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চেতনাপ্রবাহ রীততর উপনযাস
ইংররতিরত তিম অফ কনসাসরনরসর (stream of conciousness) বাংলা পতরভাষা
করা হরেরে চেতনাপ্রবাহ। চেতনাপ্রবাহ তিতনসটা কী চসটা ভারলা করর বুরে চনওোর
দরকার আরে। আমরা চদরেতে নদীরত িলররাত বরে যাে, সমুরে একতটর পর একতট
চেউ ওরে। নদীর চয িলররাত একবার েরল যাে, তা আর চফরর না, চসই
িলররারতর িােগা চনে নতুন িলররাত। সমুরেও চতমতনই একতটমাত্র চেউ উরেই
চেরম যাে না। চেউরের পর চেউ আসরতই োরক। মানু রষর মরনর তেন্তারক এই
সমুরের চেউ বা নদীর িলররারতর সরে তুলনা কররত পাতর আমরা। আমারদর মরনও
সারাক্ষণই তনতযনতুন ভাবনা চেলা করর চযরত োরক, এবং আমরা ক্রমাগত একতট
তেন্তা চেরক অনয তেন্তাে েরল চযরত োতক। এই চয অনগগল তেন্তার ধারা, এরকই বলা
হে চেতনার প্রবাহ। এেন চয উপনযারস এই ধররনর মনস্তাতিক দৃ তিভতেরক, মানু রষর
মরনর অভযন্তরর েলরত োরক ক্রতমক তেন্তার ধারারক চলোর তবষে করা হে, তারক
আমরা চেতনাপ্রবাহ রীততর উপনযাস বলরত পাতর।
ইউররারপ প্রেম তবশ্বযুরের পরবতগী সমে চেরকই চেতনা প্রবাহ তনরে ভাবনা
শুরু হরেতেল। তবরেষত ফ্ররেরের তবতভন্ন মনস্তাতিক তবরেষণ সাতহততযক এবং
সমারলােকরদর মরধয আরলাড়ন তুরলতেল। ১৯১৫ সারল েররাতে তরোেগসন ‘পরেরেট
রুফস’ নারম একতট উপনযাস চলরেন। ১৯১৮ সারল তিতটে সমারলােক চম তসনরেোর

েররাতের এই উপনযাসতট তনরে আরলােনার সমরে প্রেমবার চেতনা প্রবারহর কো
উরেে কররন। চিমস িরেরসর ‘ইউতলতসস’ এই ধারার উরেেরযাগয উপনযাস।
বাংলাে চেতনাপ্রবাহ রীততর উপনযারসর মরধয সতীনাে ভাদুড়ীর ‘িাগরী’ এবং
ধূ িগতটপ্রসাদ মুরোপাধযারের ‘অন্তঃেীলা’ উপনযাস উরেেরযাগয।
ববতেিয:
১। মানু রষর মরনর অন্তিগগরতর নানা িতটল টানারপারড়নই এই ধররনর উপনযারসর
তবষেবস্তু।
২। এই ধররনর উপনযারস প্রাে চকারনা প্লট োরক না। চযরহতু মরনর িতটলতা এবং
ভাবনার চরাত এোরন তবষে, তাই তনতদগি চকারনা নটনার েক এোরন গরড় উেরত
পারর না।
৩। মানু রষর মরনর বহু তবতেত্র এবং অসম্ভব তেন্তা, যা চলাকেক্ষুর অন্তরারল োরক, তা
এই ধররনর উপনযারস বযবহার করা হে।
৪। মরনর তেন্তারক প্রকাে করার িনয ততনরট তেল্পরীততরক বযবহার করা হে। এক,
স্বগরতাতি। দুই, সবগজ্ঞ কেরকর তববরণ। ততন, অন্তভগাষন।
৫। এই ধররনর উপনযারস চকারনা কালগত ধারাবাতহকতা োরক না। মরনর তেন্তার
সরে তাল চররে উপনযাস কেরনা অতীত, কেরনা বতগমান, কেরনা বা ভতবষযরত েু রট
চবড়াে।
৬। কারলর মরতা উপনযারস চকারনা স্থানগত ঐকযও চদেরত পাওো যাে না। চকারনা
একতট তনতদগি িােগার বদরল বহু িােগার তববরণ চদেরত পাওো যাে।

৭। চেতনা প্রবাহরীততর উপনযারস ভাষা েুব িরুতর একতট উপাদান। মরনর িতটলতা
প্রকারের িনয চলেরকরা তবতবধ কাতবযক এবং অসংলগ্ন বারকযর বযবহার কররত
োরকন। অরনক চলেক বারকযর মরধয চিযাতততেহ্ন বিগন কররন। অরনক সমে
বাকযগুরলা চেষ হে না, অরধগক তববৃ তত তদরেই েমরক যাে।
একতট উদাহরণ:
বাংলা সাতহরতয চেতনাপ্রবাহ রীততর প্রতততনতধ স্থানীে উপনযাস হল সতীনাে ভাদুড়ীর
িাগরী। ১৯৪২ সারলর ভারত-োরড়া অরদালরনর চপ্রতক্ষরত উপনযাসতট তলতেত। পূ তণগো
চিলার একতট বাঙাতল পতরবার এই উপনযারসর চকরে। পতরবাররর োরিন সদসয,
বাবা-মা এবং দুই ভাই। এই োরিনই চদরের স্বাধীনতা আরদালরনর সরে যুি
তেরলন, তকন্তু আদেগগত মতান্তররর কাররণ তাাঁরা তবতভন্ন রািননততক দরলর প্রতততনতধত্ব
কররতন। ভারত-োরড়া আরদালরনর চপ্রতক্ষরত বাবা-মা এবং বড় ভাইরক পুতলে
চেফতার করর চিরল চোকাে। শুধু তাই নে বরড়া ভাইরের ফাাঁতসর োতস্ত চনাতষত হে।
এই উপনযারস বণগনা করা হরেরে চসই ফাাঁতসর আরগর রারতর গল্প। রািবদীর করক্ষ
োকা বাবা, মতহলারদর করক্ষ োকা মা, ফাাঁতসর কুেরীরত োকা বড় ভাই, এবং
চিলোনার বাইরর বরস োকা চোরটাভাই, সারারাত ধরর কী ভাবরে চসসব কোই
উপনযারস পরপর বরল যাওো হে। স্বাভাতবক চয চসসব ভাবনার মরধয চকারনা
সামঞ্জসয তেল না। অির স্মৃতত এবং নটনার চেউরত অতীত-বতগমান-ভতবষযত চসোরন
গুতলরে চগরে। মরনর অতলগতলরত নুররত নুররত প্রকট হরেরে আত্মভাষন এবং
অন্তমুগেীনতা। উপনযারসর চেরষ বরড়া ভাইরের ফাাঁতস হেতন, তকন্তু একতট রাতত্রর মরধয
তদরে চযভারব োরতট মানু রষর মন, চমিাি এবং অন্তিগগরতর োলতেত্ররক বাঙমে করর
চতালা হরেরে, তারত িাগরীরক চেতনাপ্রবাহ রীততর উপনযাস বলাই যাে।

