সিদন চ তুষারপাত হিল । তখন ফয়ািরর থম সাহ । চািরিদেক বরেফর উৎসব । হাাইেডা ীপটা যন সাদা বরফ
চাঁদের ঢেক আেছ ।িকছণ
ু পর পর ঘূিণ বাতাস । দরজা খেু ল বাইের তাকােনার উপায় নই । িদন টা িছল শিনবার । ছিটর
ু
িদন । একটু অলস মন আর এক কাপ াক কিফ িনেয় আিম অনলাইেন পিকা পড়িছলাম । প ৃিথবীর সব মানিবক িবপযেয়র
খবর েলা আমােক একটু উদাস কের রেখ িছল । আিম মনটা কােজ বসােত পারিছলাম না । কমন একটা অিরতা মেনর
কাথাও মের মছু ের িদিল । মেনর এই অিরতা ক ভুেল থাকেত এবং সময় টােক স
ু র কের উপেভাগ করার জন িচা টা
ক অন িদেক নওয়ার চা করলাম ।
তাই ভােলা কান বই িকংবা পিকার িবষয় খঁজ
ূ ার িবষয় েলােক াধান দওয়া
ু িছলাম । িতটা পিকা জেু ড় ধু ভাঙা চড়
হেয়েছ । উৎসাহ পাওয়ার মেতা িকছইু যন পািলাম না । িক আিম হাল ছাড়লাম না । বশ মেনােযাগ সহকাের এমন িকছ ু
িবষয় খঁজ
ু িছলাম যা আমােক উৎসাহ িদেব । আিম যন িনেজেক আিবাসী ভাবেত পাির । আমার িভতেরর মানিবক বাধ
েলােক আরও বিশ সেচতন এবং সাহসী কের তুলেব । সময়টা সকাল ফিু রেয় মধা ছঁইু ছঁইু করেছ । হঠাৎ কিলংেবল বেজ
উঠেলা । আিম একটু অবাক হলাম । কারন বাইের তখন তুষারপাত । এই সমেয় কউ েয়াজন ছাড়া বাসা থেক বর হয় না ।
আিম একটু অলস ভিেত কিফ হােত িনেয়ই দরজা খল
ু লাম ।বাইের থেক চ বাতােসর ধাা ।খবু তুষারপােতর কারেন িকছইু
দখা যািেলানা । ঘূিণ বাতােস তুষার েলা এেলা মেলা ভােব এক অুত ধাঁয়ােট পিরেবশ স ৃি কেরেছ । আিম ভাল ভােব
তাকােত পারিছলাম না । জন জাপািনজ মিহলা ।
কেয়ক সেক এর মেধ একটু যন বাতাস থামল ।আিম তখন জাপািনজ ভাষা জািন না । আিম এটা ও িনিত না য তারা
ইংেরিজ পাের িকনা । একটু সামান  মেনর মেধ কাজ করিছল। তাই আিম তােদর ইশারা ইিত কের বাসা দিখেয় বঝ
ু ালাম
িভতের আসেত । আমার ইশারা ইিত ভাষা দেখ মজা পেয় হঁেস িদল ।ওরা আমার বাসার িভতের ঢুকল খবু লাজক
ু ভিেত
। ওেদর চােখ খবু কৗতূহল । আিম াভািবক করার জন কিফ মগ দিখেয় বঝ
ু ালাম কিফ খােব িক না । ওরা হাসল । আিম
ই কাপ কিফ তির করলাম ।খবু অ সমেয়র মেধ কিফ আিরক ভােব তােদর হােত তুেল িদলাম । ওরা যন ভীষণ লা
পাে তা ওেদর হাঁিস দেখ বঝ
ু া যািল । এখােন অেনক িশিত জাপািনজ ইংেরিজ জােন না িকংবা জানেলও ওরা অন ভাষায়
কথা বলেত া বাধ কের না । িকছটাু সময় এমন কেরই গেলা । আমরা পাশা পািশ বেস চপ
ু চাপ কিফ খািলাম । হটাৎ
একজন ইংেরিজেত জানেত চাইেলা তুিম িনয়ই এিশয়ার দশ বাংলােদশ থেক এেসছ?
আিম তা হতবাক । তার বিু  মা আমােক আকষণ করেলা । খবু াভািবক ভােব আমােক দেখ অেনেক বঝ
ু েত পাের না ।
কউ ভােব আিম ইনিডয়ান ,কউ পািকািন ,কউ বা ভােব নপািল অথবা অন কান
দেশর ।আিম যন একটু চমেক গলাম । মেনর মেধ চ আন অনভ
ু ব করলাম ।
আিম ও ইংেরিজেত  কের জানেত চাইলাম তুিম কমন কের বঝ
ু েল আিম বাংলােদশ থেক এেসিছ ?

স খবু আিরকতা িনেয় বলল ,তামার আিতেথয়তা দেখ।
আিম ও লা পলাম এবং বললাম ,এটা বিশ িকছ ু নয় !আমােদর দেশর সংৃিত ই এমন অিতিথ দখেল সব মানষু খিু শ হয়।
তারপর তারা জেনই জেনর পিরিচিত িদল। এক জেনর নাম নাতািল িনিশউিক অন জেনর নাম এিমিল সাইেতা ।তারা
জেনই খকালীন িান ধেমর চারক। কােছর িকংডম হল থেক এেসেছ।সােহর ই িদন তারা মানেু ষর বাসায় বাসায় ধম
চারনার কােজ যায় । একিট মাগািজন আমার হােত িদেয় বলল ,তুিমও আসেত পােরা ।প ৃিথবীেত শাি িতা এবং
মানিবকতা িনেয় অেনক িবষয় আেছ তুিম পেড় দখেত পােরা ।
আিম বললাম ,আিম মস
ু িলম । তেব আিম তামার মাগািজন পড়েবা । িনিশ উিক বলল আিম আেগই বঝ
ু েত পেরিছ তুিম উদার
মস
ু িলম । ভাল মস
ু িলম ।
আিম একটু অবাক হলাম । ওেক িজেস করলাম ,তুিম িকভােব বঝ
ু েল আিম মস
ু িলম ?
িনিশউিক আমার েম রাখা জায়নামাজ দিখেয় বলল, আিম অেনক বছর আেগ এই হাইেডা িব িবদালেয়র এক বাংলােদিশ
মস
ু িলম পিরবার ক িচনতাম। তােদর সংৃিত আিম দেখিছলাম। ধু তাই নয় আিম বাংলােদশ িনেয় িনেজ িনেজ ইারেনট এ
পড়ানা কের বাংলােদেশর য
ু ,ইিতহাস, সংৃিত সেক জেনিছ।
আমার যন িনিশউঁিক ক িনেয় এক অুত আহ তির হল মেনর মেধ ।জাপান একিট ধম হীন দশ । এখােন কােজর িত
া এবং িনয়ম নীিত মেন চলাই ধম । এখােন আেগ অেনেক বৗ ধেমর অনসু ারী িছল । িক কউ কউ িান ,ইসলাম
,িকংবা অন য কান ধেম ও ধমািরত হেয়েছ । তেব বিশরভাগ মানষু ধমহীন এবং াধীন ।
এমন কেরই  হয় িনিশউঁিকর সােথ আমার পিরচয় । ায় ছিটর
ু িদন েলােত িনিশউঁিক আমার বাসায় আেস । কথা হয় দশ
,জীবন সংৃিত িনেয় । কৃত পে স একজন কেলজ িশক । আিম তােক বাংলােদিশ িখচিু ড় ,ইিলশ মাছ আর আলু ভতার
সােথ পিরিচত কির । তেব স সময় থেক অেনক জাপািনজেদর সােথ িমেশ বঝ
ু েত পের িছলাম ওরা খাবার খবু আেয়াজন কের
খায় ।খবু উপেভাগ কের । য কয়িদন আমার বাসায় এেসেছ সই কয়িদন দেখিছ খাবার খাওয়ার আেগ খবু স
ু র কের াথনা
করেত । এখন প ৃিথবীেত অেনক ধেমর অেনক ধািমক দখা যায় । িক ধেমর সৗয শাি, িবাস ,ভােলাবাসা যন মশ
হািরেয় যাে ।
সারা প ৃিথবীেত ধম ক ক কের য
ু সংৃিত যন বেড়ই চলেছ । মানব প ৃিথবীেত মানেু ষর িত মানেু ষর ভােলাবাসা ,া
মানিবকতা সিতই অসহায় । আিম িনেজ মানেু ষর স পছ করেলও কখনও কখনও িকছ ু িকছ ু সময় িম িচার মানষু ক
এিড়েয় থািক । একজন ভয়ংকর মানেু ষর চেয় গিভর িনরবতা এবং একাকী ও অেনক স
ু র । যিদও এখনকার অির সমেয়র
প ৃিথবীেত ভাল এবং ম বঝ
ু াও অেনক কিঠন । নতুন য কান িকছ ু আমােক আকষণ কের । নতুন মানষু ,নতুন সংৃিত ,নতুন
িচা ভাবনা আমােক আোিলত কের । কেয়ক মাস িনিশউঁিকর সােথ আমার দশ, সংৃত ,ইিতহাস, ধম এবং িবিতােবাধ
িনেয় অেনক িকছ ু অেনক িবষয় িনেয় কথা হয় ।একটা িনেভজাল স
ু র সক গেড় উঠেলা িনিশউঁিকর সােথ আমার । কখনও
আমােক বাসায় না পেল দরজায় হািন চেকােলট আর ধমীয় শাির বানী সিলত মাগািজন ঝুিলেয় িদেয়
যায় । সই সােথ কখনও কখনও ছাট ছাট িচরকুট ।সখােন লখা থােক ভােলাবাসা ,বু ,মানিবকতা িনেয় ই চার লাইন
কিবতা ।আিম িদেন িদেন একটা ােবাধ অনভ
ু ব কির ।স আমােক তার ইেমইল িঠকানা দয়। আিম তােক ফসবেু কর কথা
এবং বুের কথা বললাম ।স কািশত প ৃিথবীর একজন হেত নারাজ । িনভ ৃত পাহািড় জীবনই যন তােদর বিশ। কথা
সে জানেত পারলাম তার বািড় তইেন পাহােড়র মােঝ । স পাহােড় আেছ আেরক বসিত । আেরক জীবন সংৃিত । আেছ
িবদালয় ,হাসপাতাল ,ব ৃাম ,পাক, িবেনাদেনর অেনক িকছ ু । আিম ওর মেু খ েন অিভভূত হই । সই তইেন পাহােড়
যাওয়ার জন আমার মন আনচান করেত লাগেলা । আিম তােক বঝ
ু েত িদলাম না । তােক বঝ
ু ােনার আেগই স আমােক দাওয়াত
করেলা তার সই তইেন পাহােড় ।িক তইেন পাহােড় যেত বাঁধা হল শীতকালীন তুষারপাত । আিম তােক আ করলাম য
নতুন িকছ ু জানেত মােঝ মােঝ ঝুঁিক িনেত হয় । আিম তার কােছ জানেত চাইলাম গািড় চালনায় তার দতা কমন?

স হাসল । স লাজক
ু হািসর সােথ আিবাস িনেয় জানােলা ,জাপািনজরা গািড় ভাল চালায় ।তুিম চাইেল তামােক িনেয়
যেত পাির পেরর কান ছিটর
ু িদেন ।আিম তার কাছ থেক জেন িনলাম বাসায় ক ক আেছ । স জানােলা মা,বাবা,স আর
তার ছাট বান । একিট ভাই আেছ িক স টািকও ত থােক পিরবার িনেয় । িনিশউঁিকর বয়স অনমু ান করার চা কের
বঝ
ু লাম হয়েতা স একা ।হাাইেডােত অেনক অেনক একা মানষু আেছ । যারা িবেয় কেরিন।িকংবা িবেয় হেয়িছল ।হয়ত মন
ভাা িনঃস মানষু ।আমরা আমােদর সংৃিতেত জীবন বলেত যা বিু ঝ ওেদর কােছ জীবেনর ছিব আেরক রেঙ আঁকা । ওরা
জীবন ক গভীর ভােব উপলি কের ।তেব কােজর মধ িদেয় ।
হয়ািলপনা শটা হয়েতা জাপািনজ অিভধােন নই । জািতগত ভােব সবাই িসিরয়াস ।তারপর এক শিনবার । আিম বাংলােদিশ
িত িনলাম । িনেজর হােত িমি ,পােয়স ,মরু িগর রা আর বাদাম পালাও রাা করলাম । সিদন তুষারপাত িছলনা তেব
হালকা শত বাহ । চািরিদেক বরেফ ঢাকা পথ। এই সময় গািড় চালনা অেনক িবপদ জনক ।জািননা িনিশউঁিক কন এত বিশ
আিরক হেয় গল আমার সােথ!আমার মেনর মেধ আনের সােথ একটু একটু ভয় ও কাজ করিছল । স কথা মত সকাল
নয়টায় চেল এেলা । জাপান এ সকাল নয়টা কমন সকাল না । কারন এখােন ভার হয় অেনক আেগ ।গািড় চলেছ । িকতাকু
ওয়াড ছেড় হািচেকন ,তারপর হাসসামু নােমর একটা জায়গা। সখান থেকই দখা যায় পাহাড় তইেন ।আিম একটু াভািবক
থাকার জন কথা  করলাম ।
তামার িনিশউঁিক নােমর অথ িক ?
জাপািনজ িনিশ অথ পিম আর উঁিক হল তুষার ।পেু রা অথ পিেমর তুষার ।
আিম ম
ু হেয় বললাম ,বাহ! খবু কািবক অথ ।
স আমােক িজেস করেলা ,তামার নােমর অথ িক?
আিম বললাম ,ন
ু ন নাহার আরিব শ ন
ু ন অথ হিল এবং নাহার অথ লাইট অফ দা ড ।
স হঁেস উঠ।তারপর গািড়টা সামেনর ডান িদেক সামান বঁেক একটু জাের চালােত চালােত বলল,তুিম পােশ বেস আেছা
বেলই আজেকর িদনটা বিশ উল ।
আিম ও হেস িদলাম । স আমােক বলল ,তামার পিরিচত হেয় আমার মন আরও অেনক বছর আেগ িফের গেছ । িক আিম
সিত ভীষণ খিু শ । আিম িকছইু বললাম না । স ই  করল ।
ইউসফ
ু িছল হাাইেডা িবিবদালেয়র কাার িবেশষ । কাার জীবাণু িনেয় গেবষণা করেতই স এখােন এেসিছল পাঁচ
বছেরর জন । আিম তখন ওর েফসর এর অিফস সহকারী িহসােব ই বছেরর জন নতুন চাকুিরেত ঢুিক । িতিদন স মধা
ভাজ করার আেগ একিট পরু েনা জায়নামাজ িবিছেয় যর নামাজ পড়ত । আিম তার িনয়ম কের নামাজ পরেত দেখ অিভভুত
হই । আিম খবু ম
ু হেয় লিু কেয় লিু কেয় তার নামাজ পড়া দখতাম ।জািন না কখন ইউসফ
ু এর জন আমার মন হািরেয় িগেয়
িছল । ায়ই িবষয়টা ইউসফ
ু বেু ঝ ফলত এবং সামান হাসত । আিম একিদন টািকশ দাকান থেক একিট জায়নামাজ িকেন
আিন। ওর পরু েনা জায়নামাজ সিরেয় নতুন জায়নামাজ রািখ । আিম অেপা করেত থািক একিট ধনবাদ পাওয়ার জন ।িক
ই সাহ চেল গল । ইউসফ
ু কান ধনবাদ িদল না । স িনিবকার ভােব ওই জায়নামােজ নামাজ পেড় যাে ।
আমার মন অির হল এবং ওর অনভ
ু িূ তেত ছইেয়
ু র ।এটা িক বাংলােদিশ ?
ু িদেত একটা িচরকুেট িলেখ িদলাম ,এই মাট টা স
তারপর ই িদন পর । হঠাৎ একজন আার াজেু য়ট ছা এেস বলল, ওই মাট টা টািকশ ।ইউসফ
ু সান তামােক বলেত
বেলেছ । আিম বাকা হেয় গলাম । িক ইউসফ
ু এর সােথ আমার কমন কের বু করব এই ভাবনা িনেয় মাথায় সব সময়
ঘরু পাক খত ।একিদন েফসর আরও একজন েফসর ক ইউসফ
ু সেক বলিছল য তার মা কাার এ আা । আিম
িবষয় টা িন । আমার মন ঃিখত হয় । আিম আর আেগর মেতা আচরন কিরনা । িনেজেক সংযত করলাম । এভােব ায় ছয়
মাস । হঠাৎ একিদন আিম ভীষণ মেনােযাগ িদেয় একিট অিফিসয়াল িচিঠ টাইপ করিছলাম । বঝ
ু লাম কউ আমার সামেন ।

ইউসফ
ু আমার সামেন । হােসাল মেু খ স বলল ,আিম িব িবদালেয়র বাসা পেয়িছ । আগািম সােহ লাব এর সবাইেক
নশ ভাজ এর দাওয়াত কেরিছ । তুিম ও আসেল খিু শ হেবা ।
ইউসেু ফর দাওয়াত আমােক আনে ভািসেয় িদল । এই কয়িদন আিম য ক পািলাম সব ভুেল গলাম ।
খবু মেনােযাগ সহকাের িনিশউঁিক অিতত বণনা করিছল । আর গািড় চালািল । আিম েন যািলাম । স আমার িনরবতা
দেখ িজেস করল,তুিম অবাক হো ?
আিম বললাম ,িকছটাু ! তেব এটা আমার িচার মেধ িছলনা । কারন আিম এখােন তমন বাংলােদিশ দিখিন ।
ততেণ আমরা তইেন পাহােড়র মােঝ চেল আসিছ । স এক িবশাল আেয়াজন । মা িতন জন মানেু ষর জন এেতা িকছ ু ।
জাপািনজ আিতেথয়তা িনেয় অেনক বদনাম আেছ । ওরা সমেয়র অভােব কাউেক বাসায় দাওয়াত কের না । রুের এ
খাওয়ার পর যার যার িবল স স দয় । িক ওেদর আিতেথয়তা দেখ আমার িভতের চিলত ধারনা ভে গল । তইেন
পাহােড়র মােঝ িতন তলা বািড় । তলায় ওর মা বাবার সােথ দখা করলাম । িনচ তলায় এিমিল ,আিম আর িনিশউঁিক িবশাল
অিতিথ েম পরু েনা ঐিতহবাহী টিবেল িনেচ বেস মধা ভাজ করলাম । সামিু ক খাবার িহিজিক,িকসইু , গেবা নােমর এক
খাবােরর সােথ িচেকন াই ,অেনক রকেমর ফেলর ডসাট ,আর সাকুরা সপ
ু টা আমােক বিশ ম
ু করল । আমার খাবার েলা
ওর মা টিবেল রেখ ছিব তুলল কারন টািকও ত তাঁর ছেল ক দখােব ।
যথারীিত িনিশউঁিকর পিরবােরর সবাইেক এবং এিমিল ক িবদায় জািনেয় আিম গািড়েত উঠলাম বাসায় িফরব বেল । তইেন
পাহাড় এর বরফ কেট গািড় িনেচ নামিছল । আিম আমার িভতেরর কৗতূহল দিমেয় রাখেত পারিছলাম না । অেনকটা পথ িনেচ
নামার পর আিম  করলাম ,তারপর িক হেয়িছল ?
স আমার িদেক তাকাল না । সামেন চাখ রেখই াভািবক ভােব বলল ,পেরর ই িতন বছর একটা স
ু র বু পূণ সক
িছল আমােদর মেধ । যখােন গভীর ভােলাবাসা এবং া বাধ ও িছল । িক চড়
ূ া িসা নওয়ার সময় ধম বাধা হেয়
দাঁড়ােলা । আমার তরফ থেক না থাকেলও ইউসফ
ু এর মা মানেত পারিছল না আমােক ।
অেনকণ স কান কথা বলল না । ও হয়েতা আেবগ বন হেয় গেছ ।আিমও চপ
ু চাপ রইলাম । বাইের সূেযর ান হািস ।
একটু শত বােহর ছাঁয়া অনভ
ু ব করলাম । বাইের তাকােল চািরিদেক বরেফ ঢাকা সাদা প ৃিথবী । আমার েচাখ প ৃিথবীর
সৗয উপেভাগ করেত লাগেলা ।গািড় নতুন বাঁক িনল পরু েনা পেথ িকতাকু ওয়ােডর িদেক ।
স আবার িনজ থেকই বলল ,ম ৃতু িনিত কাাের আা মােয়র কথা িচা কের ইউসফ
ু ধম ক সামেন রেখ তার সব
ভােলাবাসা আর অনভ
ু িু ত প ৃিথবীর কান গাপন যায়গায় লিু কেয় রাখেলা ।কান অিভেযাগ
নই । মানেু ষর মেধ িযিন এই ভােলাবাসা নামক অনভ
ু িু ত তির কেরেছন এবং মানেু ষর জীবন সশু ৃলপূণ রাখেত ধম নামক য
িবধান িদেয়েছন তার িত আমার া ।আিম সই অনভ
ু িু তেক সান জািনেয় আম ৃতু মানষু ক ভােলােবেস এবং ঈেরর সবা
কের যেত চাই। প ৃিথবীর সকল মানেু ষর জীবন শািময় হাক ।
আিম মেনােযাগ িদেয় তার কথা নিছলাম । এর মেধই গািড় আমার বাসার সামেন এেস ধামেলা ।বাইের বর হেয় তােক
ধনবাদ িদলাম । স আমার িদেক তািকেয় হাসল এবং ইশারা কের িবদায় জানাল ।
িনিশউঁিক ওর গািড় িনেয় চেল গল ।িক ওর িনরব েটা চাখ আমােক বঁেচ থাকার আেরক িনঃশ জীবনেবােধর গ বেল
গল ।

