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ഡിയര്   ര്ബദര്   
 
            aവിചാരിതമായാണ് ഈ isാംേകരള e  ൈസററ്് കാണാന്   
iടയായത്.ഞ െള േപാെല  േകരളtിന് പുറtു താമസിkുnവര്  k് oരു 
isാമിക മൂലയ് െള മുറുെക പിടിkാന്   oരു മുതല്  kൂ ാണ്.iനിയും oരുപാട് 
ആളുകള്  k് വഴികാ ിയും ര്പേചാദനവും ആയി isാം േകരള uയരെ   en് 
ആശംസിkുnു. 
          isാം േകരള en ൈസററ്ില്   "നി ളുെട  aനുഭവം" en oരു െമയില്   
വായിkാന്   iടയായി.മററ്ുllവര്  kു oരു ര്പേചാദനവും  eനിk് eന്െറ 
സേnാഷം പ ു െവkുnതിനും en ലkയ്േtാെട eന്െറ oരു aനുഭവം 
കുറിkുnു.aതില്   uള്  െപടുtാന്   െകാllാവുnതാെണ ില്   uള്  െപടുtുക 
 
       eനിk് പണ്ടു മുതേല isാമിെന കുറിcു പഠിkാന്  വളെര i ം 
ആയിരുnു. മര്ദsയില്  ഏഴ് വെരേയ േപാകാന്  സാധിcുllൂ.aെര്തേയ  an് 
aവിെട uണ്ടായിരുnും ullു.ഓര്മ നലല് വ ം uറkുnതിനു മുേn 
മര്ദsയും കഴി ു.കാരണം eെn ആദയ്ം േചര്tിയത് മര്ദsയില്  
ആയിരുnു.aതിന് േശഷം  eനിk് pസ് ടു കഴി തിനു േശഷം ആണ് 
isാമിെന കുറിcു കൂടുതല്   aറിയാന്  താല്പരയ്വും സാഹചരയ്വും 
uണ്ടായതും.pസ് ടു കഴി ു  ഏകേദശം oരു വര്ഷേtാളം റഷയ്യിേലk് 
eം.ബി.ബി.eസ് െചyാന്   വരാനുll വിസയും ര്പതീkിcു വീ ില്  
iരുnു.ആ സമയtു ഞാന്   കുറcു ബുക്സ് വാ ി വായിcു.പിെn e ു 
oന്പത്, kാsിെല മര്ദs കു ികളുെട ബുkുകളും വാ ി 
വായിkുമായിരുnു.ആ സമയtു eന്െറ upാk്  നാ ില്  oരു 
കടയുണ്ടായിരുnു.anവിെട പണിkു oരു തമിള്   ഫാമിലിയും 
uണ്ടായിരുnു.ഹിnുkള്   ആയിരുnു aവര്   .oരു ഭര്tാവും ഭാരയ്യും പിെn 
aവരുെട നാലു മkളും.ആ സമയtു eന്െറ കുടുംബtിെല കു ികള്k്  
ഞാന്   ടയ്ുഷന്  eടുtിരുnു.വീ ില്   െവറുെത iരിkുn eനിkും aെതാരു 
ൈടം പാസും ആയിരുnു.aേpാള്   ആ തമിള്  ഫാമിലി താമസിcിരുnത് 
ഞ ള്െട േകാെmൗണ്ടില്  തെnയുll oരു െചറിയ വീ ില്  ആയിരുnു.up 
aവെര aവിെട െകാണ്ടു വnു താമസിpിcതാണ്. ഞാന്   രാര്തി ആണ് 
ടയ്ുഷന്   eടുtിരുnത്.ആ സമയtു aര മണിkൂര്   പവര്ക ് 
uണ്ടാകുമായിരുnു.aേpാള്    ഞാന്  കു ികെള െകാണ്ടു സ ലാtും ദികറും 



oെk േചാllിkുകയും ചീരുനി െകാടുkുകയും െചyും.aവര്kും aെതാരു 
സേnാഷം ആണ്.ആേറാളം കു ികള്   uണ്ടായിരുnു.ഞ ള്   െചാലലു് nത് േക ാല്  
ആ തമിള്   ഫാമിലിയിെല മൂt ആണ്കു ിയും രണ്ടാമെt െപണ്കു ിയും 
ഓടി വnു ഞ ള്   െചാലലു് nതും േനാkി iരിkും.oരാഴ്ചേയാളം േക േpാള്   
aവരും െചാലല്ാന്   തുട ി.പിെn മററ്ു കു ികള്   പllിയില്  േപാകുnതും 
മര്ദsയില്   േപാകുnതും oെk കാണാന്  തുട ി.  eനിk് aതിെല മൂt 
കു ിെയ otിരി i ം ആയി.നലല് സ്മാര് ് പyന്  ആണ്.ഞാന്   en് 
പറ ാലും ഓടി വnു െചയ്തു തരും.anവന് ഏേഴാ eേ ാ 
വയsാണ്.a െന oരിkല്   ഞാന്  aവേനാട് േചാദിcു aവന് eന്െറ 
aനിയന്   ആവേണാ  en്.ആദയ്ം തമാശയായി ാണ് േചാദിെച ിലും പിnീട് 
ഞാന്   aവേനാട് േചാദിcു aവന് മററ്ുll കു ികള് െട കൂെട മര്ദsയിലും 
പllിയിലും മററ്ും േപാകേണാ  en്.aവനും സmതം ആയി.aേpാള്   ഞാന്  
eന്െറ വീ ില്   ullവേരാട് പറ ു aവന് മുsിം ആകാന്  താത്പരയ്ം 
uണ്െടnു.പിnീട് ഞാനും eന്െറ umയും മററ്ും aവന്െറ umാേനാട് 
േചാദിcു aവെന ഞ ള്   eടുേtാെ   en്.മുsിം ആkി ഞ ള്െട 
വീ ിെല കു ിെയ േപാെല വളര്tിെkാllാം, പഠിpിcു െകാllാം eെnാെk 
പറ ു..aവര്    aവേനാട് സmതം ആേണാ  en് േചാദിcേpാള്  aവന് 
പൂര്ണ സmതം ആയിരുnു.പിnീടുll ദിവസ ളില്   ഞ ള്  aവേനാട് 
isാമിെന പററ്ിയും മററ്ും പറ ു െകാടുkും..aവന്െറ umയും  aത് 
േകള്kുമായിരുnു.aവസാനം ഞാന്   eന്െറ upാന്െറ സmതം വാ ി 
aവന്െറ umാേനാട് uറpിcു േചാദിcു.aവന്െറ um പറ ു aവന്െറ 
upേനാദ് േചാദിcി ് പറയാം  en്.പിേററ് ദിവസം aവന്െറ um പറ തു 
enാnറിയുേമാ?"aവന് മാര്തമലല് ഞ ള്kും isാമിേലk് വരാന്  
താത്പരയ്ം uണ്ട്"  en്.മാശ-aലല്ാ,  aത് േക േpാള്   eനിkും eന്െറ 
കുടുംബtിനും uണ്ടായ സേnാഷം!പിnീട് aേ ാ ് aതിനുll pാനുകള്   
ആയി.aതികം ആരും aറിയാെത തെn.പിnീട് ഞ ള്െട aവിെടയുll oരു 
uസ്താദ്  വnു aവര്k് രണ്ടു േപര്kും  kാs് eടുtു eലല്ാം പറ ു 
മനsിലാkി.സ nം താല്പരയ്ര്പകാരം തെn aെലല് വരുnെതn് 
േചാദിcു.aവര്k് പരിപൂര്ണ സmതം ആയിരുnു.a െന aവെര 
േകാഴിേkാട് oരു sാപനtില്   isാമിേലk് വരാനും, isാമിെന കുറിcും 
നിസ്കാരെt കുരിcുെമാെk പഠിkാന്   േവണ്ടി െകാണ്ടു െചnാkി. മൂnു 
മാസതിനാണ് െകാണ്ടു െചnാkിയത്..upയും മററ്ും ആണ് കൂെട 
േപായത്.േപാകുnതിനു മുേn aവര്k് മുsിം ആയി കഴി ാല്  iടാനുll 
േപരുകള്   eഴുതി െകാടുkാന്  പറ ിരുnു.ആ പyന്െറ umെkാഴിcു 
ബാkി eലല്ാവര്kും ഞാന്  ആണ് േപരി ത്.aവന്െറ േപരു- ഷാഹുല്  ഹമീദ്, 
aവന്െറ upന്െറ േപരു-മുഹെmദ് മുസ്തഫ, aവന്െറ േനെര 
aനിയtിയുെട േപരു സഫാ മറിയം, aതിന് താെഴയുllത് മുനീര്   ആെhദ് 
.ഏററ്വും iളയത്-മര്വാ തസ്നീം.aവസാനം umാന്െറ േപരു enാ 
iേടണ്ടത്  en് ആേലാചിkുേmാള്   ആേരാ oരാള്  പറ ു ഹഫ്സ  en് 
iടാം  en്.a െന umാkും േപരായി.aല്ഹംദുലിലല്ാ, aവര്    aവിെട 
േപായി മൂnു മാസtിനു േശഷം eലല്ാം പഠിcു വnു.aതിnിടയില്   eന്െറ 
up iടയ്k് േപായി കാണുമായിരുnു.oരിkല്  , െപരുnാള്  സമയt് upയും 
ഞാനും eന്െറ കുടുംബtിെല കു ികളും േപായി െപരുnാള്   ര്ഡs്  eലല്ാം 
െകാണ്ടു േപായി െകാടുtു. പിnീട് aവര്   , aല്ഹംദുലിലല്ാ, നലല് മുsിമീ ള്   
ആയി തിരിcു വnു.കുറcു കാലം കൂെട ഞ ള്െട aവിെട 



uണ്ടായിരുnു.പിnീട് േജാലി െസൗകരയ്ാര്tം കുറcു apുറേtk് 
മാറി.iടെkാെk iേpാഴും വീ ില്   വരാറുണ്ട്.നാ ില്   aവര്k് നലല് 
സഹായ ളും ആണ്. 
        ആ മൂt കു ിk് ഷാഹുല്  ഹമീദ്  en് തെn േപരിടാന്  oരു 
ര്പേതയ്ക കാരണവും uണ്ട്.പണ്ടു മുതേല കണ്ടു െവc 
േപരാണ്.സേഹാദര ളിലല്ാt  eനിk് eെn ിലും  eനിk് oരു aനിയന്   
uണ്ടാവുകയാെണ ില്   േപരിടാന്  . eനിk് aനിയന്മാെര oരുപാട് 
i മാ..പെk aെതാരിkലും uണ്ടായിലല്.  aത് െകാണ്ടു ഞാന്   ആ േപരു 
aവന് െകാടുtു.iെpാ ആ കു ികളില്   മൂnു േപരും സ്കൂളിലും 
മര്ദsയിലും േപാകുnുണ്ട്. 
                 iതു വായിkുn eലല്ാവേരാടും eന്െറ oരു െചറിയ 
വസിyത്.നി ളുെട ദുആകളില്   eെnയും eന്െറ കുടുംബെtയും  
ഹിദായt് ലഭിc ആ കുടുംബെtയും uള്െപടുtെന..  
   
eന്െറ oരു െചറിയ ര്ശമം െകാണ്ടു oരു െചറിയ വീഡിേയാ kിപ് 
uണ്ടാkിയി ുണ്ട്. aതും ഞാന്   iതിേനാട് കൂെട aയkുnു. aത് ൈസററ്ില്   
േചര്kാന്  െകാllാവുnതാണ്  e ില്  ൈസററ്ില്   േചര്kുമേലല്ാ.  aത് 
കണ്ടി ് േവണ്ടത് െചyുക.... 
 
ദുആകളില്   uള്െപടുtണം en വസിyേtാെട 
                  ......ബുഷ്റ മുജീബ് 
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