
েসানালীর সােথ 

েসানালী গােমর্nেস কাজ করত, ভােগয্র িলখেন aথবা তার দভুর্ ােগয্ আমার েসৗভােগয্ alিকছু 

টাকার িবিনমেয় তার সােথ eকরাত eকিদন কাটােনার সুেযাগ হয়িছল। েবশকেয়কবছর আেগর 

ঘটনা। ঢাকায় ভািসর্িটর কেয়ক বnু িমেল eকটা েমেস থাকতাম।চারজন দiু ম, ডাiিনং, eক 

বাথ ম। মn না। বয়ুা আেস, রাnা কের, আমরা খাi, ভাসর্িটেত যাi, টুকটাক পড়া নাo কির। 

িদন চেল যাiেতিছল। eকবছর রমজান মােস, তখন মেন হয় aলেরিড 20 েরাজা পার হেয় েগেছ। 

মেমট েদর মেধয্ রািকব আর জনুাiদবািড় চেল েগেছ। আিম আর শিফক ভাi তখেনা ঢাকায়। 

িটuশিনর টাকা না পাoয়ায় আিমতখেনা aেপkা করেতিছলাম। বাসার িনেচi চাচািময়ার মিুদ 

েদাকােনর সামেন eকিদনiফতার িকনেতিছ, আর গয্াজাiেত িছলাম চাচার সােথ। চাচািময়া 
দািড়টুিপoয়ালা সুিফটাiেপর েলাক, ব বছর ধের েদাকানদাির কের ei eলাকায়। িক কারেন হঠাত 

আমার েচাখসামেন িদেয় বাসায় েফরা কেয়কটা গােমর্nেসর েমেয়র িদেক pেয়াজেনর েচেয় লmা 
সময়আটেক িছল। চাচাo েখয়াল কের েফলল বয্পারটা। আিম তাড়াতািড় লিjত হেয় েচাখঘুিরেয় 

িনলাম। চাচািময়া বলেলা, সবi বয়েসর েদাষ কামাল, eত লjার িকছু নাi। আিমবললাম আের না 
না, আপিন যা ভাবেছন তা না 
- আের িময়া েতামার বয়স কত? 20 েতা পার হiেছ eত শরম পাo কয্ান 

- রােখন েতা চাচা আিম িক কi আর আপেন িক েবােঝন 

- আিম িঠকi বজুিছ, তয় েতামাের কiয়া রািখ, যিদ লােগ আিম েববsা কiরা িদেত পাির 

আিম ভাবলাম কয় িক হালায়, দাদার বয়সী বiুড়া সুেযাগ পাiয়া বােজ কথা নায়া িদল।আিম কথা 
েবিশ না বািড়েয় বাসায় চেল আসলাম। িকn চাচার psাবটা মাথায় ঘুরেতলাগল। রােত মাল েফেল 

ঠাnা হেয় ঘুমাiলাম। আেরা দiুিতন িদন েগেলা, eখনo িটuশিনরটাকার খবর নাi। ছােtর মােয়র 

কােছ দiুিতনবার চাiিছ, ফলাফল ছাড়া।eর মেধয্ িঠকাবয়ুা েদেশ েগেছ, শিফক ভাio দপুুর েবলা 
চেল েগেলা, ঈেদর আেগ আিম eকা বাসায়। মাথারমেধয্ গােমর্nেসর েমেয় ঘুরপাক খােc। eমিনেত 

েকােনািদন েসরকম আকষর্ন েবাধ কিরনাi। eকটা acযু্ত ভাব িছেলা মেনর মেধয্। পেথ ঘােট 

েদখেল k দিৃ  িদিছ িঠকi িকneকদম েচাদার icা হয় নাi। চাচািময়ার কথায় মেন হেলা চুদেত 

চাiেল হয়েতা েচাদা যােব।িকn চাচািময়ার কােছ pসংগটা তুিল িকভােব। েক জােন হালায় হয়েতা 
আমাের বািজেয়েদখার জনয্ ফালতু কথা বলেছ। 

 

নানা রকম আ িপছু ভাবেত ভাবেত iফতািরর টাiেম আবার িনেচ েগলাম, চাচার সােথখাজiুরা 
আলাপ জেুড় িদলাম। কথাটা েয পারব েস সুেযাগ আর পািc না। েলাক আেস যায়।আজান পেড় 

েগেলা, চাচা েদাকােনর িপেছ eকটা ঘুপিট ঘের নামাজ পেড় আসেলা। eকটুিনজর্ ন েপেয় বললাম, 



চাচা ঐিদন েয বলেলন বয্বsা কiরা িদেত পােরন, ঘটনা eকটু খুiলাকন েতা 
- িকেসর বয্বsা 
- আপেনiেতা কiেলন বয়েসর েদাষ, আপেনর নািক বয্বsা আেছ?  

- o আicা, িক চাo নািক?  

- না জাs জানেত চাiেতিছ িক েববsা করেবন 

- তা েতা করেত পাির, আমার বাসায় চাiরটা েমেয় ভাড়া থােক, তুিম চাiেল িজগায়া েদখেতপাির 

- হ চাi, িজগায়া েদেখন 

- সতয্i কiতােছা?  

- তাiেল?  

- আiজi পাঠায়া িদম?ু  

- পারেল েদন, আমার সমসয্া নাi 

- শিফক েগেছ গা?  

- হ শিফক ভাi আজেকi েগেছ, ঈেদর পর আiেবা 
- িঠক আেছ, েরিড থাiেকা, েলাক আয়া পরেবা 
 

আেরা কথা হiিছেলা পুরা কনভারেসশন মেন নাi। আিম দু দু  বেুক বাসায় চেল আসলাম।আট 

টার িদেক েদখলাম চাচা েদাকােনর ঝাপ েফেল চেল যােc। আিম েতা aেপkায়।েটনশেন রােত িকছু 

খাiেতo পারলাম না। েদখেত েদখেত দশটা বাজেলা। িকেসর িক।েকােনা মাiয়ারi েদখা নাi। ulা 
ভুটিক বািড়uিল eকবার দরজা নক কের আগামবাড়ীভাড়া েচেয় েগেলা, আিম েতা কিলং েবেলর 

শb েন পিড় মিড় কের হিজর। সােড় দশটাবাজেলা, eগােরাটাo। শালা বiুড়া চাচা হারািম iয়ািকর্ i 

করেছ তাiেল। লাiট িনভায়াঘুমায়া যাব ভাবেতিছ, eমিনেতi িদনটা খারাপ েগেছ।eমন সময় 

দরজায় eকটা মদৃ ুেটাকাপড়ল, আিম েবাঝার েচ া করলাম ভুল িকছু নলাম না েতা? eকটু পের 

আবার েসi আেsেটাকা। িগেয় দরজা খুেল েদিখ eকটা েমেয় মাথায় oড়না েদয়া, িসিড়েত নীেচ 

চাচািময়ামচুিক েহেস আমােক েদেখ চেল েগল, িকছু বলেলা না। েমেয়টা চুপচাপ দািড়েয় িছেলা, 
আিমবললাম িভতের আেসা। 

o িভতের eেসo দািড়েয় রiেলা। 

আিম দরজাটা আটেক বললাম ,বেসা 
eকটা েচয়ার িছেলা দরজার পােশi, o েসটােত বেস েমেঝর িদেক তািকেয় রiেলা। িক েযেনাaপরাধ 

কের েফেলেছ eরকম eকটা ভাব। 

আিম বললাম, েতামার নাম িক 



েসানালী 
চাচািময়ার বাসায় ভাড়া থােকা?  

হ 

বাড়ী েকাথায় েতামার 

িদনাজপুর 

িদনাজপুর েতা aেনক দরু, ei খােন কার সােথ থােকা?  

মামােতা েবােনর সােথ থািক 

 

eরকম আেরা িকছু খুচরা কথা বললাম। িকn িকভােব িক  করেবা, আেদৗ করব িক নাবজুেত 

পারেতিছলাম না। আেগ মাগী inারeয্াকশন করিছ, িকn মাগীেদর িডলআেরকরকম। মাগীরা eত 

লাজকু হয় না। িটিভটা aন করলাম, ভারতীয় বাংলা eকটাচয্ােনেল eকটা িসেনমা েদখািcল, ঐটা 
েদখেত লাগলাম। েসানালীo েদিখ িটিভ েদখা করেলা। eকটা দশৃয্ েদেখ দiুজেনi েহেস uঠলাম, 

eকবার েচাখাচুিখo হেয় েগেলা। টু িবaেনs আিম খুব ভােলা িফল করেত  করলাম, জীবেন 

খুব কমবার eরকম মধুরaনভুুিত হেয়েছ। আজo ভািব েসk হয়েতা পয়সা িদেয় েকনা যায়, িকn 

eরকম িফিলং লাখটাকা খরচ কেরo পাoয়া কিঠন 

 

িসেনমা েদখেত েদখেত বললাম, েসানালী, চানাচুর খাবা? ei বেল গামলায় চানাচুর মিুড়েমেখ িনেয় 

আসলাম, কেয়কবার aনেুরােধর পর িশuিলo মেুঠা ভের চানাচুর তুেল িনেলা।রাত েবাধ হয় 

বারটার েবশী ততkেন, েসানালী বড় বড় কের হাi তুলেত লাগেলা। আিমবললাম েসানালী তুিম 

eখােন ঘুিমেয় পড়, শিফক ভাiেয়র খাট টা েদিখেয় িদলাম, আিম চেলেগলাম েভতের আমার ঘের। 

adুত কারেন খুব তাড়াতািড় ঘুিমেয়o েগলাম, মানেুষর মনবড় জিটল, eত হিণর্ িছলাম গত 

িতনিদন aথচ িশuিলেক েদেখ েকাথায় েযন চুপেস েগলাম, uেঠ িগেয় েসানালীর সােথ aিভনয় 

করেত েমােটi icা হিcল না। হয়েতা েসানালীেক eকটুেবশীi iেনােসn লাগিছেলা, আমার 

েভতেরর মানষুটা েসানালীর পুনর্ সmিতর জনয্ aেপkাকরেত বলিছল।  
চুদেবা িক চুদেবা না ভাবেত ভাবেত ঘুিমেয় েগলাম। পয়সা িদেয় ভাড়া করা মাগী িক না 
খােটঘুমাiেতেছ আর আিম না চুেদ মহt েদখাiেতিছ। সকােল uেঠi মাথাটা ulা পাlা হেয়েগেলা। 

হঠাৎ েখয়াল হেলা মািগ আবার চুির চামরী কের পালায় নাi েতা, তাড়া ড়া কেরপােশর েম 

েগলাম। িশuিল eখেনা ঘুমায়, pায় uপুড় হেয় ঘুমাiেতেছ, েফালা েফালা পাছা, মাথার চুল 

aেগাছােলা হেল মখুটা েঢেক েগেছ। কােছ িগয়া ধরেবা িক ধরেবা না, শালাআবােরা েদােনামনায় 



েপেয় বসল। মাথা শাn করার জনয্ েচয়াের বসলাম, িক করা uিচত, নাখাoয়া চুদেুকর মেতা হামেল 

পড়েত পাির, পয়সা িদেয়i েতা ভাড়া করা, েসেkেt হামলাৈবধi েতা মেন হয়। eকটা পাটর্  টাiম 

মািগর লেগ আবার িকেসর েpম। 

 

uেঠ িগেয় দাতbাশ করলাম। খুটখাট শেb েসানালী uেঠ েগল। বাথ েমর আয়না 
েথেকশিফকভাiর খাট িকছুটা েদখা যায়। েসানালী চুল িঠক করল, জামাকাপড় েটেন oড়না 
িঠককের, বললঃ ভাiজান, আমার যাiেত হiেবা। 

- eখনi 

- হ 

- েকাথায় 

- কােম যাম ু

- আiজকা না েগেল হয় না 
- না গয্ােল বয্াতন কাiটা রাখব 

আিম েজেন িনলাম eকিদেনর েবতন কত। বললাম eর িd ন িদেবা আজেকর িদনটা ঘেরআমার 

সােথ কাটাiেল। 

- িক করেবন আমাের িদয়া 
- িকছু না, কথা বাতর্ া বলেত চাi 

 

িশuিল িকছুkন চুপ কের থাকেলা। আিম আেরা eকবার পীড়ািপিড় করার পর বলেলা িঠকআেছ। 

- oেক তাiেল মখু ধুেয় আেসা। আিম তার আং েল েপs লািগেয় িদলাম। 

eখন তাহেল রাnা করেত হেব। েমেস মােঝ মােঝ টুকটাক রাnা কির, বয়ুা না আসেল 

সবাiভােগেযােগ রাnা করিছ aেনকবার। 

েসানালী eেস বলেলা িক রােnন?  

- ভাত, আলুভতর্ া, িডম ভাজা 
- রাnন জােনন?  

- জানব না েকন 

- েদন আিম কাiটা kiটা েদi 

টু িব aেনs, আিম খুব ভাল িফল করিছলাম। েসানালী হয়েতা eকটা মািগi, আবারেমেয়মানষুo। 

েচাদাচুিদ aিনিদর্ কােলর জনয্ েদির হেলo খুব লস হেব না eরকমভাবেতিছলাম 

 



েসানালী আমার পােশ দািড়েয়i েপয়াজ কাটা  করেলা। 

- েদন আিম ভাত লাiড়া েদi। বেল আমার হাত েথেক কািঠটা িনেয় িনেজi ভাত েনেড়িদেলা, চাল 

িটেপ েদখেলা হেয়েছ িক না। েমেস eকটাi চুলা, আিম জানালার পােশ দাড়াiয়ািশuিলর রাnাবাnা 
েদখেত লাগলাম। পাছাটা েবশ েগালগাল, দধুদiুটা eকটু েছাট, হয়েতাখায়দায় কম। লmায় বড়েজাড় 

পাচফুট, শয্ামলা য্ািডশনাল বাঙািল েমেয়। আেটাসােটাসােলায়ার কািমেজ েসানালীর িফগার 

আমার েধানটােক মেন কিরেয় িদেলা ঘটনা pবাহমলুকােজর িদেক ঘুিরেয় েদoয়া দরকার, ভুিমকায় 

eত সময় ন  করা যােব না, হয়েতাদপুুেরর পেরi চেল েযেত চাiেব J  

েরাজা রমজােনর িদেন খাoয়া দাoয়া করলাম েপট ঠাiসা। েসানালীর িদেক তাকাiলামখাiেত 

খাiেত, েসানালীo তাকাiেলা, মচুিক হাসেলা, আিম পাlা হািস িদয়া িজগয্াস করলাম 

- তুিম কতিদন ধের eiকাজ কেরা?  

কথাটা েবাধ হয় বলা uিচত হয় নাi। েসানালী সােথ সােথ মখু anকার কের েফলেলা।বলেলা 
- েসiটা না জানেলo চলেবা 
- ছির, ভুল হেয় েগেছ, মখু ফসকায়া বiলা েফলিছ 

- মখু ফসকায়া বলেবন েকেনা, e লা েতা জানেত চাiেবনi 

টুকটাক কথা বেল পিরিsিত হালকা করার েচ া করেত থাকলাম। েমেস হ আফজা শরবতিছেলা, 
বড় gােসর দiু gাস বািনেয় েসানালীেক eক gাস িদলাম। েস ঢকঢক কের পুেরাটাiেখেয় েফলল 

eকবাের, বললাম আেরা খাবা? েস না সুচক মাথা নাড়াল, আিম তব ুআমারaংশটা pায় পুেরাটাi 

েঢেল িদলাম। েসানালীর gােমর গl  করলাম। েমঘ কাটা করেলা। শিফক ভাiেয়র ঘেরর 

েসাফাটায় মেুখামিুখ বেস িটিভ েছেড় গােমর্nস কিমর্েসানালীর সােথ আমার দা ন আ া জেম 

েগেলা। 

কথা হিcেলা কত বছর পযর্n পুkের লয্াংটা হেয় েগাছল করা যায়। বললাম 

- আিম eকবার gােম িগয়া 13 বছর বয়েস লয্াংটা হiয়া পুkের নামিছ 

- 13 বcর? আপেনর েতা লাজলijা নাi তাiেল 

- 13 বছর আর eমন িক 

- 12 বcেরর পর লয্াংটা হoন uিচত না, আlায় িনেজi শরম ঢাiকা েদয় 

- শরম ঢাiকা েদয়? েসiটা আবার েকমন 

- জাiনাo না জানার ভান ধiেরন না 
- বঝুলাম না 
- কয্ান আপেনর পশম গজায় নাi 



বেলi েসানালী মখু ঘুিরেয় েহেস uঠেলা। 

- তা গজাiেছ, েতামার গজাiেছ?  

 

েসানালী utর িদল না। আিম কােছ িগেয় িশuিলর মাথাটা ধরলাম হাত িদেয়। কােছ েটেনeেন 

েপছন েথেক জিড়েয় ধরলাম। kমশ েবশ শk কের। মেন হিcেলা িনেজর িনয়ntনহািরেয় েফলিছ। 

িঠক িক িদেয় িক হেc েবাঝা যািcেলা না। আমার হােতর েভতর েসানালীরশরীরটা নরম মাখেনর 

মত গেল যােc। িশuিলর ঘােড় আলেতা কের চুম ুিদলাম। oর চুেলনারেকল েতল টাiেপর eকটা 
গn। েত ভাল লাগিছেলা না, িকn বেুনা গnটা kমশপাগল কের িদেত লাগেলা। 

 

েসানালীেক ঘুিরেয় oর গােল েঠাট ঘষেত লাগলাম, eবার িশuিলo মেন হেলা আমােক েচেপজিরেয় 

ধের রাখেছ। েঠাট দেুটা মুেখ পুের চুষেত থাকলাম। 

 

আিম েটেন িহচেড় েসানালীর কািমজ খুলেত চাiলাম, o শk কের ধের রiেলা। শালা মাগীরআবার 

eত লjা িকেসর বঝুলাম না, eiটাi েতা aর েপশা। িকছু না বেল েসাফা েথেকগিড়েয় েমেঝেত 

েগলাম েসানালী সহ। শk কের জিড়েয় ধের রাখলাম, িশuিলo েদিখআমােক শk কের ধের আেছ। 

আিম িপেঠ হাত বিুলেয় িদেত লাগলাম। কািমেজর েভতরেথেক, বাiের িদেয় দভুােবi হাত বলুােত 

লাগলাম িপেঠ। আিম িচত হেয় েয় বেুকর oপরধের রiলাম েসানালীেক। oর দিপnটা ধুকপুক 

করিছেলা আমার বেুকর oপর। 

 

হাত বলুােত বলুােত পাছায় েবশ কেয়কবার হাত িদলাম। পায়জামাটা eকটু েজাের টানিদেতi েবশ 

িকছুটা েনেম েগেলা।  তেব িফতাটা না খুেল পুেরাটা নামেব না বঝুলাম। েসানালীরেখালা পাছায় হাত 

বলুােত থাকলাম আলেতা ভােব, িশuিল eবার বাধা িদল না, েস আমারবুেক মখু েজ পেড় রiেলা। 

eিদেক আমার েধানটা uেtজনায় েফেট যাoয়ার মত aবsা, বয্াথা  হেয় েগেছ। 

 

আিম eক ঝটকায় িশuিলেক হামা িড় িদেয় বিসেয় আমার মাথাটা oর েভাদার কােছ িনেয়েগলাম, 

শরীরটা ঘুিরেয় aেনকটা িসkিট নাiন sাiেল আমার েধানটা oর মেুখর িদেক িনেয়eলাম। আিম 

aবশয্ জামা কাপড় পড়া, েসানালীo তাi। eখেনা েকu িকছু খুিল নাi। 

 

পায়জামার িফতাটা টান িদেত খুেল েগেলা। পায়জামাটা সরােতi েলামশ েভাদাটা েদখেতেপলাম। 

aেনকিদন বাল কােট না মেন হয়। খুব eকটা ঘন ঘন েসk কের বেলo মেন হয় না।যিদo আিম e 



লাiেন েকান ekপাটর্  না। আিম িনেজর aজােni েভাদাটা চাটেত লাগলাম। 

িজভটা শk কের েভাদার মেধয্ ঢুিকেয় িদলাম। লবনাk েজিলেত ভের আেছ েভাদাটা।েভাদাটার 

আগার কােছ িলং (ভগাংkর) টা শk হেয় আেছ, িশuিল েবশ uেtিজত েটরেপলাম। িজভটা িদেয় 

িলংটার আােশ পােশ েনেড় িদেত ভালi লাগিছেলা। ei pথম িশuিলeকটু শb কের uঠেলা। আিম 

uতসাহ েপেয় িলংটার চারপােশ িজভ িদেয় চkাকােরঘুরািcলাম। িলংটা eকটা কািঠর মত শk হেয় 

আেছ, আমার েধােনর েচেয় েকােনা aংেশকম না। িশuিল িনেজ eিদেক আমার দপুােয়র uপর মখু 

েজ আেছ, আমার েধানটা ধেরেদখেলা না। আমার তখন েরাখ েচেপ বেসেছ, kমশ েজাের েজাের 

িলংটােক িজভ িদেয় ধাkািদেত লাগলাম। িশuিল eবার মখু িদেয় ভােলা েজােরi েগাঙােc। pথম 

pথম শb না কেরথাকার েচ া করিছেলা, e পযর্ােয় eেস েসটা আর পারিছেলা না। লবনাk 

লিুbকােn েভাদাটাজবজেব হেয় আেছ তখন। িলংটার পিরিsিত মেন হয় তখন েশষ পযর্ােয়। হঠাৎ 

েবশ েজােরিশৎকার িদেয় েসানালী েকেপ uঠল, সােথ সােথi ছড়ছড় কের গরম পািন েছেড় 

িদেলােভাদাটা িদেয়। আের e েতা েদিখ পুরা মেুত িদেলা আমার মেুখ। ভাগয্ ভােলা 
শরবতখাiেয়িছলাম আেগ, পুরা মেুত হ আফজার গn। 

কমপেk eক িলটার মেুত আমার পুরা েচাখ মখু েমেঝ িভেজ েগেছ ততkেন। িশuিল pায়আধা 
িমিনট সময় িনেলা aগর্য্াজম েথেক ধাতs হেত, সােথ সােথ uেঠ দািড়েয় েগেলা লিjতভােব, িঠক িক 

করেব বঝুেত পারিছেলা না। েস িনেজo েবাধ হয় বঝুেত পাের নাi মেুতরথিল eভােব খুেল যােব, 

aথবা হয়েতা aগর্য্াজেমর aিভjতা ei pথম। আমার েবশ ভােলালাগিছেলা, eকটা েমেয়েক তৃিp 

েদয়ার মেধয্ adুত আনn আেছ  

আিম uেঠ েগলাম েমেঝ েথেক, বাথ েম িগেয় মুখ ধুেয় মখু মুেছ িনলাম। েসানালী eখেনােসi eকi 

জায়গায় দাড়ায়া আেছ, আিম বললাম 

- আের েবাকা eেত লjা পাoয়ার িক আেছ, েমেয় মানষু হেয় পু ষ েপালার মত মজা খাiলা, eখন 

বiুঝা নাo েপালারা েকন পয়সা িদয়া হiেলo মাiয়া ভাড়া কের 

আিম eকটা েছড়া নয্াকড়া eেন েমেঝটা পা িদেয় মেুছ েফললাম। িশuিলেক েটেন বসালামেসাফায় 

- eর আেগ eমন হয় নাi?  

িশuিল না সুচক মাথা নাড়ল 

- eর আেগ eরকম আনn পাo নাi?  

িশuিল িন tর েদেখ মখুটা েটেন ধের আবার িজগয্াসা করলাম 

- িক, eরকম মজা লo নাi eর আেগ?  

- না 



- তাiেল eiবার আমাের পয়সা দাo 

েন িশuিল মচুিক েহেস েফলেলা,  
- যা আেছ িনয়া যান 

মেন মেন ভাবলাম িনেবা না মােন, পুরাটাi খােবা আজেক। মাগীর সােথ পীিড়ত করেত িগয়ােধানটা 
eর মেধয্ েনেম েগেছ, েবশ িকছুkন aেপkা করেত হেব। আিম বললাম আমারেকােল eেস বেসা 
- বয্াথা পাiেবন, আমার oজন আেছ 

- হ, েতামার oজেন বয্াথা পােবা, তাiেল েতা পু ষ মানষু িথকা আমার নাম কাটা দরকার 

 

েকােল িনেয় েপছন েথেক জিড়েয় ধরলাম। ঘােড় আর কােন চুম ুকামড় দiুটাi চলেতথাকেলা। eমন 

সময় িশuিল ঘুের িগেয় আমার েকােল মেুখামিুখ বসল, eক মু তর্  আমার িদেকতািকেয় জিড়েয় ধরল 

শk কের। ei pথম িশuিল িনেজর uতসােহ িকছু করেত েদখলাম।আমার েদখােদিখ েসo আমার 

গলায় সিতয্কার কামড় িদল eকদম দাত বিসেয়। আিম বয্থায়শb কের uেঠ বললাম আের, 

eiভােব কামড় েদয় নািক। িমিনট পােচক কামড়াকামিড়র পরিশuিল িনেজ েথেকi কািমজটা খুেল 

েফলেলা। েভতের আেরকটা পাতলা েগি । আিম বললামoটাo খুেল েফেলা 
- আপেন েখােলন আেগ 

- oেক, েকােনা সমসয্া নাi, আিম জামা খুেল খািল গা হেয় িনলাম 

িশuিল েগি  খুলেতi তার কবতুর সাiেজর দধু দেুটা েদখেত েপলাম। গাঢ় খেয়ির রেঙরেবাটা। 

আিম খুব আেs eক হাত রাখলাম eকটা দেুধর oপর। ভীষন নরম, পাছার মাংেসরেচেয় aেনক 

নরম। েবাটাটা হাত িদেয় নাড়াচাড়া করেতi শk হেয় েগেলা। িশuিল বলেলা 
- খাiয়া েদেখন 

- খােবা?  

- হ 

আর েদরী না কের মেুখ পুরলাম, েনানতা sাদ pথেম, েকােনা দধু েবর হিcেলা না, তাoমেনর সুেখ 

টানলাম, েসানালী আমার মাথায় হাত বিুলেয় যািcেলা।দiু দেুধi পালা কেরেচাষাচুিষ করলাম। 

েকােনা eক aজানা কারেন েধানটা েনিতেয় পেড় িগেয়িছেলা, েভাদামারার আেগ নরম ননুু েবর করা 
uিচত হেব না। মেন পড়ল কনডমo েতা িকিন নাi।িশuিলেক বললাম আমার eকটু িনেচ েযেত 

হেব। তাড়াতািড় শাটর্  টা পেড় েমােড়র ফােমর্িসেতেগলাম। কনডম িকনেল না আবার সেnহ কের। 

িক কির ভাবেত ভাবেত বেলi েফললামকনডম েদন েতা eক পয্ােকট। যা থােক কপােল।  িকেনi 

পেকেট পুের েবর হেয় আসেতিছ, মেন হেলা eকটা ি  ek িভিডo িনেল েকমন হয়। িনলাম টু ek 

িভিসিড। 



 

বাসায় eেস েদিখ িশuিল জামা কাপড় পেড় বেস আেছ।  
েসানালী পুরা িরেসট আিম েয িবশ িমিনট িছলাম না eর মেধয্। তার uেtজনাo েনেম েগেছবেল মেন 

হয়। তেব e িনেয় েবিশ িচnা করার সময় নাi। েসানালীেক বললাম িকছু খাবা? চানাচুর িনয়া 
আসলাম, মিুড় িদয়া মাখাiয়া িটিভর সামেন বসলাম। বললাম, চেলা eকটা বiিসেনমা) েদিখ। 

িভিসিডটা েpয়াের িদেয় েসাফায় িশuিলর পােশ বসলাম। eiটা আেগoেদখিছ। eক ে  pেফসর 

তার েবৗ, পের ছাtীর সােথ েpম, েচাদাচুিদ কের। eক পযর্ােয়দiুজেনর সােথi কের eকসােথ। েবশ 

uেtজক িছেলা আমার জনয্। েদখেত েদখেত মালেফলিছ আেগ। 

 

েসানালীo েদখা  করেলা। আেরা পের বঝুেত পারিছ েয েকােনা কািহনীর িদেক েমেয়েদরিভষন 

আgহ, কািহিনoয়ালা পেনর্া খুব ভােলা কাজ কের েমেয়েদর uপর। েতi ঠাপাঠািপকরেল 

ভড়কায়া যাiেত পাের। ei মিুভর টা eকটু েsা, আমরাo চানাচুর চাবাiেতচাবাiেত ধীের সুেs 

েদখেত লাগলাম। েpফসর তার বuেক েচাদা  করেলা, আিমআড়েচােখ িশuিলেক েদেখ িনলাম, 

েস লjায় মখু নীচু কের েদখেতেছ, ভুেলo আমার িদেকতাকাiেলা না। েবােয়র সােথ েহিভ েpম 

হiেলা pথম িtশ িমিনট, িবছনায়, বাiের েরামািnকিমলাiয়া। eর মেধয্ ছািt েদখা িদল। eকটু sাট 

টাiেপর। ছািtর সােথ চুমাচুিম করেতiিশuিল বেল uঠল, পু ষ েপালারা eমনi হয় 

- কয্ামন?  

- ঘের বu রাiখা রাsার মাiয়ার লেগ ঢলাঢিল করতােছ 

- বuেয় সn  না করেত পারেল েতা uপায় নাi 

- মাiয়াটার uিচত তালাক েদoন 

খাiেছ, িশuিল েদিখ িসিরয়াসিল িনেতেছ। িটিভেত eকটা রাম ঠাপাঠািপ েসশেনর সময় 

আিমিশuিলেক কােছ েটেন িনলাম। েpােফসর সােহবo চরম েভাদা ফাটািcেলা, সােথ 

ছািtরেগাঙািন। িশuিল বাধা িদল না। আিম ঘােড় িপেঠ চুমু িদেত লাগলাম। আেs আেs 

তারজামাটা খুেল েফললাম। আমার েকােল বিসেয় ডান পােশর দধুটা মেুখ পুের িদলাম। pথেমিজভ 

িদেয় িকছুkন েখললাম েবাটাটা িনেয়, aনয্ হাত িদেয় িপেঠ নখ িবিধেয় িদিcলাম।িশuিল আমার 

চুেলর মিুঠ শk কের েটেন ধের রiল, কােন কামড় িদেলা বার দেুয়ক। েবাটািনেয় নাড়াচাড়া েশষ 

কের আলেতা কের েচাষা  হেলা, িশuিল েদিখ আেরা শk কের চুলেচেপ ধেরেছ, বেল uঠল, 

পুরাটা খাiয়া েফলান। আর িক করা পুরা দধুটা গলাধকরন করারেচ া করলাম। কেয়ক িমিনট পর 

দধু েচ  কের বােয়র দধুটা িনেয়  হেলা, ডান হাত িদেয়ডান দধু ভতর্ া করেত থাকলাম। 

 



িটিভেত oিদেক ি সাম  হেয় েগেছ। েসানালীেক সহ ঘুের বসলাম েযন িশuিল িটিভেদখেত পায়। 

লালা িদেয় হােতর দ ুআং ল িভিজেয় িশuিলর েভাদার েটmােরচার েদেখিনলাম। েতমন িভেজ 

নাi। aবশয্ ঘnা দেুয়ক আেগ েস eকবার aগর্য্াজম কেরেছ, েসেকnটাiম eত সহেজ হেব না। পের 

aিভjতায় বেুঝিছ বাংগািল েমেয়েদর মািlপল aগর্য্াজমকমi আেছ, তারা েছেলেদর মতi eকবার 

পুরাটা ভােলাভােব খাiেল কেয়ক ঘnা েথেককেয়কিদেন আর aগর্া্জেমর কাছাকািছ যাiেত পাের 

না। তেব েভাদায় েধান ঢুকাiেতaসুিবধা নাi, জাs চরম আনn পাiেত েবিশ aধয্বসায় লােগ। 

যাiেহাক লালায় েভজাআং ল িদয়া িলংটা (ভগাংkর) নাড়াচাড়া করেত লাগলাম। eকদম মের পেড় 

আেছ। িলংeরপােশর চামড়ােতo আং ল বলুালাম। িজভ লাগােনা দরকার, লালা খুব তাড়াতািড় 

কায়াযাiেতেছ। িকn িজব eিদেক দধু টানায় েবs। েভাদার েমiন গেতর্  হাত িদেয় আং লিভিজেয় 

িনিcলাম। oখােন তরল েবিরেয়েছ তব গতবােরর েচেয় কম। 

 

েবিশ েদির আর করলাম না। eকটা কনডম েবর কের েধােন লাগাi িনলাম, িশuিলরসামেনi। 

তারপর েধানটা েচেপচুেপ েঢাকােনর েচ া করলাম েভাদাটায়। যা েভেবিছ তাi।েভাদাটা েভতেরo 

িকেয় েগেছ। আিম েবিশ সময় দধু চুেষ েফেলিছ, আেরা আেগo করাuিচত িছেলা। িজগয্াসা 
করলাম, বয্থা পাo নািক? তাহেল বাদ েদi 

- না কেরন, িঠক হiয়া যাiেবা 
- িভতের কনা েতা 
- আপেন আপেনর কাম কেরন, আিম বয্থা পাiেল বলমুেন 

 

oেক, মািগ িনেজo যখন বলেতেছ। েধান আনা েনoয়া চলেত থাকেলা, িশuিল তখেনা 
আমারেকােল। িশuিলর কথাi িঠক, আেs আেs িপিcল ভাব বাড়েছ। ঢাকাiয়া কনডম গােয়েকােনা 
লিুbেকn নাi। শালারা eiখােনo বািতল মাল ছাড়েছ। ঠাপােনার িsড বাড়ায়ািদলাম। িশuিলর 

oজন কম হoয়ােত সুিবধা, আিম oর েকামরটা ধের বসা aবsােতiতুলেত পারিছ। শ খােনক ঠাপ 

হেয় েগেল, মাল বাiরম মাiরম করেতেছ, eকটু িবরিতিনলাম। 

 

eiবার দাড়াiয়া েসk চলেব। আিম দাড়ােনা aবsায় িশuিলেক েকােল িনেয় আেরক দফা  

হেলা। িশuিলেক বললাম, েবশ েজােরi, ভাল লাগেছ? িশuিল িন tর। আবার জেগয্সকরলাম, 

েকােনা জবাব নাi। িপেঠ eকটা থাpড় িদেয় বললাম, িক? বলেত aসুিবধােকাথায়?  

িশuিল বলল, ম, আমার শরম লােগ 



মাল মেন হয় আর ধের রাখেত পারব না। েমেঝেত iেয় লাs 4/5 টা ঠাপ িদেয় পুরা টাংিকখািল 

হেয় েগল। িভষন টায়াডর্  হেয় েগিছ। দাড়ায়া েচাদাচুিদ ভােলা বয্য়াম। 

মাল েফiলা শাn হেয় লাগেতিছেলা। ঘুেম ধরেছ। েসানালীের িনয়া েমেঝ েথেক িবছানায়েগলাম, 

দiুজেনi লয্াংটা, িবছানায় জড়াজিড় oবsায় কখন েয ঘুমায়া েগলাম মেনo নাi।যখন ঘুম ভাঙেছ 

েদিখ সnয্া হেয় েগেছ। েসানালী তখনo খশ খশ শb কের ঘুমােc। uেঠবসলাম। েমেঝেত মাল সহ 

কnমটা পেড় আেছ। েনkট েsপ িচnা কের েবর করা দরকার।েমাটামুিট সবi েতা করা হiেলা। 

eখন িক আেরক রাunড চলেব? না টাকা িদয়া েছেড় েদবভাবেতিছ। 
 
েসানালী ততkেন আড়েমাড়া িদেয় uঠেছ। আিম বললাম জামা কাপড় পরার দরকার নাi, আমরা 
eভােবi থািক eখন। 

- মাiনেষ েদখব 

- আিম জানালা লাগায়া িদেতিছ েকo েদখব না 
- আপেন eকটা েবলাজ েবহায়া 
আিম েসানালীেক িবছানা েথেক eকটােন েকােল uিঠেয় িনলাম, আর দশটা গােমর্nেসর েমেয়রমত 

েসo বয়েসর তুলনায় aেনক হালকা। তবoু মধয্িবt ভুটিক মাiয়ােদর েথেক ভােলা।ভুটিক েভাদা 
চুেদo আরাম নাi। 
 
েবশ িকছুkন জড়াজিড় কের বেস থাকলাম। জানেত চাiলাম, তুিম িক আজেক রােতoথাকেত 

পারবা?  

- না, আমার যাiেত হiেবা, আেরকিদন আসুমেন 

- মম। িঠকােছ, যাiেত চাiেল যাo। 

- আপেনর eiখােন েগাসল করা যাiেবা?  

- তােত েকােনা সমসয্া নাi 

- আিম েগাসল কiরা যাiেত চাiেতিছলাম 
 
আিম ভাবলাম eiটা েতা আেরা ভােলা আiিডয়া, দiুজন eকসােথ েগাসল কের েনi। কখনoেকােনা 
বড় েমেয়র সােথ েগাসল করার সুেযাগ হয় নাi। হয়েতা আেরক দফা ঠাপ মারাযােব। 

- চেলা eকলেগ কির, আমারo েগাসল মারা দরকার 

- eকলেগ করেবন?  

- aসুিবদা আেছ?  

- কেরন, aসুিবদা নাi 
 
পুরােনা গামছাটা আর সাবান িনয়া, েসানালী আর আিম লয্াংটা aবsােতi বাথ েমঢুকলাম। 

বাথ েম জায়গা েবিশ তেব মn না। ei বাথ েম কেমাড নাi েসটা eকটাসুিবধা। জাs eকটা 



েবিসন আর শাoয়ার। েসানালীেক লয্াংটা aবsায় দা ন লাগেছ।েমদিবহীন শরীর, শয্ামলা তেব 

মসৃন। েছাট েছাট দধু আর দ ুপােয়র ফােক সুnর কেরবসােনা েভাদা। আিম বাথ েম oেক দাড়া 
কিরেয় ভােলা মেতা েদেখ িনলাম। েকােনা পেনর্াছিবi বাsব নg েমেয়র েসৗnেযর্র কাছাকািছ যাiেত 

পারেব না। 

- েগাসল করেবন না খািল েদখেবন 

- েদখব, তুিম খুব সুnর 

- হ, e লা আর কiেত হiেবা না, েগাসল  কেরন 

- েতামােক আমার খাiয়া েফলেত মন চাiেতেছ 

- খাiেছন েতা aেনক, eখনo েপট ভের নাi 

- না, aেনক খুদা বািক আেছ, কেয়ক বছর ধের খাoন দরকার 

- খাiেছ আমার খবর আেছ তাiেল, তাড়াতািড় যাiেত েদন 

আিম কােছ িগেয় দধু েলার oপর গাল ঘষলাম। নাড়াচাড়া পড়েত েবাটা েলা আেs আেsদািড়েয় 

েগেলা। আিম আলেতা িজভ িদেয় েনেড় িদেত থাকলাম। েসানালী তখনo জবুথুবুু হেয়দািড়েয় আেছ। 

আিম eক হাত িদেয় শাoয়ারটা েছেড় দজুনেকi িভিজেয় িনলাম। েসানালীেকবললাম সাবান ঘেষ 

দাo আমার গােয়। আিমo তার গােয় eকদফা সাবান ঘেষ িদলাম।uেtজনা kমশ বাড়েছ। িপিcল 

দেুটা শিরর লয্াpােলিp করেত থাকেলা। আিম দধু, পাছােভাদা আলেতা কের ধের িনিcলাম। eক 

পযর্ােয় েভাদাটা ফাক কের িজভ লািগেয় িনলাম।পুেরাটা েনানতা হেয় হেয় আেছ। িলংটা eখনo শk 

হয় িন বেট, তেব িনেচর িদেকর গতর্ টাভােলা িভেজ আেছ। আিম িলংটােক িজভ িদেয় আদর কের 

েযেত লাগলাম, ◌াoনয্ হাত িদেয়দধু পাছা েযটা পাির িটেপ যািc। েসানালী aবেশেষ eকটু আধটু 

েগাঙািন িদেয় uঠেতলাগল। oর eক হাত আবারo আমার চুেলর মিুঠ ধের আেছ। মাথা েথেক চুেলর 

েগাছা pায়িছেড় েফলেব eমন aবsা। হঠাৎ েস আমােক eক ঝটকায় সিরেয় িদেয় বলেলা, 
ভাiজানআমার মতু আসেছ, আবারo আপেনর গােয় লাiগা যাiেবা 
- aসুিবধা আমার সামেন কর 

- না না আপেনর সামেন করেত পা ম না, আপেন বাiের যান আমার েশষ হiেল ডাকিদেতিছ 

- েকােনাভােবi না, আিম েদখব তুিম িকভােব মতু 

- আমার লjা লাগেব 

- আের ধুর eত িকছুর পর আবার লjা 
েবশ িকছুkন েজাড়াজিুড়র পর েসানালী আমার সামেন বেসi মেুত িদেত রািজ হেলা, আিমিনরাপদ 

দরুেt দািড়েয় েদখার psিত িনলাম। িকn ভাগয্ eমন খারাপ শত েচ ার পেরoেসানালী eক েফাটা 
মতুেত পারল না। েটনশেনo হেত পাের, আিম দশর্ক থাকার জনয্o হiেতপাের। 

আিম বললাম, বাদ দাo, eটা েতামার মেনর ভুল। 

আিম আবারo লয্াpােলিp  করলাম। েবশ uেtজনা ৈতরী হiিছেলা, পুরাটাi মািট হেয়েগেছ। 

আমার েধান েফেট যাoয়ার মত পিরিsিত িছেলা eখন েনেম েগেছ। িকছুkন দধু চুেষেভাদায় 

মেনােযািগ গলাম, eখােনi আসল মজা। িলংটাo েটর েপলাম েনেম েগেছ, চামরারআড়ােল 



eমনভােব ঢুেক আেছ aিsti েবাঝা যায় না। 
 
মেনােযািগ ছাtর মতন তবoু িজভ চলেত থাকেলা িলংটার আেশ পােশ। িলংটার aবsানমেুতর 

িছেdর uপের, আর মেুতর িছd েধান ঢুকােনার গেতর্ র েবশ uপের। চাiেল হয়েতাআং ল চালােনা 
যাiেতা তেব দধু েটপাটাi েবটার মেন হiেলা।aেনক সময় লাগেলা িলংটাআেগর মত aবsায় িফের 

আসেত। িবশ িমিনট েথেক আধা ঘnা েতা হেবi। আমার িজভততkন aবশ হেয় েগেছ। েবশ 

কেয়কবার িবরিত িনেয় িনিছ। মািগটার কাছ েথেক আমারiটাকা েনoয়ার সময় হiেছ। আর েস 

eিদেক েচাখ বেুজ মজা খােc। eসব বয্াপােরেসানালীেক েবশ sাথর্পর মেন হেলা। েস আেগর মতi 

আমার চুেল হাত িদেয় মাথাটা ধেরআেছ। eক পযর্ােয় হালকা েগাঙািন  হেলা, েসানালী দiুহাত 

িদেয় আমার মাথাটা েচেপধরল তার েভাদার uপর। আিমo িজেভর িsড বািড়েয় িদয়াল। িজেভর 

িনেচ িলংটা শkহেয় uঠেছ েটর েপলাম। eকটা েছাট কািঠর মত হেয় আেছ eখন। েসানালী েবশ 

েজােরi শb  করেলা eবার। oহ, oম, oমা oমা। মা? আিম ভাবলাম খাiেছ মা েকন 

eiখােন।িজবটা মের েযেত চাiেতেছ আড়  হেয়, হারামজািদ তাo aগর্য্াজেম েপৗছাiেত পারেতেছ 

না।আিম eবার শিk িদেয় িজভটা িলেঙর oপর চালােত থাকলাম।হঠাৎ েসানালী েবশ 

েজােরিচৎকার িদেয় হাত পা শk কের েফলল, u u uখ o o। আিম তাড়াতিড় মখু সিরেয় িনলাম, 

আবারo গরম পািন েবর হেc, েবশ েজাের ধারায় েসানালী তার bাডােরর িনয়ntন হািরেয়েফলল। 

ei pথম আেলার মেধয্ েদখলাম েমেয়েদর মতু েবর হেয় আসেত। েভাদার মেধয্ খুবেছাট eকটা িছd 

িদেয় পয্াচােনা ধারাটা েবর হেয় আসেছ, েছেলেদর ধারার েচেয় েবশ েমাটা, eবং শিkশািল। eজনয্ 
েমেয়রা মতুেত েগেল ফসফস শb হয়। আমার ধারনা েক কত দেুরমতু ছুড়েত পারেব ei 

pিতেযািগতা করেল েয েকােনা েমেয় েয েকােনা েছেলেক aবিললায়হারােত পারেব। আমার েধানটা 
িভষন শk হেয় েগেলা। েমেয়েদর মতুেত েদখা েয eতuেtিজত করেত পাের জানা িছেলা না। আিম 

েসানালীর মেুতর ধারায় েধানটা িভিজেয় িনেতথাকলাম। মাল েবর হেয় যােব যােব aবsা। েসানালী 
েচাখ িপট িপট কের আমার কাnেদখিছেলা। বলেলা, আপেনর িঘnা লােগ না?  

- আিম ভাবিছলাম লাগেব, িকn লাগেতেছ না, বরং িভষন আরাম লাগেতেছ 

- তাiেল আরাম লাগান 

eকসময় েসানালীর টয্াংক খািল হেয় ঝনর্াটা বn হেয় েগল। আিম বললাম, আর নাi, েচ াআেরা 
থাকেত পাের। েসানালী েকাতাkিত কের আেরা দেুয়ক েফাটা েবর করেত পারেলা, তেববঝুলাম 

ভাnার খািল। 
 
আিম বললাম, আমার েধানটা মখু িদেয় খাo 

- পা ম না 
- েকন? আিম েতামার েভাদায় মখু লাগাiিছ, তুিম েকন করেব না?  

- আপেন মতু িদয়া িভজাiেছন ঐটাের, িনেজর মতু িনেজ িগলেত পা ম না 
- o। তাiেল সাবান িদয়া ধুেয় িদতািছ 



ভােলামেতা সাবান িদয়া েধানটা েধায়ার পরo ব  aনেুরাধ করেত হiেলা েসানালীেক।েশষেমশ না 
েপের েস আমার েধানটা মেুখ িদেলা। আহ, গরম মুেখ েধানটা েযেতi েবেহিsমজা েপলাম মেন হেলা। 

িকn েসানালী েটকিনক জােন না। আমােকi েধানটা আনা েনয়াকরেত হেলা। মাল েবর হয় হয় 

করেতেছ। িখn েকােনাভােব বয্ােট বেল হেc না। পেরভাবলাম oর মেুখ েফলেল হয়েতা মাin 

করেত পাের, েধানটা েবর কের হাতিদেয় eকটুটানাটািন করেতi আর িনয়ntন রাখেত পারলাম না, 
মাল িছটেক েবর হেয় েসানালী দেুধ েপেটিগেয় পড়ল। েসানালী মখু বাকা করেলা সােথ সােথ। 

েমেয়টার aেনক টয্াব ুআেছ েদখা যায়।  
েসানালীর বেুক েবশ িকছু মাল েফেল িদলাম। িদেন িদতীয়বার বেল পিরমােন কম িছল।েসানালী 
েচাখ মখু ঘুিরেয় রাখল। আিম বললাম, িঠকােছ ধুেয় িদিc। আিম তাড়া েড়া কেরেগাসল েসের েবর 

হেয় আসলাম। হঠাৎ কেরi েকােনা েযৗন uেtজনা েবাধ করিছ না।ভােলাo লাগেছ না। গত 

24ঘnায় ei pথম মেন হেc েসানালীেক িবদায় েদয়া দরকার।aনয্ েছেল হেল িক করত জািন না, 
তেব আিম পুেরাপুির সn , eবার eকা েরs িনেত চাi।মিনবয্াগ েথেক িতনশ টাকা েবর করলাম, 

eর েবিশ েদয়া সmব না। িনরেপkভােব বলেলযতটুk মজা েপেয়িছ তার মলুয্ হাজার টাকার uপের 

হেব। ভািসর্িটেত গালর্ে েnর সােথ eর100 ভােগর 1 ভাগ মজা পাi েডিটং e েগেল, eর েচেয় 

aেনক েবিশ টাকা েবর হেয় যায়।েরােকয়া হেলর গালর্ে nরা আসেল বয্য়ব ল, যতটা না েযাগয্ 
তার েচেয় েবিশ খাদক।ধনয্বাদ েসানালী, আমার েচাখ খুেল েগেলা। ি  চুিদ গালে েnর। eসব 

েভেব eকটু মনভােলা লাগিছেলা। aেনকিদেনর েkাভ জেম আেছ। 
 
েসানালী সাফসুতেরা হেয় েগাসলখানা েথেক েবিরেয় আসল। চমৎকার পিবt েদখােc oেক।আিম 

বললাম, িক? চেল যাবা?  

- হ 

- আেরকিদন থােকা?  

- আবার আসুমেন। আিম যাi 

- আমার সমেn িকছু বললা না?  

- িক বলমু?  

- না, ei েয েকমন লাগেলা 
- আপেন খুব ভােলা মানষু। ভােলা েদiখা eকটা মাiয়াের িবয়া কiেরন 

- আিম িক েসটা জানেত চাiিছ?  

- আমােক েতামার েকমন লাগেলা?  

- েসiটা িদয়া িক করেবন। আমার লাগেলi িক আর না লাগেলi িক 
 
েসানালী ম হেয় দািড়েয় রiেলা। আিম aেনsিল oর pিত েpম aনভুব করেতিছ। ধুজানার 

icা েসo oরকম েবাধ করেতেছ িক না। 

- আিম ডাকেল আবার আসবা?  



- আসুম 

- িঠকােছ আিম ঈেদর পের েফরত আসেল আবার েদখা হেব। আিম েতামােক কথা িদেতিছআিম আর 

েকােনা েমেয়র সােথ িমশব না। 
 
েসানালী েবর হেয় যািcেলা, েকােনা টাকার pস  তলেলা না। আিম হাত েটেন ধরলাম, েজিদলাম 

িতনশ টাকা, বললাম eটা েতামার জনয্ ঈেদর uপহার, aনয্ িকছু না। তুিম না িনেলআিম aখুিশ 

হেবা। েসানালী মেুঠা শk কের িছেলা। আিম েজার কের তার হােতর মেধয্ঢুিকেয় িদলাম। েসানালী 
আর েকােনা কথা না বেল িধর পােয় েহেট িসিড় িদেয় েনেম েগেলা।eকবারo uপের তাকােনার 

pেয়াজন েবাধ করেলা না। আিম জানালা িদেয় েদখলাম েসচাচািময়ার বাসার িদেক চেল যােc। 
 
েসানালীর সােথ eরপর েযাগােযাগ করেত aেনক কাঠখড় েপাড়ােত হেয়িছেলা। ঈেদর পরeেস বয্s 

হেয় েগলাম। বয্sতা কমার পর যখন েসানালীেক খুজলাম তখন িন েস েদেশেগেছ। েদশ েথেক 

িফের আেরক জায়গায় িগেয় uঠেলা, চাচািময়ার জায়গা বাদ িদেয়। ব তকে  েসi িঠকানা েজাগাড় 

কের, নানান ঝােমলার পর িশuলীর েদখা েপেয়িছলাম। েমেয়টারuপর িদেয় ঝড় বেয় েগেছ হয়েতা। 

আেগর গােমর্nেসo নাi। aনয্ কাজ কের। শাটর্ পয্াn পেররাsায় eকটায় গােমর্nেসর েমেয়র সােথ 

কথা বলা ঢাকায় েবশ ঝুিকপুনর্। আেশ পােশেকৗতুহিল জেম যায়। েসানালী েকােনাভােবi আমার 

সােথ েদখা করেত রািজ হিcেলা না।ঝুিক িনেয়o aেনক পীড়ািপিড়র পর মীরপুর িচিড়য়াখানায় েস 

েডিটং e েযেত রািজ হেলা।eর পেরর ঘটনা আেরকিদন বলেবা।  
 


