
আেমনা বয়ুা 
 

 
 
তখন kাস ১০ e। growing age, as usual, খুব horny। যখন তখন যখােন সখােন osাদ যায় 
দাঁিড়েয়! িক আর করা । খঁেচ sাদ িমটােত হেতা। কেয়কবার বাথrেমর জানালায় uঁিক মের 
কািজেনর গাসল করা  আর কাপড় চ  দেখিছলাম। aতটুকুi ( আর পন তা আেছi। িকnt 
িনজ থেক য গােlন sেযাগ আসেব িব াস করেত পািরনা eখনo।) 
 
ছাট বলার কােজর মেয় আেমনা বুয়া। আিম হয়ার আগ থেক িছল। eখন আর কােজর মেয় 
নi, বয়স হoয়ার পর বয়ুা হেয় গেছ। বয়স ২০ eর কাঠায়। ছাট কাল থেক আেছ বেল খুব 
আদর যt করেতা। আর বুয়ার শরীর িনেয় কথা বলেত গেল eখনo হিন হেয় যাi। আমার 
কােলা, পাl আর হয়ারী মিহলা িনেয় ফিটস আেছ, eটা িকnt বেল রাখলাম। বুয়া িছল eকটু 
িহuজ টাiেপর মিহলা। লmা, মাটা, কােলা, ডাগর ডাগর diটা তরমুেজর মতন dধ, iয়া বড় eক 
পাছা। হঁাটার সময় eক িদক থেক আেরক িদক dলেতা। বাসা মাছার সময় bাuস eর ভতর 
থেক িজিনস যন িছটেক বিরেয় আসেত চাiেতা ঝালা dধ gেলার ভাের। আিম কেয়কবার 
ভাল কের তাকােত িগেয় ধরা পেড় গিছলাম pায়। আেমনা বুয়া িছল সহজ সরল। বুঝেতানা 
হয়েতা, বা বেুঝo িকছ ুবলেতানা। iেনােসn eকটা হািস িদেয় কাজ ফরত যত। eকটাবার 
শরীেরর আঁচল বা bাuসটাo িঠক করেতানা। eiজn বুয়ােক পছn করতাম। 
 
eকবার sাফ বাথrেম িগেয় ফ ােমিল হিnেকমটা লুিকেয় রাখলাম িকছ ুকাপেড়র মােঝ। পের 
eেন যা দখলাম তােত প ােn মাল িভেজ eকাকার হেয় গল। িকছুkন পর বুয়া ঢুকেলা। pথেম 
দিখ কাপড় ধুে , দেখ গল মনটা খারাপ হেয়। িকnt িকছ ুপের দিখ ধায়া কাপড় সিরেয় রেখ 
িনেজর কাপড় খুলেছ। কমলা শাড়ী পড়া িছল, আর সবজু bাuস। আেs আেs িকসব gনgন 
করেত করেত শাড়ী খুেল eক পােশ রাখল। aফ হoয়াiট eকটা পিটেকাট পড়া। eতটকুু দেখi 
আমার লoড়া পুরা আiেফল টাoয়ার! gন gন করেত করেত bাuসটাo খুেল ফলল। গরেমর 
মােঝ bা পেড়িন। ঝালা ঝালা িবশাল diটা dেধল dধ। িক যন uঠােত ঝুকেলা। dধ পারেল 
িগেয় মািটেত ঠেক! ei দেখ িজbায় পািন আমার। তারপর আেs আেs খুলল পািটেকাট। 
কােলা ঘন বােল ছেয় িছল পুরা ভাদা। eকদম থাiেয়র িনচ থেক pায় নািভ পযn বাল। 
কুচকুেচ কােলা বাল+ ভাদা। হা কের দখলাম তার পুরা গাসল দৃ । বগেলর লামgেলায় মেন 
হয় কতিদন রজােরর আঁচরo পেড়িন। ঘন আর কঁাকরা। কখন য খেচ মাল-টাল ফেল 
িদলাম খয়ালi িছলনা। 
 
যাi হাক, uপেররটা আমােদর মলূ গl নয়, eকটা ছাট pলগ। 
 
সিদন বাসায় কu নi। আbু দেশর বাiের, মা ফ ােমিল িবজেনস হেnল করেত সাভাের। 
বড় ভাi iuিনেত। আিম বাসায় eকা কমাnস না িক যন eকটা খলেতিছ। বুয়া তখন ছুিটেত। 



কােজর ছেল হল rেম বেস িটিভ দখেছ। eর মােঝ হঠাৎ কাথা থেক আেমনা বুয়া হািজর। 
eেস আমার কােছ কাnাকািট। 
 
"বাজান!!, খালাmা কখন আসেব?? আজেক ভাড়ার টাকা না িনেয় গেল আমােদর বিs থiকা 
ভাগায় িদেবা oখানকার মািলকরা!" 
"বয়ুা, আm ু তা আসেত রাত হেব, তুিম কালেক আস।" 
"বাজান! আজেক না িদেল আমেগা বািহর কiরা িদেবা। তুিম দাo না কথাo থiকা" 
"আের আিম কথা থেক টাকা িদব? আর যা আেছ, egলা আমার জমােনা টাকা"। আিম eকটু 
রািগ pকৃিতর িছলাম, তাi eকটু শk কেরi বlাম কথাটা আর বুিঝেয় িদলাম য িদেত চাiনা 
টাকা। তখনo মাথায় কান আেজবােজ ভাবনা িছলনা। িকnt eর পর বুয়া পুরা পা ধের কঁাদেত 
লাগল। ঝুঁেক পড়ােত bাuেসর uপর িদেয় snর dধ gেলার uপেরর aংশ দখা যাি ল। তখন 
মাথায় চাপেলা শয়তান। 
 
"বয়ুা, িদেত পাির টাকা, িকnt।" 
"না বাপজান!! দাo।। ছাটকাল থেক মাnষ করিস তমেগা, কত িকছ ুিদিস, আজকার িদনটা ei 
সাহায টা কর দাহাi লািগ" 
"িদব, eক শেত", বলেতi বুয়া মাথা uঁচ ুকের তাকাল।।। 
"বেলা বাজান" 
"আেগ সাবধান কের িদি , ei ব াপাের কাu জানেল িকnt আপিন য আmার আলমাির থেক 
টাকা চুির করেসন আর আিম দখিছ। oiটা আbুর কােন িদব। তখন িকnt আপনার চাকরী 
শষ"। eটা নার পর বয়ুা হয়েতা আnাজ করেলা আমার মাথায় িক খলেছ। তাo সাহস কের 
বলেলা।।। 
"িঠক আেছ বাজান, বেলা"। 
uেঠ িগেয় rেমর দরজা আটিকেয় বlাম।। 
 
"কাপড় খুেলন আপনার"। 
 
বলার সােথ সােথ বুয়া পুরা eকটা ফঁাকা দৃি েত চেয় রiল আমার িদেক। যন িব াস হে না 
আমার মুখ থেক বর হoয়া কথা gেলা। চুপ কের চেয় রiল মািটর িদেক, aেনkন। আিম তা 
ভাবলাম ধুর, চেল যােব মেন হয়। িঠক তখনi তাকােলা আমার িদেক। বলেলা। 
 
"িঠক আেছ বাজান, eটােত যিদ তামার শািn হয় আর টাকাটা দাo, তােতi আিম খুিশ" বেল। 
আেs শাড়ীর আঁচল সিরেয় িনেলা। িনেচ bাuস। িক হে  ভেবi আিম হা কের চেয় রiলাম। 
বুয়া তা দেখ eকটু হেস িদেলা। সহজ হেয় আসেলা aবsা। আেs আেs পুেরা শাড়ীটা খুেল 
eক পােশ রাখল। আিম িগেয় জিড়েয় ধরলাম বুয়ােক। নরম গরম শরীরটা যন eকটা িবশাল 
বািলশ। জিড়েয় ধের মুখ িদেয় ঘসেত লাগলাম বুয়ার dধ gেলা। আেs আেs হাত dটা িপছেন 
িনেয় বড় পাছাটা হাতালাম। িকছুkেনর মেধ i বুয়াo যন গরম হেয় uঠেলা। পাছায় snর কের 



চাপ িদেতi তার মুখটা হা হেয় যাি ল আর জাের জাের িনঃ াস িনি ল। তারপর হঠাৎ ঘসা 
থািমেয় িদলাম। বয়ুাo aবাক হেয় তাকােলা আমার িদেক। আিম আেs আেs bাuেসর 
মাঝখােনর বাতাম gেলা খুললাম। ৩টা বাতাম মাt। খুেল িদেতi লুজ হেয় আসেলা কাপড়টা। 
িকnt পেড় গলনা। আমার হাত কঁাপিছল। বুয়া তা বুঝেত পের িনেজi আলেতা টােন ফেল 
িদেলা bাuস। বড়, ডাগর, dেধল, আর কােলা diটা dধ আমার সামেন। ঝুেল িছল। আর িনপল 
gেলা িছল আেরা কােলা, লmা। আিম আর aেপkা করেত পািরিন। দলাi মলাi করেত 
লাগলাম। মাঝখােন থেম বুয়ােক iেয় িদলাম আমার িবছানায়। eক হাত িদেয় eকটা dধ 
চাপিছলাম আেরক হাত িবছানায় (সােপােটর জn!) আর মুখ িদেয় an dধটা খাি লাম। বুয়া 
আেs আেs গংগািন মতন আoয়াজ করেত লাগল। eকটা হাত িদেয় আমার পায়জামার uপর 
িদেয়i আমার লoড়াটা চাপ িদেয় ধরেলা। গরম হেয় আিম আেরা জাের চুসেত r করলাম 
তার dধ। eক dধ থেক anটায় গলাম। মুেখর মেধ  dধটা রেখ িনপলটা িজভ িদেয় eিদক 
oিদক ঠলিছলাম। বুয়া আরাম পেয় আেরা জাের চােপ ধরেলা আমার লoড়া। তারপর 
আমার িঢলা পায়জামার ভতর হাত িদেয় লoড়াটা ধের আেs আেs oনার হাত uপর িনচ 
করেত লাগল। kাশ ১০ eর পালা। কতkনiবা আর eত িকছ ুসয়। পট পট কের মাল বর হেয় 
গল। েয় পড়লাম oনার uপর। মাল পেড়িছল oনার পেট। আিম eকটু িচিnত হেয় তাকালাম 
সিদেক, বয়ুা বলেলা।। 

 
"িচnা কেরনা বাজান, ঔষধ নoয়া আেছ আমার" 
 
বুঝলাম িপল িনেয়েছ স। আমার জn ভাল! িকnt মাল বর হoয়ার পর সk ডরাiভটা কেম 
গেছ eকটু। বুয়া বলেলা 

 
"sাদ িমটেছ বাজান?" 
আিম িকছ ুবlাম না। 
 
"আ া দঁাড়াo"।। বেল eকটা হািস িদেলা। 
 
uেঠ আেs আেs পিটেকাটটা খুলেত লাগল। কামেরর কােছ িফতাটা eক টােনi খুেল 
আসেলা। তারপর পািটেকাট ধের আমার িদেক চেয় রiল। আমার মতন ভািজন পালার 
ekেpসন oনার মেন হয় মজাi লাগিছল। পেড় চট কের িদেলা ছেড় পািটেকাট। eক পলেক 
পিটেকাট মািটেত। কােলা, চিবযুk িবশাল dেটা পা। আর তার মােঝ ঘন কােলা বােল ভরা 
ভাদা। ভাদা দখা যাি লনা বােলর চােট। বয়ুা ঘুের দাঁড়ায় পাছাটা দখােলা আমােক। ঝঁািক 
িদেয় eকটা দাল িদেলা। সাগেরর ঢuেয়র মতন dেল uঠেলা যন তার িবশাল পাছাটা। eসব 
দেখ আিম আবার গরম হেয় গলাম। sেpর sেযাগ সামেন। আর দরী করলাম না। বয়ুােক 
ধের iেয় িদলাম আবার িবছানায়। পা dেটা ফাক কের হাত িদলাম তার gpধেন। গরম কােম 
িভেজ আেছ বাল gেলা। eকটা লানা গn বর হি ল যায়গাটা থেক। বাল সিরেয় ভাদাটা বর 
করলাম। কােলা diটা িলপেসর িনেচ ঢাকা ujল গালাপী eক ভাদা। ঝাপ িদলাম যন তার 



uপর। চেট পুেট eকাকার কের িদলাম। ভাদার sাদ জীবেন সিদন pথম। বলার মেতা নয়। 
সাদা সাদা রস gেলা kেমi িগেল খাি লাম। ১০/১৫ িমিনট ধের চেটi চললাম। বয়ুা আরােম 
মুখ িদেয় jাের jাের শb করেত লাগল। eক পযেয় চেট আর sাদ িমটিছলনা, eকটােন 
পায়জামা খুেল লoড়াটা বর করলাম। আর লoড়া হালাo দিখ পুরা রিড। বুয়া তখন েয় 
ছােদর িদেক তািকেয় আেছ। জােননা িক হেত যাে ।। আিম লoড়াটা সাজা কের ধের ভাের 
িদলাম বুয়ার ভাদায়। পট পট কের ঢুেক গল। যন গরম মাখন। িবশাল বড় ভাদা বয়ুার। 
জামাi হালায় মেন হয় রgলারিল চােদ। যাi হাক। আমার কথা বিল। sেযর আgেনর মতন 
গরম বুয়ার ভাদা। সখােন আেs আেs, পের জাের জাের ঠাপ মারেত কমন লাগিছল বেল 
বাঝােত পারেবানা। বুয়াo কম আনn পাি লনা। গংগাি ল, কাপিছল আর eকট ুপর পর 
আমার িদেক তাকাি ল আর হাসিছল। িকছুkন চাদার পেড়i আমার লoড়া তার 
কমkমতার শষ সীমানােত। di হাত বুয়ার পাছার di পাশ ধের গরম গরম মাল gেলা ঢেল 
িদলাম সব িভতের। িদেয় পেড় গলাম বুয়ার uপেড়। 
 
বুয়া eকটু নেড় uঠেতi আিম দাঁিড়েয় গলাম। সk আবার িকছুটা কেম আসেছ, তখন বুয়া 
তািকেয় হাসিছল। eখন আর সi iনেসn হািস নয়, হিন আর চুিদর মতন eকটা হািস! 
"আেরা চাo বাজান?" 
 
বলা শষ না কেরi িবছানায় বসা aবsায় আমােক কােছ টেন আমার পেড় থাকা লoড়াটা মুেখ 
পুের িদেলা। নরম লoড়া মুেখ িদেয় িক আনn পাি ল জািননা। িকnt বুয়ার মুেখর sাদ পেতi 
লoড়া আবার গরম হেয় uঠেত লাগল। সময় িনি ল aেনক যিদo, িকnt তাo গরম হি ল। 
তােত uৎসাহ পেয় বুয়া আেরা জাের চুসেত লাগল। িজভ িদেয় srপ srপ শb কের পুরা 
লoড়াটা সামেন িপেছ করেত লাগল। eক হাত িদেয় বলস ধের লoড়ার মাথাটা যt কের 
খাি ল। নরম থেক r কেরেছ বেলi মেন হয় aেনকkন দাঁিড়েয় িছল ধান আমার। বয়ুাo 
তার sাদ িনচিছল পুরা ভের ভের। কতkন য চেটেছ খয়াল নi। চুেস চুেস eকাকার কের 
িদি ল আমার বড় লoড়াটােক। ভজা লoড়াটা বর কের আবার মুেখ ঘসিছল। ঘসা মাজা 
কের আবার মুেখi পুের িদি ল। eভােব চলল aেনকkন। তার পর আমার osােদর শিk 
কেম আসেলা। কাম করলাম। পচত পচত কের মাল gেলা সব ঢেল িদলাম বুয়ার মুেখ। বুয়া 
হঠাৎ গরম মাল মুেখ পড়ােত eকটু চাখ বড় কের তাকােলা আমার িদেক, মুেখ লoড়া থাকা 
aবsায়। তারপর আবার িনেচ তাকােলা। eকটুkন চুেস মুখটা সিরেয় িনেলা। aবাক হেয় 
দখলাম বয়ুা মাল gেলা িগেল ফলেলা সব। িগেল eকটা হািস িদেয় ফরত গল িফিনিশং টাচ 
িদেত। আেরা িকছুkন চাটাচািট কের পুেরা লoড়াটা Dাi কের শাn হেলা। মুখ বর কের eেন 
eকটা জয়ীর মতন হািস িদেলা আমার িদেক। আিম টায়াড হেয় বয়ুার পােশ িগেয় বেস পড়লাম। 
 
"eiবার sাদ িমটেস বাজান?" 
আমার কথা বলার শিk িছলনা। মাথা নাড়লাম। খুিশ হেয় বুয়া মেুখর চারপােশর মাল মুেছ 
আমােক ধরেলা। বলেলা, 
"বাজান, তুিম িকnt কান িদন মন খারাপ কiেরানা। তুিমo মজা পাiেসা। তুিম আমােক সাহায  



করেসা, আিম তামােক মজা িদলাম। দরকার হiেল আেরা িদম"ু। 
 
বেল আবার আসেলা বুয়া। খুিশর চােট আিম বুয়ার ভাদার বাল gেলায় মুখ িদেয় আবার r 
করলাম aিভযান। 


