
শরীেরর আ ন 
 

ঘেরর বাiের দাঁিড়েয় দাঁিড়েয় আিম দিুট আ লু িদেয় িনেজর দ েখঁেচ চেলিছ aনবরত।আমার 

শরীর িদেয় েযন আ ন েবর হল। েছেলরা িনেজেদর বাড়া েখেচ েখেচ বাড়ার রসটাচট কের েবর 

কের েফলেত পাের, েমেয়েদর পেk eটা বড়i কে র। দ েখচেত েখচেত হাতবয্াথা হেয় যায়। রসটা 
ei েব েc েব েc কেরo েব েত চায় না। আমার হাত বয্াথা হেয়যায়। শরীর িদেয় দরদর কের 

ঘাম েব েc, তবু রসটা েবর হেc না। আিম সমােন দ েখেচচেলিছ।  
“নীরা িক করিছস? eiভােব েকu দ েখেচ নািক? েদর বােরাটা েবেজ যােব! eকটােরাগ বািধেয় 

বসিব। আমােক বলেতi পারিতস, আিম েতার দ েমের েমের দ চুেষ েদররস েবর কের িদতুম। 

নািক মনদুা বেুড়া হেয়েছ বেল িকছু বিলসিন? আের ei ষাট বছেররবুেড়ার বাড়ার যা েজার আেছ 

তা আজ কালকার েষােলা বছেরর বাঁড়ােতo েনi।” মানদুাআমার িপছেন দাঁিড়েয় আমার েপাঁেদর 

ফাঁেক তার ঠাটান বাড়াটা ঁেজ েদয়। eকহােতআমার হাতসহ দখানা েচেপ ধের aনয্হােত নাiিটর 

uপর িদেয় eকটা মাi িটপেত িটপেতকােনর কােছ মখু িনেয় িফসিফস কের বলল।  
pথেম আিম ভীষণভােব ভয় েপেয় িগেয়িছলমু। মনরু কথা েলা কােন ঢুকেত সব দয় ম হল। মন ু

কখন uেঠ eেস দরূ েথেক আমার দ িখঁচেত েদেখ চেল eেসেছ।  
মনু আমােদর বাড়ীর পুেরােনা চাকর। তার বাড়ী েমিদনীপুর। েসi েকান বাcােবলায়আমােদর বাড়ী 

কােজ ঢুেকিছল। ৈকেশার-েযৗবন-বাধর্কয্ আমােদর বাড়ীেতi।  
ঘের ঢুেকi মন ুদরজায় িছটিকিন িদেয় িদল। আমার নাiটী খুেল িনেয় আমায় uল  কেরিদল। েচাd 

বছের সেব থেরা িদেয় oঠা েকামল কিঠন আ যর্ সমnেয় আমার মাiদেুটােকেদখল। তারপর মাi 
দেুটােক দহুােতর মিুঠেত িনেয় িটপেত িটপেত মনদুা খুশীর গলায় বলল,  

“iস নীরা, তর মাiদিুট িক সুnর ের, িটপেত িক সুখ পািc আিম! ব কাল eমনeকেজাড়া মাi 
িটপেত পািরিন। িঠক আমার হােতর মেুঠার মােপর ৈতরী! আয় তুi িচtj হেয়েশা, েতার দটা eকটু 

চুিষ। কিচ েদর রস ব িদন খাiিন।”  

কেলর পুতুেলর মত আিম খােট uেঠ যািcলাম, মনুদা বাধা িদেয় বলল, 

“না না খােট uিঠসিন। কিচ েদ বাড়া ঢুিকেয় ঠাপাব, েবশ গােয়র েজার লাগেব। খােটরoপর uেঠ 

েচাদাচুিদ করেল কয্াচর কয্াচর শb হেব। েদখিল না কতর্ া িগnীর েচাদাচুিদর শb েন েতার ঘুম 

েভে  েগল। দাড়া েতােষাকটা েমেঝেত েপেত িদi।”  

ei বেল মনদুা খােটর নীেচ েতােষাক েপেত বািলশ িদল। বলল, “েন eবার িচtj হেয় েশািদিকিন। 

েতার েদর রসটা চুেষ খাi, েদখিব সুখ কােক বেল। েসi সুেখর সnান েপেল িদনরাত েতার মনদুার 



গােয় গােয় িচপেট থাকিব।”  

আমার মখু িদেয় েকান কথা েবর হিcল না। ঘন কােম আমার শরীর িদেয় আ ন েবরহিcল। 

আমার েচাখ মখু লাল হেয় িগেয়িছল। আিম িচtj হেয় েয় পড়লাম।  
“িপঠটা সামানয্ uচু কর, েতার পাছার তলায় eকটা বািলশ িদi।” আিম িপঠটা সামানয্u ঁচু করেতi 
মানদুা আমার িপেঠর তলায় eকটা বািলশ িদেয় দটা uচু কের িদল। আমারদiু u র ফাঁেক মনদুা 
uব ুহেয় বেস দ’ুহাত িদেয় দখানা িচের ধরল। মখু নীচু কের েদরেচরার মেধয্ িজভ ঢুিকেয় চুক 

চুক কের দটা িজভ িদেয় চুেষ কামরস েখেয় েফলেত লাগল।পু ষ মানষু দ চুেষ িদেল েয eত সুখ 

হয় তা আমার কlনার aেগাচের িছল। pচn সুেখআkল হেয় আিম শরীরটােক েমাচ্ড়ােত লাগলাম। 
j 

মনদুা িজভটা ঘুিরেয় ঘুিরেয় েদ েখলােc। আমার েছাট ভগা ু েরর মাথায় িজেভরডগািটেক 

বারবার ঘষেছ। আিম সুেখ পাগল হেয় uেঠিছ, আমার দ িদেয় হড়হড় কেরথকথেক কামরস 

েবিরেয় আসেছ। মনদুা েস েলা amানবদেনচুেষ চুেষ েখেয় িনেc।েলাকটার েঘnা িপিt েনi নািক? 

আমার েপcেবর যায়গাটা মািসেকর জায়গাটা oভােব চুেষআমায় সুেখ পাগল কের তুলল। আমার 

মনটা ষাট বছেরর বেুড়া েলাকটার oপর eক মমতারআেবেগ পূণর্ হেয় uঠল।  
আদর করা মনদুার মাথার চুেল িবিল কাটেত লাগলাম। মনদুা সমােন সমােন আমার দচুেষ চেলেছ। 

aসহয্ সুেখ আkল হেয় আমার দম বn হবার মত aবsা। আিম আর থাকেতনা েপের বেল uঠলাম,  

“মনদুা কী করছ তুিম? আিম েয আর eত সুখ সহয্ করেত পারিছ না! iস iস uঃ আঃ iঃiঃ iেয়াঃ 
uের uের মাঃ মা মের যািc।” হঠাtj আেবেগ আিম দ’ুহােত মনদুার মাথাটা শkকের আমার েদর 

uপর েঠেস ধরলাম। তারপর দখানােক aপর িদেক িচিতেয় তুেল িদেতিদেত pচn সুেখর 

িবেsারেণ ajান aেচতন হেয় েগলাম। আমার েদর রস েবিরেয় েগল। দ চুষেল েয েদর রস 

েবর হয় তা জীবেন ei pতম জানলাম। আমার িনঃ াস p াস ঘনঘন পরেত লাগল। সমs শরীরটা 
কাটা ছাগেলর মত ছটফট কের uেঠ িনথর হেয় পরল।aসীম সুেখর pচnতা সহয্ করেত না েপের 

aেচতন হেয় পড়লাম। হাজার সূযর্ uঠল আমারেচােখর সামেন।  
রিত aিভj মনদুা বঝুেত েপেরিছল আমার েদর রস েবিরেয় েগল। েস তারাতাির দেথেক মখু 

তুেল বাঁ হােতর দiু আ েুল আমার দ িচের ধরল। ডান হােতর দiু আ েুল বাড়ারেগাড়া ধের 

মেুদাটা আমার েদর েচরার মেুখ েঠিকেয় সেজাের ঠাপ মারল। নয় iি  লmাবাড়াটার iি  

পাঁেচেকর মত সজা িগেয় আমার েদ ঢুেক েগল। eিদেক ষাট বছেরর বাড়াটালmায় iি  নেয়ক, 

েঘের েমাটায় iি  সােতেকর কম নয়। আমার েচাd বছেরর েদরফুেটাটা খুবi েছাত। বাড়ার ঠাপ 

েখেয় আিম চkু েমেল তাকালাম।  



আমার পা দ’ুেটােক েমেল িদেয় মনদুা আমার বেুকর িদেক ঝুেক পড়ল। দ’ুহােত শk শkমনদুার 

হােতর মােপর ৈতরী মাiদেুটা মেুঠা কের ধের আমার েচােখ মেুখ কপােল চুম ুেখল।eবাের লাল 

টুকটুেক েঠাঁট দেুটা চুেষ রস রk সব েবর কের িনল। আখাmা লয্াoড়াটা আমারেছাট কিচ েদর 

মেধয্ ভীষণ টাiটভােব বেস িগেয়িছল। আমার দখানা আপনা েথেকiঠাটান বাড়াটােক েজাের 

েজাের িপেষ ধরিছল। েকামরটা সামানয্ uচু কের মনদুা িনদর্য়ভােবআর eকটা েজাের রামঠাপ 

মারল। মনদুার বােলর ঘষা আমার েদর aপর লাগেতi আিমখুব aবাক হেয় পড়লাম। eত বড় 

আখাmা বাড়াটা আমার েছাট েদ ঢুেক েগল, আমার দaথচ আিমi আমার েদর রহসয্ জািন না!  
aতবড় বাড়াটা েদেখ আমার ভয় হেয়িছল, ভাবিছলাম, oের বাবা aতবড় বাড়াটাআমার oi েছাট 

ফুেটায় ঢুকেব েতা? আমার দটা েকেট যােব না েতা? িক হয় িক হয় - eমনভাব আমার মেন। িবনা 
রkপাত িবনা বয্াথায় সmূণর্ বাড়াটা েদ ঢুেক েযেত sিsরিনঃ াস েফললাম। মনটা utফুl হেয় 

uঠল। j 
েঠাঁট েচাষা েছেড় মনদুা বলল, “নীরা েযমন েতার দ েতমিন েতার মাiদেুটা। eমনeকটা টাiট 

কিচ েদ বাড়া ঢুিকেয় ডােটা মাi িতপতা িটপতা আিম মের েযেতo রাজী।েতার দটা আপনা 
েঠেকi আমার বাড়াটােক িপেষ িপেষ ধরেছ, েতার েদর িভতরটা কীগরম ের! েতার েদর রসটাo 

খুব সুnর। েকমন েযন eকটা মন মাতাল করা গn।” eiবেল eকটা হাত মাi িটপতা িটপতা aনয্ 

হােত আেরকটা মাi চুষেত চুষেত েকামরটা সামানয্uচু কের আমায় চুদেত লাগল।  
uঃ আঃ করিছ আর পকাত পকাত কের চুদেছ। আমার দ িদেয় কামরস েবর হিcল, েগাটা মাiটা 
লালায় িভিজেয় চুেষ চলল েস। েবাঁটা সেমত বাদামী বলয়াটা মেুখ পুের কামড়িদিcল, kেণ kেণ 

দাঁেত েচেপ ধরিছল েবাঁটাদিুট। আমার েদ আেরাo রস েবর হেত থােক।  
দহুােত দেটা মাiেক িনেয় ময়দা দলেত থােক। বেল, “নীরা েতার o দেুটা eখনo মাi হয় িন, বলা 
যায় চুচী। সেব মাi oঠা  হেয়েছ।” বলেত বলেত েস আমার গালদেুটা চাটেত চাটেতঘপাঘপ 

কের েদ ঠাপ মারেত লাগল। pিত ঠােপ মেুখ আoয়াজ হেত লাগল - বাpj বাpj আর েদ আoয়াজ 

হেত লাগল - পcj পc। কমলার েকায়ার মত বীিচ দেুটা দ আর পেদর মােঝবারবার আছাড় েখেয় 

পড়িছল। কে র মােঝo কী েযন eকটা aজানা সুখ হিcল। j  
আিম আর থাকেত না েপের aসহয্ সুেখ আkলতায় শীtকার িদেয় uঠলাম, “আঃ আঃ iঃisj isj 

uঃ কী সুখ! uঃ uঃ মনদুা তুিম আমায় কী সুখ িদেcা। কর কর, েচাদ, ফািটেয় দাo, রk েবর কের 

দাo – েলহন কর, বেলর েবাঁটা কামেড় ধর। মখুটা িদেয় মাiটা েচেপ েবাঁটাদাঁত িদেয় িচেপ ধর, রk 

ঝের ঝ ক। মা েগা! আিম আর পারিছ না। মের যািc, sেগর্ যাiেগা মা। uের uের। তাoমার 



বাড়ায় eত সুখ েকাথায় লকুান িছল েগা? তুিম কী ভাল েগামানুদা। uের, েগল ের – হয্াঁ হয্াঁ। ঐভােব 

ঠাপ দাo, িঠক হেc, মাiদেুটা আেরা েজাের িটেপধর। তুিম আমায় েরাজ আমায় করেব। eমিন 

কেরi আমার েদ বাঁশ পুের েমিশন চালােব।”j  

eমন ভাট বকেত বকেত মনদুার গলা জিড়েয় ধের পাগেলর মত মনদুার েঠাঁট কামেড়ধির। 

eকসময় মনুদার মাথাটা তার চুল ধের আমার বেুক সেজাের েচেপ ধির। াসক aনভুব কের েস 

মখু uিঠেয় িনল।  
কিচ ডাসা হাতভর মাiদেুটা দলেত দলেত eকসময় েস বেল, “oেগা েসানামিন, দমুিন, েভেবা না, 
েরাজ রােতi মাংস খাoয়াব। েরাজ রােত েতামার দগhের বাঁড়া িদেয় চুিদেয় রসেবর কিরেয় তেব 

আিম েতামার দধু েথেক দধু বার করব আর েদ বনয্া বয়াব। েতামায়sেগর্ oঠাব, সুখ পাc েতা 
চুদমুিন? আমার হয়? না লােগ?”  

আিম বিল, “লােগ eকটু লা ক ভাল েতা লাগেছ। তুিম ঠাপ দাo, oিদকটা থামােলেকন?”  

“হা হা িঠক, ভীষণ ভাল লাগেছ। খুব লাগেছ, না না খুব ভােলা লাগেছ। কামসুেখ নীরারআমার মাথা 
কাজ করেছ না, বঝুেত পারিছ, aসংলg কথা েবিরেয় আসেছ।”  

“কের যাo কের যাo। যেতা পােরা কের যাo, দটা ফািটেয় দাo, রk বার কের দাo।isj মােগা 

আিম আর পারিছ না। আিম িন য় মের যােবা। আ আঃ isj isj iের iের। যাঃযাঃ মা-মােগা, ei 
যাঃ, a-a, aক aক, iক iক uস”, বলেত বলেত eক sগর্ীয় সুেখরসnান েপলাম মেন হল। 

শরীরটা ধনু ার েরািগনীর নয্ায় েভে চুের eকাকার হেয় েগল।েচাখ মখু গরম হেয় jালা jালা 
করেত লাগলেযন িঠকের েবিরেয় আসেত চাi েচাখদেুটা।নােকর ফুেটা িদেয় গরম িনঃ াস েবর হেত 

 কের। েদর েভতরটা ভীষণ শk হেয় uেঠমনদুার বাড়ােক কামেড় ধেরেছ। মেন হেc েপেটর 

িভতর েথেক কী eকটা রস েবিরেয়আসেত চাiেছ, adুত aনভুুিত। জীবেন কখনo eমন aনভুুিত 

আমার হয়িন। সুেখরpচnতা সহয্ করেত না েপের কখন eকসময় aেচতন হেয় পেড়িছ জািন না।  
eকটু রাগািnত হেয়i মান ুসেজাের আমার চুিচ দলেত দলেত আখাmা বাড়াটা েদরিভতর সেজাের 

থাসেত থাসেত বেল, “oের দমারানী মাগী কামড়ািcস েকন? দাঁড়া তরমজা েদখািc। েতার গরম 

েদ eবার আ ন ধরাব।” ei বেল আমার মাiদেুটা আরo শkকের খামেচ ধের গদাম গদাম কের 

েদ বাড়া চালােত লাগল।  
“iস iস, যায় মায়, আঃ, কী মধুর সুখ! ভাষায় বণর্না করা যায় না। কী আoয়াজ! isj, েকমন 

পকপক কের েফদা েলা েদর িভতর পড়েছ েদখ!” মনদুা ঠাটান েধানটা আমার কিচ েদর িভতর 

ফুেল ফুেল uঠেত লাগল।  



বাড়ার মাথা িদেয় িপক িপক কের ঘন aথচ গরম বীযর্ েবর েচাদন নালীর মেুখ পড়েতলাগল। িপক 

িপক কের িপচিকিরটা যতবারi আতর ঢােল ততবারi গভীর আরােম তােকজিড়েয় ধির। পু েষর 

বীযর্ েদ পড়বার সময়o েয eত আরাম হয় জানতাম না আিম।মনদুা আমােক তার বেুকর সােথ 

শk কের েঠেস ধের েয় রiল, মাi েলা eেকবাের েথবেড়েগল। aতবড় েচহারার সmুণর্ ভারটা 

আমার uপর, aথচ তখন মেন হল ময়ুেরর পালেকরেসাহাগ আমার বেুক।  
মনদুা িকছুkণ পের বলল, “নীরা, aেনক রাত aেয়েছ, েভাের uঠেত হেব, তুi বরংদরজায় িখল 

িদেয় েয় পড়। আিমo েত যাi।”  

 

রাত গভীর হয়। আিমo শািnেত ঘুিমেয় পিড়। পরিদেনর রােতর sp েদিখ। 


