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িহজাব েযভােব ইসলােমর িদেক পথ েদখাল 
আলী হাসান ৈতয়ব 

 
আজ আিম এক মািকরন অঅধাপেকর ইসলাম মহেহর র  তুেল অরেত চাই। জােনন তার ইসলাম মহেহর 
�তধ্ কারহ িণল কী ? হধা, তার ইসলাম মহেহর �থম ও একমা� কারহ িণল এক মািকরন ততহীর 

িহজাব। িযিন তার িহজাব িনেয় স�ান েবাঅ কের ন। িনজ অমর িনেয় রবর কের ন। শঅু একজন অঅধাপকই 
ইসলাম মহহ কেরন িন । তার সে� িব�িবদধালয় অঅধাপকেদর মেঅধ িতন তনর ও চার ণা�ীও ইসলাম 
অেমর অঅভুরর হন । এ সাতজন বধির ই অিভ� েসই িহজাবেক েক� কেরই  ইসলােম দীি্ত হন। 

আপনােদর সামেন র িট তুেল অরায় আর িবল� করেত চাই না । র িট তেব েসই নবী সা �া�াহ 

আলাইিহ ওয়া সা�ােমর নােম নামঅারী মািকরন তনেরর ভােেধই পড়ুন।  
িনেজর ইসলােম �েবেশর র  েশানােত িরেয় ত. মুহা�দ আকুয়া বেলন ,   

বণর চােরক আের আমােদর িব�িবদধালেয় সহসা এক িবতকর মাথা চারা িদেয় ওেও । এখােন পড়েত আেস 
এক মুসিলম ততহী । িনয়িমত েস িহজাব পিরঅান কের । ওর িশ্কেদর মেঅধ িণেলন একজন কনর 
ইসলাম িবে�েী। েয েকউ তার সে� িবতকর এড়ােত চাইেলও িতিন রােয় পেড় তােক চধােলল করেতন । 
আর এমন অনুশীলনরত মুসিলম েপেল েতা কথাই েনই । �ভাবতই িতিন েমেয়িটেক  েয েকােনা সুেযার 
েপেলই উতধর করেত লারেলন।  
এক পযরােয় েমেয়িটর ওপর এেকর পর এক ক নাায়ী আআমহ করেত লারেলন । েমেয়িট যখন 
শাঅভােব এসেবর েমাকােবলা কের েযেত লারল , তার রার আরও বৃি� েপল । এবার িতিন অনধভােব 
েমেয়িটেক আআমহ করেত লারেলন । তার এতুেকশন েমত বৃি�েত অঅরায় সৃি� করেলন । তােক কিওন 
ও জিটল সব িবেেয় রেবেহার দািয়� িদেলন । কড়াকিড় শত কের িদেলন তােক না�ার েদয়ার ে্ে�। 
এরপরও যখন অিহংস প�িতেত েমেয়িটেক েকােনা সমসধায় েেলেত পারেলন না , চধােেলেরর কােণ 

িরেয় তার িবতে� বােনায়াট অিভেযার দােয়র করেলন । িব�িবদধালয় কতৃরপ্ িস�াঅ িনল , ণা�ী ও 

অঅধাপক উভয়েক একিট ৈবওেক তাকা হেব । উভেয়র বরবধ েশানা হেব । সু�ু তদঅ করা হেব েমেয়িটর 
িবতে� আনীত অিভেযােরর।  
িনিদর� িদন এেল িব�িবদধালয় িশ্া  কিমিটর সব সদসধ উপিিত হেলন । আমরা সবাই খুব আমহ িনেয় 
এ পবরিটর জনধ অেপ্া য় িণলাম । কারহ িব�িবদধালেয় এ অরেনর েমাকাামা এই �থম । ৈবওক শত 
হল। �থেম ণা�ীিট অিভেযার করল , অঅধাপক সােহব তার অমরেক সহধ করেত পােরন না । এ জনধ িতিন 
তার িশ্ার অিঅকার হরহ করেত পযরঅ উেদধারী হেয়েণন । েস তার অিভেযােরর সপে্ কেয়কিট 
দৃ�াঅও তুেল অরল এবং এ বধাপাের তার সহপাওীেদর বরবধও েশানার দািব জানাল । সহপাওীেদর 
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অেনেকই িণল তার �িত অনুরর । তারা তার পে্ সা্ী িদল । ব�িন� সা্ধ িদেত অেমরর িভ�তা 
তােদর জনধ বাঅা হেয় দাাড়ােত পারল না।  
েমেয়িটর েজারাল বরেবধর পর তনর সােহব আআপ্ সমথরেনর বধথর েচ�া করেলন । অবধাহতভােব কথাও 
বেল েরেলন; িক� েমেয়িটর অমরেক রািল েদয়ার সাহস সসয় করেত পারেলন না । অথচ েমেয়িট িদিবধ 
ইসলােমর পে্ তার বরবধ উপিাপন করল । ইসলাম স�েকর অেনক তথধ ও সতধ তুেল অরল । তার 
কথার মেঅধ িণল আমােদর সে�ািহত করার মত অেললিকক শির । আমরা তার সে� বাকধিবিনমেয় �লুু 
না হেয় পারলাম না । আমরা ইসলাম স�েকর আপন িজজাসাােলা তুেল অরেত লারলাম আর েস তার 

সাবলীল জবাব িদেয় েযেত লারল । তনর যখন েদখেলন আমরা অিভিনেবশসহ েমেয়িটর যুিরতকর শনিণ , 

তার সে� আলাপচািরতায় ম� হেয়িণ, তখন িতিন হল েথেক িনরেব েবিরেয় েরেলন। েমেয়িটেক আমােদর 
াত� েদয়া এবং সামেহ তার বরবধ েশানা েদেখ িতিন িকণুটা মমরাহত হেলন ৈবিক । এক পযরােয় িতিন 
এবং তার মত যােদর কােণ েমেয়িটর আেলাচনা াত�হীন মেন হিহল তারা সবাই িবদায় িনেলন । রেয় 
েরলাম আমরা- যারা তার কথার াত� অনুঅাবন করিণলাম । তার বাকধমাঅুেযর অিভভভ ত হিহলাম । কথা 
েশে কের েমেয়িট আমােদর মেঅধ এক টুকেরা কারজ িবতরহ করেত লারল । 'ইসলাম আমােক কী বেল ' 
িশেরানােম েস তার িচরকুেট ইসলাম মহেহর কারহােলা তুেল অেরেণ । আেলাকপাত কেরেণ িহজােবর 
মাহাআধ ও উপকািরতার ওপর । েয িহজাব িনেয় এই সাতকাহন এর বধাপাের তার পিব� অনুভভ িতও বধর 
কেরেণ েসখােন।  
ৈবওকিট অিমমাংিসতভােবই সমা� হল । েমেয়িটর অবিান িণল অতধঅ বিল� । েয েকােনা মভেলধ িনেজর 
অিঅকার র্া করেব বেল েস �তধয় বধর করল । �েয়াজেন আদালত পযরঅ যােব  েস। এমনিক তার 
পড়ােলখা িপিণেয় েরেলও েস এ েথেক িপণপা হেব না । আমরা িশ্া কিমিটর সদসধরা ক নাও কির িন 
েমেয়িট তার অমরীয় অিঅকার র্ার বধাপাের এমন অনমনীয় মেনাভােবর পিরচয় েদেব । কতজনেকই েতা 
এতােলা িশ্েকর সামেন এেস চুপেস েযেত েদখলাম । যা েহাক, ঘটনার পর েথেক এ িনেয় কধা�ােস 

কধা�ােস িবতকর চলেত থাকল। 
িক� আিম েকন জািন িনেজর েভতর িহজােবর এই অমর িনেয় �বল আেলাড়ন অনুভব করলাম । এ 
বধাপাের অেনেকর সে�ই কথা বললাম । তারা আমােক ইসলাম স�েকর জানেত অনু�ািহত করল । েকউ 
েকউ উৎসাহ েযারাল ইসলােম দীি্ত হেত । এর ক 'মাস বােদই আিম ইসলাম মহেহর েঘােহা িদলাম । 
ক'িদন পর দু 'জন অঅধাপক আমােক অনুসরহ করেলন । এবং েস বণরই আরও একজন তনর ইসলাম 
মহহ করেলন। আমােদর পথ অের চারজন ণা�ও ইসলােম দািখল হল। এভােব অ কােলর মেঅধই আমরা 
একিট দল হেয় েরলাম- আজ যােদর জীবেনর িমশনই হেলা , ইসলাম স�েকর জানা এবং মানুেেক এর 

�িত আ�ান জানােনা। আলহামদুিল�াহ অেনেকই ইসলাম কবুেলর বধাপাের সিআয় িচঅা-ভাবনা করেণন । 
ইনশাআ�াহ অিচেরই িব�িবদধালয় কতৃরপ্ তােদর ইসলাম মহেহর সুসংবাদ শনেত পারেব । সকল 
�শংসা একমা� আ�াহর জনধ।  

২৫ অেনাবর ২০০৯ ইং  


