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Abstract
Detective story is such kind of story where we will find/face any crime or any mysterious
incident. One or more than one person using their rational, intelligence, intellectual mind
do collects clue and data from various sources and identify the criminal. The person who
holds a major role to identify the criminal is called detective and that type of story is called
detective heterogeneous story. To stimulate/incite the teenager many Bengali laureates has
written detective story as well as horror/ghostly story. Shibram Chakrabarty (1903-1980) is
one of them. Shibram’s detective heterogeneous short stories are- kalkekashir kando,
kalkekashir obak kando, itorbishesh, shutro, Alexendarer digbijoy etc. His ghostly/horror
heterogeneous short stories are –bhute biswas koro, lokkhon ebong durlokkhon, bhut na
odbhut, ek bhuture kando, bajikorer digbaji etc. In my article searchlight will be thrown to
the above mentioned topic.

গ ায়েন্দা কাশিশন ি এমন ল্প গেখায়ন গকায়না অপরাধ বা রিস্যজনক ঘ না থায়ক। ঘ নার মূ স্র্যর্া
গ াকচক্ষুর অন্তরায় অবস্থান কয়র এবং অশধকাংি স্ময়ে শনয়্তায়ষর উপর স্য়ন্দি করা িে। ঘ নার স্র্যর্া জানার
জনয পাঠক ান ান উয়েজনা অনু ব কয়র। কাশিশনয়র্ শিয়ে শ শ য়ে থায়ক শবশ ন্ন রিস্য স্মাধায়নর স্ূত্র। গকায়না
একজন বা একাশধক বযশি শময় িাশণর্ বুশির দ্বারা স্ূত্রগুশ একশত্রর্ কয়র স্র্য স্ন্ধান কয়র এবং গ্াষীয়ক স্নাি
কয়র। গে বযশি গ্াষী স্নাি করার কাজশ স্মাধা কয়র র্ায়ক ব া িে গ ায়েন্দা আর এই ধরয়নর ল্পয়ক ব া
িে গ ায়েন্দাধমতী ল্প।১
শকয়িারয়্র জনয প্রথম গ ায়েন্দা কাশিশন গ য়খন িশরস্াধন মুয়খাপাধযাে (১৮৬২-১৯৩৮)। স্খা ও স্াথী মাশস্ক
পশত্রকাে র্াাঁর আশ্চেত ির্যাকাণ্ড ধারাবাশিক ায়ব প্রকাশির্ িে ১৮৯৪ স্ায় । গস্স্ময়ের অপর একজন খযার্নামা
গ ায়েন্দাকাশিশনকার িয় ন ্ীয়নন্দ্রকুমার রাে (১৮৬৯-১৯৪৩)। র্াাঁর রিস্য িরী শস্শরজ স্বতাশধক জনশপ্রের্া া
কয়রশ । ্ীয়নন্দ্রকুমায়রর গ খার ববশিষ্ট্য ি শর্শনও পাাঁচকশি গ্’র ময়র্া শবয়্শি ল্প গথয়ক মা মস্ া শনয়র্ন,
অয়নক স্মে র্াাঁর য়ল্পর প ূশম ির্ শবয়্য়ির শবশ ন্ন স্থান। ১৯২৮ স্ায় রামধনু পশত্রকাে পদ্মরা য়ল্প
ময়নারঞ্জন ট্টাচায়েতর (১৯০৩-১৯৩৯) স্ৃষ্ট্ জাপানী গ ায়েন্দা হুকাকাশি অ ূর্পূবত জনশপ্রের্া া কয়র।
গিয়মন্দ্রকুমার রায়ের (১৮৮৮-১৯৬৩) প্রথম গ ায়েন্দা ল্প প্রকাশির্ িে গমৌচাকএ ১৯৩০ স্ায় । আধুশনক
গ ায়েন্দা ল্পকার িরশ্ন্দু বয়ন্দযাপাধযাে (১৮৯৯-১৯৭০) গ ায়েন্দা ল্প জ য়র্ জেধ্বজা উশিয়ে গ্ন ১৯৩৯
স্ায় র্াাঁর স্র্যায়েষী শ্য়ে। র্াাঁর গ ায়েন্দা চশরত্র গবযাময়কি বক্সী এবং স্িকারী অশজর্। অয়নক গক্ষয়ত্র গ্খা োে
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গ খক শনয়জই কথয়কর ূশমকাে অবর্ীণত িয়েয় ন। শিয় কশ
াষাে র্াাঁর কাশিশন চ শিয়ত্রর রূপ া কয়রয় ।

গবযাময়কি বক্সীর গ াকশপ্রের্া

Mistu Roy

নচুম্বী, শবশ ন্ন

গ্ব স্াশির্য কুশ র এর িার্ ধয়র প্রকাশির্ কাঞ্চনজঙ্ঘা, প্রয়িশ কা, শবশ্বচক্র, শপরাশমি ও কৃষ্ণা শস্শরজ –
গ ায়েন্দা স্াশির্যয়ক শকয়িারয়্র কায় আরও জনশপ্রে কয়র র্ুয় য় । পূয়বতাশিশখর্ গ খকয়্র ািা অনযানয
প্রখযার্ গ ায়েন্দা ল্পকাররা িয় ন- নীিার রঞ্জন রাে (১৯০৩-১৯৮১), য়জন্দ্রকুমার শমত্র (১৯০৮-১৯৯৪), িিধর
্ে, নৃয়পন্দ্রকৃষ্ণ চয়ট্টাপাধযাে (১৯০৫-১৯৬৩), বুিয়্ব বস্ু (১৯০৮-১৯৭৪), নয়রিচন্দ্র গস্নগুপ্ত (১৮৮২-১৯৬৪),
বি বা া গঘাষজাো, প্র াবর্ী গ্বী স্রস্বর্ী (১৯০৫-১৯৭২) প্রমুখ। বাং া স্াশিয়র্য শবংি ির্াব্দীর শদ্বর্ীোয়ধত
গ ায়েন্দা য়ল্প শবপ্লব শনয়ে প্রয়বি কয়রন স্র্যশজৎ রাে (১৯২১-১৯৯২)। র্াাঁর স্িজ-স্র বণতনা শি শুধু
শকয়িারয়্রই নে বয়িায়্রও স্মান ায়ব আকষতণ কয়রয় । র্াাঁর স্ৃষ্ট্ গ ায়েন্দা গে ু্ায়ক শনয়ে অয়নক চ শিত্র
করা িয়েয় । বাং া স্াশিয়র্য মূ র্ শকয়িারয়্র জনযই গ ায়েন্দা ল্প গ খা িয়েয় । েশ্ও বয়িারা স্মান ায়ব
এই ল্প উপয় া কয়র থায়ক শকন্তু শুধু বয়িায়্র জনয খুব কম স্ংখযক গ খকই গ ায়েন্দা ল্প গ খার উয়েয়িয
ক ম ধয়রয় ন।
শকয়িারয়্র উেীপ্ত করার জনয বাং া স্াশিয়র্য আরও অয়নয়কই গ ায়েন্দা কাশিশন রচনা কয়র গ য় ন, শিবরাম
চক্রবর্তীও (১৯০৩-১৯৮০) বা্ োনশন। শিবরাম শনয়জয়ক গ ায় ায়্র গ খক ব য়র্ই স্বাচ্ছন্দয গবাধ করয়র্ন।
শনয়জর পাঠক স্ম্পয়কত বয় য় ন—
আমার গ খা কী ধরয়নর গ া বিরা পয়ি ব ব? োরা স্শর্যকায়রর গ া নে, আকায়র গ া শকন্তু প্রকায়র বি,
বেয়স্ বায়রা শকন্তু ময়নর বাি র্ার গের গবশি – আস্য় গ র্য়র গ র্য়র র্ারা েুবকই ব য়র্ গ য় । প্রাে েুবক,
শকংবা েুবকপ্রাে – োই ব ুন। র্ারাই আমার গ খাে রস্ পাে। আর বিয়্র কথা শুয়ধায়চ্ছন? োরা বেয়স্ অয়নক
গবয়ি গ য় ও অন্তয়র গস্ই শিশুশ শক শকয়িারই রয়ে গ য় – ময়নর শ্য়ক ব্ ােশন শবয়িষ – আমার বিয়্র গ খা
গকব র্াাঁরাই পয়ি থায়কন।২
শিবরাম চক্রবর্তী শবশ্বাস্ করয়র্ন গ ায় ারা বিয়্র গচয়ে অয়নক গবশি গবাঝ্ার। র্াই র্াাঁর গ খার এক া বয়িা
অংি গ ায় ায়্র জনয গ খা। র্থাকশথর্ অয়নক স্মায় াচয়কর ময়র্ শিবরাম চক্রবর্তী গ ায়েন্দা ল্প গ য়খনশন,
র্াই শর্শন শকয়িার স্াশিশর্যক িয়ে উঠয়র্ পায়রনশন। গে কারয়ণ শিবরায়মর স্ময়ে শকয়িারয়্র জনয উয়্যা শনয়ে
গস্রা গ ায়েন্দা কাশিশন াপা িে কাঞ্চনজঙ্ঘা শস্শরজ গস্খায়ন দুঃয়খর শবষে র্াাঁয়ক িাকা িেশন গ খার জনয। র্া
স্য়েও শিবরাম শকন্তু গথয়ম থায়কনশন। শর্শন রচনা কয়রয় ন অয়নকগুশ গ ায়েন্দা ল্প। শিবরাম চক্রবর্তীর
গ ায়েন্দা য়ল্পর ময়ধয রয়েয় - কয়েকাশির কাণ্ড, শ কশ শকর যায়জর শ্ক, বমতার মামা, কয়েকাশির অবাক কাণ্ড,
স্ূত্র, ইর্রশবয়িষ, আয় কজান্ডায়রর শ্শিজে প্র ৃশর্ ল্প। র্া ািাও স্ম্পূণত গ ায়েন্দা ল্প না িয় ও গ ায়েন্দাধমতী
শক ু ল্প রয়েয় , গেমন- ্াইয়ের গ ায়েন্দাশ শর, অময় র গ ায়েন্দাশ শর, এক গময়ে গবযাময়কয়ির কাশিশন,
অবাঞ্ছনীে উপস্ংিার প্র ৃশর্ ল্প। উয়িশখর্ ল্পগুশ উপনযাস্ এবং গ ায় া য়ল্পর স্মশষ্ট্। আমায়্র আয় াচনাে
আমরা শিবরায়মর গ ায় া ল্পগুশ য়ক স্থান শ্য়েশ ।
শিবরাম চক্রবর্তী গ ায়েন্দা কাশিশনয়র্ও গরয়খ গ য় ন শিব্রামীে াপ। ময়নারঞ্জন ট্টাচায়েতর য়ল্পর শিয় কশ
হুকাকাশির অনুস্রয়ণই বর্শর শিবরায়মর কয়েকাশি। কয়েকাশি চশরয়ত্রর ময়ধয শ্য়ে গ্শখয়েয় ন গ ায়েন্দাশ শরর
দ্বারাও শক ায়ব িাশস্র স্ুিস্ুশি গ্ওো োে। শিবরায়মর গ খা গ ায়েন্দা য়ল্প রিস্য-গরামাঞ্চ, র্ীক্ষ্ণ ও িাশণর্
গমধার প্রয়ো কম গ্খা োে। এখায়নও শর্শন িাস্যরয়স্র াপ গরয়খয় ন।

কয়েকাশির কাণ্ড গ ায় া য়ল্প গ্খা োে গ ায়েন্দা কয়েকাশি, প্রেুি এবং স্মাোর মূ র্ এই শর্নজন। শমুঃ
বযানাজতী আকশিক দঘত নাে শবয় য়র্ আ য়ক গ য় র্ার নশময়নিন গপপার গমই কয়র পাঠান গবায়ম্বয়র্, ো এযা শনত
Volume- VII, Issue-I

July 2018

136

শিবরাম চক্রবর্তীর গ ায়েন্দাধমতী এবং গ ৌশর্ক গ ায় া ল্প : একশ শবয়েষণাত্মক আয় াচনা

Mistu Roy

য়টান গকাম্পাশনর শজম্মাে আয় । এই শমুঃ বযানাজতী িয় ন ফ্লু-ফ্লুকস্-েযান ্য় র পাণ্ডা, অপরশ্য়ক বাই হুক অর
ক্রূক ্য় র গনর্া শমুঃ স্রকার। প্রেুিয়ক ্াশেত্ব গ্ওো িে এই কা জ য়টান অশেস্ গথয়ক শনয়ে আঠায়রা
র্াশরয়খর আয় ক কার্ার নশময়নিন গপপার োই করার জনয। শবষে া গ্খায়িানার জনয নামজা্া গ ায়েন্দা
কয়েকাশিয়ক শনয়ো করা িে। শমুঃ স্রকার স্মাোরয়ক শনেুি কয়রন গেয়কায়না ায়ব োয়র্ এই নশময়নিন ্াশখ
না িে।
কয়েকাশি স্মাোয়রর পূবত পশরশচর্ কথা প্রস্য়ি প্রেুি গকন এয়স্য় , কখন কার কা গথয়ক গপপার গনয়ব,
গকান গিায় য় উয়ঠয় োবর্ীে প্রয়োজনীে র্থয জানাে স্মাোরয়ক। কয়েকাশির কায়ণ্ড প্রেুি শবরি িে। ল্প
পায়ঠর স্মে পাঠক ময়নও কয়েকাশির ্ক্ষর্া শনয়ে প্রশ্ন জা া স্বা াশবক। গ্খা োে কা জ আনয়র্ োওোর
স্মাোর প্রেুির শপ ু গনে এবং র্ার শপ ু গনে কয়েকাশি। কয়েকাশি কায়জর অজুিায়র্ গস্খান গথয়ক চয় আয়স্,
স্মাোর শকন্তু শপ ু ায়িনা। প্রেুিয়ক অনুস্রণ কয়র গিায় য় র্ায়্র পায়ির ঘরশ ািা গনে। গস্খায়নও
কয়েকাশি স্মাোরয়ক জানাে গে প্রেুি শনয়জর গকায় র াইশনং-এর গ র্র গরয়খয় মূ যবান কা জশ । প্রেুি ময়ন
ময়ন ক্ষুব্ধ িে র্ার গবাকাশময়র্। খাওো ্াওোর পর স্বাই েখন ্াবা গখ াে বযস্ত র্খন রম া ার কারয়ন প্রেুি
ায়ের গকা খুয় রায়খ স্মাোয়রর গকায় র পায়ি। গস্ই স্ুয়োয় স্মাোর কা জশ স্শরয়ে গেয় । প্রেুির স্য়ন্দি
িে কয়েকাশি র্ার স্য়ি শমশ র্।
স্মাোর র্ার স্ু য়কয়স্ আস্ কা য়জর পশরবয়র্ত নক কা জ গরয়খ গ্ে। কয়েকাশি ঘর র্িাশি কয়র নক
কা জ উিার কয়র প্রেুিয়ক শ্য়ে গ্ে, স্মাোর ঘ নার স্র্যর্া প্রমায়ণর জনয কৃশত্রম রায় র অশ নে কয়র।
েথাস্ময়ে স্বাই শেয়র োে ক কার্াে। কা জ জমা িওোর শক ু আয় কয়েকাশি আয়স্ স্মাোয়রর স্য়ি গ্খা
করার জনয। কয়েকাশির মুখতাশময়র্ িাশস্ পাে স্মাোয়রর, কয়েকাশি এর্বয়িা একজন গ ায়েন্দা িয়ে র্ার চা াশক
ধরয়র্ পায়রশন। এবার আয়স্ রিয়স্যান্মুচয়নর পা া। আস্ কা জশ প্রথম গথয়কই শ কয়েকাশির কায় , প্রেুির
কায় প্রথম গথয়ক গে কা জ শ গস্শ স্মাোরয়ক শবভ্রান্ত করার উয়েয়িয, োয়র্ গস্ আস্ কা য়জর শ্য়ক নজর
শ্য়র্ না পায়র। স্মাোর েখন প্রেুিয়ক শনয়ে বযস্ত র্খন কয়েকাশি আস্ কা জ স্ংগ্রি কয়র স্মে ময়র্া জমা
শ্য়ে গ্ে।
কয়েকাশিয়ক স্মাোর ের্ কাাঁচা গখয় াোি বয় গ য়বয় গস্ র্র্ গবাকা গস্ নে। কয়েকাশিয়ক গবাকা গ য়ব
গস্ শনয়জই গবাকাশমর পশরচে শ্য়েয় । কয়েকাশি একজন শবখযার্ গ ায়েন্দা, র্ায়ক অবমূ যােন করা গমায় ই
বুশিমায়নর কাজ িেশন। স্মাোর শনয়জই িাস্যাস্প্ িয়ে গ য় ।

আয় কয়জন্ডায়রর শ্শিজে স্ম্পূণত ায়ব গ ায়েন্দা ল্প না িয় ও এয়ক গ ায়েন্দাধমতী ল্প ব া োে।
আয় কয়জন্ডায়রর কীশর্ত কাশিশন শনয়ে গ খা এই গ ায় া ল্পশ । এই আয় কয়জন্ডার ইশর্িায়স্র আয় কয়জন্ডার নে,
এক স্কু াত্র, র্ার আস্ নাম ুপ্তপ্রাে, মাটার মিায়ের গ্ওো আয় কয়জন্ডার নায়মই গস্ পশরশচর্।
আয় কয়জন্ডায়রর শিয় কশ বইয়ের প্রশর্ গঝাাঁক শ । শিয় কশ বই পয়ি পয়ি র্ার ধারণা িয়েয় গস্ও একজন
উৎকৃষ্ট্ গ ায়েন্দা িয়র্ পায়র। শকন্তু র্ায়ক গকউ গকায়না ঘ নার র্শদ্বর করয়র্ গ্ে না। গ্রায়ম অয়নক চুশর িয়চ্ছ,
আয় কয়জন্ডার জায়ন গস্ গচারয়ক ধরয়র্ পারয়ব শকন্তু র্ায়ক গকউ িায়কইনা, এমনশক র্ার গিায়টয় র কয় র
টপারশ িাশরয়ে োবার পর গিায়টয় র স্ুপার র্ায়ক র্্ন্ত করয়র্ গ্েশন। এর গথয়ক আয় কয়জন্ডায়রর স্য়ন্দি
িে র্ায়্র স্ুপার গ্া য় াশবন্দবাবুই স্ব চুশরর গপ য়ন আয় ন। গ াজপুরী কুন্দনশস্ং-এর ঘয়র চুশর িয় গস্খায়ন
শ য়ে আয় কয়জন্ডার প্রাথশমক র্্ন্ত কয়র এবং কুন্দনশস্ংয়ক আশ্বস্ত কয়র গস্ চুরয়ক ধরয়বই। গিায়টয় স্বাই
ঘুরয়র্ োওোর স্মে গস্ অস্ুস্থর্ার বািানাে োওো নাকচ কয়র গ্ে। কারন স্ুপায়রর অবর্তমায়ন গস্ র্ার ঘর
র্িাশস্ করার স্ুয়ো পায়ব। রায়র্র গব া েখন বাইয়র গথয়ক খাওো ্াওো গস্য়র গিায়টয় আয়স্ র্খন গস্ শক ু
াোমূশর্ত গ্য়খ খাবার ঘয়র। ে গপয়ে গস্ গ্ৌয়র গিায়ট গথয়ক গবশরয়ে রাস্তাে চয় োে, োবার স্মে স্্র
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্রজা বাইয়র গথয়ক াশ য়ে ্ূয়র যাম্পয়পায়টর শনয়চ ্াশিয়ে ূয়র্র কােতক াপ গ্খয়র্ থায়ক। পরশ্ন গ ায়র
পুশ য়ির কমতচারী এয়স্ দইজন চুরয়ক গগ্রপ্তার কয়রন এবং র্ায়্র স্ািায়েয র্ায়্র ্ আ ক িে। র্ায়্র কা
গথয়ক চুশর োওো স্ামগ্রী স্ব উিার িে এমনশক কুন্দনশস্ংয়ের আস্বাব এবং র্ায়্র গিায়টয় র টপারশ ও।
গ্া য় াশবন্দবাবু শেয়র এয়স্ র্ায়ক অয়নক বািবা গ্ন এবং র্ার কীশর্তকাশিশন গ্য়খ অনুপ্রাশণর্ িয়ে র্ার কা
গথয়ক গ ায়েন্দা বই চান। আয় কয়জন্ডার ময়ন ময়ন অপরাধ-গবায়ধ গ ায় অেথা স্ুপারয়ক স্য়ন্দি করাে, আর
বয় —
না স্যার, ওস্ব বই পিয় বরং বুশি আয়রা গুশ য়ে োে, এর্ গ ায়কর উপর এমন বায়জ স্য়ন্দি িে আর
এরকয়মর ু গবাঝাে ! ওয়র্ আ ায় ািা স্ব শময়থয কথা। না: আশম আর শিয় কশ বই পিশ না।৩
কারন একমাত্র গস্ জায়ন শক কয়র চুর ধয়রশ । গ ায়েন্দাশ শর কয়র নে বরং য়ে আত্ময় াপন করয়র্ শ য়ে
র্ার গ ায়েন্দা কীশর্তশ ঘশ য়েয় । শিবরাম চক্রবর্তী িাস্যরয়স্র অন্তরায় একশ
ীর স্র্য স্বার স্াময়ন র্ুয়
ধয়রয় ন- গেয়কায়না শক ুরই অন্ধ অনুকরণ করয় র্া ে প্র্ িেনা উয়টা ঝায়ম ার স্ৃশষ্ট্ কয়র। শুধু অনুকরণ বা
অনুস্রণ না কয়র শবষেশ আত্মস্থ করয়র্ িে।
উপয়রাি ল্পগুশ ািাও ্াই-এর গ ায়েন্দাশ শর, এবং অময় র গ ায়েন্দাশ শর-গর্ ্াই, অম , শ রীনয়্র
ময়র্া শিক্ষানশবি গ ায়েন্দায়্র গ ায়েন্দাশ শরর কাশিশন রয়েয় । ্াই-এর গ ায়েন্দাশ শর য়ল্প গ্খা োে
ল্পকার শিবরাম চক্রবর্তী শ্রীমান ্াইয়ক শ্য়ে স্ূত্রধায়রর কাজ কশরয়েয় ন। আ্িত গ ায়েন্দা ল্প শক কয়র
শ খয়র্ িে গস্ া ব য়র্ শ য়ে য়ল্পর রস্ শক ু া ক্ষুণ্ণ িয়েয় । য়ল্পর শুরুয়র্ই গ্খা োে মুরাশর শনরুয়েি,
গ ায়েন্দা ্াই প্রথয়ম বযাপারশ আশবষ্কার কয়র। চারশ ঘ নায়ক এক গো স্ূয়ত্র বায়ধ ্াই, েথা- ১ম; দয় া
স্ার্চশিয়ি গস্ মুরাশরয়ক গ্য়খশ স্যাাঁর্য়স্াঁয়র্ রাস্তা শ্য়ে একজন ক াচু ওো া গ ায়কর শপ ু শপ ু গেয়র্, ২ে;
পরশ্ন ইস্কুয় ক্ষীচাাঁ্ গরৌপয প্ক গস্পা তয়স্ র্ার গ্ৌয়িাবার কথা আর গ্ৌয়ি গস্ই প্রথম িয়ব, ৩ে; ঐ একই
গখ াে ক াচুয় র একশ গ য় ও অংিগ্রিণ করয় , ৪থত; ক াচু গ য় র বাবা ক াচু ওো া শনশ্চেই চাইয়বনা
গখ াে শনয়জর গ য় র পশরবয়র্ত অনয গকউ জে া করুক।
্াই শ রীয়নর কায় শ য়ে স্ািােয প্রাথতনা কয়র এবং মুরাশরর জুর্ার শচহ্ন অনুস্রণ কয়র গবশরয়ে পয়র র্ায়ক
উিার করার জনয। িার ঘায় গপৌাঁয় ক াচু ওো া গ াকশ য়ক গনৌকাে বয়স্ থাকয়র্ গ্য়খ। ্াইয়ক অবাক কয়র
শ্য়ে মুরাশর শনয়জ িাশজর িে বজরাে। আস্য় ক াচুয় র বযশিশ ক্ষ্মীচাাঁ্বাবু শেশন প্রশর্য়োশ র্ার আয়োজন
কয়রন। শব র্ শর্ন ব র ধয়রই আশথতক মন্দার জনয শর্শন নর্ুন পুরস্কার শকনয়র্ পায়রননা র্াই আয় র শ্ন মুরাশরর
কা গথয়ক প্কশ গচয়ে গনন আবার পরশ্ন মুরাশর প্রশর্য়োশ র্াে জে া কয়র প্ক শেশরয়ে শনয়ে আয়স্।
প্রথম গথয়কই মুরাশরর গ্ওো চয়কায় গখয়ে া গ া াশচ্ছ ্াইয়ের। স্র্য ্িতয়নর পর ্াইর উশিওই ্ৃয়িযর পর এই বাকয শুয়ন আর আশম আত্মস্ম্বরণ করয়র্ পার াম না। ওো- ওোক্-।৪
্াইয়ের বশম করা-ই স্বা াশবক, শুধুমাত্র স্য়ন্দয়ির বয়ি গস্ শর্ য়ক র্া গ য়ব এর্্ূর এয়স্য় । গিষ পশরণায়ম
ির্াি িয়ে খাশ িায়র্ শেরয়র্ িয়েয় । গ ায়েন্দাশ শর মায়ন শুধু শুধু কাউয়ক স্য়ন্দি করা নে। মুরাশরর স্বল্প
স্ময়ের জনয অন্তধতান গথয়ক শুরু কয়র মুরাশরর গ্ওো চয়কায় য় র মর্ র্ুচ্ছাশর্র্ুচ্ছ স্াধারণ শবষেগুশ ও র্ার
স্য়ন্দয়ির আওর্া গথয়ক বা্ োেশন। ে স্বরূপ িাস্যাস্প্ িয়র্ িয়েয় র্ায়ক।

অময় র গ ায়েন্দাশ শর য়ল্প শকয়িার অম শনয়জয়ক িা তক গিাময়স্র গচ া ময়ন কয়র। শবশ ন্ন গ ায়েন্দা
কাশিশন পিা র্ার গনিা। রাস্তাে একজন আয়ব মে গ ায়কর পয়ক বই গখাাঁয়জ শ্য়র্ স্ািােয কয়র অম । উি
গ াকশ শচশঠ জমা শ্য়র্ এয়স্ পয়ক বই িাশরয়ে গেয় য় র্াই িায়র্ শচশঠ শনয়ে িাকবায়ক্সর আয়িপায়ি ঘুয়র ঘুয়র
কান্নাকাশ করশ । র্ার পয়ক বইয়ে শুধু াকা নে র্ার মৃর্ গময়ের একমাত্র শব শ । অম গ াকশ য়ক শজয়েস্
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কয়র জানয়র্ পারয় া গস্ শচশঠ জমা শ্য়েয় বায়ক্স আর র্খন র্ার পয়ক বইশ িাশরয়ে গ য় । আস্য় গ াকশ
শচশঠর ব্য় পয়ক বইশ িাকবায়ক্স জমা শ্য়ে শ্য়েয় বযাপার া বুঝয়র্ অময় র খুব গবশি স্মে া না।
গ াকশ বয় শ পয়ক বইশ খুাঁয়জ শ্য় বইশ য়র্ ের্ াকা আয় র্ার অয়ধতক অম য়ক শ্য়ে গ্য়ব। িাকশপেন
িাকবাক্স খু য়র্ আস্য় অম গ াকশ য়ক জানাে র্ার পয়ক বই িাকবায়ক্সই আয় । বইশ পাওোর পর আয়বয়
আপ্লুর্ িয়ে স্বগুশ াকা অম য়ক আর বইশ িাকশপেনয়ক শ্য়ে গ্য়ব বয় জানাে। অবিয োওোর স্মে ু
কয়র স্বগুশ াকা শপেয়নর িায়র্ আর বইশ অময় র িায়র্ শ্য়ে চয় োে। শঠক গেমন ু কয়র শচশঠর ব্য়
বইশ গপাট কয়র শ্য়েশ ।
শুধু অম নে প্রশর্শ শকয়িার ময়নই এক একজন িা তক গিামস্ বাস্ কয়র। স্্য বিিব গথয়ক বকয়িার প্রাপ্ত মন
নর্ুন শক ু জানয়র্ চাে নর্ুন শক ু করয়র্ চাে, শনয়জয়্র গো যর্ার প্রমাণ শ্য়র্ চাে। আর র্ায়্র কায় শনয়জয়্র
গো যর্া প্রমাণ গ্ওোর স্বয়চয়ে শন তরয়ো য পথ ি গ ায়েন্দাশ শর। আর শিশুরা অময় র ময়র্াই াবয়র্ পায়র—
আপশন িা তক গিাময়স্র নাম শুয়নয় ন? শবখযার্ গ ায়েন্দা িা তক গিামস্? র্াাঁর কায় ই আমার গ ায়েন্দাশ শর
গিখা- েশ্ও অয়নক া এক য়বযর মর্ই গিখা,৫
গ ায়েন্দাধমতী য়ল্পর পর গে ল্প শকয়িার মনয়ক স্বয়চয়ে গবশি নািা গ্ে গস্ া ি গ ৌশর্ক ল্প। গ ৌশর্ক
য়ল্পর া- ম য়ম আবিাওো শকয়িাররা অয়নক উপয় া কয়র। শিবরাম চক্রবর্তী অয়নকগুশ গ ৌশর্ক ল্প
শ য়খয় ন। ব া বাহু য র্ার গ ৌশর্ক য়ল্পর ূয়র্রাও িাস্যরশস্ক। অশধকাংি গক্ষয়ত্রই র্ারা ূর্ই নে। র্ার
গ ৌশর্ক য়ল্পর ময়ধয আয় ূয়র্ শবশ্বাস্ কয়রা, ক্ষণ এবং দ তক্ষণ, ূর্ না অদ্ভুর্, এক ূর্ুয়র কাণ্ড, বাশজকয়রর
শিকবাশজ ইর্যাশ্।

এক ূর্ুয়র কাণ্ড ল্পশ নবপত্র প্রকািন গথয়ক প্রকাশির্ শিবরাম অমশনবাস্ এর ৯নং এবং ১৩নং খণ্ড গথয়ক
গনওো িয়েয় । এই ল্পশ পয়ি গবাঝা োে ূয়র্র য়ল্প গে ূর্ থাকয়র্ই িয়ব এমন গকান বাধয বাধকর্া গনই।
গ ৌশর্ক পশরয়বি স্ৃশষ্ট্ করা াই মুখয। অশধকাংি গ ৌশর্ক চ শিয়ত্রই গ্খা োে ের্ক্ষণ ূর্ আস্ার পশরয়বি বর্শর
িে গস্ স্মে াে স্বয়চয়ে গবশি উয়েজনা অনু ব িে। েখন ূর্ এয়স্ পয়র র্খন উয়েজনা চরম মুিূর্ত গথয়ক আয়স্ত
আয়স্ত শনয়চ নাময়র্ থায়ক। উি য়ল্প শিবরাম ে শ্য়ে শুরু কয়র িাস্যরস্ শ্য়ে গিষ কয়রয় ন। একই ঘ না
স্মে স্ায়পয়ক্ষ বযশি শবয়িয়ষ শ ন্ন মাত্রা পাে। ঘ নাশ েখন উপয়রাপর বাশিযক ায়ব গ্খা িশচ্ছ র্খন র্া
পাঠকময়ন ে উৎকণ্ঠা স্ৃশষ্ট্ কয়রয় , েখন ল্প গিয়ষ পূণতস্র্য স্ম্পয়কত অব র্ িে র্খন িাস্যরয়স্র স্ৃশষ্ট্ কয়রয় ।
ল্পকথক রাাঁশচর রাস্তাে স্াইয়ক শ্য়ে মাই স্ায়র্ক োওোর পর াোর গোঁয়স্ োে। রায়র্র গব া পািাশি জং া
অঞ্চয় বায়ঘর য়ের ময়ধয গ্রাম গপয়র্ িয় আরও পাাঁচ মাই িা য়র্ িয়ব। আধঘণ্টা শচন্তা ও অয়পক্ষার পর একশ
শি এয় া এবং র্া র্ার ন্তয়বযর শ্য়কই চয় গ য় া, য়চতর আয় া গ্শখয়ে িার্ গ্শখয়ে গকানও া িেশন।
গিয়ষ একশ গবশব অশষ্ট্ন আয়স্। াশিশ এর্ আয়স্ত চ শ গে মানুষ িাাঁ য় ও র্ার গচয়ে গবশি শর্য়র্ চ য়র্
পায়র। এই াশিশ ও থাময় না গ্য়খ কথক মশরো িয়ে াশিয়র্ উয়ঠ পয়র। াশিয়র্ উয়ঠ শনয়জর ন্তবয স্ম্পয়কত
ব য়র্ শ য়ে কথয়কর ার আওোজ উয়ব োে- ড্রাই ার স্থান োাঁকা, াশির ইশঞ্জনও চ শ না র্বুও ড্রাই ারিীন
াশি চ শ । কথক গ য়ব শস্িায়ন্ত এয় া িীয়র্র রায়র্ কুোিার ময়ধয গিাঁয় মরা বা বায়ঘর গপয় শ য়ে মরার
গচয়ে ূয়র্র িায়র্ মরা অয়নক ায় া।
এইকথা গ য়ব, এবং গিাঁয় োওোে গচয়ে বয়স্ োওোর আরাম গবশি শবয়বচনা কয়র’ প্রায়ণর মাো গ য়ি শ্য়ে
গস্ই ূর্ুয়ি ািীয়কই আশ্রে কয়র’ রই াম।৬
দই ঘণ্টা পর াশি া গ য় ক্রশস্ং-এ এয়স্য় , এশ্য়ক গেনও আস্য় শকন্তু াশি থামার নাম গনই। কয়েক
মুিূয়র্তর চিম উয়েজনার পর গকায়নারকয়ম কথক াশি গথয়ক গনয়ম পয়ি, স্য়ি স্য়ি াশিও গথয়ম োে।
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এর্ ুকু পেতন্ত ঘ না একশ্য়ক িাশচ্ছ , রয়স্র আমূ পশরবর্তন িে েখন পর-মুিূয়র্ত াশির গপ ন গথয়ক াশির
মাশ ক গবশিয়ে আয়স্ন। আ মাই ্ূর গথয়ক ক শব িায়না াশি গঠয় শনয়ে আস্য় ন শর্শন। য়ল্পর গিয়ষ
এয়স্ োনক রস্ িাস্যরয়স্ পশরণর্ িয়েয় । এখায়নই শিবরায়মর কৃশর্ত্ব।

বাশজকয়রর শি বাজী গ ায় া ল্পশ য়র্ ূর্ আয় শকন্তু এয়ক গ ৌশর্ক ব া োে শকনা গস্ া শবয়বচনার শবষে।
য়ল্পর মূ নােক ম ে িয় ও োদকর য়ণি গ াাঁস্াই চশরত্রশ স্ব-মশিমাে উজ্জ্ব িয়ে আয় । অবিয র্ায়ক য়ণি
গ াাঁস্াই না বয় স্ব তীে য়ণি গ াাঁস্াই ব াই গশ্রে। গপ্ল গরায় আক্রান্ত িয়ে মারা গ শ
য়ণি গ াাঁস্াই, পরয় াক
গথয়ক শিকবাশজ গখয়ে মরয় ায়ক এয়স্য় গস্। শনয়জর পশরচে ্ানকায় য়ণি জানাে র্ার ঠাকুর্া স্ব তীে শ্রী শ্রী
মুকুন্দ গ াাঁস্াই এর কায় গ শক শিয়খয় গস্। ঠাকুর্া মিারাজা কৃষ্ণচয়ন্দ্রর রাজস্ াে োদকর শ য় ন। গ াপা
াাঁি গক াাঁি বানায়নার কৃশর্ত্ব র্ার ঠাকুর্া মুকুন্দ গ াাঁস্াই এর, এই কথা ব য়র্ও গস্।
অশমশুয়ক একাকীত্ব গপ্রমী ম ে গ্িায়র্ (গ্রায়ম) শ য়ে জীবনোপন শুরু কয়র। র্ার বাশির পায়ি একশ গপায়িা
বাশি, বাশিশ র অবস্থা গ্য়খ ম ে খুশিই িয়েয় এই কারয়ন গে গস্খায়ন কখয়না গকউ থাকয়র্ আস্য়বনা। ম য়ের
এক াই িখ িাকস্বশজ া ায়না। একশ্ন িঠাৎ গ্য়খ গপায়িা বাশি া োদকর য়ণি গ াস্বামী নায়মর ে ক
া ায়না অবস্থাে ঝকঝক র্কর্ক করয় । প্রশর্য়বিী প্রীশর্ ম য়ের গকান কায় ই শ না, র্াই য়ণয়ির অোশচর্
গকাি বার্তা র্ার ায় া ায় না। অশব য়ম্ব ম ে বুঝয়র্ পায়র য়ণি গ াস্বামী গ শক গ্খায়র্ উস্তা্। একশ্ন
মর্ শবশনময়ের এক পেতায়ে ম ে উেপ্ত িয়ে উঠয় োদকর র্ায়ক াধা বাশনয়ে গ্ে। াধারূপী ম ে শনয়জর
িয়খর স্শি র্ ন কয়র শক ু খাে আর শচৎকার করয়র্ থায়ক। র্ার শচৎকায়র শবরি িয়ে য়ণি র্ায়ক ইাঁদয়র
রূপান্তশরর্ কয়র শকন্তু পর মুিূয়র্তই শনয়জর মৃর্ুযর কারন ময়ন িয়ে োওোে ম েয়ক পুনরাে মানুষ বাশনয়ে গ্ে।
শনয়জর স্বরূপ শেয়র গপয়ে ম ে এক গ্ৌয়ি ঘয়র োে এবং াধা িয়ে গে বাাঁধাকশপ কাাঁচা স্িী আত্মস্াৎ কয়রয় র্া
িজম িওোর জনয িজশম গখয়ে শব ানা গনে। স্ার্শ্ন পর ম ে হুি শেয়র গপয় শুয়ন কারা এয়স্ র্ার স্িী বা ান
নষ্ট্ কয়র শ্য়ে গ য় । বাইয়র শ য়ে গপায়িা বাশি ায়কও আয় র ময়র্া পশরর্যি রূয়পই গ্য়খ। ম য়ের ধারণা িে
এর্শ্ন গস্ অস্ুস্থর্াে গবহুি শ , স্ব ঘ না গবাধিে র্ার স্বয়ে গ্খা।
ো য় - বয় শেয়র আস্য়র্ই াউয়ের মাচাে র্ার নজয়র পিয় া ! একী ! এ া র্য়ব কী? াধার এই আধা
যাজ এয় া গকাথয়থয়ক? আমার এখায়ন- এই বা ায়ন?৭
াউ মাচাে পাওো গ জ গে া াধা রূয়প ু া ুশ করার স্মে শ াঁয়ি শ য়েশ
শনয়ে ঘয়র ক ম্াশনয়র্ গরয়খ গ্ে।

। ম ে েত্ন কয়র শনয়জর গ জ া

শিবরাম চক্রবর্তী শনয়জর গ খা স্ম্পয়কত বয় য় ন–
গকায়না শিয়র্াপয়্ি গনই আমার গ খাে, আ্িত স্থাপয়নর বা াই গনই গকায়না, গকায়না বাণী শ্ইয়ন আশম – গস্ই
জয়নযই িের্ গিানার গো য ময়ন কয়র র্ারা।৮
এই কথা া অয়নকাংয়ি স্র্য, শিবরায়মর য়ল্পর প্রধান ববশিষ্ট্যই ি শনমত িাস্যরয়স্র স্ৃশষ্ট্। র্াাঁর গ ায়েন্দা
ল্প বা গ ৌশর্ক ল্পগুশ ও এর বযশর্ক্রম িেশন। অশধকাংি ল্পগুশ য়র্ রিস্য-গরামায়ঞ্চর আিায় িাস্যরয়স্র
প্রয়ো গ্খা োে। র্াাঁর গ ায়েন্দা ল্প এবং গ ৌশর্ক ল্পগুশ স্ব-মশিমা কর্্ূর পূরণ করয়র্ গপয়রয় র্ায়র্
প্রশ্নশচহ্ন থাকয় ও ল্পগুশ গে পাঠকয়্র মুয়খ িাশস্ েুশ য়েয় র্ায়র্ গকায়না স্য়ন্দি গনই।
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