
তখন pথম েদেশর বাiের eেসিছ। মাsাসর্ করেত eকটা িব িবদয্ালেয় ঢুেকিছ। েতমন ভােলােকােনা 
িব িবদয্ালয় না, eডিমশন সহজ বেল ঢুেক েযেত েপেরিছ বলা যায়। pচুর বাঙালী েছেলেমেয়রা 
eকi কারেন eখােন ভিতর্  হয়। িব িবদয্ালেয় িবেদশী ছাto aতয্ািধক।যােহাক, িবেদশ িবভুেয় েদশী 
েলাকজন েপেয় ভাৈল লাগিছেলা। ডেমর্ uঠলাম আিম। ডেমর্ খরচ েবশী বলা যায়। যারা আেগ 

েথেক বয্বsা করেত েপেরেছ তারা িনেজরা িমেল বাসাভাড়া কের থােক। আমার েস সুেযাগ না 
থাকায় ডেমর্i uঠেত হেলা। খুবi েছাট ম, েশয়াডর্  বাথ ম কিরেডােরর aনয্ানয্ েছেলেদর সােথ। 

তেব হাiিsড inারেনট কােনকশন থাকায় aনয্ানয্ সুেযাগ সুবধা িনেয় মাথা ঘামােনার pেয়াজন 

েবাধ করলাম না। 
 
kাশ  হেয় েগেলা কেয়খিদন পের। িতনজন বাংগািল েপেয় েগলাম pথম িদনi। জাফর, আিসফ 

আর নীলা। িতনজনi pাiেভট iuিনেত িছেলা েদেশ। আিম িনেজ aবশয্ পাবিলক িব িবদয্ালেয় 

িছলাম। েদশী েলাকজন েপেয় েবশ ভােলা লাগেলা। oরা বয়েস আমার েচেয়eকটু েছাটo হেত পাের। 

ei ভাসর্িটটা eমন েয সাদা েপালাপােনর েচেয় কালা বা হলদুচামড়ার েলাকজনi eখােন েবশী। 

জাফর আর আিসফ আেগ েথেক িনেজেদর মেধয্ পিরিচত, eরা সবাi েবশ মালদার পািটর্ , আিম িদন 

দেুয়ক oেদর সােথ ঘুের বঝুলাম, আমার পেk oেদরসােথ তাল িমিলেয় চলা সmব না। আিম 

েকােনামেত eক েসিমsােরর টাকা িনেয় eেসিছ, যতdত সmব iনকােমর রাsা েখাজা দরকার। 

আ া নাiটkাব eসব আমার েপাষােব না।নীলা eেসেছ নথর্ সাuথ েথেক, iংিলশ িমডয়ােমর ছাtী 
িছেলা। েচহারা েমাটামিুট, ভােলা নাআবার খারাপo বলা যায় না। আবহমান বাঙালী নারী aথবা 
ত নী। কথায় কথায় eকিদন জানেত পারলাম oর বাবা কাsমেসর সরকারী চাkরীজীিব। 

সরকারী চাকরী কের েমেয়েক pাiেভট iuিনভািসর্িটেত পিড়েয়েছ আবার খরচ কের েদেশর 

বাiেরo পড়ােc, ঘুষেখার নাহেয়i যায় না। জাফর আর আিসেফর পািটর্ বাজ sভােবর কারেন 

নীলার সােথ oেদর eকটুদরুt ৈতরী হেয় েগেলা pথম দমুােসi। েহামoয়াকর্  আর pেজk িনেয় নীলা 
pায়i েফান করা  করেলা আমােক। টামর্ ফাiনােলর আেগ নীলা েযাগােযাগ আেরা বািড়েয় িদেলা, 
যিদo আিম আর নীলা িভn pেজk gেপ িছলাম। আিম eেত েবশী িকছু মেন করলাম না। 

েদেশoেমেয়েদর eকi কাn েদেখ aভয্s। pেয়াজেনর সময় ঢাকাi েমেয়রা সাধারনত যতজন 

সmবত তত জন েছেলবnু রােখ। তেব িবেদেশর eকািকেt নীলার েফান কল িবরিkকর হেলo 

eকদম খারাপ লাগেতা না। enারেটiনেমn বলেত পনর্ সাiট েদেখ হাতমারা ছাড়া আর িকছু 

িছেলানা। eখােন পনর্ ডাuনেলাড সহজ হoয়ােত pচুর পনর্ েদখা পেড় েযত। মােঝ মােঝ 

eকরােত3/4 বার হাত েমেরিছ eমনo হেয়েছ। 
 
মােচর্ র েতi টামর্ ফাiনাল পরীkা হেয় েগেলা, pেজk সাবিমশন েশষ কের বাসা খুজেত েবর 

হেয় েগলাম। eত খরচ কের ডেমর্ থাকা সmব না। aবধািরতভােব পরীkা েশষ হoয়ারপর নীলার 

েফান eকদম বni হেয় েগেলা। ধনয্বাদ জানােনার pেয়াজনo েবাধ করেলা না।শালা ঘুষেখােরর 

েমেয়, েযমন বাপ েতমনi েমেয়র চিরt। আিম েমেয়েদর eধরেনর আচরেনর সােথ পিরিচত তাi 



গােয় মাখলাম না। আর নীলার িদেক েকােনা েসkুয়াল e াকশনo েবাধ কির নাi। নীলার েয 

িদকটা ভােলা িছেলা েস েবশ iেnলেজn। ঘnার পর ঘnা কনভােসর্শন চালােনার মত। যােহাক, 

িপজার েদাকােন পাটর্  টাiম চাকরী িনলাম।েকািরয়ান eক েছেলর সােথ মেমট হেয় ডমর্ েছেড় 

বাসায় uঠলাম। িspং েসশেনর kােশর জনয্ psিত িনিcলাম, সারািদন েদাকােন কাজ কের েবশ 

টায়াডর্  লাগেতা। তবু যতদরু পারাযায় টাকা জিমেয় িনিcলাম। 
 
kাশ  হoয়ার আেগর uiেকেn নীলা কল িদেলা। নীলার কল আশা করেতিছলাম তেব kাশ 

 হoয়ার পের। নীলা বলেলা আিম হাiিকং e েযেত চাi িক না, েমাsফা ভাiেদর সােথ। েমাsফা 
ভাi ei শহেরi থােক, িকেস েযন চাকরী কের, oনার সােথ eক েদশী আ ায় eর আেগ পিরচয় 

হেয়িছেলা। আিম বললাম, সকােল কাজ আেছ, দপুুেরর পর েযেত পারেবা। িকn oরা সকােলi 

যােব। নীলা খুব েজারাজিুর করেলা, িঠক বঝুলাম না। eকসকাল কাজ ন  কের েযেত মন চাiিছেলা 
না। েমাsফা ভাi িনেজ বলায় aিনcা সেtto রাজী হেয় েগলাম।  
েমাsফা ভাiেয়র পুরােনা গাড়ী। uিন আর oনার েবৗ সামেনর সীেট বসা িছেলন। আিম িপছেনর 

সীেট নীলার পােশ িগেয় বসলাম। oনারা েবশ ফুিতর্ বাজ েলাক। বলেলা, eত িক বয্sতা আমার। 

আিম বললাম, টাকা পয়সার সমসয্ায় েযন না পিড় তাi বেn কাজ কের জিমেয় েনয়ার েচ া 
করিছ। নীলা বলেলা, হয্া আকরাম খুব ভােলা েছেল। ধু পড়া আরকাজ। ei টােমর্ o না থাকেল 

েফলi কের েযতাম। নীলার pশংসা েন েবশ আ যর্ হলাম।আমার aিভjতায় eর আেগ সুিবধা 
িনেয় যাoয়ার পর েকােনা েমেয়েক কৃতjতা pকাশকরেত েদিখ িন। eিনoেয় শহর েথেক pায় িtশ 

িকেলািমটার দেুর eকটা পাহােড়র ধােরeলাম। pচুর গাড়ী পাকর্  করা। েমাsফা ভাi বলেলন, eখােন 

শত শত েলাক হাiিকং eআেস। সামাের আেরা েবশী িভড় থােক। সবেচেয় uচু চুড়া pায় eক 

িকেলািমটার uচু।eকটানা হাটেল ঘnা িতেনক লােগ uঠেত। আমার পাহােড় oঠার েতমন েকােনা 
aিভjতােনi। বnু বাnেবর সােথ িসেলেট ঘুেরিছ তেব েসরকম uচু েকাথাo uিঠিন। 
 
গেl গেl হাiিকং ে iল ধের হাটেত লাগলাম। iট আর নিুড় পাথেরর ে iল। aেনক েলাকজন 

uঠেছ নামেছ। aনভয্ােসর কারেন িমিনট পােচেকi হাটু ধের eল, িকn মেুখ িকছু বলেত পারলাম 

না। pায় আধাঘnা হাটার পর িব ােমর জনয্ সবাi থামলাম। েমাটামুিট ঠাnায়o েভতের আিম 

ভােলাi েঘেম িগেয়িছ। ভাবী বলেলন uিন আর uঠেবন না, টায়াডর্ ।আিম েন খুশীi হলাম। িকn 

েমাsফা ভাi নােছাড়বাnা। uঠেতi হেব। েশষেমশ রফাহেলা, ভাবী আর নীলা eখােন েথেক যােব 

আর বািকরা uঠেব। িক আর করা, িন পায় হেয় uঠেত হেলা। কথায় কথায় েমাsফা ভাi 

বলেলন, নীলা ডমর্ েছেড় oনােদর বাসায় uেঠেছ।oনার বাসার েবজেমেnর eকটা ম নীলা ভাড়া 
িনেয় থাকেব। আমার কােছ জানেতচাiেলন আিম েকাথায় থািক। বললাম, সাবেলেট আিছ eক 

েকািরয়ান েছেলর বাসায়। uিন বলেলন আমার সমসয্া না থাকেল oনার বাসায় আেরকটা ম 

আেছ েসটা ভাড়া িদেত পারেবন। আিম িকছু বললাম না। oনার বাসায় েযেত আপিt েনi, তেব 

ভাড়া না েজেন িকছুবলা uিচত হেব না। 



 
ভীষন টায়াডর্  হেয় েনেম আসলাম আমরা। চুড়া পযর্n যাoয়া হয় িন। ভাবী রােতর খাoয়ার 
দাoয়াত িদেলন। বয্ােচলর মানষু কােরা দাoয়াত েফেল েদয়ার মত aবsায় েনi। চেল আসলাম 

oনােদর বাসায়। গাড়ীর মত বাড়ীটাo পুেরােনা। তেব িছেয় রাখা। আ া েবশ জেম েগেলা, নানা 
রকম গl, ঢাকা শহেরর নাiটkাব েথেক  কের আজকালকার িদেনরেpম, পরকীয়া iতয্ািদ। 

েমাsফা ভাi ভাবী েবশ জিমেয় রাখেত পােরন। eখােন eেস eipথম মন খুেল গl করার সুেযাগ 

হেলা। খাoয়া দাoয়া েশষ করেত করেত aেনক রাত হেয় েগেলা। েমাsফা ভাi বলেলন eখােনi 

েথেক যাo, সকােল বাস ধের চেল েযo। eকটু গাi i কের েসটাo রাজী হেয় েগলাম। 
 
সকােল ঘুম েথেক uেঠ বুঝলাম েবশীkন থাকা uিচত হেব না। আিতেথয়তার aপবয্বহারক রেল 

পের আর দাoয়াত নাo েপেত পাির। দiুিতন িদন পর নীলােক কল িদলাম। কথায় কথায় বললাম, 

েমাsফা ভাi oনার বাসার eকটা ম আমােক ভাড়া েদয়ার psাব িদেয়েছ।e বয্াপাের নীলার 

মতামত িক। নীলা েন েবশ খুিশ হেলা বেলi মেন হয়, anত েফােন যতটুk aনমুান করা যায়। 

তেব ভাড়া বঝুলাম 50 ডলার েবশী। 50 ডলার aেনক টাকা আমার জনয্। আেরা িতন চার িদন 

সময় িনলাম ভাবার জনয্। eক ফয্ােমলীর সােথ থাকেত েগেল aসুিবধাo আেছ।  
নানা আ িপছু েভেব েমাsাফা ভাiেয়র েবজেমেn uেঠ েগলাম। নতুন েসিমsার  হেয়েগেলা 
iিতমেধয্। নীলা আর আিম eকসােথ যাoয়া আসা কির pায়i। kাশ, বাস আর বাসা িমিলেয় 24 

ঘnার মেধয্ 6/7 ঘnা নীলা আমার সােথi থাকেতা। eকিদন kাশ েশেষ বাসায়eেস eকা রাnা 
করিছ eমন সময় নীলা নীেচ েবজেমেn আমার ঘের আসেলা িক eকটাকােজ। িচংিড় আর েপয়াজ 

েভেজ খাoয়ার বয্বsা করিছলাম, নীলা বলেলা, ডালটাo রাnাকরেত পােরা না? সারাবছর ধু 

ভাজােপাড়া খাo। 

আিম বললাম, kাশ কের আর কাজ কের ভাi eত েপাষায় না। 

নীলা েরেধ েদবার aফার িদেলা, আিম না করলাম না। বয্েচলর মানষু খাoয়া দাoয়ারবয্াপাের না 
করা ভুেল েগিছ। নীলা বলেলা, েপয়াজ আর রসুন কােটা, েছােটা টুকরা কের।কথামত আিম 

কাটাkটা  করলাম। নীলা ঘেরায়া জামাকাপড় পেড় eেসেছ, সােলায়ার কািমেজর মধয্ িদেয় oর 

েসিk শরীরটা েফেট েবিরেয় আসিছেলা। আমার েধানটা পুরাপুিরখাড়া না হেলo eকটু বড় হেয় 

িছেলা। িকেচেনর চাপা জায়গায় আমরা দজুেনi eিদক oিদকযাoয়া আসা করিছলাম। হঠাৎ েধানটা 
oর পাছায় েলেগ েগেলা, সmুনর্ aিনcাকৃতভােব।নীলা আচমকা বেল uঠল, oমা oটা িক। আিম 

তাড়াতািড় বললাম, সির, আিম icা কেরকিরিন। o বলেলা, হা হা, না িঠকােছ, eবােরর মত মাফ 

কের িদলাম। েসিদন aেনক হািসঠা া হেলা েখেত েখেত। 
 
eর কেয়কিদন পের দািড়েয় বােস যািc, নীলা আমার সামেন িছেলা। আিম icা কেরবললাম, নীলা 
তুিম েপছেন িগেয় দাড়াo, নাহেল আবার কেmpiন কের বসবা। নীলা বলেলা, বল িক? oটা িক 

আবার আসেছ নািক? ei িনেয় আেরক দফা হাসাহািস হেলা। বােস আরেকu বাংলা বেুঝ না aনমুান 



কের দজুেন েবশ িকছুkন 18+ আলাপ কের িনলাম। খুবেবশীিদন লাগেলা না দজুেনর মেধয্ 
আেলাচনার লjা েভেঙ েযেত। সpাহ দেুয়ক পের নীলাআর আিম েমাটামুিট েখালাখুিল ভােবi েধান, 

দধু e লা িনেয় হািস ঠা া করতাম। kােশেকান েমেয়র দধু বড়, েক কােক চুেদ eসব িনেয় আ া 
েদয়ার েনশা েপেয় বসেলা। তেবতখনo eকজন আেরকজনেক sশর্ করা  হয় না। 
 
িমডটামর্ পরীkা িদেয় িঠক করলাম িসেনমা েদখেত যােবা। েমাsফা ভাiেক বললামভািসর্িটেত কাজ 

আেছ িফরেত েদরী হেব। নীলা আর আিম পাশাপািশ বেস িসেনমা েদখলাম, হল েথেক েবর হoয়ার 

সময় ভীড় েঠেল যখন েবিরেয় আসিছ anকাের আিম েপছন েথেক নীলােক জিড়েয় ধরলাম। নীলা 
বাধা েতা িদলi না, uেlা আমার সােথ েলেp রেয় আেs আেs হাটেত থাকেলা। আমার েধানটা 
তখন শk হেয় কাপেছ, পারেল িজn ফুেটা কের েবরহেয় আেস eমন aবsা। বাসায় eেস আর শাn 

থাকেত পারলাম না, কিmuটাের পণর্ েছেড়মাল েফেল িনলাম।  মেন হেc aিত শীঘ্র েচাদাচুিদ না 
করেত পারেল eকটা aঘটন হেয় যােব। 
 
eটা িছেলা িspং টামর্। ei টােমর্র পর সামার । টামর্ ফাiনােলর েডট পেড় েগেলা।বাংলােদেশর 

তুলনায় eখােন পড়ােশানার চাপ েবশী। তেব সুিবধা েয ফাiনাল পরীkার েচেয়kাশেটs, pেজk 

e েলােত নmর েবশী থােক। ফাiনােলর আেগর uiেকেn িঠক করলাম, eকিদন হাiিকংe িগেয় 

eকটু ে শ হেয় আসেবা। সবিদক িদেয় ভােলা ধকল েগেলা। নীলােকবলার পর েসo েযেত চাiেলা। 

বাসায় আর েমাsফা ভাiেদরেক জানােনার pেয়াজন েবাধকরলাম না। শিনবার বাস ধের দজুেন 

পাহােড় চেল eলাম। খুব েবশী দেুর না। ঠাnা েকেটেগেছ। aেনক েলা হাiক আেছ, েমাটামিুট সহজ 

eকটা ে iল িনলাম আমরা। েছাটেবলার েpেমর aিভjতার গl করেত করেত হাটেত লাগলাম। 

আেগরবার যখন eেসিছলাম খুব পির াn লাগিছেলা। eবার নীলার সােথ গেlর আনেn িক না 
জািন না, ঘnাখােনক েকাথািদেয় েকেট েগেলা েটরi েপলাম না। আমরা েয ে iলটা িনেয়িছ eটায় 

ucতা বােড় খুব আেs আেs, িকn লmায় েবশী। eজনয্ সmবত েলাকজেনর আনােগানা কম। eেত 

aবশয্ আিমখুশীi হিcলাম। 
 
ঘnাখােনক েহেট েরs েনয়ার জনয্ eকটা গােছর েগাড়ায় বসলাম আমরা। আমার আবারভীষন 

মেুত ধরেছ। িকn eখােন আেশ পােশ েকান টয়েলট েদখিছ না। বাংলােদশ হেল রাsারপােশi বেস 

েযতাম, জিরমানার ভেয় েসটা করেত iতsত হিcেলা। আবার নীলাo আেছ।েশষেমশ নীলােক 

বললাম তুিম বেসা আিম eকটু পািন েছেড় আিস। নীলা বলেলা, eয্া, eখােনিপ করা aৈবধ, েয েকu 

েদেখ েফলেব। আিম বললাম, আিম eকটু জংগেলর েভতের িগেয়করেবা aসুিবধা েনi। আিম 

aনমুিতর aেপkা না কেরi ে iল েথেক েবর হেয় গােছর ভীেড় ঢুেক েগলাম। েমাটামুিট 100 গজ 

যাoয়ার পের মেন হেলা eখােন েকu েদখেব না।আমার bাডার েফেট বাsর্  হoয়ার মত aবsা। 

পয্ােnর েচiন খুেল েধান হারামজাদােক েবর কের মেনর সুেখ ছাড়েত লাগলাম। 
 



"েতামােদর কত সুিবধাম েচiন খুেল েবর করেলi হেয় যায়", নীলার গলার শb েন থতমত েখেয় 

েগলাম। নীলা তািকেয় েদখেছ, েস আমােক ফেলা কের eখােন চেল eেসেছ। তাড়াতািড়uেlা ঘুের 

আিম বললাম, আের e িক। e আবার িক রকম aসভয্তা। নীলা বলেলা, েতামােদর পু ষ মানেুষর 

আবার লjা আেছ নািক। আিম েমাতা েশষ কের েধানটা ঝািকেয় পয্ােn ভের িনলাম। নীলা েসটা 
েদেখ বলেলা, তুিমo ei ঝাkিন দাo? আিম বললাম aসুিবধা িক? তেব তুিম কাজটা ভােলা কেরা 
নাi। আমার ijতটা েগেলা। নীলা বলেলা, আমার ছাড়েত হেব, eখন তুিম oিদেক যাo। আিম 

বললাম, হা হা, আিম েদখেবা, তুিম আমার ীলতাহািন করেছা, আিম eত সহেজ েছেড় েদব না। 
 
নীলা েবশী কথা না বেল পয্াn নািমেয় আমার িদেক পাছা িদেয় মতুেত বেস েগেলা। oর ফসর্াপাছাটা 
েদেখ আিম মারাtক uেtিজত হেয় েগলাম। েবশ কেয়ক বছর পর েমেয়েদর পাছােদখিছ। নীলা 
oিদেক ছড়ছড় কের মেুত যােc। e মু েতর্  o eকটু িডেফnেলস aবsায়।েপছন েথেক জিড়েয় 

ধরেবা িক না বঝুেতিছ না। িকn o যিদ িচৎকার েদয়। েবশী িচnা করেত পারলাম না, নীলা 
েমাতা েশষ কের uেঠ দাড়ােত যােc তখন েপছন েথেক েচেপধরলাম। তােনায়া পয্াn আটকােনার 

সুেযাগo েপল না। আিম শkত কের জিড়েয় ধের দেুধহাত িদলাম। bা পেড় আেছ, দধু েলা িঠক ধরা 
যােc না। নীলা বলেলা, িক করেত চাo।আিম বললাম, জািন না, মন aেনক িকছু করেত চায় ক  

কের বাধা িদেয় েরেখিছ। নীলা বলেলা, বাধা না িদেল িক হেব? আিম বললাম, হয়েতা খারাপ িকছু 

হেব। নীলা বলেলা, তাহেলেসটাi েহাক। ei বেল আমার িদেক মখু ঘুরেলা, আিম সােথ সােথ oর 

গােল েঠােট চুমিুদলাম। িনেজর oপর িনয়ntন িকছুটা ন  হেয় যািcেলা। নীলার কথায় সিmত িফের 

েপলাম।েস বলেলা, আেরকটু েভতেরর িদেয় যাi, নাহেল েকu হয়েতা েদেখ েফলেব। গােছর 

িড়আর লতাপাতা পার হেয় আেরকটু েভতের েগলাম, আাশা কির ে iল েথেক েদখা যােব না। 
 
নীলােক জিড়েয় ধের আবার চুম ুেদয়া  করলাম। কতkন ধের িকস করলাম মেন েনi।তেব 

aেনkন, সাধ িমটিছেলা না। আিম বললাম, েতামার দেুধ মখু েদয়া যােব। নীলা বলেলা, যােব। 

আিম oর িট শাটর্  টা খুেল েফললাম। তারপর bাটাo খুেল েফললাম। ফসর্া বেুক চমৎকার দেুটা দদু।ু 

বড়o না েছাটo না। আিম েদরী না কের eকটা দেুধ মখু িদেয় আেরকটা হাত িদেয় িটপেত 

থাকলাম। হয়রান হেয় েগেল দধু বদল কের িনলাম। দধু েলা িটেপ গিলেয় েফলেত মন চািcেলা। 

আিম বললাম, পয্াn েখালা যােব? নীলা বলেলা, icা হেল েখােলা।আিম নীলার িজnটা েটেন নািমেয় 

িনলাম, পয্ািnটাo খুেল িদলাম। নীলা বলেলা, িক বয্াপার? তুিম িনেজ েতা িকছু খুলেছা না। আিম 

বললাম, তুিম চাo আিম খুিল? নীলা বলেলা, খুলবা নামােন? আমােক লয্াংটা কের তুিম েকেনা জামা 
কাপড় পেড় থাকবা? আিমo শাটর্  পয্াn জাংিগয়া খুেল ছুেড় মারলাম। eখন গহীন aরেনয্ আমরা 
দiু নরনারী, আদম হাoয়ার মত।নg, লয্াংটা। চমতকার িফিলংস হিcেলা। নীলােক দলােমাচড়া 
করলাম িকছুkন। পাছাটা কামেড় কামেড় লাল কের িদলাম। িক েয করেবা িনেজi তালেগাল 

পািকেয় েফললাম। নীলাবলেলা, আমার পুিশটা খাo। আিম বললাম, পুিশ না েভাদা? নীলার েভাদাটা 
মারাtক। সুnরকের লmা েরখার মত বাল ছাটা। েভাদাটা েবশীo চoড়াo না আবার েছাটo না। 



আিমেভাদাটা মখু লািগেয় িদলাম, নীলা দািড়েয় িছেলা। al al মেুতর গn। তেব আমেল না 
িনেয়িজভ ঢুিকেয় িদলাম। আিম বললাম eকটা পা uচু কেরা, নাহেল খাoয়া যােc না। 

েনানতাsােদর েভাদাটা খািcলাম আর নীলা শীৎকার িদেয় uঠিছেলা। নীলা বেল uঠেলা, ফাক িম, 

আমােক চুেদা, eখনi চুেদা। আিম আর েদরী না কের জংগেলর মািটেতi নীলােক iেয়িদলাম। আর 

না চুেদ থাকা সmব না। েধানটা ঢুিকেয় eক হাত দেুধ আেরক হাত গােছ েহলান িদেয় ঠাপ মারেত 

লাগলাম। ভািগয্স আেগরিদন হাত েমের েরেখিছলাম, না হেল eতkেন মালেবর হেয় েযত। নীলা 
বলেত লাগেলা, ফাক িম হাডর্ ার। েচাখ বেুজ দাত কামেড় মজাখািcেলা। eবার আিম িনেজ েয় 

নীলােক বললাম uপের uঠেত, নীচ েথেক ঠাপােতলাগলাম। eক পযর্ােয় মেন হেলা আর মাল েবর 

হেয় যােব তাড়াতািড় েধানটা েবর কের eেন নীলার পাছায় মাল েফেল িদলাম। মাল েফেল মাথা 
ঠাnা হেলা। নীলা বলেলা, আেসা িকছুkন েয় থািক। নীলা আমার বেুক পেড় রiেলা। মািটেত েয় 

থাকেত asিs লাগিছেলা, েপাকামাকেড় কামড় েদয় িক না, ভয়o লাগিছেলা। নীলােক বললাম, চেলা 
যাi মািটেত েজাক থাকেত পাের। নীলা েজাক েন লাফ িদেয় uঠেলা। দiুজন দজুেনর গােয় 

ভােলামত েদেখিনলাম েজাকেপােক কামেড়েছ িক না।  
 


