
কেথেপি 

 ড০ সৃ্মপিেুমার প িংহ 

আপি অপি  ছুপির পিছছ বা াছে আলথে অয়া আছহৌপরিা। িথগর বাউেহান লালইছি কেলনার েুোন আহানর মুছে েৃশ্য 
আহান আপহি িপিল। পম োেইলু। ছয় বছপর পনেলছশ্ৌ আগ ে র কেৌ আগুপল উরহানাৎ েপরয়া মালের িুছলা 
েুোনহানাৎি পনেুপলয়া আপহপল। কিই উরহানর কশ্ৌগছর হম হম বুপলয়া লরা লরা কেমেপরপর। হাপে হাপেিও িামাহানর চুপি 
আগল কশ্ৌগর কমইথিংহান িুছছ পেপর। পম উবা অইলু। কেথেপি প রছো কমার মুছে আিংেরলহা, ‘োো েুলািং?’ মালিী বইপি 
থক্ক উবা অইপল, ‘অ শ্শ্ী আইছলিা?’ কিইর আপহথম পলেপলর  াছেছন পচেপচে। পম কচয়া থাইলু। কশ্ৌগ মালের লছগ 
পরক্সাহানাৎ োয়া কগপলগা। কমার এছবছে পমছলিং আহানও নােল। পমও বা াছে  ালইলু... চাপরবছর আছগ কেথেপিরো িনর 
িাো িচাত্তইর িই া পেয়া অপবেল এ াছে কেৌ আগ লপছলু। PWDৎ িছয়ন েপরয়া িইলা মাহার কবিন িাপছলু পেনহান। 
হায়, কম মাহর পিন িাপরে। নাহ, হুদ্দা ঔপেনোর েথাছি পেয়া? আপি কেথেপিছরল য়াপরহান কেনাৎ কলিইলু মাপহছি োপন 
আগহানাৎি অেপরিং। ঔিাইছল য়াপরহানও মূপিি িালইিই, পমও কোলা া েপরয়া মাপিয়া শ্াপি আেচুপি কিইছিৌ।  
হাই, বাবা পশ্লচছর চােুপর েরল হােিােহান। ঔবাো কে ঘরগৎ আপম ভািা পেয়া আপছলািং, ঔগর োোর েুো আগৎ 
আপছলািা নছরন্দ্রো বার মালিী বইপিগাপছ। কেিেী বুপলয়া িানুরিা িাচ-ছয় বছরর পনেলছশ্ৌ আগ আপছপল। কেিেী িানুর 
িইলা বাছরা এেমাত্র কশ্ৌগ। কশ্ৌগ কমার লছগ েপিছি চান্না অপছপল বুলছল, উিায় কনই। ঔহান পম চােুপর নাছিয়া কিরছিপর 
বুললু িান িাহান। আপিও ইন্টারপভউ োপলও ইণ্টারপভউ বুছল বুছল েিপেন স্বরিাম কচয়া োত্রা েরলু পহ াব কনই। কশ্ৌগর 
বাছরা েস্তুর আহান। পম আেগছে  ালয়া পনেুলছল, কেছিইছিৌ থাে োবছে আয়া ‘োো েুলািং?’ বুপলয়া স নায়া আিংেরলগ। 
‘ইন্টাপরভউ কেনািনাই’ বুলাপন ছািা কমারিাও আর েথা কনয়পছল। েিপেন বাছরা ঔ াছে োবছে মুছে উবা অইছিগা মালছে 
মািল, ‘কহই ইন্টারপভউ কেনাৎ োরগাগছর মুছে না কথৎেপরগা। এগছে আই।’ ইন্টারপভউ শ্ব্দ এগ হুনছি হুনছি কিইরিা 
মছন পেহান উেয় অইল, পিছছছেছি কমাছর হুদ্দা োো নাবুপলয়া ‘ইিাভু োো’ বুপলয়া ডাহাপন অেরল। কেহানাছিৌ ‘অ ইিাভু 
োো, অ ইিাভু োো’ এহানছলা োন োলুৱা েছর কবলল। পম বার ইমা, বাবা বাছরা ইছচগাপছর মুছে ঔিা বুপলয়া ডােবিাই 
লািহাছন থাইল িথ নাছিইয়া ‘হ্রস্ব পল (৯)’ গর  াোছন েলো অয়া োিংেরলুিা। আেপেনছি পেিা অয়াথািং কিইছর কেিেী 
নাবুপলয়া কেথেপি বুপলয়াছহ ডাছহ কবললু, ‘হাফ ে’ িুপলয়া থাইপল এহান... কমার লছগ িিরাপন কিয়া বন।  
এন্না িাইলু, কিইছর িব্দ েরাপনর িথ আগছি কিইলু। মছন মছন পম হাছরৌ অইলু। এেুরুমছি কিই ইছম ‘ইিাভু োো’ বুপলয়া 
ডােছলই পমও ‘পেগ কেথেপি?’ বুপলমিাইছি এছেবাছর চুি। পমছি, মািাপনও হবাছনইছাৎ, কশ্ৌ িুোপন োপন গারগ। কিইর 
ক ৌ অপন ঔহান চানা মছনয়া কেহানাছিৌ কেথেপি কেথেপি বুপলয়া ডাহাপনছয় আেয়া পিছছছেছি ইছম ঔহাছন কিইর বানার 
নােহান অ িপিলগা। এমনপে কিইর ইমা বাবাও আেৎ নািংহান িাহুপরয়া ইছম ঔ নািং ঔহানছলা ডাহাপন অেরলা। পিছছ পিছছ 
কিইও আর না ক ৌ অইপল, পমও ইিাভু োো বুলছল আর লাি নাছিইলু। অবশ্য, পম কেগছে পনেুলছলও েুরািং বুপলয়া 
আিংেপরপর এহানর পিপেৎ য়াপর কশ্ৌ আহান থাইলিা। কিই এগ হুরোিং কশ্ৌর  াছলছে মপরিং বুলল। িথগছে আগই হুরোিং 
কশ্ৌ আগ লয়া পনছিগা কেেছলই উছর লনারো েইমাপম সচ অয়া নাপিছরয়া োছে িারল। আেপেন ঔ াছে োিাছম কিইছর 
কেমেরাপনর  াছলছে মািলু, ‘পহ কেথেপি, নাোপে। ঔগছি হবাও নাছছ। পম কিারো বুপলয়া হব্বা হুরোিং কশ্ৌউ আগ 
েুোছনৎি লয়া আছন পেছিৌ।’  



‘োো েুলািং?’ বুপলয়া আিংেরাপনর হাপেছয়ছে প র েছর কেৌগর েথাহান কিই পনিংপশ্িং েছর পেল। পমও হারছিইলু, পমও 
মছনইলু কেৌরািংিা েুৎিলহান কিইর আছি পেয়া অ ীম হাছরৌর অিংশ্ীোর অনা। পেন্তু  ামথিয েই? েুছনারেম ইমা-  
ইছচগাপছরািংি কিইলু িলার রূিা ঔহাপনছি চােুপরর েরোস্তর লছগ হুদ্দা বযািংে ড্রািি, কিাছেল অডিার, কেিাপর চালান 
এিাপেিা পেয়াছিছেইিও নাইলগা। পম কবোরগ এহান অবুঝ কশ্ৌগুপলছয় হারনাছিইল। হারনাছিইল ইিাভু োোর িাম্পলপগ 
বপলল বপলল অইছলও িা েপি  লগ। েুোছনৎি ঘছর আলথে অইছলই কিই আিহাপনছে আশ্া আেচুপিছলা করিংেছর 
কচইল। কমার হুোলা আিহাপন কিইর আপহর িািাহাপন বাছর বাছর মাপিছয়ছে পের েছর লামা পেল। কিই পেিা পব াছরইপর 
ঔহান আরিাই হারনাছিইছলও পমছি হারছিইলু। আেপেন োলেরলু, কেিা অইলিার অইিই কিইর কেৌ আগছহ পনয়া 
পেিংগা। পেন্তু পেে ঔ পমেুছি কমার আপহপগৎ বাপহল কিন ন িানা পবৎিা অছছ বাবার পিোলা আপহথম, পবয়া নাছেপছ কমার 
কিপে বনে ঔগর উচয়া পনেুছলছছ কলম্পালর আরপগ, নুৱারাছচলপি ইমার প িংছলছয়  াছছ আিহাপন। পম আনপচল অইলু। 
কেিাও অে, েপরমগছে এ চােুপর এহান কিয়া িছয়ন েরাৎ আইলু পেন ঔহান কিইছর মািলু, ‘এ এেুরুমছি হুরোিং-হারোিং 
নাগই এছেবাছর ডাের কশ্ৌগ, এেগ িারাগ...’ প্রায় িনরপেন পিছছ মালিী বইপির পচপে আহান িাইলু। পচপে ঔহানাৎ 
বিইপিছয় মাছিছছিা, ‘অনথেছো পহন আহানাৎ কবলছলছো। পেগ আগ আছনপেছিই বুছলছৎ এবাোছি কিার কেথেপিছি 
পি আপহছিই বুপলয়া পেনরাপি মািংেছল বয়া বাছছয়া থাইপর। েইছি নাও আছনছে্  নাও আছনছের— এহানছলা জ্বাছলয়া কেইল। 
অিংলাে পেিা পহয়া িুৎিািৎ অয়া থাইপল, আছনপেছবনাই।’  
পচপে ঔহান কিয়া কেথেপিছর কেহাপনর কেৌরািং ঔহান কমারিা আরাছো িবর অইল। কবিন কিয়াও লছগ লছগ পশ্লচছর 
আইলু। েুোছনৎি ডাের কেৌ আগ লয়া বা াৎ কগলুগা।  
 
মালিী বইপি োপরর িিগৎ বয়া আছছ। মাোছন ঘুছমৎি উপেয়া িাউপর চুলও অউপল িউপল বার আপহপগও িুলািুলা অছছ। 
কমাছর কিইরাে মুছে কেপহয়া থক্ক উবা অইপল। মাৎল, ‘অ শ্শ্ী আইছলিা?! কিইর আপহথম পলেপলর  াোছন পচেপচে।  
‘বইপি েই কেথেপিছি? কেৌগ কেছহয়া মািলু, ‘এছর কিইর কশ্ৌগ আছন পেলু, ডাছহ কে। অিংলাে পেিা...’ 
‘কচইে কচইে।’ কশ্ৌগ কমারািংি লয়া কচয়া মািল, ‘হইমা েপি হবা অছছিা। কেথেপিছয় কেেছল কে হাছরৌ অইিই। বাছা 
ডাছহ পেিং।’ ঘছর পভিছরছে আে োছেই আগুছৱয়া বাছরা পিপে বুলন পেল। অনথেিা আহাপন আহান পেয়া মািল, ‘কমার 
লছগ কনৌৱািং েপরয়া নািিছরয়া বয়া আছছিানা। এগ কেেছলছি িালপেয়া আপহিই। বাছা, ডাপহয়া আপনিংগা।’ 
কেৌগ েলেপরয়া ধপরয়া মালিী বইপি ঘছর হছমইপলগা। কমার নারগ হুপনয়া আমার ঘছরৎি ডাের ইছচ পনেুপলয়া আয়া মািল, 
‘হাাঃ শ্শ্ী! এমাপিে পডলয়া আপহছলিা। আই ঘছর আই।’ 
“বাছা ইছচ কেথেপিছর ডাহাৎ বইপি পভিছর হছমইপলগা, পনেুলে’, পম মািলু , ‘কিইর কশ্ৌগও আছন পেলুনাই, এব্বাো 
েুোছন িরম অইপলগ।’ 
ইছচর আপহথম োিংিা আপহর িাপনছয় পিি পিি অইল। পনক্করল অিগ োি ুপরর বােছন িপিয়া োমইল। কিই বারাছে কচয়া 
আিংেরল, ‘কিপলগ্রামহান নািাছৎ?’ কমার বুে এগ থুে েরল। পম ডরা ডরা আিংেরলু , ‘ইছচ পেিা অছছিা?!’  
ইছচই োছে োছে মািল, ‘োপল পবয়াছন কিইরাে পিগ অয়া িাি আহান উপেল। মাোছনছে আরােও িবর অইল আর 
কেথেপিছর হাস্পািাছল পনলািংগা, কিাছর কিপলগ্রাম েরলািং। ডাক্তাছর মািলা এনছোছিলাইপি । আপি পবয়াছন মরাপনর আছগ 
কিয়া পবপবছয়ইল েইছি নাও আছনছের, নাও...’ কমারিা আপহপগ আধার অইল। িাের িলর মাপিহান পনক্করল। োবছে মালিী 
বইপিগাপছর ঘছর হছমইয়া কেহান কেেলু ঔহান পম পে াছে হাছিয়া মািিু। মালিী বইপি, কেথেপির মালে, কেৌগ আে 
আছি বার আরাে আছি কেথেপির িিেহান ধপরয়া, মুেপ  মুেপ  পেয়া িিেহানাি বয়া আছছ কেথেপিছরই আছুছল 



আছুছল মায়ার  ুছর ডাপহপর, ‘কেথেপি ইমা আই। পেয়া ঔ াছে েরুপরিা? এচা কিার ইিাভু োোই কিার কশ্ৌগ আছন 
পেলিা। েপি হবাছছিা। উরহানাৎ নালইছিই? ে... ল... ে... েছন কেথেপি কেথেপি... ’ 
------------------------------------------------------------------- 
সৃ্মপিেুমার প িংহর িইলা ইেরা গল্পহান ‘কেথেপি’। ইেপরয়া লমপনর িাপরে;        ২৯-০৭-১৯৭৯   ।  িইলা প্রোশ্;            ২  ছ  ৯ 
      ০৯-১০-১৯৮১   । পগরের িইলা প্রোপশ্ি গল্পহানছি ‘গৎ কনই িুল’। 

             

                                


