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মাইেকল জ�াকসেনর আইনজীিব মাক� েশফার-এর ইসলাম �হেণর কািহনী 
আলী হাসান ৈতয়ব 

 

{গত ২০ েফ3য়াির ২০১১ তািরেখ বাংলােদেশর অন�তম জাতীয় ৈদিনক আমার েদশ- এ একিট 

িরেপাট� 8কািশত হেয়েছ: আল-জািজরার উ<ৃিতেত েসই 8িতেবদনিটর িশেরানাম িছল এমন : 

‘ি?িটশ নারীেদর ইসলাম ধম� �হেণর 8বণতা বাড়েছ’: এেত বলা হয় :  

‘ি?েটেন গত দশ বছের 8ায় ৪০ হাজার মানুষ ধম�াEিরত হেয়েছ: তােদর মেধ� এিগেয় রেয়েছ 

নারীরা: তারা মূলত ইসলাম ধম� �হণ কেরেছ: ‘েফথ ম�াটাস�’ একিট ি?িটশ সংHা: এই সংHািট 

সIিত একিট জিরেপ চািলেয় এ তথ� জানায়: ি?েটেন েKতাLরা, িবেশষ কের েমেয়রা িNOান ধম� 

েছেড় ইসলাম ধম� �হণ করেছ: ফেল রPণশীল ি?িটশরা েবশ িচিEত হেয় পেড়েছ: ইসলাম ধম� 

িনেয় কাজ করেছ ‘েফথ ম�াটাস�’ নামক সংHা: েসই সংHা একিট জিরেপ জািনেয়েছ, গত ১০ বছের 

ি?েটেন 8ায় ৪০ হাজার মানুষ ধম�াEিরত হেয়েছ এবং এেদর 8ায় সবাই ইসলাম ধম� �হণ কেরেছ: 

জিরেপ জানােনা হয়, যারা ধম�াEিরত হেয়েছ তােদর কােরা বয়সই ২৭-এর েবিশ নয়: এেদর মেধ� 

েমেয়েদর সংখ�া 8ায় ৬২ শতাংশ:’ 

িবেKর তাবT িমিডয়া যখন ইসলােমর ওপর হামেল পেড়েছ; ইসলােমর সুWর Xপিটেক কদয� িহেসেব 

উপHাপেন আদাপািন েখেয় মােঠ েনেমেছ, তদুপির ইসলােমর সুশীতল ছায়ায় আZয়�হণকারীর 

সংখ�ার এমন উ[বৃি< েকবল ইসলােমর হ\ািনয়াত তথা সত�তাই 8মাণ কের: পিব] কুরআেন 

আ�াহ তা’আলা বেলেছন,  َ9:فُِر>َ
ْ
ِرَ@ �ل

َ
ْو ك

َ
فَْو�ِهِهْم َ:�هللاEُ ُمِتمB نُو�ِِ@ َ:ل

َ
 তারা  يُِريُد:9َ ِ�ُْطِفئُو� نُوَ� �هللاEِ بِأ

তােদর মুেখর ফুTকাের আ�াহর নূরেক িনিভেয় িদেত চায়, িক_ আ�াহ তাঁর নূরেক পূণ�তাদানকারী: 

যিদও কািফররা তা অপছW কেরঅ: (সূরা আন-নূর : ০৮) এ আয়ােতরই উdল 8মাণ িহেসেব �হণ 

করেত পাির উপেরাe 8িতেবদনিটেক: 

8িতিদনই িবেKর নানা েদেশ অশািEভরা জীবন ত�াগ কের শািE ও মুিeর অব�থ� িঠকানা ইসলােমর 

পিরবাের শািমল হেfন অেনক সাধারণ নর-নারী েথেক িনেয় gানী-পিhতরা: এেদর দীন বদেলর 

গi হেত পাের আমােদর েহদায়ােতর পােথয়: হেত পাের অেনেকরই ইসলােমর 8িত পথ িনদ�শক: 

তাই 8িত মােস একিট কের এমন ব�িeেদরই XপাEেরর গi িনয়িমত তুেল ধরা হেব ইনশাআ�াহ: 

এই ধারাবািহকিটর নাম েদয়া হেলা ‘ইসলাম �হেণর গi’: এ পেব� উপHািপত হেলা : ইসলাম 

�হেণর গi (১)} 

 



ইসলাম �হেণর গiইসলাম �হেণর গiইসলাম �হেণর গiইসলাম �হেণর গi    ((((১১১১))))    
গত ২৪ অেkাবর ২০০৯ শিনবার 8খ�াত মািক�ন এ�াডেভােকট ও িমিলয়িনয়ার মাক� েশফার তার 

দশিদেনর েসৗিদ nমণ েশেষ ইসলাম �হেণর েঘাষণা েদন: জনাব েশফার আেমিরকার লসএেpলস-

এর একজন ডাকসাইেট আইনিবদ ও েকািটপিত: িতিন একজন খ�াতনামা অিপ�তস*িq আইন 

িবেশষg: সব�েশষ িতিন মৃতু�র এক মাস আেগ মাইেকল জ�াকসেনর িবrে< দােয়র করা মামলািটর 

িবrে< লেড়েছন:  

জনাব মােক�র ইসলাম �হেণর ঘটনা ব�e করেত িগেয় েসৗিদ sােভল গাইড জািব িবন নািসর শরীফ 

বেলন, মাক� েশফার েসৗিদ আরব েপtছার পর েথেকই ইসলাম স*েক�, ইসলােমর অন�তম rকন 

সালাত স*েক� িজেgস করেত ur কেরন: িরয়ােদ আমরা দুিদন অবHান কির: েসখােনও িতিন 

ইসলােমর খুঁিটনািট িজেgস অব�াহত রােখন: তারপর আমরা েগলাম নাজরান: েসখান েথেক আবহা 

আবার েসখান েথেক উলায় েগলাম: উলায় েপtছার পর ইসলােমর ব�াপাের তার েকৗতূহল আরও 

েবেড় েগল: এখােন একবার আমরা ঘুরেত েবrেনার পর উলায় আমােদর সেL আসা িতনজন েসৗিদ 

যুবেকর 8শাEিচেq মrবালুকার ওপর নামায পড়ার দৃশ� তার vদয়েক 8বলভােব আেWািলত কের:  

দু'িদন উলায় কািটেয় আমরা যাই জাউফ নামক Hােন: জাউেফ িগেয় মাক� েশফার আমার কােছ 

ইসলাম স*িক�ত েয েকােনা �x চাইেলন: আিম তােক ইসলাম ধেম�র ওপর িলিখত কেয়কিট 

পুিyকা সরবরাহ কির: িতিন মেনােযাগসহ েসসব পড়া ur করেলন: েভারেবলা িতিন আমার কােছ 

জানেত চাইেলন, নামায কীভােব আদায় করেত হয়? আিম তােক নামায িকভােব পড়েত হয়, অযু 

করেত হয় িকভােব— তা ব�াখ�া করলাম: তTPণাT িতিন আমার পােশ দাঁিড়েয় েগেলন এবং আমার 

সেL নামায আদায় করেলন: নামায পর আমােক জানােলন, িতিন নামায পেড় খুব 8শািE লাভ 

কেরেছন:  

বৃহ|িতবার স}�ায় আমরা েজ~ায় িফের এলাম: িতিন িক_ পুিyকা�েলার ওপর েচাখ বুলােনা 

অব�াহত েরেখেছন: u�বার সকােল আমরা পুরান েজ~ায় েগলাম: জুমার নামােজর সময় ঘিনেয় 

এেল আমরা েহােটেল িফের এলাম: সবাইেক জানালাম, িকছুPেণর মেধ�ই আিম জুমার নামায পড়েত 

যাব: মাক� বলেলন, 'আিম েতামার সেL েযেত চাই: আিম েতামােদর নামায পড়া েদখব:' আিম তােক 

�াগত জানালাম: মসিজেদ েগলাম এবং সমেবত অেনক মুসি�র সেL মসিজেদর বিহ8�াLেণ জুমার 

নামায আদায় করলাম: অনিতদূর েথেক সবই লP� করিছেলন মাক� েশফার: নামায পর সব মুসি� 

এেক অন�েক সালাম-স�াষণ জানােfন: সবার মুেখ এক অপািথ�ব খুিশর দীি�: এসব দৃশ� তােক 

খুবই মু� করেলা:  

আমরা যখন েহােটেল িফের এলাম, িতিন বলেলন,  'আিম ইসলাম ধেম� দীিPত হেত চাই:' আিম 

তােক েগাসল করেত বললাম: সেL সেL িতিন েগাসল করেলন: আিম তােক কােলমােয় শাহাদােতর 

তালিকন িদলাম: িতিন পড়েলন, 'লা ইলাহা ই�া�া� মুহা�াদুর রসুলু�াহ': তারপর িতিন দু'রাকাত 

নামায পড়েলন: নামায বাদ িতিন আমােক বলেলন, আিম েসৗিদ ত�াগ করার আেগ পিব] ম\ার 

হারাম শরীেফ যাবার বাসনা রািখ: শিনবার স}�ায় হারাম শিরেফ িগেয় িতিন সালাত আদায় 

করেলন: তারপর আমরা হামরায় অবিHত “দাওয়াহ ওয়াল ইরশাদ” অিফেস েগলাম: েসখােন িতিন 

আনু�ািনকভােব ইসলাম �হণ করেলন: তােক ইসলাম �হেণর সামিয়ক সনদ েদয়া হল: শিনবার 

স}�ায় তার আেমিরকান সLীরা েযেহতু চেল যােবন তাই 8েফসর তুরিকyািন মাক� েশফারেক হারাম 

শিরেফ েপtছােনার দািয়� িনেলন:  



স�ার মাক� েশফােরর হারাম শরীফ গমন স*েক� 8েফসর মুহা�দ আিমন তুরিকyািন বেলন, 

সামিয়ক সনদ �হেণর পর মাক� েশফার এবং আিম ম\ার হারাম শিরেফ েগলাম: হারাম শরীফ দশ�ন 

মা] তার েচহারায় ফুেট উঠল এক অনািবল লাবণ�: তার কপাল ও কেপাল উ�ািসত হল েসৗভােগ�র 

এক িবরল ৈবভেব: আমরা যখন হারােম 8েবশ করলাম: সরাসির পিব] কাবা েদখেত েপলাম: 

তখন তার আপাদমyেক আনেWর েঢউ েখেল েগল: 8াি� ও তৃি�েত ভের উঠেলা েযন তার মন: 

আ�াহর শপথ! আিম েস দৃেশ�র বণ�না িদেত অPম: মাক� েশফার কাবা তাওয়াফ করেলন: আমরা 

নামায পড়লাম: যখন িফরিছলাম তখন মেন হিfল, এ ঘর তার কত আপন! কত েচনা! কাবােক 

েছেড় তার মন েযন িকছুেতই িফের আসেত চাইিছল না:  

'আিম েযন নব জীবন লাভ কেরিছ:' 

ইসলাম �হেণর েঘাষণা েদবার পর িরয়ােদ এক সংবাদ সে�লেন মাক� েশফার তার ইসলাম কবুেলর 

েসৗভােগ�র িববরণ িদেত িগেয় বেলন, 'আমার পেP এ মুহূেত�র অনুভূিত ব�e করা আসেলই স�ব 

নয়: uধু এেতাটুকু বলেত পাির েয, আিম এক নব জীবন লাভ কেরিছ: আজ আমার নতুন জীবেনর 

সূচনা ঘটেলা:' 

িতিন আরও বেলন, আিম েতা েসৗভােগ�র চূড়ায় উপনীত হেয়িছ: যখন হারাম শরীেফ 8েবশ করলাম, 

পিব] খানােয় কাবা েদখলাম— েস েয কী 8াি� ও তৃি�র পূণ�তার মুহূত� িছল, তা আিম আপনােদর 

সামেন ব�e করেত সPম নই:  

পরবত�ীেত িতিন কী করেবন এমন এক 8ে�র জবােব মাক� েশফার বেলন, 'আিম ইসলাম স*েক� 

আরও েবিশ েবিশ জানার েচ�া করব: আ�াহর দীন স*েক� গভীরতায় েপtছার 8য়াস চালাব এবং 

পিব] হজ স*াদেনর জন� অিচেরই আবার েসৗিদ আরেব িফের আসব:' 

ইসলাম �হেণ উ�ু< হেলন কীভােব এমন 8ে�র জবােব বেলন, 'ইসলাম স*েক� খুব অiই জানা-

uনা িছল: আিম যখন েসৗিদ আরব nমণ করলাম, েসখানকার মুসিলমেদর জীবন যাপন 8ণালী 

েদখলাম, িবেশষত তােদরেক 8শাEিচেq সালাত আদায় করেত েদখলাম, তখন ইসলাম স*েক� 

জানেত 8বলভােব আ�হ েবাধ করলাম: ইসলাম স*েক� জানেত ur করা মা]ই আমার 8বল 

িবKাস জ�াল েয, এিট সত� ধম�:  

েরাববার 8ভােত স�ার মাক� আেমিরকার উে~েশ েজ~াH িকং আ�ুল আিজজ িবমানবWর ত�াগ 

কেরন: এয়ারেপােট� ইিমে�শন পব� অিত�ম করার সময় ধম� ঘের িলেখন ইসলাম: পাঠক, ছিবসহ 

মাক� েশফারেক েদখেত চাইেল িভিজট করেত পােরন—  
http://www.ebnmaryam.com/vb/showthread.php?goto=newpost&t=50738  


