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বূনভকা: ফাাংরা ও জাানন - উবয় বালাব্দতই ধ্বনযাত্মক ব্দেয1 উনিনত এফাং প্রাতযনক জীফন মাত্রায় তায
ফহুর নযভাব্দণ ফযফায রক্ষ্য কযা মায়। ভূরত, ধ্বননয অনুকযব্দণ উৎনি ওয়া এই েগুনর, একক বাব্দফ
াংব্দকতফাী এক ধযব্দনয ে নব্দব্দফ প্রনতন্ন ব্দরও, ফাব্দকয ফযফায কযায ভয় তা অথথফ ব্দে নযণত
য় এফাং ককাব্দনা নিয়ায অফিা ফা আভাব্দদয ূক্ষ্ম অনুবূনতয ুচারু ফণথনা কদয়। আয, এখাব্দনই ফুনঝ এই
েগুনরয নফব্দলত্ব। উবয় বালাব্দতই ফাব্দকয ফযফহৃত ওয়ায ভয়, এই ধ্বনযাত্মক েগুনর ফযাকযণগত
বাব্দফ প্রধানত, নফব্দলণ ফা নিয়ায নফব্দলণ দ নব্দব্দফ ফযফহৃত য়। নফব্দলণ ছাড়াও, নফব্দলয ফা নিয়া
নব্দব্দফও এব্দদয ফযফায কচাব্দখ ব্দড়। অব্দনক কক্ষ্ব্দত্র অনয ককান ায়ক উকযণ ফযনতব্দযব্দক, ককান কক্ষ্ব্দত্র
ককান অনুগথ ব্দমাব্দগ, আফায কখনও ফা অনয ককান ব্দদয ব্দঙ্গ ভন্বয় ঘনিব্দয় ধ্বনযাত্মক েগুনর নফনবন্ন
ব্দদয রূ ধাযণ কব্দয। এই প্রফব্দে, ফাাংরা ও জাানন বালায ধ্বনযাত্মক েগুনর ফাব্দকয ফযফহৃত ওয়ায
ভয় নফনবন্ন ব্দদয রূ ধাযণ কযব্দত নগব্দয় নক ধযব্দণয বফনষ্ট্য অনুযণ কব্দয তা ননব্দয় আব্দরাকাত কযায
কচষ্ট্া কযব্দফা।
শুরুব্দতই নীব্দচয উদাযণগুব্দরা রক্ষ্য কযা মাক ক। ঝম্ঝনভব্দয় ফৃনষ্ট্ কনব্দভ এর। (ঝম্ঝম্ + অনুগথ –ন ব্দয়; নিয়ায নফব্দলণ)
খ। ঝুর্ঝুর্ কব্দয ফৃনষ্ট্ ড়ব্দছ। (ঝুর্ঝুর্ + অভানকা নিয়া –কব্দয; নিয়ায নফব্দলণ)
গ। াযানদন ঝম্ঝম্-ফৃনষ্ট্ করব্দগই আব্দছ। (ঝম্ঝম্ + নফব্দলয ‘ফৃনষ্ট্’; নফব্দলয/নফব্দলণ)
ঘ। ফনযায় চানযনদক জব্দর থইথই কযব্দছ। (থইথই + নিয়া ‘কযা’; নিয়া)

1

ফাাংরা ও জাানন উবয় বালাতেই, ধ্বননয অনু কযতে ও ক্ষেত্র নফততল বাফ ফা উরনিয অনু কযতে ৃ ষ্ট এক ধযতেয ব্দ, নফনবন্ন

অফস্থা ফা বাফ প্রকাত ফযফহৃে য়। ক্ষমভন- কনকন (ীে), গুড়গুড় (ক্ষভতেয ডাক), ঝমঝম (ফৃ নষ্ট), নন(ফাো) প্রবৃনে। এই
ধযতনয নফতল ব্দগুনরতক ‘ধ্বনযাত্মক ব্দ’ ফরা য়। জাাননতে এই ধ্বনযাত্মক ব্দ-ক্ষক ফরা য় ‘নিওনতিা-নিতইতিা-নিোইতিা’
। ক্ষমভন – きらきら/নকযানকযা・ぴかぴか/নকানকা・ざあざあ/জা－জা－・しとしと/নতোনতো - প্রবৃনে
জাানন ধ্বনযাত্মক তব্দয উদাযে।
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উব্দযয ফাকযগুনর রক্ষ্য কযব্দর কদখা মাব্দফ, ক ~ ঘ -য ফাকযগুনরব্দত ধ্বনযাত্মক েগুনর নফনবন্ন ায়ক
উকযব্দণয ব্দমাগীতায় নফনবন্ন ব্দদয কামথকানযতা ম্পাদন কযব্দছ। প্রথভ ফাকযনিব্দত, ভূর ধ্বনযাত্মক ে
‘ঝম্ঝম্’ অনুগথ ‘-ন ব্দয়’-য ব্দঙ্গ াংমুক্ত ব্দয় যফতথী নিয়ানিব্দক নফব্দনলত কব্দযব্দছ, অথথাৎ, নিয়া নফব্দলণ
নব্দব্দফ ফযফহৃত ব্দয়ব্দছ। নিতীয় ফাব্দকয, ভূর ধ্বনযাত্মক ে ‘ঝুর্ঝুর্’, ‘কযা’ নিয়ায অভানকা রূ
‘কব্দয’-য ব্দঙ্গ নভনরত ব্দয় যফতথী নিয়াব্দক নফব্দনলত কযায ভাধযব্দভ নিয়ায নফব্দলব্দণয বূনভকা ারন
কযব্দছ। তৃতীয় ফাব্দকয, ভূর ধ্বনযাত্মক ে ‘ঝম্ঝম্’; নফব্দলয দ ‘ফৃনষ্ট্’-য ব্দঙ্গ ভন্বয় াধন কব্দয নফব্দলয
ফা নফব্দলব্দণয বূনভকা ননফথা কযব্দছ। একইবাব্দফ, চতুথথ ফাকযনিব্দত, ধ্বনযাত্মক ে ‘থইথই’ নিয়াদ ‘কযা’
ব্দঙ্গ ভন্বয় াধন কব্দয নিনরতবাব্দফ নিয়াব্দদয ভব্দতা কাজ কযব্দছ। অনয কথায় ফযাখযা কযব্দর,
ধ্বনযাত্মক েগুনর প্রথভ দুনি ফাব্দকয নিয়ায নফব্দলণ, তৃতীয় ফাব্দকয নফব্দলয/নফব্দলণ এফাং চতুথথ ফাব্দকয
নিয়াব্দদয বূনভকা ননফথা কযব্দছ।
নীব্দচ ফাাংরা ও জাানন বালায ধ্বনযাত্মক েগুনরব্দত ফাব্দকয প্রমুক্ত ওয়ায ভয় নফনবন্ন ব্দদয বূনভকা
ারন কযব্দত নগব্দয় নক ধযব্দণয বফনষ্ট্য রক্ষ্য কযা মায়, তায উদাযণ ব্দমাব্দগ তুরনাভূরক আব্দরাচনা
কযব্দফা।
(১) নফব্দলয নব্দব্দফ ফযফায
 ফাাংরা
ক। ঝর্ঝনয [ঝযঝয + ই]
খ। ঝর্ঝযানন [ঝযঝয + আনন]
গ। ঝম্ঝম্-ফৃনষ্ট্কত চাযনদক ঝাা ব্দয় এর।
উব্দযয উদাযণগুনর ফাাংরায বালায ধ্বনযাত্মক েগুনরয নফব্দব্দলযয ফযফায ননব্দদথ কযব্দছ। প্রথভ
উদাযণনিব্দত, ভূর ধ্বনযাত্মক ে ‘ঝযঝয’, অনুগথ ‘-ই’-য ব্দঙ্গ াংমুক্ত ব্দয় নফব্দব্দলয রূান্তনযত
ব্দয়ব্দছ। নিতীয় উদাযব্দণ, ভূর ধ্বনযাত্মক ে ‘ঝযঝয’, অনুগথ ‘-আনন’-য ব্দমাব্দগ নফব্দব্দলয নযণত
ব্দয়ব্দছ। আফায, তৃতীয় উদাযণনিব্দত, ধ্বনযাত্মক ে ‘ঝভঝভ’ ও নফব্দলয ‘ফৃনষ্ট্’ একব্দঙ্গ নভব্দর নফব্দব্দলযয
বূনভকা ারন কযব্দছ। এবাব্দফ কদখব্দর কফাঝা মায়, ফাাংরায ধ্বনযাত্মক েগুনর নফনবন্ন অনুগথ ফা অনয
দব্দক কাযী উকযণ রূব্দ ফযফায কব্দয নফব্দব্দলযয ভব্দতা কাজ কযব্দত াব্দয।
 জাানন
ক। ざあざあ降り

জা-জা-ফুনয
খ।

ざんざ降りの雨

জানজা ফুনযকনা আব্দভ
গ।

ざんざ雨

জানজা আব্দভ
ঘ।

ぽつぽつ雨が落ちて来た

কাৎুব্দাৎু আব্দভ গা ওনচব্দত নকতা
ঙ।

じとじと雨が降って来た

নজব্দতানজব্দতা আব্দভ গা পুব্দি নকতা
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উব্দযয উদাযণগুনর জাানন ধ্বনযাত্মক েগুনরয নফব্দলয নব্দব্দফ ফযফাব্দযয নযচয় নদব্দে। প্রথভ
উদাযব্দণ, ধ্বনযাত্মক ে ‘ざあざあ’ নিয়া ‘降る’-য নফব্দলয রূ2 ‘পুনয’-য ব্দঙ্গ াংমুক্ত ব্দয়
নভনরতবাব্দফ নফব্দব্দলযয কাজ কযব্দছ। নিতীয় উদাযব্দণ, ধ্বনযাত্মক ে ‘ざんざ’ ও নিয়া ‘降る’ নফব্দলয
রূ ‘পুনয’-য ব্দঙ্গ ভন্বয় ঘনিব্দয় নফব্দব্দলয রূানয়ত ব্দয়ব্দছ। তৃতীয় উদাযব্দণ, ধ্বনযাত্মক ে ‘ざんざ’,
নফব্দলয ‘雨’-য ব্দঙ্গ নভব্দর নফব্দব্দলযয কামথযকানযতা ম্পন্ন কযব্দছ।
এবাব্দফ কদখা মায়, ফাাংরা ও জাানন উবয় বালাব্দতই ধ্বনযাত্মক ব্দেয নফব্দব্দলয রূান্তনযত ওয়ায
উদাযণ খুুঁব্দজ াওয়া মায়। ফাাংরায ধ্বনযাত্মক েগুনর, কক্ষ্ত্র নফব্দব্দল অনুগথ ব্দমাব্দগ, আফায কক্ষ্ত্র
নফব্দব্দল অনয নফব্দলয ব্দদয ব্দমাব্দগ নফব্দব্দলযয বূনভকা ারন কব্দয। এব্দক্ষ্ব্দত্র, রক্ষ্যণীয় নফলয় র এই
কম, উবয় কক্ষ্ব্দত্রই ধ্বনযাত্মক েগুনরয িাদফতথী অাংব্দ কাযী উকযণগুনর প্রমুক্ত ব্দয়ব্দছ। আফায,
অনযনদব্দক, ফাাংরায ‘ঝভঝভ-ফৃনষ্ট্’-য ভব্দতা অনুরূ ননয়ব্দভ জাাননয কক্ষ্ব্দত্রও ‘ざんざ雨・ぽつぽつ雨・
じとじと雨’-য ভব্দতা ধ্বনযাত্মক ব্দেয নফব্দলযীকযণ ওয়ায যীনত কচাব্দখ ব্দড়। উব্দেখয, ফাাংরায কক্ষ্ব্দত্র
জাাননয ভব্দতা ধ্বনযাত্মক ে ও নিয়াব্দদয নযফনতথত রূ একব্দঙ্গ াংমুক্ত ব্দয় নফব্দব্দলয নযণত
ওয়ায যীনত কদখা না কগব্দরও, ধ্বনযাত্মক ব্দেয কব্দল াংমুক্ত ওয়ায নফলব্দয় উবয় বালাব্দকই অনবন্ন যীনত
অনুযণ কযব্দত কদখা মায়।
(২) নফব্দলণ নব্দব্দফ ফযফায
 ফাাংরা
ক। পব্দ নবব্দজ
খ। যাুঁত্যাুঁব্দত ঘয
গ। ঢ্যাপঢ্যাব্দ নবব্দজ
উব্দযয ফাকযগুনর ফাাংরা ধ্বনযাত্মক ব্দেয নফব্দলণ রূব্দ ফযফহৃত ওয়ায নযচয় কদয়। প্রব্দতযকনিয
কক্ষ্ব্দত্রই, ভূর ধ্বনযাত্মক ব্দেয ব্দঙ্গ অনুগথ ‘-এ’ মুক্ত ব্দয় যফতথী নফব্দলয ফা নফব্দলণব্দক নফব্দনলত
কযব্দছ। এব্দক্ষ্ব্দত্র রক্ষ্যণীয় নফলয় এই কম, ফাাংরায কক্ষ্ব্দত্র ধ্বনযাত্মক েগুনর নফব্দলণ রূব্দ ফযফায কযায
ভয় শুধু ভাত্র অনুগথ ‘-এ’ মুক্ত ব্দর, নফব্দলয উয থাকব্দরও অন্তননথনত অথথনি প্রকা ায়। কমভন,
উব্দযয নিতীয় উদাযণনিব্দত শুধু ‘যাুঁত্যাুঁব্দত’ ফরব্দরই নক্ত অফিায কথা ভাথায় আব্দ। ‘-এ’ অনুগথ
মুক্ত ব্দয় নফব্দলব্দণ রূান্তনযত ওয়া ধ্বনযাত্মক ব্দেয উনিনত ফাাংরায় প্রচুয কদখা মায়। কমভন- কন্কব্দন
(ীত), গন্গব্দন (আগুন), চন্চব্দন (ব্দযাদ), কুচ্কুব্দচ (কাব্দরা), পুর্পুব্দয (ফাতা/ব্দভজাজ), ঝর্ঝব্দয (ব্দরখা),
িুক্িুব্দক (রার), ঢ্যাব্ঢ্যাব্দফ (রার) প্রবৃনত। এই নফব্দল প্রফণতায জব্দনযই য়ব্দতা, ফাাংরায বালানফদগণ
ফাাংরা ধ্বনযাত্মক ব্দেয নফব্দলণ রূব্দ ফযফাব্দযয নদকনিব্দক নফব্দল প্রাধাব্দনযয দৃনষ্ট্বনঙ্গ নদব্দয় তুব্দর ধযায
কচষ্ট্া কব্দযব্দছন।
 জাানন
2

উতেখ্য, জাানন বালায় নিয়াদতক নফতলয তদয বফনষ্টয ধাযে কযায যীনে রেয কযা মায়। ক্ষমভন, এতেতত্র, নিয়া ‘降る・

পুরু[=(ফৃ নষ্ট) ড়া)]’-য নফততলযয নযফনেিে রূ ‘降り・পুনয’। অনয আতযকনি উদাযে নততফ নিয়াদ ‘濡れる
/নু তযরু[=নবতজ মাওয়া]’-য উতেখ্ কযা মায়, মায নযফনেিে রূ ‘濡れ/নু তয’ নফততলযয ভতো বফনষ্টয ধাযে কতয।
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びしょ濡れ

নফব্দা নুব্দয
উক্ত উদাযণনিব্দত জাানন ধ্বনযাত্মক ে ‘びしょ/নফব্দা’ নিয়াদ ‘濡れる/নুব্দযরু[=নবব্দজ মাওয়া]’য নফব্দলয রূ ‘濡れ/নুব্দয’ ব্দঙ্গ নভনরত ব্দয় নফব্দব্দলণয বূনভকা ারন কযব্দছ।
উব্দেখয, জাানন ধ্বনযাত্মক েগুনরয কক্ষ্ব্দত্র, ফাাংরায ধ্বনযাত্মক েগুনরয ভব্দতা নফব্দলণ রূব্দ
ফযফাব্দযয প্রফণতা কবাব্দফ কচাব্দখ ব্দড় না। ফাাংরায কক্ষ্ব্দত্র কমভন, অনুগথ ‘-এ’ মুক্ত ব্দরই নফব্দলণরূী
বফনষ্ট্য ধাযণ কব্দয, জাানন ধ্বনযাত্মক েগুনরয কক্ষ্ব্দত্র কবাব্দফ ককান অনুগথ ফা অনযানয কাযী
উকযব্দণয উনিনত রক্ষ্য কযা মায় না।
(৩) নিয়াদ নব্দব্দফ ফযফায
 ফাাংরা
ক। ফৃনষ্ট্ব্দত ঘযব্দদায যাুঁত্যাুঁত্ কযব্দছ।
খ। ফনযায় চানযনদক িলভল কযব্দছ।
গ। জরায় ফৃনষ্ট্য জব্দর থইথই কযব্দছ।
উব্দযয ফাকযগুনর ফাাংরা ধ্বনযাত্মক ব্দেয নিয়াব্দদয ফযফায ননব্দদথ কযব্দছ। প্রথভ কথব্দক কদখব্দর,
ধ্বনযাত্মক ে ‘যাুঁত্যাুঁত্’, ‘িলভল’ এফাং ‘থইথই’ নিয়াদ ‘কযা’-য ব্দঙ্গ াংব্দমাগ িান কব্দয
নভনরতবাব্দফ নিয়াব্দদয বূনভকা ারন কযব্দছ। অথথাৎ, অনযবাব্দফ ফরব্দত কগব্দর মথািব্দভ ‘যাুঁত্যাুঁত্ কযা’,
‘িলভল কযা’, ও ‘থইথই কযা’ নিয়াব্দদয কাজ কযব্দছ।
 জাানন
ফাাংরায ধ্বনযাত্মক েগুনরয ভব্দতা অনুরূবাব্দফ নিয়াদ ‘する(ুরু)’-য ব্দঙ্গ নভনরত বাব্দফ
নিয়াব্দদয বূনভকা ারন কযায উদাযণ জাানন বালাব্দতও নফদযভান। তব্দফ, তায অনধকাাংই ফলথায ব্দঙ্গ
ম্পকথমুক্ত ধ্বনযাত্মক ে নয়।
(৪)নিয়ায নফব্দলণ নব্দব্দফ ফযফায
 ফাাংরা
ক। ঝর্ঝর্ ফনযব্দল ফানযধাযা।
খ। ফৃনষ্ট্ ব্দড় িাুর্িুর্ু ।
গ। জর ব্দড় িুপিাপ।
ঘ। নিপনিপ/িপিপ কব্দয জর ড়ব্দছ।
ঙ। ঝম্ঝম্ কব্দয ফৃনষ্ট্ শুরু র।
চ। নঝযনঝয/ঝুযঝুয কব্দয জর ঝযব্দছ।
ছ। চড়ফড় কব্দয ফৃনষ্ট্ ড়ব্দছ।
জ। জব্দরয কপািা িুপিুনব্দয় ড়র।
ঝ। ঝম্ঝনভব্দয় ফৃনষ্ট্ নাভর।
উব্দযয উদাযণগুনর ফাাংরা ধ্বনযাত্মক ব্দেয নিয়ায নফব্দলণ-এয ফযফায ননব্দদথ কযব্দছ। রক্ষ্যণীয়,
নিয়ায নফব্দলণ রূব্দ ফযফহৃত ব্দরও, নতননি ৃথক ননয়ব্দভ নিয়ায নফব্দলব্দণয বূনভকা গ্রণ কযব্দত কদখা
মাব্দে। মথা- ক, খ ও গ -য ফাকযগুনরব্দত, ধ্বনযাত্মক েগুনর অনয ককান ায়ক উকযণ ফযনতব্দযব্দক
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াংঘনিত নিয়াব্দক নফব্দনলত কযব্দছ। ঘ, ঙ, চ ও ছ -য ফাকযগুনরয কক্ষ্ব্দত্র, ধ্বনযাত্মক েগুনর তাব্দদয
অফযফনত ব্দযই নিয়াদ ‘কযা’-য অভানকা রূ ‘কব্দয’-য ব্দঙ্গ নভনরত ব্দয় িাদফতথী নিয়ানিয ফণথনা
কদয়। বালানফদ ুনীনত কুভায চযািানজথ ফাাংরা ধ্বনযাত্মক ব্দেয অফযফনত ব্দযই আনফবূথত ওয়া এই
‘কব্দয’-কক াংব্দমাজক অফযয় (conjunctive) নব্দব্দফ গণয কব্দযব্দছন। আফায, কব্দলয দুনি উদাযণ - জ। ও
ঝ। এয ফাকযগুনরব্দত, ভূর ধ্বনযাত্মক ে মথািব্দভ ‘িুপিুপ’ ও ‘ঝম্ঝম্’ অনুগথ ‘-ইব্দয়’-য ব্দঙ্গ াংমুক্ত
ব্দয় ফাকযনিত নিয়াদব্দক নফব্দনলত কযব্দছ।
 জাানন
ক। ざんざん降りしきる雨

জানজান পুনয ননকরু আব্দভ
খ।

雨がぱらぱら降っている

আব্দভ গা াযাাযা পুব্দি ইরু
গ।

じとじと雨が降り始めた

নজব্দতানজব্দতা আব্দভ গা পুনযানজব্দভতা
ঘ।

ぽつぽつ雨が落ちて来た

কাৎুব্দাৎু আব্দভ গা ওনচব্দত নকতা
ঙ।

小雨がしょぼしょぼ降っている

ককাাব্দভ গা কাব্দফাব্দাব্দফা পুব্দি ইরু
চ।

こんこんと大降りになり出した

ককানব্দকান কতা ওওফুনয নন নানযভানতা
ছ।

大粒の雨がぽたぽたと降り始めた

ও-ৎুফু কনা আব্দভ গা কাতাব্দাতা কতা পুনযানজব্দভতা
জ।

ざあざあと雨が降り始めた

জা-জা- কতা আব্দভ গা পুনযানজব্দভতা
উনযউক্ত ফাকযগুনর জাানন ধ্বনযাত্মক ব্দেয নিয়ায নফব্দলণ নব্দব্দফ ফযফায ননব্দদথ কব্দয। ফাাংরায
ধ্বনযাত্মক েগুনরয ভব্দতা, জাানন ধ্বনযাত্মক েগুনরয কক্ষ্ব্দত্রও নিয়ায নফব্দলণ নব্দব্দফ ফযফহৃত ওয়ায
ভয় কব্দয়কনি ৃথক বফনষ্ট্য রক্ষ্য কযা মায়। মথা ১। ক ~ ঙ -এয ফাকযগুনরব্দত, প্রব্দতযকনি ধ্বনযাত্মক েগুনরব্দক অনয ককান ায়ক উকযণ ফযনতব্দযব্দক,
তাব্দদয ভূর রূব্দয ককানযকভ নযফতথন ছাড়াই নিয়ায নফব্দলব্দণয বূনভকা ারন কযব্দত কদখা মায়।
২। কব্দলয নতননি ফাকয চ, ছ ও জ-কত ধ্বনযাত্মক েগুনর অনুগথ/ াংব্দমাজক অফযয় অনুগথ ‘と/ব্দতা’
ব্দমাব্দগ ফাকযনিত নিয়াব্দক নফব্দনলত কযব্দছ।
উবয় বালায়, ধ্বনযাত্মক েগুনরয নিয়ায নফব্দলণ রূব্দ ফযফাব্দযয তুরনাভূরক মথব্দফক্ষ্ণ কযব্দর
কদখা মাব্দফ - প্রথভত, উবয় বালাব্দতই নিয়ায নফব্দলণ রূব্দ ফযফাব্দয ফাহুব্দরযয প্রফণতায নফলয়নি নজব্দয
আব্দ। নিতীয়ত, ফাাংরা ও জাানন উবয় বালাব্দতই, ধ্বনযাত্মক েগুনরব্দক, কভাব্দিয উয অনুরূ ননয়ব্দভ
নিয়ায নফব্দলব্দণয ভব্দতা বূনভকা গ্রণ কযব্দত কদখা মায়। উবয় বালায কক্ষ্ব্দত্রই, ধ্বনযাত্মক েগুনর কক্ষ্ত্র
নফব্দব্দল রূব্দয ককান নফকায ছাড়াই াংঘনিত নিয়াব্দক নফব্দনলত কযব্দত কদখা মায়। আফায, কক্ষ্ত্র নফব্দব্দল
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ফাাংরা ধ্বনযাত্মক েগুনর কমবাব্দফ ‘কব্দয’ ফা ‘-ন ব্দয়’ অনুব্দগথয ানন্নধয রাব্দবয ভাধযব্দভ নিয়ায নফব্দলব্দণয
বূনভকা ননফথা কব্দয, জাানন ধ্বনযাত্মক েগুনরয কক্ষ্ব্দত্রও অনুগথ ‘と/ব্দতা’ ায়ক উকযণ নব্দব্দফ
অফতীণথ ব্দত কদখা মায়। আফায, অথথগত নদক নদব্দয় নফচায কযব্দর, ফাাংরায ধ্বনযাত্মক েগুনরয কক্ষ্ব্দত্র
ফযফহৃত ‘কব্দয’ এফাং জাাননয ‘と/ব্দতা’[= কক্ষ্ত্র নফব্দব্দল ‘に/নন’] একইযকভ অথথ ও বূনভকা গ্রণ কব্দয।
ব্দফথানয, উবয় কক্ষ্ব্দত্রই ায়ক উকযণগুনর ধ্বনযাত্মক ব্দেয ব্দয মুক্ত ওয়ায নফলয়নিব্দত াদৃয খুুঁব্দজ
াওয়া মায়।
উাংায:
উব্দযয আব্দরাচনা কথব্দক নীব্দচয নফলয়গুনরব্দত উনীত ওয়া মায় –
১। ফাাংরা ও জাানন - উবয় বালাব্দতই ধ্বনযাত্মক ব্দেয উনিনত নফদযভান।
২। রূতব্দেয নফচাব্দয, ফাাংরা ও জাানন বালায ধ্বনযাত্মক েগুনরব্দক নফব্দলয, নফব্দলণ, নিয়া ও নিয়ায
নফব্দলণ – এই ৪ প্রকায ব্দদয বূনভকা গ্রণ কযব্দত কদখা মায়।
৩। ফাাংরায ধ্বনযাত্মক েগুনরয নফব্দলণ রূব্দ ফযফাব্দযয কম প্রফণতা রক্ষ্য কযা মায়, তা জাানন
ধ্বনযাত্মক েগুনরয কক্ষ্ব্দত্র অনুনিত।
৪। উবয় বালাব্দতই, ধ্বনযাত্মক েগুনর প্রধানত নিয়ায নফব্দলণ নব্দব্দফ ফযফাব্দযয প্রফণতা রক্ষ্য কযা
মায়।
৫। ফাব্দকয প্রমুক্ত ওয়ায ভয় নফনবন্ন রূতানেক কেণীয বূনভকা ননফথা কযায কক্ষ্ব্দত্র, দুই বালায ধ্বনযাত্মক
েগুনরই কভাব্দিয উয একই যীনত অনুযণ কব্দয। আযও নযষ্কায কব্দয ফরব্দর, ধ্বনযাত্মক েগুনর
কখনও একক বাব্দফ, আফায কখনও ককান অনুগথ ফা অনয দব্দক াামযকাযী উকযণ নব্দব্দফ ফযফায
কব্দয, মা ধ্বনযাত্মক ব্দেয ব্দয অফিান কব্দয।
৬। নিয়া দ রূব্দ ফযফহৃত ওয়ায কক্ষ্ব্দত্র, দুই বালাব্দতই ধ্বনযাত্মক ে ও নিয়াদ ‘কযা’ (মা জাাননব্দত
‘する/ ুরু’) ও ভন্বয় াধব্দনয যীনত কদখব্দত াওয়া মায়। উব্দেখয, জাাননব্দত ফলথা াংিান্ত ধ্বনযাত্মক
ব্দেয কক্ষ্ব্দত্র নিয়াদ ‘する/ ুরু’-য ব্দমাব্দগ নিয়াব্দদ রূান্তনযত ওয়ায উদাযণ খুফ একিা খুুঁব্দজ
াওয়া না কগব্দরও অনযানয অব্দনক ধ্বনযাত্মক ব্দে এই ফযফায কদখা মায়। মথা- だらだらする/দাযাদাযা
ুরু (ঘভথ), きらきらする/নকযানকযা ুরু (আব্দরা), ぴかぴかする/নকানকা ুরু (আব্দরা), ひやひや
する/নয়ানয়া ুরু (উষ্ণতা), かっとする/কাব্দিা ুরু (আগুন), とろっとする/ব্দতাব্দযাব্দিা ুরু
(তযব্দরয ঘনত্ব) প্রবৃনত। উদাযণগুনর কথব্দক কফাঝা মায়, জাানন বালায ধ্বনযাত্মক েগুনরও, নিয়াদ ‘す
る/ুরু (=কযা)’-য ব্দঙ্গ নভনরত ব্দয় নিয়াব্দদয ভব্দতা কাজ কব্দয। ুতযাাং আভযা কদখব্দত াই, ফাাংরা ও
জাানন বালায ধ্বনযাত্মক েগুনর হুফহু একই যীনতব্দত, একই নিয়াদ ‘কযা’ - মা জাাননব্দত ’する
(ুরু)’-এয ব্দমাব্দগ নিয়াব্দদয বফনষ্ট্য ধাযণ কযব্দছ, তা অনয ককান নিয়াদ কমভন- ‘ওয়া’ ফা অনয
ককাব্দনা উকযণ ব্দমাব্দগ াংঘনিত ব্দে না।
মনদও, ফাাংরা ও জাানন বালায ধ্বনযাত্মক েগুনর নফনবন্ন দ নব্দব্দফ ফাব্দকয ফযফহৃত ওয়ায ভয়
অনুগথ প্রবৃনত কমফ ায়ক উকযব্দণয াাময কনয়, তা বালায অনযানয াধাযণ ব্দেয কক্ষ্ব্দত্র কীবাব্দফ
প্রব্দমাজয য় ফা কগুনরয ফযফায ধ্বনযাত্মক ব্দেয কক্ষ্ব্দত্রই ীনভত নক না - তা জানব্দত কই দৃনষ্ট্বনঙ্গ কথব্দক
মথব্দফক্ষ্ব্দণয অফকা কথব্দক মায়। তাব্দরও, উনযউক্ত আব্দরাচনা কথব্দক এিা ফরায অব্দক্ষ্া যাব্দখ না কম,
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ফাাংরা ও জাানন উবয় বালাব্দতই ফলথা ম্পনকথত ধ্বনযাত্মক ে ফযফহৃত য় এফাং অনধকাাং কক্ষ্ব্দত্র অনবন্ন
ন্থায় ফাব্দকয ফযফহৃত ওয়া রক্ষ্য কযা মায়। উব্দেখয, ফলথা ছাড়াও আব্দরা, তা, ফাতা, ফণথ প্রবৃনত নফনবন্ন
প্রাকৃনতক নফলয় ও চরন-ফরন-কতথন প্রবৃনত নফনবন্ন নিয়া, নফনবন্ন াযীনযক ও ভাননক অফিা ফা বাফ ফণথনায়
এই ধ্বনযাত্মক ে ফহুর নযভাব্দণ ফযফহৃত য়। কই ধ্বনযাত্মক েগুনরয কক্ষ্ব্দত্র এই াভঞ্জয কতিা এফাং
নক বাব্দফ নফদযভান, তা উব্দমাচন কযায কক্ষ্ব্দত্র এই আব্দরাচনানি, আযও গবীয ও ফৃিয নযব্দয গব্দফলণায
ফযাক ককৌতূব্দরয উব্দেক ঘিায় তাব্দত ব্দে কনই। ব্দফথানয, ফাংানুগত ও রূতব্দেয নফচাব্দয ম্পূণথ
ৃথক দুনি বালায় ধ্বনযাত্মক ব্দেয াভঞ্জয ূণথ উনিনত ও তায ফযফায বালাতব্দেয দৃনষ্ট্বনঙ্গ কথব্দক
নফচায কযব্দর অতীফ তাৎমথযূণথ।
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