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জামতলাবাসীর সকাল-একাল 

 

সকােল জামতলা ােম িব ৎ িছল না। স া হেল সবাই ঘের স া বািত ালাত। ই একটা ধিন পিরবার 
হািরেকন ালাত। বিশরভাগ পিরবার কুিপবািত বা দায়াত ালাত। সাদা করািসন তল িদেয় হািরেকন আর লাল 
করািসন তল িদেয় কুিপ ালােনা হত। মািটর, কােঠর ও িপতেলর তির গাছার উপর কুিপ রাখা হত। কউ কউ 
িপতরাজ িবিচ থেক তল বািনেয় সই তল িদেয় ীপ বা চািট ালাত। খুিদ খুিদ মামবািত জালাত জু াঘের। 
কৃপণ ও গরীবরা বলােডাবার আেগই রােতর খাবার খেয় িনত। তারা রােতর অ কাের কখেনা থম লাকমা খেয় 
একটা কনা ভাজা মিরেচ কামড় িদেয় হা  করেত করেত খাবার শষ কের ফলত। সকােল খত পা াভােত কাচা 
মিরচ ও পয়াজ। কৃষকরা পুর বলা পয  খর রৗে  হাল লাংগল চাষ করেতা। বৗ বা ছলা ময়ারা এক হােত 
এক জগ বা এক বদনা পািন আর এক হােত এক থািল পা াভাত িনেয় মােঠ যত। ওখােনই তারা িহজল গােছর 
তলায় বেস খত। রাখাল ছেল ছায়ায় বেস বােঁশর কুললুলুু বাশী বাজাত। কেয়কজন রাখাল িমেল তােদর লািঠ িদেয় 
কা া খলত। মাঠ থেক ধান কেট বােশর বাইেক কােধ কের বা গ র গাড়ী কের ধান বাড়ীেত আনা হত। উঠােন 
গাল কের ধানসহ গাছ ছড়ােয় মলন দয়া হত। চার পাচিট  সািরব ভােব এ িল মািরেয় ধান বর করত। বল 
গাভীিট স াের থাকত। এটােক বলা হত মউয়া। মাঝখােন থাকত বলদ ও সাড় গ । চ ল  থাকত সবার 

ডােন। রা ায় গ রগাড়ী চলত কাচা হালট িদেয়। স ার সময় রা া িদেয় ধুলা উিড়েয় গ র পাল বাড়ীর িদেক 
আসত। পাখীর ঝাক িফের আসত গােছর বাসায়। নৗকা ভের ধান কেট িনেয় আসত কৃষক। সারািদন হাস িল 
িবেলর পািনেত সাতার কেট স ায় বাড়ী িফরত। িফরেত দরী হেল মেয়রা ডাকত "আয় আয়, তিত তিত"। 
তিত িল পক পক করেত করেত খায়াের ঢুকেতা। কান কান হাস রােত বাড়ী িফরত না। পাগার পাের রােত িডম 
পারেতা। খুব সকােল পালাপানরা িডম কুিরেয় আনত। িডমেক তারা বলত আ া। কুিরেয় পাওয়া আ া িবি  কের 
তারা িজলাপা ও নইটানা খত। গাং ও খাল িদেয় বড় বড় নৗকা রংগীন রংগীন পাল তুেল পাট িনেয় যত। মােঠর 
চামারা ধান ত িদেয় দাড়া তির কের ছাট ছাট ছ আলা নৗকা ও িডংিগ নৗকা যত। কউ কউ লংুিগ ও চাদর 
িদেয় পাল তির করত। ছাট ছাট মেয়য়া িপি  কােল িনেয় পালেতালা নৗকা দেখ আন  পত। সুর কের বলত 
"বাদাম আলা নাওের পান খাইয়া যাও, আমােগা িপি টাের ঘুম িদয়া যাও"। িকেশার পালাপানরা সারািদন িডংিগ 
নৗকা িনেয় িবেল খলা করত। শাপলা, শালুক, ঢপ তালত। পায়খানা াব িবেলই কের িদত। তৃ া পেল িবেলর 
পািনই খত অ িল িদেয়। সবাই নৗকায় চের হােট যত বষা কােল। ম েরর লােকরা িরিলেফর গম, আটা, ভু া ও 
িবলািত ধ িদত পাড়ার মাঝখােন নৗকা বেধ। গরীবরা কাড়াকািড় কের স িল িনত। ম র খুব ভাল লাক িছল। 
তাই পর পর অেনকবার তােক ভাট িদেয় ম র বািনেয়েছ। মেয়রা ঘেরর িপছেন আড়ায় পায়খানা করত। শালার 
বড়ার আড়ােল াব করত। ছেলরা পায়খানা করত রােতর বলা ইটা েত। অথবা ভােরর বলা পুকুেরর ওপাের। 
মােঠর লাক িচেন ফলেল ল া পােব তাই মাথা িনচু কের পায়খানা করত। কউ যিদ িজে স করত "চাচী, চাচা 
কাথায় গেছ"। চাচী বলত "ঘাটউ াের গেছ। " মােন ঘােটর ওধাের পায়খানা করেত গেছ। পায়খানা কের সুেযাগ 
বুেঝ পুকুেরর ঘােটই সুচু করত। ওই পািনই তারা খত। অই পািনেতই গাসল করত। অই পািনেতই গ  ধায়াত। 
অই পািনেতই হাস সাতার কাটত, পালাপান নল খলত। কত য হােসর পায়খানা তােদর পেট িগেয়েছ! ঝােপ 

পায়খানায় গেল বলত বাইের গেছ। জসঠ মােস মানুষ সমান পাট বড় হইত। এই সজুুেগ মানুষ পাট েত 
পায়খানা করত। অেনক সময় েতর বাতেরই পায়খানা কের িদত। নরম, পাতলা ও শ  িবিভ  িডজাইেনর 
পায়খানা দখা যত। কউ কউ রােতর অ কাের পারা িদেয় িপছলা খত। পােয়র সােথ লেগ গেল বাড়ীেত এেস 
রগ  পেয় টর পত। শীতকােল িশ রা মলুা েত পায়খানা করত। বেস মলুাও খত। মাকা হাজী ােমর 

সবেচেয় ধনী লাক িছল। লখাপড়া জানেতা না। িতনবার হ  কেরেছ নাহ মােপর জন । ােম ুল, মা াসা ও 
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জু াঘর কের িদেয়েছন। তাই ােমর অেনেকর ছেলরাই লখাপড়া করার সুেযাগ পেয়েছ। িক  িনেজর ছেল পেড় 

নাই। 

আর এখন? সই ােম িব ৎ এেসেছ। কুিপ নই। এল ই িড লাইট। হালট পাকা সড়ক হেয়েছ। বাড়ী বাড়ী মরুগীর 
খামার হেয়েছ। বশ িকছু মধাবী ছেল উ  িশি ত হেয় বড় বড় পেদ চাকরী করেছ। কউ কউ শহেরর বড় 
লােকর মেয় িবেয় কের শহের বাড়ী কের ােমর কথা ভুেল িগেয় িদি  আরােম আেছ। কউ কউ লারিশপ িনেয় 
আেমিরকা, কানাডা, অে িলয়া চেল গেছ। তারা মাকা হাজীর জন  একটু দায়াও কের না। সখান থেক আসার 
সময় নই। বাবা মার জন  টাকা পাঠান। সই টাকা পেয় বাবামা গব কের। িক  কােছ পায় না। ােম গরীেবর ব ু 
নােম চড়া সুেদ টাকা ঋণ দয়ার সিমিত আেছ। গরীব ছেলরা সুেদ টাকা ঋণ িনেয় মধ ােচ  চাকির িনেয় ায় 
সবাই। তারা সাধারণত ৫/৬ বছর পর পর ২/৩ মােসর জন  বাড়ীেত আেস। মােয় এেস পরেত বেল। বাউ মানা 
কের। কারন, এেস এেদেশ িক করেব? স ান কািচং স াের পড়াব কমেন? বাসীেদর স ানরা অেনেকই বশী 
টাকা খরচ কের াইেভট িব িবদ ালেয় পড়েছ দেশ ও িবেদেশ। বাসীর মা, বৗ অেনেকই নানা ধরেনর সমস ায় 
ভুেগন। বাস থেক ফান কের "যত টাকা লা ক িচিকৎসা কর"। শহের যায় ডায়াগেনাি ক স াের। জানালা িদেয় 

বাসীর মা িজগায় "এই য গা, এনু বাইের যাওয়া যােব?" 

- আপিন তা বাইেরই আেছন। 
- মােন একটু াব করম।ু 
- িভতের আেসন। 
অেনক টাকার পরী া িনির া কের ডা ার মন ভাল থাকার িকছু ঔষধ িলেখ দন। 

এখন এই ােম, কৃষক নই। যারা কৃষক হবার কথা িছল তারা বাসী। হাল নই।  নই। আেছ পাওয়ার ি লার। 
মলন নই, আেছ মারাই মিশন। ধুলা নই। খলা নই। রাখাল নই। নৗকা নই। বাদাম নই। নইটানা নই। িজলাপা 
নই। আেছ সেভন আপ। আেছ চা। তিত নই। আেছ মরুগীর রঘ যু  খামার। হাট নই। সা াইয়ার বাড়ীেত 
বাড়ীেত িজিনসপািত িদেয় যাে । বৗরা িটিভ চেনেল িবেদশী িসিরজ দখেছ। ি জ আেছ, টাইলস করা পাকা বাড়ী। 
বাইের যেত হয়না। পািনর পা  টপ, কেমাড সব আেছ। ছেলেমেয়রা ইউিটউব দেখ, ফইসবকু কের।  

সই রকম ম র নই । এখনকার ম ারেক উপের থেক নিমেনশন দয়া। তার ছিব বড় বড় নতার িনেচ গােছ 
গােছ সাভা পাে । ভাট তােক িদেতই হেব। তােক গম, ভু া, ধ িদেত হয় না। ােমর সবাই চাদঁা িদেয় রা া, 
ি জ, মসিজদ, মা াসা, ুল, জলসা ইত ািদ কের। সখােন ম ার উে াদন কেরন। ফইস বুেক পা  দন। 
অনুসারীরা লাইক কেম  কেরন। 
এখন জামতলা ােমর সবাই আেগর চেয় অেনক ভাল আেছ। তার পরও কন যন মেন হয় আেগর মত নই।
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