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মুসিলম েরাগী েদেখ মািকর্  ডা�ার অিরিভয়ার ইসলাম �হণ 

স�িত মািকর্ িিশ ু ্ারী িবেিেশ ডা. ইউ এস অিরিভয়া 
ইসলাম �হণ কের্। ি্েজর ইসলাম �হণ �সে� ডা. অিরিভয়া 
বেল্, আিম আেমিরকার একিট হাসপাতােল ্ারী ু িিশ 
িবেিেশ িহেসেব কাজ কির। একিদ্ হাসপাতােল এক আরব 
মুসিলম ্ারী এেল্ বা�া �সেবর জ্য। �সেবর পপবর মুহপ েতর 
িতি্ বয্ায় কাতরািিেল্। �সব মুহপতর ্ি্েয় তােক জা্ালাম, 
আিম বাসায় যািি, আর আপ্ার বা�া �সেবর দািয়� অপরণ 
কের যািি অ্য এক ডা�ােরর হােত। মিহলা হহাা কাাদেত 
লাগেল্, ি�ধা ু ি�ায় িচাকার জুেড় িদেল্, ‘্া ্া, আিম 
েকাে্া পুরে ডা�ােরর সাহাযয চাই ্া। আিম তার ক্া শে্ 
অবাক হেয় েগলাম। এমতাব�ায় তার �ামী আমােক জা্ােল্, 
েস চাইেছ তার কােছ েয্ েকাে্া পুরেের আগম্ ্া ্েট। 
কারণ েস সাবালক হুয়া ে্েক ি্েয় আজ পযর্ আপ্ বাপ, 
ভাই ু মামা �ভৃিত মাহরাম পুরে ছাড়া অ্য েকউ তার েচহারা 
েদেখ ি্।  
আিম েহেস উহলাম আর অপার িব�য় ি্েয় তােক বললাম, অ্চ 
আিম িক্া এম্ এক ্ারী আেমিরকা্, েহ্ েকাে্া পুরে ে্ই 
েয তার েচহারা েদেখ ি্। অতঃপর আিম তার আেবদে্ সাড়া 
িদলাম।  
বা�া �সেবর পরিদ্ আিম তােক সাহস ু সা�্া িদেত এলাম। 
পােি বেস তােক জা্ালাম, �সােবা�র সমেয় দা�তযিমল্ 
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অবযাহত রাখার দর্ আেমিরকায় অে্ক মিহলা অভয্রীণ 
সং�মণ এবং স্া্ �সব্িটত �ের েভােগ্। তাই এ স�কর 
�াপ্ ে্েক আপি্ কমপেক চিচি িদ্ িবরত ্াকেব্। এ 
চিচি িদ্ পুি�কর খাদয �হণ এবং িারীিরক পির�ম ে্েক দপের 
্াকার গর�ু তুেল ধরলাম তার সামে্। এটা করলাম আিম 
সবরেিে ডা�াির গেবেণার  লা েলর ি্িরেখ।    
অ্চ আমােক হতভ� কের িদেয় িতি্ জা্ােল্, ইসলাম এ 
ক্া বেল িদেয়েছ। �সেবা�র চিচি িদ্ পিব� হুয়া অবিধ 
ইসলাম �ী িমল্ ি্িে� কেরেছ। েতমি্ এ সময় তােক সালাত 
আদায় এবং সাুম পাল্ ে্েকু অবযাহিত িদেয়েছ।  
এ ক্া শে্ আিম  � হেয় েগলাম। িব�েয় িবমপূ হলাম। 
তাহেল আমােদর এত গেবেণা আর এত পির�েমর পর েকবল 
আমরা ইসলােমর িিকা পযর্ েপ ছলাম!!  
আেরকিদ্ এক িিশ িবেিেশ এেল্ ্বজাতকেক েদখেত। 
িতি্ িিশর মােয়র উেেেি বলেল্, বা�ােক যিদ ডা্ কােত 
েিায়া্ তেব তা িিশর �াে�যর জ্য ভােলা। এেত কের তার 
হদদ�্ �াভািবক ্ােক। িিশর বাবা তখ্ বেল উহেল্, 
আমরা সবাই সবসময় এ ি্য়ম েমে্ চিল। আমরা সবরদা ডা্ 
পাি হেয় ্ুমাই। এটা আমােদর ্বী মুহা�দ সাচাচাহ আলাইিহ 
ুয়াসাচােমর সু�ত। এ ক্া শে্ আিম িব�েয় ্ হেয় েগলাম!! 
এই শা্ লাভ করেত আমােদর জীব্টাই পার করলাম আর েস 
িক্া তার ধমর ে্েকই এ িিকা েপেয় এেসেছ!  েল আিম এ ধমর 
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স�েকর জা্ার িস�া্ ি্লাম। ইসলাম স�েকর পড়াশ্ার জ্য 
আিম এক মােসর ছুিট ি্লাম এবং আেমিরকার অ্য িহের চেল 
েগলাম, েযখাে্ একিট ইসলািমক েস�ার রেয়েছ। েসখাে্ আিম 
অিধকাংি সময় ্া্া িজশাসা আর �ে�া�েরর মেধয কাটালাম। 
অে্ক আরব ু আেমিরকা্ মুসলমাে্র সে� উহাবসা করলাম। 
আলহামদুিলচাহ এর কেয়ক মােসর মা্ায় আিম ইসলাম �হেণর 
ে্ােণা িদলাম।  

সপ� : ই�ারে্ট 


