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আহমদীয়া মসুিলম জামা’েতর িব�-�ধান ও প�ম খলীফাতলু মসীহ , আমীরল মু’িমনীন হযরত িমযরা মসসর আহমদ দআ(আই )ত ৩রা 

েসে��র, ২০২১(ং (সলামাবােদর মসিজেদ মবুারেক �দৎ জুমআুর খতুবায় সাািতক  হীদ হেয় যাওয়া, কতৃ অ�ীকার �কতৃ অেথর 

পালনকারী, িখলাফেতর একজন একা� িন�াবান ও িব�� ে�িমক এবং েসবক  হীদ ৈসয়যদ তােল’ আহমদ সােহেবর �িৃতচারণ কেরন। 

তা াহ হদ, তা’উয ও সরূা ফািতহা পােঠর পর হযরূ দআ(আই বেলন, সািত আমােদর খবু( ি�য় এক স�ান ও ওয়াক েফ িযে�)ী দধমরেসবায় 

জীবেনাৎস)রকারীই েেেহর ৈসয়যদ তােল’ আহমদ, িপতা ৈসয়যদ হাে ম আকবর, ঘানায়  াহাদত বরণ কের,  ََوإِنَّا إِلَيِْه َراِجُعون  ِ  । ২৩ ও ২৪إِنَّا ِلَّ
আ)ে�র মধযবতরী রােত এমিমএ’র একিম দল ঘানার উৎরা�েল েরকিিরং েসের কমুািস আসিসল, পিথমেধয েসায়া সাতমার িদেক িাকাতেদর 

গিলেত িতন সদসযিবি ি েস( দলিমর র’জন- েেেহর ৈসয়যদ তােল’ আহমদ ও উমর ফারক সােহব আহত হন। তােক �থেম পিল-ি�িনেক 
িচিকৎসা েদয়া হয়, পরবতরীেত বব হাসপাতােল েনয়ার সময় ঘমনার �ায় সােব চার ঘঘা পর পিথমেধয( েেেহর তােল’ মতৃযু বরণ কের। হযরূ 

দআ(আই বেলন, অনযানয েদে  এমিমএ (ঘারনযা নােলর িকস ুকমরীর (িতপেূবর  াহাদাত হেলও যলুরােজযর েকান কমরীর এিম( �থম  াহাদত; 

এক(ভােব আমার ধারণামেত যুলরােজযর ওয়ােকফীেন নওেদর মােেও এিম �থম  াহাদত। হযরূ দআ(আই ৈসয়যদ তােল’ আহমদ সােহেবর 

পািরবািরক পিরচয় তেুল ধেরন; িতিন �ে�য় আমাতলু লতীফ েব)ম সােহবা ও ৈসয়যদ মীর েমাহাাদ আহমদ সােহেবর েদদিহহ ও হযরত িমযরা 

ব ীর আহমদ সােহব দরাআই’র �েদদিহহ এবং িা: মীর মহুাাদ (সমাঈল সােহব দরাআই’র �েপদহ িসেলন, এভােব িতিন েযমন হযরত মসীহ 

মওউদ দআআই-এর বং ধর িসেলন, েতমিন হযরত আাাজােনর সােথও িভ� আি�েক তার রেলর স�কর িসল। এসাবা  হীদ িমযরা ে)ালাম কােদর 

সােহেবর জামাতাও িসেলন িতিন। আ�াহ তা’লার কৃপায় িতিন মসূী িসেলন এবং ওয়াক েফ নও �ীেমও অ�ভরুল িসেলন। িতিন বােয়া-েমিিেকল 

সােয়ে� োতক িিি� অজরন কেরন, এরপর সাংবািদকতায় মা�াসর কেরন। ২০১৩ সােল জীবন উৎস)র কেরন ও িবিভ� দদের কাজ করার পর 

ে�স ও িমিিয়া িবভাে) তার পদায়ন হয়। এর পেূবর িতিন িনজ জামােত  ানীয় পযরােয়ও তবলী), তালীম, ( াআত, আতফালসহ িবিভ� িবভাে) 

েসবা করার সেুযা) পান। ২০১৬ সােল এমিমএ’র সংবাদ িবভাে) তার পদায়ন হয়, এর পেূবর িরিভউ অব িরিলিজয়ে�র সূচীপহ �ণয়েনর কােজ 

িনেয়ািজত দেলর িতিন েনত�ৃ িদেয়েসন। এমিমএ সংবােদর জনয িতিন িবিভ� �ামাণযিচহ িনমরাণ কেরেসন, আরও িতন-চারিম �ামাণযিচেহর 

ওপের কাজ করিসেলন। হযূর দআ(আই-এর কমরবয�তা িনেয় িনিমরত “This week with Huzoor”  ীষরক সাদািহক অন�ুানিম তার( উেদযাে) 
আর� হয় এবং মৃতযুর আ) পযর� অতয� উৎসােহর সােথ এর সািবরক কাজ িতিন কের আসিসেলন। তােহর মযা)ািজেনর স�াদক হওয়ার 

পা াপাি  েখা�ামুল আহমদীয়ার ( াআত িবভাে) েসবা কেরেসন এবং জামা’েতর িবিভ� পিহকা ও সামিয়কীেত �ব�ও িলখেতন। ে�স ও 

িমিিয়া িবভাে)র কােজ হযরূ দআ(আই-এর সােথ সাবাও িবিভ� েদে  সফর কেরেসন।  

িনেজর কাজ যথাসমেয় ে ষ করার এবং দায়সারাভােব নয়, বরং েসিমেক উ�ত মানস�� বানােনার জনয ৈসয়দ তােল’ সােহেবর মােে এক 

অসাধারণ ে�রণা ও উ�ীপনা কাজ করেতা, আর এমনিম করেত ি)েয় েকান বাধা-িবপিৎর েতায়াাা করেতন না। তার  াহাদেতর ঘমনা েথেকও 

�তীয়মান হয় েয, িতিন এক মহুেূতরর জনযও িবপদ িনেয় িচি�ত িসেলন না; িচ�া িসল েকবল েয কােজ ি)েয়েসন েসিম যথাসমেয় স�ুুভােব স�� 

হওয়া িনেয়। সমেয়র েভতর সব কাজ করার িচ�া েথেক( এমন সমেয় িতিন যাহা কেরন যার ফেল িবপেদর স�াবনা েবেব যায়। মামােলর 

 ানীয় িম নারী আব ুবকর (�াহীম সােহব তার ��িত েদেখ ২৩ তািরখ সকােল( বেলিসেলন, েকান কারেণ েদির হেয় ে)েল রােত সফর করা 

িবপ�নক হেত পাের; েমদলভী সােহেবর পরাম র িতিন সাােনর সােথ �হণ কেরন, িক� পরবতরীেত কােজর  ােথর েঝুিক িনেয়( রােত িফরিত 

যাহা কেরন। )ািবেত( নামায আদায় কের সালা)া ও মামােলেত েযসব েরকিিরং করা হেয়িসল েসগেলা সংরংেণর জনয লযাপমেপ াা�ফার 

করিসেলন। এর( মােে রা�ায় থাকা স � িাকাতরা তােদর ওপর গিলবষরণ ণর কের। িাকাতদল তা(ভার ও সামেনর িসেম থাকা উমর ফারক 

সােহবেক )ািব েথেক েবর কের রা�ায় উপুব কের ণ(েয় েদয়, উমর সােহেবর উরেত গিল লা)া সাবাও িাকাতেদর লািঠর আঘােত তার মাথায় 

ংত হয়। তােল’ সােহব েপসেনর িসেম িসেলন। িাকাতরা লুমপাম ে েষ চেল ে)েল তারা তােল’ সােহেবর কােস সেুম আেসন, তার েকামের 

িানিদেক গিল েলে)িসল ও )ািবর েভতের( �চুর রলংরণ হেয়িসল যা ে ষ পযর� তার �াণনাে র কারণ হয়। রা�া িদেয় যাি ল এমন একিম 

বােস কের �থেম তােক পিল-ি�িনেক েনয়া হয় ও �াথিমক িচিকৎসা েদয়া হয়; অব া গরতর হওয়ায় উ�ত হাসপাতােল েনয়ার িস�া� হয়, 

িক� পিথমেধয( িতিন মতৃযুর েকােল লেল পেবন। িক� িখলাফেতর �িত তােল’ সােহেবর িন�া এ( পিরি িতেতও েকমন িসল তা উমর সােহব 

বেলেসন। হাসপাতােল েনওয়ার পেথ উমর সােহেবর েকােল িসল তার মাথা এবং িতিন বারবার জানেত চা(িসেলন- এ( িবপেদর কথা হযরূ 
দআ(আই-েক জানােনা হেয়েস িক-না ও েদায়ার আেবদন করা হেয়েস িক-না? িনেজর দািয়ে�র �িত িন�ার পরাকা�া েদখুন! িতিন উমর সােহবেক 

বেলন েয, ে)ালাগিলর মেধয( িতিন লযাপমপ ও অনযানয মলূযবান িজিনস েপসেনর িসেমর িনেচ লুিকেয় েফেলিসেলন, পের েযন তারা েসগেলা 

উ�ার কেরন। তার িচ�া িসল েকবল জামা’েতর িজিনসপহ িনেয় এবং জামা’েতর (িতহাস সংরংেণর জনয তারা পির�ম কের েয েরকিিরং 

কেরিসেলন- েসগেলা িনেয়। পেথ বারবার তােল’ সােহব উমর সােহবেক বলিসেলন, ‘হযরূেক বেলা, আিম তাঝেক ভােলাবািস! আমার 
পিরবারেকও বেলা, আিম তােদর ভালবািস!’ িতিন বার বার সং�া হারাি েলন আর, সং�া িফের েপেত( বার বার এ( অনেুরাধ করিসেলন। 

অিতিরল রলংরেণর ফেল হাসপাতােল েনওয়ার পেথ( িতিন  াহাদত বরণ কেরন। হযূর দআ(আই বেলন, েস এক মকুেরা হীরা িসল েয আজ 



আমােদর কাস েথেক পথৃক হেয় ি)েয়েস; আ�াহ তা’লা এমন িব��, িখলাফেতর �িত একিন� ও িব�� এবং ধমরেক জা)িতকতার ওপর �াধানয 

দানকারী েসবক জামা’তেক দান করেত থাকনু, দআমীনই। িক� তার মতৃযুেত েয ংিত হেয়েস তা অপরূণীয়! এ( ি�য় সৎা ওয়াক েফর মমর 

অনধুাবনকারী ও কতৃ অ�ীকার �কতৃ অেথর পালনকারী িসল। হযরূ দআ(আই বেলন, “তােক েদেখ আিম আ�যর হতাম এবং এখনও হ( েয, কীভােব 

এ( জ)ৎমখুী পিরেবে  লািলত-পািলত হেয়ও েস িনেজর ওয়াক ফ অনধুাবন কেরেস ও পালন কেরেস, আর এমনভােব পালন কেরেস েয, তা 

পরম মাে)র েপদঝেস িদেয়েস! েস বযু)ূরেদর ঘমনা পবেতা; (িতহাস জানার জনয বা তােদর জীবন চিরত পেব আ�যর হওয়ার জনয নয়! েসগেলােক 

িনেজর জীবেন বা�বায়ন করার জনয পবেতা! িখলাফেতর �িত েয িব��তা ও িন�া িসল তা িনতা�( িবরল; অেনক সময় ধেমরর )ভীর �ান 

থাকা মানষুেদরও মােেও এমনিম থােক না। িনেজর অি�ম মহুূেতরও িনজ স�ান ও পিরবােরর আে) বারংবার িখলাফেতর �িত ভােলাবাসা ও 

িন�া �াপেনর এসপ উদাহরণ রেয়েস িক-না সে�হ”। র’িতন বসর পেূবর িতিন একিম নযম িলেখ িনেজর েকান ব�েুক িদেয়িসেলন, যার 

�িতপাদয িসল িখলাফেতর �িত ভােলাবাসা। নযেমর �থম কথািম িসল- আিম সবেচেয় েবি  ভােলাবািস খলীফােক; আর ে ষ লা(নিম িসল- 
খলীফােক আিম কতমা ভােলাবািস তা িতিন কখনও জানেত পারেবন না! হযরূ দআ(আই তােক সে�াধন কের বেলন, “েহ ি�য় তােল’! আিম 

েতামােক বলিস- েতামার এ( ে ষ  �গেলার আে)ও আিম জানতাম েয, িখলাফেতর �িত েতামার ঐকাি�ক ভােলাবাসার স�কর রেয়েস!” হযরূ 
দআ(আই  বেলন, মেনর অব া েতা আ�াহ তা’লা জােনন, িক� হযেূরর দৃিিেত িখলাফেতর �িত েয ভােলাবাসা ৈসয়যদ তােল’ সােহেবর িসল, তার 

উপমা মসীহ মওউদ দআআই-এর বতরমান বং ধর যবুকেদর মেধয েতা েন(-(, বেয়ােজয�েদর মােেও হয়ত গিমকতক( থাকেব। হযূর দআ(আই 

বেলন, “আিম েদায়া কির, এ( রঘরমনার পর আ�াহ তা’লা আরও অেনকেক এ( মােনর বািনেয় িদন”। 

িখলাফেতর �িত িনেজর ভােলাবাসা তােল’ সােহব �কা  করেত চা(েতন না, ে)াপন করেত চা(েতন, তবওু িবিভ�ভােব আ�াহ তা’লা তা হযরূ 

দআ(আই-এর েচােখ �কা  কের িদেতন। িনেজর কােজর �িত তার )ভীর ভােলাবাসা িসল, আর তা ণধু এজনয( েয, এর মাধযেম িতিন মহুাাদ 

দসাআই-এর ধমর (সলােমর সুরংার কাজ করেসন, (সলাম ও মসীহ মওউদ দআআই-এর বাণী �চােরর কাজ করেসন, য)ু-খলীফার কােজ সাহাযয 

করেসন! সাংবািদকতায় ভিতর হেয়িসেলন িতিন হযরূ দআ(আই-এর পরামে র(, আর  হীদ হওয়ার মাধযেম একথা বেল ে)েলন েয, িতিন 

িখলাফেতর �কতৃ সাহাযযকারী িসেলন। হযরূ দআ(আই বেলন, “েহ ি�য় তােল’! আিম সাংয িদি , িন�য়( তিুম িনেজর ওয়াকফ ও অ�ীকার পণূর 

করার উ� মােন অিধি�ত হেয়স!”  

য)ু-খলীফার িনেদর াবলী পালেনর জনয িতিন কতমা বযাকলু ও সেচি িসেলন, েসরকম িকস ুঘমনাও হযরূ উে�খ কেরন। েযমন, মরু�ীেদর 

উে�ে য হযরূ দআ(আই-এর উপেদ  েয, ৈদিনক এক ঘঘা তাহা�ুদ পবার েচিা করন- এিম ণেন( িতিন নীরেব তা পালেনর েচিা আর� কের 
েদন। হযরূ দআ(আই তােক মােলক ে)ালাম ফরীদ সােহব �ণীত ৫ খে�র (ংেরিজ তফসীর অধযয়েনর িনেদর না েদন; হযরূ দআ(আই েভেবিসেলন 

এিম করেত তার অ�ত কেয়ক বসর সময় লা)েব। িক� ৈসয়যদ তােল’ মাহ কেয়ক মােস( তা স�� কের হযরূ দআ(আই-েক জানান, এিম েজেন 

হযরূ দআ(আই আ�যর হন। সদর েখা�াম ক�ুসূ আেরফ সােহব তােক )ত বসর আতফাল র যািলেত খলীফার সােথ তার বযিল)ত িকস ুঅিভ�তার 

িবষেয় বলেত বলেল �থেম িতিন এিবেয় যাওয়ার েচিা কেরন, পের সদর সােহেবর িনেদর  পালনােথর এিম কেরন যা আতফালরা খবু( উপেভা) 

কেরেস। িতিন িনেজেক িনতা� সামানয �ান করেতন এবং চা(েতন েয, বেুবা বয়েস ি)েয় েসসব ঘমনা অনযেদরেক বলেবন, িক� আ�াহ তা’লা 

েযেহত ুজানেতন তা( আে)( তােক িদেয় এগেলা বিলেয় িনেয়েসন। তার �ী সাতওয়াত সােহবা বেলন, িতিন �ী ও স�ানেদর �িত )ভীর 

ভােলাবাসা রাখেতন। িনজ পুহ তালাল আহমদেক মহানবী দসাআই-এর িবিভ� ঘমনা ে ানােত ি)েয় ি ণেদর মেতা অেোের কাঝদেতন। সবরদা 

ধমরেক জা)িতকতার ওপর �াধানয িদেতন। েসামেবলায় খলীফাতুল মসীহ আউয়াল-এর একিম ঘমনা পেবিসেলন েয, তার আিথরক িবষয়গেলা 

আ�াহ তা’লা কীভােব পণূর করেতন; িতিন িনেজও সােথ সােথ এক( েদায়া কেরন েযন আ�াহ তা’লা তার সােথও এসপ আচরণ কেরন। তার দৃৃ 

িব�াস িসল েয, আ�াহ তার এ( েদায়া কবলু কেরেসন, বারংবার তার জীবেন এমন ঘমনা ঘেমেসও। কখনও জামা’েতর কােস আিথরক েকান দািব-

দাওয়া করেতন না, বরং সবসময়  ে�-তিু থাকেতন ও আ�াহ র ওপর ভরসা করেতন। সবরদা িনেজর আআসাান বজায় রাখেতন, িক� একদম 

িনরহংকার িসেলন। তার বব েবােনর বণরনা েথেক জানা যায়, িতিন িনেজর  াহাদেতর িবষেয় পেূবর( ধারণা করেত েপেরিসেলন এবং এর জনয 

)ভীর আ�হও লালন করেতন। তার িপতা-মাতা উভেয়( পেুহর  াহাদেতর ঐ ী িস�াে� িনেজেদর স�িি �াপন কেরেসন।  

হযরূ  দআ(আই তােল’ সােহেবর মতৃযু উপলেংয �াদ অসংখয িচিঠর মধয েথেক তার িনকমজনেদর কেয়কিম পেহর বরােত তার �ৃিতচারণ কেরন। 

হযরূ দআ(আই বেলন, রেলর িদক েথেকও এবং আধযািআকতার িদক েথেকও মহানবী দসাআই ও হযরত মসীহ মওউদ দআআই-এর বং ধর হওয়ার 

দািয়� েস যথাযথভােব পালন কেরেস। আর আ�াহ তা’লাও তােক মহানবী দসাআই-এর বং ধর হওয়ায় এমনভােব িনেয়েসন েয, মহররম মােস( 

তােক করুবানী েদয়ার জনয েবেস িনেয়েসন। হযরূ দআ(আই েদায়া কেরন, আ�াহ তা’লা তার মযরাদা উ�ত েথেক উ�ততর করন। তার মতৃযুর পর 

েকউ একজন  �ও েদেখেসন েয, মহানবী দসাআই এক ােন দাঝিবেয় আেসন, তােল’ সেুম ি)েয় তােক জিবেয় ধেরন এবং মহানবী দসাআই-ও তােক 

জিবেয় ধের বেলন, ‘এেসা আমার েসেল,  া)তম!’ হযরূ দআ(আই বেলন, “কত( না েসদভা)যবান েস, েয ধেমরর খািতের তযা)  ীকার কের এ( 

অব ান অজরন কের! আ�াহ তা’লা তার �ী-স�ােনরও হােফয ও নােসর েহান, তােদরেক এবং তার িপতামাতা, ভা(-েবানেদরও ৈধযর দান করন 

আর তার পিরবারব)রেক তার পণুযকাজগেলা ধের রাখার েতদিফক িদন। দআমীনই” 


