
আমােদর gােমর বাড়ীেত েছাট েদবেরর িবেয়েত িগেয়িছলাম। েসখােন 

aেনক েগs। রােত ঘুমাবার জায়গা নাi। সকেল ে াের ঘুমাবার জায়গা 

করল। আমার া ড়ী িকেচেনর কােছ eকটা েছাট েম ঘুমাবার জায়গা 

করল। র সামেনর েম aনয্ পু ষ েগsেদর সােথ ঘুমােcন। ei 
সময় eকজন মিহলা েগ  eেস আমার া ড়ীেক তার কােছ ঘুমােত 

িরেকােয়  করল। শা ড়ী তার কােছ ঘুমােত েগল আর আমােক তার 

জায়গায় েsার েম ঘুমােত বলল। আিম া ড়ীর কথামত েsার েম 

তার জায়গায় ঘুমােত েগলাম। আিম eকা ঘুমািc তাi আমার েপিn o 

bা খুেল ধু নাiিট পেড় ঘুিমেয় পড়লাম। 
আমার া ড়ীর বয়স pায় 45, িকn েদখেল মেন হয় মাt 30 হেব। 
শরীেরর গঠনo aেনকটা আমার মত। গভীর রােত যখন সকল ঘুেম, 
ঘর anকার তখন আমার বেুকর uপর চাপ পড়ল আর আিম ঘুম 

ভাংেত েটর েপলাম েকu আমার শরীেরর uপর েচেপ ধেরেছ। আিম 

নরেত েচ া করলাম িকn পারলাম না। আিম আেরা েটর েপলাম আমার 

নাiিট বেুকর uপর পযর্n uঠােনা। আর েলাকটার eকটা হাত আমার 

eকটা দধু িটেপ চেলেছ। আর oিদেক আমার দiু পা ফাক কের eস 

আমার uপর েয় আেছ। আিম েটর েপলাম তার পরেন কাপড় নাi আর 

তার শk েমাটা েধান আমার েভাদার িভতর ঢুকার েচ া করেছ। 
আিম pথম মেন করলাম আমার হাজবয্াn। তাi বাধা িদলাম না। তার 



শk েধােনর ঘষাঘিষেত আমার েভাদা রেস ভের uঠল। আিম eকটা 

হাত তার েধােন ধের আমার েভাদার মেুখ লাগােয় িদলাম। তার েধান 

হােত ধেরi আিম চমেক uঠলাম। বঝুলাম েস আমার হাজবয্াn নয়। 
কারণ তার েধান আমার হািবর েধােনর েথেক aেনক বড় আর লmা। 
eত লmা আর েমাটা েধান হােত িনেয় আমার ঘুম পুরা েভে  েগল। আিম 

তােক আমার uপর েথেক সরােত চাiলাম। িকn তখন aেনক েদরী হেয় 

েগেছ। আিম তার েধান আমার েভাদার মেুখ লাগােয় িদেতi েস eক চােপ 

েধােনর aেধর্কটা আমার রেস ভরা েভাদার িভতর ঢুিকেয় িদল। আমার 
েভাদা রেস িপছলা হেলo তার েধান আমার েভাদার িভতর খুব টাiন 

হেয় ঢুকল। আিম েঠেল uঠােয় িদেত েচ া করলাম িকn পারলাম না। 
ei সময় েস িফস িফস কের বলল, j" আজ ei রকম বাধা িদc েকন 

িমনা"। িমনা আমার া ড়ীর নাম। তখন আিম িচনেত পারলাম েয 

েলাকটা আমার র। আিম িফস িফস কের বললাম আিম আপনার stী 

নi। uিন তখন আমােক িচনেত পারেলন। 
বলেলন ভুল হেয় েগেছ, তুিম কাuেক ei কথা বলেবনা। 
আিম বললাম, আcা। 
uিন বলেলন আিম eখন যাi, বেল আমার uপর েথেক ধীeর ধীeর 

uঠেত লাগেলন। তার লmা েমাটা েধানটা তখন আমার েভাদার িভতর 

সmুণর্ ঢুেক েগেছ। আমার পিরচয় পাoয়ার পর মেন হল তার েধানটা 



আেরা শk o ফুেল আেরা েমাটা হেয় আমার েভাদার িভতর কাপেত 

লাগল। আমার েভাদাo রেস ভের uঠেছ। আমার আজােni আমার 

েভাদার েঠাট তার েধানটােক কামেড় ধরেছ।  
uিন যাi বেলo আমার uপর েথেক uঠেলন না। আমার মেন হল তার 

েধানটা আমার টাiট েভাদার মজা েপেয় েগেছ। eিদেক আমার েভাদাo 

তার বড় লmা েধােনর মজা েপেয় oটােক ছাড়েত iেc করিছলনা। uিন 

আবার বলেলন আিম eখন যাi কাuেক ei কথা বলেব না। 
আিম বললাম আcা 
uিন েকামরটা eকটু uচু কের েধানটা aেধর্ক েভাদার িভতর েথেক 

বািহর করেলন। আিম আমার েভাদা টাiট কের তার েধানটা েচেপ 

ধরলাম। uিন আর পুেরাটা েধান বািহর করেলন না। আমার কােন িফস 

িফস কের বলেলন 'কাল সকােল েমহমানেদর জনয্ ভাল কের নাsা ৈতরী 

করেব' বেলi েকামরটা িনেচর িদেক চাপ িদেলন। তার েধানটা পুরাটা 

আবার আমার েভাদার িভতর ঢুেক েগল। 
আিম বললাম, আcা বেলi হাত িদেয় েঠেল তার েকামরটা uচু কের 

িদলাম। তার েধানটা আবার aেধর্কটা েভাদার িভতর েথেক বািহর হেয় 

েগল। 
uিন আবার আর eকটা কথা বলেলন, বেলi েকামরটা আবার িনেচর 

িদেক চাপ িদেয় েধানটা পুরাটা ঢুকােয় িদেলন। 



আিম তখন চুদাচুিদর মজা েপেয় েগিছ। eেতা িদন sামীর 5" েধান eর 

েচাদা েখেয়িছ, আর আজ েরর 8" েধােনর তা েখেয় চুদার আসল 

মজা েপেত লাগলাম। ei সময় বািহের শb না েগল। েকu eকজন 

বাথ েম েগল। আিম িফস িফস কের তার কােন বললাম, eখন uঠেবন 

না। আমার uপর েয় থাkন, নiেল েকu েটর েপেয় যােব। uিন 

আমার uপর েয় থাকেলন। তার েধান আমার েভাদার িভতর কাপেত 

লাগল। eকটু পর uিন েকামর eকটু তুেল বলেলন, েস িক বাথ ম েথেক 

চেল েগেছ। আিম বললাম 'না'। 
uিন তখন েকামর টা িনেচ নামােলন। তার েধান আবার আবার েভাদার 

িভতর ঢুেক েগল। 
eকটু পের uিন আবার বলেলন েস িক চেল েগেছ। বেল uিন েকামরটা 

uেপর তুলেলন। িকn eiবার eকটু েবিশ uপের েতালায় তার েধানটা 

আমার েভাদার িভতর েথেক পচাৎ শb কের েবর হেয় েগল। uিন 

বলেলন আহ আিমo বললাম আ-হ-হ। তখন বললাম 'eখন যােবন না। 
েস আেগ ঘুিমেয় পড়ুক। আপিন eখােন েয় থাkন, বেল তােক আমার 

বেুকর uপর ধের রাখলাম। uিন আমার uপর েয় থাকেলন। তারপর 
আমার েভাদার uপর তার েধান িদেয় তা িদেয় িভতের ঢুকার পথ 

খুজেত লাগেলন। েভাদার uপর েধান িদয়া চাপ িদেয় বলেলন, eটােক 

েকাথায় রাখব? আিম eক হাত িনেচ নািমেয় তার েধানটা ধরলাম, িক 



েমাটা আর লmা েধান, খুব শk হেয় আেছ। আিম oটােক হােত ধের 

আমার েভাদার মেুখ লািগেয় িদেয় বললাম, 'eখােন রাখুন'। uিন eবার 

eকচাপ িদেতi তার েধানটা আমার িপিcল েভাদার িভতর j'ভচ' শb 

কের সmূণর্ ঢুেক েগল। আিম আরােম আ-আ-আ-হ শb কের uঠলাম। 
uিন তার েঠাট িদেয় আমার েঠাট দিুট েচেপ ধের বলেলন আেs েকu 

নেত পােব। eবার uিন দiু হােত আমােক জিড়েয় ধের তার েকামরটা 

uঠা নামা করেত লাগেলন। আর তার েধানটা পচ পচ পচাৎ পচাৎ শb 

কের আমার েভাদার িভতর uঠা নামা করেত লাগেলা। eভােব pায় আধ 

ঘnা ধের uিন আমােক চুেদ তার মাল আuট করেলন। আিমo চরম 

তৃিp েপলাম। 
 

ei কািহনী আমার eক kাসেমট বাnবী আমােক বেল আমােক িজjাসা 
করল, "আিম িক আমার ড়েক ের লার চুদা েদব?" 


