অন্তিম শয়নে মুকুল ভাই তনে কেনে উন্তে একা েে :

অবশেশে গতকাল ররাববার আমরা মুকুল ভাইশক Kemp’s Creek Cemetry এর মুসললমশের লিলেি স্ট
জায়গায় োফি কশর আসলাম. তশব মুকুল ভাই একা িি , উিার সাশে এক জান্নালত বাচ্চা রমশয়শক
ট্যাগ কশর রেওয়া হশয়শে. ২৩ সপ্তাশহর এক premature রমশয় উিার েরীশরর কাফশির কাপশ়ের
লভতশর একই কবশর শুশয় রেওয়া হশয়শে. আলম এরকম আশগ রেলিলি. তশব শুিলাম এট্া িালক িুবই
রসৌভাশগযর লক্ষণ. আমাশের মুকুল ভাই সলতয blessed বলশত হশব , ইিো আল্লাহ.
সকাল ১১ ট্াএ মাত্র ১০ জি এর উপলিলতশত লাশকম্বা মসজজশে উিার জািাজা িামাজ আমরা পল়ে.
COVID 19 এর জিয সরকাশরর রবেঁশে রেওয়া লিয়শম আমাশেরশক সব লকেু করশত হশয়শে. সবাইশক িা
আসশত লবশেে ভাশব অিুশরাে করা হয় . এট্া আমার জিয িুবই কষ্টকর বযাপার লেশলা . জালি অশিশক
মশি কষ্ট রপশত পাশরি. লকন্তু আমরা এিি এক অে্ভুত পলরজিলতর লেকার . আল্লাহ ভাশলা জাশিি.
তশব সবার সুলবোশতি আমরা ZOOM এর মােযশম সরাসলর জািাজা ও োফশির পব রেিাই
ি
. সকাল ১০ ট্া
রেশক লবশকল ৫ ট্া পর্ন্ত
ি পৃলেবীর লবলভন্ন প্রান্ত রেশক সবাই মুকুল ভাই এর জািার্া ও োফি রেিশত
পায় . সবার স্বতঃস্ফূতি অংেগ্রহশণ অিুষ্টাি েীর্ালয়ত
ি
করশত হয় . রমলশবাি রেশক
ি
আমাশের বুশয়ট্ এর
ব়ে ভাই আরোে হক পুশরা অিুষ্টািএর মডাশরট্র লহশসশব কাজ কশরি. উলি মুকুল ভাই এর জিয
েুয়াও পলরচালিা কশরি. আমাশের এই উশেযাগশক সবাই স্বাগত জালিশয়শে. অন্তত ZOOM এর কারশণ
মুকুল ভাই এর রেে র্াত্রায় সবাই েলরক হশত রপশরলেশলা. সবাই তাশের কশষ্টর কো রেয়ার ও কশরশে.
মুকুল ভাই রিই এট্া এিিও লবশ্বাস হশে িা. ঠিক মশতা র্ুম হয়লি গত েুই রাট্ তাই আজ েুঠট্ লিলাম
র্লেও এিি Work from Home চলশে.
আজ সারালেি লবলভন্ন জায়গা রেশক রফাি রপলাম, সবাই অবাক হশয়শে িবরট্া রপশয়. বতিমাশি COVID
19 এর কারশণ এিি রফাি আর Social media ই একমাত্র মােযম সব িবর জািাজালির জিয.
ভাশলা োকশবি মুকুল ভাই. আমরা আপিাশক এশতা সহশজ ভুলশবা িা. জালিিা ললসা ভালব, িাইল ,
েুশটা রশিল লকভাশব আপিার অিুপলিলত মালিশয় লিশব. আল্লাহ তাশেরশক অসীম ের্যি রেক . আর
আপিার আম্মার জিয অসম্ভব িারাপ লাগশস. তশব শুিশত রপলাম বােকশকর
ি
কারশণ িালাম্মা এিি
লকেুই বুঝশত বা মশি করশত পাশরি িা.
আল্লাহ আপিাশক জান্নাত বালস করশব ইিো আল্লাহ.
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