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িহজাব েযভােব ইসলােমর িদেক পথ েদখাল
আলী হাসান ৈতয়ব
আজ আিম এক মািকর্ন অধয্াপেকর ইসলাম �হেণর গ তুেল ধরেত চাই । জােনন তার ইসলাম �হেণর
�তয্ক্ষ কারণ িছল ? হয্, তার ইসলাম �হেণর �থম ও একমা� কারণ িছল এক মািকর্ন তরুণী
িহজাব। িযিন তার িহজাব িনেয় স�ান েবাধ কের ন। িনজ ধমর্ িনেয় গবর্ ক ন। শুধু একজন অধয্াপক
ইসলাম �হণ কেরন িন । তার সে� িব�িবদয্ালয় অধয্াপকেদর মেধয্ িতন ড�র ও চার ছা�ীও ইসল
ধেমর্ অ�ভুর্�  । এ সাতজন বয্ি ই অিভ� েসই িহজাবেক েক� কেরই
আপনােদর সামেন গ�িট তুেল ধরায় আর িবল� করেত চাই না

ইসলােম দীিক্ষ হন।

। গ�িট তেব েসই নবী সা �া�াহু

আলাইিহ ওয়া সা�ােমর নােম নামধারী মািকর্ন ড�েরর ভােষয্পড়ুন।
িনেজর ইসলােম �েবেশর গ� েশানােত িগেয় ড. মুহা�দ আকুয়া বেলন ,

বছর চােরক আেগ আমােদর িব�িবদয্ালেয় সহসা এক িবতকর্ মাথা চারা িদেয় ও । এখােন পড়েত আেস
এক মুসিলম তরুণ । িনয়িমত েস িহজাব পিরধান কের । ওর িশক্ষকেদর মেধয্ িছেলন একজন ক

ইসলাম িবে�ষী। েয েকউ তার সে� িবতকর্ এড়ােত চাইেলও িতিন গােয় পেড় তােক চয্ােল� করেত ।

আর এমন অনু শীলনরত মুসিলম েপেল েতা কথাই েনই । �ভাবতই িতিন েমেয়িটেক েয েকােনা সু েযাগ
েপেলই উতয্� করেত লাগেল।
এক পযর্ােয় েমেয়িটর ওপর এেকর পর এক ক�না�য়ী আ�মণ করেত লাগেল

। েমেয়িট যখন

শা�ভােব এসেবর েমাকােবলা কের েযেত লাগল , তার রাগ আরও বৃ ি� েপল । এবার িতিন অনয্ভােব

েমেয়িটেক আ�মণ করেত লাগেলন । তার এডুেকশন ে�ড বৃ ি�েত অ�রায় সৃ ি� করেলন । তােক কিঠন

ও জিটল সব িবষেয় গেবষণার দািয়� িদেলন । কড়াকিড় শুরু কের িদেলন তােক না�ার েদয়া েক্ষ।

এরপরও যখন অিহংস প�িতেত েমেয়িটেক েকােনা সমসয্ায় েফলেত পারেলন ন , চয্াে�লেরর কােছ
িগেয় তার িবরুে� বােনায়াট অিভেযাগ দােয়র করেল

। িব�িবদয্ালয় কতৃর্পক্ষ িস�া� , ছা�ী ও

অধয্াপক উভয়েক একিট ৈবঠেক ডাকা হে । উভেয়র ব�বয্ েশানা হে । সু �ু তদ� করা হেব েমেয়িটর
িবরুে� আনীত অিভেযােগ।

িনিদর্� িদন এেল িব�িবদয্ালয় িশ কিমিটর সব সদসয্ উপি�ত হেল । আমরা সবাই খুব আ�হ িনেয়

এ পবর্িটর জনয্ অেপ য় িছলাম । কারণ িব�িবদয্ালেয় এ ধরেনর েমাকা�মা এই �থ । ৈবঠক শুর
হল। �থেম ছা�ীিট অিভেযাগ করল , অধয্াপক সােহব তার ধমর্েক সহয্ করেত পােরন । এ জনয্ িতিন
তার িশক্ষার অিধকার হরণ করে

পযর্� উেদয্াগী হেয়েছ । েস তার অিভেযােগর সপেক্ষ কেয়কি

দৃ �া�ও তুেল ধরল এবং এ বয্াপাের তার সহপাঠীেদর ব�বয্ও েশানার দািব জান
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। সহপাঠীেদর

অেনেকই িছল তার �িত অনু র� । তারা তার পেক্ষ সাক্ষী । ব�িন� সাক্ষয্ িদেত ধেমর্র িভ
তােদর জনয্ বাধা হেয় দাঁড়ােত পারল ন ।

েমেয়িটর েজারাল ব�েবয্র পর ড�র সােহব আ�পক্ষ সমথর্েনর বয্থর্ েচ�া । অবয্াহতভােব কথাও

বেল েগেলন; িক� েমেয়িটর ধমর্েক গািল েদয়ার সাহস স�য় করেত পারেলন ন । অথচ েমেয়িট িদিবয্

ইসলােমর পেক্ষ তার ব�বয্ উপ�াপন  । ইসলাম স�েকর্ অেনক তথয্ ও সতয্ তুেল  । তার

কথার মেধয্ িছল আমােদর সে�ািহত করার মত অেলৗিকক শি । আমরা তার সে� বাকয্িবিনমেয় �লু�
না হেয় পারলাম না । আমরা ইসলাম স�েকর্ আপন িজজ্ঞাসাগুেলা তুেল ধরেত লাগলাম আর েস

সাবলীল জবাব িদেয় েযেত লাগল । ড�র যখন েদখেলন আমরা অিভিনেবশসহ েমেয়িটর যু ি�তকর্ শুন ,
তার সে� আলাপচািরতায় ম� হেয়িছ, তখন িতিন হল েথেক িনরেব েবিরেয় েগেলন। েমেয়িটেক আমােদর

গুরু� েদয়া এবং সা�েহ তার ব�বয্ েশানা েদেখ িতিন িকছুটা মমর্াহত হেলন  । এক পযর্ােয় িতিন
এবং তার মত যােদর কােছ েমেয়িটর আেলাচনা গুরু�হীন মেন হি�ল তারা সবাই িবদায় িনে । রেয়
েগলাম আমরা- যারা তার কথার গুরু� অনুধাবন করিছল । তার বাকয্মাধুেযর্ অিভ ভূত হি�ল । কথা

েশষ কের েমেয়িট আমােদর মেধয্ এক টুকেরা কাগজ িবতরণ করেত লাগ । 'ইসলাম আমােক কী বেল '
িশেরানােম েস তার িচরকুেট ইসলাম �হেণর কারণগুেলা তুেল ধেরে

। আেলাকপাত কেরেছ িহজােবর

মাহা�য্ ও উপকািরতার ওপ । েয িহজাব িনেয় এই সাতকাহন এর বয্াপাের তার পিব� অনুভ ূিতও বয্

কেরেছ েসখােন।

ৈবঠকিট অিমমাংিসতভােবই সমা� হল । েমেয়িটর অব�ান িছল অতয্� বিল । েয েকােনা মূেলয্ িনেজর
অিধকার রক্ষা করেব বেল েস �তয্য় বয্� । �েয়াজেন আদালত পযর্� যাে েস। এমনিক তার

পড়ােলখা িপিছেয় েগেলও েস এ েথেক িপছপা হেব না । আমরা িশক্ কিমিটর সদসয্রা ক�নাও কির িন
েমেয়িট তার ধমর্ীয় অিধকার রক্ষার বয্াপাের অনমনীয় মেনাভােবর পিরচয় েদেব । কতজনেকই েতা

এতগুেলা িশক্ষেকর সামেন এেস চুপেস েযেত েদখ । যা েহাক, ঘটনার পর েথেক এ িনেয় কয্া�ােস
কয্া�ােস িবতকর্ চলেত থা।
িক� আিম েকন জািন িনেজর েভতর িহজােবর এই ধমর্ িনেয় �বল আেলাড়ন অনুভব করলা

। এ

বয্াপাের অেনেকর সে�ই কথা বললা । তারা আমােক ইসলাম স�েকর্ জানেত অনু�ািণত কর । েকউ

েকউ উৎসাহ েযাগাল ইসলােম দীিক্ষত হ । এর ক'মাস বােদই আিম ইসলাম �হেণর েঘাষণা িদলাম ।
ক'িদন পর দু 'জন অধয্াপক আমােক অনুসরণ করেল । এবং েস বছরই আরও একজন ড�র ইসলাম

�হণ করেলন। আমােদর পথ ধের চারজন ছা�ও ইসলােম দািখল হল । এভােব অ�কােলর মেধয্ই আমরা
একিট দল হেয় েগলাম- আজ যােদর জীবেনর িমশনই হেলা , ইসলাম স�েকর্ জানা এবং মানুষেক এর
�িত আ�ান জানােনা। আলহামদু িল�াহ অেনেকই ইসলাম কবুেলর বয্াপাের সি�য় িচ�-ভাবনা করেছন ।
ইনশাআ�াহ অিচেরই িব�িবদয্ালয় কতৃর্পক্ষ তােদর ইসলাম �হেণর সুসংবাদ শুনেত 

। সকল

�শংসা একমা� আ�াহর জনয্।
২৫ অে�াবর ২০০৯ ইং
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