
ওথাাহত্যেয রূত্বদ-ভনস্তাহিও উনো, ছঙাত্ াকল্প 

ভনস্তি াঅধুহনও উনোত্য এও াহযাময যে ফত্র াত্নত্ওাআ ৃথও ছওাত্না ছেহিওযি ওত্যনহন। ফহিভঘন্দ্র 

ফত্রহঙত্রন—‘নোহও ান্তহফযলত্েয প্রও ত্ন মত্নফান াআত্ফন’। হওন্তু হফ যত্ওয াঅত্ক ফাাংরা উনোত্ খ না 

যম্পযায হফফযিাআ প্রাধানে ছত্েহঙর। াঅত্র ভনস্তি এওহ  াঅধুহনও হফদো মা উহন যত্ওয ছলহদত্ও 

াঅহফবূযয ে হকভুন্ড ফ্রত্েড এয ভত্যা ভত্নাহফজ্ঞানীয ায ধত্য। বাহচযহনো উরপ, ডত্যাহথ হযঘাডযন, ভাত্যর 

প্রুস্ত, ছচভ চত্ে প্রভুত্ঔয এয ছরঔা ফাগাহর ওথাাহযেওত্দয প্রবাহফয ওত্য। দাযহনও উাআহরোভ ছচভ  

Principal of Psychology (১৮৯০) ছয ‘Stream of Consciousness’ (‘ছঘযনাপ্রফা’) ব্দহ  প্রত্োক ওত্যন 

ভানফভত্নয াফত্ঘযত্নয যে ছফাছাত্য। এাআ ছঘযনাপ্রফাযীহযয প্রত্োক ত্য থাত্ও উনোত্। ভনস্তাহিও 

উনোত্ ফহচযকৎ নে ান্তচযকত্যয  ানাত্াত্েন প্রাধানে াে। ফহিভঘত্ন্দ্রয ‘ওারওুণ্ডরা’, ‘হফলফৃক্ষ’, ‘যচনী’, 

‘ওৃষ্ণওাত্ন্তয উাআর’ প্রবৃহযত্য ভানফভন গুরুত্ব ছত্র এগুহরত্ও ভনস্তাহিও উনো ফরা মাে না। যফীন্দ্রনাত্থয 

‘ছঘাত্ঔয ফাহর’ ছ হদও হদত্ে হফঘায ওযত্র প্রথভ াথযও ভনস্তাহিও উনো। যৎঘত্ন্দ্রয ‘কৃদা’, ‘ঘহযত্রীন’ 

প্রবৃহযত্য ভানফভত্নয দুত্জ্ঞযে যে প্রধানে ছত্েত্ঙ। ধূচযহ প্রাদ ভুত্ঔাাধোত্েয ‘ান্তাঃীরা’, ‘াঅফযয’, ‘ছভাানা’, 

ফুদ্ধত্দফ ফুয ‘রারত্ভখ’, ভত্য ফুয ‘হফফয’,’প্রচাহয’ প্রবৃহযত্য ভত্নাহফত্েলত্ি ছঘযনাপ্রফাযীহযত্ও প্রত্োক 

ওযা ত্েত্ঙ।  

কল্প ওথাহ  এত্ত্ঙ াংসৃ্কয চল্প ছথত্ও। চল্পপ  ধাযুয াথয to speak inarticulately, murmur, to chatter। 
াযা হফশ্বফোী ছঙাত্ াকল্প উহন যত্ওয চাযও। নাযােি কত্গাাধোে ফত্রহঙত্রন —‚এ নত্বর নে—ছযাভান্স 

নে। এ ওহফযায ভত্যা ঐওেবাফােেী —াথঘ ওল্পনাভুঔে নে, চীফন-হনবযয। াঅফায চীফত্নয াভহিওযায 

প্রহযচ্ছহফ এত্য ছনাআ —এত্য ঔণ্ডযায ফেফায। ুযযাাং এ ফস্তু স্পষ্টাআ ‘াহবনফ’ —এ ত্রা এওহ  peculiar 

product।‛ [‘াহযেত্ওাল:ওথাাহযে’] এড কায াোরান ছা এয াঅওায ম্বত্ে ফত্রহঙত্রন এহ  াঅধ খন্টা 

ছথত্ও দু’খন্টায ভত্ধে ত্ে ছপরা মাত্ফ। এাআঘ.হচ. ত্েল স  এয ভত্য াঅফায দ্ ছথত্ও ঞ্চা হভহন । ব্রান্ডায 

ভোহথউ এয বফহষ্টে রক্ষ ওত্য ফত্রত্ঙন —‚A short story deals with a single character, a single 

event, a single emotion“.‛[‘The Philosophy of the Short Story’]। যফীন্দ্রনাথ যাাঁয ‘ছানায যযী’ 

ওাত্ফেয ‚ফলযামান‛ ওহফযাে মা ফত্রহঙত্রন যা াঅত্র াভহিওবাত্ফ ছঙাত্ াকত্ল্পয রক্ষি নে, শুধুভাত্র যাাঁয প্রথভ 

মযাত্েয কল্প ম্পত্ওযাআ প্রত্মাচে। যত্ফ কত্ল্পয উাংাত্যয ছম াযৃহিয ওথা ফত্রত্ঙন যা িিত্মাকে। 

এওভুহঔনযা, ফাহুরেফহচযয স্বল্প যীয, এওহ ভাত্র ক্লাাআভোক্স, ঘহওয ূঘনা  ঘভওপ্রদ হযভাহি, হভযওথন, 

বালায াংমভ, াংত্ওযভেযা প্রবৃহয ছঙাত্ াকত্ল্পয রক্ষি।    

 



   


