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இஸ்லாத்துக்காக அனைத்னையும் 
துறந்தைன். 

 

சவூைி அதேபியாவின் அேப் நியூஸ் பத்ைிரினகயில் 

2014. ஜூனல 11 ைிகைி பிேசுக்கப் பட்டது 

 

பூணம் என்ற சசல்லப் சபயரில் அனழக்கப்படும் 
கவிைா இந்ைியாவின் சிவ் தசைா எனும் ைீவிேவாை 
இந்துக்களின் குடும்பத்னை தசர்ந்ைவர். இப்தபாது 
அவேது சபயர் நூர் பாத்ைிமா. இஸ்லாத்னை ஏற்றுக் 
சகாள்ளும் பானையில் அவர் சந்ை ிக்க தநரிட்ட 
சகாடுனமனள இவ்வாறு விபரிக்கிறார். 
 

இந்ைியாவில் மும்பாயில் பிறந்ை எைக்கு இப்தபாது 
30 வயைாகிறது. எைினும் இஸ்லாமிய அறினவ 
சபாறுத்ை வனேயில் நான் இன்னும் ஐந்து வயது 
குழந்னைனய விட இளனமயாைவள். 
 

மும்பாயில் ஆேம்பபக் கல்வினய கற்று இங்கிலாந்ைில் 
தகம்பிரிஜ் பல்கனல கழகத்துக்கு உயர் கல்வி கற்கச் 
சசன்தறன். காம்பியூடர் கல்விகள் கற்று பல்தவறு 
பட்டங்கனள சபற்ற நான், மறுனமக்காக எனையுதம 
சசய்யவில்னல. இைனைப் பற்றி நான் சபரிதும் 
கவனலப் படுகிதறன். எைினும் சத்ைியத்ைின் பக்கம் 
என்னை வழி நடத்ைிய அல்லாஹ்வுக்கு எைது நன்றிக் 
கடனை சைரிவிக்க கடனமப் பட்டுள்தளன். நான் 
பிறந்து வளர்ந்ை ைீவிே பாேைத்ைின் இந்து கலாசாேம் 
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முஸ்லிம்கனள கடுனமயாக சவறுத்து ஒதுக்கியி 
ருந்ைது.  
 

இளம் பருவத்ைிதலதய சினல வணக்கத்னை நான் 
கடுனமயாக சவறுத்தைன். சிறு வயைில் ஒரு முனற 
வ டீ்டில் இருந்ை ச ினல ஒன்னற நான் தூக்க ிக் 
ச க ாண்டு  த ப ா ய் ,  குள ி யலன ே ய ி ல்  னவ த் ை 
காேணத்ைால், எைது அம்மாவின் தகாபத்துக்கும் 
ஆளாக தநரிட்டது. அந்ை சந்ைர்ப்பத்ைில், ைன்ைதய 
காத்துக் சகாள்ளத் சைரியாை  சினலக்கு முன்ைால் 
ைனல குைிந்து வணங்குவைாலும் அைன் ஆசினய 
நாடுவைாலும் எந்ை நன்னமயும் கினடக்காது என்று 
கூறிய தபாது, இன்னும் அைிக வனச மாறி ைான் 
எைக்கு கினடத்ைது. 
 

எங்கள் கலாச்சாேத்ைில் இருந்ை தகவலமாை சடங்கில் 
மணப்சபண் கணவைின் கால்கனள கழுவி அந்ை நீனே 
அருந்ை தவண்டும். இந்ை காரியத்னை சசய்ய மறுத்ை 
தபாது கடுனமயாை வனசசமாழி தகட்க தநரிட்டது. 
இந்ை கால கட்டத்ைில் அருகில் உள்ள இஸ்லாமிய 
நினலயத்னை அடிக்கடி ைரிசித்தைன். முஸ்லிம்கள் 
ச ினலகனள வணங்குவைில்னல என்றும், சகல 
சக்ைிகனளயும் சகாண்ட ஒரு இனறவனை வணங்கி, 
அவைிடதம உைவி தைடுகிறார்கள் என்றும் அறிந்துக் 
சகாண்தடன். அவர்களது நம்பிக்னககனள நான் 
விரும்ப ிதைன். அவர்களது வணக்க முனறகள் 
என்னை கவர்ந்ைது. 
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எைது ைிருமணத்ைின் பின் என் கணவருடன் பஹ்தேன் 
தைசத்துக்குச் சசன்று வாழ தநர்ந்ைது. இைன் மூலம் 
இஸ்லாத்னைப் பற்றி கூடுைலாக அறிய எைக்கு 
வ ா ய் ப் பு  க ி ட் டியது .  முஸ்ல ி ம்  ச பண்கள ி ன் 
வ டீுகளுக்குச் சசன்று முஸ்லிம்களின் வணக்க 
முனறகனளயும் குர்ஆன் பற்றியும் அறிந்து சகாள்ளும் 
வாய்ப்பும் கினடத்து. 
 

என் வ டீ்டில் அனறக் கைனவ மூடிக்சகாண்டு 
முஸ்லிம்கனளப் தபால் சைாழ முயன்தறன். ஒரு நாள் 
கைனவ மூட மறந்து விட்ட தபாது அனறக்குள் வந்ை 
எைது கணவர் நான் சைாழுவனை கண்டு என்னை 
மிகவும் கடுனமயாக கண்டித்ைார். எைக்கு சபரும் 
பயம் ஏற்பட்டாலும் அச்சந்ைர்ப்பத்னை எைிர்சகாள்ள 
எைக்குள் ஏதைா மகத்ைாைசைாரு சக்ைி னைரியத்னைக் 
சகாடுத்ைது. நாை  இஸ்லாத்னை ஏற்றுக் சகாண்டு 
விட்தடன். அைைால் இப்தபாது சைாழுகிதறன் என்று 
உேத்ை குேலில் சத்ைமிட்தடன். எைது குேனல தகட்டு 
அங்கு ஓடி வந்ை எைது சதகாைரி யிடம் என் கணவர் 
நட ந்ைனை  கூற ியத ப ாது ,  அவளும் ஆத்ை ி ே ம் 
சகாண்டாள். “எைக்கு எது நல்லது, எது சகட்டது 
என்பனை நான் அறிதவன். நான் ஏற்றுக் சகாண்ட 
பானையில் ைான் நடப்தபன்.  என்று உறுைியாக 
அறிவித்தைன். இைன் பின் என் கணவர் என்னை மிகக் 
கடுனமயாக சித்ைேவனை சசய்யத் சைாடங்கிைார் . 
அவேது சகாடுனமயின் காேணமாக நான் உணர்விழந் 
ைிருகிதறன். எைது இரு பின்னளகளும் வடீ்டில் ைான் 
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இருக்கிறார்கள்  மூத்ை மகன் 9ம் வகுப்பிலும் இனளய 
மகன் 8ம் வகுப்பிலும் கல்வி கற்கிறார்கள். ஆைால் 
இச் சம்பவத்ை ின் ப ின் அவர்கனள பார்க்கவும் 
அவர்களுடன் தபசவும் அனுமைியின்று அனறக்குள் 
அனடத்து னவக்கப் பட்தடன். 
 

ஒர் இேவு,  நான் அனடத்து னவக்கப்பட்டிருந்ை 
அனறனய ைிறந்து உள்தள வந்ை எைது மூத்ை மகன் 
என்னை அனணத்துக் கண்ணரீ்   வடித்ைான். வடீ்டில் 
இருந்ை அனைவரும் சவளிதய சசன்றிருப்பைா கவும் 
வ டீ்டில் ஒருவரும் இல்னல என்றும் எைக்கு 
அறிவித்ைான். எைது குடும்பம் என்னை சகானல 
சசய்ய ைிட்டமிட்டிருப்பைால் என்னை வடீ்னட விட்டும் 
உடதை ைப்பி ஓடும்படி இரு கண்களிலும் நீர் சசாரிய 
கூறிைான். எைது பிள்னளகனள பிரிந்து என்ைால் 
தபாக முடியாது என்று நான் கூறிய தபாது, வடீ்னட 
விட்டும் தபாகத்ைான் தவண்டும் என்று என்னை 
வற்புறுத்ைிைான். “அம்மா தபாய் விடுங்கள். அவர்கள் 
உங்கனள சகானல சசய்வார்கள்.  என்று அவன் கைறி 
மன்றாடிய காட்சி இன்னும் என் கண் முன்ைால் 
சைரிகிறது. 
 

இறுைியில் வடீ்னட விட்டு சவளியில் சசல்ல முடிவு 
சசய்தைன். எைது மகன், “ைம்பி! எழுந்ைிரு, அம்மா 
தபாகப் தபாகிறார். அம்மானவ மீண்டும் எப்தபாது 
காண்தபாம் என்று சைரியாது. அைைால் இப்தபாதை 
அம்மானவ பார்த்துக் சகாள்.  என்று ைன் ைம்பினய 
எழுப்பிைான். 
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தூக்கம் கனலந்ை எைது இனளய மகன் என்னை 
கட்டி க்  ச க ாண்டு  “அம்ம ா  எங் கனள  வ ி ட்டு 
தபாகிற ீர்களா?  என்று கைறிைான். “ஆம். கவனலப் 
படாை ீ ர்கள். நாம் மீண்டும் சந்ை ிப்தபாம் .  என்று 
அவனுக்கு ஆறுைல் கூறிதைன். குளிோை இருண்ட 
இேவில் கண்களிலிருந்து கண்ணேீ சகாட்ட, வடீ்டு 
வாசலில் ந ின்று என் இரு பிள்னளகள் என்னை 
வினட கூறி அனுப்பிைார்கள் . இந்ை காட்ச ினய 
என்ைால் ஒரு தபாதும் மறக்க முடியாது. இச்சம்பவம் 
நினைவு வரும் தபாசைல்லாம், ைமது வடீுகனளயும், 
குடும்பங்கனளயும் பிரிந்து சசன்ற ஆேம்ப கால 
முஸ்லிம்களின் நினைவு வரும். எவ்வளவு சபரிய 
ைியாகம்! 
 

என் உடம்பில் காயங்கள் இன்னும் ஆறவில்னல, 
என்ைால் நடக்கவும் முடிய வில்னல . ம ிகவும் 
கஷ்டத்துடன் சபாலிஸ் ந ினலயத்துக்கு தநோக 
சசன்தறன். அங்கு ஆங்கிலம் சைரிந்ை ஒரு அைிகாரி 
யிடம் எைது  கனைனய கூறி, நான் இஸ்லாத்ைில் 
புகதவண்டும் என்று அறிவித்ை தபாது அவர் அன்புடன் 
எைக்கு ஆறுைல் கூறிைார். எைக்குத் தைனவயாை 
எல்லா உைவிகனளயும் சசய்து ைருவைாக உறுைி கூறி 
எைக்கு அவருனடய வடீ்டில் புகலிடம் சகாடுத்ைார். 
அடுத்ை நாள் நான் சபாலிஸ் பாதுகாப்பில் இருப்பனை 
தகள்விப் பட்ட எைது கணவர் என்னை அவருடன் 
அனுப்பும ாறு  வற்புறுத்ை ிை ா ர் .  ந ான்  அைற்கு 
மறுத்து,தவண்டுமாைால் எைது பணம், நனககள், 
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சசாத்துக்கள் அனைத்னையும் எடுத்துக் சகாள்ளுமாறு 
கூறிதைன். இறுைியில் எைது உறுைினய மாற்ற 
முடியாது எை அறிந்ைதபாது, எைது சசாத்துக்கள், 
பணம், நனக  அனைத்னையும் எழுத்து மூலம் 
பறித்துக்சகாண்டார். 
 

தபாலிஸ் நினலயத்ைின் அைிகாரி என்னை ைன் சசாந்ை 
ைங்னகனய தபால் அன்புடன் நடத்ைிைார் . அவர் 
காட்டிய கருனணனய என்ைால் ஒரு தபாதும் மறக்க 
முடியாது. அவருக்கு நன்றி கூறி ,  உடசலங்கும் 
ஏற்பட்டிருந்ை காயங்களுக்கு சிகிச்னச சபற னவத்ைிய 
ந ினலயத்துக்குப் சசன்று,  அங்கு ச ில நாட்கள் 
ைங்கியிருந்தைன். “உன்னை பார்க்க குடும்பத்ைவர் 
ஒருவரும் வே மாட்டார்களா?  என்று ஒரு நாள் 
டாக்டர் என்ைிடம் தகட்டார் . நான் என்ை பைில் 
சசால்வது? நான் ைான் சத்ைியத்னை தைடி குடும்பத்னை 
விட்டு சவளியில் வந்து விட்தடதை! எைக்கு வடீு, 
குடும்பம் ஏைாவது தைனவயா? ஊனமயாக இருந்தைன். 
எைக்கு இருந்ை ஒதே உறவு இஸ்லாம் மாத்ைிேதம. 
அது எைது புைிய பானையின் ஆேம்ப அடிச்சுவட்டிதல 
தய எைக்கு பாசத்னை காட்டியது 

 

ஆஸ்பத்ைிரியிலிருந்து தநோக இஸ்லாமிய மத்ைிய 
நினலயத்துக்குச் சசன்தறன். அங்கு வயது முைிர்ந்ை 
சபரியவரிடம் என்னுனடய தச ாகக்  கனைனய 
கூறிதைன். ஒரு சில நிமிடங்கள் ையங்கிய அவர், 
“மகதள !  இந்ை சாரி உைக்குக் சபாருத்ைமாை 
ஆனடயல்ல. ஆனகயால முஸ்லிம் சபண்கனளப் 
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தபால் ஆனடயணிந்து ைனலனயயும் மனறத்துக் 
சகாள்.  என்று கருனணயுடன் கூறிைார். பின்பு வுது 
சசய்யும் முனறனய கற்றுக் சகாடுத்து, ஷஹாைானவ 
யும் சசால்லிக் சகாடுத்ைார். இஸ்லாம், முஸ்லிம்கள் 
என்பை பற்றிய ஆேம்ப அறினவ கற்றுக் சகாடுத்ைார். 
ஷஹாைா கூறிய அச்சந்ைர்ப்பத்ைில் என் உள்ளத்ைில் 
எந்ை விைமாை பைற்றதமா, பாேதமா சைரியவில்னல. 
மாறாக அனைத்துதம மிகவும் இதலசாக, சைளிவாக 
இருப்பனை உணர்ந்தைன். நாற்ற முள்ள  சாக்கனட 
யிலிருந்து நீங்கி சுத்ைமாை நீரில் நீந்ைி வந்ைசைாரு 
உணர்வு என்னுள் எழுந்ைது. நான் முஸ்லிமாக மாறிய 
இஸ்லாமிய நினலயத்ைின் சபரியவர் என்னை ைன் 
மகளாக எற்றுக் சகாண்டு ைன் வடீ்டுக்கு அனழத்துச் 
சசன்றார் .  ச ில காலத்ை ின் ப ின் என்னை ஒரு 
முஸ்லிமுக்கு மணம் சசய்து னவத்ைார் . எைது 
முைல ாவது  ஆனச  அல்ல ாஹ்வ ின்  வ ீட்னட 
ைரிசிப்பதை என்று கூறிய தபாது, மக்காவுக்கு உம்ோ 
சசய்யவும் ஏற்பாடு சசய்ைார். 
 

இந்ை மாற்றத்ைின் பின் நான் மீண்டும் இந்ைியாவுக்கு 
ை ிரும்பதவ இல்னல. அைற்கு எந்ை தைனவயும் 
இருப்பைாக எைக்கு தைான்ற வ ில்னல . எைது 
முன்னைய குடும்பம் இந்ைியாவில் சபரும் அேசியல் 
சசல்வாக்கு உள்ளவர்கள். அத்துடன் ைீவிேவாை இந்து 
இயக்கங்களின் சநருங்கிய சைாடர்பும் அவர்களுக்கு 
உண்டு. என்னை சகானல சசய்வைாக அவர்கள் 
கங்கணம் கட்டியிருந்ைைாகவும் அறிந்தைன். ஆைால் 
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நான் இன்று ஒரு முஸ்லிம், அைனையிட்டு சபருனம 
அனடகிதறன். எைது வாழ்வின் எஞ்சிய நாட்கனள 
இஸ்லாத்ை ின் ஒளியில் கழ ிப்பதை எைது ஒதே 
தநாக்கம். 
 

முஸ்லிம்கள் சகாடுனமக்காேர்கள், சகாடுனமயின் 
சகல எல்னல கனளயும் கடந்து சசல்பவர்கள் என்று 
எைது இள வயைில் இந்ைியாவில் தபாைித்ைிருந்ைார்கள். 
ஆைால் நான் இன்று சத்ைியத்ைின் பக்கம் வந்ை பின், 
அத்ைனகய சபாய்கனள தநேடியாக கண்ட பின் , 
இஸ்லாத்ைில் எைக்குள்ள பற்று தமலும் அைிகரிக்கி 
றது .  இஸ்லாத்ை ின் சவற்ற ிக்காக  ஒவ்சவாரு 
சைாழுனகயின் பின் துஆ சசய்கிதறன். அருளாலன் 
அல்லாஹ் எைக்கு ஆண் மக்கனள சக ாடுக்க 
தவண்டும் என்று துஆ சசய்கிதறன், அவர்கனள 
சிறந்ை முஜாஹித்களாக வளர்த்து ஆளாக்க தவண்டும் 
எை விரும்புகிதறன். இஸ்லாத்ைின் கீ ர்த்ைிக்காக 
அவர்கனள ைியாகம் சசய்தவன். இன்ஷா அல்லாஹ். 
 
உங்கள் கருத்துக்கனள சைரிவியுங்கள் 
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