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মুসিলম েরাগী েদেখ মািকর্ ডা�ার অিরিভয়ার ইসলাম �হণ
স�িত মািকর্ন িশশ ু ও নারী িবেশষজ্. ইউ এস অিরিভয়া
ইসলাম �হণ কেরন। িনেজর ইসলাম �হণ �সে� ডা. অিরিভয়া
বেলন, আিম আেমিরকার একিট হাসপাতােল নারী ও িশশু
িবেশষজ্ঞ িহেসেব কাজ কির। একিদন হাসপাতােল এক আর
মুসিলম নারী এেলন বা�া �সেবর জনয্। �সেবর প ূবর মুহূেতর্
িতিন বয্থায় কাতরাি�েলন। �সব মুহূতর্ ঘিনেয় তােক জানাল,
আিম বাসায় যাি�, আর আপনার বা�া �সেবর দািয়� অপর্ণ
কের যাি� অনয্ এক ডা�ােরর হােত। মিহলা হঠাৎ কাঁদেত
লাগেলন, ি�ধা ও শ�ায় িচৎকার জুেড় িদেলন, ‘না না, আিম
েকােনা পুরুষ ডা�ােরর সহাযয্ চাই না। আিম তার কথা শুে
অবাক হেয় েগলাম। এমতাব�ায় তার �ামী আমােক জানােলন,
েস চাইেছ তার কােছ েযন েকােনা পুরুেষর আগমন না ঘেট।
কারণ েস সাবালক হওয়া েথেক িনেয় আজ পযর্� আপন বা,
ভাই ও মামা �ভৃিত মাহরাম পুরুষ ছাড়া অনয্ েকউ তার েচহার
েদেখ িন।
আিম েহেস উঠলাম আর অপার িব�য় িনেয় তােক বললাম, অথচ
আিম িকনা এমন এক নারী আেমিরকান, েহন েকােনা পুরুষ েনই
েয তার েচহারা েদেখ িন। অতঃপর আিম তার আেবদেন সাড়া
িদলাম।
বা�া �সেবর পরিদন আিম তােক সাহস ও সা�না িদেত এলাম।
পােশ বেস তােক জানালাম, �সােবা�র সমেয় দা�তয্িমলন
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অবয্াহত রাখার দন আেমিরকায় অেনক মিহলা অভয্�রীণ
সং�মণ এবং স�ান �সবঘিটত �ের েভােগন। তাই এ স�কর্
�াপন েথেক আপিন কমপেক্ষ চি�শ িদন িবর থাকেবন। এ
চি�শ িদন পুি�কর খাদয্ �হণএবং শারীিরক পির�ম েথেক দূ ের
থাকার গুরু�ও তুেল ধরম তার সামেন। এটা করলাম আিম
সবর্েশষ ডা�াির গেবষণার ফলাফেলর িনিরেখ।
অথচ আমােক হতভ� কের িদেয় িতিন জানােলন, ইসলাম এ
কথা বেল িদেয়েছ। �সেবা�র চি�শ িদন পিব� হওয়া অবিধ
ইসলাম �ী িমলন িনিষ� কেরেছ। েতমিন এ সময় তােক সালাত
আদায় এবং সাওম পালন েথেকও অবয্াহিত িদেয়েছ।
এ কথা শুেন আিম �� হেয় েগলাম। িব�েয় িবমূঢ় হলাম।
তাহেল আমােদর এত গেবষণা আর এত পির�েমর পর েকবল
আমরা ইসলােমর িশক্ষা পযর্� েপৗঁ!!
আেরকিদন এক িশশু িবেশষজ্ঞ এেলন নবজাতক েক েদখে
িতিন িশশুর মােয়র উে�েশ বলেল, বা�ােক যিদ ডান কােত
েশায়ান তেব তা িশশুর �াে�য্র জনয্ ভােলা। এেত কের ত
হৃদ��ন �াভািবক থােক। িশশুর বাবা তখন বেল উঠে,
আমরা সবাই সবসময় এ িনয়ম েমেন চিল। আমরা সবর্দ ডান
পাশ হেয় ঘুমাই। এটা আমােদর নবী মুহা�দ সা�া�াহু আলাইিহ
ওয়াসা�ােমর সু �ত। এ কথা শুেন আিম িবেয় থ হেয় েগলাম!!
এই জ্ঞান লাভ করেত আমােদর জীবনটাই পার করলাম আর ে
িকনা তার ধমর্ েথেকই এ িশক্ষা েপেয় এে! ফেল আিম এ ধমর্
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স�েকর্ জানার িস�া� িনলাম। ইসলাম স�েকর্ পড়াশুনার জ
আিম এক মােসর ছু িট িনলাম এবং আেমিরকার অনয্ শহের চেল
েগলাম, েযখােন একিট ইসলািমক েস�ার রেয়েছ। েসখােন আিম
অিধকাংশ সময় নানা িজজ্ঞাসা আর �ে�া�েরর মেধয্ কাটালা
অেনক আরব ও আেমিরকান মুসলমােনর সে� উঠাবসা করলাম।
আলহামদু িল�াহ এর কেয়ক মােসর মাথায় আিম ইসলাম �হেণর
েঘাষণা িদলাম।
সূ� : ই�ারেনট
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