
গেlর   েযখােন 
 

ঘুম ভাঙল আmার িচৎকাের, আর কত ঘুমািব,eখন uঠ। ধুর েমজাজটাi 
খারাপ হেয় েগল, কাল eমিনেতi েদির কের ঘুমাiিছ।  
হাত‐মখু ধুেয় আয় তাড়াতািড়,utরা েযেত হেব eখিন,আmার কথা  েন 
েমজাজটাi খারাপ হেয় েগল,বহৃঃ বার ভািসর্িট বn, ভাবিছলাম আরামেছ 

eকটা ঘুম িদব আর হiল িক? মানুষ ভােব eক হয় আেরক। সয্ার‐
ময্াডামরা পুরা সpাহ েয েদৗেড়র uপর রােখ েয তা না বলেলo সবাi 

জান,েiে◌c কের ময্াডাম লার েপােদ বাঁশ েদi।  দ েকিলেয় আেস আর 

যায় যত ধকল আমােদর।  
যাi েহাক,eসব বেল লাভ েনi,মােয়র আেদশ তাi সুেবাধ বালেকর মেতা 

বাথ েম চেল েগলাম। হাত মখু ধুেয় পয্াn‐শাটর্  পেড় েরিড হলাম। েদিখ 
মােয়র হােত eকটা ’’নব পা’’র হয্াn বয্াগ।  
েশান, ei বয্ােগ eকটা শাড়ী আেছ। eটা eখুিন িদেয় আসিব েতার িরিন 

খালার বাসায়,আmা বলেলন। 
িরিন খালা? েকান িরিন খালা? িরিন খালা েক?  
িরিনেক ভুেল েগিল? আের আমােদর পােশর বাসায় থাকত, তুi মেন হয় 

তখন ি েত পিড়স। ভুেল েগিল?  
আিম তখন আমার sৃিত হাতেড় িরিন খালােক খুজঁিছ,তারপরi মেন পড়ল 

িরিন খালােক। s  হেত লাগল ধীের ধীের। uফ িরিন খালা আমার 



ৈশশেবর রানী, িক সুnর েয িছল েদখেত, লmা‐ফসর্া,eেকবাের sp 

কনয্া,পাড়ার েছেলেদর aিনdার কারণ িছল ei িরিন খালা। eকিদন আিম 

আর িরিন খালা eকসােথ বাথ েম েগাসল কেরিছলাম,দজুেনi নg। িরিন 
খালার িক বড় বড় দধু আর িক িবশাল িনতm। আমােক িদেয় দধু 

িটিপেয়িছল,আহ িক মজাi না িছল। িরিন খালা তখন মেন হয় কেলেজ পেড়।  
 

ei িক ভাবিছস? আmার ডােক ভাবনায় েছদ পড়ল আমার।  
না িকছু না, িকন' eতিদন পর তুিম িরিন খালার েখাঁজ েপেল িকভােব? 
আের oiিদন মােকর্ েট বেস েদখা,শাড়ী িকনেত eেসিছল, আিম বাসায় িনেয় 

eেসিছলাম। তুi তখন বাসায় িছিল না,আmা বলেলন। 
o আcা 

িক কাn েদখ, শাড়ীটাi েফেল েগেছ। শাড়ীটা আবার oর না, oর ননেদর 

জনয্ িকেনেছ। যা eখন,ei বেল আmা আমার হােত বয্াগ আর eক টুকরা 

কাগজ িদেয় বলেলন,oর বাসার নmর,ে ার নmর,েফান নmর সব েলখা 

আেছ।  
েবিড়েয় পড়লাম বাসা েথেক। িরিন খালার কথা  েন েকমন েযন eকটা 

ি ল aনভুব করিছ eখন। ঘুেমর জনয্ eখন আর খারাপ লাগেছ না। eকটা 
েবনসন ধিরেয় িস.eন.িজ‐েত uঠলাম। মনটা েবশ ফুরফুের লাগেছ । 40 
িমিনট পর হাuজ িবিlং eেস নামলাম। utরা eলাকাটা আমার েবশ ভাল 



লােগ, িনিরিবিল। eখানকার েমেয়  লাo চরম, পাছা আর দেুধর ভাnার। 
যাi েহাক বাসা পাoয়া েগল, সাদা রংেয়র আটতলা বািড়। চমৎকার, সুnর 
লােগ েদখেত। েগট িদেয় ঢুকার সময় eকটা sুল iuিনফমর্ পড়া eক সুnরী 
দধুoয়ালীর সােথ লাগল ধাkা, মাখেনর পাহাড় দেুটা aনভুব করলাম।  
আi eম সির,বলল দধুoয়ালী 

iটস oেক, বললাম আিম,দধুoয়ালী পাছায়o েদিখ কম যায় না। iদািনং 
sুেলর েমেয় লা যা হiেছ না, পাছা আর দেুধর সাiজ েদখেল মাথা ন  

হবার েজাগাড়,দেুধল গাi েযন eেককটা। oi িদন পিtকায় পড়লাম 
আেমিরকার eক sুেল pিত 10 জন েমেয়র 7 জনi েপায়ািত,বেুঝন। 
বাংলােদেশ eমন জিরপ করেল eকটাo ভািজর্ ন েমেয় পাoয়া যােব িকনা 

আমার সেnহ। যাi েহাক দধুoয়ালীেক িপছেন েফেল uঠলাম 
িলফেট,eেকবাের 6 তলায় নামলাম। েবল িদেতi দরজা খুলল 14/15 
বছেরর eক েমেয়, কােজর েমেয় সmবত। চাকমা চাকমা েচহারা।  
িরিন খালা বাসায় আেছন? 
েj, আপেন িভতের আেসন,আিম আফাের ডাক েদi,ei বেল েমেয়টা চেল 
েগল আর আিম  িয়ং  েম aেপkা করেত লাগলাম, হালকা েটনশন লাগেছ 

েকন জািন। eকটু পেরi িরিন খালার গলা েশানা েগল, রনী!! েকমন 
আিছস,o মা কt বড় হেয় েগিছস। কত িপিc েদেখিছলাম েতােক,িরিন 
খালার গলায় ucাস।  



আর আিম? িরিন খালােক েদেখ পুরা থাnাটর্  হেয় েগিছ পুরা। আমার সামেন 

েযন েকান েদবী দাঁিড়েয় আেছ,েস েদবী েযৗনতার েদবী। েগালাপী রংেয়র 
শাড়ী পেড়েছ িরিন খালা, পাতলা । িসিl চুল েলা েশষ হেয়েছ িপেঠর মাঝ 

বরাবর। সুগভীর নাভী সহ পুেরা েপট s  েদখা যােc। ফসর্া েকামল 
শরীেরর uপর েগালাপী আবরণ,uফ...। bাuজটাo েগালাপী তেব eকটু 
িডপ কালােরর,িপছনটা েবশ েখালােমলা। তেব bাuজটা িরিন খালার সুেডৗল 
স‐নdয় আয়েt রাখেত িহমিসম খােc বঝুা যােc েবশ। িনতmটা েযন ভরা 
কলসী, জল ভরার aেপkায়। আমার ধারণা িফগারটা 38‐29‐40 হেব। 
পুরা রেস টi টুm ুর।  
িকের কথা বলিছস না েকন রনী, িরিন খালার গলা  েন বাস‐েব লয্াn 

করলাম। 
না.....িকছু না খালা eমিন িকন' তুিম আমায় িচনেল িকভােব ? 

oi িদন েতােদর বাসায় বেস ছিব েদেখিছলাম েতার। 
o আcা.. 
তুিম েদিখ আেগর েচেয় aেনক সুnর হেয়েছ তেব eকটু েমাটাo 

হেয়েছা,বললাম আিম। 
তাi বিুঝ,িরিন খালা েযন eকটু খুিশ হেলন  েন। 
আcা তুi eকটু বস,আিম চা িনেয় আসিছ eখিন,ei বেল uেঠ চেল েগেলন 

খালা। আিম তািকেয় আিছ খালার নজরকাড়া িনতেmর িদেক , মােঝর ভাঁেজ 



eকটু কাপড় ঢুেক েগেছ তােত িনতেmর েসiপটা আরo ভাল কের বঝুা 

যােc। হা কের িগলিছ, েসানা বাবাজী েকমন েযন আড়েমাড়া িদেত লাগল 

kেণ kেণ। িকন' হঠাৎ েদিখ িরিন খালা িপছন িফের তািকেয়েছন, েচাখ 
নািমেয় েনবার েচ া কেরo পারলাম না। িরিন খালা মচুিক েহেস চেল 
েগেলন আিমo হাসলাম তেব িবbতকর হািস।  
বেস বেস ভাবলাম িরিন খালার কথা। েচহারা আেগর মতi সুnর 

আেছ।গােয়র রঙটাo েযন দেুধ আলতা। eকটু েমাটা হেয়েছ তেব েবিশ 
নয়,নািয়কা েমৗসুমীর মেতা। তেব িফগারটা eখন চরম লাগেছ। মেনi হয় 
না বয়স 30 eর েবিশ। েযৗবন েযন ঢেল পড়েছ েদহ েথেক।  
িকন' eকটু পেরi মেন হল eবােব ভাবাটা িঠক হেc না, ভুল হেc। aপরাধ 
েবাধ েজেগ uঠল আমার িভতর। িকন' িরিন খালার শরীেরর কথা মেন 
হেতi েসানা ভাi টনটন করেছ। 
eকটা বাংলা pবাদ আেছ না? ’খালা চুদেল বালা যায়’ 

েদখা যাক িক হয়। 
eরi মেধয্ িরিন খালা চা িনেয় হািজর।  
সির eকটু েদির হেয় েগল 

না িঠক আেছ,চােয় চুমকু িদেয় বললাম। 
তারপর িক করিছস eখন? 
ei েতা aনাসর্ pায় েশষ হেয় eল 



ম কত বড় হেয় েগিছস আর মেন হয় েসিদনo eতটুক িছিল,আমার কথা 
মেন করেত পািরস eখন? 

খুব েবিশ না তেব মেন আেছ। 
েছাটেবলায় আিম েতােক েগাসল কিরেয় িদতাম মেন আেছ েতার?িরিন খালা 

তাকােলন আমার িদেক। 
,মেন আেছ, আড়েচােখ তাকালাম িরিন খালার বেুকর িদেক।িরিন খালাo 
মেন হয় বঝুেত পারেলন। েকমন ভােব েযন তাকােলন আমার িদেক। 
েতােক নয্াংটা কের েগাসল করাতাম আর তুi নয্াংটা হেত চাiিতস না,েহেস 

েফলেলন িরিন খালা। 
আিম চুপ কের রiলাম তারপর বললাম,তুিমo েতা নয্াংটা হেয় েগাসল 

করেত। বেলi বঝুলাম ভুল হেয় েগেছ,িরিন খালার মখুটা কােলা হেয় েগল। 
সির খালা, eভােব বলেত চাi িন, 

না..না .....িঠক আেছ আিম িকছু মেন কির িন। আিম aবাক হিc েতার 

eখনo েসi িদন েলার কথা মেন আেছ েভেব। েতার sৃিত শিk েদিখ 

মারাtক। 
আিম তখনo আপেসট হেয় আিছ,তাi েদেখ খালা বলেলন eখনo মন 
খারাপ কের আিছস? আিম েতার খালা, আমার সােথ তুi েয েকান কথা 

বলেত পািরস,আিম িকছু মেন করব না। 
 

,েছাটেবলাটা দা ন িছল,aেনকkণ পর বললাম । 



িঠক বেলিছস। 
েতামার বাসায় আর েকu েনi নািক? 

আেছেতা, কােজর েমেয়টা আেছ,aবশয্ রােত থােক না । েতার খালু বয্বসা 
িনেয় সারা পৃিথবী ঘুের েবড়ায় আর আমােদর eখনo েকান সন‐◌ান হয় 

িন,eকটু েযন দীঘর্ াস েবিরেয় eল খালার বকু েথেক। 
 

তাহেল েতামার সময় কােট িকভােব? eকা eকা লােগ না? 

ei েতা চলেছ তেব eখন েতােক েপেয়িছ eখন আর খারাপ লাগেব না। িকের 
আসিব না মােঝ মােঝ আমার কােছ? 

আসব খালা,তেব eখন uিঠ পের আসব । 
uঠিব? িঠক আেছ তেব আবার আসিব িকন' 

আসব । 
খালা আমার েফান নাmার েরেখ িদেলন। eরপর 4/5িদন হেয় েগল,নানা 
বয্স‐তায় খালার কথা মেন পড়ল না। হঠাৎ eকিদন সnয্ায় েদিখ খালার 
েফান 
িরিসভ করেতi িরিন খালার গলা  না েগল,িকের eকদম ভুেল েগিল আমার 

কথা? eকবার েফানo িদিল না েয। 
না খালা,eকটু বয্স‐ িছলাম,সির। 
থাক আর সির বলেত হেব না,আজ রােত আমার বাসায় খািব, েতার িpয় 
ভুনা িখচুরী কেরিছ,িমস করেল খবর আেছ 



ভুনা িখচুরী? আসিছ আিম। 
েফান েকেট েগল। 
02.. 
যখন িরিন খালার বাসার কিলং েবল চাপলাম তখন রাত pায় 9টা,eত 

েদির হবার কারণ আকােশর aবস'◌া ভাল না,ঝড় হবার আলামত। তাi 
eকটু েদাটানায় িছলাম আসব িক আসব না আi েভেব। পের েদখলাম না 
যাoয়াটা িঠক হেব না।  
দরজা খুলেলন িরিন খালা। 
oয়াo আজ খালােক দা ন েসিk লাগেছ, পাতলা নীল জেজর্ ট শাড়ী পড়া। 
েদেহর pিতটা ভাঁজ s । পু  েগালাপী aধর েযন আমােক টানেছ। 
েটাটাল িডজাসটার,e েসk েবাm। 
হা কের িক েদখিছস,িভতের আয়। 
আিম িভতের ঢুকলাম।  
েতার েদির েদেখ েটনশন হিcল,েফান িদেয়িছলাম েতা,ধিরস িন কয্ান? 

oহ,  নেত পাi িন। বাiের েযভােব িবদৎু চমকােc। 
ঝড় হেব েবাধ হয়। 
িভতের ঢুকার সােথ সােথi িখচুরীর ঘ্রাণ েপলাম,দা ন eেকবাের িরিন 

খালার মেতা। খালা আমার হাত ধের ডাiিনংেয় িনেয় েগেলন। হাতটা িক 
েকামল! 



বসলাম েটিবেল, খালা িখচুরী িদেলন েpেট, আিম েখেত   করলাম। িরিন 
খালা eেকবাের আমার পাশ েঘেঁষ দাঁিড়েয়েছন। খালার নরম িনতm আমার 

কাঁেধর িভতর ঢুেক যােc েযন,কােরn pবািহত হেc আমার শরীের। 
সুনীেলর eকটা কিবতার লাiন মেন পেড় েগল,’’eেসা শরীর েতামােক আদর 
কির’’ 

খালার unkু েপট আর bাuেজ আবতৃ মাiদেুটা s  আমার সামেন। 
বারবার েচাখ চেল যােc oi চুmিকত স'◌ােন। িরিন খালার শরীেরর গn 
আমায় পাগল কের িদেc।  
আেরকটু েদi েতােক? 
না না আর লাগেব না 

িকন' খালা িখচুরী িদেলন আমার েpেট আবারo। 
তুিম খােব না? 
না আিম পের খাব তুi েখেয় েন,েকমন হেয়েছ? খালা বেস পড়েলন আমার 

িঠক পােশর েচয়ারটায়। 
আিম েখেত লাগলাম। খালার পােয়র সােথ আমার পাটা েলেগ যােc বারবার 

আর আমার শরীের িবদৎু বেয় যােc। 
খাoয়া েশষ কের  িয়ং  েম িগেয় বসলাম,খালা বসেলন আমার িঠক 

পােশi। বাiের তখন ঝড়   হেয় েগেছ পুেরাদেম। 
েয ঝড়   হেয়েছ কখন থােম িঠক েনi,েতার eকন েবর হoয়া িঠক হেব 

না রনী। 



তাi েতা মেন হেc, 

তুi বরং েথেক যা রােত,দজুেন আ া েদi। িক বিলস? 
ম,িঠকi বেলেছা 

বাসায় েফান কের িদলাম,রােত িফরব না। খালা িটিভ aন কের িদেলন। 
জেুম িবপাশা বসুর বিৃ  েভঁজা গান হেc।  
েতার মেন আেছ রনী,eকবার আমােদর gােমর বািড়েত িগেয় পুkের ডুেব 
িগেয়িছিল? 
, তুিম বাঁিচেয়িছেল 
েতােক udার করেত নামলাম aধচ আিমo সাঁতার জািন না,িক aবস'◌া! 

েকান রকেম পােড় uঠলাম েতােক িনেয়। শরীেo eকট্ুjo শিk েনi 

তখন,হাঁপািc। আর তুi আমার বেুকর uপর েলপেট আিছস।  
 

আিম ঝট কের তাকালাম িরিন খালার বেুকর িদেক, বাড়া বাবাজী েজল 

ভাঙার েচ া করেছ তখন। িরিন খালা পয্ােnর uপর িদেয় তা লkয্ কের 
আমার িদেক তাকােলন, রনী িক বয্াপার েতার iেয়টা eমন হেলা েকন ের? 

িরিন খালার েথেক eমন সরাসির কথা  েন আিম eকটু সাহসী হলাম। 
খালা আিম eখন বড় হেয়িছ তাi.......... 
েস েতা েদখেতi পািc, আমার জনয্ হেয়েছ? 

আর েকu েতা েনi eখােন। 
িরিন খালা আমার eেকবােo কােছ চেল আসেলন,তার গরম িনঃ াস আমার 



গােয় লাগেছ eখন। সময় েযন থমেক েগল,ঝেড়র পূবর্াভাষ।খালা uেঠ 
দাঁড়ােলন,আিমo দাঁড়ালাম। 
িরিন খালার েচােখ কামনার আ ন। আমারo। 
আিম জিড়েয় ধরলাম খালােক। দ ুেজাড়া েঠাঁট eক হেলা। আঁচল খেস পড়ল 

খালার বকু েথেক। খালাo জিড়েয় ধরেলন আমােক। পাগেলর মেতা চুমু 
চলেত লাগল। খালার হাত আমার মাথার িপছেন আর আিম খালার সুেডৗল 

গরিজয়াস জাm ুরার মেতা রেস ভরা মাi দেুটা িটপেত লাগলাম দ ুহাত িদেয়। 
aেনকkণ পর েঠাঁটদেুটা আলাদা হেলা। 
iu েমiক িম েসা হরিন রনী, আমার কােন আেস‐ কের বলেলন খালা।  
iu আর ডয্াম হট ডািলর্ং!! 
খালা আবার চুম ুিদেলন আমােক,আিম চুমেুত লাগলাম খালার 

মখু,ঘাড়,গলেদশ সব জায়গায়।হাত িদেয় আলগা করেত লাগলাম খালার 

bাuজ বাটন েলা। খালা হালকা েগাঙােত লাগেলন,uমuমমম..আহ..uমম। 
খালার েকামল হাত দেুটা িবচরণ করেত লাগল আমার িপঠজেুড়। আিম 

খালার bাuজটা খুেল িদলাম,unkু হেলা খালার খাড়া িবশাল জাm ুরা দেুটা। 
আিম েযন পাগল হেয় েগল েগলাম o দেুটা েদেখ, bাটা aেনক কে  আগেল 
েরেখেছ o দেুটােক,মেন হয় েয েকান সময় িসpংেয়র মেতা েবর হেয় আসেব 

বাঁধন েছেড়। হাত িদেয় আলেতা কের টাচ করলাম মাi দেুটােক, eকটা 

েজােড় চাপ িদলাম।  



খালা েতামার মাi দেুটার মেতা eত সুnর মাi আিম জীবেন েদিখিন,বললাম 

খালার কােন কােন। হালকা কামড় িদলাম খালার বা কােনর লিতেত। খালা 
েযন পাগল হেয় েগেলন কথাটা  েন। 
o  েলা eখন েতার রনী, iu আর িদ ouনার aব দয্া ববুস নাu,আমার 

কােন িফস করেলন খালা। আমার শাটর্ টা আেগi খুেল েফেলেছন,আমার 

েচােখ‐মেুখ,গলায় সব জায়গায় চুমেুত লাগেলন। আিম খালার মাখেনর মেতা 

সারা িপেঠ হাত বুলােত লাগলাম,চাপেত লাগলাম। হাত বলুােত লাগলাম 
খালার নরম   িনতেm,িটপেত লাগলাম েজাের েজাের। খুেল িদলাম bা 
বাটন,bাটা খিসেয় িদলাম। তারপর আবার িকস করেত লাগলাম খালােক, 

bাটা খুেল েদয়ায় লাফ িদেয় েযন বড় হেয় েগল খালার মাi লা। িক aপ প 

মাi দটুা,খাড়া খাড়া েগালাপী িনপল  লা iিতমেধয্i শk হেয় েগেছ,রেস 

টiটুm ুর িবশাল মাi েযন আমােক আকষর্ন করেছ। আমার 8 iনস বাড়াটা 

েলাহার মেতা শk হেয় েগেছ। আিম খালার eকটা িনপল মেুখ িনেয় চুষেত 

লাগলাম আর হাত িদেয় িপষেত লাগলাম আেরকটা িনপল। হঠাৎ খালা 
আমার ঘাড় ধের uেlা ঘুের েগেলন,eখন খালার িনতmটা আমার বাড়ার 

সােথ ঘষর্ণ করেছ। খালা িনতmটা িপছন িদেক েঠলেছন আর আমার বাড়াটা 

ডুেব যােc খালার নরম মাংসল িনদেm, ঘাড় ঘুিরেয় খালা আমায় িকস 

করেত লাগেলন আর িনতm েজাের েজাের চাপেত লাগেলন আমার বাড়ায়। 
আর আিম দ ুহাত িদেয় মদর্ন করেত লাগলাম খালার মাi দেুটা,ময়দার মেতা 



িপষেত লাগলাম। চাপেত লাগরাম সারা নরম েপট জেুড়, নাভীেত আঙুল 

িদেয় ফাক করেত লাগলাম। eরi ফাঁেক খালার শাড়ী,েপিটেকাট খুেল 
েফললাম। খালা iিতমেধয্i আমার পয্াnটা খুেল িদেয়েছন। আিম eক হাত 

িদেয় খালার মাi িটপিছ আর aনয্ হাত িদেয় খালার  েদ হাত রাখলাম 

পয্ািnর uপর িদেয়। হাত িদেয়i কাম রেসর aিস‐স‐◌্ব aনভুব করলাম। 
িভেজ ছপছপ করেছ। আিম পয্ািnর িভতর িদেয় হাত ঢুিকেয় িদলাম। 
খালার  দটা eখনo িক টাiট ের বাপ! আিম আর েদির না কের িফংগার 

ফাক করেত লাগলাম খালােক।িsড বাড়ােত লাগলাম আেস‐ আেস‐। খালা 
িশৎকার করেত লাগেলন,আহ..uহ..iেয়স.uমম রনী o iয়া..uমমম। 
খালা eবার হাত িদেয় ধরেলন আমার ঠাটােনা বাড়াটা যা আnারoয়ার 

িছঁেড় েবর হেত চােc। আমার শরীের নতুন কের কােরn pবািহত হেলা েযন 

সােথ সােথ। 
oহ রনী েতার িজিনসটা কত বড় ের বাবা,আিম আর সহয্ করেত পারিছ 

না। তুi সারা রাত আমােক িনেয় যা iেc কিরস িকন' eখন আমােক eকটু 

চুেদ েদ, আিম পাগল হেয় যািc.uহ.uহ 
আিম বঝুেত পারলাম খালা aেনকিদন েসk কের িন,তাi খালােক  iেয় 
িদেত চাiলাম িকন' খালা বলেলন তার েবড েম েযেত তাi খালােক 

পাঁজােকালা কের েফললাম তার ঢাuস সাiজ নরম েবেড। পয্ািnটা খুেল 
িচৎ কের  iেয় িদলাম। েবিরেয় পড়ল খালার মসৃণ কামােনা টাiট 
দটা,iেc িছল  দটা ভাল কের েচেখ েদখব িকন' িরিন খালা েযভােব 



aৈধযর্ হেয় uেঠেছ তােত কের েস সুেযাগ আর হেলা না। আমার 8 iনস 

বাড়াটা েসট করলাম  েদর মেুখ,হালকা ধাkা িদেত লাগলাম তােতi খালা 
পাগল হেয় uঠেলন, আহঃ রনী েদ ভের eখিন,uহ.....েতার বাঁে◌েশর মেতা 

িডকটা ভের েদ। 
আিম eকটু eকটু কের বাড়া ঢুকােত লাগলাম,িক টাiট  দ ের বাবা! মেন 

হয় kমারী েমেয়। কেয়ক ধাkায় বাড়াটা পুেরাপুির ঢুেক েগল,খালার  দটা 

েযন আমার বাড়াটা আকেড় ধরল। আিম েঠলেত লাগলাম বাড়া,খালা 

িচৎকার করেত লাগেলন েজাের েজাের,uঃuঃ iহঃ মােগা..আহ আহ রনী..... 
আেস‐ কর,মের েগলাম..uহ 
আিম জািন িকছুkণ পরi খালার  েদ আমার বাড়াটা পুেরাপুির সেয় যােব 

তাi েজাের েজাের চুদেত লাগলাম খালােক। আমার চুদার ধাkায় খালার মাi 

দেুটা লাফােত লাগল। খালা িশৎকার করেত লাগেলন, আহ..আহ..আহ.ফাক 

িম o iয়া..iেয়স .....uমমআহআহ..... 

eiবার খালার পা দেুটা কাঁেধ তুেল িনেয় চুদেত লাগলাম। সারা িবছানা েযন 
কাঁপেছ খালার মাi দেুটার সােথ সােথ। eরপর খালার uপর  েয় আরo 

েজাের েজাের ঠাপােত লাগলাম,খালা েগাঙােতi লাগল 

uমমuহআহআহআহ.iেয়স। আিমo আহ আহ কের শb করেত লাগলাম। 
eভােব 10/12 িমিনট চলার পের মাল েঢেল িদলাম খালার  েদi। খালা 
আমােক জিড়েয় ধের চুমু িদেলন,রনী তুi eকটা জােনায়ার, আমার  েদর 

uপর সাiেkান বiেয় িদিছস। আi লাভ iu। 



খালা তুিম eত েসkী, েতামার শরীরটা আমােক পাগল কের িদেয়েছ । 
eমন সময় েটিলেফান েবেজ uঠল েবসুেরা ভােব, আমােদর আলােপ েছদ 

পড়ল। খালা িবরk ভােব uেঠ েগেলন নয্াংটা aবস'◌ায়i। 
কথা  েন বঝুলাম খালুর েফান। েফান েরেখ eেস খালা বলেলন খালরু 
আসেত আরo 2 সpাহ েদির হেব। 
খালা আমার পােশ েস  েয় পড়েলন,বঝুলাম সুর েকেট েগেছ,আমারo। 
আিম খালার নরম েদহটা জিরেয় ঘুিমেয় পড়লাম। 
সকােল যাবার সময় খালা বলেলন, রােত আিসস, কাল েতা িকছুi হেলা 

না,আজ পুেরাদেম চুেদ িদস আমায়। আিম িঠক আেছ বেল খালােক িকস কের 

চেল আসলাম। 
িকন' নানা কারেণ আর আমার পরীkা   হoয়ায় আর েযেত পারলাম না 

7 িদেনর িভতের, িক েয খারাপ লাগত,রােত ঘুমােতi পারতাম না। eর 
মেধয্i িরিন খালার েফান আসল,aবশয্ আমার বয্স‐তার কথা আেগi 

জািনেয়িছলাম খালােক। যাi েহাক েফান িরিসভ করেতi খালার িরনিরেন 
গলা  না েগল,ি◌ 
কের পরীkা েশষ হয়িন? 
না,eসাiনেমn বািক আেছ 
ভাল কের িদস,আমার কথা েভেব যিদ পরীkা খারাপ কিরস তাহেল িকন' 
েতার সােথ কথাi বলব না আর 
পরীkা ভালi হেc তেব েতামােক খুব িমস করিছ 



আহাের,আিমo েতােক িমস করিছ ের রনী 

eরপর আরo িকছুkণ কথা বলার পের খালা েফান েরেখ িদল। আমার 

aেপkার pহর চলেছi,িদন েলা েযন েশষi হেc না। eকিদন ভািসর্িট 

েথেক বাসায় eেস েদিখ িরিন খালা আমােদর বাসায় !! মােয়র সােথ গl 

করেছ। আমায় েদেখ েচাখ িটপেলন। আিম েতা মহা খুিশ।  
মা আমােক েদেখ বলেলন,eেসিছস? ভালi হেলা,আিম েতােদর জনয্ চা কের 

আনিছ।  
মা চেল েগেলন। িরিন খালা আমােক েদেখ হাসেলন,সারpাiজ!! 

তুিম কখন eেল? 
ei েতা eখিন,েতােক েদখেত eলাম 
ভালi কেরেছা,আমারo েতামােক েদখেত iেc করিছল 

ধু েদখেত? দু ু িমর হািস খালার েঠাঁেট। 
আিম খালার পােশ িগেয় বসলাম,দা ন িমি  গn আসেছ খালার গা েথেক। 
আিম হাত রাখলাম খালার বেুক,খালাo নেড়চেড় বেস আমায় সুেযাগ কের 

িদেলন। দ ুহাত িদেয় খালার মাi দেুটা কচলােত লাগলাম bাuেজর uপর 
িদেয়। 
uহ আেস‐,বয্থা লাগেছ বেল আমােক হাত িদেয় বেুকর সােথ েচেপ ধরেলন 

খালা িকন' মা চেল আসেতi আমরা আবার িঠকঠাক হেয় বসলাম। িকছুkণ 
গl কের খালা চেল েগেলন।  
খালােক eিগেয় িদেয় আসলাম েগট aবিধ। 



েতার ঝােমলা েশষ হেল েফান িদেয় চেল আসিব,আিম aেপkায় থাকব। 
িরিন খালােক িবদায় জািনেয় চেল আসলাম। আমার সব ঝােমলা যখন েশষ 

হেলা সােথ সােথ েফান িদলাম খালােক। বললাম রােত আসিছ। খালা 
বলেলন,িঠক আেছ। 
রাত 8টার সময় বাসা েথেক েবর হলাম,বাসায় বললাম ে েnর বাসায় 

যািc। utরা েপৗঁছুেত pায় সােড় 9টা েবেজ েগল। ঢাকা শহেরর িবখয্াত 
যানজট আরিক, যানজট নতুন িকছু নয় তেব আজ েবশ িবরk হলাম।  
দরজায় েটাকা িদেতi দরজা খুেল িদেলন িরিন খালা। আজ eকটা িফনিফেন 

কােলা শাড়ী পড়া, আমার সামেন দাঁিড়েয় eক েসkস গেডস। পারিফuেমর 
েসৗরেভ ভের েগল আমার চারপাশ। িরিন খালার মেুখ ভুবন ভুলােনা হািস। 
কমলার েকায়ার মেতা েঠাঁট দেুটা আমােক আকষর্ণ করেছ। আিম আর 

দাঁড়ালাম না। িভতের ঢুেকi জিড়েয় ধললাম খালােক। িকছু বলার সুেযাগ না 
িদেয়i চুষেত   করলাম খালার েঠাঁট। খালাo আমােক জিড়েয় ধরেলন দ ু

হাত িদেয়। েবশ িকছুkণ চলল eভােব। 
বাবা,eকটুo ৈধযর্ েনi,eেসi আমােক খাoয়ার জনয্ পাগল,দু ু িমর গলায় 

বলেলন খালা। 
আিম েকন কথা না বেল খালার বকু েথেক আঁচল খিসেয় িদলাম। খালার 
িবশাল খাড়া খাড়া মাi দেুটা আমােক হাতছািন িদেc। শাড়ী িনচু কেo 
পড়ায় দা ন েসsী লাগেছ খালােক। খালার েলাভনীয় িবশাল নাভীর ফুেটা 



আমায় টানেছ। খালােক েঠেল oয়ােলর সােথ েঠেস ধরলাম, চুমেুত 
লাগলাম,িজহবা িদেয় চাটেত লাগলাম পুেরা েপট, চুষেত লাগলাম খালার 

নরম নাভীটােক। খালা আমার মাথা েচেফ ধরেলন,আেবেশ তার েচাখ বেুজ 

আেছ। eবােব িকছুkণ চলার পের খুেল িদলাম খালার bাuজটা, বাun কের 

েবিরেয় eেলা খালার টসটেস জাm ুরা দেুটা। খালা েকান bা পেরন িন!!  
আিম জানতাম তুi পাগল হেয় থাকিব e দেুটার জনয্ তাi আর রর্া পিড় 

িন,আমার েঠাঁেট আলেতা চুম ুিদেলন খালা। আিম খালার মাi দেুটােক 

কচলােত লাগলাম,খালা বয্থায় আহ কের uঠেলন,তারপের চুষেত 

লাগলাম,কামড়ােত লাগলাম মাi লােক। হালকা কামড় িদলাম েবাঁটায়। 
eকটা মাi মেুখ পেড় আেরকটা িটপেত লাগলাম হাত িদেয়। খালা আমার 

মাথা েচেপ ধরেলন তার বেুকর সােথ। 
uহuহuমমআহiসসসiসiস...রনী..সাক িম..আহ কামেড় িছেড় 
েফল..oহoহ 

আিম কামেড় খালার মাi দেুটা লাল কের িদলাম। 15 িমিনট পর খালার 
বেুকর uপর ঝড় থামল,আমরা দ’ুজেনi হাপািc। আবারo িকস করলাম 

দজুেন। কাপড় খুেল নg হলাম দজুেন। খালার িবশাল পাছা ধের িটপেত 
লাগলাম,খামছােত লাগলাম। আমার ঠাটােনা বাড়াটা আঘাত করেছ খালার 

েদ আেশপােশ।খালা আমােক আরo েজাের জিড়েয় ধরেলন। খালােক eপর 
দাড় করালাম েদয়ােলর িদেক মখু ঘুিরেয়, খালার মাiদেুটা িটপেত লাগলাম 



হাত িদেয় আর চুমেুত লাগলাম,চাটেত লাগলাম খালার নরম িপেঠ। খালার 
 িনতেm চুম ুিদলাম,িটপেত লাগলাম েজাের েজাের।  

oহ রনী, আিম পাগল হেয় যািc, আহ ◌্jমম..uমম  
খালা েতামার পাছাটা eত সুnর.... 
খালা আমােক জিড়েয় ধরেলন,তুi আমােক েমেo েফলিব,িবছানায় িনেয় যা 

তারপর েতার যা iেc কিরস। 
আিম খালােক িনেয় িবছানায় েফললাম। তারপর চুমেুত লাগলাম খালার 
সুেডৗল নরম u েত। তারপর মখু রাখলাম খালার নরম oেয়ট টাiট  েদ। 
চুষেত   করলাম,খালা েযন পাগল হেয় েগেলন। 
রনী,আহ..uহ..iমা পারিছ না..o iয়া o iয়া..ধনেুকর মেতা বাঁকা হেয় 

েযেত লাগল খালার শরীর িকন' আিম চুষেতi থাকলাম। িজহবা িদেয় 
aনবরত চুষেত লাগলাম খালার  দটা।  
o রনী আিম ছাড়িছ..oহ 

খালা েদিখ  দ রেসর বনয্া বiেয় িদেলন। আিম খালােক জিড়েয় চুম ু

েখলাম। 
আিম পাগল হেয় যাব,pীজ েতার িডকটা ঢুকা। 
খালা িগভ িম e েbা জব নাu 
oয়াট? না না রনী eটা আিম পারব না,তুi আমােক যত পািরস চুদ তবoু 

আিম পারব না। 



কাম aন খালা.আিম আমার বাড়াটা খালার হােত ধিরেয় িদলাম। খালা হাত 
িদেয় নাড়াচাড়া করেত লাগেলন। 
না রনী েতার eটা aেনক বড়,আিম পারব না। 
হঠাৎ আিম খালার চুল ধের হয্াচকা টান মারলাম,হা হেয় েগল খালার মখু, 

বাড়াটা ঢুিকেয় িদলাম খালার মেুখ। খালা েবর করার েচ া কেরিছল িকন' 

আিম েচেপ ধরলাম খালার মাথা। িকছুkণ পের েদিখ খালা লিলপেপর মেতা 
চুসেত লাগল আমার 8 iনস বাড়াটা। pায় পুেরাটাi মেুখ পুের েফেলেছ 
েদখিছ। খালা পাগেলর মেতা চুষেত লাগল আর আিম আেবেশ আহ 

খালা,আরo েচাষ আরo.. বলেত লাগলাম। আমার মাল ছাড়ার সময় হেয় 

eেসেছ,খালাo েবাধহয় বঝুেত পারল,মখু েথেক বাড়াটা েবর করার েচ া 

করল িকন' আিম আবারo খালার মাথা েঠেস ধরলাম। 
uফ uফ না..খালা িনেষধ করেত লাগেলন িকন' আিম পুেরা েলাড েছেড় 

িদলাম খালার মেুখ,িগলেত বাধয্ করলাম পুেরাটা। তারপর েছেড় িদলাম 
খালােক,খালা তখন হাপােc। সারা মেুখ েলেগ আেছ আমার বীযর্। 
রনী তুi eকটা জােনায়ার, 
আিম েতামােক ভালবািস ডািলর্ং 
বাট আi লাiক iট eট লাs,বলেলন খালা 

আবারo চুম ুিদলাম খালােক, বাড়াটা ঢুিকেয় িদলাম খালার  েদ। আেস‐ 

আেস‐ ঠাপােত লাগলাম। খালা েগাঙােত লাগল uহআহ আহ আহআহ আহ 



আহ 
আিম ঠাপােনার গিত বাড়ােত থাকলাম, রাম েচাদন িদেত থাকলাম 

খালােক। েজাের েজাের কেয়কটা ঠাপ েমের বাড়া েঠেস ধললাম খালার  েদ। 
খালা েঠাঁট কামেড় ধরেলন। eরপর আিম িচৎ হেয়  লাম আর খালা আমার 

বাড়াটা  েদ ঢুিকেয় বেস পড়েলন বাড়ার uপর। খালা uপর েথেক ঠাপ 
মােত লাগেলন আর িশৎকার িদেত লাগেলন,আহ আহ আহ uহ uহ iয়া iয়া 

o iয়া। আিমo তলঠাপ মারেত লাগলাম িনচ েথেক। িটপেত লাগলাম 
খালার বেলর মেতা লাফােত থাকা মাi দেুটােক। খালােক জিড়েয় ধের েচেপ 
ধরলাম আমার বেুকর সােথ, চুষেত লাগলাম মাi লা। আর খালা eখন 

eকটু েজাের েজাের েগাঙােত লাগেলন,আহহহহহuহহuহহহহহiয়াiয়াiয়া। 
খালার পাছাটা িসpংেয়র মেতা uঠা‐নামা করেত লাগল আর আিম মােঝ 

মােঝ খালার পাছায় চাপড় মারেত লাগলাম। eক সময় দজুেনi িনেস‐জ হেয় 
েগলাম। খালা  েয় পড়েলন আমার বেুক।  
oহ রনী আi লাভ iu, আi eম iuর েহার নাu। ফাক িম লাiক েহার। 
oহ খালা iu আর নাiস। 
আমরা েবশ িকছুkণ মেুয় রiলাম। তারপর হাত বলুােত লাগলাম খালার 
িবশাল িনতেm, আ লু িদেয়  তা িদলাম খালার েপােদ। 
িক করিছস রনী?  
আi oয়াn iuর aয্াস ডািলর্ং 



না রনী,pীজ,আিম পারব না,মের যাব,আিম কখনo eটা কির িন 
খালা iu হয্াভ ভািজর্ ন aয্াস? 
pীজ রনী.. 
খালা তুিম েকান বয্থা পােব না, আিম েতামার েপাদ মারার জনয্ সব িকছু 

করেত রািজ। iu হয্াভ e নাiস aয্াস,আi oয়াn iট । 
খালা বঝুেত পারেলন আমােক থামােনা যােব না তখন রািজ হেলন,রনী 

আেস‐ আেস‐। 
আিম খালার েপাদ িজহবা িদেয় চাটেত লাগলাম,আ েুল থ ুথ ুিদেয় আেস‐ 

আেস‐ েঠলেত লাগলাম। খালার েপাদটা eত টাiট েয আ লুটাo ঢুকেত চায় 

না। 
uহ iহ ◌্jiঃ uঃ রনী pী....... 
িকন' িকছুkণ পর খালার েপাদটা েযন বড় হেত লাগল তখন খালােক ডিগ 

sাiেল বসালাম। আেস‐ আেস‐ বাড়াটা ঢুকােনার েচ া করলাম,eকটু েবিশ 

ঢুকােলi খালা িচৎকার িদেয় uেঠন তাi তাহা ড়া করলাম না,েবশ িকছুkণ 

পর েপাদটা আরo বড় হেলা েযন। আিম eক ধাkায় বাড়াটা ঢুিকেয় িদলাম 

খালার আনেকারা েপােদ। খালা বয্থায় িচৎকার িদেয় uঠেলন, uঃ 
মােগা,মের েগলাম, না.. রনী েবর কর uহ আহ.নাঃ না না না নাআহ 
আিম eকন িনমর্ম ভােব খালার েপাদ ঠাপািc,আর হাত িদেয় খালার মাi 

কচলািc। পচ পচ শেb ঠাপািc খালার েপাদ আর িচৎকার কেরi চেলেছন। 
েবশ িকছুkণ পর খালার িচৎকার েগাঙািনেত পিরণথ হেলা। বঝুলাম খালা 



eখন iনজয় করেছন। তাi ঠাপােনার গিত বািড়েয় িদলাম।  
আহ আহ আহ ফাক িম আহ ফাক iuর sাট য়াক িম হাডর্  আহ আহ আহ iহ 

uহ আহ আহ। 
eরপর িচৎ হেয়  েয় বাড়াটা ঢুকালাম খালার েপােদ আবার। খালা ঠাপােত 
লাগেলন eবার তীb গিতেত। tপর খালােক িনেচ নািমেয় খালার  েদ বাড়া 

ঢুিকেয় িদলাম, ঠাপােত লাগলাম pবল েবেগ। বঝুেত পারিছ আমার হেয় 

eেসেছ তাi েশষবােরর মেতা ঠাপােত লাগলাম খালােক,খালার  েদ মাল 
েঢেল আিম েনিতেয় পড়লাম খালার বেুকর uপর,খালা আমায় জিড়েয় 

ধরেলন। 
রনী iu ে সটেয়ড িম েটাটািল,ফাকড িম লাiক e েহার। oহ রনী......... 
পুেরা রাত চলিছল eভােবi............ 
তার পেরর ঘটনা সংিkp, eরপর খালার সােথ িনয়িমতi আমার ei েখলা 

চলেত থােক,খালার eকটা েছেল হয়। েছেলটা েবাধ হয় আমারi। খালু েসটা 
জােনন না,িতিন বাচচা েপেয় খুব খুিশ। 


