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মুসিলম বালেকর হােত ি��ান �িশকেকর রসলাম াহ� 
আলী হাসান ৈতয়ব 

 

িফিলপারেনর জাতীয় সাঁতার দেলর �িশকক , মযািনলা িববিবদযালয় ে েক মেনািবিােনর 

ওপর িডিা েনয়া কযােেন আআুল কা রীম এরিসনাস িনেজর রসলাম াহে�র গ� তুেল 

ধেরন এভােব-  

আ�াহর অসংখয �শংসা েে , (এরিসনাস) ি��ান পিরবােরর � ম সদসয িহেসেব িতিন 

আমােক রসলােম দীিকত হওয়ার েসেভােগয ভ্িভত কেরেেন । আমার জ� ও িশকা 
রাজধানী মযািনলার এক ি��ান পিরেবেশ । এখােন েকােনা মুসিলম েনর । িফিলপারেনর 
দিক�াণল�েলােতর মুসিলমেদর অব ান সীিমত । বালযকােল আমার পিরবার  ারেতা 
িগজরায় আিম েবিশ েবিশ সময় েদর । বাবা েখন আমােক িগজরায় িনেয় োবার সুেোগ 
করেত পারিেেলন না , তখন আমার বয়েস বড় এক ভার এেলন । িতিন েরাজ আমােক 
িগজরায় িনেয় েেেতন।  
আিম েখন েেেবেন পা রাখলাম , িগজরায় েেেত েকােনা আাহ েবাধ করিেলাম না । 
িববিবদযালেয় ভিতরর পর িনজ ধমর ি��বাদ িনেয় ি  া-ভাবনা করেত লাগলাম । এ 
স�েকর িববর পড়াানা া  করলাম । আিম িব�েয়র সে� েদখেত েপলাম , ি�� ধেমর 

কযা িলক, ে�ােট�া�সহ নানা িবভি� । আমার িব�য় েবেড় েগল েখন েদখলাম ধমরমেত 
বযাপক িবভি�  াকেলও তাওহীদ ত া আ�াহর এক�বােদ ঈমান না আনার েবলায় এরা 

সব একা�া।  
িশকা জীবন েশেভ সাঁতার �িশকক িহেসেব আিম েসেিদ আরব েগলাম । এর � ম আমার 
মুসিলমেদর সং�েশর আসা । আেগর বেলিে িফিলপারেন  াকেত আিম েকােনা মুসিলেমর 
স� পারিন । িফিলপারেনর মুসিলমরা তােদর অণল�েলােতর সীমাবব  ােকন । আমরা 
তােদর স�েকর সিিক েকােনা ত য পার না। সরকাির � ার মাধযম ো � ার কের অগতযা 
আমােদরেক তা-র িববাস করেত হয় । িমিডয়া েদেশর জনসাধারে�র মেধয � ার কের , 

দিক�াণেল মুসিলমেদর সে� সরকাির বািহনীর েেসব সংসভর হয় তা রাজরনিতক । এর 
সে� ধেমরর েকােনা স�কর েনর । তারা মুসলমানেদর একিট উােগা�ী িহেসেব তুেল ধের । 
োরা েকবল তােদর েদশেক ি�খি�ত করেত  ায় । েপেত  ায় তােদর রাজরনিতক 
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অিধকার। আ�াহর অসংখয াকিরয়া েে , আজ আিম োেদর একজেন পির�ত হেয়িে েসর 
মুসিলম ভারেদর কারও িদেক কখেনা অ� তাক কিরিন।  
আিম েসেিদ আরেব োওয়ার পেরর েকবল মুসিলম স�েকর জানেত পাির । তােদর অব া, 
আ ার ও আকীদা (িববাস) স�েকর অবিহত হর । আিম োেদর সাঁতার �িশক� িদতাম 
তােদর মেধয এক বালক িেল । বয়স তার অন্�র েতেরা। কুেদ এর মুসিলেমর  লােফরা 
ও কাজকেমর লকয করতাম দা � এক িনয়মানুবিতরতা । ওর �ভাব শা । জীবন োপন 
সুশৃ�ল। আমােক েদয়া �িত�িতর অনয া কের  না েস কখেনা । ে াসমেয় সালাত 
আদােয় তার ে �া েদখার মেতা । অবসেরর িসংহভাগ সময়র কাটত তার িনিব�মেন 
কুরআন েতলাওয়ােত।   
মুসিলম বালকিটর িেল তী� েমধা আর িব�য়কর পেরেবক� কমতা । আিম তার 
কমরকাে�র �িত লকয করিে , তার স� আমােক আন� িদে� - এতটুকু বুঝেত েপেরর েস 

আমার সামেন একগাদা রংেরিজেত অন্িদত রসলাম ও তুলনাম্লক ধমরতেের বর 

উপ াপন করল। রংেরিজ অনুবাদসহ কুরআন শরীেফর একিট কিপও িদল । সে� েস এও 
বলল, 'আপিন এসব পড়েলর আমার সুিবনযব জীবন োপেন র রহসয উবার করেত 

পারেবন।'  
এর � ম রসলাম স�েকর জানার অিভিতা । েত পড়লাম আমার সামেন এেক এেক 
অজানা জগত উ�ািসত হেত লাগল । আিম বা আমার মেতা অনয েকউ এ জগেতর সসান 
পানিন। এসব পেড় আিম খুব �ভািবত হলাম । িবেশভ কের েখন কুরআন শরীেফর 
তরজমা পড়লাম। এ িকতােব েে একক ��ার ক া বলা হেয়েে , তা আমার ি  ার সে� 

িমেল েগল । এ ি  ায় আিম খুব তৃি� ও �ি  েবাধ করলাম । এরপর আিম �বলভােব 
রসলােমর �িত আকৃ� হলাম । এমনিক আিম রসলাম াহে�র েসাভ�া েদয়ার আেগর 
িনেজর নতুন নামও (আআুল করীম) িিক কের েফললাম । আসেল রসলােমর সে� আমার 
এর পির েয়র জনয আ�াহর অনুােহর পর এর বালকিট র �িতর আিম কৃতি । এর 
পির েয়র পরর া  হয় েহদােয়েতর পে  আমার অিভোযা।  
আিম খুব � � িদেয় �িতিদন েদখেত লাগলাম আমার সহকমরীেদর সময়মেতা সালাত 

আদােয়র দৃশয্  আমার কমরেকেযর িেল মসিজদ । আিম পেরেবক� করতাম তােদর 
সালাত। কী িব�য়কর ত�য়তায় তারা নামােজ িনম� হত! সবার একসে�  কু করেে , 
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িসজদা করেে! একর রমােমর েপেেন সবার কত শৃ�লা ও � ে�র সে� নামাজ আদায় 

করেে!  

আমার কমর েলর বসুরাও অনুদারতা েদখানিন । তারা আমােক েজ�ায় রাখা এর বালকিটর 
মতর সহেোিগতা কেরেেন । েে � ে�-আ ি� কেরেেন । তারা েখন আমার রসলাম 
স�েকর অনুসিস�সা , রসলাম িনেয় েবিশ েবিশ আেলা না এবং নামােজর বযাপাের অন  

েকেত্হল লকয করেলন , আমােক রসলাম স�েকর িকেু িকতাব পড়েত িদেলন ।  
তােদর েদয়া া��েলার মেধয িেল পাপীেদর সে� আহমদ িদদােতর সংলােপর বর । আিম 
অেনক ােনিে, মুসলমানরা অনযেদর রসলাম াহে� বাধয কের। েসেিদ আরেব আসার এেগ 
ে েকর আমার মা ায় এর ি য আকা ঁিেল । িক� এখােন এেস আিম এ ধরেনর েকােনা 
আ র� েদখলাম না । িসজওয়ােটরর সে� আহমদ িদদােতর িবতকর অনু�ােনর বর আমার 
মেন অেনক গভীর �ভাব সৃি� করল। এর েলাকিটর বযাপাের আিম োর পর নার িবি�ত । 
িকভােব িতিন এেকরপর এক �মা� উপ াপন কেরন! একিটর িপেি আেরকিট েুি� তুেল 

ধেরন! ব�রনা আর েুি� েকােনািটর অভাব েনর তােত! �িতিট আসর পােি আিম েহেস 

মির আর িসজওয়াটর পরািজত িবভষ হেত  ােক । তার �িতি�য়া িেল অতৃ� মানুেভর 
িনভুরল �িতি�য়া। তার অব ান েে �াি র পেক , মুসলমানেদর আেগ তা ি��ানও বুঝেত 
পারিেল।   
এক পেরােয় আিম আহমদ িদদােতর কােে ি িি িলখলাম । এেত আিম তার েুি�র শাি�ত 
অ� িদেয় �িতপকেক সােয়ল করার অসাধার� কমতার �শংসা করলাম । তার কােে এ 
ধরেনর অসতয ে েক সতয উে�া নকারী িবতকর ও সংলােপর েবিশ েবিশ বর  ারলাম ।  
এখন আিম ি��ান ে েক ধমরা িরত হেয় মুসিলম হওয়ার �েয়াজন েবাধ করলাম । 
এতদুে�েশ আমার সহকমরীেদর কােে এ জনয আমার কর�ীয় কী তা জানেত  ারলাম । 
আর েসিদনর আিম রসলাম াহ� করলাম । আিম ঈমান আনলাম আ�াহর ওপর , তাঁর 

রাস্েলর ওপর এবং েশভ িদবেসর ওপর । িববাস  াপন করলাম জা�াত ও জাহা�াম 
স�েকরও। েস এক অিব�র�ীয় �ৃিত। আিম িনেজর অপিরেময় েসেভাগয অনুভব করলাম। 
আজ অনুগত মুসিলম িহেসেব জীবন োপন কির । আিম সালাত আদােয় মসিজেদ োর । 
েসখােন িসজদাবনত হেয় এক অপাি রব তৃি� ও সুখ েবাধ কির । জীবন োপেনও েতমিন 
অপ্বর �শাি র আ�াদ পার । আমার অতীত জীবন িেল িবশৃ�লা আর উে�শযহীন 
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হ�েগােল প্�র । আ�াহ আমােক েস অব ার বদেল আজ আেলা , শৃ�লা , স�িরয ও 

ম্লযেবােধর জীবন দান কেরেেন । সিতযর আিম মুসিলম ভারেদর স� েপেয় েসেভাগযবান । 
সে�হ েনর রসলাম অেনক মহান ধমর। এর সে� জিড়েয় ধনয আমার জীবন।  


