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মুসিলম বালেকর হােত ি��ান �িশক্ষেকর ইসলাম �
আলী হাসান ৈতয়ব
িফিলপাইেনর জাতীয় সাঁতার দেলর �িশক্ , ময্ািনলা িব�িবদয্ালয় েথেক মেনািবজ্ঞা
ওপর িডি� েনয়া কয্াে�ন আ�ুল ক রীম এরিসনাস িনেজর ইসলাম �হেণর গ� তুেল
ধেরন এভােবআ�াহর অসংখয্ �শংসা ে , (এরিসনাস) ি��ান পিরবােরর �থম সদসয্ িহেসেব িতিন
আমােক ইসলােম দীিক্ষত হওয়ার েসৗভােগয্ ভূিষত কের

। আমার জ� ও িশক্ষ

রাজধানী ময্ািনলার এক ি��ান পিরেবে । এখােন েকােনা মুসিলম েনই । িফিলপাইেনর

দিক্ষণা�লগুেলােতই মুসিলমেদর অব�ান সী । বালয্কােল আমার পিরবার চাইেতা
িগজর্ায় আিম েবিশ েবিশ সময় েদ

। বাবা যখন আমােক িগজর্ায় িনেয় যাবার সুেযাগ

করেত পারিছেলন না , তখন আমার বয়েস বড় এক ভাই এেলন

। িতিন েরাজ আমােক

িগজর্ায় িনেয় েযেত।
আিম যখন েযৗবেন পা রাখলাম

, িগজর্য় েযেত েকােনা আ�হ েবাধ করিছলাম না

িব�িবদয্ালেয় ভিতর্র পর িনজ ধমর্ ি��বাদ িনেয় ি-ভাবনা করেত লাগলাম

।

। এ

স�েকর্ িব�র পড়াশুনা শুরু ক । আিম িব�েয়র সে� েদখেত েপলাম , ি�� ধেমর্

কয্াথিল, ে�ােট�া�সহ নানা িবভি� । আমার িব�য় েবেড় েগল যখন েদখলাম ধমর্মেত
বয্াপক িবভি� থাকেলও তাওহীদ তথা আ�াহর এক�বােদ ঈমান না আনার েবলায় এরা
সব একা�া।

িশক্ষা জীবন েশেষ সাঁতার �িশক্ষক িহেসেব আিম েসৗিদ আরব ে । এই �থম আমার

মুসিলমেদর সং�েশর্ আস । আেগই বেলিছ িফিলপাইেন থাকেত আিম েকােনা মুসিলেমর

স� পাইিন । িফিলপাইেনর মুসিলমরা তােদর অ�লগুেলােতই সীমাব� থােক

। আমরা

তােদর স�েকর্ সিঠক েকােনা তথয্ পাই  । সরকাির �চার মাধয্ম যা �চার কের অগতয্
আমােদরেক তা-ই িব�াস করেত হয় । িমিডয়া েদেশর জনসাধারেণর মেধয্ �চার কে ,

দিক্ষণা�েল মুসিলমেদর সে� সরকাির বািহনীর েযসব সংঘষর্ হয় তা রাজৈন

। এর

সে� ধেমর্র েকােনা স�কর্ ে । তারা মুসলমানেদর একিট উ�েগা�ী িহেসেব তুেল ধের ।
যারা েকবল তােদর েদশেক ি�খি�ত করেত চায়
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। েপেত চায় তােদর রাজৈনিতক

অিধকার। আ�াহর অসংখয্ শুকিরয়া  , আজ আিম যােদর একজেন পিরণত হেয়িছ েসই
মুসিলম ভাইেদর কারও িদেক কখেনা অ� তাক কিরিন।

আিম েসৗিদ আরেব যাওয়ার পেরই েকবল মুসিলম স�েকর্ জানেত পাি । তােদর অব�া,

আচার ও আকীদা (িব�াস) স�েকর্ অবিহত হ । আিম যােদর সাঁতার �িশক্ষণ িদতা

তােদর মেধয্ এক বালক িছ । বয়স তার অনূ�র েতেরা। ক্ষুেদ এই মুসিলেমর চলােফর
ও কাজকেমর্ লক্ষয্ তাম দারু এক িনয়মানু বিতর্ত । ওর �ভাব শা� । জীবন যাপন
সু শৃ�ল। আমােক েদয়া �িত�িতর অনয্থা কে
আদােয় তার েচ�া েদখার মেতা

না েস কখেনা । যথাসমেয় সালাত

। অবসেরর িসংহভাগ সময়ই কাটত তার িনিব�মেন

কুরআন েতলাওয়ােত।
মুসিলম বালকিটর িছল তী� েমধা আর িব�য়কর পযর্েবক্ষণ ক

। আিম তার

কমর্কাে�র �িত লক্ষয্  , তার স� আমােক আন� িদে� - এতটুকু বুঝেত েপেরই েস
আমার সামেন একগাদা ইংেরিজেত অনূিদত ইসলাম ও তুলনামূলক ধমর্তে�র বই

উপ�াপন করল। ইংেরিজ অনু বাদসহ কুরআন শরীেফর একিট কিপও িদল । সে� েস এও
বলল, 'আপিন এসব পড়েলই আমার সু িবনয্�

জীবন যাপেন র রহসয্ উ�ার করেত

পারেবন।'

এই �থম ইসলাম স�েকর্ জানার অিভজ্ । যত পড়লাম আমার সামেন এেক এেক

অজানা জগত উ�ািসত হেত লাগল । আিম বা আমার মেতা অনয্ েকউ এ জগেতর স�ান
পানিন। এসব পেড় আিম খুব �ভািবত হলাম

। িবেশষ কের যখন কুরআন শরীেফর

তরজমা পড়লাম। এ িকতােব েয একক ��ার কথা বলা হেয়েছ , তা আমার িচ�ার সে�

িমেল েগল । এ িচ�ায় আিম খুব তৃি� ও �ি� েবাধ করলাম

। এরপর আিম �বলভােব

ইসলােমর �িত আকৃ� হলাম । এমনিক আিম ইসলাম �হেণর েঘাষণা েদয়ার আেগই

িনেজর নতুন নামও (আ�ু ল করীম) িঠক কের েফললাম । আসেল ইসলােমর সে� আমার
এই পিরচেয়র জনয্ আ�াহর অনু�েহর পর এই বালকি

র �িতই আিম কৃতজ । এই

পিরচেয়র পরই শুরু হয় েহদােয়েতর পেথ আমার অিভযা।
আিম খুব গুরু� িদেয় �িতিদন েদখেত লাগলাম আমার সহকমর্ীেদর সময়মে
আদােয়র দৃ শয্

আমার কমর্েক্ষে�ই িছল মস

সালাত

। আিম পযর্েবক্ষণ করতাম তাে

সালাত। কী িব�য়কর ত�য়তায় তারা নামােজ িনম� হত! সবাই একসে� রুকু করে
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,

িসজদা করেছ! একই ইমােমর েপছেন সবাই কত শৃ �লা ও গুরুে�র সে� নামাজ আদা
করেছ!

আমার কমর্�েলর ব�ুরাও অনুদারতা েদখানি । তারা আমােক েজ�ায় রাখা এই বালকিটর

মতই সহেযািগতা কেরেছন । যেথ� য�-আ ি� কেরেছন । তারা যখন আমার ইসলাম

স�েকর্ অনুসি�ৎস , ইসলাম িনেয় েবিশ েবিশ আেলাচনা এবং নামােজর বয্াপাের অন�
েকৗতূহল লক্ষয্ কর , আমােক ইসলাম স�েকর্ িকছু িকতাব পড়েত িদেল

।

তােদর েদয়া ��গুেলার মেধয্ িছল পা�ীেদর সে� আহমদ িদদােতর সংলােপর  । আিম
অেনক শুেনি, মুসলমানরা অনয্েদর ইসলাম �হেণ বাধয্ ক। েসৗিদ আরেব আসার এেগ

েথেকই আমার মাথায় এই িচ� আকাঁ িছল । িক� এখােন এেস আিম এ ধরেনর েকােনা

আচরণ েদখলাম না । িসজওয়ােটর্র সে� আহমদ িদদােতর িবতকর্ অনু�ােনর বই আমা

মেন অেনক গভীর �ভাব সৃ ি� করল । এই েলাকিটর বয্াপাের আিম যার পর নাই িবি� ।
িকভােব িতিন এেকরপর এক �মাণ উপ�াপন কেরন! একিটর িপেঠ আেরকিট যু ি� তুেল
ধেরন! বণর্না আর যুি� েকােনািটর অভাব েনই তাে! �িতিট আসর পােঠ আিম েহেস
মির আর িসজওয়াটর্ পরািজত িবষ� হেত থাে

। তার �িতি�য়া িছল অতৃ� মানু েষর

িনভুর্ল�িতি�য়া। তার অব�ান েয �াি�র পেক , মুসলমানেদর আেগ তা ি��ানও বুঝেত
পারিছল।

এক পযর্ােয় আিম আহমদ িদদােতর কােছ িচিঠ িলখলা । এেত আিম তার যু ি�র শািণত

অ� িদেয় �িতপক্ষেক ঘােয়ল করার অসাধারণ ক্ষমতার �শংসা ক । তার কােছ এ
ধরেনর অসতয্ েথেক সতয্ উে�াচনকারী িবতকর্ ও সংলােপর েবিশ েবিশ বই চাই
এখন আিম ি��ান েথেক ধমর্া�িরত হেয় মুসিলম হওয়ার �েয়াজন েবাধ করলা
এতদু ে�েশ আমার সহকমর্ীেদর কােছ এ জনয্ আমার করণীয় কী তা জানেত চাইল

।

।

।

আর েসিদনই আিম ইসলাম �হণ করলাম । আিম ঈমান আনলাম আ�াহর ওপর , তাঁর
রাসূ েলর ওপর এবং েশষ িদবেসর ওপর

। িব�াস �াপন করলাম জা�াত ও জাহা�াম

স�েকর্। েস এক অিব�রণীয় �ৃিত। আিম িনেজর অপিরেময় েসৗভাগয্ অনুভব করলা।

আজ অনু গ ত মুসিলম িহেসেব জীবন যাপন কির । আিম সালাত আদােয় মসিজেদ যাই ।

েসখােন িসজদাবনত হেয় এক অপািথর্ব তৃি� ও সুখ েবাধ কি । জীবন যাপেনও েতমিন

অপূ বর্ �শাি�র আ�াদ পা । আমার অতীত জীবন িছল িবশৃ �লা আর উে�শয্হীন
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হ�েগােল পূণর । আ�াহ আমােক েস অব�ার বদেল আজ আেলা

, শৃ �লা , স�ির� ও

মূ লয্েবােধর জীবন দান কেরেছ । সিতয্ই আিম মুসিলম ভাইেদর স� েপেয় েসৗভাগয্ব ।

সে�হ েনই ইসলাম অেনক মহান ধমর । এর সে� জিড়েয় ধনয্ আমার জীব।
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