আমার েকািভড অিভজ্ঞতা
িফেরাজ মাহবুব কামাল
মহাদয়াময় মহান আল্লাহতায়ালার অপিরসীম েমেহরবানী েয িতিন আমােক মৃত্যুর
মুখ েথেক িফিরেয় এেনেছন। িনেজর েকািভড অভীজ্ঞতা িনেয় আজ েযরূপ অন্যেদর
সামেন আমার কথাগুিল তুেল ধরিছ েস সামর্থ্যিট েতা একমাত্র তারই েদয়া। অিত
সত্য কথা হেলা, করুণাময় মহান আল্লাহতায়ালা আমােক একিট নতুন জীবন দান
কেরছন। আিম দয়াময় রা্ব্বুল আলামীেনর কােছ িচরকৃতজ্ঞ। গত এপ্িরেলর ২৫
তািরেখ আমােক হাসপাতােল েনয়া হয়। হাসপাতাল েথেক েবর হই ১৭ই েসপ্টম্বর।
েমাট ১৪৬ িদন থািক হাসপাতােল। এর মধ্েয ১২০ িদন থািক আই.িস.ইউ’েত। এেতা
দীর্ঘিদন

আই.িস.ইউ’েত
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ইিতহাস
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িবরল।
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িচিকৎসা
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হয়

েকািভড েরাগী িহসােব। েকািভড েরাগ সাধারণতঃ িতন প্রকােরর হেয় থােক। এক).
ম্িরদু (mild) মাত্রার; দুই). মাঝাির (moderate) মাত্রার; িতন). গুরুতর
(severe) েকািভড। আমার ক্েষত্ের শুরু হয় ম্িরদু মাত্রা িনেয়। প্রথেম
শুকেনা কািশ েদখা েদয়। এরপর রােত জ্বর ও কাঁপুিন। পের রূপ েনয় গুরুতর
েকািভেড। শতকরা ৯০ ভাগ েকািভেডর ক্েষত্ের েকান িচিকৎসার প্রেয়াজন পেড় না।
েরাগীেক হাসপাতােল িনেলও দ্রুত িবদায় েদয়া হয়। িকন্তু বাঁিক শতকরা ১০
ভােগর ক্েষত্ের েরাগ মারাত্মক আকার ধারণ করেত পাের। েরাগীেক অক্িসেজন
েদয়া লােগ, অেনকেক আই.িস.ইউ (intensive care unit)’েত ভর্িত করা লােগ।
এেদর মধ্য েথেক অেনেক মারা যায়। আিম িছলাম েশষাক্ত গ্রুেপর একজন।
হাসপাতােল ভর্িত হওয়ার মাত্র একিদন আেগ আমার হাসপাতাল কর্মস্থল েথেক
িবকােল লন্ডেনর বাসায় িফির। েসিদন ব্যস্ত মটরওেয়েত ঘন্টায় ৭০ মাইল েবেগ
িবরামহীন িতন ঘটা গািড় চািলেয়িছলাম। আিম েসখােন েমিডিসেনর কনসাল্েটন্ট
িহসােব কাজ করতাম। িফরার পেথ েতমন েকান অসুিবধাই মেন হয়িন। রােত ভালই ঘুম
হেলা। পেরর িদন সকােলও ভাল িছলাম। িবকােল দুর্বলতা অনুভব করেত থাকলাম।
কািশও হচ্িছল। গােয় জ্বর িছল না। েকািভড িনেয় সমস্যা হেলা েরাগিট নীরেব
েদেহ মারাত্মক ক্ষিত করেত পাের। েরাগী জানেত পাের না েয েস মহািবপেদর
িদেক ধািবত হচ্েছ। িবেকেল আমার মেন হেলা, আমার অক্িসেজন েলেবল েদখা উিচত।
েকািভেডর প্রধান লক্ষণ হেলা, রক্েতর অক্িসেজন েলেবল নীেচ নািমেয় আেন।
বাসায় অক্িসেজন মাপার েকান যন্ত্র িছল; আমার েছেল েসিট দ্রুত বাজার েথেক
িকেন আেন। েদখা েগল আমার রক্েত অক্িসেজেনর মাত্রা ৮৬%। স্বাভািবক মাত্রা
হেলা ৯৪-৯৮%। বুঝেত পারলাম, দ্রুত হাসপাতােল েযেত হেব এবং অক্িসেজন িনেত
হেব। আমার েয েকািভড হেয়েছ তা িনেয় আর েকান সন্েদহই থাকেলা না। সােথ সােথ
এ্যাম্বুেলন্স ডাকা হেলা।

আমার এক েছেল এবং ৪ েমেয়। এক েমেয় কােছ থােক। অন্যেদর খবর েদয়া হেলা।
তারা কােছই থাকেতা; তাড়াতািড় চেল এেলা। ইিতমধ্েয আমার ইেমল িলস্েট যােদর
নাম িছল সবাইেক বার্তা িদলাম েয আিম েকািভেড আক্রান্ত হেয়িছ। আিম তােদর
কােছ েদায়ার আেবদন করলাম। আমার ইেমল তািলকায় অেনক েনকবান্দাহ আেছন এবং
তারা আমােক ভালবােসন। আমার িবশ্বাস িছল, এ খবর পাওয়া মাত্র তারা আমার
জন্য রাব্বুল আলামীেনর কােছ আন্তিরক ভােব েদায়া করেবন। এবং েদায়াই িছল
ভরসা।
১০ িমিনেটর মধ্েযই এ্যাম্বুেলন্স এেস েগল। প্যারােমিডকগণ আমার অক্িসেজন
েচক কের েদখেলা অক্িসেজন েলবল অেনক নীেচ। সােথ সােথ অক্িসেজন েদয়া শুরু
করেলা। এবার আমােক এ্যাম্বুেলন্েস েনয়ার পালা। আমার স্ত্রী ও েছেলেমেয়েদর
মুখ তখন অত্যন্ত িববর্ণ। লন্ডেন শত শত মানুষ তখন েকািভেডর কারেণ প্রিতিদন
মারা যাচ্েছ। ফেল চািরিদেক েকািভড ভীিত। তাই েকািভেড আক্রান্ত হওয়ািট
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হাসপাতােলর িদেক। সােথ কােরা হাসপাতােল যাওয়ার অনুমিত েনই, তাই একাকী
েযেত হেলা।
আমার বাসা েথেক সবেচেয় িনকটবর্তী হেলা িকং জর্জ হাসপাতাল। েসখােনই আমােক
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আবার

অক্িসেজন মাপা হেলা। দ্রুত এক্স-ের করা হেলা এবং ব্লাড পরীক্ষার জন্য
রক্ত িনল। প্রথেম অক্িসেজন েদয়া শুরু হয় সাধারণ মাস্ক িদেয়। পের CPAP
(continuous positive airway pressure) লাগােনা হয়। আিম তখনও সজ্ঞান এবং
স্বাভািবক ভােবই কথা বলিছ। CPAP সহ্য করা সহজ নয়। আিম একসময় লন্ডেনর
হাসপাতােল েরসিপেরটরী েমিডিসেনর েরিজস্টার িছলাম। বুঝেত পারলাম, েকন অেনক
েরাগী CPAP লাগােনার েচেয় মের যাওয়াই শ্েরয় মেন করেতা। আমােক কতক্ষন
CPAP’েয়র উপর রাখা হেয়িছল তা আমার জানা।
প্রথম রাতিট আেদৗ ভাল কােটিন। উপড় হেয় শুেয় বহু কষ্ট সেয় অক্িসেজন িনেত
হেয়েছ। যতক্ষন হুশ িছল েভেবিছ, আর কত ঘন্টা এভােব আমােক কষ্ট সইেত হেব?
এভােব িদেনর পর িদন থাকা েতা অসম্ভব। ইিতমধ্য একজন ডাক্তার এেস বলেলন,
আমােক িভন্িটেলটেরর উপর রাখািট জরুরী। িতিন আমার সম্মিত চান। আিম সােথ
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গুরুতর। িভন্িটেলটর হেলা েকািভড িচিকৎসার সর্বেশষ স্তর। তখন মেন হেলা,
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িভন্িটেলটেরর কথা শুেন মেনর িভতের হতাশা ও েবদনািট অিত গভীর হেলা। আমার
জীবেন একিট স্বপ্ন িছল। মেন হচ্িছল, স্বপ্নিট েভঙ্েগ চুরমার হেয় েগল। অথচ
স্কুল জীবন েথেক েস স্বপ্ন িনেয় বড় হেয়িছ। আিম স্বপ্ন েদখতাম পশ্চাদপদ,
পরািজত ও

অপমািনত মুসিলম উম্মাহর কল্যােণ িকছু করার। আিম িবশ্বাস িছল,

মুসিলম উম্মাহর অভাব সম্পেদ নয়, েলাকবেল নয়, ভূেগােলও নয়। েসিট জ্ঞান।
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িফেরশতােদর সােথ প্রিতেযািগতায় িজেতিছেলন এবং তােদর িসজদা পাওয়ার েযাগ্য
িবেবিচত হেয়িছেলন। আদম (আঃ) েস জ্ঞান েপেয়িছেলন মহান আল্লাহতায়ালা েথেক।
তাই জ্ঞানদান মহান আল্লাহতায়ালার সূন্নত। মহান নবীজী (সাঃ)েকও তাই নামাযেরাযা িদেয় তাঁর িমশন শুরু করেত বেলনিন। শুরু কেরেছন ইকরা তথা পড় ও
জ্ঞানবান হও –এিদেয়। তাই আমার স্বপ্ন িছল, েশখা ও েশখােনার রাজ্েয িকছু
কাজ করা। জ্ঞান িবতরেণর কােজ েলখনীেক েবেছ েনয়া।
েলখনীর শক্িত েয কত প্রচণ্ড –েসিট আিম েছাট েবলা েথেকই অনুভব কেরিছ।
বহুবই আমার শরীের তখন িশহরণ তুেলেছ। েসসব বই পেড় আিম েচয়াের বেস থাকেত
পারতাম না। তীব্র আেলাড়ন সৃষ্িট হেতা আমার মেনর ভূবেন। সভ্য সমাজ বা
সভ্যতা কখেনাই ভাল পানাহােরর কারেণ সৃষ্িট হয় না; েসিট হয় ভাল বইেয়র
কারেণ। তখন েথেকই স্বপ্ন েদখতাম, হায়! আিম যিদ তােদর মত েলখক হেত পারতাম।
কৃিষ, িশল্প, বািণজ্য, ডাক্তারী, ইঞ্িজনীয়ািরং –এরূপ নানা েপশায় লক্ষ
লক্ষ মানুেষর ভীড়। িকন্তু একিট জািত কতটা মানিবক গুণাবলী িনেয় েবেড় উঠেব
-েসিট িনর্ভর কের েস জািতর মােঝ কতজন জ্ঞান িবতরেণর কােজ তথা েলখােলিখেত
িনেয়ািজত হেলা তার উপর। িচিকৎসা িবজ্ঞানেক আিম েবেছ িনেয়িছলাম সন্মানজনক
উপার্জন ও মানব েখদমেতর হািতয়ার রূেপ। িকন্তু বাঁচার মূল লক্ষ্যিট িছল
মহান আল্লাহতায়ালােক খুিশ করা। এবং েস লক্েষ েলখােলিখর ময়দােন তাঁর একজন
একিনষ্ট ৈসিনক রূেপ যুদ্ধ করা। তাই কলম েবেছ িনেয়িছলাম েস যুদ্েধ হািতয়ার
রূেপ। েলখােলিখর কােজ িনেজর সামর্থ্য বাড়ােনার লক্ষ্েয উর্দু, ফার্িস এবং
আরবী ভাষা েশখার েচষ্টা কেরিছ। িবগত িতিরশ বছেরর েবশী কাল ধের েস স্বপ্ন
িনেয় বহুশত প্রবন্ধ িলেখিছ। েসগূিলর সবই ছাপা হেয়েছ িবিভন্ন পত্িরকা,
জার্নাল ও ওেয়ব সাইেট। বহুিদন ধেরই ভাবিছলাম এ েলখাগুিলেক দীর্ঘ আয়ু িদেত
হেল বই আকাের প্রকাশ করেতই হেব। েসগুিল তখন আমার জন্য সাদকােয় জািরয়া
হেব। ভাবিছলাম, আগামী এক বছেরর মধ্েযই কেয়ক খািন বই প্রকাশ করেবা। তাই
হাসপাতােল ভর্িত হওয়ার পূর্েব গভীর রাত েজেগ েজেগ আমার েস প্রবন্ধগুিলর
এিডিটং করিছলাম। িকন্তু

েকািভড েযন আমার সব স্বপ্ন চুরমার কের িদল। েস

েবদনািট আমােক খুবই কষ্ট িদচ্িছল। মেন হচ্িছল, এখন মহান আল্লাহতায়ালার
কােছ িফের যাওয়ার পালা। দুঃখ হচ্িছল, আিম েতা িফের যাচ্িছ এক রকম খািল
হােত। আফেসাস হচ্িছল, সাদকােয় জািরয়ার িকছুই েরেখ েযেত পারলাম না। মহান
আল্লাহতায়ালা আমােক যা িদেয়েছন তা েতা ওপাের পাঠােত পারলাম না। েস এক

করুণ েবদনা। ওপাের পাঠােনার প্রস্তুিত িনচ্িছলাম মাত্র, এমন মুহুর্েতই
েকািভেডর হামলা। পের ভাবলাম, আিম েতা স্েরফ স্বপ্নই েদখেত পাির। স্বপ্নেক
বাস্তেব রূপ েদয়ার সামর্থ্য েতা আমার হােত নাই। আমােক িনেয় েতা মহান
আল্লাহতায়ালার

িনজস্ব

পিরকল্পনা

আেছ।

আিম

েয

তাঁর

ৈসিনক

-েসিট

মহান

আল্লাহতায়ালা ছাড়া আর েক ভাল জােনন? িতিন েতা আমার িনেয়ত জােনন। অতএব
আমার কাজ মহান আল্লাহতায়ালার পিরকল্পনার কােছ আত্মসমর্পণ করা। িনেজেক
শান্তনা িদচ্িছলাম এভােব। এরূপ ভাবনার মধ্েযই হািরেয় েগলাম।
কখন আমােক িভন্িটেলটেরর উপর েনয়া হেলা আমার তা জানা নাই। িভন্িটেলটর
কখেনাই সজ্ঞান মানুেষর উপর লাগােনা যায় না। েরাগীেক অজ্ঞান করেত হয়।
আমােক কখন অজ্ঞান করা হয় –েসিটও বুঝেত পািরিন। অজ্ঞান অবস্থায় কখন িক
হেয়েছ তা একটুও েটর পায়িন। একবার েচাখ খুেল েদিখ আমার েছেল আমার পােশ
বসা। তার মুেখ হাঁিস। সম্ভবতঃ তখন আমার মুেখও হাঁিস িছল। কারণ, হাসপাতােল
ভর্িত হওয়ার পর এই প্রথম পিরবােরর কাউেক েদখিছ। কনসাল্েটন্ট তােক েডেক
এেনেছ

আমােক

েদেখ

যাওয়ার

জন্য।

েস

আমােক

প্রশ্ন

করেলা,

কতিদন

আিম

হাসপাতােল আিছ। আিম বল্লাম, এক িদন বা দুই িদন। েস বল্েলা তুিম আড়াই মাস
েবহুশ িছেল। আেরা বল্েলা, আমার অবস্থা নািক খুবই খারাপ িছল, ডাক্তার খুবই
সমস্যায় পেড়িছল আমার অক্িসেজন েলেবল কাঙ্িখত মাত্রায় আনেত। একসময় ১০০%
অক্িসেজনও িদেত হেয়েছ। তখনও বুঝেত পািরিন েয, আিম আই.িস.ইউেত।
পের আমার স্ত্রী ও েছেল েথেক জানেত পাির, আই.িস.ইউ’র ডাক্তারগণ আমার
ব্যাপাের খুবই হতাশ হেয় পেড়িছল। তারা েভেবিছল, আিম আর বাঁচেবা না। গত
রামাদ্বােনর মাঝামািঝ সমেয় অবস্থা এেতাই খারাপ হেয় যায় েয, ডাক্তার বাসায়
েফান কের আমার স্ত্রীেক তাড়াতািড় েশষেদখা েদখার জন্য হাসপাতােল আসেত বেল।
তেব করুণাময় মহান আল্লাহর রহমেত েস সময় অবস্থা আর খারাপ হয়িন। িকন্তু তার
২ সপ্তাহ পর ঈদুল িফতেরর িদন অবস্থা আবার খারাপ হেয় যায়। ডাক্তারেদর পক্ষ
েথেক

আমার

পিরবােরর

প্রিত

ডাক

আেস

েশষ

েদখা

েদেখ

আসার

জন্য।

মহান

আল্লাহতায়ালার অপার েমেহরবানী েয, েসবারও রক্ষা েপেয় যাই্। পেরর িদন
ডাক্তার েফােন আমার েছেলেক জানায়, “সুখবর আেছ, েতামার আব্বার শরীর ভােলার
িদেক।” এরপর আিম ধীের ধীের সুস্থ্য হেত থািক। উল্েলখ্য হেলা, হাসপাতােলর
কনসাল্েটন্ট ও নার্সগণ আমার পিরবােরর সদস্যেদর সােথ েবশ ভাল ব্যবহার
কেরেছন। আই.িস.ইউ’েয়র িটম আমার জন্মিদনও পালন কেরেছ। এবং তার ছিব NHS
(National

Health

Service)

ওেয়ব

সাইেট

িদেয়েছ।

েস

ছিব

আমার

বন্ধুগণ

িবেলত, বাংলােদশ ও অন্যান্য েদশ েথেক েদেখেছ।
আমার

জ্ঞান

িফের

আসার

পর

আই.িস.ইউ’েয়র

কনসাল্েটন্ট

ও

নার্সগণ

আমার

অবস্থার বর্ণনা শুনােন শুরু কেরন। আিম েযেহতু ডাক্তার তােদর েসসব বলার
েবশ আগ্রহও িছল। তারা সবাই বলেতা, এিট অেলৗিকক ব্যাপার েয আিম েবঁেচ

েগিছ। সত্য হেলা, মহান আল্লাহতায়ালার কােছ এরূপ অেলৗিকক িকছু ঘটােনা েকান
ব্যাপারই নয়। আিম স্বেচােখ আমার ফুসফুেসর িসিট স্কান েদেখিছ। ফুসফুেসর েয
অবস্থা েদেখিছ তােত সত্যই েবঁেচ যাওয়ািট আমার কােছ অেলৗিককই মেন হেয়েছ।
আমার দুিট ফুসফুেসই িনউেমািনয়া হেয়িছল। েস সােথ দুই ফুসফুেসই ইম্েবািলজম
হেয়িছল; েস সােথ পািনও জেমিছল। আমার িকডিন েফল করায় ডায়ালাইিসস িদেত
হেয়িছল। ফুসফুেস ইম্েবািলজম হওয়ােত হার্টও েফল কেরিছল। েস সােথ িলভােরও
েদাষ েদখা িদেয়িছল। অথচ েকািভড হওয়ার আেগ আিম

সুস্থ্য িছলাম। আমার

ফুসফুস, িকডিন, হার্ট, িলভার –এসব িকছুই পুরাপুির সুস্থ্য িছল।
হুশ েফরার পরও আিম দুই মাস হাসপাতােল িছলাম। পিরবােরর কাউেক আসেত িদত না।
িভিডও মারফত সাক্ষাৎ করােনা হেতা। েবহুশ অবস্থায় আমার শরীেরর উপর কীরূপ
িবপদ েগেছ তা বুঝেত পািরিন। িকন্তু যখন হুশ িফরেলা তখন শুরু হেলা নতুন
সমস্যা। এমন রাতও েগেছ েয একিট িমিনটও ঘুমােত পািরিন। জীবেন েকানিদন
ঘুেমর বিড় েখেত হয়িন। িকন্তু তখন ঘুেমর বিড় না েখেল ঘুমই হেতা। আবার ঘুম
হেল নানা রূপ স্বপ্ন েদখতাম। হ্যালুিসেনশন হেতা। আমার বাম হােত েকান
শক্িত িছল না। খাড়া হওয়া দূের থাক, বেস থাকেত পারতাম না। পাঁচ িমিনট বেস
থাকেলই হাঁিপেয় উঠতাম। অক্িসেজন েদয়া লাগেতা। িফিজওেথরািপস্টগণ কাজ শুরু
করেলা। বাচ্চােক হাটা েশখােনার ন্যায় আমােক হাটা েশখােনা শুরু করেলা। দুই
চার কদম হাটেত পারেল িফিজওেথরািপস্টরা বাহবা িদত। পােশ হুইল েচয়ার ও
অক্িসেজন িসিলন্ডার িনেয় তারা প্রস্তুত থাকেতা আমােক িবশ্রাম েদয়ার জন্য।
প্রায় দুই মাস এ রকম িফিজওেথরািপর েদয়ার পর আিম িসঁিড় েবেয় উপের উঠেত
সমর্থ হলাম। তখন তারা বল্েলা, আিম এখন বাসায় িফরেত পারেবা।
হাসপাতােলর

িদনগুিলেত

আিম

িবচ্িছন্ন

হেয়িছল

দুিনয়ার

জগত

েথেক।

েস

মুহুর্েত তীব্রতর হেয়িছল আেখরােতর ভাবনা। আিম মৃত্যুেক অেনক কােছ েথেক
েদেখিছ। নড়বেড় পােয় দাঁিড়েয়িছলাম এপার ও ওপােরর মােঝ এমন এক খাড়া পর্বত
চুড়ার উপর েয সামান্য ধাক্কা িদেলই অনন্ত অসীম পরকােল িগেয় পড়তাম। েসখান
েথেক আর িফের আসা েযত না। আমার শরীেরর েকািভড েয েকান সময় আেরা খারাপ রূপ
িনেত পারেতা। এ পার্িথব জীবন কতই না ভঙ্গুর! কেরানার ন্যায় কত অসংখ্য
অদৃশ্য প্রাণনাশী শত্রুর মােঝ আমােদর বসবাস। অথচ এর িবপরীত এক মৃত্যহীন
জীবন

রেয়েছ

পরকােল।

েসখােন

েকান

কেরানা

নাই।

জান্নােত

স্থান

েপেল

সামান্যতম ব্যাথা-েবদনাও নাই। অথচ েস পরকাল িনেয় ভাবনাই নাই। এর েচেয় বড়
েবওকুিফ

আর

িক

হেত

পাের?

জান্নােতর

পথ

েথেক

মুখ

িফিরেয়

েনয়ার

েচেয়

বুদ্িধহীনতাই বা িক হেত পাের?
সবেচেয় বড় বাস্তবতা হেলা, জীবন ও মৃত্যুর ফয়সালািট কখেনাই জিমেনর উপর হয়
না। েসিট হয় আসমােন। ফয়সালা েনন একমাত্র আল্লাহ সুবহানা ওয়া তায়ালা।
েসখােন কােরা অংশীদািরত্ব চেল না। পিবত্র েকার’আেন তাই বলা হেয়েছ “মা

আসাবা িমম মুিসবািতন ইল্লা িব ইযিনিলল্লাহ” –(সুরা তাগাবুন, আয়াত ১১)।
অর্থঃ আল্লাহর অনুমিত ছাড়া েকান িবপদই েতামােদর স্পর্শ করেত পাের না। তাই
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িসদ্ধান্তিট মহান আল্লাহতায়ালার হয়। তেব এক্েষত্ের েদায়ার শক্িত িবশাল।
মহান আল্লাহতায়ালা তাঁর বান্দার েদায়া শুেনন এবং জবাবও েদন। েস কথািট
পিবত্র েকার’আেন বার বার বলা হেয়েছ। বলা হেয়েছ “ফাজকুরুনী, আজকুরুকুম”।
অর্থঃ েতামরা আমােক স্মরণ কেরা, আিমও েতামােদর স্মরণ করেবা। এবং মহান
আল্লাহতায়ালার স্মরেণ যাওয়া তথা তাঁর সাহায্য পাওয়ার উত্তম মাধ্যম হেলা
েদায়া।
মহান আল্লাহতায়ালা আমােক প্রােণ বাঁিচেয় অেনক িকছু জানার সুেযাগ কের
িদেয়েছন। মারা েগেল িকছুই জানেত পারতাম না। আিম েকান িবখ্যাত ব্যক্িত নই;
অন্যেদর সােথ আমার েয সংেযাগ -েসিট শুধু েলখনীর মাধ্যেম। িকন্তু অত্যন্ত
িবস্িমত হেয়িছ েজেন েয, হাজার হাজার মানুষ িবিভন্ন েদেশ আমার জন্য েদায়া
কেরেছন। লন্ডেনর িবিভন্ন মসিজেদ আমার জন্য সমেবত ভােব েদায়া করা হেয়েছ।
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সাদাকা িদেয়েছন। েকউ েকউ েচােখর পািন েফেলেছন। এসবই শুেনিছ অন্যেদর েথেক।
িবশাল মেনর অিধকাির এসব ভাইেবানেদর েবশীর ভাগেক আিম েকানিদন েদিখিন।
তােদর এ িবশাল মেনর পিরচয় েজেন আিম অত্যন্ত অিভভূত হেয়িছ। এমনিট েকানিদনই
ভাবেত পািরিন। ভালবাসা েকনা যায় না। ভালবাসা েদখােনার সামর্থ্যও সবার
থােক না। ফেল যারা েসিদন আমার প্রিত ভালবাসা েদিখেয়েছন তারা িনঃসন্েদেহ
মহৎ গুেণর অিধকারী। আিম তােদর প্রিত গভীর ভােব কৃতজ্ঞ। মহান আল্লাহতায়ালা
িনশ্চয়ই তােদরেক প্রিতদান িদেবন। ইসলামী ভাতৃত্বেবাধ েয মুসিলমেদর মােঝ
এখেনা েবঁেচ আেছ -এ হেলা তারই নমুনা। নানা হতাশার মােঝ এিটই িবশাল আশার
পথ েদখায়। গভীর ভােব আমােক অনুপ্েররণাও েজাগায়। মুসিলমগণ যখন ঈমান িনেয়
েবেড় উেঠ তখন িহংসার বদেল এরূপ েদায়ার সংস্কৃিতই প্রবলতর হয়। মানুষ েতা
এভােবই এেক অপেরর প্রিত কল্যাণমুিখ হয়। ২৪/১১/২০২০।

