
দাস বাড়ীর েমেজাবu িহসােব চায়নার দািয়t aেনক েবশী।  কারণ,  র, ভাসুর, sামী, েদoর 
আর বাcা‐কাcা িনেয় তার ভরা সংসার।   র মশাi pথম বয়েস িমিলটারীেতচাকরী করেতন।  
তারপের বয্া েক চাকরী কের পাঁচ বছর েহােলা িরটায়ার কেরেছন।  শা ড়ীিতন বছর হল গত 
হেয়েছন।  বাড়ীর বড়েছেল িববাহ কেরনিন।  িতিন তািntক িহসােব pিসিdলাভ কেরেছন।  
দারপিরgহ করা ৈনিতকভােব aনুিচত বেল িতিন মেন কেরন।  িতিনবািkd কাপািলক, েলােক 
anতঃ তাi বেল।  সpােহ দিুদন িতিন িটিভেত বেসন।  তার েমজভাসুরেপা আর তার েমজ জা 
আজ েথেক পাঁচ বছর আেগ eক পথ দঘুর্টনায় মারা যান।  তারেছেল বতর্ মান।  েস eখন kাস েটেন 
পেড়।  তার যত আbার eখন তার কাকীমার কােছ।  তারsামী uiেpােত চাকরী কের।  নাiট 
িডঊিট থােক।  সpােহ ছয় রািt তােক বাড়ীর বাiেরaিফেস কাটােত হয়।  তার েদoর বতর্ মােন 
কিmuটার িনেয় মাsার িডgী করেছ।  চায়নারিনেজর দিুট েছেল আর দিুট েমেয় আেছ, যিদo 

েছেল দিুট তার িনেজর নয়। j  
aবাক লাগেছ? aবাক লাগারi কথা, িকn eটা সিতয্।  চায়না বাড়ীর লkীমn বu। সবাi 
eiকথা বেল।  কারণ, ei লkীমn হoয়ার জেনয্ তােক বাড়ীর সবার মন বুেঝ চলেতহয়।  

সবাiেক খুশী রাখেত হয়।  
চায়নার বয়স 27 বছর।  5 ফুট 7 iি র মাঝারী মােপর টলটেল িফগার।  eেখােনােমদহীন 
িছপিছেপ শরীর, বয়স থাবা বসায়িন।  েযৗবন তার সারা শরীর জেুড়।  তার ভাiটালsয্ািটিsk 

38‐26‐36।  তীk িচবুক, লmা মুখ।  বড় দীঘর্ািয়ত টানা টানা েচাখ। বাঁকােনা  । হাঁটু পযর্n 
লmা েঢu েখলােনা চক্চেক কােলা চুল।  ফসর্া দেুধ‐আলতা গােয়ররঙ।  েদখেলi মেন হয়, e েযন 

মহাভারেতর যুেগর েকান নািয়কা। jj  
18 বছর বয়েস তার িবেয় হয়।  েস েযিদন েথেক ei বাড়ীেত eেসেছ, েসিদন েথেক  হেয়িছল 
aশািn।  পাড়ার েলাক পযর্n আিsর হেয় uঠত eক‐eকসময়।  িকn িবেয়র িতনবছর পর েথেক 
তার ধীের ধীের পিরবতর্ ন হয়।  তারপর েথেক েস বািড়র eকমাt লkীমnবu।  িকভােব হল, 
পাড়ার েলাক তা জােন না।  িকn হেয়েছ েদেখ তারা িবিsত।  েস eখনপাড়ার aনয্ানয্ শা ড়ীেদর 
েরাল মেডল।  শা িড়রা তার uদাহরণ িদেয় বাড়ীর বuেদরসে  ঝগড়া কের।  বu েলাo ঝগড়া 

করেত করেত থেম্ক যায়।  ভােব, সিতয্i েতা! eরকমo তাহেল হয়। j 
িকn কীভােব? তার eকিদেনর কাজ, যা তার সারািদেনর  িটন,  নেলi েবাঝা যােব। 
সকালেবলা েস ঘুম েথেক oেঠ 7টায়।  eককাপ চা েখেয় আসন কের আধঘnা।  সােড়সাতটা 



নাগাদ   হয় বয্ায়াম।  িকছু  ী‐হয্াn ekারসাiজ করার পর 8‐টা নাগাদ sানকের।  তারপর 
রাnাঘের ঢুেক রাধুনীেদর িনেদর্শ েদয় েসিদন কী রাnা হেব।   েরর ঘেরচা‐জলখাবার খাoয়ার 
বয্াবsা কের।  েছেল েমেয়েদর sুল যাoয়ার বয্াবsা কের।  সােড়আটটা বাজেল eকজন িবuিট 

পালর্ার েথেক েমেয় আেস।  তার শরীরচচর্ া হয়, গােয় মাসাজহয়, চুেল istী হয়।  
সােড় 9‐টা বাজেল েস  ধু eকটা গরেদর শাড়ী পের।  িভতের আর িকছুi পরার িনয়মেনi।  
eমনিক সায়া‐bাuজo নয়।  েখালাচুেল হােত পূজার সামgী িনেয় েস যায় িতনতলায়, ঠাkরঘের।  

েসখােন তার বড় ভাসুেরর পূজার টাiম। তার বড় ভাসুর বামাচারী।  েস িগেয়ঠাkরঘের েঢােক।  
ততkেণ তার বড় ভাসুেরর পূজা হেয় িগেয়েছ।  বড় ভাসুর তােক pথেমuল  কের মা কালীর 
সামেন বসায়।  তারপর িসিঁথেত িসদরু েদয়।  েস তখন বড় ভাসুেররেযািগনী।  বড় ভাসুর তােক 
পূজা কের।  েস েচাখ বুেজ থােক।  তারপর তেntাk মেতমেntাcারণ করেত করেত তার বড় ভাসুর 
তােক আসন েথেক তুেল মা কালীর সামেন েমেঝেত iেয় েদয়।  িনেজo uল  হয়।  তারপর তােক 
eক‐eকিদন eক eক আসেন েচােদ।  তারবড় ভাসুেরর বাড়াটা মাঝারী সাiেজর।  সkালেবলা 
েচাদন েখেত তার ভােলাi লােগ।  েকােনােকােনা িদন বীযর্ তার েযানীেত পেড়, েকান েকান িদন 
েশষ মু েতর্  বাড়া েবর হেয় যায়। েযিদন বাড়া sলেনর আেগ েবর হেয় যায়, েসিদন বড় ভাসুর 
ব  খুশী হয়।  'জয় কালী' বেলবাড়ী মাথায় েতােল।  িকn বীযর্ তার  েদ পড়ুক বা নাi পড়ুক, 

তার ভােলা লােগ।  কারণ, eতkন ধের তােক েচাদা হয় েয তার eকবার  েদর জল খেস আয়।  
সােড় 10‐টার মেধয্ পূজা সmn হয়।  েস নীেচ েনেম আেস।  বাcােদর জেনয্ িটিফনেগাছায়।  
তােদর েখেত েদয়।  েদoরেক কেলজ যাoয়ার জেনয্ ঘুম েথেক েটেন েটেন েতােল। sান কিরেয়, 
খাiেয়‐দাiেয় কেলেজ পাঠায়।  িনেজo েখেয় েনয়।  তারপর েস সােড় 11‐টানাগাদ eকটা শাড়ী 
পেড়, bাuজটা পেড় না খালী।  oটা তার  েরর নাকী পছn নয়।  িতিনপুেরােনা জমানার েলাক।  
eক gাস দধু আর দপুুেরর খাবার িনেয় লmা eকটা েঘামটা েটেনeকতলায়  েরর কােছ যায়।  
ঘের ঢুেক খাবার েলা তার েটিবেল রােখ।  দরজা বn কের। েবশীরভাগ িদনi তার  র আরাম 
েকদার বেস থােক।  তার পােয়র কােছ বেস pথেম েসতার  েরর পা িনেজর বুেকর uপর েরেখ 
িটেপ েদয়।  েবশ িকছুkণ পর তার  েররেচােখর iশারায় হাঁটু েগেড় বেস  েরর ধুিতর িগট 
েখােল।  শk হেয় যাoয়া বড় লয্াoড়াটািনেয় নাড়াচাড়া কের।  তারপর চুষেত থােক।  েঘামটা খুেল 
িগেয় থাকেল  র িনেজ তারমাথার েঘামটা eতটা েটেন েদন েয তার লয্াoড়া সেমত চায়নার 
মাথা েঘামটার মেধয্ aদশৃয্হেয় যায়।  েবশ িকছুkন পেড় লয্াoড়াটা ঠািটেয় uঠেল তার  র 
তােক িবছানায়  েতবেল।  েস  েয় পেড়।  তার  েরর হাত তার বুেকর আঁচল সিরেয় মাঈদেুটা 



মুেঠা কের েনয়, িমিলটারী কায়দায় েপষণ কের, েবাঁটাদেুটা েচােষ।  সায়া সেমত শাড়ীটা তুেল েদয় 
েকামরaবিধ।  নরম বােল ঢাকা  েদ লয্াoড়াটা আমূল েগেঁথ ঠাপ মারেত   কের।  েদেখন, 
ঠােপরদাপেট িচবুক পযর্n েঘামাটায় ঢাকা চায়নার শরীরটা েকঁেপ েকঁেপ uঠেছ আর েঘামটার 
িভতরেথেক চায়নার শীtকার েভেস আসেছ।  মণীকার  র ঠাপ মারেত মারেত চায়নার 
িদেকঝঁুেক পেড়ন।  তারপর েঘামটাটা েঠাঁট পযর্n তুেল েদন।  চায়নার হা করা লাল 
টুকটুেককমলার েকায়ার মত েঠাঁটদেুটা েদেখন।  তারপর দহুােত েঘামটাসেমত মাথা েচেপ 
ধেরকমলার েকায়া দেুটা চুষেত থােকন আর লয্াoড়ার ঠাপ মারার গিত বািড়েয় েদন।  চায়না 
মালখসায়।  চায়নার মধুরেসর চপচপ আoয়াজ চায়নার  রেক পাগল কের েদয়।  েঠাঁেট 
েঠাঁটডুিবেয় বুেকর সmদ দেুটােক ময়দা েঠসা করার মত ডলেত ডলেত চায়নার  েদ 

বাণডািকেয় েদন। j  
সােড় 12‐টার মেধয্ চায়না  রেক খাiেয় দাiেয় েদাতলায় uেঠ আবার sান কের। 1‐টা নাগাদ 
তার sামী েফের।  তার sামী sান কের েখেয় েদেয় eকটা নাগাদ ঘুেমােত যায়। েস eর মেধয্ কাজ 
েশষ কের eকটা হাuসেকাট পের sামীর সে  ঘের ঢুেক দরজা বn কেরেদয়।  তার sামী তােক 
িবছানায় েটেন েনয়।  হাuসেকােটর িফেত আlা কের েদয়।  েগালাপীsনদেুটা আলগা আলগা েদখা 
যায়।  তা েদেখ তার sামী পাগল হেয় যায়।  েস তার েকােল  েয়মাঈদেুটার uপর েঠাঁট, িজভ আর 
হাত েবালােত থােক।  েবাঁটায় আ লু েবালায়, েচােষ।  আরগl বেl থােক, গত রােt তার কlj 
েসnােরর েকান েমেয় যখন তার কাsমােরর সােথ কথাবলিছল, তখন তার aসহায়তার সুেযাগ 
িনেয় কীভােব িপছন েথেক তা টী‐শােটর্ র িভতর হাতগিলেয় বুক দেুটােক িটেপিছল।  েকােনা েকান 
িদন বেল, কীভােব েসিদন eকটা েমেয়েক তার েম িনেয় িগেয় চাকরী যাoয়ার ভয় েদিখেয় pথেম 
তােক লয্াংেটা কেরিছল, তারপর েস আরতার দiু কিলগ তােক ধষর্ণ কেরিছল।  েকােনা েকােনা 

িদন বেল, কীভােব েস আেরকিটেমেয়েক িনেয় ঢুেকিছল aিফস ময্ােনজারেদর টয়েলেট। তারপর 
তােক aধর্‐uল  কের, িনেজo  ধু পয্াn আর জাি য়া খুেল কেমােড েমেয়টােক বিসেয় টানা 
আধাঘnা ঠােpেরিছল।  eসব  নেত  নেত চায়নার  দ রেস টiটmুর হেয় যায়।  তার sামী 
ততkেণতার গা েথেক হাuসেকাট খুেল িনেয় তােক িবছানায়  iেয় েদয়।  তারপর তােক uপুড় 
কের iেয় েপাঁেদর মেধয্ তার েছা  ধানী ল ার মত বাড়াটা ঢুিকেয় ঠাপ িদেত থােক।  তার 
হাতকেখােনা চায়নার নরম মাঈদেুটা িটপেত থােক, কেখােনা বা  েদর িভতর আ িুল কের 
জলখসােত বয্াs থােক।  চায়নার আেরাo eকবার জল খসায়।  তার sামী pায় িমিনট দেশক 

ঠাপেমের তেব kাn হয়।  তারপর দজুেন িমেল pায় পাঁচটা পযর্n ঘুেমায়। j j j  



িবেকেল uেঠ আবার চা‐জলখাবার ৈতরী কের।   েরর ঘের চা পাঠায়।  বাcারা sুলেথেক 
েফের।  তার েদoর কেলজ েথেক েফের।  তােদরেক িবকােল খাবার খাiেয় পােকর্  েখলেতপাঠায়।  
সেnয্েবলা তার sামী আবার ৈতরী হেয় aিফেস েবিরেয় যায়।  তার বাcারা পাকর্ েথেক েফের।  
তােদরেক আবার সnার খাবার খাiেয় েদয়।  তােদর িটচার তােদরেক পড়ােতআেস।  iিতমেধয্ 
eেক eেক তার েদoেরর বnুরা আসেত   কের।  pিতিদনi pায় 5‐7 জনআেস।  তােদর জেনয্ 
চা জলখাবার বানায়।  eকফাঁেক িনেজ েখেয় েনয়।  িনেদর্শমত েপাষাকপের েসেজ েজ ৈতরী হেয় 
েনয়।  তারপর তার ডাক আেস তার েদoেরর ঘর েথেক, সােড়সাtটা নাগাদ।  েস eকটা 

ভায়াgার বিড় েখেয় তােদর জেনয্ জলখাবার িনেয় তােদর ঘেরেঢােক। j  
eক‐eকিদন eক‐eকরকম েপাষাক পড়েত হয়।  েযমন আজেক পেড়েছ eকটা টাiটটkেক লাল bা 
আর কােলা িমিন sাটর্ ।  িভতের কাল ময্ািচং পয্ািn।  ei েপাষাক েলা তারেদoর বা তােদর 
বnুরা eেন েদয়।  েস খােট uেঠ তােদর সবার মাঝখােন বেস।  ে ‐র খাবারতােদর েpেট তুেল 
েদয়।  মেদর gােস মদ েঢেল েদয়।  তারা খুব েজাের গান চালায়।  মদ খায়, খাবার খায়।  মােঝ 
মােঝ তােদর মুনু েবৗিদর সােথ iয়ারকী মাের, বুেকর ময্ানায় হাত বুিলেয়েদয়, েঠাঁেট‐গােল‐ঘােড়‐
গলায়‐বুেক‐েপেট‐পাছায় চুমু খায়, পাছার দাবনায় থাpড় মাের, েছা  sাটর্  তুেল পয্ািnর uপর 
িদেয় আ লু বুলায়।  চায়নাo তােদর চুমু খায়, িনেজর মুেখরমদ তােদর মুেখ সরাসির চালান কের 
েদয়, পয্ােnর uপর িদেয় বা পায়জামার িভতর হাতগিলেয় বাড়া আদর কের।  কেখােনা বা তারা 
চায়নােক পুেরা লয্াংটা কের udাম গান চািলেয়নাচায়, িনেজরাo নােচ।  তারপর িবছানায় 
চায়নােক েফেল, কেখােনা বা েমেঝেত।  eকজনতার মুেখ বাড়া েঢাকায়, eকজন তার  েদ আর 
আেরকজন তার েপাঁেদর পুট্কীেত।  aবিশ দ‐ুeক জেনর বাড়া েস তার দহুাত িদেয় েখঁেচ।  
পযর্ায়kেম পাঁচজনi তার সে  স ম কের। চায়নার  দ, বাল, পাছা, পাছার দাবনা, টাiট 
sনদেুটা, মুখ, েচাখ ‐ সব বাড়ার রেস েভেসযায়।  eেককজন েতা দবুার‐িতনবার কের তােক 
ঠাপায়।  eকবার মুেখ, eকবার  েদ আরeকবার েপাঁেদর ফুেটায় বাড়ার রস না ঢালেত পারেল 
তােদর শািn হয় না।  তার েদoরতােদর মেধয্ eকজন।  তারo pায় চার‐পাঁচবার sলন হয়।  রাত 

দশটায় ছুিট।j j  
eগােরাটার মেধয্ েস sান কের েনয়।  রােt তার সােথ েশায় তার ভাসুেরর েছেল।  যিদoতার বয়স 
মাt েচৗd, িকn eর মেধয্i েস েবশ িকছুটা িশেখ েফেলেছ, তার কাকীর কাছেথেক।  e বাড়ীর 
িনেদর্শ eটা।  তােকi েযৗনিশkার ভার িনেত হেব।  eকটা নাiিট পের েসভাiেপার পােশ eেস 
েশায়।  তার ভাiেপা তার নাiিটর মেধয্ মাথা গিলেয় েদয়।  বাiের েথেকতার েকামর সেমত পা 



ছাড়া আর িকছুi েদখা যায় না।  আর চায়নােক েদখেল মেন হেব তারগভর্ স ার হেয়েছ।  তার 
ভাiেপা তার  দ চাটা িশখেছ েবশ িকছুিদন।  eখন eেতা ভােলা পােরেয েস চায়নার রস খিসেয় 
েদয়, সারািদন eতকাn হoয়ার পেরo! চায়না সমs িদেনর ধকলei eকিট েছেলi েযন  েষ 
েনয়, েস আবার চা া হেয় oেঠ।  েস তার ভাiেপােক তার পােশেশায়ায়।  তােক লয্াংেটা কের।  
তারপর তার বাড়া েখঁচেত   কের।  তার ভাiেপা তারনাiিটর েবাতাম খুেল তার মাi চুষেত 
থােক বাcােদর মতন, আেরকটা মাi হােত িনেয়েখলেত থােক।  চায়নার সারা শরীর েযন েকাnj 
akয় sগর্েলােক চেল যায়।  েস তার ভাiেপারবাড়া িখঁচােনার গিত বািড়েয় েদয়।  eকসময় তার 
বাড়া িদেয় মাল িছটেক িছটেক েবরয়। চায়না তার বাড়ার রস েচেটপুেট েখেয় েফেল।  তারপর 
তােক বুেক কােছ েটেন েনয়।আেরকটা মাiেয়র েবাঁটা তার মুেখর মেধয্  ঁেজ েদয়।  তার বাড়ায়, 
পাছায়, মাথায় হাতবুিলেয় িদেত থােক।  তারপর ভাবেত থােক িকছুিদন পর তােক কী কী েশখােত 
হেব।  দবুছেরর মেধয্ e েছেল তুেখাড় হেয় uঠেব।  আেs আেs েসo ঘুেমর েকােল িনেজেক সেঁপ 
েদয়।  


