
েছাটেবলার ঘটনা। মফsেল মামার িবেয়েত েবড়ােত িগেয়িছ। 
েসেভেন পিড়। েছাটশহের নানার eকতালা বািড়, আেশপােশ নানার 

ভাi েবােনরা থােকন। সবার বাসাiআtীয় sজেন ভরা িবেয় 

uপলেk। নানার বাসায় 18/19 বছেরর eকটা েমেয়কাজ কের। 
েমেয়েদর িদেক আgহ িছেলা িকn ঐ বয়েস কােজর েমেয়েদর 

িদেকেকান রকম েকৗতুহল িছল না। eত মানেুষর মেধয্ আিম oর 

aিst েখয়ালo কিরনাi। ঢাকা েথেক pথমিদন িগেয়i আমার 

শরীর খারাপ হেয় েগল। বাস জািনর্রমাথা বয্াথা আর নানার 

বাসার খাবার েখেয় পুেরা ulাপাlা হেয় েগলাম।রােত ঘুমেুত 
হেতা eকগাদা খালাত মামাত ভাiেবােনর সােথ যােদর েবশীর ভাগ 

আমারেচেয় বয়েস বড়। oেদর িচমটািচমিট িকল ঘুিষেত আেগ 

েথেক ভীষন িবরk িছলাম।েস যাi েহাক িবেয়েত আনn করার 

মত িকছু েপলাম না, িদেনর েবশীরভাগ সময়নানার ফেলর বাগােন 

িনেজ িনেজ েখলা কের সময় কাটােত লাগলাম। eকটু aসুsিছলাম 
বেল মিজর্ না সকাল িবকাল খাবার eেন িদল। আমার মা তার 

েছাট ভাiেয়রিবেয়েত মহাবয্s আমার িদেক েখয়াল করার সুেযাগ 

িছল না। দপুুর েবলায়িটuবoেয়েলর পািন মগ িদেয় খুব ক  কের 

েগাসল করেত হেতা। আিম খািল গােয়হাফ পয্াn পেড় মগ িদেয় 

পািন ঢালতাম আর মিজর্ না িটuবoেয়ল েচেপ িদত।মিজর্ না তািকেয় 



তািকেয় আমার েগাসল করা েদখত। বােরা বছর বয়েস eসব 
গােয়মাখার pেয়াজন েবাধ কির িন। eরকম কের দiু িতন িদন 
চেল েগল। বলেত েগেলমিজর্ না ছাড়া বাসার আর কােরা সােথ 

েতমন inারeকশন হিcেলা না। মামারগােয় হলেুদর িদন আসেলা। 
বাসা ভিতর্ েলাকজন। বড় বড় মামােতা েবানেটানরা ভীষনৈহ ৈচ 
করেছ। আিম েকানমেত eকটা ভােলা পা াবী পায়জামা পেড় 

aনু ান েশষহoয়ার aেপkা করিছ। িঠক তখনi ঘটেলা ঘটনাটা। 
ঘের জনা প ােশক েলাকজনেছাটাছুিট করেছ। মিড় েখেয় মামার 

গােয় হলুদ লাগােc। মিজর্ না আমার গােঘেষ eকবার eকিদক েথেক 

আেরকিদক েগল, যাoয়ার সময় েঢালা পায়জামার oপরিদেয় ননুটুা 

eকবার ধাkা েমের েগল। আিম তখন নুনরু বয্াপাের 

খুবেসনিসিটভ, িকn aসাবধােন হেয় েগেছ বেল িকছু বললাম না, 

মিজর্ নার িদেকতাকালামo না। িকছুkন পের মিজর্ না েফরত যাoয়ার 
ছেল হাত িদেয় মেুঠারমেধয্ িনেয় িনল আমার ননুটুা। পরkেনi 
েছেড় িদল। eত dত ঘটনাটা ঘটেলাআিম িকছু বেুঝ oঠার আেগi 

মিজর্ না ভীড় েঠেল েভতের চেল েগল। 

িদেন দপুুের 40/50 জন েলােকর ভীেড় আমার ননুটুা িছনতাi হেয় েগল। িক 
করা uিচত বঝুলাম না। িচতকার িদব? িকn েসটাo েদরী হেয় েগেছ। 



আবার িচতকার িদেল লােভর েচেয় kিত েবশী। খালাত ভাi েবােনর দল ei 
খবর েপেল মানijত িনেয় থাকা যােব না। eতবড় aপমান তাo eকটা 
কােজর েমেয় করেলা। eিদেক ননুটুাo eকটু বড় হেয় েগেছ। আিম তখনo 

জাি য়া পড়া   কিরিন। ননুটুা uচু হেয় থাকেল যােcতাi কাn হেয় 

যােব। আিম সাবধােন ভীড় েঠেল েবর হেয় েগলাম। ননুটুা আসেলi বড় হেয় 

েগেছ। eখন নামেতo চাiেছ না। ঐ বয়েস আিম িঠক জানতাম না ননুটুা 

িকভােব েছাট করেত হয়। ajাত কারেন মােঝ মেধয্i ননুু বড় হেয় aেনক 
সময় ঘnাখােনক শk হেয় থাকেতা। আিম eকটা eকা  েম িগেয় ননুটুা 

েবর কের েদখলাম ননুটুার মাথা েথেক আঠা েবর হেয়েছ। আমার তখন 

ধারনা িছল eটা eকরকম েরাগ। ভেয় কাuেক বিল নাi। জানতাম না েয 
চুদেত মন চাiেল ননু ুেথেক eরকম রস েবর হয়। ননুটুা িকছুkন নাড়াচাড়া 
কের ননুুর মাথার রস  েলা মছুলাম। মামার  েম পুরােনা পিtকা 

নাড়াচাড়া করলাম িকছুkন। eকসময় েটর েপলাম ননুটুা েছাট হেয় েগেছ। 
জামাকাপড় িঠক কের গােয় হলেুদর eলাকায় চেল েগলাম। 

গােয় হলেুদর মলু পবর্ েশষ, খাoয়া দাoয়া হেc। আিম েসাফায় িগেয় 

বসলাম, মিজর্ না সবাiেক খাবার িদেc। মিজর্ না আড়েচােখ আমােক েদেখ 

িনল, আিম তখেনা ভাবিছ আমার কাunার eয্াকশন িক হoয়া uিচত। 
মিজর্ না কাজটা খারাপ কেরেছ। আিম মাin কেরিছ তেব েখেপ েগিছ তা 



বলা যায় না। যােহাক ভীড় কেম েগেছ। বড়রা বাiের uঠােন জটলা কের 
কথা বলেছ। মিজর্ না েpেট কের িবিরয়ানী িদেc। আমার সামেন eেস ঝুেক 

eকটা েpট বািড়েয় বলেলা, তািনম নাo। icা কেরi মেন হয় oড়নাটা 
eকটু পােশ সিরেয় রাখল। আিম জামার ফাক িদেয় েদখলাম বড় বড় দেুটা 

দধু আর খেয়রী েবাটা। বেুকর মেধয্ ধক কের uঠেলা সােথ সােথ। িনেজেক 
সামেল িনেয় েpট টা িনলাম, মাথা নীচু কের খাoয়া   করলাম। ননুটুাo 
আবার হােটর্ র িবেটর সােথ তাল িমিলেয় লািফেয় বড় হেc। দপুােয়র মেধয্ 
ক  কের েচেপ রাখলাম হারামজাদাটােক। 

মিজর্ নার দধু েলা েদখার পর সমs িচnাভাবনা oলটপালট হেয় েগল। eিদক 
oিদক েঘারাঘুিরর aজহুােত মিজর্ নার িদেক ঘন ঘন আড়েচােখ তাকােত 

থাকলাম। কািমেজর oপর িদেয় দধুদেুটােক েবশী বড় েদখােc না। িকn 

eকটু আেগi েতা েদখলাম বড় বড় দেুটা সফটবেলর মত দধু। মিজর্ না িক 
eকটা aজানা আকষর্ন কের আমােক েঘারােত লাগেলা। রােত ঘুেমর মেধয্ 
aেনক েলা sp েদখলাম। ভািসর্িট পড়ুয়া খালােতা েবান মীনা লয্াংটা হেয় 

হাটাহািট করেছ। আেরকটােত েদখলাম লীনা আর তার বাnবী তােদর ননু ু

েদখােc আমােক। মাথাভিতর্  েগালমাল িনেয় সকােল ঘুম ভাঙেলা। বাসায় 
েয eত েমেয় গত চারিদন েখয়াল কির িন। িন াপ মখু কের সবার দধু আর 

পাছার িদেক জলুজুলু ুেচােখ তাকািcলাম। aিফিশয়ালী তখনo আমার বাল 



uেঠিন। নাবালক বলা যায়। মহারানী মিজর্ নােকo েদখলাম েঘারাঘুির 
করেছ। আমার িদেক িফেরo তাকােc না। মাগীটা খুব েদমাগ েদখােc। 
েভতের েভতের মিজর্ না সহ সমs েমেয়েদর oপর খুব েখেপ যািcলাম। েমেয় 
আর েমেয়েদর ননু ুদেুটাi সমাথর্ক হেয় দািড়েয়েছ তখন। 

িবকােল হব ুমামীর গােয় হলুদ। বাসা েথেক eকদল েছেলেমেয়রা যােc। 
েমেয়i েবশী। আিম eমিনেতi হয়েতা বাদ পড়তাম, শরীর খারাপ aজহুাত 

িদেয় আেগi নাম কািটেয় িনলাম। মন েমজাজ ভােলা েনi। মাথা ঠাnা করা 
দরকার। মামােতা ভাi ফুটবল েখলার আমntন জানােলা। ভাlাগেছ না বেল 
িবছানায় িগেয়  েয় েগলাম। eকটু িনেজর সােথ সময় কাটােত হেব। 
েমেয়েদর ননুু সংkাn কlনায় ডুেব েগলাম। কlনায় তখন icামত 
পিরিচত েমেয়েদর ননুু দধু হাতািc eমন সময় িপেঠ েক েযন হাত িদল। 
পুেরা বাসা ফাকা। সবাi হয় গােয় হলেুদ েগেছ নাহেল মােঠ ফুটবেলর 
আেশপােশ। মিজর্ না েকাথাo যায় িন। েস িপেঠ হাত িদেয় বলেলা, িক তািনম 
শরীর খারাপ? আমার  ৎিপnটা লাফ িদেয় uঠেলা, হাটর্  eটাক হেয় যােব 

eমন aবsা। আিম ধাতs হেয় মখু না ঘুিরেয় বললাম, না িঠক আেছ। 
মিজর্ না িবছানায় বেস বলেলা, তাহেল  েয় আেছা েকেনা?  
‐ eমিন ঘুম ঘুম লাগেতেছ 



‐ o তাi নািক। দাo আিম েতামার িপঠ িটেপ েদi  

আিম আমার িপঠ েটপা খাoয়ার ভীষন ভk। আমােদর ফয্ািমিলর সবাi 

েসটা জােন। আিম বললাম,   েদন।  
মিজর্ না আমার েগি টা তুেল িপেঠ হাত বিুলেয় িদেত লাগল। আমার মেন 

হিcেলা oর দধুদেুটা কািমেজর oপর িদেয় আমার িপেঠ eেস লাগেছ। আমার 

ননুটুা তখন aলেরডী ভীষন শk হেয় বয্াথা করেছ। আিম হঠাৎ কের oর 

িদেক িফরলাম। মিজর্ নাo হকচিকেয় েগল। আিম বলেত চািcলাম, আপনার 

দধু ধরেবা, িকn েকানভােবi মেুখ আনেত পারলাম না শb েলা। মিজর্ না 
বলেলা, িক? আিম বড় বড় িন াস িনিc ততkেন। মিজর্ না আবার বলেলা, 

িক তািনম? িকছু বলবা? আিম পুেরাপুির বাকজড়তায় আkাn। আিম 

শরীেরর সব শিk স য় কের ডান হাতটা তুেল আেs কের oর বেুক হাত 

িদলাম। হাটর্  তখন মেন হয় িমিনেট 500 বার রk পাm করেছ। মিজর্ না 
আেs আেs মচুিক েহেস বলেলা, eiজনয্? িকn হাত ছািড়েয় িনল না। 
মিজর্ নার তুলতুেল দধুটা জামার oপর িদেয় েচেপ ধরলাম। েস তখনo 
জলুজুলুু েচােখ আমার িদেক তািকেয় আেছ। েখেয় েফলেব মেন হয়। আমােক 

বলেলা, িক ভােলা লােগ? আিম কাপা কাপা sের বললাম হয্া। মিজর্ না uেঠ 
িগেয় দরজাটা বn কের িছটিকিট আটেক িদল। তারপর আমার সামেন eেস 

কািমজটা খুেল নg sন দেুটা েমেল ধরল আমার সামেন। আিম তখন েঘােরর 



মেধয্ চেল েগিছ। িক িদেয় িক হেc িকছুi বঝুেত পারিছ না। মিজর্ না েছাট 
েছাট েগাল েগাল sনদেুটা আমার মেুখর সামেন eেন বলেলা, খাo। আিম 

বললাম,u , না আিম েকন েতামার দদু ুখােবা? মিজর্ না বলেলা, খাo ভােলা 

লাগেব। আিম আেs কের হাত দেুটা িদেয় দধু েলা ধরলাম। তুেলার মত 
নরম। ধরেলi গেল যােব eমন। হালকা খেয়রী েবাটা দেুটা খাড়া হেয় আেছ। 
pকৃিতর টােন আিম মখু eিগেয় eকটা েবাটা মেুখ পুেড় িদলাম। pায় 
sাদিবহীন জাnব েবাটাটা বাcা িশ র মেতা চুষেত লাগলাম। মিজর্ না 
বলেলা, আেs তািনম বয্াথা পাi। বােরা বছর বয়েস মিজর্ নার দধু কতkন 
চুেষিছলাম মেন েনi। মিজর্ না িনেজi দধুটা ছািড়েয় িনেয় বলেলা, হiেছ, 
বiুড়া েপালার আর দধু েখেত হেব না। aেনক খাiেছা। আিম হতাশ হেয় 

তার িদেক তাকালাম। েস বলেলা, েতামার পায়জামায় ফুেল আেছ oটা িক? 

আিম বললাম, কi। তাড়াতািড় দiু u র িচপায় ননুটুা লিুকেয় েফললাম। 
শk হেয় থাকা ননুটুা বয্াথা করিছেলা u র মেধয্। মিজর্ না বলেলা, আহ 

eখন eত লjা। গতবার যখন আসিছলা তখন েতা আিম েতামােক েগাসল 

কিরেয় িদলাম লয্াংটা কের। আিম বললাম, আিম তখন েছাট িছলাম, eখন 

বড় হেয়িছ। মিজর্ না বলেলা, eখন েবর কেরা পা িদেয় চাপ িদেল ননুু ন  হেয় 

যােব। আিম বললাম, েহাক, আিম েবর করেবা না। মিজর্ না বলেলা, েবাকা 
েছেল ননুু েভেঙ যােব। eরপর মখু শk কের আমার িদেক তািকেয় বলেলা, 



আমার ননু ুেদখেত চাo?  েন আমার বকুটা  ক কের uঠেলা। শরীের 
িশরিশিরেয় কাপন বেয় েগল। eকটু ধাতs হেয়িছলাম আবার েঘােরর মেধয্ 

চেল েগলাম। মিজর্ না আমার জনয্ aেপkা করল না। েস আেs আেs 

পায়জামার িফতা ধের টান িদেলা। 

িফতার বাধন খুেল েগেল আেs কের েছেড় িদল পায়জামাটা। েচােখর সামেন 
ei pথম বড় েমেয়েদর েভাদা েদখলাম। eর আেগ সমবয়সী বাcােদরেক 

লয্াংটা েদেখিছ িকn বড় েকান েমেয়র েভাদা থাক দেুরর কথা লয্াংটাo 

েদিখিন। al alেলাম সহ adুত সুnর েভাদা। গতর্ টা তলা েথেক pায় েদড় 
iি  uপের uেঠ েগেছ। আেধা আেলা আেধা আধার রহসয্ময় গতর্ টার 

েভতের। চুল েলা eকটু িক জট পািকেয় েগেছ েভাদার গতর্ টা েযখােন েশষ 

হেয়েছ। তলেপট পযর্n চুল। তারoপর েগাল গতর্oয়ালা নাভী। ঈ র eর 

েচেয় সুnর েকান দশৃয্ ৈতরী করার kমতা রােখন বেল িব াস হয় না। 
uেtজনায় িশরিশর কের কাপিছ। মিজর্ না বলেলা, েদখা েশষ? না আেরা 

েদখেত চাo। আিম িকছু বললাম না। মিজর্ না েভাদাটা আেরা কােছ eেন 

বলেলা, ধের েদেখা। eখেনা মেন পেড় ঐ মু েতর্  িক িদেয় িক হেল েগেলা, 
আিম বললাম, তুিম আমার ননুটুা ধেরা। মিজর্ না বলেলা, o তাi নািক? েস 
িগেয় আমার হাফপয্াn টা টান িদেয় খুেল েফলেলা। ননুটুা ঝপাত কের েবর 
হেয় েগেলা। মিজর্ না িফক কের েহেস বলেলা, েছেল বড় হেয় েগেছ েদিখ। 



ননুটুা তখন েঝাল েফেল eকাকার। মিজর্ না eকটা আ লু িদেয় ননুরু মাথাটা 

sশর্ করেলা। তারপর আঠােলা িজিনষ লা আ েুল েমেখ তার মেুখ িদেয় 

বলেলা, িমি  েতা। খােবা নািক? আিম বললাম, িকভােব? েস বলেলা, িটেপ 

িটেপ। আিম বললাম, খাo তাহেল। মিজর্ না আ লু িদেয় আেরক দফা মেুছ 

িনল ননুরু মাথাটা। আবারo েচেট েখেয় িনল। তারপর বলেলা, eত al al 
কের খাoয়া যােব না। ei বেল পুেরা ননুটুাi তার গরম মেুখ পুের িনেলা। 
আিম তখেনা েকানিদন মাল েবর কির িন। iনফয্াk আমার মাল েবর হoয়া 

 কেরেছ kাস eiেট বেস। িকn চরম মজা েপেত লাগলাম মিজর্ না যখন 

তার িজভ িদেয় ননুুটা েচেট িদিcল। eরকম মজা জীবেন খাi িন, খাoয়া 
যায় েয তাo জানতাম না। ননুু নাড়াচাড়া করেল ভােলালােগ জানতাম,িকn 

eত ভােলালাগা েয ননুটুার েভতের িছেলা, েসটা জানতাম না। মিজর্ না 
েমেঝেত হাটু েগেড় আমার ননুু েখেয় িদিcল। 

আিম িবছানায় িচত হেয় েশায়া। মিজর্ না বলেলা, েতামারটা েতা েখেয় িদিc 

আমার ননুটুাo খাo। আিম বললাম, িকভােব? েতামার ননুেুত েতা িকছু 

েনi। মিজর্ না বলেলা, েক বলল েনi, আমার ননুরু িভতের আেছ। ei বেল 
েস uেঠ দািড়েয় পা দেুটা ফাক কের, দ ুআ লু িদেয় তার ননুটুা েদখাল। 
জীবেন েকানিদন েমেয়েদর ননুরু েভতর েদখার সুেযাগ হয় নাi। আমার 

ধারনা িছল েমেয়েদর ননুরু মেধয্ িকছু েনi। িকn মিজর্ নার ননুরু েভতর 



aেনক িকছু। eকটা েছা  ননুু কেড় আ েুলর মাথার েচেয়o েছাট মাথা uচু 

কের আেছ। তার নীেচ েছাট দেুটা পদর্ া গাঢ় খেয়রী রেঙর। pচn uেtিজত 

হেয় েগলাম ননুরু েভতরটা েদেখ। eরপর সারাজীবন যতবার যত ননুু 
েদেখিছ ততবারi িমিলেয় েদেখিছ মিজর্ নার ননুরু সােথ িমেল িক না। 
মিজর্ নার ননুরু েভতেরর খাড়া হেয় থাকা কেড় আ লু সাiেজর মত 

িজিনশটা aনয্ েমেয়েদর েkেt আেরা েছাট। মিজর্ না আমােক ঐ িজিনশটা 

হাত িদেয় েদিখেয় বলেলা eটা খাo। eবার েস িবছানায় আমার পােশ uেlা 

হেয়  েয় তার েলামশ েভাদাটা েচেপ ধরল আমার মেুখ। 


