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Discussion 
অপরাধতত্ত্বের আত্ত্ব াচনা প্রসত্ত্বে প্রর্ত্ত্বমই উত্ত্বে আত্ত্বস অপরাধ েী প্রসে। অপরাধ হ  সমাজ স্বীেৃত আইত্ত্বনর দৃত্রিত্ত্বোণ 
পর্ত্ত্বে পবআইত্রন োজ েরা। অপরাধী হ  সমাজ ও রাত্ত্বষ্ট্রর অনুশাসন ভেোরী। আর অপরাধতে হ  এেত্রি ত্রবচার 
সহােে ত্রবজ্ঞান, যার দ্বারা পত্ররচাত্র ত হত্ত্বে তদন্তোরীরা অপরাধীর অপরাধ সাংঘিত্ত্বনর উত্ত্বেশে যাচাই েত্ত্বর এবাং 
অপরাধীর অপরাধ সাংঘিত্ত্বনর পুঙ্খানুপুঙ্খ তর্েগুত্ত্ব ার ববজ্ঞাত্রনে দৃত্রিত্ত্বত ত্রবচার ত্রবত্ত্বেষণ েত্ত্বর অপরাধীত্ত্বে শনাক্ত েত্ত্বর। 
অপরাধ সাংঘিত্ত্বনর পপছত্ত্বন আর্থ-সামাত্রজে পপ্রক্ষাপিত্ত্বে মূ  োরণ ত্রহত্ত্বসত্ত্বব ত্রচত্রিত েরা হত্ত্ব ও অপরাধতাত্রেেরা মত্ত্বন 
েত্ত্বরন সমাত্ত্বজ অপরাধীরা দুই ধরত্ত্বনর মানত্রসেতার হত্ত্বে র্াত্ত্বে। যর্া— 

ে) আত্ত্বব প্রবণ অপরাধী  
খ) পপশাদার অপরাধী  

 
ে) আত্ত্বব প্রবণ অপরাধীরা সমাত্ত্বজর ত্রবরূপ পত্ররত্রিত্রতর ত্রশোর হত্ত্বে অপরাধ েত্ত্বর। এই সে  অপরাধীরা পবত্রশরভা  
অপরাধ সাংঘিত্ত্বনর পক্ষত্ত্বি অত্রনেত্রিত ত্ররপুরই ত্রশোর হে। পত্ররত্ত্ববশ পত্ররত্রিত্রতর চাত্ত্বপ পত্ত্বে স্নােুর চাপত্ত্বে ত্রনেিণ রাখত্ত্বত 
না পপত্ত্বর অপরাধেত্ত্বমথ জত্রেত্ত্বে পত্ত্বে। অভাত্ত্ববর তােনা, প াভ, পরাধ, পযৌনঈষথা, পপ্রত্ত্বম প্রতোখোন ইতোত্রদ োরত্ত্বণ 
অত্রনেত্রিত ত্ররপুর বশবতথী হত্ত্বেই এরা অপরাধ েত্ত্বর পেত্ত্ব । পযত্ত্বহতু এরা আত্ত্বব প্রবণ হত্ত্বে র্াত্ত্বে, তাই এত্ত্বদর হৃদে 
দুবথ  হে; পসই োরত্ত্বণই এরা যখন পোনও অপরাধ সাংঘিন েত্ত্বর তখন পবত্রশরভা  পক্ষত্ত্বিই অপরাধ সাংঘিনিত্ত্ব  এমন 
ত্রেছু কু্ল (clue) পেত্ত্ব  আত্ত্বস পয, তদন্তোরীরা পসই কু্ল’র ত্রভত্রিত্ত্বতই অপরাধীত্ত্বে শনাক্ত েত্ত্বর র্াত্ত্বে। 
 
খ) পপশাদার অপরাধীরা অপরাধ সাংঘিত্ত্বনর দ্বারা ত্রনত্ত্বজত্ত্বদর অপরাধ জ ত্ত্বত প্রত্রতষ্ঠা েরবার পর্ত্ত্বে প্রশস্ত েত্ত্বর র্াত্ত্বে। 
এই জাতীে অপরাধীরা অপরাধ সাংঘিনত্ত্বেই পপশা ত্রহত্ত্বসত্ত্বব  ণে েত্ত্বর। এত্ত্বদর মানত্রসে প্রবৃত্রি এতিাই নৃশাংস পয, এরা 
পয পোনও অপরাধেত্ত্বমথ ত্র প্ত হবার জনে মানত্রসেভাত্ত্বব প্রস্তুত র্াত্ত্বে। এত্ত্বদর অপরাধ সাংঘিত্ত্বনর প্রেৃত্রতত্ত্বে ত্রবত্ত্বেষণ 
েরত্ত্ব ই পবাঝা যাে পপশাদার অপরাধীরা প্রত্রশত্রক্ষত এবাং ত্রির ত্রচত্ত্বির অত্রধোরী। এই জাতীে অপরাধীরা প্রত্ত্বতেত্ত্বেই 
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উচ্চত্ত্বমধাসম্পন্ন এবাং অপরাধ সাংঘিত্ত্বনর পক্ষত্ত্বি ত্রনখুুঁত পত্ররেল্পনার অনুসারী। তাই পপশাদার অপরাধীত্ত্বদর শনাক্ত েরত্ত্বত 
তদন্তোরীত্ত্বদর সুত্রনত্রদথি তত্ত্বর্ের ত্রভত্রিত্ত্বত অনুসন্ধান ও  ভীর পযথত্ত্ববক্ষত্ত্বণর প্রত্ত্বোজন; সত্ত্বে অবশেই দরোর পেৌশ ী 
পদত্ত্বক্ষপ। 
         সমাত্ত্বজ অপরাধীত্ত্বদর শনাক্ত েরত্ত্বত তদন্তোরীরা বা প াত্ত্বেন্দারা ত্রবত্ত্বশষ ভূত্রমো পা ন েত্ত্বর র্াত্ত্বে। এত্ত্বক্ষত্ত্বি 
ত্রবত্রভন্ন পদত্ত্বশর প্রশাসত্রনে ত্রবভাত্ত্ব র অন্তভুথক্ত প াত্ত্বেন্দা বা তদন্তোরী ত্রবভা  অপরাধীত্ত্বদর শনাক্ত েরত্ত্বত উত্ত্বদো  পনে। 
ভারতবত্ত্বষথ পযমন রত্ত্বেত্ত্বছ ত্রস.আই.ত্রড, ত্রস.ত্রব.আই, এস.ত্রি.এে, ই.ত্রড, এন.আই.এ; পতমত্রন আত্ত্বমত্ররো যুক্তরাত্ত্বষ্ট্রর 
এে.ত্রব.আই., ইন্টারত্ত্বপা  এত্ত্বজত্রি প্রভৃত্রত ত্রবত্রভন্ন অপরাধীত্ত্বদর শনাক্ত েরত্ত্বত ত্রবত্ত্বশষ ভূত্রমো পা ন েত্ত্বর। প্রত্ত্বতেেত্রি 
পদত্ত্বশর তদন্তোরী সাংিাগুত্র  এেইরেম তদন্ত পদ্ধত্রত প্রত্ত্বো  েত্ত্বর অপরাধীত্ত্বদর শনাক্ত েত্ত্বর। অপরাধী শনাক্তেরণ 
প্রত্ররোত্ত্বে ব া হে ইনত্ত্বভত্রিত্ত্ব শন (Investigation)। অপরাধ ত্রবজ্ঞানী Caldwell ইনত্ত্বভত্রিত্ত্ব শন েীভাত্ত্বব সম্পন্ন 
হে,তার এেিা ত্রদেত্ত্বে পদত্রখত্ত্বেত্ত্বছন—  

“The major phase of criminal investigation are- 1) Gathering and preservation of 
evidence. 2) Identification of offenders. 3) Apprehension of offenders. 4) Recovery of 
stolen property when such property in involved, and 5) Presentation of evidence.” ১ 

অত্রমতাভ বোনাত্রজথ তাুঁর ‘Investigation of Crime’ গ্রত্ত্বে পদত্রখত্ত্বেত্ত্বছন অপরাধ সাংঘিত্ত্বনর ত্রভত্রিত্ত্বত েীভাত্ত্বব তদন্তোরী 
সাংিা ইনত্ত্বভত্রিত্ত্ব শনত্ত্বে পত্ররচা না েত্ত্বর— 

“Investigation consists of diverse step viz: 
a) To proceed to the spot 
b) To ascertain the facts and circumstances of the cases. 
c) Discovery and arrest of the suspected offenders. 
d) Collection of evidence relating to the commission of the offence 
which may consists of … 
i) The examination of various persons including the accused and reduction of 
their statement into writing if officer thinks fit. 
ii) The research of place and seizure of things necessary for investigation to 
be proceeded with or at the trial. 
iii) Recovery of the material objects and gathering admissible information 
from the accused leading to discovery of the facts to be proved.” ২ 
 

           তদন্তোরীরা মূ ত এই দুই পোই অব ম্বন েত্ত্বর র্াত্ত্বে তাত্ত্বদর তদন্ত প্রত্ররোত্ত্বে এত্র ত্ত্বে ত্রনত্ত্বে যাবার জনে। 
তত্ত্বব অপরাত্ত্বধর ধরণ অনুযােী তদন্তপ্রত্ররো পত্ররবত্রতথত হে। পযমন, ধষথত্ত্বণর পক্ষত্ত্বি আরান্ত বেত্রক্তর শারীত্ররে নমুনা 
সাংগ্রহ েত্ত্বর তদন্তপ্রত্ররো এত্ত্ব াে। এেজন ধত্রষথতার শারীত্ররে নমুনা সাংগ্রত্ত্বহর মত্ত্বধে র্াত্ত্বে শরীত্ত্বরর ত্রনম্নাত্ত্বে আঘাত্ত্বতর 
পত্ররমান েতখাত্রন, তা যাচাই েরা; ত্রপউত্রবে পহোত্ত্বর ত্রসত্ত্বমত্ত্বনর নমুনা সাংগ্রহ েত্ত্বর েত্ত্বরত্রিে ত্রবভাত্ত্ব  পাত্রেত্ত্বে তা পরীক্ষা 
েরা। এরপর আরান্ত বেত্রক্তর বোত্ত্বন পাওো সত্ত্বন্দহভাজন বেত্রক্তর রত্ত্বক্তর নমুনা সাংগ্রহ েত্ত্বর তার রত্ত্বক্তর নমুনাে পাওো 
ত্রড.এন.এ (ত্রড-অত্রক্সরাইত্ত্ববা ত্রনউত্রক্লে এত্রসড) সাংগ্রহ েত্ত্বর ধত্রষথতার ত্রসত্ত্বমত্ত্বন পাওো নমুনার সত্ত্বে যাচাই েরা। পসত্ত্বক্ষত্ত্বি 
সত্ত্বন্দহভাজন বেত্রক্তর পর্ত্ত্বে পাওো নমুনার সত্ত্বে যত্রদ ধত্রষথতার পর্ত্ত্বে সাংগ্রহ নমুনার সত্ত্বে ত্রমত্ত্ব  যাে, তাহত্ত্ব  সত্ত্বন্দহভাজন 
বেত্রক্তত্ত্বে অপরাধী ত্রহত্ত্বসত্ত্বব শনাক্ত েত্ত্বর আইত্ত্বনর হাত্ত্বত তুত্ত্ব  পদওো হে। আবার ধত্রষথতা যত্রদ মৃত হত, তাহত্ত্ব  
পপািমত্ত্বিথত্ত্বমর মাধেত্ত্বম ধত্রষথতার শরীত্ত্বরর ত্রবত্রভন্ন তর্ে যাচাই েরা হত। পসত্ত্বক্ষত্ত্বি ধত্রষথতার পযৌনাত্ত্বের ক্ষত্রতর পত্ররমান, 
ত্রপউত্রবে পহোত্ত্বর ত্রসত্ত্বমত্ত্বনর েতরেত্ত্বমর উপত্রিত্রত, পযৌনসেত্ত্বমর োরত্ত্বণ মৃতুে না ধষথত্ত্বণর পত্ত্বর ধত্রষথতাত্ত্বে প্রমাণ প াপাত্ত্বির 
জনে হতো েরা হত্ত্বেত্ত্বছ, েখন তাত্ত্বে হতো েরা হত্ত্বেত্ত্বছ, এই সে  তর্ে যাচাই েরা। পাশাপাত্রশ চ ত্ত্বত র্াত্ত্বে অপরাধীর 
অপরাধ সাংঘিত্ত্বনর োরণ যাচাই। পসত্ত্বক্ষত্ত্বি আরান্ত বেত্রক্তর সত্ত্বে আততােীর পোনও সম্পেথ ত্রছ  ত্রেনা, আততােী পযৌন 
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ঈষথার জনে এই ধরত্ত্বনর অপেত্ত্বমথ জত্রেত্ত্বেত্ত্বছ ত্রেনা, ধত্রষথতার পত্ররবাত্ত্বরর বোন ত্রেম্বা বনু্ধ-পত্ররজনত্ত্বদর বোন পর্ত্ত্বে 
আততােীত্ত্বে ত্রচত্রিত েরা যাে ত্রেনা, এইসব তর্ে যাচাই েরত্ত্বত হে। এই সে  তত্ত্বর্ের ত্রভত্রিত্ত্বত অপরাধ সাংঘিত্ত্বনর 
োরণগুত্ত্ব াত্ত্বে এেজাে াে ত্রনত্ত্বে এত্ত্বস হাইত্ত্বপাত্রর্ত্রসস (Hypothesis) বতত্রর েরা হে। এরপর তদন্তসূত্ত্বি উত্ত্বে আসা 
সত্ত্বন্দহভাজন এোত্রধে বেত্রক্তর বোন ও শারীত্ররে পরীক্ষার নমুনার তর্ে যাচাই েত্ত্বর প্রেৃত অপরাধীত্ত্বে শনাক্ত েরা 
হত্ত্বে র্াত্ত্বে। এই তদন্তপ্রত্ররোত্রি অত্ত্বনেগুত্ত্ব া তত্ত্বর্ের ত্রভত্রিত্ত্বত অপরাধীত্ত্বে শনাক্ত েত্ত্বরত্ত্বছ। এই তদন্ত প্রত্ররোত্ত্বে 
অবত্ত্বরাহ পদ্ধত্রত (Deductive Method) ব া হত্ত্বে র্াত্ত্বে। আর আত্ত্বরাহ পদ্ধত্রত (Inductive Method) অপরাধ 
সাংঘিত্ত্বনর োরণ আর অপরাধ সাংঘিত্ত্বনর পদ্ধত্রত ত্রবচার েত্ত্বর অনুমান ত্রনভথর এেত্রি হাইত্ত্বপাত্রর্ত্রসস বতত্রর েত্ত্বর। পসই 
হাইত্ত্বপাত্রর্ত্রসত্ত্বসর ত্রভত্রিত্ত্বতই অপরাধ সাংরান্ত নানান সূিগুত্র ত্ত্বে এেত্রি জাে াে ত্রনত্ত্বে এত্ত্বস সত্ত্বন্দহভাজন বেত্রক্তর সাংঘত্রিত 
অপরাত্ত্বধর ত্রবচার ত্রবত্ত্বেষণ েত্ত্বর অবত্ত্বরাহ পদ্ধত্রত। সাধারণত এই আত্ত্বরাহ ও অবত্ত্বরাহ পদ্ধত্রত আসত্ত্ব  এেত্রি ত্রবজ্ঞান-
ত্রনভথর পযৌত্রক্তে ত্রবত্ত্বেষণ পদ্ধত্রত; যার দ্বারা পয পোনও ত্রবষত্ত্বের সমসোত্ত্বে যুত্রক্ত ও ত্রবচার ত্রবত্ত্বেষত্ত্বণর ত্রভত্রিত্ত্বত খণ্ডন েরা 
হে। অপরাত্ত্বধর তদন্ত আর অপরাধী শনাক্তেরত্ত্বণ আত্ত্বরাহ ও অবত্ত্বরাহ পদ্ধত্রতর গ্রহনত্ত্বযা েতা েতখাত্রন এই ত্রবষত্ত্বে 
আত্ত্বমত্ররোর পপশাদার  াইত্ত্বসিপ্রাপ্ত পবসরোত্রর সাংিার প্রধান ডোত্রনত্ত্বে  পজ.পবত্রন বত্ত্ব ত্ত্বছন— 

“Inductive reasoning is observing a set of characteristics based on premise of board 
generalizations and statistical analysis which leads to the development of a hypothesis. 
Deductive reasoning is observing a set of characteristics that may be reasoned from a 
convergence of physical and behavioral action or patterns with in an event or a series 
of events such as a crime of serious of crimes.” ৩ 

সুতরাাং অপরাধতে অনুযােী অপরাধীর অপরাধ সাংঘিত্ত্বনর োরণ ত্রবত্ত্বেষণ ও পসই োরত্ত্বণর ত্রভত্রিত্ত্বত তদন্তপ্রত্ররোত্ত্বে 
সুত্রনপুণভাত্ত্বব সম্পন্ন েরত্ত্বত আত্ত্বরাহ ও অবত্ত্বরাহ পদ্ধত্রতর গুরুত্ব রত্ত্বেত্ত্বছ। 
 
          বাাং া প াত্ত্বেন্দা সাত্রহত্ত্বতে শরত্রদনু্দ বত্ত্বন্দোপাধোত্ত্বের পবোমত্ত্বেশ বক্সী অনেতম প াত্ত্বেন্দা চত্ররি। যত্রদও পবোমত্ত্বেশ 
ত্রনত্ত্বজত্ত্বে ত্রডত্ত্বিেত্রিভ ত্রেম্বা প াত্ত্বেন্দা তেমাে ভূত্রষত েত্ত্বরন ত্রন, ত্রনত্ত্বজত্ত্বে সতোত্ত্বেষী তেমা ত্রদত্ত্বে সমাত্ত্বজর অত্র ত্ত্বত 
 ত্র ত্ত্বত ঘিত্ত্বত র্াো অপরাধ সাংঘিত্ত্বনর জত্রি  রহসেগুত্র র সমাধান েত্ত্বরত্ত্বছন। বাাং া সাত্রহত্ত্বতের প াত্ত্বেন্দা চত্ররিগুত্ত্ব া 
পবত্রশর ভা ই এডত্ত্বভঞ্চারত্রপ্রে ও অোেশনধমথী। পে ুদা,ত্রেরীত্রিরা অোেশত্ত্বনর পাশাপাত্রশ ম জাস্ত্রত্ত্বেও বেবহার েত্ত্বরত্ত্বছন 
তাুঁত্ত্বদর অপরাধী শনাক্তেরত্ত্বণ। তত্ত্বব পবোমত্ত্বেশ বক্সী পেব  শাত্রণত বুত্রদ্ধর পজাত্ত্বরই এত্ত্বের পর এে জত্রি  রহত্ত্বসের 
সমাধান েত্ত্বরত্ত্বছন। রত্রিত চত্ত্বটাপাধোে পবোমত্ত্বেত্ত্বশর অপরাধী শনাক্তেরণ প্রত্ররোর প্রশাংসা েত্ত্বর বত্ত্ব ত্ত্বছন— 

“বুত্রদ্ধদীপ্ত পচাখ দুত্রি পযন রিন রত্রির মত মানুত্ত্বষর অন্তরত্ত্বভদ েত্ত্বর।... অত্রভত্রনত্রবি হত্ত্বে মত্ত্বেত্ত্ব র সমসো 
পশাত্ত্বন। প্রত্ত্বোজন হত্ত্ব  অেুিত্ত্ব  যাে, নেত্ত্বতা ের্ার োুঁত্ত্বে দু-চারত্ত্বি প্রশ্ন েত্ত্বর শুধু মত্ত্বে ত্ত্বে। তারপর 
েম াত্ত্ব বুর পখাসা ছাোত্ত্বনার মত এেিার পর এেিা সমসোর জি ছাোে। পশত্ত্বষ প্রেৃত আসামীর ত্রদত্ত্বে 
যখন পবোমত্ত্বেশ আঙু  বাত্রেত্ত্বে পদে, ত্রবস্মত্ত্বে হতচত্রেত হত্ত্বে পযত্ত্বত হে। বনু্দে-ত্রপস্ত  পনই, পছারা-ছুত্রর পনই, 
পরামহষথে সাংঘষথও পনই। অর্চ, পেমন ত্রনিঃশত্ত্বেই না পবোমত্ত্বেশ উইত্রনাং পপাি পার হত্ত্বে প ত্ত্বছন।” ৪ 

 
পেব মাি বুত্রদ্ধ আর অসাধারন পযথত্ত্ববক্ষণ ক্ষমতার সত্ত্বে পযৌত্রক্তে ত্রবচার ত্রবত্ত্বেষণ ত দৃিভত্রের োরত্ত্বণই পবোমত্ত্বেশ 
তাুঁর সতোত্ত্বেষত্ত্বণ বাাং া সাত্রহত্ত্বতের বাত্রে প াত্ত্বেন্দাত্ত্বদর পর্ত্ত্বে অননে। শরদিনু্দবাবু ববযােমেশমে দিমে বলখা োদহদিগুমলার 
স্ম্পমেগ দিমেই বমলমেি, 

“…বর্ামেন্দা োদহিীমে আদে ইিমেমলেচু্যোল বলমেমলই বরমখ দিমে চ্াই। ওগুদল দিেে বর্ামেন্দা োদহিী 
িে। প্রদেদে োদহিীমে আপদি শুধু স্াোদেে উপিযাস্ দহমস্মবও পড়মে পামরি। …োিুমের স্হে স্াধারণ 
েীবমি েেগুদল স্েস্যা অেদেগমে বিখা বিে — ববযােমেশ োরই স্োধাি েমর। েখিও েখিও স্াোদেে 
স্েস্যাও বিখাবার বচ্ষ্টা েমরদে। …েীবিমে এদড়মে বোিদিি বর্ামেন্দা র্ল্প বলখার বচ্ষ্টা েদরদি।” ৫ 
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“শরত্রদনু্দ অমত্রনবাস”-এর প্রর্ম ও ত্রদ্বতীে খণ্ড জুত্ত্বে র্াো ৩১ত্রি  ল্প স্োে দবেক্ত িে। শরদিনু্দর ববযােমেশ োিুমের 
স্হে স্াধারণ েীবমি ঘমে যাওো স্েস্যাগুদলমে বুদিেত্তার দ্বারা স্োধাি েমর বর্মেি। এই স্েস্যাগুদলই হল োিুমের 
েরা স্োেস্বীেৃে আইমির িৃদষ্টমোমণ ববআইদি োে। স্োমে স্ংঘদেে ত্রবত্রভন্ন অপরাত্ত্বধর অপরাধ সাংঘিত্ত্বনর োরণ 
ববযােমেশ পযমন অনুসন্ধান েত্ত্বরত্ত্বছন, পতমত্রন প্রত্রতত্রি ঘিনার পুঙ্খানুপুঙ্খ ত্রবচার-ত্রবত্ত্বেষণ েত্ত্বর রহত্ত্বসে পঘরা অপরাধ 
সাংঘিত্ত্বনর মূ  আসামীত্ত্বে শনাক্ত েত্ত্বরত্ত্বছন। এেজন সাধারণ সতোত্ত্বেষী হত্ত্বে অপরাধীবে শনাক্ত েরার বেমে 
প্রত্ত্বোজনীে তদন্তপ্রত্ররোর সবেত্রি ত্রদেত্ত্বে অনুসরণ েত্ত্বর পেব মাি পচৌেষ বুত্রদ্ধর প্রত্ত্বোবর্ই অপরাধীত্ত্বদর শনাক্ত 
েত্ত্বরত্ত্বছন। শরত্রদনু্দ বত্ত্বন্দোপাধোত্ত্বের “শরত্রদনু্দ অমত্রনবাস”-এর প্রথে খত্ত্বণ্ড র্াো ‘িুর্গরহস্য’  ত্ত্বল্পর মূ  অপরাধীত্ত্বেও 
শনাক্ত েরত্ত্বত পবোমত্ত্বেশ পসই পোত্ত্বেই অনুসরণ েত্ত্বরত্ত্বছন। 
 
িুর্গরহস্য : প্রোশ সা  - ২০ই জ্েযষ্ঠ, ১৩৫৯ বঙ্গাব্দ 
িুর্গরহমস্যর রহস্যেেো : 
িুর্গরহমস্যর িুদে খণ্ড। এে পূবগখণ্ড অপরদে হল উত্তরখণ্ড। র্মল্পর স্থাি স্াাঁওোল পরর্ণার রােদেমশামরর বাদড়। 
রােদেমশামরর পূবগপুরুে দেমলি বাংলার িবাব আদলবিগীর দবশ্বস্ত দপ্রেপাে, িাে োিেীরাে। িবামবর সু্িেমর থাোে 
োিেীরাে রাো বখোব বপমে সু্বা দবহার শাস্মির িাদেত্ব পাি এবং প্রচু্র ধিস্ম্পদত্তর োদলে হমে ওমেি। বস্ই ধি 
স্ম্পি োরাো বর্গীমির হাে বথমে রো েরমে োিেীরাে স্াাঁওোল পরর্ণাে দস্থে এে িুর্গে দর্দরস্ংেমের েমধয েুদ্র 
িুর্গ দিেগাি েমরি। এইোমব োিেীরাে োাঁর বুদির বমল পদরবার আর ধিস্ম্পদত্ত রো েরমলি। স্ব দেেোেই দেল। 
োরেবমেগর শাস্িোর স্েমের স্ামথ স্ামথ ইস্ট ইদণ্ডো বোম্পাদির হামে এল। পলাশীর যুমির  এেমশা বের বপদরমে 
বর্মে েেদিমি। োিেীরামের স্ামধর িুমর্গ েখি োাঁর চ্েুথগ আর পঞ্চে পুরুে রাোরাে ও োাঁর বেমল েেরাে বাস্ 
েরমেি। দপেৃপুরুমের স্দঞ্চে অথগ আর পাদরপাদশ্বগে েদেিারীর আে বথমে স্বচ্ছমন্দ োাঁমির দিি চ্মল বযে। 
োিেীরামের বংশধমররা োো আস্মলই ো বস্ািাে পদরণে েরে। এইোমবই োমির অথগোণ্ডামর রাদশ রাদশ বোহর 
আস্রদি েো হমে থােল। দেন্তু দস্পাহী দবমদ্রাহ স্ারা বিমশ েদড়মে পড়াে রাোরাে ও েেরাে প্রোি গুণমলি। 
দবমদ্রাহী দস্পাহীমির লুেেরাে শুরু হওোে রাোরাে ধিস্ম্পিমে রো েরমে িুমর্গর এেদে োোমি লুদেমে রাখমলি। 
োর আমর্ পদরবামরর স্িস্যমির দেেু অথগ দিমে রাোরাে আর েেরাে োমির িুমর্গর দিেেবেগী এেদে স্াাঁওোল 
পল্লীমে পাদেমে দিমলি। বযমহেু পদরবারবমর্গর অিুপদস্থদেমে ধিস্ম্পিমে রদেে েমর বরমখদেমলি োই রাোরাে আর 
েেরাে দেন্ন বেউ োিে িা িুমর্গর বোথাে ধি রদেে আমে। দস্পাহীমির আক্রেমণ রাোরাে আর েেরাে োরা বর্মল 
িুর্গ দিথর হমে পমড় থােল। প্রাে োে বের োিেীরামের বংমশর ইদেহাস্ অন্ধোমর ডুমব বর্ল। দবশ শেমের িুই-
এর িশমে োিেীরামের িুই উত্তরসু্রী রােদবমিাি ও রােদেমশার দঘ আর বলাহার বযবস্া েমর প্রচু্র ধিস্ম্পমির 
োদলে হল। দিমেমির অথগ দিমে পুিরাে োাঁমির জ্পেৃে রৃ্মহ দিমর এল। েমব এরই োমে রােদবমিামির রহস্যেে 
েৃেুয হে। রােদেমশার পুরাি িুমর্গর পামশই িেুি বাদড় বাদিমে বস্খামি বস্বাস্ শুরু েরল। িুর্গ স্ংস্কার হল। দেন্তু 
বস্ো অবযবহৃেই পমড় থােল। এই হল িুমর্গর ইদেহাস্। সু্েরাং রােদেমশামরর পুিরাে িুমর্গ দিমর আস্ার বপেমি 
রহস্য বয রাোরাে ও েেরামের রদেে দবপুল স্ম্পদত্তর পুিরুিার, ো আর োমরার বুেমে স্েস্যা বিই। দেন্তু বস্ো 
বোথাে লুোমিা আমে,বস্োই বেবল অোিা। 
 
র্মল্প উদল্লদখে অপরাধ ও অপরাধ স্ংঘেমির োরণ : 
রােদেমশারবাবুর োোই েদণলাল িুমর্গ রদেে দবপুল স্ম্পদত্তর অদস্তত্ব স্ম্পমেগ ওোদেবহাল দেল।বস্ই স্ম্পদত্তর এোই 
োর্ীিার হবার েিয দিমের স্ত্রী হদরদপ্রোমে এে অদু্ভে বেৌশমল হেযা েমর।েৃেুযো যামে স্বাোদবে েমি হে,োর েিযই 
বস্ োর িুমো িাউমেি বপমির োদলর দরোেগামর স্ামপর দবে েদরমে রাখমো।বস্ই বপিিুদের স্হমযামর্ েঙ্গমল 
পাদরবাদরে বিমোেমির সু্মযামর্ হদরদপ্রোমে হেযা েরল।স্বাই োবল হদরদপ্রোর স্ামপর োেমড় েৃেুয হমেমে।েদণলাল 
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িদরদ্র ঘমরর বেমল হবার েিয শ্বশুরেশাইমের োমে বেমহর পাে হমে থােমলা এবং বোেমেমে েুলস্ীর স্মঙ্গ দবমের 
প্রদেশ্রুদেও বপল।এরপর যখি ঈশািবাবু িুমর্গ এমলি,োাঁর োধযমে োিার বচ্ষ্টা েরল েদণলাল িুমর্গর বোথাে 
ধিস্ম্পমির অদস্তত্ব আমে।যখি বস্ ঈশািবাবুর োধযমে িুমর্গর েমধয এেদে গুপ্তঘমরর স্ন্ধাি বপল,বস্ই েুহূমেগ 
ঈশািবাবুমেও এেই পিদেমে োাঁর শরীমর দবে ঢুদেমে হেযা েরল।এেি দে রােদেমশামরর বযৌবিোমল োরা যাওো 
িািা রােদবমিািবাবু স্ন্নযাস্ীর ববমশ িুমর্গর দিেমে এেদে র্ােেলাে আশ্রে দিমেদেল,োমেও িুমো িাউমেি বপমির 
দিমবর স্াহামযয দবে বঢমল হেযা েমর েদণলাল।আস্মল রােদেমশারবাবুর পূবগপুরুমের রদেে দবপুল স্ম্পদত্ত এোই বোর্ 
েরার আোঙ্ক্ষাে রােদেমশামরর বংশমলাপ েরার পদরেল্পিা েমরদেল েদণলাল।বস্ই সূ্ে ধমরই েদণলাল এমের পর 
এে খুমি দিমেমে েদড়মে বিলদেল। 
 
অপরাধী শণাক্তেরমণর প্রদক্রো আমলাচ্িা : 
অপরাধী শিাক্তেরমণর পূমবগ রােদেমশার বাবুর পদরবামরর স্িস্যমির পদরচ্ে োিাো আবশযে। রােদেমশামরর 
পদরবামরর স্িস্যরা স্াাঁওোল পরর্ণার দড এস্ দপ পুরন্দর পামণ্ডর েমে, 

“বংমশর এেো োিুেও স্হে িে, স্বাোদবে িে। রােদেমশারবাবুমে আপােিৃদষ্টমে োলোিুে বমল েমি হে, 
দেন্তু বস্ো বপাে-োিা বামঘর দিরীহো। বড় বেমল বংশীধর এেদে আস্ত োেমর্াাঁোর; বস্ বযোমব েদেিারী 
শাস্ি েমর, োমে েমি হে বস্ বচ্দঙ্গস্ খাাঁর োেরাোই। …দবমে হমেদেল, দেন্তু িুোস্ বযমে িা বযমেই 
ববৌমের অপঘামে েৃেুয হে। …বেে বেমল েুরলীধর আর এেদে গুণধর। েযারা এবং েুাঁমো; বাপ দবমে বিিদি। 
বাপমে লুদেমে বলাচ্চাদে েমর। …িুই বেমলই বাপমে যমের েে েে েমর। …েুরলীধমরর পমর এে বেমে 
দেল, হদরদপ্রো। বস্ স্পগাঘামে োরা বর্মে। …েমব োোইদে স্হে োিুে। …র্িাধরো িযালা-েযাবলা; োর 
বযেুেু বুদি বস্েুেু িুষু্ট-বুদি। …েুলস্ী বেমেো বয েী ো আদে বুমে উেমে পাদরদি। দিমবগাধ িে, িযাোমবাো 
িে, ইাঁচ্মড় পাোও িে; েবু বযি বেেি এেরেে।” ৬ 

 
এই পদরবামরর চ্দরেগুদলর স্ম্পমেগ ববযােমেশমে ধারণা দিমেমেি দডএস্দপ স্ামহব পুরন্দর পামণ্ড। োাঁরই প্রমোেমি 
ববযােমেমশর স্াাঁওোল পরর্ণাে আস্া। আস্ার োরণ, বহরেপুর েমলমের ইদেহামস্র অধযাপে ঈশািচ্ন্দ্র েেুেিামরর 
রহস্যেে েৃেুযর স্েয উদ্ঘােি। ঈশািবাবু স্াাঁওোল পরর্ণাে এমস্দেমলি বনু্ধ রােদেমশামরর বাদড়মে হাওোবিল 
েরমে। অদেদথ হমেই দিেগি িুমর্গই থােদেমলি দেদি। হোৎ এেদিি রামে স্পগাঘামে োরা যাি। দেন্তু অমোদির 
দরমপামেগ ডাক্তার ও পুদলমশর েমি স্মন্দহ বিখা বিে। ঈশািবাবুর রহস্যেে েৃেুযর বপেমি োরণো েী? দেদি দে স্দেযই 
োিমে বপমরদেমলি িুমর্গর েমধয বোথাে লুোমিা আমে রাোরাে ও েেরামের র্দচ্ছে স্ম্পি? অথগাৎ স্ম্পমির অদস্তত্ব 
োিমে পারাোই দে োাঁর োল হল? পুদলমশর প্রাথদেে েিমে দেন্তু োই উমে এমস্মে। োরণ ঈশািবাবুর দিথর 
হামের েুদেমে দেল এেো স্বণগেুদ্রা। আর শীমের স্েে স্ামপর অদস্তত্ব স্ম্পমেগও স্মন্দহ বিখা বর্মে। অমোদিমে পাওো 
বর্মে বর্াখমরা স্ামপর দবমের অদস্তত্ব। পুদলশ িুর্গ পরীো েমরও দবোক্ত স্ামপর অদস্তত্ব পাে দি। োোড়া িুর্গ পাহামড়র 
র্ামে অবদস্থে। বস্খামি স্ামপর র্া ববমে ওোও অস্ম্ভব। দস্াঁদড় ববমে উেমেই পামর, দেন্তু িুমর্গ ইাঁিুর, বযাঙ দেেুরই 
অদস্তত্ব বিই, বস্মেমে স্ামপর িুমর্গ েষ্ট েমর উমে আস্াোও ববোিাি।স্ব দেদলমেই িুর্গমে বেন্দ্র েমর ববশ েমেেদে 
রহস্য বিখা যামচ্ছ, যথা— 

ে) িুমর্গর েমধয রাোরাে ও েেরামের রদেে ধিস্ম্পমির অদস্তত্ব ঈশািবাবু বেমিদেমলি। োরণ োরা যাবার 
স্েে োাঁর হামের েুদেমে স্বণগেুদ্রা পাওো বর্মে। 
খ) িুমর্গর েমধয স্াপ প্রমবশ েরার েে বোিও োরণ বিই। োও আবার শীমে পাহামড়র র্া ববমে স্ামপর 
িুমর্গর উমেমশয যাো এেেথাে অস্ম্ভব। 
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র্) যদি স্াপ িুমর্গ প্রমবশও েমর োহমল বস্ই স্াপমে বাইমর বথমে বেউ িুমর্গর েমধয এমিমে। বে এমিমে? 
আিার োরণোই বা েী? ঈশািবাবুর স্মঙ্গ শত্রুো এই বাদড়র োমরার আমে দেিা, বস্ই দবেেদেও উমে 
আস্মে। 

ঘ) রােদেমশামরর পূবগেমির র্দচ্ছে স্ম্পি পুিরুিার েমর বস্ই স্ম্পমির োর্বামোোরাে অস্ন্তুদষ্টর োরমণও 
ঈশািবাবুমে হেযা েরাও হমে পামর। 
 
        ঈশািবাবুর রহস্যেে েৃেুযর বপেমি এই স্েল েথযগুমলামে অপরাধেমেগর প্রাথদেে লেণ দহমস্মব িদথেুক্ত 
েরা হে। এই পিদেমে বলা হে আমরাহ পিদে, যার োধযমে হেযা স্ম্পদেগে দবদেন্ন েথযগুদলর দ্বারা এেদে েিে 
প্রেল্প অথগাৎ হাইমপাদথদস্স্ (hypothesis) জ্েদর েরা হে। এদে েিমের প্রাথদেে পযগাে। যা দডএস্দপ পুরন্দর পামণ্ডর 
েত্ত্বাবধামি স্াাঁওোল পরর্ণার পুদলশ েিে েমর জ্েদর েমরমে। এই হাইমপাদথদস্মস্র দেদত্তমে পুরন্দর পামণ্ডর অিুোি 
রােদেমশামরর পদরবামররই বেউ প্রেযে বা পমরােোমব ঈশািবাবুমে স্ামপ োেড়ামিার ইসু্য বিদখমে হেযা েমরমে। 
 
        ববযােমেশ বক্সী বস্ই হাইমপাদথদস্মস্র দেদত্তমে েিে শুরু েরমলি। িুমর্গর েমধযই রােদেমশামরর আদেথয 
দিমে েিে শুরু েরমলি। ঈশািবাবুর োরা যাবার পর োর দেমির বোরঙ্গ বথমে পাওো এেদে ডােদর বপমেদেল 
পুদলশ। ববযােমেশ বস্ই ডােদর বথমে দেেু েথয ববর েরমলি। বস্ইগুদল হল, 

ে) “রােদবমিাি বাাঁদচ্ো িাই। আোর এেোে অেৃদেে বনু্ধ চ্দলো দর্োমে। বস্ দে েেঙ্কর েৃেুয”! ৭ 
খ) বংশীধর রােদবমিামির ভ্রােুষু্পে, েমলমে পড়মে এমস্ বংশীধর এে োরাত্মে োেলাে েদড়মে পমড়মে। 
ঈশািচ্ন্দ্র োমে বাাঁচ্াবার বচ্ষ্টা েমরমেি। 
র্) ঈশািবাবু ডামেদরমে উমল্লখ েমরমেি, বোম্পাদির দস্পাইরা রাোরামের ধি স্ম্পদত্ত ববর েমর দিমে বযমে 
পামরদি। 
ঘ) ঈশািচ্ন্দ্রমে িুর্গ বথমে োড়ামিার েিয েে বিখামচ্ছ। দেন্তু দেদি িুর্গ েযার্ েরমবি িা োদিমেমেি 
ডামেদরমে। 
ঙ) ঈশািচ্ন্দ্র িুমর্গর েমধয িারদস্ োোে বলখা এেদে েথয পাি, যার বাংলা েরেো েরমল এই িাাঁড়াে বয, 
“যদি আদে বা েেরাে বাাঁদচ্ো িা থাদে, োহমল আোমির োোে ধিস্ম্পদত্ত বস্ািািািা বোহিলামলর দেম্মাে 
র্দচ্ছে রদহল।” ৮ 

এই েথযগুদলমে পযগামলাচ্িা েমর ববযােমেশ অিুোি েমরি বয ঐদেহাদস্ে ঈশািচ্ন্দ্র েেুেিার রাোরামের র্দচ্ছে 
স্ম্পমির স্ন্ধাি বপমেদেমলি। যার োরমণই োাঁর দিথর হামে স্বণগেুদ্রা পাওো যাে। ডােদর বথমে আরও পাওো েথয 
বযেি, িুমর্গর েমধয বে ঈশািবাবুমে েে বিখামচ্ছ, বংশীধর েমলেেীবমি েী এেি বেমলঙ্কাদর েমরমে বয ঈশািবাবু 
োমে বাাঁদচ্মেমেি, আর রােদবমিািবাবুর েেঙ্কর েৃেুযর রহস্যো েী! 
 
          ববযােমেশ রােদেমশারবাবুর দবশ্বস্ত িামেব চ্াাঁিমোহিবাবুর বথমে রােদবমিামির েেগাদেে েৃেুযর ইদেহাস্ 
বেমি বিি। রােদবমিািবাবু বেমর্ আক্রাে হমল োমে িিীর চ্ড়াে বিমল পাদলমে যাি রােদেমশার, চ্াাঁিমোহি আর 
ঈশািচ্ন্দ্র। আর বংশীধর েমলমে পড়াোলীি োর এে স্হপােীমে ধুেুরার বীে খাইমে প্রাে বেমর বিলার বচ্ষ্টা 
েমরদেল। ঈশািবাবুর স্হমযাদর্োে বস্ যাোে রো পাে।িুমর্গ েিে চ্লাোলীি ববযােমেশ ও অদেে উেমেই স্ামপর 
আক্রেণ বথমে বাাঁমচ্। বস্মেমে েুরলীধমরর স্ােমরি র্ণপৎ েুরলীধমরর আমিমশ োেদে েমর। এমেমে ববযােমেমশর 
অিুোি েুরলীধর িুমর্গর েমধয োর অপেেগগুমলা েমর। ববযােমেশরা িুমর্গর েমধয থাোর েিয োর েুোে েরাো 
স্ম্ভব হদচ্ছল িা, োই বস্ স্ামপর েে বিদখমে িুর্গ বথমে ববযােমেশ ও অদেেমে োড়ামিার বচ্ষ্টা েমর। বস্মেমে 
ঈশািচ্ন্দ্রমে হেযার বপেমি আপােিৃদষ্টমে বংশীধর আর েুরলীধমরর বোদেে থাোো অস্ম্ভব িে বমলই েমি হে 
ববযােমেমশর। োরণ, 
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ে) বংশীধমরর েমলেেীবমির বেমলঙ্কাদরর অিযেে স্াদে দেমলি ঈশািচ্ন্দ্র েেুেিার। বস্মেমে বংশীধরমে 
ব্ল্যােমেল েরবার সু্মযার্ও থােমে পামর। োই রামর্র বমশ ঈশািচ্ন্দ্রমে হেযা। 
খ) েুরলীধর োর অপেেগ েরবার সু্মযার্ পাদচ্ছল িা, োই িুর্গমে ঈশািবাবুর বথমে েুক্ত েরমে হেযা দেংবা 
র্ণপমের োধযমে েুরলীধর োিমে পামর ঈশািবাবু িুমর্গ পূবগপুরুমের র্দচ্ছে ধমির স্ন্ধাি বপমেমেি। বস্ই 
সূ্মে ঈশািবাবুর স্মঙ্গ দববাি এবং োাঁমে হেযা েমর। 

এই িুই সু্ে ধমর েিে েরমে দর্মে ববযােমেশ আমরেদে দবেে োিমে পামরি — দপো ও পুেদ্বমের েমধয িুমর্গর 
অদধোর দিমে লড়াই চ্লমে। প্রমেযমে এেোই িুর্গ পাবার েিয েদরো বয িুমর্গর উপর োমির অদধোর দেেুমেই 
োড়মে রাদে িে। সু্েরাং িুমর্গর েমধয ধিস্ম্পদত্তর অদস্তত্ব রমেমে বেমিই এরা বেউই িুর্গ োড়মে রাদে হমচ্ছ িা। 
 
          ববযােমেশ িুমর্গর বেেমরর অিযািয ঘরগুদলর েল্লাদশ চ্াদলমে এেদে গুপ্ত বোোখািার স্ন্ধাি পাি। োর 
বেেমর এেদে ইমলদিে েচ্গও পাি। ববযােমেশ দিদিে হি বয ঈশািবাবু িুমর্গর বেেমর র্দচ্ছে ধমির অদস্তত্ব 
বপমেদেমলি। দেন্তু প্রোশ েরার আমর্ই োাঁমে আেোেী হেযা েমরমেি। এমেমে ঈশািবাবুর োমে িুমর্গর বেেমর 
থাোোলীি োর োর ববদশ যাোোে দেল এবং ঈশািবাবুমে বে ইমলেদিে েচ্গ দিমেদেল, এই দবেমে েিমের 
প্রমোেি পমড়। ববযােমেশ েুলস্ীর োধযমে প্রথমে দেেু োিার বচ্ষ্টা েরমল েুলস্ী েেগুমলা েথয স্ােমি েুমল ধমর। 
বস্গুদল হল— 

ে) েুলস্ী বযমহেু স্ারাদিি খােমখোদল হমে ঘুমর ববড়াে, োই বযদিি বযদিি বাদড়মে বোিও বযদক্তর 
রহস্যেিেোমব োরা বর্মে, বস্দিি োমে বেউ িা বেউ ঘমর বদন্দ েমর বরমখমে। বযেি বংশীধমরর বউ 
োরা যাবার স্েে েুলস্ীমে ঘমর বদন্দ েমর বরমখদেল দিদি হদরদপ্রো। বযদিি ববযােমেশমির উপর আক্রেণ 
হে, বস্দিি েুলস্ীমে বদন্দ েমর বরমখদেল োর বেেিা অথগাৎ েুরলীধর। আর ঈশািবাবু বযদিি োরা যাি, 
বস্ই রামে েুলস্ীমে ঘরবদন্দ েমর বরমখদেল দপো রােদেমশার। 
খ) েুলস্ী োর োস্টারেশাই রোপদেমে োলবামস্। েুলস্ী এও োিাে বস্ েদণলালমে পেন্দ েমর িা। 
েদণলাল োস্টারেশাইমে দহংস্া েমর। রোপদের িামে েদণলাল রােদেমশামরর োমে দিমন্দও েমর। 
 

প্রস্ঙ্গ সূ্মে ববযােমেশও োর প্রোণ পাে। রোপদেমে বচ্ার আখযা দিমে রােদেমশামরর োমে িাদলশ েরদেল েদণলাে। 
বয েচ্গ চু্দরর েথা উমেদেল, বস্ই েচ্গ পাওো যাে, গুপ্ত বোোখািা বথমে। বস্ই সূ্মে রোপদেও স্মন্দমহর বাইমর িে। 
োরণ ঈশািচ্মন্দ্রর োমে ববশ যাোোে দেল রোপদের। েমব েদণলামলরও বয যাোোে দেল, বস্ো েদণলামলর স্মঙ্গ 
েমথাপেথি সূ্মেই োিমে পামরি ববযােমেশ। েিমের খাদেমর রোপদের স্মঙ্গ োব েদেমে ববযােমেশ রোপদের 
বথমে দেেু েথয পাি। বস্গুদল হল, 

১) অবস্থাে পড়মল রােদেমশামরর পদরবামরর স্েমলই খুি েরার স্ােথগয ধমর। 
২) েদণলাল দিমে হামে খুি িা েরমে পারমলও চু্েদল েমর োিুমের েদে েরার েেো রামখ। 
৩) রোপদে েচ্গ চু্দর েমরদি। 

 
         ববযােমেশ এই েথয বথমেই অিুোি েরমলি বয েদণলাল েমচ্গর বোর্াি দিমেদেল ঈশািচ্ন্দ্রমে। দেন্তু 
ঈশািবাবুর েৃেুযর পর েমচ্গর স্ন্ধাি িা পাওোে েদণলাল েচ্গ চু্দরর বিাে চ্াপাে রোপদের ঘামড়। সু্েরাং েদণলামলর 
স্মঙ্গ ববশ োব দেল ঈশািবাবুর। আর ঈশািবাবু বয িুমর্গর েমধয র্দচ্ছে ধি স্ম্পমির স্ন্ধাি েরমেি, বস্ই দবেমেও 
ওোদেবহাল দেল। েদণলালও স্মন্দমহর বাইমর িে। আবার, েেগা রােদেমশারও স্মন্দমহর বাইমর যাি িা। োরণ 
েুলস্ীর েথাে, বাদড়মে যেবারই অপঘামে েৃেুয দেংবা অনিদেে োে হমেমে, বস্ই দিিগুদলমে েুলস্ীমে বাদড়র বেউ 
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িা বেউ ঘরবদন্দ বরমখমে। ঈশািবাবুর রহস্যেে েৃেুযর দিি রােদেমশার েুলস্ীমে ঘরবদন্দ েমর রামখ। এমেমে, 
ঈশািচ্ন্দ্র েেুেিামরর হেযার বোদেমের সূ্ে ধমর যামির স্মন্দমহর োদলোে দিমে আমস্ি ববযােমেশ, োরা হমলি, 

১) বংশীধর 
২) েুরলীধর 
৩) চ্াাঁিমোহি 
৪) রােদেমশার  
৫) েদণলাল। 

এরা প্রমেযমেই ববযােমেমশর স্মন্দহোেি োদলোে। চ্াদরদেে জ্বদশষ্টয দবমেেণ েরমল বেউই স্মন্দমহর বাইমর যামব 
িা। দেন্তু হেযাপ্রদক্রোোই ববযােমেশমে োদবমে েুমলদেল। োরণ, স্ামপর অদস্তত্ব। এমে পাহাড়ী অঞ্চল, োর উপর 
োন্ডা। স্াপ েীোমব এই শীমে োেড়ামে পামর, বযখামি োিুেই োের। এই দবেমেই রহস্য বথমে যাে। 
 
          ববযােমেশ স্মন্দহোেি বযদক্তমির এেদে প্রাথদেে োদলো েমর অিুস্ন্ধাি চ্ালাি। িুমর্গর স্ােমি র্ােেলাে 
বস্া স্ন্নযাস্ীর বথমে দেেু েথয পাবার আশাে স্ন্নযাস্ীর োমে বর্মল স্ন্নযাস্ী োিাে বয েধযরামে আস্মল বস্ দেেু 
োিামব। স্ন্নযাস্ীর স্াোৎ ববযােমেশ িুবার পাি। এেবার রােদেমশারবাবুর স্মঙ্গ বিখা েরার পূমবগ, দদ্বেীেবার স্াোৎ 
েমরি ঈশািবাবুর েৃেুযর রামে বে বা োরা িুমর্গর েমধয প্রমবশ েমরদেল, বস্ই দবেমে োিমে দর্মে। দদ্বেীেবার 
স্াোমেই ববযােমেশ বুেমে পামরি স্ন্নযাস্ী আস্মল রােদবমিাি। োরণ রােদেমশামরর স্মঙ্গ োর েুমখর দেল খুাঁমে 
পাি। বুেমে আর বাদে থামে িা ববযােমেমশর বয রােদেমশামরর বাদড়র স্ােমির র্ােেলাে স্ন্নযাস্ীদেমে বেি োদড়মে 
বিবার স্াহস্ পাি দি? বেিই বা রােদেমশামরর বাদড় বথমে স্ন্নযাস্ীর েিয দস্মধ আমস্? েমব বাদড়র বাদে স্িস্যমির 
োমে দবেেদে অজ্ঞাে। োিমে পারমল রােদেমশার োড়া আমরেেি োিমব, বস্ হল বাদড়র িামেব েশাই চ্াাঁিমোহি। 
দেন্তু েধযরামে স্ন্নযাস্ীর োমে এমল ববযােমেশ বিমখ স্ন্নযাস্ী েৃে। স্ন্নযাস্ীও স্পগাঘামে েৃে। ববযােমেশ স্ন্নাস্ীর েৃেুযর 
োরণ অিুোি েমর বুেমে পামরি, পদরবামরর বেউ ঈশািচ্মন্দ্রর েৃেুযর েিয িাদে। োরণ স্ন্নযাস্ী ববযােমেশমে 
েধযরামে আস্মে বমলমে। আেোেী বস্ো োিমে বপমর প্রোি গুমণমে এবং প্রোণ বলাপাে েরমে স্ন্নযাস্ীমেও এেই 
পিদে প্রমোর্ েমর হেযা েমরমে। এমে প্রচ্ন্ড শীে, োর উপর িুমর্গর এলাোে স্ামপর আিামর্ািা। অথচ্, ববযােমেশ, 
অদেে, স্ীোরাে বেউই স্ামপর অদস্তত্ব খুাঁমে পাি দি। অথচ্, ঈশািবাবুর পামের বয োের্াে স্পগাঘামের দচ্হ্ন পাওো 
দর্মেদেল, বস্ই এেই োের্াে স্াপ স্ন্নযাস্ীমে োেমড়মে। এর বথমে ববযােমেমশর েমি ইিেুইশি োে েমর, 

১) আেোেীর োমে দবে আমে। বযো বস্ বোিও দেেুর েমধয স্ংরেণ েমর রামখ। 
২) োমরা শরীমর দবে প্রমোর্ েরমে বর্মল হাইমপাডারদেে দস্দরমের প্রমোেি, দেংবা বস্ই োেীে সূ্ে 
যন্ত্র। 
৩) ঈশািবাবুর োথাে আঘামের দচ্হ্ণ দেল। প্রাথদেে েিমে বস্ো অিুোি েরা হমেদেল বয আেদিে স্পগ 
িংশমি আক্রাে হমে দেদি হেমো বচ্ৌোমে ধাক্কা বখমেমেি বমলই োাঁর োথাে আঘামের দচ্হ্ণ দেল। দেন্তু 
স্ন্নযাস্ীর হেযাপ্রদক্রো বিমখ ববযােমেশ দিদিে হমলি বয ঈশািবাবুমে আমর্ আঘাে েরা হে, োরপর োর 
শরীমর দবেপ্রমোর্ েরা হে। যদিও স্ন্নযাস্ীর বেমে ো হে দি। স্ন্নযাস্ী স্ারাদিি র্দেো, োঙ বস্বি েমর 
এেদিমেই বঘামর থামেি। োই োর শরীমর দবেপ্রমোর্ েরমে আেোেীর অসু্দবধা হে দি। 

 
এই দেিদে সূ্েমে স্ােমি বরমখ ববযােমেশ অপরাধীমে শিাক্ত েরমে উমিযার্ী হমলি। প্রথমে দেদি স্ীোরামের োধযমে 
বখাাঁে বিবার বচ্ষ্টা েরমলি পদরবামরর োমির স্মঙ্গ ববমি োদেমির বযার্ামযার্ রমেমে। দদ্বেীেে অিুস্ন্ধাি চ্ালামে 
লার্মলি দবেপ্রমোমর্র অস্ত্র েী হমে পামর? োর েিয এই পদরবামরর স্মঙ্গ পদরদচ্ে হওোর পর বথমে প্রমেযমের 
দিেযদিমির দক্রোেলাপগুদলমে োবার বচ্ষ্টা েরমে লার্মলি। এেো দবেে োাঁমে ববশ োদবমে েুলমলা, বস্ো হল 
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েদণলামলর োমে িুমো িাউমেি বপি থাো স্মত্ত্বও বেি এেদে বপি েুলস্ী বিওোে বরমর্ দর্মেদেল? এই দচ্োো 
োথাে আস্মেই হাইপারমডাদেে দস্দরমের দবেল্প অস্ত্র দহমস্মব িাউমেি বপিমে বযবহার েরা যাে, এই স্ম্পমেগ 
ববযােমেশ সু্দিদিে হমলি। এরপর স্ীোরামের বথমে যখি োিমে পারমলি ববমিমির স্মঙ্গ রােদেমশামরর পদরবামরর 
েমধয েদণলামলর স্মঙ্গই োল বযার্ামযার্ দেল, েখি আেোেীর স্ম্পমেগ সু্দিদিে হমলি ববযােমেশ। পুরন্দর পামণ্ডর 
োধযমে স্াচ্গ ওোমরে ববর েমর রােদেমশামরর বাদড় পুদলশ ববযােমেমশর বিেৃমত্ব দবমের অদস্তত্ব বপমে বখাাঁোখুাঁদে শুরু 
েরল। ববযােমেশ েদণলামলর োমে িাউমেি বপি িুদে বিখমে চ্াইমল েদণলাল,  

“বিরাে হইমে পােগামরর েলেদে বাদহর েদরো দ্রুেহমস্ত োহার িুদিমের ঢােদি খুদলো বিদলল; েলেোমে 
বোরার েে েুদেমে ধদরো ববযােমেমশর পামি বচ্াখ েুদলল। বস্-চ্মে বয েী েীেণ দহংস্া ও বক্রাধ দেল োহা 
বণগিা েরা যাে িা।” ৯ 

 
আস্মল েদণলামলর দহংস্র েমিাোমবর োরণ হল বস্ বচ্মেদেল রােদেমশারবাবুর পদরবারমে দেমল দেমল ধ্বংস্ েমর 
এোই রাোরাে-েেরামের র্দচ্ছে ধি বোর্ েরমে। হেমো েদণলাল োর স্ত্রী হদরদপ্রোর বথমেই রােদেমশামরর 
পূবগেমির িুমর্গর েমধয র্দচ্ছে ধি রাখার খবর বেমিদেল। োরপর বথমেই বস্ প্রথমে হদরদপ্রোমে স্ামপর দবে প্রমোর্ 
েমর হেযা েমর। এরপর ঈশািবাবুর বথমে োিমে পামর বয ধিস্ম্পমির অদস্তত্ব স্ন্ধাি েরমেি দেদি। েখি সু্মযামর্র 
অমপোে দেল েদণলাল। দেন্তু ঈশািবাবু যখি োমে গুপ্ত বোোখািার েথা োিাি, বস্দিিই বস্ই বোোখািার স্ন্ধাি 
বপমেই ঈশািবাবুমে েচ্গ দিমে আঘাে েমর এবং িাউমেি বপমির দিবমে দস্দরে দহমস্মব বযবহার েমর োাঁর শরীমর 
স্ামপর দবে প্রমবশ েদরমে হেযা েমরি। এরপর স্ন্নযাস্ীমে েদণলাল হেযা েমর প্রোণ বলাপামের োদর্মি। আস্মল 
দিপাে েদ্রমলামের আড়ামল এে শেোি দেল েদণলাল। র্রীব ঘমরর স্োি হবার েিযই বস্ বেেিোমব সু্খ স্াচ্ছন্দয 
লাে েরার সু্মযার্ পাে দি। োর উপর ঘরোোই হমে েীবি োোমে দর্মে শ্বশুরবাদড়র বলামেমির বথমেও িািা 
স্েমে লাদিেও হমে হমেমে। োর উপর শ্বশুরবাদড়র পূবগেমির র্দচ্ছে ধমির দবেেদে োিমে পারাে োর অবিদেে 
েমি লুদেমে থাো উিগ্র বলাে বেমর্ ওমে। িীঘগ েীবমির লািিা আর িাদরদ্র য োমে েদবেযমে প্রচু্র স্ম্পদত্ত লাে আর 
সু্খ স্াচ্ছমন্দযর েিয লালাদেে েমর। যার োরমণই দস্ংহ পদরবামরর দবপুল স্ম্পদত্ত বোমর্র বাস্িাে অপরাধ স্ংঘেমি 
বাধয েমর। অপরাধেমত্ত্বর দবচ্ামর েদণলাল আমবর্প্রবণ অপরাধী দহমস্মব পদরর্দণে হমলও, োর উিগ্র বলাে ও দহংস্র 
প্রদেদক্রো োাঁমে স্বোব অপরাধীমে পদরণে েমরমে। োই বস্ অপরাধ স্ংঘেমি দিমের স্বাথগমেই স্বার আমর্ গুরুত্ব 
দিমেমে। অবমশমে েদণলাল দিমের স্বাথগ চ্দরোথগ েরমে অস্েথগ হল, ববযােমেমশর বুদির োমে হার োিল, েখি বস্ই 
িাউমেমির দবে েরা দিব দিমের শরীমর িুদেমে আত্মহিমির পথ ববমে দিল। 
           ববযােমেশ রােদেমশামরর পদরবারমে শুধু এই দহংস্র স্বোমবর েদণলামলর হাে বথমে রোই েমরি দি, দেদি 
ঈশািচ্ন্দ্র েেুেিামরর অস্োপ্ত োেমেও স্মূ্পণগ েমরদেমলি। ঈশািচ্ন্দ্র িারদস্ োোে বলখা এেো েথয পাি, বস্খামি 
বলখা দেল বোহিলামলর দেম্মাে ধিস্ম্পি রাখা আমে। ববযােমেশ োাঁর বুদিেত্তা আর অিুোিিেোর প্রমোমর্ িুমর্গর 
েমধয পমড় থাো অমেমো োোিমেই বোহিলাল দহমস্মব দচ্দহ্ণে েমরি। ইদেহাস্ ঘাাঁেমল পাওো যাে, এেি অমিে 
িাে েখিোর োোিগুদলর থােে। িুমর্গ পমড় থাো অমেমো োোমির অদস্তত্ব বেি? এই দবেমে েখিই ববযােমেশ 
দিদিে হমেদেমলি, যখি িুমর্গর দেেমর স্ব ঘর, গুপ্ত বোোখািা স্ন্ধামির পর ধি স্ম্পমির অদস্তত্ব বেমলদি। েখি 
এই োোি োড়া ধিস্ম্পিমে লুদেমে রাখা োড়া অিয উপাে বিই বমলই অিুোি েমরি ববযােমেশ। পরবেগীমে বস্ই 
োোমির বলাহা োো হমল বস্খামি রাোরাে-েেরামের র্দচ্ছে ধমির স্ন্ধাি পাওো যাে। িুর্গরহমস্যর েদেল রহস্য 
স্োধামি ববযােমেশ দবচ্েণো ও বুদিেত্তার পাশাপাদশ ইদেহাস্ স্মচ্েিোর  পদরচ্ে বিি। 
 
অপরাধেমত্ত্বর আমলামে শরদিনু্দ ও ববযােমেমশর গুরুত্বদবচ্ার : 
ববযােমেশ প্রাথদেে েিেসূ্েমে স্ােমি বরমখ বস্ই েমথযর দেদত্তমে স্ংঘদেে অপরামধর োযগোরণসূ্েগুদলমে বুদিেত্তার 
দ্বারা প্রমোর্ েমরি এবং অিুস্ন্ধাি চ্ালাি। প্রাথদেে েিমের পমরও োাঁর অিুস্ন্ধািী িৃদষ্টেদঙ্গ স্ংঘদেে অপরামধর 

http://www.tirj.org.in/


Trisangam International Refereed Journal (tirj) 
A Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture’s 

Volume-2, Issue-II, April2022, tirj/April22/article-7 
Website: www.tirj.org.in, Page No. 55-65 

_______________________________________________________________________________________ 

Page 64 of 65 
 

দেদত্তমে আরও দেেু েথয স্ংগ্রহ েমর, যার দেদত্তমে দেদি অপরাধী দহমস্মব েদণলালমে দচ্দহ্নে েমরি। এমেমে 
আমরাহ পিদেমে স্ােমি বরমখ অবমরাহ পিদের দ্বারা অপরাধীর অপরাধস্ংঘেি স্ম্পদেগে অস্ংখয েথয স্ংগ্রহ েমরি 
এবং বস্ই েথযগুদলর দেদত্তমে অথগাৎ োাঁর দিেস্ব হাইমপাদথদস্মস্র দেদত্তমে অিুস্ন্ধাি চ্াদলমে অপরাধীমে শিাক্ত েমর 
বিমলি। এেদবংশ শেমের বর্ামেন্দারা আধুদিে প্রদক্রোে েিেোযগ চ্াদলমে থােমলও ববযােমেশ বস্ই স্েল আধুদিে 
প্রমোর্ েিেোমযগ প্রমোর্ েরমে পামরি দি বা ববযােমেমশর যুমর্ এই প্রদক্রো েেো আধুদিে হে দি, োই হেমো 
র্মল্পর েমলই ববযােমেমশর োহাত্মযমে আেরা র্ল্প স্োমলাচ্িার েমধযই স্ীোবি বরমখদে। দেন্তু বাস্তমবর বপ্রোপমে 
আেরা যদি দবচ্ার েদর, োহমল বিখব অস্াধারি বুদিেত্তা ও দবচ্ারদবমেেমণর যথাথগ প্রমোমর্ ববযােমেশ বক্সী এোমলর 
আধুদিে বর্ামেন্দামির বথমেও অমিে এদর্মে থােমবি। এেদবংশ শেমের আধুদিে েিে দবোর্ যেই আধুদিেোর 
োাঁমচ্ র্মড় উেুে িা বেি, বয বোিও অপরামধর দেিারা েরমে আমরাহ পিদে এবং অবমরাহ পিদের প্রমোমর্র েমধয 
োাঁমির বযমেই হমব। বস্মেমে শালগে বহােস্ দেংবা ববযােমেশ বেউই বযদেক্রেী পন্থা অবলম্বি েমরি দি। শরদিনু্দ 
বমন্দযাপাধযােও োাঁর ববযােমেশমে, বর্ামেন্দামির েমোই স্োমের অদলর্দলমে ঘমে চ্লা রহস্যেে অপরামধর দেিারা 
েরমে দবজ্ঞািস্ম্মে োবিার পমথ চ্াদলে েমরমেি, ো ববযােমেমশর অপরাধী শিাক্ত েরার পিদে বথমেই স্পষ্ট 
হমেমে। বস্দিে বথমে শরদিনু্দ বমন্দযাপাধযােমেও অপরাধোদত্ত্বে আখযা বিওো বযমেই পামর। োরণ, োাঁর োবিারই 
িস্ল  হমলি ববযােমেশ বক্সী। 
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