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হাটহাজারী মাদরাসায় আত্দালে 

আল্লামা শফীর মমমাতিক মৃেুু 

আসতল কী ঘতটতিল? 
 

 

ঘটোর সূত্রপাে 
১৬ শসতেম্বর ২০২০, বুধবার। অেুতদতের মতোই শুরু হতয়তিল বুধবার তদেতট। 

সবতকিু স্বাোতবক তিল। শাইখুল ইসলাম আল্লামা শাহ আহমদ শফীও সুস্থ ও 

স্বাোতবক তিতলে। হজরতের শিতল আোস মাদােী ঢাকায় তিতলে।  

দুপুতর হজরে শজাহর োমাজ পড়তলে। োমাজ পতড় দারুল হাতদতসর ক্লাতস 

যাওয়ার প্রস্তুতে তেতছিতলে। এসময় দাওরার তকিু িাত্র হুজুতরর কামরায় প্রতবশ 

কতর বলল, ‘হুজুর, দুপুতরর খাবার শখতয় তেে।’ 

হুজুর বলতলে, ‘এখে ো, আতম দরস শশষ কতর এতস খাব।’ 

হুজুরতক দারুল হাতদতস তেতয় যাওয়ার জেু প্রস্তুতে শেওয়া হতছিল। তিক ওই 

মুহূতেম (তজাহতরর োমাতজর পর) মাতি হহ হৈ-এর আওয়াজ শুেতে শপতয় 

একজে তশক্ষক হজরতের কামরায় এতস খবর শদে, িাত্ররা মাতি তৈৎকার করতি, 

আোস মাদােীর বতহস্কাতরর দাতব জাোতছি।  

এসব শুতে উপতস্থে িাত্র ও খাতদমরা হুজুতরর তেরাপত্তার জেু জাোলার 

গ্লাস-দরজা সব বন্ধ কতর শদয়। এসব শুতে হজরে খুব শপতরশাে শবাধ কতরে। 

খাতদমরা হজরেতক স্বাোতবক রাখার শৈষ্টা কতরে, হুজুর শদায়া ও ইতেগফার 

পড়তে থাতকে। 
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আোস মািােী ও শেখ আহমতির রুম ভাাংচুর 
তকিুক্ষণ পর খবর আতস, হজরতের শিতল আোস মাদােীর কতক্ষর দরজা-জাোলা 

শেতে লুটপাট করতি সন্ত্রাসীরা। োর তকিুক্ষণ পর আত্দালেকারী সন্ত্রাসীরা 

হাটহাজারী মাদরাসার মুঈতে মুহোতমম আল্লামা শশখ আহমদ সাতহতবর কতক্ষর 

দরজা শেতে হুজুরতক ধতর মুহোতমম সাতহতবর কামরায় আসতে বাধু কতর। 

 

আল্লামা েফীর কার্যালতে হরকােুল তজহাি তটম 
শশখ আহমদ সাতহতবর সতে জতে সংগিে হরকােুল তজহাতদর সতিয় শেো 

হাসােুজ্জামাতের শেেৃতে পাাঁৈজতের একতট দল মুহোতমম (আল্লামা আহমদ শফী) 

সাতহতবর কাযমালতয় আতস। কাযমালতয় প্রতবশ কতরই হজরেতক োরা অকথু োষায় 

গাতলগালাজ করতে থাতক এবং োতক োর শিতল আোস মাদােীতক বতহষ্কার করার 

জেু ৈাপ প্রতয়াগ করতে থাতক। েখে শফী সাতহব হুজুর বতলে, ‘আোতসর শযসব 

শদাষ রতয়তি, ো তলতখে আকাতর অতেতযাগ কতর জাোও, আতম দেখে তদব।’  

দতলর সদসুরা প্রমাণসহ সুতেতদমষ্ট শকাতো অতেতযাগ উপস্থাপে করতে ো 

পারায় আল্লামা আহমদ শফী সাতহব ৈুপ কতর থাতকে। েখে োরা হজরেতক 

তবতেন্নোতব আোস মাদােীতক বতহষ্কার করার জেু উপযুমপতর ৈাপ প্রতয়াগ করতে 

থাতক। হজরে প্রমাণ সহকাতর শকাতো অতেতযাগ ো পাওয়ায় বতহষ্কাতরর তসদ্ধাি 

তেতে পারতিতলে ো। তেতে বার বার বলতিতলে, ‘অতেতযাগ তলতখে আকাতর 

উপস্থাপে কতরা, আতম দেখে করব। তকন্তু বাবারা শোমরা এইোতব আমার সাতথ 

দুবমুবহার কতরা ো।’ 

 

আল্লামা েফীর কার্যালতে হরকােুল তজহাতির ২ে তটম 
এরপর তেতষদ্ধ শঘাতষে হরকােুল তজহাতদর ২০/২৫ জতের আতরকতট দল 

আত্দালেকারী শেো শতহদুল্লাহর শেেৃতে হজরতের কাযমালতয়র সামতে উপতস্থে 

হয়। এরা মূলে প্রথম দতলর সতে শযাগাতযাগ কতর জােতে পাতর শয, মুহোতমম 

সাতহব োতদর তেতত্তহীে দাতব মােতে পারতিে ো।  
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এই দলতট কাযমালতয়র শেেতর প্রতবতশর শৈষ্টাকাতল মাদরাসার তশক্ষক 

ফুরকাে সাতহব কাযমালতয়র সামতে উপতস্থে হে। ফুরকাে সাতহতবর জেু দরজা 

শখালা হতল ফুরকাে সাতহতবর সতে শজার কতর দতলর কতয়কজে সদসু শেেতর 

প্রতবশ কতর। কাযমালতয়র তেরাপত্তায় তেতয়াতজে িাত্ররা দরজা বন্ধ করতে শৈষ্টা 

করতলও হুমতক-ধমতক ও শজার-জবরদতে কতর োতদর সতরতয় তদতয় দরজার 

তেয়ন্ত্রণ তেতয় শেয় দতলর সদসুরা। 

োতদর শবশ কতয়কজে হজরতের কামরায় প্রতবশ কতর তৈৎকার-শৈৈাতমতৈ 

শুরু কতর। েুই-শোকাতর কতর খাতদমতদর গাতল-গালাজ করতে থাতক। হজরতের 

শাতে অশালীে বাকু বুবহার কতর। এতে হজরে খুব শপতরশাে ও অস্বতে শবাধ 

করতে থাতকে। োরা হজরেতক দ্রুে আোস মাদােীতক বতহষ্কার করতে হুমতক-

ধমতক তদতে থাতক। এই সময় মাগতরতবর আজাে হয়। 

 

শুরার ববঠক অেতুিে 
মাগতরতবর পর হাটহাজারী মাদরাসার শুরা সদসু মাওলাো শোমাে ফতয়জী, 

মাওলাো সালাউদ্দীে সাতহব এবং মাওলাো ওমর ফারুক সাতহবসহ মাদরাসার 

কতয়কজে তশক্ষকতক তদতয় শুরার হবিক কতর। হবিতক শোমাে ফতয়জী ও 

সন্ত্রাসীরা বার বার হুজুরতক ৈাপ তদতছিল যাতে আোস মাদােীতক বতহষ্কার করা 

হয়। হজরে যখে বতহষ্কার করতে রাতজ হতছিতলে ো েখে হজরতের কাযমালতয়র 

শেেতর শটতবতলর গ্লাস, বাইতরর সীমাো গ্লাস এবং ফুতলর টবগুতলা োংৈুর কতর 

আত্দালেরে িাত্ররা। োরা হজরতের সামতে জাতময়ার অতফতশয়াল একতট পুাড 

শরতখ হজরতের সবতৈতয় তপ্রয় োতে শদওব্দপড ু য়া আসাতদর গলায় গ্লাতসর 

টুকতরা ধতর বতল, ‘এখে এটা তদতয় টাে শমতর ওর গলা শকতট শফলব, জলতদ 

দেখে কর এখাতে।’ 

অসহায় হজরতের শৈাখ তদতয় েখে টপ টপ কতর পাতে ঝরতিল। তেতে 

অসহায় দৃতষ্টতে োতকতয় তিতলে তপ্রয় োতে আসাতদর তদতক। হজরতের সামতে 

োর বুতিগে সহকারী (খাতদম) মাওলাো শতফউল আলমতক রড তদতয় আঘাে 
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করা হতছিল এবং ৈড়-ঘুতষ মারা হতছিল। হুজুরতক সরকাতরর দালাল, মুোতফকসহ 

অসংখু শোংরা োষায় গাতলগালাজ করতিল োর খাতদম আর উপতস্থে 

আতলমতদর সামতে।  

একপযমাতয় জবসদতে ও অেতেুাপায় হজরতের পক্ষ শথতক সাক্ষর আদাতয় 

সক্ষম হয় োরা। েতব সাক্ষরতট শয হজরতের হাতে শদওয়া সাক্ষর ো, শসটা 

শদখতলই বঝুা যায়। এরপর োরা মাদরাসার মাতি তগতয় মাইতক ‘হুজুর আোস 

মাদােীতক বতহস্কার কতরতিে, আগামী শতেবার শুরার সোয় বাতক তবষতয় সমাধাে 

হতব’ বতল শঘাষণা শদয়। থমথতম পতরতস্থতে শাি হয়।  

 

১৭ শসতেম্বর, ২০২০ বৃহস্পতেবার 
এতদে পতরতস্থতে অতেকটা শাি। সকাতলই মাদরাসার শবাতডমং শথতক িাত্রতদর 

খাবার সরবরাহ করা হয়। সকাল ১০টায় মাদরাসার কতয়কজে তশক্ষক আল্লামা 

শাহ আহমদ শফীর কাযমালতয় োাঁর সতে সাক্ষাে করতে আতসে। সন্ত্রাসীরা এই 

সাধারণ তবষয়তটতক শকন্দ্র কতর সামাতজক শযাগাতযাগমাধুমসহ োোোতব গুজব 

প্রৈার করতে শুরু কতর করতে থাতক—শফী সাতহব মাদরাসা বন্ধ কতর শদওয়ার 

জেু তমতটং শডতকতিে। তেতে গেকালতকর তসদ্ধাি শথতক সতর এতসতিে।  

এরপর মাদরাসার পাগলা ঘণ্টা বাজাতো হয়। আত্দালেকারীরা হজরতের 

কাযমালতয় এতস উপতস্থে তশক্ষকতদর শবর হতয় শযতে বতল। উোরা ৈতল যাওয়ার 

পর আল্লামা শাহ আহমদ শফীর কাযমালতয়র তবদুুৎ সরবরাহ বন্ধ কতর শদয়া হয়। 

এরপর শুরু হয় োংৈুর, লুটেরাজ। মাদরাসায় অবস্থােকারী বতহরাগে সন্ত্রাসীরা 

হজরতের কাযমালয় োেৈুর করতে থাতক। 

 শাইখুল ইসলাম আল্লামা শাহ আহমদ শফীর কাযমালতয়র শযসব তজতেসপত্র 

োংৈুর করা হয়: 

১. সব শটতবতলর গ্লাস 

২. এতস 

৩. গ্লাতস বাাঁধাই করা হাতদয়াপ্রাপ্ত কাবা শতরতফর তগলাফ 
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৪. হজরতের একাতধক সম্মােো পদক 

৫. কাযমালতয়র দরজা (যতদও এখে হালকা কাি তদতয় শমরামে করা হতয়তি।) 

৬. কাযমালতয়র জাোলাসমূহ 

কাযমালতয়র বাইতর শযসব তজতেসপত্র োংৈুর করা হয়: 

১. কাযমালতয়র বাইতরর কামরার দুতদতকর গ্লাতসর দরজা 

২. হজরতের োম তলতখে শেমতেট 

৩. বারা্দায় লাগাতো প্রায় শদড়শ তফতটর গ্লাতসর সীমাো 

৪. বাইতরর প্রায় দশতট জাোলার গ্লাস 

৫. প্রায় তত্রশতট ফুতলর টব 

৬. শমহমােতদর জেু বারা্দায় রাখা শসাফা 

৭. শটতবল 

৮. ফুােসহ শিাট-বড় আতরা অতেক আসবাবপত্র তকিু 

 

খাতিমতির মারধর 
এসময় শকাতো অজুহাে িাড়া হজরতের সামতে োাঁর খাতদমতদর শবধড়ক মারধর 

করা হয় এবং হজরেতক সামোসামতে হুমতক ও অকথু োষায় গাতলগালাজ কতর 

সন্ত্রাসীরা। োরা হজরতের অতিতজে সাতপাটম খুতল শফতল। খাতদম ও োতেরা 

হজরেতক অতিতজে সাতপাটম তদতে শগতল োতদর বাধা শদয়া হয়। 

তবদুুতের কারতণ এতস বন্ধ এবং অতিতজে খুতল শফলায় হুজুতরর শ্বাসকষ্ট 

শবতড় যায়। সন্ত্রাসীতদর কাতি হজরতের োতে ও খাতদমরা অতেক আকুতে তমেতের 

পর তবদুুৎ সংতযাগ ও অতিতজে সাতপাটম তদতে োরা রাতজ হয়। অতিতজে ও 

শেবুলাইজাতরর মাধুতম হজরেতক স্বাোতবক করার শৈষ্টা কতর আহে খাতদমরা। 

 

োতে আরোিতক তজতি 
োরা হুজুতরর োতে আশরাদতক তজতম্ম কতর বতল, ‘আপোতক মসতজতদর মাইতক 

শযতে হতব এবং এটা বলতে হতব শয, হুজুর সুস্থ আতিে। হুজুতরর কামরায় শকাতো 
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প্রকার হামলা হয়তে এবং বুধবাতর শয শুরার মাধুতম আোস সাতহবতক বতহস্কার 

করা হতয়তি, শসটা বহাল আতি।’ 

হুজুতরর োতে আরশাদতক মাইতকর কাতি তেতয় যাওয়া হয় এবং োতক তমথুা 

শঘাষণা তদতে বাধু কতর। শফর হুজুতরর কামরায় তেতয় আসা হয়। 

 

খাতিম েতফর তভতিওবােযা 
আসতরর োমাতজর পর হজরতের োতে আরশাদতক বলা হয়, আপোতক ‘হুজুর 

সুস্থ আতিে, হামলা হয়তে’ এ মতমম তেতডওবােমা তদতে হতব। োরা দুই পৃষ্ঠার একতট 

শঘাষণা তলতখ তেতয় আতস। আরশাদ তেতডওবােমা তদতে অস্বীকার করতল োতক 

হেুার হুমতক শদয়া হয়। আরশাদ োর তসদ্ধাতি অটল থাকায় হজরতের খাতদম 

শতফতক শমতর বাধু করা হয় তেতডওবােমা শদওয়ার জেু। অবতশতষ খাতদম 

হজরতের কতক্ষ হামলা হয়তে বতল তেতডওবােমা শদয়।  

এরপর আত্দালেকারীরা হুজুরতক হুমতক তদতয় বতল, ‘আপতে পদেুাগ কতর 

মাদরাসার উপতদষ্টা তহসাতব থাতকে। যতদ আমাতদর এই কথা শমতে শেে, োহতল 

আপতে আমাতদর মাথার ওপর থাকতবে, আর যতদ ো মাতেে োহতল আপোতক 

পাতয়র তেতৈ তদতেও আমরা তিধা করব ো।’  

এমে অেবু কথা শশাোর পর হুজুতরর স্বাস্থু আরও খারাপ হতে শুরু কতর।  

 

োতে আসািতক তের্যােে 
হজরতের শিাট োতে আসাদতক হজরতের সামতে শথতক শটতে তহাঁৈতড় এতে তেমমম 

তেযমােে করা হয়। সন্ত্রাসীরা হজরতের ওপর হামলা করতে ঝাাঁতপতয় পড়তল 

হজরতের বড় োতে আরশাদ বতলে, ‘আতগ আমাতক মাতরা োরপর দাদাতক 

মাতরতয়া।’ 

এ কথা বতল শস হজরেতক জতড়তয় ধতর। েখে ওরা (সন্ত্রাসীরা) হজরেতক 

মাতরতে। সারাতদে গাতলগালাজ কতরতি। হজরে েখে অসহাতয়র মতো োতকতয় 
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তিতলে আর শৈাখ শবতয় অতঝাতর পাতে পড়তিল। ঘটোর আকতিকোয় তেতে 

শকাতো কথাই বলতে পারতিতলে ো।  

এোতব হজরেতক মাগতরব পযমি অমােতবক ও অমােুতষক তেযমােে করা হয়। 

 

আবাতরা শুরার ববঠক : হুজুতরর অবস্থা োংকটাপন্ন 
মাগতরতবর পর সন্ত্রাসীরা শুরা সদসুতদর শডতক এতে হবিতকর বুবস্থা কতর। শুরা 

সদসুরা হুজুতরর কামরায় আসতে থাতকে। সন্ধুা সােটা আটটার তদতক মজতলতশ 

শুরার হবিক শুরু হয়। হবিক শুরু হওয়ার কতয়ক তমতেট পরই হজরে অসুস্থ হতয় 

পতড়ে। হজরতের শরীর িান্ডা ও তেথর হতয় যায়। হজরতের োতে আরশাদ ও 

খাতদম মাওলাো শতফউল আলম শুরা সদসুতদর কাকুতে তমেতে কতর অেুতরাধ 

কতরে, আপোরা োরাোতড় তমতটং শশষ করুে, হজরতের অবস্থা োতলা েয়। 

হজরেতক এখেই ইমাতজমতি হাসপাোতল তেতে হতব।  

বার বার অেুতরাধ করার পরও শুরা সদসুরা তমতটং শশষ করতে আধা ঘণ্টা 

তবলম্ব করায় হজরতের শারীতরক অবস্থার আরও অবেতে ঘতট। তমতটং শশষ হতল 

হজরতের োতে ও খাতদম শতফউল শুরা সদসুতদর অেুতরাধ কতরে, আপোরা 

শুরার তসদ্ধাি মাইতক জাতেতয় হজরেতক মাদরাসা শথতক শবর করার বুবস্থা 

কতরে। তকন্তু শুরা সদসুতদর শকউ হজরেতক শবর করার জেু এতগতয় আতসতে। 

 

আত্িালেকারীতির শফর প্রতবে 
শুরা সদসুরা ো আসায় আত্দালেকারীগণ আবারও হজরতের কামরায় প্রতবশ 

কতর হজরেতক তজতম্ম কতর তকিু সাদা পুাড তদতয় বতল, ‘এই বুতড়া, এখাতে 

দেখে কর, ো হয় গলা শৈতপ এখেই শমতর শফলব।’ মাথার উপর রড ধতর বতল, 

‘এখেই তকন্তু বাতড় তদতছি, দ্রুে দেখে কর।’ 

বৃহস্পতেবার (১৮ শসতেম্বর) সন্ত্রাসীরা হুজুরতক সারাতদে শকাতো ওষুধ বা 

খাবার খাওয়াতে শদয়তে। দুই তদতের মােতসক তেযমােে, কাযমালয় োংৈুর, খাবার ও 
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ওষুধ ো শপতয় হজরে পুতরাপুতর অসুস্থ হতয় পতড়ে। তেতে বতম কতরে, মুখ তদতয় 

অেবরে শফো শবর হতছিল। একসময় শৈাখ বন্ধ কতর শফতলে শশষবাতরর মতো।  

তেরুপায় হতয় োতে আরশাদ ও খাতদম শতফউল আলম হজরেতক বাাঁৈাতে 

সন্ত্রাসীতদর হাতে পাতয় ধতর। তকন্তু পাষাণতদর হৃদয় আতরা তহংস্র হতয় ওতি। োরা 

প্রথতম বতল, তৈতকৎসা করাতল আমরা মাদরাসায় তৈতকৎসার বুবস্থা করতবা। তকন্তু 

োতেিয় এবং খাতদম শতফউল আত্দালেকারীতদর বতলে, আপোরা হজরতের 

গাতয় স্পশম কতর শদখুে, শরীর বরতফর মতো িান্ডা হতয় শগতি।  

োতেও োতদর মে গতলতে। এোতব দুই শথতক আড়াই ঘ্টা ৈতল যায়। 

সন্ত্রাসীরা বলতে থাতক, তৈতকৎসার দরকার শেই। হুজুর মারা শগতল এখাতেই মারা 

যাতব। 

 

শোমাে ফতেজীর কাতে আতবিে 
এমে অবস্থায় সন্ত্রাসীরা হুজুতরর তদতক মারমুখী হতয় তগতয় বতল, ‘এই বুতড়া! োটক 

ো কতর দ্রুে দেখে কর।’ বড় োতে সন্ত্রাসীতদর সাতথ থাকা শোমাে ফতয়জীতক 

বতলে, ‘আপোরা শয শকাতোোতব হজরেতক হাসপাোতল তেতয় যাওয়ার বুবস্থা 

কতর তদে দয়া কতর। দাদুর অবস্থা শংকটাপন্ন।’  

তেতে পাষতের মতো বতলে, ‘এখে শোমার দাদুতক দেখে করতে বতলা। 

োরপর যা হবার হতব।’ েখে শোমাে ফতয়জী হজরতের বড় োতেতক একটা কথা 

বার বার বতলতিতলে, ‘শোমার দাদুতক বতলা এটা শকাতো গ্রহণতযাগু শুরা ো, শুধু 

আত্দালে থামাতোর জেু আমরা এগুতলা করতি।’ 

েখে োতে আরশাদসহ খাতদমরা বতলে, ‘দাদুর অবস্থা শবতশ খারাপ। 

আপোরা যা ইতছি কতরে, প্রতয়াজতে োাঁর পদেুাতগর শঘাষণা শদে।’ 

েখে োরা শঘাষণা শদয়, হুজুর পদেুাগ কতরতিে। তকন্তু হজরতে আসতল এ 

বুাপাতর তকিু বলার মতো অবস্থায় তিতলে ো, শকাতো দেখে করার শো প্রশ্নই 

উতি ো। দেখে করার আতগই তেতে শৈাখ বন্ধ কতর শফতলে। 
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হুজুরতক শবর করতে ‘আতমতরর’ তেতিযতের অতপক্ষা 
সন্ত্রাসীতদর কাতি শবর করার শফর আকুতে জাোতল োরা বতল, আমাতদর 

আতমতরর তেতদমশ ো আসা পযমি এখাে শথতক শবর করার শকাতো অেুমতে শেই। 

আমরা আতমতরর সাতথ কথা বতল শদতখ।  

তকিুক্ষণ পর আত্দালেকারীরা বতল, এইমাত্র আতমতরর তেতদমশ এতসতি, 

অুাম্বুতলতি কতর হুজুরতক হাসপাোতল পািাতোর বুবস্থা করার জেু। েতব 

আমাতদরতক বলা হতয়তি, অুাম্বুতলি আসার আতগ হুজুর সুস্থ আতিে—এ মতমম 

তমতডয়ায় একতট তেতডও প্রৈার করতে হতব।  

েখে োরা একতট তেতডও কতর এবং তেতডওতে বতল, হুজুর সুস্থ আতিে এবং 

ঘুমাতছিে। অথৈ েখে হজরতের জীবেপ্রদীপ তেবু তেবু অবস্থায়। হজরে শবহুশ 

তিতলে। োর মুখ তদতয় অেবরে শফো শবর হতছিল। 

অুাম্বুতলি আসার পর আত্দালেকারীতদর একজে এতস বতল, হুজুতরর সাতথ 

শুধুমাত্র একজে শযতে পারতব। েখে োতে ও খাতদম শতফউল বতল, হজরতের 

সাতবমক শদখোল একজে িারা সম্ভব েয়। কমপতক্ষ ৩জেতক শযতে তদে। 

আত্দালেকারীরা বতল, আমরা আমাতদর আতমতরর সাতথ কথা বতল জাোতছি।  

োরা আবার শফাতে োতদর আতমতরর সাতথ কথা বতল দুইজেতক যাওয়ার 

অেুমতে তদতল হুজুতরর োতে আরশাদ বতল, আমরা হজরতের শখদমতের তবষতয় 

কম বুতঝ তবধায় খাতদম শতফতকও লাগতব। েখে োরা আবার োতদর আতমতরর 

সাতথ কথা বতল হজরতের সাতথ অুাম্বুতলতি খাতদম শতফ শযতে পারতব বতল 

তসদ্ধাি জাোয়। 

মািরাসার প্রধাে শেতট অযামু্বতলন্স প্রতবতে বাধা 
োরা অুাম্বুতলি মাদরাসার শাহী শগট তদতয় প্রতবশ করতে ো তদতয় মাদরাসার 

কবরস্থাতের শগট সংলগ্ন বাইেুল আতেক মসতজতদর সামতে শরতখ শদয়, ফতল 

হজরেতক অুাম্বুতলতি উিাতে আরও তবলম্ব হয়। এসময় োরা হজরেতক শরে ৈাতর 

কতর কামরা শথতক শবর কতর অুাম্বুতলতি উিাতোর আতগই খাতদম শতফতক তজতম্ম 

কতর তেতয় যায়। শরে ৈাতর তেতয় যাওয়ার সময় হজরতের মুতখ অতিতজে লাগাতো 
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তিল। তকন্তু োতদর উতদ্দশু খারাপ তিল তবধায় োরা পাষাতণর মতো হজরতের মুখ 

শথতক টাে শমতর এতিতজে খুতল তিতড় শফতল এবং এতিতজে িাড়াই হজরেতক 

অুাম্বুতলতি েুতল শদয়। 

 

েেুে িাতব : অযামু্বতলন্স োড়তে বাধা 
অুাম্বুতলি যখে িাড়তব েখে োরা হজরতের আতরক খাতদম হুজাইফা তযতে 

অুাম্বুতলতি হজরতের সাতথ উতিতিতলে, োতক শটতে তহাঁৈতড় মারধর কতর োতমতয় 

শদয়। শুধু োতে আরশাদ একাকী হজরেতক তেতয় হাসপাোতলর উতদ্দতশ রওো 

করামাত্র আত্দালেকারীরা েেুে দাতব তেতয় অুাম্বুতলি আটতক রাতখ। োরা 

বলতে থাতক, যতদ স্থােীয় এমতপ বুাতররার আতেসুল ইসলাম মাহমুদ এতস এই 

মতমম সাক্ষর ো করতব শয, েতবষুতে আত্দালেকারীতদর শকাতো ক্ষতে হতব ো, 

েেক্ষণ পযমি অুাম্বুতলি শযতে শদয়া হতব ো।  

এোতব আরও ৪৫ তমতেট সময় অতেবাতহে হয়। েখেই অতিতজে ো 

পাওয়ায় হুজুর এতকবাতর তেতেজ হতয় পতড়ে। শসখাতে দাতয়ে পালেরে ওতস 

সাতহতবর সাতথ আত্দালেকারীতদর তমতটং হয়। তমতটংতয়র আতলাৈো অজাো। 

তমতটং শশষ হতল হজরতের অুাম্বুতলি শিতড় তদতে মসতজতদর মাইতক কতয়কবার 

শঘাষণা শদয়া হয়। এরপর অুাম্বুতলি শিতড় শদয়া হয়। পুতলতশ পাহারায় 

অুাম্বুতলি ৈট্টগ্রাম শমতডতকল কতলজ হাসপাোতল শপ াঁতি।  

হাসপাোতল শেয়ার পর কেমবুরে তৈতকৎসকগণ হজরেতক শদতখ োতে 

আরশাদতক রাগেস্বতর বতলে, আপোরা হুজুরতক এখে শকে তেতয় এতসতিে? 

অতিতজে ো থাকার কারতণ হুজুতরর শয ক্ষতে হতয়তি, ো আমাতদর পতক্ষ 

তৈতকৎসা িারা পূরণ করা সম্ভব েয়। আল্লাহর কাতি শদায়া করতে থাতকে। 

 

অেপর... 
রাে ১টা ৩০ তমতেতট হজরেতক ৈতমক হাসপাোতল েতেম করা হয়। তৈতকৎসা 

ৈলতে থাতক। পরতদে ১৮ শসতেম্বর ২০২০, শুিবার দুপুর ১২টায় ডািারগণ 
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শবাডম তমতটংতয় বতসে। োরা োতে আরশাদতক জাোে, আমাতদর শৈষ্টা বুথম। 

আপোরা উোতক অেুত্র তেতয় শৈষ্টা করুে।  

শুিবার তবতকল ৪টা ১৫ তমতেতট এয়ার অুাম্বুতলতি কতর পুরাে ঢাকার 

আসগর আলী হাসপাোতলর উতদ্দতশ রওো হয়। সন্ধুা ৬টার আতগই ঢাকায় 

শপ তি এয়ার অুাম্বুতলি এবং হজরেতক আসগর আলী হাসপাোতল জরুতর 

তবোতগ েতেম করা হতল তকিুক্ষণ পর তেতে ইতিকাল কতরে। 
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তকিু কথা জাতে ো জােতলই েয় 
 

 

আতম হাটহাজারী মাদরাসার একজে সাধারণ িাত্র। শবদোর তৈৎকার তদতয় বলতি, 

আমরা যা শুতেতি বা শুেতি সবই তক সেু? ো, ো কখতোই ো! োহতল ৈলুে, 

দুতগমর শেেতরর তকিু অজাো সেুকথা জাোই আপোতদর।  

১৬ শসতেম্বর ২০২০, বুধবার। 

শজাহতরর আজাতের সাতথ সাতথ োমাজ পতড় খাো শখতয় শেই। হাইয়ােুল 

উলইয়া পরীক্ষার প্রস্তুতে শেয়ার জেু শদতর ো কতর পড়ার শটতবতল বতস পতড়। 

মসতজতদ শজাহতরর োমাতজর সালাম শফরাতোর পর পর হিাৎ মাইতক একতট 

এলাে (তঘাষণা) শুেতে শপলাম। আমাতদর রুম শথতক তকিুই স্পষ্ট বুঝতে 

পারলাম ো। আৈমকা শজাতর শজাতর তৈৎকাতরর শব্দ শুেতে শপলাম। সতে 

সতহহগ রুম শথতক শবর হতয় শদতখ, একদল িাত্র শদ তড় বড় মসতজতদর তদক শথতক 

এতদতক আসতি। োতদর শদতখ মতে হতলা, অতধকাংশই শমখল মাদরাসার বেমমাে 

িাত্র অথবা শমখল শথতক হাটহাজারীতে দাওরা পড়তে আসা িাত্র।  

কতয়কজতের হাতে লাতি শদখতে শপলাম। কতয়কজতের হাতে শিাট শিাট 

রতডর টুকতরা। দৃশুতট শদতখ মতের মতধু একতট একতট তৈত্র শেতস উিল, এেতদে 

শুতেতি বা সংবাদমাধুতম শদতখতি, কতলজ োতসমতটতেই শকবল এমে দৃশু শদখা 

যায়। আহ্, আজ কওতম মাদরাসায় শদখতে হতছি এমে দৃশু।  

সতে সতে আতম আমার বুখাতরর শাইখ আল্লামা শাহ আহমদ শফী সাতহতবর 

কামরায় ঢুতক পতড়, হজরে কী করতিে এটা শদখতে। হজরতের কামরায় ঢুতক 

শদতখ, হজরে দরতসর প্রস্তুতে তেতছিে। 
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কতয়কতদে ধতর এ বিতরর দাওরার িাত্রতদর অেুতরাতধ হজরে বুধবার (১৮ 

শসতেম্বর) দরতস শযতে রাতজ হে। দরতসর প্রস্তুতের লতক্ষু হজরে োাঁর বুখাতরর 

পুতরাতো োকতরতরর ডাতয়তর আর বুখাতর শতরতফর প্রথম দশ পারা এক েতলয়ম, 

যা আমাতদর জামাে কেৃমক গে বির আমরা হজরেতক হাতদয়া তদতয়তিলাম, শস 

তকোবতট হাতে তেতয় বতস আতিে।  

হজরে োাঁর খাতদম শফীউল আলমতক বলতলে, ‘শদতখা শো বাইতর কী 

হতছি, আতম শো দরতস যাতবা। ওতদরতক বতলা একটু শাি হতে।’  

তকিুক্ষতণর মতধুই শদতখ, হাটহাজারী মাদরাসার মুঈতে মুহোতমম শশখ 

আহমদ সাতহব হুজুরতক ৈারজে আত্দালেকারী িাত্র পুতরা আসাতমর মতো ধতর 

তেতয় আসতি। মুহোতমম সাতহতবর কামরার তদতক শশখ আহমদ সাতহবতক আসতে 

শদতখ আমরা ওতয়তটং রুতমর দরজা খুতল শদই। শকাতো কথা ো বতল 

আত্দালেকারী ওই িাত্ররা শশখ আহমদ সাতহবতক তেতয় মুহোতমম সাতহতবর খাস 

কামরায় ঢুতক পতড়। আমরা োতদর বাধা তদতে শগতল োরা বতল উতি, ‘শখলা 

এখে শকবল শুরু। শদখতব, একটা একটা কতর শোতদর সব হকতফয়ে তদতে হতব। 

আমরা শয দাতব করব সব মােতে হতব। প্রতয়াজতে যা করার করব, শকাতো 

তিধাতবাধ করব ো।’ 

একথা বতলই োরা হজরতের খাস কামরার দরজা বন্ধ কতর শদয়। শেেতর 

োরা ৈার-পাাঁৈজে প্রায় এক শথতক শদড় ঘণ্টা হজরতের সতে েকম-তবেকম কতর। 

আমরা বাইতর শথতক সব শুেতে পাতছিলাম। োরা োতদর তকিু দাতব-দাওয়া তেতয় 

তবেো করতিল: 

১. মাওলাো জুোতয়দ বাবুেগরীতক হাটহাজারী মাদরাসার মুহোতমম বাোতে হতব 

২. আপতে (শাইখুল ইসলাম) মাদরাসার উপতদষ্টা থাকতবে 

৩. মাওলাো আোস মাদােীতক মাদরাসা শথতক বতহষ্কার করতে হতব 

৪. আত্দালতের পর আত্দালেকারীতদর শকাতো প্রকার হয়রাতে করা যাতব ো 

তকন্তু মুহোতমম সাতহব তকিু দাতব মােতে রাতজ হতলে ো। বলতলে, 

জুোতয়দতক শকে মুহোতমম বাোব? আতম তক মতর শগতি? আর আোতসর 
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বুাপাতর শোমরা এমে শকাতো তলতখে প্রমাণ আতো যার ওপর তেতত্ত কতর োতক 

আতম মাদরাসা শথতক বতহষ্কার করতে পাতর।  

তকন্তু োরা হজরতের এসব কথায় েমেীয় হতে রাতজ হতছিল ো। একপযমাতয় 

মুহোতমম সাতহতবর সতে োরা খবু ককমশ োষায় কথা বলতে থাতক এবং োতদর 

দাতবগুতলা শজারপূবমক রাতজ করাতে ৈাপ তদতে থাতক। হজরে তকিুতেই রাতজ ো 

হওয়ায় োরা বতল, োহতল আজই শুরা সদসুতদর শডতক আজই শুরা তমতটং 

করতে হতব। তকন্তু হজরে তকিুই ো বলায় োরা শশখ আহমদ সাতহবতক হুমতক 

তদতয় শফাে কতর শুরা সদসুতদর হাটহাজারী মাদরাসায় জরুতর েলব কতর। 

এসময় হুট কতর শুেতে পাই, িাত্র আত্দালেকারী োমধারী তকিু সন্ত্রাসী দুই-

তেেজে তশক্ষতকর কামরা োংৈুর কতরতি। শুধু োই েয়, তশক্ষকতদর কামরা শথতক 

মাদরাসার তবতেন্ন রতশদ বইসহ লক্ষ লক্ষ টাকা লুট কতর গাতয়ব কতর শফতলতি।  

শসতদে শয সকল তশক্ষতকর কামরা োংৈুর করা হয়: 

১. মাওলাো েুরুল ইসলাম (কিবাজার) 

২. মুফেী উসমাে  

৩. মাওলাো আোস মাদােী সাতহব 

৪. মাওলাো আহমদ তদদার কাতসমী 
এরই মতধু শুেতে শপলাম, তবতক্ষােকারীরা তবশ-পাঁতৈশজতের একতট শুরা 

কতমতট গিে কতরতি। এই তবশ-পাঁতৈশজতের প্রতেুতকর শেেৃতে আত্দালেকারী 

৪০/৫০ জতের এতককতট দল গিে করা হয়। এই দতলর যে বুয় হে সব োরা 

উোদতদর কামরায় লুটপাট করা অতথমর মাধুতম বহে করে!  

এতদতক শশখ আহমদ সাতহবতক োরা ৈারজে হজরে শফী সাতহতবর 

শেেতরর কামরা শথতক ওতয়তটং রুতম তেতয় আতস এবং অেুােু তশক্ষকতদর 

মুহোতমম সাতহতবর কামরায় ডাকার তেতদমশ শদয়। এসময় আত্দালেকারী একজে 

শেোর শমাবাইতল একতট েতয়স-তেতদমশো আতস, তেতদমশো পাওয়ার সতে সতে 

োরা সব তশক্ষতকর শমাবাইল শফাে জমা তেতয় শেয়।  
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এ সময় মাগতরতবর আজাে হতয় যায়। মাগতরতবর োমাজ পড়তে ো পড়তেই 

শদতখ, শমখল মাদরাসার মুহোতমম শোমাে ফতয়জী সাতহব উপতস্থে হে। োর 

উপতস্হতেতে আত্দালেকারীতদর মতধু একটা প্রফুল্লো হেতর হয়, শযে োরা 

োতদর একজে অতেোবকতক শপতয় তগতয়তি। তকিুক্ষণ পযমি শোমাে ফতয়জী 

োতদর কী শযে তদক-তেতদমশো তদল। ওতদতক শাইখুল ইসলাম তেজ রুতম তজতম্ম 

হতয় অসহাতয়র মতো বতস আতিে। 

তকিুক্ষণ পর হাটহাজারী মাদরাসার ৈট্টগ্রাতমর দুজে শুরাসদসু আতসে। 

আত্দালেকারীরা শুরাসদসুতদর কাতি তগতয় োতদর কী শযে বুঝাতে শৈষ্টা কতর। 

তকন্তু শুরাসদসু সালাহউদ্দীে োেপুুরী সাতহব োতদর কথা মােতিতলে ো তবধায় 

োরা সালাউহদ্দীে সাতহতবর তদতক আেুল েুতল কথা বলতিল। শকমে শযে অত্র 

মাদরাসার সমে উোদ ও শুরাসদসুগণও োতদর কাতি তজতম্ম হতয় শগতি। 

অেঃপর শুরাসদসু এবং উোদগণ শাইখুল ইসলাতমর খাস কামরায় প্রতবশ 

কতর শদড় ঘণ্টা ধতর তমতটং কতরে। এসময় খবর শপলাম, প্রশাসে মাদরাসার 

শেেতর এমে অরাজজতেক অবস্থা সম্পতকম জােতে শপতর পদতক্ষপ তেতে 

মাদরাসার সামতে জতড়া হতয়তি। অেুতদতক আত্দালেকারী সন্ত্রাসীরা আতগ 

শথতকই ইট-পাটতকতলর তবরাট েূপ, োো কাতৈর টুকতরা ও শিাট শিাট শলাহার 

রড শাহী শগতটর উপতরর িাদ ও তশক্ষা েবতের িাতদ মজুদ কতর শরতখতি, প্রশাসে 

মাদরাসায় প্রতবতশর শৈষ্টা করতল োরা প্রশাসতের ওপর হামলা করতব। 

শদড় ঘণ্টা তমতটং শশতষ জােতে পারলাম, ফায়সালা হতয়তি— 

১. মাওলাো আোস মাদােীতক হাটহাজারী শথতক অব্ুহতে শদয়া হতয়তি। 

২. শয সমে উোদতদর ইতেপূতবম হাটহাজারী শথতক তবদায় করা হতয়তিল 

োতদর কতয়কজেতক তফতরতয় আেতে হতব। 

৩. এবং শাইখুল ইসলাম আহমদ শফী সাতহতবর বুাপাতর আগামী শতেবার 

(১৯ শসতেম্বর) সকল শুরা সদতসুর উপতস্থতেতে ফয়সালা গ্রহণ করা হতব। 

৪. আত্দালতের মধুবেমী সময় মাদরাসার দরস-োদতরস ও সমে কাযমিম 

বন্ধ থাকতব। 
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৫. প্রতেষ্ঠাে কেৃমক আত্দালেকারী িাত্রতদর ওপর েতবষুতে শকাতোরৃপ 

হয়রাতে করা হতব ো। 

এই সমে ফয়সালাপত্র যখে মাওলাো শোমাে ফতয়জী হাতে তেতয় হজরতের 

খাস কামরা শথতক ওতয়তটং রুতম শবর হে েখে হজরতের কামরার বাইতরর অবস্থা 

হরকে বাতহেী িারা শবতষ্টে তিল। বাইতরর অবস্থা অেুি োজুক শদতখ েতয় 

শোমাে ফতয়জী হজরতের ওতয়তটং রুম শথতক শবর হেতে। শয সমে 

আত্দালেকারী োতমর সন্ত্রাসী িাত্রগণ শুরাসদসু সালাহউদ্দীে োেুপুরীর মুতখর 

ওপর আেুল েুতল কথা বতলতিল োতদর মধু শথতক একজেতক শোমাে ফতয়জী 

একতট সাদা কাগজ ধতরতয় তদতয় বতলে, েুতম বাইতর তগতয় এতট পতড় পতরতস্থতে 

িান্ডা কতরা এবং বতলা, শোমাতদর সব দাতব শমতে শেওয়া হতয়তি।  

বাইতরর তবতক্ষপ্ত আত্দালেকারীরা যখে োতদর দাতব শমতে শেওয়ার খবর 

শুেল েখে োরা শকে শযে আরও শবতশ তহংস্র হতয় শগল। সতে সতে োরা 

হজরতের বারা্দার শয কাতৈর শগট রতয়তি শস শগটতট শেতে েিেি কতর শফলল। 

োো কাজ বারা্দায় তিটতক পতড় এবং হজরতের প্রথম শয কাতৈর জাোলাতট 

রতয়তি শসতটও োরা শেতে শফতল; যার একতট তেতডও শফইসবুকসহ োো 

গণমাধুতম রতয়তি।  

এতদতক শুরাসদসুগণ োতদর এই তহংস্রো েীে হতয় শদখতিতলে। 

আত্দালেকারীতদর এমে তহংস্র আৈরণ শদতখ মাওলাো তদদার সাতহব বতল উতিে, 

েতবষুতে আমরা কাতদরতক দরস তদব? কাতদর তকোব পড়াব? যারা আমাতদর 

শাসে কতর? তেতে একথা বতল আফতসাস করতে থাতকে। 

তকিুক্ষণ পর পতরতস্থতে তকিুটা শাি হতল শোমাে ফতয়জী মাতি তগতয় ফয়সালা 

পত্রতট পড়তে থাতকে। বিতবুর মাঝখাতে ‘আোস মাদােীতক মাদরাসা শথতক 

শুরা কেৃমক অবুাহতে শদয়া হতয়তি’ কথাতট বলতেই হরকে বাতহেীর কতয়কজে 

সবার সামতেই বলতে থাতক, অবুাহতে শকতট বতহষ্কার শলতখে। শস তেতডওতট 

এখেও শফইসবুকসহ অেুােু শযাগাতযাগমাধুতম রতয়তি।  
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এতদতক আমরা শাইখুল ইসলাম আল্লামা শাহ আহমদ শফী সাতহতবর খাস 

কামরায় ঢুতক। এর আগ পযমি োরা আমাতদর পাতশর কামরায় আটতক শরতখতিল 

যাতে আমরা হজরতের শকাতো শখদমে করতে ো পাতর। োরা শবর হওয়ার 

পরপর আমরা হজরতের কামরায় প্রতবশ কতর। হজরে সারাতদে কু্ষধােম অবস্থায় 

থাকায় দুবমল হতয় পতড়তিতলে। তিকমতো ওষুধও শখতে পাতরেতে। তকিুটা খাবার 

হজরেতক খাওয়াতো হতলা। হজরে শবতশ ক্লাি থাকায় খাবার শখতয় েখেই শুতয় 

পতড়ে।  

মতে কতরতিলাম, পতরতস্থতে শমাটামুতট িাো হতয় তগতয়তি, যার কারতণ শয 

সমে আত্দালেতবতরাধী িাত্র তিল এবং যারা হাইয়ােুল উলইয়া পরীক্ষার জেু 

পড়াতলখায় বুে তিল োরা োতদর কামরা শথতক শবর হতয় হজরতের রুতমর 

আতশপাতশ শয সমে মমমাতিক ঘটো ঘতটতি ো শদখতিল। আবার অতেতক হরকে 

বাতহেীর কারতণ লুতকতয় লুতকতয় তেতডও করতিল।  

এোতবই বুধবার (১৬ শসতেম্বর) তদেতট কাটল। আমরা মতে কতরতিলাম, 

কমপতক্ষ শতেবার পযমি োরা আর শকাতো আত্দালে করতব ো, শযতহেু োতদর 

সকল দাতব শমতে শেয়া হতয়তিল।  

আগামী শতেবার শুরা তমতটং হতব, োই আমরা সকাতল স্বাোতবক অবস্থায় 

তিলাম। বৃহস্পতেবার (১৭ শসতেম্বর) সকাল সকাল মাদরাসার শবাতডমং শথতক 

খাবার শদওয়া হয়। আমরা মতে কতরতিলাম, শযতহেু মাদরাসার পতরতস্থতে োতলা 

ো অেুতদতক পরীক্ষাও সামতে শসতদতক লক্ষ কতর মতে হয় এখে খাো তদতছি। 

অেুতদতক মাদরাসার তসতেয়র তশক্ষকগণ হজরতের কামরায় আতসে এ মতে 

কতর—শযতহেু শতেবার তদে শুরার তমতটং োই তকোতব শুরাসদসুতদর দাওয়াে 

শদয়া যায় এবং োতদর খাোতপো করাতো ও যাোয়ােসহ ইেুাতদ তবষয় তেতয় কথা 

বলার জেু। শস সময় উোদতদর মতধু উপতস্থে তিতলে— 

মাওলাো ফুরকাে সাতহব 

মাওলাো ওমর সাতহব 

মাওলাো শশখ আহমদ সাতহব 
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মাওলাো আহমদ তদদার সাতহব 

মাওলাো আশরাফ আলী তেজামপুরী সাতহব। 

অেুােু আরও কতয়কজে তশক্ষক উপতস্থে তিতলে। তকন্তু আৈমকা হরকে 

বাতহেীর কুৈিীমহল সারা মাদরাসায় ঘণ্টা বাতজতয় মাইতক শঘাষণা করতে লাগল, 

হজরে শাইখুল ইসলাম সকল তশক্ষকতক তেতয় তমতটং করতিে শয এখে মাদরাসা 

বন্ধ শঘাষণা করা হতব। আর শয সমে িাত্র আত্দালে কতরতি োতদর বতহষ্কার 

করা হতব। এই অপপ্রৈার ৈাতলতয় োরা সাধারণ িাত্র এবং শয সমে িাত্র 

আত্দালে কতরতিল োতদর কু্ষব্ধ কতর শোতল।  

এসময় হরকে বাতহেীর মতধু শথতক একজে যাতক োতদর সাথীরা যুবাতয়র 

োতম ডাকতো, পতর জাো যায় োর োম আবু সাঈদ। শস এতস সকল তশক্ষকতক 

তমতটং শথতক ৈতল যাওয়ার জেু হুমতক শদয়। তশক্ষকগণ তজতম্ম অবস্থা শথতক শযতে 

ো শযতেই হরকে বাতহেী প্রথতম শশখ আহমদ সাতহতবর কামরা, পর শাইখলু 

ইসলাতমর কামরায় োংৈুর ৈালায়। এসব োংৈুতরর সামােু অংতশর তেতডও 

শফসবুতক আপোরা সবাই শদতখতিে। একজে প্রেুক্ষদশমী তহতসতব আরও তকিু 

আতম আপোতদর শক বতল। 

হামলার সময় োরা হজরেতক অকথু োষায় গাতল-গালাজ কতর। প্রথতম 

োরা বারা্দায় োংৈুর কতর, পতর হজরতের ওতয়তটং রুতম। ওতয়তটং রুতম শয 

সমে আসবাবপত্র োংৈুর কতর  

১. ৈারতট দুই টতে এতস শেতে বরবাদ কতর শফতল 

২. দুতট তট শটতবল িাড়া সব শটতবল শেতে শফতল 

৩. হজরে ও মাদরাসার শমহমােতদর বুবহাতরর জেু শেট-গ্লাস সহ যাবেীয় 

আসবাবপত্র শেতে শফতল 

৪. হজরতের যে সম্মােো পদক তিল আতধকাংশ পদক েষ্ট কতর শফতল। 

এমে তক হারামাইে কেৃমক উপহার শদয়া কাবাঘতরর তগলাফ শযতট কাৈ তদতয় বাাঁধাই 

করা তিল শসতটও োরা শেতে ৈুরমার কতর শফতল। পাতশ হজরতের খাতদম 
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শতফউল আলতমর কামরার পাতটমেসহ োর রুতমর সমে আসবাবপত্র শেতে 

ৈুরমার কতর শফতল। োরা হজরতের খাস কামরার দরজা োোরও শৈষ্টা কতর।  

ওতদতক আতরক দল হজরতের কামরার বাইতর তদতয় একতট দুবমল দরজা তিল, 

শসতট োরা হজরতের সামতে অতধমক শেতে শফতল। যার একতট িতব শফসবুতক 

োইরাল হয়। োতদর এমে তহংস্র অবস্থা শদতখ আমরা হজরতের কামরার দরজা 

খুতল শদই। োরা মুখমেতল গামিা শপাঁতৈতয় শুধুমাত্র শৈাখ দুতটা শদখা যায় এমে 

অবস্থায় হজরতের কামরায় প্রতবশ কতর। কামরায় ঢুতক হজরতের খাতদমতদর 

ওপর োরা আঘাে হাতে আর শজাতর শজাতর তৈৎকার কতর বলতে থাতক, শতফ 

শকাথায়, হুজুতরর খাতদম শতফ শকাথায়। অেু খাতদমরা বতল, শকে শতফতক তদতয় 

কী কাজ? এ কথা বলার কারতণও োরা োতদর ওপর হাে শোতল এবং 

খাতদমতদর পতকট শথতক শমাবাইল তিতেতয় তেতয় শেয়। এসময় োরা হজরতের 

কামরার তবদুুৎ সংতযাগ শকতট শফতল। এমেতক হুজুতরর কামরার আইতপএস-এর 

শয বুাটাতর তিল শসগুতলা েষ্ট কতর শফতল।  

এমে পতরতস্থতেতে হজরে শাইখুল ইসলাম রতহমাহুল্লাহ খুবই েীে ও অসহায় 

হতয় যাে। যার দরুে োাঁর পালস শরট কতম যায়। সাতথ সাতথ আমরা হুজুরতক 

অতিতজে লাতগতয় শদই যাতে কতর হজরে স্বাোতবক অবস্থায় তফতর আতসে। তকন্তু 

সন্ত্রাস বাতহেীর মতধু আবু সাঈদ উরতফ যুবাতয়র হুজুতরর সামতে তৈৎকার কতর 

বলতিল, খাতদম শতফ শকাথায়? একপযমাতয় োরা শতফতক খুাঁতজ পায়। সতে সতে 

োরা হুজুতরর কামরার শেেতর শয বাথরুম রতয়তি শস বাথরুতম শতফতক ধতর 

শটতে তেতয় যায়। োরা োতক অকথু োষায় গাতলগালাজ করতে থাতক।  

একপযমাতয় োরা খাতদম শতফর গলায় গামিা শপাঁতৈতয় দম বন্ধ কতর শফলতিল 

এবং মারধর কতর বলতিল, সবতকিু বল, শক শক দালাতল কতর, সবতকিু বল। শতফ 

বলল, আতম হুজুতরর খাতদম মাত্র, আতম এ বুাপাতর তকিুই জাতে ো এ কথা  

োর কথা শশাোর পর তেযমােে আরও শবতড় যায়। একপযমাতয় যখে োরা 

শতফতক মারতে মারতে তবরি হতয় যায় েখে োতদর মতধু দুই দল হতয় এক দল 

আতরক দলতক বলতি, ওতক শিতড় শদ; অেু দল বলতি, োতক আজতক শমতরই 
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শফলব। একপযমাতয় োতদর মতধু অথমাৎ হরকে বাতহেী এতক অপতরর মাতঝ 

সমতঝাো হয়, শতফতক আমরা বুবহার করব। োর শমাবাইতল বাইতর শথতক 

আোস মাদােীর শফাে আতস তকো অথবা অেু কাতরা শফাে আতস তকো, শসগুতলা 

লক্ষু কতর আমরা পদতক্ষপ তেব এবং প্রশাসে কেৃমক শয সমে ৈাপ আসতব ো 

োর শমাবাইতলর মাধুতম সামতল শেব। 

অেঃপর োরা তকিুক্ষণ পর পর হাটহাজারী থাোর ওতস ও স্থােীয় এমতপসহ 

তবতেন্ন জেতক শফাতের মাধুতম মাদরাসার তেেতর শাতিপূণম অবস্থা রতয়তি ো 

জাোতোর জেু বাধু করতো। োর একতট তেতডও আপোরা শদতখতিে শয শতফ 

তেতডওতে মাদরাসার তেেতরর অবস্থা সবাইতক জাোতছি—তেেতর শাতিপূণম 

আত্দালে হতছি, শকাে োংৈুর বা উৎশৃহখলো হতছি ো।  

ওতদক হজরতের শারীতরক অবস্থা ধীতর ধীতর খারাপ হতছিল। একপযমাতয় 

হজরতের বড় োতে মাওলাো আরশাদ হুজুতরর তপতির তদতক বতস পড়তল হজরে 

োর বুতকর উপর পুতরা শরীর শিতড় শদে। োতদর মধু শথতক আতরকদল বাইতর 

শথতক এতস বলতে শুরু করল, বুড়া, কালতক কী বলতল আর আজতক তক করিি! 

আজতক োতক বুড়া মাদরাসা বন্ধ কতর শদতব। শদতখ বুড়া তকোতব মাদরাসা বন্ধ 

কতর।  

েখে আমরা হজরে এর ওপর আঘাে ো করার জেু বললাম, হুজুর 

মাদরাসা বন্ধ করার জেু বা শকাতো িাত্রতক বতহষ্কার করার বুাপাতর তমতটং ডাতক 

োই। বরং হুজুররাই তেতজ তেতজ এতসতিে শতেবার তদে শুরা তমতটং-এর বুাপাতর 

আতলাৈো করার জেু। তকন্তু োরা আমাতদর এই কথাগুতলা মােতিল ো। 

একপযমাতয় োতদর মতধু শকউ শকউ বতল উিল, আমরা একতট কাগজ তেতয় 

আতস শসখাতে বুতড়া সাইে করতব। োতে শলখা থাকতব আজতক শয তমতটং ডাকা 

হতয়তিল শসটা মূলে তমথুা তিল। তিেীয় তবষয় হতছি, আোসতক আতম শস্বছিায় 

বতহষ্কার কতরতি এবং আতম তেতজ তেতজ পদেুাগ করলাম—শসটার উপতর সাইে 

তদতে হতব।  
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তকিুক্ষণ পর োরা এগুতলা তলতখ তেতয় এল এবং হজরেতক শসখাতে দেখে 

করার জেু শজার-জবরদতে করল, তকন্তু হজরে দেখে করতলে ো। একপযমাতয় 

োরা হজরতের শিাট োতে আসাদ োইতয়র মাথার উপর রড শরতখ বলতে থাতক, 

এখে সাইে কর ো হয় োতেতক শমতর শফলব। হজরে অসহায় হতয় োতদর তলতখে 

কাগতজর উপর সাইে করতে বাধু হে। 

োরা এই কাগজতট মাতি তেতয় যায় এবং শসতট পতড় শশাোয়। তকন্তু 

আত্দালেকারী িাত্ররা ো মােতিল ো। োরা বতল উিল, সাক্ষরতট তমথুা। েখে 

োতদর মতধু আবার সাে-আটজে হজরতের কামরায় আতস এবং একতট তেতডও 

ধারণ কতর। হুজুতরর অতে কষ্ট হওয়া সতেও োতদর কথা অেুযায়ী তেতডওতে কথা 

বতলে, যাতে হজরেতক োরা কষ্ট ো শদয়। তকন্তু তেতডওতটর কথা স্পষ্ট ো হওয়ার 

দরুে োরা হজরেতক আবারও কষ্ট শদয়। েতব তেতডওতট োরা আপতলাড 

কতরতে। 

একপযমাতয় হজরতের োতেতক বতল উিল, েুই মাতি তগতয় সবার কাতি 

মাইতক বলতব শয আমার ৈাৈা আোস মাদােীতক আমার দাদু মাদরাসা শথতক 

বতহষ্কার কতর তদতয়তিে এবং আমার দাদা মাদরাসা শথতক অবুহতে তেতয়তিে। 

আজতক রাতত্রর মতধু শুরা সদসুতদর তেতয় মাদরাসায় তমতটং করা হতব এবং 

আজতকই সমে তবষতয়র ফয়সালা করা হতব। হুজুতরর োতে মাওলাো আরশাদ 

দাদার জীবতের তদতক োতকতয় অসহায় হতয় মাতি তগতয় বিবুতট তদতয় তদল। 

োরপর পতরতস্থতে শমাটামুতট িান্ডা হয় এবং শয সমে সাধারণ িাত্র অেুতদর 

উস্কাতের কারতণ কু্ষব্ধ হতয়তিল োরাও িান্ডা হয়।  

তকন্তু ইতেমতধু সামাতজক শযাগাতযাগ মাধুতম একতট তেতডও োইরাল হতয় 

যায়। যার কারতণ প্রশাসতের কাতি উপর শথতক ৈাপ আতস শযে োরা মাদরাসার 

তেেতরর অবস্থা পযমতবক্ষণ কতর। তকন্তু িাত্র আত্দালেকারী োতমর সন্ত্রাস বাতহেী 

ো বুতঝ শফতল এবং হজরতের খাতদম শতফতক তদতয় আতরকতট তেতডও শফসবুতক 

আপতলাড কতর এবং োতক বাধু কতর একতট বিবু পড়ার জেু যা োরা তেতজরা 

তলতখ তেতয় এতসতিল।  
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এই পতরতস্থতেতে আমাতদর শৈাখ তদতয় পাতে আসতিল এই কারতণ শয শাইখুল 

ইসলাতমর রুতম জামাে-তশতবর ও হরকতের সন্ত্রাসীরা আজ জুো তেতয় প্রতবশ 

করতি অথৈ এমে শকাতো মােুতষর সাহস শেই শয মুকুটতবহীে বাদশাহর কামরায় 

জুো তেতয় প্রতবশ করার মতো শবয়াদতব করতব। োতদর এমে শবয়াদতবর কারতণ 

মতে হতছিল বুক ৈাপতড় কান্না কতর। হজরতের তেরাপত্তার জেু অসহাতয়র মতো 

সবতকিু শদখতে হতছিল আর েয় পাতছিলাম শয হজরতের ওপর োতক আবার 

আঘাে কতর বতস।  

আত্দালেকারীরা সব জায়গায় প্রৈার করল শয আজ রাতত্রর তেেতরই শুরা 

তমতটং হতব। মাওলাো শশখ আহমদ সাতহবতক তজতম্ম কতর োরা সকল 

শুরাসদসুতক আজ বৃহস্পতেবার মাদরাসায় জরুতর েলব কতর। অেুতদতক োরা 

তকিুক্ষতণর মতধু হজরতের ওতয়তটং রুম পতরষ্কার কতর এবং মসতজদ শথতক কাতপমট 

পতরষ্কার করার শমতশে তেতয় এতস হজরতের কাতপমট পতরষ্কার কতর শফতল, যাতে 

সবতকিু পতরপাতট হতয় যায় এবং শুরা সদসুরা তকিুই বুঝতে ো পাতর। তকন্তু শয 

সমে োংৈুর হতয়তিল শসগুতলার তৈহ্ন মুতি শফলা এে সহজ তিল ো। 

এমোবস্থায় শজাহতরর আজাে হয়। এতদতক হুজুতরর কৃতত্রম শ্বাস-প্রশ্বাতসর 

অতিতজে শশষ হতয় যায়। অতেক কাকুতে-তমেতে কতর আত্দালেকারীতদর তদতয় 

অতিতজতের একতট শবােল আেতে শৈষ্টা করলাম তকন্তু োরা ো আেতে তদল ো। 

োরাও আেল ো। অবতশতষ োতদর মতধু একজতের তদতল রহম হয়। দু ঘ্টা পতর 

একতট অতিতজতের শবােল হাসপাোল শথতক তেতয় আতস।  

শজাহতরর সময় হুজুরতক খাো খাওয়াতোর পতর শদখা যায় হুজুতরর ওষুধ 

শেই। োতদরতক বললাম, হজরতের ওষুধ শশষ ওষুধ আো লাগতব। তকন্তু োরা 

ওষুধ আোর সুতযাগ তদল ো, োরাও আেল ো। আতে আতে হুজুতরর শরীর 

আরও দুবমল হতে লাগল। অেুতদতক োরা পূণম প্রস্তুতে তেল, এ খবর যতদ 

শকাতোোতব প্রশাসতের কাতি ৈতল যায় শয হুজুর আতে আতে দুবমল হতয় পড়তিে 

োহতল প্রশাসে যতদ হুজুরতক উদ্ধাতরর জেু শহতলকোর তেতয় আতস, শস েতয় 

োরা মাদরাসার তশক্ষােবে ও অেুােু েবতের সাতদর উপর গুাস তসতলন্ডার 
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জতড়া কতর রাতখ। যতদ শহতলকোর বা অেু শকাতো মাধুতম শেেতর শঢাকার 

শৈষ্টা কতর োহতল োরা তসতলন্ডার ফাতটতয় আত্মঘােী হামলা করতব। তেতজরাও 

মরতব প্রশাসে তেতয় মরতব।  

আসতরর োমাজ হতয় শগল এবং শয সকল তশক্ষতকর রুম শথতক োরা লুট 

কতরতিল শস সমে টাকা পয়সা তদতয় হুলুসু্থল োো করতিল। েখে মতে একটা প্রশ্ন 

এল, কার টাকা শোমরা েক্ষণ করতিা? মূলে শয সকল তশক্ষতকর কামরা শথতক 

োরা টাকা-পয়সা লুটপাট কতরতিল োর অতধকাংশই তবতেন্ন মসতজদ-মাদরাসায় 

প্রদাে করা অতেুর আমােতের টাকা। শযমে: 

১. মাওলাো উমর সাতহতবর রুতম োর শমতয় ও স্ত্রীর ২০ েতর স্বণম, হুজুতরর 

তেতজর এবং মােুতষর আমােে ৪০ লাখ টাকা োরা লুট কতর (যতদও পতর পাাঁৈ 

েতর স্বণম তফতরতয় শদয়)। 

২. মাওলাো েুরুল ইসলাম (কিবাজার) হুজুতরর রুতম তেে জুমার 

কাতলকশে ও বুতিগে টাকা তমতলতয় প্রায় ৪ লাখ টাকা আত্মসাৎ কতর। 

৩. মুফতে উসমাে সাতহতবর রুম শথতক দুই মাতসর শবেেসহ শমাট ৬০ 

হাজার টাকা লুট কতর। 

৪. মাওলাো তদদার সাতহতবর কামরা শথতক ৩০ হাজার টাকা লুট কতর। 

৫. এবং মাওলাো আোস সাতহতবর রুম শথতক বাতড়র দুই মাদরাসাসহ 

শাইখুল ইসলাতমর গে বিতরর সব সেতদর টাকা তমতলতয় ২৮ লাখ টাকা োরা 

আত্মসাৎ কতর।  

এমেতক হরকে বাতহেীর ধারণা তিল, খাতদম শতফর রুতম অতেক টাকা তিল। 

োই প্রথতম বাতহেীর তেেজে খাতদম শতফর শলাহার মজবুে আলমাতর োোর 

শৈষ্টা কতর। োরা শসটা োেতে ো শপতর শতফতক প্রহার কতর ৈাতব তেতয় আলমাতর 

শখাতল। তকন্তু শসখাতে োরা তকিুই পায়তে।  

যাই শহাক, মাগতরতবর আজাে হতছিল। হজরে অসহাতয়র মতো বতস 

তিতলে। কারণ, আজ তেতে তেতজর রুতম তেতজর িাত্রতদর কাতি তজতম্ম। এসময় 

হজরে বলতলে, আমাতক ওজু কতরতয় দাও। সাতথ সাতথ অজুর পাতত্র িান্ডা-গরম 
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তমতলতয় কুসুম গরম পাতে তদতয় ওজু করাতছিলাম। যখে হজরতের হাতে পাতে 

ঢালতিলাম আর আমার হাে তদতয় হজরতের হাতের উপর হাে বুলাতছিলাম েখে 

যতদ জােোম শয এ-ই হজরের শশষ অজু! যখে এ সময়টা মতে পতড় েখে 

তেতজতক সামলাতে পাতর ো।  

অজু শশতষ হজরেতক পতিম তদতক মুখ তফতরতয় তদতয়তিলাম োমাজ পড়ার 

জেু, তকন্তু হজরে তিকমতো োমাজ পড়ার শতি পাতছিতলে ো  

কারণ, হুজুর সারাতদে ওষুধ ো খাওয়া, আতরকতদতক মােতসক ৈাপ, আবার 

তেতজর কামরায় অেুতদর কাতি তজতম্ম—সব তমতলতয় একটা আেংতকর মতধু 

তিতলে হজরে। আমরাও অজু কতর োমাজ আদাতয়র প্রস্তুতে তেতলাম। তকন্তু 

হজরতের কামরার শয কাতপমতট আমরা সবসময় োমাজ আদায় করোম শস 

কাতপমট আজ সন্ত্রাসীতদর জুোর ময়লার কারতণ োমাজ পড়া সম্ভব হয়তে। অেু 

কাপড় তবতিতয় োমাজ আদায় করতে হতয়তি। 

োমাতজর পর তকিুক্ষণ হজরতের পাতয়র কাতি বসা তিলাম। সােটা শবতজ 

শগল। বাইতর োতকতয় শদতখ আতগর তদতের মতো মাওলাো শোমাে ফতয়জী সব 

শুরা সদতসুর আতগই উপতস্থে হতয়তিে। পযমায়িতম মাওলাো সালাহউদ্দীে 

োেুপুরী উপতস্থে হতলে। তকন্তু শুরাসদসু মাওলাো ওমর সাতহব গেকালতকর 

িাত্র আত্দালে োতম সন্ত্রাসীতদর অজেতেক কাযমিম শদখ। বৃহস্পতেবার আর তেতে 

শুরা তমতটংতয় উপতস্থে হে োই! তকন্তু ২০০৪ সাতল সমে শুরাসদসুতদর 

সবমসম্মতেিম শুরার আতমর আল্লামা শাহ আহমদ শফী রহ. মাওলাো মুতহব্ুল্লাহ 

বাবুেগরী ও শয সকল সদসুতক বতহষ্কার কতরতিতলে, আজ বহৃস্পতেবার শসই 

সমে বতহসৃ্কে সদসুগণও উপতস্থে।  

অেঃপর রাে আটটার তকিুক্ষণ পর দুইজে বেমমাে সদসু আর বাতক পূতবমর 

শুরাসদসুগণ শাইখুল ইসলাম-এর খাস কামরায় প্রতবশ কতরে। োতদর সতে 

হাটহাজারী মাদরাসার তসতেয়র তশক্ষকগণও প্রতবশ কতরে। শাইখুল ইসলাম 

বতহসৃ্কে সদসুগণতক শদতখ আিযমাতিে হতয় যাে। কারণ োতদরতক শো পূতবমই 

বতহষ্কার করা হতয়তিল।  
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যাই শহাক, সকলতক শদতখ শাইখলু ইসলাম সবমপ্রথম এই কথাটাই বলতলে, 

আমার রি পাতে করা এই মাদরাসা োরা শয োংৈুর করল এর ক্ষতেপূরণ শক 

তদতব? োরপর তিেীয় কথাতট তিল, আোতসর শদাষ তিক আতি। তকন্তু শোমরা 

তলতখে এমে শকাতো শদাষ শদখাও যার ওপর তেতত্ত কতর আতম োতক বতহষ্কার 

করব। হজরে যখে এই কথাগুতলা শজাতর শজাতর বলতিতলে েখেই হজরে 

শরে াক কতরে। সাতথ সাতথ শোমাে ফতয়জীসহ আতরকজে শুরাসদসু বতলে, 

শযতহেু বাইতর উতত্ততজে অবস্থা োই আমরাই এর একতট ফায়সালা কতর শফতল।  

পরবেমীতে শয সমে ফয়সালা শুতেতি বা শলখা শদতখতি সম্পূণমটাই শাইখুল 

ইসলাম বুেীে তসদ্ধাি শেওয়া হতয়তিল।  

এতদতক শাইখুল ইসলাতমর শারীতরক অবস্থা খুব গুরুের হতয় যায়। শরে াক 

কতর প্রথতম বতম কতরে, োরপর মুখ তদতয় সাদা শফো শবর হতে থাতক। 

এমোবস্থায় আমরা আত্দালেকারীতদর বার বার হাতে পাতয় ধতর অেুতরাধ 

করতিলাম, োই, হুজুতরর বেমমাে শরীতরর শয কতন্ডশে এ অবস্থায় হজরেতক 

হাসপাোতল শেওয়া আবশুক। ো হয় হজরে গুরুের সমসুায় পতড় শযতে 

পাতরে। তকন্তু োতদর মতে একটু রহম হয়তে হজরতে ওপর।  

প্রায় এক ঘ্টা পর অথমাৎ েয়টার পতর োরা োতদর ‘আতমতরর’ সাতথ 

হজরেতক হাসপাোতল শেওয়ার বুাপাতর শযাগাতযাগ কতর। োতদর আতমর প্রথতম 

োতদর বতলতি, যাই তকিু শহাক শফী সাতহবতক হাটহাজারী মাদরাসা শথতক শবর 

করা যাতব ো। দরকার হতল ডািার মাদরাসায় আো হতব েবুও শফী সাতহবতক 

শবর করা যাতব ো। আমরা োতেও রাতজ হই। োতদর বতল, োই, যা করার 

োড়াোতড় কতরে। হজরতের অবস্থা খুবই শংকটাপন্ন। তকন্তু এমে করতে করতে 

প্রায় আরও আধা ঘ্টা ৈতল যায়। োর পতরও োরা ডািার তেতয় আতসতে।  

এই পতরতস্থতে শদতখ হজরতের খাতদম শতফ এবং অেুরা আত্দালেকারীতদর 

অেুতরাধ ও অেুেয় কতর বলতিল, োই শোমরা দয়া কতর হজরেতক হাসপাোতল 

শেওয়ার বুবস্থা কতরা। আমাতদর অতে পীড়াপীতড়র কারতণ োরা যখে োতদর 

আতমতরর কাতি বার বার শফাতে শযাগাতযাগ করতিল েখে োতদর আতমর 
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োতদরতক বলতিল, এেক্ষণ প্রশাসে শকাতো অুাকশে শেয় োই এই কারতণ শয 

যতদ আত্দালেকারীগণ শফী সাতহতবর শকাতো ক্ষতে কতর শফতল! তকন্তু এখে শো 

েয় রতয়তি, যতদ শফী সাতহব মাদরাসা শথতক শবর হতয় যায় েখে প্রশাসে 

মাদরাসায় হামলা করতব। এই েতয় োরা হুজুরতক শবর করতে ৈাতছিল ো। েতব 

োতদর মতে এই েয় তিল শয হজরে যতদ এমোবস্থায় ইতিকাল কতরে েখে সমে 

শদাষ োতদর ওপর পড়তব।  

শসজেু োরা খাতদম শতফর মাধুতম স্থােীয় এমতপর কাতি একতট আতবদে 

করল শয, পরবেমীতে োতদর ওপর শকাতো আিমণ ো হয়। এর ওপর তেতত্ত কতর 

োরা শাইখুল ইসলামতক হাসপাোতল শেওয়ার অেুমতে তদতব। তকন্তু েখে হজরে 

এক তহতসতব একবাতরই শশষ পযমাতয়। শস সময় োরা একতট তেতডও শসাসুাল 

তমতডয়ায় আপতলাড কতর। শযখাতে বতল, সাধারণ অসুস্থোর কারতণ হুজুরতক 

হাসপাোতল শেয়া হতছি। সবাইতক োরা শদখাতছি, হজরতের অতিতজে ৈলতি 

হজরে ইতিকাল কতর োই, হজরে সুস্থ আতিে। এমোবস্থায় োরা হজরেতক 

মাদরাসা শথতক শবর কতরতি।  

যখে আমরা হজরতের ওষুধপত্র ও ডািাতরর তরতপাটম-ফাইল গুিাতছিলাম 

েখে োরা বলল, হজরতের সাতথ শকাতো খাতদম এবং তবতশষ কতর খাতদম শতফ 

শযতে পারতব ো। কারণ োতদর জাো তিল, যতদ শকাতো খাতদম অথবা শতফ 

হজরতের সাতথ হাসপাোতল শগতল োরা শো হুজুতরর ওষুধ ও তৈতকৎসার অেুােু 

তবষতয় শখয়াল রাখতে পারতব। শসজেু োরা শকাতো খাতদমতক শবর হতে তদতব 

ো। শুধ ু োতে আরশাদ শযতে পারতব। তকন্তু পরবেমীতে স্থােীয় এমতপর সাতথ 

শযাগাতযাগ কতর এ কথার অেুমতে আতস শয শতফ ও কতয়কজে খাতদম হজরতের 

সাতথ হাসপাোতল শযতে পারতব এবং োরা এ মতমম সন্ত্রাসীতদর তেরাপত্তার জেু 

একতট তলতখে পত্র অুাম্বুতলি পযমি সাতথ কতর তেতয় যায়।  

তকন্তু পতথমতধু আত্দালেকারীতদর মতধু সমতঝাো হয় শয, মাদরাসার 

তেেতর আমরা বাধু হতয় খাতদম শতফ ও কতয়কজে খাতদমতক শবর হওয়া অেুমতে 
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তদতে হতয়তি। এখে কাজ হতছি, শোমরা বাইতর এটা হুাতন্ডল করতব যাতে কতর 

শতফ ও অেুােু খাতদমরা মাদরাসার বাইতর শবর হতে ো পাতর।  

যখে হজরেতক অুাম্বুতলতি উিাতোর জেু শেয়া হয় েখে োরা হজরতের 

ওপর তবতিষবশে শ্বাস-প্রশ্বাতসর অতিতজতের োরতট তিতড় শফতল এবং শগতটর 

তেেতর খাতদম শতফ ও কতয়কজে খাতদমতক আটতক রাতখ। তকন্তু আমার কাতি 

হজরতের ওষুধ ও ডািাতর ফাইল থাকায় অতেক শজারাজুতর কতর শগট শথতক শবর 

হতে পাতর। যখে আতম অুাম্বুতলতি উতি েখে োরা আমাতক অুাম্বুতলি শথতক 

টাে তদতয় োতমতয় শফতল এবং বতল, হজরতের োতে আরশাদ িাড়া শকাতো খাতদম 

হাসপাোতল শযতে পারতব ো। আতম আরও দুইবার অুাম্বুতলতি উিার শৈষ্টা কতর 

তকন্তু োরা আমাতক অুাম্বুতলতি উিতে শদয়তে। েৃেীয়বার আমাতক অুাম্বুতলি 

শথতক োতমতয় দুবৃমত্ততদর মাতঝ িুতড় শফতল শদয়, যাতে সবাই আমাতক গণতপটুতে 

তদতে পাতর। তকন্তু আল্লাহর রহমতে শসখাতে আমার তকিু পতরতৈে বুতি থাকায় 

োরা োতে সক্ষম হয়তে।  

ওতদতক খাতদম শতফতক এবং কতয়কজে খাতদমতক োরা শমতর গুরুের আহে 

কতর। োরপর শুতে, ওই সময় পযমি হজরতের অুাম্বুতলি োরা আটতক রাতখ, 

যাতে োতদর তেরাপত্তার শয পত্রতট তেতয় এতসতিল শস তবষতয় প্রশাসে শথতক সাইে 

তেতে পাতর। এই সাক্ষতরর জেু দুবৃমত্তরা হজরেতক অতিতজে িাড়া রাোয় ৪০  

তমতেট আটতক রাতখ।  

েখে সময় রাে ১১টার উপর। অথৈ হজরে শরে াক কতরে সাতড় আটটা 

শথতক েটার তদতক। হজরতের অতিতজতের োর তিাঁতড় শফলায় অবস্থা আরও 

গুরুের পযমাতয় শপ াঁতি যায়। অেঃপর প্রশাসে সাক্ষর শদওয়ায় োরা হজরেতক 

হাসপাোতল শযতে শদয়। আতমও অেু রাো তদতয় লুতকতয় ৈট্টগ্রাম শমতকতকল 

কতলজ হাসপাোতল ৈতল যাই।  

হজরেতক হাসপাোতল শেওয়ার পর ডািারগণ বলতিল, এখে শকে 

হজরেতক হাসপাোতল তেতয় এতসতিে? হজরতের অবস্থা গুরুের। আরও আতগ 

তেতয় আসা দরকার তিল। োরপরও আমাতদর যেটুকু সম্ভব করব।  
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 ডািাররা হজরেতক লাইফ সাতপাতটম রাখতলে। লাইফ সাতপাতটম থাকা 

অবস্থায় এক শথতক শদড় ঘণ্টা পর পর সােতট কতর ইিুতলে শডাজ পুশ করা 

হতছিল। এক-শদড় ঘ্টা পর পর সারারাে তেতৈর ফাতমমতস শথতক শদ ড়াতদ তড় কতর 

এই শডাজগুতলা তেতয় আসতিলাম। এমে করতে করতে রােতট তকোতব 

অতেবাতহে হতয় শগল বুঝতে পারলাম ো।  

শুিবার (১৮ শসতেম্বর) শোতর ফজতরর আজাে হতলা। হজরতের অবস্থার 

শকাতো পতরবেমে শেই। অেুােু সময় যখেই হজরেতক হাসপাোতল আো হয় 

েখে ৮ শথতক ১০ ঘণ্টার মতধুই হজরতের হুশ তফতর আতস। েখেও মতে মতে 

োবতিলাম, হয়তো তকিুক্ষণ পর হজরতের হুাঁশ তফতর আসতব। তকন্তু এোতব 

অতপক্ষা করতে করতে আর হজরতের পাতশ বতস আল্লাহর দরবাতর ফতরয়াদ 

করতে করতে সকাল আটটা শবতজ শগল।  

আটটার তদতক একজে ডািার এতস বলতলে, শরাগীর অতেোবক শক? 

শাইখুল ইসলাতমর তবতবর শিাটোই মতহউদ্দীে মামাতক ডাকলাম। তেতে ডািাতরর 

সাতথ কথা বলতলে। কথা বলা শশতষ মতহউদ্দীে মামা শৈহারা মতলে কতর বলতলে, 

হাসপাোতলর তেৈ শথতক হজরতের জেু একটু েরলজােীয় সুুপ তেতয় আতসা। 

হুজুরতক রাইস তটউতব খাবাতরর সাতথ ওষুধ তদতে হতব। তেৈ শথতক সুুপ তেতয় 

এতস হজরেতক শশষবাতরর মতো রাইস তটউতব খাবার তদলাম।  

জুমআর তদে। হুজুতরর হুাঁশ তফতর আসার অতপক্ষা করতে করতে জুমআর 

সময় হতয় শগল। তকন্তু হজরতের অবস্থার শকাতো পতরবেমে হতলা ো, বরং আরও 

অবেতের তদতক যাতছিল। যার কারতণ একটু োতলা তৈতকৎসার জেু ঢাকাতে 

শেওয়ার তসদ্ধাি হতলা। আমরা এয়ার অুাম্বুতলি আসার অতপক্ষা করতে 

লাগলাম।  

তবকাল ৪টা পযমি হজরতের মাথায় সুরা ইয়াতসে ও অেুােু োসতবহ-

োহতলল পতড় ফুাঁ তদতছিলাম এবং হজরতের মাথায় হাে বুলাতছিলাম। আমার 

সাতথ হজরতের এক োতেও শদায়া-দরুদ পতর ফুাঁ তদতছিল। হজরতের ৈুলগুতলা 

েখে খতরর মতো শি হতয় তগতয়তিল। েখে আমার মতে আঘাে করতিল, 
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হজরতের এমে অবস্থা শো আতগ কখতো হয়তে। এখতো আমার হাতে হজরতের 

ৈুতলর উপর হাে বুতলতয় শদওয়ার অেুেূতেটা অেুেব হয়।  

আসতরর পর এয়ার অুাম্বুতলি শহতলকোর আতস। হজরেতক এয়ার 

অুাম্বুতলতি উিাতোর সময় এে োজুক শদখাতছিল শয শস শৈহারাটা এখেও আমার 

শৈাতখ োতস। শসটাই তিল হজরেতক জীতবে শশষ শদখা। েখেই আমার মতে 

জাোে তদতয়তিল, মতে হয় হজরেতক আর জীতবে শদখতে পারব ো।  

হজরেতক ঢাকায় শেওয়া হয়। এয়ার অুাম্বুতলি শথতক োতমতয় হাসপাোতল 

শেওয়ার তকিুক্ষণ পর তেতজর শিাট শিতল আোস মাদােীর হাতের উপর হজরে 

ইতিকাল কতরে। 

ইন্না তলল্লাতহ ওয়াইন্না ইলাইতহ রাতজউে! 


