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দাল বািট চুরমা 

+মেtয়ী kমার 

আgন গরম বািল। ধূ ধূ হাওয়া িদে:। ;চােখ নােক ;যন সীেস গলা হলকা লােগ। জল ;ফাsা পেড় পেড় পা অসার। মাথা-মুখ লাল, হলুদ, 
;গালাপী ওড়নায় ;পঁিচেয় ধীের ধীের চলেছ ;মেয়মাnেষর দলটা। মাথার িবড়ায় একটা মািটর কলিস তার উপর sীেলর জালার িতন থাক 
সািজেয় চেলেছ ওরা। কাঁটা ;ঝাপ, উচুঁ নীচু বািলর িঢিব ;পিরেয় চেলেছ পথ। এক kয়াঁ Qেকােল খুঁেজ ;বর করেত হেব আর এক kয়াঁধার।  

ঝুেরা ঝুেরা বািল হাওয়ায় পাক ;খেয় ;খেয় ওেঠ। রŋীন ওড়নার ফাঁেক চািরিদক নীলী, gলাবী, ;কসিরয়া ;দখায়। যিদ সিতT অমন রŋীন 
spময় হত এই ভুবন! পাথর, কাঁকর, কাঁটা গাছ আর মrঝড়। এই ;তা বাsব! 

;গৗরী ওর রঙীন ওড়নার ফাঁেক চােমলীর মুখটা ভােলা কের জরীপ কের ;নয়। আজ কী হল ;মেয়টার! চলেতই পারেছ না, ধুঁকেছ ;যন। িকnt তা 
বেল ;গৗরীর ;তা দাঁড়ােল চেল না। ডাগর ভরেতই যিদ ;বলা চেল যায়, ওিদেক তার মরদ িক ;ছেড় কথা কইেব? বািলর হাওয়ায় িমিলেয় যায় 
;গৗরীর দীঘ`aাস। হায় ;র, িক ;ভেবিছল আর িক হল! ;বহা, ঘর পিরবার, আŋনভরা িশQ ;ক না চায়! মরেদর dেটা ;সাহাগ, অবের সবের 
খুচেরা িকছু নটখট, মান অিভমান, মান ভাঙা — এই সবই ;তা হওয়ার কথা ;বহাওয়ালী ঔরেতর জীবেন। িকnt ;গৗরীর িদন-রাত! ভাবেতও 
আতŋ ;চেপ ধের ওেক। 

“;থাড়া জলদী চল্! আজ ;তার হল কী?” 

চােমলী মাথার ঘড়া সামেল বলেলা, “কTা পতা! িদন দাহােড় এেতা িনদ্ লােগ আজকাল! রােত িক সব উলট পুলট ;খায়াব ;দিখ। গা গতর 
বhৎ বTথা!” 

Qেন িচnা কের ;গৗরী। “তুই নতুন এেসিছস। জায়গা মানােত ;টইম লােগ।” বেলই ;থেম যায় ;গৗরী। জােন অনজােন চােমলীর ;কান kেত ঘা 
পেড়েছ, ;স ;বােঝ। কথা ঘুিরেয় বেল, “চল্। kেয়ােত ;গেলই িক জল পােবা? হয়েতা ওরা আমােদর িনেতই ;দেব না আেগ। মাজা ;ধাওয়া 
আর খাওয়ার জল সেব মাt ভরা হেয়েছ পিরেnায়। এখন আসেবা আরও d’ বার। কাল িজিজ বলেলা, ‘গায় +ভঁেসর ;পট ছােড় িটউবকেলর 
জেল। ওেদর জনT kঁয়ার জলই আিনস্।’” 

;গৗরীর কথাই সিতT হল। দূর ;থেক ;দখা যায় উচুঁ উচুঁ িখলান, ;লােক যােত বুঝেত পাের বািলয়ািড় বুেক kঁয়া আেছ। gােমর ;মেয় ;বৗরা জল 
ভরেত বTs। ;কউ বা kেয়াতলােতই বেস ;গেছ িবিড় টানেত। ;কউ িনেজেদর নতুন ;বারেলা, িবিলয়া ;দখােত বTs। বাদামী মrর বুেকর 
উপর ফরফরাে: ;যন একদল নীল হলুদ gলাবী িততিলয়াঁ।  

pথম pথম এেদর সাজ ;পাষােকর এত রং ;দেখ অবাক হত ;গৗরী। তখন তার বেয়সটাই বা িক! বড় বড় নাথািন নােক, ;গাটা ;গাটা বাh-হাত 
ভরা চুিড় পরা ঘাগরা ;চািলর ঔরত আর গালপাTা, কােন gরেদা পরা পুrষেদর হাঁ হেয় ;দখেতা। একিদন ;জার লাত িদেয় বাসন মাজার 
+পেঠােত ;ফেল িদেয়িছল মরদ। “আঁখ ফাড় ফাড়েক পরপুrষ ;দখা? ;বশরম! ইেয় gজিরগাওঁ হTায়। আজ পাথওয়িড় ;ডেক বেলেছ, কাল 
মুিখয়া সরপp বলেব। গাওঁেত আমার ইjত ;নই? মালজাদী! লড়িক, +পসা ঔর ;খিত — সমহালেক না রাখা যায় ;তা লুঠ ;ছা জােয়গা!” 

ন’ বছেরর কিচ ;মেয়টা ফTালফTাল কের তািকেয় ;বাঝার ;চrা কেরিছল তার gনাহ্টা কী। আর এই পাথওয়ািড়টাই বা ;ক? 

;সিদনটার কথা আজও মেনর পুkের বীজkিড় কােট ;গৗরীর। উেঠােনর একধাের কামেলা গােয় জিড়েয় সারািদন চারপাইেত Qেয় থােক এক 
ঔরত। ঘং ঘং কােশ। ;সই pথম িদন ;থেকই ;দেখেছ ;গৗরী। নােক এেtা বড় ফাঁদা নথ। চুল এেলা ;ঝােলা। হলুদ উড়নীর ;ঘামটা। নীল-
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সবুজ ঘাগরা ;চািল। d’ হােত বাবন সেফদ চুিড়য়াঁ ;সই হাত ;থেক কাঁধ অিb উেঠ ;গেছ। কাজল ;লপা নীল নীল মিণর ;চাখ। ওই তার 
সতীন। এ বািড়র আসল মালকীন। িদিদ সা। 

িদিদ সা’র নীল ;চােখ তােক িনেয় ;কৗতুক ;দেখেছ ;গৗরী, ঘৃণা ;দেখিন। ভাবটা ;যন, “;কমন বুঝিছস?” িফ মােস kিড় িদন রkপােত িদিদ 
সা’র সারা শরীর সেফদ। হাঁপায়। পেড় থােক চারপাইেত। “তাই ;তা ;তােক আনেলা। ওর িখেদ ;মটােব পােরা িদেয়!” হাঁিপেয় হাঁিপেয় 
বেলিছল িদিদ সা। 

বেরর লাত ;খেয় kেয়াঁতেল রাঙা ;পতেলর ডাগেরর ;কানা ;লেগ ;ঠাঁট ;কেট দরদর রেk ;ভেস ;গল ;চািল। িদিদ সা বলেলা, “আের মারাির, 
এরা ;খাত্েলা। জাঠ্। পারেল আমােদর এই কামেলা িদেয় ;ঢেক রােখ।” বেল চারপাই ;থেক িনেজর সাদা কােলা ;চৗখুপী রজাই তুেল ;দখায় 
িদিদ সা। “তুই ;দিখস না, আম ঔরেতর চলন বলন? ;তমিন চলেত হেব ;তা! কাল ;থেক ঘুŋেটর উপর সাদা চাদর লেপটেক ;বেরািব। আর 
ওই শালা এক পাথওয়ািড়! শালার কাজ ;কবল ;চৗরাহার ;বদীেত বেস হাত ;গানা, পাঁিজ চাখা। সবার ;পেটর চারাদানার খবির একটা!” 

kয়াঁধােরর িকছু দূের ;গৗরী চােমলীর কােন কােন বেল, “আজ আর পািন ;তালা হেয়েছ! দTাখ একবার তািকেয়।” 

ওেদর ;দেখ hেlােড় ;ফেট পেড় gােমর ;মেয় ;বৗgেলা। “অির ির ির, ;মহমানরা এেসেছ kN্ ;থেক পািন ;নেব। ;তারা আরিত উতার! জাগা 
খািল কর!” এেক অেনTর গােয় ;হেস ঢেল পেড় ;মেয়রা। ওেদর মেধT gzন ওেঠ, “দীসাবর! মিরলীয়া!” এই rk মrর বুেক হািস মজােকর 
;খারাক কমই ;জােট। কােজই মওকা ;পেল ছােড় ;ক?  

কােরার ;চােখর ভাষায় অভTথ`না ;নই। ;গৗরীরা কাঠ হেয় দাঁিড়েয় থােক। পািন ;তা িনেত হেবই। এর মেধT চােমলীর িক হল ;ক জােন, পাক 
;খেয় বািলেত পেড় ;গল ;মেয়টা। মিহলােদর মেধT সাড়া পেড় ;গল। তারা দূর ;থেকই চTাঁচােত লাগেলা, “কামীন! মারজানা! kেয়াঁতলায় 
মরেত এেলা? মরেত হয় ;তা বািলয়ািড় ;রিগsােন যা!” 

এক বুিড় ;চঁিচেয় বলেলা, “আমােদর ;খিতেতও বাজরা ফেল ;র! মরদgেলার তাও িভন্ ;দশী বাজরায় rিচ!” 

;গৗরী তখন ওেদর কথার hল Qনেব না চােমলীেক ;দখেব বুঝেত না ;পের kেয়াঁপােড় এিগেয় ;গল। একটু পািন িছড়কােল যিদ উেঠ বেস 
চােমলী। ঘড়ার লােব হাত িদেতই এক মদ`াŋী ঔরত এেস হাত ;চেপ ধরেলা। িহসিহিসেয় বলেলা, “যতই ;তারা ;দখাস ;তারা ;বহাদার ঔরত, 
আসেল সবাই জােন ;তারা kলটা। পাঁচ হাত ;ঘারা, দশ িবsরায় ;শায়া! ;তােদর ;থেক ;তা ওই গায় +ভঁেসর জীেnগীও অেনক ;বহতর। ;তার 
এেতা িহmত! আমরা গাওঁয়ািল শািদQদা ঔরতরা এখনও kN্ ;ছেড় যাইিন, আর তুই লাবুেত হাত িদস!” 

“না, মােন, ও ;তা ;বhঁশ হেয় ;গেলা, তাই…” আমতা আমতা  কের ;গৗরী। 

“খােমাশ!” তড়েপ ওেঠ মিহলা। “;তােক আিম খুব িচিন। ;কােtেক এেসিছস বল?” ;গৗরীেক ধাkা িদেত িদেত বেল মিহলা। “বŋাল, না 
ওিড়য়া তুই?” 

মাথা নীচু কের থােক ;গৗরী। মেনর sৃিত পুkের অজs পানা। িকছু মেন িক আেছ ;য মুখ খুেল বলেব ওর পিরচয়। 

অেশষ dেভ`াগ ভুেগ, ;কােনা মেত জেলর িছটায় চােমলীেক hঁেশ আেন ;গৗরী। িতন ঘড়া জল ভের ;ঝাপিড়েত ঢুকেত না ঢুকেতই রােগ 
অিgশম`া হেয় ;বিরেয় এল ;গৗরীর মরদ। আজ ;kেতর সব আগাছা সাফ কের , শসT ;থেক kশ বার কের রাখার কথা িছল ওর। kেয়াঁতলার 
তাNব ;সের ঘের িফরেতই ;বলা কাবার। আজ জলও কম ভরেত ;পেরেছ ও। ;কান কথা না বেল িহড়িহড় কের হাত ;বঁিকেয় ;টেন িনেয় 
চলেলা উেঠােন। মাথার চুেল ;মাচড় ;খেত ;খেত ঘাড় ;বঁেক ;গল ;গৗরীর। চTালাকােঠর উপয`ুপির সদবTবহার ;সের ওর মরদ যখন rিট 
িগলেত বসেলা, তখনও িচৎ হেয় ধুেলােত পেড় আেছ ও। মাথার ওপর নীল ;ধাওয়া আকাশ। ওgেলা কী ;ঘাের? অেতা উচুঁেত? িচল না শkন! 

;গৗরী ;দেখেছ, হাজার মার ;খেয় রkাk হেলও িদিদ সা একটা বাধা ;দয় না। একমেন চারপাইেত বেস gঁদড়ী ;বােন, নয়েতা ;গৗরীরই তুেল 
আনা মীzেরর ফল দাঁেত কােট dেল dেল। 

— “ও ;হ, বড়মাnেষর ;ছাির! ওঠ্। দশ হাজার টাকায়  ;তােক খিরdার কেরেছ আমার মরদ। ;তার গতর িদন দাহােড় এেলা কের Qেয় থাকার 
জনT?” এক সময় বেল ওেঠ িদিদ সা। “rিট ;দ! িনেজও ;গল্!” 

রkচkুেত একবার িনেজর চারপাই আসীন ;বৗ-এর িদেক তািকেয় গটগট কের ;বিরেয় যায় ওেদর মরদ। 
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খাবার বলেত rিট, িখরার কাচেড়া আর ;পঁয়াজ লŋা। তবু করেত ;তা হয়। হাতটা এমন চুমেড়েছ, এখন কাচােধাওয়া করেত পারেল হয়। 
রেসাইেত উnেন কাঠ ;গাবেরর চুলা jালােত jালােত ভােব ;গৗরী, ;স ;তা আেখের লুঠ হওয়া মাল-ই! যব যব তার জীেnগীেত দখলদারেদর 
লুকসান হেয়েছ, ;চােখর পলক ;ফলার টাইম পায়িন ;স। ;বহাত হেয় িগেয়েছ। 

তেব সব ;ঝাপিড়ই এক। একবার ;ঝাপিড়েত মাথা গলােলই হল। কােজর ;শষ ;নই। ;সই ;কান মুগ`া ডাকা ;ভাের ওেঠা। তারপর গায়-
+ভঁসেক চারা-দানা ;দও, ;গাঠাল ;ধাওয়া ;পাছা, ;গাবর kড়েনা। খড়িবচািল িদেয় ;গাবর ;মেখ যতkেণ বাইেরর ;দওয়ােল pথম ঘুঁেট মাের 
;গৗরী, সূয`T উঁিক ;দয় বািলয়ািড়র ফাঁেক। তারপর ঝেড়র মতন উnন ;jেল নাsার চা-rিট করা। জয়সলেমর বসঅDােত ফেলর ;দাকান ;দয় 
মরদ, তার ;রািট সবিজ িটিফন ;দওয়া। জল আনেত যাওয়া। dপুের dেটা িগেলই ;ছােটা মােঠ। মােঠর কােজ ;কামর িছঁেড় পেড়। আর ধূেপর 
তমক ধমক থাকেল ;তা কথাই ;নই। ;খিতর বুেক জেলর নল লাগােনা। টাইেমর িহেসব কের পািনর পাm না চালােল ;রাওয়া সেষ` পুেড় হেব 
রাখ।  

এখােনও ;শষ নয়। িদেনর মেধT একবার ;যেতই হয় ভাঁড়াের। তেব এখােন আসেত ভােলাই লােগ ;গৗরীর। সারািদন ;রােদ পুেড় ভাজা ভাজা 
হেয় কাজ। বািলেত পুেড় পােয় ;য কত অসংখT ;ফাsা তার িহেসব ;নই। এই কাদা ;গাবর ;লপা আঁধাির আঁধাির ঘরটােত ঢুকেলই কাঁচা 
;গাবর, আলকাতরা আর নীমপাতার গn। ;বাির বsায় রাখা ;জায়ার বাজরা, যব ছতু। দানা শসT হাত িদেয় উেl পােl আরও ;বশ নীেমর 
পাতা ;ঠেস ;ঠেস িদেত হয়। 

সাঁঝ নােম। আকােশ ফুিট ফুিট হয় তারা। তখন আবার চুলা ধরাও, খানা পকাও। তারপর আেস রাত অnকার, অপমান, অতTাচার আর লা�না 
িনেয়। একটা রাত ;রহাই ;মেল না ;গৗরীর। িনেজর মনপুkেরর পানাgেলা সিরেয় একটু উঁিক ;দবার সময় ;নই। তাই ;ধাঁয়া ;ধাঁয়া হেয় ;গেছ 
কতgেলা িদন-রােতর ছিব। লাল িফেতর ;বড়ািবnনী, এkা ;দাkা ;খলা, নদীর পােড় উচুঁ উচুঁ জিম, নদীর বুেক জাল, জােল মাছ আর ;সই মাছ 
ধরায় িক পটু ;ছাT একটা ;মেয়। এক একিদন ওই ;নানা জেল ঘNা ঘNা চুেব পাঁচশ মাছ ধরা ;মেয়টা কেব িনেজই ;য জােল ;ফঁেস ;গল! 
আধমরা মাছ হেয় ;ভেস ;গল এক জাল ;থেক আর এক জাল, ;সখান ;থেক আরও এক জােলর ঠাস বুনেট। 

এত হাড়ভাঙা পির�ম কেরও কারও মুেখ হািস ;ফাটােত পাের না ;গৗরী। ;স দিলদর দীসাবর। গরীব পােরা। তার জীবেনর মূলT কী? 
kেয়াঁপােড়র ঔরত িঠকই বেলেছ, গায় +ভঁসও অেনক ;বশী সmান পায় তােদর ;থেক। 

“ঘুেমািল না িক?” চারপাই ;থেক হােকঁ িদিদ সা। িদেনর মেধT এই সময়টুkই যা d’দN িজেরন ;মেল। মরদ বসঅDার ফল ;দাকান বn কের 
যায় কখেনা ;দাs ঘের মুিভ ;দখেত, কখেনা সরপp আিপস, কখেনা ;চৗরাহার ;মােড় গাওঁেয়র মুিখয়ােদর সােথ hঁকা করেত। এই সময় 
চরাচর sb হেয় থােক। ঘের ঘের ;কেরািসেনর kিপ jেল। এক একটা ঘর ;যন এক একটা রহেসT ;মাড়া।  

“না, িদিদ সা।” তুরn জবাব ;দয় ;গৗরী। 

“িক ;দিখস?” 

“বালুভূিমর ওই পােড় বhৎ দূের পািকsান, না িদিদ সা?” 

“হাঁ। বডার। মােরা গাওঁ ইিNয়ার ;শষ সীমানা।” 

hঃ, গাওঁ বলেত কী, ভােব ;গৗরী। ;গাল ;গাল ক’টা ;গাবর মািটর kঁেড়। খড়িবচািলর চালা, রাsার ধুেলা ঘেরর আŋেন এেস িমেশেছ। কােঠর 
লকিড় পুঁেত পুঁেত এক ;ঝাপিড় ;থেক অনT ;ঝাপিড়র সীমানা আলাদা করা। না িছির, না ছাঁদ! মরদgেলা ;বশীর ভাগই ;খিত কের। উট িদেয় 
জিম উগােয়। গম যব চারা ;রায়। ;জায়ার বাজরা সেষ` কের। শশা ফলায়। আলুও কের ;কউ ;কউ।  

এসব ;তা বাইের। ;ভতের ;ভতের এেদর চেল আসল ;লনেদেনর ;বওসা। ;য ;বওসায় ;বেনাজেলর মতন টাকা আেস এেদর হােত। শািদQদা 
;বৗ ;বচােকনার ;বওসা।  gােমর যত অপাহীজ, লTাংড়া, নাকাম মদ` আেছ, অেনক সময় ;বহার জনT লড়িক পায় না। তারা িক Qখা ;রািট 
;তাড়েব? আনাও সেরস মাল জমনার ওপার ;থেক — পােরােদর। বŋাল, আসাম, ওিড়শা, িবহার ;থেক, পােরা, ;মালকী, মালজাদীgেলা। 
;বহা রচাবার নাম কের এেন জুেত দাও ;খিতেত, আর ঘেরর িঝ-িগিরেত। বাড়িত িনেজ মজা ;লােটা, ইয়ার ;দাs বুলাও। গা িশরিশিরেয় ওেঠ 
;গৗরীর। 

“মািলশ ;তলটা আন। আজ d’িদন আমার বTথাটা ;বেড়েছ।” বেল চারপাইেত উপুড় হেয় িদিদ সা। ;কামের তল;পেটর বTথা িদিদ সা’র। 
গরম ঘািন ;তেল লsন কালািজের িদেয় মািলশ ;দয় ;গৗরী। িদিদ সা এক কহানী িবড়িবড়ায় — “হেব না? কম পােপর ভার বেয়েছ এই 
শরীর?” 
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িদিদ সা’র িবড়িবেড় কহানী গাওঁর সবাই জােন। লুকাছাপা ;তা িকছু ;নই। ;মেয় সnান জn িনেল তােক মরেত হেব, এই ;তা িনয়ম। হয় মা 
মাrক nন িগিলেয় বা তামাক পাতা খাইেয়, না পারেল শাশ আেছ। ;স মািটর হাঁিড়েত বািল ভিত` কের জTাn কবর িদেয় আসেব ওই 
;রিগsােনর বুেক। তাও না হয়, মরদরা আেছ ;তা! পাথের কিচ মাথা একবার ঠুকেলই ;কlা ফেত। 

— “এেত ;শাক ;কন আর কাnাই বা িকেসর? কাnার জল ;kেত িগেয় ;ফল, কােজ ;দেব।” বেলিছল িদিদ সা’র শাশ। তারপর বুিঝেয়িছল, 
“লড়িক ঘর আওেব ;তা হমার দশা িভখাির +জেস হওেব। দেহজ িদেত িদেত ফতুর হেবা। তাছাড়া লড়কা হেল আসেব বহূ। ;স ;তা ;তারই 
;সবা করেব বুঢ়ােপ পর! আ:া িনকmা বুিd-েসাচ ;তা ;তার!” 

িদিদ সা ;পায়ািত হেল d’ dবারই শাQিড় ধূমধাম কের পীলােপাtা িদল। খুব আশা কেরিছল ;পাতা হেব। শখ িছল বুিঢ়য়ার ঘটা কের জলবার 
;দেব। ঘেরর ;দওয়ােল পড়েব কাঁচা ;গাবেরর sিsক িচh। ঘেরর উট dেটা নতুন জিরর চাঁেদায়া পােব। ;গাটা গাওঁ দাবত খােব। গাওঁর দশটা 
;লােকর সামেন মাথা উঁচা হেব। ঔরত মহল ;পাতার দাদীেক dটা ইjত ;দেব। “বহূ, ;তার বাপু সা সাতটা Tাkেরর বদেল িদেলা পাঁচটা। 
এবার ;পাতার মুহ্ ;দিখেয় বাপু সা’র কজ` উতার!” 

;দওয়ােল ;ঝালােনা আিদTকােলর বজরŋবলীর চরেণ যতই মাথা ;কাটা ;হাক, িসদূঁর ;লপা মুেখ আরও িসদূঁেরর নতুন ;পাচ — িকছুই কাম 
কেরিন। kুdা বৃdা লাত ;মের ;ভেঙ ;ফেলিছল মািটর উnন। dধ উবলাবার বড় ভাির কঢ়াবনী বসােনা িছল তােত। গরম dেধ পা jেল ঘা হেয় 
সেg ;গল বুিঢ়য়া আর মরেদর লািঠর বািড় িশরদাঁড়ায় পেড় িনmাŋ খুইেয় চারপাইবাসী হল িদিদ সা। 

গগেনর কােলার ওপাের ;কাথায় আেছ ভগবান তা মুখ উচুঁ কের ;দখার ;চrা কের ;গৗরী। আেদৗ আেছ িক? উnেন কাঠ ঘুঁেট িদেয় জাল ধরােত 
যােব, ;কমন একটা খস্ খস্ আওয়াজ উঠেলা িখড়িকেত। িবছুয়া িক সাঁপ ;ভেব লকিড় হােত ;দখেত িগেয় ;দেখ চােমলী। “তুই এখন?” চাপা 
গলায় বলেলা ;গৗরী। 
 

(Photo: Rafal Cichawa/Shutterstock) 

ও তড়বিড়েয় িফসিফসায়, “কল সূরজ যখন পীপল গােছর মাথায় চড়েব, ঘড়া িনেয় চেল আসিব মরা তলােবর িদেক। খুব জrরী বাত আেছ 
;গৗরী। এক িবরাট ষড়যnt চলেছ এ বািড়েত।” 
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এমন সময় ওর মরেদর রাগী গলায় ‘চেমলী, চেমলী’ হাঁক Qেন চােমলী মুূহূেত`র মেধT আঁধাের িমেশ ;গল। িক বTাপার বুেঝ ;পল না ;গৗরী। 
মেন অশািnর কাঁটা িনেয় চুলা jািলেয় হােতর চাপেড় বাজরার ;রািট বড় করেত লাগেলা। 

ফট্ ফট্ ফাটেছ কাঠ, পড়্ পড়্ পুড়েছ ঘুঁেট। সাদা সাদা ;ধাঁয়া ;বেরাে: উnেনর মুেখ বসােনা রাnা ;থেক। “আজ দাল বািট চুরমা কর। ;তার 
হােত এমন ;খােল িক কের ;র? িশখিল ;তা আমার কােছ! gr মারা িবেদT?” ইেদর চাঁেদর মতন হােস িদিদ সা। 

;সিদন বাইের ;থেক এেস িদিদ সা’র চারপাইেত বসেলা মরদ। ওেদর মেধT কথা এই d’ বছের d’বার Qেনেছ িক ;গৗরী! Qধু কােন এল, 
“লুকসান! লুকসান!” িদিদ সা ;কােনা কথা বলেলা না। Qেন ;গল Qধু। 

;গৗরী জােন, ‘লুকসান’ শbটা ;যন কামােনর ;গালা। মৃতুTর পরওয়ানা। এর আেগ যতবার Qেনেছ, ঠাইঁছাড়া হেয়েছ। ওর নসীব। 

রােত Qেয় Qেয় ভােব ;গৗরী, ওর বাবারও ;তা লুকসানই যাি:ল! নইেল ওেক ওর আলপনা ;দওয়া এkা ;দাkা ;খলার ঘর ;থেক অমন কের 
সিরেয় ;ফলেত পারেলা বাবা? বাবারও জিম িছল ধােনর। সাগেরর ;নানা মািট ;তা, তাই এক ফসলী আমন ধানই িদেতা বাবা। ;স আর dই 
ভাই িমেল সাতেজিলয়ার িমড ;ড িমল ইsুেল ;যত। মা’র মাথায় ;তল পড়েতা, পােয় ;মাটা আলতা। মা’র কথা মেন পড়েল ;গৗরীর ;চােখ 
আর জল আেস না। ;রিগsােনর ধূ ধূ Qধু ;চােখ। তবু মেন ;তা পেড়! 

একিদন মােছর ;ভিড়ওয়ালা নফর চাচার নজর ;গল বাবার ফসলী জিমর উপর। তক`, অশািn ঝগড়া। বাবার জিমর ধান নr হেলা ;তা ;ভিড়র 
মাছ মরেলা িবষ ;খেয়। ;শষ অবিধ িবধাতাই থামােলা এই যুযুধান। এক সাঁেঝর আঁধাের ;ভিড়র উপর ;থেক চাচা ;দখেলা বাবার জিমর 
বাঁেধর এক জায়গায় খুব বড় ফাটল ধেরেছ। বাবােক ;কােনা খবর না িদেয় চাচা চেল ;গল।  

পরিদন সকােল ;গৗরীেদর সংসাের সাগেরর gাস। জিমহারা বাবা পাগেলর মতন এটা ওটা কের বাঁচার ;চrা কেরিছল। মাছধরা সবার কম` ;তা 
নয়। লবণ জেল পাঁচ ছ’ ঘNা পেড় ;থেক ;থেক পােয় হাজা জেম যায়। হােতর চামড়া kঁচেক ওেঠ। বাবা মধু আনার কােজ লাগেলা। তােতও 
sিবধা হল না। ;শেষ হাঁটুর ওপর লjা শরেমর কাপড় তুেল মা নামেলা নফর চাচার ;ভড়ীর কােজ। মাছ ধরার কাজ। সকাল dপুের চার পাঁচ 
ঘNা মশািরর জাল ;পেত চুেব থােকা জেল। বড় বড় অTালুিমিনয়ােমর হাঁিড়েত ভের উঠেতা মাছ। ইsুল ;থেক িফের ;গৗরীরা িতন ভাইেবান 
িমেল মা’র সােথ জুেট ;যত। বাবা দালালেদর ;থেক Tিল, জাল ভাড়া কের সাগের ;যত মােছর ;খাঁেজ। রাত রাত ভর সাগের থাকেতা বাবা। 
মা ;গৗরীর পােশ Qেয় Qধু এপাশ ওপাশ করেতা। সকােল মাছ িনেয় বাবা িফরেল মােয়র বরফ কিঠন মুেখর কেয়কটা ;রখা তাও নরম হেতা। 
আর সাগর খািল হােত ;ফরােল nন-ভাত। ;তলটুkও জুটত না। 

ওই সময় একিদন সকােল ;কালকাতা ;থেক এল বাবার এক বnু, ভাnকাকা। বাবার সােথ অেনক gজgজ, ফুসফুস চলেলা। িটেনর বািটেত 
চা-মুিড় ;খল। মা ;গল মাছ ধরার কােজ। ;সও +তরী হে: ইsুেল যােব। বাবা ;হঁেক বলেলা, “;তার আজ আর িগেয় কাজ ;নই। তুই এই 
কাকার বািড় িগেয় ক’িদন থাক, ;গৗরী। বD ;লাকসান যাে:। এTু সামেল িনই। ;তাের িনেয় আসবখ’ন।”  

“িকnt… মা?” 

“;স জােন।” বেল বাবা উেঠ চেল ;গল ঘের। ;গৗরী sr ;দখেলা বাবার মুিঠেত ভরা টাকার বািNল। 

;সই রােতই লুঠ হল ;গৗরীর সারলT, িশQt। ;গৗরী বুঝেলা অপনা মােস হিরণী +বরী। িনেজর গােয়র চামড়াই হিরেণর শtr। থুতু িদেয় টাকা 
gেন িনেয় ;লাকটা একিদন ওেক একটা দেলর সােথ ;Tেন তুেল িদল। 

;মওয়াট নাম িছল শহরটার। পাঁচ kাস অিb পেড়েছ ;তা, নামধাম, িহসাব ভােলা মেন রাখেত পাের। ;লাকgেলা আর িকছু ঔরতও িছল। িক 
খাটান খাটােতা ওেক। পান ;থেক চুন খসেলই মার। মােরর ;চােট ;চাখ তলতেল ফুেল বুেজ আসেতা। ;খেত িদত না। একবার পালাবার ;চrা 
কের ধরা পেড়িছল, িতন িদন হাত পা ;বঁেধ Qধু জল িদেয় রাখেলা। 

;গৗরীেক পরখ কিরেয় ওই ইয়ারেদর একজনেকই ;বেচ িদল ওরা। ;গৗরীর নতুন খিরdার। লTাংড়া যাদব, ;bাকািরর ;বওসা। ;গৗরী এল 
অলবার। দূর ;থেক দূের হািরেয় ;গল বাংলার ;সই সবুেজ সবুজ নারেকাল sপুির গাছ, গরীিব থাক তবু িনেকােনা উেঠান, ;কাজাগরী পুিnমায় 
dেটা চালবাটা আলপনা, dেটা ;মায়া নাrর sাদ সবিকছু। 

;মওয়ােটর জীবন ;যন নরেকর মতন িছল। সার সার ;ঝাপিড়। কাঁচা নদ`মা, আবজ`নার sূপ, আর তার মেধT কােলা কােলা ঝুেল থাকা 
নTাকড়াতািন বাঁধা এক gহাঘর। িপছেনর নদ`মায় ;শৗচািদ। চােনর বালাই ;নই রাsার কেল জল চেল ;গেল। সারাkণ ঘের িচমেস গn আর 
মারেধার, লািথ ঘুঁিষ, ফাটা নাক, রkাk িশকনী, গােল ;নানা জেলর Qকেনা দাগ। একেপট িখেদ আর একগলা ;তrা িনেয় অনn অেপkা। 
অেপkা ভেয়র, অতTাচােরর। কারণ যা অবশTmাবী তা ;তা উেপkার নয়, তা অেপkার। 
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এক সােথ পাঁচ পাঁচটা নরপQ আছেড় পড়েতা ওর িশQ sলভ নরম ;দেহ। ঘNা ঘNা ধের আঁচেড় কামেড় kতিবkত করেতা। ভেয় গগন 
িবদারী ;চঁিচেয় ;চঁিচেয় এক সময় hঁশ হারােতা ;গৗরী। 

মরেদর মুেখ লুকসান Qেন ঘাবেড় িগেয় কাঁদাকাটার িদন চেল ;গেছ তার। ;দখেত ;দখেত kিড় বছর পার। চার বার হাত বদল হেয়েছ পােরা 
;গৗরী। ;লােক ওেদর ;মালকী বেল ডােক। ওেদর মূলT আেছ। মরেদর পেকট ভের, ;যৗন লালসা ;মেট। িকnt ওেদর জীবেনর মূলT ;নই। Qধু 
এটাই ভােব ;গৗরী — ;কাথায় পুড়েবা? ;কান ;স জিম? িচতার কােঠ আgন ;দেব ;ক! একজন ;তা থাকার দরকার ;য িক না তার মরণটােক 
অnতঃ ;বওয়ািরশ kkেরর মৃতুTর মতন এক কের ;ফলেব না। জীবন ;তা ;যন ;রিগsােনর ;রেতর মতন িদনgেলার ফাঁক ;ফাকের ;বিরেয় 
;গল। ধরেতই পারল না। ;চাখ বুজেল আজও sেp আেস ;মওয়ােটর ;সই ভয়ŋর ;ঝাপিড় জীবন। আঁধার ঘর, িচমেস গn আর হাঁড়ভাঙা 
খাটুনী। ;ছঁড়া ;ছঁড়া ঘুেম রাত পার হেয় িদেনর আেলা ফুিট ফুিট হেল উেঠ পেড় ;গৗরী। 

মাঠ হেয় এেস ;গাঠাল িনিকেয়, খড় িদেয় ;গাবর ;মেখ ঘুঁেটর তাল বানায়। ;দওয়ােলর গােয় pথম ঘুঁেট ;দওয়ার সােথ সােথ বািলয়ািড় ;ভদ 
কের িদnেন। চা-েরািট বািনেয় িদেয় রেসাই ধুেয় পুেছ আজ আেগ ;খিতর কাজ সারেত যায় ;গারী। চােমলীর কথা মতন জল কাড়েত যােব 
;বলায়। 

;খিতর বুেক আগাছা জzাল বাছেত বাছেত দূের চােমলীর মরদ বীরেক ;দেখ ;গৗরী। dেটা বড় বড় বndক হােত হনহিনেয় ;খিতর আেলর ধাের 
িমিলেয় যায়। গলা Qিকেয় কাঠ হেয় আেস ;গৗরীর। 

পীপল গােছর মাথায় সূরজ চড়েল এক ঝাঁক kড়জা পািখ উেড় উেড় চেল ;গল ওই মরা তলােবর িদেক। িনেজেক চাদের লেপটেক ;গৗরী 
ছুটেলা বািড় ;থেক জলঘড়া আনেত। 

মরদ তখন সকােলর করা ;রািট আর ভািজ িনেয় কােজ ;বেরাে:।  

“আজ ;য ;তার বড় কােজর ধূম ;লেগেছ!” টTারা ;চােখ তাকায় িদিদ সা। মাথা নীচু কের ঘুŋট ;মের ধীর পােয় ;বিরেয় তারপর হনহিনেয় 
তলােবর পথ ধের ;গৗরী।  

হঠাৎ সামেনর বাবলা কাঁটার ;ঝাপ ;থেক িনঃশেb ;বিরেয় আেস চােমলী। এ কী ;চহারা হেয়েছ ওর মুেখর! “আমােক ওরা আিপম িদি:ল, 
;গৗরী!” 

চােমলীর মুখ ;দেখ মেন হয় ও ;যন আgন ;থেক উেঠ এেসেছ এমন আঁচ। তাড়াতািড় পা চািলেয় ওেক িনেয় কাঁটা ;ঝােপর আড়ােল ;ঢােক 
;গৗরী। h h কের ;কঁেদ ওেঠ চােমলী। িনেজর বুেক ঘা ;মের ;মের কাঁেদ। “এ িক! লাগেব ;য ;র!” চােমলীেক শk কের জিড়েয় রােখ ;গৗরী। 

“আিম ক’ মাস ধের অনাব শনাব ;খায়াব ;দখিছলাম। শরম িক মাের কাউেক বিলিন। মােকও না। িকছু বলেল মা বলেব, আমরা িবষেনাঈ। 
আমােদর pাণ যােব, ইjত যােব না। ;বহা কিরেয় িদেয়িছ মােন অব্ তু পরায়া ধন। অপনা ঘরবার সম্হািলও। িকেসর ইjত, বল ;গৗরী? 
আিম এক মাস ধের িদন দাহােড় ;যখােন ;সখােন ঘুিমেয় পড়িছ। ;তার সােথ জল আনেত ;যেত িগেয় ;বhঁশ হেয় ;গলাম। এিদেক বািড় ;থেক 
;বেরােবা ;স উপায়ও ;তা ;নই। ;তার সােথ ;সিদন কথা বলেত ;দেখ ;ফেলিছল বীরজীর ভািতজা। আমােক খুব দাবড়ািন ;দওয়া হল। মেন 
;কমন সেnহ হল পরেসাঁ রােত আমার ;লাটায় বীরজীেক পািন না ;খেত ;দেখ। আিমও ওই জল ;খলাম না। পরিদন শরীর খারােপর ;দাহাই 
িদেয় িকছু ;খলাম না। ;দখলাম বরং ভােলা আিছ। ;ছাটুেক দশ টাকা িদেয় জানলাম ওরা আমােক আিপম ;দয়। ;ছাটু বলল, ‘;তার ঘের রােত 
সবাই যায়। আমার বাপু সা, কাকা সা সbাই।’ আিম sেp ;দখতাম এক ;গাছা ;লাক নড়েছ চড়েছ, উঠেছ নামেছ। আিম যা sp ;ভেবিছলাম, 
তা ;তা সিতT হল ;র, ;গৗরী! এরা ;শয়াল শkেনর মতন িছঁেড় ;খেলা আমােক। এখন আমার সnােনর বাপ ;ক হেব, তুই বেল ;দ!” 

চােমলী কাঁটা ;ঝােপর মােঝ উেঠ দাঁড়ায়। ;চােখর ধTাবড়ােনা কাজেল ওেক ;pিতনীর মতন লােগ। ও বেল, “ওই ;খিতর মােঝ বীরজীর ভাইরা 
িমেল কবর খুঁড়েছ ওেদর একমাt ;বহেনাইেয়র লাশ পুঁতেব বেল।” Qেন আঁতেক ওেঠ  ;গৗরী — “;স কী! ;কন?”  

“;বহেনাই গত এক বছর ধের ;খিত জিমর বরাবর িহস্সা চাইেছ ;য!” চােমলী ;চাখ ;মােছ। শk মুেখ উেঠ দাঁড়ায়। “;শান ;গৗরী, আিম যখন 
;থেক জানেত ;পেরিছ আমােত আর কামীন রােঢ় ;কােনা তফাত ;নই, আিম িঠক কেরিছ বীরজীেদর বংশ আিম ছারখার কের ;দেবা।” 

তারপর ;গৗরীর ;পেটর উপর িনেজর হাত রােখ চােমলী। “;তার আবার এঁেটাপাতা হেয় উেড় যাওয়ার িদন আসেছ মারাির। ;তার মরদ 
বীরজীেক জিম ;খিতর বদেল কত ;রাকড়া পাওয়া যােব তার িহসাব িকতাব কেরেছ। তুই জািনস, ;তার মরেদর িক ;বওসা?” 

;গৗরী ;কােনামেত বেল, “বস অDার ফল ;দাকান।” 
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“তুই অnকােরর জীব হেয় আর কতকাল কাটািব?” ফুঁেস ওেঠ চােমলী। “;শান ;গৗরী, এই তীেজর পের তুই আবার পাচার হেয় যািব। আিম 
Qেনিছ। এই ;বলা ঘুম ;ভেঙ ওঠ! জীেnগী Qধু ;পট খালাস আর ;পায়ািত হওয়ার rদালী নয়। ;তার ইে: কের না, এমন একটা জায়গা, যার 
আŋেন পীপেলর ছায়া, আর ;সই ছায়ার নীেচ ;তার শািnর কবর? ;তার সnােনর হােত মুেখর আgন! সারা জীবন ;pিতনীর মতন ;ঘারা 
আtাটায় ;শষ অবিধ একটু শািnর পািন!” 

“িকnt আমার িক kমতা, চােমলী?”  

থমকােনা ;গৗরীর হােত একমুেঠা জীবন তুেল ;দয় চােমলী। “এই ;ন, ধর। এরাই রাsা ;দখােব ;তােক। এবার আর জিড়বুিটgেলা িগিলস না। 
সnানেক আন ;গৗরী। লড়কা ;হা য়া লড়িক, ;তার মুিk আনেব ;স। এই নরেকর ফাটক খুেল যােব।” 

;মেয়েদর আবার মুিk কী, হক্ কী? ;দা ওয়k কী ;রািট-অচার, লেহŋা-েচািল, িকছু ;জওবর, বTস! হাঁ, িবেয়ােত যিদ পািরস ;গাটা ;গাটা 
;ছেল, তাহেল ইjত িকছু পাওয়া যােব। হায়, ;পায়ািত উেটর ;মেয় হেল এরা ঘের ঘের gড় বাঁেট। আর মাnেষর ;মেয় হেল আছেড় ;মের 
;ফেল! সরকার ;থেক না িক আজকাল rিপয়া ;দয়। rিপয়া এল এক হাত আর ;মেয়ও গােয়ব হল আর এক হাত! 

িবকাল ;বলায় আিঙনার ;বড়ায় িভেজ কাপড় ;মেল িদেয় িদিদ সা’;ক ধের নামায় ;গৗরী। ;সিদেনর রােতর পর ;থেক িদিদ সা ;কমন ;যন চুপ 
হেয় ;গেছ। খায় দায় না। খািল ;ভােরর মাঠ পাখারটুk বTস। এখন ;রাদ ঘুের ;গেছ। িদিদ সা’র ;বশী তাপ সহT হয় না। ওর হােত ভারা িদেয় 
নােম িদিদ সা। তারপর হঠাৎ বেল, “আমার িজেnগী পুেরা ;খাঁখলা হেয় ;গেছ ;র পােরা! আমার িকছু ;দওয়ার kমতা ;নই আর। খুন ;নই, 
তাকতও ;নই। তুই আমার জনT এই ;দা সাল অেনক কেরিছস। ;তােক একটা সলাহ িদই। জািনস ;তা, পােরােদর ;কােনা কবর হয় না। কারণ 
;তারা ;তা ঝেড়র মুেখ আটবরা। এঁেটা পাতা। তাই বলিছ, এবার ঝড়েক পlুেত ;বঁেধ ;ফল।” 
  
িদিদ সা’;ক Qইেয় ;দয় ;গৗরী। আজ িতন িদন রািtর হেল jর আেস। িদিদ সা gনgনায় — “তুই ;বাস একটু। দাঁিড়েয় থাকেত হেব না।” 

;গৗরী pমাদ ;গােন। কখেনা কখেনা মরদ ;দাপহের আেস। ;রািট রাখেতই হয়। আsক! গেজ` ওেঠ িদিদ সা। তারপর উদাস হেয় বেল, 
“;জাr, rিপয়া আর খানা — এই িতন চীেজর উপর এেদর অিধকার! ;বহা হেয় এেস ইsক কত gম খুন ;দখলাম। কত আছািড় িপছািড় 
;জনানা মােয়েদর rদািলেত ভের উঠল ;রিগsান। ;তারা পােরা। জমনার উস্ পার ;থেক আিসস, তাই পােরা। ;তােদর আমরা ;ঘnা কির। 
ভািব ;তারা পরায়া কামীন, আর আমরা ইjতদার গাওঁয়ালী, শািদQদা ঔরত। এ গাওঁেত এক পুrেষর িবsরায় জীেnগী কািটেয়েছ, এমন 
একজন ঔরত ধের আনিব? আিম তার পা kঁেয়ার গাগেরর জেল ধুেয় ;দেবা।… আিম ;ছেল িবেয়ােত পািরিন, তাই উেটরও আমার ;থেক 
;জওবর ;বশী ;র!” 

Qেন ;হেস ;ফলেলা ;গৗরী। িদিদ সাও ;বশ হাসেলা খািনকটা। তারপর বলল, “এই ;য তুই, কতবার ;পট খালাস করিল এই িনেয়। আর ;কন? 
এবার মrঝেড়র ;মাড় িফিরেয় ;দ!” 

“আমার িক kমতা, িদিদ সা?” ;গৗরী Qেধায়। তার ভয় লােগ। িদিদ সা আজ jেরর ;ঘাের উেlা পাlা বকেছ বেট, আবার ;গৗরী মন খুেল 
িকছু বলেল মরদেক লািগেয় মার না খাওয়ায়। 

মেনর অŋেন বড় অযেt এই ;রত ধুেলা মrঝেড়র মেধTও একটা সবুজ চারা ফুেট উঠেছ িদন িদন। আেধা বুিল ফুটেছ মুেখ। আলেতা আেধা 
হািস। নরম নরম গা, হাত, পা। চাঁদনীর পিবtতায় ঢালা। ;কােনা গেnগী ;নই ওর আগমেন। 

;লখাপড়া ;বশী কেরিন ;গৗরী, তবু ;বােঝ, jেল ;পােড় Qধু মন। মেনই সব। মেনই বdতা, মেনই মৃতুT, আবার মেনই মুিk। মrঝড় উঠল 
বেল আবার। নাঃ, মনেক শk ;শকেল ;বঁেধ িনে: ;গৗরী। এঁেটা পাতা হেয় উড়েত চাইেছ না আর মন। মুিk চাইেছ এই ;রিগsােনর বালুর 
হলুদ আভায়। িদিদ সা’র কŋালসার ;চহারা বওয়া ওই চারপাইটার রিশেত রিশেত। ওই ঝকঝেক কাঁসা িপতেলর বাসন সাজােনা রেসাইঘের। 
ওই পীপেলর ছায়া ঢাকা নীম ;গাবেরর গn মাখা ;কাঠািলওেত। এখােনই, এখােনই, আর ;কাথাও নয়, ;হ মৃতুT, তুিম এেসা এখােনই। িনেজর 
উচুঁ ;পেট হাত ;বালায় ;গৗরী। 

আŋন ভের চাঁদ উেঠেছ আজ। বািলয়ািড় মrর বুক ধুেয় যাে: আেলায়। িক নরম শাn ভাব। ;কাথায় ;মার ডাকল কঁ কঁ কঁ। উnেনর আgন 
jলেছ। কাঠ পুড়েছ, ফরফর ফুলিক ফুটেছ। পাকেছ দাল বািট চুরমা। 
 
সারা আŋন িঘ-এর গেn চনমেন। কাঁসার বড় থালায় মরদেক ;বেড় ;দয় দাল বািট চুরমা। সােথ Qখা লাল িমচ` ঝুিট উচুঁ কের গেব` মাথা তুেল 
আেছ। রেঙ গেn িনেজেক িবিলেয় িদেয়েছ এেকবাের। মরদ খাে: মন ভের। ;খেত ;খেতই বলেছ “;তার কঠ মিহনা?” 

িনিব`বােদ ;গৗরী বেল, “;দা।” 
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“সামেনর মােস অসপাতােল িনেয় যাব একবার।” ;গৗরী ;বােঝ মৃতTুর পরওয়ানা অথবা জীবেনর পরিছ কাটেত তােক ;চেপ বসেত হেব ওর 
মরেদর আdের যেt লািলত ওই উেটর গািড়েত। 

“এমন বিঢ়য়া দালবািটর ;সায়াদ আেগ খাইিন ;তা!” মরদ ;ঠােস। বাঁ হােতর মুেঠা উnেনর আড়ােল খুেল ;দেখ ;গৗরী। িবষফল ধুতরার ;শষ 
কটা দানার িছলকা এখনও ;লেগ আেছ হােত। মরদেক খুইেয় ;বওয়ার সােজ িনেজেক পাগলা গারদ বা ;জল গারেদ কlনা কেরও আনেn 
উ¤িসত হয় ;গৗরী। জrরেত ;স পাগলা গারেদ তার সnানেক নতুন জীবন ;দেব তাও ভােলা, িকnt এঁেটা পাতা হেয় আর ;স উড়েব না 
মrঝেড়র বাতােস। 
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