ল েকািট লােকর িভেড় িবমল 

তামার ক? স তামার ী! কােক বল তামার ী? ঐ শ টােক িনেজর ফঁুেয় ফুিলেয় 

তুেল িদন রাি  সামেল বড়া , জােনা বাইের থেক একটা িপন ফুটেলই এক মুহূেত 

হাওয়া বিরেয় িগেয় সম টা চুপেস যােব।” (পৃ. ৮৮০) ( যৗিগকরীিতর আ কথেনর 

একজন কথক গেতাি র মাধ েম িনেজর ভাবনােক িবে ষণ করেছ)  
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৮. যাগােযাগ:— “যারা মাের তারা ভােল, যারা মার খায় তারা সহেজ ভুলেত পাের 

না, লািঠ তােদর হাত থেক খেস পেড় বেলই লািঠ তারা মেন মেন খলেত থােক। ব  

দীঘকাল হাতটা অসাড় থাকােতই মানিসক লািঠটা ওেদর বংশ বেয় চেল আসেছ।” (পৃ. 

৯৭০) (উপন ােসর মূল  স েক কথেকর িট নী)  

 

৯. শেষর কিবতা:— “এইখােন একবার িপছন ফরা চাই। প ােতর কথাটা সের 

িনেত পারেল গ টার সামেন এেগাবার বাধা হেব না।” (পৃ. ১১১৬) (কািহিনর গিত থািমেয় 

সব -কথেকর সুের ম ব )  

 

১০. দুই বান:— “ মেয়রা দুই জােতর, কােনা কােনা পি েতর কােছ এমন কথা 

েনিছ।  

এক জাত ধানত মা, আর-এক জাত ি য়া।” (পৃ. ১১৭৮) (কথেকর ারা সাধারণীকরণ)  

 ঔপন ািসক রবী নােথর উপন াস রচনার একদম থম পযােয়র দুিট উপন ােসর 

ভাব, ভাষা, পিরেবশন প িত ব লাংেশ পূববতী ঔপন ািসক বি মচ  চে াপাধ ােয়র 

উপন াস রচনার প িতেক আদশ কের রিচত হেয়িছল তা স ভপে র ি তীয় এবং 

তৃতীয় অধ ােয়র নানান অংেশর আেলাচনায় উে খ করা হেয়েছ। পিরে েদর এই অংেশ 

যখােন আখ ান-কথেকর আখ ােন  িকংবা অ তার মা া িনধারেণর চ া করা 

হে  সখােন উ  অনুে দ িলর িত মেনােযাগ রেখ বলা যায় উপন াস িলেত 

আখ ান-কথক কাশ  ধরেনর। িতিট উদাহরণ ল  করেল দখা যােব, এই িতিট 

উপন ােসই পাঠকেক কখেনা সরাসির সে াধন (বউ-ঠাকুরানীর হাট, চােখর বািল, দুই 

বান), িকংবা আখ ােন বিণত িবেশষ পিরি িতর িনিরেখ িবেশষ ম ব  ( চােখর বািল, 

নৗকাডুিব, গারা, যাগােযাগ) িকংবা চির  কতটা ভেবেছ বা ভােবিন তার মা া িনধারণ 

(রাজিষ, চতুর )-এর মাধ েম আখ ান-কথক আখ ানতেল িনেজর অব ান অিত  

কের তুেলেছ। এই সম  ি য়ার মধ  িদেয় কথক আখ ােন অিত কট হেয় ওেঠ। 

কথেকর এই ি য়া পাঠকেক সেচতন কের তােল আখ ান-কথেকর উপি িত স েক 

এবং একইভােব আখ ান-কথকও এই সম  ি য়ার মাধ েম বুিঝেয় দয় য কািহিনেত 

বিণত চির িলর অিতির  আরও একিট চির  রেয়েছ য কািহিনিটর পু ানুপু  

বণনার সমা রােল কািহিনেত উপি ত চির েদর ব ি গত ি য়া, ভাবনা, গেতাি  
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স েকও অিভ । সাধারণভােব কথেকর এই অিত তা সব -কথেকর ধরেনর িত 

িদকিনেদশ কের। যিদও উ  উদাহরেণর মেধ  ‘চতুর ’- ক রাখা হেয়েছ, যা 

সাধারণভােব আ কথনরীিতেত কিথত উপন াস বেলই পিরিচত, যখােন কথক িবলাস 

উপন ােসর অন তম ধান চির  িক  একমা  ধান চির  নয়। উ  অনুে েদর মেতা 

একািধক অনুে দ উপন াসিটেত রেয়েছ যখােন কথক িবলােসর আ কথনরীিতর 

মেধ  িবগিভত হেয়েছ সব -কথেকর সব তা। িবলাস য শচীেশর একা  ব ি গত 

অনুভূিতর এতটা পু ানুপু  বণনা িদেয়েছ তার মেধ ই কথক িহেসেব তার অিত-

তা ল  করা যায়। যার মেধ  সব তার মতা পিরলি ত হয়। উপন াসিটর 

কথনরীিত িবে ষণকােল এ-স েক আরও িব ািরত আেলাচনাকরা হেব।  

 আবার একইভােব উে খ করা যায় একদম শেষর দুিট উপন ােসর স েক। 

ধারাবািহকতা বজায় রেখ রবী নােথর উপন াস িল পাঠ করেল অিত সহেজই উপলি  

করা যায় একদম শষ পেবর দুিট ু  উপন ােস এেস আখ ান-কথন িকংবা কািহিনর 

অ গিতর ে  কথেকর হ ে েপর পিরমাণ অেনকাংেশ কিমেয় এেনেছন রবী নাথ। 

ফেল উপন াস িল হেয় উেঠেছ একা ভােব চির েদর কেথাপকথন িনভর। উদাহরণ 

িহেসেব উে খ করা যায়; 

১১. মাল :— “ওর মেনর মেধ  য রস িছল িনছক িম , আজ কন স হেয় গল কটু; 

যমনাজকালকার দুবল শরীরটা ওর অপিরিচত, তমন এখনকার তী  নীরস ভাবটাও 

ওর চনা ভাব নয়।” (পৃ. ১২১৫) 

 

১২. চার অধ ায়:— “দৃশ — চােয়র দাকান। তারই একপােশ একিট ছােটা ঘর। সই 

ঘের িবি র জেন  সাজােনা িকছু ু লকেলজপাঠ  বই, অেনক িলই সেক হ া । …”(পৃ. 

১২৫১)  
‘মাল ’-র ে  নীরজার মানিসক-পিরি িত এবং তার দৃি েকােণর িবে ষণকােল 

কথেকর তা িকছুটা ল  করা গেলও ‘চার অধ ায়’-এর কথক ায় স ূণভােবই 

ছ  কৃিতর। এই উপন ােস এেস রবী নাথ ায় স ূণভােব কথেকর উপি িতেক 

অ ীকার করার মানিসকতায় এেস প েছিছেলন বেলই একদম শেষর এই উপন াসিট 

দাঁিড়েয় রেয়েছ মূলত চির েদর কেথাপকথেনর ওপর। আখ ােন সং ান বণনা যটুকু 
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রেয়েছ তােকও কথেকর কথেনর আধাের না রেখ বণনা করা হেয়েছ নাটেকর 

দৃশ পেটর আধাের, যার ফল প এই উপন াসিটেক অেনেকই নাট াকাের সি ত বেল 

মেন কেরেছন। এই দুিট উপন ােসর ে ই কথক-চির  উপি ত, িক  তার উপি িতর 

মা া অন ান  উপন াস িলর তুলনায় অেনকাংেশ কম িবেবচনা কের এই কথকেক ছ  

পযােয় রাখা হল।  

 উ  দুিট িবভাগ ছাড়াও জেনট আখ ােন কথেকর উপি িতর িনিরেখ আখ ানকথন 

এবং আখ ানকথক এই দুিট েকই দুইভােগ িবভ  কেরন। যথা—  

৩. িব-সমকথনিবে র কথক (Heterodiegetic) 

৪. সমকথনিবে র কথক(Homodiegetic)      (িব ািরত আেলাচনা পৃ. ৪১) 

এই দুিট িবভাগ স েকও থম অধ ােয় আেলাচনা করা হেয়েছ, ফেল আেলাচনার 

পুন ি  না ঘিটেয় সরাসির মূল আেলাচনায় েবশ করা হল।  

 আসেল আখ ান িযিন বয়ন কেরন তাঁর বয়নৈশলীর উপেরই িনভর কের য িতিন 

আখ ানিটেক কীভােব অথবা কার মাধ েম উপ াপন করেবন। আখ ােনর লখক এমন 

একজন কথেকর মাধ েম আখ ানিট উপ াপন করেত পােরন িযিন আখ ানতেলর বাইের 

থেক আখ ানিট বণনা কেরন অথবা আখ ােনরই কােনা মুখ  বা গৗণ চিরে র মাধ েমও 

আখ ােনর কািহিনিট উপ াপন করেত পােরন। আখ ান লখেকর এই মেনানয়ন বা 

কথেকর িবকে র উপর িভি  কেরই জেনট কথক এবং কথনরীিতর ে  দুিট ভাগ 

কেরেছন। উি িখত আখ ান কথেনর থম পিরি িতর িনিরেখ দখেল সই কথক হেবন 

িব-সমকথনিবে র কথক এবং ি তীয় পিরি িতর িনিরেখ দখেল কথক হন 

সমকথনিবে র। উদাহরণ প উে খ করা যায়, ‘বউ-ঠাকুরানীর হাট’, ‘রাজিষ’, ‘ চােখর 

বািল’ ভৃিত উপন ােসর কথক এই িহেসেব িব-সমকথনিবে র; কারণ তারা য কািহিন 

উপ াপন কের তা তােদর িনজ  অিভ তার আখ ান নয়। অন িদেক ‘ঘের-বাইের’, 

‘চতুর ’-এর কথেকরা সমকথনিবে র কথক ধরেনর। এসম  আখ ােন কথেকরা 

িনেজেদর জীবেনরই নানান অিভ তার িববরণ দান কেরেছন, ফেল তারা আখ ানতেলর 

মেধ ই অব ান কেরন। 
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  উ  চারিট ধরন ছাড়াও কথেনর র এবং কািহিনর সে  কথেকর স েকর 

িভি েত জেনট কথকেক আরও কেয়কিট ভােগ িবভ  কেরন (িব ািরত আেলাচনা পৃ. 

৪১-৪২)। যথা—  

৫. কািহিন বিহভূত + িব-সমকথনিবে র কথক (Extra+ Heterodiegetic Narrator) 

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

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

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

এই িহেসেব রবী নােথর অিধকাংশ উপন ােসর কথকই কািহিন বিহভূত + িব-

সমকথনিবে র কথক বা সব -কথক। যমন, ‘বউ-ঠাকুরানীর হাট’, ‘রাজিষ’, ‘ চােখর 

বািল’, ‘ নৗকাডুিব’, ‘ গারা’ ভৃিত উপন ােসর কথেকরা আখ ানতেলর বাইের থেক 

আখ ান িল বণনা কের। আবার ‘চতুর ’ বা ‘ঘের-বাইের’- এই দুিট উপন ােসর কথেকরা 

উ  িবভাজেনর িনি েত কািহিন-অ গত + সমকথনিবে র কথক; কারণ তারা য 

কািহিন িল বণনা কের তারা িনেজরাও সই বিণত কািহিন িলরই চির । যিদও 

‘চতুর ’-এর কথক এমন অেনক ঘটনার বণনা কের যখােন স িনেজ উপি ত িছল না। 

যমন উদাহরণ িহেসেব উে খ করা যায়;  

ক. “একিদন শীেতর দুপুরেবলায়  যখন িব াম কিরেতেছন এবং ভে রা া , শচীশ 

কী একটা কারেণ অসমেয় তার শাবার ঘের ঢুিকেত িগয়া চৗকােটর কােছ চমিকয়া 

দাঁড়াইল। দিখল দািমনী তার চুল এলাইয়া িদয়া মািটেত উপুড় হইয়া পিড়য়া মেঝর 

উপর মাথা ঠুিকেতেছ এবং বিলেতেছ, পাথর, ওেগা পাথর, দয়া কেরা, আমােক মািরয়া 

ফেলা।  

ভেয় শচীেশর সবশরীর কাঁিপয়া উিঠল, স ছুিটয়া িফিরয়া গল।” (ঠাকুর। ১৪২৫। পৃ. 

৮১৬) 

খ.  “চাির িদেক ধূ ধূ কিরেতেছ, জন াণীর িচ  নাই। রৗ  যমন িন ু র, বািলর 

ঢউ লাও তমিন। তারা যন শূন তার পাহারাওয়ালা, ঁিড় মািরয়া সব বিসয়া আেছ। 

যখােন কােনা ডােকর কােনা সাড়া, কােনা ে র কােনা জবাব নাই, এমন একটা 

সীমানাহারা ফ াকােশ সাদার মাঝখােন দাঁড়াইয়া দািমনীর বুক দিময়া গল।” (পৃ. ৮৩৩) 
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উ  দুিট পিরি িতেত আখ ান-কথক িবলাস িনেজ উপি ত না থাকেলও দুিট 

পিরি িতর ঐকাি ক বণনা স কেরেছ; আর এই কারেণই এইসম  ে র কথন হেয় 

গেছ কািহিন বিহভূত + িবসমকথন-িবে র কথেকর বয়ান। অথাৎ, ‘চতুর ’- ত একই 

সে  ি িবধ কথেকর সুেরর উপি িত ল  করা যায়।  

 বাঝার সুিবেধর জন  কথেকর এই নানান িবভাগ িলর িভি েত রবী -উপন ােসর 

কথকেদর িণিবভাজনিট একিট সারিণর মাধ েম দখােনা হল। 

 

উপন ােসর নাম  কথেকর তা ও 

অ তার িভি েত 

িণিবভাজন  

কথনিবে  কথেকর 

উপি িত এবং 

অনুপি িতর িভি েত 

িণিবভাজন  

বউ-ঠাকুরানীর হাট  কাশ  কথক িব-সমকথনিবে র কথক  

রাজিষ  কাশ  কথক  িব-সমকথনিবে র কথক  

চােখর বািল  কাশ  কথক িব-সমকথনিবে র কথক  

নৗকাডুিব কাশ  কথক  িব-সমকথনিবে র কথক  

গারা  কাশ  কথক  িব-সমকথনিবে র কথক  

চতুর   কাশ  কথক  সমকথনিবে র কথক 

ঘের-বাইের কাশ  কথক  সমকথনিবে র কথক  

যাগােযাগ  কাশ  কথক  িব-সমকথনিবে র কথক 
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শেষর কিবতা  কাশ  কথক  িব-সমকথনিবে র কথক  

দুই বান  কাশ  কথক  িব-সমকথনিবে র কথক   

মাল   ছ  কথক িব-সমকথনিবে র কথক  

চার অধ ায়  
ছ  কথক  

িব-সমকথনিবে র কথক  

 

(আ) কথনরীিত:— স ভপে র থম অধ ােয় কথনরীিতর িবভাজন িল স েক 

িব ািরতভােব আেলাচনা করা হেয়েছ, তাই আেলাচনার এই অংেশ উপন াস িলর ব াখ ার 

সুিবধােথ কথনরীিত িল িনেয় ধুমা  াথিমক েরর আেলাচনা রাখা হল। 

 আমরা ইিতপূেবর আেলাচনা থেক জািন জরাড জেনট তাঁর ে  আখ ােনর সময় 

(‘Time of Narrating’) এবং আখ ােনর েরর (‘Narrative level’.) (িব ািরত 

আেলাচনা পৃ. ৪৩-৪৭) উপর িভি  কের কথনরীিতেক কেয়কিট ভােগ িবভ  কেরেছন। 

আখ ােনর সমেয়র উপর িনভর কের জেনট কথনরীিতর য ভাগ িল কেরন তা একিট 

রখািচে র মাধ েম নীেচ দখােনা হল; 

 
Time of Narrating 

 

 
Subsequent     Prior     Simultaneous  Interpolated 
 

অথাৎ, আখ ােনর সময় (Time of Narrating)-এর উপর িনভর কের জেনট 

কথনরীিতর য ভাগ িল কেরন স িল হল, 

 
১. উ রকালীন কথন (Subsequent Narrating) 

২. পূবতন কথন (Prior Narrating) 
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৩. সমকালবতী কথন (Silumtaneous Narrating) 

৪. ি  বা িবগিভত কথন (Interpolated Narrating) (িব ািরত আেলাচনা পৃ. 

৪৫-৪৬) 

 িরমন- কনান জেনেটর উ  আেলাচনােক মান তা িদেয় একইভােব িনেজর ে র 

স ম তথা ‘Narration: Levels and Voices’ শীষক অধ ােয়র ‘Temporal 

Relations’ পিরে েদ কািলক স েকর িভি েত গেড় ওঠা কথেনর নানা িণিবভাগ 

স িকত আেলাচনাকােল কথনরীিতেক চারিট ভােগ িবভ  কেরই আেলাচনা কেরেছন 

(Kenan. 1983. P.89-91)।  

 র িহেসেব কথেনর িণিবভাগকােল কতক িল িনিদ  পিরভাষার ব বহার 

কেরেছন জেনট, এ িল হল  

৫. বিহঃ  কথন (Extradiegetic),  

৬. অ ঃ  কথন (Intradiegetic), এবং  

৭. অ ঃ-অ ঃ  কথন (Metadiegetic) ভৃিত।  (Genette. 1983. P.227-233) 

(িব ািরত আেলাচনা পৃ. ৪৭) 

 কািহিনর কথন ছাড়াও কািহিনর মেধ ও কথন থাকেত পাের। র পর রায় থাকা 

এক বা একািধক কািহিনর অধ  কািহিন িল উ  কথেনর অধীন  হেয় থােক। এই 

অনু িমক গঠেনর সেবা  রিট হল সিট য ের কথেকর অব ান। জেনেটর মেত 

একদম থম েরই কােনা সািহত কম স াদন স  হেল তােক বলা হেব বিহঃ  

কথন। এই েরর মেধ  য কািহিনর বণনা করা হয় তাহেল যেহতু স িল থম েরর 

অ বতী সেহতু এই ঘটনা িলর কথন হেব অ ঃ  কথন। এই দুিট েরর কথনরীিত 

ছাড়াও জেনট তৃতীয় আেরকিট েরর উে খ কেরেছন যােক িতিন বেলেছন, 

‘Metadiegetic Narrating’, যােক আমরা বেলিছ অ ঃ-অ ঃ  কথন (িব ািরত 

আেলাচনা পৃ. ৪৭)।  

                                                         

Extradiegetic                
   Intradiegetic 

   Metadigetic 
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অথাৎ, তাঁর মেত থম কথেনর ভতের ি তীয় েরর কথন এবং তারও ভতের র 

পর রায় কািহিন িবগিভত হেয় যেত থাকেল সবিন েরর কািহিনিটেক বলা হেব 

অ ঃ-অ ঃ  কথন। এই কথনেক কােনা আখ ানতাি ক চীনা বাে র সে  তুলনা 

কেরেছন আবার কউ কউ এেক ভেবেছন ‘ ম প াটান’ িহেসেব। এই ধরেনর 

কথনরীিতর ব বহার াচীন মহাকাব িলেত অিধক পিরমােণ লি ত হয়, যখােন 

কািহিনর িসংহভাগ অংশ বণনা করেতা এক বা একািধক কথক যারা আবার সই 

মহাকােব র চির ও বেট।  

 আখ ানতাি ক িরমন- কনান জেনেটর উ  আেলাচনােক মান তা িদেয় একইভােব 

িনেজর ে র স ম তথা ‘Narration: Levels and Voices’ শীষক অধ ােয়র 

‘Subordination Relations: Narrative Levels’ পিরে েদ আখ ােনর অধীনতামূলক 

স েকর িভি েত গেড় ওঠা কথেনর নানা িণিবভাগ িনেয় আেলাচনা কেরেছন 

(Kenan. 1983. P. 91- 94)।  

 জরাড জেনটকৃত কথনরীিতর িভি েত রবী নােথর উপন াস িলর 

িণিবভাগকােল একিট সারিণর ব বহার করা হল; 

 

উপন ােসর নাম আখ ান স রেণর সময় বা 

Time of Narrating 

আখ ােনর র বা 

Narrative Level 

বউ-ঠাকুরানীর হাট সমকালবতী কথন   বিহঃ  কথন  

রাজিষ সমকালবতী কথন  বিহঃ  কথন  

চােখর বািল  উ রকালীন কথন  
বিহঃ  + অ ঃ  কথন 

(উপন ােস ব ব ত িচিঠপ িলর 

ব া উপন ােসর চির রা)  

নৗকাডুিব  সমকালবতী কথন  
বিহঃ  + অ ঃ  কথন  

(কমলােক বলা রেমেশর পক-

গ ) 
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গারা  সমকালবতী কথন  বিহঃ  কথন 

চতুর   উ রকালীন কথন  অ ঃ  কথন  

ঘের-বাইের  
িবমলার কথন- উ রকালীন 

কথন এবং স ীপ ও 

িনিখেলেশর কথন-সমকালবতী 

কথন  

অ ঃ  কথন  

যাগােযাগ  উ রকালীন কথন  বিহঃ  কথন 

শেষর কিবতা  সমকালবতী কথন  বিহঃ  কথন 

দুই বান  সমকালবতী কথন  বিহঃ  কথন 

মাল   সমকালবতী কথন  বিহঃ  কথন 

চার অধ ায়  সমকালবতী কথন  বিহঃ  কথন 

  

 ইিতপূেব স ভপে র তৃতীয় অধ ােয়র ‘সময়-িবন াস’ শীষক পিরে েদ আখ ােনর 

কািহিনকাল ও কথনকােলর িবে ষেণর উপর িনভর কের উপেরর সারিণেত আখ ােনর 

সময় (Time of Narrating) িভি েত রবী -উপন ােসর কথনরীিতেক িবভািজত করা 

হেয়েছ। জেনট আখ ান বণনার কােলর িনিরেখ কথনরীিতেক য চারিট ভােগ িবভ  

কেরেছন তার মেধ  রবী -উপন ােস সবািধক ব ব ত হেয়েছ উ রকালীন এবং 

সমকালবতী কথনরীিত।  

 অিধকাংশ উপন ােসই একধরেনর কথনরীিতর ব বহার লি ত হেলও এই 

আেলাচনাে ে  পূণ ানািধকার কের থােক ‘ঘের-বাইের’-র উপন াসিট। ইিতপূেব 

তৃতীয় অধ ােয়র আেলাচনাকােল দখােনা হেয়েছ িবমলার আ কথা িল আখ ােনর সম  
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ঘটনা ঘেট যাওয়ার পের লখা হেয়েছ, ফেল আখ ােন বিণত ঘটনা এবং তার বয়ােনর 

মেধ  সময়গত একটা দূর  সৃি  হেয়েছ এবং গেড় উেঠেছ জেনেটর ভাষায় উ রকালীন 

কথন। আবার অন িদেক উপন াসিটর অন  দুই চির  স ীপ এবং িনিখেলেশর 

আ কথন িল রিচত হেয়েছ আখ ােনর ঘটনাকােলর সমসমেয়, ফেল গেড় উেঠেছ 

সমকালবতী কথন। একইরকমভােব ‘চতুর ’ উপন ােসর কািহিনকাল এবং কথনকােলর 

মেধ  সময়গত ব বধান থাকার কারেণ (িব ািরত আেলাচনা ‘সময় িবন াস’) এই 

উপন াসিটও হেয় উেঠেছ উ রকালীন কথেনর ফল।  

 আবার জেনটকৃত আখ ােনর র এর িভি েত উপন াস িলর িণিবভাগকােল 

দখা গেছ রবী নােথর অিধকাংশ উপন াসই কিথত হেয়েছ সব  কথেকর ারা, যার 

অব ান কািহিন তেলর বাইের, ফেল তার কথনিট বিহঃ  কথন বা থম েরর কথেনর 

ফল। ইিতপূেব কথেকর িণিবভাগ আেলাচনাকােল দখােনা হেয়িছল কথেকর অব ান 

আখ ানতেলর বাইের হেল সই কথক হেবন িবসম কথনিবে র কথক। িক  

কথনরীিতর আেলাচনাকােল এর ধারণােক আরও একটু িবশেদ িবে ষণ করেত গেল 

দখা যােব একদম থম েরই কােনা সািহত কম স  হেল অথাৎ আখ ােন য 

েরর বণনা পাওয়া যাে  সিটই একমা  র হেল তােক বলা হেব বিহঃ  কথন। 

আখ ােনর কথেনর মেধ  র-িবভাজন তখন ঘেট যখন একিট কািহিনর মেধ  অন  এক 

বা একািধক কািহিন িবগিভত হেয় ান পায়।  

 রবী -উপন াস িলেক জেনটকৃত আখ ােনর র অনুযায়ী িণব  করেত িগেয় 

বাঝা যায় রবী -উপন ােসর িসংহভাগ উপন াসই বিহঃ  কথন বা থম েরই আব  

ধরেনর। অথাৎ, কািহিনিট য ের কিথত হে  সিট ছাড়া অন  কােনা র তার মেধ  

িবগিভত অব ায় নই। এমন কােনা কথক নই িযিন থম কথক ারা কিথত। এই 

িস া  রবী নােথর অিধকাংশ উপন ােসর ে ই েযাজ  হেলও একদম থমপেবর 

দুিট উপন াস ব তীত ‘ চােখর বািল’ থেক উপন াস িলেক ধু একিটমা  বেগর 

অ ভু  কের িবচার করা স ব িক না স িবষেয় ভাবনার অবকাশ রেয়েছ। এর কারণ 

‘ চােখর বািল’ উপন ােস ব ব ত একািধক িচিঠর ব বহার। এই িচিঠ িলর ব া িহেসেব 
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পাওয়া যাে  উপন ােসরই চির েদর, কখেনা স ব া িবেনািদনী, কখেনা আশালতা 

িকংবা কখেনা মেহ । অথাৎ, আখ ােনর চির রা িচিঠর মাধ েম য ব ব  রাখেছ তার 

ফেল আখ ােন একিট র িবন াস গেড় উেঠেছ। িচিঠর এই কথেকরা আবার সব  

কথেকর ারা কিথত। ফেল এইসম  ে  কথন হেয় পেড়েছ অ ঃ  ধরেনর।  

 এছাড়াও ব িত ম িহেসেব পাওয়া যায় ‘ নৗকাডুিব’-র একিটমা  অংশেক যখােন 

রেমশ কমলােক একিট চৎিসেঙর পক আখ ােনর মাধ েম কমলা এবং হমনিলনীেক 

িনেয় গেড় ওঠা তার ব ি গত জীবেনর মূলক পিরি িতেক ব াখ া করার চ া 

কেরেছ। এবাের রেমশ য এই কািহিন বণনা করেছ সই পুেরা িবষয়িট আবার বিণত 

হে  সব -কথেকর ারা ফেল িকছু সমেয়র জন  হেলও আখ ান-কথেনর িদক থেক 

একটা র গেড় উেঠেছ এবং এই  সমেয়র মেধ  পাওয়া যাে  অ ঃ  কথন।  

  আবার ‘ শেষর কিবতা’-র আর টা আ কথনরীিতেত রচনার হেলও অিচেরই য 

আখ ােনর বণনা সব -কথেকর কথনপ ােক অনুসরণ কেরেছ সই িনেয় িব ািরত 

আেলাচনা কেরেছন অধ াপক অিমতাভ দাস তাঁর ‘আখ ানত ’ ে । এই সে  দৃি  

আকষণ করা যায় উপন াসিটর থম পিরে েদর কথেকর একিট ম েব র িত, 

 “…তারই থেক য’কটা টুকেরা উ ার করেত পারলুম তাই আমরা উপের 

সািজেয় িদেয়িছ।” (ঠাকুর। ১৪২৫। পৃ. ১১১০)  

অথাৎ, আখ ােনর আর াংেশর ‘নবীন লখক’-এর ‘আিম’ স া অিচেরই ব বচেন পিরণত 

হয় এবং তারপের এই ‘আিম’ কথেকর কট িচ  সভােব উপল  হয় না। অিমতাভ 

দাস তাঁর ে  উে খ কেরেছন কথক ‘আিম’-র িনেজর িত এই ব বচেনর ব বহার 

আসেল কথেকর িবনীত েপর বিহঃ কাশ। িক  কথেকর এই ‘িবনীত প’ অিধকাংশ 

ে  সব -কথেকর ে ই ব ব ত হেয় থােক। আ কথনরীিতর কথক ‘আিম’ 

কাযত এই ব বচেনর ব বহার কের না। ফেল বাঝা যায় কন ‘ শেষর কিবতা’- ক 

জেনটকৃত আখ ােনর র-িবন াস অনুযায়ী ধুমা  অ ঃ  ধরেনর কথনরীিতর 

অংশীভূত করা যায় না। অ ঃ  রীিতর কথন িদেয় সূচনা হেলও উপন ােসর ায় থম 

পিরে দ থেকই এই কথন প বদেল বিহঃ  কথেন পিরণত হেয়েছ। 
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 থম অধ ােয় কথনরীিতর আেলাচনাকােল দখােনা হেয়েছ অিমতাভ দাস তাঁর 

‘আখ ানত ’ ে  কথেকর অব ান কািহিনতেলর বাইের হেল সৃি  হয় সব কথন 

রীিতর আর কথক কািহিনতেলর মেধ  অব ান করেল এবং আখ ােনর কােনা চির ই 

কথক হেল হয় আ কথনরীিতর জ । এই আ কথনরীিতেক আবার িতিন কেয়কিট 

ভােগ িবভ  কেরেছন যা থম অধ ােয় আেলািচত হেয়েছ (িব ািরত আেলাচনা, পৃ. ৪৩-

৪৪)। উপেরর আেলাচনা থেক আমরা বুেঝিছ রবী নােথর অিধকাংশ উপন াস কিথত 

হেয়েছ সব কথেকর সাহােয । িক  উপন াস িলর আেলাচনা থেক বাঝা যায় 

অিমতাভ দােসর িবভাগ অনুযায়ী আ কথনরীিতর েয়ােগর ে  বিচ  সৃি  হেয়েছ।  

 আখ ােনর চির  কািহিন বণনা কেরেছ রবী নােথর দুিট উপন ােস ‘চতুর ’ ও 

‘ঘের-বাইের’- ত। এর মেধ  ‘চতুর ’- ত কথক িহেসেব পাওয়া যাে  উপন ােসর একিট 

মা  চির  িবলাসেক য িনেজর ডায়ািরেত শচীশ ও দািমনীেক ক  কের তার 

জীবেন গেড় ওঠা নানান অিভ তার বণনা িদেয়েছ। আবার এই ডায়ািরধমই পুনরাবৃ  

হেয়েছ পরবতী উপন াস ‘ঘের-বাইের’- ত িগেয়। িক  দুিট উপন ােসর কথনরীিতর মেধ  

পাথক  এই য ‘চতুর ’-এ যখােন ধুমা  িবলােসর ডায়াির পাওয়া গিছল সখােন 

‘ঘের-বাইের’- ত িতনিট চির ই পালা কের িনেজেদর আ কথা াপন কেরেছ। ফেল 

অিমতাভ দােসর িবভাজন অনুযায়ী ‘চতুর ’ এককরীিতর আ কথেনর এবং ‘ঘের-বাইের’ 

যৗিগক রীিতর আ কথেনর উদাহরণ িহেসেব িনিদ  হয়।  

 আবার ‘চতুর ’ স েক য কথাটা ইিতপূেব চির -িবন ােসর আেলাচনাকােলও 

উে খ করা হেয়েছ তা হল আ কথনরীিতর কথক হেয়ও িবলােসর সব কথেকর 

ন ায় সব গামীতার অিধকার া  হওয়া। স উপন ােস এমন অেনক পিরি িতর বণনা 

কেরেছ যখােন স িনেজ অনুপি ত িছল, এবং শচীেশর সে  আলােপর পূেবর 

ঘটনা িলও স সব কথেকর মেতাই বণনা কেরেছ। ফেল এে ে  আ কথনরীিতর 

মেধ  িবগিভত হেয়েছ সব কথনরীিতর বিশ  এবং গেড় উেঠেছ িম রীিতর 

আ কথন।    
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কথনরীিতর ে  জি  িলেচর মেডল ও তার েয়াগ:— জরাড জেনট  বা িরমন 

কনান যমন কথনরীিতর ে  কেয়কিট েরর উে খ কেরেছন তমনই জি  িলচ 

একিট মেডেলর সাহােয  কথনরীিতর মেধ  থাকা র িবন ােসর িবষয়িটেক ব াখ া কের 

দিখেয়েছন যা িনে  যু  করা হল। 

 
Addresser 1    Addresser 1 

                         (Author)                                                       (Reader) 
Message 

 
  
      Addresser 2     Addresser 2 
   (Implied Author)             (Implied Reader) 

Message 
 
   Addresser 3      Addresser 3 
   (Narrator)      (Interlocutor) 

Message 
 
   Addresser 4      Addresser 4 
   (Character)      (Character) 

Message 

        (Leech and Short. 2007p. 216) 

িলচ এই মেডলিট স েক ব াখ াকােল বেলেছন, 

 
“…there is yet another general level of discourse in the novel which we 
have not yet examined, for embedded within the talk between the narrator 
and his interlocutor are the conversations which the characters have with 
one another and which that narrator reports.. 
...the conversations between the characters are ultimately a part of the 
message from author to reader.” (ibid. p. 215-16)  

অথাৎ, কথক য কািহিন বণনা কের তার মেধ  িবগিভত অব ায় থােক আখ ােনর 

চির েদর কেথাপকথন এবং চির েদর িনেজেদর মেধ  চলেত থাকা এই কেথাপকথন 

আসেল কৃত লখক থেক কৃত পাঠেকর মেধ  স ািরত হেয় চলা বাতারই একিট 

অংশ। চির রা িনেজেদর মেধ  য সংলােপ রত থােক তা একই বাতা কি ক হেত 

পাের আবার নাও হেত পাের। িবষয়িট আমরা কেয়কিট উদাহরেণর মাধ েম বাঝােনার 

চ া করব আর এে ে  আমােদর সহায়ক হেব িলেচর মেডলিট।  
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গারা:— 

            রক ১       াহক ১ 

           ( লখক)                      বাতা                              (পাঠক) 

 

         রক ২       াহক ২ 

         (িনিহত লখক)                 বাতা                            (িনিহত পাঠক) 

  

 রক ৩        াহক ৩ 

      (কথক)     বাতা     (সংলািপ) 

 

      রক ৪        রক ৪ 

      ( গারা)    বাতা    (িবনয়)  

 

উপেরর মেডলিটর িত আেলাকপাত করেল দখব গারা আর িবনেয়র মেধ  য 

কেথাপকথন হয় তা েম র পর রায় পাঠেকর কােছ এেস প েছায়। ধরা যাক 

তােদর মেধ  য নে র মৃতু র পের দেশর অ  সং ার িনেয় য কেথাপকথন চেল তা 

াথিমক পযােয় গারা থেক িবনেয়র মেধ  স ািরত হয়। িক  আসেল এই 

কেথাপকথেনর িবষয়িটর বণনা কের সব  কথক তার এক বা একািধক উহ  সংলািপ 

বা াহেকর সে । আবার এই কথকেক সৃি  কের উপন াসিটর িনিহত লখক য 

আসেল কৃত লখক রবী নােথরই একিট স া। ফেল বাতািট েম েম িনিহত 

লখক থেক িনিহত পাঠক এবং সবেশেষ লখক থেক পাঠেকর মেধ  স ািরত হয়।  

 আবার এই মেডলিটেকই িকছুটা িভ  স া িদেত হয় যখন িবনয় ও গারার মেধ  

স ািরত বাতা িবনেয়র মাধ েম সুচিরতার কােছ প েছায়। এে ে  মেডলিট হেব 

িন প, 
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     রক ১       াহক ১ 

           ( লখক)                      বাতা                              (পাঠক) 

 

         রক ২       াহক ২ 

         (িনিহত লখক)                 বাতা                            (িনিহত পাঠক) 

  

 রক ৩        াহক ৩ 

      (কথক)     বাতা     (সংলািপ) 

 

      রক ৪        রক ৪ 

      (িবনয়)    বাতা    (সুচিরতা)  

 

  রক ৫       াহক ৫ 

        ( গারা)                           বাতা                            (িবনয়) 

 

এে ে  রক আর াহেকর সংখ া বৃি  পেয়েছ। মেডলিটর শষ েরর রক 

িহেসেব রেয়েছ গারা এবং াহক িহেসেব রেয়েছ িবনয়। এর ব াখ া করেত গেল 

উপন াসিটর ১৩ সংখ ক পিরে েদর িত আেলাকপাত করেত হয় যখােন িবনয় 

সুচিরতার সে  কেথাপকথনকােল গারার দশ এবং িহ ু বাদ স িকত নানান মতামত 

তুেল ধেরেছ। িবনয় য সুচিরতােক গারার অিভমত ব  করেত পারেছ তার কারণ 

একসমেয় গারা আর িবনেয়র মেধ  একই িবষয় িনেয় আেলাচনা হেয়েছ। অথাৎ বাতািট 

থম গারা থেক িবনেয় এবং তারপের িবনয় থেক সুচিরতায় স ািরত হেয়েছ। এবং 

এইভােব র পর রায় কথক, িনিহত লখক এবং লখেকর থেক বাতািট পাঠেকর 

কােছ এেস প েছেছ।  

 

চতুর :— একইভােব আমরা উে খ করেত পাির ‘চতুর -এর আখ ান স রেণর িবষয়িট 

স েক।  
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   রক ১        াহক ১ 

           ( লখক)                      বাতা                              (পাঠক) 

 

         রক ২       াহক ২ 

         (িনিহত লখক)                 বাতা                            (িনিহত পাঠক) 

  

 রক ৩        াহক ৩ 

      ( িবলাস)    বাতা     (ডায়াির পাঠক) 

 

      রক ৪        াহক ৪ 

      (শচীশ)           বাতা    ( িবলাস)  

 

       রক ৫    বাতা    াহক ৫ 

      (জগেমাহন)          (হিরেমাহন) 

 

উপন াসিটর ‘জ াঠামশায় ৩’ শীষক পিরে দ থেক একিট সংলােপর উে খ কের 

উপেরর মেডলিটেক ব াখ া করা স ব; 

“ া রা িনরাকার মােন, তাহােক চােখ দখা যায় না। তামরা সাকারেক মান, তাহােক 

কােন শানা যায় না। আমরা সজীবেক মািন; তাহােক চােখ দখা যায়, কােন শানা যায়, 

তাহােক িব াস না কিরয়া থাকা যায় না।” (ঠাকুর। ১৪২৫। পৃ. ৮০৩)  

এই য বাতািট এ আসেল জগেমাহন এবং হিরেমাহেনর মেধ  কেথাপকথেনর একিট 

অংশ যখােন রক জগেমাহন এবং াহক হিরেমাহন। আবার উপন াস পােঠ এবং এই 

সময়কােলর বণনা থেক বাঝা যায় শচীেশর সে  িবলােসর এইসময় পিরচয় হয়িন। 

কােজই জগেমাহন এবং হিরেমাহেনর মেধ  চলা এই কেথাপকথন িবলাস পের 

জেনেছ হয় শচীেশর মুখ থেক নয়েতা শচীেশর ডায়াির থেক যা স আবার বণনা 

কেরেছ িনেজর ডায়ািরেত, ফেল একািধক রক এবং াহেকর েরর সৃি  হেয়েছ। 

এবং এই একািধক রক এবং াহেকর র অিত ম কের বাতািট পাঠেকর িত 

স ািরত হেয়েছ।     

 রবী -উপন ােসর কথনরীিত স িকত আেলাচনার উপাে  এেস অনুভব করা যায় 

এ আেলাচনা ধুমা  কথেকর িণ-িবভাজন আর কথনরীিতর আেলাচনােতই সীমাব  
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থাকেত পাের না। এই আেলাচনায় অবশ াবী েপ যু  হেয় যায় িনিহত লখক এবং 

কৃত লখেকর র। িবষয়িট কতক িল উদাহরণ ও তােদর িবে ষেণর মাধ েম বুেঝ 

নওয়া যেত পাের। যমন,  

১. চােখর বািল:— “সংসােরর কিঠন কতব  হইেত মেক ফুেলর মেতা িছঁিড়য়া ত  

কিরয়া লইেল, তাহা কবল আপনার রেস আপনােক সজীব রািখেত পাের না, তাহা 

েমই িবমষ ও িবকৃত হইয়া আেস।” (ঠাকুর। ১৪২৫। পৃ. ২০৫)  

এই একইধরেনর ম ব  খুেঁজ পাওয়া যায় ‘ চােখর বািল’-র ায় সমকােল কািশত 

একিট ব  ‘কুমারস ব ও শকু লা’- ত, যা পরবতীকােল ‘ াচীন সািহত ’ ব - ে র 

অ ভু  হেয়েছ। এই বে  াবি ক রবী নাথ উ  দুই াচীন সািহত কেমর 

িবে ষণকােল যা বেলেছন তা বাহ ত ‘ চােখর বািল’-র ম েব র সে  একীভূত না হেলও 

এই দুই ম েব র অ লীন অথ একই। পূেবা  ব িট থেক একিট ু  অনুে দ 

উে খ কের িবষয়িট বুিঝেয় দওয়া যায়;  

“ য েমর কােনা ব ন নাই, কােনা িনয়ম নাই, যাহা অক াৎ নরনারীেক অিভভূত 

কিরয়া সংযমদুেগর ভ াকােরর উপর আপনার জয় জা িনখাত কের, কািলদাস তাহার 

শি  ীকার কিরয়ােছন, িক  তাহার কােছ আ সমপণ কেরন নাই। িতিন দখাইয়ােছন, 

য অ  মসে াগ আমািদগেক ািধকার ম  কের তাহা ভতৃশােপর ারা খি ত, 

ঋিষশােপর ারা িতহত ও দবেরােষর ারা ভ সাৎ হইয়া থােক। শকু লার কােছ 

যখন আিতথ ধম িকছুই নেহ, দু ই সম , তখন শকু লার স েম আর কল াণ রিহল 

না। য উ  ম ি য়জনেক ছাড়া আর-সম ই িব ৃত হয় তাহা সম  িব নীিতেক 

আপনার িতকূল কিরয়া তােল, সইজন ই স ম অ  িদেনর মেধ ই দুভর হইয়া 

উেঠ, সকেলর িব ে  আপনােক আপিন স আর বহন কিরয়া উিঠেত পাের না।” 

(ঠাকুর। ১৪১৭। পৃ. ৭১৯)        

‘ চােখর বািল’ এবং ‘কুমারস ব ও শকু লা’-র থেক উ ৃ ত উ  দুই অনুে েদর 

সমা রাল পােঠ বাঝা যায় এই দুই অংেশর রচনার িপছেন কৃত লখেকর ব ি গত 

িব াস-অিব াস কাজ কের গেছ। যুগপৎ িনিহত লখক এবং কথেকর বয়ােনর মেধ  

সা ার হেয় উেঠেছ ব ি  রবী নােথর িব াস। একইরকমভােব উে খ করা যায় 

‘ গারা’- উপন ােসর ১১নং পিরে দ থেক গৃিহত িনে র অংশিটেক, 

“সাধারণত আমােদর দেশর লােকরা জািত ও েদেশর আেলাচনায় িকছু-না-িকছু 

মু ি য়ানা ফলাইয়া থােক; তাহােক গভীর ভােব সত  ভােব িব াস কের না; এইজন  

মুেখ কিব  কিরবার বলায় দেশর স ে  যাহাই বলুক দেশর িত তাহােদর ভরসা 

নাই; …।” (ঠাকুর। ১৪২৫। পৃ. ৫৪২)   
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উ  অংেশর ব া সব -কথক হেলও এই কথক িনেজর িত ব বচেনর ব বহাের য 

ধুমা  ‘িবনীত েপর’ (দাস। ২০১৪। পৃ.৮১) কাশ ঘিটেয়েছ তাই নয়, কথক এে ে  

েদেশর পিরি িত স িকত আেলাচনাকােল পাঠকেকও িনেজর সে  এক করার 

মানিসকতা পাষণ কেরেছ। এবং এই ব ব েক ধুমা  সব -কথেকর ম ব  িহেসেব 

িচি ত করেত দালাচলতার সৃি  হয় যখন ‘কালা র’- ব  ে র পাশাপািশ 

রবী নােথর েদশ-সমাজ স িকত একািধক বে  এই একই জাতীয় ব ব  

দৃি েগাচর হয়। উপন াস ‘েগারা’-র থেক উ ৃ ত অংেশর ব েব র মেধ  কৃত লখক 

স ার অনুভব  হেয় ওেঠ।  

 এই স িটেকই আরও একটু সু  করার পিরক নায় আরও দুিট উদাহরেণর 

সাহায  িনেত হয়। এর থমিট রবী নােথর শষ পেবর উপন াস ‘দুই বান’ এবং 

ি তীয়িট ‘বলাকা’ কাব ে র ২৩ সংখ ক কিবতার অংশিবেশষ।  

ক. “েমেয়রা দুই জােতর, কােনা কােনা পি েতর কােছ এমন কথা েনিছ। 

এক জাত ধানত মা, আর-এক জাত ি য়া। 

ঋতুর সে  তুলনা করা যায় যিদ, মা হেলন বষাঋতু। জলদান কেরন, ফলদান কেরন, 

িনবারণ কেরন তাপ, ঊ েলাক থেক আপনােক দন িবগিলত কের, দূর কেরন তা, 

ভিরেয় দন অভাব।  

আর ি য়া বস ঋতু। গভীর তার রহস , মধুর তার মায়াম , তার চা ল  রে  তােল 

তর , প ছয় িচে র সই মিণেকাঠায়, যখােন সানার বীণায় একিট িনভৃত তার রেয়েছ 

নীরেব,…” (ঠাকুর। ১৪২৫। পৃ.১১৭৭)  

খ. “েকান েণ 
সৃজেনর সমু ম েন 

উেঠিছল দুই নারী। 

অতেলর শয াতল ছািড়।  

একজনা উবশী, সু রী, 

িবে র কামনা-রােজ  রানী, 

েগর অ রী। 

অন জনা ল ী, স কল াণী, 

িবে র জননী তাঁের জািন, 

েগর ঈ রী।”  

(ঠাকুর। ১৪১৭। পৃ. ২৭৪) 

উ ৃ ত দুিট উি েক সমা রালভােব পাঠ করেল বাঝা যায় রবী - চতনায় নারী ও ঋতু 

কীভােব ি ধািবভ  হেয় একািধক সািহত  সং েপ ান পেয়েছ। একই ভাবনা িভ  
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িভ  সমেয় রিচত িভ  িভ  সািহত কেম ান পাওয়ার পছেন থােক কৃত লখেকর 

ব ি গত িব ােসর গভীর কতৃ । আর এই িব ু থেকই কথেকর সে  িনিহত লখক, 

কৃত লখক এবং সেবাপির ব ি -রবী নােথর েরর িনর তা জিনত নানান 

সমােলাচনা উেঠ আেস।  

 

 রবী রচনা পি র সমা রােল রবী নােথর ব ি গত িচিঠপ িলর িত 

আেলাকপাত করেলও বাঝা যােব তাঁর কৃত লখক স া যখন য রচনাকেম িনেয়ািজত 

থেকেছ তার পছেন কাজ কেরেছ িবেশষ একধরেনর মানিসক ি িত; ব ি  রবী নাথ 

সই িবেশষ ধারণােত িব াস কেরেছন বেলই কাছাকািছ সমেয় রিচত একািধক 

সািহত কেম একই জাতীয় ভাবনার বিহঃ কাশ ঘেটেছ। অথাৎ রবী নােথর 

সািহত কম িলেত ব ি  রবী নােথর র কট হেয় উেঠ িত িনত হেয়েছ হয় 

কথেকর ের অথবা আখ ােনর কােনা চিরে র কথকতায়। এই িবষয়িট রবী -

উপন াস িলর ে  আরও বিশ  েপ িতভাত। উপন াস িলেত ব ি  

রবী নােথর েরর এই কতৃে র ফেলই একািধক সমােলাচক রবী -উপন ােসর 

চির েদর পুতুল ধমীতা িনেয় একািধক সমােলাচনাকম স াদন কেরেছন। পুতুল-ধমীতা, 

অথাৎ কথক এবং লখেকর ারা একা ভােব চািলত চির বগ। ‘বউ-ঠাকুরানীর হাট’, 

‘রাজিষ’, ‘েনৗকাডুিব’, ‘েযাগােযাগ’, ‘েশেষর কিবতা’, ‘দুই বান’ এবং ‘চার অধ ায়’— 

অথাৎ ায় িসংহভাগ উপন ােসর থেকই ব ি  রবী নােথর র, কৃত লখক এবং 

িনিহত লখেকর প পােতর িল উপন াস িবেশেষ কথক এবং চির েদর বয়ােনর 

মেধ  িদেয় ু িটত হেয়েছ।  

 ব িত ম িহেসেব য কেয়কিট উপন াস পাওয়া যায় তার মেধ  থেকও ব ি  

রবী নােথর মত িলেক িচি ত করা অস ব হয় না। যমন, ‘েচােখর বািল’- ত িবহারী, 

‘েগারা’- ত মুখ ত আন ময়ী, পেরশবাবু এবং ান িবেশেষ গারা, ‘চতুর ’- ত 

জ াঠামশাই এবং ান িবেশেষ শচীশ, ‘ঘের-বাইের’- ত িনিখেলশ য লখেকর ক ণা 

এবং প পাতদু  এবং আখ ােনর এই চির িলর মেধ  িদেয়ই য লখক রবী নাথ 

তাঁর ব ি গত িচ া-িব াস-ধারণার কাশ ঘিটেয়েছন তা অিত সহেজই অনুধাবন করা 

যায়। ‘েচােখর বািল’ উপন ােস িবহারী িকংবা অ পূণার বাচেনর মেধ  িদেয় যুগপৎ কথক 
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এবং কৃত লখেকর র অনুধাবন করা গেলও রাজল ী, িবেনািদনী, মেহ  িকংবা 

িবেনািদনীর ােমর মেয়- বৗেদর িভ েরর কথন একিদেক যমন সমােজর একটা 

অংেশর ভাবনােক কাশ কেরেছ তমনই সমাজ িনধািরত িনয়ম-নীিতেক অ াহ  করার 

মেতা েরর দাঢ  চােখ পেড়েছ এই চির িলর মধ  িদেয়।  

 কােজই আেলাচনা শেষ বাঝা যায় কন রবী -উপন ােসর কথনরীিতর 

আেলাচনােক ধুমা  কতক িল তাি ক িণিবভাজেনর মেধ ই সীমাব  রাখা যায় না, 

তা িনিহত লখক, কৃত লখেকর গি েক অিত ম কের অিত সহেজই ব ি  

রবী নােথর মনন- লাকেক শ কের ফেল।  
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(খ) দৃি েকাণ 
 

আখ ােনর কািহিন উপ াপনা কথেকর য য অব ান থেক হেত পাের তার ওপর িনভর 

কের িনধািরত হয় কথন পিরি িত। এই িবষয়িটেক অিমতাভ দাস তাঁর ‘আখ ানত ’ 

ে  একিট সারিণর সাহােয  ব াখ া কের দিখেয়েছন যা িনে  উে খ করা হল। 

 

িনরী ণ  িনরী ক  কথক  কািহনীতেল পিরণাম 

      অবি িত 

 

        +  +  আ কথন: অ ঃে ি ত 

          +  -  সব কথন: বিহ:ে ি ত 

                 +              ভূিমকানুগ কথন : 

      অ ঃ – বিহঃে ি ত  

       (দাস। ২০১৪। পৃ. ৭৬)  

স ভপে র থম অধ ােয়র আেলাচনা থেক জানা িগেয়েছ (িব ািরত আেলাচনা পৃ. ৪৭-

৫৪) আখ ানতাি েকরা িনরী েকর অব ানেভেদ িনরী েণর দুই ভাগ তথা বিহঃ  এবং 

অ ঃ  িনরী ণ এবং িনরী েণর কৃিতেভেদ আ িরক িনরী ণ, লা িণক বা 

ধারণামূলক িনরী ণ এবং ানা িরত বা ব ি গত ভাব িনভর িনরী ণ এই িতনিট 

ভােগ িবভ  কেরেছন। থম অধ ােয়র আেলাচনাকােলই িনরী েণর এই িবিভ  

ভাগ িল স েক যথাস ব ব াখ া করা হেয়েছ। ফেল আেলাচনার এই পযােয় 

রবী নােথর উপন াস িলর থেক উ ৃ িত ব বহার কের িনরী েণর নানান রকমেফর 

স েক আেলাচনা ও িবে ষেণর চ া করা হেব।  

১. বউ-ঠাকুরানীর হাট:— “তখন ীণ চ  অ  যায়। চাির িদেক অ কার হইয়া 

আিসেতেছ। কাথাও সাড়াশ  নাই। রামচ  রায় তাঁহার শয়নকে র াের দাঁড়াইয়া 

দিখেলন দুই পাে  রাজ-অ ঃপুের ণীব  কে  ার , সকেলই িনঃশ িচে  

ঘুমাইেতেছ। স ুেখর া েন চািরিদেকর িভি র ছায়া পিড়য়ােছ ও তাহার এক পাে  

একটুখািন জ াৎ া এখেনা অবিশ  রিহয়ােছ। … রামচ   রায় ক না কিরেত লািগেলন, 
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এই চাির িদেকর অ কােরর মেধ  না জািন কাথায় একটা ছুির তাঁহার জন  অেপ া 

কিরেতেছ। দি েণ না বােম, স ুেখ না প ােত?” (ঠাকুর। ১৪২৫। পৃ.৩৫) (িনরী ক 

রামচ  রায়। অ ঃে ি ত। ধারণামূলক িনরী ণ)  

সব -কথেকর বয়ােন পিরেবিশত উপন াস ‘বউ-ঠাকুরানীর হাট’-এ মােটর ওপর াধান  

পেয়েছ সব -কথেকর িনরী ণ, যার অব ান কািহিন-তেলর বাইের অথাৎ তার 

িনরী ণ বিহঃ  ধরেনর। যিদও সম  উপন ােস টুকেরা টুকেরা অেনক ঘটনা ঘেটেছ 

য িলর িনরী ক িহেসেব পাওয়া যায় উপন ােসরই িকছু চির েক। যমন, আেলাচ  

উপন াসিট থেক উ ৃ ত উ  অংেশর িনরী ক উপন ােসর একিট চির  রামচ  রায়। 

অথাৎ, তার ারা এই িনরী ণ ঘেটেছ কািহিনতেলর অব ান থেক। ফেল এে ে  গেড় 

উেঠেছ অ ঃ  িনরী ণ। পাশাপািশ িনরী েকর এই িনরী েণর সে  িমেশ গেছ তার 

ব ি গত অরি ত এবং িনরাপ াহীনতােবাধ; স মাগত ক না কের চেলেছ কােনা 

এক -ঘাতকেক। সই ক না এবং তার থেক সৃ  হওয়া ভয় এবং অিব াস তার 

িনরী েণর সে  িমেশ গেছ; ফেল এিট অ ঃ  িনরী েণর হওয়ার পাশাপািশ হেয় 

উেঠেছ ধারণামূলক িনরী ণ। 

আবার িরমন- কনােনর িনরী েণর নানা অিভমুেখর িবে ষণ অনুযায়ী (িব ািরত 

আেলাচনা পৃ. ৫২-৫৪) দখেত গেল দখব, রামচ  রায় য মুহূেত  ঘাতেকর হােত 

তার মৃতু  স াবনা স েক জেনেছ সই মুহূেত তার মেধ  গেড় ওঠা নানান অনুভূিত 

িমেশ গেছ তার িনরী ণ িব ুর মেধ । ফেল এই িনরী েণর সে  িনরী ক রামচ  

রােয়র আেবগ- কি ক িদকিটর যাগ রেয়েছ।  

২. রাজিষ:— ক. “মি েরর কাজকম শষ কিরয়া জয়িসংহ তাঁহার কুিটেরর াের বিসয়া 

আেছন। স ুেখ মি েরর কানন। িবকাল হইয়া আিসেতেছ। অত  ঘন মঘ কিরয়া বৃি  

হইেতেছ। নববষার জেল জয়িসংেহর গাছ িল ান কিরেতেছ, বৃি িব ুর নৃেত  পাতায় 

পাতায় উৎসব পিড়য়া িগয়ােছ, বষাজেলর ছােটা ছােটা শত শত বাহ ঘালা হইয়া, 

কলকল কিরয়া গামতী নদীেত িগয়া পিড়েতেছ—…” (পৃ. ১০৮) (িনরী ক: সব  কথক। 

বিহঃ  িনরী ণ। আ িরক বা ত জ িনরী ণ)  

পূববতী উপন ােসর মেতাই াকাের কািশত এই ি তীয় উপন ােসও াধান  পেয়েছ 

সব -কথেকর বিহঃ  িনরী ণ। সব -কথন রীিতেত কিথত উপন াস ‘রাজিষ’-র থেক 
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উ ৃ ত উপেরা  অনুে েদর িনরী ক সব -কথক। কথক কািহিনতেলর বাইের থেক 

জয়িসংহ এবং বষণমুখিরত িদনিটর িনরী ণ এবং বণনা করেছন, ফেল গেড় উেঠেছ 

বিহঃ  িনরী ণ। পাশাপািশ এই িনরী ণ এবং বণনার মেধ  িনরী েকর কােনা 

মানিসক যাগ নই, িতিন যা িনরী ণ কেরেছন তাই বণনা কেরেছন; ফেল এিট 

আ িরক িনরী েণর উদাহরণ িহেসেব তীয়মান।  

 আবার িরমন- কনানেক অনুসরণ কের বলা যায় উ  অংেশর িনরী ক 

সব কথক, যার অব ান কািহিন তেলর অেনক উপের, ফেল তার দৃি  িব ৃত। স 

একিদেক যমন জয়িসংহেক িনরী ণ কের তমনই অপরিদেক একই সমেয় িনরী ণ 

করেত পাের রঘুপিতেকও। ফেল এে ে  িনরী েণর সে  উপলি গত িদকিটর 

(িব ািরত আেলাচনা পৃ. ৫২-৫৪) ানবাচক স েকর যাগ খুেঁজ পাওয়া যায়। 

একইভােব এই িনরী ক কািহিনতেলর বাইের অব ান করার ফেল তার এই িনরী ণ 

হয় িনরেপ , যােক িরমন- কনান আেবগ- কি ক উপাদােনর অ গত কেরেছন।  

খ. “ গািব মািণক  চািহয়া দিখেলন, ফিকরেক ফিকর বিলয়া বাধ হইল না। ু  ু  

াথপর বাসনা হইেত দয়েক ত াহরণ কিরয়া একমা  বৃহৎ উে েশ র মেধ  াপন 

কিরেল মুেখ য এক কার ালািবহীন িবমল জ ািত কাশ পায়, ফিকেরর মুেখ তাহা 

দিখেত পাইেলন না। ফিকর সবদা-সতক সচিকত। তাঁহার দেয়র তৃিষত বাসনা সকল 

তাঁহার দুই ল  ন  হইেত যন অি  পান কিরেতেছ।” (পৃ. ১৭৯) (িনরী ক: 

গািব মািণক । অ ঃ  িনরী ণ। লা িণক বা ধারণামূলক িনরী ণ)  

আবার একই উপন াস থেক উ ৃ ত উ  অংেশর িনরী ক িহেসেব পাওয়া যাে  

উপন ােসর চির  গািব মািণক েক। অথাৎ, িনরী ণকতার অব ান কািহিন-তেল। ফেল 

গেড় উেঠেছ অ ঃে ি ত। এরই পাশাপািশ িনরী ণকতার দৃি র মেধ  িমেশ গেছ তাঁর 

ব ি গত ধ ান-ধারণা। ফিকরেক য তার ফিকর বেল বাধ হল না, তার কারণ 

গািব মািণক  িনেজ ইিতমেধ  স াস-জীবন যাপন কের ফেলেছ, দেয়র অ ঃ েল 

রি ত ু  ু  কামনা-বাসনােক কীভােব উৎপািটত করেল িবরাজ কের িনভার উ ল 

আন  তা গািব মািণক  চির িট ইিতমেধ  জেনেছ। ফেল সই িনজ  উপলি জাত 

ধারণার সে  ফিকেরর আচরেণর িমল খুেঁজ পায়িন বেলই তার আগ ক ফিকরেক ফিকর 

বেল মেন হয়িন। এই য িনরী ক গািব মািণেক র দৃি েকােণর সে  িমেশ গেছ তার 
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ব ি গত ধ ান-ধারণা তার ফেলই তার এই িনরী ণ হেয় উেঠেছ লা িণক বা 

ধারণামূলক।   

 এই অংশিটেকই িরমন- কনােনর িনরী েণর নানা িদেকর িনিরেখ িবে ষণ 

করেত গেল দখা যােব, উ  অংেশর িনরী ক উপন ােসর চির  যার কািহিনতেল 

অবি িতর ফেল গেড় উেঠেছ অ ঃ  িনরী ণ। এই অ ঃ  িনরী ক হওয়ার কারেণই 

তার দৃি  সীিমত। স ধুমা  তার সামেন দাঁিড়েয় থাকা ফিকর আর তার সে  থাকা 

িতনিট বালক ছাড়া একই সমেয় অন  িকছু দখেত পারেছ না। িনরী ণ িব ুর এই 

সীমাব তােকও িরমন- কনান উপলি গত িদেকর অ ভু  কেরন। আবার িনরী ক 

অ ঃ  হওয়ার কারেণ তার িনরী ণ িনরেপ  হয় না, এে ে ও তা হয়িন। 

গািব মািণক  ফিকরেক ধু িনরী ণ করেছ না তােক মূল ায়নও করেছ, এবং এই 

মূল ায়ন স করেছ তার ব ি গত উপলি  এবং আেবগ থেক। ফেল গািব মািণেক র 

এই িনরী ণেক আমরা িরমন কনােনর ভাষায় িনরী েণর আেবগগত িদক িহেসেব 

িচি ত করেত পাির।   

৩. চােখর বািল:— ক. “িবেনািদনী এই অ ােন পিতত কিলকাতার ছেলিটর 

িনবাসনদ ও যথাসাধ  লঘু কিরবার জন  অ ঃপুেরর অ রাল হইেত চ া কিরত। িবহারী 

েত ক বার পাড়া পযটন কিরয়া আিসয়া দিখত, ক তাহার ঘরিটেক েত ক বার 

পিরপািট পির  কিরয়া রািখয়ােছ, একিট কাঁসার ােস দু-চারিট ফুল এবং পাতার 

তাড়া সাজাইয়ােছ এবং তাহার গিদর এক ধাের বি ম ও দীনব ু র াবলী ছাইয়া 

রািখয়ােছ। ে র িভতেরর মলােট মেয়িল অথচ পাকা অ ের িবেনািদনীর নাম লখা।” 

(পৃ. ২০৩) (িনরী ক: সব -কথক। বিহঃ  িনরী ণ। লা িণক বা ধারণামূলক িনরী ণ)   

সব -কথনরীিতেত কিথত উপন াস ‘ চােখর বািল’ থেক উ ৃ ত অংেশর িনরী ক 

সব -কথক; যার অব ান আখ ানতেলর বাইের। অথাৎ, এে ে  গেড় উেঠেছ বিহঃ  

িনরী ণ। সব -কথেকর িনরী েণর মেধ  একধরেনর িবিব তার বাধ অনুভূত হেলও 

কথক তার এই িনরী েণর মেধ  িদেয় আসেল আমােদর িবেনািদনীর চািরি ক বিশে র 

সে  পিরচয় কিরেয় দওয়ার য়াস কেরেছ। িবেনািদনী য কমঠ, িচশীল, িশি তা 

সসম  তথ  পাঠক পাে  কথেকর এই িনরী েণর মধ  িদেয়। 
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 এই অংশিটেকই িরমন- কনােনর িনরী েণর ধারণার িনি েত িবে ষণ করেত 

গেল দখব উ  অংেশর িনরী েকর অব ান কািহিনতেলর অেনক উে  বেলই িবহ -

দৃি  িনেয় স যমন একিদেক িবহারীর পাড়ার সদার হেয় ওঠার কায-পর রা ল  

কের তমনই অন িদেক একই সমেয় িবহারীর ঘেরর ভতেরর স া- ণালী যা 

িবেনািদনীর ারা বােরবাের বদল হেয়েছ, তা-ও িনরী ণ করার মতা রােখ। ফেল 

বিহঃ  িনরী েকর একই সমেয় একািধক ােনর িনরী ণ করার এই মতা িরমন 

কনােনর িনি  অনুযায়ী উপলি গত অিভমুেখর অ ভু  হয়। আবার এই সব কথেকর 

দৃি েকাণই আখ ােনর ক ীয় িনরী ণ বা বক। িক  বিহঃ  িনরী ক হওয়ার পেরও 

উ  অংেশর িনরী ণ িনরেপ  নয়; িনরী েকর ব ি গত উে শ  যু  হেয় গেছ, 

কথক-িনরী ক আসেল িবেনািদনীর চিরে র একটা ইিতবাচক িদেকর িত 

আেলাকপােতর চ া কেরেছ। কারণ উপন ােসর গভীর পােঠ উপলি  করেত পারা যায় 

য শষ পয  িবেনািদনীেক নিতবাচক চির  িহেসেব িতপ  করেত চাওয়া হয়িন। 

ফেল এই িনরী েণর সে  আসেল িনরী েকর আদশগত িদকিটর স ক ািপত 

হেয়েছ।    

খ.“তৃিষত বে  এই শাি র আশা বহন কিরয়া িবেনািদনী আপনার কুিটেরর মেধ  েবশ 

কিরল। িক  হায়, শাি  কাথায়। কবল শূন তা এবং দাির । চাির িদেকই সম  জীণ 

অপির , অনাদৃত, মিলন।” (পৃ. ২৮১) (িনরী ক: িবেনািদনী। অ ঃ  িনরী ণ। 

ব ি গত ভাব িনভর িনরী ণ) 

রবী -উপন ােসর মধারার িত দৃি ে প করেল বাঝা যায় একদম র দুিট 

উপন ােসর পের উপন াস-রচনা ে  একিট দীঘ সমেয়র িবরিত িনেয় রিচত হেয়িছল 

উপন াস ‘ চােখর বািল’, যার ধান ল  িছল চির েদর ‘আঁেতর কথা’ িবে ষণ করা। 

ফেল এই কাজিট সম ক েপ ফুিটেয় তালার জন  েয়াজন িছল িকছু িবষয় বা ঘটনােক 

চির েদর দৃি েকাণ থেক দখােনা। ফেল সব -কথনরীিতেত কিথত হেলও উপন াস 

‘ চােখর বািল’- ত একািধক ঘটনা বা িবষয় বা পিরি িতেক চির েদর দৃি েকাণ থেকও 

দখােনা হেয়েছ। যমন, উপেরা  অনুে েদর িনরী ক উপন াসিটর অন তম ধান 

চির  িবেনািদনী; যার অব ান আখ ানতেল। আখ ানতেল িনরী েকর অবি িতর ফেল 

গেড় উেঠেছ অ ঃ  িনরী ণ। আবার দীঘ সময় শহর-কলকাতায় বাস, সখানকার 
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আধুিনক আদব-কায়দায় অভ  হেয় যাওয়া িনরী ক িবেনািদনীর িবলািস মন যতই 

নানান জিটলতােক এিড়েয় যেত ােমর পুরাতন গৃহ-ছায়ায় মুখ লুেকােত চায় তার 

ভাব তত সহেজ জীণ মািটর কুিটর, ততিধক জীণ াম -সমাজেক মেন িনেত পাের 

না। ফেল আবাল  ামীণ পিরেবেশই বেড় ওঠা িবেনািদনীর িকছু মাস কালকাতা বােসর 

ফেল য িবলাসব সেনর অভ াস গেড় উেঠিছল তার অভাব- বাধ থেক স তারই 

পিরিচত িনজ  কুিটরেক িনরী ণ কেরেছ। ফেল এই িনরী েণর সে  িমেশ গেছ তার 

ব ি গত লাভ- িতর, সুিবেধ-অসুিবেধর িহেসব এবং এর ফেল গেড় উেঠেছ ব ি গত 

ভাব িনভর িনরী ণ।    

 আবার িরমন- কনানেক অনুসরণ কের বলা যায় িবেনািদনীর এই িনরী েণর সে  

িনরী েকর ব ি গত আেবগ জিড়েয় যাওয়ার ফেল এর সে  আেবগ- কি ক উপাদােনর 

যাগ রেয়েছ।   

৪. নৗকাডুিব:— “এবাের ‘ঘর’ বিলয়া একটা বীভৎস িজিনস কমলােক াস কিরেত 

আিসেতেছ, কমলা কমন কিরয়া র া পাইেব। রেমশ য তাহার কােছ এতবেড়া 

িবভীিষকা হইয়া উিঠেব, দুই িদন আেগ তাহা িক কমলা ে ও ক নাকিরেত পািরত? (পৃ. 

৪২০) (িনরী ক: কমলা। অ ঃ  িনরী ণ। লা িণক বা ধারণামূলক)  

‘ চােখর বািল’-র অনিতপের রিচত সব -কথনরীিতেত কিথত উপন াস ‘ নৗকাডুিব’-র 

কািহিন-িবন াস, চির -গঠন ভৃিত সম ে ে ই সমােলাচেকরা অিত-দুবলতার ছাপ ল  

করেলও িকছু িকছু িনরী ণ-িব ুর আেলাচনা এই উপন ােসর ে  যেথ  পূণ। 

যমন, উ ৃ ত অংেশর িনরী ক িহেসেব রেয়েছ উপন ােসর অন তম ধান চির  কমলা। 

উপন ােসরই চির  িনরী ক হওয়ার কারেণ গেড় উেঠেছ অ ঃে ি ত। পাশাপািশ বশ 

কেয়কমাস রেমেশর সে  সংসার-যাপেনর পের যখন িচিঠর মাধ েম কমলা আচমকা 

জানেত পাের স আসেল রেমেশর ী নয়, রেমশ আসেল তার পে  ‘পরপু ষ’ তখন 

থেকই তার মেধ  সনাতনী ামী- ীর স ক িনেয় নানান িবিধ-িনেষেধর বড়াজাল গেড় 

ওেঠ। ফেল এতিদন য সংসার বাধার ভাবনায় িবেমািহত হেয় িনজহােত স ঘর 

সাজাি ল সই ঘরেকই মুহূেতর মেধ  বীভৎস মেন হেত থােক এবং তার সম  

দা ত - ম রেমেশর থেক অপসৃত হেয় ধািবত হেত থােক তার অেদখা ামীর 

িত। অথাৎ, এে ে  িনরী ক কমলার কােছ ামী- ী স িকত আজ -লািলত ধ ান-
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ধারণা, িব াস-অিব াসেবাধই রেমশ এবং তার ঘরেক িবভীিষকাময় কের তুেলেছ। ফেল 

তার এই িনরী ণ হেয় উেঠেছ লা িণক বা ধারণামূলক।  

আবার িরমন- কনানেক অনুসরণ কের বলা যায় কমলার এই িনরী েণর সে  তার 

ব ি গত আেবগ জিড়েয় যাওয়ার ফেল এর সে  আেবগ- কি ক উপাদােনর যাগ 

রেয়েছ।   

৫. গারা:— ক. “একজন বৃ  মুসলমান মাথায় এক-ঝাঁকা ফল সবিজ আ া িট মাখন 

ভৃিত আহাযসাম ী লইয়া কােনা ইংেরজ ভুর পাকশালার অিভমুেখ চিলেতিছল। চন-

পরা বাবুিট তাহােক গািড়র স ুখ হইেত সিরয়া যাইবার জন  হাঁিকয়ািছল, বৃ  িনেত না 

পাওয়ােত গািড় ায় তাহার ঘােড়র উপর আিসয়া পেড়। কােনামেত তাহার াণ বাঁিচল, 

িক  ঝাঁকাসেমত িজিনস লা রা ায় গড়াগিড় গল এবং ু  বাবু কাচবা  হইেত 

িফিরয়া তাহােক ‘ড াম য়ার’ বিলয়া গািল িদয়া তাহার মুেখর উপর সপাং কের চাবুক 

বসাইয়া িদেত তাহার কপােল রে র রখা দখা িদল। … গারা িফিরয়া আিসয়া িবকীণ 

িজিনস লা িনেজ কুড়াইয়া তাহার ঝাঁকায় উঠাইেত লািগ।” (পৃ. ৫৬৯) (িনরী ক: সব -

কথক। বিহঃ  িনরী ণ। ত জ িনরী ণ) 

সব কথন-রীিতেত কিথত উপন াস ‘ গারা’ থেক উ ৃ ত উপেরা  অনুে দাংেশর 

িনরী ক উপন ােসর কথক, িযিন সব । এই সব  কথেকর অব ান কািহিনতেলর 

বাইের, ফেল গেড় উেঠেছ বিহঃ ি ত এবং তার থেক জ  িনেয়েছ বিহঃ  িনরী ণ। 

সব  কথেকর এই িনরী েণর মেধ  তার কােনা আেবগ-অনুভূিত জিড়ত হয়িন বেলই 

এই িনরী ণেক ত জ িনরী ণ িহেসেব িচি ত করা হেয়েছ।  

এই অংশিটেকই িরমন- কনােনর িনরী েণর ধারণার িনি েত িবে ষণ করেত 

গেল দখব উ  অংেশর িনরী েকর অব ান কািহিনতেলর অেনক উে  বেলই িবহ -

দৃি  িনেয় স যমন একিদেক গারার মুেখর পিশর রদবদল দেখেছ তমনই 

কাচবাে  থাকা বাবুর মুেখর ভাষাও েনেছ। অথাৎ িনরী েকর অব ােনর কারেণই 

তার িনরী েণর সে  যু  হেয়েছ ান- কি ক উপাদান, অথাৎ এই িনরী ক ঘটনা-

পিরি িতর সম  িদক স েক সবটা জােন। আবার বিহঃ  অব ােনর পেরও 

িনরী েকর এই িনরী েণর সে  িমেশ গেছ ব ি গত আদশ। কারণ এই িনরী ণ ধু 

দখা নয়, কথক-িনরী ক একইসে  উ িবে র সে  িন িবে র স ক, গারার 
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চািরি ক বিশ  ভৃিতর িত আেলাকপােতর চ া কেরেছ তার এই দখার মেধ  

িদেয়।  

খ. “ গারা িশি ত মেয়েদর মেধ  য ঔ ত , য গলভতা ক না কিরয়া রািখয়ািছল, 

সুচিরতার মুখ েত তাহার আভাসমা  কাথায়! তাহার মুেখ বুি র একটা উ লতা 

িনঃসে হ কাশ পাইেতিছল, িক  ন তা ও ল ার ারা তাহা কী সু র কামল হইয়া 

আজ দখা িদয়ােছ! মুেখর ডৗলিট কী সুকুমার! যুগেলর উপের ললাটিট যন শরেতর 

আকাশখে র মেতা িনমল ও ।…” (পৃ. ৫৮৭) (িনরী ক: গারা। অ ঃ  িনরী ণ। 

ব ি গত ভাব িনভর িনরী ণ)  

আবার ‘ চােখর বািল’ থেক চির েদর মেনর অ ঃ ল এবং ভাবনা-িচ ার গিত-িবিধ 

িবে ষণ করার য য়াস ঔপন ািসক হণ কেরিছেলন তা তার পরবতীেত রিচত 

উপন াস িলর ে ও অব াহত িছল। িবেশষত উপন াস ‘ গারা’ যমন একিদেক ঘটনা-

ধান তমনই একইসে  চির েদর মেনর িবিচ  গিত-িবিধর পযােলাচনাও সমানভােব 

 পেয়েছ এই উপন ােস। ফেল এক-একিট ঘটনা বা পিরি িতেক ায়শই যমন 

চির েদর দৃি েকাণ থেক দখােনা হেয়েছ তমনই সই দৃি েকােণর ব াখ ায় পাওয়া যায় 

সব -কথেকর র। যমন  উপেরা  অংেশর িনরী ক আখ ােনর ক ীয় চির  গারা 

িনেজ। ক ীয় চির  িনরী ক, অথাৎ তার অব ান কািহিন-তেল। ফেল গেড় উেঠেছ 

অ ঃ  িনরী ণ। পাশাপািশ গারা য দৃি েকাণ থেক সুচিরতােক দখেছ সই 

দৃি েকােণর সে  িমেশ গেছ সুচিরতােক ভােলালাগার সূচনা-মুহূতিট, িমেশ গেছ গারার 

ব ি গত অনুভূিতর  এবং তার ফেল গেড় উেঠেছ ব ি গত ভাব িনভর িনরী ণ। 

এই িনরী ণেকই িরমন- কনােনর ভাষায় বলা যায় ‘The Emotive Component’ বা 

িনরী েকর আেবগগত িদক।  

গ. গারা তাঁহার াভািবক ঝেড়র গিতেত মি েরর িদেকই গল। ােরর কােছ িগয়া 

দিখি নয় বরদাসু রীর অনুসরণ কিরয়া তাঁহােদর গািড়েত উিঠেতেছ— সম  রা ার 

মাঝখােন িনলে র মেতা অন  পিরবােরর মেয়েদর সে  এক গািড়েত িগয়া বিসেতেছ! 

মূঢ়! নাগপােশ এমিন কিরয়াই ধরা িদেত হয়! এত স র! এত সহেজ! (পৃ. ৫৫৫-৫৬) 

(িনরী ক সব কথক ও গারা। বিহঃ  ও অ ঃ  িনরী ণ। ত জ ও ধারণামূলক 

িনরী ণ)  
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ইিতপূেব তৃতীয় অধ ােয়র ‘সময় িবন াস’ শীষক পিরে েদ পুনরাবৃ  কথেনর মেধ  

দখােনা হেয়েছ কীভােব উপন াসিটর িবিভ  ঘটনা আখ ানতেল একবার ঘটেলও বাচেন 

একািধকবার উপ ািপত হেয়েছ। উ  অংশিটও তমনই একিট ঘটনা। িবনয় য 

পেরশবাবুর পিরবােরর সে  া সমােজ কশবচে র ভাষণ নেত গিছল সই িবষয়িট 

এখােন দখােনা হেয়েছ গারার দৃি েকাণ থেক, যার অব ান কািহিনতেল হওয়ার 

কারেণ গেড় উেঠেছ অ ঃ  িনরী ণ। আবার গারার এই িনরী েণর সে  িমেশ গেছ 

একিদেক মেয়েদর িনেয় তার শকাতরতা এবং অন িদেক িবনয়েক হারােনার আশ া। 

ফেল এই দুই আেবেগর িবিম েণ গারার িনরী ণিট হেয়েছ ধারণামূলক িনরী ণ।  

 আবার গারা য িবনয়েক তার বািড়েত না পেয় ঝেড়র গিতেত মি েরর িদেক 

চেল গল— এই অংেশর িনরী ক সব -কথক, যার অব ান কািহিনতেলর বাইের, 

ফেল গেড় উেঠেছ বিহঃ  ও ত জ িনরী ণ। কােজই বাঝা যায় উ  অংশিটেত 

কীভােব একই সে  বিহঃ  ও অ ঃ  িনরী েণর সহাব ান ঘেটেছ।  

 গারা য িবনয়েক পেরশবাবুর পিরবােরর সে  া সমােজর ার থেক একসে  

তােদর গািড়েত উঠেত দখল এে ে  তা ধু দখােতই সীমাব  থােকিন। ল  করেত 

হেব এরপের িবনেয়র িত তার একাকী সংলােপর সে াধেনর শ িলেক। স বেলেছ 

“মূঢ়! নাগপােশ এমিন কিরয়াই ধরা িদেত হয়! এত স র! এত সহেজ!”, এই য শ  

বা শ ব িল স ব বহার কেরেছ তার মেধ  িদেয় একিদেক যমন কাশ পেয়েছ 

িবনয়েক দখবার ফেল তার তৎকালীন মানিসক অিভঘাত তমিন ল  করবার মেতা 

“নাগপাশ” শ িট’ অথাৎ স ধু িবনয়েকই দেখিন তার সে  দেখেছ া  পেরশবাবুর 

মেয়েদর যােদর িত তার মেনাভাব ঐ একিট শে র মেধ  িদেয়ই কািশত হেয় যায়। 

ফেল তাি ক উলফ ি মড য বেলেছন ভাষাত গত িনরী েণর কথা (িব ািরত 

আেলাচনা পৃ. ৫১) তা গারার এই িনরী ণ এবং িনরী েণর অনিতপের তার ভাষা 

ব বহােরর মেধ  িদেয় কাশ পেয়েছ।  

৬. চতুর :— ক. “শচীশেক দিখেল মেন হয় যন একটা জ ািত — তার চাখ 

িলেতেছ; তার ল া স  আঙুল িল যন আ েনর িশখা; তার গােয়র রঙ যন রঙ নেহ, 
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তাহা আভা। শচীশেক যখন দিখলাম অমিন যন তার অ রা ােক দিখেত পাইলাম;…” 

(পৃ.৭৯৯। (িনরী ক : িবলাস। অ ঃ  িনরী ণ। লা িণক বা ধারণামূলক) 

ডায়াির-ধমী আখ ান ‘চতুর ’ থেক উ ৃ ত উপেরা  অংেশর িনরী ক িহেসেব পাওয়া 

যাে  উপন ােসর কথক এবং একইসে  উপন ােসর চির  িবলাসেক। অথাৎ এে ে  

িনরী ক এবং কথক একই ব ি — িবলাস, যার অব ান কািহিন-তেল। ফেল গেড় 

উেঠেছ অ ঃে ি ত এবং অ ঃ  িনরী ণ। আবার িনরী ণিব ু িনেয় আেলাচনাকােল 

মেন রাখেত হয় আেলাচ  উপন াসিটর গঠনরীিত এবং সময়-িবন াসেকও। মেন রাখেত 

হয় ‘চতুর ’ আসেল িবলােসর ডায়াির, য ডায়াির স িলেখেছ দািমনীেক দাহ কের 

আসার পের। ফেল আমরা ভাবেত পাির িবলাস য মুহূেত থমবােরর জন  শচীশেক 

দেখেছ িঠক সই মুহূেতর অনুভূিতই য লখা হেয়েছ সরকমটা না হেতও পাের। 

িনরী েকর এই িনরী েণ মেধ  িমেশ গেছ শচীশেক দীঘ-বছর মাগত দখা এবং 

ব ু ে র অিভঘাত। যার ফেল স িলখেত পেরেছ শচীশেক দখার মুহূেতই স যন তার 

অ রা ােকও দেখ ফেলেছ। ফেল এই য অনুভূিত, এই অনুভূিতর সে  িমেশ গেছ 

িবলােসর ব ি গত আেবগ, ফেল গেড় উেঠেছ লা িণক বা ধারণামূলক।  

 আবার এই িনরী ণিট িবে ষণকােল মেন করেত হয় শচীেশর ডায়ািরর 

রচনাকালিটেকও, যা স িলেখেছ দািমনীেক দাহ কের আসার পের। অথাৎ স সময়টা 

শচীেশর সে  থম সা ােতর থেক ব দূের অব ান কের। ফেল সমেয়র দূরে  

দাঁিড়েয় শচীেশর সে  তার সা াৎ ও তার স জিনত াথিমক ভাব এবং আেবগেক 

কািটেয় ফেল স ডায়ািরেত বণনা কেরেছ শচীেশর বািহ ক গড়েনর। ফেল উ  ি মড 

য বেলন সময়গত িনরী েণর কথা (িব ািরত আেলাচনা পৃ. ৫১) তার দৃ া  িহেসেব 

উ  অংশিটেক হণ করা যায়।  

খ. “চাির িদেক ধূ ধূ কিরেতেছ, জন াণীর িচ  নাই। রৗ  যমন িন ু র, বািলর 

ঢউ লাও তমিন। তারা যন শূন তার পাহারাওয়ালা, ঁিড় মািরয়া সব বিসয়া আেছ। 

যখােন কােনা ডােকর কােনা সাড়া, কােনা ে র কােনা জবাব নাই, এমন একটা 

সীমানাহারা ফ াকােশ সাদার মাঝখােন দাঁড়াইয়া দািমনীর বুক দিময়া গল।” (পৃ. ৮৩৩) 

(িনরী ক: দািমনী। অ ঃ  িনরী ণ। ব ি গত ভাব িনভর িনরী ণ) 
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আবার একই আখ ান থেক গৃহীত উ  অংেশর কথক িবলাস হেলও িনরী ক 

আখ ােনরই অপর একিট চির  দািমনী। ফেল এে ে ও জ  িনেয়েছ অ ঃ  িনরী ণ। 

পাশাপািশ দািমনীর এই িনরী েণর সে  িমেশ গেছ তার তৎকালীন মানিসক ি িত, 

তার িব  জীবেনর িতিব  হেয় উেঠেছ এই িনরী ণ। শচীেশর থেক মাগত 

ত াখ ান তার মেধ  য শূন তার সৃি  কেরিছল তারই িতফলন ঘেটেছ তার এই 

িনরী েণ। ফেল এে ে  গেড় উেঠেছ ব ি গত ভাব িনভর িনরী ণ।  

৭. ঘের-বাইের:— ক. “িক , স ীপবাবু যখন ব ৃ তা িদেত লাগেলন আর এই বৃহৎ 

সভার দয় দুেল দুেল ফুেল ফুেল উেঠ কুল ছািপেয় ভািসেয় যাবার জা হল তখন তাঁর 

স এক আ য মূিত দখলুম। … কবল এক সময় দখলুম কালপু েষর ন ে র মেতা 

স ীপবাবুর উ ল দুই চাখ আমার মুেখর উপর এেস পড়ল।…” (পৃ. ৮৫৭) (িনরী ক: 

িবমলা। অ ঃ  িনরী ণ। ব ি গত ভাব িনভর িনরী ণ) 

যৗিগক রীিতর আ কথেন কিথত উপন াস ‘ঘের-বাইের’ থেক গৃিহত উ ৃ তাংেশর 

িনরী ক িহেসেব পাওয়া যায় উপন ােসর ক ীয় চির  িবমলােক, যার অব ান কািহিন 

তেল। ফেল গেড় উেঠেছ অ ঃে ি ত এবং অ ঃ  িনরী ণ। আবার থমাবিধ 

ব ি গতভােব স ীপেক অপছ  কের আসা িবমলার পে  স ীেপর থম ব ৃ তায় 

উপি ত থেকই তােক নায়েকািচত পেদ অিধ ােনর মেধ  আসেল িমেশ গেছ তৎকালীন 

সামািজক পিরি িতর দালায় আে ািলত িবমলার মানিসক ি িত। চরমপ ী েদশী 

আে ালেনর ভােব ভািবত িবমলার অবেচতন মন একজন তী  চািরি ক বিশে র 

উ  পৗ ষযু  যুগনায়কেক অে ষণ কেরিছল— যা কৃতপে  স তার ামী 

িনিখেলেশর মেধ  পায়িন। কােজই সই অবেচতন মেনর অে ষণ এবং অ াি ই একদা 

তী  অপছে র মানুষেকও নায়ক কের তুেলেছ। ব ৃ তা দানকােল স ীপেক দখার 

মেধ  িমেশ গেছ িবমলার ব ি গত ধারণা, আকা া ফেল এিট হেয় উেঠেছ ব ি গত 

ভাব িনভর িনরী ণ। এেকই িরমন কনােনর ধারণা অনুযায়ী বলা যায় িনরী েণর 

আেবগ কি ক উপাদান।  

 একই রকমভােব থম চা ু ষ করা এবং ব ৃ তায় মু  িবমলার ারা স ীেপর 

চােখর বণনাকােল ব ব ত শ ব  এে ে  মেন রাখার মেতা। স সই চাখেক  
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দেখেছ কালপু ষ ন ে র মেতা উ ল। জ ািতষশা  থেক দখব এই কালপু েষরই 

অপর নাম ‘The Orion’, বা যােক বলা যায় ব াধ (https://g.co/kgs/9brjCc)। 

এে ে  মেন রাখেত হয় িবমলার আ কথাও পূববতী উপন ােসর িবলােসর মেতাই 

লখা হেয়েছ ঘটনাধারা অিত ম কের যাওয়ার পের। ফেল াথিমকভােব স ীেপর িত 

িবমলার াথিমক মু তা এবং স ীেপর প স িকত সেচতনতা এই দুই-ই 

‘কালপু ষ’ শ িটর মেধ  িদেয় কািশত হেত পেরেছ স ীেপর সে  থম সা ােতর 

অিভঘাতিট িমিলেয় যাওয়ার ফেল। িবমলার এই িবেশষণ েয়াগেক ি মেডর মতানুযায়ী 

ভাষাত গত িনরী েণর ফল বেল াথিমকভােব মেন হেলও তা কৃতপে  সত  নয়। 

উপন ােসর গভীর পােঠ বুিঝ স ীেপর এই ব াধ- বৃি , তার নারী-িশকার করার 

বণতােক িঘের যুগপৎ তার িনেজর ও িবমলার আ কথায় নানান ম ব  িফের িফের 

এেসেছ। ফেল িবমলার এই িনরী ণ ও তার সে  ব ব ত শ ব  যখন স তার 

আ কথায় েয়াগ কেরেছ তখন আসেল স ীেপর কৃিত স েক স সেচতন। কােজই 

ি মেডর মতানুযায়ী এিট হেয় উেঠেছ সময়গত িনরী েণর ফসল।   

খ. “আিম  দখেত পলুম িবমলা আমার কাছ থেক কাজ আদায় করবার জেন  

িবেশষ কের সাজ কেরেছ। আজেকর িদেনর পূব পয  আিম কখেনাই িবমলােক এবং 

িবমলার সাজেক তফাত কের দিখ িন। আজ ওর িবিলিত খাঁপার চূড়ােক কবলমা  

চুেলর কু লী বেলই দখলুম; ধু তাই নয়, একিদন এই খাঁপা আমার কােছ অমূল  িছল, 

আজ দিখ এ স া দােম িবেকাবার জেন  ত।” (িনরী ক: িনিখেলশ। অ ঃ  

িনরী ণ। লা িণক িনরী ণ)  

উ  অংেশর িনরী ক িহেসেব আমরা পাি  িনিখেলশেক, য আখ ােনর িতনিট ধান 

চিরে র অন তম। অথাৎ, িনরী েকর অব ান কািহিনতেল। পূববতী অধ ােয়র 

আেলাচনায় দখা িগেয়েছ এই খাঁপার স  উপন ােস দু’বার উেঠ এেসেছ। একবার 

িবমলার িদক থেক এবং আেরকবার িনিখেলেশর ি ত থেক। িনিখেলশ য িবমলার 

এই সাজেক দখেছ তার মেধ  িদেয় স উপলি  কেরেছ য এই কশিবন াস অকারণ 

নয়, স উে শ  েণািদতভােব িনিখেলেশর দুবল জায়গায় আঘাত কের কাজ আদায় 

করেত চেয়েছ। কােজই িবমলার এই িবিলিত খাঁপার সে  াথ জুেড় যাওয়ার বদনা 

যমন একিদেক কাজ কেরেছ তমনই িনিখেলশ একইসে  পেয়েছ ি । এই য তার 

https://g.co/kgs/9brjCc)
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উি  ‘ওর িবিলিত খাঁপার চূড়ােক কবলমা  চুেলর কু লী বেলই দখলুম’— এই উি  

একই সে  বদনা ও িবিব তার অনুভব িনেয় আেস। কােজই িনিখেলেশর এই 

িনরী েণর মেধ  তার আদশ, ধ ান-ধারণা িমেশ িগেয় সৃি  কেরেছ লা িণক বা 

ধারণামূলক িনরী েণর।  

 আবার িরমন- কনােনর মত অনুযায়ী এই িনরী ক যেহতু অ ঃ , তাই তার 

িনরী ণ কােনাভােবই িনরেপ  হেত পাের না, অ ঃ  িনরী েকর আেবগ-অনুভূিত 

িমেশ যায় তার িনরী েণর মেধ । কােজই এই িহেসেব িনিখেলেশর এই িনরী েণর সে  

িমি ত হেয়েছ তার ব ি গত আেবগ- কি ক উপাদান।  

৮. যাগােযাগ:— ক. “একটু পেরই আে  আে  দরজা খুেল গল। কুমুিদনী বিরেয় 

এল যন ে -পাওয়া। য কাপড় পরা িছল তাই আেছ; এ তা রাে  শাবার সাজ নয়। 

গােয় একখানা ায় পুেরা হাতা-ওয়ালা াউন রেঙর সােজর জামা, একটা লালেপেড় 

বাদািম রেঙর আেলায়ােনর আঁচল মাথার উপর টেন দওয়া। দরজার একটা পা ায় বাঁ 

হাত রেখ যন কী ি ধার ভােব দাঁিড়েয় রইল— একখািন অপ প ছিব!” (পৃ. ১০৩৩) 

(িনরী ক: মধুসূদন। অ ঃ  িনরী ণ। লা িণক বা ধারণামূলক িনরী ণ) 

সব -কথেকর বয়ােন কিথত উপন াস ‘ যাগােযাগ’-এ রবী নােথর থম-পযােয়র 

উপন াস িলর মেতা সব -কথেকর বিহঃ  িনরী ণ াধান  পেলও আেলাচ  উপন াস 

থেক গৃহীত উ ৃ তাংেশর িনরী ক উপন ােসর চির  মধুসূদন, যার অব ান কািহিন-

তেলই। ফেল এে ে  গেড় উেঠেছ অ ঃ  িনরী ণ। পাশাপািশ মধুসূদন য িব ু থেক 

কুমুেক িনরী ণ কেরেছ সই িব ু েত এেস িমেশেছ কুমুেক িনেয় গেড় ওঠা তার মাহ, 

আশা, আকা া এবং একই সে  তার ব ি গত ধ ান-ধারণা। য ধারণা থেক স িঠক 

কের িনেয়েছ নববধূর পে  কানটা রাি কালীন সােজর সিঠক মা া এবং কানটা নয়। 

আবার এই ব ি গত ধারণার উে  অব ান করেছ কুমুেক িঘের গেড় ওঠা মু তাও। 

ফেল এে ে  একই সে  এই িনরী ণ হেয় উেঠেছ আ িরক এবং ব ি গত ভাব 

িনভর িনরী েণর যু  উদাহরণ। িরমন- কনােনর ধারণা অনুযায়ী দখেল দখব 

মধুসূদেনর এই িনরী েণর সে  িমেল গেছ কুমুেক িঘের তার মু তাও, অথাৎ 
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িনরী েকর আেবগ িমেশ গেছ ফেল এেক িনরী েণর আেবগ- কি ক উপাদােনর সে  

স িকত করা যায়। 

খ. মধুসূদন দখেত কু  নয় িক  বেড়া কিঠন। কােলা মুেখর মেধ  যটা থেমই চােখ 

পেড় স হে  পািখর চ ু র মেতা ম  বেড়া বাঁকােনা নাক, ঠাঁেটর সামেন পয  ঝুেঁক 

পেড় যন পাহারা িদে । শ  গড়ােন কপাল ঘন র উপর বাধা া  ােতর মেতা 

ীত। সই র ছায়াতেল সংকীণ তীযক চ ু র দৃি  তী । গাঁফদািড় কামােনা, ঠাঁট 

চাপা, িচবুক ভারী। … হাত দুেটা রামশ ও দেহর তুলনায় খােটা। সবসু  মেন হয় 

মানুষটা এেকবাের িনেরট; মাথা থেক পা পয  সবদাই কী একটা িত া যন িল 

পািকেয় আেছ। (পৃ. ৯৯১) (িনরী ক: সব কথক। বিহঃ  িনরী ণ। ব ি গত ভাব 

িনভর িনরী ণ) 

আবার উ  অংেশর িনরী ক িহেসেব পাি  উপন াসিটর সব -কথকেক। যার অব ান 

কািহিনতেলর বাইের হওয়ার ফেল বিহঃ  িনরী েণর জ  হেয়েছ। িক  কথক-

িনরী েকর এই িনরী ণ িনরেপ  নয়। সম  উপন াস পােঠ বাঝা যায় যুগপৎ িনিহত 

লখক এবং কৃত লখেকর সম  সহানুভূিত পেয়েছ কুমু আর তার পূবপু েষরা। এই 

সহানুভূিত ও প পািতে র ছাপ ফুেট উেঠেছ মধুসূদেনর বািহ ক গঠন বণনার মেধ  

িদেয়ও। কুমু অথবা িব দােসর সমা রােল মধুসূদেনর চহারার গঠন বণনাকােলর শ  

চয়ন বুিঝেয় দয় কথক আসেল প পািত  কের ফেলেছ। ফেল এই িনরী ণ হেয়েছ 

ব ি গত ভাব িনভর।  

 আবার িরমন- কনােনর ধারণা অনুযায়ী িবে ষণ করেত গেল দখা যােব 

িনরী ক যেহতু বিহঃ  তাই তার অব ান কািহিন তেলর অেনক উপের। ফেল স 

িবহ -দৃি  িনেয় একিদেক যমন কুমু-মধুসূদেনর িববাহ-কম িনরী ণ কের তমনই 

একই সমেয় একই সে  কুমুর মুখম ল ও মধুর চহারার পু ানুপু  বণনা িদেত 

পাের। ফেল িনরী েকর এই অব ােনর ফেল তার দৃি  সীমা হেয়েছ িব ৃত এবং 

িনরী েণর সে  িমেশ গেছ িনরী েকর ািনক স ক।  

৯. শেষর কিবতা:— “ চৗিক টিবল শলফ আেছ, সই বই িল নই। মেজর উপর 

দুই-একটা শূন  ছঁড়া লফাফা, তার উপের অজানা হােতর অ ের লাবণ র নাম ও 

িঠকানা লখা; দু-চারেট ব বহার করা পিরত  পেনর িনব এবং য় া  একিট অিত 
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ছােটা পনিসল টিবেলর উপের;…” (পৃ. ১১৬৬) (িনরী ক : অিমত। অ ঃ  িনরী ণ। 

ানা িরত বা ব ি গত ভাব িনভর দৃি েকাণ)     

িম -কথন রীিতেত কিথত উপন াস ‘ শেষর কিবতা’ থেক উ ৃ ত উপেরা  অংেশর 

িনরী ক আখ ােনর চির  অিমত, যার অব ান কািহিনতেল অথাৎ িনরী ণিট ঘেটেছ 

অ ঃে ি ত থেক, ফেল গেড় উেঠেছ অ ঃ  িনরী ণ। আবার লাবেণ র উপি িতেক 

আকা া কের তারই একদা বাস করা পিরত  ঘরেক িনরী েণর মেধ  িমেশ গেছ 

অিমেতর ব ি গত আশা-আকা া, ফেল গেড় উেঠেছ ব ি গত ভাবিনভর দৃি েকাণ।  

অ ঃ  িনরী ক হওয়ার ফেল অিমেতর দৃি  সীমাব ও থেকেছ একিট মা  

ঘেরর মেধ , এই সীমাব  িনরী ণেক িরমন- কনান িনরী েণর উপলি গত উপাদােনর 

সে  স িকত কেরেছন। আবার অিমেতর িনরী েণর সে  তার আেবগ িমি ত হওয়ার 

ফেল িরমন কনােনর িনি  অনুযায়ী এই িনরী েণর সে  আেবগগত িদেকর স ক 

ািপত হেয়েছ।  

১০. দুই বান:— “হায় র, আজ ওর ামীর এ কী পরাভব িদেন িদেন কাশ হেয় 

পড়েছ। …শশাে র মুখ দখেলই বুঝেত পাের, স যন সবদাই কমন আিব  হেয় 

আেছ। ঐ একরি  মেয়টা এেস অ  এই ক’িদেনই এত বেড়া সাধনার আসন থেক ঐ 

কমকিঠন পু ষেক িবচিলত কের িদেল।” (পৃ. ১১৯৭) (িনরী ক: শিমলা। অ ঃ  

িনরী ণ। ানা িরত বা ব ি গত ভাব িনভর দৃি েকাণ)     

সব কথেকর বয়ােন কিথত উপন াস ‘দুই বান’-এর িনরী ণ বা দৃি েকাণ স েক 

িবে ষণকােল মেন রাখেত হয় ঔপন ািসক জীবেনর শষপেব রিচত ু াকার 

উপন াস িলর গঠন িনেয় খুব বিশ আেলাচনা না হেলও এবং সব -কথেকর বয়ােন 

কিথত হেলও এই উপন াস িলর গঠন পূববতী উপন াস িলর তুলনায় অেনকাংেশই 

পৃথক। এবং গঠনগত এই পাথেক র অন তম পূণ  হল িনরী েণর ব বহার। 

পূেব উে খ করা হেয়েছ এই শষপেবর ু -উপন াস িলেত সব -কথেকর সব তার 

মা া অেনকাংেশ াস া  হেয়েছ, ঘটনা িল অিধকাংশে ে ই দখােনা হেয়েছ 

চির েদর দৃি েকাণ থেক, অথবা চির েদর মেনর মেধ  গেড় ওঠা প াৎ-উ ােসর 

মাধ েম। যমন, ‘দুই বান’ উপন াস থেক উ ৃ ত অংেশর িনরী ক উপন ােসর চির  
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শিমলা, যার অব ান কািহিনতেলই। ফেল গেড় উেঠেছ অ ঃ  িনরী ণ। েম েম 

িনেজরই বান ঊিমমালার মােহ আব  পতে র মেতা সবদা কমরত ামীর কেম িবরিত 

এবং মদম  অব া িনরী েণর মেধ  িমেশ গেছ িনরী েকর ব ি গত লাভ- িতর িচ া; 

কারণ ামীর প স েক ওয়ািকবহাল শিমলা ইিতমেধ ই জােন যার মােহ পেড় ামী 

কতেব  অবেহলা করেছ, যখন সই অবেহলার ফল প িতর বাঝা তার সামেন এেস 

পড়েব তখন স তার মােহর আধারেকই দুষেব, িনেজর গািফলিতেক নয়। ফেল 

সেহাদরা এবং ামীর স েকর মােঝ িপ  হেত থাকা শিমলার এই দৃি েকাণ হেয় 

উেঠেছ ব ি গত ভাব িনভর দৃি েকােণর উদাহরণ।   

১১. মাল :— “পুব িদেকর জানলা খালা। দখা যায় নীেচর বাগােন অিকেডর ঘর, 

িছেট বড়ায় তির; বড়ার গােয় গােয় অপরািজতার লতা। অদূের িঝেলর ধাের পা  

চলেছ, জল কুলকুল কের বেয় যায় নালায় নালায়, ফুলগােছর কয়ািরর ধাের ধাের। 

গ িনিবড় আমবাগােন কািকল ডাকেছ যন মিরয়া হেয়। বাগােনর দউিড়েত ঢং ঢং কের 

ঘ া বাজল বলা দুপুেরর। ঝাঁ ঝাঁ রৗে র সে  তার সুেরর িমল। িতনেট পয  মালীেদর 

ছুিট। ঐ ঘ ার শে  নীরজার বুেকর িভতরটা ব িথেয় উঠল, উদাস হেয় গল তার মন।” 

(পৃ. ১২১৩) (িনরী ক: নীরজা। অ ঃে ি ত। ানা িরত বা ব ি গত ভাব িনভর 

দৃি েকাণ)  

‘দুই বান’-এর িনরী ণ আেলাচনাকােল য িবষয় িলর উে খ করা হেয়িছল তা আরও 

বিশ কট হেয়েছ ‘মাল ’ উপন ােস এেস। এখােন সব -কথেকর বয়ােনর িসংহভাগই 

কৃতপে  নীরজার রাগশয ায় শািয়ত অব ান থেক িনরী া ও ভাবনার বিহঃ কাশ। 

ফেল, উপন াসিট সব কথেকর বয়ােন কিথত হেলও াধান  পেয়েছ নীরজার দৃি েকাণ, 

তার ভাবনার অ ঃ ল। যমন, উপন াসিট থেক গৃিহত উ  অংেশর িনরী ক 

উপন ােসর ক ীয় চির  নীরজা, যার অব ান কািহিন-তেল। িনরী েকর অব ান 

কািহিনতেল হওয়ার কারেণ গেড় উেঠেছ অ ঃ  িনরী ণ। এই য িনরী ণ স কেরেছ 

তার ফেল তার মেনর মেধ  ভেস উেঠেছ তার িবগত সুখ- ৃিতর নানান উ াস। অথাৎ, 

রাগশয ায় শািয়ত অব ায় নীরজার এই বাগান িনরী ণ তার মেন প াত-উ ােসর 

ে  অনুঘটেকর কাজ কেরেছ। আবার, উ  অংেশর কথক িযিন িতিন সব , ফেল 

মালীেদর ছুিটর ঘ ায় য নীরজার বুক ব িথেয় উেঠেছ স স েকও িতিন াত।    
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১২. চার অধ ায়:— “এলা একবার চাির িদক ঘুের দখেল। মেঝর উপর ক ল, তার 

উপর চাটাই। বািলেশর বদেল বই িদেয় ভরা একটা পুরােনা ক াি েসর থিল। লখাপড়া 

করবার জেন  একখানা প াকবা । কােণ জেলর কলিস মািটর ভাঁড় িদেয় ঢাকা। জীণ 

চাঙািরেত একছড়া কলা, তার মেধ  এনােমল উেঠ-যাওয়া একখানা বািট, দবাৎ সুেযাগ 

ঘটেল চা-খাওয়া চেল। …” (পৃ. ১২৭৫) (িনরী ক: এলা। অ ঃে ি ত। ানা িরত বা 

ব ি গত ভাব িনভর দৃি েকাণ)  

সব কথেকর বয়ােন কিথত রবী নােথর শষতম উপন াস ‘চার অধ ায়’ থেক গৃিহত 

উপেরা  অংেশর িনরী ক উপন ােসর ক ীয় চির  এলা, যার অব ান কািহিন-তেল। 

িনরী েকর অব ান কািহিনতেল হওয়ার দ ন এে ে ও গেড় উেঠেছ অ ঃ  িনরী ণ। 

আবার অতীেনর এই গাপন আবােসর  অবেলাকন এবং িনরী েণর মেধ  এেস 

িমেশেছ এলার অতীেনর িত ভােলাবাসা এবং ত িনত ব ি গত আেবগ-অনুভূিত, 

িবষাদ- বদনা। ফেল এলার এই িনরী ণ হেয় উেঠেছ ব ি গত ভাব িনভর দৃি েকােণর 

উদাহরণ।   

এই দৃি েকাণ স েক িলচ একিট অত  পূণ ম ব  কেরিছেলন তাঁর 

ে ।  

“The term ‘point of view’ has often been used in novel criticism to refer to 
the various factors of discourse situation already discussed. We can define 
DISCOURSAL POINT OF VIEW as the relationship, expressed through 
discourse structure, between the implied author or some other addresser, 
and the fiction…. We have already seen how an author can make his 
attitude towards character and action clear by direct address; but the 
author’s point of view can also be given ‘bias’ within narration itself by the 
use of language which, either in its sense or its connotations, express some 
element of value.” (Leech and Short. 2007. P.218-19) 

অথাৎ, দৃি েকাণ িবষয়িট আখ ােনর গঠনগত িদকিটর সমােলাচনার ে  িবিভ  িবষেয়র 

িত আেলাকপােত সহায়তা কের। কথনরীিতর মেতাই কথেকর ক ীয় দৃি েকাণ 

প পাতদু  হেত পাের এবং িবষয়িট কথেকর ভাষা েয়ােগর মাধ েম পির ু ট হয়। 

িলেচর উ  ম েব র সত তা অত  বিশ কের দৃ েগাচর হয় রবী নােথর উপন াস িল 

আেলাচনাকােল।  
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কথনরীিতর আেলাচনাকােল যমন দখােনা হেয়েছ য কীভােব িনিহত লখক 

এবং কৃত লখেকর ব ি গত িব াস-অিব ােসর র চির েদর মেধ  িমেশ যায় সই 

একইরকমভােব দখােনা যায় য কীভােব কথেকর দৃি েকাণ পাঠেকর মেন 

প পাতমূলক পাঠ- িতি য়ার জ  দয়। তৃতীয় অধ ােয় ‘চির -িবন াস’ শীষক 

পিরে েদ উপন াস িবেশেষ এক-একিট চির েক য ক ীয় চির  িহেসেব িচি ত করা 

হেয়েছ, িকংবা সাধারণভােব চির -িবে ষণকােল কােনা চির েক ভােলা অথবা ম  

িহেসেব িববৃত করা হয় তার পছেন থােক কথক-িনেদিশত দৃি েকাণ, য দৃি েকােণর 

ভােব ভািবত হেয় পাঠক আখ ােনর চির েদর িত প পাতদু  হেয় পেড়ন। 

কথেকর দৃি েকাণ িনেদশ কের দয় ব ি  লখেকর িনিদ  চিরে র িত প পােতর 

স েকও। ব ি েলখেকর ব ি গত নীিত, িব াস, ধারণার িতফলন দখা যায় কথক 

এবং ধান চির েদর মেধ । যমন, ‘বউ-ঠাকুরানীর হাট’-এর উদয়ািদত , ‘রাজিষ’-র 

গািব মািণক , ‘ চােখর বািল’-র িবেনািদনী ও িবহারী, ‘ গারা’-র পেরশবাবু, গারা, 

সুচিরতা, িকংবা ‘ঘের-বাইের’-র িনিখেলেশর িতই য লখেকর প পাত তা অত  

 কের বাঝা যায় চির িলর পিরেবশন এবং আখ ানতেল তােদরেক য য 

দৃি েকাণ থেক িবে ষণ করা হেয়েছ তার থেকও। ‘ যাগােযাগ’ আসেল দুই বেনিদ 

পিরবােরর বেনিদয়ানা কি ক ে র ফসল হেলও লখক এবং কথেকর সম  

সহানুভূিত য কুমু এবং তার পিরবার পেয়েছ তা িনেয় সমােলাচকমহেল িব র 

সমােলাচনা ইিতপূেব ব বার হেয়েছ। এই য প  িনবাচন কের নওয়া, চির েদর এবং  

তােদর মতামতেক ি ধা-িবভ  কের দওয়া এবং সই ি িবভাজন থেক পাঠকেক প  

িনবাচেন চািলত করার মেধ  লখক এবং কথেকর স া সু  হেয় জেগ ওেঠ। 

রবী নােথর উপন াস িলর বাচেনর আেলাচনা য ধুমা  িনিহত লখক এবং কথেকর 

অংশ হেণই শষ হেয় যায় না দৃি েকােণর আেলাচনার উপাে  এেস তার আরও একিট 

কারণ স েক িদক-িনেদশ করা গল।  
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(গ) ভাষা ব বহার 
 

গেবষণা স েভর থম অধ ােয়র আেলাচনাকােল দখােনা হেয়েছ িরমন- কনান কীভােব 

তাঁর ে র ‘Speech Representation’ অধ ােয় েটার ‘িরপাবিলক’ ে র থেক 

তাঁর উ ািবত বাচন স িকত দুই িবখ াত ধারণা ‘Diegesis’ এবং ‘Mimesis’-এর 

সে র ি েত আখ ােন ব ব ত নানান ধরেনর কথনেক িবভািজত কেরেছন 

(Kenan. 1980. P.106-116)। পা াত  দাশিনক এবং তাি কেদর িদক থেক এই 

িবষয়িট িনেয় আেলাকপাত করেত গেল দখা যােব অিধকাংশ তাি কই েটার বাচন 

স িকত এই দুই ধারণার ওপর িনভর কেরই তাঁেদর ব ব েক িত া করার চ া 

কেরেছন। িবষয়িট িনেয় স ভপে র থম অধ ােয় যথাস ব আেলাচনার চ া করা 

হেয়েছ (িব ািরত আেলাচনা পৃ. ৫৫-৬৩) ফেল এই পিরে েদ মুখ ত রবী -উপন ােসর 

ভাষা ব বহারেক আখ ানতে র িনিরেখ িবে ষেণর চ া করা হেব।  

 আমরা ইিতমেধ  জািন, েটার বাচন স িকত দুই ধারণার ওপর িনভর কের 

আখ ানতাি কগণ আখ ােনর বাচন অংশেক মূলত িতনিট ভােগ িবভ  কেরেছন। এ িল 

হল— 

(ক) ত  বাচন (Direct Discourse) 

(খ) পেরা  বাচন (Indirect Discourse) 

(গ) মু  পেরা  বাচন (Free Indirect Discourse)  

 

স ভপে র থম অধ ােয়র আেলাচনা থেক জানা গেছ ত  বাচন হল আখ ােনর 

সংলাপ অংশ, পেরা  বাচন হল কথেকর বাচন এবং মু  পেরা  বাচন হল কথেকর 

বাচন যখােন চির েদর সংলাপ িবগিভত হয়। বাচন স িকত এই াথিমক ধারণােক 

(িব ািরত আেলাচনা পৃ. ৫৫-৬৩) মাথায় রেখ রবী নােথর উপন াস িলেত বাচেনর 

ব বহার স েক আেলাচনা করা হেব।  

(ক) ত  বাচন:— এিট হল আখ ােনর সংলাপ অংশ। অথাৎ আখ ানভােগ চির েদর 

পার িরক কেথাপকথন হল ত  বাচেনর উদাহরণ। রবী নােথর য উপন াস িল 
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িনেয় স ভপ  গেড় তালার চ া করা হেয়েছ স িলর মেধ  থেক পূণ অংেশর 

উদাহরণ তুেল ত  বাচেনর িবষয়িট স েক  ধারণা নওয়া যেত পাের।  

 আবার ত  বাচন বলেত যেহতু সংলাপ অংশেক বাঝায় তাই আমরা একই 

সে  দেখ িনেত পাির উপন ােসর চির রা ক কীভােব কথা বেল। উপন ােসর িতিট 

চির  য একইভােব কথা বেল না তা তােদর সংলাপ থেক আমরা বুেঝ নওয়ার চ া 

করব।  

১. বউ-ঠাকুরানীর হাট:— রবী নােথর ঔপন ািসক জীবেনর একদম থমপেবর এই 

উপন ােসর সংলাপ-স ার ে ও বি মী ভাব উপলি  করা যায়। উপন ােসর 

পু ানুপু  পােঠ খয়াল করা যায় ব ে ে  চির েদর পার িরক সংলাপ নাটেকর 

সংলােপর আকাের সাজােনা হেয়েছ। উদাহরণ প উে খ করা যায়; 

“পাঠান। হাঁ, মহারাজ, এত েণ িনকাশ হইয়া গেছ। 

তাপািদত । স কী রকম কথা? তেব তুিম জান না? 

পাঠান। আ া হাঁ, জািন। কাজ িনকাশ হইয়ােছ, তাহােত আর ভুল নাই, তেব আিম স 

সময় উপি ত িছলাম না।” (ঠাকুর। ১৪২৫। পৃ. ১৯) 

উপন াসিটর ত বাচেনর অথাৎ সংলাপ আদান- দােনর উে েখর পের আমরা 

আেলাকপাত করেত পাির উে খেযাগ  চির েদর সংলােপর িত।  

অ. উদয়ািদত :— “উদয়ািদত  কিহেলন, “ না মহারাজ, আিম যাগ  নিহ। আিম আপনার 

রাজ  চািহ না। িসংহাসন হইেত আমােক অব াহিত িদন, এই িভ া।” (পৃ. ৯৩)  

আ. তাপািদত :— “ তাপািদত  িবর  হইয়া কিহেলন, “ দােষর কথা হইেতেছ না। 

সির য হইেতেছ তাহার একটা কারণ আেছ? তুিম কী অনুমান কর, তাহাই িজ াসা 

কিরেতিছ।” (পৃ. ১৯)  

ই. িবভা:— “িবভা কিহল, “িশিবকা কন? আিম িক রানী য িশিবকা চাই। আিম একজ 

সামান  জার মেতা, একজন িভখািরনীর মেতা যাইব, আমার িশিবকায় কাজ কী?” (পৃ. 

৯৭)   
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ঈ. সুরমা:— “সুরমা দীঘিন াস ফিলয়া কিহল, “আমার িব াস, সংসাের যাহার কহই 

সহায় নাই, নারায়ণ তাহার অিধক সহায়। হ ভু, তামার নােম কল  যন না হয়। এ 

িব াস আমার ভািঙেয়া না।” (পৃ. ১১)   

উ. বস  রায়:— “বস  রায় গভীর িন াস ফিলয়া কিহেলন, “এ সংসাের কাহারও 

দয়ামায়া নাই, এেসা সােহব, তামার আেদশ পালন কেরা।” (পৃ. ৯২)  

ঊ. রামেমাহন মাল:— “…মা তামায় একবার দিখেত আিসলাম।” (পৃ. ৩১)  

ঋ. ি ণী:— “অবেশেষ ি ণী সহসা বিলয়া উিঠল, “বেট। তােদর এখেনা সবনাশ 

হইল না আর আিম মিরব!”(পৃ. ৮৩)  

উি িখত িতিট চিরে র সংলােপর িত আেলাকপাত করেল দখা যােব উপন ােস 

একমা  তাপািদত  এবং ি ণী ব তীত সম  চির ই য অিত কামল ভােবর তা 

তােদর শ চয়ন এবং কথক িনেদিশত বাক াংেশর থেকও বাঝা যায়। পূেবা  দুিট 

চির েক বাদ িদেল বািক চির েদর তােদর সংলােপর থেক পৃথক করা মুশিকল হয়। 

এই কারেণই সমােলাচেকরা রবী নােথর থম পেবর উপন ােসর চির েদর মেধ  পুতুল 

ধমীতা ল  কেরিছেলন।  

২. রাজিষ:— পূববতী উপন ােসর মেতা এই উপন ােসও  িবেশেষ নাটেকর আকাের 

চির েদর সংলাপ সাজােনা হেয়েছ। উে খ করা যায়, 

জয়িসংহ। মা আপনার িত অ স  হইয়ােছন। 

রাজা। কন, আিম তাঁর অসে ােষর কাজ কী কিরয়ািছ? 

জয়িসংহ। মহারাজ বিল ব  কিরয়া দবীর পূজার ব াঘাত কিরয়ােছন। (পৃ. ১১৫) 

এরই পাশাপািশ আমরা আেলাকপাত করেত পাির উে খেযাগ  চির েদর সংলােপর 

িত।  

অ. গািব মািণক :— …“ঠাকুর, আশীবাদ ক ন, রােজ র অকুশল না ঘটুক। এ রােজ  

মােয়র সকল স ান যন স ােব েম িমিলয়া থােক, এ রােজ  ভাইেয়র কাছ হইেত 

ভাইেক কহ যন কািড়য়া না লয়, যখােন ম আেছ সখােন কহ যন িহংসার িত া 

না কের।…” (পৃ. ১২১)  
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আ. রঘুপিত:— ক. রঘুপিত তাঁহার অ ারনয়েন ন রােয়র মম ান পয  দ  কিরয়া 

পাগেলর মেতা বিলেলন, “র  কাথায়?” (পৃ. ১২৮)  

খ. রঘুপিত কিহেলন, “আমার আর দুঃখ নাই— আিম শাি  পাইয়ািছ।” (পৃ. ১৮১)  

ই. ন রায়:— ক. ন রায় কিহেলন, “আপিন িক িমথ া কথা বিলেতেছন? স কমন 

কিরয়া হইেব? দখুন ঠাকুরমশায়, আিম কাল ব ােঙর  দিখয়ািছ। আ া ব ােঙর  

দিখেল কী হয় বলুন দিখ।” (পৃ. ১০৯)  

খ. ছ মািণক  চিটয়া উিঠয়া বিলেলন, “ঠাকুর, রাজ শাসনকােযর তুিম কী জােনা?এ-সব 

িবষয় তুিম িকছু বাঝ না।” (পৃ. ১৬৮)  

ঈ. জয়িসংহ:— …“আমার েহ— িপতা, আিম অপদাথ— আমার েহ তুিম একিট 

িপপীিলকারও হািন কিরেত পািরেব না। আমার িত েহ তুিম যিদ পােপ িল  হও, তেব 

তামার স হ আিম বিশিদন ভাগ কিরেত পািরব না, স েহর পিরণাম কখেনাই 

ভােলা হইেব না।” (পৃ. ১১২)  

‘বউ-ঠাকুরানীর হাট’-এর চির েদর সে  িততুলনা করেল বাঝা যায় ‘রাজিষ’ ত এেস 

রবী নাথ সংলাপ রচনায় অেনকটাই দ তা অজন কেরিছেলন। উপন ােসর সম  চির  

য একইভােব, একই ের কথা বলেত পাের না, তােদর মজাজ এবং পিরি িত বদেলর 

সে  সে  য তােদর সংলােপ ব ব ত শ ব , বলবার ধরেনও বদল আসাটা াভািবক 

সটা ‘রাজিষ’ ত এেসই রবী নাথ উপলি  কেরিছেলন। ফেল পূেবর উপন ােসর মেতা 

এই উপন ােসর সংলাপ সৃি েতও এেসেছ পাথক । িতিট চির  িনিবেশেষ সংলাপ-

াপেনর রীিত ও শ  ব বহাের যমন বদল এেসেছ, তমনই একই চিরে র পিরি িত 

ও মজােজর পিরবতেনর ভাবও তােদর সংলােপ ফুেট উেঠেছ।  

গািব মািণেক র সংলাপ বরাবর একই তাের বাঁধা, চির িট উপন ােসর  

থেক শষ পয  ম- ীিত- ম ী-অিহংসার কথা বেল গেছ। তার কম ও ভাবনার 

যথাথ িতফলন ঘেটেছ তার সংলাপ েয়ােগ। এিদক থেক বলা যায় জয়িসংহ যন 

গািব মািণেক র কথার িত িন। একমা  এই দুই চিরে র ভাষা ব বহােরর মেধ  য 

চুর িমল রেয়েছ তা চির  দুিটর উ  সংলাপ থেক উপলি  করা স ব। 
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অন িদেক রঘুপিতর অব ান গািব মািণেক র স ূণ িবপরীেত। চির িটর 

সংলােপ আগােগাড়া অিভশাপ-র -িহংসা- িতেশাধ এই ধরেনর শ  ব বহােরর াচুয 

ল  করা যায়। যিদও উপন ােসর একদম শেষ িগেয় য শাি র অব ান খুেঁজ পেয়েছ 

তা তার সংলােপ ব ব ত শে র পিরবতন ও সংলাপ াপেনর সুেরর মেধ  িবনেয়র 

িতফলেনই উপলি  করা যায়।  

আবার ন রােয়র সংলােপর িত আেলাকপাত করেল দখা যােব উপন ােসর 

 এবং শেষ িগেয় তার চিরে র আমূল বদল তার উি র মেধ  িদেয়ই ফুেট ওেঠ। 

য ন  উপন ােসর সূচনায় ভী , অপিরণতমন  িছল স-ই ছ মািণক  নাম িনেয় 

িসংহাসেন অিধি ত হওয়ার পের হেয়েছ উ ত। তার এই ঔ ত  তী  ভােব কািশত 

হেয়েছ রঘুপিতর সে  কেথাপকথনকােল। য ন  যুবরাজ িহেসেব রঘুপিতর িত 

অপিরসীম ভয়-ভি - া পাষণ করত সই ন ই রঘুপিতরই সাহােয  িসংহাসেন বেস 

তােকই অপমান করার সুেযাগ ছােড়িন। মতায় মদম  হেয় রঘুপিতর িত ভয় ও া 

পিরণত হেয়েছ অব ায়, সে াধেন ‘আপিন’-র েয়াগ নেম এেসেছ ‘তুিম’- ত। 

৩. চােখর বািল:— স ভপে র ি তীয় এবং তৃতীয় অধ ােয়র আেলাচনা থেক ইিতমেধ  

জানা গেছ ‘রাজিষ’-র পের সমেয়র এক দীঘ ব বধান িনেয় রবী নাথ ‘ চােখর বািল’ 

রচনায় হাত িদেয়িছেলন। এই উপন াস থেক ঔপন ািসক রবী নােথর মূল উে শ  িছল 

চির েদর আঁেতর কথা িবে ষণ। চির েদর মেনাজগেতর নানান অিভসি র আখ ানেক 

ফুিটেয় তালাই যখােন ধান হল সখােন ঘটনার াধান  কেম যেতই  পেত 

থাকল সংলাপ গঠেনর নানা কৗশল। ইিতপূেব রিচত হওয়া উপন াস িলেত নাটেকর 

আকাের রিচত হওয়া সংলাপ ব তপে  পূববতী ঔপন ািসেকর ভােবর কথা মেন 

আনেলও ‘ চােখর বািল’ থেক যখন ানিবেশেষ সংলাপ সাজােনা হে  নাটেকর 

আকাের তখন আসেল চির েদর মেধ  ঘেট চলা নাট েক বাঝােনার খািতেরই তা 

করা হেয়েছ। যমন উে খ করা যায়, 

‘মেহ  হািসয়া কিহল, “আ া যাও, িক  তামার চােখর আড়ােল আিম যিদ ন  হইয়া 

যাই, তাহা হইেল কী হইেব?  
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আশা কিহল, “ তামার আর অত ভয় দখাইেত হইেব না, আিম িকনা ভািবয়া অি র 

হইেতিছ? 

মেহ । িক  ভাবা উিচত। তামার এমন ামীিটেক যিদ অসাবধােন িবগড়াইেত দাও,  

তেব এর পের কাহােক দাষ িদেব?   নাট  

আশা। তামােক দাষ িদব না, সজন  তুিম ভািবেয়া না।   

মেহ । তখন িনেজর দাষ ীকার কিরেব? 

আশা। একেশাবার।” (পৃ. ২৪৭) 

আশা এবং মেহে র মেধ চলা এই সংলােপর মন াি ক িবে ষণ করেত গেল বাঝা 

যােব মেহ  তার মেনর অবেচতন এবং অেচতন ের িনমি ত থাকা িবেনািদনীর িত 

যৗন-তাড়না এবং সই তাড়না জিনত পাপ- বােধর দায় দুইই আশার ওপর ন  কের 

স িনেজর অবদিমত ই ােক লাগামহীন কের তুলেত চেয়েছ। অংশিটর পূব এবং পর-

পযােয়র পিরে দ িলর মেনােযাগী পােঠ বাঝা যায়, ামী- ীর এই িনভৃত সংলাপ 

িবিনমেয়র মেধ  গেড় তালা নাট িট কৃতপে  ছ - । এবং এই ছ - িট 

গেড়ও উেঠেছ মেহে র িদক থেকই।   

এইরকমই আরও একিট নাট যু  সংলাপ ে র উদাহরণ িদেয় আমােদর 

ব ব েক আরও  করার চ া করা হেব। উপন ােসর ২৯ নং পিরে েদ দখা যায় 

িবহারীেক িনম ণ জানােনার সংবাদ পাবার পের মেহে র অ দহন একটা অবাি ত 

নাট ে র জ  দয় যা সংলাপস ার মেধ  িদেয়ই কািশত হেয়েছ; 

‘িবহারীেক িনম ণ! মেহে র সবশরীর িলয়া উিঠল। তৎ ণাৎ কিহল, “িক  মা, আিম 

তা থািকেত পািরব না।” 

রাজল ী। কন। 

মেহ । আমার য বািহের যাইেত হইেব।   নাট  

রাজল ী। খাওয়াদাওয়া কিরয়া যাস, বিশ দির হইেব না। 

মেহ । আমার য বািহের িনম ণ আেছ। 
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িবেনািদনী মুহূেতর জন  মেহে র মুেখ কটা পাত কিরয়া কিহল, “যিদ িনম ণ থােক, তা 

হইেল উিন যান-না, িপিসমা। নাহয় আজ িবহারী ঠাকুরেপা একলাই খাইেবন।”(পৃ. ২৬১)  

এই য মেহ  আবার একটা নাট  গেড় তুলিছল তার সবটাই য ছ  সটা বুি মতী 

িবেনািদনীর চাখ এড়ায়িন এবং স য এই ছ  নাট ে র ফাঁিকটা ধের ফেলেছ সটা 

বুিঝেয় িদেতই নাট াকাের সি ত সংলােপর ধারা ভেঙ িদেয় সব কথক িবেনািদনীর 

উপি িত এবং তার শারীর-ি য়া স েক ম ব  গেড় তােলন। চির েদর আঁেতর কথা 

বাঝার জন  তােদর মেধ  চলেত থাকা ছ  এবং কৃত িলেক বাঝােতই 

উপন ােসর ােন ােন নাটেকর আকাের সংলাপ সাজােনা হেয়েছ।   

চির েদর এই মন াি ক াি কতার আরও একিট পূণ বিশ  হল টা 

যার িদক থেক গেড় উঠেছ সই চির  তার সে  সংলাপরত অপর চির িটর ভাষা-

ব বহােরর অনুকৃিত কের। এই অনুকৃিত কখনও শ -বে র হেত পাের আবার কখনও 

বাক াংেশর হেত পাের। যমন উে খ করেত পাির; 

‘রাজল ী মেহ েক ধিরয়া পিড়েলন, “বাবা মিহন, গিরেবর মেয়িটেক উ ার কিরেত 

হইেব। িনয়ািছ মেয়িট বেড়া সু রী, আবার মেমর কােছ পড়া নাও কিরয়ােছ— 

তােদর আজকালকার পছ র সে  িমিলেব।” 

মেহ  কিহল, “মা, আজকালকার ছেল তা আিম ছাড়াও আরও ঢর আেছ।” 

রাজল ী। মিহন, ঐ তার দাষ, তার কােছ িবেয়র কথািট পািড়বার জা নাই।” 

মেহ । মা, ও কথাটা বাদ িদয়াও সংসাের কথার অভাব হয় না। অতএব ওটা মারা ক 

দাষ নয়।” (পৃ. ১৮৯)      

অপর চিরে র ভাষা-ব বহােরর অনুকৃিতর এই ভাব সাধারণভােব মেহ  চিরে র 

মেধ ই দখা যায়। যিদও িবহারী-িবেনািদনীর মুখর কেথাপকথেনর মেধ ও িকছু ে  

এই বিশ িট পিরলি ত হয়।  

…”কী ঠাকুরেপা, এেকবাের িচিনেতই পার না নািক।” 

িবহারী কিহল, “সকলেকই িক চনা যায়?” 
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িবেনািদনী কিহল, “একটু িবেবচনা থািকেলই যায়।”  

উপন াসিটর সংলােপর ে  এই বিশ িটর স  মাথায় রেখ মেহ  ব তীত অপর 

চির িলর সংলােপর িত আেলাকপাত করা যেত পাের।   

অ. রাজল ী:— ক. ফাঁস কিরয়া বিলয়া উিঠেলন, “কী গা মেজাঠাক ন, ছেলর সে  

লাগালািগ কিরেতিছেল বুিঝ?” (পৃ. ১৯১) 

খ. …রাজল ী ভতসনা কিরয়া বিলেতন, “মিহন ডািকেতেছ, স বুিঝ আর কােন তুিলেত 

নাই। বিশ আদর পাইেল শষকােল এমনই ঘিটয়া থােক…” (পৃ. ২০৮)  

গ. …”আমার এই মােক তার হােত িদয়া গলাম, মিহন— আমার এই কথাটা মেন 

রািখস, তুই এমন ল ী আর কাথাও পািব ন। …” (পৃ. ৩২৫)  

আ. িবেনািদনী:— ক. এমন সুেখর ঘরক া— এমন সাহােগর ামী। এ ঘরেক য আিম 

রাজার রাজ , এ ামীেক য আিম পােয়র দাস কিরয়া রািখেত পািরতাম। তখন িক এ 

ঘেরর এই দশা, এ মানুেষর এই িছির থািকত। আমার জায়গায় িকনা এই কিচ খুিক, এই 

খলার পুতুল! (পৃ. ২১০)  

খ. জীবনসব , জািন তুিম আমার িচরকােলর নও, িক  আজ এক মুহূেতর জন  আমােক 

ভােলাবােসা। তারপের আিম আমােদর সই বেন-জ েল চিলয়া যাইব, কাহারও কােছ 

িকছুই চাইব না। মরণ পয  মেন রািখবার মেতা আমােক একটা-িকছু দাও। (পৃ. ২৭৭)  

ই. আশা:— স ল ায় মিরয়া িগয়া কিহল, “িছ িছ, আজ িতিমএমন  কন কিরেল। 

তামার দুিট পােয় পিড়, আমােক খুিলয়া বেলা— আমার ভােলাবাসায় তুিম কেব কাথায় 

কী অভাব দিখয়াছ।” (পৃ. ২৪৩)  

‘রাজিষ’ থেক আর  কের তাঁর উপন ােসর ে  চির  িবেশেষ সংলাপ রচনার ে  

পাথক  সৃি  করার য ঐিতহ  গেড় তুেলিছেলন রবী নাথ তা অব াহত িছল এই 

মধ পেবর উপন াস িলেত। উপন ােস রাজল ীর থমিদেকর সংলােপর শ চয়ন, 

সংলাপ াপেনর সুর এবং তার সে  কথক িনেদিশত বাক াংেশর মেধ  িদেয় যমন 

চির িটর উ  এবং ঈষাপূণ মজােজর পিরচয় পাওয়া যায় তমনই উপন ােসর শেষ 

িগেয় মৃতু শয ায় শািয়ত অব ায় তার সংলাপ- াপন এবং সুেরর পাথক  চির িটর 

মানিসক িববতনেক সূিচত কের।  
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অপরিদেক িবেনািদনীর গেতাি র সােপে  একই সমেয় বলা তার উি িলর 

িততুলনা করেল বাঝা যায় স আসেল সব ণ অিভনয় কের চেলেছ আশা এবং 

মেহ র সে । িবহারীর সে  িকছুসময় পয  একটা াি কতার পিরি িত অব াহত 

থাকেলও স যখনই বুেঝেছ িবহারী তােক স ান কের তখন থেকই একমা  িবহারীর 

কােছ স তার কৃত অনুভূিত িলর কাশ কেরেছ। কােজই িবেনািদনীর চিরে র য 

অেনক র রেয়েছ তা তার গেতাি , ব ি িবেশেষ সংলাপ ব বহাের শ চয়েনর মেধ ও 

ধরা পেড়।  

বাঝা যায় কন এবং কান কান শেত ঔপন ািসক রবী নাথ এই উপন াস 

থেকই পূবসূরীেদর তুলনায় আধুিনক হেয় গেলন। তাঁর ঔপন ািসকস ার আধুিনকতা 

ধু িবেনািদনী চিরে র মেধ ই নয় অথবা আশার ম-িববতেনর মেধ ই নয়, আধুিনকতা 

রেয়েছ সংলাপ রচনা এবং সংলাপ স ার সমা রােল সংলােপ ব ব ত শ চয়েনর 

মেধ ও। 

৪. নৗকাডুিব:— উপন াসিটর কািহিন ও চির -িবন ােসর দুবলতার িতফলন ঘেটেছ 

উপন াসিটর সংলাপ গঠেনও। উদাহরণ িহেসেব বলা যায়, 

রেমশ। আপনার উপেদশ আিম কৃত তার সিহত হণ কিরলাম। আমার যাহা কতব  

তাহা আিম শী ই ি র কিরব এবং পালন কিরব, এ িবষেয় আপিন িনি  হইেবন— এ 

স ে  আর অিধক আেলাচনা কিরবার েয়াজন নাই।  

অ য়। আমােক বাঁচাইেলন রেমশবাবু। এত দীঘকাল পের আপিন য কতব  ি র 

কিরেবন এবং পালন কিরেবন বিলেতেছন, ইহােতই আিম িনি  হইলাম— আপনার 

সে  আেলাচনা কিরবার শখ আমার নাই। … (পৃ. ৩৫৩)  

বাঝা যায় পূববতী উপন ােসর মেতা এই উপন ােসও চির েদর কেথাপকথনকােল 

নাট  গেড় তালা এবং পর েরর সংলােপ ব ব ত শ বে র পুনঃ েয়ােগর একটা 

চ া ঔপন ািসেকর মেধ  কাজ কের গেলও কািহিনর দুবল গঠেনর কারেণই সই চ া 

সাফল  লাভ করেত পােরিন।  
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৫. গারা:— ইিতপূেব ‘ চােখর বািল’-র সংলাপ রচনার মেধ  য আধুিনকতার স ান 

পাওয়া িগেয়িছল তােকই িকছুটা অ সর করেত রিচত হল ‘ গারা’-র সংলাপ। রবী নাথ 

য এর ব  আেগ থেকই চিলত ভাষােক লখ েপ দখেত চাইিছেলন তার দৃ া  তাঁর 

প সািহত  এবং ব ি গত িচিঠপ িল। ‘ গারা’-র ত  বাচন স েক আেলাচনা 

করেত গেল য অত  পূণ সে র উে খ করেত হয় তা এর ভাষা ব বহার 

িবষয়ক। খয়াল করেল দখা যােব এই উপন ােস বাচন গেড় তালার ে  চিলত ও 

সাধু এই দুই ধরেনর ভাষারই ব বহার করা হেয়েছ। উপন ােসর সম  সংলাপ অংশ বা 

ত  বাচন চিলত গেদ  রিচত হেলও চিরে র গেতাি  ও কথেকর বাচেন ব ব ত 

হেয়েছ সাধু গদ । উদাহরণ প উে খ করা যায়; 

ক. “এ আিম কাথায় এেসিছ” বিলয়া বৃ  উিঠয়া বিসবার উপ ম করেতই িবনয় স ুেখ 

আিসয়া কিহল, “উঠেবন না — একটু িব াম ক ন, ডা ার আসেছ।” 

তখন তাঁহার সব কথা মেন পিড়ল ও িতিন কিহেলন, “মাথার এইখানটায় একটু বদনা 

বাধ হে , িক  তর িকছুই নয়।” (পৃ.৫১০) 

খ. ভািবেত লািগেলন— ‘মা গা, মানুেষর ইহােত য এমন কিরয়া বৃি  হইেত পাের 

তাহা আিম ভািবয়া পাই না। া েণর ঘের তা জ  বেট!’ (পৃ. ৬৭৪)  

সাধু আর চিলত ভাষার সাধারণ পাথক  ধরা পেড় তােদর ি য়া এবং সবনামপেদর প 

বদেলর মেধ । উ  অংেশর িত মেনািনেবশ করেলই বুঝেত পারা যায় সই দুই 

ে র পাথক  উপন াসিটর ভাষায় যেথ  পিরমােণ িবরাজমান। এই উপন ােসর ত  

বাচন স েক আেলাচনাকােল আেরা একিট তেথ র অবতারণা না করেল আেলাচনা 

অস ূণ থেক যায়। আেলাচনাে ে  পূেব উে খ করা হেয়িছল উপন াসিটর ত  

বাচন রচনার ে  ব ব ত হেয়েছ চিলত গদ । িক  ধুমা  একিট সংলাপ ছাড়া। 

সই একিটমা  সংলােপ ব বহার করা হেয়েছ সাধু গদ । কন এই একিটমা  ত  

সংলােপ সাধুগদ  ব বহার করা হল তার স াব  কারণ অনুস ান করেত গেল থেম 

সংলাপিটর উে খ েয়াজন; 

“ গারার ত হ সকােল একটা িনয়িমত কাজ িছল। স পাড়ার িন ে ণীর লাকেদর ঘের 

যাতায়াত কিরত। … 
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ন র বাপ বা অন  পু ষ অিভভাবক বািড়েত নাই। পােশ একিট তামােকর দাকান িছল 

তাহার কতা আিসয়া কিহল, “ন  আজ ভারেবলায় মারা পিড়য়ােছ, তাহােক দাহ কিরেত 

লইয়া গেছ।” (পৃ. ৫৬৭)  

এখন াভািবকভােবই  ওেঠ সম  উপন ােসর মেধ  কন এই একিটমা  সংলাপ 

সাধু গেদ  রিচত হল। এর কারণ িহেসেব ভাবা যায় িণ িবভাজন (‘Class 

Discrimination’)- ক। উ  অনুে েদর আরে ই কথক জািনেয় িদেয়েছন গারা 

িতিদন সকােল ‘িন ে ণীর’ লােকেদর ঘের যত। আমরা জািন রবী নাথ জিমদারীর 

কােজ দীঘ দীঘ কাল পূববে র জলা-জ ল অধু িষত াম  পিরেবেশ কািটেয়েছন এবং 

এরই সমা রােল ভুেল যাওয়া যায় না রবী নােথর িনেজর বাসভবন অথাৎ 

জাড়াসাঁেকার ঠাকুরবািড়র িচতপুেরর অব ানেক, যার পািরপাি েক িছল ‘িন ে ণীর’ই 

বাস। কােজই এই িণর মুেখর ভাষা রবী নাথ জানেতন না— এই ধরেনর ম ব  

এে ে  অনুপেযাগী। তেব য িণ িবভাজেনর (‘Class Discrimination’)- স  

এখােন উে খ করা হেয়েছ সই িদক থেক ভাবেত গেল দখা যােব ঔপন ািসক 

রবী নােথর সংশয় িছল এই িণ িবভাজন িনেয়ই। সমােজর একজন তথাকিথত 

িন ে িণর মানুষ, য পশায় তামাক িবে তা স তােদর ‘দাদাঠাকুর’ ক ( গারা) কীভােব 

ন র মৃতু  সংবাদ জানােব, তার ভাষা কী হেব এই সংশেয়র িব ু থেকই সম  

উপন ােসর সংলাপ রচনার ে  এই একিটমা  সংলােপ সাধু গেদ র ব বহার কেরেছন 

ঔপন ািসক।    

এবাের আমরা চির  িবেশেষর সংলাপ েয়ােগর িবষয়িটর উপর আেলাকপাত 

করেত পাির। 

অ. গারা:— …”এই যখােন আমরা পড়িছ নিছ, চাকিরর উেমদাির কের বড়াি , 

দশটা-পাঁচটার ভূেতর খাটুিন খেট কী য করিছ তার িকছুই িঠকানা নই, এই জাদুকেরর 

িমেথ  ভারতবষটােকই আমরা সত  ব’ ল ঠাউেরিছ বেলই পঁিচশ কািট লাক িমেথ  

মানেক মান ব’ ল, িমেথ  কমেক কম ব’ ল িদনরাত িব া  হেয় বড়াি — এই 

মরীিচকার িভতর থেক িক আমরা কােনারকম চ ায় াণ পাব! আমরা তাই িতিদন 

িকেয় মরিছ। একিট সত  ভারতবষ আেছ— পিরপূণ ভারতবষ, সখােন ি িত না হেল 

আমরা িক বুি েত িক দেয় যথাথ ানরসটা টেন িনেত পারব না। (পৃ. ৫২১)  
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আ. িবনয়:— …আিম বলিছ এটা সত  য, েদেশর মেধ  মেয়েদর অংশেক আমােদর 

িচ ার মেধ  আমরা যথাথপিরমােণ আিন ন। তামার কথাই আিম বলেত পাির, তুিম 

মেয়েদর স ে  এক মুহূতও ভাব না— দশেক তুিম যন নারীহীন কের জান— সরকম 

জানা কখেনাই সত  জানা নয়। (পৃ. ৫৭১-৭২)  

ই. সুচিরতা:— সুচিরতা কিহল, “আপিন বলেত চান, ভারতবেষর ধমত  একিট িবেশষ 

পথ িদেয় ঈ েরর িদেক িনেয় যায়। সই িবেশষ িট কী?” (পৃ. ৫৮৯)  

ঈ. লিলতা:— …” সটা ম নয়। িক  তা িনেয় ঝগড়া িকেসর? আপিন কন মেন করেছন 

আপনােক এইেটেত রািজ করবার জেন  আিম ম  একটা লড়াই বািধেয় িদেয়িছ, আপিন 

স ত হওয়ােতই আিম কৃতাথ হেয়িছ! আপনার কােছ অিভনয় করাটা যিদ অন ায় বাধ 

হয় কারও কথা েন কনই বা তােত রািজ হেবন?” (পৃ. ৫৯৯)  

উ. পেরশবাবু:— “… কােনা মানুেষর সে  সমােজর যখন িবেরাধ বােধ তখন দুেটা কথা 

ভেব দখবার আেছ, দুই পে র মেধ  ন ায় কান িদেক এবং বল ক। সমাজ বল 

তােত সে হ নই, অতএব িবে াহীেক দুঃখ পেত হেব।” (পৃ. ৭৩৬)  

ঊ. আন ময়ী:— আিম রাগ করব! তুই বিলস কী! তুই যা করিছস এ তুই ােন করিছস 

ন, তা আিম তােক বেল িদলুম। আমার মেন এই ক  রইল য তােক মানুষ করলুম 

বেট, িক —যাই হাক গ, তুই যােক ধম বেল বড়াস স আমার মানা চলেব না— নাহয়, 

তুই আমার ঘের আমার হােত নাই খিল— িক  তােক তা দু’সে  দখেত পাব, সই 

আমার ঢর। (পৃ. ৫১৮)  

ঋ. পানুবাবু:— হারান কিহল, “বাঙািলরই দাষ। আমােদর এত কুসং ার ও কু থা য, 

আমরা ইংেরজেদর সে  মলবার যাগ ই নই।” (পৃ. ৫৮৬)  

এ. বরদাসু রী:— “…আপিন িক আমােদর উপকার করবার জেন  দয়া কের আমার 

মেয়েক িবেয় করেত রািজ হেয়েছন?” (পৃ. ৬৯৮)  

ঐ. হিরেমািহনী:— ক. …”অমন কের বিলস ন, বিলস ন। তার কথা নেল আমার এত 

আন  হয় য আমার ভয় করেত থােক।” (পৃ. ৬৫২)  

খ. ভািবেত লািগেলন— ‘মা গা, মানুেষর ইহােত য এমন কিরয়া বৃি  হইেত পাের 

তাহা আিম ভািবয়া পাই না। া েণর ঘের তা জ  বেট!’ (পৃ. ৬৭৪)  

চির  িবেশেষ যিদ আমরা সংলােপর িত আেলাকপাত করেত চাই তাহেল দখব 

গারার য সম  অি  দশে মেক ক  কের জেগ রেয়েছ তা তার িতিট সংলাপ 

থেক বাঝা যায়। তার িনত িদনকার সাধারণ কেথাপকথেনর মেধ ও ভারতবেষর 

িচর নে র স  ছাড়া অন  কােনা িবষয় সভােব াধান  পায় না। এমনিক দশ িনেয় 
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অত  আেবগী এই চির  অন  কােনা িবষেয় আেলাচনােতও সভােব দ  নয়। তার 

ম, রাগ, অিভমান সম ই দশেক ক  কের কাশ পায়। এছাড়াও িবেশষ কের 

গারার সংলােপর একিট বিশ  হল তার সংলাপ িলর িসংহভাগই দীঘ। িনেজর মেতা 

ও ভাবনা কাশ করা ও ছিড়েয় দওয়ার বণতা থেক স যখনই কথা বেল তখনই 

দশ িনেয় তার আেবেগর ু রেণ সংলাপ িল দীঘ হেয় যায়।   

অপরিদেক িবনেয়র িতিট সংলাপেক পযােলাচনা করেল বাঝা যায় গারার 

তুলনায় স অেনক বিশ বা বেবাধ স । সও আেবগ বণ, িক  স যমন দশেক 

বােঝ, তমনই আন ময়ীর চাপা য ণা বােঝ, লিলতার অিভমান বােঝ। ভােলাবাসার 

কাশও তার সাধারণ মানুেষর মেতাই।  

পেরশবাবু আর আন ময়ীর চিরে র ধাতুগত িমল ফুেট উেঠেছ চির িলর 

িতিট সংলােপর মেধ ই। একিদেক আন ময়ী যমন িবেশষ কােনা ধেমর ব ন থেক 

িনেজেক অব াহিত িদেয়েছ তমনই পেরশবাবু িনেজর িনরাকার িব াসেক কােরা উপর 

চািপেয় িদেত চায়িন। দুিট চিরে র সংলােপ ব ব ত শ ব , কথার ে পেণর িমল 

যমনভােব চির  দুিটেক সমেগা ীয় কেরেছ তমনই পানুবাবু, বরদাসু রী িকংবা 

হিরেমািহনী সমেগাে র। এই িতন চিরে র সংলােপ ব ব ত শ ব  িন য়ই 

আপাতভােব পৃথক গাে র। কারণ পানুবাবু িশি ত, বরদাসু রী িশি ত আর 

হিরেমািহনী অ র ানহীন। িক  চির িলর সংলােপর ধারাবািহকতার িত 

আেলাকপাত করেল দখা যােব বরাবর এেদর একটা বণতা কাজ কেরেছ িনেজেদর 

িব াস ধু অপেরর উপর চািপেয় দওয়াই ধু নয়, বরং সই দািব িনেয় অপরেক 

স ূণভােব াস করা। এিদক থেক হিরেমািহনীর সংলােপর একটা িববতন চােখ 

পেড়। যখন স পেরশবাবুেদর আি তা তখন তার িবনয়, আিথক দন  সবই তার কথা 

বলবার ধরেনর মেধ  িদেয় ফুেট উেঠিছল, িক  যখন থেক স সুচিরতােক িনেয় 

সুচিরতার িনজ  বািড়েত িগেয় উেঠেছ তখন থেকই তার িবষয়-বাসনা, ধমীয় আ াসন 

উল  হেয় ফুেট উেঠেছ তার সংলােপর মেধ  িদেয়।  
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আবার সুচিরতা আর লিলতার ভাবগত িভ তাও তােদর সংলােপর মেধ  িদেয়ই 

কািশত হয়। সুচিরতার শা - কামল ভাব ও বাক িবন ােসর িবপরীেত অব ান কের 

লিলতার সাজাসা া কিঠন বাকভি ।       

৬. চতুর :— এই উপন ােসর ত  বাচেনর উদাহরণ এবং স স েক আেলাচনার 

পূেব অত  পূণ একটা িবষয় মেন রাখেত হয় এবং তা হল এই উপন ােস 

রবী নাথ পূববতী উপন াস রচনার চিলত গঠেনর থেক সের এেস কািহিন বণনা 

করেলন আখ ােনরই এক চিরে র ারা, এবং এই আখ ানকথন য আ কথনরীিতর 

সমা রােল ডায়াির ধমীতা হণ কেরেছ স িবষেয় পূেব তৃতীয় অধ ােয় এবং এই 

অধ ােয়রও ‘কথনরীিত’ পিরে েদ িব ািরত আেলাচনার করা হেয়েছ। কােজই এই 

উপন ােসর স ূণ কথন, সংলাপ সবই য িবলােসর ডায়াির মারফৎ পাওয়া যাে  স 

িবষেয় ি মত থাকার কথা নয়। আবার িবলাস িনেজ এই ডায়াির িলখেছ দািমনীেক 

দাহ কের আসার পেরর সমেয়। তার িনেজর বয়ান থেকই পাঠক জানেত পারেছ 

আখ ােন বিণত বশ িকছু ঘটনা শচীেশর সে  তার পিরচেয়র পূেব ঘেট িগেয়েছ। 

কােজই বাঝা যায় এই উপন ােসর ত  এবং পেরা  দুই ধরেনর বাচেনর মেধ ই 

াধান  পায় িবলােসর িনেজর বয়ান অংশই, কারণ িবলাস একাধাের আখ ােনর 

পূণ চির  এবং আবার আখ ান কথকও বেট। এে ে  উে খ করা যায়, 

“আিম বিললাম, তুিম যাহােক কৃিত বিলেতছ সটা তা একটা কৃত িজিনস; তুিম 

তােক বাদ িদেত গেলও সংসার হইেত স তা বাদ পেড় না। অতএব, স যন নাই 

এমন ভােব যিদ সাধনা কিরেত থাক তেব িনেজেক ফাঁিক দওয়া হইেব; একিদন স 

ফাঁিক এমন ধরা পিড়েব তখন পালাইবার পথ পাইেব না।” (পৃ. ৮২২) 

আবার আমরা যখন সেচতনভােব উে খ কির য ‘চতুর ’ আসেল িবলােসরই 

ডায়াির তখন বুঝেত হয় আখ ােন একমা  িবলােসর িনেজর সংলাপ িল ছাড়া বািক 

সম  চির েদর সংলাপই উেঠ এেসেছ িবলােসর ৃিত থেক। শচীশ, জ াঠামশাই, 

দািমনী িকংবা অন ান  গৗণ চির েদর েত কেকই িক  িবলােসর ডায়াির মারফেতই 

পাওয়া যাে , একমা  িবলাস ছাড়া অন  কােনা চিরে র উপি িতই আখ ােন ত  

নয়। সরাসির িবলােসর িনেজর বাচন িল ছাড়া বািক চির েদর সংলাপেক সভােব 

ত  বাচেনর অ ভু  করা যায় না। ‘চতুর ’-এর ত  বাচন স িকত আেলাচনার 
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ে  এই িবষয়িট য অত  পূণ একিট িব ু তা মাথায় রেখই এই উপন ােসর 

বাচেনর আেলাচনােক এিগেয় িনেয় যেত হয় উপন ােসর বািক িতনিট চিরে র সংলােপর 

উে খ কের,  

অ. শচীশ:— ক. শচীশ বিলল, যারা িন া কের তারা িন া ভােলাবােস বিলয়াই কের, 

সত  ভােলাবােস বিলয়া নয়। (পৃ. ৭৯৯)  

খ. িভতের ঢুিকয়াই বিলল, যাঁেক আিম খুিঁজেতিছ তাঁেক আমার বেড়া দরকার— আর-

িকছুেতই আমার দরকার নাই। দািমনী, তুিম আমােক দয়া কেরা, তুিম আমােক ত াগ 

কিরয়া যাও।” (পৃ. ৮৩৬)  

গ. শচীশ মািটর িদেক চাখ নামাইয়া বিলল, আিমও অেনক অপরাধ কিরয়ািছ, সম  

মািজয়া ফিলয়া মা লইব। (পৃ. ৮৩৭)  

আ. দািমনী:— তামরা আমােক শাি  িদেব? িদনরাি  মেনর মেধ  কবলই ঢউ তুিলয়া 

তুিলয়া পাগল হইয়া আছ, তামােদর শাি  কাথায়? জাড়হাত কির তামােদর, র া 

কেরা আমােক— আিম শাি েতই িছলাম, আিম শাি েতই থািকব। (পৃ. ৮২০)  

ই. জ াঠামশাই:— া রা িনরাকার মােন, তাহােক চােখ দখা যায় না। তামরা সাকারেক 

মান, তাহােক কােন শানা যায় না। আমরা সজীবেক মািন; তাহােক চােখ দখা যায়, 

কােন শানা যায়, তাহােক িব াস না কিরয়া থাকা যায় না। (পৃ. ৮০৩)   

উপন ােসর  থেক শষ পয  শচীেশর চির গত িববতন িতফিলত হেয়েছ তার 

সংলাপ াপেনর মেধ ও। আখ ােনর একদম র িদেকর সংলাপ িল যত  

পিরসেরর, আেবেগর অবদমেন ি র এবং শা  সখােন আখ ােনর মধ পিরসের 

জ াঠামশাইেয়র মৃতু র পের লীলান  ামীর আখড়ার ভ  শচীেশর সংলােপ আেবেগর 

আিতশয  চােখ পেড়। এবং উপন ােসর উপাে  এেস লীলান  ামীর আ ম ত াগ কের 

যাওয়ার পের শচীেশর ‘সত ’- ক খুেঁজ না পাওয়ার য ণা, ‘তাঁেক’ খুেঁজ পাওয়ার সিঠক 

পথ অে ষেণর অি রতাও ফুেট উেঠেছ তার সংলােপই।  

আবার দািমনী য আগােগাড়াই িবে াহী মূিতেত আসীন তা তার িতিট সংলাপ 

থেক উপলি  করা যায়। সম  অ াি র াভ তার সংলাপ াপেনর েরর মেধ  িদেয় 

ফুেট ওেঠ। জগেমাহনেক আমরা ত ভােব আখ ােনর যটুকু অংেশ পাই তােত তার 



373 
 

িতিট সংলােপর মেধ  িদেয় পেরাপকারী না-ঈ ের িব াসী মানিসকতার িতফলন দখা 

যায়।  

৭. ঘের-বাইের:— এই উপন ােসর বাচন স িকত আেলাচনাকােল থেমই য পূণ 

িবষয়িটর উে খ করেত হয় তা হল উপন ােস আগােগাড়া চিলত ভাষা ব বহােরর স । 

ইিতপূেব ‘ গারা’র আেলাচনাকােল দখা িগেয়িছেলা সখােন সাধু এবং চিলত এই দুই 

ধরেনর গেদ রই ব বহার রেয়েছ। উপন াসিটর সংলাপ অংশ চিলত গদ েত রিচত হেলও 

সব কথেকর কথন অংশ রিচত হেয়েছ সাধুগদ েতই। আবার ‘ গারা’ থেক ভাষা 

ব বহােরর ে  য বদল ঔপন ািসক রবী নাথ এেনিছেলন তা অব াহত িছল উপন াস 

রচনার শষকাল পয । এে ে   উঠেতও পাের ‘ গারা’- ত সংলাপ রচনায় চিলত 

গেদ র ব বহার হেলও ‘চতুর ’- ত পুনরায় সাধুগেদ র ব বহার সবা ীন েপ িফের 

এেসেছ। যিদও এই সাধু গদ  কৃিতেত য কােনাভােবই বি মী-সাধুগেদ র সমেগা ীয় 

নয় তা িবিভ  সমেয় ব  রবী -গেবষক আেলাচনা কের গেছন এবং আমরাও ি তীয় 

অধ ােয় স স েক আেলাচনা কেরিছ। ‘ গারা’-র সময় থেক চেল আসা ভাষাগত 

বদলই চরম প নয় ‘সবুজ প ’- পি কার ভােব, রিচত হয় ঔপন ািসক রবী নােথর 

চিলত গেদ  লখা থম উপন াস ‘ঘের-বাইের’। য িব ুেত িগেয় ‘চতুর ’-এর ত  

বাচেনর আেলাচনা শষ হয় সই িব ু থেকই আর  করা যায় ‘ঘের-বাইের’-র বাচেনর 

আেলাচনা। এর কারণ এই দুই উপন ােসই হণ করা হেয়েছ ডায়ািরধম। পাথক  এই য 

পূববতী উপন ােস ডায়াির লখক উপন ােসর একিটমা  চির  িবলাস, স ূণ আখ ােন 

ত ভােব যােক পাওয়া যায়। আর ‘ঘের-বাইের’- ত এেস পালা কের ডায়াির িলখেছ 

উপন ােসর িতনিট চির ই। এ সে  িবেশষভােব উে খ  সমু র চ াটম ােনর একিট 

ব ব , 

“…the correspondent or diarist cannot know how things will ultimately turn 
out. Nor can he know whether something is important or not. He can only 
recount the story’s past, not its future. He can only have apprehensions or 
make predictions.” (Chatman. 1980. P.171)  

চ াটম ােনর এই ব েব র িনিরেখ বলা যায়, ইিতপূেব তৃতীয় অধ ােয় আখ ােনর সময়-

িবন াস স িকত আেলাচনাকােল দখােনা হেয়েছ উপন ােসর িতনিট চিরে র মেধ  
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িবমলার আ কথা িল লখা হেয়েছ আখ ােনর সম  ঘটনা িল ঘেট যাওয়ার পের িক  

স ীপ এবং িনিখেলেশর আ কথা িল আখ ােনর ঘটনাকােলর সমসামিয়ক; কােজই 

চ াটম ােনর  থেক উ ৃ তাংেশর িভি েত বলা যায় চ াটম ােনর ব ব  এে ে  স ীপ 

এবং িনেখেলেশর ে  েয়াগ করা গেলও িবমলার ে  েয়াগ করা যায় না, 

যভােব েয়াগ করা যায় না ‘চতুর ’-এর িবলােসর ে । 

পরপর এই দুিট উপন ােসর ে ই ডায়াির ধম হণ করা হেলও মােটর ওপর 

এই উপন ােস িতনিট ধান চির েকই আখ ানেদেহ ত েপ পাওয়া যায়। ফেল, এই 

িতন চিরে র েত েকর ব ি গত আ কথেন এেককটা ঘটনা এেককভােব ফুেট উেঠেছ 

যা িনরী ণ শীষক পিরে েদ িব ািরতভােব আেলাচনা করা হেয়েছ। আেলাচনার এই 

পেব উপন ােসর থেক কেয়কিট অংশ উ ৃ ত কের এই উপন ােসর ত  বাচেনর 

িবষয়িট বুেঝ নওয়ার চ া করা হেব। 

“আিম িজ াসা করলুম, স ীপবাবু আর কতিদন এখােন আেছন? 

ামী বলেলন, িতিন কাল সকােলই রংপুের রওনা হেবন।  

কাল সকােলই? 

হ াঁ, সখােন তাঁর ব ৃ তার সময় ি র হেয় গেছ।” (ঠাকুর। ১৪২৫।পৃ. ৮৫৮)     FDS  

উ  অংেশ ত  বাচেনর মেধ ই য ‘মু  ত  বাচন’ বা Free Direct Speech-র 

উদাহরণও িমেশ রেয়েছ সটুকু িনেদশ কের দওয়া গল। যেহতু ইিতপূেব এই ধরেনর 

বাচেনর কৃিত স েক আেলাচনা করা হেয়েছ সেহতু আেলাচনার এই অংেশ সই 

একই িবষেয়র পুনরাবৃি  করা হল না (িব ািরত আেলাচনা পৃ. ৬২)।  

আবার চির িলর সংলােপর িত আেলাকপাত করেত গেল দখব,  

অ. িবমলা:— …স ীপবাবু, আপিন দেশর কী কাজ আেছ বেল আমােক ডেকেছন, তাই 

আমার ঘেরর কাজ ফেল এেসিছ। (পৃ. ৮৮৬)  

আ. স ীপ:— … বৃি ই তা কৃিতর সই গ াসেপা  যার আেলােত আমরা এ-সব 

রা ার খাঁজ পাই। বৃি েক যারা িমেথ  বেল তারা চাখ উপেড় ফেলই িদব দৃি  পাবার 

দুরাশা কের। (পৃ. ৮৭৮)  
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ই. িনিখেলশ:— … বৃি েক আিম তখনই সত  বেল মেন মািন যখন তার সংেগ-সে ই 

িনবৃি েকও সত  বিল। চােখর ভতর কােনা িজিনস ঁেজ দখেত গেল চাখেকই ন  

কির, দখেতও পাই ন। বৃি র সে ই একা  জিড়েয় যারা সব িজিনস দখেত চায় 

তারা বৃি েকও িবকৃত কের সত েকও দখেত পায় না। (পৃ. ৮৭৮)  

উপন ােস দিখ স ীপ িনিখেলেশর বাচেন পেকর ব বহােরর আিধক েক ক  কের 

সমােলাচনা কেরেছ। এ কথা িঠক য িনিখেলেশর সংলাপ পক ও অলংকার সমৃ , 

িক  এই িবষয়িটই তার সংলাপেক অন  দুই চিরে র থেক পৃথক কেরেছ। তৃতীয় 

অধ ােয় সং ান িবন ােসর আেলাচনােতও আমরা এ িবষয়িটর উে খ কেরিছলাম। 

িনিখেলশ আসেল আেদ াপা  ভাবুক এবং আেবগপূণ চির  বেলই তার কথায় পক 

এবং অলংকােরর েয়াগ রেয়েছ।  

অপরিদেক যুগপৎ স ীেপর সংলাপ ও আ কথা িলর িত আেলাকপাত করেল 

দখা যােব তার ভােবর অনু প সংলােপও উেঠ এেসেছ বৃি , কাম, াধ, লাভ, 

জার, িছিনেয় নওয়া এই ধরেনর শ  ও শ ব ।  

তুলনায় িবমলার সংলােপ উপন ােসর  এবং শেষর মেধ  পাথক  গেড় 

উেঠেছ। থমিদেক যখন স স ীেপর মােহ একা  আ  তখন যমন স স ীেপর 

কথারই িত িন কেরেছ, িনিখেলেশর সে  বাক ালাপ কােলও সই িনর রশ থেক 

গেছ; িক  উপন ােসর শেষ িগেয় যখন স একই সে  স ীপ এবং িনেজর ভুল ও 

প দুই-ই উপলি  কেরেছ তখনই যন িবমলার সংলাপ থেক কৃত র নেত 

পাওয়া স ব হয়। এই শেষর িদেকর সংলাপ িলর েরর মেধ  য পলবতা রেয়েছ 

তার সে  িমল পাওয়া যায় তার থম আ কথার থম বকিটর।   

৮. যাগােযাগ:— ‘ঘের-বাইের’ থেক য চিলত গেদ র ব বহার  হেয়িছল তা য 

রবী নাথ তাঁর শষ উপন াস পয  অব াহত রেখিছেলন তা ইিতপূেবই উে খ করা 

হেয়েছ। ‘ঘের-বাইের’-র ায় চাে া বছর পের ‘ যাগােযাগ’ রিচত হওয়ার ফেল এই 

উপন ােস ব ব ত চিলত গদ  অেনকখািন সহজ হেয় এেসেছ। স ত উে খ  ‘ঘের-

বাইের’ থেক উ রািধকার সূে  পরবতী উপন াস িলেত আরও য একিট িবষেয়র যাগ 

হল তা মু  ত  বাচেনর ব বহােরর াচুয। এ সে  উে খ করা যায়,  
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‘কুমুিদনী ভয় পেয় িজ াসা করেল, “ ছাড়দাদার অসুখ কের িন তা?” 

“না, স ভােলাই আেছ।” 

“িচিঠেত কী িলেখেছন বেলা-না দাদা।”    FDS/Free Direct Speech 

“পড়া েনার কথা।” (পৃ. ৯৭৯)  

ত  বাচেনর মেধ  মু  ত  বাচেনর এই িবগিভত প কৃতপে  রবী -

উপন ােসর গঠনগত আধুিনকতার বাতা বহন কের। এই উপন ােসর ত  বাচন 

স েক আেলাচনাকােল উে খ করেত হয় চির  িবেশেষ এই উপন ােসও সংলাপ রচনার 

ধরেনর মেধ  পাথক  পিরলি ত হয়।  

  উপন ােসর ধান িতনিট চিরে র সংলােপর উপর আেলাকপাত করেল দখা 

যায় কুমুর থম িদেকর সংলাপ িল যমন আকাের ছােটা তমনই তার সই সময়কার 

গেতাি িল দীঘ। এবং এই দীঘ গেতাি র িসংহভাগ জুেড় থােক তার আরােধ র 

কীতন অথবা শা -বাক ।   

অ. কুমুিদনী:— ক. দাসী! মেন পড়ল রঘুবংেশর ই ুমতীর কথা— 

গৃিহণী সিচবঃ সখী িমথঃ 

ি য়িশষ া লিলেত কলািবেধৗ— 

ফেদর মেধ  দাসী তা কাথাও নই। সত বােনর সািব ী িক দাসী? িকংবা 

উ ররামচিরেতর সীতা?  

কুমু বলেল, “ ী যােদর দাসী তারা কান জােতর লাক?” (পৃ. ১০০৭) 

খ. …”আমােক ওরা ইে  কের দুঃখ িদেয়েছ তা মেন কােরা না। আমােক সুখ ◌ারা 

িদেত পাের নাআিম এমিন কেরই তির। আিমও তা ওেদর পারব না সুখী করেত। যারা 

সহেজ ওেদর সুখী করেত পাের তােদর জায়গা জুেড় কবল একটা-না-একটা মুশিকল 

বাধেব। তা হেল কন এ িবড় না? সমােজর কাছ থেক অপরােধর সম  লা না আিমই 

একলা মেন নব, ওেদর গােয় কােনা কল  লাগেব না। িক  একিদন ওেদরেক মুি  

দব, আিমওমুি  নব;…” (পৃ. ১০৯১) 
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আবার উপন ােসর অ গিতর সে  সে  তার সংলাপ িল যমন দীঘ হেয়েছ তমনই 

সখােন সংযু  হেয়েছ ব ি াত  বাধ। কােজই ি তবাক অ মুখী চির িটর 

সংসােরর জিটলতায় য িববতন তা তার থম ও শষিদেকর সংলােপর মেধ  িদেয় ফুেট 

ওেঠ।  

আবার িব দাস স েক বলা যায় যেহতু স অত  একৈরিখক একিট চির  তাই 

থম থেক শষ পয  তার সম  সংলােপর সুরটা এক, শ বে র ব বহােরও পাথক  

সৃি  হয়িন, যমন পিরবতন হয়িন মধুসূদেনর সংলােপরও।  

আ. িব দাস:— … “আমার মা য অপমান পেয়িছেলন তােত সম  ীজািতর অস ান। 

কুমু, তুই ব ি গতভােব িনেজর কথা ভুেল সই অস ােনর িব ে  দাঁড়ািব, িকছুেত হার 

মানিব ন।” (পৃ. ১০৮১)    

ই. মধুসূদন:— …”তুিম তামার দাদার চলা, িক  জেন রেখা, আিম তামার সই দাদার 

মহাজন, তােক এক হােট িকেন আর-এক হােট বেচ িদেত পাির।” (পৃ. ১০০৬)  

মধুসূদন য ধুই মহাজন, ধুই ব বসায়ী, অথসার একিট চির  তা তার সম  

সংলােপর মেধ  িদেয়ই ফুেট ওেঠ। খয়াল করেল দখব তার সংলাপ িলেত কুম, অথ, 

টাকা, ব বসা, মহাজন এধরেনর শ  েয়ােগর াচুয রেয়েছ, যা চির িটর 

একৈরিখকতােকও িনেদিশত কের।  

৯. শেষর কিবতা:— ‘ যাগােযাগ’-এর সে  একই বছের কািশত হওয়া (১৯২৯) এই 

উপন ােসর ত  বাচন বা সংলাপ িনেয় আেলাচনাকােল একবার িফের যেত হয় 

স ভপে র ি তীয় অধ ােয় ‘ শেষর কিবতা’ সং া  িবদ জেনর নানা ম ব  এবং তার 

িবে ষণ সে । মেন করেত হয় বু েদব বসুর এই উপন াস স িকত িবখ াত 

সমােলাচনািট,  

“েশেষর কিবতা’র সংলাপ, তাহ’েল, এই কারেণ দূষ  য, এেত রবী নাথ তাঁর িনেজর 

ভাষা ব বহার কেরনিন, ায় সকেলর মুেখই অিমত রােয়র বুিল বিসেয়েছন।… তবু, সব 

সে ও একথা এ-কথা মানেতই হয় য’েশেষর কিবতা’ িশ সৃি  িহেশেব দাঁিড়েয় আেছ 

তার ভাষারই জন ।” (বসু। ২০১৩। পৃ.১০০)  
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অথাৎ ইিতপূেব রিচত হওয়া উপন াস িলেত যখােন ব ি  রবী নােথর েরর 

অিত কটতা স িকত সমােলাচনার সৃি  হেয়িছল সখােন ‘েশেষর কিবতা’-র 

সমােলাচনা হেয়িছল িঠক এর িবপরীত র থেক। উপন ােসর থেক উ ৃ িতর অবতারণা 

কের এই িবষয়িটেক বুেঝ নওয়ার চ া করা যায়।  

ক. “েতামারও ছােত দি েণ বাতাস বইেব, িক  তামার নববধূ িক িচরিদনই নববধূ 

থাকেব।” 

টিবেল বল চাপড় িদেত িদেত উৈ ঃ ের অিমত বলেল, “থাকেব, থাকেব, থাকেব।” 

যাগমায়া পােশর ঘর থেক তাড়াতািড় এেস িজ াসা করেলন, “কী থাকেব অিমত। 

আমার টিবলটা বাধ হে  থাকেব না।” 

“জগেত যা-িকছু টকসই সবই থাকেব। সংসাের নববধূ দুলভ, িক  লােখর মেধ  একিট 

যিদ দবাৎ পাওয়া যায়, স িচরিদনই নববধূ।” 

“একটা দৃ া  দখাও দিখ।” 

“একিদন সময় আসেব, দখাব।”    FDS 

“েবাধ হে  তার িকছু দির আেছ, তত ণ খেত চেলা।”  (ঠাকুর। ১৪২৫। পৃ. ১১৪৬)  

অথবা 

খ. …”বন া, িঠক কের রেখিছ িবেয়র পের ঐ বািড়েতই আমরা িকছুিদন এেস থাকব। 

আমার সই গ ার ধােরর বাগান, সই ঘাট, সই বটগাছ, সব িমিলেয় গেছ ঐ বািড়টার 

মেধ । তামার দওয়া িমতািল নাম ওেকই সােজ।” 

“ও বািড় থেক আজ তুিম বিরেয় এেসছ িমতা। আবার একিদন যিদ ঢুকেত চাও দখেব,  

ওখােন তামােক কুেলােব না। পৃিথবীেত আজেকর িদেনর বাসায় কালেকর িদেনর জায়গা  

হয় না। …” (পৃ. ১১৫৩)  

উপন ােসর উ ৃ তাংেশর থম সংলাপ ে  ান পেয়েছ অিমত এবং যাগমায়ার 

কেথাপকথন এবং ি তীয় সংলাপ ে  ান পেয়েছ অিমত এবং লাবেণ র কেথাপকথন। 

দুিট ে ই মু  ত  বাচেনর েয়ােগর আিধেক র পাশাপািশ বাঝা যায় অিমেতর 

েরর িত িন ফুেট উেঠেছ লাবণ র শেষর ম ব িলর মেধ ।  
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বাকসব  চির  অিমেতর বাকিবন ােসর ভাব একমা  পেড়িন কিটর উপর। 

উপন ােস  পিরসের তােক পাওয়া গেলও সংলাপ থেক  কের ব ি  সেবেতই 

চির িটর িনজ তা রেয়েছ।  

কিট বলেল, “বািজেত যিদই হারলুম তেব আমার এই িচরিদেনর হােরর িচ  তামার 

কােছই থাক অিমট। আমার হােত রেখ এেক আিম িমেথ  কথা বলেত দব না।” (পৃ. 

১১৬৪) 

যখােন কথক িনেদিশত বাক াংেশর উে খ না থাকেল উপন ােসর শষ পেবর লাবণ  বা 

যাগমায়ার সংলাপেক অিমেতর বেল ভুল করবার মেতা স াবনা তির হয় সখােন 

কিটর সংলাপ আগােগাড়া ত ।   

১০. দুই বান:— রবী নােথর ঔপন ািসক জীবেনর শষ পেব লখা এই ু  

উপন াস িলর ত  বাচেনর  এখােনই য ‘ঘের-বাইের’ থেক সংলাপ রচনার 

ে  আখ ানতে র িনিরেখ য মু  ত  বাচেনর ব বহার আর  কেরিছেলন তার 

ব বহার মাগত বৃি  পেয়েছ একদম শেষর এই উপন াস িলেত। উদাহরণ িহেসেব 

উে খ করা যায়, 

সকােলর কাজ সের শশা  বািড় িফের এেস বলেল, “এ কী ব াপার।  

পুতুেলর িবেয় নািক।” 

“হায় র কপাল, আজ তামার জ িদন, স কথাটাও ভুেল গছ?  

যাই বল, িবেকেল িক  তুিম বেরােত পারেব না।”                   FDS 

“িবজেনস মৃতু িদন ছাড়া আর কােনা িদেনর কােছ মাথা হঁট কের না।” (পৃ. ১১৮২) 

ত  িনভর সংলাপ সব  এই ু  উপন াসিটর সমস া হল কােনা চিরে র সংলােপর 

মেধ ই কােনা রকম িবেশষ  ল  করা যায় না, সকেল একই শ ব , একই সুেরর 

েয়ােগ সংলাপ াপন কের।   

১১. মাল :— ‘দুই বান’-এর আেলাচনার সূচনায় মু  ত  বাচেনর ব বহােরর 

আিধেক র য স  উে খ করা হেয়িছেলা তা শষ পেবর িতিট উপন ােসই অব াহত 

িছল। উদাহরণ প আেলাচ  উপন াস থেক আমরা উে খ করেত পাির, 
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“ রাশিন, েন যা।” 

        “কী খাঁখী।”   

       “ তােদর জামাইবাবু একিদন আমােক ডাকত ‘রঙমহেলর রি ণী।’  FDS  

দশ বছর আমােদর িবেয় হেয়েছ, সই রঙ তা এখেনা িফেক হয় িন, 

 িক  সই রঙমহল?” 

“যােব কাথায়, আেছ তামার মহল। কাল তুিম সারারাত  

ঘুেমাও িন, একটু ঘুেমাও তা, পােয় হাত বুিলেয় িদই।” (পৃ.১২২২) 

সংলাপ রচনা করেত িগেয় ত  বাচন িদেয় আর টুকু কের মু  ত  বাচেনর 

ব বহােরর আিধক  বুিঝেয় দয় আসেল রবী নাথ সব -কথকেক তার সব  অনায়াস 

অব ােনর থেক সিরেয় িনেত চাইিছেলন এই শেষর উপন াস িলেত।  

 ‘দুই বান’-র সংলােপর য সমস া িছল তা অেনকটা শিমত হেয়েছ এই 

উপন ােস। এবং তার অন তম কারণ নীরজা চির িট।  

নীরজা বলেল, “মালীেক দাষ িদই ন। নতুন মিনবেক সইেত পারেব কন। ওেদর হল 

সাতপু েষর মালীিগির, আর তামার িদিদমিণর বইপড়া িবেদ , কুম করেত এেল স িক 

মানায়। হলা িছি ছাড়া আইন মানেত চায় না, আমার কােছ এেস নািলশ কের। আিম বিল 

কােন িনস ন কথা, চুপ কের থাক।” (পৃ. ১২১৬)   

উপন ােসর কে  থাকা চির িটর মানিসক ও শারীিরক অসু তার িতফলন ঘেটেছ 

তার সংলােপ। উপন ােসর  থেক শষ পয  িতিট সংলােপ িফের এেসেছ 

সরলােক িঘের ঈষার ঝ ার।  

১২. চার অধ ায়:— মু  ত  বাচেনর ব বহার কট হেয়েছ একদম শষ উপন াস 

“চার অধ ায়”- ত এেস। য-কারেণ “চার-অধ ায়” ব  সমােলাচেকর মেত নাট  ধমীতা 

া  হেয়েছ। চারিট অধ ােয় একিট কের মা  অনুে দ ব তীত ায় স ূণ উপন াসই 

গেড় উেঠেছ মু  ত  বাচেনর ওপর িনভর কের। যিদও পিরমােণ  হেলও ত  

বাচেনর উদাহরণ এেকবাের অলভ  নয়। উদাহরণ প উে খ করা যায়, 
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‘…অতী  দমকা হাওয়ার মেতা ঘের ঢুেকই ডাক িদল “এলী।” 

এলা খুিশেত চমেক উেঠ বলেল, “অসভ , জানান না িদেয় এ ঘের আসেত সাহস 

কর।” 

এলার পােয়র কােছ ধপ কের মেঝর উপর বেস অতীন বলেল, “জীবনটা অিত ছােটা, 

কায়দাকানুন অিত দীঘ, িনয়ম বাঁিচেয় চলার উপযু  পরমায়ু িছল সনাতন যুেগর 

মা াতার। কিলকােল তার টানাটািন পেড়েছ।” 

“আমার কাপড় ছাড়া হয় িন এখেনা।”  FDS 

“ভােলাই। তাহেল আমার সে  িমশ খােব। …” (পৃ. ১২৬১)  

 এই উপন াসিটর সংলাপ গঠেনর ে ও সমস া এটা য চির  িবেশেষ সংলাপ 

গঠন যথাযথ হয়িন। পা াত  িশ ায় িশি ত ই নাথ যভােব কথা বেল পশায় চা-

িবে তা কানাই ও সই ভাষােতই কথা বেল। 

“ঠা া নয়। আিম তামােদর রসদ- জাগানদারেদর সামান  একজন। চােয়র দাকােন শিন 

েবশ করেল, বিরেয় পড়লুম। সে  সে  চলল ওেদর কুদৃি । শষকােল ওেদরই 

গােয় ার খাতায় নাম িলিখেয় এলুম। িনমতলা ঘেটর রা া ছাড়া কােনা রা া নই 

যােদর সামেন , তােদর পে  এটা া  া  রাড, দেশর বুেকর উপর িদেয় পূব থেক 

পি ম পয  বরাবর ল মান।” (পৃ. ১২৭২) 

এই সমস া আমরা আেগও দেখিছ ‘ গারা’-র সংলাপ আেলাচনাকােল। পশা িনিবেশেষ, 

িণ িনিবেশেষ চির েদর মুেখর ভাষা েয়াগ স েক রবী নােথর সংেকাচ সংলাপ 

রচনার ে  এই াভািবকতার অভাব ও বিচ হীনতার সৃি  কেরেছ। এে ে  বরং 

ব িত ম এলা আর অতী । িক  চির  দুিটর কেথাপকথেনর মেধ  কবলই তােদর 

আলাপ-পিরচয়কােলর স  াধান  পাওয়ার ফেল এই দুই চিরে র সংলাপও হেয়েছ 

একইরকম।  

গঠনগতভােব এই শেষর উপন াস িল চিলত সব কথন রীিতেত কিথত হেলও 

সব -কথেকর সব তার পিরচয় এখােন এেস ব লাংেশ ীণ হেয়েছ মু  ত  

বাচেনর ব বহােরর ফেল। িনেজেক মাগত অিত ম করেত চাওয়া রবী নােথর 

ঔপন ািসক স া শষ পেব রিচত উপন াস িলর ত  বাচেনর মেধ  িবগিভত মু  
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ত  বাচেনর অিত ব বহােরর মেধ  িদেয় আসেল উপন াস রচনার ে  নতুন মা ার 

যােগর য়াস কেরেছন।  

(খ) পেরা  বাচন:— এিট 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 (িব ািরত 

আেলাচনা পৃ. ৫৫-৫৮)। তীয়মান কথেকর তীয়মানতার মা া িনণয় করার জন  

চ াটম ান কথেকর কথেনর িলেক য িবেশষ িকছু ভােগ িবভািজত কেরন সই 

িবভাজেনর িনিরেখ আমরা রবী -উপন াস িলর থেক উদাহরণ তুেল আেলাচনা কের 

পেরা  বাচন িবষয়িট বুেঝ নওয়ার চ া করব।   

১. সং ান বণনা:— চ াটম ান কথেকর তীয়মানতা িনণয় করেত িগেয় য িনি িল 

িনধারণ কেরিছেলন তার মেধ  থম িছল কথেকর ারা আখ ােনর সং ান বণনা। 

কােজই পেরা  বাচেনর থম িণ িবভাজেনর মেধ  সং ান-বণনার উদাহরণ িহেসেব 

উে খ করা যায়,  

ক. চােখর বািল’:— “ দয়ােল মেহে  য বাঁধােনা ফাট াফখািন িছল,তাহার েমর 

চার কােণ রিঙন িফতার ারা সুিনপুণভােব চািরিট ি  বাঁধা, এবং সই ছিবর নীেচ 

িভি গাে  একিট িটপাইেয়র দুই ধাের দুই ফুলদািনেত ফুেলর তাড়া, যন মেহে র 

িতকৃিত কােনা অ াত ভে র পূজা া  হইয়ােছ”। (‘ঠাকুর। ১৪২৫। পৃ. ২৪৯) 

খ. চতুর :— “ সিদন ায় ছয় ঘ া রৗে  হাঁিটয়া আমরা য জায়গায়ািসয়া 

পিড়য়ািছলাম সটা সমুে র মেধ  একটা অ রীপ! এেকবাের িনজন িন ; নািরেকলবেনর 

প ববীজেনর সে  শা ায় সমুে র অলস কে াল িমিশেতিছল।” (পৃ. ৮১৭) 

গ. যাগােযাগ:— “খািনক েণর জন  বৃি  ধের গেছ। তখেনা সব ঘের আেলা েল 

িন। আি বুিড় ধুনুিচ হােত ধুেনা িদেয় বড়াে , একটা চামিচেক উেঠােনর উপেরর 

আকাশ থেক ল ন ালা অ ঃপুেরর পথ পয  কবলই চ পেথ ঘুরেছ।” (পৃ. ১০৫০)  
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২. কািলক সংি সার:— চ াটম ােনর িনি েত কথেকর তীয়মানতা িনধািরত হয় 

কথক-কৃত ঘটনার সংি সার দােনর মাধ েমও। উদাহরণ প উে খ করা যায়, 

অ. চতুর :— “যথাকােল, অথাৎ যথাকােলর অেনক পূেব, হিরেমাহেনর িববাহ হইয়া 

গল। িতন মেয়, িতন ছেলর পের শচীেশর জ । সকেলই বিলল, জ াঠামশােয়র সে  

শচীেশর চহারার আ য িমল। জগেমাহনও তােক এমিন কিরয়া অিধকার কিরয়া বিসেলন 

যন স তাঁরই ছেল।” (ঠাকুর। ১৪২৫। পৃ. ৮০১)     

আ. যাগােযাগ:— ক. “ মািতর মা’র বুঝেত বািক িছল না কান জায়গায় কুমুর দরদ, 

তাই নানারকম কের ওর দাদার কথাই আেলাচনা করেল।” (পৃ. ৯৯৭) 

খ. “এর পের কথাবাতা যা চলল স একবােরই কােজর কথা নয়, এ গে র সে  তার 

কােনা যাগ নই।” (পৃ. ১০৪৫) 

ই. শেষর কিবতা:— “কিলকাতা িব িবদ ালেয় িব.এ.’র কাঠায় পা দবার পূেবই 

অিমত অ েফােড ভিত হয়; সখােন পরী া িদেত িদেত এবং না িদেত িদেত ওর সাত 

বছর কেট গল।” (পৃ.১১০৫)  

৩. চিরে র না বলা বা না ভাবা িবষেয় িববরণ দান:— চ াটম ান কথেকর তীয়মানতা 

িবচারকােল স বত সব -কথেকর সব তার িবষয়িটেক রেণ রেখই আেলাচ  

িনি িটর অবতারণা কেরিছেলন। 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। এে ে  উে খ করা যায়;  

অ. মাল :— “িদেনর কাজ আরে র পূেবই রাজ আিদত  িবেশষ বাছাই-করা একিট 

কের ফুল ীর িবছানায় রেখ যত। নীরজা িতিদন তারই অেপ া কেরেছ। আজেকর 

িদেনর িবেশষ ফুলিট আিদত  সরলার হােত িদেয় গল। এ কথা তার মেন আেস িন য, 

ফুল দওয়ার ধান মূল  িনেজর হােত দওয়া। গ ার জল হেলও নেলর িভতর থেক 

তার সাথকতা থােক না।” (ঠাকুর। ১৪২৫। পৃ. ১২১৮) 

আ. শেষর কিবতা:— “এতিদনকার িন ৎসুক িদনরাি র দাগ লেগ অিমতর জীবনটা 

ঝাপসা হেয় িগেয়িছল যন মা ােরর হােত ই ু েলর িত বছর পড়ােনা একটা িঢেল 

মলােটর ট ট বুক। আগামী িদনটার জন  কােনা কৗতূহল িছল না, আর বতমান 
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িদনটােক পুেরা মন িদেয় অভ থনা করা ওর পে  িছল অনাবশ ক। এখন স এইমা  

এেস প ছল একটা নতুন েহ; এখােন ব র ভার কম; পা মািট ছািড়েয় যন উপর িদেয় 

চেল যায়; িত মুহূেত ব  অভাবনীেয়র িদেক এেগােত থােক; …” (পৃ. ১১২১)  

৪. ত  এবং ভাষ :— চ াটম ান ত  এবং ভাষ েক চারিট উপিবভােগ িবভ  কের 

আেলাচনা কেরেছন। এ িল হল— 

অ.ভাষ :— চ াটম ান আখ ােন কথেকর দ  ভাষ  স েক তাঁর ে  উে খ কেরেছন. 

ব তপে  কথেকর সাধারণ কথন মা ই ভাষ । আর কথেকর ভােষ র মেধ ই কথেকর 

তীয়মানতা সবািধক অনুভূত হয়। আখ ােন কথেকর ভােষ র উদাহরণ িহেসেব উে খ 

করা যায়;   

ক. নৗকাডুিব:— “রেমশ এবার আইন-পরী ায় য পাস হইেব, স স ে  কাহারও 

কােনা সে হ িছল না। িব িবদ ালেয়র সর তী বরাবর তাঁহার ণপে র পাপিড় খসাইয়া 

রেমশেক মেডল িদয়া আিসয়ােছন— লারিশপও কখেনা ফাঁক যায় নাই। 

পরী া শষ কিরয়া এখন তাহার বািড় যাইবার কথা। িক  এখেনা তাহার তার  

সাজাইবার কােনা উৎসাহ দখা যায় নাই। িপতা শী  বািড় আিসবার জন  প  

িলিখয়ােছন। রেমশ উ ের িলিখয়ােছ, পরী ার ফল বািহর হইেলই স বািড় যাইেব।” 

(ঠাকুর। ১৪২৫। পৃ. ৩৩৭) 

খ. গারা:— “এমন সমেয় িঠক তাহার বাসার সামেনই একটা িঠকাগািড়র উপের একটা 

ম  জুিড়গািড় আিসয়া পিড়ল এবং িঠকাগািড়র একটা চাকা ভািঙয়া িদয়া দৃকপাত না 

কিরয়া বেগ চিলয়া গল। িঠকাগািড়টা স ূণ উ াইয়া না পিড়য়া এক পােশ কাত হইয়া 

পিড়ল। 

িবনয় তাড়াতািড় রা ায় বািহত হইয়া দিখল গািড় হইেত একিট সেতেরা-আঠােরা 

বৎসেরর মেয় নািময়া পিড়য়ােছ, এবং িভতর হইেত একজন বৃ েগােছর ভ েলাক 

নািমবার উপ ম কিরেতেছন।” (পৃ. ৫০৯)   

আ. ব াখ া:— পেরা  বাচেনর একিট পূণ অংশ হল কথককৃত ঘটনা বা চিরে র 

ি য়া- িতি য়ার ব াখ া দান। রবী নােথর উপন াস িলর িত আেলাকপাত করেল 

দখা যােব িতিন ঘটনা- ধান উপন াস রচনা ত াগ কের দীঘ সমেয়র িবরিত িনেয় যখন 
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মন - ধান উপন াস রচনায় অ সর হেলন তখন থেক উপন াস িলেত ঘটনা বা 

চিরে র ি য়া- িতি য়ার কথক-কৃত ব াখ ার পিরমাণ বৃি  পেয়েছ। উদাহরণ প 

এে ে  উে খ করা যায়;  

 ক. চােখর বািল:— “রাজল ী িনি িচে  িববােহর িদন ি র কিরেলন। িদন যত 

িনকেট আিসেত লািগল, মেহে র মন ততই উৎকি ত হইয়া উিঠল— অবেশেষ দুই-চার 

িদন আেগ স বিলয়া বিসল, “না মা, আিম িকছুেতই পািরব না।” 

বাল কাল হইেত মেহ  দবতা ও মানেবর কােছ সব কাের য় পাইয়ােছ, এইজন  

তাহার ই ার বগ উ ৃ ংখল। পেরর ই ার চাপ স সিহেত পাের না। তাহােক িনেজর 

িত া এবং পেরর অনুেরাধ একা  বাধ  কিরয়া তুিলয়ােছ বিলয়াই িববাহ- ােবর িত 

তাহার অকারণ িবতৃ া অত  বািড়য়া উিঠল এবং আস কােল স এেকবােরই িবমুখ 

হইয়া বিসল।” (ঠাকুর। ১৪২৫। পৃ.১৮৯) 

খ. গারা:— “ গারা য ি েবণীেত ান কিরেত সংক  কিরয়ােছ তাহার কারণ এই য, 

সখােন অেনক তীথযা ী এক  হইেব। সই জনসাধারেণর সে  গারা িনেজেক এক 

কিরয়া িমলাইয়া দেশর একিট বৃহৎ বােহর মেধ  আপনােক সমপণ কিরেত ও দেশর 

দেয়র আে ালনেক আপনার দেয়র মেধ  অনুভব কিরেত চায়। …” (পৃ. ৫২৮)  

উ ৃ তাংশ িলর মেধ  ি তীয় ব নীকৃত অংশ িলেত কথক-কৃত ব াখ া পাওয়া যাে । 

মেহ  য থমাব ায় িবেনািদনীর সে  িববােহর মা  িদন দুই-চার আেগ িববাহ করেত 

ত াখ ান কের তার মেধ  িদেয় কথক মেহ  চিরে র সৈবব উদাসীন, 

দািয় ানহীনতার িত আেলাকপাত কেরন। এবং পর েণই মেহে র এেহন 

দািয় ানহীন উদাসীনতার কারণ িনেদশ করেত িগেয় উ ৃ তাংেশর ি তীয় ব নীকৃত 

অংশিটর উে খ কেরন যা মেহে র িনিদ  চািরি ক বিশে র গেড় ওঠার কারণ 

িহেসেব িনেদিশত হেয়েছ। একইরকমভােব উপন াস ‘ গারা’- ত গারার ি েবণীেত 

গ াসাগের ানযা ার পছেন থাকা কৃত কারণ য িহ ু  নয়, তা য ভারতীয়ে র 

সে  এক হেত চাওয়ার আকা াজিনত, স ব াপাের িনেদশ কেরই কথক উ  অংশিট 

উে খ কেরেছ।  
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ই. অিভমত:— আখ ান কথক অেনক সমেয়ই কথনকােল িকছু ঘটনা অথবা চিরে র 

ি য়ােক সামেন রেখ িকছু অিভমত কাশ কেরন যার মেধ  িদেয় অেনক সমেয়ই 

যুগপৎ িনিহত এবং কৃত লখেকর নিতক, আধ াি ক িকংবা জাগিতক মূল েবােধর 

আভাস পাওয়া যায়। উদাহরণ িহেসেব রবী -উপন াস থেক আমরা উে খ করেত পাির;  

ক. রাজিষ:— “কনকসুধািস  নীলাকােশ িতিন কাহার অনুপম সু র সহাস  মুখ িব 

দিখেত পাইেলন। ব যমন তাঁহার কােল বিসয়া আেছ— তাঁহােকও তমনই ক যন 

বা পােশর মেধ , কােলর মেধ  তুিলয়া লইল। িতিন আপনােক, আপনার চািরিদেকর 

সকলেক, িব চরাচরেক, কাহার কােলর উপর দিখেত পাইেলন।” (ঠাকুর। ১৪২৫। পৃ. 

১১৫)  

খ. চতুর :— “…শচীেশর সে  যারা পেড় তােদর অেনেকরই তার উপের একটা িবষম 

িবে ষ। আসল কথা, যাঁহারা দেশর মেতা, িবনা কারেণ দেশর সে  তাহােদর িবেরাধ বােধ 

না। িক  মানুেষর িভতরকার দীপ মান সত পু ষিট ূলতা ভদ কিরয়া যখন দখা দয় 

তখন অকারেণ কহ-বা তাঁহােক াণপেণ পূজা কের, আবার অকারেণ কহ-বা তাহােক 

াণপেণ অপমান কিরয়া থােক। (পৃ. ৭৯৯)   

ঈ. সাধারণীকরণ:— কথক অেনক সমেয় কথনকােল িকছু ঘটনা বা চির েক উপল  

কের সাধারণীকৃত ম ব  কেরন। এবং এই ধরেনর সাধারণীকরেণর মেধ ও িনিহত 

লখক এবং অেনক সময় কৃত- লখেকর ব ি গত িব াস অিব ােসর িট িমেশ 

যায়। উদাহরণ প উে খ করেত পাির; 

ক. দুই বান:— “ মেয়রা দুই জােতর, কােনা কােনা পি েতর কােছ এমন কথা 

েনিছ। 

এক জাত ধানত মা, আর-এক জাত ি য়া।” (ঠাকুর। ১৪২৫। পৃ. ১১৭৭)  

খ. গারা:- “সাধারণত আমােদর দেশর লােকরা জািত ও েদেশর আেলাচনায় িকছু-

না-িকছু মু ি য়ানা ফলাইয়া থােক; তাহােক গভীর ভােব সত  ভােব িব াস কের না; 

এইজন  মুেখ কিব  কিরবার বলায় দেশর স ে  যাহাই বলুক দেশর িত তাঁহােদর 

ভরসা নাই; …” (পৃ. ৫৪২)  
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(গ) মু  পেরা  বাচন:— মু  পেরা  বাচন বলেত বাঝায় বাচেনর সই অংশেক 

যখােন কথেকর বাচেনর মেধ  কােনা চিরে র 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। 

উদাহরণ িহেসেব উে খ করা যায়; 

অ. গারা:— “িবনয় বিলেত লািগল, আজকাল তাহার কােছ সম  িদন ও রাি র মেধ  

কাথাও যন িকছু ফাঁক নাই— সম  আকােশর মেধ  যন কােনা র  নাই, সম  

এেকবাের িনিবড়ভােব ভিরয়া গেছ— বস কােলর মউচাক যমন মধুেত ভিরয়া ফািটয়া 

যাইেত চায়, তমিনতেরা।” (পৃ. ৫৫৮)  

আ. ঘের-বাইের:— “আমার ামী বরাবর বেল এেসেছন, ীপু েষর পর েরর িত 

সমান অিধকার, সুতরাং তােদর সমান েমর স ক।” (পৃ. ৮৪৯)  

ই. যাগােযাগ:— “পূেবা  ছা ব ু  এেস বলেল, নতুন রাজা খাশেমজােজ আেছ, এই 

সময় ওর কাছ থেক সুিবেধমত ধার পাওয়া যেত পাের।” (পৃ. ৯৭২)  

ঈ. শেষর কিবতা:— “অিমত বেল, ফ াশানটা হল মুেখাশ, াইলটা হল মুখ । ওর 

মেত যারা সািহেত র ওমরাও-দেলর, যারা িনেজর মন রেখ চেল, াইল তােদরই। আর 

যারা আমলা-দেলর, দেশর মন রাখা যােদর ব াবসা, ফ াশন তােদরই।” (পৃ.১১০৫)   

এই য আখ ােন মু  পেরা  বাচেনর ব বহার, তার ফল স েক আেলাচনাকােল িলচ 

উে খ কেরেছন,  

“…FIS is normally viewed as a form where the authorial voice is interposed 
between the reader and what the character says, so that the reader is 
distanced from the character’s words.” (Leech and Short. 2007. P.268)  

অথাৎ মু  পেরা  বাচন ব বহােরর ফেল আখ ােনর চির েদর ত  র কথেকর 

েরর ারা অবদিমত হয়। চিরে র বলা ব ব িট যথাযথভােব পাঠেকর কােছ না প েছ 

কথেকর মাধ েম প ছেনার ফেল একটা ত েরর আভাস গেড় ওেঠ।  
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উপলি  করা যায় য আসেল কথনরীিত, দৃি েকাণ এবং ভাষা-িবন াস এই িতনিট িবষয়ই 

এেক অপেরর সে  িবজিড়ত অব ায় থােক। কথেকর অব ােনর িভি েত যমন 

কথনরীিতর পাথক  গেড় ওেঠ তমনই উপন ােসর ক ীয় দৃি েকােণর িবষয়িটও িনভর 

কের এরই উপর। যিদও উপন াস ‘ চােখর বািল’ থেক কথেকর সমা রােল ব ব ত 

হেয়েছ চির েদর পিরবিতত দৃি েকাণও। একই রকমভােব উপন াস িলর থমিদেক 

ত  বাচেনর ব বহােরর আিধক  যমন কথেকর কট অব ানেক িনেদশ কের 

তমনই সমেয়র সে  সে  ‘চতুর ’ থেক মাগত বৃি  পেয় চলা মু  ত  বাচেনর 

ব বহার এই অব ানেক ছ  কৃিতর কের তােল। এই সময় থেকই চির েদর 

কেথাপকথেনর মেধ  কথেকর রেক আড়াল করার তািগদ থেকই য ঔপন ািসক 

এমনটা কেরিছেলন তা উপন াস িলর কথনরীিতর িবে ষেণও কািশত হেয়েছ। যিদও 

ধুমা  মু  ত  বাচেনর ব বহােরর মাধ েমই য কথেকর বা িনিহত লখেকর ভাব 

কেম আেস তা নয়। বরং শেষর ু াকার উপন াস িলর ায় িতিটেতই ব ি  

লখেকর পূব িনধািরত এক বা একািধক ত েক িত ার তািগেদর ফেল উপন াস িল 

যমন হেয় পেড়েছ আড়  ও কৃি ম, তমনই সমা রালভােব এই তািগেদর মেধ  িদেয়ই 

কৃত লখক এবং ব ি  রবী নােথর ভাব  হেয় ওেঠ। 

 


