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বাাংলা ররামান্টিক রেম উপাখ্যানের গঠেশৈলীর অন্টিেবত্ব
হান্টমদা খ্াতুে
গনবষক, ন্টিপুরা ন্টবশ্বন্টবদযালয়
Abstract:
Stylistic is a new method of literary criticism. Stylistic made a bridge between literary
criticism and linguistics. It is the scrutiny and explication of texts from a linguistic point of
view. It endeavours to explain how texts insinuate meaning, how readers generate meaning
and why readers react to texts in the way that they do. Stylistics analysis is elucidation and
appraisal of literary style. Style is recurrently depicted as the outfit of thought, the
preference between diverse expressions, a set of unique characteristics and also the
associations involving linguistic units further than the sentence level. Linguistic deviations
are the essential components of poetic style which chiefly contribute to metaphorical and
symbolic use of language, and promote the uniqueness of expression in poetry. A poem
conceals lot more than what it reveals and it bears the most efficient and gracefully
sensitive use of language. Foregrounding is the pulse of poetry, though it reproduces
unusual diction. Having the charm of striking and accurate details, the concrete but
unusual diction provides lucidity to abstract feelings. Diverse emotional shades and their
meanings congregate into foregrounding. All these stylistic tools add to the originality of
expression of a poet. The stylistics wants to discover the language of the composition and
its texture, the author and his contemporaries and society. According to stylistics, literature
is a one kind of artistic art.
Our discussion period is fifteenth to eighteenth century. In this time those muslim romantic
poetry was composed we will discuss the style of these poetry.
Key word: Style, Stylistic, linguistics, literary criticism, muslim romantic poetry.

ইাংনরন্টি Stylistic ৈনের েন্টতৈে ন্টহনেনব বাাংলায় শৈলীন্টবজ্ঞাে ৈেন্টি বযবহৃত হয়। এন্টি োন্টহতয
েমানলাচো পদ্ধন্টতর একন্টি েতুে ৈাখ্া। শৈলী রলখ্নকর দ্বারা েনচতেিানব অথবা তাাঁর অজ্ঞাতোনর
ন্টেনয়ান্টিত এক িাষাগত উপায় রার োহানরয রলখ্ক এবাং পাঠনকর অন্টিনেত ররাগানরাগ ,করা হয়। োন্টহতয
েমানলাচোতা ির িাষান্টবজ্ঞাে- এই দুন্টি স্বতন্ত্র রেনির মনযয এক রেতুবধ র রচো কনরনশ শৈলীন্টবজ্ঞাে।
শৈলীন্টবজ্ঞােী রচোর িাষা এবাং তার বুনোি রথনক রলখ্ক ও তাাঁর েমকাল এবাং েমািনক িন্টবষ্কার করনত
চাে।১ শৈলীন্টবজ্ঞােীনদর মনত োন্টহতয একেকার বাচন্টেক ন্টৈল্প। বাচন্টেক ন্টৈনল্পর েকৃত অবস্থাে রকাথায়
তাই অেুেধ রাে কনরে শৈলীন্টবজ্ঞােী।
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কাবয কীিানব রন্টচত হয় এ ন্টেনয় োচয ও পাশ্চানতযর োন্টহন্টতযকরা রিনবনশে। েথনম িারতীয়
অলাংকারৈানে শৈলী বলনত ন্টঠক কী রবাঝানো হনয়ন্টশল তা ন্টেনয় িলাংকান্টরকরা িনলাচো কনরনশে।
োংস্কৃত িলাংকান্টরকরা কাবযশৈলীনক ‘রীন্টত’ বনলনশে। িলাংকান্টরক বামে ‘রীন্টত’রক কানবযর িত্মা
বনলনশে। ‘রীন্টত’ বলনত বামে বুন্টঝনয়নশে পদ রচোর ন্টবন্টৈষ্টতানক ন্টবন্টৈষ্টা পদরচো রীন্টতিঃ২
পদ ন্টবন্টৈষ্ট হনয় ওনঠ গুণরুক্ত হনয়। অথথাৎ রকানো কানবয এমেিানব ৈেোংনরািে ও অনথথর েন্টিনবৈ
ঘিানত হনব, রানত রেই কাবয ন্টবন্টৈষ্ট হনয় ওনঠ। রীন্টতর েনে পনদর ন্টবন্টৈষ্ট হনয় ওঠার ররাগ িনশ বনলই
োংস্কৃত িলাংকান্টরকনদর িনলাচোয় পাশ্চাতয স্টাইল এর পূবথািাে পাওয়া রায়।
োনচযর রীন্টতই হনে পাশ্চানতযর স্টাইল। এই স্টাইল বা শৈলীন্টবজ্ঞানের োংজ্ঞা ন্টদনত ন্টগনয় পাল ন্টেম্পেে
বনলনশেThe branch of linguistic study which is primarily concerned with
this integration of language and literature..........a method of
analyzing works of literature which proposes to replace the
subjectivity and impressionism of standard criticism with an
objective or scientific analysis of the style of literary texts. ৩
িাষার ক্রনমর বযন্টতক্রম ন্টবচারই হনে স্টাইনলর যমথ পতা ও ,এই িাষা ন্টবচার করনত হনল ান্টেতা ,
ৈেতনার িনলাচো অন্টেবারথ হনয় ওনঠ। শৈলীর ন্টবনাষণ ল করনত হয়বয়ানের গঠনের মাযযনম।
বয়ানের িাষান্টবনাষনণর মাযযনম শৈলীন্টবজ্ঞােী রেই রচোর অবয়বনক িন্টবষ্কার কনরে। বয়ানের অবয়ব
ন্টবনাষণ শাড়াও অনেনক োন্টহনতয েন্টতফন্টলত েমাি ও কাল ন্টবনাষণ কনর থানকে। েকৃতপনে শৈলী
হনে রলখ্নকর িাষা েনয়ানগর ন্টেিস্ব রীন্টতেকৃন্টত-। তনব যু ন্টবন্টেি বযন্টক্ত েয় ন্টেন্টদথষ্ট েময়েীমার মনযয
এক বা একই যরনের িাষা বযবহারকারী রগাষ্ঠীও গনড় তুলনত পানর তানদর ন্টেিস্ব িাষাশৈলী। রচো স্বতন্ত্র
হনয় ওনঠ েনয়াগ রীন্টতর অন্টিেবনত্ব। রকানো ন্টবনৈষ রচোরচন্টয়তার োমন্টাক রচোেকার অথবা একন্টি ,
ন্টবনৈষ রুনগর একান্টযক রচো রলখ্নকর স্বকীয়তায় হনয় ওনঠ স্বতন্ত্র।৪
িমানদর িনলান্টচত কাবযগুন্টলর রচোর েময়কাল হনে পঞ্চদৈ ৈতক রথনক অষ্টাদৈ ৈতনকর
মাঝামান্টঝ পরথন্ত। এই েমনয় রর েকল কাবয রন্টচত হনয়নশ রেগুন্টল মযযরুনগর কাবযযারার অন্তগথত। এই
েমনয় রন্টচত কাবযগুন্টলর গঠেগত ন্টদক ন্টেনয় ন্টবনাষণ করনল রদখ্া রায় কাবযগুন্টল অনেকিা মেলকানবযর
অেুোরী। রুগলন্টচর কারনণ কন্টবরা রুগশৈলীনক উনপো করনত পানরেন্টে। ররামান্টিক েণনয়াপাখ্যানের এই
যারার কানবযর গঠেশৈলীর অন্টিেবত্ব ন্টেনয় এই েবনধ র িনলাকপাত করা হনয়নশ।
শৈলীগত িনলাচোয় ররেব ন্টবষনয়র উপর িমরা গুলত্ব ন্টদনয়ন্টশ তা হল১। োংগঠে ন্টবচার :ক) োমান্টিক পিিূন্টম ও োমান্টিক েেে
খ্) িন্টেক ও কান্টহন্টে পন্টরকল্পো
গ) িখ্যাে গঠে
২। ান্টেতান্টাক ও পতান্টাক োংগঠে
৩। বান্টকযক োংগঠে ও শৈলীন্টবচার
৪। িাষা
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৫। রুগশৈলী
১। োংগঠে ন্টবচার
ক) োমান্টিক পিিূন্টম ও োমান্টিক েেে: বাাংলা মুেলমান্টে ররামান্টিক েণনয়াপাখ্যানের পিিূন্টমনত রন্টদ
িমরা েমাি িীবে ন্টবনাষণ কন্টর তাহনল রদখ্ব রর, এই যারায় বাাংলা োন্টহনতযর মযয এবাং িযুন্টেক
রুনগর একি েমন্বয় ঘনিনশ । এর েথম পরথানয় িনশ পঞ্চদৈ রথনক অষ্টাদৈ ৈতােী পরথন্ত বাঙান্টলর
িীবেরািার শন্টব। ন্টদ্বতীয় পনবথ েন্টতফন্টলত হনয়নশ অষ্টাদৈ ৈতােীর মযযিাগ রথনক ন্টবৈ ৈতনকর েথমাযথ
পরথন্ত বাাংলার েমাি িীবনের েন্টতেন্টব। ১২০৩ ন্টিস্টানে বখ্ন্টতয়ার খ্লন্টির বাাংলা িক্রমনণর পর বাাংলার
োমান্টিক ও োাংস্কৃন্টতক িীবনে এক অিূতপূবথ পন্টরবতথে িনে। রািশেন্টতক েমতার হস্তান্তর ঘনি। বাাংলায়
ল হয় মুেন্টলম ৈােে। বখ্ন্টতয়ার খ্লন্টির বেন্টবিয় রথনক ল কনর ১৭৫৭ ন্টিস্টানে পলাৈীর রুনদ্ধ
ন্টেরানির পরািয় পরথন্ত দীঘথ োনড় পাাঁচৈ বশনরর ন্টেরবন্টেি মুেলমাে ৈােনের রুগনক বাাংলা োন্টহনতযর
মযযরুগ ন্টহনেনব অন্টিন্টহত করা হয়। এই েমনয়র োন্টহনতযর মনযয োযারণ মােুনষর রর িীবেরািার পন্টরচয়
পাওয়া রায় তা দুন্টি যারায় েবান্টহত হনয়নশ। একন্টি যারায় রনয়নশ িযযান্টত্মক িীবে তথা পারনলৌন্টকক
িীবে ির ন্টদ্বতীয় যারায় েবান্টহত হনয়নশ রাষ্ট্রেীন্টত ৈান্টেত অথথশেন্টতকরািশেন্টতক তথা ইহনলৌন্টকক িীবে। ,
-মন্টয়ক রািশেন্টতক িীবনের উিােমযযরুনগর েময়বৃন তাই এমে অনেক রচোই িনশ ররখ্ানে েমো
েন্টতঘানতর পর-োমান্টিক ও অথথশেন্টতক িীবনের ঘাত ,পতেন্ট চয় পাওয়া রায়। োমান্টিক পিিূন্টমর এই
ন্টদকন্টি ন্টেনয় িমরা েথম অযযানয় ন্টবস্তান্টরতিানব িনলাচো কনরন্টশ।
োমন্ততান্টন্ত্রক এই েমািবযবস্থায় েমানির ৈীনষথ ন্টশনলে েুলতাে। তার েীমাহীে েমতািাাঁকিমক ,
ইতযান্টদ মােুনষর মনে িীন্টত ও শ্রদ্ধার উনেক করত। োয় েন্টতন্টি কানবয এই রািস্তুন্টত িনশ। যেী
মুেলমােরা অন্টতন্টরক্ত ন্টবলােী িীবেরাপে করত। েমানি বহুন্টববাহ েচন্টলত ন্টশল। োগন্টরক িীবনের
পন্টরচয়ও পাওয়া রায় এেব কাবয রথনক। রািাকত। রেম বাদৈাহনদর িীবনে রুদ্ধন্টবাহ রলনগই থাউপাখ্যােমূলক োয় েন্টতন্টি কানবয এই রুদ্ধন্টবানহর ন্টববরণ পাওয়া রায়।েুন্দরী োরীনদর েন্টত িকৃষ্ট
হওয়ার কান্টহন্টে েনতযক কানবয রদখ্া রায়। েপত্নী ন্টবনদ্বনষর কান্টহন্টের ন্টচিও অনেক কানবয বন্টণথত হনয়নশ।
খ্) িন্টেক ও কান্টহন্টে পন্টরকল্পো :কান্টহন্টে বয়নের রেনি িমরা রদন্টখ্ কাবযগুন্টলর েথনম বন্দো ও কন্টব
পন্টরচয় থানকতারপর মূল কান্টহন্টে। , বন্দো অাংনৈ েথনম হামদ ও োত অথথাৎ িল্লাহ ও েবীর বন্দো,
এরপর থানক পীর বন্দো। এই পীর বন্দো অাংৈ রদনখ্ িমরা বুঝনত পান্টর েমানি পীনরর েিাব খ্ুব রবন্টৈ
ন্টশল।
পীরস্তুন্টতিাহাে পীর
মন্টহমা োগর যীর েদর
রগৌরনব েৃন্টিলা তানে ন্টবন্টয।
পীর ন্টস্থর যীরমন্টত
বীর বলবন্ত
রমাহাম্মদ শেয়দ তেয়।। ৫
বন্দোর পনর োয় রবন্টৈরিাগ ররামান্টিক উপাখ্যােমূলক কানবয রািেৈন্টস্ত অাংৈ িনশ। েমানি
োমন্ততনন্ত্রর রর োযােয ন্টশল তার েমাণ পাওয়া রায় এই রািেৈন্টস্ত অাংনৈ।
িওরে ৈাহা ন্টদল্লীশ্বর মহামন্টত।
অশ্বপন্টত গিপন্টত ের রেৌকাপন্টত।।
েহনহক শিযারী অন্টযক তাহাে।
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৬

পৃন্টথবী পূন্টিত ৈাহা মহাবলবাে।।
এরপর কানবয বন্টণথত হনয়নশ কন্টবর িত্মপন্টরচয় অাংৈ। ন্টকশু ন্টকশু কানবয ানথাৎপন্ট র কারণও বন্টণথত
হনয়নশ। িনয়াদৈ ও চতুদথৈ ৈতােীর বাাংলায় ইেলান্টম েুন্টফবানদর চরম ন্টবকাৈ ঘনি। এই েুন্টফবানদর মনযয
োযারণ মােুষ খ্ুাঁনি পায় তানদর োমান্টিক মুন্টক্ত। ররামান্টিক রেম উপাখ্যােমূলক কাবযগুন্টল এই েুন্টফ
মতবাদনক োযােয ন্টদনয়নশ। রবন্টৈরিাগ কানবযর মূল েুর ন্টশল েুন্টফ রেমতা। তাই িমরা রদন্টখ্ েনতযক
ররামান্টিক েণনয়াপাখ্যানের কন্টবরা রেনমর বন্দো কনরনশে তানদর কানবয। ররমে১। রেম রে পরমতা িান্টেঅ ন্টেশ্চএ
িন্টদ অন্ত রেনমত োংোর উপিএ।
রেম রে পরমতা রেম রে উ ম
রেম রে মিাএ মে রেনম রে িেম।
রেনমর রে অন্টযক মযুর িান্টেয়া
হৃদনয় রিন্টদল রমার রেনমর অেুর।৭
২। কহ েখ্া বচে রন্টহয়ানশ কথা।
িন্টিনশ রেনমর মুক্তা িাবন্টেধ রু রথা।।িানবর োগর মনযয ররে ন্টদয়া ডুব।
তুন্টললু রেনমর মুক্তা অতুল অেুপ।।
ন্টবরহ রিামনর রিন্টদ মরম তাহার।৮
িত্মপন্টরচয় অাংনৈর পর ল হনয়নশ কানবযর মূল কান্টহন্টে। োমন্তরুনগ রন্টচত এইেব কানবযর
রবন্টৈরিাগ কাবযকান্টহন্টে রািপন্টরমণ্ডনলর কান্টহন্টে। কানবযর পািরািকুমারী। রবন্টৈরিাগ -পািী রািকুমারকাবয অপুিক রািার কান্টহন্টে ন্টদনয় ল হনয়নশ। িল্লাহর কৃপা শাড়া রর রকানোন্টকশু পাওয়া অেকব তা
ফন্টকনরর-রদখ্ানত ন্টগনয়ই কন্টবরা এেব কান্টহন্টের িশ্রয় ন্টেনয়নশে। পনর রকানো দরনবৈিৈীবথানদ তানদর
েন্তােলািন্টববাহ ও রুনদ্ধর কান্টহন্টে অনলৌন্টকক পন্টরমণ্ডনল উপস্থাপে করা হনয়নশ। ,তানদর রেম ,
গ) িখ্যােগঠে: ররামান্টিক রেম উপাখ্যানের কাবযগুন্টলনত িমরা রদন্টখ্ একই কান্টহন্টের োংবতথনে গনড়
উনঠনশ একান্টযক িখ্যাে। ররমেইউেুফ রিা -রলখ্ার রেম কান্টহন্টে েথম বন্টণথত হনয়নশ রকারানণ এবাং
বাইনবনল। এই কান্টহন্টেনক েথম কাবয প ন্টদনয়ন্টশনলে ন্টফরনদৌেী। তারপর এই কান্টহন্টে ন্টেনয় ফান্টেথ কন্টব
িামীও কাবয রচো কনরনশে। পনর বাঙান্টল কন্টব ৈাহ মহম্মদ েগীর ও পুন্টথ োন্টহন্টতযক গরীবুল্লাহ এই কান্টহন্টে
ন্টেনয় কাবয রচো কনরনশে।
ইউেুফ ও রিানলখ্ার কান্টহন্টে--- এেনকান্টডাং ১। ইউেুফ ওয়া রিালায়খ্া
২। মেেিী এ ইউেুফ ওয়া রিালায়খ্া
৩। ইউেুফ রিানলখ্া
৪। ইউশফ রিানলখ্া
েয়ফল মুল্লুক ও বন্টদউজ্জামানলর কান্টহন্টে- এেনকান্টডাং ১। িরবয রিেী মূল কান্টহন্টে
।২
েয়ফলমুল্লুক ও বন্টদউজ্জামাল
৩। শয়ফল মুল্লুক ও বন্টদওজ্জামানলর পুন্টথ
লায়লী মিেুর কান্টহন্টে এেনকান্টডাং ১। িরবয কান্টহন্টে
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২। লায়লী মিেু
৩। রদওয়াো মিেু
মযু মালতীর কান্টহন্টেএেনকান্টডাং
১। ন্টকেো এ মযুমালত কুাঁওর মেুহর
২। ন্টমহর ওয়া মাহ
৩। ন্টমকা ওয়া মনোহর
৪। মযু মালতী
৫। মেুহর মযুমালতী
একই কান্টহন্টে রলখ্ক রিনদ ন্টিি ন্টিি নপ েকান্টৈত হনয়নশ। ন্টবন্টিি কন্টব একই কান্টহন্টেনক ন্টেনিনদর রদৈ
কাল অেুরায়ী অনেক রেনি োংনরািে ও ন্টবনয়ািে কনরনশে।
ররামান্টিক েণনয়াপাখ্যানের কাবযগুন্টল ন্টবনাষণ করনল রদখ্া রায় োয় েন্টতন্টি কানবযর িখ্যাে েকৃন্টত
অনেকিা একই রকম অথথাৎ ন্টবন্টিি িখ্যানের ন্টিতরকার কান্টহন্টেেূিন্টির মনযয ন্টমল িনশ। এেব কানবযর
মূল েুর ররনহতু রেমোযো তাই রেমনক লাি করার িেয রেন্টমকরেন্টমকার কনঠার োযোর কথা বযক্ত -কনরনশে কন্টবরা। কাবয কান্টহন্টেগুন্টলর েকৃন্টতনত ন্টো প ক্রম িমরা রদন্টখ্
লেোযোেন্টতবধ রকতাোন্টি অোন্টি।/
রবন্টৈরিাগ রেম উপাখ্যােমূলক কাবয ন্টমলোত্মক হনলও কখ্নো কখ্নো ন্টকশু কানবয রদখ্া রায় অোন্টি
ও ন্টবনেদ। এেেনে লায়লী মিেুর রেনমর কথা বলা রায়।রথ শহল পরমাদ
িীবনে োন্টহক োয
র ন্টবোৈ।তুন্টম ন্টবেু িমা
হাহাকার ৈে কন্টর
লায়লীর োম যন্টর
ততেনণ রতন্টিলা িীবে।।
িান্টবয়া লায়লী রেহা
মিেু রতন্টিল রদহা
পন্টড়য়া রন্টহলা রগার ঠাাঁই।১০
ররামান্টিক েণয়কাবযগুন্টলনত রর রেনমর উপন্টস্থন্টত িমরা লে কন্টর তা অনেক রেনিই বাস্তবতার
স্পৈথমক্ত
ু । তনব এই রেনমর ৈন্টক্ত েবল। রেনমর পরীোয় েবথস্ব তযাগ ,দুিঃোহন্টেক অন্টিরািা ,ন্টবপদবরণ ,
োন্টয়কার মনযয রদখ্া -েনয়ািনে মরণনক উনপো করবার েয়াে এেব কানবযর োয়ক ,োংাামৈীল িীবে
রায়।
ররামান্টিক রেম উপাখ্যােমূলক কানবযর বারমােযা অাংনৈর বণথো এই কাবযযারার একিা ন্টবনৈষ
িন্টেকগত শবন্টৈষ্টয। রবন্টৈরিাগ কানবযর বারমান্টে অাংৈ উন্টক্তেতুযন্টক্তনত রানগর -েতুযন্টক্তমূলক। উন্টক্ত–ন্টেনদথৈ িনশেুতরাাং এগুন্টল রর রগয় তা রবাঝা রায়। এইেব শবন্টৈনষ্টযর িেয এই কাবযগুন্টলনক িমরা
োিযযমথী কাবয ন্টহনেনবও অন্টিন্টহত করনত পান্টর। রলারচন্দ্রাণী কানবয অাংনৈ ময়ো ও ’ময়োর বারমােযা‘
েতুযন্টক্তর মাযযনম ময়োর ন্টবরহ য়ালা তুনল যনরনশে।-মান্টলেীর উন্টক্ত
িেম দুন্টখ্েী তুন্টি রািার দুন্টহতা।
ন্টবফনল রে োম যর রলানরর বন্টেতা।।
.
..................................................
মান্টলেী ন্টক কহব রবদে ওর
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রলার ন্টবনে বামন্টহ ন্টবন্টয রিল রমার।।

১১

২। ান্টেতান্টাক ও পতান্টাক োংগঠে
ান্টেতান্টাক োংগঠে: শৈলীন্টবজ্ঞানের িনলাচোয় ান্টেতান্টাক ন্টবনাষণ একিা অেযতম রকৌৈল। পাশ্চাতয
Phonetics েবক্তা David Crystal ান্টেনকন্টন্দ্রক শৈলীন্টবজ্ঞানের োংজ্ঞা ন্টদনত ন্টগনয় বনলনশে That branch of stylistics which investigates the expressive function of
১২
sounds.

অথথাৎ ান্টের ন্টবেযানের েনে রলখ্ক এবাং পাঠনকর মেস্তান্টাক োংনরাগ ন্টকিানব গনড় ওনঠ তা ,ন্টবনাষণ
করাই ান্টেনকন্টন্দ্রক শৈলীন্টবচানরর মূল লেয। ান্টের পুেলন্টক্তান্টের েমান্তরতা ান্টেনকন্টন্দ্রক ,
শৈলীন্টবজ্ঞানের অেযতে ন্টবচারথ ন্টবষয়। ান্টের োংগীত িখ্যােযমথী কানবযর একিা বড় গুণ। ান্টের
রপৌেিঃপুন্টেকতা, স্বরযন্টে ও বযঞ্জোন্টের েুষম ন্টবেযাে এবাং পরস্পর োংলগ্নতা গনড় রতানল ান্টের োংগীত।
ান্টেন্টবেযানের মাযযনম ন্টবনৈষ িানবরও েকাৈ ঘিনত পানর। ররমে স্বরান্টের িন্টযনকয রকামল িানবর
ন্টবস্তার ঘনি িবার বযঞ্জোন্টের ন্টবেযানে উদা গাকীনরথর ন্টবকাৈ ঘিায়। িবার ােযাত্মক ৈনের বযবহার
শ্রুন্টতর এক যরনের োংনবদে েৃন্টষ্ট কনর পাঠনকর মনোিূন্টমনত কন্টবতার মাযযনম গনড় রতানল বাকেন্টতমা। ,
ান্টেন্টবজ্ঞানের একন্টি অেযতম শবন্টৈষ্টয হল ান্টেগত পান্তর। অনেকেময় স্বরিন্টক্ত ,ৈনের েরলীিবে ,
কখ্নো বা বযঞ্জনের ,স্বরাগম ইতযান্টদ ান্টে পন্টরবতথনের মাযযনম কন্টব দলনকন্টন্দ্রক িারোময শতরী কনরে
বদনল স্বরােন্ট র োচুরথ ঘন্টিনয় ৈেনক কনর রতানলে শ্রুন্টতমযুর। ান্টেতান্টাক িনলাচোয় িমরা ররেব
ন্টবষনয়র উপর গুলত্ব ন্টদনয়ন্টশ তা হলক) ােযাত্মক ৈনের বযবহার
খ্) ান্টেনকন্টন্দ্রকতা
গ) দলগঠনের ন্টবন্টৈষ্টতা
ঘ) ন্টমনলর োংগঠে
ঙ) চরণান্ত ও পবথান্ত ন্টমনলর শবন্টৈষ্টয
চ) ান্টেগত পান্তর
ান্টেগত এই শবন্টৈষ্টযগুন্টল িমানদর িনলান্টচত দুই পরথানয়র ররামান্টিক রেম উপাখ্যােমূলক কানবযই রদখ্া
রায়। উদাহরণেহ তা িমরা েীনচ িনলাচো কনরন্টশ।
ক :ােযাত্মক ৈনের বযবহার)কাবয এবাং কন্টবতায় ােযাত্মক ৈনের েনয়াগ রনথষ্ট োংনকতযমথী। ােযাত্মক
ৈনের োংজ্ঞা ন্টদনত ন্টগনয় িাষান্টবজ্ঞােী Geoffrey Leech িাোেIn its narrowest and most literal sense, it refers to the purely mimetic power of
১৩
language—its ability to imitate other (mostly non-linguistic)

ান্টের েনে অেুিূন্টতর এক অদৃৈয রমলবধ রে থানকরবন্টৈ স্পষ্ট এবাং েতযে। ােযাত্মযক কানবয তা িরও ,
ৈনের িশ্রনয় ান্টের অেুিূন্টতর এই েগাব ররাগানরাগ ঘনি বনলই ন্টবনৈষত কন্টবরা এিাতীয় ৈে ন্টেবথাচে
কনর থানকে। অেযােয ৈনের তুলোয় অনপোকৃত েত গন্টতনত ােযাত্মক ৈে অর থনক েরােন্টর রশ্রাতা
বা পাঠনকর দরবানর হান্টির করনত পানর। কানবযর িন্টেনকর রেনি অেযতম ৈতথ হনে ন্টমনলর বাাঁযুন্টে।
ন্টমনলর এই বাাঁযুন্টের ৈতথপালনে ােযাত্মক ৈে অেযতম িূন্টমকা পালে কনর। বাাংলা িাষায় যেযাত্মক ৈনের
েনয়াগ েযােত মুনখ্র িাষায়। িন্টদ মযয বাাংলায় শ্রীকৃষ্ণকীতথে ানথ ােযাত্মক ৈেোথন্টমক বযবহানরর-েয়াে লে করা রগনশ। ােযাত্মক ৈনের িনলাচোয় শৈলীন্টবজ্ঞােীরা দুন্টি ন্টবষনয়র উপর গুলত্ব ন্টদনয়নশে
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অ :ান্টের অেুকারক ৈে বা োথন্টমক ান্টেবৃন্ট )এই যরনের যেযাত্মক ৈেশদ্বতগুন্টল ান্টের রথাথথ অেুকরণ
অথথাৎ একই ান্টে দুবার উচ্চান্টরত হয়। পাঠনকর কানশ কাবয শ্রুন্টতমযুর করার িেয কন্টব এই পদ্ধন্টত বযবহার
কনরে।
১। ন্টক শহল ন্টক শহল ন্টেণথ কন্টহনত ে পানর। ১৪
২। েতয েতয এ বচে োন্টহক অেযথা। ১৫
ি :এমে ৈে বা অেযাে ান্টেবৃন্ট ,ান্টের অেুকারক েয় )এই ৈেগুন্টল ান্টের ন্টঠক অেুকারক েয়িানবর ,
েকাৈক। ৈেশদ্বত শ্রুন্টতর অতীত অেয এক যরনের োংনবদে পাঠনকর মনোিূন্টমনত েৃন্টষ্ট কনর। শ্রুন্টতনক
অন্টতক্রম কনর ােযাত্মক েনয়াগ এনেনি হনয় ওনঠ োংনকত। ােযাত্মক ৈে রর ন্টচিকল্প েৃন্টষ্ট কনর
িযুন্টেক শৈলীন্টবজ্ঞানে তানকই বলা হয় auditory বা phonesthetic image ।
১। ো বুঝএ ন্টেন্টৈন্টদন্টৈ রকমে েমএ।
ো িােএ রন্টব ৈৈী রকাথাত উদএ ১৬
২। কামকলা েন্টতন্টেত রকন্টল কলারে েয়।১৭
খ্)ান্টেনকন্টন্দ্রকতা :ান্টের পুেলন্টক্ত রকানো রকানো কানবয বা কন্টবতায় ান্টেতান্টাক োংস্থাে ও মেস্তান্টাক
অন্টিজ্ঞতার োংনরাগ ঘিায়। অনেকনেনি িবার একক ান্টের বযবহারও ন্টবনৈষ ন্টবনৈষ মােন্টেকিানবর
রদযাতক হনয় ওনঠ। এর রথনক িমরা বুঝনত পান্টর ন্টকশু ন্টকশু ৈে বযবহানরর রেনি কন্টবনদর রঝাাঁক একিু
রবন্টৈ ন্টশল। ঐশ্বন্টরক ৈন্টক্তনত অন্টযক িস্থা রর ন্টশল তারও েমাণ পাওয়া রায়।
১। রেনণক কান্দএ রািা িান্টব মেস্তাপ
রেনণ দীঘথশ্বাে শান্টড় করএ ন্টবলাপ।
রেনণ উনঠ রেনণ বনে শিফি ন্টচত
রেনণ কনহ রেনণ রনহ উিাদ চন্টরত। ১৮
গ )দলগঠনের ন্টবন্টৈষ্টতা : ৈেচয়নে কন্টবর দুন্টবনৈষ েবণতা লে করা রায়। ন্টিি ন্টিি ৈেনক ন্টেন্টদথষ্ট একন্টিঅেরেমন্টষ্টর মনযয রবাঁনয কন্টব ন্টবন্টিি চরনণ ৈনের মনযয িারোময শতন্টর কনরে। শনন্দর েনয়ািনে এই
যরনের িারোময গুলত্বপূণথ হনয় ওনঠ।
১। রতাহ্মার অন্তনর দনহ মদে গরনল। ১৯
ঘ) ন্টমনলর োংগঠে :ন্টমল োযারণত কন্টবতার একন্টি অলেরণ। অন্টমিাের শন্দ েনয়ানগর িনগ েব কন্টবতাই
োথথক হয় ন্টমনলর দ্বারা। ন্টমনলর মাযযনমই গনড় ওনঠ রমৌন্টখ্ক ির ন্টলন্টখ্ত িাষার োথথক রমলবধ রে। একই
ান্টে বা বা ান্টেপুনঞ্জর পুেরাবতথনের মযয ন্টদনয় ন্টমনলর েৃন্টষ্ট হয়। কন্টবতার অন্তযন্টমনলর রেনি চরনণর
রৈনষ ন্টিি ৈেনক িশ্রয় কনর ান্টে বা ান্টেপুনঞ্জর পুেরাবতথে ঘনি। তনব অন্তযন্টমল শাড়াও একই চরনণর
ন্টবন্টিি ৈনের ান্টে বা দনলর মনযয ন্টমল ঘিনত পানর। এই ান্টেন্টমলনক Geoffrey Leech শয়িানগ িাগ
কনরনশে। েীনচ উদাহরণেহ তা উনল্লখ্ করা হলঅ)িন্টদ বযঞ্জে ন্টমল:
১। ন্টবকল ন্টবনিাল রািা ন্টস্থর েনহ বাণী। ২০
২। রমার মমথবযথা রন্টদ পার ন্টচন্টেবার ।২
ি:অন্তয বযঞ্জে ন্টমল )
১। মনের অন্তনর তারা রান্টখ্ল ন্টবনরায। ২২
Volume- IX, Issue-I

October 2020

121

বাাংলা ররামান্টিক রেম উপাখ্যানের গঠেশৈলীর অন্টিেবত্ব

হান্টমদা খ্াতুে
২৩

২। চন্টলনত চন্টলনত রগলা ন্টমশ্র েীমা মাঝ।
ই:িন্টদ স্বরন্টমল )
১। িনে িনে রদাহানের িুড়াইব েয়ে। ২৪
২। িগুবান্টর ন্টেনত িইল পাি ন্টমি েনব।। ২৫
ঈ অন্তয )স্বরন্টমল:
১। রািন্টেন্টত োি বাি েব ন্টশল রদনৈ।২৬
২। এ বুন্টলি ন্টেি প যন্টরয়া তুন্টরত। ২৭
উ:িন্টদ দল ন্টমল )
১। কানমর কামাে ন্টিন্টে িুলরুগ িাে
কান্টমেী রমাহে বাণ কিাে েধ রাে। ২৮
ঊ:অন্তয দল ন্টমল )
১। ন্টদে অবোে রিল
ন্টদেমন্টণ অস্ত রগল
২৯
রমলান্টে পাইল ন্টৈ গণ।
এ) চরণান্ত ও পবথান্ত ন্টমনলর শবন্টৈষ্টয :োযারণ পাঠনকর কানে ৈনের ান্টেন্টমল অোয়ানেই যরা
পনড়। োথথক ন্টমল বধ রনে কন্টবতার বুনোনি একিা েুন্দর পযািােথ গনড় ওনঠ। চরনণর েমান্টিনত
ান্টেপুনঞ্জর পুেরাবতথে পাঠনকর মনে এক েতযাৈা িান্টগনয় রতানল। এই েতযাৈাই হল ান্টেপুনঞ্জর
েতযাবতথে।
১। রেই প ো রদন্টখ্নল পরানণ মন্টরমু
রেই প গুন্টণ গুন্টণ পরাণ
রতন্টিমু। ৩০
কূপ মনযয রুতী েীলা কন্টর এক ।২
লে
তাহানত রান্টখ্নশ পুস্প কন্টরি অেে। ৩১
ঙ )ান্টেগত পান্তর :ন্টমল বা শনন্দর েনয়ািনে অথবা দলগঠনের িারোময বিায় রাখ্বার
িেয কানবয ান্টেগত পান্তর েতযান্টৈত হনয় ওনঠ। ান্টেগত ররেব পান্তর ররামান্টিক
েণনয়াপাখ্যানে রদখ্নত পাওয়া রায় স্বরনলাপ -িপো অনেত শপড় নির লেণ। ৩২
স্বরাগম -এই ন্টবষ িহানর ঠকএ েব বুন্টদ্ধ। ৩৩
বযঞ্জেনলাপ -িন্টলখ্া িইল ঝানি িন্টিিক পাৈ। ৩৪
অন্টপন্টেন্টহন্টত- অপন্টেন্টহন্টতর রেনি েতযশরেক >রেক ,তশতেণ >ততেণ ,শরে >রে ,শেতয >
এেব বযবযহৃত হনত রদখ্া রায়।
বযঞ্জে পন্টরবতথে :
১। তাে রেম অেুিনব েৃন্টিলা িগত।৩৫
তারতাে>
২। রাে দয়া হনন্ত।৩৬
রার>রাে
পতান্টাক োংগঠে: িাষান্টবজ্ঞানের অন্টিযানে পতনার োংজ্ঞায় Hartmann and Stork -বনলনশে a branch of grammar concerned with the study and analysis of the
৩৭
structure, forms and classes of words.
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পতা রকানো িাষার পদ োংগঠনের অন্তন্টেথন্টহত উপাদাে ও তার গঠেন্টবেযাে েম্পনকথ িাষাতান্টাক
িনলাচো। ররামান্টিক রেম উপাখ্যােমূলক কানবযর শৈলীগত িনলাচোয় উপেগথ-কারক ,বহুবচে ,
,ন্টবিন্টক্ত ন্টক্রয়াপনদর বযবহার এেব ন্টদক ন্টেনয় িনলাচো করা হনয়নশ।
১। মযযরুনগর কাবযযারায় কন্টবরা রবন্টৈরিাগ োংস্কৃত উপেনগথর উপর ন্টেিথরৈীল ন্টশনলে। তাশাড়া তৎেম
এবাং ন্টবনদন্টৈ উপেনগথর বযবহারও হনয়নশ রকানো রকানো িায়গায়।
ন্টবকুল িকুল হইয়া কন্টরল ররাদে। ৩৮
রন্টহম িওয়াল ইতযান্টদ ৈনে ন্টবনদৈী উপেগথ বযবহৃত হনয়নশ। ,কন্টরম ,রাজ্জাক ,
২। কমথ েম্প্রদানে ‘ক’ ন্টবিন্টক্ত বযবহৃত হনয়নশ। ররমে‘ -রমাক‘ ,’রতাক‘ ,’তাক‘ ,’কেযাক‘ ,’কুমারীক ,’
‘কাহাক’ ইতযান্টদ। অপাদানে ‘হনন্ত‘ ,’রহানন্ত‘ ,’রকাথাত’ ইতযান্টদ বযবহৃত হনয়নশ। অন্টযকরনণ ‘ত’ ন্টবিন্টক্তর
েনয়াগ রদখ্া রায়।
ক) কনথক কন্টহনত পান্টর হীেমন্টত রিার লায়ন্টল। ৩৯
খ্) রমানক েতয কহ রতার মনমথর রবদো। ৪০
৩। রগৌরনব ও অনগৌরনব উিয় বচনে োযারণ‘ বতথমাে ও অতীত কানলর েথম পুলনষর রৈনষ ,ন্ত‘ ,’ন্টন্ত’
েতযয়নরানগ ন্টক্রয়াপদ গন্টঠত হনয়নশ। ররমে‘ ,পান্টলনলন্ত‘ ,’রদয়ন্ত‘ ,’রদয়ন্ত’ ইতযান্টদর বযবহার রদখ্া রায়।
ক) যান্টি যন্টর রদখ্ায়ন্ত েৃপ রলারচনন্দ্র। ৪১
খ্শল কন্টর পন্টড়নলন্ত ) খ্ানদর মাঝার। ৪২
৪। কতৃবাচক েবথোনমর একবচনের রেনি িন্টমইতযান্টদ ’তু‘ ,’মুন্টহ‘ ,’িপে‘ ,’িপনে‘ ,’তুন্টহ্ম‘ ,’িন্টহ্ম‘ ,
বযবহৃত হনয়নশ।
কতুন্টহ্ম রমার অধ রনকর লন্টড় ন্টবনৈষ )। ৪৩
খ্ িন্টহ্ম রে পান্টরব কমথ েুোর কন্টরনত। )৪৪
৩। বান্টকযক োংগঠে ও শৈলীন্টবচার
বাকযরীন্টতর উনেৈয হল বান্টকযক উপাদানের িেুক্রন্টমক অবস্থাে এবাং অন্বয় ন্টেনয় িনলাচো। রর রকানো
োন্টহনতযর ন্টবজ্ঞােেম্মত িনলাচোয় বান্টকযক উপাদােগুন্টলর গুলত্ব অন্টপন্টরেীম। David Crystal বাকযরীন্টতর
োংজ্ঞা ন্টদনত ন্টগনয় বনলনশেThe study of interrelationships between elements of sentence
structure, and of the rules governing the arrangement of sentences in
৪৫
sequences.

োন্টহনতযর বয়াে ন্টেমথানণ বান্টকযকরীন্টত েনয়াগ করা হয় মুলত ন্টতেন্টি উনেনৈযক) ন্টবনৈষ রকানো তথয পাঠনকর োমনে ন্টবন্টৈষ্ট কনর তুনল যরা।
খ্) ন্টবনৈষ রকানো িন্টিল মেস্তান্টাক অন্টিজ্ঞতা এবাং িনবগ বযক্ত করনত রকানো রকানো রেনি
বান্টকযকরীন্টতর োহারয রেওয়া হয়। মােন্টেক দ্বনের ন্টচি তুনল যরনত রলখ্ক কখ্নো িন্টিল বানকযর
িশ্রয় রেেয়েূচক বানকযর োহারয রেে। ন্টবষয় অেুোনরও বানকযর কখ্নো িবার েআ ও ন্টবক ,
গঠেন্টবন্টিি হনয় ওনঠ। ররমে রশাি রশাি বানকযর োহানরয বক্তবয ন্টবষয়নক েত ও ন্টেে কনর
রতালা হয়কখ্নো বা অেমান্টপকা ন্টক্রয়া বা িন্টিল বানকযর োহানরয ন্টবষনয়র উপস্থাপো েলন্টনত ,
Volume- IX, Issue-I

October 2020

123

বাাংলা ররামান্টিক রেম উপাখ্যানের গঠেশৈলীর অন্টিেবত্ব

হান্টমদা খ্াতুে

অবনলাপ েিৃন্টত েন্টক্র ,বাং খ্ণ্ডবানকযর বযবহানর ন্টবপরথােপদগুে এ ,ৈে ,করা হয়। পুেলন্টক্তয়ার
মাযযনমও বাকয ন্টবষয় এবাং অন্টিজ্ঞতার েন্টতফলক হনয় ওনঠ।
গ )শন্দ অথবা ন্টমল বিায় রাখ্নত ন্টকাংবা ন্টবনৈষ রকানো উনেনৈয বান্টকযক উপাদানের ক্রনমর
ন্টবপরথয় ঘিানো হয়।
বান্টকযক িনলাচোয় রর ন্টদকগুন্টল ন্টেনয় িনলাকপাত কনরন্টশক) েম্পন্টকত
থ বানকযর বযবহার:
অেুোরী ররামান্টিক রেম উপাখ্যাে
১। রিে ন্টশল রতে িনশ থান্টকব রতমে। ৪৬
খ্) রেন্টতবাচক বাকয েনয়াগ:
অেুোরী ররামান্টিক রেম উপাখ্যাে

গ) েআবযবহার বানকযর-:
অেুোরী ররামান্টিক রেম উপাখ্যাে
ঘ) অেুজ্ঞা বাকয:
অেুোরী ররামান্টিক রেম উপাখ্যাে

১। ো ন্টেলা দুিঃখ্বতী িেেীর রবাল।
ো ন্টেলা ন্টবরন্টহণী উপনদৈ বাণী। ৪৭
২। রিদ োন্টহ হএ রমার মুকুতা েুন্দর।
মেী োন্টহ পনড় রমার মযুর উপর ।। ৪৮
১। রকমনত পন্টণ্ডত ক তুন্টম শহলা বন্দী। ৪৯
২। রকাে স্থাে রহানন্ত ন্টকন্টে িন্টেয়ানশ দাে।৫০
৩। রকােিনে ন্টকন্টেব রক িানে তার মূল। ৫১
১। ইশুফক ন্টেনষয কন্টরলা বানপ োর। ৫২
২। িনদন্টৈল েৃপ রত পাি রুবিে। ৫৩
৩। িন্টি হনন্ত রতিহ রচৌিন্টড় পাঠৈালা। ৫৪

ঙ) বান্টকযক োংনরািে :একই কতথার োহানরয একান্টযক বানকযর োংনরািে
অেুোরী ররামান্টিক রেম উপাখ্যাে ১। ৈনতক িাবক রতার রহাক কদান্টচত।
িান্টবেী শহনত রতার ো হএ উন্টচত।।
কুনলর েন্টন্দেী শহয়া োন্টহ কুললাি।
কলে রান্টখ্ন্টল তুই িরব েমাি।। ৫৫
৪। িাষা
েুবাদ বা অেুকৃন্টতর হাত যনর বাাংলা মুেলমান্টে োন্টহনতয ররামান্টিক রেম উপাখ্যানের যারা এনেনশ। িরন্টবকানবয ন্টবনদৈী ৈনের বযবহার রদখ্া রায় অ ন্টহন্টন্দ রথনক অেূন্টদত এেব-ফান্টেথরেক িায়গায়।
িঞ্চন্টলক বুন্টল রখ্ে েৃিেৈীল অেুিূন্টতর ও মেীষা েকানৈর বাহে হনত থানক
তখ্ে মনের ও মেনের গিীরতর িানবর অন্টিবযন্টক্ত ন্টদবার িনেয মােুষ েবথেণ
ৈে খ্ুাঁনি রবড়ায়। এমন্টে কনর িানবর অন্টিযাস্ব প ৈে শতরী হনয় চনল
অেবরত। ফনল েতুে ৈে ও কথার েৃন্টষ্ট হয়িন্টেও লাি কনর র-বাচে , ূপান্তর।
Volume- IX, Issue-I

October 2020

124

বাাংলা ররামান্টিক রেম উপাখ্যানের গঠেশৈলীর অন্টিেবত্ব

হান্টমদা খ্াতুে

ন্টকন্তু বুন্টলনক ৈালীে োন্টহনতযর ও মেনের বাহে করনত রগনলহািানর হািানর ,
ন্টপনঠর ন্টবকন্টৈত িাষা রথনক।-ন্টেনত হয় কানশর ,ৈে শতরী করা েকব হয় ো৫৬
োংস্কৃত ন্টশল িারনতর যমথীয় ও োাংস্কৃন্টতর িাষািাষা। ররামান্টিক উপাখ্যানের কন্টবরা অন্টিিাত মােুনষর ,
েচুর ণ ন্টেনয়নশে োংস্কৃত িাষা রথনক। ররামান্টিক েণনয়াপাখ্যানের েথম যারার কানবয তাই তৎেম
ৈনের বযবহার অন্টযক রদখ্া রায়। এই পরথানয়র কাবয িাষা মযযরুনগর মােয বাাংলা।
৫। রুগশৈলী
শৈলীন্টবজ্ঞানের িনলাচোনক রাাঁরা ন্টবস্তীণথ রেোপনি েোন্টরত করনত চােতাাঁনদর অন্টিমত বযন্টক্তশৈলীর ,
পাৈাপান্টৈ রুগশৈলী ন্টচন্টরত হওয়ািাও েমােিানব িলরী। ন্টবনৈষ একিে রলখ্নকর ন্টবন্টিি রচো বা রকানো
একন্টি ন্টবন্টৈষ্ট রচোর মূলযায়নের পাৈাপান্টৈ একন্টি ন্টবনৈষ রুনগর ন্টবন্টিি রচো অথবা বা রকানো রচোর
পাৈাপান্টৈ োন্টহতযকৃন্টতর ন্টবনাষণ করাও েনয়ািে। মযযরুনগর বাাংলা কানবযর পিিূন্টম েুন্টবস্তৃত। এই রুগ
পন্টরেীমায় রন্টচত োন্টহতযকনমথ োযারণিানব রর িাষাশৈলী গনড় উনঠন্টশল তানকই রুগশৈলী বলা হয়।
ররামান্টিক রেম উপাখ্যানের ররেব কাবয পঞ্চদৈ ৈতক রথনক অষ্টাদৈ ৈতক পরথন্ত রন্টচত হনয়নশ এগুন্টল
রীন্টতনত রন্টচত হনয়নশ। রুগলন্টচর কারনণ কন্টবরা রুগশৈলীনক উনপো করনত ’মযযরুনগর মােযবাাংলা‘
পানরেন্টে। রুগশৈলীররর ন্টবন্টিি ন্টদকগুন্টল ন্টবনৈষিানব উনল্লখ্য তা হল ক) এই রুনগর োন্টহনতয োংস্কৃত িাষা এবাং রলৌন্টকক িাষার ন্টমশ্রণ ঘনিনশ। অন্টযকাাংৈ কন্টবর োংস্কৃত িাষায়
পান্টণ্ডতয থাকায় কন্টবনদর মনযয োংস্কৃত উপমা েনয়ানগর েবণতা রদখ্া রায়। িরন্টবফান্টেথ ৈেও বযবহৃত হনয়নশ।
খ্) এই কাবযগুন্টলনত োগন্টরক িীবে ও োংস্কৃন্টতর শাপ িনশ। রলান্টকক েমািিীবে ও রলাকাচানরর পন্টরচয়ও
পাওয়া রায়।
গ )এই রুনগর োয় েব কন্টব তাাঁনদর কানবয ন্টেনিনদর িত্মপন্টরচয় ন্টদনয়নশে।
ঘ) ৈেশদ্বনতর ন্টবন্টচি ও উপরুক্ত েনয়াগ লে করা রায়।
ঙ) পয়ার ও ন্টিপদী শনন্দর বযবহার মযযরুনগর মােয বাাংলার একন্টি ন্টবনৈষ শবন্টৈষ্টয। ররামান্টিক রেম
উপাখ্যানের কাবযগুন্টলনতও পয়ার ও ন্টিপদী শনন্দর বযবহার অন্টযক রদখ্া রায়।
চ) ন্টমনলর পযািােথ কাবয এবাং কন্টবতার অেযতম শবন্টৈষ্টয। মযযরুনগর কন্টবরা খ্ুব েনচতেিানব ান্টেন্টমনলর
েনয়াগ ঘন্টিনয়নশে। ররামান্টিক রেম উপাখ্যােও তার বযন্টতক্রম েয়।
শ) োয় রবন্টৈরিাগ কাবয েুর েহনরানগ গীত হত। তাই কানবযর ন্টবন্টিি অাংনৈ রাগ রান্টগণীর ন্টেনদথৈ িনশ।রলখ্ক ,তাাঁর রচো রচোর েেে এবাং পাঠক ,েবন্টকশুনক রকন্দ্র কনর গনড় উনঠনশ েমানলাচোর োো মহল।
এই েমানলাচো পদ্ধন্টতর মনযয শবজ্ঞান্টেক পদ্ধন্টত হনে কাবয োন্টহনতযর ন্টেমথাণশৈলী ন্টেনয় িনলাচো।
রচোর িাষা নপর পাৈাপান্টৈ রলখ্নকর মেস্তাপাঠনকর অেুিূন্টতর মূলযায়ে এবাং েনবথাপন্টর রচোর েেে ,
ন্টবেযাে েম্পনকথ এক োমন্টাক অেুেধ রানের মযয ন্টদনয় শৈলীন্টবজ্ঞানের পন্টরক্রমা। এক কথায় রচোর োমন্টাক
রোনবদে ন্টবচার কনর শৈলীন্টবজ্ঞাে। রচোর িানলা মন্দ ন্টবচারবাকয েবন্টকশুই ,ৈে ,তার ান্টেতরে ,
শৈলীর িনলাচোয় িনে। িাষার রর েমস্ত উপাদানে রচো েৃন্টষ্ট হয় তার েব ন্টকশুর ন্টবনাষণই
শৈলীন্টবজ্ঞানের িওতায় পনড়।রচোর স্বিাব ও রলখ্নকর বযন্টক্তে া ন্টেনয়ও িনলাচো কনরে
শৈলীন্টবজ্ঞােীরা। শৈলীন্টবজ্ঞানের এই োোমুখ্ী ন্টদক রথনক িমরা ররামান্টিক েণনয়াপাখ্যানের কাবযগুন্টল
ন্টবনাষণ কনর শৈলীগত ন্টবনৈষত্ব অেুযাবে কনরন্টশ।
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