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প্রত্াবত্ত ন শব্দটা ববশ চমৎকার। প্রত্াবত্ত ন বলগত সাধারণত এক জায়ো বেগক 
অন্য বকাোও রেগয় পুনরায় রফগর আসা ববাঝায়। সকালগবলা বে পারিটা নীড় বেগড় 
ববগরায়, সগধ্্গবলা তার নীগড় রফগর আসাটাই প্রত্াবত্ত ন। শব্দটাগক চমৎকার 
বলার কারণ, এটা রদগয় ববাঝায়, নীগড় রফগর আসাটা খুব জরুরর। ব্যরতিেতভাগব, 
বকন বেন প্রত্াবত্ত ন শব্দটা শুনগলই আমার বচাগির তারায় এমন একটা দৃশ্য 
ভাসগত োগক।

ঠিক একইভাগব ইসলাম বেগক দূগর সগর রকংবা একটা সময় পে্তন্ত ইসলাগমর 
ব্যাপাগর উদাসীন োকার পর অেবা সম্পূণ্ত  রভন্ন একটা ধম্ত  বেগক ইসলাগম োরা 
রফগর আগস, তাগদর আেমনটাগকও আমরা ‘প্রত্াবত্ত ন’ রিগশগব অরভরিত করর।

ইসলাগম ‘রফতরাত’ তো ‘সিজাত প্রবৃরতি’ বগল একটা ধারণা আগে—প্ররতটি 
মানবরশশু রফতরাগতর ওপর জন্মগ্রিণ কগর। তার মাগন িগলা—জন্মেতভাগব প্ররতটি 
রশশুই মুসরলম িগয় জন্মায়। ররিষ্ান, ইহুরদ রকংবা রিন্দু—বে পররবাগরই জন্মগ্রিণ 
করুক না বকন, রফতরাগতর ধারণা অনুোয়ী, বস মুসরলম িগয়ই ধররণর বুগক আেমন 
কগর। পগর বয়স এবং বুঝ িওয়ার সাগে সাগে তার পররবার, সমাজ-সংস্কৃরত, 
বলাকাচাগরর মগযে োপন করগত করগত বস রফতরাগতর েরডি বেগক রেটগক পগড়। 
ররিষ্ান পররবাগর জন্ম রনগল বস িগয় োয় ররিষ্ান, ইহুরদ পররবাগর জন্ম রনগল বস 
িগয় পগড় ইহুরদ, রিন্দু পররবাগর জন্ম রনগল বস িগয় ওগে একজন পুগরাদস্তুর 
রিন্দু। আশপাগশর মানুগের রবশ্াস আর ভরতির প্রভাব তার ওপর পগড় এবং বস 
রফতরাগতর রাস্া বেগক রবচ্্ত িয়।
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বেগিতু প্ররতটি মানবরশশু মুসরলম িগয় জন্মগ্রিণ কগর এবং ধীগর ধীগর বস অন্য 
ধগম্ত  দীরষিত িগয় োয়, রকন্তু তার সরত্কার নীড় বতা ইসলাম, তাই জীবগনর বকাগনা 
একটা পে্ত াগয় রেগয় েিন তার সংরবৎ বফগর, েিন বস বুঝগত পাগর সত্-রমগযের 
প্রগভদ, েিন বস তার রবগক সরত্কার অগে্ত  আরবষ্ার করগত পাগর, তিন বস 
রফগর আগস তার আরদ এবং আসল নীগড়। তার এই রফগর আসাগকই আমরা 
বলরে—প্রত্াবত্ত ন।

ইসলাগম োরা প্রত্াবত্ত ন কগর তাগদর েল্পগুগলা সবসময়ই চাঞ্চল্যকর! সবার আগে 
তারা লড়াই কগর রনজ সতিার সাগে। রনগজর সাগে সকল ববাঝাপড়া বসগর েিন 
বস সত্গক আরলঙ্গগনর জন্য অগ্রসর িয়, তিন তার সামগন পািাড়সম বাধা িগয় 
দাঁড়ায় তার পররবার, সমাজ, পররগবশ, আত্ীয়-বন্ধু-পররজন সকগল। সকল বাধার 
পািাড় রিরিগয় একরদন বস আশ্রয় বনয় শাশ্ত বসই সগত্র বুগক। তার এই সংগ্রাম, 
এই ত্াে আর রতরতষিার উপাখ্ানগুগলাগক েরদ কাে বেগক উপলরধি করা না োয়, 
বসগুগলাগক আমাগদর কাগে মগন িগব রনেক রূপকো। বসগুগলা রূপকোই বগট, 
তগব সগত্র চাদগর বমাড়াগনা রূপকো, বেিাগন বনই রমগযের রেগটগফাঁটা।

‘প্রত্াবত্ত ন’ রসররগজর প্রেম বইটি রনগয় েিন কাজ কগররে, এরকম একঝাঁক 
শাশ্ত সগতজ সবুজ প্রাগণর জীবনেগল্পর নান্দরনকতায় রসতি িগয়রে। তাগদর প্ররতটা 
সংগ্রাম, প্ররতটা লড়াই বেন খুব কাে বেগক উপলরধি কগররে আরম। প্ররতটি মানবাত্া 
বেভাগব ছুগট বেগে তাগদর রগবর পাগন, রবস্মগয় রবমূঢ় না িগয় পারররন আরম!

বসই বইটিগত আমরা বমাটাদাগে মুসরলম পররবাগর ববগড় ওো রকন্তু ব্যরতিজীবগন 
রনগজর ধম্ত  সম্পগক্ত  উদাসীন িগয় পড়া মানুেগদর েল্পগুগলাগক স্ান রদগয়রে ববরশ। 
কীভাগব তারা রনগজগদর জীবগন আবার ধগম্ত র গুরুত্ব, আল্াির রদগক রনগজগক বমগল 
ধরার তাড়না অনুভব কগরগেন বসই েল্পগুগলাই প্রাধান্য বপগয়রেল। আলিামদুরলল্াি, 
বসই বইটি পােকরপ্রয়তা বপগয়গে। অগনক মানুগের জীবন-পররবত্ত গনর মাযেম িগয় 
উগেগে েল্পগুগলা, আলিামদুরলল্াি। বসই ধারাবারিকতায় রসররগজর রবিতীয় বই এিন 
বাস্গব রূপ পাগছে প্রত্াবত্ত ন ২ নাগম।

প্রত্াবত্ত ন বইটির সাগে প্রত্াবত্ত ন ২-এর পাে্ত ক্ িগছে—আগের বইগয় আমরা 
মুসরলম পররবাগর বড় িওয়া রকন্তু একপে্ত াগয় ধম্ত রবমুি িগয় পড়া মানুেগুগলার েল্প 
পগড়রে। এবাগরর বইগত আমরা পড়ব এমন রকছু সািসী মানুগের েল্প, োরা সম্পূণ্ত  
রভন্ন একটা ধম্ত , আগরা স্পষ্ কগর বলগল ররিষ্ধম্ত  বেগক কীভাগব ইসলাগমর আগলা 
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খঁুগজ বপগলন, কীভাগব রেজ্ত ার ঘণ্া বেগড় তারা আপন কগর রনগলন আোগনর 
ধ্বরন। একটা রভন্ন ধম্ত  বেগক অন্য একটা ধগম্ত  রনগজগক রনগয় আসাটা বরাবরই 
চ্াগলগজের। কীভাগব বসই চ্াগলজেগক বুক বপগত রনগয়রেগলন এই মানুেগুগলা—
তাগদর বসই ঘটনাবরলর সাগেই পরররচত িব এিাগন।

প্রত্াবত্ত ন বইটি আরম সম্পাদনা কগররেলাম, রকন্তু নানা কারগণ এবাগরর বইটির 
সম্পাদনায় যুতি িওয়া সম্ভব িগলা না; তগব প্রকাগশর আগেই বইটি পড়বার সুগোে 
বপগয়রে সমকালীন প্রকাশন কর্্ত পগষির বদান্যতায়, আলিামদুরলল্াি। তাগদর প্ররত 
অফুরান কৃতজ্ঞতা। আগের বইগয়র মগতা এই বইটিও পােকরপ্রয়তা পাগব এবং 
লাগিা মানুগের বিীগন বফরার মাযেম িগয় দাঁড়াগব এই কামনা। বইটির সাগে সংরলিষ্ 
সকলগক আল্াি সুবিানাহু ওয়া তাআলা উতিম রবরনময় রদন। আরমন।
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প্রগফসর িারদজা ওয়াটসন 
রফরলপাইগনর এক সম্ভান্ত রমশনারর

িাতিার সাগিগবর সাগে পররচয় িয় জাম্ত ান ভাো রশষিা বকাগস্ত । রতরন বয়গস আমার 
বচগয় বোট রেগলন তারপরও আমাগদর ভাগলাই বন্ধুত্ব েগড় উগেরেল। ববশ ভদ্র 
স্বভাগবর রতরন। খুব দানশীলও বগট। প্রায়ই রভক্ষুকগদর দান করগত বদিতাম। 
এমনরক দান করার জন্য রনগজর োরড়গত প্ারটেকব্যাে-ভররত পয়সা রািগতন। 
আরম ধম্ত তত্ত্ব রনগয় পড়াগশানা কগররে, আবার একজন ররিষ্ান রমশনাররও—এসব 
জানার পর রতরন আমাগক ববরশরভাে সময় ওল্ড বটটোগমন্ট রনগয় প্রশ্ন করগতন। 
রতরন দুবাইগয় োকগতন—এটা জানার পর আরম তাগক মযেপ্রাচ্ সম্পগক্ত  নানারকম 
প্রশ্ন করতাম। ইসলাম সম্পগক্ত  আমার আগ্রি রেল না। ধম্ত তত্ত্ব রনগয় গ্র্াজুগয়শগনর 
সময় আমাগদর ইসলাম, রিন্দু, ববৌদ্ধ, ক্ােরলরজম, নারস্কতা, সব্তপ্রাণবাদ, 
প্রকৃরতপূজাসি সব রবেগয় পড়াগনা িয়। আমার আগ্রি রেল সব্তপ্রাণবাদ রনগয়। 

তার আচার-আচরগণ তাগক বকন জারন ররিষ্ান মগন িগতা না। একরদন তাগক 
বগলই বফললাম, ‘েরদও আরম মুসরলমগদর সম্পগক্ত  খুব একটা জারন না, রকন্তু 
আমার মগন িয় আপরন একজন মুসরলম।’ 

উতিগর আমাগক অবাক কগর বদন রতরন। স্বীকার কগরন, দুবাই োকাকালীন ইসলাম 
গ্রিণ কগররেগলন। পররবারগক রবেয়টি জানানরন। তার বাবা-মা ধম্ত প্রাণ ক্ােরলক 
ররিষ্ান। জানগত পারগল ভয়াবি অবস্া িগতা। তগব বদগশ রফগর রতরন ইসলাগমর 
বকাগনা রনয়মনীরতই আর মানগেন না। সবাই জাগন রতরন ররিষ্ান। 

িাতিার সাগিগবর ইসলাম গ্রিগণর কো জানার অল্প রকছুরদন পর আগরকজন নারীর 
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সাগে পররচয় িয়। রতরনও ররিষ্ান বেগক মুসরলম িগয়গেন। রতরনও িাতিার সাগিগবর 
মগতা মযেপ্রাগচ্র আগরক বদশ বসৌরদ আরগব কাজ করগতন। 

জারন, বোট বোট সাধারণ ঘটনার মাযেগম ঈশ্র মানুগের জীবগন আমূল পররবত্ত ন 
আগনন। রিরভরনটির ওপর মাটোস্ত  বশগে ইগছে রেল জাম্ত ারন োব। তাই জাম্ত ান ভাো 
রশষিা বকাগস্ত  ভরত্ত  িগয় োই। এই জায়োয় এত কম সমগয় দুজন নওমুসরলগমর 
কো জারনগয় ঈশ্র আমাগক কীগসর ইরঙ্গত রদগছেন? মজা কগর মগন মগন বললাম, 
‘েি, আপরন এিন আমাগক কী বশিাগত চান?’ 

ররিষ্ান রমশনারর রশষিক আর পরচিমা রমরিয়ার প্রচারণার মাযেগম আমার মাগঝ 
একটা বদ্ধমূল ধারণা রেল বে, ইসলাগম নারীরা বসগকন্ড ক্াস রসটিগজন। তারা 
মানবারধকার বেগক বরঞ্চত, অবগিলার রশকার। তাগদরগক সবসময় পদ্ত ার আড়াগল 
ঘগর বরন্দ িগয় োকগত িয়। স্বামীর সব আগদশ পালন করগত িয়। 

তাই বভগব উেগত পাররেলাম না, একজন নারী কীভাগব ইসলাম গ্রিণ করগত 
পাগর! বসজন্য আমার পরররচত বসই ররভাগট্তি মুসরলমাির কাগে ইসলাগম নারীর 
অরধকার সম্পগক্ত  জানগত চাইলাম। ইসলাম সম্পগক্ত  এটাই রেল আমার প্রেম 
প্রশ্ন। রতরন উতিগর জানান, ইসলাম নারীগক অগনক মে্ত াদা রদগয়গে। পদ্ত ার রবধান 
মূলত নারীর রনরাপতিার জন্যই। তাোড়া, স্তীর ওপর স্বামীর অত্াচার ইসলাগমর 
অংশ নয়। ইসলাগম স্বামী-স্তীর সম্পক্ত , অরধকার সম্পগক্ত  ধারণা বদন রতরন। আরম 
বুঝগত পারর, ররিষ্ান রশষিকরা মুসরলম নারীগদর সম্পগক্ত  আমাগদর বেসব বগলগে, 
বসগুগলা কতটা ভুল। তাই ইসলাম সম্পগক্ত  আগরা জানগত আরম তাগক আল্াি এবং 
মুিাম্াদ সাল্াল্াহু আলাইরি ওয়া সাল্াম সম্পগক্ত  প্রশ্ন করর। বসসময় আরম কগলগজ 
ধম্ত  রবেগয় পড়ারছেলাম। স্বভাবতই আমার প্রশ্নগুগলা রেল রকছুটা েভীর। একজন 
নওমুসরলগমর পগষি বসগুগলার উতির বদওয়া সিজ রেল না। বসজন্য রতরন আমাগক 
ইসলারমক বসন্টাগর রনগয় বেগত চাইগলন। 

ররিষ্ান রশষিগকরা ইসলাম সম্পগক্ত  আমাগদর অগনক রবভ্ারন্তমূলক কো বগলরেগলন। 
তারা বলগতন, আল্াি বপৌতিরলক বদবতাগদর মতন এক ঈশ্র! রিন্দুরা বেমন 
অগনকগুগলা বদবতার উপাসনা কগর, বতমরন মুসরলমরা বেই বদবতার উপাসনা 
কগর, তার নাম আল্াি! মুসরলমরা কাবার রদগক মাো বনায়ায়, কাবাগক রঘগর 
প্রাে্ত না কগর। কাবা তাগদর রমযো ঈশ্গরর অবস্াগনর বকন্দ্ররবন্দু! ইসলাম একটা 
শয়তারন ধম্ত । তাই ইসলারমক বসন্টাগর োওয়ার আগে, ঈশ্গরর কাগে (মাগন বসই 
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সময় রেশুর কাগে) শয়তাগনর িাত বেগক বাঁচার জন্য আশ্রয় চাইলাম। প্রাে্ত না 
করলাম, ‘প্রভু, এটা েরদ আসগলই শয়তারন িগয় োগক, তািগল আমাগক পে 
বদিান। আরম কিগনা বসিাগন োব না।’ 

বকাগনা অশুভ ইরঙ্গত না বপগয় রনরবি্তধায় আরম বসই ববাগনর সাগে ইসলারমক 
বসন্টাগর বেলাম; তগব ববশ সতক্ত ও রেলাম। একজন ররিষ্ান রমশনারর রিগসগব 
Church Evangelism বা ররিষ্ধম্ত  প্রচাগরর বকৌশল সম্পগক্ত  জানা আগে আমার। 
আরম জারন, রনজ ধগম্ত র রদগক িাকার সময় বকমন বকৌশল অবলম্বন করগত িয়, 
কীভাগব কো বলগত িয়, কীভাগব বশ্রাতাগক মানরসকভাগব প্রভারবত করগত িয়, 
নাস্ানাবুদ করগত িয়। ইসলারমক বসন্টাগর এসব বকৌশগলর বকাগনাটাই প্রগয়াে 
করা িগলা না বদগি অবাক িলাম। বসিাগন োরা কাজ কগরন, তাগদর কম্ত কাডি 
অত্ন্ত সিজ-সরল। বকাগনা প্রকার মানরসক েলাকলা, বিনস্া, জবরদরস্ রকংবা 
মেজগধালাই—রকছুই তারা করগলন না। 

আমার মাগঝ সবসময় ঈশ্র সম্পগক্ত  েভীরভাগব জানার আগ্রি রেল। আমার 
প্রেম বকৌতূিল জাগে মুসরলমরা োর ইবাদত কগর, বসই ‘আল্াি’ সতিাগক 
রঘগর। ইসলারমক বসন্টাগর আরম সব্তপ্রেম আল্াি সম্পগক্ত ই প্রশ্ন করর। জানগত 
পারর, আল্াি সব্ত শরতিমান, সব্তজ্ঞানী, রচরজেীব, এক ও অরবিতীয়। সব রকগমর 
শররকরবিীন একক ইলাি রতরন। অেচ ররিষ্ান ধম্ত তগত্ত্ব আল্ািগক আমাগদর কাগে 
বপৌতিরলক বদবতা রিগসগব তুগল ধরা িগয়রেল। আরম আরবষ্ার করলাম, ইসলাগমর 
সাগে বপৌতিরলকতার বকাগনা সম্পক্ত  বনই। আল্াির কাগে চাওয়ার বষিগত্র বকাগনা 
মযেস্তাকারীর আশ্রয়ও মুসরলমরা বনয় না। 

নরব মুিাম্াদ সাল্াল্াহু আলাইরি ওয়া সাল্ামগক রনগয়ও আমার অগনক বকৌতূিল 
রেল। আরম জানগত পারলাম, রেশুর কাগে ররিষ্ানরা বেমন প্রাে্ত না কগর, নরব 
মুিাম্াগদর কাগে মুসরলমরা বমাগটই বতমন কগর প্রাে্ত না কগর না। রতরন বোোগোগের 
বকাগনা মাযেম নন; বরং ইসলাম ধগম্ত  আল্াি োড়া অন্য কাগরা কাগে প্রাে্ত না করা 
িারাম। সালাগতর মাগঝ মুসরলমরা মুিাম্াগদর ওপগর দরুদ পাে কগর, বসই সাগে 
ইবরারিগমর ওপগরও দরুদ পাে কগর। মুিাম্াদ রেগলন সব্ত গশে নরব ও রাসুল। এই 
বচৌদ্দশ বেগর মুিাম্াগদর পগর আর বকাগনা নরব আগসনরন। ঈসা ও মুসা বপ্রররত 
িগয়রেগলন শুধু বরন ইসরাইগলর জন্য। অেচ মুিাম্াদগক বপ্ররণ করা িগয়গে বোটা 
রবশ্বাসীর জন্য। তাই রতরন রবশ্নরব। 
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আচিগে্ত র রবেয় িগলা, প্রেম ৩০০ বেগর রেজ্ত াগুগলাগত মুসরলমগদর মগতাই রশষিা 
বদওয়া িগতা, রেশু ঈশ্গরর একজন দূত, সন্তান নন। রত্রত্ববাগদর সূচনা কগর সম্াট 
কন্সট্ান্টাইন। বস একজন ধম্ত ান্তররত ররিষ্ান। ধগম্ত র রকছুই জানত না বস। এই ব্যরতি 
বসই প্রাচীন ব্যারবলনীয় আমগলর বপৌতিরলকতাগক ররিষ্ধগম্ত র সাগে জুগড় বদয়। 
এটা অগনগকই জাগন বে ‘রত্রত্ববাদ’ (Trinity) শগব্দর বকাগনা অরস্ত্ব বাইগবগল 
পাওয়া োয় না, এমনরক এর মূল রগ্রক রকংবা রিব্রুরলরপগতও বনই। 

‘বশাগনা বি ইসরাইল’ বগল সগম্বাধন কগর বলা িগয়গে, ‘আমাগদর প্রভু পরগমশ্রই 
একমাত্র প্রভু।’[1] 

প্রাে্ত না রেল আমার জীবগনর অরবগছেদ্য একটি অংশ। ইসলারমক বসন্টাগর আমার 
র্তীয় প্রশ্ন রেল মুসরলমগদর প্রাে্ত না রবেগয়। মুসরলমগদর অন্যসব রবেগয়র মগতা 
এ ব্যাপাগরও ররিষ্ানরা রকছু জাগন না। আমাগদর কাবার িজ করার েরব বদিাগনা 
িগতা। আমরা মগন করতাম, মুসরলমরা এই কাগলা চতুগষ্াণ বস্তুটাগক তাগদর 
ঈশ্র মগন কগর তার কাগে প্রাে্ত না কগর!

ররিষ্ান অবস্ায়ও আমার কাগে প্রাে্ত না ও আত্শুরদ্ধ গুরুত্বপূণ্ত  রবেয় রেল। 
ক্ােরলক োকাকালীন নতজানু িগয় ক্রগসর মগতা রচহ্ন এঁগক প্রাে্ত না করতাম। 
পরবতমী সমগয় প্রগটটে্ান্ট িওয়ার পর, িাত ওপগর তুলতাম, তারল রদতাম, োন 
োইতাম, নাচতাম, রচৎকার করতাম। অজ্ঞতাবশত মগন করতাম, এসবই ঈশ্গরর 
সারন্নযে লাগভর রাস্া। আরম েিন জানগত পারলাম, আল্াি রনগজই সালাগতর 
রবধান ঠিক কগর রদগয়গেন, তিন অগনক ববরশ অবাক িলাম। সালাগত মুসরলমরা 
আল্াির প্রশংসা এবং মরিমা বঘােণা কগর, সুরা ফারতিা পড়ার মাযেগম দুরনয়া ও 
আরিরাগত কল্যাণ কামনা কগর। সালাগতর আগে ওযুর মাযেগম তারা পরবত্র িয়। 
আর ইবাদগতর সমস্ রনয়ম স্বয়ং আল্াি রনধ্ত ারণ কগর রদগয়গেন। তাই রনগজর 
মগতা কগর তাঁর ইবাদত করার বকাগনা সুগোে বনই। আল্াি বতা পরবত্র সতিা। তাঁরই 
রবধান অনুোয়ী তাঁর ইবাদত করগত িগব। আর এটিই বতা যুরতিযুতি। 

আল্াি সুবিানাহু ওয়া তাআলা বফগরশতা রজবররল আলাইরিস সালাগমর মাযেগম 
মুিাম্াদ সাল্াল্াহু আলাইরি ওয়া সাল্ামগক সালাত আদাগয়র পদ্ধরত রশরিগয়গেন, 

[1] মাক্ত  ১২ : ২৯
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বেভাগব আসমাগনর বফগরশতারা সালাত আদায় কগরন। তার মাগন মুসরলমরাই 
একমাত্র জারত, োরা আল্াির পরবত্র সৃরষ্ বফগরশতাগদর মগতা কগর প্রাে্ত না কগর। 
আর পাঁচ ওয়াতি সালাগতর সময় রনধ্ত াররত িয় সূগে্ত র অবস্ান বদগি। পৃরেবীর 
আবত্ত গনর কো রচন্তা করগল, মুসরলমরাই একমাত্র জারত, োরা ২৪ ঘণ্া মিান 
সৃরষ্কত্ত ার কাগে প্রাে্ত না কগর। 

প্রেমরদন আমার বশে প্রশ্ন রেল, কুরআগনর সত্তা রনগয়। প্রায় ১২ বের ধগর 
প্ররতবের একবার কগর সম্পূণ্ত  বাইগবল পগড়রে আরম। প্রারতষ্ারনক পড়াগশানার 
আট বের আমাগদর বাইগবগলর প্ররতটি অযোয়, প্ররতটি বাক্ পড়াগনা িগয়গে। 
এসময় অগনক সাংঘরে্ত ক কোবাত্ত া আমার বচাগি পগড়, রকন্তু আরম বসগুগলা রনগয় 
েগবেণার সময় পাইরন। পরবতমী সমগয় রনগজ রশষিকতায় বোে বদওয়ার পর, 
একরদন আরম আমাগদর কগলগজর এক প্রগফসরগক বগলরেলাম, ‘আমরা ো পড়াই 
ররিষ্ধগম্ত  এর বচগয় ববরশ রকছু আগে। ররিষ্ান দলগুগলার ববশরকছু ধমমীয় মতবাদ 
এগক-অপগরর সাগে সাংঘরে্ত ক। ক্ােরলকরা রেশুর সাগে মা বমররসি অগনক সাধুর 
উপাসনা কগর বগল প্রগটটে্ান্টরা তাগদরগক ররিষ্ানই মগন কগর না। ব্যারটিটেরা 
নন-ব্যারটিটেগদর রনগজগদর দলভুতি মগন কগর না। এ োড়াও রবরভন্ন দল রগয়গে, 
োরা বাইগবগলর রভন্ন রভন্ন ব্যাখ্া বদয়। এমনরক দলগভগদ বাইগবগলও রভন্নতা 
আগে। আমরা বাইগবগলর বেই ব্যাখ্া রদই বসটাই েরদ সত্ িয়, তািগল এতগুগলা 
দগলর প্রগয়াজন কী? আমার মগন িয়, ররিষ্ান সমাগজ পররবত্ত ন আনা দরকার। 
সাধারণ মানুগের ননরতকতার অধঃপতন ঘটগে রদনরদন। ৫০ বের আগেও এতটা 
সামারজক অবষিয় রেল না। রবগশে কগর, তোকরেত ররিষ্ান প্রধান বদশগুগলাগত 
ননরতকতার অধঃপতন সবগচগয় ববরশ ঘটগে।’ আমার কো শুগন প্রগফসর ে বগন 
রেগয়রেগলন, বকাগনা উতির রদগত পাগরনরন। 

বাইগবল ৬৬টি পুরস্কার সমরষ্ (ক্ােরলকগদর কাগে সংখ্াটা ৭২)। আর এগুগলা 
রলগিগে ৪০ জগনর ববরশ বলিক, োগদর অগনগকরই পররচয় জানা োয় না। ওল্ড 
বটটোগমগন্টর এবং রনউ বটটোগমগন্টর মূল ভাো রিব্রু ও রগ্রক। দুগটাই প্রাচীন 
ভাোরীরতগত বলিা, বে ভাোয় এিন বকউ কো বগল না। তাোড়া আরম বকাগনারদন 
শুরনরন, রেশু রগ্রক ভাোয় কো বগলগেন। কুরআন সরাসরর সৃরষ্কত্ত ার কাে বেগক 
এগসগে, এটার সবকো আল্াির কো—এটা বজগন অরভভূত িগয়রেলাম। একটি োড়া 
কুরআগনর সব অযোয় (সুরা) ‘রবসরমল্ারির রািমারনর রারিম’ (শুরু কররে পরম 
করুণাময়, অসীম দয়ালু আল্াির নাগম) রদগয় শুরু িগয়গে। অন্যরদগক বাইগবগলর 
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অযোয়গুগলা শুরু িয়, The Book of . . . (ওল্ড বটটোগমগন্ট বষিগত্র) আর  the 
Gospel according to. . . [Matthew, Mark, Luke or John] (রনউ 
বটটোগমগন্টর বষিগত্র)। বাইগবল স্কলারগদর মগত, মাক্ত , ম্ারেউ, লুক—এরা বকউ 
রেশুর রশষ্য রেল না। এরা রেল রপটার ও পগলর রশষ্য। মাক্ত  িগছেন প্রেম েসগপল 
বলিক। রতরন সম্ভবত ৬৮ ররিষ্াগব্দর রদগক েসগপলগুগলা রলগিগেন। স্কলাররা 
মগন কগরন, ম্ারেউ মাগক্ত র বলিা নকল বা চ্রর কগর রলগিগেন। আর মাগক্ত র 
তযেগুগলাও অন্য অজানা উৎস বেগক বনওয়া। লুকও তার েসগপগল বগলগেন, 
তার বরণ্ত ত কো বা কাজগুগলাও অন্য উৎস বেগক বনওয়া। জগনর েসগপলটা বলিা 
িগয়গে প্রায় ১০০ ররিষ্াগব্দ। এই তযেগুগলা অগনক সাধারণ ররিষ্ানই জাগন না, রকন্তু 
ধম্ত তত্ত্ব রবভাগে আমাগদর এসব পড়াগনা িগয়গে। 

কুরআগনর আগরকটি সুন্দর রবেয় িগলা, প্রায় ১৪০০ বেগরও কুরআন অষিত 
অবস্ায় আগে। এর মগযে বকাগনা সংগোজন-রবগয়াজন িয়রন। আমরা হুবহু বসই 
কুরআনই পরড়, ো রাসুল মুিাম্াদ সাল্াল্াহু আলাইরি ওয়া সাল্াগমর ওপর নারেল 
িগয়রেল। কুরআগনর ভাো আররব। পুগরা পৃরেবীগত লাি লাি মানুে আগে, োরা 
সম্পূণ্ত  কুরআন মুিস্ কগরগে। মার্ভাো ো-ই বিাক না বকন, লাি লাি মুসরলম 
রগয়গে, োরা কুরআগনর ভাো জাগন। 

আগলাচনা বশে িগল ইসলারমক বসন্টাগরর বলাগকরা আমাগক বাসায় কুরআন পড়গত 
বলগলন, বেমরনভাগব রমশনারররা বাইগবল পড়গত বগল োগক। তারা ববশরকছু বইও 
আমাগক পড়গত রদগলন। আর জানাগলন আমার বকাগনা প্রশ্ন োকগল খুরশমগন 
বসগুগলার উতির বদগবন। এক রাগতর মগযেই সবগুগলা বই পগড় বফরল আরম। এই 
প্রেমবার ইসলাম সম্পগক্ত  জানগত মুসরলমগদর বলিা বই পড়লাম। ধম্ত তত্ত্ব রনগয় 
৮ বের পড়াগশানার সময় ইসলাম রনগয় বেসব বই পগড়রে, বসগুগলা ররিষ্ানগদর 
বলিা রেল। বসই বইগুগলা জানায়—ররিষ্ানরা ইসলাম সম্পগক্ত  কী ভাগব। বাস্বতা 
িগছে—তারা ো ভাগব, ইসলাম তার বেগক অগনক অগনক রভন্ন। সরত্ বলগত, 
তাগদর ধারণা সম্পূণ্ত  ভুল। 

আরম পররদন আবার ইসলারমক বসন্টাগর বেলাম। েতরদন বেসব বই পগড়রে, 
বসগুগলা রনগয় প্রায় রতন ঘণ্া আগলাচনা করলাম। তারা আবার আমাগক রকছু 
বই রদগলন। পররদন আরম আবার বসিাগন বেলাম, তাগদর সাগে কগয়ক ঘণ্া 
আগলাচনা করলাম। তারা আবার আমাগক বই রদগলন। এভাগব প্রায় এক সপ্াি 
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চগল বেল। ততরদগন আরম ১২টি বই পগড় বফগলরে আর আগলাচনা কগররে প্রায় 
১৫ ঘণ্া। ৮ বের ধগর আরম ররিষ্ান ধম্ত তত্ত্ব রনগয় পড়াগশানা কগররে। আর বসই 
সপ্াগি জানগত ও বুঝগত পারলাম—ইসলাম সত্, রকন্তু তিগনা ইসলাম গ্রিগণর 
রসদ্ধান্ত রনইরন। একজন বমৌলবাদী ররিষ্াগনর জন্য এটা ববশ কঠিন রেল। 

ইসলাম গ্রিণ না করগলও আরম ইসলারমক বলকচারগুগলায় বেগত োরক। নতুন 
নতুন তযে জানরেলাম আর ধাক্া িারছেলাম। বলকচারগুগলা বেন আমার মাটোগস্ত  
করা পড়াগশানার রররফউগটশন। আরম জানতাম না, মুসরলমরা রবশ্াস কগর, রেশু 
বাবা োড়া জন্মগ্রিণ কগরগেন। তারা বে রেশুগক রবশ্াস কগর, বসটাই জানতাম না। 
আগরা বজগন অবাক িলাম, বকউ েরদ রেশু বা ঈসাগক নরব রিগসগব রবশ্াস না 
কগর তািগল বস মুসরলমই িগত পাগর না; তগব মুসরলমরা ঈসাগক ঈশ্র রিগসগব 
মাগন না, মাগন আল্াির একজন নরব রিগসগব। আগরা রবশ্াস কগর, রতরন ক্রুশরবদ্ধ 
িনরন, জীরবত অবস্ায় আল্াি তাগক আসমাগন তুগল রনগয়গেন। আমার বজগন 
ভাগলা লাগে, বমরর বা মারইয়ামগক রনগয় কুরআগন সম্পূণ্ত  একটি সুরা আগে। 
অেচ ক্ােরলক ও প্রগটেট্ান্ট বাইগবগল বমররগক রনগয় শুধু একটি অনুগছেদ আগে, 
বেিাগন তাগক ‘The Magnificent’ বলা িগয়গে। কুরআগন তার নাগমই একটি 
সুরা আগে, বসিাগন তার পররচগয় ঈসা আলাইরিস সালামগক পরররচত করা িগয়গে। 
ঈসা ইবনু মারইয়াম অে্ত াৎ মারইয়াম-পুত্র বগল সম্ারনত করা িগয়গে।  

ইসলারম ক্াসগুগলা করার পর বাসায় এগস আরম বসগুগলা রনগয় ভাবতাম। ররিষ্ধম্ত  
রনগয় আমার মগন বেই প্রশ্নগুগলা উগেরেল, বসগুগলার উতির পারছেলাম বসিাগন। 
প্ররতরদন রাগত বাইগবল পগড় ঈশ্গরর কাগে প্রাে্ত না করতাম, ‘েি, আমাগক 
পে বদিান—ইসলাম সত্ রক না।’ আগস্ আগস্ প্রাে্ত নায় রেশু, পরবত্র আত্া, 
ফাদার—এসব শগব্দর ব্যবিার বাদ রদগয়রেলাম। শুধু্ ঈশ্গরর কাগে সত্ পগের 
সধ্ান চাইতাম। আর বকউ অন্তগরর েভীর বেগক সগত্র সধ্ান করগল আল্াি 
তাগক পে বদিান। 

ইসলারমক বসন্টাগর প্রেম োওয়ার প্রায় দুই মাস পগরর কো। একরাগত তন্দ্রাছেন্ন 
অবস্ায় প্ররতরদগনর মগতা ঈশ্গরর কাগে বসই প্রাে্ত না কররেলাম, িোৎ আমার 
হৃদগয় রকছু প্রগবশ করার অনুভূরত িগলা। আরম উগে বগস বললাম, ‘আল্াি, 
আরম রবশ্াস করর, আপরনই একমাত্র ঈশ্র, একমাত্র উপাস্য।’ বসই প্রেমবার 
আরম আল্াি শব্দটি ব্যবিার করর। আগে অগনকগক বলগত শুগনরে, রকন্তু রনগজ 
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বকাগনারদন আল্াি শব্দটি বরলরন।

আমার ইসলাম গ্রিগণর প্ররতরক্রয়া বমাগটও ভাগলা রেল না। যুগে যুগে োরা ইসলাম 
গ্রিণ কগরগে, তাগদর মগতা আমাগকও পাররবাররক-সামারজক পরীষিার মুগিামুরি 
িগত িয়। বেই মানুেগুগলা রেশুর ভাগলাবাসার কো বগল ববড়ায়, তারাই আমার 
সাগে ঘৃরণত আচরণ করগত শুরু কগর। সব্তপ্রেম রবপে্ত য় রেল—চাকরর িারাগনা। 
আরম দুগটা কগলগজ রশষিকতা করতাম। ইসলাম গ্রিগণর পর আমাগক বসিান বেগক 
বাদ বদওয়া িয়। ি্াঁ, তাগদর রীরত অনুোয়ী, আপরন ররিষ্ান িগয় ইসলাম সম্পগক্ত  
পড়াগত পাগরন, রকন্তু মুসরলম িগয় ররিষ্ধম্ত  সম্পগক্ত  পড়াগত পারগবন না। আমার 
ইসলাম গ্রিগণর প্রায় ৭ বের আগে আমার স্বামী মারা রেগয়গে। ৯ সন্তাগনর মগযে 
৩ সন্তাগনর আরে্ত ক ভার রেল আমার ওপর। 

এরপর রবিতীয় কষ্দায়ক ঘটনাটা ঘগট। আমার স্বামীর পররবার আমাগক ত্াে কগর। 
তারা ববশ সম্ভান্ত পররবার। রফরলপাইগন তারা ববশ সম্ারনত। আমার শ্শুগরর 
বাবাগক রফরলপাইগনর ইরতিাগসর বইগুগলাগত নায়ক-বীর রিগসগব বদিাগনা িয়। 
আমার শ্শুর একসময় েভন্ত র রেগলন। রতরন অবশ্য মারা বেগেন, রকন্তু আমার 
স্বামীর মৃতু্র পরও তার পররবাগরর বলাকগদর সাগে আমার েভীর আত্ীয়তা 
রেল। তারা রবরভন্নভাগব আমাগক সািায্য কগরগে। আমার জন্ম ক্ারলগফারন্ত য়ায়, 
আমার বাবার পররবাগরর আত্ীয়রা আগমররকান, তারা আগমররকাগতই োগকন। 
আরম রফরলপাইগন আসার পর স্বামীর পররবাগরর সাগে দৃঢ় বধ্ন েগড় ওগে। তারা 
আমার রনজ পররবাগরর বচগয়ও ববরশ আপন রেল, রকন্তু ইসলাম গ্রিণ করায় তারা 
আমার সাগে সব রকগমর সম্পক্ত  বেদ কগর। বগল বদয়, আমার সাগে তাগদর 
বকাগনা সম্পক্ত  বনই, পাররবাররক অনুষ্ানগুগলাগত আমার বকাগনা জায়ো বনই। এই 
ঘটনায় আরম ভীেণ কষ্ পাই। রতনরদন ধগর বেঁগদরেলাম এই কারগণ; তগব েিনই 
সালাত আদায় করতাম, হৃদগয় প্রশারন্ত অনুভব করতাম। উপলরধি করতাম, ইসলাম 
গ্রিণ কগর বকাগনা ভুল করররন। 

এরদগক আমার রনগজর সন্তানগদর সগঙ্গ আগরক রববাদ শুরু িয়। বসসময় আমার 
বোট বেগল োড়া অন্য সব বেগলগমগয় আগমররকায় রেল। ইসলারমক বসন্টাগর 
বেসব জানরেলাম, বসগুগলা সম্পগক্ত  তাগদর রচঠি রলিতাম। আরম সবসময় আমার 
সন্তানগদরগক রনগজর রবশ্াস সম্পগক্ত  জানাগত পেন্দ করর। তারা েিন বোট রেল, 
তাগদরগক ধমমীয় রশষিা রদগয়রে। ফগল এিন তারা সবাই ধারম্ত ক ররিষ্ান। আমার 


